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 160                                        واملسؤولية الدوليةعدد جواا التحىلظات  3-3-1
 160                                                                      التعلي  

  الىلقرات الىلتل
 163 146-85                                                                       طرد األجانب -السادس 

 163 89-85                                                                   مقدمة - ألف
 163 146-90                                           املوضوع يف الدورة احلاليةالنظر يف - باء

 164 101-92                                 املقرر اداه لتقريرو ادامسعرض  -1
 165 135-102                                                    موجز املنادشة -2
 165 110-102                                           تعليقات عامة )أ( 
 166 135-111                         تعليقات حمددة على مشاريع املواد )ب( 
االلتأأزاد العأأاد بأأا رتاد  قأأوق ا نسأأان  -8مشروع املادة   

 166 114-111         الواجبة للشخز اجلار  طردو
االلتأأزاد امايأأة  أأ  الشأأخز اجلأأار   -9مشروع املادة   

 166 117-115                       طردو يف احلياة
لتزاد با رتاد كرامة الشخز اجلأار  اال -10مشروع املادة   

 167 119-118                                طردو
االلتأأزاد امايأأة الشأأأخز اجلأأار  طأأأردو  -11مشروع املادة   

من التع يب وغأو مأن ضأروب املعاملأة 
 167 125-120         القا ية أو الالإنسانية أو املهينة

احلالأأأأة احملأأأأددة حلمايأأأأة الفىلأأأأل اجلأأأأار   -12مشروع املادة   
 168 127-126                                طردو

االلتأزاد بأا رتاد احلأ  يف احليأاة ادااأأة  -13مشروع املادة   
 168 131-128                    ويف احلياة األ رية

 168 135-132                   االلتزاد بعدد التمييز -14مشروع املادة   
 168 146-136                                 املال ظات ادتامية للمقرر اداه -3
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 التىلحة الىلقرات الىلتل
 171 183-147                                                  محاية األشخاه يف  االت الحوارث -ابعالس 

 171 148-147                                                                   مقدمة - ألف
 171 183-149                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 171 158-153                                   عرض املقرر اداه لتقريرو الثاين -1
 173 177-159                                                   موجز للمنادشة -2
 173 168-159                                 النفاق -1مشروع املادة  )أ( 
 174 172-169                           تعريف الحار ة -2مشروع املادة  )ب( 
 174 177-173                                 التعاون -3مشروع املادة  )ج( 
 175 183-178                                 املال ظات ادتامية للمقرر اداه -3

 177 193-184                                                               املوارد الفبيعية املشرتكة -الثامن 
 177 186-184                                                                   مقدمة - ألف
 178 193-187                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 178 191-189                                           منادشات الىلري  العامل -1
 178 193-192                                    درارات وتوايات الىلري  العامل -2

 194-204 179                                 (aut dedere aut judicare)االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة  -التا ع 
 179 196-194                                                                   مقدمة - ألف
 179 204-197                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 179 203-200                                           منادشات الىلري  العامل -1
 الأأ   يقرت أأه الىلريأأ  العامأأل علأأى اللجنأأة للنظأأر فأأأي موضأأوع ا طأأار العأأاد -2

 204 180           ("aut dedere aut judicare)"االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة 
 183 207-205                                تانة مسؤويل الدول من الوالية القضامية اجلنامية األجنبية -العاشر 

 183 206-205                                                                   مقدمة - ألف
 183 207                                          الدورة احلاليةالنظر يف املوضوع يف  - باء

 185 216-208                                                            شرط الدولة األوىل بالرعاية -احلاد  عشر
 185 208                                                                   مقدمة - ألف
 185 216-209                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 185 216-211                                                    منادشات فري  الدرا ة
 185 214-213                                1978تقييم أّويل ملشاريع مواد عاد  )أ(

 186 216-215                                       لألعمال املقبلة ارطة طري   )ب(
 187 226-217                                                                 املعاحدات عرب الزمن -الثاين عشر 

 187 217                                                                   مقدمة - ألف
 187 226-218                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 187 225-220                                            منادشات فري  الدرا ة -1
 188 226                                          ا تنتاجات فري  الدرا ة -2

 189 267-227                                                   وا تنتاجاهتا األ ر مقررات اللجنة  -الثالث عشر
 189 243-227                            برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأ اليب عملها وو امقها - ألف

 189 229    تعيني مقرر  اه ملوضوع "  ار النزاعات املسلحة على املعاحدات" -1
 189 230                    الىلري  العامل املعر بربنامج العمل الفويل األجل -2
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 التىلحة الىلقرات 
كأأانون األول/ديسأأمرب   11املأأؤر   63/128يف دأأرار اجلمعيأأة العامأأة  النظأأر -3

 189 231             واملتعل  بسيادة القانون على التعيدين الوطر والدويل 2008
 189 236-232                                                الو ام  واملنشورات -4
 189 232                    جتهيز تقارير املقررين ادااني وإادارحا )أ( 
 189 233                             احملاضر املوجزة ألعمال اللجنة )ب( 
التندوق اال ت ماين ملعاجلة تأراكم األعمأال املتأف رة املتتألة  )ج( 

 190 234                               الدويل القانون جلنة  وليةبأ 
 190 236-235      املنشورات األ ر  واملساعدة ال  تقدمها شعبة التدوين )د( 
 190 237                         االدرتا ات املتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة -5
 190 238                                           أ حاد تسوية املنااعات -6
 190 239                                              أ اليب عمل اللجنة -7
 190 240                                                         األتعاب -8
 190 241                                تقدمي املساعدة إىل املقررين ادااني -9
 191 242       ضور املقررين ادااني يف اجلمعية العامة أ ناء النظر يف تقرير اللجنة -10
االجتماع املشرتك مع املستشأارين القأانونيني للمنظمأات الدوليأة ونظومأة  -11

 191 243                                                      األمم املتحدة
 191 244                             موعد ومحان انعقاد الدورة الثانية والستني للجنة - باء
 191 249-245                                                التعاون مع اهلي ات األ ر  - جيم
 192 251-250                         متثيل اللجنة يف الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة - دال
 192 252                                          حماضرة ختليد ذكر  جيلربتو أمادو - حاء
 192 267-253                                              احللقة الدرا ية للقانون الدويل - واو
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 المختصرات

 :اجمللد ا أوردت يف ح رات ال أيل املختتأيلي تىلت فيما 

ICJ حمحمة العدل الدولية 
ILO الدولية العمل منظمة 

NATO األطلسي مشال  لف منظمة 

OAS منظمة الدول األمريحية 

* 

*    * 

AJIL American Journal of International Law (Washington, D.C.) 

BYBIL The British Year Book of International Law 

I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 

ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 

ILR International Law Reports 

UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
*    * 

بقة" إىل احملحمأأأأأة الدوليأأأأأة حملاكمأأأأأة يف حأأأأأ ا اجمللأأأأأد، تشأأأأأأ عبأأأأأارة "احملحمأأأأأة الدوليأأأأأة ليوغو أأأأأالفيا السأأأأأا 
األشخاه املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون ا نساين الدويل ال  ارتحبت يف إدلأيم يوغو أالفيا السأابقة 

  1991من  عاد 
* 

*    * 

 مالحظة بشأن االقتباسات
التفكيأد مضأا  ولأم يرد التفكيد على كلمة أو مجلة أو ادتباس، املبني خبط مامل مع إشارة*، معناو أن  

 يف النز األالي 
 االدتبا ات من أعمال بلغات غأ اللغة العربية دد ترمجتها األمانة العامة، ما مل ي كر  ال  ذلك  

* 
*    * 

 ./http://legal.un.org/ilcعنوان جلنة القانون الدويل على شبحة ا نرتنت: 
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 الصكوك المتعد ة األطراف المشا  إلي ا في هذا المجلد
 املتدر 

 تيوية المناز ات الدولية بالوسائل اليلمية

 10)لأأأومي،  واألمأأأن السأأأالد و ىلأأأظ و لهأأأا وإدارهتأأأا النأأأأزاعات منأأأع بآليأأأة املتعلأأأ  الربوتوكأأأول
 (1999/ديسمرب األول كانون

Journal of Conflict and Security Law, vol. 

5, Issue 2 (June 2000), pp. 231–259. 

 االمتيازات والحصانات، العالقات الدبلوماسية والقنصلية

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1, No (1946/فرباير شباط 13 نيويورك،) و تاناهتا املتحدة األمم امتيااات اتىلادية

4, p. 15. 

 14فيينأأأأا لتمثيأأأأل الأأأأدول يف عالداهتأأأأا مأأأأع املنظمأأأأات الدوليأأأأة ذات الفأأأأابع العأأأأاملي )فيينأأأأا،  اتىلاديأأأأة
 (1975/مارس  ذار

Ibid., Juridical Yearbook 1975 (Sales No. 

E.77.V.3), p. 87. See also 

A/CONF.67/16, p. 207. 

 حقوق اإلنيان

 .United Nations, Treaty Series, vol. 78, No (1948 ديسمرب/كانون األول  9عليها )باريس، اتىلادية منع جرمية ا بادة اجلماعية واملعادبة 

1021, p. 277. 

 4اتىلادية محاية  قأوق ا نسأان واحلريات األ ا أية )االتىلاديأة األوروبيأة حلقأوق ا نسأان( )رومأا، 
 (1950تشرين الثاين/نوفمرب 

Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

 .Ibid., vol. 193, No. 2613, p. 135 (1953 ذار/مارس  31اتىلادية احلقوق السيا ية للمرأة )نيويورك، 

 كأأأأأانون 21االتىلاديأأأأأة الدوليأأأأأة للقضأأأأأاء علأأأأأى مجيأأأأأع أشحأأأأأأال التمييأأأأأأز العنتأأأأأأر  )نيويأأأأأورك، 
 1966/مارس  ذار 7باب التوديع عليها يف نيويورك،  فُتح  (1965األول/ديسمرب 

Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195. 

كأأأأأأأأأأانون األول/   16العهأأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأأدويل ادأأأأأأأأأأاه بأأأأأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأأأأأة والسيا أأأأأأأأأأية )نيويأأأأأأأأأأورك، 
 (1966 ديسمرب

Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. 

  16نيويأأأورك، ) والسيا أأأة املدنيأأأة بأأأاحلقوق ادأأاه الأأأدويل للعهأأأدالربوتوكأأول اال تيأأأار  
 (1966 ديسمرب/كانون األول

Ibid. 

كأأأأأانون   16العهأأأأأد الأأأأأدويل ادأأأأأاه بأأأأأاحلقوق االدتتأأأأأادية واالجتماعيأأأأأة والثقافيأأأأأة )نيويأأأأأورك، 
 (1966األول/ديسمرب 

Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3. 

 22االتىلاديأأة األمريحيأأة حلقأأوق ا نسأأان: "ميثأأاق  أأان  و أأيه، كو أأتاريحا" ) أأان  و أأيه، 
 (1969تشرين الثاين/نوفمرب 

Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123. 

كأأأانون األول/ديسأأأمرب   18اتىلاديأأأة القضأأأاء علأأأى مجيأأأع أشأأأحال التمييأأأز ضأأأد املأأأرأة )نيويأأأورك، 
1979  ) 

Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. 

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217 ( 1981 زيران/يونيه  27امليثاق األفريقي حلقوق ا نسان والشعوب )نأويب، 

الالإنسأانية أو املهينأة  اتىلادية مناحضة التع يب وغأو من ضروب املعاملة أو العقوبة القا ية أو
 (1984كانون األول/ديسمرب   10)نيويورك، 

Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85. 

كأأأأانون   9  نأأأأدياس، د  كارتا ينأأأأااتىلاديأأأأة البلأأأأدان األمريحيأأأأة ملنأأأأع التعأأأأ يب واملعادبأأأأة عليأأأأه )
 (1985األول/ديسمرب 

OAS, Treaty Series, No. 67.  

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1577 (1989تشرين الثاين/نوفمرب  20اتىلادية  قوق الفىلل )نيويورك، 

No. 27531, p. 3. 

 .Ibid., vol. 2151, No. 37548, p. 243 (1995شباط/فرباير  1ماية األدليات القومية ) رتا بورغ، حلاالتىلادية ا طارية 
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 املتدر 

 المخد ات والمؤثرات العقلية
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 520 (1961/مارس  ذار 30)نيويورك،  1961 ،لمخدراتلاالتىلادية الو يدة 

No. 7515, p. 151. 

 .Ibid., vol. 1019, No. 14956, p. 175 (1971شباط/فرباير  21اتىلادية املؤ رات العقلية )فيينا، 

)فيينأأا،  العقليأأة واملأأؤ رات املخأأدرات يف املشأأروع غأأأ االجتأأار ملحافحأأة املتحأأدة األمأأم اتىلاديأأة
 (1988/ديسمرب األول كانون 20

Ibid., vol. 1582, No. 27627, p. 95. 

 التجا ة الدولية والتنمية 

 .League of Nations, Treaty Series, vol (1931/مارس  ذار 19تنز على دانون مو د للشيحات )جنيف،  ال تىلادية اال

CXLIII, No. 3316, p. 355. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 55, No (1947تشرين األول/أكتوبر  30االتىلاق العاد بشفن التعريىلات اجلمركية والتجارة )جنيف، 

814, p. 187. 

 .Ibid., vol. 1276, No. 21052, p. 3 (1982/مايو أيار 7 لو اكا،) املعدلة بتيغته األفريقي، التنمية ملتر  املنشئتىلاق اال

بأأأني جمموعأأأة دول أفريقيأأأا والبحأأأر الحأأأاريب واحملأأأيط اهلأأأادئ وبأأأني  املعقأأأودةالرابعأأأة  االتىلاديأأأة
 (1989كانون األول/ديسمرب   15اجلماعة االدتتادية األوروبية )لومي، 

Ibid., vol. 1924, No. 32847, p. 3.  

 النقل واالتصاالت

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 125 (1949أيلول/ بتمرب  19)جنيف،  الفرقاتىلادية السأ على 

No. 1671, p. 3. 

 / زيأران 4ادااة )نيويورك،  الفُأردية للمركباتباال تأاد املؤدت  املتعلقةاالتىلادية اجلمركية 
 (1954يونيه 

Ibid., vol. 282, No. 4101, p. 249. 

 .Ibid., vol. 276, No. 3992, p. 191, and vol (1954/يونيه  زيران 4 نيويورك،اجلمركية املتعلقة بالسيا ة ) التسهيالتاتىلادية 

596, p. 542. 

 با أأتأاد واملتتأألتىلاديأأة التسأأهيالت اجلمركيأأة املتعلقأأة بالسأأيا ة ال ا ضأأايفالربوتوكأأول 
 (1954/يونيه  زيران 4)نيويورك،  السيا ية الدعاية ومواد و ام 

Ibid., vol. 276, p. 266. 

 .Ibid., vol. 1042, No. 15705, p. 17 (1968/نوفمرب الثاين تشرين 8 فيينا،اتىلادية السأ على الفرق )

 المالحة
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 289, No. 4214 (1948/مارس  ذار 6)جنيف،  الدولية البحرية املنظمة اتىلادية

p. 3, and vol. 1276, No. A-4214, p. 468. 

 الميائل الجنائية

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 359 (1957كانون األول/ديسمرب   13االتىلادية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني )باريس، 

No. 5146, p. 273. 

اجلأأأأرامم املرتحبأأأأة ضأأأأد األشأأأأخاه املتمتعأأأأني امايأأأأة دوليأأأأة، وأأأأن فأأأأيهم املو ىلأأأأون  منأأأأعاتىلاديأأأأة 
 (1973كانون األول/ديسمرب   14عليها )نيويورك،  الدبلوما يون، واملعادبة

Ibid., vol. 1035, No. 15410, p. 167. 

 .Ibid., vol. 2149, No. 37517, p. 256 (1997 ديسمرب /األول كانون 15)نيويورك،  بالقنابل ا رحابية اهلجمات لقمع الدولية االتىلادية

 .Ibid., vol. 2187, No. 38544, p. 3 (1998/يوليه متوا 17)روما،  الدولية اجلنامية للمححمة األ ا ي روما نظاد
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 املتدر 

 األساسية اليلع

 ,United Nations, Treaty Series , vol. 1282 (1981 زيران/يونيه  26جنيف، ) للقتدير السادس الدويل االتىلاق

No. 21139, p. 205. 

 قانون البحا 
  (1958نيسان/أبريل  29لقانون البحار )جنيف،  جنيفاتىلاديات 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 499  القار  اجلر  اتىلادية

No. 7302, p. 311. 

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3 (1982 ديسمربكانون األول/  10با ،  ر )مونتيغواملتحدة لقانون البحا األمماتىلادية 

 قانون المعاهدات

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155 (1969أيار/مايو  23اتىلادية فيينا لقانون املعاحدات )فيينا، 

No. 18232, p. 331. 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3 (1978 ب/أغسفس  23الدول يف املعاحدات )فيينا،  دالفةاتىلادية فيينا 

اتىلاديأأة فيينأأا لقأأانون املعاحأأدات بأأني الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة أو فيمأأا بأأني املنظمأأات الدوليأأة 
 (1986 ذار/مارس  21، فيينا)

A/CONF.129/15.  

 والالسلكية اليلكية االتصاالت

املنقحأأأة  بتأأأيغتها، 1955تشأأأرين األول/أكتأأأوبر  15ااأأأاد إذاعأأأات الأأأأأدول العربيأأأأة ) اتىلاديأأأة
 (1973/مارس  ذار 4 يف

See International Governmental Organizations: 

Constitutional Documents, 3rd rev. ed., part 

V, A. J. Peaslee (ed.), The Hague, Martinus 

Nijhoff, 1979, pp. 124–133. 

  ب/ 12االتىلأأأاق املنشأأأأئ ملعهأأأأد   أأأأيا واحملأأأأيط اهلأأأأادئ لتفأأأأوير البأأأأث ا ذاعأأأأي )كواالملبأأأأور، 
 (1977أغسفس 

United Nations, Treaty Series, vols. 1216 

and 1436, No. 19609. 

مأأأن الحأأأوارث  للحأأدمأأأوارد االتتأأاالت السأأألحية والال أأألحية  بتقأأأدمي املتعلقأأة تأأأامبأ اتىلاديأأة
 (1998 زيران/يونيه  18ولعمليات ا غا ة )تامبأ، 

Ibid., vol. 2296, No. 40906, p. 5. 

 نزع اليالح

 والربوتوكأأوالنتالتيلولحأأو"( ) ظأأر األ أألحة النوويأأة يف أمريحأأا الالتينيأأة والحأأاريب )"معاحأأدة  معاحأأدة
 (1967شباط/فرباير  14( )محسيحو  ي ، هبااملرفقان  والثاين األولا ضافيان 

United Nations, Treaty Series, vols. 634 and 

1894, No. 9068, p. 281 and p. 335, 

respectively. 

 .Ibid., vol. 729, No. 10485, p. 161 (1968/يوليه متوا 1ومو حو وواشنفن،  ن)لند النووية األ لحة انتشار عدد معاحدة

 البيئـة

 3)واشأأأنفن،  لالنقأأأراض املعرضأأأة الربيأأأة والنباتأأأات احليوانأأأات بأأأفنواع الأأأدويل االجتأأأار اتىلاديأأأة
 (1973 مارس/ ذار

United Nations, Treaty Series, vol. 993, 

No. 14537, p. 243. 

 2 لنأأأدن،)"اتىلاديأأأة مأأأاربول"( ) 1973 ،االتىلاديأأة الدوليأأأة ملنأأأع التلأأوث النأأأاجم عأأأن السأأىلن
 (1973/نوفمرب الثاين تشرين

Ibid., vol. 1340, No. 22484, p. 184. 

 ،املتعلأأأأ  باالتىلاديأأأأة الدوليأأأأة ملنأأأأع التلأأأأوث النأأأأاجم عأأأأن السأأأأىلن 1978بروتوكأأأأول عأأأأاد 
 (1978/فرباير شباط 17ماربول"( )لندن،  اتىلادية)" 1973

Ibid., vol. 1340, No. 22484, p. 61. 
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 املتدر 

 22 بأأاال،منهأأا عأأرب احلأأدود ) والأأتخلزالأأتححم يف نقأأل النىلايأأات ادفأأرة  بشأأفناتىلاديأأة بأأاال 
 (1989 ذار/مارس 

Ibid., vol. 1673, No. 28911, p. 57. 

 مواضيع متفرقة

 .United Nations, Treaty Series, vol. 14, No (1946/يوليه متوا 22 ك،)نيويور  العاملية التحة منظمة د تور

221, p. 185. 

 .Ibid., vol. 18, No. 283, p. 3 (1946/ديسمرب األول كانون 16)نيويورك،  لالج ني الدولية املنظمة د تور

 تشأرين 11 واشأنفن،( )بإ أبانيا املتعلأ  والربوتوكأول ومرفقاحأا) اجلويأة لألرااد العاملية املنظمة اتىلادية
 (1947/أكتوبر األول

Ibid., vol. 77, No. 998, p. 143. See also 

International Organization and 

Integration: Annotated Basic Documents 

and Descriptive Directory of 

International Organizations and 

Arrangements, supplement to the 2nd 

revised edition, P. J. G. Kapteyn et al. 

(eds.), The Hague, Kluwer Law 

International, 1997, supplement I.B.1.9.a. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 119 (1948/أبريل نيسان 30)بوغوتا،  األمريحية الدول منظمة ميثاق

No. 1609, p. 3. 

 .Ibid., vol. 276, No. 3988, p. 3 (1956/أكتوبر األول تشرين 26 نيويورك،) ال رية للفادة الدولية للوكالة األ ا ي النظاد

 Ibid., vol. 294, No. 4300, p. 3. See also the (1957 ذار/مارس  25االدتتادية األوروبية )روما،  اجلماعةمعاحدة إنشاء 

consolidated version of the Treaty 

establishing the European Community, 

Official Journal of the European 

Communities, No. C 340, 10 

November 1997, p. 173. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 985, No (1970أيلول/ بتمرب  27)محسيحو  ي ،  للسيا ة العاملية للمنظمة األ ا ي النظاد

14403, p. 339. 

 23املأأأأربد بأأأأني فنلنأأأأدا والأأأأدانرك و يسأأأألندا والنأأأأرويج والسأأأأويد بشأأأأفن التعأأأأاون )حلسأأأأنحي،  االتىلأأأأاق
 (1971شباط/فرباير  13 يف كوبنهاغن يف املودَّعباالتىلاق  املعدَّلة بتيغته، 1962/مارس  ذار

Ibid., vols. 434, and 795, No. 6262, pp. 

145 and 370, respectively. 

 23 مونرتيأأأأال،اتىلاديأأأأة دمأأأأع األعمأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة املوجهأأأأة ضأأأأد  أأأأالمة الفأأأأأان املأأأأدين )
 (1971  بتمرب/أيلول

Ibid., vol. 974, No. 14118, p.177. 

 13النظأأأأأاد األ ا أأأأأي للمركأأأأأز الأأأأأدويل للهند أأأأأة الورا يأأأأأة والتحنولوجيأأأأأا البيولوجيأأأأأة )مدريأأأأأد، 
 (1983  بتمربأيلول/

Ibid., vol. 1763, No. 30673, p. 91. 

 ،(1945/أكتأأوبر األول تشأأرين 16)كيبأأك،  املتحأأدةاألغ يأأة والزراعأأة لألمأأم  منظمأأة د أأتور
 (1991/نوفمرب الثاين تشرين 27)روما،  املعدلة بتيغته

FAO, Basic Texts of the Food and 

Agriculture Organization of the United 

Nations, vol. I, 2000 edition, Rome, 

2001. See also International 

Organization and Integration: 

Annotated Basic Documents and 

Descriptive Directory of International 

Organizations and Arrangements, 

supplement to the 2nd revised edition, 

P. J. G. Kapteyn et al. (eds.), The 

Hague, Kluwer Law International, 

1997, supplement I.B.1.3.a. 
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 الفصل األوه

 تنظيم ل ماه الدو ة

عقدت جلنة القأانون الأدويل اجلأزء األول مأن دورهتأا احلاديأة  -1
واجلزء  2009 زيران/يونيه  5أيار/مايو إىل  4والستني يف الىلرتة من 
يف  2009 ب/أغسأأأأفس  7متوا/يوليأأأأه إىل  6الثأأأأاين يف الىلأأأأرتة مأأأأن 

مقرحأأأأا وحتأأأأب األمأأأأم املتحأأأأدة يف جنيأأأأف  وافتأأأأتح الأأأأدورة السأأأأيد 
 إدموندو فارغاس كارينيو، رميس اللجنة يف دورهتا الستني 

 ل ضاء اللجنة -للف
 تتفلف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤحم: -2
 )الربتغال( إسكا امياالسيدة باوال  
 )نيجأيا(  لوجوالسيد بايو  
  )إكوادور( بيرمو يس -باسكيس السيد مار يلو  

  ) لوفينيا( بيتريتشالسيد إيرِنست 
  ) ر  النحا( بيريراالسيد أ  روحان  
  )فرنسا( بيلي السيد  الن  
  )السويد( جاكوبيونالسيدة مار  غ   
  )متر( حيونةالسيد  سني ع   
  )األردن( الحمو السيد حممود ض   
  )جنوب أفريقيا(  وغا  السيد كريستوفر جون روبرت  
  )الرباايل( سابوياالسيد جيلبأتو فأين  
  )اهلند( سينغالسيد ناريندر  
  )التني( ش السيدة حنحني  
 )بولندا( غالِتيكيالسيد جيسال   
  )إيفاليا( غاياالسيد جورجيو  
  )شيلي( كا ينيو فا غاسالسيد إدموندو  
  )جامايحا( فاسيانيالسيد  تيىلن ت   
  )كولومبيا( لوسبينا - َفِلنيياالسيد إدواردو  
  )مايل( فومباالسيد  اليىلو  
  ) ويسرا( كافليشالسيد لو يوس  
  )الحامأون( كامتوالسيد موريس  

  )األرجنتني( كانديوتيالسيد إنريحيه  
  )تونس( كميش السيد فتحي  
  )االااد الرو ي( كولو كيمتش السيد رومان أناتوليىلي 
  )مواامبي ( لفونيو كومييا يوالسيد بيدرو  
  )كندا( ماكري السيد دونالد د   
  )دفر( المريالسيد علي حمسن ففّيس  
 )اليابان( مو اسيالسيد شينيا  
  )رومانيا( ميلييكانوالسيد تيودور فيوريل  
  )أملانيا( نولتيالسيد غيورغ  
  )كو تاريحا( ني اوس   ح السيد بأند 
  )كينيا( واكوالسيد  موس س   
 )اململحة املتحدة( وو السأ مايحل  
  )إندونيسيا( ويينومو تيالسيد نوغروحو  

 الشاغر الطا ئ -باء
، انتخبأأأأت اللجنأأأأة السأأأأيد شأأأأينيا 2009أيار/مأأأأايو  4يف  -3

 مورا ي )اليابان( ملألء الشأاغر الفأارئ الناشأئ عأن ا أتقالة السأيد
  (1)شو ي يامادا

 ل ضاء المكتب والمكتب الموسع -جيم
 4املعقأأأأأأأودة يف  2998انتخبأأأأأأأت اللجنأأأأأأأة، يف جلسأأأأأأأتها  -4

 ، أعضاء املحتب التالية أمساؤحم:2009أيار/مايو 
 السيد إيرنست بيرتيتش :الرميس 
 السيد نوغروحو ويسنوموريت :للرميس األول النامب 
 فومباالسيد  اليىلو  :للرميس الثاين النامب 
 بأموديس -السيد مار يلو با حيس  :التياغة جلنة رميس 
 السيدة مار  غ  جاكوبسون :املقرر 

__________ 

  Add.1و A/CN.4/613انظر الو يقة  (1)
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وتفلف محتأب اللجنأأة املو أأع مأن أعضأاء محتأب الأدورة  -5
  (3)، واملقررين ادااني(2)احلالية، ورؤ اء اللجنة السابقني

وبناءً على تواية من املحتب املو ع، أنشفت اللجنأة فري   -6
ختفأأأأأأيط يتأأأأأأفلف مأأأأأأن األعضأأأأأأاء التاليأأأأأأة أمسأأأأأأاؤحم: السأأأأأأيد نوغروحأأأأأأو 
ويسأأنوموريت )رميسأأاً(، والسأأيدة بأأاوال إ أأحاراميا، والسأأيد بأأايو أوجأأو، 
والسأأيد إيرنسأأت بيرتيأأتش، والسأأيد روحأأان بأيأأرا، والسيأأأد  الن بيليأأه، 

السأأأيد حممأأأود احلمأأأود، والسأأأيد كريسأأأتوفر والسأأأيد  سأأأني  سأأأونة، و 
جون روبرت دوغارد، والسيد جيلبأتو فأأين  أابويا، والسأيد نارينأدر 
 أأين ، والسأأيدة حنحأأني شأأه، والسأأيد جيسأأال  غالتسأأحي، والسأأيد 
جورجيأأأو غايأأأأا، والسأأأأيد إدمونأأأأدو فارغأأأاس كأأأأارينيو، والسأأأأيد  أأأأتيىلن 

يد  أأاليىلو فومبأأا، أو أأبينا، والسأأ -فا أأياين، والسأأيد إدواردو فلنسأأيا 
والسأأيد لو أأيوس كأأافليش، والسأأيد إنريحيأأه كانأأديويت، والسأأيد رومأأان  
كولودكني، والسيد بيدرو كوميساريو أفونسو، والسيد دونالد ماكريه، 
والسأأيد شأأينيا مورا أأي، والسأأيد غيأأورغ نأأول ، والسأأيد  مأأوس واكأأو، 

 ( منتبها احموالسيأر مايحل وود، والسيدة مار  جاكوبسون )

 لجنة الصياغة -اه 
 3007و 3000و 2999أنشأفت اللجنأة، يف جلسأاهتا  -7
متوا/يوليأأأأأأأأأأه  10أيار/مأأأأأأأأأأايو و 19و 6و 5املعقأأأأأأأأأأودة يف  3019و

علأأأأأى التأأأأأوايل، جلنأأأأأة اأأأأأياغة مؤلىلأأأأأة مأأأأأن األعضأأأأأاء التاليأأأأأة  2009
 أمساؤحم لتناول املواضيع املبّينة:

: السأأأيد مار أأأأيلو املعاحأأأدات علأأأى التحىلظأأأات )أ( 
مأأأأأأوديس )الأأأأأأرميس(، والسأأأأأأيد  الن بيليأأأأأأه )املقأأأأأأرر بأ  -با أأأأأأحيس 

اداه(، والسيدة باوال إ حاراميا، والسيد حممود احلمود، والسيدة 
حنحني شأه، والسأيد جورجيأو غايأا، والسأيد  أاليىلو فومبأا، والسأيد 
رومأأأان كولأأأودكني، والسأأأيد دونالأأأد ماكريأأأه، والسأأأيد تيأأأودور فيوريأأأل 

سأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد ميليسأأأأحانو، والسأأأأيد غيأأأأورغ نأأأأول ، وال
 ( منتبها احمنوغروحو ويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )

 -ا أأأأحيس ب ار أأأأيلوالسأأأأيد م: األجانأأأأب طأأأأرد )ب( 
، امتأأأأأأو )املقأأأأأرر ادأأأأأاه(ك  مأأأأأوريس، والسأأأأأيد )الأأأأأرميس( بأمأأأأأوديس

باوال إ حاراميا، والسيد إيرنست بيرتيتش، والسأيد روحأان  ةوالسيد
تو فأين  ابويا، والسأيدة حنحأني شأه، والسأيد بأيرا، والسيد جيلبأ 

جيسأأأأأال  غالتسأأأأأحي، والسأأأأأيد جورجيأأأأأو غايأأأأأا، والسأأأأأيد  أأأأأتيىلن 
فا أأأياين، والسأأأيد  أأأاليىلو فومبأأأا، والسأأأيد دونالأأأد ماكريأأأه، والسأأأيد 
بأنأد نيهأاوس، والسأأ مايحأأل وود، والسأيد نوغروحأو ويسأأنوموريت، 

 ( منتبها احموالسيدة مار  جاكوبسون )
__________ 

، والسأيد جيسأال  غالتسأحي، والسأيد تيأودور السيد إنريحيه كانديأأويت (2)
 فيوريل ميليسحانو، والسيد  الن بيليه، والسيد إدموندو فارغاس كارينيو 

السيد لو يوس كافليش، والسيد جورجيو غايا، والسيأد جيسال   (3)
غالتسأأأحي، والسأأأيد رومأأأان كولأأأودكني، والسأأأيد مأأأوريس كأأأامتو، والسأأأيد  الن 

 أو بينا  -بيليه، والسيد إدواردو فلنسيا 

: السأأأأأيد مار أأأأأيلو الدوليأأأأأة املنظمأأأأأات مسأأأأأؤولية )ج( 
بأمأأأوديس )الأأأرميس(، والسأأأيد جورجيأأأو غايأأأا )املقأأأرر  -با أأأحيس 
والسأأأيد روحأأأان بأيأأأرا، والسأأأيد ، ة بأأأاوال إ أأأحارامياوالسأأأيدادأأأاه(، 

دوغأأأارد، والسأأأيد كريسأأأتوفر جأأأون روبأأأرت حممأأأود احلمأأأود، والسأأأيد 
يد  تيىلن فا ياين، جيلبأتو فأين  ابويا، والسيدة حنحني شه، والس

فومبأأأا، والسأأأيد  أو أأأبينا، والسأأأيد  أأأاليىلو -والسأأأيد إدواردو فلنسأأأيا 
دونالأأأأد ماكريأأأأه، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأي، والسأأأأيد تيأأأأودور فيوريأأأأل 
ميليسأأأأحانو، والسأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد نوغروحأأأأو ويسأأأأنوموريت، 

 ( منتبها احموالسيدة مار  جاكوبسون )
السأأيد : الحأأوارث  أأاالت يف األشأأخاه محايأأة )د( 

إدواردو فلنسأيا ، والسأيد )الأرميس( بأمأوديس -ا أحيس مار يلو ب
أو أأأأأبينا )املقأأأأأرر ادأأأأأاه(، والسأأأأأيدة بأأأأأاوال إ أأأأأحاراميا، والسأأأأأيد  -

والسيد روحان بأيرا، والسيد  سأني  سأونة، إيرنست بيرتيتش، 
والسأأأأيد جيلبأتأأأأو فأأأأأين  أأأأابويا، والسأأأأيد نارينأأأأدر  أأأأين ، والسأأأأيدة 

إدمونأأأأدو فارغأأأأأاس  والسأأأأيد والسأأأأيد جورجيأأأأو غايأأأأا،  حنحأأأأني شأأأأه،
 ، والسأأيد أأاليىلو فومبأأا، والسأأيد فا أأياين  أأتيىلن ، والسأأيدكأأارينيو
تيأأأأودور فيوريأأأأل ، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأيماكريأأأأه، والسأأأأيد  دونالأأأأد

والسأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد  ،غيأأأأورغ نأأأأول ، والسأأأأيد ميليسأأأأحانو
 ( منتبها احم) نوغروحو ويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون

جلسة بشفن املواضيع األربعة  37وعقدت جلنة التياغة  -8
 املبينة أعالو 

 األفرقة العاملة ولفرقة الد اسة -هاء
 3013و 3011أنشأأأأأأفت اللجنأأأأأأة أيضأأأأأأاً، يف جلسأأأأأأتيها  -9

، األفردأأأأأأة 2009 زيران/يونيأأأأأأه  2أيار/مأأأأأأايو و 27املعقأأأأأأودتني يف 
 التاليني:العاملة التالية وفريقي الدرا ة 

 أو التسأأأأأأأليمااللتزاد ببأأأأأأأ املعأأأأأأأر العامأأأأأأأل الىلريأأأأأأأ  )أ( 
، وحأو مىلتأوا العضأوية: السأيد (aut dedere aut judicare) احملاكمأة

 الن بيليأأأأأأأأه )الأأأأأأأأرميس(، والسأأأأأأأأيد جيسأأأأأأأأال  غالتسأأأأأأأأحي )املقأأأأأأأأرر 
 ( منتبها)احم اداه(، والسيدة مار  جاكوبسون 

: املشأأأأرتكة الفبيعيأأأأة بأأأأاملوارد املعأأأأر العامأأأأل الىلريأأأأ  )ب( 
السأأيد إنريحيأأه كانأأديويت )الأأرميس(، والسأأيدة بأأاوال إ أأحاراميا، والسأأيد 

، والسأأأأأيد روحأأأأان بأيأأأأرا، والسأأأأأيد  سأأأأني  سأأأأأونة، إيرنسأأأأت بيرتيأأأأتش
والسأيد حممأود احلمأأود، والسأيد جيلبأتأو فأأأين  أابويا، والسيأأد نارينأأدر 

، والسأأأيد غالتسأأأحي يسأأأال والسأأأيد ج ينأأأأ ، والسأأأيدة حنحأأأني شأأأه، 
 -جورجيأأأأو غايأأأأا، والسأأأأيد  أأأأتيىلن فا أأأأياين، والسأأأأيد إدواردو فلنسأأأأيا 

سأأأأيد لو أأأأيوس كأأأأافليش، والسأأأأيد أو أأأأبينا، والسأأأأيد  أأأأاليىلو فومبأأأأا، وال
دونالأأأأد ماكريأأأأه، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأي، السأأأأيد و رومأأأأان كولأأأأودكني، 

والسيد غيورغ نول ، والسيد  موس واكو، والسأأ مايحأل وود، والسأيد 
( منتأأأبها احأأأمنوغروحأأأو ويسأأأنوموريت، والسأأأيدة مأأأار  جاكوبسأأأون )



 تنظيم ل ماه الدو ة  17

 

 األجأل الفويأل العمأل بربنامج املعر العامل الىلري  )ج( 
، ودد أعيد تشحيله يف ح و الأدورة، وحأو يتأفلف ادمس السنوات لىلرتة

مأأأأن األعضأأأأأاء التاليأأأأة أمسأأأأأاؤحم: السأأأأيد إنريحيأأأأأه كانأأأأديويت )الأأأأأرميس(، 
والسأأأيدة بأأأاوال إ أأأحاراميا، والسأأأيد إيرنسأأأت بيرتيأأأتش، والسأأأيد روحأأأان 
بأيأأأأرا، والسأأأأيد  الن بيليأأأأه، والسأأأأيد  سأأأأني  سأأأأونة، والسأأأأيد حممأأأأود 

والسيد جيلبأتو فأين  ابويا، والسيأد ناريندر  ينأأ ، والسأيدة  احلمود،
، والسأأأيد جورجيأأأو غايأأأا، غالتسأأأحي يسأأأال والسأأأيد جحنحأأأني شأأأه، 

والسأأأيد إدمونأأأدو فارغأأأاس كأأأارينيو، والسأأأيد  أأأتيىلن فا أأأياين، والسأأأأيد 
أو أأأأبينا، والسأأأأيد  أأأأاليىلو فومبأأأأا، والسأأأأيد لو أأأأيوس   -إدواردو فلنسأأأأيا 

كولأأأودكني، والسأأأيد دونالأأأد ماكريأأأه، والسأأأيد   رومأأأانوالسأأأيد كأأأافليش، 
شأأأأينيا مورا أأأأي، والسأأأأيد تيأأأأودور فيوريأأأأل ميليسأأأأحانو، والسأأأأيد غيأأأأورغ 
نأأأأول ، والسأأأأيد  مأأأأوس واكأأأأو، والسأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد نوغروحأأأأو 

 ( منتبها احمويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )
: السأأيد املعأأر باملعاحأأدات عأأرب الأأزمن الدرا أأة فريأأ  )د( 

السيأأأأدة بأأأاوال إ أأأحاراميا، والسأأأيد بأأأايو أوجأأأو، و غيأأأورغ نأأأول  )الأأأرميس(، 
بأمأأأأوديس، والسأأأأيد إيرنسأأأأت بيرتيأأأأتش،  -والسأأأأيد مار أأأأيلو با أأأأحيس 

والسيد روحان بأيرا، والسيد  الن بيليه، والسيد  سأني  سأونة، والسأيد 
نأأدر حممأأود احلمأأود، والسأأيد كريسأأتوفر جأأون روبأأرت دوغأأارد، والسأأيد ناري

 أأأأين ، والسأأأأيدة حنحأأأأني شأأأأه، والسأأأأيد جيسأأأأال  غالتسأأأأحي، والسأأأأيد 
جورجيأأأأأأو غايأأأأأأا، والسأأأأأأيد إدمونأأأأأأدو فارغأأأأأأاس كأأأأأأارينيو، والسأأأأأأيد  أأأأأأتيىلن 

أو أأأأأبينا، والسأأأأأيد  أأأأأاليىلو فومبأأأأأا،  -فا أأأأأياين، والسأأأأأيد إدواردو فلنسأأأأأيا 
والسأأأأيد إنريحيأأأأه كانأأأأديويت، والسأأأأيد رومأأأأان كولأأأأودكني، والسأأأأيد دونالأأأأد 

ينيا مورا أأأأأي، والسأأأأأيد تيأأأأأودور فيوريأأأأأل ميليسأأأأأحانو، ماكريأأأأأه، والسأأأأأيد شأأأأأ
والسيد بأند نيهاوس، والسيد  مأوس واكأو، والسأأ مايحأل وود، والسأيد 

 ( منتبها احمنوغروحو ويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )
: رعايةبال األوىل الدولة بشرطاملعر  الدرا ة فري  )ح( 

ريأأأأه )الرميسأأأأان املشأأأأاركان(، السأأأأيد روحأأأأان بأيأأأأرا والسأأأأيد دونالأأأأد ماك
بأمأأوديس، والسأأيدة بأأاوال إ أأحاراميا،  -والسيأأأد مار أأيلو با أأحيس 

والسأأيد  الن بيليأأه، والسأأيد  سأأني  سأأونة، والسأأيد حممأأود احلمأأود، 
والسأأأأأيد جيلبأتأأأأأو فأأأأأأين  أأأأأابويا، والسأأأأأيد نارينأأأأأدر  أأأأأين ، والسأأأأأيدة 

والسأيد حنحني شه، والسيد جورجيأو غايأا، والسأيد  أتيىلن فا أياين، 
 اليىلو فومبأأا، والسأيد لو أيوس كأافليش، والسيأأد إنريحيأه كانأديويت، 
والسأأأأيد رومأأأأان كولأأأأودكني، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأي، والسأأأأيد غيأأأأورغ 
نأأول ، والسأأيد  مأأوس واكأأأو، والسيأأأر مايحأأل وود، والسأأيد نوغروحأأو 

 ( منتبها احمويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )

 التقدير ألمينة اللجنة اليابقةاإل راب  م  -واو
، 2009أيار/مأأأأأأأأأأايو  4املعقأأأأأأأأأأودة يف  2998يف اجللسأأأأأأأأأأة  -10

أر أأأأنجاين الأأأأ  ح  أعربأأأأت اللجنأأأأة عأأأأن تقأأأأديرحا للسأأأأيدة مأأأأاحنو  
، 2009 ذار/مأأأأأارس  31تقاعأأأأأدت مأأأأأن عملهأأأأأا كفمينأأأأأة للجنأأأأأة يف 

وأشأأأأأأأادت بالأأأأأأأدور اهلأأأأأأأاد الأأأأأأأ   أ أأأأأأأهمت بأأأأأأأه يف أعمأأأأأأأال اللجنأأأأأأأة 
ت عأن امتناهنأا هلأا التدرجيي للقأانون الأدويل، وعأربَّ التدوين والتفوير  ويف

ملا الت به من روا مهنية وتىلاٍن يف اددمة العامأة والتأزاد جتأاو القأانون 
 الدويل، وأعربت عن أطيب متنياهتا هلا يف مساعيها املقبلة 

 األمانة -زاي
دامأأت السأأيدة باتريسأأيا أوبأأراين، وكيأأل األمأأني العأأاد للشأأؤون  -11

واملستشأأأأار القأأأأانوين لألمأأأأم املتحأأأأدة، بتمثيأأأأل األمأأأأني العأأأأاد   القانونيأأأأة
وعمل السيد فاكال  ميحولحأا، مأدير شأعبة التأدوين وحتأب الشأؤون 
القانونيأأأة، أمينأأأاً للجنأأأة، وتأأأوىل متثيأأأل األمأأأني العأأأاد يف غيأأأاب املستشأأأار 
القأأانوين لألمأأم املتحأأدة  وعمأأل السأأيد جأأورج كأأورونتزيس، نامأأب مأأدير 

نامبأأأاً ألمأأأني اللجنأأأة  وعمأأأل السأأأيد تريىلأأأور تشأأأأيميمبا شأأأعبة التأأأدوين، 
والسأأأأأيد أرنولأأأأأد برونتأأأأأو، مو ىلأأأأأا الشأأأأأؤون القانونيأأأأأة األدأأأأأدمان، أمينأأأأأني 

لأأيىليِنك والسأيد جيوناتأا  -مساعدين أددَمني  وعمأل السأيد بيأأ بأودو 
 بوتسير، مو ىلا الشؤون القانونية، أمينني مساعدين للجنة 

 جدوه األ ماه -حاء
 أيأأأار/ 4املعقأأأودة يف  2998اللجنأأأة، يف جلسأأأتها أدأأأرت  -12
، جأدول أعمأأال دورهتأا احلاديأة والسأأتني الأ   يتأأفلف 2009مأايو 
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 الفصل الثاني
 ملخص ل ماه اللجنة في  و ت ا الحا ية واليتيم

، ُعأأرض "الدوليأأة املنظمأأات"مسأأؤولية خبتأأوه موضأأوع  -13
علأأأأأأأأأى اللجنأأأأأأأأأة التقريأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأابع الأأأأأأأأأ   أعأأأأأأأأأدو املقأأأأأأأأأرر ادأأأأأأأأأاه 

(A/CN.4/610 والأأ   ا تأأو  ا تعراضأأاً للتعليقأأات الأأ  دأأدمتها ،)
الأ  اعتمأدهتا اللجنأة الدول واملنظمأات الدوليأة علأى مشأاريع املأواد 

، وادأرُتا، عنأد االدتضأاء، إد أال بعأض التعأديالت عليهأا  (4)مؤدتاً 
وتنأأاول التقريأأر السأأابع أيضأأاً بعأأض املسأأامل الأأ  مل يبأأت فيهأأا  أأ  
اآلن مثأأأأل األ حأأأأاد العامأأأأة ملشأأأأاريع املأأأأواد وموضأأأأع إدراج الىلتأأأأل 

  يأةمنظمأة دولاأادر عأن ل بىلعل تسؤولية الدولة فيما يتاملتعل  و
ودامأأأأأت اللجنأأأأأة، عقأأأأأب نقاشأأأأأها املتعلأأأأأ  بأأأأأالتقرير، بإ الأأأأأة حأأأأأ و 

 التعديالت و تة مشاريع مواد إىل جلنة التياغة 
واعتمدت اللجنة يف دراءة أوىل، بعد أن نظرت يف املوضوع  -14

مشأأأأروع مأأأأادة خبتأأأأوه  66يف حأأأأ و الأأأأدورة، جمموعأأأأة تتأأأأفلف مأأأأن 
لأى مشأاريع املأواد مسؤولية املنظمأات الدوليأة إىل جانأب التعليقأات ع

مأن نظامهأا  21إىل  16تلك  كما دأررت اللجنأة، عمأالً بأاملواد مأن 
األ ا أأأأي، أن ايأأأأل مشأأأأاريع املأأأأواد، عأأأأن طريأأأأ  األمأأأأني العأأأأاد، إىل 
احلحومأأأأات واملنظمأأأأات الدوليأأأأة لحأأأأي تبأأأأد  تعليقاهتأأأأا ومال ظاهتأأأأا 
عليهأا، وطلبأأت إليهأا تقأأدمي تلأأك التعليقأات واملال ظأأات إىل األمأأني 

 )الىلتل الرابع(  2011كانون الثاين/يناير   1 د الولالعا
 ،"املعاحأأأأدات علأأأأى"التحىلظأأأأات أمأأأأا خبتأأأأوه موضأأأأوع  -15

فقد نظرت اللجنة يف التقرير الرابع عشر الأ   أعأدو املقأرر ادأاه 
(A/CN.4/614 وAdd.1-2 ،الأأأأأأ   تنأأأأأأاول، علأأأأأأأى وجأأأأأأه التحديأأأأأأأد )

بأأأأأإجراءات اأأأأأوغ املسأأأأأامل الأأأأأ  مل يُبأأأأأت فيهأأأأأا بعأأأأأد والأأأأأ  تتعلأأأأأ  
ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية، واملسأأأأامل املتعلقأأأأة وأأأأد  جأأأأواا الأأأأرد علأأأأى 
التحىلظأأأات ومأأأد  جأأأواا ا عالنأأأات التىلسأأأأية ومأأأد  جأأأواا الأأأرد 
علأأأأأى ا عالنأأأأأات التىلسأأأأأأية  وأ الأأأأأت اللجنأأأأأة إىل جلنأأأأأة التأأأأأياغة 
مشأأأأروعي مبأأأأدأين تأأأأوجيهيني بشأأأأفن شأأأأحل ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية 

مبأأادئ توجيهيأأة بشأأفن مأأد  جأأواا الأأرد مشأأاريع  7وا بأأالغ هبأأا و
علأأى التحىلظأأات ومأأد  جأأواا ا عالنأأات التىلسأأأية والأأرد عليهأأا  
ومتثلأأأأت إ أأأأد  املسأأأأامل الرميسأأأأية املفرو أأأأة يف النقأأأأا  يف وجأأأأود 
شأأروط جلأأواا االعرتاضأأات علأأى التحىلظأأات، ال  أأيما فيمأأا يتعلأأ  

 باالعرتاضات ذات "األ ر املتو ط" 
مشأأأروع مبأأأدأ تأأأوجيهي إىل  32 واعتمأأأدت اللجنأأأة أيضأأأاً  -16

جانب التعليقات عليها  ولد  النظر يف مشاريع املبادئ التوجيهية 
حأأأ و، ا أأأتندت اللجنأأأأة إىل مشأأأاريع املبأأأأادئ التوجيهيأأأة الأأأأواردة يف 

__________ 

الىلتأأل السأأابع، الىلأأرع (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2008  وليأة (4)
  164جيم، الىلقرة 

والرابأأأع عشأأأر  (7)والثالأأأث عشأأأر (6)والثأأأاين عشأأأر (5)التقأأأارير العاشأأأر
 2006اد للمقأأأرر ادأأأاه والأأأ  أ يلأأأت إىل جلنأأأة التأأأياغة يف أعأأأو 

 )الىلتل ادامس(  2009و 2008و 2007و
، نظأأأرت اللجنأأأة يف "األجانأأأب"طأأأرد وخبتأأأوه موضأأأوع  -17

( والأأأ   A/CN.4/611التقريأأر ادأأأامس الأأ   أعأأأدو املقأأرر ادأأأاه )
تنأأأأاول مسأأأأامل تتعلأأأأ  امايأأأأة  قأأأأوق ا نسأأأأان لألشأأأأخاه الأأأأ ين 

 أو جيأأأر  طأأأردحم  ويف ضأأأوء النقأأأا  املتعلأأأ  بأأأالتقرير، دأأأدد طُأأأردوا
املقأأأرر ادأأأاه إىل اللجنأأأة اأأأيغة منقحأأأة ملشأأأاريع املأأأواد الأأأواردة فيأأأه 

(A/CN.4/617 إضافة إىل مشروع ادفة اجلديدة الرامية إىل إعادة ،)
(  ودررت اللجنة أن ترجئ إىل A/CN.4/618تشحيل مشاريع املواد )

دورهتأأأا املقبلأأأأة النظأأأأر يف مشأأأاريع املأأأأواد املنقحأأأأة الأأأ  دأأأأدمها املقأأأأرر 
 لىلتل السادس( اداه )ا

  أأأأأأأأاالت يف األشأأأأأأأأخاه"محايأأأأأأأأة وخبتأأأأأأأأوه موضأأأأأأأأوع  -18
، كأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة التقريأأأر الثأأأاين الأأأ   أعأأأدو "الحأأأوارث

( والأأأأ   رّكأأأأز علأأأأى املسأأأأامل املتعلقأأأأة A/CN.4/615املقأأأأرر ادأأأأاه )
 واال تتأأأاه املوضأأأوعي اال تتأأأاهبنفأأأاق املوضأأأوع مأأأن  يأأأث 

ر أأأأأأة، إضأأأأأأافة إىل ، وتعريأأأأأأف الحاالأأأأأأزمر واال تتأأأأأأاه الشختأأأأأأي
مبأأدأ  التضأأامن والتعأأاون  وعقأأب نقأأا  يف اجللسأأة العامأأة تنأأاول  
كأأل مشأأروع مأأن مشأأاريع املأأواد الثال أأة الأأ  ادرت هأأا املقأأرر ادأأاه، 
 دررت اللجنة إ الة مشاريع املواد الثال ة مجيعها إىل جلنة التياغة 

 وعقب االدرتا ات املقدمة يف اجللسة العامة، ادرتا املقرر -19
اداه يف جلنة التياغة تقسيم بعض مشاريع املواد إىل ما جمموعأه 
مخسأأة مشأأاريع مأأواد  وأ اطأأت اللجنأأة علمأأاً خبمسأأة مشأأاريع مأأواد 
اعتمدهتا جلنة التياغة مؤدتاً فيما يتعلأ  بالنفأاق والغأرض وتعريأف 
الحار أأأأأأأة والعالدأأأأأأأة بالقأأأأأأأانون ا نسأأأأأأأاين الأأأأأأأدويل وواجأأأأأأأب التعأأأأأأأاون 

(A/CN.4/L.758و أأأأأتنظ  ) ر اللجنأأأأأة يف دورهتأأأأأا املقبلأأأأأة يف مشأأأأأاريع
 املواد ح و إىل جانب التعليقات عليها )الىلتل السابع( 

"، أنشأأأأفت املشأأأأرتكة الفبيعيأأأأة املأأأأواردوخبتأأأأوه موضأأأأوع " -20
اللجنأأأأأأأأة فريقأأأأأأأأاً عأأأأأأأأامالً معنيأأأأأأأأاً بأأأأأأأأاملوارد الفبيعيأأأأأأأأة املشأأأأأأأأرتكة يرأ أأأأأأأأه 

إنريحيأأأه كانأأأديويت، وُعرضأأأت علأأأى حأأأ ا الىلريأأأ  يف مجلأأأة أمأأأور  السأأأيد
السأيد شو أي ( أعأدحا A/CN.4/608وردة عمل بشفن الأنىلط والغأاا )

__________ 

 A/CN.4/558الو يقأأأة (، األول، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2005 وليأأأة  (5)
  Add.1-2و

  A/CN.4/584الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2007 ولية  (6)

  A/CN.4/600الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008 ولية  (7)



 20 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

ضأأأأأأأوع، دبأأأأأأأل أن يسأأأأأأأتقيل مأأأأأأأن يامأأأأأأأادا، املقأأأأأأأرر ادأأأأأأأاه املعأأأأأأأر باملو 
وركز عمل الىلري  العامأل علأى إمحانيأة ديأاد اللجنأة مسأتقبالً  اللجنة 

بأأأأأف  عمأأأأأل يتعلأأأأأ  توانأأأأأب املوضأأأأأوع املتتأأأأألة وأأأأأوارد الأأأأأنىلط والغأأأأأاا 
 للحدود  العابرة
مورا أأأي دأأأرر الىلريأأأ  العامأأأل أن يعهأأأد إىل السأأأيد شأأأينيا و  -21

حأأأأ و  تقددوسأأأأاعدة األمانأأأأة العامأأأأة، و أأأأ وسأأأأؤولية إعأأأأداد درا أأأأة
إىل الىلري  العامل املعر باملوارد الفبيعية املشأرتكة الأ   دأد  الدرا ة

  وعأأالوة علأأأى ذلأأك، أواأأأى الىلريأأأ  للجنأأأة املقبلأأةنشأأف يف الأأأدورة يُ 
العامل، بتفييد من اللجنة، بفن يُرجف اختاذ أ  درار بشفن أ  عمل 

؛ وبأفن 2010ز مستقباًل فيمأا يتعلأ  بأالنىلط والغأاا إىل عأاد  ينج
ملتعلأأ  بأأالنىلط ا 2007عأأاد تعمأأيم ا أأتبيان يُعأأاد، يف أ نأأاء ذلأأك، 

أيضأأأاً علأأأى  ن ذاتأأأهيف اآل وأن ُتشأأأجععلأأأى احلحومأأأات،  (8)والغأأأاا
 سأأأأفلةتتعلأأأأ  و دضأأأأية أ أأأأر تقأأأأدمي تعليقأأأأات ومعلومأأأأات عأأأأن أ  

ما إذا كان ينبغي للجنة أن تعاجل اديداً النىلط والغاا، وا يف ذلك 
  )الىلتل الثامن( ح ا املوضوع

بالتسأأأأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأأأأة  االلتأأأأأأأأأزادوخبتأأأأأأأأأوه موضأأأأأأأأأوع " -22
(aut dedere aut judicare أنشأأفت اللجنأأة فريقأأاً عأأاماًل مىلتأأوا ،")

العضوية برما ة السيد  الن بيليه  ووضع الىلري  العامل إطأاراً عامأاً 
علأى املقأرر ادأاه تناوهلأا يف مأا  يضأفلع للمسامل ال  دأد يتعأني 

 به من عمل مستقباًل )الىلتل التا ع( 

"، فلأم تنظأر اللجنأة الأدول مسأؤويل  تأانةأما موضأوع " -23
 فيه أ ناء دورهتا )الىلتل العاشر( 

وخبتوه موضوع "شرط الدولة األوىل بالرعايأة"، أنشأفت  -24
اللجنة فري  درا ة معنيأاً بشأرط الدولأة األوىل بالرعايأة يرأ أه كأل مأن 

__________ 

  182و 159الىلقرتان (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  ولية (8)

السيد دونالد د  ماكريه والسيد أ  روحان بأيرا، ونظر ح ا الىلريأ  يف 
إطار يحون وثابة  ريفأة طريأ  ملأا  أينجز مأن عمأل مسأتقبالً وات ىِلأ  

ر يف ضأأأوء املسأأأامل املبينأأأة يف املخفأأأط العأأأاد املتعلأأأ  علأأأى حأأأ ا ا طأأأا
باملوضأأأوع  وأجأأأر  فريأأأ  الدرا أأأة علأأأى وجأأأه التحديأأأد تقييمأأأاً أوليأأأاً 

ليجأر  تناوهلأا اثيأة وعنّي مثاين وردأات  (9)1978ملشاريع املواد لعاد 
يف إطأأار املواضأأيع احملأأددة وعهأأد إىل أعضأأامه باملسأأؤولية الرميسأأية عأأن 

 )الىلتل احلاد  عشر(  إعداد ح و الوردات
"، أنشأأأأأفت الأأأأأزمن عأأأأأرب املعاحأأأأأداتوخبتأأأأأوه موضأأأأأوع " -25

اللجنة فري  درا ة معنياً باملعاحدات عرب الزمن يرأ ه السيد غيأورغ 
نول ، ونظر الىلري  يف مسفلة نفاق عملأه وات ىِلأ  علأى مسأار عمأل 

 للشروع يف اث املوضوع )الىلتل الثاين عشر(  
لو أأأأيوس كأأأأافليش مقأأأأرراً  ااأأأأاً  وعينأأأأت اللجنأأأأة السأأأأيد -26

معنيأأاً ووضأأوع "  أأار النزاعأأات املسأألحة علأأى املعاحأأدات" )الىلتأأل 
، 2009أيار/مأأأأأأأأايو  12(  ويف 1-عشأأأأأأأر، الىلأأأأأأأأرع ألأأأأأأأفالثالأأأأأأأث 

( مأأأأأن نظامهأأأأأا األ ا أأأأأي، 1)26عقأأأأأدت اللجنأأأأأة، وفقأأأأأاً للمأأأأأادة 
اجتماعأأأاً مشأأأرتكاً مأأأع مستشأأأارين دأأأانونيني ملنظمأأأات دوليأأأة دا أأأل 

املتحأأأأأدة ُ تأأأأأز لعمأأأأأل اللجنأأأأأة بشأأأأأفن موضأأأأأوع  منظومأأأأأة األمأأأأأم
-"مسأأؤولية املنظمأأات الدوليأأة" )الىلتأأل الثالأأث عشأأر، الىلأأرع ألأأف

(  وأنشفت اللجنة فري  التخفيط لينظر يف برناجمهأا وإجراءاهتأا 11
وأ أأأأأاليب عملهأأأأأا )الىلتأأأأأل الثالأأأأأث عشأأأأأر، الىلأأأأأرع ألأأأأأف(  وأعيأأأأأد 

، برما أأة تشأحيل الىلريأأ  العامأل املعأأر بربنأامج العمأأل طويأل األجأأل
(  2-السأأيد إنريحيأأه كانأأديويت )الىلتأأل الثالأأث عشأأر، الىلأأرع ألأأف

ودأأررت اللجنأأة أن تعقأأد دورهتأأا الثانيأأة والسأأتني يف جنيأأف يف الىلأأرتة 
 6متوا/يوليأأأأأأه إىل  5 زيران/يونيأأأأأأه ومأأأأأأن  4أيار/مأأأأأأايو إىل  3مأأأأأأن 

 ( باء)الىلتل الثالث عشر، الىلرع  2010 ب/أغسفس 
__________ 

  74الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1978 ولية  (9)



 

21 

 الفصل الثالث
 قضايا محد ة تكون للتعليقات التي تُبدى بشأن ا لهمية خاصة للجنة

 ميؤولية المنظمات الدولية -للف
إن بعض القضايا ال  تتناول املسؤولية الدولية بني الدول  -27

غأ مشمولة ارا ة ال يف مشاريع املواد املتعلقة واملنظمات الدولية 
وسأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً الأأأأ  اعتمأأأأدهتا 

وال يف مشأاريع املأواد املتعلقأة  (10)اللجنة يف دورهتا الثالثة وادمسأني
وسؤولية املنظمات الدولية  وتتضمن ح و القضأايا األ أ لة التاليأة: 

اا تأأأأأابع ملنظمأأأأأة دوليأأأأأة يوضأأأأأع اأأأأأت )أ( مأأأأأ  يعأأأأأز   أأأأألوك جهأأأأأ
دولأأة مأأا إىل تلأأك الدولأأة  )ب( مأأ  تعتأأرب موافقأأة منظمأأة  تتأأر 

دولية على ارتحاب دولأة مأا لىلعأل معأني  رفأاً نافيأاً لعأدد مشأروعية 
تتر  تلك الدولة  )ج( م  حي  ملنظمة دولية أن اتج وسؤولية 

علأى مشأأاريع دولأة مأا  وميحأن القأأول إن حأ و املسأامل تأأنظَّم ديا أاً 
املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  

أنأأأه دأأأد يحأأأون مأأأن املستحسأأأن أن تعأأأاجل اللجنأأأة حأأأ و املسأأأامل  بيأأأد
معاجلة واضحة  وإذا كان ح ا الرأ  حأو املىلضأل، فمأا حأو الشأحل 
الأأأأ   ينبغأأأأي نظأأأأر حأأأأ و القضأأأأايا فيأأأأه )مشأأأأاريع مأأأأواد أو تقريأأأأر أو 

 أشحال أ ر ( 
وتر أأب اللجنأأة بتعليقأأات احلحومأأات واملنظمأأات الدوليأأة  -28

 ووال ظاهتا يف ح ا التدد 

 طر  األجانب -باء
تر أأأأأب اللجنأأأأأة باملعلومأأأأأات واملال ظأأأأأات الأأأأأ  تقأأأأأدمها  -29

 احلحومات بشفن النقاط التالية:
__________ 

  76الىلقرة ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية (10)

مسأأأأأأوغات الفأأأأأأرد املنتأأأأأأوه عليهأأأأأأا يف التشأأأأأأريع  )أ( 
 الوطر؛

شخاه/ا تجاا  رو  ومدة التحىلظ على األ )ب( 
األشأأأأأأخاه اداضأأأأأأعني  جأأأأأأراءات الفأأأأأأرد يف املنأأأأأأاط  املختتأأأأأأة 

 الغرض؛ هل ا
مأأا إذا كأأان حيأأ  للشأأخز املفأأرود دون مسأأوغ  )ج( 

 دانوين العودة إىل الدولة ال  طُرد منها؛
نوع العالدة ال  تنشف بني الدولة القاممة بالفرد  )د( 

فيهأأأأا مأأأأرور  ودولأأأأة العبأأأأور يف احلأأأأاالت الأأأأ  يحأأأأون مأأأأن الضأأأأرور 
 الشخز املفرود بدولة العبور 

 الموا   الطبيعية المشتركة -جيم

اللجنأأأأأأأة عأأأأأأأن امتناهنأأأأأأأا جلميأأأأأأأع احلحومأأأأأأأات الأأأأأأأ   تعأأأأأأأرب -30
بشأأأأأفن حتار أأأأأات الأأأأأدول ذات  2007علأأأأأى ا أأأأأتبياهنا لعأأأأأاد  ردت

ر  القاممأأأأأأأأة أ أأأأأأأأيما املعاحأأأأأأأأدات أو الرتتيبأأأأأأأأات األ أأأأأأأأ ، والالتأأأأأأأألة
(  و أأأأأأرت ب Add.1و A/CN.4/607) يتعلأأأأأأ  بأأأأأأالنىلط والغأأأأأأاا فيمأأأأأأا

اللجنأأة باملزيأأد مأأن الأأردود الأأ  تأأرد مأأن احلحومأأات، وال  أأيما الأأ  
تر أأأأل بعأأأأد ردودحأأأأأا علأأأأى اال أأأأتبيان، مأأأأأن أجأأأأل إجأأأأراء تقيأأأأأيم   مل

لتلأأك املمار أأات  وعليأأه، طلبأأت اللجنأأة تعمأأيم اال أأتبيان  كامأأل
املتعلأأأأ  بأأأأالنىلط والغأأأأاا علأأأأى احلحومأأأأات مأأأأرة أ أأأأر ، وتشأأأأجيعها 

ودأأأأأأت نىلسأأأأأأه أيضأأأأأأاً علأأأأأأى تقأأأأأأدمي تعليقأأأأأأات ومعلومأأأأأأات عأأأأأأن ال يف
مسأأأأأفلة أ أأأأأر  تتعلأأأأأ  بقضأأأأأية الأأأأأنىلط والغأأأأأاا، وأأأأأا يف ذلأأأأأك،  أيأأأأأة

وجأأأأأأأه ادتأأأأأأأوه، مسأأأأأأأفلة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان ينبغأأأأأأأي للجنأأأأأأأة أن  علأأأأأأأى
 املوضوع  تعاجل
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 الفصل الرابع
 المنظمات الدوليةميؤولية 

 مقدمة -للف
( إدراج 2002وادمسأأأني ) رابعأأأةاللجنأأأة يف دورهتأأأا ال دأأأررت -31

السأيد  وعينأت ،عملهابرنامج  يفاملنظمات الدولية"  مسؤوليةموضوع "
 تأنشأأأف ،ذاهتأأأا الأأأدورة ويف  (11)جورجيأأأو غايأأأا مقأأأرراً  ااأأأاً للموضأأأوع

العامأأل بإجيأأاا  الىلريأأ  ا املوضأأوع  وتنأأاول هبأأ معنيأأاً فريقأأاً عأأامالً  اللجنأأة
ومشأأاريع املشأأروع اجلديأأد  بأأني والعالدأأة ،املوضأأوع نفأأاق (12)يف تقريأأرو

 ،(13)املشأأأروعة دوليأأأاً  غأأأأ األفعأأأال عأأأن الأأأدول سأأأؤوليةواملأأأواد املتعلقأأأة 
عأأأأن  األعضأأأأاء الأأأأدول ، واملسأأأأامل املتعلقأأأأة وسأأأأؤوليةا  أأأأناد ومسأأأأامل

 املسأؤولية إىل منظمأة دوليأة، واملسأامل املتعلقأة وضأمون املسند تر الت
وتسأأأوية املنااعأأأات  واعتمأأأدت اللجنأأأة يف  ،وإعمأأأال املسأأأؤولية الدوليأأأة،
  (14)وادمسني تقرير الىلري  العامل الرابعة دورهتا هناية
دورهتأأأأأأا ادامسأأأأأأة وادمسأأأأأأني  مأأأأأأناللجنأأأأأأة يف الىلأأأأأأرتة  وتلقأأأأأأت -32
 ،(15)تقارير من املقرر اداه تة ( 2008)الستني  دورهتاإىل ( 2003)

  (16)53إىل  1واد مشاريع املاً أدت مؤدتأارير، واعتمأ و التقأيف ح ونظرت
__________ 

  463و 461، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(، الىلقرتأأأأان 2002 وليأأأأة  (11)
( إدراج موضأأأأأوع 2000وكانأأأأأت اللجنأأأأأة دأأأأأد دأأأأأررت يف دورهتأأأأأا الثانيأأأأأة وادمسأأأأأني )

، 2000 وليأأأة "مسأأأؤولية املنظمأأأات الدوليأأأة" يف برنأأأامج عملهأأأا الفويأأأل األجأأأل، 
 8، يف الىلقأأرة   وأ اطأأت اجلمعيأأة العامأأة علمأأاً 729اجمللأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(، الىلقأأرة 

، بقرار اللجنة املتعلأ  2000كانون األول/ديسمرب   12املؤر   55/152من درارحا 
بربنأأأامج عملهأأأا الفويأأأل األجأأأل، وبأأأاملخفط العأأأاد للموضأأأوع اجلديأأأد املرفأأأ  بتقريأأأر 
اللجنأأأة إىل اجلمعيأأأة العامأأأة عأأأن أعمأأأال دورهتأأأا الثانيأأأة وادمسأأأني  وطلبأأأت اجلمعيأأأة 

، 2001كأأانون األول/ديسأأمرب   12املأأؤر   56/82درارحأأا مأأن  8العامأأة، يف الىلقأأرة 
 إىل اللجنة أن تبدأ عملها بشفن موضوع "مسؤولية املنظمات الدولية" 

  488-465، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرات 2002 ولية  (12)

 أعالو  10انظر احلاشية  (13)

  464، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 2002 ولية  (14)

، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األول(، الو يقأأة 2003 وليأأة التقريأأر األول:  (15)
A/CN.4/532 :اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األول(، 2004 وليأأأأة ؛ والتقريأأأأر الثأأأأاين ،

، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2005 وليأأأأة ؛ والتقريأأأأر الثالأأأأث: A/CN.4/541الو يقأأأأة 
، اجمللأأأأد الثأأأأاين 2006 وليأأأأة ؛ والتقريأأأأر الرابأأأأع: A/CN.4/553األول(، الو يقأأأأة 

؛ والتقريأأأأأأأأأأأأأأأر ادأأأأأأأأأأأأأأأامس: Add.1-2و A/CN.4/564)اجلأأأأأأأأأأأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأأأأأأأأأأأة 
؛ والتقريأأأأر A/CN.4/583، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األول(، الو يقأأأأة 2007  وليأأأأة

  A/CN.4/597، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة 2008 ولية السادس: 

رة ادامسأأأأأأأأأة وادمسأأأأأأأأأني يف الأأأأأأأأأدو  3إىل  1اعُتمأأأأأأأأأدت مشأأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأأواد  (16)
 7إىل  4(؛ ومشأأاريع املأأواد 49اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(، الىلقأأرة  ،2003  وليأأة)

، اجمللأأأأأأأأد الثأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأزء الثأأأأأأأأاين(، 2004 وليأأأأأأأأة يف الأأأأأأأأدورة الساد أأأأأأأأة وادمسأأأأأأأأني )
[ يف الأأأأأأأأدورة السأأأأأأأأابعة وادمسأأأأأأأأني 15]16إىل  8ومشأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأواد  (؛69 الىلقأأأأأأأأرة

 17(؛ ومشأأأاريع املأأأأواد 203، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأاين(، الىلقأأأرة 2005  وليأأأة)

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
كان معروضاً على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير السابع  -33

التعليقأأأات الحتابيأأأة الأأأ  (، وكأأأ لك (A/CN.4/610للمقأأأرر ادأأأاه 
  (17)تلقتها اللجنة    اآلن من منظمات دولية

وأشأأأار املقأأأرر ادأأأاه لأأأد  عأأأرض تقريأأأرو السأأأابع إىل أنأأأه  -34
ا أأتهد  متحأأني اللجنأأة مأأن اعتمأأاد مشأأاريع املأأواد بشأأفن مسأأؤولية 
املنظمأأأأات الدوليأأأأة يف القأأأأراءة األوىل أ نأأأأاء حأأأأ و الأأأأدورة  وبالتأأأأايل، 

سابع بعض املسامل ال  مل يبت فيها    اآلن مثل تناول التقرير ال
سأأأأؤولية األ حأأأأاد العامأأأأة ملشأأأأاريع املأأأأواد وموضأأأأع الىلتأأأأل املتعلأأأأ  و

  وكأ لك ا تأو  منظمأة دوليأةاأادر عأن ل بىلعل تالدولة فيما يت
التقريأر السأابع ا تعراضأاً للتعليقأأات الأ  دأدمتها الأدول واملنظمأأات 

عتمأأدهتا اللجنأأة مؤدتأأاً، وتضأأمن، الدوليأأة علأأى مشأأاريع املأأواد الأأ  ا
 عند االدتضاء، مقرت ات بإد ال بعض التعديالت عليها  

وتتعلأأأأ  بعأأأأض تلأأأأك التعأأأأديالت باهليحأأأأل العأأأأاد ملشأأأأاريع  -35
املأأواد الأأ   ميحأأن إعأأادة تنظيمأأه علأأى النحأأو اآليت: يأأدرج يف بأأاب 

العأأأامتني يف  2و 1أول جديأأأد معنأأأون "مقدمأأأة" مشأأأروعا املأأأادتني 
اللتأأأأأني تتنأأأأأاوالن، علأأأأأى التأأأأأوايل، نفأأأأأاق مشأأأأأاريع املأأأأأواد طابعهمأأأأأا و 

العنأأأأوان احلأأأأايل للبأأأأاب األول واملتأأأأفلحات املسأأأأتخدمة؛ ويتأأأأبح 
؛ ويفب  األمر نىلسه على البأابني الثأاين والثالأث للباب الثاين عنواناً 

 لتحأأأون 3املأأأادة يف البأأأاب الثأأأاين اجلديأأأد مشأأأروع  احلأأأاليني؛ ويأأأدرج
"؛ مبأأأادئ عامأأأةاملعنأأأون "الىلتأأأل األول يف املدرجأأأة املأأأادة الو يأأأدة 

                                                                                                       

، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(، 2006 وليأأأأة يف الأأأأدورة الثامنأأأأة وادمسأأأأني ) 30 إىل
 وليأأة [ يف الأأدورة التا أأعة وادمسأأني )44]45إىل  31(؛ ومشأأاريع املأأواد 88الىلقأأرة 
يف  53 إىل 46ومشأأأاريع املأأأواد ؛ (341ة ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين(، الىلقأأأر 2007
  (132، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 2008 ولية ) الستنيالدورة 

، اجمللأأأأأأد الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأزء 2002 وليأأأأأأة عمأأأأأأالً بتواأأأأأأيات اللجنأأأأأأة ) (17)
، اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين(، 2003 وليأة ، و488و 464الثأاين(، الىلقرتأان 

(، مأأا بر أأت األمانأأة العامأأة تقأأود  أأنوياً بتعمأأيم الىلتأأل ذ  التأألة 52الىلقأأرة 
من تقرير اللجنة على املنظمات الدولية طالبًة إليها ا دالء بتعليقاهتأا وموافاهتأا 
وأأا بو أأعها تقدميأأه إىل اللجنأأة مأأن مأأواد ذات اأألة  ولالطأأالع علأأى تعليقأأات 

، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2004 وليأأأأأة واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، انظأأأأأر احلحومأأأأأات 
، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، 2005 وليأأأة ؛ وA/CN.4/545األول(، الو يقأأأة 

، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2006 وليأأة ؛ وA/CN.4/556و A/CN.4/547الأأو يقتني 
)اجلأأزء  ، اجمللأأد الثأأاين2007 وليأأة ؛ وAdd.1و A/CN.4/568األول(، الو يقأأة 
، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، 2008 وليأأأة ؛ وA/CN.4/582األول(، الو يقأأأة 

)تأأأأأأأرد يف  A/CN.4/609  انظأأأأأأأر أيضأأأأأأاً الو يقأأأأأأأة Add.1و A/CN.4/593الو يقأأأأأأة 
  ، اجمللد الثاين )اجلزء األول((2009 ولية 
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الأأأأأأ   يتنأأأأأأاول مسأأأأأأؤولية الدولأأأأأأة  ( أأأأأأنيويغأأأأأأأَّ موضأأأأأأع الىلتأأأأأأل )
يتتل بىلعل اادر عن منظمأة دوليأة ليتأبح البأاب ادأامس؛  فيما

وميحأأن جتميأأع األ حأأاد العامأأة املدرجأأة يف التقريأأر السأأابع يف بأأاب 
  تامي حو الباب السادس 

رت أأأأأة يف التقريأأأأأر السأأأأأابع وتتعلأأأأأ  أغلبيأأأأأة التعأأأأأديالت املق -36
بالبأأأاب املحأأأأرس للىلعأأأأل غأأأأأ املشأأأروع دوليأأأأاً الأأأأ   ترتحبأأأأه منظمأأأأة 
دوليأأأة  ودأأأد تنأأأاول التقريأأأر مسأأأامل ا  أأأناد بالتىلتأأأيل علأأأى ضأأأوء 
التعليقات املقدمة من الدول واملنظمات الدولية وك لك على ضأوء 
ة  دأرارات اختأ هتا بعأض احملأاكم الوطنيأة وا دليميأة يف اآلونأة األ أأأ 

املتتأأأألة بالقاعأأأأدة  4وادأأأأرُتِا إد أأأأال تعأأأأديلني علأأأأى مشأأأأروع املأأأأادة 
العامأأأأأة   أأأأأناد تتأأأأأر  إىل منظمأأأأأة دوليأأأأأة: أواًل، ادأأأأأرتا أن يُنقأأأأأل 

إىل فقأأأأرة  4تعريأأأأف "دواعأأأأد املنظمأأأأة" املأأأأدرج  أأأأ  اآلن يف الىلقأأأأرة 
، ليتبح داباًل للتفبي  بوجه عاد ألغراض 2جديدة يف إطار املادة 

مأأن مشأأروع  2و انيأأاً، ادأأرُتِا أن تعأأاد اأأياغة الىلقأأرة مشأأاريع املأأواد؛ 
، باال أأأتناد إىل (18)لتقأأأدد تعريىلأأأاً أدق ملتأأأفلح "الوكيأأأل" 4املأأأادة 

  (19)األضرار التعويض عن شفنبفتو  حمحمة العدل الدولية 
وكانت تعديالت أ ر  مقرتا إد اهلا على الباب األول  -37

تتعلأأ ، يف املقأأاد األول، بتأأيغته املعتمأأدة  أأابقاً مأأن طأأر  اللجنأأة 
مأأأأن مشأأأأروع  2بوجأأأأود  أأأأرق مأأأأن جانأأأأب منظمأأأأة دوليأأأأة وبأأأأالىلقرة 

الأأ  ميحأأن إعأأادة اأأياغتها لتبأأنيرب بوضأأوا أكأأرب أن دواعأأد  8 املأأادة
  وخبتأأأأأوه (20)املنظمأأأأة تعتأأأأرب مبأأأأدمياً جأأأأأزءاً مأأأأن القأأأأانون الأأأأدويل

مسؤولية منظمة دولية فيما يتتل بىلعل اادر عن دولة أو منظمأة 
)ب( مأأن 2  أأر ، ادأأرتا املقأأرر ادأأاه تقييأأد اأأيغة الىلقأأرةدوليأأة أ

 بأأراا دور التواأأية أو ا ذن يف ارتحأأاب الىلعأأل  15مشأأروع املأأادة 
  وادأأأأأرُتِا، أيضأأأأأاً، إضأأأأأافة  حأأأأأم يو أأأأأع نفأأأأأاق شأأأأأروط (21)املعأأأأأر

املسأأؤولية املنفبقأأة علأأى الأأدول األعضأأاء لتشأأمل املنظمأأات الدوليأأة 

__________ 

 على ما يلي: 2تنز التيغة اجلديدة للىلقرة  (18)

 ‘الوكيأل‘، يشأمل متأفلح 1ألغراض الىلقأرة  -2" 
املأأو ىلني وغأأأحم مأأن األشأأخاه أو الحيانأأات حتأأن تتتأأر  املنظمأأة 
الدوليأأة بوا أأفتهم، عنأأدما يحلىلهأأم جهأأاا للمنظمأأة بالقيأأاد بإ أأد  

  "، أو باملساعدة يف القياد هبامهامها

 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United انظر (19)

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 177  

 على ما يلي: 2تنز التيغة اجلديدة للىلقرة  (20)
املنظمأأأة الدوليأأأة اللتأأأزاد دويل  يشأأمل  أأأرقُ  -2" 

  "املنظمة التزاد ووجب دواعد تلك مبدمياً  رقَ 

 ي:على ما يل 15)ب( من مشروع املادة 2تنز التيغة اجلديدة للىلقرة  (21)
وارتحبأأأأت تلأأأأك الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأأة  )ب(-2" 

  "ح و التواية الىلعل املعر نتيجة هل ا ا ذن أو

تعل  بأالظرو  النافيأة لعأدد   وفيما ي(22)منظمة أ ر  األعضاء يف
تعليقاهتأأا إىل  املشأأروعية، كانأأت الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة ميَّالأأة يف

املتتأألة بالأأدفاع عأأن الأأنىلس وتأأرك األمأأر  18 أأ   مشأأروع املأأادة 
دون البأت فيأأه  وبأافرتاض أنأأه ميحأأن للمنظمأات الدوليأأة أن تتخأأ ، 

علأى على غرار الدول، تدابأ مضادة يف    منظمأات أ أر ، أو 
مأأن  1األرجأأح، يف  أأ  الأأدول، ادأأرتا املقأأرر ادأأاه اأأيغة للىلقأأرة 

التأدابأ  إىل شروط مشأروعية تلمربحمن شفهنا أن  19مشروع املادة 
بتأأأيغة تقييديأأأة  2الىلقأأأرة  املضأأأادة الأأأ  تتخأأأ حا الأأأدول  و أأأتتناول

دولية تدابأ مضادة يف    عضأو مأن  منظمة مسفلة إمحانية اختاذ
 2على ضوء التيغة ال   تعتمد يف الىلقرة  أعضامها؛ و يتوجب،
، أن يعأأأأأاد النظأأأأأر يف احلالأأأأأة العحسأأأأأية  (23)19مأأأأأن مشأأأأأروع املأأأأأادة 

   (24)تناولتها جلنة التياغة يف الدورة الستني كما
وخبتأأوه مسأأؤولية الدولأأة فيمأأا يتتأأل بىلعأأل اأأادر عأأن  -38

منظمأأة دوليأأة، وحأأو موضأأوع ينبغأأي تناولأأه يف بأأاب  أأامس جديأأد 
ة إعأأادة اهليحلأأة املقرت أأة يف التقريأأر السأأابع، ركأأز املقأأرر وفقأأاً لعمليأأ

ادأأاه علأأى ردود الىلعأأل ا جيابيأأة للأأدول واملنظمأأات الدوليأأة جتأأاو 
املتتأأأأأألة  28االعتبأأأأأأارات املبتحأأأأأأرة الأأأأأأ  وردت يف مشأأأأأأروع املأأأأأأادة 

وسأأأأؤولية عضأأأأو يف منظمأأأأة دوليأأأأة يف  أأأأال مأأأأنح اأأأأال ية لتلأأأأك 
لإلشأأأأارة  1يغة الىلقأأأرة املنظمأأأة  ولحأأأن ميحأأأن مأأأع ذلأأأأك تنقأأأيح اأأأ

اال أأأتدالل عليهأأأا، علأأأى  أأأو معقأأأول، مأأأن النتأأأامج الأأأ  ميحأأأن  إىل

__________ 

 محرراً حو كاآليت: 15نز مشروع املادة  (22)
املنظمأأأأة الدوليأأأأة عأأأأن فعأأأأل ارتحبتأأأأه منظمأأأأة  مسأأأأؤولية" 

 عضواً فيهااألوىل تحون دولية أ ر  
أن تنشأأف مسأأؤولية املنظمأأة الدوليأأة العضأأو يف منظمأأة "جيأأوا  

املبينأة وفأ  نىلأس األ حأاد فعل ارتحبته املنظمة الثانية، عن دولية أ ر  
  "لدول األعضاء يف منظمة دوليةبشفن ا 29و 28يف املادتني 

 حو كاآليت: 19نز مشروع املادة  (23)
 "التدابأ املضادة 
، تنتىلأأأأأي اأأأأأىلة عأأأأأدد 2الىلقأأأأأرة رحنأأأأأاً بف حأأأأأاد  -1" 

املشأروعية عأأن فعأأل املنظمأة الدوليأأة الأأ   ال يحأون مفابقأأاً اللتأأزاد دويل 
 شأأأحل تأأأدبأاً كأأأان حأأأ ا الىلعأأأل يجتأأأاو دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة أ أأأر ، إذا  

  ما يحون ك لكمن دبل املنظمة الدولية، وبقدر مشروعاً  مضاداً 
ال حيأأأأأأأأ  ملنظمأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأة أن تتخأأأأأأأأ  تأأأأأأأأدابأ  -2" 

مضأأأأادة ضأأأأد دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة عضأأأأو مسأأأأؤولة، إذا أُتيحأأأأت 
لضأأأأأمان امتثأأأأأال الدولأأأأأة  ،وفقأأأأأاً لقواعأأأأأد املنظمأأأأأة ،و أأأأأامل معقولأأأأأة

املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة اللتزاماهتأأا املتعلقأأة بأأالحف عأأن ادأأرق،  أو
 " وباجلرب

بتأيغتها املعتمأدة مؤدتأاً مأن  55لالطالع على نز مشروع املأادة  (24)
)مستنسأأأأأخة؛  Add.1و A/CN.4/L.725ة، انظأأأأأر الو يقأأأأأة طأأأأأر  جلنأأأأأة التأأأأأياغ

 متا ة على املودع الشبحي للجنة، و ام  الدورة الستني( 
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الظأأأرو  ولتوضأأأيح العالدأأأة القاممأأأة بأأأني مأأأنح التأأأال ية للمنظمأأأة 
   (25)وارتحاب الىلعل املعر

وركأأأزت التعليقأأأات املقدمأأأة مأأأن الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة  -39
رميسية، علأى ضأمان بشفن مضمون مسؤولية املنظمة الدولية، بتىلة 

أداء التزاد اجلرب أداًء فعلياً  وبغية معاجلة الشواغل املتتلة بإدرار التأزاد 
تبعي إضايف يوجب اجلرب على الدول أو املنظمات الدولية األعضاء، 

توضح مأا  43ادرتا املقرر اداه إضافة فقرة  انية إىل مشروع املادة 
   (26)29ميحن ا تخالاه أاالً من مشروع املادة 

وتضأأأأأمَّن التقريأأأأأأر السأأأأأأابع، أيضأأأأأاً، أربعأأأأأأة مشأأأأأأاريع مأأأأأأواد  -40
جديدة ُوضعت لتفب  كمجموعأة هناميأة مأن األ حأاد العامأة علأى 
مسأأأأأأامل تتعلأأأأأأ ، علأأأأأأى  أأأأأأد  أأأأأأواء، وسأأأأأأؤولية املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة 
ووسأأأؤولية الأأأدول عأأأن فعأأأل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً اأأأادر عأأأن منظمأأأة 

تعأأأأديالت الالامأأأأة دوليأأأأة  وتشأأأأحل تلأأأأك األ حأأأأاد، مأأأأع إد أأأأال ال
عليهأأأأأا، ا تنسأأأأأا اً للمأأأأأواد املقابلأأأأأة املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن 

 األفعال غأ املشروعة دولياً 
علأأأأى دور القواعأأأأد ادااأأأأة  (27)61وركأأأأز مشأأأأروع املأأأأادة  -41

للقأأأأأأانون الأأأأأأدويل، وأأأأأأا يشأأأأأأمل دواعأأأأأأد املنظمأأأأأأة نىلسأأأأأأها، الأأأأأأ  دأأأأأأد 
احلأأأايل أو اأأأأل القواعأأأأد العامأأأة املنتأأأأوه عليهأأأا يف الأأأأنز  تحمأأأل

حملها  وتتسم تلك القواعد ادااة بفمهية  ااة يف  ياق مشروع 
املأأأواد، نظأأأراً إىل تنأأأوع املنظمأأأات الدوليأأأة وتنأأأوع العالدأأأات الأأأ  دأأأد 

 تقيمها مع أعضامها 

__________ 

 على ما يلي: 28من مشروع املادة  1تنز التيغة اجلديدة للىلقرة  (25)
تقأأأع املسأأأؤولية الدوليأأأة علأأأى الدولأأأة العضأأأو  -1" 

 :يف منظمة دولية
 دتأأأأأأأأدت تىلأأأأأأأأاد  الوفأأأأأأأأاء بأأأأأأأأالتزاد مأأأأأأأأن إذا ")أ( 

التزاماهتأأا الدوليأأة عأأن طريأأ  اال أأتىلادة مأأن مأأنح اأأال ية للمنظمأأة 
 ؛الدولية فيما يتتل ب لك االلتزاد

وارتحبأأأأأت املنظمأأأأأة فعأأأأأالً لأأأأأو ارتحبتأأأأأه تلأأأأأك  ")ب( 
  "الدولة لشحل  رداً ل لك االلتزاد

 حو كاآليت: 43من مشروع املادة  2نز الىلقرة  (26)
  التأأأأزاد األعضأأأأاء أ اميأأأأل الىلقأأأأرة السأأأأابقةال تسأأأأتتبع  -2"

  املضرورة" دوليةالنظمة امل أو ةدولباجلرب جتاو ال

 حو كاآليت: 61نز مشروع املادة  (27)
 داعدة التختيز"

تسأأأأأر  أ حأأأأأاد حأأأأأ و املأأأأأواد  يثمأأأأأا تحأأأأأون وبقأأأأأدر "ال  
 تحأأأأأأأون الشأأأأأأأروط املتتأأأأأأألة بوجأأأأأأأود فعأأأأأأأل غأأأأأأأأ مشأأأأأأأروع دوليأأأأأأأاً  مأأأأأأأا
عن  أو لدولة ،املسؤولية الدولية ملنظمة دولية أو إعمال مضمون أو

لقواعأأد   اضأأعةً  ،اأأادر عأأن منظمأأة دوليأأة  مشأأروع دوليأأاً أفعأأل غأأ
املنفبقأة علأى  ة ااة من دواعد القانون الدويل، مثل دواعد املنظمأ

  "وأعضامها العالدات بني منظمة دولية

لإلفأأأادة بأأأفن مشأأأاريع املأأأواد دأأأد  (28)62وُوضأأأع مشأأأروع املأأأادة  -42
واعأد العامأة للقأانون الأدويل، تتناول بالحامل مجيأع املسأامل املتعلقأة بالق ال

 وحي مسامل دد تتسم باألمهية لد  اديد مسؤولية منظمة دولية 
شأأأأأأرطاً لأأأأأأأ "عأأأأأأدد  (29)63ولقأأأأأأد تضأأأأأأمَّن مشأأأأأأروع املأأأأأأادة  -43

، (30)املتعلقة وسأؤولية الأدول 58ا  الل" يعادل ما ورد يف املادة 
وحأأأأو يقضأأأأي بعأأأأدد املسأأأأاس باملسأأأأامل املتتأأأألة باملسأأأأؤولية الىلرديأأأأة 

 لألشخاه ال ين يتترفون بالنيابة عن منظمة دولية أو دولة  
 59حأأأأو نىلأأأأس نأأأأز املأأأأادة  (31)64ونأأأأُز مشأأأأروع املأأأأادة  -44

، علأأأأأأى الأأأأأأرغم مأأأأأأن أن تقيأأأأأأيم مودأأأأأأف (32)املتعلقأأأأأة وسأأأأأأؤولية الأأأأأأدول
حدة دد يتسم بدرجة أكرب من املنظمات الدولية إااء ميثاق األمم املت

 64 التعقيأأأد مقارنأأأة بتقيأأأيم مودأأأف الأأأدول  ومل يوضأأأع مشأأأروع املأأأادة
ليغفي االلتزامات املستمدة من ميثاق األمم املتحدة مباشرة فحسب 

 بل وليغفي أيضاً تلك ال  ترتتب على درارات جملس األمن 
ونظأأأأأرت اللجنأأأأأة يف التقريأأأأأر السأأأأأابع للمقأأأأأرر ادأأأأأاه يف  -45

املعقأأأأأأأأأودة يف  3009إىل  3006و 3002إىل  2998ا جلسأأأأأأأأأاهت
 أيأأأأأأأأأأأأار/ 22إىل  15أيار/مأأأأأأأأأأأايو ومأأأأأأأأأأأن  8إىل  4الىلرتتأأأأأأأأأأأني مأأأأأأأأأأأن 

 أيأأأأأأأأأأأأأار/ 22املعقأأأأأأأأأأأأأودة يف  3009  ويف اجللسأأأأأأأأأأأأأة 2009 مأأأأأأأأأأأأأايو
 8( و2)4و 2، أ الأأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأة مشأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأواد 2009 مأأأأأأأأايو

 61و 55( و1)28و 19و 18محأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرراً و 15()ب( و2)15و
 التياغة إىل جلنة  64و 63و 62و

 5املعقأأأأأأأأأودة يف  3014ونظأأأأأأأأأرت اللجنأأأأأأأأأة، يف جلسأأأأأأأأأتها  -46
، يف تقريأأر جلنأأة التأأياغة املقأأدد بشأأفن مشأأاريع 2009 زيران/يونيأأه 

واعتمدتأأأأأأأه   55و 19و 18محأأأأأأأرراً و 15و 15و 8و 4و 2املأأأأأأأواد 
__________ 

 حو كاآليت: 62نز مشروع املادة  (28)
 ح و املوادال  ال تنظمها املسؤولية الدولية "مسامل 

ن الأأأأدويل الواجبأأأأة التفبيأأأأ  احأأأأم تظأأأأل دواعأأأأد القأأأأانو " 
عأأأأن فعأأأأل غأأأأأأ  ةدولأأأأ وأدوليأأأأة  ةاملسأأأأامل املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية منظمأأأأ

  "مشروع دولياً بقدر ما ال تحون تلك املسامل منظمة هب و املواد

 حو كاآليت: 63نز مشروع املادة  (29)
 الىلردية ة"املسؤولي

ية دختل ح و املواد بف  مسفلة تتتل باملسؤولية الىلر  "ال 
يتتأأأأر  نيابأأأأة عأأأأن منظمأأأأة  شأأأأخزووجأأأب القأأأأانون الأأأأدويل أل  

  "دولية أو دولة

 37ه ، والتتأأأأويب (الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2001 وليأأأأة  (30)
  185-184و

 حو كاآليت: 64نز مشروع املادة  (31)
 ميثاق األمم املتحدة"

 " ال ختل ح و املواد بف حاد ميثاق األمم املتحدة" 

 37ه ، والتتأأأأويب (الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2001 وليأأأأة  (32)
  185و
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 56و 54واعتمأأأأأأدت يف اجللسأأأأأأة نىلسأأأأأأها، أيضأأأأأأاً، مشاريأأأأأأأع املأأأأأأأواد 
  ويف (33)علمأأأاً يف الأأأدورة السأأأتني، وحأأي مشأأأاريع أُ أأأيَط هبأأأا 60 إىل

، نظأأرت اللجنأأأة 2009متوا/يوليأأه  6، املعقأأودة فأأأي 3015اجللسأأة 
 محأأأأرراً  3و 3يف تقريأأأأر جلنأأأأة التأأأأياغة املقأأأأدد بشأأأأفن مشأأأأاريع املأأأأواد 

واعتمدته  وب لك، تحأون اللجنأة  64و 63و 62و 61( و1)28و
ادة مشروع مأ 66دد اعتمدت، يف القراءة األوىل، جمموعة مؤلىلة من 

 أدناو(  1-بشفن مسؤولية املنظمات الدولية )الىلرع جيم
، 3032إىل  3030واعتمأأأأأأأأأدت اللجنأأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأأاهتا  -47

، التعليقأأأأأات علأأأأأى 2009 ب/أغسأأأأأفس  5و 4و 3املعقأأأأأودة يف 
مشاريع املواد املتعلقة وسؤولية املنظمات الدولية، بتيغتها املعتمدة 

 أدناو(   2-يف القراءة األوىل )الىلرع جيم
 3املعقأأأأأأأأأأودة يف  3030ودأأأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأأأتها  -48

مأأأأأن نظامهأأأأأأا  21إىل  16، عمأأأأأاًل بأأأأأاملواد 2009 ب/أغسأأأأأفس 
األ ا أأي، أن ايأأل مشأأاريع املأأواد )انظأأر الىلأأرع جأأيم أدنأأاو(، عأأن 
طري  األمني العأاد، إىل احلحومأات واملنظمأات الدوليأة لحأي تبأد  

 تلأأأك التعليقأأأات تعليقاهتأأأا ومال ظاهتأأأا عليهأأأا، طالبأأأة إليهأأأا تقأأأدمي
  2011كانون الثاين/يناير   1 واملال ظات إىل األمني العاد الول

أيضأأأأاً، عأأأأن بأأأأال   3030وأعربأأأأت اللجنأأأأة، يف جلسأأأأتها  -49
جورجيأأأو غايأأأا، للمسأأأامهة املتميأأأزة  تقأأأديرحا للمقأأأرر ادأأأاه، السأأأيد

الأأأأ  دأأأأدمها بىلضأأأأل أاا أأأأه العلميأأأأة و ربتأأأأه الوا أأأأعة لأأأأد  معاجلأأأأة 
و مّحن اللجنة من أن ختتتم بنجأاا دراءهتأا األوىل املوضوع، على  

 ملشاريع املواد املتعلقة وسؤولية املنظمات الدولية 

نص مشا يع الموا  المتعلقة بميؤولية المنظمات  -جيم
 التي ا تمدت ـا اللجنـة في القـراءة األولى الدولية 

 نز مشاريع املواد  -1
يرد فيما يلي نز مشأاريع املأواد الأ  اعتمأدهتا اللجنأة يف  -50

 القراءة األوىل  

 ميؤولية المنظمات الدولية 
 الباب األول 
 مقدمة 

 نطاق مشا يع الموا  هذه  -1الما ة 
 تنطبق مشـا يع المـوا  هـذه  لـى الميـؤولية الدوليـة -1 

 الدولي.  للمنظمة الدولية  م الفعل غير المشروع بموجب القانون

__________ 

، 134 ، الىلقأأأأرة(الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2008  وليأأأأة انظأأأأر (33)
 أعالو(  24)احلاشية  Add.1و A/CN.4/L.725والو يقة 

تنطبـــق مشـــا يع المـــوا  هـــذه ليضـــا   لـــى الميـــؤولية  -2 
 الدولية للدولة  م الفعل غير المشروع  وليا  الصا    م منظمة  ولية. 

 المصطلحات الميتخدمة  -2الما ة 
 ألغراض مشا يع الموا  هذه،  
يعنــــي مصــــطلم  المنظمــــة الدوليــــة  منظمــــة منشــــأة  )ل( 

  القــانون الـدولي وتملـر شخصــية بموجـب معاهـدة لو صــر آخـر يحكمـ
ـــة  وليـــة خاصـــة ب ـــا. ويمكـــم لن تشـــمل العضـــوية فـــي المنظمـــات  قانوني

 الدولية، باإلضافة إلى الدوه، كيانات لخرى؛ 
يعنـــي مصـــطلم  قوا ـــد المنظمـــة ، بصـــو ة خاصـــة،  )ب( 

 التـي اإلجـراءاتالصكوك المنشئة والمقـر ات والقـرا ات وغيـر  لـر مـم 
 للمنظمة؛  المنظمة وفقا  لتلر الصكوك، والمما سة الميتقرة تعتمدها

يعني مصطلم  الوكيل  الموظفيم الرسمييم وغيرهم  )ج( 
 مم األشخاص لو الكيانات ممم تتصرف المنظمة بواسطت م. 

 الباب الثاين

 األفعاه غير المشرو ة  وليا  الصا  ة  م
 الدولية  المنظمة

 الىلتل األول 
 مبا ئ  امة 

ميــؤولية المنظمــة الدوليــة  ــم لفعال ــا  -3الما ة 
  وليا   غير المشرو ة

كل فعل غير مشروع  وليا  ترتكب  المنظمة الدولية تترتب  لي   
 الميؤولية الدولية للمنظمة. 

ــــا   -4الما ة  ــــر المشــــروع  ولي  ناصــــر الفعــــل غي
 الدولية  المنظمة الصا    م

ترتكــــب المنظمــــة الدوليــــة فعــــال  غيــــر مشــــروع  وليــــا  إ ا كــــان  
 التصرف المتمثل في  مل لو امتناع  م  مل: 

 إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي؛ دينَ يُ  (ل) 
تلــــــر خرقــــــا  اللتــــــزاع  ولــــــي واقــــــع  لــــــى  يشـــــكلو  ( )ب 

 الدولية.  المنظمة
 الىلتل الثاين

 إسنا  التصرف إلى المنظمة الدولية 
 الدولية  قا دة  امة بشأن إسنا  التصرف إلى المنظمة -5الما ة 

يعتبر تصرف لي ج از لو وكيل تابع للمنظمة الدوليـة    -1 
فــي تأ يــة م امــ  فعــال  صــا  ا   ــم تلــر المنظمــة بمقتضــى القــانون الــدولي، 

 للمنظمة.  بغض النظر  م مركز الج از لو الوكيل بالنيبة
تحديـــد م ـــاع لج زت ــــا  فـــيتطبـــق قوا ـــد المنظمـــة   -2 

 ووكالئ ا. 
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تصـــــرف األج ـــــزة لو الـــــوكالء ممـــــم تضـــــع م تحـــــ   -6الما ة 
 تصرف المنظمة الدولية  ولة لو منظمة  ولية لخرى 

يعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف لي ج از تابع إلحـدى  
الـــدوه لو لي ج ـــاز لو وكيـــل تـــابع لمنظمـــة  وليـــة يوضـــع تحـــ  تصـــرف 
منظمــة  وليــة لخــرى فعــال  صــا  ا   ــم المنظمــة األخيــرة إ ا كانــ  تمــا س 

 الييطرة الفعلية  لى  لر التصرف. 

 تجاوز حدو  اليلطة لو مخالفة التعليمات  -7الما ة 
يعتبر تصرف لي ج ـاز لو وكيـل تـابع لمنظمـة  وليـة فعـال  صـا  ا   ـم  

ـــدولي إ ا تصـــرف الج ـــاز لو الوكيـــل ب ـــذه  القـــانونتلـــر المنظمـــة بموجـــب  ال
 الصفة، و لر حتى إ ا تجاوز التصرف حدو  سلطت  لو كان مخالفا  للتعليمات. 

 التصرف الذي تعترف ب  المنظمة الدولية وتتبنّاه  -8الما ة 
لتصرف الذي ال ييند إلـى المنظمـة الدوليـة، بموجـب المـوا  ا 

اليابقة، يعتبر  لى الرغم مم  لر فعال  صا  ا   م تلر المنظمة الدولية 
بموجــب القــانون الــدولي، إ ا ا ترفــ  المنظمــة بــذلر التصــرف وتبّنتــ ، 

 و لر في حدو  ا تراف ا ب  وتبّني ا ل .

 الىلتل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية 

 وقوع خرق اللتزاع  ولي  -9الما ة 
تخـــرق المنظمـــة الدوليـــة التزامـــا   وليـــا  متـــى يكـــون   -1 

الفعل الصا    ن ا غير مطابق لما يتطلب  من ا  لر االلتزاع، بغض النظر 
  م منشأ االلتزاع وطابع . 

خــرق االلتزامــات الدوليــة التــي قــد  1تشــمل الفقــرة   -2 
 تنشأ بموجب قوا د المنظمة. 

 الدولية  االلتزاع الدولي النافذ الواقع  لى المنظمة -10الما ة 
ال يشكل فعل المنظمة الدولية خرقـا  اللتـزاع  ولـي مـا لـم يكـم  

  لر االلتزاع واقعا   لى المنظمة الدولية وق  حدوث الفعل. 

 االمتدا  الزمني لخرق التزاع  ولي  -11الما ة 
فعــل نتيجــة يقــع خــرق المنظمــة الدوليــة اللتــزاع  ولــي    -1 

 ليس ل  طابع استمرا ي وق  القياع بذلر الفعل، حتى لو استمرت آثا ه. 
فعـل لـ  نتيجـة يمتد خرق المنظمة الدولية اللتزاع  ولـي    -2 

 .  الدولي اللتزاعلطابع استمرا ي طواه فترة استمرا  الفعل وبقائ  غير مطابق 
الدوليـة  يقع خرق اللتزاع  ولي يتطلب مـم المنظمـة  -3 

لن تمنع حـدثا  معينـا   نـد وقـوع  لـر الحـدث، ويمتـد الخـرق طـواه فتـرة 
 االلتزاع.  استمرا  الحدث وبقائ  غير مطابق لذلر

 الخرق المكون مم فعل مركب  -12الما ة 
خـــاله  يقـــع خـــرق المنظمـــة الدوليـــة اللتـــزاع  ولـــي مـــم   -1 

مجمو  ــــا بأن ــــا غيــــر  ُمحــــدف ة فــــي ،سليــــلة ل مــــاه لو امتنــــاع  ــــم ل مــــاه

االمتناع الذي يكون كافيـا  لتشـكيل الفعـل غيـر  مشرو ة، وق  وقوع العمل لو
 العمل.  االمتناع  م حاالت ممما لخذ مع غيره مم األ ماه لو  المشروع إ ا

وفي هذه الحالة يمتد الخرق طـواه كامـل الفتـرة التـي    -2 
تبدل بوقوع لوه  مل لو امتناع فـي اليليـلة، ويظـل ميتمــرا  طالمـا تكـر ت 
 هـذه األ ماه لو حاالت االمتناع تلر وبقي  غير مطابقة لاللتزاع الدولي. 

 الىلتل الرابع 
يتصل بفعل  ولة ميؤولية المنظمة الدولية فيما 

 منظمة  ولية لخرى  لو
تقديم العون لو الميا دة في ا تكاب  -13الما ة 

 مشروع  وليا   فعل غير
ــة لو  ــي تعــيم لو تيــا د  ول منظمــة  تكــون المنظمــة الدوليــة الت

مم جانـب هـذه الدولـة  ، ولية لخرى  لى ا تكاب فعل غير مشروع  وليا  
 ميؤولة  وليا   م  لر إ ا:  األخرى،لو المنظمة 

قامـــ  تلـــر المنظمـــة بـــذلر وهـــي تعلـــم بـــالظروف  )ل(  
 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 

وكـــان هـــذا الفعـــل ســـيكون غيـــر مشـــروع  وليـــا  لــــو  )ب(  
 ا تكبت  تلر المنظمة. 

مما سة التوجي  والييطرة في ا تكـاب  -14الما ة 
 مشروع  وليا   فعل غير

المنظمــة الدوليــة التــي تقــوع بتوجيــ   ولــة لو منظمــة  وليــة تكــون  
مــم  ،لخــرى ومما ســة اليــيطرة  لي ــا فــي ا تكــاب فعــل غيــر مشــروع  وليــا  

 إ ا: الفعل ميؤولة  وليا   م  لر  األخرى،جانب هذه الدولة لو المنظمة 
فعلـــ  تلـــر المنظمـــة  لـــر وهـــي تعلـــم بــــالظروف  )ل(  

 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 
وكـــان هـــذا الفعـــل ســـيكون غيـــر مشـــروع  وليـــا  لــــو  )ب(  

 ا تكبت  تلر المنظمة.

 إكراه  ولة لو منظمة  ولية لخرى  -15لما ة ا
منظمــة  وليــة لخــرى تكــون المنظمــة الدوليــة التــي تكــره  ولــة لو  

 ما ميؤولة   وليا   م  لر الفعل، إ ا:  لى ا تكاب فعل
كان مم شـأن الفعـل، لـوال اإلكـراه، لن يكـون فعـال  غيـر  )ل(  

 مشروع  وليا  صا  ا   م الدولة لو المنظمة الدولية التي مو س  لي ا اإلكراه؛ 
تفعــل وكانــ  المنظمــة الدوليــة التــي تمــا س اإلكــراه  )ب(  

 .  لر وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل

ــــــى -16الما ة   القــــــرا ات واأل ون والتوصــــــيات الموج ــــــة إل
 الدوه والمنظمات الدولية األ ضاء 

تتحمـل المنظمــة الدوليــة الميــؤولية الدوليــة إ ا ا تمــدت    -1 
قــرا ا  يلــزع  ولــة لو منظمــة  وليــة  ضــوا  با تكــاب فعــل يكــون غيــر مشــروع  وليــا  

 ا تكبت  المنظمة األولى ويشكل التفافا   لى التزاع  ولي واقع  لي ا.  لو
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 تتحمل المنظمة الدولية الميؤولية الدولية إ ا:    -2 
ل نــ  لدولــة لو منظمــة  وليــة  ضــو با تكــاب فعــل  )ل(  

ا تكبتـ  المنظمـة األولـى ويشـكل التفافـا   لـى لـو يكون غير مشروع  وليا  
التزاع  ولي واقع  لي ا، لو إ ا لوص  بقياع  ولـة لو منظمـة  وليـة  ضـو 

 با تكاب  لر الفعل؛ 
ـــة الفعـــل  )ب(   ـــة لو المنظمـــة الدولي وا تكبـــ  تلـــر الدول

 . المعني بيبب  لر اإل ن لو تلر التوصية
المعنــــي  ســــواء كــــان الفعــــل 2و 1تنطبــــق الفقرتــــان   -3 
لــم يكــم غيـــر مشــروع  وليـــا  بالنيــبة إلــى الدولـــة لو المنظمــة الدوليـــة  لو

 موج ا  إلي ا.اإل ن  لوالتوصية لو العضو التي يكون القرا  

ميــؤولية المنظمــة الدوليــة العضــو فــي  -17الما ة 
  ولية لخرى  منظمة

، تنشأ ليضـا  الميـؤولية 16إلى  13بالموا  مم  اإلخاله ون  
 فيمـــــا يتعلـــــقالدوليــــة لمنظمـــــة  وليـــــة  ضـــــو فـــــي منظمـــــة  وليـــــة لخـــــرى 

الصــا    ــم تلــر المنظمــة األخــرى بموجــب الشــرو  المبينــة فــي  الفعــلب
 بالنيبة للدوه األ ضاء في منظمة  ولية.  61و 60الما تيم 

 لثر هذا الفصل  -18الما ة 
الفصـــل بالميـــؤولية الدوليـــة للدولـــة لو المنظمـــة ال يخـــل هـــذا  

ـــة  الدوليـــة التـــي ترتكـــب الفعـــل المعنـــي، لو بالميـــؤولية الدوليـــة ألي  ول
 منظمة  ولية لخرى.  لو

 الىلتل ادامس 
 الظروف النافية لعدع المشرو ية 

 الموافقة  -19الما ة 
تؤ ي الموافقة الصحيحة لدولة لو منظمة  وليـة  لـى ا تكـاب  

 وليــة لخــرى لفعــل معــيم إلــى انتفــاء  ـــدع مشــرو ية  لــر الفعـــل منظمــة 
ــــة لو المنظمـــة المواِفقـــة مـــا  اع  لـــر الفعـــل فـــي حـــدو   إزاء تلـــر الدول
 الموافقة.  تلر

 الدفاع  م النفس  -20الما ة 
المنظمــة  تنتفــي صــفة  ــدع المشــرو ية  ــم الفعــل الصــا    ــم 

للـــدفاع  ـــم الـــنفس  مشـــرو ا  الدوليـــة إ ا كـــان هـــذا الفعـــل يشـــكل تـــدبيرا  
 . يكون كذلر بقد  مابموجب القانون الدولي، و 

 التدابير المضا ة  -21الما ة 
، تنتفي صفة  ـدع المشـرو ية 2 هنا  بأحكاع الفقرة   -1 

 م فعل المنظمة الدولية الذي ال يتفق مع التزاع  ولي واجب تجاه  ولـة 
يرا  مضــا ا  اتخــذ وفقــا  لو منظمــة  وليــة لخــرى إ ا كــان الفعــل يشــكل تــدب

للشــرو  الموضــو ية واإلجرائيــة التــي يتطلب ــا القــانون الــدولي، بمــا في ــا 
تلــر الـــوا  ة فـــي الفصـــل الثـــاني مـــم البـــاب الرابـــع فيمـــا يتعلـــق بالتـــدابير 

 . بقد  ما يكون كذلرالمضا ة المتخذة تجاه منظمة  ولية لخرى، و 

ضا ة تجاه ال يجوز لمنظمة  ولية لن تتخذ تدابير م  -2 
، 1بموجـب الشـرو  المبينـة فـي الفقـرة  ، ولة لو منظمة  وليـة  ضـو ميـؤولة

 إال إ ا: 
 غير متنافية مع قوا د المنظمة؛ المضا ة كان  التدابير  )ل(  
ولم تتوافر وسائل مالئمة لحمـل الدولـة لو المنظمـة  )ب(  

الدوليـــة الميـــؤولة، بطريقــــة لخـــرى،  لـــى االمتثــــاه اللتزامات ـــا المتعلقــــة 
 بالكف  م الخرق وبالجبر. 

 القوة القاهرة  -22الما ة 
المنظمــــة  تنتفــــي صــــفة  ــــدع المشــــرو ية  ــــم فعــــل  -1 

 لـــى تلـــر المنظمـــة  الدوليـــة الـــذي ال يكـــون مطابقـــا  اللتـــزاع  ولـــي واقـــع
قـاهرة، لي إلـى حـدوث قـوة ال سـبيل  كان  لر الفعل  اجعا  إلـى قـوة إ ا

 ـــــــــم ســـــــــيطرة تلـــــــــر  انخرجـــــــــيحـــــــــدث فجـــــــــائي  إلـــــــــى مقاومت ـــــــــا لو
يجعــــل ل اء  لــــر االلتــــزاع، فــــي ظــــل الظــــروف القائمــــة،  ممــــا المنظمــــة،

 ميتحيال  ما يا . 
 : 1ال تنطبق الفقرة   -2 
ــــة القــــوة ال )ل(   ــــ  حال قــــاهرة قــــد تيــــبب في ــــا، إ ا كان

بشكل منفر  لو باالقتران مع  وامل لخرى، تصـرف المنظمـة التـي تحـت  
 ب ا؛ لو 

 إ ا تحمل  المنظمة تبعة نشوء تلر الحالة.  )ب(  

 حالة الشدة  -23الما ة 
تنتفــــي صــــفة  ــــدع المشــــرو ية  ــــم فعــــل المنظمــــة   -1 

تلـــر المنظمـــة الدوليـــة الـــذي ال يكـــون مطابقـــا  اللتـــزاع  ولـــي واقـــع  لـــى 
لـــــم تكـــــم لـــــدى مرتكـــــب الفعـــــل المـــــذكو ، وهـــــو فـــــي حالـــــة شـــــدة،  إ ا

معقولــة لخــرى إلنقــا  حياتــ  لو حيــاة األشــخاص اةخــريم الموكلــة  طريقــة
   ايت م.  إلي 
 : 1ال تنطبق الفقرة   -2 
إ ا كانــــ  حالــــة الشــــدة قــــد تيــــبب في ــــا، بشــــكل  )ل(  

 ظمة التي تحت  ب ا؛ لو منفر  لو باالقتران مع  وامل لخرى، تصرف المن
إ ا كــان مــم المحتمــل لن يــؤ ي الفعــل المعنــي إلــى  )ب(  

 حدوث خطر مماثل لو خطر لكبر. 

 حالة الضرو ة  -24الما ة 
ـــة الضـــرو ة    -1  ـــة لن تحـــت  بحال ال يجـــوز لمنظمـــة  ولي

التـزاع  ولـي واقـع  لـى كمبر  لنفي  دع المشرو ية  م فعل ال يتفق مـع 
  ا كان الفعل: تلر المنظمة إال إ

ــــــاع هــــــذه المنظمــــــة لــــــد ء  )ل(   هــــــو الوســــــيلة الوحيــــــدة لم
ــــدولي ككــــل،  خطــــر جيــــيم ووشــــير يت ــــد  مصــــلحة لساســــية للمجتمــــع ال
تكــون لتلــر المنظمــة، بمــا يتماشــى مــع القــانون الــدولي، م مــة حمايــة   نــدما

 تلر المصلحة؛ 
وال يُعطل  لى نحو جيـيم مصـلحة لساسـية للدولـة  )ب(  

 لو الدوه التي كان االلتزاع قائما  تجاه ا، لو للمجتمع الدولي ككل. 
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ــة حــاه لمنظمــة  وليــة لن تحــت  بحالــة   -2  ال يجــوز بأي
 الضرو ة كمبر  لنفي  دع المشرو ية: 

إ ا كــــان االلتــــزاع الــــدولي المعنــــي ييــــتبعد إمكانيــــة  )ل(  
 لضرو ة؛ لو االحتجاج با

 إ ا كان  المنظمة قد لس م  في حدوث حالة الضرو ة.  )ب( 

 اةمرةاالمتثاه للقوا د  -25الما ة 
لــيس فــي هــذا الفصــل مــا ينفــي صــفة  ــدع المشــرو ية  ــم لي  

فعل مم لفعاه المنظمـة الدوليـة ال يتفـق مـع التـزاع ناشـض بمقتضـى قا ـدة 
 مم القوا د العامة للقانون الدولي.  آمرة

 نتائ  االحتجاج بظرف ناف لعدع المشرو ية  -26الما ة 
االحتجـــاج بظـــرف نـــاف لعـــدع المشـــرو ية وفقـــا  ل ـــذا الفصـــل  
 يخل بما يلي:  ال
االمتثاه لاللتزاع المعني، إ ا لـم يعـد الظـرف النـافي  )ل(  

 ؛ بقد  ما لم يعد قائما  و  ،لعدع المشرو ية قائما  
ما يــة تيــبب في ــا ميــألة التعــويض  ــم لي خيــا ة  )ب(  

 . المعني الفعل
 الباب الثالث 

 مضمون الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 الىلتل األول 
 مبا ئ  امة 

 النتائ  القانونية للفعل غير المشروع  وليا   -27الما ة 
تنطــوي الميــؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة التــي تترتــب  لــى فعــل غيــر  

 مشروع  وليا  طبقا  ألحكاع الباب الثاني  لى النتائ  القانونية المبينة في هذا الباب. 

 استمرا  واجب الوفاء  -28الما ة 
ال تمس النتائ  القانونية لفعل غير مشروع  وليـا  بموجـب هـذا  

المنظمـــة الدوليـــة الميـــؤولة فيمـــا يتعلـــق بالوفـــاء  البـــاب باســـتمرا  واجـــب
 بااللتزاع الذي ُخرق. 

 الكف و دع التكرا   -29الما ة 
 لــى المنظمـــة الدوليــة الميـــؤولة  ــم الفعـــل غيــر المشـــروع  وليـــا   

 التزاع بأن: 
 تكف  م الفعل، إ ا كان ميتمرا ؛  )ل(  
تقـــــــدع التأكيـــــــدات والضـــــــمانات المالئمـــــــة بعـــــــدع  )ب(  

 ا ، إ ا اقتض  الظروف  لر. التكر 

 الجبر  -30الما ة 
ـــــالجبر   -1   لـــــى المنظمـــــة الدوليـــــة الميـــــؤولة التـــــزاع ب

 الكامل للضر  الناجم  م الفعل غير المشروع  وليا . 

معنويــة،  يشــمل الضــر  لي خيــا ة، ما يــة كانــ  لو  -2 
 تنجم  م الفعل غير المشروع  وليا  الذي ترتكب  المنظمة الدولية. 

  دع جواز االحتجاج بقوا د المنظمة  -31الما ة 
ـــــة الميـــــؤولة لن تيـــــتند   -1  ال يجـــــوز للمنظمـــــة الدولي

لحكـــاع قوا ـــدها لتبريـــر  ـــدع االمتثـــاه اللتزامات ـــا القائمـــة بموجـــب  إلـــى
 الباب. هذا

ــــــــرة   -2  بانطبــــــــاق قوا ــــــــد المنظمــــــــة  1ال تخــــــــّل الفق
ه والمنظمــــــات فيمــــــا يتعلــــــق بميــــــؤولية المنظمــــــة تجــــــاه الــــــدو  الدوليــــــة
 في ا.  األ ضاء

 نطاق االلتزامات الدولية المبينة في هذا الباب  -32الما ة 
يمكم لن تكون االلتزامـات التـي تقـع  لـى المنظمـة   -1 

الدوليـــة الميـــؤولة والمبينـــة فـــي هـــذا البـــاب واجبـــة تجـــاه منظمـــة لخـــرى 
ــــر، لو تجــــاه المجتمــــع الــــدولي ككــــل لو ــــر، لو  ولــــة لو لكث تبعــــا ،  ،لكث

خــــاص، لطبيعــــة االلتــــزاع الــــدولي ومضــــمون  وللظــــروف التــــي وقــــع  بوجــــ 
 الخرق.  في ا

ال يخــل هــذا البــاب بــأي حــق ينشــأ نتيجــة للميــؤولية    -2 
الدولية إلحدى المنظمات الدولية وقد يترتب مباشـرة ألي شـخص لو كيـان 

 آخر مم غير الدوه لو المنظمات الدولية. 

 الىلتل الثاين 
 جبر الضر  

 لشكاه الجبر  -33الما ة 
يكــون الجبــر الكامــل للضــر  النــاجم  ــم الفعــل غيــر المشــروع  

 وليا   م طريق الر  والتعويض والترضية، سواء بأحدها لو بـالجمع بين ـا، 
 وفقا  ألحكاع هذا الفصل. 

 الر   -34الما ة 
ــا     لــى المنظمــة الدوليــة الميــؤولة  ــم فعــل غيــر مشــروع  ولي

التزاع بالر ، لي إ ا ة الحالة إلى ما كانـ   ليـ  قبـل ا تكـاب الفعـل غيـر 
 المشروع، بشر  لن يكون هذا الر  وبقد  ما يكون: 

 غير ميتحيل ما يا ؛  )ل(  
غيــر ميــتتبع لعــبء ال يتناســب إطالقــا  مــع المنفعــة  )ب(  

 الر  بدال  مم التعويض.  المتأتية مم

 التعويض  -35الما ة 
ــــر   -1  ــــة الميــــؤولة  ــــم فعــــل غي  لــــى المنظمــــة الدولي

مشروع  وليا  التزاع بالتعويض  م الضر  النات   م هذا الفعـل، فـي حـاه 
  دع إصالح هذا الضر   م طريق الر . 

يغطـــي التعـــويض لي ضـــر  يكـــون قـــابال  للتقيـــيم مـــم   -2 
الناحيــة الماليــة، بمــا فــي  لــر الكيــب الفائــ  وبالقــد  الــذي يمكــم بــ  

 إثبات هذا الكيب الفائ . 
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 الترضية  -36الما ة 
ــــر   -1  ــــة الميــــؤولة  ــــم فعــــل غي  لــــى المنظمــــة الدولي

لفعـل مشروع  وليا  التزاع بتقديم ترضية  م الضر  الذي ترتب  لى هـذا ا
 إ ا كان يتعذ  إصالح هذا الضر   م طريق الر  لو التعويض. 

ــــالخرق  -2   ،يجــــوز لن تتخــــذ الترضــــية شــــكل اإلقــــرا  ب
 التعبير  م األسف، لو اال تذا  الرسمي، لو لي شكـل آخر مناسب.  لو
ــة مـــــع الضـــــر ،    -3  ــة غيـــــر متناسبــــ يجـــــب لال تكـــــون الترضيــــ

 يجوز لن تتخذ شكال  مذال  للمنظمـة الدولية الميؤولة.  وال

 الفائدة  -37الما ة 
تــــــــدفع  نــــــــد االقتضــــــــاء فائــــــــدة  لــــــــى لي مبلــــــــغ   -1 

واجــــب الــــدفع بمقتضــــى هــــذا الفصــــل مــــم لجــــل ضــــمان الجبــــر  لصــــلي
ويحـــــد  ســـــعر الفائـــــدة وطريقـــــة الحيـــــاب  لـــــى نحـــــو يحقـــــق  الكامـــــل.

 النتيجة.  تلر
يبدل سريان الفائدة مم التا يخ الذي كـان يجـب فيـ    -2 

  فع المبلغ األصلي حتى تا يخ الوفاء بالتزاع الدفع. 

 المياهمة في الضر   -38الما ة 
ترا ــــى،  نــــد تحديــــد الجبــــر، الميــــاهمة فــــي الضــــر  بالفعــــل  
التقصــير،  ــم  مــد لو إهمــاه، مــم جانــب الدولــة لو المنظمــة الدوليــة  لو

 لتمس لـ  الجبر. شخص لو كيان يُ المضرو ة لو لي 

 ضمان األ اء الفعاه لاللتزاع بالجبر  -39 الما ة
 لــــــــى ل ضــــــــاء المنظمــــــــة الدوليــــــــة الميــــــــؤولة لن يتخــــــــذوا،  

لقوا ــــــد المنظمــــــة، جميــــــع التــــــدابير المناســــــبة لتزويــــــد المنظمــــــة  وفقــــــا  
التــي تمكن ــا مــم الوفــاء بالتزامات ــا بموجــب هــذا الفصــل  لــى  بالوســائل

 نحو فّعاه. 

 الىلتل الثالث 
اإلخاله الجييم بااللتزامات الناشئة  م قوا د 

 مم القوا د العامة للقانون الدولي  آمرة
 نطاق انطباق هذا الفصل  -40الما ة 

ييري هذا الفصل  لـى الميـؤولية الدوليـة المترتبـة   -1 
ــة بــالتزاع ناشــض بموجــب   لــى اإلخــاله الجيــيم مــم جانــب منظمــة  ولي

 مم القوا د العامة للقانون الدولي.  آمرةقا دة 
يكون اإلخاله ب ذا االلتزاع جييما  إ ا كان ينطـوي   -2 

جيــيم لو من جــي  ــم الوفــاء بــااللتزاع مــم جانــب المنظمــة  تقصــير لــى 
 الدولية الميؤولة. 

نتــائ  معينــة مترتبــة  لــى اإلخــاله الجيــيم بأحــد  -41الما ة 
 االلتزامات المقر ة بموجب هذا الفصل 

تتعاون الدوه والمنظمات الدولية في سبيل وضع حـد،    -1 
 .  40المقصو  في الما ة  بالمعنىبالوسائل المشرو ة، ألي إخاله جييم 

ـــــــة بشـــــــر ية   -2  ـــــــة لو منظمـــــــة  ولي ـــــــرف لي  ول ال تعت
، 40وضــع نــاجم  ــم إخــاله جيــيم بــالمعنى المقصــو  فــي المــا ة  لي
 تقدع لي  ون لو ميا دة للحفاظ  لى  لر الوضع.  وال
ال تخــل هــذه المــا ة بالنتــائ  األخــرى المشــا  إلي ــا   -3 

ية قـد تترتـب بمقتضـى القـانون الـدولي بأي نتائ  إضـاففي هذا الباب وال 
 .  لى اإلخاله الذي ينطبق  لي  هذا الفصل

 الباب الرابع 
 إ ماه الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية 

 الىلتل األول 
 االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية 

احتجــــاج الدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة  -42الما ة 
 المضرو ة بالميؤولية 

يحق للدولة لو المنظمة الدولية، بصفت ا  ولة لو منظمة  ولية  
مضـرو ة، لن تحـت  بميـؤولية منظمـة  وليــة لخـرى إ ا كـان االلتـزاع الــذي 

 ُخرق واجبا : 
 تجاه تلر الدولة لو تلر المنظمة الدولية بمفر ها؛  )ل(  
تجاه مجمو ة مم الدوه لو المنظمـات الدوليـة مـم  )ب(  

ــ ــدولي  بين ــا تلــر الدول ــة، لو تجــاه المجتمــع ال ة لو تلــر المنظمــة الدولي
 ككل، وكان خرق االلتزاع: 

يؤثر بوج  خاص  لى تلر الدولة لو تلـر المنظمـة  ‘1‘ 
 الدولية؛ لو 

ـــــدوه  ‘2‘   ا طـــــابع يغيـــــر جـــــذ يا  مـــــم وضـــــع جميـــــع ال
ـــة والمنظمـــات  ـــي يكـــون االلتـــزاع الدولي األخـــرى الت

 واجبا  تجاه ا فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بااللتزاع. 

 المضرو ة  اإلبالغ بمطالبة الدولة لو المنظمة الدولية -43الما ة 
تقــــوع الدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة المضــــرو ة التــــي   -1 

 تحت  بميؤولية منظمة  ولية لخرى بإبالغ تلر المنظمة بمطالبت ا. 
يجـــــوز للدولـــــة لو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرو ة لن   -2 

 تحد  بشكل خاص: 
ــي لن تتبعــــــ  المنظمــــــة الدوليــــــة  )ل(   التصــــــرف الــــــذي ينبغـــــ

 الميؤولة لوقف الفعل غير المشروع إ ا كان ال يزاه ميتمرا ؛ 
الشكل الـذي ينبغـي لن يتخـذه الجبـر وفقـا  ألحكـاع  )ب(  

 الباب الثالث. 

 المطالبات  مقبولية -44الما ة 
ـــــة المضـــــرو ة لن تحـــــت  بميـــــؤولية   -1  ال يجـــــوز للدول

ـــة وفقـــا  للقوا ـــد الواجبـــة التطبيـــق  المنظمـــة الدوليـــة إ ا لـــم تقـــدفع المطالب
 يتعلق بجنيية المطالبات.  فيما
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إ ا انطبقـــــــ   لـــــــى المطالبـــــــة قا ـــــــدة اســـــــتنفا  ســـــــبل    -2 
ــرو ة لن تحـــت  المحليـــةاالنتصـــاف  ، ال يجـــوز للدولـــة لو المنظمـــة الدوليـــة المضــ

بميــؤولية منظمــة  وليـــة لخــرى إ ا لــم ُتيــتنفد جميــع ســبل االنتصــاف المتــوافرة 
 والفعالة التي تتيح ا هذه المنظمة. 

 سقو  الحق في االحتجاج بالميؤولية  -45الما ة 
 ال يجوز االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية:  
 ا تنازلــــ  الدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة المضــــرو ة إ )ل(  

 تنازال  صحيحا   م المطالبة؛ 
إ ا ا ُتبـر لن الدولـة لو المنظمـة الدوليـة المضــرو ة،  )ب(  

ـــى ســـقو  حق ـــا فـــي  بيـــبب تصـــرف ا، قـــد وافقـــ  موافقـــة  صـــحيحة  ل
 المطالبة.  تقديم

 تعد  الدوه لو المنظمات الدولية المضرو ة  -46الما ة 
ــر    نــدما تتضــر   ــدة  وه لو منظمــات  وليــة مــم نفــس الفعــل غي

المشــروع  وليــا  الــذي قامــ  بــ  منظمــة  وليــة مــا، يجــوز لكــل  ولــة لو منظمــة 
  ـــم وليـــة مضـــرو ة لن تحـــت ، بصـــو ة منفصـــلة، بميـــؤولية المنظمـــة الدوليـــة 

 الفعل غير المشروع  وليا . 

 يؤولة تعد  الدوه لو المنظمات الدولية الم -47الما ة 
ـــة ميـــؤولة مـــع  ولـــة   -1   نـــدما تكـــون المنظمـــة الدولي
لكثر، لو منظمة  ولية لخرى لو لكثر،  ـم نفـس الفعـل غيـر المشـروع  لو

منظمــة  وليــة فيمــا يتعلــق   وليــا ، يجــوز االحتجــاج بميــؤولية كــل  ولــة لو
 ب ذا الفعل. 

، كما فـي الحالـة التبعيةاالحتجاج بالميؤولية  يجوز  -2 
االحتجـاج بالميـؤولية  بقد  مـا لـم يـؤ ، 61المنصوص  لي ا في الما ة 

 الرئييية إلى الجبر. 
 : 2و 1الفقرتان   -3 
ـــةال تجيـــزان  )ل(   ـــة لو منظمـــة  ولي مضـــرو ة لن  ألي  ول

 تيتر ، بواسطة التعويض، لكثر مم قيمة الضر  الذي تكبدت ؛ 
دولـة لو المنظمـة الدوليـة ال تخالن بمـا قـد يكـون لل )ب(  

التي تجبر الضر  مـم حـق فـي الرجـوع  لـى الـدوه لو المنظمـات الدوليـة 
 الميؤولة األخرى. 

االحتجاج بالميؤولية مم جانـب  ولـة لو منظمـة  -48الما ة 
  ولية غير الدولة لو المنظمة الدولية المضرو ة

ــــــة   -1  ــــــر الدول ــــــة غي ــــــة لو منظمــــــة  ولي يحــــــق ألي  ول
ــة لخــرى  لو المنظمــة الدوليــة المضــرو ة لن تحــت  بميــؤولية منظمــة  ولي

إ ا كـــان االلتـــزاع الـــذي ُخـــرق واجبـــا  تجـــاه مجمو ـــة مـــم  4وفقـــا  للفقـــرة 
ــة لو المنظمــة التــي تحــت   ــة، مــم بين ــا الدول الــدوه لو المنظمــات الدولي

 بالميؤولية، وكان الغرض من  هو حماية مصلحة جما ية للمجمو ة. 
ألي  ولــــة غيــــر الدولــــة المضــــرو ة لن تحــــت  يحــــق   -2 

إ ا كـان االلتـزاع الـذي خـرق واجبـا   4بميؤولية منظمة  ولية وفقا  للفقـرة 
 تجاه المجتمع الدولي ككل. 

ـــــة   -3  ـــــةيحـــــق ألي منظمـــــة  ولي ـــــر المنظمـــــة الدولي  غي
إ ا كـان  4مضرو ة لن تحت  بميؤولية منظمة  ولية لخرى وفقـا  للفقـرة ال

ـــدولي ككـــل وكـــان صـــون  ـــا  تجـــاه المجتمـــع ال ـــزاع الـــذي ُخـــرق واجب االلت
االلتــزاع الــذي خــرق ينــد ج ييــتند إلي ــا مصــلحة المجتمــع الــدولي التــي 

 ضمم وظائف المنظمة الدولية التي تحت  بالميؤولية. 
منظمة  ولية يحـق ل ـا لن تحـت  يجوز ألي  ولة لو   -4 

لن تطلب إلى المنظمة الدولية  3إلى  1بالميؤولية بموجب الفقرات مم 
 الميؤولة ما يلي: 

ــــديم  ( ل)  ــــا  وتق ــــر المشــــروع  ولي ــــل غي الكــــف  ــــم الفع
 ؛ 29لما ة لتأكيـدات وضمانـات بعـدع التكرا  وفقا  

لصــالم الوفـاء بـااللتزاع بـالجبر وفقــا  للبـاب الثالـث و  )ب(  
الدولة لو المنظمة الدوليـة المضـرو ة لو الج ـات الميـتفيدة مـم االلتـزاع 

 الذي خرق. 
ــــة لو المنظمــــة الدوليــــة    -5  ــرو  احتجــــاج الدول ــــق شـــ تنطب

 لــــى  45، و2 ، الفقــــرة44و 43المضــــرو ة بالميــــؤولية بموجــــب المــــوا  
ــة لو ــة التــي يحــق  االحتجــاج بالميــؤولية مــم جانــب الدول ل ــا المنظمــة الدولي

 .  4إلى  1 لر بموجب الفقرات مم 

 نطاق هذا الباب  -49الما ة 
ال يخل هذا الباب بحق لي شخص لو كيان مم غير الدوه لو  

 المنظمات الدولية في االحتجاج بالميؤولية الدولية لمنظمة  ولية. 

 الىلتل الثاين
 التدابير المضا ة 

 موضوع التدابير المضا ة وحدو ها  -50الما ة 
ـــــة ال   -1  ـــــة المضـــــرو ة يجـــــوز للدول لو المنظمـــــة الدولي

ميــؤولة  ــم فعــل  المضــرو ة لن تتخــذ تــدابير مضــا ة تجــاه منظمــة  وليــة
لغرض واحد هـو حمـل هـذه المنظمـة  لـى االمتثـاه إال غير مشروع  وليا  

 اللتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث. 
ــــدابير المضــــا ة  لــــى  ــــدع الوفــــاء  -2  فــــي  تقتصــــر الت

المنظمـة الدوليـة المّتِخـذة  الوق  الحاضر بااللتزامـات الدوليـة للدولـة لو
 الميؤولة.  للتدابير تجاه المنظمة الدولية

تخذ التدابير المضا ة، قد  اإلمكان، بطريقة تتـيم تُ   -3 
 استئناف الوفاء بااللتزامات المعنية. 

تحـد تخذ التدابير المضا ة، قد  اإلمكان، بطريقة تُ   -4 
 لوظائف ا.  آثا ها  لى مما سة المنظمة الدولية الميؤولة مم

 الدولية  التدابير المضا ة التي يتخذها ل ضاء المنظمة -51الما ة 
ال يجــــوز للدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة المضــــرو ة العضــــو فــــي  

منظمة  ولية ميؤولة لن تتخذ تدابير مضا ة بحق تلر المنظمة بموجـب 
 الشرو  المبينة في هذا الفصل، إال إ ا: 

ـــ  التـــدابير  )ل(   ـــر متنافيـــة مـــع قوا ـــد المضـــا ة كان غي
 المنظمة؛ 
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لميؤولة، لم تتوافر وسائل مالئمة لحمل المنظمة او  )ب(  
 بطريقة لخرى،  لى االمتثاه اللتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث. 

 االلتزامات التي ال تتأثر بالتدابير المضا ة  -52الما ة 
 ال تمس التدابير المضا ة بما يلي:   -1 
ـــاق األمـــم المتحـــدة  )ل(   ـــ  فـــي ميث ـــزاع المنصـــوص  لي االلت

 باالمتناع  م الت ديد باستعماه القوة لو استعمال ا فعال ؛ 

 االلتزامات المتعلقة بحماية حقوق اإلنيان األساسية؛  )ب(  

االلتزامـــــــات  ات الطـــــــابع اإلنيـــــــاني التـــــــي تمنـــــــع  )ج(  
 األ ماه االنتقامية؛ 

مـم  آمـرةااللتزامات األخرى القائمة بموجب قوا د  ) (  
 القوا د العامة للقانون الدولي. 

ى الدولــة لو المنظمــة الدوليــة المضــرو ة التــي ال تعَفــ  -2 
 تتخذ تدابير مضا ة مم الوفاء بالتزامات ا: 

القائمـــــــة بموجـــــــب لي إجـــــــراء لتيـــــــوية المناز ـــــــات  )ل(  
الدوليــــة المضــــرو ة وبــــيم المنظمــــة مطبقــــا  بــــيم الدولــــة لو المنظمــــة  يكــــون
 الميؤولة؛  الدولية

المتعلقـــــة بصـــــون لي حرمـــــة لـــــوكالء المنظمـــــة الدوليـــــة  )ب(  
 الميؤولة ولماكم  مل تلر المنظمة ومحفوظات ا ووثائق ا. 

 التناسب  -53الما ة 
يجب لن تكون التدابير المضا ة متناسبة مع الضـر  المتكبـد،  

جيـــــامة الفعــــــل غيـــــر المشــــــروع  وليــــــا   لـــــى لن توضــــــع فـــــي اال تبــــــا  
 المعنية.  والحقوق

 الشرو  المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضا ة  -54الما ة 
المنظمــة  قبـل اتخـا  تـدابير مضـا ة، تقـوع الدولـة لو  -1 

 الدولية المضرو ة بما يلي: 
تطلب مم المنظمـة الدوليـة الميـؤولة، وفقـا  للمـا ة  )ل(  

 ات ا المقر ة بموجب الباب الثالث؛ ، الوفاء بالتزام43
ُتخطــر المنظمــة الدوليــة الميــؤولة بــأي قــرا  باتخــا   )ب(  

 تدابير مضا ة، وتعرض  لي ا التفاوض مع ا. 
المنظمـة  )ب(، يجـوز للدولـة لو1بالرغم مم الفقرة   -2 

الدوليـــــــة المضـــــــرو ة لن تتخــــــــذ التـــــــدابير المضــــــــا ة العاجلـــــــة الالزمــــــــة 
 حقوق ا.  لحفظ

ال يجـــــوز اتخـــــا  تـــــدابير مضـــــا ة، وإ ا كانـــــ  قـــــد   -3 
 اتخذت وجب تعليق ا  ون تأخير ال مبر  ل : 

 إ ا توقف الفعل غير المشروع  وليا ؛  )ل(  
ــــة  )ب(   ــــى محكمـــــة لو هيئ ــــزاع معروضــــا   ل وإ ا كــــان الن

 قضائيـة مخّولة سلطـة إصدا  قرا ات ملزمة للطرفيم. 
ذ المنظمـــة الدوليــــة إ ا لـــم تنفــــ 3ال تنطبـــق الفقــــرة   -4 

 الميؤولة إجراءات تيوية النزاع بحيم نية. 

 إن اء التدابير المضا ة -55الما ة 
تُن ى التدابير المضا ة حالما تمتثل المنظمة الدولية الميؤولة  

ــــر  ــــل غي ــــث فيمــــا يتصــــل بالفع ــــاب الثال ــــر ة بموجــــب الب اللتزامات ــــا المق
 المشروع  وليا . 

المتخــــــذة مــــــم جانــــــب كيــــــان خــــــالف التــــــدابير  -56الما ة 
 لو المنظمة الدولية المضرو ة  الدولة

ال يخــل هــذا الفصــل بحــق لي  ولــة لو منظمــة  وليــة، يجــوز ل ــا  
االحتجـاج بميـؤولية منظمـة  48مم الما ة  3إلى  1بموجب الفقرات مم 

 ولية، فـي اتخـا  تـدابير مشـرو ة ضـد تلـر المنظمـة الدوليـة ضـمانا  لوقـف 
لصالم الطرف المضرو  لو لصالم الميـتفيديم مـم االلتـزاع  الخرق وللجبر
 الذي خرق. 

 الباب ادامس 
ميؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صا    م 

  ولية  منظمة
تقديم  ولة للعون لو الميا دة إلى منظمة  ولية في  -57الما ة 

 ا تكاب فعل غير مشروع  وليا  
تكون الدولة التي تعاون لو تيا د منظمة  وليـة  لـى ا تكـاب  

فعـل غيـر مشـروع  وليــا  مـم جانـب هـذه األخيــرة ميـؤولة  ـم  لـر  وليــا  
 إ ا: 

فعلــــ  تلـــــر الدولــــة  لـــــر وهــــي تعلـــــم بـــــالظروف  )ل(  
 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 

وكـــان هـــذا الفعـــل ســـيكون غيـــر مشـــروع  وليـــا  لــــو  )ب(  
 تلر الدولة.  ا تكبت 

مما ســـة  ولـــة للتوجيـــ  واليـــيطرة فـــي ا تكـــاب  -58الما ة 
 منظمة  ولية لفعل غير مشروع  وليا  

تكون الدولة التي تقوع بتوجي  منظمـة  وليـة ومما سـة اليـيطرة  
 لي ا في ا تكاب فعل غير مشروع  وليا  مم جانب هذه األخيرة ميؤولة 

  م  لر الفعل  وليا  إ ا: 
فعلــــ  تلـــــر الدولــــة  لـــــر وهــــي تعلـــــم بـــــالظروف  )ل(  

 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 
وكـــان هـــذا الفعـــل ســـيكون غيـــر مشـــروع  وليـــا  لــــو  )ب(  

 ا تكبت  تلر الدولة. 

 إكراه  ولة لمنظمة  ولية  -59الما ة 
مــا تكــون الدولــة التــي ُتكــرِه منظمــة  وليــة  لــى ا تكــاب فعــل  

 ميؤولة  وليا   م  لر الفعل إ ا: 

كـــــان الفعـــــل، لـــــوال اإلكـــــراه، ســـــيكون فعـــــال  غيـــــر  )ل(  
 مشروع  وليا  صا  ا   م تلر المنظمة الدولية؛ 

وكانــــــ  تلــــــر الدولــــــة تقــــــوع بــــــذلر وهــــــي تعلــــــم  )ب(  
 بالظروف المحيطة بالفعل. 
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 ميــؤولية الدولـــة العضـــو التـــي تيـــعى إلـــى -60ما ة ال
 االمتثاه  تفا ي

تقـــع الميـــؤولية الدوليــــة  لـــى الدولــــة العضـــو فــــي    -1 
منظمـــة  وليـــة إ ا ســـع  هـــذه الدولـــة إلـــى تفـــا ي االمتثـــاه اللتـــزاع مـــم 
التزامات ا الدولية  م طريق االسـتفا ة مـم وجـو  صـالحية لـدى المنظمـة 
فيما يتصل بموضـوع  لـر االلتـزاع، فتـدفع المنظمـة بـذلر إلـى ا تكـاب 

 لشكل خرقا  لذلر االلتزاع.  فعل لو ا تكبت  تلر الدولة

سواء لكان الفعل المعنـي فعـال  غيـر  1تيري الفقرة   -2 
 . لم يكم كذلرمشروع  وليا  بالنيبة إلى المنظمة الدولية لع 

ــة العضــو فــي منظمــة  وليــة  ــم -61الما ة   ميــؤولية الدول
 فعل غير مشروع  وليا  ترتكب  تلر المنظمة 

، تتحمـــل 60إلـــى  57الموا  بـــمـــع  ـــدع اإلخـــاله   -1 
الدولــة العضــو فــي منظمــة  وليــة الميــؤولية  ــم فعــل غيــر مشــروع  وليــا  

 ترتكب  تلر المنظمة إ ا: 
 لوقبل  الميؤولية  م  لر الفعل؛  )ل(  
 جعل  الطرف المضرو  يعتمد  لى ميؤوليت ا.  )ب(  
للدولــة، التـــي  الدوليــةيفتــرض لن تكــون الميـــؤولية   -2 

 ، ميؤولية تبعية. 1تنشأ وفقا  للفقرة 

 لثر هذا الباب  -62الما ة 
ال ُيخـــل هـــذا البـــاب بالميـــؤولية الدوليـــة التـــي تقـــع، بموجـــب  

لحكاع لخرى مم لحكاع مشا يع الموا  هذه،  لـى المنظمـة الدوليـة التـي 
 ترتكب الفعل المعني لو  لى لي منظمة  ولية لخرى. 

 الباب السادس 
 لحكاع  امة 

 قا دة التخصيص  -63الما ة 
ال تيـــري هــــذه المــــوا  حيثمـــا تكــــون، وبقــــد  مـــا تكـــــون، الشـــــرو   

إ مـاه الميـؤولية الدوليـة  المتعلقة بوجو  فعل غير مشروع  وليا ، لو مضـمون لو
ـــةل ـــر مشـــروع  وليـــا  صـــا    ـــم إحـــدى للو  ،لمنظمـــة الدولي ـــة  ـــم فعـــل غي لدول

لقوا ــد خاصــة مــم قوا ــد القــانون الــدولي، بمــا فــي  المنظمــات الدوليــة، خاضــعة  
  لر قوا د المنظمة المطبقة  لى العالقات بيم المنظمة الدولية ول ضائ ا. 

ميــائل الميــؤولية الدوليــة التــي ال تنظم ــا  -64الما ة 
 الموا   هذه

ــــق ســــا ية  لــــى   ــــة التطبي ــــانون الــــدولي الواجب تظــــل قوا ــــد الق
لمنظمــة الدوليــة لو الدولــة  ــم الفعــل غيــر الميــائل المتعلقــة بميــؤولية ا

 المشروع  وليا  بقد  ما ال تنظم ا هذه الموا . 

 الميؤولية الفر ية  -65الما ة 
ـــة   ـــأي ميـــألة تتصـــل بالميـــؤولية الفر ي ال تخـــل هـــذه المـــوا  ب

ـــى لي  ـــدولي  ل ـــة بموجـــب القـــانون ال ـــة   ـــم  شـــخصالمترتب يتصـــرف نياب
 منظمة  ولية لو  ولة مم الدوه. 

 ميثاق األمم المتحدة  -66الما ة 
 ال تخل هذه الموا  بأحكاع ميثاق األمم المتحدة.  

 نز مشاريع املواد والتعليقات عليها -2
يأأرد فيمأأا يلأأي نأأز مشأأاريع املأأواد والتعليقأأات عليهأأا الأأ   -51

اعتمدهتا اللجنة بتأىلة مؤدتأة يف القأراءة األوىل  ويتأفلف الأنز مأن 
التعليقات ال  اعتمدهتا اللجنة    اآلن، وا يف نسخة جممعة من 

ذلك التعديالت وا ضافات ال  أد لت على التعليقأات املعتمأدة 
 من دبل، والتعليقات املعتمدة يف الدورة احلادية والستني للجنة 

 ميؤولية المنظمات الدولية
 الباب األول
 مقدمة

  نطاق مشا يع الموا  هذه -1الما ة 
تنطبــق مشــا يع المــوا  هــذه  لــى الميــؤولية  -1 

الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة  ـــم الفعـــل غيـــر المشـــروع بموجـــب 
 القانون الدولي. 

ـــــى   -2  ـــــق مشـــــا يع المـــــوا  هـــــذه ليضـــــا   ل تنطب
الميــــؤولية الدوليــــة للدولــــة  ــــم الفعــــل غيــــر المشــــروع  وليــــا  

 الصا    م منظمة  ولية. 

 التعلي 
، 1مشاريع املواد، الوارد يف املأادة املقتود بتعريف نفاق  (1)

 1أن يحأأأأأون شأأأأأاماًل ودديقأأأأأاً دأأأأأدر ا محأأأأأان  ويف  أأأأأني أن املأأأأأادة 
تشأأمل مجيأأع املسأأامل الأأ   أأتتناوهلا املأأواد التاليأأة، فأأإن حأأ ا ال  أأل 
بأأف   أأل يأأتم التواأأل إليأأه يف معاجلأأة تلأأك املسأأامل  وبالتأأايل فأأإن 

الدوليأأأأة لدولأأأأة مأأأأا عأأأأن إىل املسأأأأؤولية  2ا شأأأأارة الأأأأواردة يف الىلقأأأأرة 
الىلعأأل غأأأ املشأأروع دوليأأاً التأأادر عأأن إ أأد  املنظمأأات الدوليأأة، 

 على  بيل املثال، ال تعر أن مثل ح و املسؤولية تعترب داممة 
وألغراض مشاريع املواد، يعّر  تعبأ "املنظمة الدولية" يف  (2)

   وح ا التعريف يسهم يف اديد نفاق مشاريع املواد  2املادة 
وميحأأأن تفكيأأأد مسأأأؤولية املنظمأأأة الدوليأأأة ووجأأأب خمتلأأأف  (3)

الأأنظم القانونيأأة  ففمأأاد احملأأاكم الوطنيأأة، يأأرجح أن حيأأتج الشأأخز 
الفبيعي أو االعتبار  وسؤولية املنظمة أو املهأا للتبعأات ووجأب 
دأأانون أو   أأر مأأن القأأوانني احملليأأة  وا شأأارة إىل املسأأؤولية الدوليأأة، 

ويف نأأأأز مشأأأأاريع املأأأأواد كلأأأأه،  1مأأأأن املأأأأادة  1الأأأأواردة يف الىلقأأأأرة 
توضح أن مشاريع املواد إنا تف   ونظور القانون الدويل دون غأو، 
وتنظأأأر فيمأأأا إذا كانأأأت املنظمأأأة الدوليأأأة تتحمأأأل املسأأأؤولية ووجأأأب 
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ذلك القانون  وبالتايل فإن مشاريع املواد ال تشمل دضايا املسؤولية 
احمللأأأي  وحأأأ ا ال  أأأل بانفبأأأاق أو امأأأل التبعأأأات ووجأأأب القأأأانون 

بعأأأض مبأأأادئ أو دواعأأأد القأأأانون الأأأدويل عنأأأدما تثأأأار أمأأأاد احملأأأاكم 
 الوطنية مسفلة مسؤولية املنظمة أو املها للتبعات  

باحلأأأاالت الأأأ  تتحمأأأل فيهأأأا  1مأأأن املأأأادة  1وتُعأأأل الىلقأأأرة  (4)
ملنظمة املنظمة الدولية مسؤولية دولية  واحلالة األكثر تواتراً حي  الة ا

ال  ترتحب فعالً غأ مشروع دولياً  بيد أن حناك  االت أ ر  دأد 
تنشأأف فيهأأا مسأأؤولية علأأى املنظمأأة الدوليأأة  وميحأأن للمأأرء أن يتتأأور، 
على  بيل املثال، وجود  االت حتا لة لتلك املشأار إليهأا يف الىلتأل 
 الرابع من الباب األول من مشاريع املواد املتعلقة وسأؤولية الأدول عأن

اعتبار املنظمأة الدوليأة   وبالتايل ميحن (34)األفعال غأ املشروعة دولياً 
مسأأأؤولة إذا حأأأي أعانأأأت أو  أأأاعدت منظمأأأة أ أأأر  أو دولأأأة مأأأا يف 
ارتحأأأأأأاب فعأأأأأأل غأأأأأأأ مشأأأأأأروع دوليأأأأأأاً، أو إذا حأأأأأأي مار أأأأأأت التوجيأأأأأأه 
والسأأأيفرة علأأأى منظمأأأة أ أأأر  أو دولأأأة مأأأا يف ارتحأأأاب حأأأ ا الىلعأأأل، 

ى منظمأأأأأة أ أأأأأر  أو علأأأأأى دولأأأأأة مأأأأأا يف إذا مار أأأأأت ا كأأأأأراو علأأأأأ أو
ارتحأأاب فعأأأل يشأأأحل، لأأأوال حتار أأأة حأأأ ا ا كأأأراو، فعأأأالً غأأأأ مشأأأروع 
دوليأأاً  ومثأأة  الأأة أ أأر  ميحأأن فيهأأا اعتبأأار املنظمأأة الدوليأأة مسأأؤولة، 
وحأأأي احلالأأأة الأأأ  يُرتحأأأب فيهأأأا فعأأأل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً مأأأن جانأأأب 

 ا  منظمة دولية أ ر  تحون املنظمة األوىل عضواً فيه
إىل األفعأأال الأأ  تعتأأرب  1وتعأر ا شأأارة الأأواردة يف الىلقأرة  (5)

غأ مشروعة ووجب القانون الدويل أن ح و املواد ال تتناول مسفلة 
املسأأؤولية عأأن النتأأامج الضأأارة النامجأأة عأأن أفعأأال ال حيظرحأأا القأأانون 
الأأأأدويل  وملأأأأا كانأأأأت اللجنأأأأة دأأأأد ا تأأأأارت أن تىلتأأأأل، فيمأأأأا يتعلأأأأ  

مسأأأفلة امأأأل تبعأأأات األفعأأأال غأأأأ احملظأأأورة ومسأأأفلة  بالأأأدول، بأأأني
املسؤولية الدولية فإن حأ ا يسأتتبع أن ختتأار ذلأك أيضأاً فيمأا يتعلأ  
باملنظمأأات الدوليأأة  وبالتأأايل فأأإن املسأأؤولية الدوليأأة تأأرتبط، كمأأا يف 
 الأأة الأأدول، اأأدوث  أأرق اللتأأزاد مقأأرر ووجأأب القأأانون الأأدويل  

ة ال ميحن أن تنشف عن نشاط ال حيظرو ول لك فإن املسؤولية الدولي
القأأأأأأأأانون الأأأأأأأأدويل إال إذا  أأأأأأأأدث  أأأأأأأأرق اللتأأأأأأأأزاد مقأأأأأأأأرر ووجأأأأأأأأب 

الأأأدويل فيمأأأا يتعلأأأ  بأأأ لك النشأأأاط، وحأأأو مأأأا حيأأأدث مأأأثاًل  القأأأانون
مل متتثل املنظمأة الدوليأة اللتأزاد باختأاذ تأدابأ وداميأة فيمأا يتتأل  إذا

 بالنشاط غأ احملظور  
ضمن نفاق ح و املواد بعض املسامل ال   2الىلقرة  وتدرِج (6)

أ أت، ولحن مل يتم تناوهلا، يف مشاريع املواد املتعلقة وسؤولية الدول 
مأأن تلأأك املأأواد:  57عأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً  ووفقأاً للمأأادة 

"ال ختأأأل ]تلأأأك املأأأواد[ بأأأف  مسأأأفلة تتعلأأأ  وسأأأؤولية منظمأأأة دوليأأأة 
عأأأأن  أأأألوك منظمأأأأة دوليأأأأة ووجأأأأب القأأأأانون  مسأأأأؤولية أ  دولأأأأة أو

واملسأأفلة الرميسأأية الأأ  مل يأأتم تناوهلأأا يف املأأواد املتعلقأأة   (35)الأأدويل"
__________ 

  91-81 ه ،والتتويب اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، 2001 ولية  (34)
  184-183و 37، هنىلسه املرجع (35)

وسأأأؤولية الأأأدول، والأأأ   أأأيتم تناوهلأأأا يف مشأأأاريع املأأأواد حأأأ و، حأأأي 
مسفلة مسؤولية الدولة ال  تحون عضواً يف منظمة دولية عن الىلعل 

 نظمة غأ املشروع ال   ترتحبه تلك امل
وال تشأأأأأأ اأأأأأيغة الىلتأأأأأل الرابأأأأأع مأأأأأن البأأأأأاب األول مأأأأأن  (7)

مشأأاريع املأأواد املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأأن األفعأأال غأأأ املشأأأروعة 
دوليأأأأأأاً إال إىل احلأأأأأأاالت الأأأأأأ  تقأأأأأأود فيهأأأأأأا دولأأأأأأة مأأأأأأا بإعانأأأأأأة دولأأأأأأة 

 مسأأأأأأأأاعدهتا أو توجيههأأأأأأأأا أو حتار أأأأأأأأة السأأأأأأأأيفرة عليهأأأأأأأأأا أو أ أأأأأأأأر 
اد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول ال تغفأأأي   وإذا رمأأأي أن املأأأو إكراحهأأا أو

مسأأأأفلة تتأأأأر  الأأأأدول علأأأأى  أأأأو حتا أأأأل جتأأأأاو املنظمأأأأات الدوليأأأأة، 
مأأأن بأأأاب القيأأأاس علأأأى األدأأأل، فسأأأيجر  يف حأأأ و املأأأواد  أأأد  ولأأأو

 الىلجوة الناش ة عن ذلك 
املسأامل املتعلقأة بإ أناد التتأر  إىل  2وال تشمل الىلقرة  (8)

ة دوليأة أد ال  فالىلتأل الثأاين الدولة،  واء كان األمأر يتعلأ  ونظمأ
من الباب األول من املواد املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعأال غأأ 
املشأأأأروعة دوليأأأأاً يتنأأأأاول، وإن يحأأأأن ذلأأأأك بتأأأأورة ضأأأأمنية، مسأأأأفلة 
إ أناد التتأر  إىل الدولأأة عنأدما تتتأر  املنظمأأة الدوليأة أو أ أأد 

يف  رو   أجهزهتا كجهاا من أجهزة الدولة،  واء بتورة عامة أو
إىل "القأانون الأدا لي للدولأة" بواأىله  4معينة فقط  وتشأأ املأادة 

املعيار الرميسي لتحديد أجهزة الدولة، وح ا القانون نأادراً مأا يأدرج 
املنظمأأات الدوليأأة أو أ  جهأأاا مأأن أجهزهتأأا ضأأمن أجهأأزة الدولأأة  

ال تعتأأأأرب مركأأأأز اجلهأأأأاا ووجأأأأب القأأأأانون الأأأأدا لي  4إال أن املأأأأادة 
  وبالتايل ميحن اعتبأار املنظمأة أو أ أد أجهزهتأا (36)طاً ضرورياً اشرتا

أيضأأأاً عنأأأدما تتتأأأر   4جهأأأاااً مأأأن أجهأأأزة الدولأأأة ووجأأأب املأأأادة 
املنظمأأأأأة أو أجهزهتأأأأأا كأأأأأفجهزة تابعأأأأأة للدولأأأأأة احأأأأأم األمأأأأأر الوادأأأأأع   

أن املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة ميحأأأأأأن أن تحأأأأأأون أيضأأأأأأاً، يف الظأأأأأأرو   كمأأأأأأا
"شختأ]أأأأاً[ أو كيانأ]أأأأاً[ ال يشأأأأحل ، 5املنتأأأوه عليهأأأا يف املأأأأادة 

ولحأن  ولأه دأانون تلأك  4جهاااً من أجهأزة الدولأة وقتضأى املأادة 
  (37)الدولة اال ية حتار ة بعض ا تتااات السلفة احلحوميأة"

يف احلالأأة الأأ  يوضأأع فيهأأا اجلهأأاا "اأأت تتأأر   6مث تنظأأر املأأادة 
ا أأأأأأل   ومثأأأأأأة ا تمأأأأأال حت(38)]   [ الدولأأأأأة مأأأأأن دبأأأأأأل دولأأأأأة أ أأأأأر "

وميحأأأأن أن ينشأأأأف  6يعتأأأأرب أو ال يعتأأأأرب مشأأأأمواًل ضأأأأمنياً باملأأأأادة  دأأأأد
وضأأأعت املنظمأأأة الدوليأأأة جهأأأاااً مأأأن أجهزهتأأأا اأأأت تتأأأر   مأأأا إذا

أن حأ ا اال تمأال يثأأ  6دولة ما  وُيال ظ يف التعلي  علأى املأادة 
  (39)"أ  لة اعبة بشفن العالدات بأني الأدول واملنظمأات الدوليأة"

  5و 4نظمأأأات الدوليأأأة يف التعليأأأ  علأأأى املأأأادتني يشأأأار إىل امل وال
ويف  ني يبدو أن مجيع املسامل املتعلقة بإ ناد التتر  إىل الدول 

__________ 

  53-49و 32، ه نىلسه املرجع (36)
  55-53و 32، ه نىلسه املرجع (37)
  57-55و 32، ه نىلسه املرجع (38)
  6( من التعلي  على املادة 9، الىلقرة )57-56، ه نىلسه املرجع (39)
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تنأأدرج، مأأع ذلأأك، ضأأمن نفأأاق مسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ 
املشروعة دولياً، وبالتايل ال ينبغي النظر فيها جمدداً، فسيجر  ايادة 

تتأر  إمأا إىل الدولأة أو إىل توضيح بعض جوانب مسفلة إ ناد ال
املنظمة الدولية وذلك يف  ياق منادشأة مسأفلة إ أناد التتأر  إىل 

 املنظمات الدولية  
و تتناول ح و املأواد املسأفلة املنأا رة املتمثلأة يف الدولأة أو  (9)

جهأأأأأأأأاا الدولأأأأأأأأة الأأأأأأأأ   يتتأأأأأأأأر  كجهأأأأأأأأاا مأأأأأأأأن أجهأأأأأأأأزة املنظمأأأأأأأأة 
لتتأأر  إىل منظمأأة ذلأأك أن حأأ و املسأأفلة تتعلأأ  بإ أأناد ا الدوليأأة 

  1من املادة  1دولية وبالتايل فإهنا مشمولة بالىلقأرة 
وال تتنأأاول حأأ و املأأواد املسأأامل املتتأألة باملسأأؤولية الدوليأأة  (10)

الأأأأأ  ميحأأأأأن أن تتحملهأأأأأا الدولأأأأأة إااء إ أأأأأد  املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  
وميحن القول بفن ح و املسامل تغفيها املواد املتعلقة وسؤولية الدول 

ألفعال غأ املشروعة دولياً  فعلأى الأرغم مأن أن املأواد املأ كورة عن ا
ال تشأ اديداً إىل املنظمات الدولية عند النظر يف الظرو  النافية 
لعأأأأأدد املشأأأأأروعية، أو مضأأأأأمون املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة، أو اال تجأأأأأاج 
باملسؤولية الدولية للدولة، ال ينبغي افأرتاض أهنأا تقتتأر فيمأا يتعلأ  

امل علأأى العالدأأات بأأني الأأدول  ذلأأك أنأأه جيأأوا بالقيأأاس بتلأأك املسأأ
تفبي  املواد امل كورة أيضاً على العالدة بني الدولة املسؤولة واملنظمة 

علأى أن "تأؤد   20الدولية  فعلى  بيل املثأال،  أني تأنز املأادة 
موافقة الدولة اسب األاول على ارتحاب دولة أ ر  فعاًل معيناً 

ية ذلك الىلعل إااء الدولة املوافقة ماداد ذلك إىل انتىلاء عدد مشروع
، ميحأأأن فهأأأأم الأأأنز علأأأى أنأأأأه (40)الىلعأأأل يف  أأأدود تلأأأأك املوافقأأأة"

يغفأي أيضأأاً بالقيأاس احلالأأة الأ  توافأأ  فيهأا املنظمأأة الدوليأة موافقأأة 
 احيحة على دياد الدولة بالىلعل املعر 

 المصطلحات الميتخدمة  -2الما ة 
 ألغراض مشا يع الموا  هذه،  
يعني مصطلم  المنظمة الدولية  منظمة منشـأة  )ل(  

بموجــب معاهــدة لو صــر آخــر يحكمــ  القــانون الــدولي وتملــر 
شخصية قانونية  ولية خاصـة ب ـا. ويمكـم لن تشـمل العضـوية فـي 

 المنظمات الدولية، باإلضافة إلى الدوه، كيانات لخرى؛ 
لمنظمــــة ، بصــــو ة يعنــــي مصــــطلم  قوا ــــد ا )ب(  

خاصة، الصكوك المنشئة والمقر ات والقرا ات وغير  لر مم 
المنظمــــة وفقـــــا  لتلــــر الصـــــكوك،  تعتمـــــدهاالتــــي  اإلجــــراءات

 والمما سة الميتقرة للمنظمة؛ 
يعني مصطلم  الوكيـل  المـوظفيم الرسـمييم  )ج(  

وغيـــرهم مـــم األشـــخاص لو الكيانـــات ممـــم تتصـــرف المنظمـــة 
 بواسطت م. 

__________ 

  95-93و 33، ه نىلسه املرجع (40)

 التعلي 
يعترب تعريف "املنظمة الدولية" الوارد يف الىلقرة الىلرعية )أ(  (1)

منا أأأأباً ألغأأأأراض مشأأأأاريع املأأأأواد، وال يقتأأأأد منأأأأه أن  2مأأأأن املأأأأادة 
يحأأأأون وثابأأأأة تعريأأأأف عأأأأاد  فهأأأأو يبأأأأني بعأأأأض ادتأأأأامز املشأأأأرتكة 
للمنظمأأأأات الدوليأأأأة الأأأأ  تنفبأأأأ  عليهأأأأا املأأأأواد التاليأأأأة  ودأأأأد تحأأأأون 

احلة ألغأأأراض أ أأأر  غأأأأ املسأأأؤولية الدوليأأأة ادتأأأامز نىلسأأأها اأأأ
 للمنظمات الدولية  

وكأأأأأون منظمأأأأأة دوليأأأأأة مأأأأأا ال تتسأأأأأم بوا أأأأأدة أو أكثأأأأأر مأأأأأن  (2)
، ومن مث ال تندرج 2ادتامز املبينة يف الىلقرة الىلرعية )أ( من املادة 

ضمن التعريف احملدد ألغراض حأ و املأواد، ال يعأر أن بعأض املبأادئ 
 املواد التالية ال تنفب  أيضاً على تلك املنظمة  والقواعد املدرجة يف 

وبدءاً باتىلادية فيينأا لقأانون املعاحأدات )املشأار إليهأا فيمأا  (3(
، مت يف عأأأأأدة اتىلاديأأأأأات (41)"(1969يلأأأأأي بأأأأأأ "اتىلاديأأأأأة فيينأأأأأا لعأأأأأاد 

تدوينيأأأة تعريأأأف متأأأفلح "املنظمأأأة الدوليأأأة" تعريىلأأأاً دديقأأأاً واضأأأحاً 
وكأان ذلأك التعريأف يف كأل   (42)بواىلها "منظمة  حوميأة دوليأة"

 الأأأأة مأأأأن احلأأأأاالت مأأأأدرجاً ألغأأأأراض االتىلاديأأأأة ذات التأأأألة فقأأأأط 
ولأأأأأيس لحأأأأأأل األغأأأأأراض  ودأأأأأأد أُدرجأأأأأت يف نتأأأأأأوه بعأأأأأض حأأأأأأ و 
االتىلاديأأأات التدوينيأأأة بعأأأض العنااأأأر ا ضأأأافية للتعريأأأف، فاتىلاديأأأة 
فيينا لقأانون املعاحأدات بأني الأدول واملنظمأات الدوليأة أو فيمأا بأني 

الدوليأأأأأأة )املشأأأأأأأار إليهأأأأأأا فيمأأأأأأأا يلأأأأأأي بأأأأأأأأ "اتىلاديأأأأأأة فيينأأأأأأأا  املنظمأأأأأأات
"(، علأأأى  أأأبيل املثأأأال، ال تنفبأأأ  إال علأأأى املنظمأأأات 1986 لعأأأاد

  وال يلأأأزد (43)احلحوميأأة الدوليأأة الأأأ  هلأأا اأأال ية عقأأأد املعاحأأدات
إدراج أ  عنتأأر إضأأأايف يف  الأأأة املسأأأؤولية الدوليأأة، فيمأأأا عأأأدا مأأأا 

ن الأأأدويل  إال أنأأأه مأأأن املىلضأأأل يتعلأأأ  بوجأأأود التأأأزاد ووجأأأب القأأأانو 
اعتمأأاد تعريأأف خمتلأأف وذلأأك لعأأدة أ أأباب  فأأفواًل، مأأن املشأأحوك 
فيه ما إذا كان تعريف املنظمة الدولية كمنظمة  حومية دولية يوفر 

__________ 

 ()ط( 1)2احلحم ذو التلة باملوضوع حو املادة  (41)
يف  مأأن اتىلاديأأة فيينأأا لتمثيأأل الأأدول 1( مأأن املأأادة 1)1انظأأر الىلقأأرة  (42)

  ذار/ 14عالداهتأأأأأأأا مأأأأأأأع املنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة ذات الفأأأأأأأابع العأأأأأأأاملي املؤر أأأأأأأة 
مأأن اتىلاديأأة فيينأأا دالفأأة الأأدول يف  2)ن( مأأن املأأادة 1، والىلقأأرة 1975 مأأارس

 2)ط( مأأأن املأأأأادة 1، والىلقأأأرة 1978 ب/أغسأأأأفس  23املعاحأأأدات املؤر أأأة 
  1986من اتىلادية فيينا لعاد 

كمأأأا ال ظأأأت اللجنأأأة، فيمأأأا يتعلأأأ  و   مأأأن االتىلاديأأأة 6انظأأأر املأأأادة  (43)
وشأأأأاريع املأأأأواد املنأأأأا رة املتعلقأأأأة باملعاحأأأأدات املعقأأأأودة بأأأأني الأأأأدول واملنظمأأأأات 

 الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية، فإنه:

"إما أن تحأون للمنظمأة الدوليأة اأال ية عقأد معاحأدة  
، ويف حأأأأأ و احلالأأأأأة تحأأأأأون القواعأأأأأد الأأأأأواردة يف علأأأأأى األدأأأأألوا أأأأأدة 
املأأأواد منفبقأأأة عليهأأأا، أو ال تحأأأون هلأأأا، رغأأأم امسهأأأا، حأأأ و  مشأأأاريع

التأأأال ية، ويف حأأأأ و احلالأأأأة ال يحأأأأون حنأأأأاك مأأأأا يأأأأدعو إىل الأأأأنز 
، 1981 وليأأة اأأرا ة علأأى أن مشأأاريع املأأواد ال تنفبأأ  عليهأأا" )

 ( 124اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، ه 
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الحثأ من املعلومات، بل إنه ليس من الواضح ما إذا كان متفلح 
إىل  "املنظمأأأأأة احلحوميأأأأأة الدوليأأأأأة" يشأأأأأأ إىل التأأأأأك التف يسأأأأأي أو

العضوية الىلعلية   انياً، إن تعبأأ "احلحأومي الأدويل" يُعتأرب علأى أيأة 
 أأال غأأأ منا أأب إىل  أأد مأأا ألن عأأدة منظمأأات دوليأأة حامأأة دأأد 
أُنش ت من دبل أجهزة تابعة للدول من غأ احلحومات أو من دبل 
تلأأك األجهأأزة باالشأأرتاك مأأع احلحومأأات، كمأأا أن الأأدول ال تحأأون 

اهتا ضمن املنظمات   الثاً، حناك عدد متزايد من حتثلة دامماً احوم
املنظمأأات الدوليأأة الأأ  تشأأتمل عضأأويتها علأأى كيانأأات أ أأر  غأأأ 
الأأأأأدول، با ضأأأأأافة إىل الأأأأأدول؛ ودأأأأأد يُظَأأأأأن أن متأأأأأفلح "املنظمأأأأأة 
احلحومية الدوليأة" يسأتبعد تلأك املنظمأات، رغأم أنأه مأن التأعب، 

أ أأأأباب تسأأأأتدعي فيمأأأأا يتعلأأأأ  باملسأأأأؤولية الدوليأأأأة، الودأأأأو  علأأأأى 
التوال إىل  لول ختتلف عن تلك احللول املنفبقة على املنظمأات 

 ال  تقتتر عضويتها على الدول دون غأحا 
ومعظأأم املنظمأأات الدوليأأة دأأد أنشأأ ت ووجأأب معاحأأدات   (4)

وبالتايل فإن إدراج إشارة يف التعريف إىل املعاحدات بواىلها التحوك 
لسأأأامدة  إال أنأأأه تأأأتم أ يانأأأاً إدامأأأة التف يسأأأية إنأأأا يعحأأأس املمار أأأة ا

أشحال من التعاون الدويل بدون وجود معاحدة  ويف بعض احلاالت،  
كمأأأا يف  الأأة جملأأس بلأأدان الشأأمال األورويب علأأى  أأبيل املثأأال، مت 

  ويف  االت أ ر ، ورغم إمحانية (44)إبراد معاحأدة فأي ودأت ال  
ألعضأاء علأى أنأه مل جيأِر اعتبار أن مثة اتىلادأاً ضأمنياً، أاأرت الأدول ا

إبراد معاحدة هل ا الغرض، كما  دث مثالً فيما يتعل  ونظمة األمأن 
  ولحأأأي يشأأأمل مشأأأروع املأأأواد املنظمأأأات الأأأ  (45)والتعأأأاون يف أوروبأأأا

،  2 تنش ها الدول على املسرا الدويل دون إبراد معاحدة، تشأ املأادة
الأأدويل"  كبأأديل للمعاحأأدات، إىل أ  "اأأك   أأر حيحمأأه القأأانون 

واملقتأأأود هبأأأ و التأأأيغة أن تشأأأمل اأأأحوكاً مأأأن دبيأأأل القأأأرارات الأأأ  
مأأأؤمترات الأأأدول  ومأأأن األمثلأأأة علأأأى  تعتمأأأدحا املنظمأأأات الدوليأأأة، أو

املنظمات الدولية ال  أنش ت هب و الفريقة، معهد البلأدان األمريحيأة 
، (47)، ومنظمة البلأدان املتأدرة للأنىلط )أوبأك((46)للجغرافيا والتاريخ

  (48)ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
__________ 

والنرويج والسويد بشفن  االتىلاق املربد بني فنلندا والدانرك و يسلندا (44)
 13، بتأأيغته املعدلأأة باالتىلأأاق املأأؤر  1962 ذار/مأأارس  23التعأأاون واملأأؤر  
  1971شباط/فرباير 

اخت  مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبأا، يف دورتأه املعقأودة يف بودابسأت يف  (45)
  ILM, vol. 34 (1995), p. 773، دراراً يقضي باعتماد ا م "منظمة"، 1995عاد 
 International Governmental Organizations: Constitutionalانظأر  (46)

Documents, (3rd ed), Parts III and IV, A. J. Peaslee (ed.), The Hague, 

Martinus Nijhoff, 1979, pp. 389–403  
 International Organization and Integration: Annotatedانظر  (47)

Basic Documents and Descriptive Directory of International 

Organizations and Arrangements, 2nd rev. ed., P. J. G. Kapteyn, et al. 

(eds.), The Hague, Martinus Nijhoff, 1984 II.K.3.2.a  
 أعالو  45انظر احلاشية  (48)

ولأأأأأيس املقتأأأأأود با شأأأأأارة إىل "معاحأأأأأدة أو اأأأأأك   أأأأأر  (5)
حيحمأه القأانون الأدويل" ا أتبعاد إمحانيأة اعتبأار الحيانأات األ أأر  
غأ الدول أعضاًء يف منظمة دولية  وحأ ا ال يثأأ أيأة مشأحلة فيمأا 

معاحأأأأدة  يتعلأأأ  باملنظمأأأات الدوليأأأة الأأأأ  ميحأأأن أن تحأأأون طرفأأأاً يف
تف يسية، ما دامت هلا اال ية إبراد املعاحدات  ويرجح أن تحون 
احلالة خمتلىلة فيما يتعل  بالحيانات األ أر  غأأ الأدول واملنظمأات 
الدولية  إال أنه    لو مل تحن للحيان اآل ر غأ الدولة اال ية 
إبأراد املعاحأأدات، أو إذا مل يحأأن وقأأدور حأأ ا الحيأأان أن يشأأارك يف 

اد التك التف يسي، فإن من املمحن دبوله كعضو يف املنظمأة اعتم
 املنشفة على ح ا النحو 

املنظمات ال  تنشف  2وال يشمل التعريف الوارد يف املادة  (6)
ووجأأب اأأحوك حيحمهأأا القأأانون احمللأأي مأأا مل تُعتمأأد وتأأد ل  يأأز 
النىلأأأأأاذ يف ودأأأأأت ال أأأأأ  معاحأأأأأدة أو اأأأأأك   أأأأأر حيحمأأأأأه القأأأأأانون 

لتأأايل فأإن التعريأأف ال يشأأمل منظمأات مثأأل االاأأاد وبا  (49)الأدويل
الدويل حلىلظ الفبيعة، بالرغم من أن العضوية يف ح ا االااد تضأم 

أو معهأأأد العأأأامل العأأأريب الأأأ   أنشأأأفته  ،(50)دولأأأة 70مأأأا يزيأأأد عأأأن 
  (51)عشرون دولة كمؤ سة ووجب القانون الىلرنسي

 أيضأأأأأأاً أن تحأأأأأأون للمنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة 2وتقتضأأأأأأي املأأأأأأادة  (7)
"شختية دانونية دولية  ااة هبا"  واكتساب الشختية القانونية 
ووجأأأأب القأأأأانون الأأأأدويل ال يعتمأأأأد علأأأأى تضأأأأمني اأأأأك التف أأأأيس 

من ميثأاق األمأم املتحأدة الأ  تأنز  104 حماً مثل  حم املادة 
 أعضأأأأامها مأأأأن عضأأأأو كأأأأل بأأأأالديف  اهلي أأأأة تتمتأأأأع" علأأأأى مأأأأا يلأأأأي:

 واقيأأأأأ  و امىلهأأأأأاا بفعبأأأأأاء ديامهأأأأ تفلبهأأأأأايباألحليأأأأة القانونيأأأأأة الأأأأأ  
وإنأأأا الغأأأرض مأأأن إدراج حأأأ ا النأأأوع مأأأن األ حأأأاد يف   "مقااأأأدحا

اأأأأأأأك التف أأأأأأأيس حأأأأأأأو أن يىلأأأأأأأرض علأأأأأأأى الأأأأأأأدول األعضأأأأأأأاء التأأأأأأأزاد 
باالعرتا  بالشختية القانونية للمنظمة ووجب دوانينها الدا لية  
ويىلرض التزاد حتا ل على الدولة املضيىلة عندما يدرج نأز حتا أل يف 

  (52)املقر اتىلاق

__________ 

 44كمأأأا يف  الأأأة جملأأأس بلأأأدان الشأأأمال األورويب )انظأأأر احلاشأأأية  (49)
 أعالو( 

  www.iucn.orgانظر  (50)
ميحن االطالع على واف ملركأز حأ و املنظمأة يف رد لأواير  ارجيأة  (51)

 ,Annuaire français de droit internationalفرنسأا علأى ا أتجواب برملأاين، 

vol. 37 (1991), pp. 1024–1025  
وححأأأأأأ ا فأأأأأأإن حمحمأأأأأأة الأأأأأأنقض ا يفاليأأأأأأة دأأأأأأد  لتأأأأأأت، يف  حمهأأأأأأا  (52)
 Istituto Universitario، يف دضأية 1999 ذار/مأارس  18التأادر يف  149 ردأم

Europeo v. Piette  إىل أن "وجأأأأأأأأود  حأأأأأأأأم يف اتىلأأأأأأأأاق دويل يأأأأأأأأنز علأأأأأأأأى االلتأأأأأأأأزاد
بأأاالعرتا  بالشختأأية القانونيأأة ملنظمأأة مأأا وتنىليأأ  حأأ ا احلحأأم ووجأأب القأأانون إنأأا 
يعنيأأأأان فحسأأأأب أن حأأأأ و املنظمأأأأة تحتسأأأأب الشختأأأأية القانونيأأأأة وقتضأأأأى القأأأأانون 

 ( Giustizia civile, vol. 49 (1999), p. 1309, at p. 1313احمللي للدول املتعاددة" )
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وجيأأأأأر  بفأأأأأرق خمتلىلأأأأأة تقيأأأأأيم اكتسأأأأأاب املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة  (8)
للشختأأأأأية القانونيأأأأأأة ووجأأأأأأب القأأأأأأانون الأأأأأأدويل  إذ يأأأأأأ حب أ أأأأأأد 

إىل أن جمأأأأأأأأأأرد وجأأأأأأأأأأود التأأأأأأأأأأزاد علأأأأأأأأأأى منظمأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأا ووجأأأأأأأأأأب  اآلراء
الأأأدويل يعأأأر ضأأأمناً أن للمنظمأأأة شختأأأية دانونيأأأة  ووفقأأأاً  القأأأانون

  ويف  أني أن حمحمأة العأدل لرأ    ر، يلأزد تأوافر عنااأر إضأافية
د أيأأأأأة شأأأأأروط مسأأأأأبقة معينأأأأأة، فأأأأأإن  راءحأأأأأا بشأأأأأفن  الدوليأأأأأة مل اأأأأأدرب

القانونيأأأأأة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة ال اأأأأأدربد، فيمأأأأأا يبأأأأأدو،  الشختأأأأأية
اشرتاطات اارمة هل ا الغرض  فقد رأت احملحمة، يف فتواحا بشأفن 

بأأأأني منظمأأأأة  1951 ذار/مأأأأارس  25تىلسأأأأأ االتىلأأأأاق املعقأأأأود يف 
 أشأأأخاه مأأأن حأأي الدوليأأأة املنظمأأأات" ، أنالعامليأأأة ومتأأرالتأأحة 
 تىلأأأأرض التزامأأأأات بأأأأف  ملَزمأأأأة التأأأأىلة هبأأأأ و وحأأأأي الأأأأدويل، القأأأأانون
 ووجأأأأأأأأأب أو الأأأأأأأأأدويل للقأأأأأأأأأانون العامأأأأأأأأأة القواعأأأأأأأأأد ووجأأأأأأأأأب عليهأأأأأأأأأا

ودأأد   (53)"فيهأأا أطرافأأاً  تحأأون الأأ  الدوليأأة االتىلادأأات أو د أأاتأحا
ا أأأتخداد دولأأأة مأأأا مشأأأروعية ال ظأأأت احملحمأأأة، يف فتواحأأأا بشأأأفن 
 اجأأأأأأة تأأأأأأ كر ألن  ال" ، أنأأأأأأه:لأل أأأأأألحة النوويأأأأأأة يف نأأأأأأزاع مسأأأأأألح

احملحمأأأة أن املنظمأأأات الدوليأأأة حأأأي مأأأن أشأأأخاه القأأأانون  توضأأأح
  (54)"عامأأأأأأأاً متلأأأأأأأك،  الفأأأأأأاً للأأأأأأأدول، ا تتااأأأأأأاً  ال الأأأأأأ الأأأأأأدويل 

 أأأأأأأني ميحأأأأأأأن القأأأأأأأول بأأأأأأأفن حمحمأأأأأأأة العأأأأأأأدل الدوليأأأأأأأة، عنأأأأأأأدما  ويف
كانأأأأأت تقتأأأأأد منظمأأأأأة دوليأأأأأة بحأأأأأال حأأأأأ ين التتأأأأأرحيني،   اأأأأأر ت

نأأأوع منظمأأأة التأأأحة العامليأأأة، فأأأإن اأأأيغة مأأأا اأأأر ت بأأأه حأأأي  مأأأن
اأأيغة عامأأة متامأأاً، ويبأأدو فيهأأا أن احملحمأأة تنظأأر نظأأرة متحأأررة إىل 
مسأأأأفلة اكتسأأأأاب املنظمأأأأات الدوليأأأأة للشختأأأأية القانونيأأأأة ووجأأأأب 

 القانون الدويل 
 الىلقأأرة ويبأأدو أن احملحمأأة ابربأأ  يف املقفعأأني املقتبسأأني يف (9)

التعأأأأأويض السأأأأأابقة، وعلأأأأأى  أأأأأو أكثأأأأأر اأأأأأرا ة يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن 
، الأأأرأ  الأأأ   يعتأأأرب أنأأأه عنأأأدما تحأأأون ملنظمأأأة مأأأا (55)األضأأأرار عأأأن

شختية دانونية، فإن ح و الشختية تحون شختية "موضوعية"  
وبالتأأأأأأأأأايل فلأأأأأأأأأن يحأأأأأأأأأون مأأأأأأأأأن الضأأأأأأأأأرور  تقّتأأأأأأأأأي مأأأأأأأأأا إذا كانأأأأأأأأأت 

انونيأأأأة للمنظمأأأأة دبأأأأل املضأأأأرورة دأأأأد اعرتفأأأأت بالشختأأأأية الق الدولأأأأة
فيمأأا إذا كأأان مأن املمحأأن اعتبأأار املنظمأة مسأأؤولة دوليأأاً وفقأأاً  النظأر
 املواد   هل و
إن الشختأأأأأية القانونيأأأأأة ملنظمأأأأأة مأأأأأا الأأأأأ  ترتتأأأأأب عليهأأأأأا  (10)

املسأأأأأأؤولية الدوليأأأأأأة لتلأأأأأأك املنظمأأأأأأة ينبغأأأأأأي أن تحأأأأأأون "حتيّأأأأأأزة عأأأأأأن 

__________ 

(53) Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between 

the WHO and Egypt, I.C.J. Reports 1980, pp. 89–90, para. 37  
(54) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Conflict, I.C.J. Reports 1996, p. 78, para. 25  
(55) Reparation for Injuries  185أعالو(، ه  19)انظر احلاشية  

نتأأأأأر   وحأأأأأ ا الع(56)الشختأأأأأية القانونيأأأأأة للأأأأأدول األعضأأأأأاء فيهأأأأأا"
 2يأأأأنعحس يف االشأأأأأرتاط الأأأأأوارد يف الىلقأأأأأرة الىلرعيأأأأأة )أ( مأأأأأن املأأأأأادة 

والأأأ   يقضأأأي بأأأفن الشختأأأية القانونيأأأة الدوليأأأة ينبغأأأي أن تحأأأون 
شختأأأأأأأية " ااأأأأأأأة" باملنظمأأأأأأأة وحأأأأأأأو تعبأأأأأأأأ تأأأأأأأراو اللجنأأأأأأأة مرادفأأأأأأأاً 

"حتيزة عن الشختية القانونية للدول األعضاء فيها"  غأ أن  لتعبأ
ة للمنظمأأأأة ال ينىلأأأأأي إمحانيأأأأة إ أأأأأناد وجأأأأود شختأأأأأية دانونيأأأأة حتيأأأأأز 

تتر  معنّي إىل كل من املنظمأة وعضأو أو أكثأر مأن أعضأامها أو 
 لحل أعضامها 

 2واملقتود باجلملة الثانية يف الىلقرة الىلرعية )أ( من املادة  (11)
حأأو، يف املقأأاد األول، التشأأديد علأأى الأأدور الأأ   تؤديأأه الأأدول يف 

ع املنظمأأات الدوليأأة الأأ  تتناوهلأأا املمار أأة العمليأأة فيمأأا يتعلأأ  تميأأ
حأأأأ و املأأأأواد  ودأأأأد أعربأأأأت حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة عأأأأن حأأأأ ا الأأأأدور 

مشأأأأأروعية الرميسأأأأي، وإن يحأأأأأن بتأأأأأورة عرضأأأأية، يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن 
، وذلأأأأك يف ا أأأأتخداد دولأأأأة مأأأأا لأل أأأألحة النوويأأأأة يف نأأأأزاع مسأأأألح

 أ  ،‘التختأأز مبأأدأ‘ حيحمهأأا الدوليأأة املنظمأأات" اجلملأأة التاليأأة:
 علأأأى  أأأدودحا تتودأأأف  أأألفات هبأأأا تنأأأيط تنشأأأ ها الأأأ  الأأأدول أن

وحناك   (57)"هباتلك الدول بالنهوض  ىلهاتحلّ  ال  املشرتكة املتاحل
العديد من املنظمات الدولية ال  تقتتر العضوية فيها علأى الأدول 
دون غأحا  ويف املنظمات األ ر  ذات العضأوية املختلىلأة، يحأون 

أمأأراً أ ا أأياً لحأأي تُأأدرج املنظمأأة يف وجأأود الأأدول ضأأمن األعضأأاء 
  واملقتود با تخداد عبارة "با ضافة (58)نفاق مشاريع املواد ح و

 إىل الدول" حو التعبأ عن ح ا االشرتاط 
ودأأأأد يتخأأأأ  وجأأأأود الأأأأدول كفعضأأأأاء شأأأأحل املشأأأأاركة مأأأأن  (12)

فأأأأأراد  أجهأأأأأزة الدولأأأأأة أو وكاالهتأأأأأا كفعضأأأأأاء  ومأأأأأن األمثلأأأأأة  ِدبَأأأأأل
إذاعأأأأأأأات الأأأأأأأدول العربيأأأأأأأة، والأأأأأأأ   أنشأأأأأأأئ  ذلأأأأأأأك أن ااأأأأأأأاد علأأأأأأأى

معاحأأأأأأدة، يأأأأأأدرج "حي أأأأأأات ا ذاعأأأأأأة" باعتبارحأأأأأأا أعضأأأأأأاءو   ووجأأأأأأب
  (59)العضوية كاملي

__________ 

ا أأأأأتخدد حأأأأأ و التأأأأأيغة ج  غ  فيتزمأأأأأوريس يف تعريأأأأأف متأأأأأفلح  (56)
"املنظمأأة الدوليأأأة" الأأ   ادرت أأأه يف  أأياق تقريأأأرو األول عأأن دأأأانون املعاحأأأدات 

كمأأأأأأأأا (،  108، ه A/CN.4/101، اجمللأأأأأأأأد الثأأأأأأأأاين، الو يقأأأأأأأأة 1956 وليأأأأأأأأة )
بشأأفن اآل أأار القانونيأأة  1995ا أأتخدمها معهأأد القأأانون الأأدويل يف دأأرارو لعأأاد 

املرتتبة بالنسبة إىل الدول األعضاء على عدد وفاء املنظمات الدوليأة بالتزاماهتأا 
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 66جتأاو األطأرا  الثالثأة )

Part II, Session of Lisbon (1995), p. 445 ) 
 أعالو  54انظر احلاشية  (57)
ال يشأمل املنظمأات الدوليأة  2وحح ا فإن التعريف الوارد يف املأادة  (58)

الأأ  ال تتأأفلف عضأأويتها إال مأأن منظمأأات دوليأأة  ومأأن أمثلأأة ذلأأك النأأوع مأأن 
املنظمأأأات معهأأأأد فيينأأأأا املشأأأأرتك الأأأأ   أنشأأأئ علأأأأى أ أأأأاس اتىلأأأأاق بأأأأني مخأأأأس 

  www.jvi.orgمنظمات دولية  انظر 
 من اتىلادية اااد إذاعات الأأدول العربيأة  4انظر املادة  (59)



 38 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 وتأأدل ا شأأارة الأأواردة يف اجلملأأة الثانيأأة يف الىلقأأرة الىلرعيأأة )أ( (13)
مثأأل املنظمأأات  -إىل الحيانأأات األ أأر  غأأأ الأأدول  2مأأن املأأادة 
كفعضأأاء   - (62)أو الحيانأأات ادااأأة، (61)، أو األدأأاليم(60)الدوليأأة

إضأأأافيني يف املنظمأأأة علأأأى وجأأأود اجتأأأاو حأأأاد يف املمار أأأة العمليأأأة، 
 يأأأث تنأأأأزع املنظمأأأات الدوليأأأأة علأأأى  أأأأو متزايأأأد ألن تحأأأأون ذات 

 عضوية خمتلفة من أجل ايادة فعالية التعاون يف جماالت معينة 
من وتتباين بتأورة كبأأة املنظمأات الدوليأة الأ  تنأدرج ضأ (14)

نفأأأأأاق حأأأأأ و املأأأأأواد مأأأأأن  يأأأأأث مهامهأأأأأا ونوعهأأأأأا وعأأأأأدد أعضأأأأأامها 
ومواردحأا  غأأأ أنأه بأأالنظر إىل الفأابع العأأاد الأ   تتسأأم بأه املبأأادئ 
والقواعأأأأد املنتأأأأوه عليهأأأأا يف املأأأأواد، فأأأأإن املقتأأأأود هبأأأأ و املبأأأأادئ 
والقواعأأأأأد أن تنفبأأأأأ  علأأأأأى مجيأأأأأع حأأأأأ و املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، رحنأأأأأاً 

دويل ال  دد تتتل بوا دة أو أكثر من بالقواعد ادااة للقانون ال
املنظمأأات الدوليأأة  ويف  أأياق تفبيأأ  حأأ و املبأأادئ والقواعأأد ينبغأأي 
مراعأأأأأاة الظأأأأأرو  الودامعيأأأأأة أو القانونيأأأأأة احملأأأأأددة املتتأأأأألة باملنظمأأأأأة 
الدولية املعنية،  سب االدتضاء  فمن الواضح، على  بيل املثأال، 

يف إمحاهنأأأا حتار أأأة  أن معظأأأم املنظمأأأات الىلنيأأأة يسأأأتبعد أن يحأأأون
ا كراو على دولة من الدول، كمأا أن مأن الواضأح أن التأف أ الأ   
حيد ه تدبأ معني من التدابأ املضادة  و  يتىلاوت على األرجأح 

 بدرجة كبأة وفقاً للفابع ال   ختتز به املنظمة املستهدفة 
وتعريف "دواعد املنظمة"، الأوارد يف الىلقأرة الىلرعيأة )ب(،  (15)
ود إىل  أأأد كبأأأأ علأأأى تعريأأأف نىلأأأس املتأأأفلح الأأأوارد يف اتىلاديأأأة يقأأأ

  وبتر  النظر عن بعض التغيأات الفىليىلة (63)1986فيينا لعاد 
يف األ لوب، فإن التعريف الوارد يف الىلقرة الىلرعية )ب( ال  تلف 
عن التعريف الوارد يف اتىلادية التدوين إال يف ا شارة، با ضأافة إىل 

الأأأأأأ   ا جأأأأأأراءات رارات"، إىل "غأأأأأأ ذلأأأأأأك مأأأأأن"املقأأأأأررات" و"القأأأأأأ
حا املنظمأة"  ويُقتأد هبأ و ا ضأافة أن جيأر  علأى  أو أكثأر عتمدت

مشواًل تغفية اجملموعأة الحبأأة املتنوعأة مأن ا جأراءات الأ  تعتمأدحا 
املنظمأأأأات الدوليأأأأة  غأأأأأ أنأأأأه دأأأأد مت ا بقأأأأاء علأأأأى عبأأأأارة "بتأأأأورة 

__________ 

ومأأن األمثلأأة علأأى ذلأأك أن اجلماعأأة األوروبيأأة دأأد أاأأبحت عضأأواً  (60)
يف منظمأأأأأأأة األغ يأأأأأأأة والزراعأأأأأأأة لألمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة الأأأأأأأ  مت تعأأأأأأأديل د أأأأأأأتورحا يف 

 من أجل إجااة دبول منظمات التحامل االدتتاد  ا دليمية  1991 عاد
مأأأن اتىلاديأأأة املنظمأأأة  ) )د( و)ح3ذلأأأك أن املأأأادة ومأأأن األمثلأأأة علأأأى  (61)

العاملية لألرااد اجلوية تسمح لحيانات أ أر  غأأ الأدول، ويشأار إليهأا با أم 
 "األداليم" أو "جمموعات األداليم"، بفن تتبح أعضاء يف املنظمة 

ومأأأأن األمثلأأأأة علأأأأى ذلأأأأك املنظمأأأأة العامليأأأأة للسأأأأيا ة الأأأأ  تشأأأأتمل  (62)
"كأأأأأأاملي العضأأأأأأوية"، وعلأأأأأأى "األداليأأأأأأأم أو عضأأأأأأويتها علأأأأأأى الأأأأأأدول كفعضأأأأأأاء 

جمموعأأات األدأأاليم" كفعضأأاء "مشأأارِكني"، وعلأأى "اهلي أأات الدوليأأة، احلحوميأأة 
منهأأأا وغأأأأ احلحوميأأأة" كفعضأأأاء "منتسأأأبني" )انظأأأر النظأأأاد األ ا أأأي للمنظمأأأة 

 العاملية للسيا ة( 
أنأأأأأأه "يُقتأأأأأأد، علأأأأأأى وجأأأأأأه  2) ( مأأأأأأن املأأأأأأادة 1جأأأأأأاء يف الىلقأأأأأأرة  (63)

الو أام  املنشأ ة للمنظمأة، ومقرراهتأا ودراراهتأا ‘ دواعد املنظمأة‘ادتوه، بتعبأ 
 املعتمدة وفقاً هلا، واملمار ة املستقرة فيها" 

د تشأأمل أيضأأاً االتىلادأأات  ااأأة"، بأأالنظر إىل أن دواعأأد املنظمأأة دأأ
الأأأأ  أبرمتهأأأأأا املنظمأأأأأة مأأأأأع أطأأأأأرا   الثأأأأأة، واأل حأأأأأاد القضأأأأأامية أو 
درارات التححيم امللزمة للمنظمة  وألغراض ا  أناد تُعتأرب املقأررات 

املنظمأأات و يقأأة التأألة باملوضأأوع، إجأأراءات والقأأرارات وغأحأأا مأأن 
ة أو  أأأأواء اعتُأأأأربت ملزمأأأأة أد ال، مأأأأا دامأأأأت توكأأأأل مهامأأأأاً لألجهأأأأز 

نظمأأأأة  ولقأأأأأد أشأأأأأَأ إىل حأأأأأ و الأأأأوكالء وفقأأأأأاً للتأأأأأحوك املنشأأأأأ ة للم
يف ايغة اجلمع، متشياً مع ايغة اتىلادية التدوين، التحوك املنش ة 

 أنه ميحن متاماً أن يحون ملنظمة ما اك ُمنشئ و يد  ولو
ومأأن السأأمات اهلامأأة لتعريأأف "دواعأأد املنظمأأة" يف الىلقأأرة  (16)

كبأأأأٍأ للممار أأأأة  فأأأأالتعريف فيمأأأأا يبأأأأدو الىلرعيأأأأة )ب( إعفأأأأاء واٍن  
يأأواان مأأا بأأني القواعأأد املحر أأة يف التأأحوك املنشأأ ة واملقبولأأة رمسيأأاً 
من طأر  األعضأاء يف املنظمأة، مأن جهأة، و اجأة املنظمأة إىل أن 
تتفأأأور كمؤ سأأأة، مأأأأن جهأأأة أ أأأأر   ودأأأد جأأأأاء يف فتأأأو  حمحمأأأأة 

  ما يلي:التعويض عن األضرار العدل الدولية يف دضية 
 يف هبأا املعأرت  الدوليأة والواجبأات احلقوق مجيع للدولة أن  ني يف 

 تتودأأف أن جيأأب املنظمأأة مثأأل كيانأأات وواجبأأات  قأأوق فأأإن الأأدويل، القأأانون
اأرا ة أو ضأمناً يف الو أام  املنشأ ة هلأا  دُاأدَّ   سأبما ومهامها، أغراضها على

  (64)املمار ة يف تجسدتو سبما 

املنظمأأأأأة ا حيأأأأأاء بأأأأأفن مجيأأأأأع وال يقتأأأأأد بتعريأأأأأف دواعأأأأأد  (17)
القواعأأأأد املتتأأأألة ونظمأأأأة دوليأأأأة مأأأأا اتأأأأل نىلأأأأس املسأأأأتو   فقواعأأأأد 
املنظمأأة املعنيأأة مأأن شأأفهنا أن تأأنز،  أأواء اأأرا ة أو ضأأمناً، علأأى 
ترتيأأأأب تسلسأأأألي ملختلأأأأف أنأأأأواع القواعأأأأد  فعلأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال، ال 
ميحأأأن بتأأأأىلة عامأأأة أن تنأأأأتقز ا جأأأراءات الأأأأ  تعتمأأأدحا املنظمأأأأة 

 ية من احوكها التف يسية الدول
وتأأأنز الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ج( علأأأى تعريأأأف لحلمأأأة "وكيأأأل"  (18)

يسأأأأأأتند إىل مقفأأأأأأع مأأأأأأن فتأأأأأأو  حمحمأأأأأأة العأأأأأأدل الدوليأأأأأأة يف دضأأأأأأية 
  فىلأأي  أأياق النظأأر يف دأأدرة األمأأم املتحأأدة عأأن األضأأرار التعأأويض

 على رفع دعو  يف  الة ودوع ضرر ما، ذكرت احملحمة ما يلي:
 أنأأأأأأأأه أ  ،مفلأأأأأأأ احملحمأأأأأأأأة كلمأأأأأأأة "وكيأأأأأأأأل" بفو أأأأأأأع معأأأأأأأأل  تىلهأأأأأأأم 

 ذلأأأك، غأأأأ كأأأان أو أجأأأر لقأأأاء يعمأأأل رمسيأأأاً  مو ىلأأأاً  كأأأان  أأأواء شأأأخز، أ 
 أجهأزة مأن جهأاا إليه أوكل داممة، غأ أو داممة بتىلة مستخدماً  كان و واء
 شخز أ  حو وبا تتار  أدامها يف املساعدة أو و امىله إ د  أداء املنظمة
   (65) الله من اجلهاا يعمل

واملنظمأأأة الدوليأأأة ال تعمأأأل فقأأأط مأأأن  أأأالل األشأأأخاه  (19)
الفبيعيأأأأأني،  أأأأأواء كأأأأأانوا مأأأأأن املأأأأأو ىلني الأأأأأرمسيني أو مأأأأأن غأأأأأأأحم، 
وبالتأأايل، فأأإن تعريأأف "الوكيأأل" يشأأمل أيضأأاً الحيانأأات الأأ  تعمأأل 

 املنظمة من  الهلا 

__________ 

(64) Reparation for Injuries  180أعالو(، ه  19)انظر احلاشية  
  177املرجع نىلسه، ه  (65)
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ينفو  تعريف "الوكيل" على أمهية  ااة بالنسبة ملسأفلة  (20)
 أأأألوك مأأأأا ملنظمأأأأة مأأأأن املنظمأأأأات الدوليأأأأة  ومأأأأن مث، فمأأأأن  إ أأأأناد

جوانأأأب حأأأ ا التعريأأأف يف  أأأياق أن يحأأأون اليأأأل خمتلأأأف املىلضأأأل 
 والتعلي  عليها  5 ا  ناد، وخبااة يف املادة

 الباب الثاين
األفعاه غير المشرو ة  وليا  الصا  ة  م 

 الدولية المنظمة
 الىلتل األول
 مبا ئ  امة

طابع متهيد   فهما تنتان على مبادئ  4و 3للمادتني  
عامة تنفب  على احلاالت األكثر تواتراً ال  تنشف ضمن نفاق ح و 

احلأأأاالت الأأأ  تُعتأأأرب فيهأأأا : 1املأأأواد علأأأى النحأأأو املعأأأر  يف املأأأادة 
املنظمأأأة الدوليأأأة مسأأأؤولة دوليأأأاً عمأأأا تقأأأود بأأأه حأأأي مأأأن أفعأأأأال غأأأأ 

ز علأى املبأادئ العامأة بوجأود  أاالت مشروعة دولياً  وال  أل الأن
ميحن فيها إ بات املسؤولية الدولية للمنظمة عن تتر  دولة ما أو 
تتر  منظمة أ ر   ومن الواضح، عالوة على ذلك، أن املبادئ 
العامة ال تنفب  علأى القضأايا املتعلقأة وسأؤولية الأدول املشأار إليهأا 

  1من املادة  2يف الىلقرة 

المنظمــــة الدوليــــة  ــــم  ميــــؤولية -3الما ة 
 لفعال ا غير المشرو ة  وليا  

كــل فعــل غيــر مشــروع  وليــا  ترتكبــ  المنظمــة الدوليــة  
 تترتب  لي  الميؤولية الدولية للمنظمة. 

