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 مالحظة
 املتحدة.   الرموز اإلحالة إىل إحدى واثئق األمم   تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه  

حولية (، فهي تعين اإلحالة إىل 2010 حوليةمتبوعة ابلسنة )مثاًل:  “حولية”وحيثما وردت يف هذا اجمللد كلمة  
 اءً وابتد. للحولية، تشري أرقام الصفحات إىل النص اإلنكليزي 1981حولية عن السنة املذكورة. وحىت  جلنة القانون الدويل

 ابللغة العربية، تشري أرقام الصفحات إىل النص العريب. تصدر حولية أول وهي، 1982حولية من 

 من جملدين: حوليةوتتألف كل  
 ؛الدورةيتضمن احملاضر املوجزة جللسات  اجمللد األول:
 يتألف من جزأين: اجمللد الثان:

 رى اليت جرت دراستها خالل الدورة؛يتضمن تقارير املقررين اخلاصني والواثئق األخ اجلزء األول:
 يتضمن تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة. اجلزء الثان:

الصاادرة  احلولياة ومجيع اإلشارات إىل هذه األعماال واملقتففاات منهاا تتعلاق ابلنصاوه النهائياة املفبوعاة جمللادات  
 كمنشورات لألمم املتحدة.

* 
 *     * 

الاايت قاماال اللجنااة بدراسااتها خااالل دور ااا الثالثااة ن اخلاصااني والواثئااق األخاارى يتضاامن هااذا اجمللااد تقااارير املقاارري 
والستني، واليت سبق صدورها يف واثئق منفصلة مستنسخة، بعد إدخال التصويبات الصادرة من األمانة العامة والتعاديالت 

 التحريرية املفلوبة لتقدمي النص النهائي.
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إىل احملكمة الدولية حملاكمة األشخاه املسؤولني عن االنتهاكات “احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة”يف هذا اجمللد، تشري عبارة  
.1991اجلسيمة للقانون اإلنسان الدويل اليت ارتكبل يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

*
*     *

مالحظة بشأن االقتباسات
خبط مائل يف النص األصلي. ال ترد بعد الكلمات أو املقاطع املكتوبة خبط مائل بني عالميت اقتباس معناه أهنا  ( * ) مية عالمة ن وضع 

تولل األمانة العامة ترمجة االقتباسات املأخوذة من أعمال بلغات غري اللغة العربية، ما مل يذكر خالف ذلك.

*
   **
. /http://legal.un.org/ilcنل: ة اإلنت عنوان جلنة القانون الدويل على شبك

http://legal.un.org/ilc/
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 التقرير الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا  

 املصدر  

 League of Nations, Official Journal, No. 1 (1919حزيران/يونيه  28)فرساي،  عهد عصبة األمم

(February 1920), p. 3. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 21, No. 324 (1947أيلول/سبتمرب  2)ريو دي جانريو،  البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة معاهدة

p. 77. 

 .Ibid., vol. 119, No. 1609, p. 3 (1948نيسان/أبريل  30ميثاق منظمة الدول األمريكية )بوغوات، 

)االتفاقياااة األوروبياااة حلقاااوق اإلنساااان( )روماااا،  حقاااوق اإلنساااان واحلااارايت األساساااية قياااة يفاياااةفاات
 (1950تشرين الثان/نوفمرب  4

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

 ينتشار  4، )روماا األساساية واحلارايت اإلنساان  حقاوق يفاياة ابتفاقياة امللحاق 12 رقام الربوتوكول
 (2000نوفمرب /الثان

Ibid., vol. 2465, No. 2889, p. 203. 

 .Ibid., vol. 189, No. 2545, p. 137 (1951متوز/يوليه  28)جنيف،  الالجئنيبوضع  اخلاصة االتفاقية

)جنيااااف،  لضاااامان االجتماااااعياملعااااايري الاااادنيا لبشااااأن  (102رقاااام )اتفاقيااااة منظمااااة العماااال الدوليااااة 
 (1952حزيران/يونيه  28

Ibid., vol. 210, No. 2838, p. 131. 

 .Ibid., vol. 193, No. 2613, p. 135 (1953آذار/مارس  31)نيويورك،  اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة

 .Ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311 (1958نيسان/أبريل  29)جنيف،  اتفاقية اجلرف القاري

 .Ibid., vol. 516, No. 7477, p. 205 (1958ريل نيسان/أب 29)جنيف،  امخةاإلقليمي واملنفقة املت البحراتفاقية 

 .Ibid., vol. 330, No. 4739, p. 3 (1958حزيران/يونيه  10)نيويورك،  اتفاقية االعتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95 (1961نيسان/أبريل  18)فيينا،  قية فيينا للعالقات الدبلوماسيةاتفا

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 (1963نيسان/أبريل  24)فيينا،  ا للعالقات القنصليةة فييناتفاقي

 .Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195 ( 1965كانون األول/ديسمرب   21 ، نيويورك لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ) ل  الدولية تفاقية اال 

 .Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171 (1966ألول/ديسمرب كانون ا  16والسياسية )نيويورك، قوق املدنية الدويل اخلاه ابحل العهد

 .Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3 ( 1966كانون األول/ديسمرب    16)نيويورك،    والثقافية العهد الدويل اخلاه ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331 (1969أاير/مايو  23 هدات )فيينا،ة فيينا لقانون املعااقياتف

املساتخدمة يف ذلااك االتفااق املتعلاق ابلنقال الادويل للماواد الغذائياة القابلاة للتلاف وابملعادات اخلاصاة 
 (1970أيلول/سبتمرب  1النقل )جنيف، 

Ibid., vol. 1028, No. 15121, p. 121. 

)رامساااااار،  للفياااااور املائياااااة وخاصاااااة بوصااااافها ماااااوئالً  ياااااة الدولياااااةباااااة ذات األماتفاقياااااة األراضاااااي الرط 
 (1971شباط/فرباير  2

Ibid., vol. 996, No. 14583, p. 245. 

 .Ibid., vol. 914, No. 13039, p. 103 (1972آذار/مارس  4)جدة،  ميثاق املؤمتر اإلسالمي

ياة، ناان فاايهم املوافااون الدبلوماساايون،   حبمايااة دول كبااة ضاد األشااخاه املتمتعااني اتفاقياة منااع اجلاارائم املرت 
 ( 1973كانون األول/ديسمرب   14)نيويورك،   واملعاقبة عليها 

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

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3 (1978آب/أغسفس  23)فيينا،  الدول يف املعاهدات خلالفةاتفاقية فيينا 

 .Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13 (1979رب كانون األول/ديسم  18)نيويورك،  كال التمييز ضد املرأةعلى مجيع أش اتفاقية القضاء

 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطاة الضارر أو عشاوائية األثار
 (1980تشرين األول/أكتوبر  10)جنيف، 

Ibid., vol. 1342, No. 22495, p. 137. 

  تشااارين   10)جنياااف،    )الربوتوكاااول الثالااا (   احملرقاااة   األسااالحة ظااار أو تقيياااد اساااتعمال  حب   املتعلاااق   الربوتوكاااول 
 ( 1980أكتوبر / األول 

Ibid. 
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 املصدر  

 .Ibid., vol. 1496, No. 25703, p. 91 (1983آذار/مارس  21االتفاقية املتعلقة بنقل احملكوم عليهم )ستاسبورغ، 

 املهيناااةأو الالإنساااانية  وأالقاساااية أو العقوباااة  ضاااروب املعاملاااةريه مااان ة التعاااذيب وغااا اتفاقياااة مناهضااا 
 (1984كانون األول/ديسمرب   10)نيويورك، 

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

الدولياااة )فييناااا،  اتفاقياااة فييناااا لقاااانون املعاهااادات باااني الااادول واملنظماااات الدولياااة أو فيماااا باااني املنظماااات  
 ( 1986س مار / آذار  21

A/CONF.129/15. 

كاانون   20)فييناا،  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية
 (1988األول/ديسمرب 

United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 

27627, p. 95. 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3 (1989 تشرين الثان/نوفمرب 20 )نيويورك، الففل حقوق اتفاقية

بشااااأن اشااااتاك األطفااااال يف املنازعااااات املساااالحة  تفاقيااااة حقااااوق الففاااالال الربوتوكااااول االختياااااري
 (2000أاير/مايو  25)نيويورك، 

Ibid., vol. 2173, No. A-27531, p. 236. 

يف البغاااء  غالل األطفااالأن بيااع األطفااال واسااتل بشاا الففاا لربوتوكااول االختياااري التفاقيااة حقااوق ا
 (2000أاير/مايو  25)نيويورك،  ويف املواد اإلابحية

Ibid., vol. 2171, No. 27531, p. 227. 

 .Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309 (1991شباط/فرباير  25)إسبو، تقييم األثر البيئي يف إطار عابر للحدود اتفاقية 
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 *مقدمة
. وقااد خصااص فصااوليتااألف هااذا التقرياار ماان ثالثااة * -1

نشاروع مرفاق لادليل فظاي، وينتهاي األول للحاوار التح الفصل
__________ 
الباحاا   زياال الشااكر إىل دانيااال مااولر،  يتوجااه   اه أن  يااود املقاارر اخلاا  * 

نركاااز القاااانون الااادويل يف انناتااااري، للمسااااعدة القي  اااامة الااايت قااادمها يف صاااياغة هاااذا  
التقرياااار وال ساااايما يف صااااياغة الفصاااال املتعلااااق ابحلااااوار التحفظااااي. ويتوجااااه أيضاااااً  

لعناصار  عا كال ا بتشكراته إىل سيلني فولشيه واببلو ساندوانتو دي ليون اللذين مج 
التقاااارير الساااابقة، مل يتاااأت، لألسااااف،    ات ملقااادم الالزماااة لصاااياغة مقدماااة مماثلاااة  

اسااتخدامها تفااادايً لنمعااان يف إطالااة التقرياار السااابع عشاار واألخااري. ويااود املقاارر  
اخلاااه أيضاااً أن يعاارب عاان عميااق امتنانااه لكاال ماان ألينااا مااريون، طالبااة الاادكتوراه  

 انناتااري،  باحثة نركز القانون الادويل يف نص وال ال ديف    اننتري   - امعة ابريس وسل 
 وماراي أليخاندرا إتشيغوري، طالبة املاجستري يف احلقوق  امعة نيويورك. 

قااد يتخااذ شااكل علااى املعاهاادات ن التحفظااات املمارسااة بشااأ
لجنة القانون الدويل بشأن هذا املوضاوع لتوصية  أو “نتائج”

الثان تسوية املنازعات ويرسم التوجهات   الفصلاهلام. ويتناول  
دول علااى تسااوية العامااة آلليااة استشااارية ترمااي إىل مساااعدة الاا 

؛ وإذا التقييم تحفظات من خالفات يفال الأ يف جمقد ينش ما
ستعرض اخلفوط العريضة هلذه اآللية  أقرت اللجنة املبدأ، فإن

 الفصاال علااى اجلمعيااة العامااة يف شااكل مرفااق اثن للاادليل. أمااا
بغااارض الثالااا  فيساااعى إىل توضااايا عااادد مااان النقااااط املتعلقاااة 

اعتماااد وميكاان أن يااؤدي إىل  ،وندلياال املمارسااة ونفاقااه القااان
املمارسة، أو يف بدايته،   تفسريية تدرج إما يف هناية دليل  مذكرة

 على األفضل.
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 األول  الفصل

 احلوار التحفظي
لقاانون  فييناا    اتفاقية ال يفرض نظام التحفظات الذي وضعته   -2

“(  1969  املعاهااادات )املشاااار إليهاااا فيماااا يلاااي باااا ”اتفاقياااة فييناااا لعاااام 
ليااة أو فيمااا  ول واملنظمااات الدو بااني الااد هاادات  املعا لقااانون  اقيااة فيينااا  واتف 

يلاااااي باااااا ”اتفاقياااااة فييناااااا    باااااني املنظماااااات الدولياااااة )املشاااااار إليهاااااا فيماااااا 
املنظمااااات    علااااى الاااادول املتعاقاااادة أو   جاماااادة   حلااااوالً “(  1986 لعااااام 

املتعاقااادة ولكناااه يفساااا اجملاااال للحاااوار باااني الفرقااااء، أي باااني صااااحب  
ظمااات املتعاقاادة  أو املن اقاادة  املتع ة، وغااريه ماان الاادول  الااتحفو، ماان جهاا 

هيئااات الرصااد الااايت  تماال أن تنشااائها املعاهاادة، مااان جهااة أخااارى.    أو 
إمكانياااة    1969وقااد أكااادت األعماااال التحضاااريية التفاقياااة فييناااا لعاااام  

  يف انعكااس بصاافة ملموسااة    “، كمااا أنااه احلااوار التحفظااي ” هااذا  إجااراء  
 (. ، أدانه ألف ع  صل األول، الفر الف   انظر املمارسة التعاهدية للدول ) 

أي حكاام ماان  امسااألة احلااوار التحفظاي ال يتناوهلاا  غاري أن -3
 دد  فضاًل عن أن، ا، وال  ظرهصر اً  فيينا تناوالً  يتأحكام اتفاقي

. وهذا هو السبب الذي جعل هاذا التقريار يتضامن قانونياً  إطاراً  اهل
قتاحااات معياريااة بعااا األفكااار الاايت ميكاان أن تفضااي إىل اعتماااد ا

الاادول واملنظمااات الدوليااة يف هااذا  ةجااه ممارساا ا أن تو شااأهن نااة ماانمر 
 (.انظر الفصل األول، الفرع ابء، أدانهاجملال )

 ممارسة احلوار التحفظي  -لفأ
 أشكال احلوار التحفظي يف إطار نظام اإلمجاع  -1

قد يتصور املارء أن النظاام التقليادي القاضاي بقباول مجياع  -4
اجملاال للحاوار ماع  اع قلما يفساالتحفظات ابإلمجلتعاقدة الدول امل

فلصاااحب الااتحفو  ،األماار لاايس كاذلكبياد أن حفو. صااحب الاات
أن يقنع الادول املتعاقادة األخارى بتوافاق الاتحفو ماع روه املعاهادة 

 يقتصاار احلااوار بااني الفرقاااء نكاااعلااى قبولااه. ومااع ذلااك،    ثهاااوأن 
يف  نعااةدولااة مقتالفااإذا مل تكاان  .علااى إقاارار الااتحفو أو رفضااه هنائياااً 

، فإهناااااا تساااااتفيع أن حتاااااول دون نفااااااذ املعاهااااادة جتااااااه لصاااااددهاااااذا ا
 التحفو. صاحب

يف املمارساااة يف إطاااار  قاااائم فعاااالً  “لااايالقب  ”وهاااذا احلاااوار  -5
 املتعاقااااادة أو سااااايما عنااااادما يكاااااون قباااااول الااااادول نظاااااام فييناااااا، وال

 اجلماااااعي ضاااارورايً ابإلمجاااااع أو قبوهلااااا  املتعاقاااادة املنظمااااات الدوليااااة
 اتفااااااقييتمااااان  20مااااان املاااااادة  3 و 2راتن الاااااتحفو )الفقااااا  إلقااااارار
فعندما تعتزم دولة صوغ حتفاو علاى وثيقاة منشائة ملنظماة . (1)فيينا(

__________ 
 و علاى ااا)إنشااء التحف   2-1-4انظر بصفة خاصة املبدأين التاوجيهيني   ( 1) 

 )إنشاااء الااتحفو علاى صااك  سيسااي   3-1-4  ا ابلكامال( و اااازم تفبيقه اااامعاهادة يل 
الفصااال الراباااع، (، الثاااان)اجلااازء ، اجمللاااد الثاااان 2010حولياااة ، دولياااة( ملنظماااة

دولية، يقوم ابلضرورة حاوار ماا يف إطاار اجلهااز املخاتص قبال قباول 
 طبيعاة. وقاد بارزت للعياان بصافة خاصاة (2)فو أو رفاا قبولاهالتح

لاتحفو ع، يف حالاة احلادة والصارا اب أحيااانً  يتسامالاذي  ،ارهذا احلاو 
 املنظماااااة التفاقياااااةالااااذي رغبااااال اهلناااااد يف صاااااوغه عنااااد انضااااامامها 
)املنظماااة البحرياااة  االستشاااارية احلكومياااة الدولياااة للمالحاااة البحرياااة

املؤكاااد أن املشاااكل الاااذي طرحاااه الاااتحفو ومااان . (3)الدولياااة حاليااااً(
و نفسااه؛ ة أكثاار ممااا يتعلااق ابلااتحفاهلناادي يتعلااق ابإلجااراءات املتبعاا 

 املشاكل قااد  تاال تسااويتهأنااه ماان املثاري لالهتمااام مالحظااة أن  غاري
يف أعقاب التأكيادات الايت أعارب عنهاا ممثال اهلناد للجناة السادساة 

يتعلااااق  األماااار ال للجمعيااااة العامااااة لألماااام املتحاااادة والاااايت تفيااااد  ن
ويف أعقاااب  .(4)بااتحفو، باال يتعلااق نجاارد إعااالن عاان النااوااي فعااالً 

تاااااارب جملااااااس املنظمااااااة يااااااه صااااااراحة، اعوابلرجااااااوع إل ،هااااااذا اإلعااااااالن
مااااااد يف تيف املنظمااااااة، نوجااااااب قاااااارار اع اهلنااااااد عضااااااواً  االستشااااااارية

 .(5)1960آذار/مارس  1
مل ياااازل يشااااكل وهااااذا احلااااوار القبلااااي، يف الوقاااال الااااراهن،  -6

فمع يف إطار املنظمات اإلقليمية.  ممارسة مألوفة ومفيدة، وال سيما
فظااات يساما بتفكيااك يف جماال التحنظاام أكثاار مروناة  عساتحداا

هااذا ، أصاابا ن العالقااات التعاهديااة املختلفااةماا  العديااد املعاهاادة إىل
_____________________________________ _____ 

التوجيهياة  املبااد  جملموعاة الكامل النص  الفرع، ذلك يف ،ويرد. 1-الفرع جيم
اليت اعتمد ا اللجنة بصفة مؤقتة، وترد كذلك يف حواشيه إحاالت إىل الفروع 

ىت املباااد  ت علاى شا لتعليقااذات الصالة مان تقاارير اللجناة الايت تتضامن ناص ا
 .التوجيهية اليت يتشكل منها دليل املمارسة

انظر على سبيل املثال حالاة الاتحفو السويساري علاى عهاد عصابة  (2)
قباال حتفظااات مماثلااة أبااد ا ليختنشااتاين ت   لااذي قبلااه اجمللااس، يف حااني ملاألماام ا

 Mendelson, “Reservations to the Constitutions of)حبل وأملانياا فس اا 

International Organizations”, pp. 140-141.) جهاود األرجنتاني  نظار أيضااً ا
ىل الوكالااة الدوليااة يف وثيقااة انضاامامها إ الااذي صاااغتهتحفو الاا الراميااة إىل تربياار 
 (.ibid., p. 160)للفاقة الذرية 

(3) Ibid., pp. 163-165. 
عتماااد  امل (  14-)د   1452، يف قرارهاااا  أحاطااال اجلمعياااة العاماااة علمااااً  ( 4) 
ه ابسام اهلناد يف جلساة  ا با   أ ديل ، ابلبيان الاذي  1959كانون األول/ديسمرب    7 يف 

،  1959أكتاااااوبر  / األول تشااااارين    19يف    ة ، املنعقاااااد 614اللجناااااة السادساااااة رقااااام  
عاان أملهااا يف    وأعرباال   ، إليضاااه أن إعااالن اهلنااد  اادد سياسااة وال يؤلااف حتفظاااً 

 املنظمااة االستشااارية  يف   ريباااً وصاال ق ت ل ر ا ك ان اهلنااد السااالف الااذ ياا أن يااتم يف ضااوء ب 
 احلكومية الدولية للمالحة البحرية إىل حل مناسب لتصحيا وضع اهلند. 

 (5 ) Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, , 

Status as at 1 April 2009, (United Nations publication, Sales No. E.09.V.3), 

document ST/LEG/SER.E/26, chap. XII.1 . 
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 ،ضااااارورايً  احلاااااوار باااااني الااااادول املتعاقااااادة وصااااااحب الاااااتحفو حاااااواراً 
للغايااة يف إطااار احتاااد البلاادان  ابرزةبصااورة  هاجاارى العماال باا  مااا وهااو

األمريكيااااااة  للاااااادولر الاااااادويل الثااااااامن األمريكيااااااة. فقااااااد قاااااارر املااااااؤمت
إعاااااداد  ”أسااااااليبه التاساااااع والعشااااارين بشاااااأن (، يف قااااارار 1938)

 يلي: ما “،املعاهدات املتعددة األطراف
، يتعاني علاى بتحفظاات املصحوبيف حالة االنضمام أو التصديق  -2 

أن توجااه، قباال إيااداع  عليهاااملنضاامة إىل هااذه املعاهاادات أو املصاادقة احلكومااة ا
إىل احتاااااااد البلاااااادان  غهاصااااااو  املزمااااااعات ق ذات الصاااااالة، نااااااص التحفظاااااا الواثئاااااا 

يلها إىل الدول املوقعة، ألغاراض قبوهلاا أو رفضاها. وتكاون  الذي و األمريكية، 
حااارة يف أن تقاااوم الدولاااة الراغباااة يف االنضااامام إىل معاهااادة أو التصاااديق عليهاااا 

ديها ، بعاااد أن تفلاااع علاااى املالحظاااات الااايت تبااا هباااذلك أو تصااارف نظرهاااا عنااا 
 .(6)صوغها زمعملان التحفظات الدول املوقعة بشأ

وعلااى ساابيل املثااال، بيناال غواتيماااال نفاااق حتفظااات كاناال تنااوي 
 (7)البلاااادان األمريكيااااة للمساااااعدة املتبادلااااة معاهاااادةصااااوغها بشااااأن 

 كبارياً   بعاد أن الحظال أن عادداً  (8)وميثاق منظمة الدول األمريكية
 لقبوهلا. من الدول مل يكن مستعداً 

__________ 
 (6 ) Eighth International Conference of American States, Final Act, 

Lima, 1938, p. 52  الوثيقاااة   ، ، اجمللااد الثااان 1965  حوليااة ، ياارد يف  A/5687 ،  
.  80  ه ،  العاام   األماني   تقريار :  ابلتحفظات   يتعلق   فيما   الوديعة  اجلهات  ممارسات 

 . 82و  81  ه   ، ية، املرجع نفسه األمريك الدول   تعليقات منظمة أيضاً  انظر 
األمريكياة مااع ، تشاااور احتااد البلاادان [غواتيمااال]خبصاوه حتفااو ” (7)

مااان القااارار التاساااع  2لنجاااراء املنشاااأ نوجاااب الفقااارة  احلكوماااات املوقعاااة، وفقااااً 
والعشاارين للمااؤمتر الاادويل الثااامن للاادول األمريكيااة، حااىت يتأكااد ممااا إذا كاناال 

مؤيااااد، أجرياااال  وملااااا كااااان عاااادد ماااان الااااردود غااااري. ال أم الً مقبااااو  اً تعتااااربه حتفظاااا 
ب حكوماااة غواتيمااااال، رعاااالن ر اااي استشاااارة اثنياااة مشااافوعة، بنااااء علاااى طلااا 

لتلاااااك احلكوماااااة يفياااااد  ن حتفظهاااااا ال يااااانم عااااان أي حتاااااوير ملعاهااااادة البلااااادان 
تصااااارف يف مجياااااع لاألمريكياااااة للمسااااااعدة املتبادلاااااة، وأن غواتيمااااااال مساااااتعدة ل

هلااااذا  واعتباااااراً . تفاقااااات الدوليااااة الاااايت هااااي طاااارف فيهااااافاااااق االات يف ناألوقاااا 
مقبااول،  هلااا أن خلصاال إىل أن الااتحفو غاارياإلعااالن، فااإن الاادول الاايت ساابق 

 .(www.oas.org/juridico/english/sigs/b-29.html“ )أعربل اآلن عن قبوله
مااااااع األمانااااااة العامااااااة  ت، تشاااااااور [غواتيماااااااال]وه حتفااااااو خبصاااااا ” (8)

مااان القااارار التاساااع  2ء املنشاااأ نوجاااب الفقااارة لنجااارا احلكوماااات املوقعاااة، وفقااااً 
تأكااد ممااا إذا كاناال توالعشاارين للمااؤمتر الاادويل الثااامن للاادول األمريكيااة، حااىت 

 كرفااق بتلااا أمااااال، بنااااء علااى طلاااب حكومااة غواتيو . أم ال مقبااوالً  تعتااربه حتفظااااً 
حتاوير  يانم عان أي إعالن ر ي لتلاك احلكوماة يفياد  ن حتفظهاا الاالستشارة 

مجيااااع  تصاااارف يفل، وأن غواتيماااااال مسااااتعدة لمليثاااااق منظمااااة الاااادول األمريكيااااة
هلااااذا  واعتباااااراً . األوقااااات يف نفاااااق االتفاقااااات الدوليااااة الاااايت هااااي طاااارف فيهااااا

مقبااول،  و غاارين الااتحفل إىل أاإلعااالن، فااإن الاادول الاايت ساابق هلااا أن خلصاا 
-www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A“ )أعربااال عااان قبولاااه

41_Charter_OAS_signatories.asp). 

وار يف حمافال أخارى، لاة مان هاذا احلا وتتواصل أشاكال مماث -7
 .(9)لس أوروابمن قبيل جم

 قه احلوار التحفظي يف إطار نظام فيينا وعن طري -2

باااااني صااااااحب  يف إطاااااار نظاااااام فييناااااا،  اااااري احلاااااوار أوالً  -8
الااااتحفو والاااادول أو املنظمااااات الدوليااااة األخاااارى الاااايت  ااااق هلااااا أن 

 ردودردياان ماان عاان طريااق وذلااك املعنيااة  تصاابا أطرافاااً يف املعاهاادة
معاهاااااادات فيينااااااا علااااااى التحفظااااااات ومااااااا: القبااااااول أقر مااااااا الفعاااااال 

اختالفااااااً نظاااااام فييناااااا  فخيتلااااا . ويف هاااااذا الصااااادد، (10)واالعاااااتاض
عاااان نظااااام اإلمجاااااع التقلياااادي الااااذي نقتضاااااه يااااؤدي كاااال  واضااااحاً 

 .(11)اعتاض يف حد ذاته إىل إهناء احلوار

 -كاااااااااذلك وإن بدرجاااااااااة أقااااااااال   ولوالقبااااااااا  - االعاااااااااتاضو  -9
القانونياااااة الاااااايت  تحقياااااق اآلاثربورة نتائجهمااااااا ن ابلضااااار يساااااتنفدا ال

واليت حتددها، حتديداً واضحاً إىل حد ما،   جائزينتجاهنا إزاء حتفو  
ال يشااكالن ابلضاارورة هنايااة لعمليااة، باال إهنمااا فهمااا  ؛اتفاقيتااا فيينااا

أكثر فأكثر حو وي النقفة انفالق لتعاون بني الفرقاء.  نيكوان قد
انتبااااه الدولاااة املتحفظاااة لفااال فحساااب ي التاض االعااا  صااااحب أن
، ابلصيغة اليت قدم هبا، تدعوه إىل اعتبار التحفواألسباب اليت   إىل

صااااااحب الاااااتحفو النظااااار  أن يعياااااديقاااااته أيضااااااً  ، بااااالغااااري جاااااائز
. وهكااااذا اعتضاااال فنلناااادا علااااى حتفااااو صاااااغته ماااااليزاي حتفظااااه يف

كاادت علااى أن حياا  أ اقيااة حقااوق الففاال،انضاامامها إىل اتف عنااد
 ذا التحفو ه

ملبدأ العام لتفساري املعاهادات والاذي نقتضااه ال  اوز يتعني أن يفهم يف إطار ا
 ااوز لااه أن  لفاارف يف معاهاادة أن يسااتظهر  حكااام قانونااه الااداخلي، كمااا ال

 يستظهر بسياساته الوطنية، لتربير رفضه تفبيق هذه املعاهدة. 

 دا قائلة:واستفردت فنلن

موضااااوع ياااااً واضااااحاً مااااع قاااادم هبااااا، يتنااااا  تنافلاااايت لصاااايغة االااااتحفو ابإن  
ماااان  2االتفاقيااااة وغرضااااها وابلتااااايل فهااااو حتفااااو غااااري مقبااااول نقتضااااى الفقاااارة 

من هذه االتفاقية. وتعتض احلكومة الفنلندية عليه ابلتايل وتالحاو   51 املادة
 أنه ليس له أي أثر قانون. كذلك

__________ 
 Spiliopoulou Åkermark, “Reservations: Breaking new انظار (9)

ground in the Council of Europe”. 
 1-6-2هية التوجي املباد  التعليقات على ،على اخلصوه ،انظر (10)

، اجمللااد الثااان )اجلاازء 2005حوليااة  ،)تعريااف االعتاضااات علااى التحفظااات(
، اجمللااد 2008حوليااة  ،التحفظااات( قبااول)أشااكال  8-2و ؛91ه (، الثاان

)أثار االعاتاض  3-4و ؛2-الفصل السادس، الفارع جايم(، الثانالثان )اجلزء 
 الفصااال(، الثاااان)اجلااازء الثاااان ، اجمللاااد 2010حولياااة  ،علاااى حتفاااو صاااحيا(

 (.عليقالت من( 2)الفقرة ) 2-جيم الفرع الرابع،
 Tyagi, “The conflict of law يضااً أوانظار . أعااله 4انظار الفقارة  (11)

and policy on reservations to human rights treaties”, p. 216. 

http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-29.html
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ا هاااا ة النظاااار يف حتفظاليزيااااة رعااااادكومااااة املالفنلنديااااة احل وتوصااااي احلكومااااة 
 .(12)االتفاقية[ هبذهيتعلق ] فيما

صاالة مؤكاادة نااا ساابق، فااإن ماان املثااري لالهتمااام مالحظااة أن دومنااا و 
احلكومة املاليزية أبلغل األمني العام بقرارها سحب حتفظا ا جزئيااً 

 .(13)1999يف عام 

ثاار العاتاض، ساواء كاان ذا أويف إطاار النظاام املارن، فاإن ا -10
ال يساااتبعد إجاااراء كااال ، (15)أثااار أقصاااى أو (14)متوساااطثااار أدىن أو أ

أنااواع احلااوار بااني صاااحب الااتحفو وصاااحب االعااتاض. باال علااى 
، ولاااو جملااارد احلاااوار باااني األطاااراف ضااارورايً  يعاااد  العكاااس مااان ذلاااك، 

من  21من املادة  3لفقرة حتديد مضمون عالقا ا التعاهدية وفقاً ل
 .(16)ويصعب تفبيقها عملياً  ة  احلري اغتها يصقييت فيينا اليت تثري اتفا

وابإلضاااافة إىل ذلاااك، ار ت حمكماااة العااادل الدولياااة، يف  -11
هذا احلوار مالزم للنظام  أنموضوع التحفظات ذات األثر األدىن، 

 املاااارن ويشااااكل نتيجااااة منفقيااااة للمباااادأ الرضااااائي نفسااااه، وذلااااك يف
ميااااة لااااى اتفاقيااااة منااااع جر ظااااات عالتحفبشااااأن  1951فتواهااااا لعااااام 

 :اجلماعية واملعاقبة عليهااإلابدة 

 ااااااوز أن تعااااااتض دولااااااة مااااااا علااااااى حتفااااااو، دون أن تااااااد عي أنااااااه يتنااااااا   
بينهااااا وبااااني  ، رغاااام ذلااااك،موضااااوع االتفاقيااااة والغاااارض منهااااا، وأن يكااااون  مااااع

__________ 
 (12 ) Multilateral Treaties…    (، أعاااله   5  احلاشااية )انظاار  chap. IV.11  .

؛  ( .ibid) أبدتاه فنلناادا بشاأن حتفاو قفار عناد التصااديق    ممااثالً   اعتاضااً   أيضااً انظار  
واالعتاضات اليت أبد ا احلكومة الدامنركية على التحفظات اليت صاغتها موريتانيا  

على اتفاقية القضاء على مجياع أشاكال  (  footnote 21) واإلمارات العربية املتحدة  
 ا تلاك احلكوماة ذا اا  الايت أباد (  املتأخرة ) ات  العتاض وكذلك ا   ؛ التمييز ضد املرأة 

علاى االتفاقياة    ( footnote 21)   واللبنانياة (  footnote 19) على التحفظات الكويتياة  
الاااذي أبدتااه الاادامنرك علاااى    “ العااام ” واالعااتاض    ؛ ( ibid., chap. IV.8) نفسااها  

ربيااة  ريااة الع واجلمهو اإلسااالمية  إيااران  ابكسااتان ومجهوريااة  التحفظااات الاايت صاااغتها  
جيباااوم، مااان جهاااة، وبوتساااواان وقفااار، مااان جهاااة أخااارى، علاااى اتفاقياااة  و   الساااورية 

وخبااالف ذلااك، اقتحاال  (.  ibid., chap. IV.11, footnote 25) حقااوق الففاال  
علاااى بااارون دار الساااالم واململكاااة العربياااة الساااعودية ومااااليزاي إعاااادة    الااادامنرك أيضااااً 

  ا تلااااك عالان اااا إ   عتاااارب ت    ون أن د لففاااال،  حقااااوق ا   النظاااار يف حتفظا ااااا علااااى اتفاقيااااة 
 . أدانه   32  الفقرة   انظر هبذا الصدد أيضاً (.  .ibid) حقيقية  اعتاضات  

 (13 ) Multilateral Treaties…    أعاله(   5)انظر احلاشية ،  chap. IV.11 . 
علاااى ضااارورة قياااام حاااوار ماااا باااني صااااحب ماااع ذلاااك أحلااال اللجناااة  (14)

)أثار  6-3-4وجيهي بادأ التا يف امل متوساطالتحفو وصاحب اعتاض ذي أثر 
، اجمللاد 2010حولياة ، االعتاض يف أحكام غري تلك اليت يتعلق هبا الاتحفو(

 الثان )اجلزء الثان(.
 أدانه. 12انظر الفقرة  (15)
)أثااااار  5-3-4املبااااادأ التاااااوجيهي التعلياااااق علاااااى  مااااان( 23) الفقااااارة (16)

زء الثان(، ان )اجللد الث، اجمل2010  حولية ، االعتاض يف العالقات التعاهدية(
 .2-الفصل الرابع، الفرع جيم

ا، ابسااتثناء األحكااام الاايت *  عاال االتفاقيااة انفااذة بينهماا تفاااهم املتحفظااة الدولااة
 .(17)اوهلا التحفويتن

بااااااااني ماااااااان املمارسااااااااة أن ذلااااااااك، فإنااااااااه يت إلضااااااااافة إىلابو  -12
يشاكل هاو أيضااً رفضااً اباتً يف إطاار  االعتاض ذا األثر األقصى ال

النظااام املاارن، باال إنااه يااتك الباااب مفتوحاااً حلااوار بااني الفرقاااء. وماان 
الااااذي  -األمثلااااة الواضااااحة يف هااااذا الصاااادد رد الااااوالايت املتحاااادة 

علاااااااى  - ضاااااااً بكوناااااااه اعتا لألمااااااام املتحاااااادةني العااااااام وصاااااافه األمااااااا 
عااالن الصااادر اإلاالعتاضااات الاايت أبااد ا فرنسااا وإيفاليااا رداً علااى 

إىل االتفااااق املتعلاااق ابلنقااال  عااان الاااوالايت املتحااادة عناااد انضااامامها
الدويل للمواد الغذائية القابلة للتلف وابملعادات اخلاصاة املساتخدمة 

بياة الادول األورو ذين البلدين ار اي أن يف ذلك النقل. والواقع أن ه
لاذي هي وحدها اليت  وز هلا أن تصدر إعالانً من قبيال اإلعاالن ا

اعتاضات ذات أثر أقصاى حيا   فأبدايصاغته الوالايت املتحدة، 
الاااااااان يكون”أعلنااااااااا أهنمااااااااا  بااااااااذلك االتفاااااااااق يف  [ينا]مرتبفاااااااا  [اا]اااااااا

اعالقات الااوالايت  ر ت. وا“مااع الااوالايت املتحاادة األمريكيااة [هماا]اا
 أن بدورهااملتحدة 

كاااام دولااة طاارف يف االتفاااق، وفقااااً للصاايغة الواضااحة الاايت وردت هبااا أحل لكاا 
]من االتفااق[، وكماا هاو اثبال مان جمارايت املفاوضاات، أن تصادر  10 املادة

إعالانً نوجب املادة املذكورة. وعليه، فإن الاوالايت املتحادة تعتارب أن اعتاضاي 
بلاادان أن أحكااام االتفاااق همااا يعتاارب الاإلعالنااني اللااذين نوجبإيفاليااا وفرنسااا و 

ملتحاادة، لاايس هلااا مااا يربرهااا وتاادعو إىل تلزمهماا يف عالقا مااا مااع الااوالايت ا ال
األساااف. وحتاااتفو الاااوالايت املتحااادة حبقوقهاااا هباااذا الشاااأن، وتقاااته أن تواصااال 

 .(18)األطراف السعي لتسوية هذه املسألة بروه من التعاون 

رغام االعتاضاات ذات  بوضاوه أناه ايت املتحدة يبنيل الوالفرد فع
ميكان  ةإن الدولة املتحفظا  ا فرنسا وإيفاليا فاألثر األقصى اليت أبد

 للغاية. ذوهو موقف حمب   -أن تسعى إىل مواصلة احلوار 
 هااذا احلااوار الااذي حتاادد إطاااره قواعااد فيينااا باال وتشااجعهو  -13

اتفاقيتااا الايت تنظمهاا  -عتاضااً قبااواًل أو ا - مان خاالل ردود الفعال
ال  اااااب أن  جاااااب ماااااا تفاااااور، علاااااى هاااااامش  1986 و 1969

لحاااااوار التحفظاااااي ال تنااااادرج يف لمااااان طرائاااااق  هااااااتني االتفااااااقيتني،
املنصااوه عليااه يف نظااام الكاناال تسااتوحي   ا، وإنماا أحكامه نفاااق
 .23إىل  19املواد 

__________ 
(17) I.C.J. Reports 1951, p. 27 . ماان  3صاايغة الفقاارة  أيضاااً انظاار

عنادما تعاتض ” :1965 اليت اقتحها السري مفري والدوك يف عام 21 املادة
دولة على حتفو دولة أخارى ولكان الادولتني تعتاربان رغام ذلاك أهنماا مرتبفتاان 

، فاإن األحكاام الايت يتناوهلاا الاتحفو ال تساري علاى األخرى إزاء كل    اهدةابملع
، اجمللااااااد الثااااااان، الوثيقااااااة 1965 حوليااااااة) “العالقااااااات بااااااني هاااااااتني الاااااادولتني

A/CN.4/177   وAdd.1-2،  55ه). 
 (18 ) Multilateral Treaties…    أعاله(،   5)انظر احلاشيةchap. XI.B.22 . 
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وهااذا مااا عليااه األماار بصاافة خاصااة ابلنساابة لاابعا فئااات  -14
ر ا ال تنااااااتج كاااااال آاثضااااااات لكنهاااااا عتااال تشاااااابهود الفعاااااال الاااااايت رد

 االعتاضات. ومنها:
  االعتاضاااااات الااااايت تصاااااوغها الااااادول )أو املنظماااااات( غاااااري  -

علااى    تعريااف االعتاضااات   معااايري املتعاقاادة: فهااي وإن كاناال تسااتويف  
، فإهنااا ال تنااتج  ( 19) 1-6-2املعتمااد يف املباادأ التااوجيهي    التحفظااات 

مااااان    21  و   20تني  ملااااااد يف ا نياااااة املنصاااااوه عليهاااااا  فاااااوراً اآلاثر القانو 
. وهذا ال مينع من القول إنه علاى هاذا املناوال تكاون  ( 20) اتفاقييت فيينا 

الدولاااااة الااااايت أبااااادت الاااااتحفو قاااااد نا ب  هااااال إىل أهناااااا نجااااارد الوفااااااء  ” 
ابملتفلبات الدستورية أو غريها من املتفلباات الايت قاد تكاون سابباً يف  

  حيحاً اً صااااا ساااااتواجه اعتاضااااا   ]صااااااحب الاااااتحفو[،    خاااااري تصاااااديق 
ا  ل، وساايتعني عليهااا ابلتااايل، نجاارد إعااالن  القااانون ابلكاماا   دع أثااره   

 ؛ ( 21) “ التمسك ابلتحفو أو سحبه إمكانية  االعتاض، أن تنظر يف  
الاايت تصاااغ مساابقاً وألغااراض وقائيااة    ( 22) االعتاضااات املشااروطة  -

أ  : رغااااام أن املبااااااد ( 23) علاااااى حتفظاااااات حماااااددة، لكنهاااااا حمتملاااااة أو مقبلاااااة 
ال تناااااتج عنا]ااااااه[  ” االعاااااتاض    إىل أن هاااااذا   يشاااااري   14-6-2  التاااااوجيهي 

، فإنه يشكل مع ذلاك إناذاراً مان صااحبه  ( 24) “ اآلاثر القانونية لالعتاض 
فااس وايفااة اإلنااذار الاايت  ويااؤدي ابلتااايل ن   ،  نااه لاان يقباال حتفظااات معينااة 

 ؛ ( 25) متعاقدة   غري يقوم هبا االعتاض الذي تصوغه دولة أو منظمة  
ألجااااال بعاااااد انصااااارام اخرة الااااايت تصااااااغ ات املتاااااأاالعتاضااااا  -

: هاااااااااااذه (26)31-6-2املنصااااااااااوه علياااااااااااه يف املبااااااااااادأ التاااااااااااوجيهي 
التعرياف املعتماد يف املبادأ متفلباات االعتاضات تستويف هاي أيضااً 

__________ 
 .97-90، ه الثان()اجلزء ، اجمللد الثان 2005 حولية (19)
 5-6-2املباادأ التااوجيهي    علااى   التعليااق ( ماان  10( إىل ) 4انظاار الفقاارات )  ( 20) 
الفصااال ، ، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(2008حولياااة ، (صااااحب االعاااتاض)

 .2-السادس، الفرع جيم
(21) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, advisory opinion, I.C.J. Reports, 

1951, p. 29 ًانظر أيضا .ibid., p. 30, “On Question III”. 
افيمااااا يتعل (22) اق ابملصفلحااااا ااعتمااااد ا اللجنااااة لوصااااف هات الاااايت ااااا ذه ااااا

ااالعتاضااات، انظ  14-6-2التعليااق علااى املباادأ التااوجيهي ( ماان 7الفقاارة )ر ااا
 الفصاال(، ، اجمللااد الثااان )اجلاازء الثااان2008يااة حولة(، )االعتاضااات املشااروط 

 .2-جيم الفرع السادس،
 ، لالطااالع علااى نبااذة عاان ممارسااة الاادول بشااأن االعتاضااات املشااروطة  ( 23) 

، 14-6-2املباااادأ التااااوجيهي ( ماااان التعليااااق علااااى 5)إىل  (2)الفقاااارات  انظااار
 .املرجع نفسه

 املرجع نفسه. التوجيهي، املبدأ نص  (24)
 .نفسه املرجع التوجيهي، دأاملب لىع تعليقال (25)
التعليااق )االعتاضااات املتااأخرة( و  15-6-2انظاار املباادأ التااوجيهي  (26)

 .املرجع نفسه، عليه

... إىل اساااتبعاد   ااادف”هناااا إحيااا   مااان (27)1-6-2التاااوجيهي 
اد أو إىل اساااااتبع املتوخااااااة مااااان الاااااتحفوتعاااااديل اآلاثر القانونياااااة  أو

بسبب  خرها، مل يعد رمكاهنا ه أن ؛ غري“لهااهدة  كمتفبيق املع
أن حتااادع اآلاثر القانونياااة لالعاااتاض املنصاااوه عليهاااا يف اتفااااقييت 

املتمثااال يف إشاااعار صااااحب و فييناااا رغااام أهناااا حتاااتفو هبااادفها األويل، 
 .(28)التحفو بعدم موافقة صاحب االعتاض

اضااااااااات علااااااااى ويف نفااااااااس املنحااااااااى، ميكاااااااان ذكاااااااار االعت  -15
ارسة الادول وإىل حاد  تشكل يف ممالصحيحة، اليت التحفظات غري

بعياااد أكااارب عااادد مااان االعتاضاااات. ويف هاااذا الصااادد، يؤكاااد املبااادأ 
 تحفو غاااري)ردود الفعااال علاااى الااا [ 4-5-4] 3-5-4التاااوجيهي 

 :الصحيا( أنه
توقااااف بفااااالن الااااتحفو غااااري الصااااحيا علااااى مااااا تبديااااه دولااااة ي ال -1 

  بول.متعاقدة من اعتاض أو قمتعاقدة أو منظمة 

علااى الدولااة أو املنظمااة الدوليااة الاايت تاارى أن هااذا مااع ذلااك  يبغاا ين -2 
صحيا أن تصوغ اعتاضاً معل الً بشأنه يف أقرب وقل ممكن، إذا  التحفو غري

 .(29)عتربت ذلك مناسباً ا

أايً مان صاحيا ال يناتج، يف حاد ذاتاه،  واالعتاض علاى حتفاو غاري
اللتاااني تقتصاااران اقييت فييناااا يف اتفااا  ة املنصاااوه عليهاااااآلاثر القانونيااا 

الاايت  الصااحةو  اجلااوازملعااايري علااى تناااول حالااة التحفظااات املسااتوفية 
حتاااااااااددها االتفاقيتاااااااااان. واساااااااااتناداً إىل االتفااااااااااقيتني، فاااااااااإن القباااااااااول 

، ميارساان وايفاة خاصاة للغاياة، احلااالتهاذه مثال واالعتاض، يف 
صر ذلك عناكالن عالوة على جية التحفو. ويشأال وهي تقرير ح

 .(30)ية يف تقرير صحة التحفومهمة للغا
يتعلاااااق فعااااااًل ماااااا دام األمااااار  - وكااااال هاااااذه االعتاضاااااات -16

أن تناتج كال اآلاثر القانونياة  رمكاهناايكن  ابعتاضات حىت وإن مل
تنباااه صااااحب الاااتحفو إىل عااادم  -الااايت تنيفهاااا هباااا اتفاقيتاااا فييناااا 

عااتاض احب االىل عاادم موافقااة صاا أو علااى األقاال إ صااحة حتفظااه،
تشكل هبذه الصفة عناصر حوار يتعلق هي تحفو املقته. و على ال

بصحة الاتحفو أو مادى مالءمتاه. ورغام أن اتفااقييت فييناا مل تضاعا 
تحفو الااااا مفابقاااااة  مااااادى آلياااااة تتااااايا تقيااااايم صاااااحة الاااااتحفو، أي

شااااروط الصااااحة، لو  19املنصااااوه عليهااااا يف املااااادة اجلااااواز  رييملعااااا
__________ 
 .أعاله 19 احلاشيةانظر  (27)
 15-6-2املبدأ التوجيهي  التعليق على ( من3) الفقرة انظر أيضاً  (28)

 الفصااال، (لثاااانااجلاازء ) ثاااانلا اجمللاااد ،2008 حوليااة)االعتاضااات املتاااأخرة(، 
 .2-جيم الفرع السادس،

 ، 2010  حوليااة   انظاار   التعليااق عليااه، التااوجيهي و   لالطااالع علااى نااص املباادأ  ( 29) 
 .2-الثان )اجلزء الثان(، الفصل الرابع، الفرع جيماجمللد 

. وانظاااار ( مااان التعلياااق11)و (10)الفقااااراتن  ،انظااار املرجاااع نفساااه (30)
 .p. 216، أعاله( 11)احلاشية  Tyagi أيضاً 
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، فإنااه يعااود لكاال بااذلك حتديااداً  م قيااام االتفاااقيتنيب عاادوبسااب باال
، أماار تقياايم وحسااب وجهااة نظرهاااولكاال منظمااة دوليااة، فااردايً  دولااة

 .(31)صحة التحفو
ومن األمثلاة اجليادة للغاياة يف هاذا البااب االعتاضاات  -17

)املتاااااواترة( الااااايت أباااااد ا الااااادول بسااااابب الفاااااابع العاااااام لاااااتحفو 
قااااااد  ضااااااتإىل أن هاااااذه االعتا قلاااااة دقتاااااه مااااااع اإلشاااااارة أو ماااااا

حات أو  بشاااااااأن نفااااااااق الاااااااتحفو ييااااااااب توضااااااا غ يف أباااااااديل
وهكااااذا أباااادت السااااويد االعااااتاض التااااايل علااااى إعااااالن  املعااااين.

أصاادرته تركيااا بشااأن العهااد الاادويل اخلاااه ابحلقااوق االقتصااادية 
 واالجتماعية والثقافية:

انت مااااان إعاااااال تركيااااااهورياااااة نظااااارت احلكوماااااة الساااااويدية فيماااااا صااااااغته مج 
صااااااادية دويل اخلااااااه ابحلقااااااوق االقتعلاااااى العهااااااد الاااااا عنااااااد تصااااااديقها  ووحتفااااا 

 .واالجتماعية والثقافية

 األطاراف هنا لن تفبق أحكام العهد إال جتاه الادول  تركياوتعلن مجهورية  
الااااايت تااااارتبط معهاااااا بعالقاااااات دبلوماساااااية. وتااااارى احلكوماااااة الساااااويدية أن هاااااذا 

 تركيااااهورياااة  مجهباااذا الاااتحفو، ال تبااانيواقاااع نثاباااة حتفاااو. و اإلعاااالن هاااو يف ال
بوضااوه إىل أي حااد تعتاارب نفسااها مرتبفااة اباللتزامااات النامجااة عاان العهااد. ويف 

إىل الشااااك يف رغبااااة  إذن غياااااب توضاااايحات أو ، فااااإن هااااذا الااااتحفو ياااادفع 
 يف احتام موضوع العهد وغرضه. تركيامجهورية 

 4 و 3فقااارتني ساااري وتفبياااق أحكاااام الالساااويدية أن تف احلكوماااةوتالحاااو  
 تركيااااكاااام معيناااة مااان دساااتور مجهورياااة رهيناااان  ح مااان العهاااد 13 مااان املاااادة

ا مضااموهنا. وتاارى أنااه يف غياااب توضاايحات أو ، فااإن هااذا الااتحفو، يوض اا  مل
نفاق االستثناء املتوخى لألحكام املعنية، يدفع   تركيامجهورية   هتبني فيال الذي 

 ع العهد وغرضه.و وضإىل الشك جدايً يف رغبتها يف احتام م

ن يف اتفاقيااة فيينااا ا دو   حساابمالقااانون العااريف، اسااتقر ماان  اماا اً إىل تنادواساا  
ع املعاهادة وغرضاها. و جتوز التحفظات املنافية ملوض لقانون املعاهدات، فإنه ال

تم ومن املصلحة موضوع  ، من ق بل كافة األطراف،املشتكة لكافة الدول أن   
، وأن تكااون اهاا في أطرافاااً  تااار تلااك الاادول أن تصااباوغاارض املعاهاادات الاايت خت

الاادول مسااتعدة لتعااديل تشااريعا ا نااا يسااما ابلوفاااء اباللتزامااات الناشاائة عاان 
 هذه املعاهدات.

املااااااااااذكورة ولااااااااااذلك تعااااااااااتض احلكومااااااااااة السااااااااااويدية علااااااااااى التحفظااااااااااات  
اخلااااااه ابحلقاااااوق االقتصاااااادية  بشاااااأن العهاااااد الااااادويل تركياااااامهورياااااة جل أعااااااله

 والثقافية. يةواالجتماع

__________ 
(31) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, advisory opinion, I.C.J. Reports 

1951, p. 24. 

 تركيااااااد باااااني مجهورياااااة اض دون بااااادء نفااااااذ العهااااا عااااات ل هاااااذا االولااااان  اااااو  
باني الادولتني، دون أن يكاون رمكااان  والساويد. وسايكون العهاد  كملاه انفاذاً 

 .(32)ات اليت صاغتهااالستظهار ابلتحفظ تركيامجهورية 

، أعرباال احلكومااة الدامنركيااة عمااا يساااورها ماان علااى نفااس املنااوالو 
ايت املتحادة عناد صااغته الاوال بشأن تفسري الاتحفو الاذيشكوك 

موافقتهااااا علااااى االلتاااازام ابلربوتوكااااول الثالاااا  املرفااااق ابتفاقيااااة حظاااار 
تقيياااد اسااااتعمال أساااالحة تقليديااااة معينااااة ميكاااان اعتبارهااااا مفرطااااة  أو

 . وبناااااء عليااااه، قاااادمل الاااادامنرك اعتاضاااااً األثاااارأو عشااااوائية الضاااارر 
 راء حوار:مقتحة صراحة يف الوقل ذاته إج

ابلاااتحفو الااااذي أصااادرته الااااوالايت املتحاااادة  اً الااادامنرك علماااا حتااايط مملكااااة  
األمريكية لدى موافقتها على االرتباط ابلربوتوكول الثال ، وهو التحفو الذي 

ملوضاااوع الربوتوكاااول وغرضاااه. وعلاااى  ماااة، فالفااااً والعا الواساااعةيباادو، يف صااايغته 
 هذا األساس، تعتض عليه مملكة الدامنرك.

ماان  تحفو يتعلااق بظااروف خاصااة للغايااة  ة إىل كااون الاا وتسااتند الااوالايت املتحااد  
احملرقااة وساايلة ضااارورية ومتناساابة تتاايا، يف إطاااار    األسااالحة يكااون اسااتخدام  قبياال أن  

يتفلااب   ، وهااذا مااا البيولوجيااة مصااانع األساالحة  ك ري أهااداف  تاادم مكافحااة االنتشااار،  
لحة احملرقاة  اساتخدام األسا يتايا  أن  ل  مان قبيا حارارة عالياة إلزالاة املاواد البيوتكساينية، و 

 من األسلحة. فضل مما يتيحه اللجوء إىل أنواع أخرى يفاية املدنيني على حنو أ 

، وكااذا لكااون نفاااق الااتحفو حماادوداً  ارتياحهاااوتعاارب مملكااة الاادامنرك عاان  
يساتند إىل اعتبااارات  األمريكياةلكاون الاتحفو الاذي صااغته الاوالايت املتحادة 

 أن يساااااوي مااااان شاااااأنه حاااااوارن اساااااتعدادها إلجاااااراء كااااال إنساااااانية، وتعااااارب عااااا 
 .(33)خالف بشأن التفسري أي
__________ 
 .chap  (، أعاااله   5  احلاشااية )انظااار    …Multilateral Treaties  انظاار  ( 32) 

IV.3 يدية علاااااااى  ات الساااااااو العتاضااااااا . ولالطاااااااالع علاااااااى أمثلاااااااة أخااااااارى، انظااااااار ا
اإلعاااالانت التكياااة بشاااأن االتفاقياااة الدولياااة للقضااااء علاااى مجياااع أشاااكال التميياااز  

د الااادويل  هاا ، وعلااى إعااالن باانغالديش بشااأن الع ( ibid., chap. IV.2العنصااري ) 
(، وعلااى  ibid., chap. IV.3اخلااه ابحلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ) 

الدويل اخلاه ابحلقوق املدنياة والسياساية  العهد    كيا على حتفو بوتسواان وحتفو تر 
 (ibid., chap. IV.4 ) تعاااذيب  ، وعلاااى إعاااالن بااانغالديش بشاااأن اتفاقياااة مناهضاااة ال

 ,.ibidاملهينااة ) أو  الالإنسااانية    و أ القاسااية  أو العقوبااة    ضااروب املعاملااة وغااريه ماان  

chap. IV. 9 كافحااة  تحاادة مل (، وعلااى إعااالن سااان مااارينو بشااأن اتفاقيااة األماام امل
وعلاى    (، ibid., chap. VI.19الجتار غري املشروع يف املخدرات واملاؤثرات العقلياة ) ا 

،  ( ibid., chap. XVI.1ة احلقاوق السياساية للمارأة ) إعاالن بانغالديش بشاأن اتفاقيا 
وعلااى حتفااو تركيااا والااتحفو الااذي صاااغته إساارائيل بشااأن االتفاقيااة الدوليااة لقمااع  

(، وعلاااى إعاااالن إسااارائيل  ibid., chap. XVIII.9نابااال ) اهلجماااات اإلرهابياااة ابلق 
انظاار  و   (. ibid., chap. XVIII.11بشااأن االتفاقيااة الدوليااة لقمااع متوياال اإلرهاااب ) 

اعااتاض النمسااا علااى الااتحفو الااذي صاااغته بوتسااواان علااى العهااد الاادويل    أيضاااً 
ا علاى  واعاتاض إساتوني   ؛ ( ibid., chap. IV.4اخلااه ابحلقاوق املدنياة والسياساية ) 

علااى اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز    ة السااوري مهوريااة العربيااة  اجل فااو  حت 
هولنادا والساويد علاى الاتحفو الاذي    ي واعتاضا   (؛ ibid., chap. IV.8ضاد املارأة ) 

 (. ibid., chap. XXIII.1)  1969لعام  صاغته بريو على اتفاقية فيينا  
(33) Ibid., chap. XXVI.2. 
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، فاااإن مااان وقالبااااً  اعتاضاااات قلبااااً فاااردود الفعااال هاااذه، وإن شاااكلل 
حتياال األماار إىل صاااحب الااتحفو حااىت يعاادل حتفظااه  االواضااا أهناا 

للشروط اليت ينسابها صااحب االعاتاض  ليكون مفابقاً  هيوضح أو
 إىل قانون املعاهدات.

، (34)إىل مبتغااهدائمااً ل احلاوار ال يصا ومن املؤكد أن هاذا  -18
أنااه يتبااني ماان  الااتحفو. غاارييصاافدم بسااكوت صاااحب  مااا وكثاارياً 

ممارسة الدول أن إجراء احلوار التحفظي يف احلاالت الايت تارى فيهاا 
ميكااان أن صاااحيا  غاااري ماااا الااادول أو املنظماااات الدولياااة أن حتفظااااً 

ات الاادول مااا يراعااي تنبيهاا  كثاارياً   وأن صاااحب الااتحفو يكااون جماادايً 
 األخرى. ةتعاقدة أو املنظمات املتعاقدامل

، فااإن حكومااة شاايلي، لاادى التصااديق ملثااالعلااى ساابيل او  -19
أو العقوبة  ضروب املعاملةعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

من  3 على الفقرة املهينة، صاغل حتفظاً أو الالإنسانية  وأالقاسية 
إسااااابانيا ى حتفاااااو شااااايلي تفاقياااااة. واعتضااااال علااااا اال مااااان 2 املاااااادة

وتشيكوسااااااالوفاكيا  بلغااااااااراي وتركيااااااااوأساااااااتاليا وإيفالياااااااا والربتغاااااااال و 
والااااادامنرك والساااااويد وسويسااااارا وفرنساااااا وفنلنااااادا وكنااااادا ولكسااااامربغ 
واململكااااة املتحاااادة والناااارويج والنمسااااا ونيوزيلناااادا وهولناااادا واليااااوانن، 

الااتحفو  جااواز“عاادم ”كلهااا إىل   (35)واسااتندت هااذه االعتاضااات
 أيلول/ساابتمرب 7. ويف (36)تفاقيااة وغرضااهااال رضااه مااع موضااوعلتعا

د مااارور أقاااال مااان سااانتني علااااى التصاااديق املشاااافوع ، أي بعااا 1990
، أشااعرت شاايلي الوديااع بقرارهااا سااحب املثااري لالخااتالفابلااتحفو 

ذلااك الااتحفو. ولاائن مل تكاان االعتاضااات املتعااددة علااى الاااتحفو 

__________ 
فاقياااة ات الاااذي صااااغته كنااادا علاااىالاااتحفو املثاااال انظااار علاااى سااابيل  (34)

 .ibid., chap“( )اتفاقيااة إساابو)”تقياايم األثاار البيئااي يف إطااار عااابر للحاادود 

XXVII.4 .) ففاااي مواجهاااة اعتاضاااات أباااد ا دول أوروبياااة، أعاااادت كنااادا، يف
،  كيااد موقفهااا 2001كااانون الثان/يناااير   21مااذكرة تلقاهااا األمااني العااام يف 

تصاديق   مانيتجازأ  ال زءاً بو يشاكل جا اى اتفاقياة إسا فظهاا علا حت”أن  مشارية إىل
ميكن فصله عنها. وليس بوسع كندا أن تقبل عالقات  كندا على االتفاقية وال

ابلااااتحفو الااااوارد بتلااااك الصاااايغة ويف احااااتام  تعاهديااااة مااااع الاااادول األخاااارى إال
 .(ibid., footnote 7) “من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 21 للمادة

(35) Ibid., chap. IV.9, footnote 17 . أساتاليا  دمل اعتاضااتوقاد ق ا
والربتغاااال وبلغاااااراي وتركيااااا وسويسااارا وفنلناااادا وكناااادا واململكاااة املتحاااادة والنمسااااا 

 20مان املاادة  5 وهولندا واليوانن بعد انصرام األجل املنصوه عليه يف الفقرة
 .من اتفاقية فيينا

فاااإن  الاااتحفو،    جاااواز لاااى عااادم  ع   ات اضااا رغااام اتفااااق أصاااحاب االعت  ( 36) 
. فبينماااا اقتصااار  كبااارياً   اآلاثر الااايت قرنااال هباااا هاااذه الااادول اعتاضاااا ا متبايناااة تباينااااً 

دخاول    دون أن اعتاضاه ال  اول    الاتحفو مبينااً   جواز بعضها على مالحظة عدم 
تفاقيااة حيااز النفاااذ جتاااه شاايلي، فااإن الاابعا اآلخاار ار ى، علااى غاارار السااويد،  اال 

األحااوال أن يتتااب    ال ميكاان  ي حااال ماان ” أن اعتاضااه  توضاايا    املالئاام أن ماان  
)االعتاض ذو األثار    “ يعدهلا أن    عليه إخالل اباللتزامات النامجة عن االتفاقية أو 

 ت أستاليا والنمسا. اعتاضا   ؛ انظر أيضاً ( .ibid“( ) فوق األقصى ” 

لاااك نبهااال ، فإهناااا مااع ذ(37)لاااى سااحبهالاايت حفااازت ع وحااادها هااي
الااااااتحفو وأدت، يف هااااااذا  جااااااواز“عاااااادم ”إىل  لااااااة املتحفظااااااةالدو 

 اساتعادة وحادةال يستهان به يف احلوار التحفظي ويف  ، دوراً الصدد
أو العقوبااااة  ضااااروب املعاملاااةمناهضااااة التعاااذيب وغااااريه مااان  اتفاقياااة
 املهينة.أو الالإنسانية  وأالقاسية 

صاااغته لاذي اإلعاالن التفسااريي اومان جهاة أخاارى، كاان  -20
اي لاااادى انضاااامامها إىل نظااااام رومااااا األساسااااي للمحكمااااة أوروغااااو 

والاااادامنرك وأيرلناااادا موضااااوع اعتاضااااات أملانيااااا  (38)اجلنائيااااة الدوليااااة
والسااويد وفنلناادا واململكااة املتحاادة والناارويج وهولناادا. وقااد أكاادت 

وجاب باتحفو حمظاور ن الواقاعهذه الادول كلهاا أن األمار يتعلاق يف 
أوروغواي فربرت موقفهاا  ي. أماروما األساس من نظام 120املادة 

 :قالل فيها إنه األمني العامبرسالة موجهة إىل 
، 2002حزيران/يونياااااااااه  27رخ ؤ املااااااااا  17 510نوجاااااااااب القاااااااااانون رقااااااااام  

والصادر عن السلفة التشريعية، وافقال مجهورياة أوروغاواي الشارقية علاى نظاام 
وروغواي، الاذي ألالدستوري  مع النظام توافق متاماً روما األساسي وفق طرائق ت

افة القواعد القانونية األخرى، وذلك دون ك  لهون األ ى الذي ختضع هو القان
 ي حكم من أحكام ذلك الصك الدويل. إخالل 

لكال غاياة مفيادة، أن نظاام روماا األساساي ال  ااول مان اجلادير ابلاذكر، و  
ة حملكما وأن ا، اً يعيا طب سارياً  ياةضاائية الوطناهليئاات القأعماال يف شيء دون سري 

يف حااال انتفاااء ممارسااة االختصاااه اجلنائيااة الدوليااة ال متااارس اختصاصااها إال 
 اهليئات القضائية الوطنية.من جانب 

__________ 
  1989أثناااااااااااااااااااء النظاااااااااااااااااار يف التقرياااااااااااااااااار األويل لشاااااااااااااااااايلي يف عااااااااااااااااااام   ( 37) 
 (CAT/C/7/Add.2 ) ، عااان قلقهااام  عااارب أعضااااء جلناااة مناهضاااة التعاااذيب أيضااااً أ

، وطلبااوا توضاايحات بشااأن أحكااام 2ماان املااادة  3بشااأن الااتحفو علااى الفقاارة 
تتنااااا  مااااع  يباااادو أهنااااا”إىل اللجنااااة،  تشااااريع شاااايلي ذي الصاااالة الاااايت، اسااااتناداً 

عاماااة، الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة ال)تقريااار جلناااة مناهضاااة التعاااذيب،  “االتفاقياااة
؛ انظاار (349(، الفقاارة A/45/44) 44 ، امللحااق رقاامخلامسااة واألربعااون الاادورة ا

. ولعل التغيريات السياسية اليت شهد ا شيلي 375الفقرة  ،املرجع نفسه أيضاً 
 ات قاااد سااااعدت علاااى ساااحب الاااتحفو الاااذي صاااي  عاااامييف بداياااة التساااعين

 46 ملحااااق رقاااا الاااادورة السادسااااة واألربعااااون، امل)انظاااار املرجااااع نفسااااه،  1988
(A/46/46 الفقرة ،)239). 
  :هذا اإلعالن التفسريي على النحو التايل صي  (38)
يف نظاااااام روماااااا  رياااااة أوروغاااااواي الشااااارقية، بصااااافتها دولاااااة طرفااااااً إن مجهو ” 

كاماااااال   األساساااااي، ساااااتحره علاااااى تفبياااااق ذلااااااك النظاااااام األساساااااي ممارساااااةً 
م ة النظااامااة بدقا السالفات الايت تعااود للدولاة نقتضااى فتلاف اختصاصاا ا وحمت 

 الدستوري للجمهورية.
التعااون الادويل  ’ التاساع مان النظاام األساساي، املعناون    البااب ألحكام    ووفقاً ”  

، فااإن الساالفة التنفيذيااة سااتقدم للساالفة التشااريعية، يف غضااون  ‘ واملساااعدة القضااائية 
 . “ إجراءات تفبيق النظام األساسي   سن إىل    ستة أشهر، مشروع قانون يرمي 

(United Nations, Treaty Series, vol. 2189, No. A-38544, p. 504) 
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أمااااا فيمااااا يتعلااااق بقااااانون أوروغااااواي السااااالف الااااذكر، فماااان الواضااااا أنااااه  
ل النظااام القااانون يقاارن بتفبيااق النظااام األساسااي أي قيااد أو شاارط، إذ يعماا  ال

 ابلنظام األساسي. ين دون إخاللالوط 

اإلعااالن التفسااريي الااذي صاااغته أوروغااواي لاادى التصااديق وابلتااايل، فااإن  
 .يشكل  ي وجه من الوجوه حتفظاً  ال

نبغي اإلشاارة إىل األمياة الايت يكتسايها ابلنسابة ألوروغاواي نظاام ت، وأخرياً  
يف جماال انون الادويل لتفوير التدر ي للقا ل جلياً  جتسيداً روما األساسي ابعتباره 

 .(39)حساسيةمن أكثر اجملاالت 

أن  ، بعااااد2008وسااااحبل أوروغااااواي إعالهنااااا التفسااااريي يف عااااام 
 .(40)اختذت اإلجراءات التشريعية الالزمة

وميكن الوقوف علاى أمثلاة أخارى للتحفظاات الايت كانال  -21
، يف فااااتة ماااان االعتاضااااات وانتهااااى هبااااا األماااار كبااااريموضااااوع عاااادد  

ا ىل أن أصااااااااحاهبا قاااااااااموا بسااااااااحبهم األحااااااااوال، إالحقااااااااة يف معظاااااااا 
أمااار عاادة حتفظاااات أبااديل علاااى مااثاًل تعااديلها. وهاااذا مااا علياااه  أو

ومااان هاااذه اتفاقياااة القضااااء علاااى مجياااع أشاااكال التميياااز ضاااد املااارأة. 
كاان موضاع سابعة اعتاضااات   الااذي (41)الاتحفو الليايالتحفظاات 

، 1995متوز/يولياااه  5ففاااي  .(42)احملااادد بسااابب طابعاااه العاااام وغاااري
 ةليبيا اجلماهريياة العربياة الم مرور مخس سنوات علاى انضاما أي بعد

إىل االتفاقيااة، أبلغاال حكومااة هااذا البلااد األمااني العااام  هنااا قااررت 
االنضااامام  عنااادكانااال قاااد صااااغته تعاااديل الاااتحفو العاااام الاااذي  ”

 “اجلديااااااد”وإن كااااااان هاااااذا الاااااتحفو  .(43)“ علاااااه أكثااااار حتدياااااداً 

__________ 
 (39 ) Multilateral Treaties…    أعااله(،    5)انظار احلاشايةchap. XVIII.10, 

footnote 15 . 
(40) Ibid., footnote 16. 
صي  التحفو الذي قدمته اجلماهريية العربية الليبية لدى انضمامها  (41)

مفااااده أال يتناااا  هاااذا فو عاااام هاااني باااتح]االنضااامام[ ر ”التاااايل:  علاااى النحاااو
الشااريعة  املسااتمدة ماانالقااوانني الاايت حتكاام األحااوال الشخصااية و االنضاامام مااع 

 (.Ibid., chap. IV.8, footnote 33) “اإلسالمية
أبااااادت اعتاضاااااات أملانياااااا والااااادامنرك والساااااويد وفنلنااااادا واملكسااااايك  (42)

غامضاة فظاات الوه التحخبصا  ،. انظار(Ibid., chap. IV.8) والنارويج وهولنادا
، اجمللااااد 2007 حوليااااة ،التعليااااق عليااااهو  7-1-3أو العامااااة، املباااادأ التااااوجيهي 

 .50-47الثان )اجلزء الثان(، ه 
  على ما يلي: “اجلديد”ينص التحفو الليي  (43)
ماااان االتفاقيااااة،  ااااب أن تراعااااى مراعاااااة اتمااااة  2لتفبيااااق املااااادة  -1” 

يماا يتعلاق بتحدياد احلصاة الايت المية فعة اإلسا اليت متليها الشري القفعيةالقواعد 
 أو أنثى. اً ذكر  املتو ،تعود لكل وارع يف قسمة تركة 

مااان االتفاقياااة دون  16مااان املاااادة ( د)و( ج)تفبق الفقاااراتن سااا  -2” 
 “إخالل ابحلقوق اليت تضمنها الشريعة اإلسالمية للمرأة

 (Multilateral Treaties…    أعاله(،    5)انظر احلاشيةchap. IV.8). 

يبياة قاد راعال وماة اللأن احلكواضاا فمان ال ،(44)خيلو مان عياب ال
ذلاااك االنتقاااادات الااايت أعربااال عنهاااا الااادول األطاااراف األخااارى ماااع 

بشأن صياغة التحفو األول. وعلى نفس املنوال،  تمل أن تكون 
باااانغالديش وماااااليزاي ومصاااار وملااااديف وموريتانيااااا قااااد عاااادلل، باااال 

 اةً مراعا ة صاغتها يف البدايا ، التحفظات اليت أو جزئياً  وسحبل كلياً 
 .(45)طراف األخرىبد ا الدول األات اليت ألالعتاض

 وإذا جاز القول إن االعتاض يشكل يف حد ذاتاه عنصاراً  -22
 ن عاادد االعتاضااات  يف احلاوار التحفظااي، فإنااه  ااوز القااول أيضاااً 

واتساااقها يقومااان باادور ال يسااتهان بااه: فصاااحب الااتحفو أو كاال 
لعدد لتأكيد ليويل اب شأنه كان  ى أو كل مفسر أايً دولة مهتمة أخر 

يفااوق مااا يوليااه لالعااتاض الواحااد  االعتاضااات اهتماماااً الكبااري ماان 
مااااا تكااااون ممارسااااة االعتاضااااات علااااى بعااااا  . وبقاااادر(46)املعاااازول

التحفظات متسقة، تؤثر هذه االعتاضات على تقييم وتقرير صحة 
 كاان حتفظااً   لاو هذه التحفظات وعلى كال حتفاو آخار مماثال، حاىت

، 1996ب يف عاام هضة التعاذيلصني جلنة مناوقد أبلغل ا .مقبالً 
 عنااااد انضاااامامها إىل اتفاقيااااة حتفظاااانيصاااااغل  بعااااد أن كاناااال قااااد

القاساااية أو العقوباااة  ضاااروب املعاملاااةمناهضاااة التعاااذيب وغاااريه مااان 
 ا أي اعتاض،  نميرد عليه مل املهينةأو الالإنسانية  وأ

ة خاصاة رراء الادول  م بصاف و ت   فصيلياً م بدارسة املسألة ت و تق   عدة دوائر يف احلكومة 
 . ( 47) ثرها على عمل جلنة مناهضة التعذيب أ األطراف األخرى بشأن التحفظات و 

ويف نفااااس املنحااااى، الحظاااال احملكمااااة األوروبيااااة حلقااااوق  -23
 :ما يلي تركياضد  لويزيدواإلنسان، يف قضية 

طااراف ماان عاادة أ  باادرت الحقاااً ردود الفعاال علااى اإلعااالانت التكيااة، الاايت 
اليت تفيد  ن تركيا مل تكن و تؤيد بقوة املالحظة املذكورة أعاله،   ،[(48])عاقدةمت

__________ 
 املعدل:    اجلماهريية العربية الليبية قدمل فنلندا االعتاض التايل على حتفو   ( 44) 
إن الاااااتحفو الاااااذي  يااااال إحالاااااة عاماااااة إىل القاااااانون الاااااديين وال ياااااورد ” 

توضيحات إضافية ال يبني بوضوه لألطراف األخرى يف االتفاقياة إىل أي حاد 
ابلتااايل بظااالل د يلقااي وقاا اقيااة هبااذه االتف تحفو نفسااه مرتبفاااً يعتاارب صاااحب الاا 

. وإن من الشك حول رغبتاه يف الوفااء اباللتزاماات الايت تفرضاها علياه االتفاقياة
، يف رأي احلكوماااة الفنلندياااة، للمبااادأ مااان هاااذا القبيااال خيضاااع هاااو أيضااااً  حتفظااااً 

يسااتظهر  العااام يف جمااال تفبيااق املعاهاادات والااذي نقتضاااه ال  ااوز لفاارف أن 
 .(.ibid) “تزاماته التعاهديةل من الي للتنص حكام تشريعه الداخل

(45) Ibid. 
 .p. 216أعاله(،  11)احلاشية  Tyagiانظر  (46)
 (47 ) Committee against Torture, CAT/C/SR.252/Add.1, 8 May 1996, 

para. 12  ا. م ي عدلته ه  وال   حتفظيها . غري أن الصني، حىت الوقل احلاضر، مل تسحب 
  1987نون الثان/يناااااااير  كااااااا   28خ  ل املااااااؤر كااااااان إعااااااالن تركيااااااا األو  ( 48) 
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، يف تلااك الظااروف، ريااداع اإلعااالانت جتهاال الوضااع القااانون. وقيامهااا الحقاااً 
وإياااداع اإلعاااالن األخاااري بعاااد ردود الفعااال مااان  - 46و 25املتعلقاااة ابملاااادتني 
هنااا كانال مسااتعدة إىل أيشاري  -عاااله دة علاى النحااو املاذكور أاألطاراف املتعاقاا 

املتناااازع  املقي  ااادة البناااودللمجازفاااة  ن تااارى أجهااازة االتفاقياااة تعلااان عااادم صاااحة 
 .(49)دون أن يؤثر ذلك على صحة اإلعالانت يف حد ذا ا بشأهنا

العتاضااااات ل إىل أن بعاااا الااادول، اعتبااااراً  وأشاااري أيضااااً  -24
نضاامام إىل متتنااع عاان االيف إطااار معاهاادة معينااة،  فعااالً  أ بااديلالاايت 

ن تكااون التحفظااات الاايت أل صااك بساابب االحتمااال الااراجا جااداً ال
 .(50)تراها ضرورية موضوع عدد كبري من االعتاضات

وابإلضااااافة إىل ذلااااك ميكاااان أن يالحااااو أن االعااااتاض وإن   -25
ظمات  ن م مينع قيام عدة دول أو    يء ش   ، فإنه ال ( 51) انفرادايً   إعالانً كان  

أو، علااااااى األقاااااال، بعااااااد التشاااااااور    ( 52) مشااااااتكة   ورة بصاااااا   ئااااااه دوليااااااة ربدا 
أهم. واملمارسة يف هاذا الصادد    بينها، حىت تعفي العتاضا ا وزانً  فيما 

أن اجلهود املبذولة يف إطار املنظمات اإلقليمياة    . غري قفعاً ليسل وفرية  
 أكلهاا  م ؤ سيما االحتااد األورويب وجملاس أورواب، بادأت تا   األوروبية، وال 

املنظمتااني تنسااق بصااورة متااواترة    هاااتني   ول األعضاااء يف ويالحااو أن الااد 
 . ( 53) ابطراد ردود فعلها على التحفظات و 

ويف إطااااااااااار االحتاااااااااااد األورويب، أقاااااااااايم تعاااااااااااون يف جمااااااااااال  -26
 العااام التحفظااات عاان طريااق الفريااق العاماال املعااين ابلقااانون الاادويل

ماااان مستشااااارين قااااانونيني التااااابع جمللااااس االحتاااااد األورويب، واملؤلااااف 
_____________________________________ _____ 

 (اتبع )  (48 احلاشية ) 
  )انظاار   بااني تركيااا واألمااني العااام جمللااس أورواب بصاافته وديعاااً   راء لاا  موضااوع تبااادل  

Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections, 23 March 1995, Series A, No. 

310, paras. 16-17  وموضااوع اعااتاض اليااوانن وموضااوع رد فعاال ماان السااويد )
شىت املسائل القانونية املتعلقة بنفااق   يبني ولكسمربغ والدامنرك والنرويج وبلجيكا 

ة  (. وأكادت تركياا، ماان جهتهاا، يف رسااال ibid., paras. 18-24االعاتاف التكاي ) 
 كون نثابة حتفو. مني العام جمللس أورواب أن إعالهنا ال ميكن أن ي إىل األ  موجهة 

(49) Ibid., para. 95 أيضاً . انظر ibid., para. 81. 
أن مجهورياااة إياااران اإلساااالمية مل تنضااام حاااىت اآلن التفاقياااة    Tyagiيااارى   ( 50) 

  كباااري مااان أن ياااؤدي العااادد ال   فافاااة القضااااء علاااى مجياااع أشاااكال التميياااز ضاااد املااارأة  
ات الضارورية ملواءماة االتفاقياة ماع القاانون الاوطين والقاانون اإلساالمي إىل رد  التحفظ 

 . p. 199, footnote 65، أعاله(  11احلاشية  فعل سلي للغاية على املستوى الدويل ) 
)تعريااااف    1-6-2املباااادأ التااااوجيهي  ( ماااان التعليااااق علااااى  5) انظاااار الفقاااارة   ( 51) 

 . 91، ه  ( د الثان )اجلزء الثان اجملل  ، 2005ية حول  االعتاضات على التحفظات(، 
)صااااااوغ  6-6-2نظاااااار بشااااااأن هااااااذا املوضااااااوع املباااااادأ التااااااوجيهي ا (52)

، اجمللااااد الثااااان 2008حوليااااة ، والتعليااااق عليااااه االعتاضااااات بصااااورة مشااااتكة(
 .2-)اجلزء الثان(، الفصل السادس، الفرع جيم

 د االاايت أباا ، انظاار االعتاضااات عهااداً  علالطااالع علااى مثااال أحااد (53)
إيفاليااااا واجلمهوريااااة التشاااايكية وساااالوفاكيا وفرنسااااا أيرلناااادا و بانيا وإسااااتونيا و إساااا 

الااااتحفو الاااذي صاااااغه الااايمن لاااادى والتفياااا واململكااااة املتحااادة وهنغاااااراي علاااى 
 Multilateral)انضامام هااذا البلااد إىل االتفاقياة الدوليااة لقمااع متويال اإلرهاااب 

Treaties…  (،أعاله 5 احلاشية)انظر chap. XVIII.11). 

. ويتمثاااال الغاااارض ماااان هااااذا والااااذي  تمااااع دورايً  لاااادول األعضاااااءل
التعاااون بصاافة خاصااة يف إنشاااء حمفاال لتبااادل اآلراء العمليااة بشااأن 
التحفظااات الااايت تثااري مشااااكل قانونياااة أو سياسااية. وهااادف نشااااط 

قااااف الوطنيااااة للاااادول األعضاااااء يف الفريااااق العاماااال هااااو تنساااايق املوا
ورة، حاااااىت عناااااد الضااااار دة، موحااااا  ف، واختااااااذ مواقااااا رويباألو  االحتااااااد

ذه الاااادول باااانفس الفريقااااة وتقاااادم مااااذكرات دبلوماسااااية تتصاااارف هاااا 
 كثارياً   هأن . غري(54)منسقة إلقناع صاحب التحفو رعادة النظر فيه

مااا يفضااي تبااادل اآلراء إىل مواءمااة االعتاضااات الاايت يكااون للاادول 
 .(55)جائز ألعضاء أن تبديها على حتفو تراه غريا

انتباه  وجه املقرر اخلاه مراراً جلس أورواب، وفيما يتعلق ن -27
اللجنااااااة إىل التفااااااورات والنتااااااائج املتوخاااااااة يف إطااااااار هااااااذه املنظمااااااة 

 ل. وقد أعلن(56)اإلقليمية فيما يتعلق ابلتعاون يف جمال التحفظات
املعتمااااااااااادة يف  No R (99) 13 ايف توصااااااااااايته وزراء فعاااااااااااالً الااااااااااا جلناااااااااااة 

لتحفظاااات علاااى بشاااأن ردود الفعااال علاااى ا 1999أاير/ماااايو  18
جتاه  اقلقه”مقبولة، عن   ات غرياملعاهدات الدولية اليت تعترب حتفظ

املتزاياااد مااان التحفظاااات علاااى املعاهااادات الدولياااة الااايت تعتااارب  العااادد
 “ساايما التحفظااات ذات النفاااق العااام مقبولااة، وال حتفظااات غااري

ن الدول األعضاء ابلتايل أن اعتماد هنج موحد م  [...]  اراكهإد”و
وسايلة لتحساني هاذا  أن يكاون تحفظاات ميكانتعلق بتلاك الفيما ي
. وملسااااعدة الااادول األعضااااء وتساااهيل تباااادل اآلراء بينهاااا “الوضاااع

بشاااأن التحفظاااات الااايت تصااااغ علاااى املعاهااادات املتعاااددة األطاااراف 
جلنااااة املستشااااارين القااااانونيني  تأنشااااأاملربمااااة داخاااال جملااااس أورواب، 

للتحفظااات  وبياااً ور أ عااام مرصااداً ابلقااانون الاادويل النيااة املعاملخص صااة 
 ، وساعل وااائف هاذا2002 عاامعلى املعاهادات الدولياة. ومناذ 

املرصااااد لتشااااامل املعاهااااادات املتعاااااددة األطاااااراف املتعلقاااااة نكافحاااااة 
أعمااااال  . وترمااااي(57)نفاااااق جملااااس أورواباإلرهاااااب واملربمااااة خااااارج 

__________ 
 أدانه. 51الفقرة  أيضاً انظر  (54)
 . Cede, “European responses to questionable reservations”, p. 30  انظر  ( 55) 
، اجمللااد  1998  حوليااة التقريار الثالاا  عاان التحفظااات علاى املعاهاادات،   ( 56) 

،  284-283ه  ،  Add.1-6و   A/CN.4/491الثااااااااااااااان )اجلاااااااااااااازء األول(، الوثيقااااااااااااااة  
،  1999 حولية قرير الرابع عن التحفظات على املعاهدات،  الت ؛ و 29و   28 ن الفقرات 

؛  43و   42الفقااراتن  ،  158ه  ،  A/CN.4/499اجمللااد الثااان )اجلاازء األول(، الوثيقااة  
، اجمللاد الثاان )اجلازء  2003 حولياة التقرير الثامن عن التحفظات على املعاهادات،  و 

التقرير احلادي  و ؛  23ة  الفقر ،  48-47ه  ،  Add.1و   A/CN.4/535األول(، الوثيقة  
، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(،  2006ياة  حول عشر عن التحفظات على املعاهادات،  

التقريار الرابااع عشار عان التحفظااات  و ؛  56الفقارة  ،  233ه  ،  A/CN.4/574الوثيقاة  
  ، A/CN.4/614، اجمللد الثان )اجلازء األول(، الوثيقاة  2009حولية  على املعاهدات،  

 Spiliopoulouشااأن التاادابري املتخااذة داخاال جملااس أورواب  ب   أيضاااً . انظاار  64الفقاارة  

Åkermark, “Reservations: Breaking new ground in the Council of Europe”  ،
 . 515-511وابألخص ه  

، 2003حولياااة ، التقريااار الثاااامن عااان التحفظاااات علاااى املعاهااادات (57)
، 48-47ه ، Add.1و A/CN.4/535اجمللاااااد الثاااااان )اجلااااازء األول(، الوثيقاااااة 

 Council of Ministers of the Council of Europe . انظار أيضااً 23الفقارة 

decision CM/Del/Dec (2001) 765 bis of 21 September 2001, item 2.1. 



املعاهدات  على التحفظات 13   

 

 

األعضااااااااء إىل املرصاااااااد بصااااااافة خاصاااااااة إىل توجياااااااه انتبااااااااه الااااااادول 
أن تلقااااى اعتاضااااات والاااايت وضااااعل  لاااايت ماااان شااااأهناالتحفظااااات ا

ني الااادول األمانااة قائمااة هباااا، كمااا ترماااي إىل تسااهيل تباااادل اآلراء باا 
األعضااااء بغياااة تقريااار إمكانياااات تقااادمي اعتاضاااات بصاااورة منساااقة. 

د إىل أن املرصد ال يدرس فحسب ومن املهم اإلشارة يف هذا الصد
ظات تحفال درس أيضاً الدول الثالثة، بل ي  هاتصوغالتحفظات اليت  

ال تااتدد  مااا الصااادرة عاان الاادول األعضاااء يف جملااس أورواب. وكثاارياً 
هاااااذه األخاااااارية يف تقاااااادمي التوضااااايحات أو املااااااربرات الالزمااااااة حااااااىت 

 .(58)سحب حتفظا ا من القائمةت  
 نظام فيينا   احلوار التحفظي خارج -3

ثاامن، املخصاص لتعرياف أشار املقرر اخلاه، يف تقريره ال -28
لاتحفو، إىل تنااوع ردود فعال الادول علاى الااتحفو عاتاض علاى ااال

. والواقااع أن الاادول  (59)ة دوليااة أخاارىالااذي تصااوغه دولااة أو منظماا 
اسااااتبعاد أو تعااااديل اآلاثر القانونيااااة ” جماااارد مااااا ال ترمااااي إىل كثاااارياً 

اسااتبعاد تفبيااق املعاهاادة  كملهااا يف عالقا ااا مااع للااتحفو أو إىل 
ابإلمكاااان  يكاااون نااادما الوذلاااك ع ،فظاااة“دولاااة أو املنظماااة املتحلا

هااذه فاردود الفعاال نعنااه الضاايق.  أو اعتاضاااً  اعتباار رد فعلهااا قباوالً 
 (.البند الفرعي )أ( أدانهإقامة حوار حتفظي )ترمي مع ذلك إىل 

خرى، ال يقتصر احلوار التحفظي علاى تباادل أومن جهة  -29
عنياة املعاهادة املات الدولية األطراف يف مذكرات بني الدول واملنظم

ماااان املؤكااااد أن اتفاااااقييت فيينااااا و االنضاااامام إليهااااا.   ااااق هلاااااأو الاااايت 
 تماااان إال ابلقباااول أو االعاااتاض الصاااادر عااان الااادول املتعاقااادة  ال
از املخاتص يف املنظماة الدولياة، املنظمات املتعاقدة )أو عن اجله أو
أن  (. غاري20 مان املاادة 3يف الفقارة احلالة احملد دة املشاار إليهاا يف 
إذ تشاامل أجهاازة  ،رة الفاااعلني يف إطااار احلااوار التحفظااي أوسااعدائاا 

أن  هلااا  ااق الرصاد تفبيااق املعاهاادة املعنياة واملنظمااات الدوليااة الايت 
 .أدانه( ب(الفرعي )انظر البند ) يف املعاهدة تصبا أطرافاً 

__________ 
علاااااى سااااابيل املثاااااال، توضااااايحات موانكاااااو بشاااااأن اإلعاااااالن  ،انظااااار (58)

األشاخاه  حقاوق ياة اتفاقالتفسريي الذي صاغه هذا البلاد عناد انضامامه إىل
املستشاااارين  ل يف االجتمااااع التاساااع والثالثاااني للجناااةوالااايت ق ااادم ذوي اإلعاقاااة
 CAHDI) 2010آذار/ماارس  19و 18املعقاود يف ستاسابورغ يف القاانونيني 

(2010) 14, para. 87) توضاايحات املراقااب عاان إساارائيل بشااأن  انظاار أيضاااً و ؛
وتوكاااااول اإلضاااااايف لاااااى الرب تصاااااديق عاإلعاااااالن الاااااذي صااااااغته إسااااارائيل عناااااد ال

واملتعلااق ابعتماااد شااارة  1949أغساافس /آب 12ملؤرخااة ا جنياافالتفاقيااات 
، وذلااك يف االجتماااع ورد فعاال ممثاال سويسااراممياازة إضااافية )الربوتوكااول الثالاا ( 

املعقاااااود يف ستاسااااابورغ يف  املستشاااااارين القاااااانونيني اخلاااااامس والثالثاااااني للجناااااة
 أيضااً وانظر  .(CAHDI (2008) 15, paras. 93-94) 2008آذار/مارس  7و 6

 أدانه. 49 ةالفقر 
 A/CN.4/535، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة 2003 حوليااة (59)
 .89-85الفقرات ، 60-58ه  ،Add.1و

اقدة  املتع  واملنظماتاملتعاقدة ردود فعل الدول  ( أ )
 بول االعتاض والق ريغ

تعيني حدود اجلرف القاري بني اململكة املتحدة  يةضقيف  -30
، الحظال الفرنساية واجلمهورية الشمالية، يرلنداأو  العظمى لربيفانيا
 من اتفاقية اجلرف القاري أنه: 12املادة  بشأن التحكيمهيئة 

ل للادو  12دة تتايا املاا [...]على غرار ما تؤكده ممارسة عادد مان الادول  
 نا يف ذلاك ،ألحكامها بدى وفقاً بما تراه على حتفو ي  حرية الرد حساملتعاقدة 

 كااان رد فعاال ماان هااذا القبياال يشااكل جمااردمعرفااة مااا إذا  و رفااا قبااول الااتحفو. 
 ،ال أكثاااار يف هااااذا الصاااادد ملوقااااف الدولااااة تسااااجيالً أو  ،لااااتحفوتعليااااق علااااى ا

املتحفظاة ابلدولاة  تعاهدياة عالقاةكل ل رفضاً  أو ،لتحفو املعين فقطل رفضاً  أو
 .(60)تتوقف ابلتايل على نية الدولة املعنية مسألةهي إطار املعاهدة، يف 

فالااادول واملنظماااات الدولياااة تظااال حااارة يف أن تبااادي تعليقاااات بااال 
وانتقادات بشأن حتفو تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، 

ك اعتاضات دون أن تشكل تلك التعليقات أو االنتقادات مع ذل
ليسال اعتاضاات، هاذه وناا أن ردود الفعال قييت فييناا. نفهوم اتفاا

، فلايس مان شاأهنا أن حتاول دون وجيه حىت ولو انبنل على أساس
ماااان  20 ماااان املااااادة 5 إعمااااال القرينااااة املنصااااوه عليهااااا يف الفقاااارة

اتفاقييت فيينا: يف غيااب اعاتاض ابملفهاوم الادقيق للكلماة يبادى يف 
كاان رد   ولو حىت ،د الفعلعترب صاحب ر احملدد، سي  غضون األجل 

العظمى  لغالبيةا لوإن كانحىت  ،وكأنه قبل التحفو ،انتقادايً  هفعل
. (61)الاااتحفو صاااحة تعااارب عااان شاااكوك بشاااأنعلياااه لااردود الفعااال 

ماان  5 فااإن قرينااة الفقاارة جااائز صااحيا أنااه إذا كااان الااتحفو غااريو 
 يتتب عليها أثر ملموس. ال 20 املادة
ف عاااان هاااادفها الاااايت ال تكشاااا  غااااري احملااااددةدود الفعاااال ر و  -31
ه هكاذا، فإنا أمياة كبارية. و تكتسي  المآخذها احملتملة على حتفو و 

حتاااااتفو ”النظاااااام القاااااانون للاااااتحفو عنااااادما  لااااايس ااااااة إشاااااارة إىل
 أباااااد ابكافاااااة حقوقهاااااا فيماااااا يتعلاااااق ابلتحفظاااااات الااااايت ]هولنااااادا[ 
اإلقليمااااي  ربحاااا العلااااى اتفاقيااااة  “زويال عنااااد التصااااديقافناااا حكومااااة 
. واة شك يف أن يكون (62)القاري اجلرففاقية املتامخة واتواملنفقة  
 اا  أن الذي ليس ابعتاض وال بقبول، ا،رد الفعل هذمن شأن 

ه أو سحبه أو تعديلاه. حتفظ صاحب التحفو على إعادة النظر يف
__________ 
(60) Arbitral award of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII (United 

Nations publication, sales No.E/F.80.V.7), pp. 161-162, para. 39, p. 32. 
[ )ردود الفعااااال علاااااى 4-5-4] 3-5-4انظااااار املبااااادأ التاااااوجيهي  (61)

توقااف يال ”الااتحفو غااري الصااحيا( الااذي تااورد فقرتااه األوىل التوضاايا التااايل: 
بفالن التحفو غري الصاحيا علاى ماا تبدياه دولاة متعاقادة أو منظماة متعاقادة 

اجلااازء الثااان(، الفصااال لثااان )جمللاااد ا، ا2010 حوليااة“، ماان اعااتاض أو قباااول
 .2-رابع، الفرع جيمال
(62) Multilateral Treaties…  (،أعاله 5 احلاشية)انظر chap. XXI.1 

and 4. 
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يف السنوات األخرية وأصبا رد   لكن ممارسة الدول قد تفورت كثرياً 
حقيقياة يف إطاار احلاوار يتبوأ مكانة القبول أو االعتاض  ريالفعل غ

 بدقيق العبارة. قانونياً  ون أن ينتج أثراً التحفظي د
وماااان األمثلااااة املثاااارية لالنتباااااه اإلعااااالن املكساااايكي بشااااأن  -32

على اتفاقية القضاء على   (63)التحفو الذي صاغته حكومة مالوي
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

استئصاااال تفاااول عملياااة كسااايكية أال ايت املتحااادة املماااة الاااوال مااال حكو  
الاااتحفو األول جلمهوريااااة مااااالوي، نااااا  يهااااا يفاملشااااار إللعاااادات واملمارسااااات ا

 .(64)يؤدي إىل املساس نوضوع االتفاقية وغرضها

حتفااااااو  علااااااى ورغاااااام أن اإلعااااااالن املكساااااايكي ال يشااااااكل اعتاضاااااااً 
جتاهااه، فإناااه  مااالوي، باال يبااادي، علااى العكاااس ماان ذلااك، تفهمااااً 

ع االنتقااااايل ابلضاااارورة للااااتحفو وعلااااى لااااك علااااى الفااااابيؤكااااد مااااع ذ
نظااار فياااه وساااحبه يف الوقااال املناساااب. وهاااذا مثاااال رورة إعاااادة الضااا 

، ماالوي، فعاالً  ل. وقاد ساحب“الناعماة”جيد للغاياة للدبلوماساية 
علااااى أربااااع  ، بعااااد ماااارور فااااتة تزيااااد قلاااايالً 1991حتفظهااااا يف عااااام 

 .(65)تفاقيةسنوات على انضمامها لال
حتفظاااً تاارب أو اجلزئااي لااتحفو يعالكلااي السااحب ويشااكل  -33
للحاااوار التحفظاااي. وال تاااتدد  ئيساااي قفعااااً صاااحيا اهلااادف الر  غاااري

بعا الدول يف توجيه انتباه صاحب التحفو، من خالل إعالان ا 
 ااملعاااززة حبجاااج وافياااة يف الغالاااب، إىل املشااااكل القانونياااة الااايت يثريهااا 

الزمااة. التاادابري ال ختاااذماان الفاارف املااتحفو االااتحفو حااىت تلااتمس 
ات الايت صاااغتها ويشاهد علاى ذلاك رد فعال الادامنرك علاى التحفظا 

اململكااة العربيااة السااعودية علااى اتفاقياااة و  باارون دار السااالم وماااليزاي
 الففل: حقوق

ترى احلكومة الدامنركياة أن الاتحفو العاام الاذي صاي  بشاأن دساتور بارون  
 طابعااً  اق ويكتسايحمادد النفا  ريومبااد  اإلساالم حتفاو غا  دار السالم وتعااليم

ذلاااااك الاااااتحفو يتناااااا  ماااااع موضاااااوع االتفاقياااااة حمااااادد. وتااااارى ابلتاااااايل أن  غاااااري
مقباول وال أثار لاه مان زاوياة القاانون الادويل.  وغرضها، ومن مث، فإنه حتفو غاري

 وعااالوة علااى ذلااك، فااإن ماان املباااد  العامااة للقااانون الاادويل أن الدولااة ال  ااوز
ربياار عاادم وفائهااا اباللتزامااات الواقعااة علااى ا الااداخلي لتهلااا أن تسااتظهر بقانوهناا 

 قها نقتضى املعاهدة.عات

__________ 
ابلنظاار إىل عمااق جااذور بعااا ”يانص هااذا الااتحفو علااى مااا يلااي:  (63)

، ترى حكومة مجهورية مالوي أهنا يف للمالوينيالعادات واملمارسات التقليدية 
أحكاام االتفاقياة الايت تتفلاب القضااء الوقل احلاضر ببعا قيد يف من الت حل

 ,ibid., chap. IV.8)“ الفااوري علاااى هاااذه العاااادات واملمارساااات التقليدياااة

footnote 34) 
(64) Ibid. 
(65) Ibid. 

 انفذة بني برون دار السالم والدامنرك.بكاملها وتظل االتفاقية  

]...[ 

وتوصاااي احلكوماااة الدامنركياااة حكوماااة بااارون دار الساااالم رعاااادة النظااار يف  
 .(66)بشأن االتفاقية حتفظها

رد فعااااال علاااااى هاااااذه  سااااااوية أيضااااااً وكاااااان للحكوماااااة النم -34
مجهورياااة  صااااغتها كرييبااااس و التحفظاااات نفساااها والتحفظاااات الااايت

. وإذا كااااان ال  ااااوز القااااول  ن ردود الفعاااال هااااذه اإلسااااالمية إيااااران
 مقبولياااااااةاعتاضاااااااات نفهاااااااوم اتفااااااااقييت فييناااااااا، فإهناااااااا تشاااااااكك يف 

أي أثااااار  إحاااااداعيبااااادو  تتاااااوخى فيماااااادون أن التحفظاااااات املعنياااااة 
 :نيمع قانون

تعكس أحكامهاا  اليتمن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  19ادة لمل وفقاً  
[،  ب أن يتوافاق الاتحفو علاى معاهادة الففل حقوقمن ]اتفاقية  51املادة 
يف القاااانون الااادويل.  لكاااي يكاااون مقباااوالً  وغرضاااهاتلاااك املعاهااادة  موضاااوعماااع 

 إىل احلياااد عااانها عنااادما مييااال غرضااا هااادة و املعا موضاااوعويتعااارض الاااتحفو ماااع 
 .وغرضهاذه املعاهدة ه موضوع إلعمال اً تفبيقها أساسييعد   أحكام  

أبدتااه ماااليزاي  الااذيلقاااااد أمعنااااااال احلكومااااة النمساااوية النظاار يف الااتحفو و  
تقادير مقبولياة هاذه  ، مان منظاور القاانون الادويل،بشأن ]االتفاقياااة[. وال ميكن

 يضاحات.د من اإلر مزيبتواف لعامة الفابع إالالتحفظات ا

انتظااار أن حتاادد ماااليزاي نزيااد ماان الدقااة ماادى اآلاثر القانونيااة املتتبااة  ويف 
ال تااؤثر يف أي مااان  هااذه التحفظااات، تعتاارب مجهوريااة النمسااا أن حتفظهاااعلااى 

 وغرضها. [االتفاقية] موضوع إلعمال تفبيقها أساسياً  يعد  األحكام اليت 

كااااان   إذامقبولااااة نيااااة عاملالتحفظااااات  ارض النمسااااا اعتبااااارك، تعاااا ماااع ذلاااا و  
نااا تتحملااه نوجااب  ...لتفبيااق هااذا الااتحفو أن يااؤدي إىل عاادم وفاااء ماااليزاي 

 االتفاقية وغرضها. موضوع إلعمالالتزامات أساسية ]االتفاقية[ من 

 حتفظاااااً مقبااااوالً  ...أبدتااااه ماااااليزاي  الااااذيميكاااان للنمسااااا أن تعتاااارب الااااتحفو  الو 
قااااااانون فيينااااااا لاقيااااااة ماااااان اتف 19ادة واملاااااا  [قيااااااةتفااال]ماااااان  51جااااااب املااااااادة و ن

مااان خاااالل املمارساااة إضاااافية أو  نعلوماااات ...املعاهااادات ماااا مل تؤكاااد مااااليزاي 
 موضاااااوع إلعماااااال، أن حتفظا اااااا متالئماااااة ماااااع األحكاااااام األساساااااية الالحقاااااة

 .(67)وغرضها [االتفاقية]

 أو قباااااوالً  ي اعتاضااااااً ولعااااال ابإلمكاااااان اعتباااااار رد الفعااااال النمسااااااو 
 ، علااااى األقاااال،الااااتحفو أو تعديلااااه أوسااااحب ب انً ومرهااااو  وطاً شاااار م

النعدام املعلومات الالزمة للبل  أنه نظراً  تفسريه بفريقة معينة. غري

__________ 
(66) Ibid., chap. IV.11. 
(67) Ibid.  ًابكساااااااااتان رد فعااااااااال بلجيكاااااااااا علاااااااااى حتفاااااااااو  انظااااااااار أيضاااااااااا 

علااى مجياااع أشااكال التميياااز فاقيااة القضااااء إىل ات نضااامامهاصااااغته عنااد ا الااذي
 .ضد املرأة
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، لكنهاااااااااا (68)التحفظاااااااااات، مل تعاااااااااتض النمساااااااااا ر يااااااااااً  جاااااااااوازيف 
 بشااأن تقاادمي  كيااداتأن تتاايا للاادول املتحفظااة إمكانيااة  اختااارت
 .(69) افظاحت جواز
يف اقااتاه تفسااري  خاارىأماان جهااة  الاادولدد بعااا وال تاات  -35

لديها. ودليال ذلاك موقاف اململكاة املتحادة  للتحفو،  عله مقبوالً 
بشااأن الااتحفو الااذي صاااغته الااوالايت املتحاادة لاادى تعبريهااا عاان 
موافقتهاااا علاااى االرتبااااط ابلربوتوكاااول الثالااا  املرفاااق ابتفاقياااة حظااار 

مفرطااااة كاااان اعتبارهااااا معينااااة ميأساااالحة تقليديااااة تقيياااد اسااااتعمال  أو
رر أو عشااوائية األثاار؛ ويباادو أن تفسااري الااتحفو ماان شااأنه أن الضاا 
 :إىل قبولاالعتاض   يل

ضوع الربتوكول وغرضه ما دام هذا األخري يرماي و يبدو أن التحفو ينايف م 
ا إىل هاااذ . واساااتناداً ذا اااا حاااد يفإىل حظااار وتقيياااد اساااتخدام األسااالحة احملرقاااة 

موضاااوع  تحفو لكوناااه يناااايفض علاااى الااا املتحااادة تعااات  ري، فاااإن اململكاااةالتفسااا 
 الربوتوكول وغرضه.

 ن الاااتحفو ال غاا، عناااه، علاااى  غااري أن الاااوالايت املتحاادة صااارحل علناااً  
القاادرة علاى التادمري الفعاال،  األسالحة الوحيادةاعتبار أن األسلحة احملرقة هاي 

مااااان قبيااااال مصاااااانع األسااااالحة يف إطاااااار مكافحاااااة عااااادم االنتشاااااار، ألهاااااداف 
ألن احلرارة املرتفعة ضرورية إلزالة املواد البيوتكساينية. كماا صارحل البيولوجية، 

 ن التحفو ال ينايف موضوع وغرض الربوتوكول الرامي إىل يفاياة املادنيني  علناً 
 ة املقتناااااة ابساااااتخدام األسااااالحة احملرقاااااة. وصااااارحل علنااااااً مااااان اخلساااااائر اجلانبيااااا 
 القااانون اإلنسااان مباادأ أساسااي يفق مااع  ن الااتحفو يتوافاا  ابإلضااافة إىل ذلااك
واملمتلكاات ذات الفاابع املادن  املادنيون  هيتعارض لا  ما تقليلالدويل، هو مبدأ 

 زاعات املسلحة.ااألضرار النامجة عن الن فاطرمن 

 تفسارياً  صاحياحناو  علاىحتفاو الاوالايت املتحادة  تفساري)أ(  إىل استناداً و  
قاااااة ضاااااد األسااااالحة ر ألسااااالحة احملابساااااتخدام ا علاااااق حتدياااااداً علاااااى أناااااه يت ضااااايقاً 

 ةة أو العناصااااار املماثلاااااة يف إطاااااار مكافحاااااة عااااادم االنتشاااااار يف حالااااا البيولوجيااااا 
إلزالاااة املاااواد البيوتكساااينية  إزاءهاااااملنشاااآت الااايت تكاااون احلااارارة املرتفعاااة ضااارورية 

ودرء العواقااااب الاااايت قااااد تكااااون وخيمااااة ابلنساااابة للسااااكان املاااادنيني؛ )ب( وأن 
إىل التنصال مان االلتاازام  ال يرماي بتاااتً  ايت املتحادةالاتحفو الاذي صااغته الاوال

ابختاذ كافاة االحتياطاات املمكناة يف اختياار وساائل وأسااليب اهلجاوم، لتفاادي 
 صاافوف يفيون واإلصاااابت اخلسااائر يف األرواه البشاارية الاايت قااد يتكباادها املاادن

 نحااد ماا  دن، والتقلياال إىل أدىناملاادنيني واإلضاارار ابملمتلكااات ذات الفااابع املاا 
واإلصاااااابت واألضاااارار؛ )ج( وأن موضااااوع وغاااارض الربوتوكااااول  خلسااااائرتلااااك ا
علاااى حناااو ساااليم أهنماااا يتماااثالن يف يفاياااة املااادنيني مااان اخلساااائر  القاااولميكااان 

__________ 
 أعاله. 17. انظر الفقرة شائعة متاماً  وهذه ممارسة (68)
علاى  كاورايمجهورياة  رد فعل اململكة املتحدة علاى حتفاو  انظر أيضاً  (69)

حتااااتفو ”والااااذي نقتضاااااه  املدنيااااة والسياساااايةالعهااااد الاااادويل اخلاااااه ابحلقااااوق 
دليااال  ”يف انتظاااار قياااام  “العهااادقوقهاااا نقتضاااى بكافاااة حتحااادة[ ]اململكاااة امل

 .(ibid., chap. IV.4) “[من التحفو]كاف بشأن األثر املنشود 

تعااتض  لاانفااإن اململكااة املتحاادة  ،ة احملرقااةاجلانبيااة املقتنااة ابسااتخدام األساالح
 .(70)وغرضه الربوتوكوله مع موضوع أساس تنافي علىعلى التحفو 

ولااائن كانااال املمارساااة الااايت د جردهاااا ال تقااادم إال القليااال  -36
ميكن أن يقوم بني صاحب التحفو  حقيقياً  من األمثلة، فإن حواراً 

هولندا واليمن وصاحب االعتاض/القبول املشروط. وقد جرى بني 
حااااوار ماااان هااااذا القبياااال بشااااأن الااااتحفو الااااذي صاااااغه الاااايمن عنااااد 

هاااااااذا ورد يف القنصااااااالية. و  يناااااااا للعالقااااااااتانضااااااامامه إىل اتفاقياااااااة في
 :( ما يلي2)الفقرة التحفو 

فيمااا يتعلااق ابالمتيااازات واحلصاااانت، تفهاام اجلمهوريااة العربيااة اليمنيااة ماان  
الااواردة يف  “ماان أساارهم املعيشااية يشااكلون جازءاً وأفااراد عااائال م الااذين ”عباارة 
صاالي ركااز القنامل عضااو ةتعااين زوجاا  أهنااا 49 املااادةيف و  46ماان املااادة  1 الفقاارة

 .(71)غري ن، اليصر وأوالده القا

وصاااااغل هولناااادا مااااا ميكاااان أن يناااادرج يف إطااااار القبااااول املشااااروط 
 ابلصيغة التالية:

أبدتااه اجلمهوريااة العربيااة اليمنيااة إن مملكااة هولناادا ال تقباال الااتحفو الااذي  
 إال بقاادر مااا ال يكااون  ماان االتفاقيااة 49واملااادة  46ماان املااادة  1 بشاأن الفقاارة

ماان االسااتفادة  ةد أزواج عضااوات املراكااز القنصااليتحفو اسااتبعاأثاار هااذا الاا  نماا 
 .(72)من االمتيازات واحلصاانت املنصوه عليها يف االتفاقية

اض اهلولناااادي، وجااااه الاااايمن داء االعاااات باااا وبعااااد بضااااعة أشااااهر ماااان إ
 الرسالة التالية إىل األمني العام:

ت تمتاااع ابحلصااااانو الاااذي أصااادرانه بشاااأن الناااود أن نشاااري إىل أن الاااتحف 
 حتديااداً  التوضااياواالمتيااازات املنصااوه عليهااا يف االتفاقيااة، كااان القصااد منااه 

ضاو ع  هنا ال تشمل إال ”عائلة عضو املركز القنصلي“ ن بلدان يفسر عبارة 
 املركز القنصلي نفسه وزوجه وأوالده القاصرين. 

ج عضوات د منه استبعاد أزوا القصيكن  لكن نود أن نوضا أن حتفظنا مل 
إىل تفسااري هولناادا. باال إن ماان  ملااا قااد ي عتقااد اسااتناداً  اكااز القنصاالية، خالفاااً املر 

الفبيعااااااي يف هااااااذه احلالااااااة أن يسااااااتفيد األزواج، الااااااذكور واإلانع، ماااااان نفااااااس 
 .(73)يازات واحلصاانتاالمت

وقااد أاته إذن هااذا احلااوار للاايمن توضاايا نفاااق حتفظهااا كمااا أاته 
مان  49و  46املاادتني  م بشأن تفبيقتني إ اد أرضية للتفاهللدول

 .1963اتفاقية فيينا لعام 

__________ 
(70) Ibid., chap. XXVI.2. 
(71) Ibid., chap. III.6 [ الفرنسي النص]. 
(72) Ibid ًالااذي  -املعاازز حبجااج وافيااة  -االعتاض/القبااول  . انظاار أيضااا

 .(.ibidتحفو نفسه )بشأن الملتحدة قدمته الوالايت ا
(73) Ibid., footnote 21. 
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 مشااروطاً  ، صاااغل هولناادا قبااوالً وعلااى نفااس املنااوال متاماااً  -37
من  27من املادة  3بشأن الفقرة    (75)وقفر  (74)لتحفظات البحرين

اتفاقياااااة فييناااااا للعالقاااااات الدبلوماساااااية الااااايت تتعلاااااق حبرماااااة احلقيباااااة 
ى الاااتحفو البحاااريين  ا علااا عااال هولنااادناااص رد ف صاااي بلوماساااية. و الد
 :(2)الفقرة  لتايلكا
تقبااال مملكاااة هولنااادا اإلعاااالن الاااذي أصااادرته دولاااة البحااارين فيماااا يتعلاااق    ال  

يف    ن االتفاقيااااة. وتاااارى أن هااااذا احلكاااام يظاااال انفااااذاً ماااا   27  ماااان املااااادة   3  ابلفقاااارة 
  لكاة أن مم   لادويل العاريف. غاري العالقات بينها وبني دولاة البحارين نقتضاى القاانون ا 

سالفات    ل على املعاملة ابملثل: إذا كانا   تيب التايل بناءً مستعدة لقبول الت هولندا 
احلقيبة الدبلوماسية    لالعتقاد  ن تدعوها  جدية   أسباابً  الدولة املعتمد لديها متلك 

مان االتفاقياة، إرسااهلا عان    27مان املاادة    4حتوي ماادة ال يتعاني، نوجاب الفقارة  
نهاا أن تفلاب فاتا احلقيباة حبضاور ممثال البعثاة  ية، فإنه ميك طريق احلقيبة الدبلوماس 

دة االسااااتجابة لااااذلك  الدبلوماسااااية املعنيااااة. وإذا رفضاااال ساااالفات الدولااااة املعتم اااا 
 . ( 76) بة الدبلوماسية إىل مصدرها األصلي الفلب، تعاد احلقي 

تاه  مل يصدر أي رد فعل من البحرين وال من قفر بشأن االق   يف حني و 
اضااا أن املسااعى اهلولناادي يعاارب عاان  ، فااإن ماان الو الااذي قدمتااه هولناادا 

الااادول  رغباااة يف إقاماااة حاااوار بشاااأن مضااامون العالقاااات التعاهدياااة باااني  
 ااااادر    اه أنااااا   . غاااااري فييناااااا للعالقاااااات الدبلوماساااااية األطاااااراف يف اتفاقياااااة  

لناادا يتجاااوز التفسااري البساايط لااتحفو البحاارين  ابإلشااارة أن رد فعاال هو 
إىل حااااد مااااا  قفاااار، ويشااااكل    تفسااااري حتفااااو   -بقاااادر أقاااال    -ويتجاااااوز  

__________ 
حكومااة دولااة البحاارين ”علااى أن ( 1)الفقاارة ياانص حتفااو البحاارين  (74)

حتااااتفو ابحلااااق يف فااااتا احلقيبااااة الدبلوماسااااية إذا كاناااال لااااديها أسااااباب جديااااة 
 “تتضااااااااامن ماااااااااواد ميناااااااااع القاااااااااانون اساااااااااتريادها أو تصاااااااااديرهالالعتقااااااااااد  هناااااااااا 

(Multilateral Treaties… (،أعاله 5 احلاشيةر )انظ chap. III.3.) 
حتااتفو حكومااة دولااة قفاار ”صااي  حتفااو قفاار علااى النحااو التااايل:  (75)

 ابحلق يف فتا احلقيبة الدبلوماسية يف احلالتني التاليتني:
اساااااااتعمال احلقيباااااااة الدبلوماساااااااية عناااااااد التلااااااابس رسااااااااءة  -1” 

انة، ة ابحلصات الصلمع أهداف القاعدة ذ  متنافيةمشروعة   ألغراض غري
الواثئاق الدبلوماساية أو  لكون احلقيبة الدبلوماساية حتاوي ماواد أخارى غاري

ماان املااادة  4املااواد املعاادة لالسااتعمال الر ااي املنصااوه عليهااا يف الفقاارة 
 لاللتزاماات الايت تفرضاها االتفاقياة وكاذا انتهاكااً وهو ماا يشاكل املذكورة، 

 لقانون الدويل والعرف.ا
عار يف آن واحااااد إىل وزارة اخلارجيااااة يوجااااه إشاااا حلالااااة، ويف تلااااك ا” 

 والبعثااة املعنيااة. وال تفااتا احلقيبااة الدبلوماسااية إال نوافقااة وزارة اخلارجيااة.
 وحتجز املواد املهربة حبضور ممثل للوزارة وللبعثة.

ارتكااب  راجحة تشري إىلأو قرائن  قويةدالئل  عند وجود -2” 
 انتهاكات من هذا القبيل.

 تفااااتا احلقيبااااة الدبلوماسااااية إال نوافقااااة وزارة الااااة، التلااااك احل ويف” 
اخلارجيااة وحبضااور عضااو يف البعثااة املعنيااة. وإذا مل متاانا املوافقااة علااى فااتا 

 .(.ibid) “األصلياحلقيبة الدبلوماسية، فإن احلقيبة تعاد إىل مصدرها 
(76) Ibid. 

كانااال نتاااائج هاااذا االقاااتاه املضااااد )واحتماااال    . وأايً ( 77) مضااااداً   اقتاحااااً 
قبول الفرف اآلخر لاه(، فاإن آاثره تتجااوز ماع ذلاك نظاام التحفظاات  

ا. وميكان حلاوار مان هاذا القبيال أن  ابلصيغة اليت حددته هبا اتفاقيتاا فيينا 
رار  ويسااما، علااى غاا حال مقبااول لاادى الفرقااء،  يفضاي، مااع ذلااك، إىل  

 . وحد ا نظام فيينا، ابلتوفيق بني هديف عاملية املعاهدة و 
أن األمثلاااة املاااذكورة ليسااال  ويعتقاااد املقااارر اخلااااه أيضااااً  -38

ماان هااذا احلااوار التحفظااي الااذي ال خيضاااع  سااوى جاازء يسااري جااداً 
 (78)يااااةنية نظااااام فيينااااا ومياااار عاااارب القنااااوات الدبلوماسااااية الثنائلشااااكال

 ديع.وليس من خالل الو 
  وداخل رصد املعاهداتالتحفظي مع هيئات وار احل ( ب)

 املنظمات الدولية 
الاذي    ( 79) سبق للجنة أن درسل وأكدت الدور األساساي  -39

. وماع  ( 80) تضفلع به هيئات الرصد يف سياق تقييم جواز التحفظات 
__________ 
 Greig, “Reservations: equity as، بصااافة خاصاااة ،انظااار (77)

a balancing factor?”, pp. 42-45 ،الكاتاب يشاري. وفيماا يتعلاق ابملثاال ذاتاه 
إىل  موجهااً  عرضااً  [...] مان هاذا القبيال مان شاأنه أن يشاكل اقتاحاً ”أن إىل 

 عاهااااادة باااااني الفااااارفني املعنياااااني وفقااااااً الدولاااااة املتحفظاااااة يااااادعوها إىل تعاااااديل امل
 .(ibid., p. 44)“ من اتفاقية فيينا 41()ب( من املادة 1) للفقرة

املخص صاة  السويد جلنة املستشاارين القاانونيني    ل أبلغ على سبيل املثال،   ( 78) 
املعنياااة ابلقاااانون الااادويل العاااام أن السااالفات الساااويدية اتصااالل بسااالفات بوتساااواان  

البلااااد علااااى العهااااد الاااادويل اخلاااااه ابحلقااااوق املدنيااااة والسياسااااية  بشااااأن حتفااااو هااااذا  
ابلنظااار إىل أن الاااتحفو    ، و ق الاااتحف عااان نفاااا   للحصاااول علاااى مزياااد مااان املعلوماااات 

علاااى    ، أبااادت اعتاضااااً مقن عااااً   يشاااري إىل القاااانون الاااداخلي. وملاااا مل تتلاااق الساااويد رداً 
املعقااود    القااانونيني   لجنااة املستشااارين االجتماااع احلااادي والعشاارون ل الااتحفو املااذكور ) 
انظار    ؛ ( CAHDI (2001) 4, para. 23)   2001آذار/ماارس    7و   6يف ستاسابورغ يف  

 (. chap. IV.4  (، أعاله  5  احلاشية )انظر    …Multilateral Treaties  يضاً أ 
أكااادت حمكماااة العااادل الدولياااة بااادورها علاااى أمياااة هيئاااات الرصاااد  (79)

 ابملعاهاادات املتعلقااة حبمايااة حقااوق اإلنسااان وتعزيزهااا. ساايما فيمااا يتصاال    هااذه، وال 
يف  2010 فمربتشااارين الثاااان/نو  30فقاااد أوردت احملكماااة يف حكمهاااا املاااؤرخ 

 .Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v) دايلو صاديو  أيفدوضية ق

Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment of 30 November 

2010, I.C.J. Reports 2010, p. 639, para. 66)  :ما يلي 
 اً كبري   ماً لقد طورت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، منذ نشأ ا، ك” 

 االجتهاد التفسريي، وال سايما يف ساياق املالحظاات الايت تباديها رداً من 
علاااااى البالغاااااات الفردياااااة الااااايت توجاااااه إليهاااااا بشاااااأن الااااادول األطاااااراف يف 

 الربوتوكول االختياري األول، وكذلك يف سياق ’تعليقا ا العامة‘.
ضااائية،  ورغام أن احملكماة ليسال البتاة ملز مااة، وهاي متاارس واائفهاا الق ”  

لاه،  تفسريها للعهد الدويل ماع تفساري اللجناة ]املعنياة حبقاوق اإلنساان[    نواءمة 
فهي تعترب أن من واجبها إيالء اعتبار كبري للتفسري الذي  خاذ باه هاذه اهليئاة  

لرصاد تنفياذ هاذه املعاهادة. وهاذا أمار ضاروري    املستقلة اليت أنشئل خصيصااً 
  وهاو ضاروري أيضااً   ، ن الادويل القاانو   لبلوغ ما ينبغي من الوضاوه واالتسااق يف 

فيدين ماان احلقااوق املكفولااة،  حلصااول اليقااني القااانون، وهااو حااق لألفااراد املساات 
 . “ كما أنه حق للدول امللزمة ابحتام التزاما ا التعاهدية 

 1-2-3)تقيايم جاواز التحفظاات(، و   2-3انظر املبااد  التوجيهياة  ( 80) 
 2-2-3، وتحفظااات(جااواز ال)اختصااه هيئااات رصااد املعاهاادات يف تقياايم 
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ام  يف املعاهادة، فهاي تضافلع بادور ها   أن تلك اهليئاات ليسال أطرافااً 
ور مع صاحب  ا دور هام يف التحا لما هل فو، مث أي حت   جواز يف تقييم  

 التحفو ومدى مالءمته.   جواز التحفو بشأن  
صااااد املنشااااأة ويف هااااذا الصاااادد، اضاااافلعل هيئااااات الر  -40

نوجااب املعاهاادات املربمااة يف جمااال حقااوق اإلنسااان باادور رائااد 
. والواقااع أنااه علااى الاارغم ماان غياااب ساالفة (81)يتعاازز انفااك مااا
، ا بفضااال ذلاااك حتدياااداً جملاااال، بااال رنااا ختااااذ القااارارات يف هاااذا اا
تاااااااتدد هيئاااااااات الرصاااااااد يف توجياااااااه انتبااااااااه الااااااادول األطاااااااراف  ال
ماااان  متقادمااااةر شااااكوك أو التحفظااااات الاااايت تباااادو هلااااا مثااااا إىل

يفاال الدولااة املتحفظااة علااى تعااديل حتفظا ااا أو سااحبها.  أجاال
يكاون علاى  ماا وهاو حاوار كثارياً  - و ري هاذا احلاوار التحفظاي

ياق اساااتعراض التقاااارير الدورياااة يف سااا  -لتعماااق قااادر كباااري مااان ا
 جه اخلصوه. على و 
تعااازز دور هيئاااات الرصاااد يف جماااال احلاااوار التحفظاااي قاااد و  -41

بفضاااال إعااااالن وباااارانمج عماااال فيينااااا الااااذي اعتمااااده املااااؤمتر العاااااملي 
. وقاد حا  اإلعاالن 1993حزيران/يونياه  25حلقوق اإلنساان يف 
داء للجااااااوء إىل إباااااا تتجنااااااب، قاااااادر اإلمكااااااان، ا”الاااااادول علااااااى أن 

 ؛انعلااى الصااكوك املتعلقااة حبمايااة حقااوق اإلنساا  (82)“التحفظااات
 على وشجع املؤمتر الدول أيضاً 

أن تنظاار يف تضااييق ماادى أي حتفظااات تبااديها علااى الصااكوك الدوليااة حلقااوق 
اإلنساااان، وأن تصاااوغ أي حتفظاااات بصاااورة دقيقاااة وضااايقة قااادر اإلمكاااان، وأن 

دة ذات الصاالة والغاارض منهااا، موضااوع املعاهاا منهااا ال يتنااا  مااع  ايً تكفاال أن أ
 . (83)بقصد سحبها ستعرض ابنتظام أي حتفظاتوأن ت

وشاادد املااؤمتر علااى وجااه اخلصااوه علااى مااا للجنااة املعنيااة ابلقضاااء 
 . (84)على التمييز ضد املرأة من دور يف هذا الصدد

_____________________________________ _____ 
 ظاااات(،)حتدياااد اختصااااه هيئاااات رصاااد املعاهااادات يف تقيااايم جاااواز التحف

املعاهاادات(،  رصااد)تعاااون الاادول واملنظمااات الدوليااة مااع هيئااات  3-2-3و
)اهليئاااات املختصاااة بتقيااايم جاااواز التحفظاااات يف حالاااة إنشااااء هيئاااة  4-2-3و

صال اخلاامس، (، الفء الثاان، اجمللد الثان )اجلز 2009 حوليةلرصد املعاهدة(، 
 .1-الفرع جيم

 Pellet and Müller, “Reservations to human rights انظاار (81)

treaties: not an absolute evil…”, pp. 542-544 and p. 551. 
 (82 ) A/CONF.157/24 (Part I)  26، الفرع األول، الفقرة  الثال  ، الفصل . 
 .5ة ، الفرع الثان، الفقر املرجع نفسه (83)
ى علاا  [املعنيااة ابلقضاااء]ينبغااي للجنااة ”) 39، الفقاارة ع نفسااهاملرجاا  (84)

التميياااز ضاااد املاااارأة، يف مجلاااة أماااور، أن تواصاااال استعراضاااها للتحفظاااات علااااى 
. وي رجى رحلاه مان الادول أن تساحب التحفظاات الايت [1979]اتفاقية عام 

الوجااااه  ختاااالف موضاااوع االتفاقيااااة والغااارض منهااااا أو الااايت ختاااالف يف غااااري هاااذا
أوالً أن /41اللجنااة يف مقررهااا تلااك (. وقااد أكاادت “االتفاااقي الاادويل القااانون 

، ]مساااألة توافاااق التحفظاااات ماااع موضاااوع االتفاقياااة والغااارض منهاااا[البااال يف ”

وكانااااااال ممارساااااااات فتلاااااااف اهليئاااااااات املنشاااااااأة نوجاااااااب  -42
مواءماااة يف السااانوات نساااان موضاااوع لصاااكوك الدولياااة حلقاااوق اإلا

يما عااان طرياااق زايدة سااا  ، وال(85)األخااارية علاااى نفااااق واساااع جاااداً 
كد بقوة على ضارورة احلاوار باني التنسيق بني هذه اهليئات. وقد أ  

 الدول األطراف وهيئات الرصد الفريق العامال املعاين ابلتحفظاات
 باااني تمااااع الراباااع املشاااتك، الاااذي أنشاااج يف االجعلاااى املعاهااادات

جتماااع السااابع عشاار لرهلساااء اهليئااات املنشااأة نوجااب اللجااان واال
الدولية حلقوق اإلنساان، وك لاف ابلنظار يف التقريار املعاد  الصكوك

عااان ممارساااات اهليئاااات املنشاااأة نوجاااب الصاااكوك الدولياااة حلقاااوق 
يتعلاااق ابلتحفظاااات املباااداة علاااى هاااذه الصاااكوك.  اإلنساااان يف ماااا

علااى أن  2006 ق العاماال عااامهااذه الغايااة، شاادد الفرياا  ولتحقيااق
وريااة معلومااات عاان الاادول يتعااني عليهااا أن تاادرج يف تقاريرهااا الد

التحفظات املبداة على الصكوك املعنية ناا يساما هليئاات الرصاد 
ابختااااااااااذ املوقاااااااااف املناساااااااااب والااااااااادخول يف حاااااااااوار ماااااااااع الااااااااادول 

حلوار على . ولتمكني الدول من االستفادة من هذا ا(86)األطراف
 ، الوجه الكامل

املتعلقاة ابملالحظاات يق العامال علاى عادد مان التوصايات ء من الفر اتفق أعضا
تعكس بوجه عام املمارسة احلالية جلمياع اهليئاات  وهي ،اخلتامية/االستنتاجات

التعاهديااة. واعتااارب أعضاااء مااان الفريااق العامااال أن اهليئااات التعاهدياااة ينبغاااي أن 
ا اآلاثر الااايت تاااوحي هبااا حتفظاااات طبيعاااة التخوفاااات توضاااا للااادول الااايت تبااادي 

ى الصاك املعاين. ومان املهام بوجاه خااه أن النامجاة عان التحفظاات املباداة علا 
تفهااام الااادول قاااراءة اهليئاااات التعاهدياااة ألحكاااام الصاااك املعاااين واألساااباب الااايت 
جتعاااال بعااااا التحفظااااات فالفااااة ملوضااااوع الصااااك وغرضااااه. ودأباااال اهليئاااااات 

ات دون بساط بساحب التحفظا  ا حىت اآلن على التوصيةالتعاهدية يف ممارسته
ا القبيل. وكان من املتعني البل فيما إذا كاان األسباب املسوغة لتوصية من هذ

ينبغاااااي أن يشاااااار يف املالحظاااااات اخلتامياااااة إىل االعتباااااارات املساااااوغة للتوصاااااية 
قااد رأى عاادد ماان أعضاااء الفريااق العاماال أن تعلاال اهليئااات و بسااحب الااتحفو. 

الفرف املعنية دون أن يقتضي األمار ر مع الدولة ة توصيا ا أثناء احلواالتعاهدي
 مجيااع اهليئاااتفااق علااى أن حتاا  الفااابع الر ااي علااى هااذه العمليااة. وات  إضاافاء 

التعاهدياااة علاااى الساااحب الكامااال للتحفظاااات، أو إعاااادة النظااار يف ضااارور ا، 
عفااااء رورة إر ى ضااا ، دون أن ت ااا مااان نفاقهاااا بساااحبها جزئيااااً  احلاااد تااادر ياً  أو

_____________________________________ _____ 
فقط يف إطار وايفتهاا يف ماا  [دخل]يومن مث يف مسألة جواز التحفظات، ال 
يتصاال  فيمااا اً باال أيضاا  ماان االتفاقيااة، 18يتصاال رجااراء اإلبااالغ نوجااب املااادة 

الواثئق  “،توكول االختياريابلبالغات الفردية وإجراءات التحقيق نوجب الربو 
(، A/63/38) 38الر ياة للجمعيااة العامااة، الاادورة الثالثاة والسااتون، امللحااق رقاام 

 .110 ه
لالطاااالع علاااى حملاااة عاماااة عااان ممارساااات هيئاااات الرصاااد املختلفاااة،  (85)

 11)احلاشااااية  Tyagi يضاااااً انظااار أ .HRI/MC/2005/5, paras. 8-21 انظااار
 .pp. 219-236أعاله(، 

(86) HRI/MC/2007/5, para. 16. 
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ة للعمااااال هباااااذه التوصااااايات ماااااا دامااااال اهليئاااااات اف مهلاااااة حماااااددالااااادول األطااااار 
 .(87)ختتلف ممارسا ا يف هذا اجملال لتعاهديةا

 ، اعتمد الفريق العامل التوصية التالية:2006عام  ويف -43
مااا تعااده ماان قااوائم القضااااي ئااات التعاهديااة يف ييتعااني أن تفلااب اهل )أ( 

ملعلوماات غاري واردة يف ا كانل هاذه اال سيما إذات التالية، إىل املعلوم اإلشارة  
 :ابملعاهدة يف التقرير اخلاه أواملوحدة )إن وجدت( الوثيقة األساسية 

 ؛ونفاقهاطبيعة التحفظات أو اإلعالانت التفسريية  ‘1’ 

ربت هاذه التحفظاات ضارورية األسباب اليت نقتضاها اعت   ‘2’ 
 وتعني استبقاهلها؛

صاااااااعيد  كااااااال حتفاااااااو علاااااااى  املتتباااااااة علاااااااىر احملاااااااددة اآلاث ‘3’ 
 ؛ةالوطني اتوالسياس اتالتشريع

ما إذا كان مان املزماع احلاد مان آاثر التحفظاات وساحبها  ‘4’ 
 حسب جدول زمين حمدد؛ هناية املفافيف 

يتعاني أن توضاا اهليئااات التعاهدياة للادول األطااراف األساباب الاايت  )ب( 
صاااك قياااد معيناااة علاااى ضاااوء أحكاااام التاااربر شاااواغلها فيماااا يتعلاااق بتحفظاااات 

 ه؛، وعند االقتضاء، على ضوء موضوعه وغرضالنظر

 على اهليئات التعاهدية يف مالحظا ا اخلتامية: )ج( 

 أن تعااااااااااااارب عااااااااااااان ارتياحهاااااااااااااا للساااااااااااااحب، الكلاااااااااااااي أو ‘1’ 
 للتحفو؛ اجلزئي،

ناااااااا هاااااااو جاااااااار مااااااان إعاااااااادة للنظااااااار يف  أن حتااااااايط علمااااااااً  ‘2’ 
 تحفظات؛لا ر يفعنها إلعادة النظابإلرادة املعرب  أوالتحفظات 

 التحفظات؛ على أن تعرب عن شواغلها يف حالة اإلبقاء ‘3’ 

النظار  أن حت  على السحب الكلي للتحفظات، وإعاادة ‘4’ 
التقليص التدر ي لنفااق التحفظاات عان  أو ،يف ضرورة تلك التحفظات

 طريق السحب اجلزئي؛

االتسااااااااق باااااااني  عااااااادم تاااااااربزأن  التعاهدياااااااةيتعاااااااني علاااااااى اهليئاااااااات  )د( 
صاااكوك  يف عااادةعلاااى بعاااا األحكاااام املنصاااوه عليهاااا ظاااات املصاااوغة التحف

إىل أن اتفاقياااات دوليااة أخااارى تقااادم  تحفو اساااتناداً الاا حتاا  علاااى ساااحب أن و 
 .(88)غياب أي حتفو على أحكام مماثلة حبكميفاية أفضل 

__________ 
(87) Ibid., para. 17. 
(88) Ibid., Recommendations, point 9 وانظاار أيضاااً تقرياار رهلساااء .

اهليئااااااات املنشااااااأة نوجااااااب الصااااااكوك الدوليااااااة حلقااااااوق اإلنسااااااان عاااااان أعمااااااال 
 ‘.5’ 48فقرة (، ال24A/62/2اجتماعهم التاسع عشر )

أن فإهناا تباني ، ابلضارورة متسقة غرياملمارسة  ولئن كانل -44
الادول األطاراف ر بناء مع واح إلقامة اهدةصد تسعى جهيئات الر 

وميكان اساتقاء أمثلاة عديادة مان  الدورياة. هااخالل استعراض تقارير 
التجمياااااع الاااااذي أعاااااده الفرياااااق العامااااال املعاااااين ابلتحفظاااااات علاااااى 

 حلقوقاهليئات املنشأة نوجب الصكوك الدولية   ةمارساملعاهدات مل
حياا   ،(89)وكه الصااكعلااى هااذ اإلنسااان فيمااا يتعلااق ابلتحفظااات

( بعيداً عن أي إداناة فظاة) د تتبع هنجاً نقدايً رصالهيئات  نأ نييتب
عاااادة روتوصاااي الااادول األطاااراف  بعاااا التحفظاااات يف ردهاااا علاااى

قااااوق حب املعنيااااة لجنااااةال ، رحباااالسااااحبها. وهكااااذابالنظاااار فيهااااا أو 
حتفظا ا  سحب بعايفاليا إ رعالن اإلنسان، على سبيل املثال،

لكنهااااا ، اساااايةدنيااااة والسيملا الاااادويل اخلاااااه ابحلقااااوق العهااااد علااااى
التحفظاات علاى  لعادم ساحب اعان أسافه ل يف الوقل نفسهأعرب

ماان  3، والفقاارة 15ماان املااادة  1الفقاارة و ، 14 ةاملااادماان  3الفقاارة 
مواصالة علاى ”يفالياا حثال اللجناة إ ،علاى ذلاك وبناءً ؛ 19املادة 

 حالااااااةيم لتقياااااا  2005مااااااايو يف أاير/ اعمليااااااة التاااااادقيق الاااااايت باااااادأ 
اللجناة  ومل تاتدد .(90)هبدف سحبها مجيعاًا“ ،على العهدا  حتفظا

يف أن باااادورها  املعنيااااة ابحلقااااوق االقتصااااادية واالجتماعيااااة والثقافيااااة
سااااحب حتفظا ااااا علااااى اتفاقيااااة منظمااااة بوصااااي اململكااااة املتحاااادة ت

لضاااااااامان املعااااااااايري الاااااااادنيا لبشااااااااأن  (102رقاااااااام )العماااااااال الدوليااااااااة 
لكان . شاأ ا أناهادة الايتغري املععلى معاهدة  أي ،(91)االجتماعي

 أيضااااً وإمناااا يشااامل ، توجياااه انتقاااادات األمااار ال يقتصااار فقاااط علاااى
اليت سحب حتفظا ا أو   تهاالدول اليت أعربل عن ني  و نئةتشجيع  

املتعلقاة  وكاذلك الادول الايت انضامل للصاكوك، قامل بذلك فعالً 
 أي حتفظات.إبداء حبقوق اإلنسان دون 

 بشااأن الصاادامي وغااري العملااير هااذا احلااواليااوم، أصاابا وا -45
أحااااد أباااارز شااااك  يشااااكل بااااال الصااااكوك املتعلقااااة حبقااااوق اإلنسااااان
 جادير ابملالحظاةمارة أخارى، و . األمثلة على ناه احلوار التحفظاي
اااكم“ الاادول ماان  باادالً ؛ فأن احلااوار  ااري خااارج نظااام فيينااا أن ”حت 

عب د الايت تباذهلا واملصااهاو اجل فإهنا تقدم تقارير عان بعضها بعضاً،
”إداناااة“ مااان  بااادالً و ساااحب بعاااا التحفظاااات. يف ههاااا الااايت تواج

هيئااااات حتااااول ، وطرحهاااا جانباااااً  جاااائزةغااااري  التحفظاااات ابعتبارهاااا
الكامناااااة  دوافعالااااا تحفظاااااات و للأفضااااال  الوصاااااول إىل فهااااام الرصاااااد
 أو سحبها. هاتعديلب اجلهات اليت أبد اإقناع مث  وراءها،

__________ 
 ;HRI/MC/2009/5, annex I; HRI/MC/2008/5, annex Iانظار  (89)

HRI/MC/2007/5/Add.1, annex II; HRI/MC/2005/5, annex I; and 

HRI/MC/2005/5/Add.1, annex I. 
(90) Human Rights Committee, Eighty-fifth Session, 

Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of 

the Covenant, Concluding observations, Italy, CCPR/C/ITA/CO/5, 24 

April 2006, para. 6. 
(91) E/C.12/GBR/CO/5 43، الفقرة. 
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  بشاااااأن   ظاااااي التحف وار  احلااااا   ك، اكتساااااب لااااا ذ وعاااااالوة علاااااى   -46
إنشاااااء جملااااس    إثاااار   جديااااداً   قااااوق اإلنسااااان زمخاااااً املتعلقااااة حب   وك صااااك ال 

إذ يتعااااني علااااى هااااذا اجمللااااس ”االضاااافالع باااادور  حقااااوق اإلنسااااان.  
منتاااادى للحااااوار بشااااأن القضااااااي املواضاااايعية املتعلقااااة  ميااااع حقااااوق  

تتمثل إحدى مهامه يف ”تشجيع الدول األعضاء علاى  و  اإلنسان“، 
ت هباااااا يف جماااااال حقاااااوق  ات الااااايت تعهاااااد تنفاااااذ ابلكامااااال االلتزامااااا   ن أ 

األهداف وااللتزامات املتصلة بتعزيز ويفاياة حقاوق    اإلنسان، ومتابعة 
اإلنساااان املنبثقاااة عاااان املاااؤمترات ومااااؤمترات القماااة الاااايت عقاااد ا األماااام  

  -  ( 93) اجمللااااس   النااااداءات الاااايت يوجههااااا   وإىل جانااااب   . ( 92) املتحاااادة“ 
ساحب    من أجل ول  لد ا   إىل   - ( 94) عية العامة م اجل وتلك اليت توجهها 

فااإن  ،  وغرضااها   هااذه الصااكوك موضااوع  التحفظااات الاايت تتعااارض مااع  
  يااادفعها عملياااة حكومياااة دولياااة  ، وهاااو ” االساااتعراض الااادوري الشاااامل 

__________ 
، 2006آذار/مااااارس  15املااااؤرخ  60/251قاااارار اجلمعيااااة العامااااة  (92)

 (.د( و)ب)5الفقراتن الفرعيتان 
بشااأن  4/1جملااس حقااوق اإلنسااان  ل، قاارارل املثاااانظاار، علااى ساابي (93)

 23إعمااال احلقاااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافياااة يف مجيااع البلااادان،    مسااألة 
 والسااتون، الثانيااة الاادورةالر يااة للجمعيااة العامااة،  الواثئااق، 2007آذار/مااارس 

بشااأن وضااع معااايري  6/21)أ(؛ والقاارار 3(، الفقاارة A/62/53) 53 رقاام امللحااق
 28كال التمييااز العنصااري،  تفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى مجيااع أشاا ليااة لال يااة تكمي دول 

 53امللحاق رقام ، والساتون  الثالثاة الادورة، املرجع نفساه، 2007أيلول/سبتمرب 
(A/63/53 الفقااااارة السادساااااة مااااان الديباجاااااة؛ والقااااارار ،)بشاااااأن إدمااااااج  6/30

ن كاانو   14تحادة، حقوق اإلنساان اخلاصاة ابملارأة علاى نفااق منظوماة األمام امل
بشاأن حقاوق    29/ 7؛ والقارار  10املرجع نفسه، الفقرة ، 2007األول/ديسمرب 

 10/7؛ والقااااارار 2املرجاااااع نفساااااه، الفقااااارة  ، 2008آذار/ماااااارس    28الففااااال،  
حقااوق اإلنساان لألشااخاه ذوي اإلعاقاة: األطاار الوطنياة لتعزيااز ويفايااة بشاأن 

  املرجااااع   ، 2009س  آذار/مااااار  26حقااااوق اإلنسااااان لألشااااخاه ذوي اإلعاقااااة، 
بشاااااأن  10/14والقاااارار  ؛ 3(، الفقاااارة  A/64/53)   الاااادورة الرابعااااة والساااااتون نفسااااه،  

 26تنفياااااذ اتفاقياااااة حقاااااوق الففااااال والربوتوكاااااولني االختيااااااريني امللحقاااااني هباااااا، 
حقااوق بشااأن  13/11؛ والقاارار 2، املرجااع نفسااه، الفقاارة 2009آذار/مااارس 

وإدراج الوطين الصعيد صد على التنفيذ والر  :اإلنسان لألشخاه ذوي اإلعاقة
إعمااال حقااوق  الرامياة إىلدعام اجلهااود الوطنيااة يف دور التعاااون الاادويل  موضاوع

 ، 2010ارس  آذار/مااا   25،  2011موضاااوع عاااام    ليكاااون األشااخاه ذوي اإلعاقاااة  
(، الفقاارة A/65/53) 53الاادورة اخلامسااة والسااتون، امللحااق رقاام املرجااع نفسااه، 

لعناف اجلنساي ضاد األطفاال،  كافحاة ا لففال: م حقوق ا بشأن  13/20؛ والقرار 2
 .14املرجع نفسه، الفقرة  ، 2010آذار/مارس   26
تكثياااف ، 61/143انظااار علاااى سااابيل املثاااال قااارار اجلمعياااة العاماااة  (94)

كااااانون   19 املااااؤرخ، اجلهااااود للقضاااااء علااااى مجيااااع أشااااكال العنااااف ضااااد املاااارأة
ولياااة قياااة الداالتفا، 63/243(؛ والقااارار ب)8، الفقااارة 2006األول/ديسااامرب 

كاانون األول/ديسامرب   24 املاؤرخي، قضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر لل
بااااع املعااااين متابعااااة املااااؤمتر العاااااملي الرا، 64/141؛ والقاااارار 25، الفقاااارة 2008

االساااتثنائية  ونتاااائج الااادورةبيجاااني   عاااالن ومنهااااج عمااالابملااارأة والتنفياااذ التاااام إل
، 2009ن األول/ديسااامرب كاااانو   18املاااؤرخ ، ن للجمعياااة العامااةيالثالثااة والعشااار 

، العهااادان الااادوليان اخلاصاااان حبقاااوق اإلنساااان ، 64/152؛ والقااارار 5الفقااارة 
 .8قرة ، الف2009كانون األول/ديسمرب   18املؤرخ 

، هااو  ( 95) ]وتكااون موجهااة[ حنااو العماال“ األعضاااء يف األماام املتحاادة  
 التحفظات. اإلطار الرئيسي الذي أاته إقامة حوار بشأن  

لفرياااق العامااال يااار اتقر  يتضااامن، ةومااان مجلاااة أمثلاااة عدياااد -47
فرنسا عدة استفسارات ابالستعراض الدوري الشامل املتعلق ب املعين

، ةصاكوك دولياة فتلفا  بشاأنفرنسا  صاغتهابشأن التحفظات اليت 
 :(96)التوصيات التالية املوجهة إىل فرنسا خالل املناقشاتكذلك و 

 الادويل اخلااه [العهاد بشاأن ]فسريية لتا بياان او حتفظا ا  تلغي أن  -
 نية والسياسية )االحتاد الروسي(؛ ابحلقوق املد

تفاقيااة االماان  4سااحب حتفظا ااا علااى املااادة  إمكانيااة يف تنظاار أن  -
 لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )كواب(؛ ل الدولية

ماان نظااام روماااا  124املااادة  نوجااب الصااادر اإلعااالن سااحب ت أن  -
 . (97))املكسيك( محكمة اجلنائية الدوليةاألساسي لل

 اإلضايف التايل: التقرير إىل التعهد يشريوعالوة على ذلك، 
تنظر يف إمكانية سحب أو تعديل التحفظات الايت تقادمل هباا  أن  -

 مجياااع علاااى القضااااء اتفاقياااة مااان 14 املاااادة مااان)ج( 2 الفقااارة علاااىاحلكوماااة 
 .(98)املرأة ضد لتمييزا أشكال

 الساااااتعراضالااااادول موضاااااوع ا حكومااااااتد وتتضااااامن ردو  -48
. وهكااذا ردت فرنسااا علااى ت دقيقااة بشااأن هااذه التوصااياتومااامعل

مااااان  4حتفظا اااااا علاااااى املاااااادة بشاااااأن كاااااواب   قااااادمتهاالتوصاااااية الااااايت 
علااااى مجيااااع أشااااكال التمييااااز العنصااااري  للقضاااااء الدوليااااةتفاقيااااة اال
 :يلي نا
 4 املاااادة أن شاا ب قدمتااه الاااذي التفسااريي اإلعااالن  يف النظااار احلكومااة تقباال 

 .العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية قيةاالتفا من

 اإلعااداد إطااار يف دقيقااة لدراسااة التفسااريي اإلعااالن  سيخضااع: التعليقااات 
 فرنساا ستقدمهما اللذين عشر والتاسع عشر لسابعا الدوريني للتقريرين اجلاري

__________ 
 حزيااران/ يونياااه 18املاااؤرخ  5/1انظاار قااارار جملااس حقاااوق اإلنسااان  (95)

 الثانيااة رةالاادو  ،ةة العاماا الواثئااق الر يااة للجمعياا  (،د)3، املرفااق، الفقاارة 2007
وهاو القاارار الاذي أقرتاه اجلمعياة العامااة  (،A/62/53) 53 رقام امللحاق والساتون،
 .2007كانون األول/ديسمرب   22املؤرخ  62/219 يف قرارها

يف بعاااا احلااااالت، تكاااون التوصااايات املتعلقاااة ابلتحفظاااات أكثااار  (96)
ساتعراض ين ابالمال املعا استفاضة. فعلى سبيل املثاال، يتضامن تقريار الفرياق العا

توصااااية تتعلااااق ابلتحفظااااات  12دة الاااادوري الشااااامل املتعلااااق ابلااااوالايت املتحاااا 
(A/HRC/16/11.) 
(97) A/HRC/8/47 (.5)-(3)60، الفقرة 
 (.9)63 الفقرة نفسه، املرجع (98)
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 علاى للقضااء الدولياة ةاالتفاقيا   حكاام عماالً  2008أكتاوبر /األول تشرين يف
 .(99)العنصري ييزتمال أشكال يعمج

غاري الر اي علاى هيئاات التحفظي وال يقتصر هذا احلوار  -49
جملااااس  علااااى املنشااااأة نوجااااب صااااكوك حقااااوق اإلنسااااان أو الرصااااد

ففااي إطااار الفريااق العاماال املعااين ابلقااانون الاادويل حقااوق اإلنسااان. 
 تشااااااااارين القااااااااانونينيالتااااااااابع للجنااااااااة املسرصااااااااد األورويب واملالعااااااااام 

إىل فقاط الادول ال تساعى ة ابلقاانون الادويل العاام، ص صة املعنيا املخ
ا التحفظااااات ومواءمااااة بعاااا  جااااواز بشااااأنتبااااادل وجهااااات النظاااار 

إقاماة  أيضااً  انتشاجع، بل إن هاتني اهليئتاني (100)اعتاضا ا بشأهنا
 التحفظات.  أصحابمع  بن اءحوار 
لاة مثاملالادول  صاغتهاليت ابلتحفظات امثاًل وفيما يتعلق  -50

لوجهاات حقيقاي   اري تباادل، (101)ونينيملستشارين القاانيف جلنة ا
 فيماااا يتعلاااقبعاااا الوفاااود  تواجههااااالصاااعوابت الااايت النظااار بشاااأن 

وكثااارياً ماااا يتسااا، التوصااال إىل . ات أو  اااوازهالتحفظااا  أحااادتفساااري ب
حااال عقاااب تلقاااي التفساااريات والتوضااايحات الااايت يقااادمها صااااحب 

 سويساري خااللالنمسااوي والأاثر الوفادان وهكذا، . (102)التحفو
 أسااائلةاملستشاااارين القاااانونيني  للجناااة الساااادس والعشاااريناالجتمااااع 

 بشااااااأناململكااااااة املتحاااااادة  الصااااااادر عاااااان اإلعااااااالنمقبوليااااااة  بشااااااأن
بشأن اشتاك األطفال   تفاقية حقوق الففلال  الربوتوكول االختياري

__________ 
(99) A/HRC/8/47/Add.1 ، ومل تسااااااااحب فرنسااااااااا 16و 15 الفقااااااااراتن .

 .رةاملذكو  تفاقيةمن اال 4إعالهنا بشأن املادة  اآلن  حىت
 أعاله. 27-25انظر الفقرات  (100)
هاااذا ال يعاااين أن جلناااة املستشاااارين القاااانونيني ال جتاااري، مااان خاااالل  (101)

 أعضائها، حواراً مع الدول غري املمث لة.
وهاااااذا أحاااااد األساااااباب الااااايت قاااااررت مااااان أجلهاااااا جلناااااة املستشاااااارين  (102)

ويب د األور ابملرصااااااا  باشااااااارة نساااااااؤوليا ا فيماااااااا يتعلاااااااقالقاااااااانونيني أن تضااااااافلع م
تقتصااار، بعاااد اآلن، علاااى مناقشاااة التحفظاااات داخااال فرياااق اخلااارباء املعاااين  وأال

ابلتحفظااات. فقااد كاااان غياااب بعاااا الوفااود يف هاااذا الفريااق يزياااد ماان صاااعوبة 
تباااااادل وجهاااااات النظااااار. انظااااار االجتمااااااع التاساااااع عشااااار للجناااااة املستشاااااارين 

 CAHDI (2000) 12)   2000  آذار/ماارس   14و   13يف برلني يف  القانونيني املعقود  

rev., paras. 73-76 and 82واالجتمااع العشارين املعقاود يف ستاسابورغ يف ،) 
(. وخااالل CAHDI (2000) 21, para. 27) 2000أيلول/سابتمرب  13و 12

االجتمااااع الساااابع والعشااارين، لفااال رئااايس جلناااة املستشاااارين القاااانونيني انتبااااه 
 يستفسارا: ”وبصافة عاماة، ركة فيها ة املشااإىل أمية هذه العملياة وضارور  الوفود
كفاءة    جلنة املستشارين القانونيني بشأن الفريقة األنسب لتعزيزأعضاء   الرئيس

أعمال اللجنة بوصفها مرصداً أوروبياً. ويوجاه انتبااه عادد معاني مان الادول إىل 
ساة ناة العاماة وعادم االكتفااء بدراجممل الوثيقاة الايت أعاد ا األما أمية النظر يف

االعاااااتاض عليهاااااا. وقاااااد تااااادفع  ات أو اإلعاااااالانت الااااايت ميكااااانالتحفظااااا  جمااااارد
إزاء  مناقشاات جلنااة املستشااارين القااانونيني الوفااود إىل تعااديل هنجهااا وسياسااتها

املعاهاادات. وابلتااايل، فإنااه ال ميكاان تفسااري كاال سااكوت علااى أنااه عاادم اهتمااام 
عقااود يف  نيني امل القااانو   بع والعشاارون للجنااة املستشااارين ابملسااألة“ )االجتماااع السااا 

 ((. CAHDI (2004) 11, para. 42)  2004آذار/مارس  19و  18ستاسبورغ يف 

تفسااريات وأكااد  ربيفااانالوفااد الوقاادم  .(103)يف املنازعااات املساالحة
للجناة  الساابع والعشارين االجتمااع. ويف ه ومشاروعيتهبولية إعالنا قم

 ،املستشارين القانونيني
، [...]اإلعالن التفسريي للمملكة املتحدة  بشأن وفد النمسا حتفظات  أبدى
اململكاة  دفعالمل يكن لديه اعتاض عليه. ويف حني ياتفهم األساباب الايت  وإن 

يف  ابلتفصاااااايل املعروضااااااة باباألساااااا  وهااااااي، اإلعااااااالن هااااااذا  إلصااااااداراملتحاااااادة 
 علااى ينفااوي اإلعااالن  هااذا أن  ابلتااايلعتاارب وي يقتنااع مل فإنااهالسااابق،  االجتماااع
ابحلجااج  اقتناعااه إىلوفااد سويساارا يف املقاباال  يشااري. ويف هااذا الصاادد، مشاااكل

 . (104)السابقاالجتماع اململكة املتحدة يف  قدمتهااليت 

بشاااااأن   تفسااااارياتميدقاااا تتاااااتدد يف ال  ةألوروبياااا الااااادول اوالواقااااع أن 
يف ال ، و (105)فاااااو معااااانياألساااااباب الااااايت حااااادت هباااااا إىل إباااااداء حت

 .(106)ءعند االقتضا سحب التحفظات
وجتااااري جلنااااة املستشااااارين القااااانونيني كااااذلك، ماااان خااااالل  -51

ويتباااني ماااثاًل مااان التقريااار املتعلاااق اثلثاااة.  دولماااع  حاااواراً  أعضاااائها،
كانااال   ين القاااانونينيجلناااة املستشاااار  الثاااني أنابالجتمااااع الثاااامن والث

علااااى العهااااد الاااادويل  حتفظهااااا بشااااأنمااااع جاااازر البهامااااا تقاااايم حااااواراً 
 .(107)اخلاه ابحلقوق املدنية والسياسية

__________ 
االجتماااع السااادس والعشاارون للجنااة املستشااارين القااانونيني املعقااود  (103)

 ,CAHDI (2003) 14) 2003أيلول/ساابتمرب  19و 18يف ستاساابورغ يف 

paras. 26-28.) 
ين القانونيني املعقود يف ملستشار للجنة ااالجتماع السابع والعشرون  (104)

 ,CAHDI (2004) 11) 2004آذار/مااااارس  19و 18ستاساااابورغ يف 

para. 21 ولالطالع على مثال آخر، انظر تبادل وجهات النظر الذي جرى .)
اع الثاااان بشااأن الااتحفو علاااى االتفاقيااة املتعلقاااة بنقاال احملكااوم علااايهم، االجتماا 

 12و 11قااااود يف ستاساااابورغ يف ني املعلقااااانونيوالعشااارون للجنااااة املستشااااارين ا
(، واالجتماااع CAHDI (2001) 10, paras. 51-54) 2001أيلول/ساابتمرب 

 5و 4الثال  والعشرون للجنة املستشارين القانونيني املعقود يف ستاسابورغ يف 
 (.CAHDI (2002) 8, para. 27) 2002آذار/مارس 

انظاااار أيضاااااً عاااااله. و أ 58ية انظاااار األمثلااااة املشااااار إليهااااا يف احلاشاااا  (105)
 12التفسااااريات الاااايت قاااادمتها جورجيااااا بشااااأن الااااتحفو علااااى الربوتوكااااول رقاااام 

 ibid., para. 30امللحاق ابتفاقياة يفاياة حقاوق اإلنساان واحلارايت األساساية )

and footnote 10.) 
ي بشاأن حتفاو هولنادا علاى  انظر التفسريات اليت قدمها الوفد اهلولناد  ( 106) 

ضاااد األشاااخاه املتمتعاااني حبماياااة دولياااة، نااان فااايهم    ملرتكباااة رائم ا اتفاقياااة مناااع اجلااا 
: ”خيارب الوفاد اهلولنادي ]جلناة املستشاارين  املوافون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها 

  1973القااانونيني[  ن ساالفات حكومتااه ستسااحب حتفظهااا علااى اتفاقيااة عااام  
ع  ع الساااااب عاااال مااااع موضااااوع املعاهاااادة وغرضااااها“ )االجتمااااا ألنااااه ال يتماشااااى ابلف 

  19و   18رون للجنااااااة املستشااااااارين القااااااانونيني املعقااااااود يف ستاساااااابورغ يف  والعشاااااا 
 ((. CAHDI (2004) 11, para. 39)  2004آذار/مارس 

االجتماااااع الثاااااامن والثالثااااون للجناااااة املستشااااارين القاااااانونيني املعقاااااود يف   ( 107) 
 . ( CAHDI (2009) 16, para. 74)  2009أيلول/سبتمرب  11و  10ستاسبورغ يف  
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، ويف إطااااار الفريااااق العاماااال املعااااين ابلقااااانون الاااادويل العااااام -52
اعتاضاااا ا تنسااايق بالااادول األعضااااء يف االحتااااد األورويب تكتفاااي  ال
 بصااحل يف حوار مع دخو لل قام األولتسعى يف امل وإمنا، ملةاحملت

بغية القنوات الدبلوماسية التقليدية  عن طريق، نا يف ذلك التحفو
 .(108)بشأن التحفومن املعلومات  احلصول على مزيد

 تاوخىمعروفاة  نا يشاوهبما مان ثغارات -فيينا  تااتفاقيأما  -53
 هااذا جاازء بساايط ماان سااوى تشااكالن فااال -سااد ها دلياال املمارسااة 

 ،جدال فيه ال اً عملي اً واقع اليومبا هو حوار أصالتحفظي، و ر  احلوا
يضافي عليااه نوعااً مان املرونااة  التحفظاات نظاااممان  اً ال يتجازأجازءو 

 ومزيداً من الكفاءة.
 ؟ التحفظي قانوين للحوار  هل يوجد إطار  -ءاب

ماان اتفاااقييت فيينااا شااروط صااحة  23 إىل 19 حتاادد املااواد -54
حتقيااق تااوازن  حماولااة مااعهادة يااة علااى املعاتحفظاات وآاثرهااا القانونال

 مان تعاهديحتفو على صك  صياغة منالدول  متكنيبني  مقبول
تقبل، يف عالقا ا مع  ألنللدول األخرى   املتاحة  مكانيةاإلجهة، و 

يف هاذا و . ترفضاهاملعاهدة أو  ألثر املقته تعديلال ،الدولة املتحفظة
يشااااكالن ض واالعاااتا بااااولالقال يبااادو أن  احملاااادد،اإلطاااار القاااانون 

اجلهاااااات الااااايت ت صااااادرما باااااني  اااااري حاااااوار ين مااااان عناصااااار عنصااااار 
 وصاحب التحفو.

 اتمااااً  فييناااا جتااااهالً  وعاااالوة علاااى ذلاااك، تتجاهااال اتفاقيتاااا -55
وهاااو أمااار منفقاااي يف ، التحفظااايلحاااوار ل مجياااع األشاااكال األخااارى

  الدول واملنظمات الدولية.صك تعاهدي يلزم 
ثر قاانون أإحداع  جانبهالتحفظي من  احلوار وال يتوخى -56

ري مضامون العالقاة التعاهدياة ساعى لتغيا ي الو . للعبارة ابملع، الضيق
صااااااحب الاااااتحفو و  صااااااحبباااااني  -أو غاااااري القائماااااة  -قائماااااة ال

: هااو غااري ذلااك التحفظااي ماان احلااواراملتااوخى اهلاادف و االعااتاض. 
ت التحفظاا أال تصاوغ إالى علا الادول  تشاجيعإىل  فلئن كاان يرماي

غاااااري التحفظاااااات )أو االعتاضاااااات(  نظااااار يفأن تعياااااد الاجلاااااائزة، و 
، فإنااااااه اجلاااااائزة، أو الاااااايت مل تعااااااد جمدياااااة أو مناساااااابة، وأن تسااااااحبها

ولكااااي تتحقااااق هااااذه هااااذه النتااااائج. ، يف حااااد ذاتااااه  قااااق أبااااداً، ال
ذا اااا أن تساااحب حتفظهاااا ر يااااً لدولاااة املتحفظاااة ينبغاااي ل، النتاااائج

االعااتاض نبغااي لصاااحب يو قيااة فيينااا، اتفا ألحكااام دلااه وفقاااً عت أو
لنجااااراءات املنصااااوه عليهااااا يف  وفقاااااً  ذاتااااه أن يسااااحب اعتاضااااه

__________ 
خااااارب الوفاااااد الساااااويدي يف جلناااااة املستشاااااارين القاااااانونيني هكاااااذا، أو  (108)

املعنياااة ابلقاااانون الااادويل العاااام اللجناااة   ن اإلعاااالانت والتحفظاااات املخص صاااة 
الالجئاااني قاااد بوضاااع  اخلاصاااة االتفاقياااةالصاااادرة عااان مجهورياااة مولااادوفا بشاااأن 

ق قاد ا الفريا وأن هذ ار الفريق العامل املعين ابلقانون الدويل العامنوقشل يف إط 
االجتمااع الراباع والعشارون للجناة ) قرر الدخول يف حوار مع صااحب الاتحفو

 2002أيلول/ساابتمرب  10و 9املستشااارين القااانونيني املعقااود يف براتسااالفا يف 
(CAHDI (2002) 16, para. 18).) 

تنفياذ النظاام القاانون  عملياة التحفظاي احلوارويواكب قواعد فيينا. 
 أساساااً  إذ  اري. أن يشاكل ماع ذلااك جازءاً مناهللتحفظاات، دون 

 خارج نفاق قانون فيينا.
يف حساان  يسااهمأن  يحفظاا التلحااوار ل ك، ميكاانع ذلاا وماا  -57

وجهاات  مبادأ احلاوار وتباادل الذي يقوم بدوره علىسري نظام فيينا 
 أعماهلااايف سااياق غااري مااا ماارة اللجنااة  وهااو مااا أكدتااه .(109)النظاار
باااااااد  امل يف العديااااااد ماااااان واستشاااااادت بااااااهدلياااااال املمارسااااااة  بشااااااأن

 عا املمارسااتببا الدولياة  واملنظمااتتوجيهياة الايت توصاي الادول ال
مان أجال  جاد مفيادةولكنهاا ماع ذلاك  فييناا،نظاام  يفرضهااليت ال 

 الواقع ويتعلق األمر يفابلتحفظات.  للقواعد املتعلقة تفبيق متناغم
 .يوار التحفظاحلعناصر ب

 :9-1-2ومن األمثلة على ذلك املبدأ التوجيهي  -58
 (110)التعليل  2-1-9

 ىل إبدائه.األسباب الداعية إإىل  ينبغي أن يشري التحفو قدر اإلمكان  

. بتعليااال حتفظا ااااأي حكااام يلااازم الااادول  تتضااامن اتفاقيتاااا فييناااا الو 
علااى األسااباب الاايت  لاادول األخاارىماان اط ااالع ا ال باادومااع ذلااك، 

استند إليها صاحب التحفو يف صوغه حاىت يتسا، هلاا البال، مان 
 هااسااتعداد وماان جهااة أخاارى، يف ماادى ،الااتحفو جهااة، يف صااحة

وار احلا أن  املمارساة أيضااً ني تبا  إىل ذلاك، وابإلضافة. يهعل ةافقمو لل
بغاارض حماادد مااع صاااحب الااتحفو  أحيااان كثااريةيف يباادأ  التحفظااي

تربره مان وجهاة نظار توضيا مع، التحفو وفهم األسباب اليت  هو
 .(111)صاحبه

بشاأن تعليال  10-6-2املبادأ التاوجيهي  يشكلوابملثل،  -59
 دون التحفظاي احلاوار ان حسن سريلضم اً هام االعتاضات عنصراً 

 :واملنظمات لدوللملزم قانون كم حب يتعلق األمر أن
 (112)التعليل 2-6-10

 ينبغي أن يشري االعتاض قدر اإلمكان إىل األسباب الداعية إىل إبدائه. 

__________ 
 أعاله. 11انظر الفقرة  (109)
،  2008  حولياة ر  هي، انظا لالطالع على التعليق على هاذا املبادأ التاوجي  ( 110) 

 . 2-اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل السادس، الفرع جيم 
انظااار خصوصااااً موقاااف اهليئاااات املنشاااأة نوجاااب الصاااكوك الدولياااة  (111)

أعااااله( والتوصااايات الااايت  42املتعلقاااة حبقاااوق اإلنساااان يف هاااذا الشاااأن )الفقااارة 
قاارة يما الف)وال ساا  أعاااله 43املشااار إليهااا يف الفقاارة  2006اعت ماادت يف عااام 

 ((.أالفرعية )
،  2008حولياة    انظار   ، هاذا املبادأ التاوجيهي التعليق على  لالطالع على   ( 112) 

 . 2-اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل السادس، الفرع جيم 
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علااى أن ينااتج  علااى الاارغم ماان أن االعااتاض غااري املعلاال قااادر متاماااً 
فتقاره يينا، فإنه ابعليه نقتضى اتفاقييت فاألثر القانون الذي يتتب  

. فبادون (113)يف احلاوار التحفظاي للتعليل يفقد أثره ابعتبااره عنصاراً 
تعليل، يصعب على صاحب التحفو والادول املتعاقادة واملنظماات 
املتعاقااادة األخااارى أو علاااى القاضاااي الاااذي يتعاااني علياااه أن يبااال يف 

قااااوم باااه صاااااحب ساااألة الاااتحفو أن يسااااتفيد مااان التقياااايم الاااذي يم
معرفااة مااا إذا كااان صاااحب االعااتاض  اً ويسااتحيل عملياا االعااتاض. 

ملوضوع املعاهدة وغرضها أو ما إذا كان يعتربه  يعترب التحفو منافياً 
ز االعاتاض صاااحب جمارد حتفاو غااري مالئام. وبادون تعلياال، ال  ف ا 

 .(114)التحفو على سحبه أو تعديله
قاااة ة أوضاااا العالبصاااور  3-5-4 املبااادأ التاااوجيهيويباااني  -60

للتحفظاات، مان جهاة، واحلاوار التحفظاي، مان  ظام القانونبني الن
 رى:جهة أخ

  (115)ردود الفعل على التحفو غري الصحيا  4-5-3

توقااااف بفااااالن الااااتحفو غااااري الصااااحيا علااااى مااااا تبديااااه دولااااة يال  -1 
 اعتاض أو قبول.منظمة متعاقدة من  متعاقدة أو

  تارى أن هاذاولياة، الايتو املنظماة الدعلاى الدولاة أ ينبغيومع ذلك  -2 
نه يف أقاارب وقاال ممكاان، الااتحفو غااري صااحيا، أن تصااوغ اعتاضاااً معل ااالً بشااأ

 مناسباً. إذا اعتربت ذلك

، يف حاد ذاتاه، ياتم تناولاهورغم أن االعتاض على حتفو صحيا مل 
عليه أي أثر قانون ملموس، فإنه يقوم  يرتب نظام فيينا الذي مليف  

قواعااااد فيينااااا إطااااار إعمااااال  ايفااااة ال يسااااتهان فيهااااا يفمااااع ذلااااك بو 
 ، ويظل هبذه الصفة عنصراً ما سيما يف إطار تقييم صحة حتفو وال

يف احلاااوار التحفظاااي. وال يتعاااني علاااى الااادول أن حتجااام عااان إباااداء 
إليهاا؛  انتتفرقا  من هذا القبيال جملارد أن اتفااقييت فييناا ال اعتاضات

 ية مع ذلك.فهذه االعتاضات ال ختلو من أم
الااااااذي  3-5-2جيهي املبااااادأ التاااااو  ، ميكااااان إيااااارادوأخااااارياً  -61

 احلوار التحفظي: غاية وافياً  يلخص، يف حد ذاته، تلخيصاً 

__________ 
سااااااااااايما الفقااااااااااارة  أعااااااااااااله، وال 43و 42الفقااااااااااارتني  انظاااااااااار أيضااااااااااااً  (113)

 .43 املعروضة يف الفقرة ة)ب( من التوصي الفرعية
 واملعارضااااة)تعلياااال املوافقااااة  6-9-2املباااادأ التااااوجيهي  أيضاااااً ر انظاااا  (114)

، اجمللااااااد الثاااااان )اجلاااااازء الثااااااان(، الفصاااااال 2009حوليااااااة  ،وإعاااااادة التكييااااااف(
 .1-اخلامس، الفرع جيم

انظاااااااار  ،هااااااااذا املباااااااادأ التااااااااوجيهي التعليااااااااق علااااااااىلالطااااااااالع علااااااااى  (115)
 .2-ع جيمع، الفر ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل الراب2010 حولية

 (116)االستعراض الدوري جلدوى التحفظات  2-5-3

حتفظااااااً أو عااااادة ينبغااااي للااااادول أو املنظمااااات الدولياااااة الااااايت أباااادت  -1 
ي هلااااا وأن تتااااوخى سااااحب حتفظااااات علااااى معاهاااادة أن تقااااوم ابسااااتعراض دور 

 مل تعد تفي ابلغرض الذي أ بديل من أجله.تحفظات اليت ال

ويف هااااذا االسااااتعراض، ينبغااااي أن تااااويل الاااادول واملنظمااااات الدوليااااة  -2 
عناية خاصاة للحفااع علاى ساالمة املعاهادات املتعاددة األطاراف وأن تتحقاق، 

ضوء قانوهناا االقتضاء، من جدوى اإلبقاء على التحفظات، وال سيما يف عند 
 طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات. لتفورات اليتالداخلي وا

وملااااا كااااان األماااار كااااذلك، فااااإن املقاااارر اخلاااااه ال ياااارى أن  -62
تسعى اللجنة إىل إقامة نظاام قاانون خااه ابحلاوار التحفظاي حاىت 

غاري ملازم مان قبيال دليال املمارساة. فكال ولو يف إطار صك قاانون 
رة ابلاوفتتسام رساة مماهاي و  - ة يف هاذا اجملاالحماولة لتنميط املمارسا 

لااان تباااوء ابلفشااال فحساااب، بااال إن  - لكااان يفبعهاااا التناااافر الباااال 
. ولاااايس ماااان سااااتتأثر ساااالباً  مرونااااة طرائااااق احلااااوار التحفظااااي نفسااااها

اد املستصااوب تفضاايل شااكل ماان احلااوار علااى شااكل آخاار أو إيصاا 
البااااب أماااام ممارساااات جديااادة قاااد تنشاااأ علاااى مااار السااانني وتفضاااي 

فيينااااا. وحااااري ابللجنااااة أن  إلعمااااال قواعاااادنتااااائج مؤاتيااااة   إىليضاااااً أ
 جع كل شكل من أشكال احلوار التحفظي.تش
 تساام باه حتديااداً يمان املازااي الكااربى للحاوار التحفظااي ماا و  -63

ى قاااارارات يتعلااااق األماااار ابلتااااأثري علاااا  ماااان طااااابع عملااااي للغايااااة. إذ
ومااان مث، وإجاااراءات الفااااعلني يف جماااال التحفظاااات دون إجباااارهم. 

مااان االنغاااالق يف قواعاااد  سااتفيد شااايئاً احلاااوار لااان ت فااإن ممارساااة هاااذا
 إجرائية تنال من فعاليته بتكبيل وترية سريه.

توصااية الاادول واملنظمااات الدوليااة  ومااع ذلااك، ماان املفيااد -64
ل أنواع احلوار مع صاحب جتري، قدر املستفاع، كتكتفي  ن   ال  

وأن واألطااراف املعنياة، باال  الاتحفو، وبصافة أعاام، ماع كافااة الفرقااء
وتساااعى إىل اتبااااع مبااااد  أساساااية معيناااة  اتا املمارسااا تعتماااد بعااا 

تشاااااكل عناصااااار تضااااافي الفائااااادة والفعالياااااة علاااااى احلاااااوار، دون أن 
نظااام فيينااا. وهلااذه الغايااة، إطااار تشااكل التزامااات قانونيااة تناادرج يف 

حاىت  -ه املقرر اخلااه علاى اللجناة أال تضاع مبااد  توجيهياة يقت 
يت ساااابق للجنااااة أن قبياااال تلااااك الاااا  ن كاناااال جماااارد توصاااايات )ماااانوإ

شااااملة بشااااأن  اسااااتنتاجات بااال أن تعتمااااد توصاااية أو - اعتماااد ا(
 احلوار التحفظي.

املشااااروع الااااذي يقتحااااه املقاااارر اخلاااااه  ويسااااتلهم جزئياااااً  -65
يف  ةتماااادعتوصاااايات املالا التقرياااار ماااان هااااذ 68والااااوارد يف الفقاااارة 

اهااادات علاااى املععاااين ابلتحفظاااات لفرياااق العامااال املل 2006 عاااام
__________ 
انظاااااااار  ،هااااااااذا املباااااااادأ التااااااااوجيهيالتعليااااااااق علااااااااى لالطااااااااالع علااااااااى  (116)

 .89-88، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ه 2003 حولية
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املنشأة نوجب  اهليئاتمارسة  املتعلق نظر يف التقرير  ف ابلنواملكل
بغيااة مراعاااة  اإايهاا  قااوق اإلنسااان، مسااتكمالً حلالصااكوك الدوليااة 

رسااااة األشااااكال األخاااارى للحااااوار التحفظااااي الاااايت د جردهااااا يف مما
معاااني مااان احلاااوار بشاااكل  يتعلاااقالااادول. ولااائن كاااان هاااذا الصاااك 

أن تساااري ماااع ذلاااك   يضاااعها ميكااان  الااايتتحفظاااي، فاااإن املباااادال
طااار الااذي  ااري فيااه علااى جممااوع الظاااهرة بصاارف النظاار عاان اإل

 احلوار. هذا
غااااري أن هااااذه التوصاااايات الاااايت ترمااااي إىل جعاااال احلااااوار  -66

يف إطاااار النظااار يف التقاااارير الدورياااة  واجلااااري املتعلاااق ابلتحفظاااات
ري ول احلااااوار التحفظااااي اجلاااااأكثاااار فعاليااااة وشاااافافية، تتنااااا حااااواراً 

جتريااه  الااذياحلااوار  ةكلا شاا علااى  -صاااحب الااتحفو  مباشاارة مااع
املنشأة نوجب الصكوك املتعلقة حبقاوق اإلنساان، لكنهاا اهليئات 

شاااأ باااني ال تغفاااي املمارساااات، الغنياااة للغاياااة، واملتعلقاااة ناااا قاااد ين
الااادول املتعاقااادة واملنظماااات املتعاقااادة األخااارى مااان تباااادل لااا راء 

التحفظاااات املثااارية ى لااا عردود الفعااال تعااااون وتنسااايق بغياااة جعااال و 
فإنه من املالئام اساتكمال وفعالية. ولذا  لنشكال أكثر انسجاماً 

لتشااجيع الاادول واملنظمااات الدوليااة علااى اللجااوء  تلااك التوصاايات
 إىل هذه املمارسات.

ويقااااته املقااااارر اخلاااااه، إضاااااافة إىل ذلااااك، أن تااااادرج يف  -67
ماااااان احلااااااوار  االسااااااتنتاجات عناصاااااار أخاااااارى مشااااااروع التوصااااااية أو

اإلشاااكالية  ملواجهاااة ط ااورت أصاااالً هاااي وإن كانااال قاااد لتحفظااي، و ا
ة تنفااااارد هباااااا التحفظاااااات علاااااى يربت عااااان خفاااااأ إشاااااكالالااااايت اعت ااااا 

يتعلق مفيدة ووجيهة فيما ، فهي عناصر معاهدات حقوق اإلنسان
ابلفئاااااات األخااااارى ماااااان التحفظاااااات علاااااى كافااااااة أناااااواع الصااااااكوك 

ؤمتر العاااااملي املاااا  نااااداءلنساااابة لاب ذا هااااو احلااااال، مااااثاًل،هاااا و التعاهدياااة. 
الااذي شااجع الاادول علااى اسااتخدام  1993حلقااوق اإلنسااان لعااام 
 .(117)ومعلالً  معقوالً  التحفظات استخداماً 

 هلااااااذه املالحظااااااات، ميكاااااان أن يكااااااون مشااااااروع واعتباااااااراً  -68
دعى اللجنااااة إىل اعتمادهااااا علااااى التوصااااية أو االسااااتنتاجات الاااايت ت اااا 

 تايل:الشكل ال
ناااة القاااانون الااادويل بشاااأن اساااتنتاجات جلمشاااروع توصاااية أو ”

 ار التحفظياحلو 
  الدويل، القانون جلنة إن” 
إىل األحكااااااااام املتعلقااااااااة ابلتحفظااااااااات علااااااااى  إذ تشااااااااري” 

املعاهاادات الااواردة يف اتفاقيااة فيينااا لقااانون املعاهاادات واتفاقيااة 
أو فيماا فيينا لقانون املعاهدات باني الادول واملنظماات الدولياة 

 لدولية، بني املنظمات ا

__________ 
 أعاله. 41 انظر الفقرة (117)

ضاارورة صااون سااالمة املعاهاادات ذ تضااع يف اعتبارهااا إو ” 
بع العاااملي للمعاهاادات الاايت املتعااددة األطااراف مااع ضاامان الفااا
 يتوخى هلا أن تتسم هبذا الفابع،

 الااااايت املعاهااااادات علاااااى التحفظاااااات بفائااااادة تسااااالم وإذ” 
 ساايما الو  املعاهادات قااانون يفرضاها الاايت احلادود ضاامن تصااغ
 الكبااري للعاادد قلقهااا عاان وتعاارب ا،فييناا  فاااقييتتا ماان 19 املااادة
 الشروط، هلذه منافية أهنا يبدو اليت التحفظات من

الصاااعوابت الاااايت تالقيهاااا الااادول واملنظمااااات  وإذ تااادرك” 
 الدولية يف تقييم صحة التحفظات،

  الاتحفو   صااحب   ماع   العملاي   احلاوار   بفائدة  منها  واقتناعاً ”  
 ، فظات التح   جمال   يف   املعنية   اجلهات   كافة   بني   والتعاون 

ابجلهاااود الااايت باااذلل يف السااانوات األخااارية،  وإذ ترحاااب” 
وال سيما يف إطار هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ويف إطار 

 بعا املنظمات اإلقليمية،

 يف ترغااب الاايت الدوليااة واملنظمااات الاادول حتاا  -1” 
 ضاااوعملو  منافياااة تكاااون أال علاااى احلاااره علاااى حتفظاااات صاااوغ
 نفاقهااا، حتديااد تااوخي وعلااى هبااا، تتعلااق الاايت املعاهاادة وغاارض

 واستعراضاااها اإلمكاااان، قااادر وحماااددة دقيقاااة بفريقاااة وصاااوغها
  االقتضاء؛ عند سحبها بغرض دورايً 

الااااادول واملنظماااااات الدولياااااة  ن تباااااني، توصاااااي  -2” 
بقاادر اإلمكااان، عنااد صااوغها لااتحفو ماان التحفظااات طبيعااة  

و ضاارورايً، اب الاايت جتعال هااذا الاتحفالاتحفو ونفاقااه، واألساب
هاااااذا الاااااتحفو علاااااى أداء صااااااحب الاااااتحفو اللتزاماتاااااه آاثر و 

التعاهدية النامجة عن الصاك املعاين، وماا إذا كاان يتاوخى احلاد 
تعديله أو ساحبه اساتناداً إىل جادول  من آاثر هذا التحفو أو

 زمين وطرائق حمددة؛

لياال  الاادول واملنظمااات الدوليااة بتعتوصااي أيضاااً  -3” 
 فو؛تحلل كل تعديل أو سحب

ىل أن الدول واملنظمات الدولياة وهيئاات إ ريشت -4” 
الرصد ميكنها أن تعرب عان شاواغلها بشاأن حتفاو ماا، وتؤكاد 

الاااتحفو مااان جاناااب   فائاادة ردود الفعااال هاااذه يف تقيااايم صاااحة
 كافة الفرقاء؛

الاااااادول واملنظمااااااات الدوليااااااة وهيئااااااات  تشااااااجع -5” 
تند الاتحفو األساباب الايت تسا الرصد على أن تفسر لصاحب 

بشاااأن الاااتحفو، وأن تفلاااب، عناااد االقتضااااء،  اغلهاإليهاااا شاااو 
 تراه مفيداً من التوضيحات؛ ما
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الاااااادول واملنظمااااااات الدوليااااااة، وكااااااذلك  توصااااااي -6” 
هيئاااات الرصاااد،  ن تفالاااب، حسااابما تاااراه مفياااداً، ابلساااحب 
التام للتحفو أو رعادة النظر يف ضرورة التحفو أو ابلتقليص 

اجلزئاااي، و ن طرياااق الساااحب  تااادر ي لنفااااق الاااتحفو عااانال
تشاااجع الااادول واملنظماااات الدولياااة صااااحبة التحفظاااات علاااى 

 القيام بذلك؛
الاااااادول واملنظمااااااات الدوليااااااة علااااااى أن  جعتشاااااا  -7” 

تتلقااى ر ااااب شااواغل وردود فعااال الاادول واملنظماااات الدولياااة 
األخرى وهيئات الرصد وأن تستجيب هلا وتراعيها على النحو 

لنظاااار يف الااااتحفو بغاااارض إعااااادة االواجااااب، بقاااادر اإلمكااااان، 
 سحبه؛ تعديله أو أو

كافااااة الاااادول واملنظمااااات الدوليااااة، وكااااذلك    تاااادعو  -8”  
يئاااات الرصاااد، إىل التعااااون الوثياااق قااادر اإلمكاااان بغااارض تباااادل  ه 

 اآلراء بشأن التحفظات اخلالفية وتنسيق التدابري املزمع اختاذها؛ 

ة، واملنظماااااات الدوليااااا أن تباشااااار الااااادول  ترجاااااو -9” 
صاااااااااد، هاااااااااذا احلاااااااااوار وتاااااااااديره بفريقاااااااااة لك هيئاااااااااات الر وكاااااااااذ
 .“وشفافة عملية

 الثان  الفصل

 تسوية املنازعات يف جمال التحفظات
 أي 1986و 1969ال تتضاااااامن اتفاقيتااااااا فيينااااااا لعااااااامي  -69

 ابهبمامن  4. وال ينص الفرع (118)حكم عام عن تسوية املنازعات
بفالن ق باااا عااااه فيمااااا يتعلاااا لواجااااب اتبا”اإلجااااراء اعلااااى إال اخلااااامس 

. (119)“ائهاااا أو االنساااحاب منهاااا أو تعلياااق نفاذهااااإهنعاهااادة أو امل
وال تنفبق هذه األحكام على املنازعات املتعلقة بصحة التحفظات 

لتساوية  “القاانون العاام”اثرها. وابلتايل، فإهنا ختضع ألحكام ر وأ
للجااوء ابد  املنازعااات، ويتعااني علااى األطااراف أن تلااتمس حلهااا اب

ماااان ميثاااااق  33 املااااادة ل املااااذكورة يفإحاااادى الوسااااائ ذي باااادء إىل
 األمم املتحدة.

ومع ذلك، يظال الساؤال املفاروه يف ضاوء تاواتر املشااكل  -70
الاايت تواجههااا الاادول )واملنظمااات الدوليااة بدرجااة أقاال( فيمااا يتعلااق 
ابلتحفظااات والفااابع املعقااد لاابعا هااذه املشاااكل، هااو مااا إذا كااان 

اعهاا لتسااوية أو ميكاان اتب ة الاايت ينبغايملناساب النظاار يف الفريقا مان ا
__________ 
(118) Dupuy, “Codification et règlement des différends: Les débats 

de Vienne sur les procédures de règlement”; Rosenne, “The settlement 

of treaty disputes under the Vienna Convention”; Hayashi, “The dispute 

settlement clause of the 1986 Vienna Convention on the Law of 

Treaties”; and Ruiz Fabri, “Article 66” حكام حمكماة العادل أيضااً ؛ وانظار
يف قضاااية تصاااه واملقبوليااة أن االخبشااا  2006شااباط/فرباير  3الدوليااة املااؤرخ 

 Armed activities on the territory of، الكونغاو إقلايم يف املسالحة األنشافة

the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo 

v. Rwanda), I.C.J. Reports 2006, paras. 120-125. 
اليت تارد بصايغة فتلفاة يف    -  66ة  ا املاد . أم 65هذا هو عنوان املادة   ( 119) 

االتفاااقيتني ماان أجاال مراعاااة اسااتحالة جلااوء املنظمااات الدوليااة إىل حمكمااة العاادل  
فتتعلاااق ابإلجاااراءات اإللزامياااة للتساااوية القضاااائية أو التحكيمياااة )فيماااا    -الدولياااة  

قتاااني  املتعل   64املاااادة  أو    53ادة  يتعلاااق ابملنازعاااات املتعلقاااة بتفبياااق أو تفساااري املااا 
اآلماارة( ورجااراءات التوفيااق )فيمااا يتعلااق ابملنازعااات املتصاالة بغااري ذلااك  لقواعااد  اب 

انسااااحاب أحااااد   أو تعليااااق تفبيقهااااا أو   إهنائهااااا ماااان أسااااباب بفااااالن املعاهاااادة أو  
 مرفق االتفاقية بشأن إجراءات التوفيق.   أطرافها(. وانظر أيضاً 

اختالفاااااات وجهاااااات النظااااار الااااايت تنشاااااأ باااااني الااااادول )واملنظماااااات 
(. وابلنظر إىل املبدأ الرضائي أدانه الدولية( املعنية )انظر الفرع ألف

الرئيسااااي الااااذي يسااااود يف هااااذا اجملااااال والاااادور الااااذي تعتاااازم الاااادول 
 قدر أن تتسم  كربدد، ينبغي هلذه اآللية االحتفاع به يف هذا الص

ن املرونااة والبساااطة وأن تنفاوي أكثاار علااى تقاادمي املساااعدة ممكان ماا 
ماان إاتحااة وساايلة إضااافية لتسااويتها )انظاار  يف حاال املنازعااات باادالً 

(. وقد يكون االعتماد النهائي لدليل املمارسة فرصة أدانه  الفرع ابء
ول واملنظمااااات الدوليااااة، لتوجيااااه توصاااايات يف هااااذا الصاااادد إىل الااااد

 .(120)طريق اجلمعية العامة مباشرة أو عنسواء بفريقة 
 معطيات املشكلة  -ألف

 هاصحيا أنه مان غاري املاألوف أن تصادر اللجناة مشااريع -71
يف رأي املقااااارر  ،أحكااااام لتساااااوية املنازعااااات، وأن ذلااااك مرفقاااااً هبااااا

 وقاد يتعاذر التوفياق بيناه ،(121)اخلاه، هناج غاري مستصاوب عمومااً 
معينااة  ارساة، بيااد أن هنااك أساباابً م لادليل املموباني الفاابع غاري امللااز 

يبااادو أهناااا تاااربر إجاااراء اساااتثناء يف هاااذا الصااادد، شاااريفة أن يقتصااار 
 األمر على جمرد آلية مرنة واختيارية.

__________ 
 فيما يتعلق هبذه النقفة. أدانه 100انظر الفقرة  (120)
اخلاه يف تقريره الثان عن التحفظات على املعاهدات  املقرر أشار (121)

نظاام لتساوية املنازعاات ]يف ساياق مشااريع  ]بشاأن[التاداول ”إىل أنه يارى أن 
املااواد الااايت تضاااعها اللجناااة[  اااول االنتبااااه عااان املوضاااوع املااادروس بذاتاااه، ويثاااري 

باادو لااه ولااة. ويز أعمااال اللجنااة ضاامن مهاال معقخالفااات عقيمااة، ويعرقاال إنااا
ابللجنااة أن تشاارع يف صااوغ مشاااريع مااواد ذات نفاااق عااام  أحاارىأنااه ساايكون 

]اتفاقيااااااات ، إىل جمماااااال ميكاااااان ضاااااامها، يف شااااااكل بروتوكااااااول اختياااااااري مااااااثالً 
 A/CN.4/477 ، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقاة1996 حولياةالتدوين[“ )

 (.47، الفقرة 65، ه Add.1و
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 عيوب إنشاء آلية صارمة للتسوية اإللزامية للمنازعات  -1
عن أحكام  ؤخراً صدر ا األمانة العامة ميتبني من مذكرة أ -72

أن ممارساااااة اللجناااااة فيماااااا يتعلاااااق بتضااااامني  (122)ملنازعااااااتتساااااوية ا
مشاريع موادها مقتحات تتعلق بتسوية املنازعات اليت قد تنشأ عن 

. وياارى املقاارر اخلاااه أن السااؤال (123)تفبيقهااا ممارسااة غااري متسااقة
إذا  يتمثاال يف مااا ، فالسااؤال ال ابلصاايغة املالئماة غاري مفااروه عموماااً 

  د توضااع مسااتقبالً أي اتفاقيااة قاا األحكااام يف اج مثاال هااذه كااان إدر 
مااا إذا كااان ماان اختصاااه اللجنااة أن باال فيباازايدة فعاليتهااا،  كفاايالً 

ت ع،، لدى وضع كل مشروع من مشاريع موادها، ببح  األحكام 
؛ وماااان الواضااااا أن (124)املشااااروع ااخلتامياااة الاااايت ميكاااان إرفاقهااااا هبااااذ

عا، طاار عملياة التادوين ابمله األحكاام ال ينادرج يف إوضع مثال هاذ
لكلمااااة، وإذا كاناااال املمارسااااة املتعلقااااة ابلتسااااوية الساااالمية الاااادقيق ل

زعااات تسااهم بااال شااك يف التفااوير التاادر ي للقااانون الاادويل، للمنا
لاايس ماان الواضااا كيااف ميكاان إلدراج تلااك األحكااام يف مشاااريع ف

على ذلك، جتدر اإلشارة  اللجنة أن يسهم يف هذا املسعى. وعالوة
، مل ت قااار ومل تتاااابع مقتحاااات كقاعااادة عاماااة  إىل أن اجلمعياااة العاماااة،

، عقاااااب مناقشاااااات عاااااادة تلاااااك األخااااارية أدرجااااال عنااااادمااللجناااااة 
تتعلااااق ابلتسااااوية يف املشاااااريع  تكااااون طويلااااة ومتكااااررة، أحكاماااااً  مااااا

 .(125)املعتمدة يف القراءة األوىل أو الثانية
إدراج  ابعتاضااات حمااددة ضااد يضاااً أي سااتظهر وميكاان أن  -73

 ت يف وثيقااة ماان قبياال دلياال املمارسااةوية املنازعااابتساا أحكااام تتعلااق 
. ويبادو للوهلاة (126)الذي تقرر من البداية أال يكاون لاه طاابع ملازم

ثاال هااذا الصااك أحكااام تتعلااق ن أن ت رفااقاألوىل ماان ابب التناااقا 
ظماااات بتساااوية املنازعاااات: ذلاااك أناااه صاااك غاااري ملااازم للااادول واملن

د إليااه إل اااد تااايل االسااتناالنظريااة، وال ميكاان ابل الدوليااة ماان الناحيااة
 حل ملزم لدى نشوء منازعة بشأن تفبيقه.

صاااحيا أن ال شااايء ميكااان أن ميناااع الااادول أو املنظماااات  -74
الدوليااة ماان االلتاازام بشااكل انفاارادي، مااىت شاااءت، بتفبيااق أحكااام 

ساوية منازعاة معيناة دليل املمارسة، ساواء بصافة عاماة أو ألغاراض ت
إىل صاكوك غاري  ةاإلحالا أسالوب قاد أصابا و ال التحفظات. يف جم

__________ 
 .A/CN.4/623 ء األول(، الوثيقة )اجلز د الثان، اجملل2010حولية  (122)
تشاري ماذكرة األماناة العاماة إىل تساعة مشااريع أدرجال فيهاا اللجنااة  (123)

أو عاادة أحكااام بشااأن تسااوية املنازعااات واانيااة مشاااريع قااررت،  واحااداً  حكماااً 
بعد املناقشة، عدم تضمينها تلك األحكام؛ وي ضاف إىل ذلك عدد معني مان 

كرة والااايت يبااادو أن اللجناااة مل تفاااره هاااذه املساااألة يف املاااذ لاااواردة املشااااريع غاااري ا
صلية أو مشااريع يتعلق هبا )من قبيل مشاريع املواد املتعلقة ابلعالقات القن فيما

 املواد املتعلقة ابلبعثات اخلاصة(.
بصاااافة عامااااة، تاااادرج األحكااااام املتعلقااااة بتسااااوية املنازعااااات ضاااامن  (124)

 األحكام اخلتامية.
 . 44-16األمانة العامة املشار إليها، الفقرات مذكرة   فة عامة انظر بص  ( 125) 
،  210و   209، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(، ه  1995حولياااة  انظااار   ( 126) 

 الثال  من هذا التقرير.   الفصل أدانه   وانظر أيضاً ؛ 487و  484الفقراتن 

ملزمة مدرجة يف صلب صكوك ملزمة  ظاى الياوم بقادر معاني مان 
النجاه، سواء تعلق األمر نعايري إجرائية )من قبيل قواعد التحكايم 

أو  (127)(األونسيتال) للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
يم يف تحكاااا ال بشااااأنلتحكاااايم الدائمااااة القواعااااد االختياريااااة حملكمااااة ا

أو بقواعاااد موضاااوعية )انظااار  (128)دولتاااني( باااني القائماااةنازعاااات امل
توصايات فرقاة العمال املعنياة ابإلجاراءات املالياة املتعلقاة بغسال  مثالً 

أو متوياااااااااااال  (129)األمااااااااااااوال، سااااااااااااواء يف جمااااااااااااال غساااااااااااال األمااااااااااااوال
، قاااد جااااء اساااتجابة حلاجاااة معيناااةوإذا كاااان ذلاااك (. (130)اإلرهااااب

متاحة للدول واملنظمات يع األحوال، هذه اإلمكانيات، يف مج فإن
 ترغب يف اللجوء إليها وهلاا حرياة اساتخدامها ابالتفااق الدولية اليت

__________ 
  مااا تشااري إليهااا املعاهاادات الثنائيااة يف جمااال االسااتثمار. وهكااذا،   كثاارياً  ( 127) 

حتل والية حمكمة التحكيم    HICEE B.V. v. The Slovak Republicضية  ق ب  جيء 
املاربم باني    لالتفاق املتعلاق بتشاجيع االساتثمارات ويفايتهاا املتبادلاة  الدائمة تفبيقاً 

الذي  يل إىل قواعاد حتكايم  و واجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية،   هولندا 
 European Americanدة، قضاية  ثلاة عديا مجلاة أم ، يف  . وانظار أيضااً األونسايتال 

Investment Bank AG v. The Slovak Republic  أجاري التحكايم وفقااً   ، حيا  
نوجاااااب االتفااااااق املتعلاااااق بتشاااااجيع االساااااتثمارات    األونسااااايتال لقواعاااااد حتكااااايم  

 United)   ويفايتهاا املااربم باني النمسااا واجلمهورياة االحتاديااة التشايكية والساالوفاكية 

Nations, Treaty Series, vol. 1653, No. 28433, p.19 ) ً18املاادة    . وانظار أيضاا  
باااني حكومااااة اجلمهورياااة الفرنسااااية    2007آذار/ماااارس    6مااان االتفااااق املااااربم يف  

 وحكومة اإلمارات العربية املتحدة بشأن متحف أبو اي العاملي. 
وقاااااد اساااااتند إليهاااااا إىل حاااااد كباااااري اتفااااااق التحكااااايم باااااني بلجيكاااااا  (128)

 ميكااان االطاااالع عليهاااا) Iron Rhine Railwayبقضاااية  ا يتعلاااقفيمااا  ناااداوهول
(. كاااااذلك يساااااتند النظاااااام /www.pca-cpa.org: املوقاااااع الشااااابكي التاااااايل علاااااى

الااااداخلي للجااااان ترساااايم احلاااادود واملفالبااااات بااااني إريااااتاي وإثيوبيااااا إىل القواعااااد 
 االتفااقمن  7-5و 11-4االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة )انظر املادتني 

دميقراطيااة االحتادياااة حكومااة مجهورياااة إثيوبيااا الو بااني حكومااة دولاااة إريااتاي  املااربم
إلعاااادة تااااوطني األشااااخاه املشاااردين وإلعااااادة التأهياااال وبنااااء السااااالم يف كااااال 

 United Nations, Treaty) 2000كاانون األول/ديسامرب   12املاؤرخ البلدين و 

Series, vol. 2138, No. 37274, p.93)مان املعاهادة  16دة املاا اً نظار أيضا (. وا
ومة مجهورية انميبيا وحكومة مجهورية بني حك 2003املربمة يف آب/أغسفس 

 ([ Ai-|Ais/Richtersveld|]آي آيس/ريشااتزفلد ) جنااوب أفريقيااا بشااأن إنشاااء منتاازه  
 عرب احلدود.

االنضااامام بشاااأن اجلرمياااة ماااا قبااال عهاااد مااان  13املبااادأ  انظااار ماااثالً  (129)
ألعضاااااااء يف االحتاااااااد األورويب والاااااادول املرشااااااحة الاااااادول ام بااااااني املنظمااااااة املاااااارب 

م إليااه ماان أورواب الوساافى وأورواب الشاارقية وقااربه، واألماار التااوجيهي لالنضااما
2007/64/EC  تشاااااااااااارين  13الصااااااااااااادر عاااااااااااان الربملااااااااااااان األورويب واجمللااااااااااااس يف
الاذي يعادل و بشاأن خادمات الادفع يف الساوق الداخلياة  2007الثان/نوفمرب 

 EC/2006/48و EC/2005/60و EC/2002/65و EC/97/7يهيااااااااااة ر التوجاألواماااااااااا 
 ,EC  (Official Journal of the European Union/97/5ويلغي األمر التوجيهي  

L 319, 5 December 2007, pp. 1-36.) 
الصاااادر عااان الربملاااان األورويب  EC/2005/60انظااار األمااار التاااوجيهي  (130)

نناااع اساااتخدام النظاااام  املتعلاااقو  2005 تشااارين األول/أكتاااوبر 26واجمللاااس يف 
 ibid., L 309, 25 Novemberراض غسال األماوال ومتويال اإلرهااب )املاايل ألغا 

2005, pp. 15-36.) 



والستني  الثالثة الدورة واثئق   26 

 

 

فيمااا بينهااا عنااد االقتضاااء. أمااا إدراجهااا صااراحة يف دلياال املمارسااة 
 يف مرفق له، فال ينفوي على فائدة ت ذكر. أو

، فاإن مفهاوم اآللياة وعالوة على ذلك وبصورة عاماة جاداً  -75
األطراف املتنازعة  نيني احملتملني للعبارة: أي أن تكونابملع  -لزمة  امل

ملزمة ابللجوء إليها، أو أن تكون لدى هذه اآللياة إمكانياة اعتمااد 
عاان نظااام  “بعيااداً ”يباادو ألول وهلااة  -لألطااراف  حاال ملاازم قااانوانً 

عظام الادول ما اعت مد يف فيينا وكماا تفساره مالتحفظات ذاته، حسب
ية للتحفظاااات هاااي لوايفاااة األساسااا ولااائن كانااال ا .علاااى أياااة حاااال

التوفياااااااق باااااااني مقتضااااااايات عاملياااااااة االتفاقياااااااات املفتوحاااااااة وساااااااالمة 
مضاموهنا، فماان الواضاا أن الاادول تعتازم االحتفاااع بقادر كبااري ماان 

ن باادا باال وحااىت، وإ ،التحفظااات جااوازالساالفة التقديريااة يف تقياايم 
كااااان أء الااااتحفو، سااااوايااااد آاثر حتديف  ،ذلااااك أكثاااار إاثرة للجاااادل

-4] 2-5-4. وتشاكل مناقشاة املبادأ التاوجيهي (131)أم ال جائزاً 
[ )وضاااااااع صااااااااحب الاااااااتحفو غاااااااري الصاااااااحيا ابلنسااااااابة إىل 5-3

يف إطااااار اللجنااااة السادسااااة خااااالل الاااادورة اخلامسااااة  (132)املعاهاااادة(
ل خااااه علاااى نفاااور بشاااك صاااارخاً  والساااتني للجمعياااة العاماااة مثااااالً 

__________ 
 ( 23) انظار الفقارة    ، تفور االعتاضات ذات األثر املتوساط   لالطالع على  ( 131) 

)تعريااااااف االعتاضااااااات علااااااى  1-6-2ماااااان التعليااااااق علااااااى املباااااادأ التااااااوجيهي 
؛ واملباااادأ 96الثااااان )اجلاااازء الثااااان(، ه  اجمللااااد ،2005 ةحولياااا  ،(التحفظااااات
حوليااااة ، عليااااه تعليااااقال)جااااواز االعااااتاض علااااى حتفااااو( و  2-4-3التااااوجيهي 

؛ واملبااادأ 2-اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(، الفصااال الراباااع، الفااارع جااايم ،2010
[ )أثاااار االعااااتاض يف أحكااااام غااااري تلااااك الاااايت 7-3-4] 6-3-4التااااوجيهي 

بشااااكل خاااااه، انظاااار، و  ؛املرجااااع نفساااه عليااااه، تعلياااقلاحفو( و هبااااا الااااتيتعلاااق 
اجمللاااااد الثاااااان )اجلااااازء  ،2005 حولياااااة“، األقصاااااى”االعتاضااااات ذات األثااااار 

 1-6-2( مااان التعلياااق علاااى املبااادأ التاااوجيهي 22)الفقااارة ، 96الثاااان(، ه 
 [ 5-3-4]   4-3-4)تعريف االعتاضات على التحفظات(؛ واملبادأ التاوجيهي  

احب الاتحفو وصااحب االعاتاض ذي األثار ة باني صا املعاهادء نفاذ )عدم بد
اجمللااد الثااان )اجلاازء الثااان(، الفصاال  ،2010 حوليااةه، علياا  تعليااقالاألقصااى( و 

فاااااااوق ”. وفيماااااااا يتعلاااااااق ابالعتاضاااااااات ذات األثااااااار 2-الراباااااااع، الفااااااارع جااااااايم
 1-6-2( ماااان التعلياااق علااااى املباااادأ التااااوجيهي 24)انظاااار الفقاااارة  “،األقصاااى
اجمللااد الثااان )اجلاازء  ،2005 حوليااةظااات(، ى التحفاضااات علاا االعت  )تعريااف

[ )حااااااق صاااااااحب 8-3-4] 7-3-4؛ واملباااااادأ التااااااوجيهي 96الثااااااان(، ه 
الااااتحفو الصااااحيا يف عاااادم إلزامااااه ابالمتثااااال للمعاهاااادة دون االسااااتفادة ماااان 

اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(، الفصااال  ،2010 حولياااة، التعلياااق علياااهحتفظاااه( و 
 1-5-4( مان التعلياق علاى املبادأ التاوجيهي  23) والفقارة ؛ 2-جيم الفرع  الرابع، 

 (5)إىل  (3)والفقااااارات  ؛املرجاااااع نفساااااه (،)بفاااااالن الاااااتحفو غاااااري الصاااااحيا
[ )وضااااااع 3-5-4] 2-5-4ماااااان التعليااااااق علااااااى املباااااادأ التااااااوجيهي  (49)و

 املرجع نفسه. ،ىل املعاهدة(صاحب التحفو غري الصحيا ابلنسبة إ
( الااااواردة بااااني أقااااواس بعااااا احلاااااالت يف اوين)والعناااا  حتياااال األرقااااام (132)

معقوفة إىل أرقام وعناوين املباد  التوجيهية الايت اعتمادها الفرياق العامال املعاين 
ابلتحفظاااات علاااى املعاهااادات خاااالل اجلااازء األول مااان الااادورة الثالثاااة والساااتني 

 2-5-4املبدأ التوجيهي على تعليق الطالع على . ولال2011يف عام  للجنة
اجمللاد الثاان )اجلازء الثاان(، الفصال الراباع،  ،2010 حولياة، انظر [4-5-3]

 .2-الفرع جيم

حيا ج حتفااو غااري صاا ماان تقباال إمكانيااة أن ينااتالعديااد ماان الاادول 
 - (133)ومثاااااااري للجااااااادل -موضاااااااوعية ابسااااااام مفهاااااااوم جاماااااااد  آاثراً 
 .(134)وهو املفهوم الرضائي أال
وإضاااااااافة إىل ذلاااااااك، ال باااااااد مااااااان االعاااااااتاف  ن قاااااااانون  -76

التحفظاااات، شاااأنه يف ذلاااك شاااأن قاااانون املعاهااادات ككااال، يتاااأثر 
دون هيئااات لرصااد ، وال شااك أنااه ماان (135)ابملباادأ الرضااائيبشاادة 

نازعااااااااااات لااااااااااديها املتسااااااااااوية ل هيئااااااااااات وأ (136)عاهاااااااااادةملافبيااااااااااق ت
، يكااون علااى كاال دولااة (137)التحفظااات جااوازاالختصاااه لتقياايم 
نااا يف ذلااك صاااحب الااتحفو أو االعااتاض  -)أو منظمااة دوليااة( 

لقااانون ملباادأ جااد عااام ماان مباااد  ا م، وفقاااً أن تقااي   -علااى الااتحفو 
. ة نظرهامن وجه إىل حد ما( ،رهالتحفو )وآاث جواز، (138)الدويل
وقااد يكااون هبااذا النظاام التفاااعلي ) ماان الادول متمسااكاً  ل عااددويظا 
نظااام ”، لكنااه يف رأي املقاارر اخلاااه ال يتعااارض مااع مؤساافاً  ذلااك
 للتحفظات(. “فيينا
__________ 
املرجاااااااااع نفساااااااااه، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة انظااااااااار  (133)

A/CN.4/624 وAdd.1-2. 
اخلامساااة والساااتون، اللجنااااة  الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة   ( 134) 

 (، A/C.6/65/SR.20)   20لسااة  (، واجل A/C.6/65/SR.19)   19، اجللسااة  السادسااة 
(. وصااحيا أنااه يف مقاباال ذلااك، أعلاان عاادد A/C.6/65/SR.21) 21واجللسااة 

 مماثل من الوفود  ييده التباع هنج أكثر موضوعية.
اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل الراباع، الفارع   ، 2010 حولية انظر  ( 135) 

[  2-6-2]   3-6-2تاااوجيهي  بااادأ ال مااان التعلياااق علاااى امل   ( 8) الفقااارة  ،  2-جااايم 
ماااان    ( 2) والفقاااارة    ، [ احلااااق يف صااااوغ االعتاضااااات ]   ( )حريااااة صااااوغ االعتاضااااات 

  ، )أثااااار االعاااااتاض علاااااى حتفاااااو صاااااحيا(   3-4التعلياااااق علاااااى املبااااادأ التاااااوجيهي  
[ )التفبياااااق  6-1-5]   7-1-5علياااااق علاااااى املبااااادأ التاااااوجيهي  مااااان الت   ( 3)  والفقااااارة 

 املتعلقة  زء من اإلقليم(. خلالفة حالة ا   اإلقليمي للتحفظات على الدولة اخللف يف 
)اختصاااه    1-2-3يف حاادود اختصاصااا ا، انظاار املباادأ التااوجيهي   ( 136) 

  ، 2009  حولياة ،  علياه   تعلياق ال هيئات رصد املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات( و 
 . 2-اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل اخلامس، الفرع جيم 

ات تسااااااااوية صاااااااااه هيئاااااااا )اخت 5-2-3انظاااااااار املباااااااادأ التااااااااوجيهي  (137)
 .املرجع نفسهه، علي تعليقالالتحفظات( و  جوازاملنازعات يف تقييم 

 ، 1951أاير/ماايو    28انظر فتوى حمكمة العدل الدولية الصاادرة يف   ( 138) 
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, I.C.J. Reports 1951, p. 24” : صااحةدير تقاا 
الاااتحفو حاااق لكااال دولاااة طااارف يف االتفاقياااة، وهاااي متاااارس هاااذا احلاااق بصاااورة 

ماان االسااتنتاجات األوليااة  6الفقاارة  . انظاار أيضاااً “اخلاااهوماان منظورهااا  فرديااة
 للجناااة القاااانون الااادويل بشاااأن التحفظاااات علاااى املعاهااادات املتعاااددة األطاااراف

ناااااة علاااااى أن د اللجتشاااااد  : ”ن ، ناااااا فيهاااااا معاهااااادات حقاااااوق اإلنسااااااالشاااااارعة
ال متاااس علاااى حناااو آخااار بفرائاااق ]و[ال تساااتبعد هاااذه صاااالحية هيئاااات الرصاااد 

ألحكااام ل طااراف املتعاقاادة، ماان جهااة، وفقاااً التقليديااة الاايت  خااذ هبااا األ الرقابااة
]بشاااااااااااان  1986و 1969اتفااااااااااااقييت فييناااااااااااا لعاااااااااااامي  املنصااااااااااوه عليهاااااااااااا يف

لنزاع الاذي قاد اتسوية أجهزة  وتلك اليت  خذ هبا عند االقتضاء التحفظات[،
اجلازء )، اجمللاد الثاان 1997حولياة “ )بشأن تفسري أو تفبيق املعاهدات ينشأ
 .(109 ، ه157الفقرة ، (الثان
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فائاادة ترجااى ماان وضااع نظااام متفااور  أنااه الويباادو ابلتااايل  -77
صحيا أن ف.  (139)فظاتللتسوية اإللزامية للمنازعات يف جمال التح

ة”الادول تجيب لرغباات عادد صاغري مان النظام قد يسهذا   “اخلاري 
، هبذا النوع من التساوية، لكان مجياع الادالئل اليت تتمسك، تقليدايً 

ى الايت قاد من الدول األخار  يشكل استهدافاً لعددتشري إىل أنه قد 
ون علاى دليال املمارساة طاابع قاان يتايا أن ي ضافى ملتاوايً  سابيالً  تراه

 إلزامي ال يتوخاه.
  للمساعدة يف حل املنازعات يف  اء آلية مرنة مزااي إنش -2

 جمال التحفظات 
صااااحيا أن ساااابل التسااااوية الساااالمية للمنازعااااات الدوليااااة  -78

. ولالقتصااار علااى إىل حلااول ملزمااة قااانوانً  متنوعااة وال تفضااي حتماااً 
اوضاة مان ميثااق األمام املتحادة، فاإن املف 33تلك الاواردة يف املاادة 

فيااااق ال  اااادد إرادة األطااااراف، وإن ساااااطة أو التو أو التحقيااااق أو الو 
ابللجوء إليها، ما دامل احللول املتتباة  التزمل هذه األخرية مسبقاً 

 .عليها جمردة من القوة اإللزامية
أو قاااااارارات  (140)مااااااا توصااااااي االتفاقيااااااات الدوليااااااة وكثاااااارياً  -79

دى لجااااوء إىل إحاااا الاااادول  ابل (141)اجلمعيااااة العامااااة أو جملااااس األماااان
__________ 
مع ذلك، أشار املقرر اخلاه يف تقريره الثان عن التحفظاات علاى  (139)

املعاهااادات، بعاااد أن أعااارب عااان شاااكوكه املبدئياااة فيماااا يتعلاااق ردراج أحكااااام 
أعاااله(، إىل  121نازعااات يف مشاااريع اللجنااة )انظاار احلاشااية سااوية املتعلااق بتت

لعال مان ”حفظاات: أن املشكلة ت فره من منظور خاه فيما يتعلق نسألة الت
املفيااد، يف هااذه الظااروف، التفكااري يف إنشاااء آليااات لتسااوية املنازعااات يف هااذا 

ى هااااذه ي اااانص علاااا املقاااارر اخلاااااه، أن  نظااااراملياااادان ابلااااذات، ألنااااه ميكاااان، يف 
آلليااات إمااا يف شااروط منوذجيااة تسااتفيع الاادول أن تاادرجها ضاامن املعاهاادات ا

وميكان  ايف يكاون توقيعاه اختياارايً ، وإماا يف بروتوكاول إضا اليت ساتربمها مساتقبالً 
، 1996حولياااة ) “1969إضاااافته إىل اتفاقياااة فييناااا لقاااانون املعاهااادات لعاااام 

 (. 50الفقاارة  ،  66ه  ،  Add.1و   A/CN.4/477األول(، الوثيقااة  اجلاازء  ) اجمللااد الثااان  
 .ويبدو له اليوم أن هذا احلل، املعقد والر ي للغاية، لن يكون مناسباً 

ماااان اتفاقيااااة فيينااااا  65ماااان املااااادة  3يف مجلااااة أمااااور، الفقاااارة  ،انظااار (140)
. ميثاااق األماام املتحاادةماان  33الاايت حتياال إىل املاادة وهااي الفقاارة ، 1969 لعاام

لياااات غاااري آ تباااينات الدولياااة علاااى املنظمااا  ية لااابعا وتااانص الصاااكوك التأسيسااا 
مااان ميثااااق رابفاااة أمااام جناااوب  10إلزامياااة لتساااوية املنازعاااات: مااان قبيااال املاااادة 

التأسيسااااااي لالحتاااااااد  القااااااانون ماااااان  السادسااااااة والعشاااااارينواملااااااادة ، شاااااارق آساااااايا
 فيمااا خيااص االتفاقيااات األكثاار حتديااداً و األفريقااي، و ميثاااق املااؤمتر اإلسااالمي. 

ماان اتفاقيااة  10يثااة، املااادة يف مجلااة األمثلااة احلد ،، انظاارموضااوعهاانحيااة ماان 
مااان اتفاقياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة الفسااااد،  66الاااذخائر العنقودياااة، واملاااادة 

االتفاقيااة اخلاصااة راتحاااة فااره احلصااول علااى املعلومااات عااان ماان  16واملااادة 
ضااااء يف إىل القختااااذ القااارارات بشاااأهنا واالحتكاااام ا البيئاااة ومشااااركة اجلمهاااور يف

تااتك للاادول إمكانيااة االختيااار بااني عاادة  وهااي اتفاقيااات ،املسااائل املتعلقااة هبااا
 وسائل مقتحة لتسوية املنازعات.

توصااااايات اجلمعياااااة العاماااااة بشاااااأن املسااااااءلة  بوجاااااه خااااااه، ،انظااااار (141)
 63/119اجلنائية ملوافي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات )القراران 

كاااااااانون   16املاااااااؤرخ  64/110و 2008سااااااامرب ألول/ديكاااااااانون ا  11املاااااااؤرخ 

هبااااااذه السااااااوابق، قااااااد ترغااااااب  استشاااااااداً تسااااااوية تلااااااك. و وسااااااائل ال
 ن تسااااعى  (142)يف أن توصااااي الاااادول واملنظمااااات الدوليااااة اللجنااااة

جاااوء إىل إحااادى تلاااك لتحفظاااات ابلللتساااوية املنازعاااات املتعلقاااة اب
وماااااااا التحكااااااايم  “اإللزامياااااااة”الوساااااااائل )أو إىل وسااااااايليت التساااااااوية 

 والتسوية القضائية(.
فائاااادة، فإنااااه  ه التوصااااية ماااانوعلااااى مااااا قااااد يباااادو يف هااااذ -80
مناااااه ماااان االعااااتاف  هنااااا ال تلااااي أي حاجااااة حمااااددة تتعلااااق  ال

ابملنازعات اليت قد تنشأ بني الدول يف جماال التحفظاات. خصوصاً 
ولااااائن كاااااان هلاااااذه املنازعاااااات، يف جااااال احلااااااالت، خلفياااااة سياساااااية 

ائص صاااااا خحاااااىت أيديولوجياااااة، فإهناااااا تنفااااااوي ماااااع ذلاااااك علاااااى  أو
 :حمددة إمجالية

_____________________________________ _____ 
وبشأن اساتدامة مصاائد األ ااك، بفارق منهاا اتفااق  ؛(2009األول/ديسمرب 

كاااانون   10ة األمااام املتحااادة لقاااانون البحاااار املؤرخاااة تنفياااذ ماااا تتضااامنه اتفاقيااا 
ماااان أحكااااام بشااااأن حفااااو وإدارة األرصاااادة الساااامكية  1982األول/ديساااامرب 
سامكية الكثارية االرحتاال، والصاكوك ذات الصالة رصدة الطق واألاملتداخلة املنا

وتلااااك املتعلقااااة  ؛(2008كااااانون األول/ديساااامرب   5املااااؤرخ  63/112)القاااارار 
مشاروعية التهدياد ابألسالحة النووياة كماة العادل الدولياة بشاأن نتابعة فتاوى حم
 ؛(2005كاااااانون األول/ديسااااامرب   8املاااااؤرخ  60/76)القااااارار  أو اساااااتخدامها

املاؤرخ  60/1)القارار  2005ائج ماؤمتر القماة العااملي لعاام نتا ثيقة و  لك يفكذو 
(. وابملثااال، أتيحااال جمللااااس األمااان فرصاااة التااااذكري، 2005أيلول/سااابتمرب  16
 2009أيلول/ساااابتمرب  24، هبااااذه االلتزامااااات يف قااااراره املااااؤرخ حنااااو عااااام علااااى

قارار ) النووياةواألمن الدوليني: منع االنتشار ونازع األسالحة  السلمبشأن صون 
ا يف بعا احلااالت احملاددة )قارار  ه(( أو عند نظر 2009) 1887 جملس األمن
 يل،ان، علاااى التاااوا( املؤرخااا 2009) 1907( و2009) 1862 جملاااس األمااان

 السااااالمبشاااااأن  ،2009كاااااانون األول/ديسااااامرب   23و كاااااانون الثان/ينااااااير  14
ملااادة ماان ا 2 الفقاارة التوصااية املتعلقااة بتفسااري . وانظاار أيضاااً (واألماان يف أفريقيااا
مااان املاااادة الساااابعة مااان اتفاقياااة االعاااتاف بقااارارات التحكااايم  1الثانياااة والفقااارة 

 م املتحادة للقاانون التجااري الادويلجلنة األم، واليت اعتمد ا األجنبية وتنفيذها
الواثئق الر ية للجمعية )أثناء دور ا التاسعة والثالثني   2006متوز/يوليه   7يف 

. (، املرفااق الثااان(A/61/17) 17لسااتون، امللحااق رقاام اديااة واورة احلالعامااة، الااد
وق ااادمل يف إطاااار جملاااس أورواب سلسااالة مااان التوصااايات بشاااأن مساااألة التفساااري 

تلااااك التوصاااايات . ويف مرحلااااة أوىل، كاناااال تفاقيااااات ذلااااك اجمللااااسالاملوحااااد 
 ( الصادرة1966) 454تكتفي ابإلحالة إىل آليات غري ملزمة )انظر التوصية 

  27املعقودة يف  [“الربملانيةاجلمعية ” حالياً ستشارية ]واملسماة اال  معيةاجلعن 
 Wiebringhausالااااااااااااااااايت أشاااااااااااااااااار إليهاااااااااااااااااا و ، 1966كاااااااااااااااااانون الثان/ينااااااااااااااااااير 

(Wiebringhaus, “L’interprétation uniforme des Conventions du Conseil 

de l’Europe”, p. 456) ًآليااة إنشاااء  (، يف حااني اقاات ه يف وقاال أقاارب عهاادا
ة الربملانيااااااة ( الصاااااادرة عاااااان اجلمعيااااا 2000) 1458 ائية )انظااااار التوصاااااايةقضااااا 

صاااوب تفساااري موحاااد التفاقياااات جملاااس ) 2000نيساااان/أبريل  6املعقاااودة يف 
 .(أورواب: إنشاء هيئة قضائية عامة(

ماا مل تفضال اللجناة توجياه توصاايا ا إىل اجلمعياة العاماة لكاي تتااوىل  (142)
انظااااار أدانه، ؛ ول واملنظماااااات الدولياااااةالاااااد إىل صااااااهلا“”إي هاااااذه األخااااارية أمااااار

 .100 الفقرة
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اخلاصاااااية ”يتباااااني مااااان  للغاياااااة، كماااااا بفاااااابع تقاااااين سااااامتت -
 لدليل املمارسة برمته؛ “التقنية

، بااااني مفلبااااني تنفااااوي علااااى تااااوازن، يتعااااذر ملسااااه دائماااااً  -
يف فاااتا املعاهاااادة أماااام أكاااارب عااادد ممكاااان ماااان  متعارضاااني يتمااااثالن

 املشاركني، واحلفاع على سالمتها؛

 ةدقيقاااااا  مااااااا تسااااااتلزم حلااااااوالً  وهلااااااذا الساااااابب، فإهنااااااا كثاااااارياً  -
ا الكاماااااال ملوقااااااف هااااااذا الفاااااارف أو ذاك لااااااى الاااااارفتنفااااااوي ع ال
هااذه األطااراف أو تلااك( وإمنااا علااى التوفيااق بااني تلااك املواقااف،  )أو

إدخاااال  يتضااامن بشاااكل خااااه وسااافاً  أو، علاااى أياااة حاااال، حاااالً 
مااان التخلاااي عنهاااا  تعاااديالت علاااى التحفظاااات املفعاااون فيهاااا بااادالً 

 .(143)وتفصيالً  االحتفاع هبا مجلة أو

بشاااكل مناساااب هلاااذه  (144)لتحفظااايار اجيب احلاااو ويسااات -81
 ميثاال شااكاًل خاصاااً ماان أشااكال املفاوضاااتاملتفلبااات الدقيقااة. إذ 

إل اااد  يكفااي دائماااً لتحفظااات. ومااع ذلااك، فإنااه ال فيمااا يتعلااق اب
. (145)، باال هااو أبعااد مااا يكااون عاان حتقيااق هااذه الغايااةحاال ماارض  

زعااااااة املباشاااااارة باااااني طااااااريف منا ومثلماااااا يسااااااتدعي تعثااااار املفاوضااااااات
طرف اثل  حمايد، فاإن وصاول احلاوار التحفظاي إىل  ء إىلاللجو  ما

طريااااق مساااادود ينبغااااي أن ياااادفع الاااادول أو املنظمااااات الدوليااااة الاااايت 
حتفااااو أو اعااااتاض )أو قبااااول( مااااا أو بشااااأن ختتلاااف بشااااأن تفسااااري 

 أو أثره إىل التماس املساعدة من طرف اثل . جوازه

بع النظااار مااان طاااا كل قيااادماااا تتسااام باااه املشاااا وابلنظااار إىل  -82
 ،تقين للغاية

 ب أن يكون لدى الفرف الثال  كفااءات تقنياة متكناه  -
 من حلها )أو املسامة يف حلها(؛

__________ 
 تعلياالال[ )2-1-2] 9-1-2انظاار التعليااق علااى املباادأ التااوجيهي  (143)

، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(، الفصااال 2008 حولياااة، (]تعليااال التحفظاااات[
 [ 9-6-2]   10-6-2علاااى املبااادأ التاااوجيهي  التعلياااق  و   ؛ 2-الساااادس، الفااارع جااايم 

األمثلاة املقدماة يف  املرجاع نفساه. وانظار أيضااً  ،([عتاضااتاالعليل ]تعليل تال)
)تعرياف االعتاضاات  1-6-2من التعليق على املبادأ التاوجيهي  (16)الفقرة 

 94-93، اجمللااد الثااان )اجلاازء الثااان(، ه 2005 حوليااة، علااى التحفظااات(
ياااق علاااى التعل(؛ ويف 95-93(، ه 19( إىل )14)وانظااار كاااذلك الفقااارات )

 ، 2008حولياااة    ، [ )االعتاضاااات املتاااأخرة( 13-6-2]   15-6-2التاااوجيهي  املبااادأ  
( 36يف الفقارة )؛ و 2-اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل السادس، الفرع جايم

[ )وضاع صااحب الاتحفو  3-5-4]   2-5-4التعليق على املبدأ التوجيهي من 
الثاان(،  اجلازء  لثاان ) جمللاد ا ، ا 2010 حولياة   ، غري الصحيا ابلنسبة إىل املعاهادة( 

 . أعاله  17-4الفقرات   . وانظر أيضاً 2-الفصل الرابع، الفرع جيم 
 األول من هذا التقرير. الفصلانظر  (144)
 .أعاله 21-18انظر الفقرات  (145)

صاة فيماا يتعلاق ابلادول ميكن أن يكون لتدخله فائادة خا -
الصاغرية الاايت تفتقاار دوائرهااا إىل التجهيازات الالزمااة لدراسااة املسااائل 

سااواء تعلااق تكااون معقاادة ) مااا حفظااات والاايت كثاارياً الناشاائة عاان الت
مااار بصاااياغتها أو ابالساااتجابة هلاااا( وال يكاااون نقااادورها تكاااريس األ

 االهتمام والوقل الالزمني هلذا الغرض؛

ضااااافة إىل وايفااااة املساااااعدة يف حاااال وهااااذا يعااااين أنااااه ابإل -
املنازعاااات الااايت تنشاااأ يف جماااال التحفظاااات، قاااد يكاااون مااان املفياااد 

ركباة جتمااع هلاا وايفااة م دخل مان خالهلاا طاارف اثلا إنشااء آلياة يتاا 
باااني تقااادمي املسااااعدة يف حااال املنازعاااات يف جماااال التحفظاااات مااان 

ل للادول الايت قاد حتتااج ألن حتيا  “املسااعدة التقنياة”جهة، وتقادمي 
إليها مسائل تتعلق بصاياغة حتفظاات تتاوخى إباداءها أو بارد الفعال 

 ة أخرى؛املناسب إزاء حتفظات دول أو منظمات دولي

ضارورة وااائف أخارى ذات  تستبعد ابلوهذه الواائف ال -
تقلياااادي أكثاااار لتسااااوية املنازعااااات، ابملعاااا، الاااادقيق للكلمااااة، طااااابع 

على طلب مجيع  ، بناءً يف ذلك وايفة التسوية القانونية اإللزامية نا
 األطراف املعنية ونوافقة صر ة منها.

 اآللية املقرتحة  -ابء

مااان املمكااان  دوت املاااذكورة أعااااله، يبااا يف ضاااوء االعتباااارا -83
ال لشااروع يف وضااع اخلفااوط العريضااة آلليااة تقاادمي املساااعدة يف جماا ا

( أدانه 2 البناد الفرعايالتحفظات واالعتاضات على التحفظاات )
ابلرجااوع إىل السااوابق القائمااة، وبوجااه خاااه السااابقة الاايت أنشااأ ا 

 العااام قاانون الاادويلاملعنيااة ابلاملخص صااة جلناة املستشااارين القاانونيني 
 (.أدانه 1 د الفرعيبنال)

 السابقة اليت نشأت يف جملس أورواب  -1

تتاه للعديد من اهليئات، يف إطار املهام املوكولة إليهاا  -84
وهااي عااادة معاهاادة ماان املعاهاادة الاايت أ نشاائل نوجبهااا )لرصااد 

 جاااااواز(، فرصاااااة البااااال يف مساااااألة معاهااااادات حقاااااوق اإلنساااااان
أن  ر الايت ميكانآلاثها الادول األطاراف واالتحفظات اليت تصاوغ

سواء كان ذلك يف سياق استعراض  - عدم جوازهاتتتب على 
ى الايت األطاراف أو الشاكاو الادول التقارير الدورية الايت تقادمها 

. وكقاعاااادة عامااااة، تكااااون (146)ت عاااارض عليهااااا ماااان قباااال األفااااراد

__________ 
 تعليااااقال)تقياااايم جااااواز التحفظااااات( و  2-3انظاااار املباااادأ التااااوجيهي  (146)
الفاااارع  خلااااامس،الفصااال اثااااان(، ، اجمللاااد الثااااان )اجلااازء ال2009 حوليااااة ،هعليااا 
 .2-جيم
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. لكاان (147)اسااتنتاجات هااذه اهليئااات غااري ملزمااة للاادول املعنيااة
حملاااااكم الدوليااااة يف ابسااااتنتاجات اك فيمااااا يتعلااااق ماااار غااااري ذلاااا األ

، وال ساااااااايما قاااااااارارات احملاااااااااكم (148)قرارا ااااااااا امللزمااااااااة لألطااااااااراف
. (150)حلقاوق اإلنساان وحمكمة البلادان األمريكياة (149)األوروبية

تبااال، بصااافة عاماااة، يف املنازعاااات  ال ولكااان هاااذه القااارارات )أ(
ومن  -لة املعنية و)ب( تكون ملزمة للدو  ؛اليت تنشأ بني الدول

تاني، فإهناا غاري ذات صالة ابملساألة املفروحاة هاتني النقف قمنفل
 يف هذا الفرع.

__________ 
)اختصااااااااااه هيئاااااااااات رصاااااااااد  1-2-3انظااااااااار املبااااااااادأ التاااااااااوجيهي  (147)

 ااااوز هليئااااة رصااااد معاهاااادة،  -1”املعاهاااادات يف تقياااايم جااااواز التحفظااااات(: 
لغاارض الوفااااء ابلوااااائف املوكلااة إليهاااا، تقيااايم جااواز التحفظاااات الااايت تصاااوغها 

هاذه اهليئاة  ص إليهاالايت ختلا ويكاون لالساتنتاجات ا -2 دولة أو منظمة دولياة.
يف ممارستها الختصاصها هذا نفس األثر القانون الناجم عن أدائها لدورها يف 

 .)املرجع نفسه(التعليق على هذا املبدأ التوجيهي  . وانظر أيضاً “الرصد
أن تبااال يف هاااذه املساااألة عااان طرياااق   اااوز للمحااااكم الدولياااة أيضااااً  (148)

لتحفظاات، كماا تشاهد علاى ابتعلقاة ونياة املإصدار فتااوى بشاأن املشااكل القان
وخباصااااة فتااااوى حمكمااااة العاااادل الدوليااااة  ،ذلااااك العديااااد ماااان القضااااااي املشااااهورة

التحفظااااات علااااى اتفاقيااااة منااااع جرميااااة بشااااأن  1951أاير/مااااايو  28املؤرخااااة 
 Reservations to the Convention on the ،اإلابدة اجلماعياة واملعاقباة عليهاا

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, I.C.J. Reports 

1951, p. 1524حمكمااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان املؤرخااة فتااوى و  ؛ 
تفاقياة األمريكياة االأثر التحفظات على بدء نفاذ  بشأن  1982أيلول/سبتمرب 

 Inter-American Court of Human ،(75و 74حلقاوق اإلنساان )املااداتن 

Rights, advisory opinion OC-2/82 of 24 September 1982, The Effect of 

Reservations on the Entry Into Force of the American Convention on 

Human Rights (arts. 74 and 75)، 1983أيلول/سابتمرب  8املؤرخاة  وفتواهاا 
 نمااااا ( 4)4( و2)4القياااااود املفروضاااااة علاااااى عقوباااااة اإلعااااادام )املااااااداتن بشاااااأن 

 ibid., advisory opinion OC-3/83 of 8  ،مريكية حلقوق اإلنسان(اقية األتفاال

September 1983, Restrictions to the death penalty (arts. 4(2) and 4(4) 

of the American Convention on Human Rights), Series A, No. 3. 
(149) ECHR, Belilos v. Switzerland, judgment of 29 April 1988, 

Series A, No. 132; Weber v. Switzerland, judgment of 22 May 1990, 

Series A, No. 177; and Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections, 

judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310. 
(150) Inter-American Court of Human Rights, Hilaire v. Trinidad 

and Tobago, Preliminary Objections, judgment of 1 September 2001, 

Series C, No. 80, para. 98 ًوانظار أيضاا . Benjamin et al. v. Trinidad and 

Tobago, Preliminary Objections, judgment of 1 September 2001, Series 

C, No. 81; and Radilla Pacheco v. United Mexican States, judgment of 

23 November 2009, Series C, No. 209. 

 األحكااموفيما يتعلق رنشاء آلية مرناة ومتخصصاة، فاإن  -85
يف إطاااار جملاااس  الساااتعراض املنهجاااي لااابعا التحفظااااتاملتعلقاااة اب

 يفو  ،ماان جهااة ،أورواب )حتاال إشااراف جلنااة املستشااارين القااانونيني(
عاين ابلقاانون الادويل العامال امل )ضامن الفرياق طاار االحتااد األورويبإ

هي الوحيدة اليت تشكل سوابق مفيدة يف  ،من جهة أخرى ،العام(
 .(151)هذا الصدد

، الاذي كاان لاه دور رائاد يف (Cede) ويفسر ذلك سايديه -86
 إنشاء هذه اآلليات، إذ يقول:

جلناة كن استخالصاها مان أعماال ويف انتظار االستنتاجات النهائية اليت مي 
الاااادويل، جتاااادر اإلشااااارة إىل أن نظاااار اللجنااااة يف القااااوانني واملمارسااااات  القااااانون 

بدرجااة كباارية  ااملمارسااات قااد أثاار لتحفظااات ودراسااتها هلااذه القااوانني و املتعلقااة اب
يف مناقشة هذا املوضوع علاى الصاعيد العااملي. ويف ساياق تزاياد احلساساية إزاء 

ام الكباااااااري نساااااااان واالهتمااااااا ة علاااااااى معاهااااااادات حقاااااااوق اإلالتحفظاااااااات املبااااااادا
ابلتعقيااادات القانونياااة الااايت تفرحهاااا التحفظاااات، أصااابا اجملتماااع الااادويل ياااويل 

وملسألة حتديد كيفية الرد على التحفظات املشكوك  هلذه املشكلة كبرياً   اهتماماً 
فيها، وال سيما تلاك الايت تثاري الشاكوك فيماا يتعلاق نادى توافقهاا ماع موضاوع 

 .(152)ااملعاهدة املعنية وغرضه

__________ 
بناااااء علااااى مشااااااريع أعااااد ا اللجنااااة القانونياااااة للبلاااادان األمريكياااااة،  (151)

-AG/RES. 888 (XVIIاختاذت اجلمعياة العاماة ملنظماة الادول األمريكياة القارار 

O/87)    فظااات لتح املتعلقااة اب عااايري  بشااأن امل   1987تشاارين الثااان/نوفمرب    14املااؤرخ 
  الااايت تفبقهاااا األماناااة قواعاااد  ال و  األمريكياااة   للبلااادان هااادات املتعاااددة األطاااراف  ى املعا علااا 

  ، وميكان االطاالع علياه علاى العناوان الشابكي العامة بوصفها اجلهة الوديعة للمعاهدات 
 ؛ www.oas.org/DIL/resolutionsgeneralassembly_AG-RES888.htm  التااااااااااااااااااايل: 

ري عاااايبشاااأن املقانونياااة والسياساااية ساااائل الياااة ابملتقريااار اللجناااة املعن وانظااار أيضااااً 
لتحفظااااات علااااى املعاهاااادات املتعااااددة األطااااراف للبلاااادان األمريكيااااة املتعلقااااة اب

 OASاألمانة العامة بوصفها اجلهة الوديعة للمعاهدات، تفبقها والقواعد اليت 

Permanent Council, 19 August 1987 (OAS Ser. G, CP/Doc. 1830/87) .
مااع مراعاااة مااا يقتضاايه األول، اجلاازء يستنساا   :ن جاازأينلقاارار ماا ف هااذا اويتااأل

اختالف احلال، أحكام اتفاقيات فيينا اليت تنفباق علاى التحفظاات؛ ويتضامن 
مااان  78اجلااازء الثاااان األحكاااام )املنقولاااة عااان تلاااك املنصاااوه عليهاااا يف املاااادة 

 فيينااااااااة مااااااان اتفاقيااااااا  77الااااااايت تقابلهاااااااا املاااااااادة و  ،1986عاااااااام فييناااااااا لاتفاقياااااااة 
ماناااة العاماااة لااادى اضااافالعها نهامهاااا ( الااايت ينبغاااي أن تتبعهاااا األ1969 عاااامل

بوصاااافها اجلهااااة الوديعااااة؛ وهااااو ال ينشااااج آليااااة لبحاااا  املشاااااكل الاااايت تفرحهااااا 
األمانة قواعد اليت تفبقها الويف هذا القرار، تنص املادة الثانية من التحفظات.  

