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 احلماية الدبلوماسية - ياء 
 مالحظات عامة - ١ 

إن اعتمــاد مــشاريع املــواد املتعلقــة باحلمايــة الدبلوماســية قوبــل بــشكل عــام بترحيــب     - ١
غت وذُكر أن اللجنـة قـد أسـب   . الوفود اليت اعترب العديد منها نصها مفهوما وموضوعيا ومتوازنا 

وأُعرب عن تأييد التغـيريات الـيت أُدخلـت علـى مـشاريع املـواد       . على املوضوع منظورا معاصرا   
غــري أن مــشاريع . الــيت اعُتمــدت يف القــراءة األوىل حبيــث يتعــزز موقــع الفــرد املمنــوح احلمايــة 

فمـشروعا  : املواد، وفقا لرأي آخر، قد حادت عن املوضوع لتلج جمـاالت أخـرى مـن القـانون                
، على ما يبدو، تتعلقان باحلمايـة القانونيـة حلقـوق اإلنـسان أكثـر ممـا تتعلقـان                   ١٩ و   ٨  املادتني

 . باحلماية الدبلوماسية حبد ذاهتا

وأعرب أيضا عن التقدير إليضاح الفرق بني احلماية الدبلوماسية واملـساعدة القنـصلية               - ٢
لوماســية واخلــدمات الــذي مل يعــد دومــا جمــسدا بوضــوح يف متييــز هيكلــي بــني اخلــدمات الدب   

وأُعـرب أيـضا عـن تأييـد        . فالعديد من األعمال القنصلية كان يتوالها الدبلوماسـيون       : القنصلية
 .  يف مشاريع املواد“األيدي النظيفة” ومبدأ “شرط كالفو”عدم إدراج 

ووفقــا القتــراح آخــر، أويل النظــر للعالقــة القائمــة بــني احلمايــة الوظيفيــة الــيت متنحهــا     - ٣
ت الدولية ملوظفيها واحلماية الدبلوماسية، فضال عن احلاالت اليت يكـون فيهـا إقلـيم مـا                 املنظما

للمنظمــات أن يكــون ويف حــني أنــه ينبغــي . حتــت إدارة أو ســيطرة دولــة أو منظمــة دوليــة مــا 
صاحل الدوليــة، مــن حيــث املبــدأ، احلــق يف ممارســة احلمايــة الدبلوماســية حينمــا يتعلــق األمــر بــ    

 بد من اعتماد معيار بغية حتديد ما إذا كـان ينبغـي مـنح أولويـة ممارسـة هـذا                     موظفيها، كان ال  
 .احلق للمنظمة الدولية أو للدولة اليت حيمل الشخص املعين جنسيتها

 
 شكل مشاريع املواد يف املستقبل - ٢ 

أُعــرب عــن آراء خمتلفــة بــشأن توصــية اللجنــة الداعيــة إىل صــياغة اتفاقيــة اســتنادا إىل     - ٤
فبينما أُعرب عن تأييد اعتماد اتفاقية، اقُترح منح الدول قدرا أكرب مـن الوقـت               . ع املواد مشاري

وذُكـر  . ادهـا يف هـذا الـشأن      مللمزيد من التفكري قبل حتديد أنـسب اإلجـراءات الـيت ينبغـي اعت             
 املتعلقـة مبـسؤولية     ٢٠٠١أيضا أن مصري مـشاريع املـواد مربـوط بـاملواد الـيت اعتمـدت يف عـام                   

وذكــر آخــرون أنــه ميكــن أن تكــون مــشاريع املــواد . عــن األفعــال غــري املــشروعة دوليــاالــدول 
 .مستقلة عن غريها وأنه ال ينبغي ربطها باملواد املتعلقة مبسؤولية الدول

ومع ذلك أعرب آخرون عن رأي مفاده أنـه مـن غـري املستحـسن اعتمـاد صـك ملـزم                      - ٥
 مل خترج عن إطار القانون الدويل العـريف الراسـخ    عن احلماية الدبلوماسية، إذ أن مشاريع املواد      
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وذُكر أيضا أن مشاريع املواد ستكون، بـشكلها        . إال يف ما يتعلق مبجموعة حمدودة من املسائل       
ومت التحـذير مـن أن اعتمـاد    . احلايل، مفيدة للمجتمع الدويل وأنـه ال يلـزم حتويلـها إىل معاهـدة     

تح باب نقـاش مـشاريع املـواد وتقـويض العمـل اهلـام              خيار صياغة اتفاقية قد يفضي إىل إعادة ف       
 . الذي مت االضطالع به لتوحيدها والتعليق عليها

 
 تعليقات على مشاريع مواد حمددة - ٣ 

  التعريف والنطاق- ١املادة مشروع  )أ( 

ويف حـني   . ١أُعرب عن تأييـد تعريـف احلمايـة الدبلوماسـية الـوارد يف مـشروع املـادة                   - ٦
ى أنــه مــا عــاد مــن املمكــن التمــسك بــالرأي الــسائد تقليــديا بأنــه حيــق لدولــة  أصــر الــبعض علــ

أن احلــق يف ممارســة الــبعض اجلنــسية ممارســة حقهــا لــدى نظرهــا يف حالــة أحــد رعاياهــا، رأى 
 .احلماية الدبلوماسية هو حق دولة اجلنسية

ــة الدبلوماســية ب    - ٧ ــدا أن اإلشــارة إىل ممارســة احلماي ــراح آخــر، ب ــة عــن  ووفقــا القت النياب
ــة مــع محايــة األشــخاص عــدميي اجلنــسية والالجــئني علــى       ــة مــا دون ســواهم متنافي ــا دول رعاي

وميكن أيضا تفسري مشروع املـادة علـى أن قيـام دولـة مـا غـري دولـة          . ٨مستوى مشروع املادة    
وأُعـرب  . دولـة لـن يـشكل قـضية تتعلـق باحلمايـة الدبلوماسـية             الاجلنسية باالحتجـاج مبـسؤولية      

 بشأن التعليق الذي يفيـد بـأن احلمايـة الدبلوماسـية        ٨عن تأييد اإليضاح الوارد يف الفقرة       أيضا  
ال تتضمن اإلجراءات الدبلوماسية أو اخلطوات األخـرى الـيت ال تـشمل االحتجـاج باملـسؤولية               

 .ختاذ إجراءات تصحيحيةالالقانونية اليت تقع على دولة أخرى، مثل الطلبات غري الرمسية 
 

  احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية- ٢املادة وع مشر )ب( 

 الـذي يقـضي بـأن احلـق يف          ٢أُعرب عـن تأييـد عـام للمبـدأ الـوارد يف مـشروع املـادة                  - ٨
وأُوضـح أن احلـق، بطبيعتـه،    . ممارسة احلماية الدبلوماسية مبوجب القانون الـدويل يعـود للدولـة         

 ١٩ و   ٢ أن دمـج مـشروعي املـادتني         وأبديت مالحظة أيـضا مفادهـا     . تقديري بشكل أساسي  
يشكل أفضل احللول املمكنة ألنه يضمن حق الدولـة الـسيادي يف ممارسـة احلمايـة الدبلوماسـية       
ويأخــذ يف االعتبــار ضــرورة مواكبــة مــا يــستجد مــن تطــورات يف املمارســات الدوليــة يف هــذا  

ليـديا بـشأن حـق الدولـة        وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنه يلـزم تكييـف املبـدأ املعتمـد تق              . اجملال
ســيما أن دســاتري العديــد مــن الــدول تــضمن حــق الفــرد يف   املطلــق مــع املمارســة املعاصــرة، ال