 التعلي 
، علأأأى غأأأرار املبأأأدأ 3اأأأي  املبأأأدأ العأأأاد، الأأأوارد يف املأأأادة  (1)

عن األفعال  املنفب  على الدول وفقاً للمواد املتعلقة وسؤولية الدول
غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً، وينفبأأأ  الشأأأيء نىلسأأأه علأأأى املبأأأدأ الأأأوارد يف 

  ولأيس حنأاك، فيمأا يبأدو، مأا يسأتدعي اأياغة حأ ين (66)4املادة 
املبدأين بفريقة أ أر   ومأن اجلأدير بالأ كر أن األمأني العأاد لألمأم 

 :أن املتحدة دد أشار، يف تقرير لأه عن عمليات  ىلظ السالد، إىل
__________ 

 32-31اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه ، 2001 وليأأأة  (66)
  وعنأأأدما تتفأأأاب  أ حأأأاد املأأأواد احلاليأأأة مأأأع أ حأأأاد املأأأواد املتعلقأأأة 45-39و

وسأأأؤولية الأأأدول، دأأأد جتأأأر  ا شأأأارة أيضأأأاً،  يثمأأأا يحأأأون ذلأأأك مالممأأأاً، إىل 
التعليقأأأات علأأأى تلأأأك املأأأواد األ أأأب  عهأأأداً  ويأأأرد التحليأأأل الحال أأأيحي الأأأ   

تقريأأأأر يف ال 2و 1ا أأأأتندت إليأأأأه اللجنأأأأة يف ر أأأأم ادفأأأأوط العريضأأأأة للمأأأأادتني 
، اجمللأأد 1971 وليأأة الثالأث الأأ   أعأأدو روبرتأأو  غأأو بشأفن مسأأؤولية الأأدول، 

، 223-214 ، هAdd.1–3و A/CN.4/246الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأأة 
  75-49الىلقرات 

انفبادأأه علأأى املنظمأأات  حيظأأى وحأأو مبأأدأ -مسأأؤولية الأأدول  مبأأدأ 
بأأأفن الضأأأرر الناشأأأئ عأأأن  أأأرق اللتأأأزاد  القامأأأل -الدوليأأأة بقبأأأول وا أأأع النفأأأاق 

 للدولة الدولية املسؤولية يستتبع( املنظمة)أو  الدولة إىل عز يُ  [ال  ] دويل ما
  (67)(املنظمة )أو

واأأأأأأيغة مأأأأأأع ترتيأأأأأأب  3ويتفأأأأأاب  ترتيأأأأأأب واأأأأأأيغة املأأأأأأادة  (2)
مأأأأأن املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ  1 املأأأأأادة

املشأأأأروعة دوليأأأأاً، با أأأأتثناء اال تعاضأأأأة عأأأأن كلمأأأأة "الدولأأأأة" بتعبأأأأأ 
 "املنظمة الدولية" 

وعنأأأدما ترتحأأأب منظمأأأة دوليأأأة فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً،  (3)
 ترتتب على ذلك املسأؤولية الدوليأة للمنظمأة  وميحأن أن عأد تعبأأاً 

ادأأأأال  عأأأأن حأأأأ ا املبأأأأدأ يف فتأأأأو  حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة بشأأأأفن 
املتتل اتانة مقرر  اه للجنة  قأوق ا نسأان مأن ا جأراءات 

 ،  يث دالت احملحمة: القانونية
 القانونيأة املال قأة مأن احلتأانة مسأفلة أن إىل تشأ أن احملحمة تود 

 عأأن اأأادرة أفعأأال نتيجأأة متحبأأدة أضأأرار أ  عأأن التعأأويض مسأأفلة عأأن ختتلأأف
  الرمسية بتىلتهم العاملني وكالمها عن أو املتحدة األمم

 املرتتبأأة األضأأرار عأأن املسأأؤولية بتحمأأل املتحأأدة األمأأم بتفالَأأ ودأأد 
  (68)األفعال ح و على

وال يف  3وال يأرد تعريأأف ملعأل املسأأؤولية الدوليأة يف املأأادة  (4)
وسأأأأأؤولية الأأأأأدول  األ حأأأأأاد املقابلأأأأأة مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة 

حأأأ و املأأأواد األ أأأأة، جيأأأر  تنأأأاول النتأأأامج املرتتبأأأة علأأأى فعأأأل  فىلأأأي
مشأأأأأأروع دوليأأأأأأاً يف البأأأأأأاب الثأأأأأأاين مأأأأأأن الأأأأأأنز، وحأأأأأأو البأأأأأأاب  غأأأأأأأ
ويف املأأأأواد  (69)يتنأأأأاول "مضأأأأمون املسأأأأؤولية الدوليأأأأة للدولأأأأة" الأأأأ  

احلاليأأأأة أيضأأأأاً، يُتنأأأأاول مضأأأأمون املسأأأأؤولية الدوليأأأأة يف مأأأأواد أ أأأأر  
 ثالث( )الباب ال

وال تحأون العالدأة القانونيأة الناشأ ة عأن فعأل غأأ مشأروع  (5)
دوليأأأأأأاً عالدأأأأأأة  ناميأأأأأأأة بالضأأأأأأرورة، ال بالنسأأأأأأأبة للأأأأأأدول وال بالنسأأأأأأأبة 
للمنظمات الدولية  فخرق االلتزاد ميحن أن يؤ ر بالىلعل على أكثر 
مأأأن شأأأخز وا أأأد مأأأن أشأأأخاه القأأأانون الأأأدويل أو علأأأى اجملتمأأأع 

ه مأأأن املمحأأأن ألكثأأأر مأأأن شأأأخز مأأأن الأأأدويل كحأأأل  ومأأأن مث فإنأأأ
أشأأخاه القأأانون الأأدويل أن حيأأتج يف الظأأرو  املنا أأبة باملسأأؤولية 
الدوليأأأة للمنظمأأأة الدوليأأأة،  أأأواء بواأأأىله شختأأأاً متضأأأرراً أو لغأأأأ 

 ذلك من األ باب 

__________ 

  6، الىلقرة 3، ه A/51/389الو يقة  (67)
(68) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, I.C.J. Reports 

1999, p. 62, at pp. 88–89, para. 66  
 35-34اجمللد الثاين )اجلزء الثأاين( والتتأويب، ه ، 2001 ولية  (69)
  150-111و
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وال تنىلأأي مسأأؤولية املنظمأأة الدوليأأة عأأن فعأأل غأأأ مشأأروع  (6)
ا أشخاه   أرون مأن دولياً إمحانية وجود مسؤولية موااية يتحمله

الظأأرو   ومأأن األمثلأأة  جمموعأأةأشأأخاه القأأانون الأأدويل يف نىلأأس 
علأأى ذلأأك أن تحأأون املنظمأأة الدوليأأة دأأد تعاونأأت مأأع دولأأة مأأا يف 

  رق التزاد مىلروض عليهما معاً 

 ناصر الفعل غير المشروع  وليـا  الصـا    -4الما ة 
  م المنظمة الدولية 

ترتكــب المنظمــة الدوليــة فعــال  غيــر مشــروع  وليــا  إ ا   
 كان التصرف المتمثل في  مل لو امتناع  م  مل: 

إلى المنظمة الدوليـة بمقتضـى القـانون ُييَند  ل() 
 الدولي؛

تلــر خرقـا  اللتـزاع  ولــي واقـع  لـى  ويشـكل ( )ب 
 المنظمة الدولية. 

 التعلي 
تأر  ملنظمأة مأن كما يف  الة الدول، يشأحل إ أناد الت (1)

املنظمأأأات الدوليأأأة وا أأأداً مأأأن عنتأأأرين أ ا أأأيني الامأأأني حلأأأدوث 
فعأأل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً  ويقتأأأد بحلمأأأة "التتأأأر " الىلعأأأل الأأأ   
تقأأأود بأأأه املنظمأأأة أو متتنأأأع عنأأأه، علأأأى  أأأد  أأأواء  وتأأأرد يف الىلتأأأل 

 الثاين القواعد املتتلة بإ ناد التتر  للمنظمة الدولية 
أ ا أأي يتناولأأه الىلتأل الثالأأث، أال وحأأو ومثأة عنتأأر  أان  (2)

أن يشأحل التتأر  املأأ كور  ردأاً أل أد االلتزامأأات املقأررة ووجأأب 
  ودد ينشف االلتزاد املشار إليه إما عن معاحدة ملزمة القانون الدويل

للمنظمأأأأة الدوليأأأأة أو عأأأأن أ  متأأأأدر   أأأأر مأأأأن متأأأأادر القأأأأانون 
حمحمأأة العأأدل  الأأدويل املفبأأ  علأأى املنظمأأة  و سأأبما أشأأارت إليأأه

 / ذار 25 يف املعقأأأأأأود االتىلأأأأأأاق تىلسأأأأأأأالدوليأأأأأأة يف فتواحأأأأأأا بشأأأأأأفن 
، فأأإن املنظمأأات ومتأأر العامليأأة التأأحة منظمأأة بأأني 1951 مأأارس
 العامأة القواعأد ووجأأب عليهأأا تىلأأرض التزامأات بف  ملَزمة"الدولية 
 الأأأأ  الدوليأأأأة االتىلادأأأأات أو د أأأأاتأحا ووجأأأأب أو الأأأأدويل للقأأأأانون
ومأأن مث، ميحأأن أن يتعلأأ  ادأأرق بأأف  مأأن   (70)"فيهأأا أطرافأأاً  تحأأون

 ح و االلتزامات الدولية  
وكمأأا يف  الأأة الأأدول أيضأأأاً، ال يشأأحل الضأأرر فيمأأا يبأأأدو  (3)

 عنتراً الاماً لودوع املسؤولية الدولية على إ د  املنظمات الدولية 
املتعلقأأأأأأة  3 حمأأأأأأاً حتأأأأأأا اًل للمأأأأأأادة  4وال تشأأأأأأمل املأأأأأأادة  (4)

  وتتأفلف تلأك (71)وسؤولية الدول عن األفعال غأأ املشأروعة دوليأاً 
__________ 

 أعالو  53انظر احلاشية  (70)

 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (71)
  47-45و

املأأأأادة مأأأأأن مجلتأأأأني تتضأأأأأمن اجلملأأأأأة األوىل منهمأأأأا مقولأأأأأة واضأأأأأحة 
 أأأأأد مأأأأأا، إذ جأأأأأاء فيهأأأأأا أن "واأأأأأف فعأأأأأل الدولأأأأأة بفنأأأأأه غأأأأأأ  إىل

دوليأأأأأأأاً أمأأأأأأأر حيحمأأأأأأأه القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل"  وميحأأأأأأأن تفبيأأأأأأأ   مشأأأأأأأروع
، لحنهأأأأأأا ميحأأأأأأن أن اجلملأأأأأأة أيضأأأأأأاً علأأأأأأى املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة حأأأأأأ و
اامأأأأأدة عأأأأأن احلاجأأأأأة ألنأأأأأه مأأأأأن الواضأأأأأح أهنأأأأأا تأأأأأرد ضأأأأأمناً يف  تعتأأأأأرب
املبأأأدأ القامأأأل بأأفن الىلعأأأل غأأأأ املشأأروع دوليأأأاً يتمثأأأل يف  أأأرق  إطأأار

علأأأأأى حأأأأأ ا املبأأأأأدأ، نُأأأأأزَّ التأأأأأزاد ووجأأأأأب القأأأأأانون الأأأأأدويل  و املأأأأأا 
أنأأأه لأأأن يحأأأون حنأأأأاك مأأأا يأأأدعو إىل إضأأأافة نأأأز مىلأأأأادو أن  فيبأأأدو

نأأأه غأأأأ مشأأأروع حأأأو أمأأأر يتودأأأف علأأأى القأأأانون واأأأف فعأأأل مأأأا بف
مأأأأأن  3الأأأأأدويل  والسأأأأأبب الظأأأأأاحر  دراج اجلملأأأأأة األوىل يف املأأأأأادة 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول يحمأأأن يف أن إدراجهأأأا يتأأأيح ربفهأأأا  املأأأواد
 باجلملة الثانية  

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول  3أمأأا اجلملأأة الثانيأأة مأأن املأأادة  (5)
ة مأأأأأأع  الأأأأأأة املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة  ميحأأأأأأن أن تحيأأأأأأف بسأأأأأأهول فأأأأأأال

فاملقتأأود بأأنز حأأ و اجلملأأة، عنأأدما تشأأأ إىل أن واأأف فعأأل مأأا 
بفنأأأه غأأأأ مشأأأروع ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل "ال يتأأأف ر ]   [ بحأأأون 
الىلعأأأأأل ذاتأأأأأه مواأأأأأوفاً بفنأأأأأه مشأأأأأروع يف القأأأأأانون الأأأأأدا لي"، حأأأأأو 
التشأأأأأديد علأأأأأى أن القأأأأأانون الأأأأأدا لي الأأأأأ   يعتمأأأأأد علأأأأأى ا رادة 

للدولأة ال جيأأوا أن يأربر أبأداً أ  فعأأل يشأحل  ردأاً، مأأن  اأُل اديأة
جانأأب الدولأأة نىلسأأها، اللتأأزاد ووجأأب القأأانون الأأدويل  والتأأعوبة 
القاممأأأة يف تفبيأأأ  حأأأأ ا املبأأأدأ علأأأى املنظمأأأأات الدوليأأأة تحمأأأأن يف 
تعأأأأأ ر التمييأأأأأز بددأأأأأة بأأأأأني القأأأأأانون الأأأأأدا لي   أأأأأد  املنظمأأأأأات 

تف يسأي للمنظمأة الدوليأة،   فالتك ال(72)الدولية والقانون الدويل
علأأى األدأأل، يتمثأأل يف معاحأأدة أو يف اأأك   أأر حيحمأأه القأأانون 
الأأأأأدويل؛ كأأأأأ لك ميحأأأأأن النظأأأأأر إىل بعأأأأأض األجأأأأأزاء األ أأأأأر  مأأأأأن 
القأأأأأانون الأأأأأدا لي للمنظمأأأأأة باعتبارحأأأأأا تنأأأأأدرج يف نفأأأأأاق القأأأأأانون 
الأأأدويل  ومأأأن أشأأأحال التىلردأأأة اهلامأأأة يف حأأأ ا التأأأدد التمييأأأز بأأأني 

االلتأأأأأزاد ذو التأأأأألة داممأأأأأاً إااء دولأأأأأة عضأأأأأٍو أو دولأأأأأة إذا كأأأأأان  مأأأأأا
عضأأأو، رغأأأم أن حأأأ ا التمييأأأز لأأأيس داطعأأأاً وهناميأأأاً بالضأأأرورة،  غأأأأ

وذلأأأأأك ألنأأأأأه  أأأأأيحون مأأأأأن املثأأأأأأ للخأأأأأال  القأأأأأول بأأأأأفن القأأأأأانون 
املنظمأأة  الأأدا لي للمنظمأأة يفغأأى داممأأاً علأأى االلتأأزاد الوادأأع علأأى

جهأة  األعضأاء  ومأن ووجب القانون الأدويل إااء دولأة مأن الأدول
 103  انيأأة، وفيمأأأا يتعلأأأ  بالأأدول غأأأأ األعضأأأاء، دأأد تأأأوفر املأأأادة

مأأن ميثأأاق األمأأم املتحأأدة مأأا يأأربر تتأأر  املنظمأأة الأأ   يشأأأحل 
  عضأأأو ردأأأاً اللتأأأزاد مقأأأرر ووجأأأب معاحأأأدة مربمأأأة مأأأع دولأأأة غأأأأ 

وبالتأأأأايل فأأأأإن العالدأأأأات بأأأأني القأأأأانون الأأأأدويل والقأأأأانون الأأأأدا لي 
يأأأة تبأأأدو مأأن التعقيأأأد ايأأأث يتعأأ ر التعبأأأأ عنهأأأا يف للمنظمأأة الدول
 إطار مبدأ عاد 

__________ 

 والتعلي  عليها  9املسفلة وزيد من التىلتيل يف إطار املادة تُدرس ح و  (72)
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 الىلتل الثاين
 إسنا  التصرف إلى المنظمة الدولية

مأأن حأأ و املأأواد، يعأأّد إ أأناد  4 سأأب مأأا جأأاء يف املأأادة  (1)
التتأأر  إىل املنظمأأة الدوليأأة ووجأأب القأأانون الأأدويل الشأأرط األول 

تلأك املنظمأة الدوليأة، لحي ينشف فعل دويل غأ مشروع اادر عن 
والشأأأرط الثأأأاين حأأأو أن يشأأأحل نىلأأأس التتأأأر   ردأأأاً اللتأأأزاد دأأأامم 
ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل بالنسأأأبة للمنظمأأأة الدوليأأأة  وتتنأأأاول املأأأواد 

أدناو مسفلة إ ناد التتر  إىل املنظمة الدولية  وكما  8إىل  5 من
، فأأأأأأإن التتأأأأأأر  يُقتأأأأأأد بأأأأأأه أن يشأأأأأأمل الىلعأأأأأأل 4جأأأأأأاء يف املأأأأأأادة 

 متناع عن الىلعل اال أو
وكمأأأا لأأأو ظ يف التعليأأأ  التمهيأأأد  علأأأى الىلتأأأل األول،  (2)

فإن مسؤولية املنظمة الدولية دد تنشف أيضأاً يف بعأض احلأاالت الأ  
ال ُيسأأأأأأأند فيهأأأأأأأا التتأأأأأأأر  إىل تلأأأأأأأك املنظمأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة  ويف حأأأأأأأ و 
احلاالت، ُيسند التتر  إىل دولة أو إىل منظمة دولية أ أر   ويف 

ة تحأأون القواعأأد املتعلقأأة بإ أأناد التتأأر  إىل املنظمأأة احلالأأة األ أأأ 
 الدولية و يقة التلة باملوضوع أيضاً 

مأأأن حأأأ و املأأأواد، شأأأفهنا شأأأفن املأأأواد  8إىل  5واملأأأواد مأأأن  (3)
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة  11إىل  4 مأأن
ية  وكثأاً ، تعاجل إ ناد التتر ، وال تتناول إ ناد املسؤول(73)دولياً 

مأأأا تركأأأز املمار أأأة علأأأى إ أأأناد املسأأأؤولية عوضأأأاً عأأأن الرتكيأأأز علأأأى 
التتأأأر   وحأأأ ا اأأأحيح أيضأأأأا فيمأأأا يتعلأأأ  بعأأأدة اأأأأحوك  إ أأأناد

دانونيأأأة  فعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، يشأأأرتط املرفأأأ  التا أأأع التىلاديأأأة األمأأأم 
املتحدة لقانون البحار أن تعلن املنظمات الدولية والأدول األعضأاء 

ت كأأأل منهأأأا فيمأأأا يتتأأأأل باملسامأأأأل الأأأ  تشأأأملها فيهأأأا ا تتااأأأا
، يف مسأأأأفلة 6االتىلاديأأأأة، وميضأأأأي بعأأأأد ذلأأأأك إىل النظأأأأر، يف املأأأأادة 

 ذوواألطأأأأأأأرا   تحمأأأأأأألي" إ أأأأأأأناد املسأأأأأأأؤولية علأأأأأأأى النحأأأأأأأو التأأأأأأأايل:
 عأأأدد عأأن املسأأؤولية املرفأأأ  حأأ ا مأأن 5 املأأأادة وقتضأأى اال تتأأاه

وال   "االتىلاديأأأأة هلأأأأ و   أأأأر انتهأأأأاك أ  عأأأأن أو بااللتزامأأأأات الوفأأأأاء
ينفأأو  ذلأأك بالضأأرورة علأأى إشأأارة ضأأمنية إىل إ أأناد التتأأر  إىل 

 الفر  املسؤول 
ومع أن ا  ناد املزدوج للتتأر ، بأل و أ  املتعأدد، دأد  (4)

ال حيأأأأدث كثأأأأأاً يف املمار أأأأة العمليأأأأة، إال أنأأأأه ال ميحأأأأن ا أأأأتبعادو  
ضأأمنياً  وبالتأايل فأإن إ أناد تتأر  معأأني إىل منظمأة دوليأة ال يعأر

أن نىلأأأس التتأأأر  ال ميحأأأن نسأأأبته إىل دولأأأة مأأأن الأأأدول، كمأأأأا ال 
َيستبعد إ ناُد تتر  إىل دولة ما إ ناَد نىلس التتر  إىل منظمة 
دوليأأأأة  وميحأأأأن أيضأأأأاً تتأأأأور أن ُيسأأأأند التتأأأأر  يف نىلأأأأس الودأأأأت 

__________ 

 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (73)
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ملنظمتأني دوليتأني أو أكثأر، وذلأأك مأثاًل عنأدما تنشأئ املنظمتأأان أو 
 كاً وتعمل من  الل ذلك اجلهاا املنظمات جهاااً مشرت 

وكما  دث عند القراءة الثانية فيما يتتأل وشأاريع املأواد  (5)
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول، فأأإن مشأأاريع املأأواد احلاليأأة ال تقأأدد  أأو  
معأأأأأايأ إجيابيأأأأأة لإل أأأأأناد  وبالتأأأأأايل فأأأأأإن حأأأأأ و املأأأأأواد ال تشأأأأأأ إىل 

نظمأأأأة  وعلأأأأى احلأأأأاالت الأأأأ  ال ميحأأأأن فيهأأأأا إ أأأأناد التتأأأأر  إىل امل
 أأأأبيل املثأأأأال، ال تشأأأأأ املأأأأواد، وإنأأأأا تلّمأأأأح ضأأأأمنياً فقأأأأط، إىل أن 
تتر  القوات العسحرية للدول أو املنظمات الدوليأة ال ُيسأند إىل 
األمأأأأم املتحأأأأدة عنأأأأدما يأأأأفذن جملأأأأس األمأأأأن للأأأأدول أو للمنظمأأأأات 
الدوليأأأة باختأأأاذ التأأأدابأ الالامأأأة  أأأارج إطأأأار تسلسأأأل ديأأأاد  يأأأربط 

بأاألمم املتحأأدة  وحأ و النقفأأة دأد أعأأرب عنهأا مأأؤ راً تلأك القأأوات 
مأأأدير شأأأعبة ا دارة امليدانيأأأة واللوجسأأأتيات بأأأإدارة عمليأأأات  ىلأأأظ 
السأأالد يف األمأأم املتحأأدة يف ر أأالة إىل حتثأأل بلجيحأأا الأأدامم لأأد  
األمأأأأم املتحأأأأدة، فيمأأأأا يتعلأأأأ  وفالبأأأأة ناجتأأأأة عأأأأن  أأأأادث مأأأأرور يف 

 التومال، وذلك بالعبارات التالية:
تحأأن دأأوات فردأأة العمأأل املو أأدة  اضأأعة لقيأأادة األمأأم املتحأأدة،  مل 

ودأأأد دأبأأأت املنظمأأأة علأأأى رفأأأض أ  مسأأأؤولية فيمأأأا يتعلأأأ  باملفالبأأأات املقدمأأأة 
  (74)طرفاً فيها القوات تلككانت بشفن احلوادث ال   

مأأأأن املأأأأواد احلاليأأأأة يف معظأأأأم  8إىل  5وتنظأأأأر املأأأأواد مأأأأن  (6)
إىل  4فيمأأا يتتأأل بالأأدول يف املأأواد مأأن املسأأامل الأأ  جأأر  تناوهلأأا 

مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  11
املشأأروعة دوليأأاً  غأأأ أنأأه ال يوجأأد نأأز يف املأأواد ديأأد النظأأر يشأأمل 

املتعلقتأأأأأأان وسأأأأأأؤولية  10و 9املسأأأأأأامل الأأأأأأ  تتفأأأأأأرق هلأأأأأأا املادتأأأأأأان 
تم القياد هبا يف غياب   وتتعل  املادتان بالتترفات ال  ي(75)الدول

السأألفات الرمسيأأة أو يف  الأأة عأأدد ديامهأأا وهامهأأا، وبالقيأأاد اركأأة 
مترديأأأأة أو غأحأأأأأا  وحأأأأ و احلأأأأأاالت ُيسأأأأأتبعد أن تنشأأأأف فيمأأأأأا يتتأأأأأل 
باملنظمات الدولية ألهنا تىلرتض مسأبقاً  أيفرة الحيأان الأ   ُيسأند 

للمأرء إليه التتر  علأى ا دلأيم املعأر  وعلأى الأرغم مأن أنأه ميحأن 
، فإن ا تمأال أن يتأبح (76)أن جيد أمثلة ملنظمة دولية تدير إدليماً 

أ  مأأأأأن املسأأأأأامل الأأأأأواردة أعأأأأأالو و يأأأأأ  التأأأأألة باملوضأأأأأوع يف ذلأأأأأك 
السياق يبدو ا تمااًل أبعد من أن يقتضي وضع نز يتعل  اديداً 
هب و املسأامل  غأأ أنأه مأن املىلهأود أنأه مأ  نشأفت مسأفلة مأن حأ ا 

ل ونظمأة دوليأة، فإنأه يتعأني عندمأ  أن تفبأ  علأى القبيل فيما يتت
تلك املنظمة، ديا اً، القاعدة ذات التلة ال  تنفب  علأى الأدول، 

__________ 

  1998 زيران/يونيه  25ر الة غأ منشورة، مؤر ة  (74)
 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (75)
  66-62و
 10( املأأؤر  1999)1244جملأأس األمأأن  مأأثالً باال أأتناد إىل دأأرار (76)

والأأأأأأ   يأأأأأأفذن "لألمأأأأأأني العأأأأأأاد بأأأأأأفن ينشأأأأأأئ، وسأأأأأأاعدة  1999 زيران/يونيأأأأأأه 
املنظمأات الدوليأة املختتأة، وجأوداً مأدنياً دوليأاً يف كو أوفو هبأد  تأأوفأ إدارة 

 مؤدتة لحو وفو" 
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مأأن مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية  10أو املأأادة  9أ  إمأأا املأأادة 
 الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

التتأر  وبعض أنواع املمار أة الأ  تتفأرق ملسأفلة إ أناد  (7)
إىل املنظمأأأأات الدوليأأأأة إنأأأأأا ُتسأأأأند حأأأأ ا التتأأأأأر  إليهأأأأا يف  أأأأأياق 
مسامل املسؤولية املدنية وليس يف  ياق املسأؤولية عأن األفعأال غأأ 
املشأأروعة دوليأأاً  واملمار أأة املأأ كورة و يقأأة التأألة مأأع ذلأأك بغأأرض 
إ أأأناد التتأأأر  ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل، وذلأأأك عنأأأدما تشأأأأ إىل 

عيأأأأاراً ال يُقتأأأأد أن تقتتأأأأر أمهيتأأأأه علأأأأى املسأأأأفلة معيأأأأار أو تفبأأأأ  م
 احملددة ديد البحث 

قا ــدة  امــة بشــأن إســنا  التصــرف إلــى  -5الما ة 
 المنظمة الدولية 

يعتبـــــــر تصـــــــرف لي ج ـــــــاز لو وكيـــــــل تـــــــابع   -1 
للمنظمة الدولية في تأ ية م ام  فعال  صا  ا   م تلر المنظمة 

ــــدولي، بغــــض النظــــر  ــــم  ــــانون ال مركــــز الج ــــاز بمقتضــــى الق
 الوكيل بالنيبة للمنظمة.  لو

تحديـــــد م ـــــاع  فـــــيتطبـــــق قوا ـــــد المنظمـــــة   -2 
 لج زت ا ووكالئ ا. 

 التعلي 
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ  4وفقأأاً للمأأادة  (1)

، يتودف إ ناد التتأر  إىل الدولأة أ ا أاً علأى (77)املشروعة دولياً 
واأأف الشأأخز أو الحيأأان الأأ   يتأأدر عنأأه حأأ ا التتأأر  بفنأأه 

، دلما (78)التعلي حو موضح يف "من أجهزة الدولة"  غأ أنه، كما 
يعتمأد ا  أأناد علأأى ا أأتخداد متأأفلح معأأني يف القأأانون الأأدا لي 

  بالنظأاد القأانوين للدولة املعنية  وميحن تفبي  فهم حتا ل فيما يتعل
 املقابل املتتل باملنظمات الدولية 

وجتأأدر ا شأأارة إىل أنأأه يف  أأني يسأأتخدد بعأأض نتأأوه  (2)
، فأأأأإن (79)ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة متأأأأفلح "الىلأأأأروع" ]"األجهأأأأزة"[

حمحمأأة العأأدل الدوليأأة احتمأأت فقأأط، عنأأد تناوهلأأا ملركأأز األشأأخاه 
ز دد أوكلت إليه ال ين يعملون با م األمم املتحدة، بحون الشخ

و أأأأامف مأأأأن دبأأأأل جهأأأأاا تأأأأابع لألمأأأأم املتحأأأأدة  ودأأأأد ا أأأأتخدمت 
احملحمأأة متأأفلح "الوكيأأل" ومل تأأر يف متتأأع الشأأخز أو عأأدد متتعأأه 
وركأأأأأز رمسأأأأأي أمأأأأأراً ذا اأأأأألة  وأشأأأأأارت احملحمأأأأأة، يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن 

__________ 

 32 ه ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب،2001 وليأأأأة  (77)
  53-49و
  53-52، يف ه 53-49، ه ىلسهن املرجع (78)
مأأأأن ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة إىل "الىلأأأأروع الرميسأأأأية"  7تشأأأأأ املأأأأادة  (79)

]"األجهأأزة الرميسأأية"[ و"الىلأأروع الثانويأأة" ]"األجهأأزة الىلرعيأأة"[  كمأأا يأأرد حأأ ا 
 من ميثاق األمم املتحدة  29و 22املتفلح األ أ يف املادتني 

، إىل أن املسأأفلة الأأ  تتناوهلأأا اجلمعيأأة العامأأة التعأأويض عأأن األضأأرار
ألمأأم املتحأأأدة علأأأى رفأأع دعأأأو  فيمأأا يتعلأأأ  بالضأأأرر تتعلأأ  بقأأأدرة ا

 ال   يلح  بف د وكالمها داملة:
 أ  أنأأأأأه أ  ،مفلأأأأأ احملحمأأأأأة كلمأأأأأة "وكيأأأأأل" بفو أأأأأع معأأأأأل  تىلهأأأأأم 

 و أأواء ذلأأك، غأأأ كأأان أو أجأأر لقأأاء يعمأأل رمسيأأاً  مو ىلأأاً  كأأان  أأواء شأأخز،
 أجهأأأأزة مأأأأن جهأأأأاا إليأأأأه أوكأأأأل داممأأأأة، غأأأأأ أو داممأأأأة بتأأأأىلة مسأأأأتخدماً  كأأأأان
 شخز أ  حو وبا تتار  أدامها يف املساعدة أو و امىله إ د  أداء املنظمة
   (80) الله من اجلهاا يعمل

من املأادة الساد أة مأن  22انفباق الىلرع ويف الىلتو  الال قة بشفن 
 ، أشارت احملحمة إىل أنه:اتىلادية امتيااات األمم املتحدة و تاناهتا

للمعلومأأأأأأأأات املقدمأأأأأأأأة مأأأأأأأأن األمأأأأأأأأني العأأأأأأأأاد، فقأأأأأأأأد اضأأأأأأأأفرت  طبقأأأأأأأأاً  
تتىلأأأأاوت  -مهمأأأأات  توكأأأألاملتحأأأأدة يف عأأأأدة منا أأأأبات يف الوادأأأأع إىل أن  األمأأأأم

إىل أشأأأأأخاه ال يتمتعأأأأأون وركأأأأأز مأأأأأو ىلي األمأأأأأم  -بشأأأأأحل متزايأأأأأد يف طبيعتهأأأأأا 
  (81)الرمسيني املتحدة

حملحمأأأأة أيضأأأأاً يف وفيمأأأأا يتعلأأأأ  باالمتيأأأأااات واحلتأأأأانات، ذكأأأأرت ا
 ا دار ، مركأأأزحم يف يحمأأأن ال املسأأأفلة جأأأوحر"الىلتأأأو  نىلسأأأها أن 

  (82)"مهمتهم طبيعة يف وإنا
ودأأأد أشأأأارت احملحمأأأة يف ودأأأت أدأأأرب، يف فتواحأأأا بشأأأفن  (3)

ادأأال  املتتأأل اتأأانة مقأأرر  أأاه للجنأأة  قأأوق ا نسأأان مأأن 
 ، إىل أن:ا جراءات القانونية

 التعأويض مسأفلة عأن ختتلأف القانونيأة املال قأةاحلتانة مأن  مسفلة 
 هأاموكالعأن األمأم املتحأدة أو  أفعال اادرة عأننتيجة  متحبدةعن أ  أضرار 

  (83)الرمسيةبتىلتهم  العاملني

وتناولأأت احملحمأأة أيضأأاً با تتأأار، يف الىلتأأو  ذاهتأأا، مسأأفلة إ أأناد 
ة ]الأأأأ[أضرار ]الأأأأ[متحبدة نتيجأأأ" التتأأأر ، مشأأأأة إىل أنأأأه يف  الأأأة
 بتأىلتهمعأن وكالمهأا العأاملني  أفعال اادرة عأن األمأم املتحأدة أو

األمأأأأم املتحأأأأدة بتحمأأأأل املسأأأأؤولية عأأأأن  تفالَأأأأب دأأأأد [   ] الرمسيأأأأة
وبالتايل، و سب احملحمة،   (84)"األفعال ح و على املرتتبةاألضرار 

فأأأإن تتأأأر  األمأأأم املتحأأأدة يشأأأمل، إىل جانأأأب تتأأأر  أجهزهتأأأا 
األفعأأأأال الأأأأ  يقأأأأود هبأأأأا "وكالؤحأأأأا" أو ميتنعأأأأون الرميسأأأأية والىلرعيأأأأة، 

عنهأأأا  واملقتأأأود هبأأأ ا املتأأأفلح أن يشأأأأ لأأأيس فقأأأط إىل املأأأو ىلني 
__________ 

(80) Reparation for Injuries  177أعالو(، ه  19)انظر احلاشية  
(81) Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on 

the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory opinion, 

I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48  
  47، الىلقرة نىلسه املرجع (82)
(83) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights  انظأر احلاشأية(
  66، الىلقرة 88أعالو(، ه  68
  66، الىلقرة 89-88، ه نىلسه املرجع (84)



 ميؤولية المنظمات الدولية 43

 

الرمسيني، بل أيضاً إىل األشأخاه اآل أرين الأ ين يعملأون ملتألحة 
األمأأأم املتحأأأدة بنأأأاء علأأأى و أأأامف أوكلأأأت إلأأأيهم مأأأن جانأأأب أ أأأد 

 أجهزة املنظمة 
الدوليأأأأة فيمأأأأا يتعلأأأأ  بأأأأاألمم ومأأأأا ذكرتأأأأه حمحمأأأأة العأأأأدل  (4)

املتحأأدة ينفبأأأ ، بشأأأحل أعأأأم، علأأى املنظمأأأات الدوليأأأة الأأأ  يعمأأأل 
معظمهأأأأا عأأأأن طريأأأأ  أجهزهتأأأأا ) أأأأواء ُعرفأأأأت هبأأأأ و التأأأأىلة أد ال( 
وجمموعأأأأة متنوعأأأأة مأأأأن الأأأأوكالء الأأأأ ين يعهأأأأد إلأأأأيهم بأأأأفداء و أأأأامف 

 30املنظمة  ودأد جأاء يف دأرار اجمللأس االاأاد  السويسأر  املأؤر  
ميحأن للمأرء أن يسأند  كقاعأدة،" أنأه 1996األول/أكتأوبر تشرين 

علأأأأأى إىل املنظمأأأأة الدوليأأأأة مأأأأا تىلعلأأأأه أو متتنأأأأأع عأأأأن فعلأأأأه أجهزهتأأأأا 
وكأأ لك مأأا يىلعلأأه أو ميتنأأع عأأن فعلأأه  ا أأتال  مسأأتوياهتا وطبيعتهأأا

  (85)"وكالؤحا أ ناء حتار تهم ال تتاااهتم
ز وجيه فيما والتمييز بني األجهزة والوكالء ال يبدو أنه متيي (5)

يتعل  بغرض إ ناد التتر  إىل املنظمة الدوليأة  فتتأر  كأل مأن 
األجهأأأأزة والأأأأوكالء ُيسأأأأند إىل املنظمأأأأة  وعنأأأأدما يتأأأأنَّف أشأأأأخاه 

كيانأأأات كأأأفجهزة أو وكأأأالء ووجأأأب دواعأأأأد املنظمأأأأة، ال يحأأأون  أو
حنأأأاك شأأأك يف أن تتأأأر  أول أأأك األشأأأخاه أو تلأأأك الحيانأأأات 

 ملبدأ، إىل املنظمة بد من إ نادو، من  يث ا ال
إىل كأون اجلهأاا  1واهلد  مأن ا شأارة الأواردة يف الىلقأرة  (6)

أو الوكيل يتتر  "يف تفدية مهامه" حو توضيح أن التتر  ميحن 
إ نادو إىل املنظمة الدوليأة عنأدما ميأارس اجلهأاا أو الوكيأل و أامف 
 عهد هبا إليه، وال ميحن بف   ال من األ وال إ نادو إليها عندما
يتتأأأر  اجلهأأأاا أو الوكيأأأل بتأأأىلته الشختأأأية  أمأأأا مسأأأفلة إ أأأأناد 

  7التتر  املتجاوا حلدود السلفة فتتناوهلا املادة 
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  4مأأأأن مشأأأروع املأأأأادة  1ووفقأأأاً للىلقأأأأرة  (7)

الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً، ُيسأأند إىل الدولأأة تتأأر  
تشأأأأريعية أد تنىلي يأأأأة  اجلهأأأأاا " أأأأواء أكأأأأان اجلهأأأأاا ميأأأأارس و أأأأامف

دضأأامية أد أيأأة و أأامف أ أأر ، وأيأأاً كأأان املركأأز الأأ   يشأأغله يف  أد
تنظيم الدولة، و واء أكانأت اأىلته أنأه جهأاا مأن أجهأزة احلحومأة 

، (86)املركزية أد جهاا من أجهزة و دة إدليمية من و دات الدولة"
وح ا الواف األ أأ ال ينفبأ  عأادة علأى املنظمأة الدوليأة  وميحأن 
ا بقأأأاء علأأأى العنااأأأر األ أأأر ، بيأأأد أنأأأه يىلّضأأأل اأأأياغتها بشأأأحل 
أكثر تبسيفاً، وذلك أيضاً بالنظر إىل أنه يف  أني يُنتظأر مأن مجيأع 

__________ 

 En"حأأ و ترمجأأة عأأن الأأنز األاأألي الىلرنسأأي الأأ   جأأاء فيأأه مأأا يلأأي: (85)

règle générale, sont imputables à une organisation internationale les actes ou 

omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et de ses agents dans 

l’exercice de leurs compétences"  الو يقة(VPB 61.75 وحأي منشأورة علأى املودأع ،
 ( www.vpb.admin.chالشبحي للمجلس االااد  السويسر : 

 32الثأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء الثأأأأأأأاين( والتتأأأأأأأويب، ه  ، اجمللأأأأأأأد2001 وليأأأأأأأة  (86)
  51-50( من التعلي  على مشروع املادة، ه 7( و)6، والىلقرتان )53-49و

الدول أن متارس مجيع املهاد امل كورة أعالو، فأإن املنظمأات ختتلأف 
بعضأأأأها عأأأأن بعأأأأض إىل  أأأأد كبأأأأأ هبأأأأ ا ادتأأأأوه  وبالتأأأأايل فأأأأإن 

ا يلي: "بغض النظر عن مركز اجلهاا تنز ببساطة على م 1 الىلقرة
 أو الوكيل بالنسبة للمنظمة" 

وادد املنظمأة الدوليأة املعنيأة الو أامف الأ  يُعهأد هبأا إىل   (8)
، 2كأل جهأاا أو وكيأل  وحأ ا يأتم عأادة، كمأا حأو مبأني يف الىلقأرة 

، والأأأأ  2ووجأأأأب "دواعأأأأد املنظمأأأأة"  والقتأأأأد مأأأأن اأأأأياغة الىلقأأأأرة 
املنظمأأة املعيأأاَر الو يأأد، حأأو تأأرك ا محانيأأة جتعأأل تفبيأأ  دواعأأد  مل

مىلتو أة العتبأأار أن الو أأامف معهأأود هبأأا، يف الظأأرو  اال أأتثنامية، 
جلهأأأاا أو وكيأأأل،  أأأ  وإن مل ميحأأأن القأأأول بأأأفن ذلأأأك يقأأأود علأأأى 

 أ اس دواعد املنظمة 
مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول  5واملأأأأأادة  (9)

وليأأأأاً تتنأأأأاول "تتأأأأرفات األشأأأأخاه األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة د عأأأأن
الحيانأأأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأأأأ  متأأأأأأأأأأأأارس بعأأأأأأأأأأأأأض ا تتااأأأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأأأألفة  أو

  وحأأأأأأأ ا النأأأأأأأوع مأأأأأأأن املتأأأأأأأفلحات لأأأأأأأيس مالممأأأأأأأاً (87)احلحوميأأأأأأأة"
للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  وال بأأأأأد مأأأأأن التعبأأأأأأ بفريقأأأأأة خمتلىلأأأأأة  عمومأأأأأاً 
ميحأأن أن يحأأأون لحيأأان مأأا مأأأن اأألة ونظمأأة دوليأأأة  غأأأ أنأأأه  عّمأأا
احلاليأأأة  حمأأأاً إضأأأافياً لتشأأأمل األشأأأخاه  لأأأزود لتضأأأمني املأأأواد ال
 5الحيانأأات حتأأن حأأم يف  الأأة منأأا رة للحالأأة املتتأأورة يف املأأادة  أو

مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ 
دوليأأاً  ومتأأفلح "الوكيأأل" أُعفأأي يف الىلقأأرة الىلرعيأأة )ج(  املشأأروعة

اه أو حأأأأأأ و معأأأأأأل وا أأأأأأعاً يشأأأأأأمل حأأأأأأؤالء األشأأأأأأخ 2مأأأأأأن املأأأأأأادة 
 الحيانات بشحأل مالمم 

 وميحن ادلوه إىل ا تنتاج حتا ل فيمأا يتتأل باألشأخاه (10)
مأن  8أو جمموعات األشخاه حتن وردت ا شأارة إلأيهم يف املأادة 

مشأأاريع املأأواد املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأأن األفعأأال غأأأ املشأأأروعة 
شخاه   وح ا احلحم يتعل  باألشخاه أو جمموعات األ(88)دولياً 

بتوجيهأأأات  حتأأأن يتتأأأرفون يف الوادأأأع بنأأأاء علأأأى تعليمأأأات الدولأأأة أو
جمموعأأأأات  منهأأأأا أو اأأأأت ردابتهأأأأا  وإذا مأأأأا تتأأأأر  أشأأأأخاه أو

األشأأخاه، بأأداًل عأأن ذلأأك، بنأأاء علأأى تعليمأأات مأأن منظمأأة  مأأن
دولية أو بتوجيه منها أو اأت ردابتهأا، فإنأه يتعأني عندمأ  اعتبأارحم 

  2يف الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ج( مأأأن املأأأادة  وكأأأالء وفقأأأاً للتعريأأأف الأأأوارد
( مأأن حأأ ا التعليأأ ، يُعتأأرب 8و سأأب املشأأار إليأأه أعأأالو يف الىلقأأرة )

الشأأأأخز أو الحيأأأأان، يف احلأأأأاالت اال أأأأتثنامية، وألغأأأأراض إ أأأأناد 
يحأن ذلأك عمأاًل  التتأر ، محلىلأاً بو أامف للمنظمأة  أ  وإن مل

 بقواعد املنظمة  

__________ 

  55-53و 32، ه نىلسه املرجع (87)
  62-59و 32، ه نىلسه املرجع (88)
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ممــم تضــع م  تصــرف األج ــزة لو الــوكالء -6الما ة 
تحـــــ  تصــــــرف المنظمــــــة الدوليــــــة  ولــــــة 

 منظمة  ولية لخرى  لو
يعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف لي ج از تابع  

إلحدى الدوه لو لي ج از لو وكيل تابع لمنظمة  وليـة يوضـع 
تحــ  تصــرف منظمــة  وليــة لخــرى فعــال  صــا  ا   ــم المنظمــة 
 األخيرة إ ا كان  تما س الييطرة الفعلية  لى  لر التصرف. 

 التعلي 
وليأأة، دأأد عنأدما يوضأأع جهأاا دولأأة اأت تتأأر  منظمأة د (1)

يحأأأون ذلأأأك اجلهأأأأاا معأأأاراً إىل تلأأأأك املنظمأأأة إعأأأأارة كليأأأة  ويف حأأأأ و 
احلالة، من الواضح أن تتأر  ذلأك اجلهأاا ال يسأند إال إىل املنظمأة 
املتلقية  وتنفب  نىلس النتيجة عندما يعار جهاا أو وكيل من منظمأة 
دوليأأة إعأأارة كليأأة ملنظمأأة أ أأر   ويف حأأ و احلأأاالت، تنفبأأ  القاعأأدة 

فتتناول وضعاً خمتلىلاً يحون فيه  6  أما املادة 5مة املبينة يف املأادة العا
اجلهأأاا أو الوكيأأل املعأأار مأأا اال يتتأأر ، إىل  أأد مأأا، كجهأأاا تأأابع 
للدولة املعأة أو كجهأاا أو وكيأل تأابع للمنظمأة املعأأة  وحأ ا حيأدث 
مثاًل يف  الة الو دات العسحرية ال  تضأعها دولأة مأا اأت تتأر  

م املتحأأأدة ألغأأأراض عمليأأأة مأأأن عمليأأأات  ىلأأأظ السأأأالد، وأأأا أن األمأأ
الدولأأة اأأتىلظ بالسأألفات التفديبيأأة وباال تتأأاه اجلنأأامي علأأى أفأأراد 

  ويف ح و احلالة، تنشف مشحلة ما إذا كأان جيأب (89)و داهتا الوطنية
إ أأناد تتأأر  حمأأدد يتأأدر عأأن اجلهأأاا أو الوكيأأل املعأأار إىل املنظمأأة 

 املنظمة املعأة   ة أواملتلقية أو إىل الدول
وجيأأأوا للدولأأأة أو املنظمأأأة املعأأأأة إبأأأراد اتىلأأأاق مأأأع املنظمأأأة  (2)

املتلقية خبتوه وضع جهاا أو وكيأل اأت تتأر  حأ و املنظمأة  
وميحن أن ي كر االتىلاق الدولأة أو املنظمأة الأ  تحأون مسأؤولة عأن 
تتر  ذلك اجلهاا أو ذلك الوكيل  وعلأى  أبيل املثأال، و سأب 

املسامهة النموذجي املتتل بالو دات العسحرية الأ  تضأعها اتىلاق 
إ أأد  الأأأدول األعضأأأاء يف األمأأأم املتحأأأدة اأأأت تتأأأر  املنظمأأأة، 
تعتأرب األمأم املتحأأدة مسأؤولة جتأأاو األطأرا  الثالثأة، ولحأأن هلأا احلأأ  
يف أن تسرتد التحأاليف مأن الدولأة املسأامهة بقأوات يف  أرو  مثأل 

وفاة أو ا اابة ]الأ[نامجة عن إمهأال " االت الىلقد أو التلف أو ال
جسأأيم أو  أأوء تتأأر  متعمأأد مأأن جانأأب األفأأراد الأأ ين تقأأدمهم 

  ويبدو أن االتىلاق ال يُعل إال وسفلة توايع املسؤولية (90)احلحومة"
وليس وسفلة إ ناد التتر   وعلى أ   ال، فأإن حأ ا النأوع مأن 

ني الدولأأأأأأة االتىلأأأأأأاق لأأأأأأيس  امسأأأأأأاً ألنأأأأأأه ال يأأأأأأنظم إال العالدأأأأأأات بأأأأأأ
__________ 

حأأأ ا أمأأأر حيأأأّدد عأأأادة يف االتىلأأأاق الأأأ   تربمأأأه األمأأأم املتحأأأدة مأأأع  (89)
عأأاد بشأأفن ديأأادة عمليأأات األمأأم الدولأأة املسأأامهة بقأأوات  انظأأر تقريأأر األمأأني ال

  6، الىلقرة (A/49/681)املتحدة حلىلظ السالد والسيفرة عليها 
، املرفأأأأأأأ ؛ A/50/995مأأأأأأأن اتىلأأأأأأأاق املسأأأأأأأامهة النمأأأأأأأوذجي ) 9املأأأأأأأادة  (90)

A/51/967 ) املرف ، 

املنظمأأأة املسأأأامهة واملنظمأأأة املتلقيأأأة، وبالتأأأايل ال ميحأأأن أن يرتتأأأب  أو
عليأأه  رمأأأان طأأأر   الأأأث مأأأن أ   أأأ  دأأأد يحأأأون لأأأه جتأأأاو الدولأأأة 

 املنظمة املسؤولة ووجب القواعد العامة   أو
ومعيأأار إ أأناد التتأأر  إمأأا إىل الدولأأة أو املنظمأأة املسأأامهة  (3)

، إىل السأأأيفرة الىلعليأأأة 6يسأأأتند، وفقأأاً للمأأأادة أو إىل املنظمأأة املتلقيأأأة 
الأأ  متار أأها علأأى التتأأر  احملأأدد للجهأأاا أو الوكيأأل املوضأأوع اأأت 

مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة  6تتأأأر  املنظمأأأة املتلقيأأأة  وتتبأأأع املأأأأادة 
هنجاً حتأا اًل، وإن  (91)وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

التأألة الو يأأ  ووفقأأاً هلأأ و املأأادة األ أأأة، فأأإن كانأأت التأأيغة خمتلىلأأة  
أن "اجلهأأأأأاا يتتأأأأأر  حتار أأأأأة لأأأأأبعض ا تتااأأأأأات حأأأأأو باملوضأأأأأوع 

السأألفة احلحوميأأة للدولأأة الأأ  يوضأأع اجلهأأاا اأأت تتأأرفها"  غأأأ أن 
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ  6التعليأأأأ  علأأأأى املأأأأادة 

إىل الدولأأة املتلقيأأة، املشأأروعة دوليأأاً يوضأأح أنأأه لحأأي يسأأند التتأأر  
بأأأد أن يحأأأون "اأأأت إشأأأرافها و أأأيفرهتا ادالتأأأني، ال بنأأأاًء علأأأى  ال

  وعلأأأى أ   أأأال، فإنأأأه ال ميحأأأن (92)تعليمأأأات مأأأن الدولأأأة املوفأأأدة"
حنأأأأا، ذلأأأأك أن ا شأأأأارة إىل "حتار أأأأة لأأأأبعض  6تحأأأأرار اأأأأيغة املأأأأادة 

 ا تتااات السلفة احلحومية" ال تالمم املنظمات الدولية 
يتعلأأأأأ  بالأأأأأدول، فأأأأأإن مسأأأأأفلة وجأأأأأود  أأأأأيفرة دأأأأأد  وفيمأأأأأا (4)

نودشت أ ا أاً فيمأا يتتأل وسأفلة مأا إذا كأان تتأر  األشأخاه 
أو جمموعات األشخاه، وال  يما القوات املسلحة غأ النظامية، 

  ويف  ياق وضع جهاا أو وكيل ات تتر  (93)ُيسند إىل الدولة
تعلأأ  وسأأأفلة منظمأأة دوليأأة، تلعأأب السأأأيفرة دوراً خمتلىلأأاً  وحأأي ال ت

إذا كأأأأان ميحأأأأن علأأأأى ا طأأأأالق إ أأأأناد تتأأأأر  معأأأأني إىل دولأأأأة  مأأأأا
الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة املسأأأأأامهة  -منظمأأأأأة دوليأأأأأة، وإنأأأأأا بالحيأأأأأان  أو
 ال   ميحن إ ناد التتر  إليه   - املنظمة املتلقية أو
وتىلأأأرتض األمأأأم املتحأأأدة أن هلأأأا مأأأن  يأأأث املبأأأدأ السأأأيفرة  (5)

الوطنيأة يف دأوة مأا حلىلأظ السأالد  وحأ ا احلترية على نشر الو دات 
 األ اس أد  باملستشار القانوين لألمم املتحدة إىل دول ما يلي:

مأأن  يأأث املبأأدأ ]   [ يُعأأأز  إىل املنظمأأة أ  تتأأر  لقأأوة  ىلأأأظ  
السأأأالد، باعتبارحأأأا جهأأأاااً فرعيأأأاً تابعأأأاً لألمأأأم املتحأأأدة، وإذا مأأأا مت حأأأ ا الىلعأأأل 

فإنأه يسأتتبع املسأؤولية الدوليأة للمنظمأة ومسأؤوليتها انتهاك أل  التزاد دويل  يف
  (94)عن التعويض

__________ 

 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (91)
  57-55و
 التعلي  ( من 2، الىلقرة )55، ه نىلسه املرجع (92)
الأأأأأدول عأأأأأن  مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية 8انظأأأأأر املأأأأأادة  (93)

 ( 62-59، ه نىلسه املرجعاألفعال غأ املشروعة دولياً والتعلي  عليها )
وموجهأأأأأأة مأأأأأأن املستشأأأأأأار  2004شأأأأأأباط/فرباير  3مؤر أأأأأأة  مأأأأأأ كرة (94)

، اجمللأأد الثأأاين 2004  وليأأةالقأأانوين لألمأأم املتحأأدة إىل مأأدير شأأعبة التأأدوين، 
  34-33، ه A/CN.4/545الو يقة  (،األول)اجلزء 
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وحأأأ ا التتأأأريح يلخأأأز حتار أأأة األمأأأم املتحأأأدة فيمأأأا يتعلأأأ  بعمليأأأة 
، ودأأوة األمأأم املتحأأدة حلىلأأظ السأأالد (95)األمأأم املتحأأدة يف الحونغأأو

  (97)، وما تبعها من دوات حلىلظ السالد(96)يف دربه
 ىلأأظ السأالد هلأأا داللأأة  ااأأة واملمار أة املتعلقأأة بقأأوات  (6)

يف السأأياق احلأأايل بسأأبب السأأيفرة الأأ  اأأتىلظ هبأأا الدولأأة املسأأامهة 
  وميحن أن تحأون لأ لك (98)بقوات على املسامل التفديبية واجلنامية

  ار فيما يتعلأ  بإ أناد التتأر   فعلأى  أبيل املثأال، رأ  محتأب 
ال لاللتزامأات الشؤون القانونية باألمم املتحدة، فيما يتتأل باالمتثأ

املقأأأررة ووجأأأب اتىلاديأأأة االجتأأأار الأأأدويل بأأأفنواع احليوانأأأات والنباتأأأات 
 ، ما يلي:1973الربية املعرضة لالنقراض لعاد 

 عأات  علأى أ حامهأا إنىلأاذ عأن املسأؤولية تضأع االتىلاديأة كانأت ملا 
 علأأأأأى بالواليأأأأأة اأأأأأتىلظ بقأأأأأوات املسأأأأامهة الأأأأأدول إن و يأأأأأث األطأأأأأرا ، الأأأأدول
 تقأع االتىلاديأة أ حأاد إنىلأاذ مسؤولية فإن العسحريني، ألفرادحا اجلنامية األفعال
  (99)االتىلادية يف أطرا  حي ال  قواتالب املسامهة الدول عات  على

وواضأأأأأح أن إ أأأأأناد التتأأأأأأر  إىل الدولأأأأأة املسأأأأأأامهة بقأأأأأوات يأأأأأأرتبط 
با تىلأأأأاك تلأأأأك الدولأأأأة بأأأأبعض السأأأألفات علأأأأى و أأأأداهتا الوطنيأأأأة 

 وبالتايل وا متلحه تلك الدولة من  يفرة يف ح ا ادتوه  
، فإنأأه عنأأأدما (100)وعلأأى  أأو مأأا ذحأأب إليأأأه عأأدة فقهأأاء (7)

أن املسأفلة يوضع جهاا أو وكيل ات تتر  منظمة دوليأة، يبأدو 
__________ 

انظأأأأر االتىلادأأأأات الأأأأ  تأأأأنز علأأأأى التعأأأأويض والأأأأ  أبرمتهأأأأا األمأأأأم  (95)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 588, No. 8525املتحأدة مأع إيفاليأا )

p. 197 ،(، وبلجيحأا )املرجأع نىلسأهvol. 535, No. 7779, p. 191 و ويسأرا ،)
 .vol(، ولحسمربغ )املرجع نىلسأه، vol. 564, No. 621, p. 193املرجع نىلسه، )

585, No. 8487, p. 147 نىلسأه)املرجأع (، واليونأان ،vol. 565, No. 8230, 

p. 3 ) 
(96) United Nations, Juridical Yearbook 1980 (Sales No. 

E.83.V.1), pp. 184–185  
ت األمأأم املتحأأدة حلىلأأظ انظأأر تقريأأر األمأأني العأأاد عأأن متويأأل عمليأأا (97)

  8-7(، الىلقرتان A/51/389السالد )
( مأأأأأن التعليأأأأأ  علأأأأأى مشأأأأأروع املأأأأأادة حأأأأأ ا، 1انظأأأأأر أعأأأأأالو الىلقأأأأأرة ) (98)

 أعالو  89واحلاشية 
(، A.00.V.8املبيأأأع  ردأأم) 1994، املتحأأدة ألمأأماحلوليأأة القانونيأأة ل (99)

  548ه 
 J. -P. Ritter, “La protection diplomatique à l’égardانظأر  (100)

d’une organisation internationale”, Annuaire français de droit 

international, vol. 8 (1962), pp. 427 et seq., at p. 442; R. Simmonds, 

Legal Problems Arising from the United Nations Military Operations in 

the Congo, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968, p. 229; B. Amrallah, 

“The international responsibility of the United Nations for activities 

carried out by U.N. peace-keeping forces”, Revue égyptienne de droit 

international, vol. 32 (1976), pp. 57 et seq., at pp. 62–63 and 73–79; E. 

Butkiewicz, “The premises of international responsibility of 

احلامسأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  بإ أأأناد تتأأأر  معأأأني تحمأأأن يف اديأأأد اجلهأأأة 
الأأ  تحأأون هلأأا السأأيفرة الىلعليأأة علأأى التتأأر  املعأأر  وعلأأى  أأبيل 
املثأأأأال، يحأأأأون مأأأأن التأأأأعب أن يسأأأأند إىل األمأأأأم املتحأأأأدة تتأأأأر  
القأأأوات يف  أأأرو  مثأأأل الظأأأرو  الأأأ  ورد واأأأىلها يف تقريأأأر جلنأأأة 

حقيأأأ  يف اهلجمأأأات املسأأألحة علأأأى أفأأأراد التحقيأأأ  الأأأ  أنشأأأ ت للت
 عملية األمم املتحدة الثانية يف التومال:

تحن لقامد دوة عمليأة األمأم املتحأدة الثانيأة يف التأومال  أيفرة  مل 
فعليأأأة علأأأى خمتلأأأف الو أأأدات الوطنيأأأة الأأأ  أاأأأرت، بأأأدرجات متىلاوتأأأة، علأأأى 

 مر دامد القوة  بلداهنا دبل تنىلي  أوا يف]   [ التماس األوامر من السلفات 

 علأم اأت هبأا االضأفالع مت الأ  الرميسأية العمليات من الحثأ وكان 
 متامأأاً   ارجأأاً ]املتحأأدة يف التأأومال  األمأأم عمليأأة واليأأة  أأياق ويف املتحأأدة األمأأم
نفأأأاق ديأأأادة واحأأأم األمأأأم املتحأأأدة، رغأأأم أن أاأأأداءحا كانأأأت هلأأأا   ارحأأأا  [عأأأن

    (101)احلامسة على مهمة عملية األمم املتحدة يف التومال وعلى  المة أفرادحا

                                                                                                       

inter-governmental organizations”, Polish Yearbook of International 

Law, vol. 11 (1981–1982), pp. 117 et seq., at pp. 123–125 and 134–

135; M. Pérez González, “Les organisations internationales et le droit 

de la responsabilité”, Revue générale de droit international public, vol. 

92 (1988), pp. 63 et seq., at p. 83; M. Hirsch, The Responsibility of 

International Organizations toward Third Parties, Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1995, pp. 64–67; C. F. Amerasinghe, Principles of the 

Institutional Law of International Organizations, Cambridge University 

Press, 1996, pp. 241–243; P. Klein, La responsabilité des organisations 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 

Brussels, Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998, 

pp. 379–380; I. Scobbie, “International organizations and international 

relations”, in R. -J. Dupuy (ed.), A Handbook of International 

Organizations, 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1998, p. 891; 

C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen 

Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, Berlin. Duncker and Humblot, 

2001, p. 51; and J. -M. Sorel, “La responsabilité des Nations Unies dans 

les opérations de maintien de la paix”, International Law Forum, vol. 3, 

No. 2 (2001), pp. 127 et seq., at p. 129 ويشأ بعض املؤلىلني إىل "السيفرة  
الىلعليأأة"، يف  أأني يشأأأ   أأرون إىل "السأأيفرة علأأى العمليأأات"  وحأأ ا املىلهأأود 

 M. Bothe, Streitkräfte internationaler)انظأر  Botheاأل أ ا تخدمه أيضاً 

Organisationen, Cologne/Berlin, Heymanns Verlag, 1968, p. 87) ودأد  )
اأأعوبات التمييأأز بأأني السأأيفرة علأأى العمليأأات والسأأيفرة  علأأى Condorelliشأأدد 

 L. Condorelli, “Le statut des forces de l’ONU et le droitالتنظيميأأة )

international humanitaire”, Rivista di Diritto Internazionale, vol. 78 

(1995), pp. 881 et seq., at pp. 887–888 وأشار املشروع ال   ادرت ته اللجنة  )
املعنية وساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابفة القانون الدويل إىل معيأار "السأيفرة 

 ,International Law Associationالىلعليأة )ديأادة العمليأات والسأيفرة عليهأا(" )

Report of the Seventy-first Conference, Berlin, 16–21 August 2004, 

London, 2004, p. 200  ) 
  244-243، الىلقرتان S/1994/653الو يقة  (101)
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ودأأد اعتأأرب األمأأني العأأاد لألمأأم املتحأأدة أن معيأأار "درجأأة  (8)
 السيفرة الىلعلية"  ا م فيما يتعل  بالعمليات املشرتكة:

األنشأأفة احلربيأأة الأأ  تقأأود  عأأن املتحأأدة لألمأأم الدوليأأة املسأأؤولية تسأأتند 
العمليأأأة ديأأأد البحأأأث جتأأأر  اأأأت ديأأأادة  [أن افأأأرتاض]هبأأأا دأأأوات األمأأأم املتحأأأدة إىل 

 تحمأأأن املشأأأرتكة، العمليأأأات ويفو أأأيفرة األمأأأم املتحأأأدة علأأأى وجأأأه احلتأأأر  ]   [ 
 والسأأأأيفرة القيأأأأادة اهبأأأأ تنأأأأاط الأأأأ  باجلهأأأأة القأأأأوات تتأأأأرفات عأأأأن الدوليأأأأة املسأأأأؤولية
 للقأوات املقدمأة الأدول أو الدولة بني التعاون لفرام  املنش ة للرتتيبات وفقاً  العملياتية
 والدولأأأة املتحأأأدة األمأأأم بأأأني رمسيأأأة ترتيبأأأات وجأأأود عأأأدد  أأأال ويف  املتحأأأدة واألمأأأم

 السأيفرة لدرجأة تبعأاً  وىلردحأا  الة كل يف املسؤولية تتقرر للقوات، املقدمة الدول أو
  (102)بالعملية االضفالع لد  الفرفني من أ  ميار ها ال  الىلعلية

ومأأأا ديأأأل عأأأن العمليأأأات املشأأأرتكة، كالعمليأأأات الأأأ  جأأأرت  أأأالل 
وتلأأك الأأ  شأأاركت فيهأأا  عمليأأة األمأأم املتحأأدة الثانيأأة يف التأأومال

دأأوة الأأرد السأأريع يف التأأومال، مأأن املىلأأروض أن يسأأر  أيضأأاً علأأى 
عمليات  ىلظ السالد، بقدر ما يحون من املمحن يف إطارحا متييز 
جمأأاالت السأأيفرة الىلعليأأة املتعلقأأة بحأأل مأأن األمأأم املتحأأدة والدولأأة 
املسأأامهة بقأأوات  ورغأأم أن مأأن املمحأأن فهأأم إاأأرار األمأأم املتحأأدة 

لى املفالبة بفن تحون ديادة دأوات  ىلأظ السأالد والسأيفرة عليهأا ع
مودأأوفتني عليهأأا، ضأأماناً لحىلأأاءة العمليأأات العسأأحرية، فأأإن إ أأناد 

 عي امديرتحز يف ح ا الشفن على معياٍر و التتر  ينبغي أيضاً أن 
يف  ،احملحمأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق ا نسأأأانأواًل نظأأأرت ودأأأد  (9)

فرنسأا  ضأد أارامايت ودضأية  فرنسا ضد هبرامي وهبراميإطار دضية 
اال تتأاه الشختأي للمححمأة ، يف مسفلة (103)وأملانيا والنرويج
ضأعت يف كو أوفو اأت تتأر  تتر  القوات ال  وُ فيما يتعل  ب

أو  األمأأم املتحأأدة )بعثأأة األمأأم املتحأأدة لأأإلدارة املؤدتأأة يف كو أأوفو(
 ة يف كو أأوفو( أذنأأت هبأأا األمأأم املتحأأدة )القأأوة األمنيأأة الدوليأأالأأ  

وأشأأارت احملحمأأة إىل العمأأل الأأ   تضأأفلع بأأه  اليأأاً جلنأأة القأأانون 
الأأأدويل، وخبااأأأة معيأأأار "السأأأيفرة الىلعليأأأة" الأأأ   اعتمدتأأأه اللجنأأأة 
بتىلة مؤدتأة  ورغأم أن احملحمأة مل تبأد أ  انتقأاد هلأ ا املعيأار، فقأد 

مسأفلة مأا إذا كأان جملأس األمأن التأابع رأت أن العنتر احلا م حو 
ايأأأأأأأث  النهأأأأأأأاميتنيحيأأأأأأأتىلظ بالسأأأأأأألفة والسأأأأأأأيفرة "مأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة لأل
ولأأأأأأأ ن  أأأأأأألمت احملحمأأأأأأأة   (104)ديأأأأأأأادة العمليأأأأأأأات"ض إال يىلأأأأأأأورب  مل
منظمأأة  لأأف مشأأال العمليأأات ]مأأن ِدبأأل  أأدة ديأأادة و أو   أريان"  ب

 ،(105)[" فيمأأأا يتعلأأأ  بأأأالقوة األمنيأأأة الدوليأأأة يف كو أأأوفواألطلسأأأي
__________ 

  18-17، الىلقرتان A/51/389الو يقة  (102)
(103) Behrami and Behrami v. France and Saramati v. France, 

Germany and Norway, Grand Chamber decision of 2 May 2007 

(Admissibility), Application nos. 71412/01 and 78166/01, European 

Court of Human Rights, paras. 29–33 وميحأن االطأالع علأى دأرار احملحمأة ،
واملتا أأأأة علأأأأى املودأأأأع الشأأأأبحي  HUDOCمأأأأن  أأأأالل داعأأأأدة بياناهتأأأأا املسأأأأماة 

  http://hudoc.echr.coe.intالتايل: 

  133، الىلقرة نىلسه املرجع (104)

  139لىلقرة ، انىلسه املرجع (105)

د القأأوة يف كو أأوفو يسأأتند إىل دأأرار اعتمأأدو و فإهنأأا ال ظأأت أن وجأأ
القأأأأأأأوة األمنيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة "جملأأأأأأأس األمأأأأأأأن و لتأأأأأأأت إىل القأأأأأأأول إن 

متأأأارس  أأألفات جملأأأأس األمأأأن التأأأابع لألمأأأم املتحأأأأدة  كو أأأوفو يف
]مأأأأأأأن ميثأأأأأأأاق األمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة[ ووجأأأأأأأب الىلتأأأأأأأل السأأأأأأأابع املقأأأأأأررة 

ملفعأون ا جأراء ا ،مبأدمياً  ،‘سأنديُ ‘ايأث  فوضأت إليهأا دانونأاً  ال و 
 حأأ ومأأن  4]يف املأأادة  الحلمأأة املبأأنيحأأدة وىلهأأود تاألمأأم امل إىلفيأأه 
  وميحأأأأن مال ظأأأأة أنأأأأه عنأأأأد إعمأأأأال معيأأأأار السأأأأيفرة (106)"[املأأأأواد

الىلعليأأأأة، دأأأأد تبأأأأدو للسأأأأيفرة "التنىلي يأأأأة" أمهيأأأأة أكأأأأرب مأأأأن السأأأأيفرة 
السأأأيفرة النهاميأأأة ال يحأأأاد يرتتأأأب عليهأأأا  "النهاميأأأة"، بأأأالنظر إىل أن

ال غرو بالتايل أن ينف  األمني العاد ، و (107)املعر الىلعلأ  دور يف 
يف تقريأأأأأأأأرو األ أأأأأأأأأ لألمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة بنىلسأأأأأأأأه عأأأأأأأأن ذلأأأأأأأأك املعيأأأأأأأأار 

لأأأأأأإلدارة عأأأأأأن بعثأأأأأأة األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة  2008  زيران/يونيأأأأأأه لشأأأأأأهر
 [املسأأأأأؤولية]ومأأأأأن املىلهأأأأأود أن "يف كو أأأأأوفو،  يأأأأأث دأأأأأال:  املؤدتأأأأأة

ا تبلغأأأه  أأأيفرهتا الدوليأأأة لألمأأأم املتحأأأدة  أأأتحون حمأأأدودة بقأأأدر مأأأ
  (108)"الىلعلية التنىلي ية

__________ 

  141، الىلقرة نىلسه املرجع (106)

أشار كّتاب شأ  إىل أن احملحمأة األوروبيأة مل تفبأ  معيأار السأيفرة  (107)
 .P. Bodeau-Livinec, G انظأرالىلعلية على النحو املتو ى من جانب اللجنة  

P. Buzzini and S. Villalpando, note, AJIL, vol. 102, No. 2 (2008), pp. 

323 et seq., at pp. 328–329; P. Klein, “Responsabilité pour les faits 

commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de 

contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme: quelques 

considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati”, Annuaire 

français de droit international, vol. 53 (2007), pp. 43 et seq., at p. 55; 

Ph. Lagrange, “Responsabilité des Etats pour actes accomplis en 

application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies”, Revue 

générale de droit international public, vol. 112 (2008), pp. 85 et seq., at 

pp. 94–95; K. M. Larsen, “Attribution of conduct in peace operations: 

the ‘ultimate authority and control’ test”, The European Journal of 

International Law, vol. 19, No. 3 (2008), pp. 509 et seq., at pp. 521–

522; M. Milanović and T. Papić, “As bad as it gets: the European Court 

of Human Rights's Behrami and Saramati decision and general 

international law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 

58 (2009), pp. 267 et seq., at pp. 283–286; A. Orakhelashvili, note, 

AJIL, vol. 102 (2008), pp. 337 et seq., at p. 341; P. Palchetti, “Azioni di 

forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite davanti alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo: i casi Behrami e Saramati”, Rivista di 

diritto internazionale, vol. 90 (2007), pp. 681 et seq., at pp. 689–690; 

and A. Sari, “Jurisdiction and international responsibility in peace 

support operations: the Behrami and Saramati cases”, Human Rights 

Law Review, vol. 8, No. 1 (2008), pp. 151 et seq., at p. 164  

  16قرة ، الىلS/2008/354الو يقة  (108)
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اييتش غأأودضأأية  (109)اليونأأان ضأأدكا أأوما  ويف دضأأية  (10)
 راءحأا األوروبيأة حلقأوق ا نسأان ، أكدت احملحمة (110)أملانيا ضد

 بشأأأفن إ أأأناد تتأأأر  الو أأأدات الوطنيأأأة املختتأأأة للقأأأوة األمنيأأأة
 ،الدوليأأأأأة يف كو أأأأأوفو إىل األمأأأأأأم املتحأأأأأدة  وعلأأأأأأى نىلأأأأأس املنأأأأأأوال

 ضأد و  رونبأيتش ، يف دضية  رفياً وبإ هاب ادتبست احملحمة
يف  رامايتاهبرامأي و أ بشأفندرارحا السأاب   ،(111)واهلر ك البو نة

معأأأرض ا أأأتنتاج أن تتأأأر  املمثأأأل السأأأامي يف البو أأأنة واهلر أأأك 
 إ نادو إىل األمم املتحدة أيضاً يتعني 

القأأأرار التأأأادر عأأأن جملأأأس اللأأأوردات يف أيضأأأاً ويتضأأأمن  (11)
العمأأأأأل الأأأأأ   تضأأأأأفلع بأأأأأه إىل إشأأأأأارات وافيأأأأأة  (112)اجلأأأأأدةدضأأأأأية 

وذحأأب أ أأد  راء األغلبيأأة إىل أن "مأأن املتىلأأ  عليأأه  اللجنأأة  اليأأاً 
الأأ   حيحأأم املسأأفلة حأأو ذلأأك املبأأدأ الأأ    أبأأني الفأأرفني أن املبأأد

ع موادحأا مأن مشأاري[ 6]عربت عنه جلنة القأانون الأدويل يف املأادة 
وكأأان جملأأس اللأأوردات   (113)"املتعلقأأة وسأأؤولية املنظمأأات الدوليأأة

بتأأأأدد النظأأأأر يف طلأأأأب ناشأأأأئ عأأأأن ا تجأأأأاا القأأأأوات الربيفانيأأأأة 
وكأأأأأان جملأأأأأس األمأأأأأن دأأأأأد أذن مأأأأأن دبأأأأأل يف لشأأأأأخز يف العأأأأأراق  

بوجأأأأأأود  2004 زيران/يونيأأأأأأه  8املأأأأأأؤر   (2004)1546 دأأأأأأرارو
وبأأأأدا أن أغلبيأأأأة اآلراء القأأأأوة املتعأأأأددة اجلنسأأأأيات يف ذلأأأأك البلأأأأد  
يف حلقأوق ا نسأان  تؤيد اآلراء ال  أعربت عنها احملحمة األوروبية

زت ودامع القضية و لتأت إىل ، لحنها ميَّ هبرامي و ارامايتدضية 
فن دأأوات الواليأأات املتحأأدة بأأ القأأول وادعيأأاً " هأأانأأه ال ميحنبفالقأأول 

ني لألمأأأم واململحأأأة املتحأأأدة كانأأأت اأأأت القيأأأادة والسأأأيفرة الىلعليتأأأ
حأأدة كانأأت اأأت تلأأك القيأأادة تدأأوات اململحأأة املأن املتحأأدة، أو 

  ويتماشأأأى حأأأ ا (114)وتلأأأك السأأأيفرة عنأأأدما ا تجأأأزت الفأأأاعن"
 اال تنتاج فيما يبدو مع املقتود من معيار السيفرة الىلعلية 

__________ 

(109) Decision of 5 July 2007 on the admissibility of Application 

no. 6974/05 ؛ مل يُنشر ذلك القرار يف تقرير بعد 

(110) Decision of 28 August 2007 on the admissibility of 

Application no. 31446/02 ؛ مل يُنشر ذلك القرار يف تقرير بعد 

(111) Decision of 16 October 2007 on the admissibility of Applications 

nos. 36357/04, 36360/04, 38346/04, 41705/04, 45190/04, 45578/04, 

45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 1123/05, 1125/05, 

1129/05, 1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 1175/05, 1177/05, 1180/05, 

1185/05, 20793/05 and 25496/05 ؛ مل يُنشر ذلك القرار يف تقرير بعد 
(112) R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence, 

Judgment of the House of Lords, 12 December 2007, [2007] UKHL 58  

  Bingham of Cornhillمن رأ  اللورد  5املرجع نىلسه، الىلقرة  (113)

املرجأأأأأأع نىلسأأأأأأه، ، Bingham of Cornhillاللأأأأأأورد  إليأأأأأأهوحأأأأأأو مأأأأأأا ذحأأأأأأب  (114)
 Hale ofاتىلقأأت البارونأأة (  و 23مأأن الىلقأأرة  مأأف وذ)االدتبأأاس  24-22الىلقأأرات 

Richmond  ( واللأأأورد 124)الىلقأأأرةCarswell  ( واللأأأورد 131)الىلقأأأرةBrown of 

Eaton-under-Heywood  تعليلأأأأه ادأأأأاه( مأأأأع حأأأأ و وفأأأأ  ، 149-141)الىلقأأأأرات
  Rodger of Earlsferryيف  ني  الىلهم يف الرأ  اللورد النتيجة، 

 حأأم وميحأأن دأأول الشأأيء ذاتأأه عأأن الأأنهج الأأ   اتبأأع يف  (12)
إ أناد تتأر  الو أدة اهلولنديأة  بشفن احملليةأادرته حمحمة الحا  

تسأأأأا  يربينييف دأأأأوة األمأأأأم املتحأأأأدة للحمايأأأأة فيمأأأأا يتتأأأأل و اأأأأة  ر 
  (115)اللجنأأأأأة إىل مأأأأأوادإشأأأأأارة عامأأأأأة  يتضأأأأأمن حأأأأأ ا احلحأأأأأم إال ومل

"األعمأأأأأال الأأأأأ  تؤا أأأأأ  عليهأأأأأا الحتيبأأأأأة و لتأأأأأت احملحمأأأأأة إىل أن 
اهلولنديأأة ينبغأأي تقييمهأأا باعتبارحأأا أعمأأاالً لو أأدة مأأن و أأدات دأأوة 

 االت الىلعأل أو االمتنأاع عأن الىلعأل "األمم املتحدة للحماية" وأن 
تلأأأأأأك ينبغأأأأأأي أن تسأأأأأأند  تأأأأأأأراً إىل األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة، مأأأأأأن  يأأأأأأأث 

اهلولنديأأة  "وجهأت السألفات  مث ارتأفت احملحمأة أنأه إذا (116)املبأدأ"
تجاحأأأل أوامأأأر األمأأأم تأأأوعز هلأأأا بأأأفن تاهلولنديأأأة  الحتيبأأأةتعليمأأأات إىل 
لتلأأأأأأأك  اهلولنديأأأأأأأة وفقأأأأأأأاً  الحتيبأأأأأأأة، وتتأأأأأأأرفت تعتأأأأأأأيهااملتحأأأأأأأدة أو 

لأل أأاس  التعليمأأات الأأواردة مأأن حولنأأدا، فأأإن ذلأأك يشأأحل انتهاكأأاً 
ومل تأأر   (117)يقأأود عليأأه ا  أأناد إىل األمأأم املتحأأدة" الأأ  الودأأامعي 
 أن مثة ما يحىلي من األدلة للتوال إىل ح ا اال تنتاج احملحمة 

وميحأأأن تو أأأيع نفأأأاق املبأأأادئ املفبقأأأة علأأأى دأأأوات  ىلأأأظ  (13)
السالد لتشمل أجهزة الدولة األ ر  املوضوعة ات تتر  األمم 
املتحأأأأدة، مثأأأأل و أأأأدات ا غا أأأأة يف  أأأأاالت الحأأأأوارث الأأأأ  كتأأأأب 

 األمني العاد لألمم املتحدة عنها داماًل:
 أنشأأفهتا دأأد هانىلُسأأ الحأأوارث  أأاالت يف ا غا أأة و أأدة كانأأت إذا 

 و أأتحون  املتحأأدة لألمأأم تابعأأاً  فرعيأأاً  جهأأاااً  الو أأدة فسأأتحون املتحأأدة، األمأأم
 وضأأأأأعها يف حتا لأأأأأة، النأأأأأوع حأأأأأ ا مأأأأأن الحأأأأأوارث  أأأأأاالت يف إغا أأأأأة و أأأأأدة أ 

  (118)املثال  بيل على دربه يف املتحدة األمم لقوة القانوين،

ا أأأتخاله ا أأأتنتاجات حتا لأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  باحلالأأأة وينبغأأأي  (14)
النأأأادرة الأأأأ  تضأأأع فيهأأأأا منظمأأأة دوليأأأأة أ أأأد أجهزهتأأأأا اأأأت تتأأأأر  
منظمأأأأأة دوليأأأأأة أ أأأأأر   ومأأأأأن أمثلأأأأأة ذلأأأأأك املأأأأأؤمتر التأأأأأحي للبلأأأأأدان 
األمريحيأأأة الأأأ   يعمأأأل، نتيجأأأة التىلأأأاق بأأأني منظمأأأة التأأأحة العامليأأأة 

ة ا دليميأأأأأأة ومنظمأأأأأأة التأأأأأأحة للبلأأأأأأدان األمريحيأأأأأأة، "بواأأأأأأىله اللجنأأأأأأ
، يف تأأحة العامليأأة لنتأأف الحأأرة الغأأريبواملحتأأب ا دليمأأي ملنظمأأة ال

  ودأأأأد ال أأأأأظ (119)إطأأأأار أ حأأأأاد د أأأأتور منظمأأأأة التأأأأحة العامليأأأأة"
__________ 

(115) H. N. v. the Netherlands, Case No. 265615/HA ZA 06-1671, 

Judgement of 10 September 2008, District Court of The Hague, para. 4.8  
التأأأأأأأأأايل: الشأأأأأأأأأبحي العنأأأأأأأأأوان الرتمجأأأأأأأأأة ا نحليزيأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأى وميحأأأأأأأأأن االطأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأى 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2008

:BF0181  

  11-4املرجع نىلسه، الىلقرة  (116)

  1-14-4املرجع نىلسه، الىلقرة  (117)

(118) United Nations, Juridical Yearbook 1971 (Sales No. 

E.73.V.1), p. 187  
للبلأدان األمريحيأأة مأن االتىلأاق املتعلأ  بإدمأاج املنظمأة التأحية  2املأادة  (119)

 1949أيار/مأأأأأأأأايو  24مأأأأأأأأع منظمأأأأأأأأة التأأأأأأأأحة العامليأأأأأأأأة، واملودَّأأأأأأأأع يف واشأأأأأأأأنفن يف 
(United Nations, Treaty Series, vol. 32, No. 178, p. 387, at p. 388 ) 



 48 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 حأأأأ ا علأأأأى أ أأأأاس" املستشأأأأار القأأأأانوين ملنظمأأأأة التأأأأحة العامليأأأأة أنأأأأه:
التأأحة للبلأأدان األمريحيأأة  منظمأأةالتأأادرة عأأن  فعأأالاألفأأإن  الرتتيأأب

  (120)"العاملية التحة منظمةمسؤولية  تستدعيحن أن ومو ىليها مي

 تجاوز حدو  اليلطة لو مخالفة التعليمات  -7الما ة 
يعتبــر تصــرف لي ج ــاز لو وكيــل تــابع لمنظمــة  وليــة  

فعـــال  صـــا  ا   ـــم تلـــر المنظمـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي إ ا 
تصرف الج از لو الوكيل ب ذه الصـفة، و لـر حتـى إ ا تجـاوز 

 التصرف حدو  سلطت  لو كان مخالفا  للتعليمات. 
 التعلي 

ليأأة تتأأر  أجهأأزة أو وكأأالء املنظمأأة الدو  7تتنأأاول املأأادة  (1)
املتجأأأاوا حلأأأدود السأأألفة  وحأأأ ا التتأأأر  ميحأأأن أن يتجأأأاوا نفأأأاق 

كأأأ لك فهأأأو ميحأأأن أن ينأأأدرج يف نفأأأاق   (121)ا تتأأأاه املنظمأأأة
ا تتأأاه املنظمأأة ولحأأن يتجأأاوا  أألفة اجلهأأاا أو الوكيأأل التأأادر 
عنه  ويف  ني أن التيغة املستخدمة ال تشأ إال إىل احلالة الثانية، 

يضاً ألن الىلعل ال   يتجاوا ا تتاه فإن احلالة األوىل مشمولة أ
 املنظمة يتجاوا بالضرورة  لفة اجلهاا أو الوكيل  

يف  ياق األ حاد األ أر  املتعلقأة  7وجيب أن تُقرأ املادة  (2)
  وال بأأأأأأأد أن يىلهأأأأأأأم، وفقأأأأأأأاً 5بإ أأأأأأأناد التتأأأأأأأر ، وال  أأأأأأأيما املأأأأأأأادة 

 ، أن األجهأزة والأوكالء إنأا حأم كيانأات وأشأخاه ميار أون5 للمادة
( مأأن 10و أأامف املنظمأأة  وفيمأأا عأأدا احلأأاالت اال أأتثنامية )الىلقأأرة )

(،  تححم دواعد املنظمأة، كمأا ورد تعريىلهأا يف 5التعلي  على املادة 
وكيأل  ، مسأفلة مأا إذا كأان جلهأاا أو2الىلقرة الىلرعيأة )ب( مأن املأادة 

 لفة القياد بتتأر  مأا  وحأ ا يعأر ضأمنياً أن التعليمأات ال تحأون 
لغرض إ ناد التتر ، إال إذا كانت ملزمة للجهاا أو الوكيل  مهمة 

 ويف ح ا ادتوه أيضاً تحون دواعد املنظمة  امسة بشحل عاد 
 7عأأأن كثأأب اأأأيغة مشأأروع املأأأادة  7وتتبأأع اأأأيغة املأأادة  (3)

  (122)املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
__________ 

موجهأأأأأأة مأأأأأأأن  2003كأأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأمرب   19ر أأأأأأالة مؤر أأأأأأة  (120)
املستشار القانوين ملنظمة التحة العاملية إىل املستشار القانوين لألمم املتحأدة، 

  41، ه A/CN.4/545الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2004  ولية
مشأأأأأروعية وكمأأأأأا ذكأأأأأرت حمحمأأأأأة العأأأأأدل الدوليأأأأأة يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن  (121)

 ، فإن:دولة ما لأل لحة النووية يف نزاع مسلحا تخداد 
"املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة ]   [ ال متلأأأأأأك،  الفأأأأأأاً للأأأأأأدول،  

، ‘مبأأأدأ التختأأأز‘ا تتااأأاً عامأأأاً  واملنظمأأأات الدوليأأة حيحمهأأأا 
أ  أن الدول ال  تنش ها تنيط هبأا  ألفات تتودأف  أدودحا علأى 

)انظأأأر   املتأأأاحل املشأأأرتكة الأأأ  تحّلىلهأأأا تلأأأك الأأأدول بأأأالنهوض هبأأأا"
 ( أعالو 54 احلاشية

 32اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (122)
  59-57و

ه إىل كأأأون املأأأادة األ أأأأأة والىلأأأرق الرميسأأأي يف التأأأياغة يرجأأأأع  أأأبب
املتعلقتأأني وسأأؤولية الأأدول،  5و 4تراعأأي اأأيغة مشأأروعي املأأادتني 

وبالتأأأايل تنظأأأر يف التتأأأر  املتجأأأأاوا حلأأأدود السأأألفة التأأأادر عأأأأن 
"جهأأأاا مأأأن ]أجهأأأزة الدولأأأة[ أو شأأأخز أو كيأأأان خمأأأول اأأأال ية 
حتار أأة بعأأض ا تتااأأات السأألفة احلحوميأأة"، يف  أأني أن املأأادة 

وبالتأأايل تشأأأأ  5ال اتأأاج إال إىل أن تتبأأع اأأيغة املأأادة ديأأد النظأأر 
 ببساطة إىل "جهاا أو وكيل تابع ملنظمة الدولية" 

 7وعنتأأأأأر ا  أأأأأناد الرميسأأأأأي يف كأأأأأل مأأأأأن مشأأأأأروع املأأأأأادة  (4)
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً واملأأادة ديأأد 

"هب و التىلة"  ويقتأد النظر حو شرط أن يتتر  اجلهاا أو الوكيل 
هبأأ و التأأيغة التعبأأأ عأأن احلاجأأة إىل إدامأأة اأألة و يقأأة بأأني التتأأر  
املتجأأأأاوا حلأأأأدود السأأأألفة ومهأأأأاد اجلهأأأأاا أو الوكيأأأأل  وكمأأأأا جأأأأاء يف 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول، فأأأإن الأأأنز  7التعليأأأ  علأأأى مشأأأروع املأأأادة 
"يأأأأأأدل ]   [ علأأأأأأى أن السأأأأأألوك املشأأأأأأار إليأأأأأأه ال يشأأأأأأمل إال الىلعأأأأأأل 

التقتأ عأن الىلعأل مأن جانأب أجهأزة يقأال أو يبأدو أهنأا تضأفلع  وأ
وهامها الرمسية وليس الىلعل أو التقتأ عن الىلعل من جانأب األفأراد 

  (123)العاديني ال ين يتتاد  أن يحونوا أجهزة أو وكالء للدولة"
إال بإ أأأأأناد التتأأأأأر ، وحأأأأأي ال ختأأأأأل  7وال تُعأأأأأل املأأأأأادة  (5)

وسأأفلة اديأأد مأأا إذا كأأان التتأأر  املتجأأاوا حلأأدود السأألفة تتأأرفاً 
ووجأأأأأب دواعأأأأأد املنظمأأأأأأة  و أأأأأ  إذا اعتأأأأأرب الىلعأأأأأل غأأأأأأأ  اأأأأأحيحاً 
، فإنه ميحن أن يستتبع مسؤولية املنظمة  فاحلاجة إىل محاية احيح

ا  أأأناد علأأأى األفعأأأال الأأأ  األطأأأرا  الثالثأأأة تتفلأأأب عأأأدد ادتتأأأار 
  احيحةتعترب 

ودأأأأد اعرتفأأأأت حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة، يف فتواحأأأأا بشأأأأفن  (6)
، بإمحانية إ ناد أفعال يقود هبا جهأاا بعض نىلقات األمم املتحدة

مأا متجأأاوااً حلأأدود  أألفته إىل منظمأة دوليأأة،  يأأث دالأأت احملحمأأة 
 ما يلي:

مت االتىلأأأأاق علأأأأى أن ا جأأأأراء موضأأأأوع البحأأأأث يقأأأأع يف نفأأأأاق  إذا 
مهأأأاد املنظمأأأة ولحنأأأه يُأأأزعم أنأأأه ُشأأأرع فيأأأه أو نُأىلربأأأ  بفريقأأأة ال تتىلأأأ  مأأأع تقسأأأيم 
املهأأأأاد بأأأأني األجهأأأأزة العديأأأأدة الأأأأ  يأأأأنز عليهأأأأا امليثأأأأاق، فأأأأإن املأأأأرء ينتقأأأأل إىل 

اء دأأأد املسأأتو  الأأأدا لي، أ  إىل اهليحأأأل الأأدا لي للمنظمأأأة  فأأأإذا كأأان ا جأأأر 
اخت و اجلهاا ادفف، فإنه يُعترب خمالىلاً بالنظر إىل ذلك اهليحل الأدا لي، إال أن 
ذلأأأأك ال يعأأأأر بالضأأأأرورة أن النىلقأأأأات املتحبأأأأدة ليسأأأأت مأأأأن نىلقأأأأات املنظمأأأأة  
والقأأأانون الأأأوطر والأأأدويل كالمهأأأا حيتاطأأأان حلأأأاالت جيأأأوا أن تحأأأون فيهأأأا اهلي أأأة 

بالنسأأبة ألطأأرا   الثأأة، بأأف  فعأأل أل أأد االعتباريأأة أو اهلي أأة السيا أأية ملزمأأة، 
  (124)السلفة  دود يتجاوا وكالمها

__________ 

 ( من التعلي  8، الىلقرة )59-58ه  نىلسه، املرجع (123)
(124) Certain expenses of the United Nations (Article 17, 

paragraph 2, of the Charter), Advisory opinion of 20 July 1962, I.C.J. 

Reports 1962, p. 151, at p. 168  
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وكأأأأون احملحمأأأأة دأأأأد رأت أن األمأأأأم املتحأأأأدة دأأأأد تضأأأأفر إىل امأأأأل 
النىلقات النامجة عن أفعال متجاواة حلدود  لفات أ د األجهأزة، 
إنأأأا يعحأأأس اعتبأأأارات  يا أأأة عامأأأة تبأأأدو أدأأأو  فيمأأأا يتعلأأأ  االأأأة 

رفأض إ أناد التتأر  دأد حيأرد متامأاً أطرافأاً التتر  غأ املشروع  و 
 الثة من ا نتا ، إال إذا كان با محان إ ناد التتر  إىل دولة 

 أو إىل منظمة أ ر  
والتمييز بني تتر  األجهزة واملأو ىلني الأرمسيني وتتأر   (7)

الأأوكالء اآل أأرين لأأيس لأأأه مأأا يأأربرو بأأالنظر إىل األمهيأأة احملأأدودة الأأ  
ويبأدو   (125)التمييز يف حتار ة املنظمات الدولية ينفو  عليها ح ا

أن حمحمة العدل الدولية دد أكدت مسؤولية املنظمأة الدوليأة أيضأاً 
عن األفعال ال  تتجاوا  دود السلفة والأ  تتأدر عأن أشأخاه 
غأأأأأأ مسأأأأأؤويل املنظمأأأأأة  فقأأأأأد ذكأأأأأرت احملحمأأأأأة، يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن 

ا نسأأان مأأن ادأأال  املتتأأل اتأأانة مقأأرر  أأاه للجنأأة  قأأوق 
 ما يلي: ،ا جراءات القانونية

 رمسيأأة اأأىلة بأأف  املتحأأدة، األمأأم وكأأالء مجيأأع إن القأأول عأأن وغأأر 
 يتتأرفوا أن وينبغي مهامهم، نفاق جتاوا عدد على حيراوا أن ينبغي يعملون،
  (126)املتحدة األمم ضد مفالبات رفع إىل تؤد  ال بفريقة

وحأو  -حيأره أ  وكيأل ويتمثل أ د األ باب الواضأحة لضأرورة أن 
علأى عأدد جتأاوا نفأاق مهامأه  -يف ح و احلالة  بأ موفد يف مهمة 

أيضأاً، مأن أجأأل جتنأب تقأدمي مفالبأأات ضأد املنظمأة، يف أن املنظمأأة 
 ميحن أن ُاّمل بالىلعل مسؤولية تتر  ذلك الوكيل 

يف  7ويرد أيضاً تفكيد للقاعدة املنتوه عليها يف املادة  (8)
 ار العاد لتندوق النقد الدويل من أنه:ما داله املستش

إذا ما جتاوا املو أف السألفة املوكلأة     ا  نادح ا ينفب   [دد] 
الأ   مل املو أف  فففعأال ذلأك، ومأع  أمهأل اتباعهأاأو مل يتبأع القواعأد أو  إليه

  (127)املنظمة إىل تُنسببتىلته الرمسية ال  يتتر 

__________ 

ادرت أأأت اللجنأأأأة املعنيأأأأة وسأأأأاءلة املنظمأأأأات الدوليأأأأة التابعأأأأة لرابفأأأأة  (125)
 القانون الدويل القاعدة التالية:

"يعترب فعاًل اادراً عن املنظمأة الدوليأة وقتضأى القأانون  
الأأدويل تتأأأرُ  األجهأأأزة أو املأأو ىلني أو الأأأوكالء التأأأابعني للمنظمأأأة 

كأأأأأان اجلهأأأأأاا أو املو أأأأأف أو الوكيأأأأأل يتتأأأأأر  بتأأأأأىلته   الدوليأأأأأة إذا
الرمسيأأأة،  أأأ  ولأأأو جتأأأاوا ذلأأأك التتأأأر   أأأدود السأأألفة املمنو أأأة 

 (" ultra vires الف التعليمات التادرة ) أو

(International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference…  200أعالو(، ه  100)انظر احلاشية ) 
(126) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights  انظأأر(
  66، الىلقرة 89أعالو(، ه  68 احلاشية

، A/CN.4/545 الو يقأأة ،األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2004 وليأة  (127)
  41ه 

التتأأأأأأر  الأأأأأأ   وتؤكأأأأأأد حتار أأأأأأة املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة أن  (9)
يتجأاوا  أأدود السألفة والتأأادر عأن جهأأاا أو وكيأل ميحأأن إ أأنادو 
إىل املنظمأة عنأدما تحأون لأ لك التتأر  األة بو أامف اجلهأاا أو 
الوكيأأأأل الرمسيأأأأة  ويبأأأأدو أن حأأأأ ا حأأأأو أ أأأأاس املودأأأأف الأأأأ   اختأأأأ و 
محتب الشؤون القانونية باألمم املتحأدة يف مأ كرة تتعلأ  وفالبأات 

 ا أفراد من دوات  ىلظ السالد  ارج العمل:تتتل بففعال داد هب
األمأأأأم املتحأأأأدة فيمأأأأا يتعلأأأأ  بتتأأأأرفات أفأأأأراد دأأأأوات  ىلأأأأظ   يا أأأأة 

 ماليأأة أو دانونيأأة مسأأؤولية املنظمأأة علأأى ترتتأأب ال أنأأه حأأي العمأأل  أأارج السأألم
]   [ و أن نعتأرب   التتأرفات تلأك عأن الناشئ الضرر أو األذ  أو الوفاة عن

أن العامأأل األ ا أأأي يف احلحأأم بوجأأأود  الأأة " أأأارج العمأأل" حأأأو مأأا إذا كأأأان 
 احلربيأة بالعمليأات تتتأل/ال رمسيأة غأأ بتىلة يتتر  السلمعضو بعثة  ىلظ 

 أو اللبأأأاس املأأأدينالعسأأأحر   الأأأز  يلأأأبسإذا كأأأان  مأأأا ال ،عنأأأد ودأأأوع احلأأأادث
 منفقأأة  أارج أو دا أل ودأع دأد احلأأادث كأان إذا مأاوال احلأادث،  ودأوع ودأت

يتعلأأأ  وسأأأؤولية األمأأأم املتحأأأدة القانونيأأأة واملاليأأأة،  فيمأأأا[و]]   [   العمليأأأات
أن يتخأ  مأع ذلأأك  [تفحأأب] الأة  يفالأأ   يحأون  مأأن أفأراد القأوةميحأن للىلأرد 

وضأأع مأأن حأأو " أأارج العمأأل" لأأو أنأأه تتأأر  بتأأىلة فرديأأة، ال تعأأز  إىل أداء 
]   [  نأودغأأ أننأا " احملأددة تلأك  [التفحب]واجبات رمسية  الل فرتة " الة 

نشأ إىل تىلاوت الظرو  الوادعية يف كل  الة، ومن حنا فإن احلحم وا إذا   أن
أو مأأأن حأأأو  "العمأأأل يف"مأأأن حأأأو  وضأأأع السأأألمكأأأان وضأأأع عضأأأو بعثأأأة  ىلأأأظ 

دد يتودف يف جزء منأه علأى العوامأل ادااأة باحلالأة، مأع أ أ   "العمل  ارج"
  (128)رميس األركان يف االعتبار رأ  دامد القوة أو

وبالرغم من أن تتر  أ  فرد من الو دات الوطنية تترفاً " ارج 
، فأإن أ  تتأر  "أ نأاء العمأل" (129)العمل" لن يسند إىل املنظمأة

ميحأأأن أن ينسأأأأب إليهأأأا وعندمأأأأ   أأأأيلزد النظأأأر، يف  الأأأأة التتأأأأر  
الأأأأ   يتجأأأأاوا  أأأأدود السأأأألفة، يف مأأأأا إذا كأأأأان للتتأأأأر  عالدأأأأة 

 اد املوكولة إىل الشخز املعر بامله
التصرف الذي تعترف ب  المنظمة الدولية  -8 الما ة

 وتتبنّاه 
التصــــــرف الــــــذي ال ييــــــند إلــــــى المنظمــــــة الدوليــــــة،  

ـــرغم مـــم  لـــر فعـــال   ـــر  لـــى ال بموجـــب المـــوا  اليـــابقة، يعتب
صا  ا   م تلر المنظمـة الدوليـة بموجـب القـانون الـدولي، إ ا 

التصـــرف وتبّنتـــ ، و لـــر فـــي حـــدو  ا ترفـــ  المنظمـــة بـــذلر 
 ا تراف ا ب  وتبّني ا ل .

__________ 

(، A.94.V.2)ردأأم املبيأأأع  1986احلوليأأة القانونيأأة لألمأأم املتحأأدة،  (128)
  347ه 
حنأأاك  الأأة واضأأحة لىلعأأل مت " أأارج العمأأل" مأأن جانأأب فأأرد مأأن  (129)

أفأأأأراد دأأأأأوة األمأأأأأم املتحأأأأدة املؤدتأأأأأة يف لبنأأأأأان،  يأأأأث دأأأأأاد بنقأأأأأل متىلجأأأأأرات إىل 
 10األراضي ا  راميلية، ودد نظرت فيها حمحمأة  يىلأا احملليأة يف  حأم مأؤر  

 United Nations, Juridical Yearbook 1979 (Sales)انظر  1979أيار/مايو 

No. E.82.V.1), p. 205 ) 



 50 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 التعلي 
اعأأأرتا  املنظمأأأة[ وتبنيهأأأا" لتتأأأر  ]االأأأة " 8تتعلأأأ  املأأأادة  (1)
ميحأأن إ أأنادو إىل تلأأك املنظمأأة ووجأأب املأأواد السأأابقة  وبالتأأايل فأأإن  ال

ا  أأأناد يقأأأود علأأأى أ أأأاس املودأأأف الأأأ   تتخأأأ و املنظمأأأة فيمأأأا يتتأأأل 
وا شأأأأأأارة إىل تعبأأأأأأأ "يف  أأأأأأدود" تعحأأأأأأس إمحانيأأأأأأة بتتأأأأأأر  معأأأأأأني  

 يتعل  ذلك االعرتا  وذلك التبر إال تزء من التتر  املعر  أال
املتعلقأأأأأأأة  11مضأأأأأأأمون مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة  8وتعحأأأأأأأس املأأأأأأأادة  (2)

 تفابقهأأا، والأأ  (130)وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
يف التأأأأياغة يف مأأأأا عأأأأدا ا شأأأأارة إىل الدولأأأأة عوضأأأأاً عأأأأن ا شأأأأارة إىل 

، 11املنظمأأأة الدوليأأأة  و سأأأب التىلسأأأأ الأأأوارد يف التعليأأأ  علأأأى املأأأادة 
فإن ا  ناد ميحن أن يقود على االعرتا  بالتتر  وتبنيه أيضاً لو أن 

  وبعبأارة أ أر ، فأإن (131)التتر  "روا ما كان لينسب ]إىل الدولة["
معيار ا  ناد موضع البحث اآلن ميحن أن ينفب     يف  الأة عأدد 

 إدرار ما إذا كان ميحن لإل ناد أن يتم على أ اس معايأ أ ر  
ويف بعأأض  أأاالت املمار أأة، املتتأألة بالأأدول واملنظمأأات  (3)

الدولية على  د  واء، دد ال يحون واضأحاً مأا إذا كأان االعأرتا  
سأأؤولية  وحأأأ ا غأأأ مؤكأأد إطالدأأاً مأأأثاًل يعأأر إ أأناداً للتتأأر  أو امل

فيما يتعل  بالبيان التايل التادر با م اجلماعة األوروبية يف املرافعة 
اجلماعأات الشىلوية أماد فري  تابع ملنظمة التجأارة العامليأة يف دضأية 

  فقأأأأد التتأأأأنيف اجلمركأأأأي لأأأأبعض املعأأأأدات احلا أأأأوبية -األوروبيأأأأة 
 املسأأأؤولية كامأأأل لتحمأأأل سأأأتعدةم"أعلنأأأت اجلماعأأأة األوروبيأأأة أهنأأأا 

  أأأأواء الضأأأأريبية، التسأأأأهيالت جمأأأأال يف التأأأأدابأ كافأأأأة عأأأأن الدوليأأأأة
 األوروبيأأة اجلماعأأة مسأأتو  علأأى الشأأحو  موضأأوع التأأدابأ اختأأ ت

  (132)"األعضاء الدول مستو  على أو
ودأأأد مت تنأأأأاول مسأأأفلة ا  أأأأناد بوضأأأوا يف دأأأأرار أاأأأأدرته  (4)

الأدامرة االبتداميأة الثانيأأة للمححمأة الدوليأأة ليوغو أالفيا السأأابقة يف 
  ودأأأد أ أأأأت مسأأأفلة دراغأأأان نيحأأأوليتش ضأأأداملأأأدعي العأأأاد دضأأأية 

معرفأأأأأأة مأأأأأأا إذا كأأأأأأان توديأأأأأأف املأأأأأأتهم ُيسأأأأأأند أد ال إىل دأأأأأأوة اقيأأأأأأ  
ئ ذ  بأأأدء أن مأأأواد اللجنأأأة اال أأأتقرار  ودأأأد ال ظأأأت الأأأدامرة بأأأاد

املتعلقة وسؤولية الدول "ليست ملزمة للدول" مث أشأارت إىل املأادة 
ونّوحأأت إىل أن املأأواد "تسأأتهد  أ ا أأاً مسأأؤولية الأأدول، وال  57

  غأأأ أن (133)تسأأتهد  مسأأؤولية املنظمأأات أو الحيانأأات الدوليأأة"
__________ 

 32اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (130)
  68-66و
 ( من التعلي  1، الىلقرة )66ه نىلسه،  املرجع (131)
 و يقة مل تنشر  (132)
(133) Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-PT, 

Decision on defence motion challenging the exercise of jurisdiction by 

the Tribunal, 9 October 2002, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Supplement, No. 37, para. 60  

الأأأدامرة دأأأأررت أن "تسأأأتخدد املبأأأأادئ املنتأأأوه عليهأأأأا يف مشأأأأروع 
"، و"بقأدر مأا تسأاعد حأ و اتعاد املواد" وذلك "كتوجيه دانوين 

  وعلأى حأ ا (134)املواد على إلقاء الضوء على املسفلة ديد البحأث"
والتعليأأأأأأأأأ   11األ أأأأأأأأاس، ادتبسأأأأأأأأت الأأأأأأأأدامرة الحثأأأأأأأأأ مأأأأأأأأن املأأأأأأأأادة 

   مث أضافت الدامرة ما يلي:(135)عليها
 معأأأايأ ىلأأسن يسأأتخدد الفأأرفني كأأأال أن إىل االبتداميأأة الأأدامرة تنأأوو 

 جلنأأة ا أتخدمتها الأأ "ا دأرار" و"القبأول" و"التسأأليم" و"التبأر" و"االعأرتا " 
 ا أتناداً  ميحأن، كأان إذا مأا حأو إذن والسأؤال  هلأا حتا لة ومعايأ الدويل القانون

 بتتأأأر "اعرتفأأأت"  دأأأد اال أأأتقرار اقيأأأ  دأأأوة أن اعتبأأأار املىلرتضأأأة، الودأأأامع إىل
   (136)"عنها اادراً  تترفاً  باعتبارو تبنته"و املعنيني األفراد

و لتت الدامرة إىل ا تنتاج مىلادو أن تتر  دوة اقي  اال تقرار 
اعرتافأاً بأه باعتبأارو تتأرفاً ‘للتتر  غأ املشروع أو ‘ تبنياً ‘ال "يعد 

  (137)‘"اادراً عنها
ويبدو أنه ما من أ أباب تتعلأ  بالسيا أة العامأة تأدعو إىل  (5)

عدد تفبي  معيار ا  ناد، الأ   يقأود علأى االعأرتا  والتبأر، علأى 
املنظمات الدولية  ودد ُتفرا مسفلة تتعل  با تتاه املنظمة الدولية 
يف إادار ذلك االعرتا  أو التبر، وبتحديد اجلهاا أو الوكيل ال   

االعأأرتا  والتبأأر  ورغأأم أن وجأأود داعأأدة حمأأددة  لأأه اأأال ية إاأأدار
 حو أمر بعيد اال تمال، فإن دواعد املنظمة احم ح و املسفلة أيضاً  

 الىلتل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية

مأأأأأأن حأأأأأ و املأأأأأأواد مسأأأأأأفلة إ أأأأأأناد  8إىل  5املأأأأأأواد  تتنأأأأأاول (1)
ر  ، فإن إ ناد التتأ4التتر  إىل املنظمة الدولية  ووفقاً للمادة 

حأأأأو الشأأأأرط األول مأأأأن الشأأأأرطني الالامأأأأني لحأأأأي ينشأأأأف فعأأأأل غأأأأأ 
مشأأأأروع دوليأأأأاً اأأأأادر عأأأأن منظمأأأأة دوليأأأأة؛ والشأأأأرط الثأأأأاين حأأأأو أن 
يشحل التتر  نىلسه " رداً اللتزاد دويل وادع على تلك املنظمة"  

 ويبحث ح ا الىلتل الشرط الثاين 
__________ 

  61الىلقرة  نىلسه، املرجع (134)
  63-62الىلقرتان  نىلسه، املرجع (135)
  64، الىلقرة نىلسه املرجع (136)
  ودأأأأد رُفأأأأض اال أأأأت نا  علأأأأى أ أأأأاس 66الىلقأأأأرة املرجأأأأع نىلسأأأأه،  (137)

خمتلف  فبختأوه املسأفلة ديأد البحأث حنأا، ال ظأت دامأرة اال أت نا  فقأط 
أنأأأأأأه "جيأأأأأأب عأأأأأأدد رفأأأأأأض حتار أأأأأأة اال تتأأأأأأاه القضأأأأأأامي يف  الأأأأأأة عمليأأأأأأات 
اال تفأا  الأ  يقأأود هبأا أفأراد  ااأأون ال تشأحل أفعأاهلم بالضأأرورة اأد ذاهتأأا 

 اأأأرض عليهأأأا دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة أو كيأأأان انتهاكأأأاً لسأأأيادة الدولأأأة، مأأأا مل
 ,Prosecutor v. Dragan Nikolić  أر، أو تعأرت  هبأا أو تتغاضأى عنهأا" )

Case No. IT-94-2-AR73, Decision on interlocutory appeal concerning 

legality of arrest, 5 June 2003, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Supplement, No. 42, , para. 26 ) 
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، فإن تتر  منظمة دولية مأا دأد 4و سب احملدد يف املادة  (2)
تمثأأل يف "عمأأأل أو امتنأأأاع عأأأن عمأأل"  ويشأأأحل االمتنأأأاع  ردأأأاً  أأأني ي

يقأأع علأأى املنظمأأة الدوليأأة التأأزاد دويل بالقيأأاد بىلعأأل إجيأأايب مأأا وال تقأأود 
به  كما دد يتمثل ادأرق يف القيأاد بعمأل ال يتسأ  مأع مأا حأو مفلأوب 

 من املنظمة الدولية أن تىلعله أو ال تىلعله ووجب القانون الدويل 
واملواد األربأع الأواردة يف حأ ا الىلتأل تتفأاب  إىل  أد كبأأ،  (3)

 15إىل  12مأأن  يأأث جوحرحأأأا واأأياغتها، مأأع مشأأأاريع املأأواد مأأأن 
  وتعأرب (138)املتعلقة وسأؤولية الأدول عأن األفعأال غأأ املشأروعة دوليأاً 

ح و املواد عن مبادئ ذات طبيعأة عامأة يبأدو أهنأا تنفبأ  علأى  أرق 
شأأأخز مأأأن أشأأأخاه القأأأانون الأأأدويل،  التأأأزاد دويل مأأأن جانأأأب أ 

ومأأأن مث لأأأيس حنأأأاك مأأأا يأأأأدعو إىل اختأأأاذ هنأأأج خمتلأأأف يف املأأأواد ديأأأأد 
النظأأأأر، وإن كانأأأأت املمار أأأأات املتا أأأأة املتعلقأأأأة باملنظمأأأأات الدوليأأأأة 

 حمدودة فيما يتعل  باملسامل املختلىلة ال  يتناوهلا ح ا الىلتل 
 وقوع خرق اللتزاع  ولي  -9الما ة 

ـــى تخـــرق الم  -1  ـــا  مت ـــة التزامـــا   ولي نظمـــة الدولي
يكــون الفعــل الصــا    ن ــا غيــر مطــابق لمــا يتطلبــ  من ــا  لــر 

 االلتزاع، بغض النظر  م منشأ االلتزاع وطابع . 
ـــة  1تشـــمل الفقـــرة   -2  خـــرق االلتزامـــات الدولي

 التي قد تنشأ بموجب قوا د المنظمة. 
 التعلي 

املتعلقأأأأأأة  12مأأأأأأع اأأأأأأيغة املأأأأأأادة  1تتىلأأأأأأ  اأأأأأأيغة الىلقأأأأأأرة  (1)
مأأع إ أأالل  (139)وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

 تعبأ "منظمة دولية" حمل تعبأ "دولة" 
وكما حو الشفن يف  الأة مسأؤولية الأدول، يعأر متأفلح  (2)

"التزاد دويل" التزاماً ووجب القانون الدويل "بغض النظأر عأن منشأف 
يف التعليأأأأ  علأأأأى مشأأأأروع  االلتأأأأزاد"  ويقتأأأأد مأأأأن حأأأأ ا، كمأأأأا ذُكأأأأر

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً،  12 املادة
حا[ كقاعأأأدة ]إر أأأاؤ القأأأول بأأأفن االلتزامأأأات الدوليأأأة "ميحأأأن أن يأأأتم 

عرفيأأة مأأن دواعأأد القأأانون الأأدويل، أو ووجأأب معاحأأدة أو مبأأدأ عأأاد 
  (140)ينفب  ضمن نفاق النظاد القانوين الدويل"

يقع على منظمة دوليأة التأزاد دويل جتأاو اجملتمأع الأدويل   ودد (3)
كحأأأل أو جتأأأاو دولأأأة وا أأأدة أو عأأأدة دول،  أأأواء كانأأأت أعضأأأاء يف 

__________ 

 33-32اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه ، 2001 وليأأأة  (138)
  81-69و
  73-69و 32، ه نىلسه املرجع (139)
 ( من التعلي  3، الىلقرة )69، ه نىلسه املرجع (140)

املنظمة أو مل تحن، أو جتاو منظمة دولية أو منظمأات دوليأة أ أر ، 
 أو جتاو أ  شخز   ر من أشخاه القانون الدويل 

سأأأأأأبة إىل ومأأأأأن احملتمأأأأأل أن تنشأأأأأأف معظأأأأأم االلتزامأأأأأات بالن (4)
املنظمأأة الدوليأأة عأأن دواعأأد املنظمأأة، املعرفأأة يف الىلقأأرة الىلرعيأأة )ب( 

مأأن حأأ و املأأواد بفهنأأا تعأأر "بتأأورة  ااأأة، التأأحوك  2مأأن املأأادة 
املنش ة واملقررات والقرارات وغأ ذلك من ا جراءات ال  تعتمدحا 
املنظمأأأة وفقأأأاً لتلأأأك التأأأحوك، واملمار أأأة املسأأأتقرة للمنظمأأأة"  ويف 

دد يبدو من الزامد عن احلاجة ذكر أن االلتزامات املرتتبة على  ني 
التأحوك املنشأأ ة أو ا جأراءات امللزمأأة املسأتندة إىل تلأأك التأأحوك 
حي التزامات دولية  قاً، فإن األمهية العملية لاللتزامأات املنتأوه 
عليهأأا يف دواعأأد املنظمأأة جتعأأل مأأن املىلضأأل تبديأأد أ  شأأك يف أن 

ت تنأأأأدرج أيضأأأأاً ضأأأأمن نفأأأأاق حأأأأ و املأأأأواد   أأأأروق حأأأأ و االلتزامأأأأا
يُقتد هبا أن تشأمل أ  التأزاد دويل دأد ينشأف عأن  2وايغة الىلقرة 
 دواعد املنظمة 

ودد يُفرا  ؤال عما إذا كانأت مجيأع االلتزامأات الناشأ ة  (5)
عأأن دواعأأد املنظمأأة تعأأد التزامأأات دوليأأة  فالفبيعأأة القانونيأأة لقواعأأد 

ا  فقأأد اعتأأرب الحثأأأون أن القواعأأد املنظمأة مثأأأة للجأأدل إىل  أأد مأأ
ادااة باملنظمات املنشفة ووجب معاحدات حي جأزء مأن القأانون 

  وأكأأأأد بعأأأض املأأأأؤلىلني أنأأأه بأأأأالرغم مأأأن أن املنظمأأأأات (141)الأأأدويل
الدولية تنشف وعاحدات أو بتحوك أ ر  حيحمها القانون الدويل، 

، ال فأأإن القأأانون الأأدا لي للمنظمأأة، مأأ  د لأأت إىل  يأأز الوجأأود
  ومثأأأأة رأ    أأأأر، تدعمأأأأه (142)يشأأأأحل جأأأأزءاً مأأأأن القأأأأانون الأأأأدويل

__________ 

النظريأأأأة القاملأأأة بأأأفن "دواعأأأد املنظمأأأة" حأأأي جأأأزء مأأأن القانأأأأون الأأأدويل  (141)
 M. Decleva, Il diritto interno delleطر هأا بتأورة  ااأة املؤلىلأان التاليأان: 

Unioni internazionali, Padova, Cedam, 1962, and G. Balladore Pallieri, 

“Le droit interne des organisations internationales”, Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, 1969, vol. 127, p. 1   ولالطأالع
 ,P. Daillier and A. Pellet هلأ ا األمأر، انظأرالعهأد علأى إعأادة تفكيأد  ديثأة 

Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7th ed., Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, pp. 576–577  
 L. Focsaneanu, “Leمأأن بأأني املأأؤلىلني الأأ ين دافعأأوا عأأن حأأ ا الأأرأ :  (142)

droit interne de l’Organisation des Nations Unies”, Annuaire français de 

droit international, vol. 3 (1957), pp. 315 et seq.; Ph. Cahier, “Le droit 

interne des organisations internationales”, Revue générale de droit 

international public, vol. 67 (1963), pp. 563 et seq.; and J. A. Barberis, 

“Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale”, 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1983-II, 

vol. 179, pp. 145 et seq., at pp. 222–225. كأأ لك أكأأد  Bernhardt  مودأأف
 ,R. Bernhardtالتمييأأز بأأني القأأانون الأأدويل والقأأانون الأأدا لي للمنظمأأات الدوليأأة: 

“Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts internationaler 

Organisationen”, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 

12 (1973), p. 7   
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، يىليد بفن املنظمات الدولية ال   ققت درجة عالية (143)املمار ة
مأأأن التحامأأأل متثأأأل  الأأأة  ااأأأة  وأعأأأرب كأأأ لك عأأأن رأ    أأأر، 
اشأأأرتك فيأأأه بعأأأض أعضأأأاء اللجنأأأة، مييأأأز بأأأني دواعأأأد املنظمأأأة علأأأى 

 بعأأض اللأأوامح ا داريأأة أ أأاس متأأدرحا وموضأأوعها، ويسأأتبعد مأأثالً 
 من دامرة القانون الدويل 

ورغأأأم أن مسأأأفلة الفبيعأأأة القانونيأأأة لقواعأأأد املنظمأأأة أبعأأأد  (6)
أن تحون مسفلة نظرية بالنسبة ألغراض حأ و املأادة، ألهنأا تأؤ ر  من

علأأأى انفبأأأأاق مبأأأأادئ القأأأأانون الأأأدويل فيمأأأأا يتعلأأأأ  باملسأأأأؤولية عأأأأن 
 2املنظمأأأأة، فأأأأإن الىلقأأأأرة  التزامأأأأات معينأأأأة ناشأأأأ ة عأأأأن دواعأأأأد  أأأأرق
ااول التعبأ عأن رأ  دأاطع يف حأ و املسأفلة  وإنأا القتأد منهأا  ال

ببسأأاطة حأأو القأأول بأأفن املبأأادئ الأأواردة يف حأأ و املأأادة تنفبأأ  بقأأدر 
ميحأأن اعتبأأار االلتأأزاد الناشأأئ عأأن دواعأأد املنظمأأة التزامأأاً وقتضأأى  مأأا

 القانون الدويل 
معاملأة  ااأة فيمأا يتعلأ  ودد تنز دواعد املنظمأة علأى  (7)

ااالت  رق االلتزامات الدولية، وك لك فيما يتعل  وسأفلة وجأود 
، إذ ميحن تناوله بدرجة كافية 9 رق  وال يلزد ذكر ذلك يف املادة 

( يشأأأ إىل إمحانيأأة وجأأود دواعأأد  ااأأة 63يف  حأأم عأأاد )املأأادة 
عأأأأد بشأأأأفن أ  مأأأأن املسأأأأامل الأأأأ  تتناوهلأأأأا حأأأأ و املأأأأواد  وحأأأأ و القوا
  (144)ادااأأة ال تعلأأو بالضأأرورة علأأى املبأأادئ املبينأأة يف حأأ و املأأواد

__________ 

ميحأأأن اعتبأأأار اجلماعأأأة األوروبيأأأة مثأأأاالً هلأأأ ا النأأأوع مأأأن املنظمأأأات،  (143)
، .Costa v. E.N.E.Lدأأأدمت حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة واأأأىلاً هلأأأا يف دضأأأية  ودأأأد
 الوجه التايل:على ، 1964 عادَ 

"وعلأأأأأى عحأأأأأس املعاحأأأأأدات الدوليأأأأأة العاديأأأأأة، أ سأأأأأت  
معاحأأأأأدة إنشأأأأأاء اجلماعأأأأأة االدتتأأأأأادية األوروبيأأأأأة نظامهأأأأأا القأأأأأانوين 
اداه الأ   أاأبح، مأع بأدء  أريان املعاحأدة، جأزءاً ال يتجأزأ مأن 

 النظم القانونية للدول األعضاء تلتزد حماكمها بتفبيقه  
ة ذات ا أأأتمرارية غأأأأ "وبإدامأأأة الأأأدول األعضأأأاء جلماعأأأ 

حمأأأدودة، هلأأأا مؤ سأأأاهتا، وشختأأأيتها، وأحليتهأأأا القانونيأأأة، وأحليأأأة 
التمثيأأل علأأى التأأعيد الأأدويل، وبوجأأه أ أأز هلأأا  أألفات  قيقيأأة 
تنبأأأأأع مأأأأأن احلأأأأأد مأأأأأن السأأأأأيادة أو نقأأأأأل السأأأأألفات مأأأأأن الأأأأأدول إىل 
اجلماعأأة، فأأإن الأأدول األعضأأاء دأأد  أأدَّت مأأن  قودهأأا السأأيادية، 

ميأأأادين حمأأأدودة، و لقأأأت بأأأ لك جمموعأأأة مأأأن وإن يحأأأن ذلأأأك يف 
 القوانني تلزد مواطنيها كما تلزمها حي" 

(Case 6/64, Judgement of 15 July 1964, Court of Justice of 

the European Communities, European Court Reports 1964, 

p. 587, at p. 593)  
فعأأأل مأأأا تأأأ كر رابفأأأة القأأأانون الأأأدويل يف حأأأ ا التأأأدد أن "واأأأف  (144)

ملنظمة دولية بفنه فعل غأ مشروع دولياً حو أمر حيحمأه القأانون الأدويل  وحأ ا 
الواأأأف ال يتأأأف ر بواأأأف الىلعأأأل نىلسأأأه مأأأن جانأأأب النظأأأاد القأأأانوين الأأأدا لي 

 International Law Association, Report ofللمنظمأة الدوليأة بفنأه مشأروع" )

the Seventy-first Conference…  199أعأالو(، ه  100)انظأر احلاشأية)  
وتنفل  ح و الىلقرة على مأا يبأدو مأن افأرتاض أن دواعأد املنظمأة الدوليأة املعنيأة 

 ليست جزءاً من القانون الدويل 

فعلى  بيل املثال، وفيما يتعل  بوجود  رق اللتأزاد دويل، فأإن أ  
داعأأأأدة  ااأأأأة مأأأأن دواعأأأأد املنظمأأأأة لأأأأن تأأأأؤ ر علأأأأى  أأأأاالت  أأأأرق 
االلتزامات الأ  دأد تتحملهأا املنظمأة الدوليأة جتأاو دولأة غأأ عضأو   

د ادااأأة علأأى االلتزامأأات الناشأأ ة عأأن متأأدر كمأأا ال تأأؤ ر القواعأأ
أعلأى، بتأأر  النظأأر عأأن حويأأة شأخز القأأانون الأأدويل الأأ   يقأأع 

 على املنظمة الدولية االلتزاد جتاحه 
إىل طأأأأأابع االلتزامأأأأأات، كمأأأأأا حأأأأأو  1وا شأأأأأارة يف الىلقأأأأأرة  (8)

املتعلقأة وسأؤولية الأدول  12موضح يف التعليأ  علأى مشأروع املأادة 
خمتلىلأة ل[تتأنيىلات ]ال[املشأروعة دوليأاً، تتعلأ  "]بأا عن األفعال غأ

  (145)لاللتزامات الدولية"
وااللتزامأأأأات الوادعأأأأة علأأأأى منظمأأأأة دوليأأأأة مأأأأا دأأأأد تأأأأرتبط،  (9)

وجموعة متنوعأة مأن الفأرق، بتتأر  الأدول أو املنظمأات الدوليأة 
األعضأأاء فيهأأا  وعلأأى  أأأبيل املثأأال، دأأد تتحمأأأل منظمأأة دوليأأة مأأأا 

ول األعضاء فيها من القياد بتتر  معني  ويف ح و التزاماً ونع الد
احلالأأأأة، ال يشأأأأحل تتأأأأر  الأأأأدول األعضأأأأاء، يف  أأأأد ذاتأأأأه،  ردأأأأاً 
لاللتأأأزاد  بأأأل يتمثأأأل ادأأأرق يف عجأأأز املنظمأأأة الدوليأأأة عأأأن االمتثأأأال 
اللتزامهأأأأا بأأأأاملنع  ومأأأأن املمحأأأأن أن ميتأأأأزج تتأأأأر  املنظمأأأأة الدوليأأأأة 

املنظمأأأأة التأأأأزاد  وتتأأأأر  الأأأأدول األعضأأأأاء فيهأأأأا  أأأأني يحأأأأون علأأأأى
بتحقيأأأأأأ  نتيجأأأأأأة معينأأأأأأة، بتأأأأأأر  النظأأأأأأر عمأأأأأأا إذا كأأأأأأان التتأأأأأأر  
الضرور  لتحقيقها  تقود بأه املنظمأة ذاهتأا أو وا أدة أو أكثأر مأن 
الأأأدول األعضأأأاء فيهأأأا  ودأأأد اعرتفأأأت هبأأأ ا االمتأأأزاج حمحمأأأة العأأأدل 

جملأأس االاأأاد  ضأأدالربملأان األورويب  دضأأايااألوروبيأة يف وا أأدة مأأن 
فن معاحأأأأأدة تعأأأأأاون ُعقأأأأأدت بأأأأأني اجلماعأأأأأة األوروبيأأأأأة بشأأأأأ األورويب

والدول األعضاء فيها من نا ية وعدة دول غأ أعضاء من النا ية 
 األ ر   فقد وجدت احملحمة أنه: 

 اعليهأأأأأ منتأأأأأوه ا أأأأتثناءاتويف غيأأأأأاب  الظأأأأرو ،  أأأأل تلأأأأأك يف 
يب الرابعأة املعقأودة بأني جمموعأة دول أفريقيأا والبحأر الحأار ] ارا ة يف االتىلادية

 والأأأأدول اجلماعأأأأة فأأأأإن ،[واحملأأأأيط اهلأأأأادئ وبأأأأني اجلماعأأأأة االدتتأأأأادية األوروبيأأأأة
دول أفريقيأأأأا والبحأأأأر الحأأأأاريب  [جمموعأأأأةبتأأأأىلتها شأأأأريحة لأأأأأ ] ،فيهأأأأا األعضأأأأاء

الأدول األ أأة عأن الوفأاء  أمأاد تلأكمسؤولية مشأرتكة  مسؤولة، واحمليط اهلادئ
تقأأأأدمي ب املتعلقأأأأة تلأأأأكالتعهأأأأدات املقفوعأأأأة، وأأأأا فيهأأأأا  عأأأأن ينشأأأأفبحأأأأل التأأأأزاد 

  (146)املالية املساعدة

__________ 

، 71ه ، والتتأأأويب ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين(2001  وليأأأة (145)
 ( من التعلي  11)الىلقرة 

(146) European Parliament v. Council of the European Union, 

Judgement of 2 March 1994, Case C-316/91, Reports of Cases before 

the Court of Justice and the Court of First Instance 1994-3, p. I-625, at 

pp. I-661–662  
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االلتزاع الدولي النافـذ الواقـع  لـى  -10الما ة 
 المنظمة الدولية 

ال يشـــكل فعـــل المنظمـــة الدوليـــة خرقـــا  اللتـــزاع  ولـــي  
لــم يكــم  لــر االلتــزاع واقعــا   لــى المنظمــة الدوليــة وقــ   مــا

 حدوث الفعل. 
 التعلي 

نظأأراً إىل أنأأه ال توجأأد فيمأأا يبأأدو أيأأة مسأأفلة حمأأددة تأأؤ ر  
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  13علأأأى تفبيأأأأ  املبأأأأدأ الأأأأوارد يف مشأأأروع املأأأأادة 
علأأأأأى املنظمأأأأأات  (147)الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة دوليأأأأأاً 

الدوليأأة، فقأأد اكُتىلأأي باال تعاضأأة عأأن متأأفلح "الدولأأة" وتأأفلح 
 احلالية ونتها  املادة عنوان"املنظمة الدولية" يف 

 االمتدا  الزمني لخرق التزاع  ولي  -11الما ة 
يقــــع خــــرق المنظمــــة الدوليــــة اللتــــزاع  ولــــي   -1 

فعل ليس ل  طابع اسـتمرا ي وقـ  القيـاع بـذلر الفعـل، نتيجة 
 حتى لو استمرت آثا ه. 

يمتـــد خـــرق المنظمـــة الدوليـــة اللتـــزاع  ولـــي   -2 
فعل ل  طابع استمرا ي طواه فترة استمرا  الفعل وبقائـ  نتيجة 

 . الدولي اللتزاعلغير مطابق 
يقـــع خـــرق اللتـــزاع  ولـــي يتطلـــب مـــم المنظمـــة   -3 

لن تمنع حدثا  معينا   ند وقوع  لر الحـدث، ويمتـد الخـرق الدولية 
 طواه فترة استمرا  الحدث وبقائ  غير مطابق لذلر االلتزاع. 

 التعلي 
يف  الأأة حأأ و املأأادة اعتبأأارات حتا لأأة لتلأأك الأأواردة تنفبأأ   

 14نأأأز املأأأأادة  مأأأأع الأأأنز ويتفأأأأاب   10يف التعليأأأ  علأأأأى املأأأادة 
، مأأع (148)املتعلقأة وسأؤولية الأأدول عأن األفعأال غأأأ املشأروعة دوليأاً 

 اال تعاضة عن متفلح "الدولة" وتفلح "املنظمة الدولية" 

 الخرق المكون مم فعل مركب  -12الما ة 
يقع خرق المنظمة الدوليـة اللتـزاع  ولـي مـم   -1 

ــــاع  ــــم ل مــــاه ُمحــــدف ة فــــي  ،خــــاله سليــــلة ل مــــاه لو امتن
__________ 

 32، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء الثأأأأأاين( والتتأأأأأويب، ه 2001 وليأأأأأة  (147)
القأأأأأأانون الأأأأأأدويل فقأأأأأأرة هلأأأأأأا اأأأأأأياغة حتا لأأأأأأة: رابفأأأأأأة    ودأأأأأأد اعتمأأأأأأدت75-73و
يشأأأأحل فعأأأأل املنظمأأأأة الدوليأأأأة  ردأأأأاً اللتأأأأزاد دويل مأأأأا مل تحأأأأن املنظمأأأأة ملزمأأأأة  "ال

 International Law Association, Report ofبااللتزاد املعأر ودأت ودأوع الىلعأل" )

the Seventy-first Conference…  199أعالو(، ه  100)انظر احلاشية ) 

 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (148)
  79-75و

مجمو  ــا بأن ــا غيــر مشــرو ة، وقــ  وقــوع العمــل لو االمتنــاع 
كافيا  لتشكيل الفعل غير المشروع إ ا ما لخذ مع  الذي يكون

 االمتناع  م العمل. مم حاالت غيره مم األ ماه لو 
وفــي هــذه الحالــة يمتــد الخــرق طــواه كامــل   -2 

الفترة التي تبدل بوقوع لوه  مل لو امتناع في اليليلة، ويظل 
ميتمـرا  طالما تكـر ت هــذه األ مـاه لو حـاالت االمتنـاع تلـر 

 وبقي  غير مطابقة لاللتزاع الدولي. 
 التعلي 

تنفبأأ  أيضأأاً علأأى حأأ و املأأادة املال ظأأة الأأواردة يف التعليأأ   
املتعلقأة وسأؤولية  15النز مع نأز املأادة  ويتفاب   10ادة على امل

مأأأأع اال تعاضأأأأة يف  ،(149)الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
 عن متفلح "الدولة" وتفلح "املنظمة الدولية"  1الىلقرة 

 الىلتل الرابع
 ميؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل  ولة 

 لو منظمة  ولية لخرى
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول  18إىل  16املأأأواد مأأأن تبحأأأث  (1)

احلاالت الأ  تعأني أو تسأاعد  (150)عن األفعال غأ املشروعة دولياً 
فيهأأأأا الدولأأأأة دولأأأأًة أ أأأأر  علأأأأى ارتحأأأأاب فعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع دوليأأأأاً 

توجربههأأأأا أو متأأأأارس السأأأأيفرة عليهأأأأا الرتحابأأأأه أو تحرحهأأأأا علأأأأى  أو
  باملنظمأأات الدوليأأة  ذلأك  وميحأأن تتأور أوضأأاع حتا لأة فيمأأا يتعلأ

فعلأأأأأى  أأأأأبيل املثأأأأأال، دأأأأأد تسأأأأأاعد املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة أو تعأأأأأني دولأأأأأة 
منظمأأأأة دوليأأأأة أ أأأأر  علأأأأى ارتحأأأأاب فعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع دوليأأأأاً   أو
مأأأأن داع، ألغأأأأراض املسأأأأؤولية الدوليأأأأة، لتمييأأأأز  الأأأأة املنظمأأأأة  ومأأأأا

تساعد دولة أو منظمة دولية أ أر  عأن  الأة  الدولية ال  تعني أو
لأ  تعأني أو تسأاعد دولأة أ أر   وححأ ا، و أ  إذا كانأت الدولة ا

املمار ة املتا ة فيما يتعلأ  باملنظمأات الدوليأة حمأدودة، فأإن حنأاك 
 16بعأأأأض املأأأأربرات لتضأأأأمني حأأأأ و املأأأأواد أ حامأأأأاً مواايأأأأة للمأأأأواد 

 املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً  18 إىل
تأأألة مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وتقأأأود األ حأأأاد ذات ال (2)

وسأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً علأأأى أ أأأاس أن 
العون أو املساعدة، والتوجيه والسيفرة، وا كراو أمور ال تأؤ ر علأى 
إ أأناد التتأأر  إىل الدولأأة الأأأ  تلقأأت العأأون أو املسأأاعدة أو الأأأ  

دولأأأأة حأأأأي الأأأأ  تعرضأأأأت للتوجيأأأأه أو السأأأأيفرة أو ا كأأأأراو  فهأأأأ و ال
ترتحأأأب فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً، وإن كأأأان مأأأن املمحأأأن ا أأأتبعاد 
الالمشأأأأأروعية يف  الأأأأأة ا كأأأأأأراو، يف  أأأأأني تعتأأأأأأرب الدولأأأأأة األ أأأأأأر  

__________ 

  81-79و 33، ه نىلسه املرجع (149)
  90-84و 33، ه نىلسه املرجع (150)
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مسأأؤولة ال عأأن القيأأاد فعأأاًل بارتحأأاب الىلعأأل غأأأ املشأأروع بأأل عأأن 
 إ هامها السبب يف ارتحاب الىلعل 

والأدول أو املنظمأأات  والعالدأات القاممأة بأني املنظمأأة الدوليأة (3)
الدوليأأأة األعضأأأاء فيهأأأا، دأأأد تسأأأمح هلأأأ و املنظمأأأة بالتأأأف أ علأأأى  أأألوك 

إىل  16األعضأأأاء أيضأأأاً يف  أأأاالت غأأأأ تلأأأك املتتأأأورة يف املأأأواد مأأأن 
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً  فأأبعض  18

امها يف  أني املنظمات الدولية متتلأك  ألفة اختأاذ دأرارات ملزمأة ألعضأ
أن معظأأم املنظمأأات الدوليأأة دأأد ال تأأؤ ر علأأى  أألوك أعضأأامها إال عأأن 
طريأأ  إجأأراءات غأأأ ملزمأأة  و أأيبحث حأأ ا الىلتأأل كأأ لك اآل أأار الأأ  
دأأأأد يسأأأأتتبعها حأأأأ ا النأأأأوع مأأأأن العالدأأأأة، الأأأأ  ال يوجأأأأد مأأأأا يواايهأأأأا يف 

 العالدات بني الدول، على مسؤولية املنظمة الدولية 
ومسأأفلة املسأأؤولية الدوليأأة للمنظمأأات الدوليأأة فيمأأا يتعلأأ   (4)

بففعال الدول دد نودشت يف عدة دضايا عرضت على حماكم دولية 
أو حي أات أ أر  ولحأن مل تبحثهأأا حأ و احملأاكم أو اهلي أات بسأأبب 
االفتقأأار إىل اال تتأأاه الشختأأي  وينبغأأي ا شأأارة بوجأأه  أأاه 

 (151)هوريأأة أملانيأأا االااديأأةمج ضأأدوشأأركاو  د إىل القضأأايا التاليأأة: 
 ،(152)فرنسأا ضأدكأانتوين وأماد اللجنة األوروبيأة حلقأوق ا نسأان؛ 

ذات  - أأأأأأأناتور الينأأأأأأأز و ،(153)اململحأأأأأأأة املتحأأأأأأأدة ضأأأأأأأدمأأأأأأأا يوا و
 يرلنأأأدا وإ أأأبانيا وأملانيأأأا وإيفاليأأأا والربتغأأأال  ضأأأداملسأأأؤولية احملأأأدودة 

ململحأأأة وبلجيحأأأا والأأأدانرك والسأأأويد وفرنسأأأا وفنلنأأأدا ولحسأأأمربغ وا
بو أأىلوروس حافأأا يأأوالر  و ،(154)واليونأأان املتحأأدة والنمسأأا وحولنأأدا

أمأأأاد احملحمأأأة  (155) يرلنأأأدا ضأأأدتأأأوريزد فأأأه تيجأأأاِرت أنأأأونيم شأأأرك  

__________ 

(151) M. & Co. v. Federal Republic of Germany, Application No. 

13258/87, Decision of 9 February 1990, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports, vol. 64, p. 138  
(152) Cantoni v. France, Judgement of 15 November 1996, 

Application no. 17862/91, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions, 1996-V, p. 1614  
(153) Matthews v. the United Kingdom, Judgement of 18 February 

1999, Application No. 24833/94, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions, 1999-I, p. 251  
(154) Senator Lines GmbH v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, 

Application No. 56672/00, Decisions of 10 March 2004, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions, 2004-IV, p. 331  
(155) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Application no. 45036/98, Decision of 13 September 2001 and 

judgement of 30 June 2005, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions,  2005-VI, p. 107  

 (156)حولنأأأأأدا ضأأأأأده     د  ب  األوروبيأأأأأة حلقأأأأأوق ا نسأأأأأان؛ و
اللجنة املعنية اقوق ا نسان  ويف ح و القضية األ أة، اعُترب  أماد

بتتر  داد به املحتب األورويب لرباءات اال أرتاع غأأ بالغ متعل  
مأأن األ أأوال أن  أأال  ة[بفيأأ]" مقبأأول ألن ذلأأك التتأأر  ال ميحأأن

دولأأأأة أ أأأأر   ةأيأأأأ أو ولنأأأأدا اضعأ]أأأأأاً[ للواليأأأأة القضأأأأامية هل ]يأ[أأأأأعترب
طأأأأأأأر  يف العهأأأأأأأد الأأأأأأأدويل ادأأأأأأأاه بأأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأأة والسيا أأأأأأأية 

  (157)"املتعل  به اال تيار  ربوتوكولالو 

تقــديم العــون لو الميــا دة فــي ا تكــاب  -13الما ة 
 فعل غير مشروع  وليا  

ـــة   ـــي تعـــيم لو تيـــا د  ول ـــة الت تكـــون المنظمـــة الدولي
 ،منظمــة  وليــة لخــرى  لــى ا تكــاب فعــل غيــر مشــروع  وليــا   لو

ميـؤولة  وليـا   ـم  األخرى،مم جانب هذه الدولة لو المنظمة 
  لر إ ا:

قامـــــ  تلـــــر المنظمـــــة بـــــذلر وهـــــي تعلـــــم  )ل(  
 بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 

وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  
 لو ا تكبت  تلر المنظمة.

 التعلي 
املتعلقأة وسأؤولية  16ال يثأأ تفبيأ   حأم مقابأل للمأادة  

الدوليأأة علأأى املنظمأأة  (158)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
  وال تأأأأأد ل املأأأأأادة احلاليأأأأأة إال بضأأأأأعة تغيأأأأأأات: (159)أ  إشأأأأأحال

فا شارة إىل احلالة الأ  تعأني فيهأا دولأة أو تسأاعد دولأة أ أر  دأد 
عدربلت لحي تشأ إىل دياد منظمة دولية بتقدمي العأون أو املسأاعدة 
إىل دولة أو منظمة دوليأة أ أر ؛ وبالتأايل ُأجريأت بعأض التغيأأات 

 لنز يف بقية ا

__________ 

، 1987نيسأأان/أبريل  8 املأأؤر  القأأرار، 217/1986ردأأم  الر أأالة (156)
الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة  عنيأأة اقأأوق ا نسأأان،تقريأأر اللجنأأة امل

  253(، ه A/42/40) 40الثانية واألربعون، امللح  ردم 
  2-3، الىلقرة 255ه  نىلسه، املرجع (157)
 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (158)
  86-84و
تقول اللجنة املعنية وساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابفة القانون  (159)

الأأدويل: "ويحأأون حنأأاك كأأ لك فعأأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً مأأن جانأأب منظمأأة دوليأأة 
 أأأني تعأأأني أو تسأأأاعد دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة أ أأأر  علأأأى ارتحأأأاب حأأأ و الدولأأأة 

 International Law)املنظمأأأة الدوليأأأة األ أأأر  لىلعأأأل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً"  أو

Association, Report of the Seventy-first Conference…  100)انظأر احلاشأية 
  وال يشأأأأأأأأأ حأأأأأأأأ ا الأأأأأأأأنز إىل الشأأأأأأأأروط املدرجأأأأأأأأة (201-200أعأأأأأأأأالو(، ه 

 من املواد احلالية  13بالىلقرتني الىلرعيتني )أ( و)ب( من املادة 
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ــ  واليــيطرة فــي ا تكــاب  -14الما ة  مما ســة التوجي
 فعل غير مشروع  وليا  

تكـــون المنظمـــة الدوليـــة التـــي تقـــوع بتوجيـــ   ولـــة لو  
منظمة  ولية لخرى ومما سـة اليـيطرة  لي ـا فـي ا تكـاب فعـل 

 األخرى،مم جانب هذه الدولة لو المنظمة  ،غير مشروع  وليا  
 إ ا: الفعل ميؤولة  وليا   م  لر 

ـــــ  تلـــــر المنظمـــــة  لـــــر وهـــــي تعلـــــم  )ل(   فعل
 بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 

وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  
 لو ا تكبت  تلر المنظمة.

 التعلي 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية  17مأأأع املأأأادة  14يتفأأأاب  نأأأز املأأأادة  (1)

، مأأع تضأأمنه تغيأأأات (160)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
مأأأن  13حتا لأأة للتغيأأأات الأأأ  ورد تىلسأأأحا يف التعليأأ  علأأأى املأأادة 

املأأواد احلاليأأة  وححأأ ا ا أأتعيض عأأن ا شأأارة إىل الدولأأة الأأ  توجأأه 
متأأأارس و متأأأارس السأأأيفرة با شأأأارة إىل املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  توجأأأه و 

 السأأأيفرة، كمأأأأا  لأأأأت عبأأأارة "دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأة" حمأأأأل كلمأأأأة
 "دولة" يف ا شارة إىل الحيان ال   يوجَّه أو متارس عليه السيفرة 

وعلأأأى افأأأرتاض أن القأأأوة األمنيأأأة الدوليأأأة يف كو أأأوفو حأأأي  (2)
منظمة دولية، فمن املمحن أن توفر االعرتاضات األولية ال  أبدهتا 

يوغو أأالفيا )مشأأروعية ا أأتعمال القأأوة احلحومأأة الىلرنسأأية يف دضأأية 
حمحمة العدل الدولية مثااًل على منظمتني دوليتني ( أماد فرنسا ضد

يُأأأأأدَّعى أهنمأأأأأا متار أأأأأان التوجيأأأأأه والسأأأأأيفرة يف ارتحأأأأأاب فعأأأأأل غأأأأأأ 
 لأف مشأال  منظمأة" مشروع،  يث دفعت احلحومة الىلرنسية بأفن

 كو أأوفو، يف الدوليأأة األمنيأأة القأأوة ‘توجيأأه‘األطلسأأي مسأأؤولة عأأن 
وروأأأأا كأأأأان   (161)"عليهأأأأا ‘السأأأيفرة‘واألمأأأم املتحأأأأدة مسأأأأؤولة عأأأأن 

 املتتوَّر حو حتار ة مشرتكة للتوجيه والسيفرة 

__________ 

 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (160)
  89-86و
(161) Legality of Use of Force (Yugoslavia v. France), Preliminary 

objections of the French Republic (5 July 2000), I.C.J. Reports 2001, p. 

13, at p. 33, para. 46 ودد مت الدفع ب لك مأن أجأل إ أناد التتأر  املأدعى  
 Alain Pelletبفنأه غأأ مشأروع دوليأاً إىل املنظمتأني الأدوليتني املعنيتأني  واعتنأ  

رأيأأأأاً حتأأأأا الً بشأأأأفن منظمأأأأة  لأأأأف مشأأأأال األطلسأأأأي والقأأأأوة األمنيأأأأة الدوليأأأأة يف  
 :L’imputabilité d’éventuels actes illicites“كو أأوفو يف مقالأأه التأأايل: 

responsabilité de l’OTAN ou des Etats membres”, in C. Tomuschat 

(ed.), Kosovo and the International Community: a Legal Assessment, 

The Hague,  Kluwer Law International, 2002, pp. 193 et seq., at p. 199  

ويف العالدأأأأأأات بأأأأأأني منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة والأأأأأأدول واملنظمأأأأأأات  (3)
الدوليأأة األ أأر  األعضأأاء فيهأأا، ميحأأن تتأأور تو أأيع نفأأاق مىلهأأود 
"التوجيه والسيفرة" ليشأمل احلأاالت الأ  تتخأ  فيهأا منظمأة دوليأة 

املتعلقأأأأأة  17تعليأأأأأ  علأأأأأى املأأأأأادة دأأأأأراراً يلأأأأأزد أعضأأأأأاءحا  ويوضأأأأأح ال
 17وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً أن "املأأأادة 

]تقتتأأر[ علأأى احلأأاالت الأأ  تقأأود فيهأأا فعأأاًل دولأأة مهيمنأأة بتوجيأأه 
 أأأألوك خمأأأأل بأأأأالتزاد دويل للدولأأأأة التابعأأأأة ]و[بالسأأأأيفرة علأأأأى ذلأأأأك 

هبأأأأأا  يقتأأأأأد‘ ]   [ حتار أأأأأة السأأأأأيفرة‘، وأن "عبأأأأأارة (162)السأأأألوك"
 االت اهليمنة على ارتحاب  ألوك غأأ مشأروع ال جمأرد ا شأرا  

وأن  ،(163)عليأأأأه، ناحيأأأأأك عأأأأأن جمأأأأأرد التأأأأف أ فيأأأأأه أو االحتمأأأأأاد بأأأأأه"
ال تشمل جمرد التحريض أو ا حياء، بل تتضأمن ‘ توجيه‘"]كلمة[ 

  وإذا فسأأر املأأرء احلحأأم (164)أيضأأاً التوجيأأه الىلعلأأي العملأأي الفأأابع"
املقتبسة أعالو فإن اعتماد منظمة دولية لقرار على ضوء املقتفىلات 

ملزد دد يحون، يف  أل  أرو  معينأة، شأحاًل مأن أشأحال التوجيأه 
أو السأيفرة يف ارتحأاب فعأل غأأ مشأروع دوليأاً  واالفأرتاض حأأو أن 
الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة املوجأأه هلأأا القأأرار لأأيس هلأأا  ريأأة التتأأر  

 لياً وإن كان ميتثل للقرار على  و ال يشحل فعاًل غأ مشروع دو 
وإذا اعتأأأرب اعتمأأأاد دأأأرار ملأأأزد شأأأحالً مأأأن أشأأأحال التوجيأأأه  (4)

والسأأأيفرة يف مىلهأأأود املأأأادة احلاليأأأة، فأأأإن حأأأ ا احلحأأأم  أأأيتدا ل مأأأع 
من املأواد احلاليأة  ولحأن التأدا ل لأن يحأون  أو  تأدا ل  16 املادة

تفلأب تتناول ك لك احلالة الأ  ي 16جزمي: يحىلي إيضاا أن املادة 
فيهأأا القأأرار امللأأزد مأأن الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة العضأأو القيأأاد بىلعأأل 

يعد عمالً غأ مشروع بالنسبة إىل ح و الدولة أو املنظمة الدوليأة   ال
 16و 14وعلأأأأأأى أ   أأأأأأال، فأأأأأأإن التأأأأأأدا ل املمحأأأأأأن بأأأأأأني املأأأأأأادتني 

 لأأ  أ  شأأحل مأأن أشأأحال عأأدد االتسأأاق، ألن كأأال احلحمأأني  لأأن
ن يف أوضاع خمتلىلة، املسؤولية الدولية للمنظمة الدوليأة يؤكدان، وإن يح

 ال  اخت ت دراراً ملزماً للدول أو املنظمات الدولية األعضاء فيها 

 إكراه  ولة لو منظمة  ولية لخرى  -15لما ة ا
منظمة  ولية تكون المنظمة الدولية التي تكره  ولة لو  

  لر الفعل، إ ا:لخرى  لى ا تكاب فعل ما ميؤولة   وليا   م 
كان مم شأن الفعل، لوال اإلكراه، لن يكـون  )ل(  

فعال  غيـر مشـروع  وليـا  صـا  ا   ـم الدولـة لو المنظمـة الدوليـة 
 التي مو س  لي ا اإلكراه؛ 

وكان  المنظمة الدولية التـي تمـا س اإلكـراه  )ب(  
 وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.  تفعل  لر

__________ 

، 88ب، ه ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأوي2001 وليأأأة  (162)
 ( من التعلي  6الىلقرة )

 ( من التعلي  7، الىلقرة )نىلسه املرجع (163)
  نىلسه املرجع (164)



 56 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 التعلي 
املتعلقأأة وسأأؤولية  18نأأز حأأ و املأأادة مأأع نأأز املأأادة  يتفأأاب  (1)

، مأأع إجأأراء تغيأأأات حتا لأأة (165)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
مأأأن املأأأواد احلاليأأأة   13للتغيأأأأات الأأأوارد تىلسأأأأحا يف التعليأأأ  علأأأى املأأأادة 

فقأأأأأد ا أأأأأتعيض عأأأأأن ا شأأأأأارة إىل الدولأأأأأة الأأأأأ  متأأأأأارس ا كأأأأأراو باملنظمأأأأأة 
الً عأأن ذلأأك فأأإن الحيأأان الأأ   ميأأاَرس عليأأه ا كأأراو لأأيس الدوليأأة؛ وفضأأ

بالضأأأرورة دولأأأة بأأأل ميحأأأن كأأأ لك أن يحأأأون منظمأأأة دوليأأأة  كأأأ لك تغأأأأ 
 العنوان من "إكراو دولة أ ر " إىل "إكراو دولة أو منظمة دولية أ ر " 

ويف العالدأأأأأات بأأأأأني منظمأأأأأة دوليأأأأأة والأأأأأدول أو املنظمأأأأأات  (2)
دث ادور درار ملزد عن املنظمة الدولية الدولية األعضاء فيها، ال حيُ 

 18 إكراحأأأاً إال يف الظأأأرو  اال أأأتثنامية  ويؤكأأأد التعليأأأ  علأأأى املأأأادة
 املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً أن:

 تتتأف الأ   األ ا أي الفابع بنىلس يتتف 18 املادة لغرض ا كراو 
والأ   ال يحىلأي والشرط الأالاد لتحقأ  ا كأراو،   23 املادة ووجب القاحرة القوة به

 هلأأاال يأأرتك ]السأألوك الأأ   يأأرغم إرادة الدولأأة املحرَحأأة و[ حأأو  ،أ  شأأيء يقأأل عنأأه
  (166)ا كراو متارس ال  الدولة لرغبات االمتثال  و  فعلي  يار من

وإذا اعتُأأأرب مأأأع ذلأأأك أن منظمأأأة دوليأأأة تحأأأرو دولأأأة عضأأأواً  (3)
 ني تعتمد دراراً ملزماً، فأإن ذلأك ميحأن أن عضواً منظمة دولية  أو

  ولأأن يحأأون التأأدا ل 16حيأأدث تأأدا اًل بأأني املأأادة احلاليأأة واملأأادة 
إال جزميأأأأأأأاً، بأأأأأأأالنظر إىل الشأأأأأأأروط املختلىلأأأأأأأة الأأأأأأأ  يضأأأأأأأعها حأأأأأأأ ان 

، ال يلزد أن يحون الىلعأل 16احلحمان، و توااً أنه وفقاً للمادة 
لعضأأأو فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع الأأ   ترتحبأأأه الدولأأأة أو املنظمأأأة الدوليأأأة ا

بالنسبة إىل ح و الدولة أو املنظمة  ويف  الة وجود تأدا ل، ميحأن 
  16واملأادة  15أن تُعَترب املنظمة الدوليأة مسأؤولة وقتضأى أٍ  مأن املأادة 

 وال يؤد  ح ا إىل نشوء أ  وجه من أوجه عدد االتساق 

القــرا ات واأل ون والتوصـــيات الموج ـــة  -16الما ة 
 ه والمنظمات الدولية األ ضاء إلى الدو 

تتحمــل المنظمــة الدوليــة الميــؤولية الدوليــة   -1 
إ ا ا تمــدت قــرا ا  يلــزع  ولــة لو منظمــة  وليــة  ضــوا  با تكــاب 
فعـــل يكـــون غيـــر مشـــروع  وليـــا  لـــو ا تكبتـــ  المنظمـــة األولـــى 

 ويشكل التفافا   لى التزاع  ولي واقع  لي ا. 
 ميؤولية الدولية إ ا: تتحمل المنظمة الدولية ال  -2 
ل ن  لدولة لو منظمة  ولية  ضو با تكـاب  )ل(  

ا تكبتـــ  المنظمـــة األولـــى  لـــوفعـــل يكـــون غيـــر مشـــروع  وليـــا  
ويشــكل التفافــا   لــى التــزاع  ولــي واقــع  لي ــا، لو إ ا لوصــ  

 بقياع  ولة لو منظمة  ولية  ضو با تكاب  لر الفعل؛ 
__________ 

  90-89و 33، ه نىلسه املرجع (165)
 ( من التعلي  2، الىلقرة )89، ه نىلسه املرجع (166)

المنظمـــة الدوليـــة وا تكبـــ  تلـــر الدولـــة لو  )ب(  
 . الفعل المعني بيبب  لر اإل ن لو تلر التوصية

ســـــواء كـــــان الفعـــــل  2و 1تنطبـــــق الفقرتـــــان   -3 
المعنـــي لو لـــم يكـــم غيـــر مشــــروع  وليـــا  بالنيـــبة إلـــى الدولــــة 

ــــي يكــــون القــــرا   لو ــــة العضــــو الت التوصــــية  لوالمنظمــــة الدولي
 موج ا  إلي ا.اإل ن  لو

 التعلي 
الدوليأأأة شختأأأاً مأأأن أشأأأخاه القأأأانون  إن كأأأون املنظمأأأة (1)

الدويل، متميزاً عأن أعضأاء املنظمأة، أمأر يىلأتح البأاب أمأاد إمحانيأة 
أن اأأاول املنظمأأة أن تأأؤ ر علأأى أعضأأامها لحأأي اقأأ  عأأن طأأريقهم 
نتيجأأة ال تسأأتفيع أن اققهأأا مباشأأرة بشأأحل مشأأروع، وبأأ ا تلتأأف 

نأأأأأاء علأأأأأى أ أأأأأد التزاماهتأأأأأا الدوليأأأأأة  وكمأأأأأا ال أأأأأظ وفأأأأأد النمسأأأأأا أ 
 السأأأأأمااينبغأأأأأي  ال" املنادشأأأأأات الأأأأأ  دارت يف اللجنأأأأأة الساد أأأأأة:

للمنظمأأأة الدوليأأأة بأأأا فالت مأأأن املسأأأؤولية تعأأأل عنااأأأرحا الىلاعلأأأة 
  (167)"‘ ارجية عناار‘
ودأأأأد نظأأأأر املستشأأأأار القأأأأانوين للمنظمأأأأة العامليأأأأة للملحيأأأأة  (2)

الىلحرية يف  الة منظمة دولية تفلب من دولة عضو ارتحأاب فعأل 
 روع دولياً، وكتب داماًل:غأ مش

 منظمأأة مأأن لفلأأب امتثأأاالً  عضأأو دولأأة بأأه تقأأود معأأنيَّ  تتأأر   الأأة يف 
 وتلأأأك الدولأأأة تلأأأك علأأأى وا أأأد  ن يف وادعأأأاً  دوليأأأاً  التزامأأأاً   أأأرق أنأأأه ويبأأأدو دوليأأأة،
  (168)الدويل القانون ووجب مسؤولة أيضاً  تعترب أن ينبغي املنظمة فإن املنظمة،

تحأأأأأأون فراأأأأأأة االلتىلأأأأأأا  أكأأأأأأرب  أأأأأأني ومأأأأأأن احملتمأأأأأأل أن  (3)
يشأأأحل  أأأألوك الدولأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأة العضأأأأو  ردأأأاً اللتأأأأزاد  ال

دويل، مأأثاًل لحأأون املنظمأأة الدوليأأة الأأ  تقأأود هبأأ ا االلتىلأأا  ملتزمأأة 
وعاحدة مع دولة غأ عضو وال ادث نىلس املعاحأدة   أاراً بالنسأبة 

 إىل أعضاء املنظمة 
ددة لأأأأأأد  املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة وال يشأأأأأأرتط وجأأأأأأود نيأأأأأأة حمأأأأأأ (4)

لاللتىلأأأأا   وححأأأأ ا، فحأأأأني تفلأأأأأب منظمأأأأة دوليأأأأة مأأأأن أعضأأأأأامها 
التتأأر  علأأى  أأو معأأني، ميحأأن أن يسأأتنتج ضأأمناً مأأن املالبسأأات 

 القاممة أن املنظمة تلتف على أ د التزاماهتا الدولية 
كشأرط مسأب    1ويف  الة اختاذ درار ملزد، ال تنز الىلقأرة  (5)

الدوليأأأأأأأة ملنظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة علأأأأأأأى أن تقأأأأأأأود الأأأأأأأدول لنشأأأأأأأوء املسأأأأأأأؤولية 
عضأأأاء بارتحأأأاب الىلعأأأل املفلأأأوب  وملأأأا كأأأان األدوليأأأة النظمأأأات امل أو

امتثأأال األعضأأاء لقأأرار ملأأزد أمأأراً متودعأأاً، فسأأيحون ا تمأأال أن يضأأار 
__________ 

الو ام  الرمسية للجمعيأة العامأة، الأدورة التا أعة وادمسأون، اللجنأة  (167)
  24 (، الىلقرةA/C.6/59/SR.22) 22اجللسة  ،الساد ة

، A/CN.4/556، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الو يقأأة 2005  وليأة (168)
  60ه 
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طر   الث ا تماالً مرتىلعاً  ومن مث يبدو من املىلضل اعتبار املنظمة 
للفأأر  الثالأأث الأأ    أأيقع عليأأه  مسأأؤولة بالىلعأأل، والسأأماا بالتأأايل

الضأأأأرر بأأأأفن يلأأأأتمس  أأأأبيالً لإلنتأأأأا   أأأأ  دبأأأأل ارتحأأأأاب الىلعأأأأل  
وفضاًل عن ذلك، إذا كانت املسؤولية الدولية تنشف ودت اختاذ القأرار 
 أأيحون علأأى املنظمأأة الدوليأأة أن متتنأأع عأأن وضأأع أعضأأامها يف وضأأع 

تضأى القأأرار غأأ مأريح يحأون علأأيهم فيأه إمأا أن ينتهحأأوا التزامأاهتم وق
أو يتسأأأببوا يف نشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة للمنظمأأأة الدوليأأأة، فضأأأالً عأأأن 

 إمحان املهم للمسؤولية ادااة هبم 
ودد مُتنح الدولة أو املنظمة الدولية العضأو  ألفة تقديريأة  (6)

فيمأأأأا يتعلأأأأ  بتنىليأأأأ  دأأأأرار ملأأأأزد اعتمدتأأأأه منظمأأأأة دوليأأأأة  فاحملحمأأأأة 
مهأأأأأأأا التأأأأأأأادر يف األ أأأأأأأأاس األوروبيأأأأأأأة حلقأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأأان، يف  ح

 أأأىلوروس حافأأأا يأأأوالر  تأأأوريزد فأأأه تيجأأأاِرت بو املوضأأأوعي يف دضأأأية 
، دد نظرت يف تتر  الدول األعضاء يف  يرلندا ضدأنونيم شرك  

اجلماعأأأة األوروبيأأأة عنأأأد تنىليأأأ  إجأأأراءات ملزمأأأة أمأأأرت هبأأأا اجلماعأأأة 
 األوروبية، وأبدت املال ظة التالية:

 مجيأأع عأأن االتىلاديأأة ووجأأب كاملأأة مسأأؤولية مسأأؤولة الدولأأة تحأأون 
]   [   الضأأي  وعناحأا الدوليأة القانونيأة التزاماهتأا نفأأاق عأن ختأرج الأ  األفعأال

  فحأأأل دضأأأية مأأأن تؤكأأأد ذلأأأك ]   [ العديأأأد مأأأن القضأأأايا املتعلقأأأة باالتىلاديأأأةو 
 تتعلأأأأأ  كانأأأأأت( 26 ، الىلأأأأأرع1626ه  ،كأأأأأانتوينالقضأأأأأايا )و ااأأأأأة دضأأأأأية 

 عليهأأا يأأنز الأأ  للدولأأة التقديريأأة السأألفة حتار أأة ملسأأفلة احملحمأأة حأأ و وراجعأة
  (169)اجلماعة دانون

أن االمتثأأأأأال للقأأأأأرار امللأأأأأزد للمنظمأأأأأة  1وتىلأأأأأرتض الىلقأأأأأرة  (7)
الدوليأأأة يسأأأتتبع بالضأأأرورة االلتىلأأأا  علأأأى أ أأأد التزاماهتأأأا الدوليأأأة  
وكمأأا لأأو ظ يف بيأأان لوفأأد الأأدانرك، با أأم بلأأدان الشأأمال األورويب 

 اللجنة الساد ة: ادمسة، يف
مأأأن الضأأأرور  ]   [ العثأأأور علأأأى النقفأأأة الأأأ  ميحأأأن عنأأأدحا  يبأأأدو 

املتأاا للدولأة العضأو مأن الضأي  ايأث يبأدو مأن غأأ  "املنأاورة جمأال"القول إن 
  (170)معني تتر  عن باملسؤولية]و دحا[ املعقول ا تتااها 

وعلى العحس من ذلك، فإذا كان القرار يسأمح للدولأة أو املنظمأة 
الدوليأأأأأة العضأأأأأو بأأأأأبعض السأأأأألفة التقديريأأأأأة يف اختأأأأأاذ مسأأأأأار بأأأأأديل 

يسأأأأأتتبع االلتىلأأأأأا ، فلأأأأأن تنشأأأأأف مسأأأأأؤولية املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة الأأأأأ   ال
اختأأ ت القأأرار إال إذا  أأدث التىلأأا  بالىلعأأل، كمأأا حأأو مأأ كور يف 

  2الىلقرة 
احلالأأأة الأأأ  تلتأأأف فيهأأأا منظمأأأة دوليأأأة  2وتبحأأأث الىلقأأأرة  (8)

ية بأفن تأفذن لدولأة أو منظمأة دوليأة عضأو على أ د التزاماهتا الدول
__________ 

(169) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgment of 30 June 2005  أعأأأالو(،  155)انظأأأر احلاشأأأية
  157 الىلقرة
ون، اللجنأة الو ام  الرمسية للجمعيأة العامأة، الأدورة التا أعة وادمسأ (170)

  66أعالو(، الىلقرة  167)انظر احلاشية  22الساد ة، اجللسة 

بارتحأأاب فعأأأل معأأأني أو بأأفن تواأأأي دولأأأة أو منظمأأة دوليأأأة عضأأأواً 
بارتحاب ح ا الىلعل  ودد ختتلف   ار األذون والتوايات، و ااة 
تبعأأاً للمنظمأأة املعنيأأة  ويقتأأد مأأن ا شأأارة إىل حأأ ين النأأوعني مأأن 

امللزمة الأ  ميحأن  األفعال تغفية مجيع إجراءات املنظمة الدولية غأ
 أن تؤ ر على تتر  الدول أو املنظمات الدولية األعضاء 

، لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأأة، 2والشأأأرط األول، يف الىلقأأأرة  (9)
حأأو أن تواأأأي املنظمأأأة الدوليأأة أو تأأأفذن بىلعأأأل يحأأون غأأأأ مشأأأروع 
بالنسأأبة إىل تلأأك املنظمأأة ويسأأمح هلأأا فضأأاًل عأأن ذلأأك بااللتىلأأا  

التزاماهتا الدولية  وملا كان ا ذن املعر أو التواية املعنية على أ د 
غأأأأأأأ ملأأأأأأزمني، ودأأأأأأد ال يأأأأأأدفعان إىل أ  تتأأأأأأر  يتىلأأأأأأ  مأأأأأأع ا ذن 

شأأأرط إضأأأايف حأأأو أن يحأأأون  2التواأأأية، فقأأأد ُوضأأأع يف الىلقأأأرة  أو
الىلعل املأفذون أو املواأى بأه، كمأا حأو مبأني يف الىلقأرة الىلرعيأة )أ(، 

 دد ارُتحب بالىلعل 
اًل عأأأأن ذلأأأأك، وكمأأأأا حأأأأو حمأأأأدد يف الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة وفضأأأأ (10)

)ب(، فإن الىلعل املعر ينبغي أن يحأون دأد ارُتحأب "بسأبب ذلأك 
ا ذن أو تلك التواية"  ويستلزد ح ا الشرط الياًل للسياق بشفن 
الدور ال   ميار ه ا ذن أو التواية فعلياً يف اديد تتر  الدولة 

 أو املنظمة الدولية العضو 
غأأرض إ بأأأات املسأأأؤولية، ينبغأأي أال يحأأأون اال أأأتناد إىل ول (11)

ا ذن أو التواية ا تناداً غأ معقول  فعلى  بيل املثأال، ال ميحأن 
أن تنشأأف مسأأؤولية املنظمأأة الدوليأأة الأأ  أاأأدرت ا ذن أو التواأأية 
إذا كأأأأان أ  مأأأأن ا ذن أو التواأأأأية دأأأأد تقأأأأادد ومل يُقتأأأأد منأأأأه أن 

سأبب التغأأات اجلوحريأة الأ  طأرأت ب ،ينفب  على الظرو  اجلاريأة
 من  اعتمادو 

وبينما تحون املنظمة الدولية الأ  أاأدرت ا ذن أو التواأية  (12)
مسأأؤولة إن حأأأي طلبأأأت، ولأأأو ضأأأمناً، ارتحأأأاب فعأأأل ميثأأأل التىلافأأأاً علأأأى 
أ د التزاماهتا، فإن من الواضح أن ح و املنظمة لن تحون مسأؤولة عأن 

أو املنظمأأة الدوليأأة العضأأو الأأ  اأأدر أ   أأرق   أأر دأأد ترتحبأأه الدولأأة 
هلأأا ا ذن أو التواأأية  وهبأأ ا القأأدر، فأأإن البيأأان التأأايل الأأوارد يف ر أأالة 

 11وجههأأأأا األمأأأأني العأأأأاد لألمأأأأم املتحأأأأدة إىل رمأأأأيس واراء روانأأأأدا، يف 
 ، يبدو دديقاً:1996تشرين الثاين/نوفمرب 

" أذنأن حأأ و العمليأأة دأأد " فأأرغم "،توركأأواا عمليأأةبأأأ "يتعلأأ   وفيمأأا 
جملأس األمأأن فأإن العمليأأة نىلسأها كانأأت اأت القيأأادة والسأيفرة الأأوطنيتني،  هبأا
تحأأأأأأأأن عمليأأأأأأأأة لألمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة  ولأأأأأأأأ لك فأأأأأأأأإن األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة ليسأأأأأأأأت  ومل

دأأأأد تُنسأأأأب  الأأأأ  أأأأاالت االمتنأأأأاع عأأأأن الىلعأأأأل و عأأأأن األفعأأأأال  دوليأأأأاً  مسأأأأؤولة
  (171)"توركواا عملية" لأ

__________ 

ر أأأالة غأأأأ منشأأأورة  نشأأأفت "عمليأأأة توركأأأواا" ووجأأأب دأأأرار جملأأأس  (171)
  1994 زيران/يونيه  22( املؤر  1994)929األمن 
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أن املأأادة ديأأد النظأأر، علأأى  أأال  املأأواد  3ة وتبأأني الىلقأأر  (13)
، ال تبأأأر املسأأأؤولية الدوليأأة للمنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  15إىل  13مأأن 

تتخأأأ  دأأأراراً ملزمأأأاً أو تتأأأدر تواأأأية أو إذنأأأاً علأأأى عأأأدد مشأأأروعية 
أأأأه إليهأأأأا القأأأأرار   أأأألوك الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة العضأأأأو الأأأأ  وجرب

ا شأأأأأارة يف التعليقأأأأأني علأأأأأى ا ذن أو التواأأأأأية  وكمأأأأأا  أأأأأبقت  أو
احلأأأأاليتني، فحأأأأني يحأأأأون السأأأألوك غأأأأأ مشأأأأروع  15و 14املأأأأادتني 

والشأأروط األ أأر  مسأأتوفاة، توجأأد إمحانيأأة للتأأدا ل بأأني احلأأاالت 
  16ال  يغفيها ح ان احلحمان واحلاالت ال  تنفب  عليها املادة 

غأأأ أن النتيجأأة  تقتتأأر علأأى وجأأود أ أأس بديلأأة العتبأأار املنظمأأة 
 لدولية مسؤولة ا

ميؤولية المنظمة الدولية العضـو  -17الما ة 
 في منظمة  ولية لخرى 

، تنشــأ ليضــا  16إلــى  13بــالموا  مــم  اإلخــاله ون  
الميؤولية الدولية لمنظمة  ولية  ضو في منظمة  وليـة لخـرى 

الفعل الصا    ـم تلـر المنظمـة األخـرى بموجـب ب فيما يتعلق
بالنيــــــبة للــــــدوه  61و 60م الشـــــرو  المبينــــــة فــــــي المــــــا تي

 األ ضاء في منظمة  ولية. 
 التعلي 

" ألن 16إىل  13ليس يف ح و املادة "إ الل باملواد من  (1)
املسأأأؤولية الدوليأأأة املرتتبأأأة علأأأى املنظمأأأة الدوليأأأة العضأأأو يف منظمأأأأة 
دوليأأأة أ أأأر  دأأأد تنشأأأف أيضأأأاً يف احلأأأاالت املتو أأأاة يف تلأأأك املأأأواد  

تقود إ د  املنظمات الدولية وعاونة أو  فعلى  بيل املثال، عندما
مسأاعدة منظمأأة أ أأر  يف ارتحأأاب فعأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً، ميحأأن 

 أن تحون املنظمة األوىل عضواً يف الثانية 
ودأأأأد تنشأأأأف مسأأأأؤولية املنظمأأأأة الدوليأأأأة العضأأأأو يف منظمأأأأة  (2)

دولية أ ر  يف  ل  رو  إضافية تتعل  اديداً باألعضاء  وعلى 
د وجأأأأأأود أ  حتار أأأأأأات معروفأأأأأأة تتتأأأأأأل وسأأأأأأؤولية الأأأأأأرغم مأأأأأأن عأأأأأأد

املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة بتأأأأأىلتها مأأأأأن األعضأأأأأاء يف إ أأأأأد  املنظمأأأأأات 
الدوليأأأأة األ أأأأر ، فلأأأأيس حنأأأأاك مأأأأا يأأأأدعو إىل التمييأأأأز بأأأأني وضأأأأع 
املنظمأأات الدوليأأة األعضأأاء يف منظمأأة دوليأأة أ أأر  ووضأأع الأأدول 

أ مأن األعضاء يف نىلس املنظمة الدولية  وبالنظر إىل وجود ددر كب
املمار أأأأأات املتتأأأأألة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول األعضأأأأأاء، فقأأأأأد يبأأأأأدو مأأأأأن 
األفضأأأأل أن تأأأأدرج يف املأأأأادة ديأأأأد النظأأأأر جمأأأأرد إشأأأأارة إىل نتأأأأوه 

والتعلي  عليهما، وحي نتوه تبحث الظأرو   61و 60املادتني 
 ال  تنشف فيها املسؤولية بالنسبة   د  الدول األعضاء 

 لثر هذا الفصل  -18الما ة 
ال يخـــل هـــذا الفصـــل بالميـــؤولية الدوليـــة للدولـــة لو  

المنظمـــة الدوليـــة التـــي ترتكـــب الفعـــل المعنـــي، لو بالميـــؤولية 
 الدولية ألي  ولة لو منظمة  ولية لخرى. 