ماااااع  - تستنسااااا  هاااااي ماااااادةو  ت،العاماااااة بوصااااافها اجلهاااااة الوديعاااااة للمعاهااااادا
فيينااااااا ماااااان اتفاقيااااااة  78ماااااان املااااااادة  2لفقاااااارة أحكااااااام ا - تعااااااديالت طفيفااااااة

اجلهاة باني يف حالة نشوء أي خالف باني دولاة و ”على ما يلي:  ،1986 عامل
الوديعة بشأن أداء مهام هذه اجلهة، تعارض اجلهاة الوديعاة املساألة علاى الادول 

ظمااااة أو يف منظمااااة املنيف املخااااتص املوقعااااة والاااادول املتعاقاااادة أو علااااى اجلهاااااز 
إىل  يشااري )اخلااط املائاال “عنااد االقتضاااءاملعنيااة،  البلاادان األمريكيااة املتخصصااة
 (.78األجزاء املغايرة لنص املادة 

(152) Cede ( 55احلاشية  ،)أعالهp. 25. 
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فر معلوماااات وافيااااة بشاااأن نشاااااط الفرياااق العاماااال  تتاااواوال -87
املعااااين ابلقااااانون الاااادويل العااااام يف هااااذا اجملااااال، وهااااو نشاااااط يتمثاااال 

اااق للمعلوماااات ووجهاااات النظااار فيماااا  أساسااااً  يف تباااادل دوري ومعم 
إزاء بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بغية تنسيق ردود فعلها 

هااااااذا التشاااااااور إىل  يفضااااااي . وقاااااادجااااااائزة حتفظااااااات تعتربهااااااا غااااااري
اعتاضاااات منوذجياااة ت شاااج ع الااادول املشااااركة علاااى حتمااال مساااؤولية 

 .(153)األخذ هبا
اليت تعمل بوصفها املرصاد  املستشارين القانونينيأما جلنة  -88

األورويب للتحفظااااات علااااى املعاهاااادات املتعااااددة األطااااراف، فتقااااوم 
أعماهلاااا  إن طرائاااق ساااريمااان أعماهلاااا، وابلتاااايل فااا بنشااار جااازء واساااع 

 وأنشفتها معروفة بقدر أكرب.
املستشارين  جلنةوبناء على مبادرة من النمسا، وقبل تويل  -89

ذه الواليااااة اخلاصاااااة، تقاااارر يف كااااانون األول/ديسااااامرب القااااانونيني هاااا 
إنشاء فريق من املتخصصني يف جمال التحفظات على  1997 عام

 ك لف نا يلي:   (154)ةاملعاهدات الدولي
وسائل، وعناد االقتضااء، املبااد  التوجيهياة تاه السبل والدراسة واق أ() 

لارد علااى التحفظااات الايت متكاان الادول األعضاااء ماان تفاوير ممارسااتها املتعلقااة اب
أو الااايت  تمااال أال تكاااون مقبولاااة يف  واإلعاااالانت التفساااريية غاااري املقبولاااة فعاااالً 

 إطار القانون الدويل؛ 

يااه جلنااة املستشااارين القااانونيني ميكاان أن تؤد النظاار يف الاادور الااذيو  ()ب 
للتحفظاااااات علاااااى املعاهااااادات املتعاااااددة األطاااااراف الااااايت  “مرصاااااداً ”عتبارهااااا اب

كاااربى ابلنسااابة للمجتماااع الااادويل، والااايت تنفاااوي علاااى مشااااكل تكتساااي أمياااة  
ود فعاال ردلاا  وابعتبارهااا مرصااداً  ،القااانون الاادويل تهااا يف إطاااريتعلااق نقبولي فيمااا

 واب اليت هي أطراف يف هذه الصكوك.يف جملس أور  الدول األعضاء

__________ 
ألن تباادل وجهاات النظار علاى  يتعلق األمر رلية غري معروفة جياداً  (153)

ميكان الرجاوع إليهاا. انظار، ماع ذلاك،  منشاورة  واثئاقهذا النحاو ال يفضاي إىل
 55احلاشاااااية ) Cede: سااااايديه يقااااادمها “الاااااداخل”صاااااادرة مااااان  حاتيتوضااااا 

يف العرض الذي قدمه بشأن الفريق   Jean-Paul Jacqué؛ وpp. 28-30 أعاله(،  
لتحفظااات املعااين ابالعاماال املعااين ابلقااانون الاادويل العااام إىل فريااق املتخصصااني 

 ,D-S-RIT (98) 1, Strasbourg :لاااس أوروابابع جملدات التااا علاااى املعاهااا 

2 February 1998, “Consideration of reservations to international treaties 

in the context of the EU: the COJUR”, paras. 137-147 ً؛ وانظار أيضاا 
Spiliopoulo Åkermark, “Reservations Issues in the Mixed Agreements 

of the European Community”, p. 387; and Lammers, “The Role of the 

Legal Adviser of the Ministry of Foreign Affairs: The Dutch Approach 

and Experience”, pp. 193-194. 
كاااااااااااانون   16وافقااااااااااال جلناااااااااااة الاااااااااااوزراء التابعاااااااااااة جمللاااااااااااس أورواب يف  (154)

ا جلناااااة املستشاااااارين  حااااادد رياااااق الااااايتعلاااااى والياااااة الف 1997األول/ديسااااامرب 
 CAHDI, resolution (97) 4, September)القانونيني يف اجتماعها الرابع عشر 

( بتساااامية DI-S-RIT) “فريااااق املتخصصااااني” تساااامية . واسااااتعيا عاااان(1997
 .1998( يف عام DI-E-RITST) “فريق اخلرباء”

، تقاوم جلناة املستشاارين (155)لتوصيات فرياق اخلارباء ووفقاً  -90
بااااادور املرصاااااد األورويب للتحفظاااااات  1998مناااااذ عاااااام القاااااانونيني 

املعاهاااااادات املتعااااااددة األطااااااراف الااااايت تكتسااااااي أميااااااة كااااااربى  علاااااى
 ف األعضاء يفألطرالردود فعل الدول اللمجتمع الدويل، و  ابلنسبة

 .(156)جملس أورواب
ومناااااااذ ذلاااااااك احلاااااااني، أصااااااابا جااااااادول أعماااااااال مجياااااااع  -91

بعنااااوان  جلنااااة املستشااااارين القااااانونيني يتضاااامن بنااااداً اجتماعااااات 
ن ابلتحفظات واإلعالانت التفسريية االقانون واملمارسة املتعلق”

فظااات علااى املتعلقااة ابملعاهاادات الدوليااة: املرصااد األورويب للتح
قائماااااة ”ألماناااااة رعاااااداد تقاااااوم ا يف حاااااني “ولياااااةاملعاهااااادات الد

الدولياة الايت  تمال  التحفظات واإلعالانت املتعلقة ابملعاهادات
. (157)للنظر فيهما “جدول االعتاضات”، و“االعتاض عليها

ويف هذا السياق، يقوم املشاركون )أي الدول األعضاء يف جملس 
بتباااااادل  ظمااااات الدولياااااة املراقباااااة(أورواب وعاااادد مااااان الااااادول واملن

التحفظات اليت تنفوي على إشكال   جوازت النظر بشأن  وجها
تضاء، من أجل إبداء ردود فعل أو اختاذ لتشاور، حسب االقابو 

إجاااااراءات مشااااااتكة. وجتاااااادر اإلشاااااارة إىل أن جلنااااااة املستشااااااارين 
القاااانونيني تعمااال نثاباااة مرصاااد ساااواء فيماااا يتعلاااق ابلتحفظاااات 

ة جملاااس رمااال حتااال رعايااا علاااى املعاهااادات الااايت أب واالعتاضاااات
 ذات الفابع العاملي. املعاهداتأورواب أو 

 2010شارين القانونيني يف تقريرها لعام وتشري جلنة املست -92
 إىل ما يلي:

وفيماا يتعلااق ابحلااد ماان اللجااوء إىل التحفظااات واالسااتثناءات واإلعااالانت  
فلع نيني، مناااذ عهاااد قرياااب، تضااا التقييدياااة، أصااابحل جلناااة املستشاااارين القاااانو 

حمااااااددين بصاااااافتها املرصااااااد األورويب للتحفظااااااات علااااااى املعاهاااااادات بنشاااااااطني 
، تساتعرض اللجنااة ابنتظااام قائماة التحفظااات علااى 1998عااام الدولياة. ومنااذ 

املعاهدات الدولية اليت ميكن أن تثري اعتاضات، واملربمة يف إطاار جملاس أورواب 
يف  ابنتظااااااامنيني القاااااانو جلناااااة املستشاااااارين وخارجاااااه. وابلتاااااايل، ينظااااار أعضاااااااء 

 حفظاااات واإلعاااالانت الاااايت ميكااان أن تثاااري اعتاضااااات، ويتباااادلون وجهاااااتالت
__________ 
ة التوصاي الاوزراءعلى اقتاه فرياق اخلارباء، اعتمادت جلناة  وبناء أيضاً  (155)

R (99) 13  بشاأن ردود الفعال إزاء التحفظاات  1999أاير/ماايو  18املؤرخاة
 مقبولة. عترب حتفظات غريعلى املعاهدات الدولية اليت ت  

 عماااال جلناااة املستشاااارين القاااانونيني بوصااافها مرصاااداً   فيماااا يتعلاااق (156)
 أيضااااً . انظااار أعااااله 57و 56ت، انظااار احلاشااايتني للتحفظاااات علاااى املعاهااادا

التااابع للجنااة راقااب املالتحفظااات علااى املعاهاادات الااذي قدمااه  صااف مرصاادو 
 16يف بياناه الاذي أدىل باه أماام جلناة القاانون الادويل يف  القانونيني املستشارين
، 1999حوليااة )هلااذه األخاارية  2604أثناااء انعقاااد اجللسااة  1999متوز/يولياه 

 (.3، الفقرة 569و 568ه اجمللد األول، 
املستشااارين القااانونيني الاادورة األخاارية للجناة أعماال  الع علااىلالطا  (157)

(، 2011آذار/ماااارس  18و 17ورغ، ، ستاساااباحلاااادي واألربعاااون  )االجتمااااع
 .Add. provو CAHDI (2011) 3انظر الوثيقتني 
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م جادول االعتاضاات علااى هاذه األحكااام النظار بشاأن املواقااف الوطنياة. ويقااد  
علااى فااتات منتظمااة إىل جلنااة الااوزراء يف إطااار تقااارير مااوجزة الجتماعااات جلنااة 

ة الرئيسااااية الاااايت ط أحااااد األنشاااافونيني. ويشااااكل هااااذا النشااااااملستشااااارين القااااان
 .(158)تضفلع هبا جلنة املستشارين القانونيني

املؤكاااد أن هاااذه اآللياااة، الااايت يبااادو أهناااا تاااؤم نتاااائج ومااان  -93
إ ابياااة، تشاااكل ساااابقة مثااارية لالهتماااام. لكنهاااا ال ميكااان أن ت فباااق 

 بكل بساطة على الصعيد العاملي:
؛ يف واً دولاااة عضااا  47ليمياااة تضااام جملاااس أورواب منظماااة إق -

، وابلتاايل، فاإن التشااور دولة عضواً  192تحدة م األمم املحني تض
تقنيااة ماان هااذا القبياال يكااون ابلتأكيااد أكثاار صااعوبة بشااأن مشاااكل 

 مىت جرى يف إطار عاملي؛
أن أوجاااااااه التاااااااآزر ابلنظااااااار إىل  ويصاااااااا ذلاااااااك خصوصااااااااً  -
الثقاايف الكباري  بني الدول األعضاء يف جملاس أورواب، والتقاارب فيما

 كلها عوامل تتايا إطااراً   ليها االجتماع والعمل معاً واعتياد ممث بينها،
نزيااد ماان الكفاااءة مقارنااة نااا ميكاان توقعااه يف  ئياً للتشاااور يتساام مبااد

 إطار عاملي؛
 وعاااااالوة علاااااى ذلاااااك، فاااااإن هاااااذه الااااادول هاااااي عمومااااااً  -
غنيااااة تتااااوافر لااااديها دوائاااار قانونيااااة لااااديها مجيااااع الكفاااااءات  دول
ات الرئيسااااااية إلنشاااااااء ن أحااااااد املااااااربر الالزمااااااة، يف حااااااني أ فنيااااااةال

ابلتحدياد، ساد الانقص للمساعدة يف جماال التحفظاات هاو،  آلية
يف املاااوارد واملهاااارات الاااذي يعياااق العدياااد مااان الااادول األعضااااء يف 

 األمم املتحدة؛
في حني أن اهلادف فورنا األهم من ذلك كله،  ،وأخرياً  -

دات هااو ( للتحفظااات علااى املعاهاا املتااوخى ماان املرصااد )األورويب
موحادة قادر اإلمكاان فيماا يتعلاق ابلتحفظاات  “جبهة” تشكيل

وغها الاااااادول األخاااااارى، مااااان الواضااااااا أن وايفااااااة آليااااااة الااااايت تصاااااا 
املساااااعدة املتوخاااااة لاااان تكااااون كااااذلك: فكمااااا يتضااااا ماااان الفاااارع 
السابق، يتعلق األمر ابألحارى، مان جهاة، بتقادمي مسااعدة تقنياة 

ة الااااااادول ، ومااااااان جهاااااااة أخااااااارى، نسااااااااعدللااااااادول الااااااايت تفلبهاااااااا
نظماااات الدولياااة( الااايت لاااديها وجهاااات نظااار فتلفاااة يف جماااال )وامل
تحفظات على حال هاذه االختالفاات بتقرياب وجهاات نظرهاا، ال

وتزويد البلدان أو املنظمات املعنية نعلومات حمددة عن األحكام 
 القانونية السارية.

__________ 
(158) CAHDI, abridged report on the 40th meeting, held in 

Tromsø on 16-17 September 2010 (CM (2010) 139, 21 October 2010), 

annex 4, para. 5. 

رواب رافد إهلاام ومع ذلك، ميكن أن تشكل جتربة جملس أو  -94
 لزوااي التالية:ال سيما من اخصب، و 

يباااادو  ،(159)يف حاااادود مااااا ميكاااان أن نستشاااافه ااااااهرايً  -
 جلناااااااااااااااة املستشاااااااااااااااارين القاااااااااااااااانونيني، ابعتبارهاااااااااااااااا مرصاااااااااااااااداً  أن

علااااااى املعاهاااااادات الدوليااااااة، جتمااااااع بااااااني الصاااااارامة  للتحفظااااااات
 والواقعية السياسية؛ التقنية

اوال شااك أن هااذا الوضااع امل - ه  مااا يتمتااع باا رضي ي عاازى إىلا اا
مان مهاارات تقنياة عالياة ومتاارس  ن القاانونينيناة املستشااريأعضااء جل

القيود السياسية واإلدارية اليت قد تواجهها الدول يف  حمنك يف جمال
 ؛(160)تنفيذ املعاهدات اليت تلتزم هبا

ويبدو أن هذه السابقة دليل على أن إنشااء آلياة للتعااون  -
ن سااافر عااا ي ر اااي، ميكااان أن ال تفضاااي إىل أي قااارار ملااازم أو حاااىت

 ال ختلو من الكفاءة. يةرضئج م  نتا

ظات واالعتاضات  آلية املساعدة يف جمال التحف -2
 التحفظات  على

يف ضوء مجيع االعتبارات السابقة، ميكن للجنة أن تقته  -95
إنشاااااء آليااااة للمساااااعدة يف جمااااال التحفظااااات واالعتاضااااات علااااى 

 أدانه.بياهنا  اليت يردالتحفظات تتسم ابخلصائص 

كااون اللجااوء يماار رليااة مرنااة ال يتعلااق األ ، ينبغااي أنأوالً  -96
ماع  يات الصادرة عنها إلزامية من حي  املبدأ )علماً إليها أو التوص

ذلك أنه ينبغي أن يكون نقدور الدول واملنظمات الدولية املتنازعة 
 هاااذا الاااتحفو جاااوازبشاااأن تفساااري حتفاااو علاااى معاهااادة أو بشاااأن 

اآللياة، وعناد االقتضااء، أن لجأ إىل هذه املتتبة عليه أن ت اثراآل أو
املبااد  التوجيهياة الاواردة يف ابعتباار اض حل منازعتها، تلتزم، ألغر 

 (.مباد  إلزامية دليل املمارسة

،  ااب أن يكاون هلااذه اآلليااة وايفاة مزدوجااة تتمثاال واثنيااً  -97
اااااأر بيف املسااااااعدة علاااااى حااااال االختالفاااااات يف وجهاااااات النظااااا  ن شا

رة الفنيااة يف جمااال التحفظاااات وتقااادمي املشااو التحفظااات ماان جهااة، 
 ل على التحفظات من جهة أخرى.وردود الفع

__________ 
 .pp. 30-34أعاله(،  55)احلاشية  Cedeانظر  (159)
يف حني أن القرارات القضاائية أو ’وجهاات ”: Cedeملا أفاده  وفقاً  (160)

أميااااة ت ااااذكر  النظاااار‘ الاااايت تصاااادرها هيئااااات رصااااد املعاهاااادات ال تااااويل عموماااااً 
ه املستشااااااارون ني،  اااااار اهاااااادي معاااااا للظااااااروف السياسااااااية املتعلقااااااة ابلتاااااازام تع

علااى وضااع املشاااكل الاايت ميكاان أن  القااانونيون الااذين ميثلااون حكومااا م عموماااً 
 (.ibid., p. 34. )“تنشأ عن حتفو ما يف سياق شامل
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، ينبغاااي أن يقااادم هاااذه املسااااعدة خااارباء حكومياااون واثلثاااً  -98
ياااتم تعييااانهم بنااااء علاااى كفااااءا م الفنياااة وخااارب م العملياااة يف ميااادان 

ت. وينبغاااااااي هااااااداعاقااااااانون امل القااااااانون الاااااادويل العااااااام، وخصوصااااااااً 
)ال يتجاااااااوز عاااااادد  مصااااااغرةل هيئااااااة ليااااااة شااااااكذه اآلتتخااااااذ هاااااا  أن

 قوامهااتنعقاد إال عناد الضارورة( تادعمها أماناة  العشرة وال أعضائها
 حمدود. جد  
، ال ميكاان مفالبااة هااذه اآلليااة  ن تفبااق، دون قيااد ورابعاااً  -99

أو شااارط، أحكاااام اتفاقياااات فييناااا فيماااا يتعلاااق بدولاااة غاااري طااارف، 
دليااال املمارساااة. وماااع  ة الاااواردة يفلتوجيهياااة غاااري امللزمااا   اباااادامل أو

أن هاااااذه اآللياااااة تاااااويل االعتباااااار  ن مفهومااااااً ذلاااااك، ينبغاااااي أن يكاااااو 
 الواجب هلذه األحكام واملباد  التوجيهية.

عماااااااا إذا كاااااااان  وماااااااع ذلاااااااك، يظااااااال التسااااااااهلل قائمااااااااً  -100
للجنااااااة أن توجااااااه توصااااااية يف هااااااذا الصاااااادد مباشاااااارة إىل  ينبغااااااي
. ويف معيااااااااااة العامااااااااااةالدوليااااااااااة، أو إىل اجل ماااااااااااتنظوامل الاااااااااادول
يتعلاااااق ابحلاااااوار التحفظاااااي،  اختاااااار املقااااارر اخلااااااه، فيماااااا حاااااني
، فإنااه ياارى أنااه ال حاجااة، فيمااا يتعلااق (161)ابحلاال األول األخااذ

هباااااذه التوصاااااية، الختياااااار أحاااااد احللاااااني وأناااااه ميكااااان االحتفااااااع 
ق حمايااادة علاااى أن تقااارر اجلمعياااة العاماااة اإلجاااراء الالحااا  بصااياغة

 ينبغي اختاذه. لذيا
أن يتخاااااذ مشاااااروع  املالحظاااااات، ميكااااان ويف ضاااااوء هاااااذه -101

 التوصية املفلوب من اللجنة اعتماده الصيغة التالية:

مشاااااااااروع توصاااااااااية جلناااااااااة القاااااااااانون الااااااااادويل بشاااااااااأن تقااااااااادمي ”
التقنيااااااااة واملساااااااااعدة يف تسااااااااوية املنازعااااااااات يف  املساااااااااعدة

 التحفظات جمال

 جلنة القانون الدويل، إن” 
سااااااااة املتعلاااااااااق ماااااااان وضااااااااع دلياااااااال املمار  تهاااااااالوقااااااااد ان” 
 لتحفظات على املعاهدات،اب
الصااااعوابت الاااايت تواجههااااا الاااادول واملنظمااااات    وإذ تاااادرك ” 

الدولياااااااة يف ساااااااياق تفساااااااري التحفظاااااااات واالعتاضاااااااات علاااااااى  
 التحفظات، وتقييم جوازها، وتنفيذها، 

ابملباادأ الااذي يااادعو  وإذ تتمسااك علااى وجااه اخلصاااوه” 
 لسلمية، ا الدولية ابلوسائل االدول إىل تسوية منازعا

ليااااااااااال بضااااااااااارورة تكملاااااااااااة اعتمااااااااااااد د ناعااااااااااااً منهااااااااااااقتوا” 
رنشااااااااء آلياااااااة مرناااااااة ملسااااااااعدة الااااااادول واملنظماااااااات  املمارساااااااة

__________ 
 .أعاله 68الفقرة  انظر (161)

اليت تواجه مشاكل يف تفبيق القواعد القانونياة الساارية  الدولية
 على التحفظات،

 ن علااى الاادول واملنظمااات الدوليااة الاايت  تااذك ر -1” 
شاأن ى حتفاو، أو بفساري حتفاو أو اعاتاض علا ختتلف بشاأن ت

ساااعي حلااال هاااذه املنازعاااة،  جااواز أو آاثر أي منهماااا، واجاااب ال
كغريهاااااا مااااان املنازعاااااات الدولياااااة، ابللجاااااوء أواًل إىل التفااااااوض 

التحكاااايم أو التسااااوية  التحقيااااق أو الوساااااطة أو التوفيااااق أو أو
ذلاك القضائية، أو إىل اهليئات أو التتيبات اإلقليمية، أو غاري 

 ا؛اليت ختتاره من الوسائل السلمية

سااااعدة يف جماااال رنشااااء آلياااة لتقااادمي امل توصاااي -2” 
 التحفظات واالعتاضات على التحفظات؛

أن تكااون هلااذه اآلليااة اخلصااائص املااوجزة  تقااته -3” 
 يف املرفق امللحق هبذه التوصية.

 مرفق ”

ت نشأ آلية لتقادمي املسااعدة يف جماال التحفظاات  -1” 
 تاضات على التحفظات.واالع

حكااوميني عشاارة خاارباء  ه اآلليااة ماانتتااألف هااذ -2” 
ياااتم اختياااارهم بنااااء علاااى كفااااءا م الفنياااة وخااارب م العملياااة يف 

 ميدان القانون الدويل العام، وخباصة قانون املعاهدات.

جتتمااااع هااااذه اآلليااااة حسااااب االقتضاااااء ملناقشااااة  -3” 
ة املهتمااااة ماااان تعرضااااه عليهااااا الاااادول أو املنظمااااات الدولياااا  مااااا

 أوجاااااااااواز أو آاثر التحفظاااااااااات  لاااااااااق بتفساااااااااري أومساااااااااائل تتع
 االعتاضاااات علاااى التحفظاااات أو قباااول التحفظاااات. وحتقيقااااً 
هلذه الغاية، فإهنا قد تقته على الادول الايت تلجاأ إليهاا حلاواًل 
لتسوية منازعا ا. و وز للدول أو املنظمات الدولياة األطاراف 

آلليااة تلتاازم بقبااول مقتحااات ا يف منازعااة بشااأن التحفظااات أن
 ملنازعة.ملز مة ألغراض حل تلك ا بوصفها

ملنظماة دولياة    ميكن ل لية أيضاً أن تقدم لدولاة أو  -4”  
أو   املساااااعدة التقنيااااة ماااان أجاااال صااااياغة حتفظااااات علااااى معاهاااادة 
 اعتاضات على حتفظات أبد ا دول أو منظمات دولية أخرى. 

قتحاااااات، تراعاااااي اآللياااااة، لااااادى وضاااااع هاااااذه امل -5” 
يينا لقاانون ت الواردة يف اتفاقيات فلقة ابلتحفظااألحكام املتع

، وكاااااااااااذلك 1986و 1978و 1969املعاهااااااااااادات ألعاااااااااااوام 
 .“املباد  التوجيهية الواردة يف دليل املمارسة
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 الثال   الفصل

 طريقة االستخدام  -دليل املمارسة  
 ىل أن أعمااااالمنااااذ تقريااااره األول، إ ،أشااااار املقاااارر اخلاااااه -102

يع مواد ي توخى منهاا أن تصابا ورة إىل مشار تتجم ابلضر اللجنة لن 
عرب عن تفضيله وضع صك أكثر مرونة ينفاوي اتفاقيات ر ية وأ

على قدر أقل من مشاكل التنسيق مع األحكام القائمة التفاقياات 
. وخاااالل املناقشاااات (162)فيينااا بشاااأن التحفظاااات علاااى املعاهااادات

دت ا النهج، وأيلى هذل، وافقل اللجنة عهلذا التقرير األو سة  املكر  
 االستنتاجات اليت توصل إليها املقرر اخلاه:

االسااااااتنتاجات الاااااايت املقاااااارر اخلاااااااه، يف هنايااااااة بيانااااااه،  وخلااااااص  -487 
 :البح  على النحو التايللموضوع قيد لاستخلصها من مناقشات اللجنة 

 ]...[ 

املتعلقاااااااة اعتمااااااااد دليااااااال للممارساااااااات أن حتااااااااول اللجناااااااة ينبغاااااااي  )ب( 
ممارساتها املعتاادة، سايتخذ هاذا األساسي للجناة و  ابلنظام مالً . وعابلتحفظات

الاادليل شااكل مشاااريع مااواد تشااكل أحكامهااا، مااع التعليقااات عليهااا، مباااد  
توجيهياااة ملمارساااات الااادول واملنظماااات الدولياااة املتعلقاااة ابلتحفظاااات؛ وتكاااون 

 ؛[(163])، مقتنة ببنود منوذجيةهذه األحكام، عند االقتضاء

رأت اللجناااة أن الاااواردة أعااااله نروناااة، وإذا  التتيباااات ينبغاااي تفساااري )ج( 
سااااتعرض علااااى اجلمعيااااة العامااااة اقتاحااااات  ، فإهناااااعليهااااا أن حتيااااد عنهااااا كثاااارياً 

 جديدة بشأن الشكل الذي قد تتخذه نتائج أعماهلا؛

إجاااااراء أي تغياااااري يف    توافقااااال اآلراء يف اللجناااااة علاااااى أناااااه ينبغاااااي عااااادم  )د(  
 .  1986و  1978و  1969فيينا ألعوام   يف اتفاقيات  حكام ذات الصلة الواردة األ 

 استنتاجات عامة  -3

تشااااكل هاااااذه االساااااتنتاجات، يف رأي اللجناااااة، نتيجاااااة الدراساااااة  -488 
 .(164)49/51و  48/31اجلمعية العامة  املفلوبة يف قرارياألولية 

  موضاع تشاكيك مان جاناب اللجناة   االساتنتاجات أباداً ومل تكن هذه 
 . ( 165) السادسة للجمعية العامة د يف اللجنة  ووافقل عليها جل الوفو 

__________ 
الوثيقاااااااااة ، (زء األولاجلااااااااا )، اجمللاااااااااد الثاااااااااان 1995حولياااااااااة انظااااااااار  (162)

A/CN.4/470 182-170ت الفقرا ،247-245، ه. 
 منوذجية يف دليل املمارسة.  بنود د التخلي، يف هناية املفاف، عن إدراج  ( 163) 
الفقاااراتن ، 210ه ، (اجلااازء الثاااان)، اجمللاااد الثاااان 1995حولياااة  (164)

 .488و 487
 جااارت يفالااايت  ةلمناقشااا ل ،أعدتاااه األماناااة العاماااة ،ماااوجز مواضااايعي (165)

ني ا اخلمساااااااااااااااا اللجنااااااااااااااااة السادسااااااااااااااااة للجمعيااااااااااااااااة العامااااااااااااااااة خااااااااااااااااالل دور اااااااااااااااا 
(A/CN.4/472/Add.1 الفقااااااااااارة ،)50/45وقااااااااااارار اجلمعياااااااااااة العاماااااااااااة  ؛147 

 .4، الفقرة 1995كانون األول/ديسمرب   11 املؤرخ

سااااة ملوضااااوع ومااااع ذلااااك، فقااااد أاهاااارت املناقشااااات املكر   -103
التحفظات على املعاهدات داخل اللجنة السادسة للجمعية العامة 

حة عن اهلدف الذي أحيان كثرية افتقار ممثلي الدول لفكرة واضيف  
ساة. وداخاال احملادد ماان دليال املمار  تساعى إلياه اللجناة وعاان الغارض

 أن بعااا األعضاااء، دون التشااكيك أبااداً  لجنااة ذا ااا، باادا أحياااانً ال
يف القاااارارات األوليااااة املتخااااذة بشااااأن شااااكل الاااادليل والغاااارض منااااه، 

يكااان لاااديهم فهااام واضاااا للمفهاااوم العاااام للااادليل مقارناااة  غلبياااة  مل
 للجنة ومقررها اخلاه.أعضاء ا
ير دلياال تصااد قااتهسااوء الفهاام هااذا، ي   ويف حماولااة لتبديااد -104

 حات التالية بشأن شكله وموضوعه واستخدامه.املمارسة ابلتوضي
وي قاااااته إدراج مقدماااااة يف دليااااال املمارساااااة بغااااارض تقااااادمي  -105

صاااورة عاماااة عناااه وتيساااري اساااتخدامه. وميكااان أن يكاااون ناااص هاااذه 
صااااغ علاااى غااارار تعليقاااات املبااااد  التوجيهياااة أو املقدماااة، الااايت ست  

 :(166)كما يليروع الدليل،  قدمات فتلف أجزاء أو فم
 مقدمة ”

يتااااألف دلياااال املمارسااااة بشااااأن التحفظااااات علااااى   -1”  
املعاهااادات مااان املبااااد  التوجيهياااة الااايت اعتماااد ا جلناااة القاااانون  

تاااارد أدانه، مشاااافوعة بتعليقااااات. وتشااااكل هااااذه  هااااي  و   ، الاااادويل 
باااد   ال يتجاازأ ماان الاادليل وتكملااة أساسااية للم   جاازءاً   التعليقااات 
ملااا تتساام بااه هااذه    هلااا. ونظااراً   اً سااري تف و   اً امتااداد   تعااد    ، إذ التوجيهيااة 

ومعقاد للغاياة، يساتحيل تصاور مجياع    عاال املادة مان طاابع تقاين  
املساااااائل الااااايت ميكااااان أن تنشاااااأ وتقااااادمي كااااال التفاصااااايل املفيااااادة  

 . ( 167) للممارسني يف شكل أحكام موجزة، مهما كانل متعددة 
ة، كماا يانم عان ذلاك والغرض من دليل املمارسا  -2” 

 -ملسااعدة للعااملني يف جماال القاانون الادويل ، هو تقدمي اا ه
قاااااااارري السياسااااااااات أو الدبلوماساااااااايني ن سااااااااواء تعلااااااااق األماااااااار

اهليئاااااات القضااااااائية احملااااااكم و احملاااااامني )ناااااا يف ذلاااااك أمااااااام  أو
بشكل ما تواجههم مشاكل شائكة تتعلق    الوطنية( الذين كثرياً 

ن حااني أ، يف اهااداتظااات علااى املعوآاثر التحف  ااواز خاااه
اتفاقيااااات فيينااااا  هااااذه املسااااائل يف عااااد الاااايت وردت بشااااأنالقوا

__________ 
، إىل  رايً ضاارو ، إذا ار ت اللجنااة ذلااك  مشااروع املقدمااة هااذا ميكاان إحالااة   ( 166) 

ثالثاة  الفريق العامل املعين ابلتحفظات على املعاهدات الذي أ نشج يف بداياة الادورة ال 
وخبااالف ذلااك، ي اادرج يف تقرياار اللجنااة عاان أعماااال    ؛ 2011، عااام  للجنااة   السااتني و 

 دور ا الثالثة والستني وي ناقش يف جلسة عامة لدى اعتماد التقرير. 
 .أ توجيهياً [ مبد180] 199يتضمن هذا الدليل  (167)
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يشوهبا النقص، فضاًل عان  1978و 1986و 1969ألعوام 
إلعالانت اببدرجة أقل، تتعلق،  و غموضها يف بعا األحيان،  

وهاااي حكااام املعاهاادات، الاايت تصاادر فيمااا يتصاال  التفسااريية 
 وخالفااً  .ساكواتً اتمااً  االتفاقيااتسكتل عنهاا هاذه  إعالانت

 تااااهتوجيااااه القااااار  يف قراءب ، ال يتعلااااق األماااارا ي عتقااااد أحياااااانً ملاااا 
مااااا تكااااون غامضااااة( يف هااااذا  لممارسااااة السااااابقة )الاااايت كثاااارياً ل

وإمناااا  ، أو علاااى أياااة حاااال ال يقتصااار األمااار علاااى ذلاااك.اجملاااال
توجيااه املسااتخدم صااوب حلااول تتماشااى مااع األحكااام يتعلااق 

تبدو أكثر يت احللول ال( أو صوب ت)حيثما و جد املعمول هبا
 .ألحكام كهذه لتفوير التدر ينسهام يف اقابلية ل

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشاارة إىل أناه إذا كاان  -3” 
 جمااارداً  “،ر يااااً  مصااادراً ”أو  - دليااال املمارساااة، بوصااافه صاااكاً 

أي طاااااابع إلزاماااااي، فاااااإن القواعاااااد الااااايت أورد اااااا املبااااااد   مااااان
ميااة وهلااا قاايم درجااات اإللزاة تغفااي طائفااة واسااعة ماان التوجيهياا 

 :(168)قانونية جد متنوعة
بعاا أحكاام  يستنسا  مجلاة وتفصايالً فبعضها  -”   

 اتفاقياااااات فييناااااا الااااايت تتضااااامن، بااااادورها، قواعاااااد عرفيااااااة اندراً 
سواء كانل كذلك عند إدراجها يف  ،(169)تكون حمل جدل ما

 بعااااد؛ ورهناااااً  أو اكتساااابل هااااذا الفااااابع فيمااااا (170)االتفاقيااااات
، فإهنااااا تفبااااق ابلتااااايل علااااى مجيااااع (171)يري اإللزاماااا بفابعهااااا غاااا 

أو غاااااري  ت الدولياااااة، ساااااواء كانااااال أطرافااااااً الااااادول أو املنظماااااا
 أطراف يف تلك االتفاقيات؛

واة قواعد أخرى يف اتفاقياات فييناا ت فباق علاى  -”   
األطاااااراف فيهااااااا دون أن يكااااااون هلااااااا طاااااابع عااااااريف غااااااري قاباااااال 

__________ 
وتوزيااااع املباااااد  التوجيهيااااة فيمااااا بااااني  ،هااااذه الفائفااااة جااااد متنوعااااة (168)

درجااة يتعااذر معهااا االسااتجابة القااتاه متكاارر  اما إىللفئااات غاا فتلااف هااذه ا
أثناااااء مناقشااااات اللجنااااة السادسااااة للجمعيااااة ، علااااى وجااااه اخلصااااوه، ق اااادم -

س القااانون املفبااق يرمااي إىل التفريااق بااني املباااد  التوجيهيااة الاايت تعكاا  - العامااة
 وتلك اليت صيغل يف ضوء القانون املنشود.

ة اجلوهرياااة الااايت تقضاااي  األميااا   عااادة ذات علاااى القا   ينفباااق ذلاااك ماااثالً  ( 169) 
تقااوم الدولااة أو املنظمااة الدوليااة بصااوغ حتفااو يتعااارض مااع موضااوع املعاهاادة    ال 

هااااذه القاعاااادة الااااواردة يف الفقاااارة الفرعيااااة )ج( ماااان    است نسااااخل وغرضااااها. وقااااد  
 . 1-3يف املبدأ التوجيهي   1986و   1969من اتفاقييت فيينا لعامي   19 املادة 
)ساااااحب  1-5-2بااااادأ التاااااوجيهي امل ،ثاااااالبيل املعلاااااى سااااا  ،انظااااار (170)
ماان املااادة  1لتحفظااات( الااذي يستنساا  القواعااد املنصااوه عليهااا يف الفقاارة ا

 .1986و 1969فيينا لعامي  اتفاقييتمن  23من املادة  4الفقرة  ويف 22
  1-2-2يبااااادو أن القاعااااادة املنصاااااوه عليهاااااا يف املبااااادأ التاااااوجيهي   ( 171) 

  توقيااااع علااااى معاهاااادة(، والاااايت عنااااد ال   يت تصاااااغ )التأكيااااد الر ااااي للتحفظااااات الاااا 
ماان    23ماان املااادة    2ستنساا ، مااع مراعاااة مااا يقتضاايه اخااتالف احلااال، الفقاارة  ت 

 . 1969  تفاقية عام اال اتفاقية فيينا، قد اكتسبل هذا الفابع العريف منذ اعتماد  

يف  كاان أن يساااهمدلياال املمارسااة ميدهااا يف ؛ وإيرا(172)للجاادل
 ترسيخها بوصفها قواعد عرفية؛

االت، تكمااال املبااااد  التوجيهياااة ويف بعاااا احلااا  -”   
الواردة يف الدليل أحكام االتفاقيات اليت تسكل عن أساليب 
تنفيااذها، لكاان يكااون هلااذه القواعااد ذا ااا قيمااة عرفيااة ال ميكاان 

 ؛(174)منفقية واضحةأو تفرض تفبيقها أسباب  (173)إنكارها
املبااااد  التوجيهياااة خااارى، تتنااااول ويف حااااالت أ -”   

تفاقيااات، لكنهااا تاانص بشااأهنا علااى مسااائل تسااكل عنهااا اال
 ؛(175)قواعد ذات طابع عريف ال شك فيه

يف  املفروحةالقواعد  تندرجويف بعا األحيان،  -”   
القااااااااانون  يف إطاااااااااراملباااااااااد  التوجيهيااااااااة علااااااااى حنااااااااو واضااااااااا 

فورت ىل ممارسات تند يف بعا احلاالت إتست، و (176)املنشود
 ؛(177)على هامش اتفاقيات فيينا

، ااااة أحكاااام أخااارى ال تعااادو أن تكاااون وأخااارياً  -”   
 .(178)توصيات ذات مغزى حتفيزي حبل

وتساااااااالط هااااااااذه الفئااااااااة األخاااااااارية ماااااااان املباااااااااد   -4” 
التوجيهياااااة الضاااااوء علااااااى أحاااااد اخلصااااااائص األساساااااية لاااااادليل 

__________ 
)صااوغ  3-1-2ينفبااق ذلااك إىل حااد بعيااد علااى املباادأ التااوجيهي  (172)

لتاوجيهي واملبادأ ا (الصاعيد الادويل[ فاو علاىصاوغ حت ضلغار التحفو ]التمثيل 
، مااااع مراعاااااة مااااا يقتضاااايه ان ستنسااااخي اللااااذين)إبااااالغ التحفظااااات(  2-1-5

 علااى، و 1986عااام ل فيينااا ماان اتفاقيااة 23و 7اخااتالف احلااال، نااص املااادتني 
 [ )مهلة صوغ االعتاض(.12-6-2] 13-6-2املبدأ التوجيهي 

يف املبادأ التاوجيهي  “ددةفظاات احملا التح”ميكن القاول  ن تعرياف  (173)
 13-1-3املباادأ التااوجيهي  . وانظاار أيضاااً عرفياااً  قااد اكتسااب طابعاااً  3-1-2
تسااااااااوية تتعلااااااااق ب يف املعاهاااااااادة[ )التحفظااااااااات علااااااااى نصااااااااوه 3-1-5-7]

 املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة(.
 [7-8-2] 2-8-2املبااادأ التاااوجيهي  ،علاااى سااابيل املثاااال ،انظااار (174)

 املتتباااة علاااىذي خيلاااص إىل النتيجاااة احلتمياااة لااا اع( ات ابإلمجااا )قباااول التحفظاااا
 .1986و 1969من اتفاقييت فيينا لعامي  20من املادة  3الفقرة 

)انعاادام األثاار  2-4-4املباادأ التااوجيهي  ،علااى ساابيل املثااال ،انظاار (175)
 يف احلقوق وااللتزامات القائمة نوجب القانون الدويل العريف(.

[ 1-2-1] 2-2-1تاااااوجيهي لبااااادأ اثاااااال املانظااااار علاااااى سااااابيل امل (176)
 2-4-3)اإلعااالانت التفسااريية الاايت تصاااغ بصااورة مشااتكة( واملباادأ التااوجيهي 

 )جواز االعتاض على حتفو(.
)أثار إنشااء الاتحفو    2-2-4املبدأ التاوجيهي    ، على سبيل املثال   ، انظر  ( 177) 

يف  عاااتاض  [ )أثااار اال 7-3-4]   6-3-4يف بااادء نفااااذ املعاهااادة( واملبااادأ التاااوجيهي  
 . ( االعتاضات ذات األثر املتوسط   م غري تلك اليت يتعلق هبا التحفو أحكا 
 ؛ انظاار ماااثالً التوصااايةيف صاايغة  حتاارر هااذه املبااااد  التوجيهيااة دائمااااً  (178)

التحفظاااات[ واملبااادأ  تعليااال[ )التعليااال( ]2-1-2] 9-1-2املبااادأ التاااوجيهي 
 .)االستعراض الدوري جلدوى التحفظات( 3-5-2التوجيهي 
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ع املااواد م مل تكاان لااتد يف مشااارياملمارسااة. فمثاال هااذه األحكااا
القتضاااااء، إىل منهااااا أن تتحااااول، عنااااد ا ي تااااوخىقليديااااة الاااايت الت

 ةمعاهاااااااادة: ذلاااااااااك أن صاااااااااياغة املعاهاااااااادات ال تقبااااااااال صااااااااايغ
. لكن املشكلة ال تكمان يف ذلاك: فكماا يتضاا (179)التوصية

، “املباااااد  التوجيهيااااة”ماااان اساااام الاااادليل وكااااذلك ماااان عبااااارة 
أدوات منااا باادليل مرجعااي وع اادة يتعلااق األماار بصااك ملاازم وإ ال

دعوون هااا املتفاوضااون علاااى املعاهاادات واألشااخاه املااا  ااد في
للمشااااكل العملياااة الااايت تفرحهاااا التحفظاااات  لتنفياااذها حلاااوالً 

علااى  -وردود الفعاال علااى التحفظااات واإلعااالانت التفسااريية 
أساااااس أن هااااذه احللااااول هااااي حلااااول مؤكاااادة إىل حااااد مااااا يف 

قاااات ل املفروحاااة، وأن التعليالقاااانون الوضاااعي حساااب املشااااك
يقن من الشكوك اليت قد تكون قائمة بشأن مدى الت  تشري إىل

 حل ما أو مدى مالءمته.
وابلنظار إىل هاذه اخلصاائص، فإناه مان البااديهي  -5” 

أن القواعد الواردة يف دليل املمارسة ال متناع الادول واملنظماات 
ا، تلاااك ابالتفااااق فيماااا بينهااا  ،مااان أن تساااتبعد الدولياااة إطالقااااً 
الئماااة ألغاااراض معاهااادة معيناااة. دو هلاااا غاااري متبااا  القواعاااد الااايت

 ااا، تكتسااي القواعااد الااواردة يف وكمااا هااو شااأن قواعااد فيينااا ذا
. ويف  اختيااااارايً تكميلياااااً  الاااادليل، يف أحساااان األحااااوال، طابعاااااً 

مجيااااع األحااااوال، لاااايس ألي قاعاااادة ماااان هااااذه القواعااااد طااااابع 
 : وابلتاااايل، يبقاااى مااانضااامن القواعاااد اآلمااارة إلزاماااي وال تنااادرج

ساااااااتثناء ماااااااىت وافقااااااال علياااااااه مجياااااااع الااااااادول مكااااااان إجاااااااراء اامل
 املعنية.)واملنظمات الدولية( 

لتوافاااق اآلراء الاااذي د التوصااال إلياااه مناااذ  ووفقااااً  -6” 
منذ ذلك الوقل، اعتاربت اللجناة أناه  وال قائماً  1995عام 

ام ذات الصالة ليسل هنااك حاجاة لتعاديل أو اساتبعاد األحكا 
يف  (180)6198و 1978و 9196اقيااات فيينااا ألعااوام يف اتف

، فهااااااو يتضاااااامن مجيااااااع هااااااذه سااااااياق إعااااااداد دلياااااال املمارسااااااة
أثااار و  ،يف تصاااور الاادليل ذاتاااه . لكااان ذلاااك أثاار أيضااااً األحكااام

 خباصة يف التعليقات املتعلقة ابملباد  التوجيهية.
وبقاادر مااا كااان هناااك حااره علااى صاايانة وتفبيااق   -7”  

ذا السابب،  وري ابلفعال توضايحها. وهلا قواعد فيينا، كان من الضار 
األعمااااااال التحضااااااريية لالتفاقيااااااات    رسااااااهاب تناااااااول التعليقااااااات  ت 

 يف توضيا معناها وتفسري ثغرا ا.  وهو ما يساهم الثالع،  
__________ 
مااان اتفاقياااة األراضاااي  7انظااار املاااادة  ؛هنااااك اساااتثناءاتد تكاااون قااا  (179)

املربمااة يف و للفيااور املائيااة،  وخاصااة بوصاافها مااوئالً  الرطبااة ذات األميااة الدوليااة
مااان اتفاقياااة روتاااردام املتعلقاااة  16املاااادة و ار )مجهورياااة إياااران اإلساااالمية(، رامسااا 

دات آفاااات ياااة ومبيااا كيميائ  بتفبياااق إجاااراء املوافقاااة املسااابقة عااان علااام علاااى ماااواد
 ما تكون معللة. ؛ وهي اندراً متداولة يف التجارة الدوليةمعينة خفرة 

 . 487الفقرة   ، 210  ه ،  ( اجلزء الثان ) ، اجمللد الثان  1995حولية   ( 180) 

وبصاااااورة عاماااااة، فاااااإن هاااااذه التعليقاااااات طويلاااااة  -8” 
ضااااافة إىل تقاااادمي حتلياااال لألعمااااال التحضااااريية ومفصاااالة. وابإل

جتهاااااااد لعناصاااااار اال تتضاااااامن عرضاااااااً التفاقيااااااات فيينااااااا، فإهنااااااا 
، عااالوة (181)الصالة ابملوضاوعي واملمارساة والفقااه ذات ئالقضاا

علاااى توضااايحات بشاااأن الااانص املعتماااد يف هناياااة املفااااف؛ ود 
إثااااراء هااااذه التعليقااااات ابلعديااااد ماااان األمثلااااة. وقااااد باااادا هاااااذا 

يف ضااااوء  املنتقااااد يف كثااااري ماااان األحيااااان، ضاااارورايً  اإلسااااهاب،
 ل قيااااد النظاااار.ل  الااااذي تتساااام بااااه املشاااااكالتعقيااااد التقااااين البااااا

وكانااال اللجناااة  مااال أن  اااد املمارساااون ابلفعااال أجوباااة علاااى 
 .(182)اليت قد تنشأاألسئلة 

ومع ذلك، فاإن قاراءة التعليقاات ال تكاون جمدياة   -9”  
املفروحاة غاري واردة يف ناص  إال إذا كانل اإلجابة علاى األسائلة  

الصاااعب تفساااري هاااذا  املبااااد  التوجيهياااة ذاتاااه )أو إذا كاااان مااان  
(. وهلاذا السابب، تارد املبااد  التوجيهياة يف   حالة معينة النص يف 

الااايت    -البداياااة دون شاااره يف صااادر دليااال املمارساااة، وعناوينهاااا  
  -  ( 183) يغل لتقاادمي حملااة دقيقااة قاادر اإلمكااان عاان مضااموهنا صاا 

 بغي ملستخدم الدليل الرجوع إليه. هي أول ما ين 
سااة أجاازاء )مرقمااة ينقساام دلياال املمارسااة إىل مخ -10” 

  بتتيب منفقي:( تتواىل5إىل  1من 
خ صاااااااااص اجلااااااااازء األول لتعرياااااااااف التحفظاااااااااات  -”   

واإلعااااااالانت التفسااااااريية والتفريااااااق بااااااني هااااااذين النااااااوعني ماااااان 
حملاااة عاماااة عااان بعاااا  ؛ ويتضااامن أيضااااً االنفرادياااةاإلعاااالانت 

اإلعاااااااالانت االنفرادياااااااة الصاااااااادرة بشاااااااأن معاهااااااادة ماااااااا والااااااايت 
هلاذه بادائل ممكناة تفسريية، و وال إعالانت تشكل حتفظات  ال

 6-1إىل ذلاااك صاااراحة املبااادأ التاااوجيهي ولتلاااك؛ وكماااا يشاااري 
[، لاايس يف هااذه التعاااريف مااا خياال بصااحة اإلعااالانت 1-8]

 املشار إليها يف هذا اجلزء األول وراثرها ]القانونية[؛
ويتعلق اجلزء الثان ابلشروط الشكلية واإلجرائية  -”   

ت التفسريية ظات واإلعالاناعها فيما يتعلق ابلتحفالواجب اتب
ل عاااال عليهاااااا )االعتاضااااات علاااااى التحفظااااات وقباااااو وردود الف

؛ واملوافقاااة علااى إعاااالن تفسااريي أو إعاااادة تكييفاااه التحفظااات
 (؛معارضته أو

__________ 
ابلنظار إىل طاول الفااتة الايت انقضال بااني إدراج املوضاوع يف جاادول  (181)

راجعااة التعليقااات ، متاال مهنائيااة أعمااال اللجنااة واعتماااد دلياال املمارسااة بصااورة
 .2010كانون األول/ديسمرب   31 حىت ،قدر اإلمكان  ،وحتديثها

د يف اإلبقاااء علااى  ماان األسااباب الاايت جعلاال اللجنااة ال تااتد   وهااذا أيضاااً  ( 182) 
 بعا التكرار يف التعليقات من أجل تيسري الرجوع إىل دليل املمارسة واستخدامه. 

العاماااااال املعااااااين الفريااااااق ماااااان  صاااااااً خا لقااااااي هااااااذا اجلانااااااب اهتماماااااااً  (183)
الذي اجتمع خالل اجلزء األول من الدورة الثالثة على املعاهدات ابلتحفظات 

 .2011والستني للجنة يف عام 
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ويركاااااز اجلااااازء الثالااااا  علاااااى جاااااواز التحفظاااااات  -”   
املعااايري واإلعاالانت التفساريية وكاذا ردود الفعاال عليهاا، و ادد 

عة  مثلااة مشااروحة الايت تاارد مشاافو يم جوازهااا و ياا قالايت تسااما بت
يف أكثااار األحياااان  جوازهااااكاااون يعااان أناااواع التحفظاااات الااايت 

املبااااد  بعاااا موضاااوع تقييماااات متبايناااة باااني الااادول؛ وحتااادد 
التحفظااات واآلاثر املتتبااة  جااوازطرائااق تقياايم  التوجيهيااة أيضاااً 

 ؛جوازهاعلى عدم 

 ر القانونيااةاثهااو فصااص لاا الرابااع، ف أمااا اجلاازء -”   
التحفظاااات واإلعاااالانت التفساااريية، حسااابما إذا  الااايت تنتجهاااا 

إذا  “اثبتاً ”كانل صحيحة )ويف هذه احلالة، يكون التحفو 
 حتلاايالً  د قبولااه( أو غااري صااحيحة؛ ويتضاامن هااذا اجلاازء أيضاااً 

 آلاثر االعتاض على حتفو أو قبوله؛

لااااانص الوحياااااد الاااااذي ويكمااااال اجلااااازء اخلاااااامس ا -”   
 1978الدول يف املعاهدات لعام  خلالفةا اتفاقية فيين ختصصه

بشااااأن مصااااري التحفظااااات يف    20املااااادة    -ملسااااألة التحفظااااات  
 كما يتضامن   -  بل دولة مستقلة حديثاً حالة خالفة الدول من ق  

للحلاااول الااايت يقااادمها يف حالاااة احتااااد الااادول  وتكييفااااً  توسااايعاً 
ة شاااكل الناشااائملا  أيضاااً اجلاازء األخااري ويتناااول هااذا ؛وانفصاااهلا

ات علااى التحفظااات أو قبوهلااا وعاان اإلعااالانت عاان االعتاضاا 
 الدول؛ التفسريية فيما يتعلق خبالفة

، يستنساا  مرفقااان نااص التوصاايات الاايت وأخاارياً  -”   
من جهة، واملسااعدة  ،اعتمد ا اللجنة بشأن احلوار التحفظي

 ،زعاااات يف جماااال التحفظااااتالتقنياااة واملسااااعدة يف تساااوية املنا
 ى.من جهة أخر 

وداخل كل جازء مان هاذه األجازاء، تقسام املبااد    -11”  
ميثاال أوهلمااا  ،  خااانتني مركااب ماان    رقاام التوجيهيااة إىل فااروع )يساابقها  

. وتاارقم املباااد  التوجيهيااة  ( 184) الفاارع داخاال اجلاازء( اجلاازء واثنيهمااا  
 . “ ( 185) من ثالع خاانت   ة مركب م  ا رق     داخل كل فرع   موماً ع 

__________ 
جاواز ردود الفعال علاى  ” نوضاوع    4-3، يتعلق الفارع  يل املثال على سب  ( 184) 

  رابااع ماان إىل الفاارع ال   4إىل اجلاازء الثالاا  والاارقم    3يشااري الاارقم  حياا     “، التحفظااات 
عاام يغفااي    ولادى تصاادير فارع مان الفااروع نبادأ تاوجيهي ذي طااابع جاد    زء. هاذا اجلا 

رع و ماال نفااس  جمماال مضاامون الفاارع، يكااون هلااذا املباادأ التااوجيهي نفااس عنااوان الفاا 
 . ( جواز اإلعالن التفسريي( )  5-3على املبدأ التوجيهي   رقمه )ينفبق ذلك مثالً 

يقصااد هبااا تقاادمي أمثلااة  ة الاايت  لتوجيهياا ويف احلالااة االسااتثنائية للمباااد  ا  ( 185) 
لتوضيا طريقة حتديد توافق التحفو مع موضوع املعاهدة وغرضها )والايت تشاكل  

، حتماال هااذه املباااد  التوجيهيااة  ( [ 5-1-3]   6-1-3موضااوع املباادأ التااوجيهي  
علاى املبادأ التاوجيهي    ينفباق ذلاك ماثالً و .  خااانت  من أربع  مركباً  اً رقم التوضيحية 

حيااااا   يااااال    (، العاماااااة   و أ ت الغامضاااااة  التحفظاااااا ) [  3-1-5-2]   3-1-6-1
  األول إىل الفاااااارع األول ماااااان هااااااذا اجلاااااازء   1والاااااارقم    ، إىل اجلاااااازء الثالاااااا    3الاااااارقم  

  6-1-3[ إىل املبااادأ التاااوجيهي األعااام  5]   6و يااال الااارقم    جلاااائزة(، ا   التحفظاااات ) 
  1يف حاااني يشاااري الااارقم    ، [ )حتدياااد موضاااوع املعاهااادة والغااارض منهاااا( 3-1-5] 

 األعم. التوجيهي  املبدأ   لذلك تعلق  ول مثال توضيحي  األمر ي إىل أن الثان  
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 تالتحفظات على املعاهدا
 عمال[ن جدول األم  2]البند  

 Add.1و  A/CN.4/639 الوثيقة
 التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومات
 [ ابإلسبانية/ابإلنكليزية/ابلفرنسيةاألصل: ]

 [ 2011 آذار/مارس 29شباط/فرباير و 15]
 احملتوايت
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 51  ............................................................................................ فرنسا 

 52  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 52  .......................................................................................... دا نيوزيلن
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اإلعاااالانت الرامياااة إىل ) 6-1-1( وأصاااحاهبااإلعاااالانت الرامياااة إىل احلاااد مااان التزاماااات ) 5-1-1املبااااد  التوجيهياااة 
 53  .................... ( التحفظات اليت ت بدى نقتضى شروط استثناء) 8-1-1( والوفاء ابلتزام بفرق معادلة

 53  ............................................................................................ ماليزاي
 53  ..................................... ( اإلعالانت الرامية إىل احلد من التزامات أصحاهبا) 5-1-1املبدأ التوجيهي 
 53  ............................................................................................ فرنسا 
 54  ...................................... ( انت الرامية إىل الوفاء ابلتزام بفرق معادلةاإلعال) 6-1-1هي املبدأ التوجي

 54  ............................................................................................ فرنسا 
 54  ........................................ ( ظات اليت ت بدى نقتضى شروط استثناءالتحف) 8-1-1 املبدأ التوجيهي

 54  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 54  ...........................................................( تعريف اإلعالانت التفسريية) 2-1التوجيهي  بدأامل

 54  ............................................................................................ فرنسا 
 54  ................................................................................... اململكة املتحدة 

 54  ..................................................... ( اإلعالانت التفسريية املشروطة) 1-2-1املبدأ التوجيهي 
 54  ............................................................................................ فرنسا 

 55  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 55  ............................................ ( تفسرييةظات واإلعالانت الالتمييز بني التحف ) 3-1املبدأ التوجيهي 
 55  ............................................................................................ فرنسا 

 55  ................................................................. ( ة والتسميةالصيغ) 2-3-1املبدأ التوجيهي 
 55  ............................................................................................ فرنسا 

 55  ....................................... ( انت الرامية إىل التعهد ابلتزامات انفراديةاإلعال) 1-4-1املبدأ التوجيهي 
 55  ............................................................................................ فرنسا 

 55  ....................... ( ت االنفرادية الرامية إىل إضافة عناصر أخرى إىل معاهدةالاناإلع) 2-4-1املبدأ التوجيهي 
 55  ............................................................................................ ليزايام

 56  .......................................................... ( إعالانت عدم االعتاف) 3-4-1املبدأ التوجيهي 
 56  ............................................................................................ فرنسا 

 56  .......................................................... ( إعالانت السياسة العامة ) 4-4-1املبدأ التوجيهي 
 56  ............................................................................................ فرنسا 

 56  ........................ ( د الداخلياإلعالانت املتعلقة بفرائق تنفيذ معاهدة على الصعي) 5-4-1املبدأ التوجيهي 
 56  ............................................................................................ فرنسا 

 56  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 56  .............................................. ( حفظات“ على املعاهدات الثنائيةلت”ا) 1-5-1املبدأ التوجيهي 
 56  ............................................................................................ فرنسا 

 56  ................................................................ (التحفظات بدائل) 1-7-1املبدأ التوجيهي 
 56  ............................................................................................ ماليزاي

 57  ......................... ( ت التفسريية بدائل اإلعالان) 2-7-1( وبدائل التحفظات) 1-7-1املبدآن التوجيهيان 
 57  ................................................................................... اململكة املتحدة 

 57  .................................................................. ( الشكل الكتايب) 1-1-2املبدأ التوجيهي 
 57  ............................................................................................ فرنسا 

 57  ............................................................. ( شكل التأكيد الر ي) 2-1-2املبدأ التوجيهي 
 57  ............................................................................................ فرنسا 

 عاااادم ترتااااب أي أثاااار علااااى الصااااعيد الاااادويل علااااى انتهاااااك قواعااااد داخليااااة متعلقااااة بصااااوغ) 4-1-2وجيهي أ التاااا املبااااد
 57  ...................................................................................... ( لتحفظاتا

 57  ............................................................................................ فرنسا 
 57  ................................................................ (الغ التحفظاتبإ) 5-1-2املبدأ التوجيهي 

 57  ............................................................................................ ا نسفر 
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 57  ............................................................. ( واائف اجلهة الوديعة) 7-1-2املبدأ التوجيهي 
 57  ............................................................................................ ماليزاي

 58  ................................ ( اإلجراءات يف حالة التحفظات غري اجلائزة بصورة بي  نة) 8-1-2دأ التوجيهي بامل
 58  ............................................................................................ فرنسا 
 58  ............................................................................................ ماليزاي

 58  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 58  ......................... ( ةالتأكيد الر ي للتحفظات اليت تصاغ عند التوقيع على معاهد)1-2-2املبدأ التوجيهي 
 58  ............................................................................................ فرنسا 

 58  ........................................................................... ( ةالتحفظات املتأخر ) 3-2الفرع 
 58  ........................................................................................... النمسا 

 59  ............................................................ ( صوغ حتفظات متأخرة) 1-3-2هي املبدأ التوجي
 59  ............................................................................................ فرنسا 

 59  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 59  .......................................................... ( قبول صوغ حتفو متأخر) 2-3-2ي التوجيهاملبدأ 

 59  ................................................................................... املتحدة لكة املم
 60  ................................................. ( االعتاض على صوغ حتفو متأخر) 3-3-2املبدأ التوجيهي 
 60  ............................................................................................ فرنسا 

 60  . ( غري التحفظاتبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانون املتتب على معاهدة بوسائل االست) 4-3-2املبدأ التوجيهي 
 60  ............................................................................................ ماليزاي

 60  ............................................................. ( توسيع نفاق التحفو) 5-3-2التوجيهي  بدأامل
 60  ............................................................................................ فرنسا 
 60  ............................................................................................ ماليزاي

 60  ........................................................ ( اإلجراءات اخلاصة ابإلعالانت التفسريية ) 4-2الفرع 
 60  ............................................................................................ فرنسا 

 60  ........................................................ ( إلعالانت التفسريية شكل ا) 0-4-2املبدأ التوجيهي 
 60  ............................................................................................ فرنسا 
 60  ............................................................................................ زايمالي

 60  ......................................... ( قل الذي  وز فيه صوغ إعالن تفسرييالو ) 3-4-2املبدأ التوجيهي 
 60  ............................................................................................ فرنسا 
 61  .............. ( شتاط  كيد اإلعالانت التفسريية الصادرة عند التوقيع على معاهدة عدم ا) 4-4-2ي املبدأ التوجيه
 61  ............................................................................................ فرنسا 

 61  ..... ة املشروطة اليت تصاغ عند التوقيع على معاهدة([ نعالانت التفسريي)التأكيد الر ي ل 5-4-2املبدأ التوجيهي ]
 61  ............................................................................................ فرنسا 

 61  ....................................................... ( أخرصوغ إعالن تفسريي مت) 6-4-2املبدأ التوجيهي 
 61  ............................................................................................ ماليزاي

 61  ....................................... ([صوغ وإبالغ اإلعالانت التفسريية املشروطة) 7-4-2املبدأ التوجيهي ]
 61  ............................................................................................ فرنسا 

 61  ............................................. ([ خرصوغ إعالن تفسريي مشروط متأ) 8-4-2املبدأ التوجيهي ]
 61  ............................................................................................ فرنسا 

 61  .......................................................... ( تعديل اإلعالن التفسريي) 9-4-2املبدأ التوجيهي 
 61  ............................................................................................ يزايمال 

 61  ................................ ([سريي املشروطلتفتضييق وتوسيع نفاق اإلعالن ا) 10-4-2املبدأ التوجيهي ]
 61  ............................................................................................ فرنسا 

 61  ............................................. ( االستعراض الدوري جلدوى التحفظات) 3-5-2املبدأ التوجيهي 
 61  ............................................................................................ فرنسا 
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 62  ............................................ ( يد الدويلصوغ سحب حتفو على الصع) 4-5-2املبدأ التوجيهي 
 62  ............................................................................................ فرنسا 

 62  ............................................. ([سحب اإلعالن التفسريي املشروط) 13-5-2املبدأ التوجيهي ]
 62  ............................................................................................ فرنسا 

 62  ............................................... ( اتعلى التحفظ عتاضاتتعريف اال) 1-6-2املبدأ التوجيهي 
 62  ............................................................................................ فرنسا 
 63  ............................................................................................ فنلندا 

 63  ......... ( سيع املتأخر لنفاق حتفووغ املتأخر لتحفو أو التو تعريف االعتاضات على الص) 2-6-2املبدأ التوجيهي 
 63  ............................................................................................ فرنسا 

 63  ........................................................... حرية صوغ االعتاضات( ) 3-6-2املبدأ التوجيهي 
 63  .......................................................................................... الربتغال
 63  ........................................................................................... النمسا 

 64  ....................... ( مع صاحب التحفو  املعاهدة يف العالقة حرية معارضة بدء نفاذ) 4-6-2 التوجيهي املبدأ
 64  .......................................................................................... الربتغال
 64  ........................................................................................... النمسا 

 64  ............................................................... ( صاحب االعتاض) 5-6-2وجيهي أ التاملبد
 64  .......................................................................................... الربتغال
 64  ........................................................................ ( التعليل) 10-6-2املبدأ التوجيهي 
 64  .......................................................................................... الربتغال
 64  ........................................................... (االعتاضات املشروطة) 14-6-2املبدأ التوجيهي 
 64  .......................................................................................... الربتغال
 64  ............................................................................................ فرنسا 

 64  ............................................................ ( االعتاضات املتأخرة) 15-6-2املبدأ التوجيهي 
 64  .......................................................................................... الربتغال

 64  ........................................................................ ( صوغ قبول التحفظات) 8-2الفرع 
 64  .......................................................................................... الربتغال
 65  .......................................................... ( أشكال قبول التحفظات) 0-8-2املبدأ التوجيهي 
 65  .......................................................................................... الربتغال
 65  ........................................................ ( ظاتالقبول الضمين للتحف) 1-8-2املبدأ التوجيهي 
 65  .......................................................................................... الربتغال
 65  ............................................................................................ فرنسا 

 65  .................................... ( دولية صك التأسيسي ملنظمةقبول التحفو على ال) 7-8-2املبدأ التوجيهي 
 65  .......................................................................................... الربتغال
 65  ...................................(اجلهاز املختص بقبول التحفو على صك  سيسي) 8-8-2املبدأ التوجيهي 
 65  .......................................................................................... الربتغال
 65  ................... ( يبشأن حتفو على الصك التأسيس رد فعل العضو يف منظمة دولية) 11-8-2املبدأ التوجيهي 
 65  ............................................................................................ فرنسا 

 65  ..................................................... ( على اإلعالانت التفسريية الفعلصوغ ردود ) 9-2الفرع 
 65  .......................................................................................... الربتغال
 66  ............................................................................................ فرنسا 

 66  ..................................................... ( املوافقة على اإلعالن التفسريي) 1-9-2املبدأ التوجيهي 
 66  .......................................................................................... الربتغال
 66  ........................................................ ( معارضة اإلعالن التفسريي) 2-9-2املبدأ التوجيهي 
 66  .......................................................................................... الربتغال

 66  ........................................................................................ السلفادور
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 67  ................................................... ( عادة تكييف اإلعالن التفسرييإ) 3-9-2املبدأ التوجيهي 
 67  .......................................................................................... الربتغال

 67  ........................................................................................ السلفادور
 67  .................................... ( ضة أو إعادة التكييففقة أو املعار رية صوغ املواح) 4-9-2املبدأ التوجيهي 
 67  .......................................................................................... الربتغال
 68  ............................................................................................ فرنسا 

 68  ............................................ ( تعليل املوافقة واملعارضة وإعادة التكييف) 6-9-2توجيهي املبدأ ال
 68  ............................................................................................ ماليزاي
 68  ............. (السكوت إزاء إعالن تفسريي) 9-9-2( ودام قرينة املوافقة أو املعارضةانع) 8-9-2املبدأ التوجيهي 
 68  .......................................................................................... الربتغال
 68  ...................................................... (لسكوت إزاء إعالن تفسرييا) 9-9-2املبدأ التوجيهي 
 68  ............................................................................................ فرنسا 

 68  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 68  .......................................................................................... نيوزيلندا 

 69  .................................. ([ ردود الفعل على اإلعالانت التفسريية املشروطة) 10-9-2املبدأ التوجيهي ]
 69  .......................................................................................... الربتغال
 69  ............................................................................................ فرنسا 

 69  ............................................................. ( التحفظات واإلعالانت التفسريية جواز ) 3الفرع 
 69  ............................................................................................ فرنسا 

 69  ................................................................... (التحفظات اجلائزة ) 1-3املبدأ التوجيهي 
 69  ............................................................................................ فرنسا 

 69  ............................................. ( التحفظات اليت حتظرها املعاهدة صراحةً ) 1-1-3يهي التوج  املبدأ
 69  ............................................................................................ فرنسا 

(، الااايت ال حتظرهاااا املعاهااادةتحفظاااات جاااواز ال) 3-1-3(، وتعرياااف التحفظاااات احملاااد دة) 2-1-3املبااااد  التوجيهياااة 
 69  ............................................................... ( ددةجواز التحفظات احمل) 4-1-3و

 69  ............................................................................................ فرنسا 
 70  ................................................................................... اململكة املتحدة 

 70  ................................ (ضوع املعاهدة والغرض منها لتحفو مع مو عدم توافق ا) 5-1-3املبدأ التوجيهي 
 70  ............................................................................................ فرنسا 

 70  ............................................... ( موضوع املعاهدة والغرض منها حتديد) 6-1-3املبدأ التوجيهي 
 70  ............................................................................................ فرنسا 

 71  ......................................................( ظات الغامضة أو العامةالتحف) 7-1-3املبدأ التوجيهي 
 71  ............................................................................................ فرنسا 

 71  ........................................... ( التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية) 8-1-3املبدأ التوجيهي 
 71  ................................................................................... اململكة املتحدة 

 71  ................................................... ( ةالتحفظات املخالفة لقاعدة آمر ) 9-1-3يهي املبدأ التوج 
 71  ............................................................................................ فرنسا 

 71  .............................................. ( ة ابلقانون الداخلياملتعلق التحفظات) 11-1-3املبدأ التوجيهي 
 71  ............................................................................................ فرنسا 

 71  .................................. ( التحفظات على املعاهدات العامة حلقوق اإلنسان ) 12-1-3املبدأ التوجيهي 
 71  ........................................................................................ رفادو السل

 71  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 72  .... ( وية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدةالتحفظات على نصوه يف املعاهدة تتعلق بتس) 13-1-3املبدأ التوجيهي 

 72  ................................................................................... اململكة املتحدة 
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 72  ............................................................... (تقييم جواز التحفظات) 2-3املبدأ التوجيهي 
 72  ............................................................................................ فرنسا 
 72  ........................................................................................... النمسا 

حتدياااد ) 2-2-3(، واختصااااه هيئاااات رصاااد املعاهااادات يف تقيااايم جاااواز التحفظاااات) 1-2-3املبااااد  التوجيهياااة 
تعااون الادول واملنظماات الدولياة ) 3-2-3(، وتقييم جاواز التحفظاات اختصاه هيئات رصد املعاهدات يف

اهليئاااات املختصاااة بتقيااايم جاااواز التحفظاااات يف حالاااة إنشااااء هيئاااة ) 4-2-3(، وماااع هيئاااات رصاااد املعاهااادات
 72  ............... ( حفظاتاختصاه هيئات تسوية املنازعات يف تقييم جواز الت) 5-2-3(، ولرصد املعاهدة
 72  ................................................................................... اململكة املتحدة 

 73  .......................... ( اختصاه هيئات رصد املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات) 1-2-3املبدأ التوجيهي 
 73  ............................................................................................ فرنسا 

 73  .................... ( حتديد اختصاه هيئات رصد املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات) 2-2-3لتوجيهي املبدأ ا 
 73  ............................................................................................ فرنسا 

 73  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 73  ........................... (تعاون الدول واملنظمات الدولية مع هيئات رصد املعاهدات) 3-2-3املبدأ التوجيهي 

 73  ................................................................................... لكة املتحدة مامل
 73  ............ ( اهليئات املختصة بتقييم جواز التحفظات يف حالة إنشاء هيئة لرصد املعاهدة) 4-2-3املبدأ التوجيهي 
 73  ............................................................................................ فرنسا 

 73  ............................................................. ( دم جواز التحفونتائج ع) 3-3املبدأ التوجيهي 
 73  ............................................................................................. أملانيا 
 73  ............................................................................................ فرنسا 

 74  ............................................ ( عدم جواز التحفظات واملسؤولية الدولية) 1-3-3املبدأ التوجيهي 
 74  ............................................................................................ فرنسا 

 74  .............................................. ( أثر القبول االنفرادي لتحفو غري جائز) 2-3-3توجيهي املبدأ ال
 74  ............................................................................................. أملانيا 

 74  ........................................................................................ السلفادور
 75  .............................................. ( أثر القبول اجلماعي لتحفو غري جائز) 3-3-3املبدأ التوجيهي 
 75  ........................................................................................... أستاليا 

 75  ........................................................................................ السلفادور
 75  .......................................................................................... سويسرا 
 76  ............................................................................................ فرنسا 

 76  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 76  ........................................................................................... النمسا 
 76  .......................................................................................... ا نيوزيلند

 77  .................................................................................. الوالايت املتحدة 
 77  ............................................................... ( تحفولل اقبو  جواز) 1-4-3املبدأ التوجيهي 
 77  ........................................................................................... أستاليا 
 77  ............................................................................................. أملانيا 
 77  ............................................................................................ فرنسا 

 78  .................................................................................. الوالايت املتحدة 
 78  ........................................................ (جواز االعتاض على حتفو) 2-4-3املبدأ التوجيهي 
 78  ............................................................................................ فرنسا 

 78  .............................................................. (جواز اإلعالن التفسريي) 5-3املبدأ التوجيهي 
 78  ............................................................................................ فرنسا 
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اختصاااه تقياايم ) 3-5-3املباادأ التااوجيهي ( وسااريي املشااروطإلعااالن التفاشااروط جااواز ) 2-5-3املباادأ التااوجيهي ]
 79  .................................................................. ([ جواز اإلعالن التفسريي املشروط

 79  .......................................................................................... الربتغال
 79  ............................................................................................ فرنسا 

 79  .................................................................................. الوالايت املتحدة 
 79  ............................................. ( جواز ردود الفعل على اإلعالانت التفسريية) 6-3املبدأ التوجيهي 

 79  .......................................................................................... تغالالرب 
 79  ............................................................................................ فرنسا 

 80  ............................................. ( جواز املوافقة على اإلعالانت التفسريية) 1-6-3املبدأ التوجيهي 
 80  ............................................................................................ فرنسا 

 80  ................................................. ( معارضة اإلعالانت التفسريية جواز ) 2-6-3املبدأ التوجيهي 
 80  ............................................................................................ فرنسا 

 80  .................................................... ( تحفظات واإلعالانت التفسرييةاآلاثر القانونية لل) 4الفرع 
 80  ............................................................................................ فرنسا 
 80  ............................................... (أخرى دولة أو منظمة إنشاء التحفو إزاء) 1-4 املبدأ التوجيهي
 80  ............................................................................................ فرنسا 
 80  ........................................................................................... النمسا 

 80  ........................................................................... ( نشأ ا  آاثر التحفو امل) 2-4فرع لا
 80  ........................................................................................... أستاليا 

 80  ........................................................................................ بنغالديش 
 80  ...................................................... ( نشأا  و املوضع صاحب التحف) 1-2-4لتوجيهي املبدأ ا 

 80  ........................................................................................... أستاليا 
 80  .......................................................................................... الربتغال

 80  ........................................................................................ السلفادور
 81  ............................................................................................ فرنسا 

 81  ............................................. ( أثر إنشاء التحفو يف بدء نفاذ املعاهدة) 2-2-4املبدأ التوجيهي 
 81  ........................................................................................... أستاليا 
 81  .......................................................................................... الربتغال

 82  ........................................................................................ السلفادور
 82  ............................................................................................ فرنسا 

 82  .......................( نشاء التحفو يف وضع صاحب التحفو كفرف يف املعاهدةأثر إ) 3-2-4يهي التوج  املبدأ
 82  ........................................................................................ السلفادور

 82  ............................................................................................ فرنسا 
 82  ........................................... ( نشأ يف العالقات التعاهديةا  لتحفو املأثر ا) 4-2-4املبدأ التوجيهي 

 82  ........................................................................................ السلفادور
 82  ................................ ( املتبادل لاللتزامات اليت يتعلق هبا التحفو ق غريلتفبيا) 5-2-4املبدأ التوجيهي 

 82  ..................................................................................... مجهورية كوراي 
 82  ........................................................................................ السلفادور
 83  ...................................................... ( أثر االعتاض على حتفو صحيا) 3-4املبدأ التوجيهي 

 83  .................................................................................. الوالايت املتحدة 
 83  ............ ( لتحفواهدة بني صاحب االعتاض وصاحب اأثار االعتاض يف بدء نفاذ املع) 1-3-4هي املبدأ التوجي

 83  ............................................................................................ فرنسا 
 83  .................... ( ويلالقواعد العامة للقانون الد ق قاعدة آمرة منم األثر يف تفبيانعدا) 3-4-4املبدأ التوجيهي 
 83  ............................................................................................ فرنسا 
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 84  ....................................................... ( على التحفو غري الصحياملتتبة النتائج ا) 5-4الفرع 
 84  ........................................................................................... اليا ت أس

 84  ........................................................................................ بنغالديش 
 84  ............................................................................................ فنلندا 

 84  ...................................................... ( لصحيابفالن التحفو غري ا) 1-5-4املبدأ التوجيهي 
 84  ........................................................................................... أستاليا 

 84  ............................................................................................. ا انيأمل
 85  .......................................................................................... الربتغال

 85  ..................................................................................... مجهورية كوراي 
 85  ........................................................................................ السلفادور

 85  ............................................................................................ فرنسا 
 86  ............................................................................................ لندا نف

 86  ........................................................................................... النرويج 
 86  ............................. ( إىل املعاهدة وضع صاحب التحفو غري الصحيا ابلنسبة) 2-5-4املبدأ التوجيهي 
 86  ........................................................................................... أستاليا 
 87  ............................................................................................. أملانيا 

 88  .......................................................................................... الربتغال
 89  ..................................................................................... مجهورية كوراي 

 89  ........................................................................................ السلفادور
 89  .......................................................................................... سويسرا 
 90  ............................................................................................ فرنسا 
 90  ............................................................................................ فنلندا 

 91  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 92  ........................................................................................... النرويج 
 92  ........................................................................................... النمسا 

 92  .................................................................................. الوالايت املتحدة 
 95  ............................................. ( ري الصحياردود الفعل على التحفو غ) 3-5-4املبدأ التوجيهي 
 95  ........................................................................................... أستاليا 
 95  .......................................................................................... الربتغال

 95  ..................................................................................... مجهورية كوراي 
 95  ........................................................................................ السلفادور

 95  ............................................................................................ فنلندا 
 96  .................................................................................. الوالايت املتحدة 

 96  .........................................................................( إلعالن التفسرييأثر ا) 7-4الفرع 
 96  ............................................................................................ فرنسا 

 96  ...................................... ( توضيا أحكام املعاهدة بواسفة إعالن تفسريي) 1-7-4املبدأ التوجيهي 
 96  ............................................................................................ ماليزاي
 97  ..................... (حب إعالن تفسريي ابلنسبة إىل صاحب اإلعالن يل أو سأثر تعد) 2-7-4املبدأ التوجيهي 
 97  ............................................................................................ ماليزاي

 97  .............. ( ية يف حالة خالفة الدولالتحفظات وقبول التحفظات واالعتاض عليها واإلعالانت التفسري ) 5الفرع 
 97  ........................................................................................... يا الأست 

 97  .......................................................................................... الربتغال
 97  ............................................................................................ فرنسا 
 97  ............................................................................................ ماليزاي

 98  ................................................................................... اململكة املتحدة 
 98  ........................................................................................... النمسا 
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 الوثيقة   هذهوك املتعددة األطراف املشار إليها يف صكال

 املصدر  

 ,League of Nations, Official Journal, No. 1 (1919نيسان/أبريل  28عهد عصبة األمم )فرساي، 

(February 1920, p. 3. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 33, No. 521 (1947تشرين الثان/نوفمرب  21 ،نيويورك)حصاان ا لوكاالت املتخصصة و اتفاقية امتيازات ا

p. 261. 

 ( )روما، قوق اإلنسان حل االتفاقية األوروبيةية )اتفاقية يفاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساس
 (1950الثان/نوفمرب تشرين  4

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

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331 (1969مايو أاير/ 23فيينا، )لقانون املعاهدات  ييناف تفاقيةا

يه، كوسااااااتاريكا“ )سااااااان خوساااااايه، االتفاقيااااااة األمريكيااااااة حلقااااااوق اإلنسااااااان: ”ميثاااااااق سااااااان خوساااااا 
 (1969الثان/نوفمرب تشرين  22

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

قة ابلنقل اجلوي الدويل، املوقعة لتعديل اتفاقية توحيد بعا القواعد املتعل 2الربوتوكول اإلضايف رقم 
ل الااااذي أ باااارم يف ، بصاااايغتها املعدلااااة ابلربوتوكاااو 1929 تشاااارين األول/أكتاااوبر 12و يف يف وارسااا 

 (1975أيلول/سبتمرب  25)مونتايل،  1955تمرب أيلول/سب 28الهاي يف 

Ibid., vol. 2097, No. A-6943, p. 64. 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3 (1978آب/أغسفس  23فيينا، )خلالفة الدول يف املعاهدات  ييناف تفاقيةا

 United Nations, Juridical Yearbook 1983 (1983نيسان/أبريل  8)فيينا،  وهناالدولة وحمفواا ا ودي الفة الدول يف ممتلكاتخلاتفاقية فيينا 

(Sales No. E.90.V.1), p. 139. 

فييناا، )الدولياة أو فيماا باني املنظماات الدولياة  ت الدول واملنظماانيب ملعاهداتافيينا لقانون  تفاقيةا
 (1986آذار/مارس  21

A/CONF.129/15. 

 ____________ 

 مقدمة

يف يف دور ا الثانية والستني   ،أكملل جلنة القانون الدويل -1
موعااة املباااد  التوجيهيااة جمل هااا، بصاافة مؤقتااة،تماداع، 2010عااام 

. (1)املعاهادات رسة املتعلاق ابلتحفظاات علاىاليت تشكل دليل املما
عتاازم إىل أهنااا تعامااة إىل اجلمعيااة الأشااارت اللجنااة، يف تقريرهااا قااد و 

 عام  لدليل املمارسة يف دور ا الثالثة والستني   ةالنهائي  الصيغةد  اعتما
ستأخذ يف حسباهنا املالحظات   قيامها بذلك،، وأهنا لدى  2011

الدولياااة وكااذلك اهليئاااات الاايت تعمااال الاايت أبااد ا الااادول واملنظمااات 
ىل أي مناااااذ بداياااااة النظااااار يف املوضاااااوع، ابإلضاااااافة إ ،اللجناااااة معهاااااا
يناير  كانون الثان/  31لجنة قبل لأمانة اترد إىل خرى مالحظات أ

، أشاااااارت اللجنااااااة يف ويف الااااادورة الثانيااااااة والساااااتني أيضاااااااً  .2011
 ،ت الدولياااةتقريرهاااا إىل أن التعليقاااات الاااواردة مااان الااادول واملنظماااا

__________ 
يارد و . 45، الفقارة ، اجمللاد الثاان )اجلازء الثاان(2010 حولياةانظر  (1)

اعتماد ا اللجناة بصافة  على حنو ما ،لمباد  التوجيهيةلنص اجملموعة الكاملة 
 ،أيضااً  ي  أشاري، حمن الفصل الرابع من ذلك اجمللد 1-الفرع جيميف  ،مؤقتة

 ناااااص  ديااااار  يف احلواشاااااي، إىل األجااااازاء ذات الصااااالة مااااان تقاااااارير اللجناااااة حيااااا 
 اليت تشكل دليل املمارسة.شىت املباد  التوجيهية  التعليقات على

ستكون حمل   ،ملباد  التوجيهية املعتمدة يف تلك السنةابفيما يتعلق  
خااااااااه إىل املبااااااااد   بوجاااااااه ترحياااااااب خااااااااه، ووجهااااااال أنظارهاااااااا

 5-4أ( والفارع  ا نش ا ا  )آاثر الاتحفو امل   2-4التوجيهية الواردة يف الفرع  
 .(2)النتائج املتتبة على التحفو غري الصحيا( من دليل املمارسة)

  كاااانون األول/   6املاااؤرخ    26/ 65مااان القااارار    3رة  الفقااا ويف   -2
  ل اجلمعياااااة العاماااااة أنظاااااار احلكوماااااات إىل ، وجهااااا 2010ديسااااامرب  

  رائهاا يف فتلاف جواناب مجلاة آ تولياه اللجناة مان أمياة الساتفالع  ما 
، وخباصااااة  “ عاهاااادات علاااى امل   التحفظااااات ” مواضااايع، منهااااا موضاااوع  

ذا املوضوع، يف الفصال  راهلها يف مجيع املسائل احملددة، فيما يتعلق هب آ 
والساااتني. وعاااالوة علاااى  ة عااان دور اااا الثانياااة  الثالااا  مااان تقريااار اللجنااا 

الادعوة  مان القارار نفساه،    4عامة، يف الفقرة  ية ال اجلمع وجهل ذلك، 
كاااانون الثان/ينااااير    31جناااة، حبلاااول  ل وافااااة أماناااة ال مل احلكوماااات  إىل  

د   لمبااااا ل ،  ي مالحظااااات أخاااارى علااااى اجملموعااااة الكاملااااة  2011
لتوجيهياااااة الااااايت تشاااااكل دليااااال املمارساااااة املتعلاااااق ابلتحفظاااااات علاااااى  ا 
__________ 
 .25املرجع نفسه، الفقرة  (2)



والستني  الثالثة الدورة واثئق   46 

 

 

ؤقتااااة يف دور ااااا الثانيااااة  الاااايت اعتمااااد ا اللجنااااة بصاااافة م و املعاهاااادات،  
 تني، بغية وضع الصيغة النهائية للدليل يف الدورة الثالثة والستني. والس 

ويتضامن هااذا التقرياار التعليقااات واملالحظااات الاايت وردت  -3
كاانون   31من حكومات الادول التالياة: أساتاليا ) نةلجالإىل أمانة 

(؛ 2011 كااااانون الثان/يناااااير  31(؛ وأملانيااااا )2011 الثان/يناااااير
كاانون   17(؛ وبانغالديش )2011كانون الثان/يناير   6والربتغال )
(؛ 2011شاباط/فرباير  15ية كوراي )هور ومج(؛ 2011 الثان/يناير

(؛ وسويساااااااااااااااارا 2011 ايركااااااااااااااااانون الثان/يناااااااااااااااا   6الساااااااااااااااالفادور )و 
(؛ 2011آذار/ماااااااااارس  4وفرنساااااااااا )(؛ 2011فرباير شاااااااااباط/ 1)

وماااااااااااااااااااااليزاي (؛ 2011 كااااااااااااااااااااانون الثان/يناااااااااااااااااااااير  31وفنلناااااااااااااااااااادا )
شااااباط/فرباير  23(؛ واململكااااة املتحاااادة )2011آذار/مااااارس  17)

(؛ والنمساااااااااااااا 2011فربايااااااااااااار  /شاااااااااااااباط 1والنااااااااااااارويج )(؛ 2011

(؛ 2011رس ر/ماااآذا 23ونيوزيلناادا )(؛ 2011 شااباط/فرباير 9)
 (.2011 فرباير شباط/ 14والوالايت املتحدة )

ب سااااا حأدانه منظماااااة والتعليقاااااات واملالحظاااااات الاااااواردة  -4
، مث تاااارد املوضاااوع، حيااا  تااارد التعليقاااات واملالحظاااات العاماااة أوالً 

حماددة مان دليال املمارساة وعلاى  عفارو التعليقات واملالحظات على 
3)مباد  توجيهية حمددة

1

). 

__________ 
إىل اتفاقيااااة فيينااااا لقااااانون املعاهاااادات فيمااااا يلااااي    يشااااار يف هااااذه الوثيقااااة  (3)
تفاقيااااة فيينااااا خلالفااااة الاااادول يف املعاهاااادات  وإىل ا   “، 1969  ”اتفاقيااااة فيينااااا لعااااام  بااااا
لقاااانون املعاهااادات باااني الااادول  اتفاقياااة فييناااا  “، وإىل  1978”اتفاقياااة فييناااا لعاااام   باااا

 “. 1986با ”اتفاقية فيينا لعام    واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية 

 اردة من احلكوماتملالحظات الو التعليقات وا
 التعليقات واملالحظات العامة  -لفأ

 أستاليا

الاايت تشاكل دلياال    ، للجناة ة  التوجيهيا ملباااد   اب ترحاب أساتاليا   -1
املمارسااااة بشااااأن التحفظااااات علااااى املعاهاااادات والاااايت اعتماااادت بصاااافة  

. وتود أستاليا أن تعرب  2010يف عام    تة يف دور ا الثانية والستني مؤق 
لعل باااااه يف وضاااااع املبااااااد   متناهناااااا للجناااااة للعمااااال الاااااذي اضاااااف عااااان ا 

أناه سايكون  أساتاليا    التوجيهية على النحو الوارد يف تقرير اللجنة. وترى 
لمباد  التوجيهية دور هاام وعملاي ابلنسابة للادول فيماا يتعلاق رنشااء  ل 

ات التعاهديااة واحلفاااع عليهااا ماان خااالل توضاايا إحاادى أكثااار  العالقاا 
انون املعاهادات، وهاي اآلاثر املتتباة علاى الاتحفو  قا املسائل صعوبة يف  

واغل  الشااا   بعاااا   ى أساااتاليا وعلاااى القباااول باااه أو االعاااتاض علياااه. ولاااد 
مل أن تسااعد  هي   علق ابملباد  التوجيهية يف شكلها احلايل، و ت يما ي ف 

 يف عمل اللجنة على وضع الصيغة النهائية هلا. ة أدانه  ا الوارد تعليقا  

ها حاىت اآلن.  ت لجنة على املنجزات اليت حقق ال    نج أستاليا و  -2
لوضااع    ا األماال يف أن تسااعد هااذه التعليقاات اللجنااة يف ساعيها ه و ادو 
غة النهائيااااة للمباااااد  التوجيهيااااة بغيااااة اعتمادهااااا يف دور ااااا الثالثااااة  الصااااي 

  دلياال املمارسااة الصااادر عاان اللجنااة، جنباااً   يشااكل   ال بااد أن والسااتني. و 
 لدولية. ة كبرية للدول واملنظمات ا إىل جنب مع شروحاته، فائد 

 أملانيا

قتهاا تعرب أملانيا عن تقديرها الكبري لننازات اهلائلة الايت حق 
لتعقياد. اللجنة يف مسألة التحفظات على املعاهدات، اليت تتسام اب

اللجنااااة والتقااااارير الاااايت  وضاااعتهاالاااايت وستشاااكل املباااااد  التوجيهيااااة 
لفقاااه القضااااء الااادويل  شاااامالً  فيماااا يتعلاااق ابملوضاااوع دلااايالً  قااادمتها

دبيااات لساانوات قادمااة. وقااد ساااهم التحلياال األوممارسااات الاادول و 
 التقارير ودليل املمارسة ابلفعال يف توضايا العدياد املتعمق الوارد يف

 .اجملال يف هذا واألكادمييةناقشات القانونية من امل

 الربتغال

موعااة  اجمل بصاافة مؤقتااة  الثناااء علااى اللجنااة العتمادهااا    ينبغااي  -1
مارساة املتعلاق ابلتحفظاات علاى  لمباد  التوجيهياة لادليل امل ل الكاملة 

أن تشاايد ابلسااايد بيليااه ملساااامته يف    اً املعاهاادات. وتااود الربتغاااال أيضاا 
عمال  . وسايكون هاذا ال اضافلع باه هذا املوضوع ولنوعية العمال الاذي 

ى لكااال مااان الااادول واملنظماااات الدولياااة يف جماااال  ل ااا ائااادة ج  الرائاااع ذا ف 
 عامل مع مسألة التحفظات املتسمة ابلتعقيد. الت 

يف دليل املمارسااة عاان  يياادها الشااديد لاا الربتغااال  تعااربو  -2
مااان أجااال . واساااتجابة للفلاااب الاااذي قدمتاااه اللجناااة للااادول لاااهجمم

دم الربتغااال بعااا تقاادمي مالحظااات علااى املباااد  التوجيهيااة، سااتق
تستحق  ا املوضوعات اليت ترى أهنا قدالتعليقات احملددة على بع
 عتماد دليل املمارسة.رة أخرية قبل اأن تنظر فيها اللجنة م

 شيبنغالد

ون املسائل الشائكة يف قان تعد مسألة التحفظات إحدى -1
حاددت شروط التحفظاات وآاثرهاا أن على الرغم من فاملعاهدات. 
ويف اتفاقيااة فيينااا  1969حااد مااا يف اتفاقيااة فيينااا لعااام  بوضااوه إىل

 العديااااد ماااان األمااااور الغامضااااة، وفقاااااً  ال هناااااك، ال يااااز 1986لعااااام 
بااردود  أاهاارت التفااورات الالحقااة. ويتعلااق هااذا األماار خصوصاااً  املاا 

االعتاضات اليت تبديها األطراف األخرى على التحفظاات الفعل و 
لجنااااة علااااى عاتقهااااا الذت غااااري اجلااااائزة وغااااري الصااااحيحة. وقااااد أخاااا 
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إىل نياااة  داً بشاااكل مالئااام مساااألة إباااراز هاااذه املشااااكل وغريهاااا اساااتنا
 الدولة وممارسا ا يف املقام األول.

دور اا تقريار اللجناة يف واملباد  التوجيهية اليت قادمل يف  -2
مااااان أجااااال إىل حااااد بعياااااد مفيااااادة  ،2010، عاااااام الثانيااااة والساااااتني

 ابلتحفظات. فاقيات املتعلقةالتوصل إىل فهم أفضل ألحكام االت

 مجهورية كوراي
 27لاااى ماااا يقااارب مااان ت عأبااادت مجهورياااة كاااوراي حتفظاااا -1

معاهادة ماا زالال التحفظاات  24معاهدة متعددة األطاراف، منهاا 
 عليها سارية املفعول.

وميكاان تقساايم هااذه التحفظااات إىل عاادة فئااات: حتفظااات   -2
؛  الشاعبية الدميقراطياة   كاوراي مهورياة  يتعلاق     خاصة فيماا  تتناول اروفاً 

بياة؛ وحتفظاات  جن وحتفظات تتعلاق ابملعاملاة ابملثال ماع احلكوماات األ 
تتعلااااق ابالنسااااجام مااااع التشااااريعات الداخليااااة؛ وحتفظااااات ترمااااي إىل  

اانت للمواطنني العااملني يف منظماات  استبعاد منا امتيازات أو حص 
حتفظااااااات ترمااااااي إىل  و دوليااااااة أو حكومااااااات أجنبيااااااة داخاااااال البلااااااد؛  

 يت تعرقل بشدة املصاحل الوطنية. فيف من املسؤوليات ال التخ 

 سويسرا 
أن تعاارب عاان امتناهنااا للجنااة وإعجاهبااا  أوالً  سااراتااود سوي -1

ة اليت ابلعمل الضخم الذي تضفلع به. وهي مقتنعة ابلفائدة الكبري 
 املعاهدات. يشكلها دليل املمارسة من أجل تفوير قانون

 أي حااال ماان ظا ااا يفخااذ مالحؤ وسويساارا مهتمااة  ال ت -2
رهااااا تبااألحااااوال علااااى حمماااال النقااااد املوجااااه لعماااال اللجنااااة، باااال ابع

 مال بشاأن هاذا املوضاوع. وهاي  بناءة يف دليال املمارساة اتمسام
 جل.يف القريب العاهذا الدليل أن ينجز 

 فرنسا 
اللجنااااة ومقررهااااا  يف البدايااااة، تااااود فرنسااااا أن  نااااج جماااادداً  -1

مال املضفلع هبا بشأن هذا املوضوع. اخلاه على نوعية ودقة األع
رسااة بشاااأن التحفظااات علاااى ، ي نتظاار أن يكاااون دلياال املماوابلفعاال

 هدات أداة عملية أساسية للدول واملنظمات الدولية.املعا

أعماااال اللجنااة بشاااأن  كباااري جااداً   واتبعاال فرنساااا ابهتمااام -2
ال فااتة النظاار فيااه مالحظااات شاافوية يف هااذا املوضااوع وقاادمل طااو 

على الفلب السالف الذكر،   السادسة للجمعية العامة. ورداً   اللجنة
ناص  لعاام أدانه تعليقاات ومالحظاات فرنساا بشاأنسايجد األماني ا

ظاات املباد  التوجيهية الاذي يشاكل دليال املمارساة املتعلاق ابلتحف
ويل يف القاااراءة علاااى املعاهااادات، والاااذي اعتمدتاااه جلناااة القاااانون الاااد

 .2010األوىل يف عام 

ماان الضااروري، بعااد هااذه الساانوات اخلمااس    ه ا أناا ى فرنساا وتاار  -3
قييمهاا العاام لادليل املمارساة وابلتعليقاات  ر بت تاذك    عشرة من العمال، أن 

 ية. اليت قدمتها يف اللجنة السادسة بشأن بعا املباد  التوجيه 

يسااااار فرنساااااا، الااااايت تظااااال متمساااااكة بنظاااااام التحفظاااااات و  -4
القاااانون الااادويل قاااد  ، أن جلناااة1969املكااارس ابتفاقياااة فييناااا لعاااام 

 ه،لنظار فيا إعاادة اقررت تبين ذلك النظام من أجل سد ثغراتاه دون 
  جلميع أنواع املعاهدات، أايً  ألن نظام فيينا يبدو، يف الواقع، مناسباً 

ا فيها املعاهدات املتعلقة حبقوق منها، ن كان موضوعها أو الغرض
مفيااااادة اإلنساااااان. ولاااااذا فاااااإن دليااااال املمارساااااة  م ليكمااااال بصاااااورة 

الواردة   ،املتعلقة ابلتحفظات على املعاهدات  ذات الصلة،األحكام  
 (.23إىل  19فيينا )املواد من  اتفاقية يف

واهلدف املفلوب من دليل املمارسة هو مسااعدة الادول،  -5
العماال إىل وضااع اتفاقيااة دوليااة. وتؤكااد فرنسااا  يفضااي هااذادون أي 

د هبا الدول إذا رغبال تفضيلها الواضا إلعداد وثيقة تستش جمدداً 
 عند الضرورة. ها مرجعاً يف ذلك، وتتخذ

أماام اللجناة السادساة،  فرنساي ساابقاً كر الوفد الومثلما ذ  -6
أنسااااب  ال يباااادو مصاااافلحاً “ الفرنسااااي directive”فااااإن مصاااافلا 

دلياااال للممارسااااة ال يتساااام بفااااابع إلزامااااي. ولعاااال  صااااف أحكاااااملو 
 .“lignes directrices”األنسب هو عبارة  املصفلا

ابإلضاافة إىل هاذه املالحظاات العاماة، فاإن فرنساا ترغااب  -7
مااان  كري بتعليقا اااا الااايت تناولااال علاااى حناااو أدق عااادداً التاااذ يف  أيضااااً 

حتااتفو  غااري أهنااا. 2011 يف عااام ح ااد  ثلاملبااد  التوجيهيااة، والاايت 
نزياااد  املبااااد  التوجيهياااةبعاااا تنااااول لنفساااها رمكانياااة العاااودة إىل 

 اللجنااااة ماااان القااااراءة الثانيااااةانتهاااااء اآلن وحااااىت  التفصاااايل، ماااان ماااان
 املمارسة. دليلل

 فنلندا 

لساايد لتااود حكومااة فنلناادا أن تعاارب عاان امتناهنااا للجنااة و  -1
موضاااااااوع ن بشاااااااأاملتفاااااااان  العملهمااااااا املقااااااارر اخلااااااااه، الن بيلياااااااه، آ

 هلاالتحفظات على املعاهدات، وتشكر اللجنة على إاتحة الفرصة 
موضااوع  يكتساا ويجيهيااة لاادليل املمارسااة. للتعلياق علااى املباااد  التو 

لنسبة لفنلندا، وتركاز املساامة التحفظات غري اجلائزة أمية خاصة اب
 اهلامة. لى هذه املسألةالتالية ع

ا للجنااااة متناهناااا ا عاااارب عاااانتأن فنلناااادا ود تاااا وماااارة أخاااارى،  -2
املساااااتند إىل اخلاااااربة يف وضاااااع املباااااااد   مااااااوللمقااااارر اخلااااااه لعمله

لاااع إىل اعتماااد املبااااد  التوجيهياااة النهائياااة يف فتتالتوجيهيااة هاااذه. و 
 وقل الحق هذا العام.
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 يزايمال

واتفاقيااة فيينااا  1969تاادرك ماااليزاي أن اتفاقيااة فيينااا لعااام  -1
لاايت تاانص علااى املباااد  ا ،1986واتفاقيااة فيينااا لعااام  1978لعااام 

آاثر  عااناألساساية املتعلقااة ابلتحفظااات علااى املعاهاادات، تسااكل 
ت، واملشااكل املرتبفاة ابملوضاوع بدء نفاذ املعاهادا التحفظات على

، والتحفظااات علااى معاهاادات التاادوين، اخلاااه باابعا املعاهاادات
. ولذا فإن ماليزاي تقد ر تعاهدية معينةعن تقنيات واملشاكل الناجتة 

لجناااااة لتوضااااايا هاااااذه األماااااور ووضاااااع العمااااال الاااااذي تضااااافلع باااااه ال
 توجيهات إضافية بشأهنا.

اللجناااة الرامااااي إىل  تؤياااد ماااااليزاي عمااال ويف هاااذا الصااادد، -2
مان بلاورة املبااد  التوجيهياة أهناا  إعداد دليال املمارساة. ويبادو فعاالً 

 ن تكااااون مفياااادة يف مساااااعدة الاااادول علااااى صااااياغة وتفسااااري  عااااد  ت  
املعاهاااااادات. وتالحااااااو ماااااااليزاي أن اللجنااااااة قااااااد ى التحفظااااااات علاااااا 

م عاااااا يف اعتمااااادت بصااااافة مؤقتاااااة، خاااااالل دور اااااا الثانياااااة والساااااتني
لمباااااد  التوجيهيااااة لاااادليل املمارسااااة. ل، اجملموعااااة الكاملااااة 2010
إىل الاااادول  جهاااال سااااابقاً ماااااليزاي كااااذلك ابلاااادعوات الاااايت و   وتااااذك ر

  التوجيهية ادلمبللتقدمي مالحظات إضافية على اجملموعة الكاملة  
. ولاااذا 2010عاااام يف  هاااذا املوضاااوع بشاااأناملعتمااادة بصااافة مؤقتاااة 
ات صاااة الااايت أاتحتهاااا اللجناااة للااادول واملنظمااا فاااإن مااااليزاي تقااادر الفر 

، وتعتقااد أنااه ال ميكاان أن تضااع الدوليااة لتقاادمي مالحظااات إضااافية
إال إذا أدت  نااة جمموعااة مباااد  توجيهيااة حتظااى ابلقبااول عاملياااً اللج

عاااارب إبااااداء تعليقااااات وتقاااادمي أمثلااااة عمليااااة عاااان آاثر  هاااااالااادول دور 
 املباد  التوجيهية على ممارسة الدول.

زاي أن تكرر آراءها اليت عربت عنها يف الادورتني د ماليوتو  -3
واخلامسااااة والسااااتني للجمعيااااة العامااااة فيمااااا يتعلااااق الرابعااااة والسااااتني 

ويف هاااااذا الصااااادد، ناااااا أن سااااالفة املنظماااااات ابملنظماااااات الدولياااااة. 
دولية يف جمال إبرام املعاهادات تتوقاف إىل حاد كباري علاى أحكاام ال

والوالياااااة املنوطاااااة هباااااا، فاااااإن الصاااااك التأسيساااااي للمنظماااااة الدولياااااة 
مساااااؤولية مماثلاااااة  املنظماااااات الدولياااااة ال متلاااااك ابلضااااارورة سااااالفة أو

للساالفة أو املسااؤولية الاايت متلكهااا الاادول. ولااذا فااإن ماااليزاي تاارى أن 
ات الدولياااااة ي عااااا، هباااااذه الكيااااااانت ظمااااا يوضاااااع نظاااااام مساااااتقل للمن

 من املباد  التوجيهية يف هذه املرحلة. يكون جزءاً  وأال
أن تلفااال انتباااااه اللجنااااة إىل أن الاااادول    ماااااليزاي أيضاااااً تاااود  و  -4
املبااااااد  التوجيهياااااة إال يف ساااااياق    ابق مااااان دراساااااة تاااااتمكن يف السااااا  مل 
املتعلقاة    ياة قدمته اللجنة. وترى مااليزاي أن املبااد  التوجيه سبق أن  ما 

هبذا املوضوع  ب أن ت قرأ  كملها للتأكد من أن مجيع الشواغل قد  
ألهنا متابفاة فيماا بينهاا. وهاذا األمار وثياق الصالة   عوجلل يف جمملها 

د  التوجيهية قد تواصل  ألن العمل على املبا   ابملوضوع بصورة خاصة 
عتمااادة  التوجيهياااة امل لمبااااد   ل سااانة، وألن اجملموعاااة الكاملاااة    12ملااادة  

، أي مناااذ  ماااؤخراً   قتاااة مل ت اااتا للااادول مااان أجااال دراساااتها إال بصااافة مؤ 

املتاااه  جنااة. غااري أناه ابلنظاار إىل قصار الوقاال  الادورة الثانيااة والساتني لل 
ا، فإن ماليزاي تود االحتفاع  وجيهية يف جممله يف املباد  الت   للنظر فعلياً 

 ة. باد  التوجيهي حبقها يف تقدمي بياانت إضافية بشأن مجيع امل 
علاااى ذلاااك، تاااود مااااليزاي أن تنتهاااز هاااذه الفرصاااة حلااا     وبنااااءً  -5

ا القيمااة بشااأن هااذا املوضااوع ماان  مجيااع الاادول علااى املشاااركة نساااما  
علاااااااى    ابلتحفظاااااااات   أجااااااال حتساااااااني النظاااااااام الااااااادويل الاااااااراهن املتعلاااااااق 

 املعاهدات، وكذلك ملساعدة اللجنة على استكمال املباد  التوجيهية. 
 املتحدة  اململكة

اململكة املتحدة ابلشكر والتهنئاة إىل األساتاذ بيلياه  توجهت -1
 إعااااداد هااااذه املباااااد  وجلنااااة الصااااياغة علااااى العماااال الااااذي ب ااااذل يف

استة عشر بقدر . فقد زخرت التقارير الالتعليقات عليهاالتوجيهية و 
املاااواد واملمارساااات، وساااعل إىل رسااام مساااار عملاااي مااان هائااال مااان 

لكاااة املتحااادة وقاااد أبااادت املمااي املعقااادة. خاااالل سلسااالة مااان القضااا 
لجناااة. التعليقاااات فتلفاااة علاااى مااادى السااانوات خاااالل مناقشاااات 

خاذ ذلاك يف االعتباار. وتعياد هاذه املاذكرة نة أن  سأل اللجوهي ت
الرئيسااية الاايت أبااد ا اململكااة املتحاادة،   كيااد عاادد ماان املالحظااات
 كمله.يدة على أساس جممل العمل  وتبدي كذلك تعليقات جد

عنااوان ”دلياال املمارسااة“ غاااما وينبغااي توضاايحه؛ فهااو  ال إن   -2
رسااات الاايت تعتاارب ممارسااات  دلياال للممارسااة الاايت ينبغااي اتباعهااا، أي املما 

ه اجلمعياااة العاماااة  كاااد تؤ   حمباااذة، ساااواء أكانااال قدمياااة أم جديااادة. وهاااذا ماااا 
  واملقرر اخلاه عندما يشاريان إىل أن املقصاود مان تلاك املبااد  التوجيهياة 

 ت الدولية يف جمال التحفظات“. لدول واملنظما هو ”ممارسة ا 
ملتبااع  اادد الاانهج ا للتعليقاااتوينبغااي وجااود فاارع متهياادي  -3

 املقصود من املباد  التوجيهية و/أو مركزها القانون. وعلىوالغرض  
وجيهياة وجه التحديد، ينبغي إدراج بيان واضا يؤكاد أن املبااد  الت

يت أجر ااااا املمارسااااة الاااا علااااى دراسااااة  متثاااال توجيهااااات للاااادول، بناااااءً 
مان  لجنة، وأهنا ال تشكل يف حد ذا ا بياانت معيارية. وسيكونال

بشاأن العالقاة باني  أن يشمل هذا الفرع التمهيدي بياانً  ضاً املفيد أي
هاااام اململكااااة . وتف1986و 1969ييت فيينااااا لعااااامي الاااادليل واتفاااااق

ن املتحدة دليل املمارسة علاى أناه يهادف إىل تقادمي توجيهاات بشاأ
، أي إىل تقاااادمي يف املمارسااااة الفعليااااة اتفاقيااااات فيينااااا إطااااار إعمااااال

قادمي التوجيهاات ر وتفساريه، وتبياق ذلاك اإلطااتوجيهاات بشاأن تف
 يالت عليه.الستكماله عند االقتضاء، وليس القتاه تعد

صااااكوك    وكمااااا هااااو احلااااال غالباااااً يف وعااااالوة علااااى ذلااااك،   -4
ن التااادوين والتفاااوير  لجناااة الااايت حتتاااوي علاااى عناصااار تتعلاااق بكااال مااا ال 

للممارسااااات    نااااب ماااان الاااادليل تشااااكل وصاااافاً التاااادر ي، توجااااد جوا 
عتااااارب  ن مقتحاااااات ملمارساااااة جديااااادة. وال ت القائماااااة، وأخااااارى تتضااااام 

هااااذا يعكااااس القااااانون املوجااااود.  اململكااااة املتحاااادة أن دلياااال املمارسااااة  
قتحااات املقدمااة بشااأن ممارسااة جدياادة، ينبغااي إدراج  وفيمااا خيااص امل 
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يفيااااد  ن املقصااااود ماااان تلااااك    واضااااحاً   ضاااامن بياااااانً فاااارع متهياااادي يت 
ملساااااتقبل،  رهاااااا جماااارد توجيهاااااات ملمارساااااات يف ا املقتحااااات هاااااو اعتبا 

أثري  ي شااااكل كااااان علااااى أي أمثلااااة ماااان  ولاااايس املقصااااود منهااااا التاااا 
عان ذلاك،    حات. وفضاالً رسة احلالية اليت ال تتفق مع تلك املقت املما 

  علاى   التعليقاات تادرج يف    تعتقد اململكاة املتحادة أناه ينبغاي للجناة أن 
وضااا إىل أي درجااة يعكااس  ي   كاال مباادأ ماان املباااد  التوجيهيااة بياااانً 

 يشكل مقتحات ملمارسة جديدة.   توجيهي ممارسة جارية أو املبدأ ال 

تخدمي املباااااد  مااااة أخاااارى تتعلااااق نساااا واااااة مالحظااااة عا -5
 عاليااةاملباااد  التوجيهيااة احلاليااة تتساام بدرجااة فالتوجيهيااة املتااوقعني. 

: ”جاااواز“ دقيقاااة يف مصااافلحا ا )ماااثالً  تعقياااد وترسااام فروقااااً ال مااان
ت“ و”ردود ة“، و”صااااااوغ“ و”إنشاااااااء“، و”اعتاضاااااااو”صااااااح

 ن كاناااال اململكااااة املتحاااادة تقاااادر متاماااااً فعااال“ و”معارضااااة“(. ولاااائ
عتقااااد أن الاااانص، ماااان حياااا  درجااااة تا د املوضااااوع، فإهناااا تعق اااا  ماااادى

ابلتااايل اطر خياا مبالغتااه يف اإلسااهاب، خياااطر خبسااارة القااار  العااام، و 
شك فيها. لاذا تجريد العمل من شيء من فائدته العملية اليت ال ي  ب

بساايط الاانص، حاادة حتاا  اللجناة علااى السااعي إىل تفاإن اململكااة املت
ه وفائدتااااه إىل احلااااد األقصااااى حيثمااااا أمكاااان، لضاااامان تيسااااري فهماااا 

بيل املثاااااااال، التعليقاااااااات املاااااااذكورة أدانه بشاااااااأن )انظااااااار، علاااااااى سااااااا 
 املتعلق ابخلالفة(. 5ية املشروطة“، والفصل ”اإلعالانت التفسري 

مااال، جاااه العملاااي الاااذي يتسااام باااه هاااذا العماااع التو  ومتشاااياً  -6
للجنااة القااائم علااى إدراج بنااود منوذجيااة تؤيااد اململكااة املتحاادة هنااج ا

جانب بعاا املبااد  ع التوجيه املناسب بشأن استخدامها( إىل )م
ابنتظاام أكارب إىل اللجنة على السعي  حت  فبعابلهي التوجيهية. و 

ساايؤدي إىل  ن ذلااكألوفري بنااود منوذجيااة يف مجيااع أجاازاء الاادليل، تاا 
 يساهم يف توضيا ممارسة الدول.سالعملية للعمل و تعزيز الفائدة 

األمار األهام يف هااذه  كاة املتحاادة أن، تالحاو اململوأخارياً  -7
املباااد  التوجيهيااة، ويف موضااوع التحفظااات علااى املعاهاادات بوجااه 

التحفظااااات غااااري الصااااحيحة الااااذي يتناولااااه املباااادأ  مركاااازأعاااام، هااااو 
آلراء الاااايت اململكااااة املتحاااادة ا ل. ولقااااد الحظاااا 2-5-4التااااوجيهي 
، 2010لجنااااة يف عااااام ال اتنهااااا الاااادول خااااالل مناقشاااا أعرباااال ع

انظاااار املالحظااااات املقدمااااة أدانه بشااااأن )ا املوضااااوع ىل هااااذعااااود إتو 
 ت عاارب الاايت آرائهااالنسااهاب يف عاارض  (2-5-4املباادأ التااوجيهي 

 عنها يف اللجنة السادسة.

 النرويج

،  ه بيليا الن  آ تعترب النرويج أن نوعية العمل الذي اضفلع باه   -1
متمياازة.    “ التحفظااات علااى املعاهاادات ” يف موضااوع    املقاارر اخلاااه، 

لجناااااة.  ال نتيجتاااااه اختتاااااام مرحلااااة ابلغاااااة األمياااااة ماااان عمااااال    ل سااااتمث و 
د ا اللجناة والتقاارير  والنرويج مقتنعة  ن املبااد  التوجيهياة الايت اعتما 

 اه ستكون مفيدة للدول واملنظمات الدولية. اليت أعدها املقرر اخل 

اللجنااااة  اهباااا  اضاااافلعلرويج أن األعمااااال الاااايت الناااا  وتاااارى -2
املباااد  جمموعااة هبااذا املوضااوع، وكااذلك واملقاارر اخلاااه فيمااا يتعلااق 

تاااوازن  ىوتقااوم علاا التوجيهيااة الناجتااة، توضاااا األمااور بشااكل كااااف 
تعلااااااق  ا فيماااااا يايف ممارساااااا مااااان مث،  ،قاااااد تساااااااعد الااااادولدقياااااق. و 

ماع احلاايل ياوفر،  وترى النرويج أن الانص املستقبل. ابلتحفظات يف
يف  نظااارلل متينااااً  حتسااينات طفيفاااة، أساساااً مااا قاااد ي اادخل علياااه مااان 

دليل املمارسة واعتماده بشكل هناائي خاالل الادورة الثالثاة والساتني 
 .2011يف عام املقرر عقدها للجنة 

 النمسا

قاااااادمتها النمسااااااا أثناااااااء  ال تاااااازال البياااااااانت السااااااابقة الاااااايت -1
ة السادساااااااة للجمعياااااااة العاماااااااة املناقشاااااااات الااااااايت جااااااارت يف اللجنااااااا 

التحفظاات ”ضاوع عمل جلناة القاانون الادويل بشاأن مو يتعلق ب فيما
تعكاااااااس موقاااااااف النمساااااااا ابلتفصااااااايل. وتركاااااااز  “علاااااااى املعاهااااااادات

النمسااا أهنااا ذات أميااة تاارى التعليقااات احلاليااة علااى اجملاااالت الاايت 
املبااااااد  التوجيهياااااة ككااااال مااااان منظاااااور الياااااوم. خاصاااااة ابلنظااااار إىل 

إىل ذلااااك، تقاااادم النمسااااا مالحظااااات بشااااأن عاااادد ماااان وابإلضااااافة 
تعليقااات علااى وجاه التحديااد اللجنااة  التوجيهيااة الاايت طلبال املبااد 

 بشأهنا من الدول.

عااة لااوزارات  يف املكاتااب القانونيااة التاب   مارسااون مااا  تاجااه امل  -2
عل هو دليال ماوجز عان التحفظاات.  ات الدولية ابلف اخلارجية واملنظم 

عااان  النمسااا  تساااءل  ت ،  املباااد  التوجيهياااة عملياااً وفيمااا يتعلااق بتفبيااق  
  األخاااذ هباااا، وذلاااك بسااابب طابعهاااا   مااادى الصاااعوبة الااايت قاااد تواجاااه 

. فكلما  الداخلية   الشامل للغاية ووجود الكثري من اإلحاالت املرجعية 
.  ، قل احتمال قبوهلا وتفبيقهاا عمليااً معقدة يهية املباد  التوج كانل 

يااااز سااااهولة  تفكااااري يف كيفيااااة تعز ، ماااان مث، مواصاااالة ال النمسااااا   قااااته ت و 
املبااد  التوجيهياة.    لجناة بقاوة علاى تبسايط هاذه ال شجع  ت استعماهلا و 

مفاااهيم التحفظااات  يااتم حتديااد  ، تقااته النمسااا أن  كل عااام جااداً وبشاا 
يف ذلااك    وضااوه، نااا ومتييزهااا نزيااد ماان ال صااحيحة  واجلااائزة وال   املنشااأة 

الفعااااااال عليهاااااااا.  آاثرهاااااااا القانونياااااااة واآلاثر الواقعاااااااة عليهاااااااا مااااااان ردود  
وجيهية  أي املباد  الت وابإلضافة إىل ذلك، سيكون من املفيد إيضاه  

اتفاقياة فييناا    أحكاام   توضايا هباا  اد  توجيهياة تفساريية يقصاد  متثل مب 
ات جدياااااادة  هيااااااة تشااااااكل توصااااااي ملباااااااد  التوجي وأي ا ،  1969لعااااااام  

 تتجاوز االلتزامات املنصوه عليها يف اتفاقية فيينا. 

 نيوزيلندا

ا عن تقديرها للكم الكبري من العمل الذي نيوزيلندتعرب  -1
رساااة، وتاااود اإلعاااراب عااان شاااكرها علاااى حناااو يساااتند إلياااه دليااال املما

 يه.خاه للمقرر اخلاه آالن بيل
للغاياااة تستشاااد باااه  اً قيمااا  ساااة ماااورداً وسااايكون دليااال املمار  -2

الاادول يف هاااذا اجلاناااب املعقاااد مااان قاااانون املعاهااادات. وماااع ذلاااك، 
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للتفبيااااق العملااااي التفاااااقييت فيينااااا  أنااااه يظاااال دلاااايالً  تفهاااام نيوزيلناااادا
 ما.يرمي إىل تعديلهوال  1986و 1969 لعامي

وتعرب نيوزيلندا عن تقديرها للفرصة املتاحة للتعليق على  -3
 لجنة، وتشكر اللجنة على عملها.الته ارسة الذي أعددليل املم

 الوالايت املتحدة

ناء إىل املقرر اخلاه تقدم الوالايت املتحدة أرفع آايت الث -1
الاايت ة التوجيهياا ملباااد  ابلااذي اضاافلع بااه فيمااا يتعلااق للعماال الرائااع ا

بشاااأن التحفظاااات علاااى املعاهااادات. وبعاااد  اعتمااادت بصااافة مؤقتاااة
اللجناااة بصااافة  الاااذي اعتمدتاااه دليل املمارساااةإجاااراء مراجعاااة أدق لااا 

مؤقتة، تتجلى بوضوه اجلهاود املضانية الايت اضافلع هباا السايد بيلياه 
 ضااااء اللجناااة علاااى حاااد ساااواء. وتقااادر الاااوالايت املتحااادة كثااارياً وأع

ا اإلضاافية علاى املبااد  التوجيهياة لتقادمي مالحظا ا  الفرصة املتاحاة
ليااة هااو توضاايا لتعليقااات التااملرافقااة هلااا. والقصااد ماان ا التعليقاااتو 

يف اللجنااااة السادسااااة خااااالل الاااادورة اخلامسااااة  تااااهالبيااااان الااااذي قدم
شجع تفيما يتعلق ابملسائل اليت    سيما ة، والوالستني للجمعية العام

مااان املااداوالت بشاااأهنا، وكاااذلك  ياااداً بقااوة علاااى أن جتاااري اللجنااة مز 
تقاادمي عاادد ماان املقتحااات التقنيااة ماان أجاال حتسااني دلياال املمارسااة 

 عتمده اللجنة بصفة هنائية.قبل أن ت

بفريقة للوالايت املتحدة شواغل املوضوعية  الويتعلق أحد  -2
تفساااريية، وخاصاااة اإلعاااالانت التفساااريية ماااع اإلعاااالانت الالتعامااال 
ؤيااااد ت، ال ابإلعااااالانت التفسااااريية عموماااااً علااااق . ففيمااااا يتاملشااااروطة

أن من   قدعتت، إذ  وفقاً ملا اقتهإنشاء بنية جامدة    الوالايت املتحدة
الادول هباا ض املرونة الايت تساتخدم قو   يأن شأن ذلك على األرجا 
 الراهن. هذه اإلعالانت يف الوقل

 املسااائلماان  اً أن تثااري عاادد وتااود الااوالايت املتحاادة أيضاااً  -3
الااااوالايت إن قااااات التقنيااااة فيمااااا يتعلااااق ابملباااااد  التوجيهيااااة. تعليوال

يف كثااري ماان احلاااالت ماان املتحاادة تاادعم اجلهااود الاايت تبااذهلا اللجنااة 
بادئهاااا التوجيهياااة املقتحاااة أن تعكاااس ني قصاااد ماااىت أجااال توضااايا 
أن  هبااايقصااد مااىت ماان ذلااك،  اليااة للاادول، أو باادالً املمارسااات احل

الاااوالايت واصااال تيف هاااذا الساااياق، . و ههاااذتتجااااوز ممارساااة الااادول 
تشااجيع اللجنااة علااى توضاايا هنجهااا فيمااا يتعلااق ابملباااد  املتحاادة 
 كافة.  يةالتوجيه

ورغاام أن املباااد  التوجيهيااة الاال يف مرحلااة التفااوير لفااتة   -4
علااى إجااراء  بقااوة  املتحاادة اللجنااة    ايت الااوال تشااجع  طويلااة ماان الاازمن،  

لمساااائل الااايت تثريهاااا الاااوالايت  ماااة ل املزياااد مااان الدراساااة اإلضاااافية املالئ 
،  وأخاارياً   املتحاادة ودول أخاارى يف تعليقا ااا قباال االنتهاااء ماان عملهااا. 

عليقات الوالايت املتحدة تربز العديد مان شاواغلها الرئيساية  أن ت  رغم 
التوجيهيااة، فإهنااا ستسااتمر يف اسااتعراض  املتبقيااة فيمااا يتعلااق ابملباااد   

 . ، مىت كان ذلك مناسباً افية أعمال اللجنة وتقدمي أي تعليقات إض 

  التعليقات واملالحظات على فروع حمددة من دليل  -ابء
 جيهية حمددة املمارسة وعلى مبادئ تو 

 ( تعاريف ال)  1الفرع 
 فرنسا 

 ااااااب عاااااادم اخللااااااط بااااااني تعريااااااف التحفظااااااات وشااااااروط  -1
تعرياااف إعاااالن انفااارادي  ناااه حتفاااو مااان الواضاااا أن “. فجوازهاااا”
وال بااااد ماااان أن “. جااااوازهن ”بشااااأينفااااوي علااااى حكاااام مساااابق  ال

يوصف اإلعالن االنفرادي أواًل  نه حتفاو قبال أن يصابا البال يف 
وبعااا اإلعااالانت االنفراديااة هااي، باادون شااك،  .”جااوازه“ ممكناااً 
ا تلاااااك جتيزهاااااا ابلضااااارورة املعاهااااادة الااااايت تااااارد عليهااااا  حتفظاااااات. وال
 أخرى.لكن تلك مشكلة اإلعالانت. 

،  املتعلق بتعرياف املفااهيم له عم  لقد اثبر املقرر اخلاه على  -2
فرنساا. وجااء عادد مان األسائلة املفروحاة حاىت اآلن    يسار  وهاذا توجاه  
ريف غااري مؤكاادة ينبغااي توضاايحها. فااالتمييز بااني الااتحفو  نتيجااة لتعااا 

ذي    مييااز، علااى حنااو جاارى أيضاااً الت ن التفسااريي مهاام، ولكاان  واإلعااال 
ريفهااا  تع   كااان فائاادة، بااني التحفظااات وأنااواع أخاارى ماان األعمااال الاايت  

 .   وحي  إن الدراسة اجلارية حاليااً   حىت ذلك احلني سيئاً أو غري واف 
درجااة ماان  دام اللغااة القانونيااة  علااى  تتمسااك ابلتعاااريف، فااإن اسااتخ 

  . وعلااى وجااه اخلصااوه،  ااب أال ت سااتخدم فعااالً   الدقااة يباادو مهماااً 
يف  تويف املعاااااايري احملاااااددة  كلماااااة ”حتفاااااو“ إال لنعاااااالانت الااااايت تسااااا 

يكتساااي العمااال اجلااااري  . و 1-1  املبااادأ التاااوجيهي رد يف  لاااوا ف ا لتعريااا ا 
بياق القواعاد  وسيحدد نفااق تف   حالياً لوضع التعريفات أمية خاصة، 

تعلقة بنظام التحفظات. ومع ذلك، ينبغي اإلحلاه على ضارورة أن  امل 
  19جيهياااة اجلديااادة املعتمااادة مكملاااة للماااواد مااان  تكاااون املبااااد  التو 

روحهااااااااا    تغااااااااري   ، دون أن  1969  ام لعاااااااا   ماااااااان اتفاقيااااااااة فيينااااااااا   23 إىل 
 . جذرايً  تغيرياً 

 ( تعريف التحفظات)  1-1املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

، ي )إعااالن انفاارادي( ي صاااغ خفياااً عماال انفاارادالااتحفو  -1
دولياااة عااان ويصااادر يف الوقااال الاااذي تعااارب فياااه الدولاااة أو املنظماااة ال

األثار تعاديل اساتبعاد أو قبوهلا اباللتزام ابملعاهدة، والغارض مناه هاو 
القانون ألحكام معينة من املعاهدة. وإذا كاان املعياار األول )عمال 

خاصاة، فااإن املعيااارين أي صااعوابت ( ال يثااري انفارادي ي صاااغ خفيااً 
أكاااااارب ماااااان  اآلخاااااارين )الوقاااااال والغاااااارض( يثااااااريان دون شااااااك قاااااادراً 

 باادو ماان الضااروري منااع الدولااة أوففيمااا خيااص الوقاال، ياملشاااكل. 
شااى أن غ التحماان صااو  املنظماة الدوليااة فظاات وقتمااا شاااءت، إذ خي 

ياااااؤدي ذلاااااك إىل إضاااااعاف شاااااديد لليقاااااني القاااااانون يف العالقاااااات 
ولاااااذا فمااااان الضاااااروري إعاااااداد قائماااااة حصااااارية ودقيقاااااة التعاهدياااااة. 
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 حقاااااً  لألوقااااات الاااايت  ااااوز فيهااااا صااااوغ حتفااااو، وهااااو مااااا مل تفعلااااه
ل التعااريف املساتخدمة يف اتفاااقييت فييناا ألن بعااا الفرضايات الاا 

يرمااي الااتحفو  مااا خيااص الغاارض، ماان املمكاان قبااول أنة. وفيمنسااي
هدة، أو تعديلاه، إىل احلد من األثر القانون ألحكام معينة من املعا

. ويباااادو أن التعريااااف الااااذي اعتمااااده املقاااارر واسااااتبعاده أحياااااانً  باااال
يغفاااااي هاااااذه الفرضااااايات. غاااااري أناااااه ي ستحسااااان اخلااااااه يف تقرياااااره 

 عاااديل“. والواقاااع أنباااري ”تمااان تع د“ بااادالً اساااتخدام تعباااري ”تقييااا 
 تعديل األثر القانون  خذ منحى التقييد.

متييااز صاااحب وبااال شااك، ساايكون ماان األفضاال إحكااام  -2
منظماااة دولياااة، لتفاااادي أي لااابس.  لكوناااه دولاااة أو الاااتحفو، تبعااااً 

يل املثااااال، ال خيااااص الدولااااة باااال خيااااص فاااااإلقرار الر ااااي، علااااى سااااب
ال خياااااص املنظماااااة تصاااااديق فاااااإن ال املقابااااال، املنظماااااة الدولياااااة. ويف

الدولية، بل خيص الدولة. ولذا سيكون من الضاروري إدراج فقارتني 
  ابلدولة واملنظمة الدولية.تتعلقان على التوايل

 ،اعتمدتاه اللجناة شاامالً  الاذيبدو تعرياف التحفظاات وي -3
 ذات الصلة. التعاهديةالصكوك ة مفيدة كمل بصور يو 

 ( حفظاتوع التموض)  1-1-1املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

علااى الصاايغة الاايت اقتحهااا املقاارر اخلاااه،    توافااق فرنسااا متاماااً  -1
كن أن يرد على حكم أو أكثار مان أحكاام  واليت مفادها أن التحفو مي 

الدولاااة  ، علاااى حناااو أعااام، علاااى الفريقاااة الااايت تعتااازم هباااا  يااارد   معاهااادة أو 
حفو  يكاون لات نقبال أن    املنظمة الدولية تفبيق املعاهدة. وبوسعنا أن  أو 
أو أكثر من أحكاام    نفاق عام، نع، أنه ال يستهدف فقط حكماً ما  

ة تتعلااااق بتعريااااف التحفظااااات  املعاهاااادة الاااايت يتعلااااق هبااااا. فهااااذه مسااااأل 
مااان هاااذا القبيااال،    . وماااع ذلاااك، عنااادما تبااادي الدولاااة حتفظااااً  وازهاااا  ال 
للمرء إال أن يشك يف التزامها وحسن نيتها ورغبتهاا يف تفبياق    كن مي  ال 
أكاااارب قاااادر ماااان    . والتحفظااااات الاااايت تثاااري عملياااااً فعلياااااً   تفبيقاااااً   ملعاهااادة ا 

أكثار مان أحكاام   و الصعوابت ليسل تلك التحفظات املتعلقة حبكام أ 
 املعاهدة، وإمنا هي التحفظات ذات الفابع األعم. 

ذت  أ خا . فقاد  ذا املبادأ التاوجيهي هل تنظر فرنسا بعني التأييد  -2
صااااااها بربفهااااااا  يساااااما ن   الاااااايت ال التحفظااااااات الشااااااملة،  يف االعتباااااار  

 حكام تعاهدية حمددة، وإن كانال ال تفارغ املعاهادة مان مضاموهنا.  
مان الضاروري    لية فائادة هاذه التحفظاات، وكاان وأثبتل املمارسة العم 

 ضمونه. متييزها عن التحفظات العامة اليت تفرغ االلتزام من م 

 ابإلعااالانت الراميااة املتعلااق 5-1-1إن املباادأ التااوجيهي  -3
 6-1-1لتزامات أصحاهبا، وكذلك املبدأ التاوجيهي د من اإىل احل

بفرق معادلاة، م رضايان املتعلق ابإلعالانت الرامية إىل الوفاء ابلتزام 
يتساااءل عمااا إذا   ماان حياا  املضاامون. ومااع ذلااك،  ااوز للماارء أن

 مفياااداً  ماااراً شاااكل مبااادأين تاااوجيهيني منفصااالني أ كاااان تقااادميهما يف
 تعبري ”تعديل“ على النحو حان مع،قع، يوض. فهما، يف الواحقاً 

(، 1-1املساااتخدم يف املبااادأ التاااوجيهي الاااذي يعااار ف التحفظاااات )
(، مثلمااااا هااااو 1-1-1تااااوجيهي الااااذي  ااادد موضااااوعها )واملبااادأ ال

ت الرامياااااة إىل يف املبااااادأ التاااااوجيهي املتعلاااااق ابإلعاااااالان احلاااااال أيضااااااً 
هي التاااااوجي ( وكاااااذلك املبااااادأ1-4-1ادياااااة )التعهاااااد ابلتزاماااااات انفر 

الرامياااة إىل إضاااافة عناصااار أخااارى إىل معاهااادة  ابإلعاااالانتعلاااق املت
 عبااااري ”تعااااديل“ ال(. وتؤكااااد مجيااااع هااااذه األحكااااام أن ت1-4-2)

قصاد قياام سياق تعريف التحفظات، على أنه ي   ميكن أن ي فهم، يف
يقصاد  تعاهدياة بقادر ماابتوسايع نفااق التزاما اا الالدولة املتحفظاة 
ا من املعاهادة. لاذا فاإن التعاديل تستمده وق اليتتوسيع نفاق احلق

دثه التحفو، إذا مل يتمثل يف إنشاء التزام معادل، ال مي كن الذي   
أن املبااااادأين  أن  خاااااذ إال منحاااااى احلاااااد مااااان االلتااااازام. ولاااااذا يبااااادو

ااااااااو ال إىل فقااااااااارتني  ميكااااااااان 6-1-1و  5-1-1التااااااااوجيهيني  أن   
   حفظات. ضوع الت علق نو املت   1-1-1جديدتني ضمن املبدأ التوجيهي 

 ( التحفظات ذات النطاق اإلقليمي)  3-1-1املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

 بشاااأن مااااا ل إليهاااا املقااارر اخلااااهاالساااتنتاجات الااايت توصااا إن  
أطلاااااق علياااااه اسااااام ”التحفظاااااات ذات النفااااااق اإلقليماااااي“، وهاااااي 

ومثري للجادل، اساتنتاجات مقبولاة. ففاي الواقاع، إذا  موضوع معقد 
تعاديل  ي هاو ابلفعال اساتبعاد أواالنفاراداإلعالن كان الغرض من 

ناة، األثر القانون ألحكام معينة من املعاهدة فيما يتعلق ننفقة معي
. وعنادها، فاإن الدولاة الايت ي عتارب حتفظااً  فإن هاذا اإلعاالن  اب أن

ن حياا  املكااان ميكااان أن ق املعاهااادة ماا يتعلااق بتفبياا  تصااوغ إعااالانً 
ورة. فلااام ي اااذكر يف دة املاااذكى املعاهااا علااا  تعتااارب وكأهناااا أبااادت حتفظااااً 

أن التحفظااااات  ااااب أن تتعلااااق فقااااط  1969اتفاقيااااة فيينااااا لعااااام 
حياااااا  املوضااااااوع. فمااااااا ماااااان شااااااك يف أن بتفبيااااااق املعاهاااااادة ماااااان 

 التحفظات ميكن أن تتعلق بتفبيق املعاهدة من حي  املكاان. ويف
ة الاايت اختارهااا املقاارر اخلاااه، تقباال الدولااة تفبيااق املعاهاادة رضاايالف
وضااوع، إال علااى إقلاايم أو أكثاار ماان األقاااليم ن حياا  املكملهااا ماا  

ن املعاهادة اخلاضعة لواليتهاا. ويف غيااب حتفاو مان هاذا القبيال، فاإ
فيها تنفبق على كامل أراضي تلك الدولة،  اليت تصبا الدولة طرفاً 

الااايت ترسااا  مبااادأ  1969ا لعاااام اتفاقياااة فيينااا  مااان 29للماااادة  وفقااااً 
بشاااأن كامااال إقليماااه، رف فيهاااا ماااة لكااال طااا املعاهااادة تكاااون ملز  أن
يتبني من املعاهدة أو يثبل بفريقة أخرى قصد مغاير لاذلك.  مل ما

من جهة أوىل، ال متنع الدولاة مان أن حتاد مان النفااق  فهذه املادة،
تتضااامن  ه املاااادة الا. ومااان جهاااة اثنياااة، فاااإن هاااذاإلقليماااي اللتزامهااا 

لااااذي نعااااالن ابشااااأن مسااااألة التكييااااف القااااانون ل مساااابقاً  حكماااااً 
حتتااااج  قليماااي“ الالتحفظاااات ذات النفااااق اإل”ه الدولاااة. وتصااادر 

مان  29 املاادة ر تفس ا  ب أالإىل نص صريا  يزها يف املعاهدة. و 
 شديد التقييد. تفسرياً فيينا اتفاقية 
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 اململكة املتحدة

تعليقاااااااات  1999م املتحااااااادة يف عااااااااقااااااادمل اململكاااااااة  -1
تمساك ابلشاواغل ت زالالمسهبة بشأن هذا املبدأ التوجيهي، وما 

عنهااا حينئااذ. ويف رأي اململكااة املتحاادة، فااإن  لالقويااة الاايت أعرباا 
 تفبيق اإلقليمي ملعاهادة ال يشاكل حتفظااً اإلعالن املتعلق ندى ال

 يناااااااتفاقياااااة في )د( مااااان2املاااااادة  عليهاااااا. ومثلماااااا ورد بوضاااااوه يف
إذا كااان  بيااان أن يشااكل حتفظاااً  ، ميكاان إلعااالن أو1969 لعااام

يف  *كااام معيناااةألحتغيااري األثاار القااانون  تبعاد أويسااتهدف ”اساا 
إلعااااالن علااااى الدولااااة املعنيااااة. ولااااذا فااااإن ا “املعاهاااادة يف تفبيقهااااا

تفبياق املعاهادة علاى إقلايم معاني لان  البيان الاذي يساتثين كليااً  أو
القانون ألحكام املعاهدة. بال علق ابألثر ألنه ال يت يشكل حتفظاً 

املكملااااة“ املتعلقااااة ابلتفبيااااق  هااااو موجااااه حنااااو اسااااتبعاد ”القاعاااادة
الااايت تقاااع خاااارج و ) تفاقياااةاالمااان  29 يماااي والاااواردة يف املاااادةاإلقل

 : لق ابلتحفظات(، وحتديداً من الباب الثان املتع 2 نفاق الفرع

ماال إقليمااه، ماا مل يتبااني ماان تكاون املعاهاادة ملزمااة لكال طاارف فيهااا بشاأن كا
  ك.بل بفريقة أخرى قصد مغاير لذلاملعاهدة أو يث

أنااه مااا مل يثباال وجااود قصااد  وماان الواضااا أن أثاار هااذا الاانص هااو
يتعلاااق  واء فيماااامغااااير، تكاااون املعاهااادة ملزماااة للفااارف فيهاااا، سااا 

  قاليمه الواقعة خارج املتوبول، أو رقليمه املتوبويل.

لااذي تصاادر نوجباااه ملتحاادة أن اإلجاااراء اوتعتاارب اململكااة ا -2
ثاار اإلقليمااي أو االمتااداد ن األبشااأ دولااة مااا، عنااد التصااديق، إعااالانً 

التصديق، وهو أمر معروف ومقبول منذ عهد بعياد  لفعلليمي اإلق
دول، ي نشج صراحة ”القصد املغااير“، حساب العباارة يف ممارسة ال
يلااااااي الساااااامات  ماااااان اتفاقيااااااة فيينااااااا. وفيمااااااا 29املااااااادة  الااااااواردة يف

 األساسية هلذه املمارسة:

 صااار اً  األطاااراف نصااااً حاااني ال تتضااامن معاهااادة متعاااددة  )أ( 
بشأن تفبيقها اإلقليمي، فإن ممارسة اململكة املتحدة وممارساة عادد 

ذات األقااااليم غاااري املتوبولياااة املتمتعاااة ابحلكااام مااان الااادول األخااارى 
دا( تتمثااااال يف أن )مثااااال الااااادامنرك ونيوزيلنااااادا وهولنااااا  الاااااذام داخليااااااً 

الايت  صكوك التصديق أو يف اإلعاالانت املرافقاةتسمي صراحة، يف 
، ليم الاايت سااتفبق عليهااا املعاهاادة )أو حتاادد، أحياااانً تصاادرها، األقااا

 عاهدة(؛ األقاليم اليت لن تفبق عليها امل

عندما ي بدي أحد األقاليم غري املتوبولية اليت مل ت ذكر عند  )ب( 
ااال التصاااديق رغباااة يف  االشاااتاك يف املعاهااادة يف هناياااة املفااااف، ي رس 

 ؛ الوديعةل إىل اجلهة بناء على ذلك إخفار منفص

وت تبع نفس املمارسة يف احلاالت اليت حتظار فيهاا املعاهادة  )ج( 
 أو حتصرها يف أحكام حمددة. املعنية التحفظات

وذ كااار بعاااا األمثلاااة علاااى هاااذه املمارساااة يف املالحظاااات  -3
. وليساال 1999لجنااة يف عااام الاململكااة املتحاادة إىل الاايت قاادمتها 

 يهااا دولااة بياااانً م  ي حاااالت أصاادرت فاململكااة املتحاادة علااى علاا 
أشااكال أو اعتضاال فيهااا علااى إعااالن أو علااى شااكل ماان  مضاااداً 
يف صااك تصااديق صااادر عاان دولااة أخاارى فيمااا يتعلااق د ور التعااابري 

الايت تعاتض فيهاا ابلتفبيق اإلقليمي ملعاهادة ماا )ابساتثناء احلااالت 
ساااة مفالباااة مناف  بسااابب دولاااة ماااا علاااى إدراج إقلااايم مسااامى بعيناااه، 

 ابلسيادة عليه(.
وقااد متثلاال املمارسااة الاايت اثباارت عليهااا اململكااة املتحاادة  -4

(، فيمااااا يتعلااااق 1967منااااذ عااااام  منااااذ عهااااد بعيااااد )علااااى األقاااال
التفبيق اإلقليمي،  عنابملعاهدات املتعددة األطراف اليت تسكل 

 و االنضمام( األقااليم الايت  ارين حتدد يف صك التصديق )أيف أ
ج تاادر   النضاامام إليهااا(. وقااد)أو اعلااى املعاهاادة  بشااأهنا التصااديق

ل مسااتق سااتبعد( عاان طريااق إخفاااريف مرحلااة الحقااة أقاااليم )أو ت  
اجلاادير ابلااذكر  دمااه اململكااة املتحاادة إىل الساالفة الوديعااة. وماانتق

ماع بادورها تعاملال  مهام الودياع، أن األمم املتحدة، لدى أدائها
 ات“.هذه ”اإلعالانت“ بشكل مستقل عن ”التحفظ

 نيوزيلندا

 3-1-1ود نيوزيلندا إبداء تعلياق حمادد علاى املبادأ التاوجيهي  ت  -1
 بدقااة املمارسااات تاارى أن هااذا املباادأ يعكااس  [. فنيوزيلناادا ال  1-1-8] 

هديااة الراسااخة للاادول بشااأن توساايع نفاااق سااراين االلتزامااات التعا
 .أقاليم بعينهاليشمل 

أن عاادد ماان  وقاد اضاافلعل نيوزيلناادا نسااؤوليات دولياة بشاا  -2
طوال القارن العشارين. واألقااليم ذات الصالة هاي إقلايم سااموا  األقاليم 

جااازر كاااوك، ونياااوي .  ، و تاااوكيالو و   ، ساااابقاً   الغربياااة املشااامول ابلوصااااية 
  ، ابتاااااال ساااااااموا دولااااااة كاملااااااة 1962كااااااانون الثان/يناااااااير    1ومنااااااذ  

االسااااااتقالل وذات ساااااايادة، وتضاااااافلع نسااااااؤولية إباااااارام املعاهاااااادات.  
إثاار أعماااال لتقرياار املصااري حتااال  ونياااوي، علااى    وك وأصاابحل جاازر كاا 

حار ماع  إشراف األمم املتحدة، تتمتاع ابحلكام الاذام يف إطاار ارتبااط  
  نيوزيلندا، وصارت متلك أهلية مستقلة إلبرام املعاهدات ابعتباره حقاً 

وكيالو مدرجااة يف قائمااة األماام املتحاادة  زالاال تاا . ومااا  ( 1) ماان حقوقهااا 
اساتفتاءين أجاراي رشاراف    كم الذام )عقاب لألقاليم غري املتمتعة ابحل 

تعاااة  األمااام املتحااادة، ومل  ققاااا األغلبياااة املفلوباااة لتصااابا تاااوكيالو متم 
 ابحلكم الذام يف إطار ارتباط حر مع نيوزيلندا(.  

__________ 
 1988  ديساامرب / كااانون األول   10أشااعرت نيوزيلناادا، يف مااذكرة مؤرخااة   ( 1) 
نيوزيلنادا وجهاة إىل األماني العاام لألمام املتحادة،  ن أي معاهادة توقاع عليهاا م

ماان ذلااك التاااري ،  تقبلهااا أو تقرهااا أو تنضاام إليهااا اعتباااراً  أو تصاادق عليهااا أو
التصاااديق  لاان تساااري علاااى جااازر كاااوك أو نياااوي إال إذا كاااان توقياااع املعاهااادة أو

د جرى صاراحة ابسام جازر كاوك إليها قنضمام عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو اال
 أو نيوي.
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ة علااااى ماااادى  وقاااد أصاااادرت نيوزيلنااادا يف مناساااابات عدياااد  -3
  ملعاهادات علاى هاذه األقااليم، حاىت السنوات إعالانت بشأن تفبيق ا 

تحفظااات حمظااورة أو مقياادة صااراحة. وتقباال نيوزيلناادا  ال   كاناال عناادما  
قليمااااي ملعاهاااادة مااااا، والااااذي  عتاااارب اإلعااااالن املتعلااااق ابلتفبيااااق اإل أن ي  

تفبيق جزء فقط من معاهدة علاى إقلايم ماا، نثاباة حتفاو  يهدف إىل 
. غاري أن نيوزيلنادا  1969)د( من اتفاقية فييناا لعاام  2املادة ألغراض 

ده أن اإلعااااالن الااااذي يسااااتبعد تفبيااااق  قااااتاه الااااذي مفااااا ال تؤيااااد اال 
وتاارى    معاهادة  كملهاا علاى إقلاايم ماا ينبغاي أن يوصااف  ناه حتفاو. 

ألثااار القاااانون للمعاهااادة  اب   يتعلاااق نيوزيلنااادا أن مثااال هاااذا اإلعاااالن ال  
ه  اادد فقااط كيااف ينبغااي  نيوزيلناادا. باال إناا خيااص تفبيقهااا علااى   فيمااا 

فااللتزامااااااات  تلااااااك املعاهاااااادة.  تفساااااري ”إقلاااااايم نيوزيلناااااادا“ ألغاااااراض  
نيوزيلناادا    مااا داماال   القانونيااة الاايت تفرضااها املعاهاادة تبقااى دون تعااديل 

نيوزيلنااادا أن اإلعاااالن الاااذي يساااتبعد  أن تتحملهاااا. وتعتااارب  قاااد قبلااال  
إمنااا يعارب  عاان جمارد ”نيااة    معاهادة  كملهااا مان التفبيااق علاى إقلاايم ماا 

  29دة  للمااا   دة، وفقاااً فتلفااة“ فيمااا يتعلااق ابلتفبيااق اإلقليمااي للمعاهاا 
 سراين املعاهدة على اإلقليم املعين.   من االتفاقية، ويستبعد متاماً 

قليمية معاملة التحفظات، لن  االستثناءات اإل فإذا عوملل  -4
يف ممارسااة    ملااا هااو متبااع منااذ فااتة طويلااة   فحسااب   يكااون ذلااك فالفاااً 
ر  ت التعاهدياااة لألمااام املتحااادة، بااال ساااتكون لاااه آاث الااادول واملمارساااا 
ماااع أهاااداف السياساااات العاماااة الااايت تااادعمها األمااام    عملياااة تتعاااارض 

ال، ساايعين ذلااك أحااد  املتحاادة. ففااي حالااة تااوكيالو، علااى ساابيل املثاا 
نع على نيوزيلندا أن تصبا طرفاً  يف معاهدة ما مل    أمرين: )أ( إما أن مي 

مسااتعدة    و ام هبااا، وإىل أن تصاابا تااوكيال تااوكيالو مسااتعدة لاللتااز تكاان  
رار نيوزيلندا على توكيالو، األمر الذي  ي فرض ق   إما أن )ب( و   ؛ لذلك 

 تاوكيالو ونيوزيلناادا،  للتتيباات الدساتورية واإلدارياة باني   سايكون فالفااً 
تواصل نيوزيلندا تقادمي تقاارير بشاأهنا إىل األمام املتحادة   وهي ترتيبات 

 من ميثاق األمم املتحدة.   73وجب املادة  ن 

يت اضافلعل لادول األخارى الا وتفهم نيوزيلندا أن ممارسة ا -5
الاااادامنرك )ماااان قبياااال  مااااانسااااؤوليات عاااان الشااااؤون الدوليااااة ألقاااااليم 

 مع ممارسة نيوزيلندا. اماً وهولندا( تتفق متاململكة املتحدة و 

حلد من  اإلعالانت الرامية إىل ا)  5-1-1املبادئ التوجيهية 
اإلعالانت الرامية إىل الوفاء  )   6-1-1( والتزامات أصحاهبا 

التحفظات اليت تُبدى  )  8-1-1و ( م بطرق معادلةابلتزا
 ( مبقتضى شروط استثناء 

 ماليزاي

،  8-1-1و   6-1-1و   5-1-1ة  فيما خيص املباد  التوجيهي  
ى ماليزاي أنه يبدو أن الصي  املستخدمة يف املبااد  التوجيهياة تباني   تر 

. ويف رأي ماااليزاي،  فيهااا اإلعااالن االنفاارادي حتفظاااً   ي عااد  احلاااالت الاايت  
حااال ماان األحااوال التعريااف الااوارد يف هااذه    نبغااي أال ينفااوي يف أي ي 

ء، بشااااأن طبيعااااة  يااااة علااااى حكاااام مساااابق، منااااذ البااااد املباااااد  التوجيه 
نفااارادي املاااذكور، إذ  اااب، مااان أجااال حتدياااد مركاااز تلاااك  اإلعاااالن اال 

ة، أن يشااااار إىل اآلاثر الاااايت  تماااال أهنااااا تنااااوي  اإلعااااالانت االنفرادياااا 
دياااااد طاااااابع/مركز ذلاااااك اإلعاااااالن  حتقيقهاااااا. وكاااااذلك، مااااان أجااااال حت 

ع إىل املبااااد    أن مااان املمكااان للااادول الرجاااو االنفااارادي، تااارى مااااليزاي 
أسااالوب التميياااز باااني التحفظاااات واإلعاااالانت  )   1-3-1التوجيهياااة  
إعاالن  غ  صاو )   3-3-1و ( الصايغة والتسامية )  2-3-1و ( التفسريية 

. ولااذا فماان احملتماال أن تكااون  ( انفاارادي يف حالااة حظاار إبااداء حتفااو 
ياال إىل تقيياااد الااادول مناااذ مرحلاااة  ه التعااااريف غاااري مناسااابة ألهناااا مت هااذ 

ت االنفرادياااة هاااي  ل فااارض فكااارة أن هاااذه اإلعاااالان البداياااة مااان خاااال 
 فظات حىت ولو مل تكن نية الدول قد انصرفل إىل ذلك. نثابة حت 

اإلعالانت الرامية إىل احلد من  )  5-1-1  املبدأ التوجيهي
 ( التزامات أصحاهبا 

 فرنسا 
يف االجتاااااه الصااااحيا.  سااااائراً  املباااادأ التااااوجيهيو هااااذا يبااااد -1

ت املفروضة فاإلعالن االنفرادي الذي يهدف إىل احلد من االلتزاما
علااى الدولاااة نوجااب املعاهااادة، وابلتااايل إىل تضاااييق نفاااق احلقاااوق 

ى األطراف يف املعاهدة أن تستمدها منهاا، ليت ميكن للدول األخر ا
 .يشكل ابلفعل حتفظاً 

سيع نفاق التزامات ن االنفرادي إىل تو فضى اإلعالوإذا أ -2
 الدولااة صاااحبة اإلعااالن، فساايكون الكااالم عاان ”الااتحفو“ صااعباً 
إىل حد ما. فاألصا هو أن األمر يتعلق بتعهد انفرادي من الدولاة 

اهاادة. واإلعااالن االنفاارادي املااذكور ابلااذهاب ألبعااد ممااا تفرضااه املع
املعاهااادة، وال إىل احلاااد يهااادف إىل اساااتبعاد أحكاااام معيناااة مااان  ال

 وال حىت إىل تعديلها يف منحى تقييدي على كل حال.  منها،
علااى اإلعااالن االنفاارادي    ة تسااعى بناااءً أمااا إذا كاناال الدولاا  -3

إن  إىل زايدة حقوقهااااا، أي احلقااااوق الاااايت تسااااتمدها ماااان املعاهاااادة، فاااا 
أن هااذا االفااتاض، الااذي    الواضااا . وماان  املشااكلة تكااون فتلفااة قلاايالً 

. وينبغااي  1969قيااة فييناا لعااام  ا تصااوره، مل يارد يف أحكااام اتف   يصاعب 
يف. فمان املساتحيل تصاور  التمييز بني القانون التعاهدي والقانون العار 

فاااو  أن يكاااون بوساااع دولاااة أن تعااادل لصااااحلها، مااان خاااالل صاااوغ حت 
نون الادويل العااريف الاذي دونتاه املعاهاادة الايت تصاابا  هلاذا الغارض، القااا 

ذه الفرضاية ليسال  التعاهادي، فها   يتعلق ابلقانون   فيها. أما فيما  طرفاً 
  اً غااري واقعيااة، وميكاان للجنااة أن تدرسااها دون شااك، وأن تاادرس أيضاا 

األطاراف يف املعاهادة لالعاتاض  األخارى  السبل املتاحة لسائر الادول  
احلاادي  عاان    باادو ماان الصااعب جااداً علااى هااذا الوضااع. ومااع ذلااك، ي 

ه اإلعالانت، إذا ق بل  ”حتفو“ يف هذا اجملال، ال سيما وأن مثل هذ 
ابلنسابة للادول    جداً  خفرية  هنا ”حتفظات“، تستتبع نتائج وصفها 

ل  جا مارور أ   صمل، ستعترب يف حكام مان قبلهاا بعاد اليت، إن لزمل ال 
 معني، كما هو احلال ابلنسبة للتحفظات. 
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تعلق ابإلعاالانت الرامياة إىل احلاد مان  التوجيهي امل  إن املبدأ  -4
ملضاامون.  يثااري أي صااعوبة خاصااة ماان حياا  ا   التزامااات أصااحاهبا ال 

تاانص علااى    1969  لعاام مان اتفاقيااة فيينااا    2)د( ماان املااادة  1فاالفقرة  
[ اسااتبعاد أو تغيااري األثاار القااانون ألحكااام  الااتحفو ”]يسااتهدف   أن 

تلاااااك الدولاااااة“، دون إعفااااااء  معيناااااة يف املعاهااااادة يف تفبيقهاااااا علاااااى  
وضاااا املباااادأ  تفاصااايل أدق بشااااأن التعاااديل الااااذي  رياااه الااااتحفو. وي 

لتعااااديل ميكاااان أن  م علااااى شااااكل  التااااوجيهي، بصااااورة مفياااادة، أن ا 
  عنااد صااياغة   مثاال هااذا التوضاايا   د أنااه ميكاان إدراج تقييااد. وماان املؤكاا 

 دليل للممارسة يتيا إيراد تفاصيل مسهبة ال تتيا إيرادها املعاهدة. 
 . 1-1-1بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  انظر املالحظات املقدمة   -5

اإلعالانت الرامية إىل الوفاء ابلتزام  )  6-1-1ي  التوجيهاملبدأ 
 ( بطرق معادلة 
 فرنسا 

صااااااياغة م رضااااااية ماااااان حياااااا     املباااااادأ التااااااوجيهي   صااااااي  هااااااذا  -1
املوضااااوع. فااااال ميكاااان أن يقباااال املاااارء  ن تفااااي دولااااة ابلتاااازام تعاهاااادي  

التزام معادل إال إذا أ تايا لساائر الادول األطاراف قباول ذلاك  ابستخدام  
 ظات واالعتاضات هذه اإلمكانية. عادل. وتتيا آلية التحف االلتزام امل 

   . 1-1-1لتوجيهي  بشأن املبدأ ا ه  أعال انظر املالحظات املقدمة   -2
  بدى مبقتضى التحفظات اليت تُ )  8-1-1املبدأ التوجيهي  

 ( شروط استثناء
 تحدةاململكة امل

رأي  مفااااارط يف اتسااااااعه، حساااااب    8-1-1إن املبااااادأ التاااااوجيهي   
، حااااني يصااااف مجيااااع اإلعااااالانت الصااااادرة نوجااااب  حاااادة اململكااااة املت 

  يتنااا  ماااع عااادد مااان هاااو  يسااامى بشاااروط اسااتثناء  هناااا حتفظاااات، و  مااا 
ياااااة األخااااارى. فحاااااني تااااانص معاهااااادة علاااااى أن بعاااااا  املبااااااد  التوجيه 

األطااااراف ذلاااك فااااإن هااااذا  أحكامهاااا ميكاااان أال يفبااااق إذا اختاااار أحااااد  
هااااااا يف  ميكاااااان أن يعااااااين ببساااااااطة أن الدولااااااة، ماااااان خااااااالل ممارسااااااة حق 

ألحكامهاا، وال يعا، أهناا تساتبعد آاثرهاا    االختيار، تفبق املعاهدة وفقااً 
نفاقااااااه   ، يف 8-1-1املباااااادأ التااااااوجيهي  ن  أ   ا. ويباااااادو أيضاااااااً أو تعاااااادهل 

  7-4-1و   6-4-1األوساااااااع، يتعاااااااارض ماااااااع املبااااااادأين التاااااااوجيهيني  
  عن ذلاك، ياوحي   سة اخليارات أو االختيار بني حكمني(. وفضالً )ممار 

تكااون    بشاارط اسااتثناء بعااد أن   يصاادر إعااالن عمااالً حااني     نااه   التعليااق 
الن  ااب  عاا اإل   ابملعاهاادة، فااإن ذلااك الدولااة املعنيااة قااد أصاابحل ملزمااة  

. لذا فإن تعرياف التحفظاات يف حالاة شاروط  ( 1) متأخراً   أال ي عترب حتفظاً 
يف    ، منحصااااااراً رأي اململكااااااة املتحاااااادة ي أن يبقااااااى، يف  االسااااااتثناء ينبغاااااا 

 عن طريق حتفو.   ”حتدد“ االستثناء  نه يتم   األحكام التعاهدية اليت 
__________ 

  ( 17) الفقاارة  ،  194ه  ثااان )اجلاازء الثااان(،  ، اجمللااد ال 2000  حوليااة  ( 1) 
 . 8-1-1املبدأ التوجيهي  التعليق على من  

 ( ةانت التفسريي تعريف اإلعال)  2-1املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

ألن للمباااادأ التااااوجيهي هااااذا  خاصاااااً  تااااويل فرنسااااا اهتماماااااً  
الصااعوابت القائمااة يف هااذا اجملااال، وماان املفيااد  املمارسااة قااد بي ناال

ومعيااااار الغاااارض، أو الغايااااة أن حتاااادد اللجنااااة هااااذه املسااااألة.  جااااداً 
اعت ماااد لتعرياااف اإلعاااالانت التفساااريية هاااو معياااار  الاااذيودة، املنشااا 

ات ألنااه يسااما بتمييااز اإلعااالانت التفسااريية والتحفظاا  اً م اارض  جااد
إىل حتدياااااااد  [ ااااااادف]انت التفساااااااريية ”إلعال. فااااااااواضاااااااحاً  متييااااااازاً 

إيضاااه املعاا، أو النفاااق الااذي تساانده اجلهااة املصاادرة لنعااالن  أو
 املعاهادة أو إىل بعاا أحكامهاا“ بينماا التحفظاات  ادف إىل إىل

حكااااام معينااااة ماااان املعاهاااادة تبعاد أو تعااااديل األثاااار القااااانون أل”اساااا 
دة“. ويسااري لااق باابعا اجلوانااب احملاادللمعاهاادة ككاال فيمااا يتع أو

كان االسم الاذي تفلقاه الدولاة علاى إعالهناا، ولاذا،   ر أايً هذا املعيا
 عتد  ابلتسمية.على غرار التحفظات، ال ي  

 اململكة املتحدة
بصورة عامة، ترحب اململكة املتحدة بتعريف ”اإلعاالانت   -1
إعااااالن    سااااريية“، وهااااو تعريااااف واضااااا األميااااة يتاااايا التمييااااز بااااني التف 

اساااااتخدام تلاااااك اإلعاااااالانت  باااااني  لك االسااااام و تفساااااريي جااااادير باااااذ 
،  اململكاة املتحادة   عاة“. ويف رأي مان ”التحفظاات املقن   بوصفها نوعاً 

سيما حاني يقاتن  سالوب   ن تعريف اإلعالن التفسريي مفيد، وال فإ 
التفساااريية البسااايفة املاااذكور يف    التميياااز باااني التحفظاااات واإلعاااالانت 

بادأ  لتكيياف املاذكورة يف امل ، وبعملياة إعاادة ا 1-3-1املبدأ التوجيهي  
 وما يليه.   3-9-2التوجيهي  

ء األخاااااري  إال أن اململكاااااة املتحااااادة تشاااااعر ابلقلاااااق إزاء اجلاااااز  -2
أن    الذي يوحي  ن التعريف ينبغي و ،  ( 1) التعليق ( من  34الفقرة )  من 

ية واإلعاااااااالانت التفساااااااريية  انت التفساااااااري مااااااان اإلعاااااااال   يشااااااامل كاااااااالً 
  اململكاة املتحادة   ضحة. ولاذا فاإن املشروطة. ونتائج هذا النهج غري وا 

ا الرامااي  هاا مااع اقتاح   ، متاشااياً التعليااق فضاال حااذف هااذا اجلانااب ماان  ت 
كفئااة  التفسااريية املشااروطة“   عااالانت إلشااارة إىل فئااة ”اإل إىل حااذف ا 
)انظااار  ”البسااايفة“    التفساااريية   التحفظاااات واإلعاااالانت مساااتقلة عااان  

 أدانه(.   1-2-1التعليقات على املبدأ التوجيهي  
__________ 

 . 200، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ه 1999 حولية  ( 1) 

 ( ة املشروطة اإلعالانت التفسريي)  1-2-1املبدأ التوجيهي  

 فرنسا 
ال يوجد على ما يبدو أي معيار يسما ابلتمييز على وجه   -1

التفسااريي املشااروط، وذلااك    التفسااريي واإلعااالن   اليقااني بااني اإلعااالن 
.  1-2-1بدقة يف املبادأ التاوجيهي    بسبب عدم توضيا هذه املسألة 



املعاهدات  على التحفظات 55   

 

 

ن الفرائاااااق الااااايت ميكااااان نوجبهاااااا لصااااااحب  فلااااام ي اااااذكر أي شااااايء عااااا 
بتفساري    ي املشاروط أن  عال قبولاه اباللتازام مشاروطاً اإلعالن التفساري 

ن  غي اإلعراب صراحة عا م معينة منها. وينب حمدد للمعاهدة أو ألحكا 
عااالن التفسااريي  يف حااد ذاتااه كااون اإل   هااذه اإلرادة. فااال يعتاارب معياااراً 

قد    ، أو يف أي وقل سابق آخر من املفاوضات   ، ادر عند التوقيع الص 
 قبول اباللتزام. أ ك  د حني التعبري عن ال 

 إلعاالانت التفساريية املشااروطةااللجنااة  تعار فويف الواقاع،  -2
هلذا التعريف، ليسل اإلعالانت  . فوفقاً حفظاتعلى حنو مماثل للت

بكلمات تظهر بوضاوه وجاود صالة  املشروطة إال حتفظات مصوغة
الااتحفو. ولاااذلك فااإن التساامية الااايت ال تفصاام بااني االلتااازام نفسااه و 

غااااااري مناساااااابة. وعااااااالوة علااااااى ذلااااااك، إذا كاناااااال  اعت ماااااادت تباااااادو
، فإننا فرعية من التحفظات  اإلعالانت املشروطة تشكل ابلفعل فئة

ى تصاانيفها يف فئااة مسااتقلة. وابلفعاال، فااإن خضااوع نشاك يف جاادو 
ت املشااااااروطة إىل نظااااااام التحفظااااااات هااااااو أماااااار يصااااااعب اإلعااااااالان
ي للنظاااام الاااذ علياااه. وإذا كاااان نظاااام التحفظاااات ممااااثالً  االعاااتاض

أن يساري  األبساطاإلعاالانت املشاروطة، فسايكون مان يفبق علاى 
فظااااات، علااااى األقاااال ت مااااا يسااااري علااااى التحعلااااى هااااذه اإلعااااالان

 لنسبة هلذا اجلزء من املشروع.اب

 اململكة املتحدة

ململكاااااة املتحااااادة تشاااااكك بفائااااادة إدراج نصاااااوه تئااااال اماااااا ف 
مسااااااااتقلة يف املباااااااااد  التوجيهيااااااااة تتعلااااااااق ابإلعااااااااالانت التفسااااااااريية 
 املشروطة. وتالحو اململكة املتحدة أن املقرر اخلاه قد اقته، رداً 

 انتظااااار يااااد إبقاهلهااااا مدرجااااة يفأنااااه ساااايكون ماااان املف علااااى ذلااااك،
ي مساااتنري وكامااال االنتهااااء مااان األعماااال، وحينئاااذ ميكااان تكاااوين رأ

إىل اجملموعااة الكاملااة للمباااد   بشااأن هااذه املسااألة. واآلن، اسااتناداً 
على ضوء املباد  التوجيهية الايت تتايا التميياز التوجيهية، وال سيما 

 3-1جيهي حفظاااااات )املبااااادأ التاااااو عاااااالانت التفساااااريية والتباااااني اإل
املتعلااااق رعااااادة التكييااااف،  3-9-2يليااااه( واملباااادأ التااااوجيهي  ومااااا
تااارى اململكاااة املتحاااادة ضااارورة لوجاااود مباااااد  توجيهياااة مسااااتقلة  ال

املباااااااد  بشااااااأن اإلعااااااالانت التفسااااااريية املشااااااروطة. ولعاااااال حااااااذف 
التوجيهياااة املساااتقلة يف هاااذا الصااادد سيسااااعد علاااى تبسااايط الااانص 

 املذكورة أعاله.تعليقاتنا العامة  مع متاشياً 
التمييز بني التحفظات  )  3-1املبدأ التوجيهي  

 ( التفسريية  واإلعالانت
 فرنسا 

تعتماااااد اللجنااااااة معياااااار األثاااااار القاااااانون الااااااذي يقصااااااد  -1
ز باني اإلعاالانت التفساريية اإلعالن إحداثه بوصفه معيار التميي

يااتم إثباتااه والتحفظااات. وهااذا املعيااار مقبااول، ولكاان بشاارط أن 

، حتدياادهاماان الناوااي الذاتيااة للدولاة، الاايت يصاعب  قااً لايس انفال
وضوعية لنعالن، ومن موضوعه. وعلى اثر املمن اآل  بل انفالقاً 

علااى مقابلااة  وجااه اخلصااوه، ينبغااي أن يفبااق هااذا املعيااار بناااءً 
إلعاااالن ومعااا، الااانص الاااذي ينفباااق علياااه وعية باااني معااا، اموضااا 

 فرنساا اختياار اللجناة ابملعيار الزمين، تقراإلعالن. وفيما يتعلق 
عااالانت ماان عناصاار تعريااف اإل الاايت قااررت عاادم اعتباااره عنصااراً 

ري أناااااه سااااايكون مااااان األفضااااال، ألساااااباب تتعلاااااق التفساااااريية. غااااا 
التفسااااريي يف نقتضاااايات اليقااااني القااااانون، أن يصاااادر اإلعااااالن 

 غضاون فاتة زمنيااة حمادودة بعااد التعباري عاان التازام الدولااة، إال يف
 اية.اروف استثنائية للغ

  3-4-2انظاار املالحظااات املقدمااة بشااأن املباادأ التااوجيهي   -2
 . أدانه 

 ( الصيغة والتسمية )  2-3-1التوجيهي   بدأ امل

 فرنسا 

تعارب فرنساا عان شاكوك بشاأن جادوى جعال صايغة اإلعاالن  
إلثبات األثر القانون  ي، أو العنوان الذي أعفي له، معياراً االنفراد

ميكان  مثل هاذه الصايغة ال يه صاحبه. فعدا عن أنالذي يهدف إل
صااحب  ذي يهدف إلياهبه لألثر القانون ال موثوقاً  أن تعترب مؤشراً 

ابلتسمية الذي   هنج االعتداد اإلعالن، فإن هذا املعيار يدرج جمدداً 
 .، يف موضع آخرعن صواب ،ذلك كان قد استبعد مع

ىل التعهد  اإلعالانت الرامية إ)  1-4-1املبدأ التوجيهي  
 ( انفرادية ابلتزامات  

 فرنسا 
 . 1-1-1بشأن املبدأ التوجيهي    أعاله انظر املالحظات املقدمة   

اإلعالانت االنفرادية الرامية إىل  )  2-4-1املبدأ التوجيهي  
 ( إضافة عناصر أخرى إىل معاهدة

 ماليزاي
، تفهاام ماااليزاي ماان نااص 2-4-1فيمااا خيااص املباادأ التااوجيهي  

ادي الصااااادر عاااان دولااااة ذلااااك املباااادأ التااااوجيهي أن اإلعااااالن االنفاااار 
لتعديل  هبدف إضافة عناصر أخرى إىل معاهدة يشكل جمرد اقتاه

دة، وابلتاااايل فإناااه خيااارج عااان نفااااق دليااال املمارساااة مضااامون املعاهااا 
أن مثل ذلك اإلعاالن ميكان ى هذا. ولذا، تود ماليزاي أن تشدد عل

أناااه ال يعااادل  ماااا دامأن يساااتبعد ابلفعااال مااان دليااال املمارساااة هاااذا 
اساااااتبعاد آاثر  إىل تعاااااديل أو ملعاهااااادة علاااااى حناااااو ياااااؤديمضااااامون ا

 .حتفظاً عاهدة حبي  يغدو من املمكن اعتباره املعاهدة أو أحكام امل
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 ( إعالانت عدم االعرتاف)  3-4-1املبدأ التوجيهي  

 فرنسا 
رنساا اساتبعاد إعاالانت عادم االعاتاف مان نفااق دليال ف تؤيد 

أن  حيا فعاااالً املمارساااة. وعلاااى وجاااه اخلصاااوه، إذا كاااان مااان الصااا 
اإلعاااااالن االنفااااارادي الاااااذي تنفاااااي نوجباااااه الدولاااااة صاااااراحة تفبياااااق 

 ملعاهدة بينها وبني الكيان الذي ال تعاتف باه ينفاوي علاى الكثاريا
دف إىل اسااااتبعاد يهاااا  ماااان أوجااااه التشااااابه مااااع الااااتحفو، إال أنااااه ال

تعاااديل األثااار القاااانون ألحكاااام معيناااة مااان أحكاااام املعاهااادة يف  أو
الدولة. فذلك اإلعالن يهادف إىل إنكاار أهلياة  تفبيقها على تلك

عاهااادة، وابلتاااايل إىل اساااتبعاد أي عالقاااة ملالكياااان املعاااين لاللتااازام اب
ذكر، مان جانااب آخار، أن نظاام التحفظاات غااري تعاهدياة معاه. وي ا 

ن تقييمهاا نوجاب معيااري أإلعالانت عادم االعاتاف و  بتااتً م مالئ
 له مع،. موضوع املعاهدة والغرض منها لن يكون

 ( إعالانت السياسة العامة )  4-4-1املبدأ التوجيهي  

 فرنسا 
استبعاد إعالانت السياسة العامة من نفاق دليال  ألفضلمن ا 

مااااع  يفاملمارسااااة يف حااااال عاااادم وجااااود روابااااط وثيقااااة ابلقاااادر الكااااا
 املعاهدة.

اإلعالانت املتعلقة بطرائق تنفيذ  )  5-4-1املبدأ التوجيهي  
 ( لداخلي معاهدة على الصعيد ا 

 فرنسا 

يقيااة.  إن املباادأ التااوجيهي هااذا، بصاايغته احلاليااة، يثااري صااعوبة حق  
ي ساتبعد مان    مان هاذا الناوع ال   فعلى الارغم مان اإلشاارة إىل أن إعاالانً 

]مل يكاااان[ هاااادف اإلعااااالن، بوصاااافه  نفااااق دلياااال املمارسااااة إال إذا ” 
حقااوق والتزامااات صاااحبه[ إزاء األطااراف املتعاقااادة  ]  يف  هااذا، التااأثري 
ياااارد أي شاااايء عاااان    ال ،  صاااارف   طااااابع إعالمااااي كااااان ذا  و   األخاااارى“ 

علااااى حقااااوق والتزامااااات الدولااااة الاااايت  تااااؤثر   ن    الكفيلااااة اإلعااااالانت  
ت  ، وإن كانل هذه اإلعالان املتعاقدة األخرى  تصوغها إزاء األطراف 

. فهاااذه اإلعاااالانت تثاااري بصاااورة عاماااة  التاااأثري ال تتاااوخى حتقياااق ذلاااك  
الايت تانص    1969 لعام ن اتفاقية فيينا  م  27مسألة توافقها مع املادة 

ام قانونه الداخلي لتربيار عادم  على أنه ال  وز لفرف أن  تج  حك 
علااى أنااه ماان الصااعب للغايااة تقاادير  ة. فاملمارسااة تاادل  تنفيااذه ملعاهااد 

لنعالن،    جيداً   قي هلذه اإلعالانت، ألهنا تتفلب فهماً قي احل  النفاق 
املعنيااة ولألحكااام التعاهديااة    ومعرفااة جياادة ابلقااانون الااداخلي للدولااة 

شااأن تنفيااذ املعاهاادة  ن الااذي تصاادره دولااة مااا ب ذات الصاالة. فاااإلعال 
  مل   حاااىت ولاااو   قيقااااً ح   الصاااعيد الاااداخلي ميكااان أن يكاااون حتفظااااً علاااى  

ر القاااانون ألحكاااام  تعاااديل أو اساااتبعاد األثااا   تظهااار بصاااورة فورياااة إرادة 

اجلواناااب  معيناااة مااان املعاهااادة أو للمعاهااادة ككااال فيماااا يتعلاااق بااابعا  
  على تلك الدولة. وعدا عن ذلك، فاإن اساتبعاد   ها احملددة عند تفبيق 

ل  ورة قاطعاة إهناا ليسا هذه اإلعالانت من دليال املمارساة والقاول بصا 
علاااى عااادم اختااااذ  جيع  شااا ت أن ي فهااام علاااى أناااه    حتفظاااات، ميكااان أيضااااً 

الصاعيد الادويل.    التدابري املناسبة يف القاانون الاوطين قبال االلتازام علاى 
تضي اعتبار اإلعالن املتعلق بتنفياذ املعاهادة  شك يف أن احلذر يق  وال 

  عيد الداخلي جمارد إعاالن إعالماي إذا مل يكان يساتهدف يف على الص 
وغه مان حقاوق  يتتاب علاى الدولاة الايت تصا   التاأثري علاى ماا حد ذاتاه 

، يف نفااااس  يتااااوخى اء األطااااراف املتعاقاااادة، وإذا مل يكاااان  والتزامااااات إز 
 التأثري.   هذا   يكون له الوقل، أن  

 اململكة املتحدة

ق دلياال املمارسااة  يسااتبعد ماان نفااا   5-4-1إن املباادأ التااوجيهي   
هبااااا صاااااحبها تنفيااااذ  الفريقااااة الاااايت يعتاااازم    اإلعااااالانت الاااايت تشااااري إىل 
انون الداخلي. والقصاد مان هاذا الانص هاو  املعاهدة ضمن نظامه الق 

تنفياااذ.   يشاامل إال اإلعااالانت الصااادرة لتقااادمي معلومااات بشااأن ال أال 
ما إذ    ولكن الكلمات املستخدمة لتحقيق ذلك اهلدف غامضة نوعاً 

يكااااون هاااادف اإلعااااالن، بوصاااافه هااااذا، التااااأثري يف    ل: ”دون أن تقااااو 
ى“. فااإذا تبااني ماان  التزاما ااا إزاء األطااراف املتعاقاادة األخاار حقوقهااا و 

ليهااااا يف اإلعااااالن مااااا يتعااااارض بوضااااوه مااااع  طريقااااة التنفيااااذ املشااااار إ 
”يهادف“ إىل التاأثري علاى    ، فاإن اإلعاالن قاد ال مقتضايات املعاهادة 

تنفيذ شاكل فتلاف مان  ل ولكنه سي ظهر نية  حقوق الدولة والتزاما ا، 
حتذف الكلماات املقتبساة أعااله وأن يضااف   املعاهدة. لذا ينبغي أن 

مارساة هاذا“( ماا يلاي:   النهاية )بعد ”ال يدخل يف نفاق دليل امل يف 
ق طريقاة التنفياذ املاذكورة ماع أحكاام  ”ما مل يكن من املتعذر أن تتوافا 

 ثر القانون لتلك األحكام“. املعاهدة إال ابستبعاد أو تعديل األ 
“ على  ”التحفظات)  1-5-1املبدأ التوجيهي  

 ( الثنائية املعاهدات 
 فرنسا 

ماان اإلعااالانت ليساال حتفظااات ألهنااا ال تااؤدي إىل    الفئااة   إن هااذه  
عينااة ماان املعاهاادة وإمنااا تااؤدي  تعااديل أو اسااتبعاد األثاار القااانون ألحكااام م 

.   للمعاهادة حقيقيااً   تعاديالً   يشكل إىل تعديل تلك األحكام التعاهدية نا  
ولاااذا  اااب تعاااديل عناااوان املبااادأ التاااوجيهي هاااذا لنشاااارة بوضاااوه إىل أن  

 عالانت الرامية إىل تعديل معاهدة ثنائية. لق ابإل مر يتع األ 
 ( بدائل التحفظات )  1-7-1املبدأ التوجيهي  

 زايمالي

املقااته، تالحااو ماااليزاي  1-7-1فيمااا خيااص املباادأ التااوجيهي  
ملبدأ التوجيهي املذكور مقصاور علاى الانص علاى أحكاام أن نفاق ا
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 أحيااانً وصافان ين غاري ماذكورين يف أي مكاان آخار ويءتتعلق رجرا
 هنمااا ماان ”التحفظااات“ رغاام أهنمااا ال يسااتوفيان  ي شااكل ماان 

. وختشاى 1-1يف املبادأ التاوجيهي األشكال شروط التعريف الاوارد 
ين البااااديلني عاااان ءراماااااليزاي حصااااول التباااااس يف متييااااز هااااذين اإلجاااا 

دد بوضوه آلية صوغ  التحفظات. ولذا ترى ماليزاي أنه ينبغي أن حت 
 اللتباس.ل زها عن التحفظات تفادايً ل متييئل وسبمثل هذه البدا

  2-7-1( و بدائل التحفظات)  1-7-1ن ان التوجيهيآ املبد
 ( بدائل اإلعالانت التفسريية)

 اململكة املتحدة

مفياااادين    هااااذين املباااادأين التااااوجيهيني   ال تعتاااارب اململكااااة املتحاااادة  
 قته حذفهما. ت ا  عن املوضوع احلايل، ولذا فإهن   ألهنما يبتعدان كثرياً 

 ( الشكل الكتاب )  1-1-2املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

ليهاااا  لااايت نصااال ع القاعااادة ا يف    املبااادأ التاااوجيهي ماااا جااااء ياااردد هاااذا   
عوابت . وهاو ال يثاري أي صا 1969من اتفاقية فيينا لعام  23املادة  

قااد يقااتن هبااا التعبااري خاصااة. و ااب أن ت صاااغ كتابااًة الشااروط الاايت 
الوحياد لضامان  ك هاو األسالوبتازام، ألن ذلا عن املوافقاة علاى االل

 االستقرار واألمن يف العالقات التعاقدية.
 ( ل التأكيد الرمسي كش)  2-1-2املبدأ التوجيهي  

 فرنسا 

، فإنااه  ااب  حينمااا يكااون التأكيااد الر ااي لااتحفو مااا ضاارورايً  
 أن ي بدى كتابة.كذلك 

الصعيد  عدم ترتب أي أثر على )  4-1-2املبدأ التوجيهي  
 ( صوغ التحفظاتك قواعد داخلية متعلقة بالدويل على انتها

 فرنسا 

أن ياتك  يانص مان جهاة أوىل علاى اً تقته اللجنة مبدأ توجيهي 
اخلي أمار حتديااد اإلجاراءات، وماان جهاة اثنيااة علااى أن للقاانون الااد

لصااااعيد دم االمتثااااال للقااااانون الااااداخلي ال يكااااون لااااه أثاااار علااااى اعاااا 
املناسااب إدراج  ذا احلاال ألنااه لاان يكااون ماانالاادويل. وتؤيااد فرنسااا هاا 

مااااان اتفاقياااااة فييناااااا  46يهي مصااااامم علاااااى غااااارار املاااااادة مبااااادأ تاااااوج
 نظاااار القااااانون اج بوجااااود فالفااااة يفيسااااما ابالحتجاااا  1969 لعااااام

انتهاااك بااني  لقاعاادة  الااوطين إلثبااات عاادم صااحة الااتحفو، إذا وقااع
 ولة دائماً ع أنه ملا كان رمكان الدداخلية ذات أمية أساسية. والواق

العملاااي الوحياااد ملثااال هاااذا الااانص  هاااا، فاااإن األثااارأن تساااحب حتفظ

 سااااااايكون الساااااااماه للدولاااااااة الااااااايت أصااااااادرت الاااااااتحفو دون التقياااااااد
ن تفلااب  ثاار رجعااي أن تنفااذ الاادول األخاارى  رجراءا ااا الوطنيااة 

ن لنص التعاهدي الذي صدر بشأنه التحفو. وأقل ماا ميكا إزاءها ا
قاعاادة  ر يف القااانون الوضااعي علااىماان الصااعب العثااو  هقولااه هااو إناا 

 احلالة.تستند إليها هذه 
 ( إبالغ التحفظات )  5-1-2  املبدأ التوجيهي

 فرنسا 

مان اتفاقياة فييناا،  23مان املاادة دأ التوجيهي باملاستوحي هذا  
إىل التحفظات اليت ت بدى   إذ يشري أيضاً وهو يكملها بصورة مفيدة  

. والصيغة اليت اقتحها على الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية
ة عاماة. وينبغاي ماع ذلاك معرفاة املقصاود املقرر اخلاه مقبولة بصف

ة قبااول الاااتحفو“ الاااوارد يف ابلضاابط مااان تعباااري ”]جهاااز[ لاااه أهليااا 
 الفقرة الثانية.

 ( هة الوديعةف اجلوظائ )  7-1-2املبدأ التوجيهي  
 ماليزاي

ماليزاي أن املبدأ ، تالحو 7-1-2فيما خيص املبدأ التوجيهي  
 ر يفف إىل الساااماه للجهااااة الوديعااااة  ن تنظاااا التاااوجيهي هااااذا يهااااد

وة ابلشاااكل الواجاااب والساااليم. وعاااال إذا كاااان الاااتحفو مصاااوغاً  ماااا
التااوجيهي يوسااع نفاااق واااائف اجلهااة  علااى ذلااك، يباادو أن املباادأ

 مصااااوغاً رب السااااماه هلااااا ابلتأكااااد ممااااا إذا كااااان الااااتحفو الوديعااااة عاااا 
ن أن ماان حصاارها يف التحقااق ماا  السااليم باادالً  ابلشااكل الواجااب أو

وثيقاة أو إخفااار أو رساالة تتعلااق ابملعاهادة مسااتوفية  يالتوقياع أو أ
يساااااور ماااااليزاي القلااااق ماااان أن املباااادأ للشااااكل الواجااااب والسااااليم. و 

الااذي تصااوغه دولااة حفو التااوجيهي هااذا ساايعفي االنفباااع  ن الاات
، هاة الوديعاة أوالً  تاج إىل ختفي مرحلتني قبل أن ينشاأ؛ أي اجل ما

ابلنظار  ة. وهاذا صاحيا أيضااً ئر الادول املتعاقادوبعد ذلك فقط سا
 8-1-2تااوجيهي إىل املالحظااة الاايت قاادمتها ماااليزاي بشااأن املباادأ ال

ائزة. التحفظات غري اجل حتديدالذي يعتف بدور اجلهة الوديعة يف 
 انساخاً من املمكان أن يعتارب املبادأ التاوجيهي  هأن  أيضاً وترى ماليزاي

 دوراً يهاادف إىل ماانا اجلهااة الوديعااة  إذ 1969التفاقيااة فيينااا لعااام 
يف تفساااري حتفاااو غاااري جاااائز. وعلاااى هاااذا األسااااس، ال ميثااال  فااااعالً 

 ن الادول هاياملبدأ التوجيهي هذا املمارسة العامة اليت جرت علاى أ
ماا إذا كااان حتفاو مااا غاري جااائز. ويف هاذا الصاادد،  رر عااادةالايت تقا 

ا للجهة الوديعة أن املبدأ التوجيهي هذا ميكن أن يسمترى ماليزاي 
وافق التحفو، األمر الذي سايدفع ابلادول إىل ابلتدخل يف مسألة ت
ا الوضع إىل إطالة أمد املشكلة ولن يساعد على الرد. وسيؤدي هذ

ن وايفاة اجلهاة الوديعاة ينبغاي أن تنحصار حلها. ولذا ترى ماليزاي أ
أنه . وتعترب ماليزاي  1969ة فيينا لعام  ن اتفاقيم  77يف نفاق املادة 
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أبداه أحد األطراف ال يتوافاق ماع  إذا وجد طرف متعاقد أن حتفظاً 
املتعاقاادة نفسااها هااي الاايت ينبغااي أن تلااك املعاهاادة، فااإن األطااراف 

تعميمهاا عان ك الاتحفو و ضات علاى ذلا متارس احلق يف إبداء اعتا
 7-1-2بدأ التوجيهي ملابلتقيد ابى  طريق اجلهة الوديعة. ولذا يوص  

تفاقية فيينا من ا 77( من املادة 2()د( و)1رتني )بدقة بصيغة الفق
 يفديعااااة علااااى حنااااو  صاااار نفاااااق واااااائف اجلهااااة الو  1969لعااااام 

املساائل املتعلقااة ابلتحقاق ماان اسااتيفاء الشاكل الواجااب والسااليم يف 
 إخفار أو رسالة تتعلق ابملعاهدة. التوقيع أو يف أي وثيقة أو

التحفظات   اإلجراءات يف حالة )  8-1-2التوجيهي   املبدأ 
 ( اجلائزة بصورة بي ِّنة  غري

 فرنسا 

اااز مشااااروعا املبااادأين التااااوجيهيني  -1  7-1-2و 6-1-2يرك 
ر تعتااااربه علااااى الاااادور ”اإلداري“ احملااااا للجهااااة الوديعااااة، وهااااو أماااا 

إىل  8-1-2. وماااااع ذلاااااك، مييااااال املبااااادأ التاااااوجيهي اً فرنساااااا ساااااليم
ل الوديعااة بسااالفات ال عالقااة هلاااا نهمااة التساااجياالعااتاف للجهاااة 

تتمثاال يف تكليفهااا، إىل حااد مااا، بتقياايم هااي و  ؛إليهااا هبااا الاايت ع هااد
ة. اللجنااااة ماااان مااااربرات مشااااروع التحفظااااات. وال خيلااااو هنااااج جااااواز

لراهنة، فإن اجلهة ولكن، حسب القانون الدويل الوضعي يف حالته ا
 جااااوازمااااة تقياااايم رة مااااوجزة، نهالوديعااااة ليساااال مكلفااااة، ولااااو بصااااو 
هاااااة الوديعاااااة أن تكتفاااااي، عناااااد التحفظاااااات. ولاااااذا  اااااب علاااااى اجل

ارستها لوايفتها اإلدارية، بتسجيل التحفو وتبليغه، حىت لو كان مم
 بصورة بي نة. جائزرأيها غري يف 

دأ تعاااااااديل طفياااااااف علاااااااى املبااااااا  2006وأجاااااااري يف عاااااااام  -2
. 2002ماااد يف عاااام الاااذي كاااان نصاااه قاااد اعت   8-1-2التاااوجيهي 

كااااس وضاااااع ولكاااان هااااذه الصااااايغة اجلدياااادة، يف رأي فرنساااااا، ال تع
القانون واملمارسة احلاليني فيما خياص وااائف اجلهاة الوديعاة. فهاذا 

ة الوديعااااة اقااااع إىل االعااااتاف  ن اجلهاااا يف الو ميياااال  املباااادأ التااااوجيهي
التحفظاااات وأن تقاااوم، عناااد  جاااواز م، إىل حاااد ماااا،مؤهلاااة ألن تقاااي  

ثاري ت اتارى أهنا  ات الايتتحفظا لاالقتضاء، رخفار األطاراف املعنياة اب
أناااه ال  اااوز ختويااال اجلهاااة الوديعاااة صاااالحية  انونياااة. غاااريمشااااكل ق

ا مل يوجد نص صريا التحفظات، ولو بصورة موجزة، م  جوازتقييم  
هااااة واااااائف ماااان هااااذا القبياااال. ولااااذا  ااااب علااااى اجل سااااةخيوهلااااا ممار 

فهاااااا اإلدارياااااة، بتساااااجيل الوديعاااااة أن تكتفاااااي، لااااادى ممارساااااة واائ
بصاورة بي ناة“،  جاائز التحفو وتبليغه، حىت لاو كاان يف رأيهاا ”غاري

 حسب التعبري الذي استخدمته اللجنة.

 ماليزاي

 . 7-1-2بشأن املبدأ التوجيهي    انظر املالحظات املقدمة آنفاً  

 ململكة املتحدةا

عتارب حتفاو حتدياد ماىت ي  خياص  مافيليس اة وضوه كاف  -1
ما ”غري جائز بصورة بيناة“، وال سايما وأن هاذا احلكام يتاوخى أن 

علااااى مجيااااع الفئااااات الااااثالع ماااان التحفظااااات غااااري  يسااااري مفعولااااه
. فهاال 1969م ماان اتفاقيااة فيينااا لعااا 19اجلااائزة املااذكورة يف املااادة 
ر ية للجهة الوديعة؟ ليس من الواضا يف نظمينا ذلك سلفة تقدير 

وديعااااااة، ولاااااايس الاااااادول اململكااااااة املتحاااااادة ساااااابب اعتبااااااار اجلهااااااة ال
 فاو معاني  متعارضااً األطراف، يف وضع يؤهلها لتقرير ما إذا كاان حت

 مع موضوع املعاهدة وغرضها.
فاااة اجلهاااة  ، مااان حيااا  املبااادأ، أن واي اململكاااة املتحااادة   رى تااا و  -2

ة  أو إخفااااار أو رسااااال   إجااااراء املتعاقاااادة  ي    غ الاااادول الوديعااااة هااااي إبااااال 
. غري أنه حني ي بادى حتفاو معاني  رغام وجاود حكام يف  تتعلق ابملعاهدة 

ظر التحفظات من ذلاك الناوع،  املعاهدة  ظر مجيع التحفظات، أو   
فال جمال للشك يف عدم صحة ذلاك الاتحفو. ويف تلاك احلالاة،  اوز  

لدولااة املتحفظااة. فااإذا الاال  ا ماان  دء للجهااة الوديعااة أن تستفساار  يف الباا 
وم اجلهااااة  فظااااة متشاااابثة برأيهااااا  ن الااااتحفو صااااحيا، تقاااا الدولااااة املتح 

 ي رأيها فيه. الوديعة، حينئذ فقط، بتعميمه على الدول املتعاقدة لتبد 
يف اآلاثر احملتملااااااة هلااااااذا  ومل ينظاااااار دلياااااال املمارسااااااة أيضاااااااً  -3

هااو نقاال  لوديعااة، يف رأي العديااد ماان الاادول،التغيااري. فاادور اجلهااة ا
 املعاهاادة، والبقاااء علااى حيااادنصااوه التحفظااات إىل األطااراف يف 

إىل  أي إشااارة التعليااقودون حتي ااز. وعااالوة علااى ذلااك، ال يتضاامن 
عااااة للمعاهاااادة يف هااااذا السااااياق، يقيااااة للجهااااات الودياملمارسااااة احلق

ت الوديعاااة أي دراساااة ملاااا قاااد ياااؤدي إلياااه ذلاااك ابلنسااابة للجهاااا أو
  من آاثر على الصعيد العملي و/أو على صعيد املوارد.  اتللمعاهد

التأكيد الرمسي للتحفظات اليت  ) 1-2-2املبدأ التوجيهي  
 ( تصاغ عند التوقيع على معاهدة 

 فرنسا 

ألنه يتفق مع   خاصة  التوجيهي أي صعوابتذا املبدأ  ال يثري ه 
 ممارسات فرنسا.

 ( التحفظات املتأخرة )  3-2الفرع 
 النمسا

، يكاااون 2-3-2و 1-3-2لمبااادأين التاااوجيهيني ل وفقااااً  -1
الااتحفو الااذي يصاااغ بعااد اإلعااراب عاان  )أي “تااأخرالااتحفو امل”

أ بشاارط مان حياا  املباد املوافقاة علاى االلتاازام بتلاك املعاهاادة( ممكنااً 
. شاهراً  12تض أي طرف متعاقد آخر عليه يف غضاون فاتة أال يع
يهياة الايت مان شاأهنا إزاء املباد  التوج تزال النمسا تشعر ابلقلق وال

علاى  أيضاً  اهدات برمته منفبقاً أن جتعل نظام التحفظات على املع
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. و ب أن نكون على بينة من “التحفظات املتأخرة” ما يسمى با
ظااااات فظااااات املتااااأخرة ال تنااادرج حتاااال تعريااااف التحفأن هاااذه التح

ماان  19ادة ويف املاا  2)د( ماان املااادة 1علااى حنااو مااا ورد يف الفقاارة 
 لجنااااة نفسااااها تعريفاااااً ال. وقااااد وضااااعل 1969لعااااام فيينااااا اتفاقيااااة 

مع نية واضحة  ال حتيد عان  1-1ظات يف املبدأ التوجيهي تحفلل
إعالانً انفرادايً،  “التحفو”هلذا التعريف، يعين  اتفاقية فيينا. ووفقاً 

أايً كانااال صااايغته أو تساااميته، تصااادره دولاااة أو منظماااة دولياااة عناااد 
إقرارهاااااااا ر يااااااااً أو قبوهلاااااااا  ليهاااااااا أومعاهااااااادة أو التصاااااااديق عتوقياااااااع 

إليهااا، و ادف بااه الدولااة أو املنظمااة  ا أو االنضااماماملوافقاة عليهاا  أو
ن املعاهدة من إىل استبعاد أو تعديل األثر القانون ألحكام معينة م

حياااا  انفباااااق تلااااك األحكااااام علااااى الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة. 
واضحة إىل اإلطار الزمين الذي ضمن إشارة أن هذا التعريف يت ونا

اميكن إجراء التحفو فياه، فمان ال الاتحفو ” واضاا أن ماا يسامى با
 يتعارض مع هذا التعريف األساسي.  “املتأخر

، ابلاارغم ماان أنااه  “ املتااأخر الااتحفو  ” فااإن  بناااًء علااى ذلااك،   -2
ينبغاااي    ت آخااار مااان اإلعاااالان   ، يشاااكل يف الواقاااع نوعااااً يسااامى حتفظااااً 

تعريااااف  تشااااويش  ماااان أجاااال عاااادم    ، احلقيقيااااة التحفظااااات    متيياااازه عاااان 
الادول األطاراف يف معاهادة معيناة   كاان رم التحفظات. وابلفبع فإن 

التحفظااااات  ” علااااى    علااااى تفبيااااق نظااااام التحفظااااات أيضاااااً أن توافااااق  
  ذلاك يظال رهنااً   قدمة فيما يتعلق بتلك املعاهدة، غري أن مل ا  “ املتأخرة 

عاهااادات الواجاااب  امل   قاااانون   ابحلااادود املوضاااوعة يف تلاااك املعاهااادة ويف 
يت ال تسااااتويف  التفبيااااق. ولكاااان النمسااااا تاااارى أن هااااذه اإلعااااالانت الاااا 

قد تتتاب  إذ    ، تعامل معاملة التحفظات   متفلبات التعريف ينبغي أال 
ال ينبغي تشاجيعه. و اب اإلشاارة    ما عواقب وخيمة وهو على ذلك 

  والتعاماال معهاا باانفس   “ التحفظاات املتاأخرة ” إىل أن مان شاأن قبااول  
أساسااااي، أن يقااااوض املباااادأ    عاماااال مااااع التحفظااااات بشااااكل طريقااااة الت 

علااى النحااو    ، العقاد شااريعة املتعاقادين نص علااى أن  األساساي الااذي يا 
ن بوسع  كو سي   ألنه   وذلك   ، من اتفاقية فيينا  26 املعرب عنه يف املادة 

مااان نفااااق التزاما اااا نوجاااب  انفااارادايً  أن حتاااد    ، يف أي وقااال، الدولاااة 
عان ذلاك، قاد يفضاي تفبياق    فو. وفضاالً تح ال عن طريق   ما  ة معاهد 

النحااو املقااته يف املباااد     لااى ع   “، التحفظااات املتااأخرة ” النظااام علااى  
إىل إنشااااء نظاااام لتعاااديل املعاهااادات يتعاااارض ماااع النظاااام    ، التوجيهياااة 
 من اتفاقية فيينا.   41إىل    39جب املواد من  املنشأ نو 

 ( صوغ حتفظات متأخرة )  1-3-2املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

إىل إقااااااااارار  3-3-2و 1-3-2ن االتوجيهيااااااااا  آنمييااااااااال املباااااااااد 
ذان املقتحااااان املبتكااااران يناااادرجان إذاً يف قاعاااادتني تكميليتااااني. وهاااا 

ارمااا لتفااوير التاادر ي للقااانون يف هااذا اجملااال وال جمااال العتبنفاااق ا
ماان جماارد عمليااة تاادوين. وتعاارب فرنسااا عاان اغتباطهااا لكااون  جاازءاً 

 دفان إىل الساااااااماه مساااااااتقبالً يهااااااا  ال املبااااااادأين التاااااااوجيهينيهاااااااذين 

 نوعااً  “اعتياادايً و” تراً متاوا ابستخدام التحفظاات املتاأخرة اساتخداماً 
ما. وابلفعل، فإن وجود اعتاض واحد من دولة طارف يف املعاهادة 

عاال الااتحفو غااري قاباال للتفبيااق إزاء مجيااع الاادول املعنيااة ساايكفي جل
ة اثنياااة، جهااا ن جهاااة أوىل، ومااا  األطاااراف يف املعاهااادة املاااذكورة، مااان

ة على ذلك التحفو لن تكاون ملزما  فإن الدولة اليت تصوغ اعتاضاً 
حيااا  تكفاااي اإلشاااارة فقاااط إىل أن  بتربياااره إن مل تكااان تاااود ذلاااك،
ان املاااااااذكوران . واملبااااااادآن التوجيهيااااااا ذلاااااااك الاااااااتحفو جااااااااء متاااااااأخراً 

القاعااااااادة  مااااااانيهااااااادفان ابلتاااااااايل إىل اساااااااتحداع اساااااااتثناء عاااااااام  ال
الااااايت مفادهاااااا أن و ة لااااادى الااااادول، امااااا ع األساساااااية املقبولاااااة بصااااافة

وز حلظااة التعبااري عاان التحفظااات  ااب أن ت باادى يف موعااد ال يتجااا
ر تتوقاف علياه ساالمة االلتزاماات قبول االلتزام نعاهدة ما. فهذا أم

تعهد هبا الدول رراد ا، وهو أمر تتمسك فرنسا به. القانونية اليت ت
يز فيها اض عليها واليت جتولذا، فيما خال احلالة اليت ال ميكن االعت 

لوقل التعبري  املعاهدة بصورة صر ة صوغ حتفظات يف وقل الحق
إىل معاجلاااة  املبااادآن التوجيهياااانعااان قباااول االلتااازام، يهااادف هاااذان 

اساااتثنائية،  فحساااب، بااال أيضااااً ليسااال افتاضاااية حااااالت خاصاااة، 
يكون فيها لدولة تتصرف حبسن نية أي خيار آخر سوى نقا  ال

 اعتها صوغ حتفو متأخر.ملعنية لعدم استفاملعاهدة ا
 اململكة املتحدة

معارضااتها ماان حياا  املباادأ  اً ة املتحاادة جمااددتؤكااد اململكاا  -1
للتحفظااات املتااأخرة ألهنااا ختاارج عاان نفاااق تعريااف ”التحفظااات“ 

، و تمل أن تتسبب يف اضفراب 1969لعام ب اتفاقية فيينا نوج
املتحاادة  ذا تعتقااد اململكااةالعالقااات التعاهديااة وعاادم اسااتقرارها. ولاا 

األول علااى ضاارورة   ن املباااد  التوجيهيااة  ااب أن تشاادد يف املقااام
االنضاااباط السااليم لااادى إبااداء حتفظاااات. وإذا تقاارر أن تعاااا  تااوفر 

ف االسااااتثنائية الاااايت ي سااااما فيهااااا بصااااوغ املباااااد  التوجيهيااااة الظاااارو 
حاااني تساااما املعاهااادة نفساااها باااذلك،  التحفظاااات املتاااأخرة، ماااثالً 

تلااك الظااروف بوضااوه. لااذا تفضاال اململكااة  فيجااب حينئااذ حتديااد
 على النحو التايل: 1-3-2املبدأ التوجيهي املتحدة أن يعدل 

 بعاااااااااد إذا صااااااااااغل دولاااااااااة أو منظماااااااااة دولياااااااااة حتفظااااااااااً ” 
أثر  ام ابملعاهدة، فال يكون للتحفو أيا االلتز عن قبوهل إعراهبا

األطراف ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو تقبل مجيع 
 .“املتعاقدة األخرى صراحة صوغ التحفو املتأخر

حااذف  ،كنتيجااة غااري مباشاارة  ،ملقااتههااذا اقبااول يسااتتبع و  -2
 . 2-3-2املبدأ التوجيهي 

 ( تأخر قبول صوغ حتفظ م)  2-3-2املبدأ التوجيهي  
 اململكة املتحدة

 .  1-3-2انظر أعاله التعليقات املقدمة بشأن املبدأ التوجيهي   
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 ( االعرتاض على صوغ حتفظ متأخر)  3-3-2توجيهي  املبدأ ال
 فرنسا 

 . 1-3-2بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  قدمة  انظر املالحظات امل  
االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر  )  4-3-2املبدأ التوجيهي  

 ( التحفظات   قانوين املرتتب على معاهدة بوسائل غريال
 ماليزاي

  ق ابالساااااتبعاد أو تعلااااا امل   4-3-2فيمااااا خياااااص املبااااادأ التاااااوجيهي   
بوساااائل غاااري  التعاااديل الالحاااق لألثااار القاااانون املتتاااب علاااى معاهااادة  

ري التحفو الذي  التحفظات، ليس من الواضا من هو صاحب تفس 
، تبادو  مااليزاي   التاوجيهي. ويف رأي   تشري إليه الفقرة )أ( من هاذا املبادأ 

  دول الفقاااااارة )أ( وكأهنااااااا تااااااوحي  ن التفسااااااري املااااااذكور قااااااد  م ماااااان  
عاقدة أخرى، أو من الدولة املتحفظاة. ولاذا تعتارب مااليزاي أن الفقارة  مت 
 أ( حتتاج إىل توضيا من حي  حتديد اجلهة املخاطبة هبا. ) 

 ( توسيع نطاق التحفظ)  5-3-2املبدأ التوجيهي  
 ا فرنس

للمهال الزمنياة الايت ميكان  إن توسيع نفاق التحفو يعاد جتااوزاً  
 1969مان اتفااقييت فييناا لعاامي    19  للماادة   فيها صوغ حتفو، وفقااً 

 ق حتفو ما ال يشاكل . ومع ذلك، ترى فرنسا أن توسيع نفا 1986و 
يف اساتعمال حااق. لاذا مان املفياد أن يشااري  حمظاوراً  ابلضارورة تعسافاً 

حتمااال توساايع نفاااق التحفظااات وأن يسااعى، دلياال املمارسااة إىل ا
حتايط يت الا  ، إىل إزالاة جواناب الغماوض القاانونبفريقة مقنعاة فعاالً 

بااه. فماان جهااة، ال ختلااو املمارسااة التعاهديااة ماان حماااوالت لتوساايع 
بشااااأهنا  التعليااااقاق التحفظااااات، وإن كاناااال اسااااتثنائية. ويااااورد نفاااا 

ق بقدر ماا تعارب بضعة أمثلة ال تندرج يف نفاق إساءة استعمال احل
الصاااااعوابت التقنياااااة  عااااان الرغباااااة يف أن تؤخاااااذ يف االعتباااااار بعاااااا

داخلي. ومن املؤكد أن االعتاف هبذا ال  نونبعا خصائص القا أو
. ومان جهاة أخارى، فاإن إمكانياة اً افاتاض كوناه جاائز األمر ال يعاين 

توساااايع نفاااااق التحفظااااات تظاااال بصاااافة خاصااااة خاضااااعة لشااااروط 
سااايع نفاااق الاااتحفو ساااتبوء ي حماولاااة لتو . ولاااذا فااإن أصااارمة جاااداً 

 ضاااً تاابلفشاال إزاء مجيااع األطااراف يف املعاهاادة إذا صاااغ أحاادها اع
علاى التعااديل املتااوخى. وضاامن هااذا اإلطااار القااانون الصااارم، يباادو 

ا املبادأ التاوجيهي ينادرج يف إطاار التفاوير التادر ي للقاانون: أن هذ
ابللجااوء إليهااا، يف يشااجع علااى هااذه املمارسااة وإمنااا يسااما فهااو ال 

حاااالت اسااتثنائية وبشااروط، ليتاايا للدولااة الاايت تتصاارف حبساان نيااة 
ر نقااا املعاهاادة املعنيااة. وتتساااءل فرنسااا عاان خياااري آخاار غاا  خياااراً 

نفااق التحفظاات، الاوارد يف  “عسايتو ”مدى مالءماة نقال تعرياف 
 ، إىل منت املبدأ التوجيهي.التعليقمن  (7)الفقرة 

 ماليزاي

، تالحاااااو مااااااليزاي أن 5-3-2ي بااااادأ التاااااوجيهفيماااااا خياااااص امل 
كااااون حينماااا يمساااألة تفبياااق املباااادأ التاااوجيهي هاااذا ميكاااان أن تثاااار 

 . غري أن مااليزاي تارى أن أيحفو نثابة صوغ حتفو جديد متاماً الت
يوساااع نفااااق حتفاااو دون أن مياااس جاااوهر التزاماااات الدولاااة يل تعاااد

واحاااد.  نوجااب معاهااادة ماااا ينبغاااي أال يبفاال جملااارد صااادور اعاااتاض
الاتحفو من الاالزم وضاع آلياة مناسابة لتقيايم ” هولذا ترى ماليزاي أن

إىل ورود اعااتاض.  باال فيااه فقااط اسااتناداً أال ي  ينبغااي  “ ألنااهاملوس ااع
البال يف  لادىواز زاي بتفبيق معيار اجلعلى ذلك، توصي مالي وبناءً 

 مثل هذا التحفو.
 ( ية اإلجراءات اخلاصة ابإلعالانت التفسري )  4-2الفرع 

 فرنسا 

يفضاال تبساايط العمليااة ابإلشااارة إىل أن ”املباااد  التوجيهيااة“  
عااالانت التفسااريية املشااروطة، علااى اإلت تسااري املتعلقااة ابلتحفظااا

 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.
 ( شكل اإلعالانت التفسريية)  0-4-2املبدأ التوجيهي  

 فرنسا 

ريية، علااااى غاااارار  هااااذا املباااادأ التااااوجيهي مقبااااول. فاااااإلعالانت التفساااا  
 نا يف ذلك حني تكون ”مشروطة“. التحفظات،  ب أن تصاغ كتابة،  

 ماليزاي

 .9-4-2ليقات املقدمة بشأن املبدأ التوجيهي  انه التعانظر أد 
  الوقت الذي جيوز فيه صوغ إعالن )  3-4-2املبدأ التوجيهي  

 ( تفسريي
 فرنسا 

ة  ي فضااااال أن يصااااادر اإلعاااااالن التفساااااريي يف غضاااااون فاااااتة زمنيااااا  
وز خالهلااا صااوغ  حمادودة، ميكاان أن تكااون نفاس الفااتة الزمنيااة الايت  اا 

يف    ة ال تساما دائماااً التسامية املساتخدم قاع أناه ملاا كاناال  حتفاو. والوا 
يتعلاااااق باااااتحفو أم رعاااااالن    حاااااد ذا اااااا رثباااااات ماااااا إذا كاااااان األمااااار 

لقباااااول بفكااااارة جاااااواز أن تصاااااوغ الااااادول األعضااااااء  تفساااااريي، فاااااإن ا 
قل، حاىت بعاد إعراهباا عان قبوهلاا االلتازام،  إعالانت تفسريية يف أي و 

مااان اتريااا     ا بعاااد فااتة طويلاااة  تماال أن ياااؤدي إىل قياااام بعضااها، ورنااا 
الهلا  ا عن قبوهلا االلتزام، بصوغ إعالانت تفسريية تسعى من خ إعراهب 

س اآلاثر القانونية  إىل أن حتقق، على الصعيدين الفعلي والقانون، نف 
،  شاااى أن تاااؤدي هاااذه املمارساااة تااادر ياً املتتباااة علاااى التحفظاااات. وخي  
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تفاااورت، إىل إاثرة الشاااكوك حاااول الشااارط الاااذي يقضاااي بصاااوغ   إن 
فو يف وقااال اإلعاااراب عااان قبااااول االلتااازام. ولعااال اساااتبعاد كاااال  الاااتح 

سريي من شاأنه أن ياؤدي، علاى  يف اإلعالن التف نصر زمين من تعر ع 
املااادى البعياااد إىل حاااد ماااا، إىل إضاااعاف العنصااار الااازمين الاااذي يسااام  

قاادر ماان عاادم اليقااني    التحفظااات. وماان احملتماال أن يفضااي ذلااك إىل 
فاااااي أن تكاااااون القياااااود الزمنياااااة  القاااااانون. وابلتاااااايل، يبااااادو أناااااه ال يك 

الدول وحدها.    لرغبات ي خاضعة  املفروضة على صوغ إعالن تفسري 
يف نااااص   ( أو 2-1أن ي شااااار، سااااواء يف التعريااااف )   املستحساااان وماااان  

تفسااااريي  ااااب أن ي صاااااغ يف  (، إىل أن اإلعااااالن ال 3-4-2خاااااه ) 
 اللحظة اليت يعرب فيها صاحبه عن قبوله االلتزام.   ز موعد ال يتجاو 

أتكيد اإلعالانت   اشرتاط عدم  )  4-4-2وجيهي  أ التاملبد
 ( لتوقيع على معاهدةالتفسريية الصادرة عند ا
 فرنسا 

بشاااأن املبااادأ التاااوجيهي أعااااله انظااار املالحظاااات املقدماااة  -1
2-4-3. 
يااة ماان الضاروري فاارض حادود زمن هأنا  نساا تعتااربناا أن فر و  -2

مييز هذه ال داعي لتفعلى إمكانية صوغ الدول إعالانت تفسريية،  
 حلالة عن القواعد املفبقة على التحفظات.ا

التأكيد الرمسي لإلعالانت  )  5-4-2]املبدأ التوجيهي 
 ( 1) ([التفسريية املشروطة اليت تصاغ عند التوقيع على معاهدة 

 فرنسا 

ة املشااروطة  اااكي نظااام القااانون لنعااالانت التفساارييأن النااا  
ات، فااااإن فرنسااااا تؤيااااد فيمااااا يباااادو نسااااق النظااااام القااااانون للتحفظاااا 

 ية املشروطة.عالانت التفسري حذف املباد  التوجيهية املتعلقة ابإل
__________ 

وضاااااعل اللجناااااة املبااااااد  التوجيهياااااة املتعلقاااااة ابإلعاااااالانت التفساااااريية   ( 1) 
قاااارار هنااااائي بشااااأن مااااا إذا كااااان  ني أقااااواس معقوفااااة إىل أن تتوصاااال إىل  املشاااروطة باااا 

 . يقتفي خفى النظام القانون للتحفظات كلياً  النظام القانون هلذه اإلعالانت 

 ( إعالن تفسريي متأخر غ صو )  6-4-2املبدأ التوجيهي  
 ماليزاي

املعاهاادة  تفهاام ماااليزاي أن املباادأ التااوجيهي ينفبااق حينمااا حتاادد 
إعالانت تفساريية. وحتايط مااليزاي ها صوغ زمنية اليت  وز فياملهلة ال
بشاااأن  3-4-2دأ التاااوجيهي بوجاااوب اإلشاااارة إىل املبااا  أيضااااً  علماااً 

تفساااريية. وتاااود القاعااادة العاماااة املتعلقاااة بوقااال صاااوغ اإلعاااالانت ال
قاااااانون الاااااذي يرتباااااه املبااااادأ مااااااليزاي طلاااااب توضااااايا بشاااااأن األثااااار ال

فهام  علاى . وترى مااليزاي، بنااءً على معاهدة ما 6-4-2التوجيهي 
، أن أثاار املبااادأ 6-4-2 املباادأ التاااوجيهيهبااا عمل ساااي الاايت فريقااةال

بشااأن  مااا ياارد يف املعاهاادات ماان أحكااامالتااوجيهي ساايكون إبفااال 
ن تفسااريي. كمااا تااود ماااليزاي أن ة املشااتطة لصااوغ إعااالاملهلااة الزمنياا 

يتصاااال بشااااأن تفبيااااق املبااادأ التااااوجيهي هااااذا فيمااااا  تفلاااب توضاااايحاً 
وتفهاااام ماااااليزاي أن تفبيااااق املباااادأ التااااوجيهي نسااااألة خالفااااة الاااادول. 

ن تفسريي جديد حني ال يلقى سيسما لدولة خلف بصياغة إعال
 .راً تأخاإلعالن التفسريي أي اعتاض بسبب صوغه م

صوغ وإبالغ اإلعالانت  ) 7-4-2]املبدأ التوجيهي 
 ([ املشروطة  التفسريية

 فرنسا 
 . 5-4-2جيهي  بشأن املبدأ التو أعاله  مة  انظر املالحظات املقد  

صوغ إعالن تفسريي  ) 8-4-2]املبدأ التوجيهي 
 [ ( متأخر مشروط

 فرنسا 
 . 5-4-2بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  انظر املالحظات املقدمة   

 ( تعديل اإلعالن التفسريي)  9-4-2دأ التوجيهي  بامل
 ماليزاي

يانص علاى    3-4-2  لكون املبادأ التاوجيهي   تالحو ماليزاي أنه نظراً  
عااالن التفسااريي ميكاان أن ي صاااغ يف أي وقاال، فااإن ذلااك يسااتتبع  أن اإل 

  ه بتعديلااه يف أي وقاال مااا مل حتاادد املعاهاادة نفسااها وقتاااً أنااه ينبغااي السااما 
غري أن ملاليزاي شواغل بشاأن تفبياق  الانت التفسريية.  لصوغ وتعديل اإلع 

 .  9-4-2ي يتعلق ابملبدأ التوجيه فيما    0-4-2املبدأ التوجيهي 
  تضييق وتوسيع نطاق اإلعالن )  10-4-2]املبدأ التوجيهي 

 ([ التفسريي املشروط 
 فرنسا 

 . 5-4-2بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  الحظات املقدمة  ر امل انظ  
االستعراض الدوري  )  3-5-2ي  املبدأ التوجيه

 ( التحفظات جلدوى 
 فرنسا 

دأ قاااتاه الاااوارد يف املبااا تسااااور فرنساااا شاااكوك حاااول جااادوى اال 
يباادو أال مكااان لااه يف دلياال هدفااه اإلعااالن  التااوجيهي هااذا، الااذي

 د التحفظات ونظامها وآاثرها.عن قواعد قانونية تسري على حتدي
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صوغ سحب حتفظ على  )  4-5-2املبدأ التوجيهي  
 ( الدويل الصعيد

 فرنسا 
 التااوجيهيينبغااي تنقاايا املباادأ التااوجيهي هااذا يف ضااوء املباادأ  
 عاااااان تعبااااااري ”يكااااااون للشاااااااخص . و ااااااب االستعاضااااااة2-1-3

 “.اختصاه“ بتعبري ”يعترب الشخص ممثالً 
عالن  سحب اإل)  13-5-2]املبدأ التوجيهي 

 ([ املشروط  التفسريي 
 فرنسا 

 . 5-4-2توجيهي  بدأ ال بشأن امل أعاله  انظر املالحظات املقدمة   
  تعريف االعرتاضات على)  1-6-2املبدأ التوجيهي  

 ( حفظاتالت
 فرنسا 

يساتجيب لضارورة  ضع تعريف لالعتاضإن السعي إىل و  -1
اللتااااااااني  1986و 1969سااااااااد ثغاااااااارة يف اتفاااااااااقييت فيينااااااااا لعااااااااامي 

ل هاااذا التعرياااف. ولكااان ميكااان اساااتخراج العناصااار ان مثااا تتضااامن ال
من األهداف الايت تساعى إىل  اضات انفالقاً الرئيسية لتعريف االعت 

ماااااااان االتفاااااااااقيتني.  21و 20حتقيقهااااااااا، كمااااااااا حاااااااادد ا املاااااااااداتن 
اض رد على حتفو، ولكنه رد حمدد، يهدف إىل جعل اآلاثر فاالعت 

إن قصااد الفاارف الااذي لااذا فاا املتتبااة علااى الااتحفو عدميااة احلجيااة. 
د القانون للر يف التكييف  حا اً  على التحفو يؤدي دوراً   يبدي رداً 

املذكور. ويندرج تقييم قصاد الدولاة املعتضاة يف إطاار حمادد. فلايس 
باغ صاافة االعااتاض علااى رد يصاادر ماان املمكاان، بوجااه خاااه، إساا 

ماااااان طاااااارف يسااااااعى إىل تعااااااديل مضاااااامون الااااااتحفو ذاتااااااه. ومااااااان 
أن يتسااام هباااا االعاااتاض أن تعااارب الدولاااة عااان  اخلصااائص الااايت  اااب
ين يف اتفاااقييت فيينااا: عيني املااذكور ثاارين املوضااو قصااد حتقيااق أحااد األ

الااذي يتناولااه الااتحفو غااري قاباال للتفبيااق أو منااع باادء  احلكاامجعاال 
 ملعاهاادة بااني األطااراف املعنيااة. وماان هااذا املنظااور، ماان املفياادنفاااذ ا
. واااااة ماااازااي عدياااادة العتماااااد معرفااااة دوافااااع الدولااااة املعتضااااة دائماااااً 

ناحياااااااة فظاااااااات. فمااااااان العرياااااااف ضااااااايق لالعتاضاااااااات علاااااااى التحت
الغرض من دليل املمارسة الذي يرمي   ة، خيدم التعريف فعالً الشكلي

دون إجاراء تغياري جاوهري يف روه إىل إكمال أحكاام اتفااقييت فييناا 
 ج. ومان الناحياة املوضاوعية،االتفاقيتني. وفرنسا متمسكة هبذا الانه

يتااايا التعرياااف الضااايق لالعتاضاااات تااارك مسااااحة أكااارب ملاااا يساااميه 
حفظااي“، وهااو جمماال عمليااة النقااا  الاايت ”احلااوار الت املقارر اخلاااه

ا علاااى ميكاان أن تاادور بااني اجلهااة املتحفظااة وشااركائها الااذين  ثوهناا 
 العدول عنه.

علاااااى    تؤياااااد فرنساااااا اعتمااااااد تعرياااااف ضااااايق لالعتاضاااااات   -2
لتعريفهااا    فقاااً يكتفااي راثر االعتاضااات و التحفظااات، وال ساايما ألنااه  

.  1986و   1969ي   فييناااا لعاااام مااان اتفااااقييت   21و    20يف املاااادتني  
غري أن اللجنة تتجه فيما يبادو حناو وضاع تعرياف موساع ال يبادو أناه  

. وابلف  عاااال فااااإن تعبااااري ”يهاااادف إىل اسااااتبعاد أو تعااااديل آاثر  م اااارض 
املعتضاااة“ يبااادو  الاااتحفو يف العالقاااات باااني اجلهاااة املتحفظاااة واجلهاااة  

 ينفااوي  يااف املقااته ال شااديد الغمااوض. وتاارى اللجنااة أن التعر   تعباارياً 
باااال    ، حكاااام مساااابق بشااااأن صااااحة االعااااتاض أو عاااادم صااااحته علااااى  

أن املشااااكلة  علااااى غاااارار تعريااااف التحفظااااات. بيااااد    ساااايكون حيااااادايً 
ملااا إذا كااان األماار يتعلااق بتعريااف الااتحفو    تبعاااً   اً املفروحااة ختتلااف كثااري 

نفااس األثاار: إنااه يهاادف إىل    عااتاض. فللااتحفو دائماااً أو بتعريااف اال 
حكااااام معينااااة ماااان املعاهاااادة“  ر القااااانون أل و تعااااديل األثاااا ”اسااااتبعاد أ 

(. وتعارض الاتحفو ماع موضاوع املعاهادة  1-1-1)املبدأ التوجيهي 
رض منها ال ينجم فقط عن أثر الاتحفو يف حاد ذاتاه، بال يانجم  والغ 

الاااايت يتناوهلااااا الااااتحفو.  عاااان حكاااام املعاهاااادة، أو أحكااااام املعاهاااادة،  
قيقه  عتاض إىل حت الذي يسعى اال يف حالة االعتاض، فإن التأثري   أما 

هو الذي  تمل أن يؤدي إىل عدم صحته. وعالوة على ذلك، فاإن  
إباااداء  عااان طرياااق  زعم عااادم صاااحته  التصااادي لاااتحفو ي ااا مااان املمكااان  

  عتارب آاثره متجاااوزة ت  ، يف حاني أن إمكانياة الارد علاى اعاتاض  اعاتاض 
. وإن صااوغ  هااي إمكانيااة تباادو حماال شااك   عااتاض لنفاااق احلااق يف اال 
لالعاااتاض، عاااارب حتديااااد آاثر االعااااتاض    صااااارماً   اراً تعرياااف يضااااع إطاااا 

وليااااة  ، قااااد يسااااما بتبديااااد الغمااااوض الااااذي  اااايط نقب دقيقاااااً   حتديااااداً 
 ى.  اعتاض قد يهدف إىل إحداع آاثر أخر 

ي  وفيماااا خيااااص االعااااتاض ذا ”األثااار فااااوق األقصااااى“، الااااذ  -3
أن املعاهادة  معتاربة     دف نوجبه الدولة املعتضة إىل شل آاثر التحفو 

 كملهااا يف عالقا ااا مااع الدولااة املتحفظااة، فااإن ذلااك   ااب أن تفبااق  
الرضائي الايت أهلمال اتفااقييت  االعتاض يتجاوز احلدود الناامة لنطار  

وري  فيينااا، وال ميكنااه أن ينااتج مثاال هااذا األثاار دون اإلخااالل ابملباادأ احملاا 
ائي. وساايؤدي  الااذي يسااتند إليااه قااانون املعاهاادات أال وهااو املباادأ الرضاا 

تااأثري ”فااوق األقصااى“ إىل نتيجااة عمليااة حتميااة هااي ثااين  االعااتاف ابل 
ر أميااااة.  عاهااادات األكثاااا االتفاقااااات وامل بعااااا  الااادول عاااان املشااااركة يف  

يفضاال أال يااوحي التعريااف  ن االعااتاض ميكاان أن يااؤدي إىل أثاار   ولااذا 
ى“. بياااد أن عبااارة ”اساااتبعاد أو تعااديل آاثر الاااتحفو“  قصاا األ   فااوق ” 
 وع. ض من هذا الن ردراج اعتا سما  ت 

وترى فرنسا أن التوصل إىل حل وسط باني تعرياف واساع  -4
وتعريف مقيد يشري صاراحة النفاق لالعتاضات على التحفظات، 

 إىل اآلاثر الاااايت تاااانص عليهااااا اتفاقيتااااا فيينااااا، قااااد يتمثاااال يف تعريااااف
عااتاض  نااه رد فعاال يسااعى إىل جعاال اآلاثر املتتبااة علااى يصااف اال

ات باااني الدولاااة املعتضاااة والدولاااة ياااة يف العالقااا و عدمياااة احلجالاااتحف
ات املتحفظة. فهذا التعريف سيتسم نرونة تكفاي ليشامل االعتاضا 

املسماة بااالعتاضات ”ذات األثر املتوسط“ اليت رغام أهناا ال متناع 
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 اادف إىل أال يكااون  فهاايطااراف املعنيااة باادء نفاااذ املعاهاادة بااني األ
ي يتناوله الاتحفو، قط احلكم الذلفرفني ليس فللتفبيق بني ا قابالً 

. ونااا أن األثاار الااذي يسااعى أيضاااً  باال أحكااام أخاارى ماان املعاهاادة
ما بااااه  حتقيقاااه يظاااال دون األثااار األقصاااى الااااذي تسااا االعاااتاض إىل

ال تثاري علاى معاهدات فيينا، فإن صحة هاذا الناوع مان االعتاضاات 
أن تعتااااارب أن مااااا يبااااادو أي صااااعوابت. وابلفعااااال،  ااااوز لدولاااااة مااااا 

أحكااام تعاهديااة أخاارى وأن تقاارر نتيجااة لااذلك تحفو يااؤثر علااى الاا 
 فو، باال أيضاااً عاادم االلتاازام لاايس فقااط ابحلكاام الااذي يتناولااه الااتح

التعريااااف الااااذي  عاااال أثاااار االعااااتاض و بتلااااك األحكااااام األخاااارى. 
ولااااااة املعتضااااااة ر الااااااتحفو إزاء الدعلااااااى عاااااادم حجيااااااة آاث مقتصااااااراً 

األثااار املساااماة ”ذات  صااااء االعتاضاااتفساايؤدي يف املقابااال إىل إق
. فااعتاض مان هاذا الناوع ال يهادف فوق األقصى“ املذكورة سابقاً 

تباااة علاااى الاااتحفو عدمياااة احلجياااة وإمناااا يهااادف إىل جعااال اآلاثر املت 
 .اً  إنكار وجوده والتصرف وكأنه مل ي ص  أبدبكل بساطة إىل

 فنلندا 

يشااار إىل   لاازوم أنمااع اللجنااة بشااأن مسااألة فنلناادا تفااق ت -1
وفعااال معارضاااة حتفاااو غاااري حتفاااو صاااحيا  معارضاااةفعااال ن كااال مااا 

ز علااى الاارغم ماان إمكانيااة إجااراء متيياا ًا“، ”اعتاضاا صااحيا بوصاافه 
ألن ذلاااك هاااو ماااا دأبااال الااادول علاااى ، حتليلاااي باااني هاااذين الفعلاااني

 فنلنادا بوقوع التباس. غري أن اً يحقيق اً خفر يبدو أن اة  ممارسته وال
يصااابا  ،لاااه وفقااااً ، الاااذيبتعليااال اللجناااة بااانفس القااادر  ةغاااري مقتنعااا 
 واسااااعاً  1-6-2الااااوارد يف املباااادأ التااااوجيهي  “االعااااتاض”تعريااااف 

غاااري الصاااحيحة  اضاااات علاااى التحفظااااتيكفاااي ليشااامل االعت  ناااا
 علااااى الصااااحيا منهااااا. ووفقاااااً  اعتاضاااااً  املبااااداةابإلضااااافة إىل تلااااك 

 ، فإن االعتاض هو1-6-2أ التوجيهي مبدلل

صاادره دولااة أو منظمااة دوليااة، أو تسااميته، تكاناال صاايغته   إعااالن انفاارادي، أايً 
، علاااى حتفاااو علاااى معاهااادة صااااغته دولاااة أخااارى أو منظماااة دولياااة أخااارى رداً 
تلااااك الدولااااة أو املنظماااة إىل اسااااتبعاد أو تعااااديل اآلاثر القانونيااااة  * ااادف بااااهو

عاد تفبياااااق املعاهااااادة  كملهاااااا يف عالقا اااااا ماااااع الدولاااااة للاااااتحفو أو إىل اساااااتب
 . نظمة املتحفظةامل أو

قاااد ينفاااوي، ابلفباااع، علاااى غااارض أو نياااة مااان  “يهااادف”والفعااال 
الغااارض احملااادد جاناااب الدولاااة املعتضاااة، تتمثااال يف هاااذه احلالاااة يف 

تعديل أو استبعاد آاثر التحفو. غري أنه املتمثلة يف النية احملددة  أو
دى الدولاة أي نياة مان هاذا القبيال عنادما تارى يكون ل ميكن أن ال

الغرض  يكونو  من األساس؛أي آاثر قانونية أن التحفو يفتقر إىل  
الااااتحفو  عاااادم صااااحةهااااو جماااارد اإلشااااارة إىل هنااااا ماااان االعااااتاض 

 من غياب آلاثره القانونية. ذلك يعقب وما

 علاااى اللجناااة أن تنظااار يففنلنااادا قاااته توهلاااذه األساااباب،  -2
حبياا   1-6-2تعريااف الااوارد يف املباادأ التااوجيهي سااني الجاادوى حت

ضااافة العبااارة ر ني ماان االعتاضااات، رنااناوعال كاااليتضامن صااراحة  
من خالله أو تعرب الدولة أو املنظمة الدولية املعتضة ”التالية إليه 

 .“له أثر قانونعن رأيها  ن التحفو غري صحيا وليس 

ت على الصوغ  عرتاضاعريف االت )  2-6-2املبدأ التوجيهي  
 ( املتأخر لتحفظ أو التوسيع املتأخر لنطاق حتفظ

 ا فرنس

إن يف املبااادأ التاااوجيهي هاااذا فائااادة ال سااابيل إىل إنكارهاااا ألناااه  
تاض“ املستخدمني يف يزيل الغموض احملتمل بني معنيي كلمة ”اع

دليااال املمارساااة، أي باااني االعاااتاض علاااى التاااأخر يف الصاااوغ أو يف 
أوىل، واالعاااتاض علاااى حتفاااو مااان جهاااة مااان جهاااة النفااااق توسااايع 

اخللاااط باااني  خفااارف أن يتفاااادى اثنياااة. وباااذلك ميكااان هلاااذا التعريااا 
 نوعي االعتاض اللذين ختتلف آاثرما.

 اضات( رت عصوغ االحرية  )  3-6-2املبدأ التوجيهي  

 الربتغال

)حريااة صااوغ  3-6-2تاارى الربتغااال أن املباادأ التااوجيهي  -1
. فبدايااة، ال يباادو أن كلمااة التحساانيحق بعااا االعتاضااات( يساات

األنسب. وتشااطر الربتغاال  الواردة يف العنوان هي الكلمة “حرية”
الرأي  نه ينبغي النظر فيها لالستعاضة عنها بتعباري الدول األخرى 

 .4-6-2ه ينفبق على املبدأ التوجيهي مر نفس. واأل“حق”

  يف ضاة  ومن انحية أخرى، الحظال الربتغاال ابرتيااه االستعا  -2
يف عنااوان املباادأ    “ صاوغ بتعبااري ”   تعباري ”إصاادار“ الوقال املناسااب عاان  

مااا يااوائم  وهااو   املباااد  التوجيهيااة األخاارى،  تااوجيهي هااذا، وكااذلك يف ال 
 املمارسة.   يف دليل   املصفلحات املستخدمة هذه املصفلحات و بني  

 النمسا

حبرياااااة  4-6-2 و 3-6-2يتعلاااااق املبااااادآن التوجيهياااااان  -1
يف فااااذ املعاهااادة حرياااة االعاااتاض علاااى بااادء نصاااوغ االعتاضاااات و 

تااوايل. وينبغااي، بفبيعااة احلااال، ى ال، علاا اجلهااة املتحفظااةالعالقااة مااع 
وارد يف ما هو ، على حنو أن يكون االعتاض على أي حتفو ممكناً 

 هااذا االعااتاض يظاال غااري . غااري أن  ثااري3-6-2التااوجيهي  املباادأ
عليااه  حتفااو تاانصاء إباادواضااا. فمااا هااو  ثااري االعااتاض يف حالااة 

عاتاض املعاهدة بشكل صريا؟ وال يساتفيع املارء أن يفاتض أن اال
التاااوجيهي  ن املبااادأأل علااى حتفاااو حمااادد يلغاااي الاااتحفو، وخصوصااااً 

. قبوهلااا يشااتط أنن ددة دو احملاا تحفظااات الياانظم إنشاااء  4-1-1
اسااتبعاد  4-6-2 للمباادأ التااوجيهي وابملثاال، ال ميكاان للدولااة وفقاااً 

تحفظة عن طريق اعتاض مشروط تعاهدية مع الدولة املالعالقات ال
الااتحفو. ومقارنااة هبااذا املباادأ ذلااك  ص علااىإذا كاناال املعاهاادة تاان
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 أثر االعاتاض علاى عموماً  3-4التوجيهي، يتناول املبدأ التوجيهي 
مينااع حاادوع اآلاثر املتوخاااة ماان الااتحفو  الااذي صااحياالتحفو الاا 

ة حماددة بشاأن س هناك أي قاعاد. ويبدو أنه ليإزاء الدولة املعتضة
حماولاااة حتدياااد أثااار أثااار االعاااتاض علاااى حتفاااو حمااادد. وابلتاااايل فاااإن 

علاااى حتفاااو حمااادد ابإلشاااارة إىل ماااا ال يقااال عااان ثالثاااة ماااا اعاااتاض 
 بهمة.دي إال إىل نتيجة مؤ ي مباد  توجيهية فتلفة ال

فيماااا يتعلااااق أديل هبااااا أدانه املالحظااااات الااايت  انظااار أيضااااً  -2
 .1-4 توجيهيابملبدأ ال

بدء نفاذ املعاهدة يف  معارضة حرية  )  4-6-2  التوجيهي املبدأ 
 ( ظالعالقة مع صاحب التحف

 الربتغال

فيماااااا يتعلاااااق ابملبااااادأ أعااااااله هباااااا  أديلانظااااار املالحظاااااات الااااايت  
 .3-6-2التوجيهي 

 النمسا

فيماااااا يتعلاااااق ابملبااااادأ أعااااااله هباااااا  أديلاملالحظاااااات الااااايت انظااااار  
 .3-6-2التوجيهي 

 ( صاحب االعرتاض )  5-6-2يهي  التوج املبدأ 

 الربتغال

املبادأ حبكام شكوكها فيماا يتعلاق  تواصل الربتغال التأكيد على 
نا نوجبه    5-6-2التوجيهي   للدولة واملنظمة الدولية، اليت الذي مت 

اعتاضاااات. إباااداء ، صاااالحية املعاهاادةيف  طرفااااً هلاااا أن تصااابا  ااق 
 1969 عاااامييت فييناااا لمااان اتفااااقي 20مااان املاااادة  5وتااانص الفقااارة 

اعاتاض  غو صا أن الدولة أو املنظمة الدولياة  اق هلاا على  1986و
ابملعاهادة.  االلتازامالتاري  الذي تعارب فياه عان موافقتهاا علاى  حىت

 ن دولياة الملنظماة ا ة أوالساماه للدولا  ومن مث، تشعر الربتغال  ن
أمار  ةيف املعاهاد اعتاضات يف وقال مل تصابا فياه بعاد طرفااً تصوغ 

، حااااىت وإن مل ينااااتج عنهااااا آاثر إال عنااااد لاااايس صااااحيحاً أو ضاااارورايً 
 ابملعاهدة.على أن تلتزم ا عن موافقتها إعراهب

 ( التعليل)  10-6-2املبدأ التوجيهي  

 الربتغال

  اً نعرفاااااة أساااااباب االعاااااتاض، حتقيقااااا الساااااماه  ماااان املفهاااااوم أن   -1
 . يكن إلزامياً    وإن مل ىت ح مفيداً  من شأنه أن يكون  ، أمر  لوضوه والتأكد ل 

خفاوة حناو األفضال  عبارة ”قدر اإلمكاان“وميثل اعتماد  -2
أن الربتغاال تقاته حاذف ذلاك  . إال“أمكان لماامقارنة بعباارة ”ك

 غرض.في ابلي “ينبغيتعبري ”ن إ. إذ كلية  التعبري

 ( االعرتاضات املشروطة )  14-6-2بدأ التوجيهي  امل

 الربتغال

نفاااااق اخلااااروج عاااان إىل  ختشااااى الربتغااااال أن يااااؤدي هااااذا احلاااال 
عاااالوة علاااى املنصاااوه علياااه يف اتفااااقييت فييناااا. و  احلاااوار التحفظاااي

أحاااد التحفظاااات  ناااد التوقاااف عنااادذلاااك، ففاااي بعاااا احلااااالت، ع
 حتدياداً  اً ى حماددطة حمتاو االعتاضات املشارو  تتضمن، قد ال املقدمة
عادم اليقاني فيماا يتعلاق حالاة مان نشاأ ت، وقاد اً ناا فياه الكفاياةجيد
مان العادل القاول غاري أن ابلفعال. صاي  قد اة اعتاض كان   إذاا ن

فهاي  ،هاذاللمبدأ التاوجيهي احلالية ى الصيغة د طرأ علحتسناً ق ن 
ة يغبصاااا إذا مااااا قورناااال حلكاااام علااااى اماااان االتساااااق تضاااافي مزيااااداً 

 .هذا التوجيهي السابقة للمبدأ الوقائي“االعتاض ”

 فرنسا 

ابعتاضات ابملعا،  متعلقاً تشك فرنسا يف أن يكون األمر هنا  
التاااااوجيهي سااااايكون الاااادقيق للكلماااااة. واخلفاااار احملتمااااال هلاااااذا املباااادأ 

يف معاهادة، علاى اإلكثاار مان  الدول، حينما تصبا أطرافاً  تشجيع
يااه ماان آاثر قانونيااة يصااعب التأكااد اإلعااالانت، مااع مااا تنفااوي عل

 ا يسمى ابالعتاضات الوقائية.منها، وذلك حتل ستار م
 ( االعرتاضات املتأخرة)  15-6-2توجيهي  املبدأ ال

 الربتغال

صه، فإن من ل هنا مع مفهوم جرى تقلينظراً ألنه  ري التعام 
التحقااااق لاااادى توضاااايا طبيعااااة اآلاثر القانونيااااة الاااايت  احلكمااااة زايدة

 على تقدمي اعتاضات متأخرة، إن وجدت.تتتب 

 (التحفظات  صوغ قبول) 8-2الفرع 
 الربتغال

ملباد  التوجيهية بشأن هاذا املوضاوع علاى  ري ا ، جت بوجه عام  -1
 تتبعهاااا اتفاقيتاااا فييناااا وممارساااات الااادول.  مناااوال اخلفاااوط اإلجرائياااة الااايت 

 شأ. اليت قد تن املسائل  أن الربتغال ترغب يف التعليق على بعا   إال 

فيماا يتعلاق ابملبااد  أدانه هباا  انظر املالحظاات الايت أديل -2
 .8-8-2و 7-8-2و 1-8-2و 0-8-2 التوجيهية
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 ( التحفظاتقبول  أشكال )  0-8-2  املبدأ التوجيهي

 الربتغال

 “القبااااااول الصاااااارياعبااااااارم ”تغااااااال اإلبقاااااااء علااااااى الرب  تفضاااااال 
عشاااار الثااااان تقرياااار ال، علااااى النحااااو املبااااني يف “القبااااول الضاااامين”و
على النحو الواجب نوقف   حتيط الربتغال علماً . و (1)لمقرر اخلاهل

املبادأ التاوجيهي هاذا. إال أن  ق علاىعليا التاللجناة كماا هاو مباني يف 
الواقااع العملااي يكااون لااه أميتااه يف الربتغااال تاارى أن هااذا التمييااز قااد 

 من الوضوه املفاهيمي على املوضوع. اً نه يضفي مزيدإحي  
__________ 

، A/CN.4/584، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2007 حولياة (1)
 .44-5، الفقرات 50-42ه 

 ( القبول الضمين للتحفظات )  1-8-2يهي  لتوجدأ ا املب
 الربتغال

يف  1-8-2مباادأ التااوجيهي نا األفضاالية للترحااب الربتغااال ناا  
، وتتفااااق مااااع املقاااارر 2007يف عااااام لتلااااك املقتحااااة صاااايغة مماثلااااة 

 ابعتبااره زائاداً  اً مكرر  1-8-2املبدأ التوجيهي النظر إىل يف  اخلاه
عبااااااااارة ابإلبقاااااااااء علااااااااى  ترحااااااااب الربتغااااااااال أيضاااااااااً و . عاااااااان احلاجااااااااة

مان  5فقارة ألن ال ، نظاراً حكم فالف“تنص املعاهدة على  مل ما”
 ن املعاهاادة قااد تنااتقص  ماان اتفاقيااة فيينااا تعااتف أيضاااً  20املااادة 

 لقبول الضمين للتحفظات.اباملتعلقة من القاعدة العامة 

 فرنسا 

جتد فرنسا صعوبة يف تصاور أن يكاون القباول الضامين، النااتج  
 لااااتحفو،ابشااااعار اإلبعااااد  نقضاااااء مهلااااة االثااااين عشاااار شااااهراً عاااان ا

فصايغة املبادأين التاوجيهيني  القاانون للكلماة. ”قرينة“ قبول ابملعا،
 مان 20من املادة  5، اليت تردد صيغة الفقرة 2-8-2و 2-8-1

احلاالت اليت ”ي عترب ]فيها[  تفبق علىهنا  إاتفاقية فيينا، من حي   
باادو أهنااا تعااين أن القبااول، يف يال  ،أن الدولااة قااد قبلاال“ الااتحفو
 حد ذاته، ميكن أن ”ي نقا“.