 .احلماية الدبلوماسية
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  احلماية اليت متنحها دولة اجلنسية- ٣املادة مشروع  )ج( 

هلـا  إن دولة اجلنسية هي الدولة الـيت حيـق    ”  ليصبح نصه  ٣اقُترح تعديل مشروع املادة      - ٩
 اجلنـسية بـني     ة، حبيث يـتم التـشديد بالـشكل املناسـب علـى رابطـ             “ممارسة احلماية الدبلوماسية  

 .الدولة ومواطنها
 

  دولة جنسية الشخص الطبيعي- ٤املادة مشروع  )د( 

وأعرب أيضا عـن تأييـد      . أُعرب عن تأييد عام لتعريف دولة جنسية الشخص الطبيعي         - ١٠
عيار الرابطة احلقيقية الذي طبقتـه حمكمـة العـدل الدوليـة يف قـضية        قرار اللجنة عدَم االحتفاظ مب    

نوّتبــوم، إذ ميكــن أن يــؤدي تطبيقــه إىل خلــق صــعوبات ملاليــني األشــخاص الــذين ال حيملــون   
واقُتـرح أيـضا أنـه، بـسبب عـدم اعتـراف العديـد مـن الـدول                  . جنسية الدول اليت يقيمـون فيهـا      

ديــد اهلويــة، أخــذ قــانون الــدول املعنيــة غــري دولــة  ينبغــي، لــدى حت بــأكثر مــن جنــسية واحــدة،
وأُعرب عن رأي آخر مثيل مفاده أنه ينبغي للدول، لدى ممارسـتها حقهـا       . اجلنسية يف االعتبار  

يف حتديد من هم مواطنوهـا، جتنـُب اعتمـاد قـوانني تزيـد مـن احتمـال حـصول الـشخص علـى                        
 .جنسيتني أو جنسيات متعددة أو حتوله إىل عدمي اجلنسية

 
  اجلنسية املستمرة للشخص الطبيعي- ٥املادة مشروع  )هـ( 

ــالفقرة   - ١١ ــة االحتفــاظَ بالتــاريخ الرمســي    ١يف مــا يتعلــق ب ، أُعــرب عــن تأييــد قــرار اللجن
وأُعـرب أيـضا عـن    . للمطالبة كتاريخ ُيفترض أن تكون قد استمرت فيه اجلنسية حـىت انقـضائه   

قانون الـدويل العـريف الـساري حاليـا، الـذي جتـسد             رأي مفاده أن مشروع املادة قد حاد عن ال        
وأعـرب  .  ضد الواليات املتحدة األمريكيةInc The Loewen Group يف اآلونة األخرية يف قضية

أيضا عن تأييد اسـتئناف اسـتمرار اجلنـسية إذا مـا ثبتـت هـذه اجلنـسية يف كـال تـاريخ حـدوث                         
 .الضرر وتاريخ تقدمي الطلب رمسيا

أنــه مــن الــضروري  مــؤداه ، فــأُعرب عــن تأييــد املوقــف الــذي   ٢ للفقــرة أمــا بالنــسبة - ١٢
االحتراز من الشخص الذي يغري عمدا جنسيته حليازة جنسية دولة أكثر استعدادا وقدرة علـى               

 .  على تلك اجلنسيةأن تقدم بالنيابة عنه مطالبة للحصول

مستعَمرة سابقة، عقـب    ي  أ، اقُترح إدراج استثناء يقضي مبنح       ٣ويف ما يتعلق بالفقرة      - ١٣
حــصوهلا علــى االســتقالل، إمكانيــةَ ممارســة احلمايــة الدبلوماســية بالنيابــة عــن مواطنيهــا الــذين   
كانوا من مواطين السلطة املستعِمرة السابقة، وذلك من هذه الـسلطة يف مـا يتعلـق بـأي إصـابة               

 .تسببت هبا قبل االستقالل
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 طالبة املقدمة ضد دولة ثالثة تعدد اجلنسيات وامل- ٦املادة مشروع  )و( 

ــرب عــن تأييــد إدراج حكــم لتغطيــة حــاالت تعــدد اجلنــسيات       - ١٤ فــاقُترح معاجلــة  . أُع
املطالبات اليت تقدم بالنيابة عمن حيمل جنسيات متعددة وفقا ملبادئ القانون العامة الـيت حتكـم                

 .تسوية املطالبات املشتركة
 

 واملطالبة ضد دولة من دول اجلنسية اجلنسية املتعددة - ٧املادة مشروع  )ز( 

الـبعض  ، أشـار    ٧اإلعراب عن التأييد للنهج الذي اتبعته اللجنة يف مشروع املادة           رغم   - ١٥
 يف القانون الـدويل؛ وأنـه مـن الـصعب           “اجلنسية الغالبة ”تعبري  تعريف واضح ل  أنه ال يوجد    إىل  

كمـا جـرت     .ي إىل تفـسريات ذاتيـة     ؤديـ ميكن أن    التعبري   ؛ وأن التحقق منها من الناحية العملية    
دها التعليــق، لتحديــد أي جنــسية تعــد غالبــة، قــد ال تكــون   اإلشــارة إىل أن العوامــل الــيت عــدَّ 

و أن ُيتبع مبدأ الرابطـة األوثـق، يف         أتعريف املفهوم بوضوح،    يتم  أن  إما  اقُترح  ولذلك  . ةحامس
آخــرون أن مــن رأى غــم ذلــك، ور .ارس احلمايــة الدبلوماســيةأن متــحيــق هلــا الــيت حتديــد دولــة 

مـزدوج اجلنـسية ضـد دولـة        شـخص   دولة مطالبة من    الالقواعد العامة للقانون الدويل أال تدعم       
 يف سـياق  “اجلنـسية الغالبـة  ”  من السابق ألوانه إدراج التحقق مـن     نأخرى حيمل جنسيتها، وأ   

 .التطوير التدرجيي للقانون الدويل
 

 و اجلنسية والالجئوناألشخاص عدمي - ٨املادة مشروع  )ح( 

ــد عــن أُعــرب  - ١٦ ــالتأيي ــسية    د نطــاق مل ــشمل عــدميي اجلن ــة الدبلوماســية لت ممارســة احلماي
ويف نفـس   .تـدخل يف إطـار التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل       باعتبار ذلك عمليـة     والالجئني،  

 حــدوث القانونيــة واالعتياديــة عنــداالشــتراط الــزمين لإلقامــة بــأن أُعــرب عــن الــرأي الوقــت، 
يف كـثري مـن احلـاالت      ألنـه   ، يـضع عتبـة بالغـة االرتفـاع،           رمسيا ملطالبةاالضرر ويف تاريخ تقدمي     

قبـل دخـول الـشخص إقلـيم الدولـة          يقـع   الضرر  كان  توفري احلماية،   نشأت فيها حاجة إىل     اليت  
عـن التأييـد لنـهج عـدم        كمـا أُعـرب     . “القـانوين كـوث   امل”وأُعرب عـن تفـضيل معيـار         .املعنية

 املتعلقة مبركز الالجـئني     ١٩٥١ على التعريف الوارد يف اتفاقية عام      “الجئال”تصار مصطلح   اق
عـن تفـضيل الـصياغة الـسابقة مبـا فحـواه أن بإمكـان الدولـة تـوفري          أُعرب إال أنه   .وبروتوكوهلا

ن ، فـإ  رأي آخـر  وفقـا لـ   و .احلماية الدبلوماسية ألي شـخص تعتـربه الجئـا وتعاملـه هبـذه الـصفة              
 ال تدخل يف نطاق احلماية الدبلوماسية حسبما ُتفهـم حاليـا يف             نيميي اجلنسية والالجئ  محاية عد 