 التعلي 
متثل ح و املادة شرط "عدد إ الل" يتعل  بالىلتأل كلأه   

الأأدول املتعلقأأة وسأأؤولية  19وحأأي تتفأأاب  جزميأأاً مأأع مشأأروع املأأادة 
عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  ويشأأأأ حأأأ ا احلحأأأم األ أأأأ إىل 
عدد ا  الل "باملسؤولية الدولية الأ  تقأع، ووجأب أ حأاد أ أر  
مأن حأأ و املأواد، علأأى الدولأأة الأ  ترتحأأب الىلعأل املعأأر أو علأأى أ  

  ودأأد أضأأيىلت ا شأأارة إىل املنظمأأات الدوليأأة يف (172)دولأة أ أأر "
ر  وفضأأأاًل عأأأن ذلأأأك، ملأأأا كانأأأت املسأأأؤولية الدوليأأأة املأأأادة ديأأأد النظأأأ

الوادعأة علأأى الأدول الأأ  ترتحأب فعأأاًل غأأ مشأأروع منتواأاً عليهأأا 
يف املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
 وليس يف ح و املواد، فقد ُجعلت ايغة ح ا احلحم أكثر عمومية 

 الىلتل ادامس
 لعدع المشرو يةالظروف النافية 

اأأأأت عنأأأأوان "الظأأأأرو  النافيأأأأة لعأأأأدد املشأأأأروعية"، تنظأأأأر  (1)
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  27إىل  20املأأأواد مأأأن 

يف  لسلة من الظرو  ال  ختتلف يف طبيعتها  (173)املشروعة دولياً 
ولحن ما جيمع بينها حأو أ رحأا املشأرتك  والقتأد مأن حأ ا حأو نىلأي 

 ردأأأاً تلأأأك الظأأأرو  التتأأأر  الأأأ   يشأأأحل لأأأوال عأأأدد مشأأأروعية 
اللتزاد دويل  وكما حو موضأح يف التعليأ  علأى مقدمأة الىلتأل ذ  

، فأأإن حأأ و الظأأرو  تنفبأأ  علأأى أ  فعأأل غأأأ مشأأروع (174)التأألة
دولياً، أياً كان متدر االلتزاد؛ وحي ال تُبفل االلتزاد أو تُنهيأه وإنأا 

 ع راً لعدد الوفاء به  توفر مربراً أو
وفيما يتعل  أيضاً بالظرو  النافية لعدد املشروعية، لأيس  (2)

حنأأأأأاك  أأأأأو  دأأأأأدر حمأأأأأدود مأأأأأن املمار أأأأأات املتا أأأأأة فيمأأأأأا يتتأأأأأل 
باملنظمات الدولية  وعالوة على ذلك، فإن حناك  روفاً معينأة مأن 
غأأأأأأ احملتمأأأأأل أن اأأأأأدث فيمأأأأأا  أأأأأز بعأأأأأض، بأأأأأل و أأأأأ  معظأأأأأم، 

ر االعتقاد بفن الظرو  املنظمات الدولية  إال أنه ليس حناك ما يرب 
النافيأأأأة لعأأأأدد مشأأأأروعية تتأأأأر  الأأأأدول ال ميحأأأأن أن تحأأأأون أيضأأأأاً 
وجيهة يف  الة املنظمات الدولية؛ كفن يُعتقد مثاًل بفن الدول حأي 
و دحا ال  ميحن أن اتج بظأر  القأوة القأاحرة  وحأ ا ال يعأر أنأه 
ينبغأأي افأأرتاض أن الشأأروط الأأ  ميحأأن علأأى أ ا أأها ملنظمأأة مأأا أن 
اأأتج بظأأر  معأأني نأأاٍ  لعأأدد املشأأروعية حأأي الشأأروط نىلسأأها الأأ  

 تنفب  على الدول 

__________ 

 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (172)
  91-90و

  111-93و 34-33ه  نىلسه، املرجع (173)
 ( 2، الىلقرة )91ه  نىلسه، املرجع (174)
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 الموافقة  -19الما ة 
تؤ ي الموافقة الصحيحة لدولة لو منظمة  ولية  لـى  

ا تكــــاب منظمــــة  وليــــة لخــــرى لفعــــل معــــيم إلــــى انتفــــاء  ـــــدع 
مشرو ية  لر الفعـل إزاء تلر الدولـة لو المنظمة المواِفقة مـا 

  اع  لر الفعل في حدو  تلر الموافقة. 
 التعلي 

الأأأدول  املتعلقأأأة وسأأأؤولية 20املأأأادة احلاليأأأة تقابلهأأأا املأأأادة  (1)
  وكما حو موضح يف التعليأ ، (175)عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

فأأأأإن حأأأأ و املأأأأادة "تعحأأأأس ]   [ مبأأأأدأ املوافقأأأأة األ ا أأأأي ووجأأأأب 
"املوافقة فيما يتتل االأة معينأة     وحي تُعل ب(176)القانون الدويل"

أو مسلك معني" باعتبارحا خمتلىلة عن "املوافقة فيما يتتل بااللتزاد 
  (177) ي نىلسه"األ ا

واملنظمأأأات الدوليأأأة، شأأأفهنا يف ذلأأأك شأأأفن الأأأدول، تأأأؤد   (2)
عأأأدة مهأأأاد مأأأن شأأأفهنا أن تىلضأأأي إىل املسأأأؤولية الدوليأأأة إذا مل توافأأأ  
عليها دولة أو منظمة دوليأة أ أر   واملسأفلة ذات التألة حنأا عمومأاً 

يتعل   حي موافقة الدولة ال  حيدث يف إدليمها تتر  املنظمة  وفيما
يف االلتأأأأأزاد  نظمأأأأات الدوليأأأأة أيضأأأأاً، فأأأأأإن املوافقأأأأة ميحأأأأن أن تأأأأؤ ربامل

 بتتر  معني  ميحن أال تتعل  إال االة معينة أو األ ا ي أو
ومن األمثلة على املوافقة ال  جتعأل تتأرفاً حمأدداً مأن جانأب  (3)

منظمأأأة دوليأأأة تتأأأرفاً مشأأأروعاً، ميحأأأن ا شأأأارة إىل الدولأأأة الأأأ  تسأأأمح 
دليمهأأا مأأن جانأأب جلنأأة اقيأأ  ينشأأ ها جملأأس األمأأن بأأإجراء اقيأأ  يف إ

  ومأأأن األمثلأأأة األ أأأر  موافقأأأة الدولأأأة علأأأى (178)التأأأابع لألمأأأم املتحأأأدة
  ومثأأأة (179)التحّقأأأ  مأأأن العمليأأأة االنتخابيأأأة مأأأن جانأأأب منظمأأأة دوليأأأة

  ر حمدد حو املوافقة على نشر بعثأة االاأاد األورويب للمرادبأة يف  مثال
يف إندونيسأأأأيا بنأأأأاء علأأأأى دعأأأأوة وجهتهأأأأا  حومأأأأة إندونيسأأأأيا يف   تشأأأأه

  (180)إىل االااد األورويب و بع دول مسامهة 2005متوا/يوليه 
__________ 

  95-93و 33، ه نىلسه املرجع (175)
 ( 1، الىلقرة )93ه  املرجع نىلسه، (176)

 ( من التعلي  2، الىلقرة )93، ه نىلسه املرجع (177)
مأن ا عأالن املتعلأ   6لالطالع على اشأرتاط املوافقأة، انظأر الىلقأرة  (178)

يدان اون السألم واألمأن بتقتي احلقام  ال   تضفلع به األمم املتحدة يف م
كأأانون   9املأأؤر   46/59الأأدوليني، وحأأو ا عأأالن املرفأأ  بقأأرار اجلمعيأأة العامأأة 

  1991األول/ديسمرب 
بالنسأأأأبة إىل دور املوافقأأأأة فيمأأأأا يتتأأأأل وهمأأأأة التحقأأأأ  مأأأأن عمليأأأأة  (179)

انتخابية ما، انظر تقرير األمني العاد بشأفن تعزيأز فعاليأة مبأدأ إجأراء انتخابأات 
  16(، الىلقرة A/49/675) دورية ونزيهة

تأأأأرد إشأأأأارة إىل حأأأأ و الأأأأدعوة التأأأأادرة عأأأأن  حومأأأأة إندونيسأأأأيا يف  (180)
 CFSP/2005/643الديباجأأأة مأأأن ا جأأأراء املشأأأرتك جمللأأأس االاأأأاد األورويب  فقأأأرة
 ,Official Journal of the European Union، 2005أيلول/ بتمرب  9 املؤر 
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واملوافقأأة الأأ  تعىلأأي مأأن الوفأأاء بأأالتزاد مأأا يف  الأأة معينأأة  (4)
مسأأأأامل  جيأأأأب أن تحأأأأون "اأأأأحيحة"  وحأأأأ ا املتأأأأفلح يشأأأأأ إىل

اق مسأأأأأأأأأأؤولية "تعاجلهأأأأأأأأأأا دواعأأأأأأأأأأد القأأأأأأأأأأانون الأأأأأأأأأأدويل  أأأأأأأأأأارج نفأأأأأأأأأأ
الشأأأأأأأخز  ، مثأأأأأأأل مسأأأأأأأفلة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان الوكيأأأأأأأل أو(181)الأأأأأأأدول"
أعفأأأأأأى املوافقأأأأأأة خمأأأأأأّواًل بالقيأأأأأأاد بأأأأأأ لك نيابأأأأأأة عأأأأأأن الدولأأأأأأة  الأأأأأأ  

املنظمة الدوليأة، أو مأا إذا كانأت املوافقأة باطلأة بسأبب ا كأراو  أو
أو غأأأأو مأأأن العوامأأأل  واالشأأأرتاط الأأأ   يقتضأأأي أال تأأأؤ ر املوافقأأأة 

  25د القفعيأأأأأة منتأأأأوه عليأأأأأه يف املأأأأأادة علأأأأى االمتثأأأأأال للقواعأأأأ
وحأأأأأأأأأ ا ميثأأأأأأأأأل ُ حمأأأأأأأأأاً عامأأأأأأأأأاً يشأأأأأأأأأمل مجيأأأأأأأأأع الظأأأأأأأأأرو  النافيأأأأأأأأأة 

 املشروعية  لعدد
املتعلقأة وسأؤولية  20وتستند املأادة ديأد النظأر إىل املأادة  (5)

الأأأأأأدول عأأأأأأن األفعأأأأأأال غأأأأأأأ املشأأأأأأروعة دوليأأأأأأاً  وتتمثأأأأأأل التغيأأأأأأأات 
ة الدوليأأأأأأأأأة" يف الأأأأأأأأأنز يف إضأأأأأأأأأافة إشأأأأأأأأأارة إىل "املنظمأأأأأأأأأ الو يأأأأأأأأأدة

يتعلأأأأأ  بالحيأأأأأان الأأأأأ   يعفأأأأأي املوافقأأأأأة، واال تعاضأأأأأة عأأأأأن   فيمأأأأأا
"الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية" فيمأا يتعلأ  بالحيأان الأ    كلمة

 تُعفى لأه املوافقة 

 الدفاع  م النفس  -20الما ة 
تنتفـــي صـــفة  ـــدع المشـــرو ية  ـــم الفعـــل الصـــا    ـــم  

يشـكل تـدبيرا  مشـرو ا  للـدفاع المنظمة الدولية إ ا كان هذا الفعـل 
 . بقد  ما يكون كذلر م النفس بموجب القانون الدولي، و 
 التعلي 

( املتعلقأأأأة 21وفقأأأأاً للتعليأأأأ  علأأأأى املأأأأادة املقابلأأأأة )املأأأأادة  (1)
وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً، فأأإن تلأأك املأأادة 

  (182)ة"ختأأز "الأأدفاع عأأأن الأأنىلس كا أأتثناء حلظأأأر ا أأتخداد القأأأو 
وا شارة الأواردة يف تلأك املأادة إىل الفأابع "املشأروع" لتأدبأ الأدفاع 

 عن النىلس موضحة على النحو التايل:
 [املتخأأأأأأأأأأأ ]ضأأأأأأأأأأأمناً أن التأأأأأأأأأأأدبأ  تعأأأأأأأأأأأر "مشأأأأأأأأأأأروعاً " [كلمأأأأأأأأأأأة إن] 

 التفبيأأ  الواجبأأةو  [الأأنىلس بضأأبط]االلتزامأأات القاضأأية بالتقيأأد الحامأأل  يراعأأي
فضأأأأالً عأأأأن االمتثأأأأال لشأأأأرطي التنا أأأأب والضأأأأرورة  ،املسأأأألح الأأأأدويل النأأأأأزاع يف

 [حأأأأأ ا] أأأأأو   21املالامأأأأني ملىلهأأأأأود الأأأأأدفاع عأأأأن الأأأأأنىلس  وال تعحأأأأأس املأأأأادة 
الأأأدفاع عأأأن  نفأأأاق مسأأأامل تأأأرتكاأل ا أأأي ألغأأأراض الىلتأأأل ادأأأامس، و  املبأأأدأ

 ميثأأأأأاق]الأأأأأنىلس وتفبيقأأأأأه للقواعأأأأأد األوليأأأأأة الواجبأأأأأة التفبيأأأأأ  املشأأأأأار إليهأأأأأا يف 
  (183)[املتحدة األمم

__________ 

، 93، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه 2001ليأأأة  و  (181)
مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية  20( مأأأن التعليأأأ  علأأأى املأأأادة 4الىلقأأأرة )

 الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 
 ( 1، الىلقرة )95، ه نىلسه املرجع (182)
  21( من التعلي  على املادة 6، الىلقرة )96، ه نىلسه املرجع (183)



 60 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

ولدواعي االتسأاق، فأإن مىلهأود الأدفاع عأن الأنىلس الأ    (2)
اي  على ح ا النحو فيما يتعلأ  بالأدول ينبغأي أن ُيسأتخَدد أيضأاً 
فيمأأأا يتعلأأأ  باملنظمأأأات الدوليأأأة، رغأأأم أنأأأه دأأأد ال يىليأأأد إال يف نىلأأأي 
عأأدد مشأأروعية أعمأأال القليأأل مأأن املنظمأأات، مثأأل املنظمأأات الأأ  

 دوة مسلحة  تقود بإدارة إدليم ما أو بنشر
ويف املمار أأأأأأأة املتتأأأأأأألة بقأأأأأأأأوات األمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة، كثأأأأأأأأأاً  (3)
ُيسأأأأتخدد تعبأأأأأ "الأأأأدفاع عأأأأن الأأأأنىلس" وعأأأأل خمتلأأأأف، وذلأأأأك  مأأأأا
مأن  51يتعل  ااالت أ ر  غأأ احلأاالت املتتأورة يف املأادة  فيما

ميثاق األمم املتحدة  كما وردت إشارات إىل "الدفاع عن الأنىلس" 
  فىليمأأأأأا يتتأأأأأل، مأأأأأثاًل، (184)اع عأأأأأن البعثأأأأأة""الأأأأأدف  فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  ب

األمأأأأم املتحأأأأدة للحمايأأأأة، رأت مأأأأ كرة اأأأأادرة عأأأأن املحتأأأأب  بقأأأأوة
 عأأن الأأدفاع‘" القأأانوين لأأواارة ادارجيأأة والتجأأارة الدوليأأة الحنديأأة أن

 والسأأأأأحان اآلمنأأأأأة املنأأأأأاط  عأأأأأن الأأأأأدفاع يشأأأأأمل أن ميحأأأأأن ‘الأأأأأنىلس
شأأأأارات إىل ويف  أأأأني أن حأأأأ و ا   (185)"فيهأأأأا املوجأأأأودين املأأأأدنيني

"الأأأدفاع عأأأن الأأأنىلس" تؤكأأأد أن الأأأدفاع عأأأن الأأأنىلس ميثأأأل  رفأأأاً مأأأن 
الظأأرو  النافيأأة لعأأدد مشأأروعية تتأأر  املنظمأأة الدوليأأة، فأأإن حأأ ا 
املتأأفلح يُعفَأأى معأأل يشأأمل  أأاالت غأأأ احلأأاالت الأأ  تأأرد  فيهأأا 
الدولة أو املنظمة الدوليأة علأى اعتأداء مسألح مأن جانأب دولأة مأا  

فأأأأأأإن مسأأأأأأفلة املأأأأأأد  الأأأأأأ   حيأأأأأأ  يف  أأأأأأدودو وعلأأأأأأى أيأأأأأأة  أأأأأأال، 
األمأأأأم املتحأأأأدة اللجأأأأوء إىل ا أأأأتعمال القأأأأوة يتودأأأأف علأأأأى  لقأأأأوات

القواعد األولية املتعلقة بنفاق مهمأة البعثأة، وحأي مسأفلة ال  اجأة 
 ملنادشتها حنا 

ك لك فإن الشروط الأ  ميحأن ووجبهأا للمنظمأة الدوليأة  (4)
تتأل بالقواعأد األوليأة، اللجوء إىل الأدفاع عأن الأنىلس حأي شأروط ت

وال يلأأأأزد اثهأأأأا يف السأأأأياق احلأأأأايل  ومأأأأن املسأأأأامل ذات التأأأألة مأأأأا 
يتعل  بإمحانية اال تجاج بالدفاع اجلماعي عن النىلس مأن جانأب 
منظمأة دوليأأة عنأأدما تتعأأرض إ أأد  الأأدول األعضأأاء فيهأأا العتأأداء 
مسلح وتُعفَأى املنظمأة الدوليأة  ألفة التتأر  علأى أ أاس الأدفاع 

  (186)ي عن النىلساجلماع

__________ 

كمأأا ال أأظ الىلريأأ  الرفيأأع املسأأتو  املعأأر بالتهديأأدات والتحأأديات  (184)
والتغيأ، فإن "احل  يف ا تعمال القوة دفاعاً عن النىلس ]   [ حو    مىلهود 

)تقريأر الىلريأأ  الرفيأأع ‘" الأدفاع عأأن البعثأأة‘علأى نفأأاق وا أأع أنأه يتسأأع ليشأأمل 
أمنأأاً: مسأأؤوليتنا عأأامل أكثأأر املسأأتو  املعأأر بالتهديأأدات والتحأأديات والتغيأأأ، 

 ( 213، الىلقرة Corr.1و A/59/565، الو يقة املشرتكة
(185) The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 

(1996), p. 389  
)أ( من الربوتوكأول املتعلأ  بآليأة 25مثة جواب إجيايب يرد ضمناً يف املادة  (186)

الربوتوكأول الأ   اعتمأدو  منع النأزاعات وإدارهتا و لهأا و ىلأظ السأالد واألمأن، وحأو
أعضأأأأاء اجلماعأأأأة االدتتأأأأادية لأأأأدول غأأأأرب  1999كأأأأانون األول/ديسأأأأمرب   10يف 

أفريقيأا،  يأث تأنز تلأك املأادة علأى تفبيأ  "اآلليأة" "يف  أاالت العأدوان أو النأأأزاع 
  يف أية دولة من الدول األعضاء أو م  ُوجد ما يهدد ادوث ذلك"

بالنظر إىل أن املنظمات الدوليأة ليسأت أعضأاء يف األمأم  (5)
املتحأأدة، فقأأد ا أأتعيض حنأأا عأأن ا شأأارة إىل ميثأأاق األمأأم املتحأأدة 

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ  21الأأأأواردة يف املأأأأادة 
 املشروعة دولياً با شارة إىل القانون الدويل 

 التدابير المضا ة  -21الما ة 
ـــا  بأحكـــاع الفقـــرة   -1  ، تنتفـــي صـــفة  ـــدع 2 هن

المشرو ية  ـم فعـل المنظمـة الدوليـة الـذي ال يتفـق مـع التـزاع 
 ولي واجب تجاه  ولـة لو منظمـة  وليـة لخـرى إ ا كـان الفعـل 
يشكل تدبيرا  مضا ا  اتخذ وفقا  للشرو  الموضو ية واإلجرائية 

القانون الدولي، بما في ا تلر الـوا  ة فـي الفصـل  التي يتطلب ا
الثاني مم الباب الرابع فيما يتعلـق بالتـدابير المضـا ة المتخـذة 

 . بقد  ما يكون كذلرتجاه منظمة  ولية لخرى، و 
ال يجـــــوز لمنظمـــــة  وليـــــة لن تتخـــــذ تـــــدابير   -2 

بموجـــب  ،مضــا ة تجــاه  ولـــة لو منظمــة  وليــة  ضـــو ميــؤولة
 ، إال إ ا: 1في الفقرة الشرو  المبينة 

غيــــر متنافيــــة مــــع المضــــا ة كانــــ  التــــدابير  )ل(  
 قوا د المنظمة؛ 

ولــــم تتــــوافر وســــائل مالئمــــة لحمــــل الدولــــة  )ب(  
المنظمــة الدوليــة الميــؤولة، بطريقــة لخــرى،  لــى االمتثــاه  لو

 اللتزامات ا المتعلقة بالكف  م الخرق وبالجبر. 
 التعلي 

التأدابأ املضأادة الأ  ميحأن  56إىل  50تتناول املأواد مأن  (1)
للمنظمأأأة الدوليأأأة اختاذحأأأا جتأأأاو منظمأأأة دوليأأأة أ أأأر   ومأأأا دامأأأت 
التدابأ املضادة تتخ  وفقاً للشروط املوضوعية وا جرامية املنتوه 
عليها يف تلك املأواد، فإهنأا تحأون مشأروعة ومتثأل  روفأاً نافيأة لعأدد 

فعأأاًل غأأأ مشأأروع  مشأأروعية الىلعأأل الأأ   كأأان مأأن شأأفنه أن يحأأون
 لوال أنه يندرج ضمن التدابأ املضادة 

وال يبحأأأث مشأأأروع املأأأأادة حأأأ ا يف الشأأأأروط الأأأ  تضأأأأىلي  (2)
املشروعية على التدابأ املضادة الأ  تتخأ حا منظمأة دوليأة مضأرورة 

، بينمأا تشأأ 1ضد دولة مسؤولة عن الضأرر  ومأن مث، فأإن الىلقأرة 
ل بالتأأأدابأ املضأأأادة املتخأأأ ة فيمأأأا يتتأأأ 56إىل  50مأأأن املأأأواد إىل 

ضأأأأأأأد منظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة أ أأأأأأأر ، ال تشأأأأأأأأ إال إىل القأأأأأأأانون الأأأأأأأأدويل 
يتتل بالشروط املتعلقة بالتدابأ املضادة املتخ ة ضد الأدول   فيما

غأ أنه من املمحأن علأى  أبيل القيأاس األ أ  بالشأروط املنتأوه 
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن  54إىل  49عليهأأأأأا يف املأأأأأواد مأأأأأن 

ألفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً فيمأأأأا يتعلأأأأ  بالتأأأأدابأ املضأأأأادة الأأأأ  ا
  ومأن اجلأدير بالأ كر (187)تتخ حا إ أد  الأدول ضأد دولأة أ أر 

__________ 

 37-36اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه  ،2001 وليأأأة  (187)
  181-168و
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مأأأأن املأأأأواد احلاليأأأأة  56إىل  50أن الشأأأأروط الأأأأواردة يف املأأأأواد مأأأأن 
خبتوه التدابأ املضادة املشروعة تستنسأخ إىل  أد كبأأ الشأروط 

 ة وسؤولية الدول الواردة يف املواد املتعلق
مسأأأأأفلة مأأأأأا إذا كأأأأأان جيأأأأأوا للمنظمأأأأأة  2وتتنأأأأأاول الىلقأأأأأرة  (3)

الدولية املضرورة أن تتخ  تدابأ مضادة ضد أعضأامها،  أواء مأن 
املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة، عنأأأأأأدما يحأأأأأأون أول أأأأأأك األعضأأأأأأاء  الأأأأأأدول أو

مسأأأأأؤولني دوليأأأأأاً جتأأأأأاو تلأأأأأك املنظمأأأأأة  واجلأأأأأزاءات الأأأأأ  دأأأأأد حيأأأأأ  
ضأأأامها وفقأأأاً لقواعأأأد املنظمأأأة حأأأي يف للمنظمأأأة اعتمادحأأأا ضأأأد أع
ميحأن اعتبارحأا مأن التأدابأ املضأادة    د ذاهتا تدابأ مشأروعة وال

ودد اد دواعد املنظمة املضرورة من جلأوء املنظمأة إىل اختأاذ تأدابأ 
مضأأأادة ضأأأد أعضأأأامها، أو متنعهأأأا مأأأن ذلأأأك، ولأأأو ضأأأمناً  ويظأأأل 

تأدابأ مضأادة يف  السؤال دامماً بشفن ما إذا كأان مأن اجلأامز اختأاذ
 الأأة عأأدد وجأأود أ  داعأأدة اأأرحية أو ضأأمنية تف أأ  هبأأا املنظمأأة 
املعنيأأة  ودأأد ذحأأب رأ  إىل أن املنظمأأة ال حيأأ  هلأأا أبأأداً أن تتخأأ  
تدابأ مضادة ضد أ د أعضامها غأ أن أغلبية أعضأاء اللجنأة مل 

 تتىل  وذلك الرأ  

روعية وإىل جانأأب الشأأروط املنفبقأأة عمومأأاً  ضأأىلاء املشأأأ (4)
علأأأى التأأأدابأ املضأأأادة، أُدرج شأأأرطان إضأأأافيان  ضأأأىلاء املشأأأروعية 
علأأأى التأأأدابأ املضأأأادة الأأأ  تتخأأأ حا املنظمأأأة الدوليأأأة املضأأأرورة ضأأأد 
أعضامها  وأول ح ين الشرطني حو أن تحون تلك التدابأ املضادة 
"غأأأأأ متنافيأأأأة مأأأأع دواعأأأأد املنظمأأأأة"، أمأأأأا الشأأأأرط الثأأأأاين فيتمثأأأأل يف 

امل متا ة ميحن واىلها بفهنا "و امل مالممة حلمأل انعداد أ  و 
الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة، بفريقأأة أ أأر ، علأأى االمتثأأال 
اللتزاماهتأأأأأا املتعلقأأأأأة بأأأأأالحف عأأأأأن ادأأأأأرق وبأأأأأاجلرب"  وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  
باحلاالت ال  يحأون فيهأا الحيأان املسأؤول منظمأة دوليأة، تأرد حأ و 

الباب الثالث من املواد احلالية، يف  االلتزامات وزيد من التىلتيل يف
 ني ترد التزامات الدولة املسؤولة يف الباب الثاين من مشاريع املواد 

 املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

ومأأأن املىلأأأرتض أن تلجأأأف املنظمأأأات الدوليأأأة إىل "الو أأأامل  (5)
ء إىل اختأأأأاذ تأأأأدابأ دبأأأأل اللجأأأأو  2املالممأأأأة" املشأأأأار إليهأأأأا يف الىلقأأأأرة 

مضادة ضد أعضأامها  وتشأأ عبأارة "و أامل مالممأة" إىل الو أامل 
املشأأأأروعة املتا أأأأة بسأأأأهولة واملنا أأأأبة والأأأأ  ينتظأأأأر منهأأأأا علأأأأى  أأأأو 
معقأأأول أن امأأأل اجلهأأأة املعنيأأأة علأأأى االمتثأأأال، وذلأأأك عنأأأد اعتأأأزاد 
املنظمأأأة الدوليأأأة اختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة  غأأأأ أن عأأأدد جلأأأوء املنظمأأأة 

وليأأة يف الودأأت املنا أأب إىل ا أأتخداد  أأبل االنتتأأا  املتا أأة الد
 دد يؤد  إىل انتىلاء إمحانية اختاذ تدابأ مضادة 

بعبأأأارات حتا لأأأة احلالأأأة املعحو أأأة الأأأ   51وتتنأأأاول املأأأادة  (6)
تقأأأأود فيهأأأأا إ أأأأد  املنظمأأأأات الدوليأأأأة املضأأأأرورة أو إ أأأأد  الأأأأدول 

يأأأة مسأأأؤولة تحأأأون املضأأأرورة باختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة ضأأأد منظمأأأة دول
 املنظمة األوىل أو الدولة امل كورة عضواً فيها 

 القوة القاهرة  -22الما ة 
ـــــل   -1  ـــــي صـــــفة  ـــــدع المشـــــرو ية  ـــــم فع تنتف

المنظمة الدولية الذي ال يكون مطابقا  اللتزاع  ولي واقـع  لـى 
تلــر المنظمــة إ ا كــان  لــر الفعــل  اجعــا  إلــى قــوة قــاهرة، لي 
إلــــى حــــدوث قــــوة ال ســــبيل إلــــى مقاومت ــــا لو حــــدث فجــــائي 

 ــــم ســـيطرة تلــــر المنظمــــة، ممـــا يجعــــل ل اء  لــــر  انخرجـــي
 لظروف القائمة، ميتحيال  ما يا . االلتزاع، في ظل ا

 : 1ال تنطبق الفقرة   -2 
إ ا كانــــ  حالــــة القــــوة القــــاهرة قــــد تيــــبب  )ل(  

في ـــا، بشـــكل منفـــر  لو بـــاالقتران مـــع  وامـــل لخـــرى، تصـــرف 
 المنظمة التي تحت  ب ا؛ لو 

 إ ا تحمل  المنظمة تبعة نشوء تلر الحالة. )ب(  
 التعلي 

لقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املتع 23مت يف املأأادة  (1)
، بالنسأأأبة إىل الأأأدول، بواأأأىلها القأأأاحرة القأأأوةاملشأأأروعة دوليأأأاً تعريأأأف 

"دأأأوة ال  أأأبيل إىل مقاومتهأأأا أو  د أأأ]أأأأاً[ غأأأأ متودأأأع،  رجأأأان عأأأن 
إرادة ]   [ الدولأأأة، وأأأأا جيعأأأل أداء ]   [ االلتأأأأزاد يف حأأأ و الظأأأأرو  

ال   ينىلي اىلة عدد مشروعية   وح ا الظر  (188)مستحيالً مادياً"
الىلعأأل ال ينفبأأ  عنأأدما تحأأون احلالأأة ناشأأ ة عأأن تتأأر  الدولأأة الأأ  

 اتج هبا أو عندما تتحمل الدولة تبعة نشوء تلك احلالة 
ولأأيس يف الىلأأوارق بأأني الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة مأأا يأأربر  (2)

ال ينفبأأ  بتأأورة متسأأاوية علأأى  القأأاحرة القأأوةاال أتنتاج بأأفن  أأر  
 نظمات الدولية أو أن شروطاً أ ر  ينبغي أن تنفب  امل
ودأأد ميحأأن العثأأور علأأى بضأأأع أمثلأأة حلأأاالت املمار أأة املتعلقأأأة  (3)

، فهنأأاك اتىلادأأات معينأأة مربمأأة مأأن جانأأب منظمأأات دوليأأة القأأاحرة بأأالقوة
مأن املأادة الثانيأة  6تتضمن أمثلة هل ا الغرض  ومأن ذلأك مأثالً أن الىلقأرة 

بأأني برنأأامج األمأأأم  1992الأأة املنىلربأأأ ة املعقأأود عأأاد عشأأرة مأأن اتىلأأاق الوك
 املتحدة ا نامي ومنظمة التحة العاملية تنز على ما يلي:

 األ أداث أو األوضأاع من ذلك غأ أو داحرة دوة  دوث  الة يف 
 املنىلربأأ ة، الوكالأأة جانأأب مأأن مأأا ملشأأروع النأأاجح التنىليأأ  دون َاأأول الأأ  املما لأأة
 ا نأامي املتحأدة األمأم برنأامج بإ فأار السأرعة، وجأه على األ أة، ح و تقود

 ا نأأأأأامي، املتحأأأأأدة األمأأأأأم برنأأأأأامج مأأأأأع بالتشأأأأأاور هلأأأأأا، وجيأأأأأوا الظأأأأأر  بأأأأأ لك
 االنسأأأحاب، حأأأ ا مثأأأل  أأأدوث  الأأأة ويف  املشأأأروع تنىليأأأ  مأأأن تنسأأأحب أن
 التحأأأأاليف املنىلربأأأأ ة للوكالأأأأة ُتسأأأأدَّد ذلأأأأك،  أأأأال  علأأأأى الفرفأأأأان يتىلأأأأ  مل ومأأأأا

  (189)لالنسحاب الىلعلي التاريخ    تحبدهتا دد تحون ال  الىلعلية
__________ 

  100-97و 33ه  نىلسه، املرجع (188)

 19ويف جنيأأف يف  1992أيلول/ أأبتمرب  17ُودأأع يف نيويأأورك يف  (189)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1691، 1992تشأرين األول/أكتأوبر 

No. 1066, p. 325, at p. 331  
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وبأالرغم مأأن أن حأأ و الىلقأرة تتعلأأ  باالنسأأحاب مأن االتىلأأاق، فهأأي 
َتعترب بتورة ضمنية أن عدد االمتثال اللتزاد مقأرر ووجأب االتىلأاق 

 بسبب القوة القاحرة ال يشحل  رداً لالتىلاق امل كور 
 القأأأأوةج بظأأأأر  ودأأأد دامأأأأت منظمأأأأات دوليأأأأة باال تجأأأأا  (4)

مأأأأن أجأأأأل ا أأأأتبعاد عأأأأدد مشأأأأروعية التتأأأأر  يف دعأأأأاو   القأأأأاحرة
  فقأأأأأأد رفضأأأأأأت احملحمأأأأأأة (190)رُفعأأأأأأت أمأأأأأأاد حمأأأأأأاكم إداريأأأأأأة دوليأأأأأأة

يف دضأأية  24ا داريأأة ملنظمأأة الأأدول األمريحيأأة، يف  حمهأأا ردأأم 
األمأأأأني العأأأأاد ملنظمأأأأة الأأأأدول  ضأأأأدفرنانأأأأدو إرنانأأأأدس د  أغأأأأويرو 

الأ   ا أُتخدد لتربيأر إهنأاء  القأاحرة القأوة، الأدفع بظأر  األمريحية
 عقد أ د املو ىلني:

 معهأا يتعأ ر دأاحرة دأوةاحملحمة أنه يف القضأية الراحنأة ال توجأد  تر  
 القأأأوة أن دانونأأأاً  الثابأأأت ألن املأأأدة، احملأأأدد بالعقأأأد الوفأأأاء العامأأأة األمانأأأة علأأأى
  (191)لأه مرد ال طبيعياً   د اً  تعر القاحرة

الأأأأأدفع، فإهنأأأأا أدأأأأرت بوضأأأأوا إمحانيأأأأأة ورغأأأأم أن احملحمأأأأة رفضأأأأت 
 اال تجاج بالقوة القاحرة 

ودأأد اتبعأأت احملحمأأة ا داريأأة ملنظمأأة العمأأل الدوليأأة هنجأأاً  (5)
فقأأد دضأأت  بار أأل التأأادر يف دضأأية  664حتأأا اًل يف  حمهأأا ردأأم 

 احملحمأأأأأأة بأأأأأأفن القأأأأأأوة القأأأأأأاحرة ذات اأأأأأألة بعقأأأأأأد العمأأأأأأل، ودالأأأأأأت:
ع  أارج عأن  أيفرة الفأرفني حي  أر  غأأ متودأ القاحرة القوة إن"

__________ 

بيأأأ  دواعأأأأد املنظمأأأة املعنيأأأأة  ودأأأد نودشأأأأت يف تتتأأأل حأأأ و القضأأأأايا بتف (190)
 مسفلة ما إذا كانت تلك القواعد ذات الة بالقانون الدويل  9التعلي  على املادة 

(191) Fernando Hernández de Agüero v. Secretary General of the 

Organization of American States, Judgment No. 24 of 16 November 

1976, para. 3 (OAS, Judgements of the Administrative Tribunal, Nos. 

1–56 (1971–1980), p. 282)   وميحأن أيضأاً االطأالع علأى نأز احلحأم علأى
 www.oas.org (decisions of the Administrativeالشأأبحي التأأايل:  املودأأع

Tribunal) 8  ويف ر أالة موجهأة إىل املستشأار القأأانوين لألمأم املتحأدة مؤر أأة 
 ، ال ظت منظمة الدول األمريحية أنه:2003كانون الثاين/يناير 

"يدعي أاحاب أغلب الدعاو  املرفوعأة أمأاد احملحمأة  
ا داريأأأة التابعأأأة ملنظمأأأة الأأأدول األمريحيأأأة ودأأأوع انتهاكأأأات للقواعأأأد 
العامأأأأأأة ملنظمأأأأأأة الأأأأأأدول األمريحيأأأأأأة، والقأأأأأأرارات األ أأأأأأر  التأأأأأأادرة 

ألمريحيأأأة، وكأأأ لك انتهاكأأأات اجلمعيأأأة العامأأأة ملنظمأأأة الأأأدول ا عأأأن
للقواعأأأأد الأأأأ  وضأأأأعها األمأأأأني العأأأأاد وفقأأأأاً للسأأأألفة الأأأأ   وهلأأأأا لأأأأأه 

املنظمة، وانتهاكات ]للقواعد[ ال  وضأعتها احملحمأة نىلسأها  ميثاق
يف ]دضأأأأامها[  وحأأأأ و املعأأأأايأ والقواعأأأأد الأأأأ  اعتمأأأأدهتا السأأأألفات 

انون الدوليأأة املنشأأفة  سأأب األاأأول تشأأحل مجيعهأأا جأأزءاً مأأن القأأ
الأأدويل  ولأأ لك فأأإن الشأأحاو  الأأ  يأأدعي أاأأحاهبا ودأأوع انتهأأاك 
هلأأ و املعأأايأ والقواعأأد ميحأأن واأأىلها بفهنأأا ادعأأاءات تتعلأأ  بانتهأأاك 
]   [ القأأأأأأانون الأأأأأأأدويل"  )التعليقأأأأأأات واملال ظأأأأأأأات الأأأأأأواردة مأأأأأأأن 

يتعلأ  ووضأوع مسأؤولية املنظمأات الدوليأة،  املنظمات الدوليأة فيمأا
، A/CN.4/545الو يقأأة لأد الثأأاين )اجلأزء األول(، ، اجمل2004  وليأة
 ( 44ه 

وال يهأأم   (192)"املشأأرتكةومسأأتقل عأأن إرادهتمأأا حُيأأبط  تمأأاً نيتهمأأا 
 القأأأأوةيف القضأأأأية املعروضأأأأة أن يحأأأأون املو أأأأف دأأأأد ا أأأأتج بظأأأأر  

 ضد املنظمة الدولية بدل أن اتج به املنظمة  القاحرة
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  23وال ختتلأأأأف املأأأأادة احلاليأأأأة عأأأأن املأأأأادة  (6)

األفعال غأ املشأروعة دوليأاً إال يف نقفأة وا أدة حأي أنأه دأد  الدول عن
متأأت اال تعاضأأة مأأرة وا أأدة عأأن كلمأأة "دولأأة" بتعبأأأ "منظمأأة دوليأأة"  
 كما متت اال تعاضة أربع مرات عن كلمة "دولة" بحلمة "منظمة" 

 حالة الشدة  -23الما ة 
ـــــل   -1  ـــــي صـــــفة  ـــــدع المشـــــرو ية  ـــــم فع تنتف

 يكون مطابقا  اللتزاع  ولي واقـع  لـى المنظمة الدولية الذي ال
تلر المنظمة إ ا لـم تكـم لـدى مرتكـب الفعـل المـذكو ، وهـو 
فـــي حالـــة شـــدة، طريقـــة معقولـــة لخـــرى إلنقـــا  حياتـــ  لو حيـــاة 

 األشخاص اةخريم الموكلة إلي    ايت م. 
 : 1ال تنطبق الفقرة   -2 
ــــة الشــــدة قــــد تيــــبب في ــــا،  )ل(   إ ا كانــــ  حال

لو بـاالقتران مـع  وامـل لخـرى، تصـرف المنظمـة بشكل منفـر  
 التي تحت  ب ا؛ لو 

إ ا كــــــان مــــــم المحتمــــــل لن يــــــؤ ي الفعــــــل  )ب(  
 المعني إلى حدوث خطر مماثل لو خطر لكبر. 

 التعلي 
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ  24تُأأدرج املأأادة  (1)

مشأأأروعية  املشأأروعة دوليأأأاً  الأأأة الشأأدة ضأأأمن الظأأأرو  النافيأأة لعأأأدد
الىلعل، وحي تتف ح ا الظر  باعتبارو احلالة ال  "]ال تحون فيها[ 
لد  الشخز ال   داد بالىلعل امل كور، وحو يف  الة شدة، و يلة 
معقولة أ ر   نقاذ  ياتأه أو  يأاة األشأخاه اآل أرين املوكلأة إليأه 

  ويُسأأأاق يف التعليأأأ  مثأأأال مأأأن املمار أأأة، وحأأأو مثأأأال (193)رعأأأايتهم"
 أأىلينة  ربيأأأة بريفانيأأأة د لأأأت امليأأأاو ا دليميأأأة اآليسأأألندية لال تمأأأاء 

، ويال أأأأظ التعليأأأأ  أنأأأأه "رغأأأأم أن (194)مأأأأن  أأأأرو  منا يأأأأة شأأأأديدة
أأأأأأزت تار يأأأأأأاً علأأأأأأى الأأأأأأدعاو  الأأأأأأ  تشأأأأأأمل السأأأأأأىلن  املمار أأأأأة دأأأأأأد ركَّ

  (195)ح و احلاالت"ال تقتتر على  24والفامرات، فإن املادة 

__________ 

(192) Barthl case, judgement of 19 June 1985, para. 3 وميحأأن  
الشبحي العنوان على لم احملحمة للنز األالي الىلرنسي االطالع على ترمجة د

  www.ilo.org/public/english/tribunalالتايل: 
 34الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء ، 2001 وليأأأأة  (193)
  103-100و
 ( 3، الىلقرة )101، ه نىلسه املرجع (194)
 ( 4، الىلقرة )نىلسه املرجع (195)
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وميحن أن ادث  االت حتا لة، وإن كان ذلك على  و  (2)
أدأأل تأأواتراً، فيمأأا يتعلأأ  تهأأاا أو وكيأأل تأأابع ملنظمأأة دوليأأة  وعلأأى 
الأأأأرغم مأأأأن عأأأأدد وجأأأأود  أأأأاالت معروفأأأأة يف املمار أأأأة جلأأأأفت فيهأأأأا 
منظمأأأة دوليأأأأة إىل اال تجأأأأاج بظأأأأر   الأأأة الشأأأأدة، فأأأأإن القاعأأأأدة 

 ب  على الدول وعلى املنظمات الدولية نىلسها ينبغي أن تنف
وكمأأا حأأو احلأأال فيمأأا يتعلأأ  بالأأدول، فأأإن احلأأد الىلااأأل  (3)

بأني  أاالت الشأدة وتلأك احلأأاالت الأ  ميحأن أن تعتأرب ذات اأألة 
ال يحون واضحاً دامماً  ويال ظ التعلي  على  (196)بظر  الضرورة

روعة دوليأاً املتعلقة وسؤولية الأدول عأن األفعأال غأأ املشأ 24املادة 
أن " االت الفوارئ األعم ]   [ تُعترب  االت ضرورة أكثر منهأا 

  (197) االت شدة"
املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعأال  24وال تنفب  املادة  (4)

غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً إال عنأأأدما ال تحأأأون  الأأأة الشأأأدة ناشأأأ ة عأأأن 
الىلعأل  تتر  الدولة ال  اتج هبا وال يحون من احملتمأل أن يأؤد 

املعأأأر إىل  أأأدوث  فأأأر حتا أأأل أو أكأأأرب  ويبأأأدو أن حأأأ و الشأأأروط 
 تنفب  بالقدر نىلسه على املنظمات الدولية  

واملأأأادة احلاليأأأأة مفابقأأأة للمأأأأادة املقابلأأأة املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  (5)
الأأدول، فيمأأا عأأدا التغيأأأات الأأ  ترجأأع إىل اال تعاضأأة مأأرة وا أأدة 

الدوليأة" واال تعاضأة مأرتني عأن   عن كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة
 كلمة "الدولة" بحلمة "املنظمة" 

 حالة الضرو ة  -24الما ة 
ال يجـــــوز لمنظمـــــة  وليـــــة لن تحـــــت  بحالـــــة   -1 

الضـــرو ة كمبـــر  لنفـــي  ـــدع المشـــرو ية  ـــم فعـــل ال يتفـــق مـــع 
 تلر المنظمة إال إ ا كان الفعل: التزاع  ولي واقع  لى 

هو الوسيلة الوحيدة لماع هذه المنظمة لـد ء  )ل(  
خطر جييم ووشير يت د  مصـلحة لساسـية للمجتمـع الـدولي  
ككــل،  نــدما تكــون لتلــر المنظمــة، بمــا يتماشــى مــع القــانون 

 الدولي، م مة حماية تلر المصلحة؛ 

وال يُعطل  لى نحو جيـيم مصـلحة لساسـية  )ب(  
تجاه ـا، لو للمجتمـع  للدولة لو الدوه التي كان االلتزاع قائمـا  

 الدولي ككل. 
ال يجــوز بأيــة حــاه لمنظمــة  وليــة لن تحــت    -2 

 بحالة الضرو ة كمبر  لنفي  دع المشرو ية: 

__________ 

 جير  تناول  الة الضرورة يف املادة التالية  (196)
، 102اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين( والتتأويب، ه ، 2001 ولية  (197)

 ( 7الىلقرة )

إ ا كـــــان االلتـــــزاع الـــــدولي المعنـــــي ييـــــتبعد  )ل(  
 إمكانية االحتجاج بالضرو ة؛ لو 

إ ا كانـ  المنظمــة قـد لســ م  فـي حــدوث  )ب(  
 حالة الضرو ة. 

 التعلي 
أُدرجأت الشأأروط ادااأأة با تجأأاج الأأدول االأأة الضأأرورة  (1)

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة  25يف املأأأادة 
  وحأأأأأ و الشأأأأأروط حأأأأأي، بإجيأأأأأاا، كمأأأأأا يلأأأأأي: أن يحأأأأأون (198)دوليأأأأأاً 

تتر  الدولة حو الو يلة الو يدة املتا ة لتأون متألحة أ ا أية 
ضأأأعف حأأأ ا التتأأأر  مأأأن  فأأأر جسأأأيم ووشأأأيك يتهأأأددحا؛ وأال ي

على  و  فأ متلحة أ ا ية للدولة أو للدول ال  كان االلتأزاد 
دامماً جتاحها أو للمجتمع الدويل كحأل؛ وأال يحأون االلتأزاد الأدويل 
املعر يستبعد إمحانية اال تجاج االأة الضأرورة؛ وأال تحأون الدولأة 

 ال  اتج االة الضرورة دد أ همت يف نشوء ح و احلالة 
وفيمأأأأا يتعلأأأأ  باملنظمأأأأات الدوليأأأأة، ينأأأأدر يف املمار أأأأة أن  (2)

توجأأأد  أأأاالت تعحأأأس اال تجأأأاج االأأأة الضأأأرورة  ومأأأن احلأأأاالت 
الأأأأ  رُمأأأأي فيهأأأأا أن مأأأأن املمحأأأأن اال تجأأأأاج االأأأأة الضأأأأرورة احلحأأأأم 

التادر عن احملحمأة ا داريأة ملنظمأة العمأل الدوليأة يف  2183 ردم
القضأأية بأأاالطالع علأأى   وتتعلأأ  حأأ و T. D.-N. v. CERNدضأأية 

 احلساب ا لحرتوين ملو ف كان يف إجااة  فقد دالت احملحمة:
 بريأأأأأد   سأأأأأاب علأأأأأى االطأأأأأالع فيهأأأأأا يتأأأأأبح الأأأأأ  احلالأأأأأة يف إنأأأأأه 

 احلسأاب، لتأا ب املفأول الغياب بسبب أو طارمة أل باب ضرورياً  إلحرتوين
 التقنيأأأة الضأأمانات با أأتخداد احلسأأأاب فأأتح إمحانيأأة للمنظمأأأة تتأأاا أن جيأأب

 تأأأأربر الأأأأ  الضأأأأرورة  الأأأأة تقأأأأدير يف الشأأأأديد احلأأأأره تأأأأو ي ويتعأأأأني  املالممأأأأة
  (199) رية تحون دد ال  البيانات على االطالع

مأأأأأة الدوليأأأأأة ورغأأأأأم نأأأأأدرة املمار أأأأأة، كمأأأأأا ال ظأأأأأت املنظ (3)
 الأأدويل القأأانون وجأأاالت تتعلأأ  ال الضأأرورة"للشأأرطة اجلناميأأة، فأأإن 

مأأن  يأأث طابعهأا أهنأأا غأأأ دابلأة للتفبيأأ  علأأى  واضأحاً  يحأأون الأ 
كمأأأأأا أن إمحانيأأأأأة ا تجأأأأأاج املنظمأأأأأات   (200)"املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة

الدوليأأة االأأة الضأأرورة كانأأت موضأأع تفييأأد أيضأأاً يف بيانأأات  فيأأة 

__________ 

  109-103و 34، ه نىلسه املرجع (198)
(199) T. D.-N. v. CERN, Judgement of 3 February 2003, para. 19  

العنأوان وميحن االطالع علأى ترمجأة دلأم احملحمأة للأنز األاألي الىلرنسأي علأى 
  www.ilo.org/public/english/tribunal الشبحي التايل:

موجهة من املستشار القانوين  2005شباط/فرباير  9ر الة مؤر ة  (200)
القانون الدويل )انظر التعليقات  للمنظمة الدولية للشرطة اجلنامية إىل أمني جلنة

واملال ظأأات الأأأواردة مأأن احلحومأأأات واملنظمأأات الدوليأأأة فيمأأا يتعلأأأ  وسأأأؤولية 
 ، اجمللأأأأأأأد الثأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأأأة2005  وليأأأأأأأةاملنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة، 

A/CN.4/556،  57ه ) 
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، واأأأأأأأندوق النقأأأأأأأأد (201)اأأأأأأأادرة عأأأأأأأن مىلوضأأأأأأأأية االاأأأأأأأاد األورويب
والبنأأأأأأك ، (203)، واملنظمأأأأأأة العامليأأأأأأة للملحيأأأأأأة الىلحريأأأأأأة(202)الأأأأأأدويل
  (204)الدويل

املتعلقأأأأأة  25ويف  أأأأأني أن الشأأأأأروط الأأأأأ  اأأأأأددحا املأأأأأادة  (4)
ة دوليأاً تنفبأ  أيضأاً علأى ية الأدول عأن األفعأال غأأ املشأروعوسؤول

املنظمأأأأات الدوليأأأأأة، فأأأأإن نأأأأأدرة املمار أأأأات وادفأأأأأر الحبأأأأأ الأأأأأ   
تنفو  عليه إمحانية اال تجاج االة الضرورة بالنسأبة إىل االمتثأال 

تزامأأأأأأات الدوليأأأأأأة يأأأأأأدالن علأأأأأأى أنأأأأأأه، كمسأأأأأأفلة  يا أأأأأأة عامأأأأأأة، لالل
ينبغأأأأأأي أن تحأأأأأأون إمحانيأأأأأأة اال تجأأأأأأاج االأأأأأأة الضأأأأأأرورة متا أأأأأأة  ال

للمنظمات الدولية بنىلس القدر مأن االتسأاع املتأاا للأدول  وميحأن 
اقيأأ  ذلأأك تعأأل املتأأاحل األ ا أأية الأأ  ميحأأن محايتهأأا عأأن طريأأ  

تأاحل األ ا أية للمجتمأع اال تجاج االأة الضأرورة تقتتأر علأى امل
الدويل كحل وذلك بقدر ما تحون للمنظمة، وفقاً للقانون الدويل، 
مهمأأأة محايأأأة حأأأ و املتأأأاحل  وميحأأأن اعتبأأأار حأأأ ا احلأأأل وثابأأأة حماولأأأة 
للتواأأل إىل  أأل تأأوفيقي بأأني مأأودىلني متعارضأأني فيمأأا يتعلأأ  االأأة 
 الضأأرورة، ومهأأأا: رأ  الأأ ين يؤيأأأدون وضأأأع املنظمأأات الدوليأأأة علأأأى
نىلأأأس املسأأأتو  مأأأع الأأأدول، ورأ  الأأأ ين يسأأأتبعدون متامأأأاً إمحانيأأأة 
ا تجأأأأاج املنظمأأأأات الدوليأأأأة االأأأأة الضأأأأرورة  ويأأأأر  بعأأأأض أعضأأأأاء 

إىل  )أ( ال تشأأأأ إال(1بأأأالرغم مأأأن أن الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )لجنأأأة أنأأأه ال
متأأاحل اجملتمأأع الأأدويل كحأأل، فينبغأأي أن يحأأون مأأن  أأ  املنظمأأة، 

ورة حلمايأأأة متأأألحة أ ا أأأية مأأأن مأأأع ذلأأأك، أن اأأأتج االأأأة الضأأأر 
 متاحل الدول األعضاء فيها  

وليس حناك تنادض بني ا شارة الأواردة يف الىلقأرة الىلرعيأة  (5)
()أ( إىل محاية متلحة أ ا ية للمجتمع الأدويل والشأرط الأوارد 1)

()ب( ومىلأأأأأأادو أن التتأأأأأأر  املعأأأأأأر ينبغأأأأأأي 1يف الىلقأأأأأأرة الىلرعيأأأأأأة )
أ ا أأأية للمجتمأأأع الأأأدويل  ُيضأأأعف علأأأى  أأأو  فأأأأ متأأألحة  أال

 فاملتاحل املعنية ليست وا دة بالضرورة 
 ()أ(1وبالنظر إىل احلل املعتمد بالنسبة إىل الىلقرة الىلرعيأة ) (6)

والأأأأأأ   ال يسأأأأأأمح باال تجأأأأأأاج االأأأأأأة الضأأأأأأرورة حلمايأأأأأأة املتأأأأأأأاحل 
األ ا ية للمنظمة الدولية إال إذا كانأت حأ و املتأاحل متفابقأة مأع 

__________ 

موجهأأأأأأأة مأأأأأأأن املىلوضأأأأأأأية  2005 ذار/مأأأأأأأارس  18ر أأأأأأأالة مؤر أأأأأأأة  (201)
 املستشار القانوين لألمم املتحدة )املرجع نىلسه( األوروبية إىل 

موجهأأأة مأأأن اأأأندوق النقأأأد  2005نيسأأأان/أبريل  1ر أأأالة مؤر أأأة  (202)
 ( 58-57الدويل إىل املستشار القانوين لألمم املتحدة )املرجع نىلسه، ه 

موجهأة مأن املستشأار  2005كانون الثاين/ينأاير   19ر الة مؤر ة  (203)
الىلحرية إىل املستشار القانوين لألمم املتحأدة  القانوين للمنظمة العاملية للملحية

 ( 58)املرجع نىلسه، ه 
موجهأأأة مأأأن النامأأأب  2006كأأأانون الثاين/ينأأأاير   31ر أأأالة مؤر أأأة  (204)

للبنأأأك الأأأدويل إىل أمأأأني جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل  العأأأاداألدأأأدد للأأأرميس واملستشأأأار 
، Add.1و A/CN.4/568 ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الو يقأأأة2006  وليأأأة)

 ( كا  الىلرع

لمجتمأأأأأأأع الأأأأأأأدويل، مل تأأأأأأأتم إضأأأأأأأافة املتأأأأأأأاحل املتأأأأأأأاحل األ ا أأأأأأأية ل
()ب( إىل 1األ ا أأأأأأأية للمنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة يف الىلقأأأأأأأرة الىلرعيأأأأأأأة )

 املتاحل األ ا ية ال  ينبغي عدد إضعافها على  و جسيم 
()أ(، 1وعأأأأأأأدا عأأأأأأأن التغيأأأأأأأأ الأأأأأأأوارد يف الىلقأأأأأأأرة الىلرعيأأأأأأأة ) (7)

املتعلقأأأأأأة وسأأأأأأؤولية  25املأأأأأأادة  نأأأأأأز النظأأأأأأر ديأأأأأأد الأأأأأأنز يستنسأأأأأأخ
عأن األفعأال غأأأ املشأروعة دوليأاً، مأأع اال تعاضأة عأن كلمأأة  الأدول

  لّ املنظمأأأة" يف مسأأأته"الدولأأأة" بتعبأأأأ "املنظمأأأة الدوليأأأة" أو كلمأأأة "
 كلتا الىلقرتني 

 اةمرةاالمتثاه للقوا د  -25الما ة 
لـيس فـي هـذا الفصـل مـا ينفـي صـفة  ـدع المشــرو ية  

 م لي فعل مم لفعاه المنظمة الدولية ال يتفق مع التزاع ناشض 
 مم القوا د العامة للقانون الدولي. آمرة بمقتضى قا دة 

 التعلي 
إن الىلتأأأل ادأأأامس مأأأن البأأأاب األول مأأأن مشأأأاريع املأأأواد  (1)

املشأأروعة دوليأأاً يتضأأمن املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ 
 حمأأاً  ااأأاً بشأأرط "عأأدد ا  أأالل" ينفبأأ  علأأى مجيأأع الظأأرو  
النافيأة لعأأدد املشأروعية الأأ  يتناوهلأأا حأ ا الىلتأأل  والغأرض مأأن حأأ ا 

حو بيان أن الىلعل ال   ما كأان لُيعتأرَب غأأ  - 26املادة  -احلحم 
تضى مشروع  ُيعّد ك لك إذا "]مل يحن[ متىلقاً مع التزاد ناشئ وق

  (205)داعدة  مرة من ]القواعد العامة للقانون الدويل["
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  26ودأأأأد جأأأأاء يف التعليأأأأ  علأأأأى املأأأأادة  (2)

الأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأروعة دوليأأاً أن "القواعأأد اآلمأأرة املقبولأأة 
واملعأأأرت  هبأأأا علأأأى  أأأو واضأأأح ]تشأأأمل[  ظأأأر كأأأل مأأأن العأأأدوان 

يأأز العنتأأر  واجلأأرامم ضأأد ا نسأأانية وا بأأادة اجلماعيأأة والأأرق والتمي
  ودأأأأد  لتأأأأت حمحمأأأأة (206)والتعأأأأ يب، واحلأأأأ  يف تقريأأأأر املتأأأأأ"

دضأية األنشأفة املسألحة يف العدل الدولية، يف  حمهأا التأادر يف 
، إىل أن  ظأأأأر ا بأأأأادة اجلماعيأأأأة حأأأأو "بالتفكيأأأأد" أراضأأأأي الحونغأأأأو

  (207)داعدة  مرة
د ملزِمأأأأة أيضأأأأاً وبأأأأالنظر إىل أن القواعأأأأد اآلمأأأأرة حأأأأي دواعأأأأ (3)

للمنظمأات الدوليأأة، فمأن الواضأأح أن املنظمأات الدوليأأة، شأأفهنا يف 
__________ 

 34اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه  ،2001 وليأأأأة  (205)
  110-109و
 ( 5، الىلقرة )110، ه نىلسه املرجع (206)
(207) Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6, at 

p. 32, para. 64 وميحن أيضاً االطالع على نأز احلحأم علأى املودأع الشأبحي  
  www.icj-cij.orgالتايل: 
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ذلك شأفن الأدول، ال ميحأن أن اأتج بظأر  نأاٍ  لعأدد املشأروعية 
يف  الأأأة عأأأدد االمتثأأأال اللتأأأزاد ناشأأأئ ووجأأأب داعأأأدة مأأأن القواعأأأد 
اآلمرة  وبالتايل فإن مثة  اجة إىل إدراج  حم  اه بشرط "عدد 

 ا ل الشرط املنفب  على الدول ا  الل" مي
املتعلقأأة  26 املأأادة نأأز مأأن مستنسأأخ املأأادة حأأ و ونأأز (4)

وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً مع تغيأأ يتمثأل يف 
 اال تعاضة عن كلمة "دولة" بتعبأ "منظمة دولية" 

نتـــــائ  االحتجـــــاج بظـــــرف نـــــاف  -26 الما ة
 لعدع المشرو ية 

االحتجـــاج بظـــرف نـــاف لعـــدع المشـــرو ية وفقـــا  ل ـــذا  
 الفصل ال يخل بما يلي: 

الظــرف  االمتثــاه لاللتــزاع المعنــي، إ ا لــم يعــد )ل(  
 ؛ قائما   ، وبقد  ما لم يعدالنافي لعدع المشرو ية قائما  

ميألة التعويض  م لي خيا ة ما ية تيبب  )ب(  
 . المعني في ا الفعل

 التعلي 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  27إن املأأأادة  (1)

تشأمل نقفتأني  النقفأة األوىل حأي أن الظأأر   (208)املشأروعة دوليأاً 
ال ينىلي عدد املشروعية إال إذا كأان الظأر  داممأاً وبقأدر مأا يحأون 

، (209)دامماً  وبينما يبدو أن ح و التيغة تؤكد علأى عنتأر الودأت
عدد املشروعية إال بقدر فمن الواضح أن الظر  ال ميحن أن ينىلي 

ما يحون شاماًل حلالة معينة  فعأدد مشأروعية الىلعأل ال تتأف ر  أارج 
 نفاق امتداد الظر  

أمأأا النقفأأة الثانيأأة فهأأي أن مسأأفلة وجأأوب التعأأويض مأأن  (2)
عدمأأه دأأد تُركأأأت دون أن مُتأأس  ومأأأن التأأعب وضأأأع داعأأدة عامأأأة 

 غأأأأأ بشأأأفن التعأأأويض عأأأن ادسأأأأامر الأأأ  يتسأأأبب فيهأأأأا فعأأأل يُعتأأأرب
 مشروع لوال وجود  ر  معني 

وبأأأالنظر إىل أن وضأأأع املنظمأأأات الدوليأأأة ال  تلأأأف عأأأن  (3)
 27وضع الدول فيما يتعل  بحلتا املسفلتني اللتأني تشأملهما املأادة 

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً، وإىل أنأأه 
__________ 

 34، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (208)
  111-110و
وروأأا يحأأون دأأد مت التفكيأأد علأأى العنتأأر الأأزمر حأأ ا ألن حمحمأأة العأأدل  (209)

 ناغيمأاروس )حنغاريا/ ألوفاكيا( -مشأروع غابتشأيحوفو الدولية دد ذكرت يف دضية 
أنأأأأه " املأأأأا تنتهأأأأي  الأأأأة الضأأأأرورة، ينشأأأأف مأأأأن جديأأأأد واجأأأأب االمتثأأأأال لاللتزامأأأأات 

 ,Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgmentالتعاحديأة" )

I.C.J. Reports 1997, p. 63, para. 101)  

ايل، فإن املادة يف السياق احل النزال  اجة إىل إد ال تغيأ على 
احلالية مفابقأة للمأادة املقابلأة املتعلقأة وسأؤولية الأدول عأن األفعأال 

 غأ املشروعة دولياً 

 الباب الثالث
 مضمون الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية

القانونيأة علأى النتأامج املأواد  حأ ومأن لأث الباب الثا ينز (1)
املنظمأأأات  لتأأأادرة عأأأنااملرتتبأأأة علأأأى األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً 

الدولية  وينقسم الباب إىل  ال ة فتول جر  ترتيب حمتوياهتا وف  
ملواد املتعلقة وسؤولية الأدول عأن األفعأال غأأ شاريع االنمط العاد مل
  (210)املشروعة دولياً 

بعأأض علأى ( 32إىل  27الىلتأل األول )املأأواد مأن  يأنزو  (2)
  وحيدد الىلتل الثاين )املواد لثنفاق الباب الثايبني املبادئ العامة و 

( االلتأأأزاد بأأأاجلرب بفشأأأحاله املختلىلأأأة  ويعأأأاجل الىلتأأأل 39إىل  33مأأأن 
النتأأأامج ا ضأأأافية املقرتنأأأة باألفعأأأال غأأأأ  (41و 40 الثالأأأث )املادتأأأان

الناشأأ ة عأأن  اللتزامأأاتبا اً جسأأيم إ أأالالً املشأأروعة دوليأأاً الأأ  تشأأحل 
  لدويلالعامة للقانون امن القواعد   مرةدواعد 

 الىلتل األول

 مبا ئ  امة

 النتائ  القانونية للفعل غير المشروع  وليا   -27الما ة 
تنطــــوي الميـــــؤولية الدوليـــــة للمنظمــــة الدوليـــــة التـــــي  

تترتب  لى فعل غير مشـروع  وليـا  طبقـا  ألحكـاع البـاب الثـاني 
  لى النتائ  القانونية المبينة في هذا الباب. 

 التعلي 
 28بفابع ا أتهاليل  وحأو ميا أل املأادة  احلحم ايتسم ح  
، مأأع (211)سأؤولية الأأدول عأن األفعأال غأأأ املشأروعة دوليأاً املتعلقأة و

ا أأأتال  و يأأأد حأأأو أن متأأأفلح "املنظمأأأة الدوليأأأة" دأأأد  أأأل حمأأأل 
متأأفلح "الدولأأة"  وال يوجأأد مأأا يأأربر ا أأتخداد اأأياغة خمتلىلأأة يف 

 .ح و املادة

__________ 

-34اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين( والتتأأويب، ه  ،2001 وليأأة  (210)
  150-111و 35
  113-112و 34ه  نىلسه، املرجع (211)
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 استمرا  واجب الوفاء  -28الما ة 
ـــر مشـــروع  وليـــا  ال   ـــة لفعـــل غي ـــائ  القانوني تمـــس النت

بموجب هذا الباب باستمرا  واجب المنظمة الدولية الميؤولة 
 فيما يتعلق بالوفاء بااللتزاع الذي ُخرق. 

 التعلي 
على مبدأ مؤداو أن  رق منظمأة دوليأة احلحم ينز ح ا  (1)

لأأى لأأه يف  أأد ذاتأأه تأأف أ ع اللتأأزاد يقضأأي بأأه القأأانون الأأدويل لأأيس
 إمحانيأأة وجأود حأأ ا االلتأأزاد  ولأأيس املقتأأود مأن ذلأأك حأأو ا أأتبعاد

كأفن يحأون االلتأزاد  يتعل  بأادرق:لسبب أن ينتهي  ريان االلتزاد 
أو املنظمة املضأرورة بإعمأال  ووجب معاحدة ما وتقود الدولةناش اً 

 60ملادة للقاعدة الواردة يف ا املعاحدة وفقاً   قها يف تعلي  أو إهناء
  1986 اتىلادية فيينا لعادمن 
لأأأأه تأأأأف أ علأأأأى  ال يعأأأأر املبأأأأدأ القامأأأأل بأأأأفن ادأأأأرق لأأأأيسو  (2)

االلتأأزاد يف  أأد ذاتأأه أن الوفأأاء بأأااللتزاد  أأيظل حتحنأأاً بعأأد  أأدوث 
وطبيعأأأأة  ادأأأرق  فأأأ لك  أأأيتودف علأأأى طبيعأأأأة االلتأأأزاد حمأأأل النظأأأر

 ادرق  فإذا كانت منظمة دولية ما، على  بيل املثال، ملتزمة بنقل
بعأأض األشأأخاه أو املمتلحأأات إىل دولأأة معينأأة، فأأإن حأأ ا االلتأأزاد 
ال يعأأأأأود با محأأأأأان الوفأأأأأاء بأأأأأه وجأأأأأرد نقأأأأأل حأأأأأؤالء األشأأأأأخاه أو 

 املمتلحات إىل دولة أ ر   رداً لاللتزاد 
وختضأأع شأأروط تعليأأ  التأأزاد مأأا أو إهنامأأه للقواعأأد األوليأأة  (3)

تعلأأ  بإمحانيأأة املتعلقأأة بأأ لك االلتأأزاد  ويسأأر  نىلأأس الشأأيء فيمأأا ي
الوفاء بااللتزاد بعد  دوث ادرق  وال يلزد فحز تلك القواعد يف 

  املنظمات الدولية دانون مسؤولية ياق 

وفيمأأأأا يتعلأأأأ  بأأأأالنز علأأأأى ا أأأأتمرار واجأأأأب الوفأأأأاء بعأأأأد  (4)
للتىلردأأة بأأني  الأأة الأأدول و الأأة مأأا يأأدعو  أأدوث ادأأرق، ال يوجأأد 

املأأأادة بأأأنىلس اأأأياغة املنظمأأأات الدوليأأأة  وهلأأأ ا فقأأأد اأأأيغت حأأأ و 
سأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة املتعلقأأأأأة و 29املأأأأأادة 
، مأأع ا أتال  و يأأد حأأو أن متأفلح "املنظمأأة الدوليأأة" (212)دوليأاً 

  "دد  ل حمل متفلح "الدولة

 الكف و دع التكرا   -29الما ة 
 لــــى المنظمــــة الدوليــــة الميــــؤولة  ــــم الفعــــل غيــــر  

 المشروع  وليا  التزاع بأن: 
 تكف  م الفعل، إ ا كان ميتمرا ؛  )ل(  
تقدع التأكيـدات والضـمانات المالئمـة بعـدع  )ب(  

 التكرا ، إ ا اقتض  الظروف  لر. 
__________ 

  114-113و 34، ه نىلسه املرجع (212)

 التعلي 
التأأزاد يقضأأي بأأه القأأانون   أأرقيسأأتتبع املبأأدأ القامأأل بأأفن  (1)

ملأا  له يف  د ذاته تأف أ علأى وجأود حأ ا االلتأزاد، وفقأاً  ليسالدويل 
، وجأأأوب االمتثأأأال لأأأ لك االلتأأأزاد إذا كأأأان 28نتأأأت عليأأأه املأأأادة 

الىلعل غأ املشروع مستمراً  وعليأه، فأإن القاعأدة األوليأة الأ  تأنز 
 .الىلعل غأ املشروع الحف عنعلى االلتزاد تقتضي 

ل الىلعأأل غأأأ املشأأروع، االلتأأزاد ويتوااأأ  أأرقوعنأأدما يقأأع  (2)
 أأأأيحون الغأأأأرض الرميسأأأأي للدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة املضأأأأرورة يف 

السأأألوك غأأأأ املشأأأروع  ورغأأأم أن  الحأأأف عأأأنأغلأأأب األ يأأأان حأأأو 
، فأأإن الأأ    أأيفلب فعليأأاً حأأو االمتثأأال ادأأرقاملفالبأأة  تشأأأ إىل 

لاللتأأأزاد ووجأأأب القاعأأأدة األوليأأأة  وال يشأأأحل ذلأأأك التزامأأأاً جديأأأداً 
 .نتيجة للىلعل غأ املشروع ينشف

و أأأأيتودف وجأأأأود التأأأأزاد بتقأأأأدمي تفكيأأأأدات أو ضأأأأمانات  (3)
  وال يلأزد أن يحأون ادأرق مسأتمراً احلالةبعدد التحرار على  رو  

االلتزاد يحون مربراً بتىلة  ااة لحي ينشف ح ا االلتزاد  ويبدو أن 
 .ادرق نفاً يف  لوك الحيان املسؤول يشحل عندما

عأأأدد بويتأأعب العثأأور علأأأى أمثلأأة لتفكيأأأدات وضأأمانات  (4)
التحرار مقدمة من منظمات دولية  إال أنه دد تحون حناك  االت 

مأة  ءتتسم فيها تلك التفكيدات والضمانات بنىلس الدرجة مأن املال
كمأأا يف  الأأة الأأدول  فعلأأى  أأبيل املثأأال، إذا تبأأني متأأاد  منظمأأة 

أو أفراد  مو ىليهانع ارتحاب دولية يف  رق التزاد معني، كااللتزاد و
القوات التابعة هلا العتداءات جنسأية، فأإن ضأمانات عأدد التحأرار 

   تحون منا بة متاماً 

التفكيأأأأدات والضأأأأمانات بعأأأأدد التحأأأأرار يف السأأأأياق  تُنظأأأأرو  (5)
لىلعل غأأ املشأروع ألهنأا تتتأل مجيعأاً عن ا ال   يُنظر فيه الحفذاته 

، عليأأأأأأأه يف القاعأأأأأأأدة األوليأأأأأأأة  إال أنأأأأأأأهباالمتثأأأأأأأال لاللتأأأأأأأزاد املنتأأأأأأأوه 
فعأأأأأأأل غأأأأأأأأ مشأأأأأأأروع مسأأأأأأأتمر، دأأأأأأأد  بأأأأأأأالحف عأأأأأأأنلاللتأأأأأأأزاد   الفأأأأأأأاً 
االلتزاد بتقأدمي تفكيأدات وضأمانات بعأدد التحأرار التزامأاً جديأداً  يُعترب

إىل  فأر  أدوث انتهاكأات  يشأأينشف نتيجة للىلعأل غأأ املشأروع، و 
  يف املستقبل

لأأأدول و الأأأة املنظمأأأات وبأأأالنظر إىل التما أأأل بأأأني  الأأأة ا (6)
الدوليأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  بأأأالحف وتفكيأأأدات وضأأأمانات عأأأدد التحأأأرار، 

سأأؤولية املتعلقأأة و 30فقأأد اأأيغت حأأ و املأأادة بأأنىلس اأأياغة املأأادة 
  ، مأأع اال تعاضأأة عأأن(213)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

  "الدولة" بعبارة "املنظمة الدولية" كلمة

__________ 

  117-114و 34، ه املرجع نىلسه (213)
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 الجبر  -30الما ة 
 لى المنظمة الدوليـة الميـؤولة التـزاع بـالجبر   -1 

 الكامل للضر  الناجم  م الفعل غير المشروع  وليا . 
يشـــمل الضـــر  لي خيـــا ة، ما يـــة كانـــ  لو   -2 

معنويـــة، تـــنجم  ـــم الفعـــل غيـــر المشـــروع  وليـــا  الـــذي ترتكبـــ  
 المنظمة الدولية. 

 التعلي 
نظمأأأة الدوليأأأة املبأأأدأ القاضأأأي بأأأفن املعلأأأى حأأأ و املأأأادة  تأأأنز (1)

يقتأد هبأ ا املسؤولة مفالبة باجلرب الحامأل للضأرر الأ   تسأببت فيأه  و 
  بالىلعل غأ املشروع دولياً  محاية الفر  املضرور من التف ر  لبياً  املبدأ

كثأأاً مأا يفبأ  مبأدأ اجلأرب الحامأل  ،يف  الأة الأدول وكمأا (2)
بشأأحل    ودأأد يحأأون الفأأر  املضأأرور مهتمأأاً عمليأأاً علأأى  أأو مأأرن

رميسأأأي بأأأالحف عأأأن الىلعأأأل غأأأأ املشأأأروع املسأأأتمر أو بعأأأدد تحأأأرار 
ذلأأك  إ أأرالىلعأأل غأأأ املشأأروع  ولأأ لك فأأإن املفالبأأة بأأاجلرب املقدمأأة 

 روا تحون حمدودة  وحيدث ذلك بوجه  أاه عنأدما تتقأدد الدولأة
أو املنظمأأأة املضأأأرورة وفالبأأأة تعأأأود بأأأالنىلع عليهأأأا حأأأي ولأأأيس علأأأى 

الأأأأ  تسأأأأعى إىل محايتهأأأأا  ومأأأأع ذلأأأأك، فأأأأإن األفأأأأراد أو الحيانأأأأات 
 قودها ال يعأر  عدد إعمال كلأو املنظمة املضرورة  الدولة ا تيار

يعتأأأأرب نىلسأأأأه مسأأأأتحقاً للجأأأأرب  لأأأأنعمومأأأأاً أن ذلأأأأك الفأأأأر  ذاتأأأأه 
  موضع تساؤلليس الحامل  وهل ا فإن مبدأ اجلرب الحامل 

ودد يحون من التعب على منظمأة دوليأة أن متتلأك كأل  (3)
عدد كىلاية املوارد بذلك  ويرتبط امل الالامة لتقدمي اجلرب الالاد  الو 

عأأأأأادة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة للوفأأأأأاء هبأأأأأ ا النأأأأأوع مأأأأأن  املتا أأأأأةاملاليأأأأأة 
عىلأأأي يعأأأدد الحىلايأأأة املأأأ كور ال ميحأأأن أن عنتأأأر ا نىلأأأاق  بيأأأد أن 

 تنأأأتج عأأأن مسأأأأؤوليتهااملنظمأأأة املسأأأؤولة مأأأأن النتأأأامج القانونيأأأة الأأأأ  
  لدويلووجب القانون ا

جلأأأوء املنظمأأات الدوليأأأة يف بعأأض األ يأأأان إىل وال يعأأز   (4)
إىل وفأأأرة املأأأوارد، وإنأأأا إىل إ جأأأاد علأأأى  أأأبيل اهلبأأأة مأأأنح تعأأأويض 

  املنظمات، شفهنا شفن الدول، عن ا درار وسؤوليتها الدولية

مبدأ اجلرب  يف نتها علىوتشأ ح و املادة بشحل رميسي،  (5)
كثأأأر شأأأيوعاً الأأأ  تحأأأون فيهأأأا املنظمأأأة الدوليأأأة الحامأأأل، إىل احلالأأأة األ

وتفكيأأد واجأأب اجلأأرب دوليأأاً  مسأأؤولة و أأدحا عأأن فعأأل غأأأ مشأأروع 
الحامأل علأى املنظمأة ال يعأر بالضأرورة أن املبأدأ نىلسأه ينفبأ  عنأدما 

عأأن فعأأل معأأني باالشأأرتاك مأأع دولأأة أو أكثأأر  ةيسأأؤولاملاملنظمأأة  ُامَّأأل
العأون اًل، عنأدما تقأدد املنظمأة أو منظمة أ ر  أو أكثر  وذلك، مأث

  (214)املساعدة لدولة ما يف ارتحاب فعل غأ مشروعأو 
__________ 

 من مشاريع املواد احلالية  13انظر املادة  (214)

املتعلقأأة  31ودأأد اأأيغت حأأ و املأأادة بأأنىلس اأأياغة املأأادة  (6)
، مع اال تعاضة (215)سؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً و

  "الدولة" بعبارة "املنظمة الدولية" يف كلتا الىلقرتني كلمةعن  

  دع جواز االحتجاج بقوا د المنظمة  -31الما ة 
ــــــة الميــــــؤولة لن   -1  ال يجــــــوز للمنظمــــــة الدولي

تيـــتند إلـــى لحكـــاع قوا ـــدها لتبريـــر  ـــدع االمتثـــاه اللتزامات ـــا 
 القائمة بموجب هذا الباب.

بانطبـــاق قوا ـــد المنظمـــة  1ال تخـــّل الفقـــرة   -2 
ه والمنظمـات الدولية فيما يتعلق بميؤولية المنظمة تجاه الـدو 

 األ ضاء في ا. 
 التعلي 

علأأأى مبأأأدأ عأأأدد جأأأواا ا تجأأأاج املنظمأأأة  1تأأأنز الىلقأأأرة  (1)
الأ  ترتتأب عليهأا اللتزامات لالدولية بقواعدحا لتربير عدد االمتثال 

عأأن ارتحأأاب فعأأل غأأأ مشأأروع  والأأ  تنشأأفووجأأب القأأانون الأأدويل 
دوليأأاً  وهلأأ ا املبأأدأ مأأا يواايأأه يف املبأأدأ القاضأأي بعأأدد جأأواا ا أأتناد 
الدولة إىل دانوهنا الدا لي يف تربيأر عأدد امتثاهلأا اللتزاماهتأا ووجأب 

املواد املتعلقة وسأؤولية الأدول عأن األفعأال مشاريع الباب الثاين من 
سأأأؤولية املتعلقأأة و 32املأأأادة  1 ا أأأل الىلقأأرةمتغأأأ املشأأأروعة دوليأأاً  و 

"للدولة"  كلمة، مع وجود ا تالفني مها اال تعاضة عن  (216)الدول
بعبارة "للمنظمة الدولية" وعن ا شارة إىل القانون الدا لي للدولأة 

  با شارة إىل دواعد املنظمة

 27مأأن املأأأادة  2اأأياغة الىلقأأأرة دأأد اتُبأأع هنأأأج حتا أأل يف و  (2)
 يأأأث تنأأأا ر تلأأأك الىلقأأأرة احلحأأأَم ، 1986د اتىلاديأأأة فيينأأأا لعأأأامأأأن 

، وذلأأأأأك بأأأأأالنز علأأأأأى أنأأأأأه 1969املقابأأأأأل يف اتىلاديأأأأأة فيينأأأأأا لعأأأأأاد 
طأأر  يف معاحأأدة أن اأأتج بقواعأأد املنظمأأة دوليأأة جيأأوا ملنظمأأة  ال"

 " ملعاحدةالتربير عدد تنىلي حا 
ويف العالدأأأات بأأأني منظمأأأة دوليأأأة ودولأأأة أو منظمأأأة غأأأأأ  (3)

دواعد املنظمة األوىل ال ميحن أن تؤ ر  أن عضو فيها، يبدو واضحاً 
يف  أد ذاهتأا علأى االلتزامأات الأ  تنشأف نتيجأة للىلعأل غأأ املشأأروع 
دولياً  وال ينفب  املبأدأ نىلسأه بالضأرورة علأى العالدأات بأني منظمأة 

 املبادئوأعضامها  فمن املمحن أن تؤ ر دواعد املنظمة على تفبي  
ب  ودأأد يأأؤد  ذلأأك، علأأى والقواعأأد املنتأأوه عليهأأا يف حأأ ا البأأا

 أأأبيل املثأأأال، إىل تعأأأديل القواعأأأد املتعلقأأأة بفشأأأحال اجلأأأرب الأأأ  دأأأد 
  يتعني على املنظمة املسؤولة تقدميها ألعضامها

__________ 

 34اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه  ،2001 وليأأأأة  (215)
  121-117و
  122-121و 34ه  نىلسه، املرجع (216)
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علأأأأأى تفبيأأأأأ  املبأأأأأادئ  ودأأأأأد تأأأأأؤ ر دواعأأأأأد املنظمأأأأأة أيضأأأأأاً  (4)
فيمأأا  أأز العالدأأأات  الثأأاينوالقواعأأد املنتأأوه عليهأأا يف البأأاب 

بأأأأأأني املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة وأعضأأأأأأامها، وذلأأأأأأك، مأأأأأأثاًل، فيمأأأأأأا يتتأأأأأأل 
دواعأد  ااأة وال يلأزد  أُتعترب  فهأ و القواعأدالىلعل  إ ناد  وسفلة

ا شأأأأارة إليهأأأأا بشأأأأحل  أأأأاه  وعلأأأأى النقأأأأيض مأأأأن ذلأأأأك، فأأأأإن 
يف البأأأاب الثالأأأث يتعلأأأ  بعأأأدد ا  أأأالل فيمأأأا يتتأأأل نأأأز  إدراج

بأأأأالنظر إىل  اً جتأأأأاو أعضأأأأامها يبأأأأدو مىليأأأأد دواعأأأأد املنظمأأأأةانفبأأأأاق ب
مأأأأن مبأأأأدأ عأأأأدد جأأأأواا اال تجأأأأاج  النتأأأأامج الأأأأ  دأأأأد تىلهأأأأم ضأأأأمناً 

 اإدراج حأأأ مأأأن شأأأفن   و ذلأأأك الأأأنزدرج يُأأأبقواعأأأد املنظمأأأة لأأأو مل 
دأأد  1العأأاد الأأوارد يف الىلقأأرة  احلحأأمالقأأارئ إىل أن أن ينبأأه  الأأنز

لأأأأأدول ا أأأأأتثناءات يف العالدأأأأأات بأأأأأني املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة وايسأأأأأمح ب
  واملنظمات األعضاء فيها

، 2وال ينفبأأأأ  الأأأأنز حمأأأأل النظأأأأر، الأأأأ   يأأأأرد يف الىلقأأأأرة  (5)
باملسأأأأؤولية  لأأأأثبقأأأأدر اتتأأأأال االلتزامأأأأات الأأأأواردة يف البأأأأاب الثا إال

علأأى املنظمأأة الدوليأأة جتأأاو الأأدول واملنظمأأات  تقأأعالدوليأأة الأأ  دأأد 
األعضأأأأاء فيهأأأأا  وال ميحأأأأن أن يأأأأؤ ر ذلأأأأك الأأأأنز بأأأأف  وجأأأأه علأأأأى 

لنتأأامج القانونيأأأة الأأ  يسأأأتتبعها فعأأل غأأأأ مشأأروع دوليأأأاً جتأأاو دولأأأة ا
علأى النتأامج  منظمة من غأأ األعضأاء  وال ميحأن أن يأؤ ر أيضأاً  أو

ألن ذلأك ادأرق   مأرة،املتتلة خبرق التزامات مقررة ووجأب دواعأد 
 كحل  يؤ ر على اجملتمع الدويل  

نطـاق االلتزامـات الدوليـة المبينــة  -32الما ة 
 في هذا الباب 

يمكــم لن تكــون االلتزامــات التــي تقــع  لــى   -1 
المنظمة الدولية الميؤولة والمبينة في هـذا البـاب واجبـة تجـاه 
منظمــة لخــرى لو لكثــر، لو  ولـــة لو لكثــر، لو تجــاه المجتمـــع 

ــــدولي ككــــل تبعــــا ، بوجــــ  خــــاص، لطبيعــــة االلتــــزاع الــــدولي ، ال
 ن  وللظروف التي وقع في ا الخرق. ومضمو 

ال يخــــــــل هــــــــذا البــــــــاب بــــــــأي حــــــــق ينشــــــــأ   -2 
للميــــؤولية الدوليــــة إلحــــدى المنظمــــات الدوليــــة وقــــد  نتيجــــة

يترتــــب مباشــــرة ألي شــــخص لو كيــــان آخــــر مــــم غيــــر الــــدوه 
 المنظمات الدولية.  لو

 التعلي 
املواد املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأأ مشاريع يف  (1)
البأأاب األول أ   أأرق اللتأزاد مقأأرر ووجأأب  يعأاجلشأروعة دوليأأاً، امل

إىل الدولة، بتأر  النظأر عأن طأابع  ُيسندالقانون الدويل ميحن أن 
االلتأأأأزاد إااءو  وينحتأأأأر نفأأأأاق  يقأأأأودالحيأأأأان أو الشأأأأخز الأأأأ   

مأأات الأ  تنشأف علأأى اااللتز تلأك يف املأواد مأن مشأأاريع البأاب الثأاين 
 معاجلأأأةدولأأأة إااء دولأأأة أ أأأر   ويبأأأدو أن ذلأأأك راجأأأع إىل اأأأعوبة 

املسؤولية فيما يتعل  بفر  إعمال نتامج فعل غأ مشروع دولياً مث 

 ردأأه لاللتزامأأات الدوليأأة    أأاالتمضأأرور ال يغفأأي البأأاب األول 
إااء  وال تنشأأأأف مشأأأأحلة حتا لأأأأة عنأأأأد ا شأأأأارة إىل املسأأأأؤولية القاممأأأأة

تمأأأأأع الأأأأأدويل كحأأأأأل، وذلأأأأأك ألن مأأأأأن غأأأأأأ املتتأأأأأور أن ترتتأأأأأب اجمل
  مسؤولية دولية على اجملتمع الدويل كحل

ولأأأأو ات بأأأأع هنأأأأج حتا أأأأل فيمأأأأا يتعلأأأأ  باملنظمأأأأات الدوليأأأأة يف  (2)
يف االلتزامأأأات  لأأأث، فسأأأيتعني  تأأأر نفأأأاق البأأأاب الثااملأأأواد احلاليأأأة

أو جتأاو ال  تنشأف علأى منظمأات دوليأة جتأاو منظمأات دوليأة أ أر  
 أن يأأأأأتم أيضأأأأأاً املنفقأأأأأي  اجملتمأأأأأع الأأأأأدويل كحأأأأأل  إال أنأأأأأه يبأأأأأدو مأأأأأن

مشأأأاريع التزامأأأات املنظمأأأات جتأأأاو الأأأدول، بأأأالنظر إىل وجأأأود  إدراج
 لأثاملواد املتعلقة وسؤولية الأدول  ونتيجأة لأ لك، يشأمل البأاب الثا

 جتأأأاوااللتزامأأأات الأأأ  دأأأد تقأأأع علأأأى منظمأأأة دوليأأأة املأأأواد احلاليأأأة مأأأن 
اجملتمأأأأع  جتأأأأاوأو جتأأأأاو دولأأأأة أو أكثأأأأر، أو  ، أأأأر  أو أكثأأأأرمنظمأأأأة أ

  الدويل كحل

 33مأن املأادة  1علأى غأرار الىلقأرة  1ايغت الىلقأرة  ددو  (3)
، مع تغيأ ا شارة إىل الحيان املسؤول (217)الدولاملتعلقة وسؤولية 

 وإيراد ا ضافة املشرو ة أعالو 

 للتعريأأف الأأواردحمأأدود وفقأأاً  لأأثومأع أن نفأأاق البأأاب الثا (4)
فعل غأ  املرتتبة على، فإن ذلك ال يعر أن االلتزامات 1يف الىلقرة 

مشأأأأأروع دوليأأأأأأاً ال تنشأأأأأف جتأأأأأأاو أشأأأأأأخاه أو كيانأأأأأات غأأأأأأأ الأأأأأأدول 
املتعلقأأأة  33مأأأن املأأأادة  2واملنظمأأأات الدوليأأأة  فعلأأأى غأأأرار الىلقأأأرة 

ال  ل  لثعلى أن الباب الثا 2، تنز الىلقرة (218)سؤولية الدولو
ينشأأأف عأأأن املسأأأؤولية الدوليأأأة ودأأأد يرتتأأأب مباشأأأرة هلأأأؤالء  بأأأف   أأأ 

  الحياناتتلك األشخاه أو 

وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  باملسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة،  (5)
يشأأأأأأأحل  أأأأأأأرق املنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة لاللتزامأأأأأأأات الوادعأأأأأأأة عليهأأأأأأأأا 

القأأأأأأانون الأأأأأأدويل فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأ  بالعمالأأأأأأة أ أأأأأأد اجملأأأأأأاالت  ووجأأأأأأب
 قأأأأأأأأأوق ألشأأأأأأأأأخاه غأأأأأأأأأأ الأأأأأأأأأدول  الأأأأأأأأأ  ترتتأأأأأأأأأب فيهأأأأأأأأأا املهمأأأأأأأأأة

املنظمأأات  ومأأن اجملأأاالت األ أأر  ادأأرق الأأ   ترتحبأأه دأأوات  أو
  ورغأأأأأأأم أن مشأأأأأأأاريع املأأأأأأأواد (219) ىلأأأأأأأظ السأأأأأأأالد وميأأأأأأأس األفأأأأأأأراد

تغفأأأأي نتأأأأامج حأأأأ ا ادأأأأرق فيمأأأأا يتعلأأأأ  بأأأأاألفراد، كمأأأأا جأأأأاء يف  ال
، فقأأأأأأأد ميحأأأأأأأن القأأأأأأأول بأأأأأأأفن بعأأأأأأأض املسأأأأأأأامل املتعلقأأأأأأأة (1)الىلقأأأأأأأرة 

املثأأأارة يف حأأأ و السأأأيادات حتا لأأأة للمسأأأامل الأأأ  باملسأأؤولية الدوليأأأة 
 تعاجلها مشاريع املواد احلالية 

__________ 

  123-122و 34، ه املرجع نىلسه (217)
 نىلسه  املرجع (218)
 26، املأؤر  52/247انظر علأى  أبيل املثأال دأرار اجلمعيأة العامأة  (219)

 واملالية" ، بشفن "املسؤولية ِدبل الغأ: احلدود الزمنية 1998 زيران/يونيه 
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 الىلتل الثاين
 جبر الضر 

 لشكاه الجبر  -33الما ة 
ــر   ــاجم  ــم الفعــل غي ــر الكامــل للضــر  الن يكــون الجب

ـــر  والتعـــويض والترضـــية، ســـواء  المشـــروع  وليـــا   ـــم طريـــق ال
 بأحدها لو بالجمع بين ا، وفقا  ألحكاع هذا الفصل. 

 التعلي 
املتعلقة وسأؤولية  34إن احلحم الوارد أعالو مفاب  للمادة  (1)

 ا مأأأأا يأأأأربرو ألن   وهلأأأأ(220)الأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
أشأأأأحال اجلأأأأرب الأأأأ  تتأأأأفلف مأأأأن الأأأأرد والتعأأأأويض والرتضأأأأية تنفبأأأأ  يف 
املمار أأأة العمليأأأة علأأأى املنظمأأأات الدوليأأأة كمأأأا تنفبأأأ  علأأأى الأأأدول  
وحنأأاك أمثلأأة معيّنأأة تتتأأل باملنظمأأات الدوليأأة تأأرد يف التعليقأأات علأأى 

 املواد التالية ال  تتناول اديداً خمتلف أشحال اجلرب 
وتقأأأأدد مأأأأ كرة اأأأأادرة عأأأأن املأأأأدير العأأأأاد للوكالأأأأة الدوليأأأأة  (2)

للفادأأة ال ريأأة مثأأااًل حلالأأة تعتأأرب فيهأأا أشأأحال اجلأأرب الثال أأة منفبقأأة 
 24على منظمأة دوليأة مسأؤولة  فقأد كتأب املأدير العأاد للوكالأة يف 

ما يلي بشأفن "املسأؤولية الدوليأة للوكالأة فيمأا  1970 زيران/يونيه 
 يتعل  بالضمانات":

أنأأأه دأأأد تحأأأون مثأأأة  أأأرو  يحأأأون فيهأأأا ديأأأاد الوكالأأأة بالرتضأأأية  غأأأمر  
مالمماً، فإنه يُقرتا أال يُنظر إال يف اجلرب وعناو الددي   وبتىلة عامة، ميحن أن 

  (221)لتعويضيحون اجلرب وعناو الددي  إما رداً عينياً أو دفعاً 

 الر   -34الما ة 
روع  لى المنظمة الدولية الميؤولة  م فعـل غيـر مشـ 

ــ  قبــل  ــى مــا كانــ   لي ــة إل ــالر ، لي إ ــا ة الحال ــزاع ب  وليــا  الت
ا تكاب الفعل غير المشروع، بشر  لن يكون هذا الر  وبقـد  

 ما يكون: 
 غير ميتحيل ما يا ؛  )ل(  
غيـــر ميـــتتبع لعـــبء ال يتناســـب إطالقـــا  مـــع  )ب(  

 المنفعة المتأتية مم الر  بدال  مم التعويض. 
__________ 

 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (220)
  124-123و
(221) GOV/COM.22/27, para. 27 اجمللأد الثأاين 2004  وليأة  انظأر ،

، املرفأأأأ   واملأأأأأ كرة حمىلو أأأأة لأأأأد  شأأأأأعبة A/CN.4/545الو يقأأأأة (، ول)اجلأأأأزء األ
وفقأأأأاً لال أأأأتخداد التأأأأدوين وحتأأأأب الشأأأأؤون القانونيأأأأة  وتنبغأأأأي مال ظأأأأة أنأأأأه، 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول واملأأأادة الأأأواردة  34السأأأامد الأأأ   يأأأنعحس يف املأأأادة 
 أعالو، يُعترب اجلرب شامالً للرتضية 

 التعلي 
مىلهأأأأود الأأأأرد ومأأأأا يتتأأأل بأأأأه مأأأأن شأأأأروط، علأأأأى يبأأأدو أن  

املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأأدول عأأن األفعأأأال  35النحأأو املعأأأرَّ  يف املأأادة 
، ينفبأأأ  أيضأأأاً علأأأى املنظمأأأات الدوليأأأأة  (222)غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً 

وليس مثة ما يدعو إىل األ أ  بأنهج خمتلأف فيمأا يتعلأ  باملنظمأات 
 35 املأأادة نأأز نسأأخيست أعأأالو الأأوارد الأأنزالدوليأأة  ولأأ لك فأأإن 

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول مأأع فأأارق و يأأد يتمثأأل يف اال تعاضأأة عأأن  
 كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية" 

 التعويض  -35الما ة 
 لـــى المنظمـــة الدوليـــة الميـــؤولة  ـــم فعـــل   -1 

غير مشروع  وليـا  التـزاع بـالتعويض  ـم الضـر  النـات   ـم هـذا 
 الفعل، في حاه  دع إصالح هذا الضر   م طريق الر . 

يغطي التعويض لي ضر  يكون قابال  للتقيـيم   -2 
مـــم الناحيـــة الماليـــة، بمـــا فـــي  لـــر الكيـــب الفائـــ  وبالقـــد  

 هذا الكيب الفائ .  الذي يمكم ب  إثبات
 التعلي 

التعأأأأويض حأأأأو أكثأأأأر أشأأأأحال اجلأأأأرب ا أأأأتخداماً مأأأأن دبأأأأل  (1)
املنظمأأات الدوليأأة  وأشأأهر مثأأال علأأى حأأ و املمار أأة يتعلأأ  بتسأأوية 
املفالبات النامجأة عأن عمليأة األمأم املتحأدة يف الحونغأو  فقأد ُمأنح 
ن التعويض لرعايا إيفاليأا وبلجيحأا و ويسأرا ولحسأمربغ واليونأان مأ

 أأأالل تبأأأادل للر أأأامل بأأأني األمأأأني العأأأاد والبعثأأأات الداممأأأة للأأأدول 
املعنيأأة وفقأأاً  عأأالن األمأأم املتحأأدة الأأوارد يف حأأ و الر أأامل، والأأ   

لن تتهرب من املسأؤولية  بفهنا ار ت" جاء فيه أن األمم املتحدة:
املتحدة دأد تسأّببوا  قيقأًة يف  أدوث  عندما يثبت أن وكالء األمم

وفيمأا يتعلأ  بالعمليأة نىلسأها،   (223)"بري أة ألطرا ر ضرر غأ مرب 
__________ 

 35اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء الثأأأأأاين( والتتأأأأأويب، ه  2001 وليأأأأأة  (222)
  127-124و
للر أأأامل يشأأأحل اتىلادأأأاً يتعلأأأ  بتسأأأوية املفالبأأأات املقدمأأأة ضأأأد  تبأأأادل (223)

شأأباط/فرباير  20األمأأم املتحأأدة يف الحونغأأو مأأن ِدبأأل رعايأأا بلجيحيأأني )نيويأأورك، 
1965 ،)United Nations, Treaty Series, vol. 535, No. 7780, p. 197 ؛ وتبادل

ملقدمأأة ضأأد األمأأم للر أأامل )مأأع مرفأأ ( يشأأحل اتىلادأأاً يتعلأأ  بتسأأوية املفالبأأات ا
(، 1966 زيران/يونيه  3املتحدة يف الحونغو من ِدبل رعايا  ويسريني )نيويورك، 

؛ وتبادل للر امل يشحل اتىلاداً 193ه  ،621 ردم، 564املرجع نىلسه، اجمللد 
يتعلأأ  بتسأأوية املفالبأأات املقدمأأة ضأأد األمأأم املتحأأدة يف الحونغأأو مأأن ِدبأأل رعايأأا 

، 565(، املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، اجمللأأأأأد 1966يران/يونيأأأأأه  ز  20يونأأأأأانيني )نيويأأأأأورك، 
؛ وتبأأأأادل للر أأأأامل يشأأأأحل اتىلادأأأأاً يتعلأأأأ  بتسأأأأوية املفالبأأأأات 3، ه 8230 ردأأأأم

  28املقدمة ضد األمم املتحدة يف الحونغو من ِدبل رعايا لحسمربغيني )نيويورك، 
، 8487، ردأأأأأأم 585(، املرجأأأأأأع نىلسأأأأأأه، اجمللأأأأأأد 1966كأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأمرب 

ل للر أأامل يشأأحل اتىلادأأاً يتعلأأ  بتسأأوية املفالبأأات املقدمأأة ضأأد ؛ وتبأأاد147 ه
كأأأأأأانون   18األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة يف الحونغأأأأأأو مأأأأأأن ِدبأأأأأأل رعايأأأأأأا إيفأأأأأأاليني )نيويأأأأأأورك، 

  197، ه 8525، ردم 588(، املرجع نىلسه، اجمللد 1967الثاين/يناير 
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ُأجريت تسويات أ ر  مع اامبيا وفرنسا واململحة املتحدة لربيفانيا 
، (224)العظمأأأأأى و يرلنأأأأأأدا الشأأأأأأمالية والواليأأأأأأات املتحأأأأأأدة األمريحيأأأأأأة

  (225)وك لك مع اللجنة الدولية للتليب األمحر
التزامأأات وكأأون حأأ و التعويضأأات دأأد دُأأدربمت جأأرباً دأأرق  (2)

داممأأأة ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل حأأأو أمأأأر ميحأأأن الودأأأو  عليأأأه ال يف 
 6بعأأأأأأأأأأض املفالبأأأأأأأأأأات فحسأأأأأأأأأأب بأأأأأأأأأأل  أأأأأأأأأأ  يف ر أأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأة 

موجهأأة مأأن األمأأني العأأاد إىل املمثأأل الأأدامم  1965 ب/أغسأأفس 
 لالااد السوفيايت  فىلي ح و الر الة دال األمني العاد:

 تعأويض  يا أة اتبأاع علأى لعأاد،ا األمني  الل من املتحدة، األمم دأبت لقد
 وتتمشأأأى  دانونأأاً  عنهأأأا مسأأؤولة املنظمأأة تحأأأون أضأأراراً  يتحبأأأدون الأأ ين األفأأراد
 امتيأأااات اتىلاديأأة ومأأع عمومأأاً  هبأأا املعأأرت  القانونيأأة املبأأادئ مأأع السيا أأة حأأ و
 األمم بفنشفة يتعل  فيما فإنه ذلك، إىل وبا ضافة  و تاناهتا املتحدة األمم

 يف عليهأأأأأا املنتأأأأأوه باملبأأأأأادئ السيا أأأأأة حأأأأأ و تعأأأأأزات الحونغأأأأأو، يف املتحأأأأأدة
 أ نأأأأاء وحتتلحأأأأاهتم املأأأأدنيني السأأأأحان أرواا امايأأأأة املتعلقأأأأة الدوليأأأأة االتىلاديأأأأات
كمأأا تعأأزات باعتبأأارات ا نتأأا  وا نسأأانية الأأ  ال ميحأأن   ،العداميأأة األعمأأال

  (226)لألمم املتحدة أن تتجاحلها

ودد أشارت حمحمة العدل الدولية أيضاً، يف فتواحا بشفن  (3)
ادأأال  املتتأأل اتأأانة مقأأرر  أأاه للجنأأة  قأأوق ا نسأأان مأأن 

، إىل االلتأأزاد بأأدفع التعأأويض الوادأأع علأأى (227)ا جأأراءات القانونيأأة
 عات  األمم املتحدة  

 36املأادة  نأز عأن ادروجوليس حناك أ   بب يستدعي  (4)
، (228)لأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية ا

 عدا اال تعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية"   فيما

__________ 

 K. Schmalenbach, Die Haftung Internationalerانظأأأأأر  (224)

Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, at pp. 314–321  
 K. Ginther, Dieا تُنسأأأأخ نأأأأز االتىلأأأأاق يف املرجأأأأع التأأأأايل:  (225)

völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen 

gegenüber Drittstaaten, Vienna/New York, Springer, 1969, pp. 166–167  
(226) United Nations, Juridical Yearbook 1965 (Sales No. 67.V.3), 

p. 41, note 26 (document S/6597) ودأد ورد تفييأد للأرأ  القامأل بأفن األمأم  
املتحدة دد وضعت مسأؤوليتها علأى املسأتو  الأدويل، وذلأك يف املرجأع التأايل: 
J. J. A. Salmon, “Les accords Spaak–U Thant du 20 février 1965”, 

Annuaire français de droit international, vol. 11 (1965), p. 468, at pp. 

483 and 487  
(227) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights  انظأر احلاشأية(
  66، الىلقرة 89-88أعالو(، ه  68
 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (228)
  137-127و

 الترضية  -36الما ة 
 لـــى المنظمـــة الدوليـــة الميـــؤولة  ـــم فعـــل   -1 

غير مشروع  وليا  التزاع بتقديم ترضـية  ـم الضـر  الـذي ترتـب 
 لـى هـذا الفعـل إ ا كـان يتعـذ  إصـالح هـذا الضـر   ـم طريــق 

 الر  لو التعويض. 
يجــــــوز لن تتخــــــذ الترضــــــية شــــــكل اإلقــــــرا    -2 

لو التعبيــر  ــم األســف، لو اال تــذا  الرســمي، لو لي  ،بــالخرق
 كـل آخر مناسب. ش
ــة مـــــع   -3  ــة غيـــــر متناسبــــ يجـــــب لال تكـــــون الترضيــــ

 الضر ، وال يجوز لن تتخذ شكال  مذال  للمنظمـة الدولية الميؤولة. 
 التعلي 

تقأأأأأدد املمار أأأأأة بعأأأأأض األمثلأأأأأة علأأأأأى الرتضأأأأأية مأأأأأن دبأأأأأل  (1)
املنظمأأأات الدوليأأأة، وحأأأي تتخأأأ  عمومأأأاً شأأأحل االعتأأأ ار أو التعبأأأأ 

األمثلأأأة التاليأأأة ال تشأأأأ اأأأرا ة إىل وجأأأود عأأأن األ أأأف  ورغأأأم أن 
 أأأأأرق اللتأأأأأزاد دأأأأأامم ووجأأأأأب القأأأأأانون الأأأأأدويل، فإهنأأأأأا علأأأأأى األدأأأأأل 

بتأأأأأورة ضأأأأأمنية بأأأأأفن اعتأأأأأ ار منظمأأأأأة دوليأأأأأة أو إعراهبأأأأأا عأأأأأن  تىليأأأأأد
ميحن أن يحأون أ أد النتأامج القانونيأة املنا أبة املرتتبأة علأى  األ ف

 مثل ح ا ادرق 
تسأأأأأا، دأأأأأال األمأأأأأني العأأأأأاد وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بسأأأأأقوط  ريربيني (2)

 املتحدة: لألمم
كانأأأأت جتربأأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة يف البو أأأأنة وا أأأأدة مأأأأن أاأأأأعب   لقأأأأد 

 والنأأأأأدد األ أأأأى ببأأأأال  ا تعرضأأأأنا ودأأأأد  تأأأأاريخ املنظمأأأأةالتجأأأأارب وأدسأأأأاحا يف 
  (229) ريربينيتسا على العدوان مواجهة يف ودراراتنا أعمالنا

تلقأأأأأأى ، عنأأأأأأدما 1999كأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأمرب   16ويف  (3)
التحقي  املستقل يف ا جراءات ال  اختأ هتا  األمني العاد تقرير جلنة

األمم املتحدة أ ناء عملية ا بادة اجلماعية ال  ودعت يف رواندا يف 
 ، دال:1994عاد 

  ملنعهأا املزيأد مأن اجلهأد نب ل لأمورارة ألننا  نف ف علينا مجيعاً أن 
بلأأأد  نأأأ اك، لحنهأأأا لأأأأم تحأأأن ُمحّلىلأأأة فقأأأد كانأأأت مثأأأة دأأأوة لألمأأأم املتحأأأدة يف ال

 ا بأأأأأادة ملنأأأأأع الامأأأأأاً  كأأأأأان الأأأأأ   القأأأأأوة ا أأأأأتعمال مأأأأأن النأأأأأوع هلأأأأأ ا جُمّهأأأأأزة وال
 عأأأأن وأُعأأأأرب القتأأأأور هبأأأأ ا أُدأأأأر املتحأأأأدة، األمأأأأم وبا أأأأم  ودىلهأأأأا أو اجلماعيأأأأة
  (230)ندمي عمي 

__________ 

: 53/35تقريأأأر األمأأأني العأأأاد املقأأأأدد عمأأأالً بقأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأأة  (229)
   503، الىلقرة (A/54/549) قوط  ريربينيتسا 

(230) www.un.org  النشأأأأأرة التأأأأأحىلية(SG/SM/7263 )  انظأأأأأر أيضأأأأأاً تقريأأأأأر
جلنة التحقي  املسأتقل يف ا جأراءات الأ  اختأ هتا األمأم املتحأدة أ نأاء عمليأة ا بأادة 

 ، ضميمة S/1999/1257، 1994اجلماعية ال  ودعت يف رواندا يف عاد 
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وبعد دتف منظمة  لف مشال األطلسي لسىلارة التني  (4)
ارَّا ناط  با م املنظمأة يف مأؤمتر اأحىلي يف بلغراد بىلرتة دتأة، 

 وا يلي:
 الظأأرو ، حأأ و يف شأأخز أ  بأأه يقأأودكأأان لأننأأا دمنأأا وأأا   أعتقأأد 
 أ أأأأأىلنا عأأأأأن وأعربنأأأأأا وبسأأأأأرعة؛ لأأأأأبس ودون بوضأأأأأوا باملسأأأأأؤولية أوالً  أدررنأأأأأا إذ

  (231)التينية للسلفات

شأأأأرودر، با أأأأم أملانيأأأأا ومنظمأأأأة  ووجأأأأه املستشأأأأار األملأأأأاين، غرحأأأأارد
 لأأأأف مشأأأأأال األطلسأأأأأي واألمأأأأأني العأأأأأاد للحلأأأأأف  أأأأأافيأ  أأأأأوالنا، 

إىل وايأأأأر  ارجيأأأأة التأأأأني  1999أيار/مأأأأايو  13اعتأأأأ اراً   أأأأر يف 
  (232)تان  جيا وان ورميس الواراء احو روعي

وطرام  وشروط الرتضية املتعلقة بالدول تنفب  أيضاً على  (5)
يحون شحل الرتضية ال   يُقتد به إذالل املنظمات الدولية  ودد 

املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املسأأأأأؤولة أمأأأأأراً مسأأأأأتبعداً، وإن كأأأأأان مأأأأأن املمحأأأأأن 
تتأأورو  ومأأن األمثلأأة النظريأأة علأأى ذلأأك مثأأال طلأأب تقأأدمي اعتأأ ار 
رمسي بعبارات دد تحون مهينة للمنظمة أو أل د أجهزهتا  كما أن 

ن وا أأأأأدة الفلأأأأأب ميحأأأأأن أن يشأأأأأأ أيضأأأأأاً إىل السأأأأألوك التأأأأأادر عأأأأأ
أكثأأأأأر مأأأأأن الأأأأأدول أو املنظمأأأأأات األعضأأأأأاء يف املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة  أو

املسأأؤولة  ورغأأم أن طلأأب الرتضأأية دأأد يسأأتهد  عندمأأ  علأأى وجأأه 
التحديأأأأد وا أأأأداً أو أكثأأأأر مأأأأن األعضأأأأاء، فسأأأأيحون علأأأأى املنظمأأأأة 

 املسؤولة أن تقدد الرتضية و و  تحون حي متف رة بالضرورة 
املتعلقة وسؤولية  37رات املادة وبالتايل ميحن أن تُنقل فق (6)

إىل مشأأأأروع املأأأأادة  (233)الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
احلايل، مع اال تعاضة عن كلمأة "الدولأة" بتعبأأ "املنظمأة الدوليأة" 

  3و 1يف الىلقرتني 

 الفائدة  -37الما ة 
ـــد االقتضـــاء فائـــدة  لـــى لي مبلـــغ   -1  تـــدفع  ن

لصـــلي واجـــب الـــدفع بمقتضـــى هـــذا الفصـــل مـــم لجـــل ضـــمان 
الجبـــر الكامـــل. ويحـــد  ســـعر الفائـــدة وطريقـــة الحيـــاب  لـــى 

 نحو يحقق تلر النتيجة. 
يبــدل ســريان الفائــدة مــم التــا يخ الــذي كــان   -2 

 يجب في   فع المبلغ األصلي حتى تا يخ الوفاء بالتزاع الدفع. 

__________ 

(231) www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm  
(232) “NATO apologises to Beijing”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/341533.stm  
 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (233)
  139-137و

 التعلي 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول  38إن القواعأأأد الأأأواردة يف املأأأادة  

فيمأا يتعلأ  بالىلامأدة حأي دواعأد  (234)عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً 
يُقتد هبا ضمان تفبي  مبأدأ اجلأرب الحامأل  وتنفبأ  اعتبأارات حتا لأة 
يف حأأأأ ا التأأأأدد علأأأأى املنظمأأأأات الدوليأأأأة  وبالتأأأأايل فأأأأإن كلتأأأأا فقأأأأريَت 

 املتعلقة وسؤولية الدول دد ا تُنسختا حنا دون تغيأ  38 املادة

 المياهمة في الضر   -38الما ة 
ترا ى،  ند تحديد الجبر، المياهمة فـي الضـر  بالفعـل  

لو التقصــير،  ــم  مــد لو إهمــاه، مــم جانــب الدولــة لو المنظمــة 
 لتمس لـ  الجبر. الدولية المضرو ة لو لي شخص لو كيان يُ 

 التعلي 
لأأأيس مثأأأة  أأأبب واضأأأح حيأأأول دون متديأأأد نفأأأاق احلحأأأم  (1)

املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ  39املبأأأأأني يف املأأأأأادة 
ايأأأث ينفبأأأ  علأأأى املنظمأأأات الدوليأأأة  ومثأأأل  (235)املشأأأروعة دوليأأأاً 

ح ا التمديد يتم يف اجتاحني: أوهلمأا أن مأن  أ  املنظمأات الدوليأة 
يف الضأأأأأأرر مأأأأأأن أجأأأأأأل التقليأأأأأأل مأأأأأأن  أيضأأأأأأاً اال تجأأأأأأاج باملسأأأأأأامهة

مسؤوليتها؛ و انيهما أن الحيانات ال  ميحن أن تحون دد  أامهت 
يف الضأرر تشأمل املنظمأات الدوليأأة  وحأ ا التمديأد األ أأ يتفلأأب 
إضأأأأافة عبأأأأارة "أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة" بعأأأأد كلمأأأأة "الدولأأأأة" يف املأأأأادة 

 املقابلة املتعلقة وسؤولية الدول 
على املمار ة ذات التلة باملوضأوع والأ  مت ومن األمثلة  (2)

فيها اال تجاج باملسامهة يف ودوع الضرر مثال يتعل  ااد ة إطالق 
الراأأاه علأأى مركبأأة مدنيأأة يف الحونغأأو  ويف حأأ و احلالأأة، ُ ىلربأأض 
مبلأأأأ  التعأأأأويض املأأأأدفوع مأأأأن دبأأأأل األمأأأأم املتحأأأأدة بسأأأأبب  أأأأدوث 

  (236)ررتقتأ من جانب  ام  املركبة أ هم يف ودوع الض
وحأأ و املأأادة ال ختأأل بأأف  التأأزاد بتخىليأأف الضأأرر دأأد يقأأع  (3)

على عات  الفر  املضرور ووجب القانون الدويل  وينشف مثل ح ا 
االلتأأأزاد ووجأأأب داعأأأدة مأأأن القواعأأأد األوليأأأة  وبالتأأأايل فأأأال  اجأأأة 

 ملنادشته حنا 
وينبغأأي دأأراءة ا شأأارة إىل "أ  شأأخز أو كيأأان يُلأأتمس  (4)

لنفأأاق االلتزامأأات  32مقرتنأأة بأأالتعريف الأأوارد يف املأأادة لأأأه اجلأأرب" 
الدوليأأأأأأة املبينأأأأأأة يف البأأأأأأاب الثالأأأأأأث  وحأأأأأأ ا النفأأأأأأاق يقتتأأأأأأر علأأأأأأى 
االلتزامأأأأأات الناشأأأأأ ة بالنسأأأأأبة ملنظمأأأأأة دوليأأأأأة مسأأأأأؤولة جتأأأأأاو الأأأأأدول 

__________ 

  142-139و 35، ه نىلسه املرجع (234)
  143-142و 35، ه نىلسه املرجع (235)
 ،...Klein, La responsabilité des organisations internationalesانظأر  (236)

  606، ه أعالو( 100املرجع امل كور )احلاشية 
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املنظمأأأات الدوليأأأة األ أأأر  أو اجملتمأأأع الأأأدويل كحأأأل  ويبأأأدو أن  أو
لأأأأأى  أأأأأو منا أأأأأب يف حأأأأأ ا ا شأأأأأارة الأأأأأواردة أعأأأأأالو دأأأأأد اأأأأأيغت ع

السأأأأياق  وبالتأأأأايل فلأأأأيس مثأأأأة إ أأأأالل بوجأأأأود احلقأأأأوق الأأأأ  ترتتأأأأب 
 بتورة مباشرة ألشخاه   رين أو لحيانات أ ر  

 ضمان األ اء الفعاه لاللتزاع بالجبر  -39الما ة 
 لــى ل ضــاء المنظمــة الدوليــة الميــؤولة لن يتخــذوا،  

ة لتزويـد المنظمـة وفقا  لقوا د المنظمة، جميع التدابير المناسـب
بالوســــائل التــــي تمكن ــــا مــــم الوفــــاء بالتزامات ــــا بموجــــب هــــذا 

 الفصل  لى نحو فّعاه. 
 التعلي 

املنظمأأات الدوليأأأة الأأأ  تُعتأأرب ذات شختأأأية دانونيأأأة دوليأأأة  (1)
مستقلة حي الو يدة، مأن  يأث املبأدأ، الأ  ترتتأب علأى أفعاهلأا غأأ 

تحون منظمة دوليأة مأا مسأؤولة املشروعة دولياً نتامج دانونية  وعندما 
عأأأأن فعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع دوليأأأأاً، تتحمأأأأل الأأأأدول واملنظمأأأأات األ أأأأر  
املسؤولية بسأبب عضأويتها يف املنظمأة الدوليأة املسأؤولة وفقأاً للشأروط 

  وال تتأأو ى املأأادة احلاليأأة أيأأة  الأأة 61و 60و 17احملأأددة يف املأأواد 
ة دوليأة عأن فعأل أ ر  امَّل فيها الأدول واملنظمأات الدوليأة مسأؤولي

 املنظمة ال  تحون ح و الدول واملنظمات الدولية أعضاء فيها 
ووفقأاً لأأءراء الأ  أعربأأت عنهأا عأأدة دول رداً علأى  أأؤال  (2)

، (237)2006أ ارتأأأأه اللجنأأأأأة يف تقريرحأأأأأا إىل اجلمعيأأأأة العامأأأأأة لعأأأأأاد 
يُعترب أن التزاماً تبعياً لألعضاء جتاو الفأر  املضأرور ينشأف عنأدما  ال
  ودأأأد (238)تحأأأون املنظمأأأة املسأأأؤولة يف وضأأأع مُيّحنهأأأا مأأأن اجلأأأرب ال

__________ 

  28الثاين(، الىلقرة  ، اجمللد الثاين )اجلزء2006 ولية  (237)
ال أأأأأظ وفأأأأأد حولنأأأأأدا أنأأأأأه لأأأأأيس حنأأأأأاك "أ  أ أأأأأاس هلأأأأأ ا االلتأأأأأزاد"  (238)
الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأأدورة احلاديأأة والسأأتون، اللجنأأة الساد أأأة، )

(  وأُعأرب عأن  راء حتا لأة مأن دبأأل 23، الىلقأرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأة 
الأأأدانرك، با أأأم بلأأأدان الشأأأمال األورويب ) يسأأألندا والأأأدانرك والسأأأويد وفنلنأأأدا 

(؛ 32، الىلقأأأأأأأرة A/C.6/61/SR.13، 13اجللسأأأأأأأة والنأأأأأأأرويج( )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأه، 
 (؛42-41، الىلقرتأأأأأان A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأأأأأة وبلجيحأأأأأا )املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، 

 (؛63نىلسأأه، الىلقأأرة (؛ وفرنسأأا )املرجأأع 53-52وإ أأبانيا )املرجأأع نىلسأأه، الىلقرتأأان 
 (؛83(؛ والواليات املتحدة )املرجع نىلسه، الىلقرة 66وإيفاليا )املرجع نىلسه، الىلقرة 

 ،15اجللسأأأة (؛ و ويسأأأرا )املرجأأأع نىلسأأأه، 100وبأأأيالروس )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 
A/C.6/61/SR.15 16اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة (؛ وكوبأأأأأأأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأأأه، 5، الىلقأأأأأأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.16 19اجللسأأأأأأأأأأأة (؛ ورومانيأأأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأه، 13، الىلقأأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.19 إال أن وفأأد بأأيالروس أشأأار إىل أنأأه ميحأأن وضأأع 60، الىلقأأرة  )

خمفأأأأط للمسأأأأؤولية التبعيأأأأة عأأأأن التعأأأأويض كقاعأأأأدة  ااأأأأة، وذلأأأأك، علأأأأى  أأأأبيل 
املثال، يف احلاالت ال  يحون فيها عمل املنظمأة متتأالً با أتغالل املأوارد ادفأرة 

(  ورغأأأأم تفييأأأأأدو 100، الىلقأأأأرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأأأأة )املرجأأأأع نىلسأأأأه، 
للأأأأرأ  السأأأأامد، فأأأأإن وفأأأأد األرجنتأأأأني طلأأأأب مأأأأن اللجنأأأأة أن الأأأأل مأأأأا إذا كانأأأأت 
 تأأأأأامز كأأأأأل منظمأأأأأة ودواعأأأأأدحا، فضأأأأأالً عأأأأأن اعتبأأأأأارات العدالأأأأأة وا نتأأأأأا ، 
تسأأتدعي أن تحأأون حنأأاك ا أأتثناءات مأأن القاعأأدة األ ا أأية اسأأب  أأرو  كأأل 

 ( 49 الىلقرة ،A/C.6/61/SR.13 ،13 اجللسة)املرجع نىلسه،   الة

أُعأأأرب عأأأن حأأأ ا الأأأرأ  نىلسأأأه يف بيأأأانني اأأأدرا عأأأن اأأأندوق النقأأأد 
  وحأأأ ا مأأأا يتىلأأأ ، (239)الأأأدويل ومنظمأأأة  ظأأأر األ أأألحة الحيمياميأأأة

فيمأأا يبأأدو، مأأع املمار أأة الأأ  ال تتبأأني منهأأا أيأأة  الأأة تؤيأأد وجأأود 
 ويل ذلك االلتزاد ووجب القانون الد

وبالتايل يتعني على الفر  املضأرور أن يعتمأد فقأط علأى  (3)
وفأأاء املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة بالتزاماهتأأا  ويتودأأع أن تقأأود املنظمأأأة 
املسؤولة، من أجل الوفاء بالتزامها باجلرب، با تخداد مجيع الو امل 
املتا ة القاممة ووجب دواعدحا  وح ا ينفو ، يف معظم احلاالت، 

 مسامهات من دبل أعضاء املنظمة املعنية   على طلب
ودأأأد دُأأأّدد ادأأأرتاا بأأأفن يحأأأون حنأأأاك نأأأز اأأأريح علأأأى أن  (4)

"تتخأأأأأأ  املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة املسأأأأأأؤولة مجيأأأأأأع التأأأأأأدابأ املنا أأأأأأبة وفقأأأأأأاً 
لقواعدحا لضمان دياد أعضامها بتزويدحا بالو امل الأ  متحنهأا مأن 

ال"  ودأد  ظأي الوفاء بالتزاماهتأا ووجأب حأ ا الىلتأل علأى  أو فعأ
ح ا االدرتاا بقدر من التفييأد  إال أن أغلبيأة أعضأاء اللجنأة اعتأربوا 
أن حأأ ا احلحأأم لأأيس ضأأرورياً ألن االلتأأزاد املأأ كور  أأيحون مشأأمواًل 

 بالىلعل بتورة ضمنية يف االلتزاد باجلرب 
ودد أيدت أغلبيأة أعضأاء اللجنأة إدراج املأادة احلاليأة الأ   (5)

سأأأ   فاملقتأأود هبأأا أن تُأأ ّكر األعضأأاء يف تتسأأم أ ا أأاً بفأأابع تىل
أ  منظمة دولية مسؤولة بفهنم مفالبون بفن يتخأ وا، وفقأاً لقواعأد 
املنظمأأة، مجيأأع التأأدابأ املنا أأبة مأأن أجأأل تزويأأد املنظمأأة بالو أأامل 

 ال  مُتّحنها من الوفاء على  و فعال بالتزامها باجلرب  
مأأأأة حأأأأأو اديأأأأأد أ أأأأأاس واملقتأأأأود با شأأأأأارة إىل دواعأأأأأد املنظ (6)

  فىلأأأي  أأأني أن املسأأأفلة دأأأد ال تأأأرد بالضأأأرورة يف (240)االشأأأرتاط املعأأأر
دواعد املنظمة على  و اريح، فإن االلتزاد الوادع علأى عأات  األعضأاء 
بتمويل املنظمة كجزء من الواجب العأاد املتمثأل يف التعأاون مأع املنظمأة 
ميحأأأأن أن يُعتأأأأرب مشأأأأموالً ضأأأأمنياً بشأأأأحل عأأأأاد ووجأأأأب القواعأأأأد ذات 

لسأ جأالد فيتزموريس، يف رأيأه املسأتقل التلة  وكما ال ظ القاضي ا
 فإنه: ،بعض نىلقات األمم املتحدةيف الىلتو  التادرة بشفن 

 ولأ لك  متويأل حناك يحن مل إذا واجباهتا تؤد  أن للمنظمة ميحن ال 
فأإن مثأة التزامأاً عامأاً يقأع علأى عأات   ،17 املأادة من 2 الىلقرة غياب يف    فإنه

__________ 

  A/CN.4/582الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  ولية (239)
بلأأأدان الشأأأمال  ا أأأمانظأأأر البيانأأأات الأأأ  أدلأأأت هبأأأا وفأأأود الأأأدانرك، ب (240)

الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة األورويب ) يسأألندا والأأدانرك والسأأويد وفنلنأأدا والنأأرويج( )
، 13العامأأأأأأأأأأأأأة، الأأأأأأأأأأأأأدورة احلاديأأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأأأأأأأة الساد أأأأأأأأأأأأأة، اجللسأأأأأأأأأأأأأة 

A/C.6/61/SR.13 14اجللسأأأأأأأأأأة (؛ وبلجيحأأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأه، 32، الىلقأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.14 ؛ وفرنسأأأا 53(؛ وإ أأأبانيا )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 42، الىلقأأأرة)

، 15اجللسأأأأأأأأأأة نىلسأأأأأأأأأأه، (؛ و ويسأأأأأأأأأأرا )املرجأأأأأأأأأأع 63)املرجأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأه، الىلقأأأأأأأأأأرة 
A/C.6/61/SR.15 كما أن معهد القأانون الأدويل دأد اعتأرب أن االلتأزاد 5، الىلقرة  )

 Institute ofبتمويأأل منظمأأة مسأأؤولة ال يحأأون داممأأاً إال "ووجأأب دواعأأدحا" )

International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 451)  
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ويل املنظمة يتعني أن ُيستخلز من امليثأاق باال أتناد الدول األعضاء جمتمعة بتم
 األمأأأم وأأأو ىلي الال قأأأة األضأأأرارإىل املبأأأدأ ذاتأأأه الأأأ   طبقتأأأه احملحمأأأة يف دضأأأية 

 ألدامهأأأا بالنسأأأبة جأأأوحر  أمأأأر أنأأأه مأأأن بالضأأأرورةعليأأأه  يسأأأتدل"وأأأا أ   ،املتحأأأدة
  (241)(I.C.J. Reports 1949, at p. 182) "لواجباهتا[ املنظمة أداء ]أ 

ودد رأت غالبية أعضاء اللجنة أنه ال يرتتب على أعضاء  (7)
املنظمأأة الدوليأأة أ  واجأأب ووجأأب القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل 
بفن يتخ وا مجيع التدابأ املنا بة لتزويد املنظمة املسأؤولة بالو أامل 
ال  مُتّحنها من الوفاء بالتزامها باجلرب  غأ أنه كان لبعض األعضاء 

الف، يف  أأأأني أعأأأأرب بعأأأأض األعضأأأأاء اآل أأأأرين عأأأأن رأ  رأ  خمأأأأ
مىلأأادو أنأأه ينبغأأي الأأنز علأأى مثأأل حأأ ا االلتأأزاد بواأأىله داعأأدة مأأن 
دواعد التفوير التدرجيي  ومن شفن ح ا االلتزاد أن يحمل أ  التزاد 

 دامم ووجب دواعد املنظمة 

 الىلتل الثالث
اإلخاله الجييم بااللتزامات الناشئة  م قوا د آمرة 

 القوا د العامة للقانون الدولي مم
 نطاق انطباق هذا الفصل  -40الما ة 

ييــري هــذا الفصــل  لــى الميــؤولية الدوليــة   -1 
المترتبة  لى اإلخاله الجييم مم جانـب منظمـة  وليـة بـالتزاع 

 مم القوا د العامة للقانون الدولي.  آمرةقا دة ناشض بموجب 
يكون اإلخاله ب ذا االلتزاع جييما  إ ا كان   -2 

جيـيم لو من جـي  ـم الوفـاء بـااللتزاع مـم  تقصـير لى ينطوي 
 جانب المنظمة الدولية الميؤولة. 
 التعلي 

إن نفأأأأأأأأاق الىلتأأأأأأأأل الثالأأأأأأأأث يقابأأأأأأأأل النفأأأأأأأأاق احملأأأأأأأأدد يف  (1)
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة  40 املأأأأأادة
يحأأون ا  أأالل بأأالتزاد ناشأأئ ووجأأب داعأأدة  مأأرة   ودأأد (242)دوليأأاً 

مأأن القواعأأأد العامأأة للقأأأانون الأأدويل إ أأأالاًل أدأأل ا تمأأأااًل يف  الأأأة 
املنظمات الدولية منه يف  الة الدول  إال أن  فر ودوع مثأل حأ ا 
ا  الل ال ميحن أن ُيستبعد بالحامل  فإذا  دث بالىلعأل إ أالل 

 ل  تنجم يف  الة الدول جسيم، فإنه يستتبع العوادب نىلسها ا
والىلقرتان اللتان تتفلف منهما ح و املادة مفابقتان لىلقريت  (2)

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً،  40املادة 
 ولحن مع اال تعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية" 

__________ 

(241) Certain Expenses of the United Nations  124)انظأر احلاشأية 
  208أعالو(، ه 

 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (242)
  148-146و

ـــة  لـــى اإلخـــاله الجيـــيم  -41الما ة  ـــة مترتب نتـــائ  معين
 بأحد االلتزامات المقر ة بموجب هذا الفصل 

تتعاون الدوه والمنظمات الدوليـة فـي سـبيل   -1 
 بــالمعنىوضــع حــد، بالوســائل المشــرو ة، ألي إخــاله جيــيم 

 . 40المقصو  في الما ة 
ال تعتـرف لي  ولــة لو منظمــة  وليــة بشــر ية   -2 

خــــاله جيــــيم بــــالمعنى المقصــــو  فــــي لي وضــــع نــــاجم  ــــم إ
ــــى 40 المــــا ة ، وال تقــــدع لي  ــــون لو ميــــا دة للحفــــاظ  ل
 الوضع.   لر

ال تخل هـذه المـا ة بالنتـائ  األخـرى المشـا    -3 
بــأي نتــائ  إضــافية قــد تترتــب بمقتضــى إلي ــا فــي هــذا البــاب وال 

 . القانون الدولي  لى اإلخاله الذي ينطبق  لي  هذا الفصل
 التعلي 

تأأأنز حأأأ و املأأأادة علأأأى أنأأأه إذا أ لّأأأت منظمأأأة دوليأأأة مأأأا  (1)
إ أأالاًل جسأأيماً بأأالتزاد ناشأأئ عأأن داعأأدة  مأأرة مأأن القواعأأد العامأأة 
للقانون الدويل، تقع على عات  الدول واملنظمأات الدوليأة واجبأات 

املتعلقأة  41تقابل تلك الواجبات املنفبقة على الدول وفقاً للمادة 
  ولأ لك فقأد (243)ال غأ املشأروعة دوليأاً وسؤولية الدول عن األفع

 ا ُتخدمت حنا نىلأس التأيغة املسأتخدمة يف تلأك املأادة ولحأن مأع
منظمأأة  وعبأأارة "أو 1إضأأافة عبأأارة "واملنظمأأات الدوليأأة" يف الىلقأأرة 

  2دولية" يف الىلقرة 
ورداً علأأأأأى  أأأأأؤال أ ارتأأأأأه اللجنأأأأأة يف تقريرحأأأأأا إىل اجلمعيأأأأأة  (2)

عأأأأدة دول عأأأأن رأ  مىلأأأأادو أن  ، أعربأأأأت(244)2006العامأأأأة لعأأأأاد 
الوضأأع القأأانوين ملنظمأأة دوليأأة مأأا ينبغأأي أن يحأأون حأأو نىلأأس وضأأع 

  وعأالوة علأى ذلأك، (245)الدولة الأ  ختأّل بالتزاماهتأا إ أالاًل حتأا الً 

__________ 

  150-148و 35، ه نىلسه املرجع (243)
  أعالو 237 احلاشية انظر (244)
بلأأأدان الشأأأمال األورويب ) يسأأألندا  ا أأأمانظأأأر مأأأدا الت الأأأدانرك، ب (245)

الو ام  الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والدانرك والسويد وفنلندا والنرويج( )
(؛ 33، الىلقأأأأأأأرة A/C.6/61/SR.13، 13والسأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأة الساد أأأأأأأة، اجللسأأأأأأأة 

، 14اجللسأأأة (؛ وحولنأأأدا )املرجأأأع نىلسأأأه، 50واألرجنتأأأني )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 
A/C.6/61/SR.14 ؛46-43(؛ وبلجيحأأأا )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرات 25، الىلقأأرة) 

(؛ 64(؛ وفرنسأأأأا )املرجأأأع نىلسأأأأه، الىلقأأأأرة 54وإ أأأبانيا )املرجأأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأأرة 
 ،15اجللسأأأة (؛ و ويسأأأرا )املرجأأأع نىلسأأأه، 101وبأأأيالروس )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 

A/C.6/61/SR.15 16اجللسأأأأأأأأأأأأأأة (؛ واألردن )املرجأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأه، 8، الىلقأأأأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.16 18جللسأأة ا(؛ واالاأأاد الرو أأي )املرجأأع نىلسأأه، 5، الىلقأأرة ،
A/C.6/61/SR.18 19اجللسأأأأأأأأأة (؛ ورومانيأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأه، 68، الىلقأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.19 60، الىلقرة)  
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فقد رأت عدة دول أن على املنظمات الدولية أيضاً التزاماً بالتعاون 
   (246)يف  بيل وضع  د لإل الل

 ر األ لحة الحيميامية املال ظة التالية:وأبدت منظمة  ظ (3)
املؤكأأد أنأأه ينبغأأي أن يحأأون علأأى الأأدول التأأزاد بالتعأأاون لوضأأع  مأأن 

 أأأد هلأأأأ ا ادأأأرق ألنأأأأه يف  الأأأأة ارتحأأأاب منظمأأأأة دوليأأأأة ألفعأأأال تشأأأأحل  ردأأأأاً 
كثأأأاً عأأن   ال  تلأأف مودىلهأأا الأأدويل، للقأأانون العامأأة القواعأأد مأأن  مأأرةلقاعأأدة 
  (247)[ةأ]أالدول مودف

وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأأااللتزاد بالتعأأأأأاون مأأأأأن جانأأأأأب املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، 
ال ظأأأأت املنظمأأأأة نىلسأأأأها أن املنظمأأأأة الدوليأأأأة "جيأأأأب أن تتتأأأأر  

  (248)دامماً يف  دود واليتها ووفقاً لقواعدحا"
مأأأن حأأأ و املأأأادة أن ُتسأأأند إىل  1ولأأأيس املقتأأأود بأأأالىلقرة  (4)

والياهتأأا  ومأأن جهأأة املنظمأأات الدوليأأة و أأامف ال تنأأدرج يف نفأأاق 
أ أأأر ، فأأأإن بعأأأض املنظمأأأات الدوليأأأة ميحأأأن أن ُتحلَّأأأف بو أأأامف 
تتجأأأاوا مأأأا حأأأو مفلأأأوب يف حأأأ و املأأأادة  وحأأأ و املأأأادة ال ختأأأل بفيأأأة 
و يىلأأة مسأأندة إىل منظمأأة مأأا فيمأأا يتعلأأ  خبأأروق معينأأة لاللتزامأأات 
الناش ة ووجب دواعد  مرة من القواعد العامة للقانون الدويل، كمأا 

 الة األمم املتحدة فيما يتتل بالعدوان يف  
ويف  ني أن املمار ة ال تقدد أمثلة على  االت مت فيها  (5)

تفكيأأأأأد االلتزامأأأأأات املنتأأأأأوه عليهأأأأأا يف حأأأأأ و املأأأأأادة فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  
بارتحاب إ د  املنظمات الدولية دأرق جسأيم، فمأن األمأور الأ  

ى املنظمأأات هلأأا مغزاحأأا أن حأأ و االلتزامأأات دأأد رمأأي أهنأأا تنفبأأ  علأأ
 الدولية عندما يُزعم أن ادرق دد ارتحب من دبل إ د  الدول 

ويف ح ا السياق، دد يحون من املىليد الت كأ بفن حمحمة  (6)
اآل أأأأار العأأأأدل الدوليأأأأة دأأأأد نتأأأأت أواًل، يف منفأأأأوق فتواحأأأأا بشأأأأفن 

، القانونيأأأة الناشأأأ ة عأأأن تشأأأييد جأأأدار يف األرض الىللسأأأفينية احملتلأأأة
   يقأأأع علأأأى عأأأات  إ أأأراميل بأأأفن تودأأأف أعمأأأال علأأأى االلتأأأزاد الأأأ

تشييد اجلدار وعلى االلتزاد ال   يقع "نظأراً لفبيعأة وأمهيأة احلقأوق 
__________ 

األورويب مأأأن حنأأأا تأأأفيت مأأأدا الت الأأأدانرك، با أأأم بلأأأدان الشأأأمال  (246)
، 13اجللسأأأة ( )املرجأأأع نىلسأأأه،  يسأأألندا والأأأدانرك والسأأأويد وفنلنأأأدا والنأأأرويج)

A/C.6/61/SR.13 (؛ 50األرجنتأأأأأأني )املرجأأأأأأع نىلسأأأأأأه، الىلقأأأأأأرة (؛ و 33، الىلقأأأأأأرة
(؛ 25، الىلقأأأأأأأأأرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأه، وحولنأأأأأأأأأدا )

(؛ 54(؛ وإ أأبانيا )املرجأأع نىلسأأه، الىلقأأرة 45وبلجيحأأا )املرجأأع نىلسأأه، الىلقأأرة 
(؛ 101(؛ وبأيالروس )املرجأع نىلسأه، الىلقأرة 64وفرنسا )املرجع نىلسأه، الىلقأرة 

؛ واالاأاد (8، الىلقأرة A/C.6/61/SR.15، 15اجللسأة  )املرجع نىلسأه،و ويسرا 
  (68، الىلقرة A/C.6/61/SR.18، 18اجللسة )املرجع نىلسه، الرو ي 

، A/CN.4/582الو يقأأة ، األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2007 وليأة  (247)
  37ه 
  ودأد  فأا اأندوق النقأد الأدويل  فأوة أبعأد إذ دأال نىلسه املرجع (248)

الدوليأأأأأأة بالتعأأأأأاون إنأأأأأا  ضأأأأأأع أل حأأأأأاد موا يقهأأأأأأا إن "أ  التأأأأأزاد للمنظمأأأأأات 
 ( 35، ه نىلسه املرجعويتحدد ووجبها" )

وااللتزامأأأأأات املعنيأأأأأة" علأأأأأى عأأأأأات  مجيأأأأأع الأأأأأدول "بعأأأأأدد االعأأأأأرتا  
بالوضأأأع غأأأأ القأأأانوين املرتتأأأب علأأأى تشأأأييد اجلأأأدار ]   [ ]و[عأأأدد 

الوضأأع الناشأأئ عأأن حأأ ا تقأأدمي العأأون أو املسأأاعدة يف ا بقأأاء علأأى 
   مث أضافت احملحمة داملة إنه:(249)التشييد"

لألمأأأم املتحأأأأدة، وال  أأأيما اجلمعيأأأة العامأأأأة وجملأأأس األمأأأأن،  ينبغأأأي 
النظأأر يف مأأا يلأأزد مأأن إجأأراءات أ أأر   هنأأاء الوضأأع غأأأ القأأانوين النأأاتج عأأن 

  (250)الىلتو تشييد اجلدار والنظاد املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هل و 

وبعأأض األمثلأأة علأأى املمار أأة املتتأألة بادرودأأات اجلسأأيمة  (7)
الأأ  ترتحبهأأا الأأدول تتعلأأ  بواجأأب املنظمأأات الدوليأأة عأأدَد االعأأرتا  
بشرعية  الة نامجة عن  رق من ح و ادرودات  فىليمأا يتعلأ  بضأم 
 2العراق للحويت، على  بيل املثال، طلب جملس األمن، يف الىلقأرة 

إىل  ،1990 ب/أغسأأأأأأأأفس  9املأأأأأأأأؤر   (1990)662مأأأأأأأأن دأأأأأأأأرارو 
"مجيأأأأأع الأأأأأدول واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة والوكأأأأأاالت املتختتأأأأأة عأأأأأدد 
االعأأأرتا  بأأأ لك الضأأأم واالمتنأأأاع عأأأن اختأأأاذ أ  إجأأأراء أو ا دأأأداد 
على أية معامالت دد تىلّسر على أهنا اعرتا  غأ مباشر بالضم"  

والدول ومن األمثلة األ ر  ا عالن التادر عن اجلماعة األوروبية 
خبتأأوه "املبأأادئ التوجيهيأأة بشأأفن  1991األعضأأاء فيهأأا يف عأأاد 

االعأأأأأأأأأأرتا  بالأأأأأأأأأأدول اجلديأأأأأأأأأأدة يف أوروبأأأأأأأأأأا الشأأأأأأأأأأردية ويف االاأأأأأأأأأأاد 
  ودأأأأأد تضأأأأأمن حأأأأأ ا الأأأأأنز اجلملأأأأأة التاليأأأأأة: "لأأأأأن (251)السأأأأأوفيايت"

]تأ[أعتأأأأأأأأر  ]اجلماعأأأأأأأة[ ولأأأأأأأن تعأأأأأأأرت  الأأأأأأأدول األعضأأأأأأأاء فيهأ]أأأأأأأأا[ 
  (252)"بالحيانات ال  تنشف نتيجة للعدوان

وتتعلأ  املأادة احلاليأأة بالتزامأات الأأدول واملنظمأات الدوليأأة  (8)
يف  الة  دوث إ الل جسيم من دبل منظمة دولية بالتزاد ناشئ 
عن داعدة  مرة من القواعد العامة للقأانون الأدويل  ولأيس املقتأود 
هبأأأ و املأأأادة أن تسأأأتبعد وجأأأود التزامأأأات حتا لأأأة بالنسأأأبة ألشأأأخاه 

 أ ر     رين أو كيانات

__________ 

(249) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, I.C.J. 

Reports 2004, p. 136, at p. 200, para. 159  ( 3)أيضأاً الىلقأرة الىلرعيأة  انظأر
  163، الىلقرة 202-201من فقرة املنفوق، املرجع نىلسه، ه باء ودال 

 ( حأأأاء3)، الىلقأأأرة الىلرعيأأأة 163، الىلقأأأرة 202املرجأأأع نىلسأأأه، ه  (250)
 املرجأعمأن الىلتأو ،  160  وتأرد حأ و اللغأة نىلسأها يف الىلقأرة من فقرة املنفأوق

  200، ه نىلسه
(251) Bulletin of the European Communities, vol. 24, no. 12 

(1991), pp. 119–120  

(252) European Community, “Declaration on Yugoslavia and on 

the Guidelines on the Recognition of New States”, 16 December 1991 ،
  انظأر أيضأاً الو يقأة ILM, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487مستنسأخ يف 

A/46/804  املرف ، 
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 رابعالباب ال
 إ ماه الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية

بإعمأأأأال املسأأأأؤولية مأأأأن حأأأأ و املأأأأواد  الرابأأأأعيتعلأأأأ  البأأأأاب  (1)
الدوليأأأأأة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  وينقسأأأأأم حأأأأأ ا البأأأأأاب إىل فتأأأأألني، 

ملأواد املتعلقأة وسأؤولية الأدول عأن شأاريع امل إىل الأنمط العأاد ا أتناداً 
فالىلتل األول يتناول اال تجأاج   (253)دولياً األفعال غأ املشروعة 

  وال تشأأمل حأأ و بأأ لكباملسأأؤولية الدوليأأة وبعأأض املسأأامل املقرتنأأة 
األ أأأأة املسأأأامل املتعلقأأأة بسأأأبل االنتتأأأا  الأأأ  دأأأد تحأأأون متا أأأة 
أ ب عمأأأأأال املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة  أمأأأأأا الىلتأأأأأل الثأأأأأاين فيتنأأأأأاول التأأأأأدا

املضأأادة املتخأأأ ة حلمأأأل املنظمأأأة الدوليأأة املسأأأؤولة علأأأى الحأأأف عأأأن 
 أ املشروع وجرب الضرر  غالتتر  

يف املسأامل املتتألة بإعمأال املسأؤولية ، ينظأر يف ح ا املقادو  (2)
دوليأأة  املنظمأأات الباال تجأأاج وسأأؤولية  مأأن  يأأث عالدتهأأاالدوليأأة 

ا تجأأاج دولأأة اليأأة ملسأأفلة بالتأايل، فإنأأه رغأأم تنأأاول مشأأاريع املأأواد احلو 
سأأأأأأأؤولية، فإهنأأأأأأأأا ال تتنأأأأأأأاول املسأأأأأأأامل املتعلقأأأأأأأأة املأو منظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة ب

( 47  غأ أن أ د األ حاد )املادة (254)وسؤولية الدول باال تجاج
يشأأأأ إىل احلالأأأة الأأأ  تقأأأود فيهأأأا مسأأأؤولية دولأأأة أو أكثأأأر إىل جانأأأب 

  تهذا مسؤولية منظمة دولية أو أكثر عن الىلعل غأ املشروع

 الىلتل األول
 االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية

احتجــــاج الدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة  -42ما ة ال
 المضرو ة بالميؤولية 

ـــــة   ـــــة، بصـــــفت ا  ول ـــــة لو المنظمـــــة الدولي يحـــــق للدول
منظمـــة  وليـــة مضـــرو ة، لن تحـــت  بميـــؤولية منظمـــة  وليـــة  لو

 لخرى إ ا كان االلتزاع الذي ُخرق واجبا : 
تجــاه تلــر الدولــة لو تلــر المنظمــة الدوليــة  )ل(  

 بمفر ها؛ 
ــــدوه لو المنظمــــات  )ب(   تجــــاه مجمو ــــة مــــم ال

الدولية مم بين ا تلر الدولة لو تلر المنظمة الدولية، لو تجاه 
 المجتمع الدولي ككل، وكان خرق االلتزاع: 

يـؤثر بوجـ  خــاص  لـى تلــر الدولـة لو تلــر  ‘ 1‘ 
 المنظمة الدولية؛ لو 

__________ 

 37-35 ه ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب،2001 وليأأأة  (253)
  181-150و
  عليها( من التعلي  10، وال  يما الىلقرة )1انظر املادة  (254)

 ا طابع يغير جذ يا  مـم وضـع جميـع الـدوه  ‘ 2‘ 
ــــة والمنظمــــات  ــــي يكــــون الدولي األخــــرى الت

االلتــزاع واجبــا  تجاه ــا فيمــا يتعلــق بمواصــلة 
 الوفاء بااللتزاع. 
 التعلي 

ادد ح و املادة م  حي  لدولة أو منظمة دولية أن اأتج  (1)
 ح ا ضمناً  باملسؤولية بتىلتها دولة أو منظمة دولية مضرورة  ويعر

املبينة  اتاللتزاملاحل  يف مفالبة املنظمة الدولية املسؤولة باالمتثال 
  الثالثيف الباب 

 األشأأأأيع مأأأأن  أأأأاالتالأأأأة احلوتتنأأأأاول الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة )أ(  (2)
املسأأأأأؤولية  الأأأأأة دوليأأأأأة: ال اتمنظمأأأأألاملسأأأأأؤولية الناشأأأأأ ة بالنسأأأأأبة ل

أ أر  وىلردحأا   رق التأزاد واجأب جتأاو دولأة أو منظمأة دوليأة  عن
سأأأؤولية الأأأدول املتعلقأأأة و )أ(42وحأأأ و الىلقأأأرة الىلرعيأأأة تقابأأأل املأأأادة 

أن  ويبأأأأأأأأدو واضأأأأأأأأحاً   (255)األفعأأأأأأأأال غأأأأأأأأأ املشأأأأأأأأروعة دوليأأأأأأأأاً  عأأأأأأأأن
ميحأأأن  ا تجأأأاج دولأأأة باملسأأأؤولية بتأأأىلتها دولأأأة مضأأأرورة ال شأأأروط

لحون الحيان املسؤول دولة أ ر  أو منظمة دوليأة   تتباين تبعاً  أن
نأأأأوال، عنأأأأدما يقأأأأع علأأأأى منظمأأأأة دوليأأأأة التأأأأزاد جتأأأأاو امل حأأأأ اوعلأأأأى 
بأأد مأأن  ، فأأإن حأأ و املنظمأأة األ أأأة الحأأاىلردودوليأأة أ أأر   منظمأأة
باملسؤولية بتىلتها منظمة مضرورة احل  يف اال تجاج هلا أن  اعتبار

 يف  الة ادرق 
دوليأأأأأأة يف اال تجأأأأأأاج النظمأأأأأأة املقأأأأأأة اأأأأأأ  لواملمار أأأأأأة املتع (3)

التأأأأزاد واجأأأأب جتأأأأاو تلأأأأك املنظمأأأأة   أأأأرقباملسأأأأؤولية الدوليأأأأة بسأأأأبب 
مأأات  ووأأا أن املأأواد احلاليأأة اتز لالل الأأدول رقخبأأ أ ا أأاً  تتعلأأ  وىلردحأأا

تتنأأأاول املسأأأامل املتعلقأأأة باال تجأأأاج وسأأأؤولية الأأأدول، فأأأإن حأأأأ و  ال
زامأات الأأ  بتأأورة غأأ مباشأأرة  وااللت إالحنأا اأألة  هلأا املمار أة لأأيس

حأي التزامأات مىلروضأة ووجأب ادرق وال  تشأ إليها املمار ة طاهلا 
معاحأأأأأدة أو داعأأأأأدة مأأأأأن القواعأأأأأد العامأأأأأة للقأأأأأانون الأأأأأدويل  ويف حأأأأأ ا 
 أالسأأأياق األ أأأأ أفتأأأت حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة، يف الىلتأأأو  املتعلقأأأة بأأأ

رفأأأأع مأأأأن الثابأأأأت أن للمنظمأأأأة أحليأأأأة "بأأأأفن  ،التعأأأأويض عأأأأن األضأأأأرار
الأأدول كمأأا أنأأه يف  أياق  أأرق   (256)"علأأى التأأعيد الأدويل دعأاو 

تأأو ى  ،وقتضأأى القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويلاملىلروضأأة لتزامأأات لال
التعأأأأأأأويض تقأأأأأأأدمي ألمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة للتعويضأأأأأأأات اجملأأأأأأأس إدارة جلنأأأأأأأة 

 يلحأ  مباشرضرر أو أذ   أ أو  مباشرة،يتتل بف   سارة  فيما"
غأأأأ  وا تاللأأأهغأأزو العأأأراق لاحلحومأأات أو املنظمأأأات الدوليأأأة نتيجأأأة ب

 مأنح فريأ  املىلوضأني وعلى ح ا األ أاس،  (257)"املشروعني للحويت
، بتأأىلتها منظمأأات دوليأأةدت اأأرا ة درب ُ أأ تعويضأأات لعأأدة كيانأأات

__________ 

 35ه  اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ،2001 وليأأأأة  (255)
  155-151و

(256) Reparation for Injuries  185-184 ه(، أعالو 19 احلاشية)انظر  
  34، الىلقرة S/AC.26/1991/7/Rev.1 الو يقة (257)
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حأي: كانت تلك الحيانأات ، و املفالبات ال  ددمتهاعلى  بناءً وذلك 
واملؤ سة العربية لضأمان اال أتثمار، واملركأز املعهد العريب للتخفيط، 

العأأأأريب للبحأأأأوث الرتبويأأأأة لأأأأدول ادلأأأأيج، والتأأأأندوق العأأأأريب لإلنأأأأاء 
االدتتاد  واالجتمأاعي، ومؤ سأة إنتأاج الأربامج التلىلزيونيأة املشأرتكة 

  (258)لدول ادليج العربية، ومنظمة املدن العربية
الأأدول عأأن ولية املتعلقأأة وسأأؤ )ب( 42إىل املأأادة  وا أأتناداً  (4)

للدولأة أن اأتج باملسأؤولية  أيضأاً  حيأ ، األفعال غأأ املشأروعة دوليأاً 
جتأأأأاو  الأأأأ    أأأأرق واجبأأأأاً  االلتأأأأزاد إذا كأأأأاندولأأأأة مضأأأأرورة  ابتأأأأىلته

جمموعة من الدول أو جتاو اجملتمع الدويل كحل، وكان  رق االلتزاد 
ذا طأأأأابع ]   [  ‘2‘ [أو]ميأأأأس بوجأأأأه  أأأأاه تلأأأأك الدولأأأأة؛  ‘1"‘

 مودأأف مجيأأع الأأدول األ أأر  الأأ  يحأأون االلتأأزاد واجبأأاً  جأأ رياً يغأأأ 
ويأأأورد التعليأأأ    (259)"جتاحهأأأا فيمأأأا يتعلأأأ  ووااأأألة الوفأأأاء بأأأااللتزاد

للىل أأة األوىل حأو مثأال دولأأة  أا لية تتأأف ر  املتتأل هبأ و املأأادة مثأاالً 
ويضرب ؛ (260)بتىلة  ااة خبرق التزاد متعل  بتلوث أعايل البحار

أ  معاحأأدة "ال طأر  يف معاحأدة لنأزع السأالا أو للىل أة الثانيأة مثأ
كأأل   ]بأأأ[أداءبالىلعأأل  [مشأأروطاً ]أ أأر  يحأأون أداء كأأل طأأر  فيهأأا 

  (261)متفلباً هل ا األداء"طر  من األطرا  األ ر  و 
ما متأس الأدول، حأي  ال  نادراً  ،ادروداتح ا النوع من و  (5)

ة  غأأ أن هتأم املنظمأات الدوليأبدرجأة أكأرب  رودات من املستبعد 
ميحنه أن يستبعد أن تقأود منظمأة دوليأة بارتحأاب  أرق  أن املرء ال

منظمأأأأة دوليأأأأة  وأن حيأأأأ  لدولأأأأة أو ،ينأأأأدرج يف حأأأأ و الىل أأأأة أو تلأأأأك
اال تجأأأأأأاج باملسأأأأأأؤولية بتأأأأأأىلتها دولأأأأأأة أو منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة  مأأأأأأ ٍ عند

إمحانيأأأة احلاليأأة مضأأرورة  ولأأ لك فأأأإن األفضأأل أن تأأدرج يف املأأأادة 
وذلأأأك  ،دوليأأأةالنظمأأأة امل دوليأأأة وسأأأؤولية ا تجأأأاج دولأأأة أو منظمأأأة

بتأىلتها دولأأة أو منظمأأة دوليأأة مضأرورة يف  أأرو  حتا لأأة  وحأأ ا مأأا 
  ‘2‘و ‘1‘)ب( ةالىلرعي ةز عليه يف الىلقر نُ 
ولأأأأ ن كانأأأأت الىلقأأأأرة اال أأأأتهاللية مأأأأن حأأأأ و املأأأأادة تشأأأأأ  (6)
عأأأأأأز  إىل أن ، فأأأأأإن ذلأأأأأأك يُ  "مسأأأأأؤولية منظمأأأأأأة دوليأأأأأة أ أأأأأأر " إىل

دوليأأأأأة النظمأأأأأة املدولأأأأأة أو اليتنأأأأأاول يف  ن وا أأأأأد ا تجأأأأأاج  الأأأأأنز
ىل منظمأأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأأة إباملسأأأأأأأأأؤولية  ولأأأأأأأأأيس القتأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأن ا شأأأأأأأأأارة 

يحأأون  والتضأأار فيهأأا إ أأد  الأأدول ا أأتبعاد احلالأأة الأأ   "أ أأر "
حأأأأي املنظمأأأأة املسأأأأؤولة    -ونظمأأأأة دوليأأأأة وا أأأدة  إالمتعلقأأأأاً األمأأأر 
يف نىلأأأأأس  "دوليأأأأأةالظمأأأأأة ن"املوإىل  "دولأأأأأة"الأن ا شأأأأأارة إىل  كمأأأأأا
ا تمأال أن يحأون مأن حلقأه نىلأي  يعأر ضأمناً  اال تهاللية ال الىلقرة

__________ 

تقريأأأأأأر وتواأأأأأأيات فريأأأأأأ  املىلوضأأأأأأني بشأأأأأأفن الدفعأأأأأأة الساد أأأأأأة مأأأأأأن  (258)
  371-213، الىلقرات (S/AC.26/2002/6) "1-واو"املفالبات من الىل ة 

 35، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (259)
  155-151و
  (12)، الىلقرة 154 هاملرجع نىلسه،  (260)
  (13)املرجع نىلسه، الىلقرة  (261)

أكثر من دولة أو منظمأة  الضرر من نىلس الىلعل غأ املشروع دولياً 
 دولية وا دة 

، فأإن ا شأارة الأواردة يف الىلقأرة الىلرعيأة ذاتأه وعلأى املنأوال (7)
 تعأر ضأمناً  ال "يأةجمموعة من الدول أو املنظمات الدول")ب( إىل 

مأأأن الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة  بالضأأأرورة أن تشأأأمل اجملموعأأأة كأأأالً 
أنأأأأأه ينبغأأأأأي تعأأأأأدد الأأأأأدول أو املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  وححأأأأأ ا فأأأأأإن  وأ

احلاالت التالية: احلالة ال  يحون فيها  إدراجاملقتود من النز حو 
علأأأأأى املنظمأأأأة الدوليأأأأأة املسأأأأؤولة جتأأأأأاو  االلتأأأأزاد الأأأأ    أأأأأرق واجبأأأأاً 

جتأاو جمموعأة مأن  موعة من الدول؛ واحلالة ال  يحون فيهأا واجبأاً جم
جتأأأاو جمموعأأأة  املنظمأأأات األ أأأر ؛ واحلالأأأة الأأأ  يحأأأون فيهأأأا واجبأأأاً 

أكثأأر مأأن مأأن الأأدول واملنظمأأات، لحأأن لأأيس بالضأأرورة  تشأأمل كأأالً 
  وا دة من أ  منهما

اإلبـــــالغ بمطالبـــــة الدولـــــة لو المنظمـــــة  -43المـــــا ة 
 الدولية المضرو ة 

تقــوع الدولــة لو المنظمــة الدوليــة المضــرو ة التــي   -1 
 تحت  بميؤولية منظمة  ولية لخرى بإبالغ تلر المنظمة بمطالبت ا. 

يجــوز للدولــة لو المنظمــة الدوليــة المضــرو ة   -2 
 لن تحد  بشكل خاص: 

التصرف الذي ينبغـي لن تتبع  المنظمـة الدوليـة  )ل(  
 ع إ ا كان ال يزاه ميتمرا ؛ الميؤولة لوقف الفعل غير المشرو 

الشــكل الــذي ينبغــي لن يتخــذه الجبــر وفقــا   )ب(  
 ألحكاع الباب الثالث. 

 التعلي 
سأأأؤولية الأأأدول عأأأن املتعلقأأأة و 43حأأأ و املأأأادة تقابأأأل املأأأادة  (1)

باملفالبأأأة  بأأأا بالغ يتعلأأأ  وفيمأأأا  (262)األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً 
ملنظمأأأة دوليأأأة، فلأأأن يحأأأون مثأأأة  أأأبب لال تجأأأاج باملسأأأؤولية الدوليأأأة 

اأأتج دولأأة  الأأ  تسأأر  عنأأدما يأأ كر لتأأو ي طرامأأ  خمتلىلأأة عأأن تلأأك
مضرورة وسؤولية دولة أ ر   وعالوة على ذلك، فأإن القاعأدة ذاهتأا 

  واء كان الحيان احملتج باملسؤولية دولة أو منظمة دولية   ،تسر 
 و الشأأأأأأحل الأأأأأأ   ينبغأأأأأأي أن يتخأأأأأأأ 1اأأأأأأدد الىلقأأأأأأرة  وال (2)

اال تجأأأأاج باملسأأأأؤولية  وكأأأأون الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة احملتجأأأأأة 
، أن ادد بعض العناار، 2إىل الىلقرة  باملسؤولية جيوا هلا، ا تناداً 

يعأأأر  ، ال"الشأأأحل الأأأ   ينبغأأأي أن يتخأأأ و اجلأأأرب"وبتأأأىلة  ااأأأة 
 أن املنظمة الدولية املسؤولة ملزمة بالتقيد بتلك املوااىلات  ضمناً 

__________ 

  156-155و 36ه املرجع نىلسه،  (262)
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تشأأأ إىل املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة  1انأأت الىلقأأرة ولأأ ن ك (3)
، يلأأأأأزد يعأأأأأر أنأأأأأه ، فأأأأأإن حأأأأأ ا ال"منظمأأأأأة دوليأأأأأة أ أأأأأر "بتأأأأأىلتها 
يزيد  يحون الحيان احملتج باملسؤولية دولة، أن يتعل  األمر وا عندما

 على منظمة دولية وا دة  
دوليأة النظمأة املدولأة أو "الورغأم أن حأ و املأادة تشأأ إىل  (4)
مأأأأن  5إىل الىلقأأأأرة  ا أأأأتناداً القاعأأأأدة ذاهتأأأأا تسأأأر ،  فأأأأإن، "ةضأأأرور امل

حيأأأ  لدولأأأة أو منظمأأأأة  عنأأأدما باملفالبأأأأة ا بأأأالغ، علأأأى 48املأأأادة 
منظمأأأأة دوليأأأأة  دوليأأأأة أن اأأأأتج باملسأأأأؤولية دون أن تحأأأأون دولأأأأة أو

   42مضرورة يف إطار التعريف الوارد يف املادة 

 المطالبات مقبولية  -44الما ة 
ال يجـــــــــوز للدولـــــــــة المضـــــــــرو ة لن تحـــــــــت    -1 

بميؤولية المنظمة الدولية إ ا لـم تقـدفع المطالبـة وفقـا  للقوا ـد 
 الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنيية المطالبات. 

إ ا انطبقـــ   لـــى المطالبـــة قا ـــدة اســـتنفا    -2 
، ال يجـوز للدولـة لو المنظمـة الدوليـة المحليـةسبل االنتصـاف 

ـــــــة لخــــــرى إ ا  المضـــــــرو ة لن تحــــــت  بميــــــؤولية منظمــــــة  ولي
ُتيــــتنفد جميــــع ســــبل االنتصــــاف المتــــوافرة والفعالــــة التــــي  لـــم

 تتيح ا هذه المنظمة. 
 التعلي 

سأأأؤولية الأأأدول عأأأن املتعلقأأأة و 44حأأأ و املأأأادة تقابأأأل املأأأادة  (1)
 املفالباتتتعل  وقبولية بعض حي و   (263)األفعال غأ املشروعة دولياً 

الدول أو املنظمات الدولية عند اال تجاج باملسؤولية  تقدمهاال  دد 
لقاعدة لال  ختضع املفالبات  1الدولية ملنظمة دولية  وتتناول الىلقرة 

ال  باملفالبات تتعل   2، يف  ني أن الىلقرة املفالباتاملتعلقة تنسية 
 تسر  عليها داعدة  بل االنتتا  احمللية 

لأأأأأأى الأأأأأأدول املمار أأأأأأة شأأأأأأرط يسأأأأأأر  عاملفالبأأأأأأات وجنسأأأأأأية  (2)
باحلمايأأأأة  ةاملتعلقأأأ املأأأوادمأأأن  1املأأأادة رغأأأم أن للحمايأأأة الدبلوما أأأية  و 

عأأأر  الأأأ  اعتمأأأدهتا اللجنأأأة يف دورهتأأأا الثامنأأأة وادمسأأأني تالدبلوما أأأية 
عأأن " يتعلأأ  با تجأأاج دولأأة وسأأؤولية دولأأة أ أأر  تلأأك املؤ سأأة فيمأأا

عأأأأأي ضأأأأأرر ناشأأأأأئ عأأأأأن فعأأأأأل غأأأأأأ مشأأأأأروع دوليأأأأأاً حَلِأأأأأ  بشأأأأأخٍز طبي
، فأأأأإن حأأأأ ا التعريأأأأف دأأأأد وضأأأأع "اعتبأأأأار  مأأأأن رعايأأأأا الدولأأأأة األوىل أو
واالكتىلأأاء با شأأارة إىل العالدأأات بأأني   (264)د"ألغأأراض مشأأاريع املأأوا"

بالنظر إىل أن احلماية الدبلوما ية تحون عموماً ذات مىلهود أمر الدول 

__________ 

  157-156و 36ه املرجع نىلسه،  (263)
  49، الىلقرة 27ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية  (264)

غأأأأأ أن احلمايأأأأة الدبلوما أأأأية ميحأأأأن أن   (265)اأأأألة يف ذلأأأأك السأأأأياق
إ أأد   تقأأود مأأثالً  ، عنأأدمادوليأأة أيضأاً ال اتنظمأأاملدولأأة جتأأاو المتار أها 

بنشر دوات يف إدليم دولأة ويىلضأي تتأر  تلأك القأوات إىل املنظمات 
 ووجب القانون الدويل فيما يتعل  وعاملة األفراد دامم  رق اللتزاد 

لقبأأأأأول  والشأأأأأرط القاضأأأأأي بأأأأأفن يحأأأأأون الشأأأأأخز مواطنأأأأأاً  (3)
يف  املقتأأأأأبسيف التعريأأأأف  بالىلعأأأأل مناً احلمايأأأأة الدبلوما أأأأية وارد ضأأأأأ

 3مأأن املأأادة  1يف الىلقأأرة ذلأأك الشأأرط اأأي  دأأد الىلقأأرة السأأابقة  و 
الدولأأة الأأ  حيأأ  ": علأأى النحأأو التأأايلاملتعلقأأة باحلمايأأة الدبلوما أأية 

  (266)"هلا حتار ة احلماية الدبلوما ية حي دولة اجلنسية
دول الأأأأة ومار أأأ مأأأن حأأأأ و املأأأادة إال 1تتعلأأأ  الىلقأأأرة  وال (4)

ضأأأأد  مفالبأأأأةعنأأأأدما تقأأأأدد منظمأأأأة دوليأأأأة فللحمايأأأأة الدبلوما أأأأية  
يسأأأأأأأر  أ  شأأأأأأأرط متعلأأأأأأأ  باجلنسأأأأأأأية   منظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة أ أأأأأأأر ، ال

دولة، أفتأت حمحمأة اليتعل  با تجاج منظمة دولية وسؤولية  وفيما
لة فمسأأ"بأفن  التعأويض عأأن األضأرار بشأفنالعأدل الدوليأة يف فتواحأأا 

  (267)املفالبة"الة هلا وقبولية  اجلنسية ال
ا تنىلاد  بل االنتتأا  احملليأة   بقاعدة 2 الىلقرةوتتعل   (5)

املفالبأأات تسأأر  حأأ و القاعأأدة علأأى  ووقتضأأى القأأانون الأأدويل، ال
علأأأأأى  املتعلقأأأأأة باحلمايأأأأأة الدبلوما أأأأأية فحسأأأأأب، بأأأأأل تسأأأأأر  أيضأأأأأاً 

داعأأدة تسأر     وال(268) قأأوق ا نسأانبأا رتاد املتعلقأة املفالبأات 
عنأأأأدما ، (269)االنتتأأأأا  احملليأأأأة يف  الأأأأة احلمايأأأأة الو يىليأأأأة  أأأأبل

__________ 

 لتأأت حمحمأأة العأأدل الدوليأأة يف  ويف  أأياق نأأزاع بأأني دولتأأني أيضأأاً  (265)
)مجهوريأأة غينيأأا  اأأاديو ديأأالو وأمحأأد حمهأأا بشأأفن الأأدفوع االبتداميأأة يف دضأأية 

 ةاملتعلقأأأأ 1أن التعريأأأأف الأأأأوارد يف املأأأأادة  إىل مجهوريأأأأة الحونغأأأأو الدميقراطيأأأأة(ضأأأأد 
 Ahmadou Sadio Diallo" )القأانون الأدويل العأريف" ية يعحس ماباحلماية الدبلو 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 599, para. 39  )
  www.icj-cij.org: ونز احلحم متاا على املودع الشبحي التايل

  49، الىلقرة 27ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية  (266)
(267) Reparation for Injuries  186، ه أعالو( 19)انظر احلاشية  
 A. A. Cançado Trindade, The Application of بتأىلة  ااأةانظأر  (268)

the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: 

its Rationale in the International Protection of Individual Rights, Cambridge 

University Press, 1983, pp. 46–56; C. F. Amerasinghe, Local Remedies in 

International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, pp. 64–75; 

and R. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, 

Torino, Giappichelli, 2004  ا أتنىلاد  أبل االنتتأا   علأى ويركأز حأؤالء الحتأاب
  قوق ا نسان  املستندة إىل معاحدات باملفالباتاحمللية فيما يتعل  

 :تني التأأأأأأأأأأأأأاليتنيعلأأأأأأأأأأأأأى حأأأأأأأأأأأأأ و النقفأأأأأأأأأأأأأة يف الدرا أأأأأأأأأأأأأ مت التفكيأأأأأأأأأأأأأد (269)
Amerasinghe, Principles of the Institutional Law… املرجأأع املأأ كور ،

 J. Verhoeven, “Protection؛ و484 أعأأأأأالو(، ه 100)احلاشأأأأأية 

diplomatique, épuisement des voies de recours internes et juridictions 

européennes”, Droit du pouvoir, pouvoir du droit – Mélanges offerts à 

Jean Salmon, Brussels, Bruylant, 2007, p. 1511, at p. 1517  
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أو وكالمهأأأا تتتأأر  منظمأأة دوليأأة مأأن أجأأأل محايأأة أ أأد مو ىليهأأا 
 املنظمأة جيأوا هلأا أن تأدرج أيضأاً رغأم أن فيما يتعلأ  بفدامأه مهامأه، 

أو األشأخاه  الشأخز املتضأررالضرر الأ   تحبأدو مفالبتها "يف 
حمحمأة العأدل الدوليأة  ذكرته ، على غرار مان  الله"ماملستحقون 
   (270)التعويض عن األضرار بشفنيف فتواحا 

ودأأف ضأأرورة ت، توعنأأدما تحأأون اجلهأأة املسأأؤولة منظمأأة دوليأأة (6)
ومأأأأع كونأأأأأه   املفالبأأأأأةا أأأأتنىلاد  أأأأبل االنتتأأأأأا  احملليأأأأة علأأأأأى  أأأأرو  
أن  اجأأأأة إىل  ، فإنأأأأه المىلهومأأأأاً أن الشأأأأرط يسأأأأر  يف  أأأأاالت معينأأأأة

مأأأ  تسأأأر  داعأأأدة  أأأبل االنتتأأأا  اديأأأداً أدق دد يف حأأأ ا املقأأأاد حُيأأأ
تعلأأ  وعاملأأة ت املفالبأأة الأأ احملليأأة  ولعأأل مأأن احلأأاالت الواضأأحة  الأأة 

   أل أأأأأأد األدأأأأأأاليم أ نأأأأأأاء إدارهتأأأأأأا مأأأأأأا دوليأأأأأأة لىلأأأأأأردإ أأأأأأد  املنظمأأأأأأات ال
يتعلأأأأأأ  بسأأأأأأبل  ا أأأأأأتج بقاعأأأأأأدة  أأأأأأبل االنتتأأأأأأا  احملليأأأأأأة فيمأأأأأأا كمأأأأأأا

ورد  ة دا أل االاأاد األورويب  ومأن أمثلأة املمار أة مأاقاممأالنتتا  الا
با أأم كافأأة الأأدول األعضأأاء يف االاأأاد األورويب املأأدير أدىل بأأه يف بيأأان 

العأأاد للأأدامرة القانونيأأة للمىلوضأأية األوروبيأأة أمأأاد جملأأس منظمأأة الفأأأان 
يتعلأأأ  بنأأأزاع بأأأني تلأأأك الأأأدول والواليأأأات املتحأأأدة  املأأأدين الأأأدويل فيمأأأا

تأأدابأ املتخأأ ة للحأأد مأأن الضوضأأاء النامجأأة عأأن الفأأامرات  خبتأأوه ال
الواليأأأات مفالبأأأة فقأأأد ادعأأأت الأأأدول األعضأأأاء يف االاأأأاد األورويب أن 

 املىلوضأأأأيةألن  أأأأبل االنتتأأأأا  املتعلقأأأأة بالمحأأأأة  ةاملتحأأأأدة غأأأأأ مقبولأأأأ
 دأأأأابالً "تسأأأأتنىلد، إذ كأأأأان التأأأأدبأ  نأأأأ اك  موضأأأأع ادأأأأال  مل ةاألوروبيأأأأ

الوطنيأأأأأأة للأأأأأأدول األعضأأأأأأاء يف االاأأأأأأاد األورويب للفعأأأأأأن أمأأأأأأاد احملأأأأأأاكم 
إىل أنأأأه،  أأأواًء   حأأأ و املمار أأأة  وتشأأأأ (271)"وحمحمأأأة العأأأدل األوروبيأأأة
أد مت إىل الأأأدول األعضأأأاء يف االاأأأاد األورويب  كانأأأت املفالبأأأة موجهأأأةً 

 أأأأأبل  دا أأأأأتنىلايُشأأأأأرتَط  ،سأأأأأؤولية االاأأأأأاد األورويباال تجأأأأأاج فيهأأأأأا و
  د األورويباالنتتا  القاممة يف االاا

علأأأى األدأأأأل،  مأأأأن  يأأأث املبأأأدأ، الُحتّأأأابودأأأد أدأأأر أغلبيأأأة  (7)
 املوجهأةباملفالبات يتعل   فيما احمللية ضرورة ا تنىلاد  بل االنتتا 

ا  أل االنتتأأأأأ بأأأأ"م أن متأأأأفلح أورغأأأأ  (272)دوليأأأأةالنظمأأأأة امل ضأأأأد
__________ 

(270) Reparation for Injuries  184، ه أعالو( 19)انظر احلاشية  
الأأ   البيانأأات والتعليقأأات الشأأىلوية علأأى رد الواليأأات املتحأأدةانظأأر  (271)

تشأأأأأأأأأأأأرين  15 واملؤر أأأأأأأأأأأأة ،دأأأأأأأأأأأأدمتها الأأأأأأأأأأأأدول األعضأأأأأأأأأأأأاء يف االاأأأأأأأأأأأأاد األورويب
، أمأأأأأاد جملأأأأأس منظمأأأأأة الفأأأأأأان املأأأأأدين الأأأأأدويل ووجأأأأأب 2000الثأأأأأاين/نوفمرب 

( بشأأأأفن ادأأأأال  مأأأأع الواليأأأأات 7782/2دواعأأأأدحا لتسأأأأوية ادالفأأأأات )الو يقأأأأة 
كأانون   7املتحدة الناشئ يف إطار اتىلادية الفأان الدويل املربمة يف شيحاغو يف 

، اجمللأأأأد الثأأأأأاين 2004  وليأأأأة  انظأأأأر أيضأأأأاً 15، ه 1944األول/ديسأأأأمرب 
  18امللح  املرف ، ، A/CN.4/545الو يقة (، األول)اجلزء 

 املفالبأاتأدر عدة مؤلىلني  ريان داعدة  بل االنتتا  احملليأة علأى  (272)
 100، املرجع امل كور )احلاشية Ritterال  توجهها الدول إىل املنظمات الدولية: 

 P. De Visscher, “Observations sur le fondement؛ و455-454 أعالو(، ه

et la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l’Organisation des 

Nations Unies”, Revue de droit international et de droit comparé, vol. 40 

(1963), p. 165, at p. 174؛ وSimmonds 100، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية 

دو غأ مالمم يف ح ا السياق، ألنه أيب دد (”local remedies“" )ةأاحمللي
يبدو إىل  بل االنتتا  املتا ة يف إدليم الحيان املسؤول،  يشأ فيما
يف النتأأأأأوه ا نحليزيأأأأأأة باعتبأأأأأأارو  فتأأأأأئ يسأأأأأأتخدد عمومأأأأأأاً  فإنأأأأأه مأأأأأأا
   2يف الىلقرة  أدرج هب و التىلة أيضاً دد و  متختتاً  متفلحاً 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول  44وعلأأأى غأأأرار مأأأا ورد يف املأأأادة  (8)
، فإن شأرط ا أتنىلاد  أبل االنتتأا  عة دولياً عن األفعال غأ املشرو 

املتا أأأأأأة  الدا ليأأأأأأة أأأأأأبل االنتتأأأأأأا  "احملليأأأأأأة متودأأأأأأف علأأأأأأى وجأأأأأأود 

                                                                                                       

أعأأأأأأأأالو(،  100، املرجأأأأأأأأع املأأأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأأأية Amrallah؛ و238 أعأأأأأأأأالو(، ه
 L. Gramlich, “Diplomatic protection against acts of؛ و67 ه

intergovernmental organs”, German Yearbook of International Law, vol. 

27 (1984), p. 386, at p. 398 بتىلة مبدمية أكثر(؛ و(H. G. Schermers and N. 

M. Blokker, International Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd 

rev. ed., The Hague, Nijhoff, 1995, pp. 1167–1168, para. 1858؛ وKlein, La 

responsabilité des organisations internationales… املرجأأأأع املأأأأ كور ،
، املرجأأأأأأأع املأأأأأأأ كور Pitschasومأأأأأأأا يليهأأأأأأأا؛ و 534 أعأأأأأأأالو(، ه 100 )احلاشأأأأأأأية
 K. Wellens, Remedies against؛ و250 أعأأأالو(، ه 100)احلاشأأأية 

International Organisations, Cambridge University Press, 2002, pp. 66–

 G. Thallinger, “The rule of exhaustion of local remedies in theو؛ 67

context of the responsibility of international organizationsˮ, Nordic Journal 

of International Law, vol. 77 (2008), pp. 401 et seq رابفأة القأانون عربأت أ  و
 ،يف تقريرحأأأأا النهأأأأامي بشأأأأفن مسأأأأاءلة املنظمأأأأات الدوليأأأأة ذاتأأأأه عأأأأن الأأأأرأ الأأأأدويل 

International Law Association, Report of the Seventy-first Conference… 
أن داعأأأأأدة  أأأأأبل  Eagletonوارتأأأأأف    213 أعأأأأأالو(، ه 100)انظأأأأأر احلاشأأأأأية 

ضأأد األمأأم املتحأأدة، ال لشأأيء  ةموجهأأ مفالبأأةاالنتتأأا  احملليأأة ال تسأأر  علأأى 
 االنتتأأا ‘لأأأ ملتحأأدة لأأيس هلأأا نظأأاد دضأأامي أو و أأامل أ أأر  "األمأأم ا أن أأو  
 C. Eagleton, “International"، من دبيل تلك ال  تتعهدحا الدول عادة ،‘احمللي

organization and the law of responsibility”, Recueil des cours de 

l’Académie de droit international de La Haye, 1950-I, vol. 76, p. 323, at p. 

تعويض ضأأأأأد بأأأأأال مفالبأأأأأةقأأأأدد تُ عنأأأأأدما "أنأأأأأه  Cançado Trindadeوال أأأأظ   395
ميحن أن يتفور يف حُهنا القانون  بَيَد أنمنظمة دولية، ال يستبعد تفبي  القاعدة، 

 A. A. Cançado Trindade, “Exhaustion of local remedies "،احأات خمتلىلأةاجت

and the law of international organizations”, Revue de droit international et 

de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57, No. 2 (1979), p. 81, at p. 

مىلأأأأادو أن داعأأأأدة  أأأأبل االنتتأأأأا  احملليأأأأة ن رأ  عأأأأ Pérez Gonzálezوأعأأأأرب   108
 ،”…Pérez González, “Les organisations internationales ،ينبغأأي أن تفبأأ  ورونأأة

فارتف  أنه ملا  Amerasinghe أما  71أعالو(، ه  100املرجع امل كور )احلاشية 
مأن " ، فإنه"على األفراد عموماً  الواليةتىلتقر إىل  لفات "كانت املنظمة الدولية 
  منا أأأأبة دا ليأأأأةانتتأأأأا    أأأأبلتأأأأوفر  كأأأأان بإمحاهنأأأأا أناملشأأأأحوك فيأأأأه مأأأأا إذا  

يتأأأأأعب تتأأأأأور الحيىليأأأأأة الأأأأأ   أأأأأتفب  هبأأأأأا داعأأأأأدة  أأأأأبل االنتتأأأأأا   وححأأأأأ ا،
املرجأع املأ كور  ،…Amerasinghe, Principles of the Institutional law "،احملليأة

عأأأأرب عنأأأأه أُ كأأأأان دأأأأد الأأأأ     ،وحأأأأ ا الأأأأرأ  ؛486أعأأأأالو(، ه  100)احلاشأأأأية 
يف املؤلَّأأأف  Vacas Fernández أيأأأدو أيضأأأاً ذاتأأأه، الفبعأأأة األوىل مأأأن الحتأأأاب  يف

 F. Vacas Fernández, La responsabilidad internacional de Nacionesالتايل: 

Unidas: fundamento y principales problemas de su puesta en práctica, 

Madrid, Dykinson, 2002, pp. 139–140.  
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  ودأد اأاغت اللجنأة حأ ا الشأرط بقأدر أكأرب مأن التىلتأيل "والىلعالة
لحأأأأأن ، (273)ني باحلمايأأأأأة الدبلوما أأأأأيةتأأأأأاملتعلق 15و 14يف املأأأأأادتني 

  كافياً   األكثر ادتضاباً  الوافدد يحون احلالية ألغراض املواد 
ولأأ ن كأأأان مأأأن الأأأوارد أن يقتتأأأر وجأأأود  أأأبل االنتتأأأا   (9)

عأأأأدد حمأأأأدود مأأأأن الىلعالأأأأة املتا أأأأة دا أأأأل املنظمأأأأات الدوليأأأأة علأأأأى 
، بإشأأأأارهتا إىل  أأأأبل 2الىلقأأأأرة القتأأأأد مأأأأن املنظمأأأأات فقأأأأط، فأأأأإن 

 أأأأبل  أيضأأأأاً تشأأأأمل أن  ،"الأأأأ  تتيحهأأأأا حأأأأ و املنظمأأأأة"االنتتأأأأا  
مأأأأأأاد حي أأأأأأات التححأأأأأأيم أو احملأأأأأأاكم الوطنيأأأأأأة االنتتأأأأأأا  املتا أأأأأأة أ

دأأد دبلأأت املعنيأأة اهلي أأات ا داريأأة عنأأدما تحأأون املنظمأأة الدوليأأة  أو
املحأأأان يأأأؤ ر  ودأأأد  املفالبأأأاتبأأأالنظر يف  تلأأأك اجلهأأأات ا تتأأأاه
 يتعل  بالىلرد املعر   بل االنتتا  على فعاليتها فيما املتا ة فيه

لأأيس القتأأد مأأن مأأا ورد يف أ حأأاد أ أأر ، غأأرار وعلأأى  (10)
ا أأأأأتبعاد جأأأأأواا  2يف الىلقأأأأأرة  "أ أأأأأر "ا شأأأأأارة إىل منظمأأأأأة دوليأأأأأة 

منظمأأة دوليأأة مأأا عنأأدما ال يتعلأأ  األمأأر  ضأأداال تجأأاج باملسأأؤولية 
   بف  منظمات دولية أ ر   واحا

عندما اتج باملسأؤولية، وجاحتها  2للىلقرة ك لك يحون  (11)
أو املنظمأأأأة  الدولأأأأة، دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة غأأأأأ 48للمأأأأادة  وفقأأأأاً 

 48من املأادة  5يف الىلقرة  هل ا السبب الدولية املضرورة  ودد أشأ
  44من املادة  2إىل الىلقرة 

 سقو  الحق في االحتجاج بالميؤولية  -45الما ة 
 ال يجوز االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية:  
ـــــــة  )ل(   ـــــــة لو المنظمـــــــة الدولي ـــــــ  الدول إ ا تنازل

 المضرو ة تنازال  صحيحا   م المطالبة؛ 
إ ا ا ُتبــــــر لن الدولــــــة لو المنظمــــــة الدوليــــــة  )ب(  

المضــرو ة، بيــبب تصــرف ا، قــد وافقــ  موافقــة  صــحيحة  لــى 
 سقو  حق ا في تقديم المطالبة. 
 التعلي 

سأؤولية و ةاملتعلقأ 45املادة  ايغت ح و املادة على َنَس  (1)
، مأأع اال تعاضأأة عأأن  (274)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

إضافة يف الىلقرة اال تهاللية و  "دوليةالنظمة "املبعبارة  "دولةكلمة "
 يف الىلقرتني الىلرعيتني )أ( و)ب(  "أو املنظمة الدولية"عبارة 

ومن الواضح أن  قوط    دولأة مضأرورة يف اال تجأاج  (2)
باملسأأؤولية دلمأأا يتودأأف علأأى مأأا إذا كأأان الحيأأان املسأأؤول دولأأة أو 

املنظمأة الدوليأة  اعتبأارمن  يث املبدأ ينبغي ك لك منظمة دولية   
__________ 

  29ه ، 49الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية  (273)
 36ه ، والتتأأأأويب ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(2001 وليأأأأة  (274)
  160-157و

علأأأى  املوافقأأأةأو املفالبأأأة عأأأن  مأأأن جيأأأوا لأأأه التخلأأأييف وضأأأع أيضأأأاً 
باملال ظة أن السمات  ن اجلديرأن م  غأ ها قوط احل  يف تقدمي

اديأأأأأد اجلهأأأأأاا عمومأأأأأاً ادااأأأأأة باملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة يتعأأأأأ ر معهأأأأأا 
 تإذا كانأأ با أأم املنظمأأة وتقأأدير مأأااملفالبأأة املخأأتز بالتنأأاال عأأن 

مأأن جانأأب املنظمأأة  وعأأالوة علأأى ذلأأك، دأأأد دأأد اأأدرت  املوافقأأة
 أطأول مأأن اً دوليأة ودتأالنظمأة املمأن جانأأب  اأدور املوافقأةيسأتغرق 

 من جانب الدول  لتدورحاالودت الحايف عادة 
أن  علأأأأأى وتأأأأأنز الىلقرتأأأأأان الىلرعيتأأأأأان )أ( و)ب( اديأأأأأداً  (3)

 أأأأأأأأقوط احلأأأأأأأأ  يف اال تجأأأأأأأأاج يسأأأأأأأأتتبعان  ال املوافقأأأأأأأأةالتنأأأأأأأأاال أو 
  ة"اأأأحيح" التنأأاال "اأأأحيحاً" أو املوافقأأة إذا كأأأان باملسأأؤولية إال
، فأأأأأأإن احلاليأأأأأأةمأأأأأأن املأأأأأأواد  19املأأأأأأادة  التعليأأأأأأ  علأأأأأأىوكمأأأأأأا ورد يف 

تعاجلهأأأا دواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ‘يشأأأأ إىل مسأأأامل "املتأأأفلح  حأأأ ا
أو  الوكيأألإذا كأأان  ، مثأأل مسأأفلة مأأا‘ أأارج نفأأاق مسأأؤولية الأأدول

الشخز ال   أعفى املوافقة خمّواًل بالقياد بأ لك نيابأة عأن الدولأة 
إذا كانت املوافقة باطلة بسبب ا كراو أو  ما أو املنظمة الدولية، أو

تقتضأأأأأي ، املنظمأأأأأات الدوليأأأأأةيف  الأأأأأة   و (275)"مأأأأأن العوامأأأأألغأأأأأو 
دواعأأد املنظمأأة  غأأأ أن حأأ ا الشأأرط دأأد تأأرد عمومأأاً ا أأرتاد التأأحة 

مأأأأن  46املأأأأادة  مأأأأن 3و 2عليأأأأه ديأأأأود كتلأأأأك الأأأأواردة يف الىلقأأأأرتني 
املتعلقة يتتل با رتاد دواعد املنظمة  فيما 1986لعاد اتىلادية فيينا 

بأأأأأأبفالن املعاحأأأأأأدة واأأأأأألة ذلأأأأأأك ات باال تتأأأأأأاه بأأأأأأإبراد معاحأأأأأأد
 لإل الل هب و القواعد 

الدول املضرورة أو املنظمات الدولية املضأرورة،  دتتعد وعندما (4)
يأأؤ ر علأأى  أأ   دولأأة أو أكثأأر أو منظمأأة دوليأأة أو أكثأأر ال تنأأاالفأأإن 

 املنظمات املضرورة األ ر  يف اال تجاج باملسؤولية  الدول أو
الدولأأة أو املنظمأأة "الىلقأأرتني )أ( و)ب( إىل  إشأأارةورغأأم  (5)

، فأأإن  أأقوط  أ  اال تجأأاج باملسأأؤولية بسأأبب "الدوليأة املضأأرورة
بالنسأأأأبة للدولأأأأة أو املنظمأأأأة  التنأأأأاال أو املوافقأأأأة دأأأأد حيأأأأدث أيضأأأأاً 

، اال تجأأأأاج باملسأأأأؤولية 48للمأأأأادة  الدوليأأأأة الأأأأ  حيأأأأ  هلأأأأا، وفقأأأأاً 
دوليأأأأأأة النظمأأأأأأة املة أو ر ضأأأأأأرو املدولأأأأأأة أن يحأأأأأأون هلأأأأأأا اأأأأأأىلة ال دون
 5يف الىلقأأأرة  45أوضأأأحته ا شأأأارة إىل املأأأادة  ضأأأرورة  وحأأأ ا مأأأاامل

  48من املادة 

 تعد  الدوه لو المنظمات الدولية المضرو ة  -46الما ة 
 ندما تتضر   ـدة  وه لو منظمـات  وليـة مـم نفـس  

الفعــل غيــر المشــروع  وليــا  الــذي قامــ  بــ  منظمــة  وليــة مــا، 
ــــــة لو  ــــــة مضــــــرو ة لن تحــــــت ، يجــــــوز لكــــــل  ول منظمــــــة  ولي

الفعـــل غيـــر   ـــممنفصـــلة، بميـــؤولية المنظمـــة الدوليـــة  بصـــو ة
 المشروع  وليا . 

__________ 

  أعالو 19( من التعلي  على املادة 4الىلقرة ) (275)



 80 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 التعلي 
سأؤولية الأدول عأن و املتعلقأة 46يقابل ح ا احلحم املأادة  (1)

يف حأأأأ ا املقأأأأاد تنأأأأأاول وجيأأأأر   .(276)األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأأاً 
باملسأأأؤولية عأأأن فعأأأل وا أأأد غأأأأ احلأأأاالت التاليأأأة الأأأ  تتعلأأأ  كلهأأأا 

تعأأأأدد املنظمأأأأات الدوليأأأأة و : تعأأأأدد الأأأأدول املضأأأأرورة؛ مشأأأأروع دوليأأأأاً 
  أو أكثرومنظمة دولية  أو أكثرتضرر دولة و املضرورة؛ 

  دولة أو منظمة دولية مضرورة أن اأتج باملسأؤولية ألوحي   (2)
بتأأورة منىلتأألة عأأن أ  دولأأة أو منظمأأة دوليأأة مضأأرورة أ أأر   وحأأ ا 

ستبعد أن اتج كل الحيانات املضرورة أو بعضها باملسؤولية بتأورة ي ال
مأأأن شأأأفنه أن  املفالبأأأاترغبأأأت يف ذلأأأك  ولعأأأل تنسأأأي   مشأأأرتكة، إن

  يف اتيل احلقوق وجود اادواجيسهم يف تىلاد  ا تمال 
دولأة مضأرورة تقأدمها  الأ  ميحأن أن املفالبات أمثلةومن  (3)
تو ته حمحمة العدل الدولية  منظمة دولية مضرورة يف  ن وا د ماو 

فقأد ا أتنتجت احملحمأة أن    التعويض عن األضراريف فتواحا بشفن 
مأأأن األمأأأم املتحأأأدة ودولأأأة جنسأأأية الضأأأحية ميحنهأأأا أن تقأأأدد  كأأأالً 

 بالشأأأأأأخز املتضأأأأأأأرر]   [  حلأأأأأأأ بشأأأأأأفن الضأأأأأأأرر الأأأأأأ   " مفالبأأأأأأة
توجأأأأد  ال" ظأأأأت أنأأأأه وال مأأأأن  اللأأأأه" نياألشأأأأخاه املسأأأأتحق أو

مها أو جتأأأرب الدولأأأة أو املنظمأأأة اداعأأأدة دانونيأأأة تعفأأأي أولويأأأة   أأأد
تر  احملحمأة  أبباً حيأول  االمتناع عن تقدمي مفالبة دولية  وال على

إىل  لأأأأول داممأأأأة علأأأأى  سأأأأن النيأأأأة األطأأأأرا  املعنيأأأأة دون تواأأأأل 
  (277)واملنف  العاد"

بعأدد  تتعهدرة أن وميحن للدولة أو املنظمة الدولية املضرو  (4)
الدوليأة املنظمأات  اال تجاج باملسؤولية، تاركة ح ا األمر للدول أو

مسفلة دا لية بأني جمرد  التعهداأل ر  املضرورة  وإذا مل يحن ح ا 
دأأأد يأأأؤد  إىل  أأأقوط  أأأ  تلأأأك الدولأأأة  الحيانأأأات املضأأأرورة، فإنأأأه

  45للمادة  املنظمة الدولية يف اال تجاج باملسؤولية وفقاً  أو
وعنأأدما تتضأأرر منظمأأة دوليأأة وعضأأو أو أكثأأر مأأن أعضأأامها  (5)

تقُتأر، باملثأل، ملنظمأة دأد االىلعل غأ املشأروع، فأإن دواعأد  ذاتنتيجة 
 مهمة اال تجاج باملسؤولية  مهاأو أعضا ملنظمةعلى ا

 تعد  الدوه لو المنظمات الدولية الميؤولة  -47الما ة 
ة مـــع  نـــدما تكـــون المنظمـــة الدوليـــة ميـــؤول  -1 

 ولة لو لكثر، لو منظمة  ولية لخرى لو لكثر،  م نفس الفعل 
غيـــر المشـــروع  وليــــا ، يجـــوز االحتجـــاج بميــــؤولية كـــل  ولــــة 

 منظمة  ولية فيما يتعلق ب ذا الفعل.  لو
__________ 
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(277) Reparation for Injuries  186-184أعالو(، ه  19)انظر احلاشية  

، كما فـي التبعيةاالحتجاج بالميؤولية  يجوز  -2 
 بقـــد  مـــا لـــم يـــؤ ، 61الحالـــة المنصـــوص  لي ـــا فـــي المـــا ة 

 بالميؤولية الرئييية إلى الجبر. االحتجاج 
 : 2و 1الفقرتان   -3 
ــــــــةال تجيــــــــزان  )ل(   ــــــــة لو منظمــــــــة  ولي  ألي  ول

مضــرو ة لن تيــتر ، بواســطة التعــويض، لكثــر مــم قيمــة الضــر  
 الذي تكبدت ؛ 

ال تخــالن بمــا قــد يكــون للدولــة لو المنظمــة  )ب(  
الدوليـــة التـــي تجبـــر الضـــر  مـــم حـــق فـــي الرجـــوع  لـــى الـــدوه 

 المنظمات الدولية الميؤولة األخرى.  لو
 التعلي 

دوليأأة النظمأأة املتتنأأاول حأأ و املأأادة احلالأأة الأأ  تحأأون فيهأأا  (1)
أكثأأر مأن الحيانأأات  غأأأ مشأروع مأأع كيأان أو مسأؤولة عأن فعأأل مأا

املسأأأأؤولية دأأأأد مت تنأأأأاول منظمأأأأات دوليأأأأة أو دول  و  األ أأأأر ، إمأأأأا
 17إىل  13 مأأن املأأواديف  أكثأأراملشأرتكة ملنظمأأة دوليأأة مأأع دولأة أو 

دولأأة، ويف الدوليأأة فيمأأا يتتأأل بىلعأأل النظمأأة املسأأؤولية و عأألالأأ  ت
دولأة فيمأا يتتأل بىلعأل الال  تعأل وسأؤولية  61 إىل 57من املواد 

االتىلادات أ "يسمى ب ما يتجسد يفمثال   ر  مثة  و املنظمة الدولية
مأع الأدول نأب جنبأاً إىل جال  تربمهأا اجلماعأة األوروبيأة  "املختلفة

  أ حأاد أ أر تنز تلك االتىلادأات علأى  ني ال األعضاء فيها، 
األورويب الربملان  ذكرته حمحمة العدل األوروبية يف دضيةما   سبو 

 املتعلقة باتىلاق تعاون خمتلط:  جملس االااد األورويب ضد
يف  أأأأأأل تلأأأأأأك الظأأأأأأرو ، ويف غيأأأأأأاب ا أأأأأأتثناءات منتأأأأأأوه عليهأأأأأأا  

الرابعأأأة املعقأأأودة بأأأني جمموعأأأة دول أفريقيأأأا والبحأأأر الحأأأاريب اأأأرا ة يف االتىلاديأأأة ]
[، فأأأأأإن اجلماعأأأأأة والأأأأأدول واحملأأأأأيط اهلأأأأأادئ وبأأأأأني اجلماعأأأأأة االدتتأأأأأادية األوروبيأأأأأة

دول أفريقيأا والبحأر الحأاريب واحملأيط  [جمموعأةاألعضاء فيها، بتأىلتها شأريحة لأأ ]
الوفأاء بحأل التأزاد  ، مسؤولة مسؤولية مشرتكة أماد تلك الدول األ أة عأناهلادئ

  (278)ينشف عن التعهدات املقفوعة، وا فيها تلك املتعلقة بتقدمي املساعدة املالية
سأؤولية الأدول عأن األفعأال و املتعلقأة 47وعلى غرار املادة  (2)

علأأأأى أنأأأأه جيأأأأوا للدولأأأأة  1تأأأأنز الىلقأأأأرة ، (279)غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
املنظمة الدولية املضرورة أن اتج وسؤولية كل كيان مسأؤول  غأأ  أو

دوليأأة النظمأأة امل دولأأة أوالتتحمأأل فيهأأا  حأأون مثأأة  أأاالت التأنأأه دأأد 
إذا مل تقأأأم  يقأأأع عليهأأا التأأأزاد بأأاجلرب إال مسأأؤولية تبعيأأأة، ايأأث ال إال

بقأأأأدر مسأأأأؤولية رميسأأأأية و بأأأأ لك الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة املسأأأأؤولة 
مأأن  2الأأ  تشأأأ إليهأأا الىلقأأرة  61تقأأود بأأ لك  وتسأأوق املأأادة  ال مأأا

__________ 
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ملسؤولية التبعية، بالنز على أنه عندما تنشف على ا مثاالً احلالية املادة 
شأأأروع ملنظمأأأة دوليأأأة، فأأأأإن املىلعأأأأل غأأأأ المسأأأؤولية دولأأأة عضأأأو عأأأن 

  "يىلرتض أن تحون ]   [ تبعية"املسؤولية 
يفلب من الدولة  بعية، الو واء كانت املسؤولية رميسية أو ت (3)
إىل كيأأأأأان  مفالبأأأأأةاملنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املضأأأأأرورة أن متتنأأأأأع عأأأأأن توجيأأأأأه  أو

وسأأأؤوليته    أأأر مت اال تجأأأاج كيأأأان   عأأأن اجلأأأرب مسأأأؤول إىل أن ميتنأأأع
  املفالبةزمر يف توجيه التعادب الضرورة التقيد ب تىليد ضمناً  فالتبعية ال

سؤولية و املتعلقة 47من املادة  2الىلقرة  3وتقابل الىلقرة  (4)
أو "، مأأأأع إضأأأأافة عبأأأأارة الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 

يف " دوليأةالنظمأة يف الىلقرة الىلرعية )أ( وعبارة "أو امل "منظمة دولية
 )ب(  ويرمي تغيأ طىليأف أد أل علأى اأيغة الىلقأرةالىلقرة الىلرعية 

لدولأأأة أو  اىلإيح أن احلأأأ  يف الرجأأأوع يعأأأود )ب( إىل توضأأأ الىلرعيأأأة
  جترب الضرر"ال  "املنظمة الدولية 

االحتجــــــاج بالميــــــؤولية مــــــم جانــــــب  ولـــــــة  -48الما ة 
منظمــــــة  وليــــــة غيــــــر الدولــــــة لو المنظمــــــة  لو

 الدولية المضرو ة
يحـق ألي  ولـة لو منظمـة  وليـة غيـر الدولــة   -1 

ؤولية منظمة  ولية لو المنظمة الدولية المضرو ة لن تحت  بمي
إ ا كـان االلتـزاع الـذي ُخـرق واجبـا  تجـاه  4لخرى وفقـا  للفقـرة 

مجمو ــة مــم الــدوه لو المنظمــات الدوليــة، مــم بين ــا الدولــة 
المنظمـــة التـــي تحـــت  بالميـــؤولية، وكـــان الغـــرض منـــ  هـــو  لو

 حماية مصلحة جما ية للمجمو ة. 
يحــــق ألي  ولــــة غيــــر الدولــــة المضــــرو ة لن   -2 

إ ا كــان االلتــزاع  4تحــت  بميــؤولية منظمــة  وليــة وفقــا  للفقــرة 
 الذي خرق واجبا  تجاه المجتمع الدولي ككل. 

 غيـــر المنظمـــة الدوليـــةيحـــق ألي منظمـــة  وليـــة   -3 
إ ا   4 مضرو ة لن تحت  بميؤولية منظمة  ولية لخرى وفقا  للفقـرةال

الــذي ُخــرق واجبــا  تجــاه المجتمــع الــدولي ككــل وكــان كــان االلتــزاع 
االلتـــزاع الـــذي ييـــتند إلي ـــا صـــون مصـــلحة المجتمـــع الـــدولي التـــي 

 خرق يند ج ضمم وظائف المنظمة الدولية التي تحت  بالميؤولية. 
يجوز ألي  ولة لو منظمة  ولية يحق ل ا لن   -4 

لن تطلــب  3إلــى  1تحــت  بالميــؤولية بموجــب الفقــرات مــم 
 لى المنظمة الدولية الميؤولة ما يلي: إ
الكف  م الفعل غير المشروع  وليا  وتقديم  ( ل) 

 ؛ 29لما ة لتأكيـدات وضمانـات بعـدع التكرا  وفقا  
الوفــاء بــااللتزاع بــالجبر وفقــا  للبــاب الثالــث و  )ب(  

لصـــــالم الدولـــــة لو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرو ة لو الج ـــــات 
 الذي خرق. الميتفيدة مم االلتزاع 

ــرو  احتجــــــاج الدولــــــة لو المنظمــــــة   -5  تنطبــــــق شـــــ
 ،2، الفقـرة 44و 43الدولية المضرو ة بالميؤولية بموجب المـوا  

ــة لو المنظمــة  45و  لــى االحتجــاج بالميــؤولية مــم جانــب الدول
 . 4إلى  1 الدولية التي يحق ل ا  لر بموجب الفقرات مم

 التعلي 
سأأؤولية الأأدول عأأن املتعلقأأة و 48حأأ و املأأادة تقابأأل املأأادة  (1)

تتعلأ  باال تجأاج وسأؤولية حي و   (280)األفعال غأ املشروعة دولياً 
 دوليأة أ أر دولية من دبأل دولأة أو منظمأة من املنظمات المنظمة 

رغأأم املأأواد احلاليأأة مأأن  42ميحأأن اعتبارحأأا مضأأرورة وىلهأأود املأأادة  ال
، 4إىل الىلقأأأأرة    وا أأأأتناداً جتاحهأأأأاواجأأأأب  أن االلتأأأأزاد الأأأأ    أأأأرق

حيأأأأأ  لتلأأأأأك الدولأأأأأة أو تلأأأأأك املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة اال تجأأأأأاج  عنأأأأأدما
أن تفالب بالحف عن الىلعل غأ املشروع هلا باملسؤولية، فإنه جيوا 

وضأأأمانات بعأأأدد التحأأأرار والوفأأأاء بأأأااللتزاد  تفكيأأأداتوتقأأأدمي  دوليأأأاً 
ملضأأأأأرورة أو اجلهأأأأأات لتأأأأأاحل الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة ا" بأأأأأاجلرب

   "املستىليدة من االلتزاد ال    رق
فيها  ينشفبالىل ة األوىل من احلاالت ال   1وتتعل  الىلقرة  (2)

حأأأ ا احلأأأأ  املقيأأأأد  وتشأأأأمل حأأأأ و الىل أأأة احلأأأأاالت الأأأأ  يحأأأأون فيهأأأأا 
االلتأأزاد الأأ   ُ أأرق واجبأأاً جتأأاو جمموعأأة مأأن الأأدول أو املنظمأأات "

املنظمأأأة الأأأ  اأأأتج باملسأأأؤولية، وكأأأان الدوليأأأة، مأأأن بينهأأأا الدولأأأة أو 
  وفيمأأأا عأأأدا "الغأأأرض منأأأه حأأأو محايأأأة متأأألحة مجاعيأأأة للمجموعأأأة

، فأأأإن حأأأ ا "أو املنظمأأأة"و "املنظمأأأات الدوليأأأة"أو إضأأأافة عبأأأارات 
 48مأأأأن املأأأأادة  1الأأأأنز يستنسأأأأخ الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة )أ( مأأأأن الىلقأأأأرة 

 سؤولية الدول املتعلقة و
متأأألحة مجاعيأأأة "إىل  1والقتأأأد مأأأن ا شأأأارة يف الىلقأأأرة  (3)

فقأط، يف  واجبأاً  حو بيأان أن االلتأزاد الأ    أرق لأيس "للمجموعة
مأأن أعضأأاء  الظأرو  احملأأددة الأأ  ودأأع فيهأأا ادأأرق، لعضأأو أو أكثأأر

 بيل املثال، إذا  ردأت منظمأة دوليأة  علىفاجملموعة بتورة فردية  
عأأأأأددة األطأأأأأرا  حلمايأأأأأة البي أأأأأأة ووجأأأأأب معاحأأأأأأدة متمقأأأأأرراً  التزامأأأأأاً 

املشأأأأرتكة، فأأأأإن األطأأأأرا  األ أأأأر  يف املعاحأأأأدة جيأأأأوا هلأأأأا أن اأأأأتج 
 أأأاه  وحيأأأأ   بوجأأأهباملسأأأؤولية ألهنأأأا تتأأأف ر بأأأأادرق، وإن مل تتأأأف ر 

 ديربمأأاً عنأأدحا لحأأل عضأأو يف اجملموعأأة أن يفالأأب باالمتثأأال بتأأىلته 
 على املتلحة اجلماعية للمجموعة 

ى لأأأأدأأأأد يحأأأأون ع يف حأأأأ و الىل أأأأة مأأأأا نأأأأدرج بالضأأأأرورةي وال (4)
منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة مأأأأأأن التزامأأأأأأات جتأأأأأأاو أعضأأأأأأامها ووجأأأأأأب دواعأأأأأأدحا 
الدا ليأأأأة  وعأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، دأأأأد تقيأأأأد القواعأأأأد الدا ليأأأأة  أأأأ  

 عضو يف اال تجاج وسؤولية املنظمة الدولية ال

__________ 

    166-163و 36ه املرجع نىلسه،  (280)
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االلتأأزاد الأأ   يحأأون أن  ضأأمناً  1 تىليأأد اأأيغة الىلقأأرة وال (5)
جمموعة تضم الدول واملنظمات الدوليأة  و جتابالضرورة   رق واجباً 

جتأاو جمموعأة مأن الأدول أو جتأاو  إمأا قد يحون ذلك االلتزاد واجبأاً ف
ورد يف أ حأأأأاد  جمموعأأأأة مأأأأن املنظمأأأأات الدوليأأأأة  وعلأأأأى غأأأأرار مأأأأا

منظمأأأأة دوليأأأأة "يف نىلأأأأس الىلقأأأأرة إىل  ردةأ أأأأر ، فأأأأإن ا شأأأأارة الأأأأوا
يزيد على منظمأة  اأنه يلزد أن يتعل  األمر و تىليد ضمناً  ال "أ ر 

 دولية وا دة 
الىل أأة األ أأر  مأأن احلأأاالت الأأ   3و 2وتتنأأاول الىلقرتأأان  (6)
والأ  جيأوا ، 42 تتضرر فيها دولة أو منظمة دوليأة وىلهأود املأادة ال

فيهأأأأأأأا لتلأأأأأأأك الدولأأأأأأأة أو املنظمأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة، مأأأأأأأع ذلأأأأأأأك، أن اأأأأأأأتج 
يف  يف النفأأأاق احملأأأدود املنتأأأوه عليأأأه كأأأان ذلأأأك  باملسأأأؤولية، وإن

 دولأأأأأة باملسأأأأأؤوليةالالأأأأأ  تشأأأأأأ إىل ا تجأأأأأاج  2الىلقأأأأأرة و   4الىلقأأأأأرة 
املتعلقأأأة  48مأأأن املأأأادة  1الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ب( مأأأن الىلقأأأرة  تفأأأاب 

أنأه  واضحاً   ويبدو سؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً و
يف اال تجأأأاج وسأأأؤولية دولأأأة  إذا اعتأأأرب أن لدولأأأة مأأأن الأأأدول  قأأأاً 

 كحل، فإن األ حأاد  جتاو اجملتمع الدويل واجباً  لتزاماً أ ر   ردت ا
  حتأا الً  يتعل  وسؤولية منظمة دولية ترتحب  رداً  تسر  فيماذاهتا 

ال ظتأأأأأه منظمأأأأأة  ظأأأأأر األ أأأأألحة الحيمياميأأأأأة، فإنأأأأأه  سأأأأأب مأأأأأا و 
الأأدول  ا تجأأاججأأواا حيأأول دون يبأأدو أ   أأبب  يوجأأد فيمأأا ال"

وسؤولية  -بتىلتها مستقلة عن املنظمات الدولية األ ر   - أيضاً 
  (281)منظمة دولية"

دولأأة الولأأ ن مل يعأأرب يف اللجنأأة عأأن أ  شأأك بشأأفن  أأ   (7)
يف اال تجأأأأأاج باملسأأأأأؤولية يف  أأأأأال  أأأأأرق التأأأأأزاد دويل واجأأأأأب جتأأأأأاو 
اجملتمأأع الأأدويل كحأأل، فأأإن بعأأض األعضأأاء أعربأأوا عأأن دلقهأأم بشأأفن 

فيهأأأأأا  ، وأأأأأاللمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة أيضأأأأأاً ول خمأأأأأحأأأأأ ا احلأأأأأ   اعتبأأأأأار أن
لأن تتتأر  عندمأأ   ا دليميأةغأأ أن املنظمأأات   املنظمأات ا دليميأة

لو امف ال  أ ندهتا إليها الدول األعضاء فيها ال  حيأ  ل حتار ةً  إال
  املعر رقادجمتمعة فيما يتعل  ب اال تجاج باملسؤولية منىلردة أوهلا 
املتعلقأأأأة اأأأأ  املنظمأأأأات الدوليأأأأة يف والحتابأأأأات القانونيأأأأة  (8)

اال تجأأأأاج باملسأأأأؤولية يف  الأأأأة  أأأأرق التأأأأزاد واجأأأأب جتأأأأاو اجملتمأأأأع 
انقسأمت  راء دأد على االااد األورويب  و  الدويل كحل تركز أ ا اً 

الحتأأأأأأاب، لحأأأأأأن أغلبيأأأأأأة واضأأأأأأحة تسأأأأأأاند احلأأأأأأل الأأأأأأ   يقأأأأأأر حأأأأأأ ا 
ا تجأأأأاج  يتنأأأأاولون إال ال اب عمومأأأأاً ولأأأأ ن كأأأأان الحتّأأأأ  (282)احلأأأأ 

__________ 

 A/CN.4/593 الو يقأأأأأة(، األول، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2008  وليأأأأأة (281)
  41ه (، واملال ظات الواردة من املنظمات الدولية التعليقات) Add.1و
عأأرب عأأن رأ  يقأأول تأأواا أن اأأتج بعأأض املنظمأأات الدوليأأة علأأأى أُ  (282)

-.Cيف الحتابات التاليأة: وذلك  ،الحافةإااء األدل باملسؤولية يف  الة  رق التزاد 

D. Ehlermann, “Communautés européennes et sanctions internationales – 

une réponse à J. Verhoeven”, Belgian Review of International Law, vol. 