قبول التحفظ على الصك  )  7-8-2لتوجيهي  املبدأ ا 
 ( التأسيسي ملنظمة دولية 

 الربتغال

از مااان جاناااب اجلهااا  الول تااارى الربتغاااال أناااه يشاااتط القبااا  -1
 أعضاااااء املنظمااااةباااال وماااان ، فحسااااب ملنظمااااة الدوليااااةيف ااملخااااتص 

الصااك التأسيسااي. وعناادما تاانص يف طااراف األ أيضاااً، وعليااه، ماان
 الاتحفو يساتلزم علاى أن ييت فييناامان اتفااق 20من املاادة  3الفقرة 

قباااول اجلهاااااز املخاااتص يف املنظمااااة، فهااااي تشااامل اجلهاااااز املخااااتص 
 الصك التأسيسي.يف طراف بعد األولكنها ال تست

تصااالن ن تتان أساساايا، كااان اااة مشااكلت2007ويف عااام  -2
ت الربتغال أهنما تستحقان أن تواصال اللجناة النظار رأة هبذه املسأل
التحفو صوغ حلالة اليت  ري فيها علقة ابسألة املتأوالما املفيهما. 

د قباااال دخااااول الصااااك التأسيسااااي حيااااز النفاااااذ، وماااان مث قباااال وجااااو 
تشااكل هااي لباال يف جااواز الااتحفو، و اباختصاااه  جهاااز ذي أي

من اتفاقييت  20من املادة  5ة  والفقر   19املادة  )  األكثر تواتراً احلالة  
اقتحاااه  كماااا  9-8-2جيهي ، فيماااا يتعلاااق ابملبااادأ التاااو فييناااا(. اثنيااااً 

يف النساااااخة  8-8-2)املبااااادأ التاااااوجيهي  (1)املقااااارر اخلااااااه مبااااادئياً 
التأسيسااي،  هاختصاااه اجلهاااز يف صااكحتديااد يتعااني احلاليااة(، قااد 
الياة تقادم الصيغة احل. ويبدو أن املخولةملبدأ السلفات  وذلك وفقاً 

 إال أن الااااادول واملنظماااااات الدولياااااة إجاباااااة أو  للساااااؤالني كليهماااااا.
 ينبغي أن توضع ننأى عن احلوار التحفظي. ال

__________ 
 . 61احلاشية ، 26ه  ، ، اجمللد الثان )اجلزء الثان( 2007 حولية  ( 1) 

  اجلهاز املختص بقبول التحفظ على)  8-8-2املبدأ التوجيهي  
 ( صك أتسيسي 

 غالالربت

فيماااااا يتعلاااااق ابملبااااادأ أعااااااله هباااااا  أديلانظااااار املالحظاااااات الااااايت  
 .7-8-2التوجيهي 

  رد فعل العضو يف منظمة دولية)  11-8-2املبدأ التوجيهي  
 ( بشأن حتفظ على الصك التأسيسي

 فرنسا 

إدراج هاذا املبادأ التاوجيهي يف دليال    مدى مالءمة سا يف  فرن   تشك  
أن    للدول األعضاء يف منظمة دولية   ه  وز املمارسة. فإذا كان يذك ر  ن 

ى بشااأن الصااك التأسيسااي  د باا بشااأن صااحة حتفااو ي    فااردايً   اً موقفاا تتخااذ  
يف جااوهره، فإنااه ينبغااي تااوخي    لتلااك املنظمااة، وهااو أماار ال يثااري اعتاضاااً 

جيهي إىل تاداخل علاى الصاعيد العملاي  املبدأ التو هذا  يؤدي  احلذر لئال  
 حتام اإلجراءات املقررة. مع ممارسة اجلهاز املختص لسلفاته ومع ا 

 ( فسريية على اإلعالانت الت  الفعل صوغ ردود ) 9-2الفرع 
 الربتغال

مفهااااااومي  كمااااااا ياااااارد بوضااااااوه يف املباااااااد  التوجيهيااااااة، فااااااإن   -1
إذا  فا .  فتلفاان   قانونياان ا مفهوماان  التحفظات واإلعالانت التفساريية ما 

م  باااه تعاااديل اآلاثر القانونياااة لااابعا أحكاااا   اً مقصاااود   “ الاااتحفو ” كاااان  
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  هااو   “ اإلعااالن التفسااريي ماان ” ، فااإن الغاارض  اسااتبعادها أو  مااا  معاهاادة  
املعاا، أو النفاااق الااذي يعاازوه صاااحب اإلعااالن إىل  و توضاايا  حتديااد أ 

للااااااتحفو آاثر  املعاهاااااادة أو إىل بعااااااا أحكامهااااااا. وماااااان مث، إذا كااااااان  
يتصل يف املقاام األول ابملشاكلة  اإلعالن التفسريي  فإن  مباشرة،  قانونية  

 . على ذلك   نتائج قانونية ترتب  لرغم من  التفسري، اب   املنهجية يف 

ان منفصالن، ينبغي التعامل مع  ومان قانوني ألهنما مفه   ونظراً  -2
  متابفاااني. يف احلااااالت الااايت يكاااوانن فيهاااا    إال كااال منهماااا علاااى حااادة  

فقااد  اإلعااالانت التفسااريية،    ن تتناااوال   فيينااا ال   يت اتفاااقي ة إىل أن  وابإلشااار 
يف تنااااول هااااذه  اختااااذ جانااااب احلاااذر  إىل  دعوة  بااال الربتغاااال علااااى الااا أ د 

 . االتفاقيتني   مع مسائل تقع خارج نفاق   املسألة، نا أن اللجنة تتعامل 

 فرنسا 
املختلفااااة علااااى اإلعااااالانت التفسااااريية    الفعاااال إن تصاااانيف ردود   
ويشمل الفرضيات املختلفاة الايت ميكان أن يواجههاا    جداً   بدو مقبوالً ي 

وإعااااااادة    واملعارضاااااة لساااااكوت واملوافقاااااة  املااااارء يف املمارساااااة العملياااااة: ا 
شااكال املختلفااة ماان ردود  التكييااف. وماان املهاام مالحظااة أن هااذه األ 

 آلاثر املتتبة عليها. من حي  ا وذلك    تثري صعوابت متباينة،   الفعل 
 ( تفسرييالعالن  اإلاملوافقة على  )  1-9-2هي  املبدأ التوجي

 الربتغال
ة قانونيااة داللاا  تتضاامن “املوافقااة”أن كلمااة  تاارى الربتغااال -1

اسااتخدام املسااألة اجلاااري تناوهلااا. وتفضاال الربتغااال و تسااق تال قويااة 
ويتعاني أن ي ساتخدم هاذا التعباري  الرضاا“،”أقل قوة من قبيال تعبري 

 هية، حسب االقتضاء. ابتساق يف سائر املباد  التوجي

فيماااا يتعلااااق أدانه هبااااا أديل املالحظااااات الااايت  انظااار أيضااااً  -2
 .6-3ي التوجيه ابملبدأ

 ( تفسريي العالن  معارضة اإل)  2-9-2املبدأ التوجيهي  

 الربتغال
مقارناااة  علاااى الااانصلربتغاااال ابلتحساااني الاااذي أدخااال ب اترحااا  

 آاثر ذلااك”اسااتبعاد عبااارة  حبااذفوذلااك ، (1)2008عااام بنسااخة 
تكااون ميكاان أن فهااذه العبااارة “. التفسااريي أو احلااد منهااا اإلعااالن
باااني التحفظاااات واإلعاااالانت التميياااز بوضاااوه عناااد حماولاااة مضاااللة 

باديل  تفسارياقتاه ن كاعما إذا  تساءل ت الربتغال التفسريية. إال أن
علااااى  منفااااوايً  اً جديااااد تفسااااريايً ال يشااااكل يف حقيقااااة األماااار إعااااالانً 

 .بري عن املعارضةيكون جمرد تعبداًل من أن  ،الرفا
__________ 

 . 212احلاشية ،  84رة الفق ،  ، اجمللد الثان )اجلزء الثان( 2008  حولية  ( 1) 

 السلفادور
جاادير  ،التااوجيهيكمااا ياارد يف هااذا املباادأ   ،لجنااةالموقااف  -1

ياااااانص علااااااى إمكانيااااااة أن يكااااااون رد فعاااااال الاااااادول  إذ، ابالهتمااااااام
إعااااالن تفسااااريي عاااان طريااااق غ صااااو إزاء  واملنظمااااات الدوليااااة ساااالبياً 

تلااااااااف عاااااااان والاااااااايت خت (،opposition“ )”معارضااااااااةبيااااااااان إصاااااااادار 
يقتصاار علااى  علااى أنااهفهاام األخااري ، إذ ي  (objection)“ ”االعااتاض

املباادأ الساالفادور ؤيااد ت، ء هااذاو ضاا تحفظااات. وعلااى الرة إىل اإلشااا
 .املعارضةفيما يتعلق بتعريف  2-9-2التوجيهي 

رة إىل العبااااارة األخاااارية ماااان إلشاااااود االساااالفادور تاااا إال أن  -2
 .“تفسري بديل”صوغ املبدأ التوجيهي، وهي إمكانية 

موقاااف الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة يف اإلعاااراب    يتبااااين وقاااد   -3
 ، على النحو الذي أوضحه املقرر اخلاه:  كبرياً تبايناً    معارضتها عن  

كن ة: فايممتنوعا  رد الفعل السلي على إعالن تفسريي ميكن أن يتخذ أشكاالً 
أو اقااااتاه مضاااااد  ،أن يوصااااف  نااااه رفااااا كاماااال للتفسااااري املبااااني  يف اإلعااااالن 

األحكاااااام موضاااااع اخلاااااالف، أو حماولاااااة للحاااااد مااااان نفااااااق  لتفساااااري احلكااااام أو
 .(1)بدوره موضع تفسري ون يكاإلعالن األويل، الذي 

تقدمي اقتاه مضااد املتمثلة يف وفيما يتعلق ابحلالة احملددة  -4
فاإن  - يف دليال املمارساة (2)“باديالً  تفسارياً ”عتباره شار إليه ابي -

أن يتخاااذ أيضااااً ن كااا أن هاااذا التفساااري ميالسااالفادور هاااو فهماااه تماااا 
لاااة فتلفاااة، حساااب الصاااياغة املساااتخدمة وحساااب نياااة الدو  أشاااكاالً 

 تفساااري باااديل قاااد الااايت تصاااوغه. ومااان مث فاااإن النياااة مااان وراء تقااادمي
تقادمي توصاية مناه جمارد يكاون الغارض بتفساري  تكون الرفا، مقتانً 

؛ وماااان اجلانااااب األول اإلعااااالن التفساااارييقاااادمل لدولااااة الاااايت إىل ا
تسعى من خالله الدولة أو املنظمة الدولياة  رفضاً  ناآلخر، قد تكو 

الساالفادور رى تا . و اخلااه هباا التفساريي االهنا عإإىل تقادمي املعتضاة 
صاااغته  متاماااً  اً جديااد إعااالانً ساانجد أمامنااا  ،يف احلالااة األخاارية أنااه،
 ،ينبغاايو الدولااة الاايت صاااغل اإلعااالن التفسااريي األول، غااري دولااة 

املتعلقاااااااة مااااااان القواعاااااااد الكاملاااااااة خيضاااااااع للمجموعاااااااة أن مااااااان مث، 
 .ابإلعالانت التفسريية عموماً 

تملة املشار إليها أعاله غري مشامولة اريوهات احملإن السين -5
وقااد يكااون  .التعليااق عليااهالصاالة وال يف  يف املباادأ التااوجيهي ذيال 
__________ 
،  A/CN.4/600، اجمللااااااد الثااااااان )اجلاااااازء األول(، الوثيقااااااة  2008  حوليااااااة  ( 1) 

 . 22الفقرة  
، اجمللااااد الثاااان )اجلاااازء الثاااان(، الفصاااال اخلاااامس، الفاااارع  2009  حولياااة  ( 2) 

وتسااااءلل  ” :  2-9-2علاااى املبااادأ التاااوجيهي    ( مااان التعلياااق 13، الفقااارة ) 2-جااايم 
غة األنساااب لوصاااف املعارضاااات الااايت تتضااامن تفسااارياً فتلفااااً عااان  عااان الصاااي اللجناااة  

يتعاارض  ’ التفساري املقادم يف اإلعاالن التفساريي األول. واساتبعدت اللجناة الوصاف ني  
جتنبااً إلضافاء تقيياد ال مساوغ لاه    ‘ باديل ’ ، مفضلة عنهماا كلماة  ‘ ال يتفق مع ’ و   ‘ مع 

 . “ ريي على تعريف معارضة اإلعالن التفس 
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يف صااالة  شااار إليهاااا ألن املساااائل املعنياااة ليسااال ذاتناااه مل ي  األمااار أ
للتفسااري جماارد رفااا  ة البساايفة الاايت تشااكلحالااة إعااالانت املعارضاا 

املباادأ املفيااد أن يوضااا، يف  . ومااع ذلااك، فساايكون ماانق ااد  مالااذي 
، الفريقااة الاايت ينبغااي هبااا التعاماال مااع التعليااق عليااهالتااوجيهي أو يف 

إمكانيااة هلااا، ماان أجاال جتنااب املصاااحبة  البديلااة واآلاثر تاإلعااالان
 .ق هبااملتعلأي ثغرات يف التفبيق العملي نشوء 

 ( تفسرييال عالن اإلإعادة تكييف  )  3-9-2املبدأ التوجيهي  
 الربتغال

املبااااادأ احلكااااام الاااااوارد يف يساااااور الربتغاااااال شاااااكوك بشااااأن  -1
ذي والااااا )إعاااااادة تكيياااااف إعاااااالن تفساااااريي(،  3-9-2التاااااوجيهي 

بياااااان أن تقاااااوم، بالدولاااااة أو املنظماااااة الدولياااااة  ن رمكاااااان ياااااوحي 
عليه. وقد تقدم رداً عالن الذي عادة تصنيف طبيعة اإلر ،انفرادي

، إال أن الربتغال تعتقد فاعتتعلق بداللة األليكون هذا جمرد مسألة  
إزاء هاذه املساألة. وعاالوة اختيااري بعاد أي هناج من املالئم است هأن

ع“ هو ابلفعال فهم أن ”التحفو املقن  إذ ت الربتغال فإن على ذلك،
أن تواصاااال اللجنااااة  تاااارى أن علااااى، تفسااااريايً  حتفااااو ولاااايس إعااااالانً 

 احلكم. اما إذا كان هذا الفصل هو املكان الصحيا هلذ  التمعن يف
ور الاذي طارأ علاى الربتغاال تعاتف ابلتفا ومع ذلاك، فاإن  -2

علااى ساابيل و . غته األوىلمقارنااة بصاايصااياغة املباادأ التااوجيهي نفسااه 
مان ”إعاادة  تكيياف“ بادالً  استخدام مصفلا ”إعادةفإن املثال، 

 .بل ترحيهو حم تصنيف“
 السلفادور

ذي نشاأ تعتف السلفادور  مية هذا املبدأ التوجيهي، الا  -1
كثاااارياً لاااادى رسااااة الشااااائعة  يف املقااااام األول عاااان احلاجااااة لتنظاااايم املما

 صااااوغ بياااااانت انفراديااااةلااااة يف يف الاااادول واملنظمااااات الدوليااااة املتمث
إىل ، أو بعباااارة أخااارى، تنظااايم امليااال تساااميا ايتفاااق حمتواهاااا ماااع  ال

 تفسريية“، والعكس صحيا. تسمية التحفظات ”إعالانت
احلاااالت الاايت يساامى فيهااا  وك هاا ذلاا  ماان واألكثاار تعقيااداً  -2

اإلعاااراب عااان طبيعتاااه احلقيقياااة أو اإلشاااارة  “، دونالبياااان ”إعاااالانً 
ر ي شااااكل. وتااااؤدي هااااذه املمارسااااة، الاااايت أوضااااحها املقاااار إليهااااا  

مضااااامون  ه علاااااىاالنتباااااا [تركياااااز]اخلااااااه يف تقرياااااره الثالااااا  إىل ”
 . (1)“ترمي إىل إحداثهالذي  واألثر اإلعالانت نفسها

الساااالفادور  ؤيااااد  ت يتعلااااق هبااااذا اجلانااااب البااااال  األميااااة،  مااااا  وفي  -3
  (2)ه اال ياااة“ ”عااادم املبااااالة جتاااا موقاااف املقااارر اخلااااه بشاااأن إثباااات  

__________ 
  A/CN.4/491اجمللااااااد الثاااااااان )اجلاااااازء األول(، الوثيقاااااااة  ،  1998  حوليااااااة  ( 1) 
 . 253الفقرة ، 324ه  ،  Add.1-6و 
 . 291، الفقرة  331املرجع نفسه، ه   ( 2) 

أحد عناصر تعريفات التحفظات واإلعالانت التفساريية، علاى    ه ابعتبار 
علاى    ، 2-1و   1-1ياه يف املبادأين التاوجيهيني  ه عل منصاو ما هو    حنو 

أهنا تعاين غيااب أي صالة باني  هو  هلذه املسألة    ور السلفاد   . وفهم التوايل 
اإلعاالن  إىل أن    ماا يشاري ضامناً وهو  أي إعالن وطبيعته احلقيقية،  اسم  

 عن االسم أو العنوان الذي صي  حتته.  تفو بفبيعته مستقاًل  
  ا ذ ه   7-9-2إىل    4-9-2ة من  وتكمل املباد  التوجيهي  -4

إرساء قواعد تتعلاق  ىل    إ املبدأ التوجيهي نجمله، وتسعى هذه املباد 
كتاباة  تقادميها  ل  إعادة التكييف وتنص على أنه يفض ا تقدمي نىت  وز 

  الربتغاال   أسباب القيام هبا. إال أن   بقدر اإلمكان تبني   ينبغي أن أهنا و 
: اشاتاط  ، وهاو ا ها يف رأي   األمياة عنصار ابلا   الحو مع القلق غيااب ت 

 . تقدميها   التنفيذ العملي إلعادة التكييف نجرد 
القلاااق مااان أناااه مل ياااتم صاااياغة أي مبااادأ    السااالفادور   ويسااااور  -5

عنااد قيااام دولااة  تااوجيهي بشااأن مسااار العماال الااذي ينبغااي املضااي فيااه  
وال توجاد أحكاام حماددة بشاأن ماىت تعتارب   ، رعادة تكيياف إعاالن  ما 

هاااذا    علااى   ى الاارغم مااان أنااه ي فهااام ماان التعلياااق لااا ع   ؛ حالتااه قاااد تغااريت 
ال تااؤدي إىل  ، يف حااد ذا ااا،  ‘ ف التكيياا إعااادة  ’ ن ” املباادأ التااوجيهي أ 

لااذلك، قااد يتساااءل املااارء    “. ووفقااااً حتديااد وضااع اإلعااالن االنفاارادي 
فعل عن حماولة إعادة التكييف هاذه  آلاثر اليت ميكن أن تنتج ابل عن ا 

”ال ]ت لازم[ ال اجلهاة املصاد رة  بوضاوه  ، إذا كانال  القياام هباا أو اقتاه  
   . (3)عنية األخرى“ قدة أو امل راف املتعا لنعالن األول وال األط 

هاذا املبادأ التاوجيهي  التعليقاات علاىوينبغي مالحظة أن  -6
الصالة وكااذلك يف تقرياار املقارر اخلاااه الثالاا   ذيلجنااة اليف تقريار 

ملنظمااااات نص علااااى أن ”تباااااين اآلراء بااااني الاااادول أو اتاااا  (4)عشاااار
 لفااو  إال بتاادخل طاارف اثلاا  نزيااه  الدوليااة املعنيااة ال ميكاان تسااويته

 ، بنااءً تقادم التعليقاات. ويف حني أن هذه (5)البل يف هذا الشأن“
يت ميكان هباا تساوية هاذه على ذلك، بعا املؤشرات إىل الفريقاة الا 

مااادى بشاااأن التوضااايا مااان  ضااائيالً  ال تقااادم إال قااادراً احلالاااة، فإهناااا 
 لتحفظات ابلفعل يف هذه احلاالت.املتعلقة ابتتيبات ال انفباق

__________ 
، اجمللااااد الثاااان )اجلاااازء الثاااان(، الفصاااال اخلاااامس، الفاااارع  2009  ياااة حول  ( 3) 
 . 3-9-2يهي  التوج   املبدأ من التعليق على  ( 6، الفقرة ) 2-جيم 
 . 3، ه  A/CN.4/600، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  2008  حولية  ( 4) 
 أعاله.   3انظر احلاشية   ( 5) 

  املعارضة حرية صوغ املوافقة أو  )  4-9-2املبدأ التوجيهي  
 ( إعادة التكييف أو

 الربتغال
 ن  القاااااااول ببسااااااااطةشاااااااواغل إزاء السااااااااور الربتغاااااااال بعاااااااا ي 

يف أي وقاال. علااى ساابيل املثااال، تقدميااه سااريي ميكاان اإلعااالن التف
ة علااااى تقاااادمي در قاااااينبغااااي أن تكااااون الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة  ال
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إعااااالن تفسااااريي إزاء معاهاااادة أو بعااااا ماااان أحكامهااااا يف سااااياق 
ماان شااأن تفسااريا ا. وماان مث، فااإن تتعلااق بيااة لتسااوية منازعااات عمل

 .ماً حكي حالً أن تشكل  اإلشارة إىل مبدأ حسن النية
 فرنسا 

تعترب فرنسا، ألسباب تتعلق ابليقني القاانون، أن مان األفضال  
عااتاض اال وافقااة أواملممارسااة حااق صااوغ  أال يكااون يف وسااع الاادول

 اً شاهر  12ي إال يف غضاون تكيياف بشاأن إعاالن تفساري الإعادة  أو
 من اتري  إشعارها ابإلعالن التفسريي. اعتباراً 

  واملعارضةقة املواف تعليل )  6-9-2املبدأ التوجيهي  
 ( التكييف وإعادة 

 ماليزاي

ن املباادأ ، تفهاام ماااليزاي أ6-9-2فيمااا خيااص املباادأ التااوجيهي  
. ويالحاااو أن املبااادأ التاااوجيهي ال يشاااتط أن تعلااال الااادول ردودهاااا

ؤخذ يف احلسبان عند ي ه ميكن أنأنينص على    1-7-4توجيهي  ال
وافقة أو معارضاة، ما القاه اإلعالن التفسريي من متفسري املعاهدة 

لاااااذلك اإلعاااااالن  ي عفاااااىلتحدياااااد الاااااوزن الاااااذي ينبغاااااي أن وذلاااااك 
ألن هااااذه الااااردود سااااتؤثر علااااى اإلعااااالانت  التفسااااريي. ولااااذا، نظااااراً 

هلاا أن يرجاع رد  هي وحدها الايت التفسريية للدول، فإن الدول اليت ت
لال موافقتهااا أو اعتاضاها. ومااع أن إعاادة التكييااف ال تاؤثر علااى تع

 ن تفساريي أو علاى آاثره، فسايكون مان املفياد أيضااً إعالأي  جواز
مااا ساايمنع الاادول و وهاا أن تقااتن إعااادة التكييااف ببيااان لألسااباب، 

إعااادة  وأ معارضااتهماان املوافقااة علااى تفسااري تقتحااه دولااة أخاارى أو 
تكييفااه دون أسااباب وجيهااة. وعااالوة علااى ذلااك، تاارى ماااليزاي أنااه 

ب قبول إعالان اا التفساريية، ينبغي ختويل الدول احلق يف معرفة سب
 يااً ، أو إعادة تكييفها. لذا تقته مااليزاي أن يغادو إلزاممعارضتهاأو 

 وإعادة التكييف. واملعارضةشرط إبداء أسباب املوافقة 
(  املعارضة انعدام قرينة املوافقة أو )  8-9-2هي  املبدأ التوجي

 ( السكوت إزاء إعالن تفسريي )  9-9-2و
 الربتغال

واملبااادأ    8-9-2علاااى أن املبااادأ التاااوجيهي    تغاااال لرب ا   وافاااق ت  -1
 متابفتني. نتا  كا وإن  يتناوالن مسألتني فتلفتني    9-9-2التوجيهي  

  اً خالفااااا يف هاااااذه احلالاااااة،  يف أناااااه،    اً ااااااة شاااااك أن  وال يبااااادو   -2
.  املعارضاااة    ااادع ماااع التحفظاااات، ال ميكااان افاااتاض املوافقاااة وال  ملاااا 

ميكااان    أن الساااكوت ال   عاااالوة علاااى ذلاااك، فاااإن مااان مبااااد  القاااانون 
يتعلاق   ستدل بوضوه على ذلك. وفيما ما مل ي  وسيلة لنعالن  اعتباره 

التفسااريية، ال توجااد قاعاادة عامااة بشااأن قيمااة السااكوت  ت  ابإلعااالان 
عام بصدور رد فعل    وال يوجد توقع مشروع    ، الن نع وسيلة ل ابعتباره 

يتصااااااال األمااااااار   فبقااااااادر ماااااااا صاااااااريا إزاء هاااااااذا اإلعاااااااالن. ومااااااان مث،  
إذا    انت التفساااريية، ال ينبغاااي أن يكاااون للساااكوت معااا، إال عاااال إل اب 

 دة. املعاه استدل على ذلك بوضوه من أحكام  

، تاارى الربتغااال أن الفقاارة الثانيااة ماان املسااألةونراعاااة هااذه  -3
مااااان أجااااال التنقااااايا حباجاااااة إىل بعاااااا  9-9-2 أ التاااااوجيهياملباااااد

”حااااااااالت عباااااااارة  شاااااااري إلياااااااهتتوضااااااايا املعااااااا، الاااااااذي ميكااااااان أن 
 التعلياق علاىمان  (5)ميكن املضاي يف تفصايل الفقارة ثنائية“. و است

 .اتإلرشادد من ااملزي املبدأ التوجيهي من أجل تقدمي

 ( السكوت إزاء إعالن تفسريي )  9-9-2املبدأ التوجيهي  
 سا فرن

تعتقد فرنسا أن من احملتمل أن توجد اروف ميكن فيها أن يكون   
غاري  ضامين لاذلك اإلعاالن.  السكوت إزاء إعالن تفسريي نثاباة قباول  

از  املباادأ املعتمااد ال بااد أن يكااون، بفبيعااة احلااال، هااو مباادأ عاادم جااو   أن 
ميكااان أن يناااتج عااان   ول اإلعاااالن التفساااريي، وأن القباااول ال اض قبااا افااات 

ساااألة تتوقاااف علاااى الظاااروف، بااال علاااى الظاااروف  . فامل الساااكوت جمااارد  
غااااراض  االسااااتثنائية، الاااايت يراعااااى فيهااااا ابلضاااارورة، أل أو حااااىت    ، اخلاصااااة 

معنياة مباشارة وبصافة جوهرياة  تفسري املعاهدة، سكوت أو سلوك دولاة  
اإلعاااالن التفساااريي الصاااادر عااان دولاااة  رد يف  ا الاااوا ابإلشاااارة أو التوضاااي 

دولتااني متعاقاادتني.    ف قااائم بااني يف سااياق خااال   متعاقاادة أخاارى، مااثالً 
وحني ال يكون السكوت نثاباة إقارار إلعاالن تفساريي، ال يبادو أن لاه  

يف اآلاثر القانونيااااة الاااايت ميكاااان أن تنااااتج عاااان ذلااااك اإلعااااالن    أي دور 
ر حاق الدولاة املتعاقادة  م إنكاا بغاي عاد التفسريي. ويف مجيع األحاوال، ين 

حتدد، فيما خيصاها،    يف استخدام مثل هذه اإلعالانت لكي توضا أو 
 مع، معاهدة ما أو مع، أحكامها. 

 اململكة املتحدة

ن الساااكوت يف معااارض الااارد ال توافاااق اململكاااة املتحااادة علاااى أ 
. وينبغاي حاذف الفقارة تفسريي يشاكل ابلضارورة إقاراراً  على إعالن

حبي  ت تك مسألة اإلقرار ليتم   ،9-9-2أ التوجيهي  املبد  نية منالثا
أمثلة  التعليقلرجوع إىل القانون الدويل. وال يتضمن التحقق منها اب

 فيهااا، اعتبااار عاان احلاااالت االسااتثنائية الاايت ميكاان فيهااا، أو الاايت د
فسااريي يفتقاار إىل مركااز السااكوت نثابااة إقاارار. ونااا أن اإلعااالن الت

شااك يف إمكانيااة اسااتخاله ت اململكااة املتحاادة إنقااانون ر ااي، فاا 
 األطراف املوجودة.نتائج راسخة من سكوت الدول 

 نيوزيلندا

  ا أن الساااكوت ال ينبغاااي أن يعاااين ابلضااارورة قباااوالً تعتااارب نيوزيلناااد  
ن التفسريي، وترى أن القبول الضامين ينبغاي أن  ادد  عال ابإل  ضمنياً 
يبدو أن اجلملة الثانية من املبدأ  للقواعد العامة للقانون الدويل. و   وفقاً 
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قااء العابء علاى الادول  تعد ل ذلك عان طرياق إل  9-9-2التوجيهي 
فسريي لائال جتاد نفساها ملزماة باه. فإمكانياة  عالن الت  ن ترد على اإل 
اقتصاار ذلااك علااى حاااالت    ك اإلعااالانت، حااىت لااو جعلهاا ملزمااة بتلاا 

علااى    ؤدي ببساااطة إىل فاارض عاابء إداري ثقياال جااداً ت اسااتثنائية، ساا 
الدول، وال سيما الدول الصغرى، يقتضاي منهاا النظار يف كال إعاالن  

نيوزيلناااادا    ريي وتقاااادمي رد ماااان أجاااال يفايااااة موقفهااااا. ولااااذا فااااإن تفساااا 
 .  9-9-2وجيهي  تؤيد اجلملة الثانية الواردة يف املبدأ الت  ال 

ردود الفعل على اإلعالانت  )  10-9-2]املبدأ التوجيهي 
 ( 1)([التفسريية املشروطة 

 تغالرب ال

ن اإلعااااالانت  الاااارأي الاااادول األخاااارى تشاااااطر الربتغااااال  -1
ية. ميكااااان اعتبارهاااااا جمااااارد إعاااااالانت تفساااااري  املشاااااروطة الالتفساااااريية 

ملشااااركة يف أناااه ال ميكااان أيضااااً اعتبارهاااا حتفظاااات ألهناااا جتعااال ا إال
د ابلتحفظااات اسااتبعاد املعاهاادة مرهونااة بتفسااري بعينااه، بينمااا يقصاا 

عاهاادة أو تعااديلها. وقااد يااؤدي الوضااع القااانون اآلاثر القانونيااة للم
اليقني إزاء التعامال ماع  حالة من عدمالغاما هلذه اإلعالانت إىل 

ألة، وهاو ماا يلحاق الضارر ابحلاوار التحفظاي الاذي ينبغااي هاذه املسا 
 على احلفاع عليه.  احلره

 فرنسا 

 . 5-4-2انظر املالحظات املقدمة بشأن املبدأ التوجيهي  
__________ 

وضاااعل اللجناااة املبااااد  التوجيهياااة املتعلقاااة ابإلعاااالانت التفساااريية  (1)
قاارار هنااائي بشااأن مااا إذا كااان وطة بااني أقااواس معقوفااة إىل أن تتوصاال إىل املشاار 

 .تفي خفى النظام القانون للتحفظات كلياً النظام القانون هلذه اإلعالانت يق

 ( جواز التحفظات واإلعالانت التفسريية )  3لفرع ا
 فرنسا 

تعتقاااد فرنسااااا أنااااه  ااااب التمييااااز هنااااا بااااني مفهااااومني: اجلااااواز   -1
ي يسااتويف مجيااع  القااانون الااذ   الفعاال ر ف اجلااواز  نااه صاافة  واحلجيااة. ويعاا 

ولاااذا فاااإن الاااتحفو    الشاااروط الشاااكلية واملوضاااوعية إلنتااااج آاثر قانونياااة. 
تفاااقييت فيينااا ساايكون  ماان ا   19الااذي ي صاااغ دون التقيااد  حكااام املااادة  

يف النظااام القااانون الاادويل، تقااي م كاال دولااة  و غااري جااائز.    ظاااً ابلفعاال حتف 
حتفااو مااا. وتااؤدي    العتبارا ااا الذاتيااة، جااواز   ه، واسااتناداً حلساااهبا اخلااا 

أن  إىل نتيجاااة مفادهاااا    يف القاااانون الااادويل   هاااذه اخلاصاااية املعروفاااة جياااداً 
  التحفو الواحد ميكن أن يعترب غري جائز يف نظر بعاا الادول، وجاائزاً 

فاإن الابفالن، الاذي يعاد    ، رى. ويف ال هذه الظاروف دول أخ   يف نظر 
لعاااادم    باً يبااادو جااازاًء مناسااا  لي جااازاء عااادم اجلااااواز، ال يف القاااانون الاااداخ 

أو على حناو  جواز التحفو يف القانون الدويل. ويسما مفهوم احلجية،  

حالااة    يف ف أنسااب للجاازاء املفااروض  ي وصاا ت أدق عاادم احلجيااة، رعفاااء  
العتباااااارات ذاتياااااة. ويف هاااااذا    اساااااتناداً ديره  تم تقااااا يااااا   الاااااذي عااااادم اجلاااااواز  

لااايت تعتااارب الاااتحفو غاااري جاااائز  ن  الصااادد، يساااما االعاااتاض للدولاااة ا 
 آاثر ذلك التحفو ستكون عدمية احلجية ابلنسبة هلا. تعلن أن  

 هناااااا تفضااااال تعباااااري ”حجياااااة  ا يف التاااااذكريترغاااااب فرنسااااا  -2
 التحفظااات“. فماان جهااة أوىل، ال يباادو مفهااوم ”اجلااواز“ حيااادايً 

بل يبدو أنه  يل إىل شكل من أشاكال الفحاص املوضاوعي  ،حقاً 
 تفرضااااها عاااان نقفااااة تالقااااي التقييمااااات الذاتيااااة الاااايت اً البعيااااد نساااابي

 ة اثنيااة،. وماان جهاا خصااائص النظااام القااانون الاادويل املعروفااة جيااداً 
وعلااى وجااه اخلصااوه، يباادو أن مفهااوم ”احلجيااة“ يعكااس بصااورة 

حتفااااو، بااااني الدولاااااة  صاااااوغا ثريهاااا يأفضاااال حقيقااااة العالقاااااات الاااايت 
لكثري من األمور املتحفظة واألطراف املتعاقدة األخرى. وسيتوقف ا

وخيشى من حينئذ على ردود الفعل اليت تصدر عن تلك األطراف.  
بالغااااة يف التكيااااز علااااى مسااااألة جااااواز أن تتساااابب اللجنااااة، نتيجااااة امل

ن التحفظات، يف دعم الفكرة املثارية للجادل الايت مفادهاا أن رمكاا
غااري جااائز ماان  ي عااد   طااراف يف املعاهاادة إنكااار أي وجااود لااتحفواأل

 املالحظاات ال تناتقص إطالقااً هاا. وماع ذلاك، فاإن هاذه وجهة نظر 
لعاام للمبااد  الذي متنحه فرنساا للهيكال ا من التقييم اإل ايب جداً 

 سة لا ”جواز التحفظات“.كر  التوجيهية امل
 ( التحفظات اجلائزة )  1-3املبدأ التوجيهي  

 سا فرن

 19 املاادة تؤيد فرنسا موقف اللجنة املتمثل يف استنساخ ناص 
أن تسااااعى إىل  ، دون1-3فيينااااا يف املباااادأ التااااوجيهي  تفاااااقييتماااان ا

ا الانص املعااروف إجاراء تغياري جاوهري يف مفرداتاه. فتغياري صايغة هاذ
 .وغري الزمةسيؤدي ابلتأكيد إىل التباسات مضرة  جيداً 

ات اليت حتظرها  تحفظلا )  1-1-3املبدأ التوجيهي  
 ( صراحة   املعاهدة 

 فرنسا 

 متاماً  مرب رة 4-1-3إىل  1-1-3ن تبدو املباد  التوجيهية م 
ألهنا تقدم اإليضاحات الالزمة بشأن الصعوابت اليت يثريها تفساري 

 . 19دة املا
(،  تعريف التحفظات احملدَّدة )  2-1-3املبادئ التوجيهية 

 (،  ا املعاهدةحتظرهجواز التحفظات اليت ال ) 3-1-3و
 ( ددة احمل تحفظات الجواز  ) 4-1-3و

 فرنسا 

 . 1-1-3بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  ظات املقدمة  انظر املالح  
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 اململكة املتحدة

ضاااايا املقصااااود إىل تو  2-1-3يسااااعى املباااادأ التااااوجيهي  -1
دة“. ومااااع أن اململكااااة املتحاااادة ترحااااب بتعبااااري ”التحفظااااات احملااااد  

ألن التعريااف  ةظاال قلقاا تا ه اللجنااة، فإهناا مدتاا اعتابلاانهج املاارن الااذي 
ميكااان فيهاااا أن يكاااون الاااتحفو قاااد ال يشااامل مجياااع الظاااروف الااايت 

“. وماااان الساااامات الرئيسااااية هلااااذه املشااااكلة هااااو أن الاااانص ”حماااادداً 
حتديااد درجااة التفصاايل الاايت جتعاال أحااد أحكااام يفتقاار إىل الدقااة يف 

 كاااماحل يشاااري إىل ”حتفظاااات حماااددة“. وإذا كاااان املعاهااادة حكمااااً 
علاى  ،بشأن الفابع الدقيق للاتحفو )انظار داً الوارد يف معاهدة حمد  

لتعااااديل اتفاقيااااة توحيااااد  2الربوتوكااااول اإلضااااايف رقاااام  ،ثااااالبيل املساااا 
 ، املوقعااة يف وارسااو يفبعااا القواعااد املتعلقااة ابلنقاال اجلااوي الاادويل

، بصاااايغتها املعدلااااة ابلربوتوكااااول 1929 تشاااارين األول/أكتااااوبر 12
(، مث صاااااي  1955أيلول/سااااابتمرب  28هااااااي يف  الم يفالاااااذي أ بااااار 

غري املناسب أن ي ضاف فوق أن من  ، فيبدوحتفو يتسق معه متاماً 
ملوضاااوع املعاهااادة  بشاااأن ماااا إذا كاااان الاااتحفو موافقااااً  ذلاااك تقيااايم  
يكتفاي  ن إذا كان احلكم الاوارد يف املعاهادة  ولكننها. والغرض م
التحفظات على مواد عد ستبدة ويتحفظات على مواد معد  ل ذن اب

االعاااااتاض علاااااى  يصااااابا ماااااع ذلاااااك مااااان املمكااااانمعاااااددة أخااااارى، 
املاااااواد يصااااااغ بشاااااأن ماااااادة مدرجاااااة يف قائماااااة مضااااامون أي حتفاااااو 
 .الام جااز التحفو عليها

علاااى املبااادأين التاااوجيهيني  دة أيضااااً وتوافاااق اململكاااة املتحااا  -2
اللاااذين ينصاااان علاااى أن أي حتفاااو ال حتظاااره  4-1-3و 3-1-3

“،  اب أن يتوافاق ماع موضاوع ”حمدداً  ة، أو ال يعد حتفظاً املعاهد
شاااكوك بشاااأن اإلشاااارة  هامنهاااا. غاااري أناااه تسااااور  املعاهااادة والغااارض

ماان  3و 2والاايت تفيااد رمكانيااة تفبيااق الفقاارتني  التعليااقالااواردة يف 
؛ وترى اململكة املتحدة أن هاذه املاادة (1)من اتفاقية فيينا 20ادة امل

بااق إال علااى ساابيل القياااس، علااى التحفظااات ال تنفبااق، أو ال تنف
 غري اجلائزة.

الحو أن تعاارض حتفاو ماا ماع ت املتحدةاململكة  غري أن -3
موضاااوع املعاهااادة وغرضاااها ميكااان أن يتباااد ى، أو يثبااال، بعاااد عااادة 

اترياااا  صااااوغ ذلااااك الااااتحفو، ولرنااااا ال يثباااال إال يف ساااانوات ماااان 
 التعليق علىوارد يف  قبل االقتاه التال   فإهناسياق نزاع قضائي. لذا 

رورة والااااااذي مفاااااااده أنااااااه ينبغااااااي ابلضاااااا  2-5-4املباااااادأ التااااااوجيهي 
يف وقاال الحااق عاان  عاماال حبااذر“ مااع اإلعااالانت الاايت تصاادر”الت

 .(2)قضائيةيف سياق إجراءات  تصدراجلهة املتحفظة، أو 

__________ 
 . 159، الفقرة  178، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ه  2006  حولية  ( 1) 
  ، 2-جايم   ع الفار   الراباع،   الفصال اجمللد الثان )اجلزء الثاان(،    ، 2010  حولية  ( 2) 
 . 2-5-4( من التعليق على املبدأ التوجيهي 43ة ) الفقر 

  عدم توافق التحفظ مع موضوع)  5-1-3املبدأ التوجيهي  
 ( املعاهدة والغرض منها 

 فرنسا 

سيما  التعريف الذي يقتحه املبدأ التوجيهي هذا مفيد، والن  إ 
كوحااادة   مفهاااوم موضاااوع املعاهااادة وغرضاااهاول يف تناااايساااتمر ألناااه 

باااااني موضاااااوع املعاهااااادة  . ولعااااال ابإلمكاااااان التميياااااز نظااااارايً واحااااادة
إىل أن القيااام بفصاال ماان هااذا القبياال بااني وغرضااها. ولكاان، إضااافة 

، فإناه بعينهايف كل حالة  ئماً موضوع املعاهدة وغرضها ال يتيسر دا
األطااااراف  ل يف قيااااامال يراعااااي علااااى مااااا يباااادو املمارسااااة الاااايت تتمثاااا 

املتعاقدة بتقييم حجية التحفو، أو ”جوازه“ حساب التعباري الاذي 
. من زاوية موضوع املعاهدة وغرضها إمجااالً اعتمده دليل املمارسة، 

 2006 و نااج فرنسااا اللجنااة علااى التعااديالت الاايت أجرياال يف عااام
م موضاااااوع علاااااى املبااااادأ التاااااوجيهي هاااااذا. فاااااالتعريف اجلدياااااد ملفهاااااو 

تضاامن حتسااينات ملحواااة ابملقارنااة مااع املقااته وغرضااها ي املعاهاادة
معاهاادة م“ للالعااا التوجااهاألويل. وهكااذا فااإن إضااافة اإلشااارة إىل ”

علااى املخاااوف الاايت عااربت عنهااا فرنسااا يف املالحظااات  جاااءت رداً 
. وال يفااي ابلغاارض االكتفاااء ابإلشااارة 2005الاايت قاادمتها يف عااام 

و ماان الصااعب أن   قاد يباادياا إىل العناصار األساسااية للمعاهاادة، ح
يتس، على حنو ال يقبل االعتاض حتديد تلك العناصر اليت ميكن، 

ا، أن تعرض للخفر علاة وجاود املعاهادة. فعلاى يف حال املساس هب
 تاارب، خالفاااً عساابيل املثااال، ميكاان لاابعا األطااراف يف املعاهاادة أن ت

ألطاااااراف أخاااااارى، أن األحكااااااام اجلوهريااااااة للمعاهاااااادة ال ميكاااااان أن 
كام املتعلقاة رلياات التنفياذ وأن وجاود حتفاو علاى ل عن األحتفص

جودهاااا. وعاااالوة قاااد ي فقاااد املعاهااادة علاااة و األخااارية تلاااك األحكاااام 
فااإن ربااط موضااوع وغاارض املعاهاادة بعناصاارها الرئيسااية علااى ذلااك، 

ف اجلواناب املثاارية لالنتقاااد يف التحفظااات ميكان أن يااؤدي إىل ختفياا 
  ولكنهاااا تساااهم إساااهاماً قااال أمياااة قاااد تكاااون أ الااايت تتنااااول أحكامااااً 

يف تااوازن الاانص التعاهاادي. والتعريااف الااذي اعتمااد يف هنايااة  كااامالً 
ااا ”املفااااف يااار  العاااام“،  توجههاااابط العناصااار األساساااية للمعاهااادة با

وكاذلك صاون  ونصااً  األمر الاذي يتايا احلفااع علاى املعاهادة روحااً 
 توازهنا التعاهدي.

  املعاهدة  حتديد موضوع )  6-1-3املبدأ التوجيهي  
 ( منها  والغرض 

 فرنسا 

إن املباادأ التااوجيهي هااذا يكماال بصااورة مفياادة املباادأ التااوجيهي  
س لتعرياااااف مفهاااااوم موضاااااوع املعاهااااادة وغرضاااااها. املكااااار   3-1-5

غرضااها وتعتقااد فرنسااا أن ماان املهاام عاادم حتديااد موضااوع املعاهاادة و 
 نراعاااااة ابلرجااااوع إىل التعااااابري الااااواردة يف املعاهاااادة فقااااط باااال وأيضاااااً 

 العام“. توجهها”
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 ( التحفظات الغامضة أو العامة )  7-1-3املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

مااان  (4)جناااة مااان جهاااود يف الفقااارة تقااادر فرنساااا ماااا بذلتاااه الل 
ه ماان أجال توضاايا الاتابط بيناا  (1)املباادأ التاوجيهي التعلياق علااى هاذا

التحفظاااات املتعلقاااة ابلقاااانون املبااادأ التاااوجيهي الاااذي يتنااااول  نيوبااا 
الااااااااااذي يشااااااااااري إىل أن  11-1-3التااااااااااوجيهي )املباااااااااادأ الااااااااااداخلي 

دة التحفظات اليت ترمي هباا دولاة إىل ”]صاون ساالمة[ معاايري حماد  
للقااانون الااداخلي“ ال  ااوز أن ت صاااغ إال إذا مل تكاان تتعااارض مااع 

ماااا تصاااااغ  ويف املمارساااة، كثاااارياً  موضاااوع املعاهاااادة والغااارض منهااااا(.
ري غامضااااااة لي بتعااااااابون الااااااداخالتحفظااااااات املتعلقااااااة بتفبيااااااق القااااااان

عامة. وترى فرنسا أن هذه التحفظات تندرج يف فئة التحفظات  أو
هامة: ففي كثري من األحيان، ال تسما  اليت ميكن أن تثري مشاكل

ام قيقااي لاللتااز هااذه التحفظااات لألطااراف األخاارى بقياااس املاادى احل
 التعاهاادي للدولااة املتحفظااة؛ زايدة علااى أهنااا ميكاان أن جتعاال تلاااك

ن أن يتضااااءل التااازام الدولاااة املتحفظاااة نتيجاااة تتخاااوف مااا  األطاااراف
 .للتفورات الالحقة اليت قد تفرأ على قانوهنا الداخلي

__________ 
 . 48، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ه  2007  حولية  ( 1) 

فظات على نص  تحال)  8-1-3املبدأ التوجيهي  
 ( عرفية قاعدة  يعكس

 اململكة املتحدة
تاااوجيهي علاااى أن وجاااود ن هاااذا املبااادأ الالفقااارة األوىل مااا تااانص  

نص يف املعاهدة يعرب  عن قاعدة عرفية هو عنصر ذو صلة يف تقييم 
التحفو. ولكن اململكاة املتحادة غاري مقتنعاة باذلك. ومثلماا صحة 

 24 ليااق العااام رقاامالتع ا علااىيف مالحظا اا ل اململكااة املتحاادة لاا اق
بااااني  واضااااحاً  فرقاااااً  هناااااكفااااإن ” (1)للجنااااة املعنيااااة حبقااااوق اإلنسااااان

اخلااروج علااى التزامااات معاهاادة وحماولااة  االنضاامام إىلاختيااار عاادم 
لاى الفقارة أن اململكاة املتحادة توافاق ع القانون الدويل العريف“. غري

لااااك الثانيااااة ماااان املباااادأ التااااوجيهي املااااذكور، الاااايت تاااانص علااااى أن ذ
، وتبقاى تلاك رةالفابع امللزم للقاعدة العرفية املاذكو  ميسالتحفو ال 

 .لقاعدة منفبقةا

__________ 
 للجمعياااااة الر يااااة الواثئااااقاللجنااااة املعنيااااة حبقااااوق اإلنسااااان، تقرياااار  ( 1) 

املرفاااق اجمللاااد األول، (، A/50/40) 40 رقااام امللحاااق اخلمساااون، الااادورة العاماااة،
 .7الفقرة الفرع ابء، ، السادس

 ( التحفظات املخالفة لقاعدة آمرة)  9-1-3املبدأ التوجيهي  
 فرنسا 

للقانون الدويل ليه القواعد العامة تمل عما تشتثري اإلشارة إىل  
لاااذي ألن مضااامونه، ا ،قواعاااد آمااارة مساااألة نفااااق هاااذا املفهاااوممااان 

 يعر ف، ما زال يف حاجة إىل حتديد. مل
املتعلقة    فظاتالتح)  11-1-3هي  املبدأ التوجي

 ( الداخلي  ابلقانون 
 فرنسا 

 . 7-1-3بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  انظر املالحظات املقدمة   
التحفظات على املعاهدات  )  12-1-3دأ التوجيهي  بامل

 ( العامة حلقوق اإلنسان
 السلفادور

فيمااااااا يتعلااااااق ابملباااااادأ أدانه هبااااااا أديل ات الاااااايت انظاااااار املالحظاااااا  
 .5-2-4التوجيهي 

 تحدةاململكة امل
، ال توافااااق اململكااااة 12-1-3فيمااااا يتعلااااق ابملباااادأ التااااوجيهي  

حبقاااوق اإلنساااان معاملاااة املتحااادة علاااى معاملاااة املعاهااادات املتعلقاااة 
اململكااااة عتقااااد تعاااان معاملااااة االتفاقااااات الدوليااااة األخاااارى. و  ةفتلفاااا 

ارعة، أن التحفظااات علااى املعاهاادات الشاا  راسااخاً  اً قاااداعتاملتحاادة 
سان،  اب أن ختضاع لانفس خلاصة حبقوق اإلنفيها املعاهدات ا نا

القواعااااااد السااااااارية علااااااى التحفظااااااات علااااااى األنااااااواع األخاااااارى ماااااان 
السياسااة  يف القااانون أو . وال تاارى اململكااة املتحاادة ساابباً املعاهاادات

املعاهااادات املتعلقاااة حبقاااوق العاماااة ياااربر التعامااال بصاااورة فتلفاااة ماااع 
بشاأن التحفظاات اه  واز تفبياق قواعاد خاصاة اإلنسان. وأي اقت 
ت يف جمااااااااالت فتلفاااااااة، مثااااااال حقاااااااوق اإلنساااااااان، علاااااااى املعاهااااااادا

قااااانون التحفظااااات علااااى  . وماااان املهاااام تااااذك ر أنيكااااون مفيااااداً  لاااان
املعاهااادات يعاااود  اااذوره إىل فتاااوى حمكماااة العااادل الدولياااة املؤرخاااة 

 جرميااةالتحفظااات علااى اتفاقيااة منااع شااأن ب 1951و أاير/ماااي 28
1)ة عليهاواملعاقب اإلابدة اجلماعية

2

قته اململكة املتحدة ت. ولذا فإن (
قاااع يف وا ،املبااادأ التاااوجيهي. وتالحاااو اململكاااة املتحااادةهاااذا حااذف 

أن التقرياار الثااان للمقاارر اخلاااه بشااأن موضااوع التحفظااات  ماار،األ
2)على املعاهدات

3

 .نها آنفاً راء املعرب عيتسق مع اآل (

__________ 
 (1 ) I.C.J. Reports 1951, p. 15 . 
  A/CN.4/477اجمللااااااد الثاااااااان )اجلاااااازء األول(، الوثيقاااااااة  ،  1996  حوليااااااة  ( 2) 
 . 49، ه  Add.1و 
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التحفظات على نصوص يف  )  13-1-3املبدأ التوجيهي  
 ( املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة املعاهدة تتعلق بتسوية 

 اململكة املتحدة
وجيهي هاااذا قاااد يكاااون ملبااادأ التااا تالحاااو اململكاااة املتحااادة أن ا 

عااان احلاجاااة. والسااابب يف ذلاااك هاااو أناااه يكتفاااي بتأكياااد أن  زائاااداً 
لتوافقهاا  املذكورة يف املبادأ التاوجيهي  اب أن تقاي م تبعااً  التحفظات

ماان  ، وهااو أماار واضااا أصااالً عاهاادة املعنيااة وغرضااهامااع موضااوع امل
 .6-1-3و 5-1-3مضمون املبدأين التوجيهيني 

 ( قييم جواز التحفظاتت )  2-3هي  املبدأ التوجي
 فرنسا 

ة إن إنشاء آليات للرصد نوجب العديد من املعاهدات املتعلق 
بااة حبقااوق اإلنسااان يثااري مشاااكل خاصااة، وال ساايما فيمااا خيااص مراق

الايت تصاوغها الادول. ورغام أن هاذه املشااكل  حفظات“ التجواز”
يباادو ماان  ، فااال1969مل ياتم تناوهلااا حااني إعااداد اتفاقيااة فيينااا لعااام 

املتعذر اليوم استحداع مثل هذه اآلليات. فهذه اآلليات ميكن أن 
ميكان هليئاات الرصاد  . ومع ذلك، الة جداً وفعال تكون مفيدة جداً 

وغها الاادول إال حينمااا ي اانص مراقبااة ”جااواز“ التحفظااات الاايت تصاا 
روري أن يبني  النص التعاهدي اإلرادة على ذلك صراحة. فمن الض

تلك اهليئات ذلاك االختصااه. وتوضاا  يف ختويل املشتكة للدول
الحتمال وهاذا ا اهذ املنظومة األوروبية حلماية حقوق اإلنسان متاماً 

ة أماار الشارط. ويف غياااب مثاال هاذه اآلليااات، يعااود للدولاة املتحفظاا 
التعااارض بااني الااتحفو الااذي  الاايت تتتااب علااىاسااتخاله النتااائج 

ة املعتضاااة عاااود للدولااا صااااغته وموضاااوع املعاهااادة وغرضاااها، مثلماااا ي
على التحفو أمر استخاله النتائج املتتبة على قرارها فيماا خياص 

ى العالقااة التعاهديااة بينهااا وبااني الدولااة املتحفظااة. فهيئااة اإلبقاااء علاا 
ائية، وتاادين بوجودهااا للمعاهاادة. ئية أو شاابه قضاا الرصااد هيئااة قضااا

وهي ال تستفيع أن ختول لنفسها اختصاصات غري االختصاصات 
إايهااااا صااااراحة الاااادول األطااااراف. فااااإذا كاناااال الاااادول  يت منحتهاااااالاااا 

صات معينة من أجل ترغب يف منا هيئة من هيئات الرصد اختصا
“ حتفاااو ماااا، فاااال باااد مااان وجاااود نصاااوه جاااوازتقيااايم أو إثباااات ”

ساايما  املتعااددة األطااراف، والصاار ة هبااذا اخلصااوه يف املعاهاادات 
نص املعاهااادات ال تاا  حينماااا يف تلااك املتعلقاااة حبقااوق اإلنساااان. أمااا

يف هاااااذا الصااااادد، فاااااإن الااااادول هاااااي الااااايت تقااااارر،  شااااايءعلاااااى أي 
هدة، وأن تكملها بربوتوكول عند الضارورة، ونفردها، أن تعدل املعا

ما تكون مفيدة وفعالة، أو أن تارد  غالباً  إلنشاء آلية رصد مناسبة،
 على حتفو تعتربه غري متوافق مع موضوع املعاهدة وغرضها.

 النمسا
تعااااادد اجلهاااااات الفاعلاااااة املختصاااااة املدرجاااااة يف املبااااادأ  نإ -1

. متشاااعبة احتماااال صااادور تقييماااات ينفاااوي علاااى 2-3التاااوجيهي 

 مياع اجلهاات الفاعلاة املدرجاة يف املبادأ التاوجيهي، نوجابفيحق جل
آاثر ذلااااك ، إال أن التحفظااااات شاااروط معينااااة، إجاااراء تقياااايم جلاااواز

لتقيايم الااذي  ريااه ختتلاف ماان جهاة إىل أخاارى. فبينمااا يقتصار أثاار ا
فساااه، قااد يااؤثر تقياايم هيئااة تعاهدياااة أحااد األطااراف علااى الفاارف ن

كااان للهيئااة االختصاااه الااالزم )وهااو   اف، إذاعلااى مجيااع األطاار  مااا
(. اندراً  اق الشااااااكوك إالال يكااااااون، مااااااع ذلااااااك، خااااااارج نفاااااا  أماااااار
ذلااك علااى أطااراف  إالمااا  ناازاعيسااري  ثااري حكاام هيئااة تسااوية  وال

قااد ينشاااأ فتقييما ااا، يف فاعلاااة شااىت جهااات  اختلفاال الناازاع. وإذا
اخلاالف  ، فإن هذاالتعليقأشري إليه يف سبق أن وضع معقد. وكما 

 تفبياق املعاهادة نفساها. ومان الواضاافيماا يتعلاق ب يكون مؤاتيااً  نل
 ة.من التوضيحات يف هذه املسألإىل مزيد أنه ال تزال اة حاجة 

ساهلل ملاذا ينبغي أن وفيما يتعلق ابإلطار الزمين،  ب الت -2
هليئااة تسااوية يكااون بينمااا  شااهراً  12بقاعاادة  ملزماااً مااا يكااون طاارف 
، فااااإن وبفبيعااااة احلااااالتقييمهااااا يف أي وقاااال. ري جتاااا  أناملنازعااااات 

. معينااً  زمنيااً  قات التعاهدية تتفلب حاداً احلاجة لالستقرار يف العال
دة املعاها يف فارف الإىل أن  احلاد الازمين ضامناً  ولكن هل يشري هذا

بعااااادم جاااااواز الاااااتحفو أماااااام هيئاااااة لتساااااوية  االحتجااااااجمااااان ممناااااوع 
الفااارف رمكاااان يبااادو أن  ؟شاااهراً  12املنازعاااات بعاااد انقضااااء فاااتة 

ة لتسااااااوية تفااااااادي هااااااذا احلااااااد الاااااازمين إذا قاااااادم املسااااااألة أمااااااام هيئاااااا 
وقااال. إال أن هاااذه املنازعاااات، ولاااه احلرياااة يف القياااام باااذلك يف أي 

 ليف أعلى.تنفوي بال شك على تكا اإلجراءات

اختصاص هيئات رصد  )  1-2-3املبادئ التوجيهية 
حتديد  )  2-2-3(، و املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات

(،  ص هيئات رصد املعاهدات يف تقييم جواز التحفظاتاختصا
  تعاون الدول واملنظمات الدولية مع هيئات رصد)  3-2-3و

  اهليئات املختصة بتقييم جواز)  4-2-3(، واملعاهدات 
 (،  يف حالة إنشاء هيئة لرصد املعاهدة   فظاتالتح 

اختصاص هيئات تسوية املنازعات )  5-2-3و
 ( التحفظات زجوا  تقييم يف

 لكة املتحدةاملم

 ت، وفقااااً فيماااا يتعلاااق ابختصااااه هيئاااات رصاااد املعاهااادا -1
، تعتقااااد اململكااااة 5-2-3إىل  1-2-3للمباااااد  التوجيهيااااة ماااان 

صااااد معاهاااادة يف تقياااايم املتحاااادة أن أي دور تؤديااااه هيئااااة مكلفااااة بر 
مااان  صاااحة التحفظاااات )أو أي دور آخااار( ينبغاااي أن ينباااع أساسااااً 

وأن تلااك األحكااام  ،معاهاادة مااا الااواردة يف نوانً األحكااام امللزمااة قااا
التفاااوض احلاار فيمااا بااني الاادول  ة عاانانجتاا ينبغااي أن تكااون نفسااها 

وغريهاااا مااان أشاااخاه القاااانون الااادويل. لاااذا فاااإن اململكاااة املتحااادة 
عاايل املساتوى احلكمة من حماولة إنشاء إطار اختياري  تتساءل عن

تقارر، ول املتفاوضاة أن هلذا النشاط بينما من األفضال أن ي اتك للاد
نا لكل يف كل حالة على حدة، ما هي السلفات اليت ينبغي أ ن مت 
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، فإن األثار القاانون هيئة مكلفة برصد معاهدة. وعلى نفس املنوال
ريااااه هيئااااة رصااااد ينبغااااي أن  اااادد ألي تقياااايم لصااااحة التحفظااااات جت

 ابلرجوع إىل الواائف املوكولة إليها نوجب مواد املعاهدة.
املعاهاااادة، ال تقباااال اململكااااة  نااااص صااااريا يفغياااااب  ويف -2

د املعاهدات ”متلك اختصاه البال املتحدة بفكرة أن هيئات رص
 اشااااري اململكااااة املتحاااادة إىل مالحظا اااا تيف صااااحة“ التحفظااااات. و 

، (1)للجنااااة املعنيااااة حبقااااوق اإلنسااااان 24لعااااام رقاااام بشااااأن التعليااااق ا
 خااااذ يف  ا بصااااورة كاملااااة. وينبغااااي للاااادول أنهاااا الااااذي يبااااني موقفو 

و توصاايات صااادرة عاان هيئااة مكلفااة برصااد االعتبااار أي تعليقااات أ
بشأن  الصادرة عنهادة على غرار سائر التوصيات والتعليقات معاه

قاد  هأنا  حادة تقبال فعاالً . غاري أن اململكاة املتللادول تقارير الدورياةال
عناااااد  ،رأايً ن أن تكاااااو  مكلفاااااة برصاااااد معاهااااادة  علاااااى هيئاااااةيكاااااون 
و وأثااااااره حااااااىت يتااااااأتى هلااااااذه اهليئااااااة كااااااز الااااااتحفبشااااااأن مر  ،الضاااااارورة

 االضفالع نهامها اجلوهرية.
__________ 
  العاماة،   للجمعياة   الر ياة   الواثئاق اللجنة املعنياة حبقاوق اإلنساان،  تقرير  ( 1) 

،  الساااادس املرفاااق  اجمللاااد األول،  (،  A/50/40)   40  رقااام   حاااق ل امل   اخلمساااون،   الااادورة 
 . ء الفرع اب 

يئات رصد املعاهدات  اص هاختص )  1-2-3املبدأ التوجيهي  
 ( يف تقييم جواز التحفظات

 فرنسا 

عليهاااا هاااذا املبااادأ التاااوجيهي، تاااود  ينفاااويالااايت للفكااارة  خالفااااً  
 أن ةفرنسااا أن تؤكااد أنااه لكااي تسااتفيع هيئااة مكلفااة برصااد املعاهااد

“ التحفظاااات، فاااإن مااان الضاااروري أن تكاااون الااادول جاااوازي م ”تقااا 
الختصااه. ولاذا ينبغاي املنظمات الدولية قد خولل هلاا ذلاك ا أو

انياااة رصاااد تقااايم مثااال هاااذه الصااالة اآللياااة باااني إمك اختياااار صااايغة ال
التحفظااات. فاالختصاااه الثااان  جااوازتقياايم بااني فبيااق املعاهاادة و ت

 ال ينشأ عن االختصاه األول.
حتديد اختصاص هيئات رصد  )  2-2-3لتوجيهي  دأ ا املب

 (املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات
 فرنسا 

غة املبادأ التاوجيهي هاذا ينبغاي أن ت اربز نزياد سا أن صيترى فرن 
يف  يف املعاهااادة أوالااايت تااارد ألحكاااام احملاااوري ل مااان الوضاااوه الفاااابع

 جااااوازاختصااااه اهليئاااات يف جمااااال تقيااايم لتاااانظم  بروتوكاااول إضاااايف
للااادول واملنظماااات الدولياااة  ن تباااني  فتساااما باااذلك التحفظاااات، 

يئااااة مكلفااااة برصااااد االختصاااااه الااااذي متنحااااه هلعلااااى حنااااو صااااريا 
 “ التحفظات.جوازيف جمال تقييم ” ةهداملعا

 حدةاململكة املت

اململكااة املتحاادة أنااه حينمااا يكااون للاادول املتفاوضااة نيااة  تعتاارب 
مان هاذا القبياال،  ة دوراً صار ة يف ختويال هيئااة مكلفاة برصاد معاهااد

فإهنا ستتصرف على النحو املالئم لكفالة أن تعارب أحكاام املعاهادة 
 . وال ينبغااي،  ي حااال ماان األحااوال، تفسااري غياااب أيعاان ذلااك

تقيايم صاحة فتصاة بىل سالفات املعاهادة إإشارة حمددة يف أحكاام 
 يف هذا الصدد.   يز أداء دور ملزم قانوانً  التحفظات تفسرياً 

  تعاون الدول واملنظمات الدولية مع)  3-2-3التوجيهي   بدأ امل
 ( هيئات رصد املعاهدات 

 اململكة املتحدة

صاااااي  املبااااادأ التاااااوجيهي هاااااذا يف شاااااكل التااااازام ابلتعااااااون. ومااااان   
  مرغوابً   يتعلق بقانون منشود؛ ولئن كان التعاون أمراً   الواضا أن األمر 

ام صااريا منصااوه  االلتاازام ابلتعاااون  ااب أن ينااتج عاان التااز   فااإن فيااه،  
على ذلك، فإن شرط ”التعاون“ مع هيئة    عليه يف املعاهدة. وعالوة 

ة، وإيالء ”مراعاة كاملة لتقييم تلاك اهليئاة جلاواز  مكلفة برصد معاهد 
، ال  ااادد نفااااق أو حااادود هاااذا التعااااون  “ التحفظااات الااايت صااااغتها 

  املراعاة. ولاذا فاإن الساؤال املفاروه هاو إىل أي مادى ميكان اعتباار  أو 
 هذا الشرط مستو  نوجب هذا املبدأ التوجيهي. 

جواز   اهليئات املختصة بتقييم )  4-2-3املبدأ التوجيهي  
 ( إنشاء هيئة لرصد املعاهدة   التحفظات يف حالة

 فرنسا 

 عاادم وجااود تنااافس فيمااا باانيوجيهي هااذا يفااتض تاا إن املباادأ ال 
اختصاصاااات الرقاباااة، ولكناااه ال يتنااااول فرضاااية وجاااود اخاااتالف يف 

تقياايم بااني فتلااف اهليئااات واجلهااات الاايت ميكاان أن تنظاار يف جااواز ال
 النقفة تستحق التوضيا. حتفو ما. غري أن فرنسا ترى أن هذه

 ( نتائج عدم جواز التحفظ )  3-3املبدأ التوجيهي  

 انياملأ

فيمااااااا يتعلااااااق ابملباااااادأ أدانه هبااااااا أديل انظاااااار املالحظااااااات الاااااايت  
 .1-5-4التوجيهي 

 فرنسا 

هنا نسألة شاائكة مل حتلهاا اتفاقيتاا  ن األمر يتعلق  من املؤكد أ  -1
لجنة قادر اإلمكاان إىل  فيينا. وهلذا السبب ابلضبط،  ب أن تسعى ال 

مااااا،    و تقاااادمي مزيااااد ماااان التوضاااايا بشااااأن نتااااائج ”عاااادم جااااواز“ حتفاااا 
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بشأن أثار االعاتاض علاى حتفاو. فاإذا التازم دليال املمارساة الصامل   أو 
التفلعاات    ط، فإناه لان يلاي إال جزئيااً يف هناية املفاف بشاأن هاذه النقاا 

دأ التااوجيهي هااذا  املنتظاارة منااه بصااورة مااربرة. ويباادو املباادأ املااذكور يف املباا 
عادم جاواز    ج ، الاذي يركاز علاى ”نتاائ ه ، حىت لو كان عنوان جداً   مناسباً 

الااااتحفو“، ال يعكااااس حساااابما يباااادو مضاااامون هااااذا املباااادأ التااااوجيهي  
 عدم اجلواز“. الذي يتعلق يف واقع األمر  سباب ” 

تشااااكل مساااااألة نتاااااائج التحفظاااااات ”غاااااري اجلاااااائزة“ أحاااااد   -2
 . 1969لعاام    ام اتفاقياة فييناا ريهاا أحكا اليت تث   املشاكل األكثر تعقيداً 
س للتابط بني القواعد نص مكر    تفاقية أياالوابلفعل، ال يوجد يف  

 املتعلقااااااة ابلتحفظااااااات احملظااااااورة والقواعااااااد املتعلقااااااة رليااااااة القبااااااول/
خياااص التحفظاااات. وال تااازال فرنساااا ماااتددة حياااال ض فيماااا االعاااتا

“ عااااااادم جاااااااوازمااااااان قبيااااااال ”جاااااااواز“ و” -اساااااااتخدام مفاااااااردات 
يااة دور ردود فعااال الااادول ال تساااما ابلتعبااري عااان أم -التحفظااات 
ى الاااارغم ماااان ظاااات الاااايت تصاااوغها الاااادول األخاااارى. وعلااا إزاء التحف

ات ”غاري املفردات املستخدمة، فإن األسئلة املتعلقة بنتائج التحفظ
اجلااائزة“  اااب أن جتاااد أجوبتهاااا يف املقاااام األول يف آلياااة االعاااتاض 

كاااان ا الااادول إزاء الدولاااة املتحفظاااة. وإذا  والقباااول اللاااذين تصاااوغهم
، فاااإن رصااادون مااان فعااال هيئاااة إقااارار ”عااادم اجلاااواز“ ميكااان أن يكااا 

نتاااائج هاااذا اإلقااارار ال ميكااان أن تتوقاااف فقاااط علاااى االختصاصاااات 
 األطاارافيئااة. أمااا حجيااة الااتحفو بااني الاادول املعااتف هبااا لتلااك اهل
 و اعتاض.على ما تبديه تلك الدول من قبول أ فإهنا تتوقف دائماً 

م جواز التحفظات  عد)  1-3-3املبدأ التوجيهي  
 ( ةالدولي  واملسؤولية

 فرنسا 

علااااى أن التحفظااااات    مفيااااداً   يؤكااااد املباااادأ التااااوجيهي  كيااااداً  -1
 طار قانون املسؤولية الدولية. يف إ ال   ، تندرج يف إطار قانون املعاهدات 

 . 3املالحظات املتعلقة ابلفرع أعاله انظر  -2
أثر القبول االنفرادي  )  2-3-3هي  املبدأ التوجي

 ( جائز غري  ظ لتحف
 أملانيا

فيمااااااا يتعلااااااق ابملباااااادأ أدانه هبااااااا أديل ات الاااااايت انظاااااار املالحظاااااا  
 .1-5-4التوجيهي 

 السلفادور

)أثاااار  2-3-3التااااوجيهيني تتناااااول هااااذه الفقاااارة املباااادأين  -1
)أثاااار القبااااول  3-3-3النفاااارادي لااااتحفو غااااري جااااائز( و القبااااول ا

الساالفادور تتصاال ري جااائز( معاااً ألن تعليقااات اجلماااعي لااتحفو غاا 
 التوجيهيني. نسائل وردت يف كال املبدأين

أواًل، ينبغي مالحظة أن فحوى املبدأين التوجيهيني تتسق  -2
تحفظااات. ألسااس الاايت تقااوم عليهااا المااع املباااد  األساسااية وا متاماااً 

علاى يستند إىل املقدمة املنفقياة املقبولاة  2-3-3فاملبدأ التوجيهي 
إن قبااول الااتحفو ال  اال مشااكلة عاادم نفاااق واسااع، والاايت تقااول 

احلظاااار الصااااريا للااااتحفو  -الساااابب يف عاااادم جااااوازه  جااااوازه، ألن
قاع ينفبق حبكم الوا -عدم توافقه مع موضوع املعاهدة وغرضها  أو

 .وال ميكن نقضه نجرد قبول دولة ما أو منظمة دولية ما
لااادول واملنظماااات وخيتلاااف الوضاااع يف حالاااة قباااول مجياااع ا -3

علاى  -ال دولة واحدة أو منظماة دولياة واحادة  -حفو الدولية للت
. فهااااذا ماااان شااااأنه أن 3-3-3النحااااو املبااااني يف املباااادأ التااااوجيهي 

، اتباعاااً للمنفااق املتبااع يف يشااكل اتفاقاااً جممعاااً عليااه؛ وهااو مااا ي عتاارب
حالااة تعااديل معاهاادة مااا ابتفاااق عااام بااني األطااراف، مسااموحاً بااه 

 .(1)1969ة فيينا لعام من اتفاقي 39 حكام املادة عماًل 
بااني   الااذي الحظتااه   ن أن تعلااق علااى الفاارق وتااود الساالفادور اآل  -4

،  3-3-3ونفااااااق املبااااادأ التاااااوجيهي    2-3-3نفااااااق املبااااادأ التاااااوجيهي  
“ يف املباادأ  ”اجلااواز خاصااة علااى اآلاثر املتتبااة علااى إدراج مفهااوم    وبصاافة 

 ارسة. إىل تفسري متسق لدليل املم   ، من أجل التوصل 2-3-3التوجيهي  
أقااار ثالثاااة  1-3يهي وجتااادر اإلشاااارة إىل أن املبااادأ التاااوج -5

 “: ”جواز حتفو مانفاق شروط حمددة حتد من 
 ]أن[ حتظر املعاهدة هذا التحفو؛ أو )أ( 

]أن[ تااانص املعاهااادة علاااى أناااه ال  اااوز أن ت بااادى ساااوى حتفظاااات  )ب( 
 ين؛ أو حمد دة ليس من بينها التحفو املع

 حفو، يف احلاااااالت الاااايت ال تاااانص عليهااااا الفقااااراتن ]أن يكااااون[ الاااات )ج( 
 دة والغرض منها.الفرعيتان )أ( و)ب(، فالفاً ملوضوع املعاه

بادأ التاوجيهي  وميكن استخاله النفاق نفسه مان فحاوى امل  -6
از، وماااان مث فإنااااه ينفااااوي علااااى  الااااذي يتضاااامن مفهااااوم اجلااااو   3-3-2

ذلااااك،    . وماااع 1-3يهاااا يف املبااادأ التاااوجيهي  الشاااروط الثالثاااة املشاااار إل 
يشامالن ثالثاة    ، اللاذين 2-3-3و   1-3وخبالف املبدأين التاوجيهيني  

ال يغفاي    3-3-3شروط حتد من نفااق اجلاواز، فاإن املبادأ التاوجيهي  
ن تلك الشروط. وهذا، من وجهة نظر السلفادور،  د  سوى شرطني م 

 يل من نفاقه. ابلتا   “ و د ”القبول اجلماعي لتحفو غري جائز من أثر  
اية أن يدرج  ويف ضوء ما سبق، ترى السلفادور أن من املفيد للغ  -7
التعليقات توضيا للفرق املذكور أعاله. وإذا مل يكن هذا الفارق كبارياً،  يف  

 إ اد صي  لغوية مشاهبة لبيان التعادل يف املفاهيم. تقته السلفادور  
__________ 
” اااوز  علاااى ماااا يلاااي:    1969مااان اتفاقياااة فييناااا لعاااام    39تااانص املاااادة   ( 1) 

وتفبااق علاااى االتفاااق املااذكور القواعاااد  تعااديل معاهاادة ابتفاااق فيماااا بااني األطااراف.  
 . “ لك ى غري ذ اهدة عل الواردة يف الباب الثان، إال بقدر ما تنص املع 



املعاهدات  على التحفظات 75   

 

 

ي أثر القبول اجلماع)  3-3-3املبدأ التوجيهي  
 ( جائز غري  لتحفظ 

 أستاليا

قاااااد  1-4-3و 3-3-3يبااااادو أن املبااااادأين التاااااوجيهيني  -1
مني منفصاااالني فيمااااا يتعلااااق  ااااواز قبااااول الااااتحفو غااااري أوجاااادا نظااااا

للقبول الضمين. وال وجود اجلائز، وما: نظام للقبول الصريا وآخر  
هلاااذا يف نظاااام معاهااادة فييناااا. ولااايس واضاااحاً ملااااذا ينبغاااي أن  ظااار 

القبااول الصاريا للتحفظااات غاري اجلااائزة،  1-4-3التاوجيهي  املبادأ
 قبااول مجاااعي ضاامين للتحفظااات ب   3-3-3لتااوجيهي  وأن يسااما املباادأ ا 

لادول أجااًل معينااً ل 3-3-3غري اجلائزة. ومل  ادد املبادأ التاوجيهي 
تمل أن تنفبق فتة ا الث، عشر املتعاقدة إلبداء االعتاض، ولكن   

. وهاذا ميكان 13-6-2 املبادأ التاوجيهي شهراً املنصوه عليهاا يف
ااااااا ي ابلقبااااااول اجلماااااااع توضاااااايحه. وعااااااالوة علااااااى ذلااااااك، فااااااإن   

ادأ التاوجيهي  ار اجلاائزة نوجاب املبااا ، ينبغاي 3-3-3للتحفظات غياا
 .1-4-3املبدأ التوجيهي أن ي سما به يف إطار 

إن الفرضااااااااية الاااااااايت تشااااااااكل األساااااااااس املنفقااااااااي للمباااااااادأ  -2
ة يف تعليقاااااات اللجناااااة مشاااااكوك فيهاااااا الاااااوارد 3-3-3التاااااوجيهي 

كااان أن غاااري اجلااائز مي وفأيضاااً، أال وهاااي أن القبااول الضااامين للااتح
يشاااااكل اتفاقااااااً الحقااااااً باااااني األطاااااراف يعااااادل املعاهااااادة األصااااالية. 

ذا كااان ماان املمكاان أن ينشااأ بااني األطااراف وتتساااءل أسااتاليا عمااا إ
شيء.  فعل أي املتعاقدة اتفاق الحق نجرد التزام الصمل أو عدم

وعالوة على ذلك، ليس من املرجا مفلقااً إعماال املبادأ التاوجيهي 
ارسااة، نظااراً ألنااه ماان غااري املاارجا أن تفلااب يف واقااع املم 3-3-3

ألخااااارى علمااااااً الدولاااااة مااااان الودياااااع أن  ااااايط األطاااااراف املتعاقااااادة ا
ابلتحفو مث ال تعتض عليه. وسيكون مان املستصاوب تقادمي مزياد 

 م.األحكا من اإليضاه هلذه

وبشااااأن التفاعاااال بااااني هااااذين احلكمااااني املتعلقااااني بقبااااول  -3
املتعلاااق ابلنتاااائج املتتباااة  5-4ع ائزة وباااني الفااار التحفظاااات غاااري اجلااا 

ليااق علااى حتفااو غااري صااحيا، فهااو باادوره أقاال وضااوحاً. ويشااري التع
أنشااأ نظاماااً موضااوعياً  5-4علااى املباااد  التوجيهيااة إىل أن الفاارع 

توقاااااف علاااااى ردود فعااااال الااااادول فو ال يلتقيااااايم عااااادم صاااااحة الاااااتح
 3-3-3يهي األخااارى. ويبااادو أن هاااذا ال يتساااق ماااع املبااادأ التاااوج

 زائداً عن احلاجة. 1-4-3املبدأ التوجيهي  و عل

 السلفادور

فيما يتعلاق ابملبادأ التاوجيهي  انظر املالحظات املدىل هبا أعاله 
3-3-2. 

 سويسرا 

ااان مااان إ 3-3-3يتااايا املبااادأ التاااوجيهي  -1 جاااازة إجاااراًء ميك 
كان أن  م هباا هاذا حتفو غري جائز. وسويسرا تدرك املنافع اليت مي

ولكن، ي فره يف هذا الصدد ساؤال أساساي هاو كماا يلاي: ملقته. ا
ن اتفاقيااة فيينااا ماا  19أال يتعااارض هااذا الاانص مااع مقتضاايات املااادة 

اليت تنفلق من مبدأ عدم جواز صوغ حتفو غري جائز   1969لعام  
]...[“(؟ وأال ينفوي اقتاه   ما مل  حتفظاً تضع  أن    ]...[للدولة  )”

خفاار تشااجيع إيااداع التحفظااات غااري إجااراء ماان هااذا القبياال علااى 
ظااااات الااااايت تتنااااا  ماااااع موضااااوع املعاهااااادة اجلااااائزة، نااااا فيهاااااا التحف

 ندلول الفقرة الفرعية )ج( من تلك املادة؟والغرض منها 
 ياز  وزايدة على ذلك، فإن اإلجاراء املقاته مان شاأنه أن -2

مان  20مان املاادة  5جائز نجرد قباول ضامين. والفقارة  حتفظاً غري
مل يثاار  اقياة فيينااا الاايت تاانص علاى أن التحفظااات تعتاارب مقبولااة إذااتف

هذا السكوت إجازة  أي اعتاض عليها ال تنص على أنه ينشأ عن
التحفظات غري اجلائزة. فهل ميكان أن يفباق علاى التحفظاات غاري 

خياااص التحفظاااات املتاااأخرة  الاااذي اعتماااد فيماااا اجلاااائزة نفاااس احلااال
ملباااادأ التااااوجيهي؟ ويف حاااااالت والااااذي اقتبساااال منااااه اللجنااااة هااااذا ا

 “ سااااااوى مشااااااكل  خاااااار إبااااااداء التحفظااااااات املتااااااأخرة، ال ”يعااااااا
لألطاراف. ولكان هال ميكان إجاازة حتفاو التحفو ابلقبول الضامين 

متأخر يتسم عالوة على ذلك بعدم اجلاواز حبكام عامال ماادي عان 
 ضمنياً؟يق قبوله قبواًل طر 
أخاااارى. إن املباااادأ التااااوجيهي هااااذا يفااااره مسااااألة جوهريااااة  -3

تحفظااااااات علااااااى فاااااااإلجراء املقااااااته يسااااااما، ماااااان خااااااالل آليااااااة ال
دايً، على النحو املعتف املعاهدات، بتغيري املعاهدة نفسها تغيرياً ما

. وتتساااااءل سويساااارا عاااان ماااادى مالءمااااة إحااااداع (1)بااااه يف التعليااااق
نفبااق عليهااا كافااة، وذلااك داخاال عااديل املعاهاادات يإجااراء جديااد لت

صاااًل ابلتعقااد. ألاايس ماان األفضاال، نظااام التحفظااات الااذي يتساام أ
يااااااة علااااااى اخلصااااااوه، أن يفاااااارض علااااااى ألغااااااراض السااااااالمة القانون

تعديل معاهدة ما أن تسلك املسلك املنصوه األطراف الراغبة يف  
 عليه يف األحكام اخلتامية للمعاهدة نفسها؟

لتقادمي االعاتاض أسائلة كثارية، ب أجال ، يفره غياوأخرياً  -4
يااااع علااااى املعاهاااادة يف وضااااع ابلاااا  وماااان شااااأن ذلااااك أن يضااااع الود

ة أعباء الوديع مان جاراء اإلجاراء املقاته، الصعوبة. فإضافة إىل زايد
 ومعه مجيع األطراف، بسبب ذلك ملادة طويلاة أو إىل  لوديع، سيظل ا 

 أم ال. ن التحفو قد أجيزما ال هناية يف انتظار معرفة ما إذا كا

__________ 
( مااااااااان التعلياااااااااق  11( و) 8انظااااااااار، علاااااااااى سااااااااابيل املثاااااااااال، الفقااااااااارتني )  (1)
 .( 2-الفرع جيم ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفصل الرابع،  2010 حولية ) 
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بعااا املسااائل وسويساارا تاارى ابلتااايل أنااه ال ياازال رنااا اااة  -5
مبدأ إجازة التحفظات غاري اجلاائزة اليت يتعني إيضاحها قبل ترسي  
ان قبااواًل مجاعياااً ورغاام مهااارة الصاانعة ابلقبااول الضاامين، حااىت ولااو كاا 
ر . و ااب علااى أقاال تقاادي3-3-3الاايت يتساام هبااا املباادأ التااوجيهي 

 ياب أجل لالعتاض.معاجلة مشكلة غ
 فرنسا 

 . 1-4-3بشأن املبدأ التوجيهي  ه  أدان انظر املالحظات املقدمة   
 اململكة املتحدة

اجلاائز  يوفر هذا املبدأ التاوجيهي إمكانياة العتباار الاتحفو غاري 
إذا مل تعاااااتض علياااااه أي دولاااااة متعاقااااادة. وال تعتقاااااد  جاااااائزاً  حتفظااااااً 

 يزياااليف الواقاااع أن  االعتاضاااات ميكااان اململكاااة املتحااادة أن غيااااب
يااااذكر أن غياااااب  ليااااقتعالالحااااو أن تبفااااالن حتفااااو غااااري جااااائز، و 

االعااااتاض ال مينااااع علااااى أي حااااال اهليئااااة املكلفااااة برصااااد املعاهاااادة 
فو. ولااذا يباادو أن ماان تقياايم جااواز الااتح حمكمااة العاادل الدوليااة أو

يناة، أقصى ماا ميكان أن يفعلاه املبادأ التاوجيهي هاذا هاو أن يضاع قر 
أي طاااارف متعاقااااد  ملمارسااااة، مفادهااااا أنااااه إذا مل يباااادابفيمااااا يتعلااااق 

علاااى حتفاااو غاااري جاااائز، فاااإن الفااارف املاااتحفو ينبغاااي أن  ضااااً اعتا
ال توافق اململكاة يف املعاهدة مع االستفادة من حتفظه. و  يعترب طرفاً 

ماع  أيضااً  دو هاذا املبادأ التاوجيهي متعارضااً املتحدة على ذلاك. ويبا 
ؤكاااااد أن قباااااول دولاااااة متعاقااااادة الاااااذي ي 2-3-3يهي املبااااادأ التاااااوج

الاابفالن عاان ذلااك  يزياالجااائز ال منظمااة متعاقاادة لااتحفو غااري  أو
التعلياق مع االقاتاه الاوارد يف  التحفو. وهو ال يبدو كذلك متوافقاً 

الاااذي مفااااده أن مهلاااة االثااااين و  (1)1-5-4أ التاااوجيهي بااادامل علاااى
ن ماا  5هاا يف الفقارة ضااات، املنصاوه عليإلباداء االعتا عشار شاهراً 

ظااات غااري ماان اتفاقيااة فيينااا، ال تفبااق فيمااا خيااص التحف 20املااادة 
من الضروري أن يكون اة  ه ناململكة املتحدة عتقد تالصحيحة. و 

التوجيهية فيما خيص التعامل مع  قدر أكرب من االتساق يف املباد 
 يحة.بفالن التحفظات غري الصح

__________ 
الفصااال الراباااع، الفااارع ان )اجلااازء الثااان(، لاااد الثااا ، اجمل2010 حوليااة (1)
 .التعليق( من 12، الفقرة )2-جيم

 النمسا

ال يااازال لااادى النمساااا شاااواغل كبااارية إزاء املبااادأ التاااوجيهي  -1
جلماااعي لااتحفو غااري جااائز. فيباادو املتعلااق  ثاار القبااول ا 3-3-3

حتظرهاااا  أن هاااذا املبااادأ التاااوجيهي يااادعو الااادول إىل إباااداء حتفظاااات
هاادة مااا، إذ ميكنهااا أن تباادي الااتحفو مث تنتظاار رد فعاال الاادول معا

لة عدم اعتاض الدول األخرى ملقصود فعاًل، يف حااألخرى. فهل ا
بغااي أن أو التزامهااا الصاامل، هااو أن يعتاارب الااتحفو جااائزاً؟ وهاال ين

يكاااون للااادول املتعاقااادة سااالفة إبفاااال موضاااوع املعاهااادة وغرضاااها، 
عريااف موضاوعي ملوضااوع املعاهاادة ولااة إ ااد تبصارف النظاار عان حما

 . 1969ة فيينا لعام وغرضها؟ إن هذا يتنا  ابلتأكيد مع اتفاقي

ومااان املؤكاااد أن الساااؤال املتعلاااق بتقيااايم أثااار التااازام الصااامل   -2
يااادل علاااى أن    (1)يضااااً. ويبااادو أن التعلياااق يااازال مااان دون إجاباااة أ  ال 

اج  الصاااامل ال ميكاااان مساااااواته بقبااااول الااااتحفو. و م هااااذا االسااااتنت 
الذي ال ميكان نوجباه تصاحيا    2-3-3متوافقاً مع املبدأ التوجيهي 

لكن ال يزال اة شك يف ما إذا كان ميكان  بقبول انفرادي. و ن بفال ال 
للاادول األطااراف    حقااً احلاادي  عاان شاايء ماان قبياال املوقااف اجلماااعي 

يف املعاهااادات املتعاااددة األطاااراف العاماااة، وال سااايما ابلنظااار إىل عااادم  
ب فيه أن ينشأ هاذا املوقاف اجلمااعي وإىل أن الادول  ديد موعد   حت 

فااااااأي الاااااادول، إذن،  قياااااال اختاااااااذ مواقفهااااااا.  األعضاااااااء تتباااااااين يف موا 
 ستحسم األمر ليكون هناك ما يسمى موافقة صامتة؟ 

 غامضااً، إذ مل ي ش ار   فإن عنصر الوقل يظال عالوة على ذلك،   -3
الاارغم . وعلااى 13-6-2إىل موعااد زمااين حماادد يف املباادأ التااوجيهي 

ة عمااداً، فااإن ماان أن التعليااق يوضااا أن الفااتة الزمنيااة تظاال مفتوحاا 
تساتوجب حتديادها. فعلاى سابيل املثاال،  ذلاكشاكل العملية ماع امل

ر سنوات مان ماذا  دع لو انضمل دولة ما إىل معاهدة بعد عش
اتري  دخوهلا حيز النفاذ، واعتضل هذه الدولة، بعد إبالغها مان 

فو غري جائز، علاى هاذا الاتحفو بوصافها ديع بوجود حتجانب الو 
إال بعااد رب الااتحفو غااري جااائز الدولااة العضااو الوحياادة؟ فهاال ال يعتاا 

هااااذا االعااااتاض؟ يباااادو أن صااااياغة املباااااد  التوجيهيااااة تسااااوغ هااااذا 
هااذا مشااكلة أخاارى: هاال يصاابا الااتحفو ابطاااًل  االسااتنتاج. ويثااري

 والغياً  ثر فوري أم  ثر رجعي؟

يهي يناقا املبدأين أن هذا املبدأ التوجوبوجه أعم، يبدو  -4
و غااااااااري بفااااااااالن الااااااااتحف، ألن 3-5-4 و 1-5-4التااااااااوجيهيني 

الصحيا، وفقاً هلذين املبدأين التوجيهيني، ال يتوقف على اعاتاض 
ة متعاقاادة أو قبوهلااا. وتاارى النمسااا، وبصاافة دولااة متعاقاادة أو منظماا 

وغرضها،  يتعلق ابلتحفظات املناقضة ملوضوع املعاهدة خاصة فيما
ال يعكااس القواعااد الثابتااة  أن القبااول اجلماااعي عاان طريااق الصاامل

 لدولية.القات التعاهدية اللع
__________ 

فااارع ، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثااان(، الفصااال الراباااع، ال2010 حوليااة (1)
 ( من التعليق.5، الفقرة )2-جيم

 نيوزيلندا

نيوزيلناادا . ف3-3-3لنيوزيلناادا شاااغل بشااأن املباادأ التااوجيهي  
جملااارد أناااه  ميكااان أن يصااابا جاااائزاً  صاااحياغاااري  تعتقاااد أن حتفظااااً  ال
 .أي دولة أو منظمة دولية متعاقدة اعتاضاً ل عليه تسج   مل
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 الوالايت املتحدة 

علااااى أن الااااتحفو غااااري  3-3-3ياااانص املباااادأ التااااوجيهي  -1
ائز )احملظاااااور نوجاااااب املعاهااااادة أو الاااااذي يتناااااا  ماااااع موضاااااوع اجلااااا 

 “ إن مل يعاتض علياه أي طارف جاائزاً ]...[  عترب  ”ي  ها(  املعاهدة وغرض 
ة بعدم صحته بناًء على طلب قد أبلغه صراح  بعد أن يكون الوديع

أحااااد األطااااراف. والفكاااارة وراء هااااذا املباااادأ التااااوجيهي، كمااااا أوضااااا 
تعلياااق، هاااي أن هاااذا القباااول الضااامين للاااتحفو ميكااان أن يشاااك ل ال

هااادة األصااالية ويتااايا إباااداء املعا اتفاقااااً الحقااااً باااني األطاااراف يعاااد ل
 التحفو املعين.

ابلنهج املتبع يف يه فيما يتعلق واة نقفتان جديراتن ابلتنو  -2
املباااادأ التااااوجيهي. أواًل، إن اجلاااادوى العمليااااة هلااااذا املباااادأ التااااوجيهي 

ك فيها. وال يظهر أن هناك حاالت تفلب فيها دولة أخرى مشكو 
و الدولااااة املتحفظاااة غااااري حتف ااا  مااان الودياااع أن يوجااااه االنتبااااه إىل أن

األطااراف صااحيا دون أن تعااتض عليااه. ويستشااهد التعليااق بقبااول 
عصاابة األماام ابإلمجاااع حتفااو احلياااد الااذي أبدتااه سويسااارا  يف عهااد

، ابعتباره من (1)ظات يف العهدعلى الرغم من احلظر املتعلق ابلتحف
 ممارسات الدول. غري أن التعليق ال يشري إىل أن هاذا القباول قاد د

 .3-3-3وفقاً للفريقة املتوخاة يف املبدأ التوجيهي 
ن التفاق الحق أن ي عقد بني أمية، فإن كا  اثنياً، واألكثر -3

األطااراف عاان طريااق القبااول الضاامين للااتحفو غااري الصااحيا لكااي 
رب“ التحفو جائزاً، فيبدو كأن هذا ينبغي أن يكاون صاحيحاً ”ي عت

بتعماايم إشااعار اثن بناااء  قااد قااامبصاارف النظاار عمااا إذا كااان الوديااع 
حيا. علااااى طلااااب دولااااة متعاقاااادة يشااااري إىل أن الااااتحفو غااااري صاااا 

خاارى، يباادو أن املنفااق وراء هااذا املباادأ التااوجيهي يقااود إىل وبعباارة أ
صاحيا ع م  ام ومل يعاتض علياه أي نتيجة مفادها أن أي حتف و غري 

“. جااااائزاً ]...[ ”يعتاااارب “ وماااان مث ”مقبااااول مجاعياااااً طاااارف، فهااااو 
إن تعلياق اللجناة ال يادعم التميياز الاذي تادعو علاى ذلاك، فا عالوة 

فا التعلياااااق احلجاااااة القائلاااااة  ن التوجيهياااااة. ويااااار إلياااااه يف مبادئهاااااا 
أي الااتحفو غااري الصااحيا ميكاان اعتباااره جااائزاً إن مل يعااتض عليااه 

طاارف ماان األطااراف عقااب إشااعار أويل ماان جانااب الوديااع، وذلااك 
لصاااااامل، يف املاااااارة األوىل، تاااااازام ا( إن ال1اسااااااتناداً إىل مااااااا يلااااااي: )

( إن 2و؛ و)يعاااين أن الدولاااة تتخاااذ موقفاااااً بشاااأن جاااواز الااااتحف ال
. وماااع (2)ات الرصاااد ال تااازال قاااادرة علاااى تقيااايم جاااواز الاااتحفوهيئااا 

رب“ الاااتحفو غاااري الصاااحيا ذلاااك، ففاااي تساااوي  إمكانياااة أن ”ي عتااا 
صااادور إشاااعار اثن مااان جاناااب الودياااع، يشاااري  نفساااه جاااائزاً عقاااب

امااال نفساااها كعوامااال مؤي  ااادة. وهاااو يساااتند إىل عااادم التعلياااق إىل العو 
اثن ابعتبااار ذلاك دلااياًل علاى قبااول وجاود اعتاضاات عقااب إشاعار 

__________ 
، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثااان(، الفصااال الراباااع، الفااارع 2010 حوليااة ( 1) 

 . ( من التعليق6، الفقرة )2-جيم
 .من التعليق  ( 5قرة ) سه، الف املرجع نف  (2)

ك، يوضاااا التعلياااق الحقااااً أن ذلااا الاااتحفو ابإلمجااااع. عاااالوة علاااى 
“ جاائزة عتارب”ت   3-3-3يت يعاجلهاا املبادأ التاوجيهي التحفظات الا 

عاااال جااااائزة، وماااان أسااااباب ذلااااك أن رمكااااان ه يئااااات الرصااااد ومل جت 
. وابختصاااار، إن  املختصاااة أن تقاااي م هاااذا الاااتحفو يف وقااال الحاااق

 3-3-3حااادع عنهاااا املبااادأ التاااوجيهي ل التحفظاااات الااايت يتكانااا 
حيااا  جاااائزة مااان  غاااريفظاااات جاااائزة وهاااي ال تااازال ت عتااارب فقاااط حت

فيباادو أن هااذا األساااس املنفقااي ينبغااي أن ينفبااق علااى أي  أ،املبااد
لاااك التحفظااات الااايت ختضاااع مشاااكوك يف صااحته، ال علاااى ت حتفااو

 .(3)شعار اثن من جانب الوديع فقطإل
الااايت أديل هبااااا أدانه فيماااا يتعلااااق  املالحظااااات انظااار أيضااااً  -4

 .1-4-3ابملبدأ التوجيهي 
__________ 

ر أيضااااً. فاااإن كانااال النظرياااة لة ذات صااالة ابألمااا يثاااري التعلياااق مساااأ (3)
طراف قد اتفقل، علاى األقال القانونية اليت يستند إليها هذا املقته هي أن األ
ة، فليس واضحاً ملاذا يساتمر ضمنياً، على تعديل الحق يعدل املعاهدة األصلي

وبااادالً عااان ذلاااك، فاااإن تعاااديل  باادأ.حيااا  املغاااري جاااائز مااان وناااه الااتحفو يف ك
يااود األصاالية املفروضااة علااى إبااداء ة وقبااول الااتحفو ضاامنياً  عااالن القاملعاهااد

 جتعل التحفو غري جائز، قيوداً مستبعدة.هذا التحفو، أي القيود اليت 

 ( فظول التح جواز قب)  1-4-3املبدأ التوجيهي  
 أستاليا

فيماااااا يتعلاااااق ابملبااااادأ انظااااار املالحظاااااات الااااايت أديل هباااااا أعااااااله  
 .3-3-3التوجيهي 

 أملانيا

انظاااااار املالحظااااااات الاااااايت أديل هبااااااا أدانه فيمااااااا يتعلااااااق ابملباااااادأ  
 .1-5-4التوجيهي 

 فرنسا 

إىل املباااااادأ التااااااوجيهي هااااااذا. ا بعااااااني الشااااااك تنظاااااار فرنساااااا  -1
قبااول أن أن ي عتاارب  مكاان أحياااانً فالصاايغة املعتماادة تااوحي  ن ماان امل

 غاااري أنحاااد ذاتاااه ”غاااري جاااائز“،  الاااتحفو ”غاااري اجلاااائز“ هاااو يف
األحااااوال. فااااإذا كااااان الااااتحفو لضاااارورة يف مجيااااع ذلااااك ال يسااااري اب

“ يف ”غااري جااائز أفااال  ااب أن يكااون قبولااه أيضاااً  ،”غااري جااائز“
ضااامن اإلطاااار املنفقاااي املوضاااوعي احملاااا ملفهاااوم  ،األحاااوالمجياااع 

 ناااه ماااا زال يثاااري يف فرنساااا ذك ر تااا املعتماااد هناااا، والاااذي  ”اجلاااواز“
ي فاااره السااااؤال يف منتهاااى اجلديااااة؟ ويف احلقيقاااة، ال  شاااكوكاً  اهااا نظر 

ي فاااره ابألحااارى علاااى صاااعيد اآلاثر الااايت  علاااى هاااذا الصاااعيد، وإمناااا
قباااول ينتجهاااا. ومااان الصاااعب فهااام السااابب  ااادر االعاااتاف  ن ال

للقبول الصريا لتحفو غري  الذي يربر  كيد الفابع ”غري اجلائز“
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الااذي مينااع ماان  كيااد أن القبااول هبااذا االفااتاض، مااا  جااائز. فعمااالً 
”غاااري جاااائز“؟ ولكااان  ”غاااري جاااائز“ هاااو أيضااااً الضااامين لاااتحفو 

مااان يف أن هاااذا الناااوع يف حقيقاااة األمااار الصاااعوبة األساساااية تكمااان 
)سااواء   از“ قبااول الااتحفو املساامى ”غااري جااائز“ كياد ”عاادم جااو 

مااااع اإلمكانيااااة  مباشااااراً  أم ال( يتعااااارض تعارضااااً  اً ر صاااا  كاااان قبااااوالً 
قد يعتربه   ن تقبل حتفظاً ألللدول، ولو بشكل مجاعي فقط،    املتاحة

 البعا غري جائز.
 3-3-3وفيماااا خياااص العالقاااة باااني املبااادأين التاااوجيهيني  -2
 1-4-3خذ يف احلسبان يف املبدأ التوجيهي  تغرب أال تؤ ، ي س 1-4-3و 

علااى ذلااك، فااإن  وبناااءً عي لااتحفو غااري جااائز. نتااائج القبااول اجلمااا
فو ”غاااري جاااائز“ ميكااان أن يكاااون حباااد ذاتاااه القباااول الفاااردي لاااتح

 ائز“، ولكااااان ذلاااااك يتوقااااف علاااااى كاااااون القباااااول صااااار اً ”غااااري جااااا 
ائز“ ميكاان ، وعلاى نفاس املناوال، فااإن الاتحفو ”غاري اجلا ضامنياً  أو

“ إذا قبلااااال بااااااذلك الااااادول مجيعهااااااا. ويف هااااااذا أن ”ي عتااااارب جااااااائزاً 
بع غااري اجلااائز صاادد، يصااعب فهاام الساابب الااذي يااربر  كيااد الفاااال
ثاااال هااااذا قبااااول الصااااريا لااااتحفو ”غااااري جااااائز“. أال يتعااااارض ملل

مااع اإلمكانيااة املتاحااة للاادول، ولااو بشااكل  مباشااراً  التأكيااد تعارضاااً 
يقاااال إنااااه ”غااااري جااااائز“؟ وهااااذه  فظاااااً ن تقباااال حتألمجااااعي فقااااط، 

ماااع املنفاااق  مباشاااراً  تعارضااااً  اإلمكانياااة املاااذكورة، أال تتعاااارض أيضااااً 
ذك ر تااا لاااذي اعتماااد هناااا، والاااذي املوضاااوعي احملاااا ملفهاااوم اجلاااواز ا

 ؟هاالشكوك يف نظر زال يثري  نه ال يفرنسا 
 الوالايت املتحدة 

ن ضااااام 3-3-3ابلقااااادر الاااااذي يبقاااااى فياااااه املبااااادأ التاااااوجيهي  
ن عالقتاااااه ابملبااااادأ املبااااااد  التوجيهياااااة، تعتقاااااد الاااااوالايت املتحااااادة أ

د مااان التوضااايا. وعلاااى حناااو قاااد تساااتحق املزيااا  1-4-3هي التاااوجي
  ن 3-3-3جااارت مناقشاااته أعااااله، يساااما املبااادأ التاااوجيهي  ماااا
يعتض أي طارف جائزًة التحفظات غري الصحيحة عندما ال عترب ت  

الوديااع. وياانص املباادأ  علااى الااتحفو عقااب صاادور إشااعار اثن ماان
غاااري  أن القباااول الصاااريا لاااتحفو بااادوره علاااى 1-4-3التاااوجيهي 

ري جائز. وال يوضاا التعلياق ماا إذا كاان ميكان جائز هو حبد ذاته غ
املشاااااروعة علاااااى التقيااااايم أن يكاااااون للقباااااول الصاااااريا بعاااااا اآلاثر 

وبقادر مااا يكل اف بتقيايم جاواز الااتحفو . (1)الالحاق جلاواز الاتحفو
فتص، يبدو أن مثل هذه املمارساة مان جاناب الادول طرف  اثل  

. وتااود الااوالايت ي أن تؤخااذ بعااني االعتبااارإزاء الااتحفو املعااين ينبغاا 
د املتحاادة أيضاااً أن تفهاام بشااكل أفضاال النظريااة القانونيااة الاايت يسااتن

جمااادداً أن القباااول . فاااالتعليق يؤكاااد 1-4-3إليهاااا املبااادأ التاااوجيهي 
باني األطاراف علاى تعاديل املعاهادة، الضمين اجلماعي ينشج اتفاقاً 

ال يااز أيضااً لفاارفني أن يعااد( مان اتفاقيااة فييناا جت1)41ولكان املااادة 
__________ 
، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثااان(، الفصااال الراباااع، الفااارع 2010 حوليااة (1)
 .1-4-3التوجيهي ، التعليق على املبدأ 2-جيم

بينهماااا. ويف حاااني أن اللجناااة قاااد تعتقاااد أن القباااول  املعاهااادة فيماااا
، فسايكون مان 41و غري جائز ال يلي شروط املاادة الصريا لتحف  

 املفيد فهم حتليل اللجنة يف هذا الصدد.
 ( جواز االعرتاض على حتفظ)  2-4-3ي  التوجيهاملبدأ 

 فرنسا 

اضااات ساابب حاساام إلخضاااع االعت ال يوجااد يف نظاار فرنسااا  
، تتمركااز الصااعوابت احلقيقياااة . فهنااا أيضاااً جوازهاااإىل شااروط تقاارر 

حفظااااات واالعتاضااااات. وصااااحيا أن االعتاضااااات حااااول آاثر الت
هناا إدعى ”ذات األثار املتوساط“ تثاري مشااكل خاصاة حيا  اليت ت

ال  ادف فقااط إىل اسااتبعاد اآلاثر الايت تسااعى الدولااة املتحفظااة إىل 
إىل تعااااديل آاثر أحكااااام أخاااارى ماااان  يقهااااا، وإمنااااا تسااااعى أيضاااااً حتق

ر تساااااهلل اثااا أحكاااام املعاهااادة. ويف هااااذا الصااادد، مااان احملتماااال أن ي
عاهااادة والغااارض منهاااا. بشاااأن مااادى توافاااق التعاااديل ماااع موضاااوع امل

 تاج إىل إقرار. فهي  اجملال يبدو أمراً  ولكن حتليل املمارسة يف هذا
ل أحكااام املعاهادة الااذي تساعى إليااه تشاري، يف الواقااع، إىل أن تعادي

 وثيقااااااً  ارتباطااااااً  قاااااى يف أغلاااااب األحياااااان مرتبفااااااً الدولاااااة املعتضاااااة يب
ابالعتاضاااات يت يتناوهلاااا الاااتحفو. فاملمارساااة املتعلقاااة كاااام الااا ابألح

. وماان املمكاان اه جااداً ذات األثاار املتوسااط تفااورت يف سااياق خاا 
ه الدولاة تصور فرضيات أخرى يكون فيها التعديل الذي تساعى إليا 

عااان األحكاااام الااايت يتناوهلاااا الاااتحفو.  يبتعاااد كثااارياً  املعتضاااة تعاااديالً 
فظااة مضاافرة إىل أن تاارد وأن تعااارض وحينئااذ، سااتكون الدولااة املتح

ض الااذي صاادر جتاههااا، وال ساايما إذا كاناال تعتقااد باادورها االعااتا
باااااادأ ه يتعااااااارض مااااااع موضااااااوع املعاهاااااادة وغرضااااااها. ورغاااااام أن املأناااااا 

يت  اادر االعااتاف تفيع حاال مسااألة اآلاثر الاا التااوجيهي هااذا ال يساا 
 جااين هبااا ملثاال هااذه االعتاضااات، فااإن فرنسااا تاارى أنااه ال ميكاان إال

بوسااااع الدولااااة فوائاااد ماااان التشاااديد علااااى أناااه ال ينبغااااي أن يكاااون ال
 سعل من خالله إىلو فو حتقيق مكسب من اعتاض أبدته إزاء حت

أخااارى    كاماااً أن تعاادل، خاااارج املهلااة احملاااددة لصااوغ التحفظاااات، أح 
 ال متال   من املعاهدة ال عالقة هلاا ابألحكاام الايت تناوهلاا الاتحفو، أو 

 إليها بصالت كافية.
 ( التفسريي جواز اإلعالن )  5-3التوجيهي   بدأ امل

 فرنسا 
 ألبعاااد مااانالاااذهاب  تااارى فرنساااا أن مااان غاااري املمكااان إطالقااااً  

 التأكيااد الااذي مفاااده أنااه  ااوز للدولااة ”أن تصااوغ إعااالانً تفسااريايً 
مل يكن اإلعالن التفسريي حمظوراً نوجب املعاهدة“. فمن جهة  ما

مااااة للقااااانون القواعااااد العا مااااا تشااااتمل عليااااهأوىل، تثااااري اإلشااااارة إىل 
حاااااول نفااااااق هاااااذا املفهاااااوم ألن  قواعاااااد آمااااارة تسااااااهلالً مااااان الااااادويل 

جهاااة  مل يعااار ف، ماااا زال حباجاااة إىل حتدياااد. ومااان مضااامونه، الاااذي
ل، يف إطااار مصاافلا حماادد هااو وغ اا يأن اثنيااة، ال يباادو ماان املمكاان 
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اجلااااواز، يف التعمااااق يف دراسااااة مسااااألة اإلعااااالانت التفسااااريية وردود 
ياااذ وإعماااال االلتزاماااات ليهاااا. فهاااذا أمااار تربفاااه نرحلاااة تنفالفعااال ع
ليهاااااا ذلاااااك يف ماااااع كااااال اخلصاااااائص الااااايت ينفاااااوي ع - التعاهدياااااة

ي صالت أوثق بكثري مما يربفه بعنصر موضوع -  ةالعالقات الدولي
  كم نشوء وصوغ هذه االلتزامات.

شروط جواز اإلعالن التفسريي  ) 2-5-3]املبدأ التوجيهي 
جواز   اختصاص تقييم)  3-5-3لتوجيهي  دأ ا املب و  ( املشروط

 (1) ([اإلعالن التفسريي املشروط

 الربتغال

لعاااادم وضااااوه الفااااابع القااااانون املاااارء ماااادركاً  ينبغااااي أن يكااااون 
، مما قد يضفي حالة من عدم اليقني لنعالانت التفسريية املشروطة

ااا علاااى التحليااال، ومااان مث ي “ الاااذي ينبغاااي ”احلاااوار التحفظااايضااار با
حتباااذ إجاااراء املزياااد مااان لربتغاااال لياااه بعناياااة. لاااذلك، فاااإن ااحملافظاااة ع

ل ترسي  الفابع القانون التحليل هلذه املسألة بصورة شاملة من أج
لقانونيااة اآلاثر ا عاان حتديااد لنعااالانت التفسااريية املشااروطة، فضااالً 

واإلجاااراءات املرتبفاااة هباااا، والبااال بشاااأن الفاااره املتاحاااة لتناوهلاااا يف 
لجناة ال يازال اطل الربتغال علماً  ن تقريار الهذا السياق. وقد أح

ى اإلعالانت )ردود الفعل عل 10-9-2يشري إىل املبدأ التوجيهي 
 التفسريية املشروطة( بني قوسني.

 فرنسا 

 . 5-4-2بشأن املبدأ التوجيهي    أعاله   قدمة انظر املالحظات امل  

 الوالايت املتحدة

نعاملاااااة يتصااااال أحاااااد شاااااواغل الاااااوالايت املتحااااادة اجلوهرياااااة  
التفسااااااريية، وبصاااااافة خاصااااااة اإلعااااااالانت التفسااااااريية اإلعااااااالانت 

 ت التفساااريية بصااافة عاماااة، الاملشاااروطة. وفيماااا يتعلاااق ابإلعاااالان
ًا ملااا اقاات ه، ألهنااا تؤيااد الااوالايت املتحاادة إقامااة هيكاال جامااد وفقاا 

ماااان املاااارجا أن يااااؤدي ذلااااك إىل تقااااويا املرونااااة الاااايت  تعتقااااد أن
وة علااى ذلااك، ت. عااالهااذه اإلعااالان الاادول حالياااً  تسااتخدم هبااا
 ابإلعاالانت التفسااريية املشاروطة، الايت كانال ابلفعاال وفيماا يتعلاق

طويل، فقد الحظل الوالايت املتحدة أن املبدأين  موضوعاً حلوار
يتنااااااوالن هاااااذه املساااااألة ردراج  3-5-3و 2-5-3ني التاااااوجيهي
ام عااااالانت التفسااااريية املشااااروطة برمتهااااا يف إطااااار النظاااا مسااااألة اإل

تاااازال لاااادى الااااوالايت املتحاااادة شااااواغل  ات. والالقاااانون للتحفظاااا 
__________ 
وضاااعل اللجناااة املبااااد  التوجيهياااة املتعلقاااة ابإلعاااالانت التفساااريية  ( 1) 

ا كااان ن مااا إذاملشااروطة بااني أقااواس معقوفااة إىل أن تتوصاال إىل قاارار هنااائي بشااأ
 . لنظام القانون هلذه اإلعالانت يقتفي خفى النظام القانون للتحفظات كلياً ا

مضاامون اإلعااالن التفسااريي  خفاارية إزاء هااذه املعاجلااة. فااإن كااان
فيماااا يتعلاااق  اهااادةللمعاملشاااروط يرماااي إىل تعاااديل اآلاثر القانونياااة 

بصاااحب اإلعااالن، فهااو حتف ااو يف هااذه احلالااة. وإذا كااان حمتااوى 
 م ماااا، فاااالرد توضااايا ملعااا، حكااا اإلعاااالن التفساااريي املشاااروط جمااا 

إذا كااااااان  ميكاااااان، إذن، أن يكااااااون حتفظااااااًا، بصاااااارف النظاااااار عمااااااا
ال توافاااق علاااى الااارأي القائااال  . والاااوالايت املتحااادةمشاااروطًا أم ال

تتااااوافر فيااااه، علااااى حنااااو آخاااار،  الااااذي ال اإلعااااالن التفسااااريي،  ن
املقومات الالزمة ألن يكون حتفظًا، ميكن أن يعترب حتفظاً جملرد أن 

ن جعلااال قبوهلاااا االلتااازام  ابملعاهااادة مرهاااوانً اجلهاااة صااااحبة اإلعاااال
عاااااالانت التفساااااريية املشاااااروطة ابلتفساااااري املقاااااته. إن إخضااااااع اإل

يف  فظاااااتإلطاااار التحفظاااات، بصااارف النظاااار عماااا إذا كانااال حت
أم ال، ليس أمراً مالئمًا، وميكن أن يفضي إىل معاملاة  واقع األمر

ة لتقاااادمي قبيااال احلااادود الزمنيااا تقييدياااة بشاااكل مفااارط ملساااائل مااان 
اإلعاااالانت، والشاااروط املتعلقاااة ابلشاااكل، وردود الفعااال الالحقااااة 

 هبذه اإلعالانت. املتصلة

جواز ردود الفعل  )  6-3املبدأ التوجيهي  
 ( التفسريية  اإلعالانت على

 الربتغال

كماااااا ذكااااارت الربتغاااااال ساااااابقاً يف تعليقا اااااا علاااااى املبااااادأ  -1
ي(، فهااي تاارى لااى اإلعااالن التفسااري )املوافقااة ع 1-9-2التااوجيهي 
ة قيد “ حتمل مع، قانونياً حمدداً ال يتسق واملسألوافقةامل”أن كلمة 

ي  ن اإلعاااااااالن النظااااااار. بااااااال ميكااااااان أن يكاااااااون مضااااااالاًل، إذ ياااااااوح
القانونيااة احملليااة املتعلقااة  يتعااني أن يلااي نفااس الشااروط التفساريي قااد

 بصوغ التحفظات.

علااى  ري أوضااا يف التعليااقوسااتحب الربتغاااال ردراج تفساا  -2
 بشأن استخدام هذه الكلمة. 1-9-2املبدأ التوجيهي 

 فرنسا 

لى إعالن تفسريي ابلنسبة لدولة ائج املتتبة عفيما خيص النت 
عتاضااها عليااه، يباادو أن ماان املمكاان تباادي صااراحة موافقتهااا أو ا
ىل القواعاااااااد العرفياااااااة املتعلقاااااااة بتفساااااااري االكتفااااااااء رحالاااااااة عاماااااااة إ

دو أن ردود الفعاااااااال علااااااااى . وبشااااااااكل عااااااااام، ال يباااااااا املعاهاااااااادات
كلية اإلعااااالانت التفسااااريية ميكاااان أن تقيااااد  غااااالل القواعااااد الشاااا 

املوضااوعية. وفيمااا خااال حالااة قيااام دولااة أو عاادة دول متعاقاادة  أو
ة تكيياااااااف إعااااااااالن تفساااااااريي يف شااااااااكل حتفاااااااو، بصااااااااورة رعااااااااد
 مااان املروناااة املناقشاااة إىل ميااادان أثااار التحفظاااات، فاااإن شااايئاً  تنقااال

م دور اإلعااااالانت التفساااااريية وردود الفعااااال الااااايت يظاااال مااااان صااااامي
يااااااه قصااااااد األطااااااراف للاااااادور األساسااااااي الااااااذي يؤد تثريهااااااا، وفقاااااااً 

 يف حياة املعاهدة. وتفسريها
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ملوافقة على  ز اجوا)  1-6-3املبدأ التوجيهي  
 ( التفسريية  اإلعالانت

 فرنسا 

 .6-3وجيهي بشأن املبدأ الت أعاله انظر املالحظات املقدمة 
  معارضةجواز )  2-6-3املبدأ التوجيهي  

 ( التفسريية  اإلعالانت
 فرنسا 

 .6-3بشأن املبدأ التوجيهي ه أعالانظر املالحظات املقدمة  
 ( الانت التفسرييةاآلاثر القانونية للتحفظات واإلع)  4الفرع 

 فرنسا 

تعتقااااااد فرنسااااااا أنااااااه  ااااااب التمييااااااز بوضااااااوه شااااااديد بااااااني أثاااااار  
 اااب أن يؤخاااذ هاااذا  تحفظاااات. كمااااية وأثااار الاإلعاااالانت التفساااري 

التمييااااااز يف احلساااااابان فيمااااااا خيااااااص ردود الفعاااااال علااااااى اإلعااااااالانت 
 ى آاثر كل منهما.ات وعلالتحفظ أو

إنشاء التحفظ إزاء دولة  )  1-4املبدأ التوجيهي  
 ( أخرى  منظمة وأ

 فرنسا 
واملباادأ التااوجيهي أعاااله  3انظاار املالحظااات املتعلقااة ابلفاارع  
 .أدانه 4-2-1

 النمسا

التحفظاااااااااات  املعااااااااين رنشاااااااااءاإلجااااااااراء يكااااااااون ال ميكاااااااان أن  
متعلقاااااااً  1-4النحاااااو املنصاااااوه عليااااااه يف املبااااادأ التاااااوجيهي  علاااااى

 يف احملاادداملعاهاادة صااراحة علااى النحااو   ذن هباااابلتحفظااات الاايت 
 1-4لذلك، فإن املبدأ التوجيهي    . ووفقاً 1-1-4املبدأ التوجيهي  

 .ذا الصدديف هتوضيا إىل حباجة 
 ( آاثر التحفظ املُنشأ) 2-4الفرع 

 أستاليا
ينا، نظام اتفاقييت في يستند إىل 2-4تالحو أستاليا أن الفرع   
، ويساعى 1969()ج( من اتفاقية فيينا لعاام 4)20سيما املادة  ال

بشأن ماىت  اوز اعتباار الدولاة صااحبة  أكرب   ة قدر من اليقنيإلاتح
 دة.التحفو ضمن األطراف املتعاق

 شيبنغالد

أ )الفاارع ام نشاا ااثر الااتحفو الر املتعلقااةاملباااد  التوجيهيااة  ساامتت 
ملمارسااااات وأوجااااه الفهاااام الفعليااااة ( ابملنفقيااااة واالسااااتناد إىل ا4-2

تبااع هااذه املباااد  ب علااى أي طاارف أن يصااع  يبغااي أال للاادول. وين
 األحكام ذات الصلة من االتفاقيات. تفبيق  من أجللتوجيهية ا

 ( صاحب التحفظ املُنشأ ع وض)  1-2-4املبدأ التوجيهي  
 أستاليا

يتمثااااال أثااااار هاااااذا املباااااادأ التاااااوجيهي يف أن صااااااحب الااااااتحفو  
واحادة علاى األقال عندما تقبال الاتحفو  إال متعاقداً  رفاً يصبا ط ال

اء )حاىت انقضا  أو صاراحة خارى ساواء ضامناً األدة تعاقا املدول من الا 
جيهيني ين التاااو أالاااواردة يف املباااد شاااهراً  12الفاااتة الزمنياااة البالغاااة 

ملباد  ا حتد د(. ويف نفس الوقل، ميكن أن 1-8-2و  2-6-13
حفو خالل الفتة لدولة صاحبة التمن الدقة وضع ا  نزيدالتوجيهية  

 إن حتقق ذلك. حتفظها وإنشاءحتفظها  صوغاملمتدة بني 
 الربتغال

أكثاار دقااة  ن الاادليل ميكاان أن يقاادم تعريفاااً تاارى الربتغااال أ -1
أو  الدولة أو املنظمة صاحبة الاتحفو دولاة فيهاللحظة اليت تصبا 

 إنشاء منظمة متعاقدة. هل ينبغي أن تكون هذه اللحظة هي حلظة
تسااري آاثر الااتحفو ؟ بعبااارة أخاارى: هاال حلظااة صااوغهالااتحفو أم 

هاذه  ن قبل؟ي  فيه التحفو معي يعود إىل الوقل الذي ص ثر رج
وميكن أن تلقى هي بعا األسئلة اليت قد تنشأ يف املمارسة اليومية  

 .خالل التعليقاتمن  أوضا توجيهاً 
فيماااا يتعلااااق أدانه هبااااا  أديلاملالحظااااات الااايت  انظااار أيضااااً  -2

 .2-2-4ابملبدأ التوجيهي 
 السلفادور

، علاى أحكاام هاو واضااجيهي، كماا يقوم هذا املبدأ التاو  -1
، الاايت حتاادد 1969لعااام ماان اتفاقيااة فيينااا  20ماان املااادة  4 الفقاارة

 : تتمثل فيا يلية قاعدة عام
 الدولة املتحفظة طرفااً  من  علحتفظاً ما قبول دولة متعاقدة أخرى  )أ( 

ل املفعاو ملعاهادة انفاذة دة ابلنسبة إىل تلك الدولاة األخارى إذا كانال املعاهيف ا
 ؛ املفعول ابلنسبة هلاتني الدولتنيانفذة أصبحل أو مىت 

املعاهادة دخاول  مينع اعتاض دولة متعاقدة أخرى على حتفو ما ال )ب( 
عتضاة الدولاة املماا مل تعارب  ،بني الدولاة املعتضاة والدولاة املتحفظاةحيز النفاذ 

 ؛ نية فالفةورة قاطعة عن بص
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ابملعاهااادة ويتضااامن  الرتبااااطابدولاااة ال رضااااعااان  يعااارب تصااارفأي  )ج( 
واحادة علاى األقال  دولاةالاتحفو  يصبا انفذ املفعول نجرد أن تقبال  ماحتفظاً 
 .خرىالدول املتعاقدة األ من

علاااى حناااو ي فب اااق  هاااذا احلكااام ال فاااإن ويف الواقاااع العملاااي، -2
موقف  يف سعيها الختاذصعوبة كبرية للجنة    شكلأمر  متسق، وهو  

اااااأتحفو حمااااادد إزاء وضاااااع صااااااحب الااااا  ينبغاااااي وماااااع ذلاااااك، . املا نشا
الصاايغة النهائيااة للمباادأ التااوجيهي اساتناد االعاتاف  نااه ابلاارغم ماان 

االتفاقياة، صايغة تقتصار علاى جمارد تكارار  ال فإهناااقية فيينا، اتفىل إ
 مسااااااألة ”إنشاااااااءإىل  ا رشاااااار  أوسااااااع نفاقاااااااً  ولكنهاااااا تتبااااااع هنجااااااً 

جنااة، حاااالت أوضااحته الل مااا، علااى حنااو حبياا  تشاامل، “الااتحفو
الااااايت االت احلااااا  فضااااااًل عااااانفيهاااااا التحفظاااااات القباااااول،  تتفلااااابال 

 ذلك. تتفلب

الصاايغة املتعلقااة بوضااع صاااحب ن أ وجاادير ابلااذكر أيضاااً  -3
يصااااانف فياااااه صااااااحب  علاااااى حناااااو، أعيااااادت كتابتهااااااالااااتحفو قاااااد 

وأقاااااايم  متييااااااز ، بوجااااااه عااااااام، “متعاقااااااداً ” كياااااااانً   الااااااتحفو ابعتباااااااره
بااادأ املعاهااادة قاااد ماااا إذا كانااال  سااابح اثر الاااتحفويتعلاااق ر فيماااا
أم ال. ويف ذلااااك الصاااادد، تصاااانف الدولاااة علااااى أهنااااا دولااااة  هاااانفاذ
، وعلااى هااا بعاادنفاذباادأ ال تكااون املعاهاادة قااد  دماعناا  “متعاقاادة”

 - ايااة فييناا يف اتفاق هااو منصااوه عليااه أصااالً  كمااا  - “طاارف”أهناا 
 .املعاهدة قد بدأ نفاذها ما تكونعند

 فرنسا 

بادء    بشاأن شاروط ي تقدمي توضيحات  سيكون من الضرور  
نفااااذ االتفااااق إزاء الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة املتحفظاااة علاااى النحاااو  

.  3-2-4  إىل   1-2-4وه علياااه يف املبااااد  التوجيهياااة مااان  املنصااا 
   : 1969فيينا لعام    من اتفاقية   2)و( من املادة  1فبموجب الفقرة  

ملعاهادة ساواء دخلال ”دولة متعاقدة“ دولة رضيل  ن تارتبط اب يقصد بتعبري
 أو مل تدخل.  املعاهدة حيز النفاذ

مع ذلك  ارضاً ويبدو املبدأ التوجيهي هذا يف صيغته احلالية متع 
الااانص، ألناااه ياااذكر أن الدولاااة ال تصااابا دولاااة متعاقااادة إال بعاااد أن 

وأن يلقااااى  ومضااااموانً  كااااون جااااائزاً شااااكالً يينشااااأ الااااتحفو )أي أن 
(. وتعاااارب فرنسااااا هنااااا عاااان 1-4القبااااول نفهااااوم املباااادأ التااااوجيهي 

الانص. فنشاوء الاتحفو ال ميكان أن ياؤثر شكوك جدية بشاأن هاذا 
املعاهاااادة بااااني الدولااااة املتحفظااااة والدولااااة  إال علااااى إمكانيااااة تفبيااااق

ة حيااز دعلااى دخااول املعاهاا  ، ولكنااه ال يااؤثر مفلقاااً للااتحفو القابلااة
التحفظااااات والقبااااول واالعتاضااااات  التفاعاااال باااانيالنفاااااذ. وخيضااااع 

عها التقين القانون قانون املعاهدات، وهي قواعد يتضا طاب  لقواعد
 .أعمال اللجنة لمن خال

  أثر إنشاء التحفظ يف بدء نفاذ)  2-2-4املبدأ التوجيهي  
 ( املعاهدة 

 أستاليا

فيماااا يتعلااااق  كماااا الحظااال اللجنااااة، توجاااد ممارساااات متباينااااة 
 عتمااااادها األماااااني العاااااام بصااااافته ودياااااع املعاهاااااداتيابملمارساااااة الااااايت 

 ودع صاااكوكاً تااا درج مجياااع الااادول الااايت ت ااا حيااا  املتعاااددة األطاااراف، 
عااااااادد  حسااااااااببتحفظاااااااات أم ال( يف مشااااااافوعة كانااااااال أ)ساااااااواء 

 التقديرياااةالصااكوك املفلوبااة لبااادء النفاااذ. وحتااتفو الااادول ابلساالفة 
نا يف أي حتفظات،  انمجة عنونية قان آاثرلتحديد ما تراه هي من 

الدولاااة صااااحبة بينهاااا وباااني  ذلاااك بااادء أو عااادم بااادء نفااااذ املعاهااادة
وبغية توفري قادر أكارب مان  ات،للتباين يف املمارس التحفو. وتفادايً 

جنااااة اعتماااااد رأي بشااااأن املمارسااااة الاااايت يتبعهااااا الل كااااانمراليقااااني، 
 األمني العام.

 الربتغال

تانص اتفاقيتاا فييناا  ،  2-2-4بادأ التاوجيهي فيما يتعلاق ابمل  -1
الااااتحفو    ة صاااااحب اجلهااااة  أن  كالمااااا علااااى    1986  و   1969  ي لعااااام 
واحادة علاى    أو منظماة متعاقادة إىل أن تقبال الاتحفو  صبا دولة ت  ال 

سااااواء    ، خاااارى األ تعاقاااادة  امل   ات نظماااا امل أو    تعاقاااادة امل   دول األقاااال ماااان الاااا 
. إال أن  شاهراً   12لفاتة    . وميكن أن ميثل هاذا  خاراً صراحة أو ضمناً 

ساابيل املثااال،    مااا ال تسااري يف هااذا االجتاااه. علااى   ممارسااة الوديااع كثاارياً 
ينتظر األمني العام لألمم املتحدة ورود أي قباول قبال املوافقاة علاى   ال 

 . (1)بتحفو مشفوعاً  ك التصديق أو االنضمام  اإليداع النهائي لص 
ارسااة  تباااين مم علااى  واااة أمثلااة حمااددة أخاارى ميكاان تقاادميها   -2
  ، هات الوديعة إزاء التحفظات. على سبيل املثال، قدمل الربتغال اجل 
إىل اتفاقياااة امتياااازات    ، صاااك انضااامامها 2007آذار/ماااارس    20  يف 

تشارين    21  يورك يف الوكاالت املتخصصة وحصاان ا، املعتمدة يف نيو 
حتفااو    صااوغ ، إليداعااه لاادى األمااني العااام، مااع  1947الثااان/نوفمرب  

إلعفااااءات الضاااريبية( مااان االتفاقياااة.  اب   املتعلاااق )   ء اب -19الفااارع  علاااى  
  وفقاااااً   الصااااك،   أن   2007أبريل  / نيسااااان   24يف  أفاااااد    الوديااااع   أن  إال 
األمااااني العااااام إال عنااااد تساااالم    ى ع لااااد ، لاااان يااااود  املتبعااااة“ للممارساااة  ” 
  وقاااد ع ل  اااق تخصصاااة املعنياااة.  افقاااة علاااى الاااتحفو مااان الوكااااالت امل املو 

  تقاراً ابلتاايل إىل آخار إجاراء ف م ،  بناء على ذلاك   إيداع صك االنضمام 
 العااام  أن األماني   غاري قياة.  ابالتفا ملزماة  الربتغاال    لتصابا دويل ضاروري  

ابألحكاااام ذات الصاااالة ماااان    يستشاااد يف أدائااااه مهاااام الوديااااع أساساااااً 
ة فييناااااا  مااااان اتفاقيااااا   77نون الااااادويل العاااااريف، واملاااااادة  االتفاقياااااة، والقاااااا 

__________ 
 Summary of Practice of the Secretary-General asانظااار   ( 1) 
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  لعاام بصافته وديعااً ماوجز ممارساة األماني ا فاإن  ، . ومن مث 1969 لعام 
العاام مهاام    ألداء األماني   لايس مصادراً   للمعاهادات املتعاددة األطاراف 

دليل  ينص  املمارسات. و   هام بشأن سجل  ابألحرى  لوديع، وإمنا هو  ا 
لتحفظاااات ال  اااوز تقييماااه إال مااان  املمارساااة نفساااه علاااى أن جاااواز ا 

هيئااااات تسااااوية    املنظمااااات املتعاقاااادة، أو   نااااب الاااادول املتعاقاااادة أو جا 
هااااذه  أي ماااان    تشاااامل   وال   أو هيئااااات رصااااد املعاهاااادات.   ، ملنازعااااات ا 
 . ة الوكاالت املتخصص   و أ فئات الوديع  ال 

و ااادف هااااذه املالحظاااات إىل التأكيااااد علاااى أن املباااااد   -3
ممارساة  إزاء مادى صاواب تتخاذ موقفااً التوجيهية ميكنها ابلفعال أن 

ه منصوه عليما هو على حنو  ،اللجنةا هو قصد مل الوديع )خالفاً 
(. (2)1-2-4علاااى املبااادأ التاااوجيهي  التعلياااقمااان  (11)رة يف الفقااا 

 املمارسات املتباينة.لصاحل  آاثر اتفاقييت فيينا  إبفال  عدم  ومن املهم

يتعلاااق  فيمااااه الأعااا  الااايت أديل هباااااملالحظاااات  انظااار أيضااااً  -4
 .1-2-4ملبدأ التوجيهي اب

__________ 
 . 2-جيم ان(، الفصل الرابع، الفرع  ، اجمللد الثان )اجلزء الث 2010  حولية  ( 2) 

 السلفادور

ه عليهااااا ابه للقاعاااادة املنصااااو املباااادأ التااااوجيهي مشاااا هااااذا  -1
صاااي  هناااا مااان أجااال  ه، ولكنااا 1-2-4أعااااله يف املبااادأ التاااوجيهي 

 هدة مل يبدأ نفاذها بعد.احلالة احملددة ملعا

  2-2-4مان املبادأ التاوجيهي    األهام أن اجلزء  السلفادور  رى  ت و  -2
اجلهااات  عتماادها  ت الاايت تعااتف ابملمارسااة الشااائعة الاايت  و ،  2ة  هااو الفقاار 

االنضاامام    يف إنفاااذ اإليااداع النهااائي لصااك التصااديق أو ة  الوديعااة متمثلاا 
دون    وذلااك   للاتحفو، أخارى  قبال قبااول أي دولاة    الاذي يتضامن حتفظااً 

فاإن تكيياف    ، أم غري صحيا. لاذا   مراعاة ما إذا كان التحفو صحيحاً 
ات  ابلاا  األميااة يعاازز ممارساا   مااع الواقااع هااو عنصاار املباادأ التااوجيهي    ا هااذ 

 ات الدولية. م  الدول واملنظ ا بني فيم   متاماً ومقبولة  راسخة  
 فرنسا 

 . 1-2-4بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  انظر املالحظات املقدمة   

أثر إنشاء التحفظ يف وضع  )  3-2-4التوجيهي   بدأ امل
 ( صاحب التحفظ كطرف يف املعاهدة 

 السلفادور

ت تعاهدياة التوجيهي، الذي يشاري إىل إنشااء عالقاا ملبدأهذا ا 
يف العديد  اعتف به،حفو والدولة اليت قبلته،  فيما بني صاحب الت

يل إىل ير بر ج. ل. من  مجيع املقررين اخلاصني، بدءاً  ،من املناسبات
أن هاذا أمار  تارىاللجناة  جعالالن بيليه. وهذا هاو السابب الاذي آ

 املمارساااة، فاااإن إدراجاااه ميثااال اعتافااااً يااال دل لشااامولية ظاااراً نمنفقاااي. و 
 دأ أساسي يف جمال التحفظات.نب

 فرنسا 

 . 1-2-4بشأن املبدأ التوجيهي  أعاله  انظر املالحظات املقدمة   
  العالقات يفاملُنشأ  أثر التحفظ  )  4-2-4املبدأ التوجيهي  

 ( التعاهدية 
 السلفادور

كلية ال ترى السلفادور حاجة إلدراج أي تعليقات ش يف حني 
 بوجاهااةاملباادأ التااوجيهي، فهااي تعااتف ذا يتعلااق هباا  أو جوهريااة فيمااا

يف اتفااااقييت  موجاااودة غاااريناصااار أخااارى يف املبااادأ التاااوجيهي اج عإدر 
ات علااى العالقااات فيينااا. ويساااعد هااذا يف زايدة فهاام آاثر التحفظاا 

الاااااايت لتحفظااااااات ذات اآلاثر التعاهديااااااة، نااااااا يف ذلااااااك النظاااااار يف ا
خاروج عان اإلطااار مان  يصااحب ذلاك وماا دتنفاوي علاى االساتبعا

عااادا  كاااام املعاهااادة، فيماااا؛ واشاااتاط أال يعااادل الاااتحفو أحاحلااااكم
تنفبااق علااى ميكاان أال القانونيااة؛ واالعااتاف  ن هااذه اآلاثر  آاثرهااا

علااى املعاهاادة يف وإمنااا أيضاااً ن املعاهاادة فحسااب، أحكااام معينااة ماا 
 لها فيما يتعلق  وانب معينة.جمم

التطبيق غري املتبادل لاللتزامات  )  5-2-4هي  املبدأ التوجي
 ( اليت يتعلق هبا التحفظ 

 ة كورايوريمجه

، مااان األفضااال ضااارب 5-2-4فيماااا يتعلاااق ابملبااادأ التاااوجيهي  
أن ينفبااااق عليهااااا املباااادأ أمثلااااة علااااى احلاااااالت احملتملااااة الاااايت ميكاااان 

علاااى اللجناااة  تعلياااقدراجهاااا يف ، وذلاااك عااارب إ5-2-4التاااوجيهي 
اسااتثناء ماان  5-2-4دأ التااوجيهي جيهي. ويعااد املباا هااذا املباادأ التااو 

ينبغاااااااي أن ياااااااورد البناااااااد االساااااااتثنائي . و 4-2-4املباااااادأ التاااااااوجيهي 
ولكن، بسبب التعابري الغامضة الواردة  سلوب تقييدي وملموس. 

، مثااااااااال ”طبيعاااااااااة االلتزاماااااااااات“، 5-2-4التاااااااااوجيهي  يف املبااااااااادأ
يس املعاهدة والغرض منها“، و”مضمون التحفو“، لا  و”موضوع

ينفباااق علاااى أطاااراف مااان املؤكاااد ماااا إذا كاااان الاااتحفو ال ميكااان أن 
عن ذلك، يؤدي هذا الغموض إىل عادم  عاهدة. فضالً أخرى يف امل

 .االستقرار على الصعيد القانون يف جمال تفبيق التحفظات
 السلفادور

،  لايس مفلقااً   املعاملاة ابملثال يقر هاذا املبادأ التاوجيهي  ن مبادأ   -1
القانونياااااة  األدبياااااات  يف  يااااازداد رساااااوخاً ابطاااااراد  إىل اجتااااااه    اساااااتناداً وذلاااااك  
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تباادل  علاى    تنفوي مجيعهاا املعاهدات ال   ن    يقضي   ي ئ القضا االجتهاد  و 
اء هااااااي  اللتزاماااااات باااااني الااااادول. وأوضاااااا األمثلااااااة علاااااى هاااااذا االساااااتثن ل 

  -  ناواع املعاهادات األخارى أل   خالفااً   -معاهدات حقاوق اإلنساان، الايت  
 . لواليتها   اخلاضعني األشخاه   ود ابلفائدة على ي قصد هبا أساساً أن تع 

أن النظااام احلااايل للتحفظااات  مفااادهعاان رأي  أ عااربوقااد  -2
منهاا  املستفيدونهم البشر هدات اليت يكون غري مالئم للمعابرمته 

حمكماة العادل  . وقد تبن ال(1)األطراف املتعاقدة ال، األوليف املقام 
نصاف قارن يف أكثار مان ذ منا  الرأي هذا إىل حد كبري نفسالدولية 

دة اجلماعيااة اتفاقيااة منااع جرميااة اإلابعلااى التحفظااات فتواهااا بشااأن 
 ، مشرية إىل أن عليها واملعاقبة

علاى اإلطاالق،  الدول املتعاقادة لايس هلاا أي مصااحل لنفساها؛ فكال ماا لاديها،
وجاااود علاااة إنااااز هاااذه األهااداف الساااامية الااايت هااي  ي، وهاا مصااالحة عاماااةهااو 

يف إطااار اتفاقيااة ماان هااذا النااوع الااتكلم عاان فوائااد ال ميكاان  ،مث  االتفاقيااة. وماان
تعاقاادي اتم بااني  تااوازن فاااع علااى حلعاان ا للاادول، أو ابلنساابة يااةردف خسااائر أو

اإلرادة  منهااااا االتفاقيااااة، بفضاااال املثاااال العليااااا املسااااتوحىفاحلقااااوق والواجبااااات. 
 .(2)ألحكامها كافة واملقياسالركيزة  متثل اجلماعية لألطراف،

ابلفاااابع  فابلنظااار إىل أمياااة االعاااتاو ، وبنااااًء علاااى ذلاااك -3
فيماااا  اللجناااة،إىل أن قاااوق اإلنساااان، وابلنظااار اخلاااه ملعاهااادات ح

دليااااال بااااال يتعلاااااق نساااااألة التحفظاااااات، ال تنتاااااوي صاااااوغ اتفاقياااااة، 
إشااارة قااته إدراج ت فااإن الساالفادوراض توضاايحية، ارسااة ألغاار للمم
 وجيهي، ابعتباار ذلاك مثااالً هذه املعاهدات يف املبادأ التا  ة إىلصر 

، علااى النحااو ناة. وكماا أشااارت اللجحصاارايً ال يقصاد بااه أن يكاون 
 ريرها: يف تقاملالئم، 

  إزاء جمتماع ج التزاماات  يف املعاهادات الايت تنشا   أيضااً   ال وجاود ]هلاا[ [  ]إن املعاملة ابملثال 
ساااااية،  لسااااالع األسا اب   املتعلقاااااة املعاهااااادات    علاااااى ذلااااك   مثلاااااة األ   ومااااان الاااادول املتعاقااااادة.  

سااااله،  نااازع ال   ات يفاياااة البيئاااة، وبعاااا معاهااادات التجرياااد مااان السااااله أو ومعاهاااد 
 . ( 3) قوانني موحدة معاهدات القانون الدويل اخلاه اليت تنص على  كذلك و 

وجيهي  در إدراجاه يف املبادأ التا عالوة على ذلك، فإن مما    -4
لتحفظااات علااى معاهاادات حقااوق اإلنسااان،  اب   املتعلااق ،  3-1-12
  اعتافاً   ميثل بقوة مباشر إىل املبدأ التوجيهي املعين، مما  بشكل شارة اإل 

اللتزامات يف معاهدات حقاوق  ا   ملة ابملثل يف تفبيق بعدم املعا  صر اً 
مان  يقصد باه التقليال   ال   هذا االعتاف على الرغم من أن اإلنسان. و 

هناااك    فااإن   ملعاهاادات األخاارى، ا   شااأن عاادم املعاملااة ابملثاال يف تفبيااق 
__________ 
 (1 ) Inter-American Court of Human Rights, Blake v. Guatemala 

(reparations), Series C, No. 48, 22 January 1999, Separate opinion of Judge 

Cançado Trindade, para. 15 . 
 (2 ) I.C.J. Reports 1951, p. 23 . 
،  2-م ، اجمللد الثان )اجلزء الثاان(، الفصال الراباع، الفارع جاي 2010  حولية  ( 3) 
 . 5-2-4على املبدأ التوجيهي ( من التعليق 6فقرة ) ال 

  لاااربوز   عاهااادات حقاااوق اإلنساااان، نظاااراً مل لحالاااة اخلاصاااة  ل   إلياااه حاجاااة  
كااال الصااعيدين اإلقليمااي والاادويل،    ان علااى اإلنساا   حقااوق معاهاادات  

دل على حتقق إناز ضخم يف يفاية  ت   ا ابلرغم من أهن  معاهدات  وهي 
  ة كاااون مصاااحوب ت ماااا    لألساااف كثااارياً   فإهناااا ألفاااراد إزاء سااالفة الدولاااة،  ا 

هباا  معتفااً  أساساية    لغي حقوقااً رعالانت من بعا الدول تعدل أو ت 
تقااوم    إجااراءات علااى    متوقفاااً عاهاادة  مل اب   وفاءهااا جتعاال   املعاهاادة، أو يف  

يفاياااة مصااااحلها اخلاصاااة ال مصااااحل    وذلاااك بقصاااد هباااا دولاااة أخااارى،  
 من واليتها.  األشخاه الواقعني ض 

 ( أثر االعرتاض على حتفظ صحيح)  3-4املبدأ التوجيهي  
 الوالايت املتحدة 

ما مل يكن الاتحفو قاد ”على أنه  3-4ي أ التوجيهينص املبد 
االعااااتاض علااااى  صااااوغة، فااااإن معتضاااا  منظمااااة إزاء دولااااة أو أ نشااااج

تلااك اآلاثر املتوخاااة ماان الااتحفو إزاء  مينااع حاادوعحتفااو صااحيا 
يؤكد من جديد املبدأ التوجيهي هذا . ويبدو أن “نظمةالدولة أو امل

آلاثر ا ول دون نشااوء اا  ن االعااتاض القائاال  نساابياً القاااطع  الاارأي
توجيهي ملبدأ اليف هذا ااألويل  الشرطأن  غريمن التحفو.  ةاملتوخا

فيمااااا يتعلااااق بعماااال  دع ارتباكاااااً  اااا أن  وميكاااانباااادو غااااري ضااااروري ي
ماا كاي تحفو لا  قبول الدولاة من بد كان الاملباد  التوجيهية. وإذا  

املبادأ التاوجيهي  علياه يانص حساب ماا، ينشأ ذلاك الاتحفو إزاءهاا
أنشااج أن يكااون الاتحفو قااد  دئاذ ممكناااً صاراحة، ال يباادو عن 4-1

وصااااي ت فااااإن الااااوالايت املتحاااادةعتضااااة. وماااان مث، ابلنساااابة لدولااااة م
 3-4املباااااااادأ التااااااااوجيهي  االسااااااااتهاليل الااااااااوارد يف الشاااااااارطحبااااااااذف 

 .ا الشرطمن وراء هذالقصد  ة شره يف التعليق يبنيافإض أو
دء نفاذ املعاهدة  أثـر االعرتاض يف ب )  1-3-4املبدأ التوجيهي  

 ( ني صاحب االعرتاض وصاحب التحفظ ب
 ا فرنس

هي هااذا، فااإن اعااتاض دولااة متعاقاادة علااى التااوجي للمباادأ وفقاااً  
يت حتفاو ”صاحيا“ ال ياؤدي إىل مناع نفااذ املعاهادة باني الدولاة الاا 
يف  ،صاغل االعتاض والدولة املتحفظاة. وتعتقاد فرنساا أن املساألة

 ابألثاراملعاهادة، وإمناا ر على بادء نفااذ ال تتعلق ابألث ،حقيقة األمر
 ة والدولة املعتضة.الدولة املتحفظ  يق املعاهدة بنيعلى إمكانية تفب

انعدام األثر يف تطبيق قاعدة آمرة  )  3-4-4املبدأ التوجيهي  
 ( اعد العامة للقانون الدويل من القو 

 فرنسا 
دويل للقانون الما تشتمل عليه القواعد العامة تثري اإلشارة إىل  

ألن مضااامونه، الاااذي  ،نفااااق هاااذا املفهاااوممساااألة قواعاااد آمااارة مااان 
 زال يف حاجة إىل حتديد.، ما يعر ف مل
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 ( النتائج املرتتبة على التحفظ غري الصحيح )  5-4الفرع 
 أستاليا

قااادراً  ا هاااذا  ي . وسااايت 5-4الفااارع    بصاااياغة تاليا  ترحاااب أسااا  -1
  تشاااكل ملسااألة  ألن هااذه ا   ماان الوضااوه واإلرشاااد للاادول، نظااراً   كباارياً 

  وتوافااااق   . ثغاااارة كباااارية يف نظااااام املعاهاااادات الااااذي أرسااااته اتفاقيتااااا فيينااااا 
  1-5-4  ني التاوجيهي املبادأين  يف    املوضاوعي احملاد د   النظاام   على أستاليا  

 ال تلااي شااروط  ون التحفظااات الاايت الااذي نقتضاااه تكاا و ،  3-5-4و 
  فعال عان ردود    بصارف النظار واجلواز ابطلاة والغياة،  الشكلية الصحة 

الشااروط املنصااوه عليهااا  و   يتفااق قاادة األخاارى. وهااذا أماار  ول املتعا لااد ا 
 ممارسات الدول القائمة.   ويستند إىل يت فيينا  يف اتفاقي 

 القرينااة بشاأنخاااه  القلااق بوجاهاورها سا إال أن أساتاليا ي -2
 هااي، و 2-5-4يف املباادأ التااوجيهي حالياااً  ةالااواردالقابلااة للاادحا 

دون االساتفادة يف املعاهادة  اً أن الدولة صاحبة التحفو تصبا طرفا 
 . ن وجود نية فالفةما مل يتم التحقق ممن التحفو غري الصحيا 

فيماااا يتعلااااق أدانه هبااااا  أديلاملالحظااااات الااايت أيضااااً انظااار  -3
 .2-5-4ابملبدأ التوجيهي 

 بنغالديش
ساألة مان امل أكثر إشاكاليةآاثر التحفو غري الصحيا إن  -1

أحكاااااام  وليسااااالدليااااال املمارساااااة. مااااان  2-4تناوهلاااااا الفااااارع يالااااايت 
، فااإن املباااد  كذلولاا بشااأن هااذه املسااألة.  واضااحة جااداً االتفاقيااة 

النتاااائج اآلاثر و لجناااة أكثااار فائااادة يف فهااام الالتوجيهياااة الااايت أعاااد ا 
. وقااااد صاااايغل املباااااد  ةغااااري الصااااحيح اتظاااا املتتبااااة علااااى التحف
رساات   وحتليل جادين لقدر كباري مان مماإىل حب التوجيهية استناداً 

ميكااان  األفاااراد واملؤسساااات. وممااااالااادول وآراء جهاااات مرجعياااة مااان 
األساساااااي هلاااااذه املبااااااد   التوجاااااهكباااااري أن بولاااااه إىل حاااااد  فهماااااه وق
ت من فظالتحل املقدمةصوب استبعاد األطراف   ال يتجهالتوجيهية  

قات. وهذا العاليبتغي وضع حدود هلذه العالقات التعاهدية، وإمنا 
 ج الغالبية العظمى من الدول.وهن  املوقف أقرب إىل آراء 

حتقيااااق القاااادر  لتحفظااااات هااادفاب املتعلاااقويعااازز احلكاااام  -2
 غااريمشاااركة الاادول يف املعاهاادات املتعااددة األطااراف. األقصااى ماان 

يف ذا ماا. ويف وجوهرهاا ملعاهدة أن هذا  ب أال يقوض موضوع ا
، للتحفظااات املقدمااةحتفااو يف أياادي الاادول  إبااداءحااني يقااع قاارار 

علاااى إقاماااة  كبااارياً   اً ردود فعااال الاادول األخااارى واساااتجااب ا أثاار لااا  فااإن
لااه ماار األهااذا و ، اتالتحفظاا  اهديااة مااع الاادول صاااحبةعالقااات تع

بشااااكل خاااااه يف حاااااالت التحفظااااات غااااري اجلااااائزة وغااااري أميتااااه 
ي ذكر خاه للتحفظات يف نص املعاهادة. أحالة صحيحة ويف ال

لجنة إىل الفهم الرشيد لروه الوتستند املباد  التوجيهية اليت أعد ا 
اقياااات. ويعاااين اتبااااع ابلتحفظاااات يف االتف املتعلقاااةوفكااارة األحكاااام 

حتقيااااااق أهااااااداف  تعزياااااازهااااااذه املباااااااد  التوجيهيااااااة التشااااااجيع علااااااى 
 .سليمةدية عالقات تعاهبناء املعاهدات و 

 ا فنلند 
، ال  اااوز  1969لعاااام  مااان اتفاقياااة فييناااا    19للماااادة    وفقااااً  -1

املعاهاادة حتظاار هااذا    إذا كاناال علااى معاهاادة    اً ظاا حتف   تقاادم للاادول أن  
تقادمي سااوى   ااوز    علااى أناه ال دة تانص  املعاهاا   إذا كانال أو    ؛ الاتحفو 

الاتحفو    حتفظات حمددة، ليس من بينها الاتحفو املعاين؛ أو إذا كاان 
 . الغرض منها موضوع املعاهدة و و   فق ال يت حالة أخرى    يف أي 

غاري جاائز؟  الدولاة حتفظااً تقادم ولكن ماذا  ادع عنادما  -2
علاااى ، أن نفااارق حباااق كماااا قاااال املقااارر اخلااااهعندئاااذ  اااب عليناااا،  

ما هي اآلاثر القانونياة،  )أ(ني: تمنفصل مسألتنيبني  يلياس حتلأس
ائج املتتباااة النتااا  ماااا هااايو)ب(  ؛إن وجااادت، للاااتحفو غاااري اجلاااائز

عالقاااة  ،أو عااادم وجاااود، وجاااودإزاء جاااائز  حتفاااو غاااريتقااادمي علاااى 
 املتحفظة وغريها. تعاقدية بني الدولة

ملبااد  فيماا يتعلاق ابأدانه هباا  انظر املالحظاات الايت أديل -3
 .3-5-4و 2-5-4و 1-5-4جيهية التو 

 ( بطالن التحفظ غري الصحيح )  1-5-4املبدأ التوجيهي  
 أستاليا

 .5-4فيما يتعلق ابلفرع أعاله  هبا    أديلظر املالحظات اليت  نا 
 أملانيا

ا أناه أهام جاناب مان على ماا يارج   تركز التعليقات التالية -1
وهااو اسااتنتاجات أال ، املمارسااة الااذي أعدتااه اللجنااةجوانااب دلياال 
لق  واز التحفظات، وعلاى وجاه اخلصاوه، اآلاثر اللجنة فيما يتع

العالقات التعاهدياة.  على تحفظات غري اجلائزةللوالنتائج القانونية 
وال تاااازال هااااذه . ن هااااذه املسااااألة كثاااارياً و وقااااد تناااااول اخلاااارباء القااااانوني

 .دون حسماملتعلقة ابلقانون الدويل املسألة 
قاااااااته املبااااااااد  تتحفو، الااااااا ألة جاااااااواز علاااااااق نسااااااا فيماااااااا يت -2

 هبذا الشأن. التوجيهية تسوية اجلدل القانون املستمر
  عتاارب الااتحفو ي  ” علااى أنااه    1-5-4التااوجيهي  ملباادأ  يؤكااد ا  -3

عليهاا يف    صاوه واجلاواز املن   شروط الصحة الشاكلية الذي ال يستويف  
يتتاااب    وال   ، الغياااً اجلاازأين الثااان والثالاا  ماان دلياال املمارسااة ابطاااًل و 

أن  2-3-3. ويوضااا املباادأ التااوجيهي  علياه ابلتااايل أي أثاار قاانون“ 
تحفو غاري جاائز ال يرفاع لا متعاقدة  قبول دولة متعاقدة أو منظمة”

القباااول ”، فاااإن 1-4-3 للمباادأ التاااوجيهي . ووفقااااً “عنااه الااابفالن
. ويف النهاياة، “تحفو غاري جاائز هاو حباد ذاتاه غاري جاائزلا صريا ال

أن التبعااااات القانونيااااة املتتبااااة علااااى  3-3ي التااااوجيهاملباااادأ يوضااااا 
م اجلواز كان السبب وراء عد  هي نفسها، أايً تبقى  حتفو غري جائز  

املباااادأ حياااا  جاااااء  ،وازاجلاااا املباااااد  التوجيهيااااة عاااادم  حتااااددهااااذا. و 
 من اتفاقية فيينا. 19من املادة  اً حرفي مقتبساً  1-3التوجيهي 
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تحفو الااا واز لعااادم جااا  ملختلفاااةا األسااابابالعالقاااة باااني إن  -4
املتتبة على  اآلاثرمن اتفاقية فيينا و  19 املادة على النحو احملدد يف
ومساألة مثارية للقلاق  نقا  يف املصانفات القانونياةذلك هي موضع 

واملعيااااار املتعلااااق ابلنساااابة ألي هنااااج عملااااي تتبعااااه الاااادول املتعاقاااادة. 
باااااادأ اتفاقيااااااة فيينااااااا )امل)ج( ماااااان 19واز نوجااااااب املااااااادة اجلاااااا  بعاااااادم

)ج(( هو حمور هذا النقا . والتعارض مع موضوع 1-3التوجيهي 
يف  عاماااة أصاااعب وهاااي بصاااورة ،املعاهااادة وغرضاااها مساااألة معقااادة

واز املنصوه عليها يف اجلمن املعايري األخرى املتعلقة بعدم    تقييمها
شااااتاط التوافااااق يف ن اتفاقيااااة فيينااااا. ويف حااااني ي عتاااارب اماااا  19املااااادة 

، فمماا ال شاك فياه موضوعياً  معياراً  فاقية فيينا)ج( من ات19 ملادةا
م، ماااع جااراء تقياايإلأن األماار يعااود لكاال دولااة مااان الاادول املتعاقاادة 

نيااااة تباااااين النتااااائج، ملااااا إذا كااااان حتفااااو معااااني  تاااااز االختبااااار إمكا
توافق حتفو ماا أو تعارضاه ماع  إثبات ال. وقد أدت الصعوبة يف أم

الااااادول  لااااان هج الاااايت تتبعهااااااغرضااااها إىل تبااااااين اموضااااوع املعاهااااادة و 
كيفياة التعامال ماع التحفظاات الايت ال جتتااز اختباار التوافاق.  بشأن

تاااازال تتبااااع توجيااااه حمكمااااة العاااادل الدوليااااة يف  ل الويباااادو أن الاااادو 
اإلابدة ة جرميااااااا لتحفظاااااااات علاااااااى اتفاقياااااااة مناااااااع اب املتعلقاااااااة فتواهاااااااا

ختلاااص إىل أن  نااادماع -، حيااا  تقاااوم (1)واملعاقباااة عليهاااا اجلماعياااة
 ابإلعااراب - يتعااارض مااع موضااوع املعاهاادة وغرضااها معيناااً  حتفظاااً 

أن  حاااني االعاااتاض علاااى هاااذا الاااتحفو، يفمااان خاااالل عااان ذلاااك 
 تقبااااال قاااااد األخااااارى الااااايت ختلاااااص إىل عااااادم وجاااااود تعاااااارضالااااادول 
 .صراحة أو ضمناً  التحفو

 كماااا هاااي مشاااار إليهاااااد  التوجيهياااة للجناااة  املبااا  ومتثااال -5
 تاااادع جماااااالً  نهج، حياااا  إهنااااا الذا الاااا يف هاااا  جااااذرايً  تغياااارياً  أعاااااله

ي ماادى يكااون أالخااتالف نتااائج اختبااار التوافااق. وسيتضااا إىل 
النظار يف  ميعان املارءعنادما  وإشاكالياً  الانهج جاذرايً  يفهذا التغيري 

نياااة املتتباااة علاااى لقانو عاااات ايتعلاااق ابلتب اساااتنتاجات اللجناااة فيماااا
الااايت  ة“ ابيااا اإل ”القريناااةائز وإمكانياااة فصاااله، واجلااا تحفو غاااري الااا 
 ذلك. نجم عنت

فيماااا يتصااال  أدانه أديل هباااااملالحظاااات الااايت  انظااار أيضااااً  -6
 .2-5-4ي ابملبدأ التوجيه

__________ 
 (1 ) I.C.J. Reports 1951, p. 24 . 

 الربتغال

الاتحفو غاري الصاحيا(  )بفالن 1-5-4إن املبدأ التوجيهي  
 يف أخااارىثغااارة د ثغااارة قائماااة يف اتفااااقييت فييناااا. وااااة هاااام ألناااه يسااا 

املتتبااااة  ابآلاثرتتصاااال هااااي و  ،جناااةللا أن تساااادها االتفااااقيتني ميكاااان
 على حتفو ابطل. اعتماداً  ،مع ذلك مورسل،على أفعال 

 مجهورية كوراي

 ، ينبغاااي أن تتاااوىل هيئاااة1-5-4جيهي فيماااا خياااص املبااادأ التاااو  
التحفظااات. غااري أنااه يبااادو أن إداريااة مسااتقلة تقياايم صااحة وجااواز 

ي أن م ليس جهة أخرى غري صاحب التحفو. وينبغصاحب التقيي
أو نشااأ لكاال معاهاادة جهااة تقياايم حماياادة، ماان قبياال جلنااة للتنفيااذ ت  

 ت.اجتماع لألطراف املتعاقدة، للبل يف صحة وجواز التحفظا
 سلفادورال

املتعلااااااااق  باااااااادأ التااااااااوجيهي والفاااااااارع  ابلاااااااارغم ماااااااان أن هااااااااذا امل  -1
مان    ابلا  األمياة   نبااً يشاكالن جا   لتحفظات غري الصاحيحة يف جمملاه اب 

  مسااألة التحفظااات، فااإن النتااائج املتتبااة علااى الااتحفو غااري الصااحيا مل 
مااا أحاادع ثغاارة أدت إىل مشاااكل    وهااو   ، تفاااقييت فيينااا نص عليهااا يف ا ي اا 

أن الاتحفو غاري    ماؤداه   افاتاض   وعلاى الارغم مان وجاود عملية جسيمة.  
  ة لاايس ااا نفااس آاثر الااتحفو الصااحيا،    أن  اادع الصااحيا ال ميكاان  

 اآلاثر.   موقف متسق بشأن كيفية التعامل مع هذه 
ن يشاري عا نظار السالفادور ومن مث، فإن دليل املمارسة يف  -2

ي أن ىل أن النتائج املتتبة على هذا النوع من التحفظات ينبغحق إ
 ابطااالً ”مااا إذا كااان الااتحفو مثاال يف تاملوضااوعي املعيااار امل كمهااا 
، من نتائج على التحفو يتتب  امإىل أن    اً ، مما يشري ضمن“والغياً 
  .املنظمات الدولية وأ، ال حتكمه آراء الدول غياب تلك النتائجأو  
فيماااا يتعلااااق  أدانه هبااااا أديلاملالحظااااات الااايت  يضااااً ر أانظااا  -3

 .3-5-4ابملبدأ التوجيهي 
 فرنسا 

يف اعتاضااااها  ، تااااذكر الاااادول أحياااااانً رسااااة العمليااااةيف املما -1
حيا“ أهناااا تااارفا االعاااتاف  ن علااى الاااتحفو املسااامى ”غاااري صااا 

فو حجيااااة ابلنساااابة هلااااا، ولكنهااااا تقاااارر مااااع ذلااااك أن يكااااون للااااتح
أن تعاهديااة مااع الدولااة املتحفظااة. وقااد يباادو تعااتف بوجااود عالقااة 

ض دولااة اااة مفارقااة يف هااذا اخليااار الوساايط: فكيااف ميكاان أن تعاات 
ع أحكااام علااى حتفااو يتنااا  مااع موضااوع املعاهاادة وغرضااها، أي ماا 

لك املعاهدة، دون أن ختلص من ذلك تشكل علة وجود تأساسية 
الدولاااااة  إىل نتيجاااااة مفادهاااااا أن املعاهااااادة ال ميكااااان أن تلزمهاااااا جتااااااه

مماااا يبااادو للوهلاااة  ون أقااال عمقااااً املتحفظاااة؟ ولكااان املفارقاااة قاااد تكااا 
للدولاااة املعتضاااة أن تعتااارب أن الاااتحفو  األوىل. ففاااي الواقاااع، ميكااان

اهادة وغرضاها، لان ميناع تفبياق ور، رغام أناه يهادد موضاوع املعاملذك
 األحكام اهلامة بينها وبني الدولة املتحفظة.

ساااااما اعتاضاااااها، ماااااع أن ييف  وقاااااد  مااااال الدولاااااة أيضااااااً  -2
شااااكل ماااان أشااااكال اللااااوم، بقيااااام ”حااااوار  ينفااااوي عليااااه ماااان مااااا

ادة النظاااار يف ضاااارورة املتحفظااااة علااااى إعاااا “، و اااا  الدولااااة حتفظااااي
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يبااااادو أن الدولاااااة املعتضاااااة حتفظهاااااا أو يف مضااااامونه. ويف املقابااااال، 
، ميكاان أن  ماال يف التوصاال إىل إزالااة الااتحفو ماان الوجااود كلياااً  ال
. إطالقاً ف كما لو أن التحفو مل ي ص   سعها التصر أن يكون بو يف  و 

ر فاااااوق الاااااذي يسااااامى ابالعاااااتاض ”ذي األثااااا  -وهاااااذا االعاااااتاض 
ملهاا دون االلتفاات األقصى“ ألنه يهدف إىل تفبياق املعاهادة  ك

كاان أن خياال ابملباادأ الرضااائي، وهااو مي -اإلعااراب عاان الااتحفو إىل 
 ت.قانون املعاهدا يستند إليهاملبدأ احملوري الذي 

ل ماان اتفاقيااة فيينااا تاارى فرنسااا أن ماان املمكاان، يف ااال كاا  -3
الااادول الااايت اعتضااال علاااى واملمارساااة املتبعاااة، أن يكاااون يف وساااع 
أو حتفااااو عاهااادة وغرضااااها )حتفاااو تاااارى أنااااه يتناااا  مااااع موضااااوع امل

وجاااب حكااام خااااه ابلتحفظاااات( أال تعاااارض بااادء نفااااذ حمظاااور ن
فرضاااية الااايت مفادهاااا أن املعاهااادة بينهاااا وباااني الدولاااة املتحفظاااة. فال

  مع موضوع املعاهدة وغرضها ميكن أن يعياب التحفو الذي يتنا
قبااول الدولااة املتحفظااة االلتاازام ابملعاهاادة هااي فرضااية بصااورة كاملااة 

مااع اإلرادة الاايت عااربت عنهااا رضااة يف آن واحااد يف الواقااع متعا تباادو
اناال الدولاة املتحفظاة وماع حاق الدولاة املعتضاة يف اختياار ماا إذا ك

ني الدولاة املتحفظاة. وللتاذكري املعاهدة تسري أو ال تساري بينهاا وبا 
املتحفظااة ملزماة  حكاام معيناة هامااة  فقاط، ميكان أن تكاون الدولاة

 يسااتهدف أحكاماااً  فظاااً رغاام أهنااا صاااغل حتماان أحكااام املعاهاادة، 
ويعااااد لااااذلك الساااابب  ،للمعاهاااادة التوجااااه العااااامأخاااارى هلااااا دور يف 

لااذا، فيمااا خيااص املمارسااة اهاادة وغرضااها. و مااع موضااوع املع متنافياااً 
سااا علااى الاايت تتبعهااا فرنسااا، جتاادر اإلشااارة إىل أنااه حااني تعااتض فرن
اهاااااادة يف حتفااااااو حتظااااااره املعاهاااااادة دون أن تعااااااارض باااااادء نفاااااااذ املع

، فاإن فرنساا تناوي احاتام اإلرادة الايت تعارب الدولة املتحفظةمواجهة 
الدولااة صااراحة  عاان ذلااك، حااني تعااتف عنهاا تلااك الدولااة. وفضااالً 

ء نفاذ املعاهدة، مع أن ذلك ليس بضرورة االعتاض ال مينع بد ن  
ظام اتفاقية فيينا، فإهنا تقصد  كيد أمياة العالقاة حتمية يف إطار ن

واحلفاع بصورة أفضل على جمال   على هذا املنوالعاهدية الناشئة  الت
تكاون  ”احلوار التحفظي“. وال ي نكر أن آاثر هاذا النفااذ ميكان أن

لنسااابة للمعاهااادات الااايت تسااامى ، وال سااايما ابعمليااااً  حمااادودة جاااداً 
إىل درجة أن  يكون التحفو عاماً  ابملعاهدات ”الشارعة“ أو حني

من أحكام   قليالً  إال عدداً   الدولة املتحفظة ال تكون قد قبلل فعلياً 
املعاهاادة. ومااع ذلااك، مااا زالاال فرنسااا تاارى أن هااذا احلاال، رغاام أنااه 

خلصاائص النظاام  احتامااً ، فإناه األكثار مارض  غاري  انً قد يكون أحياا
لااى تااوفري فاارج عملااي وهااو احلاال الوحيااد القااادر ع ،القااانون الاادويل

حياااة النامااان  ساااائل الااايت قاااد يبااادو التغلاااب عليهاااا مساااتحيالً مااان امل
فااإن قااانون  ،“صااحياالنظرياة. وحااىت عناادما يكااون الاتحفو ”غااري 
ابعتافاااااه و كااااال أثااااار املعاهااااادات ال يساااااتفيع أن ينااااازع عااااان الاااااتحف

إصااااااادار االعتاضاااااااات ”ذات األثاااااار فاااااااوق األقصاااااااى“،  رمكانيااااااة
ولة ما االلتزام نعاهدة بدعوى أن حتفظها ول دلقب يقيم وزانً  أال وال

نجااارد أن تقبااال الدولاااة املعتضاااة  طبعااااً  يتناااا  ماااع املعاهااادة، وذلاااك
 إنشاء عالقة تعاهدية مع الدولة املتحفظة.

 فنلندا 

املتتبااة علااى حتفااو غااري جااائز،  انونيااة  ابآلاثر الق فيمااا يتعلااق   -1
مااان    21وتتنااااول املاااادة  .  حمااادداً   ال تقااادم اتفاقياااة فييناااا نفساااها إرشااااداً 

د أن  جتاا   ناادا نل ف   االتفاقيااة صااراحة التحفظااات اجلااائزة فحسااب. إال أن 
رأي اللجنة  ن التحفو غري اجلائز، وكذلك    املوافقة على من السهل  

ة علاى النحاو املادون  يري الصحة الشاكلي عا م  يستويف  التحفو الذي ال 
. وهاذه نتيجاة  والغيااً   من االتفاقية،  اب اعتبااره ابطاالً  23يف املادة 

ة  حيا  تالحاو اللجنا   حبكام تعريفاه؛ متتبة على عدم جاواز الاتحفو 
القاانون الاذي مان شاأنه أن    للفعال هو السامة املميازة   “ البفالن ” أن 
الشااكلية  مااع الشااروط  توافقااه    لااوال عاادم كااون لااه آاثر قانونيااة معينااة  ت 
 .  املفروضة على مثل هذا الفعل   املوضوعية  أو 
قااانون يهاادف إىل    فعاال ، هااو  ه أيضاااً حبكاام تعريفاا والااتحفو،   -2
أو مضاامون االلتزاماااات    نفااااق ل  تعاادي يتمثااال يف    اً قانونياا   اً أثااار    اادع أن  

.  هبااا   لاازم الدولااة الااتحفو، أن ت    ذلااك الاايت ماان شااأن املعاهاادة، يف غياااب  
الشاااااروط  و   يتفاااااق  عنااااادما ال   ، القاااااول  ن الاااااتحفو   إذن،   ي فقااااا ن فماااان امل 

مااااااان اتفاقياااااااة فييناااااااا(    19)علاااااااى النحاااااااو الاااااااوارد يف املاااااااادة    املوضاااااااوعية 
فروضاااة علاااى  مااان نفاااس االتفاقياااة( امل   23الشاااروط الشاااكلية )املاااادة   أو 

. والنتاااائج  والغيااااً   قانونياااة، يكاااون ابطاااالً   أفعااااالً ابعتبارهاااا    ، التحفظاااات 
يصاابا عاااجزاً عاان إحااداع  الااتحفو    ن أ الن هااو  املتتبااة علااى هااذا الاابف 

االلتزامااات    اق نفاا ، وهااي تغيااري  إىل حتقيقهااا اآلاثر القانونيااة الاايت يهاادف  
 . ا الواقعة على الدولة صاحبة التحفو أو مضموهن التعاقدية  

ا املستمر للمبدأ هعرب عن  ييدت فإن فنلندا تود أن ،لذا -3
 .1-5-4التوجيهي 

 النرويج

 1986و 1969 يفيينااااااااا لعااااااااام يتاتفاااااااااقيتبااااااااني التجربااااااااة أن  
 20ماااان الثغاااارات وأوجااااه الغمااااوض يف مادتيهمااااا  عاااادداً  تتضاااامنان

ء ، الاااذي يتعلاااق يف جاااز 1-5-4ويهااادف املبااادأ التاااوجيهي . 21و
ثغارات الرئيساية اجلاائز، إىل ساد إحادى ال منه بابفالن الاتحفو غاري

راسااا  يف ممارساااات الااادول،  وهلاااذا املبااادأ أسااااسيف اتفااااقييت فييناااا. 
 وعالوة على ذلك، فهو يتماشى مع منفق نظام فيينا.

وضع صاحب التحفظ غري  )  2-5-4املبدأ التوجيهي  
 ( ملعاهدةالصحيح ابلنسبة إىل ا
 أستاليا

  ة القابلاااااا   ة احلالياااااا   قرينااااااة ل ا تشااااااعر أسااااااتاليا بقلااااااق خاااااااه ماااااان   -1
أن    حتديااااداً   ا ، ومفادهاااا 2-5-4يف املباااادأ التااااوجيهي    ة للاااادحا الااااوارد 
يف املعاهاادة دون االسااتفادة ماان الااتحفو    حفظااة طرفاااً تصاابا الدولااة املت 

بصاارف النظاار عاان  غااري الصااحيا يف غياااب اإلعااراب عاان نيااة فالفااة. و 
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النيااااة،    للتأكاااد ماااان تلاااك   2-5-4  املباااادأ التاااوجيهي   العوامااال املبيناااة يف 
خارى غاري الدولاة املتحفظاة صاعوابت  األ دول  الا أن تواجه    تتوقع أستاليا 

دولااة املتحفظااة  ن تكااون ملزمااة. وهااذا  عمليااة يف حتديااد ماادى قبااول ال 
ة  يف ااال عاادم وجااود هيئااة قضااائية تكااون نثاباا بوجااه خاااه  هااو احلااال  

أن ياؤدي    جلميع الدول املتعاقدة. وميكان   ملزماً   يصدر قراراً طرف اثل   
عتااااارب فيهاااااا الدولاااااة املتحفظاااااة حتفظهاااااا  إىل احلالاااااة الااااايت ت  ذا الوضاااااع  هااااا 

ذلك ولكنهااا رغاام هااذا  كاا ضااة  الدولااة املعت   ه ، يف حااني ال تعتاارب صااحيحاً 
نفباق، ونتيجاة لاذلك لان يكاون هنااك توافاق يف اآلراء  ت   القريناة تعتارب أن  

  ل ال، وإذا كانا   أن ما إذا كانل الدولاة املتحفظاة ملزماة ابملعاهادة أم بش 
فاااإن    نتيجااة لااذلك، ، بشااأن مااا إذا كااان الااتحفو ينفبااق أم ال. و ة ملزماا 
ؤدي إىل حالاة مان  تا أن  ، وميكان  عمليااً   ا قد يصعب تفبيقه   القرينة   ه هذ 

 عدم اليقني فيما بني الدول يف عالقا ا التعاهدية. 
اااااال أسااااااتاليا  -2 املباااااادأ يف  ةالااااااوارد القرينااااااةعكااااااس أن ت  وت فض  

يف  دولاااااة املتحفظاااااة طرفااااااً ، حبيااااا  ال ت عتااااارب ال2-5-4التاااااوجيهي 
املعاهادة مااا مل ت شار إىل خااالف ذلاك. ويكفاال هاذا األماار أن تبقااى 

يسااي بشااأن مااا إذا كاناال ست صااابا ظااة احملاادد الرئالدولااة املتحف نيااة
لنساااابة للاااادول، أكااارب ماااان اليقاااني اب وفر قاااادراً يااا يف املعاهاااادة، و  طرفااااً 

افو علااااى الفااااابع الفااااوعي لنظااااام املعاهاااادات. وتااااتك عمليااااة  اااا و 
 مساااؤوليةللدولاااة املتحفظاااة  ،وبشاااكل مالئااام ،أيضااااً  القريناااةكاااس ع

 مقبوليتاااهرفاااع عااادم لدولاااة حتفظهاااا لا تعاااد لإماااا ف - اختااااذ إجاااراء ماااا
يف املعاهادة. وااة ميازة  عن أن تصبا طرفاً  تتخلى وإما، تسحبه أو

علاااى عالقاااة  نهج مت ك  اان الااادول املعتضاااة ماان احلفااااعأخاارى هلاااذا الااا 
ا، تحفظة، حىت مع كون الاتحفو غاري صاحيتعاهدية مع الدولة امل

 اإلطالق. من أال تكون هلا عالقة تعاهدية على بدالً 
 أملانيا

ا أناه أهام جاناب مان لتعليقات التالية على ماا يارج  ز اترك -1
وهااو اسااتنتاجات  الأ، املمارسااة الااذي أعدتااه اللجنااةجوانااب دلياال 

اآلاثر اللجنة فيما يتعلق  واز التحفظات، وعلاى وجاه اخلصاوه، 
العالقات التعاهدياة.  على للتحفظات غري اجلائزةوالنتائج القانونية 

وال تاااازال هااااذه . ن هااااذه املسااااألة كثاااارياً و وقااااد تناااااول اخلاااارباء القااااانوني
 دون حسم.املتعلقة ابلقانون الدويل املسألة 

 يف حالااة   -   نااه   ة عاماا   قرينااة   2-5-4لتااوجيهي  أ ا املبااد   قاادم ي  -2
يف  طرفاااً صاااحبة الااتحفو ة الدولاا  تصاابا - وجااود حتفااو غااري جااائز

كان تماا مل  ،دون االساتفادة مان الاتحفو الاذي قدمتاهمان املعاهدة 
 االلتاااازامالدولااااة املعنيااااة ال ترغااااب يف  واضااااحة إىل أن هناااااك إشااااارة
 هذه الظروف.ال ابملعاهدة يف 

اجات الاااايت توصاااالل  ت إىل االسااااتن   ة اإل ابياااا   ة ريناااا الق سااااتند  ت و  -3
الاتحفو  ”  ن    إذ أفاادت ،  1-5-4وجيهي  إليها اللجناة يف املبادأ التا 

واجلاواز املنصاوه عليهاا يف    شروط الصحة الشاكلية الذي ال يستويف  
  ، ابطاااااًل والغياااااً ]ي عتاااارب[  رسااااة  ين الثااااان والثالاااا  ماااان دلياااال املما اجلاااازأ 

بناًء علاى ذلاك،    ، ميكن أنه  ، و قانون“ يتتب عليه ابلتايل أي أثر   وال 
 ابملعاهدة.   م على االلتزا موافقة الدولة  فصله عن  

قاعادة جديادة  ل   ، يف رأي أملانيا، اقتاحاً ة اإل ابي   القرينة ثل  مت و  -4
جماارد مباادأ    ا تجاااوز بوضااوه كوهناا ت   هااي لمعاهاادات. و يف القاانون الاادويل ل 

 الدويل القائم. قائمة داخل إطار القانون  ال مارسة  شأن امل توجيهي ب 

سااوية وبينمااا ميثاال اقااتاه اللجنااة حماولااة مثاارية لالهتمااام لت -5
الاااايت مل تتناوهلااااا مسااااألة النتااااائج القانونيااااة للتحفظااااات غااااري اجلااااائزة 

ابالساااتنتاجات الااايت توصااالل عاااة تنمقأملانياااا  ليسااالاتفاقيتاااا فييناااا، 
 إن مل تكاان معارضااة مااتددةهااي و  ،إليهااا اللجنااة بشااأن هااذه املسااألة

 هذه القاعدة اجلديدة يف املباد  التوجيهية. إدراج اءإز 

ال ميكاااااان  ةإ ابيااااا  قرينااااااةاللجناااااة  اقااااااتاهن وتااااارى أملانياااااا أ -6
ضاااائية القائماااة وال مااان ممارساااات االساااتدالل علياااه مااان الساااوابق الق

قاعاادة عامااة صاااحلة كوابلتأكيااد ال ميكاان االسااتدالل عليااه   ،دولالاا 
من اتفاقية  19وجب املادة لكافة حاالت التحفظات غري اجلائزة ن

 املعاهدات. فيما يتعلق  ميعأو فيينا 

مااان ف -تااازال ممارساااات الااادول مبهماااة يف هاااذا اجملاااال  وال -7
 الصااااعب حتديااااد هنااااج متسااااق لاااادى الاااادول حااااىت يف اجملااااال األكثاااار

 معاهدات حقوق اإلنسان. املتمثل يف حتديداً 

الاب األعام  اليت يشاار إليهاا يف الغ للقضااي  وابلفحص الدقيق   -8
  ( 1) وس يلااااا بل قضااااايتا  ) القائااااال ابلقريناااااة اإل ابياااااة  اللجناااااة    القاااااتاه    يياااااداً 
هااذه  أمااام احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان(، يتضااا أن    ( 2) زياادو ي ولو 

دد، وهاو ابلنساابة هلااذه  احملاا   ها يف إطااار ساياق   أن تقاي م حباجااة إىل  القضاااي  
مااان  حاااد ماااا    إىل   مغلقاااة هاااو جمموعاااة إقليمياااة  و ، جملاااس أورواب:  القضاااااي 

  ا، هبااا اجتماعياااة وسياساااية مشاااتكة وتتمساااك    الااادول الااايت تتشااااطر قيمااااً 
قاااوق  حل   االتفاقياااة األوروبياااة   يف صاااكوك عااادة أبرزهاااا صااايغل  وهاااي قااايم  

ألن ختضاااااااع  د  ساااااااتعدا علاااااااى ا جمللاااااااس  اإلنساااااااان. والااااااادول األعضااااااااء اب 
نظااام قضااائي إلزامااي يسااما حااىت  ماان ق باال    تمحاايص وتفسااري مرجعااي ل 

ابعتباار الادول األعضااء  املتعلقاة    احملكمة   يف قرارات ابلدعاوى الفردية. و 
دون االساااتفادة مااان حتفظا اااا،  مااان  ا التعاقدياااة  اما ااا ابلتز ملزماااة ابلتقياااد  

يتعلاق    صاكاً   ا رها الفابع اخلاه لالتفاقياة ابعتبا ” إىل هذا  احملكمة  تشري  
  اتساااااق ممارسااااات ” علااااى  احملكمااااة  شاااادد  وت .  “ ابلنظااااام األورويب العااااام 

النظااااام مشاااااركة  مشاااااركة الاااادول يف هااااذا  وعلااااى    “ املتعاقاااادة ألطااااراف  ا 
)ابلنساابة لدولااة    “ املتأصاالة ة  املخاااطر ”   إىل   مااا يشااري ضاامناً وهااو  ،  فعالااة 
حفو  أجهازة االتفاقياة قاد تعتارب الات ” أن  املتمثلة يف  (  اً حتفظ تبدي  عضو  

 . ابالتفاقية على أي حال ستكون مقيدة    الدولة   وأن   “ غري جائز 
__________ 
 (1 ) ECHR, Belilos v. Switzerland, judgment of 29 April 1988, Series 

A, No. 132 . 
(2) ECHR, Loizidou v. Turkey, judgment of 23 March 1995, Series 

A, No. 310. 
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تتساااااام معاهاااااادات وقااااااد يكااااااون هناااااااك أوضاااااااع أخاااااارى لل -9
أو معاهاااااادات ذات أميااااااة أساسااااااية  ااااااوز أن خبصوصااااااية شااااااديدة 

 قرينااةاسااتنتاجات مماثلااة فيمااا يتعلااق رمكانيااة وجااود  بشااأهنا يساتمد
بادئهاااا التوجيهياااة. علاااى النحاااو الاااذي اقتحتاااه اللجناااة يف م ةإ ابيااا 
 .اً احلالة عمومهي أن هذه ليسل هو أن موقف أملانيا  إال

حتفااو غااري جااائز ال ميكاان إبااداء ه يف حالااة أملانيااا أناا  تارىو  -10
عندئااااذ مقياااادة ابملعاهاااادة بشااااكل  افاااتاض أن الدولااااة املعنيااااة تكااااون 

دى النيااااة الواضاااحة لاااا ال  خااااذ يف االعتباااار هااااذا التفساااري فكامااال. 
 بشكل كامل.هبا ن مقيدة  تنوي أن تكو لدولة  هنا الا

 ةبياا اإل ا القرينااةأن قلقهااا ماان تااود أملانيااا أن تعاارب عاان و  -11
لحاااق ابلفعااال تمااان املبااااد  التوجيهياااة قاااد  5-4الفااارع يف  ةاملقتحااا 
ق و عااا توقاااد  ،الفويااال دىبتفاااوير قاااانون املعاهااادات علاااى املااا  ضااارراً 

 العالقات التعاقدية فيما بني الدول.

الااتحفو    أن إىل  الاادليل  الاايت يقتحهااا    ة اإل ابياا ة  ريناا الق   وتااذهب  -12
لااة  و (، وأن الد 1-5-4  جيهي لاايس لااه أثاار قااانون )املباادأ التااو غااري اجلااائز  

دون االسااتفادة  اً ماان  متعاقااد   طرفاااً   نتيجااة لااذلك،   ، صاااحبة الااتحفو تعتاارب 
 الدولة املذكورة ختالف ذلك.   لدى نية    يتسن حتديد من حتفظها ما مل  

إىل    ة اإل ابياا القرينااة  أن يااؤدي اتساااع نفاااق    ا أملانياا   شااى خت و  -13
  عديد م ال د ق ي لمعاهدات. و ل عن االنضمام    جعل الدول أكثر إحجاماً 

اً  الااااتحفو شاااارط   إذ يكااااون ماااان الاااادول حتفظااااات ألسااااباب دسااااتورية،  
  ، . وهااذه الاادول علااى التقيااد ابملعاهاادة   موافقااة الربملااان ى  صااول علاا للح 
إىل    -  ذلك مسألة روتينياة ابعتبار   -ستكون مضفرة  ، فيها أملانيا  نا 

ضاااا صاااراحة أن موافقتهاااا علاااى التقياااد ابملعاهااادة تتوقاااف علاااى  أن تو 
  ، ناارور الوقاال   ، التحفظااات معظاام  وماان املاارجا أن تكااون    حتفظا ااا. 

هاذا الااتحفو،  مثاال  ز  ضاايا. ويف حالاة عاادم جاوا مقتناة نثاال هاذا التو 
 يف االتفاق الدويل املعين.   طرفاً   دولة كهذه لن تصبا  

  ، كياف أوالً   دم اليقاني: مان األسائلة وأوجاه عا   عدداً هذا    ويثري  -14
ت، ال سايما فيماا يتعلاق  حتدياد عادم جاواز الاتحفو يف هاذه احلااال   تم يا 

يف املباادأ    ، ر واضااا نص املباااد  التوجيهيااة علااى أماا تاا و   ؟ التوافااق ابختبااار  
للاادول املتعاقاادة، أو هيئااات تسااوية    أال وهااو السااماه ،  2-3التااوجيهي  

رصااااد املعاهاااادات، بتقياااايم جااااواز التحفظااااات.    املنازعااااات، أو هيئااااات 
  لاايس ماار  ا أ وهااذ   -فيمااا بااني الاادول املتعاقاادة    ، أنااه قااد تكااون هناااك  إال 

د  تن يسااا وجاااود اعااتاض واحاااد،  ف آراء متبايناااة يف هااذا الصااادد.    مسااتغرابً، 
اتفاقيااة    )ج( ماان 19)املااادة  التوافااق  اختبااار    سااتويف مااا ال ي   إىل أن حتفظاااً 

الدولاة صااحبة الاتحفو بشاأن ماا إذا    ز مركا فيينا(، يكفي للتشكيك يف  
ن جاناب  . والقبول االنفارادي للاتحفو ما أم ال   يف املعاهدة   كانل طرفاً 

رمكانااااه    لااايس ماااان شااااأنه وال   -  صااااراحة   أو   ضاااامناً   -الااادول األخاااارى  
غااري جااائز    ر أماا أيضاااً  ن قبااول حتفااو غااري جااائز هااو  إ املسااألة، إذ    تسااوية 

هاو اللجاوء إىل    ياارات (. وقد يكون أحاد اخل 2-3-3  )املبدأ التوجيهي 
.  3-3-3القبااااول اجلماااااعي علااااى النحااااو املقااااته يف املباااادأ التااااوجيهي  

إذا    ، وهااااو أماااار يصااااعب حتقيقااااه، يتفلااااب إمجاعاااااً   اإلجااااراء أن هااااذا   إال 
. ويفااااتض هااااذا  تقدميااااه   االعااااتاض الااااذي ساااابق أ خااااذ يف االعتبااااار   مااااا 

املساألة  وهاذه هاي  بشكل مسابق أن الاتحفو غاري جاائز،    يضاً اإلجراء أ 
. ومسااألة حتديااد مااا إذا كاناال الدولااة صاااحبة الااتحفو  ضااع اخلااالف و م 

أماااام هيئاااة    أن تعااارض جاااة إىل  حبا ال    يف املعاهااادة أم   قاااد أصااابحل طرفااااً 
فارادى الادول، أو حاىت    ن لن تكاو يف هذه احلاالت. و   املنازعات لتسوية  

العالقااات التعاقديااة  حتديااد     ااتم عليهااا معظمهااا، بعااد ذلااك يف موقااف  
 ة احلالة. و/أو معاجل   لنفسها 

قااد ومسااألة حتديااد مااا إذا كاناال الدولااة صاااحبة الااتحفو  -15
ال هي مسألة مثارية لالهتماام بشاكل  يف املعاهدة أم أصبحل طرفاً 

ملعاهااادة حياااز النفااااذ ايتوقاااف فيهاااا دخاااول خاااه يف احلااااالت الااايت 
أن ااة مسااألة  . إالابملعاهادة االلتاازامعلاى  تلااك الدولاةموافقاة  علاى

ابلنسبة للعالقات التعاهدية   اآلاثر النامجةلنظر يف  أخرى تتمثل يف ا
 .التحفو معلقاً أثناء بقاء 

علاااى    ة عامااا   ة إ ابيااا قريناااة  مااان أن وجاااود    انياااا القلاااق ويساااور أمل  -16
التوجيهياااااة مااااان شاااااأنه إ ااااااد عااااادم اليقاااااني      النحاااااو املقاااااته يف املبااااااد 

ن،  بداًل من أن يسهم يف إيضااه اجلاناب القاانو العالقات التعاهدية   يف 
ق تفاااور العالقاااات التعاهدياااة. وقاااد متتناااع  و يعااا أن  مااان شاااأنه أيضااااً  بااال و 

 اق هلاا    وإن كاان مان النتاائج،    ، خوفاً اماً اعتاضات مت تقدمي  الدول عن  
 كان السبب.   ترغب يف قبوهلا، أايً   ال االعتاض على التحفظات اليت  

هلاااذه املساااألة.  وأملانياااا علاااى وعاااي اتم  هناااا ال تقااادم حاااالً  -17
أملانيااااا يف هااااذه املرحلااااة ليساااال علااااى اسااااتعداد لقبااااول احلاااال  نأ إال

واآلاثر النامجاة ز الاتحفو اللجنة فيما يتعلق بعدم جاوا قدمهالذي ت
 يل العام.قاعدة يف إطار القانون الدو  ذلك ابعتبار عنه،

 الربتغال

، متيال الربتغاال إىل 2-5-4فيما يتعلاق ابملبادأ التاوجيهي  -1
أيضااً أن بفالن الاتحفو ياؤثر إىل  يذهب الرأي الذي املوافقة على

 ابملعاهدة. االلتزامعلى موافقة صاحبه على 

 من حيا  كوناهمن اتفاقييت فيينا مستمد تنتاج هذا االسو  -2
صبا متعاقدة تفو ال حالت ةصاحبمة نظامل دولة أوالينص على أن 

واحااادة علاااى األقااال مااان الااادول أو املنظماااات تقبااال الاااتحفو حاااىت 
ويعااين ذلاااك أنااه مااان املفااتض أن الاااتحفو يعاااد   .قااادةاألخاارى املتعا

 .االلتزام ابملعاهدةللموافقة على  اً أساسي اً شرط

افتاض أن املعاهدة  ومن مث، ينبغي أن تكون نقفة البدء هي   -3
  القبول فو ابطل. ويظل مبدأ  حيز النفاذ ابلنسبة لصاحب حت ال تدخل  

فإننااا  حااال،  ع. وعلااى أي  هلااذا املوضااو الركياازة األساسااية  )وابلتااايل النيااة(  
أناااه    إال   ، اقتحتاااه اللجناااة   لالساااتنتاج الاااذي إىل اساااتنتاج مشاااابه  سنصااال  
 مع اخليارات املتخذة يف اتفاقييت فيينا.   أكثر اتساقاً سيكون  
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بشاااكل رئيساااي إىل قااارارات  2-5-4ند املبااادأ التاااوجيهي ساااتي 
قاضااي ابلفصاال احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان. غااري أن املباادأ ال

التحفو ومركز األطراف املتعاقدة قد ال ينفبق ابلضارورة  صحةبني 
ذ حبقاااوق اإلنساااان. لاااذا  ب ااا  املتعلقاااة تلاااكساااوى علاااى املعاهااادات 

لة اليت ميكن أن تساري علاى هادى ضرب أمثلة عن املعاهدات احملتم
ارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، حىت لو مل تتوفر يف تلاك قر 

 دات  ات معاهدات حقوق اإلنسان.املعاه
 السلفادور

لصيغة ملضمون هذا املبدأ وا هاعن  ييدالسلفادور عرب ت -1
 التايل بياهنا.وذلك لألسباب  ،رد هبااليت و 

لصاااااااحيا،  صااااااااحب الاااااااتحفو غاااااااري ا فيماااااااا يتعلاااااااق نركاااااااز   -2
منظماة   جدال يف أن بفالن حتفو ما ال يؤثر على موافقة دولة أو  ال 

ذلك خيضااع صاااحب هااذا الااتحفو  لتاازام ابملعاهاادة. ولاا دوليااة علااى اال 
  طرفااااً ” و  عاهااادة، أ امل   يف   “ طرفااااً ” لاللتزاماااات التعاهدياااة وي عتااارب    متامااااً 

 د. بع   النفاذ يف حال مل تدخل املعاهدة حيز    “ متعاقداً 
وهااااذا هااااو ابلضاااابط املوقااااف الااااذي عااااربت عنااااه احملكمااااة  -3

 شك   مما ال ” :  سويسرا   ضد   س قضية بليلو األوروبية حلقوق اإلنسان يف  
، ابالتفاقياااة، بصااارف ملزماااةعتااارب نفساااها فياااه أن سويسااارا ملزماااة، وت  

. وقد تكرر التأكيد على هذا املوقف (1)“نالنظر عن صحة اإلعال
. وعلااااى الصااااعيد (2)تركيااااا ضاااادقضااااية لويزياااادو يف وقاااال الحااااق يف 

__________ 
 (1 ) ECHR, Belilos v. Switzerland, judgment of 29 April 1988, 

Series A, No. 132, para. 60  : يسااتويف  ور ال  ك ”ابختصااار، فااإن اإلعااالن املااذ
مااان االتفاقياااة، ونتيجاااة لاااذلك  اااب    64مااان الشاااروط الاااواردة يف املاااادة    شااارطني 

شك فيه أن سويسارا ملزماة، وت عتارب    اعتباره غري صحيا. ويف الوقل نفسه، مما ال 
عاالن. عاالوة علاى ذلاك،  صاحة اإل نظار عان  نفسها ملزماة، ابالتفاقياة، بصارف ال 

بااال يف املساااألة األخااارية، الااايت  أقااارت احلكوماااة السويسااارية ابختصااااه احملكماااة ابل 
 . “ رفعتها أمامها. ولذلك  ب رفا اعتاض احلكومة الذي ق دم أول األمر 

(2) ECHR, Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections, 

judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310, paras. 97 and 98 : 
لقيااااود لقااااد درساااال احملكمااااة نااااص اإلعااااالانت وصااااياغة ا -97 

الصاااكوك صاااحتها عااان  املفعاااون يف دهبااادف حتدياااد إمكانياااة فصااال القياااو 
تنفصاال  املتعلقااة ابلقبااول أو اإلقاارار  هنااا ت شااكل جاازءاً ال يتجاازأ منهااا وال

 46و 25 ملااادتنيعنهااا. وحااىت ابلنظاار يف نصااوه اإلعااالانت املتعلقااة اب
 جمتمعااة، فإهنااا تاارى إمكانيااة فصاال القيااود املفعااون يف صااحتها عاان ابقااي

 قبوالً سليماً. النص حبي  يبقى قبول الشروط االختيارية
كاانون   28ويتتب على ذلك أن اإلعالنني الصاادرين يف  -98 

 25نوجااب املااادتني    1990كااانون الثان/يناااير    22و   1987الثان/يناااير  
 .يحاً الختصاه اللجنة واحملكمةوالً صحمنان قبيتض 46و

 اإلقليمااي، فقااد واصاالل حمكمااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان
ترينياااداد  ضااادقضاااية هيلاااري ، يف تشاااار ن أالجتااااه   يف هاااذا اريالسااا 

 ، إىل أنه وتوابغو

الصااااك الاااااذي  يفاملاااادرج حتجااااااج ابلقيااااد ال ميكاااان لتينيااااداد وتوابغااااو اال
حملكمااااة  اإللزاميااااةلواليااااة علااااق ابتاملأعلناااال فيااااه قبوهلااااا الشاااارط االختياااااري 
فاقياة مان االت 62ملاادة ملاا أرساته ا البلدان األمريكياة حلقاوق اإلنساان وفقااً 

نااااًء ا. وبألن هاااذا القياااد يتناااا  ماااع موضاااوع االتفاقياااة وغرضاااه األمريكياااة،
رفااااااا احلجتااااااني الثانيااااااة والثالثااااااة  مااااااة أنااااااه  اااااابرأت احملك علااااااى ذلااااااك،

در ماااا تشاااريان إىل يل املقااادم مااان الدولاااة بقااا وردات يف االعاااتاض األو  اللتاااني
 . (3)احملكمة اختصاه

__________ 
(3) Inter-American Court of Human Rights, Hilaire v. Trinidad 

and Tobago, Preliminary Objections, judgment of 1 September 2001, 

Series C, No. 80, para. 98. 

 سويسرا 

علااى  ازاً التاليااة بشااكل أكثاار إ اا تركااز مالحظااات سويساارا  -1
 .2-5-4املبدأ التوجيهي 

مااااااا إذا كااااااان ميكاااااان اعتبااااااار صاااااااحب  ةعرفاااااا مومسااااااألة  -2
 ملزمااااً الاااتحفو، جااواز يهاااا عااادم الااتحفو، يف احلالاااة الااايت يثباال ف

  ااب،إذا كااان مااا حفو أو دون االسااتفادة ماان الااتماان ابملعاهاادة 
ساألة تساتدعي ابملعاهدة، هاي م ملزمأن يعترب غري  خالفًا لذلك،

 يؤسااف لااه أن تظاال املسااألة دون حاال نظااراً  صاال إلجابااة. ومماااالتو 
 لصعوبة املشكلة.

اجلهاة االساتناد إىل نياة وجوب ى ال خالف علويبدو أنه  -3
 إثبااااتتعاااذر  أن املشاااكلة ال تنشاااأ إال إذا علاااىالاااتحفو و  ةصااااحب

إذا تعاااذر   نااه، عاااكسماان افاااتاض م انفالقاااً والقاااول، . تلااك النيااة
ابملعاهاادة،  فإهنااا ال تكااون ملزمااةالااتحفو احبة ت نيااة اجلهااة صاا إثبااا

كل. ا مااان املشااا  زيااادامليثاااري أن مستصاااوابً وميكااان  دويبااا  الهاااو قاااول 
يكماااان يف احملافظاااااة ل احلااااا عمااااا إذا كااااان  وتتساااااءل سويساااارا أيضااااااً 

ولكااااااااان ، 2-5-4يف املبااااااااادأ التاااااااااوجيهي  الاااااااااواردة القريناااااااااة علاااااااااى
 ةصاااااحباجلهااااة نيااااة إلثبااااات الالزمااااة  الرجحاااااندرجااااة ختفاااايا  مااااع

املوضاوع  ابشاأن هاذتوجيهياً يتضامن قريناة  أن مبدأالتحفو. ذلك 
 ةصاااااحباجلهااااة تشااااجيع تتمثاااال يف دة مياااازة مؤكاااا أيضاااااً  ساااايكون لااااه
غري  اً حتفظتقدميها يف حالة   اعلى الكشف عن نواايه  بقوةالتحفو  

يف  ،دون تعلياااق ها،أو اساااتمرار  صاااملال هاااامااان التزامباااداًل ، جاااائز
 حفو.لتا صحة كيد 
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 فرنسا 

بشاأن  وتكراراً  قف الذي عربت عنه مراراً املو  تؤكد فرنسا جمدداً  
املعاهادات.  الرضاائي الاذي يقاوم علياه قاانون األمية احملورياة للمبادأ

هاادة دون فااال ميكاان إرغااام دولااة متحفظااة علااى احااتام أحكااام املعا
عااان قصاااد فاااالف صاااراحة االساااتفادة مااان حتفظهاااا، إال إذا أعربااال 

ة هااي وحاادها ن الدولااة املتحفظاا ك. ويف هااذا الصاادد، فااإبشااأن ذلاا 
و يف الااايت توجاااد يف وضاااع يتاااايا هلاااا أن تقااارر ابلضااابط دور الااااتحف
 تصاور اإلعراب عن قبوهلا االلتزام ابملعاهدة. وجتد فرنسا صاعوبة يف

لدولة املتحفظة يف وضع يتايا هلاا تقيايم أن تكون جهة أخرى غري ا
 .هذه األخرية أبعاد قبول

 فنلندا 

ااادع  أنالاااتحفو غاااري اجلاااائز  عااادم اساااتفاعةإن  -1 ثااار األ  
 دولااة أو املنظمااةمااا إذا كاناال ال  اادد ال أمااراملقصااود منااه القااانون 

يف املعاهدة املعنية  الدولية صاحبة التحفو غري اجلائز ستصبا طرفاً 
غياااب  تالزماانلجناة، فثماة نتيجتاان متقابلتاان ا تشاري الم ال. وكما أ

ة املتحفظاة ة أو املنظما لتحفو: إما أن تصبا الدولاآلاثر القانونية ل
احلالااااة االسااااتفادة ماااان حتفظهااااا، ويف هااااذه  يف املعاهاااادة دون طرفاااااً 

ال تصابا الدولاة أ وأ ؛يكون هلذا الاتحفو ابلفباع  ثاريه املقصاود ال
اادع هااذا دة أصااالً ملعاهاا يف ا أو املنظماة طرفاااً  ، ويف هاذه احلالااة ال   
 ال ت وجاد عالقاة تعاهدياة يف إذدة مناه، اآلاثر املقصاو  التحفو أيضاً 

ا ااة ذه املسااألة احلهلاا املقااام األول. ومل  ت اتفاقيااة فيينااا علااى ذكاار 
 .وسكتل عنها

إىل جناب ماع عادد متزاياد  أن فنلنادا، جنبااً  ومعلوم جياداً  -2
ااااالتااااازال  انااااال والمااااان الااااادول األخااااارى، ك ماااااا يسااااامى بااااانهج  تفض  

عااااتاض االللجنااااة، فااااإن . وكمااااا ورد يف تقرياااار ا“الفصاااال ”إمكانيااااة
 ن الاتحفو غاري جاائز مث ينتقال  الانهج يعاتف أوالً بين على هذا امل

 اااول دون بااادء ساااراين املعاهااادة باااني  االعاااتاض ال إىل اإلقااارار  ن
ز النفااااذ الفااارف )ساااني( والفااارف )صااااد( وأن املعاهااادة تااادخل حيااا 
بااااع هاااذا دون اساااتفادة الفااارف )صااااد( مااان حتفظاااه. ورغااام زايدة ات  

يتضااااا ماااان تقرياااار كمااااا   - ، الااااذي مل تعتمااااده مجيااااع الاااادولجالاااانه
دة املعنياة اللجنة، فإن بعا الدول تفضل فقاط أن تاذكر أن املعاها 

 تاذكر شايئاً  الأبصارف النظار عان االعاتاض، و  النفااذستدخل حيز 
التزاما ااااا لااااه علااااى ماااادى اض الالحااااق تحفو واالعاااات  ثااااري الاااا  نعاااا 

ذلااك،  ري اللجنااة، مااعوجاادت. وكمااا تشاا  ، إناومضااموهنالتعاهديااة 
بااني هااذه ، أو ال فااارق علااى اإلطااالق، ضاائيالً  اً قاا يباادو أن هناااك فار 
ية: ابلتأكيد فإن أية دولة تستخدم ئنهاال  هاجائبنتالن هج فيما يتعلق  
غاااام املتحفظااااة، ر أن الدولااااة  لاااان يكااااون ماااان رأيهاااااالصاااايغة األخاااارية 

 ماااع، ابلفعااال االعاااتاض وعااادم جاااواز الاااتحفو نفساااه، قاااد نحااال
 عديل االلتزامات التعاهدية املعنية.يف ت ذلك،

يف احلاااااالت الاااايت  الدولااااة، واحلاااال اآلخاااار هااااو حتديااااد أن -3
يف  تصاابا يف واقااع األماار طرفاااً  غااري صااحيا، ال فيهااا حتفظاااً ت باادي 

معظم مؤيدي هاذا  ذهباملرجا أن ياملعاهدة على اإلطالق. ومن 
 يتعاااارض مااااع األساااااس ماااان شااااأنه أنأن أي حاااال آخااار إىل الااانهج 

ملزمااااااة  الدولااااااة  ااااااوز أن تصاااااابا املعاهاااااادات: الالتااااااوافقي لقااااااانون 
يف أن أي حال هلااذه ابلتزاماات تعاقدياة ضاد إراد اا. وماا مان شاك 

 هذا املبدأ األساسي.املشكلة املفروحة  ب أن  تم 
ي حول موضوع املبدأ الف يف الرأد أن أي اختومن املؤك -4

هاااذا تفااااق علاااى مااان عااادم اال لااان يكاااون انبعااااً  2-5-4التاااوجيهي 
 ةالقانونيا  القريناةاملبدأ األساسي؛ وإمنا ينبغاي أن يكاون الساؤال عان 

املنظمااااااة  للدولااااااة أو ن فيهااااااا النيااااااة الفعليااااااةيف احلاااااااالت الاااااايت تكااااااو 
ن تااوحفر م باديلتان نقرينتاا. وابلفباع، هنااك ةاملتحفظة غري واضاح

ا علين ينبغيأنه يف حالة عدم التحقق،    يه  : األوىلبينهما  لالختيار
ال يتجااااازأ مااااان قباااااول الدولاااااة  اً جااااازءيشاااااكل اض أن أي حتفاااااو افااااات 

اادع أن الااتحفو  رباعت اا التزامااات املعاهاادة املعنيااة، وماان مث، إذا  مل   
 ترغااااب يف أن تكااااون ملزمااااة. لااااناآلاثر املرجااااوة منااااه، فااااإن الدولااااة 

، بفبيعة احلال، عكس ذلك: أي أنه يف يه  ة املمكنةانيلثا  القرينةو 
، فإننا نفتض أن موقف فالف ة واضحة علىحالة عدم وجود أدل

 ملزمة. ، مع ذلك،الدولة مستعدة ألن تكون
أن الاانهج الثااان يسااخر ماان مباادأ  إىلالاابعا ذهااب وقااد  -5

ن تصاابا  ماان اهتمااام الاادول  ساايقللوأنااه يف واقااع األماار  ،القبااول
مااان أن تصاااري، دون  يف املعاهااادات املتعاااددة األطاااراف خوفااااً  طرافاااً أ

طواعيااة. وممااا خيفااف قااوة  ملزمااة ابلتزامااات ال تقباال هباااقصااد منهااا، 
دحا أن ت  الدولة املتحفظةرمكان  أن  هو  هذه احلجة، مع ذلك،  

  ن الااااتحفو يشااااكل جاااازءاً  بسااااهولة ابلتصااااريا علناااااً  القرينااااة ههااااذ
يف املعاهدة. وعلاى العماوم،  تصبا طرفاً يتجزأ من رغبتها يف أن  ال

حقق فوائاد تس ةالثاني القرينةيف أن  مع اللجنة تفق متاماً فنلندا ت فإن
. وت فساار اللجنااة هااذه األوىل القرينااةعمليااة أفضاال بكثااري مقارنااة مااع 

، وتوجاااااه االنتبااااااه الواجاااااب إىل (1)لثنااااااءلفوائاااااد بفريقاااااة تساااااتحق اا
؛ وال حاجااة القرينااة ههلااذ ماااً ارسااه الاادول علااى نفاااق واسااع دعمت   مااا

أن فنلناادا ود تاا ، لتكاارار أي ماان احلجتااني هنااا ابلتفصاايل. ومااع ذلااك
 الفعالية. وهيأال   ة،الثاني  القرينةوضا نقفة إضافية واحدة لصاحل  ت
علاااااى معاهااااادة متعاااااددة  ة ماااااا حتفظااااااً حيثماااااا تبااااادي دولااااا  -6

يف جاوازه، ويكون ابإلمكان التشكيك على حنو معقاول األطراف، 
القااانون  اليقاانيإىل قاادر ماان عاادم  حتماااً  يااؤديهااذا الااتحفو فااإن 

حفظاة والادول األطاراف قاات التعاقدياة للدولاة املتفيما يتعلاق ابلعال
مرغاوب  هاذه غاري اليقانييف املعاهدة. ومان املفاتض أن حالاة عادم 

يهاااا وضاااارة، ولاااذلك فمااان مصااالحة الااادول األطاااراف أن حتاااد مااان ف
فنلندا رى ت. و ق املمكنة لديهاهذه  فضل الفر   اليقنيحاالت عدم  

__________ 
 .2-الثان )اجلزء الثان(، الفصل الرابع، الفرع جيم ، اجمللد 2010  حولية  (1)
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لة أاملسا  األفضال هلاذه، فاإن احلال العوامل األخارى عند تساوي ،أنه
على الفارف الاذي ميكناه  اليقنيهو وضع املسؤولية عن حالة عدم 

 كرب قدر من الكفاءة.حلها  قل جهد، أي  
أن  على حنو واساع،مقبول وهو مبدأ  ،مبدأ القبوليعين و  -7

ماا ستصابا  ما إذا كانل دولاة الذي  ددالصلة  العامل الوحيد ذا
غاااري صاااحيا هاااو  إبااادائها حتفظااااً  ملزماااة نوجاااب معاهااادة يف حالاااة

أي ماااا إذا كاااان قبوهلاااا  ن تكاااون ملزماااة، يف الوقااال الاااذي  ،نيتهاااا
بصااحة حتفظهااا. وإذا كااان  ، مشااروطاً لن هااذا القبااو أعرباال فيااه عاا 

هااذه املسااألة هاذا هااو احلااال، فااإن الكيااان الوحيااد القااادر علااى حاال 
اب حمكاام خااارجي، هااو الدولااة شااك، يف غياا  ألي نااا ال ياادع جماااالً 

ميلك  ملفلعة على نواايها، يف حني الملتحفظة ذا ا. فهي وحدها اا
 احلل األكثر كفاءة هوالبعا اآلخر سوى التخمني. ولذلك، فإن 

انمجة عن حتفو غري جاائز  يقنيوضع املسؤولية عن أي حالة عدم 
 املتحفظة.  تق الدولةحمتمل على عا

 حتفظااً  تباديتحفظة ابلوضوه عنادما الدولة امل إن مفالبة -8
وافقتهاااا، وذلاااك تفااااداي للمخاااااطرة  ن مل  ال باااد مناااهبوصااافه شااارطاً 

إىل إ اااااد  أهنا أن تاااؤديشاااا  مااانابملعاهاااادة  كملهاااا،  ملزماااةتكاااون 
حاافز قاوي للاادول إلنتااج حتفظاات أكثاار منفقياة، وابلتاايل تقلاايص 

 يف املستقبل. اليقنيم حاالت عد
دة  بشااا   ؤياااد ت   زالااال فنلناادا تمعاااة، مااا  ولكاال هاااذه األسااباب جم  -9

 رى أن هذا هو أفضل حل وسط متاه. ت ، و 2-5-4املبدأ التوجيهي  

 اململكة املتحدة
ا أثنااء النقاا  الاذي دار  يف تعليقا   ،تحدةكررت اململكة امل -1
د طوياال رأيهااا الااذي تتمسااك بااه منااذ أماا  ، 2010لجنااة يف عااام  ال يف  

غاري صاحيا فإهناا ال تعارب بصاورة  دولة حتفظااً ومفاده أنه إذا أبدت 
دة، ولذا فإن العالقات التعاهدية حيحة عن قبوهلا االلتزام ابملعاهص

كاااة املتحااادة  ن تفكااار يف ال ميكااان أن تنشاااأ معهاااا. وتعهااادت اململ
قشة وأن تعود إىل التفرق التعليقات اليت أبداها اآلخرون خالل املنا

 ه املسألة رراء إضافية.هلذ
ة إن مسااااألة وضااااع الااااتحفو غااااري الصااااحيا مسااااألة حمورياااا  -2

، فااإن احلالااة الراهنااة الناجتااة اململكااة املتحاادة لعمال اللجنااة. ويف رأي
ينفوي  1969لعام تفاقية فيينا عن هنج ”اإلابحة“ الذي اختذته ا

 اتلى املشاركة يف املعاهدعلى ميزات معينة فيما خيص التشجيع ع
على خفر تباين ممارسات  فاق أوسع. غري أنه ينفوي أيضاً ى نعل

، ولاذا فإنااه يثاري شااواغل بوجااود إلازام قااانونقادهاا الادول وماادى اعت
ي الاااااذي فيماااااا يتعلاااااق بوحااااادة املعاهااااادات واليقاااااني القاااااانون. والااااارأ

تااوفر  تتشااب  بااه اململكااة املتحاادة هااو أن املباااد  التوجيهيااة احلاليااة
قد تناتج  بديد أوجه الغموض والشك اليتفرصة مهمة للسعي إىل ت

 لدى مجيع الدول. قبوالً عن احلالة الراهنة، وهو أمر سيلقى 

ومااا زالاال اململكااة املتحاادة تعتقااد أن املوقااف ”الصااارم“  -3
 24علاى التعلياق العاام رقام  احظا ما يف مال، وال سياملتخذ سابقاً 

ن ن القاااانو ، يعااارب عااا (1)ياااة حبقاااوق اإلنساااانالصاااادر عااان اللجناااة املعن
قبااال  ن هاااذا املوقاااف يواجاااه حتااادايت ت ااملوجااود. وماااع ذلاااك، فإهنااا 

وزمااااان إثبااااات عاااادم  نكااااانمثاااال يف الصااااعوابت العمليااااة املتعلقااااة تت
ذلااااك. وعاااادم واجلهااااة املنااااوط هبااااا صااااحته أو عاااادم  جااااواز الااااتحفو
، التأكااااد مناااه بسااااهولة دائماااااً  أماااار ال ميكااان موضااااوعياً  الصاااحة هااااو

كاااان الاااتحفو يتساااق ماااع   ن ماااا إذار شاااك بشاااأاسااايما حاااني يثااا  وال
 موضوع املعاهدة وغرضها.

ساالوب املاااهر الااذي املتحاادة تشاايد ابأل ورغاام أن اململكااة -4
إىل حتقيااق  2-5-4سااعل اللجنااة ماان خاللااه يف املباادأ التااوجيهي 

 ،بااني املوقااف ”الصااارم“ الااذي تتخااذه اململكااة املتحاادةحاال وسااط 
حفظااات غااري رى، واألثاار ”فااوق األقصااى“ للتإىل جانااب دول أخاا 

 لتمساك ابلشاواغل الايت أعربا ت أن اململكة املتحادةالصحيحة، إال 
بشااااااأن هااااااذه املسااااااألة. وتتضاااااامن ”القرينااااااة القابلااااااة  ا سااااااابقاً نهاااااا ع

نااه ضاامانة و أيباادمااا للاادحا“ الاايت ياانص عليهااا املباادأ التااوجيهي 
ذا هنااااا تسااااتفيع دحااااا القرينااااة إإحياااا   ،هامااااة للدولااااة املتحفظااااة

تيجاااة هاااذا الااادحا أن الدولاااة كون ن. وساااتفالفااااً  أاهااارت قصاااداً 
ا أناااه مااان غاااري الواضااا  يف املعاهااادة. غاااري املتحفظاااة ال تصااابا طرفااااً 

إلثباااات أن ”الاااتحفو يعتااارب  هاااو الااادليل الاااذي سااايكون كافيااااً  ماااا
االلتااازام ابملعاهااادة“. وتظااال اململكاااة به لقباااول صااااحشااارطاً أساساااياً 

اصاار غااري يف املباااد  التوجيهيااة ماان عن املتحاادة غااري مقتنعااة نااا ورد
. فعلااى ساابيل املثااال، هاال مقي  اادة ولكاان، يف هنايااة املفاااف،شاااملة 

ك التصاديق ويانص علاى أن الدولاة بيان البسيط الاذي يارد يف صا ال
؟ وإن مل يكاان  كافياااً   تحفو معااني يشااكل دلاايالً باا  رهناااً تقباال االلتاازام 

 كذلك، فما هو معيار التقييم؟
يف هااذا اجملااال،  التفااوير التاادر ي للممارسااة    وألغااراض تشااجيع  -5

التبعااات    إىل تااوفري مزيااد ماان اليقااني القااانون فيمااا خيااص وبقصااد السااعي  
ساااام ”احلااااوار التحفظااااي“، تقااااته  القانونيااااة ملااااا وصاااافه املقاااارر اخلاااااه اب 

 على النحو التايل:   2-5-4توجيهي دأ ال للمب   اململكة املتحدة بديالً 
الدوليااااة املتحفظااااة أن تقااااوم، يف  الدولااااة أو املنظمااااة    علااااى ”  

عااااتاض علااااى الااااتحفو  شااااهراً ماااان اترياااا  صاااادور ا   12غضااااون  
ابإلشارة صراحة إىل ماا إذا كانال  ألسباب تتعلق بعدم صحته،  

سااحب قبوهلااا االلتاازام ابملعاهاادة.   ب الااتحفو أو ترغااب يف سااح 
تحفظة  رد صريا، تعد الدولة أو املنظمة الدولية امل   وإذا مل يصدر 

 . “ دة من التحفو متعاقدة أو منظمة متعاقدة دون االستفا دولة  

__________ 
 للجمعياااااة الر يااااة الواثئااااقاللجنااااة املعنيااااة حبقااااوق اإلنسااااان، تقرياااار  ( 1) 

املرفاااق اجمللاااد األول، (، A/50/40) 40 رقااام امللحاااق اخلمساااون، الااادورة العاماااة،
 . ع ابءالفر ، سالساد
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وإذا ورد رد صريا، فسايجري النظار فياه علاى أسااس كال  -6
على حدة. وياؤدي هاذا املقاته إىل تاوفري فرصاة لتحقياق قادر حالة 
باني  عاادالً  تاوازانً  رب من الوضاوه يف العالقاات التعاهدياة. و قاقأك

األخااارى. وياااوفر للجهاااة  مصااااحل الدولاااة املتحفظاااة ومصااااحل الااادول
علاااى إجاااراء حاااوار ماااع الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة  املتحفظاااة حاااافزاً 

يف حتفظهاا. ويضاع العابء علاى اجلهاة  املعتضة وعلى إعاادة النظار
انااال ترغاااب يف أن املتحفظاااة لكاااي توضاااا قصااادها بشاااأن ماااا إذا ك

، يف املعاهدة إذا ثبل أن التحفو غري صاحيا. وأخارياً  تصبا طرفاً 
لتشاااجيع اجلهاااة  اً يااا افك  جمااااالً ذا املقاااته ميااانا مؤياااد الاااتحفو فاااإن هااا 

 دة.املتحفظة على النظر يف إمكانية البقاء كفرف يف املعاه
 النرويج

ممارسة إىل حتديد وتدوين  2-5-4املبدأ التوجيهي يهدف ال  
ملعاهاااادات متعلااااق ابياق حماااادد حماولااااة لتعماااايم ساااا  وال هااااومتسااااقة. 

ري ستاسااابورغ، ابلااارغم مااان أن التوجياااه إىل معااااي األوروبياااة، اساااتناداً 
ماان ذلااك،  باادالً و لااه، يف سااياقه احملاادد.  ينبغااي أن يكااون مضاااداً  ال

هااو فيراعااي املصااادر واملمارسااات القائمااة.  وساافاً  الً فهااو يقااته حاا 
ذلك يقاااوم بااا . وهاااو املتبايناااةإىل التقرياااب باااني اآلراء حباااره يساااعى 
عزيااز اليقااني القااانون. تإىل  ماان روه األمانااة الفكريااة، سااعياً  انفالقاااً 

يقاااوم  املبااادأ التاااوجيهي ، تباااني القاااراءة املتأنياااة أنوعاااالوة علاااى ذلاااك
يينااااا. وسااااتكون الاااادول، علااااى نظااااام فمنفااااق  انسااااجاماً مااااعذلك باااا 

لتوضيا نواايها، حسب االقتضاء، عناد  حمف زةأساس هذا التوجيه، 
جمموعااااة ماااان  تشااااكلأن  يف نفااااس الوقاااالفااااو. و ااااوز إصاااادار حت
 ابالساتنادات للسالف دلايالً  للادحا ةقابلا بقرينة  حوبةاملصالعوامل 

أن تعاارب  للساالفاتإىل الوضااوه املعاازز. وحسااب االقتضاااء،  ااوز 
 .االلتزامولية ملوافقتها على الشروط األ عن

 النمسا

هاااااااو باااااااال شاااااااك جاااااااوهر مساااااااألة  2-5-4املبااااااادأ التاااااااوجيهي  
اجلهة صبا تهلذا املبدأ التوجيهي  ظات غري الصحيحة. ووفقاً التحف
دون االستفادة من  عاهدةيف امل  أي حتفو غري صحيا طرفاً   ةصاحب

و املنظماااة إال إذا أمكااان التحقاااق مااان أن لااادى الدولاااة أ”الاااتحفو 
ماع القاعادة العاماة  . وتتفق النمسا متامااً “املذكورة نية فالفة لذلك

إمعاان إال أهناا تقاته ن املبادأ التاوجيهي هاذا، ما  1الواردة يف الفقارة 
اجلهاة تأكاد مان نياة النظر يف استثناءا ا. وترى النمسا أناه يتعاذر ال

لضاارب . و 2الااتحفو ماان قائمااة العواماال الااواردة يف الفقاارة  ةصاااحب
على ذلك: كيف ميكن أن تعرب ردود الفعل اليت تصدر  واحد  مثال
و الاتحف ةصااحب اجلهاة ن نياةعن الدول املتعاقدة األخرى عا  الحقاً 
مااان الاااذي  لااايس واضاااحاً ؟ عاااالوة علاااى ذلاااك، تشاااف  عنهااااأو أن 

مفلوب  ما هو التحفو على حنو ةصاحباجلهة  نيةمن  ”يتحقق“
عرب تشتاط أن ابملشاكل ببساطة . وميكن تفادي هذه ا1يف الفقرة 
عااادم االلتااازام إذا كاااان  االاااتحفو بوضاااوه عااان نيتهااا  ةصااااحباجلهاااة 

ااااذف الفقاااارة النمسااااا  قااااتهت. ولااااذلك وابطااااالً  اً الااااتحفو الغياااا  أن حت 
ض عااااان عباااااارة وأن ي ساااااتعا 2-5-4الثانياااااة مااااان املبااااادأ التاااااوجيهي 

ياة املنظماة املاذكورة ن إذا أمكن التحقق من أن لدى الدولاة أو إال”
ماا مل ت عارب الدولاة أو املنظماة املاذكورة عان ”بعباارة  “فالفة لذلك

اجلهاة ام إرغا  اً ئما أنه لن يكون مال. وترى النمسا “نية فالفة لذلك
عنااادما  ببناااود معاهااادة ماااا ةصااابا م لزمااا ت  الاااتحفو علاااى أن  ةصااااحب
 .وابطالً  ياً التحفو الغن يكو 

 الوالايت املتحدة 

بشااأن املباااد  ت املتحاادة الايللااو شاااغل الرئيسااي اليتعلااق  -1
عاااادد ماااان الاااادول خااااالل مناقشااااات  التوجيهيااااة، الااااذي أباااارزه أيضاااااً 

 إبداء حتفو غاريعلى املتتبة ابآلاثر العام املاضي، اللجنة السادسة 
اهادة. ويانص املبادأ صحيا ال تقبله بصورة مجاعياة األطاراف يف مع

 حتفو غري صحيا، فاإنيصاغ على أنه عندما  2-5-4 التوجيهي
فادة مااان دون االساااتمااان يف املعاهااادة  عتااارب طرفااااً الدولاااة املتحفظاااة ت  

أعرباال عاان نيااة فالفااة. قااد الااتحفو، مااا مل تكاان الدولااة املتحفظااة 
هذا احلكم والتعليق عليه بشكل الوالايت املتحدة  لوبعد أن درس

مع االستنتاج الذي توصلل إليه اللجنة  تلف جوهرايً ختا  إهنأوثق، ف
 التوجيهي. بشأن هذا املبدأ

الوالايت  ولدى النظر يف منفق اللجنة بشكل أوثق، فإن -2
يف راي أدلااال هبماااا أملانياااا وهنغاااااتفاااق ماااع البياااانني اللااااذين ت املتحااادة

اللجناااة السادساااة ومؤداماااا أن اللجناااة تعتماااد بشاااكل مفااارط علااااى 
حمدودة من الناحيتني املوضاوعية  للمحاكملدول وسوابق لت ممارسا

الااااايت استشاااااهدت هباااااا اللجناااااة تكااااااد  احملااااااكمق واإلقليمياااااة. وساااااواب
الادول،  اتومان حيا  ممارسا  ،(1)قوق اإلنسانتنحصر يف جمال ح

مان الادول األوروبياة عادد ضائيل تعتماد فقاط علاى  و أن اللجناةيبد
. (2)“ كماا يساام ىصاىفاوق األقذات أثار ”الايت قادمل اعتاضاات 

ت الايالاو  ، فإنللدول األخرى اتمارساملالنظر عن طابع وبصرف 
حمدودة يف جمال واحد من  اترى أن االعتماد على ممارست املتحدة

جغرافيااااة واحاااادة ال يكفااااي  القااااانون الاااادويل وماااان منفقااااةجماااااالت 
 .مبدأ توجيهي هام وذي انفباق عام كاملبدأ احلايلقتاه ال
الااانهج    علاااى حناااو مفااارط يف السااارعة   علياااق أيضااااً ويااارفا الت  -3

التعليق  فاا لصااحيحة.  تحفظااات غااري ا لتعاماال مااع ال املتعلااق اب املعاااكس  
مااان أن    ناااع نوجباااه حتفاااو  غاااري صاااحيا الدولاااة  ذي مي  يصااف الااانهج الااا 

يعاد   رغام أناه يقاوم علاى افاتاض    ، ( 3) “ حل جذري ”  نه  تصبا طرفاً 
ماااادى  يعكااااس  تحفو  مااااؤداه أن الاااا افتاضاااااً غااااري خاااااليف    -نساااابياً    -
__________ 
الفصااال الراباااع، الفااارع ، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثااان(، 2010حوليااة  (1)

 (.13( إىل )6، الفقرات )2-5-4، التعليق على املبدأ التوجيهي 2-جيم
 (. 5)  ( إىل 3الفقرات ) ، املرجع نفسه  (2)
 .(16، الفقرة )املرجع نفسه (3)
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علياق  د الت ، يؤكا إضاافة إىل ذلاك موافقة الدولة على االلتازام ابملعاهادة.  
على وجه  و الدول.    ات ضرورة ممارس ابل تسوغها  استنتاجات قانونية ال  

االعتاضااات علااى    الاادول صاااحبة حة أن  التحديااد، يقاار  التعليااق صاارا 
يف بااادء نفااااذ  يف معظااام احلااااالت    ”]مل متاااانع[ عااادم صاااحة الاااتحفو  

. وألن التحفو غري الصحيا ابطل والغ، فقد توصلل  ( 4) عاهدة“ امل 
إىل إلازام    إال   ]أن يؤدي[ ميكن   ال ” أنه  هو  نتاج قانون  اللجنة إىل است 

وسااااااااعه  دون أن يكااااااااون يف    برمتهااااااااا ابملعاهاااااااادة  صاااااااااحب الااااااااتحفو  
اسااتمرار  ” أن إقاارار التعليااق بااا  ولكاان يباادو  .  ( 5) “ حفظااه االحتجاااج بت 

يقاوض    ( 6) ل مع هاذه املساألة فية التعام بني الدول بشأن كي  “ اخلالف 
للدول ال تكفي، يف حقيقة    اينة املتب هذه املمارسات ف هذا االستنتاج. 

 األمر، لدعم هذا االستنتاج. 
 ، أيوساااافاً  هنجاااااً ورغاااام أن اللجنااااة تصاااال إىل مااااا تعتااااربه  -4

أن الدولاااااة املتحفظااااة ملزماااااة  امؤداهاااا قريناااااة قابلااااة للااااادحا إرساااااء 
 اأن هاااذإال ا غاااري الصاااحيا، ة مااان حتفظهااا ابملعاهااادة دون االساااتفاد

. ويتمثاال رأي أ القبااولمباادأ أساسااي هااو مباادال ينسااجم مااع  الاانهج
الااوالايت املتحاادة القااائم منااذ فااتة طويلااة يف أن أيااة حماولااة إلسااناد 

إىل حتفاو اساتند ذلاك لد ال يلتزم باه صاراحة، حاىت وإن التزام إىل ب
املتمثاااال  هريو اجلااا ال تنساااجم مااااع املبااادأ هااااي حماولاااة غاااري صاااحيا، 

الااااااذي يشااااااكل األساااااااس الااااااذي يقااااااوم عليااااااه قااااااانون و ، القبااااااول يف
. عااالوة ساال م بااه املقاارر اخلاااه شخصااياً مااا دات، علااى حنااو املعاهاا 

حسااان  علااى قااائمفااتاض اب القبااولعلااى ذلااك، عناادما يقااتن مباادأ 
أهناااا  اعتباااارأن الااادول ال تاااتحفو كيفماااا اتفاااق وينبغاااي مفااااده النياااة 

الدولة  لقبول أساسياً  ظات شرطاً ون التحفعندما تك إالتتحفو  ال
 ةالوارديكون توجه القرينة ينبغي أن فابملعاهدة،  ن تلتزم املتحفظة 

، . وبعباارة أخارىهاو التوجاه املعااكسيف املباد  التوجيهية املقتحاة 
ينبغاي اعتباار الدولاة املتحفظاة  حتفو غاري صاحيا، اليصاغ عندما 
مااان الاااتحفو إال إذا أشاااارت  ا ددون اساااتفامااان املعاهااادة يف  طرفااااً 

اعااتاض،  عنااد وجااودسااتقوم،  أهناااالدولااة املتحفظااة صااراحة إىل أن 
دون االساااتفادة مااان  طرفااااً وتصااابا باااذلك  ،بساااحب الاااتحفو فعاااالً 

 التحفو. من
العواماااال الاااايت ذكر ااااا اللجنااااة لاااادعم  لاااايس يفويف الواقااااع،  -5

أناااه إىل  الً تشاااري أو اللجناااة ف. مقناااعأي عامااال  القريناااة الااايت اقتحتهاااا
ة يف قااد اختااذت اخلفااوة الكباارية املتمثلاا الدولااة املتحفظااة ابعتبااار أن 
أميااااااة مااااادى ال ينبغاااااي املبالغاااااة يف ، يف املعاهااااادة طرفااااااً أن تصااااابا 
ماا هلاذه ء التحفظاات يتجاهال . لكن هذا الرأي إزا(7)التحفو ذاته

فااااائق األميااااة ابلنساااابة التحفظااااات يف كثااااري ماااان األحيااااان ماااان دور 
__________ 
  (.19قرة )الف وانظر أيضاً  ؛(2، الفقرة )املرجع نفسه (4)
  .(2، الفقرة )املرجع نفسه (5)
  .(19الفقرة )، املرجع نفسه (6)
 . ( 35، الفقرة ) املرجع نفسه  ( 7) 

يف القاااانون تاارد ، قاااد ينشااأ الاااتحفو عاان قيااود حملياااة فمااثالً للدولااة. 
أن حكاااام يف املعاهاااادة قيااااود ال يسااااتفيع ي وهاااا األساسااااي للدولااااة، 

إضاااافة إىل تجاوزهااا ابعتبارهاااا مسااألة مااان مسااائل القاااانون احمللااي. ي
علااااااى موافقااااااة هيئا ااااااا حتصاااااال ة ينبغااااااي أن فااااااإن دواًل كثااااااري ، ذلااااااك

تضاااافلع هااااذه  ، وميكاااان أنيف معاهاااادة مااااا صاااابا طرفاااااً تالتشاااريعية ل
. لصادديف هاذا ا التحفظاات ضاروري أيالكياانت بدور يف حتديد 

يراعااي حادود دسااتور الدولااة علااى حناو وابلتاايل، إذا مااا صاي  حتفااو 
يف  صبا طرفاً غبة الدولة يف أن تشواغل هيئتها التشريعية، فإن ر  أو

ة معاجلاا الاايت  اادف إىل التحفظااات أميااة  املعاهاادة ال تفااوق تلقائياااً 
هاااذه التحفظاااات تكتساااي أمياااة  فاااإن لشاااواغل احمللياااة. ويف الواقاااع، ا

ماان أنااه اللجنااة ترتئااي ، الدولااة. واثنياااً الصااادر عاان  القبااولكباارية يف 
مااااان دائاااااارة  األفضااااال افاااااتاض أن الدولاااااة املتحفظااااااة تشاااااكل جااااازءاً 

املتعاقدة من أجل حل املشااكل املنبثقاة عان الاتحفو غاري  األطراف
مااارة  ،. غاااري أن هاااذا يفاااتض(8)املعاهااادةالصاااحيا يف ساااياق نظاااام 

ت رجااراء مناقشااات أنااه ميكاان حاال مشااكلة هااذه التحفظااا ،أخاارى
بعا فيمااا يتعلااق باا وفيمااا قااد يكااون هااذا هااو احلااال بااني األطااراف. 

