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 احلماية الدبلوماسية  - واو 
 مالحظات عامة - ١ 

ــة باحلمايــة         - ١ ــواد املتعلق ــاريع امل ــا األوىل ملش ــا قراءهت ــة إلمتامه ــى اللجن ــود عل ــت الوف  أثن
وأعـرب عـن االرتيـاح      . جتمع الـدويل  وأكدت على أمهية املوضوع بالنسبة للم      ،)١(الدبلوماسية

للتوجه العام ملشاريع املواد وللنـهج الـذي اتبعتـه اللجنـة، والـذي يـدون إىل حـد كـبري القواعـد                 
لزمـة  العرفية ملمارسة احلماية الدبلوماسية اليت حتق لدولة اجلنسية استناد إليه، غري أهنـا ليسـت م               

سـواء كـان شخصـا طبيعيـا        (بأن تقدم بامسها مطالبة دولية بسبب ضـرر يلحـق أحـد مواطنيهـا               
غـري أن بعـض الوفــود   . ويشـكل عمــال غـري مشـروع دوليـا لدولــة أخـرى     ) شخصـا اعتباريـا   أو

أعربت عـن رأي مفـاده أن اللجنـة قـد حـادت عـن القـانون الـدويل العـريف فيمـا يتعلـق بـبعض                           
لتأكيد على أن تظـل مشـاريع املـواد مقتصـرة علـى تـدوين القـانون العـريف                   ومت ا  .مشاريع املواد 

وأال حتيد عـن القـانون العـريف أو تضـيف إليـه إال يف حالـة وجـود أسـباب تنشـأ عـن اعتبـارات                         
ــدول      ــني ال ــع يف اآلراء ب ــق واس ــززة بتواف ــام املع ــام الع ــالتطوير    . النظ ــود أخــرى ب ــت وف ورحب

 .٨ مشروع املادة ال سيماق ببعض مشاريع املواد، والتدرجيي الذي اضطلع به فيما يتعل

وفيما يتعلق بنطاق مشاريع املـواد، أعربـت بعـض الوفـود عـن ارتياحهـا لقـرار اللجنـة                     - ٢
استبعاد مفهوم احلماية الوظيفيـة، وآثـار احلمايـة الدبلوماسـية، وتطبيـق القواعـد املتعلقـة بـاجلرب                   

وأعـرب عـن رأي     . ض حـق احلمايـة الدبلوماسـية      من نطاق مشاريع املواد، وكذا إمكانية تفـوي       
مفاده أن اللجنة قد أصابت يف اتباعها ذلك النهج، وإبقائها بالتايل حملور اهتمام مشاريع املـواد                

وعلـى العكـس مـن ذلـك، اقتـرح أن         ). اجلنسـية وسـبل االنتصـاف احملليـة       (يف مقبولية الطلبـات     
يــل تلــك الــيت تتنــاول احلمايــة الــيت متارســها  تراجــع اللجنــة، يف القــراءة الثانيــة، أحكامــا مــن قب 

املنظمات الدولية أو احلماية الدبلوماسية اليت متارس ضـد منظمـات دوليـة أو باالشـتراك معهـا،        
كما حتدثت بعض الوفـود معربـة عـن تأييـد           . بغرض إدراجها  وأن تعيد النظر يف تلك األحكام     

 . بلوماسيةاستكمال النص، بأمور منها أحكام عن آثار احلماية الد

كمــا أشــري إىل التــداخل بــني هــذا املوضــوع وغــريه مــن جمــاالت القــانون الــدويل، مــن   - ٣
ولـوحظ أن تلـك     . قبيل، القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون املتعلق حبمايـة االسـتثمارات          

األنـواع مـن احلمايـة تتناوهلـا قواعـد ومؤسسـات وإجـراءات، وأن مـن املهـم عـدم توقـع نتــائج            
كمــا الحظــت بعــض الوفــود أن مــن الــالزم، عنــد النظــر يف احلمايــة         .  تلــك األمــور بشــأن

ــية     ــا للعالقــــات الدبلوماســ ــة فيينــ ــن اتفاقيــ ــلة مــ ــام ذات الصــ ــاة األحكــ ــية، مراعــ  الدبلوماســ
.  منـها ٣٦سـيما املـادة    ، وال)٣(١٩٦٣ لعـام  واتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصـلية      )٢(١٩٦١ لعام

وباإلضــافة إىل ذلــك، الحظــت  . األخــرية املتعلقــة هبــذه األخــريةوأشــري إىل األحكــام القضــائية
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بعض الوفود أن مشاريع املواد ترتبط ارتباطا وثيقا مبشاريع املواد املتعلقة مبسـؤولية الـدول عـن                 
ــا   ــا        ،)٤(األعمــال عــري املشــروعة دولي ــا فيه ــواد، مب ــا يف ســياق تلــك امل ــالزم قراءهت ــن ال ــه م وأن

 . منها٤٤ املادة
 

 قات على مشاريع مواد حمددةيلتع - ٢ 

 أحكام عامة -الباب األول   

 التعريف والنطاق - ١املادة مشروع   

ــادة    - ٤ ــق مبشــروع امل ــة الدبلوماســية،    ١وفيمــا يتعل ــاح لكــون احلماي ، أعــرب عــن االرتي
، ال تنشأ إال يف سياق التسوية السـلمية للمنازعـات   ١املادة  بالصيغة اليت عرفت هبا يف مشروع   

وأُكـد علـى أن احلمايـة        .لدول وليس من خالل اللجوء إىل التهديد بالقوة أو اسـتخدامها          بني ا 
 ٢ من املـادة     ٤الدبلوماسية هي يف الوقت الراهن مظهر من أجلى مظاهر املبدأ املبني يف الفقرة              

من ميثاق األمم املتحدة، والذي مبقتضـاه متتنـع كافـة الـدول األعضـاء يف املنظمـة عـن التهديـد                      
 .  يف العالقات الدوليةاستعماهلاعمال القوة أو باست

 غــري مرضــية ألهنــا تركــز علــى   ١وأعــرب عــن رأي مفــاده أن صــيغة مشــروع املــادة    - ٥
ــد        ــة الدبلوماســية دون حتدي ــدول يف إطــار ممارســتها للحماي ــيت ميكــن أن تتخــذها ال ــدابري ال الت

لة بـأغراض التعريـف، وأن   وبنـاء عليـه، اعتـربت تلـك الصـيغة غـري ذات صـ       . العناصر األساسية 
 يتضـمن   - رغم أن األمر غالبا ما يكون كـذلك          -املطالبة ينبغي أن تكون مشفوعة باحتجاج       

طلبا بـإجراء حتقيـق يف الوقـائع أو اقتراحـا لوسـائل أخـرى للتسـوية السـلمية، مـا دام يتـبني مـن                    
 دولـة أخـرى بشـأن       املمارسة أن احلماية الدبلوماسية تتمثل أساسـا يف تقـدمي دولـة ملطالبـة ضـد               

. أضــرار معينــة حلقــت مواطنيهــا وذلــك إلجبــار الدولــة األخــرى علــى التقيــد بالقــانون الــدويل  
هــو وثيــق الصـلة باملوضــوع هــو أن الدولــة الـيت تقــدم تلــك املطالبـة تتــبىن قضــية مواطنيهــا     ومـا 

  .وتصرح بذلك

احلمايـة  ��ايـة بـني      ال مييز مبـا فيـه الكف       ١كما أعرب عن رأي مفاده أن مشروع املادة          - ٦
مبعناهـــا الـــدقيق واملفـــاهيم األخـــرى ذات الصـــلة، مـــن قبيـــل تقـــدمي املســـاعدة  �� الدبلوماســـية

ــازهم     ــة احتجــ ــعوبات نتيجــ ــذين يواجهــــون صــ ــواطنني الــ ــلية إىل املــ ــية أو القنصــ الدبلوماســ
ايـة  حماكمتهم يف دولة أخرى؛ واحلالة اليت يتعذر فيها االستظهار بأي معيار من معـايري احلم               أو

ولـوحظ أن التمييـز     . الدبلوماسية بدقيق العبارة، من قبيل معيار استنفاد سبل االنتصـاف احملليـة           
لــيس حقيقــة يف املمارســة اليوميــة فحســب، بــل إنــه قــائم يف القــرارات األخــرية حملكمــة العــدل  
الدولية يف قضايا الغراند وأبينا ومواطنني مكسيكيني آخرين، حيث قضت احملكمـة بـأن دولـة                
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ــة      ت ــة بتقــدمي املســاعدة دون اإلخــالل بإمكاني ــة دولي قــع علــى عاتقهــا التزامــات مبوجــب اتفاقي
والحــظ آخــرون بأســف أن التعريــف . ممارســة دولــة اجلنســية للحمايــة الدبلوماســية فيمــا بعــد 

 بصيغته القائمة من شأنه أن يستبعد بعض الوظـائف القنصـلية املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة فيينـا                   
  .١٩٦٣لعام 

ــرح أن يســتهل مشــروع        - ٧ ــة الدبلوماســية، اقت ــدمي تعريــف أدق للحماي ــن خــالل تق وم
تتمثل احلماية الدبلوماسية يف إجـراء رمسـي تتـبىن فيـه الدولـة، حبكـم                ��:  بالصيغة التالية  ١ املادة

، وذلـك للتأكيـد علـى أن جـوهر احلمايـة الدبلوماسـية إمنـا هـو         ��...احلـق الـذي يـؤول إليهـا،     
مــن خاللــه تقــدم دولــة اجلنســية مطالبــة بــاحترام القــانون الــدويل، يف شــخص   االتصــال الــذي 

�� املسـاعدة الدبلوماسـية أو القنصـلية   ��مواطنيها، وبالتايل ينبغـي متييـز هـذه احلمايـة عـن تقـدمي          
 .للمواطنني باخلارج

والـذي مفـاده أن    ،)٥( من شرح مشـروع املـادة  ٧وفيما يتعلق بالقول الوارد يف الفقرة   - ٨
 ماية الدبلوماسية تشمل محاية الرعايـا الـذين ال يقومـون بأعمـال دوليـة رمسيـة باسـم الدولـة                    احل
 أن قواعـد    مـؤداه ، أعـرب عـن رأي       )والذين حتميهم بالتايل قواعد أخرى مـن القـانون الـدويل          (

احلمايــة الدبلوماســية ينبغــي أن تســري علــى األضــرار الــيت يتكبــدها أولئــك األشــخاص خــارج 
 .هامهم، وبالتايل، خارج نطاق االتفاقيات املعنيةسياق ممارسة م

 
 احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية - ٢ املادةمشروع   

، والذي ينطلـق مـن      ٢أعرب عن إقرار املوقف القانوين، املعرب عنه يف مشروع املادة            - ٩
ن الطــرح القائــل بــأن ممارســة احلمايــة الدبلوماســية هــي حــق مــن حقــوق الــدول، ال واجــب مــ

ــه       .واجباهتــا ولــوحظ أن هــذا املوقــف قــد كرســه بوضــوح القــانون الــدويل العــريف القــائم وأن
كما أشـري إىل أنـه، علـى الصـعيد الـوطين، رغـم أنـه يقـع علـى                     .يتماشى مع االجتهاد القضائي   

عاتق الدولة، ألسـباب تتعلـق بالقـانون الدسـتوري، التـزام مبمارسـة احلمايـة الدبلوماسـية، فإنـه                    
. ديها هامش من السلطة التقديرية بشأن الكيفيـة الـيت ميكـن أن تفـي هبـا هبـذا االلتـزام                    يزال ل  ال

احلمايـة الدبلوماسـية عـن جمـاالت أخـرى مـن القـانون الـيت تتنـاول                وبالتايل، يتعنب متييز مفهـوم    
محاية األفراد، بل يتعني متييزه بصفة خاصة عـن نظـام حقـوق اإلنسـان الـذي يفـرض التزامـات                     

 تـنم عـن  الدول، حىت وإن مورست هذه احلمايـة، يف حـاالت معينـة، يف ظـروف        واضحة على   
 .محاية حقوق اإلنسان
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 اجلنسية - الباب الثاين  

 مبادئ عامة - الفصل األول  

 توفري احلماية من قبل دولة اجلنسية - ٣املادة مشروع   

القاعـدة الـيت تـنص      عرب عن رأي مفاده أن الشرح مقتضب للغاية، بالنظر إىل أمهيـة             أُُ - ١٠
ــادة  ــرح التوســع يف الشــرح ليشــمل إشــارات حمــددة إىل     . عليهــا تلــك امل ــذلك الســبب، اقت ول

 .االجتهاد القضائي الدويل الذي أكد مرارا مبدأ القانون العريف الوارد يف مشروع املادة

 االستثناء الوارد على القاعدة العامة املنصـوص عليهـا         عرب كذلك عن القلق من أن     وأُ -١١
 العضـو يف االحتـاد األورويب يف مـنح احلمايـة الدبلوماسـية              ة قد ال يشمل حق الدول     ٢يف الفقرة   

ولـذلك   .ملواطين الدول األعضاء األخرى، ما دام ليس هلا متثيل دبلوماسي يف إقلـيم دولـة ثالثـة        
اقتــرح أن تضــاف فقــرة ثالثــة لتوســيع نطــاق االســتثناء، مــع مراعــاة أن املشــكل قــد ينشــأ فيمــا 

 .رى تقع يف مناطق أخرى من العاملتعلق بعمليات اندماج أخي
 

 األشخاص الطبيعيون - الفصل الثاين  

 دولة جنسية الشخص الطبيعي - ٤املادة مشروع   

لـئن أعربـت بعـض الوفـود عـن إقرارهـا لالجتـاه الـذي سـارت فيـه اللجنـة يف مشـروع              - ١٢
 كـان   هوبصـفة خاصـة، لـوحظ أنـ        .ات، فإهنا اقترحت مـع ذلـك إدخـال بعـض التـدقيق            ٤املادة  

مشروع املادة إشارة حمددة إىل القانون احمللي للدول، على غـرار مـا عليـه           باإلمكان أن يتضمن  
ــة الهــاي  ــازع قــوانني   ١٩٣٠املربمــة عــام  األمــر يف اتفاقي  واملتعلقــة بعــض املســائل املتصــلة بتن