18 (1984–1985), p. 96, at pp. 104–105; E. Klein, “Sanctions by 

international organizations and economic communities”, Archiv des 

فيما  أيضاً فمن املمحن لدولة، لدولية باملسؤولية الدولية ال اتنظمامل
ترتحبه منظمأة ال   رق ادعلى  الة أن ينسحب  ل حتا ل يبدو 

 دولية أ ر  
  وافيأأأأأأةالتأأأأأأدد إرشأأأأأأادات  تقأأأأأأدد املمار أأأأأأة يف حأأأأأأ ا وال (9)
يعأأأأأز  ذلأأأأأك فقأأأأأط لحأأأأأون املمار أأأأأة تتعلأأأأأ  بأأأأأا جراءات الأأأأأ   وال

املنظمأأأأات  وليأأأة بشأأأأفن الأأأدول  فعنأأأدما تأأأردّ تتخأأأ حا املنظمأأأات الد
كثأأأاً مأأا تحأأون تتأأرفاهتا ،  أعضأاؤحارتحبهأأا ي  رودأأاتالدوليأة علأأى 

  ولعأأأأأل مأأأأأن هبأأأأأ ا الشأأأأأفن مسأأأأأتندة إىل دواعأأأأأد كأأأأأل منهأأأأأا و سأأأأأب
التعب أن يستنبط من حأ و املمار أة وجأود  أ  عأاد للمنظمأات 

حتار أة الدولية يف اال تجاج باملسؤولية  ويبدو أن أحم حتار ة حأي 
أن جهأأات مأأن غأأأ الأأدول  أعلأأن مأأا الأأ   كثأأأاً و االاأأاد األورويب، 

األعضأأأاء أ لأأأت بالتزامأأأات يبأأأدو أهنأأأا واجبأأأة جتأأأاو اجملتمأأأع الأأأدويل  
كحأأأل  وعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، أشأأأار املودأأأف املشأأأرتك جمللأأأس االاأأأاد 

 اجلسأأيمةاالنتهاكأأات "إىل  2000بريل أنيسأأان/ 26األورويب املأأؤر  
متامأاً لأيس مأن الواضأح   و (283)"وق ا نسان يف بورمأاحلق واملنهجية

هبأا الأدول األعضأاء يف االاأاد  ا تجأتإذا كانأت املسأؤولية دأد  ما
االاأأأأأاد األورويب بتأأأأأىلته  األورويب بتأأأأأورة مشأأأأأرتكة، أد ا أأأأأتج هبأأأأأا

النأأوع مأأأن    ويف معظأأم احلأأأاالت، أفضأأى حأأ اداممأأة بأأ اهتامنظمأأة 
 إىل اختأأأاذ تأأأدابأ ادتتأأأادية نأأأات التأأأادرة عأأأن االاأأأاد األورويباالبي

ضأأأد الدولأأأة املأأأدعى وسأأأؤوليتها  و أأأرتد منادشأأأة تلأأأك التأأأدابأ يف 
 الىلتل التايل 

                                                                                                       

Völkerrechts, vol. 30 (1992), p. 101, at p. 110; A. Davì, Comunità 

europee e sanzioni economiche internazionali, Napoli, Jovene, 1993, 

pp. 496 et seq.; C. Tomuschat, “Artikel 210”, in H. von der Groeben, J. 

Thiesing and C.-D. Ehlermann (eds.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 

5th ed., Baden-Baden, Nomos, 1997, vol. 5, pp. 28–29؛ وKlein, La 

responsabilité des organisations internationales... املرجع املأ كور )احلاشأية ،
 A. Rey Aneiros, Una aproximación aويليهأا؛  ومأا 401، ه أعأالو( 100

la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales, 

Valencia, Tirant, 2006, p. 166 ُعأرب عأن رأ  خمأالف يف الحتابأات التاليأة:   وأ
J. Verhoeven, “Communautés européennes et sanctions internationales”, 

Belgian Review of International Law, vol. 18 (1984–1985), p. 79, at 

pp. 89–90; and P. Sturma, “La participation de la communauté 

européenne à des ‘sanctions’ internationales”, Revue du marché commun 

et de l’Union européenne, No. 366 (1993), p. 250, at p. 258 وا أتناداً إىل  
Palchetti " علأأأأأى إعمأأأأأال احلقأأأأأوق الواجبأأأأأة للأأأأأدول  مقتتأأأأأراً  اجلماعأأأأأةيبأأأأأدو دور

 P. Palchetti, “Reactions by the European Union to"، األعضأأاء فيهأأا

breaches of erga omnes obligations”, in E. Cannizzaro (ed.), The 

European Union as an Actor in International Relations, The Hague, 

Kluwer Law International, 2002, p. 219, at p. 226  
(283) Official Journal of the European Communities, No. L 122, 

24 May 2000, p. 1  



 ميؤولية المنظمات الدولية 83

 

 أأأأأأ  املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة يف اال تجأأأأأأاج  3وتقيأأأأأأد الىلقأأأأأأرة  (10)
الأأأدويل   جتأأأاو اجملتمأأأعباملسأأأؤولية يف  الأأأة  أأأرق التأأأزاد دويل واجأأأب 

متأأأألحة اجملتمأأأأع الأأأأدويل الأأأأ   "اأأأأونحأأأأون يكحأأأأل  وتشأأأأرتط أن 
ضأأمن و أأامف املنظمأأة  ]منأأدرجاً[االلتأأزاد الأأ    أرق يسأتند إليهأأا 

الو أأأامف طأأأابع  تلأأأك ويتجلأأأى يف  "الدوليأأأة الأأأ  اأأأتج باملسأأأؤولية
املنظمة ومقاادحا  و تحدد دواعد املنظمة مهاد املنظمة الدوليأة  

 الأدويلة تتعل  بتون متألحة اجملتمأع والية حمددوجود شرتط ي وال
 ووجب تلك القواعد  

الأأأأ   أعربأأأأت  الأأأأرأ  3وميا أأأأل احلأأأأل املعتمأأأأد يف الىلقأأأأرة  (11)
 يف اللجنأأأأأأة الساد أأأأأأة للجمعيأأأأأأة العامأأأأأأة، رداً  (284)عأأأأأأدة دول عنأأأأأأه
  أأأأأأأأأؤال طر تأأأأأأأأأه اللجنأأأأأأأأأة يف تقريرحأأأأأأأأأا إىل اجلمعيأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأى
 عرب عن رأ  حتا أل بعأض املنظمأات الدوليأةوأَ   (285)2007 لعاد

  (286)لةفقات بشفن ح و املسال  أبدت تعلي
 املتعلقأأأأة 48مأأأأن املأأأأادة  3إىل الىلقأأأأرة  5وتسأأأأتند الىلقأأأأرة  (12)
سأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  والغأأأرض منهأأأا و

 املفالباتومقبولية  املفالبة بإبالغا شارة إىل أن األ حاد املتعلقة 
يتعلأأأ   فيمأأأا تسأأأر  أيضأأأاً  ،ج باملسأأأؤوليةا و أأأقوط احلأأأ  يف اال تجأأأ

  احلالية لمادةل بالدول واملنظمات الدولية ال  اتج باملسؤولية وفقاً 
سأأؤولية الأأدول تشأأأ و املتعلقأأة 48مأأن املأأادة  3ولأأ ن كانأأت الىلقأأرة 

__________ 

الو أأأأام  الرمسيأأأأة ) األرجنتأأأأني مأأأأدا التجأأأأاءت علأأأأى حأأأأ ا املنأأأأوال  (284)
 ،18للجمعيأأأأأة العامأأأأأة، الأأأأأدورة الثانيأأأأأة والسأأأأأتون، اللجنأأأأأة الساد أأأأأة، اجللسأأأأأة 

A/C.6/62/SR.18 با أأأأأأم بلأأأأأأدان الشأأأأأأمال األورويب والأأأأأأدانرك (؛64، الىلقأأأأأرة ،
 ،19)املرجأأع نىلسأأه، اجللسأأة  وإيفاليأأا (؛100، الىلقأأرة )املرجأأع نىلسأأه ادمسأأة

A/C.6/62/SR.19 (؛ 100واليابأأأأأأأان )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأه، الىلقأأأأأأأرة  (؛40، الىلقأأأأأأأرة
واالاأأاد  (؛39، الىلقأأرة A/C.6/62/SR.20 20)املرجأأع نىلسأأه، اجللسأأة  وحولنأدا
 (؛70، الىلقأأأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.21 ،21)املرجأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأه، اجللسأأأأأأأأأة  الرو أأأأأأأأأي
دت دول أ أأأر  فيمأأأا يبأأأدو ختويأأأل   وأيأأأ(85، الىلقأأأرة )املرجأأأع نىلسأأأه و ويسأأرا

، الىلقأأرة )املرجأأع نىلسأأه بلجيحأأا مأأدا التأعأأم  انظأأر  املنظمأأات الدوليأأة  قأأاً 
، الىلقأأأرة )املرجأأأع نىلسأأأهوحنغاريأأأا  (؛38، الىلقأأأرة )املرجأأأع نىلسأأأه ودأأأربه (؛90
  (75، الىلقرة A/C.6/62/SR.19 ،19)املرجع نىلسه، اجللسة  وماليزيا (؛16
  وكأأأأأان 30، الىلقأأأأأرة الثأأأأأاين(، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2007 وليأأأأأة  (285)

بشأأأفن مسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  48تأأأنز املأأأادة "السأأأؤال كالتأأأايل: 
عليهأأا جتأأاو  واجأأببأأالتزاد  املشأأروعة دوليأأاً علأأى أنأأه، يف  الأأة إ أأالل دولأأة مأأا

اجملتمع الدويل كحل، حي  للدول أن تفالب الدولة املسؤولة بالحف عن الىلعل 
 املشأأأروع دوليأأأاً والوفأأأاء بالتزامهأأأا بأأأاجلرب جتأأأاو الدولأأأة املضأأأرورة أو اجلهأأأات غأأأأ

املسأأتىليدة مأأن االلتأأزاد الأأ   ُأِ أألَّ بأأه  فىلأأي  أأال إ أأالل منظمأأة دوليأأة بأأالتزاد 
جتأاو اجملتمأع الأدويل كحأل، حأأل حيأ  للمنظمأات األ أر  أو لبعضأها أن تتقأأدد 

 "وفالبة حتا لة 
ا منظمأأة  ظأأأر األ أأألحة الحيمياميأأأة، انظأأر اآلراء الأأأ  أعربأأأت عنهأأأ (286)

ومىلوضية االااد األورويب، ومنظمة التأحة العامليأة، واملنظمأة الدوليأة للهجأرة، 
 Add.1و A/CN.4/593، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأة 2008 وليأأأأأة 

)التعليقات واملال ظات الواردة من املنظمأات الدوليأة(  انظأر أيضأاً رد منظمأة 
 املية )املرجع نىلسه( التجارة الع

 ا(، فإهنأأأ45إىل  43 مأأن ىل األ حأأأاد املما لأأة )املأأأوادإإشأأارة عامأأة 
لقواعأأأأأأأد الواجبأأأأأأأة التفبيأأأأأأأ  "اترمأأأأأأأي إىل تو أأأأأأأيع نفأأأأأأأاق  أأأأأأأريان  ال

يف الىلقرة الىلرعية  ا، املنتوه عليه]املفالبات["يتعل  تنسية  فيما
 غأ ذ  الةألن من الواضح أن ذلك الشرط  ،44)أ( من املادة 

 يُعترب مىلهوماً   ورغم أن ذلك دد 48االلتزامات ال  تتناوهلا املادة ب
 ُدِتَرتدد احلالية من املادة  5، فإن ا شارة الواردة يف الىلقرة ضمناً 
 دوالأ  تتنأاول ا أتنىلا املفالبأاترا ة على الىلقرة املتعلقة وقبولية ا

  بل االنتتا  احمللية  

 نطاق هذا الباب  -49الما ة 
ال يخل هذا الباب بحق لي شخص لو كيان مـم غيـر  

الدوه لو المنظمات الدولية في االحتجاج بالميـؤولية الدوليـة 
 لمنظمة  ولية. 

 التعلي 
إعمأأأأأأأأال  الأأأأأأأأواردة أعأأأأأأأأالو 48إىل  42تتنأأأأأأأأاول املأأأأأأأأواد  ال (1)

دولأأأة أو منظمأأأة ا تجأأأاج مأأأن  يأأأث  دوليأأأة إالال ةنظمأأأاملمسأأأؤولية 
الأأأ   32مأأأع املأأأادة  الءديأأأت حأأأ ا مأأا  و هبأأأ و املسأأأؤولية دوليأأة أ أأأر 

الثالأأث اأأدد نفأأاق االلتزامأأات الدوليأأة املنتأأوه عليهأأا يف البأأاب 
مقأرر خبرق التزاد  تتعل  إال  يث تنز على أن ح و االلتزامات ال

ووجأب القأانون الأأدويل يقأع علأأى عأات  منظمأة دوليأأة جتأاو دولأأة أو 
 ذاهتا تنزاملادة و منظمة دولية أ ر  أو جتاو اجملتمع الدويل كحل  

بأأأأأف   أأأأأأ  ينشأأأأأف نتيجأأأأأأة ]   [  أأأأأل  علأأأأأى أن ذلأأأأأأك "ال اديأأأأأداً 
دوليأأة ودأأد يرتتأأب مباشأأأرة املنظمأأأات ال   أأد للمسأأؤولية الدوليأأة 

  "الدوليأة اتغأأ الأدول أو املنظمأ مأن أل  شخز أو كيأان   أر
بادتتأأأأأارو علأأأأأى ا شأأأأأارة إىل البأأأأأاب احلأأأأأايل، وححأأأأأ ا، فأأأأأإن نفأأأأأاق 

نفأأأأاق البأأأأاب ميا أأأأل  ،ا تجأأأأاج دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة باملسأأأأؤولية
تعلأأأ  فهأأأو ال يتنأأأاول اال تجأأأاج باملسأأأؤولية إال بقأأأدر مأأأا ي  الأأأثالث

  الثالثااللتزامات املنتوه عليها يف الباب ح ا اال تجاج ب

أن املأأأأواد املتعلقأأأأة  ولأأأأ ن كأأأأان با محأأأأان أن يىلهأأأأم ضأأأأمناً  (2)
غأأأ مأأن كيأأان  شأأخز أوأ   ختأأل اأأ  باال تجأأاج باملسأأؤولية ال

 الدوليأأة يف اال تجأأاج وسأأؤولية منظمأأة دوليأأة اتالأأدول أو املنظمأأ
أن  حأأو توضأأيحاأأريح هبأأ ا الشأأفن  إيأأراد بيأأان الغأأرض مأأن ، فأأإنمأأا

 ليس القتد منه ا تبعاد أ     من ح ا القبيل  الباب احلايل 

 الىلتل الثاين
 التدابير المضا ة

 موضوع التدابير المضا ة وحدو ها  -50الما ة 
لو المنظمة الدوليـة المضرو ة يجوز للدولة ال   -1 

المضرو ة لن تتخذ تدابير مضا ة تجاه منظمة  ولية ميؤولة  م 



 84 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

لغـرض واحـد هـو حمـل هـذه المنظمـة إال فعل غير مشروع  وليا  
  لى االمتثاه اللتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث. 

تقتصــر التــدابير المضـــا ة  لــى  ــدع الوفـــاء   -2 
لدوليـــة للدولـــة لو المنظمـــة فـــي الوقـــ  الحاضـــر بااللتزامـــات ا

 الدولية المّتِخذة للتدابير تجاه المنظمة الدولية الميؤولة. 

تخـــــذ التـــــدابير المضـــــا ة، قـــــد  اإلمكـــــان، تُ   -3 
 بطريقة تتيم استئناف الوفاء بااللتزامات المعنية. 

تخذ التدابير المضا ة، قـد  اإلمكـان، بطريقـة تُ   -4 
 لوظائف ا.  الدولية الميؤولة تحد مم آثا ها  لى مما سة المنظمة
 التعلي 

، عنأأأأدما تقأأأأع منظمأأأأة 21 سأأأأب املنتأأأأوه عليأأأأه يف املأأأأادة  (1)
دوليأأأة مأأأا اأأأت طاملأأأة املسأأأؤولية الدوليأأأة، ميحأأأن أن تتأأأبح حأأأ و املنظمأأأة 
عرضأأأة الختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة اقهأأأا  وميحأأأن للدولأأأة أو املنظمأأأة الدوليأأأة 

مقنأأأع  عىلأأأاء  يوجأأأد  أأأبب الداد  املضأأأرورة أن تتخأأأ  تأأأدابأ مضأأأادة مأأأا
 حمأأأأتمالً  مأأأأن أن تحأأأأون حأأأأدفاً املسأأأأؤولة إعىلأأأأاءً مفلقأأأأاً الدوليأأأأة  اتاملنظمأأأأ

  ومن  يث املبدأ، تبأدو احلالأة القانونيأة للمنظمأة الدوليأة تدابأ املضادةلل
 املسؤولة يف ح ا التدد حتا لة للحالة القانونية للدولة املسؤولة  

يف تعليقات بعض املنظمات وأشأ إىل ح و النقفة أيضاً  (2)
يوجأد  أبب  ال" الدولية  ووافقأت منظمأة التأحة العامليأة علأى أنأه

دوليأأاً مأأن التأأدابأ  اء منظمأأة دوليأأة  ردأأت التزامأأاً ا أأتثنوجيأأه يأأربر 
منظمأأة دوليأأة مضأأرورة حلملهأأا علأأى  املضأأادة الأأ  تتخأأ حا دولأأة أو

ملتحأدة منظمأة األمأم اوذكرت   (287)"عليها من التزامات وفاء واال
]لأأأأأديها[  اليونسأأأأأحو( أيضأأأأأاً أهنأأأأأا "لأأأأأيس)للرتبيأأأأأة والعلأأأأأم والثقافأأأأأة 

" يف اعأأرتاض علأأى إدراج مشأأاريع مأأواد تتنأأاول التأأدابأ املضأأادة أ 
  (288)نز يتعل  وسؤولية املنظمات الدولية

ورداً علأأأى  أأأؤال طر تأأأه اللجنأأأة، أعربأأأت عأأأدة دول عأأأن  (3)
املضأأأأأادة املوجهأأأأأة رأ  مىلأأأأأادو أنأأأأأه ينبغأأأأأي أن تفبأأأأأ  علأأأأأى التأأأأأدابأ 

املنظمأأات الدوليأأة دواعأأد حتا لأأة عمومأأاً للقواعأأد الأأ  ُوضأأعت  ضأأد
 49للتأأأدابأ املضأأأادة الأأأ  جيأأأوا اختاذحأأأا جتأأأاو الأأأدول يف املأأأواد مأأأن 

مأأأن املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  (289)53 إىل
  (290)املشروعة دولياً 

__________ 

، A/CN.4/609الو يقأأة ، األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2009 وليأة  (287)
  طاء الىلرع
 املرجع نىلسه   (288)

 37-36ه ، والتتأأأويب (الثأأأاين، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2001  وليأأأة (289)
  178-168و

 با أأأم بلأأدان الشأأمال األورويب ادمسأأأةانظأأر مأأدا الت الأأدانرك،  (290)
الو أأأام  الرمسيأأأة للجمعيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون، اللجنأأأة الساد أأأة، )

وماليزيأأأأأأأا )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأه،  (؛101، الىلقأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.18 ،18اجللسأأأأأأأة 
، وحي تتو ى أيضأاً بعأض "القيأود 75، الىلقرة A/C.6/62/SR.19، 19اجللسة 

واملمار أأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأة بالتأأأأأأأأدابأ املضأأأأأأأأادة املتخأأأأأأأأ ة ضأأأأأأأأد  (4)
بعأأض األمثلأأة شأأك نأأادرة  ومأأع ذلأأك، توجأأد  منظمأأات دوليأأة بأأال

واأأىلت بفهنأأا تأأدابأ مضأأادة  فعلأأى  أأبيل املثأأال، يف علأأى تأأدابأ 
بعأأض املنتجأأات  بشأأفن تأأدابأ ا أأتأاد -الواليأأات املتحأأدة دضأأية 

فريأأأ   أأأرباء تأأأابع ملنظمأأأة التجأأأارة رأ   ،مأأأن اجلماعأأأات األوروبيأأأة
أذنأت  الأ  العاملية أن تعلي  االمتيااات أو غأحا مأن االلتزامأات 

ذا طأابع "كأان   ضأد اجلماعأات األوروبيأة به حي ة تسوية املنااعأات
 أنه:فري  ادرباء ال ظ و   "انتقامي باأل اس

 د ت، يف إطار القواعد العامأة للقأانون الأدويل، تغيأأات رميسأية  
أيضأأأأأاً باألعمأأأأأال االنتقاميأأأأأة أو التأأأأأدابأ  ايشأأأأأار إليهأأأأأ  )الأأأأأ الثأأأأأفر أعمأأأأأال يف

املضأأادة( وذلأأك  أأالل القأأرن العشأأرين، وخبااأأة نتيجأأة حلظأأر ا أأتعمال القأأوة 
احلرب(  وووجأب القأانون الأدويل، ختضأع حأ و األنأواع مأن  مسوغات )دانون

نأأأة القأأأانون ط، مأأأن دبيأأأل تلأأأك الأأأ   أأأددهتا جلو التأأأدابأ املضأأأادة  اليأأأاً لشأأأر 
    انظأأر  إىل ذلأأك الأأدويل يف عملهأأا املتعلأأ  وسأأؤولية الأأدول )التنا أأب ومأأا

 ختضأأأعذلأأأك، فىلأأأي منظمأأأة التجأأأارة العامليأأأة،  مأأأن املشأأأروع(  ومأأأع 43املأأأادة 
ميحأأأأن  واألعمأأأأال االنتقاميأأأأة لأأأأنظم دديقأأأأة وال الثأأأأفر التأأأدابأ املضأأأأادة وأعمأأأأال

يف إطأأار التىلأأاحم املتعلأأ  بالقواعأأد وا جأأراءات الأأ  احأأم تسأأوية  اختاذحأأا إال
  (291)املنااعات التادر عن منظمة التجارة العاملية

موضأأأوع التأأأدابأ املضأأأادة  3إىل  1واأأأدد الىلقأأأرات مأأأن  (5)
ات املقابلأأة مأأأن هبأأا يف الىلقأأر ُ أأأددا و أأدودحا بأأنىلس الفريقأأة الأأ  

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة  49املأأأأادة 
يوجأأأأد مأأأأربر واضأأأأح للتمييأأأأز يف حأأأأ ا التأأأأدد بأأأأني    وال(292)دوليأأأأاً 

التأأدابأ املضأأادة املتخأأ ة ضأأد املنظمأأات الدوليأأة والتأأدابأ املضأأادة 
 املوجهة ضد الدول 

دابأ ومأأأأأأن املسأأأأأأامل الأأأأأأ  تثأأأأأأأ القلأأأأأأ  فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأ  بالتأأأأأأ (6)
املضأأأأأادة الأأأأأ  تأأأأأؤ ر علأأأأأى املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة ا تمأأأأأال أن تعردأأأأأل 

                                                                                                       

)املرجأأأع نىلسأأأه، (؛ وحولنأأأدا 100 ا ضأأأافية"(؛ واليابأأأان )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة
)املرجأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأه، (؛ و ويسأأأأأأأأرا 40، الىلقأأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.20، 20اجللسأأأأأأأأة 
(؛ وبلجيحأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأه، 86، الىلقأأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.21، 21 اجللسأأأأأأأأة
(  ودأأأد جأأأاءت حأأ و املأأأدا الت ا أأأتجابة لفلأأب اللجنأأأة احلتأأأول 91 الىلقأأرة

 )ب(  30الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  وليةعلى تعليقات، 

(291) United States – Import Measures on Certain Products from 

the European Communities, Report of the Panel (WT/DS165/R), 17 

July 2000, para. 6.23, note 100 وتتعلأ  إشأارة فريأ  ادأرباء إىل عمأل جلنأة  
شأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول يف دراءهتأأأا األوىل  ومثأأأة القأأأانون الأأأدويل و

 أأأأال  بشأأأأفن مسأأأأفلة إمحانيأأأأة إطأأأأالق اأأأأىلة التأأأأدابأ املضأأأأادة علأأأأى التأأأأدابأ 
إطأار منظمأأة التجأارة العامليأأة  ولالطأالع علأى الأأرأ  املؤيأد لأأ لك،  املتخأ ة يف

 H. Lesaffre, Le règlement des différends au sein de l’OMC et leانظأر 

droit de la responsabilité internationale, Paris, Librairie générale de 

droit et de jurisprudence, 2007, pp. 454–461  
 36، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001  وليأأأأة (292)
  170-168و
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التأدابأ املضأادة عمأل املنظمأة الدوليأة املسأؤولة وأن تعأّرض بالتأايل 
اقيأأأأأأ  األحأأأأأأدا  الأأأأأأ  أنشأأأأأأ ت املنظمأأأأأأة مأأأأأأن أجلهأأأأأأا للخفأأأأأأر  

يعتأأأرب حأأأ ا القلأأأ  مأأأربربراً ال أأأتبعاد التأأأدابأ املضأأأادة ضأأأد  ال وبينمأأأا
 أأأتبعاداً كأأأاماًل، فإنأأأه دأأأد يأأأؤد  إىل التشأأأديد املنظمأأأات الدوليأأأة ا

حأأ و املسأأفلة بعبأأارات عامأأة   4علأأى بعأأض القيأأود  وتعأأاجل الىلقأأرة 
وجير  يف إطأار املأادة التاليأة النظأر يف املزيأد مأن القيأود الأ  تتعلأ  

 اديداً بالعالدات بني املنظمة الدولية وأعضامها 
نظمأأأة ودأأأد تتسأأأم حتار أأأة بعأأأض الو أأأامف مأأأن جانأأأب امل (7)

الدوليأأأأة بفمهيأأأأة  يويأأأأة للأأأأدول األعضأأأأاء فيهأأأأا ويف بعأأأأض احلأأأأاالت 
للمجتمأأع الأأدويل  ويتأأأعب مأأع ذلأأك اديأأأد القيأأود الواجبأأة علأأأى 

إجأراء التدابأ املضادة على أ اس ح ا املعيار، بسبب عدد  هولة 
دامماً، وك لك ألن ا  الل ببعض الو امف دد يؤ ر التمييز املعر 

مأن الدولأة  4 أر   ولأ لك، تتفلأب الىلقأرة على حتار ة و أامف أ
أو املنظمأأأة الدوليأأأة املضأأأرورة أن ختتأأأار التأأأدابأ املضأأأادة الأأأ  تأأأؤ ر، 

تهدفة أل  مأأن حتار أأة املنظمأأة الدوليأأة املسأأ بفدأأل دأأدر حتحأأن، علأأى
ورغم ذلك ميحأن اعتبأار أن املأادة تشأأ ضأمناً إىل إجأراء  و امىلها 

 تقييم نوعي للو امف احملتمل أن تتف ر 
التـــدابير المضـــا ة التـــي يتخـــذها ل ضـــاء  -51الما ة 

 المنظمة الدولية 
ال يجوز للدولة لو المنظمة الدوليـة المضـرو ة العضـو  

فــي منظمــة  وليــة ميــؤولة لن تتخــذ تــدابير مضــا ة بحــق تلــر 
 منظمة بموجب الشرو  المبينة في هذا الفصل، إال إ ا: ال
غيــــر متنافيــــة مــــع المضــــا ة كانــــ  التــــدابير  )ل(  

 قوا د المنظمة؛ 
لـــم تتـــوافر وســـائل مالئمـــة لحمـــل المنظمـــة و  )ب(  

الميـــؤولة، بطريقـــة لخـــرى،  لـــى االمتثـــاه اللتزامات ـــا المقـــر ة 
 بموجب الباب الثالث. 

 التعلي 
املنظمأأأة األعضأأأاء يف حأأأ و املنظمأأأة مأأأن دأأأد متنأأأع دواعأأأد  (1)

اختاذ تدابأ مضادة جتاحهأا  وبأالعحس، دأد تسأمح نىلأس القواعأد 
باختأأأأأاذ تأأأأأدابأ مضأأأأأادة، ولحأأأأأن بشأأأأأروط معينأأأأأة دأأأأأد ختتلأأأأأف عأأأأأن 
الشأأأأأروط الأأأأأ  تنفبأأأأأ  ووجأأأأأب القواعأأأأأد العامأأأأأة للقأأأأأانون الأأأأأدويل  

ذكأأأرت  وتحأأأون حأأأ و الشأأأروط علأأأى األرجأأأح أكثأأأر تقييأأأداً  وكمأأأا
يف  الأأة املنظمأأات الدوليأأة ذات العضأأوية حة العامليأأة "منظمأأة التأأ

إمحانيأأة فأأإن مثأأل كيانأأات منظومأأة األمأأم املتحأأدة،  ]شأأبه العامليأأة[
حأأأ و املنظمأأأات تأأأدابأ مضأأأادة كأأأل مأأأن اختأأأاذ الأأأدول األعضأأأاء يف  

بىلعأأأل تفبيأأأ  دواعأأأد تلأأأك كبأأأأ  أأأد  تحأأأون إمأأأا مقيأأأدة إىل ضأأأدحا 
عأدة ختتأيز لقا اضأعة أو  ]،[املنظمات حتا جيعلها فرضأية بعيأدة

، وذلأأك بشأأرط أال متنأأع املأأوادمشأأاريع  أأارج نفأأاق فتحأأون بأأ لك 

 هأأأأأأأأا تأأأأأأأأأدابأَ فيدواعأأأأأأأأد املنظمأأأأأأأأأة املعنيأأأأأأأأة اختأأأأأأأأأاذ الأأأأأأأأدول األعضأأأأأأأأأاء 
    (293)"مضادة

ودد تؤ ر دواعأد املنظمأة علأى مقبوليأة التأدابأ املضأادة يف  (2)
املىليأد  العالدات بني املنظمة الدولية املسؤولة وأعضامها  ويبأدو مأن

الأأأنز بوضأأأوا علأأأى أن تحأأأون التأأأدابأ املضأأأادة "غأأأأ متنافيأأأة مأأأع 
دواعد املنظمة"،    ولو كان ذلك دد يغفيه بالىلعل احلحأم العأاد 

( املتعلأأأأ  بانفبأأأأاق داعأأأأدة التختأأأأيز، وبوجأأأأه  أأأأاه 63)املأأأأادة 
يلأأزد النظأأر فيأأه حأأو القاعأأدة التحميليأأة الواجبأأة  دواعأأد املنظمأأة  ومأأا

جيأأأوا إذا كأأأان  مسأأأفلة مأأأادواعأأأد املنظمأأأة تعأأأاجل  ال التفبيأأأ  عنأأأدما
  حا تدابأ مضادة ضد أل د األعضاء يف املنظمة أن يتخ 

تنظم دواعد املنظمة، ارا ًة أو ضمناً، مسفلة  وعندما ال (3)
ميحن  التدابأ املضادة يف العالدات بني منظمة دولية وأعضامها، ال

يف تلأأأأك العالدأأأأات   افأأأأرتاض أن التأأأأدابأ املضأأأأادة مسأأأأتبعدة متامأأأأاً 
وبينما تباينت اآلراء املعرب عنها، ذحبت أغلبية أعضاء اللجنة إىل 

حأأ ا اال أأتبعاد  وذكأأرت  أنأأه مأأن التأأعب التواأأل إىل أ أأاس ملثأأل
كثأأاً مأا بأالنظر إىل أن التأدابأ املضأادة  اليونسحو يف تعليقاهتأا أنأه "

 [تؤيأأأد]فإهنأأأا يف دواعأأأد املنظمأأأات الدوليأأة،  اديأأداً ال يُأأنز عليهأأأا 
إمحانية جلوء عضو املنظمة الدولية املضرور إىل اختاذ تدابأ مضادة 

غأأأأأأأ أن   (294)"ووجأأأأأأب دواعأأأأأأد املنظمأأأأأأة ال ُيسأأأأأأمح هبأأأأأأا اأأأأأأرا ةً 
  (295)اليونسحو ال ظت أيضاً أنه يلزد فأرض بعأض القيأود احملأددة

وتتىل  ح و القيود مع مبدأ التعاون ال   ترتحز عليه العالدات بني 
  (296)الدولية وأعضامهااملنظمة 

واملقتود من القيود املعنية حو أن تضا  إىل القيأود الأ   (4)
تنفب  عموماً على التدابأ املضادة ال  تتخ  ضد املنظمة الدولية  

 اجأأأأة علأأأأى األرجأأأأح إىل القأأأأول بأأأأفن القيأأأأود املنتأأأأوه عليهأأأأا  وال
 القيأأأود املنتأأأوه عليهأأأا يف املأأأادة احلاليأأأة حأأأي ديأأأود تضأأأا  إىل يف

مأأأأواد أ أأأأر  مدرجأأأأة يف حأأأأ ا الىلتأأأأل  وأضأأأأيىلت مأأأأع ذلأأأأك عبأأأأارة 

__________ 

، A/CN.4/609الو يقأأة  األول(، ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2009 وليأة  (293)
  طاء الىلرع

 املرجع نىلسه  (294)

إال إذا    وأعربأأت اليونسأحو عأن موافقتهأأا علأى عبأأارة "نىلسأه املرجأع (295)
" ال  ادرت ها املقأرر ادأاه يف كان ذلك ال يتعارض مع دواعد املنظمة ]   [

الو يقأأأأأأأأأة (، األول، اجمللأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأزء 2008  وليأأأأأأأأأةتقريأأأأأأأأرو السأأأأأأأأأادس )
A/CN.4/597 ، 48الىلقرة ، 30ه ) 

تىلسأأ أعربت حمحمة العدل الدولية عن ح ا املبدأ يف فتواحا بشفن  (296)
 بني منظمأة التأحة العامليأة ومتأر 1951 ذار/مارس  25االتىلاق املعقود يف 
"إن عضوية متر يف املنظمة تستتبع يف  د ذاهتأا التزامأات  على النحو التايل:

نظمأأأأة" متبادلأأأة بالتعأأأاون و سأأأن النيأأأأة تقأأأع علأأأى عأأأات  متأأأأر وعلأأأى عأأأات  امل
(Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO 

and Egypt ( ه 53احلاشية انظر ،)43، الىلقرة 93 أعالو ) 
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" يف الىلقرة اال تهاللية ملزيد الشروط املبينة يف ح ا الىلتلوجب و"
 من التوضيح 

وتأأنز املأأادة احلاليأأة علأأى عأأدد جأأواا اللجأأوء إىل التأأدابأ  (5)
مالممأأأأة" لتحقيأأأأ  االمتثأأأأال  عأأأأالوة و أأأأامل "إذا أتيحأأأأت املضأأأأادة 

الضأأأرور  أن يعتمأأأد اختأأأاذ التأأأدابأ املضأأأادة ذلأأأك، لأأأيس مأأأن  علأأأى
يتنأأأاع معهأأأا  وتشأأأأ عبأأأارة  علأأأى دواعأأأد املنظمأأأة، ولحأأأن ينبغأأأي أال

"و امل مالممة" إىل الو امل املشأروعة املتنا أبة الأ  تأوفر ا تمأااًل 
معقأأواًل لتحقيأأأ  االمتثأأأال يف الودأأأت الأأ   يعتأأأزد فيأأأه العضأأأو اختأأأاذ 

العضأأأو لسأأأبل االنتتأأأا   تأأأدابأ مضأأأادة  غأأأأ أن عأأأدد ا أأأتخداد
املتا ة يف الودت املنا ب دد يأؤد  إىل انتىلأاء إمحانيأة اللجأوء إىل 

 التدابأ املضادة 
املالممأأأأأة ومأأأأأن األمثلأأأأأة املتعلقأأأأأة وأأأأأد  وجاحأأأأأة الو أأأأأامل  (6)

القاممأأأأة وفقأأأأاً لقواعأأأأد املنظمأأأأة  حأأأأم  اأأأأادر عأأأأن حمحمأأأأة العأأأأدل 
بأأأأفن  مأأأأن األعضأأأأاءدولتأأأأان للجماعأأأأات األوروبيأأأأة  فقأأأأد ا تجأأأأت 

التأأأك التف يسأأي جيأأأد مسأأأوربغاً لأأأه يف أن إ الهلمأأا بأأأالتزاد ووجأأأب 
اجلماعأأأأة االدتتأأأأادية األوروبيأأأأة مل ميتثأأأأل فيمأأأأا  أأأأب  أل أأأأد جملأأأأس 

 التزاماته  ودالت حمحمة العدل:

، فأأإن فيهأأا اأأرا ة علأأى أمأأر خمأأالففيمأأا عأأدا احلأأاالت املنتأأوه  
االدتتادية األوروبية[ يقتضي مأن  اجلماعةمعاحدة إنشاء ] األ ا ي لأىلهود امل

تنتتف لنىلسأها  وعليأه، فحأون اجمللأس دأد دّتأر يف الوفأاء  الدول األعضاء أال
  (297)عليهما من تنىلي  التزاماهتما ىميحن أن يعىلي املدع بالتزاماته ال

ويبأأأأأأدو أن وجأأأأأأود  أأأأأأبل انتتأأأأأأا  دضأأأأأأامية يف إطأأأأأأار اجلماعأأأأأأات 
 األوروبية حو السبب الرميسي هل ا القول 

مثأأة  ،21مأأن املأأادة  2و سأأب املنتأأوه عليأأه يف الىلقأأرة  (7)
حنأأا تنفبأأ  علأأى احلالأأة العحسأأية، وحأأي  ديأأود حتا لأأة للقيأأود املتو أأاة

 الأأأة املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  تعتأأأزد اختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة ضأأأد أ أأأد 
 تغفي دواعد املنظمة ح و املسفلة  أعضامها، وذلك عندما ال

 تتأثر بالتدابير المضا ة  االلتزامات التي ال -52الما ة 
 ال تمس التدابير المضا ة بما يلي:   -1 
االلتــــزاع المنصــــوص  ليـــــ  فــــي ميثــــاق األمـــــم  )ل(  

 المتحدة باالمتناع  م الت ديد باستعماه القوة لو استعمال ا فعال ؛ 

االلتزامات المتعلقـة بحمايـة حقـوق اإلنيـان  )ب(  
 األساسية؛ 

__________ 

(297) Commission of the European Economic Community v. Grand 

Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium, Joined cases 90/63 

and 91/63, Judgment of 13 November 1964, European Court of Justice 

Reports 1964, p. 626, at p. 636  

االلتزامات  ات الطابع اإلنيـاني التـي تمنـع  )ج(  
 األ ماه االنتقامية؛ 

االلتزامــات األخــرى القائمــة بموجــب قوا ــد  ) ( 
 مم القوا د العامة للقانون الدولي. آمرة 

ى الدولة لو المنظمـة الدوليـة المضـرو ة ال تعفَ   -2 
 التي تتخذ تدابير مضا ة مم الوفاء بالتزامات ا: 

موجب لي إجـراء لتيـوية المناز ـات القائمة ب )ل(  
ـــيم  ـــة المضـــرو ة وب ـــة لو المنظمـــة الدولي ـــيم الدول يكـــون مطبقـــا  ب

 المنظمة الدولية الميؤولة؛ 

المتعلقــــــة بصــــــون لي حرمــــــة لــــــوكالء المنظمــــــة  )ب(  
 الدولية الميؤولة ولماكم  مل تلر المنظمة ومحفوظات ا ووثائق ا. 

 التعلي 
األ أأأأأة، تستنسأأأأخ حأأأأ و املأأأأادة با أأأأتثناء الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة  (1)

داممأأأة االلتزامأأأات الأأأ  ال تتأأأف ر بالتأأأدابأ املضأأأادة، والأأأ  وردت يف 
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة  50املأأأأأادة 
  ومعظأأم حأأ و االلتزامأأات واجبأأة علأأى الدولأأة أو املنظمأأة (298)دوليأأاً 

لأ  بالتأدابأ املضأادة الدولية املضرورة جتاو اجملتمع الأدويل  وفيمأا يتع
ال  تتخ  ضد املنظمأات الدوليأة، ال يحأون دأرق حأ و االلتزامأات 
اأألة باملسأأفلة ديأأد النظأأر إال بقأأدر كأأون االلتأأزاد واجبأأاً جتأأاو املنظمأأة 
الدولية املعنية، ذلك أن وجود التزاد جتاو الحيان املستهد  حو من 

اد  ولأ لك، الشروط الواجبة لواف التدبأ املتخأ  بفنأه تأدبأ مضأ
ال يعترب ا تعمال القوة ضد منظمة دولية تدبأاً مضاداً إال إذا كان 
االمتناع عن ا تعمال القوة واجباً جتاو ح و املنظمة  وحيدث ذلأك 
عندما تُعترب املنظمة جزءاً من اجملتمع الدويل الواجب جتاحأه االلتأزاد 

ب  أأرو  أو إذا كأأان االلتأأزاد الأأ    أأرق واجبأأاً جتأأاو املنظمأأة بسأأب
 إدليم تديرو املنظمة   جتاو ااة، مثل ا تعمال القوة 

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  50)ب( مأأأأن املأأأأادة 2وتأأأأنز الىلقأأأأرة  (2)
جيأأوا أن تتأأف ر  الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً علأأى أنأأه ال

االلتزامات ال  تتعل  بأ " رمة املمثلني الدبلوما أيني أو القنتأليني 
الو أأأأأام  الدبلوما أأأأأية أو القنتأأأأألية"  احملىلو أأأأأات أوأو األمأأأأأاكن أو 

بالتأأأدابأ املضأأأادة  ونظأأأراً ألن حأأأ و االلتزامأأأات ال ميحأأأن أن تحأأأون 
واجبة جتاو املنظمات الدولية فمن الواضح أن ح و احلالة ال تنفبأ  
على املنظمات الدوليأة ومل تأدرج يف املأادة احلاليأة  غأأ أن األ أاس 

القيأأأأد، وحأأأأو احلاجأأأأة إىل محايأأأأة بعأأأأض املنفقأأأأي الحأأأأامن وراء حأأأأ ا 
األشأأخاه واملمتلحأأات الأأ   أأتحون يف  الأأة عأأدد محايتهأأا حأأدفاً 

__________ 

 37-36، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه 2001 وليأأأة  (298)
  174-170و
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ينفبأأ  أيضأأاً علأأى املنظمأأات الدوليأأة  ،(299) أأهاًل للتأأدابأ املضأأادة
)ب( ديأد بشأفن االلتزامأات الأ  2ووكالمها  ولأ لك يأرد يف الىلقأرة 

االلتزامأات امي املنظمات الدولية ووكالمها  ودد  تلف مضأمون 
هأأا وحمىلو اهتأأا الدوليأأة وأمأأاكن عملات املنظمأأ وكأأالءرمأأة املتعلقأأة ا

وو امقها كثأاً تبعاً للقواعد املنفبقة  ول لك تشأ الىلقرة الىلرعية إىل 
"أ "  رمأأأة  وكلمأأأة "وكيأأأل" وا أأأعة بقأأأدر كأأأا  لتشأأأمل أ  بعثأأأة 
تر أألها منظمأأة دوليأأة، بتأأىلة داممأأة أو مؤدتأأة، إىل دولأأة أو منظمأأة 

  ولية أ ر  د

 التناسب  -53الما ة 
يجب لن تكـون التـدابير المضـا ة متناسـبة مـع الضـر   

المتكبــــد،  لــــى لن توضــــع فــــي اال تبــــا  جيــــامة الفعــــل غيــــر 
 المشروع  وليا  والحقوق المعنية. 
 التعلي 

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  51نأأأأز حأأأأ و املأأأأادة مفأأأأاب  للمأأأأادة  (1)
  وتستنسخ ح و املادة، (300)دولياً الدول عن األفعال غأ املشروعة 

مأأأع إضأأأافة بعأأأض الحلمأأأات، الشأأأرط الأأأ   ذكرتأأأه حمحمأأأة العأأأدل 
ه بقوهلأأأأا إنأأأأ ناغيمأأأأاروس -غابتشأأأأيحوفو مشأأأأروع الدوليأأأأة يف دضأأأأية 

مأأع الضأأرر املتحبأأد،  يتعأأني أن يحأأون تأأف أ التأأدبأ املضأأاد متنا أأباً "
   (301)"مع مراعاة احلقوق املعنية

املتعلقأأأة  51تعليقهأأا علأأى املأأادة وكمأأا ذكأأرت اللجنأأة يف  (2)
وسأأؤولية الأأدول، فأأإن التنا أأب "يتنأأاول ]   [ العالدأأة بأأني الىلعأأل 
غأأأأ املشأأأروع دوليأأأاً والتأأأدبأ املضأأأاد ]   [ وجيأأأب ]   [ أن يحأأأون 
أ  تأأأدبأ مضأأأاد متنا أأأأباً مأأأع الضأأأأرر املتحبأأأد، وأأأأا يف ذلأأأك أمهيأأأأة 

ياً عن مسفلة ما إذا القضية املبدمية املعنية، وهل ا و يىلة مستقلة جزم
كأأان التأأدبأ املضأأاد ضأأرورياً لتحقيأأ  النتيجأأة املرجأأوة وحأأي ضأأمان 

احلقأأأأوق ‘  وأوضأأأأح التعليأأأأ  أيضأأأأاً أن "ا شأأأأارة إىل (302)االمتثأأأأال"
هلا معل وا ع وال تشمل فقط أ ر الىلعل غأ املشروع علأى ‘ املعنية

الدولأأأأأة املضأأأأأرورة وإنأأأأأا تشأأأأأمل أيضأأأأأاً   أأأأأارو علأأأأأى  قأأأأأوق الدولأأأأأة 
  ويف السياق احلايل، تنفب  ح و ا شارة على اآل ار (303)سؤولة"امل

الوادعأأأأأة علأأأأأى الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املضأأأأأرورة وعلأأأأأى  قأأأأأوق 
 املنظمة الدولية املسؤولة  

__________ 

( مأأأن التعليأأأ  علأأأى 15، الىلقأأأرة )174-173ه  نىلسأأأه، املرجأأأع (299)
   50املادة 

  175-174و 37، ه نىلسه املرجع (300)

(301) Gabčikovo–Nagymaros Project  أعأأالو(،  209)انظأأر احلاشأأية
  85، الىلقرة 56ه 
، 175، اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين( والتتأويب، ه 2001 ولية  (302)

 ( من التعلي  7الىلقرة )

  التعلي  من( 6، الىلقرة )نىلسه املرجع (303)

ومأأأأن اجلوانأأأأب ذات التأأأألة عنأأأأد تقأأأأدير تنا أأأأب التأأأأدبأ  (3)
املضأأأأاد تأأأأف أو احملتمأأأأل علأأأأى الحيأأأأان املسأأأأتهد   فقأأأأد يأأأأؤ ر نىلأأأأس 

 املضأأأأاد علأأأأى دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة بفريقأأأأة خمتلىلأأأأة تبعأأأأاً التأأأأدبأ
للظأأأرو   فالتأأأدبأ االدتتأأأاد  الأأأ   ال يحأأأاد يأأأؤ ر بتأأأورة تأأأ كر 
على منظمة دولية كبأة مثاًل دد يعردل بشدة العمل يف منظمة أدل 

  جماً وال يستويف ل لك شرط التنا ب 
وعنأأأأأدما يلحأأأأأ  ضأأأأأرر ونظمأأأأأة دوليأأأأأة، يحأأأأأون للمنظمأأأأأة  (4)

ا، وليس ألعضامها، احلأ  يف اختأاذ تأدابأ مضأادة  وإذا حلأ  و دح
الضأأأأرر ونظمأأأأة دوليأأأأة وأعضأأأأاء املنظمأأأأة معأأأأاً، كمأأأأا حأأأأو األمأأأأر يف 
احلاالت األ ر  ال  تتعدد فيها الحيانات املضرورة،  شى من أن 

  (304)التنا ب منظوريحون رد الىلعل يف ح و احلالة مىلرطاً من 

 اللجوء إلى التدابير المضا ة الشرو  المتعلقة ب -54الما ة 
قبــــل اتخـــــا  تـــــدابير مضــــا ة، تقـــــوع الدولـــــة   -1 
 المنظمة الدولية المضرو ة بما يلي:  لو
تطلب مـم المنظمـة الدوليـة الميـؤولة، وفقـا   )ل(  

 ، الوفاء بالتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث؛ 43للما ة 
ُتخطــر المنظمــة الدوليــة الميــؤولة بــأي قــرا   )ب(  

 باتخا  تدابير مضا ة، وتعرض  لي ا التفاوض مع ا. 
)ب(، يجـــــوز للدولـــــة 1بــــالرغم مـــــم الفقــــرة   -2 
المنظمــــة الدوليـــــة المضـــــرو ة لن تتخـــــذ التـــــدابير المضـــــا ة  لو

 العاجلة الالزمة لحفظ حقوق ا. 
ال يجـــوز اتخـــا  تـــدابير مضـــا ة، وإ ا كانـــ    -3 

 اتخذت وجب تعليق ا  ون تأخير ال مبر  ل :  قد
 إ ا توقف الفعل غير المشروع  وليا ؛  )ل(  
هيئة  وإ ا كان النزاع معروضا   لى محكمـة لو )ب(  

 قضائيـة مخّولة سلطـة إصدا  قرا ات ملزمة للطرفيم. 
ــــق الفقــــرة  -4  ــــذ المنظمــــة  3ال تنطب ــــم تنف إ ا ل

 الدولية الميؤولة إجراءات تيوية النزاع بحيم نية. 
 التعلي 

وضأأأأأعت الشأأأأأروط ا جراميأأأأأأة املتعلقأأأأأة بالتأأأأأدابأ املضأأأأأأادة  (1)
عالدأأة هلأأا  أ ا أأاً للعالدأأات بأأني الأأدول  غأأأ أن حأأ و الشأأروط ال
املنتأأأوه بفبيعأأأة الحيأأأان املسأأأتهد   ومأأأن مث، يبأأأدو أن القواعأأأد 

املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ  52عليهأأأأأا يف املأأأأأادة 
__________ 

، الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة الثانيأأة والسأأتونأشأأارت بلجيحأأا ) (304)
لتأدابأ ا( إىل ضأرورة منأع 92، الىلقأرة A/C.6/62/SR.21 ،21اللجنة الساد ة، اجللسأة 

  ةاملضادة ال  تتخ حا منظمة دولية من حتار ة تف أ مدمر بتورة مىلرط
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تنفب  باملثل عندما يحون الحيأان املسأؤول حأو  (305)املشروعة دولياً 
 52منظمة دولية  وا تنسخت الشروط املنتأوه عليهأا يف املأادة 

 يف املادة احلالية مع تعديالت طىليىلة 
لدولأأة أو املنظمأأة علأأى ضأأرورة أن تفلأأب ا 1وتأأنز الىلقأأرة  (2)

الدولية املضرورة من املنظمة الدولية املسؤولة الوفأاء بالتزاماهتأا بأالحف 
واجلرب وأن ختفرحا باعتزامها اختاذ تدابأ مضادة، مع عرض التىلاوض 
معها  وتتاا للمنظمة الدوليأة املسأؤولة بأ لك الىلراأة لتقأدير الفلأب 

وأن اأأأأأأيط علمأأأأأأاً  املقأأأأأدد مأأأأأأن الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة املضأأأأأرورة
با تمال أن تحون حدفاً لتدابأ مضادة  وبالسماا بالتدابأ املضأادة 

مأع ذلأك للدولأة أو املنظمأة الدوليأة املضأرورة  2العاجلة، تتيح الىلقأرة 
، ال  أأيما التأأدابأ الأأ  الالامأأة حلىلأأظ  قودهأأاأن تتخأأ  فأأوراً التأأدابأ 

  تىلقد تف أحا احملتمل يف  الة تف أحا 
بالعالدأأأأأأة بأأأأأأني التأأأأأأدابأ املضأأأأأأادة  4و 3تعلأأأأأأ  الىلقرتأأأأأأان وت (3)

الحامنأأة وراء حأأأاتني  وا جأأراءات املنفبقأأة لتسأأأوية النزاعأأات  والىلحأأأرة
الىلقرتني حي أنه عند موافقة الفرفني يف نزاع يتعل  باملسأؤولية الدوليأة 
علأأأى أن يعهأأأدا بتسأأأوية النأأأزاع إىل حي أأأة متلأأأك اختأأأاذ دأأأرارات ملزمأأأة، 

ة حي املسؤولة عن محل املنظمة الدولية املسؤولة علأى تحون ح و اهلي 
االمتثأأأال اللتزاماهتأأأا املقأأأررة ووجأأأب البأأأاب الثالأأأث  وحاتأأأان الىلقرتأأأان 
 أأأأأتحون أمهيتهمأأأأأا علأأأأأى األرجأأأأأح حمأأأأأدودة مأأأأأن النا يأأأأأة العمليأأأأأة يف 
العالدات مع املنظمة الدولية املسؤولة، نظراً لعزو  معظم املنظمأات 

   (306)ى التسوية ا لزامية للنزاعاتالدولية عن املوافقة عل

 إن اء التدابير المضا ة -55الما ة 
تُن ى التدابير المضـا ة حالمـا تمتثـل المنظمـة الدوليـة  

الميؤولة اللتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث فيما يتصـل 
 بالفعل غير المشروع  وليا . 

 التعلي 
يسأأأأتند مضأأأأمون حأأأأ و املأأأأادة إىل تعريأأأأف موضأأأأوع التأأأأدابأ  (1)

  ووأأأا أن موضأأأوع التأأأدابأ املضأأأادة حأأأو 50املضأأأادة الأأأوارد يف املأأأادة 
ووجأأب البأأاب املقأأررة االمتثأأال اللتزاماهتأأا الدوليأأة علأأى محأأل املنظمأأة 

الأأأأث فيمأأأأا يتعلأأأأ  بالىلعأأأأل غأأأأأ املشأأأأروع دوليأأأأاً الأأأأ   تحأأأأون تلأأأأك الث
نه ال يوجد ما يربر ا أتمرار التأدابأ املضأادة، املنظمة مسؤولة عنه، فإ

 بل وينبغي إهناؤحا، وجرد امتثال املنظمة املسؤولة لتلك االلتزامات 

__________ 

 37، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (305)
    177-175و

ا لزاميأأأأأأة للمنااعأأأأأأات  أأأأأأ  وإن كأأأأأأان يُنظأأأأأأر إىل  ليأأأأأأات التسأأأأأأوية  (306)
باعتبارحأأا تشأأمل تقأأدمي طلأأب إىل حمحمأأة العأأدل الدوليأأة  اأأدار فتأأو  يتىلأأ  
الفرفان على أن تحون " امسة"، على النحأو الأوارد يف اتىلاديأة امتيأااات األمأم 

 ( 30، الىلرع الثامنة املادةاملتحدة و تاناهتا )

 53تسأأأأأأ حأأأأأ و املأأأأأادة يف اأأأأأياغتها علأأأأأى منأأأأأوال املأأأأأادة  (2)
  (307)املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

التدابير المتخذة مم جانب كيان خالف  -56الما ة 
 الدولة لو المنظمة الدولية المضرو ة 

ــة لو منظمــة  وليــة،   ال يخــل هــذا الفصــل بحــق لي  ول
ــــى  1يجــــوز ل ــــا بموجــــب الفقــــرات مــــم   48مــــم المــــا ة  3إل

االحتجاج بميؤولية منظمة  ولية، في اتخا  تدابير مشرو ة ضد 
رق وللجبــــر لصــــالم تلــــر المنظمــــة الدوليــــة ضــــمانا  لوقــــف الخــــ

 الطرف المضرو  لو لصالم الميتفيديم مم االلتزاع الذي خرق. 
 التعلي 

ال جيأأأأأأأأأوا للتأأأأأأأأأأدابأ املضأأأأأأأأأأادة املتخأأأأأأأأأأ ة مأأأأأأأأأأن دبأأأأأأأأأأل الأأأأأأأأأأدول  (1)
، وإن  42املنظمأأات الدوليأأة غأأأ املضأأرورة بأأاملعل املقتأأود يف املأأأادة  أو

مأأن  48 كأأان حيأأ  هلأأا اال تجأأاج وسأأؤولية منظمأأة دوليأأة وفقأأاً للمأأادة
املأأأواد احلاليأأأة، أن هتأأأد  إال إىل ودأأأف ادأأأرق واجلأأأرب لتأأأاحل الدولأأأة أو 
 املنظمة الدولية املضرورة أو لتاحل املستىليدين من االلتزاد ال    رق 

املتعلقأأأأأأة وسأأأأأأؤولية الأأأأأأدول عأأأأأأن  54و"ال ]ختأأأأأأل[" املأأأأأأادة  (2)
وسأأأأفلة مأأأأا إذا كأأأأان للدولأأأأة غأأأأأ  (308)األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 

الأأأأ  جيأأأأوا هلأأأأا اال تجأأأأاج وسأأأأؤولية دولأأأأة أ أأأأر  احلأأأأ  يف  املضأأأأرورة
اللجأأأوء إىل التأأأدابأ املضأأأادة  وكانأأأت احلجأأأة األ ا أأأية الأأأ   أأأادتها 

حأأأأو أن حتار أأأأة الأأأأدول املتعلقأأأأة  54اللجنأأأأة يف تعليقهأأأأا علأأأأى املأأأأادة 
بالتأأأأأأدابأ املضأأأأأأادة املتخأأأأأأ ة ملتأأأأأألحة مجاعيأأأأأأة أو للمتأأأأأألحة العامأأأأأأة 

  وحتأا ال شأك فيأه أن (309)داً مأن الأدول""متنا رة وتشمل عدداً حمدو 
ح و احلجة تزداد دوة عند النظر يف مسفلة ما إذا كأان جيأوا لدولأة أو 
منظمة دولية غأ مضرورة أن تتخ  تدابأ مضادة ضأد منظمأة دوليأة 
مسأأأؤولة  وال تقأأأدد املمار أأأة يف الوادأأأع أمثلأأأة لتأأأدابأ مضأأأادة اختأأأ هتا 

منظمأأأة دوليأأأة مسأأأؤولة   دول أو منظمأأأات دوليأأأة غأأأأ مضأأأرورة ضأأأد
 أأياق نأأدرة احلأأاالت الأأ  روأأا اختأأ ت فيهأأا  ومأأن نا يأأة أ أأر ، ويف

دولة أو منظمة دولية غأ مضرورة تدابأ مضأادة ضأد منظمأة دوليأة، 
ميحأأن أن يأأؤد  غيأأاب املمار أأة فيمأأا يتعلأأ  بالتأأدابأ املضأأادة إىل  ال

دوليأة غأأ منظمأات  أو القول بفن التدابأ املضادة الأ  تتخأ حا دول
ولأأأأأ لك مأأأأأن األفضأأأأأل "عأأأأأدد   (310)مضأأأأأرورة  أأأأأتحون غأأأأأأ مقبولأأأأأة

ا  الل" ك لك وسفلة ما إذا كان جيوا لدولة أو منظمأة دوليأة غأأ 
 مضرورة أن تتخ  تدابأ مضادة ضد منظمة دولية مسؤولة  

__________ 

 37 ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه2001 وليأأأأة  (307)
  178-177و

    181-178و 37ه  نىلسه، املرجع (308)
 ( من التعلي   6، الىلقرة )180ه نىلسه،  املرجع (309)
مأأأن اجلأأأدير بالأأأ كر أن املمار أأأة تتضأأأمن أمثلأأأة ملنظمأأأة دوليأأأة غأأأأ  (310)

مضأأأرورة اختأأأ ت تأأأدابأ مضأأأادة ضأأأد دولأأأة يأأأدعى أهنأأأا مسأأأؤولة  انظأأأر، مأأأثاًل، 
بورما/ميانأأأأأأار نظأأأأأأأ  ا جأأأأأأراءات الأأأأأأ  اختأأأأأأ حا جملأأأأأأس االاأأأأأأاد األورويب ضأأأأأأد
 Official Journal) "االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق ا نسان يف بورما"

of the European Communities  29و 1أعالو(، ه  283)انظر احلاشية )  
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 الباب ادامس
ميؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صا    م 

  ولية منظمة
، يأأراد بأأاملواد احلاليأة  أأد  غأأرة 1ن املأادة مأأ 2وفقأاً للىلقأأرة  (1)

تُرِكأأأأت عأأأأن دتأأأأد يف مشأأأأاريع املأأأأواد املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن 
 57األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  وعلأأأى النحأأأو املأأأ كور يف املأأأادة 

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشأروعة دوليأاً، فأإن تلأك 
تعلأأ  وسأأؤولية ]   [ أ  دولأأة املأأواد "ال ختأأل ]   [ بأأف  مسأأفلة ت

  (311)عن  لوك منظمة دولية"
وال تُبحأأث يف مشأأاريع املأأواد احلاليأأة مجيأأع املسأأامل الأأ  دأأد  (2)

تؤ ر يف مسأؤولية الدولأة فيمأا يتتأل بىلعأل اأادر عأن منظمأة دوليأة  
فعلى  بيل املثال، ال جير  تناول املسامل املتعلقأة بإ أناد تتأر  مأا 

يف املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال إىل إ أأد  الأأدول إال 
غأأ املشأروعة دوليأاً  وعليأه، إذا مأا  أار تسأاؤل عمأا إذا كأان تتأأر  
معأأأأأنّي يُسأأأأأأَند إىل دولأأأأأأة أو إىل منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة أو إىل كليهمأأأأأأا، فأأأأأأإن 
مشاريع املواد احلالية توفربر معأايأ للتحقأ  حتأا إذا كأان التتأر  يُسأَند 

بينمأا تأنظم املأواد املتعلقأة وسأؤولية الأدول مسأفلة  إىل املنظمة الدولية،
 إ ناد التتر  إىل الدولة 

ويىلرتض ح ا الىلتل وجود تترفات ُتسَند إىل املنظمات  (3)
الدوليأأأة  ويىلأأأرتض أيضأأأاً، يف معظأأأم احلأأأاالت، أن تلأأأك التتأأأرفات 
غأأأأأ مشأأأأروعة دوليأأأأاً  إال أنأأأأه يأأأأنز علأأأأى ا أأأأتثناءات يف احلأأأأاالت 

، واللتأأني تتنأأاوالن علأأى التأأوايل إكأأراو 60و 59تني املتو أأاة يف املأأاد
دولأأة ملنظمأأة دوليأأة واملسأأؤولية الدوليأأة يف  الأأة الدولأأة العضأأو الأأ  
تسأأعى إىل تىلأأاد  االمتثأأال اللتأأزاد مأأن التزاماهتأأا الدوليأأة عأأن طريأأ  

 اال تىلادة من وجود اال ية لد  املنظمة الدولية 
بالضأأأرورة الدولأأأة الأأأ  ، تحأأأون 61و 60ووفقأأأاً للمأأأادتني  (4)

تتحمل املسؤولية فيما يتعلأ  بىلعأل اأادر عأن منظمأة دوليأة عضأواً 
 58و 57يف تلأأأأأك املنظمأأأأأة  أمأأأأأا يف احلأأأأأاالت املتو أأأأأاة يف املأأأأأأواد 

 ، فقد تحون الدولة املسؤولة عضواً أو ال تحون ك لك 59و
مسأأأأفلة املسأأأأؤولية الأأأأ  ميحأأأأن أن  البأأأأابوال يتنأأأأاول حأأأأ ا  (5)

ت غأأأأ الأأدول تحأأأون حأأي أيضأأأاً أعضأأاء يف منظمأأأة تتحملهأأا كيانأأا
دولية  وينظر فعاًل الىلتل الرابع من الباب الثاين من مشاريع املواد 
احلاليأأة يف املسأأؤولية الأأ  دأأد تقأأع علأأى منظمأأة دوليأأة عنأأدما تقأأدد 
العون أو املساعدة أو متارس التوجيه والسيفرة يف ارتحاب فعل غأ 

وليأأأة أ أأأر  تحأأأون املنظمأأأة األوىل مشأأروع دوليأأأاً مأأأن ِدبأأأل منظمأأأة د
عضواً فيها  ويتناول الىلتل نىلسه أيضاً مسفلة ا كراو ال   متار ه 

 17منظمأأة دوليأأة تحأأون عضأأواً يف املنظمأأة املأأأُحَرحة  وتنظأأر املأأأادة 
__________ 

 37، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (311)
  184-183و

 أأأأاالت أ أأأأر  مأأأأن مسأأأأؤولية املنظمأأأأات الدوليأأأأة األعضأأأأاء يف  يف
الحيانأأات، مأأن منظمأة دوليأأة أ أأر   أمأأا املسأامل املتعلقأأة وسأأؤولية 

غأأأأأأأ الأأأأأأدول أو املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة، الأأأأأأ  حأأأأأأي أيضأأأأأأاً أعضأأأأأأاء يف 
 منظمات دولية فهي مسامل تقع  ارج نفاق املواد احلالية  

تقديم  ولـة للعـون لو الميـا دة إلـى منظمـة  -57الما ة 
  ولية في ا تكاب فعل غير مشروع  وليا  

ى تكون الدولة التي تعاون لو تيا د منظمة  ولية  لـ 
ا تكــــاب فعــــل غيــــر مشــــروع  وليــــا  مــــم جانــــب هــــذه األخيــــرة 

 ميؤولة  م  لر  وليا  إ ا: 
فعل  تلر الدولة  لر وهي تعلم بالظروف  )ل(  

 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 
وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  

 لو ا تكبت  تلر الدولة. 
 التعلي 

املادة  الة موااية للحالة ال  تتناوهلأا يتناول مشروع ح و  (1)
املتعلقأأأأأة بتقأأأأأدمي منظمأأأأأة دوليأأأأأة العأأأأأون أو املسأأأأأاعدة يف  13املأأأأأادة 

ارتحأأاب منظمأأة دوليأأة أ أأر  لىلعأأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً  وتتبأأع كلتأأا 
املتعلقأأأأة وسأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن  16املأأأادتني عأأأأن كثأأأأب نأأأز املأأأأادة 

  (312)األفعال غأ املشروعة دولياً 
الأأأأ  تقأأأأدد العأأأأون أو املسأأأأاعدة ملنظمأأأأة دوليأأأأة يف  والدولأأأأة (2)

ارتحاب فعل غأ مشروع دولياً دد تحون أو ال تحون عضواً يف تلك 
املنظمة  فإذا كانت الدولة عضواً فإن التف أ ال   ميحن أن يردى إىل 
مرتبة العون أو املساعدة ال ميحأن أن يقتتأر علأى املشأاركة يف عمليأة 

وفقأأأاً للقواعأأأد املعمأأأول هبأأأا يف املنظمأأأة  ومأأأع اأأأنع القأأأرار يف املنظمأأأة 
ذلك ال ميحن أن يُستبعد متاماً ا تمال أن يحون العأون أو املسأاعدة 
ناشأأ اً عأأن تتأأر  اأأادر عأأن الدولأأة يف إطأأار املنظمأأة  ودأأد يسأأتتبع 
ذلأأك بعأأض التأأعوبات يف التحقأأ  مأأن  أأدوث العأأون أو املسأأاعدة 

أن يحأأأون السأأأياق   أأأني يتعلأأأ  األمأأأر اأأأاالت  ديأأأة  ومأأأن احملتمأأأل
 الودامعي، مثل  جم العضوية وطبيعة املشاركة، عامالً  امساً 

وميحن أن يشحل ما تقدمه الدولة مأن عأون أو مسأاعدة  ردأاً  (3)
اللتأأأزاد اكتسأأأبته الدولأأأة ووجأأأب داعأأأدة أوليأأأة  فعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، يتعأأأني 

حة على دولة  امزة أل لحة نووية وطر  يف معاحدة عدد انتشأار األ أل
النوويأة أن متتنأأع عأن مسأأاعدة دولأة غأأأ  أامزة أل أألحة نوويأة علأأى ادتنأأاء 
أ أألحة نوويأأة  وينفبأأ  األمأأر نىلسأأه، فيمأأا يبأأدو، علأأى املسأأاعدة املقدمأأة 

 إىل منظمة دولية تضم بني أعضامها دوالً غأ  امزة أل لحة نووية  

__________ 

  86-84و 33، ه نىلسه املرجع (312)
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د املأأأأأادة احلاليأأأأأة يف الىلقأأأأأرتني الىلأأأأأرعيتني )أ( و)ب(  (4) واأأأأأدرب
وط نشأأأأأوء املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة علأأأأأى الدولأأأأأة الأأأأأ  تقأأأأأدد العأأأأأون شأأأأأر 
املتعلقة وسؤولية  16املادة  ايغة بنىلس املادة وتف  املساعدة   أو

الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً، ألنأه يتأعب إجيأاد أ أباب 
لتفبيأأأأأأأ  داعأأأأأأأدة خمتلىلأأأأأأأة عنأأأأأأأدما يحأأأأأأأون الحيأأأأأأأان املتلقأأأأأأأي للعأأأأأأأون 

دولأأأأة  ومأأأأن اجلأأأأدير باملال ظأأأأة أنأأأأه املسأأأأاعدة منظمأأأأة دوليأأأأة ال  أو
جيأأر متييأأز فيمأأا  أأز العالدأأة الزمنيأأة بأأني تتأأر  الدولأأة والىلعأأل  مل

 غأ املشروع دولياً التادر عن املنظمة الدولية 
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن  16ودأأأأأد ُعأأأأأدربل عنأأأأأوان املأأأأأادة  (5)

األفعال غأ املشروعة دوليأاً تعأديالً طىليىلأاً، إذ أضأيىلت إليأه كلمأة "دولأة" 
 من املواد احلالية   13لتمييز عنوان املادة احلالية عن عنوان املادة 

مما ســة  ولــة للتوجيــ  واليــيطرة فــي ا تكــاب  -58الما ة 
 ل غير مشروع  وليا  منظمة  ولية لفع

تكون الدولة التي تقوع بتوجي  منظمـة  وليـة ومما سـة  
الييطرة  لي ا في ا تكـاب فعـل غيـر مشـروع  وليـا  مـم جانـب 

 هذه األخيرة ميؤولة  م  لر الفعل  وليا  إ ا: 
فعل  تلر الدولة  لر وهي تعلم بالظروف  )ل(  

 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 
وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  

 لو ا تكبت  تلر الدولة. 
 التعلي 

ومار أة منظمأة دوليأة للتوجيأه  14يف  ني تتعل  املأادة  (1)
والسأأأأيفرة يف ارتحأأأأاب منظمأأأأة دوليأأأأة أ أأأأر  لىلعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع 
دوليأأاً، فأأإن املأأادة احلاليأأأة تنظأأر يف احلالأأة الأأأ  تحأأون فيهأأا حتار أأأة 

اأأادرة عأأن إ أأد  الأأدول  وتتبأأع كلتأأا املأأادتني  التوجيأأه والسأأيفرة
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال  17عأأأن كثأأأب نأأأز املأأأادة 

  (313)غأ املشروعة دولياً 

والدولأأة الأأ  تقأأود بتوجيأأه منظمأأة دوليأأة وحتار أأة السأأيفرة  (2)
عليهأأا يف ارتحأأاب فعأأل غأأأ مشأأأروع دوليأأاً دأأد تحأأون أو ال تحأأأون 

وكمأأأا يف  الأأأة العأأأون أو املسأأأاعدة، الأأأ  عضأأأواً يف تلأأأك املنظمأأأة  
والتعلي  عليها، يتعني التمييز بني مشأاركة الدولأة  57تتناوهلا املادة 

العضو يف عمليأة اأنع القأرار يف املنظمأة وفقأاً للقواعأد ذات التألة 
ال  تف   هبا تلك املنظمأة، وبأني التوجيأه والسأيفرة اللأ ين يؤديأان 

ان التتأر  الثأاين ميحأن أن حيأدث يف إىل تفبي  ح و املادة  وملا ك
إطار املنظمأة، فقأد تنشأف يف احلأاالت احلديأة نىلأس املشأاكل املشأار 

 إليها يف التعلي  على مشروع املادة السابقة 

__________ 

    89-86و 33، ه نىلسه املرجع (313)

واأأأأأأأدد املأأأأأأأادة احلاليأأأأأأأة يف الىلقأأأأأأأرتني الىلأأأأأأأرعيتني )أ( و)ب(  (3)
شروط نشأوء مسأؤولية الدولأة باتبأاع نىلأس التأيغة الأ  ا أُتعملت يف 

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً   17دة املأأا
وال توجد أ باب للتمييز بني احلالة ال  توجه فيهأا دولأة دولأًة أ أر  
وتسأأيفر عليهأأا يف ارتحأأاب فعأأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً واحلالأأة الأأ  تقأأود 

 فيها الدولة على  و حتا ل بتوجيه منظمة دولية والسيفرة عليها 
د مت تعأأديل عنأأوان املأأادة احلاليأأة تعأأدياًل طىليىلأأاً مقارنأأة ودأأ (4)

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة  17باملأأأأادة 
من  14دولياً، وذلك بإضافة كلمة "دولة" لتمييزو عن عنوان املادة 

 املواد احلالية  

 إكراه  ولة لمنظمة  ولية  -59الما ة 
مــة  وليــة  لــى ا تكــاب تكــون الدولــة التــي ُتكــرِه منظ 

 ميؤولة  وليا   م  لر الفعل إ ا: ما فعل 

كان الفعل، لوال اإلكراه، سـيكون فعـال  غيـر  )ل(  
 مشروع  وليا  صا  ا   م تلر المنظمة الدولية؛ 

وكانــ  تلــر الدولــة تقــوع بــذلر وهــي تعلــم  )ب(  
 بالظروف المحيطة بالفعل. 

 التعلي 
منظمة دولية ا كراَو يف ارتحاب حتار ة  15تتناول املادة  (1)

فعل يحون، لوال ا كراو، فعالً غأ مشروع اادراً عن منظمة دولية 
أ ر   وتتعل  املأادة احلاليأة ومار أة دولأة لإلكأراو يف وضأع حتا أل  

املتعلقأأة وسأأؤولية  18ويتبأأع مشأأروعا كلتأأا املأأادتني عأأن كثأأب املأأادة 
  (314)الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

والدولأأأة الأأأ  ُتحأأأرو منظمأأأة دوليأأأة دأأأد تحأأأون أو ال تحأأأون  (2)
عضواً يف تلك املنظمة  فإذا كانت الدولة عضواً، جيب التمييز بأني 
املشأأأأاركة يف عمليأأأأة اأأأأنع القأأأأرار يف املنظمأأأأة وفقأأأأاً لقواعأأأأدحا ذات 
التلة من جهة أوىل وا كأراو مأن اجلهأة األ أر ، وذلأك علأى  أو 

 فيما يتعل  باملادتني السابقتني   حتا ل للتمييز ال   مت
والشأأأروط الأأأ  اأأأددحا املأأأادة احلاليأأأة لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة  (3)

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن  18مفابقأأأأة للشأأأأروط املأأأأ كورة يف املأأأأادة 
األفعال غأ املشروعة دوليأاً  وفيمأا يتعلأ  بأا كراو أيضأاً، ال يوجأد  أبب 

 عدة ال  تنفب  يف العالدات بني الدول  جياد داعدة خمتلىلة عن القا
ويشأأتمل عنأأوان املأأادة احلاليأأة علأأى تعأأديل طىليأأف مقارنأأة  (4)

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة  18بعنوان املادة 
]   [" لتمييأزو عأن عنأوان  دولياً، وذلك بإشارته إىل "إكأراو دولأة لأأ

 من مشروع املواد احلايل   15املادة 
__________ 

  90-89و 33ه  نىلسه، املرجع (314)
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ميــؤولية الدولــة العضــو التــي تيــعى إلــى  -60ما ة ال
 تفا ي االمتثاه 

تقــع الميــؤولية الدوليــة  لــى الدولــة العضــو    -1 
فــي منظمــة  وليــة إ ا ســع  هــذه الدولــة إلــى تفــا ي االمتثــاه 
اللتــزاع مــم التزامات ــا الدوليــة  ــم طريــق االســتفا ة مــم وجــو  
صــالحية لــدى المنظمــة فيمــا يتصــل بموضــوع  لــر االلتــزاع، 

ـــدفع المنظمـــة  ـــذلر فت ـــ  تلـــر ب ـــو ا تكبت ـــى ا تكـــاب فعـــل ل إل
 كل خرقا  لذلر االلتزاع. الدولة لش

ســواء لكــان الفعــل المعنــي فعــال   1تيــري الفقــرة    -2 
 .  لم يكم كذلرغير مشروع  وليا  بالنيبة إلى المنظمة الدولية لع 

 التعلي 
لألوضاع ال  تتناول املادة احلالية وضعاً مشاهباً إىل  د ما  (1)

املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة ك املأأأأأادة، تتحمأأأأأل لأأأأأ  فوفقأأأأأاً لت16املأأأأأادة تتناوهلأأأأأا 
املسأأأؤولية الدوليأأأة إذا التىلأأأت علأأأى أ أأأد التزاماهتأأأا الدوليأأأة عأأأن طريأأأ  
اعتمأأاد دأأرار يُلأأزد دولأأة أو منظمأأة دوليأأة عضأأواً بارتحأأاب فعأأل يحأأون 

 16 فعاًل غأ مشروع دولياً لو ارتحبته املنظمأة األوىل  وتشأمل املأادة
إىل الأدول أيضاً مسفلة االلتىلا  عن طريأ  تقأدمي أذون أو تواأيات 

املنظمأأات الدوليأأة األعضأأاء  وتتعلأأ  املأأادة احلاليأأة بالتىلأأا  الدولأأة  أو
علأأى أ أأد التزاماهتأأأا الدوليأأة عنأأأدما تسأأتىليد مأأأن الشختأأية القانونيأأأة 

 املستقلة ملنظمة دولية تحون حي عضواً فيها 
، فإن وجود نية 16وعلى  و ما يبني التعلي  على املادة  (2)

  ويُأأراد با شأأارة إىل أن الدولأأة (315)فلوبأأاً حمأأددة لاللتىلأأا  لأأيس م
"]تسأعى[ ]   [ إىل تىلأاد  االمتثأال اللتأأزاد مأن التزاماهتأا الدوليأأة" 
ا تبعاد نشوء املسؤولية الدولية عندما يتوجب اعتبار الىلعل التادر 
عن املنظمأة الدوليأة، الأ   مأن شأفنه أن يشأحل  ردأاً اللتأزاد دويل 

مقتودة لدفع منظمة دوليأة ذات  إذا ادر عن الدولة، نتيجة غأ
اأأال ية إىل ارتحأأاب فعأأل مأأا  ومأأن النا يأأة األ أأر ، فأأإن املأأادة 
احلاليأأة ال تشأأأ فحسأأب إىل احلأأاالت الأأ  ميحأأن أن يُقأأال فيهأأا إن 

  (316)الدولة العضو تسيء ا تعمال  قودها
وتتضأأأمن السأأأواب  القضأأأامية للمححمأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق  (3)

دول مُحلأأأت املسأأأؤولية عنأأأدما أ أأأندت  ا نسأأأان بضأأأعة أمثلأأأة عأأأن
التأأأأال ية إىل منظمأأأأأة دوليأأأأأة يف جمأأأأال معأأأأأني ومل تحىلأأأأأل االمتثأأأأأال 

محايأأة  قأأوق ا نسأأان واحلريأأأات  اللتزاماهتأأا املقأأررة ووجأأب اتىلاديأأة
 ا أأأية )االتىلاديأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق ا نسأأأان( يف ذلأأأك اجملأأأأال  األ

__________ 

 أعالو   16( من التعلي  على املادة 4الىلقرة ) (315)
)ب( مأأن القأأرار املعتمأأد عأأاَد 5القأأانون الأأدويل، يف املأأادة  معهأأدذكأأر  (316)

يف لشبونة بشفن اآل ار القانونية املرتتبة بالنسبة إىل الأدول األعضأاء علأى  1995
التزاماهتأا جتأاو األطأرا  الثالثأة، مأا يلأي: "دأد يحأون عدد وفاء املنظمات الدوليأة ب

أعضاء منظمة دوليأة، يف  أاالت  ااأة، مسأؤولني عأن التزاماهتأا وفأ  مبأدأ عأاد 
 Institute ofذ  الة من مبادئ القانون، مثل ]   [ إ اءة ا تعمال احلقوق" )

International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 449)  

يف مسأأأفلة  ، نظأأرت احملحمأأةأملانيأأا ضأأدويأأت وكينيأأد  فىلأأي دضأأية 
إذا كان احل  يف اللجوء إىل العدالة دد نالت منه دون مربر دولة  ما

 ولت وكالة الىلضاء األوروبية، ال  حأي عضأو فيهأا،  تأانًة فيمأا 
 يتتل وفالبات ختز العمل  ودالت احملحمة إنه:

تنشأأئ الأأدول منظمأأات دوليأأة بغأأرض القيأأاد بالتعأأاون فيمأأا بينهأأا  عنأأدما 
عأاون يف جمأأاالت أنشأأفة معينأة، وعنأأدما تسأِند إىل حأأ و املنظمأأات أو تعزيأز ذلأأك الت

اال يات معينة وختوهلأا بعأض احلتأانات، فقأد ترتتأب علأى ذلأك   أار مأن  يأث 
األوروبيأأأأة حلقأأأأوق  االتىلاديأأأأة] غأأأأرضمحايأأأأة احلقأأأأوق األ ا أأأأية  بيأأأأد أنأأأأه يتنأأأأاع مأأأأع 

أن تتحلأأأأأل الأأأأأدول املتعادأأأأأدة بأأأأأ لك مأأأأأن مسأأأأأؤوليتها املقأأأأأررة  وموضأأأأأوعهاا نسأأأأأان[ 
  (317)ا  ناد ب لكووجب االتىلادية فيما يتعل  وجال النشاط املشمول 

بو أأىلوروس حافأأا يأأوالر  تأأوريزد فأأه تيجأأاِرت أنأأونيم  ويف دضأأية (4)
، اتبعت احملحمة هنجاً حتأا الً فيمأا يتعلأ  بأإجراء اخت تأه  يرلندا ضدشرك  

ل تنىليأأأأأ اً لالمحأأأأأة مأأأأأن لأأأأأوامح اجلماعأأأأأة األوروبيأأأأأة  ودالأأأأأت إ أأأأأد  الأأأأأدو 
احملحمة إن الدولة ال ميحن أن ال نىلسأها مأن التزاماهتأا ووجأب االتىلاديأة 

 األوروبية حلقوق ا نسان بنقل الو امف إىل منظمة دولية، ألن:
الدول املتعاددة الالً تاماً من مسأؤوليتها ووجأب االتىلاديأة يف  الل 
إذ ميحأأن  ؛وموضأأوعها االتىلاديأأة غأرضهبأأ ا النقأل يتنأأاع مأأع  شأأمولةامل االتاجملأ

يأؤد  إىل  وأا ،املشأي ة  سب ا تبعادحا أو االتىلادية ضماناتأن جير  تقييد 
جتريأأدحا مأأن طابعهأأا القفعأأي وإىل تقأأويض الفبيعأأة العمليأأة والىلّعالأأة لضأأماناهتا 

فيمأأأأأأأا يتعلأأأأأأأ   ]   [  وتعأأأأأأأد الدولأأأأأأأة متحملأأأأأأأة للمسأأأأأأأؤولية ووجأأأأأأأب االتىلاديأأأأأأأأة
  (318)بااللتزامات التعاحديأة الال قأة لد أول االتىلاديأة  يز النىلاذ

__________ 

(317) Waite and Kennedy v. Germany, Application no. 26083/94, 

Judgement of 18 February 1999, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, p. 393, and 

p. 410, para. 67ا أي "احلأ  األ    و لتأت احملحمأة إىل أنأه مل يأتم ا  أالل ب 
(  73، الىلقأرة 412ووجأب االتىلاديأة )ه ‘" اللجأوء إىل حمحمأة‘]للمدعي[ يف 

وبعأأد النظأأر يف الأأرأ  الأأوارد فأأأي حأأ و القضأأية، ال أأظ إيأأان براونلأأي أنأأه "يف  أأني 
أن السياق حو  أياق  قأوق ا نسأان فأإن املبأدأ احملأتج بأه حأو مبأدأ عأاد التفبيأ  

 I. Brownlie, “The responsibility of States for the acts ofعلأى مأا يبأدو" )

international organizations”, in M. Ragazzi (ed.), International 

Responsibility Today: Essays in memory of Oscar Schachter, 

Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, p. 355, at p. 361 وأعَرب عن  راء  )
 A. Diوروبيأأة حلقأأوق ا نسأأان كأأل مأأن الحتّأأاب التأأالني: حتا لأأة آلراء احملحمأأة األ

Blase, “Sulla responsabilità internazionale per attività dell’ONU”, Rivista 

di Diritto Internazionale, vol. 57 (1974), p. 250, at pp. 275–276 ؛Hirsch ،
 K. Zemanek, Institute of؛ 179 أعأالو(، ه 100املرجأع املأ كور )احلاشأية 

International Law, Yearbook, vol. 66, Part I, Session of Lisbon (1995), p. 

329; P. Sands, in P. Sands and P. Klein (eds.), Bowett’s Law of 

International Institutions, London, Sweet and Maxwell, 2001, p. 524; and 

D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign 

Powers, Oxford University Press, 2005, p. 64  
(318) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi  v. 

Ireland, Judgement of 30 June 2005  الىلقأأرة أعأأالو( 155)انظأأر احلاشأأية ،
املأأأأدعى عليهأأأأا ال تتحمأأأأل مسأأأأؤولية ألن   و لتأأأأت احملحمأأأأة إىل أن الدولأأأأة 154

احلقأأوق األ ا أأية ذات التأألة مشأأمولة باحلمايأأة يف إطأأار اجلماعأأة األوروبيأأة "علأأى 
 ( 155 و ميحن اعتبارو معادالً على أدل تقدير ملا تنز عليه االتىلادية" )الىلقرة 
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ووفقأأأاً للمأأأادة احلاليأأأة، تلأأأزد  ال أأأة عنااأأأر لنشأأأوء املسأأأؤولية  (5)
الدوليأأأأأة  العنتأأأأأر األول حأأأأأو أن يحأأأأأون للمنظمأأأأأة الدوليأأأأأة اأأأأأال ية 

يتتأل ووضأأوع أ أد االلتزامأات الوادعأأة علأى الدولأة  وميحأأن أن  فيمأا
دث ذلأك عأأن طريأ  نقأأل مهأاد الدولأة إىل منظمأأة تحامأل  ولحأأن حيأ

احلأاالت املشأأمولة أو أع نفادأأاً مأأن ذلأك  فعأأالوة علأى ذلأأك، ميحأأن 
إنشأأأاء منظمأأأة دوليأأأة مأأأن أجأأأل حتار أأأة مهأأأاد دأأأد ال متار أأأها الأأأدول  
واملهأأأم لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة ووجأأأب حأأأ و املأأأادة حأأأو أن يشأأأمل 

ُمنحت املنظمة الدولية اال ية فيه  ودأد االلتزاد الدويل اجملال ال   
يتعل  االلتأزاد بأ لك اجملأال اديأداً أو دأد يحأون أعأم، كمأا حأو  أال 

 االلتزامات املتعهد هبا ووجب معاحدات محاية  قوق ا نسان 
أما الشرط الثاين لنشوء املسؤولية الدولية فهأو أن ترتحأب  (6)

شأحل  ردأاً لاللتأزاد  فيلأزد املنظمة الدولية فعاًل لأو ارتحبتأه الدولأة ل
 أن يُرتحب فعل يشحل  رداً لاللتزاد 

ويتمثأأأل الشأأأرط الثالأأأث لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة وفقأأأاً هلأأأ و  (7)
املأأادة يف وجأأود اأألة كبأأأة بأأني تتأأر  الدولأأة العضأأو الأأ  تسأأعى إىل 
تىلاد  االمتثال وتتر  املنظمة الدولية  وجيب أن يحون فعل املنظمة 

الدولأأة العضأأو  وال يشأأرتط يف ذلأأك تقيأأيم  ضأأتها عليأأه  فعأأالً الدوليأأة 
مسفلة وجود نية حمددة من جانأب الدولأة العضأو لاللتىلأا  علأى أ أد 
التزاماهتأأا الدوليأأة  إذ ميحأأن علأأى  أأو معقأأول اال أأتدالل علأأى  أأدوث 

 ذلك االلتىلا  بناًء على املالبسات القاممة  
أن يحأأأأأون أن حأأأأأ و املأأأأأادة ال تشأأأأأرتط  2وتوضأأأأأح الىلقأأأأأرة  (8)

الىلعأأأأأل غأأأأأأ مشأأأأأروع دوليأأأأأاً بالنسأأأأأبة إىل املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املعنيأأأأأة  
فحأأدوث االلتىلأأا  يحأأون أكثأأر ا تمأأااًل عنأأدما ال تحأأون املنظمأأة 
الدوليأأة مقيأأدة بأأااللتزاد الأأدويل  إال أن جمأأرد وجأأود التأأزاد دويل وادأأع 

 على املنظمة ال يعىلي الدولة بالضرورة من املسؤولية الدولية 
كان الىلعأل التأادر عأن املنظمأة الدوليأة غأأ مشأروع   وإذا (9)

وتسأأأأأببت فيأأأأأه الدولأأأأأة العضأأأأأو، فقأأأأأد ينشأأأأأف تأأأأأدا ل بأأأأأني احلأأأأأاالت 
واحلأأأاالت املشأأأمولة بأأأاملواد الأأأثالث السأأأابقة   60املشأأأمولة باملأأأادة 

وحيأأأدث ذلأأأك إذا ا أأأتوفيت الشأأأروط املنتأأأوه عليهأأأا يف إ أأأد  
ألنأأه لأأن يعأأر إال  تلأأك املأأواد  إال أن حأأ ا التأأدا ل ال يثأأأ مشأأحلة

 وجود عدة أ س لتحميل الدولة املسؤولية 

ميؤولية الدولة العضو في منظمة  وليـة  ـم  -61الما ة 
 فعل غير مشروع  وليا  ترتكب  تلر المنظمة 

، 60إلــــى  57الموا  بــــمــــع  ــــدع اإلخــــاله   -1 
تتحمل الدولة العضو في منظمة  ولية الميؤولية  م فعل غير 

 تكب  تلر المنظمة إ ا: مشروع  وليا  تر 
 لوقبل  الميؤولية  م  لر الفعل؛  )ل(  
 جعل  الطرف المضرو  يعتمد  لى ميؤوليت ا.  )ب(  

للدولـة،  الدوليـةيفترض لن تكون الميؤولية   -2 
 ، ميؤولية تبعية. 1التي تنشأ وفقا  للفقرة 

 التعلي 
 57املقتأأود بالشأأرط الودأأامي املتعلأأأ  وشأأاريع املأأواد مأأأن  (1)

مأأأن املأأأادة احلاليأأأة حأأأو أن يحأأأون  1الأأأوارد يف بدايأأأة الىلقأأأرة  60إىل 
واضحاً أن الدولأة العضأو يف منظمأة دوليأة ميحأن اميلهأا املسأؤولية 
أيضأأأاً وفقأأأاً ملشأأأاريع املأأأواد السأأأابقة  وتتأأأو ى املأأأادة احلاليأأأة  أأأالتني 
إضافيتني تتحمل فيهما الدول األعضاء املسؤولية  ك لك ميحن أن 

دول األعضاء مسؤولة وفقاً ملشأاريع املأواد املتعلقأة وسأؤولية تحون ال
، ولحأأن ال يلأأزد إدراج (319)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

شرط ودامي هل ا الغرض ألن حأ و احلالأة تقأع  أارج نفأاق مشأروع 
 املواد احلايل 

ومتشياً مع النهج املتبع عموماً يف مشروع املواد احلايل ويف  (2)
ع املأأواد املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأأن األفعأأال غأأأ املشأأأروعة مشأأاري

دولياً، ادد املأادة احلاليأة اديأداً إجيابيأاً احلأاالت الأ  تتحمأل فيهأا 
الدولة املسؤولية وتسحت عن اديد احلأاالت الأ  ال يُأر  فيهأا أن 
املسؤولية ميحن أن تنشف  وعلى الرغم من اعرتاض بعض األعضاء، 

لجنأأأة أنأأأه مأأأن غأأأأ املنا أأأب أن يُأأأدرج يف املشأأأروع فقأأأد وجأأأدت ال
 حم ينز على داعدة تحميلية  لبية للحاالت الأ  ال يأر  فيهأا 
أن املسؤولية ميحن أن تنشف بالنسبة إىل الدولة عن فعأل اأادر عأن 
إ أأأد  املنظمأأأات الدوليأأأة  ولحأأأن مأأأن الواضأأأح أن حأأأ ا اال أأأتنتاج 

يف  أأأد ذاهتأأأا مسأأأؤولية  وارد ضأأأمناً وأن العضأأأوية بالتأأأايل ال تسأأأتتبع
دولية على الدول األعضاء عندما ترتحب املنظمة الدولية فعاًل غأ 

 مشروع دولياً 
ودأأأأد دافعأأأأت عأأأأدة دول يف  أأأأاالت  الفيأأأأة عأأأأن الأأأأرأ   (3)

القامأل بأأفن الأأدول األعضأأاء ال ميحأأن بتأأىلة عامأأة اعتبارحأأا مسأأؤولة 
نظمأأة  فقأأد دوليأأاً عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً الأأ  ترتحبهأأا امل

 ذّكرت احلحومة األملانية يف تعلي   في بفهنا:
 األوروبيأأأة اللجنأأأة أمأأأاد املسأأأتقلة املسأأأؤولية مبأأأدأ عأأأن]   [  دافعأأأت 

األوروبية حلقوق ا نسان )دضية  واحملحمة(، وشركاو  د دضية) ا نسان حلقوق
 ،(القأأأأوة ا أأأتخداد مشأأأروعيةالعأأأدل الدوليأأأأة )دضأأأية  حمحمأأأةو  ،(الينأأأز  أأأناتور

 األوروبيأأة اجلماعأأة اختأأ هتااحأأم العضأأوية عأأن التأأدابأ الأأ   املسأأؤوليةورفضأأت 
   (320)املتحدة واألمم األطلسي مشال  لف ومنظمة

__________ 

ينفبأأ  ذلأأك علأأى احلالأأة الأأ  تو احأأا معهأأد القأأانون الأأدويل يف املأأادة  (319)
ن دأأرارو املتعلأأ  باآل أأار القانونيأأة املرتتبأأة بالنسأأبة إىل الأأدول األعضأأاء مأأ‘ 2‘)ج(5

علأأى عأأدد وفأأاء املنظمأأات الدوليأأة بالتزاماهتأأا جتأأاو األطأأرا  الثالثأأة: "إذا تتأأرفت 
 Instituteاملنظمة الدولية بتىلتها وكيالً للدولة، احأم القأانون أو احأم الوادأع" )

of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 449)  
، A/CN.4/556الو يقأأة ، األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2005 وليأة  (320)

    72ه 
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وأ أأأأ ت  راء األغلبيأأأأة يف احملأأأأاكم الربيفانيأأأأة بوجهأأأأة نظأأأأر  (4)
حتا لة يف املنااعة القضامية املتعلقة باجمللس الدويل للقتدير، وإن كان 
ذلك بفريقأة عرضأية يف منااعأات تتعلأ  بعقأود  ااأة  وجتلأى ذلأك 
يف أوضح اورو يف رأ  اللورد كأ يف حمحمة اال ت نا  ورأ  اللورد 

 أن" اللأوردات  فقأد دأال اللأورد كأأ إنأه ال يسأتفيعمتبلمان يف جملس 
جيأأد أ  أ أأاس لال أأتنتاج بفنأأه  بأأت وجأأود أ  داعأأدة مأأن دواعأأد 
القانون الدويل، ملزمة للدول األعضاء يف اجمللس الدويل للقتأدير، 

اعتبأار أن حأ و الأدول مسأأؤولة يف أ  حمحمأة وطنيأأة ووجبهأا  ميحأن
إااء دامأأأأر  - تضأأأأامنيةمشأأأأرتكة و أن تحأأأأون املسأأأأؤولية  كعنأأأأ دع -

اجمللس الأدويل للقتأدير عأن ديأون اجمللأس الناجتأة عأن عقأود أبرمهأا 
وفيمأأا يتعلأ  بقاعأأدة القأانون الأأدويل املزعومأأة   (321)"اجمللأس بامسأأه حأو

الأأ  تىلأأرض علأأى "الأأدول األعضأأاء يف منظمأأة دوليأأة مسأأؤولية مشأأرتكة 
عاحأأأدة الأأأ  وتضأأأامنية عأأأن عأأأدد دفأأأع املنظمأأأة ديوهنأأأا، إال إذا كانأأأت امل

أ سأت املنظمأة الدوليأأة تأنز بوضأوا علأأى عأدد مسأؤولية أعضأأامها"، 
يُقدَّد أ  دليل مقبول على وجود تلأك  مل" ا تنتج اللورد متبلمان أنه

 السأأأأأأأادس الأأأأأأأدويل االتىلأأأأأأأاق دبأأأأأأأل الالقاعأأأأأأأدة يف القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل 
  (322)"وبعد وال ودته يف وال 1982 عاد يف للقتدير

الحتّأأأأاب  أأأأول مسأأأأفلة مأأأأا إذا كانأأأأت ورغأأأأم انقسأأأأاد  راء  (5)
الأأدول تتحمأأل املسأأؤولية عنأأدما ترتحأأب منظمأأة دوليأأة حأأي أعضأأاء 
فيهأأأا فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً، جيأأأدر باملال ظأأأة أن معهأأأد القأأأانون 

 دراراً اخت  فيه املودف التايل: 1995الدويل دد اعتمد يف عاد 
الأأدويل داعأأدة  ، ال توجأأد يف القأأانون5مأأا حأأو حمأأدد يف املأأادة  با أأتثناء 

علأأأأى  ،تبعيأأأأةعامأأأأة تأأأأنز علأأأأى أن الأأأأدول األعضأأأأاء تتحمأأأأل مسأأأأؤولية مشأأأأرتكة أو 
  (323)فيها أعضاءأ اس عضويتها ال غأ، عن التزامات منظمة دولية حي 

والأأأأرأ  القامأأأأل بأأأأفن الأأأأدول األعضأأأأاء ليسأأأأت بوجأأأأه عأأأأاد  (6)
مسؤولة ال يستبعد وجأود  أاالت معينأة، غأأ احلأاالت املتو أاة يف 

__________ 

(321) MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals, Judgement of 27 April 1988, 

England, Court of Appeal, ILR, vol. 80, p. 109  
(322) Australia & New Zealand Banking Group Ltd. and Others v. 

Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal Trading 

Ltd. and Others v. Department of Trade and Industry and Others; Maclaine 

Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; Maclaine Watson 

& Co. Ltd. v. International Tin Council, Judgement of 26 October 1989, 

House of Lords, ILM, vol. 29 (1990), p. 674, at p. 675  
علأأأأأى مأأأأأا يلأأأأأي: ")أ( تتحأأأأأدد مسأأأأأفلة  5)أ(  وتأأأأأنز املأأأأأادة 6املأأأأأادة  (323)

مسؤولية أعضاء منظمة دولية عن التزاماهتا بأالرجوع إىل دواعأد املنظمأة؛ )ب( دأد 
يحأأأون أعضأأأاء منظمأأأة دوليأأأة، يف  أأأاالت  ااأأأة، مسأأأؤولني عأأأن التزاماهتأأأا وفأأأ  

القأانون، مثأل القبأول الضأمر أو إ أاءة ا أتعمال مبدأ عاد ذ  الة مأن مبأادئ 
احلقأأأوق؛ )ج( وإضأأأافة إىل ذلأأأك، ميحأأأن أن تتحمأأأل دولأأأة عضأأأو املسأأأؤولية جتأأأاو 

إذا تتأأأرفت ‘ 2‘عأأأن طريأأأ  تعهأأأدات مأأأن جانأأأب الدولأأأة، أو ‘ 1‘طأأأر   الأأأث 
 Instituteاملنظمة الدولية بتىلتها وكيالً للدولة، احأم القأانون أو احأم الوادأع" )

of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 449 ) 

د السأأابقة، تحأأون فيهأأا الدولأأة مسأأؤولة عأأن الىلعأأل غأأأ املشأأروع املأأوا
دوليأأأاً الأأأ   ارتحبتأأأه املنظمأأأة  وأدأأأل احلأأأاالت إ أأأارة للخأأأال  حأأأي 
 الة دبول الدول املعنية باملسؤولية الدولية  وح و احلالة مأ كورة يف 
الىلقأأرة الىلرعيأأة )أ(  ومل يُأأنز علأأى أ  تقييأأد للقبأأول  والقتأأد مأأن 

ميحأأأن أن يحأأون اأأأرحياً أو ضأأأمنياً وميحأأأن أن  ذلأأك حأأأو أن القبأأأول
 يقع إما دبل نشوء مسؤولية املنظمة أو بعد ذلك 

ودأأأأأد أشأأأأأار اللأأأأأورد رالأأأأأف ِغبسأأأأأون، يف  حمأأأأأه التأأأأأادر عأأأأأن  (7)
حمحمة اال ت نا  بشفن اجمللس الدويل للقتدير، إىل دبأول املسأؤولية يف 

القبأأأأأول مأأأأأن   وميحأأأأأن بالتفكيأأأأأد تتأأأأأور نشأأأأأوء (324)"الو يقأأأأة التف يسأأأأأية"
التأأك التف يسأأي للمنظمأأة الدوليأأة أو مأأن دواعأأد أ أأر  للمنظمأأة  غأأأ 
أن الأأدول األعضأأاء ال تتحمأأل عندمأأ  مسأأؤولية دوليأأة جتأأاو طأأر   الأأث 
إال إذا كأأأأأأأأان دبوهلأأأأأأأأا حُيأأأأأأأأدث   أأأأأأأأاراً دانونيأأأأأأأأة يف عالداهتأأأأأأأأا مأأأأأأأأع الفأأأأأأأأر  

  ومأأأأن املمحأأأأن أال تلأأأأزِد الأأأأدول األعضأأأأاء نىلسأأأأها إال جتأأأأاو (325)الثالأأأأث
  (326)ظمة أو أن تواف  على توفأ املوارد املالية الالامة كشفن دا لياملن
 الأأة  انيأأة ملسأأؤولية الأأدول األعضأأاء،  1وتتأأو ى الىلقأأرة  (8)

وحي احلالة ال  يعفي فيهأا  ألوك الأدول األعضأاء للفأر  الثالأث 
 أأبباً لالعتمأأاد علأأى مسأأؤولية حأأ و الأأدول: أهنأأا مأأثاًل  أأتنوب عأأن 

كانأأت حأأ و األ أأأة ال متلأأك األمأأوال الالامأأة   املنظمأأة املسأأؤولة إذا
  (327)جلرب الضرر

__________ 

(324) MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals  172أعالو(، ه  321)انظر احلاشية  
من اتىلادية فيينا لقأانون  36تنفب  عندم  الشروط احملددة يف املادة  (325)

  1969املعاحدات لعاد 
مأأأن معاحأأأدة  300مأأأن املأأأادة  7علأأأى  أأأبيل املثأأأال، تأأأنز الىلقأأأرة  (326)

إنشأأاء اجلماعأأة االدتتأأادية األوروبيأأة علأأى مأأا يلأأي: "تحأأون االتىلادأأات املربمأأأة 
ملؤ سأات اجلماعأة وللأدول األعضأاء وف  الشروط احملددة يف ح و املادة ملزمة 

فيهأأا"  وأشأأارت حمحمأأة العأأدل األوروبيأأة إىل أن حأأ ا الأأنز ال يعأأر أن الأأدول 
األعضأأاء ملزمأأة جتأأاو الأأدول غأأأ األعضأأاء وميحأأن بالتأأايل أن تتحمأأل املسأأؤولية 

 French Republic v. Commission ofووجأب القأانون الأدويل  انظأر  اجتاحهأ

the European Communities, Case C-327/91, Judgment of 9 August 

1994, Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of 

First Instance, 1994-8, p. I–3641, at p. I–3674, para. 25  
ا أأأتناداً إىل "أ أأأباب تتعلأأأ  بالسيا أأأة العامأأأة"  Amerasingheرأ   (327)

سأأأأؤولية جانبأأأأاً عنأأأأد وجأأأأود أدلأأأأة علأأأأى ديأأأأاد أنأأأأه "ميحأأأأن طأأأأرا افأأأأرتاض عأأأأدد امل
األعضأأاء )كلهأأم أو بعضأأهم( أو املنظمأأة، ووافقأأة األعضأأاء، بإعفأأاء الأأدامنني 
 أأأبباً الفأأأرتاض أن األعضأأأاء )كلهأأأم أو بعضأأأهم( يقبلأأأون مسأأأؤولية مشأأأرتكة أو 
 انويأأأأة،  أأأأ  بأأأأدون وجأأأأود نيأأأأأة اأأأأرحية أو ضأأأأمنية مىلادحأأأأا ذلأأأأك يف التأأأأأك 

 C. F. Amerasinghe, “Liability to third parties of memberاملؤ أس" )

States of international organizations: practice, principle and juridical 

precedent”, AJIL, vol. 85 (1991), p. 280  ويأر  )Pierre Klein  أيضأاً أن
 أألوك الأأدول األعضأأاء دأأد يعأأر ضأأمنياً أهنأأا تقأأدد ضأأماناً ال أأرتاد االلتزامأأات 

 P. Klein, La responsabilité des organisationsالناش ة على املنظمأة )انظأر 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 

Bruxelles, Bruylant/Editions de l’Université, 1998, pp. 509–510 ) 
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ودأأأأأأأأدَّد القأأأأأأأأرار التححيمأأأأأأأأي الثأأأأأأأأاين فأأأأأأأأأي النأأأأأأأأأزاع املتعلأأأأأأأأ   (9)
مثأأأأأااًل علأأأأأى مسأأأأأؤولية الأأأأأدول األعضأأأأأاء  Westland Helicopters بأأأأأأ

الراجعأأأة إىل االعتمأأأاد علأأأى مسأأأؤوليتها النأأأاتج عأأأن  أأألوكها  ورأت 
 األطأأأأرا " للقضأأأأية شأأأأجعتحي أأأأة التححأأأأيم أن الظأأأأرو  ادااأأأأة 

 الوفأأأأاء علأأأأى دأأأأدرهتا يف تثأأأأ  أن علأأأأى املنظمأأأأة مأأأأع املتعادأأأأدة الثالثأأأأة
  (328)"األعضاء الدول من هلا املتواال الدعم بسبب بالتزاماهتا

واالعتمأأأاد علأأأأى املسأأأأؤولية ال يسأأأتند بالضأأأأرورة إىل دبأأأأول  (10)
ضأأمر  فمأأن املعقأأول أيضأأاً أن ينشأأف مأأن  أأرو  ال ميحأأن اعتبارحأأا 
تعبأأأاً عأأن نيأأة الأأدول األعضأأاء أن تلأأزد نىلسأأها  ومأأن العوامأأل الأأ  

، وإن كان (329)رُمي أهنا مهمة يف ح ا التدد اغر  جم العضوية
جيب النظر إىل ح ا العامأل، حأو ومجيأع العوامأل ذات التألة، نظأرة 
شاملة  ومن الواضح أنه ال توجد درينة مىلادحأا أن األطأرا  الثالثأة 

 اهنا االعتماد على مسؤولية الدول األعضاء ينبغي أن يحون بإمح
وتسأتخدد الىلقأرة الىلرعيأأة )ب( متأفلح "الفأر  املضأأرور"   (11)

ويف  أأأياق املسأأأؤولية الدوليأأأة، يحأأأون حأأأ ا الفأأأر  املضأأأرور يف معظأأأم 
احلأأاالت دولأأة أ أأر  أو منظمأأة دوليأأة أ أأر ، ولحنأأه ميحأأن أن يحأأون 

الأأأأأأأأدول أيضأأأأأأأأاً شختأأأأأأأأاً مأأأأأأأأن أشأأأأأأأأخاه القأأأأأأأأانون الأأأأأأأأدويل  أأأأأأأأال  
املنظمأأأات الدوليأأأة  وبينمأأأا يتنأأأاول البأأأاب األول مأأأن مشأأأاريع املأأأواد  أو

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً  أرق أ  التأزاد 
وادأأأع علأأأى الدولأأأة ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل، فأأأإن البأأأاب الثأأأاين، الأأأ   

ني الأأدول، بالعالدأأات بأأ يتعلأأ  وضأأمون املسأأؤولية الدوليأأة، ال يُعأأل إال
بأاحلقوق الأ  ميحأن أن  يتعلأ شرطاً وداميأاً  33ولحنه يتضمن يف املادة 

 وباملثأأأل،  (330)"الدولأأأة   أأأر غأأأأتنشأأأف لتأأأاحل "أ  شأأأخز أو كيأأأان 
)ب( أن تشأأأأأمل أ  دولأأأأأة أو منظمأأأأأة دوليأأأأأة أو  الىلرعيأأأأأة بأأأأأالىلقرة يأأأأأراد

 شخز أو كيان ميحن أن تتحمل دولة عضو املسؤولية الدولية جتاحه 
ووفقأأأاً للىلقأأأرتني الىلأأأرعيتني )أ( و)ب(، ال تنشأأأف املسأأأؤولية  (12)

الدوليأأة إال علأأى الأأدول األعضأأاء الأأ  تقبأأل تلأأك املسأأؤولية أو الأأ  
يأأؤد   أألوكها إىل االعتمأأاد علأأى مسأأؤوليتها  و أأ  عنأأدما يحأأون 
دأد دبول املسؤولية ناش اً عن التك التف يسي للمنظمأة فأإن ذلأك 

 بعض الدول األعضاء يستتبع مسؤولية إال على  ال
__________ 

(328) Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for 

Industrialization, Award of 21 July 1991, para. 56, cited by Rosalyn 

Higgins in “The legal consequences for member states of non-

fulfilment by international organizations of their obligations toward 

third parties: provisional report”, Institute of International Law, 

Yearbook, vol. 66, Part I (1995), pp. 393–394  
الو أام  الرمسيأأة انظأر هبأ ا ادتأأوه التعليأ  الأأ   أبدتأه بأأيالروس،  (329)

 12اجللسأأأأأأأأأأأأة للجمعيأأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأأة، الأأأأأأأأأأأأدورة السأأأأأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأأأأأأة الساد أأأأأأأأأأأة، 
(A/C.6/60/SR.12  الىلقرة ،)52والتتويب  
 34الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2001 وليأأأأة  (330)
  123-122و

  1طبيعة املسؤولية ال  تنشف وفقاً للىلقأرة  2وتتناول الىلقرة  (13)
ميحأن أن تحأون مسأؤولية تبعيأة وميحأن دولأة مأا فاملسؤولية ال  تقبلها 

أن تحأأأأون مسأأأأؤولية مشأأأأرتكة وتضأأأأامنية  وينفبأأأأ  األمأأأأر نىلسأأأأه علأأأأى 
ول بوجأود املسؤولية القاممة على االعتماد  وكقاعدة عامأة، ميحأن القأ

درينة غأ داطعة فحسب  ك لك نظراً للفأابع احملأدود للحأاالت الأ  
تنشف فيها مسؤولية وفقاً هلأ و املأادة، فمأن املعقأول افأرتاض أنأه عنأدما 

امأأأل املسأأأؤولية فأأأإن املقتأأأود حأأأو املسأأأؤولية األعضأأأاء تقبأأأل الأأأدول 
  (331)التبعية دون غأحا، وحي ذات طابع تحميلي

 لثر هذا الباب  -62الما ة 
ـــة التـــي تقـــع،   ال ُيخـــل هـــذا البـــاب بالميـــؤولية الدولي

بموجــب لحكــاع لخــرى مــم لحكــاع مشــا يع المــوا  هــذه،  لــى 
المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني لو  لـى لي منظمـة 

  ولية لخرى. 

 التعلي 
الأ  تأنز علأى أن الىلتأل  18ح و املأادة مواايأة للمأادة  (1)

لية املنظمة الدوليأة فيمأا يتتأل بىلعأل اأادر عأن دولأة املتعل  وسؤو 
أو منظمة دولية أ ر  "ال  ل ]   [ باملسؤولية الدوليأة للدولأة أو 
املنظمة الدولية ال  ترتحب الىلعل املعر، أو باملسؤولية الدولية أل  

 دولة أو منظمة دولية أ ر " 
ح ا البأاب  شرطاً ودامياً يتعل  بحامل املادة احلالية ومتثل  (2)

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ  19وحأأي مقابلأأة للمأأادة 
  والغرض من ذلك احلحم، الأ   يقتتأر علأى (332)املشروعة دولياً 

العالدأأأأات بأأأأني الأأأأدول، حأأأأو يف املقأأأأاد األول توضأأأأيح أن مسأأأأؤولية 
الدولأأأأة الأأأأ  تقأأأأدد إىل دولأأأأة أ أأأأر  العأأأأون أو املسأأأأاعدة أو متأأأأارس 
عليها التوجيه والسيفرة يف ارتحاب فعأل غأأ مشأروع دوليأاً ال ختأل 

تحبأة للىلعأل  كمأا يأراد باملسؤولية ال  ميحن أن تقأع علأى الدولأة املر 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول، علأأأى  أأأو مأأأا يشأأأر ه  19أيضأأأاً باملأأأادة 

الىلتأأأل[ مأأأا  أأأل ]التعليأأأ  عليهأأأا، توضأأأيح أنأأأه "لأأأيس يف أ حأأأاد 
أ أأأاس   أأأر لتحديأأأد مسأأأؤولية الدولأأأة الأأأ  تقأأأود باملسأأأاعدة  بأأأف 
التوجيأأه أو القسأأر ووجأأب أيأأة داعأأدة مأأن دواعأأد القأأانون الأأدويل  أو

أ  دولأأة ‘مسأأؤولية "وكاً معينأأاً بفنأأه غأأأ مشأأروع" و ىلأأظ اأأدد  أأل

__________ 

بشأأأأأأأأأأفن التأأأأأأأأأأادر  1988نيسأأأأأأأأأأان/أبريل  27يف احلحأأأأأأأأأأم املأأأأأأأأأأؤر   (331)
MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. 

H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry 

and others, and related appeals  أعأالو(، رأ  اللأورد  321)انظأر احلاشأية
Ralph Gibson  أنأأأأه يف  الأأأأة دبأأأأأول املسأأأأؤولية فأأأأإن "املسأأأأأؤولية الأأأأ  يتحملهأأأأأا

 ( 172األعضاء حي املسؤولية الثانوية املباشرة" )ه 
 33اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (332)
  91-90و
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دأأأد يُعأأأز  إليهأأا أيضأأأاً السأأألوك غأأأ املشأأأروع دوليأأأاً ووجأأأب  ‘أ أأر 
  (333)أ حاد أ ر  من املواد"

واحلاجة أدل، على ما يبدو، إىل  حم مشابه ينز على  (3)
الدول ومدرج يف مشروع  "عدد ا  الل" يف فتل متعل  وسؤولية

ة املنظمأأأات الدوليأأأة  ولأأأيس مثأأأة  اجأأأة كبأأأأة حلىلأأأظ بشأأفن مسأأأؤولي
املأأأواد  ملشأأأاريعاملسأأأؤولية الأأأ  ميحأأأن أن تنشأأأف بالنسبأأأأة للأأأدول وفقأأأاً 

املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً ال وفقأأأاً 
ملشأأاريع املأأواد احلاليأأة  وعلأأى العحأأس مأأن ذلأأك، فأأإن إيأأراد  حأأم 

 19به للححأأأم الأأأوارد يف املأأأادة يأأأنز علأأأى "عأأأدد ا  أأأالل" مشأأأا
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً حأأو أمأأر 
مىليأأأأد بعأأأأض الشأأأأيء إذا تعلأأأأ  باملنظمأأأأات الدوليأأأأة  فإغىلأأأأال حأأأأ ا 

كان ميحن أن يثأ الشحوك  عالوة   19الباب حلحم مشابه للمادة 
 تقأدد على ذلك، فإنه من اجملد ، على األدل يف  الأة الدولأة الأ 

إىل إ أأأأأأأأد  املنظمأأأأأأأأات الدوليأأأأأأأأة العأأأأأأأأون أو املسأأأأأأأأاعدة أو متأأأأأأأأارس 
التوجيأأأأأه والسأأأأأيفرة يف ارتحأأأأأاب فعأأأأأل غأأأأأأ مشأأأأأروع دوليأأأأأاً،  عليهأأأأأا
بأأأفن مسأأأؤولية الدولأأأة ال ختأأأل وسأأأؤولية املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ   القأأأول

 ترتحب الىلعل 
ودأأأأأأد ا أأأأأأتعيض يف مشأأأأأأروع املأأأأأأادة احلأأأأأأايل عأأأأأأن ا شأأأأأأارة  (4)
املتعلقأأأأأأأة وسأأأأأأأؤولية  19" الأأأأأأأوارد يف املأأأأأأأادة متأأأأأأأفلح "الدولأأأأأأأة إىل

عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً با شأأأأارة إىل متأأأأفلح  الأأأأدول
 الدولية"  "املنظمة

 الباب السادس
 لحكاع  امة

يتفلف ح ا الباب مأن أ حأاد عامأة يقتأد هبأا أن تنفبأ   
على املسامل ال  تتعل  بحل من املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية 
)األبأأواب الثأأاين والثالأأث والرابأأع( ومسأأؤولية الدولأأة عأأن الىلعأأل غأأأ 

 املشروع دولياً ملنظمة دولية )الباب ادامس( 

 قا دة التخصيص  -63الما ة 
ال تيري هذه الموا  حيثما تكـون، وبقـد  مـا تكــون،  

الشــرو  المتعلقــة بوجـو  فعــل غيـر مشــروع  وليـا ، لو مضــمون 
لدولــة  ــم للو  ،لمنظمــة الدوليــةلإ مــاه الميــؤولية الدوليــة  لو

غيـر مشـروع  وليـا  صـا    ـم إحـدى المنظمـات الدوليــة،  فعـل
لقوا ـــد خاصـــة مـــم قوا ـــد القـــانون الـــدولي، بمـــا فـــي  خاضـــعة  
قوا ـــد المنظمـــة المطبقـــة  لـــى العالقـــات بـــيم المنظمـــة   لـــر

 ول ضائ ا.  الدولية

__________ 

 ( من التعلي  3)و( 2، الىلقرتان )91-90، ه نىلسه املرجع (333)

  التعلي 
ااأأأأأة املتتأأأأألة باملسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة أن ميحأأأأأن للقواعأأأأأد اد (1)

تحمأل القواعأأد ذات الفأابع األعأأم أو أن اأأل حملهأا،  أأواًء بتأأورة  
كاملأأأأة أو جزميأأأأة  ودأأأأد تتتأأأأل حأأأأ و القواعأأأأد ادااأأأأة بالعالدأأأأات 
القاممأأأة بأأأني ف أأأات حمأأأددة مأأأن املنظمأأأات الدوليأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة 

ظمأات وا دة حمددة، من جهة، وبني بعأض أو مجيأع الأدول أو املن
الدوليأة األ أر ، مأن اجلهأة األ أأر   كأ لك ميحأن أن تتتأل حأأ و 

 ادامس من ح و املواد  البابالقواعد باملسامل ال  يتناوهلا 
ومن املستحيل السعي إىل اديأد كأل داعأدة مأن القواعأد  (2)

ادااة ونفاق تفبيقها  ودد يحون من املىليد، ألغأراض ا يضأاا، 
الأأ  أ أأارت يف  أأياق املمار أأة طامىلأأة ا شأأارة إىل إ أأد  املسأأامل 

متنوعأأأأة مأأأأن اآلراء املتعلقأأأأة بإمحأأأأان وجأأأأود داعأأأأدة  ااأأأأة، وحأأأأي: 
مسفلة إ أناد تتأر  مأن التتأرفات الأ  تقأود هبأا الأدول األعضأاء 
يف اجلماعأأأأة األوروبيأأأأة إىل اجلماعأأأأة عنأأأأدما يحأأأأون ذلأأأأك التتأأأأر  

ه مىلوضأية تنىلي اً ملقررات ملزمة اادرة عن اجلماعة  فوفقأاً ملأا ذكرتأ
االااد األورويب، ينبغي إ ناد ذلك التتأر  إىل اجلماعأة؛ وينفبأ  

  (334)الشيء نىلسه على "ما دد ميا لها من املنظمات األ ر "
وتتعلأأأأ  عأأأأدة دضأأأأايا بالعالدأأأأات بأأأأني اجلماعأأأأة األوروبيأأأأة  (3)

مجهوريأأة أملانيأأا  ضأأدد  وشأأركاو والأأدول األعضأأاء فيهأأا  فىلأأي دضأأية 
 نة األوروبية حلقوق ا نسان ما يلي:، ذكرت اللجاالاادية

 ا تتااأأأأأأاً  خمتتأأأأأأة احلقيقأأأأأأة يف ليسأأأأأأت بفهنأأأأأأا أوالً  اللجنأأأأأأة تأأأأأأ كربر 
األوروبيأأأأة أو  اتاجلماعأأأأ أجهأأأأزة علأأأأى املعروضأأأأة ا جأأأأراءات ببحأأأأث شختأأأأياً 

ببحأأأأث مقرراهتأأأأا ]   [ إال أن حأأأأ ا ال يعأأأأر أن السأأأألفات األملانيأأأأة املختتأأأأة، 
دأأد تتأأرفت  األوروبيأأة،بإعفامهأأا دأأوة تنىلي يأأة حلحأأم اأأادر عأأن حمحمأأة العأأدل 

علأأى  أأو أشأأأبه بأأاألجهزة التابعأأأة للجماعأأة وأهنأأا هبأأأ ا القأأدر ختأأأرج عأأن نفأأأاق 
  (335)أجهزة االتىلاديةمتار ها  ال  الردابة

ودد اعَتمد مؤ راً فري   رباء تابع ملنظمأة التجأارة العامليأة  (4)
 العالمأأأأأاتمحايأأأأأة  -األوروبيأأأأأة  اجلماعأأأأأاتوجهأأأأأة نظأأأأأر أ أأأأأر  يف 

، التجاريأأأة واملؤشأأأرات اجلغرافيأأأة للمنتجأأأات الزراعيأأأة واملأأأواد الغ اميأأأة
__________ 

الو ام  الرمسية للجمعيأة العامأة، الأدورة التا أعة وادمسأون، اللجنأة  (334)
  وأُعرب عن ح ا الرأ  18الىلقرة  ،A/C.6/59/SR.21 ،21جللسة االساد ة، 

 P. J. Kuijper and E. Paasivirta, “Further exploringيف الدرا أات التاليأة: 

international responsibility: the European Community and the ILC's 

project on responsibility of international organizations”, International 

Organizations Law Review, vol. 1, No. 1 (2004), pp. 111–138, at p. 

 S. Talmon, “Responsibility of international organizations: doesو؛ 127

the European Community require special treatment?”, in M. Ragazzi 

(ed.) ومأأا يليهأأا، وخبااأأة  405 أعأأالو(، ه 317، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية
  414-412ه 
(335) M. & Co. v. Federal Republic of Germany  151احلاشأية )انظأر 

    152(، ه أعالو
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ا ميحأأن اعتبأأارو ملأ األوروبيأأة اجلماعأات تىلسأأأ دبأل"  يأث إن الىلريأأ 
أن دوانني  ومؤداحاذات الفبيعة ادااة  تورية الدا لية الد اترتيباهت

 اجلماعأأة مسأأتو  علأأى  أألفات يأأد علأأى عمومأأاً  تنىلأأ  الاجلماعأأة 
يف ح و  ،تعمل ال  فيها األعضاء الدول  لفات إىل باللجوء وإنا

 عنهأأأا مسأأؤولة اجلماعأأة وتحأأون للجماعأأأة، فعليأأة كأأفجهزة‘احلالأأة، 
 الأأأأأأأأأأدويل والقأأأأأأأأأأانون العامليأأأأأأأأأأة التجأأأأأأأأأأارة منظمأأأأأأأأأأة دأأأأأأأأأأانون وقتضأأأأأأأأأأى
ويعأأأر حأأأ ا الأأأنهج ضأأأمناً االعأأأرتا  بوجأأأود داعأأأدة   (336)‘"عمومأأأاً 

 ااأأة تتعلأأ  با  أأناد مؤداحأأا أنأأه يف  الأأة وجأأود إجأأراء للجماعأأة 
األوروبيأأأأأة ملأأأأأزد   أأأأأد  الأأأأأدول األعضأأأأأاء فإنأأأأأه ميحأأأأأن اعتبأأأأأار أن 

  لفات الدولة تتتر  بواىلها من أجهزة اجلماعة 
ودأأأد طر أأأت املسأأأفلة مأأأؤ راً علأأأى احملحمأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق  (5)

بو أأىلوروس حافأأا يأأوالر  تأأوريزد فأأه تيجأأاِرت أنأأونيم ا نسأأان يف دضأأية 
ودأأأأد دالأأأأت احملحمأأأأة يف درارحأأأأا املتعلأأأأ  وقبوليأأأأة  يرلنأأأأدا   ضأأأأدشأأأأرك  

إذا كانأأت  مأا" تالأدعو  إهنأا  أأتبحث يف مر لأة ال قأأة مأن ا جأأراءا
ا ميحأأأأأن أن تعتأأأأأرب ضأأأأمن ا تتأأأأأاه الدولأأأأأة ا جأأأأراءات املفعأأأأأون فيهأأأأ

األوروبيأأأأة حلقأأأأوق  االتىلاديأأأأة]مأأأأن  1اآليرلنديأأأأة بأأأأاملعل الأأأأوارد يف املأأأأادة 
 دعمأاً  بالتتأر  ملزمأة كانأت أهنأا الدولأة حأ و تأدعي  أني ،ا نسان[
  (337)"مباشأرة بتأىلة وإلزاميأة  أارية األوروبيأة باجلماعأة  ااأة لالمحة

  حمهأا التأادر با مجأاع بشأفن ودالت الدامرة الحرب  للمححمأة، يف
 ما يلي:  2005 زيران/يونيه  30موضوع الدعو  يف 

 وحأو املأدعي، منأه يشأحو ال   ا جراء أن يف احلالية القضية يف نزاع ال 
دأأد نىل تأأه  أألفات الدولأأة املأأدعى  ،الأأزمن مأأن لىلأأرتة ا أأتفجرحا الأأ  الفأأامرة ا تجأأاا

عليهأأا يف أراضأأيها يف إ أأر دأأرار بأأاحلجز اأأادر عأأن وايأأر النقأأل اآليرلنأأد   ويف حأأ و 
املسأأأتهدفة بأأأا جراء املفعأأأون فيأأأه، تأأأد ل  باعتبارحأأأاالظأأأرو  فأأأإن الشأأأركة املدعيأأأة، 

اآليرلنديأة، وبالتأايل تحأون الشأحو  مأن حأ ا ا جأراء متماشأية  الدولة "والية"ضمن 
  (338)مع أ حاد االتىلادية وضوعياملو  شختيالو  لي يث اال تتاه احملمن 

املتعلقأأأأأة  55واملأأأأأادة احلاليأأأأأة متأأأأأاغة علأأأأأى نسأأأأأ  املأأأأأادة  (6)
  واهلد  منها (339)وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

__________ 

(336) European Communities – Protection of Trademarks and 

Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, 

Report of the Panel (WT/DS174/R), 20 April 2005, para. 7.725 وفيمأا  
يتعلأأ  بإ أأد  الأأدعاو  املرفوعأأة ضأأد اجلماعأأات األوروبيأأة، مت التفكيأأد جمأأدداً 

 Europeanعلأأأأى نىلأأأأس حأأأأ ا الأأأأرأ  يف تقريأأأأر فريأأأأ  ادأأأأرباء التأأأأادر بشأأأأفن 

Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of 

Biotech Products (WT/DS291/R and Corr.1, WT/DS292/R and Corr.1 

and WT/DS293/R and Corr.1), 21 November 2006, para. 7.101  
(337) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi  v. 

Ireland, Decision of 13 September 2001  24أعالو(، ه  155)انظر احلاشية  
(338) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgement of 30 June 2005 )137، الىلقرة )املرجع نىلسه  
 37اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (339)
  182-181و

 شأرطحو إلغاء احلاجة إىل أن يضا  إىل الحثأ من املأواد السأابقة 
 من دبيل: "رحناً بوجود دواعد  ااة" 

وبأأأأالنظر إىل األمهيأأأأأة ادااأأأأأة الأأأأأ  حيتمأأأأأل أن تتسأأأأأم هبأأأأأا  (7)
دواعد املنظمة باعتبارحا دواعد  ااة فيما يتعل  باملسؤولية الدولية 
يف إطار العالدات بني املنظمة الدولية وأعضامها، أضيىلت يف   ر 

وميحأن أن تأنظم دواعأد  ح و املادة إشارة حمددة إىل دواعأد املنظمأة 
املنظمأأأأة،  أأأأواًء اأأأأرا ة أو ضأأأأمناً، خمتلأأأأف جوانأأأأب املسأأأأامل الأأأأ  
تتناوهلأأأا األبأأأواب مأأأن الثأأأاين إىل ادأأأامس  فعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، دأأأد 
تأأؤ ر حأأ و القواعأأد علأأى النتأأامج املرتتبأأة علأأى  أأرق القأأانون الأأدويل 
الأأ   دأأد ترتحبأأه إ أأد  املنظمأأات الدوليأأة، عنأأدما يحأأون الفأأر  

 ضرور من الدول أو املنظمات الدولية األعضاء امل

تنظم ـا  ميائل الميـؤولية الدوليـة التـي ال -64الما ة 
 هذه الموا  

تظـــل قوا ـــد القـــانون الـــدولي الواجبـــة التطبيـــق ســـا ية  
ــة   لــى الميــائل المتعلقــة بميــؤولية المنظمــة الدوليــة لو الدول

 ذه الموا .  م الفعل غير المشروع  وليا  بقد  ما ال تنظم ا ه
 التعلي 

املتعلقة وسؤولية الدول عأن األفعأال  56على غرار املادة  (1)
، تشأأأ املأأادة احلاليأأة إىل أن مشأأاريع املأأواد (340)غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

احلاليأأأأأة ال تتنأأأأأاول مجيأأأأأع املسأأأأأامل الأأأأأ  ميحأأأأأن أن تحأأأأأون هلأأأأأا اأأأأألة 
املسأؤولية، بتحديد مأا إذا كانأت املنظمأة الدوليأة أو الدولأة تتحمأل 

وماحيأأأأأة تبعأأأأأات املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة  ويأأأأأفيت حأأأأأ ا أيضأأأأأاً بأأأأأالنظر إىل 
ا تمأأأأال نشأأأأوء تفأأأأورات تتعلأأأأ  باملسأأأأامل الأأأأ  مل ينظمهأأأأا القأأأأانون 

 الدويل بعد 
وبأالنظر إىل أن املسأامل املتتألة باملسأؤولية الدوليأة للدولأة  (2)

 البأأاب ال تبحثهأا مشأاريع املأواد احلاليأة إال بقأدر مأا حأي متناولأة يف
ادأأأأامس، فقأأأأد يبأأأأدو مأأأأن غأأأأأ الضأأأأرور  الأأأأنز اديأأأأداً علأأأأى أن 

مأأأأن دبيأأأأل  -املسأأأأامل األ أأأأر  املتعلقأأأأة باملسأأأأؤولية الدوليأأأأة للدولأأأأة 
ال تأأأزال  -املسأأأامل املتتأأألة بإ أأأناد تتأأأر  مأأأا إىل إ أأأد  الأأأدول 

تنظمها دواعد القانون الدويل املفبقة، وا يف ذلك املبادئ والقواعد 
يع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ احملأأددة يف مشأأار 

املشروعة دولياً  غأ أن املادة احلاليأة لأو ادتتأرت علأى ا شأارة إىل 
املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، لحأأأأأان ميحأأأأأن أن تىلضأأأأأي، بعأأأأأدد إشأأأأأارهتا إىل 

املادة احلالية  تستنسخالدول، إىل تعقيدات غأ مقتودة  ومن مث، 
لية الأأدول عأن األفعأأال غأأ املشأأروعة املتعلقأأة وسأؤو  56املأادة  نأز

 دولياً، مع إضافة إشارة إىل "املنظمة الدولية"  

__________ 

  183و 37، ه نىلسه املرجع (340)
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 الميؤولية الفر ية  -65الما ة 
ال تخـــل هـــذه المـــوا  بـــأي ميـــألة تتصـــل بالميـــؤولية  

 شــــخصالفر يــــة المترتبــــة بموجــــب القــــانون الــــدولي  لــــى لي 
 يتصرف نيابة   م منظمة  ولية لو  ولة مم الدوه. 

 التعلي 
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  58املأأأأادة  نأأأأزحأأأأ و املأأأأادة  تستنسأأأأخ (1)

الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة دوليأأأأأاً مأأأأأع إضأأأأأافة إشأأأأأارة إىل 
  ودأأد يبأدو حأ ا الأأنز بأديهياً، بأأالنظر إىل أن (341)"منظمأة دوليأة"

، يقتتأأأأأر علأأأأأى 1نفأأأأأاق مشأأأأأاريع املأأأأأواد احلاليأأأأأة، احملأأأأأدد يف املأأأأأادة 
ظمأأأة الدوليأأأة أو الدولأأأة  غأأأأ أنأأأه دأأأد يحأأأون املسأأأؤولية الدوليأأأة للمن

مىليداً على  بيل الت كأ بفن املسامل املتتلة باملسؤولية الىلردية دأد 
تنشأأأف ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل فيمأأأا يتعلأأأ  بىلعأأأل غأأأأ مشأأأروع مأأأن 
جانأأأأب إ أأأأد  املنظمأأأأات الدوليأأأأة أو الأأأأدول، وأن تلأأأأك املسأأأأامل 

 تنظمها مشاريع املواد احلالية   ال
، فإن إ ناد أ د التترفات التادرة عأن فأرد مأن ومن مث (2)

األفراد إىل إ د  املنظمات الدولية أو الأدول ال يعىلأي ذلأك الىلأرد 
من املسؤولية اجلنامية الدولية ال  ميحن أن يتحملها بسبب تترفه  
ومن نا ية أ ر ، ال ميحأن، عنأد ارتحأاب فعأل غأأ مشأروع دوليأاً 

و الأأأدول، أن يىلهأأأم ضأأأمناً مأأأن جانأأأب إ أأأد  املنظمأأأات الدوليأأأة أ
وجأأود مسأأؤولية دوليأأة علأأى األشأأخاه الأأ ين ا أأُتخدموا يف القيأأاد 
بالىلعأأأل غأأأأ املشأأأروع  غأأأأ أن املسأأأؤولية اجلناميأأأة الدوليأأأة ميحأأأن أن 
تنشف يف  االت معينة بالنسبة لبعض األفراد، كفن ُيستخدد حؤالء 

جأأب األفأأراد يف ارتحأأاب  أأرق جسأأيم أل أأد االلتزامأأات القاممأأة وو 
   40يف  ل الظرو  املتو اة يف املادة  اآلمرةداعدة من القواعد 

 ميثاق األمم المتحدة  -66الما ة 
 ال تخل هذه الموا  بأحكاع ميثاق األمم المتحدة.  

 التعلي 
املتعلقأة وسأؤولية  59تسأ املادة احلالية على نسأ  املأادة  (1)

والأأأأ  تأأأأنز علأأأأى ، (342)الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
 حأأأأأم  أأأأأز "عأأأأأدد ا  أأأأأالل" ويثأأأأأاق األمأأأأأم املتحأأأأأدة  وتشأأأأأمل 
ا شأأأأأارة إىل ميثأأأأأاق األمأأأأأم املتحأأأأأدة االلتزامأأأأأات املنتأأأأأوه عليهأأأأأا 
مباشأأرة فيأأه وتلأأك املنبثقأأة مأأن القأأرارات امللزمأأة التأأادرة عأأن جملأأس 
األمن، وال  هلا األ بقية ك لك، وفقاً لرأ  حمحمة العدل الدولية، 

__________ 

  185-184و 37، ه نىلسه املرجع (341)
  185و 37، ه نىلسه املرجع (342)

امأأأأات األ أأأأر  القاممأأأأة ووجأأأأب القأأأأانون الأأأأدويل علأأأأى علأأأأى االلتز 
  (343)من ميثاق األمم املتحدة 103أ اس املادة 

ومأأأأن  يأأأأث عالدأأأأأة حأأأأ ا احلحأأأأم العأأأأأاد باملسأأأأامل املتتأأأأألة  (2)
وسؤولية الدول ال  تغفيها مشاريع املواد احلالية، يتعأ ر إجيأاد  أبب 
يسأأأأأأأأتدعي التسأأأأأأأأاؤل عأأأأأأأأن انفبأأأأأأأأاق نىلأأأأأأأأس احلحأأأأأأأأم الأأأأأأأأ    أأأأأأأأز 

 أأأالل" علأأأى  أأأو حتا أأأل النفبادأأأه يف املأأأادة املقابلأأأة املتعلقأأأة ا  "عأأدد
وسؤولية الدول عن األفعأال غأأ املشأروعة دوليأاً  فأال ميحأن التسأاؤل 
إال فيما  ز مسؤولية املنظمات الدولية، بالنظر إىل أهنا ليست من 

مل توافأأأأ  رمسيأأأأاً علأأأأى االلتأأأأزاد  فهأأأأي أعضأأأأاء األمأأأأم املتحأأأأدة، ومأأأأن مث
مأأم املتحأأدة  بيأأد أنأأه  أأ  لأأو كأأان األ أأاس القأأانوين الأأ   ويثأأاق األ

يسأأأأأأأأتند إليأأأأأأأأه األ أأأأأأأأر الغالأأأأأأأأب لاللتزامأأأأأأأأات املقأأأأأأأأررة ووجأأأأأأأأب ميثأأأأأأأأاق 
املتحأأدة حأأو أ أأاس  تلأأف فيمأأا  أأز املنظمأأات الدوليأأة عأأن  األمأأم

، فإن املمار ة تشأأ إىل (344)األ اس القانوين املنفب  بالنسبة للدول
لأأ  باملنظمأأات الدوليأأة  فعلأأى  أأبيل وجأأود أ أأر غالأأب أيضأأاً فيمأأا يتع

املثأأال، عنأأد تقريأأر  ظأأر لتوريأأد األ أألحة يتفلأأب مأأن مجيأأع اجلهأأات 
املعنية بتفبيقه عدد االمتثأال لاللتأزاد بتأوفأ األ ألحة الأ   ميحأن أن 
تحأأأون تلأأأك اجلهأأأات دأأأد دبلتأأأه ووجأأأب إ أأأد  املعاحأأأدات، ال مييأأأز 

يس مأأأأأأن   ولأأأأأأ(345)جملأأأأأأس األمأأأأأأن بأأأأأأني الأأأأأأدول واملنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة
على أ   ال ألغراض مشاريع املواد احلالية اديد املد  الأ   يأؤ ر 
به ميثاق األمم املتحدة،  واء على  أو مباشأر أو غأأ مباشأر، علأى 

 املسؤولية الدولية املرتتبة على إ د  املنظمات الدولية  
وال يقتأأأأأد باملأأأأأادة احلاليأأأأأة أن تأأأأأؤ ر يف انفبأأأأأاق املبأأأأأادئ  (3)

املنتأأوه عليهأأا يف املأأواد السأأابقة علأأى املسأأؤولية الدوليأأة والقواعأأد 
 لألمم املتحدة 

__________ 

انظأأأأأر األمأأأأأرين التأأأأأادرين بشأأأأأفن التأأأأأدابأ املؤدتأأأأأة يف إطأأأأأار دضأأأأأي   (343)
Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 

Convention [for the suppression of unlawful acts against the safety of 

civil aviation] arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan 

Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. 

United States of America), I.C.J. Reports 1992, at p. 15 and p. 126  
مأأن ميثأأأاق األمأأم املتحأأأدة هلأأأا  103مأأن تىلسأأأأات ذلأأك أن املأأأادة  (344)

 ,R. H. Lauwaarsأ أبقية علأأى التأحوك املنشأأ ة للمنظمأات الدوليأأة  انظأأر 

“The interrelationship between United Nations law and the law of other 

international organizations”, Michigan Law Review, vol. 82 (1983–

1984), pp. 1604 et seq  
، فأأأأأإن "املنظمأأأأأات احلحوميأأأأأة Fassbender سأأأأأب مأأأأأا أشأأأأأار إليأأأأأه  (345)

 ,B. Fassbender)ارات اجمللأس" الدولية مفلوب منها بتىلة عامة أن متتثأل لقأر 

“The United Nations Charter as constitution of the international 

community”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36, No. 3 

(1998), pp. 529 et seq., at p. 609)  
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 الفصل الخامس
  لى المعاهداتالتحفظات 

 مقدمة -للف
(، 1993دأأررت اللجنأأة، يف دورهتأأا ادامسأأة واألربعأأني ) -52

إدراج موضأأأأأأأأأأأوع "القأأأأأأأأأأأانون واملمار أأأأأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأأأأان بالتحىلظأأأأأأأأأأأات 
يف برنأأأأأأامج عملهأأأأأأا ودامأأأأأأت، يف دورهتأأأأأأا  (346)املعاحأأأأأأدات" علأأأأأأى

(، بتعيأأأأأني السأأأأأيد  الن بيليأأأأأه مقأأأأأرراً 1994الساد أأأأأة واألربعأأأأأني )
  (347) اااً هل ا املوضوع

ويف أعقأأأأاب نظأأأأر اللجنأأأأة، يف دورهتأأأأا السأأأأابعة واألربعأأأأني  -53
، دأأز (348)(، يف التقريأأر األول املقأأدد مأأن املقأأرر ادأأاه1995)

التوال إليها، وا يف ذلك تغيأ  املقرر اداه اال تنتاجات ال  مت
عنأأأوان املوضأأأوع ليحأأأون "التحىلظأأأات علأأأى املعاحأأأدات"؛ والشأأأحل 
ال    تتخ و نتامج الدرا ة الأ   أيتم االضأفالع هبأا وحأو دليأل 
حتار أأة فيمأأا يتتأأل بالتحىلظأأات؛ واملرونأأة الأأ  ينبغأأي أن يتسأأم هبأأا 

عأأدد  عمأأل اللجنأأة بشأأفن املوضأأوع؛ وتوافأأ  اآلراء يف اللجنأأة بشأأفن
تغيأأأأأأ األ حأأأأأاد ذات التأأأأألة مأأأأأن اتىلاديأأأأأة فيينأأأأأا لقأأأأأانون املعاحأأأأأدات 

، واتىلاديأأأأأأأأأأأة فيينأأأأأأأأأأأا دالفأأأأأأأأأأأة الأأأأأأأأأأأدول يف املعاحأأأأأأأأأأأدات 1969 لعأأأأأأأأأأأاد
، واتىلادية فيينا لقانون املعاحأدات بأني الأدول واملنظمأات 1978 لعاد

  وتشأأأحل (349)1986 الدوليأأأة أو فيمأأأا بأأأني املنظمأأأات الدوليأأأة لعأأأاد
نظأأأأأأأأر اللجنأأأأأأأأة، نتأأأأأأأأامج الدرا أأأأأأأأة األوليأأأأأأأأة حأأأأأأأأ و اال أأأأأأأأتنتاجات، يف 

  9املأأأأأأأأأأأؤر   48/31 طلبتهأأأأأأأأأأأا اجلمعيأأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأأة يف دراريهأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأ 
 كأأأأانون األول/  9املأأأأؤر   49/51و 1993األول/ديسأأأأمرب  كأأأأانون
  أما دليل املمار ة فسيتخ  شحل مشروع مبادئ 1994 ديسمرب

توجيهيأأأة متأأأحوبة بتعليقأأأات، و تسأأأاعد حأأأ و املبأأأادئ التوجيهيأأأة 
املنظمأأات الدوليأأة يف املمار أأة و أأرُتف  هبأأا، عنأأد الضأأرورة، الأأدول و 

(، أذنت اللجنة للمقرر 1995أ حاد نوذجية  ويف نىلس الدورة )
، بفن يعد ا تبياناً مىلتاًل عن (350)اداه، وفقاً ملمار تها السابقة

الدول التحىلظات على املعاحدات من أجل الودو  على حتار ات 
  ا تلأأأأأك الأأأأأ  تعمأأأأأل وديعأأأأأة التىلاديأأأأأاتواملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، وال  أأأأأيم

 

__________ 

كأأأأأأأأانون   9املأأأأأأأأؤر   48/31أيأأأأأأأأدت اجلمعيأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة، يف درارحأأأأأأأأا  (346)
 ، درار اللجنة 1993يسمرب األول/د

  381، الىلقرة (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1994  ولية (347)

  A/CN.4/470اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة  ،1995  ولية (348)
  487 الىلقرة(، الثاين)اجلزء  الثاين اجمللد نىلسه، املرجع (349)

  286، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 1993 ولية انظر  (350)

  وأر أأألت (351)متعأأددة األطأأأرا ، وعلأأى مأأأا تواجهأأأه مأأن مشأأأاكل
األمانأأأأة العامأأأأة اال أأأأتبيان إىل اجلهأأأأات املعنيأأأأة  وأ اطأأأأت اجلمعيأأأأة 

 كأأأأأأأأأأانون األول/  11املأأأأأأأأأأؤر   50/45العامأأأأأأأأأة علمأأأأأأأأأأاً، يف درارحأأأأأأأأأأا 
، با أأتنتاجات اللجنأأة ودعأأت اللجنأأة إىل موااأألة 1995 ديسأأمرب

أعماهلأأا  سأأب الأأنهج املبأأني يف تقريرحأأا كمأأا دعأأت الأأدول إىل الأأرد 
  (352)على اال تبيان

 الثامنأأأأأأأة واألربعأأأأأأأني هأأأأأأأايدورتيف  ،علأأأأأأأى اللجنأأأأأأأةرض وعأأأأأأ -54
 املقأأأأأأدد، التقريأأأأأأر الثأأأأأأاين (1997)التا أأأأأعة واألربعأأأأأأني ( و 1996)

 ، وكأأأأأأأان مرفقأأأأأأأاً (353)بشأأأأأأأفن حأأأأأأأ ا املوضأأأأأأأوع ملقأأأأأأأرر ادأأأأأأأاها مأأأأأأأن
 الشأأأأأارعة ظأأأأأات علأأأأأى املعاحأأأأأداتالتحىل بشأأأأأفنمشأأأأأروع دأأأأأرار  بأأأأأه

فيهأأأأأأأأا معاحأأأأأأأأدات  قأأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأأان،  ، وأأأأأأأأااألطأأأأأأأأرا املتعأأأأأأأأددة 
النظأأر إىل اجلوانأأب مأأن أجأأل توجيأأه  العامأأةجلمعيأأة علأأى ا للعأأرض

  ويف الأدورة األ أأة (354)القانونية للمسفلة وتوضيح ح و اجلوانب
ا أأأأأأأتنتاجات أوليأأأأأأأة بشأأأأأأأفن اللجنأأأأأأأة  (، اعتمأأأأأأأدت1997منهمأأأأأأأا )

فيهأأأا  التحىلظأأأات علأأأى املعاحأأأدات الشأأأارعة املتعأأأددة األطأأأرا ، وأأأا
 علمأأأاً، اجلمعيأأأة العامأأأة وأ اطأأأت  (355)معاحأأأدات  قأأأوق ا نسأأأان

، 1997ديسأأأأأأمرب /كأأأأأأانون األول  15املأأأأأأؤر   52/156 يف درارحأأأأأأا
وجهتهأأأأأأا إىل مجيأأأأأأع  وبالأأأأأأدعوة الأأأأأأ  للجنأأأأأأةباال أأأأأأتنتاجات األوليأأأأأأة 

متعأأأأأأددة شأأأأأأارعة  املنشأأأأأأفة ووجأأأأأأب معاحأأأأأأدات املعاحأأأأأأداتحي أأأأأأات 
 فيأأأأة، تعليقاهتأأأأا  بتأأأأورة الأأأأ  دأأأأد ترغأأأأب يف أن تقأأأأدد، األطأأأأرا 

بأأأأأ لك، ووجهأأأأأت يف  القيأأأأأاد علأأأأأى اال أأأأأتنتاجات إىل ومال ظاهتأأأأأا
 بشأفنيتسأم بأه ا دالء بآرامهأا  مأا إىلالودت نىلسه نظر احلحومات 
  للجنة اال تنتاجات األولية من أمهية

__________ 

  489 الىلقأأأأرة(، الثأأأأاين)اجلأأأأزء  الثأأأأاين اجمللأأأأد ،1995  وليأأأأة انظأأأأر (351)
إىل الأأأأأدول األعضأأأأأأاء وإىل املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة يف  املوجهأأأأأأانويأأأأأرد اال أأأأأأتبيانان 

 ،Add.1و A/CN.4/477اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األول(، الو يقأأأأة  ،1996  وليأأأأة
  والثالث الثاين املرفقان

منظمأأة دوليأأة  26دولأأة و 33، كانأأت 2009متوا/يوليأأه  31  أأ  (352)
 دد ردت على اال تبيان 

 A/CN.4/477اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقتان  ،1996  ولية (353)
  A/CN.4/478و Add.1و

  238 واحلاشية 136لىلقرة االثاين )اجلزء الثاين(،  اجمللدنىلسه،  املرجع (354)

  157(، الىلقرة لثاينا)اجلزء  الثاين اجمللد ،1997  ولية (355)



 100 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

( إىل دورهتأا 1998رت اللجنة من دورهتأا ادمسأني )ونظ -55
دأأأأأدمها  (357)ومأأأأأ كرة (356)تقريأأأأأراً   أأأأأر 11( يف 2008السأأأأأتني )

مشأأأأاريع مبأأأأادئ توجيهيأأأأة  108واعتمأأأأدت مؤدتأأأأاً  املقأأأأرر ادأأأأاه،
 والتعليقات عليها 

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء

الرابأع عشأر  ُعرض على اللجنة، يف الدورة احلالية، التقرير -56
(، وحأأأأأأو التقريأأأأأأر الأأأأأأ   Add.1-2و A/CN.4/614للمقأأأأأأرر ادأأأأأأاه )

املعقأأأودة  3012إىل  3010نظأأأرت فيأأأه اللجنأأأة يف جلسأأأاهتا مأأأن 
 3020، ويف جلسأأأاهتا مأأأن 2009أيار/مأأأايو  29و 27و 26 يف
 21متوا/يوليأأه ويف  17إىل  14املعقأودة يف الىلأأرتة مأن  3025إىل 
وضأأاً علأأى اللجنأأة أيضأأاً مأأ كرة   وكأأان معر 2009متوا/يوليأأه  22و

مأأأأأن األمانأأأأأة العامأأأأأة بشأأأأأفن مسأأأأأفلة التحىلظأأأأأات علأأأأأى املعاحأأأأأدات 
(، دُأأأأأأأأدربمت بنأأأأأأأأاًء علأأأأأأأأى A/CN.4/616 أأأأأأأأياق  الفأأأأأأأأة الأأأأأأأأدول ) يف

 أيأأأأار/ 29املعقأأأأودة يف  3012وّجهتأأأأه اللجنأأأأة يف جلسأأأأتها  طلأأأأب
 إىل األمانة العامة  2009 مايو
، 2009مايو أيار/ 19املعقودة يف  3007ويف جلستها  -57

نظأأأأأرت اللجنأأأأأة يف مشأأأأأاريع املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأة التاليأأأأأة واعتمأأأأأدهتا 
: (358)وكانت اللجنة دد أ اطت هبا علماً يف دورهتا السأتني مؤدتاً،

)دبأأأأأأأأأأول  2-8-2)القبأأأأأأأأأأول الضأأأأأأأأأأمر للتحىلظأأأأأأأأأأات(، و 2-8-1
)القبأأأأأول التأأأأأريح للأأأأأتحىلظ(،  3-8-2التحىلظأأأأأات با مجأأأأأاع(، و

 5-8-2لتأأأأأأأأأأأريح(، و)الشأأأأأأأأأأأحل الحتأأأأأأأأأأأايب للقبأأأأأأأأأأأول ا 4-8-2و
)عدد اشرتاط تفكيد  6-8-2)إجراءات اوغ القبول التريح(، و

)دبأأأول  7-8-2القبأأأول الأأأ   يأأأتم دبأأأل تفكيأأأد الأأأتحىلظ رمسيأأأاً(، و
 8-8-2ملنظمأأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأأة(، و ُمنش ةأالأأأأأأأأأالأأأأأأأأتحىلظ علأأأأأأأأأى الو يقأأأأأأأأأة 

__________ 

(، الو يقأة األول)اجلأزء  الثأاين اجمللأد ،1998  وليةالثالث:  التقرير (356)
A/CN.4/491 وAdd.1-6اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء  ،1999  وليأأةوالتقريأأر الرابأأع:  ؛

والتقريأأأأأأأأر ادأأأأأأأأامس:  ؛A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499األول(، الو يقتأأأأأأأأان 
 ؛Add.1-4و A/CN.4/508(، الو يقأأة األول)اجلأأزء  الثأأاين اجمللأأد ،2000  وليأة

(، الو يقأأأأأأأة األول)اجلأأأأأأأزء  الثأأأأأأأاين اجمللأأأأأأأد ،2001  وليأأأأأأأةوالتقريأأأأأأأر السأأأأأأأادس: 
A/CN.4/518 وAdd.1-3اجلأزء  الثاين اجمللد ،2002  وليةوالتقرير السابع:  ؛(

 ،2003  وليأأأأأةوالتقريأأأأأر الثأأأأأامن:  ؛Add.1-3و A/CN.4/526(، الو يقأأأأأة األول
والتقريأأأر التا أأأع:  ؛Add.1و A/CN.4/535(، الو يقأأأة األولجلأأأزء )ا الثأأأاين اجمللأأأد
والتقريأأأأر  ؛A/CN.4/544(، الو يقأأأأة األول)اجلأأأأزء  الثأأأأاين اجمللأأأأد ،2004  وليأأأأة

 A/CN.4/558(، الو يقأأأأأة األول)اجلأأأأأزء  الثأأأأاين اجمللأأأأأد ،2005  وليأأأأأةالعاشأأأأر: 
)اجلأأأأأأزء  الثأأأأأأاين اجمللأأأأأأد ،2006  وليأأأأأأةوالتقريأأأأأأر احلأأأأأأاد  عشأأأأأأر:  ؛Add.1-2و

 اجمللأأأأد ،2007  وليأأأأةوالتقريأأأأر الثأأأأاين عشأأأأر:  ؛A/CN.4/574(، الو يقأأأأة األول
؛ والتقريأأأأأأأأأأر الثالأأأأأأأأأأأث عشأأأأأأأأأأأر: A/CN.4/584(، الو يقأأأأأأأأأأأة األول)اجلأأأأأأأأأأأزء  الثأأأأأأأأأأاين
  ولالطأأالع A/CN.4/600، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األول(، الو يقأأة 2008  وليأأة

للتقأأأأأأأأارير مأأأأأأأأأن الثالأأأأأأأأث إىل التا أأأأأأأأأع، انظأأأأأأأأأر  مىلّتأأأأأأأأألعلأأأأأأأأى عأأأأأأأأأرض تأأأأأأأأار ي 
  269-257(، الىلقرات الثاين)اجلزء  الثاين اجمللد ،2004  ولية

  A/CN.4/586اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة  ،2007  ولية (357)

  77الثاين(، الىلقرة )اجلزء  الثاين، اجمللد 2008  ولية (358)

 9-8-2املخأأتز بقبأأول الأأتحىلظ علأأى و يقأأة ُمنشأأ ة(، و )اجلهأأاا
)دبأأأأول  10-8-2ة ُمنشأأأأ ة(، و)طرامأأأ  دبأأأأول الأأأأتحىلظ علأأأى و يقأأأأ

)رد  11-8-2يبأدأ نىلاذحأا بعأد(، و التحىلظ على و يقة ُمنشأ ة مل
فعأأل العضأأو يف منظمأأة دوليأأة بشأأفن اىلأأظ علأأى الو يقأأة الأأأُمنش ة(، 

 )الفابع النهامي لقبول التحىلظ(  12-8-2و
، 2009أيار/مأأأأأأأأايو  29املعقأأأأأأأأودة يف  3012ويف جلسأأأأأأأأتها  -58

 3-4-2و 0-4-2املبأأدأين التأأوجيهيني دأأررت اللجنأأة إ الأأة مشأأروعي 
إىل جلنة التياغة  ويف اجللسة ذاهتا، ويف أعقاب تتويت إرشاد   محرراً 

أجرتأأه بنأأاءً علأأى طلأأب املقأأرر ادأأاه، دأأررت اللجنأأة عأأدد تضأأمني دليأأل 
 املمار ة مشروع مبدأ توجيهي بشفن تعليل ا عالنات التىلسأية 

، 2009 زيران/يونيه  5املعقودة يف  3014ويف جلستها  -59
نظأأأأأأرت اللجنأأأأأأأة يف مشأأأأأأاريع املبأأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة التاليأأأأأأأة واعتمأأأأأأأدهتا 

 محأأأرراً  3-4-2)شأأأحل ا عالنأأأات التىلسأأأأية(، و 0-4-2 مؤدتأأأاً:
)املوافقأأأة علأأأى ا عأأأالن  1-9-2)إبأأأالغ ا عالنأأأات التىلسأأأأية(، و

 3-9-2)معارضأأأة ا عأأأالن التىلسأأأأ (، و 2-9-2التىلسأأأأ (، و
) رية اوغ املوافقأة  4-9-2 عالن التىلسأ (، و)إعادة تحييف ا

)شأأأأأأأأأحل املوافقأأأأأأأأأة  5-9-2أو املعارضأأأأأأأأأة أو إعأأأأأأأأأادة التحييأأأأأأأأأف(، و
)تعليأأأل املوافقأأأة واملعارضأأأة  6-9-2واملعارضأأأة وإعأأأادة التحييأأأف(، و

)اوغ وإبالغ املوافقأة أو املعارضأة أو  7-9-2وإعادة التحييف(، و
وافقأأأأة أو املعارضأأأأة(، )انعأأأأداد درينأأأأة امل 8-9-2إعأأأأادة التحييأأأأف(، و

)ردود  10-9-2)السأأأأأأحوت إااء إعأأأأأأالن تىلسأأأأأأأ (، و 9-9-2و
)تقيأأأيم جأأأواا  2-3الىلعأأأل علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأأية املشأأأروطة(، و

)ا تتأأأأاه حي أأأأات راأأأأد املعاحأأأأدات يف  1-2-3التحىلظأأأأات(، و
)اديأأأأد ا تتأأأأاه حي أأأأات  2-2-3تقيأأأأيم جأأأأواا التحىلظأأأأات(، و

)تعأأأاون  3-2-3حىلظأأأات(، وراأأأد املعاحأأأدات يف تقيأأأيم جأأأواا الت
 4-2-3الدول واملنظمأات الدوليأة مأع حي أات راأد املعاحأدات(، و

)اهلي أأأأات املختتأأأأة بتقيأأأأيم جأأأأواا التحىلظأأأأات يف  الأأأأة إنشأأأأاء حي أأأأة 
)ا تتاه حي ات تسوية املنااعأات يف  5-2-3لراد املعاحدة(، و

اجللسأأة ذاهتأأا، اعتمأأدت اللجنأأة مؤدتأأاً  تقيأأيم جأأواا التحىلظأأات(  ويف
)"اأأأأأأوغ دبأأأأأأول التحىلظأأأأأأات"( وعنأأأأأأوان  8-2عنأأأأأأوان الىلأأأأأأرع  أيضأأأأأأاً 
 )"اوغ ردود األفعال على ا عالنات التىلسأية"(  9-2 الىلرع
، 2009متوا/يوليأأأأأأه  22، املعقأأأأأأودة يف 3025ويف جلسأأأأأأتها  -60

دأأررت اللجنأأة أن ايأأل إىل جلنأأة التأأياغة مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة 
 3-5-3و 2-5-3و 1-5-3و 5-3و 2-4-3و 3-4-1
 2-5-3بتيغتها املنقحة )با تثناء مشروعي املبدأين التوجيهيني  6-3و
( الأأأأأ  دأأأأأدمها املقأأأأأرر ادأأأأأاه عقأأأأأب النقأأأأأا  الأأأأأ   دار يف 3-5-3و

  ويف اجللسة ذاهتا، أجرت اللجنة تتويتاً إرشادياً (359)عامة للجنة جلسة
 حماً يتعل   2-4-3دررت عقبه عدد تضمني مشروع املبدأ التوجيهي 

 اآلمرة فيما يتتل تواا االعرتاضات على التحىلظات بالقواعد 
__________ 

 أدناو  375إىل  371انظر احلواشي  (359)



 التحفظات  لى المعاهدات 101

 

ويف اجللسأأأأة ذاهتأأأأا، نظأأأأرت اللجنأأأأة يف مشأأأأروعي املبأأأأدأين  -61
)عأأأدد  1-3-3)نتأأأامج عأأأدد جأأأواا الأأأتحىلظ( و 3-3التأأأوجيهيني 

جواا التحىلظات واملسؤولية الدولية(، واعتمأدت مشأروعي املبأدأين 
 التوجيهيني ح ين مؤدتاً 

، 3034و 3032و 3031و 3030ويف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات  -62
، اعتمأأأدت 2009 ب/أغسأأفس  6إىل  3املعقأأودة يف الىلأأرتة مأأن 

 اللجنة التعليقات على مشاريع املبادئ التوجيهية امل كورة أعالو 
يف  والتعليقات عليهأامشاريع املبادئ التوجيهية نز رد يو  -63

 أدناو  2-الىلرع جيم

 عرض املقرر اداه لتقريرو الرابع عشر -1
يتضأأمن التقريأأر الرابأأع عشأأر واأأىلاً مقتضأأباً للقبأأول الأأ    -64

 ظيأأت بأأه تقأأارير املقأأرر ادأأاه السأأابقة ضأأمن اللجنأأة وكأأ لك يف 
وأأأأا يف ذلأأأأك ردود فعأأأأل الأأأأدول، والأأأأ  جيأأأأدر  -اللجنأأأأة الساد أأأأة 

أ  حا بعني االعتبار أ ناء القراءة الثانيأة ملشأاريع املبأادئ التوجيهيأة 
تفأأأأأأأورات املسأأأأأأأتجدة يف جمأأأأأأأال كمأأأأأأأا يتضأأأأأأأمن مأأأأأأأوجزاً لأأأأأأأبعض ال  -

ينهأأأأأي كأأأأأ لك البحأأأأأث  التحىلظأأأأأات وا عالنأأأأأات التىلسأأأأأأية  وحأأأأأو
املتعلأأأ  بأأأا جراء ادأأأاه بتأأأوغ ا عالنأأأات التىلسأأأأية  وا أأأتجابة 

دورهتأأأا السأأأتني، دأأأّدد املقأأأرر ادأأأاه  لرغبأأأة أعربأأأت عنهأأأا اللجنأأأة يف
مشروعي مبدأين تأوجيهيني إضأافيني يتضأمنان تواأيات تتعلأ  بشأحل 

 (360)(0-4-2نأأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأأية )مشأأأأأأأأروع املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي ا عال
  (361)(محأأرراً  3-4-2ا بأأالغ هبأأا )مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  وبفرامأأ 

وبالرغم من إمحانية اوغ ا عالنات التىلسأية يف كل ودت وبأف  
اورة كانأت، فقأد يحأون مأن متألحة أاأحاهبا، لضأمان التعريأف 

 لك املنفبأأأأأأ  علأأأأأأى هبأأأأأأا، اأأأأأأوغها كتابأأأأأأًة واتبأأأأأأاع إجأأأأأأراء حتا أأأأأأل لأأأأأأ
  ولحأن مل يحأن مع مراعاة ما يقتضأيه ا أتال  احلأالالتحىلظات، 

منا باً على مأا يبأدو تضأمني دليأل املمار أة مشأروع مبأدأ تأوجيهي 
بشفن تعليل ا عالنات التىلسأية، على اعتبار أن حأ و ا عالنأات 

 عادة ما تتضمن يف  د ذاهتا التعليل اداه هبا  
رابأع عشأأر أيضأاً مسأأفلة جأواا ردود الىلعأأل تنأاول التقريأأر ال -65

على التحىلظات، وجأواا ا عالنأات التىلسأأية، وجأواا ردود الىلعأل 
 على ا عالنات التىلسأية 

__________ 

 :0-4-2مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (360)
 التىلسأية لإلعالنات الحتايب الشحل" 
 "جيب أن يتاغ ا عالن التىلسأ  كتابًة، ددر ا محان"  

 :محرراً  3-4-2فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (361)
 التىلسأية با عالنات ا بالغ" 
"جيأأأأب ا بأأأأالغ بأأأأا عالن التىلسأأأأأ ، دأأأأدر ا محأأأأان،  

 5-1-2يف مشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة  احملأأأددة لإلجأأأراءاتوفقأأأاً 
 ، مع مراعاة ما يقتضيه ا تال  احلال" 7-1-2و 6-1-2و

 ورأ  املقرر اداه أنه ليس من املستتوب احلديث عأن -66
بأأأأأأأأأردود الىلعأأأأأأأأل علأأأأأأأأأى تأأأأأأأأل فيمأأأأأأأأأا يت (362)"التأأأأأأأأحة املوضأأأأأأأأوعية"

التحىلظ جامزاً أد غأ وذلك بغض النظر عما إذا كان  ات،تحىلظال
على أن دبول  4-3جامز  ول لك نز يف مشروع املبدأ التوجيهي 

الأأأأأتحىلظ واالعأأأأأرتاض علأأأأأى الأأأأأتحىلظ ال  ضأأأأأعان أل  شأأأأأرط مأأأأأن 
للىلتأأأو  الأأأ  أاأأأدرهتا    و الفأأأاً (363)شأأأروط "التأأأحة املوضأأأوعية"

، والأأأ  تسأأأو  بأأأني معاجلأأأة 1951حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة يف عأأأاد 
جلأأأأة جأأأأواا التحىلظأأأأات مشأأأأأة إىل معيأأأأار جأأأأواا االعرتاضأأأأات ومعا

، فقأأأأأد ختلأأأأأت (364)التوافأأأأأ  مأأأأأع موضأأأأأوع املعاحأأأأأدة والغأأأأأرض منهأأأأأا
، (365)1966يف مشأأأاريع موادحأأأا املتعلقأأأة بقأأأانون املعاحأأأدات لعأأأاد 

عن فرض شروط جلواا االعرتاضات، وح ا حو احلأل الأ   أ أ ت 
رتاض   وعأدد وجأود شأروط جلأواا االعأ1969به اتىلاديأة فيينأا لعأاد 

يسأأر   أأ  علأأى االعرتاضأأات ذات "األ أأر املتو أأط" )الأأ  هتأأد  
إىل ا تبعاد تفبي  أ حاد املعاحدة الأ  ال يتناوهلأا الأتحىلظ( وعلأى 
االعرتاضات ذات "األ ر فوق األدتى" )الأ  هتأد  إىل أن تحأون 

دون اال أأأأأأتىلادة مأأأأأأن الدولأأأأأأة اأأأأأأا بة الأأأأأأتحىلظ ملزمأأأأأأة باملعاحأأأأأأدة 
مسأأأفلة مأأأا إذا كأأأان ميحأأأن ملثأأأل حأأأ و الأأأتحىلظ(، وذلأأأك وعأأأزل عأأأن 

االعرتاضأات أن اأأدث فعأاًل اآل أأار املرجأأوة منهأا  وباملثأأل، مل يحأأن 
واضأأأأحاً أن دبأأأأول اىلأأأأظ غأأأأأ جأأأأامز حأأأأو نىلسأأأأه دبأأأأول غأأأأأ جأأأأامز 

يرتتب عليه أ  أ ر  ومأن جهأة أ أر ،  أيحون مأن املسأتغرب  وال
و أن يُعترب السحوت ال   يشحل دبوالً ضمنياً لتحىلظ غأ جامز ح

 ذاته غأ جامز 
__________ 

جيأأأأأأأأأأأأدر التأأأأأأأأأأأأ كأ بأأأأأأأأأأأأفن اللجنأأأأأأأأأأأأة ا تىلظأأأأأأأأأأأأت وتأأأأأأأأأأأأفلح "اجلأأأأأأأأأأأأواا"  (362)
(“permissibility” :بالىلرنسأأية( )“validité substantielle”)  لإلشأأارة إىل التأأحة"

 مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا" 19ومقتضأأأأأيات املأأأأأادة املوضأأأأأوعية للتحىلظأأأأأات الأأأأأ  تتىلأأأأأ  
( مأأن التعليأأ  7، الىلقأأرة )179ه (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2006  وليأأة)

مأأن دليأأأل املمار أأة(  ومأأأع ذلأأك فأأأإن متأأفلحي "التأأأحة"  3العأأاد علأأى الىلأأأرع 
(“validity”) ( "و"التأأأأأأأأأحة املوضأأأأأأأأأوعية“substantive validity”)  ا أأأأأأأأأتخدما يف

يزيأة ملشأاريع املبأادئ التوجيهيأأة الأ  عرضأها املقأرر ادأاه يف الأأدورة الرتمجأة ا نحل
مشأأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأأة املتعلقأأأة  -احلاليأأة وأ التهأأأا اللجنأأة إىل جلنأأأة التأأياغة 

تأأأواا ردود الىلعأأأل علأأأى التحىلظأأأات، وجأأأواا ا عالنأأأات التىلسأأأأية، وجأأأواا ردود 
إن متأفلحات كهأ و مأا االأت الىلعل على ا عالنات التىلسأية  وتبعاً لأ لك، فأ

تأأأرد يف مشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة تلأأأك  ويف حأأأ ا الىلتأأأل، ا أأأُتخدد متأأأفلحا 
"اجلأأأأواا" أو "جأأأأأامز"، إال يف املواضأأأأأع الأأأأأ  وردت فيهأأأأأا إشأأأأأارة اأأأأأرحية إىل نأأأأأز 

 مشاريع املبادئ التوجيهية امل كورة أعالو 
 :4-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (363)

 االت القبول واالعرتاضحل املوضوعية التحة" 
ال  ضأأأع دبأأأول الأأأتحىلظ واالعأأأرتاض عليأأأه أل  شأأأرط " 

  التحة املوضوعية"من شروط 
(364) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1951, p. 15, at, p. 24  
 177، ه A/6309/Rev.1الو يقأأأأة ، اجمللأأأأد الثأأأأاين، 1966 وليأأأة  (365)

 وما يليها 
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وال ُتفأأرَا مسأأفلة جأأواا ا عالنأأات التىلسأأأية إال إذا كأأان  -67
ضأمناً ووجأب املعاحأدة، كمأا  ا عالن التىلسأ  حمظأوراً اأرا ة أو

  فمسفلة اواب (366)5-3أشار إىل ذلك مشروع املبدأ التوجيهي 
أو عدد اواب التىلسأ املقأرتا يف إعأالن تىلسأأ  مأا ال عالدأة هلأا 

ا عأأالن نىلسأأه  ومأأن التأأعب كأأ لك إ أأقاط شأأرط التوافأأ  تأأواا 
مأأأع موضأأأوع املعاحأأأدة والغأأأأرض منهأأأا علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأأأية، 
فا عالن التىلسأ  املخالف ملوضأوع املعاحأدة والغأرض منهأا ميحأن 
أن يُنظر إليه باعتبارو، يف  قيقأة األمأر، اىلظأاً  ويف األ أأ، لأيس 

تقأأأدمي ا عأأأالن التىلسأأأأ ، حنأأأاك مأأأا يسأأأتدعي ذكأأأر  أأأدود امنيأأأة ل
 بالنظر إىل أن اوغ مثل ح ا ا عالن حتحن يف أ  ودت  

أن "اأأأأأحة"  1-5-3ويأأأأأ كر مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  -68
علأأأأى أنأأأأه إعأأأأالن تىلسأأأأأ ، ولحنأأأأه يشأأأأحل  دُأأأأّددإعأأأأالن انىلأأأأراد  

  ويسأأأأأر  (367)اىلظأأأأأاً، ختضأأأأأع لأأأأأنىلس شأأأأأروط "اأأأأأحة" الأأأأأتحىلظ
املشروطأأأأة، والأأأ  يتناوهلأأأا  نىلسأأأه علأأأى ا عالنأأأات التىلسأيأأأأة األمأأأر

، املقأأأأأرتا بتأأأأأأىلة مؤدتأأأأأأة، (368)2-5-3مشأأأأأروع املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 
فيما يتعل  باجلواا مع ذلك بفنه ال تحون مثة مسفلأة مفرو أة  علماً 

إذا مل يحن حناك اعرتاض على التىلسأأ املقأرتا أو إذا تبأنّي أن حأ ا 
    ، الأأ3-5-3التىلسأأأ اأأامب  ويأأنز مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 

كأأان دأأد ادأأرتا بتأأىلة مؤدتأأة حأأو اآل أأر، علأأى أن مشأأاريع املبأأادئ 
التوجيهيأأأة املتعلقأأأة با تتأأأاه تقأأأدير "اأأأحة" التحىلظأأأات تنفبأأأ  
علأأأأأأى ا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية املشأأأأأأروطة، مأأأأأأع مراعأأأأأأاة مأأأأأأا يقتضأأأأأأيه 

  (369)ا تال  احلال
__________ 

 :5-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (366)
 ةتىلسأيال اتإلعالنلاملوضوعية  التحة" 
"جيأأأأوا لدولأأأأة أو ملنظمأأأأة دوليأأأأة اأأأأوغ إعأأأأالن تىلسأأأأأ   
 مل اظر املعاحدة ا عالن التىلسأ  ارا ة أو ضمناً"  ما

 :1-5-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (367)
علأأأأى ا عالنأأأأات االنىلراديأأأأة  ةبقأأأأاملنفتأأأأحة الشأأأأروط " 

 تشحل اىلظات  ال 
 انىلأأراد  يتأأدر بواأأىله ة أ  إعأأالناأأح"جيأأب تقيأأيم  

ملبأأأأأادئ  حأأأأأاد األ وفقأأأأأاً  اً،اىلظأأأأأولحنأأأأأه يشأأأأأحل  اً،تىلسأأأأأأي اً إعالنأأأأأ
  "15-1-3 ىلإ 1-3من التوجيهية 

 :2-5-3التوجيهي فيما يلي نز مشروع املبدأ  (368)
 طإلعالن التىلسأ  املشرو ل املوضوعيةتحة الشروط " 
 جيأأأب تقيأأأيم اأأأحة ا عأأأالن التىلسأأأأ  املشأأأروط وفقأأأاً " 

  "15-1-3 ىلإ 1-3 منملبادئ التوجيهية أل حاد ا
 :3-5-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (369)

 "ا تتاه تقدير احة ا عالنات التىلسأية املشروطة 
 2-2-3و 1-2-3و 2-3املبادئ التوجيهية  سر ت" 
، مأأأأع علأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأية املشأأأأروطة 4-2-3و 3-2-3و

  مراعاة ما يقتضيه ا تال  احلال"

على أن ردود الىلعل  6-3وينز مشروع املبدأ التوجيهي  -69
أية )املوافقأأأة، املعارضأأأة، إعأأأادة التحييأأأف( علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأ

  (370)ختضع أل ٍّ من شروط "التحة املوضوعية" ال
وحيتأأأأو  التقريأأأأر الرابأأأأع عشأأأأر أيضأأأأاً علأأأأى مرفأأأأ  يتضأأأأمن  -70

تقريأأراً، أعأأأدو املقأأأرر ادأأاه اأأأت مسأأأؤوليته ادااأأة، عأأأن اجتمأأأاع 
بأأأأني اللجنأأأأة  2007أيار/مأأأأايو  16و 15عقأأأأد يف جنيأأأأف يأأأأومي 

ي أأأأأات معاحأأأأأدات  قأأأأأوق ا نسأأأأأان التابعأأأأأة لألمأأأأأم وحتثلأأأأأني عأأأأأن ح
 املتحدة وحي ات إدليمية حلقوق ا نسان 

 موجز املنادشة -2
متأأأأأأأأت ا شأأأأأأأأارة إىل أنأأأأأأأأه  املأأأأأأأأا ينتهأأأأأأأأي النظأأأأأأأأر يف   أأأأأأأأار  -71

التحىلظأأأأأأات وا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية وردود الىلعأأأأأأل عليهأأأأأأا، ميحأأأأأأن 
 ا تحشأأا  إمحانيأأة تبسأأيط بنيأأة مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة واحلأأد

 من طوهلا لتحون ميسورة اال تعمال بقدر أكرب 
وأعأأرب عأأدة أعضأأاء عأأن تفييأأدحم إدراج مشأأاريع مبأأادئ  -72

توجيهيأأأأأأأة تتعلأأأأأأأ  تأأأأأأأواا ردود الىلعأأأأأأأل علأأأأأأأى التحىلظأأأأأأأات، وجأأأأأأأواا 
ا عالنأأات التىلسأأأية، وجأأواا ردود الىلعأأل عليهأأا  ومثأأة مأأن رأ  أن 

ن أن تحأأأون مشأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأة املتعلقأأأة هبأأ و املواضأأأيع ميحأأ
ذات فامأأأدة، ولأأأو جملأأأرد مال ظأأأة عأأأدد تفبيأأأ  أيأأأة شأأأروط للجأأأواا  
ورأ    أأرون أنأأه روأأا كأأان مأأن غأأأ املستتأأوب ختتأأيز مشأأاريع 
مبأأادئ توجيهيأأة هلأأ و املسأأامل إذا مل تثأأر أيأأة مشأأحلة تتعلأأ  بأأاجلواا 
وعنأأأأأاو الضأأأأأي   ولأأأأأو ظ أن املسأأأأأفلة احلقيقيأأأأأة، مأأأأأن وجهأأأأأة النظأأأأأر 

رفأأأة مأأأا إذا كأأأان فعأأأل مأأأا جأأأامزاً أد غأأأأ جأأأامز العمليأأأة، ال تتعلأأأ  وع
بقدر ما تتعل  وعرفة ما إذا كان ميحن له أن حيدث اآل ار املرجوة  
لأأأأأأأ لك مت التشأأأأأأأحيك يف لأأأأأأأزود إدراج مشأأأأأأأاريع مبأأأأأأأادئ توجيهيأأأأأأأة 

مسأأأأأأأأفلة اجلأأأأأأأأواا  وجأأأأأأأأر  التأأأأأأأأ كأ كأأأأأأأأ لك بأأأأأأأأفن اللجنأأأأأأأأة  تتنأأأأأأأأاول
( )بالىلرنسأأية: ”permissibility“" )اجلأأواا"ا أأتعمال متأأفلح  دأأررت

“validité substantielle”)  عنأأأأد ا شأأأأارة إىل التحىلظأأأأات الأأأأ  تىلأأأأي
، وأنه جيدر االلتأزاد 1969من اتىلادية فيينا لعاد  19بشروط املادة 

 هب ا االافالا يف مشاريع املبادئ التوجيهية املعروضة للبحث 
الأ    4-3وأيّد بعض األعضاء مشروع املبدأ التأوجيهي  -73

أن ردود الىلعأأأأأل علأأأأأى التحىلظأأأأأات ال ختضأأأأأع لشأأأأأروط يأأأأأنز علأأأأأى 
"التأأأأحة املوضأأأأوعية"  علأأأأى أن حنأأأأاك مأأأأن ال أأأأظ أن حأأأأ ا األمأأأأر 

ينفو  على أ  مسأاس وسأفلة معرفأة مأا إذا كانأت ردود الىلعأل  ال
 ح و كىليلة بإ داث اآل ار املرجوة، وإىل أ   د يحون ذلك 

__________ 

 :6-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (370)
 تحييفالأو إعادة  عارضةاملأو  لموافقةلاملوضوعية  التحة" 
ومعارضأأأة "ال ختضأأأع املوافقأأأة علأأأى ا عأأأالن التىلسأأأأ ،  

يأأف ا عأأالن التىلسأأأ  أل  شأأرط ا عأأالن التىلسأأأ ، وإعأأادة تحي
 شروط التحة املوضوعية" من 
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وبينمأأأا أيّأأأد بعأأأض األعضأأأاء مودأأأف املقأأأرر ادأأأاه الأأأ    -74
ال يحون بتورة تلقامية غأأ جأامز، ؤداو أن دبول اىلظ غأ جامز م

رأ    رون أن دبول اىلظ غأأ جأامز حأو أيضأاً غأأ جأامز  وادأرُتا  
أو يف  4-3كأأأأأ لك أن يُأأأأأ كر يف نأأأأأز مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 

التعلي  عليه أن دبول اىلظ غأ جامز ال ترتتب عليأه   أار دانونيأة  
حىلظ غأ اجلأامز  أ  وإن  ظأي بقبأول وجر  التفكيد على أن الت

عاد ال يتبح اىلظاً جأامزاً  وفضأاًل عأن ذلأك، لأو ظ أن املمار أة 
الشأأأأامعة نسأأأأبياً، واملتمثلأأأأة يف االعأأأأرتاض علأأأأى جأأأأواا الأأأأتحىلظ بعأأأأد 

مأأن  5 انقضأأاء مهلأأة اال أأر عشأأر شأأهراً املنتأأوه عليهأأا يف الىلقأأرة
ا يبدو إىل أن ، تشأ على م1969من اتىلادية فيينا لعاد  20املادة 

 القبول الضمر ال ينعقد إال بشفن التحىلظات اجلامزة 
ورأ  بعأأض األعضأأاء أن اأأوغ اعأأرتاض علأأى اىلأأظ  أأ   -75

أاأأيل مأأن  قأأوق الدولأأة نأأابع مأأن  أأيادهتا، ولأأيس جمأأرد إمحانيأأة  
وجر  التفكيد أيضاً على أن الدولة هلا احل  يف االعرتاض على أ  

اىلظاً جامزاً أد غأ جامز  وإذا كان اىلظ، بتر  النظر عن كونه 
الأأأأبعض يشأأأأاطر املقأأأأرر ادأأأأاه ا أأأأتنتاجه بأأأأفن االعرتاضأأأأات علأأأأى 
التحىلظأأات ال ختضأأع لشأأروط اجلأأواا، فثمأأة مأأن رأ  أن االعأأرتاض 
اجلزمي على اىلظ جامز دد يثأ يف  د ذاته مشاكل تتعل  باجلواا 

ىلظ إذا مأأا انفأأأو  علأأى عنااأأأر كىليلأأأة بأأفن جتعأأأل اجلمأأع بأأأني الأأأتح
 واالعرتاض غأ جامز 

وحنأأاك مأأن أعأأرب عأأن تفييأأدو ملودأأف املقأأرر ادأأاه ومأأؤداو  -76
ال جتيأأأأز، بتأأأأريح العبأأأأارة،  1969أنأأأأه إذا كانأأأأت اتىلاديأأأأة فيينأأأأا لعأأأأاد 

االعرتاضات ذات "األ أر املتو أط"، فهأي ال اظرحأا أيضأاً  علأى أنأه 
لأأأو ظ أن املثأأأال الأأأ    أأأي  بشأأأفن التحىلظأأأات واالعرتاضأأأات علأأأى 

مثأأأأال حمأأأدد للغايأأأأة   1969اب ادأأأامس مأأأأن اتىلاديأأأة فيينأأأأا لعأأأاد البأأأ
وبا ضأأأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأأأك، لأأأأأأأأيس بو أأأأأأأأع املأأأأأأأأرء ا أأأأأأأأتبعاد أن إشأأأأأأأأحالية 
االعرتاضأأأات ذات "األ أأأأر املتو أأأأط" إنأأأأا اأأأود  أأأأول مسأأأأفلة تىلسأأأأأ 

مأأن االتىلاديأأة )"األ حأأاد الأأ  يتناوهلأأا  21مأأن املأأادة  3اأأيغة الىلقأأرة 
يف ا أتنتاج املقأرر ادأاه الأ   التحىلظ"(  وشحك بعض األعضأاء 

مىلأأأأأأادو أن االعرتاضأأأأأأات ذات "األ أأأأأأر املتو أأأأأأط" ال ميحأأأأأأن أن تثأأأأأأأ 
مشأأأاكل تتعلأأأأ  بأأأأاجلواا  ومثأأأة مأأأأن شأأأأحك، بوجأأأه  أأأأاه، فيمأأأأا إذا  
كانأأأت الدولأأأة متلأأأك اأأأوغ اعأأأرتاض يرتتأأأب عليأأأه ا  أأأالل ووضأأأوع 
املعاحأأدة والغأأرض منهأأا  واعتأأرب بعأأض األعضأأاء فضأأالً عأأن ذلأأك أن 

ض حمظأأأأور إن كأأأأان األ أأأأر املرتتأأأأب عليأأأأه حأأأأو جعأأأأل املعاحأأأأدة االعأأأأرتا
تتعارض مأع داعأدة مأن القواعأد اآلمأرة  ومأن مث يستحسأن إمأا إدراج 
شأأأأروط جأأأأواا االعأأأأرتاض ذ  "األ أأأأر املتو أأأأط" )وأأأأا يف ذلأأأأك عأأأأدد 
تعارضه مع القواعد اآلمرة(، وإما النز على عدد إمحانية ترتب ح ا 

إىل أن موافقأة اأا ب الأتحىلظ،  األ أر علأى االعأرتاض  وأشأأ أيضأاً 
الضأأمنية علأأى األدأأل، دأأد تحأأون ضأأرورية  أأ  حُيأأدث االعأأرتاض ذ  
"األ ر املتو ط" اآل ار املرجوة، وأن عدد وجود ح و املوافقة دد حيول 
دون إدامأأأأأة عالدأأأأأات تعاحديأأأأأة بأأأأأني اأأأأأا ب االعأأأأأرتاض واأأأأأا ب 

ت ذاأيضأأاً إااء جأأواا االعرتاضأأات  الأأتحىلظ  ومثأأة مأأن أبأأد  شأأحوكاً 
"األ أأأأر فأأأأوق األدتأأأأى" الأأأأ  هتأأأأد  إىل أن تحأأأأون الدولأأأأة املتحىلظأأأأة 

 دون اال تىلادة من التحىلظ ملزمة باملعاحدة 
وأيّأأد بعأأض األعضأأاء ا أأتنتاج املقأأرر ادأأاه الأأ   مأأؤداو  -77

أنأأأأه با أأأأتثناء احلالأأأأة الأأأأ  يحأأأأون فيهأأأأا ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  حمظأأأأوراً 
أ أأأأأر  جلأأأأأواا ووجأأأأأب املعاحأأأأأدة، لأأأأأيس با محأأأأأان اديأأأأأد معأأأأأايأ 

ا عأأأأالن التىلسأأأأأ   وادأأأأرُتا تضأأأأمني التعليأأأأ  علأأأأى مشأأأأروع املبأأأأدأ 
أمثلأأأأأة ملمو أأأأأأة ملعاحأأأأأدات اظأأأأأأر ضأأأأأمناً اأأأأأأوغ  5-3التأأأأأوجيهي 

إعالنات تىلسأية  وحناك رأ    ر يعترب أن مسأفلة  ظأر معاحأدة 
لإلعالنات التىلسأية تثأأ اأعوبات بسأبب عأدد وجأود أ  حتار أة 

  أيضاً تفييد التمييز بني مسفلة اواب  قيقية يف ح ا اجملال  وجر 
أو عدد اواب التىلسأ ومسفلة جأواا ا عأالن الأ   يتضأمن حأ ا 
التىلسأأ  علأأى أن حنأأاك مأأن أعأأرب عأن الأأرأ  القامأأل بأأفن ا عأأالن 
التىلسأأأ  دأأد يحأأون غأأأ جأأامز إذا كأأان التىلسأأأ املتأأاغ فيأأه خمالىلأأاً 

مأأن  31ملأأادة ملوضأأوع املعاحأأدة والغأأرض منهأأا أو إذا كأأان ينتهأأك ا
  وادرُتا أيضاً إدراج مشروع مبدأ توجيهي 1969اتىلادية فيينا لعاد 

يأأأأ كر أن ا عأأأأالن الأأأأ   يُقأأأأدَّد علأأأأى أنأأأأه إعأأأأالن تىلسأأأأأ  ولحنأأأأه 
يتعأأارض مأأع موضأأوع املعاحأأدة والغأأرض منهأأا، ينبغأأي اعتبأأارو وثابأأة 
اىلأظ  كمأا ادأرُتا اعتبأار ا عأالن التىلسأأ  املخأالف لقاعأدة  مأرة 

 قواعد العامة للقانون الدويل إعالناً غأ جامز من ال
ويشأاطر بعأأض األعضأأاء املقأأرر ادأاه رأيأأه بأأفن ا عأأالن  -78

التىلسأ  املشروط ميحن أن يشحل اىلظاً وحو ب لك  ضع لنىلس 
شأأروط جأأواا التحىلظأأات  ووفقأأاً أل أأد اآلراء، ينبغأأي التعامأأل مأأع 

النظأأأر عأأأن ا عأأأالن التىلسأأأأ  املشأأأروط علأأأى أنأأأه اىلأأأظ، بتأأأر  
مسأأفلة معرفأأة مأأا إذا كأأان التىلسأأأ الأأوارد يف ا عأأالن اأأامباً أو غأأأ 
اامب، على اعتبأار أن اأا ب حأ ا ا عأالن جعأل موافقتأه علأى 
االلتأأزاد باملعاحأأأدة مشأأروطة بتىلسأأأأ معأأأني هلأأ و املعاحأأأدة، مسأأأتبعداً 
ب لك أ  و بف  تىلسأ   ر  من نا ية أ ر ، أُبد  رأ  مىلادو 

دبأأأأول ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  املشأأأأروط مأأأأن دبأأأأل مجيأأأأع  أنأأأأه إذا مأأأأا مت
األطأأرا  املتعادأأدة أو مأأن دبأأل كيأأان خمأأّول تقأأدمي تىلسأأأات ملزمأأأة 
لالتىلادية، فعندمٍ  ينبغي أن يعامأل ا عأالن بواأىله إعالنأاً تىلسأأياً 
ولأأيس اىلظأأاً ألغأأراض اجلأأواا  وأُعأأرب أيضأأاً عأأن الأأرأ  القامأأل بأأفن 

حىلأأأأأأأي لتغفيأأأأأأأة ا عالنأأأأأأأات ي 1-5-3مشأأأأأأأروع املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي 
التىلسأأأية املشأأروطة مأأا دامأأت حأأ و ا عالنأأات تعتأأِدل التحىلظأأات  

أن حنأأأاك مأأأن شأأأحك أيضأأأاً يف حأأأ ا الأأأربط املىلأأأرط بأأأني نظأأأاد  بيأأأد
ا عالنأأأات التىلسأأأأية املشأأأروطة ونظأأأاد التحىلظأأأات  ولأأأو ظ علأأأى 
وجأأأه ادتأأأوه أنأأأه مأأأن املمحأأأن أن تحأأأون حنأأأاك ا تالفأأأات بأأأني 

ز احلأأأأدود الزمنيأأأأة لعمليأأأأة التأأأأوغ، والشأأأأروط النظأأأأامني، فيمأأأأا  أأأأ
 املتعلقة بالشحل، وردود الىلعل الال قة )القبول أو االعرتاض( 

وأعأأأأأأرب بعأأأأأأض األعضأأأأأأاء عأأأأأأن تفييأأأأأأدحم ملشأأأأأأروع املبأأأأأأدأ  -79
ال   نز على أن ردود األفعال علأى ا عالنأات  6-3التوجيهي 
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ملوافقأة التىلسأية ال ختضع لشروط اجلواا  ووفقاً لرأ  خمالف، فإن ا
علأأى إعأأالن تىلسأأأ  أو معارضأأته ميحأأن أن يحونأأا جأأامزين أو غأأأ 

أنه يف  أال  يُ كرجامزين، شفهنما شفن ا عالن نىلسه  وادرُتا أن 
نتت معاحأدة علأى  ظأر اأوغ ا عالنأات التىلسأأية، فأال بأد أن 
يسأأأر  حأأأ ا احلظأأأر أيضأأأاً علأأأى اأأأوغ تىلسأأأأ يقأأأدد كأأأرد فعأأأل علأأأى 

ألمر بقبول التىلسأ املعأر أو وعارضأٍة إعالن تىلسأ ،  واء تعل  ا
 يُقرتا ووجبها تىلسأ   ر 

 لمقرر اداهاملال ظات ادتامية ل -3
أكأأأأأأد املقأأأأأأرر ادأأأأأأاه، يف ردو علأأأأأأى مال ظأأأأأأات بعأأأأأأض  -80

األعضاء خبتوه ندرة املمار ة ال  تأدعم بعأض مشأاريع املبأادئ 
املمار أة التوجيهية، على أن دليأل املمار أة ال يسأتند بالضأرورة إىل 

السأأابقة وإنأأا الغأأرض منأأه أ ا أأاً حأأو توجيأأه املمار أأة يف املسأأتقبل 
فيمأأا  أأز التحىلظأأات  وباملثأأل، فأأإن التعقيأأد الأأ   يحتنأأف حأأ ا 
الأأأأأدليل أ يانأأأأأاً يعأأأأأز  إىل أنأأأأأه  أأأأأعى إىل تسأأأأأوية مشأأأأأاكل معقأأأأأدة 

مأأأأن اتىلاديأأأأة فيينأأأأا  23إىل  19توجأأأأد  لأأأأول هلأأأأا يف املأأأأواد مأأأأن  ال
يتأأأعب أ يانأأاً فهأأأم املمار أأة املتعلقأأأة وحأأأي مشأأاكل  1969 لعأأاد

هبا  ومع ذلك، فإن املقرر اداه ال يعارض اياغة و يقة منىلتلة 
 ت كر املبادئ الرميسية ال  ا تند إليها الدليل 

وفيمأأا يتعلأأ  باالعرتاضأأات ذات "األ أأر املتو أأط"، شأأحك  -81
بعأأأأأض األعضأأأأأاء يف ا أأأأأتنتاج املقأأأأأرر ادأأأأأاه الأأأأأ   مىلأأأأأادو أن حأأأأأ و 

ات ال تثأ أية مشاكل تتعل  باجلواا  ومع ذلك بقأي املقأرر االعرتاض
ادأأأأاه علأأأأى رأيأأأأه بأأأأفن االعأأأأرتاض ذا "األ أأأأر املتو أأأأط" ال ميحأأأأن أن 
يرتتب عنه أ ر يؤد  إىل جعل املعاحدة تتعارض مأع داعأدة  مأرة مأن 
القواعد العامة للقأانون الأدويل، علأى اعتبأار أن أ أر االعأرتاض يقتتأر 

احديأأأة" عأأأن العالدأأأات بأأأني اأأأا ب الأأأتحىلظ علأأأى "نأأأزع التأأأىلة التع
واا ب االعرتاض، وحي العالدات ال   أتححمها عندمأ  القواعأد 
العامة للقانون الدويل، وأا يف ذلأك القواعأد اآلمأرة منهأا  وفضأالً عأن 

تحىلظأة ضأرور  يعتقأد أن دبأول الدولأة امل ذلك، فإن املقرر اداه ال
 ارو "األ ر املتو ط"       حيدث االعرتاض ذو

إال أن املقرر اداه درر، يف ضوء بعض املال ظات ال   -82
أُعأأرب عنهأأا أ نأأاء املنادشأأة، مراجعأأة بعأأض النقأأاط املتعلقأأة وشأأاريع 
املبأأأادئ التوجيهيأأأة الأأأواردة يف تقريأأأرو الرابأأأع عشأأأر  فقأأأرر أن يقّسأأأم 

إىل  حمأأأأأني منىلتأأأأأألني  ويأأأأأأنز  4-3مشأأأأأروع املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 
علأأأأأى أن القبأأأأأول  (371)1-4-3اجلديأأأأأد مشأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 

التريح لتحىلظ "غأ احيح" حو دبول غأ احيح أيضأاً؛ ولحأن 
__________ 

 :1-4-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (371)
 التحىلظ لقبول املوضوعية التحة" 
القبول التريح لتحىلظ غأ احيح ال يحون احيحاً " 

 حو ذاته" 

املقأأرر ادأأاه  أأأل متشأأححاً يف جأأأدو  التفكيأأد علأأأى عأأدد جأأأواا 
القبول الضمر لتحىلظ غأ جامز، إال أن اللجنة إذا ما دررت ذلك 

مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي   أمأأأأا فإنأأأأه ميحأأأأن أن يقبأأأأل بأأأأ لك القأأأأرار
فيهأأأأأأأد  إىل إ ضأأأأأأأاع االعرتاضأأأأأأأات ذات  (372)2-4-3 اجلديأأأأأأأد

"األ ر املتو ط" لبعض شروط اجلواا   يث ينبغي، أواًل، أن تحون 
ىلظ واأل حأاد ا ضأافية الأ  حناك الة كافية بني احلحم حمأل الأتح

 انياً، ينبغي أال يحون األ ر املرتتب عن و االعرتاض تفبيقها؛  يستثر
يف العالدأأات بأأني مأأن موضأأوعها وغرضأأها االعأأرتاض إفأأراغ املعاحأأدة 

  وتضأأأيف التأأأيغة املعدلأأأة اأأأا ب الأأأتحىلظ واأأأا ب االعأأأرتاض
شأأأرطاً إضأأأافياً جلأأأواا ا عأأأالن  (373)5-3ملشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 

القواعأأد العامأأة  منافيأأاً لقاعأأدة  مأأرة مأأنالتىلسأأأ ، وحأأو أال يحأأون 
   يقت يقتنع باحلجج ال للقانون الدويل  غأ أن املقرر اداه مل

من اتىلادية  31للتفكيد على أن ا عالن التىلسأ  دد ينتهك املادة 
يىلرغ املعاحدة من موضوعها وغرضها؛ فاألمر،  أو 1969فيينا لعاد 

يف كلتا احلالتني، ال يتعل  تواا ا عالن، بل بعدد اواب التىلسأ 
املقرتا على أدتى تقأدير  ودأرر املقأرر ادأاه أيضأاً ادأرتاا مراجعأة 

لإلشارة ارا ة إىل إعأادة  1-5-3نوان مشروع املبدأ التوجيهي ع
   ويف األ أأأ،(374)تحييأأف ا عأأالن التىلسأأأ  ايأأث يعتأأرب اىلظأأاً 

على عدد جواا املوافقة  6-3تنز التيغة املعدلة للمبدأ التوجيهي 
__________ 

 :2-4-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (372)
 التحىلظ على لالعرتاض املوضوعية التحة" 
علأأأأأى الأأأأأتحىلظ عنأأأأأدما تقتأأأأأد بأأأأأه الدولأأأأأة  االعأأأأأرتاض" 
املنظمة الدولية املعرتضة أن تستثر يف عالداهتا مع اجلهة مقدمة  أو

التحىلظ تفبيَ  أ حاد املعاحدة ال  مل تحن حمل التحىلظ ال يحون 
 يف احلاالت التالية: احيحاً إال

تحأأون لأل حأأاد ا ضأأافية الأأ  ا أأتثنيت أن  ")أ( 
علأأى حأأ ا النحأأو اأألة كافيأأة باأل حأأاد الأأ  اأأي  الأأتحىلظ بشأأفهنا 

 ]حمل التحىلظ[؛
أال يرتتأأأأأأب عأأأأأأن االعأأأأأأرتاض إفأأأأأأراغ املعاحأأأأأأدة  ")ب( 

موضأأأأأأأوعها وغرضأأأأأأأها يف العالدأأأأأأات بأأأأأأأني اأأأأأأأا ب الأأأأأأأتحىلظ  مأأأأأأن
 واا ب االعرتاض" 

 املعدلة: ، بتيغته5-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (373)
 التىلسأية لإلعالنات املوضوعية التحة" 
"جيأأأأأوا لدولأأأأأة أو ملنظمأأأأأة دوليأأأأأة اأأأأأوغ إعأأأأأالن تىلسأأأأأأ   
يحأن  مل اظر املعاحدة ا عالن التىلسأ  ارا ة أو ضمناً ومأا مل ما

  منافياً لقاعدة  مرة من القواعد العامة للقانون الدويل" 
 بتيغته املعدلة:، 1-5-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (374)

التحة املنفبقة على ا عالنات التىلسأأية الأ   شروط" 
 اىلظات تُعتربلأعيد تحييىلها 

"جيأأب تقيأأيم اأأحة أ  إعأأالن انىلأأراد  يتأأدر بواأأىله  
إعالنأأأأأاً تىلسأأأأأأياً، ولحنأأأأأه يشأأأأأحل اىلظأأأأأاً، وفقأأأأأاً أل حأأأأأاد املبأأأأأادئ 

 " 15-1-3إىل  1-3التوجيهية من 
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  (375)علأأأأأأى إعأأأأأأالن تىلسأأأأأأأ  اظأأأأأأرو املعاحأأأأأأدة اأأأأأأرا ة أو ضأأأأأأمناً 
املقأرر ادأاه إىل عأدد تعأديل العحس من ذلك، فقد انتهى  وعلى

املتعلقأأأأأأأأأني  3-5-3و 2-5-3مشأأأأأأأأأروعي املبأأأأأأأأأدأين التأأأأأأأأأوجيهيني 
با عالنات التىلسأية املشروطة، إذ يتواف  نظامها يف نظرو مع نظاد 

 وسفلة اجلواا  يتعل  التحىلظات، وا يف ذلك ما

نــــص مشــــا يع المبــــا ئ التوجي يــــة المتعلقــــة  -جيم
ي ا تمـدت ا بالتحفظات  لى المعاهدات والتـ

 اللجنة بصفة مؤقتة حتى اةن

 نز مشاريع املبادئ التوجيهية -1
الأأأأأأ   (376)يأأأأأرد أدنأأأأأأاو نأأأأأأز مشأأأأأأاريع املبأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة -83

 اعتمدهتا اللجنة بتىلة مؤدتة    اآلن 

 التحفظات  لى المعاهدات

 دليل املمار ة
 (377)توضيحية مذكرة

المبا ئ التوجي ية الوا  ة في  ليل المما سـة هـذا  بعضتقترن  
ـــة. وا تمـــا  هـــذه البنـــو   بنـــو ب ـــدا   يكـــون قـــدالنمو جيـــة نمو جي  فـــي مفي

لتحديـــد  التعليقـــات إلـــى الرجـــوع ييـــتخدم ا لمـــم وينبغـــي. معينـــة حـــاالت
 .الحاالت التي يكون مم المناسب في ا استخداع بند نمو جي بعين 

 التعا يف -1
 (378)حفظاتالت تعريف 1-1
تيــميت ،  لو صـيغت   كانـ ليـا   انفرا يـا ، إ النـا   الـتحفظ   يعنـي 

تصـــد ه  ولـــة لو منظمـــة  وليـــة  نـــد توقيـــع معاهـــدة لو التصـــديق  لي ـــا 
إقرا هــــــا  ســــــميا  لو قبول ــــــا لو الموافقــــــة  لي ــــــا لو االنضــــــماع إلي ــــــا  لو

__________ 

 ، بتيغته املعدلة:6-3جيهي مشروع املبدأ التو فيما يلي نز  (375)
 التحييف إعادة وأ أو املعارضةاملوضوعية للموافقة  التحة" 
ال جيوا لدولأة أو منظمأة دوليأة املوافقأة علأى  -1" 

 إعالن تىلسأ  اظرو املعاحدة ارا ة أو ضمناً 
ال ختضأأأأأأأأع معارضأأأأأأأأة ا عأأأأأأأأالن التىلسأأأأأأأأأ ،  -2" 
 املوضوعية" إعادة تحييىله، أل  شرط من شروط التحة  وال

، 2008 ب/أغسفس  5املعقودة يف  2991دررت اللجنة، يف جلستها  (376)
أن ُيحتىلأأأأأى با شأأأأأارة إىل "املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأة" يف نأأأأأز التقريأأأأأر مأأأأأع موااأأأأألة 
ا أأأأتخداد عبأأأأارة "مشأأأأاريع املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة" يف العنأأأأوان  وحأأأأ ا القأأأأرار حأأأأو 

املبأأأادئ التوجيهيأأأة الأأأ  اريأأأر  حمأأأض وال  أأأل بالوضأأأع القأأأانوين ملشأأأاريع  دأأأرار
 اعتمدهتا اللجنة 

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2003  وليأأةلالطأأالع علأأأى التعليأأأ ، انظأأأر  (377)
  82ه (، الثاين

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (378)
  205-202ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1998  ولية

بالخالفـة فـي معاهـدة، وت ـدف تلـر  إشـعا ا    ند تقديم ا ولة  تصد ه لو
الدولــة لو تلــر المنظمــة مــم  لــر اإل ــالن إلــى اســتبعا  لو تعــديل األثــر 
القانوني ألحكاع معينة مم المعاهدة مم حيث انطباق تلر األحكاع  لى 

 .الدوليةهذه الدولة لو هذه المنظمة 
 (380)التحفظات موضوع (379)[1-1-4] 1-1-1
 ألحكــاع القـانوني األثـر تعــديل لو اسـتبعا  هـو الــتحفظ مـم ال ـدف 

 المحـد ة الجوانـب بـبعض يتعلـق فيمـا ككـل للمعاهـدة لو المعاهـدة مـم معينة
 .التحفظ تصوغ التي الدولية المنظمة لو الدولة  لى  اتطبيق  ند
 (381)التحفظات صوغ في ا يجوز التي الحاالت 1-1-2

الحـــاالت التـــي يجـــوز في ـــا صـــوغ تحفـــظ طبقـــا  للمبـــدل  تشـــمل 
ــــوجي ي  ــــزاع  1-1الت ــــع وســــائل اإل ــــراب  ــــم الموافقــــة  لــــى االلت جمي

ــةمــم  11بمعاهــدة المــذكو ة فــي المــا ة  ــا اتفاقي لقــانون المعاهــدات  فيين
واتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات بـيم الـدوه والمنظمـات الدوليـة لو فيمـا 

 .بيم المنظمات الدولية
 (382)اإلقليمي ات النطاق  التحفظات [1-1-8] 1-1-3

تحفظـا  اإل ــالن االنفـرا ي الـذي تيــت دف منـ  الدولــة  يشـكل 
تطبيق معاهدة لو بعض لحكام ا  لـى إقلـيم كانـ  سـتنطبق  ليـ   استبعا 

  دع وجو  هذا اإل الن. حالةهذه المعاهدة في 
 بـالتطبيق اإلخطا   ند تصاغ التي التحفظات [1-1-3] 1-1-4

 (383)اإلقليمي

تحفظـا  اإل ــالن االنفـرا ي الـذي تيــت دف منـ  الدولــة  يشـكل 
معاهــدة  لــى إقلــيم  مــم معينــة ألحكــاع القــانوني األثــر تعــديل لو اســتبعا 
 معاهدة.لل اإلقليمي بالتطبيق إشعا ا   بشأن  ُتصد 

 التزامـــات مـــم الحـــد إلـــى الراميـــة اإل النـــات [1-1-6] 1-1-5
 (384)لصحاب ا

 ولة لو منظمة  تصوغ الذي  االنفرا يتحفظا  اإل الن  يشكل 
 لــى االلتـــزاع  موافقت ــاالدولــة لو المنظمــة  ـــم  تلـــر وليــة  نــد إ ــراب 

التي تفرضـ ا  االلتزاماتإلى الحد مم  صاحب  دف من  ي والذيبمعاهدة 
  لي ا المعاهدة.