 .القانون الدويل
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  دولة جنسية الشركة- ٩املادة مشروع  )ط( 

 الـذي اعُتـرب أكثـر وضـوحا مـن           ٩عن التأييد للـصياغة اجلديـدة ملـشروع املـادة           أُعرب   - ١٧
لبـات متعـددة فيمـا يتـصل بـضرر واحـد واقـع              القراءة األوىل وحتاشى احتمـال وجـود مطا       نص  

علــى أن قــرار مــنح األولويــة للدولــة الــيت تأســست فيهــا   الــبعض وأصــر . ة واحــدةعلــى شــرك
ــرار مــثري للخــالف      ــة الــيت تــضم مقرهــا، هــو ق ــشركة، ال للدول ــارين  . ال ــوحظ أن املعي كمــا ل

ات مــن  ســيحرم بعــض الــشرك -ومقــر إدارهتــا مكتبــها املــسجل  أي -املنفــصلني للــشركات 
ن مبــدأ الــسيطرة جــدير بــأن يظــل قائمــا باعتبــاره معيــارا إكــذلك يــل وق. احلمايــة الدبلوماســية

جوهريـة، بالدولـة الـيت      ال  ية  شـكل صلة  سوى  بديال، حيث يتمثل الشاغل يف أن التأسيس ليس         
وميكـن أن ميثـل مقــر    .يفتـرض قيامهـا حبمايـة مـصاحل الـشركة عـن طريــق احلمايـة الدبلوماسـية        

 .ة للشركة عامال حمددا آخرياالقتصادية الفعلاألنشطة 

ن بسط احلماية الدبلوماسية لتـشمل الـشركات لـيس ضـروريا يف             فإ ،رأي آخر وفقا ل و - ١٨
ــث إن الظــروف     ــة بــ معظــم احلــاالت، حي ــسوية    احمليط ــراءات ت ــشطتها وإج ــشركات أن أداء ال

 .طراف، إىل حد كبري، املعاهدات الثنائية واملتعددة األتنظمهااملنازعات 
 

  استمرار جنسية الشركة- ١٠املادة مشروع  )ي( 

 من عـدم االتـساق يف النـهج املتعلـق باألشـخاص             اأُعرب عن رأي مفاده أن هناك قدر       - ١٩
، بـشأن مـسألة     ١٠، واألشخاص االعتباريني يف مـشروع املـادة         ٥الطبيعيني، يف مشروع املادة     

السـتثناء الـوارد يف   لوأُعـرب عـن التأييـد     .ظـر التغـيريات يف اجلنـسية، ممـا يـستحق املزيـد مـن الن      
 .١٠ املادةمشروع  من ٣الفقرة 

 
  محاية محلة األسهم- ١١املادة مشروع  )ك( 

 ١١ني مـــن القاعـــدة املبينـــة يف مـــشروع املـــادة أن االســـتثنائَمفـــاده عـــن رأي أُعـــرب  - ٢٠
فـيمكن وجـود    :ن للغايـة ني حمـدودا أن االسـتثنائَ البعض اعترب و. يعكسان القانون الدويل العريف

محلـة  إنكـار حـق دولـة جنـسية أحـد      يكون مـن الظلـم أو مـن غـري املالئـم فيهـا           حاالت أخرى   
يف ممارسة احلماية الدبلوماسية، على سبيل املثال، عنـدما تكـون دولـة جنـسية الـشركة               األسهم  

 نطـاق   واقُتـرح توسـيع    . بالنيابة عـن محلـة األسـهم أو غـري راغبـة يف ذلـك               تصرفعاجزة عن ال  
  .١١من مشروع املادة ) ب(االستثناء احملدود الوارد يف الفقرة 
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  الضرر املباشر الذي يلحق حبملة األسهم- ١٢املادة مشروع  )ل( 

ــه ذ، الــ١٢عــن التأييــد ملــشروع املــادة  أُعــرب  - ٢١ عكــس القــانون الــدويل  يي وصــف بأن
 ويتطلـب املزيـد   ئيفقـه القـضا  اليـة  ن البند يشوبه االلتبـاس مـن ناح  ، فإأي آخروفقا لرو .العريف

؛ “محلة األسـهم  حقوق  ”صطلح  ال يوجد يف القانون الدويل تعريف واضح مل        ألنه   من الدراسة 
حلملــة األســهم تفــوق  تــوفري محايــة إضــافية  إذا تعــيَّن االســتعمال وميكــن أن يــؤدي إىل إســاءة  

أحكـام احلمايـة الدبلوماسـية      إىل  السـتناد   احلماية الدبلوماسية اليت تتمتع هبا الشركات؛ وميكن ا       
متييزا عن حقـوق الـشركات      محلة األسهم   املنطبقة على األشخاص الطبيعيني فيما يتعلق حبقوق        

لقـانون  لصكوك حمـددة    إطار  يف  محلة األسهم   محاية  تناول  ل  يفضوحسب رأي آخر،    . نفسهاأ
 .١٧الثنائية املتوخاة يف مشروع املادة االستثمار الدويل، مثل معاهدات 

 
  األشخاص االعتباريون اآلخرون- ١٣املادة مشروع  )م( 

ال توجـد   ألنه   اليت بدت سابقة ألواهنا      ،١٣الفقرة  مشروع  فضل بعض الوفود حذف      - ٢٢
  .ملوضوعلتغطية اقواعد عرفية 

 
  استنفاد سبل االنتصاف احمللية- ١٤املادة مشروع  )ن( 

قاعـدة اسـتنفاد سـبل      ألن  هـذا البنـد     يف  أُعرب عـن تفـضيل القيـام باملزيـد مـن الـتفكري               - ٢٣
مسألة اختالف طابع سبل االنتـصاف احملليـة مـن دولـة ألخـرى، فبعـضها                تثري  االنتصاف احمللية   

ــسم  ــبعض اآلخــر بطــابع شــامل    نبطــابع أويل بييت ــسم ال ــا يت ــا. م ــرأي    كم ــه أُعــرب عــن ال بأن
اذ إجــراء دبلوماســي يف حالــة اختــاســتنفاد وســائل االنتــصاف احملليــة بــصورة مــسبقة ُيــشترط  ال
 . تقدمي مطالبة دوليةصل إىل مستوى ي ال
 

  حاالت االستثناء من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية- ١٥املادة مشروع  )س( 

أيد عدد من الوفود معاجلة اللجنة حلاالت االستثناء من قاعدة اسـتنفاد سـبل االنتـصاف                 - ٢٤
ممــا قــد يــسفر عــن مــن الــالزم كثــر أ باســتثناءات احــأن هنــاك مساوقالــت وفــود أخــرى بــ. احملليــة

لشرط الوارد يف الفقرة ول) أ(وأُعرب عن التأييد للصياغة اجلديدة للفقرة  .احتمال وجود تداخل
للدولة املدعى عليهـا قـادرا   احمللي يتمثل فيما إذا كان النظام املعيار  من التعليق الذي يقول بأن   ٤

عـن  أُعـرب   ،  )ب(وفيما يتعلـق باالسـتثناء الـوارد يف الفقـرة            .فعالجرب   على توفري    ةمعقولبصفة  
ســبل اســتنفاد مــن قاعــدة واقــع، اســتثناء حبكــم الأال يعتــرب، اإلجــراءات ينبغــي بــطء الــرأي بــأن 

