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  المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية    

  التاريخ اإلجرائي    

، بنــاء 2002صــت جلنــة القــانون الــدويل يف دورــا الثانيــة واخلمســني املعقــودة يف عــام لُ خَ   
علـــى توصـــية الفريـــق العامـــل املعـــين بـبــــرنامج العمـــل الطويـــل األجـــل إىل نتيجـــة مفادهـــا أن موضـــوع 

ــــل األجــــل (“ لدوليــــةاملنظمــــات ا وليةؤ مســــ” ، A/55/10مناســــب إلدراجــــه يف برنــــامج عملهــــا طوي
). وأُرفق بتقرير اللجنـة لتلـك السـنة خمطـط عـام يصـف اهليكـل العـام 729إىل  726الفقرات من 

  ، املرفق األول).A/55/10لتناول املوضوع (املمكنني والنهج 

كــــانون األول/ديســــمرب  12املــــؤرخ  55/152وأحاطــــت اجلمعيــــة العامــــة علمــــا بقرارهــــا   
بتقريـــر اللجنـــة املتعلـــق بربناجمهـــا طويـــل األجـــل وبـــاملخطط العـــام للموضـــوع اجلديـــد املرفـــق  2000

إىل  2001كـــــانون األول/ديســـــمرب  12املـــــؤرخ  56/82ت اجلمعيـــــة يف قرارهـــــا بــــالتقرير. وطلبـــــ
  اللجنة أن تبدأ عملها على هذا املوضوع.

أن تــدرج املوضــوع  2002وقــررت اللجنــة يف دورــا الرابعــة واخلمســني، املعقــودة يف عــام   
ـن السـيد جيورجيـو غايــا بصـفة املقـرر اخلــاص هلـذا املوضـوع، وأن تنشـــئ يف برنـامج عملهـا، وأن تعيــ

، 463-458 ، و18 (ب)، و 10، الفقــــــرات A/57/10فريقــــــا عــــــامال معنيــــــا ــــــذا املوضــــــوع (
مبــــا يف ذلــــك نطــــاق املوضــــوع،  ). ونظــــر الفريــــق العامــــل يف املســــائل التاليــــة: (أ)519 و 517 و

(ب) العالقـــات بـــني موضـــوع مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة  مفـــاهيم مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة؛ و
قضـــايا مســـؤولية الـــدول  (د) ؛ واملســـؤولية (ج) مســـائل إســـناد واملـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الدولـــة؛ و

ية الدولـة علـى قضـايا أخـرى تتعلـق بنشـوء مسـؤول(هــ)  األعضاء عن سـلوك أُسنِــد ملنظمـة دوليـة؛ و
ـــــة؛ و ـــــذها؛ و منظمـــــة دولي ـــــة وتنفي ــــــزاعات؛  (و) قضـــــايا مضـــــمون املســـــؤولية الدولي (ز) تســـــوية الن

األمانـــة تتصـــل (ح) املمارســـة الـــيت يتعـــني أن تؤخـــذ بعـــني االعتبـــار. وأوصـــى الفريـــق العامـــل بـــأن  و
إســــناد ســــأليت فيمــــا يتعلــــق مبســــيما  مجــــع املــــواد ذات الصــــلة، والبغيــــة املنظمــــات الدوليــــة بالعامــــة 

-465، الفقــرات A/57/10ومســؤولية الــدول األعضــاء عــن ســلوك أُسِنـــد ملنظمــة دوليــة (املســؤولية 
  ). واعتمدت اجلمعية العامة بعدئذ تقرير الفريق العامل ووافقت على توصيته.488

تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  19املـــــؤرخ  57/21وأحاطــــت اجلمعيـــــة العامـــــة علمـــــا يف قرارهــــا   
ــــــأن تــــــدرج املوضــــــوع يف برنــــــامج عملهــــــا. ويف القــــــرار  2002 املــــــؤرخ  58/77مبقــــــرر اللجنــــــة ب

إىل األمـــــني العـــــام أن يـــــدعو الـــــدول  ، طلبـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة2003كــــانون األول/ديســـــمرب  9
واملنظمـــــات الدوليـــــة إىل تقـــــدمي معلومـــــات عـــــن ممارســـــات الـــــدول بشـــــأن املوضـــــوع، مبـــــا يف ذلـــــك 