للتكيف مع قياود اً اليت صاغل حتفظولة أنواع التحفظات، فإن الد
ريعية، هليئاة التشا لادى امعاجلة مصدر قلق ابلا   دستورية أساسية أو

تكاااون علاااى األرجاااا يف وضاااع ميكنهاااا مااان العمااال ماااع البلااادان لااان 
 ديل حتفظها.األخرى لتع

 اً وفر يقينا تسا القريناة الايت اقتحتهاا اللجناة أن ترتئي ، واثلثاً  -6
 عدم اليقني حالة زيل تميكن أن القرينة يق أن . ويذكر التعلاً قانوني

ل هااذه الفااتة )الاايت قااد يف الفااتة مااا بااني صااوغ الااتحفو وثبااوت بفالنااه؛ ففااوا
، وتعتاااااربه صااااااحب الاااااتحفو بوصااااافه طرفااااااً  متتاااااد سااااانوات عديااااادة(، يتصااااارف

 . (9)كذلك  األطراف األخرى
فر ساوى أال تاو وميكن القول إن من شأن القريناة املقتحاة  -7

بني اليت  تمل أن متتد من الوضوه خالل الفتة الفويلة ري قدر يس
ساااايكون ماااان ة األماااار ويف حقيقاااا الااااتحفو وإثبااااات بفالنااااه.  صااااوغ

،  يااةالاحل ابصاايغتهه القرينااة ، تفبيااق هااذيف واقااع املمارسااةالصااعب، 
قاااااوض اساااااتقرار االلتزاماااااات التعاهدياااااة الااااايت تميكااااان أن  كماااااا أهناااااا
الفاابع ، وابلنظار إىل هاا. فماثالً مان أجال تعزيز  فيينا ااتفاقيت و ضعل
القاااائم علاااى فاااتاض االو ماااا املتأصااال يف تقيااايم صاااحة حتفاااو  الاااذام
الدولاة املتحفظااة تعتازم إبااداء حتفظااات الاذي مفاااده أن النيااة ن حسا 

أن تعتااااارب الدولااااااة املتحفظاااااة حتفظهااااااا  رجا جاااااداً جاااااائزة، فمااااان املاااااا 
. زلاتحفو غاري جااائ ن ذلاك ا، رغام رأي الدولاة املعتضااة صاحيحاً 

، فاااااإن كلتاااااا لد حضااااا القريناااااة قاااااد وإذا مل تااااار الدولاااااة املعتضاااااة أن 
عالقاااة تعاهدياااة، ولكااان نفااااق  بينهمااااعلاااى أن ساااتتفقان الااادولتني 

إذا فاا ر، آخاا  هناااك احتمااال. و موضااع خااالفهااذه العالقااة ساايكون 
__________ 
 . ( 36، الفقرة ) املرجع نفسه  ( 8) 
 . ( 37، الفقرة ) املرجع نفسه  ( 9) 
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 أبفللار ت الدولة املعتضة من تلقاء نفسها أن الدولة املتحفظة 
باادأ التااوجيهي، فلاان يكااون املدرجااة يف املعلااى العواماال  بناااءً القرينااة 

لة انل الدو ما إذا كبشأن هناك توافق يف اآلراء بني هاتني الدولتني 
 يفابملعاهاادة. وستسااتمر الدولااة املتحفظااة أساساااً املتحفظااة ملتزمااة 

 ستظل طرفاً من مث،  ،، وأهناتأكيد على أن التحفو كان صحيحاً ال
عتضاااة أن الدولاااة املتحفظاااة يف املعاهااادة، يف حاااني ساااتى الدولاااة امل

 يف املعاهدة. ميكن أن تكون طرفاً  ال
يف    اً كثااااري تفيااااد  حااااة لاااان  ة املقت ن القريناااا إ   وميكاااان القااااول أيضاااااً  -8

غااري    اً مااا حتفظاا ت أن  إثبااا لفااتة الاايت تعقااب  يف ا اليقااني  حتقيااق حالااة ماان  
بشاكل اساتثنائي. ويبادو أن    اإلبفاال   ة صاعب القرينة  كن  ت ، ما مل  صحيا 
علاى األقال، مان تفبياق  إىل حد ما  يقني القانون منبثق،  ل ا حالة  حتسني  
اهديااااة دون االسااااتفادة ماااان  وتوقااااع اسااااتمرار العالقااااات التع   ة قوياااا قرينااااة  
إقارار  نجارد    لة هو بس القرينة  كان ابإلمكان دحا    و. غري أنه إذا التحف 

إمكانياة  لادول اختااذ إجاراءات مسابقة لضامان  تسا، ل ، أو  عدم الصاحة 
املتحفظاااااة والدولاااااة    التعاهدياااااة باااااني الدولاااااة دحضاااااها، فاااااإن العالقاااااات  

ميكاان   ، فااال القرينااة دحااا  تيساار  إذا  فاا املعتضااة سااوف تنتهااي. وهكااذا،  
  ياة  ن العالقات التعاهد   قدر معقول من اليقني   لدول مسبقاً يتوافر ل أن  

 لتحفو. النهائي ل تكييف  طبيعة ال   أايً كانل   سوف تستمر 
  ا اقتحتهاا يت  القرينااة الاا وعااالوة علااى ذلااك، ميكاان القااول إن   -9

للاادول.  التعاهديااة    ات يف املمارساا مستصااوبة  لااق حااوافز غااري  خت اللجنااة  
أن تشاري    ي فاتض فعالياة،  ى قادر مان ال ة  قص القرين من أجل دحا  ف 

ى اسااتعداد  فو إىل مااا إذا كاناال علاا تحفظااة عنااد إبااداء الااتح الدولااة امل 
التحفو  اعترب  يف حال  لاللتزام ابملعاهدة دون االستفادة من التحفو 

أن الدولاة املتحفظاة تشاعر  سايع،  صحيا. غري أن القياام باذلك   غري 
القرينة  الدولة  حىت تدحا  ابلقلق من عدم صحة التحفو. وهكذا،  

ن  لالعاتاف     ، إىل حاد ماا، ستضفر   هنا فعالية، فإ  قصى قدر من ال 
  للاااوالايت املتحاااادة   اً قاااد تكااااون غاااري جااااائزة. ولااايس واضااااح إجراءا اااا  

مان شاأنه حتساني عملياة  ماا إذا كاان  أو    اً يا إذا كاان هاذا الانهج عمل  ما 
 توضيا أثر التحفظات على العالقات التعاهدية بني الدول. 

تك تاااا أن املباااااد  التوجيهيااااة  وماااان اجلاااادير ابلااااذكر أيضاااااً  -10
غاري صاحيا أماام خياارين اثناني  الايت أبادت حتفظااً  الدولة املتحفظاة

مع  اماً انسجدون االستفادة من التحفو  فقط: إما أن تصبا طرفاً 
يف املعاهدة. وهذا  عن أن تصبا طرفاً أساساً أن متتنع وإما ،  القرينة

عالقاااة  ااااةن كاااو تالدولاااة املعتضاااة أن تفضااال  يتااايا احتماااال أن ال
على أال تكون  -صحيا  ال  ريغ  مع وجود التحفوحىت    -  تعاهدية

أن الدولاة املتحفظاة قاد ابفتاض على اإلطالق، تعاهدية عالقة  اة
ياؤدي إىل ترتاب ”اإلجاراء  ا. ويوضا التعليق أن هاذينةأبفلل القر 

املتتااااااب علااااااى أثاااااار علااااااى التحفظااااااات غااااااري اجلااااااائزة مماثاااااال لألثاااااار 
ييناا فاوضون على اتفاقية فت. وسواء توقع امل(10)“التحفظات اجلائزة

__________ 
 . ( 16، الفقرة ) 1-5-4املبدأ التوجيهي   املرجع نفسه، التعليق على  ( 10) 

 . وألن هناك عنصاراً املسارعة برفضهاال ينبغي فال، هذه النتيجة أم 
توافاااااق الاااااتحفو ماااااع موضاااااوع ماااان الذاتياااااة يف احلكااااام علاااااى مااااادى 

، مثلمااا أشااارت اململكااة املتحاادة علااى حنااو الغاارض منهاااة و املعاهااد
الغالبياة العظماى ”دافع  لجنة السادسة، وألنيف الاهنا صائب يف بي
 ،(11)“م صااحة الااتحفو حماال االعااتاضدعاا ]يكااون[ لالعتاضااات 

يبدو أنه ينبغي لنظام التعامل مع التحفظات اليت وصفل  هنا غري 
قاادر اإلمكااان. وماان الناحيااة العمليااة، قااد  أن يكااون ماارانً  ةيحصااح

عالقااة تعاهديااة مااع إقامااة  االسااتمرار يفأحياااانً يكااون ماان األفضاال 
 . (12)الدولة، رغم وجود حتفو غري جائز

اإلشاااارة مااارة أخااارى إىل نقفاااة أعربااال عنهاااا  أيضااااً  وجتااادر -11
تبااااة الاااايت للجنااااة السادسااااة بشااااأن العيف ااململكااااة املتحاااادة يف بياهنااااا 

ينبغي وفحواها أنه، بقدر ما ت ستبقى أية قرينة، .  القرينةنفلق منها  ت
إطاالق القريناة كناه ال ميواحاد أن اعتاض طارف  أن يوضا التعليق
ميع األطراف، وهي نتيجة ميكان جل ةابلنسبنفبق على حنو  علها ت

التعلياق. إن احلكام و االستدالل عليها من املباد  التوجيهياة احلالياة 
ونتيجاااة ، كااان أن يكاااون ممارساااة ذاتياااة جاااداً علاااى جاااواز الاااتحفو مي

 يااة أو التعليااق أن اعتاضاااً ، ينبغااي أن توضااا املباااد  التوجيهلااذلك
 راف.نفبق على مجيع األطقرينة تأية  عل ال  واحداً 
وابإلضافة إىل ما لدى الوالايت املتحدة من شواغل تتعلاق   -12

الاااانهج الااااذي  بشاااأن  شااااواغل  لااااديها  فاااإن  واجتاهااااه،  االفااااتاض  بوجاااود  
اتبعتاااه اللجناااة لتحدياااد نياااة صااااحب الاااتحفو. وتعاااتف اللجناااة  ن  

تضااع قائمااة  و   ، حساساااً   حب الااتحفو قااد يكااون أمااراً حتديااد نيااة صااا 
. وتشاامل هاذه القائمااة عاادة  (13)فيهاا غاري حصاارية مان العواماال للنظاار  
الدولاة املتحفظاة    ت الصاادرة عان بياان ال عوامل هي: صيغة التحفو، و 

رضاااااها اباللتاااازام ابملعاهاااادة، والساااالوك الالحااااق  راب عاااان  اإلعاااا وقاااال  
ليت  رى، واألحكام ا عاقدة األخ الدول املت فعل  للدولة املتحفظة، وردود  

واضااحاً  أنااه لاايس  ري  . غاا وغرضااها وموضااوع املعاهاادة    ، يتناوهلااا الااتحفو 
  ، الدولااااة املتحفظااااة تبااااديها  اآلراء الصاااار ة الاااايت  ال ت غل ااااب دائماااااً  ملاااااذا  

العواماال األخاارى. وتشااكك  علااى  اللتاازام،  عاان رضاااها اب   وقاال إعراهبااا 
  الالحاااااق للدولاااااة أمياااااة السااااالوك  يف مااااادى    الاااااوالايت املتحااااادة أيضااااااً 

. وكماااا ناااوقش أعااااله، يفاااتض أن تصاااوغ  نيتهاااا املتحفظاااة يف حتدياااد  
__________ 
 (. 3، الفقرة ) 3-5-4يهي  أ التوج املبد  ى املرجع نفسه، التعليق عل  ( 11) 
حتفااو غااري صااحيا هااو ببساااطة إزاء  الاانهج البديلااةقااد يكااون أحااد  (12)

ماا ميكان وهاو قفع العالقات التعاهدية بني الدولة املتحفظة والادول املعتضاة، 
ممااااا ينشاااائه أي ماااان االفتاضااااني اللااااذين درجااااة يقااااني أكاااارب ينشااااج القااااول  نااااه 

ن أن حتاااااااتفو الدولاااااااة املتحفظاااااااة لاااااااة، ميكااااااا ذه احلاانقشاااااااتهما اللجناااااااة. ويف هااااااا 
أن حتفظهاااا غاااري تباااني ابلعالقاااات التعاهدياااة ماااع األطاااراف األخااارى، ويف حاااال 

جائز، فإن األحكام اليت يتناوهلاا الاتحفو تساقط مان العالقاات التعاهدياة باني 
 الدولة املتحفظة واألطراف األخرى.

،  2-الفارع جايم   الراباع، الفصال    الثان )اجلزء الثاان(، ، اجمللد  2010  حولية  ( 13) 
 وما يليها.  ( 41)  ات ، الفقر 2-5-4املبدأ التوجيهي التعليق على 
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مشاركة    . وهكذا، فإن صحيحاً الدولة املتحفظة حتفظها حبي  يكون  
األطاراف األخارى ال ينبغاي  الدولة املتحفظة يف عالقات تعاهدية مع  

دون  هااااادة  ابملعا االلتااااازام  يف    علاااااى أن الدولاااااة ترغاااااب   دلااااايالً أن تعتااااارب  
تمااال باااذات القاادر، إن مل يكااان هاااو  لاااتحفو،  فادة مااان ا االساات  ألنااه   

تدل تلك املشاركة على أن الدولاة تفاتض أن  أن  االحتمال األرجا،  
ا  حااىت اإلجااراءات الاايت تتخااذه ف ،  عااالوة علااى ذلااك حتفظهااا صااحيا.  
صااااغل حتفظااااً  حلكااام يف املعاهااادة    وفقااااً   للتصااارف الدولاااة املتحفظاااة  

  تلجااأ ، إذ ميكاان أن  ة املقتحاا قرينااة  ل ا لضاارورة صااحة  اب   ت ثباال ، ال  بشااأنه 
  سااالفات الاااداخلي لل   زياااع ابلتو تحفو ألساااباب معيناااة تتعلاااق  للااا الااادول  
  وفقاااااً   يف املمارسااااة العمليااااة تواصاااال العماااال عموماااااً وإن كاناااال  ،  فيهااااا 

 لصلة. لاللتزامات ذات ا 

للجنااااة يف ا هنااااايف بيا ل الااااوالايت املتحاااادةوكمااااا أوضااااح -13
تناوهلااااا يف هااااذه  لاااايت  ااااريفااااإن املسااااائل ا، 2010السادسااااة لعااااام 

جيهي ملبااادأ التاااو . ويعااا  اأساسااايةاملباااد  التوجيهياااة تكتسااي أمياااة 
 توجادمشكلة مل ت عر ض بوضوه يف اتفاقييت فييناا و  2-5-4املقته 

وهكااااااذا  ؛للغايااااااةمتنوعااااااة لتعليااااااق، آراء بشااااااأهنا، كمااااااا لااااااوحو يف ا
 ااال يوجاد قواعاد ماان القاانون الادويل العااريف يتعاني تادوينها. ويف ال

تساااتحق  املساااألةأن هاااذه  الاااوالايت املتحااادةعتقاااد تهاااذه الظاااروف، 
 .نقا  قبل اعتمادها هنائياً ال من مزيداً 

  ردود الفعل على التحفظ )  3-5-4املبدأ التوجيهي  
 ( الصحيح  غري

 أستاليا

 . 5-4 يما يتعلق ابلفرعفأعاله  هبا    أديلانظر املالحظات اليت   

 الربتغال

 3-5-4باادأ التااوجيهي  ذكري الااوارد يف امل ترحاب الربتغااال ابلتاا  -1
(. وترحاااااب الربتغاااااال )ردود الفعااااال علاااااى الاااااتحفو غاااااري الصاااااحيا

بتشاااااااجيع  اً منحاااااااى توجيهيااااااا  ذتتخااااااا ابساااااااتعداد اللجناااااااة أن  أيضااااااااً 
علاى التحفظاات  فعالإصادار ردود  واملنظماات الدولياة علاى الدول
 الصحيحة. غري

ه أن  إال أناااه مااان املعاااروف أن رد الفعااال هاااذا لااايس مااان شاااأن  -2
ألن الاااااتحفو غاااااري الصاااااحيا لااااايس لاااااه آاثر    حقيقيااااااً   يكاااااون اعتاضااااااً 

قانونيااااة  وماااان مث فااااإن رد الفعاااال عليااااه لاااان يكااااون لااااه أي آاثر  قانونيااااة.  
تضااافر الااادول    املساااتخدمة مباشااارة. عاااالوة علاااى ذلاااك، فاااإن الصاااياغة  
إىل  رد فعال علاى حناو إلزاماي  واملنظمات الدولية املتعاقدة إىل أن تصادر  

.  ردود الفعل تلاك   يف إصدار ال يتسق مع احلرية الكاملة  هذا  حد ما، و 
أن تصاوغ اعتاضااً    [ ... ]   ”ينبغاي تغيري الصياغة من    تقته الربتغال لذا  
 . بشأنه“   ل ن معل  رصدار بيا   [ ... ترد ] أن  ]...[   وز  ” إىل    “ معل الً 

 مجهورية كوراي
عاان احلاجااة. فبموجااب  زائااداً  3-5-4يباادو املباادأ التااوجيهي  

، يعتااارب أن 1969لعاااام فييناااا  ةمااان اتفاقيااا  20مااان املاااادة  5 الفقااارة
قبااال انقضااااء تقاااد م اعتاضااااً علياااه تحفو إذا مل الدولاااة قاااد قبلااال الااا 

رى شااهراً علااى إشااعارها ابلااتحفو. وميكاان لألطااراف األخاا  12 فااتة
 إىل هذا النص من اتفاقية فيينا. إبداء اعتاضات استناداً 

 السلفادور
هاذا ن الفقارة األوىل مان ساها، فاإلجنة نفالكما الحظل  -1

أن  أال وهو [...]اسي نبدأ أس  [...]تذكري  ”املبدأ التوجيهي هي 
ردود  ولاااايسنفسااااه  الااااتحفو ماااارد هبفااااالن حتفااااو غااااري صااااحيا ”

متوافقااااة متامااااً مااااع املباااااد  ”، وهااااي ميكاااان أن يثريهاااا“الاااايت  الفعااال
 .(1)“1-5-4و 2-3-3و [..]. 1-3التوجيهية 

عترب الفقرة األوىل من املبادأ التاوجيهي  ر ت سلفادو فإن ال ومن مث،   -2
بشاأن    1-5-4املبادأ التاوجيهي  فحاوى  رر  تكا   هناا إ زائدة عان احلاجاة، إذ  

الالحاااااق أن الااااابفالن    التعلياااااق بفاااااالن الاااااتحفو غاااااري الصاااااحيا. وياااااربز  
 . ا يتوقف على اعتاض الدول أو املنظمات املتعاقدة أو قبوهل  ال 
  3-5-4التاااااوجيهي  ن املبااااادأ  وبينماااااا تتباااااع الفقااااارة الثانياااااة مااااا  -3

سااااابقة، فهااااي  نفااااس املنفااااق الااااذي تتبعااااه املباااااد  التوجيهيااااة ال كااااذلك  
للدول واملنظمات الدولية  ن    اً رادع   اً شرط ررسائها    جديداً   تضيف أمراً 

اساااتقرار  ماااا يعااازز  وهاااو  رهاااا الاااتحفو غاااري صاااحيا،  تباااني أساااباب اعتبا 
يف عالقا ااااااا    املواقاااااف القانونيااااااة للااااادول واملنظمااااااات الدولياااااة وشااااافافية  

يااااة يف  تصاااابا الفقاااارة الثان ل ميكاااان نقلهااااا    التعاهديااااة. إال أن هااااذه الفقاااارة 
، علااااى أساااااس أن الفقاااارة األوىل ماااان املباااادأ  1-5-4التااااوجيهي   املباااادأ 

 . أشري إليه سابقاً ، كما  زائدة عن احلاجة   3-5-4التوجيهي  
__________ 
،  2-، اجمللد الثان )اجلزء الثاان(، الفصال الراباع، الفارع جايم 2010  حولية  ( 1) 

 . ( 2( و) 1) ، الفقراتن 3-5-4املبدأ التوجيهي التعليق على 

 فنلندا 
علااى حنااو صااحيا،    3-5-4املباادأ التااوجيهي    نه ا اي اا ب ا وفقاااً ملااا ي  -1

املفروضاة    املوضاوعية الشاروط الشاكلية و/أو    مع اتساق  عدم وجود  فإن  
دون أثار  مان  و   أمار كااف يف حاد ذاتاه جلعال الاتحفو الغيااً   الفعال على  

ر اعاااتاض  قاااانون. وال يشاااتط أي شااايء بعاااد ذلاااك، مااان قبيااال صااادو 
  اقادة األخارى. إال أن ب األطاراف املتع عارض مان جانا أي رد فعل م  أو 

للادول املتعاقادة،    ماا قاد يكاون مفياداً   ة  ناه كثارياً ؤياد رأي اللجنا ت   فنلندا 
أهناا تعتارب الاتحفو غاري جاائز أو غاري    ر يااً تعلان  حسب االقتضااء، أن  

لااق  ماان منف   . ويف حااني أن هااذا اإلعااالن لاايس ضاارورايً صااحيا شااكلياً 
ع إىل املساألة وقاد  أوسا   ل سايجذب اهتمامااً معل    ن، فإن وجود رأي قانو 

 قانونية القائمة. يسهم يف توضيا احلالة ال 
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املساااتمر للمبااادأ  هاعااان  ييااادتاااود فنلنااادا أن تعااارب  ،لاااذا -2
 .3-5-4التوجيهي 

يتعلاااق  الااايت أديل هباااا أعااااله فيمااااالحظاااات امل أيضااااً  انظااار -3
 .1-5-4ابملبدأ التوجيهي 

علااى أنااه، ابلاارغم ماان إمكانيااة    ة أيضاااً مااع اللجناا فنلناادا  تفااق  ت و  -4
حتفااو    معارضااة حتفااو صااحيا و   ضااة معار   فعلااي حتليلااي بااني  إجااراء متييااز  

،  ني“ اعتاضا ” ابعتبارماا    الفعلني غري صحيا، ينبغي أن يشار إىل كال  
  اً وال يباادو أن اااة خفاار   ، لاادول الاايت تتبعهااا ا هااي املمارسااة املتسااقة  فهااذه  
بتعلياااااال    اقتناعاااااااً أقاااااال  دا  فنلناااااا حاااااادوع خلااااااط. إال أن  ن  شااااااأ ب   اً حقيقياااااا 
ارد يف املباااادأ  لااااو ا   “ االعااااتاض ” لااااه يكااااون تعريااااف    الااااذي وفقاااااً  اللجنااااة 

نااا فيااه الكفايااة ليشاامل االعتاضااات علااى  واسااعاً    1-6-2 التااوجيهي 
التحفظااات    علااى فضاااًل عاان االعتاضااات  التحفظااات غااري الصااحيحة  

 ، فإن االعتاض هو 1-6-2للمبدأ التوجيهي    وفقاً ف الصحيحة.  
  ي، أايً كانااال صااايغته أو تساااميته، تصااادره دولاااة أو منظماااة دولياااة رداً اد انفااار   إعاااالن 

تلااك    * و اادف بااه دولااة أو منظمااة دوليااة أخاارى،  صاااغته  علااى حتفااو علااى معاهاادة  
اآلاثر القانونياة املتوخااة مان الااتحفو أو إىل  أو تعااديل  املنظماة إىل اساتبعاد    الدولاة أو 

 املنظمة املتحفظة.   لدولة أو ا مع ا يف عالقا   كملها عاهدة  استبعاد تفبيق امل 

إىل  شاري ضامناً تأن  ة احلاالا بفبيعا مان شاأهن “يهادف إىلعباارة ”و 
وجااود هااادف أو نيااة مااان جانااب الدولاااة املعتضااة، ويكاااون اهلااادف 

تعااااديل آاثر الااااتحفو هااااو احملاااادد أو النيااااة احملااااددة يف هااااذه احلالااااة 
إذا  نيااااة هااااذه اللاااة ن أن يكااااون للدو غااااري أناااه ال ميكاااا . دهااساااتبعا أو

 دففاهل؛ أساساً إىل أي آاثر قانونية يفتقر التحفو كانل ترى أن 
اإلشاااااااارة إىل عااااااادم صاااااااحة الاااااااتحفو جمااااااارد هاااااااو االعاااااااتاض مااااااان 
 أثر قانون.افتقاره إىل أي يستتبعه ذلك من  وما
أن تنظار اللجناة يف جادوى فنلندا قته تهلذه األسباب، و  -5

يشامل صاراحة ل 1-6-2رد يف املبادأ التاوجيهي تنقيا التعريف الاوا
الدولاة باه  أو تعرب”، رنا رضافة عبارة كليهما  نوعي االعتاضات

صاااحيا  املعتضاااة عااان رأيهاااا  ن الاااتحفو غاااريالدولياااة  أو املنظماااة
 .“وليس له أثر قانون

 الوالايت املتحدة 
اعتاضات صوغ الدول على    3-5-4يشجع املبدأ التوجيهي   

ة يف أقاااارب وقاااال ممكاااان، التحفظااااات غااااري الصااااحيح علااااىلااااة معل  
لاى اضاات عاالعت تصاغ أن  أنه ليس من الضروري التعليق يوضاو 

اإلطااار الاازمين  ، وهااوشااهراً  12التحفظااات غااري اجلااائزة يف غضااون 
املنصاااااااوه علياااااااه يف اتفاقياااااااة فييناااااااا ابلنسااااااابة لالعتاضاااااااات علاااااااى 

لاااتحفو غااااري لقاااد يكاااون بقااادر ماااا أناااه  . إال( 1) التحفظاااات اجلاااائزة
__________ 
زء الثااان(، الفصااال الراباااع، الفااارع لثاااان )اجلااا ، اجمللاااد ا2010 حوليااة (1)
 (.14) ، الفقرة3-5-4التوجيهي ، التعليق على املبدأ 2-جيم

الاااتحفو  علاااى العالقاااات التعاهدياااة أكااارب مااان أثااارمااان أثااار اجلاااائز 
الدولاااااة املتحفظاااااة ابلتقياااااد  هرلزامااااا ، علاااااي سااااابيل املثاااااال - اجلاااااائز

الدولااااة املتحفظااااة  هابملعاهاااادة دون االسااااتفادة ماااان حتفظهااااا أو ننعاااا 
ماان  ساايكون هيباادو عندئااذ أناا ف - يف املعاهاادة أن تصاابا طرفاااً  ماان

االعتاضات تقدمي ه فيينبغي واضا إطار زمين  األمية نكان وضع
ة يف اللجنااا تنظااار  لاااذلك، قاااد ونتيجاااة إىل هاااذه األساااباب. املساااتندة

 3-5-4مااااان املبااااادأ التاااااوجيهي  2 تضااااايف عناااااد هناياااااة الفقااااارة أن
مااان  ويفضااال أن يكاااون ذلاااك يف غضاااون اثاااين عشااار شاااهراً ” عباااارة

 .“ابلتحفو اإلشعار

 ( أثر اإلعالن التفسريي)  7-4الفرع 

 فرنسا 
ردود الفعاال احملتملااة آاثر عااالن التفسااريي و ينبغااي متييااز آاثر اإل 

 درجنا جتاهه عن آاثر التحفو، ألن اإلعالانت التفسريية ميكن أن ت
سياق أوسع من جمرد املعاهدة الايت تتناوهلاا لتشامل بصاورة عاماة  يف

انون الاادويل. قهااا والتزاما ااا يف القاا  الااذي تضااعه الاادول حلقو التفسااري
عان االتفااق باني  على إعالن تفسرييمتييز املوافقة  ومن املهم أيضاً 

 بشأن تفسري املعاهدة. األطراف

  اهدة بواسطةتوضيح أحكام املع)  1-7-4املبدأ التوجيهي  
 ( إعالن تفسريي 

 ماليزاي
من  ورد يف الفقرة الثانية ملا تود ماليزاي أن تفلب توضيحاً  -1

بشااااأن الوايفااااة الاااايت ي قصااااد أن تؤديهااااا  1-7-4املباااادأ التااااوجيهي 
فيماااا يتعلاااق بتفساااري أو معارضاااته قاااة علاااى اإلعاااالن التفساااريي املواف

قيماااة التفساااري يف حتدياااد وزن و  كاااان هلماااا دورماااا إذا  ، أي املعاهااادة
دان جمارد عنصارين يسااع أم أهنمااذي يقتحه اإلعاالن التفساريي، ال

فساري الاذي يقتحااه بادون أي تبعاات علااى الت علاى تفساري املعاهاادة
الصااااادرين بشااااأن  املعارضااااةوافقااااة أو اإلعااااالن. وتاااارى ماااااليزاي أن امل

إعااااالن تفسااااريي ينبغااااي أال  ااااددا الااااوزن الااااذي ساااايعفى لنعااااالن 
نبغي النظر إليهما بوصفهما جمرد عنصرين مساعدين التفسريي بل ي

اللتازام نعاهادة،  تعرب الدول عن قباول اعاهدة. فحنيامليف تفسري 
ك املعاهادة. يف أذهاهناا فهام معاني للتعاابري املساتخدمة يف تلا يكون 

طااااراف املتعاقاااادة إىل تنفيااااذ وإىل جانااااب ذلااااك، تاااادعو املعاهاااادة األ
لية فيماا بينهاا وكاذلك يف شاؤوهنا أحكام املعاهدة يف العالقات الدو 

فساار املعاهاادة ماان أجاال الداخليااة. ولااذا فماان الضااروري للاادول أن ت
املوافقاااااة  ذا ماااااا أصااااابحللتزاما اااااا. وإبياااااق أحكامهاااااا والوفااااااء ابتف
قبولياااة التفساااري الاااذي تقتحاااه الدولاااة حماااددين ملعااااملني  املعارضاااةو 

تزاماااات إىل إعاقاااة تنفياااذ تلاااك الدولاااة لالل ذلاااك سااايؤدي ،املفسااارة
 وهنا الداخليااة والدوليااة. وهلااذا الساابب،الناجتااة عاان املعاهاادة يف شااؤ 
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أو معارضااااتها اإلعااااالانت التفسااااريية  علااااى قااااةتاااارى ماااااليزاي أن املواف
 قته.لوزن الذي سيقام للتفسري املينبغي أال يؤثرا على حتديد ا

 1-9-2للمباادأين التااوجيهيني  وتالحااو ماااليزاي أنااه وفقاااً  -2
 املعارضااة “ إىل املوافقااة و املعارضااة فقااة“ و” تعبااريا ”املوا ، يشااري  2-9-2و 

 8-9-2يني دأين التاوجيه، نوجب املبا صراحة. غري أنه  وز أيضاً 
األطااراف  ماان ”سااكوت“ املعارضااة، اسااتنتاج املوافقااة و 9-9-2و

يف  “ الاواردتني معارضة املتعاقدة. وتفهم ماليزاي أن كلميت ”موافقة“ و” 
شمال فقاط التعااريف املاذكورة تغي أن ينب 1-7-4املبدأ التوجيهي 

. ولكااااان، إذا اعتاااااربت  2-9-2و   1-9-2هيني  يف املبااااادأين التاااااوجي 
 9-9-2و   8-9-2هيني  قواعد املنصوه عليها يف املبدأين التوجي ال 

، فسيساتتبع ذلاك  1-7-4على املبدأ التوجيهي    بيق أيضاً جائزة التف 
ىل  ط إ فقاااا   أن ماااان احملتماااال قبااااول أو رفااااا إعااااالن تفسااااريي اسااااتناداً 

ت الااااادول  مااااان ساااااكو أو معارضاااااته  اساااااتنتاج املوافقاااااة علاااااى اإلعاااااالن  
ركااز القااانون للسااكوت إزاء إعااالن  املتعاقاادة. والشااك الااذي  اايط ابمل 

رغااوب فيهااا. وهلااذا  جااة غااري م إىل نتي   معااني قااد يااؤدي الحقاااً   تفسااريي 
الساابب، تاارى ماااليزاي أن االسااتنتاج املااذكور ينبغااي أال ي سااتخلص ماان  

الادول، ألن ذلاك ساايؤثر علاى تفسااري  عاان  تصارف  صاادور  عادم  جمارد  
املبااااادأ    “ الاااااواردتني يف معارضااااة كلمااااايت ”موافقاااااة“ و”   وأن   ، املعاهاااادة 
 ني. ت الصر    املعارضة ينبغي أن تشريا إىل املوافقة و   1-7-4هي  التوجي 

أثر تعديل أو سحب إعالن  )  2-7-4املبدأ التوجيهي  
 ( تفسريي ابلنسبة إىل صاحب اإلعالن

 ماليزاي
املقاااته، تفهااام مااااليزاي أن  2-7-4أ التاااوجيهي ة للمبااادابلنساااب 

ب أال ي سما للدولة  ن املبدأ التوجيهي هذا يستند إىل مبدأ أنه  
 أهنا تفسار أحكامااً  “. فال  وز هلا أن تعلنتتب، املوقف ونقيضه”

فيماا بعاد. ولاذا  اب  فتلفااً  معينة بفريقة معينة مث أن  خذ موقفااً 
عاهااادة. وهاااذا مل اً ى احلاااذر حاااني تقاااته تفساااري علاااى الااادول أن تتاااوخ

لتزاماااات للتقياااد ابال لااادول  اااب أن تكاااون مساااتعدة متامااااً يعاااين أن ا
ذ نصااوه عليهااا يف املعاهاادة قباال أن تصاابا طرفاااً فيهااا، وأن  خاا امل

يف احلساااابان، قباااال صااااوغ أي إعااااالن تفسااااريي، احتمااااال حاااادوع 
ود ذلاك إىل ات يف املستقبل، مثال تغاري السياساة الوطنياة. ويعا تفور 

تناااتج  متاحاااة، قاااد ال أن آلياااة االنساااحاب أو التعاااديل، رغااام كوهناااا
يااق هااذا . ولكاان، ومااع ذلااك، نااا أن تفباألثاار الااذي تقصااده الاادول

يتوقف على  1-7-4وجيهي أ التملبداب ما يتصلاملبدأ التوجيهي في
ما إذا كانل دول أخرى قاد عو لال علاى اإلعاالن التفساريي الاذي 

علناة، تاارى مااليزاي أناه قااد يكاون مان الضااروري أن أصادرته الدولاة امل
يحات تبااني إىل املباادأ التااوجيهي توضاا يف التعليااق علااى لجنااة التااورد 

 ى ميكاان أن يااؤدي تعوياال الاادول علااى إعااالن تفسااريي إىلأي مااد
ملنصاوه علياه منع أن ي نتج سحب ذلك اإلعالن أو تعديله األثر ا

 .1-7-4يف املبدأ التوجيهي 

ول التحفظات واالعرتاض عليها  ات وقبالتحفظ)  5الفرع 
 ( سريية يف حالة خالفة الدول واإلعالانت التف

 أستاليا
أن هاااااذه األحكاااااام أساااااتاليا الحاااااو ت، 5لاااااق ابلفااااارع يتع فيمااااا 

 .وتفويره التدر يين القانون الدويل يدخل فيها كل من تدو 
 الربتغال

تواصال الربتغااال التأكيااد علااى شااكوكها بشااأن مااا إذا كااان ماان  
التحفظاااااات علاااااى ملالئاااام يف دليااااال املمارساااااة التعامااااال ماااااع مساااااألة ا

اتفاقياااااااااة فييناااااااااا  تعاااااااااا املعاهااااااااادات يف ساااااااااياق خالفاااااااااة الااااااااادول. و 
ألة بشكل ، هذه املسدولة طرفاً  22إال  ال تضم، اليت 1978 لعام
ملعاجلاااة ابألمياااة العملياااة  كاااامالً   وتعاااتف الربتغاااال اعتافااااً  فحي.سااا 

أنااه ال ينبغاي نسايان أن اللجناة لاايس  إال ،املساألة يف دليال املمارساة
 دلياااال القااااانون الااادويل لاااادى وضااااع لتناااااول مساااألة تفااااوريااااة هلاااا وال

 مارسة هذا.امل
 فرنسا 

وقباااول    اخلاااامس الاااذي يتنااااول ”التحفظاااات،   الفااارع فيماااا خياااص   
ا، واإلعالانت التفسريية يف حالاة خالفاة  التحفظات واالعتاض عليه 

بتاادوين القااانون    معاااً تعلااق يف آن  ، املعقااد، ي الفاارع الاادول“، فااإن هااذا  
ىل  الادويل وبتفاويره التادر ي. وخبصااوه هاذه النقفاة، فاإن االفتقااار إ 

عليهاااا تلاااك املبااااد  التوجيهياااة    لتتكاااز   كافيااااً   ممارساااة راساااخة رساااوخاً 
إلعفااااء طااابع منهجاااي هلاااذا  ضاافي صاااعوبة خاصااة علاااى أياااة حماولااة  ي 

إىل    الااادويل   القاااانون   األمااار يف وقااال ال ختضاااع فياااه خالفاااة الااادول يف 
قواعد ال تقبل اجلدل. فعلى سابيل املثاال، ميكان مالحظاة أن ممارساة  

رساة الايت  املما   املعاهدات، وخصوصاً   فة الدول يف الدول يف جمال خال 
مبااااادأ بقااااااء املعاهااااادات انفاااااذة يف حالاااااة    ن   تتبعهاااااا فرنساااااا، تشاااااهد  

،  1978  لعاام من اتفاقياة فييناا    34انفصال الدول، املذكور يف املادة  
وضااااع القااااانون العااااريف يف هااااذا اجملااااال. باااال يباااادو، علااااى   يعكااااس  ال 

اخللاااااف    اذ باااااني الدولاااااة تساااااتمر يف النفااااا   العكاااااس، أن املعاهااااادات ال 
ى ذلاااك بصاااورة  إذا اتفقااال الااادولتان علاا   خاارى إال والدولااة الفااارف األ 

ضامنية. وإذا كانال الرغباة يف حتقياق اليقاني القاانون وتلبياة  صر ة أو  
لعالقات الدولية تؤداين إىل تفضيل أن تظل  ل متفلبات احلياة اليومية 

ان، فساايكون  املعاهاادات املربمااة مااع الدولااة الساالف انفااذة قاادر اإلمكاا 
قابلااااة للاااادحا تفيااااد  ز جماااارد قرينااااة  نااااا يتجاااااو ماااان الصااااعب القبااااول  

 اخلالفة.   يف حالة ابالستمرارية  
 ماليزاي

أعااااااااااله بشاااااااااأن املباااااااااادأ  املالحظاااااااااات الااااااااايت أديل هبااااااااااانظااااااااار  
 .6-4-2 التوجيهي
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 اململكة املتحدة

تااارى اململكاااة املتحااادة أناااه ال يوجاااد قااادر كااااف مااان املمارساااة  
املبااااد  التوجيهياااة الااايت تلاااك أن تساااتند إليهاااا الواضاااحة الااايت ميكااان 

أو علااى النحااو عليااه هااو ويل إمااا كمااا القااانون الااد وصاافترمااي إىل 
الذي ينبغي أن يكون عليه. ويتبادى نقاص املمارساة يف هاذا اجملاال 

. لاااذا فاااإن اململكاااة التعلياااقدد القضاااااي املشاااار إليهاااا يف مااان قلاااة عااا 
ليشمل خالفة الدول، املتحدة ال ترى جدوى توسيع نفاق الدليل 

لعمااال  ساااينتج أي أثااار ضاااار علاااى ا 5 الفااارعوال تعتقاااد أن حاااذف 
عتقد أنه ينبغي تركيز اململكة املتحدة تمن ذلك، فإن    ككل. وبدالً 

ثل حمور املوضوع وحمور عمل الفاقات على الفصول السابقة اليت مت
 لجنة يف هذا اجملال على مدى السنوات اخلمس عشرة املنصرمة.ال

 االنمس
ترى النمسا أن املباد  التوجيهية املتعلقة ابلتحفظات وخالفاة  

تعكاس  تشاري إىل مفااهيم الإهناا حيا   ،افتاضاياً  متثل عمالً  الدول
هاااااذه تساااااتند و  إال بشااااكل جزئاااااي احلالااااة الراهناااااة للقاااااانون الاااادويل.

، وهااااي ال تضاااام 1978اتفاقيااااة فيينااااا لعااااام إىل املباااااد  التوجيهيااااة 
 اعلاى أهنا  عمومااً  اطاراف، وينظار إليها األ مان اً قليال جادسوى عدد 

فحساااااب. وهاااااذه ورة جزئياااااة صااااا بعكاااااس القاااااانون الااااادويل العاااااريف ت
الفاة الاادول يف ممتلكاات الدولااة خلوكااذلك اتفاقياة فيينااا  -االتفاقياة 

متيااااز بااااني الاااادول املسااااتقلة  - (1)1983لعااااام  هناااااوحمفواا ااااا وديو 
كااان   ا إذاسااا عماا وغريهااا ماان الاادول اخللااف. وتتساااءل النم حااديثاً 

لوقاال يف ا ال ياازال مالئماااً  “الاادول املسااتقلة حااديثاً ”اسااتخدام فئااة 
إهنااااء االساااتعمار  بعاااد انقضااااء وقااال طويااال علاااى عملياااةاحلاضااار، 

ناشئة عنها يف الصة ااخلظروف اللنظر يف يستتبعها من ضرورة ا ماو 
سياق خالفة الدول. وقد توقفل اللجنة نفسها عن استخدام هذا 

يف حالااة نسااية األشااخاه الفبيعيااني املتعلقااة  هااا ادمو إن  :التمييااز
  12املااااؤرخ  55/153 عامااااةرار اجلمعيااااة الالاااادول )مرفااااق قاااا  خالفااااة

مل تعااااااااد تتضاااااااامن إشااااااااارة إىل  (2)(2000كااااااااانون األول/ديساااااااامرب 
 .“لة حديثاً الدول املستق”
__________ 
 مل تدخل بعد حيز النفاذ.  ( 1) 
 . 47، الفقرة  15ن )اجلزء الثان(، ه  لد الثا ، اجمل 1999  حولية  ( 2) 

 



 

99 

 مسؤولية املنظمات الدولية
 من جدول األعمال[  3]البند  

 A/CN.4/640 الوثيقة
  مسؤولية املنظمات الدولية*ثامن عن ير الالتقر 

 قرر اخلاصأعده السيد جورجيو غااي، امل
 [ األصل: ابإلنكليزية]

 [ 2011آذار/مارس  14]
 احملتوايت

 الصفحة 
 100  .................................................................................. ليها يف هذا التقريراألطراف املشار إالصكوك املتعددة 

 101  .................................................................................................... املراجع املشار إليها يف هذا التقرير
 الفقرات 

 101 7-1  ....................................................................................................... مقدمة 
 الفصل

 103 25-8  .......................................................................... مقدمة  -الباب األول - األول 
 103 13-8  ................................................................................ 1مشروع املادة 
 104 24-14  ................................................................................ 2مشروع املادة 

 106 25  ......................................................................................... توصية 
 106 72-26  ................................ صادرة عن املنظمة الدولية األفعال غري املشروعة دولياً ال -الثانب باال - الثان 

 106 28-26  ................................................................................ 4مشروع املادة 
 107 31-29  ................................................................................ 5مشروع املادة 
 107 35-32  ................................................................................ 6مشروع املادة 
 108 38-36  ................................................................................ 7مشروع املادة 
 109 41-39  ................................................................................ 8مشروع املادة 
 109 44-42  ................................................................................ 9مشروع املادة 
 110 49-45  ............................................................................... 13مشروع املادة 
 111 51-50  ............................................................................... 14مشروع املادة 
 111 52  ............................................................................... 15مشروع املادة 
 111 58-53  ............................................................................... 16مشروع املادة 
 113 60-59  ............................................................................... 19مشروع املادة 
 113 63-61  ............................................................................... 20مشروع املادة 

 114 67-64  ............................................................................... 21 دةمشروع املا
 115 71-68  ............................................................................... 24مشروع املادة 

 115 72  ......................................................................................... توصية 

__________ 
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 ةمقدم
يرمي هذا التقرير إىل تقدمي دراسة استقصاائية عان التعليقاات   -1

مشاااااريع املااااواد املتعلقااااة    الاااايت أبااااد ا الاااادول واملنظمااااات الدوليااااة بشااااأن 
لجنة يف قراءة أوىل يف دور اا  ال نسؤولية املنظمات الدولية اليت اعتمد ا  

  114/ 64  هاااا مااان قرار   5  يف الفقااارة و .  ( 1) 2009  ام  عااا   احلادياااة والساااتني 
وجهااااال اجلمعياااااة العاماااااة  ،  2009  كاااااانون األول/ديسااااامرب   16املاااااؤرخ  

ل، يف موعااد  للحصااو لجنااة  ال أنظااار احلكومااات إىل األميااة الاايت توليهااا  
، على تعليقا ا ومالحظا اا بشاأن  2011كانون الثان/يناير    1أقصاه  

وضااااااوع ”مسااااااؤولية املنظمااااااات  ن   قااااااة املتعل   والتعليقااااااات مشاااااااريع املااااااواد  
  القاااراءة األوىل يف دور ااااا احلاديااااة   يت اعتماااد ا اللجنااااة يف لاااا ا و الدولياااة“،  

ون  كااااااااااان   6املااااااااااؤرخ    26/ 65  ماااااااااان القاااااااااارار   5والسااااااااااتني. ويف الفقاااااااااارة  
وجهال اجلمعياة مارة أخارى أنظاار احلكوماات    ، 2010  األول/ديسامرب 

كاااانون    1ه  لجناااة للحصاااول، يف موعاااد أقصاااا ال إىل األمياااة الااايت توليهاااا  
ا ومالحظا اا. ويعارب املقارر اخلااه  ، على تعليقا  2011الثان/يناير  

عظايم امتناناه بصافة خاصاة للادول واملنظماات الدولياة الايت قادمل    عن 
فية ضمن األجل احملادد أو بعاده بوقال قصاري. وقاد مكناه  تعليقا ا اخل 

س  ار ما / آذار   4هذا االلتزام ابلوقل احملدد من إعاداد هاذا التقريار حبلاول  
اللغاااات الر ياااة  قريااار  مياااع  إلاتحاااة الت   علاااى النحاااو املفلاااوب   ، 2011

. ويهادف  2011يف عاام    السل يف بداية الدورة الثالثة والستني للجناة 
بيااااااانت والتعليقاااااات  قياااااام بتغفياااااة شااااااملة جلمياااااع ال هاااااذا التقريااااار إىل ال 

  للماااواد والتعليقاااات عليهااااا القاااراءة األوىل    بشاااأن املكتوباااة الااايت أدىل هباااا  
__________ 
يف القاراءة األوىل والتعليقاات عليهاا نص مشاريع املواد املعتمادة  يرد (1)
 .51و 50اتن ، الفقر ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(2009 حوليةيف 

  أيضاااااااً   تراعااااااى . وب ااااااذل جهااااااد حااااااىت  2011  فرباياااااار   شااااااباط/   1  ىت حاااااا 
 التعليقات اخلفية اليت وردت خالل شهر شباط/فرباير.  

ة الااايت بعاااا حااااالت املمارسااا  ويغفاااي هاااذا التقريااار أيضااااً  -2
بعااااد االنتهاااااء مااان القااااراءة األوىل ملشاااااريع املااااواد.  أصااابحل متاحااااة

يف  هااااااعنوعااااالوة علاااااى ذلااااك، روعيااااال بعااااا اآلراء الااااايت أ عاااارب 
 األدبيات املتنامية بشأن املوضوع.

ومل يتناااول االنتقاااد اهليكاال العااام ملشاااريع املااواد ابلصاايغة  -3
ىل ذلاك، مل يكان اليت اعتمدت هبا يف القراءة األوىل. وابإلضاافة إ

اة إال اقتاه واحد بشأن التتيب الذي قدمل به مشاريع املواد. 
يف  تارددأورواب و تعااون يف األمان وال وجاء هذا االقتاه من منظماة

صاااااحة العاملياااااة وجمموعاااااة مااااان  أباااااد ا منظماااااة الالتعليقاااااات الااااايت
الااذي كاان القصااد  هااذا االقاتاهإىل  اساتناداً املنظماات األخاارى. و 

يف تفبيقااه علااى  “مباادأ التخصااص”يااز بقاادر أكاارب علاى تكال مناه
 ينبغاااااي أن تنظااااار اللجناااااة يف إمكانياااااة إدراج، املنظماااااات الدولياااااة

ل التخصاااااايص( ضاااااامن الباااااااب األو  )قاعاااااادة 63 ادةمشااااااروع املاااااا 
. (2)اجلدياادة 3 واد بوصافه مشااروع املااادة)مقدماة( ماان مشاااريع املاا 

__________ 
دمل تعليقات منظمة  ق  و .  هذا اجمللد يف    Add.1و   A/CN.4/637  ترد الوثيقة  ( 2) 

ة عااان نفساااها وابسااام االحتااااد الااادويل لالتصااااالت والصاااندوق  صاااال ابأل   الصاااحة العاملياااة 
الااادويل للتنمياااة الزراعياااة ومنظماااة األمااام املتحااادة للتبياااة والعلااام والثقافاااة واملنظماااة البحرياااة  

لسياحة العاملية ومنظمة  واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة ا   الدولية ومنظمة التجارة العاملية 
لعاملياة لألرصاااد اجلوياة واملنظماة العاملياة للملكياة الفكريااة  نظماة ا مل الفاريان املادن الادويل وا 
 منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. و ومنظمة العمل الدولية  
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 مكااانن تغياري وال يتعلاق هاذا االقاتاه نضاامون مشااريع املاواد، أل
احلكاام املتعلااق ابلتخصااص لاان يااؤثر علااى آاثره القانونيااة. ويسااتند 

اريع اياااة مشااا يف هن “ماااةاألحكاااام العا”وضاااع هاااذا احلكااام ضااامن 
حتدياد القواعاد الايت تنفبااق  ينبغااي أوالً املاواد إىل فكارة مفادهاا أناه 

مث اإلشااااارة إىل احتمااااال وجااااود  علااااى املنظمااااات الدوليااااة عموماااااً 
 اسري على بعا املنظماات، وال سايما يف عالقا ا قواعد فتلفة ت
وقااد تكااون هلااذه القواعااد أميااة عمليااة كباارية، لكاان  .مااع أعضااائها

تفماااا أن  ميكااانالااايت ال  يف مشااااريع املاااوادباااري عنهاااا ميكااان التع ال
. وعااالوة علااى ذلااك، فااإن التكميليااةإىل الاانص علااى القواعااد  إال

ا موضااع إدراج احلكاام املتعلااق يتوافااق مااع  “صقاعاادة التخصااي” باا
املااااااواد املتعلقااااااة مشاااااااريع موضاااااع إدراج احلكاااااام الااااااذي اعتماااااد يف 

)يشاااار إليهاااا  عة دوليااااً املشااارو  نساااؤولية الااادول عااان األفعاااال غاااري
ااااا ”مشااااااريع  فيماااااا ؛ (3)“(تعلقاااااة نساااااؤولية الااااادولد املاملاااااوايلاااااي با
يباادو أن األميااة املتعاامااة الاايت قااد يكتساايها مباادأ التخصااص  وال
 .ة تستوجب تغيرياً ظمات الدولييتعلق ابملن فيما
وقد اهرت بعا املواضيع املتكررة ذات الفاابع العاام يف  -4

حااااد هااااذه املواضاااايع أة. ويتعلااااق بعااااا البياااااانت والتعليقااااات اخلفياااا 
علااااى ساااابيل و ت الدوليااااة. لكباااارية واملتنوعااااة ماااان املنظماااااابجملموعااااة ا

ة املثااااال، أشااااارت األمانااااة العامااااة لألماااام املتحاااادة إىل ضاااارورة مراعااااا
، وساااقل املقفااع التااايل “ةخصوصاايات فتلااف املنظمااات الدولياا ”

دولاااة مشاااروعية اساااتخدام حمكماااة العااادل الدولياااة بشاااأن  فتاااوىمااان 
 :نزاع مسلالألسلحة النووية يف  ما

يااة هااي ماان أشااخاه القااانون الاادويل الااذين لاايس هلاام، خبااالف ت الدولاملنظمااا
، أي “دأ التخصاص با م” االدول، اختصاه عاام. فاملنظماات الدولياة ختضاع ل

نشاائها ختوهلااا ساالفات تتوقااف حاادودها علااى املصاااحل املشااتكة أن الاادول الاايت ت  
 .(4)النهوض هبا اليت تكلفها تلك الدول نهمة

  هااي تساااعد و   ، كارهااا حقيقااة ال ساابيل إىل إن   تنااوع املنظمااات الدوليااة ف 
يف تفسري سبب عدم إتيان بعا مشاريع املواد رجاابت دقيقة    أيضاً 

أن بعااا مشاااريع املااواد قلمااا    ساائلة احملتملااة. وصااحيا أيضاااً علااى األ 
  . وعلااى سابيل املثااال، فااإن ماان املسااتبعد معينااة   نظمااات ن تربفهاا صاالة  

كنهااااا ماااان االسااااتظهار  مي   وضااااع للغايااااة أن تكااااون املنظمااااة التقنيااااة يف  
دم املشاااروعية. فمشااااريع املاااواد املعنياااة لااان  بااابعا الظاااروف النافياااة لعااا 
 د استيفاء الشروط املفلوبة.   تنفبق على منظمة إال إذا 

__________ 
اجمللاااد  ،2001حولياااة يف  والتعليقاااات عليهاااا ناااص هاااذه املاااواد يااارد (3)

البااب  التخصايص( مبادأ) 55. وتفتاتا املاادة 77الفقارة (، ناجلزء الثاا) الثان
 لرابع )أحكام عامة(.ا

. ماااان التعليقااااات العامااااة 1الفقاااارة  ،Add.1و A/CN.4/637 الوثيقااااة (4)
. وقاد I.C.J. Reports 1996, p. 78, para. 25وقاد أخاذ املقفاع املقتابس مان 

 يف 2مشااروع املااادة  التعليااق علااىماان ( 11( و)8تني )يف الفقاار  استنساا  فعااالً 
 .(الثان ء، اجمللد الثان )اجلز 2009 حولية

ومن املواضيع األخرى املتكررة أن مشاريع املواد متعن يف  -5
املؤكااد أن وإنااه ملاان لاادول. قااة نسااؤولية ااملااواد املتعلمشاااريع اتباااع 

يوجاااد  فيماااا يتعلاااق بشاااىت املساااائل الااايت ال متقارباااةواد مشااااريع املااا 
لدوليااااة. ساااابب ياااادعو إىل التمييااااز فيهااااا بااااني الاااادول واملنظمااااات ا

عنااادما ياااتم التوصااال إىل هاااذا االساااتنتاج، فإناااه يقاااوم علاااى حتليااال و 
دير ابلاذكر على افتاض غاري نقادي. ومان اجلا  حمدد وال يقوم أبداً 
واد اليت متاثل مشاريع امل ة على معظمليقات حمددأنه مل تبد أي تع
املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول. وماان جهااة مشاااريع إىل حااد كبااري 

تعكااااس  جوهريااااةعاااادة مشاااااريع مااااواد تغيااااريات  أخاااارى، تتضاااامن
الوضاااع اخلااااه ابملنظماااات الدولياااة. وعاااالوة علاااى ذلاااك، تتنااااول 

ة املااااواد املتعلقاااا مشاااااريع سااااائل مل تتناوهلااااا فتلااااف مشاااااريع املااااواد م
 ول.نسؤولية الد

واااة موضااوع اثلاا  هااو أن بعااا مشاااريع املااواد يسااتند  -6
 املبذولاة مانلة اجلهود إىل ممارسة حمدودة. وقلما يعزى ذلك إىل ق

اللجنااااااة لالطااااااالع علااااااى املمارسااااااة ذات الصاااااالة وأخااااااذها بعااااااني 
، يف إطاار ت الدولياةاالعتبار. ولألساف، مل تقادم الادول واملنظماا

ثلة قليلة عن املمارسة مأإال  ،اللجنةهبا تقوم اليت دراسة  التسهيل  
ت خيلاو مان داللاة أن الكتاااب غري املنشورة. وابملناسبة، فإنه مماا ال

احلااادي  مل  ت بعناصااار جديااادة مل تتناوهلاااا األكادميياااة يف دفقهاااا 
املتعلقاااااة املمارساااااة ذات الصااااالة. والواقاااااع أن املمارساااااة يف  اللجناااااة

بب حمااااادودة، وال سااااايما بسااااا و نساااااؤولية املنظماااااات الدولياااااة تباااااد
مااع  إحجااام معظاام املنظمااات عاان عاارض منازعا ااا مااع الاادول أو

طريااااااق طاااااارف اثلاااااا .  املنظمااااااات األخاااااارى علااااااى التسااااااوية عاااااان
الناااااازر القلياااااال عززهااااااا إال ي كاناااااال مشاااااااريع مااااااواد معينااااااة ال وإذا
نصاااها. م ياااربر حاااذف سااا ، فلااايس ذلاااك بسااابب حااملمارساااة مااان

ر واد فحساب، بال إناه سايؤث دع ثغارة يف مشااريع املا  نل فحذفه
، اقتضاااااااى األمااااااار، ماااااااثالً  لاااااااوو علاااااااى جاااااااوهر القواعاااااااد املقتحاااااااة. 

 اريع املااواد املتعلقااةمشاا  ماان مشااروع مااادة يتعلااق ابلضاارورة حااذف
لظروف النافية لعدم املشروعية، فإن األثر املتتب على ذلك هو اب

رمكاهناا أبادا أن تساتظهر ابلضارورة أن املنظمة الدولية لن يكاون 
 الغرض. هلذا 

الستة التالية متاثل األباواب الساتة ملشااريع املاواد  والفصول -7
للتعليقاات  استقصاءً  فصلاملعتمدة يف القراءة األوىل. ويتضمن كل 

املتصلة ابلباب ذي الصلة، ويشمل املالحظاات واالقتاحاات ذات 
مااان مشااااريع املاااواد بكااال  تعلاااقهاااي تالصااالة واملوجهاااة إىل اللجناااة. و 

آراء أعضااء اللجناة. ولتساهيل املناقشاة،  وتلتمس ليهاالتعليقات عو 
لمقتحااااات املقدمااااة لمااااوجز مقتضااااب  فصاااالساااايورد يف هنايااااة كاااال 

علاااااق بااااانص مشااااااريع املااااواد الاااااواردة يف البااااااب ذي الصااااالة. تي فيمااااا
التعليقاات كبري من التعديالت املقتحة بشاأن العدد اليلخص  ولن
 . دمشاريع املوا على
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 الفصل األول

 مقدمة -ولالباب األ
 1مشروع املادة  

مان    1تانص الفقارة    تحديد نفاق مشاريع املواد، ب   ما يتعلق في  -8
علااى املسااؤولية    تنفبااق ]...[ ” اريع املااواد  مشاا ن  أ علااى    1مشااروع املااادة  

لدوليااااة عاااان الفعاااال غااااري املشااااروع نوجااااب القااااانون  الدوليااااة للمنظمااااة ا 
هاااذه أيضااااً    تنفباااق مشااااريع املاااواد ” أناااه    2الفقااارة  تضااايف  . مث  “ الااادويل 

ؤولية الدولية للدولة عن الفعل غري املشروع دوليااً الصاادر عان  على املس 
مشااااااروع  ادة هااااااذا مضاااااامون  . ويعكااااااس مشااااااروع املاااااا “ منظمااااااة دوليااااااة 

  املتعلقااة   واد املاا ختاال    ال   ا  نقتضاااه يت الاادول الاا سااؤولية  ن   املتعلقااة   57 املااادة 
لية  ؤو مسا  ة تتعلق نسؤولية منظماة دولياة أو مسأل  ي  ” سؤولية الدول  ن 

 .  “ أي دولة عن سلوك منظمة دولية نوجب القانون الدويل 

ول نااااايت ، ال1ماااان مشااااروع املااااادة  2مااااع الفقاااارة  واتساااااقاً  -9
لدولااة فيمااا يتصاال الباااب اخلااامس ماان املشااروع احلااايل إال مسااؤولية ا

مشاااريع يااة وال بتصاارف منظمااة دوليااة. وال تنظاار مشاااريع املااواد احلال
 بعاااااا يف الااااادول، صاااااراحة علاااااى األقااااال، املاااااواد املتعلقاااااة نساااااؤولية

املسااائل املتعلقاااة نساااؤولية الااادول جتااااه املنظماااات الدولياااة. واملساااألة 
 ملفروحة هي احتجااج منظماة دولياة نساؤولية دولاة عنادماالرئيسية ا

تكون مسؤولية الدولة متصلة بتصرف منظمة دولية: على سبيل  ال
معاهدة ثنائية مربمة  وجبن قائماً  ل، عندما تنتهك دولة التزاماً املثا

املااواد املتعلقااة مشاااريع أن  مااع منظمااة دوليااة. فثمااة رأي ياارى أنااه نااا
تتناااااااول إال احتجااااااج دولااااااة ابملساااااؤولية، فااااااإن  نساااااؤولية الدولاااااة ال

واد احلالية ينبغي أن تسد هذه الثغرة. ويذهب رأي آخار مشاريع امل
كاان تغفيتهااا ن هااذه املسااألة تتعلااق نسااؤولية الدولااة وميإىل القااول  

سايلزم  اس؛ فإذا ارتئيل ضرورة تناوهلاا صاراحة، فإناهعلى سبيل القي
احلالااااة، ولية الاااادول. ويف هاااذه املاااواد املتعلقااااة نساااؤ مشاااااريع تعاااديل 

املتعلقااااة نسااااؤولية  42املااااادة مشااااروع  لمسااااتهتعااااديل  ميكاااان مااااثالً 
حتاااتج كدولااااة  أن اااق للدولاااة ”الااادول لكاااي يساااتعاض عااان عباااارة 

للمنظماااة   اااق للدولاااة أو”بعباااارة  “أخااارى ةية دولااا مضااارورة نساااؤول
الدولياااة أن حتاااتج بصااافتها دولاااة أو منظماااة مضااارورة نساااؤولية دولاااة 

ثان، . وعندما نوقشل املسألة داخل اللجنة، رجا الرأي ال“أخرى
 غاااري أناااه .1 املاااادة التعلياااق علاااى( مااان 10وأعااارب عناااه يف الفقااارة )

واملنظماات الدولياة بشاأن  ن من املفيد استفالع آراء الادولارتئي أ
دور اااا احلادياااة عااان ساااألة. وأشاااري ابلتاااايل، يف تقريااار اللجناااة هاااذه امل
 إىل أن ، 2009يف عام  ،والستني

بعا القضااي اليت تتناول املساؤولية الدولياة باني الادول واملنظماات الدولياة غاري 
ل غاري اد املتعلقاة نساؤولية الادول عان األفعااو املا شااريع ميف  مشامولة صاراحة ال

  .يف مشاريع املواد املتعلقة نسؤولية املنظمات الدولية وال]...[ املشروعة دولياً 

وطلباااال اللجنااااة تعليقااااات  ؛ه القضاااااايذهلاااا ثلااااة موساااايقل بعااااا األ
ومالحظات من احلكومات واملنظمات الدولية بشأن السياق الذي 

 225. (5)ملسائليف هذه ا إطاره ينبغي أن ينظر يف
ردود الايت قادمتها. ففاي اللجناة دول يف الانقسمل القد و  -10

، أعارب بعاا الادول عان رأي مفااده أناه للجمعية العاماة السادسة
ول ى يف الاانص احلااايل املسااائل املتعلقااة نسااؤولية الاادينبغااي أن تغفاا 

ه يف حااااني ار ت دول أخاااارى أن هااااذ 226 ،(6)جتاااااه املنظمااااات الدوليااااة
ر نفاس االنقسااام اهاا و  227 .(7)تنادرج يف إطااار الانص احلاايل ل الاملساائ

  228 .(8)يف اآلراء يف التعليقات اخلفية اليت أبد ا الدول الحقاً 
منظمااااة الصااااحة العامليااااة    يضاااااً عاااان الاااارأي األول أ   ل ودافعاااا  -11

وجمموعة من املنظمات األخرى يف تعليقا ا املشتكة. وانفلقل هذه  
ناااافر املزعاااوم الااايت ستتسااابب فياااه اللجناااة  املنظماااات يف حجتهاااا مااان الت 

املنظماااااات الدولياااااة.  جتااااااه  نظرهاااااا يف مساااااائل مساااااؤولية الااااادول    د عنااااا 
ة  صااراح   هااذه املسااائل ]...[  ماان املااواد يتناااول    عاادداً ”   أن وأوضااحل  
كاااارت بشااااأن  الااايت ذ    61إىل    57غااااري أن املاااواد ماااان    229 . (9)“ أو ضااامناً 

مااان مشاااروع    2هاااذه النقفاااة تنااادرج ضااامن النفااااق احملااادد يف الفقااارة  
مشااااااروعي  و   ، 2، الفقااااارة  32ادة  روع املااااا ، يف حاااااني أن مشااااا 1املاااااادة  
، كلهااااا بنااااود  ، الاااايت تشااااري إليهااااا التعليقااااات أيضاااااً 49و   39  املااااادتني 

 أي مسألة إضافية.   تغفي   ال  فإهنا  وابلتايل   “، عدم إخالل ” 
وميكاان أن تباادأ اللجنااة يف دراسااة بعااا املسااائل الاايت مل يااتم   -12

مشاااريع    املااواد املتعلقاة نساؤولية الدولاة ويف يع  مشاار تناوهلاا صاراحة يف  
__________ 
 .28و 27، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقراتن 2009 حولية (5)
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، اللجناااة  (6)

 ؛2، الفقاااااارة (A/C.6/64/SR.16) سويساااااارابياااااااانت ، 16اجللسااااااة السادسااااااة، 
 ؛82ة ر الفقااا  املرجاااع نفساااه، ،وإسااابانيا ؛32الفقااارة  ، املرجاااع نفساااه،واملكساايك

 .32، الفقرة (A/C.6/64/SR.21) 21، اجللسة ماليزايو 
 ، ( A/C.6/64/SR.15)   15اجللساة    ، املرجع نفساه، كان هذا رأي بيالروس  (7)

، وهولنادا ؛17، الفقارة (A/C.6/64/SR.16) 16اجللساة  ،وإيفالياا ؛35الفقرة 
 ؛61و 60الفقااااااراتن  ، املرجااااااع نفسااااااه،واليااااااوانن  ؛55الفقاااااارة  نفسااااااه،املرجااااااع 
، بيااان فرنسااا . وانظاار أيضاااً 9، الفقاارة (A/C.6/64/SR.17) 17 اجللسااة ،وغاااان

 .68(، الفقرة A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة 
  A/CN.4/636)   أعربل النمسا عن قلقهاا إزاء الثغارة النامجاة عان ذلاك  (8)
الربتغااال عاان الاارأي    ل دافعاا و (.  اجمللااد، التعليقااات العامااة تاارد يف هااذا  ،  Add.1-2و 

(، يف حني أعربال أملانياا عان  من التعليقات العامة   2الفقرة   ، املرجع نفسه األول ) 
 ( 1املرجع نفسه، التعليقات العامة على املادة )  الرأي املعاكس 

 .1، التعليقات على املادة Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (9)
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ن أن تناااااااقش املكااااااان املفضاااااال إلدراج  ميكاااااا وعناااااادها  املااااااواد احلاليااااااة.  
حلاليااة، نااا أن هااذه  حكاام إضااايف ترغااب يف اقتاحااه. ولألغااراض ا  أي 

ع املااواد املدرجااة يف  ي ر ا ن تااؤثر علااى مضاامون مشاا األحكااام اإلضااافية لاا 
زيااد ماان الدراسااة لاان يتفلااب ماان  املشااروع احلااايل، فااإن خيااار إجااراء امل 

 مدت يف القراءة األوىل.  ريع املواد اليت اعت اء النظر يف مشا اللجنة إرج 
 إعااادة اقااتاه غاااان النظاار يف جلنااة الصااياغة يف ترغاابوقااد  -13
تنفبااق ” علااى النحااو التااايل: 1ماان مشااروع املااادة  2غة الفقاارة صايا

عان الفعال ما لدولة على املسؤولية الدولية  أيضاً مشاريع املواد هذه 
إحاااااادى الصااااااادر عاااااان  ،لاااااادويللقااااااانون انوجااااااب ا ،غااااااري املشااااااروع

صااياغة   اااكيوماان شااأن هااذا الاانص أن  230 .(10)“دوليااةال اتظماا نامل
املتعلقااااااة  3و 2و 1املااااااواد مشاااااااريع م يف اسااااااتخد . وقااااااد1 الفقاااااارة

الااذي ياارد يف  “فعاال غااري مشااروع دولياااً ”نسااؤولية الاادول مصاافلا 
 مدة يف القراءة األوىل.ه املعتبصيغت 1 مشروع املادة

 2ادة  مشروع امل
  ، )املصااافلحات املساااتخدمة(   2نشاااروع املاااادة  وفيماااا يتعلاااق   -14
يف  الاااوارد    “ لدولياااة املنظماااة ا ” تباااد إال بضاااع تعليقاااات بشاااأن تعرياااف   مل 

الفقاارة الفرعياااة )أ(. وأعرباال دولتاااان عااان تفضاايلهما تعرياااف املنظماااات  
للتعرياف الاذي    وفقااً   231  ، ( 11) “ ياة منظمات حكومية دول ”   بصفتها الدولية  
سابب الساعي    اللجنة يف التعلياق . وتورد  يف االتفاقيات الدولية   يرد عادة 

هنااااك  ” يراعاااي أن    يف مشااااريع املاااواد احلالياااة إىل تعرياااف أكثااار تفصااايالً 
[ مااان املنظماااات الدولياااة الااايت تشاااتمل عضاااويتها علاااى  [ متزاياااد]اً عااادد]اً 

   232  . ( 12) “ الدول   كياانت أخرى غري الدول، ابإلضافة إىل 
متلاااااك  ل عباااااارة ” إذا كانااااا   ماااااا ي ف دولاااااة واحااااادة    وشاااااككل  -15

املنظمات الدولياة  ” ، ألن  ة ضروري  “ شخصية قانونية دولية خاصة هبا 
لياااااة نتيجاااااة لكوهناااااا منظماااااات مااااان هاااااذا  متلاااااك شخصاااااية قانونياااااة دو 

واإلشااااااارة يف التعريااااااف إىل وجااااااود شخصااااااية قانونيااااااة    233  . ( 13) “ القبياااااال 
شارط    وجود الشخصية القانونياة املساتقلة ن  أ   جتد تفسريها يف مستقلة 

__________ 
معياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، اللجناااة الواثئاااق الر ياااة للج (10)

 .9الفقرة  ،(A/C.6/64/SR.17) 17، اجللسة السادسة
 ؛ 43(، الفقارة  A/C.6/64/SR.15)   15اجللساة    ، املرجع نفسه، الصني  (11)
 (.2التعليقات على املادة ، Add1-2و A/CN.4/636الوثيقة كواب )و 

التعلياق ( مان 3الفقارة )، اجمللد الثان )اجلزء الثاان(، 2009 حولية (12)
رة دام عباااااخفكاااارة عاااادم اساااات”. وتؤيااااد منظمااااة العماااال الدوليااااة 2املااااادة  علااااى

ترى منظمة العمل الدولية أن  ،ومن جهة أخرى ‘“؛املنظمة احلكومية الدولية’
ملاا  مهمااً  ال تضايف عنصاراً ”يف مشروع املاادة  “كياانت أخرى”إضافة عبارة 

هااو مشاامول ابلفعاال ابجلاازء األول ماان التعريااف، الااذي يباادو واسااع النفاااق نااا 
ماان غاااري  انت أخاارىوية كيااااضاا فتلفاااة تتمثاال يف ع ات[إمكانياا ]يكفااي إلدراج 

 (. 2من التعليقات على املادة   1الفقرة    ، Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة  ) “ الدول 
يقااات ماان التعل 2، الفقاارة Add1-2و A/CN.4/636الوثيقااة ) لنمساااا (13)

 (.2على املادة 

أساساااااي لقياااااام املساااااؤولية الدوليااااة للمنظماااااة الدولياااااة املعنياااااة.  مساااابق  
إذا كاناال    ا ماا وعااالوة علااى ذلااك، يباادو ماان األفضاال أن تااتك مسااألة  

 . مسألة مفتوحة   انونية مجيع املنظمات الدولية متلك شخصية ق 
، سايكون  2  مشروع املاادة   التعليق على ( من  4ويف الفقرة )  -16
ن املركاااااز احلاااااايل ملنظماااااة األمااااان   أ إىل   األفضااااال اإلشاااااارة حتدياااااداً مااااان  

الحظاال املنظمااة نفسااها يف  قااد  والتعاااون يف أورواب موضااع خااالف. و 
الوقااال احلاضااار توافاااق يف اآلراء باااني    وجاااد يف ي   ال ” ناااه  أ تعلياااق خفاااي  

هذه    استيفاء ول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أورواب على  الد 
  اناال املنظمااة متتااع ذا ك مااا إ الشاارطني املااذكورين: أي    ألي   ماان مااة  املنظ 

الواثئااااق التأسيسااااية  مااااا إذا كاناااال  ، أو  خاصااااة هبااااا   قانونيااااة   ة شخصااااي ب 
وميثاااااق    اخلتاميااااة ل وثيقااااة هلساااانكي  هااااي يف املقااااام األو و للمنظمااااة ) 

   234  . ( 14) “ ورواب جديدة( خاضعة للقانون الدويل ابريس من أجل أ 
جلمااااع يف الفقاااارة الفرعيااااة )أ(  غة ا بصااااي   “ الاااادول ” واسااااتخدام   -17
 اوز أن    أن املنظمة الدولية ابملفهوم الوارد يف التعريف ال   اً ضمن   يعين  ال 

، على  أن يشري حتديداً   ق التعلي تنشئها إال جمموعة من الدول. ورمكان  
دولاة )واحاادة(  ”   أن إىل    ، األماناة العامااة لألمام املتحاادة غارار ماا اقتحتااه  

أن  ، و “ إنشااااء منظماااة دولياااة   وجاااب اتفااااق، ن ،  ومنظماااة دولياااة ميكنهماااا 
   235  . ( 15) كمة اخلاصة لسرياليون واحملكمة اخلاصة للبنان احمل رد مثايل  و ي 

ارد يف الفقااارة لااو ا “قواعااد املنظماااة”وفيمااا يتعلااق بتعرياااف  -18
سايما اجلازء الاذي يشاري يف  ، وال2ادة الفرعية )ب( مان مشاروع املا 

، “املنظماة تعتمادها لايتا ]املستندات[غري ذلك من ”التعريف إىل 
شااااادة تناااااوع  علاااااى أن تراعاااااىهباااااذه اإلشاااااارة رحبااااال دولاااااة واحااااادة 

وأعربل دولاة أخارى عان  236 .(16)اليت تشكل هذه القواعد املستندات
بقاااادر أكاااارب ماااان التفصاااايل مضاااامون  التعليااااقيوضااااا  رغبتهااااا يف أن

د الفاره غاري املقي اا ”]وشاككل يف  ]املسااتندات[“غاري ذلاك مان ”
 هاااااتقااااد تشاااامل اتفاقااااات أبرم [املنظمااااة]واعااااد  ن ق [الااااذي يفيااااد

قضااااااائية أو حتكيميااااااة تلاااااازم قاااااارارات و ملنظمااااااة مااااااع أطااااااراف اثلثااااااة ا
 التعلياااقيف ن الفاااره الاااوارد إميكااان القاااول   أناااهغاااري 237 .(17)املنظماااة“

. ومااان الصاااعب تصاااور تعرياااف “قاااد”ابساااتخدام لفاااو  د فعاااالً مقي ااا 
وينفبااق هااذا ماان املنظمااات الدوليااة.  كباارياً   ل يسااتوعب عاادداً مفص اا 
، علاى غارار “املنظماة باني قواعاد تسلسل هرمي”على إدراج  أيضاً 

وجمموعااااة ماااان املنظمااااات مااااا رغباااال فيااااه منظمااااة الصااااحة العامليااااة 
__________ 
 أاثرو . 2التعليقاااااات علاااااى املااااااادة ، Add.1و A/CN.4/637الوثيقاااااة  (14)
ق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الواثئااا  ،الحتااااد الروساااي نفاااس االستفساااارينا

 ؛ 7  ، الفقاااارة ( A/C.6/64/SR.16)   16، اجللسااااة  الرابعااااة والسااااتون، اللجنااااة السادسااااة 
 . ( 2من التعليقات على املادة   2الفقرة  ،  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة  )   النمسا و 

 . 2من التعليقات على املادة   1  ، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (15)
ئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، الواث ،هنغاااراي (16)

 .37، الفقرة (A/C.6/64/SR.16) 16، اجللسة اللجنة السادسة
 .6الفقرة ، املرجع نفسه ،االحتاد الروسي (17)
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وشاككل األمانااة العاماة لألماام  238 .(18)شااتكةاألخارى يف تعليقا اا امل
قواعااد املنظمااة‘ الواسااع النفاااق والااذي يضاام ’تعريااف ”املتحاادة يف 

 239 .(19)“ا الصاااكوك التأسيساااية للمنظماااةيف نفاقهااا تتجااااوز  صاااكوكاً 
وماااان جهااااة أخاااارى، الحظاااال منظمااااة حلااااف  ااااال األطلسااااي يف 

منظماااة حلاااف  اااال األطلساااي نفساااها مثاااال ملنظماااة  تعليقا اااا أن
 -القاعادة الداخلياة األساساية النااماة لعمال املنظماة ”كون فيها ت

هاادات الاايت غااري مااذكورة يف املعا -أي اختاااذ القاارارات بتوافااق اآلراء 
 يااااة، وال يف أي قواعااااد ر  ة حلااااف  ااااال األطلساااايأنشااااأت منظماااا 

االحتااد األورويب  و ساد 240 .(20)“هي انجتة عن ممارساات املنظماة بل
ماااان االتفاقااااات الاااايت  قواعاااادها كااااالً  تاااادرج يفللمنظمااااة الاااايت  مثاااااالً 

 أبرمتها املنظمة والقرارات القضائية.
قواعااد  ” م املتحادة فاإن تعرياف  إىل األماناة العاماة لألما   واساتناداً  -19

يشااااري بوضااااوه إىل أن انتهاااااك قواعااااد املنظمااااة  أن    أيضاااااً   بغااااي ين   “ املنظماااة 
ا، ولكاان  ، يف حااد ذا اا “ القاعاادة ” بساابب انتهاااك    يسااتتبع مسااؤوليتها، ال 

  241  . ( 21) تتضااامنه تلاااك القاعااادة   ذي انتهااااك التااازام القاااانون الااادويل الااا   بسااابب 
يف  وذلااك  يف مشاااريع املااواد،    قاااً وأقاايم هااذا التمييااز بااني قواعااد املنظمااة الح 

ع  وقاااو ” يبااادو أناااه املكااان املناساااب ألنااه يتنااااول    ، حياا  9ادة  مشااروع املااا 
املنظماااة أن  تعرياااف قواعاااد  ياااربر اتسااااع نفااااق   مماااا . و “ خااارق اللتااازام دويل 

تقوم يف مشاريع املواد بدور يفوق جمرد تقريار ماىت يقاع خارق    ذه القواعد ه 
صالة بتحدياد اجلهاة    اعد املنظماة ماثالً اللتزام نوجب القانون الدويل. فلقو 

 نظمة. تقدمي طلب ابسم امل ب قة منظمة أو  ختصة ابإلعراب عن مواف امل 
تتضامن    2  ولئن كانل الفقرة الفرعية )ج( من مشاروع املاادة  -20

تتضاااااامن أي تعريااااااف    ، فااااااإن مشاااااااريع املااااااواد ال “ وكياااااال ”  تعريفااااااا للااااااا
ا املياااااادان    . وقااااااد اقتحاااااال منظمااااااة التعاااااااون والتنميااااااة يف “ جهاااااااز ”  للاااااا

وبلجيكااا    ، مانااة العامااة لألماام املتحاادة االقتصااادي، والبنااك الاادويل، واأل 
ولعل من مازااي ذلاك توضايا العالقاة    242  . ( 22) يف تعليقا ا إدراج تعريف له 

وساااايوفر إدراج فقاااارة فرعيااااة  األجهاااازة والااااوكالء يف مشاااااريع املااااواد.    بااااني 
.  “ جهاااز ” ا  الاا لتعريااف  )ج( مكاااانً مالئماااً  هااي الفقاارة الفرعيااة  جدياادة  

صاافلحات  بشااأن امل   سااؤولية الاادول حكماااً تتضاامن املااواد املتعلقااة ن   وال 
الاانص التااايل بشااأن    4ماان املااادة    2تاادرج يف الفقاارة  لكنهااا  املساتخدمة،  
كياااان لاااه ذلاااك    يشااامل اجلهااااز أي شاااخص أو ”   : للدولاااة   معااا، جهااااز 

. وميكان إدراج تعرياف يف مشااريع  “ املركز وفقاً للقانون الداخلي للدولاة 
:  صااااايغة ة العاماااااة  األمانااااا قتحااااال  واد احلالياااااة علاااااى نفاااااس املناااااوال. وا املااااا 
__________ 
 .احلاشية، 2التعليقات على املادة ، Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (18)
 .2ة دعلى املا اتمن التعليق 3، الفقرة املرجع نفسه (19)
 .63التعليقات على املادة  ،رجع نفسهامل (20)
 .2من التعليقات على املادة  6، الفقرة املرجع نفسه (21)
منظماااة ) 63املاااادة مااان التعليقاااات علاااى  4الفقااارة ، املرجاااع نفساااه (22)

)البناااك  2(، والتعليقاااات علاااى املاااادة التعااااون والتنمياااة يف امليااادان االقتصاااادي
والوثيقااة  )األماام املتحاادة(، 5املااادة  ماان التعليقااات علااى 11الاادويل(، والفقاارة 

A/CN.4/636 وAdd.1-2 بلجيكا( 2من التعليقات على املادة  2، الفقرة(. 

علاااى    وسااارياً   243  . ( 23) “ لقواعاااد املنظماااة   ان لاااه ذلاااك املركاااز وفقااااً كيااا  أي ” 
 : ن نص الفقرة الفرعية كما يلي نفس النهج، ميكن أن يكو 

يع، مصفلا ’جهااز املنظماة الدولياة‘ أي شاخص   )ج( ”  
 . “ ملنظمة أو كيان له ذلك املركز وفقاً لقواعد ا 

ة عاان  نااك الاادويل الااداعي إىل االستعاضاا ويراعااي هااذا املقااته اقااتاه الب 
املتعلقااة نسااؤولية الاادول بكلمااة    4الااواردة يف املااادة    “ يشاامل ” كلمااة  

يف    “ اجلهاااااز ” ورغاااام تعاااادد الاااانهج املتبعااااة يف تعريااااف    244 . ( 24) “ يعااااين ” 
الصاكوك التأسيسااية وغريهااا ماان قواعاد املنظمااات الدوليااة، فإنااه يباادو  

يف قواعااد    ه نظااري يوجااد لاا   األفضاال عاادم فاارض مفهااوم للجهاااز ال   ماان 
ألمياة احملادودة الايت يكتسايها  ا   أيضااً هاذا ماا يعكاس  املنظمة املعنياة. و 

 كالء يف مشاريع املواد. التمييز بني األجهزة والو 
يف مشاااااروع  “اجلهااااااز”دراج تعرياااااف بااااال اقاااااتاه إإذا ق  و  -21

فقاااارة فرعيااااة  يف “لوكياااا ”تعريااااف إدراج ، فإنااااه ساااايتعني 2 املااااادة
 ،)ج(2إىل مشاروع املاادة  ية )د(. واستناداً جديدة هي الفقرة الفرع

الوكيل‘ املوافني الر يني وغريهم من األشخاه مصفلا ’  ”يعين
ن . وأعرباال دولتااا“ن تتصاارف املنظمااة بواساافتهمانت مماا الكيااا أو

ومنظمااة العماال الدوليااة عاان رغبتهااا يف إمتااام هااذا التعريااف ابلاانص 
ل إلياه جهااز أوك ا قاد ”على أن الشخص أو الكيان املعاين  حتديداً 

إحااااااااادى واائفاااااااااه أو املسااااااااااعدة يف  مااااااااان أجهااااااااازة املنظماااااااااة أداء  
الفتااااوى الاااايت  وهااااذا مااااا  اااااكي بقاااادر أكاااارب صاااايغة 245 .(25)“أدائهااااا

التعااااويا عاااان األضاااارار شااااأن بعاااادل الدوليااااة أصاااادر ا حمكمااااة ال
لبياة م مان أن غاوعلاى الارغ 246 .(26)املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة

ت فضايلها صايغة فتصارة عنادما نظار أعضاء اللجنة أعربال عان ت
فااإن  247 ،(27)اهللمقاارر اخلاا  تقرياار السااابعاليف اقااتاه مماثاال قاادم يف 

وماان احللاول الوساايفة املمكنااة النظار يف املسااألة.  ابإلمكاان إعااادة
لعااال يف اإلضاااافة املقتحاااة. و  “جهااااز مااان أجهااازة”حاااذف عباااارة 

ع الااااانهج املتبعاااااة يف اساااااتخدام ذف شااااادة تناااااو ياااااربر هاااااذا احلااااا  ماااااا
 يف قواعد املنظمات املختلفة.  “جهاز”مصفلا 

__________ 
علاااااى  اتمااااان التعليقااااا  12قااااارة الف، Add.1و A/CN.4/637الوثيقاااااة  (23)

 .5املادة 
 .2املرجع نفسه، الفقرة الفرعية )ب( من التعليقات على املادة  (24)
ة، الاادورة الرابعااة والسااتون، ة العاماا ياا الواثئااق الر يااة للجمع، الربتغااال (25)

الوثيقااااااة و  ،44، الفقاااااارة (A/C.6/64/SR.16) 16، اجللسااااااة اللجنااااااة السادسااااااة
A/CN.4/636 وAdd.1-2 ،املرجااع نفسااه ،لنمسااااو ؛ 2 التعليقااات علااى املااادة ،

)الوثيقاااااة ومنظماااااة العمااااال الدولياااااة  ؛2مااااان التعليقاااااات علاااااى املاااااادة  3الفقااااارة 
A/CN.4/637 وAdd.1،  قااااادمل و . (2لتعليقاااااات علاااااى املاااااادة مااااان ا 2 ةالفقااااار

)ج( احلاليااة  الفرعيااة ياادرج صااياغة أخاارى ممكنااة للفقاارة فتلفاااً  بلجيكااا اقتاحاااً 
 (. 2من التعليقات على املادة  3، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/636)الوثيقة 

(26) I.C.J. Reports 1949, p. 177. 
، A/CN.4/610 ، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة2009 حولياة (27)

 .23الفقرة 



والستني  الثالثة الدورة واثئق   106 

 

 

ويبدو أن االقتاه الوارد يف هناية الفقرة السابقة من شاأنه  -22
تعريف لينبغي من جهة أنه ”شواغل األمانة العامة   يراعي جزئياً   أن
ين لئااك الااذبااني أو  ، علااى األقاال،يف مشاااريع املااواد أن مييااز‘ وكياال’ال

لئاااااك الاااااذين ال ياااااؤدون هاااااذه ياااااؤدون وااااااائف منظماااااة دولياااااة، وأو 
عوامااااال  أمياااااةأشاااااارت األماناااااة العاماااااة إىل  وقاااااد 248 .(28)“الوااااااائف

ملنظمااااة و الكيااااان، والعالقااااة ابماااان قبياااال مركااااز الشااااخص أ، أخاااارى
 الكياااان ودرجاااة السااايفرة القائماااة باااني املنظماااة وذلاااك الشاااخص أو

يف اشاتاط  ياً العناصار واردة ضامن . وميكن اعتباار هاذه(12 )الفقرة
تتصااارف    [ كيااااانت   أو   اً أشخاصااا ] ” ء املنظماااة الدولياااة  ن وكاااال أن يكاااو 

 .  تعليق ل ا . ولعل من املفيد تفصيل هذه النقفة يف  “ املنظمة بواسفتهم 
والحاو البناك الادويل ومنظماة العمال الدولياة أن اساتخدام   -23

غاااري    “ ل وكيااا ”ال يف تعرياااف    “ means” مااان    بااادالً   “ includes” كلماااة  
غريهم من  عبارة ” إشارة إىل    أيضاً مالئم ما دام هذا التعريف يتضمن  

  “ includes” اساااتخدام كلماااة  لكااان    249 . ( 29) “ اه أو الكيااااانت األشاااخ 
وكيااااال يتضااااامن إشاااااارة إىل قواعاااااد  ال ياااااف  ان تعر إذا كااااا   سااااايكون ماااااربراً 
، علاااى غااارار  “ includes”   تعباااري   ي تلاااك احلالاااة، سااايوح   املنظماااة. ويف 

  مشااااروع   تعلياااق اللجناااة علاااى ماااان  (  10( و) 8ني ) ذكااار يف الفقااارت  ماااا 
احلاالت االستثنائية    ، رمكانية اعتبار الشخص أو الكيان يف 5ة  املاد 
__________ 
مااااان التعليقاااااات علاااااى  13، الفقااااارة Add.1و A/CN.4/637الوثيقاااااة  (28)

 .2املادة 
 .2املادة املرجع نفسه، التعليقات على  (29)

املنظمة. ونا أن تعريف    حىت ولو مل يعترب كذلك نوجب قواعد  وكيالً 
،  أعاااله   20املقااته يف الفقاارة    “ اجلهاااز ” لتعريااف    ، خالفاااً “ الوكياال ” 
  إن االستعاضاااة املقتحاااة عااان نظماااة، فااا قواعاااد امل   يتضااامن إشاااارة إىل   ال 

 مالءمة.   تبدو أكثر   ال   “ meansبكلمة ”   “ includes” كلمة  

، فإنااه ساايكون  “ اجلهاااز لااا ” تعريااف  إدراج  فكاارة  ب   أ خااذ وإذا   -24
ل غري الضروري بني فئيت األجهزة والوكالء.  ألفضل جتنب التداخ من ا 

الء  يعتاااارب وكاااا   ابإلشااااارة بوضااااوه إىل أنااااه ال   ه وهااااذا مااااا ميكاااان حتقيقاااا 
غااااري أجهاااازة تلااااك    انت ماااان والكيااااا ظمااااة الدوليااااة إال األشااااخاه  للمن 

 املنظمة. وميكن عندها إعادة صياغة التعريف على النحو التايل: 

موافاااً ر ياااً أو شخصاااً    ‘ الوكياال ’ يعااين مصاافلا   )د( ”  
أو كياانً آخر غري اجلهاز الذي تتصرف املنظمة بواسافته، توكال  

 . “ أو املساعدة يف أدائها إليه املنظمة أداء إحدى واائفها  

 توصية 

قاادمل االقتاحااات  يشااار إىل أنااه  ،  الفصاال هااذا    ختااام ويف   -25
جدياااادة، هااااي الفقاااارة  التاليااااة بشااااأن الباااااب األول: إدراج فقاااارة فرعيااااة  

، علاااى  2يف مشاااروع املاااادة    “ اجلهااااز ” بشاااأن تعرياااف    ، )ج( فرعياااة  ل ا 
  أعااااااله، وجعااااال الفقااااارة الفرعياااااة )ج(   20  النحاااااو املقاااااته يف الفقااااارة 

، هاي  24الاوارد يف الفقارة  تاه  لالقا   احلالية، بعد إعاادة صاياغتها وفقااً 
   الفقرة الفرعية )د(. 

 الفصل الثان

 الصادرة عن املنظمة الدوليةاألفعال غري املشروعة دوليا    -الباب الثاين
 4مشروع املادة  

عرباااال إحاااادى الاااادول عاااان رغبتهااااا يف إدراج الضاااارر ضاااامن  أ  -26
  1  . ( 30) 4  ادة املنصوه عليها يف مشروع امل   شروع دولياً عناصر الفعل غري امل 

نوقشاال هااذه املساااألة فيمااا يتعلااق نساااؤولية الاادول. واعت اارب حينهاااا أن  و 
توجاااااد    ويل، وال اللتااااازام األ علاااااى مضااااامون ا ]يتوقاااااف[  ” شااااارط الضااااارر  

واحلاجاااة إىل حتقياااق االتسااااق باااني    2 . ( 31) “ قاعااادة عاماااة يف هاااذا الشاااأن 
بشاااأن املساااؤولية الدولياااة تساااتدعي اتبااااع  الصاااكوك الااايت تعااادها اللجناااة  

 يتعلق نسؤولية املنظمات الدولية. نهج نفسه فيما  ال 
مااان أن  التعلياااقوطلبااال دولاااة أخااارى توضااايا ماااا ورد يف  -27
الاايت تنشااأ أيضاااً يف بعااا احلاااالت  الدوليااة قااداملنظمااة مسااؤولية ”

__________ 
 .4، التعليقات على املادة Add.1-2و A/CN.4/636كواب، الوثيقة  (30)
ماان  (9) ، الفقاارة(الثااان اجلاازء)اجمللااد الثااان ، 2001حوليااة انظاار  (31)

 .2املادة  التعليق على

 ادع  وقاد 3 .(32)ي سند فيها التصرف إىل تلك املنظمة الدولياة“ ال
س فقااااااط يف حسااااااب مااااااا ذهباااااال إليااااااه الدولااااااة نفسااااااها، لاااااايهاااااذا، 

احلااالت الاايت تتحماال فيهاا املنظمااة الدوليااة صاراحة )نقتضااى بنااد ”
عندما  وإمنا قد  دع أيضاً  4 ،(33)“( هذه املسؤوليةيف معاهدة مثالً 

للفصاااال الرابااااع ماااان الباااااب  تكااااون املنظمااااة الدوليااااة مسااااؤولة، وفقاااااً 
 نظمة دولية أخرى.أو م دولة بفعليتعلق  الثان، فيما

شااااارة بعااااا الغمااااوض  اااايط ردول أن وتاااارى إحاااادى الاااا  -28
إىل القاااانون الااادويل مااان أجااال حتدياااد ماااىت ي ساااند  4مشاااروع املاااادة 

غري واضا يف هذا ”ألن القانون الدويل  ،  لدوليةالعمل إىل املنظمة ا

__________ 
ماااان تعليقااااات  2، الفقاااارة Add.1-2و A/CN.4/636أملانيااااا، الوثيقااااة  (32)

( 2رد اقتبااس ماان الفقاارة )أملانياا علااى الفصال األول ماان الباااب الثاان، حياا  ياا 
 .من تعليقات اللجنة التمهيدية للفصل الثان من الباب الثان

 .3املرجع نفسه، الفقرة  (33)
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ماان  4وينبغااي أن ي نظاار إىل مااا ورد يف مشااروع املااادة  5 .(34)اجملااال“
املادة. وقاد باذلل  القانون الدويل يف إطار سياق مشروعإىل  إشارة

حماولة لتوضيا قواعد القانون الدويل  8إىل  5د من يف مشاريع املوا
 املتعلقة ابإلسناد.

 5  املادةمشروع  
ت فبق قواعاد  ” على أن    5من مشروع املادة    2تنص الفقرة  -29

عامااااة، ماااان  . وبصااااورة  “ حتديااااد مهااااام أجهز ااااا ووكالئهااااا   يف املنظمااااة  
علااااى تعليمااااات املنظمااااة املعنيااااة    بناااااءً ” املفاااروض أن يتصاااارف الوكياااال  

  6 . ( 35) ، وهاو ماا يفضال البناك الادويل أن يبيناه الانص “ وحتل سايفر ا 
ند واائف إىل وكيل دون أن تعفي  الدولية عندما تس غري أن املنظمة  

فإهنااااا مااااع ذلاااااك تتصاااارف بواسااااافة  التعليمااااات أو متااااارس السااااايفرة،  
يهاااااا.  غاااااي عااااادم إعفائهاااااا مااااان إساااااناد تصااااارف الوكيااااال إل الوكيااااال، وينب 

علااى احلالاة الاايت أشااارت إليهااا إحاادى    واالساتنتاج نفسااه ينفبااق أيضاااً 
تهاا املنظماات املنشائة  توجد كياانت شابه مساتقلة منح ” الدول بقوهلا  

الحيات هاماااااة لكااااان تصاااارفها ال تساااااتفيع أن تسااااايفر هاااااذه  هلااااا صااااا 
( 36) “ ية‘ نظمات عليه، على األقل ليس بفريقة ’فعل امل 

 7 . 
سالوك األفاراد ”بتها يف إدراج وأعربل دولة أخرى عن رغ -30

. ويتعلاااق هاااذا االقاااتاه رساااناد 6يف مشاااروع املاااادة  “مااان اخلاااواه
يتصارف حتال السايفرة الفعلياة ”و تصرف شخص من اخلاواه وها 

يباااااااادو أن هاااااااااؤالء و  8 .(37)“للمنظمااااااااة ومياااااااااارس واااااااااائف املنظماااااااااة
لاااذلك ي ساااند تصااارفهم إىل األشاااخاه يشاااملهم تعرياااف الاااوكالء. و 

، علاااااى النحاااااو املباااااني يف 5ملشاااااروع املاااااادة  وفقااااااً املنظماااااة الدولياااااة 
مشااروع هااذه املااادة. ومشااروع  تعليااق اللجنااة علااى( ماان 10) الفقاارة
تتعلاااق رساااناد تصااارف موضاااع أقااال مالءماااة إلياااراد قاعااادة  6 املاااادة

ق بتصرف األجهزة والاوكالء الاذين تضاعهم دولاة اخلواه، ألنه يتعل
 أخرى. منظمة دولية حتل تصرف منظمة دوليةأو 
وماان انحيااة أخاارى، تااود بلاادان الشاامال األورويب أن يوضااا   -31

 مستشااارين [ ال ]   أو عسااكريني  [ ال ] ماادنيني أو  [ ال ] خاارباء  [ ال ”] أن    التعليااق 
يدخلون يف ” الذين ي عارون للمنظمة الدولية  “أو غريهم من األفراد

__________ 
ورة الرابعاة والساتون، مة، الاداالواثئق الر ية للجمعية الع، املكسيك (34)

، حي  أردفال 30، الفقرة (A/C.6/64/SR.16) 16 ، اجللسةاللجنة السادسة
 ، وال[املنظمااااات الدوليااااة]ساسااااي إلسااااناد املسااااؤولية إىل املعيااااار األ”قائلااااة إن 

ساايما يف احلاااالت حياا  ال يتضاامن الصااك املنشااج للمنظمااة أحكاماااً صاار ة 
 “.لية على األفعال املعنيةرة الفعفبشأن املسألة، ما زال هو السي

 . 5من التعليقات على املادة   1الفقرة  ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (35)
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، هنغاااراي،  (36)

، حي  فضلل 37، الفقرة (A/C.6/64/SR.16) 16 ، اجللسةاللجنة السادسة
 حالً فتلفاً.

ماان التعليقااات  2،الفقاارة Add.1-2و A/CN.4/636النمسااا، الوثيقااة  (37)
 .6على املادة 

ولايس يف نفااق  “5روع املاادة نفاق القاعدة العامة الواردة يف مشا 
 تعلياااق اللجناااة علاااى( مااان 1وتشاااري الفقااارة ) 9 .(38)6 ةمشاااروع املااااد

 ”إعااااارة كليااااة“ مااااا جهاااااز يعااااارإىل أنااااه عناااادما  6مشااااروع املااااادة 
مااان الواضاااا أن تصااارف ذلاااك اجلهااااز ال ي سااااند ”، فإناااه نظماااةللم
 تعلياق ل ا وميكان إدراج النقفاة نفساها يف    10 . ( 39) “ إىل املنظمة املتلقياة  إال 

 . 5مشروع املادة على 
 6دة  مشروع املا

 ، وخصوصاا  6أ عرب عن آراء فتلفة بشأن مشروع املاادة  -32
ابع للدولاة أو على تصرف اجلهااز التا  “السيفرة الفعليةاعتبار أن ”

معياار  هايمنظمة أخرى  حتل تصرفة الدولية الذي يوضع املنظم
يضاااااف ”ود أن إسااااناد التصاااارف إىل املنظمااااة األخاااارية. فالنمسااااا تاااا 

ومان  11 .(40)“ممارسة وااائف املنظماةر يامعإىل معيار السيفرة  أيضاً 
ولكاااان ماااان  ،املمكاااان اعتبااااار أن هااااذا املعيااااار اإلضااااايف وارد ضاااامنياً 

 .التعليقإيراده صراحة يف  املمكن أيضاً 
ويف ضااااوء احلكاااام الااااذي أصاااادرته احملكمااااة األوروبيااااة حلقااااوق   -33

ذهباااااال اليااااااوانن إىل أن    12  ، ( 41) م هبرامااااااي وساااااااراما اإلنساااااان يف قضااااااييت  
  النهائياااة سااايفرة  ال   متلاااك الااايت  نبغاااي إساااناده للمنظماااة الدولياااة  التصااارف ي 

  يااااة أخاااارى، وماااان انح   13  . ( 42) ولااايس للدولااااة الاااايت متااااارس ساااايفرة تشااااغيلية 
الحظل اململكة املتحدة أنه، يف غياب النقاد القضاائي ملعياار السايفرة  

__________ 
امنرك والساويد يسلندا والدآالدامنرك، ابسم بلدان الشمال األورويب ) (38)

الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، ، وفنلنااادا والنااارويج(
 .26، الفقرة (A/C.6/64/SR.15) 15 ، اجللسةاللجنة السادسة

أعربل عنه منظمة العمال الدولياة    انتقاد فقرة ترد على  هذه ال   ن يبدو أ  (39)
طاااريقتني يف قاااانون  ” اة  ، وذلاااك بشاااأن ضااارورة مراعااا 6فيماااا يتعلاااق نشاااروع املاااادة  

  حتااااال تصااااارف اخلدماااااة املدنياااااة الدولياااااة يوضاااااع يف إطارماااااا املوافاااااون الوطنياااااون  
 (. 6دة  ا التعليقات على امل ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة  )   “ املنظمات الدولية 

 . 6 من التعليقات على املادة   1، الفقرة  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة   (40)
(41) Decision (Grand Chamber) of 2 May 2007 on the 

admissibility of application Nos. 71412/01 and 78166/01, paras. 29-33 .
. 6 ةمشاروع املااداللجناة علاى  تعليق على( من 9حب   هذا القرار يف الفقرة )و 

ماااان أعمااااال فقهياااة تنتقااااد تفبيااااق احملكمااااة  التعلياااقإلضاااافة إىل مااااا ذ كاااار يف واب
إىل  (، ميكاااان اإلشااااارة أيضاااااً 107يااااة )احلاشااااية األوروبيااااة ملعيااااار الساااايفرة الفعل

Bell, “Reassessing multiple attribution: the International Law 

Commission and the Behrami and Saramati decision”, p. 501; Laly-

Chevalier, “Les opérations militaires et civiles des Nations Unies et la 

Convention européenne des droits de l’homme”, pp. 642-644; 

Messineo, “The House of Lords in Al-Jedda and public international 

law: Attribution of conduct to UN-authorized forces and the power of 

the Security Council to displace human rights”, pp. 39-43; and 

Sicilianos, “L’(ir)responsabilité des forces multilatérales?” pp. 98-106. 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، اللجناااة  (42)

 .58الفقرة ، (A/C.6/64/SR.16) 16 ، اجللسةالسادسة
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إجااراء تغيااري علاااى    تفلااب األمااار الفعليااة يف قاارار احملكماااة األوروبيااة، ال ي 
وأعرباال بلادان الشامال األورويب عاان اتفاقهاا مااع    14  . ( 43) 6ة  مشاروع املااد 

املسااااؤولية  ن  ومفاااااده أ   ، 6مشااااروع املاااادة    التعلياااق علااااى الااارأي الااااوارد يف  
الدولياة للمنظماة الدولياة  اب أن تنحصاار يف حادود ماا تبلغاه ساايفر ا  

لساااالفة والساااايفرة  اء معيااااار ا ماااان جماااارد اسااااتيف   الفعليااااة، باااادالً   التشااااغيلية 
( ماااان تعليااااق  5الفقاااارة ) وأياااادت أملانيااااا الاااارأي الااااوارد يف    15  . ( 44) النهااااائيتني 
ات  ”تصااااااارف القاااااااو والقائااااااال  ن  التمهيااااااادي للفصااااااال الثاااااااان    اللجناااااااة 
ة للاااادول أو املنظمااااات الدولياااااة ال ي سااااند إىل األماااام املتحااااادة  العسااااكري 

تاادابري  ابختاااذ ال   عناادما  ذن جملااس األماان للاادول أو للمنظمااات الدوليااة 
ماااااام  سااااال قياااااادي يااااااربط تلاااااك القاااااوات ابأل الالزماااااة خاااااارج إطااااااار تسل 

وورد االسااتنتاج نفسااه فيمااا أدلاال بااه األمانااة العامااة ماان    16  . ( 45) املتحادة“ 
 17 . ( 46) تفصيلية استعرضل فيها ممارسة األمم املتحدة   تعليقات 

 ولتسوية املسألة املتعلقة بكنه السيفرة الفعلية،  تاج املرء -34
ة والساااياق اخلااااه الاااذي الظاااروف الوقائعياااة الكاملااا ”إىل النظااار يف 

أكااادت علياااه  ، وفاااق ماااا“مااال فياااه املنظماااات الدولياااة وأعضااااهلهاتع
وهااذا يعااين، يف حالااة قااوة حلفااو  18 .(47)اململكااة املتحاادة يف بيااان هلااا

أنه بينما ينبغي من حي  املبدأ إسناد  تحدة،ملالسالم اتبعة لألمم ا
صارف السالفة الفعلياة علاى ت ألمام املتحادة، فاإنتصرف القوة إىل ا
الدولة املسامة ولايس بياد األمام املتحادة. ومان  معني قد تكون بيد

لااانهج نفساااه ماااا ورد يف األمثلاااة املساااتقاة مااان املمارساااة والااايت تباااني ا
 2010األول/ديساااامرب  نونكااااا  8اآلونااااة األخاااارية يف حكاااام مااااؤرخ 

ت فيه أن القرار الاذي ر وا ،أصدرته احملكمة االبتدائية يف بروكسل
لتقاااااادمي  حاااااادة البلجيكيااااااة يف بعثااااااة األماااااام املتحاااااادةاختااااااذه قائااااااد الو 

املساااااعدة إىل رواناااادا نغااااادرة فاااايم الجئااااني قااااائم حبكاااام الواقااااع يف  
ااذ”إمنااا هااو قاارار  1994ايل يف نيسااان/أبريل كيغاا   شاارافحتاال إ اخت 

 19 .(48)“بلجيكا وليس حتل إشراف البعثة
ماام املتحاادة، لعاادد ماان لعامااة إىل أن األوأشااارت األمانااة ا -35
ساااايما السياسااااية منهااااا، درجاااال يف ممارسااااتها علااااى  سااااباب، والاأل
__________ 
 .23املرجع نفسه، الفقرة  (43)
يسلندا والدامنرك والساويد آالدامنرك، ابسم بلدان الشمال األورويب ) (44)

 . 27  (، الفقاارة A/C.6/64/SR.15)   15  ، املرجااع نفسااه، اجللسااة وفنلناادا والناارويج( 
 ات، التعليقا Add.1-2و A/CN.4/636وأعربل بلجيكاا عان رأي مماثال )الوثيقاة 

 (6على املادة 
ماااان التعليقااااات علااااى  1، الفقاااارة Add.1-2و A/CN.4/636قااااة الوثي (45)

 .ثانالفصل الثان من الباب ال
مااااان التعليقاااااات  10-2الفقااااارات ، Add.1و A/CN.4/637الوثيقاااااة  (46)

 .5على املادة 
الواثئاااااق الر ياااااة للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة الرابعاااااة والساااااتون، اللجناااااة   (47)

الساابب    . ولاايس واضااحاً 23فقاارة  ل ، ا ( A/C.6/64/SR.16)   16، اجللسااة  السادسااة 
 للنهج الذي اتبعته اللجنة.   الداعي إىل اعتبار هذا اجلزء من البيان انتقاداً 

 .Mukeshimana-Ngulinzira and others vحكام غاري منشااور،  (48)

Belgian State and others, para. 38. 

يتعلق  فيما العمل نبدأ مسؤولية األمم املتحدة جتاه األطراف الثالثة
إدراج ”العامااة بعملياات حفاو الساالم. وماع ذلاك، أيادت األماناة 

يف حتدياد املسااؤوليات  عاماااً  ابعتبااره مباادأ توجيهيااً  6مشاروع املااادة 
مااااا يتعلااااق ابألجهاااازة هااااا فيدول األعضاااااء فيالاااا و بااااني األماااام املتحاااادة 

ماا يتصال ورناا فيالوكالء الذين يوضاعون حتال تصارف املنظماة،  أو
 20 .(49)“فة املنظمة يف سياقات أخرىنش أيضاً 

 7املادة    مشروع
، ت سااااند األفعااااال املتجاااااوزة حلاااادود 7ملشااااروع املااااادة  وفقااااً  -36
علااى لااك الاايت تنفبااق فة إىل املنظمااة الدوليااة بشااروط مماثلااة لتالساال

املتعلقااة نسااؤولية الاادول. وقااد أباادت  7ملااادة شااروع امل الاادول وفقاااً 
وكاااان هاااذا املعياااار  21 .(50)املعياااار بشاااأن هاااذا إحااادى الااادول شاااكوكاً 

منظماة الصاحة العاملياة، إىل جاناب  لمان قبا  يك أيضااً موضع تشك
قالااااال إن  حيااااا  22 ،(51)ياااااة األخااااارىجمموعاااااة مااااان املنظماااااات الدول

 وحصاانت امتيازاتاملنفبقة على   السائدة  رساتملماوا  لقواعدا”
 ماااان شااااأهنا أن تشااااكل ضااااابفاً ]...[ ووكالئهااااا  املنظمااااات الدوليااااة

تتنااااول مساااألة  واعااادغاااري أن هاااذه الق 23 .(52)“يعاااة هاااذه األفعاااالفبل
ل فتلفة. فقد يكون اة سبب لعدم توسيع نفاق احلصاانت لتشم

حصااارها ضااامن حااادود  ولكاااناألعماااال املتجااااوزة حلااادود السااالفة، 
ااااا للمنظمااااة نمارسااااتها يف إقلاااايم الدولااااة ماحناااااة  الواااااائف الاااايت   

لضااااارورة عناااااد االحتجاااااااج احلصاااااانة. وال ينفباااااق السااااابب نفساااااه اب
 مشروع. غري بفعلفيما يتعلق  منظمةؤولية الدولية للابملس
عناااادما    تااااوحي  نااااه   اااااة ممارسااااة ” وتاااارى األمانااااة العامااااة أن   -37

الواااااائف العامااااة للمنظمااااة  حاااادود  ضاااامن  يتصاااارف بصاااافته الر يااااة و 
وكياال ختولااه املنظمااة تلااك الصاافة، ولكاان تصاارفه خياارج عاان    أو   جهاااز  

صادراً     مع ذلك فعالً وه، فإن ذلك الفعل قد يعترب نفاق اإلذن املمن 
وممااا يؤسااف لااه أنااه مل تقاادم أي أمثلااة علااى تلااك    24 . ( 53) “ املنظمااة عاان  
ألمااام املتحااادة  ناد إىل ا ارساااة. وذهبااال األماناااة العاماااة إىل أن اإلسااا املم 

يف  و يتصاارف بصاافته الر يااة  ’ يقااوم إال إذا كااان اجلهاااز أو الوكياال  ”ال  
وفكااااارة تصااااار ف اجلهااااااز    25 . ( 54) ‘“ لمنظماااااة حااااادود الوااااااائف العاماااااة ل 

  7بصفته الر ية واردة بصورة ضمنية يف نص مشروع املادة    يل الوك  أو 
ن  ميكااا . و التعلياااق علياااه ( مااان  4صاااراحة يف الفقااارة ) ومنصاااوه عليهاااا  
 . “ الواائف العامة للمنظمة ” إضافة إشارة إىل  

__________ 
 . 6من التعليقات على املادة   6الفقرة  ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (49)
لر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة الرابعااااة الواثئااااق اسااااي، اد الرو االحتاااا  (50)

 .8(، الفقرة A/C.6/64/SR.16) 16، اجللسة والستون، اللجنة السادسة
 .أعاله 2انظر احلاشية  (51)
 .7التعليقات على املادة ، Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (52)
 .7من التعليقات على املادة  2املرجع نفسه، الفقرة  (53)
 .5الفقرة  املرجع نفسه، (54)
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الايت  1986أن فتاوى عاام  والحظل األمانة العامة أيضاً  -38
ال تعكااااس ” التعليااااق( ماااان 9 الفقاااارة )دت هبااااا اللجنااااة يفاستشااااه

غاااااري أن األماناااااة العاماااااة مل تاااااورد  26 .(55)“ممارساااااة متساااااقة للمنظماااااة
 قانونياااااة مؤرخاااااة، وهاااااو فتاااااوى ملكتاااااب الشاااااؤون الواحاااااداً  االً ثااااا م إال
حااااالت  فعاااالً  توجااادقاااد ” ناااه  ملكتاااب، حيااا  أفاااىت ا1974 عاااام

ر العمال وتعاتف األمام تتعلق  عمال يقوم هبا أفراد قاوة خاارج إطاا
وهااااذا  27 .(56)“ هنااااا ترتااااب مسااااؤوليتهااملتحاااادة علااااى النحااااو املالئاااام 

 .التعليقمقفع ينبغي إدراجه يف 
 8املادة    روعشم

الاااااذي املتعلاااااق ابلتصااااارف  8ة فيماااااا خياااااص مشاااااروع املااااااد -39
تعتف به املنظمة الدولية وتتبنااه، اقتحال إحادى الادول أن ياذكر 

واقااع مواااف موقااوف عاان قااوم بااه حبكاام الالتصاارف الااذي ي التعليااق
قاااد تكااااون هاااذه مااان احلااااالت الاااايت و  28 .(57)العمااال أو انتهاااى تعييناااه
. ومع ذلك، يبدو مان اأن تعتف نسؤوليتهترغب فيها املنظمة يف 
للحاااالت الاايت  تصاانيفاً  التعليااقلااة لتضاامني األفضاال عاادم بااذل حماو 

 . اً مناسب ميكن اعتبار االعتاف ابملسؤولية فيها أمراً 
شاكل ”وطلبل األمانة العامة بعاا التوضايحات بشاأن  -40

ماة االعتاف، وما إذا كان ينبغي أن يتم فعل االعتاف مع معرفة ات
لقانونيااااة واملاليااااة املتتبااااة ر اآلاثاباملشااااروع للتصاااارف، و ابلفااااابع غااااري 

وهاااااذه احتياطاااااات مااااان احلكماااااة أن  29 .(58)“علاااااى هاااااذا االعاااااتاف
 إليهااا ابعتبارهااا شااروطاً  ينظاارميكاان أن  تتخااذها املنظمااة، ولكاان ال

لصحة االعتاف رسناد التصرف. إذ يتوقف شكل االعتاف على 
 ماان غااري قااة. ويباادو أيضاااً  ميكاان حتديااده بداملالبسااات اخلاصااة، وال

املناساااااب باااااذل حماولاااااة إلباااااداء بعاااااا املالحظاااااات العاماااااة بشاااااأن 
أي مااااااان وكالئهاااااااا أو أجهز ااااااااا  مساااااااألة اختصااااااااه املنظمااااااااة أو”
فهااذه ماان األمااور الاايت  30 .“(59)أو تبنيااهاملعااين لتصاارف ابعااتاف ابال

 يبدو أن من شأن قواعد املنظمة املعنية أن تشملها.
( ماان  3يف الفقاارة )   رداً وا   األوروبيااة أن مثاااالً عتااربت املفوضااية  ا و  -41

. ويتعلاااق هاااذا  [“ ه ا]ااااحل ا يف غاااري م ” كاااان    8مشاااروع املاااادة    التعلياااق علاااى 
مساااتعدة  ” جلماعاااة األوروبياااة ومفااااده أن اجلماعاااة  املثاااال ببياااان أدلااال باااه ا 

  هيالت لتحمااال كامااال املساااؤولية الدولياااة عااان كافاااة التااادابري يف جماااال التسااا 
علاى مساتوى اجلماعاة  واء اختاذت التادابري موضاوع الشاكوى  بية، سا الضري 

. وأشاارت املفوضاية األوروبياة  “ لى مستوى الدول األعضااء األوروبية أو ع 
__________ 
 .7من التعليقات على املادة  4املرجع نفسه، الفقرة  (55)
 املرجع نفسه. (56)
ماااااااااان  2، الفقاااااااااارة Add.1-2و A/CN.4/636السااااااااالفادور، الوثيقااااااااااة  (57)

 .8التعليقات على املادة 
 . 8من التعليقات على املادة   1الفقرة  ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (58)
 املرجع نفسه. (59)

االختصاااااااه  ” أن اجلماعااااااة األوروبيااااااة هلااااااا  إىل أن أساااااااس هااااااذا البيااااااان  
الكيااااان    [ تشااااكل ]   بااااذلك   [ هااااي ] ذا املوضااااوع و هباااا   يتعلااااق   مااااا احلصااااري في 

وتاااااتك هااااااذه    31  . ( 60) “ النتهااااااك احملتمااااال يا ا تصااااااح   ى لااااا الوحياااااد القاااااادر ع 
عماا إذا كاان األمار ينفاوي يف واقاع األمار علاى    ساؤال مفتوحااً املالحظة ال 

سااااناد التصاااارف أن  اعااااتاف رسااااناد التصاااارف. وماااان شااااأن االعااااتاف ر 
  إلياه ماا تتخاذه املفوضاية األوروبياة واملشاار    يتماشى مع املوقف الذي كثارياً 

 .  63ادة  وع امل مشر التعليقات على  يف  
 9املادة    مشروع

ن  ييادما للصاايغة الاايت جاااءت ان صااراحة عاا أعربال دولتاا  -42
الاااايت تاااانص علااااى أن خاااارق و ، 9ماااان مشااااروع املااااادة  2هبااااا الفقاااارة 

خارق االلتزاماات الدولياة الايت ”يشامل  دوليااً  التزامااً  املنظمة الدولياة
( مان 4وقد جاء يف الفقرة ) 32 .(61)“قد تنشأ نوجب قواعد املنظمة

لاللتزاماااااات  العملياااااة ”األمياااااةأن  9مشاااااروع املاااااادة  التعليااااق علاااااى
املنصاااوه عليهاااا يف قواعاااد املنظماااة جتعااال مااان املفضااال تبدياااد أي 

درج أيضااً ضامن نفااق هاذه شك يف أن خروق هذه االلتزامات تنا 
قااد ]...[  2االحتفاااع ابلفقاارة ”. وياارى البنااك الاادويل أن املااواد“
 تعلياقدعوم )الذي أنكره صراحة خفًأ إىل االستنتاج غري امل يفضي

والااذي مفاااده أن خاارق أي قاعاادة ماان قواعااد املنظمااة هااو ( لجنااةال
اناة ومن انحياة أخارى، فاإن األم 33 .(62)“ابلضرورة خرق اللتزام دويل
املزياد مان التوضايحات، الحظال  التعلياقالعامة إذ تفلب تضامني 

 اعاد،القو نون الادويل الاواردة يف حاالت خارق القاا”عن صواب أن 
هاي وحادها الايت ساتعترب  وليس حاالت خرق القواعد بصفة عامة،

 34 .(63)“9لتزام دويل ابملع، الوارد يف مشروع املادة حاالت خرق ال
ظتهااااا أن قااااانون ألوروبيااااة ماااان مالحوخلصاااال املفوضااااية ا -43

(64)“منفصل عن القانون الدويل”االحتاد األورويب  
إىل استنتاج أن  35 

فيااااه ال تنظمهااااا مبااااااد   اد والاااادول األعضاااااءالعالقااااة بااااني االحتاااا ”
 ظمهااااااا القااااااانون األورويب بوصاااااافه مصاااااادراً القاااااانون الاااااادويل، باااااال ين

. فلاااائن  شااااففاً  القااااولويباااادو أن يف هااااذا  36 .(65)“للقااااانون مسااااتقالً 
كانااال ااااة دون شاااك قواعاااد يف القاااانون الااادويل يساااتبعدها قاااانون 

فاااااإن تفبياااااق  يف العالقاااااة باااااني االحتااااااد وأعضاااااائه، االحتااااااد األورويب
__________ 
 .8ة داملرجع نفسه، التعليقات على املا (60)
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، اي، غااار هن (61)

؛ والربتغااااال، 38(، الفقاااارة A/C.6/64/SR.16) 16، اجللسااااة اللجنااااة السادسااااة
 .9، التعليقات على املادة Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقة 

 . 9من التعليق على املادة   2الفقرة  ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (62)
 .9من التعليقات على املادة  3الفقرة نفسه،  عاملرج (63)
 .4من التعليقات على املادة  1املرجع نفسه، الفقرة  (64)
رغااااام أن هاااااذه املالحظاااااة وردت علاااااى و . 4املرجاااااع نفساااااه، الفقااااارة  (65)

الااذي يتناااول الفبيعااة القانونيااة لقواعااد  9، فااإن مشااروع املااادة 4 مشااروع املااادة
 حظة.الامل املنظمة يبدو السياق األنسب ملناقشة
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حااىت يف اجملاااالت الاايت يغفيهااا  متاماااً  داً القااانون الاادويل لاايس مسااتبع
 37 .(66)قانون االحتاد األورويب

ءمااة اإلشااارة وتساااءلل املفوضااية األوروبيااة عاان ماادى مال -44
دل األوروبيااة يف األساافر األخاارية إىل حكاام صااادر عاان حمكمااة العاا 

وميكن ببضع   38 .(67)9مشروع املادة  التعليق على( من  9)من الفقرة  
ري أنه اقتباس هذا النص يف هذا املوضع. غمجل إضافية بيان سبب 

 47مشااروع املااادة  التعليااق علااىملااا كااان املقفااع نفسااه قااد أدرج يف 
إىل الانص، فإناه يبادو ماان ك بصاورة أوضاا سابب اإلشاارة وورد هناا

 .9مشروع املادة  ليق علىالتعاألفضل حذف هذه اإلشارة من 
 13دة  املا  مشروع

بتقااااادمي املتعلاااااق  13 مشاااااروع املاااااادةالتعلياااااق علاااااى جااااااء  -45
املنظماااة الدولياااة العاااون أو املسااااعدة يف ارتكااااب فعااال غاااري مشاااروع 

كان هناا ناه  تااج إىل تكملاة. وميشديد االقتضااب، وواضاا أ دولياً 
املتعلقة  16املادة  التعليق على مشروعنقل عناصر شىت مدرجة يف 
احلااد األدىن،  معياااربيل املثاال، ماان شااأن نساؤولية الاادول. فعلااى ساا 

غااااري مناسااااب ماااان منظااااور السياسااااة  باااااره معياااااراً رغاااام احتمااااال اعت
مساااامة د املساااؤولية عنااادما تكاااون أن يساااما ابساااتبعا 39 ،(68)العاماااة

التعلياق يكااد ي اذكر. وعلاى حناو ماا ورد يف  بقادر الاملنظمة الدولياة 
جوهريااني عدة سااامل أوأن يكاون العااون  يشااتطال ، 16املاادة علاى 

 أساهم قد يكاون أن يكفي بلوع دوليااً، شر امل غري لفعليف القيام اب
 40 .(69)الفعل ذلكيف حصول  شأن ذاإسهاماً 

مشااروع  التعليااق علااىجااه يف واااة توضاايا آخاار ميكاان إدرا -46
 الوارد يف الفقرة الفرعياة )أ( الاذي يقتضايشرط ليتعلق اب 13املادة 

وجاااء يف “. ع دولياااً ابلفعاال غااري املشاارو ابلظااروف احمليفااة  [العلاام]”
املتعلقاااة نساااؤولية الااادول أن الدولاااة حاااني  16املاااادة تعلياااق علاااى ال
  يفه “دية أو ماليةتقدم مساعدة أو معونة ما”
__________ 
فاان حظل حمكمة العدل األوروبية، على سابيل املثاال، يف قضاية ال (66)

، أن بعااا مبااااد  القاااانون الاادويل تظااال تساااري، يف دوياان ضاااد وزارة الداخلياااة
إطاااار العالقاااات باااني الااادول األعضااااء، علاااى حرياااة تنقااال ماااواطين تلاااك الااادول 

 Van Duyn v. Home Office, Judgment of 4 ،داخال اجلماعاة األوروبياة

December 1974, Case 41/74, European Court of Justice Reports, 1974, 

p. 1337, para. 22.  الايت ال  ،مان مبااد  القاانون الادويل”قالال احملكماة إن و
عتاارب أن معاهاادة اجلماعااة االقتصااادية األوروبيااة تصاارف نظرهااا عنهااا ي  ميكاان أن 

نااااع ع لااااة أن حتاااارم أي دو  ىلاااا يف إطااااار العالقااااات بااااني الاااادول األعضاااااء، أنااااه مي 
 .“مواطنيها من حق الدخول أو اإلقامة

 . 9من التعليقات على املادة   3الفقرة  ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (67)
 Reinisch, “Aid or assistance andراينايش يف هذا ماا ذهاب إلياه  (68)

direction and control between States and international organizations in 

the commission of internationally wrongful acts”, pp. 71-72. 
التعلياق ( مان 5الفقارة )(، اجلزء الثاان)، اجمللد الثان 2001حولية  (69)

 .16املادة  على

مشاروع  ادة تبعة استخدام مساعد ا أو معونتها للقيام بفعال غاريحمل عال تت
عونااة ال تعلاام ابلظااروف الاايت وإذا كاناال الدولااة املقدمااة للمساااعدة أو امل .دولياااً 

دام معونتهااا أو مساااعد ا ماان جانااب الدولااة األخاارى، فهااي سااتخيعتاازم فيهااا ا
  41 .(70)تتحمل مسؤولية دولية ال

يف  املنظمااااة الدوليااااة الاااايت تساااااهم مالياااااً ن إ يقااااولوبوسااااع املاااارء أن 
مشااروع تنفااذه دولااة ال تكااون يف العااادة مسااؤولة عاان الفريقااة الاايت 

ينااة ع. ومااع ذلااك، ميكاان أن تكااون املنظمااة علااى بياادار هبااا املشاارو 
قاااد يااانجم ماااان آاثر عااان تنفياااذ مشااااروع معاااني ابلنسااابة حلقااااوق  مماااا

يف احليااااة. ق احلااا  لاااكاملتضاااررين، ناااا يف ذاإلنساااان الواجباااة لألفاااراد 
وهااااذه مسااااألة أثااااريت، علااااى ساااابيل املثااااال، فيمااااا يتعلااااق ابالمتثااااال 

 42 .(71)لسياسات البنك الدويل التشغيلية
داخلياااة أصااادرها    وينبغاااي يف هاااذا الساااياق اإلشاااارة إىل وثيقاااة  -47

 . 2009األول/أكتوبر  تشرين    12املتحدة يف    املستشار القانون لألمم 
يف مااان بعثاااة منظماااة األمااام املتحااادة  وتتعلاااق الوثيقاااة ابلااادعم املقااادم

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل 
هذه  ت إليه مذكرة داخلية من خفر ارتكابأشار  ، وماالدميقراطية

حقاوق  نون اإلنسان الادويل وقاانونالقوات املسلحة انتهاكات للقا
 :ما يلي القانون اإلنسان وقانون الالجئني. فقد كتب املستشار

إذا و جد من األسباب ما  عل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغاو 
لدميقراطيااة حاادات القااوات املساالحة جلمهوريااة الكونغااو االدميقراطيااة تعتقااد أن و 
تلاااك مااان النصاااوه  اجملموعاااة أو هتنتهاااك أحكاااام هاااذماااا املشااااركة يف عملياااة 

أن هااذه االنتهاكااات  تعتقاادمااا  عاال البعثااة القانونيااة، وإذا و جااد ماان األسااباب 
ال تزال ت رتكب رغم ما بذلته البعثة من مساع لدى القاوات املسالحة جلمهورياة 

لاااان يكااااون بوسااااعها أن تسااااتمر  كونغااااو الدميقراطيااااة وحكومتهااااا، فااااإن البعثااااةال
بال  اب عليهاا أن توقاف مشااركتها فيهاا قانونية يف دعم تلك العملياة،  بصورة
أن تقادم بصاورة قانونياة الادعم اللوجسايت  البعثاة[ ولن يكاون بوساع . ]...متاماً 

ة إذا كااان لااديها إىل أي عمليااة تقااوم هبااا القااوات املساالح “اخلاادمات”أو دعاام 
وحادات القاوات املسالحة املعنياة تقاوم ابنتهااك أي ن  سبب يدفعها لالعتقاد 

مااا يقااع ك النصااوه القانونيااة. ]...[ وهااذا مااا ينشااأ مباشاارة عجمموعااة ماان تلاا 
املنظمة نوجب القانون الدويل العريف وامليثااق مان التزاماات رعماال  قعلى عات

لاااااادويل وقااااااانون الالجئااااااني، وتعزيزهااااااا حقااااااوق اإلنسااااااان والقااااااانون اإلنسااااااان ا
 43 .(72)يع على احتامهاوالتشج

__________ 
. وقااد أصاار 16( ماان التعليااق علااى املااادة 4املرجااع نفسااه، الفقاارة ) (70)

روع علاااى مشااا  اللجناااة تعلياااق البناااك الااادويل علاااى ضااارورة إدراج هاااذه الفكااارة يف
تعليقااااااات البنااااااك الاااااادويل علااااااى ، Add.1و A/CN.4/637الوثيقااااااة  ،13ملااااااادة ا

 .13مشروع املادة 
شااروع أنبااوب الغاااز يف غاارب أفريقيااا نتتعلااق إحاادى هااذه احلاااالت  (71)

 .ةوآاثره على األفراد الذين تعرضوا إلعادة التوطني غري الفوعي
 . 2009  مرب كانون األول/ ديس   9،  نيويورك اتميز نشرت الواثئق يف صحيفة   (72)
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تعليقهااااا ن تبااااني يف وطلباااال األمانااااة العامااااة ماااان اللجنااااة أ -48
 بظاااروف الفعااال غاااري املشااااروع العلاااام”أن  13مشاااروع املاااادة علاااى 

 44 .(73)“بعاادم مشااروعية الفعاالينبغااي أن ي فهاام منااه أنااه يشاامل العلاام 
علااى  ؤوليةب( تشااتط لكااي تنشااأ املساا وملااا كاناال الفقاارة الفرعيااة )

غااري ]...[ الفعاال ”لاايت تقاادم املساااعدة أن يكااون ة الدوليااة ااملنظماا 
ن الضروري ، فإنه ال يبدو م“مشروع دولياً لو ارتكبته تلك املنظمة

 .الفعلشرط إضايف ابلعلم بعدم مشروعية إدراج 
املتعلقاة نساؤولية الادول  16املاادة مشاروع ورغم أن ناص  -49
املعااااين  جهاااااز الدولااااةال إذا كااااان تنشااااأ إ فيااااد  ن املسااااؤولية الال ي

 الفعاالينااوي، بواساافة املعونااة أو املساااعدة املقدمااة، تيسااري حاادوع 
ذي  هذه هي املعرب عنهاا يف التعلياقغري املشروع، فإن وجهة النظر 

)الصااااالة
45

، ذهبااااال املفوضاااااية 13يتعلاااااق نشاااااروع املاااااادة  مااااااوفي .(74
ق ( يف التعليإضافة نص تقييدي )شرط النية األوروبية إىل أنه ينبغي

)املاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الااادول التعليقاااات علاااىى و ناااا يتماشااا 
46

75) .
ينبغااي أن املساااعدة ” واقتحاال األمانااة العامااة أن يبااني التعليااق أن

ومان جهاة  .(4776)“للفعال غاري املشاروع يكون القصد منهاا أن تتجاه
عااااالوة علااااى   النيااااة،إشااااارة إىل أخاااارى، اقتحاااال كااااواب إسااااقاط أي

رساااااااء قرينااااااة العلاااااام التفااااااوير التاااااادر ي، إاقتاحهااااااا، علااااااى ساااااابيل 
)ابلظروف

48

ويف ضوء هذه التعليقات املتضااربة وصاعوبة التوفياق  .(77
ط النياااة وناااص احلكااام، يبااادو مااان األفضااال أال ت ااادرج يف باااني اشاااتا
املنظمااة  مناقشااة ألميااة النيااة لاادى 13لااى مشااروع املااادة التعليااق ع

 دة أو املعونة. املساعية اليت تقدم الدول
 14املادة    وعمشر 

نزياااد مااان  14التعلياااق علاااى مشاااروع املاااادة  ينبغاااي أيضااااً  -50
التوجيااه والساايفرة يف  التفصاايل. ويتعلااق مشااروع املااادة هااذا نمارسااة

ارتكااااااب فعااااال غاااااري مشاااااروع دوليااااااً. ولاااااذلك مااااان املمكااااان، وفاااااق 
)اقتحاااه البنااك الااادويل مااا

49

أن السااايفرة  مفادهاااا ، إدراج مالحظااة(78
ارتكاااااب ساااالوك غااااري مشااااروع  يمنااااة علااااىحاااااالت اهل اي قصااااد هباااا ”
__________ 
 . 13  من التعليقات على املادة   6، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637وثيقة  ال  (73)
 أعاله. 69انظر احلاشية  (74)
 .13، التعليقات على املادة Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (75)
وردت الفكااارة  وقاااد  .  13مااان التعلياااق علاااى املاااادة    7الفقااارة  املرجاااع نفساااه،   (76)

 . Add.1-2و   A/CN.4/636  الوثيقة  نفسها يف التعليقات اخلفية اليت أدلل هبا سويسرا، 
علااااى  اتماااان التعليقاااا  2الفقاااارة ، Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقااااة  (77)

إساقاط الشارط  مان منظاور التفاوير التادر ي، اقتحال كاواب أيضااً و . 13املادة 
إذا ارتكبتااه املنظمااة  غااري مشااروع دولياااً  الفعاالالااوارد يف الفقاارة )ب(  ن يكااون 
ن كاااال املقتحاااني املتعلقاااني ابلتفاااوير ومااان شاااأ .الااايت تقااادم املسااااعدة أو املعوناااة

التدر ي توسيع مسؤولية املنظمة الدولية مقارنة نساؤولية الدولاة وهاي تتصارف 
 يف اروف مماثلة.

 . 14من التعليقات على املادة    2، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (78)

، علااااى حناااااو ماااااا جاااااء يف التعلياااااق علاااااى “علياااااه جماااارد اإلشاااااراف ال
)سؤولية الدولاملتعلقة ن 17 املادة

50

79). 
إىل  14( من التعليق على مشروع املادة 4وتشري الفقرة ) -51

بااااني مشااااروع املااااادة أناااه ماااان املمكاااان أن يكااااون اااااة تاااداخل جزئااااي 
ألناااه،   يكاااون حمااادوداً وهاااذا التاااداخل قاااد  .16ومشاااروع املاااادة  اهاااذ

’التوجيااااه  ”بقاااادر مااااا يتخااااذكماااا الحظاااال األمانااااة العامااااة ذلاااك، 
رار واحاااد ر ملااازم، فاااإن مااان الصاااعب تصاااور قااا والسااايفرة‘ شاااكل قااارا

. ووردت اإلشااارة إىل احتمااال (5180)“يساايفر علااى دولااة أو يوجههااا
 (3يف الفقرة ) 15و 16تني  مشروعي املادتداخل مماثل بنيوجود 

. وعااااالوة علااااى ذلااااك، ماااان 15 ادةماااان التعليااااق علااااى مشااااروع املاااا 
. 16و 13مشااااروعي املاااااادتني تاااااداخل جزئااااي باااااني  توقااااعاملمكاااان 

ينبغاااي للجنااة أن تااادرس طاارق إزالاااة ”تحاال إحاادى الااادول أنااه واق
وهااااذا مااااا ميكاااان القيااااام بااااه ردراج عبااااارة . (5281)“هااااذه التااااداخالت

مشااااروع املااااادة  ةبداياااا يف  “15إىل  13 حكااااام املااااواد ماااان  اً رهناااا ”
ال تناااقا يف أن تنشااأ  هألناا  متاماااً  . غااري أن األماار لاايس ضاارورايً 16
مشااااريع ماااواد فتلفاااة عنااادما ساااؤولية يف بعاااا الظاااروف نوجاااب امل
 تو  الشروط اليت ينص عليها كل واحد من مشاريع املواد.تس

 15املادة    مشروع
  مااان التعلياااق   ( 3)  يف الفقااارة  الااادول أن يبااني اقتحاال إحااادى   -52

  ساااااارايً   15يصااااابا مشاااااروع املاااااادة    ال ” أناااااه    15املاااااادة  علاااااى مشاااااروع  
ع من قبيل التهدياد  القرار امللزم بعمل إضايف غري مشرو عندما يقتن   إال 

فعاال  غااري أنااه ماان املمكاان تصااور    . ( 5382) “ أو اسااتعماهلا ابسااتعمال القااوة  
 غري مشروع.   فعالً اته  يكون يف حد ذ   كراه ال اإل   من أفعال 

 16املادة    مشروع
مسااااؤولية املنظمااااة الدوليااااة عاااان    16يغفااااي مشااااروع املااااادة   -53

الدوليااة  صاايات املوجهااة إىل الاادول واملنظمااات  القاارارات واألذون والتو 
غااااري مشااااروع لااااو ارتكبتااااه املنظمااااة  األعضاااااء الرتكاااااب فعاااال يكااااون  

ة هاذا برمتاه إىل  األوىل. ورنا كان من األدق أن ي شار يف مشروع املاد 
الاااادول أو املنظمااااات  ” ماااان    باااادالً   م و ماااا علااااى وجااااه الع   “ األعضاااااء ” 

املنظمااااة الدوليااااة  ، ألنااااه ماااان املمكاااان أن تسااااتغل  “ األعضاااااء   الدوليااااة 

__________ 
ق يا ( مان التعل7، اجمللد الثان )اجلزء الثاان(، الفقارة )2001حولية  (79)

 .17ملادة على ا
 . 14من التعليقات على املادة    3، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (80)
بعااااة الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة الرااالحتاااااد الروسااااي،  (81)

 .9(، الفقرة A/C.6/64/SR.16) 16اجللسة  ،والستون، اللجنة السادسة
قاااات التعلي نمااا  2، الفقااارة Add.1-2و A/CN.4/636أملانيااا، الوثيقاااة  (82)

 .15على املادة 
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) أو منظماااة دولياااة   تصااارف عضاااو لااايس دولاااة 
54

فلاااو ناااص مشاااروع    . ( 83
العضااااو بساااابب    إزاء علااااى بعااااا النتااااائج القانونياااة املتتبااااة    16املاااادة  

  إلشااااااارة إىل رار أو إذن أو توصااااااية، لكاناااااال ا تصاااااارفه يف أعقاااااااب قاااااا 
الذين هلم صفة الدولاة أو املنظماة الدولياة متساقة ماع نفااق   ألعضاء ا 

منصااوه عليهااا يف  غااري  تلااك النتااائج    ونااا أن مشاااريع املااواد احلاليااة.  
 حذف هذه اإلشارة.   ي فض ل ،  16مشروع املادة  

ادي وتساءلل منظماة التعااون والتنمياة يف امليادان االقتصا  -54
دولااة العضاااو الااايت ، ألن ال16عاان األسااااس املنفقااي ملشاااروع املاااادة 

 املسااااؤولية]...[  [تتحماااال]ينبغااااي أن ”يوجااااه هلااااا قاااارار أو توصااااية 
القااااارار  [،تنفاااااذ]أو ال هباااااا،  [تنفاااااذ]الفريقاااااة الااااايت  عااااان]وحااااادها[ 

كانال مساؤولية الدولااة العضاو املعنياة قائمااة   ذا. وإ(5584)“التوصاية أو
، فاااإن 18الاااوارد يف مشاااروع املاااادة  “خااااللعااادم اإل”حبكااام شااارط 

مااااة الدوليااااة ماااان اسااااتغالل يرمااااي إىل منااااع املنظ 16شااااروع املااااادة م
ام مااان شخصااايتها القانونياااة املساااتقلة مااان أجااال االلتفااااف علاااى التاااز 

 “االلتفااااف” لاالتزاما اااا. وبينماااا رأت اململكاااة املتحااادة أن مصاااف
فقااااي املن يفتقااار إىل الوضاااوه، فإهنااااا أعربااال عااان  يياااادها لألسااااس

)16ملشروع املادة 
56

85) . 
ناااا كاااان مااان املفياااد النظااار فيماااا إذا كاااان مااان الضاااروري ر و  -55

)16نااااااااااص مشاااااااااروع املااااااااااادة  يف “اللتفااااااااااف”ااإلشاااااااااارة إىل 
57

86). 
علااى التاازام  ويشااكل التفافاااً ”) 1اردة يف آخاار الفقاارة ات الااو فالكلماا 

 ( إمنا هي للتوضايا أكثار مماا هاي إلضاافة شارط.“دويل واقع عليها
حيا  تانص علاى أناه  ،لياقالتع( من 4يف الفقرة ) ر هذا جلياً ويظه

. غااري أن إحاادى ]...[ لاللتفاااف“ال يشااتط وجااود نيااة حمااددة ”
 منظمااااة لساااالفا ا عمااااداً  إساااااءة اسااااتخدام”اشااااتاط رأت الاااادول 
وملاا كااان ماان الصاعب إثبااات النيااة يف  .(5887)“ماان املسااؤولية للتهارب

__________ 
 :Blokker, “Abuse of the membersهذا التعديل اقتحه بلوكر يف  (83)

Questions concerning draft article 16 of the draft articles on 

responsibility of international organizations”, pp. 40-41. 
 .16 على املادة ات، التعليقAdd.1و A/CN.4/637الوثيقة  (84)
اثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، اللجناااة الو  (85)

. وأدلاااااال اململكااااااة 24، الفقاااااارة (A/C.6/64/SR.16) 16اجللسااااااة  ،السادسااااااة
باابعا املالحظااات فيمااا يتعلااق ابلتمييااز بااني الفئتااني املبينتااني يف  املتحاادة أيضاااً 

ن بشااااأ حاً ي. وطلباااال ساااانغافورة توضاااا 16ماااان مشااااروع املااااادة  2و 1الفقاااارتني 
 .76، الفقرة (A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ، املرجع نفسه،عنصر االلتفاف

اه (86) اذه النقفااااااا اارهاة أثااااااااا اوكابلا ااااااا (،  أعاااااااله 83 احلاشاااااية)   Blokker  : رااااااااا
pp. 42-43  . ًالوثيقااة  )   1حااذف اجلاازء األخااري ماان الفقاارة    واقتحاال بلجيكااا أيضااا

A/CN.4/636   وAdd.1-2  16علااااااى املااااااادة  عليقااااااات  ت ماااااان ال   2و   1، الفقااااااراتن  ،)
  قاااد يكااااون ممعناااااً   ذاتياااااً   ولكااان لساااابب فتلااااف هاااو أن ذلااااك اجلاااازء يااادرج عنصااااراً 

 التشدد.  يف 
 : 16، التعليقااااات علااااى املااااادة  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقااااة  أملانيااااا،   (87)
 منظماة لسالفا ا عمااداً إسااءة اساتخدام تفهام أملانياا أن فعال االلتفااف يعااين ”

 .“راءة اليت تفسره على هذا النحوؤيد القتللتهرب من املسؤولية، و 

 عال  نهذه الدولة مان شاأنه أحته اقت املمارسة، فإن الشرط الذي 
 .إشكالياً  أمراً  16 ملشروع املادة الدولة وفقاً مسؤولية 

احلالاااة الااايت توجاااه    16مااان مشاااروع املاااادة    1وتتنااااول الفقااارة   -56
  2 إىل عضااو أو أكثاار. وتتعلااق الفقاارة   ملزماااً   هااا املنظمااة الدوليااة إجااراءً في 

املنظمااااات  الف  ابخاااات ابإلجااااراءات غااااري امللزمااااة الاااايت ختتلااااف تسااااميتها  
  “ توصااااية ” ئاااام أن ت سااااتخدم هنااااا كلمااااة  الدوليااااة. وقااااد يكااااون ماااان املال 

فكاااارة إمكانيااااة إسااااناد املسااااؤولية للمنظماااااة    ند كمصاااافلا عااااام. وتساااات 
بعمل معني إىل افتاض أنه من غري املرجا    عضواً   الدولية عندما توصي 

إن    توصااااايات املنظماااااة. باااااال بشاااااكل منهجااااااي  أن يتجاهااااال األعضااااااء  
مال علااى اتبااع التوصاية. ومان انحياة  قاد    ألقال بعضاهم علاى ا  أخاارى،    

فاإن  للعدد الكبري من التوصيات اليت تصدرها املنظمات الدولياة،    ونظراً 
 إىل حد بعيد.   نظمات هذه امل توسع نفاق مسؤولية    2الفقرة  
أوجااادت ”)ب( 2وبينماااا رأت إحااادى الااادول أن الفقااارة  -57

لااااي فعااااال معيااااار عمالتااااوازن الصااااحيا بااااني ضاااارورة احلفاااااع علااااى 
كانل بعا الدول واملنظمات   ،(5988)“واحلاجة إىل هنج أكثر تقييداً 

. فقاااد شااادد صاااندوق النقاااد الااادويل 2للفقااارة  الدولياااة أكثااار انتقااااداً 
األماناة  رأت. و (6089)“يحماولاة للتفاوير التادر ” على أن األمر كان

فااق على األقل فيماا يتعلاق ابالقاتاه الراماي إىل توسايع ن”العامة، 
االت ذات الصاالة شامل املنظماات الدولياة يف بعاا احلا ؤولية لياملسا 

الايت قاد توجههااا للادول أو املنظماات الدولياة األخاارى،  ابلتوصايات
ز بكثري نفاق ما سلف ؤولية ليتجاو ملفهوم املس  أن يف األمر توسيعاً 

. وذهبل (6190)“ملنظمات الدوليةابيتعلق ابلدول أو    من ممارسة فيما
لية ل منظمة دو من الشفط القول بتحم  ”إىل أن    ألوروبيةاملفوضية ا
لية على أساس جمرد ’توصيات‘ توجهها إىل دولة أو منظمة للمسؤو 

وجهاة نظار مماثلاة، وأعربل منظمة العمل الدولياة عان  .(6291)“ةدولي
”ال باد أن يكاون هنااك فعال يف حالاة التوصاية  حي  الحظل أناه

ى  ن تقاوم ياة األخار ماة الدولأي قرار مان الدولاة أو املنظ -وسيط 
هبااذا  فااإن السلساالة السااببية عقاادها منفاارطبااذلك الفعاال. وماان مث، 

)الشااااأن“
63

إزاء ”عاااان قلقهااااا  وأعرباااال بلاااادان الشاااامال األورويب .(92
دولياة قاد تثاري  اتاليت تقدمها منظما  ..[  ن التوصياتاالقتاه ].

وأكادت عادة دول  .(6493)“مسألة املساؤولية الدولياة للمنظماة املعنياة
__________ 
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، هنغاااراي،  (88)

 .38(، الفقرة A/C.6/64/SR.16) 16اجللسة  ،السادسةاللجنة 
 .من التعليقات العامة 4، الفقرة Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (89)
 .16ملادة امن التعليقات على  8املرجع نفسه، الفقرة  (90)
 .16املرجع نفسه، التعليقات على املادة  (91)
 املرجع نفسه. (92)
منرك والساويد يسالندا والاداآالادامنرك ابسام بلادان الشامال األورويب ) (93)

الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، وفنلنااادا والنااارويج(، 
ذا غام أن ها ر . و 28، الفقارة (A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،اللجنة السادسة

 . 16على نص مشروع املادة  ، فإنه ينفبق أيضاً التعليقالتخوف ورد بشأن 
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ق باااااني التوصاااااية وجاااااود صااااالة أوثااااا  2يف الفقااااارة رورة أن ي شاااااتط ضاااا 
 .(6594)ووتصرف العض

 وابلنظااااار إىل كااااال هاااااذه اآلراء املنتقااااادة، رناااااا كاااااان حااااارايً  -58
كاااان ينبغااااي أن يتضااامن مشااااروع   إذا نظاااار فيمااااابللجناااة أن تعياااد ال

)احلاليااااة 2الفقاااارة  16املااااادة 
66

ويف حااااال حااااذف هااااذه الفقاااارة،  .(95
 وميكن أن يكون نصها كما يلي: .3لفقرة تعديل ا ب أيضاً وج

ساااواء كاااان الفعااال املعاااين غاااري مشاااروع    1تنفباااق الفقااارة  ”  
دولياااااً أو مل يكااااان كاااااذلك ابلنساااابة إىل العضاااااو أو األعضااااااء  

 . “ جه إليهم القرار الذين و 
 19املادة    مشروع

الاذي    19، فيماا خياص مشاروع املاادة  الحظل إحدى الادول  -59
ف  صا و ” أن  ،  من الظروف النافية لعدم املشاروعية يتناول املوافقة ابعتبارها  

إذا كانال التوصااية   املتعلقاة ناا   ة“  ال املشاكل   املوافقاة  هناا ’صاحيحة‘ ال 
وهاااذا أمااار    . ( 6796) “ ة ابلفعااال موافقااا تشاااكل  ” الصاااادرة عااان املنظماااة الدولياااة  

  19  يتوقاااف علاااى الظاااروف. وعلاااى كااال حاااال، لااايس يف مشاااروع املاااادة 
  فقااة قائمااة يف ااال لااة لتبيااان مااىت تكااون املوا يف التعليااق ذي الصاالة حماو  وال 

حسااابما تقتحاااه تلاااك     أن بوساااع التعلياااق أن يباااني، ااااروف حماااددة. غاااري 
) الدولاااة نفساااها فيمااااا يبااادو 

68

دوليااااة  تعفيهاااا املنظماااة ال أن املوافقاااة الاااايت    ، ( 97
  ميكنهاااا أن متاااس ناااا قاااد يكاااون ألعضاااائها مااان حقاااوق علاااى املنظماااة  ال 

 املوافقة. تلك  لوال    ع دولياً ري مشرو يكون غ   فعالً الدولية اليت ترتكب  
يف التعليااق  ةالاوارد األمثلاةوالحظال األماناة العاماة بشاأن  -60

 ]...[موافقااااااااة الدولااااااااة املضاااااااايفة ”أن  19علااااااااى مشااااااااروع املااااااااادة 
__________ 
قياااااام صااااالة وثيقاااااة للغاياااااة باااااني اإلذن ”اقتحااااال النمساااااا اشاااااتاط  (94)
، Add.1-2و A/CN.4/636“ )الوثيقااااة التوصاااية وفعااال الدولاااة العضاااو املعاااين أو

ماااان  كااال  . وذهاااب املاااذهب نفساااه(16مااان التعليقاااات علاااى املااااادة  1 الفقااارة
لجنة الواثئق الر ية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الاد الروسي )االحت

الوثيقااااة ( وسويساااارا )10، الفقاااارة (A/C.6/64/SR.16) 16اجللسااااة  ،السادسااااة
A/CN.4/636   وAdd.1-2 ( والحظااال سااانغافورة .) ،الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة 

، (A/C.6/64/SR.15) 15ة اجللسااا  ،ةالااادورة الرابعاااة والساااتون، اللجناااة السادسااا 
املفلاااوب قياااام الصااالة  مساااألة ماااا إذا كاااان  ”ال  سااام( أن التعلياااق 77الفقااارة 

وجاود عنصار آخار، مان قبيال القصاد  املفلاوب أيضااً مان الواقعية وحدها أم أن 
مشااروع ”( أن 72الفقاارة املرجااع نفسااه، . والحظاال جنااوب أفريقيااا )“الغالااب

علااى عاااتق الاادول األعضاااء يف املنظمااة  قاااً مره ماااً ااملااادة ماان شااأنه أن يرتااب التز 
. غااااري أن مشااااروع “قويااااة يف صاااافوفهايوجااااب عليهااااا أن تقاااااوم حااااىت الاااادول ال

عااابء املساااؤولية الواقعاااة علاااى عااااتق األعضااااء. شااايئاً علاااى ال يزياااد  16 املاااادة
 .أيضاً  2 الفقرة (أعاله 87احلاشية )ويغفي اقتاه أملانيا 

 Blokker :اناااااب بلاااااوكراً مااااان جضااااا كانااااال حمااااال نقاااااد أي  2الفقااااارة  (95)
 .pp. 43-46أعاله(،  83 )احلاشية

مان التعليقاات  2، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/636النمسا، الوثيقة  (96)
 .19على املادة 

 .1املرجع نفسه، الفقرة  (97)

لعاادم مشااروعية التصاارف، باال هااي  انفياااً  تشااكل ابلضاارورة ارفاااً  ال
تااوفر ومثلماا هاو احلاال ابلنسابة للادول،  .(6998)“هلاذا التصارف شارط

يف حاااالت  كاونقااد تولكنهاا  للتصاارف، املوافقاة بصاورة عامااة ماربراً 
الحظاال األمانااة  لعاادم املشااروعية. وحسااب مااا انفياااً  اسااتثنائية ارفاااً 
يف حااد  لفعاال”الساايناريو األخااري، فااإن ة هااذا ايف حالاا  العامااة أيضاااً 

اللتااازام  مشاااروع أو يشاااكل ابلفعااال خرقااااً  ذاتاااه  اااب أن يكاااون غاااري
 سااااابب موافقاااااة دولاااااةساااااؤولية املنظماااااة الدولياااااة بدويل كااااي تنتفاااااي م

هااااااذا األماااااار اندر الوقااااااوع  كااااااونو  .(7099)“منظمااااااة دوليااااااة أخاااااارى أو
 .زائداً  نصاً  19 عل من مشروع املادة  ال

 20دة  املا  مشروع
. 20ظاار بشااأن مشااروع املاااادة لقااد اختلفاال وجهااات الن -61

فقااد اقتحاال دولتااان حااذف مشااروع املااادة، وبااررت إحااداما ذلااك 
نفباااق علاااى الااادول مااان ميثااااق األمااام املتحااادة ت 51ة أن املاااادة بعلااا 

)وال تنفبق على املنظمات الدولياة حصراً 
71

 الال دولاة أخارىوق .(100
الدويل يف هناياة  نإىل القانو  ة جداً ينبغي توضيا اإلشارة العام”إنه 

مليثااااااااااق األمااااااااام  [انتهااااااااااك ممكااااااااان]مشاااااااااروع املاااااااااادة لتجناااااااااب أي 
مااان التعلياااق علاااى  (5ه الفقااارة )وحسااابما أوضاااحت .(72101)“املتحااادة

القااااانون الاااادويل مقااااام ، تقااااوم اإلشااااارة هنااااا إىل 20ة مشااااروع املاااااد
لااادول نساااؤولية ا ةاملتعلقااا  21املاااادة مشاااروع اإلشاااارة إىل امليثااااق يف 

أعضاااء يف األماام املتحاادة. ومل ت بااذل  لالدوليااة ليساا املنظمااات  ألن
ولية إىل الدفاع أي حماولة لتوسيع نفاق إمكانية جلوء املنظمات الد

رة إىل القاااااااانون الااااااادويل يف مشاااااااروع عااااااان الااااااانفس. ومل تااااااارد اإلشاااااااا
سوى جلعل نص مشروع املادة يتماشى والقواعد اليت قد  20 املادة

)ملسألةبشأن هذه ا الدويل يتضمنها القانون
73

102). 
قد يكون من الصعب تقدمي حتليل تفصيلي حلالاة القاانون،   -62

الدول، مساألة كيفياة ارتبااط  إحدى   اقتحل  نا يف ذلك، حسب ما 
بسااااايادة الدولاااااة  عااااان الااااانفس مااااان جاناااااب املنظماااااة الدولياااااة  الااااادفاع  

__________ 
 . 19من التعليقات على املادة    2، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (98)
 .4املرجع نفسه، الفقرة  (99)
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة،  إلساااالمية ) إياااران ا   اقتحاال مجهورياااة  (100)

،  ( A/C.6/64/SR.16)   16اجللساااااة    ، لرابعاااااة والساااااتون، اللجناااااة السادساااااة الااااادورة ا 
املرجاااع نفساااه،  قالااال بااايالروس )   مشاااروع املاااادة ، بينماااا   “ حاااذف ” (  50الفقااارة  
 . “ ميكن حذفه ” ( إن مشروع املادة  37رة  فق ، ال ( A/C.6/64/SR.15)  15اجللسة 

.  3 ، الفقاااارة ( A/C.6/64/SR.17)   17رجااااع نفسااااه، اجللسااااة  ، امل ياااال ز الربا  (101)
 . 13الفقرة  املرجع نفسه،   ، وأعربل غاان عن شاغل مماثل 

 16املرجاااع نفساااه، اجللساااة ) هلاااا وجاهتهااااأبااادت اليااااابن مالحظاااة  (102)
(A/C.6/64/SR.16) الادفاع عان  احلاق يف مضامون  ( قالال فيهاا إن 71، الفقرة

]...[ فيمااا خيااص املنظمااات  ون الاادويلر القااانايف إطاا  يتساا  جيااداً  مل”الاانفس 
عليااه ]بكثاري ممااا هاو  أقال وضااوحاً  تعتاارب كمااا أن نفاقاه وشااروط ممارساته  الدولياة
 .“ابلنسبة للدول [األمر
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) املضاايفة 
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ة  األماام املتحااد وعلااى كاال حااال، فاالتساااق مااع ميثاااق    . ( 103
   فإن   ، ل . وكما الحظته إحدى الدو 66مكفول نشروع املادة  

الاادفاع ]عاان الاانفس[ ضااد  اسااتنتاج يتعلااق ابملناااارة بااني احلااق الفبيعااي للدولااة يف    تعماايم 
أحاااد وكالئهاااا يف   دولياااة أو إحااادى هيئا اااا أو   أي حاااق ملنظماااة عااادوان مسااالا ]...[ و 

[. وجااااااءت صاااااياغة   القاااااوة يف فتلاااااف الظااااروف ]أمااااار حمفاااااوف ابملخاااااطر اللجااااوء إىل 
75ذلك عامة ابلقدر الكايف لتك هذه املسألة مفتوحة   مع   20مشروع املادة 

 (104 )  . 

 توفيقيااً  حاالً  20يشاكل مشاروع املاادة ”، إىل دولة أخارى واستناداً 
عااان رأي مفااااده أن أيضااااً وأعربااال األماناااة العاماااة  .(76105)“ساااباً نام

دم املشاروعية يف يدرج الدفاع عن النفس يف زمرة الظروف النافية لع
)نص مشاريع املواد

77

106). 
وقاااد سااابق أن نوقشااال مسااااألة ماااا إذا كاااان ينبغااااي إدراج  -63

تقريار الظروف النافية لعدم املشاروعية يف الدفاع عن النفس ضمن ال
)فياه حاذف مشاروع املاادة اقات هالاذي للمقرر اخلاه  السابع

78

107). 
يبادو أن ااة  ة. والومل  و هذا االقتاه بقبول أغلبية أعضاء اللجنا 

 من األسباب ما يكفي لتكرار االقتاه نفسه يف هذا املقام.
 21مشروع املادة  

الااايت  اااوز ملنظماااة  التااادابري املضاااادة    21ة  يتنااااول مشاااروع املااااد  -64
ضااد منظمااة دوليااة أخاارى أو ضااد دولااة. ويعااود    واء دوليااة أن تتخااذها ساا 

عاادم  ل الظارف الناايف  السابب يف ذلاك إىل أناه قاد حتاتج منظمااة دولياة هباذا  
) املشروعية من أجل تربير خرق التزام دويل واجب عليها جتاه دولة 

79

108 ) . 
دة الايت  عاماة تتعلاق ابلتادابري املضاا   على قاعادة   1وتنص الفقرة   -65

تتنااااول احلالاااة اخلاصاااة    2يف حاااني أن الفقاارة  الدولياااة،  ها املنظماااات  تتخااذ 
واقتحاااال    ضااااائها. أحااااد أع   للتاااادابري املضااااادة الاااايت تتخااااذها منظمااااة ضااااد 

__________ 
)الوثيقااة  هااذه ماان املسااائل الاايت ترغااب النمسااا يف أن يااتم تناوهلااا ابلتوضاايا   (103)

A/CN.4/636   وAdd.1-2  ،  يااااة  عثااااة الدول قشاااال الب . وقااااد ان ( 20التعليقااااات علااااى املااااادة
مساألة احتجااج الدولاة ابلادفاع    املستقلة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف جورجياا ماؤخراً 

عااان الااانفس عنااادما تتعااارض قاااوة حفاااو الساااالم التابعاااة هلاااا هلجاااوم مااان الدولاااة املضااايفة  
؛ ميكان االطاالع علياه مان خاالل  report of the Mission, vol. II, pp. 263-283انظار  ) 

 (. www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdfالتايل:  الشبكي  العنوان 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، فرنساااا،  (104)

 .66(، الفقرة A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،اللجنة السادسة
 . 39(، الفقرة  A/C.6/64/SR.16)  16هنغاراي، املرجع نفسه، اجللسة   (105)
 . 20من التعليقات على املادة    4الفقرة ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (106)
، A/CN.4/610، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2009 حولية  (107)

 .59و 58الفقراتن 
ينبغااي اسااتبعاد مسااألة التاادابري املضااادة  ” أعرباال أملانيااا عاان رأي مفاااده أنااه   (108)

  لوثيقاااااة )ا   “ واد الااااايت تتخاااااذها املنظماااااات الدولياااااة جتااااااه الااااادول مااااان نفااااااق مشااااااريع املااااا 
A/CN.4/636   وAdd.1-2  ا . ويسااااتند هااااذ ( 21ماااان التعليقااااات علااااى املااااادة    1، الفقاااارة  

جماااال للتااادابري   [ ال ... كقاعااادة عاماااة ] ” الااارأي إىل احلجاااة األساساااية الااايت مفادهاااا أناااه  
. وماااع ذلاااك، ميكااان للمااارء أن يتصاااور بعاااا  “ دولياااة وأعضاااائها ال نظماااة  امل املضاااادة باااني  

 عدم امتثال دول غري أعضاء لاللتزامات.  فوي على ن احلاالت اليت ميكن أن ت 

”منتهاى  ، بال والتازام  ( 80109) “ حاذر ]...[  هنج  ” بعا الدول ضرورة اتباع  
) احلاااااذر“ 

81

اج  أو إدر   21مشاااااروع املااااااادة  ، ولكنهاااااا مل تقااااااته حاااااذف  ( 110
”هنااك حاجاة ]...[  ى أن  ى علا ه. وشاددت دولاة أخار شروط إضافية في 

مزياااااد مااااان التوضااااايا فيماااااا يتعلاااااق ابلتااااادابري املضاااااادة الااااايت تتخاااااذها    إىل 
الشااااكوك  لناااادرة املمارسااااات يف هااااذا الصاااادد، و   ملنظمااااات الدوليااااة، نظااااراً ا 

.  ( 82111) “ عمال لنظاااام القاااانون ذي الصااالة، وخفااار إسااااءة االسااات اب   احمليفاااة 
) ا علااااى الاااانص وأعرباااال دول أخاااارى عاااان موافقتهاااا 

83

نمااااا أعرباااال  . وبي ( 112
إمكانيااااة اختاااااذ  ” منظمااااة األماااان والتعاااااون يف أورواب عاااان موافقتهااااا علااااى  

تاادابري مضااادة ضااد املنظمااات    وليااة تاادابري مضااادة أو اختاااذ املنظمااات الد 
  علااااق عاااادم إدراج الفصاااال املت بااااا ” ، أوصاااال األمانااااة العامااااة  ( 84113) “ الدوليااااة 

املتعلقاااااااة نساااااااؤولية املنظماااااااات    املاااااااواد   مشاااااااروع يف    “ ابلتااااااادابري املضاااااااادة 
) الدولية 

85

 . 21على مشروع املادة    ؛ ويفتض أن ينفبق ذلك أيضاً ( 114
منظمة دولية جتاه أعضائها يف    ابري اليت تتخذها وال تعد التد  -66

حالة عدم امتثاهلم تدابري مضاادة ابلضارورة. وينبغاي التميياز باني عادم  
نظمااة، ماان جهااة، وعاادم  مل يف ا   ثااال دولااة اللتزاما ااا بوصاافها عضااواً امت 

امتثاهلااا اللتزامااات  تماال أهنااا قااد ترتباال ألسااباب أخاارى علااى تلااك  
أو اتفااق ثناائي    ، عارب اتفااق مقار ماثالً الدولة العضو، مان جهاة اثنياة 

بشااأن امتيااازات وحصاااانت املنظمااة ووكالئهااا. وإذا كااان ماان املمكاان  
نظمة  تمال  مل قواعد ا    مضادة يف احلالة الثانية، فإن تصور اختاذ تدابري 

أن تنص يف احلالة األوىل على جزاءات ال ميكن اعتبارها نثابة تدابري  
مان التعلياق علاى    ( 3)   إلياه يف الفقارة مضادة، على النحو الذي أشري  

) وأكدته إحدى الدول   21مشروع املادة  
86

115 ) . 
اليت ميكن ملنظماة دولياة  التدابري املضادة 2وتتناول الفقرة  -67

أو منظماااات دولياااة.  األعضااااء، ساااواء كاااانوا دوالً  هأن تتخاااذها جتاااا
أن يشاامل  هااو “دولااة أو منظمااة دوليااة عضااو”واهلاادف ماان تعبااري 

__________ 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، الصاااني،  (109)

املرجع واهلند،  ؛44، الفقرة (A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،اللجنة السادسة
 .73، الفقرة (A/C.6/64/SR.16) 16نفسه، اجللسة 

  (، A/C.6/64/SR.16)   16لساة  فسه، اجل ن املرجع  مجهورية إيران اإلسالمية،   (110)
 . 50الفقرة  
 . 31، الفقرة  ( A/C.6/64/SR.21)  21املرجع نفسه، اجللسة ماليزاي،   (111)
،  ( A/C.6/64/SR.16)   16املرجااااااع نفسااااااه، اجللسااااااة  إيفاليااااااا،    انظاااااار بيااااااان  (112)

. ولالطاااالع علاااى الااارأي الاااذي  39الفقااارة  املرجاااع نفساااه،  هنغااااراي،  بياااان  ، و 16 الفقااارة 
ة  ب أن تعامال معاملاة الادول فيماا خياص التادابري املضاادة،  الدولي   ت مفاده أن املنظما 

 . Dopagne, Les contre-mesures des organisations internationales انظر 
 .50، التعليقات على املادة Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (113)
. وال تتعلاق 21من التعليقات على املاادة  10الفقرة املرجع نفسه،  (114)

( حباااالت ميكاان 3و 2درسااتها األمانااة العامااة )الفقااراتن ة الاايت ساا عناصاار املمار 
( 50و 42)نفهااوم مشااروعي املااادتني  “مضاارورة” املتحاادة األماامفيهااا اعتبااار 

 نتيجة لعدم امتثال دولة اللتزام ما.
من التعليقات  2، الفقرة Add.1-2و  A/CN.4/636الوثيقة  الربتغال،   (115)

 .21على املادة 
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. وساااندت إحاادى (116
التقيياااادي املتبااااع فيمااااا يتعلااااق ابلتاااادابري املضااااادة يف  الاااانهج”الاااادول 

خاارى أن دولااة أ واقتحاال. (88117)“21ماان مشااروع املااادة  2رة الفقاا 
يف العالقاااات باااني منظماااة  كليااااً   ت ساااتبعد التااادابري املضاااادة اساااتبعاداً 

بوضاوه شاديد  ]...[ [يباني  أن ”] دولية وأعضائها، أو على األقل
ماااااع قواعاااااد املنظماااااة  متنافياااااةأن التااااادابري املضاااااادة  اااااب أن تعتااااارب 

 لداخليااة للمنظمااةعلااى أن القواعااد ا توجااد مؤشاارات واضااحة مل مااا
 القصد منها أن تنظم حصراً  مل يكن( اجلزاءات أيضاً د يشمل )نا ق

ساااالوب . ومااااع أن هااااذا األ(89118)“العالقااااة بااااني املنظمااااة وأعضااااائها
يكااون األساالوب الااذي ينبغااي نوجبااه فهاام قواعااد العديااد  تماال أن 

 اقااااتاه هاااادف إىليال احلااااايل  العماااالماااان املنظمااااات الدوليااااة، فااااإن 
 و قواعد منظمة بعينها.ه عام أظمة بوجمعايري لتفسري قواعد املن

 24مشروع املادة  
من  حالة الضرورة بوصفها ارفاً  24يتناول مشروع املادة  -68
إدراج  ” لنافيااااة لعاااادم املشااااروعية. وقااااد أياااادت األمانااااة العامااااة  وف ا الظاااار 

 . ( 90119) “ قتحاااة يف مشااااريع املاااواد امل   ‘ حالاااة الضااارورة ’   القاعااادة املتعلقاااة باااا
بوجااه مشااروع هااذه املااادة، مشااددة  وانتقاادت إحاادى الاادول إدراج

مصااااالحة أساساااااية للمجتماااااع  ” خااااااه علاااااى صاااااعوبة فهااااام تعباااااريي  
 . ( 91120) “ لاة مصالحة أساساية للدو   ي عفل على حناو جسايم ” و  “ الدويل 
 املتعلقااااااة 25يف املاااااادة  هاااااذين التعباااااريين موجاااااودين أصاااااالً  ولكااااان

ون أخرى، رغم موافقتها علاى مضامسؤولية الدول. وأكدت دولة ن
مصالحة ”بغاي تعرياف املقصاود مان تعباري ، أنه ين24دة مشروع املا
 ، واقتحل إضافة إشارات إىل يفاياة البيئاة واحلفااع علاى“أساسية

وجااااااااود الدولااااااااة يف حااااااااد ذاتااااااااه أو سااااااااكاهنا يف أوقااااااااات الفااااااااوار  
)العاماة
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 ر يف تعريااف أكثاار حتديااداً . وساايكون ماان األنسااب النظا (121
الاااايت ذ كاااار يف ة الاااادول نسااااؤولي املتعلقااااةاملااااواد  مشاااااريع ر إىللنظاااا اب
__________ 
  ‘ member’ صاافة  ال ا أن  أن يوض ا ” خلفياة  قا ااا ا ي اقتحال النمساا يف تعل  (116)

ابملنظمااات الدوليااة الاايت هااي أعضاااء يف املنظمااة    تتعلااق أيضاااً ]يف الاانص اإلنكلياازي[  
ماان التعليقااات    2، الفقاارة  Add.1-2و   A/CN.4/636)املرجااع نفسااه، الوثيقااة    “ املعنيااة 

 . ورنا ترغب جلنة الصياغة يف النظر يف هذه املسألة. ( 21على املادة 
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، ل، الربازياا  (117)

. وينفااوي ذلااك 3، الفقاارة (A/C.6/64/SR.17) 17اجللسااة  ،اللجنااة السادسااة
را، والاذي مفااده أناه سويسا  على بعا أوجه الشبه مع الرأي الاذي عاربت عناه

ظمااة دف املنهاا كااان   إذا ال  ااوز اختاااذ تاادابري مضااادة جتاااه الاادول األعضاااء إال
 وتفويضااااااها ينصااااااان علااااااى تلااااااك اإلمكانيااااااة، أو، علااااااى األقاااااال، ال يعارضاااااااهنا

 .(Add.1-2و A/CN.4/636 )الوثيقة
مااان التعليقاااات  2، الفقااارة Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقاااة أملانيااا،  (118)

 .21على املادة 
 . 24من التعليقات على املادة    4، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (119)
 ياة للجمعياة العاماة، الادورة الرابعاة والساتون، ئاق الر اثالو بيالروس،  (120)

 .38، الفقرة (A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،اللجنة السادسة
 . 24التعليقات على املادة  ،  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة  كواب،  (121)

ملصلحة ماا  ‘األساسي’يتوقف مدى الفابع ”أنه  التعليقات عليها
 .(93122)“حلكم عليه مسبقاً على مجيع الظروف وال ميكن ا

وفضاااالل إحاااادى الاااادول الاااارأي الااااذي عاااارب  عنااااه بعاااااا  -69
( مااان التعلياااق 4رة )ذي أشااري إلياااه يف هناياااة الفقاا أعضاااء اللجناااة والااا 

 ]للمنظمااااااة الدوليااااااة[ ااااااوز ”ونوجبااااااه ، 24ع املااااااادة علااااااى مشاااااارو 
االحتجاج حبالاة الضارورة ماىت كاان ذلاك هاو الوسايلة الوحيادة أماام 

مصااالحة أساساااية للااادول األعضااااء فيهاااا، علاااى أن  املنظماااة حلماياااة
سااااايم لحة مااااان خفااااار جتكاااااون وايفاااااة املنظماااااة يفاياااااة تلاااااك املصااااا 

 خيلو من وجاهة، فإنه ميكان ذا الرأي ال. ومع أن ه(94123)“ووشيك
 رورة إىل حد بعيد.يؤدي إىل توسيع نفاق حالة الض أن
 فاإنوفيما خياص العالقاات باني منظماة دولياة وأعضاائها،  -70

اااال ]...[ أخاااارى دولااااة  أن يكااااون االحتجاااااج نباااادأ الضاااارورة ”تفض  
م لوساايلة الوحياادة املتاحااة أمااافقااط إذا كااان الفعاال املعااين هااو ا ممكناااً 

املااااواد لقواعااااد  مشاااااريع . وتااااتك(95124)“املنظمااااة كااااي تفااااي بواليتهااااا
نفااق  خيضاعاملنظمة، بوصفها قواعد خاصة، أن حتدد إمكانية أن 

 مباد  خاصة. إىل  ع األعضاءحالة الضرورة يف العالقات م
يظهر من املمارسة الدولية اليت درجال عليهاا  ” أنه    وذ كر أيضاً  -71

واألمام املتحادة ومنظماة الادول األمريكياة،  منظمة حلف  اال األطلساي  
، أن املنظمااااات الدوليااااة تعتاااارب مباااادأ الضاااارورة التشغيلية/العسااااكرية  وغريهااااا 

. وميكاااان  ( 96125) “ ون العااااريف وقباااال كاااال شاااايء إىل القااااان   قاعاااادة تسااااتند أوالً 
ذه املمارسااة، رغاام أنااه يباادو أهنااا تتعلااق نضاامون  اإلشااارة يف التعليااق إىل هاا 

هااااااا  دارة النزاعااااااات املسااااالحة أكثاااااار مااااان تعلق صاااااة ر اخلا   األوليااااااة القواعاااااد  
 ذي ي نظر فيه هنا. ابلظرف النايف لعدم املشروعية ال 

 توصية 
ريع املااواد  إن املقتحااات املتعلقااة ابلتعااديالت علااى نااص مشااا  -72

. وهااااااذه  16ادة  مشااااااروع املاااااا   ختااااااص   الفصاااااال الاااااايت نوقشاااااال يف هااااااذا  
إىل هاذه    داً . واساتنا أعااله   58و   55و   51املقتحات مبينة يف الفقرات  

 على النحو التايل:    16روع املادة املقتحات، ميكن أن ي صاغ مش 
، تتتاااااااب  15إىل    13رهنااااااااً  حكاااااااام املاااااااواد مااااااان   -1”  

لدوليااااة إذا اعتماااادت قااااراراً يلاااازم أحاااااد  املسااااؤولية الدوليااااة للمنظمااااة ا 
 ب فعل يكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته املنظمة.  أعضائها ابرتكا 

الفعااااال املعاااااين غاااااري    ساااااواء كاااااان   1رة  تنفباااااق الفقااااا  -2”  
مل يكاان كااذلك ابلنساابة إىل العضااو أو األعضاااء   لياااً أو مشااروع دو 

 . “ الذين وجه إليهم القرار 
__________ 
  ( 15) الفقااارة  ،  107ه  ، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(،  2001حولياااة   (122)

 . ضرورة( ل )ا   25من التعليق على املادة 
 . 24التعليقات على املادة  ،  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة  أملانيا،   (123)
مان التعليقاات  3، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقة النمسا،  (124)

 .24على املادة 
 .4املرجع نفسه، الفقرة  (125)
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 املسؤولية الدولية للمنظمة الدوليةون  مضم -الباب الثالث
 29مشروع املادة  

تساااءلل األمانااة العامااة مااا إذا كااان ينبغااي إدراج مشااروع  -73
يف ”بعادم التكارار  ابلتأكيدات والضاماانت ة)ب( املتعلق29ادة امل

ة ضااوء الغياااب التااام ملمارسااة سااابقة يف جمااال تقاادمي منظمااات دولياا 
. وهاااذه الفقااارة الفرعياااة (1126)“لتأكيااادات وضاااماانت بعااادم التكااارار

سااؤولية الاادول. ويصااعب املتعلقااة ن)ب( 30ملااادة شااروع امفابقااة مل
 ظماااات الدولياااة مااان إعفااااء  كياااداتإ ااااد سااابب ياااربر إعفااااء املن

على النحاو  “اقتضل الظروف ذلك”ار إذا عدم التكر وضماانت ب
 .الفقرة الفرعية )ب( املذكور يف

 30مشروع املادة  
امليااااااة، يف التعليقااااااات الاااااايت ظمااااااة الصااااااحة العانتقاااااادت من -74

قدمتها مع جمموعاة مان املنظماات األخارى، املبادأ الاذي ناص علياه 
جلرب ”اب تلتزممفاده أن املنظمة الدولية املسؤولة و  30مشروع املادة 

. والسااابب “الكاماال للضاارر النااااجم عاان الفعاال غاااري املشااروع دولياااً 
عاااار ض ..[ إىل الت”قااااد يفضااااي ].أن هااااذا املباااادأ  تااااه هااااوالااااذي أبد

سااااايما إذا أ خاااااذ يف االعتباااااار أن املنظماااااات  املفااااارط للمفالباااااات ال
)الية بنفسها“الدولية بصورة عامة ال توفر مواردها امل

2

. وأعربل (127
)اثلااااةالدوليااااة عاااان وجهااااة نظاااار مممنظمااااة العماااال 

3

املنظمااااات و . (128
الوفاااااء الدوليااااة ليساااال وحاااادها املعنيااااة بصااااعوبة أو حااااىت اسااااتحالة 

( من التعليق  ن 2( و)1ابجلرب الكامل. وتذك ر الفقراتن )  تزاماللاب
 أثر سالبياً يفاية الفرف املضرور من الت”املقصود من هذا املبدأ هو 
 عمليااً ]...[ يفباق ”كثارياً ماا كناه ول، “ابلفعل غاري املشاروع دوليااً 

 . ويالحاااو أن الدولاااة الوحيااادة الااايت أبااادت تعليقااااً “علاااى حناااو مااارن
مشااريع املاواد بشاأن التعاويا عان األضارار  [أيادت”]بشاأن اجلارب 

الااااااواردة يف الباااااااب الثالاااااا ، الفصاااااال الثااااااان، وخصوصاااااااً مشااااااروع 
)ابلتعوياعلقة املت “35 املادة

4

129). 
علااااى املاليااااة املفبقااااة  احلاااادودالعامااااة إىل  ونب هاااال األمانااااة -75
يقدم إىل األمم املتحدة من مفالباات انجتاة عان عملياات حفاو  ما

”لضااامان حجياااة هاااذه احلااادود إزاء لكنهاااا اعتفااال  ناااه الساااالم، و 

__________ 
 . 29من التعليقات على املادة    2، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (126)
 .30دة لى املاعاملرجع نفسه، التعليقات  (127)
 املرجع نفسه. (128)
الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة  مجهوريااااة إيااااران اإلسااااالمية،   (129)

 . 53، الفقرة  ( A/C.6/64/SR.16)  16اجللسة   ، الرابعة والستون، اللجنة السادسة 

األطاراف الثالثاة، تعماد األمام املتحادة إىل إبارام اتفاقاات ماع الادول 
)لسالم“عضاء اليت تنشر يف أقاليمها بعثات حلفو ااأل

5

130). 
 31مشروع املادة  

ال  اااوز ”، 31مااان مشاااروع املاااادة  1إىل الفقااارة  اساااتناداً  -76
دها لتربير عدم ؤولة أن تستند إىل أحكام قواعللمنظمة الدولية املس
. وتشاااري هاااذه الفقااارة إىل االلتزاماااات نوجاااب “االمتثاااال اللتزاما اااا

مباشااااارة  يتعلااااق 31ثالاااا ، ولكاااان نااااا أن مشااااروع املااااادة الباااااب ال
االلتزاماات نوجاب القاانون الادويل وقواعاد املنظماة، لعالقات بني اب

 ت دولية.فإنه كان موضع انتقادات من عدة منظما
سااايبدو مااان الصاااعب حتميااال ”والحاااو جملاااس أورواب أناااه  -77

ساااية منظماااة دولياااة املساااؤولية عااان أحكاااام واردة يف معاهاااد ا التأسي
. وماان الواضااا (6131)“الاادويل تكااون غااري مشااروعة نوجااب القااانون

ن املنظمااة الدولياااة ليسااال هاااي الااايت وضاااعل معاهاااد ا التأسيساااية أ
ذلااااك. ولكاااان، ميكاااان أن تكااااون ميكاااان اعتبارهااااا مسااااؤولة عاااان  وال

ملعاهد ا التأسيسية. وعرب    مسؤولة عن التصرف الذي تقوم به وفقاً 
فتلفااة عاان رأيااه القاادمي العهااد بعاادم صااندوق النقااد الاادويل بصااورة 

وثيقتهااااا ”ولية إال إذا انتهكاااال يااااة املسااااؤ مياااال منظمااااة دولجااااواز حت
ات الايت إىل جناب ماع القواعاد والقارار  التأسيسية اليت تشك ل، جنبااً 

خرقال قاعادة ]...[ أو ]...[ دة ختصايص اعتمدت نوجبهاا، قاعا 
 قاااد قبلتاااه آخااار كانااال مااان قواعاااد القاااانون الااادويل أو التزامااااً  قفعياااة
ان امليااااااااادعااااااااااون والتنمياااااااااة يف . وعاااااااااربت منظماااااااااة الت(7132)“طوعااااااااااً 

االقتصااادي عاان وجهااة نظاار مماثلااة دون أن تسااتثين االلتزامااات الاايت 
)ق بلل طوعاً 

8

تمل أال توجد قواعد عديدة تنفبق على ن احمل. وم(133
وبقاادر القواعااد العامااة للقااانون الاادويل. بااني ماان  املنظمااات الدوليااة

فاقاااات مااان املمكااان تصاااور أن هاااذه القواعاااد، واالتن إفااا ، توجاااد ماااا
آخرين مان أشاخاه القاانون الادويل، ال ميكان  املربمة مع أشخاه

القاااات باااني املنظماااة أن ت عااد ل مااان خاااالل قواعاااد املنظماااة إال يف الع
خيص غري األعضاء، نان  على ذلك، فيما الدولية وأعضائها. وبناءً 

 ن تسااتفيد ماان االلتزاماااتفاايهم األشااخاه والكياااانت الاايت ميكاان أ
لدويل، ال ميكن للمنظمات امة للقانون اقواعد العنوجب ال  القائمة

. الدوليااااة االسااااتناد إىل قواعاااادها للتحلاااال ماااان االمتثااااال اللتزاما ااااا
ميكاااااان للصااااااك التأسيسااااااي للمنظمااااااة الدوليااااااة أن يعفيهااااااا ماااااان  وال
__________ 
 . 30من التعليقات على املادة    6، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (130)
 .31ادة ملاملرجع نفسه، التعليقات على ا (131)
 .من التعليقات العامة 2املرجع نفسه، الفقرة  (132)
 .63من التعليقات على املادة  1املرجع نفسه، الفقرة  (133)



الدولية  املنظمات مسؤولية 117   

 

 

لتفبياق املسؤولية الناجتة عن قواعد القانون الدويل األخارى الواجباة ا
)األعضاء يف العالقات مع غري

9

134). 
ينتفي االتساق من مشاريع  ” واعتربت املفوضية األوروبية أنه   -78
دولية املسؤولة ال  اوز هلاا  تنص، من انحية، على أن املنظمة ال   ملا املواد  

( لتربياااااار عااااااادم امتثاهلاااااااا  ‘ قواعااااااادها ’ ند إىل قانوهناااااااا الااااااداخلي ) أن تساااااات 
تنص من انحية أخارى علاى أن  مث  ((،  1) 31ة  اللتزاما ا )مشروع املاد 

للقاااااانون الااااادويل    خرقااااااً قاااااد يشاااااكل  نظماااااة لقانوهناااااا الاااااداخلي  رق امل خااااا 
هاو    تسااق فعليااً . واألمار الاذي يكفال اال ( 10135) “ (( 1) 9  )مشروع املاادة 

أن القواعااد العامااة للقااانون الاادويل ال تنفبااق يف العالقااات بااني منظماااة  
الااايت أجر اااا عليهاااا قواعاااد    دولياااة وأعضاااائها ضااامن حااادود التعاااديالت 

القواعد املتعلقة نسؤولية املنظمات الدولية    يضاً ذلك أ   املنظمة. ويشمل 
فيمااا خيااص    31  ماان مشااروع املااادة   2يف الفقاارة    الاايت أشااري إليهااا حتديااداً 

ااارت األماناااة    يف البااااب الثالااا . ويف   األحكاااام الاااواردة  هاااذا الساااياق، ذك 
ميثااق األمام    ]...[   تشامل ” ملتحادة  األمام ا العامة  نه ملا كانال قواعاد  

ساااايكون ماااارب  راً لعاااادم االمتثااااال نفهااااوم    االسااااتناد إليااااه[ فااااإن  ]   املتحاااادة، 
فاااق  اق الواسااعة الن . فأمياة امليثاا ( 11136) “ 31ماان مشااروع املااادة    1 الفقارة 

 . 66إمنا تعزى إىل مشروع املادة  
 32مشروع املادة  

مااات املتتبااة  أن االلتزا   32ماان مشااروع املااادة    1تااذكر الفقاارة   -79
جتاااه منظمااة أخاارى أو أكثاار، أو دولااة  واجبااة  ” نوجااب الباااب الثالاا   

( ماااان  5)  . وتضاااايف الفقاااارة “ أكثاااار، أو جتاااااه اجملتمااااع الاااادويل ككاااال  أو 
تغفاااااي نتاااااائج ]...[ اخلااااارق    أن مشااااااريع املاااااواد ال   غااااام ”ر التعلياااااق أناااااه  

(، فقااد ميكااان القاااول  ن  1يتعلاااق ابألفاااراد، كمااا جااااء يف الفقااارة )  فيمااا 
ثاارة يف هاذه الساياقات مماثلاة  املسائل املتعلقة ابملسؤولية الدولية امل   بعا 

. وأوصاال األمانااة العامااة  للمسااائل الاايت تعاجلهااا مشاااريع املااواد احلاليااة“ 
”ألهنااا قااد تبعاا  علااى االعتقاااد خفااًأ  ( ماان التعليااق  5ة ) حبااذف الفقاار 

 ن القواعااااااااد الاااااااااواردة يف مشااااااااروع املاااااااااادة تنفبااااااااق علاااااااااى الكيااااااااااانت  
) ه من غري الدول واملنظمات الدولية“ واألشخا 

12

. وميكن أن ينشاأ  ( 137
هذا االعتقاد اخلاطج عن جتاهل القول الذي يشاري إىل أن االنتهاكاات  

ولة. غااري أنااه ميكاان حااذف اجلاازء األخااري  املتعلقااة ابألفااراد ليساال مشاام 
 من املقفع املقتبس إذا تبني  أن ذلك هو احلل األنسب. 

 36مشروع املادة  
منظماة  املتعلقة ابلتضاية، اقتحال 36 خيص املادةوفيما  -80

إضااااافة قيااااد يف آخاااار الفقاااارة الثانيااااة ماااان مشااااروع ”العماااال الدوليااااة 
__________ 
 ( 31التعليقااات علااى املااادة  يااة )املرجااع نفسااه،  منظمااة العماال الدول   رأت  (134)

، دون التميياز باني عالقاات املنظماة الدولياة “أسبقية”أن للنصوه التأسيسية 
 ألعضاء.ع غري اممع األعضاء وعالقا ا 

 املرجع نفسه. (135)
 .31من التعليقات على املادة  1املرجع نفسه، الفقرة  (136)
 .32املادة من التعليقات على  2املرجع نفسه، الفقرة  (137)

، ‘نيااااااةنظمااااااة املعلقواعااااااد امل صااااااد ر وفقاااااااً ي  ’، ماااااان قبياااااال 36 املااااااادة
. ويفاااااااتض أن قواعاااااااد (13138)“‘اجلهااااااااز املخاااااااتص’اإلشاااااااارة إىل  أو

املخاااااتص نااااانا  املنظمااااة ساااااتفبق لتحدياااااد جهااااااز املنظمااااة الدولياااااة
ابلعديد مان املاواد  صلة أيضاً د ذات القواعالتضية. وستكون تلك 

( ماااان التعليااااق علااااى مشااااروع 7األخاااارى. ومثلمااااا ذ كاااار يف الفقاااارة )
نظم قواعاااااااد املنظماااااااة، ساااااااواًء صاااااااراحة أن تااااااا  ”ميكااااااان ،63 املاااااااادة

ضاامناً، فتلااف جوانااب املسااائل الاايت تتناوهلااا األبااواب ماان الثااان  أو
دة رة حماادفة إشاااكافيااة إلضااا  يباادو أن اااة أسااباابً ال . و إىل اخلااامس“

 . 36إىل قواعد املنظمة يف مشروع املادة 
 37مشروع املادة  

املتعلااااااق  37ذكاااااارت األمانااااااة العامااااااة أن مشااااااروع املااااااادة  -81
اينبغي أن خيضع ”ابلفائدة  قاعادة التخصايص لقواعاد املنظماة‘ و ’ لا

أن يف ذلاااك شااا  هاااذه، شاااأنهمااان مشااااريع املاااواد  63نفهاااوم املاااادة 
. ومااع أن ماان املمكاان (14139)“الباااب يف هااذامشاااريع املااواد األخاارى 

أن توجااد قواعااد خاصااة بشااأن الفائاادة تفبااق علااى منظمااات دوليااة 
 [...]ال تاااااادفع ”ألهنااااااا  ملتحاااااادة احتماااااااالً معينااااااة، وعلااااااى األماااااام ا

 كافيااااً   ، فاااإن هاااذا ال يبااادو سااابباً (15140)“كسياساااة عاماااة” “الفائااادة
. د خاصااةة حمااددة إىل قواعاا إشااار  37وع املااادة لكااي ت اادرج يف مشاار 

دامااال تعااادل القاعااادة العاماااة املتعلقاااة ابلفائااادة،  القواعاااد ماااا وهاااذه
 .63ستكون واجبة التفبيق على أساس مشروع املادة 

 39مشروع املادة  
الاايت خاارى األنظمااات املاقتحاال منظمااة الصااحة العامليااة و  -82

للنص ” 39وع املادة أن ي عد ل مشر  هاقدمل تعليقات مشتكة مع
لوفاااااء  الوساااائل املالياااة الكافياااة بتاااوفريعضااااء الااادول األ التااازامعلاااى 

لتفاااوير ا أعمااال  ماانعمااالً ”ابعتبااار ذلاااك  “املنظمااات نسااؤوليتها
العمااال الدولياااة أن  . وتاااود منظماااة(16141)“دويلي للقاااانون الااا التااادر 

 .(17142)“مزيد من التعزيز”من  39يستفيد مشروع املادة 
 علياااهوالتعلياااق  39أن ناااص مشاااروع املاااادة  الواضاااا ومااان -83

يفاارض علااى الاادول األعضاااء  أن القااانون الاادويل ال يعنيااان ضاامنياً 
 هااااا ماااان اجلاااارب الفعلااااي،بتزويااااد املنظمااااة ابلوسااااائل الاااايت متكن التزاماااااً 

جاب قواعاد املنظماة. وقاد نو  الذي قد يكون قائماً ابستثناء االلتزام 
بعضاااها أن ي ااانص علاااى هاااذه أيااادت عااادة دول هاااذا الااانهج، ومتااا،

__________ 
 .36املرجع نفسه، التعليقات على املادة  (138)
 .37من التعليقات على املادة  3املرجع نفسه، الفقرة  (139)
 .2املرجع نفسه، الفقرة  (140)
 .39لى املادة ليقات ععاملرجع نفسه، الت (141)
 املرجع نفسه. (142)
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)كثاار صااراحةالفكاارة علااى حنااو أ
1

 . وقااد ال يكااون ذلااك ضاارورايً (143
نساؤولية الادول  ةاملتعلقا  61ابلنظر إىل ما نص عليه مشروع املاادة 

املذكور يف مشاروع  “لقواعد املنظمة وفقاً ”غري أن تعبري  ،عضاءاأل
 ااة أيضااً من اللبس الذي ميكن إزالتاه. و  قد يسبب شيئاً  39املادة 

 دمته إحدى الدول لتعديل التعليقبعا الوجاهة يف املقته الذي ق
”]موجااااود ضاااامنياً[ الااااذي يااااوحي  ن شاااارط املسااااامة يف املوضااااع 

)عااد املنظمااات الدوليااةقوايف ]...[ بصاورة عامااة“ 
2

وي ستحساان  (144 ماااع هناااج االحاااتاز  ليكاااون متساااقاً  كاااون التعلياااق أكثااار وضاااوحاً أن ي
 قواعد املنظمة.لدى تناول  التعليقاتيف  املتبع بصورة عامة

  39( ماااان التعليااااق علااااى مشااااروع املااااادة  4وتتضاااامن الفقاااارة )  -84
ة  املنظما ”تتخاذ  اقتحه بعا أعضاء اللجنة. ونوجب هذا الانص    نصاً 

ناساااابة وفقاااااً لقواعاااادها لضاااامان قيااااام  الدوليااااة املسااااؤولة مجيااااع التاااادابري امل 
ماان الوفاااء ابلتزاما ااا نوجااب  أعضااائها بتزوياادها ابلوسااائل الاايت متكنهااا  

. وأشااااار التعليااااق إىل أن هااااذا االلتاااازام  لااااى حنااااو فعااااال“ هااااذا الفصاااال ع 
منية  ابلفعال بصاورة ضا   مشاموالً ” املفروض على املنظمة ميكن أن يعتارب  

دراج الاانص املقااته يف مشاااروع  . واقتحاال دولتااان إ “ م ابجلاارب يف االلتاازا 
__________ 
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعاااة    ، انظاار بياااانت باايالروس  (143)

  ؛ 36(، الفقااااااااارة  A/C.6/64/SR.15)   15اجللساااااااااة    ، والساااااااااتون، اللجناااااااااة السادساااااااااة 
،  والربتغاااال   ؛ 40(، الفقااارة  A/C.6/64/SR.16)   16املرجاااع نفساااه، اجللساااة    ، وهنغااااراي 

التعليقاااات  كاااذلك  و   ؛ 62الفقااارة  ، املرجاااع نفساااه،  الياااوانن و   ؛ 46ة  ر الفقااا املرجاااع نفساااه  
ومجهورياااة    ؛ 3، الفقااارة  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقاااة    ، اخلفياااة الااايت قااادمتها أملانياااا 

  ، الفقاارة املرجااع نفسااه   . وورد موقااف مماثاال يف تعليقااات النمسااا، ، املرجااع نفسااه كااوراي 
ة العاماة، الادورة الرابعاة  للجمعيا   ة الواثئاق الر يا ) . وذكرت مجهورية إيران اإلساالمية  4

، رغاااام  ( 53، الفقااارة  ( A/C.6/64/SR.16)   16اجللساااة    ، والساااتون، اللجناااة السادساااة 
  ]...[   العاااابء األكاااارب يف املسااااؤولية يف هااااذه احلاااااالت ” دعمهااااا لاااانفس الاااارأي، أن  

ينبغي أن يتحمله أولئك األعضااء الاذين، بسابب دورهام يف صانع القارار أو وضاعهم  
 . “ موا يف حدوع الفعل الضار ظمة، سا ن العام داخل امل 

ت مااان التعليقاااا 2، الفقااارة Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقاااة أملانيااا،  (144)
 .39على املادة 

) املاااادة 
3

ادة ماااع الااانص الاااذي  . وميكااان الساااعي إىل دماااج مشاااروع املااا ( 145
مراعااااااة    مشاااااروع ناااااص،  ااااااول أيضااااااً اقاااااتاه    ة. وميكااااان اقتحتاااااه األقليااااا 

 : تكون صيغته كما يلي أعاله،    83الشواغل املشار إليها يف الفقرة  
التدابري املناسبة اليت تقتضيها  ضاء املنظمة الدولية املسؤولة مجيع  خذ أع يت  -1”  

 اء ابلتزاما ا نوجب هذا الفصل. قواعد املنظمة من أجل متكني املنظمة من الوف 

نظماااااة الدولياااااة املساااااؤولة مجياااااع التااااادابري املناسااااابة وفقااااااً خاااااذ املتت -2” 
يت متكنهاااا مااان الوفااااء لقواعااادها لضااامان قياااام أعضاااائها بتزويااادها ابلوساااائل الااا 

 الفصل على حنو فعال“. ذاابلتزاما ا نوجب ه

 41مشروع املادة  
 ة، املتعلقااااا 41املاااااادة ورد التعلياااااق الوحياااااد علاااااى مشاااااروع  -85

حاااد االلتزاماااات الناشاااائة لاااى اإلخااااالل اجلسااايم  ابلنتاااائج املتتباااة ع
، ماان دولااة ذكارت أنااه ينبغاي أن ي فاارض علااى قفعياةنوجاب قاعاادة 

الواقاااع علاااى عااااتق الااادول، الدولياااة التااازام، مياثااال االلتااازام  املنظماااات
ويوجب عليها أن تتعااون، ضامن حادود صاكوكها التأسيساية، مان 

)إهنااء انتهاااك جسايم ترتكبااه منظماة أخاارىأجال 
4

. ويعاد ذلااك، (614
 .41من مشروع املادة  1للفقرة  يف جوهره،  ييداً 

 توصية 
  ه التعااديل الوحيااد ، يشااار إىل أن مقاات الفصاال يف ختااام هااذا   -86

الااواردة يف الباااب الثالاا  يتعلااق نشااروع    املااواد املتعلااق بنصااوه مشاااريع  
 أعاله.   84عديل يف الفقرة  . وقد اقت ه هذا الت 39املادة  

__________ 
الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة الرابعااااة والسااااتون،  ،اهلنااااد (145)

والنمساااااا،  ؛74، الفقااااارة (A/C.6/64/SR.16) 16اجللساااااة  ،اللجناااااة السادساااااة
 .39من التعليقات على املادة  4، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقة 

الاااادورة الرابعااااة والسااااتون، الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العاماااة، كاااواب،  (146)
 .15، الفقرة (A/C.6/64/SR.17) 17اجللسة  ،اللجنة السادسة

 الفصل الرابع

 ليةإعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدو  -الباب الرابع

 44مشروع املادة  

املتعلقااااة    1الفقاااارة  اقتحاااال إحاااادى الاااادول إعااااادة صااااياغة   -87
ات املوجهااة إىل منظمااة دوليااة، وال ساايما لتوضاايا أن  نقبوليااة املفالباا 

) جنسااااية املفالبااااات   يفايااااة حقااااوق اإلنسااااان ال ختضااااع لشاااارط 
1

147 ) .  
للدولة املضرورة أن حتتج نسؤولية  ال  وز  ” لى أنه تنص ع  1فالفقرة 

__________ 
 ات مان التعليقا   4الفقارة  ،  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة ، السلفادور  (147)

املقتحااااة هاااااو الااااتخلص مااااان لصااااياغة ا. والقصاااااد ماااان إعاااااادة 44علااااى املااااادة 
يف  مفبقااً مان حيا  جعال شارط جنساية املفالباة  1لبس قد  ايط ابلفقارة  أي

للاااابس، فااااإن الاااانص  مجيااااع الظااااروف. وفيمااااا ال يباااادو الاااانص اإلنكلياااازي مثاااارياً 
 .استجابة هلذا الشاغلاإلسبان ملشاريع املواد ميكن أن  سن 

اجبااااة التفبيااااق  املنظمااااة الدوليااااة إذا مل تقااااد م املفالبااااة وفقاااااً للقواعااااد الو 
أن االلتزامااات املتعلقااة حبقاااوق    . ونااا “ يتعلااق  نسااية املفالبااات  فيمااا 

يف مواجهااة الكافااة، فااإن  اإلنسااان هااي التزامااات ذات حجيااة مفلقااة  
حتتج ابملسؤولية بوصفها دولة    دولة اجلنسية أن   من حق أي دولة غري 

أمار  مضرورة. وكون اجلنسية ال يعتد هبا يف مثل هذه املفالباة هاو   غري 
تنفباااق  الااايت نوجبهاااا ال    48مااان مشاااروع املاااادة    5يناااتج عااان الفقااارة  

مان دول  اق  على املفالبات املقدمة    44من مشروع املادة   1الفقرة 
 . ملضرورة فة الدولة ا غري ص بصفة  هلا أن حتتج ابملسؤولية  

وال تتنااول مشاااريع املااواد احلاليااة املسااائل املتصاالة نمارسااة  -88
. وقااااد اقتحاااال منظمااااة األماااان والتعاااااون ديااااداً احلمايااااة الوايفيااااة حت
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) يف احلماية الوايفية أورواب أن تنظر اللجنة حتديداً  يف
2

. وذكرت (148
إذا كااان  ة مااامسااأل]...[ ”ال يتناااول يل رى أن الاانص احلااادولااة أخاا 

بوسع منظمة دولية أن متارس احلماية الوايفية ابلنيابة عن موافيها 
)املتضررين من منظمة أخرى“

3

يف هذه  وال يبدو النظر حتديداً  .(149
سيما أن املنظمة الدولية لن متاارس احلماياة  ، الضرورايً  املسائل أمراً 
 ه منظمة دولية أخرى إال يف حاالت اندرة.الوايفية جتا

ابساااااتنفاد سااااابل    44مااااان مشاااااروع املاااااادة    2فقااااارة  وتتعلاااااق ال  -89
أو منظماااة  االنتصااااف احمللياااة فيماااا خياااص املفالباااات الااايت تقااادمها دولاااة  

دولية مضرورة ضاد منظماة دولياة أخارى. وشاددت األماناة العاماة علاى  
  د اساتنفا اإلشاارة إىل ’ ”من األساسي أن يتم منذ البداية توضيا أن  أنه  

  جاناااااب املنظماااااات الدولياااااة يف أي ساااااياق كاااااان ناااااا يعرضاااااها للوالياااااة أن ي فهم منهاا أهناا تعاين أي التازام مان   ينبغي  ية‘ ال احملل سبل االنتصاف  
) القضائية للمحاكم أو اهليئات اإلدارية الوطنية“ 

4

  2ونا أن الفقارة    . ( 150
، فااإن  “ ذه املنظمااة الاايت تتيحهااا هاا ” تقتضااي اسااتنفاد ساابل االنتصاااف  

واضاحة بصاورة كافياة. وزايدة علاى ذلاك، فاإن    هذه النقفة تبادو أصاالً 
وضاااا أن مصااافلا  ت   44التعلياااق علاااى مشاااروع املاااادة  ( مااان  7الفقااارة ) 

  مصاااااااافلحاً ” قااااااااد اسااااااااتخدم ابعتباااااااااره    “ يااااااااة صاااااااااف احملل ساااااااابل االنت ” 
أن شرط استنفاد سبل االنتصاف أماام  (  9تبني الفقرة ) و   “، متخصصاً 
قاد  املعنياة  ياة  ل و عنادما تكاون املنظماة الد ” طنية مفلاوب فقاط  احملاكم الو 

 . املفالبات“ ابلنظر يف    تلك اجلهات   قبلل اختصاه 
 47مشروع املادة  

مااااان التعلياااااق علاااااى  (3)رة إن اجلملاااااة األخااااارية مااااان الفقااااا  -90
بتعاااادد الاااادول أو املنظمااااات الدوليااااة  ة، املتعلقاااا 47مشااااروع املااااادة 

التبعيااة ”عيااة وتاانص علااى مااا يلااي: املسااؤولة، تنظاار يف املسااؤولية التب
 .“ضاارورة التقيااد ابلتعاقااب الاازمين يف توجيااه املفالبااة مناً تفيااد ضاا  ال

 2رة  ووجدت إحادى الادول أن هاذه اجلملاة غاري متساقة ماع ناص الفقا 
الحتجاج ابملسؤولية ا  وزاليت نقتضاها ”و ، 47من مشروع املادة  

ية الرئيسااااية إىل االحتجاااااج ابملساااؤول بقااادر مااااا مل ياااؤد التبعياااة ]...[
د ماان اجلملااة املااذكورة يف التعليااق لاايس القصاا غااري أنااه  .(5151)“رباجلاا 

أن الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة الاااايت ال تتحماااال إال مسااااؤولية تبعيااااة 
. 2 املااذكور يف الفقاارةي أن جتاارب األضاارار قباال اسااتيفاء الشاارط ينبغاا 

مي فاااالغرض مااان اجلملاااة املاااذكورة لااايس إال إاتحاااة املروناااة حاااني تقااااد
 .التعليقل يف املفالبات. وميكن توضيا ذلك بصورة أفض

 48مشروع املادة  
اجملتماااع    إزاء   ات اعتاااربت إحااادى الااادول أن مفهاااومي ”االلتزامااا  -91

يف مشااااروع  الااااواردين  ؤولية إزاء اجملتمااااع الاااادويل“  الاااادويل ككاااال“ و”املساااا 
__________ 
 .44 املادة ى، التعليقات علAdd.1و A/CN.4/637الوثيقة  (148)
 . 44، التعليقات على املادة Add.1-2و   A/CN.4/636النمسا، الوثيقة   (149)
  . 44ماان التعليقااات علااى املااادة    2الفقاارة  ،  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقااة   (150)

ساابل االنتصاااف    د اسااتنفا اإلشااارة إىل ’ ” وأضااافل األمانااة العامااة لألماام املتحاادة أن  
 املرجع نفسه(. تباس“ ) ل احمللية‘ يف هذا السياق من شأهنا أن تثري اال 

 . 47ملادة  ، التعليقات على ا Add.1-2و   A/CN.4/636أملانيا، الوثيقة   (151)

) مثريان للجدل   48املادة  
6

  أن هاذين املفهاومني اساتخدما ساابقاً   غري   . ( 152
نفس  با يبادو    فيماا    تفظاان دولاة و املتعلقة نسؤولية ال   48املادة  مشروع  يف  

 املع، حني تفبيقهما فيما خيص املنظمات الدولية. 
اجب جتاه اجملتمع الادويل ككال، وابلنسبة النتهاك التزام و  -92

من مشروع  3أعربل دولتان عن دعمهما للحل الذي تبنته الفقرة 
)48املااااادة 

7

علااااى احلااااق يف تقاااادمي مفالبااااة  صااااريق هااااو حاااال. و (153
اليت مصلحة اجملتمع الدويل ”فة نهمة يفاية دولية املكلاملنظمات ال

 أن . واعتاااربت إحااادى الااادولتنيخااارق“االلتااازام الاااذي يسااتند إليهاااا 
بصااارف النظااار عااان الوااااائف الااايت ”مااانا حاااق لكافاااة املنظماااات، 

)أانطها هبا األعضاء، أمر مفرط يف اتساعه“
8

154). 
 50ادة  مشروع امل

 ل الفصال املتعلاق ابلتادابري يف مساته   50 م مشروع املادة  -93
 ، وجهات 21، فيما يتعلق نشروع املادة  أعاله املضادة. وقد د رسل 

الدولياااة بشاااأن واملنظماااات يت عاااربت عنهاااا الااادول النظااار املتبايناااة الااا 
إذا كااان  ااق للمنظمااات الدوليااة اختاااذ تاادابري مضااادة أو مااا إذا   مااا

 استهدافها بتدابري مضادة.كان ميكن 
ء اباللتزاماااات الدولياااة بذريعاااة ربيااار عااادم الوفااااوال ميكااان ت -94

ة. ضد منظمة دولية مسؤول  إال إذا كان موجهاً   مضاداً   اعتباره تدبرياً 
 املضاااادة مساااألة  ثاااري التااادابري”يف التعلياااق بعاااا التفاصااايل بشاااأن والتعاون يف أورواب، ميكان أن ي ادرج حسبما اقتحل منظمة األمن و 

 .(9155)“املستهدفة انت غريعلى الكيا
”ال  اوز ملنظماة دولياة أن تتخاذ  واعتربت إحدى الدول أنه   -95

تساااااقة ماااااع صاااااكها  تااااادابري مضاااااادة إال عنااااادما تكاااااون هاااااذه التااااادابري م 
) التأسيسااااااي“ 

10

ولاااااائن كااااااان  ااااااوز توقااااااع أن متتثاااااال منظمااااااة دوليااااااة    . ( 156
متثااال لقااااواعد املنظماااة  لقواعاادها لاادى اختاذهااا تاادابري مضاااادة، فااإن اال 

مااان شااروط مشااروعية التاادابري املضاااادة    عاماااً   شاارطاً ميكاان أن يكااون   ال 
فيمااااا يتعلااااق بغااااري األعضاااااء. وذكاااارت نفااااس الدولااااة أنااااه، لكااااي  خااااذ  

ب أن ي سااان د هلاااا هاااذا االختصااااه  ” ااا  مضاااادة،  ة دولياااة تااادابري منظمااا    قواعاد   نوجاب ويبادو أن وجاود شاروط معيناة    . ( 11157) “ نوجب قواعادها 
 ظمة املعنية. يتوقف على قواعد حمددة للمن أمر  مة  املنظ 
إىل النظاام اخلااه  نظاراً  ،والحظل املفوضية األوروبية أنه -96

ماا دامال هاذه ”، جاارة العاملياةللتدابري املضاادة يف نظاام منظماة الت
__________ 
الواثئاق الر ياة للجمعياة العاماة، الادورة الرابعاة والساتون، بيالروس،  (152)

 .39(، الفقرة A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،اللجنة السادسة
قاااة ، الوثيا؛ وأملانيااا 58اجلمهورياااة التشااايكية، املرجاااع نفساااه، الفقااارة  (153)

A/CN.4/636 وAdd.1-2 48، التعليقات على املادة. 
 سه.أملانيا، املرجع نف (154)
 .50على املادة  ات، التعليقAdd.1و A/CN.4/637الوثيقة  (155)
التعليقااااااات  2، الفقاااااارة Add.1-2و A/CN.4/636النمسااااااا، الوثيقااااااة  (156)

 .50على املادة 
 املرجع نفسه. (157)
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ميكان القاول  هناا فإنه معاهدة، نقتضى هبا  التدابري املضادة مأذوانً 
 واعااادالق ياااة للتااادابري املضاااادة املتخاااذة يف إطاااارال تاااوفر أمثلاااة حقيق

. وي قصااد ماان ذلااك انتقاااد حقيقااة أن (12158)“العامااة للقااانون الاادويل
تضامنل إشاارة إىل  50من التعليق علاى مشاروع املاادة  (4)الفقرة 

اتباع ملنظماة التجاارة العاملياة. غاري أن التعلياق خرباء  فريق هقرار اختذ
ناااه يتضااامن مالحظاااات القااارار ألمااان ذلاااك  مقتبسااااً  تضااامن مقفعااااً 
 لعامة للقانون الدويل.لتدابري املضادة نوجب القواعد اتتعلق بنظام ا

 51مشروع املادة  
يت يتخاااذها أعضااااء منظماااة  ى النظااار يف التااادابري املضاااادة الااا لاااد  -97

علاااى شااارطني، أحااادما هاااو أن تكاااون    51  نص مشاااروع املاااادة دولياااة، يااا 
. ومثلماا ذكارت إحادى الادول،  “ نظماة التدابري غري متنافية مع قواعد امل ” 

ابلنساابة للكثااري ماان املنظمااات الدوليااة أن الشاارط الااذي    ماال فعااالً ماان احملت 
أن  ة سيقتضاي  د املنظما مع قواع   متنافية تدابري املضادة  يقضي  ال تكون ال 

املقصااود منهااا أن تاانظم    لاايس ”إشااارة واضااحة إىل أن القواعااد    تكااون اااة 
بااااني الدولااااة العضااااو واملنظمااااة، تنظيماااااً  موضااااوعها، أي العالقااااة القانونيااااة  

وذكرت دولة أخرى أن اللجناة قاد تاود أن تاويل مزياداً مان    . ( 13159) “ كامالً 
ت حلال النزاعاات و/أو هلاا  الدراسة حلالة املنظمات اليت ليسال لاديها آلياا 

قواعااااد حتظاااار التاااادابري املضااااادة أو تلتاااازم الصاااامل  اتفاقااااات  سيسااااية أو  
) بشاااأن اساااتخدامها 

14

، لااايس مااان مهاااام  مثلماااا ذ كااار ساااابقاً   أناااه، غاااري    . ( 160
م يتعلاااق نضااامون قواعاااد املنظماااات الدولياااة أو  جناااة وضاااع افاااتاض عاااا الل 

  قواعد أي منظمة دولية معينة. تفسري 
 52مشروع املادة  

اباللتزامااااات الدوليااااة القائمااااة جتاااااه    52يتعلااااق مشااااروع املااااادة   -98
 مضااااادة.  ميكاااان أن تكااااون موضااااوع تاااادابري   الاااايت ال و املنظمااااات الدوليااااة  
أن مفهاااااوم    52ى مشاااااروع املاااااادة  ( مااااان التعلياااااق علااااا 1وتوضاااااا الفقااااارة ) 

،  “ تااازام جتاااه الكياااان املساااتهدف وجاااود ال ” التاادابري املضاااادة ينفاااوي علااى  
  حبظااار اساااتخدام القاااوة. وخالفااااً   يضااارب التعلياااق مثااااالً ويف هاااذا الساااياق  

) ملالحظة واردة مان األماناة العاماة 
15

إمكانياة    ، فاإن اللجناة مل تقاته أباداً ( 161
جتااه منظماة دولياة.    مضااداً   دبرياً ها تا بوصاف بصفة مشاروعة  استخدام القوة  

علاااى حناااو صااااريا أن    تباااني )أ(  1لفرعياااة  عااان ذلاااك، فاااإن الفقااارة ا   فضاااالً 
االلتزام املنصوه عليه يف ميثااق األمام  ” متس با    ملضادة  ب أال التدابري ا 

. وماع  “ اهلا فعاالً املتحدة ابالمتناع عن التهديد ابستعمال القاوة أو اساتعم 
خار، أن  ضال، مان أجال جتناب أي ساوء فهام آ ذلاك، رناا يكاون مان األف 

 . “ االلتزام جتاه الكيان املستهدف ” عن    فتلفاً   يورد التعليق مثاالً 
__________ 
 .50ملادة ا، التعليقات على Add.1و A/CN.4/637الوثيقة  (158)
التعليقاااات مااان  2، الفقااارة Add.1-2و A/CN.4/636أملانيااا، الوثيقاااة  (159)

 .51على املادة 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، أيرلنااادا،  (160)

 .65(، الفقرة A/C.6/64/SR.16) 16اجللسة  ،اللجنة السادسة
 . 52ة  ى املاد ل من التعليقات ع   1، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (161)

  “ األساساااااااية ” إحااااااادى الااااااادول حااااااذف تعباااااااري  قتحاااااال  وا  -99
)ب(  1يف الفقرة الفرعياة    “ حقوق اإلنسان ” املستخدم كصفة لتعبري  

) 52  مان مشاروع املاادة 
16

التفااورات  وجااء هاذا املقاته ابلنظار إىل    . ( 162
التفااورات  ايااة حقااوق اإلنسااان. غااري أن هااذه  الاايت طاارأت يف جمااال يف 

علاااى ذلااك، لااايس مااان  ختااص املنظماااات الدولياااة وحاادها. وعاااالوة   ال 
دى تنفبق القواعد العامة للقانون الادويل علاى  الواضا بعد إىل أي م 

يفضااااال    الدولياااااة. لاااااذا   يفاياااااة حقاااااوق اإلنساااااان مااااان قبااااال املنظماااااات 
، اليت اساتخدمل يف  “ نسان األساسية اإل  قوق ”ح االحتفاع بصيغة 

 سؤولية الدول. ن   املتعلقة   50)ب( من املادة  1الفقرة  
)ب( مااااان 2فرعياااااة العاماااااة أن الفقااااارة الوذكااااارت األماناااااة  -100

ينبغاااااي أن”ت عااااااد صاااااياغتها لكاااااي تاااااورد بدقاااااة  52مشاااااروع املاااااادة 
)تتمتاااع هباااا املنظماااات الدولياااة“االمتياااازات واحلصااااانت الااايت 

17

163) .
، 52ماان التعليااق علااى مشااروع املااادة  (2)ر يف الفقاارة ما ذ كاا وحسااب
زات )ب( تغفيااااة مجيااااع امتيااااا2املقصااااود ماااان الفقاااارة الفرعيااااة لاااايس 

و وضع قيد على وحصاانت املنظمات الدولية. بل املقصود منها ه
)ب( 2لفرعية التدابري املضادة يوازي القيد الذي تنص عليه الفقرة ا

تشاري تلاك الفقارة نساؤولية الادول. و  املتعلقاة 50املاادة مشروع من 
مثلاااااني الدبلوماسااااايني أو القنصاااااليني صاااااون حرماااااة امل”الفرعياااااة إىل 

 .“و الواثئق الدبلوماسية أو القنصليةاحملفواات أاألماكن أو  أو
 56مشروع املادة  

  54  ملااادة شااروع ا مل   مماااثالً   وقائياااً   شاارطاً   56ميثاال مشااروع املااادة   -101
يهاااادف إىل   ال   56فااااإن مشااااروع املااااادة    . ولااااذا املتعلقااااة نسااااؤولية الاااادول 

ن  للمسااألة املثاارية للجاادل واملتعلقااة ابلتاادابري الاايت يتخااذها كيااا تقاادمي حاال  
لادول مشاروع  غري الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة. وقد أيدت إحادى ا 

حنااااوي يف الاااانص  ، مشاااارية يف الوقاااال نفسااااه إىل وجااااود خفااااأ  56املااااادة  
) الفرنساااااااي 

18

ااااااا واقتحااااااال دولااااااا   . ( 164 ذف الصااااااايغة احلالياااااااة  ة أخااااااارى أن حت 
  األمااام يشااري إىل األمااان اجلماااعي يف إطااار ميثاااق  ويسااتعاض عنهااا باانص  

) املتحااادة 
19

وميكااان إضاااافة توضااايا إىل التعلياااق لكاااي يباااني أن التااادابري    . ( 165
للقياااود  ختضاااع، مااان ابب أوىل،    56 املنصاااوه عليهاااا يف مشاااروع املاااادة 

عليااه مشااااريع  ى النحااو الاااذي نصاال  تاادابري املضاااادة علاا املفروضااة علااى ال 
يف ذلااااك احااااتام حظاااار التهديااااد ابسااااتعمال القااااوة أو    املااااواد السااااابقة، نااااا 

 . 52)أ( من مشروع املادة  1وجب الفقرة الفرعية  استعماهلا ن 
 توصية 

يرد    ومل .  أاثر الباب الرابع من مشاريع املواد تعليقات قليلة نسبياً  -102
 . الفصل مشاريع املواد يف هذا  أي مقته رجراء تعديالت على نص  

__________ 
مااان التعليقاااات    11الفقااارة  ،  Add.1-2و   A/CN.4/636السااالفادور، الوثيقاااة   (162)

 . 52على املادة  
 . 52من التعليقات على املادة    2، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (163)
تعليقاااااات خفياااااة قااااادمتها بلجيكاااااا، مودعاااااة لااااادى شاااااعبة التااااادوين  (164)

 نكتب الشؤون القانونية ومتاحة لالطالع عليها.
 . 56، التعليقات على املادة  Add.1-2و   A/CN.4/636ة  الوثيق  ، كواب  (165)
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 الفصل اخلامس

 يةة الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولــ مسؤولي -الباب اخلامس

 57مشروع املادة  

العااون أو املساااعدة  بتقاادمي دولاة   57يتعلاق مشااروع املاادة  -103
. وذكاااارت مشااااروع دولياااااً إىل منظمااااة دوليااااة يف ارتكاااااب فعاااال غااااري 

شااروعي املااادتني أن مشااروع املااادة املااذكور وم منظماة العماال الدوليااة
وكأهنااااا تنفااااي عاااان املنظمااااات الدوليااااة صاااافة ]...[ تباااادو ”التاااااليني 
دى الادول . وابملثل، أعربل إحا (1166)“ة القانونية املستقلةالشخصي

 التمييز بني أفعاال الدولاة وأفعاال”عن القلق بشأن احتمال طمس 
شخصااية االعتباريااة لا” تصااباأن عاان إمكااان و  “املنظمااات الدوليااة

)“ حمااااااال تشاااااااكيكاملنفصااااااالة للمنظماااااااات الدولياااااااة
2

وأشاااااااارت  .(167
 58و 57عي املااادتني ( ماان التعليااق علااى كاال ماان مشاارو 2) الفقاارة

مشاركة الدولة العضو يف عملية صنع القرار يف لتمييز بني إىل لزوم ا
مان  لة الايت  خاذ هباا تلاك املنظماة،املنظمة وفقاً للقواعد ذات الصا 

مماااا ياااؤدي إىل  ،ملسااااعدة، أو التوجياااه والسااايفرةالعاااون أو اجهاااة، و 
)من جهة أخرى ،58و 75تفبيق مشروعي املادتني 

3

بل وطل .(168
)بشأن هذه النقفة دولتان توضيحاً 

4

واقتحال دولاة أخارى أن  .(169
الداخليااة  طبيعااة املنظمااة الدوليااة ومهمتهااا وصااالحيا ا وقواعاادها”

يف توضااااايا  حا ااااااً  فرقااااااً [ تشاااااك ل]املعماااااول هباااااا الختااااااذ القااااارارات 
وع بااني دولااة ’توزيااع‘ املسااؤولية الدوليااة عاان ارتكاااب فعاال غااري مشاار 

الدولااة العضااو أن يوضااا التعليااق  املمكاان أنن وماا  .(5170)“ومنظمااة
وإن كانل ال تعفى من التزاما ا الشخصية حني تتصارف يف إطاار 

ماة إهنا ال ميكن أن تكون مساؤولة عان تصارف منظمنظمة دولية، ف
ميكان أن يرقاى إىل  لقواعد املنظماة. وال فيه وفقاً هي دولية سامل 
تصااارف غاااري رة، يف والسااايف التوجياااهواملسااااعدة، أو  مساااتوى العاااون
صااادر عاان املنظمااة الدوليااة، إال تصاارف دولااة عضااو  مشااروع دولياااً 

 املنظمة. تذهب ألبعد مما هو مفلوب منها نوجب قواعد

__________ 
 . من التعليقات على الباب اخلامس   2، الفقرة  Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (166)
الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة الرابعااااة جنااااوب أفريقيااااا،  (167)

 .71(، الفقرة A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،والستون، اللجنة السادسة
  59  املااادة ( ماان التعليااق علااى مشااروع  2لااة يف الفقاارة ) ظااة مماث ح وردت مال  (168)

 املتعلقة ابإلكراه. 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة والساااتون، الصاااني،  (169)

؛ وبلجيكااااا، 45(، الفقاااارة A/C.6/64/SR.15) 15اجللسااااة  ،اللجنااااة السادسااااة
 .57، التعليقات على املادة Add.1-2و  A/CN.4/636الوثيقة 

 . 58ت على املادة ، التعليقا Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة    النمسا،  (170)

 58مشروع املادة  

 “التوجيااااااه والسااااااايفرة”يت الاااااادول أن كلماااااا  رأت إحاااااادى -104
ااااا ”ا 58الاااااواردتني يف مشاااااروع املاااااادة  )لغماااااوض“تتسااااامان با

6

171). 
سااااؤولية ن املتعلقااااة 17املااااادة مشااااروع لمتااااان يف ووردت هااااااتن الك

الدول فيما يتعلق نسؤولية دولة عن ممارسة التوجياه والسايفرة علاى 
ملعقاول و مان ا. ويبادرى يف ارتكاب فعل غري مشروع دوليااً دولة أخ

اساااتخدام نفاااس الكلماااات حاااني تقاااوم دولاااة بتوجياااه منظماااة دولياااة 
 د تكون فتلفة.وممارسة السيفرة عليها، رغم أن الفرائق ق

 59مشروع املادة  

ينبغاي إيضااه الظاروف الايت ”ذكرت إحادى الادول أناه  -105
جانااب دولااة تعرضاال لنكااراه ماان  املنظمااة الدوليااة قاادت اااعترب فيهااا 

)ماااا“
7

واقتحااال دولاااة أخااارى ضااارورة حتدياااد اإلكاااراه بصاااورة  .(172
بااني فعاال مباشاارة ن تكااون اااة صاالة أ”أفضاال، علااى حنااو يقتضااي 

ة والنشاااااط الااااذي متارسااااه املنظمااااة لااااذي تقااااوم بااااه الدولاااا اإلكااااراه ا
، لاايس ماان املعقااول أن يكااون مفهااوم وهنااا أيضاااً  .(8173)“الدوليااة
 املتعلقاااة 18عااان ذلاااك الاااذي اساااتخدم يف املاااادة  فتلفااااً اإلكاااراه 

سااؤولية الااادول فيمااا خياااص اإلكاااراه الااذي متارساااه دولااة ماااا علاااى ن
كراه، أن يكون فعاًل دولة أخرى الرتكاب فعل من شأنه، لوال اإل 

مشااااروع دوليااااًا ماااان جانااااب الدولااااة املكر هااااة. والشاااارط الااااذي  غاااري
 “غري مشروع دولياً   عالً الفعل، لوال اإلكراه، سيكون ف”مفاده أن  

املكر هااة، موجااود ابلصاايغة نفسااها يف ة الدوليااة عاان املنظماا  صااادراً 
. ويباادو أن هاذا الشاارط 59شااروع املاادة الفقارة الفرعيااة )أ( مان م

بني فعل الدولة اليت متارس اإلكراه  “مباشرة صلة”ي وجود يقتض
وفعل املنظمة الدولية املكر هة. وميكن توضيا ذلك بصاورة أفضال 

 .التعليقيف 

 60مشروع املادة  

لاانهج الااذي اختذتااه اللجنااة يف اعتماااد ول فتلفااة اأقاارت د -106
املتعلقاااة نساااؤولية دولاااة عضاااو عااان الساااعي إىل  60مشاااروع املاااادة 

مااااان هاااااذه الااااادول طلاااااب بعاااااا  االمتثاااااال، رغااااام أن عااااادداً  جتناااااب

__________ 
الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة الرابعااااة جنااااوب أفريقيااااا،  (171)

 .71الفقرة (، A/C.6/64/SR.15) 15اجللسة  ،والستون، اللجنة السادسة
 املرجع نفسه. (172)
 . 59ة د ، التعليقات على املا Add.1-2و   A/CN.4/636النمسا، الوثيقة   (173)
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)التوضاااااايحات أو التعااااااديالت
9

وماااااان جهااااااة أخاااااارى، أكاااااادت  .(174
 .(10175)“حاجااااة إىل هااااذا احلكاااام”تاااارى  أهنااااا ال املفوضاااية األوروبيااااة

 60  ( من التعليق على مشروع املاادة 7واقتحل دولتان تعديل الفقرة ) 
)لكاااااااي تتضااااااامن اشاااااااتاط نياااااااة حماااااااددة لاللتفااااااااف

11

واعتاااااااربت  .(176
أخرى أن املسؤولية ينبغي أن تكون مشروطة رساءة استعمال  دولة

تقلة للمنظمااااة حااااق أو إساااااءة اسااااتعمال الشخصااااية القانونيااااة املساااا 
)الدولية، أو سوء نية

12

اشتاط وجاود ”وذكرت دولة أخرى أن  .(177
االلتزامااات واشااتاط إثبااات هااذه النيااة  النيااة احملااد دة لاللتفاااف حااول

ولااائن كاااان  .(13178)“إثباااات املساااؤولية عمليااااً  صاااعبمااان ال عااال قاااد 
نص علااى تا  الايت، 60، فاإن صاايغة مشاروع املاادة هاذا الارأي ساديداً 

لتااااااازام مااااااان إىل تفاااااااادي االمتثاااااااال ال]...[ ]تساااااااعى[ ”ولاااااااة أن الد
صاااالحية لااادى لدولياااة عااان طرياااق االساااتفادة مااان وجاااود التزاما اااا ا

وجاااود  ين ضااامنياً تعااا ، “يتصااال نوضاااوع ذلاااك االلتااازام املنظماااة فيماااا
بصااااورة مناساااابة يف التعليااااق علااااى  يعاااارب  عنااااه حالياااااً  العنصاااار ذام 

 املادة.مشروع 

__________ 
 A/CN.4/636ملانياا )الوثيقاة أكن اإلشارة إىل املواقف اليت اختاذ ا مي (174)
الواثئاق الر ياة  ،فرنساا(؛ و 60من التعليقاات علاى املاادة  1، الفقرة Add.1-2و

 15اجللساااااة  ،للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة الرابعاااااة والساااااتون، اللجناااااة السادساااااة
 (A/C.6/64/SR.15 )  78-75الفقاارات    نفسااه،   ع ، املرجاا وساانغافورة   ؛ 65، الفقاارة 
التفاوير التادر ي، ينادرج يف إطاار ابعتبااره  60مشاروع املاادة  سنغافورةأقرت )

“، املرجع إىل تفادي االمتثال]...[ ]تسعى[ ” عبارةوطلبل التوسع يف شره 
، (A/C.6/64/SR.16) 16، املرجع نفسه، اجللسة وهنغاراي (؛76نفسه، الفقرة  

 .66 الفقرة ع نفسه،ج، املر يرلنداأو  ؛39الفقرة 
املفوضية األوروبية، مودعة لدى شعبة التدوين  تعليقات مقدمة من (175)

 نكتب الشؤون القانونية ومتاحة لالطالع عليها.
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة  ،انظااار بياااان فرنساااا (176)

 ؛65، الفقااااارة (A/C.6/64/SR.15) 15اجللسااااة  ،والسااااتون، اللجنااااة السادسااااة
ماااان  2الفقاااارة ، Add.1-2و A/CN.4/636)الوثيقااااة اخلفيااااة ألملانيااااا عليقااااات توال

عاان رأي  (. وأعرباال املفوضااية األوروبيااة أيضاااً 60التعليااق علااى مشااروع املااادة 
ينبغي اشتاط درجاة ماا مان القصاد األساساي أو العاام مان جاناب ”مفاده أنه 

السااااتون، رابعااااة و لالواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة ا) “الدولااااة العضااااو
(. وتتضاااامن 22(، الفقاااارة A/C.6/64/SR.17) 17 اجللسااااة ،لسادسااااةاللجنااااة ا
”ال يشااتط يف اجلملاة التالياة:  60( مان التعلياق علاى مشااروع املاادة 7الفقارة )

ذلاك تقياايم مساألة وجااود نياة حمااددة مان جانااب الدولاة العضااو لاللتفااف علااى 
 .أحد التزاما ا الدولية“

 A/CN.4/636ة الوثيقااااا ه بلجيكاااااا )ي اختذتااااا ذهاااااذا هاااااو املوقاااااف الااااا  (177)
(، رغااام أن هاااذه الدولاااة 60مااان التعليقاااات علاااى املاااادة  2، الفقااارة Add.1-2و

مشااروع املاادة ألنااه  تااوي علاى عناصاار ذاتيااة تارى أنااه لاايس ماان  انتقادت أيضاااً 
 (.1املناسب إدراجها )الفقرة 

لساااتون، االواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة و أيرلنااادا،  (178)
 .66(، الفقرة A/C.6/64/SR.16) 16اجللسة  ،اللجنة السادسة

ور الااادول أسااائلة فتلفاااة تتعلاااق باااد وأاثرت إحااادى الااادول -107
)تصاويل يف املنظماة الدولياة املعنياةابلنسبة لفرائق الاألعضاء 

14

179). 
وجيهاااااة  أعااااااله تبااااادو أيضااااااً  103واملالحظااااات الاااااواردة يف الفقااااارة 

علاى ذلاك، لان تتحمال دولاة  . وبنااءً 60يتعلاق نشاروع املاادة  فيما
يكون ذلاك  املسؤولية عن سلوكها كعضو داخل منظمة دولية حني

هاااااة أخااااارى، املنظماااااة. ومااااان جماااااع قواعاااااد تلاااااك  السااااالوك متوافقااااااً 
املاااواد  مشااااريعو  60املاااادة يكاااون هنااااك تاااداخل باااني مشاااروع  رناااا
نفااااس  ذي أشااااارت إليااااه ضاااامنياً ، علااااى النحااااو الاااا 59إىل  57 ماااان

)الدولاااااة
15

أعااااااله، فيماااااا خياااااص  51 ومثلماااااا اقااااات ه، يف الفقااااارة .(180
لتاااااداخل عااااان طرياااااق إضاااااافة ، ميكااااان تفاااااادي ا16مشاااااروع املاااااادة 

يف مساااااتهل  “59إىل  57املاااااواد مااااان كاااااام  ح رهنااااااً ”الكلماااااات 
 .60مشروع املادة 

( ماااان التعليااااق علااااى مشااااروع 4( و)3وتتناااااول الفقااااراتن ) -108
قااااااااارارين صاااااااااادرين عااااااااان احملكماااااااااة األوروبياااااااااة حلقاااااااااوق  60 ادةاملااااااااا 

بشااااأن التزامااااات الاااادول األطااااراف يف االتفاقيااااة األوروبيااااة  اإلنسااااان
ام إىل ق اإلنساااااااان عنااااااادما تنقااااااال تلااااااك الااااااادول بعاااااااا املهااااااا حلقااااااو 
أن انضاااامل إىل عضااااويتها. وقااااد اقتحاااال إحاااادى الاااادول  منظمااااة

صاادرة عان الو  يف بعا القرارات األحدع عهداً  تنظر اللجنة أيضاً 
)نفس احملكماة

16

وميكان أن ي شاار يف التعلياق إىل القارار الصاادر  .(181
ياااااااااا ضاااااااااد إيفال غاساااااااااباريينيف قضاااااااااية  2009أاير/ماااااااااايو  12يف 

هاااتني  بشاأن عريضااة مقدمااة ضااد . فقااد صاادر هااذا القااراروبلجيكاا
مالءمااة إجااراءات التسااوية املتعلقااة بنزاعااات الاادولتني باادعوى عاادم 

 ااااال األطلسااااي. وقالاااال احملكمااااة إن العماااال مااااع منظمااااة حلااااف 
مان صاالحيا ا السايادية إىل منظماة هاي  الدول، عندما تنقل جازءاً 

ابلتأكاااد مااان أن احلقاااوق الااايت تضااامنها  أعضااااء فيهاااا، تكاااون ملزماااة
اليت تكفلها للحماية    معادلة“يفاية  ”ظمة  اقية تلقى داخل املناالتف

كمااااة أن آليااااة االتفاقيااااة. وعلااااى غاااارار قاااارارات سااااابقة، وجاااادت احمل
ة إىل أن االلتاااازام املااااذكور مل ي نتهااااك، ويعااااود ذلااااك يف هااااذه القضااااي
مل تكااان  اإلجاااراءات املفبقاااة ضااامن منظماااة حلاااف  اااال األطلساااي

 .(17182)“نقص واضا”مشوبة  ي 

__________ 
 . 60، التعليقات على املادة Add.1-2و   A/CN.4/636النمسا، الوثيقة   (179)
 املرجع نفسه. (180)
الايت أعربال و (، 3، الفقرة املرجع نفسهالتعليقات اخلفية لبلجيكا ) (181)

ن. اعااااااان شااااااايء مااااااان االنتقااااااااد لقااااااارارات احملكماااااااة األوروبياااااااة حلقاااااااوق اإلنسااااااا 
تااااادوين  60ة، لااااايس املقصاااااود ماااان مشاااااروع املاااااادة أشاااااارت هاااااذه الدولاااا  وكمااااا

 االجتهادات القضائية لتلك احملكمة.
(182) ECHR, application No. 10750/03, decision of 12 May 2009 ،

 غري منشورة.
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 61  ع املادةرو مش
نساااااؤولية الدولاااااة العضااااااو يف  61يتعلاااااق مشاااااروع املااااااادة  -109

 كباااه تلاااك املنظماااة.مشاااروع دوليااااً ترت منظماااة دولياااة عااان فعااال غاااري
)أ( يف قباول الدولاة العضاو للمساؤولية. وقاد 1وتنظر الفقرة الفرعياة 

د  يستتبع ابلضرورة قبوالً  جرى فهم هذا األمر عن صواب على أنه
)ؤولية الدولاةالفرف احملاتج نسا إبداهله إزاء 

1

واقتحال املفوضاية  .(183
يف أن ياتم )أ( شارط يتمثال 1األوروبية أن يضاف يف الفقرة الفرعية 

. غااري أنااه عناادما تقباال الدولااة (2184)“لقواعااد املنظمااة وفقاااً ”القبااول 
بول هو القانون الداخلي املسؤولية، فإن ما يهم يف إثبات صحة الق

 قواعد املنظمة. لتلك الدولة وليس
)ب( الاااايت  1وانتقاااادت املفوضااااية األوروبيااااة الفقاااارة الفرعيااااة   -110

جعلاال الفاارف املضاارور  ” ة إذا  تعتارب أن الدولااة العضااو تكااون مساؤول 
، علااى أساااس أن املمارسااة ال تؤياادها علااى  “ يعتمااد علااى مسااؤوليتها 

) حنو كاف 
3

ا اإلشاارات  لادول عان صالة بعا وتساءلل إحادى ا   . ( 185
املسااااااؤولية  ” يت تناولاااااال  عليااااااق ابألحكااااااام القضااااااائية الاااااا الااااااواردة يف الت 

رات  . غااري أن هااذه اإلشااا ( 4186) “ التبعاة يف إطااار نظااام قااانون حملاي  أو 
املالحظاات    قامال فيهاا حمااكم وطنياة إماا رباداء بعاا   نقاطع تتعلق 

القااانون    ء مسااؤولة نوجااب علااى مسااألة مااا إذا كاناال الاادول األعضااا 
لايت يبادو أهناا  هات النظر العاماة ا ابإلعراب عن بعا وج وإما  الدويل 

) من منظور القانون الدويل   تنفبق أيضاً 
5

187 ) . 
__________ 
مااان التعليقاااات  2، الفقااارة Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقاااة أملانيااا،  (183)

 .61على املادة 
 . 61من التعليقات على املادة    1الفقرة ،  Add.1و   A/CN.4/637لوثيقة  ا  (184)
 .2، الفقرة املرجع نفسه (185)
 من التعليقات العامة.   6، الفقرة  Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة  النمسا،   (186)
 .61التعليق على مشروع املادة ( من 9( و)7( و)4الفقرات ) (187)

ذف اإلشاارة حبا اقاتاه  علاى عاالوةدولة أخرى، واقتحل  -111
( من التعليق على مشروع 10إىل حجم العضوية الواردة يف الفقرة )

)ب( نعااال لالعتمااااد 1رة الفرعياااة ضااااف إىل الفقااا ي ، أن61املاااادة 
. واألسااااس املنفقاااي هلاااذه الفقااارة (6188)“مشاااروع”ماااة مااان قبيااال كل
 يفايااة األطااراف الثالثااة عناادما تاادفعها بعااا الاادول إىل الفرعيااة هااو

ن هاااذه التعاماال ماااع منظماااة دولياااة هاااي أعضااااء فيهاااا علاااى أسااااس أ
قول إن الدول ذا ا ستكفل التزام تلك املنظمة ابلتزاما ا. وميكن ال

شاروع علاى هاذه الضامانة حناو معلى  تعتمداألطراف الثالثة حينئذ 
تضاايف  لاان “ى حنااو مشااروععلاا ”الضاامنية، ولكاان يباادو أن عبااارة 

 الكثري إىل النص.
 2ل يف الفاااره الاااوارد يف الفقااارة إحااادى الااادو  وشاااككل -112

الااذي يفااتض أن الاادول األعضاااء ال تقااع  61ماان مشااروع املااادة 
 .(7189)“معتاااااد غااااري” تبعيااااة، واعتربتاااه طرحاااااً عليهاااا إال مسااااؤولية 

لااايت وابلنظااار إىل أناااه يف هاااذه احلالاااة تكاااون املنظماااة الدولياااة هاااي ا
ن املاااارجا أن ، فإنااااه يباااادو ماااا ارتكباااال الفعاااال غااااري املشااااروع دولياااااً 

تنااااوي إلاااازام نفسااااها  اااارب الضاااارر إال عناااادما  لاااادول األعضاااااء الا
 تفي املنظمة ابلتزاما ا. ال

 توصية 
خالاااه ، يتعلاااق التعاااديل الوحياااد املقاااته إدالفصااال يف هاااذا -113

 ت الااااواردة يف مسااااتهل مشااااروععلااااى نااااص مشاااااريع املااااواد ابلكلمااااا
 .هأعال 107، على النحو املقته يف الفقرة 60 املادة

__________ 
يقاااات ن التعلمااا  3الفقااارة ، Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقاااة أملانيااا،  (188)

 .61على املادة 
 .61املرجع نفسه، التعليقات على املادة النمسا،  (189)

 الفصل السادس

 أحكام عامة -الباب السادس
 63مشروع املادة  

جرى النظر أعاله يف بعا جوانب الادور الاذي تقاوم باه  -114
. 3ما يف الفقااارة مشااااريع املاااواد، وال سااايقاعااادة التخصااايص ضااامن 

ددت املنظمااااات الدوليااااة يف تعليقا ااااا علااااى أميااااة مشااااروع وقااااد شاااا 
ل الدوليااة والبنااك الاادويل . فوصاافته كاال ماان منظمااة العماا 63 املااادة
)يف مشااريع املاوادأساسي ه حكم  ن

1

. واقتحال منظماة العمال (190
__________ 
ماان  ، علااى التااوايل،2و 1، الفقااراتن Add.1و A/CN.4/637الوثيقااة  (190)

 .63تعليقا ما على املادة 

لواسع، أي ليس انعناه  63املادة ي فهم نفاق مشروع ”الدولية أن  
 دوليااة، باال أيضاااً النظمااة امللية فه ذا صاالة بتحديااد مسااؤو فقااط بوصاا 

ااااب   أي قاعاااادة ماااان القواعااااد العامااااة ن للقااااانو  بوصاااافه يااااؤدي إىل ج 
يل املتعلقااااااااااة ابملسااااااااااؤولية إذا وجاااااااااادت إىل جانااااااااااب قاعاااااااااادة الاااااااااادو 

الااااااانص اخلااااااااه يقااااااادم علاااااااى الااااااانص ’ نبااااااادأ التخصااااااايص، عماااااااالً 
)‘“العام

2

روع أن مشا  ر ت إحادى الادول. ومن جهاة أخارى، ا(191
)مفااااارط يف االتسااااااع 63ملاااااادة ا

3

وحاااااذرت دولاااااة أخااااارى مااااان  ؛(192
__________ 
 .من تعليق منظمة العمل الدولية 2املرجع نفسه، الفقرة  (191)
 . 63ادة  على امل  ، التعليقات Add.1-2و   A/CN.4/636الوثيقة  بلجيكا،   (192)



والستني  الثالثة الدورة واثئق   124 

 

 

هااااك التااازام إمكانياااة احتجااااج منظماااة بقواعااادها الداخلياااة لتربيااار انت
)دويل

4

ينبغاااي النظاااار إىل  ال” أناااه ؛ غاااري أن دولاااة أخااارى ار ت(193
 الدولياااةمنظماااة الاااداخلي للقاعااادة التخصااايص نعااازل عااان القاااانون 

 ت إحاااااادى الاااااادول أن الصااااااورة، ار . والسااااااتكمال(5194)“املعنيااااااة
 .(6195)“م رض” 63مشروع املادة 

يت تعلااو وماان املاارجا أن تكااون معظاام القواعااد اخلاصااة الاا  -115
ظماة. وعلاى حناو ماا يانص على القواعد العامة مدرجة يف قواعاد املن

القااات الع ىلاا ع”، سااتنفبق قواعااد املنظمااة 63عليااه مشااروع املااادة 
، قاد تانظم حاق دولاة يف أن . فماثالً “ابني املنظمة الدولية وأعضائه

)حتتج نسؤولية منظمة دولية هي عضو فيها
7

. وقد تكون هناك (196
فبااااق علاااى جمموعااااة مااان املنظمااااات الدوليااااة خاصاااة تنقواعااااد  أيضااااً 

مااع غااري األعضاااء.  علااى منظمااة دوليااة معينااة يف عالقا ااا أيضاااً  أو
( من التعليق 5( إىل )2ثلة املمكنة يف الفقرات )ن األمويرد مثال م

 .63على مشروع املادة 
ويتعلااااق هااااذا املثااااال رسااااناد ساااالوك الاااادول األعضاااااء إىل  -116

للصاااااااااااكوك امللزماااااااااااة لالحتااااااااااااد  ناااااااااااد تنفياااااااااااذهااالحتااااااااااااد األورويب ع
)األورويب

8

قااااارارات  ( إىل قااااارارين مااااان5. وقاااااد أشاااااارت الفقااااارة )(197
نسااان. وميكاان أن تضاااف إىل التعليااق قااوق اإلاحملكمااة األوروبيااة حل

يف قضااااية  2009كااااانون الثان/يناااااير   20 املااااؤرخ القاااارار إشااااارة إىل
)كوكيلفيسااااريي ضااااد هولناااادا

9

ذي تعلاااااق . ففااااي هااااذا القاااارار الاااا (198
وخباصاااة حمكماااة  -ابلضاااماانت املمنوحاااة مااان اجلماعاااة األوروبياااة ”

 تصااليفيمااا  “يف االضاافالع نهامهااا القضااائية -العاادل األوروبيااة 
وق دا، كررت احملكمة األوروبية حلقا رحالة أولية من حمكمة يف هولن

اإلنساااان موقفهاااا الاااذي يفياااد  ن سااالوك جهااااز اتباااع لدولاااة عضاااو 
 ال إىل تلك الدولة. فقالل احملكمة:ينسب يف مجيع األحو 

 فعاااالكاااال ماااان االتفاقيااااة عاااان  1إن الفاااارف املتعاقااااد مسااااؤول نوجااااب املااااادة 
 الفعاااالن مااان جاناااب أجهزتاااه بصااارف النظااار عماااا إذا كاااا لعااا فامتنااااع عااان  أو

__________ 
الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة الرابعااااة والسااااتون، غاااااان،  (193)

 .14، الفقرة (A/C.6/64/SR.17) 17اجللسة  ،اللجنة السادسة
 . 41، الفقرة  ( A/C.6/64/SR.15)  15املرجع نفسه، اجللسة  بيالروس،  (194)
 .67رة ، الفقاملرجع نفسهفرنسا،  (195)
، (A/C.6/64/SR.16، )16لساة جلاملرجع نفسه، ااململكة املتحدة،  (196)

 .26الفقرة 
عاان رأي مفاااده أن الساالوك    جماادداً يف اآلونااة األخاارية يساات  ا أعاارب هوفم  (197)

 Hoffmeister, “Litigating against theإىل االحتااااد األورويب،  ابلتاااايل  ينساااب  

European Union and its member States: who responds under the ILC’s draft 

articles on international responsibility of international organizations?” . 
(198) Cooperatieve producentenor-ganisatie van de Nederlandse 

Kokkelvisserij U.A. v. The Netherlands, Application No. 13645/05, 

Reports of Judgments and Decisions, 2009-I. 