يفيـد ضـمنا    �� اكتسـب  ��كلمةعالوة على ذلك، أعرب عن القلق من أن استخدام            .اجلنسية
  .أن اللجنة إمنا تشري إىل حاالت اجلنسية املكتسبة، وتستبعد اجلنسية األصلية

ــن األشــخاص،          - ١٣ ــى جنســية عــدد كــبري م ــؤثر عل ــدول ت ــة ال ــأن خالف ــرار ب ورغــم اإلق
الطبيعيني واالعتباريني، أعرب عـن رأي مفـاده أنـه مـا كـان ينبغـي إدراجهـا يف قائمـة أشـكال                        

فاآلثار القانونية للجنسية املكتسـبة بتلـك الوسـائل تنـدرج يف نطـاق إحـدى                 .نسيةاكتساب اجل 
 .أي مسقط الرأس أو النسب أو التجنيس: الوسائل املستقرة الكتساهبا

وشدد على ضرورة أن تتفادى الدول وضع قوانني تزيد من احتمـال ازدواج اجلنسـية                - ١٤
املــادة يــنص علــى أن اكتســاب اجلنســية جيــب  وأشــري إىل أن مشــروع .أو تعــددها أو انعــدامها

وبالتايل، فإن مشاريع املـواد ال تسـمح مبـنح اجلنسـية أو اكتسـاهبا       .يتناىف مع القانون الدويل  أال
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ال تتعارض مـع القـانون      ��واقترح آخرون زيادة تدقيق عبارة       .بطريقة تتناىف مع القانون الدويل    
 .فيما يتصل باكتساب اجلنسية�� الدويل

 ا أقرهتــيتوأعــرب عــن االتفــاق مــع رأي اللجنــة القائــل بــأن قاعــدة الصــلة احلقيقيــة الــ   - ١٥
حمكمة العدل الدولية يف قضية نوتبوم ميكن تفسريها على أهنا قاعـدة عامـة مـن قواعـد القـانون                    

 .الدويل السارية على مجيع الدول
 

 استمرار اجلنسية - ٥املادة مشروع   

 ط اســتمرار اجلنســية مــن وقــت حصــول الضــرر وإىل أيــدت بعــض الــدول تطبيــق شــر - ١٦
وارتئي أن من املهم االحتفـاظ باجلنسـية احملمولـة يف تـاريخ تقـدمي املطالبـة وإىل                  . تاريخ التسوية 

تاريخ صدور احلكم أو تـاريخ التسـوية النهائيـة، وإال فـإن الرابطـة السـببية الضـرورية للحمايـة                     
ــة لقاعــدة اســتمرار   وأعربــت وفــود أخــرى عــن . الدبلوماســية ســتنتفي ــدها لصــياغة اللجن  تأيي

اجلنسية اليت ختول للدولة حق ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان مواطنا مـن               
مواطنيها وقت حدوث الضرر ووقت التقدمي الرمسـي للمطالبـة، غـري أنـه مل يعـد مـن مواطنيهـا                     

 . وقت تسوية املطالبة

اجلنسـية قـد جـاء يف العنـوان، فإنـه مل يـرد يف              �� سـتمرار ا��ولوحظ أنه رغم أن عبـارة        - ١٧
ضـمانة ضـد احلالـة الـيت يغـري فيهـا شـخص جنسـيته                �� اسـتمرار ��واعترب استخدام لفظ    . النص

 .جملرد احلصول على محاية دبلوماسية من دولة أكثر نفوذا

جلنسـية   بعض الوفـود عـن قلقهـا إزاء االسـتثناء الـوارد علـى قاعـدة اسـتمرار ا               توأعرب - ١٨
وقيــل بضــرورة التــزام احليطــة تفاديــا لكــل حيــد عــن القاعــدة   . ٢واملنصــوص عليــه يف الفقــرة 

األساسية القائلة بأن دولة اجلنسية وقت حصول الضرر هي اليت حيـق هلـا فعـال ممارسـة احلمايـة                    
ــرة      . الدبلوماســية ــه إذا غــري الشــخص املضــرور جنســيته يف الفت ويف هــذا الصــدد، أشــري إىل أن

لة، فإن دولة اجلنسية اجلديدة لن تكون هلا صفة للتقاضي، ألنه مل يكن يقع على عاتقهـا                 الفاص
ــة الشــخص املضــرور وقــت حصــول الضــرر    ــة احلــد األدىن  . واجــب محاي كمــا لــوحظ أن عتب

ال ميكــن إعمالــه  اإلضــايف الــذي يشــترط أال تكــون مثــة أي صــلة بــني املطالبــة وتغــيري اجلنســية   
وباإلضـافة إىل ذلـك، مل تشـاطر        . ت التغـيري غـري الطـوعي للجنسـية         يف حـاال   ال سـيما  بسهولة،  

، بصيغتها احلالية، تتناول تناوال سليما مـا أعـرب          ٢بعض الوفود اللجنة رأيها القائل إن الفقرة        
كمـا اقترحـت ضـرورة تنقـيح        . ��تسـوق اجلنسـية   ��عنه بعض أعضاء اللجنة من شواغل بشأن        

ثناء الـوارد علـى حـاليت الفقـدان االختيـاري للجنسـية              لكي حتد بوضـوح االسـت      ٢صيغة الفقرة   
بطريقـة  �و  �� لسبب ال يتصـل بتقـدمي املطالبـة       ��كما اقترحت زيادة تدقيق عباريت      . فرضها أو
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كمــا أيــد آخــرون حــذف . ، فيمــا يتعلــق باكتســاب اجلنســية��ال تتعـارض مــع القــانون الــدويل 
  .رد على قاعدة استمرار اجلنسية هي االستثناء الوحيد الوا٣، وجعل الفقرة ٢الفقرة 

واقترح كذلك إدراج استثناء على قاعد اسـتمرار اجلنسـية إذا اكتسـب شـخص عـدمي                  - ١٩
 ، خـــالل الفتـــرة املنصـــوص عليهـــا يف ٨اجلنســـية أو الجـــئ حممـــي مبوجـــب مشـــروع املـــادة  

 . ، جنسية الدولة املمارسة للحماية١ الفقرة
 

 ة واملطالبة ضد دولة ثالثةاجلنسية املتعدد - ٦املادة مشروع   

ورغـم اإلقـرار    .  تندرج يف نطاق التطوير التدرجيي للقانون الـدويل        ٢لوحظ أن الفقرة     - ٢٠
 بعض الوفود بـأن تنظـر جلنـة القـانون        تبأن تعدد اجلنسية حقيقة قائمة يف احلياة الدولية، أشار        

دول تـدعي أن هلـا وحـدها     الدويل، خالل القراءة الثانيـة، يف مسـألة تعـدد املطالبـات مـن عـدة                 
 مـن الشـرح     ٤ورغـم أن الفقـرة      . حق محاية نفس الشخص وكيفية حل نزاع مـن هـذا القبيـل            
ال تقـدم توجيهـا بشـأن املطالبـات      ناقشت إمكانية املطالبات املشتركة، فإن الـبعض ارتـأى أهنـا     

 عامـة مـن قبيـل       واقترح أن تنظـر اللجنـة، مـثال، يف إمكانيـة تطبيـق مبـادئ              . املستقلة أو املتعاقبة  
ولـوحظ  . حجية األمر املقضي بـه أو إقامـة ترتيـب لألولويـات يسـتند إىل مبـدأ اجلنسـية الغالبـة                   

أيضا أنه رغم أن إسقاط شرط الصلة الفعلية يبدو بسيطا مبـدئيا، فإنـه قـد يبـدو أمـرا صـعبا يف                      
 . املمارسة

ان يـذهب إىل القـول   ، لوحظ أن رأي اللجنة وإن ك     ��أن تشترك ��وفيما يتعلق بعبارة     - ٢١
إن هذه الصيغة تسمح للدول مبمارسة احلماية بصورة مسـتقلة أو يف حمـاكم خمتلفـة، فـإن تلـك           

، ينبغــي أن ٢الــواردة يف الفقــرة �� أن تشــترك��وبالتــايل فــإن عبــارة . ١احلالــة تشــملها الفقــرة 
أو الـدعاوى  تفهم مبعناهـا الضـيق، أي علـى أهنـا دعـوى متطابقـة، علـى غـرار حالـة املطالبـات                       

 .اجلماعية
 

 اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة من دول اجلنسية - ٧املادة مشروع   

 ميكن اعتبـاره تطـويرا تـدرجييا للقـانون الـدويل مـادام حييـد                ٧لوحظ أن مشروع املادة      - ٢٢
مبمارسـة احلمايـة الدبلوماسـية       عن املوقف التقليدي الـذي ال يسـمح، يف حالـة تعـدد اجلنسـية،              
وارتـأى بعـض املتحـدثني أن        .ضد الدولة اليت يكون الشخص املعين مواطنا من مواطنيها أيضـا          

ورغـم  . هذا احلكم من شأنه أن يثري خالفات بني الدول اليت حيمل مواطنوها جنسـية مزدوجـة      
اإلقرار بصعوبة ممارسة احلماية الدبلوماسـية يف احلـاالت الـيت حيمـل فيهـا فـرد جنسـية كـل مـن           

دعية والدولة اليت ارتكبت العمل غري املشـروع، فـإن احلـل املقتـرح يف مشـروع املـادة           الدولة امل 
   .يبدو متناقضا بالنسبة لبعض الوفود
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، وأُعـرب عـن بعـض    ��الغالبـة ��واقترح عدة متحدثني إعادة النظر يف مفهـوم اجلنسـية        - ٢٣
 الغالبـة قـد يضـع    ولـوحظ كـذلك أن مفهومـا مـن قبيـل مفهـوم اجلنسـية             .الدعم حلذف العبارة  

موضع التسـاؤل مبـدأ املسـاواة يف السـيادة بـني الـدول، مـا دام ال يوجـد أي معيـار يف القـانون             
وارتـأت بعـض الوفـود أنـه مـن املفيـد، إذا مـا تقـرر                 . الدويل لتحديد غلبة جنسـية علـى أخـرى        

 الغلبــة ، إدراج معــايري واضــحة لتحديــد٧اإلبقــاء علــى النــهج احلــايل املتبــع يف مشــروع املــادة  
غـري أن بعـض الوفـود شـككت يف قيمـة بعـض العوامـل الـواردة               . ألغراض احلماية الدبلوماسية  

وعلى سبيل املثال، أعـرب عـن رأي مفـاده أن عوامـل     .  مشاريع املوادحمن شر) ٦(يف الفقرة  
ميكن أبـدا اعتبارهـا عوامـل        من قبيل املناهج الدراسية ولغة التدريس، أو احلسابات املصرفية ال         

وأشري أيضا إىل املعايري اليت اعتمدها معهـد القـانون الـدويل، يف              .سليمة لتحديد اجلنسية الغالبة   
ــة،      ١٩٦٥عــام  ــه االعتيادي ــاد إلقامت ــروابط الفــرد، أي املكــان املعت ــد الطــابع الغالــب ل ، لتحدي

 صـلة   والدولة اليت ميارس فيها عادة حقوقه املدنية والسياسية، والروابط األخرى اليت تدل علـى             
 . فعلية من قبيل اإلقامة يف الدولة واملصاحل القائمة فيها وتعلقه هبا

 على احلـاالت    �الغالبة��كما استفسر عما إذا كانت اللجنة تعتزم تطبيق هنج اجلنسية            - ٢٤
ولوحظ أن بعض األحكـام اهلامـة مـن اتفاقيـة            .اليت ينشأ فيها التزام تعاهدي عن جنسية أجنبية       

، إمنــا كــان ٣٦لقنصــلية، مــن قبيــل تلــك األحكــام املنصــوص عليهــا يف املــادة  فيينــا للعالقــات ا
 . الدافع إليها هو جنسية الفرد

 
 األشخاص عدميو اجلنسية والالجئون - ٨املادة مشروع   

ــدميي اجلنســية والالجــئني يف        - ٢٥ ــة الدبلوماســية لع ــل احلماي ــود بتخوي ــت بعــض الوف رحب
ــادة   ــاره تطــويرا تــ ٨مشــروع امل ــدويل  باعتب ــانون ال ــوحظ أن الالجــئني وعــدميي   .درجييا للق ول

اجلنســـية تتنـــاول موضـــوعهم معاهـــدات دوليـــة أخـــرى ذات صـــلة، غـــري أن تلـــك النصـــوص  
وهكـذا، فـإن    . تتطرق مباشـرة حلمايتـهم الدبلوماسـية؛ بـل إهنـا تسـتبعدها ضـمنا فيمـا يبـدو                   ال

كـز الالجـئني وعـدميي    اللجنة قد خطت خطوة مهمـة مـن شـأهنا أن حتسـن حتسـينا ملموسـا مر                 
غري أن اللجنة مع ذلك دعيت إىل إعادة النظر يف شـرط اإلقامـة القانونيـة واالعتياديـة                  . اجلنسية

األدىن ومن شأنه أن يفضـي إىل انعـدام للحمايـة      معا، ألن هذا الشرط مفرط يف رفع عتبة احلد        
 .الفعلية لألفراد املعنيني

 أخـرى بشـأن مـا إذا كـان مـن املالئـم تنـاول                غري أنـه لـوحظ أنـه ال تـزال مثـة شـواغل              - ٢٦
عالوة على ذلك، متـت التوصـية بتقيـيم عناصـر            .مسألة الالجئني يف سياق احلماية الدبلوماسية     

التطــوير التــدرجيي حبيطــة تفاديــا للحيــد عــن النظــام القــانوين اجلــاري بــه العمــل يف جمــال محايــة  
 الدبلوماسية لالجئني وعـدميي اجلنسـية       كما أعرب عن رأي مفاده أن ختويل احلماية        .الالجئني
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غري مرغوب فيه ومن شـأنه أن يوسـع نطـاق تفسـري الـدول لإلقامـة االعتياديـة لعـدمي اجلنسـية،                       
 ال تشـري إال إىل القـانون        ١الـواردة يف الفقـرة      �� يقيم بصفة قانونية واعتياديـة    ��دامت عبارة    ما

  .الوطين ال إىل معيار دويل

الذي ال يقتصـر، اسـتنادا إىل       �� الالجئ��د عن قلقها إزاء تعريف      وأعربت بعض الوفو   - ٢٧
وبروتوكوهلـا   )٦( املتعلقـة بوضـع الالجـئني      ١٩٥١من الشرح، على تعريـف اتفاقيـة        ) ٨(الفقرة  

