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 أستاذ شرف يف القانون الدويل  
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 مقّدمة - 1 

خـالل الفــرتة الطويلـة الــيت انكبـت فيهــا جلنـة القــانون الـدويل علــى دراسـة املســؤولية الدوليــة  
 علقة مبسؤولية املنظمات الدولية.نة أن تُنّحى جانبا املسائل املتللدول، قررت اللج

وهـــذا ال يعـــين أن تلـــك املســـائل قـــد ظلـــت يف منـــأى عـــن أي تـــأثري. فأمهيـــة املـــواد املتعلقـــة  
مبسؤولية الدول بالنسبة للمنظمات الدولية تنطـوي علـى جوانـب تتسـم بشـيء مـن التعقيـد. فالبـاب 

ذلــك  يف ملشــروعة للــدول بصــفة عامــة، مبــاللنظــر يف األفعــال غــري ا األول مــن هــذه املــواد قــد ُكــّرس
األفعال اليت تشكل انتهاكاً اللتـزام ميكـن أن يقـع علـى دولـة مـا جتـاه إحـدى املنظمـات الدوليـة. أمـا 
الباب الثاين من تلـك املـواد، الـذي يتعلـق مبضـمون املسـؤولية الدوليـة، فيتنـاول حصـراً العالقـات بـني 

). وينبغــي أن ينطبــق ذلــك 33ة ودولــة أخــرى أو التمــع الــدويل ككــل (انظــر املــادة الدولــة املســؤول
عــدم الــنص علــى  ال مســؤولية الدولــة، علــى الــرغم مــنأيضــا علــى البــاب الثالــث الــذي يتنــاول إعمــ

ال ختــل ”ذي يتضــمن أحكامــاً عامــة، علــى أن يف البــاب الرابــع، الــ 57ذلــك حتديــدا. وتــنص املــادة 
ظمـة دوليـة دولـة عـن سـلوك من ؤولية منظمـة دوليـة أو مسـؤولية أيألة تتعلـق مبسـهذه املواد بأي مسـ

. ومــع ذلــك، ســيكون مــن الصــعب افــرتاض أن القواعــد املعتمــدة بالنســبة “مبوجــب القــانون الــدويل
للــدول ال ترتــب بعــض اآلثــار بالنســبة ملســؤولية املنظمــات الدوليــة. فــبعض القواعــد، رغــم اإلعــالن 

 .لدول، تتسم بطابع أعمعن أ�ا تسري على ا

األفعـال  واد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـنوحني شـارفت جلنـة القـانون الـدويل علـى إجنـاز املـ 
مســـــؤولية ”غـــــري املشـــــروعة دوليـــــا، أدرجـــــت اللجنـــــة يف برنـــــامج عملهـــــا الطويـــــل األجـــــل موضـــــوع 

لعامـــة يف عـــام ، بنـــاًء علـــى مقـــرتح قدمـــه الســيد آالن بيليـــه. وأوصـــت اجلمعيـــة ا“املنظمــات الدوليـــة
بأن تشرع اللجنة يف هذه الدراسـة. ويف السـنة التاليـة، عينـت اللجنـة كاتـب هـذه السـطور  2001

سـبع سـنوات متتاليــة،  ة يف، بعـد مناقشـة سـبعة تقـارير مقدمـ2009بصـفة مقـرر خـاص. ويف عـام 
ة وطلبــــت اعتمــــدت اللجنــــة يف القــــراءة األوىل مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية املنظمــــات الدوليــــ
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هــذه اآلراء يف احلســبان والنظــر  تعليقــات ومالحظــات مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة. وبعــد أخــذ
 .2011يف التقرير الثامن، أجنزت اللجنة عملها على هذا املوضوع يف عام 
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يت إن الغـــرض مـــن املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة معاجلـــة مســـائل املســـؤولية الـــ 
املشــروعة  ة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــريتــم املنظمــات الدوليــة والــيت مل تُعــاجل يف املــواد املتعلقــ

دوليــا. وجمموعــة املــواد اجلديــدة تنظــر أوًال يف األفعــال غــري املشــروعة دوليــا الــيت ترتكبهــا املنظمــات 
اه منظمــة أخــرى أو دولــة الدوليـة ويف مضــمون وإعمــال املســؤولية عنـدما تكــون املنظمــة املســؤولة جتـ

أخـرى أو جتـاه التمـع الـدويل ككـل. وتتنـاول هـذه املـواد أيضـا مسـائل متصـلة مبسـؤولية الـدول عــن 
 تصّرف منظمة دولية، فضال عن مسؤولية املنظمة عن تصرف دولة ما أو منظمة أخرى.