__________ 

 ردأم املبأدأ التأوجيهي يف دو أني معقأوفتني إىل بأني واردالأردم الأ يشأ (379)
بأأأأأدأ ملاألاأأأأألي  الأأأأأردمإىل  ،  سأأأأأب مقتضأأأأأى احلأأأأأال،تقريأأأأأر املقأأأأأرر ادأأأأأاه أو

 النهامي  التوجيهيتوجيهي ورد يف تقرير املقرر اداه وأدمج يف املبدأ 

  وليأأأأةاملبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (380)
  181-176ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1999

  وليأأأأةاملبأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأر  حأأأأ ا علأأأىعلأأأأى التعليأأأأأ   لالطأأأالع (381)
  212-210ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1998

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (382)
  215إىل  213 نىلسه، ه

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (383)
  217 إىل 216 نىلسه، ه

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (384)
  185-181ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1999  ولية
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 (385)معا لة بطرق بالتزاع الوفاء إلى الرامية اإل النات 1-1-6

ـــــة  تصـــــوغ الـــــذي  االنفـــــرا يتحفظـــــا  اإل ـــــالن  يشـــــكل   ول
  لــى موافقت ــا  ــم المنظمــة لو الدولــة تلــر إ ــراب  نــد  وليــة منظمــة لو

 إلــى خاللــ  مــم المنظمــة لو الدولــة تلــر ت ــدف والــذي بمعاهــدة االلتــزاع
 تفرضـــ ا التـــي تلـــر  ـــم تختلـــف بطريقـــة بالمعاهـــدة  مـــال   بـــالتزاع الوفـــاء

 .ل ا معا لة كان  وإن المعاهدة
 (386)مشتركة بصو ة تصاغ التي التحفظات [1-1-1] 1-1-7

تحفــــظ  صــــوغ وليــــة فــــي  منظمــــاتاشــــتراك  ــــدة  وه لو  إن 
 يؤثر  لى الطابع االنفرا ي لذلر التحفظ. ال
 (387)استثناء شرو  بمقتضىتبدى  التي التحفظات 1-1-8

 منظمــةتحفظــا  اإل ــالن االنفــرا ي الــذي تصــد ه  ولــة لو  يشــكل 
 ، ولية  ند إ راب تلر الدولة لو المنظمة  م موافقت ا  لى االلتـزاع بمعاهـدة

تعـديل األثـر  لو لبعض ا اسـتبعا  لو لألطرافوفقا  لشر  صريم يرخص و لر 
 انطباق ا  لى هذه األطراف. حيثالقانوني ألحكاع معينة مم المعاهدة مم 

 (388)التفييرية اإل النات تعريف 1-2

انفرا يـــا ، ليــا  كانـــ  صـــيغت   إ النـــا   اإل ـــالن التفيــيري   يعنــي 
ــة  لو ــة لو منظمــة  ولي ــة  وت ــدفتيــميت ، صــا  ا   ــم  ول ــ  هــذه الدول من
تيــنده  الــذيهــذه المنظمــة إلــى تحديــد لو إيضــاح المعنــى لو النطــاق  لو

 الج ة المصد ة لإل الن إلى المعاهدة لو إلى بعض مم لحكام ا.
 (389)المشروطة التفييرية ناتاإل ال [1-2-4] 1-2-1

ــــذي  يشــــكل  ــــا  تفيــــيريا  مشــــروطا  اإل ــــالن االنفــــرا ي ال إ الن
ـــع معاهـــدة لو التصـــديق  ـــة  نـــد توقي ـــة لو منظمـــة  ولي   لي ـــاتصـــوغ   ول

إقرا ها  سميا  لو قبول ا لو الموافقة  لي ا لو االنضماع إلي ا، لو الذي  لو
 ُتخِضــع نــدما تقــدع إشــعا ا  بالخالفــة فــي معاهــدة، والــذي   ولــةتصــوغ  

بموجبـــ  تلـــر الدولـــة لو المنظمـــة الدوليـــة قبول ـــا بـــأن تلتـــزع بالمعاهــــدة 
 لتفيير محد  للمعاهدة لو ألحكاع معينة من ا.

 (390)مشتركة بصو ة تصاغ التي التفييرية اإل النات [1-2-1] 1-2-2

اإل ــالن  صــوغ وليــة فــي  منظمــاتاشــتراك  ــدة  وه لو  إن 
 .التفييريذا اإل الن ـرا ي ل ـاالنف يؤثر  لى الطابعالتفييري ال 

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (385)
  186-185ه نىلسه، 

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (386)
  220-217ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1998  ولية

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (387)
  194-186ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2000  ولية

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (388)
  200-186ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1999  ولية

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (389)
  207-200نىلسه، ه 

املبأأأدأ التأأأوجيهي، انظأأأر املرجأأأع  حأأأ ا علأأأى  أى التعليأأأأعلأأأ لالطأأأالع (390)
  209-207نىلسه، ه 

 (391)التفييرية واإل النات التحفظات بيم التمييز 1-3

كـتحفظ لو كـإ الن تفيـيري،   االنفـرا ي،طابع اإل ـالن  ُيحدف  
 .إحداث اإل الن  هذااألثر القانوني الذي يقصد ب

 (392)التفييرية واإل النات التحفظات بيم التمييز لسلوب 1-3-1

ـــــــد  ـــــــذي  اإل ـــــــالنمـــــــا إ ا كـــــــان  لتحدي  تصـــــــوغ االنفـــــــرا ي ال
ــة لو إ النــا   تحفظــا  منظمــة  وليــة بشــأن إحــدى المعاهــدات يشــكل  لو  ول

اإل ـــالن بحيـــم نيـــة وفقـــا  للمعنـــى المعتـــا   تفيـــيرتفيـــيريا ، مـــم المناســـب 
التـــــــي يتعلـــــــق ب ـــــــا  المعاهـــــــدةالـــــــذي يعطـــــــى لمصـــــــطلحات ، فـــــــي ضـــــــوء 

ــة  الدوليــةالدولــة لو المنظمــة  نيــةويــولى اال تبــا  الواجــب ل اإل ــالن. المعني
 اإل الن. صوغ ند 

 (393)والتيمية الصيغة [1-2-2] 1-3-2

الصــــــيغة لو التيــــــمية التــــــي تعطــــــى لإل ــــــالن االنفــــــرا ي  تــــــوفر 
ـــر  مؤشـــرا   ـــانونيلألث المقصـــو . وهـــذه هـــي الحالـــة بوجـــ  خـــاص  نـــدما  الق
إ النــــات انفرا يــــة فيمــــا يتعلــــق   ــــدة بصــــوغمنظمــــة  وليــــة   ولــــة لو تقــــوع

ــات تحفظــات  اةخــر  والــبعضبمعاهــدة واحــدة وتيــمى بعــض هــذه اإل الن
 إ النات تفييرية.

 إبــداء حظــر حالــة فــي انفــرا ي إ ــالن صــوغ [1-2-3] 1-3-3
 (394)تحفظ

ــــــداء   نــــــدما  ــــــع  تحفظــــــاتتحظــــــر المعاهــــــدة إب ــــــى جمي  ل
لي إ ــــالن انفــــرا ي يُفتــــرض لن لو  لــــى لحكــــاع معينــــة من ــــا،  لحكام ــــا
تحفظا ، إال إ ا كان ي دف  شكلمنظمة  ولية بشأن ا ال ي لو  ولة تصوغ 

ــــى اســــتبعا  لو  ــــانوني ألحكــــاع معينــــة مــــم المعاهــــدة  تعــــديلإل األثــــر الق
  ـــاتطبيق نــد المحــد ة  الجوانــبللمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض  لو

 .اإل الن صاحب لى 

 (395)التفييرية واإل النات التحفظات خالف االنفرا ية اإل النات 1-4

ــة التــي  اإل النــات  بشــأن إحــدى المعاهــدات  تصــاغاالنفرا ي
 ليــل  نطــاقوالتــي ال تكــون تحفظــات لو إ النــات تفيــيرية ال تــدخل فــي 

 المما سة هذا.

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (391)
  211-210نىلسه، ه 

جيهي، انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأو  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (392)
  215-211نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (393)
  220-216نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (394)
  221-220ه نىلسه، 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (395)
  223-222نىلسه، ه 
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 بالتزامـــــات التع ـــــد إلـــــى الراميـــــة اإل النـــــات [1-1-5] 1-4-1
 (396)انفرا ية

االنفرا ي الذي تصد ه  ولة لو منظمة  وليـة بشـأن  اإل الن 
ـــى  ـــ  صـــاحب  إل  بالتزامـــات التع ـــدإحـــدى المعاهـــدات والـــذي ي ـــدف من

ــ  تفرضــ ا التــي االلتزامــات تتجــاوز  انفرا يــا   التزامــا   يشــكل المعاهــدة  لي
  ليل المما سة هذا. نطاق ضمم يدخل ال

ـــــات [1-1-6] 1-4-2 ـــــة اإل الن ـــــة االنفرا ي  إضـــــافة إلـــــى الرامي
 (397)معاهدة إلى لخرى  ناصر

ــــرا ي اإل ــــالن  ــــة ت ــــدف الــــذي االنف   وليــــة منظمــــة لو  ول
 لتعـــديل اقتراحـــا   يشـــكل معاهـــدة إلـــى لخـــرى  ناصـــر إضـــافة إلـــى بموجبـــ 
 .هذا المما سة  ليل نطاق ضمم يدخل وال المعاهدة مضمون

 (398)اال تراف  دع إ النات [1-1-7] 1-4-3

 لن إلـــى الـــدوه إحـــدى فيـــ  تشـــير الـــذي االنفـــرا ي اإل ـــالن 
 بـــ  هـــي تعتـــرف ال مـــا بكيـــان اال تـــراف يعنـــي ال المعاهـــدة فـــي اشـــتراك ا
 حتـى هذا المما سة  ليل نطاق في يدخل وال ا تراف  دع إ الن يشكل

ــو  المصــد ة الدولــة بــيم المعاهــدة تطبيــق ييــتبعد لن منــ  ال ــدف كــان ل
 .ب  المعترف غير والكيان لإل الن

 (399)العامة اليياسة إ النات [1-2-5] 1-4-4

  وليــــة منظمــــة لو  ولــــة تصــــوغ  الــــذي االنفــــرا ي اإل ــــالن 
 فـي لو المعاهـدة فـي آ ائ ـا  ـم المنظمـة هـذه لو الدولـة هـذه في  وتعرب

 إحـداث اإل ـالن هـدف يكـون لن  ون المعاهـدة، تتناول  الذي الموضوع
 نطـاق فـي يـدخل ال  امـا   سياسة إ الن يشكل المعاهدة،  لى قانوني لثر

 .هذا المما سة  ليل
 معاهــــدة تنفيــــذ بطرائــــق المتعلقــــة اإل النــــات [1-2-6] 1-4-5

 (400)الداخلي الصعيد  لى

 وتبـيم  ولية منظمة لو  ولة تصوغ  الذي االنفرا ي اإل الن 
  لى معاهدة تنفيذ ب ا تعتزع التي الطريقة المنظمة هذه لو الدولة هذه في 

 الميـاس هـذا، بوصـف  اإل ـالن، هـدف يكـون لن  ون الـداخلي، الصعيد
يشــــكل إ النــــا   ،األطــــراف المتعاقــــدة األخــــرى  ــــا والتزامات ــــا إزاءبحقوق

 .هذا المما سة  ليل نطاق في يدخل الإ الميا  

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (396)
  226-224نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (397)
  227-226ه نىلسه، 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (398)
  232-228نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (399)
  236-232نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (400)
  240-236نىلسه، ه 

 الصــــــا  ةاالنفرا يــــــة  اإل النــــــات [1-4-7، 1-4-6] 1-4-6
 (401)بمقتضى شر  اختيا ي

 هــــذا المما ســــةينــــد ج فــــي نطــــاق تطبيــــق  ليــــل  ال -1 
وا   فـي لبنـد اإل الن االنفرا ي الذي تصد ه  ولة لو منظمة  ولية وفقـا  

لحكـاع لخـرى فــي صـراحة لألطــراف بقبـوه التـزاع ال تفرضــ   يـأ نمعاهـدة 
 المعاهدة.

يشــــكل القيــــد لو الشــــر  الــــوا   فــــي مثــــل هــــذا  ال -2 
 المقصو  في  ليل المما سة هذا. بالمعنىتحفظا   اإل الن

االنفرا يــة التــي تــنص  لــى االختيــا   اإل النــات [1-4-8] 1-4-7
 (402)بيم لحكاع معاهدة

 اإل ــــالن هـــذاتطبيـــق  ليـــل المما ســـة نطـــاق يـــدخل فـــي  ال 
وا   فـي معاهـدة لبنـد تصد ه  ولة لو منظمـة  وليـة وفقـا   الذياالنفرا ي 

االختيــا  بــيم حكمــيم لو لكثــر مــم لحكــاع  صــراحةمــم األطــراف  يقتضــي
 المعاهدة.

 (403)الثنائيةاالنفرا ية فيما يتعلق بالمعاهدات  اإل النات 1-5

 (404)المعاهدات الثنائية  لى  التحفظات  [1-1-9] 1-5-1

ـــــ االنفـــــرا ي، ليـــــا    اإل ـــــالن  ـــــذي  كان صـــــيغت  لو تيـــــميت ، ال
  لـــــى ولـــــة لو منظمـــــة  وليـــــة بعـــــد التوقيـــــع بـــــاألحرف األولـــــى  تصـــــوغ 
 بعد التوقيع  لي ا ولكم قبل بدء نفا ها، والـذي ت ـدف ثنائية لو معاهدة

ــــة تلــــر بــــ  ــــى لو المنظمــــة  الدول الحصــــوه مــــم الطــــرف اةخــــر  لــــى إل
 الن ائيــــة موافقت ــــا  ــــم اإل ــــراب لـــــ  ُتخضــــع المعاهــــدة ألحكــــاع تعــــديل
ــزاع  لــى   ليــل فــي المقصــو  بــالمعنى تحفظــا   يشــكل ال ،بالمعاهــدة االلت

 .هذا المما سة
فيما يتعلق بالمعاهـدات  التفييرية اإل النات [1-2-7] 1-5-2

 (405)الثنائية

 لــــــــــى  1-2-1و 2-1المبــــــــــدآن التوجي يــــــــــان  ينطبــــــــــق 
التفيـــــيرية فيمـــــا يتعلــــــق بالمعاهـــــدات المتعـــــد ة األطــــــراف  اإل النـــــات

 اليواء.  لىوالمعاهدات الثنائية 

__________ 

 وليأأأأة املبأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأر  حأأأأ ا علأأأىى التعليأأأأ  أعلأأأ العألالطأأأ (401)
  199-195ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2000

املرجأأأأع انظأأأأر بأأأأدأ التأأأأوجيهي، امل لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (402)
  204-200، ه نىلسه
، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 1999 وليأأة ى التعليأأ ، انظأأر أعلأأ العألالطأأ (403)

  240ه (، الثاين
املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى  التعليأأأأ علأأأأى  لالطأأأأالع (404)

  250-241 نىلسه، ه
املبأأأدأ التأأأوجيهي، انظأأأر املرجأأأع  حأأأ ا علأأأى  أأأأأعلأأأى التعلي لالطأأأالع (405)

  254-251نىلسه، ه 
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القـــــانوني لقبـــــوه الطـــــرف اةخـــــر فـــــي  األثـــــر [1-2-8] 1-5-3
 (406)شأن اإل الن تفييري صا   ب ثنائيةمعاهدة 

 مــــم ــــم إ ــــالن تفيـــيري لمعاهــــدة ثنائيــــة  الناشــــض التفيـــير 
المعاهـدة يصـبم، بعـد قبـوه  هـذهجانب  ولـة لو منظمـة  وليـة طـرف فـي 

 الطرف اةخر ل ، التفيير الرسمي ل ذه المعاهدة.
 (407)التعا يف نطاق 1-6

الفصل  هذاتخل تعا يف اإل النات االنفرا ية الوا  ة في  ال 
هذه اإل النـات وآثا هـا بموجـب القوا ـد التـي  بصحةمم  ليل المما سة 

  لي ا. تنطبق

 (408)التحفظات واإل النات التفييرية بدائل 1-7

 بـــــــــــــدائل [1-7-4، 1-7-3، 1-7-2، 1-7-1] 1-7-1
 (409)التحفظات

مماثلـة لنتـائ  التحفظـات، يجـوز ليضـا  للـدوه  نتـائ  لتحقيق 
 ما يلي: مثلبديلة  لساليبالمنظمات الدولية لن تلجأ إلى  لو
د مم شروطا  تقييدية ترمي إلى الح المعاهدة تضميم )ل( 

 نطاق المعاهدة لو انطباق ا؛

ــــراع )ب(  بموجــــب حكــــم محــــد  مــــم لحكــــاع  اتفــــاق، إب
ــر لو منظمتــان  ــان لو لكث ــانمعاهــدة، ت ــدف منــ   ولت ــر إلــى   وليت لو لكث

مـم حيــث  المعاهـدةاسـتبعا  لو تعـديل اةثـا  القانونيــة ألحكـاع معينـة مــم 
 انطباق ا  لى العالقات فيما بين ا. 

 (410)التفييرية اإل النات بدائل [1-7-5] 1-7-2

 معينــة لحكــاع لو معاهــدة نطــاق لو معنــى توضــيم لو لتحديــد 
 غيـر لسـاليب إلـى ليضـا   تلجأ لن الدولية المنظمات لو للدوه يجوز من ا،

 :يلي ما مثل التفييرية، اإل النات لسلوب

 تفييرها؛ إلى ترمي لحكاما   المعاهدة تضميم )ل( 

 .الغاية لنفس تحقيقا   تكميلي اتفاق إبراع )ب( 

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (406)
  255-254ه نىلسه، 

ومت تعديلأأأه يف الأأأدورة الثامنأأأة  املبأأأدأ التأأأوجيهي أعيأأأد النظأأأر يف حأأأ ا (407)
  وليأأأأة(  ولالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  اجلديأأأأد، انظأأأأر 2006وادمسأأأأني للجنأأأأة )

  196-195ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006
، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2000 وليأأة ، انظأأأر التعليأأأ  علأأأى لالطأأالع (408)

  205-204ه (، الثاين
املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (409)

  219-206نىلسه، ه 
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (410)

  221-219، ه هنىلس

 اإلجراءات -2

 ب ا واإلخطا  التحفظات شكل 2-1
 (411)الكتابي الشكل 2-1-1

 .كتابة   التحفظ يصاغ لن يجب 

 (412)الرسمي التأكيد شكل 2-1-2

 .كتابة   للتحفظ الرسمي التأكيد يكون لن يجب 

 (413)الدولي الصعيد  لى تحفظ صوغ 2-1-3

ــــا   -1   المنظمــــات فــــي  ــــا ة المتبعــــة بالمما ســــات  هن
  ولية لمنظمة لو لدولة ممثال   الشخص يعتبر للمعاهدات، الو يعة الدولية
 :تحفظ صوغ لغرض

 مطلـــــــق تفــــــويض وثيقــــــة الشــــــخص هــــــذا قــــــدع إ ا )ل( 
 بشـــــأن ا يصــــاغ التــــي المعاهــــدة نـــــص توثيــــق لو ا تمــــا  لغــــرض مناســــبة
 االلتـــزاع  لــى المنظمــة لو الدولـــة موافقــة  ــم التعبيـــر لغــرض لو الــتحفظ

 لو بالمعاهدة؛
 لن لخــــرى ظــــروف مــــم لو المما ســــة مــــم تبــــيم إ ا )ب( 

 الشــــخص هـــذا ا تبـــا  كـــان المعنيـــة الدوليـــة والمنظمـــات الـــدوه قصـــد
 .مطلق تفويض وثيقة تقديم إلى حاجة  ون الغرض ل ذا مختصا  

 و ونمــا وظــائف م بحكــم التــاليم، لألشــخاص تكــون -2 
 صوغ لغرض الدولة تمثيل صالحية مطلق، تفويض وثيقة تقديم إلى حاجة
 :الدولي الميتوى  لى تحفظ

 الخا جية؛ ووز اء الحكومات و ؤساء الدوه  ؤساء )ل( 

 ، ولـي مـؤتمر لـدى الـدوه مم المعتمدون الممثلون )ب( 
 المؤتمر؛  لر في ا ُتمـدت معاهدة  لى تحفظ صوغ لغرض

  وليـة منظمـة لـدى الـدوه مـم المعتمـدون الممثلون )ج( 
 معاهـــدة  لـــى تحفـــظ صـــوغ لغـــرض ل ـــا، التابعـــة األج ـــزة لحـــد لـــدى لو

 الج از؛  لر لو المنظمة تلر ا تمدت ا
  وليــــــة، منظمــــــة لــــــدى الدائمــــــة البعثــــــات  ؤســــــاء ) ( 

 للبعثــات المرســلة الــدوه بــيم ُ قــدت معاهــدة  لــى تحفــظ صــوغ لغــرض
 .المنظمة وتلر

__________ 

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (411)
  28-26ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2002  ولية

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (412)
  29-28، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (413)

  32-29، ه نىلسه
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  لــى لثــر لي ترتــب  ــدع [4-1-2مكر ا ،  2-1-3] 2-1-4
 (414)التحفظات بصوغ متعلقة  اخلية قوا د انت اك  لى الدولي الصعيد

القانون الـداخلي لكـل  ولـة لو القوا ـد  ات  يحد  -1 
ــــة الج ــــة التــــي ل ــــا اختصــــاص صــــوغ تحفــــظ  الصــــلة لكــــل منظمــــة  ولي

 .الداخلي الصعيد  لىفي  لر  اتبا  االواجب  اإلجراءاتو 
 تحـــــت ، لن الدوليـــــة للمنظمـــــة لو للدولـــــة يجـــــوز ال -2 

 لحكــم انت اكــا   يشــكل الــتحفظ هــذا صــوغ بــأن الــتحفظ، إلبطــاه كيــبب
 تلـــر قوا ـــد مـــم لقا ـــدة لو الدولـــة لتلـــر الـــداخلي القـــانون لحكـــاع مـــم

 .التحفظات صوغ وإجراءات باختصاص يتعلق فيما المنظمة

 (415)بالتحفظات اإلبالغ 2-1-5

المتعاقـــدة كتابـــة  إلـــى الـــدوه   إبـــالغ الـــتحفظ يجـــب -1 
 يحق التي األخرى الدولية والمنظمات الدوه وإلى المتعاقدة والمنظمات

 .المعاهدة في لطرافا   تصبم لن ل ا

 الصـــــــر تشـــــــكل نافـــــــذة معاهـــــــدة  لـــــــى الـــــــتحفظ -2 
 قبـــوه لهليــة لــــ  ج ــازا   تنشــض معاهـــدة  لــى لو  وليـــة لمنظمــة التأسييــي

 .الج از  لر لو المنظمة تلر ليضا   ب  تبلفغ لن يجب اتالتحفظ

 (416)بالتحفظات اإلبالغ إجراءات [2-1-8، 2-1-6] 2-1-6
ـــنص المعاهـــدة لو تتفـــق الـــدوه المتعاقـــدة  -1  مـــا لـــم ت

اإلبـالغ بـالتحفظ  يـتم، حكم مخـالفوالمنظمات الدولية المتعاقدة  لى 
  لى المعاهدة كما يلي:

 صـــاحبقـــوع ي، ةو يعـــ ج ـــةفـــي حالـــة  ـــدع وجـــو   )ل( 
المنظمـات الدوليـة و اإلبالغ مباشرة إلى الدوه المتعاقـدة  بتوجي  التحفظ

وإلـــى الـــدوه والمنظمـــات الدوليـــة األخـــرى التـــي يحـــق ل ـــا لن المتعاقـــدة 
 المعاهدة؛ لو في  تصبم لطرافا  

ـــالغ يوجـــ  و يعـــة، ج ـــة وجـــو  حالـــة فـــي )ب(   إلـــى اإلب
 الـدوه بإخطـا  ممكـم، وقـ  لقـرب فـي بـدو ها تقـوع التـي الو يعـة الج ة

 .اإلبالغ ب ذا المقصو ة الدولية والمنظمات

يعتبــر اإلبــالغ المتعلــق بــالتحفظ قــد تــم بالنيــبة  ال -2 
 .المنظمة لو الدولة هذه تتيلم   ندما إال  ولية منظمةلو  لدولة

ــــم إ ا -3  ــــالغ ت ــــالتحفظ اإلب ــــد المعاهــــدة  لــــى ب  بالبري
 مــم بإشـعا  لو  بلوماسـية بمـذكرة تأكيــده يجـب بالفـاكس، لو اإللكترونـي

 البريـــد إ ســـاه بتـــا يخ تـــم قـــد اإلبـــالغ يعتبـــر الحالـــة، هـــذه وفـــي. الو يـــع
 .الفاكس لو اإللكتروني

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (414)
  34-32، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (415)

  40-34، ه نىلسه
لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  (416)

  2-الىلرع جيم الىلتل السادس،(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية

 (417)الو يعة الج ة وظائف 2-1-7

 الــذي الــتحفظ كــان إ ا ممــا الو يعــة الج ــة تتحقــق -1 
 اليــليمة األصــوه ييــتوفي المعاهــدة  لــى  وليــة منظمــة لو  ولــة صــاغت 
 الميـألة هـذه إلـى المعنيـة الدوليـة المنظمة لو الدولة نظر وتوج  الواجبة،

 .االقتضاء  ند
  ولية منظمة لو  ولة بيم خالف لي نشوء حالة في -2 

 الو يعـــة الج ـــة تعـــرض الج ـــة، هـــذه م ـــاع ل اء بشـــأن الو يعـــة والج ـــة
 : لى الميألة

ـــــدوه )ل(  المتعاقـــــدة والمنظمـــــات الموقعـــــة والـــــدوه  ال
 لو المتعاقدة؛ والمنظمات

  نـد المعنيـة، الدوليـة المنظمة في المختص الج از )ب( 
 .االقتضاء

ــر التحفظــات حالــة فــي اإلجــراءات مكر ا [ 2-1-7] 2-1-8  غي
 (418)بيِّنة بصو ة الجائزة

 غيــر التحفظــات لحــد لن الو يعــة الج ــة ا تــأت إ ا -1 
 فــي يشــكل مــا إلـى الــتحفظ صــاحب انتبــاه توّجـ  فإن ــا بّينــة، بصــو ة جـائز
 .التحفظ جواز  دع سبب نظرها

 الج ـة تُبلـغ تحفظ ،  لى التحفظ صاحب لصر إ ا -2 
 الـدوه وإلـى الموقعـة الدولية والمنظمات الدوه إلى التحفظ نص الو يعة

 الج از إلى مناسبا ، يكون حيبما وكذلر، المتعاقدة الدولية والمنظمات
ــة، الدوليــة المنظمــة فــي المخــتص ــة المشــاكل طبيعــة مبينــة المعني  القانوني

 .التحفظ يثيرها التي

 (419)التعليل 2-1-9

ينبغي لن يشير التحفظ قد  اإلمكان إلى األسباب الدا ية إلى  
 إبدائ .

 التحفظات تأكيد 2-2
 التوقيــــع  نــــد تصــــاغ التــــي للتحفظــــات الرســــمي التأكيــــد 2-2-1

 (420)المعاهدة  لى

 بالتصـــديق  هنـــا   معاهـــدة  لـــى التوقيـــع  نـــد الـــتحفظ صــيغ إ ا 
 الدولـة  لى وجب  لي ا، بالموافقة لو بقبول ا لو  سميا   بإقرا ها لو  لي ا

__________ 

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (417)
  49-46ه  (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2002  ولية

أعيأأأد النظأأأر يف حأأأ ا املبأأأدأ التأأأوجيهي ومت تعديلأأأه يف الأأأدورة الثامنأأأة  (418)
(  ولالطأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأأ  اجلديأأأأأأأأأد، انظأأأأأأأأأر 2006وادمسأأأأأأأأأني للجنأأأأأأأأأة )

  197-196ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  ولية
لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  (419)

  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية
انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (420)

  234-230ه ، تتويبوال (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية
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 إ راب ــا  نــد  سـميا   الــتحفظ هــذا تؤكـد لن المتحفظــة الدوليــة المنظمـة لو
 الــتحفظ يُعتبــر الحالــة، هــذه وفــي. بالمعاهــدة االلتــزاع  لــى موافقت ــا  ــم

 .تأكيده تا يخ في مقدما  

 تأكيــــــــد في ـــــــا يُشـــــــتر  ال التـــــــي الحـــــــاالت [2-2-3] 2-2-2
 (421)المعاهدة  لى التوقيع  ند تصاغ التي التحفظات

 المعاهـدة  لـى التوقيـع  نـد يصـاغ الـذي الـتحفظ ييتوجب ال 
  ــــم بتوقيع ــــا الدوليــــة المنظمــــة لو الدولــــة تعــــرب  نــــدما الحقــــا   تأكيــــدا  
 .بالمعاهدة االلتزاع  لى موافقت ا

 كان  إ ا التوقيع  ند تصاغ التي التحفظات [2-2-4] 2-2-3
 (422)صراحة  لر  لى تنص المعاهدة

يتطلــب الــتحفظ الـــذي يصــاغ  نــد التوقيـــع  لــى المعاهـــدة  ال 
تأكيدا   سميا  مم جانب الدولة لو المنظمة الدولية المتحفظة  ند إ راب ا 
 م موافقت ا  لى االلتزاع بالمعاهدة، و لـر إ ا نصـ  المعاهـدة صـراحة 

 التوقيع.  ندلتحفظ الدولة لو المنظمة الدولية  جواز إبداء لى 
 المتأخرة التحفظات 2-3

 (423)متأخرة تحفظات صوغ 2-3-1

 لو للدولـة يجـوز ال مخـالف، حكـم  لـى المعاهـدة تـنص لم ما 
  ــــم تعــــرب لن بعــــد معاهــــدة  لــــى تحفظــــا   تصــــوغ لن الدوليــــة للمنظمــــة
 ال متـأخر تحفـظ صـوغ كان إ ا إال المعاهدة، ب ذه االلتزاع  لى موافقت ا

 .األخرى المتعاقدة األطراف مم طرف لي ا تراض يثير
 (424)متأخر تحفظ صوغ قبوه 2-3-2

لم تنص المعاهدة  لى حكم مخالف لو ما لم تكم المما سة  ما 
المعتا ة التي تتبع ا الج ة الو يعة مختلفـة، يعتبـر الطـرف المتعاقـد قـد قبـل 

ــأخر إ ا لــم يعتــرض هــذا الطــرف  لــى صــوغ الــتحفظ   قبــلصــوغ تحفــظ مت
 .بالتحفظ اإلشعا  تلّقي ش را  التي تلي   شر االثني م لةانقضاء 

 (425)متأخر تحفظ صوغ  لى اال تراض 2-3-3

ـــرض إ ا  ـــى المعاهـــدة فـــي متعاقـــد طـــرف ا ت  تحفـــظ صـــوغ  ل
 المنظمة لو الدولة إلى بالنيبة  اسريان ييتمر لوالمعاهدة  يريت متأخر،
 .اال تبا  في تحفظ ا يؤخذ وال المتحفظة الدولية

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (421)
  234، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (422)

  236-235، ه نىلسه
انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (423)

  241-236نىلسه، ه 
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  علأأأأى حأأأأ الالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ   (424)

  243-242، ه نىلسه
انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (425)

  244-243نىلسه، ه 

  لـى المترتـب القـانوني لألثر الالحق التعديل لو االستبعا  2-3-4
 (426)التحفظات غير بوسائل معاهدة

 يعــده لو ييــتبعد لن المعاهــدة فــي المتعاقــد للطــرف يجــوز ال 
 :التالييم باألسلوبيم المعاهدة ألحكاع القانوني األثر

 لو سابقا ؛ لبدي تحفظ تفيير )ل( 
 .اختيا ي شر  بمقتضى الحقا   انفرا ي إ الن إصدا  )ب( 

 (427)التحفظ نطاق توسيع 2-3-5

 لــــنفس نطاقــــ  توســــيع لجــــل مــــم قــــائم تحفــــظ تعــــديل يخضــــع 
 اال تـراض حالـة في لن  بيد. متأخر تحفظ صوغ  لى تنطبق التي القوا د

 .قائما   األصلي التحفظ يظل التعديل، هذا  لى

  (428)التفييرية باإل النات الخاصة اإلجراءات 2-4
  (429)التفييرية اإل النات شكل 2-4-0

 .كتابة التفييري اإل الن يصاغ لن ليفضف  

 (430)التفييرية اإل النات صوغ 2-4-1

 تمثيـل صـالحية مخوفه شخص التفييري اإل الن يصوغ لن يجب 
 لغـــرض لو معاهـــدة نـــص توثيـــق لو ا تمـــا  لغـــرض الدوليـــة المنظمـــة لو الدولـــة
 .بمعاهدة االلتزاع  لى الدولية المنظمة لو الدولة موافقة  م التعبير

  لـــــــى التفيـــــــيري اإل ـــــــالن صـــــــوغ مكر ا [ 2-4-1] 2-4-2]
 (431)الداخلي الصعيد

القانون الـداخلي لكـل  ولـة لو القوا ـد  ات  يحد  -1 
الصلة لكل منظمة  ولية الج ة التي ل ا اختصاص صـوغ إ ـالن تفيـيري 

 . لى الصعيد الداخلي  لر في اتبا  االواجب  اإلجراءاتو 

 كيـبب تحـت ، لن  وليـة لمنظمة لو لدولة يجوز ال -2 
 لحكـم انت اكـا  يشـكل  اإل الن هذاصوغ  بأن التفييري، اإل الن إلبطاه

 تلـــر قوا ـــد مـــم لقا ـــدة لو الدولـــة لتلـــر الـــداخلي القـــانون لحكـــاع مـــم
 .[التفييرية اإل النات صوغ وإجراءات باختصاص يتعلق فيما المنظمة

__________ 

انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (426)
  246-244نىلسه، ه 

 ،2004  وليأةلالطالع على التعلي  على حأ ا املبأدأ التأوجيهي، انظأر  (427)
  134-132ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2002  وليأأةلالطأأالع علأأأى التعليأأأ ، انظأأأر  (428)
  51ه (، الثاين

لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر الىلأأأأرع  (429)
 أدناو  2-جيم

 ،2002  وليأةانظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (430)
  51ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (431)
   52-51نىلسه، ه 
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 (432)تفييري إ الن صوغ في  يجوز الذي الوق  2-4-3

ــــة المبــــا ئ بأحكــــاع اإلخــــاله  ــــدع مــــع   1-2-1 التوجي ي
 إ ــــالن صـــوغ يجـــوز[، 8-4-2] 7-4-2و[ 7-4-2] 6-4-2و

 .وق  لي في تفييري

  (433)التفييرية اإل النات إبالغ مكر ا   2-4-3
وفقــــا   الكتــــابي التفيــــيري بــــاإل الن اإلبــــالغ يــــتم لن ينبغــــي 

 6-1-2و 5-1-2لإلجــــراءات المحــــد ة فــــي المبــــا ئ التوجي يــــة 
 يقتضي  اختالف الحاه. مرا اة مامع  ،7-1-2و
ــــد اشــــترا   ــــدع [2-4-5] 2-4-4  التفيــــيرية اإل النــــات تأكي

 (434)معاهدة  لى التوقيع  ند الصا  ة

 يتطلـب ال معاهـدة  لـى التوقيـع  نـد الصـا   التفيـيري اإل الن 
ــدما الحقــا   تأكيــدا   ــة تعــرب  ن   لــى موافقت ــا  ــم الدوليــة المنظمــة لو الدول
 .بالمعاهدة االلتزاع

ـــــــــات الرســـــــــمي التأكيـــــــــد [2-4-4] 2-4-5  التفيـــــــــيرية لإل الن
 (435)معاهدة  لى التوقيع  ند تصاغ التي المشروطة

 هنـا   صد  إ الن تفييري مشرو   ند التوقيع  لـى معاهـدة إ ا 
وجـــب  بإقرا هـــا  ســـميا  لو بقبول ـــا لو بالموافقـــة  لي ـــا،بالتصـــديق  لي ـــا لو 

تؤكـــد هـــذا  لن  لـــى الدولـــة لو المنظمـــة الدوليـــة التـــي صـــد   ن ـــا اإل ـــالن
 هـــذه وفـــي. بالمعاهـــدة االلتـــزاع  لـــى موافقت ـــا  ـــم تعـــرب  نـــدمااإل ـــالن 
 .تأكيده تا يخ في صا  ا   التفييري اإل الن يعتبر الحالة،

 (436)متأخر تفييري إ الن صوغ [2-4-7] 2-4-6

فـي  نص  معاهدة  لى  دع جواز إصدا  إ الن تفييري إال إ ا 
ــــا   لوقــــات محــــد ة، ال يجــــوز للدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة لن تصــــوغ إ الن
  ــالناإلتفيــيريا  بشــأن هــذه المعاهــدة فــي وقــ  الحــق إال إ ا كــان صــوغ 

 .األخرى المتعاقدة األطراف مم لي ا تراض يثير ال متأخرال تفييريال

 اإل النــــــــــات وإبــــــــــالغ صــــــــــوغ [2-4-9، 2-4-2] 2-4-7]
 (437)المشروطة التفييرية

 .كتابة   المشرو  التفييري اإل الن يصاغ لن يجب -1 
__________ 

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (432)
  247-246والتتويب، ه ( الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر الىلأأأأرع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا  (433)
 أدناو  2-جيم

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (434)
  247والتتويب، ه ( الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (435)
  248-247، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر أ التأأأأوجيهي، املبأأأأد لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (436)

  249-248، ه نىلسه
 ،2002  وليأةانظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (437)

  53-52ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

 التفيــيري لإل ــالن الرســمي التأكيــد يــتم لن يجــب -2 
 .ليضا   كتابة   المشرو 

اإل الن التفييري المشرو  كتابـة  إلـى  إبالغ يجب -3 
 الدوليـة والمنظمـات الـدوه وإلـى المتعاقـدة والمنظمـاتالمتعاقدة الدوه 
 .المعاهدة في لطرافا   تصبم لن ل ا يحق التي األخرى

 نافــذة معاهــدة بشــأن المشــرو  التفيــيري اإل ــالن -4 
 لــ  ج ـازا   تنشـض معاهـدة بشأن لو  ولية لمنظمة التأسييي الصر تشكل
ــة ــى ليضــا   يبلفــغ لن يجــب التحفظــات قبــوه لهلي  إلــى لو المنظمــة تلــر إل
 .[الج از  لر

 (438)متأخر مشرو  تفييري إ الن صوغ 2-4-8]

يجوز لدولة لو منظمـة  وليـة صـوغ إ ـالن تفيـيري مشـرو   ال 
بشـأن معاهـدة بعــد إ راب ـا  ــم موافقت ـا  لـى االلتــزاع ب ـذه المعاهــدة إال 

 لي ا تـراض يثيـر ال متـأخرال مشـرو ال تفيـيريال  ـالناإلإ ا كـان صـوغ 
 .[األخرى المتعاقدة األطراف مم
 (439)التفييري اإل الن تعديل 2-4-9

ـــنص لـــم مـــا وقـــ  لي فـــي التفيـــيري اإل ـــالن تعـــديل يجـــوز   ت
ـــ   لـــى المعاهـــدة  فـــي إال تعديلـــ  لو تفيـــيري إ ـــالن إصـــدا  يجـــوز ال لن

 .محد ة لوقات

 (440)المشرو  التفييري اإل الن نطاق وتوسيع تضييق 2-4-10

وتوســـيع اإل ـــالن التفيـــيري المشـــرو   نطـــاقتضـــييق  يخضـــع 
 توســيع و لـىالمنطبقـة  لـى اليـحب الجزئـي للتحفظـات  للقوا ـدنطاقـ  
 .التوالي  لى نطاق ا،

 وتعديل ا التفييرية واإل النات التحفظات سحب 2-5
 (441)التحفظات سحب 2-5-1

 ســــحب يجــــوز مخــــالف، حكــــم  لـــى المعاهــــدة تــــنص لــــم مـــا 
 المنظمــة لو الدولــة موافقــة ســحب  ييــتلزع لن  ون وقــ  لي فــي الــتحفظ
 .التحفظ قبل  التي الدولية

__________ 

 ،2001 وليأة انظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (438)
املبأأدأ  أعيأأد تأأرديم حأأ ا  ودأأد 249والتتأأويب، ه ( الثأأايناجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 

( إ أأأر اعتمأأأاد مبأأأادئ توجيهيأأأة [8-4-2] 7-4-2)كأأأان  أأأابقاً  التأأأوجيهي
 جديدة  الل الدورة الرابعة وادمسني للجنة 

، 2004  وليأةلالطالع على التعلي  على حأ ا املبأدأ التأوجيهي، انظأر  (439)
  135ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا  (440)
  136نىلسه، ه 

 ،2003  وليأةانظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (441)
  86-82ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 
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 (442)اليحب شكل 2-5-2

 .كتابة التحفظ سحب صوغ يجب 
 (443)التحفظات لجدوى الدو ي االستعراض 2-5-3

 لصــد تالتــي  الدوليــةللــدوه لو المنظمــات  ينبغــي -1 
لو  ـــدة تحفظـــات  لـــى معاهـــدة لن تقـــوع باســـتعراض  و ي ل ـــا  تحفظـــا  

ــالغرض الــذي  ولن ــدي تتــوخى ســحب التحفظــات التــي لــم تعــد تفــي ب  لُب
 لجل . مم

ــــــدوه  فــــــي -2  ــــــولي ال ــــــي لن ت هــــــذا االســــــتعراض، ينبغ
ــــى ســــالمة المعاهــــدات  ــــة خاصــــة للحفــــاظ  ل ــــة  ناي والمنظمــــات الدولي

ء، مــم جـدوى اإلبقـاء  لــى المتعـد ة األطـراف ولن تتحقــق،  نـد االقتضـا
التحفظـات، وال ســيما فـي ضــوء قانون ـا الــداخلي والتطـو ات التــي طــرلت 

 هذه التحفظات. صوغ لي  منذ 

 (444)الدولي الصعيد  لى تحفظ سحب صوغ [2-5-5] 2-5-4

ــــا   -1   المنظمــــات فــــي  ــــا ة المتبعــــة بالمما ســــات  هن
 تحفــظ ســحب اختصــاص للشــخص يكــون للمعاهــدات، الو يعــة الدوليــة
 : ولية منظمة لو  ولة باسم لُبدي

 مناســبة مطلــق تفــويض وثيقــة الشــخص هــذا قــدع إ ا )ل( 
 لو اليحب؛ هذا لغرض

 لن لخــــرى ظــــروف مــــم لو المما ســــة مــــم تبــــيم إ ا )ب( 
 الشــــخص هـــذا ا تبـــا  كـــان المعنيـــة الدوليـــة والمنظمـــات الـــدوه قصـــد

 .مطلق تفويض وثيقة تقديم إلى حاجة  ونما الغرض ل ذا مختصا  

 و ونمــا وظــائف م بحكــم التــاليم، لألشــخاص يكــون -2 
  لــى تحفــظ ســحب اختصــاص مطلــق، تفــويض وثيقــة تقــديم إلــى حاجــة
 : ولة باسم الدولي الصعيد

 الخا جية؛ ووز اء الحكومات و ؤساء الدوه  ؤساء )ل( 

  وليـة منظمـة لـدى الـدوه مـم المعتمـدون الممثلون )ب( 
 ا تمـدت ا معاهـدة  لـى تحفظ سحب لغرض ل ا، التابعة األج زة لحد لو

 الج از؛  لر لو المنظمة هذه

 لغــــرض  وليــــة، منظمــــة لــــدى الدائمــــة البعثــــات  ؤســــاء )ج( 
 .المنظمة وتلر للبعثات المرسلة الدوه بيم لبرم  معاهدة  لى تحفظ سحب

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (442)
  88-86، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (443)

  89-88، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (444)

  92-89، ه نىلسه

  لـى لثر لي ترتب  دع [ثالثا   5-5-2، مكر ا   2-5-5] 2-5-5
 (445)التحفظات بيحب متعلقة  اخلية قوا د انت اك  لى الدولي الصعيد

القانون الـداخلي لكـل  ولـة لو القوا ـد  ات  يحد  -1 
الصـــلة لكـــل منظمـــة  وليـــة الج ـــة التـــي ل ـــا اختصـــاص ســـحب الـــتحفظ 

 . لى الصعيد الداخلي  لر في الواجب اتبا  ا اإلجراءاتو 
ـــــة لو المنظمـــــة الدوليـــــة،   يجـــــوز ال -2  لن تحـــــت  الدول

كيـــبب إلبطـــاه ســـحب الـــتحفظ، بـــأن ســـحب الـــتحفظ قـــد تـــم انت اكـــا  
قا ــدة مــم قوا ــد للحكــم مــم لحكــاع القــانون الــداخلي لتلــر الدولــة لو 

 .التحفظات سحب وإجراءات باختصاص يتعلق فيماتلر المنظمة 

 (446)تحفظ بيحب اإلبالغ 2-5-6

فــي إجــراءات اإلبــالغ بيــحب الــتحفظ القوا ــد اليــا ية  تتبــع 
فـي مجــاه اإلبـالغ بالتحفظــات المنصـوص  لي ــا فـي المبــا ئ التوجي يــة 

  .7-1-2و] 8-1-2 ،6-1-2[ 6 -1-2و 2-1-5

ـــــر [2-5-8، 2-5-7] 2-5-7 ـــــب األث  ســـــحب  لـــــى المترت
 (447)التحفظ

 التــي األحكــاع تطبيــق الــتحفظ ســحب  لــى يترتــب -1 
ـــدي ـــتحفظ لُب ـــيم العالقـــات فـــي بأكمل ـــا بشـــأن ا ال ـــة ب  المنظمـــة لو الدول
 هـذه قبلـ  سواء األخرى، األطراف وجميع التحفظ سحب  التي الدولية

 . لي  ا ترض  لو التحفظ األطراف

 حيــز المعاهــدة  خــوه الــتحفظ ســحب  لــى يترتــب -2 
 الـتحفظ سـحب  التـي الدولية المنظمة لو الدولة بيم العالقات في النفا 

 الــــتحفظ  لـــى ا ترضـــ  قـــد كانـــ  التـــي الدوليـــة المنظمـــة لو والدولـــة
 الدوليـة المنظمـة لو الدولـة وبـيم بين ـا النفـا  حيـز المعاهـدة  خوه و لى

 .التحفظ هذا بيبب المتحفظة

 (448)التحفظ سحب نفا  تا يخ [2-5-9] 2-5-8

  لـى يُتفـق لـم مـا لو مخـالف، حكم  لى المعاهدة تنص لم ما 
  ولـة إلـى بالنيـبة المفعـوه نافـذ مـا تحفظ سحب يصبم ال مخالف، لمر

 المنظمـة تلر لو الدولة تلر تتيلم  ندما إال متعاقدة منظمة لو متعاقدة
 .اليحب بذلر إشعا ا  

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (445)
  93-92، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (446)

  95-93، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (447)

  97-95، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (448)

  100-97، ه نىلسه



 التحفظات  لى المعاهدات 113

 

 بنو  نمو جية

 (449)سحب التحفظ نفا تا يخ  تأجيل -للف
 هــــذه  لــــى تحفظــــا   لبــــدى قــــد يكــــون متعاقــــد لطــــرف يجــــوز 

ــــى إشــــعا  بتوجيــــ  ييــــحب  لن المعاهــــدة  ويصــــبم[. الو يعــــة]الج ــــة  إل
 تــا يخ  قــب( ]شــ را [ ]يومــا [ ســيم) لجــل انقضــاء  نــد نافــذا   اليــحب

 .لإلشعا [ الو يعة]الج ة  تيلم

 (450)التحفظ سحب نفا  تا يخ تقديم -باء

 هــــذه  لــــى تحفظــــا   لبــــدى قــــد يكــــون متعاقــــد لطــــرف يجــــوز 
ــــى إشــــعا  بتوجيــــ  ييــــحب  لن المعاهــــدة  ويصــــبم[. الو يعــــة]الج ــــة  إل
 .لإلشعا [ الو يعة]الج ة  تيلم تا يخ في نافذا   اليحب

 (451)تحديد تا يخ نفا  سحب التحفظ حرية -جيم

 هــــذه  لــــى تحفظــــا   لبــــدى قــــد يكــــون متعاقــــد لطــــرف يجــــوز 
ــــى إشــــعا  بتوجيــــ  ييــــحب  لن المعاهــــدة  ويصــــبم[. الو يعــــة]الج ــــة  إل
 الموجـ  اإلشـعا  فـي الدولـة هـذه تحـد ه الـذي التا يخ في نافذا   اليحب

 [.الو يعة]الج ة  إلى

 الدولــة تنفــر  لن في ــا يجــوز التــي الحـاالت [2-5-10] 2-5-9
 (452)التحفظ سحب نفا  تا يخ بتحديد المتحفظة الدولية المنظمة لو

 الدولــة تحـد ه الـذي التــا يخ فـي نافـذا   الــتحفظ سـحب ُيصـبم 
 :للتحفظ الياحبةالدولية  المنظمة لو

ــــا يخ هــــذا يكــــون  نــــدما )ل(  ــــا يخ الحقــــا   الت ــــذي للت  ال
 لو ب ؛ إشعا ا   األخرى المتعاقدة الدولية المنظمات لو الدوه في  تيّلم 

 المنظمة لو للدولة حقوقا   اليحب يضيف ال  ندما )ب( 
ــــــــدوه تجــــــــاه للــــــــتحفظ اليــــــــاحبة الدوليــــــــة ــــــــة المنظمــــــــات لو ال  الدولي
 .األخرى المتعاقدة

 (453)للتحفظ الجزئي اليحب [2-5-11] 2-5-10

 القــانوني األثــر مــم للــتحفظ الجزئــي اليــحب يحــدّ  -1 
 لوفـى تطبيقا   ،ككل المعاهدة لو المعاهدة، لحكاع تطبيق ويكفل للتحفظ

 .للتحفظ الياحبة الدولية المنظمة لو الدولة  لى

__________ 

املرجأأأع لالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  علأأأى حأأأ ا البنأأأد النمأأأوذجي، انظأأأر  (449)
  100، ه نىلسه
املرجأأأع مأأأوذجي، انظأأأر لالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  علأأأى حأأأ ا البنأأأد الن (450)

  نىلسه
املرجأأأع لالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  علأأأى حأأأ ا البنأأأد النمأأأوذجي، انظأأأر  (451)

  نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (452)

  101، ه نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (453)

  106-101، ه نىلسه

 القوا ـــد لـــنفس للـــتحفظ الجزئـــي اليـــحب يخضـــع -2 
 نافــذا   ويصــبم الكامــل اليــحب حالــة فــي ُتطبــق التــي واإلجرائيــة الشــكلية

 .الشرو  لنفس وفقا  

 (454)للتحفظ الجزئي اليحب لثر [2-5-12] 2-5-11

ــــّده -1  ــــانوني  يُع ــــر الق ــــتحفظ األث ــــي لل اليــــحب الجزئ
للــتحفظ بالقــد  الــذي تيــمم بــ  الصــيغة الجديــدة للــتحفظ. وتظــل آثــا  

 ،لُبدي  لى  لر التحفظ ميتمرة ما لم يقم صـاحب  بيـحب  ا تراض لي
مــا  اع اال تــراض ال ينطبــق حصــرا   لــى  لــر الجــزء مــم الــتحفظ الــذي 

 سحب . تم

  ــــــم النــــــات  الــــــتحفظ  ـــــــلى اال تــــــراض يجــــــوز ال -2 
 .تمييزي لثر الجـزئي اليحـب ل ـذا كان إ ا إال للتحفظ الجزئي اليحب

 (455)التفييري اإل الن سحب 2-5-12

سحب اإل الن التفييري فـي لي وقـ  مـم جانـب اليـلطات  يجوز 
 الغرض، و لر باتباع نفس اإلجراء المطبق في إصدا ه. ل ذاالمختصة 

 (456)اإل الن التفييري المشرو  سحب 2-5-13

المنطبقـة  القوا داإل الن التفييري المشرو  تحكم   سحب 
  لى سحب التحفظات.

 اال تراضات صوغ 2-6

  (457)اال تراضات  لى التحفظات تعريف 2-6-1

ــــر   يقصــــد  ــــراضبتعبي ــــا    إ ــــالن  اال ت ــــ  صــــيغت  انفــــرا ي، لي كان
 صـاغت معاهـدة   لـىتيميت ، تصد ه  ولة لو منظمة  ولية   ا   لى تحفـظ  لو

اسـتبعا   إلـىالمنظمـة   ولة لو منظمة  ولية لخرى، وت ـدف بـ  تلـر الدولـة لو
 المعاهـدةإلى استبعا  تطبيـق  مم التحفظ لوتعديل اةثا  القانونية المتوخاة  لو

 .المتحفظةالمنظمة  بأكمل ا في  القات ا مع الدولة لو
المتــــــأخر لـــــــتحفظ  الصـــــــوغ لــــــى  اال تراضـــــــات تعريــــــف 2-6-2
  (458)تحفظ لنطاق المتأخر التوسيع لو

انفــــرا ي  إ ــــالنلن يقصــــد بتعبيــــر  اال تــــراض  ليضــــا   يمكــــم 
 .الصوغ المتأخر لتحفظ لو توسيع نطاق  ولة لو منظمة  ولية  تعا ض ب 

__________ 

 ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ (454)
  107-106نىلسه، ه 

  وليأأأأةلالطأأأالع علأأأى التعليأأأأ  علأأأى حأأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأر  (455)
  137-136ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2004

لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  (456)
  137نىلسه، ه 

  وليأأأأة، انظأأأأر علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (457)
  97-91ه  (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2005

املرجأأأأع  ، انظأأأأرعلأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (458)
  98-97، ه نىلسه
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 (459)4-6-2و 2-6-3
 (460)اال تراض صاحب 2-6-5
 :بلقِ  مم التحفظ  لى اال تراض صوغ يجوز 
  متعاقدة؛  ولية منظمة ولي متعاقدة  ولة لي )ل( 
 فـي طرفـا   تصـبم لن ل ـا يحـق  وليـة منظمـة ولي  ولـة لي )ب( 

 حــيم إلــى قــانوني لثــر لي اإل ــالن هــذا  ــم ينــت  ال الحالــة هــذه وفــي ،المعاهــدة
 .بالمعاهدة االلتزاع  لى موافقت ا  م الدولية المنظمة لو الدولة إ راب

 (461)مشتركة بصو ة اال تراضات صوغ 2-6-6
 ا تـراض صوغ في  ولية منظمات لو  وه  دة اشتراك يؤثر ال 

 .اال تراض لذلر االنفرا ي الطابع  لى
(462)الكتابي الشكل 2-6-7

 

 .كتابة اال تراض صوغ يجب 
 (463)النفا  م نية منع  خوه المعاهدة حيز  اإل راب 2-6-8
 تحفـظ  لى المعترضة الدولية المنظمة لو الدولة لدى كان  إ ا 
 الدوليـة المنظمة لو الدولة وبيم بين ا النفا  حيز المعاهدة  خوه منع نية ما

ــة تلــر  ــم بوضــوح تعــرب لن  لي ــا المتحفظــة، ــل الني  المعاهــدة  خــوه قب
 .المتحفظة المنظمة لو الدولة تلر وبيم بين ا النفا  حيز
(464)اال تراضات صوغ إجراءات 2-6-9

 

ـــق   5-1-2و 4-1-2و 3-1-2 التوجي يـــة المبـــا ئ تنطب
 لــــــى اال تراضــــــات، مــــــع مرا ــــــاة مــــــا يقتضــــــي   7-1-2و 6-1-2و

 اختالف الحاه.
(465)التعليل 2-6-10

 

 الدا يـة األسـباب إلـى اإلمكـان قـد  اال تـراض يشـير لن ينبغي 
 .إبدائ  إلى
قبـــل تأكيــد الـــتحفظ  الصــا  لــزوع تأكيـــد اال تــراض   ــدع 2-6-11

 (466) سميا  
اال تـــــراض الـــــذي تصـــــد ه  ولـــــة لو منظمـــــة  وليـــــة  لـــــى تحفـــــظ  

ال يتطلـــب هـــو  1-2-2تأكيـــد  لـــر الـــتحفظ وفقـــا  للمبـــدل التـــوجي ي  قبـــل
 .نفي  تأكيدا  

__________ 

 دررت جلنة التياغة إرجاء النظر يف ح ين املبدأين التوجيهيني  (459)
  وليأأأأة ، انظأأأأرعلأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (460)

  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008
 مثله  (461)
 مثله  (462)
 مثله  (463)
 مثله  (464)
 مثله  (465)
 مثله  (466)

  ــــم اإل ــــراب قبــــل يصــــاغ الــــذي اال تــــراض تأكيــــد لــــزوع 2-6-12
 (467)بالمعاهدة االلتزاع  لى الموافقة

  لـى الموافقـة  ـم اإل ـراب قبـل يصـاغ الذي اال تراض يتطلب ال 
  نـد المعترضـة الدوليـة المنظمـة لو الدولـة مـم  سميا   تأكيدا   بالمعاهدة االلتزاع
 مـــم المنظمـــة لو الدولـــة هـــذه كانـــ  إ ا االلتـــزاع  لـــى الموافقـــة  ـــم إ راب ـــا
 ويجــب اال تــراض؛ صــوغ  نــد المعاهــدة  لــى الموقعــة المنظمــات لو الــدوه
 . لي ا الموقعة المنظمات لو الدوه مم تكم لم إ ا تأكيده

 (468)اال تراض صوغ م لة 2-6-13
منظمـة  لم تنص المعاهدة  لى حكم مخالف، يجوز لدولة لو ما 

 ولية لن تصوغ ا تراضا   لى تحفظ إمـا قبـل انقضـاء فتـرة اثنـي  شـر شـ را  
 المنظمة لو الدولة تلر إ راب تا يخ حتى لى تا يخ إشعا ها بالتحفظ، لو 

 .الحقا   كان لي ما بالمعاهدة، االلتزاع  لى موافقت ا  م الدولية
(469)المشروطة اال تراضات 2-6-14

 

 تــراض  لــى تحفــظ محــد  محتمــل لو مقبــل االتنــت   ــم  ال
 اةثا  القانونية لال تراض. 

(470)المتأخرة اال تراضات 2-6-15
 

تنــت   ــم اال تــراض الــذي يصــاغ  لــى تحفــظ بعــد انقضــاء  ال
ــا  القانونيــة التــي  13-6-2الم لــة المحــد ة فــي المبــدل التــوجي ي  اةث

 حدو  هذه الم لة.  في يصد يحدث ا ا تراض 
 (471)وتعديل ا التحفظات  لى  تراضاتاال سحب 2-7
(472)التحفظات  لى اال تراضات سحب 2-7-1

 

 ســحب اال تـراض  لــى الـتحفظ فــي لي وقـ ، مــا لـم تــنص يجـوز 
 المعاهدة  لى خالف  لر.

(473)التحفظات  لى اال تراضات سحب شكل 2-7-2
 

 .كتابة التحفظ  لى اال تراض سحب يصاغ لن يجب 

(474)التحفظات  لى اال تراضات سحب وإبالغ صوغ 2-7-3
 

ـــق   6-5-2و 5-5-2و 4-5-2 التوجي يـــة المبـــا ئ تنطب
 لــــى ســــحب اال تراضــــات  لــــى التحفظــــات، مــــع مرا ــــاة مــــا يقتضــــي  

 الحاه. اختالف

__________ 

 مثله  (467)
 مثله  (468)
 مثله  (469)
 مثله  (470)
 مثله  (471)
 مثله  (472)
 مثله  (473)
 مثله  (474)
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(475)التحفظ  لى اال تراض سحب لثر 2-7-4
 

 ا تــراض بيــحب تقــوع التــي الدوليــة المنظمــة لو الدولــة تعتبــر 
 .التحفظ  لر قبل  قد تحفظ  لى صاغت  لن سبق
(476)اال تراض سحب نفا  تا يخ 2-7-5

 

 لـــى  تفـــقلو مـــا لـــم يُ  حكـــم مخـــالفمـــا لـــم تـــنص المعاهـــدة  لـــى  
إال  نـدما تتيـلم  ا  نافـذ تحفـظ  لـى ا تـراضال يصبم سحب  ،إجراء مخالف

 الدولة لو المنظمة الدولية التي صاغ  التحفظ إشعا ا  بذلر اليحب.
 المعترضـة الدوليـة المنظمة لو للدولة في ا يجوز التي الحاالت 2-7-6
(477)التحفظ  لى اال تراض سحب نفا  تا يخ بتحديد تنفر  لن

 

 الـذي التـا يخ في نافذا   التحفظ  لى اال تراض سحب يصبم
 فيــ  تيــّلم  الــذي للتــا يخ الحقــا   التــا يخ هــذا كــان إ ا صــاحب  يحــد ه
 .ب  إشعا ا   المتحفِّظة الدولية المنظمة لو الدولة

(478)لال تراض الجزئي اليحب 2-7-7
 

  لــى ا تراضـا   جزئيــا   تيـحب لن  وليــة منظمـة لو لدولــة يجـوز
 الجزئي اليحب ويخضع.  لر خالف  لى المعاهدة تنص لم ما تحفظ

 اليـحب  لـى تنطبـق التـي واإلجرائيـة الشـكلية القوا ـد لـنفس لال تراض
 .الشرو  بنفس نافذا   ويكون لال تراض الكامل

(479)لال تراض الجزئي اليحب لثر 2-7-8
 

اليـحب الجزئـي إلــى تعـديل اةثـا  القانونيـة لال تــراض  يـؤ ي
  لـى الـتحفظ وصـاحب اال تـراض صـاحب بـيم التعاهديـة عالقات لى ال

 نحو الوا   في الصيغة الجديدة لال تراض.ال
 (480)تحفظال  لى اال تراض نطاق توسيع 2-7-9

لدولــة لو منظمــة  وليــة لبــدت ا تراضــا   لــى تحفــظ لن  يجــوز
توســع نطــاق  لــر اال تــراض خــاله الفتــرة الزمنيــة المنصــوص  لي ــا فــي 

 لـــى لال يـــؤ ي هـــذا التوســـيع إلـــى تعـــديل  13-6-2المبـــدل التـــوجي ي 
 العالقات التعاهدية بيم صاحب التحفظ وصاحب اال تراض. 

 التحفظات قبوه صوغ 2-8

 (481)التحفظات قبوه هلشكا [2-8] 2-8-0
ــــوه ينشــــأ قــــد  ــــتحفظ قب  ب ــــذا انفــــرا ي إ ــــالن خــــاله مــــم ال

 متعاقــدة  وليـة منظمــة لو متعاقـدة  ولــة سـكوت خــاله مـم لو الخصـوص
  .13-6-2 التوجي ي المبدل في المحد ة المدة خاله

__________ 

 مثله  (475)
 مثله  (476)
 مثله  (477)
 مثله  (478)
 مثله  (479)
 مثله  (480)
 مثله  (481)

  (482)للتحفظات الضمني القبوه 2-8-1

 الدولـــة لن يُعتبـــر مخـــالف، حكـــم  لـــى المعاهـــدة تـــنص لـــم مــا 
ــة المنظمــة لو ــتحفظ قبلــ  قــد الدولي  ا تراضــا   لبــدت قــد تكــم لــم إ ا ال

ـــتحفظ هـــذا  لـــى ـــرة خـــاله ال ـــة الفت  المبـــدل فـــي  لي ـــا المنصـــوص الزمني
 .13-6-2 التوجي ي

  (483)باإلجماع التحفظات قبوه 2-8-2

مم بعـض لو كـل  حالة التحفظ الذي يتطلب قبوال  إجما يا   في 
الدوه لو المنظمات الدولية األطراف فـي المعاهـدة لو التـي يحـق ل ـا لن 

 .تحقق متى ن ائيا   القبوههذا تصبم لطرافا  في ا، يكون 

  (484)للتحفظ الصريم القبوه 2-8-3

ـــة يجـــوز  ـــة للمنظمـــة لو للدول فـــي لي  ،صـــراحة تقبـــل لن الدولي
 .لخرى  ولية منظمة لوالتحفظ الذي تصوغ   ولة  ،وق 

  (485)الصريم للقبوه الكتابي الشكل 2-8-4

 .كتابة   للتحفظ الصريم القبوه صوغ يجب 
  (486)الصريم القبوه صوغ إجراءات 2-8-5

ـــا ئ تيـــري  ـــة المب  5-1-2و 4-1-2و 3-1-2 التوجي ي
مــــع مرا ــــاة مــــا يقتضــــي   ،الصــــريم القبــــوه  لــــى 7-1-2و 6-1-2و

 اختالف الحاه.

 الــتحفظ تأكيــد قبـل يــتم الــذي القبـوه تأكيــد اشــترا   ـدع 2-8-6
  (487) سميا  

 تأكيـد قبل لتحفظ صريحا   قبوال    ولية منظمة لو  ولة قبوه إن 
 حـــــد فـــــي ييـــــتلزع ال 1-2-2 التـــــوجي ي للمبـــــدل وفقـــــا   الـــــتحفظ هـــــذا
 .تأكيدا    ات 
  (488) ولية لمنظمة المُنشئة الوثيقة  لى التحفظ قبوه 2-8-7

كانـ  المعاهـدة وثيقــة ُمنشـئة لمنظمـة  وليــة، ومـا لـم تــنص   إ ا 
 في المختص الج از قبوه التحفظ ييتلزع ،حكم مخالفالمعاهدة  لى 

 .المنظمة تلر

__________ 

الىلأأأأرع  ، انظأأأأرعلأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (482)
 أدناو  2-جيم

 مثله  (483)

 مثله  (484)

 مثله  (485)

 مثله  (486)

 مثله  (487)

 مثله  (488)
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  (489)مُنشئة وثيقة  لى التحفظ بقبوه المختص الج از 2-8-8
  لــى الــتحفظ قبــوهببقوا ــد المنظمــة، يعــو  االختصــاص   هنــا   

  :إلى  ولية لمنظمة ُمنشئة وثيقة
   لو ؛بالبّ  في قبوه  ضو في المنظمة المختص الج از )ل( 
  لو ؛بتعديل الوثيقة الُمنشئة المختص الج از )ب( 
 .الوثيقة هذه بتفيير المختص الج از )ج( 
  (490)مُنشئة وثيقة  لى التحفظ قبوه طرائق 2-8-9
القبـــــوه  يكـــــونبقوا ـــــد المنظمـــــة، يجـــــب لال   هنــــا   -1 

المنظمة المخـتص قبـوال  ضـمنيا . غيـر لن قبـوه  ضـوية  ج از الصا    م
 الدولة لو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبوال  لذلر التحفظ.

 لمنظمــة ُمنشـئة وثيقـة  لـى الـتحفظ قبـوه وألغـراض -2 
 المنظمـات لو الدوه جانب مم للتحفظ الفر ي القبوه ُيشتر  ال  ولية،
 .المنظمة في األ ضاء الدولية

  (491)بعد نفا ها يبدل لم مُنشئة وثيقة  لى التحفظ قبوه 2-8-10
 ندما و  7-8-2 التوجي ي المبدل في إلي ا المشا  الحالة في 
الُمنشئة نافذة المفعوه بعد، يعتبر الـتحفظ مقبـوال  مـا لـم  الوثيقةتكون  ال

ــة موقعــة  لــى  لــر الــتحفظ  تعتــرض لي  ولــة موقعــة لو لي منظمــة  ولي
شـ را  بعـد تلقي ـا إشـعا ا  بـذلر الـتحفظ. ويكـون  12خاله فترة لقصـاها 

 هذا القبوه اإلجما ي ن ائيا  متى تحقق. 
  لـــى تحفـــظ نبشـــأ  وليـــة منظمـــة فـــي العضـــو فعـــل    2-8-11

  (492)المُنشئة الوثيقة
ـــــدوه لو المنظمـــــات  7-8-2يمنـــــع المبـــــدل التـــــوجي ي  ال  ال

الدولية األ ضاء في منظمة  ولية مم اتخا  موقف بشأن جواز لو مالءمة 
تحفظ  لى وثيقة ُمنشئة للمنظمة. ويكون هذا الـرلي فـي حـد  اتـ   ـديم 

 .قانونيةالاألثر مم الناحية 
  (493)التحفظ لقبوه الن ائي الطابع 2-8-12
 .التحفظ قبوه تعديل لو سحب يجوز ال 
 التفييرية اإل النات  لى األفعاه   و  صوغ 2-9
  (494)التفييري اإل الن لى  الموافقة 2-9-1
بيانـا  انفرا يــا  تصــد ه  تفيــيريال  ــالناإل الموافقــة   لـى  تعنـي 

 ولـــة لو منظمـــة  وليـــة كـــر  فعـــل  لـــى إ ـــالن تفيـــيري متعلـــق بمعاهـــدة 
لو المنظمـة  الدولةفي  صاغت   ولة لخرى لو منظمة  ولية لخرى، وتعرب 

 .اإل الن  لر في المقترحالتفيير  اتفاق ا مع  ممصد ة البيان 
__________ 

 مثله  (489)

 مثله  (490)

 مثله  (491)

 مثله  (492)

 مثله  (493)

 مثله  (494)

  (495)التفييري اإل الن معا ضة 2-9-2

بيانــا  انفرا يــا  تصــد ه  ولــة  التفيــيري اإل ــالن  معا ضــة  تعنــي 
منظمــة  وليــة كــر  فعــل  لــى إ ــالن تفيــيري متعلــق بمعاهــدة صــاغت   لو

لو المنظمــــة  الدولــــةفيـــ   ولـــة لخــــرى لو منظمـــة  وليــــة لخـــرى، وتــــرفض 
  ـم  لـر فـي بمـا التفيـيري، اإل الن في المصاغ التفييرمصد ة البيان 

 .بديل تفيير صوغ طريق

  (496)تفييري اإل الن تكييف إ ا ة 2-9-3

بيانـــــا   تفيـــــيريال  ـــــالناإل  تكييـــــف إ ـــــا ة  تعنـــــي -1 
انفرا يا  تصد ه  ولة لو منظمة  ولية كر  فعل  لى إ الن تفييري متعلق 

 الدولــةفيــ  بمعاهــدة صــاغت   ولــة لخــرى لو منظمــة  وليــة لخــرى، وتعامــل 
 .تحفظا   بوصف  اإل النالمنظمة مصد ة البيان  لو
ـــة ترا ـــي لن ينبغـــي -2  ـــة المنظمـــة لو الدول  التـــي الدولي

 3-1التوجي يـة مـم  المبـا ئَ  تحفظـا   بوصف  تفييري إ الن معاملة تعتزع
 .3-3-1إلى 
   (497)التكييفإ ا ة  لو المعا ضةصوغ الموافقة لو  حرية 2-9-4

ألي  ولـــــــة متعاقـــــــدة لو لي منظمـــــــة  وليـــــــة متعاقـــــــدة  يجـــــــوز 
يحــــق ل ــــا لن تصــــبم طرفــــا  فــــي المعاهــــدة  ولــــة لو منظمــــة  وليــــة  وألي
لو معا ضـــــت  إ ــــالن تفيــــيري   لــــى الموافقــــةتصــــوغ فــــي لي وقــــ   لن
 .إ ا ة تكييف  لو

  (498)التكييف وإ ا ة والمعا ضةالموافقة  شكل 2-9-5
ـــــليُ   معا ضـــــت  إ ـــــالن تفيـــــيري لو   لـــــىصـــــوغ الموافقـــــة  فضف
 .كتابة تكييف  إ ا ة لو
  (499)التكييف وإ ا ة والمعا ضةالموافقة  تعليل 2-9-6
لو  معا ضــت لن تبــيم الموافقــة  لــى إ ــالن تفيــيري لو  ينبغــي 

 .صوغ ا إلى الدا ية األسباب اإلمكان، قد  ،تكييف إ ا ة 
  (500)التكييفإ ا ة  لو المعا ضةوإبالغ الموافقة لو  صوغ 2-9-7
 معا ضـت صوغ وإبالغ الموافقـة  لـى إ ـالن تفيـيري لو  ينبغي 

 4-1-2و 3-1-2 التوجي يــــة للمبــــا ئ وفقـــا   تكييفــــ إ ـــا ة  لو
 .الحاه اختالف يقتضي مرا اة ما ، مع 7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و
  (501)المعا ضةقرينة الموافقة لو  انعداع 2-9-8
 .معا ضت تُفترض الموافقة  لى إ الن تفييري لو  ال -1 

__________ 

 مثله  (495)

 مثله  (496)

 مثله  (497)

 مثله  (498)

 مثله  (499)

 مثله  (500)

 مثله  (501)
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ـــــرغم -2  ـــــدليم التـــــوجي ييم  ب  1-9-2لحكـــــاع المب
 ،معا ضت ، يجوز لن ُتيتنت  الموافقة  لى إ الن تفييري لو 2-9-2و
 مع ،المعنية الدولية المنظمات لو الدوه سلوك مم استثنائية، حاالت في

 .الصلة  ات الظروف كل مرا اة
  (502)تفييري إ الن إزاء اليكوت 2-9-9
  وليـة منظمـة لو  ولـة سـكوت مجـر  مم ُييتنت  ال -1 

 . لي  موافقت ا تفييري إ الن إزاء
ــــة  فــــي -2  ــــد يكــــون ليــــكوت الدول حــــاالت اســــتثنائية، ق
فيمــــا إ ا كانـــ ، مـــم خــــاله  البـــ المنظمـــة الدوليـــة لهميـــة بالنيــــبة إلـــى  لو

 .التفييري اإل الن وافق   لىفي اال تبا ، قد  ظروفالتصرف ا ومع لخذ 
  (503)المشروطة التفييرية اإل النات  لى الفعل   و  2-9-10]
 مـع، 12-8-2 إلـى 1-6-2 مـم التوجي يـة المبا ئ تنطبق 

 والمنظمــات الــدوه فعــل   و   لــى الحــاه، اخــتالف يقتضــي  مــا مرا ــاة
 .[المشروطة التفييرية اإل النات  لى الدولية

 التفييرية واإل النات التحفظات صحة -3
  (504)الجائزة التحفظات 3-1
ــة  ــة، للمنظمــة لو للدول ــع  نــد الدولي  التصــديق لو معاهــدة توقي

 إلي ــا، االنضــماع لو  لي ــا الموافقــة لو قبول ــا لو  ســميا   إقرا هــا لو  لي ــا
 :لم ما تحفظا ، تصوغ لن
 لو التحفظ؛ هذا المعاهدة تحظر )ل( 
 ســـوى تُبـــدى لن يجـــوز ال لنـــ   لـــى المعاهـــدة تـــنص )ب( 

 لو المعني؛ التحفظ بين ا مم ليس محدف ة تحفظات
ـــــــتحفظ، يكـــــــم )ج(  ـــــــي الحـــــــاالت فـــــــي ال ـــــــنص ال الت  ت

 المعاهـــــــدة لموضـــــــوع مخالفـــــــا  )ب(، و)ل(  الفر يتـــــــان الفقرتـــــــان  لي ـــــــا
 .من ا والغرض

  (505)صراحة   المعاهدة تحظرها التي التحفظات 3-1-1
 كانــ  إ ا المعاهــدة بموجــب صــراحة   محظــو ا   الــتحفظ يكــون 

 :خاصا   حكما   تتضمم المعاهدة
 لو التحفظات؛ جميع يحظر )ل( 
 وصـيغ محـد ة، لحكـاع  لـى تحفظـات إبـداء يحظر )ب( 

 لو األحكاع؛ هذه مم حكم  لىالمعني  التحفظ
 الــتحفظ وكــان التحفظــات، مــم معينــة فئــات يحظــر )ج( 

 .الفئات هذه مم فئة ضمم يند جالمعني 
__________ 

 مثله  (502)

 مثله  (503)

انظأأأأأأأأر لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  (504)
  182-180ه  (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  ولية

علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  لالطأأأأالع (505)
  187-183نىلسه، ه 

 (506)المحدف ة التحفظات تعريف 3-1-2

ــــوجي ي  ألغــــراض  ، يعنــــي تعبيــــر  التحفظــــات 1-3المبــــدل الت
 لــى إمكانيــة إبــدائ ا صــراحة   المعاهـدةالتــي تــنص  التحفظــاتالمحـدف ة  

 يتعلــق فيمــا ككــل المعاهــدة بشــأن لو المعاهــدة مــم معينــة لحكــاع بشــأن
 .المحد ة الجوانب ببعض

  (507)المعاهدة تحظرها ال التي التحفظات جواز 3-1-3

 يجــوز فــال معينــة، تحفظــات صــوغ تحظــر المعاهــدة كانــ  إ ا 
 كـان إ ا إال المعاهـدة تحظـره ال تحفظـا   تصـوغ لن  وليـة منظمـة لو لدولة
 .من ا والغرض المعاهدة موضوع مع يتعا ض ال التحفظ هذا

  (508)محد ةال تحفظاتال جواز 3-1-4

صوغ تحفظـات محـد ة  إمكانية  لى تنص المعاهدةكان    إ ا 
ـــــــة لو منظمـــــــة  وليـــــــة لن   ون لن تحـــــــد  مضـــــــمون ا، فـــــــال يجـــــــوز لدول

الـتحفظ ال يتعـا ض مـع موضـوع المعاهـدة تحفظـا  إال إ ا كـان هـذا  تصوغ
 والغرض من ا.

   (509)من ا والغرض المعاهدة موضوع مع التحفظ توافق  دع 3-1-5

 من ـا والغـرض المعاهـدة موضوع مع متوافق غير التحفظ يكون 
 بحيث العاع، لتوج  ا ضرو يا   يكون المعاهدة مم لساسيا    نصرا   مس إ ا

 .المعاهدة وجو  بعلة يخل

  (510)من ا والغرضالمعاهدة  موضوعتحديد  3-1-6

من ـا بحيـم نيـة مـع مرا ـاة  والغـرضالمعاهـدة  موضوع يحد  
 ليضــــا ، االســــتعانةجــــوز يمصـــطلحات ا فــــي اليــــياق الــــذي و  ت فيــــ . و 

ـــوان ،بصـــفة خاصـــة التحضـــيرية والظـــروف التـــي   ـــال مالو  المعاهـــدة بعن
 تتفـق التـي الالحقـة ة، بالمما سـمناسـبا   كـان حيثمـا وكذلر، ا قدت في 

 .األطراف  لي ا

 (511)العامة لو الغامضة التحفظات 3-1-7

 مـدى تقيـيم بغيـة نطاقـ ، تحديـد يتيم نحو  لى التحفظ يصاغ 
 .من ا والغرض المعاهـدة موضوع مع خاصة بصفة توافق 

__________ 

املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (506)
  192-187، ه نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (507)

  194-192، ه نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (508)

  195-194، ه نىلسه
  وليأأأأةانظأأأأر لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (509)

  44-39ه (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007
املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (510)

  47-44نىلسه، ه 
املرجأأأأع  انظأأأأرى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، لالطأأأأالع علأأأأ (511)

  50-47نىلسه، ه 
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 (512) رفية قا دة يعكس نص  لى التحفظات 3-1-8
ــر إن -1  ــة قا ــدة  ــم المعاهــدة فــي نــص تعبي  هــو  رفي

 يشــكل ال كــان وإن الــتحفظ صــحة  لــى الحكــم فــي الصــلة وثيــق  نصــر
 .النص  لر  لى التحفظ غو ص لماع  ائقا    ات  حد في
 قا ــدة  ــم يعبــر المعاهــدة فــي نــص  لــى والــتحفظ -2 

 كقا ـدة انطباق ـا ييتمر التي القا دة لتلر الملزع الطابع يمسّ  ال  رفية
 الـدوه مـم وغيرهـا المتحفِّظـة الدوليـة المنظمـة لو الدولة بيم ملزمة  رفية

 .القا دة بتلر الُملَزمـة الدولية المنظمات لو
 (513)آمرة لقا دة المخالفة التحفظات 3-1-9
يمكــم لن ييـــتبعد الــتحفظ األثـــر القــانوني للمعاهـــدة لو لن  ال 

ل   لى نحو يخالف قا دة   .الدولي لقانونالعامة ل قوا دال مم قطعيةيعدِّ
 (514)لالنتقاص قابلة غير بحقوق تتعلق نصوص  لى التحفظات 3-1-10
 فـي نـص  لـى تحفظا   تصوغ لن  ولية منظمة لو لدولة يجوز ال 

 الــتحفظ  لــر كــان إ ا إال لالنتقــاص، قابلــة غيــر بحقــوق يتعلــق معاهــدة
. المعاهــدة تلــر  ــم الناجمــة األساســية وااللتزامــات الحقــوق مــع يتوافــق
 لتلـــر األطـــراف لولت ـــا التـــي األهميـــة ترا ـــى التوافـــق،  لـــر تقيـــيم وفـــي

 .لالنتقاص قابلة غير بجعل ا الحقوق
 (515)الداخلي بالقانون المتعلقة التحفظات 3-1-11
يجوز إبداء تحفظ ترمي ب   ولة لو منظمـة  وليـة إلـى اسـتبعا   ال 

لو تعديل األثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة لو للمعاهـدة ككـل صـونا  
لقوا ـــد تلـــر  ليـــالمة معـــايير محـــد ة للقـــانون الـــداخلي لتلـــر الدولـــة لو

 من ا. والغرضالمنظمة إال إ ا كان يتوافق مع موضوع المعاهدة 
 (516)اإلنيان لحقوق العامة المعاهدات  لى فظاتالتح 3-1-12
  امــة معاهــدة وغــرض موضــوع مــع الــتحفظ توافــق مــدى لتقيــيم 

 الحقوق قابلية  دع الحيبان في يؤخذ لن ينبغي اإلنيان، حقوق لحماية
 وتشــابك ا الحقــوق هــذه وتــراب  للتجزئــة المعاهــدة فــي  لي ــا المنصــوص

 العــاع التوجــ  ســياق فــي الــتحفظ موضــوع الــنص لو الحــق لهميــة وكــذلر
 . لي  التحفظ  لر تأثير خطو ة ومدى للمعاهدة،

 بتيـــوية تتعلـــق المعاهـــدة فـــي نصـــوص  لـــى التحفظـــات 3-1-13
 (517)المعاهدة تنفيذ  صد لو المناز ات

__________ 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (512)
  55-50نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (513)
  58-55نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (514)
  60-58نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (515)
  63-60نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (516)
  64-63نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (517)
  66-64نىلسه، ه 

يكـــون الـــتحفظ  لـــى نـــص وا   فـــي معاهـــدة يتعلـــق بتيـــوية  ال 
ـــ ، مـــع  ـــر متوافـــق، فـــي حـــد  ات المناز ـــات لو  صـــد تنفيـــذ المعاهـــدة غي

 والغرض من ا، ما لم يكم هذا التحفظ: المعاهدةموضوع 
لو تعديل األثر القـانوني لـنص فـي  استبعا إلى  يرمي )ل( 

 المعاهدة ال بد من  لعّلة وجو ها؛ لو
 ليــ  لثــر مــؤ اه اســتبعا  الدولــة لو المنظمــة  يترتــب )ب(

تنفيــذ المعاهــدة  لرصــدالدوليــة المتحفظــة مــم آليــة لتيــوية المناز ــات لو 
فيما يتعلق بنص في المعاهدة سبق ل ا قبول ، إ ا كـان إ مـاه هـذه اةليـة 

 يشكل  ات الغرض المتوخى مم المعاهدة.
  (518)التحفظات جواز تقييم 3-2
ـــة، للج ـــات   جـــواز تقـــّيم لن اختصاصـــ ،نطـــاق  فـــي كـــل التالي

 :معاهدة  لى  ولية منظمة لو  ولة تصوغ ا التي التحفظات
 المتعاقدة؛المتعاقدة لو المنظمات  الدوه )ل( 
 المناز ات؛ تيوية وهيئات )ب( 
 .المعاهدات  صد وهيئات )ج( 
 جــــواز تقيــــيم فــــي المعاهـــدات  صــــد هيئــــات اختصـــاص 3-2-1

  (519)التحفظات
 بالوظــائف الوفــاء لغــرض معاهــدة،  صــد ل يئــة يجــوز -1 

 . ولية منظمة لو  ولة تصوغ ا التي التحفظات جواز تقييم إلي ا، الموكلة
 ال يئـة هـذه إلي ـا تخلـص التـي لالستنتاجات ويكون -2 

ــاجم  ــم ل ائ ــا  هــذا الختصاصــ ا مما ســت ا فــي ــر القــانوني الن نفــس األث
 لدو ها في الرصد.

 تقيـيم فـي المعاهـدات  صـد هيئات اختصاص تحديد 3-2-2
  (520)التحفظات جواز

لن تحــــد  الــــدوه لو المنظمــــات الدوليــــة،  نــــد تكليــــف  ينبغــــي 
ـــات   باختصـــاص  صـــد تطبيـــق المعاهـــدات، حيثمـــا كـــان  لـــر مالئمـــا ،  هيئ
التحفظـــــات.  وازجـــــوحـــــدو  اختصـــــاص تلـــــر ال يئـــــات فـــــي تقيـــــيم  طـــــابع
ـــا ـــدابير  لم ـــيمكم ا تمـــا  ت ـــات الرصـــد القائمـــة، ف  تحقيقـــا  بالنيـــبة إلـــى هيئ

 .نفي ا للغاية
  صــــــد هيئــــــات مــــــع الدوليــــــة والمنظمــــــات الــــــدوه تعــــــاون 3-2-3

   (521)المعاهدات
  لـــىالـــدوه والمنظمـــات الدوليـــة التـــي صـــاغ  تحفظـــات  تكـــون 

وينبغـي ل ـا لن بالتعاون مع تلر ال يئة  ملزمة   تطبيق ا لرصد هيئة تنشض معاهدة
 .صاغت اتلر ال يئة لجواز التحفظات التي  تقييم كاملة مرا اةترا ي 

__________ 

يأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر الىلأأأأرع لالطأأأأالع علأأأأى التعل (518)
 أدناو  2-جيم

 مثله  (519)

 مثله  (520)

 مثله  (521)
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ـــة فـــي التحفظـــات جـــواز بتقيـــيم المختصـــة ال يئـــات 3-2-4  حال
  (522)المعاهدة لرصد هيئة إنشاء

 اختصـاصتنشض المعاهدة هيئة لرصد تطبيق ـا، ال يخـل   ندما 
الـدوه المتعاقـدة لو المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة  باختصـاصتلر ال يئة 
 هيئــات باختصــاص وال المعاهــدة، تلــر  لــى التحفظــات جــوازفــي تقيــيم 

 .المعاهدة تطبيق لو تفيير في المختصة المناز ات تيوية

 جـــوازهيئـــات تيـــوية المناز ـــات فـــي تقيـــيم  اختصـــاص 3-2-5
  (523)التحفظات

تكــون هيئــة لتيــوية المناز ــات مختصــة باتخــا  قــرا ات   نــدما 
الزما  لوفاء تلر  ما تحفظ جواز تقييم ويكون ،مناز ةملزمة لألطراف في 

مم  ناصر القرا ،  ا  ال يئة باختصاص ا، يكون  لر التقييم، بوصف   نصر 
 ملزما  قانونا  لألطراف.

  (524)التحفظ دع جواز  نتائ  3-3

مـــم الحظـــر الناشـــض  ـــم  بـــالرغمغ يكـــون الـــتحفظ الـــذي يصـــا  
 غـرضالو  المعاهدةبالرغم مم  دع توافق  مع موضوع  لو المعاهدةلحكاع 

تحفظا  غير جائز،  ونما حاجة إلى التمييز بيم النتـائ  المترتبـة  لـى   امن
 .لسس  دع الجواز هذه

  (525)الدولية والميؤولية التحفظاتجواز   دع 3-3-1

نتائجـــ  بمقتضـــى قـــانون  الجـــائزحـــدث صـــوغ الـــتحفظ غيـــر يُ  
الميــــــؤولية الدوليــــــة للدولــــــة  ،فــــــي حــــــد  اتــــــ  ،المعاهـــــدات وال ينشــــــض

 ية التي صاغت .المنظمة الدول لو

نز مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها  -2
 والستني ال  اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية

مشأأأأأأأىلوعة يأأأأأأأرد أدنأأأأأأأاو نأأأأأأأز مشأأأأأأأاريع املبأأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأأة  -84
 بالتعليقات عليها، وال  اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والستني 

 التفييرية اإل النات شكل (526)2-4-0
  .يفّضل لن يصاغ اإل الن التفييري كتابة 

 التعلي 
ما من تربير يسوّغ إجبار دولة أو منظمة دولية على اتباع  (1)

التىلسأ ال   تعفيه إجراءات معينة لحي تقدد، وف  شحل حمدد، 
التىلادية حي طر  فيها أو مودعة عليها أو مؤحلة لالنضماد إليهأا  

__________ 

 مثله  (522)

 مثله  (523)

 مثله  (524)

 مثله  (525)

 أأأأيتوجب إعأأأأادة النظأأأأر يف تأأأأرديم املبأأأأدأ التأأأأوجيهي حأأأأ ا يف مر لأأأأة  (526)
 "اقل" املبادئ التوجيهية يف القراءة األوىل، أو عند القراءة الثانية 

ومن مث، فإنه ال الة بتاتاً بني التحة الشحلية لإلعالن التىلسأأ  
  وعليأأأه فإنأأأه ال يتأأأح أن (527)وا أأأرتاد شأأأحل أو إجأأأراءات بعينهأأأا

 ببسأأاطة القواعأأد املتعلقأأة بشأأحل التحىلظأأات وبإبالغهأأا علأأى ُتفبَّأأ 
ا عالنأأات التىلسأأأية البسأأيفة، والأأ  ميحأأن ا عأأراب عنهأأا شأأىلهياً  
وبالتايل فإنه  يحون مأن املىلاردأة املفالبأة بأفن تبلَّأ  هبأا رمسيأاً الأدول 

 أو املنظمات الدولية األ ر  املعنية 
غأأأأأ أنأأأأه يبأأأأدو مأأأأن املنا أأأأب كىلالأأأأة إشأأأأهار ا عالنأأأأات  (2)

غأأأأم غيأأأأاب أ  التىلسأأأأأية علأأأأى نفأأأأاق وا أأأأع كلمأأأأا أمحأأأأن ذلأأأأك ر 
موجأأأأأب دأأأأأانوين يف حأأأأأ ا التأأأأأدد  ويف  أأأأأال عأأأأأدد ديأأأأأاد اأأأأأا ب 

حيقأأ  األ أأر املنشأأود   ا عأالن بأأ لك ا بأأالغ، فإنأأه  أاطر تعلأأه ال
 إذ إن تف أو الىلعلي مرحون إىل  د كبأ بنفاق نشرو 

، يف اآل أأأأار القانونيأأأأة (528)ودون ادأأأأوض، يف حأأأأ و املر لأأأأة (3)
 تىلسأأ املعاحأدة املعنيأة وتفبيقهأا، ال  دد اأد ها حأ و ا عالنأات يف

فإنأأه مأأن البأأديهي أن حأأ و ا عالنأأات االنىلراديأأة كىليلأأة بأأفداء دور مأأا 
علأأأة وجودحأأأا، وهلأأأ و الغايأأأة تعمأأأد  يف غضأأأون عمأأأر املعاحأأأدة؛ فتلأأأك

إليهأأا الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة  ودأأد شأأددت حمحمأأة العأأدل الدوليأأة 
 العملية، داملًة إنه:على أمهية ح و ا عالنات من النا ية 

املعفَأأى للتأأحوك القانونيأة مأأن دِبأأل أطرافهأأا أنىلسأأهم إذا مل يحأن التىلسأأأ  
عنأأدما يتضأأمن إدأأرار  كبأأأة إ باتيأأةيف اديأأد مأأدلوهلا، فإنأأه حيظأأى مأأع ذلأأك بقأأوة  داطعأأاً 

  (529)التحوكأ د األطرا  وا عليه من التزامات ووجب اك من 
بدورو علأى أمهيأة ودور ا عالنأات التىلسأأية  وشدد روااريو  ابيينزا

يف إجيأاد  أل  بنأاءة تساحم مسأامهة " وما تثأو من ردود داماًل إهنا
للمىلسأأر مىليأأدة أكثأأر مأأع ذلأأك [  و أأتحون ا عالنأأات مأأا]ملنااعأأة 

وإنأأأأأأأأأأا وشأأأأأأأأأأحلة تىلسأأأأأأأأأأأ ،  أأأأأأأأأأني ال يتعلأأأأأأأأأأ  األمأأأأأأأأأأر ونااعأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأا
حاميأأأأان بشأأأأفن الأأأأ  أجرهتأأأأا مونيحأأأأا  الدرا أأأأةويف   (530)"أكثأأأأر ال

االنىلراديأأأأأأة املتعلقأأأأأأة باملعاحأأأأأأدات املتعأأأأأأددة  التىلسأأأأأأأيةا عالنأأأأأأات 
 األطرا ، شددت، عن   ، على ما يلي:

__________ 

 M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen انظر أيضاً  (527)

zu multilateralen Verträgen (“Unilateral Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties”), Berlin, Duncker and Humblot, 2005, p. 117  

 من اجلزء الرابع من دليل املمار ة  2انظر أدناو الىلرع  (528)

(529) International Status of South-West Africa, Advisory Opinion of 

11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 128, at pp. 135–136   ،ومأع ذلأك
واضحة يف كوهنا أكثأر تقييأداً ملأا دأد يحأون لإلعالنأات  وجهة نظرلالطالع على 

 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romaniaالتىلسأية من تف أ، انظر 

v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 61, at p. 78, para. 42  
(530) R. Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati 

internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, p. 275  
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 البسأأيط التىلسأأأ  ا عأأالن أن إىل ا شأأارة جتأأدر التأأدد، حأأ ا ويف 
اأيط بأه األطرا  املتعاددة األ أر   وب ميحن أن يحتسي أمهية أكرب ألناملحت
  (531)أكرب يف  ال نشوء نزاع إ باتيةوحو بالتايل يتمتع بقوة  علماً،

وفضأأأاًل عأأأن ذلأأأك، تبأأأني املمار أأأة أن الأأأدول واملنظمأأأات  (4)
الدوليأأأة ال تأأأفلو جهأأأداً يف إشأأأهار إعالناهتأأأا التىلسأأأأية علأأأى النحأأأو 
املرجتى  إذ تبّل  الوديع هبا، مث يقود األمني العاد لألمم املتحدة من 

 املعنأأأأأأأأون املنشأأأأأأأأوريأأأأأأأأدرجها يف  ، كمأأأأأأأأا(532)جهتأأأأأأأأه بنشأأأأأأأأر نتأأأأأأأأها
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General 

  (533)(العأأأاد األمأأأني لأأأد  املودعأأأة األطأأأرا  املتعأأأددة املعاحأأأدات)
ا بأأأالغ حأأأ ا، الأأأ   يتأأأيح إشأأأهاراً وا أأأع إجأأأراء ومأأأن البأأأديهي أن 

 النفاق، يتفلب إادار ا عالنات كتابًة 
األمأأأر حنأأأا ال يتعلأأأ   أأأو  وتفلَّأأأب عملأأأي متليأأأه غأأأأ أن  (5)

، (534)اعتبأأأارات الىلعاليأأأة  فمثلمأأأا أشأأأارت إىل ذلأأأك اللجنأأأة أعأأأالو
يوجد أ  موِجب دانوين يف ح ا الشفن  وهل ا السبب، وخبال   ال

املتعلأأأأأأأأأأأأأأأأأ  بالشأأأأأأأأأأأأأأأأأحل الحتأأأأأأأأأأأأأأأأأايب  1-1-2املبأأأأأأأأأأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأأأأأأأأأأوجيهي 
يف شأأأحل جمأأأرد  0-4-2، ُ أأأرر املبأأأدأ التأأأوجيهي (535)للتحىلظأأأات

واية على غرار املبادئ التوجيهيأة الأ  اعُتمأدت مأثاًل فيمأا يتعلأ  ت
  (537)وتعليل االعرتاضات على التحىلظات (536)بتعليل التحىلظات

ويوضح ا تخداد كلمة "يىلضَّل" أّن ا تخداد الشحل الحتايب حمبَّ  
  (538)ولحنه ا تيار 

__________ 

(531) Heymann 118 أعالو(، ه 527، املرجع امل كور )احلاشية  
(532) Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary 

of Multilateral Treaties, United Nations publication (Sales No. 

E/F.94V.15), document ST/LEG/7/Rev.1, para. 218  
مأأأأن اتىلاديأأأأة  319وعلأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال ال احلتأأأأر، رغأأأأم أن املأأأأادة  (533)

بأأأأأإبالغ ا عالنأأأأأات تُلأأأأأزد اأأأأأرا ًة وديعهأأأأأا  األمأأأأأم املتحأأأأأدة لقأأأأأانون البحأأأأأار ال
مأأأن االتىلاديأأأة، فأأأإن األمأأأني العأأأاد يتأأأوىل  311التىلسأأأأية التأأأادرة وفقأأأاً للمأأأادة 

 منشأأأأأأأأور مأأأأأأأأن 6-نشأأأأأأأأرحا بشأأأأأأأأحل منهجأأأأأأأأي يف الىلتأأأأأأأأل احلأأأأأأأأاد  والعشأأأأأأأأرين
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General  ميحأأن(

 ( http://treaties.un.orgاالطالع عليه على املودع الشبحي التايل: 
 ( من ح ا التعلي   1الىلقرة ) (534)

 1-، انظأأر الىلأأرع جأأيم1-1-2لالطأأالع علأأى نأأّز املبأأدأ التأأوجيهي  (535)
 أعالو 

)التعليأأأأأل ]تعليأأأأأل التحىلظأأأأأات[(  9-1-2انظأأأأأر املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (536)
الىلتأأل السأأادس، (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2008  وليأأةوالتعليأأ  عليأأه، 

  2-الىلرع جيم

[( االعرتاضأأأات تعليأأل)التعليأأل ] 10-6-2التأأأوجيهي انظأأر املبأأدأ  (537)
  نىلسه املرجعوالتعلي  عليه، 

 0-4-2حأأأأ ا حأأأأو السأأأأبب الأأأأ   ألجلأأأأه حيمأأأأل املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (538)
ببساطة عنوان "شحل ا عالنأات التىلسأأية" بينمأا حيمأل املبأدأ التأوجيهي 

 املتعل  بشحل التحىلظات عنوان "الشحل الحتايب"  2-1-1

 التفييرية اإل النات إبالغ (539)مكر ا   2-4-3
ــــتم   ــــابي ينبغــــي لن ي ــــاإل الن التفيــــيري الكت ــــالغ ب اإلب

 5-1-2لإلجراءات المحد ة في المبا ئ التوجي يـة  وفقا  
 ، مع مرا اة ما يقتضي  اختالف الحاه.7-1-2و 6-1-2و

 التعلي 
إن االعتبأأأأأأأأأارات الأأأأأأأأأ  جعلأأأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأأة تعتمأأأأأأأأأد املبأأأأأأأأأدأ  (1)

الأأأأأأأ   يواأأأأأأأي الأأأأأأأدول واملنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة  0-4-2 التأأأأأأأوجيهي
حأي اعتبأأارات تنفبأأ   (540)هتأا التىلسأأأية كتابأأةً بتىلضأيل اأأوغ إعالنا

يتيحه  ب ات القدر فيما يتعل  بنشر تلك ا عالنات، وحو نشر ال
 إال الشحل الحتايب  

ويف حأأ ا الشأأفن أيضأأاً، تبأأنيَّ للجنأأة أنأأه مأأن متأألحة كأأل  (2)
مأأأن اأأأا ب ا عأأأالن التىلسأأأأ  واألطأأأرا  املتعادأأأدة األ أأأر  أن 

ا عأأأأأالن علأأأأى أو أأأأأع نفأأأأاق حتحأأأأأن  وإذا رغأأأأب أاأأأأأحاب  يُنَشأأأأر
ا عالنات التىلسأية يف أن يؤ   مأودىلهم بعأني االعتبأار يف تفبيأ  

فأأال شأك يف أنأه مأأن  - ااأًة يف  أأال وجأود  أال   -املعاحأدة 
مودىلهم إىل الأدول واملنظمأات الدوليأة األ أر   يُأبَألَّ متلحتهم أن 

ًء من ح ا القبيل حو و دو املعنية  وفضاًل عن ذلك، يبدو أن إجرا
الحىليأأل، بفبيعتأأه، بأأفن يتأأيح لألطأأرا  املتعادأأدة األ أأر  الأأرد علأأى 

 ا عالن التىلسأ  
 ودد ُتسأتلهم إجأراءات ا بأالغ حأ و مأن ا جأراءات السأارية (3)

علأأأأى أنأأأأواع ا عالنأأأأات األ أأأأر  املتعلقأأأأة وعاحأأأأدات، كتلأأأأك الأأأأ  
 5-1-2توجيهيأأأة بأأأإبالغ التحىلظأأأات، اداضأأأع للمبأأأادئ ال تتعلأأأ 
، مأأأأأأأأأع العلأأأأأأأأأأم أن األمأأأأأأأأأر ال ميحأأأأأأأأأأن أن يتعلأأأأأأأأأأ  (541)7-1-2إىل 
بتواأأأأأأيات مأأأأأأا داد اأأأأأأوغ ا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية كتابأأأأأأًة لأأأأأأيس  إال

 ، خبال  التحىلظات (542)إجبارياً 
ويأأر  بعأأض أعضأأاء اللجنأأة أنأأه ينبغأأي أن ُيسأأمح للجهأأة  (4)

الوديعأأة بالشأأروع يف إجأأراء ا تشأأار  يف احلأأاالت الأأ  يحأأون فيهأأا 
، ويف مثأأأل حأأ و احلالأأأة، إعأأالن تىلسأأأأ  مأأا غأأأأ جأأامز بتأأأورة بينأأة
يف مشأروع  (543)8-1-2تنبغي ا شأارة أيضأاً إىل املبأدأ التأوجيهي 

  ودأأأد ا أأأُتبعد حأأأ ا االدأأأرتاا ألن محأأأرراً  3-4-2املبأأأدأ التأأأوجيهي 
__________ 

نظأأأأر يف تأأأأرديم املبأأأأدأ التأأأأوجيهي حأأأأ ا يف مر لأأأأة  أأأأيتوجب إعأأأأادة ال (539)
 "اقل" املبادئ التوجيهية يف القراءة األوىل، أو عند القراءة الثانية 

( من التعلي  على املبدأ التأوجيهي 5( إىل )1انظر أعالو الىلقرات ) (540)
2-4-0  

، 7-1-2إىل  5-1-2لالطأأالع علأأى نأأز املبأأادئ التوجيهيأأة مأأن  (541)
 أعالو   1-انظر الىلرع جيم

 والتعلي  عليه  0-4-2انظر أعالو املبدأ التوجيهي  (542)

 1-، انظأأر الىلأأرع جأأيم8-1-2لالطأأالع علأأى نأأز املبأأدأ التأأوجيهي  (543)
 أعالو  
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، الأأأ   جأأأاء علأأأى أ   أأأال يف 8-1-2مشأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 
 ،(544)الأأدويل، دأأد أ أأار انتقأأادات أأياق التفأأوير التأأدرجيي للقأأانون 

من جهأة، وألن ا عأالن التىلسأأ ، مأن جهأة أ أر ، ال ميحأن أن 
 يُعترب غأ جامز إال يف  االت ا تثنامية 

ورغم املودف ال   أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة، فإنه  (5)
ال يبأدو أن تعليأل ا عالنأأات التىلسأأية يتماشأى مأأع حتار أة تتبعهأأا 

دولية، كما ال يبدو أنأه يلأب  اجأة يف املفلأ   الدول واملنظمات ال
وعنأأدما تتأأوغ الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة إعالنأأات تىلسأأأية، فإهنأأا 
تريد، عموماً، ا عراب عن مودىلها بشفن املعل ال   جيب إعفاؤو 
أل أأأأأد أ حأأأأأاد املعاحأأأأأدة أو أل أأأأأد املىلأأأأأاحيم املسأأأأأتخدمة يف نأأأأأز 

دىلهأأا حأأ ا  ولأأيس املعاحأأدة، وحأأي، علأأى العمأأود، تشأأرا أ أأباب مو 
ضأأرورياً، وال  أأ  حتحنأأاً، تقأأدمي شأأروا هلأأ و الشأأروا  ورأ  بعأأض 
األعضاء أن مدلول ا عالنات التىلسأية مأدلول غأامض يف أغلأب 
األ يأأان، ولأأ لك فأأإن بيأأان األ أأباب مأأن شأأفنه توضأأيح املأأأدلول  
ومأع ذلأأك، و سأأب الأأرأ  ذ  األغلبيأأة، رمأأي أنأأه ال داعأأي  دراج 

   (545)    لو كانت يف شحل جمرد توايةتواية هب ا املعل
 للتحفظات الضمني القبوه 2-8-1
مــا لــم تــنص المعاهــدة  لــى حكــم مخــالف، يُعتبــر لن  

الدولـة لو المنظمــة الدوليــة قــد قبلـ  الــتحفظ إ ا لــم تكــم قــد 
ـــــة  ـــــتحفظ خـــــاله الفتـــــرة الزمني ـــــدت ا تراضـــــا   لـــــى هـــــذا ال لب

 .13-6-2المنصوص  لي ا في المبدل التوجي ي 
 التعلي 

تحملة للمبدأ التوجيهي  1-8-2ُيشّحل املبدأ التوجيهي  (1)
،  يأأأأث إنأأأأه حيأأأأدد الشأأأأروط الأأأأ  يُعتأأأأرب ووجبهأأأأا دبأأأأواًل (546)2-8

التأأأأأأأوجيهي األ أأأأأأأأ )وحأأأأأأأو  أأأأأأأحوت الدولأأأأأأأة أو املنظمأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة للتحىلظ أ ُد شحَليت دبول التحىلظات املشار إليهما يف ذلك املبدأ 
التأأوجيهي احلأأايل القاعأأدة املنتأأوه عليهأأا  املتعادأأدة(  ويحأأّرر املبأأدأ

وإن   - 1986مأأأن اتىلاديأأأة فيينأأأا لعأأأاد  20مأأأن املأأأادة  5يف الىلقأأأرة 
 كان ذلك مع شيء من التعديل يف التياغة 

والتلة بني جواا التحىلظ وإبداء الدول واملنظمات الدولية  (2)
دبوهلأأأأا الضأأأأمر أو التأأأأريح للأأأأتحىلظ ال تتفلأأأأب توضأأأأيحاً يف الىلأأأأرع 

  بأأأا جراءات مأأأن دليأأأل املمار أأة   فهأأأي ختأأأّز   أأأار الأأأتحىلظ املتعلأأ
 والقبول واالعرتاض ال   تحون موضوع اجلزء الرابع من الدليل 

__________ 

 197-196، ه (الثأاين، اجمللد الثاين )اجلأزء 2006  وليةانظر  (544)
 ( 8-1-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 3( و)2)الىلقرتان )

ا عالنات التىلسأية؛ انظأر املبأدأ  األمر  تلف بالنسبة للردود على (545)
 أدناو  6-9-2التوجيهي 

لالطأأأأالع علأأأأى نأأأأز حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي والتعليأأأأ  عليأأأأه، انظأأأأر  (546)
   2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية

التحىلظأأأات علأأأى يف فتأأأو  حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة بشأأأفن و  (3)
، أكأأدت احملحمأأة ا بأأادة اجلماعيأأة واملعادبأأة عليهأأا جرميأأةاتىلاديأأة منأأع 

يفبأأأأأع  (547)"الضأأأأأمر للتحىلظأأأأأات اال أأأأأتخداد الحبأأأأأأ لإلدأأأأأرار"أن 
املمار أأة الدوليأأة الأأ  أاأأبحت أكثأأر مرونأأة فيمأأا يتعلأأ  بالتحىلظأأات 

املتعددة األطرا   وإذا كانت العادة دد جرت علأى  االتىلادياتعلى 
اعتبأأار القبأأول التأأريح حأأو التعبأأأ الو يأأد عأأن رضأأا الأأدول املتعادأأدة 

متجأاوااً عل بالىل، فإن ح ا احلل، ال   أابح (548)بالتحىلظاأل ر  
نظأأراً ملأأا ال ظتأأه احملحمأأة  فيمأأا يبأأدو، مل يعأأد عمليأأاً 1951يف عأأاد 

 يف بعض ح و االتىلاديات   (549)من مشاركة وا عة للغاية""
اللجنأأأأة اء أا أعضأأأأأرب عنهأأأأأارب اآلراء الأأأأ  أعأأأأأم تضأأأأأورغأأأأ (4)

االتىلاديأأأأأة املتعلقأأأأأة بقأأأأأانون روع أن مشأأأأأأمأأأأأ 10 ادةأاملأأأأأ أةاء منادشأأأأأأأ نأأأأأ
الأأأ    و  ،(550)1950 ادأعأأأ بريأأأريلج  ل  املعاحأأأدات الأأأ   طر أأأه 

إمحانيأأأأأأأة املوافقأأأأأأأة علأأأأأأأى علأأأأأأأى ، (551)در حمأأأأأأأدودأد، بقأأأأأأأأان يؤكأأأأأأأأكأأأأأأأ
  غ  لوتربا أأأأأأت وج   ح، فأأأأأأإن (552)التحىلظأأأأأأات بأأأأأأا درار الضأأأأأأمر

  (553)فيتزمأأوريس أدرجأأا أيضأأاً مبأأدأ القبأأول الضأأمر يف مشأأروعيهما
أنأأأأأأه يف النظأأأأأأاد التقليأأأأأأد   باملىلأأأأأأاجئ  فأأأأأأالوادعحأأأأأأ ا األمأأأأأأر لأأأأأأيس و 

 املعنيأون لإلمجاع، الأ   دافأع عنأه املقأررون ادااأون الثال أة األوامأل
لتىلأأأأأاد  مبأأأأأدأ القبأأأأأول الضأأأأأمر ضأأأأأرورياً  يُأَعأأأأأدقأأأأأانون املعاحأأأأأدات، ب

افأأأأرتاض غيأأأأاب يف مأأأأن الغمأأأأوض القأأأأانوين: مىلرطأأأأة الفأأأأول فأأأأرتات 
__________ 

(547) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  21أعالو(، ه  364)انظر احلاشية  

 ,P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظأر  (548)

Paris, Pedone, 1978, p. 104 :ويشأأأأ الحاتأأب إىل املؤلَّأأف التأأايل  D. 

Kappeler, Les réserves dans les traités internationaux, Verlag für Recht 

und Gesellschaft, Berlin, 1958, pp. 40–41  

(549) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  21أعالو(، ه  364)انظر احلاشية  

 ،1950/يونيأأأأأه  زيران 23، 53اجللسأأأأة ، اجمللأأأأأد األول، 1950  وليأأأأة (550)
املخأأأأأالف   وعأأأأأرض السأأأأأيد ادأأأأأور  الأأأأأرأ  84-41، الىلقأأأأأرات 95-92ه 

ضأأمناً، الأأتحىلظ ال ينبغأأي أن يىليأأد دبأأول الدولأأة الأأ   مىلأأادو أن جمأأرد  أأحوت 
حأأ ا غأأأ أن  ؛(67، الىلقأأرة 94 ه)املرجأأع نىلسأأه، ه بأأل ينبغأأي أن يىليأأد رفضأأ

 معزواًل رأياً الرأ   ل 

يتأأأأأو ى يف الوادأأأأأع  بريأأأأأريلالأأأأأ   وضأأأأعه  10مل يحأأأأن مشأأأأأروع املأأأأأادة  (551)
 الأأأة القبأأأول الضأأأمر، أ  احلالأأأة الأأأ  تقبأأأل فيهأأأا الدولأأأة جممأأأوع التحىلظأأأات  إال

ولالطأالع ودأت انضأمامها إىل املعاحأدة   ،املبداة على معاحدة، وال  هلا هبا علم
تقريأأأأأأرو األول عأأأأأأن دأأأأأأانون املعاحأأأأأأدات، انظأأأأأأر  ،10علأأأأأأى نأأأأأأز مشأأأأأأروع املأأأأأأادة 

  242-238، ه A/CN.4/23الو يقة ، اجمللد الثاين، 1950  ولية

( مأأن 6) انظأأر الىلقأأرة ؛ريتعلأأ  بأأالقبول املضأأمَ كأأان الوادأأع أن األمأأر   (552)
، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2008  وليأأأأأة، 8-2التعليأأأأأ  علأأأأأى املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 

  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين

 التقريأأأأر انظأأأأر مأأأأوجز مودأأأأف املقأأأأررين ادااأأأأني ومودأأأأف اللجنأأأأة يف (553)
األول عن دانون املعاحدات الأ   أعأدو السأأ مهىلأر  والأدوك، املقأرر ادأاه، 

، 67-66، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقأأأة ، اجمللأأأد الثأأأاين، 1962  وليأأأة
  (14الىلقرة )
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يف معاحأأأدة أن توااأأل لدولأأة طأأر  السأأحوت امل مأأن شأأفن، القبأأول
يعردأأل متأأأ الأأتحىلظ ويضأأع موضأأع الشأأك مركأأز الدولأأة املتحىلظأأة 

، بأل مأن شأفنه أيضأاً أن يعردأل د أول ىلرتة غأ حمأددةلدة حإااء املعا
  املعاحدة  يز النىلاذ ملدة من الزمن

لأأأأيس  رغم أن مبأأأأدأ القبأأأأول الضأأأأمربأأأأ، ويف ضأأأأوء ذلأأأأك (5)
ي أاملأأأرن" الأأأ   اعتمأأأدو فأأأ"لنظأأأاد يف إطأأأار ا ضأأأرورياً بأأأ ات القأأأدر

قأأانون املعاحأأدات، فإنأأه ب املعأأرهنايأأة املفأأا  املقأأرر ادأأاه الرابأأع 
تقريأرو  منأ  ا املبأدأ، أحوالدوك أدر السأ فقد حيتىلظ وزايا وفوامد  

  وفسر ذلأك (554)ي مشاريع املواد ال  ددمها إىل اللجنةأاألول، ف
 ذلك على النحو التايل:

الأ   نقرت أه، يأنعحس  "املأرن"يف إطأار النظأاد  ،]   [ أنه احيح   
نة لتحىلظ أبدته دولة أ ر  علأى العالدأات بأني حأاتني دبول أو رفض دولة معيّ 

 ملحأاً تحىلظ أمأراً الأاديأد وضأع  ال يحونالدولتني بوجه  اه، ومن مث، فروا 
أنأأه ومأأع ذلأأك، يبأأدو  نظأأاد القبأأول با مجأأاع يف عليأأه احلأأال  حأأوعلأأى غأأرار مأأا 

امتناعها عن إبداء  احمإىل  د بعيد، أن يحون لدولة،  ، املستتوبمن غأ
التمأأأأاد  يف مودىلهأأأأا الغأأأأامض إىل أجأأأأل غأأأأأ   ريأأأأةمال ظأأأأات علأأأأى اىلأأأأظ، 

   (555)عالداهتا بالدولة ال  أبدت التحىلظ إااء مسمى تقريباً 

ح باللجنأأة يف هنايأأة املفأأا  احلحأأم الأأ   أاأأ تواعتمأأد (6)
دون أن يثأأأأأأأأ ذلأأأأأأأك  20مأأأأأأأن املأأأأأأأادة  5فيمأأأأأأأا بعأأأأأأأد حأأأأأأأو الىلقأأأأأأأرة 
األمأأأأم املتحأأأأدة لقأأأأانون   وأ نأأأأاء مأأأأؤمتر (556)منادشأأأأات يف اللجنأأأأة

مأأأأأأأأأأن  5، مل تثأأأأأأأأأأر الىلقأأأأأأأأأأرة 1969-1968 لعأأأأأأأأأأامي املعاحأأأأأأأأأأدات
أ  إشأأأأأأأأحال واعتمأأأأأأأأدت بتعأأأأأأأديل وا أأأأأأأأد حأأأأأأأأو إدراج  20 املأأأأأأأادة
    (558)نز خمالف"ما مل تنز املعاحدة على " (557)العبارة

__________ 

يف تقريأأأأأرو األول )املرجأأأأأع  18مشأأأأأروع املأأأأأادة  مأأأأأن 3الىلقأأأأأرة  انظأأأأأر (554)
يف  ا ُتنسأأختودأأد  ((،17( إىل )14)، الىلقأأرات 68-66و 61 هنىلسأأه، 
، اجمللأد الثأاين، 1965  وليأة)يف تقريأرو الرابأع  19مشروع املأادة من  5الىلقرة 
 ( 54، ه Add.1-2و A/CN.4/177الو يقة 

، Add.1و A/CN.4/144الو يقأأأأأأأأة ، اجمللأأأأأأأأد الثأأأأأأأأاين، 1962  وليأأأأأأأأة (555)
  (15، الىلقرة )67 ه

، 1965متوا/يوليأأأه  2، 816اجللسأأأة ، األول، اجمللأأأد 1965  وليأأأة (556)
، …Imbert, Les réserves ؛ وانظأر أيضأاً 53-43، الىلقأرات 284-283ه 

  105ه ، أعالو( 548احلاشية املرجع امل كور )

( 11ة )الىلقأأر أدنأأاو حأأ ا الشأأفر مأأن احلحأأم، انظأأر معأأل خبتأأوه  (557)
 من التعلي  احلايل  

(، A/CONF.39/C.1/L.127التعأأديل الأأ   ددمتأأه الواليأأات املتحأأدة ) (558)
Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

first and second sessions, Vienna, 26 March–24 May 1968 and 9 April–22 

May 1969, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.5), p. 136 أمأا التعأديالن اآل أران  
 )أ أأأأأأأأأأأأرتاليا( 4 أأأأأأأأأأأأ   ا شأأأأأأأأأأأأارة إىل الىلقأأأأأأأأأأأأرة اللأأأأأأأأأأأأ ان كأأأأأأأأأأأأان مأأأأأأأأأأأأن شأأأأأأأأأأأأفهنما 

(A/CONF.39/C.1/L.166 ،136 ه، املرجع نىلسه ) 17اال تعاضة عن املادة و 
)ااأأأأاد اجلمهوريأأأأات  أشأأأأهر تعلأأأأه  أأأأتةة نأأأأل القريأَجأأأأاأأأأد مأأأأن بتأأأأيغة جديأأأأدة 

، (133 هاملرجأأأأع نىلسأأأأه،  ،A/CONF.39/C.1/L.115)ة( ياالشأأأأرتاكية السأأأأوفيات
  فإهنما إما مل يُعتمدا أو ُ حبا

قأأانون املعاحأأدات فيمأأا بأعمأأال اللجنأأة املتعلقأأة  تغأأأومل  (7)
إىل بأأني الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة أو فيمأأا بأأني املنظمأأات الدوليأأة 

  غأأأأأ أن اللجنأأأأة  ومل تفعأأأأن فيأأأأهمبأأأأدأ القبأأأأول الضأأأأمر  أأأأد كبأأأأأ 
دأأأررت أن تقأأأيس املنظمأأأات الدوليأأأة علأأأى الأأأدول فيمأأأا كانأأأت دأأأد 

أعقأاب انتقأادات وجهتهأا    ويف(559)يتعل  وسفلة القبول الضأمر
عن ذكأر أ  شأيء  [اجم]"أن ، دررت اللجنة (560)بعض الدول
 عأأأددبشأأأفن املشأأأاكل الأأأ  تنشأأأف عأأأن  20مأأأن املأأأادة  5يف الىلقأأأرة 

وجود أ  اعرتاض لىلرتة طويلة مأن جانأب املنظمأة الدوليأة"، لحأن 
دون أن يعر ذلك رفضأاً للمبأدأ القامأل بإمحانيأة نشأوء التزامأات "

  (561)املنظمأأة نتيجأة لسأألوكها  أ  فيمأأا يتعلأ  باملعاحأأدات"علأى 
الأ   اعتمدتأه  20مأن مشأروع املأادة  5الىلقرة تفابقت وبالتايل، 
مأن اتىلاديأة فيينأا  20مأن املأادة  5لىلقأرة مأع ا رفيأاً تفابقأاً اللجنة 
طُر أأأأت جمأأأأدداً أ نأأأأاء مأأأأؤمتر فيينأأأأا غأأأأأ أنأأأأه يف   (562)1969لعأأأأاد 
ا أأأأأتناداً إىل عأأأأأدة  ،ة علأأأأأى الأأأأأدولديأأأأأاس املنظمأأأأأات الدوليأأأأأ فحأأأأأرة

  (564)وإىل منادشات متعمقة (563)تعديالت هب ا املعل
__________ 

اللأأ ين اعتمأأدا يف القأأراءة  محأأرراً  20و 20انظأأر مشأأروعي املأأادتني  (559)
  113-111ه ، الثاين( ، اجمللد الثاين )اجلزء1977 ولية ، األوىل

الىلرع  املرف  الثاين، ،الثاين( ، اجمللد الثاين )اجلزء1981 ولية انظر  (560)
 12-الىلأأأأأأأرع ألأأأأأأأفو (، يةرو أأأأأأأالبياجلمهوريأأأأأأأة االشأأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية ال) 2-ألأأأأأأأف

)ااأأأأأأأاد  13-الىلأأأأأأأرع ألأأأأأأأفو (، ةوكرانيأأأأأأأاجلمهوريأأأأأأأة االشأأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية األ)
)جملأأأأأأأس التعاضأأأأأأأد  1-الىلأأأأأأأرع جأأأأأأأيمو اجلمهوريأأأأأأأات االشأأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية(، 

اشأر، املأوجز الأ   ددمأه املقأرر ادأاه يف تقريأرو الع انظأر أيضأاً و  ؛االدتتاد (
، Add.1و A/CN.4/341الو يقأأأأة ، األول( ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء1981 وليأأأأة 
  75، الىلقرة 61ه 
( 6) ةالىلقأأأر  ،51 ه، (اجلأأأزء الثأأاين)، اجمللأأأد الثأأاين 1982 وليأأة  (561)

  20من التعلي  على مشروع املادة 
  50 ه، نىلسه املرجع (562)
 شأهراً  18ل جأ،  يث ادرت أت أA/CONF.129/C.1/L.18التني ) (563)
(، A/CONF.129/C.1/L.33سر  على الدول واملنظمات الدولية(، والنمسا )لي

 Official Records of the، (A/CONF.129/C.1/L.35والأأرأس األ ضأأر )

United Nations Conference on the Law of Treaties between States and 

International Organizations or between International Organizations, 

Vienna, 18 February–21 March 1986, vol. II, Documents of the 

Conference (A/CONF.129/16/Add.1, United Nations publication. Sales 

No. E.94.V.5), p. 70, para. 70 (a), (c) and (d) ًالتعأديل املقأدد    انظأر أيضأا
يف هنايأأأة املفأأأا ،   أأأحبهالأأأ   مت (، و A/CONF.129/C.1/L.32مأأأن أ أأأرتاليا )

  (()ب70أدق )املرجع نىلسه، الىلقرة  لحنه كان يقرتا  الً 
 Official Records of the United Nations Conference onانظأر  (564)

the Law of Treaties between States and International Organizations or 

between International Organizations, Vienna, 18 February–21 March 

1986, vol. I, Summary records of the plenary meetings and of the 

meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.129/16, United 

Nations publication. Sales No. E.94.V.5), 12th to 14th meetings, 27 and 

28 February 1986, pp. 99–119  
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اللجنأة منأ  اعتمادحأا املبأدأ  اخت تهل   ومتشياً مع املودف ا (8)
 2)د( مأأن املأأادة 1)الأأ   يستنسأأخ أ حأأاد الىلقأأرة  1-1التأأوجيهي 

أن تأدرج  ارتفت اللجنة من الضأرور (، 1986من اتىلادية فيينا لعاد 
مأأن  20مأأن املأأادة  5يعحأأس الىلقأأرة مبأأدأً توجيهيأأاً  دليأأل املمار أأة يف

حأأأأأ ا احلحأأأأأم ال ميحأأأأأن  اأأأأأيغة  غأأأأأأ أن 1986لعأأأأأاد  فيينأأأأأا اتىلاديأأأأأة
ا تنسأأا ها  رفيأأاً ألهنأأا ايأأل إىل فقأأرات أ أأر  مأأن املأأادة ال محأأان 

التحىلظأأات ودبوهلأأا واالعأأرتاض عليهأأا مأأن  بتأأوغهلأأا يف اجلأأزء املتعلأأ  
مأأأأأن  5الأأأأأوارد ذكرمهأأأأأا يف الىلقأأأأأرة  4و 2لىلقرتأأأأأان ؛ فادليأأأأأل املمار أأأأأة

ال تتعلقأان بأإجراء اأوغ التحىلظأات وإنأا بالشأروط الأالاد  20 املادة
أ  الشأأأأروط الأأأأ  حأأأأي الامأأأأة لحأأأأي  -توافرحأأأأا لحأأأأي تأأأأؤيت مىلعوهلأأأأا 

 1"توضأأأع" التحىلظأأأات بأأأاملعل الأأأوارد يف العبأأأارة اال أأأتهاللية للىلقأأأرة 
ا جتأأدر ا شأأارة إليأأه حنأأا حأأو أن مأأن اتىلأأادي  فيينأأا  ومأأ 21مأأن املأأادة 
تتفلأب القبأول با مجأاع بالنسأبة للتحىلظأات  20من املادة  2الىلقرة 

على معاحدات معينة؛ وحي مسفلة جيأر  تناوهلأا، مأن منظأور إجرامأي 
 أدناو  2-8-2ار ، يف املبدأ التوجيهي 

 13-6-2با ضافة إىل ذلك، جيعأل اعتمأاد املبأدأ التأوجيهي  (9)
مأأأأن غأأأأأ الضأأأأرور  أن ُتحأأأأرَّر يف املبأأأأدأ  (565))مهلأأأأة اأأأأوغ االعأأأأرتاض(

الشأأأأأأروط احملأأأأأأددَّة املتعلقأأأأأأة باال تتأأأأأأاه الأأأأأأزمر  1-8-2التأأأأأأوجيهي 
  لأأ ا فقأأد ارتُ أأي أن يُحتىلأأى يف (566)20مأأن املأأادة  5الأأواردة يف الىلقأأرة 

  13-6-2ح ا املبدأ التوجيهي با  الة إىل املبدأ التوجيهي 
جنة أن ح و التأيغة هلأا با ضأافة إىل ذلأك ومن رأ  الل (10)

بشحل واضح التىلاعأل القأامم بأني القبأول )الضأمر(  ُترباميزة أهنا 
  (567)فأأاالعرتاض يسأأتبعد القبأأول والعحأأس اأأحيح -واالعأأرتاض 

، أعأأأأرب حتثأأأأل فرنسأأأأا عأأأأن حأأأأ و 1968وأ نأأأأاء مأأأأؤمتر فيينأأأأا لعأأأأاد 
 الىلحرة بالعبارات التالية:

ني لىلحأأرة وا أأدة  فالدولأأة الأأ  تقبأأل اىلظأأاً يشأأحل القبأأول واالعأأرتاض وجهأأ
 تقأأأأدد اعرتاضأأأأاً االعأأأأرتاض عليأأأأه؛ والدولأأأة الأأأأ   قهأأأا يف تتخلأأأى بأأأأ لك عأأأأن 

  (568)تحىلظالتعرب ب لك عن رفضها دبول 
__________ 

حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي والتعليأأأأ  عليأأأأه، انظأأأأر  لالطأأأأالع علأأأأى نأأأأز (565)
  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية

املعاحدة على نز خمالف،  ، وما مل تنز4و 2ألغراض الىلقرتني " (566)
إذا مل تحأأن دأأد أ أأأارت يعتأأرب أن الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة دأأد دبلأأت الأأتحىلظ 

انقضأأاء فأأرتة ا أأر عشأأر شأأهراً علأأى إشأأعارحا بأأالتحىلظ، أو اعرتاضأأاً عليأأه دبأأل 
 " *   تاريخ إعراهبا عن الرضا باالرتباط باملعاحدة، أيهما يقع ال قاً 

 :D. Müller, "Convention de Vienne de 1969: Article 20انظأأر  (567)

acceptation des réserves et objections aux réserves", in O. Corten and P. Klein 

(eds.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article 

par article, Brussels, Bruylant, 2006, vol. I, , pp. 822–823, para. 49  

 Official Records of the United Nations Conference onانظأر  (568)

the Law of Treaties, first session, Vienna, 26 March–24 May 1968, 

Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, 

Sales No. E.68.V.7), 22nd meeting, 11 April 1968, p. 116, para. 14  

وتسأأاءلت اللجنأأة مأأع ذلأأك عأأن جأأدو  اال تىلأأاك، يف  (11)
، بعبأأأأأارة "مأأأأأا مل تأأأأأنز املعاحأأأأأدة علأأأأأى 1-8-2املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
مأن  20من املأادة  5ال  ورد ما ميا لها يف الىلقرة  حم خمالف"، 

اتىلأأادي  فيينأأا  فهأأ ا الشأأرط، الأأ   حأأو بأأديهي ألن مجيأأع القواعأأد 
، (569)املنتوه عليها يف اتىلادي  فيينا هلأا طأابع تحميلأي وطأوعي

يبأأدو فضأأاًل عأأن ذلأأك تحأأراراً لإلشأأارة الأأواردة يف املبأأدأ التأأوجيهي 
 5األعمأأاُل التحضأأأية للىلقأأرة الأأ  يأأربر إدراَجهأأا فيأأه  2-6-13

  ولأ ن ا تلىلأت (570)1969مأن اتىلاديأة فيينأا لعأاد  20مأن املأادة 
مأن املىليأد التأ كأ  أنأهاآلراء يف اللجنة إال أن حأ و األ أأة ارتأفت 

تنفبأ   1-8-2بفن القاعدة املنتوه عليهأا يف املبأدأ التأوجيهي 
 "ما مل تنز املعاحدة على  حم خمالف" 

 باإلجماع التحفظات قبوه 2-8-2
فــي حالـــة الـــتحفظ الـــذي يتطلــب قبـــوال  إجما يـــا  مـــم  

بعـــــض لو كـــــل الـــــدوه لو المنظمـــــات الدوليـــــة األطـــــراف فـــــي 
المعاهـدة لو التـي يحــق ل ـا لن تصــبم لطرافـا  في ــا، يكـون هــذا 

 القبوه ن ائيا  متى تحقق.
 التعلي 

األجأأأل الأأأ   ميحأأأن فيأأأه للأأأدول أو املنظمأأأات الدوليأأأة الأأأ   (1)
حي  هلا أن تتبح أطرافاً يف املعاحأدة أن تقبأل اىلظأاً دبأوالً ضأمنياً حأو 
أجأأل  ضأأع لقيأأد إضأأايف عنأأدما يحأأون القبأأول با مجأأاع ضأأرورياً لحأأي 

  2-8-2يتسل إدرار التحىلظ  وح ا القيد وارد يف املبدأ التوجيهي 
مأأأأأأأن  20مأأأأأأأن املأأأأأأأادة  5يبأأأأأأأدو للوحلأأأأأأأة األوىل أن الىلقأأأأأأأرة  (2)

عأأر أن القاعأأدة العامأأة تنفبأأ  عنأأدما يحأأون ا مجأأاع اتىلأأادي  فيينأأا ت
الأ   20مأن املأادة  2تشأ اأرا ة إىل الىلقأرة  5مفلوباً: إن الىلقرة 

تشأأرتط دبأأول الأأتحىلظ مأأن جانأأب مجيأأع األطأأرا  يف معاحأأدة ذات 
مشاركة حمدودة  لحن تىلسأاً كه ا دد تحون له نتأامج غأأ معقولأة  

املؤحلأأأة ألن تتأأأبح أطرافأأأاً يف فالسأأأماا للأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة 
املعاحأأأأدة، ولحنهأأأأا مل تحأأأأن دأأأأد أبأأأأدت بعأأأأُد موافقتهأأأأا علأأأأى التقيأأأأد 
باملعاحأأأأدة ودأأأأت اأأأأوغ الأأأأتحىلظ، بأأأأفن تبأأأأد  اعرتاضأأأأاً يأأأأود تتأأأأبح 
أطرافأأأاً يف املعاحأأأدة )ولأأأو كأأأان حأأأ ا التأأأاريخ ال قأأأاً لتأأأاريخ ا شأأأعار 

ىلظأأة، بأأاالعرتاض( دأأد تحأأون لأأه   أأار بالغأأة الضأأرر علأأى الدولأأة املتح
وبشأأأأحل أعأأأأم علأأأأى ا أأأأتقرار العالدأأأأات التعاحديأأأأة  ويف مثأأأأل حأأأأ ا 
السأأيناريو، يحأأون مأأن املسأأتحيل افأأرتاض موافقأأة الدولأأة املودعأأة علأأى 

__________ 

ات حتا لأة علأى نىلأس املسأفلة، انظأر، علأى  أبيل لالطالع على تعليقأ (569)
 1-5-2ملبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي ا( مأأأأأأن التعليأأأأأ  علأأأأأأى 16( و)15املثأأأأأال، الىلقأأأأأأرتني )

مأن اتىلاديأة  22مأن املأادة  1ستنسخ أ حاد الىلقأرة ي) حب التحىلظات( ال   
  86ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2003  ولية، 1986فيينا لعاد 

، 13-6-2( مأأأأن التعليأأأأ  علأأأأى املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 7انظأأأأر الىلقأأأأرة ) (570)
  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية
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معاحأأأأدة ذات مشأأأأاركة حمأأأأدودة، ولحنهأأأأا ليسأأأأت طرفأأأأاً فيهأأأأا، عنأأأأد 
شأأهراً، األمأأأر الأأ   دأأأد يأأؤد  إىل عردلأأأة القبأأأول  12انقضأأاء أجأأأل 

لدولأة دأد اعرتضأت اعرتاضأاً رمسيأاً علأى با مجاع،  أ  إن مل تحأن ا
مأأأأأأن  5الأأأأأتحىلظ  وعليأأأأأأه فأأأأأأإن تفبيأأأأأأ  االفأأأأأرتاض الأأأأأأوارد يف الىلقأأأأأأرة 

مأأأن شأأأفنه أن حيأأأدث أ أأأراً معاكسأأأاً متامأأأاً لأل أأأر املنشأأأود،  20 املأأأادة
وحأأأأو أن اقيأأأأ  اال أأأأتقرار السأأأأريع يف العالدأأأأات التعاحديأأأأة ويف  أال

 نسبة إىل املعاحدة مركز الدولة أو املنظمة الدولية املتحىلظة بال
 18ودأأأد عأأأاجل والأأأدوك حأأأ ا املشأأأحل يف مشأأأروع املأأأادة  (3)

تقريأأأأرو األول  يأأأأث ميأأأأز بوضأأأأوا بأأأأني القبأأأأول الضأأأأمر  الأأأأوارد يف
املعاحأأدات املتعأأددة األطأأرا  )اداضأأعة   الأأةوالقبأأول املضأأمر يف 

واملعاحأأأأأأدات احملأأأأأأدودة األطأأأأأأأرا   ، مأأأأأأن جهأأأأأأة،املأأأأأأرن"("للنظأأأأأأاد 
  وتأأنز ، مأأن اجلهأأة األ أأر ليأأد  لإلمجأأاع()اداضأأعة للنظأأاد التق

 على ما يلي: ذاك)ج( من مشروع املادة 3الىلقرة 
تأبح طرفأاً يف معاحأدة تتحتسأب احلأ  يف أن  دولأةبتدد  يىلرتض 

 تقبل هب ا التحىلظ: أهنابالىلعل أ د التحىلظات  [(571)]أن اي  بعد

نىلأ ت الىلعأل يف  الة املعاحدة احملأدودة األطأرا ، إذا  ‘1‘ 
 أن تتبح طرفاً يف املعاحدة؛لتمحينها من  الضرورية األفعالأو 

نىلأ ت الىلعأل يف  الة املعاحدة املتعأددة األطأرا ، إذا  ‘2‘ 
شأأأأعر ألن تتأأأأبح طرفأأأأاً يف املعاحأأأأدة دون أن تُ  لتفحيلهأأأأا الضأأأأرورية أو األفعأأأأال

    (572)باعرتاضها على التحىلظ
كأأأأأأأأأأ لك، يف معأأأأأأأأأأرض ا شأأأأأأأأأأارة إىل والأأأأأأأأأأدوك  وال أأأأأأأأأأظ  (4)

 يأأأأث يظأأأأل ا مجأأأأاع حأأأأو ‘ 1‘)ج(3الأأأأوارد يف الىلقأأأأرة السأأأأيناريو 
 أأأر عشأأأر شأأأهراً أجأأأاًل مرنأأأاً بالنسأأأبة ل أجأأأل االعتأأأجَ  أنّ القاعأأأدة، 

غأأأأ حتحأأأن يف  الأأأة " للأأأدول الأأأ  ليسأأأت بعأأأد أطرافأأأاً يف املعاحأأأدة
تأأأف ر يف اختأأأاذ دأأأرار يف تلأأأك الاملعاحأأأدات احملأأأدودة األطأأأرا ، ألن 

بالنسبة لحافأة الأدول  غأ حمسود املتحىلظةمركز الدولة جيعل احلالة 
   (573)"يف املعاحدة املشاركة

ويسأأأأتتبع ذلأأأأك أنأأأأه يف مجيأأأأع احلأأأأاالت الأأأأ  يحأأأأون فيهأأأأا  (5)
ة الأأ  يأألدولأأة أو املنظمأأة الدوللأأيس بإمحأأان اا مجأأاع حأأو القاعأأدة، 

 أأب  علأأى اىلأأظ اعرتاضأأاً اأأحيحاً تنضأأم إىل املعاحأأدة أن تعأأرتض 
، الأأأأدول واملنظمأأأأات الدوليأأأأة األطأأأأرا  يف املعاحأأأأدة مجيأأأأعدبلتأأأأه أن 

وذلأأأك بعأأأأد انقضأأأاء فأأأأرتة اال أأأر عشأأأأر شأأأهراً التاليأأأأة لتأأأاريخ تلقيهأأأأا 
  غأأ أن حأ ا ال يعأر أن حأ و الدولأة أو املنظمأة ا  فار بالتحىلظ

كأل مأا يف األمأر أنأه   :االعأرتاض علأى الأتحىلظ من متاماً  اردالدولية 
__________ 

ميحأن األنسب: إذا كان األجأل الأ    بال شك " حي"ادركلمة  (571)
مينأأع الدولأأأة ينتأأه بعأأد، فلأأأيس مثأأة  أأبب الأأتحىلظ مل اأأأوغ فيأأه االعأأرتاض بعأأد 

 ديدة من أن تعرتض املتعاددة اجل
  61، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقة ، اجمللد الثاين، 1962 ولية  (572)
  التعلي من  (16)الىلقرة ، 67ه املرجع نىلسه،  (573)

احملأأدد، بتأأىلتها دولأأة مؤحلأأة ألن  ذلأأك يف غضأأون األجأألجيأأوا هلأأا 
  لحأأأأن إذا مل تقأأأأم بتلأأأأك ادفأأأأوة مث (574)تتأأأأبح طرفأأأأاً يف املعاحأأأأدة

 تقبل التحىلظ انضمت إىل املعاحدة، فال يسعها إال أن 
ال يىلتأأأأأل يف احلأأأأأاالت الأأأأأ   2-8-2واملبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (6)

مُتنأأأع فيهأأأا دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة مأأأن االعأأأرتاض علأأأى اىلأأأظ ودأأأت 
 معاحدة  ويقتتأر حأ ا املبأدأ التأوجيهي علأى مال ظأة االنضماد إىل

أنه م  اققت الشروط ادااة احملددة يف املعاحدة يرت خ الأتحىلظ 
 املعر وال جيوا وضعه موضع التساؤل عن طري  االعرتاض 

با شأأأأأأأارة إىل "بعأأأأأأأض" الأأأأأأأدول أو املنظمأأأأأأأات  ويُقتأأأأأأأد (7)
علأى أطأرا   ال  يقتتر فيها شرط القبأولالدولية مشول احلاالت 

معّينأأأأة  وميحأأأأن أن يحأأأأون احلأأأأال كأأأأ لك، علأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال، إذا 
معاحدة  نشاء منفقة  الية من األ ألحة النوويأة إدأراَر  أ َضعت

التحىلظات لقبول مجيع الأدول احلأامزة أل ألحة نوويأة األطأرا  يف 
املعاحأأدة؛ فاالنضأأماد الال أأ  لقأأوة نوويأأة جديأأدة لأأيس مأأن شأأفنه 

 داً اىلظاً ادر على ذلك النحو أن يفرا للبحث جمد
 للتحفظ الصريم القبوه 2-8-3
يجوز للدولة لو للمنظمة الدولية لن تقبل صراحة، في  

 لي وق ، التحفظ الذي تصوغ   ولة لو منظمة  ولية لخرى.
 التعلي 

دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ، "حتأأأأأا ال شأأأأأك يف اأأأأأحته القأأأأأول بأأأأأفن  (1)
 تقريبأأاً علأأى الأأدواد  الأأة املعاحأأدات املتعأأددة األطأأرا ، يحأأون يف

أن يحأأون مأأن غأأأ أن حأأ ا ال مينأأع   (575)ضأأمنياً"أو  مضأأمراً دبأأواًل 
من أنه حيدث أ ياناً أن تعرب الدولأة اأرا ة عأن القبول ارحياً و 
  دبوهلا التحىلظ

__________ 

 فيمأأا يتعلأأ  بأأاأل ر احملأأدود ملثأأل حأأ ا االعأأرتاض، انظأأر الىلقأأرة الىلرعيأأة )أ( (574)
، اجمللأأأأد الثأأأأاين 2008  وليأأأأةوالتعليأأأأ  عليأأأأه،  5-6-2مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 

  2-الىلرع جيم الىلتل السادس،(، الثاين)اجلزء 

(575) D. W. Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?”, 

Australian Yearbook of International Law, vol. 16 (1995), p. 120   وانظر
 F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations بنىلس املعل أيضاً 

to Multilateral Treaties, The Hague, T.M.C. Asser Institute, Swedish 

Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5 

(1988), p. 124; L. Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights 

Treaties: Ratify and Ruin?, Dordrecht/Boston/London, Martinus 

Nijhoff, 1994 , p. 46; R. Riquelme Cortado, Las reservas a los 

tratados: Lagunas y ambigüedades del régimen de Viena, Universidad 

de Murcia, 2004, pp. 211 et seq.؛ وMüller 567، املرجع امل كور )احلاشية 
  27، الىلقرة 813-812 أعالو(، ه
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 20 مأأن املأأادة 5الىلقأأرة املىلرتضأأة يف قرينأأة الوال مينأأع وجأأود  (2)
مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة بتاتأأأاً مأأأن أن تعأأأرب 

حمأأاًل    ودأأد يبأأدو األمأأرملأأا اأأي  مأأن اىلظأأاتاأأرا ة عأأن دبوهلأأا 
اجلأأأأواا يسأأأأتويف فيهأأأأا الأأأأتحىلظ شأأأأروط  ال يف احلأأأأاالت الأأأأ  للنظأأأأر

  (576)من اتىلادي  فيينا 19املنتوه عليها يف املادة 
جيأأأوا أن يأأأتم القبأأأول  ،ولالعأأأرتاض و الفأأأاً للأأأتحىلظ نىلسأأأه (3)

التأأأأأريح يف أ  ودأأأأأت  ولأأأأأيس يف ذلأأأأأك أ  عيأأأأأب بالنسأأأأأبة للدولأأأأأة 
 تعأأأأرب عأأأأن دبوهلأأأأاال ألن الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة الأأأأ   ةاملتحىلظأأأأ
عترب يف مجيأأأأأأأع األ أأأأأأأوال يف  حأأأأأأأم الدولأأأأأأأة للأأأأأأأتحىلظ  أأأأأأأتُ  التأأأأأأأريح

 اال أر عشأرأجأل  انقضأاءاملنظمة الدولية ال  دبلت التحىلظ عند  أو
مأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا  20مأأأن املأأأادة  5نتأأأوه عليأأأه يف الىلقأأرة شأأهراً امل

  القانونية النتامج 1-8-2ال  يستخلز منها املبدأ التوجيهي و 
الدولأأأة أو املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  اعرتضأأأت يف السأأأاب  و أأأ   (4)

علأأأى الأأأتحىلظ تظأأأل  أأأرة يف دبولأأأه فيمأأأا بعأأأد دبأأأوالً اأأأرحياً )أو ضأأأمنياً 
يف الوادأأأأأع  يعأأأأأادلوحأأأأأ ا مأأأأأا   (577)بسأأأأأحب اعرتاضأأأأأها( يف أ  ودأأأأأت

   (578)السحب الحامل لالعرتاض ال   حيدث   اراً حتا لة آل ار القبول
، فأأأأأإن الوا أأأأعة، ورغأأأأم حأأأأ و ا محانيأأأأأات علأأأأى أيأأأأة  أأأأأالو  (5)

  وال نقأأأف إال حتار أأأة الأأأدول يف جمأأأال القبأأأول التأأأريح منعدمأأأة عمليأأأاً 
 ن مشاكل أمثلة معزولة جداً وبعضها ال  لو مع ذلك م ةعلى بضع

دبأأول مجهوريأأة  (579)ومأأن األمثلأأة الأأ  كثأأأاً مأأا  أأادها الىلقأأه (6)
 1979شأأأباط/فرباير  7أملانيأأأا االااديأأأة للأأأتحىلظ الىلرنسأأأي املبلأأأ  يف 

  1931 دأانون مو أد للشأيحات لعأادال  تنز على تىلادية االعلى 
د تف ر أ ا دأة حأة الىلرنسيأغأ أنه تنبغي ا شارة إىل أن اىلظ اجلمهوري

ى االتىلاديأة أن تاريخ انضماد فرنسأا إلأأة مأ ن 40د على أا يزيأمل اوغه
تأأالء أن مجهوريأأة أملانيأأا االااديأأة  (580)املعنيأأة  ويوضأأح بأأالغ أملانيأأا

__________ 

  1-8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 2الو الىلقرة )انظر أع (576)

) أأأأأأأأحب االعرتاضأأأأأأأأات علأأأأأأأأى  1-7-2انظأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي  (577)
الىلتل (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  وليةالتحىلظات( والتعلي  عليه، 

  2-السادس، الىلرع جيم
)أ أأأأأأر  أأأأأأحب االعأأأأأأرتاض علأأأأأأى  4-7-2انظأأأأأأر املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  (578)

 والتعلي  عليه، املرجع نىلسه التحىلظ( 
(579) Horn, Reservations and Interpretative Declarations… املرجع ،

، املرجأأأأأأع Riquelme Cortado؛ و124 أعأأأأأأالو(، ه 575املأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأية 
  212أعالو(، ه  575امل كور )احلاشية 

، أ  بعأد مأا يزيأد علأى 1980شأباط/فرباير  20دد ح ا البالغ يف دُ  (580)
 ،األمني العاد لألمم املتحدة بالتحىلظ من ِدبل شعارا ا ر عشر شهراً من تاريخ 

"دأأأد اعتأأأرب  ، كأأأان الأأأتحىلظ الىلرنسأأأي )اجلديأأأد(ذلأأأك الودأأأت  ويف وديأأأع االتىلاديأأأة
مأن  20مأن املأادة  5على أ   ال من طر  أملانيا ووجأب مبأدأ الىلقأرة  "مقبوالً 

اتىلأأأأادي  فيينأأأأا  عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، كأأأأان األمأأأأني العأأأأاد دأأأأد اعتأأأأرب فعأأأأالً الأأأأتحىلظ 
 ، أ  بعد  ال ة أشهر من إيداعه 1979أيار/مايو  11الىلرنسي مقبوالً من  

غأ   (582)واضحاً ويشحل بالتايل دبوالً عليه  (581)اعرتاض لديها" "ال
 حمجهوريأأأأأة أملانيأأأأأا االااديأأأأأة ال يسأأأأأمالتأأأأأادر عأأأأأن بالغ الأأأأأأن نأأأأأز 
 (583)املتأأف ر اأأوغهد مأأا إذا كانأأت تقبأأل إيأأداع الأأتحىلظ رغأأم بتحديأأ

   (584)تقبلهما معاً  ، أونىلسه تقبل مضمون التحىلظ أو
ومنهأأأأا إعالنأأأأات  ،غأأأأأ أن مثأأأأة أمثلأأأأة أ أأأأر  أدأأأأل غموضأأأأاً  (7)

وبالغأأأأأات الواليأأأأأات املتحأأأأأدة األمريحيأأأأأة رداً علأأأأأى التحىلظأأأأأات الأأأأأ  
وااأأأأأأاد اجلمهوريأأأأأأات االشأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية  (585)بلغاريأأأأأأا اأأأأأأاغتها

مأأن اتىلاديأأة التسأأهيالت  21مأأن املأأادة  3و 2ورومانيأأا علأأى الىلقأأرتني 
الواليأات وال  أشارت فيها  ،1954اجلمركية املتعلقة بالسيا ة لعاد 

بوضأأأأأأأأوا إىل أهنأأأأأأأأا ال تعأأأأأأأأرتض علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ و التحىلظأأأأأأأأات  املتحأأأأأأأأدة 
ا تنأأأأو  تفبيأأأأ  وأوضأأأحت الواليأأأأات املتحأأأأدة عأأأأالوة علأأأى ذلأأأأك أهنأأأأ

املعاملأأأأأأأة باملثأأأأأأأل جتأأأأأأأاو كأأأأأأأل دولأأأأأأأة مأأأأأأأن الأأأأأأأدول يف إطأأأأأأأار الأأأأأأأتحىلظ 
وقتضأأأأى الىلقأأأأرة  أأأأال  أيأأأأةعلأأأأى حيأأأأ  هلأأأأا  وحأأأأ ا مأأأأا ،(586)املتحىلظأأأأة

 وينحأأو نىلأأس املنحأأى  (587)مأأن اتىلأأادي  فيينأأا 21)ب( مأأن املأأادة 1
 (588)بشفن اىلظ االاأاد السأوفيايت التادر عن يوغو الفياا عالن 

وحأأي  ،مأأن االتىلاديأأة 20مأأن املأأادة  7إىل الىلقأأرة حنأأه يشأأأ اأأرا ة ل
وبنأأأاء عليأأأه،   (589)بأأأالتفبي  املتبأأأادل للتحىلظأأأاتالىلقأأأرة الأأأ  تتعلأأأ  

التأأادرة عأأن الواليأأات املتحأأدة  ا عالنأأاتو أأ  لأأو كأأان الأأدافع إىل 
حأأأو احلأأأره علأأأى تفكيأأأد التفبيأأأ  املتبأأأادل للتحىلظأأأات  اويوغو أأأالفي

مأأأأأأأأن اتىلاديأأأأأأأأة  20املأأأأأأأأادة  مأأأأأأأأن 7حيأأأأأأأأيالن إىل الىلقأأأأأأأأرة أهنمأأأأأأأأا لأأأأأأأأ ا و 
__________ 

(581) Multilateral Treaties…  أعأأأأأأالو(، اأأأأأأت عنأأأأأأوان  533)احلاشأأأأأأية
“League of Nations Treaties” 5 ، احلاشية11، الىلتل  

عتأأأأأرب دأأأأأد دبلأأأأأت فأأأأأإن الدولأأأأأة تُ  مأأأأأا داد مل يُبأأأأأد اعأأأأأرتاضالوادأأأأأع أنأأأأأه  (582)
 فيينا  من اتىلادي  20من املادة  5التحىلظ  انظر الىلقرة 

اوغ اىلظأات ) 1-3-2املبدأ التوجيهي  املسفلة وانظر بشفن ح  (583)
، والتتأويب (الثأاين، اجمللد الثاين )اجلأزء 2001  وليةالتعلي  عليه، ( و متف رة
  241-236ه 
الىلقرة إىل عيب ا تخداد نىلس املتفلحات لتغفية الىلرضيتني يف  أشأَ  (584)
، اجمللد الثأاين )اجلأزء 2005  ولية، 2-6-2املبدأ التوجيهي  ( من التعلي  على2)

، 1-3-2املبأدأ التأأوجيهي ( مأن التعليأأ  علأى 23، ويف الىلقأرة )98-97ه (، الثأاين
  241ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية
 … Multilateral Treaties أحبت بلغاريأا حأ ا الأتحىلظ فيمأأا بعأد  انظأر  (585)
 ( 16)احلاشية  6-ألف-أعالو(، الىلتل احلاد  عشر 533احلاشية )
 ( 20و 19و 16)احلواشي  نىلسه املرجعانظر  (586)
، Müller انظأأأأأر، خبتأأأأأوه مسأأأأأفلة املعاملأأأأأة باملثأأأأأل يف التحىلظأأأأأات (587)

  38-30، الىلقرات 907-901 أعالو(، ه 567املرجع امل كور )احلاشية 
أعأأالو(، الىلتأأل  533احلاشأأية ) … Multilateral Treatiesانظأأر  (588)

  (20)احلاشية  6-ألف-احلاد  عشر
مأأأأأن اتىلاديأأأأأة التسأأأأأهيالت اجلمركيأأأأأة  20مأأأأأن املأأأأأادة  7تأأأأأنز الىلقأأأأأرة  (589)

التأأأادر الأأأدول املتعادأأأدة غأأأأ ملزمأأأة بتخويأأأل الدولأأأة "املتعلقأأأة بالسأأأيا ة علأأأى أن 
 ، حأاد موضأوع ذلأك الأتحىلظ"األاالمتيأااات املنتأوه عليهأا يف  ها التحىلظعن

  "شعر ب لك األمني العادوأن "كل دولة تلجف إىل ا تخداد ح ا احل  تُ 
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 اريح  قيقيتنيدبول   مع ذلك  ال نشحاليا م، فإهن1954 عاد
التأأادرة عأأن علأأى ا عالنأأات  ا  ويتأأدق حأأ ا أيضأأاً مأأجأأدال فيه ال

بشأأأفن اىلظأأأات رومانيأأأا واالاأأأاد السأأأوفيايت علأأأى الواليأأأات املتحأأأدة 
الأأأأ  تفأأأأاب  تقريبأأأأاً و  ،(590)1949اتىلاديأأأأة السأأأأأ علأأأأى الفأأأأرق لعأأأأاد 

نات الواليات املتحدة بشفن اتىلادية التسهيالت اجلمركية املتعلقة إعال
  حمأأأأاً ال تتضأأأأمن  1949 عأأأأاد بالسأأأأيا ة وذلأأأأك رغأأأأم أن اتىلاديأأأأة

  (591)1954 عاد من اتىلادية 20 من املادة 7للىلقرة  حتا الً 
ال بشأأفن القبأأول التأأريح،  ذات داللأأةويف غيأأاب حتار أأة  (8)

إىل أ حأاد اتىلأادي  فيينأا بشأحل  تأر  تقريبأاً الرجأوع  مناه مأن
 بتأوغوأعماهلما التحضأأية ال أتخاله املبأادئ والقواعأد املتعلقأة 

 القبول التريح وا جراءات ال  تفب  عليه 
  الصريم للقبوه الكتابي الشكل 2-8-4
 .كتابة   للتحفظ الصريم القبوه صوغ يجب 

 التعلي 
 مأأأأأأأن اتىلاديأأأأأأأة فيينأأأأأأأا 23مأأأأأأأن املأأأأأأأادة  1وقتضأأأأأأأى الىلقأأأأأأأرة  (1)

 :1986 لعاد
جيب أن يوضع التحىلظ والقبول التريح بالتحىلظ واالعرتاض على  

الأأتحىلظ كتابأأة، وأن يبلأأ  إىل الأأدول املتعادأأدة واملنظمأأات املتعادأأدة وإىل الأأدول 
 األ ر  واملنظمات الدولية األ ر  ال  حي  هلا أن تتبح أطرافاً يف املعاحدة 

يف التعليأأأ  حأأأم للأأأت األعمأأال التحضأأأأية هلأأ ا احلودأأد  ُ  (2)
ل ا و  ؛(592)5-1-2و 1-1-2ني يمشروعي املبدأين التوجيهعلى 

بفن تحرار ذلك العرض العاد، فيما عدا الت كأ ليس من الضرور  
يف  مسفلة شحل دبول التحىلظات وإجراءاته مل يتم تناوهلا إال عرضاً 

  1969أ ناء اياغة اتىلادية فيينا لعاد 

__________ 

أعأأالو(، الىلتأأل  533احلاشأأية ) … Multilateral Treatiesانظأأر  (590)
التأأأادرة عأأأن   أمأأأا ا عالنأأأات (18و 14)احلاشأأأيتان  1-بأأأاء-احلأأأاد  عشأأأر

بشفن التحىلظ الرو أي فهأي دفعأاً أدأل وضأو اً لحوهنأا تحتىلأي  وحولندااليونان 
 اأأأدرباأل حأأأاد الأأأ   نابا شأأأارة إىل أن احلحأأأومتني "ال تعتأأأربان أهنمأأأا ملزمتأأأ

، )املرجأأأأأع نىلسأأأأأهوذلأأأأأك فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  باالاأأأأأاد السأأأأأوفيايت"  ،الأأأأأتحىلظ بشأأأأأفهنا
  العرتاضك لك بادث بالقبول و   غأ أن ح ا األ ر ميحن أن حيَ (18 احلاشية

 1968 السأ علأى الفأرق لعأاد من اتىلادية 54من املادة  1تحتىلي الىلقرة  (591)
تسأوية املنااعأات دون املعنيأة ب 52باملأادة  بالنز على األ ر املتبادل للتحىلظ فيما يتعل 

 التحىلظ تقبل ال   إعالن هب ا املعل من جانب الدول أن تشرتط إادار
 (2)، الىلقأأرات 27-26ه (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2002 وليأأة  (592)
 الىلقأأرات ،37-35 هو  ،1-1-2املبأأدأ التأأوجيهي  التعليأأ  علأأىمأأن  (7)إىل 
، 41 كأ لك هو  ،5-1-2املبأدأ التأوجيهي  التعلي  علىمن  (11) إىل (5)

 أيضأأأاً   انظأأر 6-1-2املبأأدأ التأأأوجيهي  التعليأأ  علأأأىمأأأن  (4)و (3)الىلقرتأأان 
، 2-الىلتأل السأادس، الىلأرع جأيم(، الثأاين، اجمللأد الثأاين )اجلأزء 2008  ولية

  9-6-2التعلي  على املبدأ التوجيهي 

يضأع  ،(593)بالنسأبة لالعأرتاضوعلى غرار مأا عليأه األمأر  (3)
ح ا احلحم القبول التريح على نىلس مسأتو  الأتحىلظ نىلسأه فيمأا 
يتعلأأأ  وسأأأامل الشأأأحل الحتأأأايب وإبأأأالغ الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة 
املعنيأأأأأأأأأأة  ولأأأأأأأأأأنىلس األ أأأأأأأأأأباب الأأأأأأأأأأ  دأأأأأأأأأأدمت يف معأأأأأأأأأأرض تنأأأأأأأأأأاول 
االعرتاضأأات، يحىلأأي بالتأأايل، يف إطأأار "دليأأل املمار أأة"، مال ظأأة 

 ا جأأأأأراءات وا شأأأأارة علأأأأأى  أأأأأبيل التوضأأأأأيح يف حأأأأ ا االتسأأأأأاق يف
إىل الشأأحل الحتأأايب الأأ   يحتسأأيه  مشأأروع مبأأدأ تأأوجيهي مسأأتقل
 القبول التريح  ،(594)بالضرورة، بل واحم التعريف

مبأأأأدأ  4-8-2املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ورغأأأأم املظأأأأاحر، ال يعأأأأد  (4)
 فمجأأرد كأأون القبأأول اأأرحياً ال يعأأر ضأأمناً عأأن اللأأزود بتاتأأاً   اامأأداً 

تأأأأأنز عليأأأأأه  بالضأأأأأرورة أنأأأأأه دأأأأأد دأأأأأدد كتابأأأأأة  فالشأأأأأحل الحتأأأأأايب مل
مأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا والأأأأ  يسأأأأأ  23مأأأأن املأأأأادة  1فحسأأأأب الىلقأأأأرة 

علأأأأى حأأأأديها، بأأأأل إنأأأأه يىلأأأأرض  4-8-2مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 
أيضأأأأأأأاً احأأأأأأأم األمهيأأأأأأأة الأأأأأأأ  يحتسأأأأأأأيها القبأأأأأأأول يف النظأأأأأأأاد  نىلسأأأأأأأه
 توااحأأا مأأا يتعلأأ في ااأأة للتحىلظأأات علأأى املعاحأأدات، و  القأأانوين

املختلىلأأأأأأأأأة للمقأأأأأأأأأررين ادااأأأأأأأأأني  املقرت أأأأأأأأأاتو  ارحأأأأأأأأأا  ورغأأأأأأأأأم أن 
املعاحدات مل يسب  هلا أن اشرتطت ارا ة الشحل الحتايب  لقانون

للقبأأأأأأول التأأأأأأريح، فإنأأأأأأه يسأأأأأأتىلاد مأأأأأأن أعمأأأأأأاهلم أهنأأأأأأم دأبأأأأأأوا علأأأأأأى 
تشأرتط ححأ ا اشرتاط ددر معأني مأن الشأحلية أمأراً مقبأواًل  و  اعتبار

القبأأأأأول التأأأأأريح يف  ردأن يأأأأأدوك الأأأأأو ومشأأأأأاريع  مقرت أأأأأاتخمتلأأأأأف 
أ أأأر  مالممأأأة عنأأأد تتأأأدي  الدولأأأة  رمسيأأأةأو بأأأف  طريقأأأة  التأأأك

املعنيأأأأأأأة أو موافقتهأأأأأأأأا علأأأأأأأأى املعاحأأأأأأأدة، أو يف احلأأأأأأأأاالت األ أأأأأأأأر ، 
وحأأأأ ا مأأأا يتفلأأأب الحتابأأأأة يف مجيأأأع األ أأأأوال  ويف  رمسأأأي؛ بإشأأأعار

وشأأأأأأأأأحل  بأأأأأأأأأإجراءاتأعقأأأأأأأأأاب تبسأأأأأأأأأيط وتعأأأأأأأأأديل املأأأأأأأأأواد املتعلقأأأأأأأأأة 
والقبول التريح واالعرتاض، دررت اللجنة إدراج مسفلة  تحىلظاتال

)الأأأأأأأأ   20مأأأأأأأأن مشأأأأأأأأروع املأأأأأأأأادة  1الشأأأأأأأأحل الحتأأأأأأأأايب يف الىلقأأأأأأأأرة 
(  ومل تثأأأأأأر مواءمأأأأأأة األ حأأأأأأاد 23مأأأأأأن املأأأأأأادة  1الىلقأأأأأأرة  أاأأأأأأبحت

التحىلظأأأات  اأأأوغالسأأأارية علأأأى الشأأأحل الحتأأأايب وعلأأأى إجأأأراءات 
لجنأأأأة الا أأأأل واالعرتاضأأأأات والقبأأأأول التأأأأريح أ  منادشأأأأة  أأأأواء د

   يف مؤمتر فيينا أو
 القبوه الصريم صوغإجراءات  2-8-5
ـــــــة   ـــــــا ئ التوجي ي  4-1-2و 3-1-2تيـــــــري المب
 لى القبـوه الصـريم، مـع  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و

 مرا اة ما يقتضي  اختالف الحاه.

__________ 

 املرجع نىلسه  (593)
( 2والتعليأأ  عليأأه، وخبااأأة الىلقرتأأان ) 8-2انظأأر املبأأدأ التأأوجيهي  (594)
  نىلسه املرجع (،3و)
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 التعلي 
إىل  أأأأأأد مأأأأأأا نظأأأأأأأ املبأأأأأأدأ  5-8-2يعأأأأأأد املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  

بأأأأا جراءات السأأأأارية علأأأأى االعرتاضأأأأات املتعلأأأأ   9-6-2التأأأأوجيهي 
لجنأة الويسأتىلاد بوضأوا مأن أعمأال   (595)ويستند إىل نىلأس األ أباب

من اتىلاديأة فيينأا أن الأتحىلظ والقبأول  23ال  أفضت إىل اياغة املادة 
  (596)ختضع لنىلس دواعد ا شعار وا بالغأمور التريح واالعرتاض 

تأكيــد القبــوه الــذي يــتم قبــل تأكيــد  اشــترا دع  ــ 2-8-6
  سميا   التحفظ

إن قبــوه  ولــة لو منظمــة  وليــة قبــوال  صــريحا  لــتحفظ  
 1-2-2قبــــل تأكيــــد هــــذا الــــتحفظ وفقــــا  للمبــــدل التــــوجي ي 

 ييتلزع في حد  ات  تأكيدا . ال
 التعلي 

رغأأأم مأأأا يبأأأدو مأأأن عأأأدد وجأأأود أل  حتار أأأة للأأأدول فيمأأأا  (1)
التأأريح الأأ   يأأتم دبأأل تفكيأأد الأأتحىلظ فأأإن يتعلأأ  بتفكيأأد القبأأول 

تأنز بتأريح العبأارة  (597)من اتىلادي  فيينا 23من املادة  3الىلقرة 
 على ما يلي:

القبأول التأأريح للأأتحىلظ أو االعأأرتاض عليأأه ال حيتأأاج حأأو نىلسأأه إن  
 إىل تفكيد إذا أبد  دبل تفكيد ح ا التحىلظ 

يف معأرض  ويتعل  األمر حنا، كما  بقت أن أشارت اللجنأة (2)
، بقاعأأأأدة ميليهأأأأا املنفأأأأ  السأأأأليم يستنسأأأأخها (598)تفكيأأأأد االعرتاضأأأأات

 ويعّدهلا وفقاً ملنف  دليل املمار ة: 6-8-2املبدأ التوجيهي 
 ؛(599)تقتتر القاعدة على تفكيد القبول، وال تشأ إىل االعرتاضات -

__________ 

  نىلسه املرجع، 9-6-2انظر التعلي  على املبدأ التوجيهي  (595)
، اجمللأأد 1965 وليأة ، Rosenneرتاا السأيد انظأر بتأىلة  ااأة ادأ (596)

 16، 803اجمللأأأأأأأأأأأأأد األول، اجللسأأأأأأأأأأأأأة ، واملرجأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأه، 73ه الثأأأأأأأأأأأأأاين، 
   انظأأأأأأأر أيضأأأأأأأاً 56-30، الىلقأأأأأأأرات 199-197ه ، 1965 زيران/يونيأأأأأأأه 

مشأروع  التعليأ  علأىمأن ( 1الىلقأرة ) ،270ه ، اجمللد الثأاين، 1966 ولية 
 .Aانظأأأر  ،  ولالطأأأالع علأأأى مأأأوجز ألعمأأأال جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل73املأأأادة 

Pellet and W. Schabas, "Convention de Vienne de 1969: Article 23: 

procédure relative aux réserves", Commentary to article 23 (1969), in 

Corten and Klein (eds.), Les Conventions de Vienne... املرجأع املأ كور ،
  5، الىلقرة 974 أعالو(، ه 567)احلاشية 

بشأأأأأأأفن حأأأأأأأ ا الأأأأأأأنز، انظأأأأأأأر  التحضأأأأأأأأية باألعمأأأأأأأالفيمأأأأأأأا يتعلأأأأأأأ   (597)
، 2-الىلتأل السأادس، الىلأرع جأيم(، الثأاين، اجمللأد الثأاين )اجلأزء 2008  ولية

  11-6-2التعلي  على املبدأ التوجيهي 
 ( 3، الىلقرة )نىلسه املرجع (598)
)عأأأأأأأأدد( تفكيأأأأأأأأد االعرتاضأأأأأأأأات، انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ خبتأأأأأأأأوه مسأأأأأأأأفلة  (599)

)عدد لزود تفكيد االعرتاض التادر دبل تفكيد التحىلظ  11-6-2 التوجيهي
  نىلسه املرجعرمسياً( والتعلي  عليه، 

أبأأأأأأأأأد  دبأأأأأأأأأل تفكيأأأأأأأأأد وعوضأأأأأأأأأاً عأأأأأأأأأن إدراج اأأأأأأأأأيغة "إذا  -
 1-2-2إىل املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي "، ايأأأأأأأل القاعأأأأأأأدة الأأأأأأأتحىلظ حأأأأأأأ ا

)التفكيأأأأأأأأأأأد الرمسأأأأأأأأأأأي للتحىلظأأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأأ  تتأأأأأأأأأأأاغ عنأأأأأأأأأأأد التوديأأأأأأأأأأأع 
  (600)املعاحدة( على
مأأأأأأأأن املالمأأأأأأأأم أن يأأأأأأأأدرج يف دليأأأأأأأأل ال يبأأأأأأأأدو وباملقابأأأأأأأأل،  (3)

 يحأأون القبأأول التأأريح للتحىلظأأات بشأأفناملمار أأة مبأأدأ تأأوجيهي 
الأأ   عأأرتاض االتفكيأأد )لأأزود  12-6-2التأأوجيهي للمبأأدأ  نظأأأاً 

  (601)(باملعاحأأأدة االلتأأأزاددبأأأل ا عأأأراب عأأأن املوافقأأأة علأأأى يتأأأاغ 
القبأأأأأول السأأأأأاب  لإلعأأأأأراب عأأأأأن الرضأأأأأا باالرتبأأأأأاط  اأأأأأوغفىلرضأأأأأية 
نىلسأأأأأها  5فحسأأأأأب بتأأأأأيغة الىلقأأأأأرة  ةمسأأأأأتبعد تليسأأأأأباملعاحأأأأأدة 

القبأأأول  اأأأوغتتتأأأور ال الأأأ  و ، مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا 20املأأأادة  مأأأن
بأأأأأأأأأل  ،(602)مأأأأأأأأن جانأأأأأأأأأب دولأأأأأأأأة أو منظمأأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأة متعادأأأأأأأأأدة إال
 يف الوادأأأعيتأأأعب عمليأأأاً تتأأأور دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة تبأأأد   هإنأأأ

دبأأأأأواًل مأأأأأن حأأأأأ ا القبيأأأأأل  وأيأأأأأاً كأأأأأان األمأأأأأر، فأأأأأإن حأأأأأ و املمار أأأأأة 
( يتعأأأأأني ٍس للتحىلظأأأأأاتالتمأأأأأاتحأأأأأون وثابأأأأأة مأأأأأن شأأأأأفهنا أن  )الأأأأأ 
وحأأأأأأي ال تىلأأأأأأي بأأأأأأالغرض الأأأأأأ   ختدمأأأأأأه  ،عأأأأأأدد تشأأأأأأجيعها  تمأأأأأأاً 

وجأأأأأه مسأأأأأبقاً إىل الأأأأأدول امل "التنبيأأأأأه"أ   "،االعرتاضأأأأأات الوداميأأأأأة"
اىلظأأأات غأأأأ مقبولأأأة لأأأد   اأأأوغواملنظمأأأات الدوليأأأة الأأأ  تنأأأو  

 الدولة املعرتضة 
 لمنظمة  ولية المُنشئةالتحفظ  لى الوثيقة  قبوه 2-8-7
إ ا كانــــ  المعاهـــــدة وثيقـــــة ُمنشـــــئة لمنظمـــــة  وليـــــة،  

لــم تــنص المعاهــدة  لــى حكــم مخــالف، ييــتلزع الــتحفظ  ومــا
 المختص في تلر المنظمة.قبوه الج از 

 التعلي 
، ودأأأد فيينأأأا  مأأأن اتىلأأأادي 20مأأأن املأأأادة  3لىلقأأأرة تأأأنز ا (1)

 :وردت ب ات التياغة يف كال االتىلاديتني، على ما يلي
 ينمأأا تشأأأحل املعاحأأأدة و يقأأأة منشأأأ ة ملنظمأأأة دوليأأأة، ومأأأا مل تأأأنز  

املخأتز املعاحدة على  حم خمالف، فإن الأتحىلظ يسأتلزد أن يقبأل بأه اجلهأاا 
 يف تلك املنظمة 

__________ 

"إذا اي  التحىلظ عند التوديع على معاحدة رحنأاً بالتتأدي  عليهأا  (600)
لدولأأة أو املنظمأأة أو بإدرارحأأا رمسيأأاً أو بقبوهلأأا أو باملوافقأأة عليهأأا، وجأأب علأأى ا

الدوليأأة املتحىلظأأة أن تؤكأأد حأأ ا الأأتحىلظ رمسيأأاً عنأأد إعراهبأأا عأأن موافقتهأأا علأأى 
االلتأأزاد باملعاحأأدة  ويف حأأ و احلالأأة، يُعتأأرب الأأتحىلظ مقأأدماً يف تأأاريخ تفكيأأدو"؛ 

، اجمللأد 2001  وليأةولالطالع على التعلي  على ح ا املبدأ التأوجيهي، انظأر 
  234-230ه ، التتويبو  (الثاينالثاين )اجلزء 

، 2008  وليأأأةوالتعليأأأ  عليأأأه،  12-6-2انظأأأر املبأأأدأ التأأأوجيهي  (601)
  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

    نىلسه املرجع، 8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 10انظر الىلقرة ) (602)
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للمقأأأأأرر ادأأأأأاه ويعأأأأود منشأأأأأف حأأأأأ ا احلحأأأأم إىل التقريأأأأأر األول  (2)
 ونتها كاآليت:  ،18)ج( من مشروع املادة 4 والدوك ال   ادرتا الىلقرة

يف  الأأأأأأأأأأة معاحأأأأأأأأأأدة حمأأأأأأأأأأدودة األطأأأأأأأأأأرا  أو متعأأأأأأأأأأددة األطأأأأأأأأأأرا   
عنأأأه و يقأأأة منشأأ ة ملنظمأأأة دوليأأأة، يحأأون دبأأأول حأأأ و املنظمأأة، املعأأأرب  تشأأحل

بقأأأأأأأرار مأأأأأأأن جهااحأأأأأأأا املخأأأأأأأتز، ضأأأأأأأرورياً  دأأأأأأأرار مقبوليأأأأأأأة اىلأأأأأأأظ ال جتيأأأأأأأأزو 
علأأأأأأأأى  تلأأأأأأأأك الو يقأأأأأأأأةتلأأأأأأأأك الو يقأأأأأأأأة و ضأأأأأأأأىلاء اأأأأأأأأىلة الفأأأأأأأأر  يف  اأأأأأأأأرا ة
    (603)املتحىلظة الدولة

لحن اأيغة  ،وأدرجت نىلس الىلحرة يف التقرير الرابع للمقرر اداه
 أبسط وأوجز:كانت  19من مشروع املادة  3الىلقرة 

[، احلاليأأأأة 5املأأأأادة  أاأأأأل ( ]وحأأأأي)محأأأأرراً  3بف حأأأأاد املأأأأادة رحنأأأأاً 
للجهأاا املخأتز دولية، يعأود  عندما تحون املعاحدة حي الو يقة املنش ة ملنظمة

   (604)دبول التحىلظات نظمةتلك امليف 

مبدأ اللجوء إىل اجلهاا املختز يف املنظمة الدوليأة  و   (3)
 حأو نىلسأأه شأ ة تعأرضللبأت يف دبأول اىلأظ أبأد  علأأى و يقتهأا املن
 أأيما علأأى  ، وال1969النتقأأادات شأأديدة أ نأأاء مأأؤمتر فيينأأا لعأأاد 

 3ينبغي     الىلقرة " ااد السوفيايت ال   كان ير  أنهلسان اال
 اأوغألنه ال جيوا إ ضأاع  أ  الأدول السأياد  يف  17من املادة 

   (605)"التحىلظات لقرار املنظمات الدولية
أبأأأأأأدت معارضأأأأأأة أدأأأأأأل ملبأأأأأأدأ أمأأأأأأا الوفأأأأأأود األ أأأأأأر ، وإن  (4)

اجلهأأأأأأأأأاا املخأأأأأأأأأتز يف املنظمأأأأأأأأأة لقبأأأأأأأأأول الأأأأأأأأأتحىلظ علأأأأأأأأأى  تأأأأأأأأأد ل
املنشأأأأأأأأ ة، فإهنأأأأأأأأا ارتأأأأأأأأفت أن حأأأأأأأأ ا النظأأأأأأأأاد احملأأأأأأأأدد كأأأأأأأأان  و يقتهأأأأأأأأا
مأأن اتىلاديأأة فيينأأا  5فعأأاًل بف حأأاد مأأا أاأأبح يعأأر  باملأأادة  مشأأموالً 
 1969  فهأ ا احلحأم األ أأ جيعأل اتىلاديأة فيينأا لعأاد 1969لعأاد 

م  املنشأأأأ ة للمنظمأأأأات الدوليأأأأة "دون ا  أأأأالل تسأأأأر  علأأأأى الو أأأأا
وحأ ا مأا يشأمل  ،دة من دواعد املنظمأة متتألة باملوضأوع"أأداع بف 

مأأأأا دأأأأد يُبأأأأد  تقيأأأأيم باأل حأأأأاد املتعلقأأأأة بقبأأأأول أعضأأأأاء جأأأأدد أو 

__________ 

، Add.1و A/CN.4/144الو يقأأأأأأأأأأأة ، اجمللأأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأاين، 1962  وليأأأأأأأأأأة (603)
بالتأأأأأأأأأأيغة الأأأأأأأأأأ   20مأأأأأأأأأأن مشأأأأأأأأأأروع املأأأأأأأأأأادة  4الىلقأأأأأأأأأأرة  انظأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأاً   61 ه

مبأأأأأأدأ تأأأأأأد ل نتأأأأأأت جمأأأأأأدداً علأأأأأأى  والأأأأأأ  ،وىلاألقأأأأأأراءة الاللجنأأأأأأة يف  ااعتمأأأأأأدهت
فيهأا  يُبأد الأ   للحأاالتفيمأا يبأدو  أ ضأعته ااملختز يف املنظمأة لحنهأ اجلهاا
  176ه ، A/5209املرجأع نىلسأه، الو يقأة  ،التحىلظ املعأر ضداعرتاض بالىلعل 

، املرجأأأأع نىلسأأأأه، 20مشأأأأروع املأأأأادة مأأأأن التعليأأأأ  علأأأى  (25)الىلقأأأأرة انظأأأر أيضأأأأاً 
  181 ه
، Add.1-2و A/CN.4/177، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين، الو يقأأأأأة 1965 وليأأأأأة  (604)

  50ه 
 Official Records of the United Nations Conference onانظأر  (605)

the Law of Treaties, first session…  21اجللسأة أعأالو(،  568)احلاشأية ،
  6، الىلقرة 107 ه، 1968نيسان/أبريل  10

 1986لعأأأأاد  ومأأأأع ذلأأأأك اعتمأأأأد مأأأأؤمتر فيينأأأأا  (606)اىلظأأأأات مأأأأن
  (607)احلحم ح ا
علقأة بقأانون املعاحأدات والتعليقات على مشاريع املواد املت (5)

بأأأأأني الأأأأأدول واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة أو فيمأأأأأا بأأأأأني املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة 
مأأن  3مأأن االتىلاديأة والىلقأأرة  5تحشأف بحأأل وضأوا عأأن أن املأادة 

ال تسأأتبعد إ أأأدامها األ أأر  وال تتسأأأمان بأأالتحرار  بأأأل  20املأأادة 
مأأن  5إنأأه  أأني أعيأأد، بعأأد تأأردد كبأأأ، إدراج  حأأم منأأا ر للمأأادة 

بعأأأأد أن ُ أأأأ   يف بدايأأأأة األمأأأأر، رأت  1969ة فيينأأأأا لعأأأأاد اتىلاديأأأأ
مأأأأأأأن  3اللجنأأأأأأأة أن مأأأأأأأن الضأأأأأأأرور  أن تعيأأأأأأأد أيضأأأأأأأاً إدراج الىلقأأأأأأأرة 

   (608)1986يف املشروع ال   أفضى إىل اتىلادية عاد  20 املادة
ومبأأأأأدأ اللجأأأأأوء إىل اجلهأأأأأاا املخأأأأأتز يف املنظمأأأأأة لقبأأأأأول  (6)

املنظمأأة منفقأأي علأأى الو يقأأة املنشأأ ة لتلأأك  تتأأاغالتحىلظأأات الأأ  
غأأأأأ دابلأأأأة الوادأأأأع أن الو أأأأام  املنشأأأأ ة للمنظمأأأأات الدوليأأأأة و متامأأأأاً  

فغرضأأأأها الرميسأأأأي حأأأأو بالتحديأأأأد   (609)"املأأأأرن"للنظأأأأاد  للخضأأأأوع
يعقل إمجااًل أن تتنأوع يف إطأارو  جديد ال اعتبار إ داث شخز 

العالدأأات الثناميأأة بأأني الأأدول أو املنظمأأات األعضأأاء  فأأال جيأأوا أن 
 نأبأأأاأل ر  "، كمأأأا ال جيأأأوا العضأأأوية" أنأأأواعحأأأون مثأأأة تعأأأدد يف ي

__________ 

 Official(، A/CONF.39/C.1/L.97) التعأأأأديل السويسأأأأر  انظأأأر (606)

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, first 

and second sessions…  والتعأأأأديل  ؛135أعأأأأالو(، ه  558)احلاشأأأأية
 وانظأأر، املرجأأع نىلسأأه  (A/CONF.39/C.1/L.113ا وتأأونس )املشأأرتك بأأني فرنسأأ

 Official Records of the United Nations) فرنسأأأا مأأأدا الت أيضأأأاً 

Conference on the Law of Treaties, first session…  568)احلاشأأية 
 (؛16، الىلقأأأأأأرة 116 ه، 1968نيسأأأأأأان/أبريل  11، 22، اجللسأأأأأأة أعأأأأأأالو(

، 111 ه، 1968نيسأأان/أبريل  10، 21لسأأة املرجأأع نىلسأأه، اجل)و ويسأأرا 
املرجأأأأع نىلسأأأأه، )وإيفاليأأأا  (؛45املرجأأأع نىلسأأأأه، الىلقأأأأرة )وتأأأأونس  (؛40الىلقأأأرة 

  وانظأأأأأأأأر (77، الىلقأأأأأأأأرة 120 ه، 1968نيسأأأأأأأأان/أبريل  11، 22اجللسأأأأأأأأة 
أعأالو(،  548، املرجع امل كور )احلاشية …Imbert, Les réserves بنىلس املعل

 M. H. Mendelson, “Reservations to the constitutions ofو؛ 122ه

international organizations”, BYBIL 1971, pp. 137 et seq., at p. 151  
(607) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties between States and International Organizations or 

between International Organizations…  أعأأأالو( 564)انظأأأر احلاشأأأية ،
  14، الىلقرة 187، ه 1986 ذار/مارس  12، 27اجمللد األول، اجللسة 

 (3)، الىلقأأأرة 50 ه، (اجلأأأزء الثأأاين)، اجمللأأأد الثأأاين 1982 وليأأة  (608)
الأأأأأ  جأأأأأرت   وانظأأأأأر أيضأأأأأاً املنادشأأأأأات 20مشأأأأأروع املأأأأأادة التعليأأأأأ  علأأأأأى مأأأأأن 
  زيأأأأران/ 15، 1727، اجمللأأأد األول، اجللسأأأة 1982  وليأأأةاللجنأأأة،  دا أأأل
  236-234 ه، 1982يونيه 
ميثأأاق منظمأأة مأأن املنظمأأات  تلأأف عأأن "أن  Mendelson أوضأأح (609)

،  إن جأأأاا التعبأأأأرج إىل الوجأأأود، نأأأه ُ أأأإمأأأن  يأأأث األ أأأر  الأأأنظم التعاحديأأأة 
بتأأأىلة  ، يأأأاً تنشأأأئ مقرراتأأأه ودراراتأأأه وأنظمتأأأه واعتماداتأأأه ومأأأا إىل ذلأأأك كامنأأأاً 

املرجأأأع املأأأ كور ، Mendelson)" لألعضأأأاءجديأأأدة والتزامأأأات اً  قودأأأمسأأأتمرة، 
 ( 148 ه أعالو(، 606 احلاشية)
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ىلامأأأأأدة الحأأأأون مثأأأأأة تعأأأأأدد يف إجأأأأأراءات اختأأأأاذ القأأأأأرارات  وتتجلأأأأأى ي
عتأأرب فيهأأا  ا املبأأدأ بتأأىلة  ااأأة عنأأد تتأأور احلالأأة الأأ  تُ هلأأالعمليأأة 

األ أأر  بعأأض الأأدول  مأأن ِدبأأل" يف املنظمأأة دولأأة متحىلظأأة "عضأأواً 
ت ذاتأأه، طرفأأاً  الثأأاً يف عالدتهأأا باملنظمأأة عتأأرب، يف الودأأاألعضأأاء، وتُ 

دول أ أأأر  أبأأأدت اعرتاضأأأاً مشأأأروطاً مأأأن جانأأأب املنشأأأ ة  و يقتهأأأاو 
نىلأأأأأأأأاذ املعاحأأأأأأأأدة يف عالداهتأأأأأأأأا الثناميأأأأأأأأة مأأأأأأأأع الدولأأأأأأأأة  تعأأأأأأأأارض بأأأأأأأأه

نسأبية مركأز العضأو يف فه ا احلل الأ   يىلضأي إىل   (610)املتحىلظة
مأأن شأأفنه أن املنظمأأة أو إ ضأأاعه للعالدأأات الثناميأأة بأأني األعضأأاء 

ميحأأن دبولأأه  ولقأأد كانأأت  يشأأل أعمأأال املنظمأأة الدوليأأة املعنيأأة وال
اللجنأة حمقأة عنأدما ا أتندت إىل  أد كبأأ إىل حتار أة األمأني العأاد 

مأن مشأروع  4لىلقأرة على ا تعليقهاح ا املوضوع، وارتفت يف  بشفن
  :، أنهاألوىل املعتمد يف القراءة 20املادة 

املنظمأات الدوليأأة، تعأد  أأالمة التأأك  د أأاتأل يف  الأة التأأحوك الأ  تشأأح
الأأأأ ين  ،عأأأأامالً يأأأأرجح علأأأأى االعتبأأأأارات األ أأأأر  ويعأأأأود إىل أعضأأأأاء املنظمأأأأة

يتتأأرفون عأأن طريأأ  اجلهأأاا املخأأتز، أمأأر تقريأأر إىل أ   أأد جيأأوا احليأأد عأأن 
  (611) المة التك

عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، فأأأأإن مأأأأن عأأأأني املنفأأأأ  أن يعأأأأود إىل  (7)
األعضأأأأاء أمأأأأر اختأأأأاذ دأأأأرار مجأأأأاعي بشأأأأفن دبأأأأول الأأأأدول واملنظمأأأأات 

الأأتحىلظ علأأأى اعتبأأأار أهنأأا تتأأأد ل، عأأأن طريأأ  اجلهأأأاا املخأأأتز يف 
م املنظمة، يف إجراءات دبول أ  عضو جديد ويتعني عليهأا أن تقأيّ 

يف حأأأ و املنا أأأبة شأأأروط ونفأأأاق التأأأزاد الدولأأأة أو املنظمأأأة املرشأأأحة 
 جلهااحأا املخأتزاملنظمة  وحح ا يعود للمنظمة و دحا، و  لعضوية

، أمأأأر تىلسأأأأ و يقتهأأأا املنشأأأ ة والبأأأت يف دبأأأول علأأأى وجأأأه التحديأأأد
 مرشح لالنضماد  ااغهاىلظ 

تؤكأد املمار أة املتبعأة يف حأ ا اجملأال حأ ا عالوة على ذلأك، و  (8)
حتار أأة الودعأأاء غأأأ األمأأني العأأأاد  تالفأأات يف املبأأدأ  ورغأأم بعأأض اال

 وادعأأة بوضأأوا مودىلأأه أ نأأاء فأأإن حأأ ا األ أأأ بأأنّي  ،(612)لألمأأم املتحأأدة
علأأى اتىلاديأأة املنظمأأة اال تشأأارية احلحوميأأة  الأأ   أبدتأأه اهلنأأدالأأتحىلظ 

__________ 

، 854 أعأأأأأأأأأأالو(، ه 567 احلاشأأأأأأأأأأيةاملرجأأأأأأأأأأع املأأأأأأأأأأ كور )، Müllerانظأأأأأأأأأأر  (610)
  151-149 ه أعالو(، 606 احلاشية)املرجع امل كور ، Mendelson؛ و106 الىلقرة
مأن التعليأ   (25)الىلقأرة ، 181، اجمللأد الثأاين، ه 1962 ولية  (611)

  20مشروع املادة على 
 بالنسأبةدأبت الواليات املتحدة علأى تفبيأ  مبأدأ ا مجأاع  ،حح او  (612)
لتحىلظأات املبأأداة علأأى الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأات الدوليأأة )انظأأر األمثلأأة الأأ  ل

 149 ، هأعأأأأأأأأالو( 606، املرجأأأأأأأأع املأأأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأأأية Mendelson أأأأأأأأادها 
 548، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية …Imbert, Les réserves؛ و160-158و

، يف  أأأأأني أن اململحأأأأأة املتحأأأأأدة ((186)احلاشأأأأأية  123-122 ه أعأأأأأالو(،
 ت  و حتار ة األمني العأاد املتمثلأة يف إ الأة املسأفلة إىل اجلهأاا املخأتز يف 

 ( 121 هاملنظمة املعنية )املرجع نىلسه، 

فىلأي حأ و املنا أبة، أوضأح األمأني العأاد   (613)الدولية للمال ة البحرية
ضأأأأأرورة إ الأأأأة املسأأأأأفلة إىل اجلهأأأأأاا املؤحأأأأأل لتىلسأأأأأأ  ارتأأأأأف  داممأأأأأاً "أنأأأأه 

املعاحأأأأأدات  ولأل أأأأأف، ال نقأأأأأف يف جمموعأأأأأة  (614)"االتىلاديأأأأأة املعنيأأأأأة
علأأأى دلأأأة دليلأأأة مأأأن  إال املتعأأأددة األطأأأرا  املودعأأأة لأأأد  األمأأأني العأأأاد

أمثلأأأأة القبأأأأول الأأأأ   يعأأأأرب عنأأأأه اجلهأأأأاا املخأأأأتز يف املنظمأأأأة املعنيأأأأة، 
ويعأأأز  ذلأأأك  تواأأأاً إىل كأأأون الوديأأأع ال يبلأأأ  عمومأأأاً عأأأن  أأأاالت 

مجهوريأة ظأات الأ  أبأدهتا القبول  غأ أنه با محان مال ظة أن التحىل
املنشأأئ ملتأأر  التنميأأة تىلأأاق االواململحأأة املتحأأدة علأأى االااديأأة أملانيأأا 
موضأوع دبأول اأريح  تكانأ،  1979يف عاد املعدلة  تهبتيغ، األفريقي

علأأى االتىلأأاق املنشأأئ  اكمأأا أن اىلأأظ فرنسأأ   (615)مأأن جانأأب املتأأر 
دأد دبلأه  1977د ملعهد   يا واحمليط اهلادئ لتفوير البأث ا ذاعأي لعأا

ود أل اأك تتأدي  شأيلي علأى   (616)حمأافظي املعهأدارا ة جملس 
النظاد األ ا ي للمركز الدويل للهند ة الورا ية والتحنولوجيأا البيولوجيأة 

للتحىلظأأأات  املركأأز  يأأز النىلأأأاذ يأأود دبأأأول جملأأس حمأأأافظي 1983 لعأأاد
   (617)ذلك التك بشفن ايغتال  
مأن الضأرور   أنأه رأت اللجنأة  أاً علأى املمار أة املتبعأة،و  (9)

مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا يف مشأأأروع  20 مأأأن املأأأادة 3ا تنسأأأا  الىلقأأأرة إذاً 
 بأراا  تواأية القواعأد الأ  تسأر  علأى  7-8-2املبدأ التوجيهي 

  قبول التحىلظاتب ما يتعل الو ام  املنش ة للمنظمات الدولية في
 نشئةتحفظ  لى وثيقة مُ الج از المختص بقبوه ال 2-8-8
ـــــوه   ـــــو  االختصـــــاص بقب ـــــا  بقوا ـــــد المنظمـــــة، يع  هن

 التحفظ  لى وثيقة ُمنشئة لمنظمة  ولية إلى: 
الج از المختص بالبّ  فـي قبـوه  ضـو فـي  )ل( 

 المنظمة؛ لو 
 الج از المختص بتعديل الوثيقة الُمنشئة؛ لو  )ب( 
 الج از المختص بتفيير هذه الوثيقة. )ج( 

__________ 

أعأأأأأأأأأالو(،  606 احلاشأأأأأأأأأيةاملرجأأأأأأأأأع املأأأأأأأأأ كور )، Mendelsonانظأأأأأأأأأر  (613)
 548 احلاشأية)، املرجأع املأ كور …Imbert, Les réservesو ؛169-162 ه

  125-123 ه أعالو(،
 Official Records of the General Assembly, fourteenthانظأر  (614)

session, Annexes, document A/4235, para. 21 ً1965 وليأأة    وانظأأر أيضأأا، 
 Summary of؛ و22، الىلقأأأأرة 102، ه A/5687الو يقأأأأة اجمللأأأأد الثأأأأاين، 

Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral 

Treaties  198-197أعالو(، الىلقرات  532)احلاشية  
(615) Multilateral Treaties… ( 533احلاشأأأأأأأأأأأأأأأية )الىلتأأأأأأأأأأأأأأأل ، أعأأأأأأأأأأأأأأأالو

 ( 7)احلاشية  باء-2-العاشر
 ( 4)احلاشية  3-والعشرون ادامسالىلتل ملرجع نىلسه، ا (616)
 ( 6)احلاشية  7-عشر الرابعالىلتل املرجع نىلسه،  (617)
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 التعلي 
اجلهاا املختز بالبت يف دبأول الأتحىلظ إّن مسفلة معرفة  (1)

ال يوجأد هلأا أ  جأواب ال يف اتىلأادي  فيينأا ذاهتمأا وال يف األعمأأال 
التحضأية هلما  فمن املىليد بالتايل ا شارة، يف دليل املمار ة، إىل 
 3مأا يُقتأأد "باجلهأأاا املخأأتز" يف املنظمأة ألغأأراض تفبيأأ  الىلقأأرة 

الأأأأأ  أهلمأأأأأت مشأأأأأروع املبأأأأأدأ مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا، و  20مأأأأأن املأأأأأادة 
  7-8-2التوجيهي 

واأمُت اتىلأأادي  فيينأا خبتأأوه حأ و املسأأفلة مأن السأأهل  (2)
ملن املستحيل أن حيأدَّد علأى  أو عأاد وجمأرد أ   جهأاا  إنّهتىلسأو؛ 

مأأن أجهأأزة املنظمأأة الدوليأأة يحأأون خمتتأأاً بالبأأت يف دبأأول الأأتحىلظ  
 5الل" يف املأادة فه و املسفلة تندرج ضمن إطار شرط "عدد ا  أ

مأأن اتىلأأادي  فيينأأا، والأأ   تسأأر  وقتضأأاو أ حأأاد االتىلأأاديتني علأأى 
الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأأات الدوليأأة "دون ا  أأالل بفيأأة داعأأدة مأأن 

 دواعد املنظمة متتلة باملوضوع" 
على ح ا النحو، فإن دواعد املنظمأة حأي الأ  اأدد بالتأايل  (3)

املعمأول   لك إجراءات التتويتاجلهاا املختز بقبول التحىلظ، وك
القواعأد عأن األمأر،  هبا واألغلبيات املفلوبة  ويف  ال  حوت تلأك
يتأأأأاغ فيهأأأأأا الأأأأأتحىلظ،  ميحأأأأن، بأأأأأالنظر إىل الظأأأأرو  الأأأأأ  ميحأأأأأن أن

"اجلهأأاا املخأأتز" حأأو اجلهأأاا الأأ   يبأأت يف ب افأأرتاض أن مأأا يُقتأأد 
و يقأأة أو اجلهأأاا املخأأتز بتعأأديل ال ،طلأأب انضأأماد الدولأأة املتحىلظأأة

املمحن للجنأة أن  منأن  املنش ة للمنظمة أو تىلسأحا، دون أن يبدو
 تضع ترتيباً لألفضلية بني تلك األجهزة املختلىلة  

وتنأأأوّع املمار أأأة ال يسأأأاعد كثأأأأاً يف تسأأأوية حأأأ و النقفأأأة   (4)
وححأأأأأ ا، فأأأأأإن "اىلأأأأأظ" اهلنأأأأأد علأأأأأى د أأأأأتور املنظمأأأأأة اال تشأأأأأارية 

ويف أعقأاب التواأل إىل  أل  -البحريأة احلحومية الدولية للمال ة 
دأأد دبلأأه جملأأس  - (618)للخأأال  بشأأفن ا جأأراءات الأأالاد اتباعهأأا

، يف  أأأني أن اىلأأأظ (619)مأأأن االتىلاديأأأة 27املنظمأأأة ووجأأأب املأأأادة 
تركيأأأا علأأأى نىلأأأس االتىلاديأأأة دبلتأأأه اجلمعيأأأة )ضأأأمنياً(  وفيمأأأا يتعلأأأ  

يأة، فقأد بتحىلظ الواليات املتحدة على د تور منظمة التحة العامل
أ ال األمني العاد املسفلة إىل مجعية التحة العاملية ال  حي اجلهاا 

مأأأأن الد أأأأتور، بالبأأأأت يف النزاعأأأأات  75املخأأأأتز، ووجأأأأب املأأأأادة 
املتعلقأأأأة بتىلسأأأأأ حأأأأ ا التأأأأك  ويف النهايأأأأة، دبلأأأأت مجعيأأأأة التأأأأحة 

  (620)العاملية اىلظ الواليات املتحدة با مجاع
__________ 

أعأأأأأأأأأالو(،  606املأأأأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأأأأية  ، املرجأأأأأأأأأعMendelsonانظأأأأأأأأأر  (618)
 548، املرجأع املأ كور )احلاشأية …Imbert, Les réserves؛ و169-162 ه

  125-123أعالو(، ه 
ووجأأأأب حأأأأ ا احلحأأأأم، يتأأأأوىل اجمللأأأأس و أأأأامف املنظمأأأأة إذا مل تحأأأأن  (619)

 اجلمعية منعقدة 
، املرجأأع Mendelsonفيمأأا يتعلأأ  هبأأ و احلالأأة، انظأأر بشأأحل  أأاه  (620)

  ولالطأأأأأالع علأأأأأى أمثلأأأأأة 162-161أعأأأأأالو(، ه  606املأأأأأ كور )احلاشأأأأأية 
  7-8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 8الىلقرة )أعالو أ ر ، انظر 

 مُنشئة وثيقة  لى التحفظ قبوه طرائق 2-8-9
ـــــا  بقوا ـــــد المنظمـــــة، يجـــــب لال يكـــــون  -1   هن

القبوه الصا    م ج از المنظمة المختص قبوال  ضـمنيا . غيـر 
لن قبــوه  ضــوية الدولــة لو المنظمــة الدوليــة صــاحبة الــتحفظ 

 يشكل قبوال  لذلر التحفظ.
وألغــراض قبــوه الــتحفظ  لــى وثيقــة ُمنشــئة  -2 

ه الفــر ي للــتحفظ مــم جانــب لمنظمــة  وليــة، ال ُيشــتر  القبــو 
 الدوه لو المنظمات الدولية األ ضاء في المنظمة.