ولوحظ أنه من الصعب قبول أي تعريـف لالجـئ حييـد عـن التعريـف املقبـول                   .)٧(١٩٦٧لعام  
يف مشـروع املـادة   �� الالجـئ ��تقـدمي تعريـف ملصـطلح    ويف إطار اقتراح آخر، دعـي إىل      .عامليا

نفسها، على ضوء احلقيقـة القائلـة إن النيـة مل تنصـرف إىل قصـره علـى فئـة األشـخاص الـوارد                        
 .١٩٥١تعريفها يف اتفاقية 

 
 األشخاص االعتباريون - الفصل الثالث  

 الدبلوماسـية   الحظت بعض الوفود باستحسان أن اللجنة، يف تدوينها لقواعـد احلمايـة            -٢٨
ــها علــى أســاس القواعــد    ــاريني، أرســت عمل املســتمدة مــن قضــية برشــلونة   لألشــخاص االعتب

وأعربت وفود أخرى عن رأي مفاده أن اللجنـة قـد جتـاوزت نطـاق احلكـم الصـادر                    .تراكشن
 .يف تلك القضية بتناوهلا ملسائل مل تتناوهلا احملكمة حتديدا

 
 كةدولة جنسية الشر - ٩املادة مشروع   

ا ــــ ، والـيت مفاده   ٩دة األساسـية، الـواردة يف مشـروع املـادة           ــــ رب عن تأييد القاع   ـــأع - ٢٩
ــده تلــك        ــة الدبلوماســية بشــأن ضــرر تتكب ــها أن متــارس احلماي ــة جنســية الشــركة ميكن أن دول

وأشـري إىل أن اسـتخدام     . غري أنه أبدت مالحظات شىت بشأن صـياغة مشـروع املـادة           . الشركة
الــيت ��بـدل عبــارة  �� الـيت أنشــئت الشـركة مبوجــب قوانينــها  �� النطـاق مــن قبيــل  عبـارة واســعة 

مــن شــأنه أن حيــدث الغمــوض يف الــنظم القانونيــة لشــىت  �� أسســت الشــركة مبوجــب قوانينــها
املشـار  �� األشـخاص االعتبـاريني اآلخـرين     ��أن العبـارة األوىل تسـري أيضـا علـى            ومبـا . الدول

املسـتخدمة يف قضـية     �� أسسـت �إنه حبذ عدم احليد عن عبـارة        ، ف ١٣إليهم يف مشروع املادة     
ولئن كان البعض يصف اختيار اللجنة ملعـايري اجلنسـية املزدوجـة املتمثلـة يف               . برشلونة تراكشن 

ــار       ــه اختي ــة أخــرى بأن مكــان التأســيس ومقــر املكتــب املســجل أو مقــر اإلدارة أو رابطــة مماثل
وبصـفة خاصـة، ذهـب      . ن التوجيهـات الواضـحة    فإن آخـرين دعـوا إىل املزيـد مـ         ... حصيف،  

حيتـاج إىل املزيـد مـن        ��مقـر إدارهتـا أو مـا شـابه ذلـك مـن صـلة              ��البعض إىل القـول إن معيـار        
كمـا أعـرب     .التوضيح ألن غموضه قد يوسع نطـاق مفهـوم دولـة جنسـية الشـركة دون مـربر                 

غـري املسـتمد مـن قضـية        �� مقـر إدارهتـا   ��عن رأي مفاده أن اسـتناد جنسـية الشـركة إىل معيـار              
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كمـا ذهـب   . ��الفعليـة ��بــنعت  �� اإلدارة��برشلونة تراكشـن، قـد يكـون مقبـوال إذا وصـفت          
 إىل اجلمعيـة العامـة يف   البعض إىل القول، متشيا مع بعض األفكار املعرب عنها يف تقريـر اللجنـة         

ة حقيقيــة، إن مثــة جمــاال لشــرط يســتوجب وجــود صــلة أو عالقــ  ،)٨(دورهتــا الثامنــة واخلمســني
  .وكذلك املكان الذي تنجز فيه الشركة أنشطتها االقتصادية الرئيسية

والحظ آخرون أن مشروع املادة ال يتنـاول حالـة الشـركة الـيت هلـا أكثـر مـن جنسـية                       - ٣٠
واحدة، وأن إمكانيـة محايـة شـركة يوجـد مكتبـها املسـجل يف دولـة غـري دولـة التأسـيس تظـل                         

 . إمكانية غري واضحة
 

 استمرار جنسية الشركة - ١٠املادة وع مشر  

الحظت بعض الوفود أنه توجد حجج صحيحة، على غرار مـا ورد شـرحه يف سـياق            - ٣١
، تؤيــد النــهج الــذي اتبعتــه اللجنــة فيمــا يتعلــق بشــرط اســتمرار اجلنســية يف    ٥مشــروع املــادة 
 . كما توجد أدلة أخرى تدحض هذا النهج١٠مشروع املادة 

 
 محلة األسهم محاية - ١١املادة مشروع   

 أن اللجنـة  ١١الحظت الوفـود الـيت أعربـت عـن تأييـد صـياغة اللجنـة ملشـروع املـادة                - ٣٢
وأقــرت بــأن اللجنــة، إســوة مبحكمــة العــدل الدوليــة يف قضــية برشــلونة . اختــذت موقفــا وســطا

 وبالتايل، أعربـت عـن رأي  . تراكشن، كان هلا هدف عام هو تفادي حاالت تداخل املطالبات     
مفاده أن االستثناءات املقترحة علـى القاعـدة العامـة ال تسـري إال علـى حـاالت حمـدودة يبـدو                      

  .فيها أن احلاجة إىل احلماية تربر تلك االستثناءات

حلكـم يتنـاىف مـع القـانون الـدويل العـريف ألنـه              اغري أن وفودا أخـرى الحظـت أن هـذا            - ٣٣
أن احلمايــة املمارســة ال ميكــن أن متــارس    حيــدث اســتثناءين علــى القاعــدة العامــة القاضــية بــ      

كما الحظـت بعـض الوفـود أن احلكـم       . يتعلق حبملة أسهم يف حالة ضرر تتكبده الشركة        فيما
يثري مشاكل عملية، ما دام قد يصعب حتديد جنسية محلة األسهم وتتولـد عـدة مطالبـات ضـد                   

سـتؤدي إىل  ) أ(الفقـرة  وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن       . الدولة اليت يفترض أهنا تسببت يف الضرر      
سـتخل بـالتوازن بـني      ) ب(وأن الفقـرة     دولة جنسية محلة األسهم يف احلماية      توسيع نطاق حق  

املزايا اليت يستفيد منها محلة األسهم حبكم ملكيتهم لألسهم يف شركة أسست يف دولة أجنبيـة                 
  .واملخاطر اليت يتحملوهنا بقبول أن حتمل تلك الشركة جنسية تلك الدولة

 محايـة محلـة     تتنـاول  مثة حاجة أصـال إىل إدراج مـادة مسـتقلة            تكان فسر عما إذا  واسُت - ٣٤
األسهم، مادام محلة األسهم يتمتعون فعـال باحلمايـة مبقتضـى املـواد املتعلقـة حبمايـة األشـخاص                    

وأعــرب عــن الشــك يف مــا إذا كــان تــوفري محايــة . الطبيعــيني أو االعتبــاريني، حســب األحــوال
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وباإلضـافة إىل ذلـك،     . األسهم سـيحمي فعـال االسـتثمار بـدل أن حيمـي املـواطن             خاصة حلملة   
أشري إىل أن احلقوق املتعلقة باالستثمارات األجنبية ميكـن محايتـها علـى أفضـل وجـه بعـدد مـن                  
بنود التحكيم يف معاهدات االستثمار، ما دام حيق ألطـراف القـانون اخلـاص أن يلتمسـوا سـبل          

  .ولة املستفيدة من استثمارهماالنتصاف مباشرة من الد

وذهب رأي آخر إىل التشكيك يف إمكانية التطبيق العملي لتخويل حـق محايـة شـركة                 - ٣٥
ولـيس مـن الواضـح مـا إذا         . منحلة إىل دولة جنسية الشـركة بـدل دولـة أو دول محلـة األسـهم               

ــة  للدولــة األوىل أي مصــلحة حقيقيــة يف اختــاذ إجــراء إذا كــان محلــة األســهم مــ   تكانــ ن دول
ففــي تلــك احلالــة يثــور تســاؤل عــن الســبب الــذي مينــع مــن تقــدمي مطالبــة إذا مل يعــد   . أخــرى

للشركة وجـود لسـبب ال عالقـة لـه بالضـرر، مـا دام محلـة األسـهم يتكبـدون اخلسـارة، وملـاذا                    
ينبغي أن يكون حـق محايـة محلـة األسـهم مـن دولـة جنسـية الشـركة مقتصـرا علـى احلالـة الـيت                 

 كمــا لــوحظ أن  .أســيس الشــركة يف الدولــة املعنيــة للقيــام بأنشــطة جتاريــة فيهــايشــترط فيهــا ت
االستثناءات قد تكون مفرطة يف صرامتها وقد ال تراعي بالقدر الكايف احلـاالت الـيت ينبغـي أن                

 .متارس فيها دولة جنسية محلة األسهم حق احلماية، لدواعي اإلنصاف

 ١٠ مـن مشـروع املـادة    ٢ة التفاعل بني الفقـرة  ومن االقتراحات األخرى زيادة مواءم   - ٣٦
 ما دام باإلمكان قراءة احلكمني بطريقة توحي بأنه بقدر ما يكـون انتـهاك               ١١ومشروع املادة   

حقوق محلة األسهم جسـيما بقـدر مـا تتضـاءل إمكانيـة مبـادرة دول اجلنسـية إىل اختـاذ إجـراء                       
 . ملمارسة احلماية الدبلوماسية بامسهم

 
 الضرر املباشر الذي يلحق حبملة األسهم - ١٢ادة املمشروع   

وأشـار  .  اليت اقترحتها اللجنة   ١٢عن تأييد صياغة مشروع املادة      بعض الوفود    تأعرب - ٣٧
وعلـى سـبيل املثـال، اقتـرح أن تعيـد اللجنـة النظـر يف                . آخرون إىل ضرورة املزيـد مـن التحليـل        

 .األسـهم يف االقتصـاد الـدويل احلـديث     لتراعي تقلب مركز محلـة  ١٣  و ١٢مشروعي املادتني   
 املتعلقــتني بقاعــدة اســتمرار اجلنســية، وإن كانتــا  ١٠  و٥كمــا لــوحظ أن مشــروعي املــادتني  

الطبيعــيني واالعتبــاريني، فإنــه ال يصــح هــذا القــول   تضــعان شــروطا دقيقــة حلمايــة األشــخاص 
ــة األســهم؛ فاإلشــارة إىل اجلنســية وقــت حصــول الضــرر، أ    فيمــا ــاملواد يتعلــق حبمل و ربطهــا ب

ن تغــيري اجلنســية ألســباب واملتعلقــة باألشــخاص الطبيعــيني، قــد حيــول دون بيــع األســهم، أو د 
 .املالءمة

من الشرح، أشري إىل أن تأسيس الشـركة يف الدولـة املرتكبـة             ) ٤(وفيما يتعلق بالفقرة     - ٣٨
حلملـة األسـهم األجانـب       تترتب عليـه قرينـة املعاملـة التمييزيـة           أنللعمل غري املشروع ال ينبغي      

مل يكن القـانون احمللـي للدولـة خيـول حلملـة األسـهم األجانـب حقوقـا أضـعف بصـورة غـري                         ما
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عالوة على ذلك، لـوحظ أن القواعـد        . معقولة من احلقوق املخولة حلملة األسهم من املواطنني       
الــة وجــود مل يــتم حتديــدها، وأنــه حــىت يف ح�� ملبــادئ العامــة لقــانون الشــركات��املتضــمنة لـــ

، فإن الدور الذي ميكن أن تقوم بـه يف حتديـد حقـوق محلـة األسـهم األجانـب          ��مبادئ عامة ��
ولـذلك اقتـرح وجـوب       .ويف ضمان عدم تعرض محلة األسهم ملعاملـة متييزيـة دور غـري واضـح              

التمييز املبدئي بني حقوق محلة األسهم وحقوق الشـركة وفقـا للقـانون احمللـي للدولـة املرتكبـة                   
 .مل غري املشروع، حىت وإن أسست تلك الشركة يف تلك الدولةللع
 

 األشخاص االعتباريون اآلخرون - ١٣املادة مشروع   

ــادة      - ٣٩ ــدها لصــياغة مشــروع امل ــود عــن تأيي ــه،  . ١٣أعربــت بعــض الوف ويف الوقــت ذات
ن اقترحت أن تصاغ صياغة صرحية، تقصر احلماية الدبلوماسية لألشخاص االعتبـاريني اآلخـري            

ومـن جهـة أخـرى، أعـرب عـن رأي           . على الـدفاع عـن حقـوقهم التجاريـة وحقـوق ملكيتـهم            
عـالوة علـى     .مفاده أن هذا احلكم يتجاوز احلدود املقبولة يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل           

ذلك، أكد على ضرورة عدم ختويل احلماية الدبلوماسية للمنظمات غـري احلكوميـة، مـا دامـت           
 ممارســتها لوظائفهــا الدوليــة، ال تكــون هلــا صــالت كافيــة بدولــة جنســيتها هــذه املنظمــات، يف

 .وبالتايل ال حيق هلا أن تطالب بالتمتع حبماية تلك الدولة

 ٩ومن االقتراحـات املقدمـة لتحسـني صـياغة أحكـام هـذه املـادة اإلشـارة إىل املـادتني                      - ٤٠
تبـاريون اآلخـرون قـد يكونـون        ، مـا دام هـؤالء األشـخاص االع        ١٢  و ١١ وإىل املادتني    ١٠ و

وعلى سبيل املثال، أشري إىل الشـركة ذات املسـؤولية احملـدودة            .  مماثلني حلملة األسهم   اأشخاص
القائمة يف نظـم القـانون املـدين باعتبارهـا شـكال وسـيطا مـن أشـكال الشـركات التجاريـة بـني                        