ملتعلقــة مبســؤولية وعلــى غــرار املــواد املتعلقــة باملســؤولية الدوليــة بالنســبة للــدول، فــإن املــواد ا 
املنظمــات الدوليــة حتــدد مجيــع احلــاالت الــيت ترتتــب فيهــا املســؤولية الدوليــة علــى منظمــة دوليــة. بيــد 
أ�ــا ال تنظــر يف مضــمون املســؤولية جتــاه أي كيــان مــن غــري الــدول أو املنظمــات الدوليــة األخــرى، 

. نظمــات الدوليــة األخــرىامل صــادر عــن أي كيــان مــن غــري الــدول أووال يف االحتجـاج باملســؤولية ال
مـن املـادة  2االحتمـال كليـاً. فـالفقرة  سؤولية الدول، مل يتم جتاهـل هـذاوعلى غرار املواد املتعلقة مب

ال خيــل [...] بــأي حــق، ينشــأ ”مبضــمون املســؤولية،  تــنص علــى أن البــاب الثالــث، املتعلــق 33
ن ألي شـــخص أو كيـــان آخـــر مـــ يرتتــب مباشـــرة ية الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة، وقـــدنتيجــة للمســـؤول

فيمـــا يتعلـــق باالحتجـــاج  50. ووردت نقطـــة مماثلـــة يف املـــادة “غـــري الـــدول أو املنظمـــات الدوليـــة
مـن هـذه هـو توضـيح أن القصـد  “م اإلخـاللعـد”نظمة الدوليـة. والغـرض مـن أحكـام مبسؤولية امل

 من هذا القبيل. حق هذه املواد ليس استبعاد أي

جــوة الــيت خلفتهــا املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري وال تســد هــذه املــواد الف 
املشروعة دوليا فيما خيص احتجاج منظمـة دوليـة مـا مبسـؤولية الـدول، ومضـمون املسـؤولية يف تلـك 

لقــة مبســؤولية الــدول علــى مــن املــواد املتع 43مــن املــادة  1احلالــة. فعلــى ســبيل املثــال، تــنص الفقــرة 
. وعلــى “الدولــة هــذه دولــة أخــرى طلبهــا إىل لــة املضــرورة الــيت حتــتج مبســؤوليةتبلــغ الدو ”مــا يلــي: 

افـــرتاض أن مـــن املمكـــن اســـتخدام القيـــاس للتعبـــري عـــن قاعـــدة مماثلـــة فيمـــا يتصـــل بالعالقـــات بـــني 
فقـرة جديـدة  43الدولة املسـؤولة واملنظمـة الدوليـة املضـرورة، سـيتعني علـى املـرء أن يـدرج يف املـادة 

ية دولــة تبلــغ املنظمـة الدوليــة املضــرورة الـيت حتــتج مبســؤول”صــاغا علـى النحــو التــايل: ن نصــاً متتضـم
. وكـــان ذلـــك سيقتضـــي تعـــديل املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول. وال “مـــا طلبهـــا إىل هـــذه الدولـــة

العمليـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن القيـــاس  هـــذه للجنـــة قـــد تـــرددت يف الشـــروع يفُيســـتغرب أن ا
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حاجــة إىل إضــافة نــص جديــد. وتســري هــذه املالحظــة  ىل نفــس االســتنتاج دونح بالتوصــل إيســم
 على عدة أحكام يف الباب الثاين والباب الثالث من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول.

للمنظمـات   حتـاول اللجنـة وضـع أي تعريـف عـامويف املواد املتعلقـة باملنظمـات الدوليـة، مل 
الــنص ذو الصــلة بــذا  رض واحــد هــو حتديــد نطــاق املــواد. وحييــدالدوليــة. وتضــّمن الــنص تعريفــاً لغــ

مــن اتفاقيــة  2مــن املــادة ‘ 1’ 1 املوضــوع عــن التعريــف التقليــدي، الــذي ورد ألول مــرة يف الفقــرة
منظمــــة حكوميـــــة ”فيينــــا لقــــانون املعاهــــدات، الـــــيت تصــــف بكــــل بســــاطة املنظمـــــة الدوليــــة بأ�ــــا 

منظمــــة منشــــأة  “منظمــــة دوليـــة”يعـــين مصــــطلح ”: ا يلــــي(أ) علـــى مــــ 2. وتــــنص املــــادة “دوليـــة
مبوجــب معاهــدة أو صــك آخــر حيكمــه القــانون الــدويل وللــك شخصــية قانونيــة دوليــة خاصــة بــا. 

. لـذا فــإن “باإلضـافة إىل الـدول، كيانــات أخـرىوميكـن أن تشـمل العضـوية يف املنظمــات الدوليـة، 
الدوليـــة يســـعى إىل تـــوخي مزيـــد مـــن الدقـــة.  التعريـــف الـــوارد يف املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية املنظمـــات

املــواد تشــمل منظمــات هلـــا  ن املنظمــات الــيت تنطبــق عليهــا تلــكوبصــفة خاصــة، حيــدد التعريــف أ
مسات معينة متوفرة بدرجة كبرية يف املمارسـة العمليـة، وخباصـة العضـوية الـيت ال تقتصـر علـى الـدول 