 التعلي 
، يف  حأأأم و يأأأد، 9-8-2يسأأأتخلز املبأأأدأ التأأأوجيهي  (1)

مأن اتىلأادي   20مأن املأادة  3نتامج املبدأ املنتوه عليه يف الىلقرة 
 ، أال وحي:7-8-2فيينا واملحرر يف املبدأ التوجيهي 

مأأع فأأرق دديأأ  يف  الأأة وا أأدة، علأأى املبأدأ الأأ   يأأنز،  -
وجوب أن يحون دبول التحىلظ التادر عن اجلهاا املخأتز التأابع 

 للمنظمة دبواًل ارحياً؛
كأأأأون حأأأأ ا القبأأأأول ضأأأأرورياً ولحأأأأن كافيأأأأاً، وبالتأأأأايل فأأأأإن  -

 القبول الىلرد  للتحىلظ من جانب الدول األعضاء ليس مفلوباً 
من اتىلادي  فيينأا  20من املادة  3وال يعدو  حم الىلقرة  (2)

يستبعد من جمال تفبي  النظاد املرن،  (621)أن يحون "شرطاً ودامياً"
،  الأَة الو أام  املنشأ ة للمنظمأات (622)وا فيه مبدأ القبول الضأمر

الدولية، مبيناً يف الودت ذاته أن دبول اجلهاا املختز حو ما يلزد لأ 
ادي  فيينأا  اتىلأ مأن 21من املأادة  1"وضع" التحىلظ وىلهود الىلقرة 

، فأأأأإن 8-8-2و 7-8-2وكمأأأأا يبأأأأني ذلأأأأك املبأأأأد ن التوجيهيأأأأان 
أبعد ما تحون عن  ل مجيأع املشأاكل الأ   20من املادة  3الىلقرة 

ميحن أن تنشف فيما يتعل  بالنظاد القانوين السار  على التحىلظات 
تعأأّر  مىلهأأود الو يقأأة املنشأأ ة  علأأى الو أأام  املنشأأ ة، فهأأ و الىلقأأرة ال

اا املختز بالبت، كما أهنا ال تعفأي فضأاًل عأن ذلأك أيأة وال اجله
 داللة على طرام  دبول التحىلظات من جانب ذلك اجلهاا 

القبأأأول الأأأ   يعأأأرب غأأأأ أن حنأأأاك شأأأي اً مؤكأأأداً وحأأأو أن  (3)
تحىلظ علأأأأأأى الأأأأأأعنأأأأأأه اجلهأأأأأأاا املخأأأأأأتز يف منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة بشأأأأأأفن 

 5رة أنأأه وقتضأأى الىلقأأ ذلأأكال يىلأأرتض  حأأو دبأأول املنشأأ ة  و يقتهأأا
 انقضاءمن اتىلادي  فيينا، ال تسر  درينة القبول عند  20 املادة من

 4و 2الىلقأرتني  إال على احلأاالت املأ كورة يف شهراً  ا ر عشرأجل 
__________ 

، 858 ه، أعأأالو( 567 احلاشأأية) املرجأأع املأأ كور ،Müllerانظأأر  (621)
  114الىلقرة 

تفبيقهأا  من اتىلادي  فيينا من جمال 20من املادة  5تستبعد الىلقرة  (622)
إذ تأأنز علأأى أهنأأا  ،لأأى الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأأات الدوليأأةع الأأة التحىلظأأات 

  20 ملادةمن ا 4و 2الىلقرتان على احلاالت ال  تتناوهلا  تسر   تراً 
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ومأأأأأؤد  ذلأأأأأك حأأأأأو ا أأأأأتبعاد احلالأأأأأة املأأأأأ كورة مأأأأأن نىلأأأأأس املأأأأأادة   
فنه ما مل تنز املعاحدة القول بحتا يعر  ،20من املادة  3الىلقرة  يف

)ويف حأأأأأأأ و احلالأأأأأأأة، مأأأأأأأا مل تأأأأأأأنز الو يقأأأأأأأة  خمأأأأأأأالف حأأأأأأأم علأأأأأأأى 
فأإن القبأول ال بأد أن يحأون  (، حأم خمأالفللمنظمة علأى  املنش ة
 بالضرورة  ارحياً 

 شأأأأأهراً  اال أأأأر عشأأأأأرمشأأأأأحل أجأأأأأل عمليأأأأاً، وفضأأأأأاًل عأأأأن  (4)
مأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا،  20مأأأأن املأأأأادة  5املنتأأأأوه عليأأأأه يف الىلقأأأأرة 

بعأأأأأأأض مأأأأأأأن جانأأأأأأأب ا رتامأأأأأأأه  ،يسأأأأأأأتحلمل الأأأأأأأ   يتأأأأأأأعب، إن و 
املنظمات ال  ال جتتمع أجهزهتا املختتة بالبت يف دبأول األعضأاء 

مودف فإن عدد اختاذ  ،(623)شهراً  12اجلدد إال على فرتات تىلوق 
، ال ميحن تتورو حو أمراجلهاا املختز يف املنظمة املعنية من ِدبل 

ويف مجيأأأأع  الو أأأأام  املنشأأأأ ة  مييّأأأأزنظأأأأراً للفأأأأابع ادأأأأاه جأأأأداً الأأأأ   
يف  االت، ال بأأأأد أن يتخأأأأ  اجلهأأأأاا املخأأأأتز يف املنظمأأأأة مودىلأأأأاً احلأأأأ

يرغأأأأأب يف ربأأأأأط ودأأأأأت مأأأأأن األودأأأأأات بشأأأأأفن دبأأأأأول عضأأأأأو جديأأأأأد 
وبأأأأأدون حأأأأأ ا القأأأأأرار  انضأأأأأمامه إىل الو يقأأأأأة املنشأأأأأ ة بإبأأأأأداء اىلأأأأأظ؛

الدولة كان دبول يف املنظمة  و   لو   ميحن اعتبار الدولة عضواً  ال
لحأأأأن ، مأأأأن جانأأأأب املنظمأأأأة ال يأأأأتم وقتضأأأأى إجأأأأراء رمسأأأأياملعنيأأأأة 

مأأأأأن  3، فأأأأأإن الىلقأأأأرة ةاملنشأأأأ  الو يقأأأأةاالنضأأأأأماد إىل يعحسأأأأه جمأأأأرد 
مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا تشأأأأأرتط أن يبأأأأأت اجلهأأأأأاا املخأأأأأتز  20 املأأأأأادة
 املسفلة   يف
غأأأ أنأأأه ميحأأن تتأأأور  أأاالت يقبأأأل فيهأأا ضأأأمنياً اجلهأأأاا  (5)

املخأأأتز بالبأأأت يف دبأأأول دولأأأة مأأأا الأأأتحىلَظ بالسأأأماا بأأأفن تشأأأارك 
دولأأة املرشأأحة للقبأأول يف أعمأأال املنظمأأة دون البأأت رمسيأأاً يف أمأأر ال

الأأ  تسأأتهل الىلقأأرة   وعبأأارة "رحنأأاً بقواعأأد املنظمأأة"، (624)الأأتحىلظ
األوىل من املبدأ التوجيهي، ترمي إىل إضىلاء ددر إضأايف مأن املرونأة 

 على املبدأ ال   ينز عليه املبدأ التوجيهي 
لقاعأأأأأدة القبأأأأأول الضأأأأأمر بيأأأأأد أن حنأأأأأاك ا أأأأأتثناء وا أأأأأداً  (6)

مأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا  20مأأأأن املأأأأادة  5املنتأأأأوه عليهأأأأا يف الىلقأأأأرة 
__________ 

اجلمعيأأة العامأأة للمنظمأأة العامليأأة للسأأيا ة الأأ   ةثأأال،  الأأ أأبيل امللأأى ع (623)
 من أنظمة ح و املنظمة  10إال مرة كل  نتني، وذلك ووجب املادة  جتتمعال 

بشأأفن اتىلاديأأة تركيأأا  اأأاغتهانظأأر علأأى  أأبيل املثأأال الأأتحىلظ الأأ    (624)
اال تشارية احلحومية الدولية للمال ة البحريأة  فهأ ا الأتحىلظ مل تقبلأه  املنظمة

اهلأأأأأا    غأأأأأأ أن اجلمعيأأأأأة دبلأأأأأت مشأأأأأاركة الوفأأأأأد الرتكأأأأأي يف أعماجلمعيأأأأأة رمسيأأأأأاً 
 ,W. W. Bishopدبأأأأول اأأأأك التتأأأأدي  والأأأأتحىلظ ) يعأأأأر ضأأأأمناً  مأأأأا وحأأأأ ا

“Reservations to treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, vol. 103 (1961-II), pp. 297–298 ؛
(  ومأأأأأأن 163ه  أعأأأأأأالو(، 606 احلاشأأأأأأيةاملرجأأأأأأع املأأأأأأ كور )، Mendelsonو
ملأأأأا يعتقأأأأدو فيمأأأأا يبأأأأدو   الفأأأأاً  "ضأأأأمنياً "  يأأأأة التقنيأأأأة، ال يعأأأأد حأأأأ ا دبأأأأوالالنا

Mendelson امأأ)انظأأر بشأأفن الىلأأرق بينه "مضأأمر" )املرجأأع نىلسأأه( لحنأأه دبأأول 
، 2-الىلتأل السأادس، الىلأرع جأيم(، الثأاين، اجمللأد الثأاين )اجلأزء 2008  ولية
 ( 8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 6الىلقرة )

  وبالتأأايل يبأدو أن مأن املىليأأد 1-8-2واملحأررة يف املبأدأ التأوجيهي 
ا شأأارة يف مبأأدأ تأأوجيهي مسأأتقل إىل أن افأأرتاض القبأأول ال يسأأر  
فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بالو أأأأأام  املنشأأأأأ ة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، علأأأأأى األدأأأأأل 

 يتعل  بالقبول ال   يعرب عنه اجلهاا املختز يف املنظمة  مافي
 3والنتيجة املنفقيأة احلتميأة للمبأدأ املنتأوه عليأه يف الىلقأرة  (7)

مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا واال أأأأأتثناء الأأأأأ   تأأأأأنز عليأأأأأه  20مأأأأن املأأأأأادة 
خبتأأأأأأوه املبأأأأأأدأ العأأأأأأاد للقبأأأأأأول الضأأأأأأمر، حأأأأأأي أن دبأأأأأأول الأأأأأأدول 

للأأأأأأأأأأتحىلظ ال يشأأأأأأأأأأحل شأأأأأأأأأأرطاً املنظمأأأأأأأأأأات الدوليأأأأأأأأأأة املتعادأأأأأأأأأأدة  أو
 دأأرار الأأتحىلظ  وحأأ ا مأأا تعأأرب عنأأه الىلقأأرة الثانيأأة مأأن املبأأدأ  ضأأرورياً 

  غأأأأأ أن ذلأأأأك ال مينأأأأع الأأأأدول أو املنظمأأأأات 9-8-2التأأأأوجيهي 
الدوليأأة املتعادأأدة مأأن دبأأول الأأتحىلظ املعأأر رمسيأأاً إن حأأي رغبأأت يف 

، 11-8-2ذلأأأأأك  لحأأأأأن، وكمأأأأأا يوضأأأأأح ذلأأأأأك املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
 هل ا القبول اآل ار ال  تراف  عادة مثل ح ا ا عالن تحون  لن
 نفا هـا يبـدل لـم مُنشـئة وثيقـة  لـى التحفظ قبوه 2-8-10

 بعد
 7-8-2في الحالة المشا  إلي ا في المبدل التوجي ي  

و نــدما ال تكــون الوثيقــة الُمنشــئة نافــذة المفعــوه بعــد، يعتبـــر 
لي منظمـــة  الــتحفظ مقبـــوال  مـــا لـــم تعتــرض لي  ولـــة موقعـــة لو

شـ را   12 ولية موقعة  لى  لر التحفظ خـاله فتـرة لقصـاها 
ـــــوه  ـــــتحفظ. ويكـــــون هـــــذا القب ـــــذلر ال بعـــــد تلقي ـــــا إشـــــعا ا  ب

 اإلجما ي ن ائيا  متى تحقق. 
 التعلي 

حنأأاك مشأأحل  أأاه يفأأرا نىلسأأه خبتأأوه التحىلظأأات  (1)
بشأأأأأفن الو يقأأأأأة املنشأأأأأ ة ملنظمأأأأأة مأأأأأا يف  الأأأأأة كأأأأأون اجلهأأأأأاا  املبأأأأأداة

املخأأتز مل ينشأأف بعأأد وذلأأك، فرضأأاً، ألن املعاحأأدة مل تأأد ل بعأأد 
 يأأز النىلأأاذ أو ألن املنظمأأة مل تنشأأف بعأأد  ويف حأأ ا التأأدد، يقأأدد 

مأأن  20مأأن املأأادة  3توضأأيحاً للىلقأأرة  10-8-2املبأأدأ التأأوجيهي 
 انوية ولحنها أ ارت العديد من  اتىلادي  فيينا بشفن مسفلة دد تبدو

 التعوبات يف بعض احلاالت فيما مضى 
ودد  هرت  الة كهأ و فيمأا يتتأل باتىلاديأة املنظمأة البحريأة  (2)

الأأأأ  كانأأأأت  نأأأأ اك تعأأأأر  باملنظمأأأأة اال تشأأأأارية احلحوميأأأأة  - الدوليأأأأة
الأ  اأاغت بعأض الأدول اىلظأات عليهأا  -الدولية للمال أة البحريأة 

، (625)ات بشأأأأأأفهنا يف اأأأأأأحوك تتأأأأأأديقها عليهأأأأأأاأو أاأأأأأأدرت إعالنأأأأأأ
يتتأأل بد أأتور املنظمأأة الدوليأأة لالج أأني الأأ   كانأأت غواتيمأأاال  وفيمأأا

وفرنسأأأأأأأأأا والواليأأأأأأأأأات املتحأأأأأأأأأدة تنأأأأأأأأأو  املتأأأأأأأأأاددة عليأأأأأأأأأه مأأأأأأأأأع بعأأأأأأأأأض 

__________ 

  ويسأأأأأرا واملحسأأأأأيكإكأأأأأوادور و إعالنأأأأأات  ،بتأأأأأىلة  ااأأأأأة ،انظأأأأأر (625)
 533)احلاشأأأية  ... Multilateral Treaties)األمريحيأأأة والواليأأأات املتحأأأدة 

 ( 1-أعالو(، الىلتل الثاين عشر
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، وذلك دبل أن تد ل الو ام  املنش ة هلاتني املنظمتني (626)التحىلظات
م املتحأأأدة، يف إطأأأأار النىلأأأأاذ  وملأأأا تعأأأأّ ر علأأأى األمأأأأني العأأأاد لألمأأأأ  يأأأز

حتار ته لو امف الوديأع هلأاتني االتىلأاديتني، أن حييأل مسأفلة ا عالنأات 
و/أو التحىلظأأأات إىل املنظمأأأأة الدوليأأأة لالج أأأأني )ألهنأأأا مل تحأأأأن داممأأأأة 
بعأأد(، دأأرر أن يستشأأأ الأأدول الأأ  حأأي معنيأأة مباشأأرة بأأاألمر أكثأأر مأأن 

يأأة، وإن مل يحأأن غأحأأا، أ  الأأدول الأأ  حأأي بالىلعأأل أطأأرا  يف االتىلاد
  (627)حناك اعرتاض، أن يعترب الدول املتحىلظة أعضاء باملنظمة

مأأأأن  3عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، تتعأأأأني ا شأأأأارة إىل أن الىلقأأأأرة  (3)
 "املأرن"من اتىلادي  فيينأا وإن كانأت تسأتبعد تفبيأ  النظأاد  20 املادة

الو يقأة املنشأ ة ملنظمأة دوليأة، فإهنأا  علأى علأى التحىلظأات الأ  تبأد 
يف دامرة النظأاد التقليأد  لإلمجأاع  غأأ أن حتار أة األمأني تدرجها  ال

 الأأدول الأأ  حأأي فعأأالً  مجيأأعستشأأأ يالعأأاد متيأأل إىل حأأ ا االجتأأاو ألنأأه 
الأأ   ددمتأأه النمسأأا مأأد التعأأديل أطأأرا  يف التأأك املنشأأئ  ولأأو اعتُ 

 ح ا احلحم، أ ناء مؤمتر فيينا، ألفضى إىل  ل   ر: بشفن 
دث املعاحأأدة مل تأأد ل بعأأد  يأأز النىلأأاذ، ال حُيأأالأأتحىلظ و  اأأي إذا  

 ذلأأكل أ أأرو إال عنأأدما يشأأحَّ  الأأتحىلظ اأأاغت الأأ ا عأأراب عأأن رضأأا الدولأأة 
  (628)اجلهاا املختز  سب األاول ويقبل التحىلظ

 ،(629)تبعأأه جلنأأة التأأياغة أ نأأاء املأأؤمترمل تالأأ    ،وأيأأد حأأ ا الأأنهج
كأون التأك "أن  ، فضأاًل عأن ذلأك، ارتأف     مندلسن الحد  

فيمأأا يتعلأأ   االعتأأداد بأأهينبغأأي ]   [ ال الأأ   يتضأأمن اىلظأأات 
__________ 

املرجأأأع املأأأ كور ، …Imbert, Les réservesأورد حأأأ و ا عالنأأأات  (626)
 ( 6)احلاشية  40 ه، (أعالو 548 احلاشية)

 ه أعأأأأأالو(، 606احلاشأأأأأية املرجأأأأأع املأأأأأ كور )، Mendelson انظأأأأأر (627)
، األمريحيأأأأأة   ومأأأأأن نىلأأأأأس املنظأأأأأور، ادرت أأأأأت الواليأأأأأات املتحأأأأأدة162-163

بأأأالنز التأأأايل:  20مأأأن املأأأادة  3 أأأالل مأأأؤمتر فيينأأأا، اال تعاضأأأة عأأأن الىلقأأأرة 
عنأأأدما تحأأأون املعاحأأأدة و يقأأأة منشأأأ ة ملنظمأأأة دوليأأأة، فإنأأأه يىلأأأرتض فيهأأأا أهنأأأا "

اىلأأأأظ إذا  بأأأأإدراروديأأأأاد املنظمأأأأة بفنشأأأأفتها،  حأأأأااذنىلبأأأأدء تسأأأأمح، يف انتظأأأأار 
عأأأأرتض علأأأأى ذلأأأأك أ  دولأأأأة مودعأأأأة، مأأأأا مل تأأأأنز املعاحأأأأدة علأأأأى  أأأأال  ت مل

 Official Records of the United Nations Conference on the Law) "ذلأك

of Treaties, first session…  131-130 ، هأعالو( 568)انظر احلاشية ،
شأأفن حأأ ا التعأأديل الأأ   مل يعتمأأد أن يو أأع إىل  أأد   (  وكأأان مأأن54الىلقأأرة 

 أن تبت يف األمر حي  هلا كبأ دامرة الدول ال  

(628) A/CONF.39/C.1/L.3، Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, first and second sessions…  احلاشأية(
يف نىلأأأس إىل  أأأد كبأأأأ  ادرت تأأأه التأأنيو أأأار تعأأأديل   135أعأأالو(، ه  558

يف  فن الدولأأة املتحىلظأأة تتأأبح مأأع ذلأأك طرفأأاً روأأا كأأان ليىليأأد بأأاالجتأأاو، غأأأ أنأأه 
التحىلظ دبأل د أول املعاحأدة  يأز النىلأاذ،  يتدرعندما " هالتك  ونز على أن

إنشأأأاء ذلأأأك اجلهأأأاا املخأأأتز بعأأأد أن يُقبأأأل الأأأتحىلظ ال قأأأاً مأأأن جانأأأب تعأأأني ي
 ، املرجع نىلسه( A/CONF.39/C.1/L.162) األاول"اجلهاا املختز  سب 

(629) Mendelson ،( 606احلاشأأية املرجأأع املأأ كور ،)153-152 ه أعأأالو  
 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofوانظر 

Treaties, first and second sessions…  138-137أعأأالو(، ه  558)احلاشأية 
  240و

مثأأأأن ضأأأأ يل يتعأأأأني دفعأأأأه  حأأأأو ل املعاحأأأأدة  يأأأأز النىلأأأأاذ، إنأأأأاو  بأأأأد
   (630)"التحىلظات على املنظمة  يفرةلضمان 

 ومأأن املؤكأأد أن  أأيفرة املنظمأأة علأأى مسأأفلة التحىلظأأات (4)
قأأأدد مأأأأن الأأأ   دعأأأأا إليأأأه التعأأأأديل املاحلأأأأل  مأأأأن ميأأأزات ميأأأزة حأأأي

النمسأأأا وأيأأأدو أيضأأأاً الأأأبعض مأأأن أعضأأأاء اللجنأأأة الأأأ ين يأأأرون أن 
دبأأول الأأتحىلظ ميحأأن أن يؤجَّأأل  أأ  إنشأأاء املنظمأأة الىلعلأأي  غأأأ 

يشأوبه عيأب ال  أبيل إىل أن ح ا احلل ال   ا أتبعدو مأؤمتر فيينأا 
إنحأارو وحأأو تأرك الدولأأة املتحىلظأأة يف مركأز غأأأ حمأدد جتأأاو املنظمأأة 

، إىل أن تأأد ل املعاحأدة  يأز النىلأاذ  وميحأأن اً دأد يفأول أمأدو كثأأ 
املمار أة الأ  اتبعهأا األمأني العأاد مل تحن بالتايل التساؤل عما إذا 

بقأأأأأأدر أكأأأأأأرب  والوادأأأأأأع أن إ ضأأأأأأاع تقيأأأأأأيم  معقأأأأأأوالً  تشأأأأأأحل  أأأأأأالً 
بغأرض  ةاملنشأ  الو يقأةيف الأ  حأي بالىلعأل أطأرا  التحىلظ للدول 

اج أو اعأأأرتاض( جأأأبا مجأأأاع )غيأأأاب ا تا حلتأأأول علأأأى موافقتهأأأا
مركزحأأا إااء التأأك ف  أكثأأر املتحىلظأأة يف مركأأز مأأريح ةيضأأع الدولأأ

  بسأأرعة أكأأربيتحأأدد  املنشأأئ للمنظمأأة وإااء املنظمأأة يف  أأد ذاهتأأا
عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، ال ينبغأأأأي أن يغأأأأرب عأأأأن الأأأأ حن   (631)كثأأأأأاً 
دبأأأول الأأأدول األعضأأأاء يف   تأأأيلةدبأأأول املنظمأأأة لأأأيس  أأأو   أن

أن الدولة املتحىلظة ميحأن أن تحأون يف وضأع  ومن املؤكداملنظمة  
بسأأأأبب ا مجأأأأاع املشأأأأرتط يف الىلأأأأرتة السأأأأابقة  نشأأأأاء  مأأأأؤاتغأأأأأ 

يف هنايأأأأأأة يف املسأأأأأفلة اجلهأأأأأاا املخأأأأأتز ألن حأأأأأأ ا األ أأأأأأ  أأأأأأيبت 
علأأى  -وذلأأك يف أغلأأب احلأأاالت املفأأا  بالتتأأويت باألغلبيأأة، 

  غأأأ أنأأه ةيأأالعامل الواليأأةاألدأأل فيمأأا يتعلأأ  باملنظمأأات الدوليأأة ذات 
شأيء  إمجاع الدول أو املنظمأات الدوليأة املتعادأدة، العدد   الة يف

مينأأأأأأع مبأأأأأأد  الأأأأأأتحىلظ مأأأأأأن أن حييأأأأأأل مأأأأأأن جديأأأأأأد و يقأأأأأأة تتأأأأأأديقه 
 ىل اجلهاا املختز يف املنظمة، بعد إنشامه إ املرف  هباوالتحىلظ 

ويبأأأأأدو احلأأأأأالن متفأأأأأابقني مأأأأأن  يأأأأأث النتيجأأأأأة  غأأأأأأ أن  (5)
يف جتنيب الدولة املتحىلظة أن يحمن  -وحو ليس بض يل  - الىلرق

إىل أن تنشأأف املنظمأأة وينظأأر تحأأون يف مركأأز و أأيط وغأأامض يأأدود 
 اجلهاا املختز يف اىلظها  وحأ ا مأا يشأحل ميأزة حامأة مأن  يأث

 الو وق القانوين 
وتسأأأاءلت اللجنأأأة عأأأن مسأأأفلة تعيأأأني الأأأدول واملنظمأأأأات  (6)

حأأ و احلالأأأة   للبأأت يف متأأأ الأأأتحىلظ يف مثأأل تُأأأدعىالدوليأأة الأأ  
ودأأأأد بأأأأدا ألغلبيأأأأة األعضأأأأاء أن  تأأأأر حأأأأ و ا محانيأأأأة يف الأأأأدول 

املنظمات الدولية املتعاددة دون غأحا ميحن، يف  االت معينة،  أو
أن يسأهل بأال مسأأوغ إدأرار الأأتحىلظ، وأا أنأه يتأأبح بأ لك بإمحأأان 

__________ 

(630) Mendelson ،( 606احلاشية املرجع امل كور ،)153 ه أعالو  

يتبني فعالً من مثال اىلظ األرجنتني علأى النظأاد األ ا أي للوكالأة  (631)
الدوليأأة للفادأأة ال ريأأة أن مركأأز الدولأأة املتحىلظأأة ميحأأن أن يتحأأدد بسأأرعة كبأأأة 
ويتودف ذلك أ ا اً على الوديع )الواليات املتحدة يف ح و احلالة(  ودأد دُبأل 

، املرجأع املأ كور Mendelsonاألرجنتني بعد فرتة  ال ة أشهر فقط  انظأر اىلظ 
  160أعالو(، ه  606)احلاشية 
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الدولأأة املتعادأأدة الوا أأدة أن تقأأرر وىلردحأأا متأأأ الأأتحىلظ  لأأ لك، 
يف هنايأأة األمأر ا شأارة إىل الأأدول واملنظمأات الدوليأأة  دأررت اللجنأة

املودعأأة علأأى الو يقأأة املنشأأ ة  ويىلهأأم مأأن كلمأأة "املودربعأأة" أهنأأا تعأأر 
 اجلهات ال  تحون مودعًة  ني يتاغ التحىلظ 

والتوضيح ال   تقدمه اجلملة األ أة من املبدأ التوجيهي،  (7)
اعي هناميأاً مأ  اقأ "، وال  تنز على أن "يحون حأ ا القبأول ا مجأ

إنا يرمي إىل ضمان ا تقرار الوضع القانوين النأاتج عأن حأ ا القبأول  
وحو يستند إىل نىلس األ اس املنفقي ال   داد عليه املبدأ التوجيهي 

  وبشأأحل عأأاد فأأإن القواعأأأد األ أأر  ذات التأألة بأأأالقبول 2-8-2
بأأأأوالً تبقأأأأى  أأأأارية يف حأأأأ ا السأأأأياق، وال بأأأأد مأأأأن اعتبأأأأار الأأأأتحىلظ مق

تعرتض عليه أ  دولة مودعة أو منظمة دولية مودعأة يف غضأون  مل ما
  13-6-2أجل اال ر عشر شهراً ال    ددو املبدأ التوجيهي 

 توضَّأحوبا ضافة إىل ذلك، وإن بدا من غأ الضأرور  أن  (8)
التىلااأأأأيل يف املبأأأأدأ التأأأأوجيهي نىلسأأأأه، تأأأأر  اللجنأأأأة أنأأأأه إذا د لأأأأت 

لنىلأأأاذ  أأأالل فأأأرتة اال أأأر عشأأأر شأأأهراً املأأأ كورة الو يقأأأة املنشأأأ ة  يأأأز ا
وأابحت القاعدة املنفبقة  10-8-2 ريان املبدأ التوجيهي  تودَّف

  7-8-2حي القاعدة العامة املنتوه عليها يف املبدأ التوجيهي 
وعلأأأى أ   أأأال، يبأأأدو مأأأن املستتأأأوب مأأأع ذلأأأك أن تتىلأأأ   (9)

إجياد ترتيب مؤدت  الدول أو املنظمات الدولية، أ ناء املىلاوضات، على
بالنسبة لىلرتة الغموض الىلاالة بني توديأع الو يقأة املنشأ ة وبأدء نىلاذحأا، 
وذلأك، مأثالً، بتخويأل اال تتأأاه الأالاد لقبأول أو رفأض التحىلظأأات 

  (632)اجلديدةإىل اللجنة املؤدتة املعنية بإنشاء املنظمة الدولية 
 تحفــظ بشــأن  وليــة منظمــة فــي العضــو فعــل    2-8-11

 المُنشئة الوثيقة  لى
 الــدوه لو المنظمــات 7-8-2ال يمنــع المبــدل التــوجي ي  

الدولية األ ضاء في منظمة  ولية مم اتخا  موقف بشأن جواز 
لو مالءمـــة تحفـــظ  لـــى وثيقـــة ُمنشـــئة للمنظمـــة. ويكـــون هـــذا 

 الرلي في حد  ات   ديم األثر مم الناحية القانونية.

__________ 

حأ ا احلأل يف و يقأة أعأدحا ملأؤمتر لألمأم املتحأدة تو ى األمني العاد  (632)
، ارتأأأف  األمأأأني العأأأاد أنأأأه والثالأأأث لقأأأانون البحأأأار  فىلأأأي تقريأأأر األمأأأم املتحأأأدة 

تىلاديأة دأانون البحأار، التشأاور مأع ايان مىلعأول " يحون حتحناً بالفبع، دبأل  أر 
، A/CONF.62/L.13) "األمأأأم املتحأأأدةحي أأأة مأأأا مأأأن حي أأأات جلنأأأة اضأأأأية أو 

Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of 

the Sea, vol. VI (United Nations publication, Sales No. E.77.V.2), 

p. 128, footnote 26) الأ  جتابأه، يف لتعوبة ل  ولالطالع على منادشة موجزة
، انظأأر "األجهأأزة الأأ  هلأأا اأأال ية دبأأول التحىلظأأات"اديأأد بعأأض الظأأرو ، 

)ا بأأأالغ بالتحىلظأأأات( والتعليأأأ   5-1-2الىلقأأأرة الثانيأأأة مأأأن املبأأأدأ التأأأوجيهي 
، الىلقرتأأأأان 40-39ه (، الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2002  وليأأأأة)عليأأأأه 

 ( تعلي من ال (29( و)28)

 التعلي 
علأأأأأأأأى أنأأأأأأأأه  9-8-2يهي تأأأأأأأأنز أ حأأأأأأأأاد املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوج (1)
ال ُيشرتط  دولية، ملنظمة ُمنش ة و يقة على التحىلظ دبول ألغراض"

القبأأأول الىلأأأرد  للأأأتحىلظ مأأأن جانأأأب الأأأدول أو املنظمأأأات الدوليأأأة 
األعضأأأاء يف املنظمأأأة"  لحأأأن حأأأ ا املبأأأدأ ال يسأأأتتبع، كمأأأا جأأأاء يف 

، أن ذلك "مينع الأدول أو املنظمأات (633)التعلي  على ذلك احلحم
املتعادأأدة مأأن دبأأول الأأتحىلظ املعأأر رمسيأأاً إن حأأي رغبأأت يف  الدوليأأة

  11-8-2ذلك"  وح ا ما يؤكدو املبدأ التوجيهي 
واجلأأأأأأأواب علأأأأأأأى السأأأأأأأؤال املتعلأأأأأأأ  وعرفأأأأأأأة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان  (2)

ا تتاه جهاا املنظمة بالبت يف دبول اىلأظ علأى و يقأة منشأ ة 
م يسأأتبعد إمحانيأأة أن يبأأأد  أعضأأاء املنظمأأأة اآل أأرون ردود فعلهأأأ

فرديأأاً دأأد يبأأدو جوابأأاً بأأديهياً  فلمأأاذا يأأا تأأر  يُأأرتك اجملأأال مىلتو أأاً 
يف  تبأأت مجاعيأأاً  عليهأأا أن إذا كأأانعأأن  رامهأأا  للأدول للتعبأأأ فرديأأاً 

يحأون دبأول  أالدبول التحىلظ دا ل اجلهأاا املخأتز يف املنظمأة  
حأأ و ا محانيأأة وثابأأأة إعفأأاء إشأأارة الضأأأوء األ ضأأر  عأأادة فأأأتح 

تمحن تأأ أأيما بالنسأأبة للأأدول الأأ  مل  فن الأأتحىلظ، الاملنادشأأة بشأأ
  لأأ  مثوجهأأة نظرحأأا دا أأل اجلهأأاا املخأأتز، ومأأن  "فأأرض"مأأن 
أو مأأأواا لقبأأأول حأأأ و التحىلظأأأات حتأأأا دأأأد يىلضأأأي إىل   نأأأامينظأأأاد 

 متضاربة  نتامججراءان إىل ا مفاق إذا أد  
علأأى  أ نأأاء مأأؤمتر فيينأأا، دأأدمت الواليأأات املتحأأدة تعأأديالً و  (3)

( 20مأأأن املأأأادة  3)الأأأ  أاأأأبحت الىلقأأأرة  17مأأأن املأأأادة  3رة الىلقأأأ
 االعأرتاضح ا القبأول ال مينأع أ  دولأة متعادأدة مأن "ينز على أن 
وبعأأأد أن اعتمأأأد حأأأ ا املقفأأأع بفغلبيأأأة ضأأأ يلة   (634)"علأأأى الأأأتحىلظ
وأدرجتأأأأه جلنأأأأة التأأأأياغة يف  (635)للجنأأأأة اجلامعأأأأة 25أ نأأأأاء اجللسأأأأة 

،   فتأأه اللجنأأة اجلامعأأة يف هنايأأة املفأأا  17 الأأنز املؤدأأت للمأأادة
لحأأون مسأأفلة االعرتاضأأات علأأى  نظأأراً "مأأن الأأنز النهأأامي لالتىلاديأأة 

التحىلظأأات املبأأداة علأأى الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأأات الدوليأأة تشأأحل 
علأأى جلنأأة القأأانون الأأدويل ]مسأأفلة  ض فعأأالً و عأأر ممأأن موضأأوع  جأأزءاً 

يثمأأا يأأتم البأأت فيهأأا، العالدأأات بأأني املنظمأأات الدوليأأة والأأدول[، ور 
  (636)"للقأأأانون الأأأدويلللقواعأأأد العامأأأة  أأأتظل حأأأ و املسأأأفلة ختضأأأع 

__________ 

 ( 7الىلقرة ) (633)

(634) A/CONF.39/C.1/L.127 ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, first and second sessions… 
  د(‘()4)‘179الىلقرة  ،135ه ، أعالو( 558 احلاشية)
  عأأن التتأأويت ناعأأاً امت 29و اأأوتاً  22مقابأأل  اأأوتاً  33بفغلبيأأة  (635)

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, first session…  16، 25اجللسأأأأأة أعأأأأأالو(،  568)احلاشأأأأأية 
  32 ، الىلقرة135 ه، 1968بريل أنيسان/

(636) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first and second sessions… ( 558احلاشأية ،)أعأأالو 
  186 ، الىلقرة138-137 ه



 134 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

الأأأأ   أ نأأأأاء أعمأأأأال جلنأأأأة التأأأأياغة أن اأأأأيغة التعأأأأديل  وتبأأأأني فعأأأأالً 
تأرتك بأال  سأم مسأفلة تىلتقأر إىل الوضأوا و  ددمته الواليات املتحأدة

    (637)اآل ار القانونية ل لك االعرتاض
أو املنظمأات ملأاذا ال يتيسأر للأدول أنأه يعسأر فهأم والوادع  (4)

املنظمأأة إطأأار الأأتحىلظ  أأارج بشأأفن فرديأأة أن تتخأأ  موادأأف الدوليأأة 
رأيهأأا إىل األطأأرا  املعنيأأة، وأأا فيهأأا املنظمأأة  ومأأن  أن تبلأأ الدوليأأة و 
ملمأأأوس،  حأأأ و املوادأأأف املتخأأأ ة أ  أ أأأر دأأأانوين ال ُاأأأدثأ املأأأرجح

، وعنأأأاو القأأأانوينوغيأأأاب األ أأأر لحنهأأأا  أأأب  وأن اختأأأ ت غأأأأ مأأأرة، 
فهأأي تتأأأيح  - (638)النأأات ال جيردحأأأا مأأن األمهيأأأةعهلأأأ و ا الضأأي ، 

، تاليأأأاً ، وللأأأدول املعنيأأأة األ أأأر ، يف املقأأأاد األول ،للدولأأأة املتحىلظأأأة
، للقبأول أو االعأرتاض انىلراديأاً بديأة أن تعر  وتقيم مودف الدولأة امل

بتأأورة جمديأأة يف املنادشأأات  ،يف هنايأأة املفأأا  ،يسأأهمميحأأن أن حتأأا 
يشحل أيضأاً أ ا أاً ملباشأرة دا ل اجلهاا املختز يف املنظمة، ودد 

ميحأن كأ لك أن و   بأني الىلأاعلني املعنيأني " وار بشأفن التحىلظأات"
مأأأن ِدبأأأل  ،عنأأأد االدتضأأأاء ،بعأأأني االعتبأأأاريؤ أأأ  مثأأأل حأأأ ا املودأأأف 

  نفادهاىلظ أو  جوااطر   الث يفلب منه البت يف 
، الأأأ   ال 11-8-2اللجنأأأة أن املبأأأدأ التأأأوجيهي  وتأأأر  (5)

يشأأأأأحك يف ضأأأأأرورة وكىلايأأأأأة دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ مأأأأأن جانأأأأأب اجلهأأأأأاا 
، ال يتنأأأأاع علأأأأى ا طأأأأالق مأأأأع (639)املخأأأأتز يف املنظمأأأأة الدوليأأأأة

  اتىلادي  فيينا اللتني ال تتخ ان مودىلاً من ح و النقفة
 التحفظ لقبوه الن ائي الطابع 2-8-12
 .التحفظيجوز سحب لو تعديل قبوه  ال 

 التعلي 
وال اتىلاديأأة فيينأأا  1969ال تتضأمن ال اتىلاديأأة فيينأأا لعأاد  (1)

أ حامأأأأأأاً بشأأأأأأفن  أأأأأأحب دبأأأأأأول الأأأأأأتحىلظ،  الفأأأأأأاً  1986لعأأأأأأاد 
 عليه أمر االعرتاضات  فهما ال جتيزانه كما أهنما ال متنعانه  ملا
مأأأن اتىلأأأادي   20مأأأن املأأأادة  5الىلقأأأرة  وتبقأأأى  قيقأأأة أن (2)

يف القبأأأأول  إعأأأأادة النظأأأأر منفقيأأأأاً فيينأأأأا وعلأأأأة وجودحأأأأا تسأأأأتبعدان 
اال أأأأر  بعأأأد انتأأأراد أجأأأل يتأأأأاغالضأأأمر )أو املضأأأمر( بأأأاعرتاض 

)أو أ  أجأأأأل   أأأأر  تلأأأأك الىلقأأأأرةاملنتأأأأوه عليأأأأه يف  شأأأأهراً  عشأأأأر
الو أأأوق القأأأانوين لتهديأأأد تعرض يتأأأنز عليأأأه املعاحأأأدة املعنيأأأة(:  أأأ

__________ 

(637) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first session… ( 568احلاشأية )15، 72، اجللسأة أعأالو 
  14-4، الىلقرات 426-425ه ، 1968أيار/مايو 

الىلتأأأأل (، الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2008  وليأأأأةانظأأأأر أيضأأأأاً  (638)
، بشأأفن "االعرتاضأأات الوداميأأة" )التعليأأ  علأأى املبأأدأ 2-السأأادس، الىلأأرع جأأيم

 ( 14-6-2التوجيهي 
مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا واملبأأأدأ التأأأوجيهي  20مأأأن املأأأادة  3الىلقأأأرة انظأأأر  (639)
2-8-7  

يضأأأأأع موضأأأأأع التسأأأأأاؤل العالدأأأأأات  "نحأأأأأوهب "إذا مسأأأأأح   فأأأأأأ
بعأد ويُعأَرب عنأه  املعنيأة التعاحدية بني الدول أو املنظمأات الدوليأة

وات مأأأأأأأأن  تأأأأأأأأأول القبأأأأأأأأول النأأأأأأأأاجم عأأأأأأأأن  أأأأأأأأأحوت نعأأأأأأأأدة  أأأأأأأأ
 ة" اآلجأأأال احلامسأأأ"انتأأأراد   أأأ منظمأأأة دوليأأأة متعادأأأدة  أو دولأأأة

يف ا عأأراب عأأن عأأدد  ورغأأم أن الأأدول األطأأرا  تظأأل  أأرة متامأأاً 
)أو   أأأر عشأأأر شأأأهراً التحىلظ بعأأأد انتأأراد أجأأأل االأأأموافقتهأأا علأأأى 

تلأأأأأأأأأك أ  أجأأأأأأأأل   أأأأأأأأأر تأأأأأأأأأنز عليأأأأأأأأأه املعاحأأأأأأأأأدة املعنيأأأأأأأأأة(، فأأأأأأأأأإن 
اأأأأأأأأدث اآل أأأأأأأأار العاديأأأأأأأأة  ناملتأأأأأأأأف رة ال ميحأأأأأأأأن أ "االعرتاضأأأأأأأأات"

ويف  20)ب( مأأأن املأأأادة 4لالعأأأرتاض املنتأأأوه عليهأأأا يف الىلقأأأرة 
 ا أأتنتاجاً  كأأ لك فأأإن  تىلأأادي  فيينأأامأأن ا 21 مأأن املأأادة 3الىلقأأرة 
عأأأرتاض الا تو أأأيع نفأأأاقيتعلأأأ  وسأأأفلة  يىلأأأرض نىلسأأأه فيمأأأا حتأأأا الً 
  تحىلظالعلى 

فيمأأأا يتعلأأأ   مغأأأايرولأأأيس مثأأأة مأأأا يأأأدعو إىل اعتمأأأاد هنأأأج  (3)
بأأأأالقبول التأأأأريح  ودونأأأأا  اجأأأأة إىل الشأأأأروع يف درا أأأأة متعمقأأأأة 

ف عأن اآل أار وحأي   أار ال ختتلأ -لء ار الناجتة عن دبأول اأريح 
تحىلأي ا شأارة إىل أن حأ ا القبأول،  -النامجة عن القبول الضأمر 

 بأأأأدء نىلأأأأاذ مبأأأأدمياً الضأأأأمر، يحأأأأون مأأأأن أ أأأأرو  علأأأأى غأأأأرار القبأأأأول
 ةاملعاحأأأأأأأأدة بأأأأأأأأني الدولأأأأأأأأة أو املنظمأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأة املتحىلظأأأأأأأأة والدولأأأأأأأأ

يف بعأأأأأض  ،املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة الأأأأأ  دبلأأأأأت ذلأأأأأك الأأأأأتحىلظ، بأأأأأل أو
لدول أو املنظمات الدوليأة األطأرا  يف امجيع احلاالت،    بني 

يف النتأأأأأأامج  الال أأأأأ املعاحأأأأأدة  وغأأأأأر عأأأأأأن البيأأأأأان أن التشأأأأأأحيك 
الو أأأوق القأأأانوين مأأأن القانونيأأأة مأأأن شأأأفنه أن ينأأأال بتأأأورة  فأأأأة 

مركأأأأز املعاحأأأأدة يف العالدأأأأأات الثناميأأأأة بأأأأني اجلهأأأأة املتحىلظأأأأأة مأأأأن و 
بحأأأل لأأأتحىلظ  وحأأأ و النتيجأأأة تىلأأأرض نىلسأأأها ا الأأأ  دبلأأأتواجلهأأأة 
: لأأأ ن مل يحأأأن مثأأأة يف احلالأأأة الأأأ  يحأأأون فيهأأأا القبأأأول اأأأرحياً تفكيأأأد 

 فيأه شك يف أن  حوت الدولة يف  ر  كأان ينبغأي عليهأا أن تعأرب
دانونيأة وقتضأى مبأدأ  سأن النيأة )واأل حأاد    أاراً دث عن رأيها حُيأ

التأأأرحية التىلأأأأادي  فيينأأأأا، يف حأأأأ ا املقأأأأاد(، فأأأأإن حأأأأ ا يتجلأأأأى بقأأأأدر 
وميحأأأن خأأأ  مودأأأف الدولأأأة شأأأحل إعأأأالن انىلأأأراد ؛ أكأأأرب عنأأأدما يت

لدولأأأة املتحىلظأأأة وكأأأ لك الأأأدول األطأأأرا  األ أأأر  أن تعأأأول علأأأى ل
   هتا راد  إ هار الدولة اا بة القبول التريح

 بأأني االعأأأرتاض والقبأأول، الأأ  أدامتهأأأا التىلاعليأأةوالعالدأأة  (4)
 كأأأأأ لكو  ،مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا 20 مأأأأأن املأأأأأادة 5الىلقأأأأأرة  وكر أأأأأتها
اقيأأأأ  ا أأأأتقرار عالدأأأأات  بغأأأأرض االعأأأأرتاض ليأأأأةآلضأأأأوابط  وضأأأأع

 يو يأأأأأأأأان، إىل  أأأأأأأأد مأأأأأأأأا، بىلعأأأأأأأأل الأأأأأأأأتحىلظ، مضأأأأأأأأفربةتعاحديأأأأأأأأة 
 التأريح( الضمر أو الفابع النهامي للقبول ) واء منه ب بالضرورة

 12-8-2وحأأأأأأأ ا حأأأأأأأو املبأأأأأأأدأ الأأأأأأأ   ير أأأأأأأخه املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي 
وإن كأأان  لتحقيأأ  الو أأوق يف العالدأأات القانونيأأة التعاحديأأة،  أأعياً 

بعأأض أعضأأاء اللجنأأة دأأد رأوا أنأأه روأأا كأأان مأأن األفضأأل أن يحأأون 
بإمحأأأان الدولأأأة أن ترتاجأأأع عأأأن دبأأأول أعربأأأت عنأأأه  أأأابقاً مأأأا داد 

 13-6-2أجأل اال أأر عشأأر شأأهراً الأ    أأددو املبأأدأ التأأوجيهي 
 مل ينقض 
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 التفييرية اإل النات  لى األفعاه   و  صوغ 2-9
 التفييري اإل الن لى  الموافقة 2-9-1
تعني  الموافقة   لى اإل الن التفييري بيانـا  انفرا يـا   

ــة لو منظمــة  وليــة كــر  فعــل  لــى إ ــالن تفيــيري  تصــد ه  ول
متعلــق بمعاهـــدة صـــاغت   ولـــة لخـــرى لو منظمـــة  وليـــة لخـــرى، 
وتعــرب فيــ  الدولــة لو المنظمــة مصــد ة البيــان  ــم اتفاق ــا مــع 

 التفيير المقترح في  لر اإل الن.
 علي الت

إن املمار أأأأة فيمأأأأا يتعلأأأأ  بإاأأأأدار رد فعأأأأل إجيأأأأايب علأأأأى  (1)
ا عالنأأأات التىلسأأأأية تبأأأدو شأأأبه معدومأأأة، وكأأأفن الأأأدول تأأأر  مأأأن 
احلحمة عدد املوافقة ارا ًة علأى تىلسأأ اأادر عأن طأر    أر  

مأأن اتىلأأادي   31املأأادة  )أ( مأأن3ولعأأل ذلأأك يُعأأز  إىل أن الىلقأأرة 
 : معاحدة مافيينا تنز على اآليت ألغراض تىلسأ

 يؤ   يف احلسبان با ضافة إىل السياق:

أ  اتىلأأاق ال أأ  بأأني األطأأرا  بشأأفن تىلسأأأ املعاحأأدة  )أ( 
  أو تفبي  أ حامها

وإن ما ادر من ردود فعل ارحية ينفو  على مزيج من  (2)
املوافقة وعدد املوافقة، أو يتتف بفأابع شأرطي تعلأه املوافقأة علأى 

علأأأى التىلسأأأأ الأأأ   تقدمأأأه لأأأه الدولأأأة الأأأ  التىلسأأأأ األول متودىلأأأًة 
 أبدت رد فعلها عليه 

املعاحأأأأأأأدات املتعأأأأأأأددة يف  ، علأأأأأأأى  أأأأأأأبيل املثأأأأأأأال،نجأأأأأأأدف (3)
ددمتأأأه نأأأز رد فعأأأل إجيأأأايب  األطأأأرا  املودعأأأة لأأأد  األمأأأني العأأأاد

اتىلاديأأأة األمأأأم  بشأأأفن (640)ددمتأأأه متأأأرعلأأأى إعأأأالن إ أأأراميل رداً 
 :املتحدة لقانون البحار

احلحومأأأة ا  أأأراميلية، فيمأأأا يتعلأأأ  بقأأأانون البحأأأار، حأأأو  شأأاغلإن  
أ ا أأأأأأاً ضأأأأأأمان أكأأأأأأرب دأأأأأأدر مأأأأأأن  ريأأأأأأة املال أأأأأأة والتحليأأأأأأ  يف كأأأأأأل محأأأأأأان، 

   املستخدمة يف املال ة الدولية م يما عرب املضا وال

يف حأأأأأ ا التأأأأأدد، تعلأأأأأن احلحومأأأأأة ا  أأأأأراميلية أن نظأأأأأاد املال أأأأأة و  
 1979لعأأاد  إ أأراميل ومتأأر بأأنيوالتحليأأ ،  سأأبما أكدتأأه معاحأأدة السأأالد 

__________ 

، املربمأأأة عأأأأاد بأأأني إ أأأراميل ومتأأأرالسأأأالد  ةإن مأأأا ورد يف معاحأأأد" (640)
باملرور يف مضي  تأان و ليج العقبة يسأأ أ حاد متعلقة اديداً ، من 1979
كمأأا ورد بأأاجلزء الثالأأث مأأن   للميأأاو الأأ  تشأأحل مضأأام العأأاد النظأأاد يف إطأأار 
لميأأاو لمأأن عأأدد مسأأاس بالنظأأاد القأأانوين النظأأاد حأأ ا يأأنز عليأأه وأأا  ،االتىلاديأأة

التزامأأأأات تتعلأأأأ  بأأأأاألمن و ىلأأأأظ النظأأأأاد يف الدولأأأأة ومأأأأن  الأأأأ  تشأأأأحل مضأأأأام 
أعالو(، الىلتل  533)احلاشية  ... Multilateral Treatiesاملشاط ة للمضي " )
 26(  ُودعأأأأأأأأأأت معاحأأأأأأأأأأدة السأأأأأأأأأأالد يف واشأأأأأأأأأأنفن يف 6-احلأأأأأأأأأأاد  والعشأأأأأأأأأأرون

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1136, No) 1979 ذار/مأأارس 

17813, p. 100 ) 

هأأأأا الفرفأأأأان مضأأأأي  تأأأأأان و لأأأأيج العقبأأأأة حتأأأأرين مأأأأاميني دوليأأأأني يالأأأأ  اعتأأأأرب ف
فيهمأأا اريأأة املال أأة والتحليأأ  دونأأا إعادأأة  للتمتّأأعمىلتأأو ني أمأأاد كافأأة األمأأم 

  وعأالوة علأى ذلأك، أو تعلي  لتلك احلرية، ينفب  علأى املنفقتأني املأ كورتني
متامأأأاً مأأأع اتىلاديأأأة األمأأأم املتحأأأدة  متوافقأأأاً د، لحونأأأه فأأأإن نظأأأاد معاحأأأدة السأأأال
 على املنفقتني امل كورتني  مفبقاً و   امداً لقانون البحار،  يظل 

تىلسأأأأ احلحومأأة ا  أأأراميلية، فأأأإن إعأأالن مجهوريأأأة متأأأر  و سأأب 
 موافأأأأ  ،املأأأأ كورة[]تتأأأأديقها علأأأأى االتىلاديأأأأة  لأأأأد العربيأأأأة يف حأأأأ ا التأأأأدد، 

  (641)لإلعالن الوارد أعالو

ويتضأأأح مأأأأن حأأأ ا ا عأأأأالن أن التىلسأأأأ الأأأأ   ذحبأأأت إليأأأأه متأأأأر 
الىلتأأأل الثالأأأث مأأأن اتىلاديأأأة مىلهأأأود تعتأأأربو إ أأأراميل منسأأأجماً مأأأع 
، شريفة أن يحأون ذلأك التىلسأأ حأو األمم املتحدة لقانون البحار

 ،والتىلسأأ املتأر  يؤكأدو  نىلسه منسأجماً مأع التىلسأأ ا  أراميلي
 واملعلل   راميل " املتاِدقا عالن " نوعاً ما،

رد فعأأل احلحومأأأة مثأأأال   أأر حأأو إىل ا شأأارة أيضأأاً وميحأأن  (4)
املتعلأأأأ   1978عأأأأاد  النروجييأأأأة علأأأأى إعأأأأالن فرنسأأأأا بشأأأأفن بروتوكأأأأول

)"اتىلاديأأة  1973 ،باالتىلاديأأة الدوليأأة ملنأأع التلأأوث النأأاجم عأأن السأأىلن
 ال   نشرو األمني العاد للمنظمة البحرية الدولية:و  ماربول"(،

 اىلهأأم علأأى أهنأأتُ  الأأ  بالر أأالةت  حومأأة النأأرويج علأأى النحأأو الواجأأب أ اطأأ
تأب ترت االتىلاديأة  علأى أ حأاد اىلظأاً إعأالن مأن جانأب  حومأة فرنسأا ولأيس 

كأان جأامزاً علأى الأتحىلظ الرمسأي، لأو   كانأت لترتتأبقانونيأة الأ   ال أار اآلعليه 
  (642)على املرف  األولأن تبد  اىلظات 

تىلسأ ح ا ا عالن على أنه يىليد بأفن النأرويج با محان ويبدو أن 
 يتعل  األمر بتحىلظ )وشريفة أال( عالن الىلرنسي، ما مل ا تقبل 

وبأأالرغم مأأن عأأدد وجأأود أمثلأأة علأأى ذلأأك، فمأأن الواضأأح  (5)
أنأه ميحأأن أن تعأأرب دولأأة أو منظمأأة دوليأأة عأأن موافقتهأأا، ال أكثأأر، 

أ أأر  يف إعالهنأأا علأأى تىلسأأأ حمأأدَّد تقرت أأه دولأأة أو منظمأأة دوليأأة 
التىلسأأأ   وحأأ ا االتىلأأاق يف تىلسأأأات طأأرفني أو أكثأأر يتفأأاب  مأأع 

من اتىلادي   31)أ( من املادة 3الىلرضية املنتوه عليها يف الىلقرة 
، ولأأأأيس مثأأأأة ضأأأأرورة ألن يأأأأتم، يف حأأأأ و املر لأأأأة، اديأأأأد (643)فيينأأأأا

__________ 

(641) Multilateral Treaties ...  احلأاد  أعالو(، الىلتأل  533)احلاشية
يتعل  األمر يف الوادع باملوافقة على ا عأالن املتأر  مأن  يأث   6-والعشرون

للمأرء أن علأى السأواء؛ وبأالنظر إىل اأياغة ا عالنأني، جيأوا تحييىله ومضأمونه 
  عما إذا كانا دد أُعدا يف أعقاب مشاورات دبلوما ية يتساءل

(642) United Nations, Treaty Series, vol. 1341, No. 22484, p. 330; 

Status of Multilateral Conventions and Instruments in respect of which 

the International Maritime Organization or its Secretary-General 

Performs Depositary or Other Functions (as at 31 December 2007), p. 

108 (note 1)  
 ( أعالو من ح ا التعلي  1انظر الىلقرة ) (643)
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  األمهية ال  ينبغي إيالؤحا هل ا "]الأأ[اتىلاق ]الأأ[ال   بأني األطأرا
  (644)بشفن تىلسأ املعاحدة أو تفبي  أ حامها"

ويحىلأأأي ا شأأأارة إىل أن  تأأأول اتىلأأأاق مأأأن حأأأ ا القبيأأأل  (6)
مأأع إعأأالن تىلسأأأ  مأأا ال يُعأأّد منأأا راً لقبأأول الأأتحىلظ، وكىلأأى بأأه 

مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا تأأأنز  20مأأأن املأأأادة  4 أأأبباً لأأأ لك أن الىلقأأأرة 
املعاحأأأأأدة علأأأأأى أن دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ يرتتأأأأأب عليأأأأأه  أأأأأريان مىلعأأأأأول 

وحأأو مأأأا  تلأأأف بداحأأة عأأأن  الأأأة رد  -بالنسأأبة للدولأأأة املتحىلظأأأة 
تأر  و بأراا الىلأوارق بينهمأا،  الىلعل ا جيايب على إعالن تىلسأأ  

املتأأفلح ذاتأأه  مأأن احلحمأأة عأأدد اللجأأوء إىل ا أأتعمالأن  اللجنأأة
 االتىلأأاقالأأ   يعأأرب عأأن فحأأرة  "املوافقأأة"،فمتأأفلح يف احلأأالتني  

األ ر القأأأانوين الأأأ   بأأأ فيمأأأا يتعلأأأ باق احلحأأأم أو الرضأأأا دون ا أأأت
ميحن ا تخدامه للتعبأ عن رد فعأل إجيأايب ، (645) ينشف يف الوادع

 إجيايب على إعالن تىلسأ  

 التفييري اإل الن معا ضة 2-9-2
تعني  معا ضة  اإل الن التفييري بيانا  انفرا يـا  تصـد ه  

ـــة لو ـــق   ول ـــى إ ـــالن تفيـــيري متعل ـــة كـــر  فعـــل  ل منظمـــة  ولي
بمعاهدة صاغت   ولة لخرى لو منظمة  ولية لخـرى، وتـرفض فيـ  
الدولــة لو المنظمــة مصــد ة البيــان التفيــير المصــاغ فــي اإل ــالن 

 التفييري، بما في  لر  م طريق صوغ تفيير بديل.
 التعلي 

السلبية على إعالن تىلسأ ،  الىلعلإن األمثلة على ردود  (1)
و منظمة دوليأة مأع التىلسأأ أ  عدد االتىلاق ال   تعرب عنه دولة أ

نأأأدرة مأأأن ردود الىلعأأأل املقأأأدد يف إعأأأالن تىلسأأأأ ، وإن كانأأأت أدأأأل 
 وميثأأأل رد فعأأأل اململحأأأة املتحأأأدةفإهنأأأا مأأأع ذلأأأك متىلردأأأة  ، ا جيابيأأأة

املتعلأأأأ   (646)لجمهوريأأأة العربيأأأأة السأأأأوريةعلأأأى ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  ل
 نوذجاً على ذلك: 1969من اتىلادية فيينا لعاد  52باملادة 

الأأأأأأ   ددمتأأأأأأه  52ال تعتأأأأأأرب اململحأأأأأأة املتحأأأأأأدة أن تىلسأأأأأأأ املأأأأأأادة  
احلحومأأأأأة السأأأأأأورية يعحأأأأأس بددأأأأأأة ا أأأأأتنتاجات مأأأأأأؤمتر فيينأأأأأا بشأأأأأأفن موضأأأأأأوع 

__________ 

انظأأأأأر اجلأأأأأزء الرابأأأأأع مأأأأأن دليأأأأأل املمار أأأأأة بشأأأأأفن   أأأأأار التحىلظأأأأأات  (644)
 وا عالنات التىلسأية وما يتتل ب لك من إعالنات 

 J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit internationalانظأر  (645)

public, Brussels, Bruylant/AUF, 2001, pp. 74–75 (Approbation, 1)  
 العربيأأأة اجلمهوريأأأة  حومأأأة تىلهأأأم" :ا عأأأالن حأأأ ا نأأأز يلأأأي فيمأأأا (646)

  :التايل النحو على 52 املادةاأل حاد الواردة يف  السورية

 ‘ا أأأأتعماهلا أو بأأأأالقوة التهديأأأأد‘متأأأأفلح  أيضأأأأاً  ينفبأأأأ " 
 والسيا أأأأأي االدتتأأأأأاد  ا كأأأأأراو حتار أأأأأة علأأأأأى املأأأأأادة حأأأأأ و يف الأأأأأوارد

 دولأأة جتأأرب الأأ  ا كأأراو أنأأواع كافأأة عأأنالً فضأأ والنىلسأأي، والعسأأحر 
  على  ال  رغبتها أو متاحلها" معاحدة إبراد على

(Multilateral Treaties…  1-أعالو(، الىلتل الثالث والعشرون 533)احلاشية ) 

حأ و املسأفلة باعتمأادو  عأالن بشأفهنا يشأحل جأزءاً عأاجل ا كراو؛ فاملؤمتر دأد 
  (647)من الو يقة ادتامية

 فعأألدود وأ أأارت أيضأأاً خمتلأأف اتىلاديأأات دأأانون البحأأار ر  (2)
التتأأدي   بشأأفهنا  فعنأأد أألبية علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية املقدمأأة 

، 1958 يف عأأادجنيأأف اجلأأر  القأأار  املعقأأودة يف علأأى اتىلاديأأة 
ال ميحأأأأأأن أن تقبأأأأأأل إعأأأأأأالن مجهوريأأأأأأة أملانيأأأأأأا أهنأأأأأأا " أعلنأأأأأأت كنأأأأأأدا

  (648)"5من املادة  1االاادية بشفن الىلقرة 

علأأأأأأى اتىلاديأأأأأأة األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة لقأأأأأأانون البحأأأأأأار،  وترتَّأأأأأأب (3)
اللتأأأني اظأأأران التحىلظأأأات لحنهمأأأا  310و 309ووجأأأب مادتيهأأأا 

 "ا عالنأات التىلسأأية"جتيزان ا عالنأات التىلسأأية، عأدد كبأأ مأن 
الأأأأأأأ  فتحأأأأأأأت البأأأأأأأاب بأأأأأأأدورحا أمأأأأأأأاد ردود أفعأأأأأأأال  أأأأأأألبية عديأأأأأأأدة 

 أأأأالتها فتأأأونس أبلغأأأت يف ر  جانأأأب الأأأدول املتعادأأأدة األ أأأر   مأأأن
 :، وا يليعلى  بيل املثال ،1994شباط/فرباير  22 املؤر ة

مأأن االتىلاديأأة دأأد ُفسأأرتا ]يف إعأأالن مالفأأة[ علأأى أهنمأأا  83و 74املأأادتني  إن
املنفقأأأة االدتتأأأادية  تعيأأأني  أأأدودتعنيأأأان أنأأأه يف  أأأل غيأأأاب اتىلادأأأات بشأأأفن 

بحأأث عأأن ادالتأأة أو اجلأأر  القأأار  أو غأمهأأا مأأن املنأأاط  البحريأأة، فأأإن ال
ادأأأط الأأأ     أأأل منتأأأف يىلأأأرتض أن تحأأأون احلأأأدود حأأأي  أأأط الو أأأط، أ 

تحأأون كأأل نقفأأة مأأن نقاطأأه علأأى مسأأافة متسأأاوية مأأن أدأأرب نقأأاط  فأأوط 
 املياو ا دليمية  عرضاأل اس ال  يقاس انفالداً منها 

ويف حأأ ا التأأدد، تعتأأرب احلحومأأة أن مثأأل حأأ ا التىلسأأأ ال ينسأأجم  
املأأأأادتني وال نتأأأأهما،  يأأأأث ال تنتأأأأان علأأأأى  مفلقأأأأاً مأأأأع روا أ حأأأأاد حأأأأاتني

املنفقأأأأأة االدتتأأأأأادية  تعيأأأأأني  أأأأأدودالتفبيأأأأأ  التلقأأأأأامي دأأأأأط الو أأأأأط يف جمأأأأأال 
  (649)ادالتة أو اجلر  القار 

املتعلأأأأ   إيفاليأأأأاوميحأأأأن ضأأأأرب مثأأأأال   أأأأر واضأأأأح جأأأأداً بأأأأإعالن 
 لقأأأأانون املتحأأأدة األمأأأم اتىلاديأأأة شأأأفنببأأأا عالن التىلسأأأأ  للهنأأأد 

 :البحار

__________ 

  نىلسه املرجع (647)
 نأأأأأز يلأأأأي وفيمأأأأأا  4-، الىلتأأأأأل احلأأأأاد  والعشأأأأروننىلسأأأأه املرجأأأأع (648)

 تأأر  أهنأأا توضأأح أن االااديأأة أملانيأأا مجهوريأأة تأأود" :األملأأاين التىلسأأأ  ا عأأالن
 التأأيد  قأأوق حتار أأة تضأأمن املأأ كورة االتىلاديأأة مأأن 5 املأأادة مأأن 1 الىلقأأرة أن
(Fischerei )الحيىليأأأة الأأأ  جأأأر  هبأأأا  وفأأأ  القأأأار ، الأأأ  تعلأأأو اجلأأأر  امليأأأاو يف

  (نىلسه)املرجع " اآلن    احلقوق ح و حتار ةإمجاالً 
(  ونأّز 21)احلاشأية  6-املرجع نىلسه، الىلتل احلأاد  والعشأرون (649)

 اجلزء ذ  التلة من إعالن مالفة حو اآليت: 

 أهنمأأا علأأى 83و 74 املأأادتني املالفيأأة احلحومأأة تىلسأأر" 
 املنفقأأأأة تعيأأأأني  أأأأدود بشأأأأفن اتىلادأأأأات غيأأأأاب  أأأأل يف أنأأأأه تعنيأأأأان

 املنأأأأأأاط  مأأأأأأن غأمهأأأأأأا أو القأأأأأأار  اجلأأأأأأر  أو ادالتأأأأأأة االدتتأأأأأأادية
 احلأأدود تحأأون أن يىلأأرتض منتأأف  أأل عأأن البحأأث فأأإن البحريأأة،

 على نقاطه من نقفة كل تحون ال   ادط أ  الو ط،  ط حي
 يقأأأأأاس الأأأأ  األ أأأأأاس  فأأأأوط نقأأأأأاط أدأأأأرب مأأأأأن متسأأأأاوية مسأأأأافة

 املشأأاهبة األ أأر  وللأأدول ملالفأأة ا دليميأأة امليأأاو عمأأ  انفالدأأاً منهأأا
 ( 6-والعشرون، الىلتل احلاد  نىلسه)املرجع " هلا
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تأأأأود إيفاليأأأأا أن تأأأأ كر بأأأأا عالن الأأأأ   ددمتأأأأه عنأأأأد توديعهأأأأا علأأأأى  
 قأأأأوق الدولأأأأة "عنأأأأد تتأأأأديقها عليهأأأأا، والأأأأ   يىليأأأأد بأأأأفن  وأكدتأأأأهاالتىلاديأأأأة، 

تشأأأأأأمل احلأأأأأأأ  يف إ فارحأأأأأأا بالعمليأأأأأأأات  السأأأأأأا لية يف مثأأأأأأل تلأأأأأأأك املنفقأأأأأأة ال
و سأب نأز ا عأالن الأ   ددمتأأه  " املنأاورات العسأحرية، أو اشأرتاط إذهنأا أو

 هأو وثابأة رد علأى كافأة إعالنأات الأدولف ،تتديقها على االتىلاديأة لد إيفاليا 
،  أأأأواء ا عالنأأأأات الأأأأ  دأأأأدمت يف املاضأأأأي أو تلأأأأك الأأأأ   أأأأتقدد يف األ أأأأر 
  (650)وذلك فيما يتعل  باملسامل ال  تناوهلا ا عالن ،املستقبل

مار أأأأة املألمثلأأأأة يف بعأأأأض االودأأأأو  علأأأى وميحأأأن أيضأأأأاً  (4)
ذات التأأألة باالتىلاديأأأات الأأأ  اعتمأأأدت يف نفأأأاق جملأأأس أوروبأأأا  

رو أأأي إىل ا عالنأأأات املتعأأأددة االاأأأاد الححأأأ ا، ويف إشأأأارة مأأأن و 
 ،1995مايأأأة األدليأأأات القوميأأأة لعأأأاد حلبشأأأفن االتىلاديأأأة ا طاريأأأة 

معأأأأأأل  و أأأأأأددت فيهأأأأأأاالأأأأأ  دأأأأأأدمتها الأأأأأأدول األعضأأأأأأاء األ أأأأأأر  و 
 االااد الرو ي أنه: ، أعلن"ةاألدلية القومي"

 وأيف التحىلظأأأأأات  انىلراديأأأأأةأن تأأأأأدرج بتأأأأأىلة ة هأأأأأجعتأأأأأرب أنأأأأأه ال جيأأأأأوا أل  ي
ا عالنأأات املعأأرب عنهأأأا أ نأأاء توديعهأأأا أو تتأأديقها علأأأى االتىلاديأأة ا طاريأأأة 

ال يحأأون وارداً يف  "األدليأأة القوميأأة"مايأأة األدليأأات القوميأأة تعريىلأأاً ملتأأفلح حل
جمأأأال تفبيأأأ   تضأأأيي   ويأأأر  االاأأأاد الرو أأأي أن حمأأأاوالت ا طاريأأأةاالتىلاديأأأة 

بشأحل دامأأم يف  يقيمأونايأث يسأتبعد األشأخاه الأ ين  ،االتىلاديأة ا طاريأة
إدليم الدول األطرا  يف االتىلادية ا طارية والأ ين  رمأوا تعسأىلاً مأن اجلنسأية 

ة خمالىلأأأأة ملقااأأأأد االتىلاديأأأأة ا طاريأأأأتشأأأأحل الأأأأ  كأأأأانوا يتمتعأأأأون هبأأأأا  أأأأابقاً، 
  (651)ماية األدليات القوميةحل

عأأأأأأالن الأأأأأأ   ردت بأأأأأأه إيفاليأأأأأأا علأأأأأأى ا عأأأأأأالن ا مثأأأأأأال و  (5)
تبأد  ، على التعيد العملي، أن الدول الأ  يبنيرب  (652)التىلسأ  للهند

منظمأأأة  رد فعأأأل  أأألب علأأأى إعأأأالن تىلسأأأأ  تتأأأوغه دولأأأة أ أأأر  أو
تىلسأأاً  تعتأربودولية أ أر  كثأأاً مأا تقأرتا يف الودأت نىلسأه تىلسأأاً   أر 

الأأأأرفض  حأأأأ و املمار أأأأة املتمثلأأأأة يفأيضأأأأاً   ودأأأأد اتبعأأأأت إيفاليأأأأا "أدق"
ه على ا عالنات التىلسأية لعأدة دول بيف إعالهنا ال   ردت  "البنَّاء"

النىلايأات ادفأرة  بشأفن الأتححم يف نقأليف اتىلاديأة بأاال أطرا  أ ر  
 :1989 املؤر ة  ذار/مارسعرب احلدود والتخلز منها 

 حومة إيفاليا، يف إعراهبأا عأن اعرتاضأها علأى ا عالنأات الأ  دأدمتها عنأد  إن
زويال وكولومبيأأأأأأأأا واملحسأأأأأأأأيك، أالتوديأأأأأأأأع  حومأأأأأأأأات إكأأأأأأأأوادور وأوروغأأأأأأأأوا  وفنأأأأأأأأ

املشأأابه الأأ  ميحأأن أن تقأأدد يف املسأأتقبل،  املضأأمونوا عالنأأات األ أأر  ذات 
وق املال أأة تأأر  أنأأه لأأيس يف حأأ و االتىلاديأأة  حأأم يىلسأأر علأأى أنأأه حيأأد مأأن  قأأ

غأأأ ملزمأأة بتقأأدمي  الفأأر املعأأرت  هبأأا يف القأأانون الأأدويل  وبالتأأايل، فأأإن الدولأأة 
رد عبأأأور  أأأىلينة ترفأأأع علمهأأأا جملأأأإ فأأأار أل  دولأأأة أ أأأر  أو بفلأأأب إذن منهأأأا 

أو ملمار أأأأأة  ريأأأأأة وامأأأأأل شأأأأأحنة مأأأأأن النىلايأأأأأات ادفأأأأأرة يف البحأأأأأر ا دليمأأأأأي 
  (653) الل  ىلينة كه ومن  املنفقة االدتتادية ادالتة املال ة يف

__________ 

  نىلسه املرجع (650)
(651) United Nations, Treaty Series, vol. 2152, p. 297; European 

Treaty Series, No. 157 (http://conventions.coe.int)  
 ( أعالو من ح ا التعلي  3انظر الىلقرة ) (652)

(653) Multilateral Treaties…  أعأالو(، الىلتأل السأابع  533)احلاشأية
  3-والعشرون

حتأأا اًل إعالنأأاً تىلسأأياً أمأا أملانيأأا و أنغافورة، اللتأأان كانتأا دأأد دأدمتا 
فقد التزمتا التأمت فيمأا لإلعالن التىلسأ  ال   ددمته إيفاليا، 

يتعل  با عالنأات الأ  تىلسأر االتىلاديأة تىلسأأاً خمتلىلأاً دون أن تريأا 
رد فعأأأأأأأأل حتا أأأأأأأأل لأأأأأأأأرد فعأأأأأأأأل احلحومأأأأأأأأة  إبأأأأأأأأداءأن مأأأأأأأأن الضأأأأأأأأرور  

  (654)ا يفالية

املمار أأأأأأأة أيضأأأأأأأاً ردود فعأأأأأأأل وردت بومأأأأأأأن جهأأأأأأأة أ أأأأأأأر ،  (6)
فىلأي بعأض احلأاالت، بأدت   تأاد رفأض ، وثابةللوحلة األوىل ،تبدو ال

تىلسأأ يحأون متوافقأاً مأع تقبل التىلسأ املقرتا بشأرط أن الدول وكفهنا 
  ومأأن  أأأ األمثلأأة علأأى ذلأأك الشأأروط الأأ  رحنأأت هبأأا (655)تحميلأأي

موافقتهأأا علأأى ا عأأأالن التىلسأأأ  الأأ   ددمتأأأه  والنمسأأأاأملانيأأا وتركيأأا 
  13املؤر أة و  ،بولندا بشفن االتىلاديأة األوروبيأة املتعلقأة بتسأليم اجملأرمني

 أن: فقد اعتربت أملانيا  (656)1957 كانون األول/ديسمرب

وقتضأأاو  الأأ  و مأأن االتىلاديأأة،  6)أ( مأأن املأأادة 1ىلقرة إعأأالن بولنأأدا املتعلأأ  بأأال
اللجأأأأأأأوء يف بولنأأأأأأأدا معاملأأأأأأأة املأأأأأأأواطنني  املمنو أأأأأأأون  أأأأأأأ يعامأأأأأأأل األشأأأأأأأخاه 

إال إذا كأان ال ميثأأل  ،البولنأديني، ال يتوافأ  مأأع موضأوع االتىلاديأة والغأأرض منهأا
 أأأ   واعامقأأأاً أمأأأاد تسأأأليم حأأأؤالء األشأأأخاه إىل دولأأأة غأأأأ الدولأأأة الأأأ  منحأأأ

  (657)فيما يتتل هباء اللجو 

وكأأأان رد فعأأأل العديأأأد مأأأن الأأأدول حتأأأا الً إااء ا عأأأالن الأأأ    (7)
االتىلاديأأأأة الدوليأأأأة لقمأأأأع اهلجمأأأأات  التتأأأأدي  علأأأأىددمتأأأأه متأأأأر إبأأأأان 

فقد اعتأربت احلحومأة األملانيأة أن   (658)1997 ا رحابية بالقنابل لعاد
تفبيأأ  إىل تو أأيع نفأأاق ]   [ يهأأد  "إعأأالن مجهوريأأة متأأر العربيأأة 

 أهنا: أعلنتو  -" التحىلظإ باغ اىلة "حتا يستبعد  - "االتىلادية

__________ 

 9-9-2املبأأدأ التأأوجيهي نظأأر أدنأأاو ا، "السأأحوت"فيمأأا يتعلأأ  وسأأفلة  (654)
  والتعلي  عليه

حأ و املمار أة تتىلأأ  مأع املمار أأة املشأرو ة أعأأالو واملتعلقأة اأأاالت  (655)
( مأأأأن التعليأأأأ  علأأأأى 5( إىل )3املوافقأأأأة اجلزميأأأأة أو املشأأأأروطة )انظأأأأر الىلقأأأأرات )

 ( 1-9-2املبدأ التوجيهي 

تعلأن مجهوريأأة بولنأأدا، فيمأأا ": 1993/يونيأأه  زيران 15ؤر  املأأعأالن ا  (656)
، أهنأأأا لأأأن تقأأأود يف أ   أأأال مأأأن األ أأأوال بتسأأأليم 6)أ( مأأأن املأأأادة 1يتعلأأ  بأأأالىلقرة 

)ب( مأأأأن 1 وتعلأأأن مجهوريأأأة بولنأأدا ألغأأأراض حأأأ و االتىلاديأأة، وفقأأأاً للىلقأأأرة مواطنيهأأا 
، أن األشأأأأأأخاه املمنأأأأأأو ني  أأأأأأ  اللجأأأأأأوء يف بولنأأأأأأدا  أأأأأأيعاملون معاملأأأأأأة 6املأأأأأأادة 

 ;United Nations, Treaty Series, vol. 5146, p. 469ملأأواطنني البولنأأديني" )ا

European Treaty Series, No. 24 (http://conventions.coe.int) ) 
(657) United Nations, Treaty Series, vol. 5146, p. 470; European 

Treaty Series, No. 24 (http://conventions.coe.int)نظأر أيضأاً رد الىلعأل   ا
 United Nations, Treaty ،للنمسأا علأى ا عأالن التىلسأأأ  لرومانيأا املما أل

Series, vol. 2045, pp. 198–202; European Treaty Series, No. 24 

(http://conventions.coe.int)  
العربيأة  تعلن مجهورية متأر"املتر  على النحو التايل:  "التحىلظ"اي   (658)

تنتهأأك  ال بقأأدر مأأامأأن االتىلاديأأة  19مأأن املأأادة  2 لىلقرةنىلسأأها ملزمأأة بأأاأهنأأا تعتأأرب 
" القأأأأأأأوات املسأأأأأأألحة للدولأأأأأأأة دواعأأأأأأأد ومبأأأأأأأادئ القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل يف أدامهأأأأأأأا ملهامهأأأأأأأا

(Multilateral Treaties …  9-أعالو(، الىلتل الثامن عشر 533)احلاشية ) 
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حومة مجهورية متر العربية تقأدمي مثأل حأ ا ا عأالن بتأورة حل حي  تعترب أنه ال
انىلرادية إال فيما يتعل  بقواهتا املسلحة، وتر  أنه ليس لإلعالن املعر أ ر ملأزد 

عربيأأأة  وتأأر   حومأأأة مجهوريأأأة إال بالنسأأبة للقأأأوات املسأألحة جلمهوريأأأة متأأر ال
أن يفبأأ   جيأأوا أملانيأأا االااديأأة أن مثأأل حأأ ا ا عأأالن املقأأدد بتأأورة انىلراديأأة ال

على القوات املسلحة للدول األطرا  األ أر  دون موافقتهأا التأرحية  وعليأه، 
رض تىلسأأأ إعأأالن متأأر افأإن  حومأأة مجهوريأأة أملانيأا االااديأأة تتأأرا بفهنأأا تعأ

ا يتعلأأأأ  بقأأأأوات مسأأأألحة أ أأأأر  غأأأأأ القأأأأوات املسأأأألحة علأأأأى حأأأأ ا النحأأأأو فيمأأأأ
بتأأورة  ااأأة تفبيأأ  االتىلاديأأة علأأى القأأوات  تعأأارضجلمهوريأأة متأأر العربيأأة، و 

  (659)املسلحة جلمهورية أملانيا االاادية

املتعلأأأأأأأ  باالتىلاديأأأأأأأة  1978 ويف إطأأأأأأأار بروتوكأأأأأأأول عأأأأأأأاد (8)
بديت فيما  أز إعأالن  ملنع التلوث الناجم عن السىلن، أُ  الدولية

كنأأأأدا بشأأأأفن ميأأأأاو منفقأأأأة القفأأأأب الشأأأأمايل ردود فعأأأأل مشأأأأروطة 
إ أأبانيا وأملانيأأا وإيفاليأأا والربتغأأال وفرنسأأا فقأأد أعلنأأت   (660)أيضأأاً 

 :أهناواململحة املتحدة وحولندا واليونان 

أنأه ينبغأي أن يىلهأم علأى  أأو  تأر اأيط علمأاً هبأ ا ا عأالن الأ   ددمتأه كنأدا، و 
مأن اتىلاديأة األمأم املتحأدة لقأانون البحأار   236و 234و 57املواد يتماشى مع 

مأأأأأن تلأأأأأك  234إىل أن املأأأأأادة  ]   [ وعلأأأأأى وجأأأأأه ادتأأأأأوه، تشأأأأأأ احلحومأأأأأة
 االتىلاديأأأأة تنفبأأأأ  يف  أأأأدود املنفقأأأأة االدتتأأأأادية ادالتأأأأة أو منفقأأأأة حتا لأأأأة تعأأأأنيَّ 

 تشأأأأ إليهأأأا  مأأأن االتىلاديأأأة، وأن القأأأوانني واللأأأوامح الأأأ 57 أأأدودحا وفقأأأاً للمأأأادة 
ينبغأأي أن تراعأأي علأأى النحأأو الواجأأب املال أأة ومحايأأة البي أأة البحريأأة  234املأأادة 

  (661)واوهنا، باال تناد إىل أفضل املعار  العلمية املتوفرة

 رداً علأأأأأىد املقأأأأأدَّ  اجلمهوريأأأأأة التشأأأأأيحيةإعأأأأأالن  و تلأأأأأف (9)
األمأم تىلاديأة مأن ابشأفن اجلأزء العاشأر  (662)التىلسأ أملانيا إعالن 

نأأأه يتأأأعب إمأأأن  يأأأث  املتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار ا تالفأأأاً طىليىلأأأاً،
إذا كأأأأأان ميثأأأأأل معارضأأأأأة للتىلسأأأأأأ الأأأأأ   ددمتأأأأأه أملانيأأأأأا اديأأأأأد مأأأأأا 

 :َتعد و اىلظاً إلعالن تحييف لإعادة  أد

__________ 

الواليأات الأ  دأدمتها  املما لأةانظر أيضأاً ا عالنأات   املرجع نىلسه (659)
، وحولنأأأدا )املرجأأأع نىلسأأأه(، واململحأأأة املتحأأأدة )املرجأأأع (املتحأأأدة )املرجأأأع نىلسأأأه

 (( 8 نىلسه(، وكندا )املرجع نىلسه )احلاشية
 Status of Multilateral لالطأالع علأى نأأز إعأالن كنأأدا، انظأر (660)

Conventions and Instruments in respect of Which the International 

Maritime Organization or its Secretary-General Performs Depositary 

or Other Functions (as of 31 December 2007)  
 املرجع نىلسه  (661)

فيمأأا يتعلأأ  بتنظأأيم  ريأأة "فيمأأا يلأأي اجلأأزء املعأأر مأأن إعأأالن أملانيأأا:  (662)
ذلأأك العأأابر الأأ  تسأأتىليد منهأأا الأأدول غأأأ السأأا لية، جيأأب أن ال  أأل املأأرور 

، 125مأن املأادة  3الدول بسأيادة حأ و الأدول  ووفقأاً للىلقأرة  اليمأداملرور عرب 
ختأأأل احلقأأأأوق والتسأأأأهيالت املنتأأأأوه عليهأأأأا يف اجلأأأأزء العاشأأأأر بأأأأف  شأأأأحل  ال
األشأأأحال بسأأأيادة دول املأأأرور العأأأابر ومتأأأاحلها املشأأأروعة  وينبغأأأي لدولأأأة  مأأأن

بعينهأأأأا املأأأأرور العأأأأابر والدولأأأأة غأأأأأ السأأأأا لية املعنيتأأأأني أن تتىلقأأأأا يف كأأأأل  الأأأأة 
التعريأأأف الأأأددي  حلريأأأة املأأأرور العأأأابر  ويف  الأأأة عأأأدد وجأأأود مثأأأل حأأأ ا  بشأأأفن

االتىلأاق بشأأفن شأأروط وطرامأ  حتار أأة  أأ  الواأول، تأأنظم التشأأريعات الوطنيأأة 
األملأأأأاين، وال  أأأأيما فيمأأأأا  ا دلأأأأيماملأأأأرور العأأأأابر لألشأأأأخاه واملمتلحأأأأات عأأأأرب 

 …Multilateral Treaties" )التحتيأأأأأة البأأأأألبو أأأأأامط النقأأأأأل وا أأأأأتخداد  يتعلأأأأأ 
 ( 6-أعالو(، الىلتل احلاد  والعشرون 533 )احلاشية

بعأأأد أن نظأأأرت يف ا عأأأالن  ، حومأأأة اجلمهوريأأأة التشأأأيحية تتأأأرا 
 1994تشأأأأرين األول/أكتأأأأوبر  14الأأأأ   ددمتأأأأه مجهوريأأأأة أملانيأأأأا االااديأأأأة يف 

الأأأ  و االتىلاديأأأة املأأأ كورة[، ]بشأأأفن موضأأأوع تىلسأأأأ أ حأأأاد اجلأأأزء العاشأأأر مأأأن 
و ريأة املأرور  إىل البحأر ومنأهلدول غأ السأا لية بالنسبة لواول التتناول    

الأ   ددمتأه مجهوريأة أملانيأا االااديأة ال  [ف الأ كرالسال]عالن العابر، بفن ا 
أل حأاد اجلأزء  اً خمالىلأ اً ، فيما  أز اجلمهوريأة التشأيحية، تىلسأأ يىلسَّرميحن أن 

  (663)العاشر من االتىلادية

وىلهأود املبأدأ  "موافقة"ح و  "القبول املشروط"وال تشحل أنواع  (10)
لب  فىلأأأي وادأأأع وجيأأأب أن تعتأأأرب وثابأأأة رد فعأأأل  أأأ، 1-9-2 التأأأوجيهي

 بأأأأألاألمأأأأر، ال يوافأأأأ  مقأأأأدمو حأأأأ و ا عالنأأأأأات علأأأأى التىلسأأأأأ املقأأأأرتا، 
 يتماشى مع املعاحدة   الو يد ال  هيقدمون تىلسأاً   ر، يعتربون أن

وتبني ح و األمثلة مجيعاً أن رد الىلعل السلب على إعأالن  (11)
  اً رفضأأأ يحأأأونتىلسأأأأ  ميحأأأن أن يتخأأأ  أشأأأحااًل متنوعأأأة: ميحأأأن أن 

تىلسأأأأ بشأأأفن  مضأأأادأو ادأأرتاا  ، يف ا عأأأالنللتىلسأأأأ املبأأأنيَّ  كأأامالً 
موضأأع ادأأال ، أو حماولأأة للحأأد مأأن نفأأاق  (أو األ حأأاد)حلحأأم ا

ا عأأأأأأالن األويل، الأأأأأأ   يحأأأأأأون بأأأأأأدورو موضأأأأأأع تىلسأأأأأأأ  ويف كأأأأأأل 
ال  تبد  رد فعل إىل  الدولية احلاالت، هتد  الدول أو املنظمات
أ  من أ ر دانوين على املعاحدة منع ما ينفو  عليه ا عالن التىلس

حأأأ ا األ أأأر  ويف حأأأ ا  نفأأأاقتفبيقهأأأا أو تىلسأأأأحا، أو احلأأأد مأأأن  أو
التأأأدد، ميحأأأن مقارنأأأة رد الىلعأأأل السأأألب، إىل  أأأد مأأأا، بأأأاالعرتاض 
علأأأى التحىلظأأأات، لحأأأن دون أن تحأأأون لأأأه اآل أأأار نىلسأأأها  وعليأأأه، 

بينهأا رض بأدء نىلأاذ املعاحأدة اجيوا لدولة أو منظمة دولية أن تعأ ال
وبأأأني مقأأأدد ا عأأأالن التىلسأأأأ  اجأأأة أهنأأأا ال توافأأأ  علأأأى التىلسأأأأ 
ال   ينفو  عليه ا عالن  فاجلهة ال  تبأد  رد فعأل  ألب تعتأرب 
رد الىلعأأأل حأأأ ا وثابأأأة إجأأأراء ودأأأامي، وا تجأأأاج علأأأى إر أأأاء تىلسأأأأ 

ل عدد يتسجتود به "، و تحون له  جية جتاحهاللمعاحدة ميحن أن 
  (664)غأ منا ب التىلسأ املعر تربموافقتها" ألهنا تع

وعليأأه، فأأإن اللجنأأة، إذ فضأألت كلمأأة "املوافقأأة" علأأى كلمأأة  (12)
"القبأأأأأأأأأأول" لإلشأأأأأأأأأأارة إىل ردود الىلعأأأأأأأأأأل ا جيابيأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى ا عالنأأأأأأأأأأات 

 (666)، دأأأأد دأأأأررت كأأأأ لك ا أأأأتخداد كلمأأأأة "املعارضأأأأة"(665)التىلسأأأأأية
__________ 

 ( 17)احلاشية  نىلسه املرجع (663)
 ,A. McNair, The Law of Treaties, Oxford ح ا التدد نظر يفا (664)

Clarendon, 1961, pp. 430–431  
  1-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (665)

)"املعارضأأأأأة"(، مىلهومأأأأأًة علأأأأأى حأأأأأ ا  ”opposition“إن تعريأأأأأف كلمأأأأأة  (666)
)"اال تجأأأاج"(  protestationˮ“النحأأأو، شأأأبيه جأأأداً بتعريأأأف املتأأأفلح الىلرنسأأأي 

 Dictionnaire de droit international public: “Acte parالأوارد يف دأاموس 

lequel un ou plusieurs sujets de droit international manifestent leur volonté 

de ne pas reconnaître la validité ou l'opposabilité d'actes, de conduites ou 

de prétentions émanant de tiersˮ ( شأخز أو عأدة أشأخاه  بأهيعأرب "فعأل
أفعأال االعأرتا  بتأحة أو  جيأة  لقانون الدويل عن إرادهتأم عأددَ من أشخاه ا

  (907، ه أعالو 645)احلاشية  مفالباته"(أو تترفاته أو  الغأ



 التحفظات  لى المعاهدات 139

 

العرتاض"، لإلشارة إىل ردود الىلعل السلبية، مىلضلًة إياحا على كلمة "ا
  (667)وإن كانت ح و األ أة ُتستخدد أ ياناً على اعيد املمار ة

وتسأأأأأأأأأاءلت اللجنأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأن التأأأأأأأأأيغة األنسأأأأأأأأأب لواأأأأأأأأأف  (13)
املعارضأأأأأات الأأأأأ  تتضأأأأأمن تىلسأأأأأأاً خمتلىلأأأأأاً عأأأأأن التىلسأأأأأأ املقأأأأأدد يف 
ا عأأأالن التىلسأأأأ  األول  وا أأأتبعدت اللجنأأأة الواأأأىَلني "يتعأأأارض 

يتىلأأ  مأأع"، مىلضأألة عنهمأأا كلمأأة "بأأديل" جتنبأأاً  ضأأىلاء  مأأع" و"ال
  التىلسأ تقييد ال مسوغ له على تعريف معارضة ا عالن 

التَقيأأد الشأأديد ووضأأوع اجلأأزء الثأأاين، فأأإن التعريأأف ورغبأأة يف  (14)
املعتمأأأأأد يتجنأأأأأب أيأأأأأة إشأأأأأارة إىل اآل أأأأأار الأأأأأ  دأأأأأد ترتتأأأأأب  أأأأأواًء علأأأأأى 

ردود الىلعأأأأأأل عليهأأأأأأا  فحالمهأأأأأأا ا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية ذاهتأأأأأأا أو علأأأأأأى 
  توضع بشفنه مبادئ توجيهية يف إطار اجلزء الرابع من دليل املمار ة 

كمأا ارتأفت اللجنأة،  الفأاً للأأنهج الأ   ات بأع يف اأياغة املبأأدأ  (15)
، (668)املتعل  بتعريأف االعرتاضأات علأى التحىلظأات 1-6-2التوجيهي 

نأأأات التىلسأأأأية أن مأأأن غأأأأ املستتأأأوب تضأأأمني تعريأأأف معارضأأأة ا عال
إشأأأارة إىل نيأأأة الفأأأر  التأأأادر عنأأأه رد الىلعأأأل، وحأأأي إشأأأارة اعتأأأرب غالبيأأأة 

 األعضاء أهنا  تحون ذاتية الفابع إىل  د مىلرط 
 التفييري اإل الن تكييف إ ا ة 2-9-3
تعنــــي  إ ــــا ة تكييــــف  اإل ــــالن التفيــــيري  -1 

إ الن بيانا  انفرا يا  تصد ه  ولة لو منظمة  ولية كر  فعل  لى 
تفيــيري متعلــق بمعاهــدة صــاغت   ولــة لخــرى لو منظمــة  وليــة 
لخـرى، وتعامــل فيـ  الدولــة لو المنظمـة مصــد ة البيـان اإل ــالن 

 بوصف  تحفظا .
ينبغــي لن ترا ــي الدولــة لو المنظمــة الدوليــة  -2 

ـــي تعتـــزع معاملـــة إ ـــالن تفيـــيري بوصـــف  تحفظـــا  المبـــا َئ  الت
 .3-3-1إلى  3-1التوجي ية مم 

 تعلي ال
مع أن عملية إعادة تحييف ا عالن التىلسأأ  لُيعتأرب اىلظأاً  (1)

حأأي، مأأن جوانأأب معينأأة، عمليأأة مشأأاهبة ملعارضأأة التىلسأأأ األول، فقأأد 
رأ  غالبيأأأأة أعضأأأأاء اللجنأأأأة أن حأأأأ و العمليأأأأة حأأأأي مظهأأأأر  أأأأاه مأأأأن 

__________ 

رد فعأأل إيفاليأأا علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية  ،علأأى  أأبيل املثأأال ،انظأأر (667)
 بشأأأأفناتىلاديأأأة بأأأاال  بشأأأفن كأأأوادور وأوروغأأأوا  وفنأأأأزويال وكولومبيأأأا واملحسأأأأيك 

 Multilateral) عأأرب احلأأدودوالأأتخلز منهأأأا النىلايأأأات ادفأأرة  الأأتححم يف نقأأل

Treaties ...  كأأأ لك  ( 3-أعأأأالو(، الىلتأأأل السأأأابع والعشأأأرون 533)احلاشأأأية
رد فعأأأأأل كنأأأأدا علأأأأأى إعأأأأالن أملانيأأأأأا " االعرتاضأأأأات"ف أأأأأة  أأأأجل األمأأأأأني العأأأأاد يف 

  (4-، الىلتل احلاد  والعشروننىلسه)املرجع  التىلسأ  التىلادية اجلر  القار 

، 2005  وليأأأأةوالتعليأأأأ  عليأأأأه،  1-6-2انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (668)
  97-90ه (، الثاينين )اجلزء اجمللد الثا

ز هلأا مبأدأ تأوجيهي مظاحر وجود تبأاين يف اآلراء وأا يحىلأي ألن ُ تَّأ
  3-9-2حو الغرض من املبدأ التوجيهي مستقل  وح ا 

وكمأأا يتضأأح مأأن تعريأأف كأأل مأأن التحىلظأأات وا عالنأأات  (2)
اجلهة  ال  تضعها ، فإن تسمية أو ايغة ا عالن االنىلراد التىلسأية

لأه األة  الأمأر " إعالن تىلسأأ "أو  "اىلظ"فتتىله بفنه املتدرة له 
اعتبأأار ذلأأأك  أأ  وإن أمحأأأن (669)االنىلأأأراد  حأأأ ا ا عأأالن يأأفتحيب

وحأأ ا حأأو مأأأا يُسأأتدل عليأأه مأأأن  ،(670) علأأى دأأدر مأأأن األمهيأأة مؤشأأراً 
 1-1 املبأدأ التأوجيهيأو تسميته" الواردة يف ت ايغته عبارة "أياً كان

يف املبأدأ اتىلأادي  فيينأا( و  مأن 2)د( مأن املأادة 1املف وذ عن الىلقرة و )
 دليل املمار ة  من 2-1التوجيهي 

دث يف كثأأأأأأ مأأأأأن األ يأأأأأان حيأأأأأوعلأأأأأى اأأأأأعيد املمار أأأأأة،  (3)
قدمها اجلهة تإعالنات انىلرادية  يف الرد علىالدول املعنية  ترتدد أال

فتعتربحأأا تلأأك الأأدول اأأرا ة إعالنأأات تىلسأأأية  علأأى أهنأأااملتأأدرة 
تسأأأأميتها  ميحأأأأنالأأأأ   ،وردود األفعأأأأال حأأأأ و  (671)اىلظأأأأات وثابأأأأة

ختتلأف بتأورة جليأة عأأن  ،ها نىلسأأهوضأوع" احأم متحييأف"إعأادة 
ضأأأمون و)بالضأأرورة( كوهنأأا ال تتعلأأأ   يأأث  مأأأن املوافقأأة واملعارضأأة 

والنظاد القانوين الشحل ال   يتخ و بل بعر ا عالن االنىلراد  امل
 املنفب  عليه 

ومثة عدد كبأ من األمثلة على تلك الظاحرة نسأوق منهأا  (4)
 ما يلي:

  رد فعأأأأأأأأل حولنأأأأأأأأدا علأأأأأأأأى ا عأأأأأأأأالن التىلسأأأأأأأأأ  أ()
مأأأأن  13مأأأأن املأأأأادة  4و 3التأأأأادر عأأأأن اجلزامأأأأر بشأأأأفن الىلقأأأأرتني 

العهأأد الأأدويل ادأأاه بأأاحلقوق االدتتأأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة 
 :  1966لعاد 

مأأأأن  4و 3الىلقرتني املتعلأأأأ  بأأأأتأأأأر   حومأأأأة حتلحأأأأة حولنأأأأدا أن ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  
 عيأأأأة والثقافيأأأأةمأأأأن العهأأأأد الأأأأدويل ادأأأأاه بأأأأاحلقوق االدتتأأأأادية واالجتما 13 املأأأأادة
علأأأى العهأأأد  ويتبأأأني بأأأالنظر إىل نأأأز حأأأ ا العهأأأد وتار أأأه أن  اعتبأأأارو اىلظأأأاً  جيأأأب

__________ 

 2-1)تعريأأأأأأأف التحىلظأأأأأأأات( و 1-1املبأأأأأأأدأين التأأأأأأأوجيهيني  انظأأأأأأأر (669)
  )تعريف ا عالنات التىلسأية(

)التأأأأأأأأيغة  2-3-1املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي  ،يف حأأأأأأأأ ا التأأأأأأأأدد ،يأأأأأأأأنز (670)
التسأأأأمية الأأأأأ  تعفأأأأأى لإلعأأأأأالن  تأأأأأوفر التأأأأأيغة أو"والتسأأأأمية( علأأأأأى مأأأأأا يلأأأأي: 

املقتود  وحأ و حأي احلالأة بوجأه  أاه عنأدما االنىلراد  مؤشراً لأل ر القانوين 
عأأدة إعالنأات انىلراديأة فيمأأا يتعلأ  وعاحأأدة  بتأوغمنظمأأة دوليأة  تقأود دولأة أو

وا أأأأدة وتسأأأأمى بعأأأأض حأأأأ و ا عالنأأأأات اىلظأأأأات والأأأأبعض اآل أأأأر إعالنأأأأات 
، 1999 وليأأأة  ، انظأأر التعليأأ  علأأأى حأأ ا احلحأأأملالطأأالع علأأأى "  و تىلسأأأية

  220-216ين(، ه الثا اجمللد الثاين )اجلزء

إعأادة  يف ،حأي األ أر  ،احملاكم وحي ات راأد املعاحأداتدد ال ترت  (671)
مأأأأأن  (7)إىل  (5))انظأأأأأر الىلقأأأأأرات  إعأأأأأالن تىلسأأأأأأ  بواأأأأأىله اىلظأأأأأاً  تحييأأأأأف

بيد (  219-217 ، هنىلسه املرجع، 2-3-1املبدأ التوجيهي  التعلي  على
مأن اجملأد   فإنأه لأيس ولأ لك ال يتفأرق إىل اأوغ ردود األفعأال حأ و،أن ح ا 
 يف ح ا املوضع  تناوله



 140 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

يتعأأارض  13 مأأن املأادة 4و 3 حومأة اجلزامأأر بشأفن الىلقأرتني  التأادر عأأنالأتحىلظ 
حولنأدا حأ ا حتلحأة علأى ذلأك، تعتأرب  حومأة    وبنأاءً والغرض منأهالعهد  موضوعمع 

    (672)اعرتاضها عليه رمسياً التحىلظ غأ مقبول وتبد  

ردود أفعأأأال الحثأأأأ مأأأن الأأأدول علأأأى ا عأأأالن  ب()
ودأأأد  لتأأأت حأأأ و   التأأأادر عأأأن باكسأأأتان بشأأأفن العهأأأد نىلسأأأه

 اآليت:  إىلشرا األ باب الدول بعد اال تىلاضة يف 

تتعأأارض مأأع  اىلظأأاتٍ  ا عالنأأات املأأ كورة  نىلأأاً  [   ]وبالتأايل، تعتأأرب  حومأأة 
 العهد والغرض منه  موضوع

اعرتاضأها علأى التحىلظأات املأ كورة  [   ]عليه، تبد   حومة  وبناءً  
أعأأالو والتأأادرة عأأن  حومأأة مجهوريأأة باكسأأتان ا  أأالمية بشأأفن العهأأد الأأدويل 
اداه باحلقوق االدتتادية واالجتماعية والثقافية  بيد أن ح ا االعأرتاض ال مينأع 

  (673)ومجهورية باكستان ا  الميةاالاادية  مجهورية أملانيا ريان العهد بني 

علأأأى ا عأأأالن  الحثأأأأ مأأأن الأأأدولردود أفعأأأال  ج()
 :األمم املتحدة لقانون البحارالتادر عن الىللبني بشفن اتىلادية 

أن ا عأأأالن التأأأادر عأأأن  حومأأأة الىللبأأأني عنأأأد توديأأأع  [   ]تأأأر   
التتأأدي   لأأد اتىلاديأأة األمأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار والأأ   أكدتأأه فيمأأا بعأأد 

علأأأى االتىلاديأأأة املأأأ كورة االتىلاديأأأة يتضأأأمن يف وادأأأع األمأأأر اىلظأأأات تلأأأك علأأأى 
   (674)االتىلاديةمن  309ما يتعارض مع أ حاد املادة  حوو  ،منها وا تثناءات

 إعأأأالن،  يأأأث تحييأأأفإعأأأادة ديأأأاد املحسأأأيك ب د()
 اعتربت أن: 

[ الأ   ددمتأه  حومأة إعالنأاً تىلسأأياً  بحونأه  اأرا ة املواأو ا عالن الثالأث ]
 سأببلتأ رع بلالواليات املتحدة األمريحية ]   [ يعأد حماولأة انىلراديأة مأن جانبهأا 

املخأدرات  يفغأأ املشأروع  ]اتىلاديأة األمأم املتحأدة ملحافحأة االجتأار عليه تنزال 
الأ  تفلبهأا  القانونيأة[ لتربير رفأض تقأدمي املسأاعدة 1988واملؤ رات العقلية لعاد 

   (675)من االتىلادية الغرضيتعارض مع  وحو ما، ما دولة

إعالن أشأارت فيأه احلحومأة  علىرد فعل أملانيا  ()ح
ىلأأل التونسأأية إىل أهنأأا لأأن تقأأود، يف إطأأار تفبيأأ  اتىلاديأأة  قأأوق الف

، باختاذ "أ  درار تشريعي 1989تشرين الثاين/نوفمرب  20املؤر ة 
 أو تنظيمي يتعارض مع الد تور التونسي": 

__________ 

(672) Multilateral Treaties …  3-أعأالو(، الىلتأل الرابأع 533)احلاشأية  
حولنأأأدا علأأأى ا عأأأالن اعأأأرتاض انظأأأر أيضأأأاً اعأأأرتاض الربتغأأأال )املرجأأأع نىلسأأأه( و 

  )املرجع نىلسه( التادر عن الحويت
إ بانيا  كل من جلتها  انظر أيضاً االعرتاضات ال    املرجع نىلسه (673)

 وفرنسأأأأا الأأأأدانرك )املرجأأأأع نىلسأأأأه( والسأأأأويد )املرجأأأأع نىلسأأأأه(و  )املرجأأأأع نىلسأأأأه(
املتحأدة  )املرجع نىلسأه( واململحأة التىليانىلسه( وفنلندا )املرجع نىلسه( و  )املرجع

  )املرجع نىلسه( )املرجع نىلسه( والنرويج )املرجع نىلسه( وحولندا
 انظأأأأر أيضأأأأاً ردودو ؛ 6-الىلتأأأأل احلأأأأاد  والعشأأأأرون املرجأأأأع نىلسأأأأه، (674)

االاأأأأاد اأأأأادرة عأأأأن الأأأأنز أو مأأأأن  يأأأأث املضأأأأمون مشأأأأاهبة مأأأأن  يأأأأث  فعأأأأل
 ( نىلسهبلغاريا )املرجع أوكرانيا و رتاليا و الرو ي وأ 

  19-الىلتل السادس املرجع نىلسه، (675)

أملانيأأأأأأا االااديأأأأأأة ا عأأأأأأالن األول مأأأأأأن ا عالنأأأأأأات  مجهوريأأأأأأةتعتأأأأأأرب  
 ححأأأأ ااجلملأأأأة األوىل ] يقيأأأأد تفبيأأأأ  التأأأأادرة عأأأأن اجلمهوريأأأأة التونسأأأأية اىلظأأأأاً 

  (676)[   ] 4وردت يف النز[ من املادة 

دولأأة إااء ا عأأالن التأأادر عأأن  19 فعأألردود  و()
باكسأأأأأتان واملتعلأأأأأ  باالتىلاديأأأأأة الدوليأأأأأة لقمأأأأأع اهلجمأأأأأات ا رحابيأأأأأة 

من أ حاد  ياً أأوضحت باكستان أن " وفيه، 1997بالقنابل لعاد 
االتىلادية ال ينفب  على أشحال الحىلأاا، وأا يف ذلأك الحىلأاا ح و 

يأأأأأأر املتأأأأأأ ضأأأأأد اال أأأأأأتالل املسأأأأألح، مأأأأأن أجأأأأأأل إعمأأأأأال  أأأأأ  تقر 
 السيفرة األجنبية":  أو

 حومأأأأأأة النمسأأأأأأا أن ا عأأأأأأالن التأأأأأأادر عأأأأأأن  حومأأأأأأة مجهوريأأأأأأة تعتأأأأأرب  
نفأأاق ل االنىلأأراد  ضأأيي تالباكسأأتان ا  أأالمية حأأو يف وادأأع األمأأر اىلأأظ يرمأأي إىل 

  (677)[   ]منها  غرضموضوع االتىلادية وال معيتناع   لكاالتىلادية، وحو ب تفبي 

ا عأأأالن  علأأأىرد فعأأأل كأأأل مأأأن أملانيأأأا وحولنأأأدا  ا()
اجلأأأأأرامم منأأأأأع الأأأأأ   أاأأأأأدرته ماليزيأأأأأا لأأأأأد  انضأأأأأمامها إىل اتىلاديأأأأأة 

املرتحبة ضد األشخاه املتمتعني اماية دولية، ون فيهم املو ىلون 
، وووجبأه خُتضأع تفبيأ  1973لعأاد  عليها الدبلوما يون، واملعادبة

 وطنية: من االتىلادية لتشريعاهتا ال 7املادة 

تأأر   حومأأة مجهوريأأة أملانيأأا االااديأأة أن احلحومأأة املاليزيأأة، تعلهأأا  
 الوطنيأة، تبأد  اىلظأاً  بتشأريعاهتا مرحوننيمن االتىلادية  7تىلسأ وتفبي  املادة 

 هبأأا تنأأو الأأ   الفريقأأةبشأأحل واضأأح  يتبأأنييسأأتحيل معأأه أن  حمأأدَّدغأأأ  عامأأاً 
اللتزامأأأات الناشأأأ ة عأأأن االتىلاديأأأة  وبنأأأاًء علأأأى ذلأأأك، تبأأأد   حومأأأة اتعأأأديل 

 الأأأ   يُعتأأأرب اىلظأأأاً مجهوريأأأة أملانيأأأا االااديأأأة اعرتاضأأأها علأأأى ا عأأأالن املأأأ كور 
يتنأأأأأاع وموضأأأأأوع االتىلاديأأأأأة والغأأأأأرض منهأأأأأا  وال مينأأأأأع حأأأأأ ا االعأأأأأرتاض  أأأأأريان 

  (678)االتىلادية بني مجهورية أملانيا االاادية وماليزيا

ا عأأأأأالن التأأأأأادر عأأأأأن  علأأأأأىد فعأأأأأل السأأأأأويد ر  ا()
مأأأأأن اتىلاديأأأأأة احلقأأأأأوق  3بأأأأأنغالديش وووجبأأأأأه يأأأأأرهتن تفبيأأأأأ  املأأأأأادة 

 :بنغالديشباتىلادها مع د تور  1953السيا ية للمرأة لعاد 
علأى  تفلأ فن التسأمية الأ  بأاحلحومة السأويدية  ر كّ ويف ح ا التدد، ت 

 ، وفقأاً تُعتأرب المعاحأدة مأا  مأنأو يعدل األ ر القانوين أل حاد معينأة  يستبعدإعالن 
يف اديأأأد مأأأا إذا كأأأان   امسأأأاً  ، عأأأامالً التعاحأأأد  الأأأدويللقأأأانون الرا أأأخة لمبأأأادئ لل

علأى ذلأأك، فأإن احلحومأة السأأويدية  علأأى املعاحأدة أد ال  وبنأاءً  ا عأالن ميثأل اىلظأاً 
النأأأأأات التأأأأأأادرة عأأأأأن  حومأأأأأأة أن ا عأ أأأأأأر ، إيضأأأأأا ات  أ يف غيأأأأأأاب  ،تأأأأأر 

  االتىلاديةيف جوحرحا اىلظات على  تشحلبنغالديش 

__________ 

   11-الىلتل الرابعاملرجع نىلسه،  (676)
 فعأأأأألنظأأأأر أيضأأأأاً ردود ا  9-الىلتأأأأل الثأأأأأامن عشأأأأراملرجأأأأع نىلسأأأأه،  (677)

إ أأبانيا وأ أأرتاليا اأأادرة عأأن  ضأأمونمأأن  يأأث الأأنز أو مأأن  يأأث املمشأأاهبة 
كنأأأدا واململحأأأة و وإيفاليأأأا والأأأدانرك والسأأأويد وفرنسأأأا وفنلنأأأدا أملانيأأأا وإ أأأراميل و 
)املرجأأع واليأأات املتحأأدة واليابأأان وحولنأأدا والواهلنأأد النأأرويج ونيوايلنأأدا املتحأأدة و 
 االنىلأأراد ا عأالن  علأىنظأر كأ لك رد فعأأل كأل مأن أملانيأا وحولنأأدا   وانىلسأه(

 تادر عن ماليزيا )املرجع نىلسه( ال
  7-الىلتل الثامن عشراملرجع نىلسه،  (678)
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 وذوتال أأأظ احلحومأأأة السأأأويدية أن ا عأأأالن املتعلأأأ  باملأأأادة الثالثأأأة  
املأادة وفقأاً أل حأاد  حأ وإىل أن بأنغالديش  أتفب   يشأأ نأهإطابع عاد  يث 

 شأأحوكاً  يثأأأد أأتورحا ذات التأألة  وتأأر  احلحومأأة السأأويدية أن حأأ ا ا عأأالن 
ا أتناداً إىل  هر بفنبشفن التزاد بنغالديش ووضوع االتىلادية والغرض منها، وت كّ 

تتعأأأأأارض مأأأأأع  اىلظأأأأأاتيف القأأأأأانون الأأأأأدويل ال جيأأأأأوا إبأأأأأداء  ةالرا أأأأأخاملبأأأأأادئ 
  (679)الغرض منهاو موضوع معاحدة 

ويُسأأأأأأتخلز مأأأأأأن حأأأأأأ و اجملموعأأأأأأة مأأأأأأن األمثلأأأأأأة أن إعأأأأأأادة  (5)
 بواأأأأأىلهن ا عأأأأأالن االنىلأأأأأراد  املقأأأأأدد تتمثأأأأأل يف اعتبأأأأأار أف حييأأأأأالت

"اىلأظ" بحأل مأا للأتحىلظ مأن  حو يف  قيقأة األمأر "تىلسأياً  "إعالناً 
يأأأف حأأأو حيعأأأادة التمأأأن إ  أأأار دانونيأأأة  وعلأأأى ذلأأأك، فأأأإن املقتأأأود 

القانوين لإلعالن االنىلراد  يف  ياق العالدة بأني الدولأة  اديد املركز
لدولأة أو املنظمأة الأ  "تعيأد أو املنظمة املتدرة لإلعالن االنىلراد  وا

تحأون يف معظأم ال  و  ،ىله"  وكقاعدة عامة فإن ح و ا عالناتحييت
تسأأتند بتأأىلة أ ا أأأية إىل ، (680)احلأأاالت إعالنأأات معللأأة بإ أأأهاب

  (681)معايأ التمييز بني التحىلظات وا عالنات التىلسأية
، أو مقرت ات، "حماوالت"وعمليات إعادة التحييف حي  (6)

  املقأأأدد بواأأأىله إعالنأأأاً دبغأأأرض تواأأأيف ا عأأأالن االنىلأأأرامقدمأأأة 
، وبغأأأأرض إ ضأأأأاعه للوضأأأأع القأأأأانوين للأأأأتحىلظ  كأأأأتحىلظتىلسأأأأأياً  

، يف  أأأأد ذاهتأأأأأا، "إعأأأأأادة التحييأأأأف"أنأأأأه جيأأأأب ا شأأأأارة إىل أن  إال
تؤد  إىل اديد وضع ا عالن االنىلراد   وإن تباين اآلراء بأني  ال

ميحأأأأن تسأأأأويته إال بتأأأأد ل  الأأأأدول أو املنظمأأأأات الدوليأأأأة املعنيأأأأة ال
طأأر   الأأث نزيأأه خمأأوَّل البأأت يف حأأ ا الشأأفن  والعبأأارة األ أأأة مأأن 

وتعامأأأل فيأأأه الدولأأأة ") 3-9-2الىلقأأأرة األوىل مأأأن املبأأأدأ التأأأوجيهي 
( اأأأدد بشأأأحل "املنظمأأة متأأأدرة البيأأان ا عأأأالن بواأأأىله اىلظأأاً  أو

ملتأأِدرة واضأأح الفأأابع الأأ ايت هلأأ ا املودأأف، الأأ   ال يُلأأزد ال اجلهأأة ا
 لإلعالن األول وال األطرا  املتعاددة أو املعنية األ ر  

إىل  3-9-2وتشأأأأأ الىلقأأأأرة الثانيأأأأة مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (7)
، والأأأأأ  تبأأأأأأني معأأأأأأايأ 3-3-1إىل  3-1املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة مأأأأأأن 

 التمييز بني التحىلظات وا عالنات التىلسأية وأ لوب تفبيقها 
الدوليأأأة احلريأأأة يف مأأأا تتأأأدرو ومأأأع أن للأأأدول واملنظمأأأات  (8)

مأأأأن ردود فعأأأأل علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية التأأأأادرة عأأأأن أطأأأأرا  
لأأأأ لك اأأأأيغت الىلقأأأأرة الثانيأأأأة املأأأأ كورة بشأأأأحل تواأأأأية،   -أ أأأأر  
فهأي تتحمأل جماافأة يف  - "ينبغأي"يتضح من ا تخداد كلمة  كما

__________ 

  انظأأأأر أيضأأأأاً ا عأأأأالن 1-عشأأأأر السأأأأادسالىلتأأأأل املرجأأأأع نىلسأأأأه،  (679)
 املفاب  التادر عن النرويج )املرجع نىلسه( 

علأأأأى  الىلعأأألطأأأالع علأأأى مثأأأال اأأأار  علأأأأى ذلأأأك، انظأأأر ردود لال (680)
ادأاه بأاحلقوق الأدويل د هأا عالن التىلسأ  التادر عن باكسأتان بشأفن الع

 Multilateralوأعأأأالو، ()ب( 4)االدتتأأأادية واالجتماعيأأأة والثقافيأأأة )الىلقأأأرة 

Treaties ... (الىلتل الرابع 533 احلاشية ،)3-أعالو ) 
 ،3-3-1 إىل 3-1مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة مأأن لالطأأالع علأأى نأأز  (681)

 أعالو  1-انظر الىلرع جيم

 أأأأال عأأأأدد أ أأأأ حا باملبأأأأادئ التوجيهيأأأأة املأأأأ كورة، والأأأأ  ينبغأأأأي أن 
ا يف املودف ال   يتخ و أ  جهاا له اأال ية إاأدار ُيسرتشد هب

 درارات خمتز بالبت يف األمر 
 التكييفإ ا ة  لو المعا ضةصوغ الموافقة لو  حرية 2-9-4
يجوز ألي  ولة متعاقدة لو لي منظمـة  وليـة متعاقـدة  

وألي  ولــــة لو منظمــــة  وليــــة يحــــق ل ــــا لن تصــــبم طرفــــا  فــــي 
الموافقة  لى إ الن تفييري المعاهدة لن تصوغ في لي وق  

 لو معا ضت  لو إ ا ة تكييف .
 التعلي 

ا أأأأأتناداً إىل املبأأأأأدأ األ ا أأأأأي املتمثأأأأأل يف توافأأأأأ  اآلراء، فأأأأأإن  (1)
ما تتمتع بأه الأدول واملنظمأات الدوليأة  جيسربد 4-9-2املبدأ التوجيهي 

 أأواء  -مأن  ريأأة وا أأعة يف إاأأدار ردود الىلعأأل علأأى إعأأالن تىلسأأأ  
 أد تعترب أنه، يف الوادع، وثابة اىلظ تعارضه أكانت تقبله أد 

وفيما يتعل  باآلجال، ميحن من  يث املبدأ إادار ردود  (2)
أن التىلسأأأأ الىلعأأل علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأية يف أ  ودأأأت  ذلأأأك 

يرافأأ  املعاحأأدة مأأا بقيأأت، وال يبأأدو أن مثأأة داع حلتأأر ردود الىلعأأل 
علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية يف أ   جأأال معينأأة يف  أأني ال ختضأأأع 
ا عالنأأات ذاهتأأا كقاعأأدة عامأأة أل   جأأال )مأأا مل تأأنز املعاحأأأدة 

  (682)على  ال  ذلك(
عأل عالوة على ذلك، وفيما يتعل  تانأب تشأبه فيأه ردود الىل (3)

علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية دبأأأأوَل التحىلظأأأأات واالعرتاضأأأأات عليهأأأأا، 
ينبغأأأي أن يحأأأون بإمحأأأان كأأأل مأأأن الأأأدول املتعادأأأدة واملنظمأأأات الدوليأأأة 
املتعادأأدة والأأدول واملنظمأأات الدوليأأة الأأ  حيأأ  هلأأا أن تتأأبح أطرافأأاً يف 
املعاحأأأدة أن تتأأأوغ رد فعأأأل اأأأريح علأأأى إعأأأالن تىلسأأأأ  ابتأأأداًء مأأأن 

تتأأأبح فيأأه علأأى علأأأم بأأه، علأأى األدأأأل، علأأى أ أأأاس أن  الودأأت الأأ  
الفأأأأأأأأأر  الأأأأأأأأأ   ُيتأأأأأأأأأدر ا عأأأأأأأأأالن مسأأأأأأأأأؤول عأأأأأأأأأن نشأأأأأأأأأرو )أو غأأأأأأأأأأ 

املنظمأات الدوليأة  ردود فعل الأدول غأأ املتعادأدة أو وأن (683)مسؤول(
غأأأأ املتعادأأأدة لأأأن ُاأأأدث بالضأأأرورة نىلأأأس األ أأأر القأأأانوين املرتتأأأب علأأأى 

ال يحأون هلأا أ  أ أر علأى ردود الىلعل التادرة عن طر  متعادد )ودأد 
ا طأأأأالق، مأأأأا دامأأأأت الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة الأأأأ  اأأأأدر عنهأأأأا رد 
الىلعأأأل مل تعأأأرب عأأأن موافقتهأأأا علأأأى االلتأأأزاد(  ولأأأ ا يبأأأدو مأأأن املنفقأأأي 
جأأأداً أن يقبأأأأل األمأأأني العأأأأاد بأأأالغ إ يوبيأأأأا بشأأأفن معارضأأأأتها لإلعأأأأالن 

ة لقأأأأانون التىلسأأأأأ  التأأأأادر عأأأأن الأأأأيمن بشأأأأفن اتىلاديأأأأة األمأأأأم املتحأأأأد
  (684)االتىلادية البحار، بالرغم من عدد تتدي  إ يوبيا على

__________ 

، اجمللأأأد 1999 وليأأأة ، 2-1انظأأأر التعليأأأ  علأأأى املبأأأدأ التأأأوجيهي  (682)
 ( 32( إىل )21، الىلقرات )199-196 الثاين )اجلزء الثاين(، ه

 أدناو  5-9-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 4انظر الىلقرة ) (683)

أعأأالو(، الىلتأأل  533)احلاشأأية  ... Multilateral Treatiesانظأأر  (684)
  6-احلاد  والعشرون
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 التكييف وإ ا ة والمعا ضةالموافقة  شكل 2-9-5
معا ضـت   صوغ الموافقة  لى إ الن تفيـيري لو يُفضفل 

 لو إ ا ة تكييف  كتابة.
 التعلي 

الأأأأردود علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية أن علأأأأى الأأأأرغم مأأأأن  (1)
دبأأول التحىلظأأات واالعأأرتاض عليهأأا، ختتلأأف ا تالفأأاً ملمو أأاً عأأن 
 -علأأى أكأأرب نفأأاق حتحأأن  إشأأهارحايبأأدو أنأأه مأأن املنا أأب كىلالأأة 

تقأأع اأأت طاملأأة أ  التأأزاد  علمأأاً بأأفن الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة ال
ميحأأأن أن  الأأأ  ةالقانونيأأأ اآل أأأار، لحأأأن (685)دأأأانوين يف حأأأ ا التأأأدد

   إشهارته هلا من ىلل د كبأ وا كهتن إىل رت منها   اتتودعه
ودون ادأأوض، يف حأأ و املر لأأة، يف تلأأك اآل أأار القانونيأأة  (2)

تأأأأنعحس علأأأأى  )مقرتنأأأة باآل أأأأار الناشأأأأ ة عأأأأن ا عأأأأالن األويل( الأأأأ 
ا شأأارة إىل مأأن نافلأأة القأأول  فأأإن تىلسأأأ املعاحأأدة املعنيأأة وتفبيقهأأا،

 أأالل  بأأدور مأأاأن تقأأود  شأأفهنا مأأن حأأ و ا عالنأأات االنىلراديأأةأن 
عمأأر املعاحأأأدة؛ فتلأأك علأأأة وجودحأأا، وذلأأأك حأأو القتأأأد مأأن جلأأأوء 

ودأد أبأرات حمحمأة العأدل الدوليأة  الدول واملنظمأات الدوليأة إليهأا 
 تحتسيه ح و ا عالنات من أمهية من النا ية العملية: ما

املعَفى للتحوك القانونية مأن دِبأل أطرافهأا أنىلسأهم إذا مل يحن التىلسأ  
 إدأراركبأأة عنأدما يتضأمن   إ باتيأة اديد مدلوهلا، فإنه حيظى مع ذلك بقوة يف داطعاً 
  (686)من التحوك اكاألطرا  وا عليه من التزامات ووجب  أ د

ويف الدرا ة ال  أجراحا روااريو  ابيينزا بشفن ا عالنات  (3)
علأأأأأى  ردود الىلعأأأأألاألمهيأأأأأة الأأأأأ  تحتسأأأأأيها  بأأأأأدورواالنىلراديأأأأأة، أبأأأأأرا 

يف إجيأاد  أل  بناءة تساحم مسامهة "  يثا عالنات التىلسأية، 
للمىلسأأر مىليأأدة أكثأأر مأأع ذلأأك [  و أأتحون ا عالنأأات مأأا]ملنااعأأة 

وإنأأأأأأأأا وشأأأأأأأأحلة تىلسأأأأأأأأأ ال ،  أأأأأأأأني ال يتعلأأأأأأأأ  األمأأأأأأأأر ونااعأأأأأأأأة مأأأأأأأأا
  (687)"أكثر
 علأأأى الىلعأأل ردودورغأأم الىلامأأدة األكيأأدة الأأ  تنفأأو  عليهأأا  (4)

التىلسأأأأأأأأية، لأأأأأأأيس لتأأأأأأأاحل املىلسأأأأأأأر والقاضأأأأأأأي فحسأأأأأأأب، ا عالنأأأأأأأات 
اديد  متحني الدول واملنظمات الدولية األ ر  املعنية من يف أيضاً  وإنا

إبأأالغ تلأأك  توجأأب مودىلهأأا ادأأاه إااء ا عأأالن، فأأإن اتىلاديأأة فيينأأا ال
، والأأ   1-4-2التعليأأ  علأأى املبأأدأ التأأوجيهي يف ودأأد أشأأأ  الأأردود 

 نه:إىل أ ،التىلسأيةا عالنات  يتناول اوغ

إىل تفبيأأأأأأ  القواعأأأأأأد املتعلقأأأأأأة بأأأأأأأإبالغ  يأأأأأأأدعوأن لأأأأأأيس مثأأأأأأة مأأأأأأا  [   ] يبأأأأأأدو
التحىلظأأات علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية البسأأيفة، الأأ  ميحأأن إاأأدارحا شأأىلوياً، 

__________ 

 احلايل ( من التعلي  4انظر أدناو الىلقرة ) (685)
(686) International Status of South-West Africa  529)انظر احلاشية 

  136-135أعالو(، ه 
  274أعالو(، ه  530، املرجع امل كور )احلاشية Sapienzaانظر  (687)

املنظمأأأأات  والأأأأ   أأأأيحون مأأأأن التنأأأأادض اشأأأأرتاط إبالغهأأأأا رمسيأأأأاً إىل الأأأأدول أو
جلهأأأأأة الأأأأأ  تتأأأأأدر ا عأأأأأالن بأأأأأإبالغ الدوليأأأأأة األ أأأأأر  املهتمأأأأأة  وإذا مل تقأأأأأم ا

إعالهنأأا، فإنأأه دأأد ال يحأأون  عالهنأأا األ أأر املرجأأو، غأأأ أن حأأ و مشأأحلة خمتلىلأأة 
متامأأأأأاً  فأأأأأال ضأأأأأرورة الدتبأأأأأاس األجأأأأأزاء املقابلأأأأأة مأأأأأن أ حأأأأأاد مشأأأأأاريع املبأأأأأادئ 

املتعلقة با شعار بالتحىلظات، وال يبدو أنه  8-1-2إىل  5-1-2 التوجيهية
  (688)املمار ةح بشفن ح و النقفة يف دليل يتعني إيراد أ  توضي

ولأأأأأيس مثأأأأأة أ   أأأأأبب التبأأأأأاع هنأأأأأج خمتلأأأأأف فيمأأأأأا يتعلأأأأأ   (5)
مأن احملبأ  بتاتأاً  ولأن يحأونبالردود على ح و ا عالنات التىلسأية، 

احلأأأأال خبتأأأأوه عليأأأأه فأأأأرض إجأأأأراءات شأأأأحلية أكثأأأأر اأأأأرامة حتأأأأا 
تأو ي  غأأ أنأه يتعأني عليهأا  ا عالنات التىلسأية ال  جاءت لأرتدّ 

املنظمأات الدوليأأة  إذا مل تحىلأل الأدول أو القأدر نىلسأه مأن احليفأة:
ض يحىلي من ا شهار لردودحا على ا عأالن التىلسأأ ، فسأتعرّ  ما

وإذا كان أاحاب الردود  نىلسها ملخاطر عدد اق  اآل ار املتودعة 
 أيما يف  الأة  وال ،يودون أن تراعى مأوادىلهم عنأد تفبيأ  املعاحأدة

إبأداء حأ و ب فاألجدر هبأم علأى األرجأح أن يقومأوا  دوث منااعة،
 تا أأأةأو  القأأأانوين  الو أأأوقمقتضأأأيات تلبيأأأة ل أأأواًء  ،الأأأردود كتابيأأأاً 

نشأأأأأأأرحا  واديأأأأأأأار املتعلأأأأأأأ  با أأأأأأأتخداد الشأأأأأأأحل الحتأأأأأأأايب أو عأأأأأأأدد 
ا أأأتخدامه ال يأأأأرتك جمأأأااًل أليأأأأة  لأأأأول و أأأط  لأأأأ لك رأت أغلبيأأأأة 

مأأأن عبأأأارة "دأأأدر أعضأأأاء اللجنأأأة أن كلمأأأة "يىلضَّأأأل" تحأأأون أنسأأأب 
)التعليأأأل  9-1-2ا محأأان" املسأأتخدمة يف نأأز املبأأدأ التأأوجيهي 
)التعليأأأأأأل  10-6-2]بالنسأأأأأأبة للتحىلظأأأأأأات[( واملبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 

)تعليأأأأأأل املوافقأأأأأأة واملعارضأأأأأأة  6-9-2]بالنسأأأأأأبة لالعرتاضأأأأأأات[( و
 وإعادة التحييف(، حتا دد يو ي بوجود مثل ح و احللول الو ط  

يف شأأأأحل  5-9-2ملبأأأأدأ التأأأأوجيهي واعتمأأأأدت اللجنأأأأة ا (6)
تواية فقط، موجهة إىل الدول واملنظمات الدولية  فهي ال تنفو  
علأأأى داعأأأدة دانونيأأأة ملزِمأأأة، بأأأل تأأأنّم عمأأأا تأأأر  اللجنأأأة أنأأأه حيقأأأ ، 

غالبية احلأاالت، متأاحل واضأحة لألطأرا  املتعادأدة يف معاحأدة  يف
معاحدة  يف أو ألية دولة أو منظمة دولية حي  هلا أن تتبح طرفاً  ما

كمأا يتضأح  -  وغر عن البيان (689)ادر إعالن تىلسأ  بشفهنا
أن حأأأأأ و الحيانأأأأأات )الأأأأأدول أو  - "ينبغأأأأأي"مأأأأأن ا أأأأأتخداد كلمأأأأأة 

إعالنأأأأأأات بتأأأأأأوغ املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة( تظأأأأأأل  أأأأأأرة يف أن تحتىلأأأأأأي 
 تىلسأية إذا ما ارتفت ذلك 

مقابأأأأل للمبأأأأدأ التأأأأوجيهي  5-9-2واملبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (7)
الأأأأ   يواأأأأي واضأأأأأعي ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية بأأأأأفن  (690)2-4-0

 يتوغوحا كتابًة 

__________ 

( 5، الىلقأأأرة )51ه (، الثأأاين، اجمللأأأد الثأأاين )اجلأأأزء 2002  وليأأة (688)
 من التعلي  

موافقأأأة أو معارضأأأة أو  فيمأأأا يتعلأأأ  بالحيانأأأات الأأأ  جيأأأوا هلأأأا إبأأأداء (689)
 أعالو  4-9-2 إعادة تحييف، انظر املبدأ التوجيهي

 انظر نز ح ا املبدأ التوجيهي والتعلي  عليه أعالو  (690)
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 التكييف وإ ا ة والمعا ضة الموافقة تعليل 2-9-6
ينبغي لن تبيم الموافقة  لى إ ـالن تفيـيري لو معا ضـت   

 لو إ ا ة تكييف ، قد  اإلمكان، األسباب الدا ية إلى صوغ ا.
 التعلي 

اللجنأأأأة، التىلضأأأأيل الأأأأ   لأل أأأأباب ذاهتأأأأا الأأأأ  تأأأأربر، بنظأأأأر  (1)
، اعتمدت اللجنة (691)ينبغي إيالؤو لتياغة ا عالنات التىلسأية كتابةً 

الأأأأأ   يواأأأأأي الأأأأأدول واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  6-9-2املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
املخوَّلأأأة إاأأأدار ردود فعأأأل علأأأى إعأأأالن تىلسأأأأ  بأأأفن تبأأأني األ أأأباب 

رضأأأتها هلأأأا معا املوِجبأأأة  بأأأداء موافقتهأأأا علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأأية أو
إعادة تحييىلها إياحا  وح و التواية موضوعة على شاكلة ما اعتمأد  أو

مأأأأأأن تواأأأأأأيات، وذلأأأأأأك، علأأأأأأى  أأأأأأبيل املثأأأأأأال، فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأ  بتعليأأأأأأل 
  (693)وتعليل االعرتاضات على التحىلظات (692)التحىلظات

وفضأأأاًل عأأأن ذلأأأأك، وكمأأأا يتبأأأني مأأأأن املمار أأأة املشأأأأرو ة  (2)
، تبأأأأني، بوجأأأأه عأأأأاد، علأأأأى أن احلأأأأره الأأأأدول تبأأأأد ، ف(694)أعأأأأالو

، الأأدوافع الأأ  تأأربر يف نظرحأأا موافقتهأأا بشأأحل مىلتأأل جأأداً أ يانأأاً 
إعأأأادة تحييىلهأأأا لأأأه؛ وليسأأأت حأأأ و  أو معارضأأأتها علأأأى ا عأأأالن أو

بأل ميحأن أيضأاً أن توجأه ، الدوافع مىليدة بالنسأبة للمىلسأر فحسأب
 املنظمأأأأة الدوليأأأأة اأأأأا بة ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  إىل انتبأأأأاو الدولأأأأة أو

النقأأاط الأأأ  يُأأر  أهنأأأا مثأأار  أأأال  يف إعالهنأأا، وأن جتعلهأأأا، عنأأأد 
يعادل "احلوار بشفن  وحو ما -تسحبه  االدتضاء، تراجع إعالهنا أو

  التحىلظات" يف جمال ا عالنات التىلسأية
غأأأأ أن اللجنأأأة دأأأد تسأأأاءلت عمأأأا إذا كأأأان مأأأن املنا أأأب  (3)

ث تشأأمل املوافقأأة تو أأيع نفأأاق حأأ و التواأأية املتعلقأأة بالتعليأأل ايأأ
علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية  فإضأأأأافة إىل أن حأأأأ و املمار أأأأة نأأأأادرة 

، ميحن االعتقأاد أن املوافقأة تسأتند إىل األ أباب نىلسأها (695)للغاية
ال  دعأت إىل إاأدار ا عأالن ذاتأه، بأل ُتسأتخدد فيهأا بوجأه عأاد 

  ومأأأع أن بعأأض أعضأأأاء اللجنأأأة رأوا أن (696)نىلأأس اأأأيغة ا عأأالن
 أيما إذا كأان ا عأالن  افقة روا يحون متأدر التبأاس )التعليل املو 

التىلسأ  نىلسه معلاًل وكان التعليالن خمتلىلني(، فإن غالبية أعضأاء 
__________ 

 والتعلي  عليه أعالو  5-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (691)
، 2008  وليأأأأةوالتعليأأأأ  عليأأأأه،  9-1-2انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (692)

  2-السادس، الىلرع جيمالىلتل (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 
  نىلسه املرجعوالتعلي  عليه،  10-6-2انظر املبدأ التوجيهي  (693)
 2-9-2( مأن التعليأ  علأى املبأدأ التأوجيهي 9( إىل )1انظر الىلقرات ) (694)

 أعالو  3-9-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 4والىلقرة )
 أعالو  1-9-2انظر التعلي  على املبدأ التوجيهي  (695)
رميسأأي الأأ   اعتأأربت ألجلأأه اللجنأأة أن مأأن غأأأ حأأ ا حأأو السأأبب ال (696)

اجملأأأد  أن ُيضأأأّمن دليأأأل املمار أأأة تواأأأيًة بتعليأأأل ا عالنأأأات التىلسأأأأية ذاهتأأأا 
 محرراً(  3-4-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 5)انظر أعالو الىلقرة )

اللجنأة دأأد رأوا عأأدد وجأوب إدامأأة متييأأز يف حأ ا الشأأفن بأأني خمتلأأف 
وأنه، يف ح و   يما -ف ات ردود الىلعل على ا عالنات التىلسأية 

جمأرد تواأية بسأيفة  6-9-2بأدأ التأوجيهي احلالة أيضاً، يشحل امل
 ليس هلا أ ر ملزد لتا ب املوافقة 

ينفبأأأأ  حأأأأ ا أيضأأأأاً علأأأأى االعأأأأرتاض علأأأأى إعأأأأالن تىلسأأأأأ   (4)
إعأأأادة تحييىلأأأه  ولحأأأن يف مجيأأأع األ أأأوال، فأأأإن عأأأرض األ أأأباب  أو

املوِجبأأة  اأأدار رد الىلعأأل دأأد يحأأون مىليأأداً يف إطأأار احلأأوار فيمأأا بأأني 
 والحيانات ال  حي  هلا أن تتبح أطرافاً متعاددة األطرا  املتعاددة 

ـــالغ الموافقـــة لو  صـــوغ 2-9-7 إ ـــا ة  لو المعا ضـــةوإب
 التكييف

ــة  لـــى إ ــــالن تفيــــيري   ينبغـــي صــــوغ وإبـــالغ الموافقـــ
 3-1-2معا ضت  لو إ ا ة تكييفـ  وفقـا  للمبـا ئ التوجي يـة  لو
مرا ـــــاة ، مـــــع 7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و 4-1-2و
 اختالف الحاه. يقتضي  ما

 التعلي 
إن اأياغة رد الىلعأأل علأى إعأأالن تىلسأأأ  كتابأًة،  أأواًء كأأان  (1)

، (697)رد الىلعأأل موافقأأًة علأأى ا عأأالن أد معارضأأًة لأأه أد إعأأادًة لتحييىلأأه
أأأأر نشأأأأر رد الىلعأأأأل بأأأأني الحيانأأأأات املعنيأأأأة، أو األطأأأأرا  املتعادأأأأدة،  تُيسرب

 تتبح أطرافاً متعاددة الدول أو املنظمات الدولية ال  حي  هلا أن  أو
وعلأأى الأأرغم مأأن أنأأه لأأيس مثأأة إلأأزاد دأأانوين بنشأأر رد الىلعأأل،  (2)

تعتقد اللجنة اعتقاداً را خاً أن القياد ب لك حو يف متألحة أاأحاب 
ردود الىلعأأل علأأى إعأأالن انىلأأراد  وكأأ لك يف متأألحة مجيأأع الحيانأأات 

الواجبأة  املعنية، وأن اوغ وإبالغ رد فعل ما ميحأن أن يتبأع ا جأراءات
التفبيأأأأ  علأأأأى األنأأأأواع األ أأأأر  مأأأأن ا عالنأأأأات املتتأأأألة وعاحأأأأدة مأأأأا، 

 3-1-2أ  املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة  -وحأأأأي، يف الوادأأأأع، متشأأأأاهبة للغايأأأأة 
 فيمأأأا 7-4-2و 1-4-2فيمأأأا يتعلأأأ  بالتحىلظأأأات، و 7-1-2 إىل

يتعلأأ ،  فيمأأا 5-8-2و 9-6-2يتعلأأ  با عالنأأات التىلسأأأية، و
ات على التحىلظات وبقبوهلا التريح  ونظراً على التوايل، باالعرتاض

ألن حأأ و املبأأادئ التوجيهيأأة مجيعهأأا دأأد اأأيغت علأأى غأأرار املبأأادئ 
التوجيهيأأأة املتتأأألة بالتحىلظأأأات، فقأأأد بأأأدا مأأأن الحأأأايف ا  الأأأة إىل 
القواعأأأأأد الواجبأأأأأة التفبيأأأأأ  علأأأأأى التحىلظأأأأأات، علأأأأأى أن يراَعأأأأأى مأأأأأا 

 يقتضيه ا تال  احلال  
، فهأأأأأ و التحىلظأأأأأات اأأأأأوغا حيأأأأأدث يف ملأأأأأ و الفأأأأأاً إال أنأأأأأه،  (3)

القواعأأد املتعلقأأة بتأأوغ وإبأأالغ ردود الىلعأأل علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية 
 أو   7-9-2ليس هلا  و  اىلة ا تيارية، وليس للمبدأ التأوجيهي 

 اىلة التواية، وحو ما يتبني من ا تخداد كلمة "ينبغي" 

__________ 

 أعالو  5-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (697)
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وتساءلت اللجنأة عمأا إذا كأان مأن املنا أب ا شأارة، يف  (4)
املتعلأأأأ   7-1-2، إىل املبأأأأدأ التأأأوجيهي 7-9-2املبأأأدأ التأأأوجيهي 

بو امف اجلهة الوديعة  ودد أُبد  رأ  مىلأادو أنأه، نظأراً ألن املبأدأ 
يقضي بفن "تتحق  اجلهأة الوديعأة حتأا إذا كأان  7-1-2التوجيهي 

الأأتحىلظ ]   [ علأأى املعاحأأدة يسأأتويف األاأأول السأأليمة الواجبأأة"، 
أية ال ختضع ألية مقتضيات شأحلية معيَّنأة، وألن ا عالنات التىلس

فأأأال داعأأأي إىل إدراج إشأأأارة إليأأأه  بيأأأَد أنأأأه، نظأأأراً ال تمأأأال وجأأأود 
 االت تحون فيها ا عالنات التىلسأية غأ جامزة )إذا ا أتبعدت 

، فقأأأأد  أأأأاد رأ  يأأأأدعو إىل إدراج (698)املعاحأأأأدة إمحانيأأأأة اأأأأوغها(
ا جأأراء الواجأأب  الأأ   حيأأدد 7-1-2إشأأارة إىل املبأأدأ التأأوجيهي 

 اتباعه يف  ال تباين اآلراء يف مثل ح و احلاالت  
 المعا ضةقرينة الموافقة لو  انعداع 2-9-8
ال تُفتــــرض الموافقــــة  لــــى إ ــــالن تفيــــيري  -1 
 معا ضت . لو
 1-9-2بـــرغم لحكـــاع المبـــدليم التـــوجي ييم  -2 
، يجــــوز لن ُتيــــتنت  الموافقــــة  لــــى إ ــــالن تفيــــيري 2-9-2و
المنظمات  معا ضت ، في حاالت استثنائية، مم سلوك الدوه لو لو

 الصلة. الدولية المعنية، مع مرا اة كل الظروف  ات
 التعلي 

إطأأأأأاراً عامأأأأأاً، وينبغأأأأأي  8-9-2املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  يُر أأأأأي (1)
الأأأ   يتنأأأاول علأأأى  9-9-2دراءتأأأه بأأأاالدرتان مأأأع املبأأأدأ التأأأوجيهي 

األ ز الدور ال   ميحن أن يؤديه  حوت دولة أو منظمة دولية 
 إااء إعالن تىلسأ   

وكمأأأأا يتبأأأأني مأأأأن تعريىَلأأأأي املوافقأأأأة علأأأأى إعأأأأالن تىلسأأأأأ   (2)
، 2-9-2و 1-9-2دأين التأأأوجيهيني ومعارضأأأته الأأأوارَدين يف املبأأأ

فإن كاًل منهما يتخ  من  يث املبدأ شحل إعالن انىلراد  اأادر 
عأأأأن دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة يُبأأأأد  فيأأأأه اأأأأا به موافقتأأأأه أو عأأأأدد 

 موافقته على التىلسأ املقدد يف ا عالن التىلسأ  
ويف  الأأأة التحىلظأأأات، يعتأأأرب السأأأحوت، ووجأأأب القرينأأأة  (3)

للقبول   ا، مرادفاً فيين  من اتىلادي 20من املادة  5ة الواردة يف الىلقر 
ودأأأأد ال ظأأأأت حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة بالىلعأأأأل يف فتواحأأأأا التأأأأادرة 

"مأأأا يُعفأأأى للموافقأأأة الضأأأمنية علأأأى التحىلظأأأات مأأأن  1951 عأأأاد
 القبأأأأوللجنأأأأة بأأأأّوأت ال، كمأأأأا أن أعمأأأأال (699)اعتبأأأأار كبأأأأأ للغايأأأأة"

__________ 

لإلعالنأأأأأأأات  )التأأأأأأأحة املوضأأأأأأأوعية 5-3انظأأأأأأأر املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي  (698)
التىلسأأأية(، وحأأأو معأأروض علأأأى جلنأأة التأأأياغة و أأيتم التعليأأأ  عليأأه يف الأأأدورة 

 الثانية والستني للجنة  

(699) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  21أعالو(، ه  364)انظر احلاشية  

  وبأأرر والأأدوك مبأأدأ القبأأول (700)الضأأمر محانأأًة مهمأأة منأأ  البدايأأة
 ما يلي:الضمر مال ظاً 

الأ   نقرت أه، يأنعحس  "املأرن"يف إطأار النظأاد  ،]   [ أنه احيح   
نة لتحىلظ أبدته دولة أ ر  علأى العالدأات بأني حأاتني دبول أو رفض دولة معيّ 

 ملحأاً تحىلظ أمأراً الأاديأد وضأع  ال يحونالدولتني بوجه  اه، ومن مث، فروا 
أنأأه ومأأع ذلأأك، يبأأدو نظأأاد القبأأول با مجأأاع   يفعليأأه احلأأال  حأأومأأا  علأأى غأأرار

امتناعها عن إبداء  احمإىل  د بعيد، أن يحون لدولة،  ،من غأ املستتوب
التمأأأأاد  يف مودىلهأأأأا الغأأأأامض إىل أجأأأأل غأأأأأ   ريأأأأةمال ظأأأأات علأأأأى اىلأأأأظ، 

  (701)عالداهتا بالدولة ال  أبدت التحىلظ إااء مسمى تقريباً 

ا عالنأأأأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأأأأية البسأأأأأأأأأأيفة )مقابأأأأأأأأأأل ويف  الأأأأأأأأأأة  (4)
 يفمثة داعدة منا رة لتلك الواردة  ليس، ((702)ا عالنات املشروطة

املبأأأأدأ  يعحأأأأسمأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا )والأأأأ   20مأأأأن املأأأأادة  5الىلقأأأأرة 
ولأ ا فإنأه ال حمأل هلأ و  ،(عنأه تعأرب الأ  املبدأ  1-8-2 التوجيهي
 احم تعريىلها عالن التىلسأ     ويف وادع األمر، ال يرميالشواغل
تسأأأأندو اجلهأأأأة  الأأأأ  إيضأأأأاا املعأأأأل أو النفأأأأاق  اديأأأأد أوإال إىل "

 وحأأو"، املتأأدرة لإلعأأالن إىل املعاحأأدة أو إىل بعأأض مأأن أ حامهأأا
لاللتأأأأزاد ط علأأأأى دبأأأأول اأأأأا ب ا عأأأأالن و شأأأأر  ةأيأأأأ يضأأأأع بتاتأأأأاً  ال

 وال يرتتب على دبول أو رفض الأدول أو املنظمأات  (703)باملعاحدة
ة علأأأأى الدوليأأأأة األ أأأأر  للتىلسأأأأأ الأأأأوارد يف ا عأأأأالن أ  تأأأأف أ البتّأأأأ

القانوين لتا ب ا عالن إااء املعاحدة؛ إذ يتبح أو يبقأى  وضعال
ولأأيس لتمأأاد  األطأأرا    أأال مأأن األ أأوال  يف أ  متعادأأداً  طرفأأاً 

املنظمأأأأأة اأأأأأا بة  األ أأأأأر  يف السأأأأأحوت أ  أ أأأأأر علأأأأأى الدولأأأأأة أو
يف املعاحأأأدة: ذلأأأك ىلتها كفأأأر  اأأأا عأأأالن التىلسأأأأ  مأأأن  يأأأث 

، خبأال  ميحن أن حيول دون أن تتبح أو تبقى طرفأاً  السحوت ال
 20)ج( من املادة 4ما دد يقع يف  الة التحىلظات ووجب الىلقرة 

 5الىلقأأرة املنتأأوه عليهأأا يف القرينأأة لأأوال وجأأود فيينأأا  مأأن اتىلأأادي 
 من املادة نىلسها 

القيأأأأأأأاس علأأأأأأأى ، وأأأأأأأا أنأأأأأأأه لأأأأأأأيس مأأأأأأأن املمحأأأأأأأن وبالتأأأأأأأايل (5)
املوافقأة تىليد إذا كان مثة درينة  التحىلظات، يبقى السؤال دامماً عما

  عليه معارضته يف غياب رد فعل اريحعلى ا عالن التىلسأ  أو 
بيأأد أنأأه يف وادأأع األمأأر، ال ميحأأن أن يحأأون الأأرد علأأى حأأ ا السأأؤال 

يعقأأأل، بفبيعأأأة احلأأأال، أن  لّأأأف السأأأحوت يف   أأو  بأأأالنىلي  فأأأال
 من ح ا القبيل   أ راً دانونياً  د ذاته 

__________ 

 ،815-814ه أعأالو(،  567، املرجع املأ كور )احلاشأية Müllerانظر  (700)
  32-31ن االىلقرت
، اجمللأأد الثأأاين، 1962  وليأأةالتقريأأر األول عأأن دأأانون املعاحأأدات،  (701)

 ( 15، الىلقرة )67، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقة 
 أدناو  10-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (702)
نأأأأأات  تلأأأأأف الوضأأأأأع بفبيعأأأأأة احلأأأأأال عنأأأأأدما يتعلأأأأأ  األمأأأأأر با عال (703)

 أدناو  10-9-2التىلسأية املشروطة  انظر املبدأ التوجيهي 
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الأ   حيظأى ، يبدو أن حأ ا حأو املودأف وفضاًل عن ذلك (6)
   فعلى  د دول فرانك حورن:بالتفييد األكرب يف الىلقه

جيأأب التعامأأل مأأع ا عالنأأات التىلسأأأية بواأأىلها تىلسأأأات مقدمأأة  
مبأأأادئ التىلسأأأأ  وتتمثأأأل  إالاحمهأأأا بالتأأأايل  العلأأأى  أأأو انىلأأأراد ، وينبغأأأي أ

أ  طأأر   ضأأدالقاعأأدة العامأأة يف أنأأه ال جيأأوا اال أأتظهار بالتىلسأأأ االنىلأأراد  
 اافأأرتاض دبوهلأأ األ أأر الأأدول  تتأأر عأأدد  عأأن  أأر يف املعاحأأدة  وال يأأنجم 

أن يحأأون  أأو  وا أأد مأأن العوامأأل الرتاكميأأة  يعأأدو ال  لكبشأأحل تلقأأامي  فأأ
ا غأأأأالق  مؤ سأأأأة  ولعأأأأل ا دأأأأرار  تأأأأول ،جمتمعأأأأةً  ،العديأأأأدة الأأأأ  دأأأأد تثبأأأأت

يقتضأأأأي وجأأأأود دالمأأأأل أكثأأأأر   إال أن األمأأأراحلحمأأأي مهمأأأأة يف حأأأأ ا التأأأأدد، 
  (704)لقبول التىلسأ األ ر ارا ة على ا تعداد الدول 

عأأأدد إبأأأداء رد فعأأأل، يف  أأأد اعتبأأأار ال ميحأأأن ورغأأأم أنأأأه  (7)
بأأف   هماومهأأا مودىلأأان ال ميحأأن افرتاضأأ -معارضأأة موافقأأة أو ذاتأأه، 
ن األ أأوال )وحأأو مأأا يأأنز عليأأه بشأأحل أكثأأر اديأأداً املبأأدأ  أال مأأ

فيما يتعل  بسحوت الدولأة أو املنظمأة الدوليأة  9-9-2التوجيهي 
مأأن مودأأف حأأورن أن السأأحوت  يتبأأني أيضأأاً إااء إعأأالن تىلسأأأ (، 

وفقأأاً ملبأأادئ دااًل علأأى ا دأأرار ، يف  أأاالت معينأأة، يُعتأأربميحأأن أن 
مأن ، بوجأه أ أز يف إطأار تىلسأأ املعاحأدات، وكأ لك  سن النية

  فيينأا، والأ  مأن اتىلأادي 31)ب( من املادة 3الىلقرة   الل تفبي 
تأأأنز علأأأى أنأأأه عنأأأد تىلسأأأأ املعاحأأأدة يتعأأأني أن تؤ أأأ  يف االعتبأأأار 

أ  حتار أأأأأة ال قأأأأأة يف تفبيأأأأأ  املعاحأأأأأدة تثبأأأأأت اتىلأأأأأاق األطأأأأأرا  "
يف ا دأرار ود ليس مىلهعالوة على ذلك، و  " تىلسأ املعاحدة بشفن

تأأأأنز اتىلاديأأأأة فيينأأأأا ، إذ  أأأأد ذاتأأأأه بغريأأأأب عأأأأن دأأأأانون املعاحأأأأدات
 منها على ما يلي: 45يف املادة  1969 لعاد

 بفأأال معاحأأدة أو إهنامهأأا  بسأأببللدولأأة أن اأأتج  ال يعأأود جأأامزاً  
 50إىل  46 مأأأأأأأأناالنسأأأأأأأأحاب منهأأأأأأأأا أو تعليأأأأأأأأ  نىلاذحأأأأأأأأا وقتضأأأأأأأأى املأأأأأأأأواد  أو
 نت، بعد أن أابحت على علم بالودامع:، إذا كا62و 60 املادتني أو

 [   ] )أ( 

علأأأى  بسأأأبب مسأأألحها يتحأأأتم اعتبارحأأأا دأأأد وافقأأأت ضأأأمناً  )ب( 
 للحالة  احة املعاحدة أو على إبقامها ناف ة املىلعول أو ا تمرار العمل هبا، تبعاً 

ح ا احلحم، مأع  1986لعاد  فيينامن اتىلادية  45املادة  تستنسخو 
 ملنظمات الدولية باتحييىله مع احلالة ادااة 

" املعأأأر، السأأألوك"لأأأأ  يقأأأدد تعريىلأأاً  غأأأ أن حأأأ ا احلحأأأم ال (8)
 مسأأأأأبقاً  اأأأأأدَّد، بأأأأأل مأأأأأن املسأأأأأتحيل، أن ويبأأأأأدو مأأأأأن العسأأأأأأ جأأأأأداً 

منظمأأأة أن اأأأتج اأأأرا ًة  علأأأى دولأأأة أوفيهأأأا الظأأأرو  الأأأ  يتعأأأني 
حتار أأة تبلأأورت علأأى  أو تىلسأأأياً  بلأأت إعالنأأاً لتىلأأاد  اعتبارحأأا دأأد د

__________ 

(704) Horn, Reservations and Interpretative Declarations… املرجع ،
 .D)احلواشي حم وفة(؛ وانظر أيضاً  244ه  ،أعالو( 575امل كور )احلاشية 

M. McRae, “The legal effect of interpretative declarations”, BYBIL 

1978, p. 168  

  وبعبأأأارة أ أأأر ، يتأأأعب بوجأأأه  أأأاه (705)أ أأأاس حأأأ ا ا عأأأالن
عأأدد إبأأداء رد فعأأل علأأى حمأأددة يتأأبح مأأ  ويف أ   أأرو  اديأأد 

جلنأأة شأأددت للقبأأول  وعلأأى حأأ ا املنأأوال،  معأأادالً إعأأالن تىلسأأأ  
 يلي: على ما ا ريرتية -ة  يوبيا احلدود 

من البديهي أن طابع ومد  السألوك الأ   مأن شأفنه أن يأتمخض  
عن تغيأ يف املعاحدة إنأا يعأودان إىل تقأدير احملحمأة يف كأل دضأية علأى  أدة  

اأألة و يقأأة هبأأأ ا املوضأأوع علأأأى  املعبأأأديف دضأأية  الدوليأأةولقأأرار حمحمأأة العأأأدل 
رت أتأاو طأر  معأنّي وتأواف مسألك، بعد اديأد تلك القضيةوجه العمود  فىلي 

إذا  بشفنه أ باب معقولة تدفع إىل التودأع بأفن الفأر  اآل أر  أفضأه اأرا ةً 
بينأه وبأني دأد  يأل  اآل أرحو مل يوافأ  عليأه،  لتأت احملحمأة إىل أن الفأر  

نأع مأن ذلأك  وأُطلقأت أنأه دأد مُ  الفأر  األول أو  ألوكيف احة وأ ر  الفعن
، اال أتبعاد ، أوياحلحمأ ا غأالقعلى ح و العملية خمتلف النعوت، مأن دبيأل 

  بيأأد أن العنااأأر تظأأل حأأي نىلسأأها ةالضأأمنياملضأأمرة أو  املوافقأأة ، أوا دأأرار أو
أ أأد األطأأرا  يقأأع مأأن االمتنأأاع الأأ    أو ،املسأألك أو ،يف كأأل  الأأة: الىلعأأل

يأأأأتم اأأأت  أأأألفته، والأأأأ   يىلتأأأح عأأأأن رأيأأأه إااء مضأأأأمون القاعأأأأدة الأأأ    أو
؛ ومعرفأأأة الفأأأر  اآل أأأر احأأأدة أد عرفأأأاً كأأأان منشأأأؤحا معأ أأأواء  -القانونيأأأة املنفبقأأأة 
مسأتنبفة علأى  أو  كانت حأ و املعرفأة  قيقيأة أدأاالمتناع،  واء  ب لك السلوك أو

، يف أجأأل معقأأول، بأأأرفض املودأأف الأأ   اختأأأ و اآل أأرمعقأأول؛ وعأأدد ديأأاد الفأأأر  
  (706)بالنف  بنىلسه عن ح ا املودف الفر  األول أو

، بشأأأحل توضأأأعومأأأن مث، يبأأأدو أنأأأه مأأأن غأأأأ املمحأأأن أن  (9)
 السأأاكتةمأأ  تحأون الدولأأة  لتحديأدجمأرد، مبأأادئ توجيهيأة واضأأحة 

 إدأرارينم عن  ، أ راً عدد ادور تتر  ما عنهادد أ د ت، بىلعل 
ميحن معرفة ذلك إال على أ اس كل  الة    والإغالق  حمي أو

  ذات التلةالبسات املعلى  دة، يف ضوء 

، 8-9-2لأأ لك فأأإن الىلقأأرة األوىل مأأن املبأأدأ التأأوجيهي  (10)
 ،2-9-2و 1-9-2وحأي وثابأة املقابأل السألب للمبأدأين التأأوجيهيني 
مأأن  20مأأن املأأادة  5اأأدد بأأال لأأبس أن االفأأرتاض الأأوارد يف الىلقأأرة 

اتىلأأادي  فيينأأا ال ينفبأأ   أمأأا الىلقأأرة الثانيأأة فتقأأر بفنأأه، ا أأتثناًء مأأن 
بدأين التوجيهيني امل كورين، فإن تتر   الدول املبدأ الناشئ عن امل

أو املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة املعنيأأأأأة دأأأأأد يُنظأأأأأر إليأأأأأه،  سأأأأأب الظأأأأأرو ، 
 باعتبارو يشحل موافقة على ا عالن التىلسأ  أو معارضة له 

ونظأأأراً لتنأأأوع "الظأأأرو  ذات التأأألة" )وتأأأرد عينأأأة مأأأوجزة  (11)
ها بتأأأورة منهأأأا يف الىلقأأأرات السأأأابقة(، فلأأأم يتسأأأن للجنأأأة توضأأأيح

 أكثر تىلتياًل  

__________ 

 ,C. Rousseau, Droit international publicانظأأر، على األ ز،  (705)

vol. I: Introduction et sources, Paris, Sirey, 1970, p. 430, No. 347  
(706) Permanent Court of Arbitration, Eritrea–Ethiopia Claims 

Commission, Decision regarding delimitation of the border between Eritrea 

and Ethiopia, 13 April 2002, UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), 

p. 111, para. 3.9الأأرأ  املسأأتقل الشأأهأ للقاضأأي  أيضأأاً  ؛ وانظأأرAlfaro  يف دضأأية
Temple of Preah Vihear, Merits, I.C.J. Reports 1962, p. 40  
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 اليكوت إزاء إ الن تفييري 2-9-9
ال ُييتنت  مم مجر  سكوت  ولة لو منظمة  -1 

  ولية إزاء إ الن تفييري موافقت ا  لي .
فـــي حـــاالت اســـتثنائية، قـــد يكـــون ليـــكوت  -2 

ــة لو المنظمــة الدوليــة لهميــة بالنيــبة إلــى  فيمــا إ ا   البــ الدول
كان ، مم خاله تصرف ا ومع لخذ الظروف فـي اال تبـا ، قـد 

 وافق   لى اإل الن التفييري.
 التعلي 

املشأأأأار املمار أأأأة )أو، بعبأأأأارة أدق، غيأأأأاب املمار أأأأة(  إن (1)
 باأل ز، وك لك، 2-9-2 التوجيهي املبدأ على التعلي  يفإليها 
دور اهلاد ال   ، توضح ال1-9-2على املبدأ التوجيهي  التعلي  يف

تنسأأبه الأأدول للسأأحوت فيمأأا يتعلأأ  با عالنأأات التىلسأأأية  فأأردود 
الىلعل الترحية ا جيابيأة، بأل و أ  السألبية، الأ  يأتم إبأداؤحا حأي، 
يف الوادأأأع، نأأأادرة للغايأأأة  لأأأ لك يثأأأور التسأأأاؤل عمأأأا إذا كأأأان حأأأ ا 
التمت املفب  دد ينّم عن موافقة علأى التىلسأأ املقأرتا مأن الدولأة 

 أو املنظمة الدولية التادر عنها ا عالن التىلسأ   
انتهاك ومثة مال ظة وردت يف درا ة عن السحوت على  (2)

علأأأى ، وحأأي تنفبأأ  انفبادأأأاً تامأأاً داعأأدة مأأن دواعأأأد القأأانون الأأأدويل
، لحثأأرة مأأا ميحأأن السأأحوتحمأأل النظأأر،  يأأث ورد فيهأأا أنأأه " احلالأة
يقأأأأأأأأول  اتأأأأأأأأه العأأأأأأأأن األمأأأأأأأأر نىلسأأأأأأأأه، فهأأأأأأأأو يف  أأأأأأأأد ذ‘ يقولأأأأأأأأه‘أن 
عأأأأن املوافقأأأأة علأأأأى ميحأأأأن أن يعأأأأرب السأأأأحوت ف  (707)"شأأأأيء أ 

عأدد املوافقأة عليأه  وميحأن كما ميحن أن يعرب عأن التىلسأ املقرتا  
للأأأأدول أن تعتأأأأرب أنأأأأه لأأأأيس مأأأأن الضأأأأرور  أن تأأأأرد علأأأأى ا عأأأأالن 

،  تعبأأأأاً اأأأحيحاً مودىلهأأأا حأأأ ا األ أأأأ يعأأأرب عأأأن التىلسأأأأ  مأأأا داد 
مأأأن وجهأأأة نظرحأأأا وأن  التىلسأأأأ  اط أأأاً  ميحنهأأأا أن تعتأأأرب حأأأ ا كمأأأا

، فلأن يف أ  بأهمهما كان احلأال،  ،ألنه اجلهر ب لك ال جيد  نىلعاً 
من احملأال و   يف  الة  دوث نزاع  الث حمايد طر   سبما تر ،

  (708)أن جير  اديد أ  من ح ين االفرتاضني حو التامب

__________ 

(707) G. P. Buzzini, “Abstention, silence et droit international 

général”, Rivista di Diritto internazionale, vol. 88/2 (2005), p. 382  
معرفأأأأة مأأأأ  ميحأأأأن  مسأأأأفلةإىل أن: " Drostيف حأأأأ ا التأأأأدد، يشأأأأأ  (708)

ميحأن الأرد با جيأاب إال إذا   اعتبار السحوت دبوالً إنأا حأي مسأفلة  أرو   وال
 ،مأأثالً  إشأأعار مسأأب  أعقأأاب يف - امعيأأةالودكأان السأأحوت،  سأأب الظأأرو  

 ا رادة عأأأأأأن دأأأأأأاطع كتعبأأأأأأ بأأأأأأل ،متجأأأأأأردةميحأأأأأن أن يىلهأأأأأأم كمجأأأأأأرد  الأأأأأة  ال
 H. Drost, “Grundfragen der Lehre vom internationalen، "املضأأمرة

Rechtsgeschäft”, in D. S. Constantopoulos and H. Wehberg (eds.), 

Gegenwartsprobleme des internationalen Rechts und der 

Rechtsphilosophie, Festschrift für Rudolf Laun zu seinem siebzigsten 

Geburtstag, Hamburg, Girardet, 1953, p. 218  

تعأأأأرب عأأأأن  9-9-2والىلقأأأأرة األوىل مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (3)
 يأأأث تفبأأأ  علأأأى السأأأحوت اديأأأداً املبأأأدأ املفأأأروا بتأأأورة  ذلأأأك،

  8-9-2أعم يف الىلقرة األوىل من املبدأ التوجيهي 
ال  تقابل  - 9-9-2والىلقرة الثانية من املبدأ التوجيهي  (4)

وجأأه انتبأأاو املعنيأأني ت - 8-9-2الىلقأأرة الثانيأأة مأأن املبأأدأ التأأوجيهي 
، مأن  يأث السأحوتن بأدليل املمار أة إىل أنأه علأى الأرغم مأن كأو 

، فمأأأأأن إدأأأأأرارو يعأأأأأادل املوافقأأأأأة علأأأأأى إعأأأأأالن تىلسأأأأأأ  أو املبأأأأأدأ، ال
، يف  أأأرو  الأأأ  تلتأأأزد السأأأحوتاعتبأأأار الدولأأأة مأأأع ذلأأأك املمحأأأن 

يف  أرو  عدمأه  أو تتأرفها،ا عأالن مأن  أالل  أدرتمعينة، دد 
 يحون فيها التتر  مفلوباً، فيما يتتل با عالن التىلسأ  

 حأأأأ واالت ا أأأأتثنامية"، الأأأأ  ُتسأأأأتهل هبأأأأا وعبأأأأارة "يف  أأأأ (5)
، توضأأح أن األمأأر يتعلأأ  با أأتثناء مأأن املبأأدأ العأأاد املعأأاكس، الىلقأأرة

وحو ا تثناء جيب أال جير  التساحل يف اجلزد بتحققه  ولىلظة "دد" 
تؤكأأأد تلأأأك الىلحأأأرة بالتشأأأديد علأأأى أنأأأه لأأأيس مثأأأة جمأأأال لال أأأتنتاج 

التتأأأأأر  العأأأأأاد للدولأأأأأة التلقأأأأأامي وبا شأأأأأارة بأأأأأداًل مأأأأأن ذلأأأأأك إىل 
املنظمأأة الدوليأأة الأأ  التزمأأت التأأمت إااء إعأأالن انىلأأراد  وإىل  أو

 أأأرو  احلالأأأة املعنيأأأة  وعليأأأه، فأأأال جيأأأب اعتبأأأار السأأأحوت  أأأو  
عنتأأأر مأأأن عنااأأأر التتأأأر  العأأأاد مأأأن جانأأأب الدولأأأة أو املنظمأأأة 

 الدولية املعنية 
 المشروطة التفييرية اإل النات  لى الفعل   و  2-9-10]
 ،12-8-2إلى  1-6-2تنطبق المبا ئ التوجي ية مم  

مع مرا ـاة مـا يقتضـي  اخـتالف الحـاه،  لـى   و  فعـل الـدوه 
 والمنظمات الدولية  لى اإل النات التفييرية المشروطة.[

 التعلي ]
تتميأأأأأز ا عالنأأأأأات التىلسأأأأأأية املشأأأأأروطة عأأأأأن ا عالنأأأأأات  (1)

بف رحأأأأا احملتمأأأأل علأأأأى د أأأأول املعاحأأأأدة  يأأأأز  "البسأأأأيفة"التىلسأأأأأية 
النىلاذ  إذ تحمن  تواية ح و ا عالنات التىلسأية املشروطة يف 
أن الفأأر  الأأ   يتأأدرحا ُ ضأأع موافقتأأه علأأى االرتبأأاط باملعاحأأدة 

شأأرط املوافقأأة علأأى التىلسأأأ املقأأرتا  وإذا مل يتحقأأ  حأأ ا الشأأرط، ل
أل أأأأر  األطأأأأرا  يف أ  إذا مل توافأأأأ  الأأأأدول واملنظمأأأأات الدوليأأأأة ا

املعاحدة على ح ا التىلسأأ، يعتأرب ُمتأدر ا عأالن التىلسأأ  نىلسأه 
غأأأأأ ملأأأأزد باملعاحأأأأدة، علأأأأى األدأأأأل إااء األطأأأأرا  يف املعاحأأأأدة الأأأأ  

  ويقدد ا عالن التادر عأن فرنسأا عنأد (709)ترفض ذلك ا عالن
على الربوتوكول ا ضايف الثاين ملعاحدة  ظر األ ألحة  (710)التوديع

__________ 

فيما يتعل  هب و النقاط مجيعها، انظر التعلي  علأى املبأدأ التأوجيهي  (709)
، اجمللأأأأد الثأأأأاين 1999 وليأأأأة )ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية املشأأأأروطة( يف  1-2-1

  207-200)اجلزء الثاين(، ه 
  1974 ذار/مارس  22مت تفكيد ا عالن عند التتدي ، يف  (710)
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مثأأااًل  "(تالتيلولحأأووويأة يف أمريحأأا الالتينيأة والحأأاريب )"معاحأدة الن
 :(711)التدد واضحاً للغاية يف ح ا

أو  املعاحأأأأدةأكثأأأأر مأأأأن أطأأأأرا   أومتعادأأأأد  أأأأال منااعأأأأة طأأأأر   يف 
احلحومأأة  مأأنعلأأى حأأ ا النحأأو الربوتوكأأول الثأأاين يف ا عأأالن التىلسأأأ  املقأأدد 

 بأأني العالدأأات يف األ أأر عدميأة التأأحوك حأأ و تتأبح منأأه، جأأزء يفالىلرنسأية أو 
  (712)املنااعة الدول أو والدولة الىلرنسية اجلمهورية

املشأأأأروطة حأأأأ و ادتواأأأأية جتعأأأأل ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية  (2)
أدأأأأأأأأأرب كثأأأأأأأأأأاً إىل التحىلظأأأأأأأأأات منهأأأأأأأأأا إىل ا عالنأأأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأأأية 

 1-2-1  ويشأأأأأأأدد التعليأأأأأأأ  علأأأأأأأى املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي "البسأأأأأأأيفة"
 أية املشروطة( يف ح ا التدد على ما يلي:)ا عالنات التىلس

 التىلسأأأأأأية لإلعالنأأأأأات القأأأأأانوين النظأأأأأاد أن بالتأأأأأايل واضأأأأأحاً  يبأأأأأدو 
 ،*األ أأأأأر  املتعادأأأأدة األطأأأأرا  فعأأأأل بأأأأأردود يتعلأأأأ  فيمأأأأا  أأأأيما ال املشأأأأروطة،
إىل النظأأاد القأأانوين للتحىلظأأات منأأه إىل القواعأأد املنفبقأأة  كثأأأاً  أدأأرب  أأيحون

  (713)البسيفة على ا عالنات التىلسأية

وتقتضأي مشأروطية حأ ا ا عأالن التىلسأأ  نظامأاً لأرد الىلعأأل  (3)
أكثر تنظيماً وأكثر دفعيًة من النظاد املفبأ  علأى ا عالنأات التىلسأأية 

التحديأأد ويف غضأأون مأأدة   إذ ينبغأأي أن يُعأأر  علأأى وجأأه "البسأأيفة"
امنيأأأة معقولأأأة مودأأأف الأأأدول األطأأأرا  األ أأأر  بشأأأفن التىلسأأأأ املقأأأرتا 
 أأأأأ  يتسأأأأأل للدولأأأأأة أو للمنظمأأأأأة الأأأأأ  أاأأأأأدرت ا عأأأأأالن التىلسأأأأأأ  

أ  مأا إذا كانأت طرفأاً  -املشروط اديد وضعها القأانوين إااء املعاحأدة 
قأأأأأأة فيهأأأأأأا أد ال  وتثأأأأأأور حأأأأأأ و األ أأأأأأ لة يف  أأأأأأل نىلأأأأأأس الظأأأأأأرو  املتعل

بالتحىلظأأأات علأأأى املعاحأأأدات الأأأ  ختضأأأع ردود الىلعأأأل عليهأأأا )القبأأأول 
واالعأأرتاض( لنظأأاد دأأانوين شأأحلي واأأارد للغايأأة حدفأأه الرميسأأي اديأأد 

للمنظمة املتحىلظة بف أرع مأا ميحأن  ويتجلأى  الوضع القانوين للدولة أو
حأأأ ا اهلأأأاجس ال يف الشأأأحلية النسأأأبية للقواعأأأد فحسأأأب، بأأأل أيضأأأاً يف 

ة القبول بعد انقضاء مدة معينة من الزمن دون أن تبد  دولأة إدرار درين
  (714)أ ر  أو منظمة دولية أ ر  اعرتاضها على التحىلظ

ونتيجأأأة لأأأ لك فأأأإن ا جأأأراءات املفبقأأأة علأأأى ردود الىلعأأأل  (4)
التأأأأادرة بشأأأأفن إعأأأأالن تىلسأأأأأ  مشأأأأروط ينبغأأأأي أن ختضأأأأع لأأأأنىلس 

اضأات عليهأا، القواعد ال  تفب  على دبأول التحىلظأات وعلأى االعرت 
وأأا يف ذلأأك مأأا يتعلأأ  بقرينأأة القبأأول  مأأن نا يأأة أ أأر ، أُعأأرب عأأن 
رأ  مىلأأأأأأأادو أنأأأأأأأه ال ينبغأأأأأأأي أن يفبأأأأأأأ  علأأأأأأأى ا عالنأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأية 

 املشروطة األجل الزمر املتعل  بردود الىلعل على التحىلظات  
__________ 

، 201، اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين(، ه 1999 وليأة انظر أيضاً  (711)
  1-2-1( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 3الىلقرة )

(712) United Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419  

، 1999  وليأة، 1-2-1( من التعلي  علأى املبأدأ التأوجيهي 14الىلقرة ) (713)
  206، ه (الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

)اأأأوغ إعأأأأالن تىلسأأأأأ  مشأأأأروط  8-4-2انظأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (714)
 أعالو  1-متف ر(، الىلرع جيم

لحن دد توجد شحوك بشفن طول املأدة املنتأوه عليهأا  (5)
، بيد أن األ باب (715)من اتىلادي  فيينا 20من املادة  5يف الىلقرة 

ال  دفعت السأ مهىلأر  والأدوك إىل ادأرتاا حأ ا احلأل تبأدو وجيهأة 
ودابلة للتفبي  يف  الة ا عالنأات التىلسأأية املشأروطة، مأع مراعأاة 

 ما يقتضيه ا تال  احلال  وكما أوضح فإن:
 األجأأأأل حأأأأ ا اعتمأأأأاد الدأأأأرتاا تأأأأدعو وجيهأأأأة أ أأأأبابيف رأينأأأأا،  مثأأأأة، 

إن االتىلأأأأاق علأأأأى أجأأأل دتأأأأأ ] ال أأأأة  ،فأأأفوالً [  ]ا نأأأا عشأأأأر شأأأأهراً  أمأأأأداً  األطأأأول
  أأأد إىل خمتلأأأف أمأأأر مضأأأموهنا معأأرو  أأتة أشأأأهر[ ألغأأأراض معاحأأأدة معينأأأة  أو

 حأ و تتنأاول ال معاحأدة كأل علأى تسر  عامة داعدة األجل ح ا جعل عن كبأ
تضأع بأل داعأدة عامأة األيسأر علأى الأدول أن تق ه ل لك  يحون منولعل  النقفة

  (716)االعرتاضات إذا كان األجل املقرتا أطول أمداً  لتقدمي داً امنياً 

بيد أن ذلك يفرا مشأحلة ااأفال ية  فالتشأابه النسأب  (6)
املال ظ    اآلن بني ا عالنات التىلسأية املشروطة والتحىلظأات 
يو ي بفن ردود الىلعل على ح و ا عالنات ميحن أن تستعأ نىلس 

  غأأأأ أن تعريأأأف "اعرتاضأأأاً "و "دبأأأوالً "االاأأأفالا اللغأأأو  وتسأأأمى 
ا أباً علأى ا طأالق حلالأة االعرتاضات علأى التحىلظأات ال يبأدو من

رد فعأأل يعأأرب عأأن عأأدد موافقأأة دولأأة أو منظمأأة دوليأأة علأأى إعأأالن 
منظمأأة دوليأأة أ أأر    تىلسأأأ  مشأأروط اأأادر عأأن دولأأة أ أأر  أو

يتضأمن تعريىلأأاً لالعأرتاض علأأى  1-6-2فمشأروع املبأدأ التأأوجيهي 
التحىلظات يستند أ ا اً إىل األ ر ال   يتو او منه الفأر  الأ   

علأأى أنأأأه إعأأأالن  "االعأأأرتاض"ب حأأأ ا التعريأأف، يىلهأأأم أبأأداو:  سأأأ
هتد  به ]   [ الدولة أو املنظمأة إىل ا أتبعاد أو تعأديل "انىلراد  

اآل ار القانونية املتو اة من التحىلظ أو إىل ا تبعاد تفبي  املعاحأدة 
  (717)"بفكملها يف عالداهتا مع الدولة أو املنظمة املتحىلظة

وجود شأحوك جديأة يف  أالمة ومن مث، دد ميحن القول ب (7)
األ أأأس الأأأ  تسأأأتند إليهأأأا املما لأأأة االاأأأفال ية بأأأني ردود الىلعأأأل 
 السلبية على ا عالنات التىلسأية املشروطة وبني االعرتاضات على

ميحأن لأردود الىلعأل تلأك، احأم تعريىلهأا،  ال التحىلظات  ذلأك أنأه
أن تعأأأأأدل أو تسأأأأأتبعد األ أأأأأر القأأأأأانوين  عأأأأأالن تىلسأأأأأأ  مشأأأأأروط 

ذاتأأه )أيأأاً كأأان حأأ ا األ أأر القأأانوين(؛ وكأأل مأأا ميحأأن أن اد أأه  اأأد
ا أأأأأتبعاد الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة مأأأأأن دامأأأأأرة األطأأأأأرا  يف  حأأأأأو

ط املقأأأرتا عأأأدد املعاحأأأدة  ويرتتأأأب عأأأن رفأأأض دبأأأول التىلسأأأأ املشأأأرو 
د للموافقأأأة علأأأى االلتأأأزاد باملعاحأأأدة  إضأأأافة إىل اقأأأ  الشأأأرط احملأأأد

ذلأأك، فأأإن الفأأر  الأأ   يتأأدر ا عأأالن التىلسأأأ  املشأأروط حأأو 
، وليس الفر  الأ   يتأدر الرفض نتامج ا تخالهاملسؤول عن 

 عنه رد الىلعل السلب 

__________ 

، 13-6-2( من التعلي  علأى املبأدأ التأوجيهي 6( إىل )4انظر الىلقرات ) (715)
  2-الىلرع جيم الىلتل السادس،(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية
، اجمللأأد الثأأاين، 1962 وليأأة التقريأأر األول عأأن دأأانون املعاحأأدات،  (716)

 ( 16، الىلقرة )67، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقة 
 أعالو   1-لالطالع على نز ح ا املبدأ التوجيهي، انظر الىلرع جيم (717)



 148 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

وعلى الأرغم مأن أوجأه عأدد اليقأني حأ و، فأإن نأز املبأدأ  (8)
لجنأة حأو ذو طأابع حمايأد يف الأ   ا تارتأه ال 10-9-2التوجيهي 

حأأ ا الشأأفن وال يسأأتوجب اختأأاذ مودأأف معأأنّي بشأأفن حأأ و النقفأأة، 
 وال  ليست ذات أ ر على اعيد املمار ة العملية [ 

 التحفظات جواز تقييم 3-2
اختصاص ، لن تقّيم جواز نطاق للج ات التالية، كل في  

 التحفظات التي تصوغ ا  ولة لو منظمة  ولية  لى معاهدة:
 الدوه المتعاقدة لو المنظمات المتعاقدة؛ )ل( 
 وهيئات تيوية المناز ات؛ )ب( 
 وهيئات  صد المعاهدات. )ج( 

 التعلي 
للىلأأأأأرع املتعلأأأأأ  بتقيأأأأأيم جأأأأأأواا  2-3ميهأأأأأد املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (1)

التحىلظأأأات مأأأن دليأأأل املمار أأأة  وحأأأو  حأأأم عأأأاد غرضأأأه التأأأ كأ بأأأفن 
ال تسأأأتبعد بعضأأأها بعضأأأأاً، حنأأأاك طرامأأأ  متعأأأددة لتقيأأأيم حأأأ ا اجلأأأواا، 