يف نطـاق مشـروع     فهذه الشركة التجارية الوسيطة تندرج      . شركة األموال وشركة األشخاص   
ــادة  ــايل١٣املـ ــادتني      وبالتـ ــروعي املـ ــام مشـ ــوال أحكـ ــملها حســـب األحـ ، دون ١٠  و٩تشـ

ولــذلك . ١٣ اللــتني مل تــرد اإلشــارة إليهمــا يف مشــروع املــادة   ١٢  و١١مشــروعني املــادتني 
ــتعاض  ــرح أن يسـ ــادة   اقتـ ــروع املـ ــن ١٣يف مشـ ــادتني  �� عـ ــروعي املـ ــارة �� ١٠  و٩مشـ بعبـ

مــن شــرح مشــروع  ) ٤(، وأن تشــري الفقــرة �� مــع إدخــال الغايــة ١٢إىل  ٩مشــاريع املــواد ��
 . إشارة حمددة إىل الشركات ذات املسؤولية احملدودة١٣ املادة

وأعرب آخرون عن رأي مفاده أنـه نظـرا لقلـة املمارسـة يف هـذا اجملـال، فإنـه مـن غـري               - ٤١
تبــاريني هــو نفــس النظــام املمكــن القــول إن نظــام احلمايــة الدبلوماســية جلميــع األشــخاص االع 

عــدم �� يف صــيغة بنــد ١٣ولــذلك، اقترحــت إعــادة صــياغة املــادة  . الســاري علــى الشــركات 
 .��اإلخالل
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 سبل االنتصاف احمللية -الباب الثالت   

 استنفاد سبل االنتصاف احمللية - ١٤املادة مشروع   

لـدويل املسـلم هبـا والـيت        الـيت تـدون قاعـدة القـانون العـريف ا           ١٤أعرب عن تأييد املادة      - ٤٢
 .تقضي باستنفاد سبل االنتصاف احمللية بوصفه شرطاً أساسياً لتقدمي مطالبة دولية

، أثين على اللجنة لتنقيحها شرط االسـتنفاد الـذي كـان يقتصـر              ٢ففيما يتعلق بالفقرة     - ٤٣
غـري   . عليهـا يف القانون احمللي للدولة املـدعى     �� حكما��يف السابق على سبل االنتصاف املتاحة       

العليا يف الدولة ال بد من دراسته علـى    أنه أعيد التأكيد على أن توفري فرص اللجوء إىل احملاكم         
ضوء اختصاص احملكمة املعنية، حالة حبالـة ويف إطـار املعـىن العـادي السـتنفاد سـبل االنتصـاف                    

واء كانـت عاديـة   سـ ��واقترح حذف عبـارة  . احمللية بالصيغة اليت تطورت هبا يف القانون الدويل 
، يف معرض اإلشارة إىل احملـاكم أو اهليئـات القضـائية واإلداريـة، مـا دامـت العبـارة                    ��أم خاصة 

 . زائدة وغامضة

ــوارد يف الفقــرة     - ٤٤ ــد القــول ال مــن الشــرح والــذي مفــاده أن   ) ٦(كمــا أعــرب عــن تأيي
ــذي لغــرض اال   ��األجــنيب املضــرور   ــاً بالتوجــه إىل اجلهــاز التنفي ــيس مطالب نتصــاف، يف إطــار  ل

 ويف هـذا الصـدد، لـوحظ أن آليـات العفـو التنفيـذي                .��ممارسة هذا اجلهاز لسلطاته التقديريـة     
تشكل وسيلة مالئمـة لالنتصـاف ألن تلـك التـدابري ختتلـف عـن سـبل االنتصـاف القضـائية،            ال

سـاواة بـني    وتتسم بطابع السرية أو التكتم، وتستبعد معـايري الضـمانات اإلجرائيـة القانونيـة وامل              
عالوة على ذلك، فإن القرارات اليت تتمخض عنها تلك اآلليات ال تسـمح بـالطعن                .األطراف

 .وتستند أساسا إىل اعتبارات ذات طابع سياسي
 

 تصنيف املطالبات - ١٥املادة مشروع   

، ارتئــي أن مــن املهــم أال تســري قاعــدة اســتنفاد ســبل ١٥فيمــا يتعلــق مبشــروع املــادة  - ٤٥
ــب دويل الستصــدار حكــم معِلــ     االنتصــاف ــة أو طل ــى مطالب ــة إال عل ــدابري   احمللي ــى الت ن ال عل

 .١الدبلوماسية األخرى املشمولة مبفهوم احلماية الدبلوماسية بصيغته احملددة يف مشروع املادة 
 

 حاالت االستثناء من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية - ١٦املادة مشروع   

، علــى ١٦ن تأييــدها لالســتثناءات، الــواردة يف مشــروع املــادة  أعربــت عــدة وفــود عــ - ٤٦
غــري أن وفـودا أخــرى ارتـأت أن اســتثناء    .القاعـدة األساسـية الســتنفاد سـبل االنتصــاف احملليـة    

ولــوحظ أن االســتثناءات واســعة وغامضــة . أكثــر مــن االســتثناءات املقترحــة تــثري اإلشــكال أو
فهــذه الصــيغة ال تنــال مــن القاعــدة . متدنيــة للغايــة ومبهمــة يف صــياغتها وأن عتبــة احلــد األدىن
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كمـا أعـرب عـن رأي مفـاده عـدم التشـكيك مسـبقا يف         .فحسب، بل إهنا تضفي عليها حشوا    
ســبل االنتصــاف املتاحــة، عنــد حتديــد معــايري االســتثناءات الــواردة علــى قاعــدة اســتنفاد ســبل   

 إىل بلـد، فإنـه أثـري سـؤال عـن            ومبـا مؤسسـات إقامـة العـدل ختتلـف مـن بلـد              .االنتصاف احمللية 
 .١٦الكيفية اليت ميكن هبا تقييم تصرف دولة يف سياق مشروع املادة 

ــرات     - ٤٧ ــداخل بـــني الفقـ ــود بعـــض التـ ــوحظ وجـ ــق   ).ج( و) ب( و) أ(ولـ ــا يتعلـ ففيمـ
ــالفقرة ــحة    )أ( بـ ــة وواضـ ــه مرنـ ــة والحظـــت أن أحكامـ ــود نـــص اللجنـ . ، أيـــدت بعـــض الوفـ
 عنـد قراءتـه مـع اجلـزء الثـاين           ال سـيما  م االرتياح هلذا النص،     أعربت وفود أخرى عن عد     بينما

، يف  )ب(كمـا أعربـت بعـض الوفـود عـن تأييـدها للفقـرة               ). ج(من االستثناء الوارد يف الفقرة      
ولــوحظ أن االســتثناء مكــرس يف . حــني الحظــت وفــود أخــرى بعــض جوانــب القصــور فيهــا 
غــري أنــه أعــرب عــن رأي  . لفقهيــةصــكوك حقــوق اإلنســان واألحكــام القضــائية والكتابــات ا 

مفاده أن ليس مـن األساسـي إدراج بنـد بشـأن التـأخر غـري املـربر يف اإلجـراءات، مـا دام هـذا                          
تأييـدا مـن بعـض الوفـود        ) ج(كمـا لقيـت الفقـرة       ). أ(االحتمال مشموال فعال بأحكام الفقـرة       

 يتضـرر بعمـل دولـة    اليت الحظت أن صـيغة االسـتثناء متثـل إقـرارا حمـددا بإحكـام بـأن فـردا قـد                   
ويف تلـك  . أجنبية خارج أو داخـل إقليمهـا دون أن تكـون لـه أي صـلة حقيقيـة بـذلك اإلقلـيم             

الظروف اليت يصعب حتديدها، قد يكون من غري املعقول أو من احليف فعـال اشـتراط اسـتنفاد                  
ــة   ــد   . ســبل االنتصــاف احمللي ــة يف التعقي ــت  . وأشــار آخــرون إىل أن الصــياغة مفرط ــا لقي وبينم

 .نص عليه صراحة ال ضـمنا     يتأييد بعض الوفود، أكد على أن أي إعفاء ال بد وأن            ) د( الفقرة
كما اقترح أن ُتفصل يف الشرح املسألة الرئيسية املتعلقة باجلهة اليت تقرر ما إذا كانت ظـروف                

 . معنية تشكل عذرا ُمعفيا

وفيمــا يتعلــق . ةكمــا أديل بعــدة مالحظــات بشــأن الشــرح الــوارد علــى مشــروع املــاد  - ٤٨
تشـري فيمـا يبـدو إىل الشـخص املضـرور      �� املـدعي ��من الشرح، لوحظ أن عبـارة   ) ٣(بالفقرة  

غري مقنعـة، ألنـه إذا كـان مـن املعـروف            ) ٣(ويف رأي آخر، تبدو الفقرة      . إىل دولة اجلنسية   ال
 املطـروح   الالسـؤ ، فـإن    ��احملاكم احمللية مشهورة بافتقارها لالستقالل    ��لدى العام واخلاص أن     

، أعرب عـن تأييـد   )٤( وفيما يتعلق بالفقرة ؟هو ملاذا سيغامر املستثمر باستثماره يف البلد املعين       
 رأي اللجنة الذي يفيد بأنه يعود للمحكمة الدولية املختصـة أمـر تقريـر مقبوليـة طلـب اسـتثناء                   

علــى النحــو وأعــرب عــن حتبيــذ إدراج هــذه النقطــة  . لقاعــدة اســتنفاد ســبل االنتصــاف احملليــة 
وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـن غـري املالئـم مناقشـة األمثلـة                   . الواجب يف نص مشروع املـادة     

اليت تغيب فيها صلة طوعية يف سياق االستثناءات الـواردة علـى             )٨(و) ٧(الواردة يف الفقرتني    
 قاعــدة ســبل االنتصــاف احملليــة، ألن األضــرار املشــار إليهــا ميكــن أن تكــون نامجــة عــن أعمــال  

 .حيظرها القانون الدويل، وبالتايل لن تكون خاضعة للحماية الدولية ال
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 أحكام متنوعة -الباب الرابع   

 التدابري أو اإلجراءات خالف احلماية الدبلوماسية - ١٧املادة مشروع   

لــوحظ أن ســـبل االنتصــاف األخـــرى أو آليـــات تســوية املنازعـــات، مبــا فيهـــا تلـــك      - ٤٩
ك حقـوق اإلنسـان، تشـكل قاعـدة ختصـيص وأن هلـا األولويـة علـى                  املنصوص عليهـا يف صـكو     

�� ال ختـل ��غـري أنـه بـدا لـبعض الوفـود أن عبـارة        .سبل االنتصاف عمال باحلمايـة الدبلوماسـية     
تضع احلماية الدبلوماسـية فيمـا يبـدو علـى قـدم املسـاواة مـع التـدابري واإلجـراءات األخـرى يف                       

أن صـيغة هـذا احلكـم واسـعة وتـثري اإلشـكال، رغـم أن           وارتأى آخـرون    . إطار القانون الدويل  
فهـو ال يقتصـر علـى رفـع الضـرر املباشـر بـل يتضـمن التـدابري             . الشرح يفـرد هلـا تفسـريا أضـيق        

املتوخــاة يف إطــار نظــام مســؤولية الــدول عــن رفــع األضــرار املباشــرة، مبــا يف ذلــك اللجــوء إىل  
 من مشاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية    ٥٣ إىل املادة غري أنه أشري إىل أنه استنادا    . التدابري املضادة 

 تســتبعد التــدابري املضــادة إذا أقيمــت إجــراءات  )٤(الــدول عــن األعمــال غــري املشــروعة دوليــا،  
ويفيد النص ضمنا بالنسبة للبعض أن الدولـة        . لالنتصاف، حىت ولو كان من أقامها من األفراد       

ولو كان الفرد قد أقـام دعـوى أمـام حمكمـة حلقـوق      ميكنها أن متارس احلماية الدبلوماسية حىت      
وهذا التفسري يعين أن الدولة املتسببة يف الضـرر سـتقبل تعـدد املطالبـات الـيت يقـدمها                   . اإلنسان

  .كل من الدولة املمارسة للحماية الدبلوماسية والفرد املقيم لدعوى حقوق اإلنسان

. يف مشـروع مـادة واحـدة    ١٨ و١٧واقترح بعض املتحدثني دمـج مشـروعي املـادتني           - ٥٠
واسـتنادا إىل اقتـراح آخـر، ميكـن         . وحذر البعض اآلخـر مـن ذلـك، ألسـباب تتعلـق بالوضـوح             

أو يف  �� عـدم اإلخـالل   �� بنفس الطريقة إما يف صيغة بنود        ١٨  و ١٧صياغة مشروعي املادتني    
 .��االستبعاد��صيغة بنود 

 
 داتاألحكام اخلاصة يف املعاه - ١٨املادة مشروع   

ويف الوقــت الــذي ذكــر فيــه بــأن بعــض       . ١٨رحبــت عــدة وفــود مبشــروع املــادة      - ٥١
االتفاقات بني الدول تستبعد اللجوء إىل احلمايـة الدبلوماسـية حـىت يف حالـة التحكـيم يف جمـال                    
االســتثمار، ارتئــي أن مــن املفيــد مــع ذلــك إدراج بنــد يف املــواد املتعلقــة باحلمايــة الدبلوماســية   

ة بني شىت النهج املتبعة حلماية مصاحل كل مـن األشـخاص الطبيعـيني واألشـخاص                يوضح العالق 
ــاريني ــادة    . االعتب ــأى متحــدثون آخــرون أن صــيغة مشــروع امل  . مفرطــة يف اتســاعها ١٨وارت

ويبدو يف رأيهم أنه سيتعني اختاذ قرار بشأن ما إذا كانت أحكـام معاهـدة خاصـة تتماشـى مـع        
واعتـرب اسـتبعاد تطبيـق    . درا مـن الغمـوض والتضـارب يف التفسـري    مشاريع املواد، مما قد يولد قـ     

، غـري   ��حيثمـا وبقـدر مـا ال تتفـق واألحكـام اخلاصـة الـيت تـرد يف املعاهـدات                   ��مشاريع املـواد    
 فيما يتعلق مبا إذا كانت ُيشترط أن تستبعد املعاهدة حتديدا اللجـوء إىل ممارسـة              ال سيما واضح  
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ــة مــع موضــوع وغــرض    احلمايــة الدبلوماســية أو يشــترط   فقــط أال تكــون تلــك احلمايــة متنافي
. غـري واضـح   �� األحكام اخلاصة يف املعاهـدات    ��واعتربت بعض الوفود اتساع عبارة      . املعاهدة