املعاااااين نتيجااااااة للقااااااانون احمللاااااي أو لضاااااارورة االمتثااااااال  الفعاااااالاالمتنااااااع عاااااان  أو
 . (10199)ةالدوليلاللتزامات القانونية 

وكماااا لاااوحو يف الفقااارتني الساااابقتني، يقااار مشاااروع املاااادة  -117
بااني منظمااة  يم العالقاااترمكانيااة أن تقااوم قواعااد خاصااة بتنظاا  63

قتحااال إحااادى الااادول املضاااي إىل دولياااة معيناااة وغاااري األعضااااء. وا
تؤخاااااذ يف احلسااااابان يف أن بعاااااد مااااان ذلاااااك وإدراج حكااااام يشاااااتط أ

)اخلاصاااة ملنظماااة معي ناااة السااامات   تفبياااق مشااااريع املاااواد
11

. ومااان (200
اللجنااة قااد أحجماال عاان ”جهااة أخاارى، أياادت دولااة أخاارى كااون 

منظماااات الدولياااة ت اخلاصااة للتعلاااق ابلسااامايجديااد  حكااامإضااافة 
أن  كاان مان شاأنهكهاذا    ألن حكماً  ، نظراً من تنوعوما تتصف هبا 

الفرصااااااااة للخفاااااااار مشاااااااااريع املااااااااواد يف جمموعهااااااااا راتحااااااااة يعاااااااار ض 
)هبا“ لتجنب االلتزام للمنظمات

12

201). 
 65مشروع املادة  

أي مساألة  ” بشاأن    وقائيااً   شارطاً  65يشكل مشاروع املاادة  -118
 علااااى أي  وجااااب القااااانون الاااادويل ية الفرديااااة املتتبااااة ن تتصاااال ابملسااااؤول 

. وقااد  “ دولياة أو دولااة ماان الاادول يتصاارف نيابااًة عاان منظمااة    شاخص 
أن    65املاااااادة  يف مشاااااروع    [ ا يوض ااااا أن ”] اقتحااااال إحااااادى الااااادول  

كاااااااااًل مااااااان املسااااااااائل املدنيااااااااة واملسااااااااائل  املساااااااؤولية الفرديااااااااة تشاااااااامل  
تعلقاااة نساااؤولية  امل   58  املاااادة مشاااروع  تعلياااق علاااى  ال و .  ( 13202) “ اجلنائياااة 

، يقتصاار علااى  65ملشااروع املااادة    مااوازايً   حكماااً الاادول، الاايت تشااكل  
) اإلشاااارة إىل املسااااؤولية اجلنائيااااة 

14

ئيااااة  كاناااال املسااااؤولية اجلنا   ولااائن .  ( 203
أن ينشااااأ ابلنساااابة لألفااااراد يف إطااااار القااااانون    وحاااادها هااااي مااااا  تماااال 

مسااؤولية مدنيااة    علااى املسااؤولية اجلنائيااة   الاادويل، فإنااه قااد تتتااب أيضاااً 
 . التعليق هذه النقفة يف  ائم. وميكن إضافة  ااي جرمية من اجلر جتاه ضح 

 66مشروع املادة  
تسااااااءلل أرباااااع دول عااااان احلاجاااااة إىل حكااااام مااااان قبيااااال  -119
)66روع املاااااادة مشاااا 

15

عااااارب عااااان هااااذا الااااارأي ألساااااباب أ   . وقااااد(204
__________ 
(199) Ibid., para. 153. 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الرابعاااة دة، ة املتحااا كااا اململ (200)

 .28، الفقرة (A/C.6/64/SR.16) 16اجللسة  ،والستون، اللجنة السادسة
 .40، الفقرة املرجع نفسههنغاراي،  (201)
 .51، الفقرة املرجع نفسهمجهورية إيران اإلسالمية،  (202)
 .185-184ه ، (اجلزء الثان)، اجمللد الثان 2001حولية  (203)
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة  ،ياااانت غاااانانظاار ب (204)

 ؛12، الفقااااارة (A/C.6/64/SR.17) 17اجللسااااة  ،والسااااتون، اللجنااااة السادسااااة
، (A/C.6/64/SR.16) 16، املرجاااع نفساااه، اجللساااة ومجهورياااة إياااران اإلساااالمية

ياااة ات اخلفقااا التعليكااذلك و  ؛47، الفقااارة ، املرجااع نفساااهوالربتغاااال ؛51 الفقاارة
، وسويسرا؛ 66التعليق على املادة ، Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقة   ،للربتغال

 .املرجع نفسه
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) ضاروري   ، ار ت إحدى الدول أن هذا احلكم غري فتلفة. فمثالً 
1

205 )  ،
  ظمات الدولياة ملزماة عمومااً بينما شككل دولة أخرى يف فكرة أن املن 

) نيثاق األمم املتحدة 
2

عن آراء تؤياد اساتبقاء مشاروع    . وأعرب أيضاً ( 206
رة احملاددة إىل امليثااق يف  اإلشاا ” اعتاربت إحادى الادول أن  . و 66املادة  

الجتااااااااااااه  اب األخااااااااااارى خفاااااااااااوة  تشاااااااااااكل هاااااااااااي    66مشاااااااااااروع املاااااااااااادة  
أن يشاااامل  . واقتحااال األماناااة العامااااة لألمااام املتحااادة  ( 3207) “ الصاااحيا 

مشاااريع  احلكاام املاوازي الااوارد يف    التعليااق علاى ، علاى غاارار  التعلياق أيضاااً 
) املاواد املتعلقاة نساؤولية الادول 

4

ب يف مجيااع   ا ” ، إشاارة مفادهاا أناه  ( 208
 . ( 5209) “ األحوال تفسري املواد تفسرياً يتفابق مع امليثاق 

، قااااد وقائياااااً  يشااااكل شاااارطاً  66املااااادة ونااااا أن مشااااروع  -120
ن الضاااروري للجنااة أن تساااهب يف تنااااول آاثر امليثااااق ن مااا يكااو  ال

 علاى مساؤولية املنظماات الدولياة. وال ضارورة لنعاراب عان الارأي
”املمارساااة مااان التعلياااق، والاااذي مفااااده أن ( 2الاااوارد يف الفقااارة )

ملنظمات تشري إىل وجود أثر غالب أيضًا ]للميثاق[ فيما يتعلق اب
)ى الااادولإحااادأي . فقاااد انتقااادت هاااذا الااار الدولياااة“

6

 حيااا ، (210
 
__________ 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، ، يبااادو أن هاااذا هاااو موقاااف غااااان (205)

، (A/C.6/64/SR.17) 17 اجللساااة ،الااادورة الرابعاااة والساااتون، اللجناااة السادساااة
 .12الفقرة 

 .Add.1-2و A/CN.4/636ثيقة و ، الانظر تعليقات سويسرا (206)
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، الربازياال،  (207)

 .5، الفقرة (A/C.6/64/SR.17) 17 اجللسة ،اللجنة السادسة
، اجمللااااد 2001حوليااااة ، 59( ماااان التعليااااق علااااى املااااادة 2الفقاااارة ) (208)

 .185ه ، (اجلزء الثان)الثان 
 . 66من التعليقات على املادة    4قرة ، الف Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (209)
 .Add.1-2و A/CN.4/636الوثيقة سويسرا،  (210)

أشارت إىل احلكام الصاادر عان حمكماة العادل األوروبياة يف قضاية 
)القاضي

7

منظاور القاانون الادويل حلكم ال يتبا، . غري أن هذا ا(211
 إنشااء عند النظر يف العالقات بني ميثاق األمم املتحدة ومعاهدة

 .اجلماعة األوروبية
 66وع املاادة مشار لاى ( من التعليق ع3وتشري الفقرة ) -121

”ال يقصاااد ابملاااادة احلالياااة أن تاااؤثر يف انفبااااق املبااااد  إىل أناااه 
واد الساااااابقة علاااااى املساااااؤولية والقواعاااااد املنصاااااوه عليهاااااا يف املااااا 

. وار ت األماناة العاماة أن هاذه الفقارة “الدولية لألمم املتحادة
ألمااام إذا كاااان املقصاااود اساااتبعاد ا”ال يتضاااا ]منهاااا[ ]...[ ماااا 

. وال شك يف (8212)“66فاق تفبيق مشروع املادة ن نة ماملتحد
 . وكما الحظالالتعليقأن هذا ليس هو مع، الفقرة الواردة يف 

]األماام املتحاادة[ االحتجاااج نيثاقهااا  تسااتفيع”امااة، األمانااة الع
نوجاااااب  داماااااا  سااااادان التزامااااااً  ماااااا -وبقااااارارات جملاااااس األمااااان 

ت أخرى باره يف حاالكان ميكن اعت لتربير ما -الدويل لقانون  ا
 .التعليق . وميكن تفسري هذا األمر يف(9213)“عدم امتثال

 توصية 
أي اقااتاه إلدخااال تعااديل علااى  الفصاالم يف هااذا ال يقااد   -122

 ع املواد.ينص مشار 

__________ 
(211) Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah 

Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the 

European Union and Commission of the European Communities, 

European Court of Justice Reports, 2008. 
 . 66من التعليقات على املادة    2، الفقرة Add.1و   A/CN.4/637الوثيقة   (212)
 .3املرجع نفسه، الفقرة  (213)
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 الوثيقة   هذهلصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف ا

 املصدر  

 ( )رومااا،قاوق اإلنسااان حل االتفاقياة األوروبيااةايت األساسااية )وق اإلنسااان واحلار اتفاقياة يفايااة حقا 
 (1950تشرين الثان/نوفمرب  4

United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, 

p. 221. 

 .Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171 (1966كانون األول/ ديسمرب   16)نيويورك، العهد الدويل اخلاه ابحلقوق املدنية والسياسية 

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331 (1969أاير/مايو  23فيينا، )لقانون املعاهدات  ييناف تفاقيةا

نسااااان: ”ميثاااااق سااااان خوساااايه، كوسااااتاريكا“ )سااااان خوساااايه، ريكيااااة حلقااااوق اإلاالتفاقيااااة األم
 (1969الثان/نوفمرب  تشرين 22

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

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3 (1982كانون األول/ديسمرب   10اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار )مونتيغو ابي، 

 املهيناةه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو ة التعذيب وغري اتفاقية مناهض
 (1984كانون األول/ديسمرب   10)نيويورك، 

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

نظماااات الدولياااة فيماااا باااني املالدولياااة أو  تباااني الااادول واملنظماااا ملعاهاااداتافييناااا لقاااانون  تفاقياااةا
 (1986مارس /آذار 21فيينا، )

A/CONF.129/15. 

تشااااااارين  7)ساااااااالزبورغ،  (اتفاقياااااااة جباااااااال األلاااااااباالتفاقياااااااة املتعلقاااااااة حبماياااااااة جباااااااال األلاااااااب )
 (1991 الثان/نوفمرب

United Nations, Treaty Series, vol. 1917,  
No. 32724, p. 135. 
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 مقدمة
 اا احلادياة والساتني ون الادويل، يف دور اعتمدت جلنة القان -1
، يف قاااااراءة أوىل، مشاااااريع املاااااواد املتعلقاااااة 2009يف عاااااام  قااااودةاملع

 16 للماااواد قاااررت اللجناااة، وفقااااً . و (1)نساااؤولية املنظماااات الدولياااة
من نظامها األساسي، أن تفلب إىل األمني العام أن  يل   21 إىل

إلباداء تعليقا اا  (2)ولياةمات واملنظمات الدمشاريع املواد إىل احلكو 
تقدمي هذه التعليقات واملالحظات   ا، طالبة أيضاً ومالحظا ا بشأهن

 . ( 3) 2011كاانون الثان/ينااير    1إىل األمني العاام يف موعاد ال يتجااوز  
 64/114مااااااان قرارهاااااااا  5يف الفقااااااارة  عياااااااة العاماااااااة،ووجهااااااال اجلم

__________ 
 ، 2009  حولياااة يااارد ناااص مشااااريع املاااواد املعتمااادة يف القاااراءة األوىل يف   ( 1) 

تعليقاااات واد وال. وياارد نااص مشاااريع املاا 50اجمللااد الثااان )اجلاازء الثااان(، الفقاارة 
أمااا نااص مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية  .51عليهااا يف املرجااع نفسااه، الفقاارة 

الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً )يشار إليها فيما يلي با ”مشااريع املاواد 
، اجمللااد 2001 حوليااةقااات عليهااا، فااريد يف املتعلقااة نسااؤولية الاادول“( والتعلي

 .77 الفقرة ،الثان )اجلزء الثان(
الاااواردة مااان املنظمااااات الدولياااة يف الوثيقااااة  واملالحظااااات  التعليقاااات    تااارد  ( 2) 

A/CN.4/637   وAdd.1 وهي ضمن هذا اجمللد ، . 
 . 48، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2009  حولية  ( 3) 

  ، أنظاااااااار احلكوماااااااات إىل 2009كاااااااانون األول/ديسااااااامرب    16 املاااااااؤرخ 
للحصاااااول علاااااى تعليقا اااااا  جلناااااة القاااااانون الااااادويل    األمياااااة الااااايت توليهاااااا 

ني العاااام ماااذكرة مؤرخاااة  ومالحظا اااا بشاااأن مشااااريع املاااواد. وعمااام األمااا 
 إىل احلكومات.  ريع املواد  يل هبا مشا     2010كانون الثان/يناير    22

، وردت ردود خفيااة ماان 2011 آب/أغساافس 8وحااىت  -2
كااانون   28الربتغااال )و (، 2010يساامرب كااانون األول/د  23أملانيااا )
 22وبلجيكااااا ) (2010 كااااانون األول/ديساااامرب  20ناااااير والثان/ي
نيساااااااان/أبريل  1(، واجلمهورياااااااة التشااااااايكية )2011فرباير /شاااااااباط
والسلفادور (، 2011رباير شباط/ف 23) هورية كوراي(، ومج2011

شاااااباط/فرباير  24وسويسااااارا )(، 2010تشااااارين الثاااااان/نوفمرب  3)
ن تشاااااااااري 5وكاااااااااواب )(، 2011أاير/ماااااااااايو  9، وشااااااااايلي )(2011

(، 2011آذار/ماااااااااارس  2واملكسااااااااايك )(، 2010رب الثاااااااااان/نوفم
 15، وهولناااااااادا )(2010كااااااااانون األول/ديساااااااامرب   14النمسااااااااا )و 

رجل التعليقاات واملالحظاات الاواردة د أد. وق(2011س آذار/مار 
ابلتعليقاااات  ، بااادءاً ، ونظمااال مواضااايعياً أدانهمااان تلاااك احلكوماااات 

 .تعليقات على مشاريع مواد حمددةالعامة مث ال

 احلكوماتالتعليقات واملالحظات الواردة من  
 عامة ال تعليقات ال -ألف

 أملانيا  

ا املعتمدة يف القراءة ترى أملانيا أن مشاريع املواد احلالية بصيغته 
حااد كبااري. فاملشااروع احلااايل الااذي يعكااس الاانهج  إىلاألوىل مرضااية 
ضاااوع لجناااة يف جماااال مساااؤولية الااادول ذي الصااالة ابملو الااايت اتبعتاااه ال
شااااااىت األحكااااااام القانونيااااااة اهلامااااااة املتعلقااااااة نسااااااؤولية   اااااارر خفياااااااً 

ظماات خلصوصايات املن املنظمات الدولية. وتقر أملانياا  ناه، اعتبااراً 
 ذيللنهج ال اتباع هنج مواز متاماً  ملقارنة مع الدول، يتعذرالدولية اب

. ونتيجاة لاذلك، هلاا موضاوع مساؤولية الادولاتبعته اللجنة عناد تناو 
، يف حني تفلب األمر إعادة وضع بعا األحكام اجلديدة كلياً   لزم

كبااااري لكااااي يتااااأتى تفبيقهااااا علااااى   صااااياغة بعضااااها اآلخاااار إىل حااااد
بفعاال أن القااانون الااذي  ليااة. وياازداد املوضااوع تعقيااداً املنظمااات الدو 

دياااد ماان حت بكثااري كاام مسااؤولية املنظماااات الدوليااة يباادو أصاااعب 
ألن املنظمااات الدوليااة  لااك. وذمسااؤولية الاادول ذلااك الااذي  كاام

ال ساااااايما بساااااابب اختصاصااااااا ا  عموميااااااة“،”تااااااوفر ممارسااااااة أقاااااال 
مان التعقياد علاى وقد أ ضفي قدر إضاايف احملدودة واملختلفة للغاية. 

بعااد اختاااذ قاارار يقضااي  اللجنااةالااذي وضااعته املااواد  مشااروعموضااوع 
 . فيما يتصل بفعل منظمة دولية أيضاً   دولةلامسؤولية  بتناول مسألة  

 الربتغال

ال شااك أن مباااد  مسااؤولية الاادول تسااري بصاافة عامااة  -1
علاااااااى مساااااااؤولية املنظماااااااات الدولياااااااة فيماااااااا يتعلاااااااق ابالساااااااتظهار 

متعاااان يف حماكاااااة  ع ذلااااك ال تاااازال مشاااااريع املااااوادابملسااااؤولية. وماااا 
يااا  بعمااال مشااااريع املاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الااادول، بفريقاااة قاااد تز 

أال وهاااو: تنااااول  ،رئيساااياللجناااة عماااا ينبغاااي أن يكاااون هااادفها ال
املشاااكل احملاااددة الااايت تثريهاااا مساااألة مساااؤولية املنظماااات الدولياااة. 

ل غاري متساقة. ولاذلك وقد تفضي املمارسة اجلارية إىل إ اد حلو 
أن هاااذا الضااارب مااان الااانهج غاااري ضاااروري ومتكااارر تغاااال الرب رى تااا 
 . م بنتائج عكسيةو بل

 كثاااااار تركيااااااازاً وال تاااااازال الربتغااااااال تااااااادعو إىل اتباااااااع هناااااااج أ -2
املشاااكل احملااددة الاايت تثريهااا مسااؤولية املنظمااات الدوليااة فيمااا  علااى

روق القائماة يتصل نسؤولية الدول. وينبغي أن يعكاس التحليال الفا 
اختصاصاااااااات أن يعكاااااااس أن ظماااااااات الدولياااااااة و باااااااني الااااااادول واملن

بينهاا وباني أعضاائها،  العالقاةوكاذلك  ،املنظمات الدولية وسلفا ا
ملاا علياه األمار  مان منظماة إىل منظماة، خالفااً  كبارياً   اختالفااً ختتلاف 

 ابلنسبة للدول.
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 اجلمهورية التشيكية

مشاااريع املااواد مسااألة ماان املشاااكل القانونيااة الاايت تفرحهااا  -1
فاصااااال باااااني مساااااؤولية املنظماااااة الدولياااااة ومساااااؤولية الدولاااااة اخلاااااط ال

خرى، إىل أي حد ميكن للمنظمات الدولية أن )العضو(. وبعبارة أ
تحمل املساؤولية عان أفعاال الادول، والعكاس ابلعكاس؟ ذلاك هاو ت

مااااات السااااؤال الااااذي حتاااااول مشاااااريع املااااواد املتعلقااااة نسااااؤولية املنظ
 عليه. ن جتيبالدولية أ

جااادال يف وجاااوب أن تتمتاااع املنظماااة الدولياااة بشخصاااية    وال  -2
دوهلاااا األعضااااء. وإال، فلااان يكاااون    قانونياااة دولياااة متميااازة عااان شخصاااية 

مل املسؤولية. بيد أن طاابع الشخصاية القانونياة للمنظماات  نقدورها حت 
ري  الدولياااة مساااألة فتلفاااة متامااااً. ويف هاااذا الساااياق، مااان املناساااب التاااذك 

  مشاااااروعية اسااااتخدام دولاااااة ماااااا ياااااة بشااااأن  ماااااة العاااادل الدول وى حمك بفتاااا 
 كمة أن ، حي  الحظل احمل نزاع مسلا لألسلحة النووية يف  

 انون الاادويل الااذين لاايس هلاام، خبااالفاملنظمااات الدوليااة هااي ماان أشااخاه القاا 
 . (1)مبدأ التخصص الدول، اختصاه عام. فاملنظمات الدولية ختضع ل

__________ 
 (1 ) I.C.J. Reports 1996, p. 78, para. 25 . 

 مجهورية كوراي

تؤياااد مجهورياااة كاااوراي رغباااة اللجناااة يف وضاااع إطاااار شاااامل  -1
واد املتعلقااة نسااؤولية نون املسااؤولية الدوليااة. فاعتماااد مشاااريع املاا لقااا

 اجملال. املنظمات الدولية سيعزز االستقرار القانون يف هذا
ت الدولياة، يلازم واعتباراً لالختالفات بني الادول واملنظماا -2

وضع جمموعة منفصلة من مشاريع املواد بداًل من التفبيق العشوائي 
سااااؤولية الااادول. ويتعاااني أن يعكااااس هاااذا الصااااك للماااواد املتعلقاااة ن

 ائص املنظمات الدولية.خص
بيااااد أنااااه ماااان الصااااعب فهاااام بعااااا مشاااااريع املااااواد، بساااابب   -3

درجال اللجناة  استنادها إىل ممارسة املنظماات الدولياة الشاحيحة. ولاو أ 
لتعليقااات مزيااداً ماان املعلومااات عاان املمارسااة لصااارت أيساار فهماااً.  يف ا 

ابحلااااق يف الاااادفاع عاااان الاااانفس    20تعلااااق املااااادة  فعلااااى ساااابيل املثااااال، ت 
وصاااافه ارفاااااً ماااان الظااااروف النافيااااة لعاااادم مشااااروعية الفعاااال املرتكااااب.  ب 

م  من املواد املتعلقة نسؤولية الدول، تنتفي صفة عاد   21  ونوجب املادة 
اااذت كتااادبري مشاااروع للااادفاع عااان  املشاااروعية عااان أ  فعاااال الااادول ماااىت اخت 

غاااري أن الااادفاع عااان الااانفس يف    الااانفس نوجاااب ميثااااق األمااام املتحااادة. 
الدولياة يشاار إلياه، بعباارات جماردة، ابعتبااره دفاعااً عان  حالاة املنظماات  

 النفس نوجب القانون الدويل، مما يفسا اجملال حلدوع جتاوزات. 

 سويسرا 

مساااؤولية املنظماااة الدولياااة عااان فعااال غاااري ”ت خدمل عباااارة سااا ا 
غاري أن عناوان  .نص مشاريع املواديف مرات عديدة “ مشروع دولياً 

ن وعنااوان الباااب اخلااامس يشااريان إىل الفصاال الرابااع ماان الباااب الثااا
. ويف هاااذا فعاااللالدولاااة فيماااا يتصااال اباملنظماااة الدولياااة أو مساااؤولية 

 صياغة موحدة يف النص  كمله.  الصدد، تفضل سويسرا استخدام
 شيلي

املنظمااات الدوليااة عنصاار رئيسااي يف نظااام القااانون الاادويل  -1
لادوليني وهلاا إذ إهناا تساهم بنشااط يف صاون السالم واألمان ا احلايل،

باد   ثري إ ايب يف شىت املياادين الايت تعمال فيهاا. وهلاذا السابب، ال
الدولية بفريقة   اوال مناه من وجود جمموعة قواعد حتكم مسؤوليته

 ومتسقة. مناسبة

وماااان املناسااااب اسااااتناد نااااص مشاااااريع املااااواد، ماااان حياااا   -2
وتتفق  ،سؤولية الدولىل مشاريع املواد املتعلقة نهيكله ومضمونه، إ

الفبيعااااة املتمياااازة للمنظمااااات الدوليااااة  شاااايلي مااااع قاااارار اللجنااااة  ن
 تستلزم صياغة جمموعة مستقلة من القواعد تكون خاصة هبا.

 ابكو 

تتااوخى مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية املنظمااات الدوليااة  -1
احاااات نظرياااة للتفاااوير ألول مااارة وضاااع أنظماااة مكتوباااة تشاااكل اقت 

تلاااااااك تشااااااامل يف التفساااااااري. و  لاااااااة تضااااااارابً التاااااادر ي ساااااااتولد ال حما
االقتاحاااات األحكاااام املتعلقاااة نفهاااوم التااادابري املضاااادة، وشاااروطها 

للقااانون الاادويل؛  القفعيااةللقواعااد  ةموقيودهااا؛ واالنتهاكااات اجلسااي
 وتفبيق فتلف أشكال جرب الضرر.

لتنظيم   رئيسياً  د ذاته جهداً وميثل نص مشاريع املواد يف ح -2
أن املشاروع الاذي د   أيضااً فريقة موحادة. وتارى كاوابهذه املسألة ب

التوصاااال إليااااه مشااااروع جااااامع إىل حااااد مااااا، يراعااااي الفااااابع املعقااااد 
ة، كمااااا يراعااااي تناااوع اآلراء بشااااأن املؤسسااااات لأواملبتكااار هلااااذه املسااا 

 القانونية املعنية.

 صي كاواب ابلنظار جمادداً وفيما يتعلق بتسوية املنازعات، تو  -3
قااراءة األوىل ملشاااريع الاايت اعتماادت يف نااص اليف إجااراءات التسااوية 

، يف املاواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول عان األفعااال غااري املشااروعة دولياااً 
االقااااتاه الااااداعي إىل إنشاااااء آليااااة لتسااااوية  لك. ويشاااا 1996عااااام 

زعاااااات املنازعاااااات املتعلقاااااة بتفساااااري املساااااؤولية ضااااامانة لتساااااوية املنا
الاايت  تخلفااة النمااوامللبلاادان ساايما ابلنساابة ل ابلوسااائل الساالمية، وال

 تذهب يف هناية املفاف ضحية لتسوية النزاعات ابستخدام القوة. 
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 املكسيك

يقاااات تاااذهب إىل أن القواعاااد يتضااامن الفقاااه القاااانون تعل -1
ثانويااة ملشااروع املااواد هااذا سااتكون قليلااة اجلاادوى يف غياااب قواعااد ال

اق ياااااة تسااااااري علاااااى املنظماااااات الدوليااااااة. وبااااارغم أن نفاااااا أولياااااة كاف
املنوطاااااة ابلاااادول هااااو أوساااااع بكثااااري قياسااااااً إىل  االلتزامااااات الدوليااااة

املنظماااات الدوليااااة، فقااااد شااااهد القااااانون الاااادويل تفااااورات ال ميكاااان 
تساااتفيع املنظماااات الدولياااة الااايت  هلهاااا. وعلاااى سااابيل املثاااال، الجتا

شر يف حقوق اإلنساان تتخذ قرارات تؤثر بشكل مباشر أو غري مبا
 وق اإلنسان. املعايري الدولية حلق أن تبقى غري معنية ببعا

واعتبااااراً لتزاياااد حضاااور املنظمااااات الدولياااة علاااى الساااااحة  -2
 القضاااااااي علاااااى الصاااااعيد الدولياااااة وتعااااااام  ثاااااري أنشااااافتها يف شاااااىت

العاملي، بل ويف بعا احلاالت حىت يف الوضع القانون لألشخاه 
لياااة نونيني يف الااادول، فاااإن موضاااوع مساااؤوليتها الدو  والقااااالفبيعياااني

ألميااااة ماااان الناحيااااة العمليااااة. وماااان مث، تاااارى ماااان ا يكتسااااب مزيااااداً 
املكسيك أن قانون مسؤولية املنظمات الدولياة يشاكل، إىل جاناب 

ن املسااااؤولية الدوليااااة للاااادول، حجاااار الزاويااااة يف توطيااااد ساااايادة قااااانو 
ميثاال خفااوة مهمااة يف القااانون علااى الصااعيد الاادويل. وهااذا املشااروع 

خلاااه تقاادير عماال  اللجنااة واملقاارر اهااذا الصاادد، ولااذلك يسااتحق 
 املكسيك وشكرها.

وال شااااك أن هااااذا املشااااروع يتكاماااال مااااع مشاااااريع املااااواد  -3
أيااادت املكسااايك مااان هاااذا املنفلاااق  وقاااد املتعلقاااة نساااؤولية الااادول.

أيضااااً الااانهج الاااذي ات بعتاااه اللجناااة مااان حيااا  استشاااادها ابملعاااايري 
ماااااع مراعااااااة الااااادول، واردة يف مشااااااريع املاااااواد املتعلقاااااة نساااااؤولية الااااا 
فااااذلك الاااانهج يتاااايا، يف ااااال ناااادرة  .قتضاااايه اخااااتالف احلااااالي مااااا

دولياااة، املمارساااة يف جماااال إساااناد التصااارف واملساااؤولية للمنظماااات ال
حتويااال مشااااريع املاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الااادول وتعليقا اااا إىل دليااال 

 ع.املشرو  رة هذاطبيعي لبلو 
هبا املنظمات الدولية  بيد أن األنشفة املختلفة اليت تضفلع   -4

وطبيعاااااة هاااااذه املنظماااااات ذا اااااا يفرحاااااان للقاااااانون الااااادويل وملوضاااااوع  
. واملكساايك  املساؤولية بوجاه خااه حتادايت ختضااع ملنفاق خااه هباا 

تااارى علاااى وجاااه العماااوم أن اللجناااة قاااد تصاااد ت بشاااكل جياااد هلااااذه  
يااة. غااري أنااه يف مااا يتعلااق باابعا  التحاادايت اخلاصااة ابملنظمااات الدول 

ظمااااااات الدوليااااااة ومااااااواطن  د، يباااااادو أن خصااااااائص املن مشاااااااريع املااااااوا 
اختالفهااا مااع الاادول تسااتحق أن يااوىل هلااا مزيااد  ماان االهتمااام، أو أن  

 التعليقات على مشاريع املواد. توض ا بشكل أكرب يف  
 النمسا

ما فتئل النمسا تؤكد على ما يتسم باه هاذا املوضاوع مان  -1
مااااات الدوليااااة للعالقااااات بااااني املنظ متعمقاااااً  يتفلااااب حتلاااايالً  تعقيااااد

عضاااء فيهااا، والعالقااات بااني املنظمااات الدوليااة والاادول األوالاادول 
لتنااااوع  الً حتلااااي كمااااا يتفلااااب  ،الثالثااااة أو املنظمااااات الدوليااااة األخاااارى

يف ذلااااااك نفاااااااق اختصاصااااااا ا. و ااااااب  املنظمااااااات الدوليااااااة، نااااااا
 بينهاا تباينااً  ولياة تتبااين فيماايغرب عان الاذهن أن املنظماات الد أال

بشااااأن ماااادى إمكانيااااة  ري سااااؤاالً ه اجملاااااالت، ممااااا يثاااا هااااذ يف جااااوهرايً 
إخضاااااااع املنظمااااااات الدوليااااااة لنظااااااام واحااااااد موحااااااد ماااااان القواعااااااد 

. وقااااد روعة دولياااااً ن األفعااااال غااااري املشاااا يتعلااااق نسااااؤوليتها عاااا  فيمااااا
 بشأن هذه املسائل.  اآلناختلف الفقه واملمارسة حىت 

 باب هذه التباينات إىل أن الادول أسسالأحد أسويعود  -2
ماااا  عااال العالقاااات باااني  ، وهاااوراض فتلفاااةاملنظماااات الدولياااة ألغااا 

لااذلك. واااة  املنظمااات الدوليااة والاادول األعضاااء فيهااا ختتلااف تبعاااً 
مات الدولية اليت أنشائل ابعتبارهاا حمافال نقاا  كبري بني املنظ  فرق

ممل للقيااااام الاااايت ص اااا  غااااري واملنظمااااات ألغااااراض عقااااد مااااؤمترات ال
احلالاة األوىل، تقاع حفاو الساالم. ففاي  نشفة مان قبيال عملياات 

يف حااني أنااه يف  ،املسااؤولية يف معظمهااا علااى عاااتق الاادول األعضاااء
املنظماااة الدولياااة نفساااها  عماااال قاااد  احلالاااة الثانياااة  تمااال أن تقاااوم

 ا مسألة املسؤولية. تتتب عليه
لدوليااة فيمااا يتعلااق ابلفااابع  والفاارق بااني الاادول واملنظمااات ا  -3
يستوجب باذل عناياة فائقاة    ا راءا  ج ر سي لكل منها و قانون والسيا ال 

عناااادما يتعلااااق األماااار بوضااااع نظااااام للمسااااؤولية. فااااإذا كاناااال الاااادول،  
لااااة مسااااتقلة علااااى الساااااحة الدوليااااة، فااااإن أعمااااال  اع ف   اً ، أطرافاااا مباااادئياً 

ضااافة إىل  املنظماات الدوليااة تاتحكم فيهااا الاادول األعضااء فيهااا. وابإل 
الدول    إىل   تصرفات موجهة ادة  املنظمات الدولية ع   تصدر عن ذلك،  

ابسااام منظماااة    األعضااااء فيهاااا. وقاااد تتصااارف الااادول األعضااااء أيضااااً 
( تاارتبط  أيضاااً   ئل التبعااة دوليااة. ولااذلك، فااإن مسااائل املسااؤولية )ومسااا 

ابلعالقاااااات احملاااااددة القائماااااة باااااني املنظماااااات والااااادول    وثيقااااااً   ارتباطااااااً 
ا علاى سابيل  يها. فتجاهل هذه العالقاات احملاددة أو تناوهلا األعضاء ف 

 ميم  مل يف طياته خفر ترك ثغرات مفاهيمية.  التع 
وعاااالوة علاااى ذلاااك، ميكااان التميياااز بوضاااوه باااني املواقاااف  -4

دول األعضاااء والاادول الثالثااة الاايت أقاماال عالقااات مااع القانونيااة للاا 
صاااريا القياااام ولياااة والااادول الثالثاااة الااايت رفضااال بشاااكل املنظماااة الد

التميياز أمياة  الادول، يكتساي هاذالقاانون مساؤولية  بذلك. وخالفاً 
لوالاي ا وقادرا ا احملادودة  حا ة يف قانون املنظمات الدولية اعتباراً 

 ر القانونية املتتبة على االعتاف هبا. وكذلك بسبب مسألة اآلاث
 التميياز بااني احلاجاة إىلوعاالوة علاى ذلاك، تتعاني مراعااة  -5

فيهاا، ومساؤوليتها جتااه نظمة دولية جتااه الادول األعضااء مسؤولية م
 مساااااألة الشخصاااااية الذاتياااااة الااااادول الثالثاااااة. وهاااااذا ماااااا يفضاااااي إىل

حمكماة ادرة عن الفتوى الصاملوضوعية للمنظمات الدولية. ففي  أو
التعويا عن األضرار املتكبدة يف خدمة األمم العدل الدولية بشأن  

كماة مان الفاابع العااملي لألمام املتحادة حاق احملاساتنبفل  ،املتحادة
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. ويبقاااى الساااؤال (1)املنظماااة يف رفاااع دعااااوى ضاااد دولاااة غاااري عضاااو
على منظمة ليس  املفروه هو ما إذا كان هذا األمر ينسحب أيضاً 

مشاريع املواد هذه ما إذا  التعليق على عاملي. وال يكشف هلا طابع 
ة تتمتاااع بشخصااايات الدولياااة كانااال اللجناااة تااارى أن مجياااع املنظمااا 

ي منظمااااااة أن تسااااااتظهر وز ألنااااااه  اااااا إاعتباريااااااة موضااااااوعية حبياااااا  
 ابملسؤولية ضد أي دولة أو منظمة أخرى. 

وعااالوة علااى ذلااك، يباادو أن املسااؤولية يف إطااار القااانون  -6
واملسااااؤولية يف إطااااار أي نظااااام قااااانون آخاااار ال يااااتم التمييااااز الاااادويل 

 التعليااااق ستشااااهد هبااااا يف. فالقضااااااي املواضااااحاً  متيياااازاً  مااااا دائماااااً بينه
أو التبعة يف إطار نظام قانون حملي كما هو   ؤوليةاملس  تتناول أحياانً 
. ومن املتعني القيام بدراسة ( 2)اجمللس الدويل للقصديراألمر يف قرار  

هذه القضااي ميكن   سألة ما إذا كانل احلجج املستمدة منشاملة مل
ويل قبال إدراجهااا علااى يف إطاار القااانون الااد تفبيقهاا علااى املسااؤولية
 ق احلايل. سبيل اإلحالة يف السيا

وبغا النظر عن هذه األسئلة األساساية الايت تتفلاب أن  -7
يع مشاار ياوىل هلاا اعتباار خااه، فاإن طريقاة نقال املبااد  الاواردة يف 

باادو تاملااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول إىل مسااؤولية املنظمااات الدوليااة 
إذا كانال كال  هذا النهج اختباار ماا كنقفة انفالق. ويتيا  ةمالئم

تلااك القواعااد الاايت تسااري علااى الاادول الاايت هلااا شخصااية  قاعاادة ماان
علااااااى املنظمااااااات ذات الشخصااااااية  ة تسااااااري أيضاااااااً اعتباريااااااة كاملاااااا 

وااااائف احملااادودة واملساااتمدة مباشااارة إىل حاااد االعتبارياااة الدولياااة وال
م قدت مع  األعضاء. ولكنمن إرادة الدول األعضاء والدول غري ما

متزاياادة  املااواد شااكوكاً العماال بشااأن هااذا املوضااوع، تثااري مقتحااات 
بشاأن مااا إذا كاناال مباااد  مسااؤولية الاادول تسااري علااى املنظمااات 

التحاااذير، قااادر كباااري مااان التكيياااف. وعلاااى سااابيل ل إخضااااعهادون 
اعتبااره أن اتفاقياة فييناا لقاانون املعاهادات ينبغي للمرء أن يضاع يف 

ملنظماااااات الدولياااااة لدولياااااة أو فيماااااا باااااني اني الااااادول واملنظماااااات ابااااا 
ساانة علااى اعتمادهااا.  20بعااد حيااز النفاااذ، وقااد مضاال  خلتااد مل

ومن األسباب الرئيسية لذلك عدم وضوه نفاق املنظمات الدولياة 
 تفاقية.املشمولة هبذه اال
__________ 

(1) I.C.J. Reports 1949, p. 174. 
(2) United Kingdom, England (Court of Appeal), Maclaine 

Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. H. Rayner 

(Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, 

judgment of 27 April 1988, ILR, vol. 80, p. 109. 

 هولندا

 عا احلكومات واألكادمييني يف احلاجاة إىللقد شكك ب -1
لدولياااة. فاملمارساااة ات اوضاااع جمموعاااة ماااواد بشاااأن مساااؤولية املنظمااا 

حماااادودة يف هااااذا اجملااااال، حساااابما يتبااااني ماااان تقااااارير املقاااارر اخلاااااه 
وجاود املئااات ماان  تعليقاات الاايت أبااد ا املنظماات الدوليااة. وباارغموال

منظمااة منهااا  20 ليقااات ماان حااوايلاملنظمااات الدوليااة، وردت التع
ات كانل شديدة االقتضاب يف بعاا فحسب، وحىت هذه التعليق

لك، يبااااادو مااااان املهااااام التسااااااهلل عماااااا إذا كاااااان مااااان . لاااااذاألحياااااان
 ملنظمات الدولية.الضروري حقاً وضع قواعد بشأن مسؤولية ا

القواعااد أماار ضااروري، وأهنااا وتاارى هولناادا أن وضااع هااذه  -2
انون الدويل. ويف الستينيات من تساهم يف زايدة تفوير النظام القس

عيااااة املعنيااااة آغااااو، رئاااايس اللجنااااة الفر  واملاضااااي، أفاااااد روبرتاااا القاااارن 
ماان املشااكوك فيااه أن هلااذه ”لاادول والتابعااة للجنااة،  نااه نسااؤولية ا
و ن “ ارتكاااب أفعااال غااري مشااروعة دولياااً القاادرة علااى املنظمااات 

لها انية حتم  ، وأن مسألة إمك”املنظمات الدولية ااهرة حديثة جداً 
تصاااااالا  الغااااااري مشااااااروعة  هبااااااا أفعاااااااالً مسااااااؤولية دوليااااااة باااااازعم ارتكا

. بيااااااد أن األماااااار مل يعااااااد كااااااذلك يف القاااااارن احلااااااادي (1)للتاااااادوين“
وتضاااااااعفل  ،العشاااااارين. فقااااااد زاد عاااااادد املنظمااااااات الدوليااااااة كثاااااارياً 

احليااة الساواء يف العالقاات الدولياة ويف  أنشفتها، وابتل تؤثر علاى
مااااار اليومياااااة لألفاااااراد. وبااااارغم أن املنظماااااات الدولياااااة يف حقيقاااااة األ

كال ياوم يف   وعة دوليااً مشر  غري أفعاالً بفبيعة احلال ترتكب كلها  ال
ااة أن تشري إىل  هناك ممارسة متزايدة حالياً فكل سنة، يف  بل وحىت 

. ومن املتفق عليه دولياً شروعة  غري م  نظمات دولية ارتكبل أفعاالً م
بوجااااه عااااام أن للمنظمااااات الدوليااااة أهليااااة التصاااارف علااااى املسااااتوى 

أن تتصارف نفاق صالحيا ا. إال أنه من غري املستبعد  الدويل، يف
بشكل غري مشروع. لذلك، من الالزم وضع نظاام وجمموعاة قواعاد 

 مل تكن هناك ممارسة موسعة.عامة هلذا الغرض، حىت ولو 
اب مثاااال هااااذه القواعااااد، ماااان احملتماااال أن تعمااااد غياااا  ففااااي -3

ت دولياة احملاكم الوطنية والدولية عند نظرها يف دعاوى ضد منظماا
مث  تعلقاااة نساااؤولية الاااادولد املاملاااوامشااااريع وأعضاااائها إىل اساااتلهام 

ص تسااتخدمها علااى ساابيل القياااس. وسااتقوم بااذلك  ساالوب فص اا 
نيااة وماادى تفبياااق ، فتباال  كاال حمكمااة علااى حاادة يف إمكاوارجتااايل

يقتضاااايه اخااااتالف  سااااؤولية الاااادول، مااااع مراعاااااة مااااااملااااواد املتعلقااااة ن
يكون من األفضال أن تتااه هلاذه احملااكم ، سذلكوبداًل من . احلال

لية املنظماات كانية االستفادة من وجود قواعد عامة بشأن مسؤو إم
حاة ومتعاددة األطاراف. وهلاذه الدولية، تصاغ عن طريق عملية مفتو 

 تؤياادبشااأن هااذا املوضااوع وال  لجنااةالب، تؤيااد هولناادا عماال األساابا
املااااواد. وعااااالوة علااااى هااااذه اجااااة إىل نتفاااااء احلاالنتقااااادات القائلااااة اب

املااواد دون ممارسااة املنظمااات الدوليااة ذلااك، قااد  ااول غياااب هااذه 
ولية إمكانية إنشاء منظمات ددون  الحيا ا يف املستقبل و لبعا ص

بشاأن  قواعادذلك. ويشكل وضع جديدة كلما دعل الضرورة إىل 
مسااؤولية املنظمااات الدوليااة خفااوة ضاارورية يف عمليااة تفااوير النظااام 

__________ 
، A/CN.4/152، اجمللااد الثااان، املرفااق األول، الوثيقااة 1963حوليااة  (1)

 .234، واجللسة الرابعة، ه 229لثانية، ه جللسة ااامللحق األول، 
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يت تنفاااذها لااا االاااذي تتزاياااد فياااه ابساااتمرار األنشااافة  الااادويلالقاااانون 
املنظمات الدولية. وال ميكن استبعاد فكرة أن بعاا هاذه األنشافة 

ول أال ختضاع ، ومل يعاد مان املقبا مشروعة دولياً  هي نثابة أفعال غري
 ات الدولية للمساءلة.املنظم

يف  اكتفااااال  وتااااارى هولنااااادا أن االنتقااااااد القائااااال إن اللجناااااة   -4
سؤولية الدول  تعلقة ن املواد امل مشاريع  جرد استنساخ ن حيان لب األ أغ 

ال يساااتند إىل أي أسااااس. ومااان هناااا، يساااتحق قااارار اللجناااة ابعتمااااد  
ة انفااالق كاماال التأييااد  املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول كنقفاا مشاااريع  

املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول هااي  مشاااريع  ، إن  أوالً   ألسااباب ثالثااة. 
نيني  ه قاااانو ألشاااخا   ضااااً تكاااون مواتياااة أي كاااي  ا فياااه الكفاياااة ل عاماااة نااا 

دولياااني آخااارين. وعاااالوة علاااى ذلاااك، لقاااد تفلاااب األمااار مااان اللجناااة  
مااواد  مشاااريع  عااداد جمموعااة  إل بضااعة عقااود ومخسااة مقااررين خاصااني  

مساااؤولية الااادول. لاااذلك، فقاااد حاااالف الصاااواب قااارار اللجناااة  بشاااأن  
سااااؤولية املنظمااااات  لقااااة ن املتع املااااواد  مشاااااريع  ار ت، عنااااد إعااااداد   ملااااا 

مااان جدياااد  النقاااا     ء ر وأن تتفاااادى باااد ن الصاااف تبااادأ مااا   ال الدولياااة، أ 
داع. ويكمان السابب الثالا   ا أي  بشأن قضااي املسؤولية املعقدة دومن 

تسااقة وحيادة ماان القواعااد بشااأن املسااؤولية  يف ضارورة وضااع جمموعااة م 
  املاااااواد املتعلقاااااة مشااااااريع  اختاااااذت  قاااااد  اللجناااااة  لااااائن كانااااال  و   الدولياااااة. 

مسااااؤولية  موضااااوع  ل  هنااااا تناولاااا كنقفااااة انفااااالق، فإ   نسااااؤولية الاااادول 
فقاد د عيال املنظماات الدولياة إىل   املنظمات الدولياة بعقلياة متفتحاة. 

املقاارر اخلاااه العنايااة يف  إبااداء تعليقا ااا وإبالغهااا نمارسااتها. وتااوخى  
ن يف هاااذا  مجاااع وحتليااال كااال املمارساااات املتاحاااة وكاااذلك الفقاااه القاااانو 

ختااارج عااان  ريع ماااواد  مل يفاااا ذلاااك إىل وضاااع مشاااا   كثااارياً ماااا املياادان. و 
بعاااد     ااادع قاااط إال   ملاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الااادول. بياااد أن ذلاااك مل ا 

حتليااااال مساااااتفيا ومناقشاااااة معمقاااااة مسااااابقة. وعاااااالوة علاااااى ذلاااااك،  
  لصااال اللجناااة يف تناوهلاااا مساااائل عااادة إىل أناااه مااان الاااالزم تعاااديل خ 

لكااي تتماشااى مااع املنظمااات  مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول  
أن اللجناااة ومقررهاااا    د جديااادة. وثبااال دراج ماااوا أو قامااال ر الدولياااة،  

 اخلاه مل يتعامال مع املواد املتعلقة نسؤولية الدول على أهنا مقدسة. 
نظمات الدولية تتسم ابخاتالف ندا على أن املوتوافق هول -5

لااابعا شاااديد فيماااا بينهاااا. فبعضاااها يكتساااي طابعااااً عامليااااً، بينماااا ا
ع نهاااام عضاااها يضااافلعضااااء. وباآلخااار ال يضااام ساااوى قل اااة مااان األ

عامااة أو سياسااية، يف حااني يضاافلع الاابعا اآلخاار نهااام حمااددة أو 
بعااً حكوميااً تقنية للغاية. ويت خاذ التعااون لادى بعاا املنظماات طا

دولياااااً صاااارفاً، بينمااااا يتجاااااوز حاااادود الواليااااة الوطنيااااة لاااادى االحتاااااد 
، فاااإن غااي أال ي نكااار وجاااود هااذه االختالفااااتاألورويب. ومااع أناااه ينب

حتول دون وضاع قواعاد  ن هذه االختالفات ينبغي أالندا ترى أهول
عامة بشأن مسؤولية املنظمات الدولية. ويتعني عادم إغفاال مساألة 

م وجااود جمموعااة واحاادة ماان املااواد بشااأن مسااؤولية الاادول، أنااه باارغ
ن، مثااال الصاااني هنااااك بلااادافاااإن ااااة اختالفاااات كبااارية باااني الااادول. ف

ايً عاان بلاادان مثاال أناادورا الفاااً جااذر ختتلااف اختوالااوالايت املتحاادة، 

وتوفالو من حي  عدد السكان واملساحة اجلغرافية والقوة السياسية 
ضاااافة إىل ذلاااك، تتسااام مشااااريع املاااواد واالقتصاااادية والثقافاااة. وابإل

املتعلقااة نساااؤولية املنظماااات الدولياااة نااا يكفاااي مااان العمومياااة لكاااي 
أ افاتاض ومان اخلفا  أطيافهاا. غفي املنظمات الدولية القائمة بكالت

أن هاااذه الفائفااااة الواساااعة ماااان املنظماااات الدوليااااة القائماااة تقتضااااي 
لتناوع. وعلاى قواعد انامة للمسؤولية تكون على القدر نفسه من ا

، 2النحو املبني يف تعريف املنظمات الدولية الوارد يف مشروع املادة 
 ة قانونيااةاد علااى املنظمااات الاايت تتمتااع بشخصاايتنفبااق مشاااريع املااو 

ابعتبارهااااا أشخاصاااااً قااااانونيني دوليااااني، فإهنااااا قااااادرة علااااى دوليااااة. و 
ممارساااة احلقاااوق وحتمااال االلتزاماااات. وبقااادر ماااا تنااااط هباااا التزاماااات 

وجااب القااانون الاادويل، ال ميكاان اسااتبعاد احتمااال انتهاكهااا هلاااذه ن
إاتحااة إمكانيااة مساااءلتها. االلتزامااات. ويف هااذه احلالااة، ال بااد ماان 

يااة هلااا شخصااية قانونيااة دوليااة. منظمااة دولك علااى أي ويصاادق ذلاا 
ويف الوقل نفسه، تقر املواد املتعلقة نسؤولية الدول ومشاريع املاواد 

املنظماااات الدولياااة  ناااه مااان املمكااان وضاااع ن ظااام املتعلقاااة نساااؤولية 
ه خاصاااة )قواعاااد ختصااايص( لقواعاااد املساااؤولية الدولياااة. وتعمااال هاااذ

فيهااا أن املااواد لاايت يباادو احلاااالت ااألحكااام نثابااة صاامام األمااان يف 
العامة تغاايل يف التقيياد، ويصاري مان الضاروري ابلتاايل تفبياق قواعاد 

 املسؤولية اخلاصة.

 املواد ة على مشاريع تعليقات حمدد  -ابء

 الباب األول

 مقدمة

 نطاق مشاريع املواد هذه  -1املادة  

 أملانيا  

 التعليااق( ماان 10رد يف الفقاارة )ابلتوضاايا الااواوجااب التحيااب  
الذي يفياد  ن مشااريع املاواد ، وهو التوضيا 1مشروع املادة  على
مااااة تتناااااول املسااااائل املتعلقااااة ابملسااااؤولية الدوليااااة لدولااااة جتاااااه منظ ال

دول دوليااااة. والواقااااع أن هااااذه املسااااألة تناااادرج يف جمااااال مسااااؤولية الاااا 
املتعلقاااة نساااؤولية املاااواد ع مشااااريوابلتاااايل ختااارج عااان نفااااق تفبياااق 

بصااارف النظااار عااان كاااون املاااواد الااايت وضاااعل  - ياااةنظماااات الدولامل
تتناااااااول هاااااذه املسااااااألة ألهناااااا ال تعااااااا   بشاااااأن مسااااااؤولية الااااادول ال

أن يتصاور سااد  . ولائن كااان بوساع املاارءالعالقاات مااا باني الاادول إال
مااااااان املاااااااواد فيماااااااا يتعلاااااااق  اناجملموعتااااااا  نهااااااااات الااااااايت تركتهااااااااالثغااااااارة 

ة ية جتاااااه منظماااا دولااااة املسااااؤولا الساااايناريوهات الاااايت تتحماااال فيهاااا ابل
دولية، وذلك ابلقياس على املواد املتعلقة نسؤولية الدول على غرار 

 نفاق هذا املشروع.، فإن هذه املسألة خترج عن التعليقما يتوخاه 
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 شيلي

( من التعليق 5تتفق شيلي مع الفكرة العامة الواردة يف الفقرة ) 
 .يلدو ق اللتزام ترتبط حبدوع خر املسؤولية  ا أناليت مفاده

 املصطلحات املستخدمة   -2املادة  
 الربتغال

الصياغة اليت اقتحها  الربتغال  فضل  ت ،  “ وكيل ال ” فيما يتعلق بتعريف   
من تلك اليت د اعتمادها، ألهنا صياغة أدق. وعاالوة    بدالً املقرر اخلاه  

تهاد حمكمة العدل الدولية  على ذلك، فإن التعريف األول يتماشى مع اج 
التعااااويا عاااان األضاااارار  بشااااأن    1949  اهااااا لعااااام  فتو بصاااايغته الااااواردة يف 

 نقتضاه   والذي ،  املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة 
فلااق، أي أنااه أي شااخص، سااواء  عاا، م   وسااع م “وكياال”تفهام احملكمااة كلمااة 

ماً كااان موافاااً ر ياااً يعماال لقاااء أجاار أو كااان غااري ذلااك، وسااواء كااان مسااتخد
از ماان أجهاازة املنظمااة أداء إحاادى بصاافة دائمااة أو غااري دائمااة، أوكاال إليااه جهاا 

 .(1)واائفه أو املساعدة يف أدائها
__________ 

 (1 ) I.C.J. Reports 1949, p. 177 . 

 بلجيكا

يكااااااا ابد  ذي باااااادء أن تعريااااااف مصاااااافلا و بلجتالحاااااا  -1
غاااري دقياااق ومااان شاااأنه أن ياااؤدي إىل اإلفاااراط يف توسااايع  “الوكياال”
نظماااة دولياااة عااان االت الااايت ميكااان االساااتظهار فيهاااا نساااؤولية ماحلااا 

 أفعال يقوم هبا، مثاًل، متعاقد من الباطن.
وتالحاااو بلجيكاااا ابإلضاااافة إىل ذلاااك أن تعرياااف مفهاااوم  -2
 غائب. “اجلهاز”
صااياغة  وتااود بلجيكااا أن تقااته علااى اللجنااة إمااا أن تعيااد -3

ة الااادول، وال سااايما هاااذا احلكااام علاااى مناااوال املاااواد املتعلقاااة نساااؤولي
مفهوم الوكيل يف التعليق علاى  وحتدد تعني  ؛ وإما أن 8و 5املاداتن 

 مشروع املادة أو من خالل تعديل الفقرة )ج( على النحو التايل:
املاااااااااوافني وغاااااااااريهم مااااااااان  ‘الوكيااااااااال’يعاااااااااين مصااااااااافلا ” 

األشاااااخاه أو الكيااااااانت ممااااان تتصااااارف املنظماااااة بواسااااافتهم 
 .“الداخلية مباشرة ووفقاً لقواعد تشغيلها

 اجلمهورية التشيكية

“ جااااازء مااااان ”قواعاااااد املنظماااااةكية أن ورياااااة التشااااايتااااارى اجلمه 
تااؤدي الاادور نفسااه متاماااً  القااانون الاادويل. بيااد أن قواعااد املنظمااة ال

اد املتعلقاااة نساااؤولية املنظماااات الدولياااة. ولااائن  و يف مجيااع مشااااريع املااا 

 سااااياق كااااان طابعهااااا الاااادويل بااااديهياً يف بعااااا احلاااااالت )مااااثاًل يف
يف مواضع أخارى بادور مماثال (، فإهنا تقوم 9و 4مشروعي املادتني 

ملاااا يقاااوم باااه القاااانون الاااداخلي يف ساااياق القواعاااد املتعلقاااة نساااؤولية 
 (.31و 5الدول )مشروعا املادتني 

 را سيسو 

“ يف  ”قواعد املنظماة ترى سويسرا أن التعريف الذي أعفي لعبارة   
يكفي   نا   املواد ليس دقيقاً من مشروع    2املادة    الفقرة الفرعية )ب( من 

ابلشكل الوايف. ونظراً إىل أمياة هاذا املفهاوم يف إطاار  عاب فحواه  الستي 
 املشروع، تعتقد سويسرا أنه من الالزم توضيا فحواه. 

 كواب

تفاقياااة فييناااا ناااا يتفاااق ماااع ا “املنظماااة الدولياااة”ف تعااار   مل -1
يااااة أو فيمااااا بااااني لقااااانون املعاهاااادات بااااني الاااادول واملنظمااااات الدول

ه ضاارورة االتساااق بااني قواعااد القااانون لياا مت نااا املنظمااات الدوليااة أو
الااادويل. فاتفاقياااة فييناااا حتااادد الفاااابع احلكاااومي الااادويل للمنظماااات 

املاااواد توساااع نفااااق هاااذه املنظماااات الدولياااة، يف حاااني أن مشااااريع 
مان  اليت ال ينبغي أن تشاكل جازءاً  “كياانت أخرى”ردراج عبارة 

 تعريف. هذا ال
ف املنظماااات الدولياااة  ريااا تع وتااارى كاااواب ضااارورة اإلبقااااء علاااى   -2

املنصوه عليه يف اتفاقية فيينا، من أجل بلاوغ قادر أكارب مان االتسااق  
 ة املتعلقة هبذه املسألة.  واالنسجام بني الصكوك القانونية الدولي 
 املكسيك

تااااااارى املكسااااااايك أن اللجناااااااة طبقااااااال عااااااان حاااااااق   معياااااااار  -1
يت الا ة “، وذلك وفقااً للقضاية الباارز ”املوضوعيةة الشخصية القانوني

التعااااويا عاااان األضاااارار بت اااال فيهااااا حمكمااااة العاااادل الدوليااااة بشااااأن 
علاى  . وابملثل، فإهنا توافاق متامااً (1)املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة

نظماة  اب أن تكاون ممي ازة، أي مساتقلة أن الشخصية القانونية للم
 عن أعضائها، على أن ذلك

وعضاو أو أكثار مان  ماةنظة إساناد تصارف معاني  إىل كال مان املإمكاني ال ينفي
  .(2)أعضائها أو لكل أعضائها

والشخصااااية القانونيااااة املوضااااوعية والتكيااااز علااااى الشخصااااية املمياااازة 
عاااادتني أساساااايتني إلعمااااال هااااذه املااااواد وكفالااااة يشااااكالن كالمااااا قا

نظمااة، تصاارف أو نسااؤولية املفعاليتهااا، سااواء فيمااا يتصاال رسااناد ال
 ومسؤولية أعضائها عند االقتضاء.

__________ 
 (1 ) Advisory opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174 . 
( مااان التعلياااق  10، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(، الفقااارة ) 2009  حولياااة  ( 2) 

 . 2على املادة 
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“، ”كياااانت أخاارىمااا يتعلااق نسااألة إمكانيااة وجااود فيو  -2
ابإلضااافة إىل الاادول، ضاامن عضااوية املنظمااات الدوليااة، فااإن ذلااك 

مااان واقاااع املنظماااات الدولياااة حاليااااً، مماااا يوساااع يعكاااس جانبااااً كبااارياً 
ا يتجااااااوز بكثاااااري نفااااااق االختصااااااه الشخصاااااي هلاااااذا املشاااااروع نااااا 

كساااايك أن هااااذا املى ملنظمااااات احلكوميااااة الدوليااااة التقليديااااة. وتاااار ا
الااانهج مالئااام. وماااع ذلاااك، يبااادو أن املشاااروع ماااا زال يف منتصاااف 

لصالة. الفريق يف هذا الصدد، وال سايما يف ضاوء التعليقاات ذات ا
وإذا كان اهلدف هاو تغفياة املنظماات اهلجيناة أو املختلفاة، املؤلفاة 

األخااارى والكيااااانت اخلاصاااة، علاااى  مااان الااادول واملنظماااات الدولياااة
، فسااااينجم عاااان اسااااتبعاد املنظمااااات (3)يف التعليقااااات باااانيالنحااااو امل

املنشاااأة نوجاااب صاااكوك خاضاااعة للقاااانون الاااداخلي أن ختااارج مااان 
املنظمااات املختلفاة الاايت تنفاذ أنشاافتها  نفااق التفبياق جمموعااة  مان

علااااى الساااااحة الدوليااااة وتااااؤدي تصاااارفا ا إىل نتااااائج واضااااحة علااااى 
لصاااعوابت ا ءد القاااانون الااادويل. وتعكاااس هاااذه املساااائل  اااالصاااعي

 الراهن. النامجة عن تنوع فئات املنظمات الدولية القائمة يف الوقل
وين ووضاع واعتباراً ملا تقادم، صاار مان اجللاي متامااً أن تاد -3

نشاااأة نوجااب القاااانون قواعااد بشاااأن مسااؤولية اهليئاااات املختلفااة، امل
أمر يتعدى  اوز احلدود الوطنية، هواخلاه الوطين لكن عملها يتج

ولاااذلك، قاااد يكاااون مااان املناساااب ا املشاااروع ونفاقاااه. موضاااوع هاااذ
التفكااري يف إمكانيااة اإلشااارة صااراحة إىل هااذه اهليئااات املختلفااة يف 

، 2( ماااان التعليااااق علااااى املااااادة 2داً يف الفقاااارة )التعليقااااات، وحتدياااا 
 حي  يشار إىل أن 

يناة يف الفقارة أو أكثر من اخلصاائص املبكون منظمة دولية ما ال تتسم بواحدة 
، ومن مث ال تندرج ضمن التعريف احملدد ألغراض هاذه 2عية )أ( من املادة الفر 

واد التالياااة ال تنفباااق املاااواد، ال يعاااين أن بعاااا املبااااد  والقواعاااد املدرجاااة يف املااا 
 .أيضاً على تلك املنظمة

وفيماااااا يتصااااال نساااااألة إمكانياااااة إنشااااااء منظماااااات دولياااااة  -4
“، قاد يثاار كمه القاانون الادويل”أو صك آخر  وجب معاهدة ن

السؤال بشاأن ماآل املنظماات أو الكيااانت الدولياة املنشاأة نوجاب 
ال يارى أن  قرارات أو مقررات، حىت وإن كاان الكياان املعاين ابألمار

القااااارار أو املقااااارر املعاااااين يشاااااكل اتفاقااااااً ر يااااااً، وأن الصاااااك املعاااااين 
ت املعنية ابإلجراءا . وتعد  حالة فرقة العملخيضع للقانون الدويل ال

( جديرة ابالهتمام يف هذا السياق. فحسب التعريف FATFاملالية )
الذي وضعته فرقة العمل نفسها، يتعلق األمار هبيئاة حكومياة دولياة 

دولاااااة ومنظمتاااااني دوليتاااااني، ابإلضاااااافة إىل  32تضااااام يف عضاااااويتها 
ب. وتساااعدها أمانااة جمموعااة ماان املنظمااات الاايت تتمتااع نركااز مراقاا 

ن االقتصاااادي )ليسااال والتنمياااة يف امليااادايف منظماااة التعااااون  مقرهاااا
فرقااة العماال عضااواً فيهااا(، وخيضااع منصااب رئيسااها ملباادأ التناااوب. 

 170”تغفاي ماا يرباو علاى للرصاد  وابملثل، لادى فرقاة العمال آلياة
__________ 
  (.13املرجع نفسه، الفقرة ) (3)

اختصاصاًا“، وهاي تانص علاى تعلياق عضاوية أعضاائها يف حااالت 
يستشااد  ة ماان املعااايري الاايتلتوصاايا ا، ولااديها جمموعاا عاادم االمتثااال 
البلاادان واألقاااليم ”علااى  “تاادابري مضااادة”ا يف تفبيااق هبااا أعضاااهله
ماااان غااااري أعضااااائها. ومااااع ذلااااك، وخبااااالف بعااااا  “غااااري املتعاونااااة

ابلنسابة لفرقااة العماال  مثلماا هااو احلااال -يئاات اإلقليميااة املشاااهبة اهل
يف أمريكاا قة نكافحة غسال األماوال املعنية ابإلجراءات املالية املتعل

نوجاب مااذكرة  2000( الايت أنشاائل يف عاام GAFISUD) اجلنوبياة
، فاإن فرقاة العمال (4)تفاهم  سيسية وق عتها عشرة بلادان يف املنفقاة

( مل تنشاأ نوجاب أي صاك ر اي FATFجراءات املالياة )املعنية ابإل
الادول السابع خاضع للقانون الدويل، وإمنا نقتضاى إعاالن جمموعاة 

 .1988يف عام 
صااااااائص املااااااذكورة، ، وباااااارغم مجيااااااع اخلويف هااااااذا الصاااااادد -5
ميكااان أن يشااامل نفااااق تفبياااق هاااذه املاااواد هيئاااة مااان قبيااال فرقاااة  ال

(. واعتبااااراً للعااادد املتزاياااد FATFالعمااال املعنياااة ابإلجاااراءات املالياااة )
واألميااااة املتعاامااااة هلااااذا النااااوع ماااان اهليئااااات والشاااابكات احلكوميااااة 

 اللجناة يف إمكانياة مان املناساب أن تنظارولية شبه الر ية، لعلاه الد
تناوهلا يف التعليقات. ومن املمكن القيام بذلك على غرار ماا د يف 

ختلفاة املنشاأة نوجاب حالة الكيااانت اهلجيناة أو ذات العضاوية امل
( 2صااكوك خاضااعة للقااانون اخلاااه الااداخلي، وذلااك يف الفقاارة )

 .2ة من التعليق على املاد
__________ 

عنيااااة ابإلجااااراءات املاليااااة سااااة لفرقااااة العماااال املرة التفاااااهم املؤس   مااااذك (4)
(، وق  عاال يف  GAFISUDاملتعلقااة نكافحااة غساال األمااوال يف أمريكااا اجلنوبيااة )

 .2000كانون األول/ديسمرب   8دي إندايس )كولومبيا(، كاراتخينا 

 النمسا

القتصااااااار علااااااى تؤياااااد النمسااااااا هناااااج اللجنااااااة املتمثااااال يف ا -1
إىل معاهاادة ر يااً اء كانال تساتند ياة، ساو املنظماات احلكومياة الدول

شاااتكة. فمااان املرادة اإلعااان  إىل صاااورة أخااارى مااان صاااور التعباااريأو 
شايء السااعي إىل جتاااوز هااذا  الواضاا أنااه لاان يكاون ماان الااواقعي يف

 ت غري احلكومية. احلد وإدراج املنظما
 “تعرياف”ميتنع عان  2وعلى الرغم من أن مشروع املادة  -2

 “مصفلحات مستخدمة”، فإنه يتضمن املنظمات الدولية صراحة
 تثري بعا األسئلة: 

ينبغااي أن    الهتمااام معرفااة مااا إذا كااان ، لعاال ماان املثااري ل أوالً  )أ(  
ضاامن نفاااق مشااروع املااواد الكياااانت الاايت تنشااأ نوجااب    ت اادرج أيضاااً 

ىل حاااد ماااا، مااان  كيااااانت جنينياااة بفبعهاااا إ   بياااد أهناااا معاهااادات دولياااة  
املعاهاااااادات،    أنشاااااائل لرصااااااد إدارة التعاهديااااااة الاااااايت    األجهاااااازة قبياااااال  

أو مااان قبياااال  سااايما يف جماااايل حقااااوق اإلنساااان واملساااائل البيئيااااة،   وال 
ؤولية إذا أبرمل هذه الكياانت  األماانت. فمن ينبغي أن يتحمل املس 
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  متتثاال ألحكامهااا؟ واااة عاادد كبااري ماان األمثلااة ذات   اتفاقااات مقاار ومل 
قياااة  اناااة دائماااة التفا ومنهاااا إنشااااء أم   ، يت ميكااان اإلشاااارة إليهاااا ة الااا الصااال 

يال  نسربوك )النمسا(. وقد اهر ابلفعل اجتاه عاام مي إ جبال األلب يف 
   ؛ لعملية الناحية ا   دولية، من   ات منظم   تلك الكياانت   إىل اعتبار 

الشاااارط املساااتقل واإلضاااايف الااااذي تعااارب عنااااه يبااادو ، اثنيااااً  )ب( 
. لنشاكال “ مثارياً خاصة هبااانونية دولية ومتلك شخصية ق”عبارة 

أن ”امااتالك شخصااية قانونيااة دوليااة“ نتيجااة قانونيااة لنشااوء باادو وي
العتبار منظماة ماا منظماة دولياة. ولقاد  بقاً مس املنظمة وليس شرطاً 

نفسااه،  التعليااق فاال آراء الفقهاااء بشااأن هااذه املسااألة. غااري أناختل
( 8) ار إليها يف الفقراتسيما قضااي حمكمة العدل الدولية املش  وال
ؤيااد فيمااا يباادو ي، 2مشااروع املااادة  ق علااىعلياا الت( ماان 11( و)9)و

الدولياااة متلاااك شخصاااية قانونياااة دولياااة الااارأي القائااال  ن املنظماااات 
كااان األماار كااذلك،   هااذا القبياال. وإذا نتيجااة لكوهنااا منظمااات ماان

  اد ميكان اعتبااره قياداً  فإن شرط امتالك شخصية قانونياة دولياة ال
نفااق مشااريع املاواد  عدد من املنظماات الدولياة الايت تنادرج يفمن 

بااني عاهاادات امل قااانونلاتفاقيااة فيينااا  هااذه. وهااذا مااا تؤكااده ديباجااة
الااااايت ظماااااات الدولياااااة أو فيماااااا باااااني املناملنظماااااات الدولياااااة الااااادول و 
أن املنظمات الدولياة تتمتاع مان األهلياة لعقاد املعاهادات ”تالحو 

ب . وهلاذه األسابا“ء واائفها والوفاء  غراضاهانا هو ضروري ألدا
  ؛ط زائدفإن هذا الشر 

يف لعااااادة ، درسااااال النمساااااا، بصااااافتها البلاااااد املضااااا اثلثااااااً  )ج( 
ملوضااوع منظمااات دوليااة، أمثلااة عمليااة عاان كثااب. وأكثرهااا صاالة اب

ن اللجناة تسالم هو مثال منظمة األمان والتعااون يف أورواب. ويبادو أ
تتسااام باااه منظماااة األمااان والتعااااون يف  يذبفاااابع املنظماااة الدولياااة الااا 

. غاري أناه يتباني مان دوليااً  قانونيااً  وابلتايل تسلم بكوهنا كيااانً  أورواب،
فاوضااااات الاااايت جاااارت داخاااال منظمااااة األماااان والتعاااااون لتخويلهااااا امل

ة قانونياة أهناا يف الوقال الاراهن ليسال منظماة دولياة تنادرج شخصي
 سيسااية ال يعااين  . فعاادم وجااود معاهاادة2 نفاااق مشااروع املااادة يف

ينشج املنظمة   “ون الدويلكمه القانصك آخر  ”ابلضرورة وجود  
مااااة األماااان والتعاااااون يف الدوليااااة. وتااااذهب اعتاضااااات أعضاااااء منظ

.  سيساااااية بتاااااااتً  ي وثيقاااااةوجاااااود أل أورواب إىل حاااااد القاااااول إناااااه ال
وعالوة على ذلك، فاإن قارارات منظماة األمان والتعااون ال  كمهاا 

ي أر يل. ومااااان األمثلاااااة األكثااااار صااااالة ابملوضاااااوع، يف القاااااانون الااااادو 
، مثاااال اللجناااة التحضاااريية ملنظماااة معاهااادة احلظااار الشاااامل النمساااا
تشااارين  19املاااؤرخ قااارار الب النووياااة، الااايت أنشااائل نوجاااب للتجاااار 
، والاااايت ال  ااااادل أحااااد يف أن هلااااا شخصااااية 1996ن/نوفمرب الثااااا

 . (1)دولية قانونية

__________ 
ر الشااااااامل  دة احلظاااااا هاااااا ظاااااار النمسااااااا واللجنااااااة التحضااااااريية ملنظمااااااة معا ان  ( 1) 

(،  1997آذار/مااارس    18، االتفاااق املتعلااق نقاار اللجنااة، )فيينااا،  للتجااارب النوويااة 
United Nations, Treaty Series, vol. 1998, No. 34224, p. 3 . 

مصافلا  2من مشروع املادة  (ج)ة ف الفقرة الفرعيتعر   و  -3
. غاري أن “تتصرف املنظمة بواسفتا]اه[” شخصاً  ونهبك “الوكيل”

 بشااأن مااا إذا كااان هااذا التعريااف تعريفاااً  شااكوكاً هااذه الصااياغة تثااري 
يسند إىل ما ميكن أن فإذا كان سلوك وكيل  القانون.ابملع،  عملياً 

ا بواسااااااافة هااااااااذ” منظماااااااة دولياااااااة، فاااااااإن هاااااااذه األخااااااارية تتصااااااارف
ة املنظمااااااا تتصااااااارف ”. وبعباااااااارة أخااااااارى، فاااااااإن عباااااااارة “الشاااااااخص
اااااهم ناد حتاااااادد األثاااااار القااااااانون أو النتيجااااااة القانونيااااااة إلساااااا  “بواسفتا

. وهلااااذا الساااابب، “الوكياااال”تصاااارف، ولكنهااااا ال تعاااارف مصاااافلا 
إىل الصاايغة الكاملااة للتعريااف  (ج)لفرعيااة ي أن تسااتند الفقاارة اينبغاا 

 بشاااأنفتواهاااا  ياااة يفذي الصااالة الاااذي وضاااعته حمكماااة العااادل الدول
. (2)حاااااادةكباااااادة يف خدمااااااة األماااااام املتالتعااااااويا عاااااان األضاااااارار املت

مان املاواد  5املاادة إىل املاادة ولذلك، ينبغي أن يستند مشروع هذه 
ماان  باادالً  ألفعااال غااري املشااروعة دولياااً املتعلقااة نسااؤولية الاادول عاان ا

 . وابلتايل ميكن صوغ التعريف على النحو التايل: 4املادة 
و الشخص التابع ملنظمة دولية ه ‘اجلهاز’أو  ‘الوكيل”’ 

توكال إلياه هاذه املنظماة أداء إحادى واائفهاا  أو الكيان الاذي
أو املسااااعدة يف أدائهاااا، بشااارط أن يتصااارف الوكيااال أو اجلهااااز 

 .“الصفة يف احلالة املعي نة هبذه
__________ 

(2) I.C.J. Reports 1949, p. 174. 

 الباب الثاين

عة دوليا  الصادرة عن ري املشرو األفعال غ 
 ةوليالد املنظمة

 الفصل األول

 مبادئ عامة

 أملانيا

( ماان  1تااود أملانيااا توجيااه انتباااه اللجنااة إىل مقفااع يف الفقاارة )  -1
 الباب الثان، حي  تقول:    من   فصل األول تعليق اللجنة التمهيدي لل 

باات املساؤولية وال خيل النص على املبااد  العاماة بوجاود حااالت ميكان فيهاا إث
 ة ما أو تصرف منظمة أخرى. الدولية للمنظمة عن تصرف دول

التمهياااادي للفصاااال  ماااان التعليااااق (2لفقاااارة )ؤكااااد ات كمااااا -2
 : ما يلي ،للتو املقفع املشار إليه إىلالثان، من خالل اإلشارة 

كمااااا لااااوحو يف التعليااااق التمهياااادي علااااى الفصاااال األول، فااااإن مسااااؤولية  
يهااا التصاارف تنشااأ أيضاااً يف بعااا احلاااالت الاايت ال ي سااند فاملنظمااة الدوليااة قااد 
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الدوليااة. ويف هااذه احلاااالت، ي سااند التصاارف إىل دولااة أو إىل إىل تلااك املنظمااة 
ون القواعد املتعلقة رسناد التصرف منظمة دولية أخرى. ويف احلالة األخرية تك

  إىل املنظمة الدولية وثيقة الصلة ابملوضوع أيضاً.

يف هااااااذا الصاااااادد، إدراج مالحظااااااة املفيااااااد، ولعاااااال ماااااان  -3
من احلاالت اليت تقصدها ة تسلط الضوء على هذا النوع  توضيحي

( إىل احلااااالت الااايت فقاااط)ينصااارف اللجناااة. فهااال تفكاااري اللجناااة 
ة ة الدولياااة صاااراحة )نقتضاااى بناااد يف معاهااادتتحمااال فيهاااا املنظمااا 

( هااااذه املسااااؤولية، أم أن هناااااك ساااايناريوهات أخاااارى ميكاااان مااااثالً 
الدولية عن السلوك   ورها تتحمل فيها املنظمة الدولية املسؤوليةتص

 ؟ميكااااان إساااااناده إليهاااااا نقتضاااااى مشااااااريع املاااااواد احلالياااااةالااااذي ال 
واعااااد شااااارعة وابسااااتثناء حاااااليت موافقااااة املنظمااااة الدوليااااة ووجااااود ق

تارى  من قبيال قاعادة التخصايص، تنص على أمر فالف،صر ة 
ية عان دولياة تتحمال املساؤول من الصاعب تصاور منظماة هأملانيا أن

 ناده إليها.تصرف ال ميكن إس

ية املنظمة الدولية عن أفعاهلا  مسؤول -3املادة  
 دوليا   املشروعة غري

 كواب

يف تعرياف  أساساياً  اً ابعتباره ركن “الضرر”ينبغي إدراج مفهوم  
، ألن هااذا الااركن هااو الااذي دوليااة غااري املشااروع دولياااً الفعاال املنظمااة 
عاادم انت بم ابجلاارب، والكااف عاان اخلاارق، وتقاادمي ضااما اادد االلتاازا

وعاااااالوة علاااااى ذلاااااك، يااااانص مشاااااروع التكااااارار للفااااارف املضااااارور. 
يف مفهاااوم  أساساااياً  ابعتبااااره ركنااااً  “الضااارر النااااجم”على 33 املاااادة
يف مفهاوم  “الضارر”ناا  ماع غيااب ركان ابجلرب، وهاو ماا يت االلتزام

 .فعل املنظمة الدولية غري املشروع دولياً 

عناصر الفعل غري املشروع دوليا    -4دة  اامل
 الدولية املنظمة  عن صادرال

 شيلي

تعتقد شيلي أن أعمال منظمات دولية يف إقليم خاضع لوالية  
نوجاااب قاااانون ذلاااك دولاااة معيناااة ميكااان أن توصاااف  هناااا مشاااروعة 

مان  3اإلقليم. ولذلك، ما زال من املفيد إدراج حكم مماثل للمادة 
 تعلقة نسؤولية الدول.ملمشاريع املواد ا

 كواب

 .3مشروع املادة  حتل أعاله الواردانظر التعليق  

 الفصل الثاين
 دوليةالنظمة  املإسناد التصرف إىل  
 أملانيا

اج اهلاااااااام املااااااادرج يف  تاااااااود أملانياااااااا أن تؤكاااااااد علاااااااى االساااااااتنت  -1
اللجنة التمهيدي للفصال الثاان، والاذي مفااده   تعليق ( من 5)  الفقرة 

 فإهنا    األمر، وإن كانل ال تتناول صراحة هذا    ، واد أن مشاريع امل 

 املنظمااات   تلم ااا ضاامنياً فقااط ]...[ إىل أن تصاارف القااوات العسااكرية للاادول أو 
 جملااس األماان للاادول أو للمنظمااات   الدوليااة ال ي سااند إىل األماام املتحاادة عناادما  ذن 

لقااوات ابختاااذ التاادابري الالزمااة خااارج إطااار تسلساال قيااادي يااربط تلااك االدوليااة 
 ابألمم املتحدة.

ضااااروري، باااادقيق  تنتاج الساااالي غااااريورغاااام أن هااااذا االساااا  -2
العبارة، لشره املشروع احلايل، فإن أملانيا ترحب رعراب اللجنة عن 

يت ينبغااي أن تقاارأ هبااا مشاااريع املااواد رأيهااا بوضااوه بشااأن الكيفيااة الاا 
  وضااااعتها فيمااااا يتعلااااق ابملسااااألة املهمااااة املتصاااالة بكيفيااااة إساااانادالاااايت

رذن جمللاس  ملتخاذة عماالً ابلتدابري العسكرية ا يتصلاملسؤولية فيما 
إطااار  خااارجالقااوات العاملااة فيهااا تتصاارف يف احلاااالت الاايت األماان 

 تسلسل قيادي يربفها ابألمم املتحدة.

 سيكاملك

. توختااه اللجنااة يف هااذا اجملااالترحااب املكساايك ابلاانهج الااذي  
ميكااان  الااايت تفياااد  ناااه المااان التعلياااق التمهيااادي، ( 4) وإن الفقااارة

 املتعاادد، تتساام د التصاارف املاازدوج باال وحااىتاسااتبعاد حاااالت إساانا
واقاااع  فااارغم أن مثااال هاااذا األمااار لااايس كثاااري التاااواتر يف.  مياااة ابلغاااة

املازدوج  تصارفلجنة إىل ذلك، فإن إسناد الاألمر، مثلما أشارت ال
ف أو املتعاااادد أماااار  أساسااااي لتجنااااب متييااااع اإلسااااناد فيمااااا بااااني فتلاااا 

ففاااي . ؤولية الدولياااةأعضااااء املنظماااة، وتفاااادي االلتفااااف علاااى املسااا 
ضااااوء االنتهاكااااات احملتملااااة حلقااااوق اإلنسااااان، يصاااابا ماااان األميااااة 

زدوج أو وميثاااال إسااااناد التصاااارف املاااا . نكااااان جتنااااب هااااذا االلتفاااااف
 .لتصدي حلاالت االلتفاف هذهالصحيا لاملتعدد النهج 

ن تضعهم حتت  تصرف األجهزة أو الوكالء مم   -6املادة  
 منظمة دولية أخرى  الدولية دولة أو تصرف املنظمة  

 أملانيا  

، 6مشاااروع املاااادة  التعلياااق علاااى( مااان 9فيماااا يتعلاااق ابلفقااارة ) 
 قضاااية وق اإلنساااان يفحملكماااة األوروبياااة حلقااا احيااا  د تنااااول قااارار 

ملانيااااا أسااااارامام ضااااد فرنسااااا و  وقضاااايةهبرامااااي ضااااد فرنسااااا هبراماااي و 
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عبااارة لجنااة، يف شااره فهمهااا لال ن  انيااا علماااً أمل حتاايط ،(1)والناارويج
املعيااااار احلاساااام يف إسااااناد تصاااارف  اابعتبارهاااا  “فعليااااةالساااايفرة ”ال

أو  دولاااة   دولياااةالنظماااة املأجهااازة أو وكاااالء وضاااعتهم حتااال تصااارف 
 ة أخرى، تعترب أنه مة دوليمنظ

أكارب عند إعمال معيار السيفرة الفعلية، قاد تبادو للسايفرة ”التنفيذياة“ أمياة 
ليهاا السيفرة النهائية ال يكاد يتتاب ع من السيفرة ”النهائية“، ابلنظر إىل أن 

 .املعين أي دور يف الفعل
__________ 

 (1 ) Decision (Grand Chamber) of 2 May 2007 on the admissibility 

of application Nos. 71412/01 and 78166/01, paras. 29-33 . 

 بلجيكا

تعليقهااااا علااااى مشااااروع املااااادة    أن اللجنااااة، يف تالحااااو بلجيكااااا   
حملكمااة  ((، تشااري إىل أهنااا تااود أن تنااأى بنفسااها عاان قاارار ا 9لفقاارة ) )ا 

الاااذي يفباااق    ( 1) هبراماااي األوروبياااة حلقاااوق اإلنساااان الصاااادر يف قضاااية  
السااااااايفرة النهاااااااائيتني“ بااااااادل معياااااااار ”السااااااايفرة  يااااااار ”السااااااالفة و مع 

لية منظماااة عقاااب  الفعلياااة“، الاااذي أخاااذت باااه اللجناااة، لقياااام مساااؤو 
منظمااة دوليااة    تصاارفها دولااة أو   تصاارف جهاااز أو وكياال وضااعته حتاال 

أخرى. وتعرب بلجيكا عن ارتياحها لذلك لكنها تود أن تقته على  
تناوي اتبااع   هناا ال التعليق إىل أ كثر صراحة يف  اللجنة اإلشارة بصورة أ 

 تعليل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن هذه املسألة.  
__________ 

 (1 ) Decision (Grand Chamber) of 2 May 2007 on the admissibility 

of application Nos. 71412/01 and 78166/01, paras. 29-33 . 

 اجلمهورية التشيكية

لوقائعية يف حتديد من هو مجيع الظروف اصوب أن تراعى يست 
 “.الفعلية السيفرة”صاحب 

 سويسرا 

ورغاام التعليااق . “الساايفرة الفعليااة”إىل مفهااوم  6تشااري املااادة  
ملقااادم مااان اللجناااة، يبااادو أن هنااااك بياً والثاااري ابألمثلاااة االفويااال نسااا 

يفرة الساا ”مساألة مل يااتم التعارض هلااا، وهاي املسااألة املتعلقاة بتعريااف 
وملاااا كاااان هاااذا املفهاااوم حمااال خاااالف باااني حمكماااة العااادل . “الفعلياااة
يف نيكااااراغوا األنشااافة العساااكرية وشااابه العساااكرية قضاااية )الدولياااة 
وقضااااية  ،(1)1986، (املتحااادة نيكااااراغوا ضاااد الاااوالايت) وضااادها

البوساانة )تفبيااق اتفاقيااة منااع جرميااة اإلابدة اجلماعيااة واملعاقبااة عليهااا 
__________ 
(1) Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14. 

واحملكمة اجلنائية ( (2)2007 ،(واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود
، فااإن سويساارا تااود  ((3)اتديااش قضااية) الدوليااة ليوغوسااالفيا السااابقة

ة ايري الالزمااااا فماااااا هااااي املعااااا . ذا الشاااااأنتقااااد م توضااااايحات يف هاااا  أن
أجهاااازة أو وكااااالء نظمااااة دوليااااة ساااايفرة فعليااااة علااااى الفااااتاض أن مل

ذي ها؟ وهل األمر يتعلق هنا بذات املنفق الحتل تصرف موضوعني
 تدافع عنه حمكمة العدل الدولية؟

__________ 
(2) Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43. 
(3) Prosecutor v. Duško Tadić, case No. IT-94-1-A, judgment of 

15 July 1999, ILR, vol. 38, pp.1540-1546. 

 املكسيك

أعربل املكسيك من البداية عن تفضيلها الصريا لألخذ  -1
 يفرة الفعلية على التصرف كمعيار إلساناد التصارف إىل جهاازابلس
ولاااااة  أو منظماااااة وكيااااال تضاااااعه حتااااال تصااااارف املنظماااااة الدولياااااة د أو

 .أخرى دولية
، 6ناااة علاااى املااااادة مااان تعلياااق اللج جياااداً ومثلماااا يتضاااا  -2

وخباصة ما يتناول منه االجتهادات القضائية األخرية، ينبغي اعتباار 
صاااارف معياااااراً قائمااااااً حبكاااام الواقاااااع، أي الساااايفرة الفعليااااة علاااااى الت

 وتنفاوي اإلشاارة. اعتبارها سايفرة عملياتياة علاى التصارف املقصاود
ساؤولية املتعلقاة ن ع املاوادمن مشااري 6تعليق على املادة الواردة يف ال

اإلشااااراف والساااايفرة ”الدولااااة، والاااايت تتناااااول علااااى وجااااه التحديااااد 
 .ذا السياق، على جانب كبري من األمية يف ه“اخلالصني

ويعكس هذا املشروع حقائق واجتاهات جديدة يف جمال  -3
وجدير ابلذكر أيضًا أن .  موداملنظمات الدولية، وهو أمر مهم وحم

إمكانياة وجاود جهاات خاصاة توضاع حتال تفاتض  هذه املاادة ال
وهذا أمر وارد متاماًا وحمتمال احلادوع علاى . تصرف منظمة دولية

وقااد تااود اللجنااة أن تنظاار يف إدراج . بلحنااو أكثاار تااواتراً يف املسااتق
اعتبااااريني، يف إطااااار  جهاااات خاصاااة، مااان أشاااخاه طبيعياااني أو

 .6املادة 

 النمسا

ماااان  6املااااادة رنااااة مااااع ، ابملقا6يتضاااامن مشااااروع املااااادة  -1
إلسااااناد  فتلفاااااً  املااااواد املتعلقااااة نسااااؤولية الاااادول، معياااااراً مشاااااريع 

مسااؤولية الادول هااو بشاأن  6التصارف. فاملعياار احلاساام يف املاادة 
للدولاااة الااايت و ضاااع اجلهااااز ممارساااة عناصااار مااان السااالفة احلكومياااة 

احلاااايل فاااإن املعياااار احلاسااام  6ع املاااادة حتااال تصااارفها. ويف مشااارو 
يفرة الفعليااااة علااااى التصاااارف. ورغاااام أن عنصاااار سااااوى الساااا لاااايس 

الساايفرة هااو الساابب األساسااي للمسااؤولية، فااإن ماان املستصااوب 
الساااايفرة معيااااار ممارسااااة  معيااااارإىل  مااااع ذلااااك أن يضاااااف أيضاااااً 
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واااائف املنظمااة بغيااة اسااتبعاد احلاااالت الاايت متااارس فيهااا املنظمااة 
ربر واااة ماا  كاام الواقااع رغاام أن األفعاال تسااند إىل الاادول.سايفرة حب

آخر هلذه اإلضافة يتمثل يف اختالف صايغة السايفرة النااجم عان 
ى، يف فتلف احملاكم واهليئات القضائية الدولية. إذ تسع  اتممارس

املاااواد مشااااريع مااان  8املاااادة ماااع  6هاااذا الصااادد، إىل دماااج املاااادة 
من املواد املتعلقة  8حىت يف املادة املتعلقة نسؤولية الدول. ولكن 

، والااايت تتنااااول ل عااان األفعاااال غاااري املشاااروعة دوليااااً ية الااادو ساااؤولن
إمكانيااااة إسااااناد أفعااااال األشااااخاه اخلااااواه إىل الاااادول، ال تعااااد 

، بل تقاتن نعاايري أخارى مان قبيال إصادار الوحيد املعيارالسيفرة 
 ىلاا عتعليمااات وتوجيهااات، وهااي تعااابري قااد تساالط بعااا الضااوء 

 . “السيفرة” مصفلا ويل 

علااااى  6تصاااار مشااااروع املااااادة ذلااااك، يقوعااااالوة علااااى  -2
أجهااازة الدولاااة أو أجهااازة أو وكاااالء منظماااة دولياااة أخااارى لكنااااه 

مان اخلاواه  يشمل األفراد اخلواه. ولكن هال فعال شاخص ال
للمنظمة وميارس واائف املنظمة  يتصرف حتل السيفرة الفعلية

لاة ة؟ وماا هاو سابب اساتبعاد حايستتبع مسؤولية هذه األخاري  ال
ه الااذي يتصاارفون علااى النحااو؟ وعلااى ساابيل األشااخاه اخلااوا

نظماااااة غاااااري حكومياااااة املثاااااال، إذا تصااااارف شاااااخص يعمااااال يف م
ق عملياااة حلفاااو السااايفرة الفعلياااة لألمااام املتحااادة يف سااايا حتااال

ضااااامن وااااااائف األمااااام املتحااااادة،  السااااالم وقاااااام  عماااااال تنااااادرج
 األماااام املتحاااادة. وماااان ا العماااال سيسااااند ابلتأكيااااد إىلهااااذ فااااإن
فااارق بااااني هااااذه احلالاااة واحلالااااة الاااايت ب الوقااااوف علااااى أي الصاااع

ى هااذا النحااو. ولعاال يتصاارف فيهااا جهاااز ماان أجهاازة الدولااة علاا 
سااالوك اخلاااواه يف  لجناااة أن تنظااار يف إمكانياااة إدراجالرمكاااان 

 ه املادة. نفاق مشروع هذ

 السلطة أو خمالفة التعليمات جتاوز حدود   -7املادة  
 التشيكيةورية  اجلمه

إىل االخااتالف النااوعي بااني وه بوضاا  7ال يشااري مشااروع املااادة  
فيماا يتعلاق )جتاوز حدود السالفة مان جاناب منظماة بتلاك الصافة 

حادود السالفة مان  اوز، وجتا (ابلفبيعة احملاددة لشخصايتها القانونياة
غة احلالياااة هلاااذه وابلااارغم مااان الصاااي. جاناااب جهااااز أو وكيااال نفااارده

هاذه اإلساناد  لجناة يف تعليقهاا توسايع نفااق قاعادةاملادة، حتااول ال
وهااااذا حماااال خااااالف كبااااري، إىل جانااااب . لتشاااامل احلااااالتني كلتيهمااااا

ويكماااان  .التعليااااق ينفااااوي علااااى تناقضااااات يف بعااااا احلاااااالت أن
ويف احلاااالت الاايت ي فااتض “. هبااذه الصاافة”عبااارة يف تفسااري  احلاال

ظمااااة سااااواء كااااان دولااااة أو من)اً ألي كيااااان فيهااااا أن يكااااون واضااااح
 يتجاااوز بشااكل واضااا يتصاارف حبساان نيااة أن ساالوكاً معيناااً ( دوليااة

ة القانونياااة، اخلاصاااة والوايفياااة، للمنظماااة الدولياااة نفااااق الشخصاااي
املتجااااوز حلااادود املعنيااة، فإناااه ال ينبغاااي إساااناد سااالوك ذلاااك اجلهااااز 

 .السلفة إىل املنظمة

 سويسرا 

أمية يف ل أن للبعد املتمثل يف حسن النية يبدو لسويسرا ابلفع 
لياااة، أو عااان أحاااد أجهز اااا منظماااة دو  ساااياق األفعاااال الصاااادرة عااان

وكالئهااا، والاايت تتجاااوز حاادود صااالحيات املنظمااة الدوليااة ذا ااا  أو
وابلتاايل . ولئك الوكالءأو الصالحيات املخولة لتلك األجهزة أو أل
)”املسامة يف  38ملادة ترى سويسرا أنه من املفيد أن يضاف إىل ا

وليااااة رة مفادهااااا أنااااه عناااادما يصاااادر عاااان املنظمااااة الدباااااع “(الضاااارر
، نعاااا، أنااااه يتااااأتى  للاااادول أو للمنظمااااات تصاااارف غااااري قااااانون بااااني 

ت الدولية األعضاء العلم به، فإنه يتعني على هذه الدول أو املنظما
الدولية أن تتصرف على حنو  د من األضارار النامجاة عناه، وينبغاي 

 .هاااااا نتيجاااااة للتصااااارف املعاااااينقحل لباااااة  ااااارب ضاااااررأال  اااااق هلاااااا املفا
ا عندما تعتمد املنظمة الدولية افة جمدية ال سيموستكون هذه اإلض
 .توصية غري ملزمة

 التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية وتتبناه  -8املادة  
 رفادو السل

 11  ، الذي متاثل صيغته صيغة املادة 8ينظم مشروع املادة   -1
ة الدول، إمكانية إساناد املساؤولية ليؤو املواد املتعلقة نسمشاريع من 

 ظماااااة دولياااااة عااااان الفعااااال الاااااذي ال  اااااوز، ألي سااااابب مااااانإىل من
يساااند  . وختتلااف احلاااالت الاايت الاألسااباب، أن يسااند إليهااا أصاااالً 

، إذ تاااتاوه باااني ارتكااااب كبااارياً   اختالفااااً ماااا  فيهاااا الفعااال إىل منظماااة
 ريواألفعااااال غاااا  ماااان طاااارف وكياااال للمنظمااااة ساااابق طاااارده فعااااالً  فعاااال

ة. املنظمااااة املعنياااا  عاااان نفاااااق اختصاااااه ملشااااروعة الاااايت ختاااارج متاماااااً ا
وليس مان العملاي، يف مشاروع مان هاذا الناوع، الانص علاى أحكاام 

لفادور مفصاالة تغفااي كاال الساايناريوهات احملتملااة. لااذلك تؤيااد الساا 
أن ت ااادر ج، علاااى غااارار ماااا قاماااال باااه اللجناااة، قاعااادة عاماااة تغفااااي 

لاايت ميكاان للمنظمااة فيهااا أن ا نااةجمموعااة واسااعة ماان احلاااالت املمك
 الفعال، شاريفة أال يتاأتى إساناد هاذا دراً عنهاعتربه صافعاًل وتتتب، 

 ابلقنوات العادية.

ولئن كاان مان املالئام وضاع قاعادة عاماة، فاإن السالفادور  -2
ج سااايناريو وثياااق الصااالة ابملوضاااوع أن مااان املهااام أن ي ااادر  أيضااااً تااارى 

تاااتم حبكااام الواقاااع، يف  يتالااا بصااافة خاصاااة، وهاااو سااايناريو األعماااال 
ملااا يااورده  يف فهاام القواعااد القانونيااة اعتباااراً  كثاارياً الااذي يفيااد   التعليااق

عنادما ينشاأ تضاارب  من توضيحات وافية، وتتجلاى فائدتاه حتدياداً 
عماااال الااايت لقواعااد. وتقصاااد السااالفادور بااذلك األيف تفسااري تلاااك ا

 ماساااي يقااوم هبااا شااخص غااري مفاااوض للتصاارف ابساام املنظمااة، وال
عااان العمااال  افاااهيقإللشاااخص الاااذي يكاااون تعييناااه غاااري قاااانون إماااا ا
 إلهناء تعيينه. أو
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وتالحااااااااو الساااااااالفادور أن اإلشااااااااارة الوحياااااااادة إىل ذلااااااااك  -3
ر املوقاااف الاااذي يف مشااااريع املاااواد كانااال يف معااارض ذكااا  والسااايناري

اجلماعاااااات ظماااااة التجاااااارة العاملياااااة يف قضاااااية اختاااااذه فرياااااق اتباااااع ملن
ريااااااااة واإلشااااااااارات اجلغرافيااااااااة مااااااااات التجايفايااااااااة العال -األوروبيااااااااة 

 ، حي  قبل الفريق ت الزراعية واملواد الغذائيةللمنتجا
ذات الدسااتورية الداخليااة  اتيبا اا تر ا ميكاان اعتباااره ملاا  األوروبيااة اجلماعااات تفسااري

 ساالفات يااد علااى عموماااً  تنفااذ الأن قااوانني اجلماعااة  ومؤداهااااخلاصااة فبيعااة ال
 الااايت فيهاااا األعضااااء الااادول سااالفات إىل جاااوءللاب وإمناااا اجلماعاااة مساااتوى علاااى

 مساااؤولة اجلماعاااة وتكااون  للجماعاااة، فعليااة كاااأجهزة”يف هاااذه احلالااة،  ،ماالعت
 . (1)وماً مع الدويل والقانون  العاملية لتجارةا منظمة قانون  نقتضى عنها

يف نفااق ت الايت تنادرج غري أن هذا املثاال غاري كااف لتنااول احلااال
 وتاااااارى سااااااياق العااااااام ملشاااااااريع املااااااواد.قاعاااااادة التخصاااااايص ال يف ال

مشااريع املاواد  نا أناإلمكانية،  هذهللجنة يف أن تنظر ا السلفادور
ميكان  نا أناه الال تتضمن أي حكم واضا بشأن هذا السيناريو، و 

 للهيكل املعقد للعديد من املنظمات الدولية.  نظراً  استبعاده،
__________ 

(1) WTO, WT/DS174/R, 15 March 2005, para. 7.725 ًانظر أيضا .
ماااان التعليااااق علااااى ( 4لااااد الثااااان )اجلاااازء الثااااان(، الفقاااارة )جمل، ا2009 حوليااااة

 .63مشروع املادة 

 شيلي
ة حتكام مساألة ( مان التعلياق أن قواعاد املنظما 5يرد يف الفقرة ) 

صااالحية االعااتاف ابلتصاارف وتبنيااه. لكاان  ماهيااة اجلهاااز الااذي لااه
مجيااع احلااااالت يف  قواعااد املنظماااة يف ماان املمكااان جااداً أال تساااعف

مهااااام كاااال جهاااااز د املنظمااااة دد. و تماااال أن حتاااادد قواعاااا هااااذا الصاااا 
صاالحية إلازام املنظماة يف صاكوك دولياة،  هي األجهازة الايت هلاا وما

أن  اااادد الصااااك التأسيسااااي للمنظمااااة مااااا هااااو  غااااري أنااااه ال  تماااال
ن مل املسؤولية عن تصرف أطراف اثلثاة. وال ميكا اجلهاز الذي يتح

ة بصااالحيات فتلااف أن تفبااق علااى ساابيل القياااس القواعااد املتعلقاا 
التفاقااات، أو إللاازام املنظمااة علااى حنااو آخاار، علااى األجهاازة إلباارام ا

رف أطراف اثلثة. احلاالت اليت تنفوي على قرينة املسؤولية عن تص
فاجلهاز الذي يعتف بذلك التصرف قد يكون يف الصف األوسط 

اختاذ قرار بشأن ما إذا كان من املمكن أن بغي يف هرم املنظمة، وين
زة مسؤولية املنظمة أم أن نشج بياانت صادرة عن مثل تلك األجهت

 أجهز ا اإلدارية فقط هي اليت ميكنها القيام بذلك.
 املكسيك

ك مااااااااع اللجنااااااااة علااااااااى أن املعااااااااايري الاااااااايت املكسااااااااي تتفااااااااق -1
يع مااان مشاااار  11استشاادت هباااا اللجناااة يف صاااياغة واعتماااد املاااادة 

لااى املنظمااات الدوليااة، مااع املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول تنفبااق ع

يقتضااايه اخاااتالف احلاااال. وملاااا كانااال مهاااام العدياااد مااان  مراعااااة ماااا
ي علاى تصارفات املنظمات الدولية تشامل معاجلاة حااالت ال تنفاو 

صادرة عنهاا، فاإن هاذا الانص القاانون ميكان أن ينفاوي علاى أمياة  
 .عمليكبرية يف الواقع ال

ول التعلياااق وتااارى املكسااايك أناااه مااان املستصاااوب أن يتناااا -2
مااان  11ضاااا. ففاااي التعلياااق علاااى املاااادة اجلاناااب الااازمين بصاااورة أو 

 أن مشاريع املواد املتعلقة نسؤولية الادول، يشاار بشاكل واضاا إىل
اإلساااناد ميكااان أن يساااري علاااى التصااارف الاااذي تعاااتف باااه الدولاااة 

عنهااااااا. وسااااايكون هااااااذا  دراً وتتبنااااااه يف وقااااال الحااااااق ابعتبااااااره صاااااا
إطااااار هااااذه املااااواد، وال ساااايما يف ضااااوء التوضاااايا جماااادايً كااااذلك يف 

التصرفات اليت تعتف هبا املنظمات الدولية أو تتبناها  ثار رجعاي،  
 لغة يف هذا السياق.كما ستكون له أمية عملية اب

وقااد يكااون ماان املناسااب أيضاااً تقاادمي تعليااق أكثاار تعمقاااً  -3
ياااز باااني االعاااتاف ابلتصااارف وتبنياااه مااان جهاااة بشاااأن املعاااايري الااايت مت

 ني جمرد دعمه من جهة أخرى.وب
 لثالثالفصل ا

 خرق االلتزامات الدولية
 وقوع خرق اللتزام دويل -9املادة  

 الربتغال

اعتماادت أوضااا ماان  ، فااإن الصاايغة الاايت2 فيمااا يتعلااق ابلفقاارة 
قواعاااااد ”ماااان ذلاااااك أن بعااااا الربتغااااال فهااااام تاملشااااروع السااااابق. و 

إلجرائااااي أو ، ماااان قبياااال القواعااااد الداخليااااة ذات الفااااابع ا“ةاملنظمااا 
القاااااانون اخلااااااه الااااايت ميكااااان أن حتكااااام  اإلداري احملاااااا أو قواعاااااد

 انً العالقاات باني املنظماة وأشاخاه القاانون الادويل، ال تشاكل قاانو 
قواعاد املنظماة تعتارب مبادئياً ”. وبعبارة أخرى، فإن القاول  ن دولياً 

قاول مفارط يف غموضاه بدرجاة جتعلااه  (1)“جازءاً مان القاانون الادويل
 ب القانون.الدقة اليت ينبغي أن تفبع اخلفا عنبعيداً 

__________ 
 .37، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2009 حولية (1)

 ابعالفصل الر 
مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة 

 منظمة دولية أخرى أو
 كواب

لدولياااة عااان تقااادمي مساااؤولية املنظماااة افيماااا يتعلاااق بنفااااق  -1
منظماااة دولياااة أخااارى، املسااااعدة، أو عااان إكاااراه دولاااة أو  العاااون أو
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، تالحو كواب أن 15إىل  13 من املنصوه عليه يف مشاريع املواد
فااق التفاوير قيادة بثالثاة شاروط نظرياة تنادرج يف نتلك املسؤولية م

ظاااروف الااايت ، أن تكاااون املنظماااة علاااى علااام ابلالتااادر ي وهاااي: أوالً 
 لية اليت تتلقى املسااعدة تصارفاً املنظمة الدو نقتضاها يكون تصرف 

، أن تقاادم املعوناااة أو املساااعدة ألغاااراض واثنياااً  ؛غااري مشااروع دوليااااً 
الفعال يكون ، أن واثلثاً  ؛سره فعالً تيسري ارتكاب هذا الفعل وأن تي

 املنظمااة الدوليااة املقدمااة للمساااعدةكاناال املرتكااب غااري مشااروع لااو  
ناد املساااؤولية إىل . وهاااذه الشاااروط يتعاااذر معهاااا إسااا تاااه بنفساااهاارتكب

 يااة عاان تقاادمي العااون أو ممارسااة التوجيااه أو الساايفرة يفلدولاملنظمااة ا
شااااك انتشااااار  ، ممااااا يسااااهل دونارتكاااااب فعاااال غااااري مشااااروع دولياااااً 

 الدويل. للقانون اليت تشكل خرقاً فعال األ
التفاااوير  يف إطااااروتااارى كاااواب ضااارورة إدراج حكااام جدياااد  -2

ىل دولاااة أو منظماااة دولياااة عاااان التااادر ي يتعلاااق رساااناد املسااااؤولية إ
. وينبغاااي أن يتضااامن هاااذا تها يف الفعااال غاااري املشاااروع دوليااااً مشاااارك

منظمة دولية تقدم العاون  احلكم اجلديد قرينة تفيد  ن كل دولة أو
الرتكااب فعال غاري مشاروع تفعاال إىل دولاة أو منظماة دولياة أخارى 

 لم بظروفه.ذلك وهي على ع
اعدة يف  تقدمي العون أو املس  -13املادة  

 مشروع دوليا   غري فعل  ارتكاب 
 سويسرا 

مااااان  16إىل املاااااادة  13يف حاااااني  يااااال التعلياااااق علاااااى املاااااادة  
ولية الاادول، فماان اجللااي أن شاارط النيااة مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤ 

لى ط يف التعليق عغري مذكور يف نص هاتني املادتني، ولكنه يرد فق
لقصااااوى الاااايت يتساااام هبااااا . لااااذلك، وابلنظاااار إىل األميااااة ا16املااااادة 
الشرط، ترى سويسرا أنه مان املناساب أن يوضاا التعلياق علاى  هذا

املاااواد املتعلقاااة مااان مشااااريع  16أن التعلياااق علاااى املاااادة  13 املاااادة
 يضاً يف ذلك الصدد.نسؤولية الدول ينفبق أ

 كواب
أن الفعل سايكون غاري  ينبغي إسقاط الشرط الذي مفاده -1

 املقدمااااة للعااااون أوولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة ا ارتكبتااااه الدمشااااروع إذ
مااان ذلاااك وضاااع قاعااادة يف إطاااار التفاااوير  قاااته بااادالً املسااااعدة. وي  

واملنظمااااات الدوليااااة ملزمااااة بعاااادم  التاااادر ي تاااانص علااااى أن الاااادول
 للقانون الدويل. يشكل خرقاً تسهيل ارتكاب فعل 

ونااااة أو املساااااعدة ط شاااارط تقاااادمي املعوتقااااته كااااواب إسااااقا -2
ط وجااااااوب أن يكااااااون ل ارتكاااااااب االنتهاااااااك أو شاااااار بقصااااااد تسااااااهي

، أو يف صاااايغة فتلفااااة، عكااااس عاااابء االنتهاااااك قااااد ارتكااااب فعااااالً 
إىل كياان آخار ن يقدم العون اإلثبات من خالل افتاض أن كل كيا

تكاب ، إمنااا يقاادم أن ذلاك هااو اهلاادف ماادركاً  غااري مشااروع، فعااالً  لري 
 الفعل غري املشروع. أن ي رتكب جلأ منالعون 

 يطرة يف ارتكاب  ممارسة التوجيه والس -14املادة  
 فعل غري مشروع دوليا  

 بلجيكا
ة، تؤيد بلجيكا نص مشاريع املواد ابلصيغة اليت وضعتها اللجن 

يااااه وال سااايما أهنااااا تقاااار بوضااااوه الفاااابع التجميعااااي لشاااارطي ”التوج
ماان مشاااريع املااواد املتعلقااة  8والساايفرة“، ممااا يعكااس  مانااة املااادة 

انتباااه اللجنااة إىل الغمااوض . غااري أهنااا تااود أن توجااه نسااؤولية الاادول
( ماااااان التعليااااااق علااااااى 2الااااااذي يباااااادو ماااااان خااااااالل قااااااراءة الفقاااااارة )

كوماااااة ة مقفعااااااً مااااان ماااااذكرة احلاحلكااااام حيااااا  تساااااوق اللجنااااا  هاااااذا
يوغوسااااالفيا ضااااد )مشااااروعية اسااااتخدام القااااوة الفرنسااااية يف قضااااية 

نظمتاان توجيه والسيفرة ميكن أن متارساهما منه أن ال( يفهم مفرنسا
 .(1)دوليتان فتلفتان
__________ 

(1) Legality of Use of Force (Yugoslavia v. France), Preliminary 

Objections of the French Republic (5 July 2000), p. 33, para. 46 متااه .
 /www.icj-cij.org/files/case-related/107لالطاااالع علياااه علاااى املوقاااع التاااايل: 

10873.pdf. 

 كواب
عكاااس عااابء اإلثباااات يف حالاااة املشااااركة مااان ي   أنتقاااته كاااواب  

مساؤولية الكياان الااذي تفاتض السايفرة، بفريقااة  خاالل التوجياه أو
السيفرة يف املوقع،  ذلك الذي ميارس س السيفرة العامة، وليسميار 

 .مشاركته عبء إثبات عدموتضع على كاهله 
 رى إكراه دولة أو منظمة دولية أخ -15املادة  

 أملانيا  
ترحاااب أملانياااا ابالساااتنتاج الاااذي خلصااال إلياااه اللجناااة يف  -1

  والذي مفاده أنه 15مشروع املادة  تعليقها على( من 2الفقرة )
يف العالقااااااات بااااااني منظمااااااة دوليااااااة والاااااادول أو املنظمااااااات الدوليااااااة األعضاااااااء 

ااااااادع صااااااادور قااااااارار ملاااااااز  ال فيهاااااااا، كراهااااااااً إال يف م عااااااان املنظماااااااة الدولياااااااة إ  
 . االستثنائية فالظرو 

ف يف املقفااع التااايل ماان هااذه الفقاارة ر  وتاارى أملانيااا أن اإلكااراه قااد ع اا 
إرادة  قهاااارحااااد إىل يصاااال  ااااب أن  ابعتباااااره ساااالوكاً  صااااائباً  تعريفاااااً 

ال يشاااكل  يف حاااد ذاتاااهالدولاااة املكرهاااة. وابلتاااايل فاااإن القااارار امللااازم 
ا ابلضبط ادة. وحسبما تفهمه أملانيا، فإن هذهذه امل  نفهوم  إكراهاً 

يف هاذا  “الظاروف االساتثنائية”إىل  قوله رشاار االلجنة تقصد ما 
 التعليقن ( م3السياق. غري أنه إذا كان األمر كذلك، فإن الفقرة )

 ولعل األفياد ابلتاايل أن ياتم تناوهلاا بقادر أكارب ،تؤدي إىل سوء فهم
 من التوضيا. 
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الاذي    16إلشارة فرق آخر مهام باني مشاروع املاادة  ر اب و د  -2
الايت توجههاا املنظماة الدولياة إىل  يتناول صراحة سيناريو القرارات امللزمة  

كااااان مشااااروع    . فااااإذا 15دولااااة ماااان الاااادول األعضاااااء، ومشااااروع املااااادة  
التوجيااااااه  ”   املتعلااااااق بااااااا  14علااااااى غاااااارار مشااااااروع املااااااادة    -  16 املااااااادة 

هااااذا الساااياق، حساااابما    يف   ساااري أيضااااً والاااذي ميكاااان أن ي   “ سااايفرة وال 
يتضاامن    -ه  ( مناا 4( و) 3الفقاارتني )   يف   14املااادة  ى  يااق علاا التعل حاادده  

الشااارط القاضاااي  ن يكاااون الفعااال الاااذي ترتكباااه الدولاااة غاااري مشاااروع  
يف مشاااروع املاااادة    يااارد   ال ، فاااإن هاااذا الشااارط  ة الدوليااا   للمنظماااة ابلنسااابة  

  الدولاة إذا كانال  على التكياز علاى ماا    15. ويقتصر مشروع املادة  15
. وإذا كاان  قاد انتهكال التزامااً مان التزاما اا   راه( )لاوال اإلكا لت عد   املكرهة  

ابلتااايل يقااران عاان صااواب املباادأ القائاال  ن    16و   14مشااروعا املااادتني  
علاى االلتزاماات اخلاصاة هباا  يفلب منهاا إال أن تركاز   ولية ال املنظمة الد 

اختااذ قارار ملازم، فإناه يتعاني أن  وأال تراعي التزامات كافة أعضاائها عناد  
حتاااال مشااااروع    يف حااااد ذاتااااه القاااارار امللاااازم    ال يصاااانف جااااة أ تكااااون النتي 

  سااااارايً   15. وال يصاااابا مشااااروع املااااادة  “ إكراهاااااً ” ابعتباااااره    15 املااااادة 
 مشروع من قبيل التهدياد  امللزم بعمل إضايف غري   ن القرار عندما يقت  إال 

  ا الفهاام ميكاان أن يستشااف اسااتعماهلا. ورغاام أن هاذ   ابساتعمال القااوة أو 
يكاااال مشاااااريع املااااواد، فااااإن إيااااراد مالحظااااة  نااااة وه اللج   تعليااااق ماااان    فعااااالً 

توضااايحية إضاااافية مااان شاااأنه أن يساااتبعد كااال ساااوء فهااام جملاااال تفبياااق  
 . ا مشروع املادة هذ 

املوجهة إىل الدول   القرارات واألذون والتوصيات -16املادة  
 واملنظمات الدولية األعضاء  

 أملانيا

 16ملاادة  حب بوجه عاام حبكام مان قبيال مشاروع ا يا، إذ تر إن أملان  
دولية من التهارب مان مساؤوليتها، تشاك  النظمة املاهلادف إىل منع 

ة. يف ماااا إذا كانااال صاااياغة املاااادة علاااى قااادر كااااف مااان الدقااا  كثااارياً 
)أ( أن املنظماااة الدولياااة 2و 1قرتياااه يعتااارب يف ف 16فمشاااروع املاااادة 

فيهااا علااى التاازام دويل “ تلتاف” تتحمال املسااؤولية يف احلاااالت الاايت
مل  ادد بوضاوه ويظال  “االلتفااف”غاري أن مصافلا  واقع عليهاا.

معناااااااه الاااااادقيق صااااااعب اإلدراك. ويف حااااااني تفهاااااام أملانيااااااا أن فعاااااال 
للتهرب مان  منظمة لسلفا ا عمداً  دامإساءة استخااللتفاف يعين 

املسااااااؤولية، وتؤيااااااد القااااااراءة الاااااايت تفسااااااره علااااااى هااااااذا النحااااااو، فااااااإن 
 : على ما يليص تن 16مشروع املادة من التعليق على ( 4) قرةالف

وجااود نيااة حماااددة لاادى املنظمااة الدولياااة لاللتفاااف. وهكااذا، فحاااني ال يشااتط 
و معاني، ميكان أن يساتنتج تفلب منظمة دولية مان أعضاائها التصارف علاى حنا 

  .ضمناً من املالبسات القائمة أن املنظمة تلتف على أحد التزاما ا الدولية

إساااااااااءة  ”   نعاااااااا،   “ االلتفاااااااااف ” حااااااااىت لااااااااو كااااااااان القصااااااااد تفسااااااااري  و 
تشاااتط االلتفااااف العمااادي، فاااإن ذلاااك ال يلغاااي    الااايت   “ االساااتخدام 

عتارب   ي حال مان األحاوال. وحاىت عنادما ي    التعليق اجلملة الثانية من 

، فإنااه يظاال ماان  “ حمااددة لاللتفاااف ]...[  نيااة  ” أنااه ال بااد ماان وجااود  
ساتنتاج هاذه النياة عان  يف واقاع األمار، ا ، بل من الضروري اجلائز متاماً 

ن وجهاااة نظااار املراقاااب العاقااال  احلكااام علاااى تصااارف املنظماااة مااا طرياااق  
تعريااف  الااذي يراعااي متااام املراعاااة املالبسااات احمليفااة ابحلالااة. غااري أن  

 . وضوحاً   أكثر   احلالة   تلك سيكون يف    “ االلتفاف ” مصفلا  
 بلجيكا

فقارة األوىل مان ترى بلجيكا أن املقتضى الوارد يف هناية ال -1
التازام دويل ملنظمة الدولية تلتاف علاى هذا احلكم والذي مفاده أن ا

إذا ارتكبل هي نفسها الفعل غري املشروع دولياً، يدرج معياراً ذاتياً 
 ب للغاية تفبيق هذا احلكم.ممعناً يف التشدد يصع  

وتقااته ابلتااايل حااذف اجلاازء األخااري ماان اجلملااة باادءاً ماان  -2
 “.افاً على التزام دويلالتف ويشكلعبارة ”

 شيكيةاجلمهورية الت

، كماااااااا تفهماااااااه اجلمهورياااااااة 16ادة الغااااااارض مااااااان مشاااااااروع املااااااا  
التشيكية، هو كفالة عدم تنصل املنظمات الدولية من املسؤولية يف 

الااااايت تنتهاااااك فيهاااااا دولاااااة عضاااااو التزامااااااً دوليااااااً يف ساااااياق احلااااااالت 
دولياااااة. اساااااتجابتها لفلاااااب وارد يف صاااااك مااااان صاااااكوك املنظماااااة ال

ة حلقااوق اإلنساان )وخباصااة واالجتهااد القضاائي للمحكمااة األوروبيا 
( وحملكمة العدل األوروبية )وخباصة يف قضية (1)بوسفورسيف قضية 
يف التعلياااق الاااذي  ( واضاااا ال لااابس فياااه، وهاااو ماااا يتجلاااى(2)قاضاااي

 تقدمه اللجنة.
__________ 

(1) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

(Bosphorus Airways) v. Ireland (Grand Chamber), judgment of 30 June 

2005, No. 45036/98, Reports of Judgments and Decisions 2005-VI. 
(2) Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah 

Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the 

European Union and Commission of the European Communities, 2008. 

 املكسيك

، ماااان جهااااة، القاااارارات امللزمااااة للمنظمااااات  يتناااااول هااااذا الاااانص  -1
، وماااان جهاااة أخااارى، أذون أو توصاااايات  ( 1  ، الفقااارة 16الدولياااة )املاااادة  

ويف حااااااني أن الشااااااق األول  (.  2، الفقاااااارة  16املنظمااااااات )املااااااادة  تلااااااك  
التحااريا علااى    تكاااد تضاااهي حالااة فرضااية  ضااا، يتعلااق الشااق الثااان ب وا 

  ومنعاه   مان املساؤولية   التنصال   بضرورة مكافحة تنعة  . واملكسيك مق تصرف 
تضاام هااؤالء  الاايت    أو املنظمااة   األعضاااء   جانااب قاادر اإلمكااان، سااواء ماان  

.  ذلاااك ينبغاااي أن يشاااكل موضاااوع هاااذه املاااواد وغرضاااها   ن   و األعضااااء،  
 .  16املادة    من   2  الفقرة املكسيك بنص  رحب  ت ويف هذا الصدد،  
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ة بشااااااأن  وجااااااود قواعااااااد واضااااااح   لعاااااادم   نظااااااراً ومااااااع ذلااااااك،   -2
يف حاالت حماددة    عدا املسؤولية،    من معايري إسناد معيار التحريا ك 

التحاااااريا علاااااى اإلابدة    مااااان قبيااااال دات  عاهااااا امل منصاااااوه عليهاااااا يف  
  ساالوك ن  النامجااة عا املكسايك أن مسااؤولية املنظماة  تعتاارب  ،  ( 1) اجلماعياة 

  املنظمااة ماان    إذن علااى توصااية أو    بناااءً   الااذي يتصاارف أحااد أعضااائها  
  لاااااانذن   مفابقاااااااً الساااااالوك    ا إذا كااااااان ذلااااااك بم حساااااا ينبغااااااي أن تقااااااوم  

ر  عيااااا امل هااااذا  ف اإلذن أو التوصااااية.    بساااابب توصااااية، ولاااايس فقااااط  لل  أو 
 . بصفة عامة شمل التحريا  ي ميكن أن  و   جداً   اً غامض األخري يبدو  

__________ 
( ماااان  9، الفقاااارة ) 83لااااد الثااااان )اجلاااازء الثااااان(، ه  ، اجمل 2001حوليااااة   (1)

 الباب األول من مشاريع املواد املتعلقة نسؤولية الدول. التعليق على الفصل الرابع من  

 النمسا

)ب( ماان مشااروع 2م الفقاارة ينبغااي إعااادة النظاار يف مفهااو  -1
. فمن املشكوك فيه ما إذا كانل هذه الفقرة، يف شكلها 16ادة امل

يا العالقة بني مسؤولية الدولة العضاو الايت سهم يف توضاحلايل، ست
علااى إذن أو توصااية ماان منظمااة  بناااءً غااري مشااروع  تتصاارف تصاارفاً 

ومسااااؤولية هااااذه املنظمااااة األخاااارية. وماااارد ذلااااك أن مفهااااوم اسااااتناد 
توصااااية منظمتهااااا مفهااااوم  عاااادم اسااااتناد دولااااة عضااااو إىل إذن أو أو

لدولااة  وع دوليااً عال غاري مشار ماا. فلكاي تتتاب علااى ف غااما نوعااً 
أوصاال بااه، يشااتط  أو عضااو مسااؤولية املنظمااة الدوليااة الاايت أذناال

الدولااة العضااو  وفعاالة بااني اإلذن أو التوصااية ام صاالة وثيقااة للغاياا قياا 
لااا“  ، ابساتخدام عبااارة ”امتثااالً ثالً املعاين. وهااذا ماا ميكاان إقامتاه، ماا 

ية نظماة مساؤول. فهذه الصايغة مان شاأهنا أال حتمال امل“لا أو ”طبقاً 
 غاري املشاروع امللزمة املاذكورة أعااله، إال إذا كاان الفعال غري األفعال
الدولة العضو نتيجة مباشارة لانذن أو التوصاية. فكال  ترتكبهالذي 

لتنفيااااااذ إذن  رورايً فعاااااال غااااااري مشااااااروع ال يكااااااون يف حااااااد ذاتااااااه ضاااااا 
 توصية ذات صلة ال تتتب عليه ابلتايل مسؤولية املنظمة.  أو
ا إذا كاااان ينبغاااي حتميااال التسااااهلل عمااا لاااك، ينبغاااي وماااع ذ -2

ساااايما  ، الأصااااالً منظمااااة دوليااااة املسااااؤولية عاااان التوصاااايات واألذون 
لزمة للمنظمة الدولية، وإىل أي مدى ينبغي املقرارات الابملقارنة مع 
لاااك املسااؤولية. فبالنسااابة لاااألذون، هاال جمااارد اإلذن يرتاااب حتميلهااا ت

املنظمة الدولية يف   ناً علملدولية املسؤولية الدولية للمنظمة ا  فعالً 
 ؟إليهااا ميكاان إساانادها تلااك احلالااة ستصاابا مسااؤولة عاان أفعااال ال

املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول عاان األفعااال غااري مشاااريع تاانص  وال
ولية عااااان التحاااااريا، وميكااااان ابلتاااااايل املساااااؤ علاااااى  املشاااااروعة دوليااااااً 

وليااااة التساااااهلل عاااان الساااابب الااااذي نقتضاااااه تصاااابا املنظمااااات الد
يات الشبيهة ابلتحريا فيما يتعلق  ثرها. ولئن  ة عن التوصمسؤول

عد مسااااؤولية ماااان هااااذا القبياااال، فااااإن ماااان كاناااال النمسااااا ال تسااااتب
ية سااؤولاملستصاوب إياراد املزياد مان املعلومااات بشاأن مساوغ تلاك امل

يف هااذا الصاادد.  أكثاار إسااهاابً  التعليااق يكااوندودها. وميكاان أن وحا 
وصال املنظماة  ن شاكل إذا أأن تنشأ م وعلى سبيل املثال، ميكن

عااتق املنظماة،  يتعارض ماع االلتزاماات امللقااة علاى فعالً تنفذ دولة 
مااان  )ب(2الفقااارة  صااايغة. وقاااد تتتاااب علاااى ال علاااى عااااتق الدولاااة

أي خااارق  لية املنظماااة رغااام عااادم حااادوعمساااؤو  16مشاااروع املاااادة 
ا عاجزة التوصية وحدهحي  إن  لقاعدة من قواعد القانون الدويل،  

ماان هااذا القبياال. ويباادو أن ماان املتعااني اإلجابااة  إحااداع خاارق عاان
مان األسائلة فيماا يتعلاق هباذه املساألة قبال  على عدد ال يساتهان باه

ني فعااال قاااة بااا للعال اختااااذ قااارار هناااائي. ولعااال التقيياااد املاااذكور أعااااله
 الدولة وتوصية املنظمة يفيد يف هذا الصدد. 

 الفصل اخلامس
 عيةعدم املشرو الظروف النافية ل

 املكسيك

كانااال املكسااايك مااان الااادول الااايت أعلنااال، يف مناقشاااات   -1
ل املتعلااااق ابلظااااروف النافيااااة لعاااادم املشااااروعية ماااان  سااااابقة، أن الفصاااا 

 حااد بعيااد  شااروع ألن تلااك الظااروف تشاابه إىل أصااعب أجاازاء هااذا امل 
 مشاريع املواد املتعلقة نسؤولية الدول، يف حني أهنا  القواعد الواردة يف 

وهكااذا، علااى ساابيل املثااال، ذكاار وفااد  ف جااد فتلفااة.  يف الواقااع ااارو 
أن جلنااة    2004نااة السادسااة لعااام  املكساايك يف أثناااء مناقشااات اللج 

  القااااانون الاااادويل  ااااب أن  خااااذ يف االعتبااااار أن املصاااااحل األساسااااية 
ظمااااااة مااااااا ال ميكاااااان، حبكاااااام طبيعتهااااااا، أن تتساااااااوى مااااااع املصاااااااحل  ن مل 

قاااد    24 و أن املاااادة كسااايك أن تالحاا . ويساار امل ( 1) األساسااية للدولاااة 
أعاااادت إقاماااة هاااذا التميياااز األساساااي، وال سااايما مااان خاااالل حتدياااد  
املصااالحة األساساااية ابعتبارهاااا مصااالحة مااان مصااااحل ”اجملتماااع الااادويل  

 ذا التمييز يف حاالت حمددة. . ومع ذلك، قد يتعذر إجراء ه ككل“ 
وبصااورة عامااة، ال تاازال املكساايك تلمااس صااعوابت عمليااة يف   -2

ملنظمااات الدوليااة ابلظااروف النافيااة لعاادم  تماال ماان جانااب ا االحتجاااج احمل 
(  24حلاالت املتعلقة با ”حالة الضرورة“ )املادة  املشروعية، وال سيما يف ا 

 (. 20  لنفس“ )املادة ا   عن ( و”الدفاع  21و”التدابري املضادة“ )املادة  
__________ 

اللجنااااة  عة واخلمسااااون،  الواثئااااق الر يااااة للجمعيااااة العامااااة، الاااادورة التاساااا  (1)
 . 27(، الفقرة  A/C.6/59/SR.23)   23، اجللسة ة السادس 

 املوافقة  -19املادة  
 النمسا

علااى املااارء أن يتسااااءل ماااىت تشااكل موافقاااة منظماااة دولياااة  -1
لعادم مشاروعية  انفيااً   ارفااً على ارتكاب منظماة أخارى لفعال معاني

املنظمااااة. فااااإذا كاناااال املوافقااااة الصااااحيحة ماااان دولااااة  تلااااكتصاااارف 
املتعلقااااة  ملشاااااريع املااااواد لعاااادم املشااااروعية وفقاااااً  ياااااً فان تشااااكل ارفاااااً 

ل األمر ال يكون بنفس الوضوه  ي حا نسؤولية الدول، فإن هذا
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شااايء،    وقبااال كااال   أوالً و مااان األحاااوال ملاااا يتعلاااق ابملنظماااات الدولياااة.  
ظماات الدولياة مماثلاة مان مجياع جوانبهاا  سل املوافقة اليت تبديها املن لي 

الدولية  سيما يف ضوء ما للمنظمات   الدول، وال للموافقة اليت تبديها  
دول، وألنه إذا انت هكل حقاوق من سلفات حمدودة ابملقارنة مع ال

 .تضررت حقوق أعضائها أيضاً  منظمة فلرنا

ل صااادور ق عااادد مااان األسااائلة: هااا وي فاااره يف هاااذا السااايا -2
إذن ذي طااااابع عااااام يف قاااارار غااااري ملاااازم، مثاااال قاااارار ماااان موافقاااة أو 
قاة عياة العاماة، يفياد املوافقاة ابملعا، الاوارد يف املاواد املتعلقرارات اجلم

 اااااال  ال “صااااااحيحة”؟ ووصااااااف املوافقااااااة  هنااااااا نسااااااؤولية الاااااادول
تشكل املشكلة، إذ ليس من الواضا ما إذا كانل التوصية وحدها 

موافقاة مان  مر كذلك، فهل جتب  موافقة ابلفعل. ولكن إذا كان األ
التعاهدية؟ فمان انحياة، ميكان القاول هذا القبيل ابلفعل االلتزامات 

ذات أثار قاانون انف  غري ملازم ال ميكان أن يشاكل موافقاة اً إن قرار 
للمااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول. وماان انحيااة  ية وفقاااً لعاادم املشااروع

، ذا طاابع ملازم قاانوانً  عان املوافقاة يعرب الذي قرارالإذا كان أخرى، 
 انفيااااً  دولياااة ال تشاااكل ارفااااً  فاااإن هاااذه املوافقاااة الااايت تباااديها منظماااة

 ازعمساائل تنا  مساألة مان لعدم املشروعية فحسب، وإمناا متثال أيضااً 
القواعد يف القانون الدويل. ولذلك فهذه املاادة حتتااج إىل مزياد مان 

 يتعلق بفبيعة املوافقة ونتائجها. التوضيا فيما

 الدفاع عن النفس  -20املادة  
 اجلمهورية التشيكية

، الااذي و ضااع فيمااا يتعلااق الاادفاع عاان الاانفسيباادو أن مفهااوم  
يمااااا يتعلااااق ابملنظمااااات ابلاااادول لكنااااه ينبغااااي أن ي سااااتخدم أيضاااااً ف

الدوليااة، مفهااوم يتساام بصااعوبة خاصااة وإن كااان ينفبااق يف األرجااا 
لقائماة ردارة قليل من املنظماات، مان قبيال تلاك ا على أفعال عدد

الني، ال يسااع إقلاايم أو بنشاار قااوة مساالحة. وفيمااا يتعلااق هبااذين املثاا 
مثااااال تلاااااك املااااارء إال أن يتفاااااق ماااااع الفكااااارة الساااااابقة، إذ ميكااااان يف 

ت أن تضفلع املنظمة الدولية استثنائياً نهام مماثلة لتلك اليت احلاال
ور األمااام املتحااادة االنتقالياااة يف تيمااا  تضااافلع هباااا الدولاااة )مثااال إدارة

الشاااااارقية أو بعثاااااااة األمااااااام املتحااااااادة لاااااااندارة املؤقتاااااااة يف كوساااااااوفو(. 
يتعلق هبذا املثاال األخاري، ناد أن اللجناة ذا اا تسالط الضاوء  وفيما

إذ تشاااري إىل أن مساااألة املااادى الاااذي  اااق يف حااادوده  نسااابياً علياااه
ة يتوقااااف علااااى لجااااوء إىل اسااااتعمال القااااو لقااااوات األماااام املتحاااادة ال

علقااة بنفاااق مهمااة البعثااة. ومااع ذلااك، إذا كااان ألوليااة املتالقواعااد ا
سااااتعمال القااااوة يتوقااااف فقااااط علااااى القواعااااد احلااااق يف اللجااااوء إىل ا
اج مبادأ الادفاع عان الانفس يف بعثة، فاإن إدر األولية املتعلقة بوالية ال

مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية املنظمااات الدوليااة يصاابا غااري ذي 
 اللة ت ذكر.د

 مجهورية كوراي

 التعليق الوارد حتل عنوان ”التعليقات العامة“ أعاله.انظر  
 النمسا

أن الااادفاع عااان بعثاااة اتبعاااة ملنظماااة دولياااة ولاااديها أسااااس دو يبااا  
غري مدرج يف الصيغة احلالية   صلة  دولية ذاتيف والية  يتمثل  قانون  

آخاران دون . وابإلضافة إىل ذلك، يظال ساؤاالن 20ملشروع املادة 
لمنظماااة الدولياااة االساااتناد إىل الااادفاع عااان ، هااال  اااق لإجاباااة: أوالً 

إذا تعااااارض إقلااااايم خاضاااااع لسااااايفر ا  الااااانفس )علاااااى غااااارار الدولاااااة(
ل هااااذا الساااااؤا يااااب عااااان  التعليااااقإدار ااااا هلجااااوم؟ يبااااادو أن  و/أو

وغ للمنظمة الدولية أن تدافع عن أمااكن ، هل يس  ابإل اب. واثنياً 
لايت تشانها لدولة املضايفة، ساواء ضاد اهلجماات اعملها يف أراضي ا

 ؟ وهنا أيضاً الدولة املضيفة أو أي دولة أخرى  اجم الدولة املضيفة
يبدو من غري الواضاا ماا إذا كانال مبااد  القاانون الادويل اجملسادة 

مااان هاااذا القبيااال. وملاااا كانااال   ميثااااق األمااام املتحااادة تاااربر عماااالً يف
ول مضيفة، فإن هذين الساؤالني املنظمات الدولية تعمل عادة يف د

 على األقل. التعليقبان بعا التوضيا، ولو يف يتفل
 دة  املضاالتدابري  -21املادة  

 أملانيا

الايت ترى أملانيا أنه ينبغي اساتبعاد مساألة التادابري املضاادة  -1
ع املاااواد. تتخاااذها املنظماااات الدولياااة جتااااه الااادول مااان نفااااق مشااااري

العديااااد ماااان األساااائلة ذات الصاااالة  وهااااذه القناعااااة تسااااتند إىل كااااون
عالقاااااة باااااني املنظماااااات الدولياااااة والااااادول غاااااري األعضااااااء ال تااااازال ابل
رغم ما لالحتاد األورويب من ممارسة كبرية يف هذا الباب.   بة،إجا بال
عضائها، من جهة أخرى، ختضع يف نظمة الدولية وأالعالقة بني املو 

لمنظمااة. وكقاعاادة ، حبكاام التعريااف، للقواعااد الداخليااة لأملانيااا رأي
ل للتدابري املضادة بني املنظمة الدولية وأعضائها. جما عامة إذن، ال

صاااحيا لااايس فقاااط ابلنسااابة ملساااألة التااادابري أملانياااا،  يف رأي ،وهاااذا
ألعضااااء جتااااه منظماااة دولياااة، ولكااان املضاااادة الااايت تتخاااذها الااادول ا

ا وبوجه خاه فيما يتعلق ابلتدابري املضادة اليت تتخذه يصا أيضاً 
فيهاا. ويف هااذا الصادد، ينبغااي،  منظماة دولياة جتاااه الادول األعضاااء

التاادابري الاايت تتخااذها  واضااا باانيالتمييااز علااى حنااو ، أملانيااا يف نظاار
التااادابري و الداخلياااة لقواعااادها  املنظماااة الدولياااة جتااااه أعضاااائها وفقااااً 

املضااااااادة. إذ ماااااان األنسااااااب النظاااااار إىل األوىل ابعتبارهااااااا جاااااازاءات 
علاااااى  حمااااددة مااااان القواعااااد. وهاااااذا يصااااا أيضااااااً حتكمهااااا جمموعاااااة 

 أملانياااا ماااع، ختتلاااف اجلااازاءات الااايت يفرضاااها جملاااس األمااان. ولاااذلك
ردراجهاااااا التااااادابري املضاااااادة يف  ي تتبعاااااه اللجناااااة حاليااااااً الااااانهج الاااااذ

 .مشاريع املواد
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وإذا أ درجل التدابري املضادة ماع ذلاك، فأملانياا، يف ضاوء  -2
 والتعليق عليهانص مشروع املادة ما تقدم، تعترب من الضروري أن ي

بوضااوه علااى أن تظاال التاادابري املضااادة الاايت تتخااذها منظمااة دوليااة 
. فكمااااا سااااابق أعضااااائها حمصاااااورة يف اااااروف اسااااتثنائية جاااااداً  جتاااااه

هاي أن ال جمااال ملثال هااذه التاادابري. عامااة التأكياد أعاااله، القاعادة ال
، 2فقاارة يف ال لنصااهاملااادة  مشااروع الثناااء علاىولاذلك فماان املمكاان 

ملنظمااة دوليااة أن تتخااذ تاادابري مضااادة  ال  ااوز علااى أنااهعاان حااق، 
املاااادة، ماااع ذلاااك، ابساااتثناء جتااااه عضاااو مساااؤول. ويساااما مشاااروع 

ياااة ماااع متناف، وماااا: أال تكاااون التااادابري املضاااادة عناااد تاااوافر شااارطني
قواعااااد املنظمااااة، وأال تتااااوافر الوسااااائل املالئمااااة الاااايت متكاااان املنظمااااة 

لدولة العضو )أو املنظمة الدولية العضو( املسؤولة الدولية من يفل ا
ألول مااااان هاااااذا ق ابلشاااااق اعلاااااى االمتثاااااال اللتزاما اااااا. وفيماااااا يتعلااااا 

بوضااوه  التعليااقاالسااتثناء، تعتاارب أملانيااا أنااه ماان الضااروري أن يبااني 
ماع قواعاد املنظماة  متنافياةأن التدابري املضادة  ب أن تعترب شديد 

ى أن القواعااد الداخليااة للمنظمااة مااا مل توجااد مؤشاارات واضااحة علاا 
 القصد منها أن تنظم حصراً  مل يكن( جلزاءات أيضاً )نا قد يشمل ا

 قة بني املنظمة وأعضائها.عالال

ل  وقبااا  أوالً  ،باااني الااادول الااايت حتكمهاااا اتوخباااالف العالقااا  -3
هاااا إال قاعااادة القواعاااد العاماااة للقاااانون الااادويل، وال جتب   ،كااال شااايء

موضااوع اتفاااق بصااورة حمااددة  خااريةألا التخصاايص مااىت كاناال هااذه
مااااىت نشااااأت بفاااارق أخاااارى، فااااإن العالقااااة بااااني املنظمااااة الدوليااااة  أو

اإلرادي لألعضااااء. ولاااذلك فإناااه يعاااود  الفعااالا تنشاااأ مااان وأعضاااائه
قاااة بيااانهم وباااني الكياااان القاااانون العالألعضااااء املنظماااة أن يصاااوغوا 

 ذلااك  اددوا بدقاة طبيعااة تلاك العالقاة، ناا يفأن الاذي ينشائونه، و 
للمنظمااة الدوليااة اسااتخدامها مااىت الصااالحيات القانونيااة الاايت  ااوز 

التاازام قااائم جتاااه املنظمااة. ويف  أقاادم عضااو ماان أعضااائها علااى خاارق
بكل  جمال، ال من تفبيق قاعدة التخصيص اجملال من جماالتهذا 

للجااوء إىل القواعااد العامااة للقااانون الاادويل،  رأي أملانيااا،يف  ،بساااطة
إلشاااارة إىل خاااالف ذلاااك. وهاااذا ماااا ينبغاااي بياناااه بكااال ماااا مل تااارد ا
 .التعليق عليهيف مشروع املادة نفسه أو يف  وضوه إما

 الربتغال

إذا كانل مسألة التدابري املضادة مسألة مثرية للجدل مىت  -1
يتعلاااق األمااار  حاااني داً ابلااادول، فإهناااا تصااابا أكثااار تعق ااا ألمااار تعلاااق ا

بري املضاااااااادة يف ساااااااياق ابملنظمااااااات الدولياااااااة. وتثاااااااري مساااااااألة التااااااادا
للغاياااااة، ورناااااا أدت إىل بعاااااا املنظماااااات الدولياااااة أسااااائلة معقااااادة 

 فة إىل ذلك، رنا كان جلوء املقرر اخلااه ماراراً التناقضات. وابإلضا
 اجلماعااااة األوروبيااااة ومنظمااااة جتربااااةإىل اسااااتخدام أمثلااااة تسااااتند إىل 

وهااذا  التجااارة العامليااة أقاال أدوات االختبااار مالءمااة ملشاااريع املااواد.
يدل على ندرة املمارسة ذات الصالة هباذه املساألة وعلاى صاعوبة  ما

 وجمردة. ون عامةإ اد حلول قانونية مناسبة تك

لاااادى التمييااااز بااااني  أن يكااااون حااااذراً  وينبغااااي للماااارء أيضاااااً  -2
التمييااز بينهمااا  هلااا. فكلمااا أ ريااد   املشاااهبةري املضااادة والتاادابري التااداب

يعتاه والغارض مساوغاته القانونياة وطبمراعاة مصادر التادبري و وجبل 
لس منه. فعلى سبيل املثال، ال ميكن اعتبار اجلزاءات اليت يقررها جم

تباار التادابري األمن تادابري مضاادة. وعاالوة علاى ذلاك، ال ينبغاي اع
لنظامهاااااا الاااااداخلي جتااااااه أحاااااد  ها منظماااااة دولياااااة وفقااااااً الااااايت تتخاااااذ

 أعضائها تدابري مضادة.
 شيلي

 ، أدانه.51وارد حتل املادة انظر التعليق ال 
 النمسا

 أشارت اللجنة إىل أنه -1
احتجااااااج دولاااااة أو منظماااااة دولياااااة ألة رغااااام تنااااااول مشااااااريع املاااااواد احلالياااااة ملسااااا 

 . (1)نسؤولية الدول ة ابالحتجاجفإهنا ال تتناول املسائل املتعلقسؤولية، ملاب

تتخذها ومن الواضا إذن أن املسائل املتصلة ابلتدابري املضادة اليت 
تقع ضمن نفاق هذه املواد. ومع ذلك،  منظمة دولية جتاه دولة ال

عاادم ”شااري إىل انتفاااء صاافة ت 21ة مشااروع املااادماان  1الفقاارة فااإن 
ق مااع التاازام دويل فعاال املنظمااة الدوليااة الااذي ال يتفاا املشااروعية عاان 

، وهااي بااذلك تعااتف  نااه ماان الااوارد أن تتخااذ “واجااب جتاااه دولااة
 مضادة جتاه دولاة. وعاالوة علاى ذلاك، وحيا  منظمة دولية تدابري
ادة ماان األرجااا أن ت تخااذ التاادابري املضاا ”رى أن إن املقاارر اخلاااه ياا 

فااإن مسااألة مااا إذا كااان ، (2)“ة مسااؤولةقباال منظمااة دوليااة ضااد دولاا 
، بوجااه عااام، أن ات الدوليااة، وإىل أي ماادى  ااق هلااا ااق للمنظماا 

بقاادر أكاارب يف  أن ت بحاا تتخااذ تاادابري مضااادة ضااد الاادول، ينبغااي 
ساااياق هاااذه املاااواد. وهاااذا ابلتأكياااد جااازء مااان القاااانون العاااام املتعلاااق 

ولية ابملسؤولية، والنمسا يساورها القلق مان ابحتجاج املنظمات الد
يف عمال  كبرية قائمةً   ستظل ثغرة  ن هذا النقفة إذا ت ركل مفتوحة فأ

 اللجنة املتعلق ابملسؤولية يف القانون الدويل.
تشاااااري إىل  21مشاااااروع املاااااادة  مااااان 2لفقااااارة ويبااااادو أن ا -2

ساااواء كاااان  -التاادابري املضاااادة املتخاااذة ضااد أعضااااء منظماااة دوليااة 
النمسا الرأي القائل أو منظمات دولية. وتؤيد    هؤالء األعضاء دوالً 

فااااة عاااان األطااااراف اء املنظمااااات الدوليااااة معاملااااة فتلنعاملااااة أعضاااا 
 املضااادة، وتقااته أن ساايما عناادما يتعلااق األماار ابلتاادابري الثالثااة، وال

 تتعلااق أيضاااً ]يف الاانص اإلنكلياازي[  “member”صاافة الا أن يوض اا 
 يف املنظمة املعنية. ية اليت هي أعضاءابملنظمات الدول

__________ 
 ( من التعليق على الباب الرابع. 2الفقرة )  ( 1) 
، اجمللااد  2009حوليااة  ن مسااؤولية املنظمااات الدوليااة،  لسااابع عاا ا التقرياار   ( 2) 

 . 62، الفقرة  A/CN.4/610الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  
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 حالة الضرورة  -24املادة  
 أملانيا

ب وجيهاااااااة لعااااااادم الساااااااماه للمنظماااااااات الدولياااااااة  أسااااااابا   توجاااااااد  
اعااي الفااابع  يف ااال اااروف صااارمة تر   ابالحتجاااج حبالااة الضاارورة إال 

إىل هاااذه    منظماااات الدولياااة ابملقارناااة ماااع الااادول. واساااتناداً اخلااااه لل 
  ، 24)أ( ماااان مشااااروع املااااادة  1وارد يف الفقاااارة  يااااة، فااااإن القيااااد الاااا اخللف 

 ااوز هلااا أن حتااتج حبالااة الضاارورة  والااذي مفاااده أن املنظمااة الدوليااة ال  
خفر  هو الوسيلة الوحيدة أمام هذه املنظمة لدرء  ” إذا كان ذلك إال 

الاااادويل ككاااال،    جساااايم ووشاااايك يتهاااادد مصاااالحة أساسااااية للمجتمااااع 
مهمااة  القااانون الاادويل،  ، نااا يتماشااى مااع  عناادما تكااون لتلااك املنظمااة 

وماااع  ، إمناااا هاااو قياااد مفهاااوم يف هاااذا الساااياق.  “ يفاياااة تلاااك املصااالحة 
ظماااات الدولياااة ختتلاااف حبساااب  ذلاااك ففاااي هاااذا القياااد غلاااو، ألن املن 
املنظماات تعا، حبماياة مصالحة  واائفها واختصاصا ا. فليسل كال 

صااالحة  ويل، ولكنهاااا حتماااي عاااادة م أساساااية مااان مصااااحل اجملتماااع الاااد 
نااااا يفااال مصاااالحة أساساااية ماااان  صاااااحل أعضاااائها، ور مشاااروعة مااان م 

(  4اثاال مااا ورد يف الفقاارة ) مصاااحلهم. ولااذلك ي فضاال األخااذ حبكاام مي 
أن املنظمااااة الدوليااااة  ااااوز هلااااا    ، ومفاااااده 24املااااادة    التعليااااق علااااى مااان  
هااو الوساايلة الوحياادة أمااام  حتجاااج حبالااة الضاارورة مااىت كااان ذلااك  اال 

ن  عضاااااء فيهااااا، علااااى أ أساسااااية للاااادول األ املنظمااااة حلمايااااة مصاااالحة  
 تكون وايفة املنظمة يفاية تلك املصلحة من خفر جسيم ووشيك. 

 كواب

تاارى كااواب أنااه ينبغااي اإلبقاااء علااى صاايغة النفااي الاايت جاااء هبااا  
. 2حتفاااع ابلصاايغة احلاليااة للفقاارة الا مشااروع املااادة. وينبغااي أيضاااً 

ة املصلح”د بعبارة ومع ذلك، فإهنا تعتقد أنه يتعني توضيا املقصو 
. فااإذا كااان ال ينبغااي لتلااك العبااارة أن تشاامل احلاااالت “اساايةاألس

، فإنااه “مسااؤولية احلمايااة”ال القااوة أو مااا يساامى الففيفااة السااتعم
ود الدولاة يف حاد ينبغي هلا أن تشمل يفاية البيئة واحلفاع على وج

 ذاته وعلى سكاهنا وقل الفوار  العامة.
 النمسا

الدولياااااة أن مبااااادأ ممارساااااة املنظماااااات يتضاااااا  اااااالء مااااان  -1
الضاااارورة ذو أميااااة عمليااااة ابلغااااة، وذلااااك يف جمااااالني حمااااددين علااااى 

قااال: إذ ي فباااق مبااادأ الضااارورة التشاااغيلية يف ساااياق بعثاااات حفاااو األ
لعسااكرية يف سااياق بعثااات االسااالم، يف حااني ي فبااق مباادأ الضاارورة 

حفاو  إنفاذ السالم )أو األعمال العسكرية اليت ت نفذ ضمن بعثات
 ين كل من الدول واملنظمات الدولية.عمل هبذين املبدأالسالم(. وت

انيااااااة القائااااال  ال تكاااااون إمك وتتفاااااق النمساااااا ماااااع الااااارأي -2
االحتجاااج نباادأ الضااارورة متاحااة للمنظمااات الدولياااة باانفس القااادر 

تسااااع املتااااه للااادول. ومااان املمكااان القاااول  ن اإلشاااارة إىل مااان اال

رفاع عتباة  ىلف إ اد “الدويل ككل املصلحة األساسية للمجتمع”
املنظمااة الدوليااة. لكاان مفهااوم هااذه  فعاالنفااي عاادم املشااروعية عاان 

، وهاااو ماااا  علاااه  صااالحة األساسااايةامل غاااري معااار ف علاااى حناااو كااااف 
املشاااكلة كاااان ابإلمكاااان إىل الوضاااوه الاااالزم. غاااري أن هاااذه مفتقاااراً 
 لو ر بط مبدأ الضرورة بوالية املنظمة. تقليصها

  ن االحتجاااج نباادأ الضاارورة ولااذلك تفضاال النمسااا أن يكااو  -3
ة املتاحاااة أماااام  فقاااط إذا كاااان الفعااال املعاااين هااو الوسااايلة الوحياااد   ممكناااً 

للمنظماة أن حتاتج    مث ال يكاون جاائزاً  املنظمة كي تفي بواليتهاا. ومان 
الاااايت توافااااق علااااى واليااااة  رة إال جتاااااه الاااادول )األعضاااااء(  نباااادأ الضاااارو 
كان القاول بوضاوه إن  ة هبذه الوالية. وحينها مي تكون ملزم  املنظمة أو 

روعية  احلااااالتني، هااااي األساااااس القااااانون ملشاااا   يااااة نفسااااها، يف كلتااااا الوال 
لياااااااة أن تساااااااتند إىل مبااااااادأ الضااااااارورة  العمااااااال. وإذا أرادت منظماااااااة دو 

إذا كانال    حقااً   إن ذلك قد يكاون مقباوالً التشغيلية جتاه دول اثلثة، ف 
مصااالحة أساساااية للمجتماااع    صاااون تساااتهدف  والياااة املنظماااة الدولياااة  

ال باااد مااان مراعااااة اعتباااارات أخااارى  دويل ككااال. وعلاااى أياااة حاااال،  الااا 
التأسيسااااي نفسااااه جتاااااه    الصااااك نيااااة املتتبااااة علااااى  تتعلااااق ابآلاثر القانو 

  يصدر عنها الفعل. الدول الثالثة اليت ال تعتف ابملنظمة الدولية اليت 
  ويظهاااار ماااان املمارسااااة الدوليااااة الاااايت درجاااال عليهااااا منظمااااة  -4

مريكياااة،  املتحااادة ومنظماااة الااادول األ   حلاااف  اااال األطلساااي واألمااام 
ضرورة التشغيلية/العساكرية  ، أن املنظمات الدولية تعترب مبدأ ال وغريها 

 وقبل كل شيء إىل القانون العريف.   د أوالً قاعدة تستن 
 الباب الثالث

 مون املسؤولية الدولية للمنظمة الدوليةضم
 الفصل األول
 مبادئ عامة

 واعد املنظمة عدم جواز االحتجاج بق -31املادة  
 مجهورية كوراي

فيينااااا  ماااان اتفاقيااااة 27ماااان املااااادة  31اساااات مد مشااااروع املااااادة  
وليااااة أو فيمااااا بااااني لقااااانون املعاهاااادات بااااني الاااادول واملنظمااااات الد

مااااان مشااااااريع املاااااواد املتعلقاااااة  32ادة املنظماااااات الدولياااااة، ومااااان املااااا 
لياة  دول من االحتجاج بقوانينها الداخالدول، واليت متنع النسؤولية 

ا. لكااان املنظماااات الدولياااة، خباااالف كماااربر لعااادم الوفااااء ابلتزاما ااا 
لسااالفة وايفياااة حمااادودة اساااتناداً إىل  ف وتعمااال وفقااااً الااادول، تتصااار 

إعااااادة صااااياغة  صااااكوكها التأسيسااااية وقواعاااادها الداخليااااة. وينبغااااي
كنهااااااا مشااااااروع املااااااادة للتشااااااديد علااااااى أن املنظمااااااات الدوليااااااة ال مي

 ة إن كان الغرض الوحيد من ذلك هاواالحتجاج بقواعدها الداخلي
 ة.تربير إخفاقها يف الوفاء ابلتزاما ا الدولي
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 املكسيك

إن عاادم جااواز احتجاااج املنظمااة بقواعاادها لتربياار عاادم امتثاهلااا  
انون الدويل حالة أخرى من احلاالت اليت ترى اللتزاما ا نوجب الق

أي عاادم  اس علاى القاعادة املتعلقااة ابلادول،فيهاا املكسايك أن القياا 
الاااداخلي لتربياار عااادم االمتثااال، ينفاااوي جااواز االحتجااااج ابلقااانون 

لية معقااادة. وقاااد أ باااديل تعليقاااات عديااادة مفادهاااا أن علاااى إشاااكا
ج وإماا قواعاد تنادر  قواعد املنظمة ميكن أن تكون إما قواعد داخلياة
ي ميكاان أن يااؤدي يف إطااار القااانون الاادويل. وهااذا التضااارب املعيااار 

 لدى تفبيق هذه املادة.إىل مشاكل خفرية 
 الفصل الثاين
 جرب الضرر

 لاللتزام ابجلرب  ضمان األداء الفعال -39املادة  
 أملانيا

والتعليااق عليااه، تتفااق أملانيااا    39فيمااا يتعلااق نشااروع املااادة   -1
د بعياد ماع ماا خلصال إلياه اللجناة مان اسااتنتاجات وردت يف  إىل حا 

  ي االلتااااازام التبعااااا ن  مااااان التعلياااااق علاااااى املاااااادة وأفاااااادت   (  2الفقااااارة ) 
ن  ال ي عتاااارب قااااد نشااااأ عناااادما ال تكااااو   املتضاااارر لألعضاااااء جتاااااه الفاااارف  

حاال   . وال تارى أملانياا  ي اجلرب نها من  املنظمة املسؤولة يف وضع ميك  
،  املنظماااات الدولياااة تكاااون    أن تصاااواب  س ا مااان األحاااول غضاضاااة يف  

ثانويااااة  االلتزامااااات ال ، نااااا فيهااااا  الوفاااااء ابلتزاما ااااا   قااااادرة علااااى   ، عموماااااً 
يتعلاااق نساااألة ماااا إذا كاااان هنااااك    . غاااري أناااه فيماااا قاااة  ااارب الضااارر املتعل 

د العاماة للقاانون الادويل  قانون متتاب علاى قاعادة مان القواعا  واجب 
الدولياااااة اختاااااااذ كاااااال    يوجاااااب علااااااى أعضااااااء منظمااااااة مااااان املنظمااااااات 

ابلوسااائل الاايت متكنهااا ماان الوفاااء    ة املنظماا لتزويااد  اإلجااراءات املناساابة  
وجاود هلاذه القاعادة. وكماا    ابجلرب، ترى أملانيا بوضاوه أناه ال ا ه ابلتزام 

  ، جتاااد 39( مااان التعلياااق علاااى مشاااروع املاااادة  7)   يساااتفاد مااان الفقااارة 
بياة السااائدة يف  أملانياا نفساها علاى ماا يباادو يف انساجام ماع رأي األغل 

نة لتضمينها مشروع هذه املادة  ج اللجنة. ولذلك ينبغي الثناء على الل 
( ماااان  6)    قواعااااد املنظمااااة، والاااايت أصااااابل الفقاااارة إشااااارة صاااار ة إىل 

 . املعين   رها األساس )الوحيد( للشرط التعليق يف اإلشارة إليها ابعتبا 
يت  ، والااا هاااذه املاااادة   صااايغة   إزاء   غاااري أن أملانياااا يسااااورها قلاااق  -2

  يساااااء   أن   كلها احلااااايل وعلااااى العكااااس ممااااا يؤكااااده التعليااااق ميكاااان بشاااا 
  ضاامان عاام يلاازم الادول ب ب  تاانص علاى واجاا   فايفهم منهااا أهناا   ، فهمهاا 

بنهايااة    ادة، مشااروع املاا ف دوليااة.  ماان املنظمااات ال ملنظمااة    الوفاااء الفعلااي 
ووجوب أن يكون  لقيام بذلك.  األعضاء ا   “ يرى أنه ”على ، املفاف 
فايفهم    ، يساء فهمه قد    “ املنظمة   قواعد ” مع   متمشياً  “ الشرط ” هذا 

ندما تكون  ص على شرط عام ال يتم تعديله أو إلغاهله إال ع منه أنه ين 
وحبساااب ماااا تاااراه أملانياااا  .  قواعاااد تااانص علاااى خالفاااه دولياااة  ال منظماااة  لل 

ءة ساااتكون بوضاااوه اسااااتنتاجاً  ه مااان التعلياااق، فاااإن هاااذه القااارا وتفهمااا 
مشاااروع    صااايغة ن  م ضااا ولاااذلك فهاااي ترحاااب ردراج توضااايا  .  خاطئااااً 
  نصااال عليااااه   إذا   إال ال يقاااوم    ”الشااارط“ ياااربز للعياااان أن هاااذا  املاااادة  

أو ورد يف إطارهااا وبقاادر مااا تاانص عليااه تلااك    ة قواعااد املنظمااة الدولياا 
، فيمااا  أملانيااا أيضاااً   تااود  السااياق،    . ويف هااذا القواعااد أو ياارد يف إطارهااا 

  يتعلااااق ابحلاااااالت الاااايت ال تكااااون فيهااااا القواعااااد صاااار ة بشااااأن هااااذا 
إىل افاااااتاض الوجاااااود    مااااان مغباااااة الركاااااون اللجناااااة    حتاااااذ ر أن  املوضاااااوع،  

علااى  ملنظمااات الدوليااة،  اعااد ا يف قو الضاامين هلااذا الشاارط بصااورة عامااة  
يف  وتارى أملانياا    من التعلياق تاذهب إلياه.   ( 6الفقرة ) غرار ما يبدو أن  

علاااى  الفعلاااي و   االتفااااق علاااى    التكياااز   أن مااان األساساااي هاااذا الساااياق  
طااااراف  األ   أو غريهااااا ماااان سااااة ) عنهااااا الاااادول املؤس     رب تعاااا اإلرادة الاااايت  

واعااد  راحة يف ق مل ي اانص صاا   وعلااى ساابيل املثااال، مااا الدوليااة الفاعلااة(.  
ميكااان اخللاااوه إىل    املنظماااة الدولياااة علاااى وجاااوب متويااال املنظماااة، ال 

 واقع على كل عضو من األعضاء. حمدد  التزام    شتمال الوثيقة على ا 
ن هاااااذا الشااااارط هاااااو يف كااااال  وتاااااود أملانياااااا أيضااااااً أن تؤكاااااد أ  -3

باني املنظماة الدولياة وأعضاائها،    الداخلياة لعالقاة  ألة ختص ا األحوال مس 
الشااااأن يف  ب  ن تاااادرج اللجنااااة مالحظااااة توضاااايحية هبااااذا  وهااااي ترحاااا 

ة فلاان يكااون نقاادورها أن تسااتفيد ماان هااذا  تعليقهاا. أمااا األطااراف الثالثاا 
 . الشرط حىت يف احلاالت اليت يتبني فيها أنه موجود فعالً 

 الربتغال

الااادويل ماااا يااانص علاااى مساااؤولية مشاااتكة  ال يوجاااد يف القاااانون   -1
إذا مل تتااااوفر للمنظمااااة الدوليااااة املسااااؤولة  لألعضاااااء جتاااااه الفاااارف املتضاااارر  

ومن انحياة أخارى، يلتازم األعضااء  لضرر ابلكامل.  الوسائل الالزمة جلرب ا 
ات  ابإلساااهام يف ميزانياااة املنظماااة الدولياااة لكاااي تاااتمكن مااان حتمااال النفقااا 

ماًل  حكاام املعاهادة التأسيساية. والنفقاات  املتكبدة يف أدائها لواجبا ا ع 
 ابجلرب هي من األمثلة عن ذلك.   النامجة عن االلتزام 

علاااى  علاااى أناااه يفااارض 39وال ميكاان فهااام مشاااروع املاااادة  -2
مي مساااامات اساااتثنائية األعضااااء ماااا يبااادو وكأناااه التااازام مباشااار بتقاااد

لياة ات متتباة علاى اقاتاف املنظماة الدو لتغفية ما قد ينجم من نفقا 
لفعااال غاااري مشاااروع دوليااااً. فهاااذا ال يتساااق ماااع مبااادأي  االساااتقالل 
الااذام واالسااتقالل اللاااذين  خااذ هبمااا املنظماااات الدوليااة. ولاااذلك 

ميزانيااة املنظمااة الدوليااة لتغفيااة هااذه النفقااات، نبغااي أن تتحسااب ي
إذ ينبغااي أن ويعااود لألعضاااء أماار ضاامان تغفيتهااا لتلااك النفقااات. 

 ظمة الدولية ذا ا وليس على أعضائها.يكون التكيز على املن
ا ي فس ار  حاًل متوازانً عندم  39دة وهكذا يشكل مشروع املا  -3

واجبااً عامااً يتمثال يف  على أنه يفرض على األعضاء يف منظمة دولية  
ا،  أن ميك نوا املنظمة من الوسائل اليت تتايا هلاا الوفااء الفعلاي ابلتزاما ا 

عاالوة علاى ذلاك، تؤياد الربتغاال مقاته  يف ذلاك االلتازام ابجلارب. و  نا 
دراج فقاااااارة اثنيااااااة جدياااااادة يف مشااااااروع  املقاااااارر اخلاااااااه الااااااداعي إىل إ 

 يا للصيغة احلالية. ثابة جمرد توض وذلك حىت وإن كانل ن   39 املادة 
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 مجهورية كوراي

بعاابء ثقياال للغايااة علااى الاادول  39يلقااي مشااروع املااادة  
وللتخفيف مان العابء غاري ، وهو عبء مايل يف الغالب. األعضاء

مساااااؤولية الضاااااروري امللقاااااى علاااااى عااااااتق األعضااااااء وكفالاااااة إعماااااال 
ة ماع املنظمة الدولية بصورة فعالة، ميكن اإلبقاء علاى الصايغة احلاليا 

مني التعليااق توضايحاً إضااافياً  ن مسااؤولية األعضااء تقااوم فقااط تضا 
ررة أو إليهاا، ولايس إزاء دولاة متضاا  إزاء املنظماة الدولياة الايت ينتمااون

 منظمة دولية متضررة.
 النمسا

رة الاانص علااى حكاام تؤيااد النمسااا، ماان حياا  املباادأ، فكاا  -1
ي ل األعضاء يف أي منظمة بتزويد املنظماة ناا يكفا يكفل قيام الدو 

للفصال  من الوسائل اليت متكنهاا مان تعاويا الفارف املضارور وفقااً 
هااذا ريع املااواد. وماان الواضااا أن الثااان ماان الباااب الثالاا  ماان مشااا
يف حماولااة حلاال التناااقا القااائم  39هااو املقصااود ماان مشااروع املااادة 

ترتياااب التااازام علاااى الااادول األعضااااء جمتمعاااة يقضاااي بتزويااادها باااني 
متكنهاااااا مااااان أن تعاااااوض علاااااى حناااااو فعاااااال ل الااااايت املنظمااااة ابلوساااااائ

رغباة األطراف املضارورة مان انتهااك املنظماة للقاانون الادويل، وباني ال
 األعضاء مسؤولية تبعية.يف تفادي حتميل الدول 

ؤياد إلازام ي مااتتضامن ولكن ال يبدو أن املمارساة الدولياة  -2
ياة الدول األعضاء بتحمال اآلاثر املالياة ملاا ي نساب إىل املنظماة الدول

. ومااان الصاااعب (1)مااان فعااال غاااري مشاااروع أو متجااااوز لالختصااااه
ة حتميال األعضااء املساؤولي ناً القبيل يعين ضم االقبول ابلتزام من هذ

اخااااتاق حجاااااب الشخصاااااية ”نوجااااب القااااانون الاااادويل، وماااان مث 
مااان قبيااال مشاااروع املاااادة  أن حكمااااً  رأي النمساااا . ويف“االعتبارياااة

ياااااة املتوخااااااة مااااان التااااادوين. مااااان شاااااأنه إضاااااعاف اآلاثر القانون 39
احلكاام مااع النظااام الااذي تضااعه  وعااالوة علااى ذلااك، ال يتوافااق هااذا

اء املنظماااااة الدولياااااة واد ألناااااه حكااااام ينحصااااار يف أعضااااا مشااااااريع املااااا 
ريع املااااواد يف املسااااؤولة ال غااااري. وإذا انتهااااى األماااار إىل اعتماااااد مشااااا

مشاكلة إضاافية  39نتجل عن مشروع املاادة ل  شكل اتفاقية دولية 
ضاااء منظمااة عاان جيااة: فماان أجاال إثبااات املسااؤولية الفعليااة ألعمنه

ا متكنهااا مااان الوفاااء ابلتزاما ااا تزويااد منظمااتهم ابلوساااائل املاليااة الااايت 
نوجب هذا الفصل، سيكون من الضروري توافر قبول شبه عااملي، 

مجيع أعضاء املنظمة على األقل. وعالوة علاى ذلاك، تقاع أو قبول 
خاارج املفهاوم العاام ملشااريع املاواد  39ادة شروع املالصيغة احلالية مل

__________ 
 (1 ) 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 pp. 162 et seq. and p. 167  : ”  توافاق احملكماة علاى القاول  ن ]...[ أي
إنفاق ال يكاون هدفاه مان ضامن أهاداف األمام املتحادة هاو إنفااق ال ميكان اعتبااره  

 . “ [‘ املنظمة ] نفقات من ’ 

بصااايغته  39دة املتعلقاااة نساااؤولية املنظماااات الدولياااة. فمشاااروع املاااا
( ال ياانص بوضااوه “أعضاااء املنظمااة... أن يتخااذوا علااى”احلاليااة )

تاااازود املنظمااااة   نى الاااادول األعضاااااء علااااى التاااازام قااااانون يقااااع علاااا 
ا لتفاي ابلتزاما ااا احملااددة الدولياة املسااؤولة  مياع الوسااائل الالزماة هلاا 

، أي اجلاارب الكاماال للضاارر الناااجم عاان الفعاال 30 يف مشااروع املااادة
 .املشروع دولياً غري 
الدول األعضاء اليت متكان منظماة إن أخرى، ف ومن جهة -3

الاادويل تقباال ابملخاااطرة املتمثلااة يف دوليااة ماان العماال علااى الصااعيد 
وهاذه املخااطرة ال  اوز ة القانون الدويل. احتمال أن تنتهك املنظم

إلقاااء تبعا ااا علااى الفاارف املضاارور. ولااذا فماان املعقااول أن يتحماال 
املخاااااااطرة، يف حااااااني تظاااااال مسااااااؤولية جمتمعااااااني تبعااااااات األعضاااااااء 

 التعويا ملقاة بكاملها على املنظمة.
 النمسا إىل دعم االقتاه الاوارد يف الفقارةمتيل  عليه، وبناءً  -4
صاااراحة علاااى   ن ي ااانص   39ادة مشاااروع املااا  التعلياااق علاااى( مااان 4)

 ، وفقاااً املنظمااة الدوليااة املسااؤولة ابختاااذ مجيااع التاادابري املناساابة التاازام
ها، لضمان قيام أعضائها بتزويدها ابلوسائل اليت متكنها من لقواعد

. 39ملشااروع املااادة  جااب اجلاارب التااام وفقاااً الوفاااء علااى حنااو فعااال بوا
 االقتاه: يف  ييد هذا وفيما يلي األسباب اليت ي ستند إليها

يتفاااااادى االقاااااتاه ماااااا سااااالف ذكاااااره مااااان أوجاااااه التنااااااقا  )أ( 
 ؛39لية ملشروع املادة ي الصيغة احلاوالقصور اليت تعت 

م إن علااة وجااود االقااتاه هااو إلاازام املنظمااة املسااؤولة بتنظااي )ب( 
. وبعباااارة أخااارى، ةاملضااارور  األطااارافميزانيتهاااا حبيااا  تكفااال ترضاااية 

ة يف ميزانيتهااااا ملنظمااااة اختاااااذ التتيبااااات املناساااابيكااااون ماااان واجااااب ا
 حمددة(؛العادية )أو احلساابت اخلاصة املتعلقة بعملية 

مااان شاااأن هاااذا احلااال يف الوقااال نفساااه أن يلااازم أعضااااء و  )ج( 
دها الداخليااااة، بتااااوفري واعاااا لق املنظمااااة، ماااان خااااالل أجهز ااااا، ووفقاااااً 

ى األنشاااافة غااااري الوسااااائل الالزمااااة للوفاااااء ابآلاثر املاليااااة املتتبااااة علاااا 
القانونيااااااة أو التصاااااارفات اخلارجااااااة عاااااان االختصاااااااه املنسااااااوبة إىل 

إن فااااطر جتااااوز املنظماااة فااا  ى هاااذا النحاااو،الدولياااة. وعلااا منظماااتهم 
لاايت تتحماال آاثرهااا األطااراف اهااي فاااطر الدوليااة إلطارهااا القااانون 

ية من التصرف على ذلاك النحاو، أي أعضااء مكنل املنظمة الدول
لعبااااارة  موسااااعاً  ة جمتمعااااني. ويؤيااااد االقااااتاه تفساااارياً املنظمااااة املسااااؤول

 .(2)[“املنظمة]نفقات ”
ساااداد التعاااويا، ياااذهب    ة املساااؤولة قبااال وإذا ح لااال املنظمااا  -5

 و املناسب. االقتاه إىل تصفية االلتزامات املعلقة من امليزانية على النح 

__________ 
 . 2، الفقرة 17األمم املتحدة، املادة  ميثاق   ( 2) 
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 الفصل الثالث
اإلخالل اجلسيم اباللتزامات الناشئة عن قواعد آمرة 

 ن القواعد العامة للقانون الدويل م
 نطاق انطباق هذا الفصل -40املادة  

 اجلمهورية التشيكية

األسئلة صعوبة وإاثرة للجدل هو ما إذا كاان رمكاان  ر أكث  لعل  
إذا كانال املساؤولية يف مثال  منظمة دولية انتهاك القواعاد اآلمارة، وماا  

ضااااء فيهاااا.  هاااذه احلالاااة تتتاااب علاااى املنظماااة و/أو علاااى الااادول األع 
  41و   40ويعكس احلل الاذي اعتمدتاه اللجناة يف مشاروعي املاادتني  

واد املتعلقاة نساؤولية الادول. بياد أن  من املا  41و  40أحكام املادتني 
  تعليااااق اللجنااااة ال يتضاااامن أي أمثلااااة علااااى إخااااالالت جساااايمة ماااان 
جانب منظمات دولية ابلتزاماات انشائة عان قواعاد آمارة مان القواعاد  

الااادويل. بااال علاااى العكاااس مااان ذلاااك، تتعلاااق األمثلاااة    العاماااة للقاااانون 
ة عااادم  الدوليااا الوحيااادة للممارساااة يف هاااذا الصااادد بواجاااب املنظماااات  

االعتاف بشرعية حالة انمجة عن إخالل نثل ذلك االلتزام، وواجب  
اإلخاالل. ولائن كانال هاذه األمثلاة مهماة    التعااون لوضاع حاد لاذلك 

صااااالتها بتااااادوين    بااااال شاااااك، فاااااإن ذلاااااك ال مينااااع مااااان التشاااااكيك يف 
مسؤولية املنظمات الدولية، نا أهناا تتعلاق مجيعهاا بارد فعال املنظماات  

 ل الدول بقواعد آمرة. ى إخال الدولية عل 

 الباب الرابع
 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول
 حتجاج مبسؤولية املنظمة الدوليةالا

ية  احتجاج الدولة أو املنظمة الدول -42املادة  
 ابملسؤولية   املضرورة

 النمسا

أن تقتصاار مشااااريع املاااواد هاااذه    تتاااوخى   تفهاام النمساااا أن اللجناااة  
ولياااة، بصااافتها هاااذه، وأال تتنااااول  لاااى تنااااول مساااؤولية املنظماااات الد ع 

ن املنظمااات الدوليااة أن حتااتج  الشااروط الاايت  ااوز نقتضاااها ملنظمااة ماا 
نااه  اادر  نسااؤولية شااخص آخاار ماان أشااخاه القااانون الاادويل. غااري أ 
ياااتم تنااااول    ابإلشاااارة أناااه ساااتظل هنااااك ثغااارة يف نظاااام املساااؤولية إذا مل 

دولاة. وبصافة  من املنظمات الدولية نسؤولية  شروط احتجاج منظمة 
تناولتاااه   خاصاااة، ملاااا كانااال هاااذه احلااااالت تنشاااأ كثااارياً، علاااى غااارار ماااا 

التعاويا عان األضارار املتكبادة يف  بشأن  حمكمة العدل الدولية  فتوى 

، قااد تكااون مسااألة احتجاااج املنظمااة الدوليااة  ( 1) األمااام املتحااادة خدمااة  
قااة  ظاايم، ال ساايما أن املااواد املتعل ؤولية الدولااة غااري خاضااعة ألي تن نساا 

 تتفرق إليها.  مل   األفعال غري املشروعة دولياً نسؤولية الدول عن  
__________ 

(1) I.C.J. Reports 1949, p. 174 . 

 مقبولية املطالبات  -44املادة  
 السلفادور

ماااان  44لقااااد صااااي  هااااذا احلكاااام علااااى غاااارار نااااص املااااادة  -1
لدول، والغرض مناه حتدياد الشاروط مشاريع املواد املتعلقة نسؤولية ا

املقتضيات العامة اليت حتدد مقبولية مفالبة بشاأن ارتكااب فعال أو 
 مشاااروع دوليااااً. ونظاااراً للفاااابع العاااام ملشااااريع املاااواد، فإناااه مااان غاااري

ة ماان معااايري مقبوليااة املفالبااات الدوليااة ماان أجاال املعقااول وضااع ثلاا 
ا والاااايت يكااااون ماااان ن تقاااادمي املفالبااااات الاااايت ال لاااازوم هلاااا احليلولااااة دو 

 وقل مبكر عن طريق دوائر أخرى. املمكن تسويتها يف
اختاااااارت يف هاااااذا احلكاااااام  وتالحاااااو السااااالفادور أن اللجناااااة   -2

لقواعااد الواجبااة  ا نااني حمااد دين بشااأن املقبوليااة مااا: )أ( احااتام  معيااارين اث 
استنفاد سابل االنتصااف  (  ؛ و)ب التفبيق فيما يتعلق  نسية املفالبات 

  فااإن املعيااار األول يشااري إىل قواعااد اجلنسااية، وهااو   كمااا يتبااني، احملليااة. و 
ولية الدولياة. وقاد أوضاحل  سيشاكل شارطاً عامااً لالحتجااج ابملساؤ  ما 

مان مشااريع املاواد  األمر يف تعليقها على ماادة مماثلاة    هذا   اللجنة نفسها 
قاعاادة جنسااية الفلبااات  ” ة الاادول، حياا  أفااادت  ن  املتعلقااة نسااؤولي 
املعروضاااة علاااى    نساااائل االختصااااه أو قبااول الفلباااات   ال تتعلااق فقاااط 

ابملساااؤولية يف    اهليئاااات القضاااائية، ولكنهاااا أيضااااً شااارط عاااام لالحتجااااج 
 . ( 1) “ * اليت تكون فيها واجبة التفبيق   تلك احلاالت 

املااواد ماان مشااريع  44شاروع املاادة م ماان أن موعلاى الارغ -3
كار آنفااً، علاى املنظماات الدولياة قاد صاي ، كماا ذ املتعلقة نسؤولية 

اارة املتعلقة نسؤولية الدول، فإن نصه والتعليق علياه غرار املادة املن
جملااااال إلمكانيااااة وضااااع اسااااتثناءات لقاعاااادة اجلنسااااية ال يفسااااحان ا

د كان ابلفعل حمل انتقاد القلق، وقيبع  على  الواردة فيه. وهذا ما  
ليااااً مااان بعاااا منظ اااري القاااانون الاااذين أفاااادوا  ناااه يثاااري تعارضااااً داخ

واضحاً ضمن مشاريع املواد ألن تفبيق مبدأ جنسية املفالبات مان 
اج ابملسااؤولية يف يفايااة حقاااوق حماولااة لالحتجااا شااأنه أن يبفاال أي 

سابق  من أناه قادلى الرغم أفراد تعرضوا ألضرار يف اخلارج، وذلك ع
االعتاف يف مناسبات أخرى  ن االحتجاج خبرق قاعدة قفعية له 

 اية الدبلوماسية.األرجحية على احلم
وبعبااارة أخاارى، فاااإن مااا يشااغل السااالفادور يف هااذا املقاااام  -4

سااان. فماان غااري الالئااق فيمااا يباادو أن هااو فكاارة يفايااة حقااوق اإلن
__________ 
، 157، ه 77فقرة ل، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ا2001حولية   (1)

 .44( من التعليق على املادة 2الفقرة )
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ساااايما إذا  ة، الرط اجلنساااايناااارهن يفايااااة هااااذه احلقااااوق ابسااااتيفاء شاااا 
أ خاااااذت يف االعتباااااار القواعاااااد اآلمااااارة، أي قواعاااااد القاااااانون الااااادويل 

من بعا القيم اإلنسانية والعاملية البحتة الايت ت عاد   القفعية املستقاة
 وبقائها. ماعةحلياة اجل مراعا ا وتفبيقها الزمني متاماً 

ة، وابملثااال، يتنااااقا إدراج شااارط االمتثاااال لقواعاااد اجلنساااي -5
ت تقييديااااااة، تناقضاااااااً واضااااااحاً مااااااع مشااااااروعي ي  بعباااااااراالااااااذي صاااااا 

مشااااريع املاااواد الاااواردين يف الفصااال الثالااا  مااان  41و 40 املاااادتني
اإلخااالل اجلساايم اباللتزامااات الناشاائة عاان ينظمااان مسااألة  ذينواللاا 

 .مة للقانون الدويلد العاالقواع من آمرةقواعد 
نص دة صياغة وعلى ضوء ما تقدم، تقته السلفادور إعا -6

لكي تانص علاى أن الشارط املتعلاق  44من مشروع املادة  1 الفقرة
ياع احلااالت. وهاذا ماا ميكان القياام نسائل اجلنساية ال ينفباق يف مج

إذا انفبقااال علاااى ”أو عباااارة  “عناااد االقتضااااء”باااه رضاااافة عباااارة 
، وذلااك علااى “بيااق فيمااا يتعلااق ابجلنساايةلبااة قاعاادة واجبااة التفاملفا

. فهاااذا األمااار مااان شاااأنه أن 44ة روع املاااادمااان مشااا  2ة غااارار الفقااار 
  قاااااق االتسااااااق الاااااداخلي الاااااالزم ماااااع األحكاااااام األخااااارى، ومنهاااااا

 ابألخص األحكام املتعلقة بقواعد القانون الدويل القفعية.
ماان مشااروع    2لفقاارة  وتعاارب الساالفادور عاان  يياادها التااام ل  -7

د سااااابل  الااااارغم مااااان أهنااااا تااااانص علااااى اساااااتنفا الااااايت، علااااى    44املااااادة  
ليااااة كشاااارط عااااام للمقبوليااااة، ميكاااان أن ي ستشااااف ماااان  نتصاااااف احمل اال 

تاااارد علااااى هااااذا الشاااارط  صاااايغتها وماااان التعليااااق عليهااااا أنااااه  ااااوز أن  
اسااتثناءات وأنااه غااري قابااال لننفاااذ يف كاال احلااااالت. وهااذا يعااين أناااه  

هناك سابل انتصااف متاحاة أو تكاون السابل املتاحاة  ندما ال تكون ع 
  ابستيفاء شرط املقبولية. رر مفالباً فرف املتض غري فعالة، لن يكون ال 

ة. وهذا ابلضبط هو االجتاه الذي تسري فيه احملااكم الدوليا  -8
األمريكيااة  ماان االتفاقيااة 46فعلااى املسااتوى اإلقليمااي، تاانص املااادة 

لاااادان األمريكيااااة حلقااااوق الب جلنااااةن علااااى أن قبااااول حلقااااوق اإلنسااااا
االنتصاااف نفاد سابل ن لعريضاة أو باالغ مرهااون ابتبااع واساتاإلنساا

اليت ينص عليها القانون احمللي وفقاً ملبااد  القاانون الادويل املعاتف 
د أن املاااادة تقاار أيضااااً ثالثااة اساااتثناءات هامااة هاااي: هبااا عمومااااً. بياا 

ة القانونياة الواجباة اانت اإلجرائيا عندما ال يوفر القانون احمللي الضام
ر م الف ع ر من اتبا رف املتضر حلماية احلق املدعى انتهاكه؛ وعندما   

ناااع ماااان  سااابل االنتصااااف املنصااااوه عليهاااا يف القاااانون احمللااااي أو مي 
نااادما يكاااون هنااااك  خاااري ال ماااربر لاااه يف اساااتنفاد هاااذه السااابل؛ وع

ذكورة آنفاااااً. النفااااق ابحلكاااام النهااااائي يف إطااااار ساااابل االنتصاااااف املاااا 
وابإلضااااافة إىل ذلااااك، قضاااال حمكماااااة البلاااادان األمريكيااااة حلقاااااوق 

االنتصااااف احمللياااة بسااابب حالاااة نفاد سااابل تعاااذر اسااات اإلنساااان  ن  
ن متثيال عوز أو حالة خوف عامة تساود الادوائر القانونياة ومتنعهاا ما 

 استثناء  من االستثناءات اليت ترد على شرط املقبولية. (2)املتظلم
__________ 
(2) Inter-American Court of Human Rights, Exceptions to the 

Exhaustion of Domestic Remedies, advisory opinion OC-11/90, 10 
August 1990, Series A, No. 11, para. 42.  

 النمسا

ا إذا كاان بوساع منظماة دولياة احلايل مساألة ما  ال يتناول النص 
ملتضااااررين ماااان بااااة عاااان موافيهااااا االوايفيااااة ابلنياأن متااااارس احلمايااااة 

منظمااااة أخاااارى. ويف هااااذا السااااياق ي فااااره السااااؤال بشااااأن الشااااروط 
يت  ااااوز للمنظمااااة الدوليااااة نوجبهااااا أن ت قااااد م مفالبااااات املساااابقة الاااا 

لدوليااة إذا كااان الاادول أو املنظمااات اوتتخااذ تاادابري مضااادة حيااال 
 موافيها. الفعل غري املشروع يستهدف أحد

 ملنظمات الدولية املسؤولة  ل أو اد الدو تعد   -47  املادة
 أملانيا

د يف تااااود  أملانيااااا أن تتساااااءل عاااان ماااادى صااااحة التقاااادير الااااوار  
( ماااان 3. فقااااد جاااااء يف الفقاااارة )47 ماااان مشااااروع املااااادة 2 الفقاااارة

 اض  نه التعليق على مشروع هذه املادة االفت 
لياة ة الدو املنظما  لدولة أوسواء كانل املسؤولية رئيسية أو تبعية، ال يفلب من ا

  عاان اجلاارب إىل كيااان مسااؤول إىل أن ميتنااع مفالبااةاملضاارورة أن متتنااع عاان توجيااه 
ضاااارورة التقيااااد  فالتبعيااااة ال تفيااااد ضاااامناً نسااااؤوليته. االحتجاااااج  د  آخااااركيااااان 

 . *املفالبةزمين يف توجيه التعاقب لاب

كاان وتواجااه أملانيااا صااعوبة يف فهاام اجلملااة األخاارية. إذ  كيااف مي 
الاايت تقااول  نااه  47مشااروع املااادة  ماان 2نااص الفقاارة  مواءمتهااا مااع

 *مل يااااااؤدمااااااا  دربقاااااا  التبعيااااااة ]...[االحتجاااااااج ابملسااااااؤولية  ” ااااااوز
 ؟.“الرئيسية إىل اجلرباالحتجاج ابملسؤولية 

جانب دولة أو منظمة  االحتجاج ابملسؤولية من  -48املادة  
 رورة غري الدولة أو املنظمة الدولية املض ة دولي

 أملانيا

تود  أملانيا أن تؤكد علاى تقاديرها للحال الاذي اعتمدتاه اللجناة  
وليااة غااري ذي ال  يااز ملنظمااة د، والاا 48ماان املااادة  3 بشااأن الفقاارة

عان انتهااك نسؤولية منظماة دولياة أخارى املنظمة املتضررة أن حتتج 
عنادما يكااون مان ضاامن  إالاجملتمااع الادويل ككاال ام واجاب إزاء التاز 

صاااااون مصااااالحة أن ت ابملساااااؤولية احملتجاااااةة املنظماااااة الدوليااااا  وااااااائف
العدياد مان  ؤيادوي .اليت يساتند إليهاا االلتازام املنته اكاجملتمع الدويل 

البلدان هذا الرأي، لكن بلاداانً أخارى تفضال فيماا يبادو إقارار حاق 
ن الانهج الاذي اختارتاه اللجناة أفضال مان الانهج أعم. وترى أملانيا أ
لقة جتاه الكافة من ت احلجية املفلاللتزامات ذا  البديل ألنه رغم ما

 أثااار علاااى اجملتماااع الااادويل ككااال، فاااإن مااانا حاااق لكافاااة املنظماااات،
النظر عن الواائف اليت أانطها هبا األعضاء، أمر مفرط يف رف  بص

اية األمر، وعلى العكس من اتساعه. مث إن املنظمات الدولية يف هن
ت الااادول، لااايس لاااديها اختصااااه قاااانون عاااام بااال هلاااا اختصاصاااا
 وايفية تنحصر يف أداء الوالايت وحتقيق املقاصد املنوطة هبا. 
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 اجلمهورية التشيكية

ن أن معظم القواعد املتعلقة رعمال املسؤولية الدولياة  م م لرغ على ا  
  48ثااال مشاااروع املاااادة  للمنظماااات الدولياااة ال تفاااره مشااااكل كاااربى، مي 

ملسااؤولية إال  يف هااذا الصاادد: إذ ال  ااوز ملنظمااة مااا أن حتااتج اب   اسااتثناءً 
الاايت تكماان وراء االلتاازام الاااذي  إذا كااان صااون مصاالحة اجملتمااع الاادويل  

ام املنظمااة الدوليااة. وماان املفااتض أن تنشااأ يف  مهاا   ضاامن خ اارق يناادرج  
 تربر حقاً معيناً. املمارسة منازعات بشأن ما إذا كانل مهام املنظمة  

 الفصل الثاين
 التدابري املضادة

 شيلي

، إذ لاايس اااة بشااأن التاادابري املضااادةتؤيااد شاايلي إدراج فصاال  
ة دولاااا ساااابب إلعفاااااء منظمااااة دوليااااة ختاااارق التزاماااااً دولياااااً ماااان قيااااام 

علااى هااا يفللغاارض تاادابري مضااادة ابختاااذ منظمااة دوليااة مضاارورة  أو
 االمتثال اللتزاما ا.

  املضادة وحدودها وضوع التدابري م -50املادة  
 أملانيا

إدراج مساااألة التاااادابري رغااام الشااااكوك الااايت تااااراود أملانياااا بشااااأن  
(، 21التعليقااااات علااااى مشااااروع املااااادة  روع )انظااااراملضااااادة يف املشاااا 

ماااان  4الفقاااارة  لااااى اللجنااااة إلقرارهااااا املباااادأ الااااوارد يفء عثناااااينبغااااي ال
 والذي نقتضاه  50مشروع املادة 

دة، قااادر اإلمكاااان، بفريقاااة حتاااد مااان آاثرهاااا علاااى ممارساااة بري املضااااتخاااذ التااادات  
 . املسؤولة لواائفهااملنظمة الدولية 

ولئن كانل التدابري املضادة تنفوي حساب تعريفهاا علاى عادم وفااء   
املنظماااة الدولياااة  جتااااه  نظماااة الدولياااة املتضاااررة  حاااد التزاما اااا  امل   أو   الدولاااة 
ات الدولياة ال تتمتاع  راً أيضاً لكون املنظم ، فإنه من الضروري )نظ املسؤولة 

التادابري املضاادة لكاي ال يصال  سوى ابختصاصات حمدودة( تقييد جواز  
ل.  ككا   مفعوهلا إىل حد تكبيال املنظماة وإعاقتهاا عان االضافالع بواليتهاا 

 تتناول بفعالية هذه الشواغل.   54من مشروع املادة   4والفقرة  
 شيلي

سة ادة حمدودة حبي  ال ختل نمار ينبغي أن تكون التدابري املض 
ماان  4 و أن الفقاارةاملنظماات الدوليااة الختصاصاا ا الوايفيااة. ويباد

حتااال هاااذه املساااألة. غاااري أناااه قاااد يثبااال أناااه مااان  50مشاااروع املاااادة 
ابري املضاااادة اساااتناداً إىل صااايغة حااادود للتاااد للغاياااة وضاااعالصاااعب 

ضاادة أماراً عريضة تفتقر إىل الدقاة، وهاو ماا  عال تفبياق التادابري امل
 غري ممكن على صعيد املمارسة.

 النمسا

، تاااارى 21نشااااروع املااااادة كمااااا ساااابق ذكااااره فيمااااا يتعلااااق  -1
دولياة ا أنه ينبغي مواصلة النظار يف الشاروط الايت جتياز ملنظماة النمس
مضااااادة جتاااااه الاااادول. فيباااادو أن اااااة تضااااارابً ألن  تخااااذ تاااادابريأن ت

الاايت تتخااذها املنظمااات  يتناااول التاادابري املضااادة 21مشااروع املااادة 
التادابري إىل  50حني ال يشاري مشاروع املاادة  الدولية ضد الدول يف
 الدول. نظمات الدولية ضداملضادة اليت تتخذها امل

عضااء، وكاذا دول غاري األألعضاء والا والتمييز بني الدول ا -2
نفاق شخصية املنظماة، مان األماور اجلوهرياة ضامن ساياق التادابري 

النمسااا أنااه ماان الضااروري أواًل حتلياال هااذه اجلوانااب املضااادة. وتاارى 
أي اسااتنتاج. وعااالوة علااى ذلااك،  نزيااد التفصاايل قباال التوصاال إىل

مضااااادة  تاااارى النمسااااا أنااااه ال  ااااوز ملنظمااااة دوليااااة أن تتخااااذ تاااادابري
عنااااادما تكاااااون هاااااذه التااااادابري متساااااقة ماااااع صاااااكها التأسيساااااي.  إال

اه اختاااذ هااذه فاملنظمااات الدوليااة، بعبااارة أخاارى، لاايس هلااا اختصاا 
التااادابري جملااارد كوهناااا تتمتاااع بشخصاااية قانونياااة دولياااة. بااال  اااب أن 

 سن د هلا هذا االختصاه نوجب قواعدها.ي  
التدابري املضادة اليت يتخذها   -51املادة  

   الدولية ةاملنظم ضاءأع
 أملانيا

الاذي يتنااول  21متاشياً ماع ماا قيال بشاأن مشاروع املاادة  -1
دة اليت تتخذها منظمة من املنظمات الدولية، موضوع التدابري املضا

. فأملانياا 51ضاً إزاء مشروع املادة تود  أملانيا أن تعرب عن قلقها أي
عالقااة وكااذلك ال -تاارى أن العالقااة بااني املنظمااة الدوليااة وأعضااائها 

حتكمها ابلكامل القواعاد  -دولة من الدول األعضاء واملنظمة بني 
ال يوجااااد كقاعاااادة عامااااة أي جمااااال  الداخليااااة للمنظمااااة. وابلتااااايل،

 دولية.للتدابري املضادة بني الدولة العضو واملنظمة ال
ومن مث، فاإن أملانياا، يف أحسان األحاوال، تشاك  فيماا إذا   -2

يعكااس نااا فيااه الكفايااة تااه اللجنااة الااذي اعتمدكااان مشااروع املااادة 
 العالقاااة القانونياااة باااني الدولاااة العضاااو واملنظماااة الدولياااة فيماااا يتعلاااق
ابلتدابري املضادة. وبعبارة أدق، ينبغي اإلشاادة بانص مشاروع املاادة 

ال  وز للدولة أو املنظمة الدولية املضارورة العضاو ”أنه الذي يؤكد 
 تلااااااكق  مضاااااادة حبااااا تتخاااااذ تااااادابرييف منظماااااة دولياااااة مساااااؤولة أن 

. وتاارى أملانيااا أنااه ميكاان أيضاااً القبااول ابللجااوء إىل اهليكاال “املنظمااة
  -اخلي للمنظماة بغياة الوقاوف علاى ماا إذا كاان هناااك القاانون الاد

اذ التاااادابري املضااااادة، علااااى غاااارار ال الختاااا جماااا  -كاسااااتثناء للقاعاااادة 
لجناة انياا ماع ال. وقاد ختتلاف أمل51جاء يف الفقرة )أ( من املاادة  ما

يتعلاااق بكيفياااة تنااااول احلااااالت )وهاااي علاااى األرجاااا احلااااالت فيماااا 
إذا كاااااان ي ساااااما  د املنظماااااة مااااااالغالباااااة( الااااايت ال ت اااااذكر فيهاااااا قواعااااا 

هبااااااااااذه ال ي سااااااااااما هبااااااااااا. وفيمااااااااااا يتعلااااااااااق  ابلتاااااااااادابري املضااااااااااادة أو
 ( على ما يلي: 3عليق حالياً يف الفقرة )السيناريوهات، ينص الت
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 أو ضاامناً، مسااألة التاادابري املضااادة يف ظمااة، صااراحةً قواعااد املنعناادما ال تاانظم 
تاادابري املضااادة تاض أن الال ميكاان افاا العالقااات بااني منظمااة دوليااة وأعضااائها، 

 . يف تلك العالقات* مستبعدة متاماً 

الساااماه )بقااادر حمااادود علاااى األقااال(  لجناااة متيااال إىل  ومااان مث، فاااإن ال 
ى أملانيا يف  نظمة. وتر ا قواعد امل ابلتدابري املضادة عندما ال تنص عليه 

هااااذا املقاااااام أن اللجنااااة رناااااا تااااود  أن  خاااااذ نزيااااد احليفاااااة. فالعالقاااااة  
وقبال كال شايء أن حتكمهاا    ة باني العضاو ومنظمتاه  اب أوالً القانوني 

االتفاااق عليهااا    ل هااذه األخاارية بعنايااة ود قواعااد املنظمااة، فقااد صاايغ 
حجااة قويااة  فااإن هناااك    هلااذا الغاارض حتديااداً. وإذا كااان األماار كااذلك، 

ؤكااد أن القواعااد غايتهااا أن تتناااول تناااواًل حصاارايً العالقااات القانونيااة  ت 
اليت أنشائل حاديثاً  عضاائها. ولاذلك، فاإن أملانياا    اليت تربط املنظمة 

ه حبي  ينص، علاى أقال تقادير، بوضاوه  ترى أن التعليق ينبغي تعديل 
تضااااه  والاااذي نق   اتم علاااى أن االساااتثناء نوجاااب الفقااارة الفرعياااة )أ(، 

وز أن تتناااا  التااادابري املضااادة ماااع قواعاااد املنظمااة، ينبغاااي فهماااه   اا  ال 
املقصاود منهاا    لايس حة إىل أن القواعاد  على أنه يستوجب إشارة واض 

ني الدولة العضو واملنظمة،  أن تنظم موضوعها، أي العالقة القانونية ب 
هااااذه اإلشااااارة يف القواعااااد )أو علااااى    تنظيماااااً كاااااماًل. وعناااادما تغيااااب 

، فااااإن كاااال شاااايء يعاااازز  ل يف األعمااااال التحضااااريية املتعلقااااة هبااااا( األقاااا 
ملنظماة  تعتارب منافياة هليكال ا   االفتاض الذي يفيد  ن التدابري املضاادة 

 الداخلي حسبما أنشأته قواعدها وجسدته. 
 شيلي

مااا يتعلااق نااا إذا كااان ماان املمكاان أن يتخااذ عضااو مضاارور  ي ف  -1
ق تلااك املنظمااة، تعتقااد  يف منظمااة دوليااة مسااؤولة تاادابري مضااادة يف حاا 

شاايلي أن هااذا ينبغااي أن يكااون ممكناااً ماان حياا  املباادأ دون اإلخااالل  
وبنااااًء علياااه، فإهناااا  .  عااادة ختصااايص املنظماااة ابعتبارهاااا قا   قواعاااد ابنفبااااق  

 . 51ملقتضيات احملددة يف مشروع املادة تتفق مع هذا احلكم ومع ا 
لة وعندما ال تنظم قواعد املنظمة، صراحة أو ضمناً، مسأ -2

أعضاااائها، فاااإن التااادابري املضاااادة يف العالقاااات باااني منظماااة دولياااة و 
. ابريالساماه بفارض تلاك التاد القاعدة العامة ينبغاي أن تكاون هاي

ل نص بشااكحبياا  ياا  51وبناااًء عليااه، يتعااني صااياغة مشااروع املااادة 
أوضااا علااى القاعاادة العامااة املنفبقااة يف احلاااالت الاايت تنعاادم فيهااا 

وينفباق هاذا . احة تفبيق التادابري املضاادةقواعد للمنظمة حتكم صر 
 .21التعليق أيضاً على املادة 

 املضادة  تدابري  ال تتأثر ابلااللتزامات اليت -52املادة  
 السلفادور

دف منهااااا يفاااال دولااااة  التاااادابري املضااااادة هااااي إجااااراءات اهلاااا  -1
علااى    منظمااة دوليااة مسااؤولة عاان ارتكاااب فعاال غااري مشااروع دولياااً  أو 

، فااااااإن النظاااااارايت القانونيااااااة واالجتهاااااااد   ااااااا. وعموماااااااً التقيااااااد ابلتزاما 

جتهاد القضائي  القضائي الدويل يؤكدان مشروعيتها، حي  يتمثل اال 
  ( 2) يساااااين س و   1928لعاااااام    ( 1) ناااااوليال قضاااااييت التحكااااايم    يف   الرئيساااااي 

حظياااال التاااادابري املضااااادة، يف اآلونااااة األخاااارية،    ، بينمااااا 1930 لعااااام 
  1997  ا الصااادر يف عااام ابعااتاف حمكمااة العاادل الدوليااة يف حكمهاا 

انجيماااااااااروس )هنغاااااااااراي ضااااااااد    -مشااااااااروع غابتشاااااااايكوفو  يف قضااااااااية  
غم مااان نااادرة املمارساااة املتعلقاااة  إناااه علاااى الااار . ومااان مث، ف ( 3) سااالوفاكيا( 

مااات الدوليااة، تعتقااد الساالفادور  ابلتاادابري املضااادة املتخااذة ضااد املنظ 
 . لجنة حمقة يف قرارها إدراج هذه التدابري يف مشاريع املواد ال أن  
ولاائن كاناال التااادابري املضااادة موضااع انتقااااد شااديد، فإناااه  -2

يااة وأخاارى جوانااب إ ابة،  ن هلااا وجااب اإلقاارار ماان زاويااة موضااوعي
ري التااااااداب”ساااااالبية. فماااااان اجلوانااااااب اإل ابيااااااة،  اااااادر ابإلشااااااارة أن 

مان أي  ضارورايً  اً شاك ل جازءت، ‘ضادة، أو ’االعتماد على الاذاتامل
املتاااني، مااان قبيااال النظاااام  الرأساااي‘فااااذ ’نظاااام قاااانون يفتقااار إىل اإلن

 ا مان اجلهااتتساتند الادول وغريها  ،مان ذلاك وبدالً  [...] الدويل،
 جمموعة من اآلليات األخرى من قبيل التدابري املضاادة، الفاعلة إىل
. ومتثل هاذه التادابري (4)“م هذه الواجبات واالمتثال هلالفرض احتا

د الفعاال يتعااني أن يصاادر ماان أشااكال احلمايااة الذاتيااة ألن ر  شااكالً 
 . املتأثرة عن الدولة

غاااري أناااه علاااى غااارار ماااا سااابقل اإلشاااارة إلياااه، قاااد يكاااون  -3
الختاذ التدابري املضادة جوانب سلبية وأوجه قصور، مان قبيال  أيضاً 

 ثري ابل  له مما قد يكون  ،قد يصم طبيعتها ومد االتعسف الذي 
، لالنتقاام مال كبريعلى احت نفوي أيضاً يعلى سكان دولة ما وقد 

قااااد يااااؤدي إىل تفاااااقم النزاعااااات القائمااااة. ويعتاااارب التقياااايم وهااااو مااااا 
، ألناااه ياااؤدي أيضااااً  ة فعااال ماااا مثاااار شاااكشاااروعياالنفااارادي لعااادم م

 ذ التدابري املضادة.بسهولة إىل إقرار معايري ذاتية الختا
ويبااني تقياايم هااذه اجلوانااب اإل ابيااة واجلوانااب الساالبية أن  -4

اسااااتبعاد اسااااتخدام التاااادابري املضااااادة علااااى الصااااعيد ماااان املسااااتحيل 
رقابااة ري للأنااه لضاامان خضااوع تلااك التااداب الاادويل، لكنااه يبااني أيضاااً 

وكفالاااة فعاليتهاااا، يتعاااني وضاااع حااادود واضاااحة املعاااامل حاااىت يتسااا، 
 .على حنو غري متناسبوجه قصورها وجتنب استخدامها تصحيا أ

__________ 
(1) Responsabilité de l’Allemagne à raison des dommages 

causés dans les colonies portugaises du sud de l’Afrique (Naulilaa), 

UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 1011. 
(2) Responsabilité de l’Allemagne en raison des actes commis 

postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne 

participât à la guerre (Cysne), ibid., p. 1052. 
(3) Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7. 
(4) David J. Bederman, “Counterintuiting Countermeasures”, 

AJIL, vol. 96 (2002), p. 818. 
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علاى عادد مان    50وتلبية هلذه احلاجة، نص  مشاروع املاادة   -5
ي سااما فيهاا ابساتخدام التادابري املضااادة،    احلااالت االساتثنائية الايت ال 

هلاااا سااايكون مااان شاااأنه أن مياااس اباللتزاماااات  ا إعم   ألن   وذلاااك أساسااااً 
ختاذهااا حتاال أي ااارف، حااىت وإن   الاايت ال ميكاان تعليقهااا، وال ميكاان ا 

 .  اللتزام من هذا القبيل لفرض االمتثال    كان ذلك سبيالً 
كلهاا، تسال م السالفادور  مياة إدراج مشاروع    األساباب   وهلذه  -6

ية املنظماات الدولياة،  ساؤول بكامله يف مشروع املواد املتعلقاة ن   52املادة  
تاادابري  ال ختاااذ  لكااي يتساا، ماان مث وضااع حاادود واضااحة املعااامل ملمارسااة ا 

  ضادة اليت هي، يف الوقل احلاضار، أبعاد ماا تكاون عان التوحياد، بال امل 
 ت، بصورة مفرطة.  ثري من احلاال وتستخدم، يف ك 

وبصااااارف النظااااار عااااان التعليقاااااات املباااااداة أعااااااله، تعتقاااااد  -7
الااايت نوجبهاااا  ،52)ب( مااان املاااادة 1لفقااارة فااااق االسااالفادور أن ن

 “ياااة حقاااوق اإلنساااان األساسااايةااللتزاماااات املتعلقاااة حبما”تشاااك ل 
للتادابري املضاادة، يتعاني أن خيضاع لتحليال شاامل كاي  مقياداً  عامالً 
 ون تفبيقها أكثر فاعلية. يك
5) لجنااة ال وعلااى غاارار   -8

1

 ناااه    هااا اب نفاق ، يفساار بعااا الكت اا ( 
اإلنسااان، ال ميكاان احليااد    احلقااوق، يف سااياق حقااوق يتعلااق بفئااة ماان  

احلاارب أو حاااالت الفااوار   عنهااا حتاال أي ااارف، حااىت يف أوقااات  
العاماااة. وكماااا سااابقل اإلشاااارة إلياااه، فاااإن وجاااود حالاااة طاااوار  عاماااة  

ن تنتهك التزاما ا القانونية نوجاب القاانون اإلنساان  لدول أ  يز ل  ال 
  امااات أثااراً سااان، ألن هلااذه االلتز ون الاادويل حلقااوق اإلن الاادويل أو القااان 

 .  ومكاانً   ماانً يف مجيع الظروف على اختالف أنواعها ز   م لزماً 
ويف هذا الصادد، قاد ي شاار إىل أن العدياد مان معاهادات  -9

ة واإلقليميااة علااى السااواء، قااد نصاال علااى حقااوق اإلنسااان، العاملياا 
ساااابيل املثااااال، تاااانص حقااااوق أساسااااية ال  ااااوز احليااااد عنهااااا. فعلااااى 

مااان العهاااد الااادويل اخلااااه ابحلقاااوق املدنياااة  4مااان املاااادة  2 قااارةالف
)احلاق يف احليااة(  6جواز أي حياد عان املاواد والسياسية على عدم 

الالإنساانية أو العقوباة القاساية أو )حظر التعاذيب واملعاملاة أو  7و
 ،( )حظااااار االساااااتقاق أو العبودياااااة(2و 1ن )الفقااااارات 8يناااااة( وامله
الوفاااء ابلتاازام إنسااان جملاارد عجاازه عاان )عاادم جااواز سااجن أي  11و

)حااق كاال إنسااان  16عقوبااة باادون قااانون(، و )ال 15و ،تعاقاادي(
)حاااق كااال إنساااان يف  18و ،ف لاااه ابلشخصاااية القانونياااة( ن ي عااات 

مااااان  2والااااادين(. وابملثااااال، تااااانص الفقااااارة حرياااااة الفكااااار والوجااااادان 
ه ماان ضااروب املعاملااة ماان اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب وغااري  2 املااادة

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أنه  وأ
كانااال، ساااواء كانااال هاااذه الظاااروف   روف اساااتثنائية أايً  اااوز التاااذرع  ياااة اااا  ال

ياسااي داخلااي أو أيااة حالااة ابحلاارب أو عاادم اسااتقرار س حالااة حاارب أو  ديااداً 
 ن حاالت الفوار  العامة األخرى كمربر للتعذيب. م
__________ 
ؤولية الاادول عاان األفعااال غااري املشااروعة  لقااة نساا ع املااواد املت مشاااريع  انظاار   ( 5) 

( ماااان  6، الفقاااارة ) 171، اجمللااااد الثااااان )اجلاااازء الثااااان(، ه  2001  حوليااااة دولياااااً،  
 . 50املادة   التعليق على 

قاااوق اإلنساااان كاااذلك حلاقياااة األوروبياااة مااان االتف 15وتااانص املاااادة 
 على أنه 

يتعلاق ابلوفياات النامجاة  فيماا إال ،يف احليااة[ ]احلاق 2ال  وز احلياد عان املاادة 
 (1)الفقارة  4ولتعاذيب[ ]حظار ا 3ة، أو عان املاواد عن أعمال حربية مشاروع

 [. بقانون  ]ال عقوبة إال 7]حظر االستقاق أو العبودية[ و

قائمة أطول من ذلك حي  إن بلدان األمريكية وتتضمن منظومة ال
حلقااوق اإلنسااان تاانص، ماان بااني ماان االتفاقيااة األمريكيااة  27املااادة 

ق السياسااية وحقااوق مجلااة حقااوق ال  ااوز احليااد عنهااا، علااى احلقااو 
 ق يف االسم واجلنسية.احلق يف يفاية األسرة واحلالففل و 

ك توحياااد  علاااى ذلاااك،  اااوز االساااتنتاج  ناااه لااايس هناااا   وبنااااءً  -10
قااااوق الاااايت  ااااب احتامهااااا يف مجيااااع  فيمااااا يتعلااااق ابحلااااد األدىن ماااان احل 

فئة تنقصاها    “ حقوق اإلنسان األساسية ” . وهذا ما  عل فئة  الظروف 
ريااااة يف اختاااااذ التاااادابري  التقدي   للساااالفة   مااااا قااااد يااااتك جماااااالً وهااااو    ، الدقااااة 

  اً الذي يتبني منه أن املصفلا يفباق تفبيقا هذا،  املضادة. وانعدام الدقة  
قاد ت ساتبعد    ، مع ما يقتن بذلك من أن حقوق اإلنسان عمومااً خاطئاً 

ة الااااايت شاااااهدها ميااااادان حقاااااوق  يواكاااااب التفاااااورات األخاااااري   بداهاااااة، ال 
ن ميارسااااوا بعااااا  ضاااااها  ااااق جلميااااع األشااااخاه أ اإلنساااان، والاااايت نقت 

الصااااالحيات العامليااااة غااااري القابلااااة للتصاااارف واملتأصاااالة يف  احلقااااوق أو  
اإلنسااااان وفقاااااً ألوغوسااااتو كانسااااادو  ريااااة حقااااوق  ومتثاااال حمو كاااارامتهم.  

لعااادل الدولياااة، ”روحااااً مجاعياااة  تريناااداد، وهاااو حاليااااً قااااض يف حمكماااة ا 
رد  تساليماً بضارورة يفاياة الفا جديدة يف زماننا“، ويشاكل االعاتاف هباا  

التعساااافية وحرصاااااً علااااى اااااروف معيشااااته  ماااان مجيااااع مظاااااهر الساااالفة  
ويف إطاااااار هاااااذه الاااااروه    يتفاااااق ماااااع هاااااذه الاااااروه اجلديااااادة لعصاااااران.  ناااااا 

الاادويل    ي عمليااة إضاافاء الفااابع اإلنسااان علااى القااانون اجلدياادة، تنفااو 
  علااى أن ي تااوخى علاااى حنااو أكثااار مباشاارة حتقيااق أهاااداف وقاايم مشاااتكة 

يم املصااااحل  اخلاصاااة  ن ت ااادرج يف تلاااك القااا ولااايس مااان املناساااب أ   أ اااى. 
   مضادة.   للدول أو املنظمات الدولية اليت تسما ابختاذ تدابري 

ملااا ساالف ذكااره، تقااته الساالفادور أن ي سااتعاض عاان    واعتباااراً  -11
.  “ حقاوق اإلنساان ” نصافلا    “ ألساسية نسان ا حقوق اإل ” مصفلا  

هلاااذه    عاااتاف ابخلصااائص األساساااية وفضاااًل عااان أن هااذا سيساااما ابال 
  الاايت شااهدها هااذا املياادان حااىت اآلن، فإنااه ساايتيا احلقااوق وابلتفااورات  

أقاااال، ألنااااه    فاقااااه ال حمالااااة صااااعوابت اعتماااااد مصاااافلا يفااااره ن   أيضاااااً 
لاايت تاانص عليهااا  قااوق ا ماان احل   وأكثاار اتساااقاً   اً ساايتناول فئااة أوسااع نفاقاا 

 فتلف الصكوك اإلقليمية والعاملية حلقوق اإلنسان. 

جانب كيان خالف الدولة أو  ملتخذة من التدابري ا -56املادة  
 املنظمة الدولية املضرورة  
 اجلمهورية التشيكية

 املواد تعقيداً يف هذا الفصل. أكثر 56ملادة يشكل مشروع ا 
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 كواب

ياال  بصاايغةة عنهااا واالستعاضاا احلاليااة  الصاايغةينبغااي حااذف   حت 
 ميثاق األمم املتحدة. يفإىل نظام األمن اجلماعي املتوخى 
 اخلامسالباب  

مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن 
 دولية منظمة

عدة إىل منظمة دولية  تقدمي دولة للعون أو املسا -57املادة  
 تكاب فعل غري مشروع دوليا  يف ار 

 بلجيكا

ة الايت أعاد ا اللجناة لكنهاا وع املادة ابلصايغتؤيد بلجيكا مشر  
القصاااوى وأهناااا  ، ال تاااورد إال احلااااالتتعليقهااااتااارى أن اللجناااة، يف 

تتناول نا يكفي من اإليضاه املباد  اليت متك ان دولاة ماا مان أن  مل
مىت ميكن أن تنشأ مسؤوليتها. وتقته بلجيكاا،  حتدد بصورة دقيقة

موضااع أساابق يف  بوضااوه يف جااه اخلصااوه، أن تااورد اللجنااةعلااى و 
األساااباب الااايت جتعاال مااان مشااااركة  57مشاااروع املااادة التعليااق علاااى 
يفضاي إىل ارتكااب فعال غاري مشاروع قاد  اختااذ قارار دولة عضاو يف

 .57دولياً مشاركة غري مشمولة بنفاق مشروع املادة 
 اجلمهورية التشيكية

. 15 إىل 13مشااريع املاواد  59إىل  57تناار مشاريع املاواد  
ونااا أن التعليااق يكاااد خيلااو ماان أي أمثلااة، ي فااتض أن األحكااام قااد 

 إليها“. اعت مدت”حتسباً لنشوء احلاجة
ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب منظمة   -58املادة  

 دولية لفعل غري مشروع دوليا  
 النمسا

ة دولااة للتوجيااه ختتلااف العالقااة بااني دولتااني فيمااا يتصاال نمارساا  
  غري مشروع دولياً اختالفااً   ارتكاب منظمة دولية لفعلوالسيفرة يف

فيها.  ية تكون الدولة عضواً عن العالقة بني دولة ومنظمة دول  كبرياً 
سالفة مناع منظماة دولياة مان ب تتمتاعفهل هذا يعاين أن الدولاة الايت 

ى قاادر ا علاا  ، ألسااباب منهااا مااثالً فعاال غااري مشااروع دولياااً ارتكاااب 
لفة الااااانقا حبكااااام الواقاااااع ن متاااااارس سااااا قااااارارات  التعفيااااال اختااااااذ 

؟ متنعاااه حبكااام القاااانون، تتحمااال املساااؤولية عااان هاااذا الفعااال إن  مل أو
تشااااك ل طبيعااااة املنظماااة الدوليااااة ومهمتهااااا وصااااالحيا ا  ا أيضاااااً وهنااا 

يف  حا اااااً  اذ القاااارارات فرقاااااً وقواعاااادها الداخليااااة املعمااااول هبااااا الختاااا 
غااري مشااروع  املسااؤولية الدوليااة عاان ارتكاااب فعاال “توزيااع”توضاايا 

 بني دولة ومنظمة. 

 إكراه دولة ملنظمة دولية  -59املادة  
 النمسا

للمنظمات الدولية يف االعتبار بيعة اخلاصة  ينبغي أن تؤخذ الف 
فة، قباال تفبيااق قااانون مسااؤولية الاادول. ففااي معظاام جماااالت األنشاا 

علااى ماادى اسااتعداد دوهلاااا  كبااارياً   تعتمااد املنظمااات الدوليااة اعتماااداً 
لتعاون. ذلك أن الدولة العضو قد متتناع عان املساامة يف لاألعضاء 

قااارار اختااااذ  متناااعنياااة أو وقاااد تساااحب وحاااد ا الوط ،ميزانياااة املنظماااة
ضاااروري لتمدياااد واليتهاااا. وقاااد تكاااون كااال هاااذه احلااااالت حااااالت 

. ولكن هل تتتاب علاى كال هاذه احلااالت فاقاً إكراه نع، أوسع ن
الدوليااة ال تؤيااد هااذا الاارأي. مسااؤولية الدولااة العضااو؟ إن املمارسااة 

نظمااة املللعالقااات املتعااددة املسااتوايت بااني  وعلااى كاال حااال، ونظااراً 
ها، يتعني تقدمي بعا التوضايا يف الساياق القاانون دولية وأعضائال

يف الفقاارة  “الع لاام”فصاافة . “كااراه”اإل صاافلا ملهلااذه التوصاايفات و 
رورية حىت )ب( قلما تكفي على ما يبدو إلقامة الصلة الض  الفرعية

ة الدوليااة. وال بااد أن تكااون تصاابا الدولااة مسااؤولة عاان فعاال املنظماا 
ذي تقااوم بااه الدولااة والنشاااط راه الاا ل اإلكاا بااني فعاا مباشاارة اااة صاالة 

 الذي متارسه املنظمة الدولية. 
عى  العضو اليت تس  مسؤولية الدولة -60املادة  

 االمتثال   تفادي  إىل
 أملانيا

إساااااااءة ”مهااااااا ردراج عنصاااااار إن اللجنااااااة جااااااديرة ابلثناااااااء لقيا 
، والااذي حسااب فهاام أملانيااا لااه 60 يف مشااروع املااادة “االسااتخدام

لدولياة تقاع علاى الدولاة العضاو يف منظماة املسؤولية ا ينص على أن
 هيدولية إذا 

 عاااان طريااااقلتزاما ااااا الدوليااااة لتاااازام ماااان ااالمتثااااال ال *إىل تفااااادي ]...[ ساااعل
فيمااااا يتصاااال نوضااااوع ذلااااك  ماااان وجااااود صااااالحية لاااادى املنظمااااة *االسااااتفادة

شاكل تزام، فتدفع املنظمة بذلك إىل ارتكاب فعل لاو ارتكبتاه تلاك الدولاة لاالل
 ذلك االلتزام. ل خرقاً 

يتمثااااال يف األهاااااداف املشاااااروعة  أحااااادوحيااااا  إن أملانياااااا تعتااااارب أن 
، مان حتمال مساؤوليا ا بتفاادي التزاما ااا ارب الادول  احليلولاة دون

ملتاوخى من حي  اهلادف األساساي ا 60 يتعني  ييد مشروع املادة
ة هااي  الدولياا  ةابلنظاار إىل أن الاادول األعضاااء واملنظماا  همنااه. غااري أناا 

 ، وإىل أهناااااانت قانونياااة منفصااالة لكااال منهاااا شخصااايته الدولياااةكيااا 
هااا، امااات فتلفااة خاصااة بكاال منقااد  خااذ علااى عاتقهااا التز ابلتااايل 

، زاماااااتبااااني تلااااك االلت، أن ي فصاااال لكواحلااااال كااااذيسااااتدعي،  ممااااا
أكاان ”ساواء عان ذلاك يساري  فضالً  60 ألن مشروع املادة ونظراً 

لدولياااة وع دوليااااً ابلنسااابة إىل املنظماااة االفعااال املعاااين فعااااًل غاااري مشااار 
، فااإن ماان األساسااي احلااره علااى عاادم حتمياال مل يكاان كااذلك“ أم
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سااما للدولااة قااد ال ي   ولااة املسااؤولية جملاارد أن املنظمااة تقااوم بعماالالد
ول القاااوة يف شاااؤوهنا باااه. وال  اااوز أن تساااتخدم الااادنفساااها ابلقياااام 

أن تؤيااد، عان طريااق  ،الدولياة، غاري أنااه  اوز هلاا، علااى سابيل املثاال
ابستخدام القوة ضد دولة أخرى إذا و جد  ديد   جملس األمن، قراراً 
يف نفااق  60ن األساساي أن ي قصار مشاروع املاادة للسالم. ولذا م

أسااااااءت ”هاااااا الدولاااااة قاااااد ه علاااااى احلااااااالت الااااايت تكاااااون فيتفبيقااااا 
املنظماااة )اساااتخدمتها كااادرع( لكاااي تتهااارب مااان حتمااال  “اساااتخدام

احلالية، هبذا الشااغل  صيغتهمشروع املادة، يف  مسؤوليتها. ويعتف
 حااااد الوفاااااء  تفااااادي سااااعل إىلأن تكااااون الدولااااة قااااد  إذ يشااااتط

 املنظمة.  استغالل عن طريقزاما ا الت
التعلياق علاى القلاق إزاء  يااأملان ما تقدم ذكره، يسااور ومع -2

 ربعتمشروع املادة ألنه ال يقدم التوجيه الكايف بشأن احلاالت اليت ت  
فيهااااا الدولااااة يف حكاااام الدولااااة الاااايت تفااااادت االمتثااااال اللتاااازام ماااان 

 تفسااااارياً مناااااه،  (2الفقااااارة )يف  ،يقااااادم فاااااالتعليقالتزاما اااااا الدولياااااة. 
حة بعد صاااارام ا اسااااتامشااااروع املااااادة لاااا  صاااايغةيكاااااد يتماشااااى مااااع  ال

اشاااتاط أن تكاااون للدولاااة نياااة حماااددة لاللتفااااف علاااى مساااؤوليتها، 
 حي  جاء فيه ما يلي:

، فاااااإن وجاااااود نياااااة حماااااددة 16حناااااو ماااااا يباااااني التعلياااااق علاااااى املاااااادة لاااااى وع 
 ة إىل أن الدولاااة ”]تساااعى[ ]...[ إىللاللتفااااف لااايس مفلاااوابً. وي اااراد ابإلشاااار 
ولياة“ اساتبعاد نشاوء املساؤولية الدولياة تفادي االمتثاال اللتازام مان التزاما اا الد

الاذي مان شااأنه أن يتوجاب اعتباار الفعال الصاادر عاان املنظماة الدولياة،  عنادما
عااان الدولاااة، نتيجاااة غاااري مقصاااودة لااادفع  يشاااكل خرقااااً اللتااازام دويل إذا صااادر

ن الناحياة األخارى، فاإن ذات صاالحية إىل ارتكااب فعال ماا. وما منظماة دولياة 
ا إن الدولاة ري فحسب إىل احلااالت الايت ميكان أن ي قاال فيها املادة احلالية ال تش

 .العضو تسيء استعمال حقوقها

تصاار علاى السايناريوهات الايت تكاون فيهاا الدولااة فاإن االقومان مث، 
خدامها(، كمااا قاد أسااءت اساتخدام ساالفا ا )أو تعسافل يف اسات

د وار الاا  ابلتعلياق، صاياغة هاذه املاادة، يل غاى نظار أملانيااتعارب عناه، يف 
]...[ سعل ”بشأهنا. بيد أنه من الصعب فهم أن تكون دولة قد 

 نيااااااااة حمااااااااددة”فع تصاااااااارف باااااااادادون أن ت “االمتثااااااااال تفااااااااادي إىل
عليه. وصحيا أنه يتعني إثبات نية االلتفاف ابإلشاارة “ اللتفافل

احلالاااة، لكااان املساااألة تثاااري نقفاااة فتلفاااة. ولااائن كاااان  إىل مالبساااات
لتهااارب مااان لة كاااون للدولاااة نياااة حمااادديساااتبعد اشاااتاط أن ت التعلياااق

 التمييااز يقاادم مااع ذلااك أي توجيااه بشااأن كيفيااة مسااؤوليتها، فإنااه ال
يناريوهات اليت من خالهلا ميكن القول إن الدولة قد  ربل بني الس

خاااارى تبااااني أن الدولااااة مل تقاااام ماااان مسااااؤوليتها وبااااني ساااايناريوهات أ
 والشااااروط. نمارسااااة ساااالفا ا ممارسااااة سااااليمة يف إطااااار املنظمااااة إال

، أي صالحية املنظماة الدولياة فيماا يتصال التعليقالثالثة الواردة يف 
لاة، وكاون الفعال لاو ارتكبتاه الدولاة لشاك ل ويل للدو التازام دنوضاوع 

 د دفعل املنظمة إىل، أن تكون الدولة قخرقاً لذلك االلتزام، وأخرياً 
((، 7، الفقرة )التعليق) “صلة كبرية”القيام بفعل عن طريق وجود 

أناااه مااان أملانياااا رى تااا ال حتااال املشاااكلة املاااذكورة أعااااله. و  شاااروطهاااي 
يناريوهات إساااااااءة علااااااى ساااااا  60املااااااادة  األساسااااااي قصاااااار مشااااااروع

اساتخدام السالفة الايت ي فهام فيهاا مان األفعاال الايت تقاوم هباا الدولاة 
الااتملص ماان  ر املنظمااة أن الدولااة تتااوخى ماان ذلااك حتديااداً يف إطااا

سري يتماشى قانونية القائمة. ولئن كان هذا التفالتزام من التزاما ا ال
علاااى ذلاااك، أن  ى، بنااااءً مشاااروع املاااادة، فاااإن أملانياااا تااار  صااايغةماااع 

 احلايل هو مثار جدل ابلنسبة إليها.  التعليق
 بلجيكا

ي الااذي يساااتند إلياااه هاااذا تاارى بلجيكاااا أن املبااادأ األساسااا  -1
غته لكنهااااا تاااارى أن مشااااروع املااااادة يف صااااي أن يت بااااعيسااااتحق الاااانص 

 نه:إمن حي   احلالية ليس كافياً 
 الصادر عن احملكمةال يبني نا يكفي االجتهاد القضائي  - 

 اإلنسان الذي يزعم أنه يبينه؛األوروبية حلقوق 

وقاد   توي على عناصر ذاتية ليس من املناسب إدراجهاا - 
 ة املاااذكور قاااابالً جتعااال مااان الصاااعب للغاياااة أن يكاااون مشاااروع املااااد

 .للتفبيق
، تقته بلجيكا أن تقوم اللجنة إما رعادة صياغة هاذا الانص  مث  ومن 
. وعلاى  عليقها علياه د من التوضيا يف ت ا تتوخاه منه نزي بتناول م وإما 

( يقضي  )أولياً   وجه اخلصوه، إذا كان يف نية اللجنة أن تدرج التزاماً 
 ن متتنع الدول األعضاء عن تفادي التزاما ا الدولية بواسفة منظمة  

  والتعلياق علياه لية تكون أعضاًء فيها، يتعني حينئذ أن يشري الانص  دو 
 ن اإليضاه. لتزام بقدر أكرب م إىل ذلك اال 

وعااالوة علااى ذلاااك، فااإن بلجيكااا تتسااااءل عمااا إذا كاااان  -2
 60أن مشاااااروع املاااااادة األجااااادر ابللجناااااة أن توضاااااا بقااااادر أكااااارب 

 ينفباااق إال إذا ثبتااال إسااااءة اساااتعمال حاااق أو إسااااءة اساااتعمال ال
 ثبل سوء نية.  الشخصية القانونية املستقلة للمنظمة الدولية، أو

إىل االجتهااد  (1)يف إشاار ا جناةاللبلجيكاا  تؤياد، وختاماً  -3
القضااائي الصااادر عاان احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان يف قضااية 

قاااد باااني   الااانص، لكنهاااا تشاااك يف أن يكاااون مشاااروع (2)ورسبوساااف
انتبااااه اللجناااة إىل بعاااا  جاااه أيضااااً يكفاااي ذلاااك االجتهااااد. وتو  ناااا

الاااايت تقاااار  بوساااافورسقاااارارات االجتهاااااد القضااااائي الالحقااااة لقضااااية 
لنامجااة عاان وجااود ثغاارات يف اإلجااراءات الداخليااة ولية الدولااة امسااؤ 

لقارارات تتجااوز إىل حاد  للمنظمة الدولية. وتارى بلجيكاا أن هاذه ا
__________ 
 .60( من التعليق على املادة 4الفقرة ) (1)
(2) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

(Bosphorus Airways) v. Ireland (Grand Chamber), judgment of 30 June 

2005, No. 45036/98, Reports of Judgments and Decisions 2005-VI. 
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أ ومتاااس نباااد بوسااافورسكباااري نفااااق االجتهااااد القضاااائي يف قضاااية 
لية احملاااادودة للاااادول األعضااااء. ويباااادو أن احملكمااااة األوروبيااااة املساااؤو 

تتتب على إسناد قد  نتائج الضارة اليت  حلقوق اإلنسان قد تبي نل ال
اًء أفعاااال املنظماااات الدولياااة إىل الااادول األعضااااء جملااارد كوهناااا أعضااا 

فعااااااال مااااااان أفعاااااااال تلاااااااك  أداءالخنراطهاااااااا يف اختااااااااذ قااااااارارات أو  أو
جيكا أنه سيكون من املفيد للغاية أن ك ترى بلاملنظمات. ومع ذل
 إزاء هذه املسائل.  واضحاً  تتخذ اللجنة موقفاً 

 مهورية التشيكيةجلا

ال  اااااااق لدولاااااااة ماااااااا أن تعفاااااااي نفساااااااها مااااااان املساااااااؤولية عااااااان  
ليااااة وتزوياااادها امهااااا رنشاااااء منظمااااة دو ابلتزاما ااااا جملاااارد قي اإلخااااالل

 ابلصالحيات واحلصاانت.
 املكسيك

ع هذه املاادة الاذي تارى أناه يكتساي أمياة  يك نشرو ترحب املكس  
 حلايل وغرضه. كربى ويشكل جزءاً أساسياً من موضوع املشروع ا 

 النمسا

ة ابحلاالت اليت تصبا قيتناول مشروع هذه املادة املسألة املتعل 
ا ألن اآلاثر ساااااؤولة عااااان أفعاااااال ال تاااااؤثر يف ارتكاهبااااا فيهاااااا الااااادول م

و يف أفعااااال منظمااااة دوليااااة دولااااة عضاااا  القانونيااااة املتتبااااة علااااى  ثااااري
، . وعالوة على ذلاك59إىل  57تتناوهلا ابلفعل مشاريع املواد من 

كيفيااة الميكاان يف هااذا الصاادد معاجلااة املسااألة األساسااية املتمثلااة يف 
 حتدياادال يااتم فيهااا ة األصااوات والاايت القاارارات  غلبياا  الاايت تتخااذ هبااا

ليااااااه عااااااتاض عهااااااوايت الاااااادول الاااااايت تصااااااوت بتأييااااااد قاااااارار أو ابال
نوجاااب  تصاااويل برفاااع األيااادي(. فهااال تتحمااال املساااؤولية أيضااااً ال)

علاااى مساااألة ماااا يف  تاااديل بصاااو ا اعتاضااااً  هاااذه املاااواد الدولاااة الااايت
 نكاااااألغلبياااة )إذا  رأي بااا اعتاضاااها برفاااع األيااادي وي ااانقا  تصاااويل

اختاااذ القاارارات  غلبيااة األصااوات(؟ أم ينبغااي أال تسااري هااذه املااواد 
أن  اادد بوضااوه منااط تصااويل  فيهااااالت الاايت ميكاان إال علااى احلاا 

 فرادى الدول األعضاء؟ 

 منظمة دولية عن فعل  ولة العضو يف مسؤولية الد -61املادة  
 غري مشروع دوليا  ترتكبه تلك املنظمة 

 أملانيا

ماع الانهج املناتظم الاذي  متماشاياً  61ة ديظل مشروع املاا -1
 ااايب للحاااالت الاايت تتحم اال اتبعتااه اللجنااة واملتمثاال يف التحديااد اإل

 قاعدة سالبية وتكميلياةبداًل من وضع فيها الدولة املسؤولية الدولية 
  تتتااااااب عليهااااااا مسااااااؤولية الدولااااااة، وفقاااااااً حتكاااااام احلاااااااالت الاااااايت ال

رحاب ت فإهنااد هاذا الانهج، يلمشروع. ولئن كانل أملانيا ال تزال تؤ ل

( مان 2فقارة )أميا ترحيب ابملوقف الواضا الذي أبدته اللجناة يف ال
 :ملادة والذي جاء فيها تعليقها على

العضاوية ابلتاايل ال تساتتبع أن لكن من الواضا أن هذا االستنتاج وارد ضمناً و 
يف حاااد ذا اااا مسااااؤولية دولياااة علااااى الااادول األعضااااء عناااادما ترتكاااب املنظمااااة 

 . *لدولية فعالً غري مشروع دولياً ا

 نتاج ألناه يكتساي حقااً صراحة على هذا االسات أملانيا أن تؤكدود تو 
 أمية ابلغة.