وأأأأا يف ذلأأأأك علأأأأى وجأأأأه ادتأأأأوه  -حأأأأي تعأأأأزا بعضأأأأها بعضأأأأاً  بأأأأل
تنشأأئ املعاحأأدة حي أأة لراأأأد تنىليأأ حا  وينأأا ر حأأ ا البيأأان ذلأأأك  عنأأدما

مأأن اال أتنتاجات األوليأة للجنأأة  6الأ   يأرد بشأأحل خمتلأف يف الىلقأرة 
بشأأأأفن التحىلظأأأأات علأأأأى املعاحأأأأدات املتعأأأأددة األطأأأأرا   1997 لعأأأأاد
  وبفبيعأة احلأال، فأإن (718)عة وا فيها معاحدات  قأوق ا نسأانالشار 

ح و الفرام  املفبقأة عمومأاً يف جمأال تقيأيم جأواا التحىلظأات ميحأن أن 
 بفرام  تقييم معينة تنش ها املعاحدة ذاهتا   (719)تعزَّا أو يستعاض عنها

تتضأأأأمن  أن إن مأأأن نافلأأأة القأأأأول أن كأأأل معاحأأأأدة ميحأأأنو  (2)
الأأأتحىلظ جأأأواا إجأأأراءات معينأأأة لتقيأأأيم  يأأأنز علأأأى اً  ااأأأ  حمأأأاً 

 ا تتأأاهنأأاط هبأأا يبنسأأبة معينأأة مأأن الأأدول األطأأرا  أو هبي أأة  إمأأا
مأن  رالأ   ظيأت بأفكرب دأد (720)األ حأادالغاية  ومأن أشأهر  وهل 

__________ 

ال تسأأأأتبعد حأأأأ و د اللجنأأأأة علأأأأى أن اأأأأال ية حي أأأأات الراأأأأد "تشأأأأدّ  (718)
التقليديأأأأة الأأأأ  تف أأأأ  هبأأأأا األطأأأأرا   الردابأأأأةال متأأأأس علأأأأى  أأأأو   أأأأر بفرامأأأأ  ]و[

اتىلأأأأأأأادي  فيينأأأأأأأا  املنتأأأأأأأوه عليهأأأأأأأا يفأل حأأأأأأأاد ل املتعادأأأأأأأدة، مأأأأأأأن جهأأأأأأأة، وفقأأأأأأأاً 
وتلأأأأأأك الأأأأأأ  تف أأأأأأ  هبأأأأأأا عنأأأأأأد  والأأأأأأوارد ذكرحأأأأأأا أعأأأأأأالو، 1986و 1969 لعأأأأأأامي

 بشأفن تىلسأأ أو تفبيأ  املعاحأدات" النأزاع الأ   دأد ينشأفزة تسوية االدتضاء أجه
 ( 157، الىلقرة 109، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، ه 1997) ولية 

 اسب ما ينز عليه احلحم ذو التلة  (719)

 A. Cassese, “A new reservations clause على  أبيل املثأال، ،انظر (720)

(article 20 of the United Nations Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination)”, Recueil d’études de droit international 

en hommage à Paul Guggenheim, Geneva, Faculté de droit de l'Université 

de Genève et Institut universitaire de hautes études internationales, 1968, 

pp. 266–304; C. Redgwell, “The law of reservations in respect of 

multilateral conventions”, in J. P. Gardner (ed.), Human Rights as 

General Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and 

Objections to Human Rights Conventions, London, The British Institute 

of International and Comparative Law, 1997, pp. 13–14أو  ؛
Riquelme Cortado 322-317أعالو(، ه  575، املرجع امل كور )احلاشية  

االتىلاديأة الدوليأة مأن  20من املادة  2يف ح ا الشفن الىلقرة  املنادشة
 :  1965لعاد  للقضاء على مجيع أشحال التمييز العنتر 

حأأأأأأأ و االتىلاديأأأأأأأة  ملوضأأأأأأأوع ال يسأأأأأأأمح بأأأأأأأف  اىلأأأأأأأظ يحأأأأأأأون منافيأأأأأأأاً  
يسأأمح بأف  اىلأأظ يحأون مأن شأأفنه تعفيأل عمأأل أيأة حي أأة  ، كمأا المقتأدحاو 

إذا اعأرتض عليأه مأا  منافيأاً أو تعفيليأاً ويعتأرب الأتحىلظ مأن اهلي أات املنشأفة هبأا  
  (721)*ال يقل عن  لثي الدول األطرا  يف ح و االتىلادية

مسأأتو ى  وال شأأك أن حأأ ا احلحأأم املتعلأأ  بالتحىلظأأات (3)
احملأأأاوالت الأأأ  مل تحلأأأل بالنجأأأاا والأأأ  بأأأ لت بغأأأرض إدراج مأأأن 

 :(722)ذاهتا التحىلظات باألغلبية يف اتىلادية فيينا جواا لية لتقييم 
املقدمأة، باعتبارحأا كان ادرتا أان مأن االدرتا أات األربعأة  -
حأأأأ  لوتربا أأأت  مأأأن ِدبأأأل 1953يف عأأأاد ، القأأأانون املنشأأأود مأأأن
 ؛(723) لثي الدول املعنية ملوافقةالتحىلظ  دبولضعان  ُ 

إذ تقيد الشفن، مل يقدد فيتزموريس أ  ادرتاا اريح هب ا  -
، يف منا أأأبات أفتأأأحه أغأأأأ أنأأأ ،(724)اأأأارد ملبأأأدأ ا مجأأأاع بتىلسأأأأ
التحىلظأأأات يعأأأد  جلأأأواافن التقيأأأيم اجلمأأأاعي عأأأن اعتقأأأادو بأأأ عأأأدة،

 ؛(725)النظاد "املثايل"
__________ 

مأن اتىلاديأة التسأهيالت اجلمركيأة املتعلقأأة  20املأادة  مأن األمثلأة األ أر  (721)
جتيأأأأز التحىلظأأأأات "الأأأأ  يقبلهأأأأا  وحأأأأي ،1954 زيران/يونيأأأأه  4بالسأأأأيا ة املؤر أأأأة 

د بعأد توديأع ( أو تقأدَّ 1ج يف الو يقة ادتامية" )الىلقرة املؤمتر بفغلبية أعضامه وال  تدرَ 
اعأأأرتاض  أأأالل فأأأرتة التسأأأعني أ  الأأأدول املتعادأأأدة  إذا مل يبأأأد  لأأأثالو يقأأأة ادتاميأأأة 

 واأل حأأاد ؛(3و 2)الىلقرتأأان األمأأني العأأاد  دِبأألالتاليأأة لإلشأأعار بأأالتحىلظ مأأن يومأأاً 
تىلاديأأة التسأأهيالت اجلمركيأأة المأأن الربوتوكأأول ا ضأأايف  14يف املأأادة الأأواردة ما لأأة امل

 39ويف املأأأادة السأأأيا ية  واملتتأأأل با أأأتأاد و أأأام  ومأأأواد الدعايأأأةاملتعلقأأأة بالسأأأيا ة 
 ؛ادااأأأأأأة رديةأالفُأأأأأأللمركبأأأأأات مأأأأأن االتىلاديأأأأأأة اجلمركيأأأأأة املتعلقأأأأأأة باال أأأأأتأاد املؤدأأأأأأت 

 3والىلقأأرة  ،1961 ،لمخأأدراتلمأأن االتىلاديأأة الو يأأدة  50املأأادة  مأأن 3الىلقأأرة  أو
مقبوليأأأة  انعِضأأختُ  ، واللتأأان1971 لعأأادمأأن اتىلاديأأة املأأأؤ رات العقليأأة  32ملأأادة مأأن ا

 التحىلظ لعدد اعرتاض  لث الدول املتعاددة 
لجنأأأة و أأأالل اليف الأأأ  جأأأرت لمنادشأأأات ل مأأأوجزلالطأأأالع علأأأى  (722)

، املرجأع املأ كور Riquelme Cortadoانظأر  ،هب و املسفلةفيما يتعل   مؤمتر فيينا
  315-314أعالو(، ه  575)احلاشية 

دأأأانون  عأأنأ  لوتربا أأأت هلأأالتقريأأأر األول يف  البأأديالن ألأأأف وبأأاء (723)
، اجمللد الثاين، 1953  وليةانظر أيضاً  ؛9-8ه ، A/CN.4/63) املعاحدات

قيأأأأأأأيم مقبوليأأأأأأأة (  أمأأأأأأأا البأأأأأأأديالن جأأأأأأأيم ودال فينيفأأأأأأأان مهمأأأأأأأة ت92-91ه 
بلجنأأة تنشأأ ها الأأدول األطأأرا  وبأأدامرة لإلجأأراءات  ، علأأى التأأوايل،التحىلظأأات

، 1953 وليأة أو  10-9 ه، A/CN.4/63املوجزة وححمة العأدل الدوليأة )
(؛ انظأأأأر أيضأأأأاً االدرتا أأأأات املقدمأأأأة أ نأأأأاء وضأأأأع عهأأأأد 92اجمللأأأأد الثأأأأاين، ه 

 A/CN.4/87)   لوتربا أأت قأأوق ا نسأأان واملستنسأأخة يف التقريأأر الثأأاين هلأأأ 
، اجمللأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأاين، 1954 وليأأأأأأأأأأة ؛ انظأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأاً 31-30[، ه Corr.1]و
  (132وما يليها، يف ه  123 ه

 ،جلأالأأأأأأأأأأأد غ  فيتزمأأأأأأأأأأأوريس عأأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأأانون املعاحأأأأأأأأأأأدات التقريأأأأأأأأأأأر األول (724)
  131-129و 118 ، هA/CN.4/101، اجمللد الثاين، الو يقة 1956  ولية

 G. G. Fitzmaurice, “Reservations to multilateral انظأر علأى األ أز (725)

conventions”, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 2 

(1953), pp. 23–26  
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يف  رغم أن والدوك مل يقرتا حو أيضاً  لية من ح ا القبيل -
فأأأأإن عأأأأدة أعضأأأأاء يف اللجنأأأأة ، (726)1962تقريأأأأرو األول يف عأأأأاد 

 ؛(727)انربوا للدفاع عنها
ه أ ا املعأأأأأأل ددمتأأأأأأأل هبأأأأأأأفأأأأأأض تعديأأأأأأأ نأأأأأأاء مأأأأأأؤمتر فيينأأأأأأا، رُ  -

رغأأأأأم  (729)كبأأأأأأةبفغلبيأأأأأة   (728)انأوالىللبأأأأأني واليابأأأأأ مجهوريأأأأأة كوريأأأأأا
__________ 

  Add.1و A/CN.4/144، اجمللد الثاين، الو يقة 1962 ولية  (726)
، اجمللأأأأأد األول، 1962 وليأأأأأة ، (Briggsبريغأأأأأز )انظأأأأأر بتأأأأأىلة  ااأأأأأة  (727)

 أيأأأأأأار/ 28، 652واجللسأأأأأأة  ،28الىلقأأأأأأرة  ،1962أيار/مأأأأأأايو  25، 651اجللسأأأأأة 
 أيأأأأأأار/ 30، 654، اجللسأأأأأة (Grosغأأأأأأروس )؛ و 74-73تأأأأأان ، الىلقر 1962 مأأأأأايو
 ،انظأأرو ؛ 56الىلقأأرة ، 654اجللسأأة  ،(Bartošبأأارُتش )؛ و 43الىلقأأرة  ،1962 مأأايو

؛ وتأأأأأأأأأأونحني 83الىلقأأأأأأأأأأرة ، 651اجللسأأأأأأأأأأة  ،(Rosenneرواِن )يف  أأأأأأأأأال  ذلأأأأأأأأأأك: 
(Tunkin ،) 25-24 ، الىلقرتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان1962أيار/مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايو  29، 653اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ،

، (Jiménez de Aréchaga يميأأنس د  أريشأأاغا )؛ و 31، الىلقأأرة 654 واجللسأأة
  وادأأأرتا 34الىلقأأرة  ،654، اجللسأأة (Amado) أمأأادوو  ؛47 الىلقأأرة ،653اجللسأأة 

ورغأأم رفأأض (، 16، الىلقأأرة 654والأأدوك بأأديالً يعحأأس حأأ و اآلراء )انظأأر اجللسأأة 
 ،1962 وليأأة ) 18مشأأروع املأأادة  التعليأأ  علأأىمأأع ذلأأك يف  تورد اللجنأأة هلأأا فإهنأأا
 16مشأأأأروعي املأأأأادتني  التعليأأأأ  علأأأأى( ويف (11)، الىلقأأأأرة 197 هاجمللأأأأد الثأأأأاين، 

، اجمللأأأأد الثأأأأأاين، 1966 وليأأأأة ) 1966عأأأأأاد اللأأأأ ين اعتمأأأأدهتما اللجنأأأأة يف  17و
، اجمللأد 1965 وليأة ، لوالأدوك انظر أيضاً التقرير الرابأع(  (11)الىلقرة  ،205 ه
  3، الىلقرة 50 ، هAdd.1-2و A/CN.4/177الو يقة ، الثاين
أغلبيأأة  كانأأتيأأنز علأأى أنأأه إذا " 16مأأن املأأادة  2كأأان تعأأديل الىلقأأرة  (728)

عشأأأر شأأأهراً دأأأد أبأأأدت اعرتاضأأأات  اال أأأرتأأأاريخ انتأأأراد فأأأرتة  عنأأأدالأأأدول املتعادأأأدة 
أو االنضأأأماد املشأأأىلوع هبأأأ ا  املوافقأأأةأو  القبأأأوليأأأع أو التتأأأدي  أو ]   [، فأأأإن التود

 Official(، A/CONF.39/C.1/L.133/Rev.1الأأأتحىلظ ال يحأأأأون لأأأأه أ أأأأر دأأأأانوين" )

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, first and 

second sessions…  أ( ‘)1‘177 الىلقأأأأأرة، 133أعأأأأأالو(، ه  558)احلاشأأأأأية 
يبلأ   ال أة  أجألٍ  على ينز( A/CONF.39/C.1/L.133كان التعديل األالي )و 

املأأأأؤمتر  أشأأأهر بأأأأدالً مأأأأن ا أأأر عشأأأأر شأأأأهراً  وانظأأأر أيضأأأأاً بيأأأأان حتثأأأل اليابأأأأان يف
(Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first session…  اللجنأأة اجلامعأأة، و(أعأأال 568)احلاشأأية ،
، 29، الىلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرة 100 ه، 1968نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  10، 21 اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
 ؛(63-62، الىلقرتأأأأأأأان 131 ه، 1968نيسأأأأأأأان/أبريل  16، 24 واجللسأأأأأأأة
، A/CONF.39/C.1/L.166يسأ يف نىلس االجتاو ددمتأه أ أرتاليا )  ر وتعديل 

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, first and second sessions…  136 ه ،أعأالو( 558)احلاشأية ،
(  181الىلقأأأأأرة  ،مث  أأأأأحبته فيمأأأأأا بعأأأأأد )انظأأأأأر املرجأأأأأع نىلسأأأأأه ،(179الىلقأأأأأرة 

الواضح  وأشارت اململحة املتحدة، دون أن تقدد أ  ادرتاا رمسي، إىل أنه "من
]معيأأأأأار معيأأأأأار لوضأأأأأع  ليأأأأأة تضأأأأأمن التفبيأأأأأ  املوضأأأأأوعي لإىل  أن مثأأأأأة  اجأأأأأة

للتعامأل مأع ، إما عن طري  جهاا  أارجي أو عأن طريأ  نظأاد مجأاعي [التواف 
 موضأأأوعتنأأأاع مأأأع ت امأأأن الأأأدول املعنيأأأة أهنأأأ كبأأأأيعتأأأرب عأأأدد  التحىلظأأأات الأأأ  

 Official Records of the United Nations" )والغأأأرض منهأأااملعاحأأدة 

Conference on the Law of Treaties, first session…  568)انظأر احلاشأية 
 ( 76الىلقرة  ،114، ه 21اللجنة اجلامعة، اجللسة  ،أعالو(

 عأن التتأأويت وفأأداً  25اأوتاً وامتنأاع  14اأوتاً مقابأأل  48بفغلبيأة  (729)
(Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, first and second sessions…  136ه  أعأأالو(، 558)احلاشأأية ،
  )ج((182الىلقرة 

وأبأأأأأد  ادبأأأأأأ ؛ (730)وفأأأأود مأأأأأن تفييأأأأأد لأأأأد  عأأأأأدة ظأأأأأي بأأأأه  مأأأأا
حتانعأأأأأة يف  ،(732)وكأأأأأ ا وفأأأأأود أ أأأأأر ، (731)اال تشأأأأأار ، والأأأأأدوك

 األ   بآلية املرادبة اجلماعية تلك 
 ، رغأأم أهنأأااأل حأأادحأأ و مثأل غأأ أنأأه جيأأدر بأأا درار أن  (4)

أبعأد مأا تحأون  يف مجيأع األ أوالفهأي  ،(733)دد تبدو مغرية فحرياً 
الأدول  تشأجعال  مأن النا يأة العمليأة: إهنا عن  ل كافة املشاكل

 (734)مأأأن  أأأ ر بأأأال منهأأأا التأأأزاد مأأأا ميحأأأن تودعأأأه  األطأأأرا  علأأأى
 :وترتك أ  لة مهمة دون جواب

__________ 

 Official Records of the United Nations Conferenceفييت ناد ) (730)

on the Law of Treaties, first session…  اللجنة أعالو( 568)انظر احلاشية ،
(، 22الىلقأأأأأرة ، 109ه  ،1968نيسأأأأأان/أبريل  10، 21اجلامعأأأأأة، اجللسأأأأأة 
 ،(72-71 ، الىلقرتأأأأان120ه  ،1968نيسأأأأان/أبريل  11، 22وغانأأأأا )اجللسأأأأة 

 11، 23(، والتأأأني )اجللسأأأة 79الىلقأأأرة ، 122ه ، 22وإيفاليأأأا )اجللسأأأة 
، 122ه ، 23اجللسأأأأة و أأأأنغافورة ) ،(3الىلقأأأأرة ، 121ه ، 1968نيسأأأأان/أبريل 

، 127، ه 1968نيسأأان/أبريل  16، 24(، ونيوايلنأأدا )اجللسأأة 16الىلقأأرة 
 ،(38و 32 تأأأأأانالىلقر  ،129-128ه ، 24اجللسأأأأة )، واهلنأأأأأد (18الىلقأأأأرة 
الأأأأ     ،(  وارتأأأأف  حتثأأأل السأأأأويد41الىلقأأأرة ، 129ه ، 24اجللسأأأأة واامبيأأأا )

لأأأأأيس إنشأأأأأاء  ليأأأأأة للمرادبأأأأأة، أن االدأأأأأرتاا اليابأأأأأاين "فحأأأأأرة كأأأأأان يؤيأأأأأد مبأأأأأدمياً 
، 117ه ، 22حماولأأأأأأأأأة للتواأأأأأأأأأل إىل  أأأأأأأأأل هلأأأأأأأأأ ا املشأأأأأأأأأحل" )اجللسأأأأأأأأأأة  إال

الواليأأأأأأأات املتحأأأأأأأدة  انظأأأأأأأر أيضأأأأأأأاً التحىلظأأأأأأأات الأأأأأأأ  أعربأأأأأأأت عنهأأأأأأأا(  32 الىلقأأأأأأأرة
 16، 25( و ويسأأأأأأأأأأأأأأأأرا )اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة 49الىلقأأأأأأأأأأأأأأأأرة ، 130ه ، 24 )اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة

 ( 9الىلقرة ، 134-133ه  ،1968نيسان/أبريل 

خبتأأأأأأوه التعأأأأأأديل الأأأأأأ   ادرت تأأأأأأه اليابأأأأأأان ووفأأأأأأود أ أأأأأأر  )انظأأأأأأر  (731)
مأن حأ ا الأ  درتا أات االأعالو(، ارتف  ادبأ اال تشأار  أن " 728 احلاشية

غرية، من شفهنا أن ترجح كىلأة التأرامة وجتعأل التواأل متبدو القبيل، رغم أهنا 
، وعلأأأأأأى أيأأأأأأة  أأأأأأالإىل اتىلأأأأأأاق عأأأأأأاد بشأأأأأأفن التحىلظأأأأأأات أمأأأأأأراً أكثأأأأأأر اأأأأأأعوبة  

نظامأأأاً مأأأن حأأأ ا القبيأأأل دأأأد يظأأأل نظريأأأاً ألن الأأأدول ال تبأأأد  اعرتاضأأأات  فأأأإن
، اللجنأأأأأأأة اجلامعأأأأأأأة، )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأهالتحىلظأأأأأأأات عأأأأأأأن طيأأأأأأأب  أأأأأأأاطر"  علأأأأأأأى
 ( 9 الىلقرة، 126ه ، 1968نيسان/أبريل  16، 24 اجللسة

 ،1968نيسأأأأأان/أبريل  10، 21تايلنأأأأأد )املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، اجللسأأأأأة  (732)
 نيسأأأأأأأأأأان/ 16، 24 )اجللسأأأأأأأأأة (، واألرجنتأأأأأأأأأني47الىلقأأأأأأأأأرة ، 112-111 ه

 ،24 وتشيحو أأأأأأأألوفاكيا )اجللسأأأأأأأأة ،(45الىلقأأأأأأأأرة ، 130ه ، 1968 أبريأأأأأأأأل
 ،1968نيسأأأأأان/أبريل  16، 25(، وإ يوبيأأأأأا )اجللسأأأأأة 68الىلقأأأأأرة ، 132 ه
 ( 17الىلقرة ، 134 ه

ومأأع ذلأأك دأأد تحأأون مثأأة شأأحوك يف اأأحة النظأأاد اجلمأأاعي مأأا داد  (733)
"اون مودف الدولة ال  تعترب  اهلد  ذاته ال   يرمي التحىلظ إىل اقيقه حو

، اجمللأد 1962) وليأة مسأفلة أ ا أية"  نيمل اظ ووافقأة أغلبيأة الثلثأما نقفة 
 ،1962ار/مأأأأأأأأأأايو أي 30، 654اجللسأأأأأأأأأأة  ،  يميأأأأأأأأأأنس د  أريشأأأأأأأأأأاغا،األول
(  وانظأأأأأأر أيضأأأأأأاً االنتقأأأأأأادات الشأأأأأأديدة الأأأأأأ  وجههأأأأأأا 37الىلقأأأأأأرة ، 164 ه

Cassese ااأأأة ، يف أمأأأاكن متىلردأأأة، أعأأأالو( 720احلاشأأأية ) املأأأ كور، املرجأأأع 
    304-301 ه
خبتأأوه  أأألبية الأأأدول يف حأأأ ا اجملأأأال، انظأأأر أدأأأوال ادبأأأأ اال تشأأأار   (734)

، املرجأع املأ كور …Imbert, Les réservesو ؛أعأالو( 731أ نأاء مأؤمتر فيينأا )احلاشأية 
، املرجأأأأأأأأأأأأأع Riquelme Cortado أو، 147-146أعأأأأأأأأأأأأأالو(، ه  548)احلاشأأأأأأأأأأأأأية 

  321-316أعالو(، ه  575امل كور )احلاشية 
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ا محانيأأأة املىلتو أأأة للأأأدول  حأأأ و األ حأأأاد تسأأأتبعد حأأأل -
مأأن  5و 4األطأأرا   بأأداء اعرتاضأأات تفبيقأأاً أل حأأاد الىلقأأرتني 

نظراً للمرونة الحبأأة للغايأة املتا أة إنه   من اتىلادية فيينا 20املادة 
للأأأدول يف حأأأ ا الشأأأفن، يىلأأأرض اجلأأأواب بالسأأألب نىلسأأأه ال حمالأأأة؛ 

وقتضأأأأى  اأأأأيغت، فأأأأإن الأأأأدول املعرتضأأأأة علأأأأى اىلظأأأأات وبالىلعأأأأل
االتىلادية الدوليأة للقضأاء علأى مجيأع أشأحال التمييأز من  20املادة 

دىلهأا مأن تفييد ملو الرغم غياب  (735)متسحت باعرتاضاهتا العنتر 
جانأأأأأأأب  لثأأأأأأأي الأأأأأأأدول األطأأأأأأأرا ، وحأأأأأأأو الشأأأأأأأرط الأأأأأأأالاد للتقريأأأأأأأر 

 ؛20املادة " للتنايف وقتضى ي"املوضوع
أ نأت  20من جهة أ ر ، فإن اآللية الأ  أنشأفهتا املأادة  -

جلنأأة القضأأاء علأأى التمييأأز العنتأأر  املنشأأفة ووجأأب االتىلاديأأة عأأن 
يفأأأأأأرا السأأأأأأؤال  حتأأأأأأا، (736)التحىلظأأأأأأات جأأأأأأواااختأأأأأأاذ مودأأأأأأف مأأأأأأن 

معرفة ما إذا كان ح ا املودف يندرج يف نفاق تقييم املالءمأة  بشفن
أن متتنأأع عأأن اختأأاذ الراأأد أو مأأا إذا كأأان مأأن املتعأأني علأأى أجهأأزة 

مودأأف يف غيأأاب  ليأأات حمأأددة للتقيأأيم  ال شأأيء يف  قيقأأة األمأأر 
 إىل تنضأأأأا وجأأأأرد ا دأأأأرار بأأأأفن تلأأأأك اآلليأأأأات إذ  ، لكبأأأأيلزمهأأأأا 

 ،التحىلظأأأات جأأأواااملنتأأأوه عليهأأأا لتقريأأأر  ا جأأأراءات التعاحديأأأة
 قأأوق ا نسأان هلأا اأأال ية البأت يف حأأ و معاحأدات حي أات  وأن

فأأأأأإن بإمحاهنأأأأأا أن تقأأأأأود ، (737)النقفأأأأأة يف إطأأأأأار حتار أأأأأتها ملهمتهأأأأأا
 ب لك يف مجيع احلاالت، على غرار الدول 

إىل  يعأز والوادع أن ادال  الىلقهي احملتدد هبأ ا الشأفن  (5)
 مل:تضافر عدة عوا

__________ 

أعأأأالو(، الىلتأأأل  533)احلاشأأأية  ...Multilateral Treatiesانظأأأر  (735)
  2-الرابع

الأدول األطأرا   هبأا أدلأتاللجنة التحىلظات الأ   تراعي"جيب أن  (736)
  أ أأأر  بفريقأأأةمتلأأأك  أأألفة التتأأأر   هأأأي الفالتتأأأدي  أو االنضأأأماد:  ودأأأت
 ،اىلأأظ مأأا دبأأولبعأأدد  - أأ  لأأو كأأان با مجأأاع  -اللجنأأة  تتخأأ و مقأأرر وأ 
الو أأأام  الرمسيأأأة للجمعيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثالثأأأة )أ أأأر دأأأانوين"  أ يحأأأون لأأأه  ال

)أ((  انظأأأر بشأأأفن حأأأ ا 374(، الىلقأأأرة A/33/18) 18والثال أأأون، امللحأأأ  ردأأأم 
 Imbert :P.-H. Imbert, "Reservations and human rightsتعليقات املوضوع 

conventions", The Human Rights Review, vol. 6, No. 1 (Spring 1981), 

pp. 41–42 ًانظأر أيضأا  D. Shelton, “State practice on reservations to 

human rights treaties”, Canadian Human Rights Yearbook, Toronto, 

Carswell Company Limited, 1983, pp. 229–230   غأأ أن جلنأة القضأأاء
نأأت مأأؤ راً مودىلهأا إىل  أأد مأأا؛ وححأأ ا ال ظأأت، يف علأى التمييأأز العنتأأر  ليّ 

مأأا يلأأي: "يثأأأ  ، خبتأأوه اىلأأظ أبدتأأه اململحأأة العربيأأة السأأعودية2003عأأاد 
انشأأأأأغاالً بشأأأأأفن العأأأأأاد الفأأأأر   الدولأأأأأة أأأأأع وغأأأأأأ الأأأأددي  لأأأأأتحىلظ الفأأأأابع الوا
[  وتشأأأأأجع اللجنأأأأأة الدولأأأأأة منهأأأأأا الغأأأأأرض]موضأأأأأوع[ االتىلاديأأأأأة و]و انسأأأأأجامه

)الو أأأام  الرمسيأأأة الفأأأر  علأأأى إعأأأادة النظأأأر يف الأأأتحىلظ بقتأأأد  أأأحبه رمسيأأأاً" 
(، A/58/18) 18للجمعيأأأأأة العامأأأأأة، الأأأأأدورة الثامنأأأأأة وادمسأأأأأون، امللحأأأأأ  ردأأأأأم 
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  ( من التعلي  احلايل8)الىلقرة  انظر أدناو (737)

فأأأأأرا  قأأأأأاً إال فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  وعاحأأأأأدات إن السأأأأأؤال ال يُ  -
  قوق ا نسان؛

يف حأأأأأ ا امليأأأأأأدان  أواًل، وإذا كأأأأأان األمأأأأأأر كأأأأأ لك، فألنأأأأأأه -
و أأأأأدو دون غأأأأأأو، دأبأأأأأت املعاحأأأأأدات احلديثأأأأأة، بتأأأأأورة منتظمأأأأأة 

إنىلأاذ القواعأأد الأأ  تأأنز عليهأأا؛  لراأأدتقريبأاً، علأأى إنشأأاء  ليأأات 
نأأأأااع أ أأأأد يف أن يحأأأأون سأأأأب  أن يف  أأأأني أنأأأأه مل يومأأأأع ذلأأأأك، و 

اىلأظ، وأا يف ذلأك توافقأه  جوااحم ا تتاه تقييم حملقاض أو 
فأأأأأأإن ، (738)موضأأأأأأوع وغأأأأأأرض املعاحأأأأأأدة الأأأأأأ  اأأأأأأي  بشأأأأأأفهنامأأأأأأع 

معاحأأأأأأأأأدات  قأأأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأأأان ختأأأأأأأأأول للهي أأأأأأأأأات الأأأأأأأأأ  تنشأأأأأأأأأ ها 
 -علأأأأأأأى املسأأأأأأأتو  ا دليمأأأأأأأي  -)بعضأأأأأأأها  متباينأأأأأأأةا تتااأأأأأأأات 

الأأبعض اآل أأر، وأأا فيأأه  أن غأأأ ،يسأأتفيع أن يتأأدر دأأرارات ملزمأأة
وجأأأأأه للأأأأأدول يُ اللجنأأأأأة املعنيأأأأأة اقأأأأأوق ا نسأأأأأان، ال ميحنأأأأأه إال أن 

 توايات عامة أو مرتبفة بتظلم فرد (؛
وحأأأأ و الظأأأأاحرة جديأأأأدة نسأأأأبياً ومل يف أأأأ حا يف االعتبأأأأار  -

 حمررو اتىلادية فيينا؛
 قأأوق معاحأأدات وبا ضأأافة إىل ذلأأك، وضأأعت حي أأات  -

للغايأأأأأأة ال تتااأأأأأأاهتا يف حأأأأأأ ا اجملأأأأأأال:  ا نسأأأأأأان مىلهومأأأأأأاً وا أأأأأأعاً 
موضأأأأأوع تحتأأأأأف بأأأأأإدرار ا تتااأأأأأها بتقيأأأأأيم توافأأأأأ  اىلأأأأأظ مأأأأأع  مل

، أيضأأاً  هلأأا تعتأأرب أنبأأدا أهنأأا روأأا الأأ  أنشأأفهتا، بأأل  وغأأرض املعاحأأدة
 أأأول هلأأأا مل  أأأ  وإن يف األمأأأر يف حأأأ ا الشأأأفن، ا تتأأأاه البأأأت 

"القابليأة  لنظريأةوتفبيقأاً منهأا ، (739)بفريقأة أ أر ح ا اال تتاه 
اعتربهتأأأا أعلنأأأت أن الأأأدول املبديأأأة للتحىلظأأأات الأأأ   فقأأأد للتجزمأأأة"،

باملعاحأأأأدة، وأأأأا فيهأأأأا  ملزمأأأأة  تلأأأأك اهلي أأأأات اىلظأأأأات غأأأأأ اأأأأحيحة 
 ؛(740)احلحم أو األ حاد ال  تنتب عليها تلك التحىلظات

، الأأأأأأدول معارضأأأأأأة تلأأأأأأك اهلي أأأأأأات ك أ أأأأأأارتاذهأأأأأأا لبعمو  -
تعأأد  احلأأدود الأأ  فيمأأا يوعاحأأدة والأأ  ال تتودأأع أن تحأأون ملزمأأة 

__________ 

 أدناو  751انظر احلاشية  (738)
 Aust: A. Aust, Modern Treaty Lawتعليقات انظر هب ا التدد  (739)

and Practice, Cambridge University Press, 2000, pp. 122–123  
 الو ام ، تقرير اللجنة املعنية اقوق ا نسان، 24 ردمالعاد  التعلي  (740)
(، اجمللأد A/50/40) 40 ردأم امللحأ  ادمسأون، الأدورة العامة، للجمعية لرمسيةا

 الأأأأبالغ، ترينيأأأأداد وتوبأأأأاغو ضأأأأد ِكنأأأأد و  ؛18األول، املرفأأأأ  ادأأأأامس، الىلقأأأأرة 
، املرجأأع 1999تشأأرين الثأأاين/نوفمرب  2املعتمأأد يف  املقأأرر ،845/1999 ردأأم

 الثأاين، اجمللأد(، A/55/40) 40 ردأم امللحأ  ،الدورة ادامسة وادمسوننىلسه، 
الفأأأر    وأد  حأأأ ا القأأأرار بالدولأأأة 7-6 الىلقأأأرة ألأأأف، - عشأأأر احلأأأاد  املرفأأأ 

]للعهأأأد الأأأدويل ادأأأاه بأأأاحلقوق املدنيأأأة الربوتوكأأأول اال تيأأأار   نقأأأضاملعنيأأأة إىل 
 الىلتأأل ،(أعأأالو 533)احلاشأأية  … Multilateral Treaties)انظأأر ة[ يوالسيا أأ
 26ومل مينع ح ا اللجنة من أن تعترب، يف درار ال أ  مأؤر  ؛ ((1)احلاشية  5-الرابع

 ،عهأأدالداد وتوبأأاغو دأأد انتهحأأت عأأدة أ حأأاد مأأن يأأ، أن ترين2002 ذار/مأأارس 
 السأأأأأأابعة الأأأأأدورة ،املرجأأأأأع نىلسأأأأأهومنهأأأأأا احلحأأأأأم الأأأأأ   ينتأأأأأب عليأأأأأأه اىلظهأأأأأا )

 ( راء - التا ع املرف  الثاين، اجمللد(، A/57/40) 40 ردم امللح  وادمسون،
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للهي أأات املعنيأأة ، وذحأأب بعضأأها إىل  أأد إنحأأار أن يحأأون تقبلهأأا
 ؛(741)أ  ا تتاه يف املسفلة

 ويأأزداد حأأ ا األمأأر تعقيأأداً جأأراء ردود فعأأل املأأدافعني عأأن -
، حتأأأا مل يسأأأهم يف ختىليأأأف هلأأأا قأأأوق ا نسأأأان واملأأأ حب املنااأأأر 

   ظمه يف معحو مع ذلك نزاع مىلتعل  دة نزاع 
 -حتأب عمومأاً والوادع أن األمور أدل تعقيأداً ال حمالأة حتأا يُ  (6)
رضأأية متامأأاً  فأأفواًل، لأأيس مثأأة شأأك يف أن أن احلالأأة مُ حأأ ا ال يعأأر و 

يف  عليهأأا األمأأرعأأرض يُ  قأأوق ا نسأأان، عنأأدما معاحأأدات حي أأات 
تحىلظ، بتقيأيم جأواا الأإطار حتار تها ال تتاااهتا، تحون خمتتة 

  (742)والغأأأأأرض منهأأأأأا موضأأأأأوع املعاحأأأأأدةيف ذلأأأأأك توافقأأأأأه مأأأأأع  وأأأأأا
 تتمحن من االضفالعاملتعني ا درار بفن ح و اهلي ات لن من  إنو 

ال تتااأأاهتا  الأأددي باملهأأاد املنوطأأة هبأأا إذا مل تتحقأأ  مأأن النفأأاق 
إااء الأأأدول املعنيأأأة،  أأأواء يف معأأأرض النظأأأر يف طلبأأأات مقدمأأأة مأأأن 

ا أو يف حتار أأأته ،يف تقأأأارير دوريأأأةالنظأأأر أو  مأأأن األفأأأراد،الأأأدول أو 
 جأأأأوااتقيأأأأيم  ا الشأأأأفنيعأأأأود إليهأأأأا يف حأأأأ و اال تشأأأأارية؛  لو يىلتهأأأأا

املنشأأأأأ ة التحىلظأأأأأات الأأأأأ  تبأأأأأديها الأأأأأدول األطأأأأأرا  يف املعاحأأأأأدات 
، ال تحأأأأون هلأأأأا مأأأأن يف ديامهأأأأا بأأأ لك انيأأأأاً،   و (743)اهلي أأأأات لتلأأأك

 :ال أكثأأأرأدأأأل و  مأأأا يحأأأون هلأأأا يف أ  جمأأأال   أأأر، ال إال السأأألفات
املنشأفة  الدوليأة األ أر اللجنة املعنيأة اقأوق ا نسأان واهلي أات  إن

الأأأأأأأ  ال تتمتأأأأأأأع بسأأأأأأألفة ووجأأأأأأأب معاحأأأأأأأدات  قأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأان، و 
احملأأاكم  أمأأاتحتسأأب حأأ و السأألفة يف جمأأال التحىلظأأات؛  ال ،البأأت

 هلأأأا اأأأال ية اختأأأاذ دأأأرارات ملزمأأأة فإهنأأأا تتمتأأأع هبأأأ و ا دليميأأأة الأأأ  
 

__________ 

انظأأأر بتأأأىلة  ااأأأة االنتقأأأأادات الشأأأديدة الأأأ  وجهتهأأأا الواليأأأأات  (741)
(، اجمللأأد A/50/40) 40 ردأم امللحأأ  ،الأدورة ادمسأون نىلسأأه، املرجأعاملتحأدة )

، وفرنسأأأأأأا (132املرجأأأأأع نىلسأأأأأأه، ه (، واململحأأأأأة املتحأأأأأأدة )127األول، ه 
 (، اجمللأدA/51/40) 40الأدورة احلاديأة وادمسأون، امللحأ  ردأم املرجع نىلسه، )

 ( 113-111األول، املرف  السادس، ه 

 بشأأأفن 1997 لعأأاد للجنأأة األوليأأة اال أأأتنتاجاتمأأن  5الىلقأأرة انظأأر  (742)
  قأوق معاحأدات فيها وا الشارعة األطرا  املتعددة املعاحدات على التحىلظات
 يثما كانت ح و املعاحدات  اكتة فيما يتعل  هب ا املوضأوع،   [   ]: "ا نسان

ووجبهأأا اأأال ية التعليأأ  وتقأأدمي التواأأيات فيمأأا  ةنشأأفكانأأت هلي أأات الراأأد امل
 اىلظات الأدول، كأي تضأفلع باملهأاد املنوطأة هبأا"  وقبوليةيتعل ، يف مجلة أمور، 

 ( 157، الىلقرة 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997  ولية)

 قأأأأأوق  معاحأأأأأداتطأأأأأالع علأأأأأى عأأأأأرض شأأأأأامل ملودأأأأأف حي أأأأأات الل (743)
، 1996  وليأأةالتقريأأر الثأأاين عأأن التحىلظأأات علأأى املعاحأأدات،  ا نسأأان، انظأأر

، A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأأأأأان (، األولاجمللأأأأأأد الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأزء 
 575، املرجأأأأأأع املأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأية Greig انظأأأأأأر أيضأأأأأأاً ؛ و 210-193الىلقأأأأأأرات 

 575، املرجأع املأ كور )احلاشأية Riquelme Cortado؛ و107-90أعأالو(، ه 
  وفيمأأأأا يتعلأأأأ  بوجأأأأه  أأأأاّه باهلي أأأأات الأأأأ  أنشأأأأفهتا 353-345أعأأأأالو(، ه 

 ,I. Cameron and F. Hornاالتىلاديأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق ا نسأأأان، انظأأأر 

“Reservations to the European Convention on Human Rights: the Belilos 

Case”, German Yearbook of International Law, vol. 33 (1990), pp. 88–92   

إذا كانت كل ف، وأ أاً   الثاً و   (744)  دود معينةيف ولحن السلفة،
تسأأوية املنااعأأأات( حي أأات  قأأوق ا نسأأان )أو معاحأأدات حي أأات 

، فإهنأأأأأأأأا يف أمرحأأأأأأأأانأأأأأأأأااع تالتحىلظأأأأأأأأات امل جأأأأأأأأواام ميحنهأأأأأأأأا أن تقأأأأأأأأيّ 
 علأأى االلتأأأزادموافقأأة الدولأأأة  عأأأنتقييمهأأا ب تسأأأتعيضتسأأتفيع أن  ال

وغأأأر عأأأن البيأأأان أن اال تتااأأأات الأأأ  تعأأأود إىل   (745)باملعاحأأأدة
ال متأأأس باال تتأأأاه الأأأ   يعأأأود إىل الدولأأأة يف  حي أأأات املعاحأأأدات

االعأأأأرتاض عليهأأأأا، علأأأأى  أأأأو مأأأأا نتأأأأت عليأأأأه  دبأأأأول التحىلظأأأأات أو
  (746)من اتىلادية فيينا 23و 21و 20ونظمته املواد 

ال يأأأأورد  2-3، وبأأأأالرغم مأأأأن أن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي كأأأأ لك (7)
إمحانية أن يناط باحملأاكم الوطنيأة ا تتأاه يف حأ ا الشأفن،  ارا ة

فهو ال يستبعد تلك ا محانية: إن ح و احملاكم حأي يف نظأر القأانون 
الدويل جزء ال يتجزأ من "الدولة"، وميحأن هلأا، إذا ادتضأى األمأر، أن 

ال شأأيء مينأأع احملأأاكم الوطنيأأة   ومأأن مثّ، (747)ترتأأب مسأأؤولية الدولأأة
 أبأأأدهتاالتحىلظأأأات الأأأ   جأأأوااد االدتضأأأاء، بتقيأأأيم مأأأن أن تقأأأود، عنأأأ

 وأأأا يف ،(748)يُعأأأرض عليهأأأا دولأأأة عنأأأدما تبأأأت حأأأ و احملأأأاكم يف نأأأزاع
 الغرض منها عاحدة و امل موضوعتقييم توافقها مع  ذلك

__________ 

بشأأأفن التحىلظأأأات  مأأأن اال أأأتنتاجات األوليأأأة للجنأأأة 8الىلقأأأرة انظأأأر  (744)
: علأى املعاحأأدات املتعأأددة األطأرا  الشأأارعة وأأا فيهأا معاحأأدات  قأأوق ا نسأأان

ة إىل أن القأوة القانونيأة ملأا تتأل إليأه حي أات الراأد مأن ا أتنتاجات نأ"تشأ اللج
لسألفتها بشأفن معاجلأة التحىلظأات ال ميحأن أن تتجأاوا القأوة الناجتأة  يف حتار أتها

، 1997) وليأة عن السلفات املعفاة هلا لتفديأة دورحأا العأاد املتمثأل يف الراأد" 
  (157، الىلقرة 109ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

مأأأأأأأأأن  10و 6الىلقأأأأأأأأأرتني لجنأأأأأأأأأة هبأأأأأأأأأ ا ادتأأأأأأأأأوه يف الال ظأأأأأأأأأت  (745)
ا أأتنتاجاهتا األوليأأة أن ا تتأأاه حي أأات الراأأد يف تقيأأيم اأأحة التحىلظأأات 

التقليديأأأة الأأأأ   الردابأأأةمس علأأأأى  أأأو   أأأر بفرامأأأأ  ]يأ[أأأأال ]و[ستبعد ]يأ[أأأأ"ال 
عأدد مقبوليأة الأتحىلظ، تقأع علأأى  الأة تف أ  هبأا األطأرا  املتعادأدة" وأنأه "يف 

تمثأل حأ ا ا جأراء، مأثاًل، الدولة املتحىلظة مسؤولية اختاذ ا جراء الالاد  ودد ي
إمأأا يف تعأأديل الدولأأة لتحىلظهأأا  االأأة عأأدد مقبوليتأأه، أو يف  أأحب اىلظهأأأا، 

  (نىلسهيف ختليها عن أن تتبح طرفاً يف املعاحدة" )املرجع  أو
 للجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان، 24العأأاد ردأأم  التعليأأ  ،مأأع ذلأأك ،انظأأر (746)

 740)احلاشأأية  40مسأأون، امللحأأ  ردأأم الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة اد
 املعاحأأدة موضأأوعمهمأأة البأأت يف توافأأ  الأأتحىلظ مأأع ]: "ليسأأت 18، الىلقأأرة أعأأالو(

 بتأحوكمن املنا ب أن تقود هبا الدول األطأرا  فيمأا يتعلأ  مهمة [ والغرض منها
وحأأ ا املقفأأع ينأأادض الىلقأأرة السأأابقة الأأ  أدأأرت فيهأأا اللجنأأة بأأفن    قأأوق ا نسأأان"

عنااأأر تسأأتند مأأن جانأأب الأأدول ميحأأن أن يأأوفر للجنأأة  اض علأأى اىلأأظ مأأا"االعأأرت 
 " وحدفهالعهد  موضوعيف تىلسأحا ملد  اتىلاق التحىلظ مع إليها 
األفعأأأال غأأأأ سأأأؤولية الأأأدول عأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة ومأأأن  4املأأأادة  انظأأأر (747)

، والأأأأأأ  اعتمأأأأأأدهتا اللجنأأأأأأة يف دورهتأأأأأأا الثالثأأأأأأة أجهأأأأأأزة الدولأأأأأأة( ات)تتأأأأأأرفاملشأأأأأأروعة دوليأأأأأأاً 
  53-50و 32ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  وليةوادمسني، 

كأأأأأأأانون   17انظأأأأأأأر  حأأأأأأأم احملحمأأأأأأأة االااديأأأأأأأة السويسأأأأأأأرية املأأأأأأأؤر   (748)
 F. v. R. and the Council of Stateالتادر يف دضية و ، 1991األول/ديسمرب 

of Thurgau Canton, Swiss Federal Supreme Court decision of 17 

December 1992, Journal des tribunaux (1995), pp. 523–537،   والتعليأ
 J.-F. Flauss, “Le contentieux des réserves à la الأوارد يف املرجأع التأايل:

CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration 

interprétative relative à l’article 6 § 1”, Revue universelle des droits de 

l’homme, vol. 5, Nos. 9–10 (1993), pp. 297–303  
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الأأأتحىلظ جأأأواا أن ا تتأأأاه تقيأأأيم ويرتتأأأب علأأأى مأأأا تقأأأدد  (8)
ميحأأن أن متار أأه أيضأأاً اهلي أأات القضأأامية والتححيميأأة الدوليأأة  وحأأ ا مأأا 
 أأيحون عليأأه األمأأر فرضأأاً لأأو أن معاحأأدة نتأأت اأأرا ة علأأى تأأد ل 

غأأ أنأه ال يوجأد التحىلظأات، تأواا حي ة دضامية للبأت يف نأزاع متعلأ  
يف  أأأني أن حأأأ و  ،هبأأأ ا املعأأل اتتحىلظأأأمتعلأأ  بالفيمأأا يبأأأدو أ  بنأأأد 

أن  شأك يفغأأ أنأه ال   (749)فيهالبت القضامي ا تقبل بسهولةلة املسف
نهأأأا األطأأأرا  نزاعأأأاً مأأأن حأأأ ا القبيأأأل ميحأأأن أن تبأأأت فيأأأه كأأأل حي أأأة يعيّ 

، لأأأ لكتفبيقهأأأا  و  املتعلقأأأة بتىلسأأأأ املعاحأأأدة أو ادالفأأأاتللىلتأأأل يف 
يم ا تتأاه اهلي أة يتعني اعتبار كأل بنأد عأاد لتسأوية املنااعأات بنأداً يِقأ

  وذلأأأك حأأأو املودأأأف الأأأ   (750)نهأأأا األطأأأرا  يف حأأأ ا اجملأأأالالأأأ  يعيّ 
التحىلظأات بشأفن  1951اخت ته حمحمة العدل الدوليأة يف فتواحأا لعأاد 

 :ا بادة اجلماعية واملعادبة عليها جرميةعلى اتىلادية منع 
تحىلظ لأأطأرا  أ أر   دبأولالأ  تعتأرب  ،اجلأامز أن بعأض األطأرا  ومن 

اختأأاذ مودأأف علأأأى املسأأتو  القضأأامي بشأأأفن  تقأأأرراالتىلاديأأة،  للغأأأرض مأأنمأأا منافيأأاً 
اتىلأأاق حأأ ا النحأأو إمأأا عأأن طريأأ   علأأىتسأأوية النأأزاع الناشأأئ ل تسأأعىحأأ ا ادأأال  و 

  (751)أو بالفريقة املنتوه عليها يف املادة التا عة من االتىلادية  اه
__________ 

 H. J. Bourguignon, “The Belilos case: new انظأر هبأ ا الشأفن (749)

light on reservations to multilateral treaties”, Virginia Journal of 

International Law, vol. 29, No. 2 (Winter 1989), p. 359; or D. W. 

Bowett, “Reservations to non-restricted multilateral treaties”, The 

British Year Book of International Law, vol. 48 (1976–1977), p. 81  
ة املنااعأأات فيمأأا يتعلأأ  بالأأدور الأأ   ميحأأن أن تؤديأأه حي أأات تسأأوي (750)

 أدناو  5-2-3يف ح ا الشفن، انظر املبدأ التوجيهي 

(751) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  27 أعالو(، ه 364)انظر احلاشية   
، يف أدأرت ضأمناً  English Channelدضأية  ألجألكمأا أن حي أة التححأيم املنشأفة 

تحىلظأات ال جأواايف  بالبأت، ا تتااأها 1977 زيران/يونيأه  30درارحا املؤر  
]مأأن اتىلاديأأة اجلأأر   6أن "التحىلظأأات الثال أأة علأأى املأأادة  اعتأأربت بأأفنىلرنسأأية ال

 Case concerning the" )ومقبولأةة يأ[ حأي اىلظأات  قيق1958القأار  لعأاد 

delimitation of the continental shelf between the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, and the French Republic, UNRIAA, vol. 

XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 40, para. 56  ) مودأف حمحمأة  أيضأاً انظأر و
خمتلىلأأأة و  ،"اىلظأأأات" )ذات طأأأابع  أأأاه  قأأأاً  تأأأوااالعأأدل الدوليأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  

مشأأأأأروع املبأأأأأدأ  انظأأأأأر -املمار أأأأأة  دليأأأأألموضأأأأأوع  التحىلظأأأأأات الأأأأأ  تشأأأأأحل عأأأأن
)ا عالنأأأأات االنىلراديأأأأة التأأأأادرة وقتضأأأأى شأأأأرط ا تيأأأأار (  6-4-1التأأأأوجيهي 
 ،((199-195 ه ،(الثأأاين اجلأأزء) الثأأاين اجمللأأد ،2000  وليأأة) عليأأه والتعليأ 
)انظأأر  اجلربيأأةا عالنأأات اال تياريأأة لقبأأول واليتهأأا  يف املدرجأأةالتحىلظأأات  وحأأي

التأأادر يف دضأأية  1957تشأأرين الثأأاين/نوفمرب  26بتأأىلة  ااأأة احلحأأم املأأؤر  
Right of passage over Indian Territory (Preliminary Objections), I.C.J. 

Reports 1957, p. 125, at pp. 141–144للقاضأأأأأياملنىلأأأأأرد  والأأأأرأ  ؛ 
Hersch Lauterpacht  يف دضأأيةCertain Norwegian Loans, Judgment of 

6 July 1957 ورأيأه املخأالف يف دضأأية  ،45-43، يف ه 9، املرجأع نىلسأه، ه
Interhandel, (Switzerland v. United States of America), Preliminary 

Objections, Judgment of 21 November 1959, I.C.J. Reports 1959, p. 6, at 

pp. 103–106الأأأأرأيني املخأأأأالىلني للأأأأرميس  انظأأأأر أيضأأأأاً و  ؛Klaedstad  والقاضأأأأي
Armand-Ugon ،2 نياملؤر  األمرينك لك   انظر(  93و 75 ه، املرجع نىلسه 
 .Legality of Use of Force (Yugoslavia v دضأي بشأفن  1999 زيران/يونيأه 

United States of America), I.C.J. Reports 1999, p. 916, at pp. 923–924, 

الأأتحىلظ  جأأوااا تتأأاه تقيأأيم أن بالتأأايل اعتبأأار  جيأأبو  (9)
املختلىلأأأة الأأأ  يفلأأأب منهأأأا تفبيأأأ   للحيانأأأات ،بتأأأورة أعأأأم ،عأأأودي

يف  أأأأأأأأأأدود ، وكأأأأأأأأأأ لك، وحأأأأأأأأأأي: الأأأأأأأأأأدول ،املعاحأأأأأأأأأدات وتىلسأأأأأأأأأأأحا
وراأأأد  املنااعأأأات، وحي أأأات تسأأأوية احملليأأأةا تتااأأأاهتا، حماكمهأأأا 

  بيأد أنأه ال تحأون للموادأف الأ  ميحأن أن تتخأ حا تفبي  املعاحدة
قانونيأأأة تلأأك اهلي أأأات يف حأأأ ا التأأأدد ديمأأأة دانونيأأأة تىلأأأوق القيمأأأة ال

ال  يضىليها عليها مركزحأا: إن الىلعأل "تقأّيم" الأ   ا تارتأه اللجنأة 
فعل  ياد  الفأابع  2-3يف اجلملة التمهيدية من املبدأ التوجيهي 

وال ينفو  على  حم مسب  بتدد  جية ح ا التقييم  ومأن حأ ا 
ا تتااأأه" تشأأأ إىل أن نفأأاق املنظأأور أيضأأاً، فأأإن عبأأارة "كأأل يف 

ت تسأأوية املنااعأأات والراأأد بأأإجراء حأأ ا التقيأأيم ا تتااأأات حي أأا
ليسأأأت ا تتااأأأات ال حمأأأدودة وإنأأأا مفابقأأأة لال تتأأأاه املنأأأاط 

  هب و اهلي ات من ِدبل الدول
السأأأامد  (752)"اأأأندوق الربيأأأد -الوديأأأع "بيأأد أنأأأه وفقأأأاً ملبأأأدأ  (10)

مأأأأأأأأأأأأأن اتىلاديأأأأأأأأأأأأأة فيينأأأأأأأأأأأأأا  77إىل  أأأأأأأأأأأأأد كبأأأأأأأأأأأأأأ واملحأأأأأأأأأأأأأرس يف املأأأأأأأأأأأأأادة 
يأأأأع ال ميحنأأأأه مبأأأأدمياً إال أن حيأأأأيط علمأأأأاً فأأأأإن الود ،(753)1969 لعأأأأاد

دون أن  (754)ر هبا وأن حييلها إىل الدول املتعاددةعَ شت بالتحىلظات ال  يُ 
  جوااحايبت يف 

 ،8-1-2لجنة، باعتمادحا املبدأ التوجيهي الغأ أن  (11)
لتفأأأوير التأأأدرجيي للقأأانون الأأأدويل، أنأأأه يف اارتأأفت، انفالدأأأاً مأأأن منظأأور 

يتعأأني عليأأه  ة بتأأورة بينأة،ر يراحأأا الوديأأع غأأ جأأامالأ  تحىلظأأات ال الأة 
اجلهأأأأأأأة الأأأأأأأ  أبأأأأأأأدت الأأأأأأأتحىلظ إىل مأأأأأأأا يأأأأأأأراو ]غأأأأأأأأ  "يوجأأأأأأأه انتبأأأأأأأاوأن 

"]مل تأأأأر وحتأأأأا ال  لأأأأو مأأأأن أمهيأأأأة أنأأأأه يف حأأأأ و املنا أأأأبة   (755)"جأأأأامز[
                                                                                                       

paras. 21–25، و(Yugoslavia v. Spain) ؛33-29 ، الىلقأأرات772، املرجأأع نىلسأأه، ه 
 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002)و

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Request for the indication 

of provisional measures, Order of 10 July 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 

299, at pp. 245–246, para. 72  
 7-1-2( مأأأأأأن التعليأأأأأأ  علأأأأأأى املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 3الىلقأأأأأأرة ) انظأأأأأأر (752)

(، الثأأأأأأأاين، اجمللأأأأأأأد الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء 2002  وليأأأأأأأة)و أأأأأأامف اجلهأأأأأأأة الوديعأأأأأأة(، 
 J. Combacau, “Logique de la validité contre؛ وانظر كأ لك 47-46 ه

logique de l’opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit des 

traités”, Le droit international au service de la paix, de la justice et du 

développement: Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, p. 199  

  1986 فيينا لعاد من اتىلادية 78املادة  نا رتال   (753)

، الىلأأأأرع (اجلهأأأة الوديعأأأأة)و أأأأامف  7-1-2انظأأأر املبأأأأدأ التأأأوجيهي  (754)
، اجمللأأأد 2002  وليأأأة أعأأأالو  ولالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  عليأأأه، انظأأأر 1-جأأأيم

  49-46ه (، الثاينالثاين )اجلزء 

املرجع ، "[ بتورة بيربنةاجلامزة"ا جراءات يف  الة التحىلظات ]غأ  (755)
( مأأأأأأن التعليأأأأأأ  علأأأأأأى املبأأأأأأأدأ 4  وانظأأأأأأر أيضأأأأأأاً الىلقأأأأأأأرة )51-49نىلسأأأأأأه، ه 
)ا جأأراءات يف  الأأة التحىلظأأأات غأأأ التأأحيحة بتأأأورة  8-1-2التأأوجيهي 

   197ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  وليةبيربنة(، 
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الأ   التأحةعأدد  إجراء متييز بني خمتلف أ س املسوَّغأن من  [اللجنة
  (756)1986و 1969لعامي  فيينا  ىلاديمن ات "19املادة وردت يف 

بتقيأأأأيم جأأأأواا فأأأأإن الوضأأأأع احلأأأأايل فيمأأأأا يتعلأأأأ   مثومأأأأن  (12)
 ، قأوق ا نسأان معاحأداتالتحىلظات على املعاحدات، وخبااة 

لتقيأأأأيم عأأأأدة  ليأأأأات  ، بأأأأنيتعأأأأايشعلأأأأى األدأأأأل أو يسأأأودو توافأأأأ ، 
 :(757)التحىلظاتجواا 
،  تأراً بأني الأدول تتشأحل فيمأا حي اآلليأة الأ   إ داحا -
تحييىلهأا فيينا وميحأن  تا، وتحر ها اتىلاديالعادشحل القانون وحي ت

 ؛املعنيةعاحدات تتضمنها امل متعلقة بالتحىلظاتببنود  ااة 
املعاحأأأأأدة حي أأأأأة لراأأأأأد تفبيقهأأأأأا، فأأأأأإن مأأأأأن  تنشأأأأأئعنأأأأأدما  -

جأأأأأأأواا  تقأأأأأأأّيماملسأأأأأأأتقر  اليأأأأأأأاً أن حأأأأأأأ و اهلي أأأأأأأة جيأأأأأأأوا هلأأأأأأأا أيضأأأأأأأاً أن 
  تتخأأأأأأأأ و يف حأأأأأأأأ ا التأأأأأأأأدد التحىلظأأأأأأأأات، علأأأأأأأأى أن املودأأأأأأأأف الأأأأأأأأ 

 ؛يحتسب  جية أدو  من احلجية ال  يضىليها مركز اهلي ة املعنية ال
سأمح بإمحانيأة جلأوء الأدول واملنظمأات الدوليأة يُ  هغأ أن -

األطأأرا ، عنأأد االدتضأأاء، إىل الفأأرق االعتياديأأة للتسأأوية السأألمية 
، وأأا فيهأأا الفأأرق القضأأامية أو التححيميأأة، إذا نشأأف نأأزاع للنزاعأأات

 ؛(758)تحىلظالبينها بشفن جواا 
ل احملأأاكم الوطنيأأة عد أن ختأأورب بعأأالوة علأأى ذلأأك، ال يسأأت -

 ،(759)، علأأى غأأرار اهلي أأات القضأأامية السويسأأريةلنىلسأأها حأأي أيضأأاً 
 اىلظ من ااوية القانون الدويل  جواا   النظر يف 

لأأأو مأأأن  ال  التقيأأأيمتعأأأدد إمحانيأأأات ومأأأن الواضأأأح أن  (13)
لأأيس أدلهأأا ا تمأأال ديأأاد تنادضأأات بأأني املوادأأف و بعأأض العيأأوب، 

الأأأأ  ميحأأأأن أن تتخأأأأ حا خمتلأأأأف اجلهأأأأات بشأأأأفن الأأأأتحىلظ الوا أأأأد 

__________ 

 ( 5) ، املرجع نىلسه، الىلقرة8-1-2املبدأ التوجيهي التعلي  على  (756)

، 1996  وليأأأأةالتقريأأأأر الثأأأأاين عأأأأن التحىلظأأأأات علأأأأى املعاحأأأأدات،  انظأأأأر (757)
، الىلقأأرات A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأان  (،األولاجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 

 واضأأأأأحاً  تفييأأأأداً الراأأأأد علأأأأى مودأأأأأف مؤيأأأأد لتحامأأأأل نظأأأأأم  ولالطأأأأالع  211-215
؛ وانظأأر 98-97 أعأالو(، ه 575املرجأع املأ كور )احلاشأية  ،Lijnzaad للغايأة، انظأر

 G. Cohen-Jonathan, “Les réserves dans les traités institutionnels relatifsأيضأاً 

aux droits de l’homme: nouveaux aspects européens et internationaux”, Revue 

générale de droit international public, vol. 100 (1966), p. 944  

، ومأن "وح ا على كل  ال معلأ  علأى شأرط وجأود "نظأم داممأة بأ اهتا (758)
تىلاديأأأة اال أو ،االتىلاديأأة األوروبيأأة حلقأأأوق ا نسأأان أنشأأأفهتابينهأأا ال حمالأأة الأأأنظم الأأ  
امليثأاق األفريقأي  أو : "ميثأاق  أان  و أيه، كو أتاريحا"،األمريحيأة حلقأوق ا نسأان

 ,”B. Simma, “Self-contained regimes )دأأأارنحلقأأأوق ا نسأأأان والشأأأعوب 

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 16 (1985), pp. 130 et seq., 

or T. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, 

Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 230 et seq)  
 أعالو  748 انظر احلاشية (759)

غأأ أن حأ ا   (760)(تأنيخمتلىل تنيبشفن اىلظني متفابقني لدول )أو
 فاجلهأاا -للتقيأيم اال تمال، يف  قيقة األمأر، مأالاد لحأل نظأاد 

الوا أأأأأأد ميحأأأأأأن أن يتخأأأأأأ  مأأأأأأع مأأأأأأرور الودأأأأأأت دأأأأأأرارات متنادضأأأأأأة، 
 التقييم أااًل من انعداد  وا فراط يف التقييم دد يحون  أاً 

امنياً يف التقييم تعادب عمليات حناك  فر أفدا يشحله و  (14)
نظأاد ويف  الة    الهلا التقييمتم يحن أن ميلىلرتة ال  لغياب اديد 

، بالقأأأأدر القابأأأأل مأأأأن االتىلاديأأأأة 20املأأأأادة مأأأأن  5الىلقأأأأرة اأأأأدد فيينأأأأا 
بأأأاال ر اعرتاضأأأاً  تتأأأوغالىلأأأرتة الأأأ  جيأأأوا فيهأأأا للدولأأأة أن لالنفبأأأاق، 

تأاريخ تلقأأي ا شأعار بأأالتحىلظ )أو إعأراب الدولأأة عشأر شأهراً التاليأأة ل
بيأد أن مثأأة مشأأحلة  قيقيأأة تثأأور   (761)املعرتضأة عأأن الرضأأا بأأااللتزاد(

الأأ  تتسأأم، و  ،أو شأأبه القضأأاميالقضأأامي  التحقأأ يف مجيأأع  أأاالت 
رض املسأأفلة علأأى حي أأة عأأوتتودأأف علأأى  ، بفابعهأأا اال تمأأايلافرتاضأأاً 

ا اديأأد  أأ  حي أأات ادأأرتُ  وملعاجلأأة حأأ و املشأأحلةالتسأأوية أو الراأأد  
وإضأافة   (762)حي ك لكإبداء رأيها بىلرتة ا ر عشر شهراً يف  الراد

فأأأ ة يف الودأأأت إىل أن أيأأأاً مأأأن النتأأأوه ذات التأأألة باملوضأأأوع والنا
يبأدو متوافقأاً  أأ  ال يحأاد الأراحن ال تأنز علأى حأ ا التحديأأد، فإنأه 

ضأأأأمان تقيأأأأد والأأأأ   يرمأأأأي إىل  ،مأأأأع أ أأأأاس تأأأأد ل حي أأأأات الراأأأأد
األطأأأرا  باملعاحأأأدة، وأأأا يف ذلأأأك اأأأون موضأأأوع املعاحأأأدة والغأأأرض 

عأأالوة علأأى ذلأأأك، وكمأأا  أأبقت ا شأأارة إليأأأه، فأأإن مأأن بأأأني  منهأأا 
عرتاضأات حأأو ال تبأد  إال القليأل مأن االالأدول جتعأل األ أباب الأ  
ذاهتأأأأا كثأأأأأاً مأأأأا ال تسأأأأمح هلأأأأا بودأأأأت  عشأأأأر شأأأأهراً  اال أأأألأن داعأأأأدة 

بالنسأبة هلي أات ألن يثأور األ ر  واملشحل نىلسه دابل بأ ؛(763)كا 
 ل عملها من جراء ذلك شَ يُ ف ،الراد

__________ 

 التضأاربالأ   يشأأ إىل ا تمأاالت  P.-H. Imbert، بتأىلة  ااأة ،انظر (760)
 أأأيما بأأأني موادأأأف  ، والحلقأأأوق ا نسأأأان نظأأأاد االتىلاديأأأة األوروبيأأأةإطأأأار الأأأدا لي يف 

 Reservations to the European Convention on“) احملحمأأة وموادأأف جلنأأة الأأواراء

Human Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 33 (1984), pp. 590–591)  
مأأأع ذلأأأك بسأأأبب   يثأأأورعلأأأى أنأأأه جيأأأدر باملال ظأأأة أن مثأأأة مشأأأحالً  (761)

  للتتديقات واالنضمامات االمتداد الزمر
 548املأأأ كور )احلاشأأأية  املرجأأأع، …Imbert, Les réservesانظأأأر  (762)

 ،"Reservations and human rights conventions" أو، 146 ه(، أعأأالو
؛ وانظر يف  ال  ذلك 44و 36 ه(، أعالو 736)احلاشية  امل كور املرجع

H. Golsong, statement to the Rome Colloquium, 5–8 November 1975, 

Proceedings of the Fourth International Colloquy about the European 

Convention on Human Rights, Council of Europe, 1976, pp. 271–272, 

and “Les réserves aux instruments internationaux pour la protection des 

droits de l’homme”, in Catholic University of Louvain, Quatrième 

colloque du Département des droits de l'homme. Les clauses 

échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux 

 ,Edwards , Brussels, Bruylant, 1982, p. 27; or R. W.droits de l’homme

Jr., “Reservations to treaties”, Michigan Journal of International Law, 

vol. 10, No. 2 (1989), pp. 387–388  
 B. Clark, “The Vienna Convention reservations regime دأارن (763)

and the Convention on Discrimination Against Women”, AJIL, vol. 85 

(1991), pp. 312–314  



 154 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

إمحانيأأأات تأأأدا ل  بأأأفنالقأأأول ميحأأأن ومأأأن جهأأأة أ أأأر   (15)
فأأأأأأره اضأأأأأأفالع نظأأأأأأاد  يف وادأأأأأأع األمأأأأأأرتعأأأأأأزا  التقيأأأأأأيمعمليأأأأأأات 

والغأأأرض املعاحأأدة  موضأأوعالتحىلظأأات، وال أأيما مبأأدأ التوافأأأ  مأأع 
، بأأدورو احلقيقأأي  ولأأيس املشأأحل حأأو املقابلأأة بينهأأا أو تفكيأأد منهأأا

بأأل إن املشأأحل حأأو اجلمأأع ، (764)بأأاألمر ا أأت ثار  ليأأة مأأن اآلليأأات
نأت طرامقهأا خمتلىلأة كاوإن   االشاملة ألهن فعاليتهابينها بفريقة تعزا 
يتعلأ  األمأر يف مجيأع األ أوال بأالتوفي  بأني إذ  ،فإن غايتهأا وا أدة

وعامليأأة  املعاحأأدةشأرطني متنادضأأني غأأأ أهنمأأا أ ا أأيان ومهأأا و أأدة 
املعاحدة  ال  رغبت يف إبراداملشاركة  وأمر طبيعي أن يحون للدول 

علأى  أن تبد  رأيها، كما أنه مأن الفبيعأي أن تقأود حي أات الراأد
 املعاحدة ال   أناطه هبا األطرا   اونالوجه الحامل بدور 

تحامأل بأني شأ  طأرق دأدراً مأن الوال تستبعد حأ و احلالأة  (16)
بأني األجهأأزة املحلىلأأة بأه، بأأل إهنأأا علأى العحأأس مأأن اً تعاونأأالتقيأيم و 
 ا التحامل  ومأن األ ا أي علأى األ أز أن تراعأي هب تو يذلك 

عنأأد  متأأاد املراعأأاة، (املنااعأأاتحي أأات الراأأد )وكأأ ا حي أأات تسأأوية 
املوادأأأأأأف الأأأأأأ  تتخأأأأأأ حا  اىلأأأأأأظ مأأأأأأن التحىلظأأأأأأات، جلأأأأأأوااتقييمهأأأأأأا 

األطأأرا  املتعادأأدة عأأن طريأأ  القبأأول أو االعأأرتاض  وعلأأى العحأأس 
ثأال للقأرارات الأ  باالمتوحي مفالَبة  ،من ذلك، يتعني على الدول

 لفة التقرير، أن امل حممل   ولت هلا إذتتخ حا حي ات الراد 
وإن    مدرو ة ومعللة،  موادف اجلد ما تتخ و ح و اهلي ات من

  (765)أن تتخ  درارات ملزمة دانوناً  هلي اتا و ح مل يحن بإمحان

__________ 

ومأأع ذلأأك، فأأإن املؤ سأأات املختتأأة تنأأزع بفبيعأأة احلأأال إىل الىلتأأل  (764)
]حأأأ و  "ليسأأأت :للجنأأأة املعنيأأأة اقأأأوق ا نسأأأاناملتعارضأأأة راء اآل انظأأأر؛ يف األمأأأر
 بتأأأحوكمأأأن املنا أأأب أن تقأأأود هبأأأا الأأأدول األطأأأرا  فيمأأأا يتعلأأأ   مهمأأأةً  املهمأأأة[

الرمسيأة للجمعيأة العامأة، الأدورة الو أام  ، 24العأاد ردأم  )التعلي  " قوق ا نسان
"وهلأ و  :فرنسأاو ( 18، الىلقأرة أعأالو( 740)احلاشأية  40ادمسون، امللح  ردم 

الأأدول ]األطأأرا [، وهلأأا و أأدحا، مأأأا مل تأأنز املعاحأأدة علأأى  أأال  ذلأأأك، أن 
أد  ]الغأرض منهأا[املعاحأدة و ]موضأوع[يما إذا كان اىلظ مأا يتعأارض مأع فتبت 
 40للجمعيأأة العامأة، الأدورة احلاديأأة وادمسأون، امللحأ  ردأأم )الو أام  الرمسيأة  "ال
(A/51/40)14، الىلقرة 126 ، اجمللد األول، املرف  السادس، ه ) 
واملتمثأل يف  24ردأم  التعليأ  العأادانظر مع ذلك رد الىلعل العنيف على  (765)

السأأيناتور حيلمأأز  مشأأروع القأأانون الأأ   ددمأأه إىل جملأأس الشأأيو  بالواليأأات املتحأأدة
(Helms ) 1995 زيران/يونيأه  9يف (Foreign Relations Revitalization Act of 

1995, United States Senate, 104th Congress, 1st session, S.908 (report No. 

104–95), title III, chap. 2, sect. 314،)  أل  أمأأوال والأ   وقتضأاو "ال يسأمح
بأأفن بأأف  وجأأه مأأن الوجأأوو  أو تتأأاا  أأر ووجأأب حأأ ا القأأانون أو أ  دأأانون تُراأأد 

 جأأراء أ  نشأأاط يحأأون غرضأأه أو أ أأرو )ألأأف( تقأأدمي تقأأارير إىل  خُتتأأز أو تُنىلأأ 
مأأن العهأأد الأأدويل ادأأاه بأأاحلقوق  40للمأأادة  اللجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان وفقأأاً 

للجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان  مسأأعىأو )بأأاء( اال أأتجابة أل   ؛املدنيأأة والسيا أأية
مأأن العهأأد الأدويل ادأأاه بأأاحلقوق  42و 41رمأي إىل ا أأتخداد إجأأراءات املأادتني ي

املدنيأأأأة والسيا أأأأية لتسأأأأوية ادعأأأأاءات تقأأأأدمها أطأأأأرا  أ أأأأر  يف العهأأأأد تىليأأأأد بأأأأفن 
الواليأأات املتحأأدة ال تىلأأي بالتزاماهتأأا ووجأأب العهأأد، وذلأأك إىل أن يقأأدد الأأرميس إىل 

  "(2الحونغرس الشهادة امل كورة يف الىلقرة )
( حأأي شأأهادة 1الشأأهادة املشأأار إليهأأا يف الىلقأأرة ) -الشأأهادة( 2")

يقأأدمها الأأرميس إىل الحأأونغرس ويىليأأد فيهأأا بأأفن اللجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان 

التحىلظأأأأات مأأأأن  جأأأأوااوكانأأأأت درا أأأأة ا تتأأأأاه تقيأأأأيم  (17)
البنأأأأأود مأأأأأن  يأأأأث وكأأأأ ا والغأأأأرض منهأأأأأا املعاحأأأأأدة  موضأأأأوع يأأأأث 

 بةً التحىلظات منا َ  اوغإمحانية  منالتعاحدية ال  تستبعد أو اد 
" عادة النظر" يف بعض اال تنتاجات األولية ال  اعتمدهتا اللجنة 

دون أن ، (766)منهأأأأا 8و 6و 5، وال  أأأأيما الىلقأأأأرات 1997عأأأأاد 
ودأدرت دلوهلا  إىل تعأديل مأ يىلضأيأ  عنتر  ا أم  يحون حناك

أن الودأأأت دأأأد  أأأان  عأأأادة اأأأياغتها بغأأأرض إدراجهأأأا، يف  اللجنأأأة
شأأأحل مبأأأادئ توجيهيأأأة، يف دليأأأل املمار أأأة، دون ذكأأأر معاحأأأدات 
  قأأأأوق ا نسأأأأأان علأأأأأى  أأأأأبيل التحديأأأأد،  أأأأأ  وإن كأأأأأان مشأأأأأحل
تأدا ل ا تتااأات تقيأيم جأواا التحىلظأات يُفأرا يف الوادأع فيمأأا 

  يةيتعل  هب و املعاحدات بتىلة أ ا 
 تقيــــيم فــــي المعاهــــدات  صــــد هيئــــات اختصــــاص 3-2-1

 التحفظات جواز
يجـــوز ل يئــــة  صــــد معاهـــدة، لغــــرض الوفــــاء  -1 

بالوظائف الموكلة إلي ـا، تقيـيم جـواز التحفظـات التـي تصـوغ ا 
  ولة لو منظمة  ولية.

ويكون لالستنتاجات التي تخلص إلي ـا هـذه  -2 
ـــة فـــي مما ســـت ا الختصاصـــ ا هـــذا نفـــس  ـــانوني ال يئ ـــر الق األث

 الناجم  م ل ائ ا لدو ها في الرصد.
 التعلي 

، علأأأأأأى غأأأأأأرار املبأأأأأأادئ 1-2-3حيأأأأأأدد املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  (1)
  2-3التوجيهية ال  تليه، نفاق املبدأ التوجيهي العاد 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ضأأأأمناً أن حي أأأأات الراأأأأد  حأأأأ اويىليأأأأد  (2)
 جأأأأأأوااهلأأأأأأا ا تتأأأأأأاه النظأأأأأأر يف  (767)املنشأأأأأأفة ووجأأأأأأب املعاحأأأأأأدة

األطرا  املتعاددة غأ أنأه ال يأنز عليأه  تتوغهاالتحىلظات ال  
مأن اال أتنتاجات األوليأأة الأ  اعتمأأدهتا  5اأرا ة،  الفأاً للىلقأأرة 

والأأأأأ  وقتضأأأأأاحا يحأأأأأون هلي أأأأأات الراأأأأأد  1997اللجنأأأأأة يف عأأأأأاد 
                                                                                                       

( دأأد لأأف)أ :املنشأأفة ووجأأب العهأأد الأأدويل ادأأاه بأأاحلقوق املدنيأأة والسيا أأية
؛ 1994تشأأأرين الثأأأاين/نوفمرب  2يف  املعتمأأأد 24العأأأاد ردأأأم  تعليقهأأأانقضأأأت 

ة يف داأأأحة التحىلظأأأات والتىلامهأأأات وا عالنأأأات الأأأوار اأأأرا ة و)بأأأاء( أدأأأرت 
و يقأأأة تتأأأدي  الواليأأأات املتحأأأدة علأأأى العهأأأد الأأأدويل ادأأأاه بأأأاحلقوق املدنيأأأة 

 " القانون الدويل من ااويةوالسيا ية، 

  157، الىلقأرة 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997 ولية  (766)
  من التعلي  احلايل أعالو( 6)الىلقرة  ااة، بتىلة  ،انظرو 
ويف  أأأأاالت نأأأأادرة جأأأأداً، ميحأأأأن أيضأأأأاً أن تنشأأأأف  ليأأأأة الراأأأأد بعأأأأد  (767)

اعتمأاد املعاحأدة، بقأرار مجأاعي تتخأ و األطأرا  أو يتخأ و جهأاا تأابع ملنظمأأة 
ار راجأأع اللجنأأة املعنيأأة بأأاحلقوق االدتتأأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة )دأأر  -دوليأة 

(، 1985أيار/مأأايو  28املأأؤر   1985/17اجمللأأس االدتتأأاد  واالجتمأأاعي 
 1 ردأأأم امللحأأأ ، 1985 واالجتمأأأاعي، االدتتأأأاد  للمجلأأأس الرمسيأأأة الو أأأام 

(E/1985/85 ه ،)23-21  
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الشأأأارعة،  أأأ  يف  املنشأأأفة ووجأأأب املعاحأأأدات املتعأأأددة األطأأأرا 
 ية التعلي  وتقدمي التواأيات فيمأا اال"  الة  حوت املعاحدة،

يتعلأأأأ ، يف مجلأأأأة أمأأأأور، وقبوليأأأأة اىلظأأأأات الأأأأدول، كأأأأي تضأأأأفلع 
  (768)"باملهاد املنوطة هبا

مأأأأأأأأأأن  8وفحأأأأأأأأأو  العبأأأأأأأأأارة األ أأأأأأأأأأة توضأأأأأأأأأحها الىلقأأأأأأأأأرة  (3)
 اال تنتاجات األولية:

مأأن الراأأد  حي أأاتملأأا تتأأل إليأأه اللجنأأة إىل أن القأأوة القانونيأأة  تشأأأ 
 تتجأأاواار أأتها لسألفتها بشأأفن معاجلأأة التحىلظأات ال ميحأأن أن حت يفا أتنتاجات 

  (769)الراد يف املتمثل العاد دورحااملعفاة هلا لتفدية الناجتة عن السلفات  القوة
بني ح ين املبدأين  ني  1-2-3وجيمع املبدأ التوجيهي  (4)

يأأ ّكر يف الىلقأأرة األوىل منأأه بأأأفن هلي أأات الراأأد بالضأأرورة اأأأال ية 
التحىلظات املبداة على املعاحدة ال  حي محلىلأة براأد جواا تقييم 

تفبيقهأأأا، ويف الىلقأأأرة الثانيأأأة منأأأه بأأأفن القيمأأأة القانونيأأأة للنتأأأامج الأأأ  
تنتهأي إليهأا يف حأأ ا الشأفن ال ميحأأن أن تتخفأى مأا حأأو معأرت  بأأه 

  (770)عموماً من ديمة دانونية للتحوك ال  هلا اال ية اعتمادحا
حيجم باملقابل وبشحل متعمد  1-2-3 واملبدأ التوجيهي (5)

عن تناول مسفلة اآل ار املرتتبة على تقييم جواا اىلظ ما: إن حأ و 
اآل ار ال ميحن اديدحا دون درا ة متعمقة آل ار دبول التحىلظات 
وآل ار االعرتاضات املمحن أن تتدر إااءحا، وح ا املوضوع ينأدرج 

حأأرس آل أأار التحىلظأأات يف إطأأار اجلأأزء الرابأأع مأأن دليأأل املمار أأة امل
 وا عالنات ذات التلة 

 فـــي المعاهـــدات  صـــد هيئـــات اختصـــاص تحديـــد 3-2-2
 التحفظات جواز تقييم

ينبغـــي لن تحـــد  الـــدوه لو المنظمـــات الدوليـــة،  نـــد  
تكليف هيئات  باختصاص  صد تطبيق المعاهدات، حيثما كان 
 لر مالئما ، طـابع وحـدو  اختصـاص تلـر ال يئـات فـي تقيـيم 

ـــات الرصـــد القائمـــة، جـــوا ـــى هيئ ـــا بالنيـــبة إل ز التحفظـــات. لم
 نفي ا. فيمكم ا تما  تدابير تحقيقا  للغاية
 التعلي 

مأف وذ عأن التواأية الأواردة  2-2-3إن املبدأ التوجيهي  (1)
وحأو يأدرج يف  ،1997من اال تنتاجات األوليأة لعأاد  7يف الىلقرة 

نىلأأس حأأ و التواأأية  دليأأل املمار أأة بتأأيغة خمتلىلأأة ا تالفأأاً طىليىلأأاً 
 تلك حو كالتايل: 7ونز الىلقرة 

__________ 
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 املرجع نىلسه  (769)

لالطأأأالع علأأأى مزيأأأد مأأأن التىلااأأأيل يف حأأأ ا الشأأأفن، انظأأأر التعليأأأ   (770)
 ( 9) إىل( 6أعالو، وخبااة الىلقرات ) 2-3على املبدأ التوجيهي 

 ،الشأأأأأارعة األطأأأأأرا  املتعأأأأأددةاللجنأأأأأة تضأأأأأمني املعاحأأأأأدات  تقأأأأأرتا 
أو وضأأأع  نأأأة،معيّ  شأأأروطاً  ا نسأأأان،  قأأأوق معاحأأأدات  ااأأأة بتأأأىلة فيهأأأا وأأأا

بروتوكأأأوالت للمعاحأأأدات القاممأأأة، إذا كانأأأت الأأأدول تنشأأأد مأأأنح حي أأأة الراأأأد 
  (771)اتقريرح أو ظالتحىل مقبوليةاال ية تقدير 

وحتأأا ال شأأك فيأأه أنأأه مأأن غأأأ املالمأأم أن تأأدرج بنأأود مأأن  (2)
حأأأأ ا النأأأأوع يف مشأأأأاريع مأأأأواد يتأأأأو ى اعتمادحأأأأا يف شأأأأحل اتىلاديأأأأة 
 ،دوليأأأأة  لحأأأأن األمأأأأر لأأأأيس كأأأأ لك عنأأأأدما يتعلأأأأ  بأأأأدليل املمار أأأأة

لممار أات املواأى لمدونة "وال   تعور  على وجوب أن يحون 
حتار ة الدول واملنظمات الدوليأة يف جمأال  "توجيه"وأن يتو ى  "هبا

وبا ضأأافة   (772)دانونيأة ملزمأة اأأىلةالتحىلظأات دون أن تحأون لأه 
عأأدة مبأأادئ إىل ذلأأك،  أأب  للجنأأة أن دأأررت أن تأأدرج يف الأأدليل 

تأأأأأأاغ بوضأأأأأأوا يف شأأأأأأحل تواأأأأأأية موجهأأأأأأة إىل الأأأأأأدول ت توجيهيأأأأأأة
  (773)واملنظمات الدولية

ن تواأأأأأي الأأأأأدول أ أرادت اللجنأأأأأةومأأأأأن نىلأأأأأس املنظأأأأأور،  (3)
واملنظمات الدولية بفن تدرج يف املعاحدات املتعددة األطرا  الأ  

والأأأأ  تأأأأنز علأأأأى إنشأأأأاء حي أأأأة للراأأأأد، بنأأأأوداً  ،تربمهأأأأا مسأأأأتقبالً 
التحىلظأأأأأات جأأأأأواا ا تتأأأأأاه تقيأأأأأيم  و اهلي أأأأأةاأأأأأرحية ختأأأأأول هلأأأأأ 

 وتوضح األ ر القانوين هل ا التقييم 
اللجنة أن تبأني مأع ذلأك أهنأا ال تنأو  اختأاذ مودأف  وتود (4)

 حي أات إنشأاء ا تنسأاب  أزاملبدأ التوجيهي فيمأا  ح ا  ياقيف 
مأا أنشأ ت مثأل حأ و اهلي أة  إذا أنهفقط  رتقدّ  حي بل  ح و الراد

طبيعأأأة و أأأدود اال تتااأأأات املنوطأأأة هبأأأا  اأأأرا ة اأأأدَّدجيأأأدر أن 
علأأى اجتنأأاب نأأوا ي   راأأاً  التحىلظأأات جأأواافيمأأا يتعلأأ  بتقيأأيم 

  وحأأأأ ا حأأأأو مقتأأأأود (774)ادتأأأأوه هبأأأأ ا ادأأأأال و عأأأأدد التأأأأيق ن 
: "عنأأأد والقاملأأأة التأأأوجيهي املبأأأدأ حأأأ اتأأأرد يف التأأأيغة احلياديأأأة الأأأ  

 ومأأن"  [   ]راأأد تفبيأأ  املعاحأأدات  با تتأأاه حي أأاتٍ تحليأأف 
 علأأى" مالممأأاً  ذلأأك كأأان" يثمأأا   عبأأارة تؤكأأد نىلسأأه، املنظأأور حأأ ا
 هل ا املبدأ التوجيهي  احملض التواية طابع
ومأأأن اجللأأأي أن حأأأ ا التوضأأأيح يسأأأر  أيضأأأاً علأأأى اجلملأأأة  (5)

الثانيأأأأة مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ذات التأأأألة هبي أأأأات الراأأأأد القاممأأأأة  
ورغم أن اللجنة تعي التعوبات العملية املمحن أن تنجم عن ح و 

__________ 
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املبأدأ التأوجيهي  ( مأن التعليأ  علأى2الىلقرة )انظر هب ا التدد  (772)
  89-88ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2003  ولية، 2-5-3

)اال أأأأأأتعراض الأأأأأأدور  جلأأأأأأدو   3-5-2انظأأأأأأر املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  (773)
وانظأر أيضأاً املبأادئ ؛ ( من التعلي  عليأه، املرجأع نىلسأه5والىلقرة ) التحىلظات(
)التعليأأأأأأل  10-6-2)التعليأأأأأأل ]تعليأأأأأأل التحىلظأأأأأأات[( و 9-1-2التوجيهيأأأأأأة 

املوافقأة واملعارضأة وإعأادة التحييأف( )شحل  5-9-2]تعليل االعرتاضات[( و
 أعالو  1-)تعليل املوافقة واملعارضة وإعادة التحييف(، الىلرع جيم 6-9-2و

 ( أعالو من التعلي  احلايل 1انظر الىلقرة ) (774)



 156 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

التواأأية، إال أهنأأا تأأر  أن مثأأل حأأ ا التعيأأني أمأأر مستتأأوب  ومأأن 
محأأأأأن أن يحأأأأأون اقيقأأأأأه عأأأأأن طريأأأأأ  اعتمأأأأأاد بروتوكأأأأأوالت ترفأأأأأ  امل

باملعاحأدات القاممأأة أو مأن  أأالل تعأديل حأأ و املعاحأدات، أو بأأفن 
 يضمَّن يف احوك دانونية غأ ملزمة تعتمدحا األطرا  

  صـدالدوه والمنظمات الدولية مع هيئـات  تعاون 3-2-3
 المعاهدات

 تكـــــون الـــــدوه والمنظمـــــات الدوليـــــة التـــــي صـــــاغ  
ــــة   ــــة لرصــــد تطبيق ــــا ملزم ــــى معاهــــدة تنشــــض هيئ تحفظــــات  ل
بالتعـــاون مـــع تلـــر ال يئـــة وينبغـــي ل ـــا لن ترا ـــي مرا ـــاة كاملـــة 

 تقييم تلر ال يئة لجواز التحفظات التي صاغت ا.
 التعلي 

، يف جأأأأوحرو، مأأأأف وذ عأأأأن 3-2-3إن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (1)
، 1997ة لعاد من اال تنتاجات األولي 9التواية الواردة يف الىلقرة 
 وال  تنز على ما يلي:

اللجنأة إىل الأدول أن تتعأاون مأأع حي أات الراأد وأن تنظأر، علأأى  تفلأب 
النحأأو الواجأأب، يف أ  تواأأيات دأأد تقأأدمها، أو أن متتثأأل ملأأا تقأأررو إذا مأأا مت مأأنح 

  (775)ل لك الالامة التال يات املستقبل يف اهلي ات ح ومثل 

حأأأ و الأأأدعوة املوجهأأأة  3-2-3ويتبأأأل املبأأأدأ التأأأوجيهي  (2)
إىل الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة للتعأأأاون مأأأع حي أأأات الراأأأد، ودأأأد 
عأأأأدلت اأأأأيغته علأأأأى النحأأأأو الأأأأ   يرفأأأأع الغمأأأأوض عأأأأن التأأأأيغة 

حأ و اهلي أات مثأل إذا ما مت منح : إن عبارة "1997املعتمدة عاد 
فهنأأا فيمأأا يبأأدو ب تأأو ي "ل التأأال يات الالامأأة لأأ لكبيف املسأأتق

غأأأأ  األمأأأرحأأأ ا و   التأأأال يات يف الودأأأت الأأأراحن ال متلأأأك تلأأأك
 جأأأأأأأأأواافممأأأأأأأأأا ال شأأأأأأأأأك فيأأأأأأأأأه أن بإمحاهنأأأأأأأأأا أن تقأأأأأأأأأيم  ،اأأأأأأأأأحيح

  (776)التحىلظات على املعاحدات ال  يعهد إليهأا براأد ا رتامهأا
 غأ أنه ال جيوا هلا:

تقييمهأأأأا علأأأأى الأأأأدول واملنظمأأأأات الدوليأأأأة دبأأأأول أن تىلأأأأرض  -
 ؛ أو(777)الختاذ القرار عامةتتمتع بتال ية  ما دامت ال ،املتحىلظة

__________ 
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أعأأأالو؛  2-3( مأأأن التعليأأأ  علأأأى املبأأأدأ التأأأوجيهي 6انظأأأر الىلقأأأرة ) (776)
، 1996  وليأأأةوانظأأر أيضأأأاً التقريأأر الثأأأاين عأأن التحىلظأأأات علأأى املعاحأأأدات، 

 ،A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأأان (، األولاجمللأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 
  209-206 الىلقرات ،100-99ه 
 1-، الىلأأرع جأأيم1-2-3الثانيأأة مأأن املبأأدأ التأأوجيهي  انظأأر الىلقأأرة (777)

؛ وانظأأأأأأأر أيضأأأأأأأاً التقريأأأأأأأر الثأأأأأأأاين عأأأأأأأن التحىلظأأأأأأأات علأأأأأأأى املعاحأأأأأأأدات، أعأأأأأأأالو
 Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأأان (، األول، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 1996  وليأأأة

  240-234 الىلقرات ،106-105ه  ،A/CN.4/478و

لأأأتحىلظ ا اجلهأأأة الأأأ  أبأأأدت، أن اأأأل حمأأأل علأأأى أ   أأأال -
  (778)تحىلظجواا الاآل ار ال  ترتتب على عدد تحديد فيما يتعل  ب

مأأأأأأن اال أأأأأأتنتاجات األوليأأأأأأة دأأأأأأد  9ولأأأأأأ ن كانأأأأأأت الىلقأأأأأأرة  (3)
(، ["   ] تفلأأأأب اللجنأأأأة إىل الأأأأدول"اأأأأيغت يف شأأأأحل تواأأأأية )

أن با محأأأأان إدأأأأرار اأأأأيغة أكثأأأأر اأأأأرامة ملشأأأأروع املبأأأأأدأ  بأأأأدا فقأأأأد
: لأأأأأأيس مثأأأأأأة شأأأأأأك يف أن األطأأأأأأرا  املتعادأأأأأأدة 3-2-3التأأأأأوجيهي 

 اتعلى عاتقها واجب عاد بالتعأاون مأع حي أات راأد املعاحأد يقع
وحأأأ ا مأأأا تشأأأأ إليأأأه عبأأأارة "تحأأأون  -تلأأأك األطأأأرا   الأأأ  أنشأأأفهتا

بدأ التوجيهي  وبفبيعة ]   [ ملزمًة بالتعاون" يف اجلزء األول من امل
األمر، إذا ما كانت حأ و اهلي أات منأوط هبأا  ألفة اختأاذ القأرارات، 
جيأأأأب علأأأأى األطأأأأرا  أن اأأأأرتد دراراهتأأأأا، لحأأأأن حأأأأ ا ال يتأأأأدق يف 

  (779)املمار أأأة الراحنأأأة إال علأأأى احملأأأاكم ا دليميأأأة حلقأأأوق ا نسأأأان
ختأاذ وباملقابل، ال متلك حي أات الراأد األ أر  السألفة القانونيأة ال

القأأرارات، يف جمأأال التحىلظأأات كمأأا يف غأأأو مأأن اجملأأاالت األ أأر  
  ومأأأأأن مث، فأأأأأإن (780)الأأأأأ  متلأأأأأك فيهأأأأأا  أأأأألفة إبأأأأأداء املال ظأأأأأات

أأأرتتواأأأل إليأأأه مأأأن ا أأأتنتاجات لأأأيس ملزمأأأاً دانونأأأاً، وحأأأ ا  مأأأا  يىلسرب
 هيف اجلزء الثاين من املبدأ التوجيهي وطابعَ  الىلعل "ينبغي" ا تخداد
  حمضة تواية بواىله

وباملثأأأل، يتعأأأني علأأأى حي أأأات راأأأد املعاحأأأدات أن تف أأأ   (4)
بعني االعتبار املوادف ال  تعرّب عنها الدول واملنظمات الدولية فيما 
 أأز الأأتحىلظ  وحأأ ا املبأأدأ ميحأأن أن يتضأأمنه مبأأدأ تأأوجيهي مقبأأل 

)أ أأأأأ  موادأأأأأف الأأأأأدول بعأأأأأني االعتبأأأأأار مأأأأأن جانأأأأأب  6-2-3حأأأأأو 
و أأيحون مأأن شأأفنه أن يشأأحل النظأأأ الأأ    ،(781)حي أأات الراأأد(

   3-2-3التوجيهي  غل عنه للمبادئ الواردة يف املبدأ ال
 فـــي التحفظـــات جـــواز بتقيـــيم المختصـــة ال يئـــات 3-2-4

 المعاهدة لرصد هيئة إنشاء حالة
 نــدما تنشــض المعاهــدة هيئــة لرصــد تطبيق ــا، ال يخــل  

اختصـــــــــاص تلـــــــــر ال يئـــــــــة باختصـــــــــاص الـــــــــدوه المتعاقـــــــــدة 
المنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة فـــي تقيـــيم جـــواز التحفظـــات  لو

 لى تلـر المعاهـدة، وال باختصـاص هيئـات تيـوية المناز ـات 
 المختصة في تفيير لو تطبيق المعاهدة.

__________ 

، اجمللأد الثأاين 1997  وليأةمن اال تنتاجات األوليأة،  10انظر الىلقرة  (778)
، والتقريأأأأأر الثأأأأأاين عأأأأأن التحىلظأأأأأات علأأأأأى 157، الىلقأأأأأرة 109ه (، الثأأأأأاين)اجلأأأأأزء 

 A/CN.4/477الو يقتأأأأان (، األول، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 1996  وليأأأأةاملعاحأأأأدات، 
  230-218الىلقرات  ،105-102ه  ،A/CN.4/478و Add.1و
بأأأأأأأأالنظر إىل الفبيعأأأأأأأأة ادااأأأأأأأأة هلأأأأأأأأ و اهلي أأأأأأأأات، فإهنأأأأأأأأا، شأأأأأأأأفهنا شأأأأأأأأفن  (779)

ختضأأأأأأع ملبأأأأأأدأ تأأأأأأوجيهي مسأأأأأأتقل؛ انظأأأأأأر املبأأأأأأدأ  حي أأأأأأات تسأأأأأأوية املنااعأأأأأأات، مجيأأأأأأع
 أدناو  5-2-3 التوجيهي

 أعالو  1-، الىلرع جيم1-2-3الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيهي  انظر (780)

 دررت اللجنة اال تىلاك باملبدأ الوارد يف ح ا املبدأ التوجيهي  (781)



 التحفظات  لى المعاهدات 157

 

 التعلي 
، مأن منظأور  أاه ويف شأحل 4-2-3يبني املبدأ التأوجيهي  (1)

 2-3ي شأأأأرط لأأأأأ "عأأأأدد ا  أأأأالل"، املبأأأأدأ الأأأأ   ير أأأأيه املبأأأأدأ التأأأأوجيه
 واداه بتعدد اهلي ات املختتة بتقييم جواا التحىلظات  

 2-3وتنبغي ا شارة ك لك إىل أن نز املبدأ التوجيهي  (2)
مأأأأأأن اال أأأأأأتنتاجات األوليأأأأأأة  6يأأأأأأورد إال جزميأأأأأأاً جأأأأأأوحر الىلقأأأأأأرة  ال

، فهأأو يعأأدد األشأأخاه أو املؤ سأأات املختتأأة (782)1997 لعأأاد
بالبأأأأأأأأت يف جأأأأأأأأواا التحىلظأأأأأأأأات لحنأأأأأأأأه ال يأأأأأأأأنز علأأأأأأأأى أن حأأأأأأأأ و 
اال تتااات تراكمية وال يستبعد بعضها بعضاً  ورأت اللجنة أن 

  منىلتلمن املىليد تبيان ذلك يف مبدأ توجيهي 
، يأراد هبي أات الراأد 3-2-3وعلأى غأرار املبأدأ التأوجيهي  (3)

وليس حي ات تسوية املنااعات الأ   (783)املعاحداتتلك ال  تنش ها 
  5-2-3تعاجَل ا تتاااهتا بشفن ح و املسفلة يف املبدأ التوجيهي 

هيئــــات تيــــوية المناز ــــات فــــي تقيــــيم  اختصــــاص 3-2-5
 التحفظات جواز

 ندما تكـون هيئـة لتيـوية المناز ـات مختصـة باتخـا   
واز تحفـظ قرا ات ملزمة لألطراف في مناز ة، ويكون تقيـيم جـ

مــا الزمــا  لوفــاء تلــر ال يئــة باختصاصــ ا، يكــون  لــر التقيــيم، 
 بوصف   نصرا  مم  ناصر القرا ، ملزما  قانونا  لألطراف.

 التعلي 
 -رأت اللجنأة أن مأأن الضأأرورة وحأأان متييأأز حي أأات الراأأد  (1)

الأأأأأأأ  ال متلأأأأأأأك  أأأأأأألفة اختأأأأأأأاذ القأأأأأأأرارات، والأأأأأأأ   -بأأأأأأأاملعل الضأأأأأأأي  
إىل ا تتااأأأأأأأأأأأها يف جمأأأأأأأأأأأال  3-2-3التأأأأأأأأأأأوجيهي املبأأأأأأأأأأأدأ  يتفأأأأأأأأأأأرق
التحىلظأات، عأن حي أات تسأوية املنااعأات الأ  تنأاط هبأا جأواا  تقييم

 أأأأأأأأأألفة اختأأأأأأأأأأاذ القأأأأأأأأأأرارات  وبأأأأأأأأأأالرغم مأأأأأأأأأأن أن احملأأأأأأأأأأاكم ا دليميأأأأأأأأأأة 
ا نسأأأأأأان ميحأأأأأأن اعتبارحأأأأأأا حي أأأأأأات راأأأأأأد بأأأأأأاملعل الوا أأأأأأع،  حلقأأأأأأوق
ا وأأأأأأأا أن القأأأأأأأرارات الأأأأأأأ  تتخأأأأأأأ حا هلأأأأأأأ الىل أأأأأأأة حأأأأأأأ و يفدا لأأأأأأأة  فهأأأأأأأي
األمر املقضي  وتشمل اهلي ات املعنية أيضاً اهلي ات ال  حأي،   جية

تسأأأوية  ا تتااأأأاً عامأأأاً يف جمأأأال كمححمأأأة العأأأدل الدوليأأأة، متلأأأك
ونا أأبة  أأأدوث منااعأأة ميحأأأن أن  -املنااعأأات بأأأني الأأدول واملمحأأأن 

 التحىلظ  جواا أن تَعمد إىل البت يف  -يحون موضوعها أمشل 
بأفن تقيأيم تلأك اهلي أات جلأواا الأتحىلظ  إن التوضيح القامل (2)

يعر  يحون "بواىله عنتراً من عناار القرار، ملزماً دانوناً لألطرا "
لأيس فقأط بالنسأبة  أن املبدأ ال   يفر ه ح ا املبدأ التوجيهي ينفبأ 

بتورة مباشرة هب و املسأفلة  للحاالت ال  يحون فيها ادال  متعلقاً 
__________ 

  157 الىلقرة، 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997  ولية (782)
 أعالو  767ذلك احلاشية انظر مع  (783)

جأأواا ألكثأأر تأأواتراً الأأ  يشأأحل فيهأأا ولحأأن بالنسأأبة أيضأأاً للحأأاالت ا
الأأتحىلظ مشأأحلة ذات اأألة يتعأأني  لهأأا أوالً لحأأي يسأأوَّ  ادأأال  

 األو ع نفاداً املفروا على اهلي ة املختتة  
الأأأ   تتواأأأل إليأأأه حي أأأة  (784)وغأأأر عأأأن القأأأول إن القأأأرار (3)

تسوية املنااعات ال يُلزد، على أية  أال،  أو  أطأرا  النأزاع املعأر، 
 وفقط بقدر ما لتلك اهلي ة من  لفة يف اختاذ درار من ح ا القبيل 

 التحفظ جواز  دع نتائ  3-3
يكون التحفظ الذي يصاغ بالرغم مـم الحظـر الناشـض  

ــالرغم مــم  ــدع ت وافقــ  مــع موضــوع  ــم لحكــاع المعاهــدة لو ب
المعاهــدة والغــرض من ــا تحفظــا  غيــر جــائز،  ونمــا حاجــة إلــى 

 التمييز بيم النتائ  المترتبة  لى لسس  دع الجواز هذه.
 التعلي 

لو أأأأدة القواعأأأأد الواجبأأأأة  3-3يؤ أأأأس املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (1)
التفبي  على نتامج عدد جواا اىلظ ما، أياً كان  بب عدد اجلواا 

  1-3باب املعدَّدة يف املبدأ التوجيهي ح ا، من بني األ 
مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا ال اأأأأأدد النتأأأأأامج  19مثلمأأأأأا أن املأأأأأادة  (2)

املرتتبأأأة علأأأأى اأأأأوغ اىلأأأأظ حمظأأأأور، اأأأأرا ة )الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة )أ(( أو 
ضمناً )الىلقرة الىلرعية )ب((، وقتضى املعاحأدة الأ  يأرِد عليهأا، فهأي 

، (785)الىلقأرة الىلرعيأة )ج(ال تتناول   ار اوغ اىلظ حمظور وقتضى 
وال شيء فأي نز اتىلاديأة فيينأا يشأ إلأى الحيىليأة ال  تعمل هبا ح و 

التحىلظأأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأأة بقبأأأأأأأأول  20األ حأأأأأأأأاد مأأأأأأأأع أ حأأأأأأأأاد املأأأأأأأأادة 
دفع بالبعض  (786)"راغ تشريعي"فب وباالعرتاضات  ويتعل  األمر حنا 
  (787)من دبل واضعي االتىلادية إىل التساؤل عما إذا كان مقتوداً 

فن األعمأال التحضأأية بأا دأرار جيأب فإنه  ،كان األمر  وأياً  (3)
املتعلقأأة بأأالىلقرة الىلرعيأأة )ج( غامضأأة وال تأأورد الحثأأأ مأأن ا شأأارات 
الواضحة بشفن النتامج الأ  كأان واضأعو االتىلاديأة ينأوون ترتيبهأا علأى 

 :(788)منهاالغرض االتىلادية و  موضوععدد تواف  اىلظ مع 
__________ 

أو "النتامج"، بافرتاض أن حي ات ليست هلا اىلة دضامية ميحأن أن  (784)
 تدعى إىل تقييم جواا التحىلظات، يف إطار حتار تها ال تتاااهتا 

  83أعالو(، ه  575املرجع امل كور )احلاشية  ،Greigدارن  (785)
(786) Horn, Reservations and Interpretative Declarations...ع ، املرج

، املرجأأع Combacau؛ وانظأأر أيضأأاً 131 أعأأالو(، ه 575املأأ كور )احلاشأأية 
  199 أعالو(، ه 752امل كور )احلاشية 

 548، املرجأأأع املأأأ كور )احلاشأأأية …Imbert, Les réserves انظأأأر (787)
  140-137 أعالو(، ه

مل  فهأأأو ،املعيأأار يف املشأأروع جأأاء متأأف راً حأأ ا ينبغأأي التأأ كأ بأأفن إدراج  (788)
اجمللأأأأد الثأأأأاين،  ،1962) وليأأأأة  1962يأأأأتم إال يف التقريأأأأر األول لوالأأأأدوك يف عأأأأاد 

((؛ وانظأأر أيضأأاً العأأرض 10، الىلقأأرة )66-65، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقأأة 
الشأأىلو  الأأ   ددمأأه املقأأرر ادأأاه أ نأأاء الأأدورة الرابعأأة عشأأرة للجنأأة، املرجأأع نىلسأأه، 

  6-4، الىلقرات 139، ه 1962أيار/مايو  25، 651اجمللد األول، اجللسة 
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، 1962ادرت أه والأدوك عأاد  ال   17يف مشروع املادة  -
توجيه من شفنه يف ايغة إال  الغرض منهااملعاحدة و  موضوع مل يرد

 ؛(789)أن يرشد الدولة املتحىلظة ذاهتا
طبأأأأع الغمأأأأأوض بتأأأأأىلة  ااأأأأة املنادشأأأأأات املتعلقأأأأأة هبأأأأأ ا  -

وتبأأني منهأأا علأأى وجأأه  (790)املشأأروع  أأالل اجللسأأات العامأأة للجنأأة
ن للتقيأأيم الىلأأرد  يبأأني األعضأأاء املسأأاند ادتأأوه أن مثأأة انقسأأاماً 

ومل  ،(791)مأأأن جانأأأب الأأأدول وأول أأأك الأأأ ين يؤيأأأدون  ليأأأة مجاعيأأأأة
 ؛ قيقة ح ا التقييممثل نادش نتامج تُ 

غأأأ أنأأه بعأأد ديأأاد جلنأأة التأأياغة بتعأأديل املشأأروع يف اجتأأاو  -
، بأأدا أن الشأأعور السأأامد 19دريأأب للغايأأة مأأن التأأيغة احلاليأأة للمأأادة 

م قيَّ يتعني أن ي يشحالن معياراً  والغرض منهااملعاحدة  موضوعحو أن 
ويشأأأأأأأهد علأأأأأأأى ذلأأأأأأأك التعأأأأأأأديل اجلديأأأأأأأد   (792)الأأأأأأأتحىلظ جأأأأأأأواابأأأأأأأه 

مأن و التواف  من جهة، عدد راج معيار ال   مت بإد محرراً  18 للمادة
أ أر تعأديل عنأوان حأ ا احلحأم ففاأبح " ، وحأ ا حأو األحأم،جهة  انيأة
 حأو جوااحأاأن  يبأنيحتأا  ،(793)"التحىلظات " بدل "احةالتحىلظات

 يف االتىلادية(؛ 19)ال  أابحت املادة  17مشروع املادة  وعضمو 
 مشأأأروعي املأأأادتنيللتعليأأأ  علأأأى وتركأأأت التأأأياغة اللبقأأأة  -
مأأأن  علأأأى التأأأوايل، ،21و 19املأأأادتني  ينأأأا ران)اللأأأ ين  20و 18

قأأد أكأأدت لمىلتو أأة:  املسأأفلةَ  1962االتىلاديأأة( املعتمأأدين يف عأأاد 
 والغأرض منهأااملعاحأدة  موضأوعيف  ن وا د أن تواف  الأتحىلظ مأع 

التحىلظأأأات، وأنأأأه ملأأأا كأأأان حأأأ ا  اأأأوغيشأأأحل املعيأأأار الأأأ   حيحأأأم 
فأأأأأإن الفريقأأأأأة  [   ]املعيأأأأأار "عرضأأأأأة للتقيأأأأأيم الأأأأأ ايت إىل  أأأأأد مأأأأأا 

عأأن طريأأ   حأأيالو يأأدة الأأ  ميحأأن تفبيقأأه هبأأا يف أغلأأب احلأأاالت 
حأأأأ ا  لحأأأأنفأأأأراد  الأأأأدول نىلسأأأأها، بقبوهلأأأأا أو رفضأأأأها للأأأأتحىلظ"، 

 ؛(794)يعمل به إال "يف غياب حمحمة أو حي ة خمتتة عادة" ال

__________ 

 Add.1و A/CN.4/144املرجأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأه، اجمللأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأاين، الو يقأأأأأأأأأأة  (789)
)أ((؛ وانظر أيضاً تعليقات املقرر اداه أ نأاء الأدورة الرابعأة 2الىلقرة  ،17 املادة)

 ،146-145، ه 651املرجأأأأع نىلسأأأأه، اجمللأأأأد األول، اجللسأأأأة )عشأأأأرة للجنأأأأة 
 ( 85الىلقرة 

  175-172و 168-139ه  ،نىلسه املرجع (790)
  أعالو 2-3( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 3انظر الىلقرة ) (791)
 663، اجمللأأد األول، اجللسأأتان 1962 وليأأة انظأأر بتأأىلة  ااأأة  (792)
  و أأالل منادشأأة 234-225، ه 1962 زيران/يونيأأه  19و 18، 664و

اء محرراً اجلديدة، واملعنونة "احة التحىلظأات"، أشأار مجيأع األعضأ 18املادة 
إىل معيأأار التوافأأ  مأأع موضأأوع املعاحأأدة والغأأرض منهأأا الأأ   مل يشأأر إليأأه مأأع 

 ذلك يف املشروع ال   اعتمدته جلنة التياغة  
، 1962 زيران/يونيأأأأأأأأأأأأأه  25، 667املرجأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأه، اجللسأأأأأأأأأأأأأة  (793)
  70-55، الىلقرات 253-252 ه

  (22) ، الىلقرة181 ، هA/5209الو يقة اجمللد الثاين،  نىلسه، املرجع (794)

، ، ال أأأأظ املقأأأأرر ادأأأأاه أيضأأأأاً 1965ريأأأأرو لعأأأأاد ويف تق -
 الأأ  تسأأحت عأأن املتعلقأأة باملعاحأأدات 19خبتأأوه مشأأروع املأأادة 

يف االتىلاديأأأأة(، أن  20مسأأأفلة التحىلظأأأات )والأأأأ  أاأأأبحت املأأأادة 
وأنه دد إىل  د ما معيار ذايت ‘ التواف ‘"اللجنة اعرتفت بفن معيار 
معاحأدة معينأة  ضوعمو اىلظ معني مع  تتضارب اآلراء بشفن تواف 

  غأأأ أهنأأا ارتأأفت أنأأه يف غيأأاب واليأأة إجباريأأة، فأأإن والغأأرض منهأأا
الركأأأأأون إىل دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ  حأأأأأيالو أأأأيلة الو يأأأأأدة لتفبيأأأأأ  املعيأأأأأار 

"؛ كمأأا اعرتفأأت بأأفن "القواعأأد الأأ  فأأراد  الأأدولرفضأأه مأأن دبأأل  أو
بقأأدر أكأأرب مأأن القبأأول لأأو أن تىلسأأأحا  اظأأىادرت تهأأا اللجنأأة روأأا 

  (795)لقرار دضامي دويل" انقها  ضعوتفبي
 16اللجنأأأأة املتعلقأأأأة وشأأأأروعي املأأأأادتني  تعليقأأأأاتغأأأأأ أن  -

حأأي ( ليسأأت علأأى التأأوايل ،20و 19)اللتأأني أاأأبحتا املأأادتني  17و
 "مقبوليأأأةتحتىلأأأي با شأأأارة إىل أن إذ  ،علأأأى دأأأدر مأأأن الوضأأأواأيضأأأاً 

تودأف إىل ]   [ تاىلظ مندرج يف إطأار الىلقأرة )ج(  مقبوليةعدد  أو
املتعادأأأأدة ، علأأأى مأأأأد  اعتبأأأأار الأأأأدول احلأأأأاالت  أأأد كبأأأأأ، يف مجيأأأأع

" وأنأأه هلأأ ا السأأبب ينبغأأي فهأأم الىلقأأرة ذلأأك الأأتحىلظ مقبأأوالً األ أأر  
 17"مع ا تحضار أ حاد املادة  16)ج( من مشروع املادة الىلرعية 

 ؛(796)املتعلقة بقبول التحىلظات وباالعرتاضات على التحىلظات"
 مضموناً  تعفيينا،  اولت بعض الوفود أن أ ناء مؤمتر في -
وححأأأ ا ادأأأرتا الوفأأأد  الغأأأرض منهأأأا املعاحأأأدة و  موضأأأوععيأأأار ملأكأأأرب 

املحسيحي النز ارا ة على نتامج  حم دضامي يقأر عأدد توافأ  
غأأ أن منااأر  ، (797)والغرض منهااملعاحدة  موضوعتحىلظ مع ال

ا الأأأأأ ين  أأأأأاولو حأأأأأم  كأأأأأانوا علأأأأأى األ أأأأأز  اجلمأأأأأاعي نظأأأأأاد التقيأأأأأيم
 موضأأوعمأأع مأأا عأأدد توافأأ  اىلأأظ  مأأننتأأامج ملمو أأة ا أأتخاله 
  (798)الغرض منهااملعاحدة و 

 19 عأأأأأأأأأأأأالوة علأأأأأأأأأأأأى ذلأأأأأأأأأأأأك، لأأأأأأأأأأأأيس يف نأأأأأأأأأأأأز املأأأأأأأأأأأأادة (4)
 األعمأأأأال التحضأأأأأية مأأأأا يأأأأدفع إىل االعتقأأأأاد بأأأأفن مثأأأأة جمأأأأاالً  يف وال

 عنأأأد ا طأأأالق ال حمأأأل للتختأأأيز :خمتلأأأف احلأأأاالت للتمييأأأز بأأأني
__________ 

 الأأأأأأأأأأ   أعأأأأأأأأأأدو والأأأأأأأأأأدوك، عأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأانون املعاحأأأأأأأأأأدات، التقريأأأأأأأأأأر الرابأأأأأأأأأأع، (795)
  9، الىلقرة 52 ، هAdd.1-2و A/CN.4/177، اجمللد الثاين، الو يقة 1965  ولية
، 207 ، هA/6309/Rev.1الو يقأأة ، اجمللأأد الثأأاين، 1966 وليأأة  (796)

  17الىلقرة 
(797) United Nations Conference on the Law of Treaties, Official 

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, first 

session…  10، 21اللجنأأأة اجلامعأأأة، اجللسأأأة  أعأأأالو(، 568)انظأأأر احلاشأأأية 
ادرت أت املحسأيك  لأني:   ودأد 63، الىلقأرة 113، ه 1968نيسان/أبريل 

اأأت طاملأأة  املتنأأايف بسأحبه لأتحىلظالأأ  اأأاغت ااألول يتمثأل يف إلأأزاد الدولأة 
يف املعاحدة؛ والثاين حو اعتبار املعاحدة برمتها غأأ   رماهنا من أن تتبح طرفاً 

 ناف ة بني الدولة املتحىلظة والدولة املعرتضة 
، التعلي  على انظر بتىلة  ااة بيانات ش  الوفود السالىلة ال كر (798)

 أعالو   732إىل  728(، احلواشي 3، الىلقرة )2-3املبدأ التوجيهي 
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(ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus) فىلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  
احلأأأأأأأاالت الأأأأأأأثالث، وكمأأأأأأأا يسأأأأأأأتنتج مأأأأأأأن الأأأأأأأنز الواضأأأأأأأح للىلقأأأأأأأرة 

، ووجرد اىلظاً  تتوغ، مينع على الدولة أن 19اال تهاللية للمادة 
وقتضى  ا درار بفن التحىلظ املمنوع وقتضى املعاحدة باطل  حماً 

 داعأأأأي إىل فإنأأأأه ال، 19الىلقأأأأرتني الىلأأأأرعيتني )أ( و)ب( مأأأأن املأأأأادة 
 أنأأه دأأدمت أا أأتخاله نتأأامج خمتلىلأأة مأأن الىلقأأرة الىلرعيأأة )ج(  غأأ

  ال ة اعرتاضات ذات أمهية متىلاوتة على ح ا اال تنتاج 
اجلهأات الوديعأة التحىلظأات  تأرفضبينما ، لو ظ أنه أوالً  (5)

املمنوعة وقتضى املعاحدة، فإهنا تبل  الدول املتعاددة األ ر  بنز 
الغرض املعاحدة و  ملوضوعالتحىلظات ال  تعترب للوحلة األوىل منافية 

حي املمار أة الأ  دأب علأى اتباعهأا األمأني فعاًل وح و   (799)منها
مأأأدلول حأأأ و  ميتعأأأني أن يىلهأأأ هغأأأأ أنأأأ، (800)العأأأاد لألمأأأم املتحأأأدة

الوادع أن "األمأأأأني العأأأأاد ال يأأأأرفض فأأأأ املمار أأأأة مأأأأن منظأأأأور نسأأأأب 
* يف أن ا عأأأأالن مثأأأأة شأأأأك للوحلأأأأة األوىل إال إذا مل يحأأأأن ا يأأأأداع
*، ويف  الأة الشأك [   ]  جأامزغأأ  يشحل اىلظأاً بالو يقة املرف  

غأأ  [   ]  األمأريفلب األمأني العأاد إىل الدولأة املعنيأة أن توضأح 
مني العاد ير  أنه ليس له أن يفلب ح ا النوع من التوضأيح األ أن

أن تبد ، إذا ارتفت ذلك، املعنية وأنه يعود للدول  ،بتورة منتظمة
  (801)"جأامزةال  تعتربحا اىلظات غأ ا عالنات اعرتاضات على 

وبعبارة أ ر ، فإن الىلرق امللحوك يف حتار ة األمني العاد ال يرتحز 
)أ( و)ب( مأن جهأأة  ضأأيات الىلقأرتني الىلأأرعيتنيعلأى التمييأأز بأني فر 

من جهة أ ر ، بل يرتحز على  19والىلقرة الىلرعية )ج( من املادة 
مثأة  اجأة عنأدما تحأون  :د لتنايف الأتحىلظ مأع املعاحأدةالفابع املؤكَّ 
األمأأأر للأأأدول؛ وحأأأ ا مأأأا عليأأأه يسأأأند األمأأأني العأأأاد  فأأأإنإىل تىلسأأأأ 

املعاحدة  موضوععندما يتعل  األمر بتنايف التحىلظ مع  دامماً  احلال
عنأأدما  احلأأال أيضأأاً ، وحأأ ا مأأا ميحأأن أن يحأأون عليأأه والغأأرض منهأأا

يتعلأأأ  األمأأأر بتحىلظأأأات حتنوعأأأة اأأأرا ة أو ضأأأمناً  وبا ضأأأافة إىل 
لجنأأة عمأأدت إىل التفأأوير التأأدرجيي يف مشأأروع املبأأدأ الذلأأك، فأأإن 
 تنه "إذا ارتفأوذحبت إىل من دليل املمار ة،  8-1-2التوجيهي 
 ا، فإهنأأأبّينأأأةبتأأأورة  جأأأامزأن أ أأأد التحىلظأأأات غأأأأ  ةالوديعأأأاجلهأأأة 

 أأبب عأأدد  يشأأحل يف نظرحأأاالأأتحىلظ إىل مأا اأأا ب انتبأأاو  وّجأهت

__________ 

 G. Gaja, “Unruly treaty reservations”, Le droit دأأارن (799)

international à l’heure de sa codification: études en l’honneur de 

Roberto Ago, vol. I, Milan: Giuffrè, 1987, p. 317  

(800) Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of 

Multilateral Treaties  192-191، الىلقرتان 57أعالو(، ه  532)احلاشية  
أمأأأأا املمار أأأأة الأأأأ    196-195و 193الىلقأأأأرات  املرجأأأأع نىلسأأأأه، (801)

يف  الأة با أتثناء أنأه تباعها األمني العاد جمللس أوروبا فهي حتا لأة، ادأب على 
 .J( جلنأة الأواراء )انظأر وحأو فعأالً يستشأأأن يستشأأ ) لأهنشأوء اأعوبة جيأوا 

Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe, Strasbourg, 

Council of Europe, 1999, pp. 90–93 ) 

جأأأراء   ال مسأأأوربغ"  وهلأأأ و الغايأأأة "رأت اللجنأأأة أن جأأأواا الأأأتحىلظ
  (802)"19يف املادة  الواردة [‘اجلواا] عدد‘متييز بني خمتلف أ س 

 متأأأأت ا شأأأأارة، مأأأأن نىلأأأأس املنفلأأأأ ، بالنسأأأأبة حلالأأأأة،  انيأأأأاً  (6)
تحأأأأأون ميحنهأأأأا أن  أن الدولأأأأة املتحىلظأأأأأة الإىل الىلقأأأأرتني )أ( و)ب(، 

ملنع، وبالتايل يتعني اعتبارحا دد دبلأت املعاحأدة برمتهأا، رغأم جاحلة با
تنايف اىلظ مع وال شك أن   (803)"(للىلتل"القابلية  نظريةاىلظها )
املعاحأدة والغأرض منهأا حأو أاأعب يف تقييمأه موضأوعياً مأأن موضأوع 

ومأن املؤكأد أن حأ و املال ظأة وجيهأة،   خمالىلته لبند مينأع التحىلظأات
  بنأأود الأأتحىلظ لأأيس بأأديهياً  نفأأاقتقيأأيم   إن غأأأ أهنأأا ليسأأت  امسأأة
 أيما عنأدما يحأون املنأع ضأمنياً علأى غأرار مأا  كما يعتقد أ ياناً، ال
وعالوة على ذلك، فإنه   (804)رة الىلرعية )ب(حو عليه األمر يف الىلق

يشأأأحل دأأأد يحأأأون مأأأن التأأأعب اديأأأد مأأأا إذا كأأأان إعأأأالن انىلأأأراد  
ودد تحون الدولة ال  أادرته دأد اعتقأدت عأن  سأن ، اىلظاً أد ال

رضأأأاحا بأأأااللتزاد باملعاحأأأدة مرحأأأون  معتأأأربة أن ،نيأأأة أهنأأأا مل ختأأأرق املنأأأع
كانأأأت الدولأأأة ال يىلأأأرتض   واحلقيقأأأة أنأأأه إذا  (805)هلأأأا بقبأأأول تىلسأأأأحا

 يتعأأني، فإنأأه اتتحىلظأأمتعلأأ  بالفيهأأا جهلهأأا بأأاملنع النأأاجم عأأن بنأأد 
عليهأأا كأأ لك أن تأأدرك أنأأه ال جيأأوا هلأأا أن تىلأأرغ معاحأأدة مأأن حمتواحأأا 

  والغرض منهااملعاحدة  موضوعبتحىلظ يتناع مع 

مأأأأأن  5و 4، وبتأأأأأىلة  ااأأأأأة،  أأأأأوجج بأأأأأفن الىلقأأأأأرتني  الثأأأأأاً  (7)
 تحىلظ، وحأأو:الأأإمحانيأأة دبأأول  علأأىعلأأى ديأأد وا أأد  انتنتأأ 20 املأأادة

؛ وتأأأأأنجم عأأأأأن ذلأأأأأك بالقرينأأأأأة (806)وجأأأأأود  حأأأأأم خمأأأأأالف يف املعاحأأأأأدة
املعاكسة  رية مفلقة يف دبول التحىلظات رغم أ حاد الىلقرة )ج( من 

أن الدول يف املمار ة دلما تعأرتض  وإذا كان احيحاً   (807)19 املادة
املعاحأأأدة الأأأ  تأأأرد وغأأأرض  موضأأأوعتنافيهأأأا مأأأع ح يُأأأرجَّ علأأأى اىلظأأأات 

)ج( مأأأن  الىلقأأأرةالقاعأأأدة الأأأواردة يف عليهأأأا وأن حأأأ ا يعأأأر عمليأأأاً جتريأأأد 
علأأى األدأأل يف غيأأاب حي أأة هلأأا ، مأأن مىلعوهلأأا امللمأأوس (808)19املأأادة 

__________ 

( 5) الىلقأأأرة، 50 ه(، الثأأاين، اجمللأأأد الثأأاين )اجلأأأزء 2002  وليأأة (802)
، اجمللأد 2006  وليأةوانظر أيضاً  ؛8-1-2التوجيهي  املبدأ علىمن التعلي  
  197 ه(، الثاينالثاين )اجلزء 

 A. Fodella, “The declarations of States parties to the Baselانظأر  (803)

Convention”, Comunicazioni e Studi, vol. 22 (2002), pp. 143–147  

)تعريأأأأأف  2-1-3ىلة  ااأأأأأة التعليأأأأأ  علأأأأأى املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي انظأأأأأر بتأأأأأ (804)
  192-187ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية دة(، التحىلظات احملدَّ 

وا عالنأأأأأات  ،مأأأأأن جهأأأأأة ،فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأأالتمييز بأأأأأني التحىلظأأأأأات (805)
انظأأأأأر املبأأأأأادئ مأأأأأن جهأأأأأة أ أأأأأر ، البسأأأأأيفة أو املشأأأأأروطة،  أأأأأواء التىلسأأأأأأية، 

، اجمللأأأد 1999 وليأأأة ، والتعليقأأأات عليهأأأا 3-3-1إىل  3-1التوجيهيأأأة مأأأن 
   221-209 ه، )اجلزء الثاين( الثاين

ا مل تأنز املعاحأدة علأى "مأ حي: العبارة ال  ترتدد يف احلحمني معاً  (806)
  "] حم[ خمالف

  84-83 أعالو(، ه 575املرجع امل كور )احلاشية ،  Greigانظر  (807)

 ,D. Carreau, Droit international, Paris, Pedone، بتأىلة  ااأة ،انظأر (808)

2004, p. 137؛ وGaja ؛ 318-315 أعأأالو(، ه 799، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية
 Imbert, Les؛ و90-86 أعأأأأالو(، ه 575)احلاشأأأأية ، املرجأأأأع املأأأأ كور Greigو

réserves… 137-134أعالو(، ه  548، املرجع امل كور )احلاشية  
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، فإن مثة مع ذلك عأدة  جأج (809)اال ية اختاذ درارات هب ا التدد
 تستند إىل نز االتىلادية نىلسها وتعارض ح ا املنف :

مأأأأأن االتىلاديأأأأأة و أأأأأامف مسأأأأأتقلة؛ إذ  20و 19للمأأأأأادتني  -
مرا أل خمتلىلأة مأن مرا أل اأوغ عليها يف  انالقواعد ال  تنت تنفب 

 اأأأوغتأأأنز علأأى احلأأأاالت الأأأ  ال جيأأوا فيهأأأا  19فاملأأأادة الأأتحىلظ، 
 ؛(810)التحىلظيتاغ ما حيدث عندما  20بينما تبني املادة  ،اىلظ
الىلقأرة الىلرعيأة )ج( مأن أن جيأرد التىلسأ املقرتا من شفن  -
يرتتأأأب عليأأأه أن الأأأتحىلظ املنأأأايف  حتأأا، مأأأن كأأأل أ أأأر مىليأأأد 19املأأادة 
دث متاماً نىلس األ ر ال   حيد أه حيُ والغرض منها املعاحدة  ملوضوع

 ؛الغرض منهااملعاحدة و  موضوعالتحىلظ املتواف  مع 
الأأ  تأأنز  21مأأن املأأادة  1كمأأا يىلأأرغ مأأن كأأل معأأل الىلقأأرة  -

 ؛(811)"23و 20و 19"يوضع" إال "وفقاً للمواد  ال على أن التحىلظ
مأأن  الىلقأرتني الىلأرعيتني )أ( و)ب( نفأأاقيقأيم متييأزاً بأني و  -
مأن جهأة أ أر ،  منها،من جهة، والىلقرة الىلرعية )ج(  ،19املادة 

   (812)وح ا ما ال يسمح به نتها بتاتاً 
مأأن اتىلأأادي  فيينأأا،  19وبالتأأايل، لأأيس مثأأة يف نأأز املأأادة  (8)

 يف أأأأ  وال يف  أأأأيادها، وال يف األعمأأأأال التحضأأأأأية لالتىلأأأأاديتني، وال 
حتار ة الدول أو الودعاء ما يربر إدامة متييز من ح ا القبيل بني نتامج 

 )أ(الىلقرتأأأان الىلرعيتأأأان اىلأأأظ رغأأأم منأأأع تعاحأأأد  مأأأن جهأأأة ) اأأأوغ
والغأرض املعاحأدة  موضأوعتنافيأه مأع نتأامج ( و 19من املادة  و)ب(
ومأأع  ( 19مأأن املأأادة  )ج(الىلقأأرة الىلرعيأأة ) أ أأر  مأأن جهأأةمنهأأا 

ذلأأك، يعتأأرب بعأأض أعضأأاء اللجنأأة أن حأأ ا اال أأتنتاج دأأاطع بتأأورة 
 مىلرطة وأن   ار خمتلف أنواع التحىلظات تلك دد تتباين 

 التحفظات والميؤولية الدولية جواز دع  3-3-1
نتائجــ  بمقتضـــى  الجــائزحــدث صــوغ الــتحفظ غيــر يُ  

الميـؤولية الدوليـة  ،في حـد  اتـ  ،قانون المعاهدات وال ينشض
 للدولة لو المنظمة الدولية التي صاغت 

__________ 

 2-3مأن التعليأ  علأى املبأدأ التأوجيهي  (9)و (8)الىلقأرتني  ، أعأالو،انظر (809)
 M. Coccia, “Reservations to multilateral انظر أيضاً و التحىلظات(؛  جواا)تقييم 

treaties on human rights”, California Western International Law Journal, 

vol. 15 (1985), p. 33, or R. Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, 

Polish Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), p. 301  

 749، املرجع املأ كور )احلاشأية " …Bowett, "Reservationsانظر  (810)
 C. J. Redgwell, “Reservations to treaties and؛ أو 80أعأأالو(، ه 

Human Rights Committee general comment No. 24 (52)”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 46 (1997), pp. 404–406  

 1-3مأأأأأأأأن التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي  (6)انظأأأأأأأأر الىلقأأأأأأأأرة  (811)
( 8( والىلقأأأرة )182-181 ه(، الثأأاين، اجمللأأأد الثأأاين )اجلأأأزء 2006  وليأأة)

 من التعلي  احلايل  أدناو

 من التعلي  احلايل  (4)الىلقرة  أعالوانظر  (812)

 التعلي 
بأأأأأأفن ، 3-3، وفقأأأأأأاً للمبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  املأأأأأأا يأأأأأأتم القبأأأأأأول (1)

يف املبأأأأأدأ الأأأأأواردة كأأأأأ لك ) 19للىلقأأأأأرات الىلرعيأأأأأة الأأأأأثالث مأأأأأن املأأأأأادة 
اىلأأظ  أأالف  أن يُبأأد أنأأه ال جيأأوا ( نىلأأس الو يىلأأة و 1-3التأأوجيهي 

معرفأأأة مأأأا  حأأأيمفرو أأأة مأأأع ذلأأأك الأأأ  تبقأأأى أ حامهأأأا، فأأأإن املسأأأفلة 
اىلظأأأأاً رغأأأم أ حأأأأاد املنأأأأع أو منظمأأأة دوليأأأأة دولأأأأة  اأأأأاغتإذا  حيأأأدث
دث ذلأأك، فأأإن الأأتحىلظ ال حُيأأ ، مأأعمأأن املؤكأأد أهنأأا لأأو فعلأأتو  حأأ و 

أن لشأأأأأرط بتأأأأورة واضأأأأحة  21اآل أأأأار القانونيأأأأة الأأأأ  خُتضأأأأعها املأأأأادة 
  (813)"23و 20]برمتها[ و 19للمواد  "وفقاً التحىلظ " يوضع"

 :يظل السؤال القامم حو ،(814)كانت ح و اآل ار  لحن أياً  (2)
اأا ب الأتحىلظ بقيامأه بأ لك أن مأن جهأة،  ،عتأربيُ حل جيأب أن 

ومن  مسؤولية دولية  يتحمل بسببهغأ مشروع دولياً  فعالً رتحب ي
رغأم  اأي اىلظ من دبول  ر  األمُتنع األطرا  جهة أ ر ، حل 

  19أ حاد املنع الواردة يف املادة 

فيمأأا يتعلأأ  بالسأأؤال األول مأأن حأأ ين السأأؤالني، ميحأأن القأأول  (3)
وثابأة انتهأاك "حأو  (815)والغرض منهأااملعاحدة  ملوضوعإن التحىلظ املنايف 

عليأأأه،    "وبنأأأاء19الناشأأأئ عأأأن الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ج( مأأأن املأأأادة  "لاللتأأأزاد
غأأأأأ مشأأأأروع ترتتأأأأب عليأأأأه مسأأأأؤولية الدولأأأأة جتأأأأاو كأأأأل طأأأأر   فعأأأأالً  يعأأأأد
ال يشأأأأحل  ردأأأأاً للمعاحأأأأدة نىلسأأأأها، بأأأأل  ردأأأأاً حأأأأو و  يف املعاحأأأأدة    أأأأر

 .(816)"‘املنافيأأة‘التحىلظأأات  اظأأرلقاعأأدة عامأأة جمسأأدة يف اتىلاديأأة فيينأأا 
سأأأؤولية الأأأدول عأأأن النا مأأأة ملقواعأأأد الاملسأأأتند اأأأرا ة إىل  ،وحأأأ ا املنفأأأ 

    (818)متاماً  ليس مقنعاً ، (817)غأ املشروعة دولياً  األفعال

دوليأأأاً  التزامأأأاً ]   [ فممأأأا ال شأأأك فيأأأه أن الدولأأأة "ختأأأرق  (4)
التأأأادر عنهأأأا غأأأأ مفأأأاب  ملأأأا يتفلبأأأه منهأأأا حأأأ ا  الىلعأأألمأأأ  كأأأان 

  أرق، وأن (819)أو طابعأه" منشأف االلتأزادااللتزاد، بغض النظر عأن 
االلتأزاد  يف حأ و احلالأة)وحأو  مامؤداو االمتناع عن إتيان فعل التزاد 
( والغأأأأرض منهأأأأا املعاحأأأأدةموضأأأأوع اىلأأأأظ يتنأأأأاع مأأأأع  اأأأأوغبعأأأأدد 

__________ 

 )اآل أأار القانونيأأة للتحىلظأأات ولالعرتاضأأات علأأى التحىلظأأات(: 21املأأادة  (813)
  "[   ] 23و 20و 19للمواد  طر    ر وفقاً يوضع بالنسبة إىل "أ  اىلظ 

   يجر  تناوهلا يف اجلزء الرابع من دليل املمار ة (814)

األ ر  علأأأأى التحىلظأأأأات أيضأأأأاً بأأأأينفبأأأأ  ينبغأأأأي أن غأأأأأ أن حأأأأ ا  (815)
  وقتضى املعاحدة احملظورة

(816) Coccia 26-25أعالو(، ه  809، املرجع امل كور )احلاشية  
الأ  اعتمأأدهتا اللجنأة يف دورهتأأا واد املأمأن مشأأاريع  2و 1دأارن مأع املأأادتني  (817)

  32-31ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  وليةالثالثة وادمسني، 

، 314أعأأأأالو(، ه  799، املرجأأأأع املأأأأ كور )احلاشأأأأية Gajaانظأأأأر  (818)
  29احلاشية 

ال مأأن مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأ 12املأأادة  (819)
غأأأأأأأ املشأأأأأأروعة دوليأأأأأأاً الأأأأأأ  اعتمأأأأأأدهتا اللجنأأأأأأة يف دورهتأأأأأأا الثالثأأأأأأة وادمسأأأأأأني، 

  32ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية
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غأأ مشأروع دوليأاً مأن شأفنه أن ترتتأب عليأه املسأؤولية  فعأالً يشحل 
حأ و املسأفلة   لحأن بإتيان فعأل مأاالدولية للدولة على غرار االلتزاد 

حمحمة العدل كما ذّكرت و يف نفاق دانون املسؤولية  مل ُتفرا بعد 
، فأأأإن ناغيمأأأاروس -غابتشأأأيحوفو  مشأأأروعالدوليأأأة بقأأأوة يف دضأأأية 

 الجمأأأأأا تأأأأأالءحأأأأأ ا الىلأأأأأرع مأأأأأن القأأأأأانون ودأأأأأانون املعاحأأأأأدات "هلمأأأأأا 
أنأأأأه "مأأأأن منظأأأأور دأأأأانون املعاحأأأأدات  ويف  أأأأني "؛متمأأأأايزين تفبيأأأأ 
اديأأد مأأا إذا كانأأت اتىلاديأأة مأأن االتىلاديأأات  أأارية املىلعأأول،  ينبغأأي

فإنأأه ، (820)األاأول" هأا أو نقضأها دأد مت  سأبومأا إذا كأان تعليق
مأأأن القأأأانون اديأأأد مأأأا إذا كأأأان نىلسأأأه الىلأأأرع ينأأأدرج يف إطأأأار حأأأ ا 

أدأأأأأل علأأأأأى  ،  ويسأأأأأتخلز مأأأأأن ذلأأأأأكالأأأأأتحىلظ أد ال اأأأأأوغ ميحأأأأأن
أن املسأأأؤولية احملتملأأأة للدولأأأأة املتحىلظأأأة ال ميحأأأن اديأأأأدحا  تقأأأدير،

بأأأأأفغراض "دأأأأأانون غأأأأأأ ذات اأأأأألة علأأأأأى ضأأأأأوء دواعأأأأأد فيينأأأأأا وأهنأأأأأا 
التحىلظات"  وبا ضأافة إىل ذلأك، فإنأه علأى الأرغم مأن أن الضأرر 

فإنأه يأرحن إعماهلأا،  ،(821)ليس شرطاً ضرورياً لقياد مسؤولية الدولأة
يسأتلزد اجلامز التحىلظ غأ فيما  ،(822)جرب الضرر يما إعمال  وال

الدولأة تأتمحن دأانون املسأؤولية أن  ليحون له   ار ملمو ة يف إطأار
غأأأأ  دوث ضأأأرر  وحأأأي فرضأأأيةمأأأن أن تتأأأ رع اأأأالأأأ  تسأأأتند إليأأأه 

  حمتملة إىل  د بعيد

__________ 

(820) Gabčikovo-Nagymaros Project  أعأأأأأأأأأأأأأأأالو(،  209)انظأأأأأأأأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأأأأأأأأية
يف  1990 أبريأأل نيسأأان/ 30دأأرار التححأأيم املأأؤر  ؛ وانظأأر أيضأأاً 47، الىلقأأرة 38 ه

 Case concerning the difference between New Zealand and Franceدضأأية 

concerning the interpretation or application of two agreements, concluded on 

9 July 1986 between the two States and which related to the problems arising 

from the Rainbow Warrior affair, Decision of 30 April 1990, UNRIAA, vol. 

XX (Sales No. E/F.93.V.3), p. 215, at p. 251, para. 75 وخبتأوه العالدأات بأني  
 D. W. Bowett, “Treaties andحأأ ين الىلأأرعني مأأن القأأانون، انظأأر علأأى ادتأأوه 

State responsibility”, Le droit international au service de la paix…،  املرجأأع
، املرجأأأأأع املأأأأأ كور Combacau؛ و145-137 أعأأأأأالو(، ه 752املأأأأأ كور )احلاشأأأأأية 

 ,P.-M. Dupuy, “Droit de traités؛ و 203-195أعأأالو(، ه  752)احلاشأأية 

codification et responsabilité internationale”, Annuaire français de droit 

international, vol. 43 (1997), pp. 7–30; Ph. Weckel, “Convergence du droit des 

traités et du droit de la responsabilité internationale à la lumière de l'Arrêt du 25 

septembre 1997 de la Cour internationale de Justice relatif au projet 

Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)”, Revue générale de droit 

international public, vol. 102 (1998), pp. 647–684; P. Weil, “Droit de traités et 

droit de la responsabilité”, in M. Rama-Montaldo (ed.), International Law in 

an Evolving World:  Liber Amicorum Jiménez de Aréchaga, Montevideo, 

Fundación de Cultura Universitaria, 1994, pp. 523–543; and A. Yahi, “La 

violation d’un traité: l’articulation du droit des traités et du droit de la 

responsabilité internationale”, Revue belge de droit international, vol. 26 

(1993), pp. 437–469  

مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية مأأن  1حأأ ا التأأدد املأأادة  انظأأر يف (821)
الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً الأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة يف دورهتأأا الثالثأأة 

  31ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  وليةوادمسني، 

مشأاريع املأواد املتعلقأة وسأؤولية الأدول من  34و 31املادتني راجع  (822)
  35-34ه ، نىلسه املرجععن األفعال غأ املشروعة دولياً، 

  إنأأه حتأأا ال  لأأو مأأن بيأأد أن األمأأر ال يقتتأأر علأأى ذلأأك (5)
حمظأور العأرتاض علأى اىلأظ  اأوغهاداللة أنه مل يسب  لدولة عند 

النتأأامج املرتتبأأة علأأى إدأأرار إن  أن أ أأارت مسأأؤولية الدولأأة املتحىلظأأة:
لأأيس منهأأا أبأأداً لحأأن ، و (823)عأأددةمتدأأد تحأأون اىلأأظ  جأأوااعأأدد 

إذا دعأأأأت الدولأأأأة املعرتضأأأأة الدولأأأأة املتحىلظأأأأة إىل و االلتأأأأزاد بأأأأاجلرب، 
 حب اىلظها أو تعديله يف إطار "احلأوار املتعلأ  بأالتحىلظ"، فأإن 
املسأأأأفلة ال تنأأأأدرج يف  قأأأأل دأأأأانون املسأأأأؤولية بأأأأل يف  قأأأأل دأأأأانون 

 املعاحدات دون  واو 

كانأأت   بعأأد أن ،2002عأأاد  يف لجنأأةالوهلأأ ا السأأبب دأأررت  (6)
باعتبأأأأأارو  ”illicite“الىلرنسأأأأأي تأأأأأفلح امل أول األمأأأأأريف  ا أأأأأتخدمتدأأأأأد 

لنعأأأأأت التحىلظأأأأأات الأأأأأ   impermissibleˮ“مقأأأأأابالً للحلمأأأأأة ا نحليزيأأأأأة 
بشأأأفن حأأأ و ودىلهأأأا و اأأأتىلظ، أن 19أل حأأأاد املأأأادة  باملخالىلأأأة تتأأأاغ
يبأدو مأن   غأأ أنأه (824)ريثما تتم درا أة   أار تلأك التحىلظأات املسفلة
مأن الىلقأرات الىلرعيأة  وقتضى أ التحىلظات املستبعدة  اوغأن املؤكد 
ينأأأدرج يف دأأأانون املعاحأأأدات ال يف دأأأانون مسأأأؤولية الأأأدول  19للمأأأادة 
غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً  وبنأأأأاء عليأأأأه، فإنأأأأه ال ترتتأأأأب عليأأأأه  األفعأأأأالعأأأأن 

غنيأأة عأأن  تبأأدوورغأأم أن حأأ و املسأأفلة   (825)مسأأؤولية الدولأأة املتحىلظأأة
 دتأأأدتدأأد  1-3-3البيأأان، فأأإن اللجنأأة باعتمادحأأا املبأأدأ التأأوجيهي 

 إاالة كل غموض دد يظل يف ح ا التدد  

دا أل اللجنأة  يعرب عن وجهة نظر األدليةوجاء يف رأ    ر  (7)
دد يواجه ا تثناء عنأدما  1-3-3ن يف املبدأ التوجيهي أن املبدأ املضمّ 
مأأن القواعأد العامأأة مأأع داعأدة دفعيأة  متوافأ غأأ  املعأأريحأون الأتحىلظ 
، ويف حأأأ و احلالأأأة تتحمأأأل اجلهأأأة املتحىلظأأأة مسأأأؤوليتها للقأأأانون الأأأدويل

الدوليأة  وإضأافة إىل كأأون بعأض أعضأاء اللجنأأة اآل أرين يشأأححون يف 
لقواعأأأأد اآلمأأأأرة، فأأأأإن معظأأأأم أعضأأأأاء اللجنأأأأة لإمحانيأأأأة انتهأأأأاك اىلأأأأظ 

ال ميحأأن أن ترتتأأب اىلأأظ  اأأوغيعتأأربون، يف مجيأأع األ أأوال، أن جمأأرد 
عليأأه مسأأؤولية تقأأع علأأى اجلهأأأة املتحىلظأأة  لحأأن عبأأارة "يف  أأد ذاتأأأه" 

املنظمأة الدوليأأة املتحىلظأأة  تتأيح مأأع ذلأأك إمحانيأة أن تتحمأأل الدولأأة أو
   (826)مسؤولية تنشف عن   ار ح ا التحىلظ

__________ 

ن عأأ ، وبتأأىلة  ااأأة،20تنشأأف بالقرينأأة املعاكسأأة عأأن املأأادة حأأي و  (823)
 من اتىلادي  فيينا  21املادة 

  391 الىلقرة، 80ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2005  وليةانظر  (824)

 األ ر  مسأأأؤولية الدولأأأة الأأأ  تقبأأأل ضأأأمناً بأأأكمأأأا ال ترتتأأأب عليأأأه  (825)
انظأأأأر مأأأأع ذلأأأأك  - والغأأأأرض منهأأأأا ةاملعاحأأأأد ملوضأأأأوع أو منافيأأأأاً  حمظأأأأوراً  اىلظأأأأاً 

Lijnzaad إن املسأأأأؤولية : 56أعأأأأالو(، ه  575، املرجأأأأع املأأأأ كور )احلاشأأأأية"
 تقبأل الأدول املتحىلظأة والأدول الأ تتشأارك فيهأا  [   ]عن التحىلظات املنافية 

غأأأ أنأأه يبأأدو مأأن السأأياق أن الحاتأأب ال يعتأأرب الأأتحىلظ  -" تلأأك التحىلظأأات
؛ وبأأأدل احلأأأديث عأأأن "املسأأأؤولية" غأأأأ مشأأأروعني دوليأأأاً فعلأأأني دبولأأأه أو املنأأأايف 

" املسأأاءلةعأن "حنأا احلأديث  ، فمأن الضأرور  بأال شأكوعناحأا القأانوين الأددي 
 وعل وجوب تقدمي شرا 

  9-1-3هي املبدأ التوجي انظر أيضاً  (826)
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 اليا س الفصل
 طر  األجانب

 مقدمة -للف
(، أن 2004دررت اللجنة، يف دورهتأا الساد أة وادمسأني ) -85

تُأأأأأأأأدرج موضأأأأأأأأأوع "طأأأأأأأأرد األجانأأأأأأأأأب" يف برنأأأأأأأأامج عملهأأأأأأأأأا وأن تعأأأأأأأأأنيرب 
  ووافقأأأت اجلمعيأأأة (827)مأأأوريس كأأأامتو مقأأأرراً  ااأأأاً للموضأأأوع السأأأيد

 كأأأأأأانون األول/  2املأأأأأأؤر   59/41مأأأأأأن درارحأأأأأأا  5الىلقأأأأأأرة العامأأأأأأة، يف 
 ، على درار اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا 2004 ديسمرب
(، 2005ونظرت اللجنة، يف دورهتا السأابعة وادمسأني ) -86

  (828)يف التقرير األويل للمقرر اداه
وُعأأأأأأأرض علأأأأأأأأى اللجنأأأأأأأة، يف دورهتأأأأأأأأا الثامنأأأأأأأة وادمسأأأأأأأأني  -87
، إضأأأافة إىل درا أأأة (829)التقريأأأر الثأأأاين للمقأأأرر ادأأأاه(، 2006)

  ودررت اللجنة أن تنظر يف التقرير الثاين (830)أعدهتا األمانة العامة
  (831)2007يف دورهتا التالية يف عاد 

(، 2007ونظرت اللجنة، يف دورهتا التا أعة وادمسأني ) -88
ت إىل للمقأرر ادأاه، وأ الأ (832)يف التقرير الثأاين والتقريأر الثالأث
، بالتأيغة الأ  نقحهأا املقأرر 2و 1جلنة التياغة مشروعي املادتني 

  (834)7إىل  3، وك لك مشاريع املواد من (833)اداه

__________ 

  ودأأأأد 364، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(، الىلقأأأأرة 2004 وليأأأأة  (827)
(، بتقريأأر فريأأ  التخفأأيط 1998أ اطأأت اللجنأأة علمأأاً، يف دورهتأأا ادمسأأني )

الأأأأ   ُ أأأأدربد فيأأأأه موضأأأأوع "طأأأأرد األجانأأأأب"، ضأأأأمن مواضأأأأيع أ أأأأر ، لغأأأأرض 
الثأأاين ، اجمللأأد 1998) وليأأة إدراجأأه يف برنأأامج العمأأل الفويأأل األجأأل للجنأأة 

وأدأأأأرت اللجنأأأأة حأأأأ ا ا دراج يف دورهتأأأأا الثانيأأأأة  ،(554)اجلأأأأزء الثأأأأاين(، الىلقأأأأرة 
، اجمللأأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأأأزء الثأأأأأأأأأأأاين(، 2000) وليأأأأأأأأأأأة ( 2000وادمسأأأأأأأأأأأني )

(  ودأأد تضأأمن مرفأأ  تقريأأر اللجنأأة إىل اجلمعيأأة العامأأة عأأن أعمأأال 729 الىلقأأرة
احملتملأأأأأني لدرا أأأأأة تلأأأأك الأأأأأدورة خمففأأأأأاً مأأأأأوجزاً يعأأأأأرض اهليحأأأأأل العأأأأأاد والأأأأأنهج 

مأأأن دأأأرار اجلمعيأأأة  8(  ويف الىلقأأأرة 263املوضأأأوع )املرجأأأع نىلسأأأه، املرفأأأ ، ه 
، أ اطأت اجلمعيأة 2000كأانون األول/ديسأمرب   12املأؤر   55/152العامة 

  العامة علماً بإدراج املوضوع يف برنامج العمل الفويل األجل

  274-242، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرات 2005 ولية  (828)
انظأأأأأر التقريأأأأأر األويل يف املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأة 

A/CN.4/554  

  A/CN.4/573، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة 2006 ولية  (829)

(830) A/CN.4/565 وCorr.1 )مستنسخة؛ متا ة على املودع الشبحي للجنة(  

  252الىلقرة  ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(،2006 ولية  (831)

  A/CN.4/581، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة 2007 ولية  (832)

  327و 326املرجع نىلسه، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، احلاشيتان  (833)

  325-321املرجع نىلسه، احلواشي  (834)

(، يف التقريأأر 2008ونظأأرت اللجنأأة، يف دورهتأأا السأأتني ) -89
، املعقأأودة 2973  ودأأررت يف جلسأأتها (835)الرابأأع للمقأأرر ادأأاه

قأأاً عأأاماًل برما أأة السأأأيد ، أن تنشأأئ فري2008 زيران/يونيأأه  6يف 
دونالد ماكريه لبحث املسامل الأ  يثأحأا طأرُد األشأخاه مزدوجأي 
اجلنسأأأأية أو متعأأأأدد  اجلنسأأأأيات والتجريأأأأُد مأأأأن اجلنسأأأأية يف إطأأأأار 

 24، املعقأأودة يف 2984  ووافقأأت اللجنأأة يف جلسأأتها (836)الفأأرد
، علأأأى ا أأأأتنتاجات الىلريأأأ  العامأأأل وطلبأأأأت إىل 2008متوا/يوليأأأه 

تأأأأياغة أن تضأأأأع يف اعتبارحأأأأا حأأأأ و اال أأأأتنتاجات يف إطأأأأار جلنأأأأة ال
أعماهلأأأا  وفيمأأأا يلأأأي حأأأ و اال أأأتنتاجات: )أ( ينبغأأأي أن يوضَّأأأح يف 
التعلي  على مشاريع املواد أنه، ألغراض مشاريع املواد، يسر  مبدأ 
عأأدد طأأرد املأأواطنني أيضأأاً علأأى األشأأخاه الأأ ين  تأألوا بأأالفرق 

ى عدة جنسيات أ ر ؛ و)ب( القانونية على جنسية أ ر  أو عل
ينبغأي تضأأمني التعليأأ  توضأأيحاً مىلأادو أنأأه ال جيأأوا أن تلجأأف الأأدول 
إىل التجريأأد مأأن اجلنسأأية للتهأأرب مأأن التزاماهتأأا ووجأأب مبأأدأ عأأدد 

   (837)طرد املواطنني

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
يف حأأأأأ و الأأأأأدورة، ُعأأأأأرض علأأأأأى اللجنأأأأأة التقريأأأأأر ادأأأأأامس  -90

( ونظأأأأرت فيأأأأه اللجنأأأأة يف جلسأأأأاهتا A/CN.4/611للمقأأأأرر ادأأأأاه )
 أيأأأأأأأأأأأار/ 15إىل  12و 8، املعقأأأأأأأأأأأودة يف 3006إىل  3002 مأأأأأأأأأأأن
  وعرض على اللجنة أيضاً التعليقات واملعلومات ال  2009 مايو

 ( A/CN.4/604وردت     ينه من احلحومات )
، تعهأأأأد املقأأأأرر ادأأأأاه بأأأأفن يقأأأأدد إىل 3006ويف اجللسأأأأة  -91

 8اللجنأأأأة نسأأأأخة منقحأأأأة ومعأأأأاد حيحلتهأأأأا مأأأأن مشأأأأاريع املأأأأواد مأأأأن 
  أ اً يف اعتبأأارو النقأأا  الأأ   دار يف اجللسأأة العامأأة   ،(838)14 إىل
دأأدد املقأأرر ادأأاّه إىل اللجنأأة و يقأأة تتضأأمن جمموعأأة مأأن مشأأاريع  مث

اجلار   املواد املتعلقة اماية  قوق ا نسان لألشخاه املفرودين أو
يأأأأدت حيحلتهأأأا علأأأى ضأأأأوء النقأأأا  الأأأأ   دار طأأأردحم، نقحأأأت وأع

  كمأأأأأأا أنأأأأأأه دأأأأأأدد مشأأأأأأروع  فأأأأأأة (A/CN.4/617)اجللسأأأأأأة العامأأأأأأة  يف
  ويف (A/CN.4/618)جديأأدة بغيأأة إعأأادة حيحلأأة مشأأاريع املأأواد  عمأأل

، دأررت اللجنأة 2009متوا/يوليأه  28، املعقأودة يف 3028جلستها 
 الثانية والستني إرجاء النظر يف مشاريع املواد املنقحة حلني دورهتا 

__________ 

  A/CN.4/594الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008 ولية  (835)

  170، الىلقرة (الثايننىلسه، اجمللد الثاين )اجلزء  املرجع (836)

  171الىلقرة  نىلسه، املرجع (837)

 أدناو  848إىل  842انظر احلواشي  (838)



 164 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 عرض املقرر اداه لتقريرو ادامس -1
تضأأأأأأأأأأمن التقريأأأأأأأأأأر ادأأأأأأأأأأامس موااأأأأأأأأأألة لدرا أأأأأأأأأأة دواعأأأأأأأأأأد  -92

الأأأأدويل الأأأأ  تقيأأأأد  أأأأ  الفأأأأرد، وحأأأأي درا أأأأة ابتأأأأدأت يف  القأأأأانون
، وتنأأاول مسأأفلة القيأأود املتعلقأأة باشأأرتاط ا أأرتاد (839)الثالأأث التقريأأر

 احلقوق األ ا ية 
اد  قأأأأأوق ا نسأأأأأان، الأأأأأ   أدرتأأأأأه وااللتأأأأزاد العأأأأأاد بأأأأأا رت  -93

 (840)شأأأأأأأركة برشأأأأأأألونة للجأأأأأأأأر دضأأأأأأأيةحمحمأأأأأأأة العأأأأأأأدل الدوليأأأأأأأة يف 
األنشأأأأأأأأأفة العسأأأأأأأأأحرية وشأأأأأأأأأبه العسأأأأأأأأأحرية يف نيحأأأأأأأأأاراغوا  دضأأأأأأأأأيةو 

، التأأأأأأزاد يىلأأأأأأرض نىلسأأأأأأه بقأأأأأأوة أكأأأأأأرب عنأأأأأأدما يتعلأأأأأأ  (841)وضأأأأأأدحا
بفشأأأأخاه ينشأأأأف عأأأأن مركأأأأزحم القأأأأانوين وضأأأأع حأأأأش، مثأأأأل  األمأأأأر

وضأأع األجانأأب اجلأأار  طأأردحم  لحأأن بأأدا أن مأأن املفأأاب  للوادأأع 
وحتار أة الأدول  تأَر احلقأوق املضأمونة يف أ نأاء الفأرد يف  قأأوق 
ا نسأأأأأأان األ ا أأأأأأية ويف احلقأأأأأأوق الأأأأأأ  يقتضأأأأأأي الوضأأأأأأع ادأأأأأأاه 

 إعماهلأأأأا  وكأأأأان حأأأأ ا حأأأأو املقتأأأأود مأأأأن طأأأأردو اجلأأأأار للشأأأأخز 
  (842)8مشروع املادة 

ويف  أأأل التأأأعوبات واجلأأأدل املتتأأألني بتحديأأأد احلقأأأوق  -94
األ ا أأأأأأأأية و"النأأأأأأأأواة األ ا أأأأأأأأية" لتلأأأأأأأأك احلقأأأأأأأأوق، بأأأأأأأأ ل املقأأأأأأأأرر 

مأأأأأا يف و أأأأأعه ال أأأأأتخاله "اأأأأألب النأأأأأواة األ ا أأأأأية"،  ادأأأأأاه
متمثلأأأأأأأأة يف احلقأأأأأأأأوق الأأأأأأأأ  ال جيأأأأأأأأوا املسأأأأأأأأاس هبأأأأأأأأا والأأأأأأأأ  جيأأأأأأأأب 

ح و احلقأوق يف ضأوء لحل شخز يفاله الفرد  و للت  ضماهنا
اأأأحوك  قأأأوق ا نسأأأان ذات الفأأأابع العأأأاملي أو ا دليمأأأي، ويف 
ضأأأأوء االجتهأأأأاد القضأأأأامي الأأأأدويل، وأأأأا يف ذلأأأأك اجتهأأأأاد حي أأأأات 
الراأأأأد واحملأأأأاكم ا دليميأأأأة حلقأأأأوق ا نسأأأأان، دون إغىلأأأأال بعأأأأض 

 القرارات الوطنية 

__________ 

 أعالو  832انظر احلاشية  (839)

(840) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 

(Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, 

at p. 32, para. 33–34  

(841) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 134, para. 267  

 كما يلي:  8اي  مشروع املادة  (842)

د بأأأا رتاد  قأأأوق ا نسأأأان الواجبأأأة للشأأأخز اااللتأأأزاد العأأأ" 
 طردو اجلار 

"حيأأ  لحأأل شأأخز مفأأرود أو شأأخز جيأأر  طأأردو أن  
اأأأرتد  قودأأأه األ ا أأأية وكأأأ ا كافأأأة احلقأأأوق األ أأأر  الأأأ  يقتضأأأي 

 وضعه اداه إعماهلا" 

ألول حأأأ و احلقأأأوق، أ   (843)9وُ تأأأز مشأأأروع املأأأادة  -95
يأأأاة، الأأأ   ميحأأأن أن يىلهأأأم أيضأأأاً كأأأالتزاد امايأأأة  يأأأاة احلأأأ  يف احل

األشأخاه اجلأأار  طأردحم،  أأواء يف الدولأأة الفأاردة أو مأأن  يأأث 
، يف احليأأاة يف احلأأ  علأأى يرتتأأب الالوضأأع يف دولأأة الوجهأأة  وبينمأأا 

القانون العريف، منع لعقوبأة ا عأداد أو لتنىليأ حا، فمأن املمحأن، يف 
التأأأزاد يقأأأع علأأأى الأأأدول الأأأ  ألغأأأت ضأأوء السأأأواب  القضأأأامية، طأأأرا 

عقوبأة ا عأأداد بعأدد طأأرد شأخز حمحأأود عليأه با عأأداد  أو دولأأة 
دأأد يتعأأرض فيهأأا لإلعأأداد دون احلتأأول مسأأبقاً علأأى ضأأمان بعأأدد 

 تنىلي  عقوبة ا عداد 
لحرامأأأأأأأة الشأأأأأأأخز  (844)10وُ تأأأأأأأز مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة  -96

النظر عما إذا   طردو، ال  جيب أن ُارتد يف مجيع الظرو  وبتر 
كأأأأان وضأأأأع الشأأأأخز يف الدولأأأأة الفأأأأاردة دانونيأأأأاً أو غأأأأأ دأأأأانوين  
فمىلهأأأود الحرامأأأة ا نسأأأانية، وحأأأو أ أأأاس مجيأأأع احلقأأأوق األ أأأر ، 

 محرس يف عدة اجتهادات دضامية 
علأأأأأأأى االلتأأأأأأأزاد امايأأأأأأأة  (845)11ونأأأأأأأز مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة  -97

الشأأأخز اجلأأأار  طأأأردو مأأأن التعأأأ يب وغأأأأو مأأأن ضأأأروب املعاملأأأة 
__________ 

 كما يلي:  9اي  مشروع املادة  (843)

 طردو يف احلياة  اجلار االلتزاد اماية    الشخز " 
اجلأار  دولأة الفأاردة  أ  الشأخز امي ال -1" 

  يف احلياةطردو 
ال جيوا للدولة ال  ألغت عقوبة ا عداد أن  -2" 

با عأأأأداد إىل دولأأأأة يحأأأأون فيهأأأأا حأأأأ ا  عليأأأأه حمحومأأأأاً  تفأأأأرد شختأأأأاً 
علأى ضأمان بعأدد  لإلعداد، دون احلتول مسأبقاً  الشخز معرضاً 

  "تنىلي  عقوبة ا عداد

 كما يلي:  10اي  مشروع املادة  (844)

 طردو اجلار االلتزاد با رتاد كرامة الشخز " 
 الحرامة ا نسانية مقد ة  -1" 
اجلأأأار  طأأأردو جيأأأب ا أأأرتاد كرامأأأة الشأأأخز  -2" 

أو  ومحايتهأأا يف مجيأأع الظأأرو ،  أأواء كأأان وضأأع الشأأخز دانونيأأاً 
  الفاردة"غأ دانوين يف الدولة 

 كما يلي:  11اي  مشروع املادة  (845)

 التعأأأ يب مأأأن طأأأردو اجلأأأار  الشأأأخز امايأأأة االلتأأأزاد" 
 املهينةالقا ية أو الالإنسانية أو  املعاملة ضروب من وغأو

ال جيوا أل  دولأة أن خُتِضأع، دا أل إدليمهأا،  -1" 
شختاً جير  طردو للتعأ يب أو لغأأو مأن ضأروب املعاملأة القا أية 

 أو الالإنسانية أو املهينة 
ال جيأأأوا أل  دولأأأة أن تفأأأرد شختأأأاً إىل بلأأأد  -2" 

لتعأأرض إىل التعأأ يب أو لغأأأو مأأن ليواجأأه فيأأه  فأأراً جسأأيماً    أأر
 الالإنسانية أو املهينة  ضروب املعاملة القا ية أو

مأأن حأأ و املأأادة أيضأأاً  2تسأأر  أ حأأاد الىلقأأرة  -3" 
إذا كأأأأأان ادفأأأأأأر القأأأأأامم نامجأأأأأأاً عأأأأأن أشأأأأأأخاه أو جمموعأأأأأات مأأأأأأن 

 األشخاه يتترفون بتىلتهم ادااة" 
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قا ية أو الالإنسانية أو املهينة،  واء دا ل الدولة الفاردة أو من ال
 يأأث الوضأأع يف دولأأة الوجهأأة  وكر أأت التأأحوك الدوليأأة حلقأأوق 
 ا نسان ح ا االلتزاد كما أدرته السواب  القضامية على نفاق وا ع 

حمأددة لألطىلأال  علأى محايأة (846)12مشروع املأادة  ونزَّ  -98
 اجلار  طردحم 

بأأأأأأأالتزاد ا أأأأأأأرتاد  أأأأأأأأ   (847)13  مشأأأأأأأروع املأأأأأأأأادة ويتعلأأأأأأأ -99
الشخز اجلار  طردو يف احلياة ادااة واحلياة األ أرية، وحأو  أ  
محأأأأأرس يف التأأأأأحوك الرميسأأأأأية حلقأأأأأوق ا نسأأأأأان ويف الحثأأأأأأ مأأأأأن 
السواب  القضامية، ال  يما االجتهاد القضامي للمححمة األوروبية 

وميحن أن يتضأمن حلقوق ا نسان واللجنة املعنية اقوق ا نسان  
التعليأأ  تبيانأأاً ملىلهأأود "التأأواان العأأادل" بأأني متأأاحل الدولأأة الفأأاردة 
ومتأأأأاحل الشأأأأخز املعأأأأر، وحأأأأو موضأأأأوع جأأأأر  تناولأأأأه بتعمأأأأ  يف 

 السواب  القضامية للمححمة األوروبية حلقوق ا نسان 
ملبأأأأأدأ عأأأأأدد التمييأأأأأز،  (848)14و تأأأأأز مشأأأأأروع املأأأأأادة  -100

ا بأأأني األجانأأأب اجلأأأار  طأأأردحم والأأأ   ينبغأأأي أن يفبأأأ  لأأأيس فيمأأأ
فحسب، وإنأا أيضأاً، فيمأا يتعلأ  بأالتمتع بأاحلقوق األ ا أية، بأني 

 األجانب ومواطر الدولة الفاردة 
__________ 

 ما يلي:ك  12اي  مشروع املادة  (846)

 طردو اجلار  الفىلل حلماية احملددة احلالة" 
جيأأأأأأأب اعتبأأأأأأأار الفىلأأأأأأأل اجلأأأأأأأار  طأأأأأأأردو طىلأأأأأأأالً،  -1" 

 ومعاملته ومحايته على ذلك األ اس، بغض النظر عن وضع إدامته 
يف احلالأأأأأة احملأأأأأددة ادااأأأأأة بالفىلأأأأأل، يشأأأأأحل  -2" 

اال تجاا يف نىلس  رو  ا تجاا البال  أو لىلرتة طويلة ضأرباً مأن 
 املعاملة القا ية والالإنسانية واملهينة ضروب 

 1وىلهأود املأادة  ‘الفىلل‘ألغراض ح و املادة، يعر   -3" 
 " 1989تشرين الثاين/نوفمرب  20من اتىلادية  قوق الفىلل املؤر ة 

 كما يلي:  13اي  مشروع املادة  (847)

 ا رتاد احل  يف احلياة ادااة ويف احلياة األ ريةب االلتزاد" 

اجلأأأأار   أأأ  الشأأأخز الفأأأأاردة اأأأرتد الدولأأأة  -1" 
 طردو يف احلياة ادااة واحلياة األ رية 

 1ستثل من احل  املنتوه عليه يف الىلقرة ال تُ  -2" 
احلأأأأاالت املنتأأأأوه عليهأأأأا يف القأأأأانون، وبعأأأأد  مأأأأن حأأأأ و املأأأأادة إال

  "بني متاحل الدولة ومتاحل الشخز املعرعادل مراعاة تواان 

 كما يلي:  14اي  مشروع املادة  (848)

 "االلتزاد بعدد التمييز 
متأأأأأأارس الدولأأأأأأة  أأأأأأ  الفأأأأأأرد جتأأأأأأاو األشأأأأأأخاه  -1" 

على أ اس العرق أو اللون أو اجلنس كالتمييز  ،املعنيني دون أ  متييز
أو األاأأأل  مأأأن اآلراء الأأأدين أو الأأأرأ  السيا أأأي أو غأأأأو اللغأأأة أو أو

   ر  وضع القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو أ 
علأى متتأع الشأخز  عأدد التمييأز أيضأاً  يسر  -2" 

طردو باحلقوق واحلريات املنتوه عليها يف القأانون الأدويل اجلار  
  "حلقوق ا نسان ويف تشريعات الدولة الفاردة

املقأأأأأأرر ادأأأأأأاه أن ينأأأأأأادش، يف تقأأأأأأاريرو املقبلأأأأأأة،  ويعتأأأأأأزد -101
مشأأأاكل الفأأأرد املقنّأأأع، والفأأأرد القأأأامم علأأأى أ أأأس منادضأأأة لقواعأأأد 

 تجأأاا ومعاملأأة األشأأخاه املفأأرودين القأأانون الأأدويل، وشأأروط اال
 أو اجلار  طردحم، دبل االنتقال إىل املسامل ا جرامية 

 موجز املنادشة -2
 تعليقات عامة )أ(

أكأأد عأأدة أعضأأاء أنأأه ينبغأأي السأأعي إىل إجيأأاد تأأواان بأأني  -102
 أأ  الأأدول يف طأأرد األجانأأب ومتفلبأأات ا أأرتاد  قأأوق ا نسأأان، 

، يف كمأأأأا ُشأأأأدربد أيضأأأأاً ار   االعتبأأأأمأأأأع أ أأأأ  وضأأأأع دول الوجهأأأأة يف 
 ياق ح ا املوضأوع، علأى ضأرورة اأث املمار أة احلاليأة يف خمتلأف 

  للمحاكم الوطنية السواب  القضاميةمناط  العامل، وا فيها 
تنظر ملياً يف وارتف  بعض األعضاء أنه جيدر باللجنة أن  -103

حأ ا املوضأوع وحيحأل مشأاريع اجلار  األ   به بشأفن االجتاو العاد 
 املفأأا  هنايأأة يفاملأأواد وطبيعأأة وشأأحل التأأك الأأ   ميحأأن تقدميأأه 

  إىل اجلمعية العامة
تنأاول جممأل التزامأات  لبعض األعضاء، ليس ضرورياً  ووفقاً  -104

امايأأأأأأة  قأأأأأأوق ا نسأأأأأأان، با أأأأأأتثناء  ذات التأأأأأألةالدولأأأأأأة الفأأأأأأاردة 
رد  وح و االلتزامات تتعل  بوجه بالف و يقاً  االلتزامات املرتبفة ارتباطاً 

شأأأأأروط ومأأأأأدة اال تجأأأأأاا رحأأأأأن الفأأأأأرد وبعأأأأأض الضأأأأأمانات ب  أأأأأاه
ا جراميأأأأة والو أأأأامل القانونيأأأأة الأأأأ  يتعأأأأني إتا تهأأأأا لشأأأأخز معأأأأرض 

وفيمأأا يتعلأ  ببأأادي املسأأامل، يحىلأي اأأث الشأروط الأأ  ميحأأن للفأرد  
، مأأع التمييأأأز بوضأأوا بأأني الشأأأروط يف ضأأومها اعتبأأار الفأأأرد مشأأروعاً 

ال  جيب أن تستوفيها الدولأة الفأاردة، بتأر  النظأر عأن الوضأع يف 
دولأأأة الوجهأأأة، والشأأأروط املتتأأألة خبفأأأر انتهأأأاك  قأأأوق ا نسأأأان يف 

ومأأأأن بأأأأني الشأأأأروط الأأأأ  جيأأأأب أن تسأأأأتوفيها الدولأأأأة تلأأأأك األ أأأأأة  
  الفاردة، ُشدربد على َشرطي عدد التمييز وتقيد أمر الفرد بالقانون

أن تنز املادة األوىل مأن املشأروع علأى  أ   وادرُتا أيضاً  -105
األشأأأأأأخاه املفأأأأأأرودين أو اجلأأأأأأار  طأأأأأأردحم يف أن اأأأأأأرتد  قأأأأأأوق 

يف مشأروع  ، علأى أن اأدَّد ال قأاً ا رتاماً تاماً  ا نسان الواجبة هلم
الأأأ  يحأأأون فيهأأأا  فأأأر عأأأدد ا أأأرتاد  قأأأوق  الظأأأرو مأأأادة  انيأأأة 

وعأأأالوة علأأأى الفأأأرد  دون تنىليأأأ   ا نسأأأان يف دولأأأة الوجهأأأة  أأأامالً 
ذلأأأك، ذُكأأأأر أنأأأأه ميحأأأأن ختتأأأيز مشأأأأروعي مأأأأادتني حلظأأأأر التمييأأأأز 

  ومحاية األشخاه ال ين يحون وضعهم حشاً 
وأُعرب عن اىلظات إااء النهج ال   اتبعه املقرر اداه  -106

الأأأ  واملتمثأأأل يف اديأأأد داممأأأة مأأأن احلقأأأوق األ ا أأأية، أو احلقأأأوق 
 اداضأأأأعنيشأأأأخاه ، الأأأأ  جيأأأأب ا رتامهأأأأا فيمأأأأا  أأأأز األمُتأأأأس ال

واعتأأرب عأأدة أعضأأاء أن الدولأأة الفأأاردة جيأأب أن اأأرتد كأأل للفأأرد  
وال أأأظ الأأأبعض أن األشأأأخاه   قأأأوق ا نسأأأان يف  الأأأة حأأأؤالء 

" أد ال، املسأأفلة ال تتمثأأل فيمأأا إذا كأأان  أأ  مأأن احلقأأوق "أ ا أأياً 
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ولحنهأأأا مسأأأفلة مأأأد  وجأأأود اأأألة وجيهأأأة بأأأني حأأأ ا احلأأأ  واحلالأأأأة 
عنه   س دانونية  ليمة لتقييدو أو ادروج املفرو ة ومد  وجود أ

" الأأ  مُتأأس ال"الأأ  وعأأالوة علأأى ذلأأك، لأأو ظ أن داممأأة احلقأأوق 
أعأأأأأدحا املقأأأأأرر ادأأأأأاه ال تتوافأأأأأ  مأأأأأع دأأأأأوامم احلقأأأأأوق غأأأأأأ القابلأأأأأة 

  لالنتقاه الواردة يف بعض معاحدات  قوق ا نسان
املأواد وأُعرب عن رأ  مىلادو أنه يحىلأي أن يُأدرج يف مشأاريع  -107

التأأأزاد عأأأاد للدولأأأة الفأأأاردة بأأأا رتاد  قأأأوق ا نسأأأان الواجبأأأة للشأأأخز 
املفرود،    وإن تفلب األمر التشديد يف التعلي  على بعض احلقوق 

وجاء يف وجهأة نظأر أ أر  أن مشأاريع  ال  هلا الة  ااة باملوضوع 
املأأواد ينبغأأأي أن تأأأورد ذكأأأر عأأأدد مأأأن احلقأأأوق الأأأ  هلأأأا أمهيأأأة  ااأأأة يف 

  عملية الفرد، مع توضيح أهنا مدرجة على  بيل املثال ال غأ  ياق
وادأأأأأرتا بعأأأأأض األعضأأأأأاء تو أأأأأأيع نفأأأأأاق داممأأأأأة احلقأأأأأأوق  -108

إعالن ووردت إشارة يف ح ا السياق إىل املواد  امل كورة يف مشاريع 
 قأأأأأوق ا نسأأأأأان لألفأأأأأراد الأأأأأ ين ليسأأأأأوا مأأأأأن مأأأأأواطر البلأأأأأد الأأأأأ   

 40/144يف درارحأأا العامأأة  اجلمعيأأة، والأأ   اعتمدتأأه يعيشأأون فيأأه
وادأأرتا بعأأض األعضأأاء   1985ديسأأمرب كأأانون األول/  13املأأؤر  

علأأى وجأأه التحديأأد إدراج مشأأروع مأأادة تأأنز علأأى  أأ  الشأأخز 
املفأأرود أو اجلأأار  طأأردو يف بعأأض الضأأمانات ا جراميأأة، ال  أأيما 
احلأأأأ  يف الفعأأأأن يف مشأأأأروعية الفأأأأرد، واحلأأأأ  يف أن ُيسأأأأتمع إليأأأأه، 

إدراج  حأأم بشأأفن  أأ   وادأأرُتا أيضأأاً حمأأاد  ي مشأأورة واحلأأ  يف تلقأأ
امللحيأأة، و ااأأة فيمأأا يتعلأأ  وشأأحلة متأأادرة حتتلحأأات األجانأأب 

األجانأأب احملتجأأزين رحأأن   ّ حلأأوادأأرُتا كأأ لك إيأأراد ذكأأر املفأأرودين  
  الفرد يف تلقي مساعدة طبية أ ا ية

أعرب إذ  مسامل أ ر   تنظموادرُتا إدراج مشاريع مواد  -109
ادأأأرتاا يأأأدعو إىل إدراج  حأأأم يأأأنز علأأأى أن إجأأأراءات الفأأأرد عأأأن 

ال  تتجاوا مدة معقولة ميحن أن تحون وثابة معاملأة الإنسأانية أو 
ا شارة، ضمن مشروع مادة، إىل أن متفلبات  وادرُتا أيضاً مهينة  

مضأاد  ا رتاد  قوق ا نسان تستلزد  ظر عمليات الفرد كتدبأ 
مأأؤداو أن إعأأالن  الأأة الفأأوارئ ال يسأأوغ  ، ادأأرُتا إيأأراد نأأزأ أأأاً و 

  عدد ا رتاد احلقوق املعرت  هبا يف  ياق مشاريع املواد
وأ أأأأأأت مسأأأأأفلة  أأأأأبل االنتتأأأأأا  يف  الأأأأأة الفأأأأأرد غأأأأأأ  -110

ويف  أأأأأأياق حأأأأأأ و  وغأمهأأأأأا(  ،والتعأأأأأأويض ،املشأأأأأروع ) أأأأأأ  العأأأأأودة
يف  ح و املسفلةالنقفة، طُرا تساؤل بشفن ما إذا كان ينبغي تناول 
  مشاريع مواد أو أن ُيحتىلى بإيرادحا يف التعليقات

 تعليقات حمددة على مشاريع املواد )ب(
االلتأأأأأأزاد العأأأأأأاد بأأأأأأا رتاد  قأأأأأأوق ا نسأأأأأأان  -8مشروع املادة 

 الواجبة للشخز اجلار  طردو
بينما  8أعرب بعض األعضاء عن تفييدحم ملشروع املادة  -111

واعتأربوا أن مأأن  د للغايأأة اعتأرب عأدة أعضأأاء   أرين أن نفادأأه حمأدو 

الضأأأرور   أأأ   ا شأأأارة إىل "احلقأأأوق األ ا أأأية" واحلقأأأوق "الأأأ  
يقتضأأأأأي الوضأأأأأع ادأأأأأاه ]للشأأأأأخز املفأأأأأرود[ إعماهلأأأأأا"، وإعأأأأأادة 

بتضمينه ما ينز على التزاد الدولة الفاردة  8اياغة مشروع املادة 
  ضأأأأعبأأأا رتاد مجيأأأع  قأأأأوق ا نسأأأان الأأأأ  تنفبأأأ  علأأأأى شأأأخز 

ووجأأب املعاحأأدات امللزمأأة للدولأأة الفأأاردة أو ووجأأب للفأأرد،  أأواء 
وشأأأأأدد بعأأأأأض األعضأأأأأاء علأأأأأى أن بعأأأأأض يف  القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأر 

احلقأأأأأوق الأأأأأ  يبأأأأأدو أن املقأأأأأرر ادأأأأأاه ا أأأأأتبعد تفبيقهأأأأأا جيأأأأأب أن 
 يف  دود ا محان  ُتضَمن أيضاً 

ميحن أن تعاد  8وورد ادرتاا   ر مؤداو أن مشروع املادة  -112
مأأأا يشأأأأ إىل أن الشأأأخز املفأأأرود أو الشأأأخز  اأأأياغته لتضأأأمينه

اجلار  طردو له احل  يف أن ارتد  قودأه األ ا أية، ال  أيما تلأك 
اال تعاضأأة عأأن ا شأأارة إىل  وادأأرُتا أيضأاً واد  الأواردة يف مشأأاريع املأأ
الأأأأ  هلأأأأا اأأأألة  ااأأأأة بقاممأأأأة مأأأأوجزة بأأأأاحلقوق احلقأأأوق األ ا أأأأية 

" يشأأأ إىل  قأأأوق  أأأاللعأأدد ا "لأأأ بسأأياق الفأأرد، أو إدراج بنأأأد 
 .ملشاريع مواد بعينها ا نسان ال  ليست موضوعاً 

 8وأُعأأأرب عأأأن رأ  مأأأؤداو أن ا شأأأارة يف مشأأأروع املأأأادة  -113
 حامأأأاً  إىل الشأأأخز املفأأأرود أو الشأأأخز اجلأأأار  طأأأردو تُِقأأأيم متييأأأزاً 

بالتأايل إعأادة    وينبغأي يف مشأاريع املأواد األ أر  ينبغي إيرادو أيضأاً 
لألشأخاه املفأرودين  ن مشروع املادة وأا جيعلأه شأامالً اياغة عنوا

ومأأأع ذلأأأك، لأأأو ظ  أأأواء  واألشأأأخاه اجلأأأار  طأأأردحم علأأأى  أأأد 
 ما  أن عبارة "اجلار  طردو" غامضة نوعاً  أيضاً 
لأأبعض األعضأأاء، ميحأأن النظأأر يف إدراج إشأأارة إىل  ووفقأأاً  -114

إمحانية فرض ديود على  قوق ا نسان يف  أياق الفأرد، علأى أن 
أأد أن حأأ و القيأأود  يوضأأح أن حأأ و القيأأود ختضأأع لعأأدة شأأروط  وُأكرب

جيأأب أن تىلأأرض بأأنز القأأانون وأن تحأأون موافقأأة للمعاحأأدات الأأ  
وعأأأأالوة علأأأأى  انضأأأأمت إليهأأأأا الدولأأأأة الفأأأأاردة أو للقأأأأانون العأأأأريف 

ذلأأأك، جيأأأب أن ختضأأأع حأأأ و القيأأأود ملتأأألحة مشأأأروعة وأن تحأأأون 
 .ت ا جراميةمتنا بة وأن يُتقيد فيها ببعض الضمانا

اجلار  طردو  الشخزااللتزاد اماية     -9مشروع املادة 
 يف احلياة

  وارتف  بعض األعضاء 9أيد عدة أعضاء مشروع املادة  -115
جيأأب أن تعأأزَّا وأأا يف أأ   2مأع ذلأأك أن احلمايأأة الأأ  توفرحأأا الىلقأأرة 

يف احلسأأبان االجتأأاو الواضأأح  أأو إلغأأاء عقوبأأة ا عأأداد، وحأأو اجتأأاو 
وذُكأأرت مال ظأأة مؤداحأأا أن ا شأأارة إىل  يتجأأاوا ا طأأار األورويب 

"الدولأأة الأأ  ألغأأت عقوبأأة ا عأأداد" غأأأ واضأأحة، وجيأأدر احلأأديث 
عأأن الأأدول الأأ  ال توجأأد فيهأأا حأأ و العقوبأأة أو ليسأأت مفبقأأة فيهأأا 

وادرُتا     التيغة ال  اد من نفاق حأ و الىلقأرة الوادع  احم 
 ألغأت عقوبأة ا عأداد، أو إعأادة اأياغة وتقترحا علأى الأدول الأ 

ايأأأث ال اظأأأر طأأأرد شأأأخز حمحأأأود عليأأأه با عأأأداد إىل  2الىلقأأأرة 
طرد شخز إىل  دولة ميحن أن يعدد فيها فحسب وإنا اظر أيضاً 
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ويف وجهأأة نظأأر أ أأر ، د  دولأأة ميحأأن أن حيحأأم عليأأه فيهأأا با عأأدا
، 2لىلقأرة اعُترب أن من التعب تو يع احلماية املنتوه عليها يف ا
  وال  تندرج أااًل يف إطار التفوير التدرجيي للقانون الدويل

واعتأأأرب بعأأأض األعضأأأاء أن مأأأن الضأأأرور  ايأأأادة توضأأأيح  -116
ال  ميحن فيها اعتبار "ضمان" عدد تنىلي   حأم ا عأداد   الظرو 
و  ار  ،الضمانح ا وا جراءات املمحنة للتحق  من ا رتاد  اً،كافي

  ا التوضيح إذا لزد األمر يف التعلي انتهاكه، وإدراج ح 

 9عن ذلك، ادرُتا توضيح مد  تعل  مشروع املادة  وفضالً  -117
  بالفرد و/أو التسليم، وإدراج ح ا التوضيح إذا لزد األمر يف التعلي 

االلتأأأأأأزاد بأأأأأأا رتاد كرامأأأأأأة الشأأأأأأخز  -10مشروع املادة 
 اجلار  طردو

الأأ   ديأأل عنأأه و ، 10أيأأد بعأأض األعضأأاء مشأأروع املأأادة  -118
يل  إنأأأأه يشأأأأحل مسأأأأامهة حامأأأأة يف التفأأأأوير التأأأأدرجيي للقأأأأانون الأأأأدو 

الأ  تتنأاول علأى وجأه  2علأى الىلقأرة فقأط ذلك ا بقأاء  معوادرُتا 
 .التحديد مسفلة ا رتاد الحرامة يف  ياق الفرد

ومل يؤيأأأأأد أعضأأأأأاء   أأأأأرون إدراج مشأأأأأروع مأأأأأادة خمتأأأأأز  -119
ديأأأأأل إن حأأأأأ و املسأأأأأفلة و دو  ال أأأأأرتاد كرامأأأأأة الشأأأأأخز اجلأأأأأار  طأأأأأر 

وإضافة إىل ذلأك، رأ  عأدد الفرد  إشحالية  إىل  د بعيدتتجاوا 
مأأأن األعضأأأاء أن كرامأأأة ا نسأأأان تشأأأحل أ أأأاس  قأأأوق ا نسأأأان 

كمأأا ُ أألط الضأأوء علأأى عأأدد  قأأاً منىلتأأاًل   بتأأىلة عامأأة وليسأأت 
وضأأأأوا مىلهأأأأود "الحرامأأأأة"، وأُعأأأأرب عأأأأن عأأأأدد التأأأأيقن مأأأأن معنأأأأاو 

عضأاء إدراج إشأارة إىل كرامأة ا نسأان يف وادرتا بعض األنوين  القا
 .الديباجة أو يف أ حاد أ ر  من مشاريع املواد

االلتزاد اماية الشأخز اجلأار  طأردو مأن  -11مشروع املادة 
التعأأأأأأأ يب وغأأأأأأأأو مأأأأأأأن ضأأأأأأأروب املعاملأأأأأأأة 

 املهينةالقا ية أو الالإنسانية أو 

أيأأد عأأدة أعضأأاء إدراج مشأأروع مأأادة يأأنز علأأى واجأأب  -120
الشأأأأخز اجلأأأأار  طأأأأردو مأأأأن التعأأأأ يب وغأأأأأو مأأأأن ضأأأأروب  محايأأأأة

ومأأع ذلأأك، أُعأأرب عأأن املهينأأة  املعاملأأة القا أأية أو الالإنسأأانية أو 
 الأأ  ال تأأرتبط وسأأفلة الفأأرد 1رأ  مأأؤداو أنأأه جيأأدر  أأ   الىلقأأرة 

وإضأأأافة إىل ذلأأأك، رأ  بعأأأض األعضأأأاء أن التحديأأأد  علأأأى وجأأأه 
 .قا ية" ال لزود لهال" نعت

عن األ ف لحون املقرر اداه مل يضع يف االعتبار وأُعرب  -121
األ ا أأأي رومأأأا ( مأأأن نظأأأاد ح)(2)7تعريأأأف التعأأأ يب الأأأوارد يف املأأأادة 

الفابع أو الدافع  مل يتفرق إىل مسفلةال   و للمححمة اجلنامية الدولية، 
ودأد ادأرُتا إدراج إشأارة إىل  الرمسي أو غأ الرمسأي للتتأرفات املقتأودة 

تو أيع نفأاق مشأروع حأ و املأادة  وادرُتا أيضأاً التعلي    ح ا التعريف يف

حون فيها يليشمل احلاالت ال   -منه  2وليس فقط الىلقرة  -بفكمله 
عأأن  اً الالإنسأانية أو املهينأأة اأادر  التعأ يب أو املعاملأأة القا أية أو  فأر

   ةاااد بتىلتهمأشخاه يتترفون 
جأأأأأأأأأه علأأأأأأأأأى و  تتنأأأأأأأأأاول، الأأأأأأأأأ  3وفيمأأأأأأأأأا يتعلأأأأأأأأأ  بأأأأأأأأأالىلقرة  -122

 السأأأواب  القضأأأاميةمثأأأل حأأأ و احلأأأاالت، ادأأأرُتا، يف ضأأأوء  التحديأأأد
للمححمأأة األوروبيأأة حلقأأوق ا نسأأان، دتأأر نفادهأأا علأأى احلأأاالت 
الأأأأأأ  تحأأأأأأون فيهأأأأأأا  أأأأأألفات دولأأأأأأة الوجهأأأأأأة عأأأأأأاجزة عأأأأأأن تىلأأأأأأاد  

عأرب عأن وجهأة وأُ   (849)القامم من  الل توفأ محايأة كافيأة ادفر
ألن األفعال التادرة  3نظر أ ر  مؤداحا أنه ينبغي     الىلقرة 
ال تنأأأأدرج ضأأأأمن تعريأأأأف عأأأأن جهأأأأات تتتأأأأر  بتأأأأىلتها ادااأأأأة 

التعأأأأأأأ يب بأأأأأأأأاملعل الأأأأأأأأوارد يف اتىلاديأأأأأأأة مناحضأأأأأأأأة التعأأأأأأأأ يب وغأأأأأأأأأو 
ضأأأروب املعاملأأأة أو العقوبأأأة القا أأأية أو الالإنسأأأانية أو املهينأأأة  مأأأن

، أو اتىلاديأأأأأأة البلأأأأأأدان 1984ل/ديسأأأأأأمرب كأأأأأأانون األو   10املؤر أأأأأأة 
 كأأأأانون األول/  9األمريحيأأأأة ملنأأأأع التعأأأأ يب واملعادبأأأأة عليأأأأه املؤر أأأأة 

  1985ديسمرب 
اء أن اأ   مأن الىلقأرة األوىل عبأارة أوادرتا بعض األعض -123

"دا ل إدليمهأا" أو أن تحمَّأل بإشأارة إىل األدأاليم أو األمأاكن الأ  
وادأأأأرُتا إدراج إشأأأأارة إىل الفأأأأاردة   ختضأأأأع لواليأأأأة أو  أأأأيفرة الدولأأأأة

 الوادعة ات اال تالل األجنب  األداليم
وفيما يتعل  خبفر التعأرض للتعأ يب أو لسأوء املعاملأة يف  -124

 "ادفأأأأر اجلسأأأأيم"دولأأأأة الوجهأأأأة، رأ  بعأأأأض األعضأأأأاء أن مىلهأأأأود 
للغاية وأنه جيدر اال تعاضة  متشدداً  يضع معياراً  2يف الىلقرة  الوارد

 السأأأأأأأواب  القضأأأأأأأاميةقيقأأأأأأأي" املحأأأأأأأرس يف احلفأأأأأأأر ادود "عنأأأأأأأه وىلهأأأأأأأ
إىل التعليأ  العأاد وأشأ أيضأاً  للمححمة األوروبية حلقوق ا نسان 

للجنأة املعنيأة اقأوق ا نسأان الأ   يأنز علأى أن الأدول  20ردم 
جيب "األطرا  يف العهد الدويل اداه باحلقوق املدنية والسيا ية 

لتعأأأأأ يب أو املعاملأأأأأة أو العقوبأأأأأة أال تعأأأأأرض األفأأأأأراد دفأأأأأر ا]   [ 
إىل بلأأد   أأر عأأن  لأأد  رجأأوعهمالقا أأية أو الالإنسأأانية أو املهينأأة 

تو أأيع نفأأاق  وادأأرُتا أيضأأاً   (850)الأأرد"طريأأ  التسأأليم أو الفأأرد أو 
ح و احلماية لتشمل  فر انتهأاك  قأوق أ أر ، وأا فيهأا احلأ  يف 

وإضأأأأافة إىل ذلأأأأأك، ادأأأأرُتا تضأأأأأمني الأأأأنز شأأأأأرط عادلأأأأأة  حماكمأأأأة 
مأأأأن دولأأأأة الوجهأأأأة بأأأأفال يتعأأأأرض الشأأأأخز ضأأأأمان احلتأأأأول علأأأأى 

 .املفرود للتع يب أو لسوء املعاملة

__________ 

 H.L.R. v. France, Application no. 24573/94, Judgementانظر  (849)

(merits) of 29 April 1997, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, p. 745, at p. 758, 

para. 40  
الو أأأأأام  الرمسيأأأأأة للجمعيأأأأأة تقريأأأأأر اللجنأأأأأة املعنيأأأأأة اقأأأأأوق ا نسأأأأأان،  (850)

املرفأأأأأأأ  (، A/47/40) 40العامأأأأأأأة، الأأأأأأأدورة السأأأأأأأابعة واألربعأأأأأأأون، امللحأأأأأأأ  ردأأأأأأأم 
  9ألف، الىلقرة -السادس
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ما يؤكأد مأن عليه وادرُتا تضمني مشروع املادة أو التعلي   -125
التعأأ يب وغأأأو مأأن ضأأروب  أأوء   ظأأرجديأأد أنأأه ال جيأأوا تعليأأ  

املعاملأأة يف  أأاالت الفأأوارئ، مثأأل النزاعأأات املسأألحة أو الحأأوارث 
الفبيعيأأة أو الظأأرو  الأأ  هتأأدد أمأأن الدولأأة، وأن حأأ ا احلظأأر جيأأب 

  أن يُرجَّح على أ  تشريع وطر خمالف

 احلالة احملددة حلماية الفىلل اجلار  طردو -12مشروع املادة 
  لحأأن ادرُت أأت إعأأادة 12مشأأروع املأأادة  عأأدة أعضأأاء أيأأد -126

اجلأار  طأردو جيأب  القااأراياغة حأ ا الأنز لتضأمينه مأا مأؤداو أن 
وذُكر أنه جيدر ل  لوضعه القانوين كفىل أن يعامل وُتحىلل محايته وفقاً 

ايأأأادة توضأأأأيح معأأأل ومضأأأأمون احلمايأأأة ادااأأأأة الأأأ  جيأأأأب كىلالتهأأأأا 
وادرُتا إضافة إشارة إىل "الضعف الشأديد" اجلار  طردحم  لألطىلال 

لألطىلال كما أبراته احملحمة األوروبية حلقوق ا نسأان يف  حمهأا يف 
وإضأافة   (851)بلجيحا ضدوكانيحي ميتونغا  اماييح موبيالنزيالدضية 

إىل ذلأأك، ادأأرُتا تضأأمني الأأنز مأأا مأأؤداو أنأأه جيأأب تغليأأب املتأأاحل 
 فيهأا    يحأون طىلأل طرفأاً الىلضلى للفىلل يف مجيأع  أاالت الفأرد الأ

لحأأي تأأنز علأأى أن  2ودُأأّدد ادأأرتاا يأأدعو إىل إعأأادة اأأياغة الىلقأأرة 
املتأأألحة الىلضأأألى للفىلأأأل دأأأد تسأأأتدعي، يف بعأأأض احلأأأاالت، فتأأأله 

 .عن البالغني  الل اال تجاا رحن الفرد

وضأأع محايأأة حمأأددة لىل أأأات  وادأأرتا بعأأض األعضأأاء أيضأأاً  -127
ار السأأأأن واألشأأأأخاه أ أأأأر  مأأأأن األشأأأأخاه الضأأأأعىلاء، مثأأأأل كبأأأأ

وأن والنسأأأأاء، ال  أأأأيما النسأأأأاء احلوامأأأأل،  أو عقليأأأأاً  املعأأأأودني بأأأأدنياً 
 ا تدعى األمر مشروع مادة مستقلة إن  يف ُتدرَج

االلتزاد بأا رتاد احلأ  يف احليأاة ادااأة ويف  -13مشروع املادة 
 احلياة األ رية

أيد عدد من األعضاء إدراج مشروع مادة خمتز للحأ   -128
يف احليأأأاة ادااأأأة واحليأأأاة األ أأأرية،  يأأأث ُشأأأدربد علأأأى أمهيتهمأأأا يف 

وجأأأاء يف وجهأأأة نظأأأر أ أأأر  أنأأأه ال جيأأأدر ختتأأأيز الفأأأرد   أأأياق 
   حم حمدد هل ا احل ، ألن نفاده يتجاوا إشحالية الفرد 

تأأأيغة احلاليأأأة يف ال 2و 1وادأأأرُتا أن يأأأدرج بأأأني الىلقأأأرتني  -129
فقرة جديدة تنز على أن الدولة جيب أن تف   يف االعتبأار، دبأل 
طأأرد أ  أجنأأب، الأأروابط األ أأرية الأأ  تربفأأه بفشأأخاه مقيمأأني يف 

ومأأأأع ذلأأأأك، م  إدلأأأأيم الدولأأأأة الفأأأأاردة ومأأأأدة إدامتأأأأه يف حأأأأ ا ا دلأأأأي
محىلولأة إال  ليسأتلو ظ أن محايأة احليأاة األ أرية يف  أياق الفأرد 

أن  تىلاديأأأأأة األوروبيأأأأأة حلقأأأأوق ا نسأأأأأان، ولأأأأأو ظ أيضأأأأأاً اال وقتضأأأأى
__________ 

(851) Case of Mubilanzila Mayeka and Keniki Mitunga v. Belgium, 

Application no.13178/03, Judgement of 12 October 2006, European 

Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2006-XI, 

para. 103.  