ملســـــؤولية الدوليـــــة إال إذا كانـــــت تتمتـــــع وحـــــدها. ومـــــن الواضـــــح أن املنظمـــــة الدوليـــــة ال تتحمـــــل ا
 الكالم. بشخصية قانونية دولية، وهذا من نافلة
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مثــة اختالفــات كبــرية فيمــا بــني الــدول، ولكــن تلــك االختالفــات مل لنــع اتفاقيــات التــدوين  
شــأُ املنظمــات والصــكوك األخــرى مــن وضــع قواعــد تنطبــق علــى مجيــع الــدول. وخبــالف الــدول، تُن

الدوليـة مـن أجـل مهـام حمـددة تتسـم بــا أنشـطتها. وهـي متنوعـة جـدا بسـبب االخـتالف اهلائــل يف 
 امها وعضويتها ومهامها ومواردها.أحج

ــــــوع القــــــائم بــــــني املنظمــــــات الد  ــــــك، فــــــإن التن ــــــاق ومــــــع ذل ــــــة انطب ــــــة ال يلغــــــي إمكاني ولي
قــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة تتضــمن القواعــد علــى مجيــع املنظمــات الدوليــة. فــاملواد املتعل بعــض

الـــيت تـــنص علـــى  10مـــن املـــادة  1 عـــدة أمثلـــة علـــى مثـــل هـــذه القواعـــد. وتـــرد إحـــداها يف الفقـــرة
تنتهك املنظمة الدولية التزاماً دولياً مىت يكون الفعل الصادر عنها غري مطـابق ملـا يتطلبـه منهـا ” أن

. وبعـض القواعــد املنصــوص “ابع االلتـزام املعــيناللتـزام أو طــذلـك االلتــزام، بغـض النظــر عـن منشــأ ا
املــرّجح أن  نظمــات فقــط. فعلــى ســبيل املثــال، مــنعليهــا يف املــواد قــد تكــون ذات أمهيــة لــبعض امل

املتعلقة بالدفاع عن النفس باعتبـاره ظرفـا نافيـا لصـفة عـدم املشـروعية ال تنطبـق إال علـى  21املادة 
قـد نصـت علـى قاعـدة  21سـبب مهامهـا. وكـون املـادة وذلـك ب ،عدد قليل من املنظمات الدوليـة

عامــة ال يعــين بالضــرورة أ�ــا تصــبح أيضــاً قاعــدة ذات أمهيــة بالنســبة ملنظمــات أخــرى. فمــن خــالل 
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اإلعراب عن قاعدة عامة، تدف املواد إىل حتقيق هـدف وحيـد هـو مـنح بعـض املنظمـات إمكانيـة 
 .دم املشروعيةوصفه ظرفا نافيا لعاالحتجاج بالدفاع عن النفس ب

ملســـؤولية الدوليـــة لفئـــات معينـــة أن بعـــض القواعـــد اخلاصـــة تنطبـــق علـــى ا 64وتعتـــرب املـــادة  
ـــــبعض املنظمـــــات احملـــــددة. ومل حتـــــدد هـــــذه  مـــــن القواعـــــد اخلاصـــــة يف الـــــنص. ورغـــــم املنظمـــــات أو ل
ألمثلــة املنظمــات الدوليــة قــد أشــارت يف كثــري مــن األحيــان إىل وجــود هــذه القواعــد اخلاصــة، فــإن ا أن

فادهـــــا أن تصـــــّرف الـــــدول األعضـــــاء إىل قاعـــــدة مزعومـــــة م 64املقدمـــــة قليلـــــة. ويشـــــري شـــــرح املـــــادة 
 .االحتاد األورويب ُيسند إليه عندما يكون ذلك التصرف تنفيذاً لقانون االحتاد األورويب يف

أيضـاً علـى إمكانيـة تطبيـق قواعـد ختتلـف عـن القواعـد العامـة املنصــوص  64وتـنص املـادة  
هـــا يف املـــواد فيمـــا يتعلـــق حصـــراً بالعالقـــات بـــني منظمـــة وبعـــض الكيانـــات األخـــرى، وخباصـــة علي

خلاصــــــــة يف القــــــــانون الــــــــدويل أعضــــــــاؤها. وقــــــــد تتمثــــــــل القواعــــــــد املــــــــذكورة يف بعــــــــض القواعــــــــد ا
القواعـــد املتعلقـــة بنظـــام قـــانوين خمتلـــف، مثـــل قواعـــد االحتـــاد األورويب الناظمـــة للعالقـــات  بعـــض أو

، “قواعــــد املنظمــــة”ء فيــــه. وهــــي تنــــدرج يف إطــــار تعريــــف ألورويب والــــدول األعضــــابــــني االحتــــاد ا
، بصــورة “اعــد املنظمــةقو ”يعــين مصــطلح ”(ب) علــى النحــو التــايل:  2املــادة املنصــوص عليــه يف 

خاصـــة، الصـــكوك املنشـــئة واملقـــررات والقـــرارات وغـــري ذلـــك مـــن األعمـــال الـــيت تتخـــذها املنظمـــة 
. وهـــذا التعريـــف هـــو صـــيغة منقحـــة “ك، واملمارســـة املســـتقرة للمنظمـــةكو الدوليـــة وفقـــاً لتلـــك الصـــ