عترب  اليت ت   61)أ( من مشروع املادة  1وابالنتقال إىل الفقرة   -2
ن أفعااااال  أن مسااااؤولية الدولااااة العضااااو يف منظمااااة دوليااااة عاااان فعاااال ماااا 

ود  تاا ،  “ عاان ذلااك الفعاال   سااؤولية قبلاال امل ” املنظمااة الدوليااة تنشااأ إذا  
الاااذي قدمتاااه    التعلياااق هاااام جااااء يف    مقفاااع إلقااااء الضاااوء علاااى  أملانياااا  

إىل رأي اللااااورد رالااااف    ( 7) يف فقرتااااه    يشااااري   التعليااااق اللجنااااة. فااااذلك  
ن قباااول    ، والاااذي يفياااد  الااادويل للقصااادير   لاااس اجمل غ بساااون يف قضاااية  

. وأملانيا  نظمة للم   (1)“ الوثيقة التأسيسية ” املسؤولية ميكن أن ي درج يف  
 م ا أكد ت أن  ا تتفق إىل حد كبري مع رأي اللجنة ل 

إذا   *إالندئاااذ مساااؤولية دولياااة جتااااه طااارف اثلااا  ء ال تتحمااال عالااادول األعضاااا
اادع آاثراً قانونيااة يف  عالقا ااا مااع الفاارف الثالاا . وماان املمكاان كااان قبوهلااا   

فاق علاى تاوفري املاوارد  تلز م الدول األعضاء نفساها إال جتااه املنظماة أو أن تواأال
 . *كشأن داخلياملالية الالزمة 

  61)أ( مااااان مشاااااروع املاااااادة  1د يف الفقااااارة  ملعااااا، املقصاااااو وأي قباااااول اب 
ساااؤولية  إزاء الفااارف احملاااتج ن   أ بااادي سيساااتتبع ابلضااارورة أن يكاااون قاااد  

هنا أنه يتعني توخي احلره عند حتدياد ماا إذا كاان  أملانيا  رى  ت الدولة. و 
سااة ملنظمااة دوليااة بكوهنااا معاهاادة  ري م تفساا   ابإلمكااان فعااالً  عاهاادة مؤس  

مااان    36مشاااروع املاااادة    يف قصاااود  ، امل ابملعااا   حقوقااااً ل لااادول اثلثاااة  ختاااو  
، يصاا القاول  ياا جترباة أملان مان    اتفاقية فييناا لقاانون املعاهادات. وانفالقااً 

ساة ملنظماة ماا )أو غريهاا   إن األمر ال يكون كذلك عادة؛ فالدول املؤس  
تنصارف نيتهاا عاادة إىل جعال الوثيقاة    ال ون الادويل(  من أشخاه القاان 

سة للمنظ   أطراف اثلثة.    أيضاً هبا  ن أن تستظهر  مة وثيقة ميك املؤس  
ة  )ب(، الاايت نوجبهااا تتحماال الدولاا 1وفيمااا يتعلااق ابلفقاارة   -3

دوليااً ترتكباه  العضو يف منظمة دولياة املساؤولية عان فعال غاري مشاروع  
،  “ مساؤوليتها   علاى   يعتمد  ضرور مل ا جعلل الفرف ” تلك املنظمة إذا 

ية علاى األقال. ومااع  تقاته أملانياا أن ت ادرج يف تلاك الفقارة صافة إضااف 
أن تكاون دولاة قاد دفعال بدولاة أخارى إىل أن  ذ كار، فاإن جمارد    كل ما 

  -  أي أن هنااااااك عالقاااااة ساااااببية   -  ساااااؤولية الدولاااااة األوىل تساااااتند إىل م 
ملساااااؤولية نوجاااااب  لتحميااااال الدولاااااة األوىل ا   ميكااااان أن يكاااااون كافيااااااً  ال 
__________ 
 (1 ) United Kingdom, England (Court of Appeal), Maclaine Watson 

& Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. H. Rayner (Mincing 

Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, judgment of 27 

April 1988, ILR, vol. 80, p. 109 . 
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  نعال ي   مل  ميكان أن تنشاأ ماا   الدويل. ومن املؤكاد أن املساؤولية ال القانون  
يف ااااال    “ مشااااروع ” نااااه اسااااتناد  هااااذا االسااااتناد، إضااااافة إىل ذلااااك،   

أن تكااون صااياغة  أملانيااا  فضاال  ت   ، لااك ى ذ علاا   مالبسااات احلالااة. وبناااءً 
جعلاال الفاارف  ” علااى األقاال كمااا يلااي:    ، علااى ساابيل املثااال   ، الفقاارة 

 . “ مسؤوليتها   على   مشروعاً   اعتماداً   يعتمد   ر ضرو امل 

مشااروع املااادة إىل  ي نظاار علااى ذلااك، أن ولاائن جاااز، بناااءً  -4
يتناااول قضااية معقولااة، فااإن األساااس القااانون هلااذا االلتاازام  ابعتباااره

متاام  رب الضارر، حاىت يف سايناريو االساتناد املشاروع، لايس واضاحاً  
غااالق احلكمااي للجنااة إىل اإل. فهاال تسااتند انظاار أملانياااالوضااوه يف 

ة إىل يف هاااااذا الصااااادد؟ وعنااااادها كاااااان مااااان املتعاااااني أن تشاااااري الفقااااار 
. وماان مث ترحاب أملانياا  ن توضاا اللجنااة ضارراملسابب لل االعتمااد

املتشاااددة األساساااية الااايت تقاااوم عليهاااا  الصااايغةنزياااد مااان التفصااايل 
 . 61)ب( من مشروع املادة 1الفقرة 

اليت ط رحال مان أجال  ،لصلةذات ا “العوامل”ومن بني  -5
 االساتناد تقييم ما إذا كانل الدولة قاد دفعال ابلفارف املتضارر إىل

 61مشاروع املاادة    التعلياق علاى مان    ( 10) الفقرة  تشري  ،  إىل مسؤوليتها 
ينفاااوي يف  “العامااال”. إال أن هاااذا “عضاااويةصاااغر حجااام ال”إىل 

ك عن  هي، انإرشادايً على مشاكل كبرية ألنه قد ال يعترب    نظر أملانيا
كونااه ال يكفااي لنشااوء االسااتناد املشااروع. ويف هااذا الصاادد، يساال م 

اليت  ذات الصلة“مجيع العوامل ”   نه من املهم اإلشارة إىل  التعليق
على  صحيحاً  ويؤكد  كيداً  ة“نظرة شامل [ي نظر إليها”]يتعني أن  

ينبغاااي أن يكاااون أن األطاااراف الثالثاااة  مفادهاااا ال توجاااد قريناااة”أناااه 
 رأي أملانياا. ويف لية الدول األعضااء“ا االعتماد على مسؤو رمكاهن

مقتانً تستتبع املسؤولية    ال بصفتها هذهالعضوية  فإن االستنتاج  ن  
خصااايتها القانونياااة أن املنظماااة الدولياااة تتمتاااع بشناااا هاااو اثبااال مااان 

: وافياااً  ، مااع ذلااك، ال يتناااول املسااألة تناااوالً التعليااقين أن الدوليااة يعاا 
فحسااب باال هناااك قرينااة سااؤولية ليساال غااري قائمااة نااة املإن قريأي 

يتس، لفارف اثلا  االساتناد  لن لك،لذ ملسؤولية. وتبعاً ضد هذه ا
. وسااايكون مااان يف األحاااوال العادياااة إىل مساااؤولية الااادول األعضااااء

  ، وقااااد لااااذلك أو   وفقاااااً   التعليااااق   أن يعااااد ل ستصااااوب يف رأي أملانيااااا  مل ا 
أن حتذف بكال بسااطة    ، لبس تاليف ال ل احلل األسهل  هو  ذلك  يكون 

  . 61  مشروع املادة   يق على التعل اإلشارة إىل حجم العضوية من  
 اجلمهورية التشيكية

يتبااااني  ماااان ممارسااااات الاااادول وماااان االجتهاااااد القضااااائي أن الاااادول   
 تعتاارب، كقاعاادة عامااة، مسااؤولة عاان األفعااال غااري املشااروعة  األعضاااء ال 
ء األول )املشاار إلياه يف الفقارة  ا املنظمات الدولياة. واالساتثنا اليت ترتكبه 
ة،  ولااااة قبوهلااااا للمسااااؤولي الاااايت تعلاااان فيهااااا الد   )أ((، أي احلالااااة 1الفرعيااااة  

اسااااتثناء مقبااااول إمجااااااًل. أمااااا االسااااتثناء الثااااان )املشااااار إليااااه يف الفقاااارة  
)ب((، فهاااو األكثااار إاثرة للجاادل، ويعااازى ذلاااك أساسااااً إىل  1 الفرعيااة 

يكون شارط حتمال املساؤولية هاو    غموضه الشديد. ففي هذه احلالة، ال 

الفارف املتضارر  وإمناا تاوافر ااروف معيناة دفعال  وجود موافقاة ضامنية،  
لااااااى مسااااااؤولية الدولااااااة عاااااان تصاااااارف منظمااااااة دوليااااااة.  إىل االعتماااااااد ع 

 حاً كافياً هلذه املسألة. تقدمه اللجنة توضي   يتضمن التعليق الذي  وال 
 النمسا

لااااى جماااارد  تااااب ع تت   “ املسااااؤولية التبعيااااة ” إن ماااان الصااااعب فهاااام أن   
  ، “ املسااااؤولية التبعيااااة ”   نااااا أن د  القبااااول أو التصاااارف الااااذي يفيااااد االسااااتنا 

مفهاوم غاري معتااد يف القاانون    بوجه خااه،   ، 2الفقرة    يف ابملع، املقصود  
 ابملسؤولية األصلية.    عالقته توضيا  ضي  وهو مفهوم يقت   ، الدويل 

 الباب السادس
 أحكام عامة

 قاعدة التخصيص  -63املادة  
 أملانيا

إىل  63مشااااروع املاااااادة  التعليااااق علااااى( ماااان 1تشااااري الفقاااارة ) 
ة الدولية مكملة اعد اخلاصة املتصلة ابملسؤوليإمكانية أال تكون القو 

هاذا فحساب،  واداملا للقواعد ذات الصبغة األعم الواردة يف مشاروع 
ذكاااره، فيماااا  سااالف. وعلاااى حناااو ماااا حتااال حملهاااا بصاااورة كاملاااةوإمناااا 

، فإن (21)انظر التعليق على مشروع املادة    يتعلق ابلتدابري املضادة
ع ظماة دولياة ودوهلاا األعضااء ختضا يا مقتنعة  ن العالقاة باني منأملان

ع للقواعد الداخلية لتلك املنظمة. ولئن كانل مشااري ابلفعل حصراً 
هذا املوقاف، فاإن مان  املواد بصيغتها املعتمدة يف قراءة أوىل ال تورد

للتفسري  أن اللجنة قد أاتحل جماالً  وحتالدواعي ارتياه أملانيا أن 
ن حتاال قواعاااد الااة علاااى حاادة مااان خااالل  احهاااا  حسااب كااال ح

 ابعتبارهااا مصاادراً  63درجااة عاان صااواب يف املااادة منظمااة دوليااة )امل
 . املوادلقواعد العامة ملشروع خصيص( حمل القاعدة الت ممكناً 

 بلجيكا

رط يف  تعاااارب بلجيكااااا عاااان اندهاشااااها لنفاااااق هااااذا احلكاااام املفاااا  
يفارغ مشااريع املاواد مان    اتساعه والذي من شاأنه، بوضاعه احلاايل، أن 

ة. وتاااااارى بلجيكااااااا أنااااااه ماااااان املالئاااااام أال يكااااااون للقاعاااااادة  كاااااال أمياااااا 
أثار نساي. وعلاى وجاه    اخلاصة اليت تعتمدها املنظماة إال  “ الداخلية ” 

ال ينبغااي أن يسااري    63شااروع املااادة  م   املباادأ الااوارد يف   التحديااد، فااإن 
  مااااع اسااااتبعاد ،  اخلارجيااااة اعااااد املنظمااااة املتعلقااااة نساااؤوليتها  إال علاااى قو 

ضاائها. وتاود بلجيكااا أن  سااؤولية املنظماة إزاء أع القواعاد الايت تتعلاق ن 
د نفاقاه صاراحة،  تقته على اللجنة إما حذف هذا احلكم، وإما تقيي 

،  ، ابالستعاضااة، ماااثالً لساااواء التعليااق علياااه علااى ا يف  و يف نااص احلكااام  
خاضاااعة لقواعاااد خاصاااة مااان قواعاااد  ” بعباااارة    اً عااان هناياااة احلكااام بااادء 

عااد املنظمااة  خاصااة ماان قوا   خاضااعة لقواعااد ” بعبااارة    “ القااانون الاادويل 
 . “ تسري على العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها 
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 يةاجلمهورية التشيك
مقبااااواًل متاماااااً للجمهوريااااة التشاااايكية مااااىت    63يكااااون مشااااروع املااااادة   

ك قواعاااد املنظماااة( مكملاااة للقواعاااد  كانااال القواعاااد اخلاصاااة )ناااا يف ذلااا 
لية. وميكاان هلااذه القواعااد  العامااة، وال ساايما إذا كاناال تاانظم إعمااال املسااؤو 
والاادول األعضاااء فيهااا.   أن تانظم أيضاااً عالقااات املسااؤولية بااني منظمااة مااا 

ذلااك، ال ينبغاااي أبااداً أن حتاااول هااذه القواعاااد دون إعمااال مساااؤولية  ومااع  
ت إىل دولاااة عضاااو. وال تستصاااوب  منظماااة دولياااة، ماااا مل تكااان قاااد أ ساااند 

تفبياااااق    -وجاااااة  اجلمهورياااااة التشااااايكية أيضااااااً الساااااماه بوضاااااع معاااااايري مزد 
مقاااييس فتلفااة علااى منظمااات فتلفااة، أو حااىت علااى املنظمااة الواحاادة،  

زعاات )علاى سابيل املثاال، منظماة التجاارة العاملياة  ملنا حسب هيئة تسوية ا 
 العدل األوروبية(.   أو احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أو حمكمة 

 املكسيك
دولياااااة ابلنظااااار إىل التناااااوع الكباااااري يف فئاااااات املنظماااااات ال -1

كبرية يف سياق هذا ومهامها، تتسم قاعدة التخصيص  مية عملية  
اللجنااااة ماااادعوة إىل أن تنظاااار يف فااااإن املشااااروع. ويف هااااذا الصاااادد، 

إمكانية إضافة أمثلة أخرى يف تعليقا ا بغية إاتحة طيف أوسع من 
 تنظيمها. 63احلاالت احملددة اليت تتوخى املادة 

حضار نظام مسؤولية السلفة ويف هذا الصدد، ينبغي است -2
دولياااااة لقااااااع البحاااااار بشاااااأن األضااااارار النامجاااااة عااااان األفعاااااال غاااااري ال

رتكباااااة يف ساااااياق ممارساااااتها لسااااالفا ا ومهامهاااااا، وفقااااااً امل املشاااااروعة
لثالاااا  التفاقيااااة ماااان املرفااااق ا 22منصااااوه عليااااه يف املااااادة  هااااو ملااااا

مراعااااة مضااامون  املتحااادة لقاااانون البحاااار. ومااان املهااام أيضااااً  األمااام
تفاقية املذكورة فيما يتعلق ابألضرار اليت تتسبب من اال 139 ملادةا

 فيها منظمة دولية.

 ميثاق األمم املتحدة  -66املادة  
 الربتغال

بشااأن مااا إذا كااان ينبغااي  هاعاارب عاان شااكوكتأن الربتغااال ود تاا  
مان ميثااق األمام املتحادة تانص  4 . فاملادة66شروع املادة إدراج م

يف امليثاااق.  فاااً ايااة ال ميكنهااا أن تصاابا أطر علااى أن املنظمااات الدول
مان الساهل  سومن مث فاإن موقاف املنظماات الدولياة إزاء امليثااق لاي

يسهل تقييم موقف الدول منه. ومع ذلك، فإن إدراج   تقييمه مثلما
مااان املاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الاااادول  59حكااام ياااورد حمتاااوى املاااادة 

 النظر. يستحق أن  ظى ابملزيد من
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 نظمات الدوليةية املمسؤول
 من جدول األعمال[  3]البند  

 Add.1و  A/CN.4/637 ةالوثيق

 املنظمات الدوليةالواردة من    ظاتواملالحالتعليقات  

 [ األصل: ابإلنكليزية]
 [ 2011شباط/فرباير  17و 14]

 احملتوايت
 حة الصف 

 164  .................................................................................. هذه الوثيقة الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف 
 165  ....................................................................................................املراجع املشار إليها يف هذه الوثيقة 

 الفقرات 
 166 2-1  ....................................................................................................... مقدمة 

 166  .................................................................................... التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمات الدولية 
 166  .......................................................................................... التعليقات العامة  - ألف

بيااة الاادويل للتنميااة الزراعيااة ومنظمااة األماام املتحاادة للت  مااذكرة مشااتكة ماان االحتاااد الاادويل لالتصاااالت والصااندوق
ساياحة العاملياة لعاملياة واملنظماة الدولياة للهجارة ومنظماة الالبحرياة الدولياة ومنظماة التجاارة اوالعلم والثقافة واملنظماة 

ظمااة العامليااة للملكيااة مااة الفااريان املاادن الاادويل واملنظمااة العامليااة لألرصاااد اجلويااة واملنومنظمااة الصااحة العامليااة ومنظ
 166  ............................... تجارب النووية الفكرية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة معاهدة احلظر الشامل لل

 167  ......................................................................................... األمم املتحدة 
 168  ......................................................................................... البنك الدويل 

 168  .................................................................................. صندوق النقد الدويل 
 169  .......................................................................................... لس أوروابجم

 169  .................................................................... املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاه 
 169  ..................................................................................... املفوضية األوروبية 

 170  ............................................................. منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 170  ........................................................................... منظمة حلف  ال األطلسي

 171  .................................................................................. منظمة العمل الدولية 
 172  .......................................................................... حمددة على مشاريع املواد  تعليقات - ابء

 172  .................................................................................. مقدمة  - الباب األول
 172  ....................................................................... هذه  املواد مشاريع نفاق -1املادة 

والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة ومنظمااة األماام املتحاادة للتبيااة  اد الاادويل لالتصاااالتمااذكرة مشااتكة ماان االحتاا 
لعاملياة واملنظماة الدولياة للهجارة ومنظماة الساياحة العاملياة منظماة التجاارة الثقافة واملنظماة البحرياة الدولياة و والعلم وا

العامليااة لألرصاااد اجلويااة واملنظمااة العامليااة للملكيااة ومنظمااة الصااحة العامليااة ومنظمااة الفااريان املاادن الاادويل واملنظمااة 
 172  ............................... احلظر الشامل للتجارب النووية  الفكرية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة معاهدة

 172  .......................................................................................... جملس أورواب
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 173  ....................................................................... دمة املستخ فلحاتاملص -2دة اامل
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 173  ......................................................................................... األمم املتحدة 
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 مقدمة
ر اا احلادياة والساتني اعتمدت جلنة القانون الادويل، يف دو  -1

املاااااواد املتعلقاااااة  قاااااراءة أوىل، مشاااااريع ، يف2009يف عاااااام  املعقااااودة
 16للماااواد  قاااررت اللجناااة، وفقااااً و  .(1)ساااؤولية املنظماااات الدولياااةن

األمني العام أن  يل من نظامها األساسي، أن تفلب إىل   21 إىل
ا عليقا ا باداء تواملنظمات الدولياة إل (2)مشاريع املواد إىل احلكومات

الحظات تقدمي هذه التعليقات وامل  البة أيضاً ومالحظا ا بشأهنا، ط
. 2011كانون الثان/يناير   1 موعد ال يتجاوز إىل األمني العام يف

ااااه وكياااال األمااااني العااااام للشااااؤون القانونيااااة، املس تشااااار القااااانون، ووج 
من املنظمات  51إىل    2010  كانون الثان/يناير   13رسالة مؤرخة  

القاراءة األوىل ملشااريع  ا إىل ناصانتباهه ياانت الدولية، موجهاً والك
إايهااا إىل تقاادمي  مااات الدوليااة، وداعياااً واد املتعلقااة نسااؤولية املنظاملاا 

 لفلب اللجنة. تعليقا ا عليها وفقاً 
__________ 
 ، 2009  حولياااة يااارد ناااص مشااااريع املاااواد املعتمااادة يف القاااراءة األوىل يف   (1)

. وياارد نااص مشاااريع املااواد والتعليقاااات 50اجمللااد الثااان )اجلاازء الثااان(، الفقاارة 
أمااا نااص مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية  .51لفقاارة نفسااه، ا عليهااا يف املرجااع

مشااريع املاواد ”ا فيما يلي با الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً )يشار إليه
، اجمللااد 2001 حوليااةاملتعلقااة نسااؤولية الاادول“( والتعليقااات عليهااا، فااريد يف 

 .77الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 
يقااات الااواردة مااان احلكومااات يف الوثيقاااة ى التعللااا ميكاان االطااالع ع (2)

A/CN.4/636 وAdd.1-2.وهي ضمن هذا اجمللد ، 

، وردت تعليقااات خفيااة 2011فرباير شااباط/ 17وحااىت  -2
اري  قوسااني تااو  )تاارد بااني كياااانً   22ماان الكياااانت التاليااة، وعااددها 

 ن األول/انو كا   19د الدويل لتوحيد القانون اخلااه )التقدمي(: املعه
ومنظماااااة  ،(؛ ومنظماااااة األمااااان والتعااااااون يف أورواب2010ديسااااامرب 

(؛ 2010كاااااااانون األول/ديسااااااامرب   20حلااااااف  اااااااال األطلساااااااي )
(؛ ومنظمة التعاون  2010  كانون األول/ديسمرب   22ملفوضية األوروبية ) وا 

 (؛ 2010  ول/ديساااامرب كااااانون األ   23ياااادان االقتصااااادي ) والتنميااااة يف امل 
(؛ وصاااااندوق 2010كااااانون األول/ديسااااامرب   29والبنااااك الااااادويل )
االحتااااااد الااااادويل و (؛ 2011كاااااانون الثان/ينااااااير   5النقاااااد الااااادويل )

 للتنمياااااة الزراعياااااة ومنظماااااة األمااااام لالتصااااااالت والصاااااندوق الااااادويل
رياااة الدولياااة ومنظماااة املتحااادة للتبياااة والعلااام والثقافاااة واملنظماااة البح

مااة السااياحة العامليااة واملنظمااة الدوليااة للهجاارة ومنظ عامليااةالتجااارة ال
لصاااحة العاملياااة ومنظماااة الفاااريان املااادن الااادويل واملنظماااة ومنظماااة ا

عامليااة للملكيااة الفكريااة ومنظمااة العامليااة لألرصاااد اجلويااة واملنظمااة ال
 ب النووياااةمنظماااة معاهااادة احلظااار الشاااامل للتجاااار و العمااال الدولياااة 
ة ؛ ومنظماا (2011كااانون الثان/يناااير   11 ةمؤرخاا )مااذكرة مشااتكة 
 (؛ 2011كاانون الثان/ينااير    20  ة مؤرخا   ة منفارد   ماذكرة العمل الدولية ) 

واألماام املتحاادة (؛ 2011 يناااير كااانون الثااان/  24جملااس أورواب )و 
. وتااااارد هاااااذه التعليقاااااات أدانه، مرتباااااة (2011شاااااباط/فرباير  17)

التعليقاااااات علاااااى ابلتعليقاااااات العاماااااة، مث  بااااادءاً  حساااااب املواضااااايع،
كااااانون الثان/يناااااير   12 ةمؤرخاااا  مااااذكرة اد حمااااددة. ويفمشاااااريع مااااو 

، أعاااارب مصاااارف التنميااااة اآلساااايوي عاااان  ييااااده لتعليقااااات 2011
 .2010 كانون األول/ديسمرب  29ؤرخة البنك الدويل امل

 التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمات الدولية
 عامة ال تعليقات ال   -ألف

دوق من االحتاد الدويل لالتصاالت والصنة  مذكرة مشتك
 نظمة األمم املتحدة للتبية والعلمالدويل للتنمية الزراعية وم

 والثقافة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العاملية
واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة 

واملنظمة ومنظمة الفريان املدن الدويل  الصحة العاملية  
ة ملنظمة العاملية للملكية الفكريالعاملية لألرصاد اجلوية وا
منظمة معاهدة احلظر الشامل و ومنظمة العمل الدولية 

 للتجارب النووية

ناااا يلاااي: إفاااراط هلاااذه املنظماااات شااااغل الرئيساااي اليتعلاااق  -1
ؤولية الاادول؛ والغمااوض مشاااريع املااواد يف حماكاااة املااواد املتعلقااة نساا 

علاااق نساااؤولية نفااااق مشااااريع املاااواد، خاصاااة فيماااا يتب ط ااايالاااذي 
ة املنظمااااات الدوليااااة؛ واإلهبااااام الااااذي يكتنااااف الاااادول إزاء مسااااؤولي

الاااااادور املكاااااارس و مباااااادأ قاعاااااادة التخصاااااايص التااااااأثري املتبااااااادل بااااااني 
ا ومااااا يباااادو أنااااه عاااادم مراعاااااة ابلقاااادر الكااااايف  “قواعااااد املنظمااااة” لاااا

ع ماا يقاتن باذلك مان اع املنظماات الدولياة القائماة ما الختالف أنو 
يااااة االهتمااااام كلهااااا ومهامهااااا ووالاي ااااا؛ وحمدودتنااااوع شااااديد يف هيا 

الااااذي حظااااي بااااه الوضااااع اخلاااااه للمنظمااااات الدوليااااة فيمااااا يتعلااااق 
اباللتزام ابلتعويا؛ واحللول املقتحة فيما يتصل ابألفعال املتجااوزة 

 ة أو األجهزة التابعة هلا.حلدود سلفة وكالء املنظمات الدولي
مصادر انشاغال مان وتشكل املنهجية الايت اتبعتهاا اللجناة  -2

مشااااريع املاااواد تساااتند إىل جمموعاااة  أن ،ماااا: أوالً و  ،زاويتاااني أساسااااً 
أنشااافة  الناشااائة يف معظمهاااا عااان -مااان املمارساااات  حمااادودة جاااداً 

، أن تلااااك املااااواد مل ت اااااراع  ماااان املنظمااااات؛ واثنيااااااً  عاااادد قلياااال جاااااداً 
منظماااات الدولياااة مقارناااة ماااع بشاااكل حمااادود الوضاااع اخلااااه لل إال

 ابملسااؤولية نوجااب القااانون الاادويل عموماااً  فيمااا يتعلااقوضااع الاادول 
وفيماااا يتعلااااق  ااارب الضاااارر علاااى حنااااو أخاااص. ويكماااان منشاااأ هااااذه 
املساااائل يف املنهجياااة الااايت اتبعتهاااا اللجناااة حيااا  اختاااذت مااان املاااواد 

شااأن ملشاااريع املااواد الاايت وضااعتها ب املتعلقااة نسااؤولية الاادول منفلقاااً 
 شاسعاً  تلفان اختالفاً احلالتني خت رغم أنمسؤولية املنظمات الدولية 

وتثااريان مسااائل قانونيااة متباينااة إىل حااد كبااري. فللمنظمااات الدوليااة 
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ومان شاأن مانهج  ،كبارياً   والدول شخصيات قانونياة ختتلاف اختالفااً 
ألن اخلصاائص احملاددة  اللجنة أن يثاري مشااكل مان الناحياة العملياة

وبوجاه  ة حمدودة.ور بص الدولية ال ت ؤخذ يف احلسبان إال للمنظمات
خاااااه، فاااااإن كااااون املنظماااااات الدوليااااة تتصااااارف ابلضاااارورة ضااااامن 
األقاليم اخلاضعة للدول ومتارس والاي ا من خاالل مبادأ التخصاص 

 اللجنة النظر فيها. تواصلمسألة ينبغي أن 
وأال  بقاادر أكاارب    عملياااً   تتبااع منهجاااً وكااان األجاادر ابللجنااة أن   -3

قواعااد مشااتكة بااني مجيااع    ا فرصااة لوضااع ال علااى اجملاااالت الاايت تتااي تركااز إ 
املنظمااااات الدوليااااة، حياااا  توجااااد ممارسااااة ميكاااان أن تسااااتند إليهااااا تلااااك  

التفاااااوير التااااادر ي   القواعااااد وتاااااربز فيهااااا احلاجاااااة العملياااااة إىل التاااادوين أو 
 املنظمات الدولية وجتربتها. للقانون الدويل الذي ينشأ عن أنشفة  

ريع املاواد ملشاان ياراد إذا كاا ، على األقالوقد ي توخى أيضاً  -4
آلية مماثلة وضع أن ت عتمد يف هناية املفاف يف شكل اتفاقية دولية، 

ل لية املكرسة يف اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاان ا 
إىل املنظماات الدولياة  اليت نوجبها ق دمل البناود واملرفقاات املوحادة

صاااد ل األعضااااء قلكاااي تقرهاااا قبااال عرضاااها علاااى الااادو  أوالً  املعنياااة
املوافقااااة. وعااااالوة علااااى ذلااااك، نشااااأت ممارسااااة يف إطااااار االتفاقيااااة 

نوافقااة الوكاااالت  نفسااها تقضااي  ن يكااون إيااداع التحفظااات رهناااً 
املعنيااااة. ولعاااال ماااان اخليااااارات األوضااااا لصااااون مصاااااحل املنظمااااات 

ة دوليااااة تتناااااول تفاقياااا يف ا تصاااابا هااااذه األخاااارية أطرافاااااً الدوليااااة أن 
تنشج التزامات على عاتقها علاى غارار ت الدولية و مسؤولية املنظما

اتفاقيااااة فيينااااا لقاااااانون املعاهاااادات بااااني الااااادول واملنظمااااات الدولياااااة 
 فيما بني املنظمات الدولية. أو

 األمم املتحدة

عاتاف الكامال  تالحو األمانة العاماة لألمام املتحادة أن اال  -1
ت  أماااار أساسااااي يف تناااااول مسااااؤولية املنظمااااا   “ مباااادأ التخصااااص بااااا ” 

وكماااااا الحظتاااااه حمكماااااة العااااادل الدولياااااة يف فتواهاااااا بشاااااأن  الدولياااااة.  
   ، فإن مسلا   نزاع لألسلحة النووية يف    دولة ما مشروعية استخدام  

املنظمااات الدوليااة هااي ماان أشااخاه القااانون الاادويل الااذين لاايس هلاام، خبااالف 
، أي “مبادأ التخصااص ” ضاع لصااه عاام. فاملنظمااات الدولياة ختالادول، اخت
ا ساالفات تتوقااف حاادودها علااى املصاااحل املشااتكة يت ت نشاائها ختوهلاا أن الاادول الاا 

 .(1)اليت تكلفها تلك الدول نهمة النهوض هبا

ألساسااي، عنااد نقاال جمموعااة كاملااة ماان املباااد  ولااذلك، فإنااه ماان ا
إىل  ية الااااادولعلقاااااة نساااااؤولاملاااااواد املتمشااااااريع املنصاااااوه عليهاااااا يف 

تالف احلااااال، أن يااااة، مااااع مراعاااااة مااااا يقتضاااايه اخاااا مااااات الدولاملنظ
أي:  ،لجنااااااة خبصوصاااااايات فتلااااااف املنظمااااااات الدوليااااااةالتستشااااااد 

تهاااااا هيكلهاااااا التنظيماااااي، وطبيعاااااة وتكاااااوين أجهااااازة إدار اااااا، وأنظم
__________ 
 (1 ) I.C.J. Reports, 1996, p. 66, at p. 78, para. 25 . 

وابختصااااااار، طابعهااااااا اخلاااااااه.  -وقواعاااااادها وإجراءا ااااااا اخلاصااااااة 
عمااال بااه إىل حاااد اماااة أنااه إذا كاااان هااذا املباادأ ي  وتالحااو األمانااة الع

ق بقاعدة التخصيص، املتعل 63ع املادة من خالل تفبيق مشرو  ما
 .العامة فإن مبدأ ”التخصص“ يتخلل العديد من تعليقات األمانة

األمانااة العامااة أن متهااد مقدماااة ويف هااذا الصاادد، تفضاال  -2
قدماة على غرار امل، وأن تبني، على القواعدددة احمل للتعليقاتعامة 
لية الادول، املبااد  املاواد املتعلقاة نساؤو  ى مشااريعيق علللتعلالعامة 

 استشدت هبا اللجنة يف تدوين أو تفوير قواعد القانون الدويل اليت
لية املنظمات الدولية. وينبغي أن املباد  التوجيهية املتعلقة نسؤو  أو

باااني الااادول  وارقللفااا  تشااامل هاااذه املبااااد ، يف مجلاااة أماااور، تفسااارياً 
ولياااة )مبااادأ باااني املنظماااات الد فيماااا لياااة، والفاااوارقواملنظماااات الدو 

(، وثنائية القواعد األولياة والقواعاد الثانوياة، والتميياز باني التخصص
منظمة. ويف هذا الصدد، قواعد القانون الدويل والقواعد الداخلية لل

إشاارة إىل أن توضا هذه املقدمة أن أي  أيضاً العامة تقته األمانة 
بسرايهنا  وال ختل نضمون هذه القواعد أ  التعليق  القواعد األولية يف

 على املنظمات الدولية.
وااااة جاناااب آخااار خيتلاااف فياااه قاااانون مساااؤولية املنظماااات  -3

الدولية عن قانون مسؤولية الدول ويكمن يف مدى املمارسة املتاحة 
هاااااذا  . ويفمااااان خالهلاااااا لجناااااة القاااااانونالالااااايت ميكااااان أن تستشاااااف 

 تعليقهااالجنااة قااد ساالمل يف الأن امااة األمانااة العالحااو تالصاادد، 
نعادام املمارساة الداعماة عدد من مشااريع املاواد نحدودياة أو اى عل

هذه النقفة  للتعليقاتللحكم املقته. وميكن أن تبني مقدمة عامة 
 وتشره آاثر ذلك على طابع مشاريع املواد. 

بعاد للجناة فرصاة االطاالع علاى  ويف احلاالت اليت مل تتا فيهاا   -4
افية  إىل تزويااادها نعلوماااات إضااا مارساااة القائماااة، ساااعل األماناااة العاماااة  امل 

 عالقة ابألمم املتحدة.   ا لق  ي ممارسة ذات صلة ابملوضوع وهل فيما يتع 
األمانااااة  الااااذي اضاااافلعل بااااه  سااااتعراض  اال ويقتصاااار نفاااااق   -5

لألماام  مشااروع مااادة تكتسااي أميااة خاصااة ابلنساابة    26العامااة علااى  
لايت  الستعراض على ضوء املمارسة القائمة ا املتحدة. وقد أجري هذا ا 

رد ماااع ذلاااك علاااى  إمناااا يااا ا  راجهااا إد   تكااان جامعاااة ابلضااارورة فاااإن   وإن مل 
مااااع القاعاااادة  تتسااااق يف بعااااا احلاااااالت  املمارسااااة  و .  اإلرشاااااد   ساااابيل 

تفتقااار إىل االتسااااق يف  املقتحاااة، وختالفهاااا يف حااااالت أخااارى، بينماااا  
.    الفياااً أو يكااون تكييفهااا القااانون خ ت  غريهااا ماان احلاااال  أو غااري بااني  
بعملياات حفاو  اقشاتها  مان ممارساة املنظماة الايت تارد من ويتعلق الكثري 

خبصوه بعا مشاريع املواد، ابلفريقة اليت  يتعلق كذلك، السالم، و 
كيااانت أخارى غاري   تتناول هبا املنظمة مفالباات خاصاة مان أفاراد أو 

هذه، فإن  ملفالبات موضوع مشاريع املواد  الدول. ولئن مل تكن هذه ا 
 توفر مساعدة ما للجنة.   ها عل أ در جل    قد هذه املمارسة 

غيااااب املمارساااة الداعماااة لااادى املنظماااة ال يكاااون  غاااري أن   -6
، ويف بعااا احلاااالت تعاارب األمانااة العامااة عاان  يياادها  قاطعاااً   دائماااً 
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احملتماال  إلدراج قاعاادة علااى ساابيل املباادأ اإلرشااادي ماان أجاال التفااوير  
الفاابع    لكن عندما يعزى انعدام املمارساة إىل   للممارسة يف املستقبل. 

القيااااس علاااى    يؤياااد يبااادو أن ااااة ماااا    اجلاااوهري للمنظماااة أو عنااادما ال 
تشااكك يف ماادى مالءمااة إدراج  العامااة  مسااؤولية الدولااة، فااإن األمانااة  

 القاعدة، أو مدى مالءمة إدراجها بصيغتها تلك، يف مشاريع املواد. 
 الدويلنك  الب

  املنظمااااات الدوليااااة ماااال املعااااين نسااااؤولية  أوضااااا الفريااااق العا  -1
ابملفهاااوم    “ املساااؤولية ” مصااافلا     تقرياااره األويل، أن التاااابع للجناااة، يف 

املتعلاااق    الاااذي اساااتخدم باااه يف هاااذا املشاااروع ويف املشاااروع الساااابق لاااه 
النتاااائج املتتباااة يف القاااانون الااادويل  ” نساااؤولية الااادول ال يشاااري إال إىل  

مشااااريع    . ويساااتتبع ذلاااك أن ( 1) “ ى األفعاااال غاااري املشاااروعة دوليااااً علااا 
باذل أي حماولاة لتعرياف  ة، حيا  إن اللجناة مل ت هي قواعد اثنويا املواد 

حمتااوى االلتزامااات الدوليااة الاايت تتتااب املسااؤولية علااى اإلخااالل هبااا.  
يف نفااق القواعاد األولياة    فتعريف حمتوى هذه االلتزامات يندرج فعاالً 

للتنوع الذي تتسم    ، فإنه نظراً د الثانوية. وابإلضافة إىل ذلك ال القواع 
تالف املصااادر القانونياااة  ابخاا   ظمااات الدولياااة فيمااا يتعلااق أيضااااً ن امل   بااه 

الدولياااة، سااايكون مااان املساااتحيل مااان الناحياااة العملياااة أن    اللتزاما اااا 
تضااع اللجناااة قواعاااد للمساااؤولية  خااذ يف االعتباااار االلتزاماااات امللقااااة  

 األولية.   ملنظمات الدولية نتيجة للقواعد على عاتق ا 
 والتعليقاااتللجنااة مشاااريع مااواد ا الحتمااال اختاااذ وتفااادايً  -2
افقااااة هلااااا ذريعااااة لالحتجاااااج ابلتزامااااات أوليااااة وميااااة للمنظمااااات املر 

الدولية، فإن اللجنة قد ترغب يف أن تنظر يف إمكانياة إدراج إشاارة 
مان البااب  الفصال األولملبااد  العاماة )تعليقا ا علاى ا يف ،صر ة
ولياة، ساواء يف مشااريع ىل أن اإلشارات إىل االلتزاماات األإ (،الثان

املرافقة هلا، إمنا ترد على سبيل املثال وال متثل   لتعليقاتا  املواد أو يف
أي استنتاج من جانب اللجنة بشأن تلك االلتزامات، وهاي مهماة 

 ال تعود إىل اللجنة ألغراض هذا املشروع.
هان بااه ن عادد ال يسااتالااواردة بشااأ التعليقااتناال ئن كاولا  -3

ارسااة أن ناادرة املمتتضاامن حتااذيرات واضااحة بشاا  ماان مشاااريع املااواد
 “ابملثاااااااال”املتاحااااااااة )وماااااااان مث  م اسااااااااتخدام تعااااااااابري ماااااااان قبياااااااال 

(، فإنه قد يكون من املناسب أن تنظر “يبدو  ”فيماو  “القياس”و
دى تعتاااارب أي ماااا  ، إىلتعليقهااااايف  ،اللجنااااة يف إمكانيااااة أن توضااااا

د، عناادما يكااون لقااانون قااائم وأن حتااد    ملااواد تاادويناً اللجنااة مشاااريع ا
 يتصل بذلك من حاالت يف املمارسة الفعلية.األمر كذلك، ما 
__________ 

 . 465، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2002 حولية  ( 1) 

 صندوق النقد الدويل

قااااد الاااادويل هااااو إن مصاااادر القلااااق الرئيسااااي لصااااندوق الن -1
سااؤولية الاادول يف عتمااد اللجنااة علاى املااواد املتعلقاة نالانهج املت بااع وا

أن هاذا الاانهج  عتقاد صااندوق النقاد الاادويلياملااواد. و إعاداد مشااريع 
 غري مناسب لسببني.

، هناااك فاارق جااوهري بااني الاادول واملنظمااات الدوليااة. أوالً  -2
. (1)ختصااه عاامللادول، لايس لاديها ا فاملنظمات الدولياة، خالفااً 

يسااية الاايت دده وثيقتهااا التأسانون ملنظمااة مااا حتاا باال االختصاااه القاا 
إىل جنااااب مااااع القواعااااد والقاااارارات الاااايت اعتماااادت  نباااااً تشااااك ل، ج

د مسااؤولية املنظمااة عمااا نوجبهااا، قاعاادة ختصاايص. وينبغااي أن حتااد  
تتخااذه ماان إجااراءات إزاء أعضااائها ماان خااالل تقياايم مااا إذا كاناال 

إذا كاناال قااد خرقاال هلااذا اإلطااار القااانون أو مااا  قااد تصاارفل وفقاااً 
آخاار كاناال قااد  لتزاماااً نون الاادويل أو اعااد القاااماان قوا قفعيااةقاعاادة 

 ن  شااكلها احلااايل، تااوحي خفااأً  . ومشاااريع املااواد، يفقبلتااه طوعاااً 
املنظمااااة الدوليااااة ميكاااان أن تتحماااال املسااااؤولية جتاااااه أعضااااائها حااااىت 

 القفعيااةسيسااية والقواعااد هااا التألوثيقت عناادما يكااون تصاارفها امتثاااالً 
م هاذا وجاه التحدياد. وال ينساج والتزاما ا األخرى اليت قبلتها على

 .“قدم على النص العاميالنص اخلاه ”النهج مع مبدأ 
الكثااري ماان مشاااريع املااواد ال يصاالا للتفبيااق العااام.  إن  ،  اثنياااً  -3

دولياة، ومان  فهناك فروق كبرية بني األطر القانونية ملختلف املنظماات ال 
لاائن  بااق علااى مجيااع هااذه املنظمااات. و باااد  تنف صااياغة م   الصااعب جااداً 

مجيع الدول متتلك نفاس اخلصاائص، فاإن املنظماات الدولياة هلاا    ل كان 
أغاااراض ووالايت وصاااالحيات فتلفاااة. ومشااااريع املاااواد ال تراعاااي هاااذه  

قاد ال تنفباق إال بشاكل حمادود    الفروق، ولذلك فإهناا تتضامن أحكامااً 
املالياااة الدولياااة  ملؤسساااات  األقااال )ا املنظماااات الدولياااة علاااى  علاااى بعاااا  

عما إذا كان من املناساب إدراج    اءل صندوق النقد الدويل س ت ي (. و مثالً 
 املشروع.   هذه األحكام يف إطار هذا 

أن العديااد ماان  ااات مشاااريع املااواد تتجاااوز  ويباادو أيضاااً  -4
درك ياااا . و بشااااأن مسااااؤولية املنظمااااات الدوليااااة اآلراء املقبولااااة عموماااااً 

ماااااان النظااااااام  1ماااااان املااااااادة  1لفقاااااارة ا أن لاااااادويلصااااااندوق النقااااااد ا
يكااون هاادف اللجنااة هااو تعزيااز ”ساسااي للجنااة تاانص علااى أنااه األ

حاااااني مل تشااااار  . ويف“التفاااااوير التااااادر ي للقاااااانون الااااادويل وتدويناااااه
 للقاانون الادويل أو اللجنة إىل أي حد تشاك ل مشااريع املاواد تادويناً 

ريع تنادرج واضاا أن معظام هاذه املشاان مان اللاه، فاإ تدر ياً  تفويراً 
. وينبغااااي أن يشااااار إىل هااااذه (2)در يتاااا يف إطااااار حماولااااة للتفااااوير ال

 .التعليقالنقفة صراحة يف 
__________ 
دولااة  مشااروعية اسااتخدام  بينال حمكمااة العاادل الدوليااة، يف فتواهااا بشااأن   ( 1) 
خباالف الادول،    ]...[،   ة املنظماات الدوليا ” ، أن  مسالا   نازاع لألسلحة النووية يف    ما 

، أي أن  ‘ مباادأ التخصااص   اختصاااه عااام. فاملنظمااات الدوليااة ختضااع ل ]لاايس هلااا[  
الااايت ت نشااائها ختوهلاااا سااالفات تتوقاااف حااادودها علاااى املصااااحل املشاااتكة الااايت  الااادول  

 (. I.C.J. Reports 1996, p. 78, para. 25“ ) تكلفها تلك الدول نهمة النهوض هبا 
الايت تانص و ، 16من مشاروع املاادة  2ة ك الفقر لمن األمثلة على ذ (2)

علااى أنااه ميكاان للمنظمااة الدوليااة أن تتحماال املسااؤولية جملاارد اإلذن لدولااة عضااو 
 .ابرتكاب فعل يكون غري مشروع دولياً إذا ارتكبته املنظمةأو التوصية 
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 (1)جملس أورواب

لااااايس لااااادى جملاااااس أورواب حاااااىت اآلن أي ممارساااااة حماااااددة  -1
بشاااأن األفعاااال غاااري املشاااروعة نوجاااب القاااانون الااادويل الااايت تتتاااب 

تعليقاات  فاإن أي مة. ويف اال هاذه الظاروف،ة املنظمسؤولي عليها
ابقة فيهاااا الصااادد لااان تساااتند إىل جتاااارب سااا  ميكااان تقااادميها يف هاااذا

خرق لاللتزامات الدولية، بل ستكون ابألحارى ذات طاابع نظاري. 
يواجه قط مشاكل متصلة   وابإلضافة إىل ذلك، فإن جملس أورواب مل

 بقانون أعمال اإلدارة.

ااااب جم  -2 ه ماااان  تيحاء مشاااااريع املااااواد هااااذ واب ابساااا لااااس أور ويرح 
 . صائباً   الدول، ويعترب هذا النهج منفلقاً   ة مشاريع املواد املتعلقة نسؤولي 

ويتفلااع جملااس أورواب إىل املناقشااات الاايت سااتجريها اللجنااة   -3
بشأن مشاريع املاواد، إذ ساتمكن مان زايدة اساتجالء مادى   مستقبالً 

دولياااة، ماااع مراعااااة  ظماااات ال لاااف املن انفبااااق مشااااريع املاااواد علاااى فت 
قانون الذي ختضع له:  ل ع يف طبيعة كل منها وخصوصية النظام ا التنو 

 املعاهدة التأسيسية، واتفاق املقر، والقواعد العامة للقانون الدويل. 
__________ 

أرفاااق جملاااس أورواب ماااوجزاً لالجتهااااد القضاااائي للمحكماااة األوروبياااة  (1)
لياه لاادى وهاو متاااه لالطاالع عوع احلاايل، يتصاال ابملوضا حلقاوق اإلنساان فيماا 

 .نيةلقانو شعبة التدوين نكتب الشؤون ا

 املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاه

تتمثااال أغااااراض املعهااااد الاااادويل لتوحيااااد القااااانون اخلاااااه يف   -1
حباااااا  الساااااابل الكفيلااااااة نواءمااااااة وتنساااااايق القااااااانون اخلاااااااه للاااااادول  

موح اادة    اعااد الاادول لقو العتماااد    اً وجمموعااات الاادول واإلعااداد تاادر ي 
د مشااااريع قاااوانني  عهااا امل   هلاااذا الغااارض، يعاااد    اخلااااه. وحتقيقااااً   للقاااانون 

واتفاقيات هبدف وضع قانون داخلي موحاد؛ ويعاد  مشااريع اتفاقاات  
هبااادف تيساااري العالقاااات الدولياااة يف ميااادان القاااانون اخلااااه؛ و اااري  

لاااايت  املشاااااريع ا   الدراسااااات يف جمااااال القااااانون اخلاااااه املقااااارن؛ ويتااااابع 
ملياااادين مؤسساااات  أخااارى يقااايم معهاااا  ا ابلفعااال يف هاااذه ا تضااافلع هبااا 

قات عناد االقتضااء؛ ويانظم املاؤمترات وينشار األعماال الايت  هد عال املع 
  يعتربها املعهد جديرة ابلتعميم على نفاق واسع. وميارس املعهد أيضاً 
مهمااة الوديااع لاابعا الصااكوك املعتماادة حتاال رعايتااه ويضاافلع بعاادد  

 نية. وأنشفة املساعدة التق إلعالمية  األنشفة ا   ن م 

ذها هيئاته يف جماالت مؤسسية  وابستثناء القرارات اليت تتخ  -2
مالياة صارفة )اعتمااد امليزانياة وتقريار االشاتاكات وتعياني الااوكالء(،    أو 

ال يتخذ املعهد قرارات ملزمة لدوله األعضااء. فالصاكوك الايت ت عتماد  
قل عليهااا  صااد    و يت قبلتهااا أ ال للاادول الاا حتاال رعايتااه ليساال ملزمااة إ 

  اً يف عهاااااد عضاااااو لااااايس امل ضااااامل إليهاااااا. وعاااااالوة علاااااى ذلاااااك،  ن ا  أو 
 فيه.   منظمة أخرى وليسل أي منظمة أخرى عضواً  أي 

املعهاااد بعناياااة مشااااريع املاااواد وخلاااص إىل أن  ولقاااد درس -3
تماال أن تتاايا الفرصااة لفعاال     األنشاافة الاايت يضاافلع هبااا املعهااد ال

تااوخى ية ماان النااوع الااذي تعليااه مسااؤول ن فعاال تتتاابامتناااع عاا  أو
 مشاريع املواد تنظيمه.

 يةاألوروب  املفوضية

  من التعليقاات العاماة األساساية الايت د التأكياد عليهاا ماراراً  -1
يف التعليقااااااااات السااااااااابقة، ضااااااارورة مراعاااااااااة مشاااااااااريع املااااااااواد    وتكاااااااراراً 

خلصوصااااايات االحتاااااااد األورويب مراعاااااااة كافياااااة. فمعظاااااام االتفاقيااااااات  
  االحتااااد األورويب ليصااابا طرفااااً   ددة األطاااراف مفتوحاااة الياااوم أماااام املتعااا 
فيها، إىل جانب الدول. ويعزى التأثري الكبري لالحتاد األورويب    داً متعاق 

عاهدية الدولياة والقاانون التعاهادي الادويل إىل مميزاتاه  على املمارسة الت 
اخلاصاة بصافته منظماة للتكامال )االقتصاادي( اإلقليماي. فقاد نقلال  

ماان االختصاصااات وساالفة اختاااذ    دول األعضاااء يف االحتاااد العديااد الاا 
، ونتيجاة لاذلك، فإناه  ( 1) شأن جمموعة من املساائل إىل االحتااد القرار ب 

اب ااه وأصااالة عاان نفسااه. ويشااك ل العاادد  يشااارك يف الساااحة الدوليااة  
ماان    الكبااري ماان املعاهاادات الدوليااة الاايت أبرمهااا االحتاااد األورويب جاازءاً 

لزماة لايس فقاط ملؤسساات  ذه االتفاقات م اد األورويب. وه قانون االحت 
. وعاالوة علاى ذلاك، فاإن  ولاه األعضااء أيضااً يب، بل لد االحتاد األورو 

ت الدولية التقليدية، يتصارف وينفاذ  للمنظما   االحتاد األورويب، خالفاً 
التزاماتااه الدوليااة إىل حااد كبااري ماان خااالل دولااه األعضاااء وماان خااالل  

اتبعاني    “ وكاالء ” أو    “ أجهازة ” ورة مان خاالل  سلفا ا، وليس ابلضر 
  ، كبارية بااني املنظماات الدولياة التقليديااة   قااً لاه. وابلتاايل، فاإن هناااك فرو 

يب، ماان جهااة أخاارى،  ماان جهااة، ومنظمااات ماان قبياال االحتاااد األورو 
ابعتباره منظمة للتكامل )االقتصادي( اإلقليمي تتمتاع حبكام القاانون  

اخلارجيااااة، وهااااي صااااالحيات  بصااااالحيات كباااارية يف جمااااال العالقااااات  
 اد مع مرور الوقل. تزد   فتئل  ما 
لااااايت ي قبااااال هباااااا االحتااااااد األورويب رية املفاااااردة اوحبكااااام الاااااوت -2

اف إىل جاناب الادول، فقاد للمشاركة يف املعاهادات املتعاددة األطار 
 متكااااان، ابعتبااااااره منظماااااة للتكامااااال )االقتصاااااادي( اإلقليماااااي، مااااان

إىل حد كبري. بياد أن مشااريع صياغة القانون واملمارسة التعاهديني 
ولياااااة، يف شاااااكلها احلاااااايل، واد املتعلقاااااة نساااااؤولية املنظماااااات الداملااااا 
. ويشااك ل هااذا األماار تعكااس ذلااك إال علااى نفاااق حماادود جااداً  ال

ر قلاااق لالحتااااد األورويب ألناااه املنظماااة الدولياااة الااايت  تمااال أن مصاااد
املنظمااات تتااأثر أكثاار ماان غريهااا نشاااريع القواعااد املتعلقااة نسااؤولية 

اآلن، ظمة دولية أخرى هلا وضع مماثل. وحىت الدولية. فليس اة من
__________ 
املعد  لاااة ملعاهااادة االحتااااد األورويب وملعاهااادة    ه عاهااادة لشااابون م ماااع دخاااول   (1)

ازداد  ، 2009انون األول/ديساااامرب  كاااا   1حيااااز النفاااااذ يف    وروبيااااة ماعااااة األ جل ا   إنشاااااء 
توسااع اجملاااالت الاايت تشااملها السياسااات املتكاملااة لالحتاااد )ابسااتثناء السياسااة 
اخلارجيااة واألمنيااة املشااتكة(؛ انظاار فئااات وجماااالت اختصاااه االحتاااد املااذكورة 

 .يباألورو  داالحتا املنظ  مة لعمل من املعاهدة 6إىل  2يف املواد 
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يصحبها مان  ع  ن مشاريع املواد ومافإن االحتاد األورويب غري مقتن
س بصورة كافية تنوع املنظمات الدولية. فالعدياد مان تعك تعليقات

مشاريع املواد تبدو إماا غاري مناسابة أو ابألحارى غاري قابلاة للتفبياق 
قبيال االحتااد األورويب، وذلاك  لى منظمات التكامل اإلقليمي منع

قيقاة الايت أصابحل دما تؤخذ يف االعتباار بعاا الفاروق الدحىت عن
ظهاااار بعااااا ت  ضااااافة إىل ذلااااك، التعليقااااات. وابإل موضااااحة اآلن يف

التعليقاااات قلاااة أو انعااادام املمارساااات ذات الصااالة لااادعم األحكاااام 
  يظال الساؤال املفاروه هاو ماا إذا املقتحة. ويف مثال هاذه احلااالت،

 تاه القاعدة املعنية.لجنة تستند إىل أساس كاف القالكانل 
، تارى املفوضاية األوروبياة أن املالحظاتوعلى ضوء هذه  -3

، يف والتعليقااتلجناة النظار فيماا إذا كانال مشااريع املاواد ال تواصل
أم أن  القاااراءة الثانياااة شاااكلها احلاااايل، مناسااابة لتعتمااادها اللجناااة يف

 املناقشة والعمل.ة إىل مزيد من هناك حاج
 قتصادينمية يف امليدان االمنظمة التعاون والت

نساؤولية الادول املاواد املتعلقاة مشااريع  قد ال تنفبق دائماً  -1
لصااياغة  علااى املنظمااات الدوليااة، وماان مث ينبغااي أال تشااكل أساساااً 

 ناااااه إذا كانااااال. والواقااااع أتلاااااك املنظماااااات املااااواد املتعلقاااااة نسااااؤولية
خباالف إهناا تتمتع ابلشخصية القانونية الدولياة، فاملنظمات الدولية 

، باال إهنااا حماادودة بنفاااق واليتهااا عاماااً  متلااك اختصاصاااً  الاادول، ال
منظمااااة  ملااااا تاااانص عليااااه صااااكوكها التأسيسااااية. وماااان مث، فااااإن وفقاااااً 

ؤيد الارأي القائال  ن تنظار تالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
إىل أي حد ت عترب مشاريع   تعليقا ا  ا يفللجنة يف إمكانية أن توض   ا

 لقانون قائم يستند إىل املمارسة الفعلية. املواد تدويناً 
يع املاااواد يف صااايغتها احلالياااة آلياااة إنفاذهاااا وال حتااادد مشاااار  -2

وال الكياااانت الاايت سااتتوىل مسااؤولية تفسااريها. فهاال سااتتوقع اللجنااة 
لعااام علااى االختصاااه ا اأو حمكمااة حمليااة هااذأن يكااون هليئااة دوليااة 

، قاد ال يكاون (1)ندوق النقاد الادويلنظمات؟ وكماا أشاار إلياه صا امل
ا املنظماات الدولياة النهجان متسقني مع الصكوك التأسيسية لبع

علااى آليااات تفسااري أو إنفاااذ لاابعا املسااائل ماان  الاايت تاانص حتديااداً 
 قبيل آليات تسوية املنازعات.

__________ 
، الوثيقاااااااااااة  )اجلااااااااااازء األول(   ، اجمللاااااااااااد الثاااااااااااان 2004  حولياااااااااااة ظااااااااااار  ن ا  ( 1) 

A/CN.4/545 ،  6، الفقرة 27مالحظات عامة، ه . 

 منظمة حلف  ال األطلسي

تااود منظمااة حلااف  ااال األطلسااي أن تعاارب عاان شاااغل  -1
ال يباااادو أهنااااا  والتعليقااااات عليهاااااعااااام يتمثاااال يف أن مشاااااريع املااااواد 

 الاايتلوضاع اخلااه للمنظماات بصاورة مستفيضااة إىل ا تتفارق دائمااً 
هبااا  نشاافة الاايت تقااوم، حبكاام طبيعااة األفيهاااول األعضاااء و الاادحتااتف

 اذ القرارات كلها تقريباً لعوامل أخرى، بسلفة اخت  أو  اتتلك املنظم
 يف إدارة املنظمة وعملها. وتشارك يومياً 

وتتنااااااول التعليقاااااات التالياااااة هيكااااال املنظماااااة، وإجراءا اااااا  -2
 ل ابملفالبات. ومنظمةوممارسا ا فيما يتص  ،القراراتاملتعلقة ابختاذ  

ياااة نفهاااوم الفقااارة )أ( مااان ساااي هاااي منظماااة دولحلاااف  اااال األطل
مشاريع املواد وهي، هبذه الصفة، شاخص مان من  2مشروع املادة 

أشااااخاه القااااانون الاااادويل. وتتمتااااع ابلشخصااااية القانونيااااة الدوليااااة 
 وبسلفة إبرام املعاهدات.

 لرئيساااااية لصااااانعطلساااااي هاااااو املؤسساااااة اوجملاااااس  اااااال األ -3
مان ممثلاي مجياع  ضاوية اجمللاسسياسات املنظمة وقرارا ا. وتتألف ع

 حالااة انعقاااد دائاام. و تمااع الاادول األعضاااء يف احللااف، ويكااون يف
اجمللاااااااس يف معظااااااام احلااااااااالت علاااااااى مساااااااتوى املمثلاااااااني الااااااادائمني، 

ة عاادة مارتني يف السان املوجودين يف مقر املنظمة، لكنه  تمع أيضااً 
علااى مااا  تمااع  وقلاايالً  ،يااة ووزراء الاادفاعوى وزراء اخلارجعلااى مساات
 كااان مسااتوى اجتماعااات  أايً و رهلساااء الاادول واحلكومااات. مسااتوى 

اجمللاااس، فإناااه يتصااارف بااانفس السااالفة ويتمتاااع بااانفس صاااالحيات 
 .اختاذ القرار، ويكون لقراراته نفس املركز وذات الصحة

األطلسااااي بتوافااااق  وت تخااااذ قاااارارات منظمااااة حلااااف  ااااال -4
عضااااااء. ناقشاااااات ومشااااااورات باااااني ممثلاااااي دوهلاااااا األاآلراء، بعاااااد م

الااادول تتخاااذ القااارارات ابلتصاااويل أو األغلبياااة. وتتسااااوى كااال  وال
األعضاااااااء يف احللااااااف يف احلااااااق يف التعبااااااري عاااااان آرائهااااااا يف اجمللااااااس 

إذا كانل مجيع الدول مساتعدة لتأيياد توافاق  ت تخذ القرارات إال وال
قااارارات الااايت يتخاااذها ن تلاااك القااارارات. ومااان مث فاااإن الاآلراء بشاااأ

ات عااااان اإلرادة اجلماعياااااة للااااادول األعضااااااء ذاجمللاااااس هاااااي تعباااااري 
إليهاااااا ابلتاضاااااي وحتظاااااى بتأيياااااد اجلمياااااع.  ة وياااااتم التوصااااالالساااااياد

وتتحمل كل دولة عضو املسؤولية الكاملة عن قرارا ا، ويتوقع منها 
ون هلاااا السااالفة القانونياااة أن تتخاااذ التااادابري الالزماااة لضااامان أن تكااا 

القاارارات الاايت يتخااذها  يااة وغريهااا ماان الساالفات الالزمااة لتنفيااذاحملل
دأ اختااااذ القااارارات بتوافاااق تها و ييااادها. ويساااري مبااا اجمللاااس نشاااارك

اآلراء علاى مجياع شاؤون احللاف، ممااا يادل علاى أن الادول األعضاااء 
كاملاااة منهاااا يشاااارك أو تتااااه لاااه الفرصاااة ال هاااي الااايت تقااارر وأن كاااالً 

باادأ ق هااذا املليااة اختاااذ القاارارات. ويفب اا للمشاااركة يف كاال مراحاال عم
يجاااوز جلميااااع الااادول األعضاااااء أن ف ،مسااااتوايت املنظماااة علاااى كااال

حبكام املمارساة، وعلاى قادم املسااواة،  تشارك، بال إهناا تشاارك فعاالً 
 يف مجيع اللجان واهليئات الفرعية داخل املنظمة.

، تقتضااي كاال عمليااة تقااوم هبااا وفيمااا يتعلااق نهااام املنظمااة -5
 طلسي بواليتها. وتتمتاعنظمة أو تقودها أن  ذن جملس  ال األامل

ماا هلاا مان سالفات، بصاالحية  علاى الدول املمثلة يف اجمللس، بنااءً 
العملياااات الااايت تقودهاااا املنظماااة، لكااان يف املمارساااة شاااأن البااال يف 

ادرة عان جملاس علاى القارارات الصا  العملية، ت تخذ قرارا ا عادة بناءً 
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ولاة معيناة مام املتحادة، أو اساتجابة لفلاب تقدماه دن التابع لألاألم
م منهااااا. و جمموعااااة ماااان الاااادول تلااااتمس مشاااااركة املنظمااااة أو الاااادعأ

واليااة علااى الغاارض ماان العمليااة وهاادفها. وتتفااق الاادول  وتاانص كاال
األعضاء يف املنظمة، يف إطار جملس  ال األطلساي، علاى احملتاوى 

 ية للمنظمااة أنمعينااة وتفلااب ماان الساالفات العسااكر الاادقيق ملهمااة 
زمااة إلناااه تنفيااذ حتياجااات العسااكرية الالمتاادها نعلومااات عاان اال

رار مااان اجمللاااس ببااادء عملياااة حتااال قياااادة املهماااة. وعقاااب صااادور قااا 
تستلزم املنظمة، تضع السلفات العسكرية التابعة هلا خفة تشغيلية 

قواعد ، يف مجلة أمور، وتغفي هذه اخلفة .أن يقرها اجمللس بدورها
م القاااااااوة( خداساااااااتاب املتعلقاااااااةيف ذلاااااااك األحكاااااااام  ك )ناااااااااالشاااااااتبا

واالختصاصااااات واملفالبااااات. وعااااادة مااااا تعيااااد واليااااة جملااااس  ااااال 
 البلدصراحة على نية   التأكيد  العسكرية  األطلسي واخلفة التشغيلية  

 احااتام اتم ألحكااام القااانون الاادويل العااام الواجبااة تنفيااذ العمليااة يف
اإلنساان الادويل، وحساب االقتضااء، التفبيق، نا يف ذلك القاانون 

 وقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان.د  مبا

وفيمااااا يتعلااااق ابملفالبااااات التعاقديااااة الاااايت قااااد تنشااااأ يف إطااااار   -6
أنشفتها األخرى،  در ابإلشارة أن شارط    إحدى عمليات املنظمة أو 

.  فيهااا   الايت تكاون املنظماة طرفااً   قاد أدرج يف مجياع العقااود   حتكايم موحاداً 
عاقدياااة، إذا تعاااذرت تسااااويتها  ة ت القااا نازعاااات الااايت تنشاااأ يف إطااااار ع فامل 

 ملقتضيات هذا احلكم.   ابلفرق الودية، جتوز إحالتها إىل التحكيم وفقاً 

إجااااااراءات منظمااااااة حلااااااف  ااااااال    وجتاااااادر ابإلشااااااارة ختاماااااااً  -7
ية  ة نساألة املساؤول ، ولعلها أوثق صل املفالبات األطلسي املتعلقة بتسوية  

لايت تنشاأ باني الادول  ت ا لباا فاإلجراءات اليت تنفبق علاى املفا   القانونية. 
األعضاء يف املنظماة منصاوه عليهاا يف املاادة الثامناة مان اتفااق الادول  
األطااراف يف حلااف  ااال األطلسااي املتعلااق نركااز قوا ااا. وماان خااالل  

األخاااارى  اتفاااااق الاااادول األطااااراف يف حلااااف  ااااال األطلسااااي والاااادول  
ا، فااإن  ا اا قو   راكة ماان أجاال السااالم املتعلااق نركااز املشاااركة يف باارانمج الشاا 
، ماااع مراعااااة ماااا يقتضااايه اخاااتالف احلاااال، علاااى  أحكاماااه تساااري أيضااااً 

 مجيع الدول املشاركة يف برانمج الشراكة من أجل السالم. 

ويف حالة العمليات اليت تنفاذ نشااركة الادول الايت ليسال  -8
باااارانمج  لااااف  ااااال األطلسااااي أو مشااااار كة يفأعضاااااًء يف منظمااااة ح

ج عادة األحكام املتعلقاة ابملفالباات در  الشراكة من أجل السالم، ت  
يف اتفاق بشأن املركز أو اتفاق مماثال ي ارب م باني منظماة حلاف  اال 

ويشااامل الاااادول املشاااااركة غااااري  ،األطلساااي وتلااااك الدولااااة أو الاااادول
 يها.األعضاء يف املنظمة وكذا الدول األعضاء ف

كامهاا ا األعضاء تنفاذ بنجااه أحوما فتئل املنظمة ودوهل -9
أهناا قامال ا املتعلقة ابملفالبات مناذ حناو ساتة عقاود، كماا ءا جراوإ

شتاك مع شركائها ملدة أقصر مان ذلاك لكنهاا مادة الاب ابألمر ذاته
لعالقات مماثلة يف سياقات أخرى  ال يستهان هبا، وشك لل منوذجاً 

 مع الدويل.يف أوساط اجملت

 ةمنظمة العمل الدولي

 املاواد املتعلقاة نساؤولية  إىل  ناد تفرط مشاريع املاواد يف االسات  -1
الدول. وير ى أن املناارة بني املنظماات الدولياة والادول فيماا يتعلاق  
ابملساااؤولية أمااار غاااري ماااربر يف ضاااوء االختالفاااات الكبااارية باااني هاااذين  

ا متااارس الاادول واليااة  الشخصااني ماان أشااخاه القااانون الاادويل. فبينماا 
للصااااالحيات    اً وفقاااا رس املنظمااااات الدوليااااة واليااااة حمااااددة  عامااااة، متااااا 
 نوجب صكوكها التأسيسية.   -  صراحة أو ضمناً   -املمنوحة هلا  

للادول، تعمال املنظمااات الدولياة ابلضارورة داخاال  وخالفااً  -2
إقلااااايم العدياااااد مااااان الااااادول. ولاااااذلك، فاااااإن العدياااااد مااااان الصاااااكوك 

خصااااية بشااااأن الش الدوليااااة تتضاااامن حكماااااً  التأسيسااااية للمنظمااااات
ل للمنظماااااات الدولياااااة داخااااال الااااادو تبارياااااة واألهلياااااة القانونياااااة االع

ماان دسااتور منظمااة  39علااى ذلااك، املااادة  األعضاااء. وماان األمثلااة
صاندوق  اتفاقياة  سايسمان  9مان املاادة  2العمل الدولياة؛ والبناد 
 ماة الدولياةمن دستور املنظ 9من الفصل  27النقد الدويل؛ واملادة 

ون املائادة؛ ق الدويل لزيل الزيتون وزيتا من االتفا 5املادة للهجرة؛ و 
 التفاقية األوروبية لرباءات االختاع، وغريها.من ا 5واملادة 

وماااان املهاااام التمييااااز بااااني األفعااااال الاااايت ترتكبهااااا املنظمااااات   -3
نون  للقااا   ، ومتثاال انتهاكاااً مشااروعة دولياااً   غااري   الدوليااة والاايت تعتاارب أفعاااالً 

ن  نوجاب القاانون الاوطين. ولائ   ري مشاروعة  تعتارب غا لدويل، وتلك اليت ا 
  ن مشاااريع املااواد ال تشاامل األفعااال غااري أشااارت اللجنااة بوضااوه إىل أ 

، فااإن بعااا األمثلااة الاايت ساايقل  ( 1) املشااروعة نوجااب القااانون الااوطين 
يف الواثئق يشاوهبا الغماوض. ومان احلجاج الرئيساية الايت قادمها املقارر  

ية أن حمكمة العادل  مات الدول لية للمنظ تأكيد املسؤولية الدو اخلاه ل 
حبصاانة مقارر خااه    املتصال اخلاالف ذكرت يف فتواها بشأن الدولية 

أن األمام املتحادة قاد    مان اإلجاراءات القانونياة للجنة حقوق اإلنسان  
  هااااذه ”مثاااال    تفال ااااب بتحماااال املسااااؤولية عاااان األضاااارار الناشاااائة عاااان 

ىل  تشااااري إ   “ ل هااااذه األفعااااا ” ذكري  ن  . وماااان املهاااام التاااا ( 2) “ األفعااااال 
، وهااااو  وتشااااهرياً   ن فيهااااا قااااذفاً ات اعتااااربت شااااركتان جتاريتااااان أ تصاااار  

للقااااانون الااااوطين. وحياااا  إن هااااذه األفعااااال    ميثاااال عااااادة انتهاكاااااً  مااااا 
ارتكبتهااا األماام املتحاادة أو وكالهلهااا املتصاارفون بصاافتهم الر يااة، فااإن  

الاايت قااد    “ فعااال أل ا ” احلصااانة ماان اإلجااراءات القانونيااة تسااري، لكاان  
هاي األفعاال  زل  مل تا لية عنهاا  ت الدولياة بتحمال املساؤو تفالب املنظما 

 . اليت تنتهك القانون الوطين وليسل األفعال غري املشروعة دولياً 
وعنااااااادما تتصااااااارف املنظماااااااات الدولياااااااة يف إطاااااااار الااااااانظم  -4

القانونياااة الوطنيااااة، ناااا يف ذلااااك احلااااالت الاااايت ال تفاااي فيهااااا بعقااااد 
السااااالم فالفااااة  هااااا أحااااد أفاااراد بعثااااات حفااااورتكااااب فيجتااااري أو ي

فعال فالفة للقانون، فإن هذه حال ارتكاب أ  املرور، أي يفلقانون  
__________ 
 .1مشروع املادة  عليق علىالتمن  (3)الفقرة  (1)
(2) I.C.J. Reports 1999, pp. 88-89, para. 66. 
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. فهي جمرد انتهاكات غري مشروعة دولياً  االنتهاكات ال متثل أفعاالً 
للقاااااااانون الاااااااوطين تشاااااااملها احلصاااااااانة مااااااان اإلجاااااااراءات القانونياااااااة. 

دولية لوالياة احملااكم ظمات الرفعل هذه احلصانة، خلضعل املن ولو
 مثلاااة ال تصااالا لالساااتنادعلاااى ذلاااك، فاااإن هاااذه األ لوطنياااة. وبنااااءً ا

، تناقشااه اللجنااة حالياااً  إليهااا مباشاارة لاادى النظاار يف املوضااوع الااذي
بل يستأنس هبا فقط لدعم املبدأ العام القائل  ن املنظمات الدولية 

ل تعتارب عان أفعااقد تفال ب بتحمال املساؤولية عان األضارار الناشائة 
العماال  لك، فاإن منظمااةجااب القاانون الااوطين. ولااذغاري مشااروعة نو 

ة حتااااا  اللجناااااة علاااااى إعاااااادة النظااااار يف األمثلاااااة الاااااواردة يف الدوليااااا 
يف  املستشااااهد بااااهالتعليقااااات، مثاااال حااااادع الساااايارة يف الصااااومال 

لفصال الثاان مان البااب الثاان، علاى االعاام التعلياق ( مان 5الفقرة )
األماااام املتحاااادة،  أ عنهااااا تعويضااااات تاااادفعها لاااايت تنشاااا أو احلاااااالت ا

 .35مشروع املادة  لىالتعليق عورد يف  كما

 تعليقات حمددة على مشاريع املواد   -ابء

 الباب األول
 مقدمة

 نطاق مشاريع املواد هذه  -1املادة  
من االحتاد الدويل لالتصاالت والصندوق مذكرة مشتكة  

 م املتحدة للتبية والعلمماألالدويل للتنمية الزراعية ومنظمة 
 ظمة التجارة العامليةقافة واملنظمة البحرية الدولية ومنلثوا

واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة 
الصحة العاملية ومنظمة الفريان املدن الدويل واملنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 

ل احلظر الشام  منظمة معاهدةو العمل الدولية ة  ظمومن
 للتجارب النووية

شااواغل مشااتكة بشااأن نفاااق مشاااريع هلااذه املنظمااات  إن -1
أن مان الصاعب هاذه املنظماات رى تا املواد. وعلى وجه اخلصاوه، 

فهم سبب قيام اللجنة ردراج أحكام بشاأن بعاا املساائل املتعلقاة 
نظمات الدولية، واستبعادها املة نسؤولي فيما يتصلنسؤولية الدول 

األجادر ابللجناة، إماا أن  أخارى يف الوقال ذاتاه. فقاد كاان أحكاماً 
د بعنااااوان املوضااااوع الااااذي أ سااااند إليهااااا، والااااذي يقتصاااار علااااى تتقياااا 
، واضااااااعة يف اعتبارهااااااا اسااااااتقالل “مسااااااؤولية املنظمااااااات الدوليااااااة”

وإمااااا أن تتبااااع ابتساااااق  ،الشخصااااية االعتباريااااة للمنظمااااات الدوليااااة
وانب رج يف مشاريع املواد مجيع جأكثر مرونة يتمثل يف أن تد جاً هن

املتعلقااة ابملنظمااات الدوليااة )نااا يف ذلااك مسااؤولية  لية الاادولمسااؤو 
 الدول إزاء املنظمات الدولية(.

وماان دواعااي األسااف أن مشاااريع املااواد مل تتااوخ  االتساااق يف   -2
 ( 10)   رة فقاا اختيااار أحااد النهجااني: فماان جهااة، أوضااحل اللجنااة يف ال 

 ]هاااااذه املاااااواد[ ال تتنااااااول ]...[”أن  1 املاااااادة التعلياااااق علاااااىمااااان 
الدولاااة  تتحملهااااالدولياااة الااايت ميكااان أن املساااائل املتصااالة ابملساااؤولية 

(. 18 مشااروع املااادة )انظاار أيضاااً  “إزاء إحاادى املنظمااات الدوليااة
مااان املاااواد يتنااااول، مااان جهاااة أخااارى، هاااذه املساااائل  غاااري أن عااادداً 

 39( و2)32و( 2)1سااايما مشااااريع املاااواد  )ال صاااراحة أو ضااامناً 
 (.61إىل  57و 49و
خذ اللجنة هبذا النهج الثاان وأن تتنااول مجياع  غي أن   وينب  -3

جواناااب مساااؤولية الااادول املتعلقاااة ابملنظماااات الدولياااة. وعلاااى عكاااس  
،  1مشااروع املاااادة    علااى الساااالف الااذكر    ق التعلياا ذكرتااه اللجنااة يف   مااا 
الية مجيع املساائل  تناول بفع لقة نسؤولية الدول ت يبدو أن املواد املتع  ال 

كاااان    لاااو لاااق ابملنظماااات الدولياااة. و الااادول فيماااا يتع املتصااالة نساااؤولية  
ي ااذكر صااراحة يف أحااد أحكااام مشاااريع    األماار كااذلك، فإنااه ينبغااي أن 

هااااذه  فقااااط. ومااااع ذلااااك، تااااراود    يااااق التعل ماااان أن يتناولااااه    املااااواد باااادالً 
رى ضرورة استكمال  ت كذلك، و شكوك يف أن يكون األمر  املنظمات 

بصاااورة  تعاااا    أعااااله حاااىت    ياااه املشاااار إل واد  ج املتباااع يف مشااااريع املااا الااانه 
بني مسؤولية الدول واملنظمات الدولياة   التفاعل حمددة وشاملة مسألة 

اد مسااؤولية الاادول  نوجااب القااانون الاادويل. وإذا تناولاال مشاااريع املااو 
  ه يف هااذا املقااام، فااإن إزاء املنظمااات الدوليااة علااى غاارار مااا هااو مقاات 

اه علااى أن  واملقاارر اخلاا   اللجنااة  املقد  مااة هلااذه املااذكرة حتاا   املنظمااات 
يوليااااااا االعتبااااااار الواجااااااب الخااااااتالف مواقااااااف الاااااادول األعضاااااااء يف  

 املنظمات الدولية والدول غري األعضاء فيها. 
 جملس أورواب

لجناااااة النظااااار يف أوجاااااه ال تواصااااالجملاااااس أورواب إىل أن  يتفلاااااع 
 1ارد يف مشااروع املااادة نفاااق تفبيااق مشاااريع املااواد الااو  الااتابط بااني
وجااب القااانون الاادويل( دوليااة عاان عماال غااري مشااروع ن)املسااؤولية ال
يل كثرياً  والتعليقات  إىل أحكام أعمال اإلدارة. اليت حت 

 منظمة العمل الدولية

 “تنفبااق”علااى أن مشاااريع املااواد  1ياانص مشااروع املااادة  -1
ريه هااااذه لاااذي تثاااا ملنظمااااة دولياااة. والسااااؤال اعلاااى املسااااؤولية الدولياااة 

مشاااريع  “تنفباق”ن ي تااوخى أن الصاياغة هااو علاى أي أساااس قاانو 
املااااواد علااااى تلااااك املسااااؤولية. وإذا انصاااارفل النيااااة إىل اقااااتاه وضااااع 

الايت  اتل هاو حتدياد اجلها معاهدة دولياة جديادة، فاإن الساؤال األو 
يف هنايااااة  ينبغااااي دعو ااااا للتفاااااوض بشااااأن تلااااك املعاهاااادة وإبرامهااااا

 مفقااط أعاهاادة تربمهااا املنظمااات الدوليااة املفاااف. فهاال سااتكون م
أم يربمهااااا كالماااا؟ وإذا أ ريااااد ملشاااااريع املااااواد أال دون غريهااااا الااادول 
وك الاادول، فااال بااد ماان تناااول العالقااة بااني الصااك ق عليهااا إالتصااد   

. وإذا أ رياااااد شاااااامالً  التأسيساااااية القائماااااة واملعاهااااادة اجلديااااادة تنااااااوالً 
دولية يف إطار القانون نظمات العلى امل  “تنفبق”ريع املواد أن  ملشا
تصاابا هااذه املنظمااات أن و هادي، فااإن ماان األنسااب فيماا يباادالتعا



الدولية  املنظمات مسؤولية 173   

 

 

ملزمة هبذه األحكام. وهذا ما سيشكل،   ، ال الدول فحسب،أيضاً 
سيقتضي أن حتصل املنظمات  جديداً  قانونياً  التزاماً يف تلك احلالة،  

من معظم دوهلا هز ا العليا اليت تتألف عادة الدولية على موافقة أج
يعهاا. ويف هاذه احلالاة، ينبغاي أن فاة مان مجتكن مؤل مل األعضاء إن

ي سما للمنظمات الدولية على األقل  ن تشارك مشاركة كاملة يف 
 وأن يكااااون لتعليقا ااااا وزن أكاااارب يفعمليااااة صااااوغ هااااذه املعاهاااادة، 

الهتاااداء  سااالوب لجناااة. وقاااد يكاااون مااان املستصاااوب االماااداوالت 
يااااااازات ت الدوليااااااة يف وضااااااع وتنفيااااااذ اتفاقيااااااة امتامشاااااااركة املنظماااااا 

ي السبيلة وحصاان االوكاالت املتخصص  ، ويفض ل على ذلك توخ  
ابتفاقيااة  ميكاان لتلااك املنظمااات أن تصاابا ملزمااة الااذي ماان خاللااه

فيماا باني  ييناا لقاانون املعاهادات باني الادول واملنظماات الدولياة أوف
 الدولية. املنظمات

 واد تااااادويناً و أن تكااااون مشااااااريع املااااا وإذا كااااان القصاااااد هااااا  -2
الضااروري أن تسااتند إىل املمارسااة  عااريف قااائم، فساايكون مااننون لقااا

األمثلاة الايت  مان العامة واالعتقاد ابإللزام على حاد ساواء. فانفالقااً 
قتها اللجناااة، يصاااعب الوقاااوف علاااى أي ممارساااة عاماااة. وعاااالوة ساااا

ة جتسااد لاايس ء الاايت تبااديها املنظمااات الدولياا علااى ذلااك، فااإن اآلرا
علاى  واضاحاً  اعتاضااً  أيضااً  وإمناا ،لازامفحسب انعدام االعتقااد ابإل

 وجاااود أي قاااانون عاااريف يف امليااادان عااادا جمموعاااة ضااايقة للغاياااة مااان
هنا قواعد آمرة يف القانون الدويل. ومن القواعد اليت ميكن التسليم  

ئم للقااااانون القااااا هنااااا متثاااال تاااادويناً مث، فااااإن مشاااااريع املااااواد ال يباااادو أ
إال نعاهاااادة دوليااااة  ة قااااانوانً ميكاااان أن تتحااااول إىل قواعااااد ملزماااا  وال

 تقتضي أن تشارك املنظمات الدولية يف وضعها بقدر مهم.
اجلمعياة العاماة ياد تناال  يوحىت لو أ ريد ملشاريع املواد أن  -3

د نوجاااب القواعااا ”، فمااان املهااام أن ت وضاااع وحساااب لألمااام املتحااادة
وجااااااااااب دساااااااااااتري ]املنظماااااااااااات[ انون الاااااااااادويل، أو نالعامااااااااااة للقاااااااااا 

علاااى  “فيهاااا الااايت تكاااون ]املنظماااات[ أطرافااااً الدولياااة  االتفاقاااات أو
تفسري حنو ما ار ته حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة بشأن 

باااني منظماااة الصاااحة  1951آذار/ماااارس  25االتفااااق املعقاااود يف 
 .(1)العاملية ومصر

لنتااائج الاايت إن ماان األحااوط ترقااب اعلااى ذلااك، فاا وعااالوة  -4
املاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الااادول قبااال  مشااااريعقاااد تنشاااأ عااان إعماااال 

 إجراء املناقشة املتعلقة نساؤولية املنظماات الدولياة. فهاذه املضي يف
تازال قياد  املواد، بعد مرور تسع سنوات على اعتماد اللجناة هلاا، ال

در أي دعااااوة للتفاااااوض علاااااى نظاااار اجلمعيااااة العامااااة، دون أن تصاااا 
 دولية بشأهنا. معاهدة

__________ 
(1) I.C.J. Reports 1980, p.73 at pp. 89-90, para. 37. 

 املستخدمة املصطلحات   -2املادة  
تصاالت والصندوق من االحتاد الدويل لالمذكرة مشتكة  

 الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للتبية والعلم
 والثقافة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العاملية

ملية ومنظمة مة السياحة العاية للهجرة ومنظواملنظمة الدول
ملدن الدويل واملنظمة لفريان االصحة العاملية ومنظمة ا

صاد اجلوية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية العاملية لألر 
منظمة معاهدة احلظر الشامل و ومنظمة العمل الدولية 

 للتجارب النووية

أن تؤديااااه    اد ر ياااا ماااان الاااادور الااااذي    ة غااااري متأكااااد   هااااذه املنظمااااات  
ماان  )ب(    يااة حسااب تعريفهااا الااوارد يف الفقاارة الفرع   ، “ قواعااد املنظمااة ” 

د صاعوبة بشاكل خااه  جت   وهي   واد. ، يف مشاريع امل ( 1) 2مشروع املادة  
مبادأ عادم   على قواعد املنظمة مع   التكيز هبا    يتسق يف فهم الكيفية اليت  

 . 31 االعتداد بقواعد املنظمة املعرب عنه يف مشروع املادة 
__________ 

الاااذي  “قواعاااد املنظماااة”تعرياااف  شاااارين قلاااق إزاءسااااور عااادة مست (1)
يكاااون هنااااك تسلسااال هرماااي باااني  ، واقتحاااوا أن انقصااااً  يعتااارب يف رأيهااام تعريفااااً 

التعلياااق أو علاااى األقااال التشاااديد علياااه يف  ،2قواعاااد املنظماااة يف مشاااروع املاااادة 
 .مشروع املادة على

 األمم املتحدة

لفقااااارة  د يف ا الاااااوار   “ املنظماااااة الدولياااااة ” تعرياااااف  فيماااااا يتعلاااااق ب  -1
  سايما تشاكيل املنظماات الدولياة،   ، وال 2  ادة الفرعية )أ( من مشروع املا 

فاااإن األماناااة العاماااة قاااد درسااال، مااان خاااالل املمارساااة احلديثاااة لألمااام  
1) كماة اخلاصاة لسارياليون : احمل املتحدة، حمكمتني دوليتاني ماا 

2

واحملكماة    ( 
2) اخلاصااااة للبنااااان 

3

  أنشاااائتا متااااان  نظمتااااني دوليتااااني. فاحملك ارمااااا م ، ابعتب ( 
اليون ولبنااان،  ملتحاادة وحكااوميت كاال ماان سااري نوجااب اتفاااق بااني األماام ا 

سالفة حمادودة إلبارام  ب بشخصاية قانونياة دولياة و   كالماا ، وتتمتعان  تباعاً 
، ابلتااايل، أن دولااة )واحاادة( ومنظمااة  العامااة   املعاهاادات. وتاارى األمانااة 

 . إنشاء منظمة دولية   اق، وجب اتف ، ن دولية ميكنهما 
صااااعوبة    2دة  الفقاااارة الفرعيااااة )ب( ماااان مشااااروع املااااا ري  وتثاااا  -2

، ابعتبارهاا قواعاد داخلياة  “ لقواعد املنظمة ” وج تتمثل يف الفابع املزد 
وقواعااااد للقااااانون الاااادويل يف آن واحااااد. ولاااائن ساااالمل اللجنااااة هبااااذه  

__________ 
إنشاااء بشااأن بااني األماام املتحاادة وحكومااة ساارياليون املااربم تفاااق اال (1)

 ، 2010  متوز/يولياه   29)نيوياورك،    ياة املتبق   ل سارياليون لتصاريف األعماا خاصاة ل حمكمة  
 ,United Nations, Treaty Series(، 2010آب/أغساافس  11وفريتااون، 

vol. 2871, No. I-50125. 
إنشاااء بشااأن  اجلمهوريااة اللبنانيااةبااني األماام املتحاادة و املااربم تفاااق اال (2)

 ،، ونيويااااورك2007كااااانون الثان/يناااااير   22للبنااااان )بااااريوت،  حمكمااااة خاصااااة
 .ibid., vol. 2461, No. 44232, p. 257 (،2007فرباير /شباط 6
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انون  قااا   مشاااروع ماااواد مااان    2املاااادة    تعليقهاااا علاااى مشاااروع الصااعوبة يف  
ة أو باااني منظماااات  نظماااات دوليااا باااني دول وم الااايت ت عقاااد    عاهااادات امل 

ن مااان احملتمااال أن تنشاااأ  ، وخلصااال إىل أناااه كاااا 1982ام  دولياااة، لعااا 
ملنظماااة ماااا ألن هاااذا  “  القاااانون الاااداخلي إىل ”   اإلشاااارة ن  عااا مشااااكل  

جاناب دويل ابإلضاافة    القانون، وإن كان له جانب داخلي، له أيضااً 
3) إىل جواناااب أخااارى 

1

يف  مل تنااااقش بقااادر واف  ة  لصاااعوب هاااذه ا   فاااإن ،  ( 
ية الدوليااااة للمنظمااااة علااااى  ع املااااواد هااااذه. فقااااد تتتااااب املسااااؤول شاااااري م 
،  9 حكااام مشااروع املااادة    ورهناااً   ، قواعااد املنظمااة“ بتعريفهااا احلااايل ” 

 سواء كانل هذه القواعد قواعد داخلية أو قواعد للقانون الدويل. 
نقااااال  ن املالئاااامفيماااااا إذا كااااان ماااا العامااااة وتشااااك األمانااااة  -3

 فييناااا لقاااانون املعاهااادات باااني  اتفاقياااةالاااوارد يف “القواعاااد”ف تعريااا 
أو فيمااا بااني املنظمااات الدوليااة إىل جمااال الاادول واملنظمااات الدوليااة 

قواعااااد ”تاااارى أن تعريااااف  ،املساااؤولية الدوليااااة. وعااااالوة علااااى ذلاااك
تتجااااوز يف نفاقهاااا  الواساااع النفااااق الاااذي يضااام صاااكوكاً  “املنظماااة

يع كباري يعمال فحساب علاى توسا  الللمنظماة، لتأسيسية الصكوك ا
اليت ميكان  “القانون الدويل”لتزامات نتهاكات احملتملة اللنفاق اال

أن تساااءل املنظمااة عنهااا، باال إنااه، وهااذا هااو األهاام، يوسااع نفاقهااا 
 .9نشروع املادة  لتشمل كذلك انتهاكات القواعد الداخلية، رهناً 

اق تفبياااق ه علاااى نفااا رياااف املقااات ثااار التعالاااوايف أللتقيااايم لو  -4
مااااة أن تاااازود لعااد علااااى األماااام املتحاااادة، تااااود األمانااااة امشاااااريع املااااو 

اللجناااة بعااارض ماااوجز لصاااكوك األمااام املتحااادة الااايت مااان شاااأهنا أن 
”قواعد املنظمة“، واليت ميكان  تندرج عادة ضمن التعريف احلايل لا

 ة:للقاعدة املعني ، تبعاً أو داخلياً  أن يكون طابعها دولياً 
تحاااادة هااااي ميثاااااق األماااام الوثيقااااة التأسيسااااية لألماااام املن إ )أ( 

معينة،  عظم أحكامه طابع دويل، فإن أحكاماً ان ملئن كاملتحدة. ول
 للمنظمة؛ اً داخلي قانوانً  ، تشكل أيضاً 101من قبيل املادة 

علاااااى أهناااااا مقاااااررات  “القااااارارات”و “املقاااااررات”تفهااااام و  )ب( 
ماان قبيال اجلمعياة العامااة وقارارات األجهازة الرئيسااية لألمام املتحادة، 

4)األمنوجملس 
2

اعي. وبعا مقررات واجمللس االقتصادي واالجتم (
األجهاااازة الرئيسااااية، ماااان قبياااال االتفاقيااااات الدوليااااة الاااايت  أو قاااارارات

أن تعتمدها اجلمعية العامة، تكتسي طابع القانون الدويل، يف حني 
 نيمقااااااررات وقاااااارارات أخاااااارى، ماااااان قبياااااال قاااااارارات اعتماااااااد النظااااااام

أو النظاام املاايل والقواعاد ملتحادة األمم ا ملوافياإلداري و سي سااأل
  ؛للمنظمة داخلياً  الية، تشكل قانوانً امل

__________ 
 25، الفقااارة 30، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء الثاااان(، ه 1982 حولياااة (3)

 .2من التعليق على مشروع املادة 
البيااااانت الرةساااية مقااارر“ جملاااس األمااان يشااامل ”أصااابا مصااافلا  (4)

 اليت يعتمدها جملس األمن.

من طائفة من الصاكوك  “املنظمة ”]مستندات[ وتتألف )ج( 
جهاازة، نااا فيهااا املختلفااة للغايااة ماان قبياال مقااررات وقاارارات مجيااع األ

ورات اإلدارياة األخارى(، األمانة العامة )نشرات األماني العاام واملنشا 
املتحاااادة، والقاااارارات ئل املتبادلااااة بااااني رهلساااااء أجهاااازة األماااام والرسااااا

 التابعااااة لألمااااماكم الدوليااااة م الصااااادرة عاااان احملاااا القضااااائية واألحكااااا
ياة املربماة املتحدة واحملاكم الداخلية لألمم املتحدة، واالتفاقات الدول

خارى، إضاافة إىل املنظماات الدولياة األ بني األمني العاام والادول أو
 عاقدية بكافة أنواعها.تيبات التالت 
  كلياااً تفااوراً  ت أنشاافة األمام املتحاادة  دد مان جماااال وقاد تفااور عاا  -5

املمارسااااة، وماااان أبرزهااااا إنشاااااء وإدارة عمليااااات حفااااو    ماااان خااااالل   تقريبااااً 
اهليئات الرئيسية والفرعية التابعاة للمنظماة )مان قبيال  السالم وإدارة أعمال  

  ذلك(.  إىل   وما   املناصب وإجراءات التصويل، انتخاب متقلدي  
بصاااايغته الراهنااااة بااااني  “نظماااةد املقواعاااا ”وال ميياااز تعريااااف  -6

القواعاااااد الداخلياااااة والقواعاااااد الدولياااااة لغااااارض إساااااناد املساااااؤولية إىل 
كاان اعتبااار العديااد ماان . ومي9منظمااة دوليااة، نفهااوم مشااروع املااادة 

ع داخلاي طااب ذات الصكوك اليت قاد يشاملها التعرياف إماا صاكوكاً 
علاااى  ملضاااموهنا، ماااع ماااا يتتاااب ويل، تبعااااً ع دطاااابذات  أو صاااكوكاً 

نة للغاية مان حيا  املساؤولية الدولياة للمنظماة. ذلك من آاثر متباي
ولااذلك، توصااي األمانااة العامااة ردراج هااذا التمييااز املهاام يف تعريااف 

، لنشارة بوضاوه إىل أن انتهااك قواعاد املنظماة يساتتبع “القواعد”
يف حااااد ذا ااااا، ولكاااان  “القاعاااادة”يتها، ال بساااابب انتهاااااك مسااااؤول

 القاعدة. تتضمنه تلك الذيزام القانون الدويل بسبب انتهاك الت
، فاااإن 2أمااا فيماااا يتعلاااق ابلفقااارة )ج( ماان مشاااروع املاااادة  -7

من فتوى حمكمة العدل الدولية يستند إىل مقفع  “  الوكيل”تعريف  
املتكبااادة يف خدماااة التعاااويا عااان األضااارار  يف قضاااية 1949لعاااام 
 “وكيال”م لفاو والايت ذكارت فيهاا احملكماة أهناا تفها  ،ةمم املتحداأل

 بكونه يفيد ما يلي:
شخص، سواء كان موافاً ر ياً يعمل لقاء أجر أو كان غري ذلك، وسواء   أي  

غااااري دائمااااة، أوكاااال إليااااه جهاااااز ماااان أجهاااازة كااااان مسااااتخدماً بصاااافة دائمااااة أو 
و أي عدة يف أدائهاااااا. وابختصاااااار هااااا ملسااااااأو ا *إحااااادى واائفاااااهاملنظماااااة أداء 

)شخص يعمل اجلهاز من خالله
3

5). 

غاااري أن التعرياااف املقاااته يغفااال اجلملاااة التقييدياااة الساااالفة  -8
أوكال  [...] شاخص يف فتاوى حمكماة العادل الدولياة: ”أي   ةالوارد

املسااعدة يف  أو* إحدى واائفاهإليه جهاز من أجهزة املنظمة أداء 
 7و 5 ادتنيمشروعي امل تعليقها علىجنة يف أدائها“. وتالحو الل

أن يشااااااري لاااااايس فقااااااط إىل ”بااااااه أن مصاااااافلا ”وكياااااال“ املقصااااااود 
الاذين يعملاون  اآلخارين املوافني الر يني، بل أيضاً إىل األشخاه

علاى وااائف أوكلال إلايهم مان جاناب  ملصلحة األمم املتحادة بنااءً 
__________ 
(5) I.C.J. Reports 1949, p. 174 at p. 177. 
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هاام كياااانت  وأن ”األجهاازة والااوكالء إمناا (16)“*أحاد أجهاازة املنظماة
)املنظمة“ *ئفوااوأشخاه ميارسون 

2

ائف الواا . غري أن طبيعة (7
 لجنة.اليف تعريف  صر اً  ليسل عنصراً  املؤداة

نظمااة بواائفهااا، فإهنااا تتصاارف عاان طريااق ولكااي تقااوم امل -9
جمموعة واسعة من األشخاه والكياانت بفارق فتلفاة. وميكان أن 

ف أساساااية أو أفاااراد تشااامل هاااذه اجملموعاااة ماااوافني يقوماااون بوااااائ
ائف عرضاية وفري السلع واخلادمات، وهاي واا عاقدة لتشركات مت أو
. وهاااااذه اجملموعاااااة الواساااااعة مااااان “وااااااائف املنظماااااةا ”لااااا  اتبعاااااةأو 

األشااااااااخاه والكياااااااااانت الاااااااايت تتجاااااااااوز الفئااااااااات األصاااااااالية ماااااااان 
 “املسااااؤولني”املتوخاااااة يف ميثاااااق األماااام املتحاااادة، أو  “املااااوافني”
ات األماااام يف إطااااار اتفاقيااااة امتياااااز  “مهمااااة اخلاااارباء املوفاااادين يف”و

خاااالل ممارساااة املنظماااة علاااى  ت مااانتفاااور   ا، قاااداملتحااادة وحصااااان
نة. وتعكااااس هااااذه التفااااورات النمااااو اهلائاااال يف عاااادد ساااا  60ماااادى 

والايت األمااام املتحااادة وتنوعهاااا وتشاااعبها. وهكاااذا تااادخل املنظماااة 
أخارى عادة يف شراكات وغريها من التتيبات التعاونية مع كيااانت 

ات غاااااري احلكومياااااة، وتتعاقاااااد ماااااع مااااان قبيااااال احلكوماااااات واملنظمااااا 
 ن لتوفري السلع واخلدمات. متعاقدي

لااي بيااان باابعا الفئااات املختلفااة ماان األشااخاه وفيمااا ي -10
كاااااانوا أ، ساااااواء ام“تتصااااارف املنظماااااة بواسفتهااااا  ”ممااااانوالكيااااااانت 

 يقومون بواائف صدر هبا تكليف أم ال:
 ماااان غااااري  افني؛ واملسااااؤولني ويشااااملون املااااو   -  األشااااخاه  )أ(  

رباء )نان فايهم  تحادة، واخلا  األمانة العاماة؛ ومتفاوعي األمام امل مسؤويل 
هازة األمام املتحادة واملقاررون اخلاصاون وأعضااء هيئاات  من تعيانهم أج 

معاهاادات حقااوق اإلنسااان، وأعضاااء جلااان التحقيااق، وأعضاااء أفرقااة  
ل  وموافااااااااو االتصااااااااا   ، خاااااااارباء اجلاااااااازاءات، وشاااااااارطة األماااااااام املتحاااااااادة 

واخلرباء االستشاريون، واألشخاه    ، ون واملراقبون العسكري   ، العسكري 
ون املقدمون دون مقابل(؛  واملواف  ، املعارون على أساس عدم السداد 

   ؛ كما يشملون املتعاقدين من األفراد، وموافي التعاون التقين 
وتشاااامل تلااااك اهليئااااات الاااايت تااااؤدي واااااائف    -  الكياااااانت  )ب(  

وعلااااى    علااااى طلبهااااا.   ساااالع واخلاااادمات بناااااءً ابسااام املنظمااااة أو تااااوفر ال 
ات جتارياة ماع شاركات  دة ابنتظاام اتفاقا تاربم األمام املتحا  املثاال، سبيل 

،  “ الشاروط العاماة للعقاد ” صة لتوفري السلع واخلدمات. ونوجاب  خا 
 اليت تذيل هبا العقود املربمة لتوفري السلع واخلدمات، ي نص على أن 

ولااايس يف قاااد مساااتقل إزاء األمااام املتحااادة، يكاااون للمتعاقاااد املركاااز القاااانون ملتعا
قاة جاري أو عال عالقاة رب عمال [ ...]ه يقايم ما ميكن تفساريه علاى أنا  [...]

وكيل. وال يعترب  ي وجه من الوجوه مسؤولو أي طرف من الفارفني أو بموكل 
أجااااراهله أو متعاقاااادوه ماااان الباااااطن أجااااراء أو وكااااالء للفاااارف اآلخاااار،  ممثلااااوه أو

__________ 
 (.3، الفقرة )5التعليق على مشروع املادة  (6)
 (.2، الفقرة )7التعليق على مشروع املادة  (7)

املتعلقاة بتشاغيل  امجاة أووحده عن كل املفالباات الن والً ويكون كل طرف مسؤ 
)اه أو الكياانتهؤالء األشخ

3

8). 

كماااا يشاااتط العقاااد أن يعاااوض املتعاقاااد األمااام املتحااادة ويربئهاااا مااان 
املسؤولية ويدافع عنهاا فيماا يتعلاق  ي مفالباات تتصال  ي عمال 

 أي متعاقااد ماان الباااطن ملتعاقااد أويصاادر عاان اأو امتناااع عاان عماال 
كاناااااال هااااااذه العقااااااود ال  ااااااوز عقااااااد. ولاااااائن  يسااااااتخدمه للوفاااااااء ابل

ثاااة، فإهناااا حتااادد موقاااف املنظماااة ف الثالا جتااااه األطااارااالحتجااااج هبااا 
 يتعلق بفبيعة العالقة بني الفرفني. فيما
  “ الوكاااااااااالت املنفااااااااذة ”   أيضاااااااااً تساااااااتخدم األماااااااام املتحاااااااادة  و  -11
ويساتخدم  للقيام  وانب معينة من أنشفتها.    “ عادة شركاء اإلناز ” و 

لتنفيااااذ    “ الوكاااااالت املنفااااذة ” ابنتظااااام    اإلمنااااائي باااارانمج األماااام املتحاااادة  
جمااااااه لتقاااااادمي املساااااااعدة. ونوجااااااب اتفاااااااق املساااااااعدة  جوانااااااب ماااااان برا 

الوكااااالت  ” ل  األساساااي املوحاااد لاااربانمج األمااام املتحااادة اإلمناااائي، ختاااو  
تشااامل الوكااااالت    علاااى أهناااا ف  االمتياااازات واحلصااااانت وتعااار    “ املنفاااذة 

املتعاقاااااد  ” نا مركاااااز  الذرياااااة. ومت ااااا ياااااة للفاقاااااة  خصصاااااة والوكالاااااة الدول املت 
  املنظمااااااات غااااااري   “ شااااااركاء اإلناااااااز ” . وميكاااااان أن يشاااااامل  “ قل املساااااات 

احلكوميااااة واهليئااااات احلكوميااااة. ويااااربم كاااال ماااان باااارانمج األماااام املتحاااادة  
اإلنساانية اتفاقاات ماع املنظماات غاري  الشاؤون  اإلمنائي ومكتاب تنسايق  
د للتعاااون  االتفاااق املوحاا ” ألنشاافة. ونوجااب  احلكوميااة لتنفيااذ بعااا ا 

،  “ حكومياة   ظماة غاري م املتحادة اإلمناائي ومن شااريعي باني بارانمج األما امل 
ال يعتااااربون  علااااى أن مااااوافي املنظمااااات غااااري احلكوميااااة    ياااان ص حتديااااداً 

  ل الاااااربانمج اإلمناااااائي أي بااااا ق ، وال ي وكاااااالء للاااااربانمج اإلمناااااائي   أجاااااراء أو 
ن األنشااافة املضااافلع هباااا نوجاااب  مساااؤولية عااان املفالباااات الناشااائة عااا 

غااااري احلكوميااااة    ة ض املنظماااا  ن تعااااو   التفاااااق. ويقضااااي االتفاااااق أيضاااااً ا 
 الربانمج اإلمنائي وتربئه من املسؤولية عن كافة املفالبات.  

لجنااة الوتاارى األمانااة أن التعريااف الواسااع الااذي اعتمدتااه  -12
بغاي د يعرض املنظمات الدولية للمسؤولية بصورة غري معقولة، وينق

ة املنظمااة، يتوقااف العنصاار الضااروري يف ابلتااايل تنقيحااه. ويف ممارساا 
للمنظماة علاى ماا  “وكايالً ”حتديد ما إذا كان الشاخص أو الكياان 
للمنظماة. غاري أناه  واائفإذا كان هذا الشخص أو الكيان يؤدي 

، مهماااً  ادر هبااا تكليااف يشااكل عنصااراً إذا كااان أداء الواااائف الصاا 
الاة علاى ، وينبغي تناوله على أسااس كال حفإنه قد ال يكون حا اً 
أخارى مان قبيال مركاز الشاخص  امالعو  أيضااً  حدة. وتكتسي أميةً 

أو الكيااان، والعالقااة ابملنظمااة ودرجااة الساايفرة القائمااة بااني املنظمااة 
عااله، حاىت سبقل اإلشارة إلياه أ وذلك الشخص أو الكيان. وكما

املنظمااااة الكياااااانت واألشااااخاه الااااذين يااااؤدون واااااائف تقااااوم هبااااا 
 الساااياقات علاااى األقااال،املنظماااة، يف بعاااا ، قاااد ال تعتاااربهم أيضااااً 

 بل شركاء يساعدون املنظمة يف حتقيق هدف مشتك.  “وكالء”
__________ 
(8) United Nations, General conditions of contract: contracts for 

the provision of goods and services, para. 1.2. 
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يف    “ الوكياااااااال ” تعريااااااااف  ل ويف رأي األمانااااااااة العامااااااااة، ينبغااااااااي   -13
بااني أولئااك الااذين يااؤدون واااائف    ، علااى األقاال، مشاااريع املااواد أن مييااز 

ينبغاي    ، ذا ذين ال ياؤدون هاذه الوااائف. وهكا منظمة دولية، وأولئاك الا 
هاااو معياااار ماااا إذا كاااان الشاااخص    اً اساااي أس   أن يشااامل التعرياااف عنصاااراً 

. غاااري أناااه،  “ وااااائف للمنظماااة صااادر هباااا تكلياااف ” الكياااان ياااؤدي   أو 
 للمسألة.    أعاله، قد ال يكون ذلك ابلضرورة حا اً كما أشري إليه  

علاى مواصاالة    ناة ااة ماا يادعو إىل تشاجيع اللج علياه،    وبنااءً  -14
وذلاك    ، ألخارى املتحدة واملنظماات الدولياة ا   ت األمم النظر يف ممارسا 

لتقريااار ماااا إذا كاااان شاااخص    تنفباااق لتحدياااد الشاااروط الااايت ينبغاااي أن  
يسااعد    قاد   حالة بعينها. وهذا ما ملنظمة دولية يف    “ وكيالً ” كيان  أو 

يف إضااافاء قااادر أكااارب مااان الوضاااوه فيماااا يتعلاااق ابخلصاااائص املفلوباااة  
 مشاريع املواد. هذا القبيل ألغراض    اذ قرار من الخت 

 البنك الدويل

، يف “اجلهااااز”ع املاااواد أي تعرياااف ملصااافلا ل مشااااريال تشااام 
. “لالوكيا ”)ج( ملصفلا 2مشروع املادة  يف حني أهنا تقدم تعريفاً 

 وميكن إدخال حتسينات على النص احلايل. وبصفة خاصة:
، فهااال تعرياااف  “ هااااز اجل ” ف مصااافلا  ناااا أن اللجناااة مل تعااار   )أ(  
مييال إىل تقادمي  األجهازة؟ فمان جهاة، لعال املارء    أيضاً   يشمل   “ الوكيل ” 

جهااز  ” لجناة عباارة  ال هذا الساؤال بسابب اساتخدام  جواب سلي على  
)وابلتااايل متييزهااا بوضااوه بااني املصاافلحني( يف عاادة مشاااريع    “ أو وكيال 

مال املارء علاى تقادمي رد  لاى  ابإل ااب ع   مواد؛ ومان جهاة أخارى، قاد   
التميياااااز باااااني األجهااااازة  ” ن  لجناااااة أ نفساااااه بسااااابب مالحظاااااة ال الساااااؤال  
غارض إساناد التصارف إىل  فيماا يتعلاق ب   أناه متيياز وجياه ء ال يبدو  والوكال 

رى  ياا بشااأن هااذه النقفااة،    فهاام سااوء    . ولتجنااب أي ( 1) “ املنظمااة الدوليااة 
مشاااريع املااواد،    أنااه ماان املستصااوب أن تقاادم اللجنااة، يف البنااك الاادويل  

علاااى    نظماااة، قياسااااً عاااد امل ابلرجاااوع إىل قوا   “ اجلهااااز ” ا  صااافل مل   تعريفااااً 
 . ( 2) د املتعلقة نسؤولية الدول ا الوارد يف املوا تعريف املصفل 

أن    ياادرك البنااك الاادويل ،  “ الوكياال ” أمااا فيمااا يتعلااق بتعريااف   )ب(  
لتبدياد    كوسايلة أيضااً   “ means” ل على كلماة  فض  ت   “ includes”   كلمة 

لليقااني،    رف باادون مسااوغ. إال أنااه، توخياااً القلااق إزاء تقييااد إسااناد التصاا 
  مان   بادالً   “ means”   كلمة   ع استخدام بشكل قاط   البنك الدويل فضل  ي 
 ”includes “   اجلهاز ” و   “ الوكيل ” يف أي تعريف لكل من “ . 

__________ 
 . 5مشروع املادة  التعليق على ( من 5انظر الفقرة )  ( 1) 
 (. “ أجهزة الدولة  ات تصرف ” ( ) 2) 4املادة  ( 2) 

 وبيةة األور املفوضي

شاروع ة الفرعياة )ج( مان مألوروبية أن الفقار تالحو املفوضية ا 
غاااري أهناااا ال تعرفاااه. ولعلاااه  “الوكيااال”مصااافلا  إىل تشاااري 2املاااادة 

سيكون من املناسب للجنة إعادة النظر يف هذا التعريف ورنا ربفه 

يتعلااااق  الااااذي يضااااع قاعاااادة عامااااة لنسااااناد فيمااااا 5نشااااروع املااااادة 
 .“وكيل”أو  “جهاز”بتصرف 

 اون يف أوروابمنظمة األمن والتع

ناة  ، يبادو أن اللج 2مشاروع املاادة    ق على علي الت ( من  4يف الفقرة )  
تعتاااااارب أن منظمااااااة األماااااان والتعاااااااون يف أورواب، وإن مل ت نشااااااأ نعاهاااااادة،  

الفرعياااة )أ( ماان مشاااروع    الفقاارة   تسااتويف املعياااارين املنصااوه عليهماااا يف 
  احلاضااار الوقااال    ت الدولياااة. وال يوجاااد يف الااايت تعااارف املنظماااا   2املاااادة  

واب  ن يف أور شااركة يف منظماة األمان والتعااو توافق يف اآلراء بني الدول امل 
ماااا إذا  الشااارطني املاااذكورين: أي    ألي   مااان هاااذه املنظماااة    اساااتيفاء علاااى  

ماااا إذا كانااال  ، أو  خاصاااة هباااا   قانونيااة   ة شخصاااي ب   كاناال املنظماااة تتمتاااع 
   املقااااام األول وثيقااااة هلساااانكي يف   هااااي و الواثئااااق التأسيسااااية للمنظمااااة ) 

 جدياااادة( خاضااااعة للقااااانون  وميثاااااق ابريااااس ماااان أجاااال أورواب   اخلتاميااااة 
اهليئاااات التداولياااة وهيئاااات صااانع القااارار التابعاااة    حاليااااً   ويل. وتنااااقش الاااد 

للمنظمااااة هاااااتني املسااااألتني، واألمانااااة العامااااة للمنظمااااة علااااى اسااااتعداد  
رز من تقدم يف هذه امل ال إلبالغ    داوالت أو ابالنتهاء منها. لجنة نا   

 العمل الدوليةمة  منظ

لجنااة يف  ال املقااته ماان    “ ات الدوليااة نظماا امل ” يضاايف تعريااف   -1
إىل التعااااريف احلالياااة أن أعضااااء املنظماااات ميكااان أن    2مشاااروع املاااادة  

  . ويبادو أن هاذه اإلضااافة ال تضايف عنصااراً “ كيااانت أخاارى ” يكوناوا  
الااذي يباادو  و ول ماان التعريااف،  ملااا هااو مشاامول ابلفعاال ابجلاازء األ   مهماااً 
عضاااااوية  تلفاااااة تتمثاااال يف  يكفاااااي إلدراج إمكانيااااة ف ع النفااااااق نااااا  واساااا 

ل ا  ف أي  كياانت أخارى مان غاري الادول. وال يبادو أن تناوع العضاوية خي 
أثاااار علااااى مسااااألة مسااااؤولية املنظمااااات الدوليااااة. وتشااااري منظمااااة العماااال  
  الدوليااااة إىل أنااااه ساااابق إلحاااادى املنظمااااات أن اقتحاااال حااااذف هاااااذا 

  فكاارة عاادم   اتماااً   لدوليااة، تؤيااد  ييااداً . غااري أن منظمااة العماال ا ( 1) الاانص 
، ابلنظااااار إىل أهناااااا ال  “ املنظماااااة احلكومياااااة الدولياااااة ” عباااااارة  اساااااتخدام  

 تعكس بدقة اهليكل الثالثي لتمثيل األعضاء يف منظمة العمل الدولية. 
 قاااااد (2)وكاناااال تعليقااااات ساااااابقة ملنظمااااة العمااااال الدوليااااة -2

الواساع النفااق علاق ابلتعرياف ات معيناة فيماا يتأبدت ابلفعل حتفظ
تسااتخدم اللجنااة سااوى اجلاازء األخااري ماان  . ومل“ياالالوك”ملصاافلا 

تعريف هذا املصافلا الاذي قدمتاه حمكماة العادل الدولياة. وابلقياام 
أوكل إليه جهااز مان أجهازة ”بذلك، ف قدت قيود مهمة مثل عبارة 

قااة لااه ابملنظمااة ال عال لكيااان ، ممااا يااتك اجملااال مفتوحاااً (3)“املنظمااة
__________ 
، A/CN.4/556ل(، الوثيقااة زء األو ، اجمللاد الثاان )اجلا 2005 حولياة (1)

 )تعليق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(. 40ه 
 A/CN.4/568، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة 2006 حوليااة (2)
 .Add.1و
(3) Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United 

Nations, advisory opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174 at 177. 
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ق شااااخص فل عاااان طرياااا مااااا إذا كاناااال املنظمااااة قااااد تصاااار لتحديااااد 
 ،كياان ماان غااري مساؤوليها. وهااذا الاانهج يتجاهال قواعااد املنظمااة أو

باال وميكاان أن تتعااارض النتيجااة مااع تلااك القواعااد يف احلاااالت الاايت 
فيهاااا اتفاقاااات باااني أطاااراف تساااتبعد بشاااكل صاااريا عالقاااات  تاااربم

الدولياة علاى حاد يف املمارسة احلالية للمنظماات الوكالة. وال وجود 
املقاااته يف مشااااريع  “الوكيااال”ملفهاااوم  لياااةلعمااال الدو علااام منظماااة ا

وسيؤدي إىل تغيري كبري  ،املواد، وال يف املباد  العامة لقانون الوكالة
ساايؤدي إىل ساالوك مفااارط يف  حياا يف طريقااة تصاارف املنظمااات، 

، ينبغاااي احليفاااة يكاااون علاااى حسااااب اضااافالعها بوالاي اااا. فماااثالً 
اخلااااااارباء ) املتعااااااااونني اخلاااااااارجيني “الوكيااااااال” مصااااااافلايشااااااامل  أال

االستشاريني( أو املتعاقدين من الباطن مثل الشركات أو املنظماات 
الاايت قاااد ت ااربم معهاااا عقااود للمسااااعدة يف أداء بعاااا  غااري احلكومياااة

ام املؤسسااااية. وتاااادرج بشااااكل منهجااااي يف العقااااود الاااايت تربمهااااا املهاااا 
األفعااال  لية املنظمااة عاانمنظمااة العماال الدوليااة فقاارة تسااتبعد مسااؤو 

 اخلدمات اخلارجيون. ا املتعاونون أو مقدمواليت يقوم هب
إيااالء اهتمااام حلالااة ممثلااي الاادول الااذين    وقااد تااود اللجنااة أيضاااً  -3

كن بصفتهم الوطنياة، مثال رهلسااء  يؤدون بشكل مؤقل مهام للمنظمة ول 
،  وأعضاااء فتلااف اهليئااات، مثاال اللجنااة نفسااها   ؛ االجتماعااات واألجهاازة 

ل ينبغاي اعتباار مجياع  اجلنائية الدولية. فها   اكم اإلدارية واحملاكم أو قضاة احمل 
 هؤالء األشخاه وكالء ميكن أن يتسببوا يف مسؤولية املنظمة املعنية؟ 

 (4)2006ة يف تعليقا ا لعام وأاثرت منظمة العمل الدولي -4
، مثل الشركات اخلاصة. ويف ضوء اجتاه متزايد “الكياانت”مسألة  

 املنظماااات الدولياااة، قاااد فااااعني اخلااااه والعاااام يفلشاااراكة باااني القل
الواساع النفااق هاذا عواقاب سالبية بعيادة  “الوكيال”يكون لتعريف 

 األثر على استمرار تفور هذه االجتاهات اجلديدة.
__________ 

 .أعاله 2انظر احلاشية  (4)

 الباب الثاين
األفعال غري املشروعة دوليا  الصادرة عن 

 الدولية املنظمة
 الفصل األول
 مبادئ عامة

عناصر الفعل غري املشروع دوليا  الصادر عن   -4  ادةامل
 املنظمة الدولية 

 املفوضية األوروبية

ج يف لجناة قاررت أال تاادر التالحاو املفوضاية األوروبيااة أن  -1
املاواد املتعلقاة نساؤولية مشااريع من  3للمادة  مماثالً  املشروع حكماً 

جارى (. وقاد “دولة  نه غاري مشاروع دوليااً لوصف فعل ا”الدول )
ن أسااباب عاادم إدراج حكاام مماثاال يف املشااروع املتعلااق نسااؤولية بيااا

، 4مشاااااروع املاااااادة  تعليقاااااات اللجناااااة علاااااىاملنظماااااات الدولياااااة يف 
(. وفيمااا يتعلااق ابجلملااة الثانيااة ماان 5( و)4قاارتني )الف ساايما يف وال

 تلاااكة الااادول، تاااذكر ياملاااواد املتعلقاااة نساااؤولمشااااريع مااان  3املاااادة 
مييااز بدقااة باااني القااانون الااداخلي إلحااادى أنااه يتعاااذر الت التعليقااات

 هاملنظماااااات الدولياااااة والقاااااانون الااااادويل. غاااااري أناااااه يف حاااااني أن هاااااذ
نظمات الدولياة التقليدياة، ابلنسبة للم ةكون صحيحتقد  املالحظة

ماااع حالااة االحتااااد األورويب. ففاااي حالاااة هاااذا  ةبااادو متوافقااا تال  افإهناا 
أن مفااده  يساود تفساري عاامضائية، خري، نا يف ذلك ممارسته القاأل

 نظامه الداخلي منفصل عن القانون الدويل.
 Van Gend en Loos v. Nederlandse ويف قضاااية -2

Adminsitratie der Belastingen (Netherlands Inland Revenue 

Administration)  قضااال حمكماااة اً ابرز  اً الااايت تشاااكل ابلفعااال معلمااا ،
ن املعاهاااااادة املتعلقااااااة ابجلماعااااااة  رويب العاااااادل التابعااااااة لالحتاااااااد األو 

عاااان  متمياااازاً  جديااااداً  قانونياااااً  االقتصااااادية األوروبيااااة أنشااااأت نظاماااااً 
 القواعد العامة للقانون الدويل:

الااادول مااان  تماان القاااانون الااادويل حااد   جدياااداً  قانونيااااً  نظاماااً  تشااكل اجلماعاااة
يشامل  ة، وإن كان ذلك ضمن جمااالت حمادودة، والأجله من حقوقها السيادي

 . وبصاارف النظااار عااانباال رعاايهاااا أيضااااً  ،اخلاضااعون لاااه الاادول األعضااااء فقاااط
تشاااريعات الااادول األعضااااء، ال يفااارض قاااانون اجلماعاااة ابلتاااايل التزاماااات علاااى 

ماان  صاابحل جاازءاً أ أن مياانحهم حقوقاااً  اد فحسااب، باال ي قصااد منااه أيضاااً األفاار 
عاهااادة بشاااكل ال تنشااأ هاااذه احلقاااوق فقااط عنااادما متنحهااا املتااراثهم القاااانون. و 

حبكاام االلتزامااات الاايت تفرضااها املعاهاادة بوضااوه علااى  صااريا، باال تنشااأ أيضاااً 
 .(1)األفراد وكذلك على الدول األعضاء وعلى مؤسسات اجلماعة

مفوضااااااااية اجلماعاااااااااات يف قضاااااااااية  اآلونااااااااة األخاااااااارية، ويف -3
أكدت “(، األكسيد املختلطمصنع )قضية ”  روبية ضد أيرلندااألو 

دعاااااوى املخالفاااااة بشاااااأن  ،عاااااة لالحتااااااد األورويبحمكمااااة العااااادل التاب
 ما يلي: ،األمم املتحدة لقانون البحار ةيتعلق ابتفاقي فيما

ت احملااااااادد يف معاهااااااادات بتوزياااااااع املساااااااؤوليا مياااااااسأن  التفااااااااق دويلال ميكااااااان 
نون للجماعاة الاذي ابساتقاللية النظاام القاا مياسأن اجلماعة، وال ميكان ابلتاايل 
 .(2)هتكفل احملكمة االمتثال ل

وابإلضااااافة إىل ذلااااك، ار ت حمكمااااة العاااادل التابعااااة لالحتاااااد  
مؤسسااة القاضااي  يف حكاام االسااتئناف الصااادر يف قضااية ،األورويب
أنااه حااىت ميثاااق األماام  ،2008ساابتمرب أيلول/ 3املااؤرخ و  والربكااات

__________ 
(1) Case 26/62, decision of 5 February 1963, European Court 

Reports 1963, p. 1. 
(2) Case C-459/03, judgment of 30 May 2006, ibid., 2006, p. 1-

4708, para. 132. 
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كان أن يعلاو علاى القواعاد الدساتورية املنصاوه عليهاا املتحدة ال مي
القاااااانون األساساااااي ”لالحتااااااد األورويب )يف املعاهااااادات التأسيساااااية 

فيمااااا يتعلااااق ابملباااااد  العامااااة لقااااانون وذلااااك (، “لالحتاااااد األورويب
 .(3)يةاالحتاد األورويب اليت تشمل يفاية احلقوق األساس

د والدول األعضااء  تتب على ذلك أن العالقة بني االحتا وي  -4
األورويب    فيااه ال تنظمهااا مباااد  القااانون الاادويل، باال ينظمهااا القااانون 

انعكاسااات    للقااانون. وقااد يكااون هلااذا أيضاااً   مسااتقالً   بوصاافه مصاادراً 
علااى حاااالت التنااازع احملتملااة بااني قااانون االحتاااد واالتفاقااات الدوليااة  

ا، ماا دامال  املربمة مع دول اثلثة أو فيما بينها  ألعضاء، سواء للدول ا 
  . (4)هاااذه االتفاقاااات تتناااااول مساااائل ختضااااع لقاااانون االحتاااااد األورويب 

، يف إطاار قاانون االحتااد األورويب، ينفباق املبادأ القاانون الادويل  فماثالً 
علاى االتفاقاات الدولياة املربماة    “ العقد شاريعة املتعاقادين ”  املعروف با 

يس ابلضاارورة  ألعضاااء يف االحتاااد األورويب، ولكاان لاا الاادول غااري ا   مااع 
 ناا أن  على االتفاقات املربمة بني الدول األعضاء يف االحتااد األورويب 

 قانون االحتاد األورويب له األولوية. 
وال  اااادل االحتااااد األورويب يف أن هنااااك منظماااات دولياااة  -5

دويل مااان االحتااااد لقاااانون الااا ا أماااام“ نا ف اذياااة”هاااي دون شاااك أكثااار 
من مشروع  (5)و (4)ة يف الفقرتني الوارد  التعليقاتاألورويب، وأن  

ذات الفاااابع التقليااادي قاااد تعاااين هاااذه املنظماااات الدولياااة  4املاااادة 
أهنا  التعليقاتهذه يف  بوضوه بني  ي بدرجة أكرب. غري أنه ينبغي أن
 ال تنفبق على االحتاد األورويب.

__________ 
(3) Case C-402/05P and C-4 l5/05P, Yassin Abdullah Kadi and 

Al Barakaat International Foundation v. Council of the European 

Union and Commission of the European Communities, ibid., 2008, 

paras. 307-308. 
 . االحتاد األورويب لعمل  املنظ  مة ( من املعاهدة 2) 351انظر املادة  ( 4) 

 منظمة العمل الدولية

قااد  ن الفعاال غااري املشااروع دولياااً علااى أ 4ياانص مشااروع املااادة  
 الااادول واملنظماااات ينشاااأ يف حالاااة االمتنااااع. ويبااادو أن الفااارق باااني

الدولياااة مهااام يف هاااذه النقفاااة. ففاااي حاااني أن قااارار التصااارف الاااذي 
كاااااان تتخااااااذه الدولااااااة يتوقااااااف علااااااى أجهز ااااااا اخلاصااااااة، وابلتااااااايل مي

، الفعااالسااااس للمساااؤولية يف حالاااة االمتنااااع عااان كأ  االحتجااااج باااه
 حالااة املنظماااات الدوليااة. فأجهز ااا التنفيذياااة تتصاارف بنااااءً  ختتلااف

ميكان  من هيئات إدارة تتشكل مان الادول. وال على تفويا ممنوه
للمنظمااة نفسااها أن تتصاارف دون إرادة الاادول األعضاااء، وتتوقااف 

 ةل توفيقياااا و لاااا ذ القاااارارات علااااى حقاااادرة الاااادول األعضاااااء علااااى اختااااا
األماام املتحادة عان عاادم يصاعب التوصال إلياه. فهاال ينبغاي مسااءلة 

لساالم واألماان أداء جملااس األماان للمهمااة املسااندة إليااه فيمااا يتعلااق اب

غاااااري مناساااااب ملعظااااام  اً مفهومااااا متثااااال الااااادوليني؟ فمساااااألة االمتنااااااع 
ن يكااا  إن مل ،القااارارات الااايت تتخاااذها منظماااة مااان املنظماااات الدولياااة

عنادما يوضاع يف ساياق وذلاك  تلاك القارارات، غاري مناساب جلمياع
هذا مثل ناسب؛ ففي املتصرف  الينبغي أن يكون عليه قرار  كان  ما  

اج قيام مساؤولية املنظماة. تاستن 58 ع املادةالسياق، سيعوق مشرو 
وعااااالوة علااااى ذلااااك، عناااادما تكااااون قاااارارات التصاااارف قااااد اختااااذت 

ن جانااب قااع امتناااع مزعااوم ماا ابلفعاال ماان جانااب هيئااات اإلدارة وي
ظااام الااداخلي للمنظمااة األجهاازة التنفيذيااة، سااينتهك هااذا الفعاال الن

 (.63وستخضع املسألة لقاعدة التخصيص )مشروع املادة 
 لفصل الثاينا

 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية 

قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف   -5املادة  
 الدولية  املنظمة  إىل

 األمم املتحدة

االساااااتهاليل للفصااااال الثاااااان  لتعلياااااق( مااااان ا5الفقااااارة ) يف -1
 لجناة توضايحاً الالتصارف إىل منظماة دولياة، أوردت املتعلق رساناد 

 ن أاده مف - على كل حال بديهياً  -
هذه املواد ال تشري إىل احلاالت اليت ال ميكن فيها إسناد التصرف إىل املنظمة. 

إىل أن تصاارف  وإمنااا تلم ااا ضاامنياً فقااط،وعلااى ساابيل املثااال، ال تشااري املااواد، 
الدوليااااة ال ي سااااند إىل األماااام املتحاااادة  القااااوات العسااااكرية للاااادول أو املنظمااااات
نظمااات الدوليااة ابختاااذ التاادابري الالزمااة عناادما  ذن جملااس األماان للاادول أو للم

 .خارج إطار تسلسل قيادي يربط تلك القوات ابألمم املتحدة

مم املتحدة، أي تعليق من جانب األ يستدعي  ل  كان هذا القول وما  
خاااري للمحكماااة األوروبياااة يف ضاااوء االجتهااااد القضاااائي األغاااري أناااه 

ولية تصارف الذي يساند إىل األمام املتحادة مساؤ  -حلقوق اإلنسان 
 القوات العسكرية العاملة حتل قيادة وسايفرة وطنيتاني أو إقليميتاني

أن تعلق بشيء من التفصيل على مباد   تودالعامة فإن األمانة  -
ى الايت تفاورت علا  عمليات األمم املتحادة حلفاو الساالموممارسات 

 مدى العقود الستة املاضية.
مبااادأ  -املتحااادة  إساااناد أعماااال عملياااات األمااام املتحااادة إىل األمااام

 قيادة األمم املتحدة وسيفر ا
ني ينبغاااي إقاماااة متيياااز واضاااا يف ممارساااة األمااام املتحااادة بااا  -2

ماام املتحاادة الااايت عمليااات األ)أ( نااوعني ماان العمليااات العساااكرية: 
العمليااات الاايت  و)ب( ؛وساايفر اجتااري حتاال قيااادة األماام املتحاادة 

طنيتااني أو إقليميتااني.  ذن هباا األماام املتحاادة حتاال قيااادة وساايفرة و 
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ا الااايت جتاااري حتااال قياااادة األمااام املتحااادة  األمااام املتحااادةعملياااات  فااا
فرعية اتبعة لألمم املتحدة. وهي مسؤولة أمام  وسيفر ا هي أجهزة

العمليااات أمااا األمااني العااام حتاال التوجيااه السياسااي جمللااس األماان. 
 فتجااري حتاال قيااادة وساايفرة وطنيتااني الاايت  ذن هبااا األماام املتحاادة

إقليميتاااني، ولااائن كاااان جملاااس األمااان  ذن هباااا فإهناااا مساااتقلة يف  أو
جملس األمن. وبعاد  عن تحدة أوإدارة العملية ومتويلها عن األمم امل

على أي جانب من  يسيفرمن ابلعملية، فإنه ال جملس األ   ذنأن  
يرصدها طيلة مادة بقائهاا. ويقتصار دوره  ب هذه العملية، والجوان

ليااااة علااااى تلقااااي تقااااارير دوريااااة عاااان طريااااق الدولااااة بعااااد اإلذن ابلعم
 املنظمة املتزعمة اليت تتوىل إدارة العملية. أو
 فعاااالأو امتناااااع عاااان  فعاااالديااااد إمكانيااااة إسااااناد ولاااادى حت -3

ة، عااااان فااااارد مااااان أفاااااراد عملياااااة عساااااكرية إىل األمااااام املتحاااااد صاااااادر
علااى العمليااة  “القيااادة والساايفرة”فتئاال املنظمااة تستشااد نباادأ  مااا

أو العمل املعين. وقد ح دد موقفها من نفاق مسؤوليتها عن  املعنية
األنشفة العملياتية للعمليات العسكرية، نا يف ذلك األنشفة ذات 

األمني العام بشأن متويل قوة األمم املتحدة الصلة ابلقتال، يف تقرير  
  :عليه وبناءً  .(1)وعمليات حفو السالم األخرىاية للحم

لدولية لألمم املتحدة عان األنشافة احلربياة الايت تستند املسؤولية ا -17 
تقوم هبا قوات األمم املتحدة إىل االفتاض  ن العملية قيد البح  جتري حتال 

 حدة على وجه احلصر. وعندما جتري عملياة ماأذون هبااقيادة وسيفرة األمم املت
ن املسؤولية الدولياة عا  ، تناطوطنيةيف إطار الفصل السابع حتل قيادة وسيفرة 

 . ]...[أنشفة القوة ابلدولة أو الدول اليت تضفلع ابلعملية

ويف العمليااات املشااتكة، تكماان املسااؤولية الدوليااة عاان تصاارفات  -18 
يباات املنشائة للتت اط هبا القيادة والسيفرة العملياتياة وفقااً القوات ابجلهة اليت تن

املتحادة. ويف حاال قدمة للقوات واألمام لفرائق التعاون بني الدولة أو الدول امل
عدم وجود ترتيبات ر ية بني األمم املتحدة والدولة أو الدول املقدمة للقوات، 

سايفرة الفعلياة الايت ميارسااها لدرجاة ال تتقارر املساؤولية يف كال حالاة نفردهاا تبعاااً 
 الضفالع ابلعملية. أي من الفرفني لدى ا

ماام سااؤولية إىل عمليااة لألومل تفااره أساائلة بشااأن إسااناد امل -4
املتحااادة أو عملياااة ماااأذون هباااا مااان األمااام املتحااادة يف ممارساااة األمااام 

، كوراياليت نف  ذت يف مجهورية  ما: العملية و   ،املتحدة إال يف حالتني
يااة  العمليااة الاايت نفااذت يف مجهور صااومال. لكاان إذا كاناال وعمليااة ال

دت حالاة فقاد شاهقد أجريل حتل قيادة وسيفرة وطنيتاني،  كوراي
عمليااة لألماام املتحاادة  -ن أو تعاقااب نشاار عمليتااني تاازامالصااومال 

 اً ومكانياااا  اً زمانياااا  تقاااارابً و  -وعملياااة مااااأذون هبااااا مااان األماااام املتحاااادة 
ن إساااناد املساااؤولية عااان أسااائلة بشاااأ ، ونشاااأت عااان ذلاااكللعمليتاااني

 أثناء سري أي من العمليتني.الضرر أو اإلصابة النامجة 
__________ 
متويل قوة األمم املتحادة للحماياة، وعملياة األمام املتحادة الساتعادة  (1)

ياااا، وقاااوة األمااام املتحااادة لالنتشاااار الوقاااائي، ومقااار قاااوات الساااالم  كرواتيفالثقاااة 
 .18-17 (، الفقراتن A/51/389التابعة لألمم املتحدة )

يف  اي   جااااااارت يف مجهورياااااااة كاااااااور الااااااايت فقاااااااد كانااااااال العملياااااااة   -5
. وكانال جتاري حتال  ( 2) ات أول عملية  ذن هبا األمم املتحدة ي اخلمسين 

قيااااادة موحاااادة للااااوالايت املتحاااادة، وتوجااااه تقااااارير دوريااااة، ماااان خااااالل  
هاااة  املفالباااات املوج أماااا  ت املتحااادة، إىل جملاااس األمااان.  حكوماااة الاااوالاي 
سااااو ا القيااااادة املوحاااادة، أو سااااو ا، حسااااب األحااااوال،  ف ضااااد العمليااااة  

دة  ابتفاقاااات ثنائياااة أبرمااال باااني الاااوالايت املتحااا   شااااركة عماااالً الااادول امل 
والاادول املشاااركة. ولاائن كااان ماان املتعااذر علااى األماام املتحاادة أن تقااول  

قد سو ا كلها وعوضل عنها القيادة املوحادة،  تلك املفالبات    إن   بثقة 
 منها.     ن األمم املتحدة مل تسو أايً   ميكن القول قفعاً   فإنه 
شاااار عاااادد  ، ن  1994و   1992بااااني عااااامي    ويف الصااااومال،  -6

دة والعملياات الايت تقودهاا الاوالايت املتحادة  من عمليات األمم املتح 
.  ات ليااااا يف نفاااااس منفقاااااة العم و يف وقااااال واحاااااد يف معظااااام األحياااااان  

، ناا يف ذلاك  ل ة مساتق قياادة مساتقلة وهيكال مراقبا واحتفو الفرفان ب 
املفالبااات    . وسااوت جلااان ( 3) القيااام بعمليااات مشااتكة أو منسااقة   أثناااء 

مفالبات األطراف الثالثة  اليت أنشأ ا كل عملية من هاتني العمليتني  
ن  ملاااا إذا كانااال لعمليااة األمااام املتحااادة أو للعمليااة املاااأذون هباااا مااا   تبعاااً 

 لية معينة.  األمم املتحدة قيادة وسيفرة فعليتان على أي عم 
وتعكس التتيبات العملية الايت وضاعل لتساوية مفالباات  -7

ف الثالثااة يف الصااومال، حياا  أجرياال عمليااات متعااددة يف األطاارا
واحااااد أو ابلتتااااابع، املباااادأ القائاااال  ن كاااال دولااااة أو منظمااااة  وقاااال

ات اخلاضااااااعة لقياد ااااااا مسااااااؤولة عاااااان األضاااااارار الاااااايت حتاااااادثها القااااااو 
جملاااس األمااان هاااو الاااذي أصااادر  وسااايفر ا، بغاااا النظااار عااان كاااون

. ويف تسوية “فةمصدر السل”ابلعملية أو أذن هبا، بصفته   تكليفاً 
ها تحادثأ عان األضارار الايت ةالثالثا  األطرافعدد كبري من مفالبات 

لقيااااااادة الااااااوالايت املتحاااااادة وساااااايفر ا، قبلاااااال  اخلاضااااااعةقااااااوات ال
 لية  ساااؤو امل تحااادة وكاااذا الااادول األخااارى املساااامة بقاااوات  الاااوالايت امل

لتعااويا. ويف حالاة الصااومال، كمااا هااو األماار فيمااا يتعلااق ابتبعاة الو 
تشاهد  مل يكن بوسع األمم املتحادة أن لئنكوراي، مجهورية  لة يف حا

، الااايت مااان هاااذا القبيااال بتساااوية الاااوالايت املتحااادة جلمياااع املفالباااات
مل يساااند أي ماااان تلااااك املفالبااااات إىل  فإهناااا تسااااتفيع أن تؤكااااد أنااااه

 تعوضها املنظمة  ي وجه من الوجوه. ، وملاألمم املتحدة

__________ 
بقااارار جملاااس  عماااالً  كاااورايالااايت نفاااذت يف مجهورياااة  أنشااائل العملياااة  (2)

 .(1950 هحزيران/يوني S/1511، 27)( 1950) 83األمن 
ىل يف الصومال )نوجب قرار دة األو حعقب إنشاء عملية األمم املت (3)

، أذن جملاس األمان رنشااء فرقاة العمال املوحادة ((1992) 751جملس األمان 
العماااال املوحاااادة، باااادورها،  فرقااااة   وأعقباااال. ((1992) 794)نوجااااب القاااارار 

يف الصااومال )الاايت أنشااائل نوجااب قااارار  املوساااعة األماام املتحااادة الثانيااة عمليااة  
كيتاااان إضاااافيتان بشاااكل يقاااواتن أمر شااارت ون   .((1993) 814جملاااس األمااان 

السااريع ووحاادة : قااوة الاارد اماا و  ،مااواز لعمليااة األماام املتحاادة الثانيااة يف الصااومال
 رينجرز اخلاصة التابعة للوالايت املتحدة.
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ن تناط به القيادة والسايفرة  مل ية  املسؤول حتميل  وقد أدرج مبدأ   -8
باااني األمااام    اقاااات والتتيباااات الثنائياااة املربماااة ماااؤخراً يف جمموعاااة مااان االتف 

ات األمااام املتحااادة حتااال  املتحااادة والااادول األعضااااء املتعاوناااة ماااع عمليااا 
مساااااتقل. وتتضااااامن هاااااذه االتفاقاااااات  قياااااادة مساااااتقلة وهيكااااال سااااايفرة  

عاان تسااوية    إال   تاانص علااى أن كاال مشااارك ال يكااون مسااؤوال   أحكاماااً 
اإلصاااابة الشخصاااية    لوفااااة أو مفالباااات األطاااراف الثالثاااة فيماااا يتعلاااق اب 

عااااان اخلساااااارة    املااااارض الاااااذي يتسااااابب فياااااه موافاااااوه أو وكاااااالهله، أو  أو 
ي تكاون  يلحاق نمتلكاات األطاراف الثالثاة ابلقادر الاذ   الذي   الضرر  أو 

صادر    فعل أو امتناع عن    بفعل به تلك املفالبات انشئة عن أو متصلة  
) وكالئه   ن ذلك الفرف أو موافيه أو ع 

1

4 ) . 
جتاهاااال االجتهاااااد األخااااري للمحكمااااة األوروبيااااة حلقااااوق  وقااااد   -9

هااذا التميياااز  ،  ( 25) م هبرامااي وساااراما   ابلقضاايتني املشااتكتني   اإلنسااان، باادءاً 
  ن العملياااااات ألغاااااراض اإلساااااناد. إذ األساساااااي باااااني هاااااذين الناااااوعني مااااا 

لفعليتااني“ الااذي استشاادت  جتاهلاال احملكمااة معيااار ”القيااادة والساايفرة ا 
ول األعضاااء يف مسااائل اإلسااناد علااى ماادى سااتة  بااه األماام املتحاادة والااد 

ذون هباا  عملياة ماأ   أفعاال دت إىل األمام املتحادة  عنادما أسان  وذلاك  عقود،  
قياادة وسايفرة  حتال    ( ة يف كوساوفو القوة األمنية الدوليا )   من األمم املتحدة 

سااالفاته لتلاااك العملياااة  ، جملااارد أن جملاااس األمااان قاااد ”فاااوض“  إقليميتاااني 
 ة األخريتني“ عليها.  ”السلفة والسيفر   له   كانل و 

__________ 
تفاااااق املااااربم بااااني منظمااااة األماااام املتحاااادة وحكومااااة الااااوالايت  اال ومنهااااا   ( 4) 

األماام املتحاادة لتقاادمي املساااعدة    م لبعثااة ز املتحاادة األمريكيااة بشااأن إرساااء األماان الااال 
 United Nations, Treaty( ) 2005  كاانون األول/ديسامرب   8)نيوياورك،    إىل العاراق 

Series, vol. 2351, No. 42202, p. 52 )  املااربم بااني األماام    2006؛ وترتيااب عااام
يف    يب املتحاادة واالحتاااد األورويب يف أعقاااب التتيااب املتعلااق باادعم قااوة االحتاااد األورو 

مااااام املتحااااادة يف مجهورياااااة الكونغاااااو  هورياااااة الكونغاااااو الدميقراطياااااة لبعثاااااة منظماااااة األ مج 
؛ والتتيباااات التقنياااة لعاااام  (( 2006)   1671)انظااار قااارار جملاااس األمااان    الدميقراطياااة 
سااتاليا بشااأن التعااااون مااع بعثااة األمااام  أ املربمااة بااني األماام املتحااادة وحكومااة    2007

  2008مي املساااعدة هلااا؛ وترتيبااات عااام  يت وتقااد شاا لي   -املتحاادة املتكاملااة يف تيمااور  
الاااايت تاااانظم التعاااااون بااااني بعثااااة األماااام  و ة بااااني األماااام املتحاااادة واالحتاااااد األورويب  املربماااا 

املتحاادة يف مجهوريااة أفريقيااا الوساافى وتشاااد وقااوة االحتاااد األورويب يف تشاااد/مجهورية  
يقاااي واألمااام  د األفر ا أفريقيااا الوسااافى. وتشاااكل اساااتثناء حالاااة العمليااة املختلفاااة لالحتااا 

يت أنشااائل ابعتبارهاااا عملياااة مشاااتكة نوجاااب قااارار  املتحااادة يف دارفاااور. فالعملياااة الااا 
هاااااي جهاااااز فرعاااااي مشااااتك باااااني األماااام املتحااااادة    ( 2007)   1769جملااااس األماااان  

بشااااااأن اإلصااااااابة    ة ف الثالثاااااا ا طاااااار . واملسااااااؤولية عاااااان مفالبااااااات األ األفريقااااااي واالحتااااااد  
تسااااويها األماااام  ” سااااند إىل العمليااااة  الااايت ت   ت الشخصاااية والوفاااااة واإلضاااارار ابملمتلكااااا 

مااااان االتفااااااق املاااااربم باااااني األمااااام املتحااااادة واالحتااااااد    54دها )الفقااااارة  املتحااااادة“ وحااااا 
األفريقااي وحكوماااة الساااودان بشااأن مركاااز العملياااة املختلفااة لالحتااااد األفريقاااي واألمااام  

 (. 2008املتحدة يف دارفور لعام  
(5) ECHR, Behrami and Behrami v. France and Saramati v. 

France, Germany and Norway, Application Nos. 71412/01 and 

سلساالة ماان القضااااي الاايت بتاال  راماماوساا  هبرامااي تاوأعقباال قضااي. 78166/01
 Kasumaj: من خالهلا احملكمة األوروبياة يف مساألة اإلساناد علاى نفاس املناوال

v. Greece, application No. 6974/05, 5 July 2007; Gajic v. Germany, 

application No. 31446/02, 28 August 2008; Beric v. Bosnia and 

Herzegovina, application No. 36357/04, 16 October 2007. 

مع املبادأ القادمي العهاد والاذي مفااده أن املساؤولية  ومتشياً  -10
 لاايت تناااط هبااا القيااادة والساايفرة، فإنااه ال ميكاان أنتقااع علااى اجلهااة ا

 أفعاااالأو امتنااااع عااان  أفعاااالتتتاااب مساااؤولية األمااام املتحااادة علاااى 
وىل مناذ األايم األفت ال ختضع لقياد ا وسيفر ا. صادرة عن جها

لعمليااااات حفااااو السااااالم، اعتفاااال األماااام املتحاااادة نااااا عليهااااا ماااان 
يصدر عن أفراد عمليا ا مسؤولية وتبعة فيما يتعلق ابلتعويا عما 

، ورفضاال يف نفااس أفعااالامتناااع عاان  أو أفعااالحلفااو السااالم ماان 
 -عساكرية أخارى الوقل النظر يف مفالبات موجهة ضد عمليات 

علااى الاارغم ماان أهنااا عمليااات أذن هبااا جملااس األماان. والاال هااذه 
 املمارسة موحدة ومتسقة دون استثناء. 

 “اجلهاز”  تعريف
أي تعريف للفاو ”جهااز“. ولعال    2ادة  ال يقدم مشروع امل  -11

  4ماان املااادة    2اض أنااه، علااى غاارار الفقاارة  يسااتند إىل افاات هااذا اإلغفااال  
مااا تقاارر    “ جهااازاً ” ، يعااد  ( 6) ملتعلقااة نسااؤولية الاادول املااواد ا مشاااريع  ماان  

الضاروري أو املهام التميياز باني    قواعد املنظمة أنه كذلك، وأناه لايس مان 
 دولية.    ناد تصرف إىل منظمة لغرض إس   “ الوكيل ” أو   “ اجلهاز ” 

 اال   ال   “ جهاااز ” و   “ وكياال ” لعامااة أن لفظااي  وتاارى األمانااة ا  -12
   تمال أن يارتبط أو   “ الوكيال ” ن  أحدما حمل اآلخر ابلضارورة. فاإذا كاا 

يبقااااى  ال بااااد وأن  “  اجلهاااااز ” ابألماااام املتحاااادة، فااااإن    ال ياااارتبط تعاقاااادايً 
ا ماان أجهز ااا.    ابملنظمااة لكااي تعتااربه جهااازاً   “ صاالة عضااوية ”   حمتفظاااً باا

متصالة  ” يت هاي يف الوقال الاراهن  فثمة جمموعة متنوعة من الكياانت ال 
، أو أنشاااائل  ( 7)  ا تسااااتفيد ماااان خاااادما   ابألماااام املتحاااادة أو   “ مؤسسااااياً 

بتكلياااف مااان    نوجاااب اتفااااق باااني األمااام املتحااادة ودولاااة عضاااو عماااالً 
، وال تعتاارب أجهاازة لألماام املتحاادة، بصاارف النظاار عاان  ( 8) جهاااز رئيسااي 

ساااة عليهاااا.  سااااعدة املقدماااة لتلاااك الكيااااانت أو السااايفرة املمار درجاااة امل 
علاااى    “ هااااز ”اجل ولااذلك فاااإن األماناااة العامااة تفضااال أن يكاااون تعريااف  

 لقواعد املنظمة“.    ”أي كيان له ذلك املركز وفقاً   حو التايل: الن 
__________ 

يشاامل اجلهاااز أي شااخص أو كيااان لااه  ” علااى أنااه    ( 2) 4  املااادة تاانص   ( 6) 
 . “ للدولة  قاً للقانون الداخلي املركز وف ذلك 
يئاااااااات معاهااااااادات حقاااااااوق اإلنساااااااان، أو أمااااااااانت ه منهاااااااا ماااااااثالً  ( 7) 

 االتفاقيات البيئية.
اللجناااة  و   ، احملكماااة اخلاصاااة لسااارياليون، واحملكماااة اخلاصاااة للبناااان   منهاااا ماااثالً  ( 8) 

أنشااائل نوجاااب    كيااااانت الدولياااة ملناهضاااة اإلفاااالت مااان العقااااب يف غواتيمااااال، وهاااي  
باااني األمااام  املاااربم  اق  تفااا اال )  األمااام املتحااادة وحكوماااات كااال ماان سااارياليون  باااني   ات اتفاقاا 

اليون لتصااريف األعمااال  سااري خاصااة ل إنشاااء حمكمااة  بشااأن  املتحاادة وحكومااة ساارياليون  
(،  2010آب/أغساااافس    11  ، وفريتاااااون، 2010  متوز/يوليااااه   29)نيويااااورك،    املتبقيااااة 

United Nations, Treaty Series, vol. 2871, No. I-50125  املاربم  تفااق  )اال ولبناان  (؛
  22للبناان )باريوت،    إنشااء حمكماة خاصاة بشأن    اجلمهورية اللبنانية و بني األمم املتحدة  

 ,ibid., vol. 2461(،  2007شااباط/فرباير    6، ونيويااورك،  2007ان/يناااير  كااانون الث 

No. 44232, p. 257  ماااال  )االتفاااق املااربم بااني األماام املتحاادة ودولااة غواتي   وغواتيماااال (؛
  12)نيوياااورك،    العقااااب يف غواتيمااااال   جلناااة دولياااة ملناهضاااة اإلفاااالت مااان بشاااأن إنشااااء  

 . ( ibid., vol. 2472, No. 44373, p. 57(، 2006 ول/ديسمرب كانون األ 
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 البنك الدويل

، الااااذي يتضااااامن القاعاااادة العاماااااة  5ياااانص مشااااروع املاااااادة   -1
جهاااز    إلسااناد التصاارف، يف فقرتااه األوىل علااى أن ي عتاارب تصاارف أي 

مهاماااه فعااااًل صاااادراً عااان    يف  دياااة ” أو وكيااال اتباااع للمنظماااة الدولياااة  
ياااار اإلساااناد  أن مع   هاااذه الصاااياغة تعاااين ضااامناً . فهااال  “ تلاااك املنظماااة 

احلصري معيار وايفي؟ وإذا كان األمر كذلك، فإن املرء قد يتساءل  
عما إذا كان يلزم، من حي  املمارساة العملياة، شايء آخار لنساناد،  

املنظمة بل إنه  أن الوكيل مل يقم فقط يف الواقع  داء مهام    اً أي حتديد 
 ا. على تعليمات املنظمة املعنية وحتل سيفر    بناءً   تصرف أيضاً 

قواعااد ”أميااة  5وتقصاار الفقاارة الثانيااة ماان مشااروع املااادة  -2
علااى حتديااد مهااام األجهاازة والااوكالء. غااري أنااه يف مكااان  “املنظمااة

ع املاااواد، تعاااتف اللجناااة  ن قواعاااد مشااااري التعلياااق علاااىآخااار مااان 
اد  والقواعاااااد علاااااى تفبياااااق املبااااا  أيضااااااً ]...[ تاااااؤثر قاااااد ”املنظماااااة 

فيماا خياص العالقاات باني املنظماة  انالثا املنصوه عليها يف البااب 
إسااااااناد  الدولياااااة وأعضااااااائها، وذلااااااك، مااااااثاًل، فيماااااا يتصاااااال نسااااااألة

ع، قااد . ويف ضااوء هااذه املالحظااة الوثيقااة الصاالة ابملوضااو (1)“الفعاال
واعااااد املنظمااااة إلسااااناد مسااااألة أميااااة ق تااااود اللجنااااة إعااااادة النظاااار يف

 لذلك. وفقاً  5قيا مشروع املادة التصرف، وتن
__________ 

 .31مشروع املادة  التعليق على( من 4الفقرة ) (1)

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

أن    ثااال يف إىل معياااار إساااناد وايفاااي يتم   5يساااتند مشاااروع املاااادة   
منظمة التعاون  يف نظر  . و للمنظمة   “ وكيالً ” املسؤول يتصرف بصفته  

يقاااات الااايت سااابق أن  ماااع التعل ومتشاااياً  والتنمياااة يف امليااادان االقتصاااادي  
ن هااذا املعيااار ينبغااي أن يكااون  فااإ ،  ( 1) أدىل هبااا صااندوق النقااد الاادويل 

  مسااؤويل   تصاارف مااع املعااايري املسااتخدمة لتحديااد مااا إذا كااان  متسااقاً  
وا بااه  قااام   فعااالً   مااة التعاااون والتنميااة يف املياادان االقتصااادي يشااكل منظ 

ن  ياااادخل يف نفاااااق حصاااااانت املنظمااااة. والواقااااع أ و بصاااافتهم الر يااااة  
يف    صكوكها التأسيسية أو   احتام حصانة املنظمة املنصوه عليها يف 

اتفاقا ااا املتعلقااة ابحلصاااانت أماار أساسااي ألداء مهمتهااا ألنااه  مااي  
ون عرضااة لادعاوى يف حماااكم وطنياة قااد تكاون هلااا  املنظماة ماان أن تكا 

  والتعليقاات مشاريع املاواد    بشأن التزاما ا الدولية. غري أن ء متباينة آرا 
رفقااااة هبااااا قااااد تفس اااار بصاااايغتها احلاليااااة علااااى أهنااااا جت ااااب الصااااكوك  امل 

 اتفاقا ا املتعلقة ابحلصاانت.   التأسيسية للمنظمة أو 
__________ 

دويل، التعليااق علااى قواعااد إسااناد التصاارف، انظاار صااندوق النقااد الاا  (1)
، 40، ه A/CN.4/545الوثيقاااة د الثاااان )اجلااازء األول(، ، اجمللااا 2004 حولياااة
الوثيقااااة ، اجمللااااد الثااااان )اجلاااازء األول(، 2006 حوليااااة وانظاااار أيضاااااً ؛ 3الفقاااارة 

A/CN.4/568 وAdd.1. 

تصرف األجهزة أو الوكالء مم ن تضعهم حتت   -6املادة  
 الدولية دولة أو منظمة دولية أخرى   تصرف املنظمة

 دةاألمم املتح

لجنااة هاااو الإن معيااار ”الساايفرة الفعليااة“ الااذي اقتحتااه  -1
تند إىل السيفرة الفعلية على التصرف املعين ويفبق معيار واقعي يس

يف حالاة عملياات األمام  ،يف العالقة بني املنظمة والدولاة املعارية، أو
الااادول املساااامة بقاااوات. ويف احلالاااة املتحااادة، باااني األمااام املتحااادة و 

إسااناد فعاال وحاادة وطنيااة إىل األماام املتحاادة  إخضاااع فااإن األخاارية،
على الفعل أو التصارف املعاين إمناا  “يةالسيفرة الفعل”لشرط درجة 
، يف الواقااع، أنااه عناادما تسااتمر الدولااة املعاارية يف ممارسااة يعااين ضاامناً 

املسااؤولية ينبغااي أن  املنسااوب، فااإن الفعاالساايفر ا العملياتيااة علااى 
 املنظمة املتلقية. إىل تسند إىل الدولة املعرية ال

دة ويف ممارسااااااااة األماااااااام املتحاااااااادة، يفبااااااااق معيااااااااار ”القيااااااااا -2
للتميياااز باااني عملياااة لألمااام املتحااادة  “أفقيااااً ” “والسااايفرة الفعليتاااني

جتااري حتاال قيااادة األماام املتحاادة وساايفر ا وعمليااة  ذن هبااا األماام 
وعلاااى قياااادة وسااايفرة وطنيتاااني أو إقليميتاااني.  املتحاادة وجتاااري حتااال

الااااذي  “الساااايفرة الفعليااااة”معيااااار ماااان شااااأن ذلااااك، يا ماااان النقاااا 
يف العالقات باني األمام  “عمودايً ” تفبيقاً أن يفبق اقتحته اللجنة 

املتحاادة والااادول املساااامة بقاااوات جلعااال مساااؤولية املنظماااة مشاااروطة 
 ة.ندى سيفر ا الفعلية على تصرف القوات املعني

اال يتمثال يف غري أن موقف األمم املتحادة القادمي العهاد  -3
 إىل “تتحاااول”القاااوات املوضاااوعة حتااال تصااارف األمااام املتحااادة  أن

تسااااتتبع  وابلتااااايل فإهنااااا (1)ماااان أجهاااازة األماااام املتحاااادةفرعااااي  جهاااااز
مسااااؤولية املنظمااااة، شااااأهنا يف ذلااااك شااااأن أي جهاااااز فرعااااي آخاااار، 

رة علاااى مجياااع جواناااب كانااال ممارساااة السااايف  إذا بغاااا النظااار عماااا
إن معيااار ”الساايفرة لواقااع. ولااذلك فاا العمليااة ممارسااة ”فعليااة“ يف ا
يف ممارساة األمام  قاط،خدم ستي  مل  6الفعلية“ نفهوم مشروع املادة 

املتحادة، لتحديااد توزياع املسااؤوليات عاان األضارار النامجااة يف سااياق 
ة أي عمليااة معينااة بااني األماام املتحاادة وأي دولااة ماان الاادول املسااام

هاا ت الايت تعفال فيحاىت يف احلااال بقوات. وال هذا املوقف سائداً 
ياااة حالاااة عمل علاااى غااارار -هيكااال قياااادة األمااام املتحااادة وسااايفر ا 

 األمم املتحدة الثانية يف الصومال. 
أن السااااايفرة العاماااااة ويف هاااااذا الصااااادد، تالحاااااو األماناااااة  -4

ت التأديبياااة التبعياااة الااايت متارساااها الدولاااة املعااارية يف مساااائل املالحقاااا
متأصالة يف  سايفرة هي مدة العمليةواجلنائية والرواتب والتقية طيلة 

__________ 
مركااااز القااااوات تحديااااد ماااان االتفاااااق النماااوذجي ل 15تااانص الفقاااارة  (1)

تتمتاااع عملياااة األمااام املتحااادة ”علاااى أن 1990لعاااام لعملياااات حفاااو الساااالم 
لألماااام املتحاااادة، نركااااز األماااام املتحاااادة  فرعياااااً  لساااالم، بوصاااافها جهااااازاً ا صاااايانةل

 ، املرفق(.A/55/594). “وامتيازا ا وحصاان ا
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تحادة، حيا  حتاتفو مؤسسة حفو السالم الذي تقاوم باه األمام امل
وحتااتفو  “ابلقيااادة والساايفرة العملياااتيتني” ،األماام املتحاادة، مباادئياً 

ذه السيفرة التبعية األخرى. غري أنه ما دامل هتلك الدولة املعرية ب
فإنه   ، تيةملتحدة العملياالسيفرة التبعية ال تتداخل مع سيفرة األمم ا

 ال أمية هلا يف أغراض اإلسناد. 
ولكان ماع احلاره  ،قع عملياات حفاو الساالمومراعاة لوا -5

األمااام املتحااادة إزاء األطاااراف الثالثاااة، أقامااال  اتعمليااا  نزاهاااةعلاااى 
األطاااراف الثالثااااة نقتضااااه مساااؤولة إزاء  تظااال األمااام املتحااادة تاااوازانً 

 حااااالت التقصاااري دولاااة املعااارية يفلكنهاااا حتاااتفو حباااق الرجاااوع إىل ال
رة التفااااهم باااني بموجاااب ماااذكفاجلسااايم أو ساااوء التصااارف املتعماااد. 

األماام املتحاادة و]الدولااة املشاااركة[ املسااامة نااوارد يف ]عمليااة األماام 
 :املتحدة حلفو السالم[

مفالباات تتقادم هباا أطاراف اثلثاة يف  ةتتوىل األمم املتحدة مسؤولية النظر يف أي
الوفااااة أو اإلصاااابة الشخصاااية، الااايت  [حالاااة]أو  تلفهااااتلكا اااا أو مم فقااادحالاااة 

أفاااراد قاااد  موا، أو معاااد ات قاااد  مل، مااان احلكوماااة ألداء خااادمات  يتسااابب فيهاااا
غريهااااا ماااان األنشاااافة أو العمليااااات نوجااااب مااااذكرة التفاااااهم هااااذه. غااااري أن  أو

 ن مساااؤولة عاان هاااذه املفالباااات إذا ماااا كانااال حااااالتاحلكومااة هاااي الااايت تكاااو 
جسايم أو ساوء تصارف  إماالأو الوفااة أو اإلصاابة انمجاة عان  التلافلفقد أو ا

 . (2)مد من جانب األفراد الذين قد متهم احلكومةمتع

 يارج اولعدد من األسباب، وال سايما ألساباب سياساية،  -6
لعمااال نباادأ مساااؤولية أن تسااتمر ممارسااة األمااام املتحاادة املتمثلااة يف ا

الثالثاااة فيماااا يتعلاااق بعملياااات حفاااو  افاألمااام املتحااادة جتااااه األطااار 
املعااارية. وماااع ذلاااك،  الساااالم والرجاااوع حساااب االقتضااااء إىل الدولاااة

 ابعتبااااره مباادأ توجيهيااااً  6تؤيااد األماناااة العامااة إدراج مشاااروع املااادة 
ها في دول األعضاءاليف حتديد املسؤوليات بني األمم املتحدة و   عاماً 
ضااااعون حتاااال تصاااارف يو مااااا يتعلااااق ابألجهاااازة أو الااااوكالء الااااذين في

 أخرى.  نشفة املنظمة يف سياقات أيضاً  ما يتصل  ورنا فياملنظمة،  
__________ 
دليااال السياساااات واإلجاااراءات املتعلقاااة بتساااديد تكااااليف املعاااد ات  (2)

اململوكااة للوحدات/للشاارطة التابعااة للبلاادان املسااامة ابلقوات/ابلشاارطة املشاااركة 
لساااااالم ونراقباااااة تلاااااك املعاااااد ات )دليااااال املعاااااد ات اململوكاااااة ا ت حفاااااوايف بعثااااا 

ويف سااااياق آخاااار، ياااانص  .9، املااااادة 9، الفصاااال (A/C.5/60/26للوحاااادات( )
املتعلاااااااق ابملاااااااوافني املقااااااادمني دون مقابااااااال يف  ST/AI/1999/6األمااااااار اإلداري 

م مااا تتاااوىل األ” علاااى ماااا يلاااي: ،املتعلاااق نفالباااات األطاااراف الثالثاااة ،13 البناااد
مفالبااات تتقاادم هبااا أطااراف اثلثااة يف حالااة فقااد  ةدة مسااؤولية النظاار يف أياا تحا امل

أو حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية، اليت تنشأ عما يصدر  تلفها ممتلكا ا أو
عااان األفاااراد املقااادمني دون مقابااال مااان أعماااال أو امتنااااع عااان أعماااال عناااد أداء 

. غاااري أناااه إذا كاااان ةاملاحنااا  خاادمات لألمااام املتحااادة نوجاااب االتفااااق ماااع اجلهاااة
جسايم أو ساوء تصارف  إماالأو الوفااة أو اإلصاابة انمجاة عان  التلافالفقد أو 

متعمااد ماان جانااب األفااراد الااذين تقاادمهم اجلهااة املاحنااة دون مقاباال، فااإن تلااك 
اجلهااة املاحنااة تكااون مسااؤولة جتاااه األماام املتحاادة عاان كافااة املبااال  الاايت تاادفعها 

كافااة التكااليف الاايت تتكباادها األماام املتحاادة يف ن  ني وعاا باألمام املتحاادة للمفااال  
 تسوية تلك املفالبات“.

 املفوضية األوروبية

السااااايفرة ”يتمثااااال احلكااااام الرئيساااااي املقاااااته يف معياااااار  -1
السايفرة الواقعياة،  إىلالذي يستند يف هناية املفااف و ، “الفعلية
ولية الدول. سؤ على منوال مواد مماثلة من املواد املتعلقة نويسري  

مشاااروع املاااادة  التعليقاااات علاااىاألوروبياااة أن  املفوضااايةوتالحاااو 
اااااارس إىل حااااااد كبااااااري ملمارسااااااة األماااااام املتحاااااادة وملناقشااااااة هااااااذ ا ك 

االجتهاااد القضااائي للمحكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان. وكمااا 
عدة أحكام أخرى   لياً ، أصدرت هذه احملكمة حاالتعليقات  تبني

قضاااااييت هبراماااااي يف  املتباااااع ساااااابقاً  دلتؤكاااااد االجتااااااه املثاااااري للجااااا 
لجناااة القااارر اخلااااه و ، وهاااو اجتااااه ال يتفاااق معاااه امل(1)ماوساااارام

 والعديد من األكادمييني.

وبغااا النظاار عاان حيثيااات اخلالفااات،  ااب التساااهلل  -2
كفايااة الواضااحة نااا فيااه  عمااا إذا كاناال املمارسااة الدوليااة حالياااً 

ماان شااأنه أن يتاايا ومااا إذا كااان هناااك اعتقاااد ملحااوع ابإللاازام 
األوروبية   لجنة )الذي مل تتبعه احملكمةالتدوين املعيار املقته من 

حلقاااوق اإلنسااااان إىل اآلن( يف املشااااروع احلااااايل. وهااااذا مااااا يظاااال 
مااااان جمااااااالت القاااااانون  للجاااادل مثااااارياً  يشااااكل دون شاااااك جمااااااالً 

ماااااان  مسااااااتمراً  وقااااااع بشااااااأنه ساااااايالً ميكاااااان للماااااارء أن يتو  ،الاااااادويل
م من احملكماة األوروبياة حلقاوق   الاليت  ةقضائيال اتجتهاداال

اكم احمللياااااة، ابإلضاااااافة إىل مااااان احملااااا  اإلنساااااان فقاااااط، بااااال أيضااااااً 
 الكتاابت األكادميية املسهبة.

وقد يكون جزء من التعليل الكامن وراء القاعدة الاواردة يف   -3
هو التصور الذي يفيد  ن املنظمات   ها التعليق علي و  6مشروع املادة 

األفعااال غااري املشااروعة    ماان املساااءلة عاان   “ التهاارب ” ياال إىل  الدوليااة مت 
شاااارة إىل أناااه فيماااا يتعلاااق ابالحتااااد األورويب، ختضاااع  . وجتااادر اإل دوليااااً 

بعااا  جتاااه  مؤسسااات االحتاااد األورويب للمساااءلة بشااكل اتم بعضااها  
التقااعس  ويب عن األفعال وعان  االحتاد األور  وجتاه الدول األعضاء يف 

املعاهاااااادات     حكااااااام صاااااار ة واردة يف   ، وذلااااااك عمااااااالً عاااااان الفعاااااال 
وز أن تكاااااون للااااادول غاااااري  إىل ذلاااااك،  ااااا . وابإلضاااااافة  ( 2) التأسيساااااية 

االحتاااااااااد األورويب نوجااااااااب أحكااااااااام صاااااااار ة واردة يف    األعضاااااااااء يف 
  االتفاقااات الدوليااة املربمااة مااع االحتاااد إمكانيااة رفااع قضااااي أمااام حماااكم 

ارتكبهااااا االحتاااااد.  التفاااااق  ل االحتاااااد األورويب عاااان انتهاكااااات مزعومااااة  
اقاادة  ة أطااراف متع علااى مشااارك   و ااوز أن تاانص هااذه االتفاقااات أيضاااً 

االحتاااااااااد األورويب يف دعاااااااااوى اإلحالااااااااة األوليااااااااة،    غااااااااري أعضاااااااااء يف 
إحاااااادى األنشاااااافة الرئيسااااااية حملكمااااااة العاااااادل التابعااااااة لالحتاااااااد   وهااااااي 

__________ 
(1) ECHR, Behrami and Behrami v. France and Saramati v. 

France, Germany and Norway, 2 May 2007, on the admissibility of 

Application No. 71412/01, and 78166/01. 
لعماااااال  املنظ  مااااااةماااااان املعاهاااااادة  265و 263و 260انظاااااار املااااااواد  (2)

 .االحتاد األورويب
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صفة التقاضي أماام    لك، لالحتاد األورويب . وعالوة على ذ ( 3) األورويب 
ات لتسوية املنازعات )ناا يف ذلاك هيئاات تساوية املنازعاات  عدة هيئ 

ممااا    ، لتجااارة العامليااة واحملكمااة الدوليااة لقااانون البحااار( عااة ملنظمااة ا التاب 
ورويب برفاااع دعااااوى ضاااد  يساااما للااادول غاااري األعضااااء يف االحتااااد األ 

إلضاافة إىل ذلاك، خباالف املنظماات  االحتاد األورويب عان أفعالاه. واب 
 ااااتج االحتاااااد ابحلصااااانة ماااان الواليااااة القضااااائية    ، ال الدوليااااة األخاااارى 
فاااع اخلاااه يف أفعالااه، مااا دام هااذا يااتم  طااراف ماان الق عناادما يفعاان أ 

. و ااااااااوز ألي شااااااااخص طبيعااااااااي  ( 4) أمااااااااام حماااااااااكم االحتاااااااااد األورويب 
وى ضاد  معنوي )بغا النظر عن اجلنسية أو اإلقامة( أن يرفع دع  أو 

 . ( 5) و بصورة فردية قرار يعنيه مباشرة أ   قرار يصدر يف حقه أو 
__________ 

اه واالعاااااتاف ابألحكاااااام  تفاقياااااة املتعلقاااااة ابالختصااااا اال   انظااااار ماااااثالً  ( 3) 
وتنفيذها يف املسائل املدنية والتجارية، املربمة بني االحتاد األورويب وسويسارا ودول  

مااان    2نص يف املاااادة  تااا   وهاااي ة احلااارة،  أخااارى مااان أعضااااء الرابفاااة األوروبياااة للتجاااار 
رويب أن تشااارك  علااى أنااه  ااوز للاادول غااري األعضاااء يف االحتاااد األو   2الربوتوكااول  
أو مالحظااات خفيااة يف دعاااوى اإلحالااة األولويااة الاايت    تعليليااة اانت  عاان طريااق بياا 

   . حتيلها حماكم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل حمكمة العدل األوروبية 
ئية عناااادما ترفااااع  تج االحتاااااد األورويب ابحلصااااانة ماااان الواليااااة القضااااا  اااا  ( 4) 

  تج هباااا إىل ء فياااه. وتساااتند احلصاااانة احملااا ضاااده دعااااوى يف حمااااكم دول غاااري أعضاااا 
املهاام    الالزمة لتنفيذ   األفعال احلصانة اليت تشمل مجيع   مبدأ الوايفية: أي حتديداً 

تعلقاااة ابلسياساااة اخلارجياااة  واألنشااافة الر ياااة للمنظماااة. وفيماااا يتصااال ابألعماااال امل 
الااايت  القاااوات    مركاااز مدرجاااة يف اتفاقاااات    معيناااة نااااول أحكاااام  واألمنياااة املشاااتكة، تت 
واجلنائيااة يف احملاااكم    الاادعاوى املدنيااة   رويب مسااألة احلصااانة ماان يربمهااا االحتاااد األو 

 . األجنبية ودعاوى تسوية املفالبات املرفوعة ضد االحتاد األورويب 
  ة العاااااااادل التابعااااااااة لالحتاااااااااد األورويب، وفقاااااااااً يشاااااااامل اختصاااااااااه حمكماااااااا  ( 5) 

  اختصاصااااااً   ، د األورويب االحتاااااا لعمااااال    املنظ  ماااااة مااااان املعاهااااادة    265و   263 تني للمااااااد 
يف   قانونيااة )أو   ابلباال يف مشااروعية أفعااال املؤسسااات األوروبيااة الاايت تنااتج آاثراً   ايً حصاار 

فعااااال  (. غااااري أن اختصاااااه احملكمااااة مسااااتبعد فيمااااا يتعلااااق ابأل التقاااااعس عاااان الفعاااال 
اسااتثناءات حماادودة    واألمنيااة املشااتكة، مااع املعتماادة يف إطااار أحكااام السياسااة اخلارجيااة  

 االحتاد األورويب. لعمل   املنظ  مة هدة  من املعا  275معينة: انظر املادة  

 منظمة العمل الدولية

 خااذ يف االعتبااار أن هناااك طااريقتني    6ال يباادو أن مشااروع املااادة   
الدوليااة يوضااع يف إطارمااا املوافااون الوطنياااون  يف قااانون اخلدمااة املدنيااة  

. وحتاااادد بوضااااوه هااااااتن الفريقتااااان،  املنظمااااات الدوليااااة   تصاااارف   حتاااال 
، مسااتوى املساااؤوليات  “ االنتااداب ” و   “ اإلعااارة ” ابساام    املعرفتااان ر ياااً 

مسؤولية عن أفعااهلم يف    املتتبة على أفعال هؤالء املوافني، وتنفيان أي 
نظماة العماال الدولياة أن علقاال علااى  . وساابق مل “ اإلعاارة ” إطاار ترتيااب  

ضااال نراعااااة تعليقاااات املنظماااة  تفلاااب إىل اللجناااة أن تتف هاااذه املساااألة و 
 . (1)5نشروع املادة  فيما يتعلق    2006لعام  

__________ 
 . Add.1و   A/CN.4/568، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  2006  حولية  (1)

 اوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات جت -7املادة  
من االحتاد الدويل لالتصاالت والصندوق مذكرة مشتكة  

 ة ومنظمة األمم املتحدة للتبية والعلمالدويل للتنمية الزراعي
 البحرية الدولية ومنظمة التجارة العامليةة واملنظمة  والثقاف

هجرة ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة واملنظمة الدولية لل
الصحة العاملية ومنظمة الفريان املدن الدويل واملنظمة 

فكرية العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة العاملية للملكية ال
ر الشامل منظمة معاهدة احلظو ومنظمة العمل الدولية 
 تجارب النوويةلل

واد املتعلقااااااة  ماااااان املاااااا   7إن  القواعااااااد الااااااواردة يف مشااااااروع املااااااادة   
نساااؤولية الااادول، واملنفبقاااة علاااى األفعاااال الصاااادرة عااان جهااااز اتباااع  

، ال ميكااااان أن تنفباااااق آليااااااً علاااااى  دود السااااالفة للدولااااة واملتجااااااوزة حلااااا 
حمااال  صااادرة عاان وكياال أو جهاااز اتبااع ملنظمااة دوليااة ال تت األفعااال ال 

املسؤولية إال ضامن نفااق مبادأ التخصاص. فعلاى األقال ينبغاي إ ااد  
فضاااال بااااني إسااااناد األفعااااال املتجاااااوزة حلاااادود الساااالفة ويفايااااة  تااااوازن أ 

األطاااراف الثالثاااة الااايت تعاااو ل علاااى حسااان نياااة الاااوكالء واهليئاااات ممااان  
نوطااة هباام، ماان جهااة، وبااني مباادأ  يتصاارفون خااارج حاادود الااوالايت امل 

حلاااادود الساااالفة، وكااااياًل كااااان أو جهااااازاً،    جاااااوز التخصااااص وكااااون املت 
ام املنوطة ابملنظماة الدولياة مان قبال  يتصرف خارج حدود الوالية وامله 

أعضااااائها، ماااان جهااااة أخاااارى. وينبغااااي هبااااذا الشااااأن إيااااالء االعتبااااار  
ات السااائدة  الواجااب ل ليااات والقواعااد الداخليااة. فالقواعااد واملمارساا 

الدولياة ووكالئهاا، علاى   ظماات املنفبقة على امتياازات وحصااانت املن 
 األفعال.   ة هذه سبيل املثال، من شأهنا أن تشك ل ضابفاً لفبيع 

 األمم املتحدة
مشااروع تعليقهااا علااى ( ماان 4تالحااو اللجنااة يف الفقاارة ) -1

فيمااااا يتعلااااق ابألفعاااااال  “عنصاااار اإلسااااناد الرئيسااااي” أن، 7املااااادة 
ياال الوك هااو شاارط أن يتصاارف اجلهاااز أو”اوزة حلاادود الساالفة املتجاا 
أي بصفته الر ية. وتوضا أنه ”يقصد هبذه الصيغة   “الصفة  هبذه
ري عااان احلاجاااة إىل إقاماااة صااالة وثيقاااة باااني التصااارف املتجاااااوز التعبااا 

 أيضاااً  التعليااقحلاادود الساالفة ومهااام اجلهاااز أو الوكياال“. ويالحااو 
 مع هذا املبدأ.أن ممارسة األمم املتحدة تتفق 

سااااة بشااااأن املفالبااااات مار ويباااادو أن اااااة ناااازر قلياااال ماااان امل -2
وكالئهااا الاايت املوجهااة ضااد املنظمااة فيمااا يتعلااق  فعااال أجهز ااا أو 

األم املتحادة علياه  ليدعى  هنا متجاوزة حلادود السالفة. وماا وقفا 
من ممارسة يتفلب إقامة صالة قوياة باني الفعال أو االمتنااع املفعاون 

تعلقاااة ة املوااااائف الر ياااة للجهااااز أو الوكيااال. )انظااار املناقشااا فياااه وال
، أعااااله(. وااااة ممارساااة 2ابلفقااارة الفرعياااة )ج( مااان مشاااروع املاااادة 

الواااائف حادود تاوحي  ناه عناادما يتصارف بصاافته الر ياة وضاامن 
وكياال ختولااه املنظمااة تلااك الصاافة، ولكاان  أو العامااة للمنظمااة جهاااز  

منااوه، فااإن ذلااك الفعاال قااد يعتاارب تصاارفه خياارج عاان نفاااق اإلذن امل
 املنظمة. عن راً صاد مع ذلك فعالً 
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اجاة  وملا كان القصاد مان صايغة مشاروع املاادة التعباري عان ”احل  -3
ومهاام اجلهااز    إىل إقامة صلة وثيقة باني التصارف املتجااوز حلادود السالفة 

حااااىت    “ الر يااااة ” توصااااي ردراج كلمااااة  العامااااة  أو الوكياااال“، فااااإن األمانااااة  
  وجاااااوب أن يتصااااارف اجلهااااااز أو الوكيااااال بصااااافة ر ياااااة   حاً يكاااااون واضااااا 

 بصفة خاصة وقل ارتكاب الفعل املتجاوز حلدود السلفة.  ال 
 1986عاام    أن فتاوى العامة  ، تالحو األمانة  ويف هذا الصدد  -4

ال تعكااس ممارسااة متسااقة للمنظمااة.  (1)اللجنااة استشااهدت هباااالاايت 
العمليااات  رة  ، أفااىت مكتااب الشااؤون القانونيااة دائاا 1974 عااام ففااي

 قاوةلاس اساتعراض املفالباات يف امليدانية بشأن ما إذا كاان ياؤذن جمل
ويسااوي مفالبااات بشااأن الفااوار  التابعااة لألماام املتحاادة  ن يتااوىل 

املسااؤولية التقصااريية الاايت ارتكبهااا أفااراد القااوات خااالل فااتات  أفعاال
حااااالت تتعلاااق  فعاااالً  توجااادخاااارج إطاااار العمااال. وأفاااىت  ناااه ”قاااد 

ف األمااام قاااوة خاااارج إطاااار العمااال وتعااات اليقاااوم هباااا أفاااراد ال  عمااا 
باني  املتحدة على النحو املالئم  هنا ترتب مسؤوليتها“، وأقام متييزاً 

تعلقاااً وثيقاااً أفعااال أفااراد القااوة خااارج إطااار العماال يف اااروف تتعلااق 
بواائف فرد من أفراد القوة )أي استعمال ساله قدمته حكوماة(، 

ملركاز فارد مان أفاراد القاوة بصافته تلااك.  تاااتً ة بوأعماال ال متال بصال
وابلتاااايل، كاااان معياااار إساااناد الفعااال هاااو ماااا إذا كاااان الفعااال يتعلاااق 

لقااوة ل التااابعمااة، بصاارف النظاار عمااا إذا كااان الفاارد بواااائف للمنظ
 به. خارج إطار العمل وقل القيام

لألمم املتحدة يف سياق األفعال  ةوتوحي املمارسة احملدود -5
ديل نااص حلاادود الساالفة بضاارورة القيااام، علااى األقاال، بتعاا زة املتجاااو 

لياااانص علااااى أن اإلسااااناد يف أي حالااااة ماااان هااااذا  7مشااااروع املااااادة 
يتصاااارف بصاااافته ”يقااااوم إال إذا كااااان اجلهاااااز أو الوكياااال القبياااال ال 
يف حااااادود الوااااااائف العاماااااة للمنظماااااة“. وابإلضاااااافة إىل و الر ياااااة 

ملزياااد مااان االعتباااار  الجناااة  ن تاااويلالذلاااك، توصاااي األمااام املتحااادة 
اإلسناد فيما يتعلق  فعال من هاذا القبيال ملسألة ما إذا كان معيار 

كااالء املنظمااة وأجهز ااا، ماان و  كاالهااو نفااس املعيااار املعتمااد بشااأن  
على اعتبار أن الوكيل ميكن أن تربفه ابملنظمة صالة مؤسساية أبعاد 

 من الصلة اليت تربط اجلهاز هبا.
 ال تاادرج  ي األماام املتحاادة أيضاااً للوضااوه، توصاا  وتوخياااً  -6
احلولية القانونية من الفتوى املستقاة من  قتفف  امل  عليقالتلجنة يف  ال

يف إطاار العمال بشاأن األفعاال املرتكباة  1986ام لعا  لألمم املتحدة
 يف عمليات حفو السالم. هخارج إطار و 

__________ 
 .128واحلاشية  7التعليق على املادة ( من 9يف الفقرة ) (1)

 ن اه التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية وتتب -8املادة  
 املتحدةاألمم  

املنظمااااة  “عااااتافا”أن  التعليااااق( ماااان 1ياااارد يف الفقاااارة ) -1
مااا شاارطان جمتمعااان إلسااناد تصاارف ال ميكاان  لتصاارف “وتبنيهااا”
إسااناده إىل املنظمااة ماان خااالل وكيلهااا أو جهازهااا. لااى حنااو آخاار ع

املوقاف الاذي تتخااذه ”لجناة أن اإلساناد يقاوم علاى أسااس الوتباني 
، ولكنهاا ال جتياب علاى مساألة “ل بتصرف معنياملنظمة فيما يتص

أجهز ااااااا ابالعااااااتاف  أو وكالئهاااااااأي ماااااان  اختصاااااااه املنظمااااااة أو
تاف، وما إذا كاان ينبغاي أن أو تبنيه، وشكل االعاملعين لتصرف اب

، للتصاارفياتم فعاال االعاتاف مااع معرفااة اتماة ابلفااابع غاري املشااروع 
وسااااااتلزم  ا االعاااااتاف.آلاثر القانونياااااة واملالياااااة املتتباااااة علاااااى هاااااذابو 

ع املاااادة  ثاااري عملاااي اإلجاباااة علاااى هاااذه األسااائلة كاااي يكاااون ملشااارو 
 على األمم املتحدة. ما
علاام  ي حالااة اعااتف فيهااا وليساال األمانااة العامااة علااى  -2

ال يساااند إلياااه  أي جهاااز مااان أجهااازة األمااام املتحااادة أو تبااا، سااالوكاً 
ساؤولية امل وجه آخار، أو  هناا وافقال نتيجاة ذلاك علاى حتمالعلى 

ى ذلااك أن تاارى عااالوة علاا هااي لتعااويا. و و التبعااة فيمااا يتصاال ابأ
ن يصاادر إقاارار ماان هااذا القبياال عاان جهاااز أل ضاائيالً  هناااك احتماااالً 

اجلهاااز السياسااي الااذي أن يلتاازم بااه، لااو صاادر،  مي دويل أوحكااو 
 بدفع التعويا.واإلذن  ميلك سلفة امليزانية

دفاع مباال  ويف ممارسة األمانة العاماة لألمام املتحادة، فاإن  -3
يت يؤذن فيها لألمني العام أن على سبيل اهلبة هي احلالة الوحيدة ال

يف  ،إنااااه نظمااااة )باااالاالعااااتاف نسااااؤولية امل دونيقااااوم باااادفع مبااااال  
الواقع، مشروط ابالعتاف بعدم وجود أي مسؤولية( إذا ار ى مع 

-105مصاالحة املنظمااة. وتاانص القاعاادة يف أن هااذا الاادفع ذلااك 
 يلي:القواعد املالية يف هذا الصدد على ما املايل و  النظاممن  12

ة ملصاالح  ااوز دفااع اإلكراميااات يف احلاااالت الاايت يكااون فيهااا الاادفع حمققاااً  
رأي املستشار القانون أن األمم املتحدة ليس عليها التزام املنظمة حىت لو كان 

علااى دفااع وتلاازم موافقااة وكياال األمااني العااام لشااؤون اإلدارة [ ...] قااانون واضااا
1)إكرامياتأية 

2

). 

هااو أنااه رغاام  12-105ن وراء القاعاادة واالفااتاض الكااام -4
ال  اااوز إساااناد فااا تحااادة، نفساااه إىل األمااام امل التصااارفجاااواز إساااناد 

مفاده أن  اثبتاً  املسؤولية إليها. ويعتمد مكتب الشؤون القانونية رأايً 
 ساااؤوليةاملل  علاااى سااابيل اهلباااة ال ميكااان أن ياااتم إذا ترتبااال دفاااع مباااا

 عويا من ابب االلتزام.، ففي هذه احلالة ينبغي دفع التقانوانً 

__________ 
(1) ST/SGB/2003/7. 
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 املفوضية األوروبية

إىل بيان  8يق على مشروع املادة ( من التعل3أ شري يف الفقرة ) 
صااادر عاان اجلماعااة األوروبيااة يف قضااية ماان قضااااي منظمااة التجاريااة 

املعادات التصانيف اجلمركاي لابعا  - اجلماعاات األوروبياةالعاملية )
ياان يف ساياق  يياد القاول (. وجااءت اإلشاارة إىل هاذا الباحلاسوبية

عااتاف رسااناد تفاار ق دائماااً وبشااكل واضااا بااني اال  ن املمارسااة ال
تصاااارف واالعااااتاف رسااااناد مسااااؤولية إىل منظمااااة دوليااااة. غااااري أن 
اإلشااااارة إىل هااااذا البيااااان تباااادو يف غااااري حملهااااا. فقااااد أعلاااان االحتاااااد 

لياااه يتعلاااق بقضاااية منظماااة التجارياااة العاملياااة املشاااار إ األورويب، فيماااا
ة الدولياة عان كافاة التادابري لتحمال كامال املساؤوليآنفاً، أناه مساتعد 

ألن لااااااااه االختصاااااااااه احلصااااااااري  الضااااااااريبية االمتيااااااااازاتجمااااااااال يف 
يتعلق هبذا املوضوع وهو باذلك يشاكل الكياان الوحياد القاادر  فيما

ه الكياااان الوحياااد الضاااامن علاااى تصاااحيا االنتهااااك احملتمااال، أي أنااا 
الساااااابق قاااااد  مااااار باااااه قواعاااااد تساااااوية  ألي رد حمتمااااال إىل الوضاااااع

 ة.يف إطار منظمة التجارة العاملي املنازعات

 الفصل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية

 وقوع خرق اللتزام دويل -9املادة  

 األمم املتحدة

ماان  12ماع املااادة  9مان مشااروع املااادة  1تتفاابق الفقاارة  -1
اضاحة. إال أن واد املتعلقاة نساؤولية الادول ماع وجاود تعاديالت و امل

 9 . وال ميياز مشاروع املاادةجدياداً  تشكل  كملها حكماً  2الفقرة 
بااني قواعاااد القاااانون الااادويل والقااانون الاااداخلي للمنظماااة الدولياااة يف 

، أو ألغاراض إساناد املساؤولية إىل  نه غري مشاروع وصف التصرف
 املنظمة الدولية. 

ن احملتمل م”أنه   ( من تعليقها4الفقرة )وتذكر اللجنة يف   -2
 ة إىل املنظمااة الدوليااة عاان قواعاادأن تنشااأ معظاام االلتزامااات ابلنسااب

مااان املفضااال تبدياااد أي شاااك يف أن خاااروق هاااذه ”وأناااه  “املنظماااة
ي قصاد  2االلتزامات تنادرج أيضااً ضامن هاذه املاواد. وصايغة الفقارة 

 “.قد ينشأ عن قواعد املنظمةهبا أن تشمل أي التزام دويل 
يف املناقشاااااااة املتعلقاااااااة بفبيعاااااااة  موقفااااااااً  ومل تتخاااااااذ اللجناااااااة -3
 ما يلي:  تعليقها( من 6. وتذكر يف الفقرة )“عد املنظمةقوا”

حتاول التعبري عن رأي قاطع يف هذه املسألة. وإمنا القصد منهاا  ال 2إن الفقرة 
ميكااان  ملاااادة تنفباااق بقااادر مااااببسااااطة هاااو القاااول  ن املبااااد  الاااواردة يف هاااذه ا

 .نون الدويلشج عن قواعد املنظمة التزاماً نقتضى القااعتبار االلتزام النا

ماة أن هاذا يعاين أن حااالت خارق القاانون الادويل وترى األمانة العا
الواردة يف القواعد، وليس حاالت خارق القواعاد بصافة عاماة، هاي 

ابملعااا، الاااوارد يف اللتااازام دويل وحااادها الااايت ساااتعترب حااااالت خااارق 
 بعينهاااا يتتاااب علاااى قاعااادةكاااان ذا  . ومساااألة ماااا إ9مشاااروع املاااادة 

نياة وموضاوعها والغارض  تتوقاف علاى طبيعاة القاعادة املعالتزام دويل
منها، وعلى ما إذا كان القصد منهاا هاو إنشااء التازام قاانون دويل. 
وتشااااري األمانااااة العامااااة يف هااااذا الصاااادد إىل أن العديااااد ماااان قواعااااد 

 اوز أن تتتاب  ال ،يف ذلاك قارارات أجهز اا السياساية نظمة، ناامل
 الدويل. عليها التزامات يف القانون

صااورة جمااردة علااى مسااألة مااا إذا كااان وال ميكاان اإلجابااة ب -4
رقاااى إىل مرتباااة خااارق التااازام مااان يخااارق قاعااادة مااان قواعاااد املنظماااة 

 بتناااول كاالالتزامااات القااانون الاادويل، وإمنااا تتااأتى اإلجابااة ابألحاارى 
تحادة الانص احلاايل للفقارة حالة على حادة. ولاذلك، تؤياد األمام امل

يا الفاارق بااني لتوضا  التعليااق، وتقاته تنقاايا 9ة مان مشااروع املاااد 1
 الداخلية للمنظمة.القواعد الدويل و  القانون

 البنك الدويل

خترق املنظمة الدولية  ،  9من مشروع املادة    1عماًل ابلفقرة  -1
فلباااه  يت   مااىت يكااون الفعاال الصااادر عنهااا غااري مفااابق ملااا التزاماااً دولياااً 

. مث  “ بغاااا النظااار عااان منشاااأ االلتااازام وطابعاااه ” منهاااا ذلاااك االلتااازام،  
  ]يشااامل[ ”   1مااان مشاااروع املاااادة أن نفااااق الفقااارة    2الفقااارة  تضااايف  

. بياد  “ خرق االلتزاماات الدولياة الايت قاد تنشاأ نوجاب قواعاد املنظماة 
الفبيعااة  تساال م  ن    9مشااروع املااادة  ( ماان التعليااق علااى  5أن الفقاارة ) 
، وأنااه يف كاال  “ مثاارية للجاادل إىل حااد مااا ” واعااد املنظمااة  لق القانونيااة  

ماااااا إذا كاناااااال مجيااااااع  ل مفروحاااااااً بشااااااأن ” األحاااااوال ال ياااااازال الساااااؤا 
. ولاذلك  “ التزاماات دولياة   عاد  االلتزامات الناشئة عن قواعاد املنظماة ت  

   2أن  الفقرة  ( من التعليق ما يوضا صراحة  6يرد يف الفقرة ) 
هذه املسألة. وإمنا القصاد منهاا ببسااطة هاو  يفال حتاول التعبري عن رأي قاطع 
املااادة تنفبااق بقاادر مااا ميكاان اعتبااار االلتاازام هااذه القااول  ن املباااد  الااواردة يف 

 .الناشج عن قواعد املنظمة التزاماً نقتضى القانون الدويل

اللجناة يف توخيهاا  ونا أن البناك الادويل يتفاق ابلفعال ماع -2
هاااذا النقفاااة اهلاماااة، فإناااه يااارى أن ة لااانهج  خاااذ ابحلاااذر يف معاجلااا 

الًء لااو ح ااذفل الفقاارة التوضايا املقااد م يف التعليااق سيصاابا أكثاار جاا 
على أن  اخلرق خارق  تنص فعالً  1. فالفقرة 9من مشروع املادة  2

بغاا النظاار عاان منشاأ وطااابع االلتاازام الاذي يقيااد املنظمااة الدوليااة، 
اعااد املنظمااة. قو ا يااوحي بوضااوه أن  هااذا املنشااأ قااد يكااون أيضاااً مماا 
فهااو علااى العكااس ماان ذلااك قااد يفضااي  2االحتفاااع ابلفقاارة  أمااا

إىل االساااااتنتاج غاااااري املااااادعوم )الاااااذي أنكاااااره صاااااراحة تعلياااااق خفاااااًأ 
اللجنااة( والااذي مفاااده أن خاارق أي قاعاادة ماان قواعااد املنظمااة هااو 

 ابلضرورة خرق اللتزام دويل.
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 األوروبية  املفوضية

ماارة أخاارى االفااتاض  9 ماان مشااروع املااادة 2تثااري الفقاارة  -1
املنظمااة  قواعااد”العااام الااذي يبعاا  علااى التساااهلل واملتعلااق ابنتماااء 

، (1)إىل جمال القانون الدويل. ولألسباب املشار إليها آنفااً  “الدولية
ال يقباال االحتاااد األورويب القااول  ن قوانينااه الداخليااة تشااكل جاازءاً 

 يقات.علهذا اجملال. وهو يفلب توضيا هذا األمر يف التمن 
مان  2وعالوة على ذلك، تبدو القاعدة الواردة يف الفقرة  -2

غاااري متساااقة ماااع مشااااريع املاااواد الالحقاااة. ويظهااار  9ادة مشاااروع املااا 
ابجلملاااة األوىل ماااان  9عااادم االتساااااق لااادى مقارنااااة مشاااروع املااااادة 

 ااوز ملنظمااة ى أنااه ال . إذ تاانص هااذه اجلملااة علاا 31مشااروع املااادة 
لتربير عدم االمتثال ( “قواعدها”لداخلي )ا بقانوهنا حتتجدولية أن 

املسااااؤولية الدوليااااة. وبااااذلك، فااااإن ملشاااااريع املااااواد املتعلقااااة نحتااااوى 
مشاااريع املااواد بصاايغتها احلاليااة تفيااد فيمااا يباادو  ن قواعااد املنظمااة 

مساااؤولية  الدولياااة ينبغاااي أن ت عتااارب غاااري ذات صااالة بتحدياااد حمتاااوى
االنتصاااااف، ولكنهااااا  بلاملنظمااااات، مث الحقاااااً غااااري ذات صاااالة بساااا 

ليساااال كااااذلك فيمااااا يتعلااااق رثبااااات وجااااود خاااارق. ويف هااااذا عاااادم 
ااااتأسيسية للكثااااري ماااان املنظمااااات ات ساااااق، إذ لاااايس يف الصااااكوك الا

 يبدو. الدولية ما يؤيد هذا األمر على ما
دة ( من التعليق علاى مشاروع املاا9كما تستشهد الفقرة ) -3
 ، لتفيااااد  ن(2)سلاااا الربملااااان ضااااد اجملاستشااااهاداً خاطئاااااً بقضااااية  9

بصرف نة املنظمة الدولية قد تكون مقيدة ابلتزام بتحقيق نتيجة معي
املنظمااة ذا ااا  سيصاادر عاانإذا كااان التصاارف الضااروري  النظاار عمااا

. وتشاري املفوضااية فيهااواحادة أو أكثار مان الادول األعضااء عان  أو
لصاادد إىل أن هااذه القضااية الاايت تناولتهااا حمكمااة األوروبيااة يف هااذا ا

عاادل التابعااة لالحتاااد األورويب مل تكاان معنيااة ابحلاادود بااني اجملااالني ال
. فهااذا النااوع “اتفاااق فااتلط”ولكاان بااا  “اخلااارجي”و “يالااداخل”

ماان االتفاقااات يغفااي مسااائل تقااع ضاامن دائاارة اختصاااه االحتاااد 
بااااذلك ي ااااربم ماااان األورويب واختصاااااه الاااادول األعضاااااء فيااااه، وهااااو 

األعضاااء. وماان أمثلااة ذلااك ل جانااب كاال ماان االحتاااد ومجيااع الاادو 
يااا والبحاار الكاااريي الرابعااة املعقااودة بااني جمموعااة دول أفريق االتفاقيااة

. ففاي هاذا احلالاة واحمليط اهلاد  وبني اجلماعة االقتصادية األوروبية
 باااني االحتااااد األورويب “ثناااائي”ابلاااذات، الااايت تنفاااوي علاااى تعااااون 

ضائه من جهة أعوالدول األعضاء فيه من جهة وبني دول من غري 
 أخااارى، تكاااون مجياااع االلتزاماااات الااايت تااانص عليهاااا املعاهااادة ملز ماااةً 
لالحتااااد وللااادول األعضااااء فياااه بغاااا النظااار عااان التقسااايم الاااداخلي 
املضاابوط لالختصاصااات. وجمماال القااول إن هااذه القضااية ال تقاادم 

 .9الياً يف مشروع املادة توضيحات بشأن القاعدة الواردة ح
__________ 
 .4األوروبية حتل مشروع املادة انظر تعليقات املفوضية  (1)
(2) Court of Justice of the European Union, case C-316/91, 

judgement of 2 March 1994, European Court Reports, p. I-653. 

 الفصل الرابع
املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة   مسؤولية

 منظمة دولية أخرى أو
 وروبيةاملفوضية األ

قضااااااي ( ماااان التعليااااق التمهياااادي إىل 4أ شااااري يف الفقاااارة ) -1
علاااى حمااااكم  ع رضااال ملساااؤولية الدولياااة للمنظماااات الدوليااةتتعلااق اب

مل تنظار فيهاا هاذه احملااكم أو اهليئاات كن ول دولية أو هيئات أخرى
. ولااايس مااان الواضاااا الشخصااايفتقارهاااا إىل االختصااااه بسااابب ا

كااااان هااااذه املالحظاااااة تاااارد يف مكاهناااااا   للمفوضااااية األوروبيااااة ماااااا إذا
املناسااب متاماااً. وابإلضااافة إىل ذلااك، فإنااه  اادر ابإلشااارة أن مجيااع 

دعاوى بااني ق باا القضااااي املشااار إليهااا، ابسااتثناء قضااية واحاادة، تتعلاا 
فيااااااه عرضاااااال أمااااااام احملكمااااااة االحتاااااااد األورويب والاااااادول األعضاااااااء 

شااارة إىل أن األوروبياة حلقاوق اإلنساان. ويف هااذا الصادد، ينبغاي اإل
القضااااي الاايت ر فضاال أمااام اللجنااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان سااابقاً 
لااايس هلااااا نفاااس احلجيااااة القانونياااة الاااايت ألحكاااام احملكمااااة األوروبيااااة 

 سااااان. وعااااالوة علااااى ذلااااك، فااااإن الصااااورة الاااايت تضااااعهاإلنحلقااااوق ا
القاارارات الصاااادرة عااان اللجناااة األوربياااة حلقاااوق اإلنساااان واألحكاااام 

احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان تباادو أكثاار تعقيااداً  الصااادرة عاان
. املاااااوادمماااااا ير اااااه الااااانص التمهيااااادي للفصااااال الراباااااع مااااان مشاااااروع 

بصفته منظمة قد د رفضها يب والعرائا املرفوعة ضد االحتاد األورو 
االحتااااد الفرنساااي الااادميقراطي )قضااية  خصااايالشاالختصااااه لعاادم 
 اارب ضاارر انجاام عاان فعاال ماان . ولكاان العاارائا املفالبااة (1)(للعماال

أفعااااال االحتاااااد األورويب مل حتكاااام اللجنااااة األوربيااااة حلقااااوق اإلنسااااان 
ألهنااااا  الشخصااااياالختصاااااه  سااااابقاً برفضااااها علااااى أساااااس عاااادم

 وعاااة ضاااد أحاااد أعضااااء االحتااااد أو ضاااد مجياااع أعضاااائهمرفعااارائا 
ساك ر  ؛ وقضاية(2)خفاوط سايناتور وليس ضد االحتاد نفسه )قضاية

الوة علاااى ذلاااك، قضااال احملكماااة األوروبياااة حلقاااوق (. وعااا (3)إمييساااا
اإلنسان  نه ميكن حتميل دولة عضاو يف االحتااد األورويب املساؤولية 

 الحتاد األورويب األولياة  اعن التشريعات اليت تدخل يف نفاق قوانني
 

__________ 
(1) Confédération Française Démocratique du Travail v. the 

European Communities, application No. 8030/77, decision of 10 July 

1978 on the admissibility of the application, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports 13, p. 231. 
(2) Senator Lines v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, 

application No. 56672/00, decision of 10 March 2004, Reports of 

Judgments and Decisions, 2004-IV, p. 331. 
(3) Emesa Sugar v. the Netherlands, application No. 62023/00, 

decision of 13 January 2005. 
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انني ( وعن التشريعات املتعلقة ابلتفبيق الاوطين لقاو (4)ماثيوز)قضية 
التشاااريع  االحتااااد األورويب الثانوياااة، وذلاااك بغاااا النظااار عااان طاااابع

ااا إذا كاناال الد ولااة العضااو تتمتااع بساالفة الصااادر عاان االحتاااد وعم 
 (.(6)بوسفوروس؛ وقضية (5)كانتونتقديرية أم ال )قضية 

و ااادر ابإلشااااارة أيضاااااً أن االحتاااااد األورويب يقااااوم حالياااااً،  -2
مااان معاهااادة االحتااااد  6مااان املاااادة  (2وفاااق ماااا تااانص علياااه الفقااارة )
مساااألة انضااامامه إىل االتفاقياااة األوروبياااة األورويب، ابلتفااااوض علاااى 

إلنساااان. وابنضااامام االحتااااد إىل هاااذه االتفاقياااة، لااان يعاااود حلقاااوق ا
يشاك ل أساسااً لارفا العارائا  الشخصيصاه إىل االخت االفتقار

املرفوعة إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنساان ضاد االحتااد األورويب 
ل أو االمتناع املفعاون ابعتباره منظمة، وذلك بشرط أن يكون الفع

 االحتاد األورويب. فيه منسوابً هو ذاته إىل
__________ 

 (4 ) Matthews v. United Kingdom, application No. 24833/94, 

judgment of 18 February 1999, Decisions and Reports 1999-I, p. 251 . 
 (5 ) Cantoni v. France, application No. 45/1995/551/637, judgment 

of 15 November 1996, ibid., 1996-V, p. 1614 . 
 (6 ) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

(Bosphorus Airways) v. Ireland (Grand Chamber), judgment of 30 June 

2005, No. 45036/98, Reports of Judgments and Decisions 2005-VI . 

تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري   -13املادة  
 شروع دوليا   م

 األمم املتحدة

احلاااالت  ليساال األمانااة العامااة علااى علاام  ي حالااة ماان -1
اليت ساعدت فيها األمم املتحدة دولة أو منظمة دولياة أخارى علاى 

، أو احات ج فيهاا نساؤوليتها الدولياة ارتكاب فعال غاري مشاروع دوليااً 
يف قاد أثاريت بتصرف املستفيد مان مسااعد ا. غاري أناه فيما يتعلق 

اآلوناااة األخااارية، يف حالاااة بعثاااة منظماااة األمااام املتحااادة يف مجهورياااة 
إمكانية استخدام ما تقدمه األمم املتحدة من  ،الدميقراطية الكونغو

 عون أو مساعدة لتيسري ارتكاب أفعال غري مشروعة.
 مجهورياة الكونغاو  لفل بعثة منظمة األمم املتحادة يف فقد ك   -2

( بوالية يفاية  1999)   1279لس األمن  الدميقراطية املنشأة بقرار جم 
ا الراميااااة إىل ناااازع ساااااله   اااا املاااادنيني ودعاااام قااااوات احلكومااااة يف عمليا 
. ويف ساااياق العملياااات  ( 1) اجلماعاااات املسااالحة األجنبياااة والكونغولياااة 

وات  بعثة أصبا من الواضا أن عناصر من الق ال نساعدة  ن فذت اليت 
لحة جلمهوريااة الكونغااو  الاايت تقودهااا احلكومااة، وال ساايما القااوات املساا 

دة، ارتكبال  حا الدميقراطية اليت كانال تساتفيد مان مسااعدة األمام املت 
__________ 
 (.2007) 1794( و2004) 1565قرارا جملس األمن  (1)

انتهاكات حلقوق اإلنسان والقاانون اإلنساان الادويل مان الناوع الاذي  
. وأماااام  ( 2) املتحااادة   األمااام   كاااان مااان املفاااتض أن متنعاااه نسااااعدة مااان 

كليااف  اصاالة تقاادمي املساااعدة إىل قااوات احلكومااة، وفااق الت معضاالة مو 
الصادر عن جملس األمن، واحتمال أن ي نظار إىل األمام املتحادة علاى  

متورطاة يف ارتكاااب فعال غااري مشاروع حبكاام تقادميها للمساااعدة،    أهناا 
(،  2008)   1856ل جملس األمن والياة البعثاة. فبموجاب القارار  عد  

ار علاى دعام العملياات الايت تقودهاا  للبعثاة ابالقتصا جملس األمان أذن 
واملخفاااااااط هلاااااااا    ة جلمهورياااااااة الكونغاااااااو الدميقراطياااااااة القاااااااوات املسااااااالح 

الدويل وقانون حقوق اإلنسان  ن اإلنسان  و للقان   ابالشتاك معها وفقاً 
 وقانون الالجئني.  

(، وضاااااع 2008) 1856لقااااارار جملاااااس األمااااان  وتنفياااااذاً  -3
دد شروط تقدمي مساعدة اليت حت “سياسة املشروطية”األمني العام 
أصبا يتعاني علاى البعثاة عادم املشااركة أو  على ذلك، البعثة. وبناءً 

وحاااادات القااااوات املساااالحة  اتقاااادمي الاااادعم للعمليااااات الاااايت تنفااااذه
جااادت أساااباب قوياااة لالعتقااااد جلمهورياااة الكونغاااو الدميقراطياااة إذا و  

تنتهااااك هااااذه الوحاااادات القااااانون  ألن حقيقياااااً   ن هناااااك احتماااااالً 
لالجئاااااني انساااااان الااااادويل أو قاااااانون حقاااااوق اإلنساااااان أو قاااااانون اإل

 .(3)خالل تنفيذ العملية
ماااان علااااى (، وافااااق جملااااس األ2009) 1906ويف القااارار  -4

 ، وأضاف أنه:التدابري اليت اختذها األمني العام
  1856  مان القارار   14)ز( و   3ماع الفقارتني  ، متشياً كرر التأكيد ي  -22 
ة  ة للعمليات العسكرية اليت تقودها القاوات املسالح أن دعم البعث على ، ( 2008) 

ة غاري  جلمهورية الكونغاو الدميقراطياة ضاد اجلماعاات املسالحة األجنبياة والكونغوليا 
بشرطني ما امتثاال تلاك القاوات للقاانون اإلنساان   الصارم  املشروعة رهني ابلتقيد 

ط لتلاااااك  إلنسااااان وقاااااانون الالجئااااني والتخفااااي الاااادويل والقااااانون الااااادويل حلقااااوق ا 
أنااه  ااب علااى القيااادة العسااكرية للبعثااة    ر ويقاار  وفعااااًل،  مشااتكاً   العمليااات ختفيفاااً 

إجاااراء أعماااال التخفااايط  مااان  العملياااات،  كاااد، قبااال تقااادمي أي دعااام لتلاااك  تأ أن ت 
  الساااكان بشاااكل كااااف، وال سااايما فيماااا يتعلاااق حبماياااة  هلاااذه العملياااات  املشاااتك  
ة القاااااوات املسااااالحة جلمهورياااااة  قيااااااد   إىل التااااادخل لااااادى   البعثاااااة   ويااااادعو ،  املااااادنيني 

أن عناصااار إحااادى وحااادات القاااوات املسااالحة  اشاااتبه يف  إذا    الكونغاااو الدميقراطياااة 
انتهاكااات جساايمة    البعثااة ارتكبااوا   قراطيااة الاايت تتلقااى دعاام جلمهوريااة الكونغااو الدمي 

البعثاااة إىل ساااحب دعمهاااا    عو ياااد ار هاااذه احلالاااة،  اساااتمر يف حالاااة  و هلااذه القاااوانني،  
 . ة لقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطي عة ل هلذه الوحدات التاب 

__________ 
 ( كافااة أنااواع2008) 1856أدان جملااس األماان يف ديباجااة القاارار  (2)

ضرورة امللحة لقيام حكومة مجهورية وأكد ال اهلجمات اليت تستهدف املدنيني،
منظمااااة األماااام املتحاااادة يف مجهوريااااة الكونغااااو الدميقراطيااااة، ابلتعاااااون مااااع بعثااااة 

رهنااااء انتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان والقاااانون اإلنساااان ” ،الكونغاااو الدميقراطياااة
ات واجلماعااااات املساااالحة امليليشاااايالاااادويل تلااااك، وخباصااااة تلااااك الاااايت ترتكبهااااا 

 .“الدميقراطيةللقوات املسلحة جلمهورية الكونغو لتابعة اوالعناصر 
اااام عااان بعثاااة منظماااة األمااام املتحااادة يف  (3) التقريااار الثالثاااون لألماااني العاا

 .(S/2009/623)الكونغو الدميقراطية مجهورية 
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 وأضاف أيضاً أنه:
اسااة العاماااة للسيبعثااة ورقاااة البوضاااع يف هاااذا الصاادد   اايط علماااً  -23 

لقااااوات املساااالحة جلمهوريااااة الكونغااااو وحاااادات ال هاااااحتاااادد شااااروط تقاااادمي دعم
هاذه ينشاج آلياة مناسابة لتقيايم تنفياذ ني العاام أن إىل األما  ويفلابالدميقراطية، 

 .السياسة العامة ابنتظام

ظمااااة األماااام املتحاااادة يف مجهوريااااة الكونغااااو  وحالااااة بعثااااة من  -5
ياساااات اختذتاااه املنظماااة لتجناااب  الدميقراطياااة مثاااال لقااارار متعلاااق ابلس 

التورط يف تيسري ارتكاب فعال غاري مشاروع أو جتناب اعتبارهاا ضاالعة  
انة العاماة ماع  ، فإن األم وحيداً   كابه. ومع أهنا تظل مثاالً يف تيسري ارت 

دة مناساابة تتناااول تقاادمي العااون  ذلااك تؤيااد تضاامني مشاااريع املااواد مااا 
. ويف هااذا الصاادد،  املساااعدة يف ارتكاااب فعاال غااري مشااروع دولياااً  أو 

تااااود األمانااااة العامااااة  كيااااد الفاااارق اجلااااوهري بااااني الاااادول واملنظمااااات  
مااااااا تشااااااكل أنشاااااافتها يف جمااااااال تقاااااادمي العااااااون    كثاااااارياً الدوليااااااة الاااااايت  

 األساسية. واائفها    ، يف عدد متزايد ومتنوع من اجملاالت  ، ة واملساعد 
اتساع نفاق أنشفة املساعدة وصعوبة رصاد الوجهاة  وإن -6

ماا حتدياداً االستخدام النهائي هلاذه املعوناة أو املسااعدة  أوالنهائية 
املنظمااااة  سااااناد املسااااؤولية إىلأميااااة الشاااارط املتعلااااق رمااااا يزيااااد ماااان 

العلام  أال وهاومسااعدة مان هاذا القبيال،  يتعلاق  ي معوناة أو فيما
بظاروف . وترى األماناة العاماة أن العلام املشروع فعل غريبظروف ال

بعاااادم شاااامل العلاااام يينبغااااي أن ي فهاااام منااااه أنااااه  الفعااال غااااري املشااااروع
 .التعليقب إدراج هذا األمر يف فل  ، وت  مشروعية الفعل

تعليااق الوتقااته األمانااة العامااة إضااافة التوضاايا املقاادم يف  -7
يف سااياق املااواد  ول أيضاااً املااواد املتعلقااة نسااؤولية الااد علااى مشاااريع

م بااذلك، قااد تااود املتعلقااة نسااؤولية املنظمااات الدوليااة. ولاادى القيااا
أو مشاروع املااادة نفساه لتوضاايا أن  التعلياقاللجناة النظار يف تنقاايا 

نشأ عان الفعال غاري املشاروع يف حاد ذاتاه، ولكان عان املسؤولية ال ت
 ملنظمااااة الااااذي تساااابب أو ساااااهم يف الفعاااال غااااري املشااااروعتصاااارف ا

للفعال  ينبغاي أن يكاون القصاد منهاا أن تتجاه؛ وأن املسااعدة دولياً 
، وأن تكااون هااذه املساااعدة رتكااب الفعاال فعلياااً وع؛ وأن ي  غااري املشاار 

 إىل ارتكاب الفعل. مؤدايً  مهماً  عامالً 
 لبنك الدويلا

 ن إخضااااااااع    البناااااااك الااااااادويل غاااااااري مقتناااااااع متاااااااام االقتنااااااااع  -1
يف ارتكااب    لعاون أو املسااعدة تقادمي ا املنظمات الدولياة حلكام بشاأن 

شااااريع املااااواد  ، وهاااو حكااام مساااتوحى مااان م فعااال غاااري مشاااروع دوليااااً 
، علااى حااد   “ أي إشااكال املتعلقااة نسااؤولية الاادول، هااو أماار ال يثااري ” 

. وابلفعاااااال، إذا  13اللجناااااة يف التعلياااااق علااااااى مشاااااروع املاااااادة  تعباااااري  
ن له  ا احلكم يف إطاره، فإنه سيكون مبع  قلق وقد تكو يوضع هذ  مل 

تبعات خفرية على كل مؤسساة مالياة دولياة تقادم املعوناة االقتصاادية  
يساااااااتحقها مااااااان املقتضاااااااني واملساااااااتفيدين. وإذا كاااااااان مشاااااااروع  ملااااااان  

ماان مشااروع    16  ت مصاادره املااادة بشااأن مسااؤولية املنظمااا   13 املااادة 
 يفااتض أن التوضاايا الااوارد  مااواد مسااؤولية الاادول، فااإن البنااك الاادويل 

مان مشااريع املاواد املتعلقاة    16تعلياق علاى املاادة  ( مان ال 4يف الفقرة ) 
 . 13ثل على مشروع املادة  نسؤولية الدول ينفبق ابمل 

ويبااااادو أن افااااااتاض البنااااااك الاااااادويل هااااااذا  ااااااد ساااااانده يف  -2
من تعليق اللجنة على مشااريع املاواد املتعلقاة نساؤولية  66ة احلاشي
 مات الدولية، حي  جاء فيه أنه املنظ

كااام املاواد احلالياة مااع أحكاام املاواد املتعلقااة نساؤولية الاادول، عنادما تتفاابق أح
شاارة أيضااً، حيثماا يكاون ذلاك مالئمااً، إىل التعليقاات علاى تلاك قد جتري اإل

  .املواد األسبق عهداً 

  وحاااىت إن الااال هاااذه احلاشاااية مدرجاااة يف التعلياااق بعاااد القاااراءة الثانياااة 
البناك الادويل يفلاب    غابل من التعليق النهائي(، فاإن   )وابألحرى، إذا 

إشااارًة    13  ة إىل اللجنااة أن تنظاار يف تضاامني تعليقهااا علااى مشااروع املاااد 
،  صر ة تفيد  ن املنظمات الدولية املقد  مة للمساعدة املالية ال تتحمل 
ال  كقاعدة، املساؤولية عان االساتخدام احملتمال للمسااعدة يف تنفياذ أفعا 

ضااوه يف التعليااق علااى  غااري مشااروعة دولياااً، وذلااك علااى غاارار مااا ياارد بو 
 مشاريع املواد املتعلقة نسؤولية الدول. 
 وروبيةاملفوضية األ

ناا أن مصاافلحي العااون أو املساااعدة ي سااتخدمان عااادة يف   
ستصااوب فيمااا يباادو أن يظاال مشااروع املااادة  سااياق مااايل، فإنااه ماان امل 

يصبحا من العناصار    ممكنة لكي ال  هذا وتفسريه ضمن أضيق حدود 
ظمااات الدوليااة عاان تقاادمي املعونااة الدوليااة. وملااا كاناال  الاايت تصاارف املن 

ة متدنيااة علااى مااا يباادو )شاارط العلاام(، فإنااه  عتبااة تفبيااق هااذه القاعااد 
علياااق لكاااي يتحقاااق  ينبغاااي إضاااافة ناااص تقييااادي )شااارط النياااة( يف الت 
 نسؤولية الدول.   االتساق مع التعليقات على مشاريع املواد املتعلقة 
 منظمة العمل الدولية

تااج صايغة الفقارة الفرعياة الفرعياة )أ(، املساتقاة مان رنا حت 
تعلقة نسؤولية الدول، إىل مزيد من التوضيا صيغة مشاريع املواد امل

تشااري إىل علااام  “لظااروفوهااي تعلااام ابلبيااان مااا إذا كانااال عبااارة ”
 .املنظمة  هنا ترتكب فعاًل غري مشروع دولياً 

ب فعل غري  ارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكامم -14املادة  
 مشروع دوليا   
 األمم املتحدة

يف    “ التوجيااه والساايفرة ”   قااة بااايوجااد مااا يااوازي القاعاادة املتعل  -1
نسااؤولية الاادول. وتاارى اللجنااة أن  املااواد املتعلقاة  مشاااريع  ماان    17املاادة  

علااى    ة أو يعفااي مثااالً ماا يباني هااذا املبادأ فيماا يتعلااق ابملنظماات الدوليا 
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هاااو احلجاااة الااايت اساااتظهرت هباااا    “ السااايفرة لتوجياااه و ل   مشاااتكة   ممارساااة ” 
أماام    )يوغوسالفيا ضد فرنسا(   القوة   استخدام مشروعية  فرنسا يف قضية  

ماااة حلاااف  اااال األطلساااي  منظ ” حمكماااة العااادل الدولياااة، ومفادهاااا أن  
  القااااوة األمنيااااة الدوليااااة يف كوسااااوفو،   ‘ توجيااااه ’   ]كاناااال[ مسااااؤولة عاااان 

 . ( 1) “ يها عل  ‘ السيفرة ’ األمم املتحدة مسؤولة عن   [ كانل ] و 
املاواد  مشاريع  من    17  تعليقها على املادة لجنة يف  ال وأشارت   -2
يقصاد  ]...[    ‘ ممارساة السايفرة ’ عباارة  ” تعلقة نسؤولية الادول إىل أن  امل 

هبا حاالت اهليمنة على ارتكااب سالوك غاري مشاروع ال جمارد اإلشاراف  
عباااااارة  ” وأن    “ رد التاااااأثري فياااااه أو االهتماااااام باااااه علياااااه، انهياااااك عااااان جمااااا 

التوجياه    ال تشمل جمرد التحريا أو اإل اء، بل تتضامن أيضااً   ‘ جيه تو ’ 
اللااااذين    “ التوجيااااه والساااايفرة ” . وماااان أمثلااااة  “ عملااااي الفااااابع الفعلااااي ال 

اختااااذ قااارار ملااازم    ( 2) “ ااااروف معيناااة اااال  يف  ” متارساااهما منظماااة دولياااة  
  يف و املنظمااة الاايت و جااه إليهااا القاارار  يااتك أي ساالفة تقديريااة للدولااة أ  ال 

 الصادر به تكليف من القرار.  صرف  تنفيذ الت 
تااااادعم القاعااااادة  ولااااايس لألماناااااة العاماااااة علااااام  ي ممارساااااة   -3

، علاى حنااو  14نفهااوم مشاروع املاادة    “ التوجياه والسايفرة ” املتعلقاة باا  
  ، وتشك يف استصواب تفبيقها قياساً يف تعليقها عليه   اللجنة   بينته ما  
ناااااب هاااااذه  جوا   لااااى املاااااواد املتعلقااااة نساااااؤولية الاااادول. فالعدياااااد ماااان ع 

،  “ التوجياه والسايفرة ” زالل غري واضحة، وال سيما عتباة   القاعدة ما 
وطبيعتها، والوسائل اليت ميكن للمنظمات الدولياة أن متاارس هباا هاذا  

متاااارس األمااام املتحااادة،    التوجياااه والسااايفرة. وعلاااى عكاااس الااادول، ال 
دولااااااااة    إزاء متااااااااارس، الساااااااايفرة والتوجيااااااااه    لاااااااايس يف وسااااااااعها أن  باااااااال 
تاحاااة عاااادة للااادول )الوساااائل العساااكرية واالقتصاااادية  ل امل ابلوساااائ  ماااا 

شاااكل قااارار    “ التوجياااه والسااايفرة يتخاااذ ”   ماااا ر  بقاااد والدبلوماساااية(. و 
فر علاااااى دولاااااة  ي ملااااازم، فاااااإن مااااان الصاااااعب تصاااااور قااااارار واحاااااد يسااااا 

علااى    متاادة ، مل ي صاااد ف قااط يف ممارسااة املنظمااة امل يوجههااا. وأخاارياً  أو 
، أي قااارار  املاااذكور آنفااااً   الشااارط مااادى ساااتة عقاااود قااارار ملااازم يساااتويف  

 . شروع دولياً على ارتكاب فعل غري م   “ السيفرة التنفيذية ” ميارس  
وتفضال األماناة العاماة عادم إدراج احلجاة الايت اساتظهرت  -4

)يوغوساااالفيا ضااااد  القااااوة اساااتخداممشااااروعية هباااا فرنسااااا يف قضاااية 
التوجياااااااه ”عااااااادل الدولياااااااة كمثاااااااال علاااااااى أماااااااام حمكماااااااة ال فرنساااااااا(
يثري اجلدل فحسب، لكونه مل يبال فياه  ا القول ال. فهذ“والسيفرة
قااد تباادو وكأهنااا تؤيااد  إايه ابسااتخدامهاباال إن اللجنااة   قااط،قضااائياً 

احلجة القائلة  ن األمم املتحدة مارسل السيفرة على القوة األمنية 
 الدولية يف كوسوفو، وهذا غري صحيا.

__________ 
(1) Preliminary objections of the French Republic (5 July 2000), 

I.C.J. Reports 2001, p. 33, para. 4614مشاروع املاادة  ؛ والتعلياق علاى ،
الاااارابط التااااايل:  علااااى هااااذه القضااااية ماااان خاااااللوميكاااان االطااااالع  (.2الفقاااارة )

www.icj-cij.org/files/case-related/107/10873.pdf. 
 (.3، الفقرة )14مشروع املادة  لىالتعليق ع (2)

فارية ضوء ماا تقادم، تسااور األماناة العاماة شاكوك خويف  -5
 توجيهااااً ”يشاااكل فيهاااا قااارار ملااازم  “ااااروف معيناااة”بشاااأن وجاااود 

، وتارى أن مشاروع 14قصاود يف مشاروع املاادة ابملعا، امل “وسيفرة
 املادة ليس له أثر عملي ي ذكر ابلنسبة للمنظمة.

 البنك الدويل

دويل ممتناااً ، ساايكون البنااك الاا “العلاام”فيمااا يتعلااق بشاارط  -1
املااااادة ومشااااروع املااااادة  ع هااااذهلااااو أدرجاااال يف التعليااااق علااااى مشاااارو 

إىل أن العلاام إشااارة واضااحة  “ابلعااون واملساااعدة”السااابقة املتعلقااة 
هو علم فعلي )وليس مفتضاً(، وذلك على غارار ماا ذكرتاه اللجناة 

مااااان مشااااااريع املاااااواد  16( مااااان تعليقهاااااا علاااااى املااااادة 9يف الفقاااارة )
 لية الدول. املتعلقة نسؤو 

ا؟ الواقااااع أنااااه حبكاااام مااااا ماااا ، ف“التوجيااااه والساااايفرة”أمااااا  -2
ف املقاااتض االتفااااق الاااذي ياااربم باااني املؤسساااة املالياااة الدولياااة والفااار 

املساااتفيد، ال ياااتم أباااداً التخلاااي عااان التوجياااه والسااايفرة ألغاااراض  أو
تنفيذ أنشفة املشروع أو الربانمج، ألن املسؤولية عن التنفياذ تكاون 

اليااااة سااااة املاملقااااتض أو املساااتفيد وال يتعاااادى دور املؤس علاااى عاااااتق
اااا  الدوليااااة يف أقصااااى احلاااااالت جماااارد اإلشااااراف. واإلشااااراف لاااايس با

. ومثلمااا يوضااا حبااق التعليااق علااى احلكاام “توجيااه” وال “ساايفرة”
املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول،  مشاااريع املناااار هلااذا احلكاام ضاامن

ة علاى ارتكااب سالوك غاري يقصد هبا حاالت اهليمنا ”السيفرة فإن 
. وماااان شااااأن إدراج توضااااايا (1)ليااااه“اإلشااااراف عمشااااروع ال جماااارد 

أن يكون ابل   14دة  صريا هبذا الشأن يف التعليق على مشروع املا
األميااة يف إحااراز فهاام صااحيا للاانص ويف تبديااد أي شاااغل حمتماال 

 بشأن مع، هذا احلكم وتبعاته.
__________ 

( 7الفقااارة )، 88ن )اجلااازء الثااان(، ه ، اجمللاااد الثااا2001 حوليااة (1)
 .17املادة  ق علىالتعليمن 

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى   -15املادة  
 تحدةاألمم امل

مشااااروع  تعليقهااااا علااااى( ماااان 2تشااااري اللجنااااة يف الفقاااارة ) -1
 إىل أنه  15املادة 

،  يف العالقاااااات باااااني منظماااااة دولياااااة والااااادول أو املنظماااااات الدولياااااة األعضااااااء فيهاااااا 
دع صدور قرار ملزم عن املنظمة الدولية   ال   . * الظروف االستثنائية إكراهاً إال يف    

 املتعلقااااة نسااااؤولية الاااادولاملااااواد تستنساااا  التعليااااق علااااى مشاااااريع و 
 ووصف اإلكراه الوارد فيه على النحو التايل:

 يتصااف باانفس الفااابع األساسااي الااذي تتصااف بااه القااوة القاااهرة[ ...]اإلكااراه 
 ء يقل عنه، هوشرط الالزم لتحقق اإلكراه، والذي ال يكفي أي شيوال[ ...]
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متثااااال أن ي فااارض علااااى الدولااااة سااالوك ال يااااتك هلااااا ماااان خياااار فعلااااي سااااوى اال
 .(1)لرغبات الدولة اليت متارس اإلكراه

اه الوحيااادة املتاحاااة ملنظماااة وتااارى اللجناااة أن وسااايلة اإلكااار  -2
ابملعاااا، املقصااااود يف  “اإلكااااراه”دوليااااة هااااي القاااارارات امللزمااااة، وأن 

تااتك  ن نثابااة القاوة القااهرة الايت ال اب أن يكاو  15مشاروع املاادة 
هة ساوى االمتثاال. وتارى اللجناة آخر للدولة أو املنظمة املكر  خياراً 
، “سااااتثنائيةيف الظااااروف اال”ميكاااان أن يقااااع إال  ال “اإلكااااراه”أن 

 .كان نظرايً   لوهلذه الظروف، و  ولكن اللجنة ال تقدم مثاالً 
لقاعاااادة ولاااايس لألمانااااة العامااااة علاااام  ي ممارسااااة تاااادعم ا -3

ا تشاااااك يف احتماااااال وقوعاااااه نفهاااااوم هاااااي ، و “اإلكاااااراه” املتعلقاااااة بااااا
، يكااد ينعادم احتماال األمام املتحادة. ففاي واقاع 15ادة مشروع املا 

يسااتويف الشااروط الااواردة يف مشااروع  ملزماااً  قااراراً اختاااذ جملااس األماان 
دويل ر على إلزام دولة ابرتكاب فعل  ال يقتص  اً أي قرار   - 15املادة  

 ثااااري القااااوة  “اإلكااااراه”باااال يكااااون لااااه ماااان خااااالل غااااري مشااااروع، 
األمانااة العامااة أنااه ماان املاارجا أن علااى ذلااك، تاارى  القاااهرة. وبناااءً 

،  ثاااري 14روع املاااادة يكاااون ملشاااروع املاااادة هاااذا، شاااأنه شاااأن مشااا 
 ضئيل، إن وجد، على ممارسة املنظمة.