حذفـه  الـبعض   ، اقترح   )ج( عن التأييد لالستثناء الوارد يف الفقرة     أُعرب  وبينما   .االنتصاف احمللية 
راسـخ بالقـدر الكـايف يف     ءاالستثنا، ووجود شك يف أن “جيهةالوالصلة ”بسبب غموض معيار    

هو ) د(وبينما أُعرب عن الرأي بأن االستثناء الوارد يف الفقرة       . ممارسات الدول وأحكام القضاء   
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رح واقُت .إساءة استعمال حمتملة  دون أي   صياغته  ول   يتعني أن حت   هاستثناء معقول، أُطلق حتذير بأن    
تلـك  ن االسـتثناء الـوارد يف    فـإ  ،رأي آخـر   ووفقـا لـ    .ضوح تنازال صرحيا  تتطلب بو ) هـ(أن الفقرة   

 .يبدو مفتعال بصفة خاصة، ويصعب فهمهالفقرة 
 

  التدابري أو اإلجراءات خالف احلماية الدبلوماسية- ١٦املادة مشروع  )ع( 

ية هامـا بـأن احلمايـة الدبلوماسـ        باعتبـاره تـذكريا      ١٦عن التأييد ملـشروع املـادة       أُعرب   - ٢٥
 .رمبا تكون موجـودة مبوجـب القـانون الـدويل          تستثين اللجوء إىل أشكال أخرى من احلماية       ال
أن البنـد غـري مالئـم وغـري         رأي آخـر بـ    أُعرب عن   و،  ١٧رح إدماج البند يف مشروع املادة       واقُت

  .ضروري

 االحتجـاج ب يف سـياق التعليـق املتـصل         “الـدول ”ولوحظ أنه يتعني قـراءة اإلشـارة إىل          - ٢٦
دولــة اجلنــسية عنــدما يكــون االلتــزام املنَتهــك راجعــا إىل اجملتمــع املــسؤولية مــن ِقبــل دول غــري ب

 “مبوجـب القـانون الـدويل     ”حذف عبارة    رحكما اقتُ  .الدويل بأسره أو إىل جمموعة من الدول      
، مثل رسـائل    الوطيناللجوء إىل أعمال وإجراءات مبوجب القانون       ا قد توحي به من استبعاد       مل
 .“يق احملكمةصد”
 

 القواعد اخلاصة للقانون الدويل - ١٧املادة مشروع  )ف( 

دجمهــا مــع مــشروع  إمكانيــة  ترحــ، اقُت١٧عــن التأييــد ملــشروع املــادة  أُعــرب مــا نبي - ٢٧
 .١٦ املادة

 
 محاية أطقم السفن - ١٨املادة مشروع  )ص( 

قم الـسفينة يف ممارسـة   حـق دولـة جنـسية أفـراد طـا     لتمييـز اللجنـة بـني    كان هناك تأييد    - ٢٨
بالنيابـة عـن أفـراد      احلماية الدبلوماسية لـصاحلهم وحـق دولـة جنـسية الـسفينة يف التمـاس اجلـرب                  

من أن صياغة البند قد تسبب صعوبة عندما يتعلق األمر بتنسيق مطالبـات             ولكن ُحذِّر   الطاقم،  
 هـي مـسألة مـشمولة       مسألة محايـة دولـة العلـم لطـاقم الـسفينة          فإن   ،رأي آخر وفقا ل و .متنافسة

 . تناوهلا يف مشاريع املواد بشكل كاف يف القانون الدويل القائم، وال توجد حاجة إىل

  املمارسة املوصى هبا- ١٩املادة مشروع  )ق( 

أن البند كـان مـن   إىل ذهب رأي آخر و. ١٩عن التأييد إلدراج مشروع املادة    أُعرب   - ٢٩
التوصــية ليــست صــيغة وأُقــر بــأن  .الوجــوبمــن املمكــن صــياغته بعبــارات تتــسم بقــدر أكــرب  

ــة، وإن مل تكــن   ــشتركة يف  بغريب ــبعض ورأى  .املعاهــداتمســة م ــم إدراج  ال أن مــن غــري املالئ
أن يكـون أساسـا لوضـع اتفاقيـة الغـرض منـها             راد بـه    جمموعة من التوصيات يف مشروع نص يـ       

 .تنظيم حقوق الدول
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يعطي االنطباع بأن الـدول ملزمـة   ميكن أن   ١٩عن القلق من أن مشروع املادة       وأُعرب   - ٣٠
 روتكـر  .مبمارسة احلماية الدبلوماسية وأن الرعايا املعنيني هلم احلق يف حتديـد طـابع هـذه احلمايـة                

القول بأن تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسان مل يغري من طابع احلمايـة الدبلوماسـية باعتبارهـا                 
أن يقـع   رغم أن من املمكن     ىت على الصعيد الوطين،     كما أشري إىل أنه ح     .حقا من حقوق الدول   

رعاياهـا، فإنـه    صاحل  على عـاتق الدولـة مبوجـب دسـتورها التـزام مبمارسـة احلمايـة الدبلوماسـية لـ                  
 .يزال لديها جمال واسع من السلطة التقديرية يف حتديد كيفية االمتثال هلذا االلتزام ال

 مـن التعـويض     “معقولـة اقتطاعات  ”جلنسية  دولة ا تطبيق  وأُعرب عن الرأي بأن فكرة       - ٣١
، ميكن أن تـؤدي إىل تقـديرات مبـالغ فيهـا            )ج(، الواردة يف الفقرة     ضررتالشخص امل احملول إىل   

 .من الدول املطالبة
 

ــانون       - كاف  ــائج الــضارة النامجــة عــن أفعــال ال حيظرهــا الق ــة عــن النت املــسؤولية الدولي
تـب خـسارة علـى الـضرر العـابر للحـدود            املسؤولية الدوليـة يف حالـة تر      (الدويل  

 )الناجم عن أنشطة خطرة
 

 تعليقات عامة - ١ 

القـراءة الثانيـة، ملـشاريع املبـادئ املتعلقـة          مرحلـة   رحبت الوفود باسـتكمال اللجنـة، يف         - ٣٢
 واعتمادهـا إياهـا   ،اخلـسارة يف حالـة الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة             توزيع  ب

 . ةيد يف موضوع ظل يؤرقها لسنوات عد بذلك النظرةمنهي

 للموضـوع حيـث أشـارت بعـض الوفـود إىل تطـوره              الراهنـة وُسلط الضوء على األمهيـة       - ٣٣
بالقانون فيما يتعلق باملسؤولية الدوليـة عمومـا، واحلاجـة بالتـايل إىل إجيـاد تـواؤم                 صلته  التارخيي و 

ع األنــشطة اخلطــرة واســتمرار  بينمــا نــوه آخــرون بوجاهــة موضــو؛واتــساق يف تنــاول املوضــوع
 احلاجة إىل معاجلة ثغرة قائمـة  نشئأمهيته، ال سيما يف ظل نشوء تكنولوجيات جديدة، وهو ما ي          

 .نع وقوعهايف القانون تتمثل يف احلاالت اليت حتدث فيها اخلسارة بالرغم من اجلهود املبذولة مل

 إىل األمــام صــوب وة هامــةاللجنــة، باعتمادهــا مــشاريع املبــادئ، خطــبالتــايل خطــت و - ٣٤
 .ة يف النظـام القـانوين الـدويل       هامـ تناول مسائل معقدة تتصل باملسؤولية الدولية وعاجلت ثغـرة          