فهــل مثــة تسلســل هرمــي ضــمين مبقتضــاه تســري مبــادئ مشــاريع املــواد علــى بعــض أحكــام      
أن الشرح يركز كليـا علـى       كما لوحظ بأسف     املعاهدات بينما ال تسري على أحكام أخرى؟      

االتفاقــات املتعلقــة باحلمايــة املتبادلــة لالســتثمارات وال يــأيت علــى ذكــر األنــواع األخــرى مــن   
 . االتفاقات ذات الصلة

ــادة   واســتنادا إىل - ٥٢ ــدو مشــروع امل ــيت    ١٨ رأي آخــر، يب ــة ال ــة األصــلية للجن ــا للني  منافي
انصرفت إىل إيالء األولويـة لألحكـام اخلاصـة يف املعاهـدات، مـن قبيـل تلـك األحكـام الـواردة             

ولذلك اقترح تنقيح مشروع املـادة ليكـون        . يف معاهدات محاية االستثمار، على مشاريع املواد      
شاريع املواد هذه حيثما وبقدر ما ال تتفق واألحكـام اخلاصـة الـيت             ال تنطبق م  ��: نصها كالتايل 

ــة األســهم يف الشــركة       ــق بتســوية املنازعــات بــني الشــركات أو محل ــرد يف املعاهــدات، وتتعل ت
 .��والدول

 
 أطقم السفن - ١٩املادة مشروع   

ها أعــرب الــبعض عــن تأييــد توســيع نطــاق مشــاريع املــواد لتشــمل احلمايــة الــيت متارســ  - ٥٣
ولـوحظ غيـاب شـرط      . ة علم السفينة باسـم فـرد مـن أفـراد الطـاقم غـري احلامـل جلنسـيتها                  ــدول
وبالتايل، رحب بإقرار اللجنة بأن احلماية اليت متارسـها دولـة العلـم ال ميكـن                �� رابطة اجلنسية ��

كمــا أعــرب عــن رأي مفــاده أن احلــق يف التمــاس      . تصــنيفها يف إطــار احلمايــة الدبلوماســية   
اف باسم أفراد الطاقم ينبغي أن يعـود بالدرجـة األوىل إىل دولـة جنسـية السـفينة، ال إىل          االنتص

وارتئـي أن هـذه املمارسـة تتفـق مـع الـدور الغالـب الـذي تقـوم بـه                     . دولة جنسية أفـراد الطـاقم     
ويف هـذا الصـدد، اعتـرب       . الدولة جتاه السـفينة، علـى حنـو أقـره صـراحة القـانون الـدويل للبحـار                 

 ٢رقـم   �� سـايغا ��ف  /تعليلي الـذي اتبعتـه احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار يف قضـية م                املنطق ال 
)M/V “Saiga” (No. 2) ((     ولـئن  . منطقـا مقنعـا للغايـة   ) سـانت فينسـنت وغرينـادين ضـد غينيـا

ُسلم بأن هـذه احلمايـة ختـرج عـن نطـاق الفهـم التقليـدي للحمايـة الدبلوماسـية، فإهنـا اعتـربت               
رســة الدوليــة، وبالتــايل فإهنــا هــي القاعــدة الســليمة الــيت يــتعني إدراجهــا يف     متماشــية مــع املما

والحظ آخرون أنه رغم وجـود بعـض املمارسـة الـيت تسـمح لدولـة العلـم بـأن                    . مشاريع املواد 
متارس احلمايـة فيمـا يتعلـق بـأفراد األطقـم غـري احلـاملني جلنسـيتها، فـإن تلـك املمارسـة ليسـت                

رب عن رأي مفـاده أن صـالحية دولـة العلـم يف التمـاس االنتصـاف                 وأع. واسعة وال هي عاملية   
ألفراد أطقم السفن غري احلاملني جلنسيتها يتوقـف علـى وقـائع كـل قضـية، وطبيعـة الشـكوى،                 

 . واالنتصاف امللتمس، والنظام القانوين الذي يلتمس يف إطاره
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إطـار أحكـام    ولوحظ أن تلك احلماية نص عليها يف       .وأعرب آخرون عن شكوكهم    - ٥٤
وأعــرب عــن . يف ســياق اإلفــراج الســريع والتعــويض ،)٩(اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار

القلق من أن هذا احلكم يشكل حتوال يف التوجـه العـام ملشـاريع املـواد، وينشـئ قاعـدة مل تكـن                   
مكانيـة  معروفة حىت ذلك احلني يف القانون الدويل جتمع بني مفهومني خمتلفني وتفسح اجملـال إل              

كما لـوحظ أن أشـكال احلمايـة املنصـوص عليهـا حاليـا يف مشـروع                  .تقدمي مطالبات مزدوجة  
 املتعلـق  ٣ يف املـادة  ال سـيما املادة ميكن الوقـوف عليهـا يف أمـاكن أخـرى مـن مشـاريع املـواد،          

ايـة   املتعلقة بالتـدابري أو اإلجـراءات خـالف احلم         ١٧باحلماية اليت متارسها دولة اجلنسية واملادة       
 .١٩بل إن بعض الوفود أيدت حذف مشروع املادة . الدبلوماسية

أمـا فيمــا يتعلـق بصــياغة مشـروع املــادة، فإنـه أعــرب عـن رأي مفــاده أن محايـة طــاقم        - ٥٥
خــالل إصــابة الســفينة  �دولــة علــم الســفينة ينبغــي أن يقتصــر علــى أفــراد الطــاقم املضــرورين    

 .يعتــرب حالــة االحتجــاز غــري املشــروع للطــاقم، مــا دامــت تلــك الصــيغة تســتبعد فيمــا ��بضــرر
. واقترح تنقيح املادة لتشمل الضرر الذي يلحق فردا من أفراد الطـاقم بسـبب عالقتـه بالسـفينة                 

كما أوصـي بإعـادة النظـر يف مسـألة اسـتنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة بغيـة الـنص علـى اسـتثناء                          
إذا كانــت العــربة جبنســية الطــاقم كمــا لــوحظ أن الــنص ال يوضــح مــا . حمــدد يف حالــة الطــاقم

 .جبنسية السفينة أم
 

 تعليقات بشأن الشكل النهائي ملشاريع املواد - ٣ 

والحـظ آخـرون أن العالقـة    . أعرب عن تأييد اعتماد مشـاريع املـواد يف شـكل اتفاقيـة      - ٥٦
الوطيدة بني موضوع احلماية الدبلوماسية وموضوع مسؤولية الدول تسـهم يف تأكيـد ضـرورة               

 .د وطابع غري ملزمومان أن يكون لتلك النصوص شكل حمدض
 

املســؤولية الدوليــة عــن النتــائج الضــارة النامجــة عــن أعمــال ال حيظرهــا القــانون     - زاي 
املسؤولية الدوليـة يف حالـة ترتـب خسـارة علـى الضـرر العـابر للحـدود                  (الدويل  

 ) الناجم عن أنشطة خطرة
 مالحظات عامة - ١ 

ــود   - ٥٧ ــع     أثنــت الوف ــواد املتعلقــة بتوزي ــراءة أوىل مشــاريع امل ــة العتمادهــا يف ق علــى اللجن
ويف معـرض إبـراز أمهيـة        .)١٠(اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة          

ــئن كانــت       ــه ل االضــطالع بعمــل بشــأن جوانــب املســؤولية يف املوضــوع، الحظــت الوفــود أن
عــابر للحــدود النــاجم عـن أنشــطة خطــرة والــيت اعتمــدهتا  مشـاريع املــواد املتعلقــة مبنــع الضـرر ال  

دليال مفيدا تسترشد به الـدول، فـإن تـدابري املنـع لوحـدها ال ميكـن         ،)١١(٢٠٠١اللجنة يف عام    



A/CN.4/549/Add.1  
 

05-33846 19 
 

واعتـربت  . أن تستبعد متاما إمكانية الضـرر العـابر للحـدود الـذي حيـدث نتيجـة أنشـطة خطـرة                   
مـل، وأعـرب عـن رأي مفـاده أهنـا تسـد ثغـرة        مشاريع املبادئ مهمة وأساسا سليما ملواصلة الع     

بضمان اختاذ الدول لكافة التدابري الالزمة لتقـدمي التعـويض السـريع والـوايف للضـحايا وتسـاعد                  
 . )١٢(بالتايل مساعدة كبرية على حتقيق أهداف إعالن ريو املتعلق بالبيئة والتنمية

. جنـة يـوفر تراضـيا عمليـا    وأعرب عن شكوك بشأن ما إذا كان النهج الـذي اتبعتـه الل        - ٥٨
فلئن كان يضفي قدرا كبريا من املرونة ويتيح لفرادى الدول أن تراعي السمات اخلاصـة لشـىت              

وهـذه  . املخاطر، فإنه يتوخى، خالفا للنظم القائمة، إنشاء نظم للمسؤولية قابلة للتنفيذ تلقائيـا            
انونيـا تترتـب عليـه هـو     املرونة ال حتد من فرص التنفيـذ فحسـب بـل إهنـا تولـد أيضـا غموضـا ق                  

ومـن جهـة أخـرى، أُكـد        . أيضا تكاليف إضافية ويثري كذلك أسئلة تتعلـق باألمهيـة االقتصـادية           
أن التنظيم الـدويل جلوانـب املسـؤولية ينبغـي أن يتواصـل يف إطـار مفاوضـات متأنيـة وخمصصـة                      

 مفاوضــات  فعــال يفجيــري القيــام بــهوأشــري إىل أن هــذا العمــل .  ومنــاطق معينــةةملســائل حمــدد
ولـوحظ  . عديدة تتناول بتفصيل مسائل من قبيل تقييمات األثر البيئـي وتـدابري املنـع واإلشـعار               

أن التجربــة تــبني أن األنــواع املختلفــة مــن النشــاط اخلطــري تتطلــب حلــوال خمتلفــة، وأن الــنظم   
 القانونيــة املختلفــة قــد تســتلزم أســاليب خمتلفــة وأن الــدول علــى اخــتالف مســتويات تنميتــها    

تلـك العوامـل   ولذلك، فإن املبادئ املوصى هبا واليت تراعـي     . االقتصادية قد تتطلب هنجا خمتلفة    
 . وتدعم تلك اجلهود تشكل إسهاما مالئما

وأيدت عدة وفود هنُـج اللجنـة، والتوجـه الرئيسـي ملشـاريع املبـادئ، وكـذا التفامهـات             - ٥٩
ييــد بصــفة خاصــة للطــرح القائــل بــأن  وأعــرب عــن التأ .)١٣(األساســية املبينــة يف الشــرح العــام 

املسؤولية الدولية عن الضـرر العـابر للحـدود تنشـأ أيضـا عنـدما تتقيـد دولـة بالتزاماهتـا الدوليـة                       
ــها أو حتــت ســيطرهتا    ــا مت يف إطــار واليت ــدا أيضــا تطــابق نطــاق   . املتعلقــة بنشــاط م ولقــي تأيي

كمـا لـوحظ أن     . واد املتعلقـة بـاملنع    يف مشـاريع املـ     مشاريع املبادئ مع عتبة احلد األدىن املطبقـة       
األحكام املتوازنة ملشاريع املبادئ من شأهنا أن تسهم كثريا يف حـل املسـائل املتعلقـة بـالتعويض                  

ومـن  . فمشـاريع املبـادئ متكاملـة وال ختـل بـالنظم الدوليـة القائمـة            .عن الضرر العابر للحـدود    
 .ةاملتوخى أيضا أال حتور جوهر النظم القانونية الداخلي

. ورغم النطاق احملدود للنتائج، اعترب التقدم الذي أحرزته اللجنة نتيجـة مشـجعة أيضـا            - ٦٠
ولــئن كــان الــنص املعتمــد ال يتضــمن إال بضــعة مشــاريع مبــادئ، فــإن ميزهتــا أهنــا توجــه انتبــاه  

غـري أنـه أكـد أيضـا      .الدول إىل ضرورة توفري تغطية أمشل للمخـاطر املالزمـة لألنشـطة اخلطـرية      
ولــذلك فــإن األصــوب تطبيقهــا فيمــا .  أن التطبيــق العــام ملشــاريع املبــادئ ســيكون صــعباعلــى

عـالوة علـى ذلـك،    . بتعلق ببعض أنواع املخاطر أو داخل جمموعة من الـدول يف نفـس املنطقـة        
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لــوحظ أن مــن الواضــح أن مشــاريع املــواد يلــزم تكييفهــا مــع الظــروف وتفصــيلها حســب          
 . االقتضاء

شـاريع املـواد ال تتنـاول مسـائل أخـرى ذات صـلة رغـم أهنـا مسـائل                 كما لـوحظ أن م     - ٦١
. صعبة من قبيل الضرر احلاصل يف مناطق تتجاوز الوالية الوطنية للدولة أو خترج عن سـيطرهتا               

ورغــم اإلقــرار بــأن املســائل احمليطــة بــالتعويض عــن اخلســائر الــيت تلحــق املشــاعات العامليــة هــي 
جلة مستقلة، فإن بعض الوفـود رمبـا فضـلت تطبيـق مشـاريع              مسائل فريدة ومعقدة وتستلزم معا    

ومن جهة أخـرى، رحبـت وفـود أخـرى بعـدم تطبيـق مشـاريع                . املبادئ على املشاعات العاملية   
 . املبادئ على الضرر احلاصل يف مناطق تتجاوز الوالية الوطنية أو خترج عن السيطرة الوطنية

ركيز على القواعد، فإن عـدة وفـود أشـارت       ولئن رحب بالتركيز على املبادئ بدل الت       - ٦٢
إىل أن بعض مشـاريع املبـادئ مل حتـظ بـالقبول إال يف قطاعـات معينـة، ومل تلـق قبـوال عامـا يف                          
ممارسة الدول، مما جيعل أجزاء رئيسـية مـن مشـاريع املـواد مترينـا يف التطـوير التـدرجيي للقـانون                  