__________ 
( 2لفقااارة )ا، 89، اجمللاااد الثااان )اجلااازء الثااان(، ه 2001 ةحولياا  (1)
 .18املادة  التعليق علىمن 

يات املوجهة إىل الدول  القرارات واألذون والتوص -16املادة  
 واملنظمات الدولية األعضاء  

 املتحدةاألمم  

احلالااة الاايت حتاااول فيهااا املنظمااة  16يتناااول مشااروع املااادة  -1
هلاااا أن  أعضاااائها لكاااي حتقااق نتيجاااة مااا كاااانالدوليااة أن تاااؤثر علااى 

لفرق املشروعة، وبذلك تلتف علاى التزاماات دولياة واقعاة حتققها اب
 ال ي شتط إثبات النية. ىل اللجنة فإنه استناداً إعليها. و 

ادة بني القرارات امللزماة والقارارات اآلذناة. ومييز مشروع امل -2
قال اختااذه؛ بينماا القارار فالقرار امللزم يرتب مسؤولية على املنظمة و 

ؤولية مىت صار ارتكاب الفعل حقيقة فعلية، اآلذن تتتب عليه املس
ذلاااك اإلذن أو تلااااك التوصااااية. إىل  وكاااان ارتكاااااب الفعااال مسااااتنداً 

بينماا قاد تكاون املنظماة الدولياة وتضيف اللجنة يف هذا الصدد أناه 
ن مسؤولة عن األفعال اليت ترتكبها الدول وهي تتصرف نوجاب إذ

ي خارق آخار ”عان أصادر بذلك، فإن املنظمة لن تكون مسؤولة 
 قااد ترتكبااه الدولاااة أو املنظمااة الدوليااة العضاااو الاايت صاادر هلاااا اإلذن

. وختلاااااااااص اللجناااااااااة يف النهاياااااااااة إىل أن مشاااااااااروع (1)التوصاااااااااية“ أو
__________ 
 .( من التعليق12الفقرة ) (1)

، 15و 14ماااع مشاااروعي املاااادتني  رناااا يكاااون متاااداخالً  16 ادةاملااا 
تصرف اليت ال يكون فيها ت االاحلولكنه مع ذلك ضروري لتغفية 

 .تصرفاً غري قانون إليها القرار الدولة العضو املوجه
، 16ن نفاااق املااادة واألمثلااة الااواردة أدانه ال تناادرج ضاام -3

الاااذي و  بداياااةً  شاااروعيةاملبعااادم  “املشاااوب”أي حالاااة القااارار امللااازم 
رج ي تخذ لاللتفاف على التزام واقع على املنظمة الدولية. إال أهنا ت د

ألماام املتحاادة ماان علااى ساابيل بيااان مااا درجاال عليااه ا يف هااذا املقااام
 مفالبات تتعلق بقرارات ملزمة. إليهاممارسة عندما ترد 

مفالباات ابلتعاويا عان  األمم املتحدة أحيااانً  لقد تلقل -4
ر انمجااة عاان تنفيااذ نظااام جاازاءات جملااس األماان. ويف احلاااالت أضاارا
عن اخلسارة املالية أو الضارر،  فيها مفالبات ابلتعويا لدماليت ق  

املتكباادة بفاارق أخاارى لاادى تنفيااذ تاادابري اإلنفاااذ أو عاان التكاااليف 
حتمياال  علااى رفااا األمانااة العامااة باالدأالاايت يقررهااا جملااس األماان، 

ابملوقاااااف الاااااذي يااااارى أن  ئااااال تتمساااااكوماااااا فتاملنظماااااة املساااااؤولية 
مساااااؤولة عااااان حتمااااال التكااااااليف النامجاااااة عماااااا تتخاااااذه مااااان  الااااادول
ماان  السااابعنوجااب الفصاال  املقااررةات لتنفيااذ تاادابري اإلنفاااذ إجااراء

 .ميثاق األمم املتحدة
الشاؤون القانونيااة ويف احلاالتني اللتاني ع رضاتا علااى مكتاب  -5

العشاارين، مل تكااان شاارعية قااارار ات ماان القااارن ييف منتصااف التساااعين
األمااان موضاااع منازعاااة. ففاااي احلالاااة األوىل، قااادمل إحااادى  جملاااس

للحصاااااول علاااااى تعاااااويا عااااان التكااااااليف  لبااااااً شاااااركات الفاااااريان ط
نامجااة عاان تغيااري مسااار طائرا ااا املخصصااة لنقاال الركاااب اإلضااافية ال

فالاااب الفااارف امل اساااتظهرألراضاااي الليبياااة. و للتحلياااق فاااوق ا تفااادايً 
على الدول  “حظراً ”( فرض 1992) 748جملس األمن   قرار   ن

وكااان رد  األعضاااء وحظاار قيامهااا باارحالت يف اجملااال اجلااوي الليااي.
ظار مان هاذا القبيال يف القارار، يفارض ح مل ،أوالً  ،األمانة العامة أناه

  ،اثنيا ،وأنه
يف إطاار الفصال  أن جملس األمن إذا اختاذ إجاراءً من الواضا يف القانون الدويل 

سااابع ماان امليثاااق، فإنااه ال  ااق لألفااراد أو املؤسسااات مماان يتكباادون خسااارة ال
 . (2)فعوا مفالب ضد األمم املتحدةمالية بسبب ذلك اإلجراء أن ير 

الاة الثانياة نفالبااة لساداد تكااليف تنفياذ حظاار وتتعلاق احل -6
( علاى الصاومال 1992) 733من لألسلحة ف رض بقرار جملس األ

مولااااة وإعااااادة حتميلهااااا بعااااد االنتهاااااء ماااان )أي تكاااااليف تفرياااا  احل
على طلب من إحادى الادول(. وردت األماناة العاماة  التفتيش بناءً 

 نا يلي: 

__________ 
(2) United Nations, Juridical Yearbook 1993, 

ST/LEG/SER.C/31 (United Nations publication, Sales No. E.97.V.13), 

pp. 352-353. 
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لاس األمان تقاع علاى الادول األعضااء إن مسؤولية تنفيذ احلظر الذي يفرضاه جم
ف أي إجاااراء معاااني يااارون ضااارورته الااايت تضااافلع ابلتاااايل نساااؤولية حتمااال تكاااالي

 . (3)رلضمان التقيد ابحلظ

الااااااايت بتااااااال فيهاااااااا حمكماااااااة العااااااادل  القاضاااااااية قضااااااايويف  -7
ضااائية الاايت تقااوم هباااا األوروبيااة، ذهباال احملكمااة إىل أن املراجعااة الق

األمااان مااان منظاااور القاااانون الااادويل،  تتنااااول شااارعية قااارار جملاااس ال
النظاام القاانون لالحتااد  تتناول شرعية قواعد تنفياذ القارار ضامن بل

واساااتندت احملكماااة يف اساااتنتاجها إىل افاااتاض أن الااادول األورويب. 
لتنفياااذ قااارارات جملاااس  هتظااال حااارة يف اختياااار النماااوذج الاااذي ترياااد

رارات جملااس ألماان ضاامن نظامهااا القااانون الااداخلي، وأن إعمااال قاا ا
ق يف هاااذا الصااادد يف لنجاااراء املفب ااا ” األمااان  اااب أن يكاااون وفقااااً 

 .(4)“ضاء األمم املتحدةنظام القانون الداخلي لكل عضو من أعال
وال يوجاد يف مشااريع املاواد املتعلقاة نساؤولية الادول مثياال  -8

عااان  املساااؤولية إىل املنظماااات الدولياااة إساااناديف  16ملشاااروع املاااادة 
ارات ملزمااة وأخاارى غااري ملزمااة علااى حنااو خياال ابلتزاما ااا ذهااا قاار ااخت

، مشااااااروع املااااااادة تالزمااااااة الاااااايت ياااااانص عليهاااااااوالشااااااروط املالدوليااااااة. 
القارار الاذي تنشاأ عناه مساؤولية املنظماة أن يكاون شارط  وخصوصاً 
فياااااه خااااارق  )أي أن يكاااااون عليهااااااعلاااااى التااااازام دويل واقاااااع  التفافااااااً 

لاايس اللتاازام ماان االلتزامااات اللتزامااات دوليااة واقعااة علااى املنظمااة، و 
املااادة يف الواقااع تفبيااق  جتعاالالواقعااة علااى الاادول األعضاااء فيهااا(، 

دوليااااة قلياااال االحتمااااال إىل حااااد بعيااااد. ويف الفعلااااي للمنظمااااات ال
الوقاااال نفسااااه، تالحااااو األمانااااة العامااااة، علااااى األقاااال فيمااااا يتعلااااق 

ماااااي إىل توسااااايع نفااااااق املساااااؤولية ليشااااامل املنظماااااات ابالقاااااتاه الرا
الايت قاد توجههاا  ابلتوصاياتدولية يف بعا احلاالت ذات الصلة ال

ملفهااوم  يعاً مااات الدوليااة األخاارى، أن يف األماار توساا للاادول أو املنظ
يتعلاااق  املسااؤولية ليتجاااوز بكثاااري نفاااق ماااا ساالف ماان ممارساااة فيمااا

ن تقوم اللجنة رعادة النظر ملنظمات الدولية، وتقته أابابلدول أو 
 النقفة. يف هذه

وتاااااااود األماناااااااة العاماااااااة أن تشاااااااري إىل أن جملاااااااس األمااااااان  -9
ة الايت يبيا خرق التتيبات التعاقديا  ما رياً يفرض أنظمة جزائية كث ملا

سبق إبرامها بني الادول املعنياة. وهكاذا، علاى سابيل املثاال، تفارض 
علاى بيااع  حظاراً  (1991) 687مان قارار جملااس األمان  24الفقارة 

، للعاااااراقتكنولوجياااااا وتوريااااادها األسااااالحة واألعتااااادة ذات الصااااالة وال
ل أو ذات صاالة ، تقنيااة كاناا إليااهوعلااى تقاادمي املساااعدات األخاارى 

__________ 
)منشورات األمم املتحادة،  1995، املتحدة لألمماحلولية القانونية  (3)

  .893(، ه A.01.V.1رقم املبيع 
(4) Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah 

Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the 

European Union and Commission of the European Communities, 

European Court Reports 2008, p. I-6351, para. 6 of the summary. 

يفلاب ]جملاس األمان[ إىل ”من القارار،  25ابلتدريب. ويف الفقرة 
، 24ابلفقاارة  اتماااً  مجيااع الاادول واملنظمااات الدوليااة أن تلتاازم التزاماااً 

أيااة  لنظاار عاان وجااود أيااة عقااود أو اتفاقااات أو تااراخيص أوبغااا ا
 .*“ترتيبات أخرى

ن الفقارة  ما   “ ولاو ضامناً ” وتقته األمانة العامة حذف عباارة   -10
. وهذا ليس مرده فقاط إىل كاون األجهازة اإلدارياة يف  التعليق ( من  12) 

دع  ،  “ ضامنية ” األمم املتحدة ال تعمل علاى أسااس أذون أو توصايات  
،  ، ولكااااان أيضااااااً ”ضااااامنًا“ نوجاااااب قااااارارات ملزماااااة    أن تعمااااال   عناااااك 
  “ نياااة ” إثباااات    كاااان هاااذا هاااو السااابب الرئيساااي، بسااابب صاااعوبة  ا ورنااا 

 . الصدد ة واضحة ودقيقة يف هذا  لغ اإلذن يف ال غياب  

وإذا كاااااان ال باااااد مااااان قاعااااادة تساااااند املساااااؤولية للمنظماااااة  -11
اد بساابب قرارا ااا امللزمااة واآلذنااة، فااإن األمانااة العامااة تفضاال أن ي عاا 

تقلة عما يقابلها بصورة مس 16و  15و  14النظر يف مشاريع املواد  
 وحياادة دةيف املااواد املتعلقااة نسااؤولية الاادول بغيااة وضااع مشااروع مااا

لقااارارات الااايت ت تخاااذ مياااع أناااواع اوشااااملة تتنااااول اآلاثر القانونياااة جل
لاللتزاماات الدولياة الواقعاة علاى عااتق املنظماة، وآاثرهاا مان  انتهاكاً 

أن  ؤولية املنظماااة. وينبغاااي ألي قاعااادة مااان هاااذا القبيااالحيااا  مسااا 
حتاااتم ممارساااة املنظماااات الدولياااة يف هاااذا اجملاااال. وينبغاااي هلاااا، علاااى 

، أال ختاال 66ملااا هااو مبااني يف مشااروع املااادة  خلصااوه، وفقاااً ا وجااه
 نيثاق األمم املتحدة.

 املفوضية األوروبية

مفااده  عليقااً ت (1)أبدى االحتااد األورويب يف مسااماته الساابقة 
اااال منظماااة  دولياااة للمساااؤولية علااااى أناااه مااان الشااافط القاااول بتحم 

 توجههااااا إىل دولااااة أو منظمااااة دوليااااة. “توصاااايات”أساااااس جماااارد 
ياااااازل التعليااااااق خاليااااااًا ماااااان أي حجااااااة تاااااادعم هااااااذه القاعاااااادة.   ومل

يبدو أن مشاروع املاادة برمتاه والتعلياق علياه قاد اسات لهما مان  كما
. (2)بوسافوروسإلنساان يف قضاية حكم احملكمة األوروبية حلقوق ا

ذكار  هاذا الصادد إىل أن االحتااد األورويب، كمااوجتدر اإلشارة يف 
على مسألة انضمامه إىل االتفاقية   آنفًا، هو اآلن بصدد التفاوض

 اإلنسان. األوروبية حلقوق

__________ 
  A/CN.4/568، اجمللااااااد الثاااااااان )اجلاااااازء األول(، الوثيقاااااااة  2006  حوليااااااة  (1)
  . Add.1و 
(2) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

(Bosphorus Airways) v. Ireland (Grand Chamber), judgment of 30 June 

2005, No. 45036/98, Reports of Judgments and Decisions 2005-VI.  
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 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ضااو لاادى تنفيااذه إن الفعاال غااري املشااروع الااذي يرتكبااه بلااد ع 
ت وتوصايات ال ميكان إساناد يصادر عان منظماة دولياة مان قارارا ما

رة ماااان تلااااك ساااايف إىل املنظمااااة يف غياااااب توجيااااه أواملسااااؤولية عنااااه 
املنظمااة فيمااا يتعلااق ابلفعاال ذاتااه. وماان مث، ينبغااي أن يتحماال البلااد 
العضاااو املساااؤولية وحاااده عااان الفريقاااة الااايت ينفاااذ هباااا، أو ال ينفاااذ، 

يف املنظمااااة ال تفلااااب إليااااه،  لتوصااااية. وماااان املفهااااوم أنالقاااارار أو ا
 ماااان التزاماتااااه الدوليااااة. وبعبااااارة قرارا ااااا أو توصاااايا ا، أن خياااارق أاي ً 

فاإن حتدياد منظماة ، (1)خرى، ووفقاً ملا ذكره صندوق النقد الادويلأ
ماان التزاماتااه  دوليااة هلاادف معااني يقاارر العضااو حتقيقااه ابنتهاااك التاازام

يتتااااب عنااااه خاااارق املنظمااااة هلااااذه االلتزامااااات  ميكاااان أنالدوليااااة ال 
 إليها.املسؤولية ناد إس وال

__________ 
، A/CN.4/556 ألول(، الوثيقااة، اجمللاد الثاان )اجلازء ا2005 حولياة (1)

 .60ه 

 منظمة العمل الدولية

أيضاااً  16عااالوة علااى القاارارات واألذون، يشااري مشااروع املااادة  
أعماااال  -حبكااام طبيعتهاااا  -إىل التوصااايات. لكااان التوصااايات هاااي 

ك فعاال غااري مشااروع دولياااً انجاام عاان غااري ملزمااة، ولكااي يكااون هنااا
قارار مان الدولاة أو أي  -ال بد أن يكون هناك فعل وسيط  توصية

املنظمااااة الدوليااااة األخاااارى  ن تقااااوم بااااذلك الفعاااال. وماااان مث، فااااإن 
 السلسلة السببية عقدها منفرط هبذا الشأن.
 الفصل اخلامس

 لعدم املشروعية  الظروف النافية
 املوافقة  -19املادة  

 تحدةاألمم امل

أن  19مشااااروع املااااادة  تعليقهااااا علااااىتالحااااو اللجنااااة يف  -1
ن املوافقااة تنفااي عاادم مشااروعية التصاارف مباادأ وجيااه املباادأ القائاال  

يف حالااة املنظمااة الدوليااة عناادما تكااون هااذه املوافقااة صااادرة  عموماااً 
. وتضارب (1)“رف املنظماةالدولاة الايت  ادع يف إقليمهاا تصا ”من 

املتحاادة تقصااي احلقااائق تنشاائها األماام لة بلجناا  اللجنااة لااذلك مثاااالً 
و الرصاااد تنشااائها األمااام املتحااادة لتحق اااق أل، أو بعثاااة لتجااري حتقيقااااً 

 . (2)وتوفدها إىل إقليم دولة من الدول

__________ 
 (.2الفقرة ) (1)
 (.3الفقرة ) (2)

وتاارى األمانااة العامااة أن موافقااة الدولااة املضاايفة يف هااذين  -2
لعدم مشروعية التصارف، بال  انفياً  لضرورة ارفاً املثالني ال تشكل اب

 حضااور الواقااع شاارط ألي هلااذا التصاارف، مثلمااا هااي يف شاارطي هاا 
ليم أي دولة من الدول )مثال عقاد ماؤمتر لألمام لألمم املتحدة يف إق

إقاماااة مكتاااب لألمااام املتحااادة، أو نشااار عملياااة حلفاااو  املتحااادة، أو
من ميثاق  السابع الفصل مندرجة يف إطارالسالم )ابستثناء عملية 

آلياة ة سياسية، أو جلناة تقاص، أو أي (، أو إيفاد بعثاألمم املتحدة
ائية(. فموافقااة الدولااة أخاارى للمساااءلة، قضااائية كاناال أو غااري قضاا 

علاااى حضاااور األمااام املتحااادة أو علاااى اضااافالع املنظماااة  نشااافتها 
التشااغيلية يف إقلاايم الدولااة هااي إذن األساااس القااانون لنشاار عناصاار 

 .كناً املتحدة، وبدون تلك املوافقة ال يكون التصرف مم األمم
م التقليدية، ماىت س احبل املوافقاة  ويف عمليات حفو السال  -3

األمااام    ة الوالياااة، أعقبهاااا عاااادة وعلاااى الفاااور ساااحب عملياااة قبااال هنايااا 
املتحااادة. وأبااارز مثاااال علاااى ذلاااك حالاااة قاااوة الفاااوار  التابعاااة لألمااام  

حالااة  إرياااتاي    األحاادع عهااداً   . وماان األمثلااة 1967املتحاادة يف عااام  
ن إقليمهاا.  ساحب بعثاة األمام املتحادة ما   2008اليت طلبل يف عاام  

( الااااذي اختااااذه  2008)   1827قااااد أعاااارب جملااااس األماااان يف قااااراره  و 
ألن مااااا تضااااعه إريااااتاي ماااان  ”   عاااان أساااافه   2008  يوليااااه   متااااوز/   30 يف 

  عقبااات أمااام عماال بعثااة األماام املتحاادة يف إثيوبيااا وإريااتاي قااد بلاا  حااداً 
مااان    نقاال مقرهاااا مؤقتااااً يقااو  ض أسااااس والياااة البعثااة، وأجااارب البعثاااة علاااى  

 . “ 2008متوز/يوليه    31من    إهناء والية البعثة اعتباراً ”   وقرر “،  إريتاي 
وتشاااري األماناااة العاماااة إىل أناااه ال وجاااود يف ممارساااة األمااام  -4

تصاارف غااري قااانون  تيااه املنظمااة نوافقااة  أو فعاالاملتحاادة حلاااالت 
ة العامة أو تصححه موافقة هذا الكيان. واألمان  “املضرور”الكيان  

حاااذف األمثلاااة الااايت أورد اااا اللجناااة، لألساااباب  تقاااته كانااال  وإن
علاااااى االحتفااااااع بقاعااااادة شااااااملة  فإهناااااا ال تعاااااتضناااااة أعااااااله، املبي

الصااياغة تنفبااق علااى أي نااوع ماان أنااواع موافقااة الدولااة علااى عماال 
 انفيااً  عتبار تلك املوافقاة عنصاراً غري مشروع  تيه املنظمة الدولية، اب

 الفعل، مع ذلك، أن على أن يكون مفهوماً وهذا عية. لعدم املشرو 
 مشااروع أو يشااكل ابلفعاال خرقاااً  غااري يف حااد ذاتااه  ااب أن يكااون

اللتزام دويل كي تنتفي مسؤولية املنظمة الدولية بسبب موافقة دولاة 
 منظمة دولية أخرى. أو
لجنااة أوردت أمثلااة مشاااهبة يف ال نوتاادرك األمانااة العامااة أ -5

 اإهنملواد املتعلقة نسؤولية الدول. ومع ذلك فاريع اتعليقها على مش
ئم يف هااااذا الصاااادد بااااني الاااادول واملنظمااااات تؤكااااد علااااى الفاااارق القااااا

دول  أقاااااليمغاااري مشاااروعة يف  أفعااااالً الدولياااة. فاااأن ترتكاااب الاااادول 
ومارد ذلاك يف  - أخرى دون موافقة الدولة اإلقليمياة أمار وارد جاداً 

حالاة األماام املتحادة، فاإن دخااول  الغالاب جتااور اإلقليمااني. وأماا يف
ن األجهااااازة مااااا  تكليااااافبصااااادور  إقلااااايم أي دولاااااة يكاااااون مشاااااروطاً 

إن مل تعااااط الدولااااة  السياسااااية للمنظمااااة، ويكاااااد يكااااون مسااااتحيالً 
 املضيفة موافقتها.
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 الدفاع عن النفس  -20املادة  
 األمم املتحدة

مشااروع املااادة أن الاادفاع  التعليااق علااى تالحااو اللجنااة يف -1
حظااار اساااتخدام القاااوة، وأن تفبيقاااه  وارد علاااىاساااتثناء  عااان الااانفس

إال يف حالاااة  ن املااارجا أال يكاااون ممكنااااً علاااى املنظماااات الدولياااة مااا 
الاااااايت تقااااااوم ردارة إقلاااااايم مااااااا أو بنشاااااار قااااااوة ”املنظمااااااات الدوليااااااة 

وات ق يف حااادوده لقااا مساااألة املااادى الاااذي  ااا ”، وأن (1)“مسااالحة
وقااااف علااااى القواعااااد األماااام املتحاااادة اللجااااوء إىل اسااااتعمال القااااوة يت

 . (2)“البعثةمهمة األولية املتعلقة بنفاق 
تعليقااااات األماناااة العامااااة علاااى مشااااروع املااااادة  وال تتنااااول -2

خارج سياق النزاعاات املسالحة الايت  “الدفاع عن النفس”حاالت 
مااان  ، بااادالً قتصااار تعليقا ااااتتااادخل فيهاااا قاااوات حفاااو الساااالم. وت

علااااااى  ن الاااااانفس رداً ذلااااااك، علااااااى اسااااااتخدام القااااااوة يف الاااااادفاع عاااااا 
يف اهلجماااات الااايت تتعااارض هلاااا عملياااة مااان عملياااات األمااام املتحااادة 

 حالة نزاع مسلا.
واسااتخدام القااوة يف الاادفاع عاان الاانفس يف حاااالت الناازاع  -3

غااااري مااااألوف يف املمارسااااة الاااايت درجاااال عليهااااا  املساااالا لاااايس أمااااراً 
األحاادع عهااداً علااى ذلااك  وماان األمثلااة .المعمليااات حفااو الساا 

وة األماام املتحاادة للحمايااة يف البوساانة واهلرسااك، وعمليااة حاااالت قاا 
لصومال، وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية األمم املتحدة يف ا

الكونغاااو الدميقراطياااة، وبعثاااة األمااام املتحااادة يف الساااودان، والعملياااة 
ملتحاادة يف دارفااور. ومااع ذلااك، فريقااي واألماام ااملختلفااة لالحتاااد األ
ديااااادة لعملياااااات حفاااااو الساااااالم، ناااااا يف ذلاااااك ففيلاااااة املمارساااااة امل

 أي توجاادالهااا األماام املتحاادة، مل عمليااات اإلدارة االنتقاليااة الاايت تتو 
حالاااة أ ثاااريت فيهاااا مساااؤولية املنظماااة عااان االساااتخدام غاااري املشاااروع 

 (. ( jus ad bellum)   مساوغات احلارب ( للقوة )قاانون  “ العدوان ”  )أو 
يتعلااق  نااواع معينااة ماان  ماااأن املنظمااة قبلاال حتماال املسااؤولية في إال

واء كاان طابعهاا األضرار املتكبدة يف سياق العمليات العسكرية، س
(، وذلك عادة مان (jus in bello) )قانون احلرب أو دفاعياً  هجومياً 
بواساافة بعثااة ينف ااذ ة ثالثاا الطااراف األمفالبااات ترتيااب ملعاجلااة خااالل 

 و السالم املعنية.حف
عاماااة تااارى أن التااادبري املتخاااذ وحاااىت وإن كانااال األماناااة ال -4

 -ق تفبيقااه ماان حياا  طابعااه وحمتااواه ونفااا -للاادفاع عاان الاانفس 
مسألة من مسائل القواعد األولية للقانون الدويل يف األساس، فهي 

لعادم  انفيااً  اً ارفا  تقر  ن الدفاع عان الانفس ميكان أن يشاكل أيضااً 
 ة، ومن مث ينبغي إدراجه يف نص مشاريع املواد.املشروعي

__________ 
  .(2الفقرة ) (1)
 (.3الفقرة ) (2)

 التدابري املضادة  -21ملادة  ا
 األمم املتحدة

ابلصيغة  (1)دابري املضادةليس من السهل نقل مؤسسة الت -1
علااى الاادول لتفبيقهااا علااى املنظمااات الدوليااة. فااإذا   هبااا فبااقالاايت تن

جوهرهاا ا الادول غاري قانونياة يف كانل التدابري املضادة اليت تتخذه
ابري املضادة الايت تتخاذها )ولو لعدم مشروعيتها األصلية(، فإن التد

صال باني الشارعية املنظمات الدولية تقع يف مكان ماا مان احلياز الفا
ماااااع قواعاااااد  “متنافياااااة غاااااري”والالشااااارعية، ألهناااااا  اااااب أن تكاااااون 

املنظمااة. ولااذلك فالتاادابري املضااادة الاايت تتخااذها املنظمااات الدوليااة 
. أيضااااً  حتدياااداً ، ولكااان ال ميكااان حظرهاااا ز اااا حتدياااداً إجاميكااان  ال
يكااون التاادبري املسااألة حااىت تسااكل قواعااد املنظمااة عاان  بااد أن وال
 نفهاوم “التادبري املضااد”للقواعد، ومن مث وصفه با  “غري مناف”

مسااااألة  جاااادللجنااااة. وتظاااال حمااااط الواد الاااايت صاااااغتها مشاااااريع املاااا 
علاااى جاااواز اختااااذ  لساااكوت القواعاااد مااان أثااار، إن كاااان لاااه أثااار، ماااا

 التدبري أو عدم جوازه.
اااااذت يف ويف  -2 ممارساااااة األمااااام املتحااااادة، ماااااع أن قااااارارات اخت 

بوسائل غري الوسائل املنصوه عليها   بعا األحيان لتحقيق نتيجة
مااااان تلاااااك القااااارارات  تحااااادة، فاااااإن أايً صاااااراحة يف ميثااااااق األمااااام امل

جناوب  املضاد. ومن األمثلة علاى ذلاك اساتبعاد ابلتدبرييوصف  مل
يف اجتماعات اجلمعياة  أفريقيا، زمن الفصل العنصري، من املشاركة

تشاار القاانون العامة واملؤمترات اليت كانل تعقدها. فقاد أعارب املس
تعليااق عضااوية  إجااراءات”لألماام املتحاادة، يف فتااوى قانونيااة بشااأن 

مااااان  5املاااااادة  - مفتاااااوه للعضاااااوية العاماااااة جهااااااز يفدولاااااة عضاااااو 
فااااده أن ماااان حاااق أي دولاااة أن تتوقاااع لاااادى ، عااان رأي مامليثااااق“

 تقياادوأن حقوقهااا لاان  لاان تزياادىل العضااوية أن واجبا ااا انضاامامها إ
وأن اإلجاااراء  “،ه عليهاااا صاااراحة يف امليثااااقابلفريقاااة املنصاااو  إال”

خاللاه حرماان أي دولاة مان احلقاوق واملازااي  الوحيد الذي ميكن من
 19و 6و 5املاواد  ملاا تانص علياه اليت تكفلها العضاوية يكاون وفقااً 

 من ميثاق األمم املتحدة؛ وأن
واضاعي امليثاااق لااو قصاادوا احلااد ماان احلقااوق الاايت تكفلهااا العضااوية بفريقااة غااري 

ناوا ذلاك يف مان امليثااق لكاانوا بي 19و 6و 5لفارق املنصاوه عليهاا يف املاواد ا
إىل أن اإلجاااراءات املتبعاااة لتعلياااق متتاااع  اخللاااوهامليثااااق نفساااه. ولاااذلك ميكااان 

لااايت تكفلهاااا العضاااوية، دولاااة عضاااو  ي مااان املااازااي واحلقاااوق واالمتياااازات ا أي

__________ 
ابلنظااااار إىل الفاااااابع العااااااملي لألمااااام املتحااااادة، حيااااا  مجياااااع الااااادول  (1)

األماناااة العاماااة تعليقا اااا يف التااادابري أعضااااء فيهاااا يف الوقااال احلاااايل، حصااارت 
 املضادة اليت تتخذها املنظمة جتاه الدول األعضاء فيها.
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ماع النظاام  *ال تتوافاق، 5تراعي اإلجاراءات املنصاوه عليهاا يف املاادة  واليت ال
 . (2)القانون الذي أرساه امليثاق

واملبااادأ القائااال  ن ممارساااة سااالفات أو اساااتخدام وساااائل  -3
ماااام املتحاااادة )لتحقيااااق غااااري منصااااوه عليهااااا صااااراحة يف ميثاااااق األ

املنصاااوه عليهاااا( أمااار منااااف مليثااااق نتيجاااة بوساااائل غاااري الوساااائل 
القانونياة يف السانوات طبقه مكتاب الشاؤون  هو مبدأ األمم املتحدة

فاااا واثئااااق التفااااويا الالحقاااة يف سااااياقات أخااارى فتلفااااة )مثاااال ر 
أو حالااااااة عاااااادم متثياااااال مجهوريااااااة  ،(3)املقدمااااااة ماااااان جنااااااوب أفريقيااااااا

أن  داً على ما تقدم، من احملتمل ج (. وبناءً (4)حتاديةيوغوسالفيا اال
السؤال املتعلق ابألثر القانون الذي ينبغي أن يتتاب علاى ساكوت 

رورة يعين ابلض “عدم التنايف”واعد، والسؤال املتعلق نا إذا كان الق
 .جدل مثار، سيظالن “انتفاء عدم الشرعية”
طريااااااق  ولاااااادى تفبيااااااق مؤسسااااااة التاااااادابري املضااااااادة، عاااااان -4

ياااة والااادول األعضااااء القيااااس، علاااى العالقاااات باااني املنظماااات الدول
اختاااااااذ فيهااااااا، مل يكااااااد يؤخااااااذ يف احلساااااابان أن العمليااااااة املؤديااااااة إىل 

عن العملية  جوهرايً  املنظمات الدولية تدابري مضادة ختتلف اختالفاً 
املؤدياااة إىل اختااااذ الااادول تااادابري مضاااادة. فالتااادابري املضاااادة عنااادما 

عاااادم ، سااااواء يف حتديااااد “انفراديااااة ”أفعاااااالً دول ت عتاااارب تتخااااذها الاااا 
األصااااااالي، أو يف اختياااااااار الااااااارد علياااااااه.  للفعااااااالالشااااااارعية املفتضاااااااة 

ري املضاااادة الااايت تتخاااذها املنظماااات الدولياااة فهاااي نتيجاااة التاااداب وأمااا
يف حالااة  تعااددة األطااراف، وشاااملة للجميااع، وعامليااة تقريباااً عمليااة م

 “الالمركزي”خبالف النظام  “يةعملية مركز ”األمم املتحدة. وهي 
مسااألة  أ غفلاالالتاادابري املضااادة يف إطاااره. وقااد الااذي تتخااذ الاادول 

نظااام املتعاادد األطااراف الختاااذ التاادابري مااا ينبغااي ترتيبااه علااى هااذا ال
ان هنااك مان أثار، يف إضافاء الفاابع القاانون املضادة من أثر، إن ك

 الشرعية على التدبري. إضفاء أو
الااذي يوجااه  “التعاااون وحساان النيااة”مباادأ  أيضاااً  وأغفاال -5

، وهااو املباادأ الااذي (5)ت بااني املنظمااة والاادول األعضاااء فيهاااالعالقااا
إىل مؤسسااة التاادابري املضااادة لاادى   ضااوئه أيضاااً ينبغااي أن ي نظاار يف

 .تفبيقها قياساً على الدول
اليت هي  ة مميزة لعدد كبري من مشااريع  ،وندرة املمارسة -6

ابلتادابري  بقادر أكارب، مشااريع املاواد املتعلقاة ، ورناايضااً املواد، متيز أ
 املضادة، حي  يصعب تصور حىت مثال افتاضي للتدابري املضادة. 

__________ 
(2) United Nations Juridical Yearbook 1968, ST/LEG/SER.C/6 

(United Nations publication, Sales No. E.70.V.2), p. 195. 
(3) A/8160. 
(4) A/47/485, annex. 
 (5 ) Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the 

WHO and Egypt, advisory opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 93, para. 43 . 

رسة اليت درجال عليهاا األمام املتحادة، مل  ادع ويف املما -7
ذ جتاه دولة أو منظمة ابلتدبري املضاد.  أبداً  أن و صف أي تدبري اخت 

أن بعااا احلاااالت ميكاان اعتبارهااا  ابالكتاا ومااع ذلااك، ياارى بعااا 
مثل القرار الذي اختذته اجلمعية العامة برفا واثئق  تدابري مضادة،

على سياسا ا القائمة على  رداً نوب أفريقيا التفويا املقدمة من ج
؛ وطاااارد جنااااوب أفريقيااااا ماااان االحتاااااد الربياااادي (6)الفصاااال العنصااااري
فاقة الذرية لواثئاق ؛ ورفا الوكالة الدولية لل1979العاملي يف عام 

يف أعقاااب الغااارة الاايت ش اانل  1982 التفااويا اإلساارائيلية يف عااام
ماااال دة منظماااة الع؛ وحرماااان ميامنااااار مااان مساااااعمتااااوزعلاااى مفاعااال 

 علااى ممارسااتها للعماال رداً  1999الدوليااة يف جمااال التعاااون يف عااام 
 عااام القسااري؛ وتعليااق عضااوية كااواب يف منظمااة الاادول األمريكيااة يف

ام عليق عضاوية مصار يف منظماة املاؤمتر اإلساالمي يف عا ؛ وت1962
التادابري  يف أعقاب إبرام اتفاق السالم ماع إسارائيل. إال أن 1979
 ه احلاالت مل يوصف أي منها ابلتدبري املضاد.ة يف مجيع هذاملتخذ

ه قااد يتعااذر علااى املنظمااة املضاارورة وتارى األمانااة العامااة أناا  -8
إىل اختااااذ تاااادابري ا لااادى السااااعي منهااا  ةالشاااروط املفلوباااا  أن تساااتويف
يفبعهاا  نظراً لكثرة تلك الشروط ومااوع املادة، مشر  نفهوممضادة 

ة أن تثبااال أن التااادبري نظماااة املضااارور . إذ ي فلاااب مااان املمااان تعقياااد
قواعاااااد املنظماااااة، وأناااااه يتوافاااااق ماااااع الشاااااروط  املتخااااذ ال يتناااااا  ماااااع

ط وماااع شاااارو  56إىل  50املنصاااوه عليهاااا يف مشااااريع املااااواد مااان 
اإلجرائيااة الاايت الشااروط املوضااوعية و ”أخاارى غااري حمااددة و صاافل بااا 

ل للحماا ، وأن لاايس أمامهااا وسااائل أخاارى “يتفلبهااا القااانون الاادويل
 ال سوى التدبري املتخذ.االمتث على
 وتتفق األمانة العامة مع استنتاج اللجنة  ن  -9

عااد املنظمااة اجلاازاءات الاايت قااد  ااق للمنظمااة اعتمادهااا ضااد أعضااائها وفقاااً لقوا
 . (7)كن اعتبارها من التدابري املضادةمي هي يف حد ذا ا تدابري مشروعة وال

املنظماااااات الدولياااااة  وبسااااابب االختالفاااااات اجلوهرياااااة باااااني -10
والدول، وطبيعة العالقة بني املنظمة الدولية والدول األعضاء فيهاا، 
 واخاااتالف العملياااات املفضاااية إىل اختااااذ الااادول واملنظماااات الدولياااة

طعة، توصي األمانة اللتدابري املضادة، وندرة ممارسة ذات صلة أو ق
املواد شاريع م العامة بعدم إدراج الفصل املتعلق ابلتدابري املضادة يف

 املتعلقة نسؤولية املنظمات الدولية.
__________ 
ظمااااة موضااااع عااااد املناماااع ذلااااك، كاناااال شاااارعية التاااادبري نوجااااب قو  (6)

نقااا . فبينمااا دافااع الاابعا عاان شاارعية التاادبري، ذهااب آخاارون إىل أن اإلجااراء 
لاااذي اختذتاااه اجلمعياااة العاماااة مياااس بصاااورة غاااري قانونياااة حبقاااوق جناااوب أفريقياااا ا

الناشااائة مااان عضاااويتها يف األمااام املتحااادة، وأناااه يشاااكل ابلتاااايل انتهاكااااً مليثااااق 
 Dugard, “Sanctions against South Africa: Anاألماام املتحاادة. انظاار 

international law perspective” :ًوانظاار أيضااا .Dopagne, Les contre-

mesures des organisations internationales, pp. 91-95. 
  .21( من التعليق على مشروع املادة 3الفقرة ) (7)
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 حالة الضرورة  -24املادة  
 األمم املتحدة

ن ما ن طرياق القيااس ع است قيلاليت  “حالة الضرورة”إن  -1
 الدول، ابعتبارها ارفاً املواد املتعلقة نسؤولية    مشاريع  من 25املادة  
ياااادة املتاحااااة لعاااادم املشااااروعية،  ااااب أن تكااااون الوساااايلة الوح انفياااااً 

للمنظمة الدولية لدرء خفر جسيم يتهادد مصالحة اجملتماع الادويل. 
ا إال للمنظماااة الااايت تكاااون  “حالاااة الضااارورة” وال  اااوز االحتجااااج بااا

يت املصلحة املهددة خبفر. ومع ذلاك، فاإن األمثلاة الا مهمتها يفاية 
غايتاااه صاااون  فعااالعلاااى وجااود  دلااايالً  لجناااة ال تكااااد تقاايمالساااقتها 

 صاحل اجملتمع الدويل من خفر وشيك. مصلحة من م

أن صااااااادفل األمااااام املتحاااااادة حالاااااة ماااااان    ومل  ااااادع أباااااداً  -2
  . ومفهااوم 24ابملعاا، املقصااود يف مشااروع املااادة    “ الضاارورة ” حاااالت  

حفااو السااالم  الااذي اهاار يف سااياق عمليااات    “ الضاارورة التشااغيلية ” 
مان    “ حالة الضرورة ” هو بفبيعة احلال شديد االختالف عن مفهوم  

  طبيعااة االلتاازام موضااوع اإلخااالل، واملصاالحة موضااوع احلمايااة،  حياا 
ماااى مناااه املصااالحة. ومفهاااوم    الاااذي   “ اجلسااايم ” واخلفااار   الضااارورة  ” حت 
ورة  الضااااار ” مفهاااااوم    ن مااااا لقيااااااس  طرياااااق ا   املساااااتقى عااااان   “، التشاااااغيلية 
يف أوقاااااات النااااازاع املساااااالا، ينفباااااق علااااااى  املعماااااول بااااااه    “ العساااااكرية 
وة األمااام املتحااادة، ابعتبااااره  غاااري العساااكرية الااايت تقاااوم هباااا قااا   األنشااافة 

هبااا الناااجم  ضاارار  املمتلكااات أو اإل   فقاادان للمسااؤولية عاان    انفياااً   ارفاااً 
 ندة للقوة. إناز الوالية املس يف إطار  السري العادي للعملية  عن  

املتعلاق بتمويال  1996م اد تقرير األمني العاام لعااوقد أع -3
ووضع  “الضرورة التشغيلية”عمليات حفو السالم تعريف مفهوم 

حدودها القانونية. ومن أجل حتقياق التاوازن باني الضارورة التشاغيلية 
لقاااوة األمااام املتحااادة واحاااتام امللكياااة اخلاصاااة، اشاااتط األماااني العاااام 

االحتجاااج األ  ارفاااً  ، ابعتبارهااا“ورة التشااغيليةالضاار ” ماام املتحاادة باا
 للمسؤولية، ما يلي:  انفياً 

 ؛ “ ضرورة تشغيلية ” نية  ن هناك   حبسن   أن يكون قائد القوة مقتنعاً  )أ(  

 ااااب أن تكااااون احلاجااااة التشااااغيلية الاااايت تاااادعو إىل اختاااااذ اإلجااااراء  )ب( 
أن يكاااون  . و اااب أيضااااً ولااايس جملااارد انتهااااز الفرصاااة أو االنتفااااع ضااارورية حقااااً 

أو ال يكاون هنااك  قلايالً    عان حال آخار أقال ضارراً الوقل املتااه للقائاد للبحا 
 وقل لذلك؛

خلفااة تنفيذيااة ولاايس نتيجااة لعماال فااردي  اإلجااراء وفقاااً  ااب تنفيااذ  )ج( 
 متعجل؛

ضااروري ابلفعاال  مااع مااا هااو ينبغااي أن يكااون الضاارر الناااتج متناسااباً  )د( 
 . (1)لتحقيق اهلدف التشغيلي

__________ 
 ساتعادةالمتويل قوة األمم املتحادة للحماياة، وعملياة األمام املتحادة  (1)

الساااالم الثقاااة يف كرواتياااا، وقاااوة األمااام املتحااادة لالنتشاااار الوقاااائي، ومقااار قاااوات 
 .14(، الفقرة A/51/389التابعة لألمم املتحدة )

أي حالة نشاأت وإذ مل ت صادف يف ممارسة األمم املتحدة  -4
 فيااااً ان ، ابعتبارهاااا ارفااااً 24املاااادة  نفهاااوم، “حالاااة الضااارورة”فيهاااا 

للمساااؤولية، فإناااه ال ميكااان أن ي ساااتبعد احتماااال اهاااور هاااذه احلالاااة 
ك يف عملياااات اإلدارة املمارساااة املساااتقبلية للمنظماااة، ناااا يف ذلااا  يف

فااااو السااااالم الاااايت تضاااافلع هبااااا. ولااااذلك تؤيااااد املؤقتااااة وعمليااااات ح
يف مشاريع  “حالة الضرورة” العامة إدراج القاعدة املتعلقة بااألمانة  

 حة.املواد املقت 

 الباب الثالث  
 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول
 مبادئ عامة

 وعدم التكرارالكف   -29املادة  

 األمم املتحدة

ابلفقاارة الفرعيااة )ب( ماان مشااروع املااادة، تااذكر  فيمااا يتعلااق   -1
يصاااعب العثاااور علاااى  أناااه ”   29( مااان التعلياااق علاااى املاااادة  4قااارة ) الف 

ضااااماانت بعاااادم التكاااارار مقدمااااة ماااان منظمااااات  أمثلااااة لتأكياااادات و 
ضامان    . وابلفعل، ال يورد التعلياق أي مثاال لوجاود  كياد أو “ دولية 
إذا  ” تاابع ليفياد  ناه  م التكرار مقد م مان منظماة دولياة. غاري أناه ي بعد 
يف خرق التزام معني، كااللتزام ننع ارتكااب   متادي منظمة دولية تبني  

جنساااااية، فاااااإن  بعاااااة هلاااااا العتاااااداءات  موافيهاااااا أو أفاااااراد القاااااوات التا 
 . “ ضماانت عدم التكرار ستكون مناسبة متاماً 

ا إذا كان من املالئم، يف ضوء وتتساءل األمانة العامة عم -2
ملمارساااااة ساااااابقة يف جماااااال تقااااادمي منظماااااات دولياااااة  الغيااااااب التاااااام

كياادات وضااماانت بعاادم التكاارار، أن تسااتنتج اللجنااة أن هناااك لتأ
تاااوفري هاااذه التأكيااادات والضاااماانت. وتقاااته األماناااة حاليااااً التزامااااً ب

ة يف العاماااااة أن تعياااااد اللجناااااة النظااااار يف إدراج هاااااذه الفقااااارة الفرعيااااا 
 .29مشروع املادة 

لعامااااة أيضاااااً أن تعيااااد اللجنااااة النظاااار يف وتقااااته األمانااااة ا -3
املنظمااات  ارتكاااب مااوافيواردة يف التعليااق واملتعلقااة ننااع اجلملاة الاا 
. فهاااااذا القاااااوات التابعاااااة هلاااااا العتاااااداءات جنساااااية أو أفاااااراد الدولياااااة

املوضااوع هااو ابلفعاال موضااوع هااام حظااي ابهتمااام كبااري لاادى األماام 
لعرضاية إىل املوضاوع املتحدة واملنظمات الدولية األخرى، واإلشارة ا

الشااااتاط تقاااادمي  “مناسااااب متاماااااً ” الاااايت يباااادو أهنااااا تااااوحي نعيااااار
اق قااد ال تعكااس  كياادات وضااماانت بعاادم التكاارار يف هااذا السااي

 به املسألة. مدى التشع ب الذي تتسم
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 اجلرب  -30املادة  
من االحتاد الدويل لالتصاالت والصندوق مذكرة مشتكة  

 نظمة األمم املتحدة للتبية والعلمالدويل للتنمية الزراعية وم
 ملنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العامليةوالثقافة وا

ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة   واملنظمة الدولية للهجرة
حة العاملية ومنظمة الفريان املدن الدويل واملنظمة الص

ة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة العاملية للملكية الفكري
شامل منظمة معاهدة احلظر الو ومنظمة العمل الدولية 

 للتجارب النووية

ماااا  يسااااور هاااذه املنظماااات قلاااق إزاء قلاااة اهتماااام اللجناااة في  
يتعلااااااق بواجااااااب    وليااااااة فيمااااااا يباااااادو ابحلالااااااة اخلاصااااااة للمنظمااااااات الد 

  التازام ” التعويا. فاألمر قد يفضي، إذا كان على املنظماات الدولياة  
، إىل  “ نااااجم عااان الفعااال غاااري املشاااروع دوليااااً ابجلااارب الكامااال للضااارر ال 

ساااااااايما إذا أ خااااااااذ يف االعتبااااااااار أن    املفاااااااارط للمفالبااااااااات ال   التعاااااااارض 
ساااااها  رة عاماااااة ال تاااااوفر مواردهاااااا املالياااااة بنف املنظماااااات الدولياااااة بصاااااو 

تعو ل على املسامات اإلجبارية أو الفوعية املقد مة من أعضائها.   بل 
يف احلالاة الايت يسافر فيهاا الفعال  وقد ال يكون هذا األمر واقعياً ألنه،  

لياااااً ملنظمااااة مااااا عاااان أضاااارار جساااايمة، قااااد ال متتلااااك  غااااري املشااااروع دو 
دفاع  ع التعويضات ابلكامال أو قاد ياؤدي  املنظمة األموال الكافية لدف 

 هذه التعويضات إىل تقويا أنشفة املنظمة والوالايت املنوطة هبا. 
 األمم املتحدة

أ االلتازام ابجلارب الكامال علاى تقر  اللجنة، يف تفبيقها ملباد -1
، بعادم كفاياة املاوارد املالياة املتاحاة هلاذه املنظماات املنظمات الدولية

. وتشااري، يف ولية الدوليااة يف كثااري ماان احلاااالتجملاهبااة حاااالت املسااؤ 
هذا الصدد، إىل أن التعويا الاذي تقدماه املنظماات الدولياة علاى 

إحجامهااا وارد ولكاان إىل ساابيل اهلبااة ال ي عاازى ابلضاارورة إىل وفاارة املاا 
 .(1)الدوليةاإلقرار نسؤوليتها  عن
األماناااة العاماااة إىل أن التعاااويا، يف ماااا يبااادو مااان  وتشاااري -2
لوحياد للجارب، وذلاك علاى الشاكل ا سة املنظمة حاىت اآلن، هاوممار 

 للجرب. الرغم من أن الرد والتضية يظالن من األشكال احملتملة
 ، 1998حزيران/يونياااه    26خ  املاااؤر   247/ 52ونوجااب القااارار   -3

بعا احلدود املالية والزمنية للمسؤولية جتاه   اعتمدت اجلمعية العامة
و الساااالم. وتشااامل هاااذه احلااادود الغاااري النامجاااة عااان عملياااات حفااا 

البات الناشئة عن: )أ( اإلصابة الشخصية أو املرض أو الوفااة؛ املف
بادون  اساتعمال املباان اخلاصاة و)ب( اإلضرار ابملمتلكاات؛ و)ج(

قاااد اساااتثنيل بسااابب  موافقاااة مالكيهاااا، ماااا مل تكااان هاااذه املفالباااات
 .“ضرورات التشغيل”
__________ 
 .30( من التعليق على مشروع املادة 4( و)3الفقراتن ) (1)

ع دفاااع التعويضاااات ونقتضاااى القااارار املاااذكور أعااااله خيضااا  -4
 للحدود التالية:

أن تقتصاااار أنااااواع اإلصااااابة أو اخلسااااارة القابلااااة للتعااااويا  )أ( 
ت علاااى اخلسااااائر االقتصااااادية، ماااان قبيااال النفقااااات الفبيااااة أو نفقااااا

عم املاااااايل، أو إعاااااادة التأهيااااال، أو فقااااادان الااااادخل، أو فقااااادان الاااااد
وكاذلك  نفقات النقل املرتبط ابإلصابة أو املرض أو الرعاية الفبياة،

 اريف الدفن؛املصاريف القانونية أو مص
عااااااان اخلساااااااارة غاااااااري  ال تااااااادفع األمااااااام املتحااااااادة تعويضااااااااً  )ب( 

ملعنااوي، وكااذلك املعاااانة أو الكاارب ا االقتصااادية، ماان قبياال األمل أو
 التعويا الزجري أو املعنوي؛

فيماااا عااادا احلااااالت االساااتثنائية، ورهنااااً ابملوافقاااة املفلوباااة  )ج( 
مبل  التعاويا عان  وافقة اجلمعية العامة(، ال يتعدىيف ذلك م )نا

دوالر مان  50 000اإلصابة أو املرض أو الوفاة حداً أقصى قادره 
ري ماع ذلاك، يف إطاار هاذا دوالرات الوالايت املتحدة، على أن  

 الفعلي ابلرجوع إىل معايري التعويا احمللية؛التحديد، تعيني املبل  
املمتلكاااات الشخصاااية أو يشااامل التعاااويا عااان خساااائر  )د( 

 اليف املعقولة لنصاله أو االستبدال؛تلفها التك
 .“ضرورات التشغيل”ال يدفع التعويا يف حالة  )ه( 
الااااواردة أعااااااله علااااى املفالباااااات    وال تنفبااااق احلاااادود املالياااااة  -5

سوء التصرف املتعماد، أو يف جمااالت    ري اجلسيم أو النامجة عن التقص 
م  كباااات والفاااائرات، والااايت وضاااعل األمااا معيناااة مااان قبيااال حاااوادع املر 

املتحااااادة بشاااااأهنا ترتيباااااات يتاااااوىل نوجبهاااااا التاااااأمني التجااااااري تغفياااااة  
 أو الوفاة. مفالبات الفرف الثال  ابلتعويا عن اإلصابة الشخصية  

طااراف الثالثااة، تعمااد  ولضاامان حجيااة هااذه احلاادود إزاء األ  -6
يت تنشااار يف  األمااام املتحااادة إىل إبااارام اتفاقاااات ماااع الااادول األعضااااء الااا 

حلفو السالم، وإىل تضمني هذه االتفاقاات أحكامااً  أقاليمها بعثات 
 بشأن تفبيق هذه احلدود املالية والزمنية للمسؤولية جتاه الغري. 

ة علااى عمليااات حفااو السااالم، ن ااص  علااى احلاادود وعااالو  -7
الاايت اعتمااد ا اجلمعيااة  4ليااة ملسااؤولية األماام املتحاادة يف الالئحااة املا

كااااااانون األول/ديساااااامرب   11املااااااؤرخ  41/210 قراراهااااااا العامااااااة يف
بشأن منفقة مقر األمم املتحدة يف نيوياورك. و ادف هاذه  1986

ويضااات املختلفااة الاايت حاادود معقولااة ملبلاا  التع”الالئحااة إىل وضااع 
فعها فيمااااااااااا يتعلااااااااااق ابألعمااااااااااال ينبغااااااااااي لألماااااااااام املتحاااااااااادة أن تااااااااااد

مث، ال ميكان  . ومان“اإلغفاالت اليت حتادع داخال منفقاة املقار أو
اخلسااائر االقتصاادية أن تتجاااوز احلاادود املنصااوه للتعويضاات عاان 

عليهااا يف القواعااد املنظ  مااة للتعويضااات املقدمااة إىل أعضاااء اللجااان 
ة اإلصاااااب ومااااا شاااااهبها ماااان هيئااااات يف حاااااالت الوفاااااة أو نواعهااااا 

املاارض الاايت تعاازى إىل اخلدمااة يف األماام املتحاادة، وال أن تتجاااوز  أو
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والايت املتحاااادة ابلنساااابة دوالر ماااان دوالرات الاااا  100 000مبلاااا  
 للخسائر غري االقتصادية. 

وتااارى األماناااة العاماااة أن االلتااازام ابجلااارب وكاااذا نفااااق هاااذا  -8
 األمااام املتحااادة، خاضاااعني لقواعاااد ن يكاااوان، يف حالاااةاجلااارب  اااب أ

 .63املنظمة، وابلتحديد لقاعدة التخصيص نفهوم مشروع املادة 
 الدولية  منظمة العمل

ارسااااة، ساااااقل اللجنااااة واملقاااارر اخلاااااه، لتقرياااار وجااااود مم -1
ابألخااص، أمثلااًة ماان اجتهاااد احملاااكم اإلداريااة اسااتخدماها يف دعاام 

للضاارر الناااجم انيااة جاارب املنظمااات الدوليااة املقتحااات املتعلقااة رمك
. وهاااي أمثلاااة ال متااال بصااالة إىل (1)دوليااااً  ةشاااروعمغاااري  الأفعااا عااان 

ر القواعاااد ة املنظماااات الدولياااة ضااامن إطاااامناقشاااة موضاااوع مساااؤولي
قواعااد ”العامااة للقااانون الاادويل. فاحملاااكم اإلداريااة أ نشاائل يف إطااار 

. “أم   ”كاال منظمااة  وأ نيفاال هبااا والايت فتلفااة ماان قباال   “املنظمااة
ة مان إجاراءات، كاأن  مار ماثاًل رعاادة  مار باه احملكماة اإلداريا  وما

األساسااااية لكاااال احملاااااكم  يوجااااد يف األنظمااااة مساااؤول إىل عملااااه، ال
مثاااااال هااااااذه  اريااااااة. ولااااااذلك، تاااااارى منظمااااااة العماااااال الدوليااااااة أناإلد

املمارسات ليسل مهمة يف النقا  الدائر حول مسؤولية املنظمات 
هم أيضااً من إطار القواعد العامة للقانون الدويل. ومن املالدولية ض

ت التفرياااق باااني األفعااااال غاااري املشاااروعة دولياااااً الااايت تقتفهاااا املنظمااااا
تهاكااات للقااانون الاادويل، وبااني األفعااال الدوليااة، أي الاايت تشااكل ان

 غري املشروعة نوجب القوانني الوطنية. 
يت ساااقها املقاارر وماان املشاااكل احملتملااة األخاارى لألمثلااة الاا  -2

. فاألمثلة اليت سايقل عان (2)ألورويباخلاه الوضع  الفريد لالحتاد ا
يف منظمااات أخااارى،   مسااؤولية املنظمااات الااايت هااي نفسااها أعضااااء

األورويب، وختضع بذلك لألجهزة القضائية وشبه القضائية كاالحتاد  
ترقاى ابلضارورة إىل املمارساة  لتلك املنظماات األخارية، هاي أمثلاة ال

األخاااااارى.  “التقليديااااااة”ملنفبقاااااة علااااااى مجياااااع املنظمااااااات الدولياااااة ا
يف تااود  اللجنااة أن تعياد النظاار يف األمثلااة الايت اعتماادت عليهااا  ورناا

وذلك من أجل ضمان قصر انفباق  استخاله بعا استنتاجا ا
 هذه األمثلة على تلك احلاالت احملصورة.

إلاازام  إىل التفكااري يف “اجلاارب الكاماال”وقااد ي فضااي معيااار  -3
احتياط أو  ماني نبلا   املنظمات الدولية  ن يكون لديها صندوق 

مسااؤوليات ماان  كباري يضاامن وفاءهااا ابلتزاما ااا املاليااة يف حااال قيااام
هااذا القبياال، أو التفكااري يف نااوع آخاار ماان اآلليااات الكفيلااة رسااهام 

املنظماات الدول األعضاء يف الوفاء بتلك االلتزامات عند قيامها. و 
__________ 
، 2007 حولياااة، عااان مساااؤولية املنظماااات الدولياااة التقريااار اخلاااامس (1)

 .43الفقرة ، 13ه ، A/CN.4/583ول(، الوثيقة زء األجلاجمللد الثان )ا
، اجمللاد  2005  حولياة ،  ؤولية املنظماات الدولياة الثال  عن مس التقرير  ( 2) 

 . 12و  11  اتن الفقر ،  12ه  ،  A/CN.4/553الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  

ع تسااااتفي ة هااااي ماااان حياااا  املباااادأ منظمااااات غااااري رحبيااااة والالدولياااا 
التعوياااال علااااى نظااااام ضااااريي لتموياااال عمليا ااااا. فهااااي تعتمااااد علااااى 

ص ص هلا. وإذا تعني  عليها أن ختصص أموااًل لتغفية األموال اليت خت  
تكااااليف التزاماااات طارئاااة مثااال تقااادمي التعويضاااات، فإهناااا سااااتكون 

ضااافالع ابلاااوالايت ماااوال املخصصاااة لالباااذلك قاااد قلصااال مااان األ
وهااي تفاارض مثاال هااذا االلتاازام املااوازي املنوطااة هبااا أصاااًل. واللجنااة، 

ل عمليات املنظمات يف على املنظمات الدولية، قد تتسبب يف جع
أن  “اجلااارب الكامااال”املساااتقبل حمااادودة ابلفعااال. ومااان شاااأن شااارط 

عنياااااااة. ياااااااؤدي، يف حالاااااااة التعاااااااويا، إىل زوال املنظماااااااة الدولياااااااة امل
علاى  ا تاود  اللجناة أن تنظار يف تقيياد واجاب التعاويا،ولذلك، رن

 غرار ما د ابلنسبة ملسألة التضية.
 قواعد املنظمة عدم جواز االحتجاج ب  -31املادة  

 األمم املتحدة

تكاارر األمانااة العامااة  كيااد أميااة الفااابع املاازدوج لقواعااد  -1
الداخلي  املنظمة وضرورة التمييز بني قواعد القانون الدويل والقانون

 امليثاااق، يف حالااة األماام للمنظمااة. وتالحااو أيضاااً أن االسااتناد إىل
دة، سااايكون ميثااااق األمااام املتحااا  “قواعااادها”املتحااادة الااايت تشااامل 

 .31من مشروع املادة  1ل نفهوم الفقرة مرب  راً لعدم االمتثا
، 31مان مشاروع املاادة  2وترى األماناة العاماة أن الفقارة  -2

 (4( و)3ن مع تعليق اللجنة، وال سيما الفقرتني )إذا قرئل ابالقتا
العالقااااات بااااني  منااااه، سااااتبدد شااااواغلها بشااااأن ضاااارورة أن  ااااري يف

ة بشاأن أشاكال األعضااء فيهاا تفبياق قواعاد املنظما املنظمة والدول 
يف ذلاااك حااادود مساااؤوليتها جتااااه الغاااري، يف إطاااار قاعااادة  اجلااارب، ناااا

 التخصيص األعم.
 جملس أورواب

إذ سااااايبدو مااااان بعاااااا الاااااتدد،  31روع املاااااادة مشااااا قاااااد يثاااااري  
مياااااال منظمااااااة دوليااااااة املسااااااؤولية عاااااان أحكااااااام واردة يف الصااااااعب حت

 الاادويل. ري مشااروعة نوجااب القااانونمعاهااد ا التأسيسااية تكااون غاا 
 “قواعااااد”ولااااذلك ساااايكون ماااان املفيااااد زايدة توضاااايا معاااا، كلمااااة 

 من مشروع املادة. 1الواردة يف الفقرة 
 املفوضية األوروبية

، 9 وع املاادةمشار املقد ماة بشاأن  اتكما ورد أعاله يف التعليقا  
تاانص، ماان انحيااة، علااى أن  ملاااينتفااي االتساااق ماان مشاااريع املااواد 

ز هلاا أن تساتند إىل قانوهناا الاداخلي املنظمة الدولياة املساؤولة ال  او 
((،  1) 31  ( لتربياار عاادم امتثاهلااا اللتزاما ااا )مشااروع املااادة “ قواعاادها ” ) 

لي انحيااة أخارى علااى أن خارق املنظمااة لقانوهناا الااداخ تانص مانمث 
 ((.1)9 للقانون الدويل )مشروع املادة خرقاً قد يشكل 
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 يةمنظمة العمل الدول

ال ينبغااااي مقارنااااة قواعااااد املنظمااااات ابلقواعااااد الداخليااااة للاااادول،   
، حياا  حتاااكي اللجنااة املباادأ  31علااى حنااو مااا ورد يف مشااروع املااادة  

وز هلاااا أن تساااتند إىل قانوهناااا الاااداخلي لتاااربر  القائااال  ن الدولاااة ال  ااا 
م االمتثااااال اللتزاما ااااا. ويبقااااى ماااان املهاااام توضاااايا مااااا إذا كاناااال  عااااد 
ماان نااوع    ماان القااانون الاادويل أو متثاال نظاماااً   زءاً جاا   “ ة قواعااد املنظماا ” 

، ميكان أن نلحاو  31خاه. ففي احلالاة الايت يصافها مشاروع املاادة  
مان التتياب التسلسالي للقواعاد    لقواعد مان نفاس املرتباة، بادالً نازعاً ت 

رمكااااان املاااارء أن  يف سااااياق مسااااؤولية الاااادول. باااال    اً الااااذي كااااان ماااارب ر 
. فعلااى ساابيل املثااال، إذا امتنعاال  يسااية أساابقية الصااكوك التأس يتصااور  

منظمااة دوليااة نوجااب قاارار صااادر عاان أجهز ااا عاان تقاادمي املساااعدة  
ك سايكون  التقنية لدولة عضو تربفها هبا معاهدة صحيحة، فهال ذلا 

لتاازام  تاارجيا اال رتبااة أم ينبغااي  بااني التاازامني دوليااني ماان نفااس امل تنازعاااً  
واعاااد املنظماااة أن  ل لق املساااتمد مااان الوثيقاااة التأسيساااية للمنظماااة؟ وهااا 

تنفي عدم مشروعية خرق التزام دويل آخر، فتوفر مربرات كافية لعدم  
جرب الضرر؟ أم هال ينبغاي أن تكاون املساؤولية ذات طاابع موضاوعي  

  هااا التزاماااً ل، وهااو مااا يعااين أن املنظمااة سااتكون مسااؤولة عاان خرق حباا 
حاو  طلبل منهاا أجهز اا اإلدارياة أن تتصارف علاى الن  حىت ولو  دولياً 

لااذي تصاارفل بااه؟ وال يباادو أن الفصاال اخلااامس ماان مشاااريع املااواد  ا 
 . ابلقدر الكايف يعا  هذه املسألة  

 ا الباب نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذ -32املادة  
 األمم املتحدة

مان    2( مان تعليقهاا علاى الفقارة  5ة ) تقدم اللجنة يف الفقر  -1
ب يف إطارماااا حقاااوق  تتتااا مثاااالني جملاااالني مهماااني    32مشاااروع املاااادة  

ألشااخاه ماان غااري الاادول أو املنظمااات. ويتعلااق اجملااال األول خباارق  
  املنظماااات الدولياااة لاللتزاماااات الواقعاااة عليهاااا نوجاااب قواعاااد القاااانون 

ي ترتكباااه قاااوات حفاااو  الااادويل املتعلقاااة ابلعمالاااة، والثاااان ابخلااارق الاااذ 
الارغم  علاى  السالم وميس األفراد. وتذهب اللجنة إىل حد القاول  ناه  

من أن مشاريع املواد ال تغفي تبعات هذا اخلرق فيما يتعلق ابألفراد،  
بعاااااا املساااااائل املتعلقاااااة ابملساااااؤولية الدولياااااة املثاااااارة يف هاااااذه  ” فاااااإن  
 . “ حلالية ات مماثل للمسائل اليت تعاجلها مشاريع املواد ا السياق 

( مان التعلياق ألهناا  5وتوصي األمانة العامة حباذف الفقارة )  -2
علااى االعتقاااد خفااًأ  ن القواعااد الااواردة يف مشااروع املااادة  بعاا   قااد ت 

تنفباااااق علاااااى الكيااااااانت واألشاااااخاه مااااان غاااااري الااااادول واملنظماااااات  
ن شروط التوايف حتكمها القواعاد  الدولية. وتالحو األمانة العامة أ 

، ولذا فإن خرقها ال تنجم عناه املساؤولية الدولياة  ( 1) ة الداخلية للمنظم 
ناااااه، ابساااااتثناء حااااااالت قليلاااااة، كانااااال  اً أ للمنظماااااة. وتالحاااااو أيضااااا 

__________ 
 .ملوافي األمم املتحدةاألساسي واإلداري  نيالنظاممن قبيل  ( 1) 

املفالبااات املقدمااة ضااد املنظمااة، يف سااياق ممارسااتها لعمليااات حفااو  
مانة العامة يف  السالم، مفالبات تتعلق ابلقانون اخلاه. وتالحو األ 

مااان املاااادة الثامناااة مااان    29 ب البناااد األخاااري أن املنظماااة ملزماااة، نوجااا 
، بتااااوفري الساااابل البديلااااة  ا وحصاااااان  امتيااااازات األماااام املتحاااادة  اتفاقيااااة  

 . اخلاه  لتسوية املنازعات املتعلقة ابلقانون 

 الفصل الثاين
 جرب الضرر

 التعويض  -35املادة  
 منظمة العمل الدولية

 .30مشروع املادة  الوارد أعاله حتلق انظر التعلي 

 الرتضية  -36املادة  
 األمم املتحدة

ما جاء علاى لساان األماني إىل  (1)التعليقتشري اللجنة يف  -1
يتعلااق بتقرياار عمليااة التحقيااق املسااتقل يف  العااام لألماام املتحاادة فيمااا

أعمال األمم املتحدة خالل اإلابدة اجلماعية اليت حدثل يف رواندا 
، حياا  أعاارب (2)ساااوبتقريااره عاان سااقوط سريربينيت 1994 يف عااام
 على إخفاق األمم املتحدة. “الندم”و “]األسف[”عن 

ا سعي إىل نعل طبيعة ذلك األساف علاى أحاداع ودومن -2
ال تزال مثقلة بتبعات أخالقية وسياسية، تود  األمانة العامة أن تعيد 

جاااود خااارق تشاااري صاااراحة إىل و األمثلاااة ]...[ ال ”أن تلاااك   كياااد
 على حد تعبري اللجنة. ،(3)“ون الدويلاللتزام قائم نوجب القان

__________ 
 .(3( و)2الفقراتن ) (1)
: 53/35تقريااار األماااني العاااام املقااادم عماااالً بقااارار اجلمعياااة العاماااة   (2)

 .503(، الفقرة A/54/549سقوط سريربينيتسا )
 ( من التعليق.1الفقرة ) (3)

 منظمة العمل الدولية

مااان أشاااكال اجلااارب الاااذي    شاااكالً فيماااا يتعلاااق ابلتضاااية، ابعتبارهاااا   
مساااؤولية الااادول    ميكااان أن تقدماااه املنظماااات الدولياااة، يوجاااد فااارق باااني 

ومسااؤولية املنظمااات الدوليااة. وإذا كاناال قاعاادة القااانون الاادويل العااريف  
فيما يتعلق نن ميثل الدولة يف العالقاات الدولياة قاعادة راساخة، فااألمر  

أن أجهازة شاىت قاد    وصااً ابلنسبة للمنظمات الدولية، خص   حاً ليس واض 
رب. وتادل  اجلا   يساتلزم الاذي    تكون هي مصدر الفعل غاري املشاروع دوليااً 
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لجناة علاى وجاود التبااس يف هاذا  ال و   ( 1) األمثلة اليت أوردها املقارر اخلااه 
إذا كااااان الرهلساااااء التنفيااااذيون يشااااكلون اجلاااازء املرئااااي ماااان أي  و اجملااااال.  
متثياال املنظمااة    الحية الصااك التأسيسااي صاا خيااوهلم   مااا   اندراً إنااه  منظمااة، ف 

 آخار الفقارة  يف قياد  يف مثل هذه األمور. ولذلك يبادو مان املهام إضاافة  
لقواعااد املنظمااة    صااد ر وفقاااً ي  ” ، ماان قبياال  36الثانيااة ماان مشااروع املااادة  

 . “ اجلهاز املختص ” ، أو اإلشارة إىل  “ املعنية 
__________ 

،  2007  حوليااااة ،  سااااؤولية املنظمااااات الدوليااااة عاااان م   التقرياااار اخلااااامس  ( 1) 
 . 52-50، الفقرات 14، ه  A/CN.4/583اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  

 الفائدة  -37املادة  
 األمم املتحدة

ي قصاااد هباااا ”تقاااول اللجناااة يف تعليقهاااا إن قواعاااد الفائااادة  -1
يف تنفبق اعتبارات مماثلة ”وإنه  “ضمان تفبيق مبدأ اجلرب الكامل

 . (1)“ا الصدد على املنظمات الدوليةهذ
وكسياسااااة عامااااة، ال تاااادفع األماااام املتحاااادة الفائاااادة عموماااااً.   -2

لنظاااااااام املاااااااايل والقواعاااااااد املالياااااااة لألمااااااام املتحااااااادة ووفاااااااق  ومتشاااااااياً ماااااااع ا 
املخصصات اليت ترصدها اجلمعية العامة لألمام املتحادة، تادفع املنظماة  

تعاقدين التجااريني. وعاادة  ن امل تكاليف السلع واخلدمات اليت تتلقاها م 
عد األمم املتحدة، ابلتايل، يف العقود اليت تربمها ماع الباعاة دفاع  تستب   ما 

. وماان مث، فإهنااا مل تاادفع الفائاادة إال يف حاااالت اندرة ماان قبياال  الفائاادة 
 حتكيم.   احلاالت املستندة إىل أحكام صادرة عن هيئات 

  غاي أن خيضاع ل املاادة هاذا ينب وترى األمانة العامة أن مشاروع   -3
ماان مشاااريع    63قاعاادة التخصاايص نفهااوم املااادة  ول   “ قواعااد املنظمااة ” 

 شاريع املواد األخرى يف هذا الباب. املواد هذه، شأنه يف ذلك شأن م 
__________ 

 . ( 1الفقرة )  ( 1) 

 ضمان األداء الفعال لاللتزام ابجلرب  -39املادة  
وق تصاالت والصند من االحتاد الدويل لالمذكرة مشتكة  

ة األمم املتحدة للتبية والعلم الدويل للتنمية الزراعية ومنظم
 ة التجارة العامليةوالثقافة واملنظمة البحرية الدولية ومنظم

واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة 
الصحة العاملية ومنظمة الفريان املدن الدويل واملنظمة 

نظمة العاملية للملكية الفكرية صاد اجلوية واملالعاملية لألر 
منظمة معاهدة احلظر الشامل و منظمة العمل الدولية و 

 للتجارب النووية

خفاااااوة يف االجتااااااه الصاااااحيا، ولكناااااه  39وع املاااااادة إن مشااااار  
نااا فيااه الكفايااة. فمااا داماال مشاااريع املااواد تشااكل  ياذهب بعيااداً  ال

الاادويل،  تاادر ي للقااانونلتفااوير الماان أعمااال ا إىل حااد بعيااد عمااالً 
الااادول األعضااااء  التااازامللااانص علاااى  فقاااد تكاااون هاااذه فرصاااة فريااادة

 نظمات نسؤوليتها.الوسائل املالية الكافية لوفاء امل بتوفري
 املفوضية األوروبية

تسااااتند يف  39يباااادو أن القاعاااادة املقتحااااة يف مشااااروع املااااادة  
. (1)يرجملااااس القصااااداملقااااام األول إىل سااااابقة واحاااادة، هااااي قضااااية 

قاعاااادة إدراج حاجااااة إىل ال أنااااه ة لالحتاااااد األورويب، يباااادو وابلنسااااب
مار، فإناه  ادر أايً كاان األ. و يف مشااريع املاواد عامة من هذا القبيال

إلشااااااااارة أن االحتاااااااااد األورويب لديااااااااه بنااااااااد يف امليزانيااااااااة فصااااااااص اب
 لظروف غري املتوقعة.التصدي لالحتياطي طوار  من أجل 

__________ 
 (1 ) United Kingdom, Appeals Court of England, Maclaine 

Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. H. Rayner 

(Mincig Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, 

judgment of 27 April 1988, ILR, vol. 80, p. 109. 

 منظمة العمل الدولية

  30  ة مشااااروع املاااااد   التعليااااق علااااى ( ماااان  3ة ) ورد بوضااااوه يف الفقاااار  
املتعلقااااة  اااارب الضاااارر أن املنظمااااات الدوليااااة قااااد ال متتلااااك كاااال الوسااااائل  

ساايما بساابب عاادم كفايااة املااوارد املاليااة.    لتقاادمي اجلاارب الااالزم، وال الزمااة  ال 
عنصاار  ال يؤخااذ بااه اعتباااراً للتفسااري الااذي مفاااده أن    التعليااق أن هااذا  غااري  

ر القانونياة الايت  أن يعفاي املنظماة املساؤولة مان اآلاث عدم الكفاياة ال ميكان  
قباول    املمكان تنتج عان مساؤوليتها نوجاب القاانون الادويل. فاإذا كاان مان  

  هاذا املباادأ العااام، فااإن تفبيقاه العملااي ماان حياا  دفاع التعااويا يباادو أمااراً 
تحيااب ابعتباااره  ابل   39مشااروع املااادة   ظااى  . ويف هااذا السااياق،  إشااكالياً 
أن اشاااتاط  غاااري  .  التعزياااز   مااان ، ولكناااه رناااا  تااااج إىل مزياااد  اً مبتكااار   هنجااااً 

 . ائداً ز   شواً لقواعد املنظمة يبدو ح   تصرف الدول األعضاء وفقاً 
 الباب الرابع

 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 الفصل األول

 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية
ة  احتجاج الدولة أو املنظمة الدولي -42املادة  

 ابملسؤولية   املضرورة
 األوروبيةاملفوضية  

أمام عدة هيئات دولية لتسوية التقاضي  لالحتاد األورويب صفة   
ت، مما يسما للدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب برفاع نازعاامل
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هيئاااات تساااوية املنازعاااات التابعاااة ن قبيااال دعااااوى ضاااد االحتااااد )مااا 
ولية لقانون البحار(. وابإلضافة ملنظمة التجارة العاملية، واحملكمة الد

ىل ذلااك،  ااوز للاادول غااري األعضاااء يف االحتاااد األورويب، نوجااب إ
يف االتفاقااااات الدوليااااة املربمااااة مااااع االحتاااااد مدرجااااة أحكااااام صاااار ة 

األورويب، أن تلجاااااااأ إىل حمااااااااكم االحتااااااااد األورويب فتعااااااارض عليهاااااااا 
عاالوة و  من حااالت انتهااك االحتااد األورويب ألي اتفااق.يدعى  ما

أعاااله، عناادما ينضاام االحتاااد األورويب كمااا ذ كاار علااى ذلااك، فإنااه،  
كون بوسااع الاادول غااري ان، ساايإىل االتفاقياة األوروبيااة حلقااوق اإلنساا 

ضد االحتااد األورويب عرائا األعضاء يف االحتاد األورويب أن تقدم 
 .“فيما بني الدول”على أساس أحكام االتفاقية السارية 
 عاون يف أوروابمنظمة األمن والت

يف عبااااااااارة  “و”عاااااااان حاااااااارف العفااااااااف ينبغااااااااي االستعاضااااااااة  
واردة يف الفقارة الا  “األخارىالدولياة مجيع الدول واملنظمات  وضع”

 .“أو”‘ حبرف العفف 2الفرعية )ب(’
 مقبولية املطالبات  -44املادة  

 األمم املتحدة
اعتفاال اللجنااة يف تعليقهااا علااى مشااروع هااذه املااادة  ن  -1

الدوليااة ال توجااد  اف الفعالااة املتاحااة داخاال املنظماااتساابل االنتصاا 
سااابل ”إال لااادى عااادد حمااادود مااان هاااذه املنظماااات، والحظااال أن 

تشااااااامل سااااااابل  44نفهاااااااوم مشاااااااروع املاااااااادة  “نتصااااااااف احمللياااااااةاال
املتاحة أمام هيئات التحكيم أو احملااكم الوطنياة االنتصاف األخرى 

ة املعنيااة قااد قبلاال أو اهليئااات اإلداريااة عناادما تكااون املنظمااة الدولياا 
 . (1)اكم واهليئات ابلنظر يف الفلباتتلك احملاختصاه 

ألساسي أن يتم منذ البداية ن اوترى األمانة العامة أنه م -2
 “احملليااااااةساااااابل االنتصاااااااف  داسااااااتنفا”توضاااااايا أن اإلشااااااارة إىل 

ينبغي أن ي فهم منها أهناا تعاين أي التازام مان جاناب املنظماات  ال
ية للمحااكم اق كاان ناا يعرضاها للوالياة القضاائأي سي الدولية يف

اق أو اهليئاااااات اإلدارياااااة الوطنياااااة. فاللجناااااة تشاااااري ماااااثاًل إىل انفبااااا 
معاملاااة إحااادى املنظماااات الدولياااة لفااارد ماااا ”يف ساااياق  2 الفقااارة

. غري أن األمانة العامة تالحو أنه (2)“أثناء إدار ا ألحد األقاليم
سابل االنتصااف أماام احملااكم فيما يتعلق ابألمم املتحادة، مل تكان 

يئات اإلدارياة احمللياة متاحاة لألفاراد بشاأن أعماال قامال هباا أو اهل
كاناال تقااوم ابإلدارة املؤقتااة إلقلاايم. وابلفعاال، فقااد املنظمااة عناادما  

نصااال القواعاااد الواجباااة التفبياااق علاااى حصاااانة عاماااة مااان الوالياااة 
القضااااااااااائية للمحاااااااااااكم الوطنيااااااااااة. وماااااااااان الواضااااااااااا أن اإلشااااااااااارة 

__________ 
 .(9الفقرة ) (1)
 (.6فقرة )ال (2)

 هذا السياق مان شاأهنا يف “احملليةسبل االنتصاف  داستنفا” إىل
ياااتم بياااان أن اناااة العاماااة أن أن تثاااري االلتبااااس، ولاااذلك تقاااته األم

هذه اإلشارة ال ي قصد هبا احلياد عان نظاام حصاانة األمام املتحادة 
 غريها من املنظمات حسب االقتضاء. أو
ممارساة  غري أن األمانة العامة ت الحو يف الوقل نفساه أن -3

شااأن مااا اساات حدع ماان ساابل انتصاااف املنظمااة تاادعم اسااتنتاجني ب
اساتحدثل  املنظمة قاد ، عندما تكون، وما: أوالً “متوافرة وفعالة”
يكاون اإلجااراء  ، فاإن هاذا السابيل“سابيل انتصااف متاوافر وفعاال”

الوحيد املتاه للنظر يف املسائل اليت تقع ضمن نفاقه؛ واثنياً، ي عتارب 
 زماً.ينجم عن هذه العملية هنائياً ومل القرار الذي

رة سبل االنتصاف املتواف”وميكن الوقوف على نوعني من  -4
لاااااايت اسااااااتحدثتها املنظمااااااة لتوضاااااايا ممارسااااااة املنظمااااااة. ا “والفعالااااااة

هناك نظام العدالة الداخلي املتاه ملوافي األمم املتحدة فيماا  ،أوالً 
ويتاااألف هاااذا  يتعلاااق  مياااع املساااائل ذات الصااالة بشاااروط اخلدماااة.

بعاد إعاادة هيكلتاه، مان نظاام ذي مساتويني  النظام، بشاكله احلاايل
حمكماااة األمااام ت و ة للمنازعااااة األمااام املتحااادحمكمااا إلقاماااة العااادل )

( للنظار يف الاادعاوى املرفوعاة ضاد األماني العااام املتحادة لالساتئناف
للفعن يف قرار إداري يد عى  نه ال يتقيد بشروط التعيني أو شروط 

 .(3)لعملعقد ا
ات الااااااايت اسااااااات حدثل يف قضاااااااااي اثنيااااااااً، هنااااااااك اإلجاااااااراء -5

لثالثاة، والايت جااء منازعات القانون اخلاه باني املنظماة واألطاراف ا
امتياازات من املادة الثامنة من اتفاقياة  29استحداثها نوجب البند 
. وهااي تشاامل اإلجااراءات اخلاصااة بتناااول األماام املتحاادة وحصاااان ا

بعثاااااات ملياااااات حفاااااو الساااااالم والئة يف ساااااياق عاملفالباااااات الناشااااا 
األخرى التابعة لألمم املتحدة، نا يف ذلك احلاالت اليت اضافلعل 

ا املنظمة ابإلدارة املؤقتة لألقاليم، كما تشامل الشاروط التعاقدياة فيه
الااايت تااانص علاااى اللجاااوء إىل التحكااايم النهاااائي وامللااازم فيماااا يتعلاااق 

 ابملفالبات الناشئة نوجب العقد.
من حي  انفباقاه  49ملادة وفيما يتعلق نشروع اوأخرياً،  -6

العامااة إىل أن ، تشااري األمانااة 44ماان مشااروع املااادة  2علااى الفقاارة 
ممارسة األمم املتحدة موح ادة فيماا يتعلاق ابألشاخاه أو الكيااانت 

ساابل ”ماان غااري الاادول، وتتمثاال يف أنااه عناادما تااوفر األماام املتحاادة 
سااؤولية فإنااه ال ساابيل لالحتجاااج ن، “لفعالااةاالنتصاااف املتااوافرة وا

 املنظمة سوى عن طريق اإلجراءات املتاحة.

__________ 
، قاارار اجلمعيااة للمنازعاااتالنظااام األساسااي حملكمااة األماام املتحاادة  (3)

 ، املرفق األول.2008كانون األول/ديسمرب   24املؤرخ  63/253العامة 
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 أورواب منظمة األمن والتعاون يف

علااى  2، قباال الفقاارة 44ميكاان أن ت ضاااف إىل مشااروع املااادة  
، إشارة إىل الفابع الوايفي للمفالبات اليت تقدمها منظمة األفضل

إىل معياااار  اداً دولاااة اساااتنضاااد  دولياااة ضاااد منظماااة دولياااة أخااارى أو
 )ج((. 2)مشروع املادة  “الوكيل”

 ولة  تعدد الدول أو املنظمات الدولية املسؤ  -47املادة  
 املفوضية األوروبية

ماااة    املالحظاااات ، ي شاااار إىل  47فيماااا يتعلاااق نشاااروع املاااادة    املقد 
. وقد  9  مشروع املادة   التعليق على ( من  9)   أعاله فيما يتعلق ابلفقرة 

الايت    ( 1) الربملان ضد اجمللس ضية  يف هذا املقام تناول ق  صائباً  راً كان أم 
قضاااية    هاااا ، ابعتبار ورويب التابعاااة لالحتااااد األ بتااال فيهاااا حمكماااة العااادل  
يقتصاار األطااراف فيااه،   ال   حياا    “، فااتلط ” تتعلااق نثااال علااى اتفاااق  

وإمناا دولاه    ، االحتااد األورويب وحاده   علاى  ، من جانب االحتاد األورويب 
إذا كان  أنه    ذكر أيضاً . ومن اجلدير ابل  هي أطراف فيه ضاً األعضاء أي 

يف منظماااة  كااال مااان االحتااااد األورويب ومجياااع دولاااه األعضااااء أعضااااء  
ضد االحتاد األورويب  كليًة  املنازعات توجه   التجارة العاملية، فإن معظم 

 وحده.   ضده وحده وتنفذ  
__________ 

 (1 ) Court of Justice of the European Union, case C-316/91, 

judgement of 2 March 1994, European Court Reports 1994, p. I-653 . 

 الفصل الثاين

 املضادةالتدابري  

 موضوع التدابري املضادة وحدودها  -50املادة  
 األمم املتحدة

  50ماااااان مشااااااروع املااااااادة    1الفقاااااارة  تالحااااااو األمانااااااة العامااااااة أن   
ضاارورة تاادابري مضااادة يف حااق  تتفارق إلمكانيااة اختاااذ منظمااة دولياة م  ال 

دولااااة عضااااو، باااال تقتصاااار علااااى تناااااول إمكانيااااة اختاااااذ تاااادابري    دولااااة أو 
يبدو مع ناص   لية أخرى. وهذا ما ال يتسق فيما مضادة جتاه منظمة دو 

 .  54. والتعليق نفسه ينفبق على مشروع املادة  21مشروع املادة  
 املفوضية األوروبية

(، ينبغااي اإلشااارة إىل 4قاارة )الااوارد يف الف ابلتعليااقفيمااا يتعلااق  
 “التدابري املضادة”ظمة التجارة العاملية لديها نظام دقيق من أن من

ماان التفاااهم املتعلااق بتسااوية  22و 21نوجااب املااادتني الاايت ت تخااذ 
نقتضاااى هباااا  املنازعاااات. وماااا دامااال هاااذه التااادابري املضاااادة ماااأذوانً 

يقيااااة للتاااادابري ميكاااان القااااول  هنااااا ال تااااوفر أمثلااااة حقفإنااااه معاهاااادة، 
 إطار القواعد العامة للقانون الدويل.  املضادة املتخذة يف

 يف أورواب منظمة األمن والتعاون 
تؤيد منظمة األمن والتعاون يف أورواب إمكانياة اختااذ املنظماات  

الدولياااااة تااااادابري مضاااااادة أو اختااااااذ تااااادابري مضاااااادة ضاااااد املنظماااااات 
اءات الاااااايت  ااااااوز الدوليااااااة، األماااااار الااااااذي ينبغااااااي متيياااااازه عاااااان اجلااااااز 

لقواعااادها الداخلياااة علاااى أعضاااائها.  ها وفقااااً منظماااة أن تفرضااا  ألي
 21اريع املواد )مشروع املاادة الصلة من مش وتنفبق األحكام ذات
( علااااى الفئااااة األوىل ماااان التاااادابري 56إىل  50 ومشاااااريع املااااواد ماااان

فقااااااط. غااااااري أن بعااااااا التاااااادابري املضااااااادة احملااااااددة املتعلقااااااة بعاااااادم 
يف س ول قااد متااا امااات جتاااه منظماااات دوليااة أخاارى أو دابلتز  الوفاااء

سااااااتفيدة ل األطااااااراف املن قبياااااا طااااااراف اثلثااااااة، ماااااا  هنايااااااة املفاااااااف 
، اثنتااان أو أكثااار ماان املنظماااات الدوليااة والااادولرانمج تنفاااذه باا  ماان

وهااااااااذا أمااااااااار شاااااااااائع يف منظماااااااااة األمااااااااان والتعااااااااااون يف أورواب. ويف 
ا القبيااال، الساااياق، فاااإن وقاااف )متويااال( تنفياااذ بااارانمج مااان هاااذ هاااذا

علاى الدولاة  جتاه شريك معني، قد يؤثر أيضاً  مضاداً  ابعتباره إجراءً 
ى املساتفيدين النهاائيني مان املشاروع. ملشاروع أو علا اليت ينفاذ فيهاا ا

وإذا كانااال مشااااريع املاااواد تتنااااول التاااأثري الاااذي قاااد حتدثاااه التااادابري 
  (، فرنااا53املضااادة علااى الكيااان املسااتهدف )انظاار مشااروع املااادة 

 ثاااري التاااادابري املضااااادة علااااى  تناااااول مسااااألة كاااان ماااان املفيااااد أيضااااً 
التعليااااق حماااادد يف إدراج تفسااااري ميكاااان الكياااااانت غااااري املسااااتهدفة. و 

 .ليغفي هذه املسألة

التدابري املضادة اليت يتخذها أعضاء   -51املادة  
 الدولية  املنظمة

 املفوضية األوروبية
ماااان جديااااد  51دة تثااااري الفقاااارة الفرعيااااة )أ( ماااان مشااااروع املااااا 

هااا أعاااله املتمثلااة يف مركااز القااانون الااداخلي ألي املسااألة املشااار إلي
أن ينفبااق  . إذ لاايس ابألماار املؤكااد متاماااً لقااانون الاادويلمنظمااة إزاء ا

فرضايات صاور مشروع املادة هذا على االحتاد األورويب نا يسما بت
لااادول تااادابري مضاااادة نوجاااب القاااانون الااادويل باااني املنظماااة وا اختااااذ

يف االجتهاااد القضااائي حملكمااة  ئياااً جز األعضاااء فيهااا. ويتجلااى هااذا 
( ماااان 6) قش يف الفقاااارةالااااذي نااااو  التابعااااة لالحتاااااد األورويبالعاااادل 
، حياا  ذ كاار عاان حااق أن وجااود ساابل لالنتصاااف يف إطااار التعليااق

دول األعضاااء يف االحتاااد األورويب االحتاااد األورويب يباادو أنااه مينااع الاا 
 رويب. اذ تدابري مضادة ضد االحتاد األو من اللجوء إىل اخت
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 االلتزامات اليت ال تتأثر ابلتدابري املضادة   -52املادة  
 ملتحدةاألمم ا

تشاااااري اللجناااااة يف تعليقهاااااا علاااااى الفقااااارة الفرعياااااة )أ( مااااان  -1
 : ما يليإىل  52من مشروع املادة  1 الفقرة

إال إذا كااااان تاااارب اسااااتعمال القااااوة ضااااد منظمااااة دوليااااة تاااادبرياً مضاااااداً ال يع 
 . (1)القوة واجباً جتاه هذه املنظمةاالمتناع عن استعمال 

علاى مناع اساتعمال القاوة يف وترى األماناة العاماة أن ي انص  بوضاوه 
 نص مشروع املادة ويف التعليق.

، 52)ب( مااااان مشاااااروع املاااااادة 2وإذا اسااااات بقيل الفقااااارة  -2
د بدقااااة ي األمانااااة العامااااة أيضاااااً  ن ت عاااااد صااااياغتها لكااااي تااااور توصااا 

تتمتاااااع هباااااا املنظماااااات الدولياااااة. وأن  االمتياااااازات واحلصااااااانت الااااايت
مال واحملفوااات والواثئاق، تشمل، ابإلضافة إىل الوكالء وأمااكن الع

املمتلكاااات واألماااوال واألصاااول، حيااا  إهناااا تكاااون معرضاااة بصااافة 
ت يف إقلااااايم الدولاااااة املضااااارورة. خاصاااااة للتااااادابري املضاااااادة إذا وجاااااد

 )ب(:2تنظر يف الصيغة التالية للفقرة  تود  اللجنة أن ورنا
]...[ املتعلقاااااة ابحاااااتام االمتياااااازات واحلصااااااانت الواجباااااة  ”  

الء املنظماااااة املساااااؤولة وممتلكا اااااا وأمواهلاااااا وأصاااااوهلا،  التفبياااااق لاااااوك 
 . “ وواثئقها وبصون حرمة أماكن عمل تلك املنظمة وحمفواا ا  

__________ 
 ( من التعليق.1الفقرة ) (1)

 التناسب  -53املادة  
 األمم املتحدة

عنااادما إناااه  53ناااة يف تعليقهاااا علاااى مشاااروع املاااادة تقاااول اللج 
ن للمنظمااااااة وحاااااادها، ولاااااايس يلحااااااق ضاااااارر ننظمااااااة دوليااااااة، يكااااااو 

كوساااايلة، وذلااااك ملناااااع   ألعضااااائها، احلااااق يف اختاااااذ تاااادابري مضااااادة
غري أن واقع األمم املتحدة  عل التميياز باني  .(1)إحداع أثر مفرط
 باديهي دائماااً. األعضااء فيهاا هلاذا الغارض أماراً غارياملنظماة والادول 

قارار، فالتدابري املضادة، إن اختذت، فإن ذلك سيتم على األرجاا ب
 وهي بذلك ستنف ذ من جانب الدول األعضاء يف املنظمة.

__________ 
 (. 4الفقرة )  ( 1) 

 الباب اخلامس
مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن 

 دولية منظمة
 لعمل الدوليةمنظمة ا

الدولية أن أعربال عان حتفظا اا علاى  سبق ملنظمة العمل -1
وذلاك  ،واملنظمات الدولية ما يبدو أنه مسؤولية مشتكة بني الدول

1)2006يف التعليقااااات الاااايت أبااااد ا عااااام 
1

يف حااااق  . ولاااادى الباااال  (
منفلااق حمكمااة العاادل  تقاادمي مفالبااة دوليااة، كااانيف األماام املتحاادة 
عن أعضائها  قالً مستوضعاً جة القائلة  ن للمنظمة الدولية من احل

مااان جواناااب معيناااة مناااه. ومااان الصاااعب التوفياااق باااني هاااذا املوقاااف 
 :ما يليموقف اللجنة اليت ترى و 
مميزة للمنظمة ال ينفي إمكانية إسناد تصرف معني  وجود شخصية قانونية   

2)إىل كل من املنظمة وعضو أو أكثر من أعضائها أو لكل أعضائها
2

).  

، حتميااااال الااااادول األعضااااااء ماااااثالً  ،ياااااربر وال يبااااادو أن هنااااااك سااااابباً 
هااااااذه  أن اً مسااااااؤولية قاااااارارات تتخااااااذها أجهاااااازة املنظمااااااة، خصوصاااااا 

التصااويل عليهااا  خااالل ماانمااا ت تخااذ(  القاارارات قااد ت تخااذ )وغالباااً 
األغلبية(، ما مل تكن املنظمة نفسها هاي الايت أذنال برأي  واألخذ)

، (، ابلنظر“الدول األعضاء  ”بواسفة)ألعضائها ابلتصرف اب ها  
3)، إىل اسااتحالة قبااول املنظمااة االلتاازام الاادويلمااثالً 

3

، أو إذا نصاال (
 دة على املسؤولية املشتكة.معاه
باال حااىت  (،  57ومفهومااا العااون واملساااعدة )مشااروع املااادة   -2

مفهااااوم    دع عنااااك (،  58مفهومااااا التوجيااااه والساااايفرة )مشااااروع املااااادة  
عاااااان    (، تباااااادو كلهاااااا وكأهنااااااا تنفاااااي 59ملاااااادة  )مشااااااروع ا   “ اإلكاااااراه ” 

ولايس ااة ذكار  املنظمات الدولية صافة الشخصاية القانونياة املساتقلة.  
الااذي    التعليااق يف    “ ة للمنظمااة الشخصااية االعتبارياا ”   اخااتاق   يااربر ملااا  

املتعلقااة    املااواد املناااارة علااى منااوال    السااري أوردتااه اللجنااة، وال يباادو أن  
ار  ز بااني املشاااركة يف عمليااة صاانع القاار نسااؤولية الاادول يفيااد يف التميياا 

  يف لقواعادها ذات الصالة، وباني احلااالت املتوخااة   داخل منظمة وفقاً 
ما ينجم من أثار  زايدة توضيا  ع املواد. ورنا كان من الضروري مشاري 

 . “ طبيعة املشاركة ” و   “ حجم العضوية ” يف هذا السياق عن  
األعضاااء  و أنااه ماان املهاام التمييااز بااني األعضاااء وغااريويبااد -3
يف  -الدول يف كل حالاة علاى األقال  اأو الصفة اليت تتصرف هب -

. 59 إىل 57واد مااااان احلااااااالت املنصاااااوه عليهاااااا يف مشااااااريع املااااا 
يف تربفهااا هبااا و فالادول األعضاااء تتصارف داخاال املنظمااات الدولياة 

املتعاددة الفبقاات دو أن . وال يبا خارجياة عالقة قانونياةالوقل ذاته 
قااد أ خااذت يف فيهااا ظمااة الدوليااة والاادول األعضاااء للعالقااة بااني املن

تساااااهم الااااادول ال االعتباااااار ابلقااااادر الكاااااايف. فعلاااااى سااااابيل املثاااااال، 
يف أنشفة املنظمات من خالل مساما ا يف امليزانية  عضاء مالياً األ

(، قصإن ذلك النوع من املسامة ما فتاج يتناا)بل  فحسب العادية
 ، ساواء منهاا ماا كاان مادرجاً من خالل تربعا ا أيضاً  ها تسهمولكن

__________ 
 A/CN.4/568 ، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة2006 حوليااة (1)
 .160، ه Add.1و
 .2ادة روع املش( من التعليق على م10الفقرة ) (2)
آذار/مااارس  19رخااة املؤ  2/91الفتااوى  ،علااى ساابيل املثااال ،انظاار (3)

 opinion 2/91 of 19 March 1993 of the) حملكماة العادل األوروبياة 1993

European Court of Justice, European Court Reports 1993, p. I-01061). 
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كان خارج امليزانية. وتستند املسؤولية يف هذا النوع   يزانية أو مايف امل
قااااة إىل كاااال ماااان قواعااااد التخصاااايص املدرجااااة يف القواعااااد ماااان العال

 .العام التعاهديانون والق املعتمدة داخلياً 
العضو اليت تسعى  مسؤولية الدولة   -60املادة  

 االمتثال   تفادي  إىل
 فوضية األوروبيةامل

مااااااة بشااااااأن صاااااادد إىل التعليقااااااات  ي شااااااار يف هااااااذا ال   مشااااااروع    املقد 
صاااياغة  علاااى  ينات الااايت أدخلااال  أعااااله. ويبااادو أن التحسااا   16 املاااادة 

مشااااروع هااااذه املااااادة ابملقارنااااة مااااع صاااايغه السااااابقة جااااديرة ابلتحيااااب.  
االمتثال    “ إىل تفادي   ”السعي ، فإن مفهوم  “ النية ” ابلنسبة ملسألة   أما 

ستدالل علاى وجاود النياة مان  عي إثبات النية، حىت ولو أمكن اال يستد 
 .  تعليق اللجنة ن  ( م 7املالبسات القائمة كما هو مبني يف الفقرة ) 

مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل   -61املادة  
 رتكبه تلك املنظمة  ت  غري مشروع دوليا  

 املفوضية األوروبية

)أ( ماااااان مشااااااروع 1ن الفقاااااارة تاااااارى املفوضااااااية األوروبيااااااة أ -1
)أ( قبلاال املسااؤولية ”تصاااغ علااى هااذا النحااو:   ااب أن 61 املااادة

 .“اعد املنظمةلقو  عن ذلك الفعل وفقاً 
 “االعتمااااد”ويبااادو مااان غاااري املؤكاااد ماااا إذا كاااان مفهاااوم  -2

. عمليااً  مفهومااً  61ب( من مشروع املاادة )1املشار إليه يف الفقرة 
هااااذه ياااادعم يف جمملااااه ( 9) يف الفقاااارةالااااوارد ال يباااادو أن التعليااااق و 

صادر يف قضاية  وحياديساتند إىل قارار حتكيماي  هالقاعدة. ويبدو أن
، ورناااا كاااان يف هاااذا القااارار ماااا يؤياااد (1)ئرات العمودياااةوساااتل ند للفاااا

 .إىل حد كبريالقاعدة، ولكن يبدو أنه صدر يف اروف استثنائية 
، على وجه 61واملسألة الرئيسية اليت يثريها مشروع املادة  -3

القااااانون  أماااااماملنظمااااات الدوليااااة “ ف اذيااااةنا  ”العمااااوم، هااااي مسااااألة 
احلاليااة  اغتهبصااي والتعليقاااتد نااص مشاااريع املااواويباادو أن الاادويل. 
اليقااني القااانون فيمااا يتعلااق   ن اااة افتقاااراً إىلللاادول الثالثااة تااوحي 

 نعرفة حدود املسؤوليات ابلضبط.

__________ 
(1) Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for 

Industrialization and others, award of 21 July 1991, para. 56 ،
 Rosalyn Higgins, “The legal consequences forيف:  هيغنزاستشهدت هبا 

member States of non-fulfilment by international organizations of their 

obligations toward third parties:  provisional report”, in Institute of 

International Law, Yearbook, vol. 66-I (1995), pp. 393-394.  

 الباب السادس
 أحكام عامة

 قاعدة التخصيص   -63ادة  امل
من االحتاد الدويل لالتصاالت والصندوق كة  مذكرة مشت 

 للتبية والعلمة األمم املتحدة  الدويل للتنمية الزراعية ومنظم
 والثقافة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العاملية

واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة 
 واملنظمة ملية ومنظمة الفريان املدن الدويلالصحة العا

العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
منظمة معاهدة احلظر الشامل و لية منظمة العمل الدو و 

 للتجارب النووية
 ايط الغماوض بتاأثري مباادأ قاعادة التخصايص يف الادور الااذي  

 هااذه املنظمااات . وبوسااعيف مشاااريع املااواد “قواعااد املنظمااة”تؤديااه 
يغفاااي ناااص واحاااد مجياااع املساااائل املتعلقاااة ابملساااؤولية  قبااال  نتأن 

، األماااار كااااذلكان ليااااة. ولكاااان، إذا كاااا ابملنظمااااات الدو  فيمااااا خيااااص
وهااو أحااد العواماال  -فينبغااي إيااالء اهتمااام خاااه ملباادأ التخصااص 

الرئيسااااية الاااايت متيااااز الشخصااااية االعتباريااااة للمنظمااااات الدوليااااة عاااان 
ي ادرج يف األحكاام  قاته أنفهاي تعتبارية للدول. لاذا الشخصية اال

ظماااات التمهيدياااة ملشااااريع املاااواد ناااص صاااريا علاااى أن مساااؤولية املن
 هاذه املنظماات الدولية تعر ف من خاالل مبادأ التخصاص. ويسااور

 املتعلقااةالقلااق ماان أنااه إذا اتبعاال مشاااريع املااواد نفااس مسااار املااواد 
احلكومااااااات واهليئااااااات  خدامالساااااات كليااااااً نساااااؤولية الاااااادول وت ركاااااال  

وجهااات مفس اارة أخاارى، فااإن اعتمادهااا الكبااري علااى تلااك القضااائية 
ياااؤدي علاااى حناااو  ، أوعمليااااً  متعاااذراً اذهاااا املاااواد ميكااان أن  عااال إنف

متزايااااد إىل معاملااااة املنظمااااات الدوليااااة معاملااااة الاااادول ماااان حياااا  
مسااؤوليتها نقتضااى القااانون الاادويل، مااع مااا يتتااب علااى ذلااك ماان 

 يل. الفو   ميكن التكهن هبا على املدىآاثر ال
 األمم املتحدة

إن  63تقاااااول اللجناااااة يف تعليقهاااااا علاااااى مشاااااروع املاااااادة  -1
املنصوه عليهاا يف  العامةل القواعد كم  ت  اخلاصة ميكن أن  قواعدال

 .(1)حتاال حملهااا، سااواء بصااورة كاملااة أو جزئيااةأن أو مشاااريع املااواد 
 55علااى نسااق املااادة  د صاايغلقاا هااذه املااادة وتشااري اللجنااة إىل أن 

، وأن القصد منها تفاادي املتعلقة نسؤولية الدوليع املواد من مشار 
رهنااً ”لكثري من مشاريع املواد شارطاً مان قبيال مني ااحلاجة إىل تض

. ولئن كان التعليق يكاد يرك ز حصراً على (2)“بوجود قواعد خاصة
ألوروبياااة إىل إساااناد تصااارفات الااادول األعضااااء يف اجلماعاااة امساااألة 

__________ 
 (.1الفقرة ) (1)
 (.6الفقرة ) (2)
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ذه الدول لصكوك ملزمة صادرة عن اجلماعة، تنفيذ هاجلماعة عند  
بااااااق هاااااذه املساااااألة علاااااى ة انففإناااااه ال ياااااورد مناقشاااااة وافياااااة لكيفيااااا 

 املنظمات الدولية اليت ليس هلا طابع فوق وطين.
ومااان األمثلاااة الباااارزة علاااى قاعااادة التخصااايص يف ممارساااة  -2

الااذي يسااتبعد املسااؤولية  “لضاارورات التشااغي”األماام املتحاادة مباادأ 
ن املمتلكاااات أو اإلضااارار هباااا يف ساااياق عملياااات األمااام عااان فقااادا

ر الشاروط الايت حاددها األماني العاام  إطاااملتحدة حلفو السالم ويف
مااة بشااأن مشااروع  (3)وأيااد ا اجلمعيااة العامااة )انظاار التعليقااات املقد 

قااارار نفساااه ( واحلااادود الزمنياااة واملالياااة الااايت اعتمااادت يف ال24املااادة 
الضرر املتكبد أثناء هذه العملياات. و ادد  فيما يتعلق ابإلصابة أو

واملعنااااااااااون  1998يااااااااااه ن/يونحزيرا 26املااااااااااؤرخ  52/247القاااااااااارار 
احلدود  الزمنية واملالية  “املسؤولية قبل الغري: احلدود الزمنية واملالية”

شائة ملسؤولية األمم املتحدة فيما يتعلق نفالبات الفرف الثال  النا
الساااالم، ويااارجا يف حاااد ذاتاااه  عااان عملياااات األمااام املتحااادة حلفاااو

القارار  وينص .33على واجب اجلرب الكامل نوجب مشروع املادة 
ال تدفع األمم املتحدة تعويضاً ”ابلتحديد على مجلة أمور منها أن  

)ب((، وأن مبل  التعويا 9)الفقرة  “عن اخلسارة غري االقتصادية
لنفقات وفاة أي فرد، نا يف ذلك تكاليف اعن إصابة أو مرض أو  

اااتأهيل وخساااارة املكاساااب املالياااة وخساااارة  الفبياااة ونفقاااات إعاااادة الا
دوالر مااااان  50 000ال يتعااااادى ”م املاااااايل وماااااا إىل ذلاااااك، الااااادع

 )د((. وعمااالً 9)الفقاارة  “دوالرات الااوالايت املتحاادة كحااد أقصااى
ماني العاام ، يدرج األ52/247من قرار اجلمعية العامة  12ابلفقرة 

ة يف اتفاقاااات مركاااز القاااوات الااايت ت ااارب م باااني ابنتظاااام حااادود املساااؤولي
 فيها نشر عمليات حفو السالم. األمم املتحدة والدول اليت يتم

املتعلاااااق  63وتؤياااااد األماناااااة العاماااااة إدراج مشاااااروع املاااااادة  -3
 بقاعدة التخصيص.

__________ 
  26املااااؤرخ    247/ 52ر  ماااان القاااارا   6أياااادت اجلمعيااااة العامااااة يف الفقاااارة   ( 3) 

رأي األمااااااني العااااااام  ن املسااااااؤولية ال تنشااااااأ إزاء مفالبااااااات  ”   1998حزيران/يونيااااااه  
بال الغاري النامجاة عان أو املنساوبة إىل أنشافة أفاراد عملياات حفاو الساالم  املسؤولية ق  

مان    14ل‘، علاى النحاو املوصاوف يف الفقارة  املضفلع هبا يف إطاار ضارورات التشاغي 
 . “ ([ A/51/389])   غري مني العام بشأن املسؤولية ق بل ال التقرير األول لأل 

 البنك الدويل
ن دول العاامل  مجعاه كاو   )أ( :لو  خاذ املارء بعاني االعتباار -1

أعضااااء يف مؤسساااات بريتاااون وودز )صاااندوق النقاااد الااادويل  تقريبااااً 
التعمري(، وكذلك، يف مجيع األحوال، كون والبنك الدويل لننشاء و 

البلاااادان الدوليااااة تعماااال، كقاعاااادة عامااااة، داخاااال املؤسسااااات املاليااااة 
الشااااملة الااايت تعمااال هباااا  “قواعاااد املنظماااة”)ب( واألعضااااء فيهاااا؛ 

)ج( واألحكاااام املفصااالة، املدرجاااة يف وساااات املالياااة الدولياااة؛ املؤس
خاااااارق االلتزامااااااات  اتفاقا ااااااا املاليااااااة، بشااااااأن النتااااااائج املتتبااااااة علااااااى

القواعاد املتعلقااة  ء إىلاللجااو األساساية، يتباني  بوضااوه أن مناسابات 
)هاذا إن وجادت  القواعد اخلاصة، اندرة جاداً  فيما عداة، ابملسؤولي

 يات املؤسسات املالية الدولية.( يف سياق عملأصالً 
املتعلقااااة  63املااااواد، يف مشااااروع املااااادة  مشااااروعتضاااامن يو  -2

ا أن يكااون أهاام حكاام ماان أحكامااه. ا ياارج  بقاعاادة التخصاايص، ماا 
 ، 63املاادة    ن شك حتسني الصيغة احلالياة ملشاروع ومع أن من املمكن دو 

ل مثلمااا اقتحاال املنظمااات الدوليااة األخاارى يف تعليقا ااا، فااال جاادا
املاواد. وبنااء علاى ذلاك،  مشاروعيف أن دوره أساسي ضمن ففاط 

لنظاار، لاادى قراء ااا بقااوة علااى إعااادة ا اللجنااة  البنااك الاادويل شااجع ي
الايت ترافقهاا علاى حناو  ليقااتوالتعالثانية، يف كل من مشااريع املاواد 

دون أي شااااك الاااادور احملااااوري لقاعاااادة التخصاااايص والفااااابع يؤكااااد 
 بشأن مسؤولية املنظمات الدولية.  التكميلي للقواعد العامة

مشاااروع  التعليااق علااى( ماان 6وتشااري اللجنااة، يف الفقاارة ) -3
إلغااااء ”أن اهلااادف مااان مشاااروع املااادة املاااذكورة هاااو  ، إىل63 املااادة

لساااابقة شااارط مااان مااان املاااواد ا *الكثاااريأن يضااااف إىل  احلاجاااة إىل
مااا ساابب هااذه اإلشااارة إىل ف. ‘“قبياال: رهناااً بوجااود قواعااد خاصااة

مان اإلشاارة إليهاا كلهاا، إن مل  من القواعاد الساابقة بادالً  “الكثري”
وبعبااارة  القفعيااة )القواعاد اآلماارة(؟يكان احلفاااع علاى آاثر القواعااد 

، ابلقواعد العامة املتعلقةخرى األ واداملمشاريع هل من بني أخرى، 
 تقي اااادال ، مشاااااريع  مااااواد املتعلقااااة ابلقواعااااد اآلماااارةفيمااااا عاااادا تلااااك 

د أي مشاااروع  ااا أن  علاااى البناااك الااادويلخاصاااة؟ يصاااعب  بقاعااادة
 .مادة ينفبق عليه ذلك

 أنه    4( من التعليق على مشروع املادة  5وذ كر يف الفقرة )  -4
دائمااً علاى  ن القاانون الاداخلي للمنظماة يفغاى  سيكون من املثاري للخاالف القاول   

 . من الدول األعضاء املنظمة نوجب القانون الدويل إزاء دولة  االلتزام الواقع على 

ا أن القااانون الااداخلي للمنظمااة، كقاعاادة عامااة، هااو ، ناا وهنااا أيضاااً 
العنصااار األهااام )إن مل يكااان العنصااار األوحاااد( لقاعااادة التخصااايص، 

ة ابسااتثناء االلتزامااات الدولياا  مجيااعخلاصااة علااى ألاان تقااد م القاعاادة ا
 علاى البناك الادويلااللتزامات النامجاة عان القواعاد اآلمارة؟ يصاعب 

( ميكان القفعياةالقاعدة عن   هلامتييزاً تصور أي قاعدة رضائية )يأن 
تشكل استثناء، والسبب يف ذلك هو، على وجه التحدياد، أناه  أن

تااؤدي القاعاادة اخلاصااة إىل يف أي مسااألة ال حتكمهااا قاعاادة آماارة، 
لتاااازام العااااام ونسااااخه، ألن هااااذا هااااو جااااوهر الغاااارض ماااان اال تقييااااد

 شاجع اللجناة علاى إعاادةي لبناك الادويلفاإن االقاعدة اخلاصة. لاذا 
عرب احلفاع  بتقييدها حبذفها أو النظر يف العبارة املذكورة أعاله، إما
 على الدور الغالب للقاعدة اخلاصة.

اللجنااة علااى أن تكفاال يف قراء ااا  البنااك الاادويلشااجع يو  -5
)الاااااذي مل يعااااار ف يف  “القاااااانون الااااادويل”الثانياااااة اساااااتخدام تعباااااري 

علااى  د( نعاا، موحااد يف الاانص كلااه، وأن تراعااي أيضاااً مشاااريع املااوا
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النحااااو الواجااااب أي قواعااااد قانونيااااة خاصااااة واجبااااة التفبيااااق. فعلااااى 
ملعا، يف نفاس ا “نقتضى القاانون الادويل”سبيل املثال، هل لتعبري 
، املتعلقااااة 4عيااااة )أ( ماااان مشااااروع املااااادة الاااانص احلااااايل للفقاااارة الفر 

مااااان مشاااااروع  1يف الفقااااارة ، و ناصااااار الفعااااال غاااااري املشاااااروع دوليااااااً بع
عاان  صااادراً  ، املتعلقااة ابعتبااار تصاارف جهاااز أو وكياال فعااالً 5 املااادة

القااااانون ”املنظمااااة؟ وإذا كااااان األماااار كااااذلك، فهاااال املقصااااود ماااان 
د العامااة  مشااروعي املااادتني كليهمااا، القواعاا أن يشاامل، يف “الاادويل

 نية خاصة واجبة التفبيق؟ للقانون الدويل وأي قاعدة قانو 
 لنقد الدويلصندوق ا

ضاامن مشاااريع املااواد، واالعااتاف  63إن إدراج مشااروع املااادة  
فيااه  ن لقاعاادة التخصاايص أميااة قصااوى، أماار مشااجع ماان وجهااة 

ؤمن  ن مااااان يااااا  ناااااهفإ، وماااااع ذلاااااك، صاااااندوق النقاااااد الااااادويل نظااااار
ذا فيماا خياص نفااق ها  اً مان الوضاوه أكارب كثاري  الضروري توفري قدر

رى. وينبغي إعادة صياغة النص لألحكام األخ  تقييدهالنص ومدى  
، ، حساابما ذكااران آنفاااً املرفااق بااه لكااي يغاادو واضااحاً  التعليااقنفسااه و 

أن مسااااؤولية املنظمااااة الدوليااااة عاااان أفعاهلااااا جتاااااه أعضااااائها سااااتحدد 
عااااااد والقاااااارارات ىل الصااااااك التأسيسااااااي للمنظمااااااة، والقواابلرجااااااوع إ

للقاااااانون الااااادويل  القفعياااااةالقواعاااااد  املعتمااااادة يف الاااااه، إىل جاناااااب
وااللتزامااااات األخاااارى الاااايت قبلاااال هبااااا املنظمااااة طواعيااااة. وساااايكون 

مع  حا اً  واآلاثر املتتبة عليه أمراً  63توضيا نفاق مشروع املادة 
صاااندوق النقاااد شاااجع يع املاااواد، و بااادء اللجناااة قراء اااا الثانياااة ملشااااري

 للقيام بذلك.بشدة على اغتنام هذه الفرصة  اللجنة  يل الدو 
 املفوضية األوروبية

مااا يكفااي ماان األسااباب الفااتاض أن االحتاااد األورويب اااة  -1
اليت تعد  منظماات منظمة دولية ال تشبه املنظمات الدولية األخرى 

هبااا االحتاااد األورويب كثاارية . والساامات الاايت ينفاارد تقليديااة مقار نااة بااه
 إيرادها ر از على النحو التايل: وميكن

األورويب  قاااااااااااد نقلااااااااااال الااااااااااادول األعضااااااااااااء يف االحتاااااااااااادل - 
صالحيات )ومان مث سالفة صانع القارار( بشاأن طائفاة مان املساائل 
إىل االحتاااد األورويب. واخلااط العااام الفاصاال بااني صااالحيات الاادول 

ويب خيضااااع للتفااااوير املسااااتمر، األعضاااااء وصااااالحيات االحتاااااد األور 
أسيسااية واالجتهاااد للقواعااد املنصااوه عليهااا يف املعاهاادات الت وفقاااً 

 . التابعة لالحتاد األورويبالعدل القضائي حملكمة 
يسااتفيع االحتاااد األورويب يف كثااري ماان احلاااالت التصاارف  - 

يف  على الساحة الدولية ابألصالة عان نفساه. ولاه أن يصابا عضاواً 
ورية للمنظماااة ة، حيثمااا  حاال بااذلك القواعااد الدسااتمنظمااة دولياا 

رويب ماااع اهااادات الثنائياااة ابسااام االحتااااد األو ولاااه أن ياااربم املع ؛املعنياااة
 دول وكياانت غري أعضاء يف االحتااد األورويب؛ ولاه أن يصابا طرفااً 
يف اتفاقااااات متعاااااددة األطااااراف اب اااااه الشخصااااي وابألصاااااالة عااااان 

إجراءات قانونية دولية ابألصالة يف    أن يصبا طرفاً   نفسه؛ وله أيضاً 
ن نفسه. ويف احلاالت اليت يكون فيها االحتااد األورويب غاري قاادر ع

الفتقااااره للصااافة إزاء ة صاااالحيته علاااى السااااحة الدولياااة علاااى ممارسااا 
)ال سيما عندما ال تسما معاهدات ومنظمات “  ”الفرف املتلقي

 ا أطرافااً صابحو دولية ألشخاه القانون الدويل من غري الادول  ن ي
اد األورويب أن يواصل التصرف من خاالل فيها(، فإن رمكان االحت

لااادول األعضااااء يف االحتااااد دولاااه األعضااااء. وماااع ذلاااك، فاااإن اأداة 
 األورويب ال تتصاارف يف هااذه احلاااالت ابألصااالة عاان نفسااها، وإمنااا

 تتصرف ابسم االحتاد األورويب وملصلحته.
اد األورويب نتيجااة نقاال  وللفااابع اخلاااه الااذي يتساام بااه االحتاا  - 

يف  اثر علاااااى حرياااااة الااااادول األعضااااااء يف االحتااااااد األورويب  السااااالفات آ 
دوليااااة؛ فاالحتاااااد األورويب يتصاااارف إىل حااااد  لتصاااارف علااااى الساااااحة ال ا 

  “ أجهزتااااه ” بعيااااد بواساااافة دولااااه األعضاااااء، ولاااايس فقااااط ماااان خااااالل  
 ات الدولية التقليدية. كما هو الشأن لدى املنظم   “ وكالئه ” و 
ملزماااة سااالفا ا ول األعضااااء يف االحتااااد األورويب و الااادإن  - 
ألورويب االحتاااد ا يعتماادهاتنفيااذ القاارارات والسياسااات امللزمااة الاايت ب

يتفلاب قواعاد خاصاة لنساناد ماا . وهاذا (1)لقواعده الداخلياة وفقاً 
 االحتااد واملسؤولية يف احلاالت اليت ال تقوم فيها الدول األعضااء يف

ليااااة. اعاااادة ملزمااااة ماااان قواعااااد املنظمااااة الدو األورويب سااااوى بتنفيااااذ ق
للاااااادول  شاااااارعةوبعباااااارة أخااااارى، ميااااااارس االحتااااااد األورويب ساااااايفرة 

يت تتصاارف حينهااا كااوكالء ولاايس حلساااهبا اخلاااه عنااد األعضاااء الاا 
 قانون االحتاد.فبيق ت
االحتاااااد يكااااون يف جماااااالت اختصاااااه االحتاااااد األورويب،  - 

كاااات القاااانون الااادويل الااايت انتها معاجلاااة علاااى  قاااادراً وحاااده يب األورو 
يكاون  قاد الو  ؛ممارساته ها إىل قواعد االحتاد األورويب أويكون مرد

 لدول األعضاء القيام بذلك.نستفاع فرادى ا
نقااااااااال الصاااااااااالحيات إىل االحتااااااااااد األورويب مااااااااان الااااااااادول  - 

اجملاالت يعين أن االحتاد األعضاء يف االحتاد األورويب يف طائفة من 
ابألصاالة عان )أ(  :التصارف علاى السااحة الدولياة األورويب  وز له
)ب( ماااان خااااالل الاااادول و ؛الاااادول األعضاااااء فيااااه نفسااااه مسااااتبعداً 

)ج( نعيااااة الاااادول األعضاااااء يف بعااااا األحيااااان، و ؛ء فيااااهاألعضااااا
 جنباً إزاء املواضيع املعنية حي  حتتفو الدول األعضاء بصالحيا ا 

 دائمة(. الية أو جنب مع االحتاد األورويب )إما بصورة انتقإىل
__________ 
(، الفقااااراتن 3، الفقاااارة )4 املااااادةانظاااار معاهاااادة االحتاااااد األورويب،  (1)

 :الفرعيتان الثانية والثالثة
انااااال عاماااااة سااااواء ك ،لتاااادابري املناسااااابةاتتخااااذ الااااادول األعضاااااء مجياااااع ” 
 اباللتزاماااات الناشااائة عااان املعاهاااادات أوخاصاااة، مااان أجااال ضااامان الوفاااااء  أو

 النامجة عن أعمال االحتاد أو مؤسساته. 
وتيساار الاادول األعضاااء إناااز مهااام االحتاااد ومتتنااع عاان اختاااذ أي تاادبري ” 

 “.أن يعرض حتقيق أهداف االحتاد للخفر من شأنه
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لقاااة بنقااال الصاااالحيات منصاااوه عليهاااا يف القواعاااد املتع - 
يف االجتهااااااااد مكرساااااااة و  املعاهااااااادات التأسيساااااااية لالحتااااااااد األورويب

القضااااائي الصاااااادر عااااان أعلااااى حمكماااااة يف االحتااااااد األورويب، وهاااااي 
 خاااااذ قضااااااء االحتااااااد حمكماااااة العااااادل التابعاااااة لالحتااااااد األورويب. و

اد ل  ن هاااااذه اجملموعاااااة مااااان قواعاااااد االحتااااا األورويب ابلتفساااااري القائااااا 
األورويب الداخلياااة الااايت حتكااام العالقاااة باااني االحتااااد األورويب بوصااافه 

مة والدول األعضاء فيه هي ذات طابع دستوري أكثار مماا هاي منظ
قاااااانون دويل. وار ت حمكماااااة العااااادل التابعاااااة لالحتااااااد األورويب يف 

النظااام خلاال أن يت أن القااانون الاادويل ال ميكاانالقضااااي ماان لساالة س
ي لالحتاااد األورويب إال وفااق الشااروط الاايت يضااعها الدسااتوري الااداخل

ختااال ابلتوزيااااع  ألي معاهااادة دولياااة أنهاااذا األخاااري، وأناااه ال ميكاااان 
 الدستوري للصالحيات بني االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه.

د  املنظماة الوحيادة الايت تنفار   األورويب حالياً وإذا كان االحتاد  -2
أعاااااله، فااااإن  الااااوارد وصاااافها  جيااااة  ابلساااامات اخلاصااااة الداخليااااة واخلار 

يف وضاع ميكنهاا    آجاالً   أو   منظمات إقليمية أخارى قاد تصابا عااجالً 
املاواد، حاىت مااع    مشااروع مان أن تادعي لنفساها األماار نفساه. وماا دام  

يكفاي يف الوقال احلاضار    عكاس ناا ي يف االعتباار، ال    التعليقاات أخذ 
حتااااااد  يمياااااة للتكامااااال )االقتصاااااادي(، مثااااال اال حالاااااة املنظماااااات اإلقل 

صااراحة    هااذا املشااروع تسااع  ي األورويب، فإنااه يباادو يف غايااة األميااة أن  
رضية مفادهاا أن أحكاماه ال تنفباق كلهاا علاى املنظماات اإلقليمياة  لف 

 (. “ قاعدة التخصيص ” للتكامل )االقتصادي( ) 
 تعاون يف أوروابمنظمة األمن وال

 ، وابلتاااايلعامااااً  ال متلاااك اختصاصااااً ناااا أن املنظماااات الدولياااة  
عتف حبقيقة أن ااة ي  تعمل نوجب مبدأ التخصص، فمن املهم أن 

ستنساا  فيهااا القواعااد اخلاصااة بكاال منظمااة القواعااد  حاااالت كثاارية
العامة املنصوه عليها يف مشاريع املواد. لذا ي قته أن تنظر اللجنة 

صااايص( ضاااامن )قاعااادة التخ 63إمكانياااة إدراج مشاااروع املاااادة يف 
 3املااواد بوصاافه مشااروع املااادة  مشااروعن قدمااة( ماا املالباااب األول )

ماان القواعااد العامااة  قفعيااة اجلدياادة. وابسااتثناء حالااة وجااود قاعاادة
للقااانون الاادويل، فااإن مباادأ قاعاادة التخصاايص أساسااي يف حاال أي 

وصف أي فعل من أفعال منظماة دولياة  ناه بشأن تضارب حمتمل 
ون روع، نقتضااااى القواعااااد العامااااة للقااااانغااااري مشااااروع، أو  نااااه مشاااا 

 الدويل يف مواجهة القانون الداخلي لتلك املنظمة الدولية.
 نمية يف امليدان االقتصادين والتمنظمة التعاو 

تعااد الصااكوك التأسيسااية والقواعااد واإلجااراءات الداخليااة  -1
للمنظماااااات الدولياااااة املصااااادر األويل لاللتزاماااااات الااااايت تنشاااااأ عنهاااااا 

 63مشااروع املااادة علااى ضااوئها. و لاايت ينبغااي أن تقااي م امسااؤوليتها و 
لقاااة نااص رئيساااي. وابلفعاال، ينبغاااي عاادم تفبياااق مشاااريع املاااواد املتع

كانل شاروط املساؤولية أو مضاموهنا   سؤولية املنظمات الدولية إذان

اأو تفبيقهاااا ختضاااع  القاااانون الااادويل،  قواعاااد خاصاااة مااان قواعاااد” لااا
علااااى العالقااااات بااااني املنظمااااة يف ذلااااك قواعااااد املنظمااااة املفبقااااة  نااااا

منظماااااااااة التعااااااااااون والتنمياااااااااة يف امليااااااااادان و  “.وأعضاااااااااائها الدولياااااااااة
ل إن مشروعية فعل املنظمة الدولية القائ تفق مع الرأيت  االقتصادي

ددا ابلدرجة األوىل استناداً  إىل صكوكها   وآلية املسؤولية ينبغي أن حت 
 التأسيسية وقواعدها وإجراءا ا الداخلية.

شااااك ل الفعاااال  تتااااب مسااااؤولية منظمااااة دوليااااة إال إذاوال ت -2
خلية، لصكوكها التأسيسية وقواعدها وإجراءا ا الدا  واضحاً   انتهاكاً 

لصاااكوكها  رغااام كوناااه موافقااااً  قفعياااةلقواعاااد  أو إذا شاااك ل انتهاكااااً 
 التأسيسية وقواعدها وإجراءا ا الداخلية.

ر يف كاال وينبغااي للجنااة، يف قراء ااا الثانيااة، أن تعيااد النظاا  -3
الايت ترافقهاا علاى حناو يؤكاد دون أي  قااتوالتعليمان مشااريع املاواد 

والفاااابع التكميلاااي تخصاايص شااك أولوياااة الاادور احملاااوري لقاعااادة ال
للقواعااد العامااة بشااأن مسااؤولية املنظمااات الدوليااة. وممااا ياادعم هااذا 

اصااة هااو اخلقاعاادة الجااوهر اهلاادف املتااوخى ماان  الاارأي، حقيقااة أن
 . قفعيةاعدة لق امة، إال إذا كان األمر خاضعاً نس  القواعد الع

منظمااااة التعاااااون والتنميااااة يف املياااادان االقتصااااادي،  ؤياااادتو  -4
تفبيااق مباادأ قاعاادة التخصاايص، دور املنظمااات الدوليااة ا خيااص فيما 

الحااااو بصاااافة تيف وضااااع تعاااااريف داخليااااة لاااابعا املصاااافلحات. و 
. وماع “جهاز”ملصفلا  خاصة أن مشاريع املواد مل تتضمن تعريفاً 

منظمة التعاون والتنمية يف فإن  الدولية،  لتنوع املنظمات    ذلك، نظراً 
عتاااارب أن ت ولكنهاااااام، عريااااف عاااا إىل تتاااادعو ال  املياااادان االقتصااااادي

القواعااد الداخليااة لكاال منظمااة دولياااة هااي الاايت تسااري فيمااا يتعلاااق 
 من أجهزة تلك املنظمة. “جهاز”بتعريف 

 منظمة حلف  ال األطلسي

انون الادويل، قواعد خاصاة مان قواعاد القا ” عبارة ابإلشارة إىل 
 املنظمااااةنااااا يف ذلااااك قواعااااد املنظمااااة املفبقااااة علااااى العالقااااات بااااني 

ااااااو أن القاعاااااادة الداخليااااااة األساسااااااية “الدوليااااااة وأعضااااااائها ، يالح 
غاااري  -أي اختااااذ القااارارات بتوافاااق اآلراء  -النااماااة لعمااال املنظماااة 

مة حلف  ال األطلسي يف املعاهدات اليت أنشأت منظال  مذكورة 
 اعد ر ية، بل هي انجتة عن ممارسات املنظمة. وال يف أي قو 

 منظمة العمل الدولية

حكم أساسي من أحكام مشاريع املواد، ورنا ترغب  هذا -1
أبارز ضامن اهليكال العاام.  اللجنة يف النظر يف إمكانية منحاه موقعااً 

التادر ي للقاانون وينبغي أال يكون للمحاوالت اهلادفة إىل التفاوير 
ما خيتلف سلوك   . وكثرياً ر على القانون القائم حالياً الدويل  ثري ضا

ات الدولياة. ويف الواقاع، مان الناادر أن تكاون الدول يف شىت املنظم
القواعد الساارية يف املنظماات متفابقاة، وميكان أن يادل ذلاك علاى 
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واعاد أن الدول ال ترغب ابلضرورة يف وجود جمموعة موحدة مان الق
مااااة نظمااااات الدوليااااة. ولااااذا فااااإن مهالواجبااااة التفبيااااق علااااى مجيااااع امل

تها تغاادو معقاادة إنشاااء قواعااد تفبااق بصااورة موحاادة بشااأن مسااؤولي
 . 63، حىت مع مراعاة التحذير الوارد يف مشروع املادة جداً 
ورغم احتمال وجود جانب من الصحة يف احلجج القائلة  -2
عضو يف الدولة غري المسؤولية   من األجدر أن تعا  مسألة  ه كانإن

ة الاااادول، فااااإن العالقاااة بااااني الاااادول املااااواد املتعلقااااة نساااؤوليريع مشاااا
نظمااة )نااا يف ذلااك يف احلاااالت املوصااوفة يف مشااروعي األعضااء وامل
( ينبغاااااااي أن حتلااااااال يف ضاااااااوء النظاااااااام القاااااااانون 62و 61املاااااااادتني 

الاااداخلي لكااال منظماااة، حسااابما أنشاااأه الصاااك التأسيساااي وطورتاااه 
. وهااااذه القواعااااد متثاااال قاعاااادة وممارسااااا ا واعااااد املنظمااااة الداخليااااةق
العضااو واملنظمااة لتخصاايص، وينبغااي أال تكااون العالقااة بااني الدولااة ا

الدوليااة عالقااة خاضااعة للقواعااد العامااة للقااانون الاادويل فيمااا خيااص 
 ااب أن ي فهاام نفاااق  املسااائل الاايت تنظمهااا القواعااد الداخليااة. لااذا

لة اه الواساااع، أي لااايس فقاااط بوصااافه ذا صااا نعنااا  63مشاااروع املاااادة 
بوصفه يؤدي إىل ج اب    دولية، بل أيضاً لانظمة املبتحديد مسؤولية 

للقانون الادويل املتعلقاة ابملساؤولية إذا  عدة من القواعد العامةأي قا
الانص اخلااه ” نبادأ وجدت إىل جانب قاعدة التخصيص، عماالً 

ترغب اللجنة يف إعادة لذلك، رنا  . ووفقاً “يقدم على النص العام
. وقاد علقاال منظمااة 9ة مان مشااروع املاااد 2يف الفقاارة  أيضاااً  النظار

بق على هذا الانص بصاورة مستفيضاة يف العمل الدولية يف وقل سا
 .(1)2006التعليقات اليت قدمتها يف عام 

__________ 
  A/CN.4/568، اجمللااااااد الثاااااااان )اجلاااااازء األول(، الوثيقاااااااة  2006  حوليااااااة  ( 1) 
 . 162ه  ،  Add.1و 

 تحدة ميثاق األمم امل -66املادة  
 األمم املتحدة

 ( مان تعليقهاا علاى مشاروع1الحظل اللجنة يف الفقرة ) -1
 االلتزامااااات ال تشاااامل  ميثااااق األماااام املتحااادةاإلشااااارة إىل املاااادة أن 

 

املنبثقاة فحساب، وإمناا أيضااً االلتزاماات املنصوه عليهاا يف امليثااق 
قية  الاايت هلااا األساابو جملااس األماان، عاان  ن القاارارات امللزمااة الصااادرةعا 

القاااانون الااادويل األخااارى القائماااة نوجاااب  علاااى االلتزاماااات كاااذلك
. والحظااااااال اللجناااااااة أيضااااااااً يف مااااااان امليثااااااااق 103ادة ملااااااا اب عماااااااالً 
 ( من التعليق أنه 3) الفقرة

ال يقصااد ابملااادة احلاليااة أن تااؤثر يف انفباااق املباااد  والقواعااد املنصااوه عليهااا 
 مم املتحدة.السابقة على املسؤولية الدولية لأليف املواد 

( من التعليق ما إذا كان املقصود 3ا من الفقرة )وال يتض -2
. 66ساااااتبعاد األمااااام املتحااااادة مااااان نفااااااق تفبياااااق مشاااااروع املاااااادة ا

مان ميثااق األمام املتحادة تاؤثر يف مساؤولية  103كانال املاادة  وملاا
نظمااااااات الدوليااااااة املنظمااااااة مثلمااااااا تااااااؤثر يف مسااااااؤولية الاااااادول أو امل

ا العباااارة الااااواردة يف ة العاماااة تقاااته إمااااا تنقاااياألخااارى، فاااإن األماناااا 
 حذفها. يا مقصودها، وإما( من التعليق لتوض3الفقرة )

وميثاااااااااق األماااااااام املتحاااااااادة، ابعتباااااااااره الصااااااااك التأسيسااااااااي   -3
  نفهاوم الفقاارة الفرعياة )ب( ماان   “ قواعااد املنظماة ” للمنظماة، يشاك ل  

ألخاارى  األمام املتحادة، خبااالف املنظماات ا   . غااري أن 2  مشاروع املاادة 
أن حتاااتج بقواعااادها يف    31الااايت ال  اااوز هلاااا نوجاااب مشاااروع املاااادة  

المتثااااااال اللتزاما ااااااا الدوليااااااة، تسااااااتفيع االحتجاااااااج نيثاقهااااااا  عاااااادم ا 
ماااا داماااا  سااادان التزامااااً نوجاااب القاااانون    -وبقااارارات جملاااس األمااان  

 االت أخرى عدم امتثال. باره يف ح كان ميكن اعت   لتربير ما   -الدويل  
األمانااااااة العامااااااة أن اللجنااااااة، يف تعليقهااااااا علااااااى  وتالحااااااو   -4

 تلك تعلقة نسؤولية الدول، ذكرت أن  من مشاريع املواد امل   59 املادة 
املواد ال ميكن أن متس نيثاق األمم املتحدة ]وال أن[ ختل  حكامه. و اب يف 

 . (1)يثاقيتفابق مع املمجيع األحوال تفسري املواد تفسرياً 

 أيضاً. ج نفس العبارة يف السياق احلايلولذلك فهي توصي ردرا 

__________ 
( 2، الفقارة )185ء الثاان(، ه  )اجلاز ن، اجمللد الثا2001حولية  (1)
 .59 التعليق على املادةمن 





 

209 

 هداتآاثر النزاعات املسلحة على املعا
 من جدول األعمال[  4]البند  

 A/CN.4/644 الوثيقة

 مذكرة عن التوصية اليت ستقدم إىل اجلمعية العامة 
 عاهدات، بشأن مشاريع املواد املتعلقة آباثر النزاعات املسلحة على امل

 فليش، املقرر اخلاصأعدها السيد لوسيوس كا

 [ األصل: ابإلنكليزية]
 [ 2011أاير/مايو  18]

 احملتوايت
 الصفحة 

 209  .................................................................................. وثيقة هذه الة األطراف املشار إليها يف الصكوك املتعدد
 الفقرات 

 209 5-1  ............................................................ أنواع التوصيات اليت ميكن أن تقدمها اللجنة  - ألف 
 210 6  .............................................. داتاملعاه علقة راثر النزاعات املسلحة علىمشاريع املواد املت - ابء
 210 16-7  ............................................................................................. التحليل - جيم 

 ____________ 

 هذه الوثيقة الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف 

 املصدر  

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973 (1949س آب/أغسف 12)جنيف، تعلقة حبماية ضحااي احلرب املاتفاقيات جنيف 

pp. 31 et seq. 

 .Ibid., No. 973, p. 287 يف وقل احلرب )االتفاقية الرابعة( املدنيني اتفاقية جنيف بشأن يفاية األشخاه 

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331 (1969أاير/مايو  23نا، اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )فيي

 ____________ 

 قدمها اللجنة التوصيات اليت ميكن أن ت  أنواع  -ألف
لاايس اااة ريااب يف أن األنشاافة الرئيسااية الاايت تضاافلع هبااا  -1

جلنااااة القااااانون الاااادويل تتمثاااال يف التفااااوير التاااادر ي للقااااانون الاااادويل 
. (2)ذه األنشافة إعااداد مشااريع االتفاقيااات. وتتضامن هاا (1)وتدويناه
اثبتااااً، علاااى النحاااو أن إعاااداد هاااذه االتفاقياااات ال ميثااال هااادفاً علاااى 

 من النظام األساسي للجنة. 23 ه املادةالذي ت بين
__________ 
 .24-15النظام األساسي للجنة القانون الدويل، املواد  (1)
 .15املرجع نفسه، املادة  (2)

وطبقااااً ألحكاااام تلاااك املاااادة، للجناااة أن ت قااادم التوصااايات  -2
 : (3)التالية إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

أي إجااراء، حااني يكااون تقرياار اللجنااة قااد ن شاار  أال تتخااذ - 
 لفعل؛اب
يط علماً  -   ابلتقرير أو تعتمده بقرار؛أن حت 
__________ 
، اجمللاد  الادويل   القاانون   جلناة   أعماال فيما يتعلق هبذه املسألة برمتها، انظر   ( 3) 

 . 47و  46، ه  2008رك، ، نيويو ة األول، الفبعة السابعة، األمم املتحد 
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ع املااااواد لألعضاااااء بغيااااة التفاااااوض علااااى أن تزكااااي مشاااااري - 
 اتفاقية عامة وإبرامها؛

 أن تعقد مؤمتراً لصياغة اتفاقية.  - 
رة يف احلالة األوىل  ويبدو أن الفارق بني اإلمكانيتني األخريتني هو أن املباد 

 ة يف احلالة الثانية.  عضاء بينما تتخذها املنظم ت تخذ من جانب الدول األ 
يفة ماان التوصاايات قااد نشااأت يف املمارسااة  غااري أن أنواعاااً وساا  -3

العملية. ويف حااالت معيناة، تباعادت اللجناة جزئيااً علاى األقال عان مناط  
ب فيهاا ذلاك طاابع   االتفاقيات. ولقد قامل بذلك يف احلاالت الايت تفل ا 

الااذي    ( 4) دوليااة م األساسااي حملكمااة جنائيااة  ”الناااتج“، مثاال مشااروع النظااا 
الت أخارى، قاررت اللجناة أن النتيجاة الايت  طلبته اجلمعية العاماة. ويف حاا 

ي سافر عنهاا عملهاا ينبغااي أال تتخاذ شاكل اتفاقيااة بسابب نفاقهاا احملاادود  
ابجلااازء الثااان مااان  أو ألسااباب أخاارى. وكاااان هااذا هاااو احلااال فيماااا يتعلااق  

ة النامجااة عاان  سااؤولية الدوليااة عاان النتااائج الضااار مشاااريع املااواد املتعلقااة ابمل 
، واملباااد  التوجيهيااة الاايت تنفبااق علااى  ( 5) ون الاادويل أفعااال ال  ظرهااا القااان 

،  ( 6) اإلعاااالانت االنفرادياااة للااادول الااايت ميكااان أن ت نشاااج التزاماااات قانونياااة 
، والاايت طلباال  ( 7) تجاازهل القااانون الاادويل واسااتنتاجات فريااق الدراسااة املعااين ب 

جهااال انتباااااه اجلمعيااااة العامااااة  ىل اجلمعيااااة العامااااة أن تؤياااادها أو و اللجناااة إ 
فيماااااا يتعلاااااق  نسااااااية األشاااااخاه الفبيعياااااني يف حالاااااة خالفااااااة  إليهاااااا. و 
 . ( 9) ، اقتحل اللجنة أن ت عتمد مشاريع املواد يف شكل إعالن ( 8) الدول 

عهد، فإن اللجنة قد صاغل  وفيما يتعلق حبالتني حديثيت ال  -4
ة الدوليااة  ددة وخاصااة. ففيمااا يتصال ابملسااؤولي اقتاحاات تباادو جااد  حما 

ة اجلمعية العامة  ن ”حتايط علماًا“  (، أوصل اللجن 2001للدول ) 
نشااااريع املاااواد املتعلقاااة نساااؤولية الاااادول عااان األفعاااال غاااري املشااااروعة  

ن كااااااااااااانو   12املااااااااااااؤرخ    83/ 56، وأن ت رفقهااااااااااااا بقرارهااااااااااااا  ( 10) دوليااااااااااااا 
د مااااؤمتر يف ، وأن تنظاااار بعااااد ذلااااك يف عقاااا 2001األول/ديساااامرب 

املياااه صاال نشاااريع املااواد املتعلقااة بفبقااات مرحلااة الحقااة. وفيمااا يت
، اقتحااال اللجناااة أن حتااايط (11) (2008اجلوفياااة العاااابرة للحااادود )

اجلمعية العامة علماً نشاريع موادها وأن ترفقها بقرارها؛ وأن تزكيها 
اإلخاااالل نسااألة اعتمادهااا يف معاهااادة أو أي لاادى األعضاااء دون 

دول األعضاااء علاااى آخاار مناسااب مسااتقباًل؛ وأن تشااجع الاا  شااكل
يااة أو إقليميااة؛ وأن ت اادرج هااذا البنااد يف جاادول إباارام معاهاادات ثنائ

__________ 
 .91، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 1994 حولية (4)
 .63 الفقرة ،(الثان اجلزء) الثان اجمللد ،2006 حولية (5)
 .176، الفقرة (اجلزء الثان)، اجمللد الثان 2006حولية  (6)
 .251املرجع نفسه، الفقرة  (7)
 .47ء الثان(، الفقرة  )اجلز ن، اجمللد الثا1999 حولية (8)
 .44املرجع نفسه، الفقرة  (9)
 .76، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2001 حولية (10)
 .53، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2008 حولية (11)

أعمااال دور ااا املقبلااة مااان أجاال دراسااته، وبصااافة خاصااة ماان أجااال 
 .(12)مناقشة الشكل الذي ميكن أن توضع فيه مشاريع املواد

تفاااى هباااا. ولااائن كاااان مااان ا -5 لصاااواب أن وهاااذه تفاااورات   
ويناه لتفوير التادر ي للقاانون الادويل وتدإعداد اتفاقيات من أجل ا

ميثل، و ب أن يظل ميثل، أحد األهداف الرئيسية لنشاط اللجنة، 
فإن التكيز على عقد االتفاقيات يبدو غري سليم حني تضع اللجنة 

و مااادوانت قواعااد ساالوك، أي نصوصااااً مااثاًل ”مباااد  توجيهيااة“ أ
ه اللجنااة  شاااري، أو حااني يكااون هناااك نااص مل تعاادذات طااابع است

إىل املباد  املتعلقاة ابلتجازهل، أو رناا  ككل، كما هو احلال ابلنسبة
أيضاااً حااني يباادو، بساابب جمموعااة متنوعااة ماان الظااروف، أن الاادول 

يف لاان تكااون حريصااة علااى اعتماااد اتفاقيااة عامااة بشااأن املوضااوع. و 
هااادة للتااادوين قاااد مثااال هاااذه احلااااالت، فاااإن فشااال حماولاااة لعقاااد معا

مثال  - ، يف حاني أن اختااذ هناج أكثار احاتازاً ينجم عناه ضارر فااده
قاد  -ذاك الذي اتبعته اللجنة فيما يتعلق ابملسؤولية الدولية للدول 

 يكشف عن كونه أكثر فعالية بكثري.
املسلحة  مشاريع املواد املتعلقة آباثر النزاعات  -ابء

 املعاهدات  على
املاااااواد،  ن اجلااااازء األكااااارب مااااان مشااااااريع  ياااارى املقااااارر اخلااااااه أ  -6

  ، ( 14) 2011أاير/مااايو    17يف    ( 13) حساابما اعتماادت يف القااراءة الثانيااة 
جتاااد أصااااوهلا أو تربيرهااااا يف القواعااااد الااايت تنتمااااي إىل ميااااادين للقااااانون  
  الاااادويل ذات صاااالة )قااااانون املعاهاااادات، القااااانون املتعلااااق ابسااااتخدام 

ماان أحكااام مشااروع املااواد  القااوة(. وياادفع هااذا إىل االعتقاااد  ن كثاارياً  
ينفبق على جوهر  غي أال يكون موضعاً للخالف، غري أن هذا ال  ينب 

واملرفاق. وينبغاي أن يضايف    7إىل    1املشروع، أال وهو مشاريع املاواد  
املاااارء إىل ذلااااك أن الاااانص احلااااايل، علااااى عكااااس قاااارار معهااااد القااااانون  

  اثر النزاعااااااااات املساااااااالحة علااااااااى املعاهاااااااادات لعااااااااام الاااااااادويل بشااااااااأن آ 
ااس إىل  الداخليااة   النزاعااات ، ميتااد ليشاامل  ( 15) 5198 ، وهااو جمااال مل مي 

 يتفلب التفوير التدر ي للقانون وليس تدوينه. حد كبري و 
 التحليل  -جيم

قفاااع كااال مااان املمارساااني والبااااحثني شاااوطاً بعياااداً يف معاجلاااة   -7
وهاااو آاثر النزاعاااات املسااالحة  أال    -جااازء مااان هاااذا اجملاااال علاااى األقااال  

ملوضااوع اقتصار علااى هاذا اجلاناب فلرنااا أمكان تاادوين  . ولاو أن ا الدولياة 
 ولكن يبدو أن هذا ليس موضع اهتمام ي ذكر.    -القواعد ذات الصلة  

__________ 
 .375، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2010 حولية (12)
 .100الفقرة زء الثان(، ن )اجلا، اجمللد الث2011 حولية (13)
 .3089املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة  (14)
(15) Institute of International Law, Yearbook, Session of Helsinki, 

1985, vol. 61, Part II, p. 278. 
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و ب أن يضاف إىل ذلك أن مشاريع املواد اليت وضعتها  -8
رات إىل واإلشاااا القواعاااد اإلجرائياااةاللجناااة تتضااامن عااادداً كبااارياً مااان 
، والاااايت تباااادو أيضاااااً ويللقاااانون الاااادقواعاااد يف جماااااالت أخاااارى ماااان ا

تااادعو إىل عقاااد  مقبولاااة إىل حاااد كباااري، ومااان مث فإهناااا تبااادو وكأهناااا
الذي  3معاهدة. وفضاًل عن ذلك، ميكن الدفع  ن مشروع املادة 

ينص على أن وجود نزاع مسلا ال يؤدي يف حد ذاتاه إىل إهنااء أو 
ري اناب املعااايلتزاماات الاايت تكفلهاا املعاهاادات،  تعلياق احلقااوق واال

سااً واملرفق، ميكن أن يوفر أسا 7إىل  4والفئات املبي نة يف املواد من 
 متيناً ملثل هذا الصك التعاهدي.

الساااعي وااااة سااابب اثلااا  لتاااوخي عقاااد ماااؤمتر يتمثااال يف  -9
القانون الدويل. ويصدق هاذا بوجاه خااه علاى  الدائم إىل استقرار

جاد منهاا عادد  الايت يو  - ة بني املعاهدات والنزاعات املسالحةالعالق
عاماة كبري يف الوقل احلاضر. وهناك مربر آخر يادعم عقاد اتفاقياة 

 -هاااو أناااه يف حالاااة نشاااوب نااازاع مسااالا، فاااإن املتفااارجني األباااارايء 
هااام الاااذين يااارجا أن يعاااانوا أشاااد املعااااانة. وعمااااًل علاااى  -املااادنيني 

 يفاملادنيني يف بشأن يفاية األشاخاه اتفاقية جنيفايتهم، أ برمل 
؛ ويبادو أن مان املرغاوب فياه كفالاة بقااء احلقاوق الاايت  وقال احلارب

ة للمعاهاادات الاايت تعقاادها دوهلاام، أو االسااتعادة يتمتعااون هبااا نتيجاا 
الساااريعة هلاااذه احلقاااوق نجااارد انتهااااء النااازاع. ويتمثااال أفضااال سااابيل 

اع علاى أقصاى لتحقيق هذه األهاداف يف اتفاقياة عاماة، تتايا احلفا 
السااالم، واسااتعادة تلااك احلالااة  ائمااة يف ااالميكاان ماان احلالااة الق مااا

 الدول احملايدة.على حنو عاجل، ويفاية حقوق األفراد من 
بيد أن هناك حججاً أيضاً تدفع إىل االعتقااد  ناه ينبغاي  -10

 عدم التخفيط لعقد مؤمتر يف املستقبل العاجل.
ماؤمتر عاجال للتادوين هاي أن  وأول حجة ت ثار ملعارضاة عقاد   -11

وضاااااعتها اللجناااااة ال تقتصااااار علاااااى أثااااار النزاعاااااات    ملاااااواد الااااايت مشااااااريع ا 
أيضاااً.    الداخليااة هاادات باال تشاامل النزاعااات  علااى املعا   الدوليااة املساالحة  

ويف حاااني أناااه ميكااان أن تكاااون قاااد نشااابل، يف املاضاااي، نزاعاااات غاااري  
اهااادات،  دولياااة ول ااادت بعاااا املمارساااات فيماااا يتعلاااق راثرهاااا علاااى املع 

ة ومتماسااكة ماان القواعااد  موعاة راسااخ فقاد يكااون ماان العسااري حتديااد جم 
مال يف هاذا الصادد فهاو  املتعلقة بتلك القضية. وأايً ما كاان قاد قيال وع  

 تاااج إىل تعزيااز عاان طريااق التفااوير التاادر ي للقااانون الاادويل. وال يباادو  
ى  حماتماًل يف الوقال الاراهن أن تكاون هناااك غالبياة كاربى مان الادول علاا 

تعلقااة ابلنزاعااات الدوليااة  الراهنااة امل اسااتعداد لقبااول بسااط نفاااق القواعااد  
 كي تشمل النزاعات غري الدولية.  

ابعثاااً علااى  -دولياااً كااان أم ال  -الناازاع املساالا  ويشااك ل -12
القلاااق والتاااوتر لااادى الااادول املعنياااة. وقاااد جتاااد هاااذه الااادول أن مااان 

اإلنساان الادويل إال يف ميادان القاانون  -الصعب عليهاا أن ختضاع 
ة نصااري معاهاادا ا، ال ساايما إذا كااان ونيااة متعلقاا لقواعااد قان -رنااا 

 .مسبقاً تفعل ذلك  عليها أن

يف حااااااالت النااااازاع الاااااداخلي، تثاااااور مساااااألة آاثره علاااااى و  -13
املعاهاااادات بااااني الدولااااة احملاربااااة ودولااااة اثلثااااة تتحماااال األوىل إزاءهااااا 

ااى  التزامااات تعاهديااة. وال ختتلااف هااذه احلاااالت عاان تلااك الاايت ت نه 
ق تنفياذها، بسابب اساتحالة مؤقتاة لتنفياذها ت أو يعل ا فيها املعاهادا

مااااان  62و 61ف )املااااااداتن أو حااااادوع تغاااااري أساساااااي يف الظااااارو 
اتفاقيااااة فيينااااا لقااااانون املعاهاااادات(. وال شااااك أنااااه ستنشااااأ حاااااالت 
تكون فيها الدولة احملاربة غري قادرة، بصفة مؤقتة على األقل، علاى 

لاااى سااابيل )ع النااازاع بسااابب نشاااوبعاااا التزاما اااا التعاهدياااة أداء ب
يف  املثال، مانا احلاق يف اهلباوط ابلفاائرات يف املفاارات الايت وقعال

أياادي املتمااردين(. ولكاان هاال سااتكون الاادول الثالثااة مساااتعدة ألن 
تقبل، مسبقاً، قواعد جتعل من األيسر على الدول املنخرطة يف نزاع 

 زاما ا التعاهدية؟داخلي أن تنهي أو تعلق الت
ملااااواد املتعلقااااة نسااااؤولية الاااادول عاااان  ل مشاااااريع ا ويبااااني  مثااااا  -14

اه“ جمموعااة ماان مشاااريع املااواد  األفعااال غااري املشااروعة دولياااً أن ”ناا 
يتوقااااف علااااى حماولااااة عاجلاااااة لتحوياااال ذلااااك املشااااروع إىل قاااااانون   ال 

  -تعاهاااادي. وفضاااااًل عاااان ذلااااك، فااااإن أي فشاااال ملثاااال هااااذه احملاولااااة  
عااادد  تقاااار إىل أي اتفااااق علاااى اإلطاااالق أو عااادم كفاياااة  بسااابب االف 

قاااااد يناااااتقص مااااان شاااااأن عمااااال اللجناااااة بصااااادد هاااااذا    -التصاااااديقات  
 التوصااال  ض مااان حجيااة عماال اللجناااة اإلخفاااق يف املوضااوع. وساايقو   

تفاااق علااى أساسااها  اال   أريااد تبااني  أن الشااروط الاايت    أن بعااد  إىل اتفاااق  
ألن اللجناة    -ي ساتنتج  وهذا هاو ماا س   -؛ وإمنا تبني  ذلك  غري مقبولة 

ه الساااليم. ولااايس هاااذا، بفبيعاااة احلاااال، هاااو  مل تاااؤد  عملهاااا علاااى الوجااا 
مااان قبااال )انظااار    أشاااري قياااة. وكماااا  السااابب الوحياااد ملعارضاااة عقاااد اتفا 

أعااااااله(، قاااااد حتجااااام الااااادول عااااان احلاااااد مااااان حريتهاااااا يف    12رة  الفقااااا 
تتعلاااااق  ماااان خاااااالل االلتااااازام بقواعاااااد    التصاااارف وقااااال نشاااااوب النااااازاع 

 التعاهدية.   دم استمرار حقوقها والتزاما ا ستمرار أو ع اب 
واملقااارر اخلااااه، إذ يضاااع يف اعتبااااره هاااذه األساااباب، وضااارورة   -15

اثر النزاعاات املسالحة علاى  ة ابلعمال الاذي أناز فيماا يتعلاق ر عدم اجملازفا 
املعاهاااادات، يشاااااجع اللجناااااة علاااااى أن ختفااااو حباااااذر، مثلماااااا فعلااااال إزاء  

لاادول عاان األفعااال غااري املشااروعة دولياااً،  مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية ا 
لب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة: )أ( أن حتيط علمااً نشااريع  وأن تف 

لحة علاى املعاهادات وأن ترفقهاا بقرارهاا؛  واد املتعلقة راثر النزاعات املس امل 
 و)ب( أن تقته عقد مؤمتر دبلوماسي يف مرحلة الحقة. 

ذرة يف معاجلاااة هاااذه املساااألة وقاااد متكااان هاااذه الفريقاااة احلااا  -16
تعريااااف أنفسااااها ابلقضااااااي موضااااع الدراسااااة  الاااادول  األعضاااااء ماااان

نفسها، قبال كال شايء،  ن اعتمااد وابلقواعد املقتحة، ومن إقناع 
موعة مان األحكاام التعاهدياة بشاأن املوضاوع الاذي حبثتاه اللجناة جم

 لايس فقااط أماراً ضاارورايً بال  قااق أيضااً مصاااحلها الفضالى. وعااالوة
يف الوقال الااراهن علاى ذلاك، فااإن االفتقاار إىل مثاال هاذه األحكااام 

القيااام  وبااني -الاادول وحماكمهااا  -لاان  ااول بااني اجلهااات الفاعلااة 
 بتفبيق القواعد اليت صاغتها اللجنة.ابتداًء من الوقل الراهن 
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 مقدمة  -ألف
يف  ،لجنااااااة القااااااانون الاااااادويلوالسااااااتني ل الثانيااااااةدورة الاااااا يف  -1

علقاًة مساألة  القائماة الايت تضام ، تركال جلناة الصاياغة م2010 عام
أن اااااة  يتبااااني بنااااًء علااااى مااااؤدى موضااااوعهافئاااات املعاهاااادات الاااايت 

اخلااه أن  . ويف هذه املذكرة، يود املقارر(1) لنفاذهاراجحاً  احتماالً 
 ات.يديل يف هذا الصدد ببعا املالحظات واالقتاح

خبصاوه ماآل مشاروع وتتعدد احللاول املمكان األخاذ هباا  -2
احلااايل ومرفااق مشاااريع املااواد. وأحااد تلااك احللااول أن ت اادرج  5املاادة 

االقائمااة ضاامن مشاااريع املااواد بوصفه ، وهااذا مااا كااان 2-7ادة اا املاا اااا
وضع  أول األمر. ومن املمكن أيضاً   قد حبذه املقرر اخلاه السابق

. (2)ا مااان مالحظاااات يف آخاار مشااااريع املاااوادالقائمااة وماااا يااارتبط هباا 
ماان مشاااريع املااواد. واحلاال  2008عااام وهااذا مااا أ خااذ بااه يف صاايغة 

أن ت اااااادرج القائماااااة، مااااااع مااااااا يصااااااحبها ماااااان هااااااو الثالااااا  املمكاااااان 
قائمااة أن ت رفااق الهااو . واحلاال الرابااع واألخااري 5، يف املااادة تعليقااات
 .5ابملادة 

__________ 
ماذكرة  ،النزاع املسلا على املعاهدات: دراساة للممارساة والفقاه أثر (1)

 املوقاااع)متاحاااة علاااى  Corr.1-2و A/CN.4/550الوثيقاااة  لعاماااة،ااألماناااة  أعاااد ا
الساااابعة واخلمساااني؛ وسينشااار الااانص النهاااائي   الااادورة واثئاااق للجناااة، الشااابكي
 .36-18الفقرات  ،((األول)اجلزء  الثان اجمللد ،2005 حولية إىلكإضافة 

، أعااده التقرياار الثالاا  عاان آاثر النزاعااات املساالحة علااى املعاهاادات (2)
الوثيقااااااة ، اجمللاااااد الثااااااان )اجلااااازء األول(، 2007 حوليااااااةراونلاااااي، إاين ب دالساااااي

A/CN.4/578. 

ية وواقعية بكل  كيد. األخريان ما األكثر جاذبواحلالن  -3
ماا سابق أن أورده  ويفضل املقارر اخلااه احلاايل احلال الراباع حساب

، توجااااد علااااى كاااال ، وذلااااك لعاااادة أسااااباب. أوالً (3)يف تقريااااره األول
حال ممارسة على قدر من األمية تتعلق هبذا املوضوع، األمر الذي 

مشااريع وهلا يف مرفق ت ذي ل به  حد ذاته، عدم االكتفاء بتنايربر، يف
ادة. املااا أحكاااام يساااهل تفبياااق  5املاااواد. مث إن رباااط القائماااة ابملاااادة 

 املعاهدة الذي قد يفيد ضمناً  موضوعؤكد على معيار وهذه املادة ت
؛ أو كماا غري قابلاة ألن ت عكاسيضع قرينة أن استمرار نفاذها دون 

ئاات مان املعاهادات مانة العامة، تشامل القائماة فجاء يف مذكرة األ
أن . وهااذا االحتمااال ينبغااي (4)“راجحاااً  ل ساارايهنا احتماااالً احملتماا ”

سااايما أن موضاااوع املعاهااادة ال يفاااابق  ، الساااة تفصااايليةخيضاااع لدرا
تسميتها، مما يعين أن بعا املعاهادات، وإن كانال تصانف  أحياانً 

جاة يف القائماة، فهاي قاد حبكم تسميتها ضمن فئة من الفئاات املدر 
األماااار؛ ولااااذلك ي فضاااال وصااااف  مااااي إىل تلااااك الفئااااة يف واقااااعال تنت

، تكااااون املعاهاااادة ىأخاااار  . ويف أحيااااان“إرشااااادية”القائمااااة بكوهنااااا 
مسااااااتوفية ابلفعاااااال لشااااااروط اإلدراج يف القائمااااااة، إال أهنااااااا تتضاااااامن 

ال صااالة هلاااا ابلفئاااة املعنياااة، ومااان مث ال ينفباااق علاااى تلاااك  أحكامااااً 
 ئمة.الحتمال الذي تنفوي عليه القااألحكام ا

__________ 
، A/CN.4/627الوثيقااة ، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، 2010 حولياة (3)

 .70-52الفقرات 
 .18، الفقرة أعاله( 1احلاشية )نة العامة مذكرة األما (4)
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مقارناة ابحللاول  “تاوفيقي”ذو طاابع اله أعا واحلل املقاته  -4
ا احلل انل  ييد أغلبياة كبارية خاالل املمكنة األخرى. ويبدو أن هذ

سابب هاذا . و 2010يف عاام  يف جلساا ا العاماةمناقشات اللجناة 
عليقات أو الت/آخر لتفضيل هذا احلل، وإن كان مضمون القائمة و

املقاااارر  قااااد ذكااااريسااااتدعي بعااااا التعااااديالت. و قااااد املصاااااحبة هلااااا 
احلاال يتاايا أن هاذا  اً مفااادهاثلثاا  اً اخلااه احلااايل يف تقريااره األول سابب

لتصابا القائماة إقصااء أكرب مما يتيحه احلل الاداعي إىل  معياريةقوة 
 .(5)5املادة  ضمن التعليق على

 الصعوابت املالزمة ملضمون املرفق -ابء
ن إىل الصعوبة الايت ميكا  أعاله 3 وردت اإلشارة يف الفقرة -5

 -تكااون تساامية املعاهاادة مفابقااة ملضاامون املعاهاادة  ال أن تنشاأ ملااا
. وغااااااين عاااااان القااااااول أن تصاااااانيف ال تكااااااون مفابقااااااة لااااااه ابملاااااار ةو أ

املعاهدة، أي عملية حتديد ما إذا كان ميكن إدراجها يف هذه الفئاة 
. كامهااأحمون املعاهادة الفعلاي و أو تلك،  ب أن يستند إىل مض

تكشاااااف أن بعاااااا األحكاااااام التعاهدياااااة وميكااااان هلاااااذه العملياااااة أن 
ات الااواردة يف القائماااة، تاادخل ضاامن هااذه الفئااة أو تلاااك ماان الفئاا 

تدخل أحكام أخرى يف أي فئة منها. ومن املمكن مراعاة  بينما ال
هااذا التنااوع، إىل حااد مااا، عاان طريااق فصاال أحكااام املعاهاادات وفااق 

 ريع املواد.من مشا 10وخى يف املادة املت
رى تكماان يف أن مشاااريع املااواد  اادف وهناااك صااعوبة أخاا  -6

الداخلياااة، إىل جاناااب النزاعاااات ة املسااالحإىل تنظااايم آاثر النزاعاااات 
املسااالحة الدولياااة، علاااى املعاهااادات. وينتقاااد الااابعا هاااذا املساااعى، 

كان ينبغي   ويعتربون أنه ما كان ينبغي السري يف هذا االجتاه، أو أنه
ض االعتاض على هذا بفريقة فتلفة. غري أنه يف معر القيام بذلك 

غاري الدولياة سالحة املالقول، ذكر أن املشاكل النامجة عن النزاعات 
هلااا يف أايمنااا هااذه أميااة تفااوق أميااة املشاااكل النامجااة عاان النزاعااات 

 لجنة الفارف  الأن تغا  مؤسفاً  املسلحة الدولية، وأنه سيكون أمراً 
ن أم، ، مثلماااا قاااال غراهااااه صاااحيا أيضااااً عااان هاااذا الواقاااع. بياااد أنااا 

 ت[ علاى املعاهاداوردت كذاه]ما  مسألة اآلاثر النامجة عن ثورة”
وال ياازال يف القااانون  [...] مل حتااو نااا تسااتحقه ماان اهتمااام [...]

. وحااىت وإن مل يوجااد فااراغ قااانون، (6)“الاادويل فااراغ يف هااذا الصاادد
ممارساة ضائيلة يصااعب  ام، فإناه ال توجاد إالخباالف ماا يؤكاده غراها 

ل حاااال. وماااع ذلااااك، ال ضاااري يف توسااايع نفاااااق حتديااادها علاااى كاااا 
ه احلاالت؛ ولكن  اب أن نادرك أن مشاريع املواد لتشمل مثل هذ

يناادرج يف نفاااق  هاماااً  هااذا التوجااه ي اادخل يف مشاااريع املااواد عنصااراً 
 تفوير القانون الدويل ال يف نفاق تدوينه.

__________ 
، A/CN.4/627 الوثيقااة ، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(،2010 حولياة (5)

 .64الفقرة 
(6) A. M. Graham, “The effects of domestic hostilities on public 

and private international agreements: a tentative approach”, Western 

Law Review, vol. 3, 1964, pp. 128-149. 

هاااااادات ت ناااااااقش يف بعااااااا  لة اسااااااتمرار نفاااااااذ املعا إن مسااااااأ  -7
كااان    دولياااً   -إذا كااان ناازاع مساالا    االهتمااام نعرفااة مااا األحيااان دون  

حاادع، علااى ساابيل    ماان وراء إاثرة املسااألة. وهااذا مااا   -غااري دويل   أو 
املثال، ملا أقدمل هولندا على تعلياق مجياع املعاهادات الثنائياة بسابب  

ضااااية  ق   . ويف ( 7) 1982يف عااااام  االضاااافراابت الاااايت شااااهد ا سااااورينام  
حمكمااااة العاااادل الدوليااااة، ار ت  الاااايت ع رضاااال علاااى    منصاااات الاااانفط 

القنصلية    احلقوق و   االقتصادية العالقات  احملكمة أن معاهدة الصداقة و 
بااااني الااااوالايت املتحاااادة وإيااااران    1955آب/أغساااافس    15املؤرخااااة  
كااون  أن ت ابلتاايل  ميكاان  أهناا  ال تازال انفااذة، و اإلسااالمية(    -)مجهورياة  

  اك حقاااً ، ولكاان هاال كااان هناا ( 8) ليااه اختصاصااها السااند الااذي يقااوم ع 
األنشااااافة العساااااكرية وشااااابه  قضاااااية  نااااازاع مسااااالا باااااني البلااااادين؟ ويف  

، قالاال احملكمااة ذا ااا ابسااتمرار نفاااذ  وضاادها   نيكاااراغوا لعسااكرية يف  ا 
معاهاااااااادة الصاااااااااداقة والتجاااااااااارة واملالحاااااااااة باااااااااني الاااااااااوالايت املتحااااااااادة  

الااوالايت املتحاادة يف وقاال  د ماان إقاادام  ؛ وهااذا مااا  كاا ( 9) ونيكاااراغوا 
  اهاااادة وفااااق اإلجااااراءات املنصااااوه عليهااااا يف الحااااق علااااى نقااااا املع 

  نااازاع مسااالا باااني   كاااان هنااااك حقااااً . ولكااان هااال  ( 10) املعاهااادة نفساااها 
الاااادولتني؟ إذن، ال بااااد ماااان التساااااهلل يف كثااااري ماااان احلاااااالت بشااااأن  

يتعلق  العنصر الذي بسببه ت ثار مشكلة استمرار نفاذ أي اتفاق: فهل  
ن ذلك، نسوغات  زاع مسلا، أم يتعلق، على النقيا م ا بن   حقاً   األمر 

تحالة التنفيااذ  أخاارى لنهناااء أو التعليااق )وماان األمثلااة علااى ذلااك: اساا 
 الظروف(؟   وحصول تغري جوهري يف   ، أو بصورة دائمة   مؤقتاً 
واة حتد آخر، حسب املمارسة والفقه التقليديني، حيا   -8

رفااة مااا إذا كاناال املعاهاادة عمأساسااا هااو السااؤال الااذي كااان ي فااره 
يف حاال  عاهدة( تستمر يف النفاذ أو تنتهي تلقائيااً )أو أجزاء من امل

فاإن توقاف نفااذ أي معاهادة  ،دويل. وأماا الياومنشوب نزاع مسلا 
قد يكون على أحد وجهاني: إماا اإللغااء أو جمارد التعلياق، والتعلياق 

إىل  العاااودة امعهااا بكثاااري لنشاااوب نااازاع مسااالا تساااهل  أهاااوننتيجاااة 
 زاع.االوضع السابق بعد انتهاء الن

__________ 
 .90لفقرة ا، أعاله( 1احلاشية )األمانة العامة أعد ا مذكرة  (7)
(8) Islamic Republic of Iran v. United States of America, 

Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161.  ،وميكان االطاالع علاى املعاهادة
 United Nations, Treaty، يف 1955آب/أغسفس  15املوقعة يف طهران يف 

Series, vol. 284, No. 4132, p. 93 األماناة ا أعاد  يت. انظار أيضااً املاذكرة الا
 .71و 70الفقراتن أعاله(،  1احلاشية )العامة 

(9) Nicaragua v. United States of America, Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, pp. 392 and 442.  انظار
 .72الفقاااارة أعاااااله(،  1احلاشااااية )األمانااااة العامااااة أعااااد ا  أيضاااااً املااااذكرة الاااايت

كاااانون الثان/ينااااير   21طاااالع علاااى ناااص املعاهااادة، املوقعاااة يف مااااانغوا يف ولال
 .United Nations, Treaty Series, vol. 367, No. 5224, p. 3، انظر 1956

 (10 ) Nicaragua v. United States of America, Judgment, I.C.J. Reports 

1986, dissenting opinion from Judge Jennings, pp. 528, 538 and 539  انظار .
 . 72الفقرة  أعاله(،   1احلاشية  ) األمانة العامة  أعد ا    أيضاً املذكرة اليت 
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سااايما مااا يتعلاااق منهااا ابلتحدياااد  وإىل هااذه املشاااكل، وال -9
لتقااادير الفقاااه واملمارساااة القائماااة وابلفريقاااة املناسااابة  الااادقيق لنفااااق

 الايتكيفياة لللفقه واملمارسة من قيمة، تضااف املساألة املتعلقاة اب ما
إىل الفقااااااااه،  يف ذلااااااااكاساااااااات ند هااااااااذه العناصاااااااار، إذ هبااااااااا  لرضاااااااا ع  

البلدان الناطقاة ابإلنكليزياة  ىل ممارسةاستندت إاملمارسة، فقد  وأما
ت املتحدة(. وقد انتقاد أعضااء يف اللجناة )اململكة املتحدة والوالاي

هاااااذه الفريقاااااة يف العااااارض، ودعاااااوا املقااااارر اخلااااااه إلدراج عناصااااار 
ل هاااذا علاااى جعااا  وللعمااالسااايما العناصااار القضاااائية،  تكميلياااة، وال

 لة.املواد ذات الص التعليقات علىاالختالل خيتفي من 
 وجهة العمل يف املستقبل    -جيم

، علااااى التعليقاااااتاغة سااايعمل املقاااارر اخلاااااه، لااادى صااااي -10
سايما عان طرياق  االستجابة هلذه الدعوة إىل أقصى حاد ممكان، وال

. فالفقااااه لاااايس )أو  ااااب أال يكااااون( نساااابياً  جعاااال دور الفقااااه دوراً 
ان عن املمارسة ومنهجتها والتوليف بني عناصرها، وإن كا  اً تعبري  إال

 الشخصااية يف املقااام األول. ميااوهلممااا يعكااس آراء الفقهاااء و  غالباااً 
، ابلنظر إىل ما له اتماً  ومع ذلك فال سبيل إىل جتاهل الفقه جتاهالً 

 من دور يف املوضوع الذي تعاجله مشاريع املواد.
دة من األمانة العامة ومان وسيجري املقرر اخلاه، نساع -11

ابلدرجة األوىل على قرارات   ، مركزاً بعا الزمالء، املزيد من البح
ذلاك لتعزياز االعتمااد يف مشااريع املاواد اهليئات القضائية الوطنياة، و 

علااااى االجتهاااااد القضااااائي. غااااري أنااااه ينبغااااي اإلشااااارة إىل أن مااااذكرة 
حااد ماااا،  األمانااة العامااة، علاااى وجااه اخلصاااوه، تباادو مكتملاااة إىل

رسااة، إىل املماحبياا  إن االنتقااادات الاايت تناولاال نقااص اإلحاااالت 
 هااااا إىل ساااايما مااااا درج عليااااه االجتهاااااد القضااااائي، ميكاااان توجيه وال
 

طريقاة عارض مشاااريع املاواد ولاايس إىل األساس الاايت أ قيمال عليهااا. 
، ال يرى املقرر وابلنظر إىل املرحلة اليت وصلل إليها األعمال حالياً 

البحااوع اإلضااافية الاايت ساات جرى سااتأم بنتااائج مذهلااة.  اخلاااه أن
املاواد  التعليقات علىسوف ت درج هذه النتائج يف  ى أي حال،وعل

 علق هبا.اليت تت
وفيمااا يتعلااق ابلفئااات املختلفااة ماان املعاهاادات املدرجاااة يف   -12

املرفق، ليسل لدى املقارر اخلااه أي رغباة يف تغياري أي شايء فيهاا،  
، املعاهاااادات الاااايت تتضاااامن  إذا اقتضااااى األماااار هااااا،  إال أن تضاااااف إلي 

بعد املقرر اخلاه مع ذلك يف تقريره األول هاذه  . وقد است قواعد آمرة 
 اليت ترد يف معاهدات   القفعية أن القواعد    ضحاً الفكرة، مو 

يسااااتمر نفاذهااااا يف حاااااالت الناااازاع املساااالا، شااااأهنا شااااأن القواعااااد اآلماااارة الاااايت 
وإال فال مع، لكوهناا قواعاد آمارة. لاذلك،  ليسل واردة يف أحكام املعاهدات؛

 .(11)ن املعاهدات ال يبدو ضرورايً ه الفئة مفإن إدراج هذ

: فااإلدراج هاذا القاول يظال صاحيحاً  ومما ال شاك فياه أن -13
. ولكن رنا  ا اإلدراج املقته بتوضايا نقفاة املقته ليس ضرورايً 

ء وردت يف جااااديرة ابلتوضاااايا، أال وهااااي أن القواعااااد اآلماااارة، سااااوا
كاااان وإن   معاهااادة أو الااال عرفياااة، تصااامد أماااام كااال شااايء، حاااىت

دات،  املعاهااا مثااال هاااذه . غاااري أناااه جتااادر ابإلشاااارة أن مسااالحاً  نزاعااااً 
 ، أحكاماااااً القفعيااااةكقاعاااادة عامااااة، تتضاااامن، إىل جانااااب القواعااااد 

 يستمر نفاذها ابلضرورة. ال

__________ 
، A/CN.4/627، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2010 حولياة (11)

 . 67الفقرة 
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 مقدمة
قشاااات مهماااة يف اللجناااة أاثر موضاااوع طااارد األجاناااب منا -1

 ل الااادورة اخلامساااة والساااتني للجمعياااة العاماااة. وكثااارياً السادساااة خاااال
ع جتاااوزت مالحظااات الاادول الاايت أدلاال ببياااانت بشااأن املوضااو  مااا

لاادويل عاان أعمااال نفاااق اجلاازء املتعلااق بااه ماان تقرياار جلنااة القااانون ا
األحياان ، وتناولال يف كثاري مان 2010دور ا الثانية والستني لعاام 

دورا ا السابقة. وبادا أن هنااك جوانب سبق أن عاجلتها اللجنة يف 
تفاواتً بني ما أبدي من مالحظات بشأن العديد من النقاط وحالة 

 ابملسألة حىت اترخيه. العمل املتعلق
ليال هاذه املالحظاات، ابإلضاافة وقامل أمانة اللجنة بتح -2

لدول يف اآلونة األخرية، إىل طائفة من التعليقات اليت أبد ا بعا ا
. ومل يبد للمقرر اخلاه أن من (1)اللجنة بفحواهامث أبلغل أعضاء  

ة املناساااب ساااردها يف هاااذا املقاااام. لكااان لعلاااه مااان املفياااد إعفااااء حملااا 
ذ انتهااء أعماال عامة عن أهم التفورات احلاصلة بشأن املوضوع من

د صاااحة الاادورة الثانيااة والساااتني للجنااة، للتحقااق مماااا إذا كاناال تؤكاا 
__________ 
انظر، من جهاة، املاوجز املواضايعي، الاذي أعدتاه األماناة العاماة، للمناقشاة   ( 1) 

نااااة السادساااااة للجمعيااااة العاماااااة خااااالل دور اااااا اخلامسااااة والساااااتني  يف اللج   الاااايت جااااارت 
 (A/CN.4/638  ومااان جهاااة أخااارى، التعليقاااات واملالحظاااات الاااواردة مااان احلكوماااات ،)
 (. Add.1و   A/CN.4/628، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2010 حولية ) 

ر اخلااااه الساااابقة عااان املوضاااوع التحلااايالت الاااواردة يف تقاااارير املقااار 
، علااااى  واملواقااااف الاااايت اختااااذ ا اللجنااااة هبااااذا الشااااأن، أو أهنااااا تبااااني 

 اهور اجتاهات أو ممارسة جديدة.النقيا من ذلك، 
، نظاااراً إىل العااادد الكباااري مااان التقاااارير وعاااالوة علاااى ذلاااك -3

اد الااايت قااادمها املقااارر اخلااااه خبصاااوه هاااذه املساااألة، ومشااااريع املاااو 
ه التقاارير، واعتبااراً ملختلاف مقتحاات مشااريع املااواد ابلفعال يف هاذ

ملختلااااف اجلديااادة أو املنقحاااة الاااايت قااادمها أثنااااء مناقشااااات اللجناااة 
ملوضااااوع مل تقاااادم بعااااد تقاااااريره، وحياااا  إن جلنااااة الصااااياغة املعنيااااة اب

م إجاراء إعاادة تقريرها إىل اللجنة بكامل هيئتهاا، فقاد بادا مان الاالز 
د الايت اقتحهاا املقارر اخلااه حاىت الياوم، هيكلة جملموع مشاريع املوا

سااواء تلااك الاايت انقشااتها اللجنااة ابلفعاال أو تلااك الاايت مل تنظاار فيهااا 
فلاة القاول د، وذلك بغية تيسري استكمال أعمال اللجنة. ومن انبع

ل إن عملية إعادة اهليكلة املقتحة ال تنفوي على أي مساس ابلعم
 ابلفعل. الذي قامل به جلنة الصياغة

وعلياااه، يركاااز هاااذا التقريااار، مااان جهاااة، علاااى عااارض آخااار  -4
التفااااورات الرئيسااااية احلاصاااالة بشااااأن املوضااااوع )الفصاااال األول(، مث 

بعاااد إعاااادة يقااادم، مااان جهاااة أخااارى، ماااوجزاً جملماااوع مشااااريع املاااواد 
 هيكلتها )الفصل الثان(.
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 الفصل األول

 آخر التطورات الرئيسية بشأن املوضوع
جانب تنش اط احليااة السياساية يف ما فتئل مسألة طرد األ -5

بعااااا البلاااادان منااااذ انعقاااااد الاااادورة األخاااارية للجنااااة، وال ساااايما يف 
الفابع الراهن للموضوع وحساسايته يف آن  لذي يربزأورواب؛ األمر ا

احااد. بيااد أن املسااألة الاايت اسااتأثرت  و  االهتمااام كاناال احلكاام و 
 ناااوفمرب /تشااارين الثاااان 30الصاااادر عااان حمكماااة العااادل الدولياااة يف 

)أيفدو صاديو دايلويف قضية    2010
1

، حي  تفر ق احلكم لعدة (2
 جوانب من املوضوع قيد النظر.

 الصعيد الوطين  ورات علىتط   -ألف
ة الاايت جاارت فيمااا يتعلااق نسااألة ماان بااني األحااداع البااارز  -6

طاارد األجانااب خااالل الفااتة الفاصاالة بااني الاادورتني الثانيااة والسااتني 
، قبااول  شااعب 2011و 2010للجنااة، يف عااامي والثالثااة والسااتني 

مااااان أجااااال طااااارد ”سويسااااارا وكانتوان اااااا للمباااااادرة الشاااااعبية املعنوناااااة 
دراساااة  ، ماان جهااة، و “)املبااادرة املتعلقاااة ابلفاارد( اجملاارمنياألجانااب 

الربملان الفرنسي ملشروع القانون املتعلق ابهلجرة واإلدماج واجلنسية، 
 من جهة أخرى.

ب والكانتوانت للمبادرة الشعبية  سويسرا: قبول الشع -1
من أجل طرد  ”واملعنونة   2008شباط/فرباير  15املؤرخة 

 “ تعلقة ابلفرد(بادرة امل األجانب اجملرمني )امل
والكاااااانتوانت السويسااااارية يف وافاااااق الشاااااعب السويساااااري  -7

)2010تشاااارين الثااااان/نوفمرب  28اسااااتفتاء 
2

علااااى هااااذه املبااااادرة  (3
السويسااري. وياانص التشااريع الدسااتوري  الراميااة إىل تعااديل الدسااتور

اجلديااد علااى أن تسااحب الساالفات اإلداريااة املختصااة حااق اإلقامااة 
وتفارد مان اإلقلايم السويساري األجاناب الاذين صاادر  ساحباً تلقائيااً 

قهم حكم انفاذ يادينهم ابرتكااب جرمياة قتال أو اغتصااب أو أي حب
خفاااارية، أو ابرتكاااااب أعمااااال عنااااف ذات طبيعااااة  جنحااااة جنسااااية

االجتاااار ابملخااادرات  ، مثااال اللصوصاااية أو االجتاااار ابلبشااار أوأخااارى
بصااورة الساافو علااى املنااازل، وكااذلك األشااخاه الااذين حصاالوا  أو

اعيااة أو اإلعاناااة غااري مشااروعة علااى اساااتحقاقات التأمينااات االجتم
ناع هاؤالء  االجتماعية. وعالوة على تادبري األشاخاه مان الفارد، مي 

 سانة، ومتتاد إىل 15و 5ه باني دخول اإلقلايم السويساري ملادة تاتاو 
__________ 
(2) Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of the Congo), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 
الاااذي  2011آذار/مااارس  17انظاار قاارار اجمللااس االحتاااادي املااؤرخ  (3)

 FF) 2010تشااارين الثاااان/نوفمرب  28يثبااال نتاااائج االقاااتاع الشاااعي املاااؤرخ 

 15) مؤيااداً  صااواتً  1 397 923 غلبيااة  (. وقااد د قبااول املباادرة2593 2011
 كانتوانت(.  1/2و 5صواتً ) 1 243 942كانتوانً( مقابل   5/2و

وباارغم باادء نفاااذ هااذا التعااديل الدسااتوري  .ساانة يف حالااة العااود 20
، أي يااوم قبولااه ماان الشااعب 2010ن/نوفمرب تشاارين الثااا 28منااذ 

ت، فاإن الدساتور يانص علاى حكام انتقاايل عاني  للمشارع والكانتوان
جل  دد يف غضونه العناصر املكونة للجرائم مدة مخس سنوات كأ

عنيااة ويكم لهااا، ويساان األحكااام اجلنائيااة الاايت تسااري علااى دخااول امل
)اإلقليم السويسري بصورة غري قانونية

3

لك األثناء، أنشاأت . ويف ت(4
رةسااة اإلدارة االحتاديااة لشااؤون العاادل املستشااارة االحتاديااة املكلفااة ب
مااااان أعضااااااء جلناااااة املباااااادرة وممثلاااااي  والشااااارطة فريقااااااً عااااااماًل مؤلفااااااً 

تصااة لالحتاااد والكااانتوانت، ك لااف بتوضاايا املسااائل الساالفات املخ
__________ 
 النص املعتمد كالتايل: جاء (4)

 يعد ل الدستور على النحو التايل:” 
 [  ...] 121املادة ” 

 بصااارف إقاااامتهم، واثئاااق مااان ااار دون )أي األجاناااب(  -3” 
 :سويسرا يف اإلقامة حقوق مجيع ومن مركزهم، عن النظر

 ابرتكاااااب تاااادينهم انفااااذة أحكااااام حبقهاااام تصاااادر  إذا (أ) 
 ارتكاااب أو خفاارية، جنسااية جنحااة أي أو اغتصاااب أو قتاال جرميااة

 االجتااااااار أو اللصوصااااااية مثاااااال أخاااااارى، طبيعااااااة ذات عنااااااف أعمااااااال
 أو املنازل؛ على السفو أو ابملخدرات االجتار أو ابألشخاه

 اسااااتحقاقات علااااى مشااااروعة غااااري بصااااورة حصاااالوا إذا (ب) 
 .االجتماعية اإلعانة أو اعيةاالجتم تالتأمينا

للجارائم املنصاوه عليهاا  املكوناة دد املشرع العناصار  -4” 
 . و وز له أن يكملها بعناصر مكونة أخرى.3يف الفقرة 

 ااااب علااااى الساااالفات املختصااااة أن تفاااارد إىل خااااارج  -5” 
 ماان ،4و 3ألحكااام الفقاارتني  وفقاااً  جااردوا،الاابالد األجانااب  الااذين 

 تفب  اااق وأن  سويسااارا، يف اإلقاماااة حقاااوق مجياااع نومااا  متهماإقااا  واثئاااق
 ويف. ساانة 15و 5ماان دخااول اإلقلاايم ملاادة تااتاوه بااني  منعاااً  حبقهاام

 .سنة 20قليم حالة العود، تكون مدة املنع من دخول اإل
 أو اإلقلااايم، دخاااول مااان املناااع خيرقاااون  الاااذين األجاناااب -6” 

كانااال، ماااا   ايً أ قانونياااة غاااري أخااارى بصاااورة اإلقلااايم يااادخلون  الاااذين
يرتكبون بذلك جرمية يعاقب عليها القانون. وعلى املشرع أن يضع 

 .“األحكام ذات الصلة
 وتعد ل األحكام االنتقالية للدستور على النحو التايل: 
   [...] 197املادة ” 

 األجاناااااب)إقاماااااة  121 املاااااادة بشاااااأن  انتقاااااايل حكااااام -8” 
 (وتوطينهم

 لشاااااااااعبا وللقبااااااااا  التالياااااااااة اخلماااااااااس السااااااااانوات خاااااااااالل ”يف 
 املشااااارع  ااااادد، 121 املاااااادة مااااان 6 إىل 3 للفقااااارات والكاااااانتوانت

 ماااااااان 3 الفقاااااااارة عليهااااااااا تاااااااانص  الاااااااايت للجاااااااارائم املكونااااااااة العناصاااااااار
 علااى تسااري الاايت اجلنائيااة األحكااام ويساان ويكم لهااا،، 121 املااادة
 مان 6 الفقارة علياه تانص  حسابما قانونياة غاري بصاورة اإلقليم دخول
 اشي(.و )حذفل احل “121 املادة
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مشااااروع تنفيااااذي تتااااوىل تلااااك اإلدارة عرضااااه علااااى  املعلقااااة ووضااااع
بادرة يتوافق لس االحتادي، وذلك بغية اقتاه حل بشأن تنفيذ املاجمل

وعقااااد مااااع مقتضاااايات الدسااااتور والقااااانون الاااادويل امللاااازم لسويساااارا. 
، 2011ن الثان/يناااير كااانو   26الفريااق العاماال اجتماعااه األول يف 

تقريااااراً يتضاااامن  2011ومااان املقاااارر أن يقااادم حبلااااول حزيران/يونياااه 
ن السويساري هاو املساؤول يف هناياة املفااف مقتحاته. بيد أن الربملا

  أسلوب تنفيذ نص املبادرة على الصعيد القانون.عن البل يف
إىل أن احلكااااام الدساااااتوري اجلدياااااد يرماااااي إىل  وجتااااادر اإلشاااااارة   -8

هامش املناورة الذي تتمتاع باه السالفات اإلدارياة املختصاة حاليااً،    تضييق 
وثيقاااااة اإلقاماااااة مااااان  وذلاااااك ردراج عنصااااار التلقائياااااة يف عملياااااة ساااااحب  

اجلرائم املعنية، وابلنص علاى الفارد النااجم    األجني املدان جنائياً ابرتكاب 
وينبغاي اإلشاارة يف هاذا الصادد إىل أن عنصار  عن سحب وثيقة اإلقاماة.  

لقائياااة كاااان غائبااااً أيضااااً فيماااا يتعلاااق بعقوباااة الفااارد اإلضاااافية الااايت كاااان  الت 
ية إصاااادار حكاااام بفرضااااها  قاضااااي احملكمااااة اجلنائيااااة نفسااااه ميلااااك صااااالح 

وقااد ألغااي هااذا الاانص    -اجلنااائي السااابق  ماان القااانون    55نوجااب املااادة  
كااااااانون    1يااااااد الااااااذي باااااادأ نفاااااااذه يف  بعدئااااااذ ماااااان القااااااانون اجلنااااااائي اجلد 

. وكان هذا احلكم يانص علاى أن كال أجناي صادرت  2007الثان/يناير  
دة  حبقااه عقوبااة ابلسااجن أو احلاابس ميكاان أن يقااع حتاال طائلااة الفاارد، ملاا 

ماادى احلياااة يف حالااة  ساانة، مااع جااواز احلكاام ابلفاارد    15و   3تااتاوه بااني  
خاصاة ألناه يشامل  العود؛ ولذلك، فقد كاان يتسام بساعة النفااق بصاورة  

اناال مااد ا. ومثلمااا ساابقل اإلشااارة إليااه،  كاال عقوبااة سااالبة للحريااة أايً ك 
) فقد طال قرار الفرد ابلتايل األغلبية الساحقة مان نازالء الساجون 

4

غاري  .  ( 5
م ابلفارد إال ابالساتناد إىل  أنه مل يكن  اوز لقاضاي احملكماة اجلنائياة احلكا 

اد القضااائي ابلفعااال مااان  دراسااة كااال حالااة علاااى حاادة. وقاااد حااد  االجتهااا 
عندما أشار إىل أن الفرد ينبغي أن يكاون متناساباً    اإلطار القانون للفرد، 

الااة املعااين  مااع ماادة العقوبااة الرئيسااية، وأنااه يقتضااي إجااراء دراسااة خاصااة حل 
ضامن قاارار الفارد تعلااياًل مالئماااً،  ابألمار. وعااالوة علاى ذلااك، تعااني  أن يت 
ساااايما عناااادما يكااااون  عتاااادال، وال  وأن يتااااوخى فيااااه القاضااااي قاااادراً ماااان اال 

يماً يف سويسارا مناذ زمان طويال، ولدياه أسارة، ومل تعاد  الشخص املدان مق 
 تربفه ببلده األصلي أي صالت وثيقة. 

تشاااارين  28ديل الدسااااتوري املااااؤرخ ولاااذلك، يشااااكل التعاااا  -9
خفاااااوة للاااااوراء، حاااااىت مااااان منظاااااور القاااااانون  2010الثاااااان/نوفمرب 

”عقوباة السابق الذي كان هو ذاته مثار انتقاد ابلفعل ألنه يفارض 
ااا  (56)“مزدوجاااة  “عقوباااة”عنااادما ياااردف عقوباااة الساااجن الرئيساااية با

لااااى الاااانفس ماااان الفاااارد اإلضااااافية الاااايت تكااااون أحياااااانً أشااااد وطااااأة ع
كاان اااة بلااد وباة الرئيسااية. ولايس معروفاااً للمقاارر اخلااه مااا إذا  العق

آخاااار يفبااااق قاعاااادة الفاااارد التلقااااائي لألجنااااي اجملاااارم. إال أنااااه ميكاااان 
__________ 
 Montero-Pérez-de-Tudela, “L’expulsion judiciaire desانظاار   ( 5) 

étrangers en Suisse: La récidive et autres facteurs liés à ce phénomène” . 
 Hayes and Ransom, “Double Punishment: An Issue forانظر  (6)

Probation”. 

”العقوباة ي يزياد مان وطاأة التساهلل عما إذا كان هذا القانون، الاذ
“ على هذا النحو، ال خيل بابعا مبااد  القاانون الادويل، املزدوجة

بسبب األصل أو اجلنسية، أو مبادأ املسااواة،  قبيل عدم التمييزمن 
يما املساااااواة أمااااام القااااانون اجلنااااائي، وهااااو مباااادأ مكاااارس يف وال ساااا 

 القانون الداخلي والقانون الدويل على السواء.
 واجلنسية  شروع القانون املتعلق ابهلجرة واإلدماج فرنسا: م -2
باال، ويف سااياق ، يف غرونو 2010متوز/يوليااه  30يف يااوم  -10

ة إيااازار ون ابالنفعاااال نناسااابة تنصااايب احلااااكم اجلدياااد ملقاطعااا مشاااح
الااااذي ع ااااني يف أعقاااااب أعمااااال العنااااف اخلفاااارية الاااايت أهلباااال أحااااد 

مساافرًة  لشااهر،سااابق ماان هااذا ا األحياااء الشااعبية ابملدينااة يف وقاال
عن وقوع ضحااي يف صفوف أفراد الشرطة، صار ه رئايس اجلمهورياة 

 ا يلي: يكوال ساركوزي، نالفرنسية، السيد ن
إىل إسااقاط اجلنسااية الفرنسااية. وأان  ساانعيد تقياايم األسااباب الاايت ميكاان أن تفضااي  

أقبل نسؤوليام. فال بد من إاتحة إمكانية سحب اجلنسية مان كال شاخص ذي  
 يعرض للخفر عامداً حياة فرد من أفراد الشارطة أو اجلايش أو الادرك  أصل أجني 

الفرنسااية مسااألة اسااتحقاق،    ة عامااة. فاجلنسااية أو أي شااخص آخاار ميااارس ساالف 
لهاا. وعنادما يقادم أي شاخص علاى إطاالق الناار علاى  و اب إثباات اجلادارة حبم 

) يستحق أن يكون فرنسياً أحد أفراد قوات حفو النظام فهو مل يعد  
6

7 ) . 

وقااد و ضااع مشاااروع القااانون املااذكور آنفااااً ابالسااتناد إىل هاااذا   -11
يف حااااااد ذاتاااااه طاااااارد  التصاااااريا. وبااااارغم أن مشااااااروع القاااااانون مل يتنااااااول  

ابلنسابة إىل املوضاوع، مان حيا  إن  األجانب، فمن املؤكد أن له أمياة  
إسااقاط اجلنسااية ال ميكاان أن يهاادف سااوى إىل إاتحااة طاارد الشااخص  

”إمكانيااة  مشااروع القااانون املااذكور مسااألة    ماان   3  املعااين. وتتناااول املااادة 
أي شخص يرتكب جرمية قتل أو أعمال  إسقاط اجلنسية الفرنسية عن  

.  “ لفة العاماة نف متعمدة تفضي دومنا قصد إىل وفااة أحاد أفاراد السا ع 
ويف القانون الفرنسي، يشكل إسقاط اجلنسية حالة حمددة من حااالت  

ماااان    1-25و    25دتني  املااااا   فقاااادان اجلنسااااية، علااااى النحااااو احملاااادد يف 
القانون املدن. ويتسم إسقاط اجلنساية  ساامة األساباب الايت قاد تعلال  

  إن  ري، مثلمااا يتساام بفداحااة اآلاثر املتتبااة عليااه. وحياا اختاااذ هااذا التاادب 
إسقاط اجلنسية هو إجراء شبيه ابلعقوباة اإلدارياة املفبقاة يف حالاة عادم  

يشااكل إجااراًء منااااراً إلجااراء    فإنااه   األهليااة أو انعاادام الااوالء جتاااه فرنسااا، 
مناااع اكتسااااب اجلنساااية الفرنساااية أو مناااع اساااتعاد ا ابلنسااابة لألجاناااب  

للاوطن    نوا ابرتكاب جرمية أو جنحاة تضار ابملصااحل األساساية الذي أدي 
) أو فعل من أفعال اإلرهاب 

7

8 ) . 
__________ 
 Cyriel Martin, “Violencesسااارييل مااااراتن:  هاقتبااااس أورد (7)

urbaines: La déchéance de la nationalité française, nouvelle arme 

sécuritaire de Sarkozy”, Le Point, 30 July 2010. 
مااااااان القاااااااانون املااااااادن، وتقريااااااار السااااااايد  27إىل  21انظااااااار املاااااااواد  (8)

ادر يف صا التابعاة جمللاس الشايوخ، ال نويل بوفيه ابسم اللجنة القانونياة - فرانسوا
، “اهلجااارة واإلدمااااج واجلنساااية”، حتااال عناااوان 2011كاااانون الثان/ينااااير   19

Senate, ordinary session of 2010-2011, No. 239. 
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وحقيقااااة األمااااار أن إجاااااراء إسااااقاط اجلنساااااية ال ميكااااان أن  -12
نويل بوفيه يف  -جملس الشيوخ فرانسوا عضو  يفال، وفقاً ملا أكده

تقريره عن مشروع القانون، سوى الفرنسيني ذوي األصول األجنبية 
نساايني، مثاال ذين اكتساابوا اجلنسااية الفرنسااية، أي الااذين صاااروا فر الاا 

الفرنساايني اجملن سااني، أو األشااخاه الااذين ولاادوا يف فرنسااا وعاشااوا 
سان الرشاد، ولايس  لاوغهمفيها مدة كافياة فأصابحوا فرنسايني عناد ب

ااانا هلاام هاااذه اجلنساااية تلقائيااااً، أي الاااذين  الفرنساايني أصااااًل الاااذين مت 
)و لاادوا فرنساايني

8

. غااري أنااه ال  ااوز، ماان حياا  املباادأ، التمييااز بااني (9
لفرنساااايني بناااااًء علااااى أصااااالهم أو طريقااااة اكتساااااهبم هااااذه الصااااافة. ا

 شاااخصال”مااان القاااانون املااادن تااانص ابلفعااال علاااى أن  22 فاملاااادة
متاااع  مياااع احلقاااوق ويتحمااال كتساااب اجلنساااية الفرنساااية يتالاااذي ي

ماان يااوم اكتسااابه  مجيااع االلتزامااات املتصاالة بصاافته فرنسااياً، اعتباااراً 
مااااان الدساااااتور  1املاااااادة ويف هاااااذا الصااااادد، تااااانص  “.هاااااذه الصااااافة

الفرنساااي علاااى أن ”]فرنساااا[ تكفااال مسااااواة مجياااع املاااواطنني أماااام 
 “.صل أو العرق أو الدينالقانون دومنا متييز على أساس األ

ولاااااذلك، يااااارى بوفياااااه أن إجاااااراء إساااااقاط اجلنساااااية يضاااااع  -13
ا: مبدأ املسااواة، حيا  ياؤدي مبدأين دستوريني موضع الشك، وم

لااة الفرنساايني معاملااة فتلفااة رهناااً ابكتساااهبم هااذا اإلجااراء إىل معام
هااذه الصاافة أو نساابتها إلاايهم عنااد والد اام؛ ومباادأ لاازوم العقااوابت، 

)س اار إسااقاط اجلنسااية علااى أنااه عقوبااة إداريااةفإذا 
9

. ومل يفبااق أي (10
مكافحااااااة اسااااااتثناء ماااااان سااااااراين هااااااذين املباااااادأين سااااااوى يف حالااااااة 

جلنساية تتعلاق، مان اإلرهاب، إذ كانل احلاالت األخرى إلساقاط ا
جهة،  شخاه أدينوا يف فرنسا أو يف بلدان أجنبية ابرتكاب فعل 

سااي ويسااتتبع عقوبااة السااجن نمصاانف كجرميااة يف نظاار القااانون الفر 
)تقااال عااان مخاااس سااانوات ملااادة ال

10

، وتتعلاااق، مااان جهاااة أخااارى، (11
مصااانف كجرمياااة أو جنحاااة ضاااد  شاااخاه أديناااوا ابرتكااااب فعااال 

)للدولة األمن الداخلي أو اخلارجي
11

12). 
 كان    وفيما يتعلق نبدأ املساواة، رأى اجمللس الدستوري أنه إذا  -14
__________ 
 .55)احلاشية السابقة(، ه  الشيوخ جملسانظر تقرير  (9)
ابإلجااااااراءات ابلفعاااااال، ال تسااااااري املقتضاااااايات الدسااااااتورية املتعلقااااااة  (10)

ررهااا احملاااكم فحسااب، باال أيضاااً علااى أي جاازاء الاايت تق اجلنائيااة علااى العقااوابت
يتساام بفااابع العقاااب، حااىت يف احلاااالت الاايت تاارك فيهااا املشاارع أماار فرضااه إىل 

 Constitutional Council Decision No. 88-248سلفة ليس هلا طابع قضائي )

DC, 17 January 1989, paras. 35-42, Recueil des décisions du Conseil 

constitutionnel 1989, p. 18.) 
حالااة إسااقاط للجنسااية ماان هااذا النااوع يف الفااتة  14كاناال هناااك  (11)

 1989، وحتدياااداً يف الفاااتة ماااا باااني عاااامي 2010إىل عاااام  1973مااان عاااام 
 أعاله((. 8)انظر تقرير جملس الشيوخ )احلاشية  1998و
 ةاط للجنسااية مان هاذا الناوع يف الفاات حااالت إساق 7كانال هنااك  (12)

 1999، وحتدياااداً يف الفاااتة ماااا باااني عاااامي 2010إىل عاااام  1973 مااان عاااام
 (..ibid) 2010و

الفرنسااية واألشااخاه الااذين ن ساابل إلاايهم  ةاألشااخاه الااذين اكتساابوا اجلنسااي
ه ]...[، فقااااد أات هااااذه اجلنسااااية عنااااد والد اااام سواساااايًة أمااااام قااااانون اجلنسااااية

رهااااب، إمكانياااة إساااقاط املشااارع للسااالفة اإلدارياااة، هبااادف تعزياااز مكافحاااة اإل
اجلنسية الفرنسية ملدة حماددة عان األشاخاه الاذين اكتسابوها، دون أن يتتاب 

)املعاملة مساس  نبدأ املساواة على هذا االختالف يف
12

13).  

وبااذلك تكااون اهليئااة الدسااتورية العليااا قااد أكاادت مباادأ عاادم التمييااز  
صااافة فرنساااي،    الفرنسااايني اساااتناداً إىل الفريقاااة الااايت اكتسااابوا هباااا ضااد  

وأشاارت إىل أناه ال  اوز املسااس هبااذا املبادأ إال بشارط مازدوج يتمثاال  
ذا اإلجاااراء تربياااراً كافيااااً وأن  يف أن تكاااون ااااة مصااالحة عاماااة تاااربر هااا 

ة اليت  وز خالهلا إسقاط اجلنسية الفرنسية عن الشاخص  تكون الفت 
عقاوابت،  رنسياً حمدودة زمنياً. وفيما يتعلاق نبادأ لازوم ال الذي أصبا ف 

ملاااا تتسااام باااه أعماااال اإلرهااااب مااان    ”اعتبااااراً شااادد اجمللاااس علاااى أناااه  
قوباااة دومناااا  خفاااورة بصااافة خاصاااة، فقاااد جااارى الااانص علاااى هاااذه الع 

  ( 1314) “ عالن حقوق اإلنسان واملواطن من إ   8إخالل نقتضيات املادة 
يقصااار األسااباب الكفيلاااة بتربيااار    بشااأن لااازوم العقااوابت، األمااار الااذي 

أشااااد التصاااارفات خفااااورة أو أكثرهااااا مساساااااً  إسااااقاط اجلنسااااية علااااى  
 ابلوالء جتاه الوطن الذي ميكن توقعه من املواطنني الفرنسيني. 

فياااااه علاااااى أن هاااااذه املقتضااااايات الدساااااتورية هاااااي،  ويشااااادد بو  -15
عااااالوة علااااى ذلااااك، مزي اااادة ومسااااتكملة يف بعااااا االلتزامااااات الدوليااااة  

ة حلقاااااوق  عااااة علااااى عاااااتق فرنسااااا. ولاااائن كاناااال االتفاقيااااة األوروبياااا الواق 
) اإلنسان ال تضع أي عقبات مان حيا  املبادأ هباذا الشاأن 

14

، فااألمر  ( 15
بشااااأن اجلنسااااية. وابلفعاااال، ال    خيتلااااف ابلنساااابة إىل االتفاقيااااة األوروبيااااة 

ج هبااذه االتفاقيااة إزاء فرنسااا ألهنااا مل تصاادق عليهااا بعااد  ميكاان االحتجااا 
قرياار  . باال إن احلكومااة الفرنسااية أشااارت، يف ردهااا علااى الت رغاام توقيعهااا 

املتعلااااااق بفرنسااااااا الااااااذي أعدتااااااه اللجنااااااة األوروبيااااااة ملناهضااااااة العنصاااااارية  
ىل أن التصاااااديق  ، إ 2010حزيران/يونياااااه    15والتعصاااااب، الصاااااادر يف  

) كاً يف الوقل الراهن على هذه االتفاقية ليس وشي 
15

أنه حاىت إذا    . بيد ( 16
حاااً أمااام إمكانيااة تصااديق فرنسااا علااى االتفاقيااة،  تقاار ر تاارك الباااب مفتو 

مااان االتفاقياااة ال    7املاااادة  ” املستحسااان التاااذكري  ناااه لااائن كانااال    فمااان 
ذا اإلجاراء  تعتض على وجود إجراء إلسقاط اجلنساية عنادما يعاقاب ها 

‘، فاااإن  ابملصااااحل احليوياااة للدولاااة الفااارف   جسااايماً   يلحاااق ضااارراً   سااالوكاً ’ 
االتفاقية يوضا ماع ذلاك أن هاذه العباارة،  التقرير التفسريي املرفق هبذه  

اتفاقيااة خفااا حاااالت انعاادام اجلنسااية،    [ ماان   8املااادة  ] ماان  املسااتمدة  
’تشااااامل حتدياااااداً اخلياناااااة وسااااااائر األنشااااافة الااااايت تساااااتهدف اإلضاااااارار  

__________ 
(13) Decision 96-377 DC of 16 July 1996, para. 23, Recueil des 

décisions du Conseil constitutionnel, p. 87. 
(14) Ibid.. 
 ,Conseil d’État, case No. 301145, 26 September 2007انظار  (15)

Actualité juridique du droit administratif (AJDA), 2007, p. 1845; case 

No. 251299, 18 June 2003, AJDA, 2003, p. 2110. 
 .58أعاله(، ه  8جملس الشيوخ )احلاشية  تقرير انظر (16)
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يااااة )العماااال لصاااااحل دوائاااار االسااااتخبارات  ابملصاااااحل احليويااااة للدولااااة املعن 
تغفاااي اجلااارائم ذات الفاااابع  األجنبياااة علاااى سااابيل املثاااال(، بياااد أهناااا ال  

 . ( 1617) “ فور ا‘ العام، مهما كانل درجة خ 
ووفقااااااً لتعليااااال بوفياااااه، فهنااااااك قياااااد آخااااار مبعث اااااه القاااااانون  -16

ية مان حيا  املبادأ ضامن األورويب. فربغم عدم انضواء قانون اجلنس
الحتاااااد األورويب، فقااااد أشااااارت حمكمااااة العاااادل التابعااااة اختصاااااه ا

لة متهيديااااة لنظاااار الاااادعوى طرحتهااااا لالحتاااااد األورويب، بصاااادد مسااااأ
قااااانون االحتاااااد، م األملانيااااة، إىل أنااااه إذا كااااان عليهااااا إحاااادى احملاااااك

األوروبياااااااة، إنشااااااااء اجلماعاااااااة مااااااان معاهااااااادة  17سااااااايما املاااااااادة  وال
ها املكتسابة عان على قيام دولاة عضاو بساحب جنسايت يعتض ال”

طريااااق التجناااايس ماااان أحااااد مااااواطين االحتاااااد األورويب إذا كااااان قااااد 
 قااارار الساااحب يااار ن”فاااإن “، عليهاااا عااان طرياااق االحتياااال حصااال

وتسااااتند حمكمااااة العاااادل يف دفعهااااا  .(1718)“ابحااااتام مباااادأ التناسااااب
ة املعنياة، ابالختصاه األورويب يف هاذا الشاأن إىل حقيقاة أن الدولا 

خص املعاااين، تكاااون قاااد منحتاااه صااافة م اااواطن ننحهاااا اجلنساااية للشااا 
اطنيهاا. وعنادما تساحب مناه االحتاد األورويب املعتف هباا جلمياع مو 

ا ت فقااده آنااذاك أهليااة التمتااع هبااذا املركااز الدولااة هااذه اجلنسااية، فإهناا 
ماان معاهاادة إنشاااء اجلماعااة األوروبيااة، و ااب  17احملاادد يف املااادة 

 قانون األورويب:   أن  تم هذا السحب مباد  الابلتايل
اثر  الاايت  ماان املستصااوب أن تراعااى عنااد النظاار يف قاارار سااحب التجناايس اآل  

ين، وابلنسبة ألفراد أسرته إذا اقتضال   تمل أن يسفر عنها ابلنسبة للشخص املع 
احلال، وذلك فيماا يتصال بفقادان احلقاوق الايت يتمتاع هباا كال ماواطن مان ماواطين  

مما إذا كان هاذا الفقادان مارب راً    املهم التحقق حتديداً الحتاد. ويف هذا الصدد، من  ا 
وقااارار  املرتكااب، وإىل املاادة املنقضااية بااني قاارار التجناايس    قياساااً إىل جسااامة اجلاارم 

) السحب، وإىل إمكانية استعادة الشخص املعين جنسيته األصلية 
18

19 ) . 

اللجناااة القانونياااة  ملاااا أمجلاااه مقااارر وخالصاااة القاااول، ووفقااااً  -17
 جمللس الشيوخ، التابعة 

نساااية فاااإن هاااذه اهليئاااات القضاااائية املختلفاااة تفااارض أن يلاااي إجاااراء إساااقاط اجل
 شروطاً ثالثة، هي كالتايل:

العقوباااة علاااى ارتكااااب األفعاااال املنساااوبة للشاااخص  اااب أن تلاااي  - 
 املعين مصلحة عامة كافية وأن تكون حمددة زمنياً؛

 ع مبدأ لزوم العقوابت؛  ب أن تتماشى م - 

) ب أن تكون متناسبة مع جسامة األفعال املرتكبة - 
19

20). 
__________ 
 .59-58املرجع نفسه، ه  (17)
(18) Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), 

Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, judgment of 2 March 2010, C-
135/08, p. I-01449,  para. 59. 

(19) Ibid., para. 56. 
 .60-59أعاله(، ه  8جملس الشيوخ )احلاشية  تقرير انظر (20)

قتااااال أو أعماااااال العناااااف املرتكباااااة وال ميكااااان القاااااول إن ال -18
ا قصااد إىل وفاااة أشااخاه ميارسااون السااالفة عمااداً، نااا يااؤدي دومناا 

العاماااااااااة، هاااااااااي أعماااااااااال تشاااااااااكل مساسااااااااااً ابملصااااااااااحل األساساااااااااية 
ن أجاال تربياار االسااتثناء ماان سااراين مباادأ “( لفرنسااا ماا ”احليويااة )أو

املساواة الذي يضمنه كل من الدستور الفرنسي والصكوك القانونية 
أ لااازوم ة الااايت فرنساااا طااارف فيهاااا. وابملثااال، ففيماااا يتصااال نبااادالدوليااا 

العقوابت، ما من شيء يربر اعتبار أن عقوبة إساقاط اجلنساية الايت 
كثاار مالءمااة غااراض الفاارد فحسااب هااي أتفاارض يف هااذا الصاادد أل

 اجلرائم. من العقوابت اجلنائية املفبقة عادة لزجر هذا الضرب من
الت، يتضااااا أن جملااااس الشاااايوخ  واعتباااااراً ملااااا تقاااادم ماااان حتلااااي  -19

، توساااايع  2011شاااباط/فرباير    3ا رفاااا، يف  الفرنساااي كاااان حمقااااً عنااادم 
جملنساني مناذ أقال  نفاق إجراء إسقاط اجلنسية الفرنسية ليشمل املاواطنني ا 

 شر سنوات الذين تسببوا يف مقتل شخص ميارس سلفة عامة. من ع 
  30احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف  -ابء

 دايلو يف قضية   2010ن الثاين/نوفمرب تشري
تشرين الثاان/ ناوفمرب    30كمة العدل الدولية يف  أصدرت حم  -20

غينياااا ضاااد مجهورياااة    )مجهورياااة   دايلاااو حكمااااً اترخييااااً يف قضاااية    2010
(، وذلااك لاايس فقاااط ماان حياا  نوعيتااه القانونياااة،  كونغااو الدميقراطيااة ال 

هاام جوانااب احلكاام  الاايت تعااد رفيعااة املسااتوى بوجااه عااام رغاام أن أحااد أ 
ابألخاص أول قارار تتخاذه هاذه  يظل موضع تساهلل، وإمنا ألنه يشكل  

ع،  احملكمة الدولية بشأن مسألة طرد األجاناب. فاهتمامهاا هباذا املوضاو 
ة علااى دراسااته منااذ مسااتهل فااتة الساانوات اخلمااس  الااذي تنكااب  اللجناا 

، حياااا  إنااااه يتفاااارق إىل مااااا ال يقاااال عاااان ساااابع   مفهاوم التقياد    ئل قانونياة تثريهاا إشاكالية طارد األجاناب، أال وهاي: مسا احلاليااااة، اهتمااااام جلااااي 
ابلقاااانون، وااللتااازام رباااالغ األجناااي احملتجاااز ألغاااراض الفااارد  ساااباب  

نااااي اخلاضااااع للفاااارد نسااااوغات هااااذا  االلتاااازام رخفااااار األج اعتقالااااه، و 
اإلجااراء، وحظاار معاملااة األجنااي احملتجااز ألغااراض الفاارد معاملااة ساايئة،  

قنصالية  سالفات املختصاة يف دولاة اإلقاماة رباالغ السالفات ال والتازام ال 
لدولااااة املنشااااأ ابحتجاااااز مواطنهااااا، وحقااااوق امللكيااااة لألجنااااي اخلاضااااع  

 مها  رب الضرر. الدولة الفاردة وقيا   للفرد، وإقرار مسؤولية 
وقااااد تناااااول املقاااارر اخلاااااه مجيااااع هااااذه املسااااائل يف فتلااااف   -21

،  2010تشرين الثان/نوفمرب    30تقاريره. ويف ضوء احلكم الصادر يف  
دت، فيماااا يتصااال هباااذه النقااااط كافاااة، ماااا أجرتاااه  يبااادو أن احملكماااة أكااا 

 . اللجنة من حتليالت يف إطار دراستها هلذا املوضوع 
 ( 2021) نالتقيد ابلقانو   -1

من العهاد  13دفعل غينيا يف هذا الصدد ابنتهاك املادة  -22
ماان  4وابنتهاااك الفقاارة الاادويل اخلاااه ابحلقااوق املدنيااة والسياسااية، 

__________ 
، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2010 حولياااااااااةانظااااااااار  (21)

A/CN.4/625 وAdd.1-2340-331قرات ، الف. 
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يقي حلقوق اإلنسان والشعوب. ويف هذا من امليثاق األفر  12املادة 
 الشأن، أعلنل احملكمة ما يلي:

أجنااااي موجااااود بصاااافة    أن طاااارد   احلكمااااني املااااذكورين آنفااااً يستشاااف ماااان نااااص   
قانونياااااة يف أرض دولاااااة طااااارف يف هاااااذه الصاااااكوك ال ميكااااان أن يكاااااون متفقااااااً ماااااع  

و متساق مااع  ملنوطاة هبااذه الدولاة إال إذا صاادر قارار الفاارد علاى حناا االلتزاماات الدوليااة ا 
اق،  الساااري يف هااذا الصاادد. ويف هااذا السااي   “، أي مااع القااانون الااداخلي ”القااانون 

) إىل حد ما ابحتام القانون الداخلي  مرهوانً  يصبا احتام القانون الدويل 
21

22 ) . 

االلتزام رخفار األجني احملتجز ألغراض الفرد    -2
) اعتقاله اب  سب

22

23 ) 
ن السااايد دايلاااو مل يبل ااا  احتجااال غينياااا يف هاااذا الصااادد   -23

ابألسااااااباب املوجبااااااة لالعتقاااااااالت الاااااايت خضااااااع هلااااااا، وال ساااااايما يف 
وجهااااة لااااه. وتاااارى غينيااااا أن ، وال ابلااااتهم امل1996و 1995 عااااامي

مااان  9مااان املاااادة  2ألحكاااام الفقااارة  هاااذا التقصاااري يشاااكل انتهاكااااً 
 والسياسية. حلقوق املدنيةالعهد الدويل اخلاه اب

عام إىل أن واجب اإلخفاار الناشاج  وتشري احملكمة بوجه -24
العهد، وكذلك أحكام من    9من املادة    2و 1عن أحكام الفقرتني  

 ق األفريقي،من امليثا 6املادة 
ينفباااق مااان حيااا  املبااادأ علاااى أي شاااكل مااان أشاااكال االعتقاااال أو االحتجااااز 

 ايً كان األساس القانون الذي يستند إليه والغايةتقرره وتنفذه السلفة العامة، أ
الاايت يساااعى إىل بلوغهاااا ]...[. فنفااااق تفبياااق هاااذه األحكاااام ال يقتصااار علاااى 

املبدأ، التدابري الساالبة للحرياة  راءات اجلنائية، بل يشمل أيضاً، من حي اإلج
الااايت تتخااااذ يف إطااااار أي إجاااراء إداري، ماااان قبياااال اإلجاااراءات الاااايت قااااد تاااادعو 

ليم الوطين قسراً. ويف هذه جة إليها لكفالة إنفاذ تدبري إبعاد أجني من اإلقاحلا
ن الااداخلي هاااذا اإلجااراء حتااال يهاام كثااارياً أن يصاانف القاااانو  احلالااة األخااارية، ال

 .(2324)“”اإلعادة القسرية“ أو دالفر ”مسم ى 

وخالصاااة القاااول إن مجهورياااة الكونغاااو الدميقراطياااة مل تاااف  -25
إبالغ السيد دايلو بقرار طرده. بال واألساوأ مان  بواجبها املتمثل يف

__________ 
(22) I.C.J. Reports 2010   أعاله(،  2)انظر احلاشيةp. 663, para. 65 .

وفيماااا يتعلاااق ابملساااألتني اهلاااامتني املتمثلتاااني يف الضاااماانت اإلجرائياااة املكفولاااة 
ترماي إىل يفاياة األشاخاه املعنياني  لألجانب نقتضي القانون الكونغويل واليت

قارار طارد السايد دايلاو ”احملكماة إىل أن  ة، خلصاليمن التعرض ملعاملة تعساف
 (.ibid., p. 666, para. 73) “مل يتخذ نا يتفق مع القانون 

  A/CN.4/625، اجمللااد الثااان )اجلاازء األول(، الوثيقااة  2010  حوليااة انظاار   ( 23) 
 . 356-345، الفقرات Add.1-2و 
(24) I.C.J. Reports 2010   أعاله(،  2)انظر احلاشيةp. 668, para. 77. 

 8وتشااااري احملكمااااة يف هااااذا الصاااادد، خبصااااوه العهااااد، إىل التعليااااق العااااام رقاااام 
ااأن احلااق 1982حزيران/يونيااه  30للجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان، املااؤرخ  ، بشا

الواثئاااق حبقاااوق اإلنساااان، يف احلرياااة واألمااان الشخصاااي )تقريااار اللجناااة املعنياااة 
 40مللحااااااااق رقاااااااام ثااااااااون، االالر يااااااااة للجمعيااااااااة العامااااااااة، الاااااااادورة السااااااااابعة والث

(A/37/40)، .)املرفق اخلامس 

”قاااادمل لااااه معلومااااات مغلوطااااة ك أنااااه يف يااااوم إبعاااااده الفعلااااي ذلاااا 
األمار ، “‘وضاعه غاري القاانون‘ مبعثهاا ’لقسريةإعادته امؤداها أن ’

عاادم احاااتام شااارط اإلبااالغ الاااذي تااانص علياااه ”الااذي يؤكاااد قفعااااً 
 .(2425)“ةمن العهد يف تلك احلال 9من املادة  2الفقرة 

) االلتزام ابإلبالغ نسوغات الفرد  -3
25

62 ) 
االحتجااااااز  وأ”االعتقاااااال لاااائن كانااااال احملكماااااة تاااارى أن  -26

رد صااااادر عاااان الساااالفة املختصااااة ال ميكاااان قاااارار طاااا تنفيااااذ هباااادف 
ذات  لعهد وامليثاق األفريقيامن منظور ]أحكام  ’تعس فاً‘ ابارماعت

 يسعها إال أن أنه المع ذلك ، فإهنا تعلن (2627)“[الصلة ابملوضوع
د نفساااه مل يكااان معلاااالً ابلدقاااة الكافياااة، تالحاااو لااايس فحساااب أن قااارار الفااار 

عناء  مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تتجشم طوال العملية]...[ وإمنا أيضاً أن 
اإلدالء نسوغات تكفل توفري أساس مقنع لفرد السيد دايلو. ]...[ ويف هذه 

جاااز هباادف إاتحااة تنفيااذ تاادبري الفاارد املااذكور، الظااروف، فااإن االعتقااال واالحت
ال يساااااااتند إىل أي أسااااااااس ميكااااااان الااااااادفاع عناااااااه، ال ميكااااااان وصااااااافهما الاااااااذي 

من  6لعهد واملادة من ا 9من املادة  1كوهنما تعسفيني من منظور الفقرة ب إال
)امليثاق األفريقي

27

28). 

 ن حق السيد دايلاو ”وعقب اإلقرار بصحة دفوع غينيا  -27
ق وهاو حا  -ف ر، وقل اعتقالاه،  ساباب هاذا االعتقاال‘ يف ’أن خي

قاااااااد  -مضااااااامون يف مجياااااااع األحاااااااوال أايً كاااااااان مساااااااوغ االعتقاااااااال 
 احملكمة قائلة:أردفل ، (2829)“انت هك

مان شاأنه  آخار    دليل ونغو الدميقراطية أي مستند وال أي  مجهورية الك قدم مل ت  
تشااارين    5قالاااه يف  وقااال اعت رساااوم الفااارد  السااايد دايلاااو قاااد أ خفااار ن أن  أن يثبااال  

بلااااا   ي شاااااكل مااااان األشاااااكال، يف تلاااااك  ، أو أناااااه قاااااد أ 1995الثاااااان/نوفمرب  
وباارغم أن مرسااوم الفاارد خيلااو هااو نفسااه ماان أي ساابب    اللحظااة، بساابب اعتقالااه. 

(، فااإن إخفااار الساايد دايلااو  72ساالف ذكااره أعاااله )انظاار الفقاارة    ملااا   حماادد وفقاااً 
مان    2لاه كافيااً، ألغاراض الفقارة    هبذا املرسوم وقال اعتقالاه كاان سيشاكل إعالمااً 

اعتقالاه إمناا  هذا االعتقال، حيا  كاان سايبني  للسايد دايلاو أن   ،  سباب 9املادة 
ألمار، تفعيال اإلجاراءات  هو ألغاراض إجاراء الفارد، وكاان سايتيا لاه، إذا اقتضاى ا 

املناسابة للفعان يف شارعية املرساوم. بياد أناه مل  صال علاى أي معلوماات مان هاذا  
ل اترياااا  إخفااااار  مل تقاااادم مجهوريااااة الكونغااااو الدميقراطيااااة أي دلياااال يثباااا القبياااال؛ و 

) ا املفتضة على فعل ذلك السيد دايلو ابملرسوم برغم قدر  
29

30 ) . 

__________ 
(25) I.C.J. Reports 2010   أعاله(،  2)انظر احلاشيةp. 670, para. 85. 
، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2010 حولياااااااااةانظااااااااار  (26)

A/CN.4/625 وAdd.1-2 210-73، الفقرات. 
(27) I.C.J. Reports 2010   (، هأعال 2)انظر احلاشيةp. 669, para. 81. 
(28) Ibid., para. 82. 
(29) Ibid., p. 670, para. 84. 
(30) Ibid. 
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) رد معاملة سيئةحظر معاملة األجني اخلاضع للف  -4
30

31 ) 
دفعل غينياا بوقاوع انتهااك حلظار معاملاة الشاخص الاذي  -28

من  1والفقرة  7 حكام املادة سلبل حريته معاملة سيئة، متذرعة 
الااادويل اخلااااه ابحلقاااوق املدنياااة والسياساااية،  مااان العهاااد 10املاااادة 

من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. ومن دون   5ادة  وامل
ر احملكمة ما ذهب إليه هذا الفارف يف النازاع، نظاراً إىل عادم أن تق

لاو تعارض خاالل بشكل مقنع نا فيه الكفاياة أن السايد دايإثباته ”
)مااان هاااذا القبيااال“ احتجاااازه ملعاملاااة

31

”حظااار ، فإهناااا أكااادت أن (23
ينااادرج قفعااااً ضااامن القواعاااد العاماااة و املهيناااة املعاملاااة الالإنساااانية أ
تعني أن حتتمهاا الادول يف مجياع األحاوال، بال للقانون الدويل اليت ي

 .(3233)“وحىت خارج نفاق أي التزام تعاهدي
دومنا إبفاء رخفار السلفات القنصلية لدولة  االلتزام ابلقيام    -5

) األجني احملتجز ألغراض الفردمنشأ 
33

34) 
مااان  36)ب( مااان املاااادة 1رأت غينياااا أن أحكاااام الفقااارة  -29

القنصاالية، الاايت تلاازم الساالفات املختصااة يف  اتفاقيااة فيينااا للعالقااات
بنااااًء علاااى طلاااب هاااذا  -الدولاااة الااايت يقااايم فيهاااا األجناااي  ن تقاااوم 

دولاااة بااادون  خاااري ]...[ رباااالغ املركاااز القنصااالي لل” -خص الشااا 
ه، إلقااااء القااابا علاااى أحاااد املوف ااادة إذا جااارى، يف دائااارة اختصاصااا 

تظااااااراً رعاااااااي هاااااذه الدولاااااة أو حبساااااه أو وضاااااعه حتااااال الاااااتحفو ان
كاااان مصاااريها التجاهااال “،  حملاكمتاااه أو احتجاااازه  ي شاااكل آخااار

الثااااان/نوفمرب عناااادما ألقااااي القاااابا علااااى الساااايد دايلااااو يف تشاااارين 
 “باااادون  خااااري”مل يبل اااا   ، إذ1996وكااااانون الثان/يناااااير  1995

)مساعدة السلفات القنصلية لبلدهحبقه يف التماس 
34

35). 
راطيااة هااذه االدعاااءات، وأنكاارت مجهوريااة الكونغااو الدميق -30

واحتجااال قائلاااة، أواًل، إن الفااارف املااادعي مل يقااام الااادليل علاااى أن 
فات الكونغولياااااة أن ختفااااار املركاااااز السااااايد دايلاااااو طلاااااب مااااان السااااال

غينياا يف   منا إبفاء بشأن حالته؛ واثنياً، إن سافريالقنصلي الغيين دو 
كينشاسااا كااان علااى علاام ابعتقااال الساايد دايلااو واحتجااازه؛ واثلثاااً، 

“، حال وضعه رهن االحتجاز، ”شفوايً فقد د إبالغ السيد دايلو  
 .(3536)ه ن بوسعه أن يلتمس املساعدة القنصلية من دولت

__________ 
،  A/CN.4/611، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة  2009  حولياااة انظااار   ( 31) 

 . 120-101الفقرات 
(32) I.C.J. Reports 2010, p. 671, para. 88. 
(33) Ibid., para. 87. 
لاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة ، اجمل2010 حولياااااااااةانظااااااااار  (34)

A/CN.4/625 وAdd.1-2 378-373، الفقرات. 
(35) I.C.J. Reports 2010   أعاله(،  2)انظر احلاشيةp. 672, para. 92. 
(36) Ibid., paras. 93 and 94. 

ا القضااائي يف قضااية  غاري أن احملكمااة أشاارت، مؤكاادة اجتهادها  -31
) أفينا 

36

 لفات الدولة اليت تقوم ابالعتقال هي املسؤولة عن ، إىل أن س ( 37
الشخص الذي ألقي عليه القبا حبقه يف التماس إخفار   القيام تلقائياً ربالغ

الشاأن ال ياربر قنصليته ابألمر؛ وإن عدم تقدمي هذا الشاخص ألي طلاب هباذا 
على عاتق الدولاة الايت تقاوم ابالعتقاال، عدم احتام واجب اإلبالغ الذي يقع 

ل وقد يعزى عدم تقادمي الفلاب يف بعاا احلااالت إىل عادم إباالغ الشاخص ب
يف هااااذا الصاااادد ]...[ وعااااالوة علااااى ذلااااك، فااااإن حصااااول الساااالفات حبقوقااااه 

ل أخاارى بشااأن القنصاالية لدولااة جنسااية الشااخص املعتقاال علااى معلومااات بسااب
نتهاااااك االلتاااازام ربالغااااه حبقوقااااه إلقاااااء القاااابا علااااى هااااذا الشااااخص ال ينفااااي ا

)خري“، ما دام قد وقع هذا االنتهاكبدون  ”
37

38). 

لق بتأكياد الفارف املادعى ومن انحية أخرى، ففي ما يتع -32
عليه  نه أبل  السيد دايلو حبقوقه شفوايً، مل تقدم مجهورية الكونغو 

. لذلك، خلصل (3839)“تدعيم زعمهالذكر ”دليل ي  ي الدميقراطية أ
ماان  36)ب( ماان املااادة 1كماة إىل أن هااذا البلااد انتهااك الفقارة احمل

)لقنصليةاتفاقية فيينا للعالقات ا
39

40). 
) ابحتام حقوق امللكية لألجني اخلاضع للفرد  االلتزام  -6

40

41 ) 
لااة  ماان املؤكااد أن األماار يتعلااق بنقفااة كاناال موضااع دراسااة طوي  -33

داماااال تشااااكل لااااب  ومتأنياااة ماااان لاااادن احملكماااة. وال غرابااااة يف ذلااااك ماااا  
 املنازعة. غري أن حكم احملكمة ليس منزهاً عن االنتقاد يف هذه النقفة. 

ظار إىل الظاروف الايت د فيهاا تنفياذ  فقد أكدت غينيا أناه ابلن  -34
“،  ”قد انتهك حقه يف امللكية الفرد حبق السيد دايلو، فإن هذا الفرد  

قاوق اإلنساان  مان امليثااق األفريقاي حل   14حلق الذي تكفله املادة  وهو ا 
والشاااعوب، حيااا  أجااارب علاااى مغاااادرة األراضاااي الكونغولياااة اتركااااً وراءه  

) النصااايب األو  مااان ممتلكاتاااه 
41

عمااال غينياااا حتدياااداً أن مجهورياااة  . وز ( 42
 الكونغو الدميقراطية مل تف ابلتزاما ا الدولية عندما 

كتني ممارسة حقوقه يف امللكية ويف مراقباة وإدارة الشار  ]السيد دايلو[ منحرمل 
ياااداً اللتاااني أنشاااأما يف مجهورياااة الكونغاااو الدميقراطياااة، واللتاااني كاااان شاااريكاً وح

ته هاااااذه اسااااتجاع العدياااااد مااااان الاااااديون فيهمااااا، ومنعتاااااه مااااان أن يواصاااال بصاااااف
املسااتحقة للشااركتني املااذكورتني ماان مجهوريااة الكونغااو الدميقراطيااة نفسااها وماان 

)السيد دايلوشركاء متعاقدين آخرين، وصادرت حبكم الواقع أمالك 
42

43). 
__________ 
(37) Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United 

States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 46, para. 76. 
(38) I.C.J. Reports 2010   (، أعاله 2)انظر احلاشيةp. 672, para. 95. 
(39) Ibid., p. 673, para. 96. 
(40) Ibid., para. 97. 
، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2010 حولياااااااااةانظااااااااار  (41)

A/CN.4/625 وAdd.1-2 552-521، الفقرات. 
(42) I.C.J. Reports 2010   أعاله(،  2)انظر احلاشيةp. 673, para. 98. 
(43) Ibid., p. 674, para. 101. 
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هاااك ولاان ينظاار املقاارر اخلاااه يف املظااامل املسااتندة إىل االنت -35
الشااااركتني، وحلااااق  مراقبااااة وفحااااص  املزعااااوم للحقااااوق املتعلقااااة ردارة

تنفااذه اإلدارة ماان أعمااال، وحلااق  الساايد دايلااو يف ملكيااة أسااهم  مااا
تبعد ا احملكمااة بسااهولة ابالسااتناد، فيمااا يتعلااق شااركتيه، حياا  اساا 

جااه خاااه ابحلااق يف ملكيااة أسااهم شااركتيه، إىل حكمهااا الصااادر بو 
)برشلونة للجر شركةيف قضية  1970عام 

43

44). 
ا ابإلضافة إىل ذلك أنه، علاى حناو ماا سابق أن  وأكدت غيني  -36

  2007أاير/مااااايو    24أشااااارت إليااااه احملكمااااة يف حكمهااااا الصااااادر يف  
) الدميقراطيااة الاادفوع االبتدائيااة الاايت قاادمتها مجهوريااة الكونغااو    بشااأن 

44

45 )  ،
وشاااركتيه ساااواء حبكااام  ماان املساااتحيل تقريبااااً التميياااز باااني الساايد دايلاااو  ” 

 . ( 4546) “ (  .p. 604, para. 56 Reports 2007I.C.J ,(II)الواقع أو القانون ) 
وخلصااال احملكماااة ابلفعااال، بعاااد دراساااة متأنياااة للحجاااج  -37

 همااابويراقشااركتيه كااان ياادير ]...[  ”الساايد دايلااو إىل أن املقدمااة، 
وأناااه كاااان ، (4647)“علاااى حناااو مباشااار أو غاااري مباشااار ،بشاااكل كامااال

واء يف املااادير الوحياااد الاااذي يعمااال حلسااااب هااااتني الشاااركتني، سااا ”
. ولكنهااا أشااارت، علااى غاارار (4748)“أوقااات احتجااازه أو بعااد طاارده

، إىل 2007مااايو /أاير 24ذهباال إليااه يف حكمهااا الصااادر يف  ماا
لسااايد دايلاااو يف ؤولية، وشاااركتا اة احملااادودة املسااا أن الشاااركات اخلاصااا 

 الكونغويل زمر ا، تتمتع يف القانون
كاء، وال سايما مان حيا  ة ومتميزة عان شخصاية الشار بشخصية قانونية مستقل

أن أصول الشركاء منفصلة متاماً عن أصول الشاركة، وأن مساؤولية الشاركاء عان 
الشااركة إمناا هااي نقادار إسااهامهم فيهاا. وحاصاال ذلاك أن أصااول دياون الشااركة 
جتاه الغري تقع يف نفاق حقوق هذه الشركة والتزاما ا علاى التاوايل. وخصومها 

ماا دامال ”على أنه  برشلونة للجريف قضية ويف هذا الصدد، شددت احملكمة 
 .I.C.J. Reports 1970, pالشركة قائمة، فال حاق للمسااهم يف أصاول الشاركة“ )

34, para. 41ال، سواء تعلق ارية يف هذا اجمل(. وتلك هي القاعدة األساس الس
 I.C.J. Reportsاألمار بشاركة خاصاة حمادودة املساؤولية أو شاركة عاماة حمادودة )

I), p. 606, para. 63(I 2007)(4849). 