ــــا لقــــانون املعاهــــ 2(ي) مــــن املــــادة  )1بشــــكل طفيــــف مــــن نــــص الفقــــرة ( ــــة فيين دات مــــن اتفاقي
 الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية. بني

جيـــوز االحتجـــاج  وســـواء كانـــت قواعـــد املنظمـــة جـــزءا مـــن القـــانون الـــدويل أم مل تكـــن، ال 
ملزمــة  اه دولــة أو جتــاه منظمــة أخــرى غــريبتلــك القواعــد لتربيــر عــدم امتثــال املنظمــة اللتــزام دويل جتــ

 ).32بالتقيد بتلك القواعد (املادة 
 

 صلة هذه المواد بتلك المتعلقة بمسؤولية الدول - 4 

افــــــرتاض مفــــــاده ســــــتند إطالقــــــا إىل إن املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية املنظمــــــات الدوليــــــة ال ت 
املنظمـات  املشـروعة دوليـا تنطبـق عمومـا علـى القواعد املتعلقة مبسؤولية الدول عـن األفعـال غـري أن

الدولية. ومع ذلك اعتـربت اللجنـة، بعـد التـدقيق يف املسـائل املختلفـة، أن عـددا معينـا مـن القواعـد 
فيهــا اللجنــة إىل هــذا ينطبــق علــى كــل مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة. ويف احلــاالت الــيت خلصــت 

االســتنتاج، جــاءت صــياغة املــواد املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة قريبــة جــداً مــن املــواد املتعلقــة 
 مبسؤولية الدول.
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والغــــرض الرئيســــي مــــن هــــذه املقدمــــة هــــو تســــليط الضــــوء علــــى املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية  
 .بشكل خاص على املنظمات الدولية قاملنظمات الدولية اليت تنص على أهم القواعد اليت تنطب

 
 بنية المواد - 5 

ُوضــعت بنيــة املــواد املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة علــى منــط املــواد املتعلقــة مبســؤولية  
أربعـة،  مت املـواد إىل سـتة أبـواب بـدال مـنالدول عن األفعال غري املشروعة دوليا. ومـع ذلـك، ُقّسـ

 س) ليس هلما نظري يف املواد السابقة.بسبب وجود بابني (األول واخلام

ويتألف البـاب األول مـن مقدمـة تتضـمن بعـض األحكـام املتعلقـة بنطـاق املـواد واسـتخدام  
الــذي  ،املصــطلحات. ويتعلــق البــاب الثــاين بالفعــل غــري املشــروع دوليــا الصــادر عــن منظمــة دوليــة

ث مضــــمون املســــؤولية، ويتنــــاول يــــؤدي إىل ترتــــب املســــؤولية الدوليــــة عليهــــا. ويتنــــاول البــــاب الثالــــ
البـــاب الرابـــع إعمـــال املســـؤولية: االحتجـــاج باملســـؤولية والتـــدابري املضـــادة. ويُعـــىن البـــاب اخلـــامس 
مبســــائل خمتلفــــة تتعلــــق مبســــؤولية الدولــــة فيمــــا يتصــــل بتصــــرف منظمــــة دوليــــة، وال ســــيما مســــألة 

أعضـــاء فيهـــا. وخيتـــتم  مســـؤولية الـــدول إزاء فعـــل غـــري مشـــروع ترتكبـــه منظمـــة تكـــون تلـــك الـــدول
دور القواعــــد  مــــة، مبــــا فيهــــا مــــادة واحــــدة تنظــــر يفالبــــاب الســــادس الــــنص بــــبعض األحكــــام العا

 اخلاصة.
 

 القواعد المتعلقة بإسناد المسؤولية - 6 

إن املواد املتعلقـة مبسـؤولية املنظمـات الدوليـة عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـا، مثلهـا مثـل  
القواعـــد ”ية الـــدول، ال تتنـــاول مـــن حيـــث املبـــدأ القواعـــد الـــيت تعـــرف باســـم املـــواد املتعلقـــة مبســـؤول

تتنـــاول فقـــط  زمـــة بـــبعض االلتزامـــات الدوليـــة، بـــل، الـــيت حتـــدد مـــا إذا كانـــت املنظمـــة مل“األوليـــة
. ولكــن، وبــدف حتقيــق فعاليتهــا، تتنــاول املــواد أي تلــك املتصــلة بنتــائج انتهاكهــا القواعــد الثانويــة،
جوانــب القواعــد األوليــة.  ، ميكــن أن تعتــرب أيضــاً جانبــاً مــنخــرى، مــن قبيــل اإلســنادأيضــاً مســائل أ

فعلى سبيل املثال، يشمل تفسري قاعـدة أوليـة اإلجابـة علـى سـؤال مفـاده مـا إذا كـان علـى الدولـة، 
حــني ُحيظــر عليهــا القيــام بعمــل معــني، أن لتنــع أيضــاً عــن القيــام بــذلك العمــل عــن طريــق شــخص 

 زة اليت تتصرف مبوجب تعليماتا.من غري األجه

وكمــا هــي احلــال بالنســبة للــدول، فــإن املســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة تفــرتض عمومــاً   
 كشرط مسبق وجود سلوك (فعل إجيايب أو امتناع) ُيسند إىل جهة فاعلة مسؤولة.