ــال  ــدويل فع ــدر     . ال ــه ين ــدو أن ــل ال يب ــوحظ أن العم ــا ل ــوير   كم ــدوين أو حــىت يف التط ج يف الت
 مركـز شـىت عناصـر    اللجنـة وبنـاء عليـه، ارتئـي أن األفيـد أن توضـح      . التدرجيي مبعناه التقليـدي   

 . نص مشاريع املبادئ

وفيما يتعلق باألحكام املوضوعية ملشـاريع املـواد، لـوحظ أن مشـاريع املبـادئ تتضـمن                  - ٦٣
املوضـوعية، ألهنـا تشـكل توجهـا مقبـوال يف القـانون       جمموعة من معايري احلد األدىن اإلجرائيـة و    

ولــئن كــان مــن الضــروري أن يتــاح للــدول قــدر مــن املرونــة يف ســن الــنظم املتعلقــة  . الــداخلي
بأنشطة خطرية حمددة على الصعيدين الوطين والدويل، فإنـه ال يـزال مثـة جمـال لتـدقيق مشـاريع                    

ود عن تأييدها ملبدأ التعويض السـريع       وأعربت عدة وف  . املبادئ على ضوء تعليقات احلكومات    
ــدأين     ــوارد يف مشــروعي املب ــوايف للضــحايا ال ــدأ  ٤ و٣وال ــن إعــالن  ٢٢، والحظــت أن املب  م

.  يــوفران أساســا كافيــا)١٢(و مــن إعــالن ريــ١٣واملبــدأ  )١٤(ســتوكهومل املتعلــق بالبيئــة البشــرية
لـك، كـان مثـة تأييـد ملبـدأ          عـالوة علـى ذ    . وأُعرب أيضا عن التأييد للمسؤولية األولية للمشـغل       

املسؤولية دون دليل على اخلطأ واليت تعد اجتاها يف نظم املسـؤولية سـواء علـى الصـعيد الـوطين          
ويفيـد ضـحايا    �� امللوث يدفع ��فنظام املسؤولية هذا يتماشى مع مبدأ       . أو على الصعيد الدويل   

ضـرورة إقامـة تـوازن      وأكـدت أيضـا     . األنشطة اخلطرة ما دام خيفف عليهم عبء إثبات اخلطأ        
 .عادل بني حقوق والتزامات املشغل واملستفيد من األنشطة والضحية

والحظت بعض الوفود أن مشاريع املبادئ قد تتطلب املزيـد مـن التوضـيح والتحسـني              - ٦٤
كمـا لوحظـت    . يف جماالت من قبيل حتديد الشروط وكيفيـة ضـمان التعـويض السـريع والـوايف               

واملبـدأ  �� امللـوث يـدفع   �� عند مواصـلة تطـوير املوضـوع علـى مبـدأ             ضرورة التركيز بقدر أكرب   
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عالوة على ذلك، اقتـرح إمعـان الـتفكري يف العالقـة بـني مشـاريع املبـادئ ومشـاريع             . التحوطي
وبصـفة خاصـة، حبـذ تقـدمي        . املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األعمـال غـري املشـروعة دوليـا            

ية املطالبات أو االسترداد يف الظروف الـوارد وصـفها يف     توجيهات بشأن كيفية تفادي ازدواج    
، حيـث تنشــأ املســؤولية مبوجــب مشـاريع املبــادئ ومبوجــب مســؤولية   ١شـرح مشــروع املبــدأ  

 تـثري السـؤال     ٣كما أن فكـرة الدولـة الضـحية الـواردة يف مشـروع املبـدأ                . الدولة يف آن واحد   
 . عن العالقة مبشاريع مواد مسؤولية الدول

ما ذهب البعض إىل القول إن تدابري الرد السريع ملنع اخلسارة أو الضـرر، والضـمانة       ك - ٦٥
صـندوق، وإحـداث تـدابري فعالـة         أو إنشاء /املالية الوافية اليت تتأتى خصوصا بالتزامات تأمني و       

 يف احلاالت العابرة للحدود، وهي عناصر وردت فعـال يف مشـاريع             ال سيما للحماية القضائية،   
أمــور أساســية يــتعني إدراجهــا يف أي صــك مقبــل وعناصــر بالغــة األمهيــة يف   ،٧ إىل ٥املبــادئ 

 . حتقيق اهلدف العام املتمثل يف التعويض السريع والوايف للضحايا

ورغم إقرار بعض الوفود عموما للتوازن القائم بني دور الدولة ودور املشـغل باعتبـاره     - ٦٦
 ن دور الدولـة قـد يكـون علـى قـدر أكـرب مـن احلسـم                 املوضوع األويل للمسؤولية، فإنه ارتئي أ     

نظرا لكون الدولة، ال املشغل، هي الشـخص الرئيسـي للقـانون الـدويل، وأن الدولـة يقـع علـى           
عاتقها التزام أويل بتوفري التعـويض علـى أسـاس االلتـزام العـام للـدول بعـدم السـماح عـن علـم                         

عــالوة علــى ذلــك، يعــود إىل  . رىباســتخدام أراضــيها يف أعمــال منافيــة حلقــوق الــدول األخــ  
 .الدولة أمر وضع آليات دولية وداخلية السترداد التكاليف من املشغل

غري أنه أكد أيضا عدم اإلفراط يف التأكيد على دور الدولة فيما يتعلـق بـالتعويض ألن                  - ٦٧
جح ومـن املـر   . معظم األنشطة اليت جيري النظر فيها إمنا يقوم هبا مشـغلون مـن القطـاع اخلـاص                

أن األحكام اليت تفرط يف التأكيد على مسؤولية الدول يف أعقاب حادث يسفر عن ضرر هـي                 
 .أحكام قد ال تكون ضرورية ولعلها انعكاس غري دقيق للواقع الراهن يف القانون الدويل

واقتـرح  . وشددت وفود أخـرى علـى أمهيـة مشـاركة الدولـة يف نظـام توزيـع اخلسـائر                   - ٦٨
على آليات للتمويل التكميلي وتضمن إمكانية دفع تعويض إضـايف          وجوب وضع أحكام تنص     

وأكـد أيضـا علـى      . عن طريق صناديق تعويض، ويف بعض احلاالت، عـن طريـق الدولـة نفسـها              
 . دولة املنشأال سيماضرورة إقرار التزامات الدول املعنية، 

شــتركة وذكــر كــذلك بــأن العديــد مــن الصــكوك الدوليــة تتضــمن مبــدأ املســؤولية امل    - ٦٩
واملتباينة اليت أكدت أمهيتـها يف الشـرح العـام يف إشـارته إىل أن خيـارات وهنـج مشـاريع املـواد                       

ويف هذا الصـدد، أعـرب عـن       . وتنفيذها قد تتأثر بشىت مراحل التنمية االقتصادية للبلدان املعنية        
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لبلـدان الناميـة    األمل يف أن تنظر اللجنة على الوجه املطلوب يف األحكام اليت ال تراعي مصاحل ا              
 .بغية متهيد السبيل لقبول مشاريع املبادئ على نطاق أوسع

 
 تعليقات على مشاريع املبادئ - ٢ 

 العنوان  

أعرب عن رأي مفاده أن عنوان املوضوع غري دقيـق فيمـا يتعلـق مبشـاريع املبـادئ قيـد               - ٧٠
 تتسـبب يف نتـائج ضـارة        النظر ما دام يولد انطباعا بـأن القـانون الـدويل ال حيظـر األعمـال الـيت                 

فاألنشـطة أي األنشـطة القانونيـة واخلطـرية ال األعمـال      . وأن ارتكـاب تلـك األعمـال مشـروع    
وبنــاء عليــه أعــرب عــن تأييــد ألحــد العنــوانني التــاليني        . هــي الــيت ختضــع لنظــام املســؤولية    

�� رةاملسؤولية الدولية يف حالة خسارة نامجة عن ضرر عابر للحـدود ناشـئ عـن أنشـطة خطـ          ��
 . ��مبادئ توزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة��أو 
 

 الديباجة  

  .يف الديباجة�� امللوث يدفع��أوصي بإفراد دور بارز ملبدأ  - ٧١
 

 نطاق التطبيق - ١مشروع املبدأ   

وقيـل  . ١بـدأ   الواردة يف مشـروع امل    �� ذي الشأن ��عارضت بعض الوفود عتبة الضرر       - ٧٢
 . إن هذه العتبة عري ضرورية وال تتماشى مع أحكام عدة نظم للمسؤولية

 
 املصطلحات املستخدمة - ٢املبدأ مشروع   

يف تعريـــف الضـــرر غـــري ضـــرورية �� ذي الشـــأن��الحظـــت بعـــض الوفـــود أن عتبـــة  - ٧٣
ججـا تقنـع   ويف هذا الصدد، ذكر أن الشرح ال يقـدم ح . تتماشى مع عدة نظم للمسؤولية    وال

ففي املقام األول، رغم أن الشـرح يشـري إىل األحكـام القضـائية بشـأن                . بإبقاء عتبة احلد األدىن   
الضرر املستقبلي يف قضية مصهر تريل، فإنه مل يذكر أن حمكمة التحكيم قد قضـت بـالتعويض                 

ثانيـا،  . فيما يتعلق باألرض املطهرة واألرض غري املطهرة دون أن تؤخذ هذه العتبـة يف االعتبـار   
غــري أن املســألة . مل يتنــاول القــرار التحكيمــي الصــادر يف قضــية حبــرية النــو إال الضــرر اجلســيم

ثالثــا، إن . املطروحــة يف تلــك القضــية هــي عجــز الدولــة املدعيــة عــن تقــدمي أدلــة تثبــت الضــرر 
نشـطة  إىل اتفاقيـة تنظـيم األ   )١٥( إىل اجلمعيـة العامـة   مـن تقريـر اللجنـة    ٣٦٥اإلشارة يف احلاشية    

املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا، واتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطـار عـرب حـدودي واتفاقيـة               
قانون استخدام اجملاري املائية يف األغراض غري املالحية كانـت مضـللة إىل حـد مـا ألن الصـك                    
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 البيئيـــة أنتاركتيكـــا للحمايـــة  املتعلـــق مبعاهـــدة١٩٩١ لعـــام األول ُنســـخ بربوتوكـــول مدريـــد
كر من جهة أخرى االتفاقيـات      ذْمل تُ ه  والواقع أن . يتناول الصكان الباقيان مسائل املسؤولية     وال

نشـطة  األخرى اليت مل تتضمن هذه العتبة ومنها اتفاقيات تتعلق بنظم املسؤولية فيمـا يتصـل باأل       
 .النووية أو نقل النفط حبرا

ينبغـي التوسـع فيـه ملراعـاة        �� الشـأن الضـرر ذي    ��وأعرب عن رأي مفـاده أن تعريـف          - ٧٤
االختالفات القائمة يف الواقع السياسي واالجتماعي االقتصـادي واألمـين بـني البلـدان واملنـاطق              

وحي بأن ما يعترب ذا شأن يف دولة أو منطقة قد ال يكون كذلك بالضرورة يف دولـة                 ت قد   يتوال
 .أو منطقة أخرى

فـرغم أن   . ٢للمصطلحات املستخدمة يف املبدأ     ورحبت بعض الوفود بالنطاق الواسع       - ٧٥
الصيغة املقترحة ختتلف من بعض اجلوانب عن الصيغة املسـتخدمة يف عـدد مـن الصـكوك ذات                  
الصلة، إذ صيغت بعـض األجـزاء يف عبـارات أعـم، فإنـه لـوحظ أن ذلـك يتماشـى مـع الطـابع                         

عـالوة علـى    . ملشـاريع املبـادئ   الشامل ملشاريع املواد ويتيح تطوير القانون يف هـذا اجملـال وفقـا              
ونظــرا التســاع طائفــة األضــرار الــيت قــد  . ذلــك، فُصــلت بعــض األحكــام ونطاقهــا يف الشــرح 

مـن املهـم أن يكـون تعريـف الضـرر            تترتب على حادث يتعلق بأنشطة خطرة، فإنـه لـوحظ أن          
 احلـادث  القابل للتعويض واسعا ليشمل طائفة من احلاالت اليت تكون فيها العالقـة السـببية بـني       

ويف هذا السياق، رحبت بعض الوفود بكـون تعريـف          . والضرر املتكبد واضحة وقابلة لإلثبات    
الضرر يشمل الضـرر االقتصـادي التبعـي والضـرر االقتصـادي اخلـالص، مبـا فيـه ضـياع كسـب             

وأكــد علــى أمهيــة التعــويض عــن  . نــاتج مباشــر عــن مصــلحة اقتصــادية يف أي اســتخدام للبيئــة 
ي الالحــق بقطــاعي صــيد األمســاك والســياحة، شــريطة أن تكــون الصــلة بــني  الضــرر االقتصــاد

ولــوحظ أيضــا فيمــا يتعلــق باخلســارة  . احلــادث والضــرر االقتصــادي واضــحة وقابلــة لإلثبــات 
ن اخلســارة أو الضــرر  أاســتنادا إىل الشــرح،  � �٣) أ(االقتصــادية اخلالصــة املشــمولة بــالفقرة    
وبنــاء عليــه، ارتئــي أن مــن . دقيقــة يف العالقــة الســببيةالنــاجم عــن إضــعاف البيئــة يــثري مســائل 

، علـى النحـو الـوارد يف مشـروع          ��٣األفضل حتديد ضياع الكسـب يف سـياق الفقـرة الفرعيـة             
) ٩(كما لوحظ أن اإلشـارة يف الفقـرة       .  من النص األصلي الذي اقترحه املقرر اخلاص       ٢املبدأ  

لـك الربوتوكـول يسـتخدم صـيغة وسـطا      من الشرح إىل بروتوكول كييـف غـري مالئـم مـادام ذ      
 .تشمل الكسب املتأيت من مصلحة حممية قانونا حلقها ضرر

ونظرا للطابع الشامل ملشاريع املبادئ والطابع املتطـور للقـانون الـدويل يف هـذا اجملـال،          - ٧٦
فإن بعض الوفود ارتأت أن مـن املناسـب وضـع تعريـف واسـع للبيئـة، مـع االحتفـاظ بضـرورة                     

وهكـذا أعـرب عـن      . دعني للصفة والعالقة السببية بني احلـادث وأي خسـارة متكبـدة           إثبات امل 
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تأييد املبدأ القاضي بأن اإلضـرار بالبيئـة يف حـد ذاهتـا ميكـن التقاضـي بشـأنه وخيضـع للتعـويض                       
كمــا اقُتــرح أن يــورد الشــرح تفاصــيل أســاليب تقيــيم الضــرر البيئــي، مبــا فيــه . السـريع والــوايف 
 . مة عدم االستعمالالضرر املتعلق بقي