  احلاالت اليت قد تُـعتبَـر فيها الدول األعضاء يف منظمة دولية مسؤولة عن أعمال املنظمة.
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إىل الــدورة احلاديــة  وتلقــت اللجنــة مــن املقــرر اخلــاص بــدءا مــن الــدورة اخلامســة واخلمســني  
، ســـــــــبعة تقـــــــــارير هـــــــــي 2009إىل عـــــــــام  2003والســـــــــتني، املعقـــــــــودة يف الفـــــــــرتة مـــــــــن عـــــــــام 

)A/CN.4/532و ؛ A/CN.4/541و ؛ A/CN.4/553و ؛ A/CN.4/564و ؛ Add.1 و Add.2 ؛
A/CN.4/583و ؛ A/CN.4/597و ؛ A/CN.4/610 كمـــــــــا تلقـــــــــت تعليقـــــــــات ومالحظـــــــــات مـــــــــن ،(

 ؛A/CN.4/556 و ؛A/CN.4/547 و ؛A/CN.4/545احلكومـــــــــــــــــــــــــات واملنظمـــــــــــــــــــــــــات الدوليــــــــــــــــــــــــــة (
). A/CN.4/609؛ Add.1 و ؛A/CN.4/593 و ؛A/CN.4/582 ؛ وAdd.1 و ؛A/CN.4/568 و

، A/61/10مـــع الشـــروح ذات الصـــلة ـــا ( 66إىل 1 واعتمـــدت بصـــورة مؤقتـــة مشـــاريع املـــواد مـــن
مــن  54 ، انظــر الفقــرة3إىل  1 ولالطــالع علــى الشــروح املتعلقــة مبشــاريع املــواد مــن ؛90 الفقــرة

ومبشــاريع  ؛A/59/10مــن الوثيقــة  72، انظــر الفقــرة 7إىل  4 ومبشــاريع املــواد مــن ؛A/58/10الوثيقــة 
إىل  17ومبشــــاريع املــــواد مــــن  ؛A/60/10مــــن الوثيقــــة  206، انظــــر الفقــــرة 16إىل  8 املــــواد مــــن

، انظــــر الفقــــرة 45إىل  31، ومبشــــاريع املــــواد مــــن A/61/10مــــن الوثيقــــة  91، انظــــر الفقــــرة 30
مـــن الوثيقـــة  165ظـــر الفقـــرة ، ان53إىل  46، ومبشـــاريع املـــواد مـــن A/62/10مـــن الوثيقـــة  344

A/63/10ــــدة مـــن الشـــروح ذات 66إىل  54ومبشـــاريع املـــواد مـــن  ؛ واملتعلقـــة كـــذلك بصـــيغة موح ،
، مبـــا يف ذلـــك التعـــديالت واإلضـــافات الـــيت أُدخلـــت علـــى 53إىل  1 الصـــلة مبشـــاريع املـــواد مـــن
). وأُنشــــئ أيضــــا فريقــــان A/64/10مــــن الوثيقــــة  51ســــابقا، انظــــر الفقــــرة الشــــروح الــــيت اعتُـــــمدت 

للنظــر يف اقــرتاح املقــرر  2003عــامالن: أحــدمها يف الــدورة اخلامســة واخلمســني، املعقــودة يف عــام 
، A/58/10شــأن تقريــره املقبــل (، ولتقــدمي التوجيــه للمقــرر اخلــاص ب2 اخلــاص املتعلــق مبشــروع املــادة

). وأُنشــئ اآلخـر يف الــدورة الســابعة واخلمسـني، املعقــودة يف عــام 51والفقــرة  48 و 47الفقرتـان 
، A/60/10، بالصــيغة الــيت اقرتحهــا املقــرر اخلــاص (16إىل  8 للنظــر يف مشــروع املــواد مــن 2005
  ).201الفقرة 

، اعتمــدت اللجنــة بــالقراءة األوىل 2009ويف الــدورة احلاديــة والســتني، املعقــودة يف عــام   
مــادة مــن مشــاريع املــواد املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة مــع الشــروح  66جمموعــة مؤلفــة مــن 
). وقــررت اللجنــة، وفقـــا 51 و 50، والفقرتــان 47 و 46، الفقرتــان A/64/10ذات الصــلة ــا (