  تعـــــــّرفوعلـــــــى غـــــــرار الدولـــــــة، تعمـــــــل املنظمـــــــة الدوليـــــــة مـــــــن خـــــــالل أجهزتـــــــا، الـــــــيت 
ـــــــه”(ج) بأ�ـــــــا  2ادة يف املـــــــ . “تلـــــــك الصـــــــفة وفقـــــــا لقواعـــــــد املنظمـــــــة أي شـــــــخص أو كيـــــــان ل
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يُعـّرف  ااملنظمـات الدوليـة تتصـرف بـدال مـن ذلـك يف كثـري مـن األحيـان عـن طريـق وكيـل هلـ أن بيد
املسـاعدة يف تنفيـذ  موظفاً أو شخصاً أو كيانـاً آخـر غـري اجلهـاز، تكلفـه املنظمـة بتنفيـذ أو”بكونه 

(د)). ورغـم أن املنظمـة الدوليـة قـد تكـون لـديها أسـباب تسـتدعي أن  2(املادة  “إحدى وظائفها
تســــتعني علــــى القيــــام بــــبعض مــــن أنشــــطتها مبصــــادر خارجيــــة مــــن كيانــــات أو أشــــخاص يبــــدون 

األنشـطة الـيت تضـطلع  ن موظفيهـا، فـإن ذلـك ال يسـتبعد أنمستقلني ظاهرياً وال ميكن اعتبـارهم مـ
اص بطلــــب مــــن املنظمــــة أو بامسهــــا ُتســــند إليهــــا مبوجــــب القــــانون بــــا تلــــك الكيانــــات أو األشــــخ

 .ن جيري استنادا إىل صلة وقائعيةالدويل. فاإلسناد يف هذه احلالة ميكن أيضاً أ

ومثــة مســألة تتصــل باإلســناد أثــريت يف أحيــان كثــرية أمــام احملــاكم الوطنيــة والدوليــة تتعلــق  
الدولـة  أن رف األمـم املتحـدة. ونظـراً إىلت تصـبتصرفات القوات املسلحة الـيت تضـعها دولـة مـا حتـ

املسامهة حتـتف  بقـدر مـن السـيطرة علـى قواتـا، وال سـيما مـن خـالل االحتفـاظ باختصاصـها فيمـا 
لقــــوات إىل علــــى عــــدم إســــناد تصــــرف هــــذه ا 7يتعلــــق باملســــائل اجلنائيــــة والتأديبيــــة، تــــنص املــــادة 

ــــك التصــــرفالســــيطرة ا املنظمــــة لــــارس”املنظمــــة إال إذا كانــــت  . وفيمــــا يتعلــــق “لفعليــــة علــــى ذل
بالعمليات العسكرية اليت تـديرها القـوات الـيت توضـع حتـت تصـرف األمـم املتحـدة، تكـون السـيطرة 
الفعلية بصفة عامة يف يد األمم املتحـدة. ومـع ذلـك، كانـت هنـاك حـاالت اضـطلعت فيهـا الدولـة 

الدولـة أو، حبسـب احلالـة،  اد التصـرف إىل. ويتعـني حينئـذ إسـناملسامهة بدور حاسم يف إدارة قواتـا
 سنادها بشكل مشرتك إىل الدولة واملنظمة.إ

ــــة قواتــــا حتــــت تصــــرف املنظمــــة  ــــة  ويف إطــــار ســــيناريو خمتلــــف، حــــني ال تضــــع دول الدولي
تتصــرف اســتنادا إىل إذن صــادر عــن املنظمــة، يتعــّني إســناد تصــرف القــوات إىل الدولــة. وهــذه  بــل

د املتعلقــة مبســؤولية الــدول. وعلـى غــرار تلــك املــواد، ال تتضــمن املــواد املتعلقــة نتيجـة تســتند إىل املــوا
مبسـؤولية املنظمــات الدوليـة ســوى قواعـد إســناد إجيابيــة. فهـي ال حتــدد مـا هــي احلـاالت الــيت ينبغــي 

 فيها عدم إسناد فعل ما إىل منظمة دولية.
 