غري أن وفودا أخرى أبدت حتفظات بشأن إدراج الضـرر الالحـق بالبيئـة يف حـد ذاهتـا                 - ٧٧
ويف رأيهـا،  . يف تعريف الضرر وحثت اللجنة على إعـادة النظـر يف هـذه املسـألة يف قـراءة ثانيـة                  

سـتدل هبـا غـري      فإن هذا اإلدراج غري مستقر مبـا فيـه الكفايـة يف القـانون الـدويل وأن احلجـج امل                   
) أ(مـن الفقـرة    � �٣عالوة على ذلك، فإن اخلسائر البيئية املشار إليها يف الفقرة الفرعية            . مقنعة

 ال يسهل قياسها مبقاييس نقدية، ناهيك عن أنه قد تنشأ مثـة صـعوبات يف                ٢من مشروع املبدأ    
 .ضرر البيئييف إثبات العالقة السببية بني النشاط املعين وال إثبات صفة التقاضي وكذا

 
 اهلدف - ٣املبدأ مشروع   

ــا  - ٧٨ ــد لقــي ترحيب ــيني       لق ــدأ خيــول حــق التعــويض لألشــخاص الطبيع كــون مشــروع املب
غـري أنـه لـوحظ أن        .واالعتباريني على السواء، مبن فيهم الدول، خالفا لنظم املسؤولية القائمـة          

شـىت عناصـره يف قـراءة       مشروع املبدأ قد صيغ بطريقة مفرطة يف االقتضـاب وأنـه ينبغـي فصـل                
فهـو جيمـع األشـخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني، مبـا يف ذلـك الـدول إىل جانـب الضـحايا                   . ثانية

 . احملتملني ويقرن اإلضرار بالبيئة بأنواع من الضرر العابر للحدود

املبــدأ التــوجيهي القاضــي بــأن الضــحية الربيئــة  كمــا اقتــرح أن يتضــمن مشــروع املبــدأ - ٧٩
ــي أن ال ــون يف       ينبغ ــن يتحكم ــى م ــع عل ــالتعويض يق ــزام األويل ب ــل اخلســارة، وأن االلت  تتحم

 . النشاط أو يسيطرون عليه وقت وقوع احلادث

ولــئن أعــرب عــن التقــدير لكــون الضــرر الالحــق بالبيئــة يف حــد ذاهتــا ميكــن التقاضــي   - ٨٠
تعريـف البيئـة    وأن   ،٢، املقـروء علـى ضـوء مشـروع املبـدأ            ٣بشأنه، استنادا إىل مشروع املبدأ      

عـل  جي أن الواقـع االقتصـادي الصـارخ       وفدا قد أشار إىل      يشمل طائفة واسعة من احلاالت، فإن     
التعــويض عــن ذلــك الضــرر أمــرا صــعب املنــال وأن اتفاقيــات معينــة مــن قبيــل اتفاقيــة لوغــانو    

 European) املتعلقـة باملسـؤولية املدنيـة عـن األضـرار النامجـة عـن األنشـطة اخلطـرة علـى البيئـة           

Treaty Series, No 150)    وبنـاء عليـه،    . مل يكتب هلا النجاح بسبب أحكـام مـن مضـمون مماثـل
ارتئي أن من األحوط تضـييق نطـاق مفهـوم الضـرر البيئـي علـى غـرار احلـل الوسـط الـوارد يف                        
بروتوكول كييف بشأن املسـؤولية املدنيـة والتعـويض عـن األضـرار الـيت تسـببها اآلثـار العـابرة                     

 MP/NAT/2003/1 الوثيقـة  (لنامجة عن احلوادث الصـناعية علـى امليـاه العـابرة للحـدود            للحدود ا 
) د (٢الــذي يقــر بــذلك الضــرر يف مادتــه  ) للجنــة االقتصــادية ألوروبــا التابعــة لألمــم املتحــدة 

يف أي وجـه مـن       ضياع الكسب الناجم مباشرة عن النيل من مصلحة حممية قانونـا          ��وحيده يف   
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مبطالبـات هتـم    تلـك املـادة     تعلـق   تو. ��اه العـابرة للحـدود ألغـراض اقتصـادية        أوجه استخدام املي  
 .مصلحة حممية على وجه التحديد مبقتضى التشريع

 
 التعويض السريع والوايف - ٤املبدأ مشروع   

أعرب عن اتفاق على أحكام مشروع هذا املبدأ، ولوحظ أن مشـروع املبـدأ يتماشـى                 - ٨١
. ��امللـوث يـدفع   ��مارسة يف جمال املعاهـدات ولكهـا تطبـق مبـدأ            مع مبادئ إعالن ريو ومع امل     

ــة يف حتديــد شــروط فــرض املســؤولية علــى       كمــا يعكــس الوظيفــة املهمــة الــيت تقــوم هبــا الدول
 .املشغل

. ٤غري أن بعض الوفود أبدى شكوكه بشأن النهج املعتمدة يف صياغة مشروع املبـدأ                - ٨٢
ت املسؤولية املباشرة يف إطار املسؤولية املدنية، علـى غـرار           وارتأى أن النماذج اليت تقيم مطالبا     

 مــن ٣٨انظــر الفقــرة (، البــديل بــاء ٤مــا كــان املقــرر اخلــاص يعتزمــه أصــال يف مشــروع املبــدأ 
ولــوحظ علــى وجــه . ��امللــوث يــدفع��، أفضــل وأكثــر متاشــيا مــع مبــدأ )A/CN.4/540الوثيقــة 

فهـا عيـب واضـح إذ حتـرم الطـرف املضـرور مـن                من مشـروع املبـدأ يكتن      ١التحديد أن الفقرة    
ولكـي تكـون الفقـرة عمليـة سـيتطلب األمـر سـن              . احلق املباشر يف إقامة الدعوى لدى احملـاكم       

 إذا كــان ال ســيماويبــدو أن هــذا اخليــار غــري ســليم ولــه أثــر حمــدود . تشــريع داخلــي ذي صــلة
 . الشكل النهائي للنص هو اتفاقية

، الحظت بعض الوفـود أن إجـراءات        ��التعويض السريع والوايف  ��وفيما يتعلق مبفهوم     - ٨٣
ولعلـه مـن األفيـد أن يقـدم         . تقييم تعويض الضرر البيئـي يلـزم تناوهلـا بقـدر أكـرب مـن التفصـيل                

وارتئــي أن التطــورات يف القــانون �� الســريع والــوايف��الشــرح املزيــد مــن التوجيــه بشــأن معــىن 
 . بعض الضوء على املسألةاملتعلق باالستثمار من شأهنا أن تسلط

 تطبيــق ال ســيما، ٤ولــوحظ أنــه أن مــن الضــروري أن يــدرس بعنايــة مشــروع املبــدأ    - ٨٤
، إذ التمسـت بعـض الوفـود التأكيـد بقـدر أكـرب علـى              ٢املسؤولية بدون خطـأ مبوجـب الفقـرة         

�� امللـوث يـدفع   �� أن مبـدأ     ٢ولوحظ بصفة خاصة فيما يتعلـق بـالفقرة         . ��امللوث يدفع ��مبدأ  
ختففه اإلشارة اإلضافية إىل أن املسؤولية ميكن، عنـد االقتضـاء، أن يتحملـها شـخص أو كيـان                    

ــدأ  ) ١٣(وهــذه الصــيغة إذا قرئــت علــى ضــوء الفقــرة   . بــدل املشــغل مــن شــرح مشــروع املب
�� امللوث يـدفع  ��، تربط فيما يبدو مبدأ      ٣من شرح مشروع املبدأ     ) ١٤(إىل  ) ١١(والفقرات  

 . هو هنج ال ينسجم مع املمارسة احلديثةخبيارات أخرى، و
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أن نظــام املســؤولية املوضــوعية املقتــرح غــري مــرن وال يتماشــى    أخــرىوارتــأت وفــود - ٨٥
واقترح اتباع النهج اليت سارت عليها بعض املعاهدات الـيت مزجـت            . كليا مع املمارسة الراهنة   

 . بني املسؤولية املوضوعية واملسؤولية التقصريية

لوحظ أن املسؤولية املوضوعية، يف بعـض الـنظم القائمـة تقتصـر فيمـا يبـدو علـى                  كما   - ٨٦
ولـذلك  .  وختضـع إلجـراءات أخـرى خاصـة        ةكما أن املسؤولية حمدود   . بعض األنشطة اخلطرة  

 . ��ذي شأن��فيما يبدو فرض املسؤولية املوضوعية يف كل ضرر  فإن من العسف

 للـدول لفـرض شـروط وقيـود واسـتثناءات            يفسـح اجملـال    ٤ولئن كـان مشـروع املبـدأ         - ٨٧
بشأن املسؤولية، فإن بعض الوفود حذرت من مغبة استخدام هذه اإلمكانية للتملص مـن دفـع                

ــويض للضــحية  ــود أو االســتثناءات     . التع ــذلك رحــب باشــتراط أن تكــون الشــروط أو القي ول
ــوايف     أيضــا أن ولــوحظ . منســجمة مــع اهلــدف العــام املتمثــل يف ضــمان التعــويض الســريع وال

املمارســة يف جمــال املعاهــدات تقــدم القليــل مــن االســتثناءات للمســؤولية املوضــوعية مــن قبيــل    
ولــذلك . الــرتاع املســلح، أو القــوة القــاهرة، أو التقيــد بتــدبري عمــومي إلزامــي، ومــا إىل ذلــك  

ونظـرا  . اقترح حتديد هـذه االسـتثناءات يف نـص مشـروع املبـدأ نفسـه بـدل إيرادهـا يف الشـرح                   
 الضرر الالحق بالبيئة قد يستغرق يف بعض الظروف سنوات عدة للظهور، فإنـه اقتـرح أن                 ألن

 .تراعي القيود املتوخاة يف مشروع املبدأ تلك الفترات الزمنية الطويلة

 مل حيقـق متامـا هـدف ختفيـف عـبء            ٤عالوة على ذلك، أشـري إىل أن مشـروع املبـدأ             - ٨٨
يف سبل التقليل مـن الواجـب الواقـع     مشروع املبدأ  ينظر أن   فيلزم. اإلثبات الواقع على الضحية   

على كاهل الضحية والذي يلزمه بإثبات العالقة السببية، بنقل عـبء اإلثبـات مـثال أو ختفـيض              
 .قدره

وأعربــت بعــض الوفــود عــن تأييــدها لشــرط تــوفري الضــمانة املاليــة لتغطيــة املطالبــات      - ٨٩
 .٣بالتعويض على النحو املقترح يف الفقرة 

، لـــوحظ أن برامتـــرات التـــزام الدولـــة ليســـت واضـــحة وأن ٥وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة  - ٩٠
والواقع، أن بعـض الوفـود الحظـت         .أحكامه تتجاوز الواجب الثانوي للدولة بضمان االمتثال      
ولـئن كانـت اللجنـة      .  يـثري اإلشـكال    ٥أن التلميح إىل املسـؤولية االحتياطيـة للدولـة يف الفقـرة             

ؤولية األوىل علـى عـاتق املشـغل، فإنـه اقتـرح أن يكـون دور الدولـة حمـدودا                    تضع عن حق املس   
ــها بالتزامــاهتم    ــاء املشــغلني اخلاضــعني لواليت  فيمــا يتعلــق بوضــع آليــات  ال ســيمايف ضــمان وف

 بعـــض اجلوانـــب مـــن ٥وتوخيـــا للوضـــوح، اقتـــرح أن تـــدرج يف الفقـــرة  . التعـــويض الـــوايف
 ال تشـترط أن تنشـئ دولـة املنشـأ           ٥داه أن الفقـرة     مـن الشـرح الـيت تعكـس مـا مـؤ           ) ٦( الفقرة

كمــا لــوحظ أن املمارســة احلديثــة قــد   . صــناديق حكوميــة لضــمان التعــويض الســريع والــوايف  
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غـري  . طورت هنجا ثالثي األطراف، حيث يتأتى التمويل من املشغل وصندوق مجاعي والدولـة         
ولـذلك اقتـرح أن     . ث النوويـة  يف حالـة احلـواد    أساسـا   أن التمويل من الدولة استثنائي ويسـري        

وقـد تكـون هـذه القيـود مـربرة مـا دامـت         .  علـى األنشـطة الشـديدة اخلطـورة        ٥تقتصر الفقـرة    
 .اتتحمل املخاطر املترتبة عليه بتلك األنشطةالدولة املرخصة 

والحظت وفود أخرى أن دور الدول حـدد مبرونـة يف مشـروع املبـادئ لضـمان عـدم              - ٩١
ورغم عدم وجود إحالة مباشـرة إىل مسـؤولية   . ائر النامجة عن الضررحتميل الضحايا كل اخلس  

، فـإن الدولـة يقـع علـى         ٨ إىل   ٤الدولة من حيث تعويض اخلسـارة، مبقتضـى مشـاريع املبـادئ             
عاتقها التـزام باختـاذ التـدابري الالزمـة لضـمان التعـويض السـريع والـوايف لضـحايا الضـرر العـابر                 

املشاورات والتعـاون مـع الـدول األخـرى وكـذا اختـاذ تـدابري           للحدود مبا يف ذلك املفاوضات و     
 .تشريعية وطنية

 
 تدابري االستجابة - ٥املبدأ مشروع   

أعرب عن تأييد مشروع املبدأ هـذا، ولـوحظ أنـه وسـيلة أساسـية للتقليـل مـن الضـرر                       - ٩٢
توجـه  غري أنه لوحظ كذلك أن مشـروع املبـدأ خيـرج عـن نطـاق              . العابر للحدود إىل أدىن حد    

 .مشاريع املبادئ وينبغي قصره على شرط اإلشعار
 

 سبل االنتصاف الدولية واحمللية - ٦املبدأ مشروع   

لوحظ أنه ال يزال من غـري الواضـح يف إطـار مشـروع املبـدأ هـذا مـن حتـق لـه املطالبـة                           - ٩٣
ال بـالتعويض يف حـاالت الضـرر الالحــق بالبيئـة؛ ومـا إذا كانـت للمنظمــات غـري احلكوميـة مــث        