 مشاريع املبادئ هذه إسهاما كبريا يف جمال سريع التطور مـن جمـاالت القـانون الـدويل،                  تومثل
تلعــب أن ة ـباملـسؤولي علقــة تالقواعـد امل  فمـن شــأن  . البيئـة والتنميــة املـستدامة  المبـا يف ذلـك جمــا  

بيـد أن بعـض الوفـود        .تكـون حـافزا ملنـع حـدوث الـضرر         أن   تعويض الـضحايا و    يفدورا هاما   
استندت إىل حـاالت األنـشطة اخلطـرة الـيت تنطـوي       نظرا ألهنا مشاريع املبادئ،   أن أشارت إىل 

الـيت  إجابـة و  اليت ظلـت بـدون       عدد من األسئلة     هناكزال  يعلى احتمال التسبب يف الضرر، ال       
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ملـسؤولية  ااملوضـوع وقـانون     بالـصلة بـني هـذا       تستلزم املزيد من الدراسة، ال سـيما فيمـا يتعلـق            
 .عن األفعال غري املشروعة دوليا

يط هبـذا املوضـوع، أبـدت بعـض الوفـود ارتياحهـا لعـدم جتـاوز                 احملـ وبالنظر إىل اجلـدل      - ٣٥
 حبـصافة   ةمتحاشـي  مـن العموميـة   قـدر     ربكأطموحات اللجنة احلد املعقـول وتناوهلـا املوضـوع بـ          

ة يف ترحــ مق،الــصعوبات الــيت تكتنــف حماولــة املواءمــة بــني القــوانني الوطنيــة والــنظم القانونيــة   
وقد كـان الـنص،    .النظم القانونية الوطنيةيتناسب مع تنوع  الوقت نفسه نصا له من املرونة ما        

 قائمـة  اتا، ومـدعوما بقـوة مبمارسـ     متوازنـ ومن الناحية املفاهيمية، مـستندا إىل أسـس سـليمة،           
إضـافة إىل ذلـك، رأت بعـض الوفـود أن مـشاريع املبـادئ تتـسم بأمهيــة         .وصـكوك دوليـة عـدة   

فهـي حتقـق توازنـا معقـوال بـني حقـوق ومـصاحل مـشغِّلي                 الناحيتني النظرية والعملية؛  كبرية من   
الضرر العـابر   يلحق هبم   الذين  ضحايا  الاألنشطة اخلطرة والدولة اليت تأذن هبا وحقوق ومصاحل         

جمموعـة مـن املعـايري الـدنيا        أيـضا   مـشاريع املبـادئ     تـضع   و .للحدود النـاجم عـن هـذه األنـشطة        
اإلجرائيــة واملوضــوعية حلمايــة الــضحايا احملــتملني، ســواء كــانوا مــن الــدول أو األشــخاص          

 املنـوط   وبذلك تكون اللجنة قد استكملت مهمتـها يف حـدود الـدور            .الطبيعيني أو االعتباريني  
بيـد أن بعـض الوفـود األخـرى رأت أن      .هبا يف جمـال تـدوين القـانون الـدويل وتطـويره تـدرجييا      

 ممارســات ُيستــصوب فيهــا تعــدأحكامــا كــثرية أن مــشاريع املبــادئ تتــضمن أفكــارا تقدميــة و 
 . حاالت متفق عليها يف القانون الدويلالللدول اتباعها 

تطــوير إىل األمــام علــى طريــق دئ خطــوة هامــة واعتــربت بعــض الوفــود مــشاريع املبــا  - ٣٦
أُشـري يف الوقـت نفـسه إىل أن بعـض الـدول            ، بينمـا    القانون الدويل فيما يتعلق باملسؤولية املدنية     

جمــال األنــشطة إىل حــد بعيــد يف حــني أن تفــضل نظمــا للمــسؤولية املدنيــة ذات طــابع قطــاعي 
  .شددة املةقانونيالملسؤولية ااتباع نظم  فيه اخلطرة ُيحبذ

ولوحظ أن مشاريع املبادئ ينبغـي أن تكـون مـصدرا أساسـيا لإلرشـاد يف املمارسـات                   - ٣٧
إبــرام املعاهــدات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، وللــدول عنــد صــياغتها القــوانني عنــد الدوليــة، و
 ويف هذا الصدد، من املهم اختاذ التدابري الالزمة إلدخـال مـشاريع املبـادئ هـذه حيـز                  .واللوائح

 .النفاذ على الصعيدين الوطين والدويل

تأييــدها للتوجــه العــام عــن وفيمــا يتعلــق باألحكــام املوضــوعية، أعربــت بعــض الوفــود  - ٣٨
 .حمتواهــاملــشاريع املبــادئ؛ واعتبــارات الــسياسة العامــة الــيت تقــوم عليهــا؛ وهنجهــا املفــاهيمي و 

ــ مــسؤووأُعــرب عــن التأييــد علــى وجــه اخلــصوص ملبــدأ احتمــال نــشوء   عــابر الضرر لية عــن ال
وأُقـر كـذلك الطابعـان العـام والتكميلـي           .بـاملنع الدول اللتزاماهتـا    حالة امتثال   للحدود حىت يف    

ــ ــادئشاريع امل ــة     .ملب ــسياق، أُشــري إىل أن املقــصود بكلم ــام”ويف هــذا ال ــشاريع  “ع  هــو أن م
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ة مبوجـب اتفـاق   ادئ تشكل مبادئ عامة لتوجيه ممارسات الدول وأن اعتماد تدابري ملموس    ـاملب
 “تكميلـــي”مــا لتطبيـــق تلــك املبـــادئ أمــر يرجـــع إىل الدولــة املعنيـــة؛ وأن املقــصود بكلمـــة      

علـى مـشاريع     ةغلبـ ، عنـد التطبيـق، ال     هلـا يكـون   الترتيبـات التعويـضية اخلاصـة أو احملـددة           أن هو
ــاملإضــافة إىل ذلــك، أُعــرب عــن الترحيــب ب  . املبــادئ عــدم جــواز حتمــل  : التاليــة، وهــي ئداب

وحدهم اخلسارة النامجة عن الضرر العابر للحدود؛ وااللتزام الواقع على كـل            األبرياء  لضحايا  ا
 للـضحايا؛ وضـرورة احلفـاظ    الـسريع والـوايف  دولة باختاذ كافة التدابري الالزمة لكفالة التعويض        

 ل؛ وضـرورة الوصـول علـى حنـو غـري          للمـشغِّ  شددةعلى البيئة ومحايتها؛ واملسؤولية األولية واملـ      
لتمويـــل  واالنتـــصاف؛ ووضـــع آليـــات مـــن قبيـــل التـــأمني أو الـــصناديق  رباجلـــمتييـــزي لـــسبل 

كمـة، التزامـات    على حنـو يتـسم باحل     وعالوة على ذلك، أرست مشاريع املبادئ،        .التعويضات
الطـابع النظـري أال وهـي       يغلـب عليهـا     بالتعويض واالستجابة بدال من حماولة إجياد حل ملـسألة          

فهذه املسألة تسويها يف هناية املطاف طريقة تطبيق مـشاريع املبـادئ هـذه يف      .حالة مبدأ احليطة  
 .نطاق ممارسات الدول

 يف  ،بـأن تعليقاهتـا روعيـت عنـد النظـر يف مـشاريع املبـادئ              بعـض الوفـود     أقرت  بينما  و - ٣٩
فقـد   وأن التعليقـات أدخلـت عليهـا التحـسينات وباتـت أكثـر تفـصيال،                 ،القـراءة الثانيـة   مرحلة  