مــن نظامهــا األساســي أن حتيــل مشــاريع املــواد، عــن طريــق األمــني العــام،  21إىل  16للمــواد مــن 
إىل احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـــة إلبـــداء تعليقاـــا ومالحظاـــا عليهـــا، وطلبـــت إليهـــا أن تقـــدم 

، A/64/10( 2011كــانون الثاين/ينـــاير  1لــك التعليقـــات واملالحظــات إىل األمـــني العــام حبلـــول ت
  ).48الفقرة 
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، اعتمـــدت اللجنـــة بـــالقراءة الثانيـــة 2011ويف الـــدورة الثالثـــة والســـتني، املعقـــودة يف عـــام   
املــواد، مــع الشــروح ذات الصــلة ــا واملتعلقــة مبســؤولية  مــادة مــن مشــاريع 67جمموعــة مؤلفــة مــن 
). وبقيامهـــا 88 و 87والفقرتـــان  83 و 82، الفقرتـــان Add.1 ، وA/66/10املنظمـــات الدوليـــة (

، الــذي يتضــمن (A/CN.4/640)بــذلك، كــان معروضــا علــى اللجنــة التقريــر الثــامن للمقــرر اخلــاص 
) واملنظمــــات Add.1 و A/CN.4/636دراســــة استقصــــائية عــــن التعليقــــات الــــيت أبــــدا احلكومــــات (

) بشـــأن مشــــاريع املـــواد الـــيت اعتمــــدا اللجنـــة يف القــــراءة األوىل Add.1 ، وA/CN.4/637الدوليـــة (
ـــمت ل، ويقــدم توصــيات 2009يف عــام  مشــاريع تنظــر فيهــا اللجنــة يف أثنــاء القــراءة الثانيــة. وقُـس

)؛ 2 و 1(املادتـــان “ مقدمــــة”املـــواد إىل ســـتة أبـــواب، علـــى النحـــو التـــايل: البـــاب األول بعنـــوان 
إىل  3(املـواد مـن “ األفعـال غـري املشـروعة دوليـا الصـادرة عـن منظمـة دوليـة”والباب الثـاين بعنـوان 

إىل  28مــــن (املـــواد “ ضــــمون املســـؤولية الدوليـــة ملنظمــــة دوليـــةم”)؛ والبـــاب الثالـــث بعنـــوان 27
)؛ 57 إىل 43(املــواد مــن “ إعمــال املســؤولية الدوليـة ملنظمــة دوليــة”)؛ والبـاب الرابــع بعنــوان 42

(املــواد “ مســؤولية الدولــة فيمــا يتصــل بتصــرف صــادر عــن منظمــة دوليــة”بعنــوان والبــاب اخلــامس 
  ).67  إىل 64(املواد من “ أحكام عامة”؛ والباب السادس بعنوان 63إىل  58من 

مـــن نظامهـــا األساســـي، اجلمعيـــة العامـــة بـــأن حتـــيط  23ت اللجنـــة، وفقـــا للمـــادة وأوصـــ  
علمــــا مبشــــاريع املــــواد بقــــرار وأن ترفقهــــا بــــالقرار، وبــــأن تنظــــر يف مرحلــــة الحقــــة يف وضــــع اتفاقيــــة 

  ).85، الفقرة Add.1  و A/66/10استنادا إىل مشاريع املواد (

، أحاطــت اجلمعيــة العامــة 2011كــانون األول/ديســمرب   9املــؤرخ  66/100ويف القـرار   
لــــى أنظــــار علمــــا بــــاملواد املتعلقــــة مبســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة واملرفــــق نصــــها بــــالقرار، وعرضــــتها ع

احلكومــات واملنظمــات الدوليــة دون احلكــم مســبقا علــى مســألة اعتمادهــا أو اختــاذ إجــراء مناســب 
آخــر بشــأا يف املســتقبل. وقــررت كــذلك أن تعــاود النظــر يف املوضــوع يف دورــا التاســعة والســتني 

يـه مـن أجـل النظـر يف أمـور مـن مجلتهـا مسـألة الشـكل الـذي توضـع ف 2014اليت سـتعقد يف عـام 
  املواد.مشاريع 

 