 انتهاك التزام دولي - 7 

حتديــد  وجــب القــانون الــدويل وال تســعى إىلالتــزام ناشــئ مبتركــز املــواد علــى تبعــات انتهــاك  
ـــزم املنظمـــات الدوليـــة. ولـــذا ال حتـــدد املـــواد إىل أي مـــدى يتعـــني اعتبـــار قواعـــد  االلتزامـــات الـــيت تُل

ن املــواد تشــمل تــنص ببســاطة علــى أ 10مــن املــادة  2املنظمــة جــزءا مــن القــانون الــدويل. فــالفقرة 
 .“ه أعضائها مبوجب قواعد املنظمةاملنظمة الدولية جتا قد ينشأ على”انتهاك أي التزام 
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 مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل صادر عن دولة أو منظمة دولية أخرى - 8 

 ميكــن أن ترتتــب املســؤولية علــى منظمــة دوليــة بســبب مســامهتها يف قيــام دولــة أو منظمــة 
علــى املنظمــات الدوليــة قواعــد مماثلــة  16إىل  14. وتطبِّــق املــواد دوليــة أخــرى بانتهــاك التــزام دويل

لتلـــك املطبقـــة علــــى الـــدول وفقـــا للمــــواد املتعلقـــة مبســــؤولية الـــدول، فيمـــا يتعلــــق بتقـــدمي العــــون أو 
، واإلكــراه علــى جيــه والســيطرة يف ارتكــاب االنتهــاكاملســاعدة علــى ارتكــاب االنتهــاك، وممارســة التو 

منظمـــــة، ال ترتتـــــب  ســـــاعدة، أو التوجيـــــه والســـــيطرة علـــــىدمي العـــــون أو املارتكابـــــه. ويف حالـــــة تقـــــ
وليـــاً لـــو ارتكبتـــه تلـــك سيشـــكل فعـــًال غـــري مشـــروع د”علـــى املنظمـــة إال إذا كـــان الفعـــل  املســـؤولية
 .“املنظمة

وتــنص املــواد علــى حالــة أخــرى مــن املســؤولية املرتتبــة علــى املنظمــة الدوليــة تتعلــق بتصــرف  
تلـك  مـن أي لـك التصـرف غـري مشـروع بالنسـبة إىلى دون اقتضـاء أن يكـون ذدولة أو منظمة أخر 
خــالل  دوليــة علــى التزاماتــا الدوليــة مــنتنظــر يف احتمــال التفــاف املنظمــة ال 17الكيانــات. فاملــادة 

االســتفادة مــن الشخصــية القانونيــة املنفصــلة ألعضــائها، الــذين رمبــا ال يكونــون ملــزمني بااللتزامــات 
يُنظــر إىل املســؤولية يف إطــار شــروط خمتلفــة حبســب مــا إذا كانــت املنظمــة تفــرض التزامــا ذاتــا. وهنــا 

نطاق االلتزامـات املرتتبـة  ذ بعض اإلجراءات. وميكن القول إنعلى أعضائها أو تأذن هلم فقط باختا
ومـن  األفعـال الـيت تـأذن بـا. األفعـال الـيت تطلبهـا املنظمـة أو على املنظمـة الدوليـة قـد ُوّسـع ليشـمل

الواضح أن هـذا البنـد مبتكـر. واهلـدف منـه هـو سـد الفجـوة احملتملـة، رغـم أن االلتفـاف الـذي يعـين 
 .ضمنا وجود عنصر النية، قد يكون أمراً يصعب التحقق منه

 
 التدابير المضادة - 9 

 الظـروف ، بوصـفها مـن22أوال، يف املـادة  يُنظر يف التدابري املضادة من منظورين خمتلفـني. 
 51ميكن أن تربر ارتكاب املنظمة الدوليـة فعـًال ال يكـون مطابقـا اللتـزام دويل. ثانيـاً، يف املـواد  اليت
بوصــفها تــدابري ضــد منظمــة دوليــة مســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دوليــا. وبــالنظر إىل مبــدأ  56إىل 

أ�ـا تنطبـق التعاون الذي تقوم عليه العالقات بني منظمة ما وأعضائها، توجد شـروط إضـافية يُعتـرب 
على التدابري املضادة اليت تؤثر يف تلك العالقات. فالتدابري املضادة الـيت تتخـذها منظمـة دوليـة ضـد 
أحد أعضائها أو تلك الـيت يتخـذها أحـد األعضـاء ضـد املنظمـة الدوليـة ال جتـوز إال إذا كانـت غـري 

أو املنظمــة الدوليــة املســؤولة  متنافيــة مــع قواعــد املنظمــة، وإذا مل تتــوافر وســائل مالئمــة حلمــل الدولــة
 .)52و  22 اللتزاماتا (املادتانبطريقة أخرى على االمتثال 
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 جبر الضرر - 10 

دوليــــا مماثلــــة إن االلتزامــــات الــــيت ترتتــــب علــــى منظمــــة دوليــــة نتيجــــة لفعــــل غــــري مشــــروع  
 حد بعيد لتلك اليت ترتتب على الدول. إىل

وهـــي تتعلـــق مبســـألة مـــا إذا كـــان أعضـــاء منظمـــة . 40مســـألة حمـــددة تتناوهلـــا املـــادة  ومثـــة 
جـــــرب الضـــــرر عنـــــدما تكـــــون مســـــؤولة  دوليـــــة ملـــــزمني بتزويـــــد املنظمـــــة بوســـــائل كافيـــــة لكنهـــــا مـــــن