واعتـرب، علـى     . الـنص ال تـزال تـثري بعـض الـشكوك            معينـة مـن    أن طريقة تناول أجزاء   حظت  ال
حيــث أنــه  را شــائكاـأمــميثــل  كعتبــة للــضرر “ الــشأنيذ” ةاالحتفــاظ بلفظــأن ســبيل املثــال، 

يـؤدي إىل صــعوبات مفاهيميـة عنــد نقلـه مــن جمــال العالقـات الدوليــة إىل جمـال العالقــات عــرب      
شـأنه أن يـسفر عـن معاملـة الـضحايا احمللـيني واألجانـب حلـادث واحـد                   احلدود الوطنية؛ ومـن     

هـذه ليـست مـضمنة      لـضرر   اعتبـة   ذلـك، فـإن      عالوة علـى     .مسبب للضرر معاملة غري متكافئة    
وذُكــر أن مــشاريع املبــادئ ينبغــي أن تــستند  .قائمــةيف بعــض نظــم املــسؤولية املدنيــة اخلاصــة ال

ــدأ   ــدفع ”أساســا إىل مب ــوِّث ي ــدأ   وال ،“املل ــه ضــرورة”ســيما مب ــضرر بكامل ــة ال  وأن ،“ تغطي
وأشـري كـذلك إىل أنـه     .العبء املايل جيب أن يقع على كاهـل مـشّغل النـشاط املـسبب للـضرر     

لدى وضع أنظمة دوليـة حمـددة، ينبغـي تنـاول مـسألة املـسؤولية املـشتركة أو التكميليـة للدولـة                  
  .ط اخلطر باملزيد من الدراسةاشنمصدر ال

 
 ت حمددة على مشاريع املبادئتعليقا - ٢ 

 نطاق التطبيق - ١مشروع املبدأ   

رأت بعض الوفود جانبا إجيابيا يف عـدم إدراج اللجنـة قائمـة باألنـشطة اخلطـرة حيـث                    - ٤٠
رح أن واقتُـ  .تبلـى سـريعا  ، أن طـرد أن هذه القائمة مـن شـأهنا، يف ضـوء التقـدم التكنولـوجي امل              

ل ــــأيــضا، علــى األق  املــشاعات العامليــة ذي يلحــق بالــضرر الــ طبــق مــشاريع املبــادئ علــى    ُت
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دولـة أخـرى    فيهـا   يتعلق حباالت الضرر الناجم عن أنـشطة ُتنفـذ يف دولـة املـصدر وتتخـذ                  فيما
وأُشري كذلك إىل احلاجة إىل إعـادة النظـر   . عامليةالشاعات  يف امل ستجابة  الكيان آخر تدابري ا    أو

ات الدولية قد يكون من األنـسب إيرادهـا         يغة االتفاق ؛ فلغته األكثر شبها بل    ١يف مشروع املبدأ    
 .يف الديباجة

 
  املستخدمةاملصطلحات - ٢ مشروع املبدأ  

أعربت بعـض الوفـود عـن ترحيبـها باتـساع نطـاق تعريـف الـضرر، مبـا يف ذلـك الـضرر                  - ٤١
ر ـــ وعلـى جانـب آخـر، أُق      . الذي يلحق بالبيئة، حيث يعكس ذلك املمارسات التعاهدية األخرية        

. اـصــعوبات فيمــا يتعلــق بالتقــدير الكمــي للــضرر وحتديــد الــضحايمــن  مبــا يــصاحب ذلــك متامــا
قـد يـنجم عـن        الشواغل بـسبب مـا     “البيئة”وفود أخرى، أثار التعريف الواسع لكلمة       لوبالنسبة  

 الـواردة “ راث الثقـايف  ـــ الت”ارة إىل   ــرح أيضا حذف اإلش   واقُت. ذلك من احتمال تعدد املطالبات    
 .املمتلكات لضرر الذي يلحق بتلكلالتعريف إال إذا أُعدت قواعد خاصة يف 

 وفـود  أعربـت  فيما يتعلق بعتبة الضرر،    “ الشأن يذ”قبلت بعض الوفود بلفظة     فيما  و - ٤٢
 علـى  “ الـشأن يذ”إىل أن إيـراد لفظـة   كـذلك  وأُشـري   . وضـع عتبـة أدىن  هالي تفـض  عـن أخـرى 

 وسيفـضي علـى األرجـح إىل االلتبـاس بـشأن      غمـوض النحو املوضـح يف التعليـق قـد يـؤدي إىل      
وأي تفسري ُيستـشف منـه وجـود         . قد ُوضعت  “أعلى” أو   “أدىن”إذا كانت هناك عتبات      ما

ــة  ــة “أعلــى”عتب ــشأن    “أدىن” ال عتب ــات مــشروعة ب ــؤدي إىل تقــدمي مطالب  مــن املــرجح أن ي
صدر وضـحاياه خـارج     التمييز بني ضحايا الضرر العابر للحدود القاطنني داخل حدود دولة امل          

يكـون لـه اختـصاص       ومبن   “الضرر ذي الشأن  ”وللرد على األسئلة املتعلقة مباهية       .هذه الدولة 
وفقـا ملـا جـرى عليـه         “قـانون احملكمـة املختـصة     ”  خيـار  البت يف تلك املسألة، اقُتـرح النظـر يف        

  . يف بعض نظم املعاهداتاألمر

، ألغـراض مـشاريع     كـون مبقتـضاه الدولـة     تورحبت بعض الوفود بتوضيح السياق الذي        - ٤٣
للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحـق       حق املثول أمام احملكمة     املبادئ تلك، ضحية يكون هلا      

 ).ج( عرب عن رأي مؤيد لتعريف النشاط اخلطر على النحو الوارد يف الفقرةوأُُ .بالبيئة

  ككـل حيـث أن حمتـواه       ٢دأ  وأشري كذلك إىل احلاجة إىل إعادة النظر يف مشروع املبـ           - ٤٤
 .أكثر شبها بصك ملزِم

 
  األهداف- ٣مشروع املبدأ   

، فقـد لـوحظ أن التعـويض ال ينبغـي     ٣ بعض الوفود حمتـوى مـشروع املبـدأ    قبولرغم   - ٤٥
ـــأن يك ـــون سريعـ ـــا ووافيــ ـــا فحــسب بـ ـــل فعـ ـــاال ومتناسبـ ــضـ ــه  ا؛ وأن ُيـا أي ســلوك راعــى في
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دوليـة أكثـر؛   ات التفاقيـ اال تناسـب  ٣مفـاده أن لغـة مـشروع املبـدأ     عـرب عـن رأي     وأُ. املشغِّل
  .يف الديباجةاه حمتويراد يتعني إعادة النظر فيه وإ لذا
 

 تعويض السريع والوايفال - ٤مشروع املبدأ   

للمـشغِّل الـذي أُرسـي      القانونيـة املـشددة     أبدت بعض الوفود ترحيبها بنظام املـسؤولية         - ٤٦
وُيـشترط علـى دولـة املـصدر أن تتخـذ التـدابري الالزمـة إلنفـاذ هـذه                   . ٤أ  مبوجب مشروع املبد  

واعتـربت بعـض الوفـود األخـرى أن          .املسؤولية كما أن عليها كفالة احلماية املناسـبة للـضحايا         
ُشـدد يف مـشروع   كـذلك  و.  مسؤوليتها مـسؤولية أوليـة  أصبحتالدولة إذا كانت هي املشغِّل    
خمتلـف   مع إيراد حلول بديلة يف حالة عدم كفايـة           ،غِّل بالتعويض املبدأ عن حق على التزام املش     