حلقأأأوق ا نسأأأان تضأأأمنت للمححمأأأة األوروبيأأأة  السأأأواب  القضأأأامية
   تىلسأاً تقييدياً لتلك احلماية

وادأأأرتا تضأأأأمني التعليأأأأ  مأأأأا يوضأأأأح   أأأأار احلأأأأ  يف احليأأأأاة  -130
ذُكأأأأر أنأأأأه مأأأأن  ،ويف وجهأأأأة نظأأأأر أ أأأأر  ادااأأأأة يف  أأأأياق الفأأأأرد 

ا شأأأأأأارة إىل احليأأأأأأاة  13مأأأأأأن مشأأأأأأروع املأأأأأأادة األفضأأأأأأل أن اأأأأأأ   
 ال  ليست بالضرورة ذات الة مباشرة بإشحالية الفرد و ادااة، 

وا ع أكثر مأن  2واعترب بعض األعضاء أن نفاق الىلقرة  -131
ألنأأأه يعأأأرت  با أأأتثناءات يف احلأأأاالت "املنتأأأوه عليهأأأا يف  الأأأالاد

 يف عليهأا املنتأوهوارتفوا أن إدراج إشارة إىل احلأاالت " ،القانون"
أن معيأأار "التأأواان  وذُكأأر أيضأأاً  أ أألم  يأأاراً يبأأدو  "القأأانون الأأدويل

 " معيار اعب التفبي  العادل

 االلتزاد بعدد التمييز -14مشروع املادة 
  لحن أُعرب عن رأ  14أيد عدة أعضاء مشروع املادة  -132

، ألن عدد التمييزب لاللتزادمؤداو أنه ال جيدر ختتيز مشروع مادة 
  نفاده يتجاوا إىل  د بعيد إشحالية الفرد 

إىل الفأأأأابع العأأأاد ملبأأأأدأ عأأأدد التمييأأأأز، ارتأأأف  بعأأأأض  ونظأأأراً  -133
إىل بدايأأأأأأة الىلتأأأأأأل  14األعضأأأأأأاء أنأأأأأأه جيأأأأأأدر نقأأأأأأل مشأأأأأأروع املأأأأأأادة 

املختز ملسفلة ا رتاد  قوق ا نسان، على أن يدرج بعد مشأروع 
 ""داعأأأأأأدة ب 14املأأأأأأادة   وادأأأأأأرُتا أن يعنأأأأأأون مشأأأأأأروع مأأأأأأثالً  8املأأأأأأادة 

  من "االلتزاد" بعدد التمييز مبدأ" عدد التمييز، بدالً " أو

ورأ  بعأأض األعضأأاء أن عأأدد التمييأأز بأأني األجانأأب حأأو  -134
الفأأأأرد  سأأأأياق و أأأأدو اجلانأأأأب الأأأأ   ميحأأأأن اعتبأأأأارو و يأأأأ  التأأأألة ب

مؤداحأأا أنأأه جيأأدر تضأأمني الأأنز مأأا أ أأر  وأُعأأرب عأأن وجهأأة نظأأر 
ى متييأأأز األجنأأأب عأأأن بقيأأأة  أأأحان الدولأأأة حيظأأأر أ  طأأأرد يقأأأود علأأأ

عأدد التمييأز  مبأدأ وأعأرب عأن شأحوك  أول مأد  وجأود اردة  الف
 وذُكأأر أيضأأاً حمأأددة  مسأأتقل وغأأأ مأأرتبط بأأالتمتع اقأأوق  ىلهأأودكم

أن بعأض احلأاالت دأأد تنفأو  علأى أ أأباب مشأروعة  دامأة فأأوارق 
بأأني خمتلأأف ف أأات األجانأأب فيمأأا يتعلأأ  بأأالفرد، كأأفن يحأأون ذلأأك 

بأأأأأني مأأأأأواطر الأأأأأدول األعضأأأأاء أو غأأأأأأ األعضأأأأأاء يف االاأأأأأاد  ثالً مأأأأ
  األورويب، أو يف إطار اتىلادات إعادة القبول 

وادأأرتا أعضأأاء عأأدة تو أأيع داممأأة أ أأس التمييأأز احملظأأورة  -135
  اجلنسي  امليللتشمل، على وجه ادتوه، السن وا عادة و 

 لمقرر اداهاملال ظات ادتامية ل -3
أوضأأح املقأأرر ادأأاه أن اهلأأد  مأأن تقريأأرو ادأأامس حأأو  -136
ال  جيب أن تضمن الدول  بعض  قوق ا نسان األ ا ية اديد

بأأأا رتاد  ا  أأأاللا رتامهأأأا يف  أأأياق طأأأرد األجانأأأب، وذلأأأك دون 
 . قوق ا نسان بتىلة عامة
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ينبغأأأأأأي أن يىلهأأأأأأم مأأأأأأن حأأأأأأ ا  8ودأأأأأأال إن مشأأأأأأروع املأأأأأأادة  -137
بل "احلقوق األ ا ية"،   فحسب إىلال يشأهو مشروع فاملنظور، 

التأزاد الأدول بأا رتاد احلقأوق األ أر  الأ  "يقتضأي يشأ أيضأاً إىل 
هلأأأا"  ادأأأاه ]للشأأأخز املفأأأرود أو اجلأأأار  طأأأردو[ إعما [الوضأأأع]

ودأأال املقأأأرر ادأأاه إنأأأه ال يعأأأرتض مأأع ذلأأأك علأأى تو أأأيع اأأأياغة 
علأى  مشروع ح و املأادة لإلشأارة إىل  قأوق ا نسأان بتأىلة عامأة،

مشأأاريع مأأواد أ أأر  لأأبعض احلقأأوق الأأ  ال بأأد  أن ختتأأز ال قأأاً 
يف مضموهنا  ُوضربحمن ا رتامها بتىلة  ااة يف  ياق الفرد وال  

  السواب  القضامية

وأوضأأح املقأأرر ادأأاه أن مسأأفلة عقوبأأة ا عأأداد ال تأأزال  -138
مثأأار جأأدل، علأأى الأأرغم مأأن االجتأأاو  أأو إلغامهأأا يف بعأأض املنأأاط  

ل ا يبدو من التعب تو يع نفاق احلمايأة إىل أبعأد حتأا  عامل من ال
   9من املادة  2حو منتوه عليه يف الىلقرة 

 10باال تىلاك وشأروع املأادة  وأبد  املقرر اداه تشبثاً  -139
نز علأى شأرط ا أرتاد كرامأة الشأخز اجلأار  طأردو،  أ  ي ال  

احلأ  يف ودأال إن احلحأم  وإن تفلب ذلك تغيأ محان إدراج حأ ا 
الحرامة، ال   ُكّرس يف العديد من التحوك الدوليأة واالجتهأادات 

، يتجأأأاوا بحثأأأ  ظأأأر املعاملأأة القا أأأية أو الالإنسأأأانية أو القضأأامية
ودال املقرر اداه إنه ال يعرتض مع ذلأك علأى اال تىلأاك املهينة  
  ال  تتعل  بالفرد على وجه التحديد و  ،فقط 2بالىلقرة 

مأأن  1وأضأأا  أن اهلأأد  مأأن ا شأأارة الأأواردة يف الىلقأأرة  -140
إىل إدليم الدولة الفاردة حو إجياد تباين بني ح و  11مشروع املادة 
تعلأأأأ  خبفأأأأر التعأأأأرض ت والأأأأ مأأأأن احلحأأأأم نىلسأأأأه،  2الىلقأأأأرة والىلقأأأأرة 

لحن يف ضوء املخاو  ة  للتع يب أو لسوء املعاملة يف دولة الوجه
دال املقرر اداه إنأه يوافأ  علأى  ال  أعرب عنها بعض األعضاء،

    عبارة "دا ل إدليمها" أو إضافة إشارة إىل األداليم اداضعة 
، الأأأأأ  تتعلأأأأأ  3أمأأأأأا فيمأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأالىلقرة الفأأأأاردة   لواليأأأأة الدولأأأأأة

مأأأن  باحلأأأاالت الأأأ  يحأأأون فيهأأأا  فأأأر التعأأأرض لسأأأوء املعاملأأأة  تيأأأاً 
 املقأأأرر ااأأأة، أعأأأرباد تهمأشأأأخاه أو جمموعأأأات يتتأأأرفون بتأأأىل

عأأن تفييأأدو الدأأرتاا دتأأر نفادهأأا علأأى احلأأاالت الأأ  تحأأون ادأأاه 
فيهأأا دولأأة الوجهأأة غأأأ دأأادرة علأأى تىلأأاد  حأأ ا ادفأأر مأأن  أأالل 

للمححمأة  ةالقضأامي السأواب إىل  توفأ محاية كافيأة، وذلأك ا أتناداً 
 .األوروبية حلقوق ا نسان

مني ووافأأأ  املقأأأرر ادأأأاه علأأأى االدأأأرتاا الأأأداعي إىل تضأأأ -141
إشأأأأارة إىل مىلهأأأأود "املتأأأأاحل الىلضأأأألى للفىلأأأأل"  12مشأأأأروع املأأأأادة 

 خمتلىلة  دضاميةاملحرس يف احوك دولية واجتهادات 

، دأأأأأال املقأأأأأرر ادأأأأأأاه 13وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  وشأأأأأروع املأأأأأأادة  -142
 يوافأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى  أأأأأأأأ   ا شأأأأأأأأارة إىل احليأأأأأأأأاة ادااأأأأأأأأة، نظأأأأأأأأراً  إنأأأأأأأأه
يأأأأأأأاة التأأأأأأأعوبات الأأأأأأأ  ميحأأأأأأأن أن تنأأأأأأأتج عأأأأأأأن التمييأأأأأأأز بأأأأأأأني احل إىل

إىل أن الغأأأأرض مأأأأن حأأأأ ا  واحليأأأأاة األ أأأأرية، وبأأأأالنظر أيضأأأأاً  ادااأأأأة
احلحأم حأو تسأليط الضأوء علأأى األمهيأة ادااأة الأ  يحتسأيها احلأأ  

وفيمأأأأا يتعلأأأأأ  الفأأأأأرد  يف ا أأأأرتاد احليأأأأأاة األ أأأأرية يف  أأأأأياق عمليأأأأة 
، دأال املقأرر ادأاه إنأه يعأي مال ظأات بعأض األعضأاء 2بالىلقرة 

 "احلأأأأاالت املنتأأأأوه عليهأأأأا يف القأأأأانون" ومىلادحأأأأا أن ا شأأأأارة إىل
االعأأرتا  للتشأأريعات الوطنيأأة اريأأة تتأأر  تنفأأو  علأأى ا تمأأال 

 أأأأأأأ   حأأأأأأأ و ا شأأأأأأأارة  أكأأأأأأأرب مأأأأأأأن الأأأأأأأالاد، وبالتأأأأأأأايل جيأأأأأأأدر إمأأأأأأأا
وأضأا  أنأه الأدويل  اال تعاضة عنها بإشارة إىل دواعد القأانون  أو

مأأا يأأربرو  " لأأهالعأأادليأأر  يف املقابأأل أن اال تىلأأاك وىلهأأود "التأأواان 
ألنأأأه يعحأأأس بتأأأورة مالممأأأة فحأأأرة أن با محأأأان فأأأرض ديأأأود علأأأى 
احلأأأ  يف احليأأأاة األ أأأأرية،  أأأ  يف  أأأياق الفأأأأرد، مأأأن أجأأأل محايأأأأة 

 بعض متاحل الدولة الفاردة 

، اعتأأرب املقأأرر ادأأاه أن 14وفيمأأا يتعلأأ  وشأأروع املأأادة  -143
ب اته حيظأر علأى الأدول  حناك، يف  ياق مسامل الفرد، مبدأ دامماً 

  التمييز بني األجانب 

وأعأأأأأرب املقأأأأأأرر ادأأأأأأاه عأأأأأن تفييأأأأأأدو الدرتا أأأأأأات بعأأأأأأض  -144
األعضأأأأأأأاء الداعيأأأأأأأة إىل تضأأأأأأأمني مشأأأأأأأاريع املأأأأأأأواد مأأأأأأأا يأأأأأأأنز علأأأأأأأى 

تأأأأأوفأ محايأأأأأة  ااأأأأأة، يف  أأأأأياق الفأأأأأرد، لأأأأأيس لألطىلأأأأأال  ضأأأأأرورة
 ولحأأأأأأن أيضأأأأأأاً  - 12مشأأأأأأروع املأأأأأأادة  وحأأأأأأو مأأأأأأا مت يف -فحسأأأأأأب 
املعأأأودني األشأأأخاه األشأأأخاه الضأأأعىلاء مثأأأل  أ أأأر  مأأأن لىل أأأات

 .النساء احلوامل أو

وفيمأا يتعلأأ  بأأاحل  يف حماكمأأة عادلأأة، دأأال املقأأرر ادأأاه  -145
ينأأأأأو  إدراجأأأأأه يف  حأأأأأم ا أأأأأتهاليل للىلتأأأأأل املختأأأأأز كأأأأأان إنأأأأأه  
الفأأأرد مأأأأن فتأأأول مشأأأأروع املفبقأأأأة يف  أأأاالت  ميأأأةلقواعأأأد ا جرال

الأأأ ين اعتأأأربوا أن حأأأأ ا  راء بعأأأض األعضأأأاء عأأأاد إىل لحنأأأه املأأأواد، 
مأأن إدراجأأه  أ ا أأياً  مانعأأاً  ومل يأأر، املوضأأوعياملبأأدأ مأأرتبط بالقأأانون 

عأأأأن احلمايأأأأة علأأأأى  أأأ  الفأأأأرد والناشأأأأ ة  تفبَّأأأأ القيأأأأود الأأأأ   ضأأأمن
 الدولية حلقوق ا نسان 

 اعتأأأرب املقأأأرر ادأأأاه أن إدراج داعأأأدة عامأأأة اظأأأر ،وأ أأأأاً  -146
اعرتاضأأات   ياتأأه مهأأددة دأأد يثأأأ اتحأأون فيهأأ دولأأةطأأرد شأأخز إىل 
يحأأأون وضأأأعهم  درج متييأأأز بأأأني األجانأأأب الأأأ ينمأأأن الأأأدول إذا مل يُأأأ

 دانوين  واألجانب ال ين يحون وضعهم غأ دانونياً 
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 الفصل اليابع
 األشخاص في حاالت الكوا ثحماية 

 مقدمة -للف
( أن 2007دأأررت اللجنأأة يف دورهتأأا التا أأعة وادمسأأني ) -147

تأأأأأأأدرج موضأأأأأأأأوع "محايأأأأأأأة األشأأأأأأأأخاه يف  أأأأأأأاالت الحأأأأأأأأوارث" يف 
 أو أأأبينا -عملهأأأا، ودامأأأت بتعيأأأني السأأأيد إدواردو فلنسأأأيا  برنأأأامج

مقأرراً  ااأأاً  ويف الأأدورة نىلسأأها، طلبأأت اللجنأأة إىل األمانأأة العامأأة 
أن تعأأّد درا أأة أ ا أأية عأأن املوضأأوع، تقتتأأر يف بأأادئ األمأأر علأأى 

  (852)الحوارث الفبيعية
(، كأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة 2008ويف الأأأدورة السأأأتني ) -148

الأ  ، والأ   دأاد فيأه بتتبأع الحيىليأة (853)التقرير األويل للمقرر اداه
تفأأورت هبأأا محايأأة األشأأخاه يف  أأاالت الحأأوارث، و أأدد متأأادر 
القوانني املتعلقأة باملوضأوع، وعأرض اجلهأود الأ   أب  بأ هلا مأن أجأل 
تأأأأدوين القأأأأأانون املتعلأأأأ  هبأأأأأ ا اجملأأأأال وتفأأأأأويرو  ور أأأأم التقريأأأأأر أيضأأأأأاً 
ادفأأأوط العريضأأأة ملختلأأأف جوانأأأب النفأأأاق العأأأاد للموضأأأوع بغأأأرض 

لقانونيأأة الرميسأأية الأأ  يتعأأني تغفيتهأأا، وتقأأدمي الودأأو  علأأى املسأأامل ا
ا أأأتنتاجات مبدميأأأة ال ختأأأل وأأأا  أأأتخلز إليأأأه املنادشأأأة الأأأ  يهأأأد  
التقريأأر إىل إ ارهتأأا دا أأل اللجنأأة  كأأ لك كأأان معروضأأاً علأأى اللجنأأة 

تركأأأز بتأأأىلة أ ا أأأية علأأأى الحأأأوارث  (854)مأأأ كرة مأأأن األمانأأأة العامأأأة
النتأأوه القانونيأأة القاممأأة الفبيعيأأة وتقأأدد حملأأة عامأأة عأأن التأأحوك و 

املفبقة على جمموعة مأن اجلوانأب املتعلقأة باتقأاء الحأوارث واملسأاعدة 
  الحوارثالغو ية، إىل جانب محاية األشخاه يف  االت 

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
كأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة يف الأأأدورة احلاليأأأة التقريأأأر الثأأأاين  -149

( الأ   يقأدد الأيالً لنفأاق املوضأوع مأن A/CN.4/615للمقرر ادأاه )
 يأأث اال تتأأاه املوضأأوعي واال تتأأاه الشختأأي واال تتأأاه 
الأأزمر، وتنأأاوالً للمسأأامل املتتأألة بتعريأأف "الحار أأة" ألغأأراض النظأأر يف 

__________ 

) وليأأأأة  2007ه  زيران/يونيأأأأ 1املعقأأأأودة يف  2929يف جلسأأأأتها  (852)
(  386؛ انظر ك لك الىلقأرة 375، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 2007

 ،2007كأأأأأانون األول/ديسأأأأأمرب   6املأأأأأؤر   62/66مأأأأأن القأأأأأرار  7ويف الىلقأأأأأرة 
أ اطأأت اجلمعيأأة العامأأة علمأأاً بقأأرار اللجنأأة إدراج موضأأوع "محايأأة األشأأخاه 

يف برنأأأامج دأأأد أدرج ملوضأأأوع ا كأأأانيف  أأأاالت الحأأأوارث" يف برنأأأامج عملهأأأا  و 
ا أأتناداً  (2006عمأأل اللجنأأة الفويأأل األجأأل أ نأأاء دورهتأأا الثامنأأة وادمسأأني )

يأأأأأأأأرد يف املرفأأأأأأأأ  الثالأأأأأأأأث بتقريأأأأأأأأر اللجنأأأأأأأأة إىل مقأأأأأأأأرتا أعدتأأأأأأأأه األمانأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة 
  (257، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 2006 ) ولية

  A/CN.4/598 الو يقة ،األول( ، اجمللد الثاين )اجلزء2008 ولية  (853)

)مستنسأأأخة؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع  Add.1-3و A/CN.4/590الو يقأأأة  (854)
 الشبحي للجنة، و ام  الدورة الستني( 

املوضأأوع، وكأأ لك درا أأة للواجأأب األ ا أأي املتعلأأ  بالتعأأاون  كأأ لك 
 2)النفأأاق( و 1ريع املأأواد اشأأتمل التقريأأر علأأى مقرت أأات تتتأأل وشأأا

)واجأأأب التعأأأاون(  وكأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة  3)تعريأأأف الحار أأأة( و
أيضاً م كرة األمانأة العامأة، إضأافة إىل ردود  فيأة مقّدمأة مأن محتأب 
األمم املتحدة لتنسي  الشأؤون ا نسأانية ومأن االاأاد الأدويل جلمعيأات 

األ أأ لة الأ  طر تهأأا التأليب األمحأر واهلأأالل األمحأر، وذلأأك رداً علأى 
  2008اللجنة على حاتني اهلي تني يف عاد 

 3015ونظرت اللجنأة يف التقريأر الثأاين يف جلسأاهتا مأن  -150
  2009متوا/يوليه  10إىل 6، املعقودة يف الىلرتة من 3019إىل 
، 2009متوا/يوليه  10، املعقودة يف 3019ويف اجللسة  -151

إىل جلنة التياغة،  3إىل  1د من دامت اللجنة بإ الة مشاريع املوا
 3إذا مل يتم التوال إىل اتىلاق بشفن مشروع املادة  على أ اس أنه

فمأأأن املمحأأأن أن يعأأأاد املشأأأروع إىل اللجنأأأة بحامأأأل حي تهأأأا هبأأأد  
 إنشاء فري  عامل ملنادشته 

، 2009متوا/يوليه  31، املعقودة يف 3029ويف اجللسة  -152
غة وأ اطأأأت علمأأأاً وشأأأاريع املأأأواد تلقأأأت اللجنأأأة تقريأأأر جلنأأأة التأأأيا

، بالتأأأيغة الأأأ  اعتمأأأدهتا جلنأأأة التأأأياغة بتأأأىلة مؤدتأأأة 5إىل  1 مأأأن
(A/CN.4/L.758 ) 

 عرض املقرر اداه لتقريرو الثاين -1
أوضأأأح املقأأأرر ادأأأاه أن تقريأأأرو الثأأأاين يهأأأد  إىل تقأأأدمي  -153

توجيهأأأأأات حمأأأأأددة يف  أأأأأياق متابعأأأأأة املسأأأأأامل املفرو أأأأأة يف تقريأأأأأرو 
  وأشأأأأأار إىل أن املنادشأأأأأات الأأأأأ  دارت دا أأأأأل اللجنأأأأأة (855)األويل

ودا أأأل اللجنأأأأة الساد أأأة يف العأأأأاد املاضأأأي دأأأأد تركأأأزت علأأأأى أربأأأأع 
مسأامل رميسية، حأي: )أ( الىلهم السليم ملسفلة "محايأة األشأخاه" 
يف  أأياق املوضأأوع ديأأد النظأأر؛ و)ب( مأأا إذا كانأأت أعمأأال اللجنأأة 

ل والتزاماهتا، أد تشمل تترفات ينبغي أن تقتتر على  قوق الدو 
جهأأأات فاعلأأأة أ أأأر ؛ و)ج( مرا أأأل الحار أأأة الأأأ  ينبغأأأي تناوهلأأأا؛ 
و)د( كيىليأة تعريأف "الحار أة"  وبا ضأافة إىل ذلأك، تباينأأت اآلراء 

 أيما  بشفن املبادئ ال  ينبغي أن تسأتند إليهأا أعمأال اللجنأة، وال
 حلماية مد  وجاحة املبدأ الناشئ املتعل  باملسؤولية عن ا

وأشار املقأرر ادأاه إىل أن العديأد مأن الأدول يف اللجنأة  -154
الساد أأأة دأأأد أبأأأدت تفييأأأدحا التبأأأأاع هنأأأج دأأأامم علأأأى احلقأأأأوق إااء 
املوضأأأأوع  وذكأأأأر أن اهلأأأأد  مأأأأن ذلأأأأك الأأأأنهج لأأأأيس إر أأأأاء نظأأأأاد 

__________ 

 أعالو  853انظر احلاشية  (855)
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ينأأأافس نظأأأاد  قأأأوق ا نسأأأان أو غأأأأو مأأأن الأأأنظم ذات التأأألة أو 
بأأأل إن اهلأأأد  حأأأو تأأأوفأ إطأأأار يبأأأدو وكفنأأأه يضأأأا  إليأأأه بأأأال داع  

ميحأأأأن علأأأأأى أ ا أأأأه تقيأأأأأيم مشأأأأأروعية جهأأأأود ا غا أأأأأة يف  أأأأأاالت 
الحأأوارث ومأأد  عا هأأا بنأأاًء علأأى مأأد  ا أأرتاد  قأأوق األطأأرا  
املتف رة ومحايتها والوفاء هبا  وأضأا  أن الأنهج القأامم علأى احلقأوق 
يف الودأأت نىلسأأه لأأيس هنجأأاً  تأأرياً، وإنأأا ينبغأأي اال رتشأأاد معأأه، 

ب االدتضاء، باعتبأارات أ أر ، مأن بينهأا ا تياجأات ضأحايا  س
 الحوارث  فاال تياجات واحلقوق وجهان لعملة وا دة 

وأشار املقرر اداه ك لك إىل أن اللجنة تتعامأل مأع نأوعني  -155
خمتلىلأأأني مأأأن العالدأأأات، مهأأأا: العالدأأأات فيمأأأا بأأأني الأأأدول، وعالدأأأات 

الىلارق املىلاحيمي يو ي  الدول باألشخاه املتضررين  وأوضح أن ح ا
بوجأأوب اتبأأاع هنأأج يف املنادشأأة يتأأفلف مأأن مأأر لتني، جيأأر  فيأأه الرتكيأأز 
أوالً على  قوق الأدول والتزاماهتأا بعضأها جتأاو الأبعض اآل أر، مث علأى 

  قوق والتزامات الدول جتاو األشخاه املتضررين 
يهد  إىل اديد نفأاق  (856)1وأشار إىل أن مشروع املادة  -156
وع عن طري  إبقاء الرتكيز بتىلة رميسية على أعمال الأدول وعلأى املشر 

   الحأأأوارثدأأأدرهتا علأأأى كىلالأأأة إعمأأأال  قأأأوق األشأأأخاه يف  أأأاالت 
كأأأأ لك يتبأأأأني مأأأأن ذلأأأأك التعريأأأأف أن إبأأأأداء املراعأأأأاة الحافيأأأأة حلقأأأأوق 
األشأأأخاه املتضأأأررين يف  أأأياق اجلهأأأود املب ولأأأة لال أأأتجابة للحأأأوارث 

عي إىل تلبيأة ا تياجأاهتم يف مواجهأة مثأل أمر ال ميحن اقيقه دون السأ
مجيع مرا ل الحار أة" علأى أن حمأط  ح و األ داث  وتشّدد عبارة "يف

الرتكيأأأز الرميسأأأي يف حأأأ ا املشأأأروع حأأأو اال أأأتجابة للحأأأوارث وا نعأأأا  
، دون املتأأأادرة علأأى إمحأأأان القيأأاد يف مر لأأأة ناملبحأأراوإعأأادة التفحيأأأل 

تخىليف من األ ر يف مر لة مأا دبأل ال قة بالنظر يف مسفلة التفحب وال
الحار أأة  أمأأا فيمأأا يتعلأأ  وىلهأأود "املسأأؤولية عأأن احلمايأأة"، ففشأأار املقأأرر 

بشأأأفن تنىليأأأ   2009ادأأأاه إىل تقريأأأر األمأأأني العأأأاد التأأأادر يف عأأأاد 
املسؤولية عن احلماية، والأ   أوضأح أن املىلهأود ال ينفبأ  علأى مسأفلة 

  (857)اال تجابة للحوارث
، دأأأأدد املقأأأأرر (858)2 أأأأه املتعلأأأأ  وشأأأأروع املأأأأادة ويف مقرت  -157

اتىلاديأأة تأأامبأ املتعلقأأة  ادأأاه تعريىلأأاً ملتأأفلح "الحار أأة" يسأأتند إىل
__________ 

 :1فيما يلي نز مشروع املادة  (856)
 النفاق" 
"تنفبأأ  مشأأاريع املأأواد حأأأ و علأأى محايأأة األشأأأخاه يف  

 قأأوق األشأأخاه   أأاالت الحأأوارث، لحأأي تحىلأأل الأأدول إعمأأال
يف  أأأياق  أأأدث مأأأن ذلأأأك القبيأأأل، عأأأن طريأأأ  اال أأأتجابة بتأأأورة  

 كافية وفعالة ال تياجاهتم يف مجيع مرا ل الحار ة" 

 )ب( 10، الىلقرة A/63/677الو يقة  (857)

 : 2فيما يلي نز مشروع املادة  (858)

 الحار ة تعريف" 
 دوث  لل  فأ يف  أ ‘ الحار ة‘"يقتد وتفلح  

ناء النأأأأزاع املسأأأألح، حتأأأأا يتسأأأأبب يف ودأأأأوع شأأأأؤون جمتمأأأأع مأأأأا، با أأأأتث
  سامر بشرية أو مادية أو بي ية حامة ووا عة النفاق" 

بتقأدمي مأوارد االتتأاالت السألحية والال ألحية للحأد مأن الحأوارث 
الأأأأأ  اتبعأأأأأت الأأأأأنهج املتمثأأأأأل يف  1998ولعمليأأأأأات ا غا أأأأأة لعأأأأأاد 

[ يف  يأأأأاة جمتمأأأع مأأأأا" تعريأأأف "الحار أأأأة" بواأأأىلها "] لأأأأاًل  فأأأأاً 
(  غأأأ أن املقأأرر ادأأاه دأد ا أأتثل النأأزاع املسأألح مأأن 6-1)املأادة 

مقرت ه، وذلك  ىلا أاً علأى و أدة القأانون ا نسأاين الأدويل الأ   
يأأأوفر جمموعأأأة شأأأاملة مأأأن القواعأأأد الأأأ  تنفبأأأ  علأأأى تلأأأك احلالأأأة  
فضأأأاًل عأأأن ذلأأأك، و الفأأأاً ملأأأا تأأأنز عليأأأه اتىلاديأأأة تأأأامبأ، يشأأأرتط 

عريف املقرتا  دوث ضرر فعلي، من أجل دتر نفأاق املشأروع الت
علأأى احلأأاالت الأأ  تسأأتدعي فعأأاًل محايأأة األشأأخاه  ودأأد ُ أأ   
مأأأن التعريأأأف املقأأأرتا أيضأأأاً أ  شأأأرط يتعلأأأ  بتأأأوافر عالدأأأة  أأأببية، 
بالنظر إىل أن الحار ة ميحن أن تنتج بىلعل أ  جمموعة من العناار 

ن انع ا نسأان أو  أال  ذلأك   تقريباً،  واًء كانت طبيعية أو م
كمأأأأا أن التعريأأأأف الأأأأوارد يف مشأأأأأروع املأأأأادة ال يشأأأأرتط أن "تىلأأأأأوق 
الحار ة ددرة اجملتمأع علأى اال أتجابة"، األمأر الأ   كأان مأن شأفنه 

 أن حيول بؤرة الرتكيز يف ح ا املوضوع بعيداً عن ضحايا الحار ة 
 تفكيأأأأأد الواجأأأأأب القأأأأأانوين (859)3وأعأأأأأاد مشأأأأأروع املأأأأأادة  -158

الأأدويل الوادأأع علأأى عأأات  الأأدول بالتعأأاون بعضأأها مأأع بعأأض، كمأأا 
نأأز علأأى التعأأاون، يف الظأأرو  املنا أأبة، مأأع اجلهأأات الىلاعلأأة مأأن 
غأأأأ الأأأدول  ودأأأد ُأشأأأأ إىل أن التعأأأاون مبأأأدأ أ ا أأأي مأأأن مبأأأادئ 
القأأأأانون الأأأأدويل، مت تحريسأأأأه يف ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة ويف إعأأأأالن 

قة بالعالدات الودية والتعاون بني الدول مبادئ القانون الدويل املتعل
  كأ لك أكأدت اجلمعيأة العامأة مأن (860)وفقاً مليثاق األمم املتحأدة

جديد أمهية التعاون الدويل يف  ياق اال تجابة حلاالت الحوارث، 
كانون   11املؤر   63/141منا بات كان   رحا القرار  وذلك يف

يأد مأن التأحوك ، كمأا مت االعأرتا  يف العد2008األول/ديسمرب 
الدوليأأة بفمهيأأة التعأأاون والتنسأأي  علأأى التأأعيدين ا دليمأأي والعأأاملي 
يف  ياق أنشفة احلد من املخاطر وا غا ة  وأشارت األمانة العامة 
يف مأأأ كرة اأأأادرة عنهأأأا إىل أن التعأأأاون "مبأأأدأ ال غأأأل عنأأأه  عأأأاا 

  وكأأأأأأان حأأأأأأ ا املبأأأأأأدأ أيضأأأأأأاً موضأأأأأأوعاً لعأأأأأأدد (861)أعمأأأأأال ا غا أأأأأأة"
__________ 

 : 3فيما يلي نّز مشروع املادة  (859)

 التعاون واجب" 
"ألغراض مشاريع املواد ح و، تتعأاون الأدول فيمأا بينهأا  

 وتتعاون،  سب االدتضاء، مع:
األمأأأأأم  أأأأأيما  املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة املختتأأأأأة، وال )أ( 

 املتحدة؛
االاأأأأاد الأأأأدويل جلمعيأأأأات التأأأأليب األمحأأأأر  )ب( 

 واهلالل األمحر؛
 اجملتمع املدين"  )ج( 

 والتعأأأاون الوديأأأة بالعالدأأأات املتعلقأأأة الأأأدويل القأأأانون مبأأأادئ إعأأأالن (860)
( 25-)د2625، دأأرار اجلمعيأأة العامأأأة املتحأأدة األمأأأم مليثأأاق وفقأأاً  الأأدول بأأني

  1970تشرين األول/أكتوبر  24املؤر  

  18أعالو(، الىلقرة  854)انظر احلاشية  Add.1-3و A/CN.4/590الو يقة  (861)
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اريع املواد ال  أعدهتا اللجنة بشفن مواضأيع خمتلىلأة  كأ لك مش من
أشأأار املقأأرر ادأأاه إىل أن مثأأة مبأأادئ أ أأر  ذات اأألة باملوضأأوع 
تستح  أيضاً الأنز عليهأا مأن جديأد، و أتحون موضأوعاً ملشأاريع 

 يما فيما يتعل  بتوفأ املساعدة  مواد تقرتا يف التقارير التالية، وال
 الحوارث  و بل الواول يف  االت

 موجز للمنادشة -2
 النفاق -1 املادة مشروع )أ(

 اتباع هنج دامم على احلقوق أو على اال تياجات إااء املوضوع
أعرب البعض عن تفييدو للنهج القأامم علأى احلقأوق باعتبأارو  -159

نقفأأة انفأأالق للتعامأأل مأأع املوضأأوع ديأأد النظأأر  واعتُأأرب أن  ليأأة محايأأة 
 قأأأأوق ا نسأأأأان تأأأأوفر احلمايأأأأة املثلأأأأى الالامأأأأة للتخىليأأأأف مأأأأن معانأأأأاة 
الضأأأحايا  وأُشأأأأ إىل أن الأأأنهج القأأأامم علأأأى احلقأأأوق ينبغأأأي أن يراعأأأي 

وأأأا يف ذلأأأك، وعلأأأى وجأأأه ادتأأأوه، احلقأأأوق  مجيأأأع ف أأأات احلقأأأوق،
االدتتأأأادية واالجتماعيأأأة الأأأ  ميحأأأن أن يحأأأون تف رحأأأا بأأأالحوارث أشأأأد 
وطأفة  وأُشأأأ كأأ لك إىل أن كأأالً مأن احلقأأوق الىلرديأأة واجلماعيأأة تسأأر  
يف ح ا السياق، بالنظر إىل أن بعض الىل أات ادااأة مأن األشأخاه، 

ألاألية، دأد يأزداد ضأعىلها يف من دبيل الالج ني واألدليأات والشأعوب ا
علأأى التفكيأأد العأأاد  1 الأأة الحأأوارث  وادأأرتا أن يقتتأأر مشأأروع املأأادة 

علأأأأى انفبأأأأاق  قأأأأوق ا نسأأأأان، دون اديأأأأد تلأأأأك احلقأأأأوق أو الأأأأنز 
 ارا ة على شروط انفبادها يف  ياق الحوارث  

ومت ا عراب ك لك عن التفييد ملا أبداو املقرر اداه من  -160
حمال الأأأأأأأأنهج القأأأأأأأامم علأأأأأأأأى احلقأأأأأأأوق بأأأأأأأأالنظر يف ا أأأأأأأتعداد ال أأأأأأأت

ا تياجأأات األشأأخاه، علأأى أ أأاس أن االاأأاد الأأدويل جلمعيأأات 
التليب األمحر واهلالل األمحر يتبع هنجاً دامماً على اال تياجات   
كأأأ لك أُعأأأرب عأأأن التفييأأأد لأأأرأ  املقأأأرر ادأأأاه الأأأ   يىليأأأد بعأأأدد 

القأأامم علأأى  وجأأود انقسأأاد بأأني الأأنهج القأأامم علأأى احلقأأوق والأأنهج
اال تياجأأات  وادأأرتا أيضأأاً الرتكيأأز علأأى العالدأأة القاممأأة بأأني الىلقأأر 
والتخلف والتعرض حلاالت الحوارث، وك لك حملنة البلدان النامية، 

  يما أدل البلدان نواً  وال
وأبأأد  الأأبعض اآل أأر مأأن األعضأأاء اعرتاضأأاً علأأى املسأأاواة  -161

نه فيما تشأ "احلقأوق" إىل بني "احلقوق" و"اال تياجات"، ففكدوا أ
مىلهأأأود دأأأانوين، تتضأأأمن "اال تياجأأأات" إشأأأارة ضأأأمنية إىل  أأأاالت 
وادعيأة معينأأة  وأُعأأرب عأأن القلأأ  إااء ا تمأأال أال يتأأيح التأأك الأأ   
يأأأنز علأأأى  قأأأوق األشأأأخاه املتضأأأررين مأأأن الحأأأوارث اال أأأتجابة 
العمليأأأأأة الالامأأأأأة هلأأأأأ ا املوضأأأأأوع، بأأأأأالنظر إىل أنأأأأأه ميحأأأأأن يف  أأأأأاالت 

وارئ تقييأأأأد  قأأأأوق معينأأأة مأأأأن  قأأأأوق ا نسأأأان  فىلأأأأي  أأأأاالت الفأأأ
الحأأأأأأوارث، كثأأأأأأأاً مأأأأأأا تتشأأأأأأابك متأأأأأأاحل األفأأأأأأراد واملتأأأأأأاحل اجلماعيأأأأأأة 
ومتأألحة النظأأاد العأأاد  وكثأأأاً مأأا يلأأزد يف  أأل املأأوارد احملأأدودة املواانأأة 
بني ح و املتاحل يف  ل الظرو  املعينة القاممأة  وال يبأدو أن الأنهج 

 ق و دو يقدد احللول املفلوبة هل و املسامل اهلامة القامم على احلقو 

وُأشأ ك لك إىل أن الدولة املتضررة يف  االت الحوارث  -162
حأأأأأأي يف املقأأأأأأاد األول اجلهأأأأأأة الأأأأأأأ  هلأأأأأأا احلأأأأأأ  يف تأأأأأأوفأ املسأأأأأأأاعدة 

يتعل  بالحار ة ال   لت با دليم الوادع ات  يفرهتا، وال   فيما
عليها التزاد ب لك  ورُمي أن النهج القامم على احلقوق يو ي علأى 
مأأأا يبأأأدو بعحأأأس ذلأأأك، أ  بأأأفن الدولأأأة املتضأأأررة عليهأأأا داممأأأاً أن 
تتقبل املعونة الدولية، وحو التزاد ال يستند إىل حتار ات الدول  غأ 

تضأأأأأررة،  سأأأأأب مأأأأا ُأشأأأأأأ إليأأأأأه، حيأأأأ  هلأأأأأا أن تحىلأأأأأل أن الدولأأأأة امل
التنسي  السليم جلهود ا غا ة، كما جيوا هلا أن ترفض بعأض أنأواع 

أن اللجنأأة عليهأأا أن تنظأأر يف ماحيأأة النتأأامج الأأ   وذُكِأأراملسأأاعدة؛ 
ميحأأأن أن تنشأأأف يف  الأأأة رفأأأض الدولأأأة املتضأأأررة رفضأأأاً غأأأأ معقأأأول 

و لفلبأأات تلأأتمس الواأأول لعأأروض املسأأاعدة املقدمأأة اسأأن نيأأة أ
إىل الضحايا  وُأشأ إىل أنأه ينبغأي للجنأة أن تعأاجل أ أباب عأزو  

 بعض الدول عن اللجوء إىل املساعدة الدولية 
ورأ  بعض األعضاء أن النهج القامم علأى أ أاس احلقأوق  -163

ال يستبعد أياً من االعتبارات الوارد ذكرحا أعالو، بل حو جيعأل بحأل 
 وراً للجهود ال  تب هلا كافة اجلهات الىلاعلة املعنية بساطة الىلرد حم

وأعرب الأبعض عأن اتىلادأه مأع املقأرر ادأاه فيمأا انتهأى إليأه  -164
من ا تنتاجات بشفن عدد انفبأاق مىلهأود املسأؤولية عأن احلمايأة، غأأ 

ينبغأي أن  أن البعض رأ  أن اختأاذ اللجنأة أل  دأرار مأن حأ ا القبيأل ال
 ن هل ا املىلهود وجاحته يف املستقبل ميس بإمحانية أن يحو 

وأُبديت وجهة نظأر مؤداحأا أن الأنهج القأامم علأى أ أاس  -165
احلقأأوق ال يىليأأد بأأفن التأأد ل بأأالقوة لتأأوفأ املسأأاعدة ا نسأأانية يف 

  االت الحوارث حو فعل مشروع 
 نفاق اال تتاه املوضوعي

، 1رغأأم مأأا أعأأرب عنأأه الأأبعض مأأن تفييأأد ملشأأروع املأأادة  -166
فقأأأد تسأأأاءل العديأأأد مأأأن األعضأأأاء عأأأن عبأأأارة "اال أأأتجابة بتأأأورة  
كافيأأة وفعالأأة"  ورأ  الأأبعض أنأأه يحىلأأي ا أأتخداد كلمأأة "كافيأأة"  
وكأأ لك رمأأي أن مشأأروع املأأادة، وأأا اشأأتمل عليأأه مأأن عنااأأر تتعلأأ  
باهلد  من مشاريع املأواد، يتجأاوا مسأفلة النفأاق  ومأن مث، ادأرتا 

ي مأأأأادتني  كأأأأ لك أعأأأأرب عأأأأن تقسأأأأيم مشأأأأروع املأأأأادة إىل مشأأأأروع
التفييأأأد العأأأاد لىلحأأأرة عأأأدد التمييأأأز علأأأى  أأأو اأأأارد بأأأني األ أأأباب 
الفبيعية والبشرية، ذلك أن ح ا األمر ليس حتحناً دامماً يف املمار ة 
العملية  وادرتا أيضاً أن يُعحس ترتيب ما ورد يف مشروع املادة من 

 إشارة إىل "احلقوق" وإىل "اال تياجات" 
 تتاه الشختينفاق اال 

أُعرب عن التفييد لتو أيع نفأاق مشأاريع املأواد ايأث يشأمل  -167
أنشفة جهات فاعلة من غأأ الأدول  وبا ضأافة إىل ذلأك أيأد الأبعض 
مأأأأا ذحأأأأب إليأأأأه املقأأأأرر ادأأأأاه مأأأأن تىلضأأأأيل التعامأأأأل أوالً مأأأأع اجلهأأأأات 
الىلاعلة من الدول، وخبااة الدور الرميسي ال   تؤديه الدولة املتضأررة، 

 رك النظر يف اجلهات الىلاعلة من غأ الدول إىل مر لة ال قة وت



 174 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 نفاق اال تتاه الزمر
 أأاد تفييأأد عأأاد الدأأرتاا املقأأرر ادأأاه الأأداعي إىل الرتكيأأز  -168

أواًل على اال تجابة للحأوارث الأ  ودعأت بالىلعأل، مأع تأرك مسأفلة 
مأأن   ارحأأا إىل  فاتقأأاء الحأأوارث واحلأأد مأأن  فأأر ودوعهأأا والتخىليأأ

لأأأة ال قأأأة مأأأن مرا أأأل العمأأأل  غأأأأ أن العديأأأد مأأأن األعضأأأاء مر 
   الحار ة ودوع دبل ماشددوا على أمهية تناول مر لة 

 تعريف الحار ة -2مشروع املادة  )ب(
رغأأأأأم أن الأأأأأبعض، فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأأالتعريف املقأأأأأرتا ملتأأأأأفلح  -169

، دأأأد أعأأأرب عأأأن تفييأأأدو لتعريأأأف 2"الحار أأأة" الأأأوارد يف مشأأأروع املأأأادة 
الحار أأة مأأن  يأأث األ أأر املرتتأأب علأأى الضأأرر الوادأأع، متشأأياً مأأع اتىلاديأأة 
تامبأ املتعلقة بتقدمي موارد االتتاالت السألحية والال ألحية للحأد مأن 

ت ا غا أأأأة، أعأأأأرب   أأأأرون عأأأأن تىلضأأأأيلهم لتعريأأأأف الحأأأأوارث ولعمليأأأأا
الحار ة من  يث ودوع  دث معني  وأشاروا إىل أن اتىلادية تأامبأ دأد 
اعتمأأأدت يف  أأأياق  أأأاه )حأأأو االتتأأأاالت السأأألحية والال أأألحية(، 

 وإىل أنه من الضرور  تعريف الحار ة على  و أكثر عمومية 
ات مأن وتساءل عدة أعضاء عما إذا كأان ا أتخداد اأىل -170

دبيل " فأ" و"حامة" و"وا عة النفأاق" يأؤد  إىل رفأع العتبأة إىل 
 أأأأد أكثأأأأر مأأأأن الأأأأالاد  وأعربأأأأوا عأأأأن القلأأأأ  إااء إمحأأأأان أن تأأأأرفض 
الدولأأأة املتضأأأررة املسأأأاعدة الدوليأأأة علأأأى أ أأأاس أن الحار أأأة ليسأأأت 
جسأأيمة بالدرجأأة الحافيأأة  وادأأرتا أيضأأاً أن يشأأتمل التعريأأف علأأأى 

كأأي تسأأتبعد علأأى النحأأو الواجأأب أامأأات   بعأأض العنااأأر السأأببية،
أ ر ، من دبيل األامات السيا ية واالدتتادية  وذحب رأ    ر 
إىل أنأأأأأه مأأأأأن األفضأأأأأل عأأأأأدد إدراج شأأأأأرط يتعلأأأأأ  بالسأأأأأببية، إذ دأأأأأد 

 يتعب إ بات ذلك يف املمار ة العملية 
وأُعأأأرب عأأأن التفييأأأد أيضأأأاً لىلحأأأرة ادتتأأأار التعريأأأف علأأأى  -171

ا أعضاء   رون إدراج إشارات إىل األ فار ادسامر الىلعلية  وادرت 
الوشأأيحة الأأ  هتأأدد بودأأوع الضأأرر، إىل جانأأب إدراج احلأأاالت الأأ  
يلحأأأ  فيهأأأا ضأأأرر بأأأال  باحملااأأأيل، مأأأن دبيأأأل ا اأأأابة باآلفأأأات أو 

 أاالت اجلىلأا  وكأ لك أمراض النبات ال  تتسبب يف اجملاعأات، 
بشأأدة إمحانيأأة  الشأأديد أو غأأأ ذلأأك مأأن احلأأاالت الأأ  تتأأف ر فيهأأا

احلتأأول علأأى األغ يأأة وامليأأاو  وادأأرتا أيضأأاً أن جيأأر  تنأأاول الضأأرر 
والأأأدمار الأأأ   يلحأأأ  باملمتلحأأأات والبي أأأة علأأأى  أأأد  أأأواء، علأأأى 

  األشخاهاألدل من  يث تف أ ذلك الضرر على 
وأشأأأأأأأأأأ إىل أن مسأأأأأأأأأفلة إدراج، أو عأأأأأأأأأدد إدراج، تقأأأأأأأأأأدمي  -172

املسأألح يف مشأأأروع املأأأادة حأأأي املسأأاعدة ا نسأأأانية يف  أأأياق النأأأزاع 
أمر أو   الة بنفاق مشاريع املأواد منأه بتعريأف الحار أة  ورمأي أن 
مأأن األفضأأل التعامأأل مأأع مسأأفلة ا أأتبعاد "النزاعأأات املسأألحة" مأأن 
 الل شرط ينز على "عدد ا  الل" فيما يتعل  بتفبي  القانون 
 ا نساين الدويل  ورأ  الأبعض أنأه دأد توجأد  أاالت يتأعب فيهأا
الىلتأأل بأأني النأأزاع املسأألح والحار أأة ادالتأأة، وأن األمأأر األحأأم حأأو  

كىلالأأأأأة ا أأأأأتمرار انفبأأأأأاق داعأأأأأدة التختأأأأأيز املتمثلأأأأأة يف القأأأأأانون 
ا نساين الدويل يف  االت النزاع املسلح  وأشأأ إىل أن مثأة  اجأة 
إىل وضأأأع "ر أأأم بيأأأاين" يتأأأف أدوار خمتلأأأف اجلهأأأات الىلاعلأأأأة يف 

مأأأن أجأأأل متحأأأني اللجنأأأة مأأأن اديأأأد   أأأياق اال أأأتجابة للحأأأوارث،
 املر لة ال  ميحن أن تنشف عندحا ضرورة دانونية معينة 

 التعاون -3مشروع املادة  )ج(
، باعتبأأأارو 3تحلأأأم أعضأأأاء عديأأأدون تفييأأأداً ملشأأأروع املأأأادة  -173

تفكيأأأداً عامأأأاً للأأأدور الرميسأأأي الأأأ   يؤديأأأه التعأأأاون الأأأدويل يف محايأأأة 
وذحأأأب الأأأبعض إىل وجأأأود  جأأأة  األشأأأخاه يف  أأأاالت الحأأأوارث 

دويأأة تأأدعم اشأأأرتاط أن تتعأأاون الدولأأأة املتضأأررة مأأأع الأأدول األ أأأر ، 
رحناً بشروط حمأددة، مأن بينهأا ا أرتاد مبأدأ عأدد التأد ل  وأشأأ إىل 
أن حأأأ ا ميحأأأن أن ينسأأأحب أيضأأأاً علأأأى التعأأأاون مأأأع األمأأأم املتحأأأدة 

ظمات غأأ واملنظمات احلحومية الدولية األ ر ، ومع الحيانات واملن
احلحوميأأأة الأأأ  اعأأأرت  اجملتمأأأع الأأأدويل بأأأدورحا يف الحأأأوارث الدوليأأأة  
وذُكأأأر كأأأ لك أن الدولأأأة املتضأأأررة مأأأن  قهأأأا أن تلقأأأى التعأأأاون مأأأن 

 الدول األ ر  واملنظمات احلحومية الدولية، عند طلبها 
ويف نىلس الودت، دأال الأبعض إن الأنز يشأأ ضأمناً إىل  -174

يف مسفلة املساعدة الدولية بنظرة إجيابيأة   أن الدولة عليها أن تنظر
األعمأأال الأأ  تقأأود  تحّمأألغأأأ أن املسأأاعدة الدوليأأة حأأي مسأأاعدة 

بدياًل عنها  وفضاًل عأن ذلأك، أُعأرب  هبا الدولة املتضررة، وليست
عأأن التفييأأد للتحأأ ير الأأ   جأأاء علأأى لسأأان املقأأرر ادأأاه مأأن أن 

علأأى  أأيادة الأأدول  جيأأر  متديأأد نفأأاق مبأأدأ التعأأاون ايأأث يتعأأد 
املتضررة  ويف الودت نىلسه، ارت ي أن االعأرتا  باملسأؤولية الرميسأية 
للأأدول املتضأأررة فيمأأا يتعلأأ  بتقأأدمي املسأأاعدة إىل ضأأحايا الحأأوارث 

ينبغأأأي أن يىلهأأأم علأأأى أنأأأه يعأأأر تأأأرك اجملتمأأأع الأأأدويل يف مودأأأف  ال
من  املرادب السلب يف احلاالت ال  حيرد فيها األشخاه املتضررون

الحأأأوارث مأأأن احلمايأأأة األ ا أأأية الالامأأأة ال تياجأأأاهتم و قأأأودهم  
وأعأأأرب عأأأن وجهأأأة نظأأأر مىلادحأأأا أن مأأأن واجأأأب الدولأأأة أن تقبأأأأل 
املسأأاعدة الدوليأأة إذا كانأأت غأأأ دأأادرة علأأى تأأوفأ احلمايأأة املالممأأة 

 لضحايا الحوارث ال  يشهدحا إدليمها 
مأأأم وشأأأدد الأأأبعض علأأأى ا أأأتال  طأأأابع التعأأأاون مأأأع األ -175

املتحأدة عأأن طأأابع التعأأاون مأع املنظمأأات الدوليأأة األ أأر   وعأأالوة 
علأأأأى ذلأأأأك، أشأأأأأ إىل االلتزامأأأأات املختلىلأأأأة املتعلقأأأأة بالتعأأأأاون مأأأأع 
اللجنة الدوليأة للتأليب األمحأر واالاأاد الأدويل جلمعيأات التأليب 

 األمحر واهلالل األمحر 
"  فقأد وأعرب البعض عن دلقه إااء عبارة "اجملتمأع املأدين -176

ال أأأظ أعضأأأاء عديأأأدون أن حأأأ ا املتأأأفلح ال يشأأأحل ف أأأة دانونيأأأة 
"املنظمأأأات غأأأأ  تعبأأأأبعأأأض األعضأأأاء ا أأأتخداد  وفّضأأألمقبولأأأة  

 دانونيأأة اأأحوكيف  احلأأال عليأأه مأأامنأأه، علأأى غأأرار  احلحوميأأة" بأأدالً 
  وُنتأح بتأو ي احلأأ ر فيمأا يتعلأ  بىلأأرض التأزاد علأى الأأدول أ أر 

  الدا ليةاملتضررة بفن تتعاون مع منظماهتا غأ احلحومية 



 حماية األشخاص في حاالت الكوا ث 175

 

وأعأأأأرب بعأأأأض األعضأأأأاء عأأأأن شأأأأواغل تتعلأأأأ  هبأأأأ ا احلحأأأأم،  -177
  بالنظر إىل أنه ال ينز بوضأوا يف رأيهأم علأى نفأاق االلتأزاد بالتعأاون

لة التىلحأأأ يف مشأأروع املأأادة، ومأأن مث، فقأأد ذكأأر أن مأأن األفضأأل موااأأ
انتظاراً لعرض املبأادئ األ أر  الواجبأة التفبيأ   وشأحك الأبعض أيضأاً 

 يف التفكيد على أن التضامن يشحل مبدأ دانونياً دولياً 

 املال ظات ادتامية للمقرر اداه -3
ال أأأظ املقأأأرر ادأأأاه أن املنادشأأأة الأأأ  دارت يف اجللسأأأات  -178

اءة، وذلأأك بتأأىلة أ ا أأية ألهنأأا دربأأت كثأأأاً العامأأة كانأأت منادشأأة بنأأ
مأأن وجهأأات النظأأر، فضأأالً عأأن أهنأأا تناولأأت عأأدداً مأأن املسأأامل الأأ  
 أأيجر  التعامأأل معهأأا يف التقأأارير املقبلأأة  وذكأأر أنأأه يىلهأأم أن الأأنهج 
القأأامم علأأى احلقأأوق دأأد  ظأأي بقأأدر كبأأأ مأأن التفييأأد، بأأالنظر إىل أن 

 أأأأاً دانونيأأأأاً متينأأأأاً، إن مل يحأأأأن الرتكيأأأأز علأأأأى  قأأأأوق األفأأأأراد يأأأأوفر أ ا
األ أأأاس الو يأأأد، للعمأأأل علأأأى تأأأدوين القأأأانون املتتأأأل هبأأأ ا املوضأأأوع 
وتفأأويرو تأأدرجيياً  وأشأأار إىل أنأأه ينبغأأي فهأأم حأأ ا الأأنهج وعنيأأني، مهأأا: 

األفأأأراد وشأأأواغل أنأأأه هنأأأج يشأأأرتط إيأأأالء احتمأأأاد  أأأاه ال تياجأأأات 
دانونيأأأة عنأأأد ودأأأوع  ؛ كمأأأا أنأأأه تأأأ كرة بأأأفن للنأأأاس  قودأأأاً لأأأ ين يعأأأانونا

الحأوارث، ومأأن مث، فهأأو يؤكأأد مأأن جديأأد علأأى محانأأة القأأانون الأأدويل 
يف  أأأياق الحأأأوارث  كأأأ لك ذكأأأر جمأأأدداً أنأأأه رغأأأم وجأأأود تسأأأأاؤالت 
جدية بشفن األمور املسموا هبا ووجب القانون الدويل يف  الة عدد 
 وفأأاء الدولأأة املتضأأررة اقأأوق األفأأراد، فأأإن الأأنهج القأأامم علأأى احلقأأوق

يعأأأأر أن أ  انتهاكأأأأات حلقأأأأوق ا نسأأأأان ميحأأأأن أن تأأأأربر التأأأأد ل  ال
دسأأأرياً لتقأأأدمي املسأأأاعدة ا نسأأأانية  فأأأ لك الأأأنهج يقتتأأأر علأأأى جمأأأرد 
إجياد مسا ة لتقييم احلالة القانونية السامدة، يف ضوء كأل مأن  قأوق 
الدولأأأأة، بتأأأأىلتها مأأأأن أشأأأأخاه القأأأأانون الأأأأدويل املتمتعأأأأني بالسأأأأيادة، 

 ليها بشفن كىلالة  قوق األفراد يف إدليمها والواجب الوادع ع
وأشأأار إىل أن األعضأأاء دأأد أبأأدوا تفييأأدحم للىلهأأم الأأوارد  -179

لفأأأابع الثنأأامي ملسأأأفلة محايأأأة األشأأأخاه، بشأأأفن ايف التقريأأر الثأأأاين 
واتىلقأأأأوا علأأأأأى أن تبأأأأدأ اللجنأأأأأة بإر أأأأأاء  قأأأأوق وواجبأأأأأات الأأأأأدول 
 بعضأأأأأأأها جتأأأأأأأاو بعأأأأأأأض دبأأأأأأأل الرتكيأأأأأأأز علأأأأأأأى  قأأأأأأأوق الأأأأأأأدول جتأأأأأأأاو
األشأأأأأخاه احملتأأأأأاجني إىل احلمايأأأأأة  وأشأأأأأار كأأأأأ لك إىل االتىلأأأأأاق 
امللمأأأأأأوس بشأأأأأأفن عنااأأأأأأر أ أأأأأأر  مأأأأأأن العنااأأأأأأر املتعلقأأأأأأة بنفأأأأأأاق 
املوضوع: الرتكيز بادئ ذ  بدء على الحار ة ذاهتا واملرا ل التالية 
مباشأأرة لودأأوع الحار أأة، دون ا  أأالل بإمحانيأأة العمأأل يف مر لأأة 

ب والتخىليأف يف املر لأة السأابقة ال قة فيما يتعلأ  بفنشأفة التفحأ
للحار أأأأأأأأة، وكأأأأأأأأ لك النظأأأأأأأأر يف  قأأأأأأأأوق الأأأأأأأأدول والتزاماهتأأأأأأأأا، دون 
ا  أأأالل باأل حأأأاد املتتأأألة بتتأأأرفات اجلهأأأات الىلاعلأأأة مأأأن غأأأأ 

 الدول 
، املعنأأون "النفأأاق"، أشأأار 1وفيمأأا يتعلأأ  وشأأروع املأأادة  -180

 سأات إىل االدرتا ات املختلىلة ال  ددمت يف أ نأاء منادشأات اجلل
 

العامة، وأعرب عن اتىلاده مع االدرتاا الرميسي الداعي إىل تقسأيم 
أ أأدمها مسأأفلة النفأأاق ذاهتأأا،  املأأادة إىل مشأأروعي مأأادتني، يتنأأاول
 بينما يتناول اآل ر مسفلة الغرض 

، أشأأأار املقأأرر ادأأأاه إىل 2وفيمأأا يتعلأأ  وشأأأروع املأأادة  -181
أن مجيأأأع األعضأأأاء دأأأد أعربأأأوا عأأأن مأأأوافقتهم التأأأرحية أو الضأأأمنية 
علأأأأأى ضأأأأأرورة إدراج تعريأأأأأف الحار أأأأأة يف جمموعأأأأأة مشأأأأأاريع املأأأأأواد  
وأضأأا  أن حنأأاك اتىلادأأاً أيضأأاً علأأى أنأأه مأأن غأأأ العملأأي التمييأأز 

بىلعأل ا نسأان، وعلأأى أن  بأني الحأوارث الفبيعيأة وتلأك الأأ  تنشأف
التعريأأف جيأأوا أن يشأأمل ادسأأامر املاديأأة والبي يأأة، مأأا دامأأت تلأأك 
ادسأأأامر تأأأؤ ر علأأأى األشأأأخاه، وأنأأأه ينبغأأأي اشأأأرتاط ودأأأوع ضأأأرر 
فعلي، وإن كان بعض األعضاء دأد شأددوا علأى أنأه ينبغأي اعتبأار 

 وجود ضرر وشيك أمراً كافياً  
ر، مأأأأن بينهأأأأا إيثأأأأار وأشأأأأار املقأأأأرر ادأأأأاه إىل مجلأأأأة أمأأأأو  -182

العالدأأأأأة السأأأأأببية، والرغبأأأأأة يف بعأأأأأض األعضأأأأأاء  دراج إشأأأأأارة إىل 
الرتكيأأأأز علأأأأى "احلأأأأدث أو  لسأأأألة األ أأأأداث"، بأأأأداًل مأأأأن الرتكيأأأأز 
على النتأامج  وأشأار كأ لك إىل وجأود تفييأد دأو  ال أتبعاد النأزاع 
املسأأأألح مأأأأن التعريأأأأف علأأأأى الأأأأرغم مأأأأن أنأأأأه دأأأأد رمأأأأي عمومأأأأاً أنأأأأه 

ر  وضأأأع اأأأيغة بديلأأأة لتجنأأأب التأأأدا ل مأأأع  أأأيحون مأأأن الضأأأرو 
ة مجيأع القانون ا نساين الدويل، مأع القيأاد يف الودأت نىلسأه بتغفيأ

 عن    "كوارث"  احلاالت ال  ميحن أن تسمى
، ال أأأظ املقأأأرر ادأأأاه أن 3وفيمأأأا يتعلأأأ  وشأأأروع املأأأادة  -183

مجيع من تحلموا يعرتفون بفن واجب التعاون حأو واجأب مسأتقر يف 
الأأأأدويل كتعبأأأأأ عأأأأن مبأأأأدأ التعأأأأاون الأأأأوارد يف ميثأأأأاق األمأأأأم  القأأأأانون

املتحأأدة، وأنأأه ينأأدرج يف اأألب املوضأأوع ديأأد البحأأث ذاتأأه  غأأأ أنأأه 
أدأأر بأأأفن حنأأاك رأيأأأاً يأأأ حب إىل ضأأرورة أن تقأأأود اللجنأأة، دبأأأل اختأأأاذ 
دأأأأأرار بإ الأأأأأة الأأأأأنز املقأأأأأرتا إىل جلنأأأأأة التأأأأأياغة، ونادشأأأأأة املبأأأأأادئ 

الأأأأ  مشأأأأاريع املأأأواد واأأأث التأأأياغات األ أأأر  املقأأأرر إدراجهأأأا يف 
  وأكأأد أن املبأأادئ األ أأر  يُعتأأزد أن يقأأدمها املقأأرر ادأأاه بشأأفهنا

ذات التأأأأألة، وأأأأأا فيهأأأأأا مبأأأأأادئ ا نسأأأأأانية والتجأأأأأرد واحليأأأأأاد وعأأأأأدد 
التمييأأز، فضأأالً عأأن السأأيادة وعأأدد التأأد ل، تسأأتح  الأأنز عليهأأا 

 التقأأارير مأن جديأد وأهنأأا  أتحون موضأوعاً ملشأأاريع مأواد  أتقرتا يف
التاليأأأأة، وخبااأأأأة فيمأأأأا يتتأأأأل بتأأأأوفأ املسأأأأاعدة و أأأأبل الواأأأأول يف 
 أأأأاالت الحأأأأوارث  وذكأأأأر أنأأأأه ال يعتقأأأأد أنأأأأه مأأأأن الضأأأأرور  تعليأأأأ  
العمأأأل فيمأأأا يتتأأأل وشأأأروع حأأأ و املأأأادة إىل  أأأني اأأأياغة مقرت اتأأأه 
اجلديدة  وأشار إىل خمتلف املقرت أات الأ  دأدمت بشأفن التأياغة، 

ن مييأأز احلحأأم بتأأورة أدق بأأني الواجأأب الوادأأع وأأا يف ذلأأك ضأأرورة أ
ووجأب ميثأاق األمأم املتحأدة علأأى الأدول األعضأاء بأفن تتعأاون مأأع 
األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة والواجبأأأأأأأأات املسأأأأأأأأتحقة للمنظمأأأأأأأأات والحيانأأأأأأأأات 

 األ ر  
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 الفصل الثامم
 الموا   الطبيعية المشتركة

 مقدمة -للف
( إدراج 2002دررت اللجنة يف دورهتا الرابعة وادمسني ) -184

موضوع "املوارد الفبيعية املشرتكة" يف برنامج عملها، وعيَّنت السيد 
  وأُنشئ أيضاً فري  عامل ملسأاعدة (862)شو ي يامادا مقرراً  اااً 

املقرر اداه على وضأع إطأار للتوجأه العأاد يف معاجلأة املوضأوع يف 
  وأوضح املقرر (863)2000ال   أُعد يف عاد ضوء املخفط العاد 

ادأأأأاه أنأأأأأه يعتأأأأأزد معاجلأأأأأة مسأأأأأفلة امليأأأأأاو اجلوفيأأأأأة احملتأأأأأورة العأأأأأابرة 
للحأأدود ومسأأفلة الأأنىلط والغأأاا يف إطأأار حأأ ا املوضأأوع وادأأرتا اتبأأاع 

  (864)هنج تدرجيي يبدأ باملياو اجلوفية
وتلقأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأة يف دوراهتأأأأأأأأا مأأأأأأأأن ادامسأأأأأأأأة وادمسأأأأأأأأني  -185

( مخسأأأة تقأأأارير مأأأن املقأأأرر ادأأأاه 2008السأأأتني )( إىل 2003)
  ويف أ ناء ح و الىلرتة، أنشفت اللجنة أيضاً أربعة (865)ونظرت فيها

أفردأأة عاملأأة رأس أول فريأأ  منهأأا املقأأرر ادأأاه، أمأأا األفردأأة الثال أأة 
األ أأر  فقأأد رأ أأها السأأيد إنريحيأأه كانأأديويت  ودأأدد الىلريأأ  األول، 

عدة ملوااأأأألة نظأأأأر اللجنأأأأة يف ، املسأأأأا2004الأأأأ   أنشأأأأئ يف عأأأأاد 
، 2005املوضأأأأأأوع  ودأأأأأأاد الىلريأأأأأأ  الثأأأأأأاين، الأأأأأأ   أنشأأأأأأئ يف عأأأأأأاد 

با أأتعراض وتنقأأيح مشأأاريع املأأواد ادمسأأة وعشأأرين املتعلقأأة بقأأانون 
طبقات املياو اجلوفية العأابرة للحأدود الأ  ادرت هأا املقأرر ادأاه يف 

اللجنأة  وأمت  تقريرو الثالث،    اً يف اعتبأارو املنادشأة الأ  دارت يف
، ا أأأتعراض وتنقأأأأيح 2006الىلريأأأ  الثالأأأث، الأأأأ   أنشأأأئ يف عأأأأاد 

مشاريع املواد املقدمة من املقرر اداه يف تقريأرو الثالأث، حتأا أ أىلر 
عن إمتاد مشاريع املواد املتعلقأة بقأانون طبقأات امليأاو اجلوفيأة العأابرة 

   (  و أأاعد الىلريأأ  الرابأأع، الأأ2006للحأأدود يف القأأراءة األوىل )
، املقأأرر ادأأاه علأأى النظأأر يف وضأأع برنأأامج 2007أنشأأئ يف عأأاد 
__________ 

  519-518، الىلقرتأان (ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2002  ولية (862)
 19املأأأؤر   57/21مأأأن القأأأرار  2وأ اطأأأت اجلمعيأأأة العامأأأة علمأأأاً، يف الىلقأأأرة 

"املأأأأوارد الفبيعيأأأأة ، بقأأأأرار اللجنأأأأة إدراج موضأأأأوع 2002تشأأأأرين الثأأأأاين/نوفمرب 
 55/152املشأأأأأرتكة" يف برنأأأأأأامج عملهأأأأأأا  انظأأأأأأر أيضأأأأأاً دأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة 

    2000كانون األول/ديسمرب   12 املؤر 

  260، املرف ، ه (ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2000  ولية (863)

   520، الىلقرة (ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2002  ولية (864)

الو يقأأة (، ول، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األ2003  وليأأةالتقريأأر األول:  (865)
A/CN.4/533 وAdd.1 :اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2004  وليأأأأة؛ والتقريأأأأر الثأأأأاين ،

، 2005  وليأأأأأأأة؛ والتقريأأأأأأأر الثالأأأأأأأث: Add.1و A/CN.4/539الو يقأأأأأأأة (، ولاأل
؛ والتقريأأأأر الرابأأأأع: Add.1و A/CN.4/551الو يقأأأأة (، ولاجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األ

والتقريأأأأر ؛ A/CN.4/580الو يقأأأأة (، ولاجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األ ،2007  وليأأأأة
  A/CN.4/591الو يقة (، ول، اجمللد الثاين )اجلزء األ2008  وليةادامس: 

عمأأأل للمسأأأتقبل، وخبااأأأة العالدأأأة بأأأني طبقأأأات امليأأأاو اجلوفيأأأة وأ  
درا أأة جُتأأر  يف املسأأتقبل بشأأفن الأأنىلط والغأأاا، ومأأن مث وافأأ  علأأى 

 2008ادأأأرتاا املقأأأرر ادأأأاه الأأأداعي إىل أن تقأأأود اللجنأأأة يف عأأأاد 
واد املتعلقأأأة بقأأأأانون طبقأأأات امليأأأأاو اجلوفيأأأأة بقأأأراءة  انيأأأأة ملشأأأاريع املأأأأ

العابرة للحدود وأن تعاجل ح ا املوضوع وعزل عن أ  عمل تقود به 
 يف املستقبل بشفن النىلط والغاا  

وإضأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأك، اعتمأأأأأأدت اللجنأأأأأأة يف دورهتأأأأأأا الثامنأأأأأأة  -186
(، يف القأأأأأأأراءة األوىل، مشأأأأأأأاريع املأأأأأأأواد املتعلقأأأأأأأة 2006وادمسأأأأأأأني )
 19قأأأأأات امليأأأأأاو اجلوفيأأأأأة العأأأأأابرة للحأأأأأدود البأأأأأال  عأأأأأددحا بقأأأأأانون طب

  واعتمأأدت (867)، با ضأأافة إىل التعليقأأات عليهأأا(866)مشأأروَع مأأادة
(، يف القأأأأأراءة الثانيأأأأة، ديباجأأأأة وجمموعأأأأأة 2008يف دورهتأأأأا السأأأأتني )

مشأأروعاً مأأن مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة بقأأانون طبقأأات امليأأأاو  19تضأأم 
اأأيط )أ(  اجلمعيأأة العامأأة بأأفن: واأأيةم ،(868)اجلوفيأأة العأأابرة للحأأدود

 املعنيأأأأة تواأأأأي الأأأأدولبقرارحأأأأا؛ و)ب(  اوشأأأأاريع املأأأأواد وترفقهأأأأ علمأأأأاً 
 اجلوفيأة مياحهاإدليمية مالممة  دارة طبقات  وأباختاذ ترتيبات  نامية 

إدارة  ليمة باال تناد إىل املبادئ املنتوه عليها يف  العابرة للحدود
، وبأأأأالنظر إىل أمهيأأأأة يف مر لأأأأة ال قأأأأة)ج( تنظأأأأر، و ؛املأأأأوادمشأأأأاريع 
  (869)املوادمشاريع ، يف اياغة اتىلادية باال تناد إىل املوضوع

__________ 

  2006 زيران/يونيه  9املعقودة يف  2885يف اجللسة  (866)

 4و 3و 2املعقأأأأأأأأأأأأودة يف  2906و 2905و 2903يف اجللسأأأأأأأأأأأأات  (867)
 ،2006 أغسأأأفس ب/ 2ملعقأأأودة يف ا 2903 اجللسأأأة   ويف2006 ب/أغسأأأفس 

دأأأررت اللجنأأأة أن ايأأأل مشأأأاريع املأأأواد، عأأأن طريأأأ  األمأأأني العأأأاد، إىل احلحومأأأات 
 بأأأداء التعليقأأأات واملال ظأأأات عليهأأأا، وأن تفلأأأب إليهأأأا تقأأأدمي حأأأ و التعليقأأأات 

  2008كأأأأانون الثاين/ينأأأأاير   1واملال ظأأأأات إىل األمأأأأني العأأأأاد يف موعأأأأد أدتأأأأاو 
ال ظأأأات الأأأواردة مأأأن احلحومأأأات بشأأأفن مشأأأاريع املأأأواد الأأأ  انظأأأر التعليقأأأات وامل

الو يقأأأة  (،األول، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2008  وليأأأةاعتمأأأدت يف القأأأراء األوىل )
A/CN.4/595 وAdd.1 انظأأأأأأر أيضأأأأأأاً املأأأأأأوجزين املواضأأأأأأيعيني، اللأأأأأأ ين أعأأأأأأدهتما  )

جرت يف اللجنة الساد ة للجمعية العامة  أالل األمانة العامة، للمنادشات ال  
، الىلأأأأأأأأأأرع ألأأأأأأأأأأف Add.1-2و A/CN.4/577)الو يقأأأأأأأأأأة  السأأأأأأأأأأتنياحلاديأأأأأأأأأأة و دورهتأأأأأأأأأأا 

)مستنسأأأخة؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع الشأأأبحي للجنأأأة القأأأانون الأأأدويل، و أأأام  الأأأدورة 
، الىلأأأرع بأأأاء A/CN.4/588التا أأأعة وادمسأأأني(( ودورهتأأأا الثانيأأأة والسأأأتني )الو يقأأأة 

؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع الشأأأبحي للجنأأأة القأأأانون الأأأدويل، و أأأام  الأأأدورة )مستنسأأأخة
السأأتني((  وتأأرد مشأأاريع املأأواد والتعليقأأات عليهأأا الأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة يف القأأراءة 

  144-117ه (، ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2006  وليةاألوىل يف 

لديباجأأة   وتأأرد ا2008 زيران/يونيأأه  4املعقأأودة يف  2971يف اجللسأأة  (868)
  وليأأأةومشأأاريع املأأواد والتعليقأأأات عليهأأا الأأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة يف القأأأراءة الثانيأأة يف 

 الىلتل الرابع، الىلرع حاء (، ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2008

 كأأأأأانون األول/  11املأأأأأؤر   63/124انظأأأأأر دأأأأأرار اجلمعيأأأأأة العامأأأأأة  (869)
  2008 ديسمرب



 178 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
، 3013يف حأأأأأأأأ و الأأأأأأأأدورة دأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأتها  -187

مأأأرة أ أأأر  فريقأأأأاً  ، أن تنشأأأئ2009 زيران/يونيأأأه  2املعقأأأودة يف 
عأأأأأأاماًل معنيأأأأأأاً بأأأأأأاملوارد الفبيعيأأأأأأة املشأأأأأأرتكة برما أأأأأأة السأأأأأأيد إنريحيأأأأأأه  
كانأأديويت  وُعرضأأت علأأى الىلريأأ  العامأأل وردأأة عمأأل بشأأفن الأأنىلط 

السأأأأيد شو أأأأي يامأأأأادا، املقأأأأرر أعأأأأدحا  (870)(A/CN.4/608والغأأأأاا )
  (871)ضوع، دبل أن يستقيل من اللجنةاداه املعر باملو 

، املعقأأأأأودة 3020نأأأأأة علمأأأأأاً يف جلسأأأأأتها وأ اطأأأأأت اللج -188
، بأأالتقرير الشأأىلو  لأأرميس الىلريأأ  العامأأل 2009متوا/يوليأأه  14 يف

املعأأأأر بأأأأاملوارد الفبيعيأأأأة املشأأأأرتكة وأيأأأأدت تواأأأأيات الىلريأأأأ  العامأأأأل 
 أدناو(  2-)انظر الىلرع باء

 منادشات الىلري  العامل -1
  زيأأأأأأأأأأران/ 3عقأأأأأأأأأأد الىلريأأأأأأأأأأ  العامأأأأأأأأأأل جلسأأأأأأأأأأة وا أأأأأأأأأأدة يف  -189
وتبأأأأأادل وجهأأأأأات النظأأأأأر بشأأأأأفن إمحانيأأأأأة ديأأأأأاد اللجنأأأأأة  2009 يونيأأأأأه
عمأأأأأل يف املسأأأأأتقبل بشأأأأأفن مسأأأأأفلة مأأأأأوارد الأأأأأنىلط والغأأأأأاا العأأأأأابرة  بأأأأأف 

للحدود  وتفرق الىلريأ  إىل عأدة جوانأب، وأا يف ذلأك اجلانأب املتعلأ  
وأأأا إذا كانأأأت حنأأأاك  اجأأأة عمليأأأة إىل معاجلأأأة موضأأأوع الأأأنىلط والغأأأاا؛ 

موارد النىلط والغأاا  تعاجل؛ والعالدة بني مسفلة و سا ية املسامل ال  
ودضأأأية تعيأأأني احلأأأدود، وأأأا يف ذلأأأك احلأأأدود البحريأأأة؛  العأأأابرة للحأأأدود

 والتعوبات املتعلقة تمع معلومات تتعل  باملمار ة يف ح ا اجملال 
ومأأع تسأأليم بعأأض األعضأأاء خبتواأأية كأأل  الأأة تشأأمل  -190

العأابرة للحأدود، فأإهنم  ا تحشا  أو ا تغالل موارد الأنىلط والغأاا
رأوا أنأه دأد يلأأزد توضأيح بعأض اجلوانأأب القانونيأة العامأة، وال  أأيما 

 يف جمال التعاون 
__________ 

)عمأأأم  بأأأالنىلط والغأأأاا العامأأأل: )أ( اال أأأتبيان املتعلأأأ  الىلريأأأ  علأأأى ُعأأأرض (870)
؛ و)ج( الو يقأأأأأأأة A/CN.4/608(؛ و)ب( الو يقأأأأأأأة 2007علأأأأأأأى احلحومأأأأأأأات يف عأأأأأأأاد 

A/CN.4/580  أعأأأأأأأأأالو((؛  865)التقريأأأأأأأأأر الرابأأأأأأأأأع للمقأأأأأأأأأرر ادأأأأأأأأأاه )انظأأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأأية
)األجأأأزاء ذات التأأألة مأأأن التقريأأأر ادأأأامس للمقأأأرر ادأأأاه  A/CN.4/591الو يقأأأة  و)د(

التعليقأات واملال ظأات الأأواردة ) Add.1و A/CN.4/607الو يقأة ح( )املرجأع نىلسأه((؛ و)
)األجأأأزاء ذات التأأألة  A/CN.4/606بشأأأفن اال أأأتبيان(؛ و)و( الو يقأأأة  مأأأن احلحومأأأات

مأأن املأأوجز املواضأأيعي(؛ و)ا( جتميأأع ملقتفىلأأات مأأن احملاضأأر املأأوجزة للمنادشأأات الأأ  
  2008و 2007النىلط والغاا يف عامي جرت يف اللجنة الساد ة بشفن 

  أعالو 1احلاشية  انظر (871)

وأكأأد عأأدة أعضأأأاء احلاجأأة إىل أن تتأأأو ى اللجنأأة احلأأأ ر  -191
معاجلأأأأأأأأة مسأأأأأأأأفلة الأأأأأأأأنىلط والغأأأأأأأأاا وأن تسأأأأأأأأتجيب لأأأأأأأأءراء الأأأأأأأأ   يف

ت الأأ  عنهأأا الأأدول  وأشأأار بعضأأهم إىل أن معظأأم احلحومأأا تعأأرب
عأأأأأأربت عأأأأأأن رأيهأأأأأأا يف حأأأأأأ و املسأأأأأأفلة إمأأأأأأا ال تؤيأأأأأأد عمأأأأأأل اللجنأأأأأأة 

املستقبل بشفن النىلط والغاا أو تبد  اىلظات جتأاو ذلأك  بيأد  يف
أنأأه أشأأأ أيضأأاً إىل أن الأأردود ادفيأأة الأأواردة إىل اآلن، علأأى الأأرغم 
مأأأن كثرهتأأأا، ال تأأأزال غأأأأ كافيأأأة لتمحأأأني اللجنأأأة مأأأن تقيأأأيم الوضأأأع 

ن ينبغأأي هلأأا االضأأفالع بأأف  أعمأأال بشأأفن حأأ ا لتحديأأد مأأا إذا كأأا
املوضأأأوع  وأعأأأرب عأأأن وجهأأأة نظأأأر مؤداحأأأا أن اجلمعيأأأة العامأأأة دأأأد 
ارتأأأأفت بالىلعأأأأأل أن الأأأأأنىلط والغأأأأأاا  يشأأأأحالن جأأأأأزءاً مأأأأأن موضأأأأأوع 

 "املوارد الفبيعية املشرتكة" 

 درارات وتوايات الىلري  العامل -2
أعمأأال  ملسأأاعدة اللجنأأة علأأى تقيأأيم إمحانيأأة ديامهأأا بأأف  -192

بشأأأأفن الأأأأنىلط والغأأأأاا يف املسأأأأتقبل، دأأأأرر الىلريأأأأ  العامأأأأل أن يعهأأأأد 
السأأيد شأأينيا مورا أأي وسأأأؤولية إعأأداد درا أأة تقأأدد إىل الىلريأأأ   إىل

العامأأأل املعأأأر بأأأاملوارد الفبيعيأأأة املشأأأرتكة الأأأ   دأأأد ينشأأأف يف الأأأدورة 
الثانيأأأة والسأأأتني للجنأأأة  و أأأتتناول الدرا أأأة، الأأأ   أأأُتعد وسأأأاعدة 

العامأأأأأأة، اليأأأأأأل الأأأأأأردود ادفيأأأأأأة الأأأأأأواردة مأأأأأأن احلحومأأأأأأات األمانأأأأأأة 
موضأأوع الأأنىلط والغأأاا والتعليقأأات واملال ظأأات الأأ  تبأأديها  بشأأفن
اللجنأأأأة الساد أأأأة للجمعيأأأأة العامأأأأة، فضأأأأاًل عأأأأن عنااأأأأر أ أأأأر   يف

 الة  ذات

وإضأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأك، وافأأأأأأ  الىلريأأأأأأ  العامأأأأأأل، مسأأأأأأتنداً إىل  -193
 املنادشات، على التواية وا يلي:

إرجأأأأأاء اختأأأأأاذ دأأأأأرار بشأأأأأفن القيأأأأأاد بأأأأأف  أعمأأأأأال  ()أ
متعلقأأأة بأأأالنىلط والغأأأاا يف املسأأأتقبل إىل  أأأني انعقأأأاد الأأأدورة الثانيأأأة 

 والستني للجنة؛ 

والقيأأأأأأأاد يف تلأأأأأأأك األ نأأأأأأأاء بتعمأأأأأأأيم اال أأأأأأأتبيان  )ب(
بأأالنىلط والغأأاا علأأى احلحومأأات مأأرة أ أأر ، مأأع تشأأجيعها  املتعلأأ 

تعليقأأأأأأات ومعلومأأأأأأات عأأأأأأن الودأأأأأأت نىلسأأأأأأه أيضأأأأأأاً علأأأأأأى تقأأأأأأدمي  يف
مسأأأأأفلة أ أأأأأأر  تتعلأأأأأأ  بقضأأأأأأية الأأأأأنىلط والغأأأأأأاا، وأأأأأأا يف ذلأأأأأأك،  أ 

وجأأأأأأأه ادتأأأأأأأوه، مسأأأأأأأفلة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان ينبغأأأأأأأي للجنأأأأأأأة أن  علأأأأأأأى
 املوضوع  تعاجل
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 الفصل التاسع
 (AUT DEDERE AUT JUDICARE) االلتزاع بالتيليم لو المحاكمة

 مقدمة -للف
(، 2005ة وادمسأأني )أة، يف دورهتأأا السابعأأأدأأررت اللجنأأ -194

 aut dedere autأن تُأدرج موضأوع "االلتأزاد بالتسأليم أو احملاكمأة )

judicare السأأيد جيسأأال  غالتسأأحي  عينأأت(" يف برنأأامج عملهأأا و
  (872)معنياً باملوضوع مقرراً  اااً 

الثامنأأأة وادمسأأأني مأأأن دورهتأأأا تلقأأأت  كانأأأت اللجنأأأة دأأأدو  -195
املقأأأأأرر مأأأأأن تقأأأأأارير  ال أأأأأة ( 2008السأأأأأتني ) إىل دورهتأأأأأا( 2006)

  (873)هااداه ونظرت في
( أن تنشأأأأأئ 2008ودأأأأأررت اللجنأأأأأة يف دورهتأأأأأا السأأأأأتني ) -196
 اأدد ، علأى أنالن بيليأه يرأ ه السيد  معنياً باملوضوع عامالً  فريقاً 

  (874)يف الدورة احلادية والستني عضوية الىلري  وواليته

 الحالية النظر في الموضوع في الدو ة -باء
تعليقأأأأات يف الأأأأدورة احلاليأأأة علأأأأى اللجنأأأة  كأأأان معروضأأأاً  -197

  (875)(A/CN.4/612ومعلومات وردت من احلحومات )
 أيار/ 27، املعقودة يف 3011وأنشفت اللجنة يف جلستها  -198
 فريقأأاً  ،(876)للقأأرار الأأ   اخت تأأه يف دورهتأأا السأأتني وفقأأاً ، 2009مأأايو 
 الن بيليه  هب ا املوضوع يرأ ه السيد  مىلتوا العضوية معنياً  عامالً 

__________ 

 2005 ب/أغسأأأأأأأأأأأأأأأأفس  4املعقأأأأأأأأأأأأأأأأودة يف  2865يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتها  (872)
  وأيأأدت اجلمعيأأة (500(، الىلقأأرة الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2005  وليأأة)

 تشأأأأأأأأأأرين الثأأأأأأأأأأاين/ 23املأأأأأأأأأأؤر   60/22مأأأأأأأأأأن القأأأأأأأأأأرار  5العامأأأأأأأأأأة، يف الىلقأأأأأأأأأأرة 
املوضأأوع كأأان اج املوضأأوع يف برنأأامج عملهأأا  و ، دأأرار اللجنأأة إدر 2005 نأأوفمرب

دأأأأأد أدرج يف برنأأأأأامج عمأأأأأل اللجنأأأأأة الفويأأأأأل األجأأأأأل  أأأأأالل دورهتأأأأأا الساد أأأأأة 
لك السأأأأأأأأأأنة أاملرفأأأأأأأأأأ  بتقريأأأأأأأأأأر تأأأأأأأأأأ املقأأأأأأأأأأرتاعلأأأأأأأأأأى  ( بنأأأأأأأأأأاءً 2004وادمسأأأأأأأأأأني )

   (363-362، الىلقرتان الثاين(، اجمللد الثاين )اجلزء 2004  ولية)
، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األول(، الو يقأأة 2006 وليأأة التقريأأر األويل:  (873)

A/CN.4/571 :اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األول(، 2007 وليأأأأة ؛ والتقريأأأأر الثأأأأاين ،
، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2008  وليأأأأة؛ والتقريأأأأر الثالأأأأث: A/CN.4/585الو يقأأأأة 
  A/CN.4/603 الو يقة (،األول
 نظأأأأأأر؛ وا2008متوا/يوليأأأأأأه  31ملعقأأأأأأودة يف ا 2988يف جلسأأأأأأتها  (874)

  315الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008 ولية أيضاً 
لالطأأأالع علأأأى التعليقأأأات واملعلومأأأات الأأأ  دُأأأدربمت إىل اللجنأأأة يف  (875)

 ،علأى التأوايل ،(، انظأر2008( والسأتني )2007دورتيها التا عة وادمسأني )
، Add.1-4و A/CN.4/579 (، الو يقأأةاألول، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2007 وليأة 

  A/CN.4/599الو يقة  (،األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  وليةو
 أعالو  196انظر الىلقرة  (876)

ر الشأىلو  لأرميس الىلريأ  أبالتقريأ ة علمأاً أأ اطت اللجندد و  -199
  2009متوا/يوليه  31املعقودة يف  3029العامل يف جلستها 

 منادشات الىلري  العامل -1
أيار/مأأأأايو  28 يفعقأأأد الىلريأأأ  العامأأأل  أأأالث جلسأأأات  -200

علأأى الىلريأأ  العامأأل  كأأان معروضأأاً   و 2009متوا/يوليأأه  30و 29و
يف جلسأأأته األوىل و يقأأأة غأأأأ رمسيأأأة أعأأأدحا املقأأأرر ادأأأاه تتضأأأمن 

بشأفن املوضأوع  أالل دورهتأا اللجنأة  اجرهتألمنادشات ال  موجزاً ل
ة  أأالل أإطأأار اللجنأأة الساد أأيف للمنادشأأات الأأ  جأأرت السأأتني و 

ة إىل داممأأأة مسأأأامل أالأأأدورة الثالثأأأة والسأأأتني للجمعيأأأة العامأأأة، إضافأأأ
وأعأأأد املقأأأرر ادأأأاه فيمأأأا بعأأأد ا  لىلريأأأ  العامأأأل تناوهلأأأا ادأأأرُتا علأأأى

بعض املسأأأأامل بأأأألىلريأأأأ  العامأأأأل تتضأأأأمن داممأأأأة إىل ا مقدمأأأأةو يقأأأأة 
 ودأد واربع  مع شروا هلا عوا شحاليات ال  أ أت يف إطار املوضو 

نسأأأخ مأأأن تقريأأأر ملنظمأأأة العىلأأأو  علأأأى أعضأأأاء الىلريأأأ  العامأأأل أيضأأأاً 
يل: ، عنوانأه "جلنأة القأانون الأدو 2009فربايأر /الدولية، مؤر  شأباط

  "(aut dedere aut judicare) االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة
 تتمثل يف إعداد إطار واليته الىلري  العامل على أن  واتىل  -201
املوضأأأوع، علأأأى أن ُاتأأأر املسأأأامل الأأأ  ينبغأأأي معاجلتهأأأا  ملعاجلأأأةعأأأاد 

فيمأأأا يتعلأأأ  بف أأأاليب معاجلأأأة املوضأأأوع، ت  و ألولويأأأاا وحيأأأدَّد ترتيأأأب
التشريعات والقأرارات الوطنيأة،  أن توضع يف االعتبارُشدربد على أمهية 

إمحانية االعتماد بتىلة  ااة على أعمأال بعأض إىل  تفرق الىلري و 
 أو املنظمات غأ احلحومية املؤ سات األكادميية 

وعلأأى إ أأر منادشأأات أجراحأأا الىلريأأ  العامأأل، دأأدد رميسأأه  -202
 ع  وبنأأأأأأأأأأاءملعاجلأأأأأأأأأأة املوضأأأأأأأأأأو  عامأأأأأأأأأأاً  و يقأأأأأأأأأأة يقأأأأأأأأأأرتا فيهأأأأأأأأأأا إطأأأأأأأأأأاراً 

 مال ظات وادرتا ات أعضاء الىلري  العامل، أعأد الأرميس لىع
)انظأأر  نسأأخة منقحأة مأن الو يقأة -العامأة وسأاعدة مأن األمانأة  -

يعأأرض  الو يقأأة املنقحأأة خمففأأاً حأأ و وتشأأحل أدنأأاو(   2-الىلأأرع بأأاء
اورة وافية، بقدر ا محان، للمسامل ال  ينبغي تناوهلا، لحن دون 

وتتسأأأأم البنأأأأود العامأأأأة الأأأأ  مُجعأأأأت فيهأأأأا ترتيبهأأأأا  سأأأأب األمهيأأأأة  
مأن ويتعل  الىلرعأان األوالن   (877)من عدد التجانس بقدراملسامل 

لموضأأوع، يف  أأني تتعلأأ  األفأأرع با شأأحالية العامأأة لا طأأار العأأاد 
عأأأأأرب يوال ة  التسأأأأأليم أو احملاكمأأأأأباللتأأأأأزاد لالتاليأأأأأة بالنظأأأأأاد القأأأأأانوين 

اللتأأأأزاد لمأأأأا إذا كأأأان اديأأأد مسأأأأفلة  إااءعأأأأن مودأأأف ا طأأأار العأأأاد 
 عأأن أيضأأاً  ناشأأئأو أنأأه  اتأأةالتسأأليم أو احملاكمأأة طبيعأأة تعاحديأأة ب

 ا طأأار العأأادعأأن ذلأأك، ينبغأأي أال ينظأأر إىل  وفضأأالً   متأأدر عأأريف
ينبغأي الأ   مد  عموميأة الأنهج بشفن  اً هنامي اً جوابعلى أنه يقدد 
__________ 

  )د( من ا طار العادينفب  ذلك بتىلة  ااة على الىلرع  (877)
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املفلأوب لحأن مأن املعلأود أن ع  لموضأو معاجلتهأا لاتباعه يف للجنة 
لقأأأانون التسأأأليم أو  ،يف إطأأأار املوضأأأوع ،اأأأث مىلتأأأللأأأيس إجأأأراء 

  ملبادئ القانون اجلنامي الدويل 

حأو تيسأأ عمأل املقأرر ادأاه  ا طأار العأادهلأد  مأن وا -203
يف إعأأأداد تقأأأاريرو املقبلأأأة، ويُأأأرتك للمقأأأرر ادأأأاه أن حيأأأدد الرتتيأأأب 

حيحأأأل وتأأأرابط فضأأأاًل عأأأن  ،الأأأددي  للمسأأأامل الأأأ  ينبغأأأي معاجلتهأأأا
  خمتلف أوجه املوضوع بشفن مشاريع املواد ال  ينو  اياغتها 

يأ  العامأل علأى ا طار العاد الأ   يقرت أه الىلر  -2
اللجنأأأأة للنظأأأأر يف موضأأأأوع "االلتأأأأزاد بالتسأأأأليم 

 ("aut dedere aut judicare)حملاكمة ا أو
 فيما يلي نز ا طار العاد املقرتا: -204

 ا شحاليات ال  ينبغي تناوهلا/املساملداممة ب 
 األ س القانونية لاللتزاد بالتسليم أو احملاكمة )أ( 
التعأأاون بلتأأزاد االاحملاكمأأة و االلتأأزاد بالتسأأليم أو  ‘1‘ 

 من أجل محافحة ا فالت من العقاب؛
 :القاممأةااللتأزاد بالتسأليم أو احملاكمأة يف املعاحأدات  ‘2‘ 

ا أأأأأأتال  أوجأأأأأأه و  ،أ حأأأأأأاد املعاحأأأأأأدات أنأأأأأأاط
)انظأأأأأأأأأر  حأأأأأأأأأ و األ حأأأأأأأأأاد، وتفورحأأأأأأأأأا تشأأأأأأأأأابهو 
 ا رحاب(؛املتعلقة بتىلاديات اال

س يف الأأه أ أأ حأأل االلتأأزاد بالتسأأليم أو احملاكمأأة ‘3‘ 
ا جيأاب، إذا كان الرد بالقانون الدويل العريف، و 

  *فإىل أ   د له ح ا األ اس
 حل االلتزاد بالتسأليم أو احملاكمأة مأرتبط ارتباطأاً  ‘4‘ 

عأأأريف   طأأأار ختضأأأعبأأأبعض اجلأأأرامم الأأأ   و يقأأأاً 
  )مثل القرانة(*

مبادئ إدليمية متعلقة بااللتزاد  ميحن اديدحل  ‘5‘ 
 * و احملاكمةبالتسليم أ

 النفاق املاد  لاللتزاد بالتسليم أو احملاكمة )ب(  
جأأرامم القأأانون علأأى  أأبيل املثأأال: اديأأد ف أأات اجلأأرامم ) 

موضأأأع ؛ واجلأأأرامم املخلأأأة بسأأألم ا نسأأأانية وأمنهأأأاالأأأدويل؛ واجلأأأرامم 
اجلأأأأرامم األ أأأأر  ادفأأأأأة( الأأأأ  ينفبأأأأ  عليهأأأأا و الأأأأدويل؛  االحتمأأأأاد

__________ 

إجابأأة هناميأأة علأأى حأأ و األ أأ لة إال يف مر لأأة  تتأأاامأأن احملتمأأل أال  *
ون االلتأأزاد بالتسأأليم متقدمأأة، و ااأأة بعأأد القيأأاد بتحليأأل دديأأ  لنفأأاق ومضأأم

 النظر يف من املستتوبودد يحون   القاممةاحملاكمة يف األنظمة التعاحدية  أو
 الفابع العريف هل ا االلتزاد فيما يتعل  ببعض اجلرامم 

االلتأأأزاد بالتسأأأليم أو احملاكمأأأة ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل القأأأامم علأأأى 
 أو القانون الدويل العريف:و/معاحدات 

يحىلأي لنشأأوء  دوليأةً  حأل اعتبأار جرميأة مأا جرميأةً  ‘1‘ 
االلتأأأأزاد بالتسأأأأليم أو احملاكمأأأأة ووجأأأأب القأأأأانون 

 الدويل العريف* 
مأأأأأأأا حأأأأأأأو املعيأأأأأأأار فكأأأأأأأان اجلأأأأأأأواب بأأأأأأأالنىلي،   إذا ‘2‘ 

مأأأأد  ومأأأا   حأأأأ ا الشأأأفنيف دة املعأأأايأ احملأأأدرب  أو
جتأأأأأأأرد  لقاعأأأأأأأدةٍ  اآلمأأأأأأأرالفأأأأأأأابع املسأأأأأأأفلة ب اأأأأأأألة
   التترفات* بعض

جأأأرامم القأأأانون  علأأأى االلتأأأزاد أيضأأأاً  ينفبأأأ حأأأل  ‘3‘ 
، فأأأإىل أ  ا جيأأأابالأأأرد ب كأأأان إذاالأأأدا لي، و 
   د ينفب 

 تسليم أو احملاكمةمضمون االلتزاد بال  )ج( 
معأأأأأأأأل االلتأأأأأأأأزاد و املتأأأأأأأأفلح؛  شأأأأأأأأفر  تعريأأأأأأأف ‘1‘ 

العتبأأأأار أن تُتخأأأأ  التأأأأدابأ الأأأأالاد و باحملاكمأأأأة؛ 
الأأ   جيأأب  األجأألمسأأفلة و احملاكمأأة "كافيأأة"؛ 

 ؛ اللهيف احملاكمة  الشروع
  ت كر املتفلح أمهيةشفر  حل يحتسي ترتيب  ‘2‘ 
أولويأة علأى اآل أر  أل د شفر  املتأفلححل  ‘3‘ 

أأأأأأهحأأأأأأل للدولأأأأأأة  -  أأأأأألفة الفلأأأأأأب إليهأأأأأأا  املوجَّ
 تقديرية يف ح ا الشفن 

العالدة بني االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة وبعض  )د(  
 املبادئ األ ر 

االلتأأزاد بالتسأأليم أو احملاكمأأة ومبأأدأ الواليأأة القضأأامية  ‘1‘ 
 (؛ الشاملة )حل يؤد  أ دمها إىل اآل ر

االلتأأأأأأزاد بالتسأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأة واملسأأأأأأفلة العامأأأأأأة  ‘2‘ 
)مبأدأ  الواليأة القضأاميةحتار ة  "أ قية" باملتعلقة 

 (؛اجلنسيةا دليمية، 
االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة واملبد ن "ال جرميأة  ‘3‘ 

 ؛**إال بنز" و"ال عقوبة إال بنز"
االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة ومبدأ "عأدد جأواا  ‘4‘ 

 ؛**اكمة على ذات اجلرد مرتني"احمل
مبأأأأأأأدأ "عأأأأأأأدد و  االلتأأأأأأأزاد بالتسأأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأأة ‘5‘ 

 تسليم الدولة ملواطنيها"**؛
__________ 

االلتأزاد بالتسأليم بتنىليأ  دد يلزد طرا ح و املسفلة أيضاً فيما يتعلأ   **
 أو احملاكمة )و( 
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اًل: مأأأاذا حيتأأأل يف  الأأأة تضأأأارب املبأأأادئ )مأأأث ‘6‘ 
عأأأأدد يف مقابأأأأل  الدولأأأأة ملواطنيهأأأأاعأأأأدد تسأأأأليم 

 تعأأأأرتضعراديأأأأل  ؛التجأأأرمي يف القأأأأانون الأأأأدا لي
ا تمأأأأأأأال تعأأأأأأأرض املأأأأأأأتهم يف مقابأأأأأأأل احملاكمأأأأأأأة 

الضأأأأأمانات للتعأأأأأ يب أو عأأأأأدد ا أأأأأتىلادته مأأأأأن 
عتأأزد تسأأليمه الواجبأأة يف الدولأأة الأأ  يُ  ا جراميأأة
  القيود الد تورية**؛ و إليها(

 احملاكمة الظرو  ال  ينشف فيها االلتزاد بالتسليم أو  (ح) 
 الدولة؛ إدليموجود من يُدعى ارتحابه للجرد يف  ‘1‘ 
 ؛املدَّعى القضامية للدولة فيما يتعل  باجلردالوالية  ‘2‘ 
 مسأتو  الفأابع الرمسأي مأا حأووجود طلب تسأليم ) ‘3‘ 

 طرد األجانب؛ العالدة باحل  يفو (؛ املفلوب 
 و  ار ذلك؛ ،وجود طلب تسليم  اب  مرفوض ‘4‘ 
تأأأأأدعيم مسأأأأأتو  ا  بأأأأأات )إىل أ   أأأأأد جيأأأأأب  ‘5‘ 

 ؛(بالرباحني  طلب التسليم
االلتأزاد  نىلأاذوجود  رو  ميحن أن اأول دون  ‘6‘ 

طلأأأب جأأأرامم  يا أأأية أو علأأأى  أأأبيل املثأأأال: )
 ؛أو  االت الفوارئ ؛طابع  يا يتسليم ذو 

 احلتانة( مسفلة أو 

 االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة تنىلي   (و) 

 دور كل من السلفة القضامية والسلفة التنىلي ية؛ ‘1‘ 

االلتأأأزاد بالتسأأأليم أو كيأأأف ميحأأأن التوفيأأأ  بأأأني  ‘2‘ 
 لسلفات احملاكمة  التقدير  واهلامشاحملاكمة 

  توافر األدلة على تفبي  االلتزاد حل يؤ ر ‘3‘ 

  كيىلية التعامل مع عدة طلبات تسليم ‘4‘ 

 الضمانات يف  الة التسليم؛ ‘5‘ 

حأأأأأل ينبغأأأأأي ا تجأأأأأاا الشأأأأأخز املأأأأأدعى ارتحابأأأأأه  ‘6‘ 
  أو حماكمتأأهللجأرد يف انتظأأار دأرار بشأأفن تسأليمه 

 حل ميحن تقييد  ريته بتورة أ ر  و 

 مرادبة تنىلي  االلتزاد؛ ‘7‘ 

    اللتزاد بالتسليم أو احملاكمةل االمتثال  ار عدد  ‘8‘ 

العالدأأأأأأأأة بأأأأأأأأني االلتأأأأأأأأزاد بالتسأأأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأأأة  )ا( 
جناميأأة دوليأأة تحابأأه جلرميأأة إىل حمحمأأة وتسأأليم الشأأخز املأأدعى ار 
 خمتتة )"اديار الثالث"(

  األوَلنيإىل أ   د يؤ ر اديار "الثالث" على اديارين  ‘1‘ 
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 الفصل العاشر
 حصانة ميؤولي الدوه مم الوالية القضائية الجنائية األجنبية 

 مقدمة -للف
(، 2007دأأأررت اللجنأأأة، يف دورهتأأأا التا أأأعة وادمسأأأني ) -205
يف برنأأأأأأأأأأأأامج عملهأأأأأأأأأأأأا موضأأأأأأأأأأأأوع " تأأأأأأأأأأأأانة مسأأأأأأأأأأأأؤويل  تُأأأأأأأأأأأأدرجأن 

الواليأأأأأة القضأأأأأامية اجلناميأأأأأة األجنبيأأأأأة" وعّينأأأأأت السأأأأأيد  مأأأأأن الأأأأأدول
   ويف الأأأأأأأأدورة نىلسأأأأأأأأها (878)كولأأأأأأأأودكني مقأأأأأأأأرراً  ااأأأأأأأأاً  أ  رومأأأأأأأأان

 
__________ 

 ،2007  وليأأة) 2007متوا/يوليأأه  20املعقأأودة يف  2940يف جلسأأتها  (878)
 62/66مأأن القأأأرار  7(  ويف الىلقأأأرة 376الىلقأأرة (، الثأأايناجمللأأد الثأأاين )اجلأأأزء 

، أ اطأأت اجلمعيأأة العامأأة علمأأاً بقأأرار 2007كأأانون األول/ديسأأمرب   6املأأؤر  
ج يف برنأأأامج اللجنأأأة إدراج املوضأأأوع يف برنأأأامج عملهأأأا  وكأأأان املوضأأأوع دأأأد أُدر 

ا أأتناداً  (2006منأأة وادمسأأني )عمأأل اللجنأأة الفويأأل األجأأل أ نأأاء دورهتأأا الثا
، اجمللأأد الثأأأاين 2006  وليأأة)إىل املقأأرتا الأأوارد يف املرفأأ  األول بتقريأأر اللجنأأة 

 ( 257، الىلقرة (الثاين)اجلزء 

اللجنأأأأأأأأة مأأأأأأأأن األمانأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة أن تعأأأأأأأأّد درا أأأأأأأأة أ ا أأأأأأأأية  طلبأأأأأأأأت
  (879)املوضوع عن

(، يف التقريأأر 2008ونظأأرت اللجنأأة، يف دورهتأأا السأأتني ) -206
  كمأأا ُعرضأأت علأأى اللجنأأة مأأ كرة مأأن (880)األويل للمقأأرر ادأأاه

  (881)األمانة العامة عن املوضوع

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
 ظر اللجنة يف املوضوع يف الدورة احلالية  مل تن -207

__________ 

  386، الىلقرة (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  ولية (879)

  A/CN.4/601الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية (880)

مستنسأأأأخة؛ متا أأأأة علأأأأى املودأأأأع الشأأأأبحي ) A/CN.4/596الو يقأأأأة  (881)
 للجنة، و ام  الدورة الستني( 
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 الفصل الحا ي  شر
 شر  الدولة األولى بالر اية

 مقدمة -للف
(، أن تأأدرج يف 2008دأررت اللجنأة، يف دورهتأأا السأتني ) -208

األوىل بالرعايأأأة" وأن تنشأأأئ برنأأأامج عملهأأأا موضأأأوع "شأأأرط الدولأأأة 
  (882)فري  درا ة معنياً به يف دورهتا احلادية والستني

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
 29، املعقأأأأأأأودة يف 3012أنشأأأأأأأفت اللجنأأأأأأأة يف اجللسأأأأأأأة  -209

معنيأأأأأأأأاً بشأأأأأأأأرط الدولأأأأأأأأة األوىل  فريأأأأأأأأ  درا أأأأأأأأة، 2009أيار/مأأأأأأأأايو 
د د  ماكريأأأأأأه والسأأأأأأيد يشأأأأأأرتك يف رما أأأأأأته السأأأأأأيد دونالأأأأأأ بالرعايأأأأأأة،

 روحان بأيرا  أ 
، 2009متوا/يوليه  31، املعقودة يف 3029ويف اجللسة  -210

لىلريأأ   املشأأارَكنيأ اطأأت اللجنأأة علمأأاً بأأالتقرير الشأأىلو  للرميسأأني 
 بشرط الدولة األوىل بالرعاية الدرا ة املعر 

 منادشات فري  الدرا ة
 20 زيران/يونيأأأأأه و 3عقأأأأد فريأأأأ  الدرا أأأأة جلسأأأأتني يف  -211

  ونظأر الىلريأ  يف إطأأار ميحأن أن يشأحل  ريفأأة 2009متوا/يوليأه 
طريأأأأ  لألعمأأأأال املقبلأأأأة، يف ضأأأأوء املسأأأأامل الأأأأ  مت تسأأأأليط الضأأأأوء 
عليهأأأا يف املخفأأأط العأأأاد للموضأأأوع، وأجأأأر  تقييمأأأاً أوليأأأاً ملشأأأاريع 

منأأ   أأد ت بغيأأة ا أأتعراض التفأأورات الأأ   (883)1978مأأواد عأأاد 
 ذلك احلني 

بأدأ فريأ  الدرا أأة بأإجراء منادشأة وتقيأأيم لفأابع األ حأأاد  -212
املتعلقأأأة بالدولأأأة األوىل بالرعايأأأأة وأاأأأوهلا وتفورحأأأأا، والعمأأأل الأأأأ   
اضأأفلعت بأأه اللجنأأة مأأن دبأأل بشأأفن شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة، 
ورد فعأأل اللجنأأة الساد أأة إااء مشأأاريع املأأواد الأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة 

منأأأأ  ذلأأأأك العأأأأاد، ومأأأأا  أأأأد ت رات الأأأأ  ، والتفأأأأو 1978يف عأأأأاد 
متخضأأت عنأأه مأأن اأأديات فيمأأا يتعلأأ  باأل حأأاد املتعلقأأة بالدولأأة 
األوىل بالرعايأأة يف الودأأت املعااأأر، ومأأا ميحأأن أن تسأأهم بأأه اللجنأأة 
يف ضأأوء الظأأرو  الأأ  تغأأأت تغأأأاً كبأأأاً منأأ  وضأأع مشأأاريع مأأواد 

__________ 

  وليأأة) 2008 ب/أغسأأفس  8املعقأأودة يف  2997يف جلسأأتها  (882)
(  ولالطأأالع علأأى املخفأأط 354، الىلقأأرة (الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2008

د للموضوع، انظر املرجع نىلسه، املرف  الثاين  ودد أ اطت اجلمعيأة العامأة العا
كأأأأأأأانون   11املأأأأأأأؤر   63/123مأأأأأأأن درارحأأأأأأأا  6علمأأأأأأأاً هبأأأأأأأ ا القأأأأأأأرار يف الىلقأأأأأأأرة 

  2008األول/ديسمرب 
  74الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1978 ولية  (883)

فيأأأأه   وتشأأأأمل حأأأأ و التغأأأأأات السأأأأياق الأأأأ   نشأأأأفت 1978عأأأأاد 
األ حأأأاد املأأأ كورة وجممأأأوع املمار أأأات والسأأأواب  القضأأأامية املتا أأأة 
اآلن واملشأأأأأاكل املسأأأأأتجدة، وال  أأأأأيما فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بتفبيأأأأأ  تلأأأأأك 

 األ حاد يف اتىلادات اال تثمار  

 1978 عاد مواد ملشاريع أويل تقييم )أ(

أ ناء املنادشة، أبرا الرميس املشارك لىلري  الدرا ة، السيد  -213
، 1978د  ماكريأأه، املأأواَد احملأأدَّدة، مأأن مشأأاريع مأأواد عأأاد  دونالأأد

الأ  حأأي باديأأة علأأى أمهيتهأأا بالنسأبة للمجأأاالت الأأ  يُعأأل هبأأا فريأأ  
)املتأأأأأأأفلحات املسأأأأأأأتخدمة(،  2الدرا أأأأأأأة  وحأأأأأأأي تشأأأأأأأمل املأأأأأأأادة 

)األ أأأأأاس  7)معاملأأأأأة الدولأأأأأة األوىل بالرعايأأأأأة(، واملأأأأأادة  5 واملأأأأأادة
)منشأأأف معاملأأأة  8وىل بالرعايأأأة(، واملأأأادة القأأأانوين ملعاملأأأة الدولأأأة األ

)نفأأاق احلقأأوق الناشأأ ة  9الدولأأة األوىل بالرعايأأة ونفادهأأا(، واملأأادة 
)اكتسأأاب احلقأأوق  10عأأن شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة(، واملأأادة 

)انعأأداد أ أأر  16الناشأأ ة عأأن شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة(، واملأأادة 
 23ة املا أة ودولأة  الثأة(، واملأادة التقييدات املتىل  عليها بني الدولأ

)عالدة شرط الدولة األوىل بالرعاية باملعاملة املمنو ة ووجأب نظأاد 
أأأأأأم )عالدأأأأأأة شأأأأأأأرط الدولأأأأأأأة األوىل  24لألفضأأأأأأأليات(، واملأأأأأأأادة  معمَّ

)عالدأأة شأأرط  25بالرعايأأة بالرتتيبأأات بأأني الأأدول الناميأأة(، واملأأادة 
ة لتيسأ املرور عأرب احلأدود(، الدولة األوىل بالرعاية باملعاملة املمنو 

 بأأأأأأأأأأاحلقوق)عالدأأأأأأأأأأة شأأأأأأأأأأرط الدولأأأأأأأأأأة األوىل بالرعايأأأأأأأأأأة  26واملأأأأأأأأأأادة 
املمنو أأة لدولأأة  الثأأة غأأأ  أأا لية(  ورمأأي علأأى وجأأه  والتسأأهيالت

، الل ين يركزان على نفاق 10و 9ادتوه أن مشروعي املادتني 
شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة، يحتسأأيان أمهيأأة يف الظأأرو  املعااأأرة 

، يف  أأأياق اال أأأتثمار، نقفأأأة االنفأأأالق بالنسأأأبة لىلريأأأ  و أأأَيحونان
 الدرا ة وبؤرة تركيزو األولية 

وأ نأأأأأأأأأأاء املنادشأأأأأأأأأأة الأأأأأأأأأأ  تلأأأأأأأأأأت ذلأأأأأأأأأأك يف إطأأأأأأأأأأار فريأأأأأأأأأأ   -214
دأأأأأأأأأدمت تعليقأأأأأأأأأات خبتأأأأأأأأأوه مركأأأأأأأأأز مشأأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأأواد  الدرا أأأأأأأأأة،

وعالدتهأأأأأا بالعمأأأأأل احلأأأأأايل الأأأأأ   يضأأأأأفلع بأأأأأه فريأأأأأ   1978 لعأأأأأاد
الدرا أأة  ورُميأأت ضأأرورة القيأأاد مقأأدماً بتوضأأيح مأأا ُأعأأز  أأابقاً مأأن 

وذلأأك  عمأأل والتواأأل إىل تىلأأاحم بشأأفنه وبشأأفن املركأأز الأأ   حيتلأأه
بغيأأأة التفكأأأد مأأأن وجأأأود متييأأأز جلأأأّي بأأأني ذلأأأك العمأأأل وبأأأني العمأأأل 
اجلأأار ، دون تقأأويض لإلعأأااات السأأابقة ودون ا ضأأرار باألعمأأال 
واملستجدات ال  تشهدحا حمافل أ أر   وأُعأرب عأن األمأل يف أن 
تتفرق الوردات ال   يتم إعأدادحا )انظأر أدنأاو( إىل حأ و اجلوانأب 

وأن تلقأأأى األضأأأواء الحاشأأأىلة علأأأى القضأأأايا  بتأأأورة أكثأأأر تىلتأأأيالً 
 الواجب تناوهلا 
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 لألعمال املقبلةطري    ارطة )ب(
ويف ضوء تلك املنادشأة، اتىلأ  فريأ  الدرا أة علأى جأدول  -215

امأأر لألعمأأأال يشأأأتمل علأأى إعأأأداد وردأأأات يفمأأل الىلريأأأ  أن تُلقأأأي 
مزيأأأأداً مأأأأن الضأأأأوء علأأأأى املسأأأأامل املتعلقأأأأة، علأأأأى وجأأأأه ادتأأأأوه، 

  حاد الدولة األوىل بالرعاية وتىلسأحا وتفبيقها بنفاق أ
وبالتأأايل، مت اديأأد املواضأأيع الثمانيأأة التاليأأة، إىل جانأأب أمسأأاء  -216

أعضأأأاء فريأأأ  الدرا أأأة الأأأ ين  أأأيتولون املسأأأؤولية الرميسأأأية عأأأن البحأأأوث 
 وإعداد وردات حمددة تتتل بتلك املواضيع، وذلك على النحو التايل:

د   )السأيد دولة األوىل بالرعايأةفهرس أل حاد ال ‘1‘ 
 د  ماكريه والسيد أ  ر  بأيرا(

الدولأأأأأة األوىل بالرعايأأأأأة، مجأأأأأع أ حأأأأأاد  يسأأأأأتلزد حأأأأأ ا العمأأأأأل  
 أأأأأيما يف جمأأأأأال اال أأأأأتثمار، دون االدتتأأأأأار عليأأأأأه، وتتأأأأأنيف تلأأأأأك  وال

األ حأأاد بتأأىلة مبدميأأة إىل أنأأواع خمتلىلأأة مأأن الشأأروط  و يشأأحل جتميأأع 
 عمالً مستمراً جير  طوال فرتة عمل فري  الدرا ة املواد الالامة للىلهرس 

مشاريع املواد ال  وضأعتها جلنأة القأانون الأدويل  ‘2‘ 
 )السيد    مورا ي( 1978يف عاد 

 أأأأتقدد حأأأأ و الوردأأأأة عرضأأأأاً مأأأأوجزاً لتأأأأاريخ مشأأأأاريع مأأأأواد  
وتقييمأأأأاً ألمهيتهأأأأا املعااأأأأرة  و تشأأأأتمل الوردأأأأة علأأأأى  1978 عأأأأاد

هبأأأا تىلسأأأأ شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف اليأأأل للحيىليأأأة الأأأ  مت 
 الأأنىلط شأأركةالقأأرارات التأأادرة عأأن حمحمأأة العأأدل الدوليأأة )دضأأية 

 املتعلقأأة القضأأية، و(885)أمبأأاتييلوس، ودضأأية (884)إيرانيأأة - األنحلأأو
( ودأأأرار (886)املغأأأرب يف األمريحيأأأةالواليأأأات املتحأأأدة  رعايأأأااقأأأوق 

  (887)أمباتييلوس مفالبةالتححيم التادر يف 
العالدة بأني معاملأة الدولأة األوىل بالرعايأة واملعاملأة  ‘3‘ 

 )السيد د  د  ماكريه( الوطنية
ط و  تنظر ح و الوردة يف أوجه الشبه واال تال  بني شر  

الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة وشأأأروط املعاملأأأة الوطنيأأأة ويف عالدأأأة حأأأ ين 
النوعني من الشروط وبادئ عدد التمييز األ ر   و يحون الغرض 
من ح و الوردة حأو اديأد مأا إذا كأان حنأاك حأد  أ ا أي واضأح 

 لشروط الدولة األوىل بالرعاية من شفنه أن يؤ ر على تىلسأحا 
شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف إطأأأار االتىلأأأاق  ‘4‘ 

العاد بشفن التعريىلات اجلمركيأة والتجأارة )الغأات( ومنظمأة التجأارة 
 )السيد د  د  ماكريه( العاملية

__________ 

(884) Anglo–Iranian Oil Co. case (jurisdiction), Preliminary 

objection, Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 93  
(885) Ambatielos case (Greece v. United Kingdom), Jurisdiction, 

Judgment of 1 July 1952 28، املرجع نىلسه، ه  
(886) Case concerning rights of nationals of the United States of 

America in Morocco, Judgment of 27 August 1952 176، املرجع نىلسه، ه  
(887) Ambatielos Claim (Greece, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland), UNRIAA, vol. XII (Sales No. 1963.V.3), pp. 83–153  

تنظأأأر حأأأ و الوردأأأة يف الأأأدور الأأأ   يؤديأأأه شأأأرط الدولأأأة   أأأو  
األوىل بالرعايأأة يف إطأأأار اتىلأأأاق الغأأات، والحيىليأأأة الأأأ  مت هبأأا تىلسأأأأ حأأأ ا 
احلحأم وتفبيقأأه، وتفأورو يف  أأياق منظمأة التجأأارة العامليأة مأأن التجأأارة يف 
السأأأأأألع إىل التجأأأأأأارة يف ادأأأأأأدمات ومحايأأأأأأة امللحيأأأأأأة الىلحريأأأأأأة واملشأأأأأأرتيات 

و يحون اهلأد  مأن حأ و الوردأة حأو اديأد مأا إذا كأان شأرط احلحومية  
الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف إطأأأأار الغأأأات ومنظمأأأة التجأأأأارة العامليأأأة يقتتأأأأر 

 -أ  أنأأأه شأأأحل مأأأن أشأأأحال داعأأأدة التختأأأيز  -علأأأى ذلأأأك اجملأأأال 
  األ ر أن له   اراً على الفريقة ال  يعمل هبا يف اجملاالت  أد
بأأأه مأأأؤمتر األمأأأم املتحأأأدة العمأأأل الأأأ   اضأأأفلع  ‘5‘ 

 للتجأأأارة والتنميأأأة )األونحتأأأاد( بشأأأفن شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأأة
 )السيد س  ت  فا ياين(

 أأيحون اهلأأد  مأأن حأأ و الوردأأة حأأو ا أأتعراض العمأأل الأأ    
اضأأفلع بأأه األونحتأأاد فيمأأا يتعلأأ  بشأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة، وتقيأأيم 

    (888)فري  الدرا ة املسامهة ال  ميحن أن يقدمها ألعمال
العمل ال   اضفلعت به منظمأة التعأاون والتنميأة يف  ‘6‘ 

 )السيد د  احلمود( امليدان االدتتاد  بشفن شرط الدولة األوىل بالرعاية
 أأأأيحون الغأأأأرض مأأأأن حأأأأ و الوردأأأأة حأأأأو ا أأأأتعراض العمأأأأل  

ال   اضأفلعت بأه منظمأة التعأاون والتنميأة يف امليأدان االدتتأأاد  
رط الدولأأأأة األوىل بالرعايأأأأة، وتقيأأأأيم املسامهأأأأأة الأأأأ  فيمأأأأا يتتأأأأأل بشأأأأ

   (889)ميحن أن يقدمهأا ألعمال فري  الدرا ة
يف إطأأأأأأأأأأأأار معاحأأأأأأأأأأأأدات  (890)مأأأأأأأأأأأأافيزير مشأأأأأأأأأأأأحلة ‘7‘ 

 )السيد أ  ر  بأيرا( اال تثمار
 أأتقدد حأأ و الوردأأة الأأيالً للحيىليأأة الأأ  مت هبأأا تىلسأأأ شأأرط الدولأأة  

  الال قة، ويف دضايا اال تثمار إ بانيا ضدمافيزير األوىل بالرعاية يف دضية 
اتىلادات التحامل االدتتاد  ا دليمية واتىلادأات  ‘8‘ 

 )السيد د  د  ماكريه( التجارة احلرة
 يحون الغرض من ح و الوردة حو ا تعراض الحيىلية ال   

ُيسأأأتخدد هبأأأا شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف االتىلادأأأات املأأأ كورة، 
تىلسأأأأ حأأأ ا احلحأأأم وتفبيقأأأه يف ذلأأأك السأأأياق  وتقيأأأيم مأأأا إذا كأأأان

 يتماشى مع تىلسأو وتفبيقه يف اجملاالت األ ر  أد  تلف عنه 
__________ 

 UNCTAD, “Most-favoured-nationانظأأأأر، علأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال،  (888)

treatment”, UNCTAD Series on issues in international investment 

agreements, UNCTAD/ITE/IIT/10 (vol. III) (United Nations publication, 

Sales No. E.99.II.D.11) (1999) ؛ وحأ ا املنشأور متأاا أيضأاً علأى العنأوان الشأبحي
  www.unctad.org/en/docs/psiteiitd10v3.en.pdfالتايل: 

 OECD Directorate for Financial andانظأر، علأى  أبيل املثأال،  (889)

Enterprise Affairs, "Most-favoured-nation treatment in international 

investment law", Working Papers on International Investment, 

No. 2004/2 (2004) :؛ وحأأ ا العمأأل متأأاا أيضأأاً علأأى العنأأوان الشأأبحي التأأايل
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2004_2.pdf  

(890) Maffezini v. Kingdom of Spain, Case No. ARB/97/7, Decision of 

the Tribunal on objections to jurisdiction of 25 January 2000, ICSID, ICSID 

Review-Foreign Investment Law Journal, vol. 16, No. 1 (2001), p. 1 ؛ ونأز
  http://icsid.worldbank.orgالقرار متاا أيضاً من  الل املودع الشبحي التايل: 

file:///C:/Users/Ossama/Documents/ILC%20Ossama/2009%20II%202/www.unctad.org/en/docs/psiteiitd10v3.en.pdf
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 الفصل الثاني  شر
 المعاهدات  بر الزمم

 مقدمة -للف
أن تأأأأأأأدرج ( 2008دأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأة يف دورهتأأأأأأأا السأأأأأأأتني ) -217

موضأأأوع "املعاحأأأدات عأأأرب الأأأزمن" يف برنأأأامج عملهأأأا وأن تنشأأأئ لأأأه 
  (891)فري  درا ة يف دورهتا احلادية والستني

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
 29، املعقأأأأأأودة يف 3012أنشأأأأأفت اللجنأأأأأأة يف جلسأأأأأأتها  -218

، فري  درا ة يُعل ووضوع املعاحأدات عأرب الأزمن 2009أيار/مايو 
 برما ة السيد غيورغ نول  

، 2009متوا/يوليه  31، املعقودة يف 3029ويف اجللسة  -219
أ اطأأأأت اللجنأأأأة علمأأأأاً بأأأأالتقرير الشأأأأىلو  املقأأأأدد مأأأأن رمأأأأيس فريأأأأ  

   الزمنملعاحدات عرب الدرا ة املعر با

 منادشات فري  الدرا ة  -1
  2009متوا/يوليأه  28و 7عقد فري  الدرا أة جلسأتني يف  -220

وركزت املنادشات يف فري  الدرا أة علأى اديأد القضأايا الأ  يتعأني 
تغفيتهأأأا، وأ أأأاليب عمأأأل فريأأأ  الدرا أأأة، والنتيجأأأة احملتملأأأة لعمأأأل 

 اللجنة بشفن ح ا املوضوع 
للمنادشأأأأة، كأأأأان معروضأأأأاً علأأأأى فريأأأأ  الدرا أأأأة  وكف أأأأاس -221

الو أأأام  التاليأأأة: وردتأأأان غأأأأ رمسيتأأأني مقأأأدمتان مأأأن الأأأرميس متأأأثالن 
 نقفأأأة بدايأأأة للنظأأأر يف نفأأأاق العمأأأل املقبأأأل بشأأأفن حأأأ ا املوضأأأوع؛
واملقأأرتا املتعلأأ  هبأأ ا املوضأأوع الأأ   ورد يف املرفأأ  األول مأأن تقريأأر 

دورهتأأأأأأأأأأأا السأأأأأأأأأأأتني اللجنأأأأأأأأأأأة إىل اجلمعيأأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأأأن أعمأأأأأأأأأأأال 
؛ وبعض املواد املرجعية، منها مقتفىلأات ذات األة (892)2008 عاد

 ، (893)من مأواد اللجنأة املتعلقأة بقأانون املعاحأدات، والتعليقأات عليهأا
 

__________ 

 )انظأأأأر 2008 ب/أغسأأأأفس  8املعقأأأأودة يف  2997يف جلسأأأأتها  (891)
(  ولالطأأأالع علأأأى 353، الىلقأأأرة (الثأأأاين، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2008  وليأأأة

املخفأأأأط العأأأأاد للموضأأأأوع، انظأأأأر املرجأأأأع نىلسأأأأه، املرفأأأأ  األول  ودأأأأد أ اطأأأأت 
كأأأأانون   11املأأأأؤر   63/123مأأأأن درارحأأأأا  6اجلمعيأأأة العامأأأأة علمأأأأاً، يف الىلقأأأأرة 

 ، وا دررته اللجنة  2008األول/ديسمرب 

 عالو أ 891انظر احلاشية  (892)

 187، ه A/6309/Rev.1الو يقأأأأة ، اجمللأأأأد الثأأأأاين، 1966 وليأأأة  (893)
 وما يليها 

، (894)املعاحأأدات لقأأانون املتحأأدة األمأأم ملأأؤمتر الرمسيأأة الو أأام ومأأن 
 ومأأن ا أأتنتاجات وتقريأأر فريأأ  الدرا أأة التأأابع للجنأأة املعأأر بتجأأأزؤ

  (895)القانون الدويل
وفيما يتعل  بنفأاق املوضأوع، كأان السأؤال األ ا أي حأو  -222

حل ينبغي أن يركز فري  الدرا ة عمله على دضأية االتىلأاق الال أ  
واملمار ة الال قة أد عليه اتباع هنج أو ع بفن يتناول أيضاً دضأايا 
أ أأأأر  مثأأأأل: )أ(   أأأأار أفعأأأأال أو  أأأأرو  معينأأأأة علأأأأى املعاحأأأأدات 

انىلرادية، وك لك الظرو  الودامعية  )ا هناء والتعلي ، وأفعال أ ر  
كأأأأادروق املاديأأأأة وتغأأأأأ الظأأأأرو (؛ )ب(   أأأأار املتأأأأادر األ أأأأر  
املسأأأأأأتجدة للقأأأأأأانون الأأأأأأدويل علأأأأأأى املعاحأأأأأأدات )  أأأأأأار املعاحأأأأأأدات 

تعأأأأأأديل املتعادبأأأأأة، والعأأأأأأر  املسأأأأأأتجد، والأأأأأأبفالن والتقأأأأأأادد(؛ )ج( 
املعاحأدات، وإد أال تغيأأات علأأى املعاحأدات باالتىلأاق بأني بعأأض 

   أطرافها فقط
وأعأأأرب أعضأأأاء عديأأأدون بىلريأأأ  الدرا أأأة عأأأن تىلضأأأيلهم  -223

األ أأأأأأأأ  بأأأأأأأأنهج أضأأأأأأأأي  يقتتأأأأأأأأر فيأأأأأأأأه عمأأأأأأأأل فريأأأأأأأأ  الدرا أأأأأأأأة، يف 
احلأأايل علأأى األدأأل، علأأى مسأأفلة االتىلأأاق الال أأ  واملمار أأة  الودأأت

لو ظ أن نفاق االتىلاق الال أ  واملمار أة الال قأة  الال قة  كما
ال يغفأأأأأي تىلسأأأأأأ املعاحأأأأأدات حأأأأو نفأأأأأاق وا أأأأأع يف  أأأأأد ذاتأأأأه، إذ 

فحسب بل يغفي أيضاً جوانب ذات الة  ووفقاً لرأ    ر، فإن 
النهج ال   يتعني على فري  الدرا ة اتباعه ينبغي أن يحون أر ب 
كثأأأاً مأأن مسأأفلة االتىلأأاق الال أأ  واملمار أأة الال قأأة لحأأي يغفأأي 
ان جمموعة من املسامل املتعلقة بالتالت بني املعاحدات والزمن  وك

مأأن رأ  بعأأض األعضأأاء أنأأه لأأيس مأأن املستتأأوب علأأى أ   أأال 
 تأأأأأر نفأأأأأاق املوضأأأأأوع مأأأأأن البدايأأأأأة يف مسأأأأأفلة االتىلأأأأأاق الال أأأأأ  
واملمار ة الال قة  كمأا ادأرتا بعأض األعضأاء إمحانيأة  أأ العمأل 
بفريقأأة متواايأأة بشأأفن االتىلأأاق الال أأ  واملمار أأة الال قأأة وبشأأأفن 

__________ 

(894) Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, first session…  أعأالو(؛ و 568)انظأر احلاشأيةOfficial Records 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, first and second 

sessions… ( ؛ وأعأالو 558انظأر احلاشأية)Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, second session, Vienna, 9 

April–22 May 1969, Summary records of the plenary meetings and of the 

meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11/Add.1, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.6)  

؛ والو يقأأة 251الىلقأأرة (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2006  وليأأة (895)
A/CN.4/L.682 وCorr.1 وAdd.1  مستنسأأأخة؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع الشأأأبحي(

كإضأأأافة للجنأأأة، و أأأام  الأأأدورة الثامنأأأة وادمسأأأني؛ و أأأو  يأأأرد الأأأنز النهأأأامي  
 ( (األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  ولية أل
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  تندرج يف إطار النفأاق جانب   ر أو بعض اجلوانب األ ر  ال
 األو ع للموضوع  

وفيما يتعل  بف اليب عمأل فريأ  الدرا أة، كأان مأن رأ   -224
العديد من األعضاء أن العمل املضفلع به ينبغي أن يحون مجأاعي 
الفأأابع، وأشأأاروا إىل احلاجأأة إىل إجأأراء توايأأع منا أأب للمهأأاد فيمأأا 

 بني أعضاء فري  الدرا ة املهتمني  
مأأأا يتعلأأأ  بالنتيجأأأة احملتملأأأة لعمأأأل اللجنأأأة بشأأأفن حأأأ ا وفي -225

املوضأأأوع، أكأأأد العديأأأد مأأأن األعضأأأاء أن املنأأأتج النهأأأامي ينبغأأأي أن 
يأأوفر توجيهأأات عمليأأة للأأدول  ويف حأأ ا التأأدد، فأأإن فحأأرة إعأأداد 
 أأجل للممار أأة دأأد يُرفأأ  بأأه بعأأض اال أأتنتاجات  ظيأأت بأأدعم 

ض األعضأأاء أن وا أأع يف فريأأ  الدرا أأة  غأأأ أنأأه كأأان مأأن رأ  بعأأ
اللجنأأأة ينبغأأأي أن تظأأأل مرنأأأة يف حأأأ و املر لأأأة جتأأأاو النتيجأأأة احملتملأأأة 

 لعملها يف إطار ح ا املوضوع 

 ا تنتاجات فري  الدرا ة -2
 اتىل  فري  الدرا ة على اآليت: -226

ينبغأأأأأأأي بأأأأأأأدء العمأأأأأأأل بشأأأأأأأفن االتىلأأأأأأأاق الال أأأأأأأ   )أ( 
 أيعدحا الأرميس واملمار ة الال قة علأى أ أاس التقأارير املتعادبأة الأ  

لحي ينظر فيها فري  الدرا ة، مع مواالة ا تحشا  إمحانية تناول 
 املوضوع من منظور أر ب؛

يعأأأأد الأأأأرميس للعأأأأاد املقبأأأأل تقريأأأأراً عأأأأن االتىلأأأأاق  )ب( 
الال أأأأ  واملمار أأأأة الال قأأأأة كمأأأأا تناوهلمأأأأا اجتهأأأأاد حمحمأأأأة العأأأأدل 

الواليأأأة الدوليأأأة واحملأأأاكم واهلي أأأات القضأأأامية الدوليأأأة األ أأأر  ذات 
 العامة أو الوالية املختتة؛

تشأأجيع مسأأامهات األعضأأاء اآل أأرين املهتمأأني  )ج( 
مأأأأأن فريأأأأأأ  الدرا أأأأأة بشأأأأأأفن موضأأأأأوع االتىلأأأأأأاق الال أأأأأ  واملمار أأأأأأة 
الال قأأأة، و ااأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  وسأأأفلة االتىلأأأاق الال أأأ  واملمار أأأة 
الال قأأأة علأأأى التأأأعيد ا دليمأأأي أو فيمأأأا يتتأأأل بأأأنظم معاحأأأدات 

 ت حمددة للقانون الدويل؛ ااة أو جماال
وفضاًل عن ذلك، وجهت الدعوة إىل األعضأاء  )د( 

املهتمني لتقدمي مسامهات بشفن القضأايا املندرجأة يف إطأار النفأاق 
 األو ع للموضوع على  و ما  ب  ذكرو 
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 الفصل الثالث  شر
 مقر ات اللجنة واستنتاجات ا األخرى

 برنام  اللجنة وإجراءات ا ولساليب  مل ا ووثائق ا -للف
 2، املعقأأأأأأأأودة يف 3013أنشأأأأأأأأفت اللجنأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأتها  -227

  ، فري  ختفيط للدورة احلالية2009 زيران/يونيه 
وعقأأأد فريأأأ  التخفأأأيط  أأأالث جلسأأأات  وكأأأان معروضأأأاً  -228

ملواضأأيعي للمنادشأأأات الأأ  جأأأرت يف عليأأه الىلأأرع طأأأاء مأأن املأأأوجز ا
اللجنأأأة الساد أأأة للجمعيأأأة العامأأأة  أأأالل دورهتأأأا الثالثأأأة والسأأأتني، 

 A/CN.4/606وعنوانأأأأأأه "دأأأأأأرارات اللجنأأأأأأة وا أأأأأأتنتاجاهتا األ أأأأأأر " )
كأأأأأأأانون   11املأأأأأأأؤر   63/123(؛ ودأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأأة العامأأأأأأأة Add.1و

واملتعلأأأأ  بتقريأأأأر جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل عأأأأن  2008األول/ديسأأأأمرب 
؛ ودأأرار 24-14و 8و 7أعمأأال دورهتأأا السأأتني، وخبااأأة الىلقأأرات 

 2008كانون األول/ديسمرب   11املؤر   63/128اجلمعية العامة 
واملتعلأأ  بسأأيادة القأأانون علأأى التأأعيدين الأأوطر والأأدويل؛ وكأأ لك 

من الىلتل الثاين عشر من تقرير اللجنة إىل اجلمعية  2-الىلرع ألف
تني، واملتعلأأ  بأأالنظر يف دأأرار اجلمعيأأة العامأأة عأأن أعمأأال دورهتأأا السأأ

واملتعلأأأأ   2007كأأأأانون األول/ديسأأأأمرب   6املأأأأؤر   62/70العامأأأأة 
  وُعأرض علأى (896)بسيادة القانون على التعيدين الأوطر والأدويل

فريأأأأأ  التخفأأأأأيط أيضأأأأأاً ادأأأأأرتاا للسأأأأأيد  الن بيليأأأأأه بشأأأأأفن انتخأأأأأاب 
 أعضاء اللجنة 

النزاعأأأأات تعيأأأأني مقأأأأرر  أأأأاه ملوضأأأأوع "  أأأأار  -1
 املسلحة على املعاحدات"

 29، املعقأأأأأأأأودة يف 3012دأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأتها  -229
، تعيأأأني السأأأيد لو أأأيوس كأأأافليش مقأأأرراً  ااأأأأاً 2009أيار/مأأأايو 

 ملوضوع "  ار النزاعات املسلحة على املعاحدات"  

 الىلري  العامل املعر بربنامج العمل الفويل األجل -2
 4يف جلسأأأأأته األوىل املعقأأأأأودة يف دأأأأأرر فريأأأأأ  التخفأأأأأيط،  -230

، أن يُعيد إنشاء الىلريأ  العامأل املعأر بربنأامج 2009 زيران/يونيه 
العمل الفويل األجل برما ة السأيد إنريحيأه كانأديويت  ودأدد رمأيس 

 29الىلريأأأأأ  العامأأأأأل تقريأأأأأراً مر ليأأأأأاً شأأأأأىلوياً إىل فريأأأأأ  التخفأأأأأيط يف 
  2009متوا/يوليه 

__________ 

  346-341الىلقرات (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية (896)

  11ؤر  أاملأأ 63/128لعامأأة النظأأر يف دأأرار اجلمعيأأة ا -3
املتعلأأأ  بسأأأيادة و  2008 ون األول/ديسأأأمربأكانأأأ

 القانون على التعيدين الوطر والدويل
املتعلأأ   63/128اجلمعيأأة العامأأة، ووجأأب درارحأأا  دامأأت -231

مجلأأأة أمأأأور، يف بسأأأيادة القأأأانون علأأأى التأأأعيدين الأأأوطر والأأأدويل، 
اجلمعية العامأة تعليقهأا للجنة أن تورد يف تقريرحا إىل بتحرار دعوهتا 

ودأأد أتيحأأت للجنأأة  بشأأفن دورحأأا الأأراحن يف تعزيأأز  أأيادة القأأانون 
فراأأأأة التعليأأأأ  با تىلاضأأأأة علأأأأى حأأأأ ا املوضأأأأوع يف دورهتأأأأا السأأأأتني  

 341التعليقأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأواردة يف الىلقأأأأأأأأأأرات أن وتشأأأأأأأأأأأ اللجنأأأأأأأأأأة إىل 
وتؤكأأد اللجنأأة ال تأأزال اأأاحلة   2008مأأن تقريرحأأا لعأأاد  346 إىل

ميحن القأول و  سيادة القانون يف مجيع أنشفتها التزامها بمن جديد 
اللجنأأأأأة، ألن  عمأأأأأل إن  أأأأأيادة القأأأأأانون تشأأأأأحل جأأأأأوحريف الوادأأأأأع 

  اياغتهتفوير القانون و توجيه عملية  حيمهمتها األ ا ية 

 الو ام  واملنشورات -4
 وإادارحا ادااني املقررين تقارير جتهيز )أ(

تأأأوفأ وإتا أأأة مجيأأأع الشأأأواحد تعيأأأد اللجنأأأة تفكيأأأد أمهيأأأة  -232
املتعلقأأأأة ومار أأأأة الأأأأدول وغأأأأأ ذلأأأأك مأأأأن متأأأأادر القأأأأانون الأأأأدويل 
املتتلة بأفداء اللجنأة و يىلتهأا املتمثلأة يف التفأوير التأدرجيي للقأانون 
الأأدويل وتدوينأأه  وتأأود اللجنأأة أيضأأاً أن تؤكأأد أهنأأا تأأدرك متامأأاً، حأأي 

احلجأم ا مجأايل ومقرروحا ادااأون، احلاجأة إىل اقيأ  وفأورات يف 
للو ام  كلما أمحن، وأهنم  يستمرون يف وضع ح و االعتبارات يف 
احلسبان  ول ن كانت اللجنة تعأي مزايأا ا جيأاا دأدر ا محأان فإهنأا 
تعتقأأأد اعتقأأأاداً را أأأخاً أنأأأه ال ميحأأأن تقييأأأد طأأأول الو أأأام  ومشأأأاريع 

  (897)تقييداً مسبقاً  البحوث املتعلقة بفعمال اللجنة
 اللجنة ألعمال املوجزة احملاضر )ب(

أشأأأارت اللجنأأأة مأأأع التقأأأدير إىل أن احملاضأأأر املأأأوجزة احملأأأررة  -233
)املتضمنة تتويبات أعضاء اللجنأة والتغيأأات التحريريأة الأ  أد لهأا 

واملعروضأأة يف الشأأحل السأأاب  للتنضأأيد والنشأأر(  أأ   ،احلوليأأةحمأأررو 
__________ 

لالطأأأأالع علأأأأى االعتبأأأأارات املتعلقأأأأة بأأأأالقيود املىلروضأأأأة علأأأأى عأأأأدد  (897)
، 1977 وليأأة اأىلحات تقأارير املقأأررين ادااأني، انظأأر، علأى  أأبيل املثأال، 

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 1982  وليأأأة، و132ه ، الثأأأاين( اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء
  19املأأأأؤر   32/151  انظأأأأر أيضأأأأاً دأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة 176ه (، الثأأأأاين

 37/111، ودأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة 10، الىلقأأأرة 1977كأأانون األول/ديسأأأمرب 
، وك لك القرارات الال قة 5، الىلقرة 1982كانون األول/ديسمرب   16املؤر  

 املتعلقة بالتقارير السنوية املقدمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة 



 190 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

لشأبحي،  توضع على أ اس جتريب على مودع اللجنة ا 2004عاد 
 وشددت على ضرورة التعجيل بإعداد احملاضر املوجزة للجنة 

 املتأف رة األعمأال تأراكم ملعاجلة اال ت ماين التندوق )ج(
  ولية جلنة القانون الدويلأ ب املتتلة

 امسأأأة األمهيأأأة  احلوليأأأاتأكأأأدت اللجنأأأة مأأأن جديأأأد أن  -234
لىلهأم األعمأأال الأأ  تضأفلع هبأأا يف جمأأال التفأوير التأأدرجيي للقأأانون 
الدويل وتدوينه، وك لك يف جمال تعزيز  يادة القانون يف العالدأات 
الدوليأأة  وتال أأظ اللجنأأة مأأع التقأأدير أن اجلمعيأأة العامأأة أدأأرت يف 

إنشأأأأاء األمأأأأني العأأأأاد اأأأأندوداً ا أأأأت مانياً لتلقأأأأي  63/123درارحأأأأا 
جلنأأأأة   وليأأأأةالتربعأأأات ملعاجلأأأأة تأأأأراكم األعمأأأأال املتأأأأف رة املتتأأأألة بأأأأأ 

 ودعت إىل تقدمي تربعات اقيقاً هل و الغاية  القانون الدويل
 التدوين شعبة تقدمها ال  واملساعدة األ ر  املنشورات )د(
أعربت اللجنة عن تقديرحا للمساعدة القّيمة ال  تقدمها  -235

العامأأأأأة يف إطأأأأأار  أأأأأدماهتا الىلنيأأأأأة للجنأأأأأة شأأأأأعبة التأأأأأدوين باألمانأأأأأة 
ومشأأاركتها يف مشأأاريع البحأأوث املتعلقأأة بفعمأأال اللجنأأة  وأعربأأت 
اللجنأأة بوجأأه  أأاه عأأن تقأأديرحا لألمانأأة العامأأة  عأأدادحا مأأ كرة 
بشأأأأأفن موضأأأأأوع "التحىلظأأأأأات علأأأأأى املعاحأأأأأدات يف  أأأأأياق  الفأأأأأة 

  (A/CN.4/616)الدول" 
تقأأديرحا للنتأأامج الأأ   ققتهأأا وأعربأأت اللجنأأة جمأأدداً عأأن  -236

األمانأأة العامأأة يف نشأأاطها املسأأتمر املتعلأأ  بتحأأديث وإدارة مودعهأأا 
  وأكأأدت اللجنأأة مأأن (898)الشأأبحي ادأأاه بلجنأأة القأأانون الأأدويل

جديد أن املوادع الشبحية ال  تتعهدحا شعبة التدوين تشحربل مورداً 
ال اللجنأة علأى مثيناً للجنة يف اضفالعها بعملها وللبا ثني يف أعم

اعيد اجملتمع األو ع، وتسهم بالتأايل يف النهأوض عمومأاً بتأدريس 
القانون الدويل ودرا ته ونشرو وتقأديرو علأى نفأاق أو أع  وتر أب 
اللجنأأأأأة ووااأأأأألة تفأأأأأوير املودأأأأأع الشأأأأأبحي املتعلأأأأأ  بفعمأأأأأال اللجنأأأأأة 
 بتضمينه معلومات عن احلالة الراحنة للمواضيع املدرجة يف جأدول

 جنة أعمال الل

 االدرتا ات املتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة -5
أشأأأأأأأأأارت اللجنأأأأأأأأأة إىل أن فريأأأأأأأأأ  التخفأأأأأأأأأيط دأأأأأأأأأد نظأأأأأأأأأر يف  -237

االدرتا ات املتعلقة وختلف إجراءات ومعايأ انتخاب أعضاء اللجنة، 
وأن حأأأأأأ و االدرتا أأأأأأات دأأأأأأد نودشأأأأأأت منادشأأأأأأة مستىليضأأأأأأة، وأن فريأأأأأأ  

واأأأأل إىل أ  نتيجأأأأة التخفأأأأيط يأأأأر  أنأأأأه ال ميحأأأأن يف حأأأأ و املر لأأأأة الت
 امسأأة  وعليأأه، ذحأأب فريأأ  التخفأأيط إىل أن جوانأأب املقأأرتا املتعلقأأة 

ال ينبغي إبقاؤحأا علأى جأدول أعمالأه  بإجراء االنتخابات على مرا ل 
غأأأأأأ أن فريأأأأأ  التخفأأأأأيط شأأأأأدد علأأأأأى أن مسأأأأأفلة اقيأأأأأ  التأأأأأواان بأأأأأني 

 اجلنسني ال تزال تشحل مسفلة حامة يلزمها مزيد من املنادشة  
__________ 

  /http://legal.un.org/ilcعنوان املودع حو:  (898)

 أ حاد تسوية املنااعات -6
دررت اللجنة أن ختتز يف دورهتا الثانية والستني جلسة  -238

وا دة على األدل تنادش فيها مسفلة "أ حاد تسوية املنااعات" يف 
إطأأار البنأأد املعنأأأون "مسأأامل أ أأر "  ويف حأأأ ا التأأدد، طُلأأأب إىل 
األمانأأة العامأأة أن تعأأد مأأ كرة عأأن تأأاريخ حأأ و األ حأأاد واملمار أأة 

سأابقة للجنأأة فيمأأا يتعلأأ  هبأا، واضأأعة يف اعتبارحأأا املمار أأة املتبعأأة ال
  ديثاً يف اجلمعية العامة 

 أ اليب عمل اللجنة -7
أشأأأأأأأأأارت اللجنأأأأأأأأأة إىل أن فريأأأأأأأأأ  التخفأأأأأأأأأيط دأأأأأأأأأد عقأأأأأأأأأد  -239

بشأأأأفن أ أأأأاليب عمأأأأل اللجنأأأأة وأواأأأأى بأأأأفن جيتمأأأأع فريأأأأ   منادشأأأأة
اللجنأأأة يف مىلتأأأوا العضأأأوية تأأأابع لأأأه ومعأأأر بف أأأاليب عمأأأل  عامأأأل

مر لة مبحرة أ ناء انعقاد الدورة الثانية والسأتني للجنأة، رحنأاً بتأوافر 
 الودت واملحان 

 األتعاب -8
تحأأأرربر اللجنأأأة مأأأن جديأأأد  راءحأأأا بشأأأفن مسأأأفلة األتعأأأاب  -240

 27املأأأؤر   56/272الناشأأأ ة عأأأن اعتمأأأاد اجلمعيأأأة العامأأأة درارحأأأا 
ريرحأأأأأأأأأأأا ، وحأأأأأأأأأأأي  راء أعربأأأأأأأأأأأت عنهأأأأأأأأأأأا يف تقا2002 ذار/مأأأأأأأأأأأارس 

  وتشأأدد اللجنأأة علأأى أن القأأرار املأأ كور يأأؤ ر بتأأورة (899)السأأابقة
  ااة على املقررين ادااني، ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية 

 تقدمي املساعدة إىل املقررين ادااني -9
تر أأأأأأأأأأب اللجنأأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأأالز م الناشأأأأأأأأأأئ عأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأأأأأة  -241
تقريأر األمأني العأاد املتأو ى  وبالىلراأة الأ  يتيحهأا 63/123 العامة

يف القأأأرار، وتأأأود أن تؤكأأأد مأأأن جديأأأد أن املقأأأررين ادااأأأني للجنأأأة 
يأأؤدون دوراً  ااأأاً يف أ أأاليب عملهأأا  وتأأود اللجنأأة أن تأأ ّكر بأأفن 
طابعهأأا املسأأتقل يعفأأي مقرريهأأا ادااأأني مسأأؤولية العمأأل بالتعأأاون 

جنأة إذ تقأر مع األمانة العامة ولحن أيضاً بتىلة مستقلة عنها  والل
باملسأأأاعدة الثمينأأأة الأأأ  تقأأأدمها شأأأعبة التأأأدوين، فإهنأأأا تال أأأظ أن 
متفلبأات عمأل املقأررين ادااأني بتأىلتهم  أرباء مسأتقلني وطبيعأأة 
حأأأأ ا العمأأأأل املسأأأأتمر علأأأأى مأأأأدار السأأأأنة تعأأأأر أن بعأأأأض أشأأأأحال 
املسأأأاعدة الأأأ  حيتأأأاجون إليهأأأا تتجأأأاوا مأأأا ميحأأأن أن تقدمأأأه األمانأأأة 

باملال ظأأة بوجأأه  أأاه أن املقأأررين ادااأأني  العامأأة  ومأأن اجلأأدير
حيتأأاجون يف كتأأابتهم للتقأأارير إىل أشأأحال شأأ  مأأن العمأأل البحثأأي 

__________ 

 ؛531-525، الىلقأأرات ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(2002  وليأأة انظأأر (899)
، 2004  وليأأة؛ و447، الىلقأأرة ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(2003  وليأأةو

، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين 2005  وليأأأأأة؛ و369، الىلقأأأأأرة اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء الثأأأأأاين(
(، ثأأأأاين)اجلأأأزء ال، اجمللأأأد الثأأأأاين 2006  وليأأأأة؛ و501، الىلقأأأرة الثأأأأاين( )اجلأأأزء
؛ 379، الىلقأأأأأرة (ثأأأأأاين، اجمللأأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأأزء ال2007  وليأأأأأة؛ و269الىلقأأأأرة 

  358الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  وليةو



واستنتاجات ا األخرىمقر ات اللجنة  191  

 

وحو عمل يتع ر متاماً من الوجهة العملية أن تقود به األمانة العامة 
املوجأأأأأودة يف املقأأأأأر  فهأأأأأ ا النأأأأأوع مأأأأأن العمأأأأأل ال بأأأأأد مأأأأأن أدامأأأأأه يف 

مأأأأأة أاأأأأأاًل يف خمتلأأأأأف مسأأأأأؤوليات املقأأأأأررين ادااأأأأأني القام  أأأأأدود
امليأأأأادين املهنيأأأأة، األمأأأأر الأأأأ   يضأأأأيف عب أأأأاً جديأأأأداً دأأأأد ال يسأأأأهل 
تقأأديرو نقأأداً، كمأأا أنأأه يأأؤ ر يف  أأرو  عملهأأم، وحأأو عمأأل يشأأحل 
عنتأأراً أ ا أأياً يف مأأداوالت اللجنأأة  وتعأأرب اللجنأأة عأأن أملهأأا يف 
أن تعترب اجلمعية العامة أنه من املنا أب النظأر يف حأ و املسأفلة مأن 

هلأأأا مأأأن تأأأف أ فعلأأأي علأأأى  أأأالمة أداء اللجنأأأة  د يف ضأأأوء مأأأاجديأأأ
 أعماهلا كحل 

 ضأأأور املقأأأررين ادااأأأني يف اجلمعيأأأة العامأأأة  -10
 أ ناء النظر يف تقرير اللجنة

تال أأظ اللجنأأة، بغيأأة تعزيأأز عالداهتأأا مأأع اجلمعيأأة العامأأة،  -242
أهنأأا دأأد وجهأأت األنظأأار يف منا أأبات  أأابقة إىل إمحانيأأة السأأماا 

ررين ادااني اضور منادشات اللجنة الساد ة املتعلقة بتقرير للمق
اللجنأأأأأة لتمحيأأأأأنهم مأأأأأن اكتسأأأأأاب رؤيأأأأأة أمشأأأأأل للموادأأأأأف القاممأأأأأة 
وا  اطة علماً باملال ظات ال  تُبد  والشروع يف إعداد تقاريرحم 

  ودأأد رأت اللجنأأة أيضأأاً أن  ضأأور املقأأررين (900)يف مر لأأة مبحأأرة
واملشأأأأأأأأاورات بيأأأأأأأأنهم وبأأأأأأأأني حتثلأأأأأأأأي ادااأأأأأأأأني ييسأأأأأأأأر تبأأأأأأأأادل اآلراء 

  وتأأود اللجنأأة أن تؤكأأد مأأن جديأأد جأأدو  إتا أأة (901)احلحومأأات
الىلراة للمقررين ادااني للتىلاعل مع حتثلي احلحومات أ ناء النظر 

  الساد ةيف مواضيعهم يف اللجنة 

االجتمأأاع املشأأأرتك مأأأع املستشأأأارين القأأأانونيني  -11
 ةللمنظمات الدولية ونظومة األمم املتحد

( مأأأأأأأأأن نظامهأأأأأأأأأا 1)26دامأأأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأأة، عمأأأأأأأأأالً باملأأأأأأأأأادة  -243
، بعقأأأأد اجتمأأأأاع مشأأأأرتك مأأأأع املستشأأأأارين القأأأأانونيني (902)األ ا أأأأي

  2009أيار/مايو  12للمنظمات الدولية ونظومة األمم املتحدة يف 
ودأأأد  تأأأز االجتمأأأاع املشأأأرتك ألعمأأأال اللجنأأأة يف إطأأأار املوضأأأوع 

الدوليأأة"  ومشأأل االجتمأأاع  لسأألة مأأن املعنأأون: "مسأأؤولية املنظمأأات 
 لقأأأأأأأأات النقأأأأأأأأا  الأأأأأأأأ  ضأأأأأأأأمت املستشأأأأأأأأارين القأأأأأأأأانونيني التأأأأأأأأابعني 
للمنظمات الدولية ونظومة األمم املتحدة إىل جانب أعضاء اللجنة، 
وركأأزت علأأى بعأأض اجلوانأأب البأأاراة واملسأأامل املعلقأأة املتتأألة وشأأاريع 

__________ 

  582، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 1988 ولية  (900)
  742، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 1989 ولية  (901)
( من النظاد األ ا أي علأى مأا يلأي: "للجنأة أن 1)26تنز املادة  (902)

تتشأأاور مأأع أ  منظمأأات دوليأأة أو وطنيأأة، رمسيأأة كانأأت أو غأأأ رمسيأأة، بشأأفن 
أ  موضأأوع تحلأأف بأأه، إذا رأت أن حأأ ا ا جأأراء ميحأأن أن يسأأاعدحا يف أداء 

 (،الثأأأأأأأأأاين، اجمللأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأزء 2008  وليأأأأأأأأأةو امىلهأأأأأأأأأا"  انظأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأاً 
  18، الىلقرة 63/123، ودرار اجلمعية العامة 355 ةالىلقر 

الأأأأأ  دأأأأأدمتها   وتلأأأأأي العأأأأأروض (903)املأأأأأواد الأأأأأ  تنظأأأأأر فيهأأأأأا اللجنأأأأأة
النقأأأا  تبأأأادل مىليأأأد لأأأأءراء بأأأني أعضأأأاء اللجنأأأة واملستشأأأأارين  أفردأأأة

القأأأأانونيني  ودارت املنادشأأأأات علأأأأى أ أأأأاس داعأأأأدة تشأأأأاتاد حأأأأأاوس 
(Chatham House rule  ومل تسجل ودامع االجتماع ،) 

 مو د ومكان انعقا  الدو ة الثانية واليتيم للجنة -باء
ورة الثانيأأة والسأأتون للجنأأة يف دأأررت اللجنأأة أن تُعقأأد الأأد -244

 5 زيأأأأران/يونيه ومأأأن  4أيار/مأأأايو إىل  3جنيأأأف يف الىلرتتأأأني مأأأن 
   2010 ب/أغسفس  6متوا/يوليه إىل 

 التعاون مع ال يئات األخرى -جيم
 ،2009متوا/يوليأأه  7املعقأأودة يف  ،للجنأأة 3016يف اجللسأأة  -245

أَُوادا، رمأأأيس حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة، كلمأأأة  ألقأأأى القاضأأأي حيساشأأأي
أماد اللجنة وأطلعها على األنشفة ال  اضأفلعت هبأا احملحمأة مأؤ راً 

، موليأاً احتمامأاً  ااأاً للجوانأب (904)والقضايا املعروضة عليهأا  اليأاً 
 وأعقب ذلك تبادل لءراء املتتلة اتتاالً و يقاً بفعمال اللجنة  

األوروبيأة للتعأاون القأانوين وجلنأة املستشأارين ومثَّل اللجنة  -246
يف  التابعأأأة جمللأأأس أوروبأأأا، القأأأانونيني املعنيأأأة بالقأأأانون الأأأدويل العأأأاد

مأأدير إدارة املشأأورة كأأل مأأن  القأأانون الأأدويل، لجنأأةلالأأدورة احلاليأأة 
ورمأيس شأعبة زرتوا، يالقانونية والقانون الدويل العاد، السيد مانويل ل

اد ومحافحأأأأأة ا رحأأأأأاب، السأأأأأيد ألحسأأأأأاندريه القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأ
املعقأأأأودة  3024جلسأأأأتها  أمأأأأاد اللجنأأأأة يفاأأأأد ا اللأأأأ ين غيسأأأأل، 

، ودأأأأأأد رّكأأأأأأزا علأأأأأأى األنشأأأأأأفة الأأأأأأ  (905)2009متوا/يوليأأأأأأه  21 يف
تضأأأفلع هبأأأا جلنأأأة املستشأأأارين القأأأانونيني  اليأأأاً بشأأأفن طامىلأأأة مأأأن 

ذلأك  املسامل القانونية، وك لك على أنشفة جملس أوروبا  وأعقب
 تبادل لءراء 

__________ 

تلأأأت كلمأأأات الرت يأأأب الأأأ  أدىل هبأأأا رمأأأيس جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل  (903)
 - الدوليأأأأة املنظمأأأأات وسأأأأؤولية املتعلقأأأأة املأأأأواد"مشأأأأاريع مقدمأأأأة عامأأأأة بعنأأأأوان 

"، داد بعرضها السيد ج  غايا  وتوىل السيد أ  بيليه معلقة ومسامل عاد عرض
اكوا )املنظمة العامليأة للملحيأة الىلحريأة( رما أة الىلريأ  األول املعأر والسيد إ  كو 

ووضأأأأوع "إ أأأأناد التتأأأأر  إىل املنظمأأأأة الدوليأأأأة"  ورأس الىلريأأأأ  الثأأأأاين، املعأأأأر 
 أ أأأر  منظمأأأة أو دولأأأة بىلعأأأل يتتأأأل فيمأأأا الدوليأأأة املنظمأأأة"مسأأأؤولية ووضأأأوع 
، "املنظمأأأأات مأأأن منظمأأأة عأأأأن التأأأادر بالىلعأأأل يتتأأأأل فيمأأأا الدولأأأة ومسأأأؤولية
بأمأأأأأأوديس والسأأأأأأيدة ر  بأأأأأأولحني )املنظمأأأأأأة البحريأأأأأأة  - با أأأأأأحيسالسأأأأأأيد د  

 تتخأأأأ حا الأأأأ  املضأأأأادة"التأأأدابأ الدوليأأأة(  أمأأأأا الىلريأأأأ  الثالأأأث املعأأأأر ووضأأأأوع 
فقأأأأأأد تولأأأأأأت رما أأأأأأته السأأأأأأيدة ب   "جتاحهأأأأأأا تُتخأأأأأأ  والأأأأأأ  الدوليأأأأأأة املنظمأأأأأأات

يأة(  ودأدمت السأيدة إ حاراميا والسيد ج  ل  بورتشأي )منظمأة التأحة العامل
ب  أوبريأأان، وكيلأأة األمأأني العأأاد للشأأؤون القانونيأأة واملستشأأارة القانونيأأة لألمأأم 

 املتحدة، اال تنتاجات العامة ادااة باالجتماع املشرتك  
كمأأأأا أدرج يف املودأأأأع   ،جللسأأأأةلتلأأأأك ايأأأأرد البيأأأأان يف احملضأأأأر املأأأأوجز  (904)

  /http://legal.un.org/ilc: اللجنة ألعمالالشبحي املختز 
 يرد البيان يف احملضر املوجز لتلك اجللسة  (905)



 192 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

ل اللجنة القانونية للبلدان األمريحيأة يف الأدورة احلاليأة ومثَّ  -247
الأأ   ألقأأى كلمأأة أمأأاد اللجنأأة يف جأأاميي أباريسأأيو، و للجنأأة السأأيد 

، وركأأأأأز (906)2009متوا/يوليأأأأأه  22املعقأأأأأودة يف  3025 جلسأأأأأتها
على األنشفة ال  تضفلع هبا اللجنة القانونية  الياً بشفن املسامل 

  وأعقب ذلك تبادل لءراء العاملية واملسامل ال  تؤ ر على املنفقة  

األفريقيأأة  -ومثَّأأل املنظمأأة اال تشأأارية القانونيأأة اآل أأيوية  -248
د (، السأأي2008رمأأيس حأأ و املنظمأأة يف دورهتأأا السأأابعة واألربعأأني )

 3026نارينأأدر  أأين ، الأأ   ألقأأى كلمأأة أمأأاد اللجنأأة يف جلسأأتها 
  ودأأأد أطلأأأع اللجنأأأة علأأأى (907)2009متوا/يوليأأأه  23املعقأأأودة يف 

األنشأأأفة الأأأ  اضأأأفلعت هبأأأا املنظمأأأة اال تشأأأارية مأأأؤ راً، وكأأأ لك 
 على أنشفتها املقبلة  وأعقب ذلك تبادل لءراء  

أ رمسأي لأءراء ، جر  تبأادل غأ2009متوا/يوليه  16ويف  -249
بأأأني أعضأأأاء جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل واللجنأأأة الدوليأأأة للتأأأليب األمحأأأر 

اظأأى باحتمأأاد مشأأرتك، مأأن بينهأأا ا أأتعراض املسأأامل بشأأفن مواضأأيع 
اهلامأأة املدرجأأة علأأى جأأدول أعمأأأال اللجنأأة الدوليأأة للتأأليب األمحأأأر 

، (908)و  أأر التفأأورات املتتأألة بالشأأركات العسأأحرية واألمنيأأة ادااأأة
احملاكمأأأأأة  املسأأأأأامل املتعلقأأأأأة ووضأأأأأوع "االلتأأأأأزاد بالتسأأأأأليم أو وكأأأأأ لك

(aut dedere aut judicare  وأعقب ذلك تبادل لءراء  ") 

واليــــتيم لرابعــــة تمثيـــل اللجنــــة فــــي الـــدو ة ا - اه
 للجمعية العامة

يف إيرنست بيرتيتش دررت اللجنة أن ميثلها رميسها السيد  -250
 العامة  والستني للجمعيةرابعة الدورة ال
 ،2009 ب/أغسأفس  7، املعقودة يف 3035ويف جلستها  -251

أو أأبينا، املقأأرر ادأأاه  -طلبأأت اللجنأأة إىل السأأيد إدواردو فلنسأأيا 
املعر ووضوع "محاية األشخاه يف  أاالت الحأوارث"، أن حيضأر 
الأأأدورة الرابعأأأة والسأأأأتني للجمعيأأأة العامأأأة، وذلأأأأك وقتضأأأى أ حأأأأاد 

 كأأانون األول/  4املأؤر   44/35يأة العامأأة مأن دأأرار اجلمع 5الىلقأرة 
  1989ديسمرب 

__________ 

  مثله (906)
 مثله  (907)
دأأأأدد املستشأأأأار القأأأأانوين للجنأأأأة الدوليأأأأة للتأأأأليب األمحأأأأر، السأأأأيد   (908)

كنأأأأوت دورمأأأأان، عرضأأأأاً عامأأأأاً للمسأأأأامل اهلامأأأأة املدرجأأأأة علأأأأى جأأأأدول أعمأأأأال 
اللجنأأة الدوليأأأة ) أأأواًء املسأأأامل اجلديأأأدة أو القدميأأأة(، ودامأأأت السأأأيدة كأأأوردوال 
درويغأأي بعأأرض املشأأروع املتعلأأ  بالشأأأركات العسأأحرية واألمنيأأة ادااأأة  ودأأأدد 

ووضأأأأأأأوع "االلتأأأأأأزاد بالتسأأأأأأأليم  املعأأأأأأرالسأأأأأأيد ج  غالتسأأأأأأحي، املقأأأأأأأرر ادأأأأأأاه 
 ("، حملة عامة عن املوضوع aut dedere aut judicareاحملاكمة ) أو

 محاضرة تخليد  كرى جيلبرتو لما و -هاء
،  ضأأأأأأأأأأأر أعضأأأأأأأأأأأاء اللجنأأأأأأأأأأأة 2009متوا/يوليأأأأأأأأأأه  15يف  -252

واملشأأأاركون يف احللقأأأة الدرا أأأية للقأأأانون الأأأدويل و أأأرباء   أأأرون يف 
أمأأأأادو عأأأأن  جمأأأأال القأأأأانون الأأأأدويل حماضأأأأرة ختليأأأأد ذكأأأأر  جيلربتأأأأو

الىلتاو  وا جراءات العاجلة باحملحمة الدولية لقانون البحار، والأ  
ألقاحأأأأا رمأأأأيس حأأأأ و احملحمأأأأة القاضأأأأي جوايأأأأه لأأأأويس جيأأأأُزس  كمأأأأا 
  ضر املمثل الدامم للرباايل لد  محتب األمم املتحدة يف جنيف 

 لقانون الدوليل الحلقة الد اسية -واو

كأانون  11املأؤر   63/123عماًل بقرار اجلمعية العامة  -253
واألربعأون للحلقأة ادامسأة  ، ُعقأدت الأدورة2008األول/ديسمرب 

 6الدرا أأأية للقأأأانون الأأأدويل يف دتأأأر األمأأأم تنيأأأف يف الىلأأأرتة مأأأن 
 أ نأأأأأاء انعقأأأأأاد الأأأأأدورة احلاليأأأأأة للجنأأأأأة  ،2009متوا/يوليأأأأأه  24 إىل

املتختتني  الدرا ات العلياوح و احللقة الدرا ية موجهة لفالب 
ملسأأأأأأؤولني أو ا الشأأأأأأبان القأأأأأأانون الأأأأأأدويل ولأل أأأأأأات ة اجلأأأأأأامعيني يف

احلحوميني ال ين يشتغلون وهن أكادميية أو دبلوما ية أو يشأغلون 
 و امف يف اددمة املدنية يف بلداهنم 

مأأأن مشأأأاركاً الأأأدورة  أأأبعة وعشأأأرون حأأأ و يف  شأأأاركودأأأد  -254
 املشأاركونوشأهد   (909)ميثلأون مجيأع منأاط  العأاملجنسيات خمتلىلة 

يف احللقة الدرا ية اجللسات العامة للجنة و ضروا حماضرات جر  
الرتتيب هلا  تيتاً من أجلهم، وشاركوا يف أعمال األفردة العاملأة 

  املعنية وواضيع حمددة 

__________ 

واألربعأأأأني  ادامسأأأأةشأأأأارك األشأأأأخاه التاليأأأأة أمسأأأأاؤحم يف الأأأأدورة  (909)
السيد أنفونيوس أبو دا م )لبنان(، والسيدة  للحلقة الدرا ية للقانون الدويل:

بيساو(، والسيدة  -ريانا  جي )بروين دار السالد(، والسيدة  وا بالد  )غينيا 
فأونيحأأا بيلحوفأأا )اجلمهوريأأة التشأأيحية(، والسأأيد مار أأيلو بأأولحي )الرباايأأل(، 

غاريأأأا(، والسأأأيد أمأأأادو كامأأأارا )غينيأأأا(، والسأأأيد والسأأأيد كرا أأأيمأ بويأأأانو  )بل
إيىلنأأأ  تشأأأن )التأأأني(، والسأأأيد جأأأارود كاليأأأن )نيوايلنأأأدا(، والسأأأيدة كريسأأأتني 
حاو أأألر ) ويسأأأرا(، والسأأأيدة ميحليأأأت حيسأأأيبون )إ يوبيأأأا(، والسأأأيد مأأأابىلوتو  
كأأاتيموال )مأأالو (، والسأأيد بينأأدو كيهأأانغي )مجهوريأأة الحونغأأو الدميقراطيأأة(، 

مأأأأأاس مولنأأأأأار )حنغاريأأأأأا(، والسأأأأأيدة فاالنتينأأأأأا مونا أأأأأتأيو )شأأأأأيلي(، والسأأأأأيد  ا
والسيدة جامسني مو ى )متر(، والسيد ماركو بأتيلي )إيفاليا(، والسأيدة  نأا 
بيرتيأأتش ) أألوفينيا(، والسأأيدة كأأأارال رامأأأيس  انشأأيس )نيحأأاراغوا(، والسأأأيد 

أ و أأأأينا  يو أأأأنيأ رومأأأأأو )كوبأأأأا(، والسأأأأيد فيحتأأأأور  أأأأاكو )بأأأأأو(، والسأأأأيدة
 أأأأأأاغون  أأأأأأيغوفيانو )املحسأأأأأأيك(، والسأأأأأأيدة دينيشأأأأأأه و     أ   أأأأأأاماراراتر 
) ر  النحا(، والسأيدة  يسأيليا  أيلرببرغ )األرجنتأني(، والسأيدة بيأ  ياكوبيأا 
)بابوا غينيا اجلديدة(، والسيدة ديحي يانغزود )بوتان(، والسيد أمأبك  يمير 

السأأأأيد نيحأأأأوال ميشأأأأأيل رأ أأأأها  وكانأأأأت جلنأأأأة اال تيأأأأار، الأأأأأ )كااا سأأأأتان(  
 2009نيسأأأأأأأأان/أبريل  30)األ أأأأأأأأتاذ تامعأأأأأأأأة جنيأأأأأأأأف(، دأأأأأأأأد اجتمعأأأأأأأأت يف 

للمشأأأأأأاركة يف احللقأأأأأأة طلبأأأأأأاً دُأأأأأأدمت  113 مأأأأأأن أاأأأأأأل مرشأأأأأأحاً  28 وانتقأأأأأأت
حتأن ودأع علأيهم ويف   ر حلظة، مل يتمحن املرشأح الثأامن والعشأرون  الدرا ية 
 الدرا ية  من  ضور احللقةاال تيار 
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إيرنسأأأأأت وافتأأأأأتح احللقأأأأأة الدرا أأأأأية رمأأأأأيس اللجنأأأأأة السأأأأأيد  -255
املستشأأأأار القأأأأانوين وتأأأأوىل السأأأأيد أولريأأأأك فأأأأون بلومنتأأأأال،   بيرتيأأأأتش

األدأأأأأأأأأدد يف محتأأأأأأأأأب األمأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأدة يف جنيأأأأأأأأأف، مسأأأأأأأأأؤولية إدارة 
الدرا أأأأأأأية وتنظيمهأأأأأأأا وتسأأأأأأأيأ أعماهلأأأأأأأا، و أأأأأأأاعدو يف ذلأأأأأأأك  احللقأأأأأأة
فيتوريأأأأو مينيأأأأ ، ادبأأأأأ اال تشأأأأار  القأأأأانوين وحتأأأأب األمأأأأم  السأأأأيد

 جنيف  املتحدة يف

 وألقأأأأأى أعضأأأأأاء اللجنأأأأأة حماضأأأأأرات علأأأأأى النحأأأأأو التأأأأأايل: -256
إدمونأأدو فارغأأاس كأأارينيو: "مسأأامهة جلنأأة القأأانون الأأدويل يف  السأأيد

: سأأأيد جورجيأأأو غايأأأاتأأأدوين القأأأانون الأأأدويل وتفأأأويرو تأأأدرجيياً"؛ وال
"تأأدوين  والسأأيد إنريحيأأه كانأأديويت:"مسأأؤولية املنظمأأات الدوليأأة"؛ 

 :السأأأأيد جيسأأأأال  غالتسأأأأحيو دأأأأانون املأأأأوارد الفبيعيأأأأة املشأأأأرتكة"؛ 
السيد و ؛ "(aut dedere aut judicare) م أو احملاكمة"االلتزاد بالتسلي

"؛ املعاحأأأأدات علأأأأى املسأأأألحة النزاعأأأأات"  أأأأار : لو أأأأيوس كأأأأافليش
 واحلاضأأأأأأأأأأر املاضأأأأأأأأأأي"القراأأأأأأأأأأنة: : السأأأأأأأأأأيدة مأأأأأأأأأأار  جاكوبسأأأأأأأأأأونو 

" أأأأأو اتىلاديأأأأأة شأأأأأاملة بشأأأأأفن : روحأأأأأان بأيأأأأأرا؛ والسأأأأأيد "واملسأأأأأتقبل
 األوىل بالرعايأة"؛"شأرط الدولأة : السيد دونالأد ماكريأهو ا رحاب"؛ 

العمليأأأأة  يف"دور جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل بأأأأاوال إ أأأأحاراميا:  ةالسأأأأيدو 
 التشريعية لألمم املتحدة"  

مو أأف السأأيد تريىلأأور تشأأيميمبا، حماضأأرات أيضأأاً  ىوألقأأ -257
؛ "الساد أأأأأة"اللجنأأأأأة بشأأأأأعبة التأأأأأدوين: الشأأأأأؤون القانونيأأأأأة األدأأأأأدد 

بشعبة التأدوين: نونية الشؤون القابوتسير، مو ف جيوناتا والسيد 
 شأأأعبة وخبااأأأة املتحأأأدة بأأأاألمم القانونيأأأة الشأأأؤون محتأأأب"أعمأأأال 
السأأيد فيتوريأأو مينيأأ ، مسأأاعد مأأدير احللقأأة ؛ و "لأأه التابعأأة التأأدوين

مأأة ألعمأأال جلنأأة القأأانون الأأدويل"؛  :الدرا أأية للقأأانون الأأدويل "مقدرب
: هوالسأأأأيد دانييأأأأل مأأأأولر، مسأأأأاعد املقأأأأرر ادأأأأاه السأأأأيد  الن بيليأأأأ

، املستشارة جيتشبيجيلينا "التحىلظات على املعاحدات"؛ والسيدة 
"التحأأديات الراحنأأة الأأ  : القانونيأأة للجنأأة الدوليأأة للتأأليب األمحأأر

 تواجه القانون ا نساين الدويل" 

ركون يف احللقأأأأة الدرا أأأأية إىل ايأأأأارة منظمأأأأة اوُدعأأأأي املشأأأأ -258
التجارة العاملية  يث  ضروا جلس  إ اطة اد ت فيهما السيدة 
ماريسا بث غولأد شأتاين، مو ىلأة الشأؤون القانونيأة بشأعبة الشأؤون 
القانونيأأأأأة يف املنظمأأأأأة، والسأأأأأيد كأأأأأارلو كا أأأأأرتين، مو أأأأأف الشأأأأأؤون 

وتركأزت املنادشأة علأى   نظمأةاملحي أة اال أت نا  يف القانونية بفمانة 
القانونيأأأأة الراحنأأأأة يف منظمأأأأة التجأأأأارة العامليأأأأة وعلأأأأى نظأأأأاد سأأأأامل امل

  تسوية املنااعات يف إطار ح و املنظمة 
كأأأ لك دأأأاد املمثأأأل الأأأدامم للرباايأأأل لأأأد  محتأأأب األمأأأم  -259

املتحدة يف جنيف بأدعوة املشأاركني يف احللقأة الدرا أية إىل  ضأور 
جوايأأه لأأويس  كاريأأة الأأ  ألقاحأأا القاضأأي حماضأأرة جيلربتأأو أمأأادو الت

، رمأأأأيس احملحمأأأأة الدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأار، بشأأأأفن موضأأأأوع جيأأأأُزس
  البحار لقانون الدولية باحملحمة العاجلة وا جراءات الىلتاو 

ونُظمأأت دورتأأان  ااأأتان  ارجيتأأان يف جامعأأة جنيأأف  -260
فحضأأأأأأأر  ،واملعهأأأأأأأد العأأأأأأأايل للدرا أأأأأأأات الدوليأأأأأأأة وا ناميأأأأأأأة تنيأأأأأأأف

شأأاركون يف احللقأأة الدرا أأية حماضأأرات تامعأأة جنيأأف ألقاحأأا كأأل امل
 املتحأأأأأدة"األمأأأأأم مأأأأأن الربوفسأأأأأور مأأأأأاركو  ا أأأأأويل، عأأأأأن موضأأأأأوع: 

  قأوق ودأانون الأدويل ا نسأاين القانون يف ادفاب جهة باعتبارحا
"املشأأأأاكل ؛ والربوفسأأأأور روبأأأأرت كولأأأأب، عأأأأن موضأأأأوع: "ا نسأأأأان
؛ والربوفسأأأأور لأأأأورانس "احلأأأأريب اال أأأأتالل دأأأأانون جمأأأأال يف املعااأأأأرة

 عأأن واملسأأؤولية املتحأأدة"األمأأم بوا أأون دو شأأااورن، عأأن موضأأوع: 
وكأأ لك  ضأأر املشأأاركون يف احللقأأة الدرا أأية حماضأأأرات  ،"احلمايأأة

كأأأأوحني، عأأأأن باملعهأأأأد العأأأأايل ألقاحأأأأا كأأأأل مأأأأن الربوفسأأأأور مار أأأأيلو  
 ؛ والربوفسورة فأا"وادع  أمر جمرد حو الدول تف يس"حل موضوع: 
 القأأأأأانون يف فلسأأأأأفني"وضأأأأأع دوبأأأأأاس، عأأأأأن موضأأأأأوع:  -غوالنأأأأأد 
 بالأدول"االعأرتا  ؛ والربوفسور إريك وايلأر، عأن موضأوع: "الدويل
   "املعاار الدويل القانون يف اجلديدة

ل فريقأأان عأأامالن يف إطأأأار احللقأأة الدرا أأية تنأأأاوال حرب وُشأأ -261
 يف الأأأأأأدويل القأأأأأانون جلنأأأأأةاملوضأأأأأوعني التأأأأأاليني: "القراأأأأأأنة" و"دور 

ضم كل مشارك من املشاركني يف احللقة الدرا ية إىل ان"  و املستقبل
ة بأأاوال السأأيد ال أأة مأأن أعضأأاء اللجنأأة، حأأم  أ أأد الىلأأريقني  وتأأوىل

 إ أأأحاراميا والسأأأيدة مأأأار  جاكوبسأأأون والسأأأيد إنريحيأأأه كانأأأديويت،
وأعد كأل فريأ  عامأل تقريأراً  تقدمي توجيهات إىل الىلريقني العاملني 

هل و  نُظربمتد ا تنتاجاته إىل احللقة الدرا ية يف جلسة  ااة وددَّ 
 على مجيع املشاركني  واعاو  التقريران انع ح ومجرب  الغاية 

ومشلت مجهورية وكانتون جنيأف املشأاركني بحأرد الضأيافة  -262
مقأأر  البامأأا يفأاملعهأأود ونظمأأت هلأأم ايأأارة بتأأحبة مرشأأد إىل داعأأة 

  أعقبها  ىلل ا تقبال البلدية،

أمأأاد اللجنأأة واملشأأاركني يف احللقأأة الدرا أأية ألقأأى كلمأأة و  -263
 رمأأأأيس اللجنأأأأة، ومأأأأدير احللقأأأأة الدرا أأأأية، لأأأد  ا تتامهأأأأا كأأأأل مأأأأن

دينيشأأأأأأأأأه و     أ  السأأأأأأأأيد أولريأأأأأأأأك فأأأأأأأأون بلومنتأأأأأأأأال، والسأأأأأأأأيدة 
وُمأأأنح كأأأل مشأأأارك  با أأأم املشأأأاركني  أأأاماراراتر ) أأأر  النحأأأا(، 

واألربعأأأأأأني للحلقأأأأأأة مسأأأأأأة اداشأأأأأأهادة تُثبأأأأأأت مشأأأأأأاركته يف الأأأأأأدورة 
ويف أ ناء احلىلل ادتامي، أعرب رميس اللجنة عن تقديرو  الدرا ية 

للخدمات ال  ددمها السيد أولريك فون بلومنتال، ال    يتقاعد 
، والأ   2009من عمله باألمم املتحأدة يف تشأرين األول/أكتأوبر 

 عاماً   14توىل إدارة احللقة الدرا ية ملدة 

 حومأأات أملانيأأا، ودأأد ال ظأأت اللجنأأة بتقأأدير بأأال  أن  -264
والسأأأأأويد، و ويسأأأأأرا، والتأأأأأني، واجلمهوريأأأأأة التشأأأأأيحية، و يرلنأأأأأدا، 

واملحسأأيك، واململحأأة املتحأأأدة وكرواتيأأا، ولبنأأان، وفنلنأأدا، ودأأربه، 
وحنغاريأأا ونيوايلنأدا، العظمأى و يرلنأأدا الشأمالية، والنمسأأا،  لربيفانيأا

بتقأأدمي تربعأأات إىل اأأندوق دامأأت  أأالل األعأأواد الثال أأة املاضأأية 
ودأأأد  األمأأأم املتحأأأدة اال أأأت ماين للحلقأأأة الدرا أأأية للقأأأانون الأأأدويل 



 194 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 املأأأأأأنحأتا أأأأأت احلالأأأأأأة املاليأأأأأأة للتأأأأأأندوق تقأأأأأدمي عأأأأأأدد كأأأأأأاٍ  مأأأأأأن 
توايأأأأأع  لتحقيأأأأأ للمرشأأأأأحني اجلأأأأأديرين مأأأأأن البلأأأأأدان الناميأأأأأة تو يأأأأأاً 

مرشأأأحاً  20العأأأاد   اأح يف حأأأأُمنأأأ ودأأأدللمشأأأاركني   جغأأأرايف مالمأأأم
  كاملة )تشمل بدل السىلر وا دامة(  منحاً 

وحو العاد ال   بأدأ فيأه عقأد احللقأة ، 1965ومن  عاد  -265
ومأن   جنسأية 163مشأاركاً ميثلأون  1 033الدرا ية، شارك فيهأا 
  منح على مشاركاً  618بني حؤالء،  تل 

د اللجنأأة علأأى األمهيأأة الأأ  تول -266 يهأأا للحلقأأة الدرا أأية وتشأأدرب
   االطالع، وال  يما من البلدان النامية، الشبانلقانونيني ل تتيحال  
 

علأأأأأى أعمأأأأأال اللجنأأأأأة وعلأأأأأى أنشأأأأأفة املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة الحثأأأأأأة 
وتواأأأأأأأي اللجنأأأأأأأة بأأأأأأأفن تناشأأأأأأأد  يوجأأأأأأأد مقرحأأأأأأأا يف جنيأأأأأأأف  الأأأأأأأ 

العامأأأأأأة الأأأأأأدول مأأأأأأرة أ أأأأأأر  تقأأأأأأدمي تربعأأأأأأات مأأأأأأن أجأأأأأأل  اجلمعيأأأأأأة
بفو أأأأأأأأأأأأع  2010 الدرا أأأأأأأأأأأأية يف عأأأأأأأأأأأأادعقأأأأأأأأأأأأد احللقأأأأأأأأأأأأة  ضأأأأأأأأأأأأمان
 حتحنة  مشاركة

ودأأأأد ال ظأأأأت اللجنأأأأة بارتيأأأأاا أنأأأأه دأأأأد أُتيحأأأأت للحلقأأأأة  -267
وتعأأأرب   أأأدمات ترمجأأأة شأأأىلوية شأأأاملة  2009الدرا أأأية يف عأأأاد 

ىلسأأها يف الأأدورة القادمأأة، ناللجنأأة عأأن أملهأأا يف أن تتأأاا ادأأدمات 
 يف  دود املوارد املتا ة 
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 الحا ية واليتيمقائمة مرجعية بوثائق الدو ة 

 مال ظات وإ االت  العنوان  رمز الو يقة

A/CN.4/604 

 

، اجمللد الثاين )اجلأزء 2009 ولية ترد يف   الواردة من احلحومات واملال ظات التعليقاتطرد األجانب:  
 األول( 

A/CN.4/605 
 

 جأأأأأأأأدول علأأأأأأأأى لالطأأأأأأأأالعمستنسأأأأأأأخة  و   للدورة احلادية والستني جدول األعمال املؤدت 
 انظأأأر هبأأأا، اعتمأأأد الأأأ  بالتأأأيغة األعمأأأال

 أعالو  17 ه

A/CN.4/606 وAdd.1   موجز مواضأيعي أعدتأه األمانأة العامأة للمنادشأة الأ  جأرت يف اللجنأة
 والستني الثالثةالساد ة للجمعية العامة  الل دورهتا 

 مستنسخة  

A/CN.4/607 و[Corr.1] 

 Add.1و

 مأأأأأأأن الأأأأأأأواردة واملال ظأأأأأأأات التعليقأأأأأأأات: املشأأأأأأأرتكة الفبيعيأأأأأأأة داملأأأأأأأوار  
 احلحومات

، اجمللد الثاين )اجلأزء 2009 ولية ترد يف  
 األول( 

A/CN.4/608   أعدحا السأيد  الفبيعيلغاا واالنىلط  عن وردةد الفبيعية املشرتكة: املوار
 شو ي يامادا، املقرر اداه املعر باملوارد الفبيعية املشرتكة

  مثله 

A/CN.4/609   :مأأأأأن الأأأأأواردة واملال ظأأأأأات التعليقأأأأأاتمسأأأأأؤولية املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة 
 الدولية املنظمات

 مثله  

A/CN.4/610   عأن مسأؤولية املنظمأات الدوليأة، أعأدو السأيد جورجيأو السابعالتقرير 
 غايا، املقرر اداه

  مثله 

A/CN.4/611   كأأأامتو مأأأوريس، أعأأأدو السأأأيد طأأأرد األجانأأأبعأأأن  ادأأأامسالتقريأأأر ،
 املقرر اداه

  مثله 

A/CN.4/612  احملاكمة أو بالتسليم االلتزاد (aut dedere aut judicare التعليقات :)
 الواردة من احلحومات واملال ظات

 مثله  

A/CN.4/613 وAdd.1  الو يقأأة  تأأرد  الشواغر الفارمة يف اللجنة: م كرة من األمانة العامة ملءA/CN.4/613  2009 وليأأة يف ،
أمأأأأأأأأا الو يقأأأأأأأأة  ؛اجمللأأأأأأأأد الثأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأزء األول(

A/CN.4/613/Add.1، مستنسخة فهي  

A/CN.4/614 وAdd.1-2   أعأأأدو السأأأيد املعاحأأأدات علأأأى التحىلظأأأاتعشأأأر عأأأن  الرابأأأعالتقريأأأر ،
 املقرر اداه، بيليه  الن

، اجمللد الثاين )اجلأزء 2009 ولية ترد يف  
 األول( 

A/CN.4/615 و[Corr.1]   أعدو السأيد محاية األشخاه يف  االت الحوارثعن  الثاينالتقرير ،
 أو بينا، املقرر اداه -نسيا فلإدواردو 

 مثله  

A/CN.4/616  مأأأأن مأأأأ كرة: الأأأأدول  الفأأأأة  أأأأياق يف تالتحىلظأأأأات علأأأأى املعاحأأأأدا 
 العامة األمانة

  مثله 

A/CN.4/617   طرد األجانب: مشاريع املواد املتعلقة امايأة  قأوق ا نسأان الواجبأأة
للشأأخز املفأأرود أو اجلأأار  طأأردو املقدمأأة مأأن املقأأرر ادأأاه، السأأيد 
موريس كامتأو، بعأد إعأادة تشأحيلها فأأي ضأأوء املنادشأأات الأ  جأرت 

 األول من الدورة احلادية والستنييف اجللسة العامة  الل اجلزء 

  مثله 

A/CN.4/618   :ادأأأاه املقأأأرر مأأأن املقدمأأأة اجلديأأأدة ادفأأأة مشأأأروعطأأأرد األجانأأأب، 
 املواد مشاريع تشحيل إعادة بشفن ،السيد موريس كامتو

  مثله 

A/CN.4/L.743 وAdd.1   :مشأاريع املأواد ونأز  مشأروع تنظيم إعادةمسؤولية املنظمات الدولية
 محأأأأرراً  15واملأأأأواد  ،15 املأأأأادة مأأأأن)ب( 2 والىلقأأأأرة 8و 4و 2 املأأأواد

 27و 26و 25 يف التأأأأأياغة جلنأأأأة اعتمأأأأأدهتا الأأأأ  55و 19و 18و
 2009/يونيه  زيران 2و/مايو أيار

 مستنسخة  



 196 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 مال ظات وإ االت  العنوان  رمز الو يقة

A/CN.4/L.744 
 Add.1[ وCorr.1و]

 املبأأأأأأادئ[ مشأأأأأأاريع] وعنأأأأأأوان نأأأأأأز: املعاحأأأأأأدات علأأأأأأى التحىلظأأأأأأات 
 18و 6و 5 يف]بتأىلة مؤدتأة[  التأياغة جلنة اعتمدهتا ال  التوجيهية

 2009/مايو أيار 29و 28و 27و 19و

  مثله 

A/CN.4/L.745  والسأتني احلاديأة دورهتأا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير مشروع :
 (الدورة أعمال)تنظيم  األول الىلتل

، املعتمأأأأأدولالطأأأأأالع علأأأأأى الأأأأأنز   مثلأأأأأه 
الو أأأأأام  الرمسيأأأأأة للجمعيأأأأأة العامأأأأأة، انظأأأأأر 
 10 والسأأتون، امللأأأح  ردأأأم الرابعأأةالأأأدورة 

(A/64/10  )حأأ ا يف النهأأامي الأأنز ويأأرد 
  أعالو 15 ه اجمللد،

A/CN.4/L.746  أعالو  19مثله، ه   (والستني احلادية دورهتا يف اللجنة أعمال)ملخز  الثاين الىلتل: مثله 

A/CN.4/L.747 وAdd.1   تُبأأأأد  الأأأ  للتعليقأأأات تحأأأون حمأأأأددة دضأأأايا) الثالأأأثمثلأأأه: الىلتأأأل 
 (للجنة  ااة أمهية بشفهنا

 أعالو  21مثله، ه  

A/CN.4/L.748 
 Add.1-2و

 أعالو  23مثله، ه   (الدولية املنظمات مسؤولية) الرابعمثله: الىلتل  

A/CN.4/L.749 

 Add.1-7و

 أعالو  99مثله، ه   (املعاحدات على التحىلظات) ادامسمثله: الىلتل  

A/CN.4/L.750 
 Add.1و

 أعالو  163مثله، ه   (األجانب طرد) السادسمثله: الىلتل  

A/CN.4/L.751   أعالو  171مثله، ه   (محاية األشخاه يف  االت الحوارث) السابعمثله: الىلتل 

A/CN.4/L.752   أعالو  177مثله، ه   (املشرتكة الفبيعية املوارد) الثامنمثله: الىلتل 

A/CN.4/L.753   احملاكمة أو بالتسليم االلتزاد) التا عمثله: الىلتل (aut dedere aut 

judicare)) 

 أعالو  179مثله، ه  

A/CN.4/L.754   تأأانة مسأأؤويل الأأدول مأأن الواليأأة القضأأامية ) العاشأأرمثلأأه: الىلتأأل 
 (اجلنامية األجنبية

 أعالو  183مثله، ه  

A/CN.4/L.755   أعالو  185مثله، ه   (بالرعاية األوىل الدولة شرط) احلاد  عشرمثله: الىلتل 

A/CN.4/L.756   أعالو  187مثله، ه   ()املعاحدات عرب الزمن الثاين عشرمثله: الىلتل 

A/CN.4/L.757   أعالو  189مثله، ه   ()مقررات اللجنة وا تنتاجاهتا األ ر  الثالث عشرمثله: الىلتل 

A/CN.4/L.758  2و 1مشأأأاريع املأأأواد  نتأأأوه: الحأأأوارث  أأأاالت يف األشأأأخاه محايأأأة 
 مؤدتة [بتىلة]جلنة التياغة  اعتمدهتا ال بتيغتها  5و 4و 3و

 مستنسخة 

A/CN.4/L.759  مثله  التخفيط فري  تقرير 

A/CN.4/SR.2998–

A/CN.4/SR.3035 

، 2009 وليأأة يأأرد الأأنز النهأأامي يف و مثلأأه    3035إىل  2998احملاضر املوجزة املؤدتة للجلسات  
 اجمللد األول 

 