الـيت تقتضـيها قواعـد  “مجيـع التـدابري املناسـبة”أن يتخـذ األعضـاء  40قتضي املـادة وقوعه. وت عن
املنظمـة الدوليـة  الضـرر. ويقـع أيضـا علـىبواجـب جـرب  املنظمة، من أجل لكني املنظمة مـن الوفـاء

أيضــاً، يُشــرتط أن يكــون  ائها علــى الوســائل الالزمــة، ولكــن، هنــاالتــزام بكفالــة احلصــول مــن أعضــ
 تزام متوافقًا مع قواعد املنظمة.هذا االل

 
 االحتجاج بالمسؤولية - 11 

ويل، ميكــــن مــــا جتــــاه التمــــع الــــدي تنتهكــــه منظمــــة دوليــــة التزاذحــــني يكــــون االلتــــزام الــــ 
غــري ”ســؤولية بوصــفها كيانــاً يتســاءل املــرء عمــا إذا كــان جيــوز ملنظمــة دوليــة أخــرى أن حتــتج بامل أن

 49 مـــن املـــادة 3الدوليـــة، فـــإن الفقـــرة فـــذلك جـــائز للـــدول. أمـــا يف حالـــة املنظمـــات  ،“مضـــرور
ُتهـــك صـــون مصـــلحة التمـــع الـــدويل ككـــل الـــيت يقـــوم عليهـــا االلتـــزام الـــذي ان”تقتضـــي أن يكـــون 

. وهـــذا يعكـــس مبـــدأ التخصـــص. “ة الدوليـــة الـــيت حتـــتج باملســـؤوليةينـــدرج ضـــمن وظـــائف املنظمـــ
وز لتلــك الــدول وجــوهر الفكــرة هــو أن يف وســع الــدول أن تفــّوض منظمــة دوليــة القيــام بكــل مــا جيــ

 أن تفعله مباشرة.
 

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية - 12 

 عمــــد ولية الــــدول تركــــت جانبــــا عــــنخلــــامس مســــائل خمتلفــــة تتصــــل مبســــؤ يتنــــاول البــــاب ا 
الــــدول  مــــن تلـــك املــــواد). ومـــا ينطبــــق علـــى 57املـــواد املتعلقـــة مبســــؤولية الـــدول (انظــــر املـــادة  يف

 األعضاء يف املنظمة الدولية ينطبق أيضًا على املنظمات األعضاء فيها.

عضـــاء يف املنظمـــة الدوليـــة تتحمـــل والقضـــية الرئيســـية هـــي حتديـــد مـــا إذا كانـــت الـــدول األ 
تقــــوم علــــى فكــــرة  62يــــا. فاملــــادة مســــؤولية عنــــدما ترتكــــب تلــــك املنظمــــة فعــــال غــــري مشــــروع دول

املســؤولية، كقاعــدة عامــة، ال تطــال أعضــاء املنظمــة نظــرا المــتالك املنظمــة شخصــيتها القانونيــة  أن
طة شـديدة، يتعلقـان أوال بقبـول الدولـة املستقلة. ومثة استثناءان ال يناقضان هـذا املبـدأ. ومهـا، ببسـا

نتهـاج الدولـة العضـو سـلوكاً جيعـل العضو املسـؤولية علـى حنـو يلزمهـا جتـاه الطـرف املتضـرر، وثانيـا، ا
. ومــن األمثلــة احملتملــة علــى هــذا االســتثناء الثــاين، حالــة “طــرف املضــرور يســتند إىل مســؤوليتهاال”
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املنظمـــة مـــع تأكيـــد أ�ــــم  ثالثـــاً علـــى التعامـــل مـــعون طرفـــاً األعضـــاء يف منظمـــة صـــغرية حـــني حيثّـــ
 سيتحملون املسؤولية عن أي فعل غري مشروع ترتكبه املنظمة.

وميكـــن أن تـــؤدي الشخصـــية القانونيـــة املســـتقلة إىل شـــكل مـــن أشـــكال االلتفـــاف خيتلـــف  
اللتفــاف تتنـاول حالــة الدولــة العضـو الــيت تقــوم با 61فاملــادة  .17النــوع املشــار إليـه يف املــادة عـن 

تتســـبب [...] يف ارتكـــاب املنظمـــة فعـــًال كـــان، لـــو ارتكبتـــه ”علـــى أحـــد التزاماتـــا الدوليـــة حـــني 
. وميكــــن اعتبــــار ذلــــك امتــــداداً اللتــــزام يُلــــزم الدولــــة العضــــو. “الدولــــة، سيشــــكل انتهاكــــاً لاللتــــزام

العمليــة  واملالحظــة املــذكورة ســابقاً بشــأن صــعوبة التحقــق مــن حــدوث االلتفــاف حتــّد مــن األمهيــة
 هلذا البند.