، أن تقـدم مطالبـات      ٣صفة التقاضي أو ما إذا كان حيق للدول، عمال بأحكام مشـروع املبـدأ               
 إلجـراءات املطالبـات اخلاصـة       خيضـع على مستوى العالقة بـني دولـة وأخـرى أم أن هـذا احلـق                

 املتعلقــة بــإجراءات تســوية  ٢وارتئــي أيضــا أن مــن املفيــد دمــج الفقــرة   . الــيت يقــدمها األفــراد 
 . ، املتعلق بوضع نظم دولية حمددة٧الدولية يف مشروع املبدأ املطالبات 

 مل حتـدد مـا إذا كانـت دولـة املنشـأ أو الدولـة املضـرورة هـي           ٣كما لوحظ أن الفقرة      - ٩٤
اليت يقع على عاتقهـا التـزام ضـمان اختصـاص حماكمهـا بـالنظر يف القضـايا املتعلقـة باملسـؤولية                      

لتحديــد دول احملكمــة، يف حالــة الضــرر، ألن الفقــرة  واقتــرح أيضــا وضــع معــايري  . والتعــويض
 .بصيغتها احلالية تقيم فيما يبدو اختصاصا مدنيا عامليا
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 وضع نظم دولية حمددة ٧ -دأ املبمشروع   

ــدأ     - ٩٥ ــام مشــروع املب ــود أحك ــدت بعــض الوف ــن     . أي ــد يكــون م ــه ق والحظــت أيضــا أن
 من مشـاريع املـواد   ٥٥رار املادة املستصوب أن تدرج بند قاعدة ختصيص أكثر صراحة على غ        

كمـا ذكـر أن مثـة حاجـة ماسـة إىل            . املتعلقة مبسؤولية الدول عن األعمال غري املشـروعة دوليـا         
القيام بدراسات حتدد إىل أي مـدى كانـت الكـوارث البيئيـة األخـرية، مبـا فيهـا إلقـاء النفايـات                   

 .الضارة، نتيجة للتقصري أو النتهاكات قواعد القانون الدويل
 

 التنفيذ - ٨املبدأ مشروع   

 ]مل يبد أي تعليق[
 

 العالقة مبسؤولية الدول - ٣ 

الحظــت بعــض الوفــود أهنــا ســترحب بــإدراج مبــدأ يــنص بوضــوح علــى أن مشــاريع   - ٩٦
املبادئ ال متس حبقـوق والتزامـات األطـراف مبوجـب قواعـد القـانون الـدويل العمـومي املتعلقـة             

كمـا ذهـب الـبعض إىل القـول إن الديباجـة            .  املشروعة دوليـا   مبسؤولية الدول عن األعمال غري    
رمبــا هــي املقــام الــذي ميكــن فيــه تنــاول العالقــة بــني مشــاريع املبــادئ ومشــاريع املــواد املتعلقــة   

 . مبسؤولية الدول عن األعمال غري املشروعة
 

 تسوية املنازعات - ٤ 

يهــات للــدول يف جمــال تســوية  مبــا أن اهلــدف الرئيســي ملشــاريع املــواد هــو تقــدمي توج   - ٩٧
املنازعـات املتعلقـة بالضـرر البيئـي، فـإن بعـض الوفـود ارتـأت أن األنسـب إدراج حكـم بشـأن            

واسـتنادا إىل هـذا الـرأي، فـإن هـذا احلكـم ضـروري حـىت                 . تسوية املنازعات يف مشاريع املواد    
 . وإن مل تصغ مشاريع املبادئ يف شكل اتفاقية

 
 املبادئلنهائي ملشاريع تعليقات بشأن الشكل ا - ٥ 

فيما يتعلق بالشكل النهائي لنتيجة األعمال املتصلة باملوضوع، الحظت بعـض الوفـود              - ٩٨
أن الوقــت مل حيــن بعــد لوضــع اتفاقيــة عامــة ملزمــة بشــأن املســؤولية مــا دامــت املخــاطر البيئيــة 

 الصـدد، أعـرب عـن       ويف هـذا  . الـيت سـتغطيها االتفاقيـة ال تـزال متنـافرة للغايـة             العابرة للحدود 
تفضيل نـوع مـا مـن االتفاقيـة اإلطاريـة أو وثيقـة مرجعيـة رفيعـة املسـتوى تسـتخلص القواسـم                        
املشتركة من املعاهدات القائمة وتدققها بعناية متهيدا للقيام مستقبال بتطوير القـانون الـدويل يف    

 . هذا اجملال
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بيعتــه ال بــد وأن يتخــذ عــالوة علــى ذلــك، لــوحظ أن نــص املســؤولية املدنيــة حبكــم ط - ٩٩
شــكل صــك ملــزم قانونــا، مــن قبيــل اتفاقيــة إطاريــة، شــريطة اعتمــاد تعريــف واضــح لألنشــطة 

فمشاريع املبادئ توفر املادة األولية التفاقيـة       . لتشكل نطاق التطبيق من حيث املوضوع      اخلطرة
ألنسـب ملنـاطق   وحىت لو كانت االتفاقات اإلقليميـة حتـدد يف هنايـة املطـاف اخليـارات ا         . إطارية

تطبيقها جغرافيا، فإن هذه اخليارات ال بـد وأن تنـدرج يف طائفـة معينـة، ومـا وظيفـة االتفاقيـة                      
ولـوحظ كـذلك أنـه رغـم فوارقهـا الشـكلية، فإنـه           . اإلطارية إال أن تكون مصدر إهلام وتوجيه      

 صـك واحـد،     من املمكن واملفيد اجلمع بني مشاريع املـواد املتعلقـة بـاملنع ومشـاريع املبـادئ يف                
 .واألفضل أن يكون اتفاقية بشأن املسؤولية الدولية

والحظت بعض الوفـود األخـرى أنـه يف حالـة العمـل املتعلـق بـاملنع، ينبغـي أن تتخـذ                        - ١٠٠
الصيغة النهائية ملشاريع املبادئ شكل مشاريع مواد، والحظـت أن هـذا النـهج يرسـي األسـس                  

ثر تفصيال وحتديدا يف اتفاقات دولية تـربم إقليميـا   كما يسهل تطوير نظم أك. لنص قانوين ملزم 
أو ثنائيا، وتضمن اعتماد تدابري املعاجلة السريعة، مبا فيهـا التعـويض عـن األنشـطة الـيت تنطـوي                    

 . على خماطر التسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن

د ولــئن لقــي مضــمون مشــاريع املبــادئ يف جــوهره تأييــدا، فــإن بعــض الوفــود مل تؤيــ   - ١٠١
يف نظرهـا، ينطبـق علـى    �� مبـادئ �� وأن مصـطلح     ال سـيما  صوغها يف شكل مشـاريع مبـادئ،        

وباإلضافة إىل ذلـك، ال يبـدو   . قواعد عامة، من قبيل مبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموما 
بالصـيغة الـيت تفهـم     تندرج يف نفـس فئـة املبـادئ    ٥  و ٢ و ١ ئداع املب يراأن بعض أحكام مش   

 . إعالن ستوكهومل أو إعالن ريوهبا يف سياق

جوانــب املوضــوع  ومل يلـق استحســانا التوجــه الــراهن الــذي يقـدم مشــاريع املــواد يف    - ١٠٢
وكحـد أدىن،  . املتعلقة باملنع مث مشاريع املبادئ املتعلقة جبوانب املسؤولية، رغم أنه هنج مؤقـت        

ر العابر للحدود الناجم عن أنشـطة       اقترح أن يدرج كالتزام يف مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضر         
خطرة التزام الـدول باختـاذ التـدابري الالزمـة لضـمان تقـدمي التعـويض السـريع والـوايف للضـحايا                      

 . على النحو الوارد يف مشاريع املبادئ احلالية

ونظرا لتنـوع املخـاطر الـيت ينطـوي عليهـا األمـر، فإنـه ارتئـي أن اختيـار اللجنـة عـدم                          - ١٠٣
وأعــرب عــن شــكوك .  اتفاقيــة عامــة أو حــىت جمــرد اتفاقيــة إطاريــة أمــر مفهــومإعــداد مشــروع

بشأن القيمة املضافة املتأتية من إبرام اتفاقية إطارية، ولوحظ أن اللجنة قد حرصت علـى إقامـة            
تــوازن ســليم يف تقــدمي مشــاريع مبــادئ وأنــه لــيس مــن املؤكــد احلفــاظ علــى ذلــك التــوازن إذا 

ىل مرتبة اتفاقيـة إطاريـة مـع كـل مـا تتطلبـه مـن مفاوضـات دبلوماسـية                 ارتقي مبشاريع املبادئ إ   
كما أنه ليس من املؤكد أن الدول سـيكون لـديها حـافز كـاف للتصـديق علـى اتفاقيـة                     . طويلة
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وارتئـي أن مـن املالئـم للغايـة أن يكـون ملشـاريع املبـادئ طـابع التوصـية، ألهنـا                . من هذا القبيل  
ونظـرا لعـدم توافـق اآلراء    . نونا قائما أو ممارسة راهنة للـدول   ابتكارية أكثر من كوهنا تصف قا     

بشأن املسؤولية أو توزيع اخلسارة يف حالة ضرر ناجم عن أعمال ال حيظرهـا القـانون الـدويل،                  
ال تقـدم مشـاريع املبـادئ يف شـكل قـد يفهـم علـى أنـه تـدوين للقـانون الـدويل                        أفإنه من املهـم     

يام إمجاع لـدى الـدول ويف الفقـه بشـأن عـدد مـن املسـائل                 كما لوحظ أنه نظرا لعدم ق      .العريف
 .املتعلقة باملوضوع، فإن وضع مبادئ توجيهية أنسب شكل للوثيقة اخلتامية

عالوة علـى ذلـك، لـوحظ أن مشـاريع املبـادئ ال تقبـل التحويـل إىل معاهـدة تلقائيـة               - ١٠٤
بـادئ التوجيهيـة للـدول الـيت        التطبيق، بل ينبغي أن تكتفي بوضع بعض القواعد األساسية أو امل          

ويف هــذا الصــدد، فضــلت بعــض . ميكــن أن تتطــور لتصــبح قواعــد ملزمــة قــانون بعــد تــدقيقها 
تخـذ دلـيال    الوفود صكا غري ملزم يتخذ شـكل إعـالن أو مبـادئ توجيهيـة أو قـانون منـوذجي يُ                   

عـة مـن    وارتئـي أن يكـون اهلـدف األويل وضـع جممو          . هتتدي به الدول وأساسـا التفاقيـة مقبلـة        
املبادئ العامة اليت ميكن االستناد إليها، عند االقتضاء، يف وضـع اتفاقـات أو تشـريعات داخليـة                  

 . جديدة

وسجلت بعض الوفود توقعهـا أن النظـام الـذي حيكـم املسـؤولية وجوانـب التعـويض                    - ١٠٥
 وأبــدت مــع ذلــك. يف املوضــوع سيصــاغ يف مشــاريع مــواد مماثلــة ملشــاريع املــواد بشــأن املنــع  

تقديرها ملختلف املنظورات واآلراء املتعلقـة باملسـألة وكـذا لالعتبـارات الـيت راعتـها اللجنـة يف                   
ويف نفس املنحى، اقتـرح أن تعتمـد مشـاريع املـواد املتعلقـة بـاملنع مـع                  . تقدميها ملشاريع املبادئ  

 . مشاريع املبادئ يف قرار واحد للجمعية العامة أو قرارات مستقلة لكنها منسقة

، أكــدت ��القــانون الغــض��ودون اســتبعاد إمكانيــة اعتمــاد هنــج يقــوم علــى أســاس    - ١٠٦
 .بعض الوفود أمهية وضع صك أكثر فعالية، يضمن آلية مالئمة لإلنفاذ

والحظــت بعــض الوفــود أنــه مــن الســابق ألوانــه يف هــذه املرحلــة اختــاذ قــرار بشــأن       - ١٠٧
شــاريع املبــادئ ملخــرى حبكمهــا إىل أن تــويل النتيجــة النهائيــة للعمــل، بينمــا احتفظــت وفــود أ 

واقترح كذلك أن يستند كـل قـرار يتخـذ بشـأن الشـكل النـهائي إىل نـص          . يلزم من دراسة   ما
 . جيمع مشاريع املواد املتعلقة باملنع ومشاريع املبادئ

 احلواشي
 .٥٩، الفقرة )A/59/10 (١٠عامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية ال )١( 
 .٩٥، الصفحة ٧٣١٠، رقم ٥٠٠اجمللد ، Treaty Seriesاألمم املتحدة،  )٢( 
 .٢٦١، الصفحة ٨٦٣٨، رقم ٥٩٦اجمللد ، املرجع نفسه )٣( 
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، Corr.1)و A/56/10 ( والتصـويب  ١٠رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق  )٤( 

 .76الفقرة 
 .٦٠، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )٥( 
 ١٥٠، الصفحة ٢٥٤٥، رقم ١٨٩اجمللد ، Treaty Seriesاألمم املتحدة،  )٦( 
 .٢٦٧فحة ، الص٨٧٩١، رقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٧( 
 ).A/58/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٨( 
الـنص الرمسـي التفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار واتفـاق تنفيـذ اجلـزء احلـادي عشـر مـن                      : قانون البحـار   )٩( 

ثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث            اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار مع فهـرس ومقتطفـات مـن الو            
 ).A.97.V.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع، (لقانون البحار 

  .١٧٥، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١٠( 
، Corr.1)و A/56/10 ( والتصـويب  ١٠واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة  )١١( 

 .٩٧الفقرة 
منشـورات   (١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو         )١٢( 

، القـرار األول،    القـرارات الـيت اختـذها املـؤمتر       : ، اجمللد األول  ) والتصويبات A.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع     
 .املرفق األول

، Corr.1)و A/56/10 ( والتصـويب  ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٣( 
 .٩٨الفقرة 

منشورات األمـم   (١٩٩٢يونيه / حزيران١٦-٥تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، ستوكهومل،   )١٤( 
 .والتصويب، الفصل األول) A.73.II.A.14، رقم املبيع املتحدة

 ).A/59/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١٥( 
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