 علـى  ةاملـشغِّل قائمـ  مسؤولية ومن ناحية أخرى، أُكد أن     . لتقدمي تعويض واف  خذة  التدابري املت 
تنفيــذ االسترشــاد بــه عنــد أيــضا  بنــاء علــى ذلــك مبــدأ امللــوِّث يــدفع وهــو املبــدأ الــذي ينبغــي 

 .مشروع املبدأ ككل

 يعـين  “التعـويض الـسريع والـوايف   ”أُعـرَب عـن رأي مفـاده أن    ،  ١ يتعلق بالفقرة    ويف ما  - ٤٧
ويتماشى هذا الفهم مـع مقاصـد مـشاريع املبـادئ، بـصيغتها الـيت               . “التعويض العادل واملعقول  ”

ُتقرأ فيها مع التعليقات املرفقة هبا، وكذلك مع ضرورة إجياد تـوازن معقـول بـني محايـة الـضحايا                  
وأثــريت أيــضا مــسألة عــدم .  االقتــصادية القانونيــة الــيت تقــوم هبــا الدولــة املعنيــة ومحايــة األنــشطة

وضوح النص بشأن ما إذا كان ُيطلَب من الدول كفالة دفع تعويض للضحايا املوجودين خارج               
 .أقاليمها فقط، أو ما إذا كان ذلك يشمل أيضا أولئك املوجودين داخل أقاليمها

 ســعى بعــض الوفــود إىل وضــع تعريــف أوضــح ملــصطلحي   ،٢ويف مــا يتعلــق بــالفقرة  - ٤٨
الـشخص أو الكيـان     ”ولـوحظ أيـضا أن إدراج       . “الـشخص أو الكيـان اآلخـر      ”  و “املشغِّل”

ا إذا كانــت عمَّــوتــساءلت وفــود أخــرى .  خفــف مــن قــوة تطبيــق مبــدأ امللــوِّث يــدفع“اآلخــر
 ضـرورة أن ُتلحـظَ صـراحةً        وأبرَز بعض الوفود  .  أو مطلقة  مشددةاملسؤولية القانونية مسؤولية    

يف مشاريع املبادئ، ال يف التعليق عليها، الشروطُ والقيود واالسـتثناءات الـيت تـؤدي إىل إعفـاء                  
ــة، كــالقوة القــاهرة، أو ا  املــشغِّل ــصراع املــسلح، أو تــصرف الــضحية    مــن املــسؤولية القانوني ل

وعالوة علـى ذلـك،   . عاهداتوما يؤيد هذا التحديَد هو املمارسة املتبعة يف امل    . طرف ثالث  أو
 . يف اجلملة األخرية حيتاج إىل مزيد من التوضيح٣لوحظ أن ربط هذا األمر مبشروع املبدأ 

تـــأمني أو ســـندات ، كـــرر بعـــض الوفـــود ضـــرورة تـــوفري  ٣ويف مـــا يتـــصل بـــالفقرة  - ٤٩
 البيئيـة   ضمانات مالية أخرى لكفالة دفع التعويض ولُفت االنتباه يف هـذا الـصدد إىل املعـايري                أو

ــا     ــيت تلحظه ــايري ال ــادئ االســتثمار املــسؤول وغريهــا مــن املع ــام يف   مب ــا األمــني الع ــيت أطلقه  ال
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وأُديل أيضا بتعليق مفاده أنه مـن غـري الـواقعي فـرض شـرط علـى          . )١(٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٧
 . ُيلزمها بتقدمي ضمان مايل مثل التأمني إىل مجيع املشاريع اليت تقوم بأنشطة خطرةالدول

صـناديق لكامـل قطـاع      ”، أُبـديت مالحظـة مفادهـا أن إنـشاء           ٤ويف ما يتعلق بالفقرة      - ٥٠
وعليـه، ميكـن النظـر يف       . سيما النامية منـها    أمرا شائعا جدا يف بعض الدول، ال       ليس   “الصناعة

خيارات أخـرى، بينـها إنـشاء صـندوق دويل يكـون علـى شـاكلة الـصناديق املخصـصة ملعاجلـة                      
ية أو احلوادث النووية، تلحظ احلاالِت اليت يكـون فيهـا التعـويض الـذي يدفعـه            آثار البقع النفط  

 .وهذا الصندوق لن حيد بالضرورة من املسؤولية القانونية للمشغِّل. املشغِّل غري كاٍف

، اقترح بعض الوفود أن تضطلع الدولة املصدر بـدور أكـرب يف             ٥ ويف ما يتعلق بالفقرة    - ٥١
 املـشغِّل أو الـشخص أو الكيـان         سـيما يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا          دفع التعويض للـضحايا، ال    

اآلخــر املعنيــون عــاجزين عــن دفــع تعــويض ســريع وواف، أو الــيت مل متنــع فيهــا دولــةُ املــصدر   
بيـد أن وفـودا أخـرى       .  ضرر بيئي ناجم عن نشاط خطر أذنت هـي نفـسها بالقيـام بـه               لحصو

فالــصياغة تعكــس بكــل . در هــو أمــر وجيــهوجــدت أن فــرض التــزام خمفَّــف علــى الدولــة املــص
وأشري أيضا إىل ضرورة إعادة النظر يف هـذه         .  األنشطة املشمولة مبشاريع املبادئ    ة قانوني ةبساط

 .الفقرة يف ضوء مبدأ امللوث يدفع

ــة، لــ      - ٥٢ ــسبب العومل ــه، ب ــاده أن ــرَب عــن رأي مف ــل    يس وأُع ــادي أن تنتق ــن غــري االعتي م
وعليـه، وعـوض دولـة املـصدر        . ناميـة إىل الـدول املتقدمـة النمـو        الصناعات اخلطرة من الدول ال    

النامية، ينبغي لدولة جنسية اجلهة الصناعية وللدول األخرى املستفيدة مـن أنـشطتها أن تكفـال                
 .٥ة توفري املوارد املالية اإلضافية امللحوظة يف الفقر

ــدأ     - ٥٣ ت وفــود أخــرى  ، أوصــ٤وباإلضــافة إىل املخطــط امللحــوظ يف إطــار مــشروع املب
برصد اعتماٍد آللية تقييمٍ للضرر جيريه طرف ثالث من أجل تسوية الرتاعات املتـصلة باملطالـب                

 .الناشئة عن احلوادث املسببة للضرر
 

  تدابري االستجابة- ٥مشروع املبدأ   

؛ فهو يعرض قواعد عامة جتعل من املمكـن         ٥رحب بعض الوفود بنص مشروع املبدأ        - ٥٤
امــات الناشــئة الواجبــة علــى الدولــة املــصدر، إىل جانــب الــدور الــذي تــضطلع بــه  حتديــد االلتز

ــةَ املــصدر مــن     . أطــراف أخــرى ــة حنــو املــشغِّل لــن حيــلَّ الدول ــه املــسؤولية القانوني إال أن توجي
، )ب(ومـع ذلـك، أشـَري إىل أن الفقـرة           . التزامها جلهـة اختـاذ تـدابري ختفـف مـن الـضرر النـاجم              

، هي غـري واضـحة لناحيـة نـوع تـدابري االسـتجابة الـيت يـتعني اختاذهـا          بالشكل الذي صيغت به  
_________________ 

 )١( http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2006_04_27/pri.pdf. 
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وبالنـسبة إىل وفـود أخـرى،       .  مل حتمل معها أي توضيح إضايف للنص       “مناسبة”كما أن عبارة    
 . توجيهيا إىل حد ال ميكن معه أن يشكل إعالن مبادئ٥كان مشروع املبدأ 