ترتتــــب علــــى الــــدول عنــــد إعانتهــــا  املســــؤولية الــــيت ميكــــن أن 60إىل  58وتتنــــاول املــــواد  
مســاعدتا منظمــة دوليــة ترتكــب فعــًال غــري مشــروع دوليــا، أو توجيههــا وممارســة الســيطرة عليهــا  أو

مبسـؤولية الدولـة  لذلك الغرض، أو إكراههـا علـى ارتكابـه. وهـذه األحكـام مماثلـة لألحكـام املتعلقـة
مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول)، ومســؤولية  18إىل  16فيمــا يتصــل بفعــل دولــة أخــرى (املــواد 

املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات  16إىل  14املنظمــة الدوليــة فيمــا يتصــل بفعــل منظمــة أخــرى (املــواد 
ي تقــــوم بــــه الدولــــة الفعــــل الــــذ”تنصــــان حتديــــدا علــــى أن  59و  58ني الدوليــــة). بيــــد أن املــــادت

يـة لتلـك الدولــة العضـو يف منظمـة دوليـة وفقـاً لقواعـد املنظمـة ال ينشــئ يف حـد ذاتـه املسـؤولية الدول
اســتنادا إىل تقــدمي العــون أو املســاعدة إىل منظمــة دوليــة علــى ارتكــاب فعــل  “مبوجــب هــذه املــادة

حـــني حتـــتف  الـــدول  يفوالســـيطرة عليهـــا لـــذلك الغـــرض. و  غـــري مشـــروع دوليـــا، أو ممارســـة التوجيـــه
بالتزاماتــا الدوليــة عنــدما تتصــرف بوصــفها أعضــاء يف منظمــة دوليــة، وميكنهــا بالتــايل انتهــاك التــزام 

عمـل املنظمـة ال يـؤدي يف حـد ذاتـه  فها أعضـاء، فـإن جمـرد مسـامهتها يفدويل عندما تتصرف بوصـ
 إىل نشوء مسؤوليتها.

 
 الممارسة القضائيةاإلحاالت المرجعية إلى هذه المواد في  - 13 

ـــــة نـــــا  درة. فأنشـــــطة املنظمـــــات الدوليـــــة إن املمارســـــة املتصـــــلة مبســـــؤولية املنظمـــــات الدولي
تشهد منـواً يف أنشـطتها إال يف فـرتة حديثـة نسـبيا. وهـي لتنـع عمومـا عـن عـرض املنازعـات علـى  مل

املرفــــق بــــذه الشــــرح  التحكــــيم وحتــــتج حبصــــانتها يف اإلجــــراءات القضــــائية الوطنيــــة. وكمــــا ذُكــــر يف
هـذه املـواد إىل ممارسـة حمـدودة أن حيـرك احلـدود بـني  من شـأن اسـتناد عـدد مـن [...]”املواد، فإن 

. بيــد أن احلاجــة إىل قواعـد تتعلــق مبســؤولية “درجيي يف اجتــاه التطــوير التـدرجييالتـدوين والتطــوير التـ
الــدويل. وميكــن أن يفســر ذلــك، املنظمــات الدوليــة تــربز األمهيــة الــيت اكتســبتها أنشــطتها يف التمــع 

فيمـــا يتعلـــق مبســـألة اإلســـناد، ســـبب النظـــر يف هـــذه املـــواد باستفاضـــة يف احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق 
ـــــــــــــــــــــدائرة الكـــــــــــــــــــــربى) يف قضـــــــــــــــــــــية   برامـــــــــــــــــــــي وبرامـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــد فرنســـــــــــــــــــــااإلنســـــــــــــــــــــان (ال
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)Behrami and Behrami v. France ســـــارامايت ضـــــد فرنســـــا وأملانيـــــا والنـــــرويج) وقضـــــية 
)Saramati v. France, Germany and Norway2007أيار/مـــايو  2ر املـــؤرخ ) (القـــرا ،(
) (احلكــــم املــــؤرخ Al-Jedda v. United Kingdom(اجلــــدة ضــــد اململكــــة املتحــــدة قضــــية  ويف
 قضـــــــية )، ويف بعـــــــض احملـــــــاكم الوطنيـــــــة، وال ســـــــيما جملـــــــس اللـــــــوردات يف2011لوز/يوليـــــــه  7

) واحملكمـــة العليـــا اهلولنديـــة 2007ن األول/ديســـمرب كـــانو   12) (القـــرار املـــؤرخ Al-Jedda( اجلـــدة
 ).2013أيلول/سبتمرب  6) (احلكم املؤرخ Nuhanović(نوهانوفيتش يف قضية 

 
 مواد مرجعية ذات صلة  
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نون الــــدويل مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة، مــــع الشــــروح. تقريــــر جلنــــة القــــا
لوز/يوليــــــه  4حزيران/يونيــــــه و  3نيســــــان/أبريل إىل  26أعمــــــال دورتــــــا الثالثــــــة والســــــتني،  نعــــــ
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