 
 يةسبل االنتصاف الدولية واحملل - ٦مشروع املبدأ   

 من حتسني وما حظـي بـه مـن ترحيـب، أشـار              ٦رغم ما طرأ على نص مشروع املبدأ         - ٥٥
بعـض الوفــود إىل أنـه يــستلزم مزيــدا مـن العمــل؛ فهـو مل حيــل مــثال مـسألة أال يكــون الــضحايا      

وذُكـر أيـضا أنـه مـن     . “ذا شـأن ”األبرياء مؤهلني للحصول على تعويض إال مىت كان الـضرر        
قة بني سبل االنتصاف الدولية واحمللية بشكل واضح؛ وبرزت أيـضا حاجـة إىل         احملبَّذ تبيان العال  

ومــن جهــة . وضــع خيــارات متنوعــة لــتاليف تقــدمي مطالبــات متعــددة أو املفاضــلة بــني احملــاكم  
 . صيغ بلغة توجيهية٦أخرى، أشري إىل أن مشروع املبدأ 

 
  وضع ُنظم دولية حمددة- ٧مشروع املبدأ   

فئـات  ” بيد أنـه اقُتـرح أنـه، باإلضـافة إىل         . ٧ود بصوغ مشروع املبدأ     رحب بعض الوف   - ٥٦
أو أنــواع حمــددة مــن الــضرر /و”، ســيكون مــن الــضروري تغطيــة “معينــة مــن األنــشطة اخلطــرة

 وعـالوة علـى ذلـك، أديل    )٢(٢٠٠٣، كما يدل على ذلك مثال بروتوكول كييـف لعـام         “البيئي
تشجيع بـشكل صـريح علـى إبـرام اتفاقـات ثنائيـة أو       بتعليق مفاده أنه قد يكون من املستصوب ال     

 .إقليمية شاملة يف ذاك امليدان عوض االكتفاء باتفاقات متعلقة بفئات حمددة من األنشطة اخلطرة
 

  التنفيذ- ٨مشروع املبدأ   

ولوحظ أنه ينبغي أن يكـون مفهومـا        . ٨أعرب بعض الوفود عن تأييده ملشروع املبدأ         - ٥٧
لغرض من مشاريع املبـادئ هـو تـوفري التوجيـه للـدول لـدى اعتمادهـا قواعـد           أن ا  ١من الفقرة   

 .ية على الصعيد الوطين أو الدويلبشأن املسؤولية القانون
 

 الشكل النهائي - ٣ 

. أيد بعض الوفود توصية اللجنة بأن تعتمد اجلمعية العامة قرارا مؤيدا ملشاريع املبـادئ              - ٥٨
وكـان  . ا اجملال، شكلت مـشاريع املبـادئ أفـضل مقاربـة ممكنـة            وبالنظر إىل قلة املمارسة يف هذ     

مــن املناســب أن تأخــذ مــشاريع املبــادئ شــكل معــايري غــري ملزمــة، بــسبب طابعهــا االبتكــاري 
وعـالوة علـى    . والتطلعي األكثر منه وصفيا للقانون احلايل أو املمارسة املتبعـة يف الدولـة املعنيـة              

_________________ 
احلــدود للحــوادث   النامجــة عــن آثــار عــابرةالربوتوكــول املتعلــق باملــسؤولية املدنيــة والتعــويض عــن األضــرار  )٢( 

 .٢٠٠٣مايو / أيار٢١الصناعية على املياه عابرة احلدود، املوقَّع يف كييف يف 
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 عمــومي إىل حــد ال ميكــن معــه أن تــشكل اجتاهــا  ذلــك، فــإن هــذه املــشاريع مــذكورة بــشكل 
. وعليه، ينبغي للجمعية أن تتخـذ إجـراءات حتوهلـا إىل اتفاقيـة         . مرغوبا ليسلكه القانون املنشود   

والحظ بعض الوفود أنه ميكن أن يؤيد اجلهود الرامية إىل إعطاء مشاريع املبادئ شـكل إعـالن          
ون منـوذجي، ال لكـي تـستند إليـه الـدول وتطبقـه              أو جمموعة من املبادئ التوجيهية، أو رمبا قـان        

 .ا إلبرام املعاهدات يف املستقبلفحسب، بل أيضا ليكون أساس

ورغم التسليم بأن اعتمـاد مـشاريع املبـادئ يف قـرارٍ للجمعيـة العامـة سيـشكل خطـوة                     - ٥٩
وأُعـرب عـن األمـل يف أن        . إجيابية، آثرت وفود أخرى نـصا هنائيـا يأخـذ شـكل مـشاريع مـواد               

ــة       ــة الدولي ــة باملــسؤولية القانوني ــة واحــدة متعلق ــستقبل وضــع اتفاقي ــصبح مــن املمكــن يف امل . ي
ولــوحظ أيــضا أنــه يف حــال كــان وضــع جمموعــة مبــادئ هــو اخليــار املفــضَّل، فمــن الــضروري  
صــوغها بوصــفها كــذلك؛ إذ ال ينبغــي لقــرار صــادر عــن اجلمعيــة العامــة أن يتــضمن مــا يــشبه  

الوفود لإلعراب عن تأييده لتوصية اللجنة أن يكون مفهومـا أن مجيـع   واشترط بعض   . االتفاقية
البلدان املهتمة ستسهم يف حتقيق أهداف مشاريع املبادئ، يف حـني الحظـت أخـرى أنـه ينبغـي             

 .ملشاريع املبادئ أن تشكل املادة األولية لوضع اتفاقية إطارية يف املستقبل

لشكل النهائي للجوانب املتعلقة باملـسؤولية      وأكدت وفود أخرى أنه ينبغي أال يكون ا        - ٦٠
فبمـا أن هـذه اجلوانـب األخـرية         . القانونية للموضوع خمتلفـا عـن اجلوانـب املتعلقـة مبنـع الـضرر             

أخذت شكل مشاريع مواد بـشأن الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة ومبـا أنـه                        
 يتصل باجلوانـب املتعلقـة باملـسؤولية        باع مقاربة مماثلة يف ما    اتأوصي بوضع اتفاقية، كان ينبغي      

القانونية، ومن املفضل يف هـذا الـسياق وضـع اتفاقيـة، مـع مالحظـة أنـه مـن الـسابق ألوانـه أن                      
 . ما أوصت به اللجنةتعتمد اجلمعية العامة قرارا على حنو

وطُرح بديل ممكن هو اقتراح القيام، كحد أدىن، بإدراج التزام الـدول باختـاذ مـا يلـزم                   - ٦١
. من تدابري لكفالة دفع تعويض سريع وواف للـضحايا، يف مـشاريع املـواد املتعلقـة مبنـع الـضرر                   

 .وباإلمكان تكميل هذا االلتزام بتوجيٍه يأخذ شكل مشاريع مبادئ

وطلب بعض الوفود بكل بساطة مزيدا من الوقت للتفكري قبل اختاذ قرار مجـاعي هبـذا       - ٦٢
 املنطقي أن تعود اجلمعية العامة إىل مـسألة اعتمـاد مـشاريع         وأشَري إىل أنه قد يكون من     . الشأن

ويف حني اقُترح رأٌي يدعو إىل التعاطي مع مـشاريع املـواد ومـشاريع    . املواد املتعلقة مبنع الضرر 
املبادئ بشكل منفصل، الحظ آخر أنـه يـتعني اعتمـاد مـشاريع املبـادئ بـاالقتران مـع مـشاريع                     

 .املواد املتعلقة مبنع الضرر

 