وبعااد توصاال احملكمااة إىل هااذا االسااتنتاج، أشااارت إىل أهنااا   -38
عدم مقبولية    2007أاير/مايو   24صادر يف يف حكمها ال أعلنل ” 

الايت يتمتاع    املباشارة غاري احلقاوق  أخرى  حقوق ي املتعلقة    املفالبات 
رها أن تنظاار  مل يعااد نقاادو ابلتااايل،  ، و هبااا الساايد دايلااو بصاافته شااريكاً 

__________ 
(44) Ibid., 689-691, paras. 156-159 شااركة . ولالطااالع علااى قضااية

 .I.C.J. Reports 1970, p. 3(، انظر Barcelona Traction) برشلونة للجر
(45) Ahmadou Sadio Diallo, Preliminary Objections, Judgment, 

I.C.J. Reports 2007, p. 582. 
 (46 ) I.C.J. Reports 2010    أعاله(،    2)انظر احلاشيةp. 675, para. 103 . 
(47) Ibid., p. 678, para. 110. 
(48) Ibid., para. 112. 
(49) Ibid., p. 676, para. 105. 

بااااني    دقيااااق بشااااكل  علااااى ”التمييااااز  إذن  تصاااار  . فاحملكمااااة  ( 4950) “ فيهااااا 
  املسااؤولية   احملاادودم اخلاصااتني    وق الشااركتني حلقاا   ة املزعوماا   ات االنتهاكاا 

للسااايد دايلاااو    املباشااارة للحقاااوق    ة املزعومااا   ات هاكااا واالنت موضاااع النظااار  
 ,I.C.J. Reports 2007 (II)يف هااتني الشاركتني )انظار    بصافته شاريكاً 

pp. 605-606, paras. 62-63 ) “  ،  قااد  ” أن هااذا التمييااز  وهااي تاادرك
) يهااا يف رأ “  قااانوانً   ”مااربراً يظاال  لكنااه  ،  “ يباادو مصاافنعاً 

50

  . واسااتناداً ( 51
ق حباااااق السااااايد دايلاااااو يف املشااااااركة يف  فيماااااا يتعلااااا و إىل هاااااذا التميياااااز،  

اجتماعات اجلمعية العامة لشركتيه والتصويل فيها، توصلل احملكمة  
ثااري للدهشااة، حياا  خلصاال، بعااد التااذكري مااع ذلااك  إىل اسااتنتاج م 

  حزيااااران/   7املااااؤرخ    341-66الكونغااااويل رقاااام  التشااااريعي     ن األماااار 
مجهورياااة    ي لااازم الشاااركات الااايت يوجاااد مقرهاااا اإلداري يف   1966  ه يونيااا 

الكونغو الدميقراطية  ن تعقد اجتماعات مجعيتها العامة يف األراضاي  
كاان ساي منع  أن السيد دايلاو  على  ل  دلي  ”مل يقد م الكونغولية، إىل أنه 

ت اجلمعياااة  إىل عقاااد اجتماعاااا مااان اختااااذ ماااا يلااازم مااان إجاااراء للااادعوة  
 . ( 5152) “ شريكاً   أو   ارج، بصفته مديراً العامة من اخل 

حاااااااال غاااااااري كااااااال علاااااااى  وهاااااااي ، خادعاااااااةجاااااااة احلفهاااااااذه  -39
)مقنعة

52

يف  ط رد، حي  أشارت احملكمة نفسها إىل الظروف اليت (53
مااان مجهورياااة الكونغاااو الدميقراطياااة. فاااأي فائااادة  الهاااا السااايد دايلاااو 

ماان اخلااارج، إىل  كااان ساايجنيها الساايد دايلااو ماان الاادعوة، انفالقاااً 
راضاااااي يف األ وجاااااوابً عقاااااد قاااااد اجتمااااااع مجعياااااة عاماااااة  اااااب أن ت  ع

ق لااه اإلقامااة يف هااذا البلااد، وابلتااايل، حتاا  نااه ال  الكونغوليااة، علماااً 
ويف  ؟العاماااة املاااذكورةيف اجلمعيااة  رك شخصاااياً لاايس بوساااعه أن يشااا

مااان ”احملكماااة يف جااازء آخااار مااان حكمهاااا  ناااه تقااار هاااذا الصااادد، 
ميقراطيااة، عناادما أقاادمل علااى طاارد املارجا أن مجهوريااة الكونغااو الد

يف أي اجتمااااع  الااال دون مشااااركته شخصاااياً السااايد دايلاااو، قاااد ح
[ ائلة إهنااق حمتمل للجمعية العامة، لكن احملكمة ]سرعان ما تردف

ماان الساايد دايلااو حرمااان يعااادل  الماان هااذا القبياال قاااً عائتاارى أن 
حقااااااااه يف املشاااااااااركة يف اجتماعااااااااات اجلمعيااااااااة العامااااااااة والتصااااااااويل 

دايلااو أن كااان نقاادور الساايد أنااه  احلجااة ومااؤدى هااذه . (5354)“هااافي
كياف كاان سيتسا، لاه   ،له يف هذه االجتماعات. ولكن  ممثالً يعني  
ير ويراقاااب بشاااكل  ناااه هاااو الاااذي ياااد علمااااً  فعااال ذلاااك جااادايً أن ي
وعلاااى حناااو مباشااار أو غاااري مباشااار شاااركتيه اللتاااني كاااان هاااو  “اتم”
 فل به احملكمة نفسها؟على حنو ما اعت  “مديرما الوحيد”
__________ 
(50) Ibid., p. 679, para. 114. 
(51) Ibid., para. 115. 
(52) Ibid., p. 681, para. 121. 
ن مجهوريااااة  القااااول   بشااااأن    انقساااااماً كباااارياً احملكمااااة  انقساااامل اآلراء يف   ( 53) 

الكونغو الدميقراطية مل تنتهك احلقوق اخلاصة للسايد دايلاو بصافته شاريكاً يف شاركيت  
أصاااوات    9لبياااة  غ زائاااري. واختاااذت قرارهاااا  غلبياااة     -زائاااري وأفريكاااونتينرز    -أفريكاااوم  

 (. ibid., p. 693, para. 165 (6)أصوات معارضة )   5مؤيدة مقابل  
(54) Ibid., p. 682, para. 126. 
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حملكمااة إزاء هااذه النقفااة، يباادو وبغااا النظاار عاان تعلياال ا -40
ضاامناً، أنااه ال بااد للدولااة الفاااردة أن حتمااي حقااوق أهنااا تعتاارب، ولااو 
 ملفرود.امللكية لألجني ا

) إقرار املسؤولية وجرب الضرر    -7
1

55) 

ثبل للمحكماة أن مجهورياة الكونغاو الدميقراطياة مساؤولة  -41
تتعلااق  يتصاال بعاادد مان النقاااط عاان أفعااال غاري مشااروعة دولياااً  فيماا

 نل احملكمة أهنا: بفرد السيد دايلو من هذا البلد. فقد أعل

ة قاد انتهكال االلتزاماات املنوطاة  استنتاجها أن مجهورية الكونغو الدميقراطيا بعد   
ة  ماان العهااد الاادويل اخلاااه ابحلقااوق املدنيااة والسياسااي   13و   9هبااا نوجااب املااادتني  

نسااان والشااعوب، وكااذلك الفقاارة  ماان امليثاااق األفريقااي حلقااوق اإل   12و   6واملااادتني  
  73ماااان اتفاقيااااة فييناااا للعالقااااات القنصاااالية )انظاااار الفقاااارات    36)ب( مااان املااااادة  1
أعااااااله(، صاااااار مااااان واجبهاااااا أن تقااااارر اآلن، يف ضاااااوء املاااااذكرات    97و   85و   74و 

ذه األفعااال غااري املشااروعة دولياااً  النهائيااة الاايت قاادمتها غينيااا، العواقااب النامجااة عاان هاا 
   . ( 256) ية املسؤولية الدولية جلمهورية الكونغو الدميقراط  اليت تتتب عليها 

ائم علااااى وبعااااد التااااذكري ابلنظااااام القااااانون الناااااام جلاااارب الضاااارر والقاااا 
، والااذي يااذهب مصاانع شااورزوالتمييااز بااني املباادأ املكاارس يف قضااية 

 مجياااع آاثر الفعااال حاااومي”إىل أن اجلااارب  اااب، بقااادر اإلمكاااان، أن 
 
__________ 
، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2010 حولياااااااااةانظااااااااار  (55)

A/CN.4/625 وAdd.1-2 571-563، الفقرات. 
(56) I.C.J. Reports 2010, p. 691, para. 160. 

الااذي كااان سيسااود يف أغلااب الظاان ويسااتعيد الوضااع غااري املشااروع 
وبااني املباادأ الااذي أشااري إليااه ، (357)“املااذكور مل يرتكاابأن الفعاال  لااو

طااااااحونيت اللبااااااب علاااااى هنااااار أوروغاااااواي ضاااااية ماااااؤخراً يف ساااااياق ق
، والااااذي يااااذهب إىل أن جاااارب الضاااارر (األرجنتااااني ضااااد أوروغااااواي)

شااكل التعااويا أو التضااية، باال وحااىت التعااويا ”ميكاان أن  خااذ 
 قررت احملكمة ما يلي:، (458)“ ابلتضيةمقروانً 

ي اخلاصة احمليفاة هباذه احلالاة، وال سايما الفاابع األساسا إىل الظروف  نظراً  
الذي تتسم به االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت جرى انتهاكها، واعتباراً 

ويا الذي تقدمل باه غينياا، تارى احملكماة أناه لفلب جرب الضرر يف شكل تع
،  اااب أن يكاااون جااارب علاااى ثباااوت وقاااوع االنتهاكاااات املاااذكورة قضاااائياً عاااالوة 

)و يف شكل تعويا الضرر لغينيا بسبب األضرار اليت تكبدها السيد دايل
5

59). 

وجممل القول إنه اعتباراً ملا تتمتع به قرارات حمكمة العدل  -42
تشااارين  30، فاااإن هاااذا احلكااام الصاااادر يف الدولياااة مااان قاااوة حجي اااة

اد الااايت يرسااا  األساااس القانونياااة ملشااااريع املاااو  2010 الثاااان/نوفمرب
)اقتحها املقرر اخلاه يف تقاريره الثال  واخلامس والسادس

6

60). 
__________ 
(57) Judgment No. 13 (The Merits), P.C.I.J., Series A, 1928, No. 

17, p. 47. 
(58) I.C.J. Reports 2010, pp. 103–104, para. 273. 
(59) Judgment of 30 November 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 691, 

para. 161. 
  ؛ A/CN.4/581، اجمللااااااااد الثااااااااان )اجلاااااااازء األول(، الوثيقااااااااة  2007  حوليااااااااة  ( 60) 
،  2010  حوليااة ؛ و A/CN.4/611، اجمللااد الثااان )اجلاازء األول(، الوثيقااة  2009  حوليااة و 

 . ، على التوايل Add.1-2و   A/CN.4/625اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  
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 الفصل الثان

 موجز مشاريع املواد بعد إعادة هيكلتها
 أحكام عامة    -أوال  

 : نفاق التفبيق1مشروع املادة 
ن ، اجمللاااااد الثاااااا2006 حولياااااة) 1مشاااااروع املاااااادة انظااااار  - 

 .(122، الفقرة A/CN.4/573)اجلزء األول(، الوثيقة 
 : التعاريف2مشروع املادة 

، اجمللاااااد الثاااااان 2006 حولياااااة) 2انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 
 .(194، الفقرة A/CN.4/573)اجلزء األول(، الوثيقة 

 : حق الفرد3مشروع املادة 
، اجمللاااااد الثاااااان 2007 حولياااااة) 3املاااااادة روع انظااااار مشااااا  - 

 .(23، الفقرة A/CN.4/581األول(، الوثيقة )اجلزء 
 : مسوغات الفرد4مشروع املادة 

لاااااد الثاااااان ، اجمل2010 حولياااااة) 9انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 
 .(210، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 

 وطملشر حاالت الطرد احملظور أو ا    -اثنيا  
 ايها: عدم جواز طرد الدولة لرعا5مشروع املادة 

، اجمللاااااد الثاااااان 2007 حولياااااة) 4انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 
 .(57، الفقرة A/CN.4/581)اجلزء األول(، الوثيقة 

 : عدم جواز طرد الالجئني6املادة  مشروع
، اجمللاااااد الثاااااان 2007 حولياااااة) 5انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 

 .(81، الفقرة A/CN.4/581يقة )اجلزء األول(، الوث
 جواز طرد األشخاه عدميي اجلنسية : عدم7مشروع املادة 

، اجمللاااااد الثاااااان 2007 حولياااااة) 6انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 
 .(96، الفقرة A/CN.4/581)اجلزء األول(، الوثيقة 

 : عدم جواز الفرد اجلماعي8مشروع املادة 
د الثاااااان ، اجمللااااا 2007 حولياااااة) 7انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 

 .(135قرة ، الفA/CN.4/581)اجلزء األول(، الوثيقة 
 : حظر الفرد املقن ع9مشروع املادة 

، اجمللاااد الثاااان 2010 حولياااةانظااار مشاااروع املاااادة ألاااف ) - 
 .(42، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625ل(، الوثيقة )اجلزء األو 

 : الفرد املتصل ابلتسليم10مشروع املادة 
، اجمللاااااد الثاااااان 2010 حولياااااة) 8دة وع املااااااانظااااار مشااااار  - 

 .(72، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625الوثيقة )اجلزء األول(، 
، اجمللد الثان 2010 حوليةاقتاه جديد للمقرر اخلاه ) - 

 .(1299ن(، احلاشية )اجلزء الثا
 احلقوق األساسية لألشخاص اخلاضعني للطرد    -اثلثا  

 أحكام عامة   -ألف
 للفرد   اخلاضع   لألجني   اإلنسان   وحقوق   كرامة   احتام :  11  املادة   مشروع 

،  2009  حولياة )   10ومشروع املادة    8انظر مشروع املادة   - 
  50راتن  ، الفقاااااا A/CN.4/611اجمللااااااد الثااااااان )اجلاااااازء األول(، الوثيقااااااة  

(، وكذلك الصيغة املنقحة هلذين املشروعني علاى النحاو اجملساد  72و 
 . ( A/CN.4/617سه، الوثيقة  )املرجع نف   9و   8يف مشروعي املادتني  

، اجمللااااد الثااااان  2010  حوليااااة ادة ابء ) مشااااروع املاااا   انظاااار أيضاااااً  - 
( والصااايغة  276  ، الفقااارة Add.1-2و   A/CN.4/625)اجلااازء األول(، الوثيقاااة  

 . ( 1290)املرجع نفسه، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، احلاشية    ملنقحة ا 
 : عدم التمييز12مشروع املادة 

، اجمللااااد الثااااان 2009 حوليااااة) 14املااااادة  انظاااار مشااااروع - 
(، وكااااااااذلك 156، الفقاااااااارة A/CN.4/611ول(، الوثيقااااااااة )اجلاااااااازء األ

)املرجااع  10الصاايغة املنقحااة علااى النحااو اجملسااد يف مشااروع املااادة 
 .(A/CN.4/617ه، الوثيقة نفس

 : الفئات الضعيفة13مشروع املادة 
ثااااان ، اجمللااااد ال2009 حوليااااة) 12انظاااار مشااااروع املااااادة  - 

(، وكااااااااذلك 127، الفقاااااااارة A/CN.4/611)اجلاااااااازء األول(، الوثيقااااااااة 
)املرجااع  13حااة علااى النحااو اجملسااد يف مشااروع املااادة الصاايغة املنق

 .(A/CN.4/617نفسه، الوثيقة 
 ماية الواجبة يف الدولة الفاردة احل   -ابء
 : يفاية حياة األجني اخلاضع للفرد14مشروع املادة 

، اجمللاااااد الثاااااان 2009 حولياااااة) 9انظااااار مشاااااروع املاااااادة  - 
(، وكذلك الصايغة 67، الفقرة A/CN.4/611يقة )اجلزء األول(، الوث

)املرجاااع نفساااه،  11املنقحاااة علاااى النحاااو اجملساااد يف مشاااروع املاااادة 
 .(A/CN.4/617الوثيقة 
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 : احتام احلق يف احلياة األسرية15مشروع املادة 
د الثااااان ، اجمللاااا 2009 حوليااااة) 13انظاااار مشااااروع املااااادة  - 

(، وكااااااااذلك 147قاااااااارة ، الفA/CN.4/611)اجلاااااااازء األول(، الوثيقااااااااة 
)املرجااع  12ملنقحااة علااى النحااو اجملسااد يف مشااروع املااادة الصاايغة ا

 .(A/CN.4/617نفسه، الوثيقة 
 احلماية املتعلقة بدولة الوجهة   -جيم

 : إعادة األجني اخلاضع للفرد إىل دولة الوجهة16مشروع املادة 
، اجمللااد الثااان 2010 حوليااة) 1وع املااادة دال انظاار مشاار  - 

 .(416، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625زء األول(، الوثيقة )اجل
 : دولة وجهة األجني املفرود17مشروع املادة 

، اجمللااد الثااان 2010 حوليااة) 1وع املااادة هاااء انظاار مشاار  - 
 .(518، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 

 الفردياة حلرياةا ويف احليااة يف احلاق احتام ضمان: 18 املادة روعمش
 للفرد اخلاضع لألجني الوجهة دولة يف

اجمللاااد  ، 2009  حولياااة )   9مااان مشاااروع املاااادة    1انظااار الفقااارة   - 
(، وكاااذلك 67، الفقااارة A/CN.4/611ثااان )اجلااازء األول(، الوثيقااة ال

)املرجااع  14ادة الصاايغة املنقحااة علااى النحااو اجملسااد يف مشااروع املاا 
 .(A/CN.4/617نفسه، الوثيقة 

 ومن التعذيب من للفرد اخلاضع األجني يفاية: 19 املادة مشروع
 الوجهة دولة يف املهينة أو الالإنسانية املعاملة

، اجمللااااد الثااااان 2009 حوليااااة) 11ر مشااااروع املااااادة انظاااا  - 
(، وكااااااااذلك 120، الفقاااااااارة A/CN.4/611)اجلاااااااازء األول(، الوثيقااااااااة 

)املرجااع  15يغة املنقحااة علااى النحااو اجملسااد يف مشااروع املااادة الصاا 
 .(A/CN.4/617نفسه، الوثيقة 

 احلماية يف دولة املرور العابر    -دال
 للفاارد اخلاضااع لألجنااي اإلنسااان حقااوق يفايااة: 20 املااادة مشااروع
 العابر  املرور دولة يف

، اجمللااااد الثااااان 2009 حوليااااة) 16انظاااار مشااااروع املااااادة  - 
 .(A/CN.4/617األول(، الوثيقة  )اجلزء

، اجمللاد الثااان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2009 حوليااةانظار  - 
A/CN.4/618. 

، اجمللااد الثااان 2010 حوليااة) 1انظاار مشااروع املااادة واو  - 
 .(520، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625اجلزء األول(، الوثيقة )

 القواعد اإلجرائية    -رابعا  
 اق هذه القواعد اإلجرائية: نف21مشروع املادة 

، اجمللد الثان )اجلزء  2010  حولية )   1لف  انظر مشروع املادة أ  - 
(، وكاذلك الصايغة  316  ، الفقرة Add.1-2و   A/CN.4/625األول(، الوثيقة  

 . ( 1300حة )املرجع نفسه، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، احلاشية  املنق 
 : التقيد ابلقانون22مشروع املادة 

، اجمللااد الثااان 2010 حوليااة) 1مشااروع املااادة ابء  انظاار - 
 .(340، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 

 لفرداحلقوق اإلجرائية لألجني اخلاضع ل: 23مشروع املادة 
، اجمللاد الثاان 2010 حولياة) 1انظر مشروع املاادة جايم  - 

 .(402الفقرة  ،Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 
 اآلاثر القانونية للطرد    -خامسا  

 : حق األجني املفرود بصورة غري قانونية يف العودة 24شروع املادة  م 
لاد الثاان ، اجمل2010 حولياة) 1مشروع املاادة حااء انظر  - 

 .(561، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 
 ني اخلاضع للفرد: يفاية ممتلكات األج25مشروع املادة 

، اجمللااد الثااان 2010 ليااةحو ) 1انظاار مشااروع املااادة زاي  - 
 .(552قرة ، الفAdd.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 

 لدولة الفاردة: مسؤولية ا26مشروع املادة 
، اجمللاد الثااان 2010 حولياة) 1انظار مشاروع املاادة طاااء  - 

 .(608، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 
 الدبلوماسية : احلماية27مشروع املادة 

، اجمللااد الثااان 2010 حوليااة) 1انظاار مشااروع املااادة ايء  - 
 .(608، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/625)اجلزء األول(، الوثيقة 
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 ليها يف هذا التقرير إ الصكوك املتعددة األطراف املشار 

 املصدر  

 .League of Nations, Treaty Series, vol. CXII, No (1929نيسان/أبريل  20)جنيف،  االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف النقود

2623, p. 371. 

 League of Nations, Official Journal, vol. 19, No. 1 (January (1937تشرين الثان/نوفمرب  16)جنيف،  همنع اإلرهاب واملعاقبة علي اتفاقية

1938), document C.546.M.383.1937.V, p. 23. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973 (1949آب/أغسفس  12املتعلقة حبماية ضحااي احلرب )جنيف،  اتفاقيات جنيف

pp. 31 et seq. 

املتعلااق حبمايااة  و   1949آب/أغساافس    12عقااودة يف  اتفاقيااات جنيااف امل إىل  الربوتوكااول اإلضااايف  
 ( 1977حزيران/يونيه   8)الربوتوكول األول( )جنيف،    ضحااي املنازعات املسلحة الدولية 

Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3. 

 .Ibid.,vol. 78, No. 1021, p. 277 ( 1948كانون األول/ديسمرب    9)نيويورك،    العنصري واملعاقبة عليها قمع جرمية الفصل  ل الدولية    االتفاقية 

 .Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11 (1958 نيسان/أبريل 29)جنيف،  اتفاقية أعايل البحار

 .Ibid., vol. 520, No. 7515, p. 151 (1961آذار/مارس  30)نيويورك،  االتفاقية الوحيدة للمخدرات

 .Ibid., vol. 976, No. 14151, p. 3 (1972آذار/مارس  25يف، )جن ربوتوكول املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدراتال

 .Ibid., vol. 860, No. 12325, p. 105 (1970كانون األول/ديسمرب   16)الهاي،  االستيالء غري املشروع على الفائراتاتفاقية قمع 

 .Ibid., vol. 1019, No. 14956, p. 175 (1971شباط/فرباير  21)فيينا،  ت العقليةاتفاقية املؤثرا

)ماااااااونتايل،  ن املااااااادنقماااااااع األعماااااااال غاااااااري املشاااااااروعة املوجهاااااااة ضاااااااد ساااااااالمة الفاااااااريا اتفاقياااااااة
 (1971أيلول/سبتمرب  23

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

تشااارين الثاااان/  30)نيوياااورك،  املعاقباااة عليهااااقماااع جرمياااة الفصااال العنصاااري و لاالتفاقياااة الدولياااة 
 (1973نوفمرب 

Ibid., vol. 1015, No. 14861, p. 243. 

فاااايهم املوافاااااون  املتمتعااااني حبمايااااة دوليااااة، نااااناتفاقيااااة منااااع اجلاااارائم املرتكبااااة ضااااد األشااااخاه 
 (1973ديسمرب كانون األول/  14)نيويورك،  الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها

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

 .Ibid., vol. 1456, No. 24631, p. 101 (1979تشرين األول/أكتوبر  26)فيينا،  اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية

 .Ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205 (1979كانون األول/ديسمرب   17)نيويورك،  االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3 (1982سمرب كانون األول/دي  10)مونتيغو ابي،  قية األمم املتحدة لقانون البحاراتفا

 التعذيب وغريه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناةاتفاقية مناهضة 
 (1984رب كانون األول/ديسم  10)نيويورك، 

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

 .Ibid., vol. 1678, No. 29004, p. 201 ( 1988آذار/مارس   10)روما،   سالمة املالحة البحرية   اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد 

كاااانون   4)نيوياااورك،  االتفاقياااة الدولياااة ملناهضاااة جتنياااد املرتزقاااة واساااتخدامهم ومتاااويلهم وتااادريبهم
 (1989األول/ديسمرب 

Ibid., vol. 2163, No. 37789, p. 75. 

 .Ibid., vol. 2051, No. 35457, p. 363 ( 1994ديسمرب كانون األول/   9)نيويورك،   املتحدة واألفراد املرتبفني هبا  اتفاقية سالمة موافي األمم 

 .Ibid., vol. 2149, No. 37517, p. 256 ( 1997كانون األول/ديسمرب   15)نيويورك،   االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية ابلقنابل 

 .Ibid., vol. 2187, No. 38544, p. 3 (1998متوز/يوليه  17)روما،  مة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحك

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197 (1999كانون األول/ديسمرب   9)نيويورك،  االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب

 .Ibid., vol. 2158, No. 37733, p. 3 (2000متوز/يوليه  11)لومي،  لالحتاد األفريقيالقانون التأسيسي 

 .Ibid., vol. 2225, No. 39574, p. 209 ( 2000تشرين الثان/نوفمرب  15)نيويورك،  الوطنية   عرب املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  اتفاقية األمم 

  األمااام الجتاااار ابألشاااخاه، وخباصاااة النسااااء واألطفاااال، املكمااال التفاقياااة  بروتوكاااول مناااع ومعاقباااة ا 
 ( 2000تشرين الثان/نوفمرب  15)نيويورك،  الوطنية   عرب رمية املنظمة املتحدة ملكافحة اجل 

Ibid., vol. 2237, No. 39574, p. 319. 
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 املصدر  

يااة األماام املتحاادة  البحاار واجلااو، املكماال التفاق بروتوكااول مكافحااة  ريااب املهاااجرين عاان طريااق الاارب و 
 ( 2000تشرين الثان/نوفمرب  15يويورك، )ن  الوطنية   عرب املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

Ibid., vol. 2241, No. 39574, p. 480. 

ة،  مكوان ااا والااذخرية واالجتااار هبااا بصااورة غااري مشااروع بروتوكااول مكافحااة صاانع األساالحة الناريااة وأجزائهااا و 
 ( 2001يو  أاير/ما   31)نيويورك،    الوطنية   عرب ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  ا   األمم املكمل التفاقية  

Ibid., vol. 2326, No. 39574, p. 211. 

 .Ibid., vol. 2349, No. 42146, p. 41 (2003تشرين األول/أكتوبر  31)نيويورك،  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 .Ibid., vol. 2445, No. 44004, p. 89 (2005نيسان/أبريل  13)نيويورك،  اب النووية الدولية لقمع أعمال اإلرهاالتفاقي

 .Ibid., vol. 2488, No. 44655, p. 129 (2005أاير/مايو  16)وارسو،  اتفاقية جملس أورواب ملنع اإلرهاب

 .Ibid., vol. 2716, No. 48088, p. 3 ( 2006ل/ديسمرب  كانون األو   20)نيويورك،    ري ة الدولية حلماية مجيع األشخاه من االختفاء القس االتفاقي 

 ____________ 

 املراجع املشار إليها يف هذا التقرير
AMNESTY INTERNATIONAL 

Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and implement 
legislation. London, International Secretariat, September 2001. 

International Law Commission: The obligation to extradite or 
prosecute (aut dedere aut judicare). London, International 
Secretariat, February 2009. 

Universal Jurisdiction: UN General Assembly should support this 
essential international justice tool. London, International 
Secretariat, October 2010. 

BASSIOUNI, M. Cherif and Edward M. WISE 
Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in 

International Law. Dordrecht/Boston/London, Martinus 
Nijhoff, 1995. 

MITCHELL, Claire  
Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in 

International Law. Geneva, the Graduate Institute of 
International and Development Studies, 2009. 

SCHABAS, William A.  
The UN Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and 

Sierra Leone. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 

SCHARF, Michael P. 
“Aut dedere aut iudicare”, Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. 

 ____________ 

 مقدمـة
قاااااررت جلنااااااة القاااااانون الااااادويل يف دور اااااا السابعااااااة واخلمساااااني   -1

 autابلتسااااليم أو احملاكمااااة )   االلتاااازام ” أن تاااادرج موضااااوع    2005 لعااااام 

dedere aut judicare ) “   هاا  ي . وتلقال اللجناة يف دورت ( 1) يف بارانمج عملهاا
  ، 2007و   2006، يف عاااااامي  التاساااااعة واخلمساااااني و الثامناااااة واخلمساااااني  

 للمقرر اخلاه ونظرت فيهما.   ( 3) والتقرير الثان   ( 2) التقرير األويل 
دم املقااارر ، قااا 2008يف عاااام املعقاااودة ويف الاادورة الساااتني  -2

إىل جاناااااب الاااااذي نظااااارت فياااااه اللجناااااة  (4)الااااا الث هاخلااااااه تقريااااار 
__________ 
 .20(، الفقرة الثان، اجمللد الثان )اجلزء 2005حولية  (1)
 .A/CN.4/571 ، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة2006حولية  (2)
 .A/CN.4/585، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2007حولية  (3)
 .A/CN.4/603 الوثيقة (،األول، اجمللد الثان )اجلزء 2008 حولية (4)

التقريار هدف اسات. و (5)حلكومااتا وردت من ومالحظاتتعليقات 
  مواصاالة عمليااة صااياغة األساائلة املوجهااة إىل الثالاا  للمقاارر اخلاااه

لجنااااة بشااااأن أهاااام جوانااااب املوضااااوع. الالاااادول وأعضاااااء  كاااال ماااان
اخلاااااااه ماااااان اسااااااتخاله  وتوخاااااال هااااااذه األساااااائلة متكااااااني املقاااااارر

 املتمثلااااة فيمااااا إذا كااااانة بشااااأن املسااااألة الرئيسااااية ت هنائياااا اسااااتنتاجا
لتسااااليم أو احملاكمااااة ماااان املسااااائل الاااايت يشااااملها القااااانون االلتاااازام اب

 الدويل العريف.

__________ 
، 2007حوليااة وانظاار أيضاااً  .A/CN.4/599 نفسااه، الوثيقااةاملرجااع  (5)

 Add.1-4و A/CN.4/579اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 
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، 2008متوز/يوليه  31 ، املعقودة يف2988اجللسة   ويف -3
ع برةساااة آالن ملوضااو اب معنيااااً  عااامالً  قااررت اللجنااة أن تنشاااج فريقاااً 

يف الادورة احلادياة ته حتديد والية الفريق العامال وعضاوي بيليه. وتقرر
)2009ام ، عوالستني

1

6). 
على ع رض ، 2009 ، يف عامويف الدورة احلادية والستني -4

الاااااواردة مااااان  واملالحظااااااتاللجناااااة اجلااااازء األخاااااري مااااان التعليقاااااات 
)احلكومااات

2

مفتااوه  لق عاماا ء فرياا . ويف الاادورة نفسااها، أعيااد إنشااا(7
 ( aut dedere aut judicare) اباللتازام ابلتساليم أو احملاكماة  العضاوية معاين  

)آالن بيلياه برةساة
3

وجاال مناقشاته بوضاع إطااار عاام للنظاار يف . وت  (8
يف وقااااال بغااااارض حتدياااااد املساااااائل الااااايت ساااااينظر فيهاااااا. و  ،املوضاااااوع

__________ 
 .315الفقرة  (،الثان، اجمللد الثان )اجلزء 2008 حولية (6)
 .A/CN.4/612 الوثيقة (،األول، اجمللد الثان )اجلزء 2009 حولية (7)
 .22الفقرة  (،الثان، اجمللد الثان )اجلزء املرجع نفسه (8)

ابلتقرياار الشاافوي الااذي قدمااه رئاايس  أحاطاال اللجنااة علماااً الحااق، 
 ريق العامل.الف
اإلطااار العااام التااايل لنظاار اللجنااة يف  ليااق العاماا واقااته الفر  -5

القانونيااااااة لاللتاااااازام ابلتسااااااليم أو احملاكمااااااة؛  املوضاااااوع: )أ( األسااااااس
مضمون  )ج(و)ب( النفاق املادي لاللتزام ابلتسليم أو احملاكمة؛ و

م )د( العالقاااة باااني االلتااازام ابلتساااليو؛ االلتااازام ابلتساااليم أو احملاكماااة
الظروف الايت ينشاأ فيهاا )ه( واألخرى؛  املباد بعا احملاكمة و  أو

)و( تنفيااااااااذ االلتاااااااازام ابلتسااااااااليم ومااااااااة؛ االلتاااااااازام ابلتسااااااااليم أو احملاك
 إحالاة)ز( العالقة بني االلتازام ابلتساليم أو احملاكماة و واحملاكمة؛  أو

)حمكمة جنائية دولية فتصة  إىل  اجلرميةالشخص املدعى ارتكابه  
4

9). 

__________ 
 .204املرجع نفسه، الفقرة  (9)

 صل األولالف

 (2010)  يف الدورة الثانية والستني للجنةالنظر يف املوضوع  
، أعادت 2010عام  للجنة، يف  لستني  يف الدورة الثانية وا -6

عاااين اباللتااازام ابلتساااليم أو احملاكماااة املاللجناااة إنشااااء الفرياااق العامااال 
(aut dedere aut judicare و ،) كانااديوم يف   هالااذي ترأسااه إنريكياا

 متوز/يوليااااااه 30يف املعقااااااودة  3071 اجللسااااااةويف  غياااااااب رئيسااااااه.
قدمه الرئيس ابلتقرير الشفوي الذي    ، أحاطل اللجنة علماً 2010

)قل للفريق العاملاملؤ 
1

10). 
وواصل الفريق العامل مناقشاته بغرض حتديد املسائل اليت  -7

يتعاني تناوهلاا مان أجال املضاي يف تيساري عمال املقارر اخلااه. وكااان 
املتعاددة األطاراف الايت  دراسة استقصاائية لالتفاقيااتعليه  معروضاً 

 املوضاوع بشاأنجناة لالقد تكون هلا صلة ابلعمل الذي تضافلع باه 
)العامة األمانة إعداد من

2

، إىل جانب اإلطار العام الاذي وضاعه (11
 .2009عام  الفريق العامل يف

 صاااااكاً  60وحصااااارت الدراساااااة االستقصاااااائية أكثااااار مااااان  -8
 تضامن أحكامااً ييماي ى املساتويني العااملي واإلقلمتعدد األطراف علا 

باااااديلني ملعاقباااااة  تقاااارن باااااني التساااااليم واحملاكماااااة ابعتبارماااااا إجاااااراءين
ضااوء  يفللصااكوك ذات الصاالة  وتصاانيفاً  اجملاارمني. واقتحاال وصاافاً 

تلااك األحكااام، ونظاارت يف األعمااال التحضااريية التفاقيااات رئيسااية 
التحفظااااات الاااايت ويف  نمعينااااة اسااااتعني هبااااا كنماااااذج يف هااااذا املياااادا

إىل أوجاااااه  لصااااالة. وأشاااااارت أيضااااااً علاااااى األحكاااااام ذات اأباااااديل 
__________ 
 . 336و  335فقراتن  ن(، ال ا ، اجمللد الثان )اجلزء الث 2010  حولية  ( 10) 
 .A/CN.4/630املرجع نفسه، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة   (11)

باااني األحكاااام املنصاااوه عليهاااا يف اتفاقياااات االخاااتالف والتشاااابه 
 . الذي طرأ عليها تفورالفتلفة و 

اسااااتنتاجات  ق اااادملعلااااى الدراسااااة االستقصااااائية،  وبناااااءً  -9
 األحكااماكماة يف عامة بشأن ما يلي: )أ( العالقة بني التسليم واحمل

 تنفبااااق علااااى تسااااليم املفلااااوبني )ب( الشااااروط الاااايتو؛ ذات الصاااالة
علاااااى  الااااايت تنفباااااق)ج( الشاااااروط وقياااااات؛ نوجاااااب فتلاااااف االتفا

)احملاكمة نوجب فتلف االتفاقيات
3

12). 
علااى الفريااق العاماال ورقااة عماال أعاادها    معروضاااً   وكاان أيضاااً  -10

امااااااال املعاااااااين  أساااااااس مناقشاااااااات الفرياااااااق الع بشاااااااأن    املقااااااارر اخلااااااااه 
) وضااااوع مل اب 

4

علااااى    مالحظااااات واقتاحااااات مقدمااااة بناااااءً تتضاااامن  ،  ( 13
ماااان مضاااامون    فيد وتساااات   ، 2009 عااااام  اإلطااااار العااااام الااااذي أعااااد يف 

الدراسة االستقصائية اليت أعاد ا األماناة العاماة. ووجاه املقارر اخلااه  
األساس   : )أ( املتعلقاة ناا يلاي املساائل  على وجه اخلصاوه النظار إىل 

ب( النفاق املادي لاللتزام؛  ) و مة؛  اللتزام ابلتسليم أو احملاك القانونية ل 
 االلتزام. وف اليت ينشأ فيها  الظر )د(  و )ج( مضمون االلتزام؛  و 

وأكااااااد الفريااااااق العاماااااال اسااااااتمرار وجاهااااااة اإلطااااااار العااااااام  -11
 ن الدراساااة االستقصاااائية الااايت  أ قااار  . و 2009علياااه يف عاااام  املتفاااق

يف إيضاااااه جوانااااب ماااان اإلطااااار  أعااااد ا األمانااااة العامااااة أسااااهمل
__________ 
 .املرجع نفسه، الفصل الثان (12)
 .A/CN.4/L.774املرجع نفسه، الوثيقة  (13)
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وأسااااااهمل يف توضاااااايا مسااااااائل تتعلااااااق بتصاااااانيف أحكااااااام  العااااااام،
ه االخاتالف والتشاابه يف صاياغة االلتازام ابلتساليم وأوج ،املعاهدات

، وذلااك يف طارأ عليهااأو احملاكماة يف تلاك األحكاام والتفاور الاذي 
مااان  “القانونياااة لاللتااازام ابلتساااليم أو احملاكماااة بناااد ”األساااسإطاااار 

 العام.  إلطارا
إىل تسليط الضوء على املساائل   أنه سعياً إىل ضاً وأشري أي -12

إلطاار العاام، ينبغاي اساتكمال املمارساات املتعلقاة املتفاق عليهاا يف ا
ابملعاهاااااااادات املتعااااااااددة األطااااااااراف الاااااااايت ركاااااااازت عليهااااااااا الدراسااااااااة 
االستقصائية اليت أعد ا األمانة العاماة ابلنظار علاى حناو مفصال يف 

الوطنياة واالجتهااد ريعات خرى من ممارسات الادول )التشا جوانب أ
علااى  ،مثلااني احلكااومينيالقضااائي والبياااانت الر يااة الصااادرة عاان امل

 سبيل املثال ال احلصر(. 

ن واجاااب التعااااون  نظاااراً أل عااان ذلاااك، أشاااري إىل أناااه    وفضاااالً  -13
يشكل السند الاذي يقاوم  يبدو أنه  على مكافحة اإلفالت من العقاب  

علااى ممارساااات    ة، ينبغااي القياااام، بناااءً احملاكماا لتاازام ابلتساااليم أو  عليااه اال 
هااذا الواجااب، بوصاافه  انيااة أن يسااهم  إمك الادول، بتقياايم منهجااي ملاادى  

  املتعلااااق   يف توضاااايا العماااال عالقتااااه  اااارائم حمااااددة،    يف   قاعاااادة عامااااة أو 
ملوضااااوع، نااااا يف ذلااااك العماااال املتعلااااق ابلنفاااااق املااااادي، ومضاااامون  اب 

 هذا االلتزام.   ينشأ فيها   وف اليت الظر أو احملاكمة، و   االلتزام ابلتسليم 

غاااي، ماااع مراعااااة وأكاااد الفرياااق العامااال مااان جدياااد أناااه ينب -14
ممارسااااات اللجنااااة فيمااااا يتعلااااق ابلتفااااور التاااادر ي للقااااانون الاااادويل 

 إىللتقااارير املقبلااة للمقاارر اخلاااه ينحااو االجتاااه العااام لوتدوينااه، أن 
ملتفق العام اعلى اإلطار  ، بناءً على نظر اللجنة  موادعرض مشاريع  
 .2009عليه يف عام 

 الفصل الثان

 لجنة السادسة خالل الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامةاملناقشات اليت دارت يف ال

 التعليقات العامة  -ألف

 توليهاااا إىل املوضااااوع  كاااررت عااادة وفااااود  كياااد األمياااة الاااايت  -15
) ت ماان العقاااب نكافحااة اإلفااال    كيااد واثقااة صاالته و 

1

ن  ، وأعرباال عاا ( 14
) الااذي أحاارز حااىت اآلن   القلااق إزاء التقاادم الضاائيل نساابياً 

2

أنااه  . ذلااك  ( 15
يف دور اااا الثالثاااة    املوضاااوع   يف   كبااارياً   كاااان يؤمااال أن حتااارز اللجناااة تقااادماً 

) 2011، عام  والستني 
3

السياق، اعتاربت بعاا الوفاود أن  . ويف هذا  ( 16
  اً ال ياازال إطااار   2009 عااام   ل يف اإلطااار العااام الااذي أعااده الفريااق العاماا 

) عمل اللجنة صاحلاً ل 
4

بعاه كال  على النهج احلذر الاذي يت   . وأثين أيضاً ( 17
__________ 
الواثئاااااق الر ياااااة للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة اخلامساااااة والساااااتون، اللجناااااة   ( 14) 

،  كولومبيااااااا و   ؛ 40(، الفقاااااارة  A/C.6/65/SR.20)   20ة  ساااااا ساااااالوفينيا، اجلل   ، السادسااااااة 
  ، النمساااا و (؛  A/C.6/65/SR.21)   21اجللساااة  ،  هنغااااراي و ؛  76الفقااارة    املرجاااع نفساااه، 

  ، سااااااااري النكااااااااا املرجااااااااع نفسااااااااه؛ و   ، الربتغااااااااال و   ؛ ( A/C.6/65/SR.25)   25اجللسااااااااة  
  ؛ 49 ، الفقاارة ، املرجااع نفسااه هولناادا و   ؛ 47(، الفقاارة  A/C.6/65/SR.26)   26 اجللسااة 

 . 73، الفقرة  ، املرجع نفسه إسبانيا و  ؛ 54، الفقرة جع نفسه ، املر اب كو و 
)آيسلندا والدامنرك والساويد  ابسم بلدان الشمال األورويب ،الدامنرك (15)

، (A/C.6/65/SR.19) 19اجللساااااااااااة املرجاااااااااااع نفساااااااااااه،  ،(وفنلنااااااااااادا والنااااااااااارويج
كاة لاملمو ؛ 27، الفقارة (A/C.6/65/SR.21) 21اجللساة  ،هنغاارايو ؛ 64 الفقارة

 26اجللسة  ،هولندا و؛ 81، الفقرة (A/C.6/65/SR.25) 25اجللسة   ،حدةاملت
(A/C.6/65/SR.26) 49، الفقرة. 
  ، بلجيكااااااا و   (؛ A/C.6/65/SR.19)   19اجللسااااااة    ، املرجااااااع نفسااااااه، النمسااااااا  ( 16) 

؛  40 ، الفقااارة املرجاااع نفساااه   ، ا ني سااالوفي و   ؛ 31، الفقااارة  ( A/C.6/65/SR.20)   20اجللساااة  
  ، نيجاااارياي و   ؛ 24 ، الفقاااارة ( A/C.6/65/SR.21)   21اجللسااااة  ،  ة الليبياااا   ة اجلماهرييااااة العربياااا و 

  26اجللساااااة  وهولنااااادا،  ؛  ( A/C.6/65/SR.25)   25  اجللساااااة والربتغاااااال،    املرجاااااع نفساااااه؛ 
 (A/C.6/65/SR.26 )  73 ، الفقرة املرجع نفسه   ، إسبانيا و  ؛ 49، الفقرة . 
  ، ا د نيوزيلناا و   (؛ A/C.6/65/SR.25)   25اجللسااة  املرجااع نفسااه،    ، النمسااا  ( 17) 
 . 73، الفقرة  ( A/C.6/65/SR.26)  26اجللسة  وإسبانيا،  ؛  جع نفسه املر 

ماان املقاارر اخلاااه والفريااق العاماال، ود التشااديد علااى ضاارورة اسااتعراض  
) دقيقاً   ممارسات الدول استعراضاً 

5

18 ) . 
وبينماااا رحبااال عااادة وفاااود ابلدراساااة االستقصاااائية الااايت أعاااد ا   -16
) ماناااة العاماااة األ 

6

شااامل جواناااب  ت أن يوساااع نفاقهاااا لكاااي    يضااااً ه أ ، اقااات  ( 19
) لتشريعات الوطنية أخرى من ممارسات الدول، مثل ا 

7

. ويف هذا الصدد،  ( 20
) على طلب اللجنة   إىل التعليقات اليت أبد ا الدول بناءً   أشري  

8

21 ) . 
بعا الوفود عن دعمها لصياغة مشاريع ماواد    ل وبينما أعرب  -17

تساااهلل عاان    العااام، أثااري أيضاااً   علااى اإلطااار   املوضااوع، بناااءً   بشااأن هااذا 
احملاكمااة   اللتاازام ابلتساليم أو ا   توساايع نفااق مادى مالءماة هااذا املساعى و 

) االلتزام  لصكوك امللزمة اليت تنص على هذا إطار ا   ليتجاوز 
9

22 ) . 
__________ 
 . 58(، الفقرة  A/C.6/65/SR.26)  26اجللسة  بولندا، املرجع نفسه،   ( 18) 
 ؛ 42(، الفقااارة  A/C.6/65/SR.21)   21  اجللساااة   ، املرجاااع نفساااه، نيجاارياي  ( 19) 

املرجاااااع  ؛ ونيوزيلنااااادا،60(، الفقااااارة A/C.6/65/SR.25) 25 اجللساااااةوالنمساااااا، 
 املتحادة، املرجاع نفساه،؛ والربتغاال، املرجاع نفساه؛ واململكاة 66 الفقارة نفساه،
؛ وإسااارائيل، 3(، الفقااارة A/C.6/65/SR.26) 26 اجللساااة؛ واتيلناااد، 81الفقااارة 

 .29الفقرة  املرجع نفسه،
 . 72(، الفقرة  A/C.6/65/SR.25)   25 اجللسة   الربتغال، املرجع نفسه،  ( 20) 
  A/CN.4/579لثااااان )اجلااااازء األول(، الوثيقاااااة  جمللاااااد ا ا ،  2007حوليااااة   ( 21) 
  ؛ A/CN.4/599، اجمللااد الثااان )اجلاازء األول(، الوثيقااة  2008حوليااة  و   ؛ Add.1-4و 
 . A/CN.4/612  ، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2009حولية و 
  ، ة الواثئق الر ية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، اللجنة السادسا  ( 22) 

(،  A/C.6/65/SR.25)   25  اجللساة (؛ والربتغاال،  A/C.6/65/SR.21)   21  اجللساة ا،  بولند 
 . 49(، الفقرة  A/C.6/65/SR.26)   26  اجللسة ؛ وهولندا،  72الفقرة  
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 األسس القانونية لاللتزام  -ابء
لقانونيااة رأت بعااا الوفااود أن املسااألة املتعلقااة ابألسااس ا -18

أو احملاكمااااااة ونضاااااامون وطبيعااااااة هااااااذا االلتاااااازام،  لاللتاااااازام ابلتسااااااليم
)رائم معينة، تساتحق املزياد مان الدراساة  ما يتعلقسيما في وال

1

23). 
 ن االلتاااازام  وكااااررت بعااااا الوفااااود األخاااارى اإلعااااراب عاااان موقفهااااا

)ميكن أن يعترب بعد من قواعد أو مباد  القانون العريف ال
2

24). 
االلتااازام فيماااا يتصااال هباااا اجلااارائم الااايت ينشاااأ إىل أن  وأشاااري -19

 اتعاهاادحكااام املا ألماا ومسااألة تنفيااذ االلتاازام  ااب أن خيضااعا كال
)ذات الصالة

3

عاان رأي مفااده أنااه ال ينبغااي النظاار  . وأعاارب أيضاااً (25
يف مسألة وجاود حمتمال لقاعادة عرفياة يف هاذا اجملاال إال بعاد إجاراء 

دياااة لتااازام نوجاااب األنظماااة التعاهحتليااال دقياااق لنفااااق ومضااامون اال
ا تساااتلزم تقااادمي الااادول لتقاااارير أوساااع مااا القائماااة، وأن أي دراساااة هل

)عن املمارسة ذات الصلة نفاقاً 
4

26). 
دراسااة مسااألة واجااب ل هااابعااا الوفااود عاان دعموأعرباال  -20

أساسااً يساتند مكافحاة اإلفاالت مان العقااب بوصافه  علاىالتعااون 
)حملاكمةاللتزام ابلتسليم أو اإليه ا

5

27). 
__________ 
 ؛ 76 (، الفقارة A/C.6/65/SR.20)   20  اجللساة   كولومبيا، املرجع نفساه،  ( 23) 

 26 اجللسةولندا، ب؛ و 66(، الفقرة A/C.6/65/SR.25) 25 اجللسةونيوزيلندا،  
(A/C.6/65/SR.26 ؛ واتيلند، املرجع) 3نفسه، الفقرة. 
(،  A/C.6/65/SR.25)   25  اجللسااااة اململكااااة املتحاااادة، املرجااااع نفسااااه،   ( 24) 

؛  18(، الفقااارة  A/C.6/65/SR.26)   26  اجللساااة ؛ والاااوالايت املتحااادة،  81الفقااارة  
 . 64 لفقرة نفسه، ا   ؛ ومجهورية كوراي، املرجع 29وإسرائيل، املرجع نفسه، الفقرة  

(، A/C.6/65/SR.25) 25 اجللسااة نفسااه،، املرجااع اململكااة املتحاادة (25)
 .81الفقرة 

(، A/C.6/65/SR.26) 26 اجللسة ، املرجع نفسه،الوالايت املتحدة (26)
 .18الفقرة 

؛  66 (، الفقاارة A/C.6/65/SR.25)   25  اجللسااة   ، املرجااع نفسااه، نيوزيلناادا  ( 27) 
 . 72(، الفقرة  A/C.6/65/SR.26)  26 اجللسة ، الربازيل و 

 وتنفيذه  وء االلتزام شروط نش -جيم
الظاروف  رس  فاده أنه ينبغاي للجناة أن تاد م أعرب عن رأي   -21

) احملاكماااة   ابلتساااليم أو   الااايت ينشاااأ فيهاااا االلتااازام 
6

، وشاااروط التساااليم،  ( 28
،  ( 729) ( “ البديل الثال  ” جمرم مزعوم إىل حمكمة دولية )  إحالة مسألة و 

كمة أو عادم  ة املعنية على مباشرة احملا يف حالة عدم قدرة الدول وذلك 
حاوال الايت  األ أن تادرس اللجناة مساألة    اقاته أيضااً ذلاك. و رغبتهاا يف  

تثباال صااعوبة    حينمااا االلتاازام يف حكاام املسااتو     ميكاان أن يعتاارب فيهااا 
) ابإلثبات   تنفيذه ألسباب تتعلق مثالً 

8

30 ) . 
 عالقة االلتزام ابملبادئ األخرى  -دال

ليم أي مفاااااااااده أن االلتاااااااازام ابلتساااااااا بينمااااااااا أعاااااااارب عاااااااان ر  -22
احملاكمااااااة  اااااااب متييااااااازه بوضاااااااوه عااااااان مبااااااادأ الوالياااااااة القضاااااااائية  أو

)يةالعامل
9

)الوفود أنه ال ميكن الفصل بينهما، رأت بعا (31
10

ويف  .(32
أن يضااع املقاارر اخلاااه يف االعتبااار تقرياار  (1133)ههااذا السااياق، اقاات  

مااااات ومالحظا ااااا إىل تعليقااااات احلكو  األماااني العااااام املعااااد اساااتناداً 
)بااادأ الوالياااة القضاااائية العاملياااة وتفبيقاااهبشاااأن نفااااق م

12

بااارزت . وأ  (34
ة بشأن االلتازام ابلتساليم أو احملاكماة قة بني أعمال اللجنالعال أيضاً 

عملهاا الفويال  جبارانم املدرجاة يفاملواضايع األخارى  بشأنوأعماهلا 
)سيما مسألة الوالية القضائية خارج اإلقليم ، والاألجل

13

35). 
__________ 
 .(A/C.6/65/SR.26) 26 اجللسة املرجع نفسه،، بولندا (28)
 .4الفقرة  ، املرجع نفسه،اتيلند (29)
 . 66 (، الفقرة A/C.6/65/SR.25)  25  اجللسة   ، املرجع نفسه، نيوزيلندا  ( 30) 
 . 29 (، الفقرة A/C.6/65/SR.26)  26 اجللسة   إسرائيل، املرجع نفسه،  ( 31) 
؛  58 الفقااارة   ، املرجاااع نفساااه، بولنااادا و ؛  54الفقااارة    املرجاااع نفساااه، ،  كاااواب  ( 32) 
 . 64الفقرة    ، املرجع نفسه، مجهورية كوراي و 

 .58بولندا، املرجع نفسه، الفقرة  (33)
(34) A/65/181. 
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة اخلامسااة والسااتون، اللجنااة  (35)

 .73(، الفقرة A/C.6/65/SR.26) 26 اجللسةإسبانيا،  ،السادسة

 الفصل الثال 

 االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة  مصادر

التكيااااز املقاااارر اخلاااااه ود ياااا  تتمثاااال املسااااألة الرئيسااااية الاااايت -23
عليهاااااااا يف هاااااااذا التقريااااااار يف املصاااااااادر الرئيساااااااية لاللتااااااازام ابلتساااااااليم 

هااذا املصااادر أن حاادد يف التقرياار األويل  هاحملاكمااة. وقااد ساابق لاا  أو
 ،امااااة للقااااانونالع والعاااارف الاااادويل واملباااااد يف املعاهاااادات الدوليااااة 

)التشريعات الوطنية وممارسات الدولفضاًل عن 
1

ن بني هاذه مو  .(36
__________ 
، A/CN.4/571، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2006حولياة  (36)
 .48-35، الفقرات 325-323 ه

د تال املعاهاادات الدولياة والعاارف الادويل، علااى حناو مااا املصاادر، حت
لقااانون مصااادر األهنمااا أهاام الصاادارة  ، مكااانالحقاااً  اخللااوه إليااه

التقرير قتصر هذا ي، سوف على ذلك وبناءً   .أعمها انفباقاً الدويل و 
 املصدرين من مصادر االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة. نى هذيعل

صاااااي اإلطاااااار العاااااام املقاااااته ألجااااال نظااااار اللجنااااااة يف ويو  -24
ووافااق عليااه الااذي أعااده  “،احملاكمااة االلتاازام ابلتسااليم أو”موضااوع 

 نظاار ن ي   ،(أعاااله 5الفقاارة  )انظاار 2009الفريااق العاماال يف عااام 
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احملاكمااااة.  ة لاللتاااازام ابلتسااااليم أوس القانونياااا يف إشااااكالية األساااا  أوالً 
سااائل جمموعااة ماان املالعاماال  وضاامن هااذه اإلشااكالية، حاادد الفريااق

مااا يلااي: )أ( االلتاازام ابلتسااليم أو احملاكمااة  تشاامل ،كثاار تفصاايالً األ
 )ب( االلتازام و مكافحة اإلفاالت مان العقااب؛    على وواجب التعاون  

يف أحكااااااام قائمااااااة: تصاااااانيف املعاهاااااادات ال ابلتسااااااليم أو احملاكمااااااة
ورهاا هاذه األحكاام، وتفيف تشابه الختالف و الاملعاهدات، وأوجه ا

لتااازام لال مااا إذا كااان)ج( و)انظاار االتفاقيااات املتعلقااة ابإلرهاااب(؛ 
وماادى هااذا س يف القااانون الاادويل العااريف، اابلتسااليم أو احملاكمااة أساا 

 اً مرتبفااا ليم أو احملاكماااة االلتااازام ابلتسااا ماااا إذا كاااان )د( و؟؛ األسااااس
)مثااااال القرصااااانة(؟؛  ة“عرفيااااا الاجلااااارائم ”بااااابعا  ال ينفصااااام تباطااااااً ار 

ميكاااان حتديااااد مباااااد  إقليميااااة متعلقااااة اباللتاااازام إذا كااااان مااااا  (و)ه
 احملاكمة؟ ابلتسليم أو

أناااه ال ميكااان اختااااذ قااارار هناااائي إىل وأشاااار الفرياااق العامااال  -25
الحقاااااااة،  مرحلاااااااة ( أعااااااااله إال يف)هبشاااااااأن املساااااااائل )ج( و)د( و

جااراء حتلياال دقيااق لنفاااق ومضاامون االلتاازام ابلتسااليم وخاصااة بعااد إ
ستصاااوب ت  طاااار األنظماااة التعاهدياااة القائماااة. وقاااد احملاكماااة يف إ أو

  رائم معينة. يتعلق مالفابع العريف لاللتزام فيادراسة  أيضاً 

 واجب التعاون على مكافحة اإلفالت من العقاب -ألف
لقاانون   بوصافه مان مبااد  اواجاب راسا واجب التعااون  -26

 نص عليه الكثري من الصكوك الدولية. وتنص على سابيلتالدويل و 
ماان  ( ماان ميثاااق األماام املتحاادة بوضااوه علااى أن3)1املثااال املااادة 

 بني مقاصد األمم املتحدة:
حتقياق التعااون الادويل علاى حال املساائل الدولياة ذات الصابغة االقتصااادية  

ز احاتام حقاوق اإلنساان واحلارايت إلنسانية وعلى تعزيا قافية واواالجتماعية والث
متييااز بساابب اجلاانس  بااال لااى ذلااك إطالقاااً والتشااجيع ع األساسااية للناااس مجيعاااً 

 الدين وال تفريق بني الرجال والنساء. اللغة أو أو

ود  كيد واجاب التعااون العاام بوصافه أحاد مبااد  القاانون   -27
قااااات الوديااااة  ابلعال   املتعلقااااة يل  نون الاااادو الاااادويل يف إعااااالن مباااااد  القااااا 

 نحو التايل: مليثاق األمم املتحدة على ال   والتعاون بني الدول وفقاً 
علاااااااى الااااااادول، بغاااااااا النظااااااار عااااااان االختالفاااااااات يف نظمهاااااااا السياساااااااية  

واالقتصااادية واالجتماعيااة، واجااب التعاااون بعضااها مااع بعااا يف شااىت جماااالت 
يااااز ألماااان الاااادوليني وتعز الساااالم واالعالقااااات الدوليااااة، وذلااااك ماااان أجاااال صاااايانة 

م لألمااااام االساااااتقرار والتقااااادم االقتصااااااديني علاااااى الصاااااعيد الااااادويل والرفااااااه العاااااا
)والتعاون الدويل اجملرد من التمييز على أساس هذه االختالفات

2

37). 

 نظااااام رومااااا األساسااااي للمحكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة وعاااارب   -28
. إذ ب التعاااااونجتااااه واجااا  بوضاااوه عااان هاااذا الاااانهج اإل اااايب أيضااااً 

__________ 
 تشاااارين األول/ 24( املااااؤرخ 25-)د 2625قاااارار اجلمعيااااة العامااااة  (37)

 ، املرفق.1970 أكتوبر

علااااى أن  األساساااي، يف ديباجاااة النظااااام ،ألطاااارافالااادول ا أكااادت
 قلق اجملتمع الدويل  سره  ب أال متر دون أخفر اجلرائم اليت تثري”

عقااااب وأناااه  اااب ضااامان مقاضااااة مرتكبيهاااا علاااى حناااو فعاااال مااان 
كاذلك مان خاالل تعزيااز خاالل تادابري تتخاذ علاى الصاعيد الاوطين و 

وضااااع حااااد عقاااادت العاااازم علااااى ” ن األطاااارافوأ “التعاااااون الاااادويل
يف  إلفالت مرتكي هذه اجلرائم مان العقااب وعلاى اإلساهام ابلتاايل

 .“منع هذه اجلرائم
اإلفالت من العقاب، على مكافحة واجب التعاون    تبوأو  -29

طااااااااابع خاااااااااه لاللتاااااااازام ابلتسااااااااليم  ذا أساسااااااااياً  بوصاااااااافه مصاااااااادراً 
ونيااة هلااذا االلتااازام حملاكمااة، مكااان الصاادارة ضاامن األسااس القانا أو

)انظاااار  2009للجنااااة يف عااااام التااااابع تحهااااا الفريااااق العاماااال الااايت اق
يف  2010يف عاااام  جمااادداً  ذلاااك دوأك  ااا  .أعااااله( 24و 5تني الفقااار 

يباااادو أن االلتاااازام ”مناقشااااات الفريااااق العاماااال الاااايت ذكاااار فيهااااا أنااااه 
يقاوم علاى أسااس واجاب التعااون يف مكافحاة ابلتسليم أو احملاكمة 

 .(338)“من العقاب اإلفالت
ل مساألة اإلفاالت مان العقااب نفساها إىل حتليال وخضع -30

)قااانون
4

ألة واجااب التعاااون علااى مكافحااة اإلفااالت وتتخااذ مساا  .(39
مااااااان العقااااااااب يف العالقاااااااات الدولياااااااة مظااااااااهر فتلفاااااااة بوصااااااافها: 

 ؛بق على الصعيد اإلقليميأو )ب( مسألة تنف ؛إشكالية عاملية )أ(
  نواع معينة من اجلرائم.أو )ج( مسألة مرتبفة 

لصااااااياغة هااااااذا ذي أميااااااة وميكاااااان الوقااااااوف علااااااى مثااااااال  -31
( وفيماا يتعلاق  ارائم أوروابجملاس اإلقليماي ) الواجب على املستوى

معينااااة )انتهاكااااات حقااااوق اإلنسااااان( يف املباااااد  التوجيهيااااة للجنااااة 
ورواب بشاااااأن القضااااااء علاااااى اإلفاااااالت مااااان الاااااوزراء التابعاااااة جمللاااااس أ

الايت اعتماد ا و  ،نساانالنتهاكات اجلسايمة حلقاوق اإلالعقاب عن ا
 .2011 آذار/مارس 30 جلنة الوزراء يف

غااام أن املبااااد  التوجيهياااة املاااذكورة تركاااز علاااى القضااااء ور  -32
علاااااى اإلفاااااالت مااااان العقااااااب عااااان االنتهاكاااااات اجلسااااايمة حلقاااااوق 

 خفاارقواعااد تنفبااق علااى فئااات أخاارى ماان أاإلنسااان، فهااي تشاامل 
بشاأن وجيهي الثاان عشار املبادأ التا  رد يفاألخرى. وياجلرائم الدولية 

 :ما يليالتعاون الدويل موضوع 
__________ 
 .339، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2010 حولية (38)
اجملموعاااااة املساااااتوفاة مااااان ”اإلفاااااالت مااااان العقااااااب يف  ف ماااااثالً ر   عااااا  (39)

املبااااد  املتعلقاااة حبماياااة حقاااوق اإلنساااان وتعزيزهاااا مااان خاااالل اختااااذ إجاااراءات 
 8يف  الاايت قاادمل إىل جلنااة حقااوق اإلنسااان  “ملكافحااة اإلفااالت ماان العقاااب

عاااادم الااااتمكن، ”( بوصاااافه E/CN.4/2005/102/Add.1) 2005 شااااباط/فرباير
برفااااع دعااااااوى جنائياااااة  -ن مساااااءلة مااااارتكي االنتهاكاااااات مااااا  ،و فعاااااالً أ نوانً اقاااا 
إىل عاادم خضااوعهم ألي حتقيااق يسااما  نظااراً  -مدنيااة أو إداريااة أو  ديبيااة  أو

بتوجيااه التهمااة إلاايهم وبتااوقيفهم وحماااكمتهم، واحلكاام علاايهم، إن ثبتاال التهمااة 
 .“عليهم، بعقوابت مناسبة و رب الضرر الذي حلق بضحاايهم
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 وساعياً  يف مكافحة اإلفالت مان العقااب. هاماً  ن الدويل دوراً يؤدي التعاو  
 إىل منااااع اإلفااااالت ماااان العقاااااب والقضاااااء عليااااه،  ااااب علااااى الاااادول أن تفااااي

ونيااة واحملاكمااات وعمليااات ادل املساااعدة القانبا بتخاصااة يتعلااق  ابلتزاما اا فيمااا
 والقياااام باااذلك حبسااان نياااة. وهلاااذا [...]تساااليم ناااا يتساااق وحقاااوق اإلنساااان ال

شاامل جمااااالت تتجااااوز نفااااق يع الااادول علااى تكثياااف تعاوهناااا لالغاارض، تشاااج  
)االلتزامات القائمة

5

40). 

 دوليااااً  تعاااون بوصااافه التزامااااً وتعااتف بعاااا الااادول هباااذا ال -33
يف  ،علاااى سااابيل املثاااال، حل بلجيكاااايقاااع علاااى عاتقهاااا. فقاااد صااار 

 نا يلي: 2009يف عام قدمتها إىل اللجنة التعليقات اليت 
]بلجيكااا[ أن علااى مجيااع الاادول أن تتعاااون علااى قمااع بعااا اجلاارائم  تاارى 

الاادويل )اجلااارائم  وال ساايما اجلاارائم املخلاااة ابلقااانون اإلنسااان -البالغااة اخلفااورة 
ك اجلااارائم ألن تلااا  -عياااة وجااارائم احلااارب( ضاااد اإلنساااانية وجرمياااة اإلابدة اجلما

لدويل. وهذا اإلسهام تشكل  ديداً، كماً وكيفاً، ]للقيم[ األساسية للمجتمع ا
يف اجلهااود املبذولااة لقمااع تلااك اجلاارائم ميكاان أن يااتم يف شااكل حماكمااة مباشاارة 

هلااا أو تساااليم الضاااالعني فيهاااا إىل أي دولاااة لألشااخاه الاااذين يااادعى ارتكااااهبم 
)كمتهمترغب يف حما 
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41). 

 أن مكافحاة إفاالت مارتكي اجلارائم الدوليااة وال جادال يف -34
)ة أساسااااية يتبعهاااا اجملتمااااع الاااادويلماااان العقااااب سياساااا  اخلفااارية

7

42) .
العقااب  من اخلفريةوتبذل مساعي مكافحة إفالت مرتكي اجلرائم 

 على العموم بفريقتني اثنتني. 

الدولياااة الاااذي رنشااااء احملاااكم ذات صااالة والفريقااة األوىل  -35
احملكماااة و  حمكماااة ناااورمربغ العساااكرية الدولياااةنشااااء مناااذ إ شااارع فياااه

غاااداة احلااارب  (طوكياااو )حمكماااة لشااارق األقصاااىالعساااكرية الدولياااة ل
تسند ن احملاكم الدولية أل العاملية الثانية. وهذه الفريقة حمدودة نظراً 

دة. فلاااايس بوسااااعها التصاااادي و ابلضاااارورة واليااااة قضااااائية حمااااد إليهااااا
 هماوم، بال تقتصار علاى جوانبا اإلفالت من العقاب على الع ملسائل

 إن ألساسااااية. وحااااىت نظمهااااا ابواليتهااااا حساااابما حتااااددها  شاااامولةامل
 

__________ 
(40) Council of Europe, CM/Del/Dec(2011)1110, 4 April 2011. 
، A/CN.4/612 ، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة2009 حولياة (41)

 .20الفقرة الفرع ابء، 
الصااادرة مااذكرة االعتقااال قضااية شااددت حمكمااة العاادل الدوليااة يف  (42)
علاى بلجيكا(  ضداطية ر )مجهورية الكونغو الدميق 2000نيسان/أبريل  11يف 

 أن حصانة وزير الشؤون اخلارجية جلمهورية الكونغو الدميقراطياة املقيادة وايفيااً 
سااابل الليسااال نثاباااة ضااامان إلفاااالت هاااذا املساااؤول مااان العقااااب، ألن  وزمنيااااً 

 Arrest Warrant of 11 Aprilاكمتاه تظال قائماة )املمكان اتباعهاا حمل املتعاددة

2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 3, paras. 60 and 61.) 

بقااادر كباااري، كماااا هاااو الشاااأن عاماااة هاااذه الوالياااة القضاااائية  كانااال
لاق ابحملكماة اجلنائياة الدولياة، فاإن املادى احلقيقاي ملكافحاة يتع فيماا

علااى قاارار الاادول الفااوعي ك يتوقااف مااع ذلاا اإلفااالت ماان العقاااب 
 يف نظامها األساسي. ن تصبا أطرافاً  

ابع احملدود للمحاكم اجلنائية وتعكس الفريقة الثانية الف -36
فالت من الدولية. إذ يتم التصدي لبقية اإلشكاليات املتعلقة ابإل

العقاااااب ماااان خااااالل ممارسااااة احملاااااكم الوطنيااااة للواليااااة القضااااائية. 
علاااااااى  ر احملااااااااكم اجلنائياااااااة الدولياااااااةويتجساااااااد ذلاااااااك يف أن تكااااااااث

تراجاااع يف أنشااافة احملااااكم أي سااانة مضااال مل ياااؤد إىل  15 مااادى
ة يف هااذا املياادان. باال علااى العكااس ماان ذلااك، فقااد اقااتن الوطنياا 

ماااواز يف احملااااكم ملحاااوع كااااثر تكااااثر احملااااكم اجلنائياااة الدولياااة بت
ائم اجلنائياااة الوطنياااة الااايت تتصااادى للجااارائم الدولياااة، ناااا فيهاااا اجلااار 

 املرتكبة خارج اإلقليم.
و اااب اإلشاااارة إضاااافة إىل ذلاااك إىل أن واجاااب التعااااون  -37
مااان قبااال بعاااا  عتااارب فعاااالً اإلفاااالت مااان العقااااب ي  مكافحاااة  علاااى

 واضافية ينشأ عنها التزام الدول ويف الفقه القانون نثابة قاعدة عر 
الاادول. وذلااك علااى حنااو مااا صااره بااه إريااك دافيااد يقااع علااى عاااتق 

املسااائل املتعلقااة اباللتاازام ضااية قالدوليااة بشااأن  العاادلحمكمااة أمااام 
 نيساااااااان/ 7 يف السااااااانغال(ابحملاكماااااااة أو التساااااااليم )بلجيكاااااااا ضاااااااد 

 :، حي  قال2009 أبريل
الاادول مكافحااة اإلفااالت ماان العقاااب  علااىإن هااذه القاعاادة الاايت تفاارض  
تارد فقاط ال  - وقاد ختتلاف التعاابري - حماكمة مرتكي جرائم القانون الدويل أو

؛ [أي املعاهاادات الدوليااة] ااا أمااس وأشاارت إليهااا لتااوي يف النصااوه الاايت ذكر 
)2003اعتمدها جملس األمن منذ عام  قراراً  40 بل ترد يف زهاء

8

43). 

أماا فيماا يتعلاق نضامون احلاق الاذي أاثرتاه بلجيكاا، فقااد  -38
 ن هذا احلق هو  صره الربوفيسري دافيد عن صواب 

ماااة أو تساااليم مااارتكي جااارائم فاااي الااادول ابلتزاما اااا نحاكحاااق بلجيكاااا يف أن ت
جملتمااااع ماااان ا املفاااااف إال جتساااايداً  القاااانون الاااادويل. وهااااذا احلااااق لاااايس يف هناياااة

ب القاانون إلحادى القايم األخالقياة واالجتماعياة األساساية الايت الدويل يف صل
بعاااا ، أال وهاااي عااادم الساااماه رفاااالت مااارتكي قانونيااااً  أضاااحل اآلن حكمااااً 

)من العقاب خفورةاجلرائم  أشد
9

44). 

__________ 
(43) ICJ, CR 2009/10, para. 11. 
(44) Ibid., para. 12. 



  ( aut dedere aut judicareااللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ) 237

 

 

) واجب التعاون  -2املادة 
10

45 ) 

الفريقااة الااايت نظاار عااان ومهمااا يكاان مااان أماار، وبصااارف ال -39
احملاااااكم الدوليااااة أو احملااااااكم  -الفااااريقتني املااااذكورتني  سااااتعتمد ماااان

 يباااادو أن واجااااب التعاااااون علااااى مكافحااااة اإلفااااالت ماااان ،الوطنيااااة
كثرهااا فعاليااة عاان طريااق العقاااب ميكاان أن يتحقااق  فضاال الساابل وأ

 احملاكمة. مبدأ التسليم أو تفبيق
، ميكااااااان القاااااااول إن وإل ااااااااز االعتباااااااارات الاااااااواردة أعااااااااله -40

علااى مكافحااة اإلفااالت  دولتعااا  واجااب تعاااون الاا األحكااام الاايت 
مان العقاااب ميكاان أن تضاااف يف شاكل مااادة متهيديااة لاادى تاادوين 

فئتاااني مااان األحكاااام مبااادأ التساااليم أو احملاكماااة. ويبااادو أن هااااتني ال
 :وثيقاً  ارتباطاً  مرتبفتان

 واجب التعاون   -2املادة ”

واد هااذه، تقااوم الاادول، حسااب وفقاااً ملشاااريع املاا  -1” 
تضاااء، ابلتعااااون فيماااا بينهاااا وماااع احملااااكم الدولياااة املختصاااة االق

علاااى مكافحاااة اإلفاااالت مااان العقااااب فيماااا يتعلاااق ابجلنااااايت 
 واجلرائم ذات األمية الدولية.

كلماا وحيثماا كاان وهلذا الغارض، تفباق الادول،   -2” 
م أو احملاكمااة مناسااباً، ووفقاااً ملشاااريع املااواد هااذه، مباادأ التساالي

(aut dedere aut judicare)“. 

 االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة يف املعاهدات القائمة  -ابء
أن وضاااع املعاهااادات    سااابق للمقااارر اخلااااه يف التقريااار األويل  -41

) لتسااااليم أو احملاكمااااة أس قائمااااة مصااااادر االلتاااازام اب الدوليااااة علااااى ر 
11

46 )  .
__________ 
 40)واجااااب التعاااااون( املعااااروض يف الفقاااارة  2 اااال مشااااروع املااااادة  (45)

لاد ، اجمل2008 حولياةالساابقة )املصافلحات املساتخدمة( ) 2ل املادة أدانه حم
( الايت حتاذف. ويظال 121، الفقارة A/CN.4/603الثان )اجلزء األول(، الوثيقاة 

)نفااااق التفبياااق( كماااا قدماااه املقااارر اخلااااه يف تقرياااره الثالااا   1مشااروع املاااادة 
 : (20)املرجع نفسه، الفقرة 

تسااليم ب[ إماااعلااى إرساااء ]التاازام الاادول  هااذهتفبااق مشاااريع املااواد ” 
لواليتها القضائية ومضمون هذا االلتزام  خلاضعنياأو حماكمة األشخاه 

  .“وآاثره تنفيذهو 
وجااادير ابلتاااذكري أن املقااارر اخلااااه اقاااته أيضااااً يف نفاااس التقريااار )املرجاااع  

واملنااادوبني يف اللجناااة  لتعليقاااات أعضااااء اللجناااة مراعااااة (،116نفساااه، الفقااارة 
  :1 من ”نوع بديل“ ملشروع املادة السادسة وآراء الدول، صيغةً 

 للااادولفباااق مشااااريع املاااواد هاااذه علاااى إرسااااء االلتااازام القاااانون تن” 
بتسليم أو حماكمة األشخاه ]اخلاضعني لواليتهاا القضاائية[ ]املوجاودين 
يف أراضي الدولة املتحفظة[ ]اخلاضعني لسايفرة الدولاة املتحفظاة[ وعلاى 

 .“هذا االلتزام وتنفيذه وآاثره مضمون 
رى لاللتااازام املاااذكور يف العااارف در األخااا احااادد املقااارر اخلااااه املصااا  (46)

 والتشريعات الوطنية وممارسات الدول. ،العامة للقانون الدويل واملباد  

هيديااة يف أعمااال التاادوين  ومااوازاة لااذلك، الحااو أن إحاادى املهااام التم 
ناااااااة كاملاااااااة  املقبلاااااااة املتعلقاااااااة ابملوضاااااااوع تتمثااااااال يف إعاااااااداد قائماااااااة مقار  

 ابملعاهدات ذات الصلة والصي  املستخدمة فيها إليراد هذا االلتزام. 
يف هلااذه اقاته املقاارر اخلااه أول تصانويف نفاس الوقال،  -42

 املعاهدات، فميز بني فئتني: 
تفلااب جترميهااا وحماكمااة لاايت حتاادد جاارائم بعينهااا و ا ]...[ املعاهاادات املوضااوعية

تسااليمهم، واالتفاقياااات اإلجرائيااة الااايت تتناااول التساااليم وغااريه مااان  مرتكبيهااا أو
 (1247).املسائل املتعلقة ابلتعاون القانون بني الدول

اليت تنص  للمعاهدات الدولية تنوع التصنيفات املمكنة   -1
 االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة على 

للمعاهااادات املعنياااة أو  ملااازم قاااانوانً لااايس هنااااك تصااانيف  -43
 أحبااعها اليت تانص علاى االلتازام ابلتساليم أو احملاكماة. لكان غلصي
يفات تصن تتضمن األحباع غري احلكومية وغريها منالقانون  هالفق

ليااة وفهااارس هلااا. وقااد  خااذ اللجنااة بعااا متنوعااة للمعاهاادات الدو 
 .تضفلع هبا مهام التدوين اليتاالعتبار يف  هذه األعمال يف

 تصنيف بسيون ووايز    (أ )

يتمثاااال أحااااد الفهااااارس الشاااااملة، علااااى حنااااو مااااا ذكاااار يف  -44
 :ياااه بسااايون ووايااازالتقريااار األويل، يف الكتااااب الشاااهري ملؤلف  

Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in 

International Law ،ة هباذا . وتارد مرفقا 1995م يف عا والذي ن شر
الايت تانص اجلناائي الادويل  صاكوك القاانونالعمل جمموعة وفرية من 

عل وصنفل يف فئاات عديادة االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة مج   على
 ستند عموماً ها. والتصنيف الذي اتبعاه يني عليمع تعليقات للمؤلف  

رائياااة، وإن  التميياااز باااني املعاهااادات املوضاااوعية واملعاهااادات اإلج إىل
باااني عااادد االتفاقياااات الااايت اعتاااربت  افتقاااار إىل التناسااابكاااان ااااة 
اتفاقياات(.  6إجرائية )تلك اليت اعتربت اتفاقية( و  24موضوعية )

 اول جرائم من قبيل: وتشمل الفئة األوىل االتفاقيات اليت تتن
( االسااااتعمال غااااري املشااااروع 3)وجاااارائم احلاااارب،  (2)ور االعتااااداء، حظاااا  (1)

اإلابدة اجلماعية،  حظر( 5)واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،  (4)وة، لألسلح
( الااارق واجلااارائم املتصااالة باااه، 7)و( التميياااز العنصاااري والفصااال العنصاااري، 6)و
، ارب غااااري املشااااروعة علااااى البشااااار( إجااااراء التجاااا 9)والتعااااذيب،  حظاااار( 8)و
 اجلاارائم  ( 12) و ( اختفاااف الفااائرات واجلارائم ذات الصاالة،  11) و ،  القرصانة   ( 10) و 

( اساااتعمال القاااوة ضاااد 13)واملرتكباااة ضاااد ساااالمة املالحاااة البحرياااة الدولياااة، 
( أخااااذ الرهااااائن ماااان املاااادنيني، 14)واألشاااخاه املتمتعااااني ابحلمايااااة الدوليااااة، 

 شااااروع ابملنشااااورات( االجتااااار الاااادويل غااااري امل16)و( جاااارائم املخاااادرات، 15)و
( احلمايااااة البيئيااااة، 18)و( يفايااااة الكنااااوز الوطنيااااة واألثريااااة، 17)والفاضااااحة، 

__________ 
، A/CN.4/571، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2006 حولياة (47)
 .35، الفقرة 323 ه
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الربيدياة،  املشاروع للرساائل  ( االساتعمال غاري20)وسرقة املواد النووياة،  (19)و
املمارسات  (23)و( التزوير، 22( التشويش على الكابالت املغمورة، )21)و

)الرتزاق( ا24لدولية، و)دة يف املعامالت التجارية االفاس
13

48). 

اقيااات اإلجرائيااة، ثااالع وتشاامل الفئااة الثانيااة، وهااي االتف -45
ثاااالع منظمااااات  برعايااااةوضاااعل  جمموعاااات ماااان االتفاقياااات الاااايت

 دولية هي األمم املتحدة وجملس أورواب ومنظمة الدول األمريكية.
يشاااامل مجيااااع فئااااات  ورغاااام أن هااااذا الفهاااارس أريااااد بااااه أن   -46

ناه ال يشامل علاى سابيل  إ ، حيا   فإنه مل يعد وافيااً ملعنية، املعاهدات ا 
ع معاهاادات مكافحااة اإلرهاااب، إضااافة إىل االتفاقيااات  املثااال أحااد 

) دولية أو عابرة للحدود الوطنية شىت  املتعلقة بقمع جرائم  
14

49 ) . 
 تصنيف منظمة العفو الدولية    ( ب)

ات دوليااة فتااارة تاانص هناااك فهاارس آخاار يتضاامن معاهااد -47
لتزامااااات املتعلقااااة ابلواليااااة القضااااائية العامليااااة وابلتسااااليم أو علااااى اال

يف ماذكرة أعاد ا منظماة العفاو الدولياة هذا الفهارس يرد و كمة، احملا 
مااان الصاااكوك املعتمااادة  صاااكاً  21يتضااامن هاااو . و 2001عاااام  يف

املااااااذكرة أكثااااااار  وواضاااااااع، يعتربهااااااا 2000-1929خااااااالل الفاااااااتة 
تعلقاة ابلوالياة القضاائية العاملياة ملساألة االلتزاماات امل يالً متثا  الصكوك

تفاقيااااااة الدوليااااااة ملكافحااااااة تزييااااااف ( اال1): احملاكمااااااة وابلتسااااااليم أو
( اتفاقيااااات جنيااااف املتعلقااااة حبمايااااة ضااااحااي احلاااارب؛ 2النقااااود؛ و)

ت؛ ( االتفاقيااة الوحياادة للمخاادرا4( اتفاقيااة أعااايل البحااار؛ و)3و)
رات؛ يالء غاااااااري املشاااااااروع علاااااااى الفاااااااائ( اتفاقياااااااة قماااااااع االسااااااات5و)
 ( اتفاقياااة قماااع األعماااال غاااري7اتفاقياااة املاااؤثرات العقلياااة؛ و) (6و)

( الربوتوكااااول 8املشااااروعة املوجهااااة ضااااد سااااالمة الفااااريان املاااادن؛ و)
( االتفاقية الدولية لقمع 9املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات؛ و)

تفاقياة مناع اجلارائم ( ا10واملعاقبة عليها؛ و) جرمية الفصل العنصري
فيهم املوافاون  ة ضد األشخاه املتمتعني حبماية دولية، نناملرتكب

( الربوتوكااااول اإلضااااايف إىل 11ساااايون، واملعاقبااااة عليهااااا؛ و)الدبلوما
واملتعلاااق  1949آب/أغسااافس  12اتفاقياااات جنياااف املعقاااودة يف 

 ( االتفاقية الدولية12؛ و)حبماية ضحااي املنازعات املسلحة الدولية
اتفاقيااااااة احلماياااااة املادياااااة للمااااااواد  (13ملناهضاااااة أخاااااذ الرهاااااائن؛ و)

ملتحااااااااااادة لقاااااااااااانون البحاااااااااااار؛ ( اتفاقياااااااااااة األمااااااااااام ا14النووياااااااااااة؛ و)
اتفاقياااااة مناهضاااااة التعاااااذيب وغاااااريه مااااان ضاااااروب املعاملااااااة  (15و)
__________ 
 (48 ) Bassiouni and Wise, Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to 

Extradite or Prosecute in International Law, p. 73  ويرد الانص املقتفاف يف ،
،  323 ، ه A/CN.4/571، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة  2006حولياااة  
 . 36الفقرة  

انظاااار علااااى ساااابيل املثااااال اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة ملكافحااااة اجلرميااااة  (49)
ة لقمااع أعمااال اإلرهاااب الدولياا  ةالوطنيااة وبروتوكوال ااا، أو االتفاقياا  عاارباملنظمااة 

الاااااايت تاااااانص يف  اتفاقيااااااة جملااااااس أورواب ملنااااااع اإلرهاااااااب يضاااااااً النااااااووي. وانظاااااار أ
علااااااى االلتااااازام ”ابلتسااااااليم أو احملاكماااااة“، وإن مل تتفاااااارق مباشاااااارة  18 ماد اااااا

 على اجلرائم املتصلة ابإلرهاب. اقتصرتألعمال اإلرهاب، وإمنا 

( اتفاقيااة قمااع 16العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة؛ و) أو
ضاااااد ساااااالمة املالحاااااة البحرياااااة؛ ماااااال غاااااري املشاااااروعة املوجهاااااة األع
( االتفاقيااااااة الدوليااااااة ملناهضااااااة جتنيااااااد املرتزقااااااة واسااااااتخدامهم 17و)

( اتفاقيااة سااالمة مااوافي األماام املتحاادة 18لهم وتاادريبهم؛ و)ومتااوي
( االتفاقياااة الدولياااة لقماااع اهلجماااات 19واألفاااراد املااارتبفني هباااا؛ و)

ياااال اإلرهاااااب؛  التفاقيااااة الدوليااااة لقمااااع متو ( ا 20اإلرهابيااااة ابلقناباااال؛ و) 
 15. ( 50) املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   األمم ( اتفاقية  21و) 
منظمااااة العفااااو الدوليااااة يف  نشاااارتساااانوات، اااااان د وبعاااا  -48
)مااااذكرة أخاااارى 2009 عااااام
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لعاااارض االلتاااازام ابلتسااااليم  أ فااااردت (51
لجناااة. ورغااام أن نفااااق هاااذه املاااذكرة الاحملاكماااة يف ساااياق عمااال  أو

لة االلتااازام ابلتساااليم حياااة املوضاااوعية وحمااادد يف مساااأأضااايق مااان النا
، صاااانفة موضااااوعياً احملاكمااااة، فااااإن املعاهاااادات املختااااارة ليساااال م أو
(، 24، يف إطاااار أرباااع جمموعاااات: املعاهااادات الدولياااة )إقليميااااً  بااال

 (7منظماااة الااادول األمريكياااة ) اياااةبرع اعت مااادتومعاهااادات فتاااارة 
 (.3( واالحتاد األفريقي )3وجملس أورواب )

  لتحليال أكثار عمقااً   هاذا   لعفاو الدولياة ويفتقر عارض منظماة ا  -49
معلوماات  باداًل مان ذلاك  يقادم  و ختاارة،  أو حتليل مقارن للمعاهدات امل 

أوفاااااار ذات طااااااابع فااااااين، مثاااااال التحفظااااااات واإلعااااااالانت والتوقيعااااااات  
مقتبسااة ماان املعاهاادات تتعلاااق    أحكامااااً   يتضاامن أيضاااً والتصااديقات. و 

 لتسليم أو احملاكمة. ائية العاملية وااللتزام اب مباشرة ابلوالية القض 
 ة تقرياااراً وبعاااد سااانة واحااادة، أعااادت منظماااة العفاااو الدوليااا  -50
)آخااار
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مساااألة الوالياااة القضاااائية  يتنااااول أساسااااً  2010يف عاااام  (52
مبااادأ التساااليم عااان ات قيماااة معلومااا أيضااااً العاملياااة، ولكناااه يتضااامن 

ماااان  2009ق لعااااام مااااا أورده التقرياااار الساااااب احملاكمااااة، ويواصاااال أو
لمعاهاادات الدوليااة املعنيااة. ويف الفصاال الثالاا  ماان لعاارض وحتلياال 

القبول الواساع للوالياة القضاائية العاملياة ”ملعنون ا 2010تقرير عام 
 التقريااااار استعراضااااااً ، أورد معااااادو “ولاللتااااازام ابلتساااااليم أو احملاكماااااة

 التزاماااتالاايت تتضاامن ”للمعاهاادات املصاادق عليهااا عهااداً  أحاادع
ارساااااااة الوالياااااااة القضاااااااائية علاااااااى من تقضااااااايتساااااااليم أو احملاكماااااااة ابل

نااة يف اخلااارج ضااد أجانااب األجانااب املشااتبه يف ارتكاااهبم جاارائم معي
الوالية القضائية العاملية(. وأبرز استعراض ابقتان مع ) (1853)“آخرين

 صديق على بعا هذه املعاهدات مدى هذا القبول الواسع:الت
__________ 
 Amnesty International, Universal Jurisdiction: The dutyانظر  (50)

of States to enact and enforce legislation, chap. 15, p. 18 ويارد الانص ،
، A/CN.4/571، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2006حولية املقتفف يف 

 .37، الفقرة 324-323ه 
(51) Amnesty International, International Law Commission: The 

obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare). 
(52) Amnesty International, Universal Jurisdiction: UN General 

Assembly should support this essential international justice tool. 
(53) Ibid., p. 12. 



  ( aut dedere aut judicareااللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ) 239

 

 

سافس  آب/أغ   12قياات جنياف املؤرخاة  دولة علاى اتفا   194صادقل   - 
  انتهاكااً د ابعتبااره  ما حاد   اليت تنص على الوالية القضائية العاملية فيما خيص    1949
 ؛ النزاعات املسلحة الدولية   جرائم احلرب املرتكبة يف اً من  جسيم 

االتفاقيااااااة الدوليااااااة لقمااااااع جرميااااااة  يف دول أطرافاااااااً  107أصاااااابحل  - 
الاايت (، و 1973)ا )اتفاقيااة الفصاال العنصااري( الفصاال العنصااري واملعاقبااة عليهاا 

صارفات الايت ترقاى إىل مرتباة تنص على الوالية القضاائية العاملياة فيماا يتعلاق ابلت
 ؛ الفصل العنصري

اتفاقياات جنياف  إىلعلى الربوتوكول اإلضايف  ةدول 170صادقل  - 
املتعلاااااق حبماياااااة ضاااااحااي املنازعاااااات و  1949آب/أغسااااافس  12 املعقاااااودة يف

الااااذي ياااانص علااااى الواليااااة و  ،(1977ول( )حة الدوليااااة )الربوتوكااااول األاملساااال
 ؛ لربوتوكولذلك انتهاكات اجلسيمة لالقضائية العاملية فيما خيص اال

اهضااااة أخااااذ االتفاقيااااة الدوليااااة ملن يف دولااااة أطرافاااااً  167أصاااابحل  - 
الاايت تاانص علااى االلتاازام و  ،(1979الرهااائن )اتفاقيااة مناهضااة أخااذ الرهااائن( )

 ؛ ليم أو احملاكمةابلتس

يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  أطرافاً  ةدول 160 أصبحل - 
الاايت تاانص علااى الواليااة القضااائية العامليااة و  (،1982) يااة قااانون البحااار()اتفاق

 ؛ ابلقرصنةفيما يتعلق 

يف اتفاقية مناهضة التعاذيب وغاريه مان  دولة أطرافاً  147أصبحل  - 
املهينااة )اتفاقيااة مناهضااة  ية أوعقوبااة القاسااية أو الالإنسااانضااروب املعاملااة أو ال

والياااة القضاااائية العاملياااة يف احلااااالت الااايت تااانص علاااى الو  ،(1984التعاااذيب( )
 ؛ عين إىل دولة أخرىاليت تقرر فيها الدولة عدم تسليم الشخص امل

االتفاقيااااااة الدوليااااااة لقمااااااع اهلجمااااااات  علااااااىدولااااااة  164صااااااادقل  - 
الايت و  ،(1997هابياة ابلقنابال( ))اتفاقية قماع اهلجماات اإلر  اإلرهابية ابلقنابل

 ؛ اكمةاحمل تنص على االلتزام ابلتسليم أو

اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة الفساااد )اتفاقيااة    علااى دولااة    146صااادقل   - 
 ؛ اليت تنص على االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة و  ، ( 2003مكافحة الفساد( ) 

ة مجياااااااع يف االتفاقياااااااة الدولياااااااة حلمايااااااا  دولاااااااة طرفااااااااً  19أصااااااابحل  - 
القساااري( األشاااخاه مااان االختفااااء القساااري )اتفاقياااة احلماياااة مااان االختفااااء 

ى الوالياة القضاائية العاملياة، ماا مل تقام الدولاة بتساليم اليت تنص علا و  ،(2006)
 تكااااون قااااد اعتفاااالالشااااخص إىل دولااااة أخاااارى أو إىل حمكمااااة جنائيااااة دوليااااة 

)بواليتها القضائية
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54). 

 ن    ياااة يف هناياااة التقريااار املاااذكور منظماااة العفاااو الدول   أوصااال و  -51
اللجنااااااااة السادسااااااااة يف تشاااااااارين    مناقشاااااااات   كة يف تثاااااااري الاااااااادول املشااااااااار  

منهاااااا للوالياااااة القضاااااائية    املساااااائل التالياااااة دعمااااااً   2010ول/أكتاااااوبر  األ 
العامليااة بوصاافها أداة أساسااية إلنفاااذ العدالااة الدوليااة، وأباارزت يف نفااس  

 احملاكمة:  دأ التسليم أو الوثيقة هلذه القاعدة مع مب الوقل العالقة  
__________ 
(54) Ibid., pp. 12-14. 

القضااااائية التزامهااااا ابلواليااااة علااااى مجيااااع الاااادول  ت بقاااايإن ملاااان احليااااوي أن  
، وأن منااذ أمااد طوياالبوصاافها قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل اثبتااة  ،العامليااة

 ن متااارس واليتهااا  ةكاال دولاا عاااتق  تؤكااد ماان جديااد الواجااب الااذي يقااع علااى 
ئم املنصااااوه عليهااااا يف القااااانون الاااادويل، اجلاااارا ئية علااااى املسااااؤولني عاااانالقضااااا

ية وجاااارائم احلاااارب والتعااااذيب اجلاااارائم ضااااد اإلنسااااانفيهااااا اإلابدة اجلماعيااااة و  نااااا
 واإلعدام خارج نفاق القانون واالختفاء القسري.

ذي ( aut dedere aut judicare)ونوجاب االلتاازام ابلتسااليم أو احملاكمااة  
القضاائية )الايت تشامل ابلضارورة ممارساة  إماا نمارساة الوالياة ةالدولالصلة، تلزم 

ى املشاااتبه يف ارتكااااهبم فئاااات يف حااااالت معيناااة( علااا الوالياااة القضاااائية العاملياااة 
تساليم الشاخص املعاين إىل دولاة قاادرة علاى القياام باذلك بمعينة مان اجلارائم أو 
واليااة قضااائية علااى هلااا ة إىل حمكمااة جنائيااة دولياا إحالتااه أو  وراغبااة يف القيااام بااه

)شتبه فيه وفيما خيص اجلرميةامل
20

55). 

 تصنيف ميتشل   ( ج )
وحديثاااة لتصااانيف االتفاقياااات ولاااة أخااارى قيماااة تتمثااال حما -52
املعاهاااادات الدوليااااة الاااايت تاااانص علااااى بنااااد التسااااليم أو احملاكمااااة  أو

)هباااذا الصاااادد قاماااال بااااه ميتشاااال فيماااا
21

وباااادأت املؤلفااااة عملهااااا . (56
 حي  تبوأت  “حملاكمةالتسليم أو  ادر االلتزام ابمص”بفصل معنون  

 . وهذااملصادر بني تلك  مكان الصدارة  “االتفاقيات واملعاهدات”
 “املعاهدات املتعددة األطراف”ني ما يالفصل يقع يف جزأين رئيس

يساتعمل ، وإن كاان هاذا التصانيف “املعاهدات املعنياة ابلتساليم”و
 املعاهدة(. مضمونألطراف و )عدد ا يفتقران إىل االتساقن يمعيار 
وتالحو املؤلفة يف معرض حتليل فئيت املعاهدات أن عدة  -53

بناااااد التساااااليم أو احملاكماااااة فيماااااا ال يقااااال اروا إىل ورود ماااااؤلفني أشااااا 
اتفاقيااة ماان اتفاقيااات القااانون اجلنااائي الاادويل )مشاارية إىل   70 عاان

)كتاب بسيون ووايز املشار إليه أعاله(
22

57). 
__________ 
(55) Ibid., p. 65. 
(56) Mitchell, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite or 

Prosecute Clause in International Law. 
تالحاااو عااان صاااواب أن تلاااك املعاهااادات    ، مااان انحياااة أخااارى   هاااا، لكن  ( 57) 
يف حاني قاد يكاون  ” تنص مجيعها يف الواقع على االلتزام  حاد األمارين الباديلني:   ال 
قتضاي مان األطاراف فيهاا حظار تصارف معاني  دولياة ت   معاهادة   70ما يزياد علاى  اة  

  ، ( أعاااله   48  احلاشااية )   Bassiouni and Wiseأو احملاكمااة بشااأنه أو املعاقبااة عليااه ) 
p. 8  ،)  لاازم الاادول ابالختيااار باااني  معاهاادة ي   70يقاال بكثااري عااان  فااإن عاادداً منهااا

ص  ن ثاااال، تااا فعلاااى سااابيل امل   ن يف أراضااايها أو حمااااكمتهم. ي د و جااا املو تساااليم اجملااارمني  
علاى التازام الادول ابحملاكماة )يف احلااالت   اقية املتعلقة ابإلابدة اجلماعية فعاالً االتف 

  ، 6إىل    3الاااايت تقااااع فيهااااا اإلابدة اجلماعيااااة يف أراضاااايها( وابلتسااااليم )املااااواد ماااان  
ابلتسااااااليم    تشااااااكل التزاماااااااً   علااااااى التااااااوايل(، لكاااااان هااااااذه األحكااااااام ال   ، 7واملااااااادة  

)فاإذا كاان شاخص    . نفاذ أحاد األمارين أن ت باه  ج احملاكمة يكاون علاى الدولاة نو  أو 
ابرتكااب اإلابدة اجلماعياة يف مكاان ماا غاري إقلايم الدولاة الايت يوجاد فيهاا،    اً متهما 

بفهاااا هباااا  تر طلبااال ذلاااك و تساااليمه إىل دولاااة  ملزماااة ب تلاااك الدولاااة    تكاااون ميكااان أن  
  تكااااااون ملزمااااااة   ال   هااااااا ن معاهاااااادة تسااااااليم قائمااااااة أو ترتيبااااااات تسااااااليم أخاااااارى، ولك 

 . ( ibid., p. 9, footnote 10)  “ ال(  أم   ه تسليم ل  اً طلب  ل تلق واء س حاكمته، ن 
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رت املؤلفااة علااى ، اقتصاا املااذكور ؤلاافملماان ا 1 ويف املرفااق -54
يااااة إقليميااااة اتفاق 18 اتفاقيااااة متعااااددة األطااااراف و 30اإلشااااارة إىل 

البحاا  الاااذي  غاارارااللتاازام املعااين واالستشااهاد هبااا. وعلااى  تتناااول
قاماال بااه منظمااة العفااو الدوليااة، اعتااربت ميتشاال االتفاقيااة الدوليااة 

علااااااى بنااااااد التسااااااليم  ملكافحااااااة تزييااااااف النقااااااود أول اتفاقيااااااة تاااااانص
 نصل على التزامني هامني: حي مة، احملاك أو
تشااااريعات الوطنيااااة لدولااااة فيهااااا ال تسااااماالاااايت ال يف احلاااااالت أنااااه  أوهلمااااا 

بعااااد  دولااااتهمن إىل و الرعااااااي العائاااادأن يكااااون  ينبغااااي“” ،بتسااااليم رعاايهااااا مااااا
كانال حتل طائلة عقوبة مماثلاة لتلاك الايت  ارتكاب جرمية تنص عليها االتفاقية 

 جلرمية قد ارتكبل يف تلك الدولة؛لو كانل التفبق عليهم 

جرمياااااة تااااانص عليهاااااا  يف اخلاااااارج باااااون ذين يرتكاألجاناااااب الااااا أن واثنيهماااااا  
االتفاقياااة ويوجااادون يف بلاااد تعاااتف تشاااريعاته الوطنياااة بتفبياااق القاااانون اجلناااائي 

لك كما لو كانل اجلرمية قد ارتكبل داخل تمعاقبتهم   ”ينبغي“خارج اإلقليم 
فضاال االسااتجابة لااه ر  قااد قااد  م و تسااليم اجملاارم للااب ط يكااون الدولااة، شااريفة أن 

)ابجلرمية املرتكبة صلة هلا ال ألسباب
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58). 

الااانهج التعاهااادي احلااادي  إزاء  وكانااال تلاااك هاااي باااداايت   -55
)عاملياااة(    معاهاادة وكاناال آخااار    مسااألة االلتاازام ابلتساااليم أو احملاكمااة. 

شااخاه  يااة الدوليااة حلمايااة مجيااع األ هااي االتفاق   ميتشاال أشااارت إليهااا  
ة  ماااان االختفاااااء القسااااري. وياااانص البنااااد املتعلااااق ابلتسااااليم أو احملاكماااا 

 أن تتخذ  عليها  أن كل دولة  على  ((  2) 9املنصوه عليه فيها )املادة  
التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها ابلبل يف جرمية اختفاء قسري عنادما يكاون 

لقضاااااائية،  أي إقلااااايم خيضاااااع لواليتهاااااا ايف متواجاااااداً  مرتكاااااب اجلرمياااااة املفاااااتض
تزاما اا الدولياة أو إىل الل حتله إىل دولاة أخارى وفقااً  تسلمه هذه الدولة أو مل ما

 حمكمة جنائية دولية تعتف ابختصاصها.

الاايت تتناااول  “االتفاقيااات أو املعاهااداتا ”وفيمااا يتعلااق باا  -56
، 2006و 1929ني عاااامي بااا  االلتااازام املعاااين واملربماااة يف الفاااتة ماااا

يف عملية  دورىل اتفاقيات ترى أهنا أدت أهم فقد أشارت ميتشل إ
مااان ضااامن تلاااك لتساااليم أو احملاكماااة. و ابزام اللتااا لالصاااياغة احلديثاااة 

 إىل أنأشارت االتفاقيات، 
تااانص مجيعهاااا بشاااكل موحاااد علاااى بناااد  1949اتفاقياااات جنياااف األرباااع لعاااام 

يمة، نا يفرض على األطاراف تهاكات اجلسالتسليم أو احملاكمة فيما خيص االن
يف حاق  املتعاقدة السامية سن التشريعات الالزمة لفرض جزاءات جنائياة فعلياة

ماااارتكي االنتهاكااااات اجلساااايمة بصاااارف النظاااار عاااان جنساااايتهم، والبحاااا  عاااان 
تسااليم هااؤالء ” كبااديل عاان ذلااك أن ختتااار  ةوميكاان للدولاا  متهم.كاجملاارمني وحمااا 

م تقاادشااريفة أن  ،عاقااد سااام آخاارإىل طاارف مت“ حماااكمتهماألشااخاه ألجاال 
)لتسليمه ااهرة الوجاهةمربرات الدولة األخرى 
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59). 
__________ 
(58) Ibid., pp. 9-10. 
(59) Ibid., p. 11. 

علااى أن أشااهر صاايغة لبنااد التسااليم  أيضاااً ؤلفااة املوأكاادت  -57
أو احملاكمة وضعل أول ما وضاعل يف اتفاقياة قماع االساتيالء غاري 

 يلي: املشروع على الفائرات اليت تنص على ما
ماان تاادابري  ورايً ضاار  يكااون مااا  ة متعاقاادة أيضاااً : تتخااذ كاال دولاا (2)4دة املااا 

على أراضايها  اجلان املزعومد إلقامة واليتها القضائية على اجلرمية يف حالة وجو 
 1 إىل أي مان الادول املاذكورة يف الفقارة 8ابملاادة  وعدم قيامها بتساليمه عماالً 

 .هذه املادة من

 املزعاوم علاى أراضايها، يفاملتعاقادة الايت يوجاد اجلاان تلزم الدولة : 7املادة  
ل عاااادم قيامهااااا بتسااااليمه، دون أي اسااااتثناء وسااااواء ارتكباااال اجلرميااااة علااااى حااااا
وتتخااذ  ال، رحالااة القضااية إىل ساالفا ا املختصااة بغاارض احملاكمااة. راضاايها أمأ

تلااك الساالفات قرارهااا ابلفريقااة نفسااها املعمااول هبااا يف حالااة أيااة جرميااة عاديااة 
 نوجب قانون تلك الدولة. سيماجلفابع الذات ن اجلرائم م

ات ماااااع اختالفااااا  نفسااااهاوقااااد اساااااتخدمل هااااذه الصااااايغة  -58
 اتفاقية أخرى متعددة األطراف. 15يف  متفاوتة بسيفة

 لجنة ال تصنيف أمانة   ( د )

  يونيااه   لجنااة يف حزيااران/ ال ترمااي أحاادع دراسااة أعااد ا أمانااة   -59
2010 (
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ات  تقاااادمي املعلومااااات عاااان االتفاقياااا ب إىل مساااااعدة اللجنااااة    ( 60
هااذا املوضااوع.    املقباال بشااأن ا أميااة يف عملهااا  الدوليااة الاايت قااد تكااون هلاا 
الصاادد أن الفريااق العاماال أباارز هااذه املسااألة يف    و اادر ابإلشااارة يف هااذا 

االلتاااازام  ” الااااذي يشااااري إىل  ، و ‘ ماااان اإلطااااار العااااام املقااااته 2الفاااارع )أ(’ 
 .  ( 2661) “ حملاكمة يف املعاهدات القائمة ابلتسليم أو ا 

املتعاااددة    للصااكوك   اً ساااع مو   استقصاااءً األمانااة العاماااة  وأجاارت   -60
  61فرت عااان حصااار  أسااا   األطاااراف علاااى املساااتويني العااااملي واإلقليماااي 

تنص على أحكام تقرن باني    من الصكوك املتعددة األطراف اليت صكاً  
تار أح التسليم واحملاكمة ابعتبارما إجراءين    ملعاقبة اجملرمني.  دما  خي 

 يفاً مااان الدراساااة االستقصاااائية تصااان األول الفصااالويقاااته  -61
للصااااااكوك ذات الصاااااالة علااااااى ضااااااوء تلااااااك األحكااااااام، وينظاااااار يف 

حضريية التفاقيات رئيسية معينة استعني هبا كنماذج يف األعمال الت
عن التحفظات اليت أبديل على األحكام ذات   هذا امليدان، فضالً 

إىل أوجااااه االخااااتالف والتشااااابه بااااني أحكااااام   أيضاااااً الصاااالة. ويشااااري
 تفور. فاقيات فتلفة وما شهدته منات

الااايت بعاااا االساااتنتاجات العاماااة  الثاااان الفصااالويعااارض  -62
التساااليم واحملاكماااة يف البناااود ذات  ناااا يلاااي: )أ( العالقاااة باااني تعلاااقت

)ج( و)ب( الشااروط الاايت تنفبااق علااى تسااليم املفلااوبني؛ والصاالة؛ 
 على احملاكمة. اليت تنفبقالشروط 

__________ 
 .A/CN.4/630، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2010 حولية (60)
 .204، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2009 حولية (61)



  ( aut dedere aut judicareااللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ) 241

 

 

التفاقيااات الاايت اب زمنياااً  مااة مرتبااة ترتيباااً ويتضاامن املرفااق قائ -63
 ،واحملاكمااة تبااني لألمانااة أهنااا تاانص علااى أحكااام تقاارن بااني التسااليم

 نصوه تلك األحكام. ويورد
بغرض تقدمي حملة  ،انة العامةوالتصنيف الذي اقتحته األم -64

عامااة مقارنااة ملضاامون وتفااور األحكااام ذات الصاالة يف املمارسااات 
األحكاااام إىل  التفاقياااات الااايت تااانص علاااى تلاااكيقسااام ا ،التعاهدياااة

 أربع فئات: 
لنقود وغريها مان االتفاقياات الايت االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف ا )أ( 

 تسري على شاكلتها؛ 

الربوتوكااااااول املتعلقااااااة حبمايااااااة ضااااااحااي احلاااااارب و  نياااااافاتفاقيااااااات ج )ب( 
ملتعلاق او  1949آب/أغسافس  12اتفاقياات جنياف املعقاودة يف إىل اإلضاايف 

 ؛ )الربوتوكول األول( عات املسلحة الدوليةحبماية ضحااي املناز 

 تسليم املفلوبني؛ ب املتعلقةمية االتفاقيات اإلقلي )ج( 

شاااروع علاااى الفاااائرات وغريهاااا ماااان اتفاقياااة قماااع االساااتيالء غاااري امل )د( 
)االتفاقيات اليت تسري على شاكلتها
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62). 

ن الااازمين واملوضاااوعي. املعيااااريباااني هاااذا التصااانيف  ماااعو  -65
يف صااااياغة األحكااااام الاااايت تقاااارن بااااني خياااااري  اً تفااااور  أوالً ويعكااااس 

اتفاقياااات  ثاااري يف إدراك  ذلك فائااادة تكمااانلااا اكماااة، و التساااليم واحمل
االتفاقيااة الدوليااة ملكافحااة التعاهديااة )مثاال  معينااة علااى املمارسااات

 اتفاقيااة قمااع االسااتيالء غااري املشااروعأو  1929لعااام  تزييااف النقااود
كياف تغاريت تلاك األحكاام ماع مار ( و 1970لعاام  على الفاائرات
جااااه التشااااابه اجلااااوهري يف ، يااااربز التصاااانيف بعااااا أو الاااازمن. واثنياااااً 

 ييسااار ابلتاااايل إدراكااااً مضااامون األحكاااام املنتمياااة لااانفس الفئاااة، مماااا 
أفضاااال لنفاقهااااا علااااى وجااااه الدقااااة وللمسااااائل األساسااااية الاااايت متاااال 

)اجملال ذلك مناقشتها يف
28

63). 
إىل أن هااذا التصاانيف، وإن   ةبداياا غااري أنااه  ااب اإلشااارة  -66

ن، ينبغي أال يفهم منه هات العامة يف امليدااكشف عن بعا االجت
االتفاقياااات . فدةأناااه يقسااام األحكاااام ذات الصااالة إىل فئاااات جامااا 

يف حمتواهاااا،  شاااديداً  ماااا تتبااااين تباينااااً  املنتمياااة إىل نفاااس الفئاااة كثااارياً 
 أحياااانً  اتبعاالصااياغة بعااا االتفاقيااات واألساااليب املسااتخدمة يف 

)لصياغة اتفاقيات تنتمي إىل فئة فتلفة
29

64). 
يف  ،مااان الدراساااة الفصااال األول ألماناااة العاماااة يفا ددحتااا و  -67

اتفاقياة أعااله،  64فئات املشار إليهاا يف الفقارة إطار كل فئة من ال
__________ 
، A/CN.4/630األول(، الوثيقااة )اجلازء  ، اجمللاد الثاان2010 حولياة (62)

 .7الفقرة 
 .8املرجع نفسه، الفقرة  (63)
 .املرجع نفسه (64)

 وصفاً   تعرضكنموذج يف هذا امليدان، و   لستخدمارئيسية أو أكثر  
 اوأعماهلااا  ات،االتفاقيااا تلاااك عليهاااا  لياااة معاقباااة اجلنااااة الااايت تااانصآل

الااااايت تاااااؤثر علاااااى املفعااااااول والتحفظاااااات  ،التحضاااااريية ذات الصااااالة
 القانون لألحكام اليت تقرن بني خياري التسليم واحملاكمة. 

تنتماااي  إىل اتفاقيااات أخاارىكاااذلك   ويشااري الفصاال األول -68
تلاااك  وفقهاااابعااال ات  ويصاااف الكيفياااة الااايت  لكااال فئاااة مااان الفئاااات،

أو ابتعدت عنه، ويقدم معلومات عن  األصليات النموذج االتفاقي
 األعمال التحضريية والتحفظات. لصلة منذات ا وانباجل
  “ اساتنتاجات ” من الدراساة املعناون  الثان  الفصل ويهدف  -69

الايت قاد تكاون ذات    األحكاام إىل تلخيص أوجه التباين الرئيساية باني  
  وفقاااً وذلااك    ، وك ضااوع كمااا وردت يف فتلااف الصااك و امل صاالة بدراسااة  

 لثالع مسائل مواضيعية: 

وهاااو واحملاكماااة الناشااائة عااان البناااد )ني التساااليم العالقاااة بااا   )أ( 
عليااه(.  الااذي بااينكشااف عاان اهليكاال العااام هلااذا البنااد واملنفااق ي مااا

ويف هاااذا الصااادد، ميكااان تصااانيف األحكاااام ذات الصااالة الاااواردة يف 
‘ األحكاااام 1’ ألطاااراف إىل فئتاااني رئيسااايتني:االتفاقياااات املتعاااددة ا

عنااادما يكاااون ابحملاكماااة  تلقائيااااً  الااايت تفااارض علاااى دولاااة ماااا التزامااااً 
الاايت قااد تتحاارر ماان و  ،يف إقلاايم تلااك الدولااة اجلااان املزعااوم موجااوداً 

ينشاااأ  ‘ األحكااام الاايت ال2’وهااذا االلتاازام نوافقتهااا علااى التسااليم؛ 
وم بعاد تساليم اجلاان املزعا  عند رفاااللتزام ابحملاكمة إال نقتضاها 

يف  حملاكمة سوىتوجيه طلب ابلتسليم )أحكام ال تفرض االلتزام اب
 ؛حالة تقدمي طلب التسليم ورفضه(

 الشروط اليت تنفبق على التسليم؛  )ب( 
 الشروط اليت تنفبق على احملاكمة.  )ج( 

بعاا االساتنتاجات العاماة املستخلصاة مان دراساة  يقدم الفصلمث 
املواضاااايع ذات الصاااالة واملمارسااااة ألعمااااال السااااابقة للجنااااة بشااااأن ا

 احملاكمة. تسليم أوالتعاهدية فيما يتعلق اباللتزام ابل
   ابعتبارها مصدراً  ةاملعاهد -3املادة  -2

 احملاكمة  لاللتزام ابلتسليم أو
اقتحاه املقارر اخلااه يف ي ذالا  الثالثاةتناول مشروع املادة  -70

)تقرياااااره الثالااااا 
30

لاللتااااازام  مصااااادراً مساااااألة املعاهااااادات ابعتبارهاااااا  (65
تقدمياه يف التقريار احملاكمة. وكان هذا االقتاه قاد سابق  ابلتسليم أو

ال يف اللجنااة وال يف   ااد اعتاضاااً  ، ونااا أنااه ملللمقاارر اخلاااه الثااان
ىل مااان مشاااروع املاااادة اللجناااة السادساااة، فيبااادو أن ناااص الفقااارة األو 

 و التايل:ميكن أن يكون على النح هذا
__________ 
، A/CN.4/603، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2008 حولياة (65)

 .123الفقرة 
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هدة ابعتبارها مصدراً لاللتزام  املعا -3املادة ”
 احملاكمة  أو  ابلتسليم

ملزمااااة إمااااا بتسااااليم أو حماكمااااة ماااان  كاااال دولااااة -1” 
نصاال علااى هااذا االلتاازام معاهاادة  مااا يااد عى ارتكابااه جرميااة إذا

 .“تكون فيها هذه الدولة طرفاً 
اللتااازام ابغاااري أناااه مراعااااة لتناااوع وتبااااين األحكاااام املتعلقاااة  -71

، أعاله( 69-43)انظر الفقرات  معاهدات معينةاملعين الواردة يف 
تتعلاااق رعماااال وتفبياااق فااارادى  اثنياااةفقااارة يبااادو مااان املفياااد إضاااافة 

  2صااياغة الفقاارة الاادول لاللتاازام املااذكور علااى حنااو عملااي. وميكاان 
 ما يلي:ك

وط اخلاصة نمارسة التسليم أو احملاكماة  حتد د الشر  -2”  
وفقاااااً ألحكااااام املعاهاااادة  عات الوطنيااااة للدولااااة الفاااارف،  يف التشااااري 

 . “ نون اجلنائي الدويل الناشج عنها االلتزام وللمباد  العامة للقا 
واالسااتعراض املقاادم أعاااله ملختلااف تصاانيفات املعاهاادات  -72

 وكاذلكم املعاين، اللتازاتصوغ االدولية اليت تنص على بنود مالئمة و 
ا ذالر ااي هلااا  تأكياادال ت، ياادعمتزايااد عاادد هااذا النااوع مااان املعاهاادا

م الاااذي يساااتند إلياااه االلتااازا األسااااس القاااانون األول واألكثااار تفبيقااااً 
 احملاكمة. ابلتسليم أو

احلقااوق التعاهديااة الاايت تعتااد هبااا الاادول أمااام  وتباادو أيضاااً  -73
األكثار القانونياة نثاباة األداة ام احملاكم الدولية فيما يتعلق هبذا االلتز 

ة. وذلااك هااو الشاااأن تخدمها األطااراف يف أي منازعاا تساا الاايت  نفعاااً 
اكمااااااة أو التسااااااليم املسااااااائل املتعلقااااااة اباللتاااااازام ابحملقضااااااية يف  مااااااثالً 

)انظر  املعروضة على حمكمة العدل الدولية )بلجيكا ضد السنغال(
 . أعاله( 38و 37الفقرتني 

احملاكمة ابعتباره قاعدة من قواعد   مبدأ التسليم أو  -جيم
  العريف القانون الدويل 

وضااااعل  الفاااارعالااااواردة يف عنااااوان هااااذا  رغاااام أن الصاااايغة -74
الفقهاااء والعديااد ماان الاادول، موضااع التساااهلل ماان قباال الكثااري ماان 

. وعلاااى حناااو كبااارياً    يياااداً يبااادو أهناااا اكتسااابل يف السااانوات األخااارية 
 القانون: هأشري إليه يف الفق ما
احملاكماااة علاااى  واجاااب التساااليم أوإثباااات  ميكااان أيضااااً ، مااان حيااا  املبااادأ 

للادول  الاذي يعاد ملزمااً  ،دويل العاريفالادويل العاريف. فالقاانون الا  أساس القانون 
انشااج عاان ممارسااات الاادول العامااة  ،متاماااً  نفس قاادر إلزاميااة قااانون املعاهااداتباا 

اللتاازام القااانون يشااار إليااه ابالعتقاااد شااعور ابماان  واملتسااقة الاايت تتبعهااا انفالقاااً 
هب عادد مان كباار الفقهااء، السنوات األخرية، ذ . ويف(opinio iuris)ابإللزام 

ون.  ،ود. أورينتليشر ،بوسنلييوس. إد ،ول. السادات ،بينهم  . بسيونمن 
آرايزا، إىل أن ااااة التاااازام انشااااج عاااان القاااانون الاااادويل العااااريف نحاكمااااة  - روت

 اإلنسانية. األشخاه املتهمني ابجلرائم املرتكبة ضد

ن ممارساااات الااادول الااايت مااا  هاااائالً  اً اء  ن هنااااك قااادر ويعاااتف هاااؤالء الفقهااا  
هم يركزون علاى قارارات اجلمعياة ترتيبات النفي، ولكناختاذ نحى العفو و تنحو م

العامة لألمم املتحدة واإلعالانت احلاضة الصادرة عن املؤمترات الدولية وتقارير 
نحاكماااة  األمااني العاااام لألمااام املتحااادة ابعتبارهاااا أدلاااة علاااى قاعااادة انشااائة تلااازم

)جرائم ضد اإلنسانيةون أولئك الذين يرتكب
31

66). 

ابحملاكمااة أو التسااليم تاازام لالويستشااهد عااادة ماان يعتااد اب -75
للجااااااوء اإلقليمااااااي االناشااااااج عاااااان القااااااانون الاااااادويل العااااااريف رعااااااالن 

انشااج عاان القااانون ابلتاازام بوصاافه أول اعااتاف دويل  1967 لعااام
مان  2الفقرة تنص و نسانية. اجلرائم ضد اإل مرتكيالعريف نحاكمة 

  هأن عالن علىاإلمن  1 املادة
ل على امللجاأ ألي شاخص توجاد دواع حبق اللجوء واحلصو  االحتجاجال  وز 

)ضد اإلنسانية [...]جدية للظن ابرتكابه جرمية 
32

67). 

 غري أن الواثئق التارخيية إلعداد هذا القرار تبني أن -76
 قواعااداقااتاه عااالن قيااد النظاار ال يااراد بااه معظاام األعضاااء أكاادوا أن مشااروع اإل

يراد به وضع مباد  إنساانية يري قواعد القانون الدويل القائمة، بل قانونية أو تغ
ميكااان أن تساااتند إليهاااا الااادول يف ساااعيها إىل توحياااد ممارساااا ا  عاماااةوأخالقياااة 

)املتعلقة ابللجوء
33

68). 

وك الصاااكو ويشاااري هاااذا الااانص أن قااارارات اجلمعياااة العاماااة  -77
ابحملاكمااة عاان اجلاارائم املرتكباااة زمااة املتعلقاااة امللاألخاارى غااري الدوليااة 

د هبااا منااذ البدايااة أن تشااكل مفاااما فقااط، ضااد اإلنسااانية كااان ياارا
)إنشاء أي التزامات قانونيةهبا يكن يقصد  ومل

34

69). 
الطابع العريف لاللتزام يف املناقشات اليت دارت يف   -دال

عامة  والستني للجمعية ال  الثالثةاللجنة السادسة خالل الدورة 
(2008 ) 

تساليم أو رغم أن مساألة الفاابع العاريف احملتمال لاللتازام ابل -78
يف مجياااااع دورات اجلمعياااااة  احملاكماااااة نوقشااااال يف اللجناااااة السادساااااة

ن و ، نااااا يف ذلااااك الاااادورة اخلامسااااة والساااات2006العامااااة منااااذ عااااام 
ثمارة بشاأن مناقشات غنية وم دارتأعاله(، فقد  18)انظر الفقرة 

 .2008يف عام  للجنة السادسةهذا املوضوع يف ا
احملاكماة   ابلتساليم أو   ورأت بعا الوفود أن مصدر االلتازام  -79

،  ماااان حياااا  طابعااااه   عااااريف ه  ال يقتصاااار علااااى املعاهاااادات الدوليااااة وأناااا 
__________ 
(66) Scharf, “Aut dedere aut iudicare”, paras. 6 and 7. 
كااانون األول/ديساامرب   14(، 22-د) 2312قاارار اجلمعيااة العامااة  (67)

1967. 
(68) United Nations Yearbook 1967 (United Nations publication, 

Sales No. E.68.I.1), pp. 758-759. 
(69) Scharf  أعاله(، 66)احلاشية para. 8. 
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) ساايما فيمااا يتعلااق ابجلاارائم الدوليااة اخلفاارية  وال 
35

. وماان بااني اجلاارائم  ( 70
) وفااود يف هااذا السااياق القرصاانة الاايت أشااارت إليهااا بعااا ال 

36

وجتااارة  ،  ( 71
واإلابدة    ، اد والفسا   ، والتعاذيب   ، واإلرهااب  ، والفصل العنصاري  ، الرقيق 

) وجرائم احلرب   ، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   ، اجلماعية 
37

72 ) . 
وأعرباال وفااود أخاارى عاان رأي فااالف مفاااده أن االلتااازام  -80

)يةغري قائم خارج دائرة أحكام املعاهدات الدول
38

. وأشاري يف هاذا (73
ميكان ابلضارورة االساتدالل  ن الفاابع العاريف لاللتازام الأإىل د الصد
)وجوده من وجود قواعاد عرفياة حتظار جارائم دولياة حماددةعلى 

39

74) .
عدة عرفياة رناا كانال يف صادد النشاوء يف اورأت بعا الوفود أن ق

)هااااذا املياااادان
40

تزام أنااااه مهمااااا كااااان احلااااال فاااااالل . ولااااوحو أيضاااااً (75
)من اجلرائم سينفبق على فئة حمدودة

41

76). 
سة اللجنة درا مواصلةوأعربل الكثري من الوفود عن دعم  -81

يف  ملسااااألة احتماااااال وجاااااود مصااااادر لاللتاااازام واجلااااارائم املشااااامولة باااااه
)القاااانون العاااريف

42

. ولاااوحو أناااه يتعاااني علاااى اللجناااة أن تعتماااد يف (77
الااااادول ذات ستقصاااااائية منهجياااااة ملمارساااااات ذلاااااك علاااااى دراساااااة ا

__________ 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الثالثاااة والساااتون، اللجنااااة  (70)

املكسايك، ؛ و 33، الفقرة (A/C.6/63/SR.20) 20سة ، اجللايهنغار  ،السادسة
 24كاااااااااااااااواب، اجللساااااااااااااااة ؛ و 58، الفقااااااااااااااارة (A/C.6/63/SR.23) 23اجللساااااااااااااااة 

(A/C.6/63/SR.24) ياااة إياااران اإلساااالمية، املرجاااع نفساااهمجهور ؛ و 30، الفقااارة ،
 .13الفقرة (، A/C.6/63/SR.25) 25اجللسة ، أوروغواي؛ و 47الفقرة 

 24، املرجااااااااااااع نفسااااااااااااه، اجللسااااااااااااة يةاإلسااااااااااااالم مجهوريااااااااااااة إيااااااااااااران  (71)
(A/C.6/63/SR.24) 47، الفقرة. 
 ؛ 33، الفقااارة  ( A/C.6/63/SR.20)   20، املرجاااع نفساااه، اجللساااة  هنغااااراي  ( 72) 

 25اجللساة  ،وأوروغاواي ؛30، الفقرة (A/C.6/63/SR.24) 24اجللسة  ،وكواب
(A/C.6/63/SR.25) 13، الفقرة. 
، الفقاااااارة (A/C.6/63/SR.22) 22ساااااة لأملانياااااا، املرجاااااع نفساااااه، اجل (73)
اململكاة ؛ و 26، الفقارة (A/C.6/63/SR.23) 23مجهورية كاوراي، اجللساة ؛ و 58

؛ 81الفقااااارة  يزاي، املرجاااااع نفساااااه،ماااااال؛ و 68، الفقااااارة املتحااااادة، املرجاااااع نفساااااه
 24إسااااااارائيل، اجللساااااااة ؛ و 88 ، الفقااااااارةالاااااااوالايت املتحااااااادة، املرجاااااااع نفساااااااهو 
(A/C.6/63/SR.24) 79الفقرة املرجع نفسه، ، يكاجاما؛ و 74، الفقرة. 
 ؛ 59، الفقاارة  ( A/C.6/63/SR.22)   22، املرجااع نفسااه، اجللسااة  أملانيااا  ( 74) 

 .47، الفقرة (A/C.6/63/SR.24) 24اجللسة ومجهورية إيران اإلسالمية 
 . 83، الفقرة  ( A/C.6/63/SR.24)  24، املرجع نفسه، اجللسة  رومانيا  ( 75) 
، (A/C.6/63/SR.23) 23سااه، اجللسااة رجااع نفمل، ااململكااة املتحاادة (76)

 .60، الفقرة (A/C.6/63/SR.24) 24، اجللسة وكندا؛ 68الفقرة 
؛ 33الفقرة  (،  A/C.6/63/SR.20)  20املرجع نفسه، اجللسة هنغاراي،   ( 77) 
،  هولنااادا، املرجاااع نفساااه ؛ و 57، الفقااارة  ( A/C.6/63/SR.22)   22فنلنااادا، اجللساااة  و 

؛  26، الفقاااااارة  ( A/C.6/63/SR.23)   23سااااااة  ، اجلل اي مجهوريااااااة كااااااور ؛ و 65الفقاااااارة  
؛  58لفقاااارة  ، ا املكساااايك، املرجااااع نفسااااه ؛ و 43  ، الفقاااارة الياااااابن، املرجااااع نفسااااه و 
  24نيوزيلنااااااااادا، اجللساااااااااة  ؛ و 68، الفقااااااااارة  اململكاااااااااة املتحااااااااادة، املرجاااااااااع نفساااااااااه و 
 (A/C.6/63/SR.24 )  كااااواب،  ؛ و 23الفقاااارة  وإيفاليااااا، املرجااااع نفساااه،  ؛  13، الفقااارة

األرجنتاني، املرجاع  ؛ و 58، الفقرة  بولندا، املرجع نفسه ؛ و 29 الفقرة  ، املرجع نفسه 
 . 8، الفقرة  ( A/C.6/63/SR.25)  25الربتغال، اجللسة ؛ و 69، الفقرة  نفسه 

)الصاااااااالة
43

)يشاااااااامل املعاهاااااااادات الدوليااااااااة، نااااااااا (78
44

والتشااااااااريعات  (79
)الوطنياااااااة

45

قضاااااااائية الوطنياااااااة والدولياااااااة علاااااااى حاااااااد واألحكاااااااام ال (80
)سااواء

46

ينبغااي  . وبينمااا ذهباال بعااا الوفااود إىل أن عماال اللجنااة(81
أال يتااااااااأخر بساااااااابب نقااااااااص متصااااااااور يف املعلومااااااااات الااااااااواردة ماااااااان 

)وماتاحلك
47

 أن تتايا ماا يكفايعلاى اللجنة ، حثل وفود أخرى (82
)من الوقل لتلقي املعلومات من احلكومات وتقييمها

48

83). 

اس العريف للحقوق املعتد هبا أمام  األس   -هاء
 الدولية  العدل حمكمة

ألساااااس العرفياااااة لاللتااااازام القاااااد كاااااان أ ااااال عااااارض عااااان  -82
ابلتسااااليم أو احملاكمااااة هااااو العاااارض الااااذي قدمااااه إريااااك دافيااااد أمااااام 

املساائل املتعلقاة قضاية بشاأن  2009الدولية يف عام  حمكمة العدل
املشاار إليهاا  السانغال( اباللتزام ابحملاكماة أو التساليم )بلجيكاا ضاد

 2009نيساااااان/أبريل  6ويباااادو البياااااان الااااذي أدىل بااااه يف ، أعاااااله
بشااأن األساااس العااريف للحقااوق الاايت تعتااد هبااا بلجيكااا ماان األميااة 

 هنا: يستحق االستشهاد به كامالً حبي  

ة أو التسااليم قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل إن قاعاادة احملاكماا  -19 
ا اجلمعيااة العامااة لألماام املتحاادة وجلنااة القااانون الاادويل. العااريف الاايت عااربت عنهاا 

  3ذي اختذته اجلمعية العاماة لألمام املتحادة يف ( ال28-)د 3074القرار  ففي
معارضاااة، تعلااان ، بتصاااويل خاااال مااان أصاااوات 1973كاااانون األول/ديسااامرب 

 ة ما يلي: اجلمعية العام

ن أايً كاااااتكااااون جاااارائم احلاااارب واجلاااارائم ضااااد اإلنسااااانية،  -1” 
، موضااع حتقيااق، وياتم البحاا  عاان األشااخاه املكاان الااذي ارتكباال فياه

ى أهنااام قاااد ارتكباااوا مثااال هاااذه اجلااارائم، ويعتقلاااون، الاااذين توجاااد أدلاااة علااا 
 . )التوكيد مضاف(.“ويقدمون للمحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبني

__________ 
  ؛33الفقرة  (،  A/C.6/63/SR.20)  20املرجع نفسه، اجللسة هنغاراي،   ( 78) 

 ، املتحااادة والايت  لاا وا   ؛ 68، الفقاارة  ( A/C.6/63/SR.23)   23، اجللسااة  واململكااة املتحاادة 
 13، الفقاارة  ( A/C.6/63/SR.24)   24، اجللسااة  ونيوزيلنادا   ؛ 89  ، الفقاارة املرجاع نفسااه 

 ؛ 69، الفقاارة  ، املرجااع نفسااه واألرجنتااني   ؛ 29، الفقاارة  ، املرجااع نفسااه وكااواب   ؛ والبيااان 
 .23، الفقرة ، املرجع نفسهإيفالياو  ؛83، الفقرة ، املرجع نفسهورومانيا

 . 23(، الفقرة  A/C.6/63/SR.24)  24لسة  فسه، اجل ن املرجع  ،  إيفاليا  ( 79) 
 ؛ 33الفقااارة  (،  A/C.6/63/SR.20)   20املرجاااع نفساااه، اجللساااة  هنغااااراي،   ( 80) 

 ، املرجاع نفسااه   ، واألرجنتاني   ؛ 29، الفقارة  ( A/C.6/63/SR.24)   24، اجللساة  وكاواب 
 .69الفقرة 

 ؛ 59، الفقاااارة  ( A/C.6/63/SR.22)   22، املرجااااع نفسااااه، اجللسااااة  أملانيااااا  ( 81) 
، وكاااااااواب ؛68، الفقااااااارة (A/C.6/63/SR.23) 23، اجللساااااااة لكاااااااة املتحااااااادةواملم

 .29، الفقرة (A/C.6/63/SR.24) 24 اجللسة
 . 56، الفقرة  ( A/C.6/63/SR.22)  22فنلندا، املرجع نفسه، اجللسة   ( 82) 
، (A/C.6/63/SR.23) 23الوالايت املتحدة، املرجع نفسه، اجللسة  (83)

 األرجنتااااني، ؛ و 58، الفقاااارة  ( A/C.6/63/SR.24)   24لسااااة  جل بولناااادا، ا ؛ و 89الفقاااارة  
 .69الفقرة  املرجع نفسه،
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من مشروع مدونة  9لن جلنة القانون الدويل كذلك يف املادة وتع -20 
 ما يلي:  1996املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها الذي اعتمدته يف عام اجلرائم 

ل ابختصاااااه حمكمااااة جنائيااااة دوليااااة،  ااااب علااااى  مااااع عاااادم اإلخااااال ”  
كاااب جرميااة مبيناااة يف  الدولااة الفاارف الااايت يوجااد يف إقليمهاااا فاارد ي ااادعى أنااه ارت 

  20أو    19]اجلارائم ضااد اإلنسااانية[ أو    18]اإلابدة اجلماعيااة[ أو    17املاادة  
 )التوكيد مضاف(.  “ تقوم بتسليم هذا الفرد أو نحاكمته جرائم احلرب[ أن ] 

ديباجاااااة النظاااااام األساساااااي للمحكماااااة اجلنائياااااة الدولياااااة وتؤكاااااد  -21 
سااي )وهاذا هااو احلاال ابلنساابة سابق: تؤكااد الادول األطااراف يف النظاام األسا ماا

 لكل من السنغال وبلجيكا، كما أشري إىل ذلك هذا الصباه(:

اجلاارائم الاايت تثاري قلااق اجملتمااع الادويل  سااره  ااب أال متاار دون أخفار أن ”
ضاامان مقاضاااة مرتكبيهااا علااى حنااو فعااال ماان خااالل عقاااب وأنااه  ااب 

تعاااااون تااادابري تتخااااذ علااااى الصااااعيد الااااوطين وكااااذلك ماااان خااااالل تعزيااااز ال
 ابعة(؛)احليثية الر  “الدويل

فالت مرتكي عقدت العزم على وضع حد إل”( أهنا الديباجةوتعلن )أيضاً يف 
)احليثيااة  “هاذه اجلارائم مان العقااب وعلاى اإلسااهام ابلتاايل يف مناع هاذه اجلارائم

 ن من واجب  ”وأخرياً، تذك ر الدول األطراف يف النظام األساسي   اخلامسة(.
ئيااااة علااااى أولئااااك املسااااؤولني عاااان ارس واليتهااااا القضااااائية اجلناكاااال دولااااة أن متاااا 

  (.)احليثية السادسة “ارتكاب جرائم دولية

وهاااذه املقتففاااات مااان ديباجاااة ]النظاااام األساساااي[ للمحكماااة اجلنائياااة الدولياااة   
كتساااي أمياااة كبااارية: مااان الواضاااا أن الااادول تعااارب فيهاااا بلهجاااة مهيباااة ور ياااة عماااا  ت 

ام نحاكماااة مااان يااادعى ارتكاباااه  الااادويل ابإللااازام، أي االلتاااز تعتاااربه اعتقااااداً للمجتماااع  
رائم اإلابدة اجلماعيااااااة، وهااااااي جاااااارائم  جاااااارائم احلاااااارب واجلاااااارائم ضااااااد اإلنسااااااانية وجاااااا 
 (. 8إىل    6جلنائية الدولية )املواد من  يستهدفها مجيعها النظام األساسي للمحكمة ا 

ثااالع    -مكافحااة اإلفااالت ماان العقاااب    -والاادول، بتكرارهااا نفااس الفكاارة   
 التعباري عان قاوة القاعادة العرفياة الداعياة إىل حماكماة مان  مرات، ترغب ببساطة يف 

 كابه للجرائم املشار إليها أعاله وعن نفاقها الذي ال جدال فيه. يدعى ارت 

إىل هاذه القواعاد، هناااك القواعاد التعاهدياة الايت عاادد ا وإضاافة  -22 
واتفاقياة مناهضاة  1949 منذ حلظات، فال شك يف أن اتفاقياات جنياف لعاام

ل، تعاارب أيضاااً عاان القااانون الاادويل العااريف. وبفبيعااة احلااا 1984 ذيب لعااامالتعاا 
حاجااااة إطالقاااااً إىل أن نااااذك ر  ن احملكمااااة وصاااافل اتفاقيااااات جنيااااف  هنااااا  ال
 Legality of the) “مباااد  القاانون الاادويل العاريف الاايت ال  اوز خرقهااامان ”

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1996 (I), p. 257, para. 79اثال فيماا يتعلاق ابتفاقياة (. وميكن اتباع اساتدالل مم
. وفضااالً عاان ذلااك، 1948منااع جرميااة اإلابدة اجلماعيااة واملعاقبااة عليهااا لعااام 

تعاااتف السااانغال، شاااأهنا شاااأن بلجيكاااا،  ن اإلابدة اجلماعياااة وجااارائم احلااارب 
ائية عرفية الفابع، إذ يرد يف بيان األساس م ضد اإلنسانية هي جرائم جنواجلرائ

ن السنغايل الذي ذكرتاه مناذ حلظاات والاذي يضاع هاذه اليت يستند إليها القانو 
إدماجاااً ”اجلنااائي الساانغايل أن القااانون ميثاال اجلاارائم ضاامن اختصاااه القااانون 

طاااابع ”اعاااد هلاااا ، وهاااي قو “للقواعاااد الدولياااة ذات املصااادر التعاهااادي والعاااريف

وفقاااً ملااا جاااء يف بيااان األسااس نفسااه )لساال صاااحب هااذه  “رةاألحكااام اآلماا 
 وردت يف بيان األسس اخلاه ابلقانون السنغايل(.األقوال، بل 

فالقااااانون الاااادويل العااااريف، شااااأنه شااااأن القااااانون  وابختصااااار ]...[   -23 
لااايت ذكر اااا  الااادويل التعاهااادي، يلااازم الااادول نحاكماااة أو تساااليم مااارتكي اجلااارائم ا 

لااادويل. وحيااا  إن هاااذا االلتااازام يقاااع علاااى الفااارف امللتااازم جتااااه  نوجاااب القاااانون ا 
  ول األخرى، فإن بلجيكا تتمتع حبقوق مستمدة لزوماً من االلتزام العاريف مجيع الد 

ولتعاذرن    -الذي يقع على السنغال فيما يتعلق ابلسيد حساني هاربي، أي احلاق  
وم مباشاااارة  يف أن تااارى الساااانغال تقاااا   -خاااارى  احملكماااة لتكااااراري هااااذا القاااول ماااارة أ 

) سل م إليها نحاكمة السيد حسني هربي أو، يف غياب ذلك، احلق يف أن ي 
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84 ) . 

يف  يزاً عن ذلك، يرد رأي بلجيكا بشكل أكثر ترك  وفضالً  -83
برفع دعوى بشاأن نفاس  2009شباط/فرباير  19 طلبها املقدم يف

 لاللتاااازام نحاكمااااة إىل الفااااابع العااااريف حياااا  ي سااااتند فيااااه ،القضااااية
)ي أو تسليمهحسني هرب 

50

85). 

__________ 
(84) ICJ, document CR 2009/08, 6 April 2009, paras. 19-23. 
 من طلب بلجيكا البيان التايل: 12يرد يف الفقرة  (85)

إن عااادم قياااام السااانغال نحاكماااة السااايد ه. هاااربي أو تساااليمه إىل  ”  
  رائم ضاااد اإلنساااانية املنساااوبة إلياااه، يشاااكل وفقااااً عااان اجلااا   ه بلجيكاااا ملسااااءلت 

لاللتااازام العاااام ابملعاقباااة علاااى جااارائم القاااانون    للقاااانون الااادويل العاااريف انتهاكااااً 
اإلنسان الدويل، وهو التزام منصاوه علياه يف العدياد مان نصاوه القاانون  

 .  التعاهدي قانون ال الثانوي )الصكوك املؤسسة للمنظمات الدولية( و 
هاربي توصف اجلرائم املنساوب ارتكاهباا إىل السايد ه. كن أن ميو ” 

الساايد ه.  فيهاا هناا تشامل جاارائم ضاد اإلنسااانية. ففاي الفااتة الايت كااان 
(، نفذت على نفاق واسع سياسة 1990-1982لتشاد ) هربي رئيساً 

 أفاارادانتهاااك حقااوق اإلنسااان ضااد املعارضااني السياساايني وأفااراد أساارهم و 
والزغاااااااااااوة يف  1987جااااااااااار يف عااااااااااام نيااااااااااة: احلثبعااااااااااا اجلماعااااااااااات اإل

لتقرير صادر عن جلنة التحقياق الوطنياة التابعاة لاوزارة  اً . ووفق1989 عام
شااااااخص  40 000يزياااااد عاااااان  مااااااا أ عااااادم(، 1992العااااادل التشااااااادية )

 رجراءات موجزة أو ماتوا أثناء االحتجاز. 
وتاادخل هااذه األعمااال يف نفاااق تعريااف اجلاارائم ضااد اإلنسااانية، ” 

م واسااع يف إطااار هجااو ’القتاال العمااد والتعااذيب املرتكبااة  ة أعمااالصاا وخا
؛ وجتسد ‘النفاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني

هذه العناصر اليت حتدد اجلرائم ضاد اإلنساانية القاانون الادويل العاريف كماا 
 ،(7النظااام األساسااي للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة )املااادة  يعاارب عنااه مااثالً 

 باط/شاااا  2بااااه منااااذ  با كاااال ماااان بلجيكااااا والساااانغال ملتزماااااً الااااذي أصاااا و 
 على التوايل.  2000حزيران/يونيه  26و  1999 فرباير

وياارد االلتاازام نحاكمااة ماارتكي هااذه اجلاارائم يف قاارارات اجلمعيااة العامااة  ”  
(، ومشااااروع  1(، الفقاااارة  28-)د   3074القاااارار    لألماااام املتحاااادة )انظاااار مااااثالً 

لادويل  إلنسانية وأمنها الذي اعتمدته جلنة القاانون ا بسلم ا   ة اجلرائم املخل   مدونة 
(، ويرد يف العدياد مان الناداءات الايت وجههاا اجملتماع  9)املادة    1996  يف عام 

ديباجااة النظااام األساسااي    الاادويل ملكافحااة اإلفااالت ماان العقاااب )انظاار مااثالً 
الحتااااد  ل التأسيساااي    القاااانون ، و 6إىل    4للمحكماااة اجلنائياااة الدولياااة، احليثياااات  

 . “ صادرة عن جملس األمن(   شىت )ج(، وقرارات 4  األفريقي، املادة 



  ( aut dedere aut judicareااللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ) 245

 

 

تصنيفها  اليت ميكن  واجلرائم حتديد فئات اجلناايت  -واو
 ابلتسليم أو احملاكمة العريف اللتزام  ل  ابعتبارها منشئة

هنااااااك تصااااانيفات متنوعاااااة للجااااارائم املنصاااااوه عليهاااااا يف  -84
هااا يف املنصااوه علية الدولياا  األميااةالقااانون الاادويل أو اجلاارائم ذات 

الاادويل هلااذه اجلاارائم إمكانيااة  البعاادتنشااأ عاان التشااريعات الوطنيااة. و 
 إعمااااالرمكانيااااة  املكافحااااة هن ربااااط هااااذ. وميكاااا دولياااااً  مكافحتهااااا

الوالياااااااة القضاااااااائية العاملياااااااة ورمكانياااااااة ساااااااراين االلتااااااازام ابلتساااااااليم 
 .فيما يتعلق هبااحملاكمة  أو

طااااابع  اوحينمااااا يكااااون أساااااس سااااراين االلتاااازام املااااذكور ذ -85
 قااد، وإن كااان التنفيااذ العملااي نساابياً  بساايفاً تعاهاادي، يباادو األماار 
شااروط تعاهديااة خاصااة، ومنهااا  وجااودعاادم يتوقااف علااى وجااود أو 

شرط توجياه طلاب تساليم مسابق قبال ممارساة الوالياة القضاائية  مثالً 
يف لجناااة الإىل  اقااادمته الااايتبلجيكاااا  مالحظااااتتضااامن تالعاملياااة. و 

ز بني املعاهادات هلذه املعاهدات مع متيي داً حمد تصنيفاً  2009عام 
عاااااا، التقلياااااادي املتضاااااامنة لبنااااااد االلتاااااازام ابلتسااااااليم أو احملاكمااااااة ابمل

(aut dedere aut judicare ) واملعاهاااااااادات املتضاااااااامنة لبنااااااااد االلتاااااااازام
 .(5186)(judicare vel dedere) ابحملاكمة أو التسليم

مان  ،املاذكور وإثباات األسااس العاريف لاللتازامإ اد ولكن  -86
، ساواء تعلاق إىل حاد بعيادوصاعوبة  ا أكثار تعقياداً ما  ،انحية أخرى

اللتزام فيما خيص فئات معينة ابلى وجه العموم أو األمر اباللتزام ع
 وجاودإثباات الراهناة وحمدودة من اجلرائم. ونا أنه يصعب يف احلالة 

 عااااام ابلتسااااليم أو احملاكمااااة، كمااااا ساااابق ذكااااره يفدويل التاااازام عااااريف 
 اتفئاا هااذه الابألحاارى التكيااز علااى حتديااد التقااارير السااابقة، ينبغااي 

ن أن ينشاااأ عنهاااا هاااذا االلتااازام العاااريف اجلااارائم الااايت ميكااا  اخلاصاااة مااان
مان حيا   الذي يقر اجملتمع الدويل بفابعه امللازم، وإن كاان حمادوداً 

 نفاقه وموضوعه.

حماااوالت  جاارتوعلااى حنااو مااا ذكاار يف التقااارير السااابقة،  -87
 اإلقارارميكان الايت األمياة الدولياة  يدة لتحديد هاذه اجلارائم ذاتعد

ومن  احملاكمة. لتفبيق مبدأ التسليم أو ياً كاف  عرفياً    هنا تتيا أساساً 
 -ضااارورة التميياااز باااني اجلااارائم اجلنائياااة العادياااة  األماااور اهلاماااة أيضااااً 

__________ 
 ، 2009 حولياااة مالحظاااات بلجيكاااا ) دد نوعاااان مااان املعاهااادات يف  ح اا  ( 86) 

بغااارض التميياااز  (2، الفقااارة A/CN.4/612اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة 
 اللتزام: لبني شكلني

باارفا    كمااة مشااروطاً ابحملا   م هااا االلتاازا املعاهاادات الاايت يكااون في  )أ( ”  
  تتضاااامن هااااذه املعاهاااادات  ف [.  جلرميااااة   ارتكابااااه طلااااب تسااااليم اجلااااان ]املاااادعى  

 املصفلا؛   باااللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ابملع، التقليدي هلذا   حكماً 
املعاهدات اليت تقتضي من الدول أن متاارس االختصااه  )ب(” 

تفاقياااات دون أن ذه االهبااا اخلفااارية املشااامولة العااااملي إزاء مااارتكي اجلااارائم 
بارفا طلاب ساابق للتساليم. وتتضامن هاذه  جتعال ذلاك االلتازام مشاروطاً 

 .“باااللتزام ابحملاكمة أو التسليم املعاهدات حكماً 

 بني صورة ”موص فة“و  -نوجب التشريعات الوطنية للدول  اجملر مة
مثااال فتلفاااة ت تفلاااق عليهاااا تساااميات اجلنااااايأو اجلااارائم مااان تلاااك 

واالنتهاكاااااااات  ،مياااااااة الدولياااااااةواجلااااااارائم ذات األ ،رائم الدولياااااااةاجلااااااا 
وغري ذلك   ،واجلرائم املرتكبة ضد القانون اإلنسان الدويل  ،اجلسيمة

 تشاتمل علاىمن التسميات. وهذه اجلارائم األخارية ابلتحدياد، الايت 
اخلفاااري بشاااكل  ق ابلنفااااق الااادويل أو الفاااابععناصااار إضاااافية تتعلااا 

فبيااق االلتاازام لت كافياااً   عرفياااً  تتاايا أساساااً  أهنااا اعتبااارخاااه، ميكاان 
 ابلتسليم أو احملاكمة.

اجلاارائم ينشااأ  “تاادويل” مااا إذا كااانوالسااؤال املفااروه هااو  -88
عنااه حااق إخضاااعها لاللتاازام ابلتسااليم أو احملاكمااة مااع كاال مااا ينشااأ 

هذا السؤال  عن وميكن يف السعي إىل اإلجابةعن ذلك من نتائج.  
 ابس:االتايل الذي عرب عنه شمراعاة الرأي 

جرمياة دولياة هاي أن ذلاك يضاع علاى بوصافه   ارم مااة االعاتاف إن نتيج 
 عاااااااتق الاااااادول التزامااااااات فيمااااااا يتعلااااااق ابلتحقيااااااق واحملاكمااااااة والتسااااااليم. ويعاااااارب  

لتساليم )االلتازام اب aut dedere aut judicareعان ذلاك ابلعباارة الالتينياة  أحياانً 
)أو احملاكمة(
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87). 

فئاااات اجلااارائم    ني تعيااا هاماااة جااارت مااان أجااال  تتمثااال حماولاااة  و  -89
مااان مشاااروع    9صااافل يف املاااادة  لجناااة الااايت و  ال حماولاااة  يف  احملاااددة هاااذه  

  ، 1996املعتمااد يف عااام    ، اجلاارائم املخلااة بساالم اإلنسااانية وأمنهااا   مدونااة 
ضارورة ممارساة    كاب، عنادما ت رت   ، اليت تنشاأ عنهاا معينة من اجلرائم    أنواعاً 

 ذكورة على ما يلي: لتسليم أو احملاكمة. وتنص املادة امل االلتزام اب 

دعى أنااه ارتكااب جرميااة  ااب علااى الدولااة الفاارف الاايت يوجااد يف إقليمهااا فاارد ي اا 
 19 ]اجلارائم ضاد اإلنساانية[ أو 18]اإلابدة اجلماعية[ أو  17مبينة يف املادة 

 20ملتحااادة واألفاااراد املااارتبفني هباااا[ أو األمااام اماااوافي املرتكباااة ضاااد  ]اجلااارائم
)يم هذا الفرد أو نحاكمته]جرائم احلرب[ أن تقوم بتسل
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88). 

وحتققاااال خفااااوة أخاااارى هامااااة حنااااو حتديااااد أسااااس عرفيااااة  -90
ممكنة أخرى لتفبيق مبدأ االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة ابعتماد نظام 

 .1998م نائياااااااة الدولياااااااة يف عااااااااروماااااااا األساساااااااي للمحكماااااااة اجل
اجتاه ضارورة مكافحاة اجملتماع الادويل عاماة ب كيد ديفباإلضافة إىل 

نفالت من العقاب عن أشد اجلرائم خفاورة والواجاب الاذي يقاع ل
واليتهااااا القضااااائية اجلنائيااااة جتاااااه   ن متااااارسكاااال دولااااة عاااااتق  علااااى 

ساااي يف ورد النظاااام األسايااا املساااؤولني عااان ارتكااااب اجلااارائم الدولياااة، 
للجارائم الايت تادخل يف اختصااه احملكماة.  ونياً قان فاً تصني 5املادة 

)ب( اجلاارائم ضااد و جرميااة اإلابدة اجلماعيااة؛ )أ( وماان هااذه اجلاارائم:
 )د( جرمية العدوان.و ( جرائم احلرب؛ج)و اإلنسانية؛

__________ 
(87) Schabas, The UN Criminal Tribunals: The Former 

Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, p. 158. 
 .63زء الثان(، ه )اجلان ث، اجمللد ال1996حولية  (88)
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اتباعاااً إىل حااد كبااري ، ميكاان فئااات اجلاارائم الااثالع األوىلو  -91
 1996عاااااام  ناااااةمدو لجناااااة يف مشاااااروع اللنماااااوذج الاااااذي وضاااااعته ل

 جيااااداً  مصاااانفاً اعتبارهااااا ، أعاااااله( 89السااااابق ذكااااره )انظاااار الفقاااارة 
نثاباااااة أساااااس لاللتااااازام ابلتساااااليم املالئماااااة لتكاااااون للقواعاااااد العرفياااااة 

احملاكمة. ولكن يبدو هلذا الغرض أناه ينبغاي أن تتاوفر يف اجلارائم  أو
احلاااارب( انية وجاااارائم املعنيااااة )اإلابدة اجلماعيااااة واجلاااارائم ضااااد اإلنساااا 

مااااان النظاااااام  8إىل  6 مااااان ددة تااااانص عليهاااااا املاااااوادخصاااااائص حمااااا 
لوصاااف الاااوارد كااال جرمياااة ل  مفابقاااةاصاااية األساساااي، إضاااافة إىل خ

)لقانون اجلنائي العامعنها يف ا
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89). 
لاللتزام    القواعد اآلمرة ابعتبارها مصدرا   -زاي

 احملاكمة  أو  ابلتسليم 
اآلمااااارة يف هاااااوم القواعاااااد أن مفإىل اه أشاااااار بعاااااا الشااااار   -92
اللتاااازام ابلتسااااليم أو عااااد مصاااادراً لأن ي نون الاااادويل ميكاااان أيضاااااً القاااا
ملفهاوم القواعاد  على ذلك،  ظر على الدول، وفقاً  مة. وبناءً احملاك

اآلمرة، ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية، وكل اتفاق دويل بني الادول 
أساسااااه. ماااان  يرمااااي إىل تيسااااري ارتكاااااب هااااذه اجلاااارائم يعااااد ابطااااالً 

أن يااد االعااتاف  نااه جلميااع الاادول احلااق يف عاان ذلااك، يتزا وفضااالً 
ماارتكي اجلاارائم احملظااورة نوجااب ضااد يااة دعاااوى مدن حتاااكم أو ترفااع

داخل أراضيها. ومن هذا املنفلاق،  القواعد اآلمرة إذا وجدوا الحقاً 
خيفو بعا الشاراه اخلفاوة املنفقياة التالياة وياذهبون إىل أن مفهاوم 

حماكمااة كاال ماان  لتاازام بتسااليم أواال عنااه أيضاااً  اآلماارة ينشااأ القواعااد
)ارتكب جرائم ضد اإلنسانية
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90). 
إىل حاد ماا ساند هلاذا الارأي يف فتاوى حمكماة العاادل  ردويا  -93

اآلاثر القانونياااااة بشاااااأن  2004 متوز/يولياااااه 9يف  الصاااااادرةالدولياااااة 
لنل أعفقد . الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسفينية احملتلة

 هذه القضية ما يلي: حمكمة العدل الدولية يف
__________ 
 ‘اإلابدة اجلماعيااااااااة]...[ تعااااااااين ’ :اجلماعيااااااااة اإلابدة -6املااااااااادة ” (89)
فعاااال ماااان األفعااااال التاليااااة يرتكااااب بقصااااد إهااااالك مجاعااااة قوميااااة أو إثنيااااة  أي
 ؛  ]...[أو جزئياً  كلياً   دينية، بصفتها هذه، إهالكاً  عرقية أو أو
ي فعاااااااال ماااااااان يشاااااااكل أ []... :اجلاااااااارائم ضاااااااد اإلنسااااااااانية -7املاااااااادة ” 

مااااىت ارتكااااب يف إطااااار هجااااوم واسااااع  ‘جرميااااة ضااااد اإلنسااااانية’التاليااااة  األفعااااال
منهجااي موجااه ضااد أيااة جمموعااة ماان السااكان املاادنيني، وعاان علااام  النفاااق أو
 ؛ ]...[ ابهلجوم

يكااون للمحكماة اختصاااه فيماا يتعلااق  -1 :جاارائم احلارب -8املاادة ” 
سياساااااة عاماااااة  فاااااة أوإطاااااار خ سااااايما عنااااادما ترتكاااااب يف رب، وال ااااارائم احلااااا 

لغاااارض هااااذا  -2إطااااار عمليااااة ارتكاااااب واسااااعة النفاااااق هلااااذه اجلاااارائم.  يف أو
: )أ( االنتهاكااات اجلساايمة التفاقيااات ‘جاارائم احلاارب’األساسااي، تعااين  النظااام

أي فعااال مااان األفعاااال التالياااة  ، أي1949آب/أغسااافس  12جنياااف املؤرخاااة 
ذات  قيااااة جنياااافام اتفاكاااا املمتلكااااات الااااذين حتماااايهم أح ضااااد األشااااخاه أو

 [“....الصلة ]
(90) Scharf  أعاله(،  66)احلاشيةparas. 14 and 17. 

 عنيااااة، فااااإن احملكمااااة تاااارى أن لفااااابع وأميااااة احلقااااوق وااللتزامااااات امل ونظااااراً  
الااادول ملزماااة بعااادم االعاااتاف ابلوضاااع غاااري القاااانون النااااتج عااان تشاااييد  مجياااع

جاااادار يف األرض الفلساااافينية احملتلااااة، نااااا فيهااااا القاااادس الشاااارقية ومااااا حوهلااااا. 
عاااون أو املساااعدة يف اإلبقااااء علااى الوضاااع بعااادم تقاادمي ال ماااة أيضاااً ملز  ومجيعهااا

)الناتج عن هذا
56

91). 

القااااانون اجلنااااائي  قواعاااادغااام أنااااه ال شااااك يف أن بعااااا ور  -94
 ،الاادويل قااد اكتساابل صاافة القواعااد اآلماارة )مثاال حظاار التعااذيب(

ال تسااااتند فحسااااب إىل القواعااااد التعاهديااااة باااال تقااااوم  وهااااي قواعااااد
 ك بشاااأن ماااا إذا كاااان، ااااة بعاااا الشاااكو عرفيااااً  ارهااااعلاااى إقر  أيضااااً 

 القفعياة القواعدهذه احملاكمة املستمد من مثل  االلتزام ابلتسليم أو
وختتلااف آراء الفقهاااء بشااأن  صااائص القواعااد اآلماارة.خب أيضاااً  يتساام

 هذا التابط.
لاللتزام   العرف الدويل ابعتباره مصدرا   -4املادة     -حاء

 ابلتسليم أو احملاكمة 
يل الاواردين أعااله يف الفاروع دال على العرض والتحل بناءً  -95

قرر اخلاه إضاافة مشاروع املاادة ، يقته املمن هذا الفصل إىل زاي
التالياااااااة إىل جمموعاااااااة مشااااااااريع املاااااااواد املتعلقاااااااة اباللتااااااازام ابلتساااااااليم 

 احملاكمة: أو

لاللتزام    مصدراً العرف الدويل ابعتباره   -4املادة ”
 اكمة احمل أو  ابلتسليم

تسااليم أو حماكمااة ماان ياادعى كاال دولااة ملزمااة ب -1” 
اً عااان قاعااادة عرفياااة ارتكاباااه جرمياااة إذا كاااان هاااذا االلتااازام انشااائ

 للقانون الدويل.

 عان اخلصاوه علاى االلتازام هذا ينشأ أن ميكن -2” 
 يمةاجلسا  ابالنتهاكاات] املتعلقاة الدويل للقانون العرفية القواعد
 املرتكبة موابجلرائ اجلماعية، إلابدةواب  الدويل،  اإلنسان  للقانون

 [.احلرب و رائم اإلنسانية، ضد
تسااليم أو احملاكمااة عاان القواعااد ينشااأ االلتاازام ابل -3” 

القفعيااة ماان القواعااد العامااة للقااانون الاادويل الاايت حتظااى بقبااول 
اآلمارة(، ساواء كانال واعتاف اجملتماع الادويل للادول )القواعاد 

أعاااااراف دولياااااة جتااااارم أايً مااااان يف شاااااكل معاهااااادات دولياااااة أو 
 .“2ألفعال الواردة يف الفقرة ا
 2ئم املشاااامولة ابلفقاااارة اجلااااراو  اجلناااااايت ويباااادو أن قائمااااة -96
 .النظر واملناقشة تزال مفتوحة وستكون حمل املزيد من ال

__________ 
(91) I.C.J. Reports 2004, p. 200, para. 159. 
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 *مقدمة
 * ات احلكوماتتعليق   -فأل

انياة والساتني للجناة القاانون الادويل، املعقاودة يف الادورة الث -1
، قااااااادم املقااااااارر اخلااااااااه تقرياااااااره الثالااااااا  عااااااان يفاياااااااة 2010عاااااااام 

. وقد قد م يف ذلك التقرير نظارة (1)األشخاه يف حاالت الكوارع
د ا الاادول واالحتاااد الاادويل جلمعيااات عامااة عاان التعليقااات الاايت أباا 

دسة للجمعية العاماة واهلالل األيفر يف اللجنة الساب األيفر الصلي
اضااافلعل باااه اللجناااة مااان أعماااال حاااىت اآلن. مث تنااااول  ماااا بشاااأن

املباد  املله مة حلماية األشخاه يف حاالت الكوارع، يف جانبهاا 
ومساااألة مساااؤولية الدولاااة املتعلاااق ابألشاااخاه احملتااااجني للحماياااة، 

فة ثالثاااة مشااااريع ماااواد حاااات إلضاااااملتضاااررة. وتضااام ن التقريااار مقت 
ن املبااد  اإلنساانية يف االساتجابة يف حااالت الكاوارع أخرى بشاأ
(، واملسااااؤولية األساسااااية 7(، والكرامااااة اإلنسااااانية )املااااادة 6)املااااادة 

 (.8للدولة املتضررة )املادة 
  3054الثالاااااااا  يف جلسااااااااا ا  ونظاااااااارت اللجنااااااااة يف التقرياااااااار   -2
،  ( 2) 2010حزيران/يونيااااه    4  إىل   1ة ماااان  ، املعقااااودة يف الفاااات 3057 إىل 
 ، إىل جلنة الصياغة. 8إىل    6الل مشاريع املواد الثالثة مجيعها، من  وأح 

__________ 
يعاارب املقاارر اخلاااه عاان تقااديره للمساااعدة الاايت قاادمها لااه يف سااياق   * 

نيااااا، ماااادير باااارانمج القااااانون الاااادويل؛  ن أوري و إعااااداد هااااذا التقرياااار كاااال ماااان: د. ر 
وسانتياغو روخاس، املرشاا لنيال درجاة الادكتوراه مان كلياة احلقاوق التابعاة جلامعاة  
لوس أناديس، بوغاوات؛ وأرياني فريماري، املرشاا لنيال درجاة الادكتوراه مان معهاد م.  

رشاااحة لنيااال درجاااة الااادكتوراه مااان  إم. ساااي. آساااري، الهااااي؛ وساااتيفان اينسااان، امل 
قوق التابعة جلامعة تيلباورغ، تيلباورغ، هولنادا؛ وإمياا دانلاوب، احلاائزة علاى  لية احل ك 

درجااة املاجسااتري يف القااانون ماان كليااة احلقااوق التابعااة جلامعااة نيويااورك، نيويااورك؛  
ود. خااوان كااارلوس أوتشااوا، الباحاا  الزائاار ملرحلااة مااا بعااد الاادكتوراه نعهااد راوول  

ان؛ ولوسااااي ابتشاااايل، املرشااااحة لنياااال  ن اإلنسااا و واليناااربغ حلقااااوق اإلنسااااان والقااااان 
درجااة املاجسااتري يف القااانون ماان جامعااة لونااد، لونااد، السااويد؛ وإمييكااا توكوانغااا،  
املرشااحة لنيااال درجاااة الاادكتوراه والباحثاااة الزائااارة بكليااة السياساااات العاماااة الدولياااة،  

 . واليغور، الهاي   جامعة أوساكا، أوساكا، الياابن؛ وبول ر. 
 .A/CN.4/629لد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة ، اجمل2010 حولية (1)
 .املرجع نفسه، اجمللد األول (2)

أيضاً، اعتمدت اللجنة بصاورة مؤقتاة  3057ويف اجللسة  -3
أثنااااء دور اااا ، الااايت كانااال قاااد نظااارت فيهاااا 5إىل  1مشااااريع املاااواد 

التقرياار  العاماة يفالساابقة، وذلاك بصايغتها الايت قادمل إىل اجللساة 
. 2009متوز/يوليااااااه  30الصااااااياغة يف الااااااذي عرضااااااه رئاااااايس جلنااااااة 

، يف 5إىل  1واعتمدت اللجنة أيضاً التعليقات على مشاريع املاواد 
. ويااااارد (3)2010آب/أغساااافس  2املعقاااااودة يف  3072جلسااااتها 

ابلتعليقات، يف تقرير اللجنة  ، مشفوعاً 5 إىل 1نص مشاريع املواد 
 .(4)والستنيالثانية  عن أعمال دور ا

 شااات الاايت دارت يف اجللسااة العامااة، ونظااراً ويف ضااوء املناق -4
إىل أن مشااااريع املاااواد الثالثاااة الااايت اقتحهاااا املقااارر اخلااااه يف تقرياااره 
الثالاا  تتضاامن مفاااهيم ممياازة تسااتحق تناااول كاال منهااا علااى حاادة، 

اعتمااادت جلناااة الصاااياغة بصاااورة مؤقتاااة مشااااريع املاااواد األربعاااة  فقاااد
االساااااااتجابة للكااااااااوارع لتالياااااااة: املبااااااااد  اإلنساااااااانية يف إلضاااااااافية اا

 (؛ وحقااااااوق اإلنسااااااان7(؛ والكرامااااااة اإلنسااااااانية )املااااااادة 6 )املااااااادة
 (.9(؛ ودور الدولة املتضررة )املادة 8 )املادة

اجللساة العاماة  وقدمل مشاريع املاواد األربعاة اجلديادة إىل -5
 3067ء اجللساااة يف تقرياار شاااامل عرضاااه رئااايس جلناااة الصاااياغة أثناااا

إىل ضايق الوقال  ونظراً . 2010وز/يوليه مت 20للجنة، املعقودة يف 
فقااد ، التعليقااات ذات الصاالة ابملااواد واعتمادهااا الاذي مل يااتا إعااداد

 9 إىل 6 شاااااريع املااااواديف تلااااك اجللسااااة ن أحاطاااال اللجنااااة علماااااً 
 ابلصيغة املؤقتة اليت اعتمد ا جلنة الصياغة. ويرد نص مشاريع املواد

يف تقريار اللجناة املاذكور آنفااً و  (5)يف وثيقة من واثئق اللجنةاألربعة 
 .(6)عن أعمال دور ا الثانية والستني

،  2010ويف تشااااارين األول/أكتاااااوبر وتشااااارين الثاااااان/نوفمرب   -6
رة اخلامسة والستني للجمعية العاماة،  نظرت اللجنة السادسة، أثناء الدو 

__________ 
 .املرجع نفسه (3)
 .331املرجع نفسه، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة  (4)
 .، مستنسخةA/CN.4/L.776الوثيقة  (5)
 . 1334 شية ا ، احل 297الثان )اجلزء الثان(، الفقرة  ، اجمللد  2010حولية   ( 6) 
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لااايت أجر اااا جلناااة القاااانون  ملناقشاااة ا يف التقريااار الثالااا  للمقااارر اخلااااه وا 
 بشااأنه، مااع إيااالء اهتمااام خاااه ملشاااريع املااواد التسااعة املتعلقااة  الاادويل 

.  ( 7) حبماية األشخاه يف حاالت الكوارع، اليت سبق للجنة أن أعد ا 
، مااع التعليقااات  5 إىل   1يع املااواد  وقااد تفرقاال بعااا الاادول إىل مشااار 

  6 مشااااريع املاااواد  وكاااذلك إىل   عليهاااا، ابلصااايغة الااايت اعتماااد ا اللجناااة، 
يغة املؤقتااااة الاااايت اعتمااااد ا جلنااااة الصااااياغة. وقصاااارت دول  ، ابلصاااا 9 إىل 

، ابلصااايغة األصااالية الااايت  8 إىل   6أخااارى تعليقا اااا علاااى مشااااريع املاااواد  
أحرزتااه اللجنااة ماان تقاادم يف   اقتحهااا املقاارر اخلاااه. ورحباال الاادول نااا 

 يته. وحسن توق   وقل قصري، وشددت مرة أخرى على أمية املوضوع 
عاااارب عاااان  ييااااد  أ  لعااااام للموضااااوع،  وفيمااااا يتعلااااق ابلنفاااااق ا  -7

علاااى حقاااوق الااادول    1  املاااادة مشاااروع  التأكياااد الاااوارد يف التعلياااق علاااى  
أيضااً  عارب  أ  و ،  ( 8) ماياة احل األشخاه الذين  تااجون إىل  إزاء    ا والتزاما  

د  الكارثاة، الايت تشامل أنشافة احلا وقاوع  عن  ييد تغفية مرحلة ما قبال  
حاد ا، علاى النحاو املقاته  والتخفياف مان  درئهاا  ر الكوارع و من فاط 

نفااق  مفااده أن  رأي  أ عرب كذلك عن  . و ( 9) التعليق ( من  4يف الفقرة ) 
يركاز علاى    ينبغاي أن   االختصاه الشخصاي، من حي     ، مشاريع املواد 

ه  اقاات  و .  ( 10) األشاخاه االعتبااريني ماع اسااتبعاد    ، شاخاه الفبيعياني األ 
نشااأ ابلنساابة  ت قااد  املسااائل واملسااؤوليات الاايت  بشااأن شااىت  إدراج أحكااام  

 . ( 11) املرور العابر لدول املقدمة للمساعدة ودول  إىل ا 
عاارب أ  ، 2وفيمااا يتعلااق ابلغاارض الااوارد يف مشااروع املااادة  -8

أهنا أساسية  يحي  ارتئ  ،“فعالةاستجابة كافية و ”عن  ييد عبارة  
ييااد   يضاااً عاانوأ عاارب أ ؛حلمايااة األشااخاه يف حاااالت الكااوارع

تشاامل حقااوق  الحياا  ، “اماااً كااامالً احااتام حقااوقهم احت ”عبااارة 
 .(12)أيضاً  اإلنسان األساسية فحسب، بل احلقوق املكتسبة

__________ 
يشاااابه مااااوجز املناقشااااة الاااايت جاااارت يف اللجنااااة السادسااااة الااااوارد أدانه   ( 7) 

( ابلضاااارورة املااااوجز املواضاااايعي، الااااذي أعدتااااه األمانااااة العامااااة،  25-7)الفقاااارات  
للمناقشااة الاايت جاارت يف اللجنااة السادسااة للجمعيااة العامااة خااالل دور ااا اخلامسااة  

ارتئاي أن إدراجاه    ذلاك فقاد   . وبارغم 95-75(، الفقارات  A/CN.4/638تني ) والس 
ينفااوي علااى فوائااد، حياا   اادد، خالفاااً ملااوجز األمانااة العامااة، أ اااء الاادول الاايت  
اضر اللجنة السادسة ذات الصلة ابملوضوع.   أدلل ببياانت، مع اإلحالة إىل حم 

ة والسااتون، اللجنااة الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، الاادورة اخلامساا  (8)
 .36(، الفقرة A/C.6/65/SR.22) 22سة لسويسرا، اجل ،السادسة

 ؛ 71(، الفقاارة  A/C.6/65/SR.23)   23اتيلنااد، املرجااع نفسااه، اجللسااة   ( 9) 
 . 99؛ وبولنادا، املرجاع نفساه، الفقارة  94وانظر أيضاً كواب، املرجاع نفساه، الفقارة  

وقاااااد أفاااااااد االحتاااااااد الاااااادويل جلمعياااااات الصااااااليب األيفاااااار واهلااااااالل األيفاااااار  ن 
للادور الاذي تؤدياه اجلهاات الفاعلاة التابعاة للمجتماع  اثنوياة ةاالكتفااء نعاجلا ”

( مااان 3املااادن يف االساااتجابة حلااااالت الكاااوارع، حسااابما يتباااني مااان الفقااارة )
، املرجاااع “ة، سااايؤدي إىل تااارك فجاااوة خفاااري 1]التعلياااق علاااى[ مشاااروع املاااادة 

 .47(، الفقرة A/C.6/65/SR.25) 25نفسه، اجللسة 
 . 53(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)  24اجللسة   أيرلندا، املرجع نفسه،  ( 10) 
 املرجع نفسه. (11)
 . 63(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23السلفادور، املرجع نفسه، اجللسة   ( 12) 

ناااااا    الكارثااااة حتديااااد تعرياااااف  ووافقاااال بعاااااا الاااادول علاااااى   -9
بسااااري    ختاااال  ماااان شاااأهنا أن  يساااتبعد األحااااداع اخلفااارية األخاااارى الااايت  

يف رفاااع    3مشاااروع املاااادة    زاء إفاااراط . وأ عااارب عااان القلاااق إ ( 13) اجملتماااع 
بساااااااري    “ خفاااااااري ” حلاااااااد األدىن ابشاااااااتاطه حااااااادوع إخاااااااالل  عتباااااااة ا 
بسري اجملتمع  ساره،    ختل    اليت ال ، مما قد يستبعد الكوارع  ( 14) اجملتمع 

أنه    ولوحو أيضاً .  ( 15) احلماية توفري  احلكومة ب   التزام    وال يستتبع ابلتايل 
املعاااااااااانة    أو   ، االنتشاااااااار اخلساااااااائر يف األرواه الواساااااااعة  ] ” إذا كانااااااال  

الضااارر املاااادي أو البيئااااي  ]...[ ] ، أو  [ لننسااااان والكااارب الشاااديدان  
بااااني نتااااائج    [“ هااااي ثااااالع نتااااائج حمتملااااة فقااااط ماااان الواسااااع النفاااااق 

. واقت ه كذلك  ( 16) “ ”يف مجلة أمور أخرى، فينبغي أن تسبقها عبارة  
 . ( 17) أيضاً   “ االستجابة اإلنسانية ” وضع تعريف ملفهوم  

عالقاااة  بشاااأن ال   4اده أن مشاااروع املاااادة  عااان رأي مفااا وأ عااارب   -10
مااع القااانون اإلنسااان الاادويل ينبغااي أن يفس اار علااى أنااه يسااما بتفبيااق  

تساري عليهاا قواعاد    بقدر ماا ال االت النزاع املسلا  مشاريع املواد يف ح 
. ولاوحو أيضااً أناه سايكون مان املفياد لعمال  ( 18) القانون الدويل القائمة 
بما إذا  التمييااز الااذي ينبغااي إقامتااه حساا   صاال مراعاااة اللجنااة املقباال أن توا 

 . ( 19) يف حالة وقوع كارثة   ال   كان نزاع مسلا قائماً أم 
،  5التعاااااون املبااااني يف مشااااروع املااااادة  وفيمااااا يتعلااااق بواجااااب   -11

أ عارب عان  ييااد اإلشاارة إىل التعاااون ماع املنظمااات الدولياة واملنظمااات  
ام تعاااااا    وضاااااع أحكااااا غاااااري احلكومياااااة؛ ود عيااااال اللجناااااة إىل النظااااار يف 

 . ( 20) ئة عن التعاون مع منظمات من هذا القبيل املسائل اخلاصة الناش 
__________ 
  ؛ 36(، الفقاارة  A/C.6/65/SR.22)   22سويساارا، املرجااع نفسااه، اجللسااة   ( 13) 

 . 64(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23والسلفادور، املرجع نفسه، اجللسة  
  ؛ 36  (، الفقاارة A/C.6/65/SR.22)   22املرجااع نفسااه، اجللسااة  ويساارا،  س  ( 14) 

؛ وانظااااار  72(، الفقااااارة  A/C.6/65/SR.23)   23واتيلناااااد، املرجاااااع نفساااااه، اجللساااااة  
 . 54(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)  24ة  أيضاً أيرلندا، املرجع نفسه، اجللس 

 . 36(، الفقرة  A/C.6/65/SR.22)  22سويسرا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 15) 
 . 72(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23يلند، املرجع نفسه، اجللسة  ات  ( 16) 
 .84فرنسا، املرجع نفسه، الفقرة  (17)
الاااارأي باااارأي كااااواب،  . وقااااار ن هااااذا  64الساااالفادور، املرجااااع نفسااااه، الفقاااارة   ( 18) 

 (، A/C.6/65/SR.20)   20؛ وكولومبيااا، املرجااع نفسااه، اجللسااة  94املرجاع نفسااه، الفقاارة  
حظان أن الكوارع النامجة عن نشوب نزاع مسلا ينبغاي ما تاله  )ف 74الفقرة 

 أال تدرج يف نفاق مشاريع مواد اللجنة(.
الشاااامال األورويب )آيسااالندا والااادامنرك والسااااويد    بلااادان فنلنااادا، ابسااام   ( 19) 

 . 32(، الفقرة  A/C.6/65/SR.22)  22وفنلندا والنرويج(، املرجع نفسه، اجللسة 
 ؛ 88(، الفقاارة  A/C.6/65/SR.23)   23جللسااة  ا موانكااو، املرجااع نفسااه،   ( 20) 

 24؛ وأيرلناااااادا، املرجااااااع نفسااااااه، اجللسااااااة 94وكااااااواب، املرجااااااع نفسااااااه، الفقاااااارة 
(A/C.6/65/SR.24 الفقرة ،)وانظر أيضاً مجهورية إيران اإلسالمية، املرجع 54 .

. وقد أفاد االحتااد الادويل جلمعياات الصاليب األيفار واهلاالل 37نفسه، الفقرة 
واناااب اإلشاااكالية يف العمااال اجلااااري بشاااأن مشااااريع املاااواد ”مااان اجل ن األيفااار  
لكاااااوارع التميياااااز باااااني االساااااتجابة حلااااااالت الكاااااوارع احمللياااااة وحااااااالت اعااااادم 
 .48(، الفقرة A/C.6/65/SR.25) 25“، املرجع نفسه، اجللسة الدولية
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اج مباااااااد  وأعرباااااال عاااااادة دول عاااااان موافقتهااااااا علااااااى إدر  -12
، حيا  تتضامن هاذه 6مشاروع املاادة  اإلنسانية واحلياد والنزاهاة يف

املبااااد  عناصااار مفيااادة يف توضااايا أساااس سااالوك دولاااة اثلثاااة فيماااا 
اصار ة أخرى، حىت وإن كانل هذه العنعل يف دوليتعلق بكارثة وق

. واقات ه أن تنظار اللجنااة (21)تنفاوي علاى درجاة كبارية ماان التاداخل
إشارة إىل مبادأ االساتقاللية، ومبادأ عادم التادخل يف إمكانية إدراج 

 .(22)يف الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ عدم التمييز
 أ  تااوجيهيوأ عاارب عاان رأي مفاااده أن مباادأ اإلنسااانية مبااد -13

اب الوضااوه بشااأن العناصاار الاايت غياا  . ولااوحو أيضاااً (23)مهاام ومميااز
كرة الكراماة يشملها مبدأ اإلنسانية، واليت ميكن اخللط بينها وبني ف

، وابلتاايل فقاد اقات ه 7اإلنسانية املنصاوه عليهاا يف مشاروع املاادة 
 6أن تعمااال اللجناااة علاااى توضااايا العالقاااة باااني مشاااروعي املاااادتني 

توضاااايا يف لك أنااااه ماااان األفضاااال إدراج هااااذا الاقاااات ه كااااذ. و (24)7و
 .(25)اجلزء املا عل ن من الصك، من قبيل الديباجة

علااى أن ملباادأ احلياااد أميااة خاصااة يف  ووافقاال بعااا الاادول   -14
كفالااة أن يكااون القااائمون علااى تااوفري املساااعدة يضاافلعون  نشاافتهم  

ولااااايس    هبااااادف وحياااااد هاااااو مواجهاااااة الكارثاااااة وفاااااق املبااااااد  اإلنساااااانية 
. وأعربااال  ( 26) للااادول املتضاااررة   راض التااادخل يف الشاااؤون الداخلياااة ألغااا 

ثياااق ابلنااازاع  بعاااا الااادول عااان القلاااق إزاء ارتبااااط مبااادأ احليااااد بشاااكل و 
املسالا ورأت ابلتاايل أناه ميكان أن يسابب التباسااً وتعقيادات ال ضاارورة  
اااار بشااااكل أوسااااع، فإنااااه يفااااتض   هلااااا، ألن مباااادأ احلياااااد، حااااىت وإن فس  

ع يف سااااياق  متعارضااااني، وهااااو مااااا خيااااالف الواقاااا   جااااود طاااارفني مساااابقاً و 
__________ 
 ؛ 37(، الفقاارة  A/C.6/65/SR.22)   22سويساارا، املرجااع نفسااه، اجللسااة   ( 21) 

؛ واجلمهوريااااة التشاااايكية، املرجااااع نفسااااه، 50ع نفسااااه، الفقاااارة ، املرجاااا ن واليااااوان
 ؛ 87؛ وموانكو، املرجاع نفساه، الفقارة  24(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)   23اجللسة  

؛ ومجهورية إيران اإلساالمية، املرجاع نفساه، 100وبولندا، املرجع نفسه، الفقرة 
 .37(، الفقرة A/C.6/65/SR.24) 24اجللسة 

 (، A/C.6/65/SR.23)   23كية، املرجاااع نفساااه، اجللساااة  ة التشاااي يااا اجلمهور  ( 22) 
)التكياز علاى مبادأ االساتقاللية(؛    70(؛ واتيلند، املرجع نفسه، الفقارة  24الفقرة 

  )التكيااز علااى مباادأ عاادم التاادخل يف   56واالحتاااد الروسااي، املرجااع نفسااه، الفقاارة  
  (، A/C.6/65/SR.21)   21اجللسااة    الشااؤون الداخليااة للاادول(؛ وهنغاااراي، املرجااع نفسااه، 

  ؛ 55  (، الفقاارة A/C.6/65/SR.24)   24؛ وأيرلناادا، املرجااع نفسااه، اجللسااة  33الفقاارة  
)التكياز علاى    35(، الفقارة  A/C.6/65/SR.25)   25واهلند، املرجع نفسه، اجللساة 

 مبدأ عدم التمييز(. 
 . 44(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23هولندا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 23) 
 .84جع نفسه، الفقرة ا، املر سفرن (24)
 . 50(، الفقرة  A/C.6/65/SR.22)  22اليوانن، املرجع نفسه، اجللسة  ( 25) 
 ؛ 62  ؛ والصااني، املرجااع نفسااه، الفقاارة 37سويساارا، املرجااع نفسااه، الفقاارة   ( 26) 

؛ 57(، الفقاااااارة A/C.6/65/SR.24) 24وابكسااااااتان، املرجااااااع نفسااااااه، اجللسااااااة 
. 43(، الفقااارة A/C.6/65/SR.26) 26وساااري النكاااا، املرجاااع نفساااه، اجللساااة 

(، A/C.6/65/SR.23) 23انظاار أيضاااً االحتاااد الروسااي، املرجااع نفسااه، اجللسااة 
 .56الفقرة 

. وأشري  أيضاً إىل أنه يف غياب النزاع املسلا، يغفاي مبادآ  ( 27) الكوارع 
 . ( 28) النزاهة وعدم التمييز نفس اجملال الذي يغفيه مبدأ احلياد 

وشااااد  د علااااى أميااااة مباااادأ النزاهااااة، وفيمااااا يتعلااااق بعنصاااار  -15
كارثاااة ماااا ينبغاااي أن التصااادي ل التناساااب فياااه، د التأكياااد علاااى أن

اً مع االحتياجات العملية للمناطق والشعوب املتضررة يكون متناسب
ى تاااوفري أنشااافة اإلغاثاااة اخلاصاااة هباااا وماااع قااادرة الااادول املتضاااررة علااا 

 .(29)وتلقي املساعدة الغوثية من اآلخرين

وأ عاااارب عاااان  ييااااد إدراج مباااادأ عاااادم التمييااااز يف مشااااروع  -16
اه ى أن املعاملة التفضيلية لألشخلتأكيد عل. وجرى ا(30)6املادة 

الااذين ختتلااف أوضاااعهم، وابلدرجااة األوىل املعرضااني للخفاار بصاافة 
 .(31)حد املعاملة التمييزية خاصة، ال تصل إىل

بشااأن الكرامااة    7واتفقاال بعااا الاادول مااع مشااروع املااادة   -17
مااة  اإلنسااانية، وأكاادت جماادداً علااى أميااة االلتاازام ابحااتام ويفايااة الكرا 

. غري أنه أشاري  إىل  ( 32) وارع لة لننسان يف سياق التصدي للك املتأص 
كمياااً بصااي  قانونيااة،  أن هااذا املفهااوم ال ميكاان قياسااه ابلكاماال قياساااً  

وأن فائدتااااه األكاااارب تكماااان يف كونااااه ميثاااال مفهوماااااً شاااااماًل ينبغااااي أن  
. ورأت دول أخاارى أن  ( 33) يؤخااذ يف االعتبااار يف مثاال هااذه احلاااالت 

حقاوق اإلنساان،    د ال متثل يف حد ذا ا حقااً مان نسانية ق الكرامة اإل 
.  ( 34) باال هااي مباادأ  سيسااي ينبااين عليااه صااره مجيااع حقااوق اإلنسااان 

يف حاااااني اقتحاااااال بعاااااا الاااااادول تغفيااااااة املبااااادأ ابإلشااااااارة إليااااااه يف  و 
.  ( 36) ، أعربااال أخااارى عااان تفضااايلها اساااتبقاءه يف الااانص ( 35) الديباجاااة 

__________ 
 24؛ وأيرلنادا، املرجاع نفساه، اجللساة  11الربتغال، املرجع نفسه، الفقرة   ( 27) 
 (A/C.6/65/SR.24 الفقرة ،)23أيضاً النمساا، املرجاع نفساه، اجللساة  . انظر 55 
(A/C.6/65/SR.23 الفقرة ،)38. 
 . 87؛ وموانكااو، املرجااع نفسااه، الفقاارة  68إسااتونيا، املرجااع نفسااه، الفقاارة   ( 28) 

 .38انظر أيضاً النمسا، املرجع نفسه، الفقرة 
 . 63(، الفقرة  A/C.6/65/SR.22)  22الصني، املرجع نفسه، اجللسة  ( 29) 
؛ 33فقرة  ل (، ا A/C.6/65/SR.21)  21هنغاراي، املرجع نفسه، اجللسة  ( 30) 

 . 68(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)  24وإندونيسيا، املرجع نفسه، اجللسة  
 .  84(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23فرنسا، املرجع نفسه، اجللسة   ( 31) 
ه،  ؛ وبولنادا، املرجاع نفساا 24اجلمهورياة التشايكية، املرجاع نفساه، الفقارة   ( 32) 

 (، A/C.6/65/SR.26)   26النكااااااا، املرجاااااع نفسااااااه، اجللسااااااة    ؛ وسااااااري 100الفقااااارة  
 .43الفقرة 

 .51(، الفقرة  A/C.6/65/SR.22)  22اليوانن، املرجع نفسه، اجللسة  ( 33) 
 . 57(، الفقااارة  A/C.6/65/SR.24)   24ابكساااتان، املرجاااع نفساااه، اجللساااة   ( 34) 

؛ واملكساايك، املرجااع نفسااه، 69انظاار أيضاااً إندونيساايا، املرجااع نفسااه، الفقاارة 
 .4فقرة ل(، اA/C.6/65/SR.25) 25اجللسة 

 . 55(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)  24أيرلندا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 35) 
 . 100(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23بولندا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 36) 
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ط يفايااة مصاااحل  باادأً يشاات واقاات ه كااذلك أن تتضاامن مشاااريع املااواد م 
 . ( 37) ، من قبيل قي مه الرئيسية وطريقة حياته اجملتمع املتضرر 

بصااايغته املؤقتاااة الااايت  8دة وأقااار بعاااا الااادول مشاااروع املاااا -18
. وأشري  يف هذا الصدد إىل أنه قد يكون (38)اعتمد ا جلنة الصياغة

مان الضاروري يف بعااا األحياان احليااد مؤقتااً عاان بعاا االلتزامااات 
غاثااااة بساااارعة اإلنسااااان لضاااامان تنفيااااذ أنشاااافة اإل اصااااة حبقااااوقاخل

 واقااات ه أيضاااً أن ت ااادرج باااداًل مااان. (39)وكفاااءة يف حااااالت الفاااوار 
 .(40)ذلك إشارة إىل حقوق اإلنسان يف ديباجة مشاريع املواد

علااى  9وقااد اعتماادت جلنااة الصااياغة مؤقتاااً مشااروع املااادة  -19
قارر اخلااه يف اقتحه املالذي  8من مشروع املادة  1أساس الفقرة 
ويف هذا الصدد، وافقل العديد مان الادول علاى أن تقريره الثال . 

لدولاة املتضاررة هاي الايت تقاع علاى يتضمن الانص التأكياد علاى أن ا
عاتقهااا املسااؤولية األساسااية عاان يفايااة األشااخاه وتااوفري املساااعدة 

 املتضاررة . وأشري  أيضاً إىل أن أولوية الدول(41)اإلنسانية يف إقليمها
حاالت الكاوارع تساتند إىل سايادة يف توفري مساعدات اإلغاثة يف 

. وماان الناحياة العمليااة، (42)الدولاة وتنباع ماان التزامهاا جتاااه مواطنيهاا
تكاون الدولاة الايت وقعال فيهاا الكارثاة أقادر علاى تقيايم احتياجا ااا 
يف التصااااااادي للكارثاااااااة يف إقليمهاااااااا ويف تيساااااااري عملياااااااات اإلغاثاااااااة 

اقت ه أيضاً أن . و (43)والسيفرة واإلشراف عليهاوتوجيهها  وتنسيقها  
 .(44)التدخلتدرج اللجنة إشارة حمددة إىل مبدأي السيادة وعدم 

بصاايغته الاايت اعتمااد ا    9وأ عاارب عاان  ييااد مشااروع املااادة   -20
الدولة املتضاررة    “ واجب ” سيما اإلشارة إىل    جلنة الصياغة مؤقتاً، وال 

غاثاااة يف حااااالت الكاااوارع،  تاااوفري اإل يف ضااامان يفاياااة األشاااخاه و 
. وأ عرب عن القلق  ( 45) تلك الدولة   “ مسؤولية ” من اإلشارة إىل  بداًل 

__________ 
 .57الروسي، املرجع نفسه، الفقرة االحتاد  (37)
 ؛ 64(، الفقارة  A/C.6/65/SR.22)   22الصني، املرجع نفسه، اجللساة   ( 38) 

 ؛ 24  (، الفقاارة A/C.6/65/SR.23)   23ة، املرجااع نفساه، اجللسااة  التشاايكي   واجلمهورياة 
 .57واالحتاد الروسي، املرجع نفسه، الفقرة 

 ؛ 52(، الفقارة  A/C.6/65/SR.22)   22اليوانن، املرجع نفسه، اجللسة   ( 39) 
 23؛ واالحتااد الروساي، املرجاع نفساه، اجللساة  64والصني، املرجع نفسه، الفقارة 

(A/C.6/65/SR.23) 57ة ، الفقر. 
؛  85الفقاارة    (، A/C.6/65/SR.23)   23اجللسااة    فرنسااا، املرجااع نفسااه،  ( 40) 

 . 55(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)  24وأيرلندا، املرجع نفسه، اجللسة  
(،  A/C.6/65/SR.23)   23االحتاااااااد الروسااااااي، املرجااااااع نفسااااااه، اجللسااااااة   ( 41) 

ساااااااه،  رجاااااااع نف مل ؛ ورومانياااااااا، ا 69؛ وإساااااااتونيا، املرجاااااااع نفساااااااه، الفقااااااارة  58 الفقااااااارة 
 . 87جع نفسه، الفقرة ؛ وإسبانيا، املر 48(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)  24 اجللسة 

 . 57  (، الفقرة A/C.6/65/SR.24)  24 ابكستان، املرجع نفسه، اجللسة  ( 42) 
 .36(، الفقرة A/C.6/65/SR.25) 25اهلند، املرجع نفسه، اجللسة  (43)
 . 69(، الفقرة  A/C.6/65/SR.24)   24إندونيسيا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 44) 
 . 38(، الفقرة  A/C.6/65/SR.22)  22سويسرا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 45) 

وه مضااااااامون هاااااااذا الواجاااااااب مااااااان الناحياااااااة القانونياااااااة،  لعااااااادم وضااااااا 
 . ( 46) واألشخاه الذين  ب أداهله لفائد م، وما يستتبعه عملياً 

ملقارر  ، ابلصايغة الايت اقتحهاا ا 8مان مشاروع املاادة    2والفقارة   -21
ا إىل جلنااة الصااياغة، ت عاا، نوافقااة  اه يف تقريااره الثالاا  وأحيلاال هباا اخلاا 

الادول علاى فكارة    لصدد، وافاق عادد مان . ويف هذا ا ( 47) الدولة املتضررة 
.  ( 48) عاادم إمكانيااة تقاادمي املساااعدة اخلارجيااة إال نوافقااة الدولااة املتضااررة 
دواًل    وذ كااار أيضااااً أن الااادول حتاااتفو حباااق تقريااار ماااا إذا كانااال ساااتدعو 

يف ضاوء جساامة الكارثاة وماا لاديها  أنشفة اإلغاثة    رى للمشاركة يف أخ 
 . ( 49) اذ واإلغاثة هي ذا ا من قدرات يف جمايل اإلنق 

ومااع ذلااك، شااددت بعااا الاادول علااى أميااة املوازنااة بااني  -22
. وأشاااري  إىل أناااه عنااادما (50)سااايادة الدولاااة ويفاياااة حقاااوق اإلنساااان

الااااة وقااااوع كارثااااة، شااااخاه يف حتقااااوم دولااااة متضااااررة حبمايااااة األ ال
إىل القدرة على القيام بذلك وإماا النتفااء إرادة القياام  الفتقارها إما

بااذلك لااديها، فإنااه ينبغااي هلااا طلااب املساااعدة ماان الاادول األخاارى 
. واسااااتناداً إىل رأي (51)5دوليااااة وفقاااااً ملشااااروع املااااادة الواملنظمااااات 

 املسااااعدة،آخااار، ينبغاااي أن تتحمااال الدولاااة مساااؤولية رفضاااها قباااول 
دولياااً إذا أدى إىل انتهاااك حقااوق ري مشااروع قااد يشااكل فعاااًل غاا  ممااا

وارتئيال . (52)اليت ينص عليها القانون الادويل األشخاه املتضررين
ضاارورة التاازام احليفااة يف إصاادار مثاال هااذه النعااوت الاايت قااد تتتااب 

__________ 
(،  A/C.6/65/SR.24)   24اململكااااة املتحاااادة، املرجااااع نفسااااه، اجللسااااة   ( 46) 

(،  A/C.6/65/SR.25)   25؛ ومجهوريااااة كااااوراي، املرجااااع نفسااااه، اجللسااااة  65الفقاااارة  
(،  A/C.6/65/SR.24)   24لسااة  فسااه، اجل ن . انظاار أيضاااً أيرلناادا، املرجااع  29الفقاارة  
 . 55الفقرة  

 أعاله. 2الفقرة انظر  (47)
الواثئاااااق الر ياااااة للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة اخلامساااااة والساااااتون، اللجناااااة   ( 48) 

؛ ومجهورياااة إياااران  38(، الفقااارة  A/C.6/65/SR.22)   22سويسااارا، اجللساااة    ، السادسااة 
  ؛ وإندونيساايا، 37رة  (، الفقاا A/C.6/65/SR.24)   24اإلسااالمية، املرجااع نفسااه، اجللسااة  

  25  ؛ ومجهورياااااااااة كاااااااااوراي، املرجاااااااااع نفساااااااااه، اجللساااااااااة 68املرجاااااااااع نفساااااااااه، الفقااااااااارة  
 (A/C.6/65/SR.25  الفقرة ،)29 . 
 ؛ 65(، الفقارة  A/C.6/65/SR.22)   22الصني، املرجع نفسه، اجللساة   ( 49) 

؛ وشاايلي، 36(، الفقاارة A/C.6/65/SR.25) 25واهلنااد، املرجااع نفسااه، اجللسااة 
؛ وساااري النكاااا، 11(، الفقااارة A/C.6/65/SR.26) 26لساااة فساااه، اجلناملرجاااع 

 .44املرجع نفسه، الفقرة 
 ؛ 87(، الفقااارة  A/C.6/65/SR.24)   24إسااابانيا، املرجاااع نفساااه، اجللساااة   ( 50) 

. انظااار 72(، الفقااارة A/C.6/65/SR.26) 26والربازيااال، املرجاااع نفساااه، اجللساااة 
؛ 48(، الفقااارة A/C.6/65/SR.24) 24أيضااااً رومانياااا، املرجاااع نفساااه، اجللساااة 

 .6(، الفقرة A/C.6/65/SR.25) 25املكسيك، املرجع نفسه، اجللسة و 
فنلناادا، ابساام بلاادان الشاامال األورويب )آيساالندا والاادامنرك والسااويد  (51)

 ؛ 31(، الفقاارة  A/C.6/65/SR.22)   22وفنلناادا والناارويج(، املرجااع نفسااه، اجللسااة  
؛ 12 (، الفقااااااارةA/C.6/65/SR.23) 23والربتغاااااااال، املرجاااااااع نفساااااااه، اجللساااااااة 

 .45وهولندا، املرجع نفسه، الفقرة 
 . 13(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)   23الربتغال، املرجع نفسه، اجللسة  ( 52) 
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عليها نتائج سلبية على العالقات الدولية وقد تشك ل مربراً للتدخل 
 .(53)ضررةدولة املتيف ال

املوافقاااااة علاااااى أنشااااافة الفااااااعلني مااااان  أن مساااااألة وارتئاااااي -23
. (54)اجلهاااات اخلاصاااة وغاااري احلكومياااة تساااتحق مزياااداً مااان املناقشاااة

ولااااااوحو أيضاااااااً أن املنظمااااااات غااااااري احلكوميااااااة واهليئااااااات األخاااااارى 
. (55)يلزمهااااااا إال االمتثااااااال للقااااااوانني الداخليااااااة للدولااااااة املتضااااااررة ال

اط النظاااار عاااان أي اشاااات اده أنااااه بغااااا  عاااان رأي مفاااا وأ عاااارب أيضاااااً 
للموافقااااة، فااااإن اجملتمااااع الاااادويل قااااد يقااااع علااااى عاتقااااه أيضاااااً بعااااا 

 .(56)املسؤولية، على األقل عن تقدمي املساعدة

وأشري  على اللجنة  ن تتقيد نمارسة الدول الفعلية تقيداً  -24
ودراسااة  . واقاات ه يف هااذا الصاادد أن تواصال اللجنااة جتميااع(57)وثيقااً 

لدوليااااة واملمارسااااة الاااايت ال تتعلااااق نيااااة واالتفاقااااات التشااااريعات الوطا
ابلدول فحسب وإمنا تتعلق أيضاً ابجلهات الفاعلة من غري الدول، 

. (58)وذلااااك السااااتجالء اجلوانااااب القانونيااااة والعمليااااة هلااااذا املوضااااوع
املنظماات الدولياة  واقت ه أيضاً أن تتواصل اللجنة تواصاًل وثيقااً ماع

 .(59)نلعاملة يف امليداري احلكومية املنظمات غوا

وفيما يتعلاق ابلشاكل الاذي سايتخذه عمال اللجناة، ذ كار  -25
أن وضااااع مباااااد  توجيهيااااة غااااري ملزمااااة أو دلياااال ممارسااااة أو إطااااار 
ااه إىل مجيااع اجلهااات الفاعلااة، سااتكون لااه قيمااة عمليااة  مباااد ، توج 

 .(60)أكرب وسيحظى بقبول واسع النفاق
__________ 
(،  A/C.6/65/SR.24)   24مجهورية إيران اإلسالمية، املرجع نفسه، اجللساة   ( 53) 

 . 36الفقرة  
 . 69، الفقرة  ( A/C.6/65/SR.23)   23إستونيا، املرجع نفسه، اجللسة  ( 54) 
 (، A/C.6/65/SR.24)   24مجهورية إيران اإلسالمية، املرجع نفسه، اجللساة   ( 55) 

؛ واليااااااابن، املرجاااااع نفساااااه، 56؛ وأيرلنااااادا، املرجاااااع نفساااااه، الفقااااارة 37الفقااااارة 
 .41(، الفقرة A/C.6/65/SR.25) 25 اجللسة

 . 39رة  ق (، الف A/C.6/65/SR.23)  23جع نفسه، اجللسة  النمسا، املر  ( 56) 
 .86فرنسا، املرجع نفسه، الفقرة  ( 57) 
 . 74(، الفقرة  A/C.6/65/SR.20)  20كولومبيا، املرجع نفسه، اجللسة   ( 58) 
 . 26(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)  23إيفاليا، املرجع نفسه، اجللسة   ( 59) 
  (، الفقاارة A/C.6/65/SR.24)   24اجللسااة  اململكااة املتحاادة، املرجااع نفسااه،   ( 60) 
 . 58(، الفقرة  A/C.6/65/SR.23)   23سي، املرجع نفسه، اجللسة اد الرو ؛ واالحت 64

كااااااااانون    5ؤرخااااااااة  ، يف رسااااااااالة م كاااااااال ماااااااان كااااااااواب وأحالاااااااال   -26
كااااااااانون    17، والساااااااالفادور، يف رسااااااااالة مؤرخااااااااة  2011ان/يناااااااااير  الث 

، تعليقا ما اخلفية علاى العمال الاذي أنزتاه اللجناة  2011الثان/يناير  
حااااىت اآلن علااااى حنااااو مااااا ورد يف تقريرهااااا عاااان دور ااااا الثانيااااة والسااااتني.  

 ني للجنة. ني داخليت وستعم م هااتن الرسالتان بوصفهما وثيقت 
 ة مستجدات ذات صل -ابء

كارثااة طبيعيااة إىل   373، أدى وقااوع حنااو 2010يف عااام  -27
ماليااني  208شااخص، وتضاار ر حنااو  296 800مصاارع أكثاار ماان 

بلياون دوالر مان  110شخص آخرين، وحتمل تكااليف يف حادود 
دوالرات الااااوالايت املتحاااادة، وفقاااااً ملااااا أورده مركااااز أحباااااع األوبئااااة 

. ونتيجاة (61)اثوليكياةبع جلامعاة لوفاان الككاوارع التاامجة عان الالنا
لتزايااااد وتاااارية الكااااوارع الفبيعيااااة وضااااخامتها، نااااا يف ذلااااك الزلاااازال 
والتسوانمي اللذان وقعا مؤخراً يف الياابن، والفيضاانت اليت شهد ا  
كولومبياااا وغريهاااا ماااان البلااادان، والعواصااااف يف الاااوالايت املتحاااادة، 

مااات غااري وميااة الدوليااة واملنظنظمااات احلكلاادول واملحتااو ل اهتمااام ا
احلكوميااة واملؤسسااات األكادمييااة إىل دور القااانون يف مجيااع مراحاال 
حالاااة الكارثاااة. ويف هاااذا الصااادد، ع قااادت عااادة اجتماعاااات دولياااة 
للتكيااز علااى فتلااف جوانااب املوضااوع، عقااب اختتااام دورة اللجنااة 

 ماعاات، تلاك االجت . ودعاي املقارر اخلااه إىل بعاا مان  2010لعام  
التشاااور بشااأن الوقايااة ”اجتماااع بعنااوان  رك فيهااا، نااا يف ذلااكوشااا

نظماااه ماااؤخراً منتااادى مناااع النزاعاااات  “مااان الكاااوارع والتعاااايف منهاااا
وتعزيااز السااالم برعايااة اسااتاتيجية األماام املتحاادة الدوليااة للحااد ماان 

إعاااادة ”(، ونااادوة بعناااوان 2011الكاااوارع )نيوياااورك، آذار/ماااارس 
 “د الكوارع الفبيعية قانون يف التنمية بعفة: دور البعد العاصالبناء  

(، 2010)كليااااة احلقااااوق  امعااااة هارفااااارد، تشاااارين الثااااان/نوفمرب 
حي  كاان مان املتحادثني الرئيسايني. وسايكون املقارر اخلااه أيضااً 
متحاداثً رئيسااياً يف احللقااة الدراسااية الايت سااتنظمها أكادمييااة القااانون 

حاااااول موضاااااوع  2012ان/ينااااااير كاااااانون الثالااااادويل يف الهااااااي يف  
صااااادي لتحااااادايت الكاااااوارع الفبيعياااااة والصاااااناعية: توجهاااااات الت”

 .“جديدة للقانون الدويل

__________ 
 (61 ) United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 

press release, 24 January 2011. 

 الفصل األول

 الدولة املتضررة عن طلب املساعدة عند قصور قدرهتا الوطنية على االستجابة  مسؤولية
أنااه يقااع علااى عاااتق علااى جلنااة الصااياغة اسااتقرت  بعااد أن -28
ايااة األشااخاه رة، حبكاام سااياد ا، واجااب ضاامان يفلااة املتضاار الدو 

ليت تقاع يف إقليمهاا وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارع ا

(، ساااينظر املقااارر اخلااااه اآلن يف واجباااات 9)انظااار مشاااروع املاااادة 
ماد ا حادود قادرة  وأالدولة املتضررة عنادما يتجااوز حجام الكارثاة 

 الدولة على االستجابة.
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ملتضااررة إزاء  ا لااةدو لحتديااد االسااتجابة املناساابة لإطااار ويف  -29
بة، ال بااد ماان التأكيااد لااى االسااتجاالوطنيااة عكارثااة تتجاااوز قاادر ا 

 اعتاربت على املباد  األساسية لسايادة الادول وعادم التادخل. وقاد
االحااتام املتبااادل للساايادة اإلقليميااة باااني  أن حمكمااة العاادل الدوليااة
)ركيزة أساسية للعالقات الدولية يشك للة الدول القومية املستق

1

62). 
)46/182اماة وتؤكد املباد  التوجيهية املرفقة بقرار اجلمعية الع

2

63) 
ينبغاااي احاااتام سااايادة الااادول ” أناااه يف ساااياق االساااتجابة للكاااوارع

وسااااالمتها اإلقليميااااة ووحااااد ا الوطنيااااة احتاماااااً كاااااماًل وفقاااااً مليثاااااق 
الدوليااااة الغوثيااااة ساااااعدة امل فااااإن تنفيااااذ. وابلتااااايل، “األماااام املتحاااادة

ياااره تقر  املقاارر اخلاااه يف ساال مون نوافقااة الدولااة املتضااررة، كمااا مرهاا 
 يتالااا و ، 8مااان مشاااروع املاااادة  2الفقااارة  مااان خاااالل اقتاحاااهالثالااا  

 إىل جلنة الصياغة. الحقاً  لأحيل
أن سااالفات الدولاااة علاااى تأكياااد الويكااارر املقااارر اخلااااه  -30

 عن مساعدة ضاحااي الكاوارعساسية ؤولية األاملتضررة تتحمل املس
مااان  2الااايت حتااادع داخااال أقاليمهاااا. وعلاااى النحاااو املباااني يف الفقااارة 

، تتحمل الدولاة مؤقتاً  اعتمدته جلنة الصياغة الذي 9مشروع املادة 
واملساااعدة يف حااااالت توجيااه اإلغاثااة ألساسااي يف املتضااررة الاادور ا

ا. وتنباااع مااا شاااراف عليها واإلمتنسااايقهالكاااوارع والسااايفرة عليهماااا و 
ماان الساايادية و  امتيازا اااررة علااى حااد سااواء ماان الدولااة املتضاا  أولويااة

ياانعكس هااذا و  مسااؤوليتها جتاااه السااكان املتضااررين داخاال إقليمهااا.
تقاادمي املساااعدة اإلنسااانية الااذي املتعلااق ب األخااري يف القاارار األساااس

 بااااااروج يف اعتمااااااده معهااااااد القااااااانون الاااااادويل يف دورتااااااه املعقااااااودة يف
 الذي ينص على ما يلي:و ، 2003 عام
يف إقليمهااا، وماان  اجااب الدولااة املتضااررة أن تعتااين بضااحااي الكااوارعماان و  

مث، فإهنااا تتحماال املسااؤولية األساسااية عاان تنظاايم املساااعدة اإلنسااانية وتقاادميها 
وتوزيعها. ونتيجة لذلك،  ب عليها أن تتخذ التادابري الضارورية ملناع اخاتالس 

)أوجه إساءة االستعمالذلك من  نية وخالفاملساعدة اإلنسا
3

64). 

ة املتعلقااااة ابلساااايادة  و ااااب أن ي نظاااار إىل املباااااد  األساسااااي  -31
وعاااادم التاااادخل واشااااتاط موافقااااة الدولااااة يف ضااااوء املسااااؤوليات الاااايت  

__________ 
(62) Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland v. Albania), Judgment of 9 April 1949, I.C.J. Reports 

1949, p. 4 ( فيمااا بااني الاادول املسااتقلة، يشااكل ”أنااه جاااء يف حكاام احملكمااة
 السيادة اإلقليمية ركيزة أساسية للعالقات الدولية“(.  احتام

كاااااانون األول/ديسااااامرب    19املاااااؤرخ    182/ 46قااااارار اجلمعياااااة العاماااااة   ( 63) 
ينبغااااااي أن تااااااوف ر املساااااااعدة ”) 3قاااااارة فاملرفااااااق، مباااااااد  توجيهيااااااة، ال ، 1991

اإلنسانية نوافقة البلد املتضرر، ومن حي  املبدأ على أساس نداء يوجهه البلد 
اتفاااق رابفااة أماام جنااوب شاارق آساايا إلدارة الكااوارع  اً انظاار أيضاا و  (.“تضااررامل

)الاااايت تاااانص علااااى أن  1الفقاااارة ، 3املااااادة واالسااااتجابة يف حاااااالت الفااااوار ، 
على طلب  روض املساعدة اخلارجية ال تقدم إال بناءً ية أو عجاملساعدة اخلار ”

 .(“الفرف املتضرر أو برضاه
(64) Art. III, para. 1. (Institute of International Law, 

“Humanitarian assistance”, p. 268). 

) تضااافلع هباااا الااادول يف إطاااار ممارساااة ساااياد ا 
4

قاااد تكاااون هاااذه  . و ( 65
الااااادويل، أو     اجملتماااااع دول أخااااارى يف جتااااااه  ،  أفقيااااااً   واجباااااة االلتزاماااااات  

كان واألفاااراد الاااذين يعيشاااون داخااال إقلااايم الدولاااة  لسااا جتااااه ا ،  عماااودايً 
إيااالء اهتمااام  احلااايل  وخيضااعون لساايفر ا. وينبغااي يف إطااار املوضااوع  

خاه إىل واجبات الدول نوجب الصاكوك الدولياة حلقاوق اإلنساان  
ك  ئااااا والقاااااانون الااااادويل العاااااريف حلقاااااوق اإلنساااااان لتاااااوفري احلماياااااة ألول 

املتضااررة    جبااات الدولاة وا داخاال أقاليمهاا. ويشااكل نفااق    األشاخاه 
جتاه األشخاه املتضررين من الكوارع، وتفاعال هاذه الواجباات ماع  
املباااد  األساسااية لساايادة الدولااة وسااالمة أراضاايها واشااتاط موافقتهااا  

 احلايل.   البح    املساعدات الدولية، أساس    تقدمي على  
 ألفراد يف إقليمهارة جتاه امسؤولية الدولة املتضر    -ألف

املعتمااد مؤقتاااً علااى  9ماان مشااروع املااادة  1قاارة لفتاانص ا -32
أنه يقع على عاتق الدولاة املتضاررة، حبكام ساياد ا، واجاب ضامان 

حاااالت الكاااوارع  يفايااة األشااخاه وتقااادمي اإلغاثااة واملسااااعدة يف
 ساساايةالاايت تقااع يف إقليمهااا. ويؤكااد مشااروع املااادة علااى األميااة األ

يتعلاااق ابألشاااخاه ضااامن ا ت الااايت تتعهاااد هباااا الدولاااة فيمااا لاللتزامااا
ياااادخل يف حاااادودها. وكمااااا بااااني  املقاااارر اخلاااااه يف تقريااااره األويل، 

ساااياق الكاااوارع عااادد مااان حقاااوق اإلنساااان، ناااا يف ذلاااك احلاااق يف 
احلياااااة، واحلااااق يف الغااااذاء، واحلااااق يف الرعايااااة الصااااحية واخلاااادمات 

يماااا يفاااي ابحلاجاااة مااان ، واحلاااق فإمااادادات امليااااه الفبياااة، واحلاااق يف
)صحاه، واحلق يف عدم التعرض للتمييزتو  اءمأوى وكس

5

66). 
املشااامولة حتليااال أحاااد احلقاااوق فاااإن علاااى سااابيل املثاااال، و  -33

إذ  توضيا طبيعاة واجباات الدولاة املتضاررة.مفيد ل بسياق الكوارع
العهاااااد الااااادويل اخلااااااه ابحلقاااااوق االقتصاااااادية واالجتماعياااااة  يااااانص

 ء، على ما يلي:ذاحلق يف الغفيما يتعلق اب، (11)املادة  والثقافية
معتفاة يف هاذا  ،هاذا احلاق إلنفااذالدول األطراف ابختاذ التدابري الالزمة  تتعهد
 االرتضاء احلر.لتعاون الدويل القائم على لألمية األساسية اب الصدد

 ،حلقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياةاللجنة املعنية اب وتالحو
أنااه إذا  ،يف الغااذاء الكااايف املتعلااق ابحلااق 12رقاام يااق العااام يف التعل

 عاااال دولااااة طاااارف أن القيااااود املفروضااااة علااااى املااااوارد جتعاااال مااااناد  
 ،املستحيل عليها أن توفر الغذاء للمحتاجني

__________ 
، S.S Wimbledon, P.C.I.J. Series A, No. 1, 25 (1923)انظار  (65)

ال تاااااارى يف إباااااارام ”لعدالاااااة الدوليااااااة أهناااااا دائمااااااة للحيااااا  الحظاااااال احملكماااااة ا
ابالمتناااع عان القيااام معاهادة تتعهااد الدولاة نوجبهااا ابلقياام بعماال معاني  أو  أي

شك يف أن أي اتفاقية ينشأ عنها التزام من  بعمل معني  ختلياً عن سياد ا. وال
رسة يها ممالهذا النوع تقي د ممارسة احلقوق السيادية للدولة، نع، أهنا تفرض ع

هاااااذه احلقاااااوق بفريقاااااة حماااااددة. غاااااري أن احلاااااق يف إبااااارام التزاماااااات دولياااااة مااااان 
 خصائص سيادة الدولة“.

، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2008 حولياااااااااةانظااااااااار  (66)
A/CN.4/598 ، 26الفقرة ، 178ه. 
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 مااان أجااال اساااتخدام كااال جهااادهاأن تثبااال أهناااا باااذلل قصاااارى وجاااب عليهاااا 
األولويااااة، هبااااذه ساااابيل  وفاااااء، علاااىاملاااوارد املوجااااودة حتاااال تصااارفها يف ساااابيل ال

الدولااااة الاااايت تاااادعي  هنااااا عاااااجزة عاااان الوفاااااء  إن  [و]...[ ] ات الاااادنياااللتزاماااا 
إراد اااااا تتحماااال عااااابء إثباااااات ذلاااااك وأهناااااا  ابلتزاما ااااا ألساااااباب خارجاااااة عااااان

 الااالزمالغااذاء  تااوفريالتمسال بااال جاادوى احلصااول علااى الاادعم الاادويل لضاامان 
)]عليه[ احلصولوإمكانية 
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67). 

الاااايت يتعااااني علااااى الدولااااة    زمااااة“ ”التاااادابري الال العااااام أن  تعليااااق  ويوضااااا ال 
  تساابب ت عناادما  اختاذهااا للوفاااء ابلتزاما ااا تشاامل التماااس املساااعدة الدوليااة  

عاادم إعمااال احلااق يف الغااذاء. وماان املهاام أن ت تخااذ    يف األوضاااع الداخليااة  
ذ  هااااذه اخلفااااوة عناااادما تؤكااااد الدولااااة نفسااااها أهنااااا غااااري قااااادرة علااااى تنفياااا 

عااااام يشااااري إىل أن اللجااااوء إىل الاااادعم  ابلتااااايل، فااااإن التعليااااق ال  ااااا. و التزاما 
للوفااااء ابلتزاماااات الدولااااة جتااااه األفااااراد    ضاااارورايً   الااادويل قاااد يكااااون عنصاااراً 

 أن مواردها غري كافية لتلبية احتياجات احلماية. الدولة  ترى    عندما 
الكاوارع يف  تإىل احلقاوق يف حااالحماددة وترد إشاارات  -34
اقيااة حقااوق األشااخاه واتف ورفاهااه فريقااي حلقااوق الففااليثاااق األامل

على  ، يتعنيامليثاق األفريقي  من  23بموجب املادة  فذوي اإلعاقة.  
لكفالاااااة أن ياااااتمكن  ناسااااابة“مجياااااع التااااادابري امل”الااااادول أن تتخاااااذ 

هلام فعااًل األطفال الساعون للحصاول علاى مركاز الالجاج أو الاذين 
داخلياااً بساابب أحااداع  املشااردون وكااذلك األطفااال ،مركااز الالجااج

احلصاول علاى احلماياة املناسابة ”مان  “،فبيعيةال وارعك”التشمل 
املنصاوه احلقاوق يف إطار ما يتمتعاون باه مان واملساعدة اإلنسانية 

قاااااوق يف ساااااواه مااااان الصاااااكوك الدولياااااة حليف هاااااذا امليثااااااق و  عليهاااااا
يف . و “ل أطرافااااً فيهاااااإلنساااان واملواثياااق اإلنساااانية الااايت تكاااون الااادو 

ا ”املناسابة“ مجيع التدابري ارة ”عب الاواردة  “التادابري الالزماةتاذكري با
ماااان العهااااد الاااادويل اخلاااااه ابحلقااااوق  11املااااادة ماااان  1الفقاااارة يف 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وتشااري اتفاقيااة حقااوق األشااخاه ذوي اإلعاقااة إىل التاازام  -35

 الكوارع:عاقة يف حالة الدول إزاء األشخاه ذوي اإل
لتزاما اا نقتضاى القاانون الادويل، ناا فيهاا ال اً تتعهاد الادول األطاراف، وفقا  

القانون اإلنسان الدويل والقاانون الادويل حلقاوق اإلنساان، ابختااذ كافاة التادابري 
الالزماااة لضااامان يفاياااة وساااالمة األشاااخاه ذوي اإلعاقاااة الاااذين يوجااادون يف 

املسلا والفاوار  اإلنساانية  ت النازاعا يف ذلك حاالحاالت تتسم ابخلفورة، ن
 لكوارع الفبيعية.وا

للجااااااوء إىل    “ شاااااااملة التاااااادابري الالزمااااااة   ”كافااااااة وميكاااااان اعتبااااااار مجلااااااة  
القاادرة الوطنيااة للدولااة  قصااور    اجملتمااع الاادويل عنااد   املسااعدة املمكنااة ماان 

ة  ومن شأن هذا النهج أن يتسق مع املبادأ التاوجيهي لننسااني   املتضررة. 
__________ 
الاااااادوراتن لمجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي، الواثئااااااق الر يااااااة ل (67)

التعلياااق العاااام املرفاااق اخلاااامس، ، 2لعشااارون، امللحاااق رقااام ادياااة واالعشااارون واحل
  .17، الفقرة 12 رقم

كماة العاادل  أكاادت حم قاد  القاانون الاادويل. و   يف النظااام كماا هااو مفباق  
  األساسااية ( أن االعتبااارات  جااوهر القضاية )   قضااية قنااة كورفااو الدولياة يف  

لننساااااانية تعتااااارب مبااااااد  عاماااااة وراساااااخة يف النظاااااام القاااااانون الااااادويل  
.  ( 768) “ يف وقاااال احلاااارب   ا مراعا ااااا وقاااال الساااالم أكثاااار منهاااا ”ت قتضااااى  

  علاى املكاناة   اً مؤقتا   ناة الصاياغة عتمدتاه جل ا الذي    6املادة  مشروع  ؤكد  ي و 
) اجلوهرية ملبدأ اإلنسانية يف االستجابة للكوارع 

8

69 ) . 
 التعاون  -ابء

إن واجااااب التعااااااون بااااادوره ذو صاااالة نساااااؤوليات الدولاااااة  -36
املتضررة يف حال جتاوز آاثر الكارثة لقدر ا الوطنية. ويؤكد مشروع 

 يلي:ة على ما مدته اللجنة بصفة مؤقتالذي اعت 5املادة 
، تتعاااون الاادول، حسااب مقتضااى احلااال، فيمااا بينهااا، وفقاااً ملشاااريع املااواد هااذه

وماع األمام املتحادة وغريهاا مان املنظماات احلكومياة الدولياة املختصاة، واالحتاااد 
الااادويل جلمعياااات الصاااليب األيفااار واهلاااالل األيفااار واللجناااة الدولياااة للصاااليب 

)املعنيةملنظمات غري احلكومية األيفر، ومع ا
9

70). 

واجاااب التعااااون يقاااع لااايس فقاااط علاااى ويعاااتف مشاااروع املاااادة  ن 
علاى عااتق الادول املتضاررة ماىت   يقع أيضاً  وإمناعاتق الدول الثالثة، 

يف تقرير  أيضاً  . وهذا النهج مفهوم ضمنياً كان هذا التعاون مناسباً 
ه تا اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل الاذي قدم

 لس حقوق اإلنسان:حلقوق اإلنسان إىل جم ةالسامي ةاملفوض
لاااة   وااللتزاماااات املتعلقاااة ابملسااااعدة والتعااااون الااادوليني هاااي التزاماااات مكم  

ن علااااى ملسااااؤولية الاااادول الرئيسااااية عاااان تنفيااااذ التزاما ااااا بشااااأن حقااااوق اإلنسااااا
دان الصااعيد الااوطين. ويقااوم التعاااون الااادويل علااى االفااتاض األساسااي  ن البلااا 

ة إلعمال احلقوق املنصوه عليهاا يف العهاود ية قد ال متلك املوارد الضروريالنام
واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان إعماالً اتماً. وهناك مساؤولية مشاتكة عان 

لتزامااات الوطنيااة للاادول وااللتزامااات ابلتعاااون إطااار اال التنميااة يااتم الوفاااء هبااا يف
 10 .(71)العاملي لى الصعيدالدويل، مم ا يسهل التنفيذ ع

__________ 
 (68 ) Judgment of 9 April 1949, I.C.J. Reports 1949, p. 22 ،    وقاد

االلتزامات الواقعة على عاتق السلفات األلبانياة تتمثال يف  ”  أن الحظل احملكمة 
انيااة، ملااا فيااه مصاالحة املالحااة  ة األلب ياا ملياااه اإلقليم ا اإلشااعار بوجااود حقاال ألغااام يف  

اقتاهبااااا ماااان اخلفاااار  ، ويف حتااااذير البااااوارج احلربيااااة الربيفانيااااة عنااااد  البحريااااة عموماااااً 
تقااوم هااذه االلتزامااات علااى    الوشاايك الااذي يتهااددها ماان جااراء حقاال األلغااام. وال 

الايت تنفباق يف حالاة احلارب، بال علاى    ، 1907أساس اتفاقية الهاي الثامنة لعام  
اعتبااااارات اإلنسااااانية األساسااااية الاااايت    أال وهااااي لعامااااة والراسااااخة،  باااااد  ا مل بعااااا ا 

 “. يف وقل احلرب   ا ثر منه وقل السلم أك   ت قتضى مراعا ا 
االت حلااا ذ االساااتجابة تنف ااا ”علاااى ماااا يلاااي:  6يااانص مشاااروع املاااادة  (69)

اازاهة، وعلااى أساااس عاادم التمييااز،  الكااوارع وفقاااً ملباااد  اإلنسااانية واحلياااد والنا
“ اجااااااااات األشااااااااخاه املعرضااااااااني للخفاااااااار بوجااااااااه خاااااااااهاة احتيعاااااااا مااااااااع مرا

  .(1334، احلاشية 297رة ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفق2010 حولية)
 .330، الفقرة ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(2010 حولية (70)
(71) A/HRC/9/10 21، الفقرة. 
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من إعالن احلق يف  3من املادة  3يف الفقرة   هج أيضاً وذ كر هذا الن
 اليت تنص على ما يلي:و  ،التنمية

مااان واجاااب الااادول أن تتعااااون بعضاااها ماااع بعاااا يف  ماااني التنمياااة وإزالاااة  
بااااات الاااايت تعااااتض التنميااااة. وينبغااااي للاااادول أن تسااااتويف حقوقهااااا وتااااؤدي العق

يل جديااد علااى أساااس ز عمليااة إقامااة نظااام اقتصااادي دو ى حنااو يعااز واجبا ااا علاا 
املساااواة يف الساايادة والااتابط واملنفعااة املتبادلااة والتعاااون فيمااا بااني مجيااع الاادول، 

)ويشجع كذلك مراعاة حقوق اإلنسان وإعماهلا
11

72). 

ؤيد تعليقات عدد من الدول الربط بني واجب التعاون وت -37
ناال األحاااداع تتجااااوز قااادر ا. رة إذا كاومسااؤوليات الدولاااة املتضااار 

يف متحدثاااااة ابسااااام بلااااادان الشااااامال األورويب،  ،قالااااال فنلنااااادا فقاااااد
تعليقهااا أثناااء مناقشااة اللجنااة السادسااة لتقرياار جلنااة القااانون الاادويل 

ررة غاااري قاااادرة علاااى تاااوفري إذا كانااال الااادول املتضااا ”: 2008لعاااام 
ن مااااع  أن تتعااااو   املاااواد واخلااادمات الضاااارورية لبقااااء الساااكان فااااإن عليهاااا 

 . ( 1273) “ لراغبااة يف فعاال ذلااك والقااادرة عليااه الاادول واملنظمااات األخاارى ا 
يف بيااااان أ لقااااي ابساااام بلاااادان الشاااامال  وقااااد ورد هااااذا املوقااااف أيضاااااً 

، 2010األورويب أماااام اللجناااة السادساااة يف تشااارين األول/أكتاااوبر 
عنااادما تفتقااار الدولاااة املتضاااررة إىل القااادرة علاااى ”حيااا  جااااء فياااه: 

غاثاااااة هلااااام الكارثاااااة أو تاااااوفري اإل تضاااااررين مااااانشاااااخاه امليفاياااااة األ
املسااعدة تنتفي إرادة القياام باذلك لاديها، ينبغاي هلاا أن تلاتمس  أو

 .(1374)“5ملشروع املادة  من سائر الدول واملنظمات الدولية وفقاً 
ويؤكد املقرر اخلاه أن التعاون ال ينبغي تفسريه على حنو  -38

النظااااام القااااانون  ساااايادة ضاااامنينااااتقص ماااان امتيااااازات دولااااة ذات 
ي املبااااااد  التوجيهياااااة املرفقاااااة بقااااارار اجلمعياااااة العاماااااة الااااادويل. وتلقااااا 

لاااى العالقااة باااني املباادأين احملاااوريني املتمثلاااني يف الضااوء ع 46/182
السيادة وعدم التدخل، والتدابري املالئمة اليت يتعني على الدولة أن 

ان أن أي بااادآن يؤكااادنساااؤوليا ا الدولياااة. وهاااذان امل تتخاااذها وفااااءً 
نوافقة البلد املتضرر، ومن حيا  ”متقد   أن مساعدة إنسانية ينبغي

. وإذا كاناااال (1475)“يوجهاااه البلااااد املتضااارراملبااادأ علااااى أسااااس نااااداء 
ماذكرة األمانااة العامااة تؤكااد علااى األمياة احملوريااة ملوافقااة الدولااة علااى 

 أن املباااااااد  كااااااذلكأي مساااااااعدة دوليااااااة متاااااانا هلااااااا، فإهنااااااا تااااااذكر  
يقااع علااى عاااتق  ضاامنياً  اً ، فيمااا يباادو، واجباا ة تشاامل أيضاااً التوجيهياا 

مااع التعاااون الاادويل مااىت كاناال احلالااة   ن تتجاااوبالدولااة املتضااررة 
__________ 
،  1986ديسااامرب  / كاااانون األول   4املاااؤرخ    128/ 41قااارار اجلمعياااة العاماااة   ( 72) 

 املرفق. 
اللجنااااة الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الثالثاااة والساااتون،  (73)

فنلناادا، ابساام بلاادان الشاامال األورويب )آيساالندا والاادامنرك والسااويد  ،السادسااة
 .53 ، الفقرة(A/C.6/63/SR.22) 22وفنلندا والنرويج(، اجللسة 

الاااااادورة جااااااع نفسااااااه، ، املر يبفنلناااااادا، ابساااااام بلاااااادان الشاااااامال األورو  (74)
 .31 ، الفقرة(A/C.6/65/SR.22) 22، اجللسة اخلامسة والستون 

 أعاله. 63انظر احلاشية  (75)

)الفارئة فوق قدرة الدولة على التصدي
15

. وتقاول اجلمعياة العاماة (76
 من املرفق: 5يف الفقرة 

 ماانة العديااد قااد يتجاااوز حجاام العديااد ماان حاااالت الفااوار  ومااد ا قاادر  
لتااايل يكتساي التعااون الادويل يف مواجهااة جابة. وابالبلادان املتضاررة علاى االسات

حااااالت الفاااوار  وتعزياااز قااادرة البلااادان املتضاااررة علاااى االساااتجابة أمياااة كبااارية. 
 وينبغي توفري ذلك التعاون وفقاً للقانون الدويل والقوانني الوطنية.

.  متمااايزين ارين  مااام العتباا تااويل االهت   182/ 46ولااذلك فصااياغة القاارار  
اشااتاط موافقااة الدولااة علااى تقاادمي املساااعدة،    فهااو   ، ألول أمااا االعتبااار ا 

فهااو املسااؤولية احملتملااة اللتماااس املساااعدة الدوليااة    ، وأمااا االعتبااار الثااان 
القدرات الوطنية. فاالعتبار األول يويل االهتماام    يتخفى الوضع عندما  

لتزاماات األفقياة الواقعاة علاى  يمياة واال للمتفلبات الرئيسية للسالمة اإلقل 
ضاااامن النظااااام القااااانون الاااادويل. واالعتبااااار الثااااان يااااويل    اهاااال الاااادول ك 

 االهتمام ملسؤوليات الدولة املتضررة جتاه سكاهنا. 
 “الاداخلي”وتوحي الصكوك السالفة الذكر  ن اجلانب  -39

جتااااه  للساايادة، املعااارب عناااه بتحمااال الدولااة املتضاااررة املساااؤولية األوىل
ب التماس الادعم يشمل واج شخاه املوجودين يف إقليمها، قداأل

القاااااادرات الوطنيااااااة. وحسااااااب  عناااااادما يتخفااااااى الوضااااااعاخلااااااارجي 
كاااانون   14املاااؤرخ  45/100أوردتاااه اجلمعياااة العاماااة يف القااارار  ماااا

 ، فإن 1990األول/ديسمرب 
ساانية مسااعدة إن ترك ضحااي الكوارع الفبيعية وحااالت الفاوار  املماثلاة باال

)رامة اإلنسان وإهانة لكعلى احلياة اإلنسانية  ل خفراً ميث
16

77) . 

وقااااد  كااااد هااااذا املوقااااف يف اآلونااااة األخاااارية يف املباااااد  التوجيهيااااة 
 حبماياة األشاخاه يف حااالت الكاوارع الفبيعياة املتعلقاةالتشغيلية 

 الوكاالت: الدائمة املشتكة بني الصادرة عن اللجنة
ساااعدة األول واجااب ومسااؤولية تااوفري امل املقااام يقااع علااى كاهاال الاادول يف 

مايااااة للمتضااااررين ماااان الكااااوارع الفبيعيااااة. وهااااي يف ذلااااك ملزمااااة ابحااااتام واحل
ملتضااررين ويفااايتهم ماان االنتهاكااات الاايت ألشااخاه احقااوق اإلنسااان الواجبااة ل

مااان اخلاااواه )مااان قبيااال األفاااراد  فااااعلنيقاااد تتعااارض هلاااا حقاااوقهم علاااى أيااادي 
خفار الناشئة عن ائم(، إضافة إىل يفايتهم من األكبون اجلر واجلماعات ممن يرت

))مثل اآلاثر الثانوية للكوارع الفبيعية( ارثةالك
17

78). 

__________ 
يفاية األشخاه يف حاالت الكوارع“، ماذكرة مان األماناة العاماة  ”  ( 76) 
 (A/CN.4/590  وAdd.1-3  للجناة،    الشابكي   املوقاع ( )متاحة لالطالع عليهاا علاى

، اجمللاد  2008  حولية   إىل   شر النص النهائي يف إضافة ؛ وسين ني واثئق الدورة الست 
 . األوىل لتلك الفقرة واحلاشية  57الفقرة   ، ( الثان )اجلزء األول( 

 الفقرة السادسة من الديباجة. (77)
(78) IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in 

Situations of Natural Disasters (published by the Brookings-Bern 

Project on Internal Displacement, May 2011), art. II, para. 1. 
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 ،الذي اعتمدته جلنة الصياغة بصافة مؤقتاة ،7ويؤكد مشروع املادة 
رياااااااة يف هاااااااذا علاااااااى ماااااااا ملبااااااادأ الكراماااااااة اإلنساااااااانية مااااااان أمياااااااة حمو 

)املوضاااوع
18

لااادول واملنظماااات علاااى أن ا يؤكاااد 7. فمشاااروع املاااادة (79
ة واملنظمات غري احلكومية املعنية من واجبها احاتام الدولية املختص

الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان عند التصدي للكوارع ويفاية 
 تلك الكرامة.

  لتماس حمدَّد يقضي ابالصيغ اليت يرد هبا واجب   -جيم
 املساعدة 

نيااااة درات الوطنفدت القاااا أنااااه مااااىت اساااات   يسااااتفاد ممااااا ساااابق -40
مااان عناصااار  املسااااعدة الدوليااة عنصاااراً  لدولااة ماااا، رناااا كااان التمااااس

الوفااااء ابملساااؤوليات األساساااية الواقعاااة علاااى عااااتق الدولاااة املتضاااررة 
 سان والقانون الدويل العريف.نوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلن

هااذا املوضااوع    بشااأن   مااذكر ا اعتفاال األمانااة العامااة يف  قااد  و  -41
تحملاااااه الااااادول  زايدة االعاااااتاف بواجاااااب إ اااااايب ت توجاااااه حناااااو  بوجاااااود  
طلااب املسااعدة، علااى األقاال حينماا تتجاااوز الكارثااة  يتمثاال يف  املتضاررة  

) قااادرة الدولاااة املتضاااررة علاااى التصااادي 
19

أ درج هاااذا الواجاااب يف  . وقاااد  ( 80
صاااكوك دولياااة غاااري ملزماااة تتنااااول اإلغاثاااة يف حااااالت الكاااوارع. ويااارد  

د القاانون  املساعدة اإلنسانية اختاذه معها   لق بتقدمي هذا املبدأ يف قرار يتع 
  3. فقاد جااء يف الفقارة  2003الدويل يف دورتاه املعقاودة يف باروج عاام  
 من املادة الثالثة من ذلك القرار ما يلي: 

كانااال الدولاااة املتضاااررة غاااري قااااادرة علاااى تاااوفري ماااا يكفاااي مااان املساااااعدة ماااىت  
لسااايفر ا حبكااام الواقاااع، اخلاضاااعني اإلنساااانية للضاااحااي املشااامولني بواليتهاااا أو 

ليهاااا أن تلاااتمس املسااااعدة مااان املنظماااات الدولياااة املختصاااة و/أو مااان يتعاااني ع
)دول اثلثة

20

81). 

ة بقااااااااانون املتعلقاااااااا  املباااااااااد  التوجيهيااااااااةوابملثاااااااال، تاااااااانص  -42
يف حاالت الكوارع الايت وضاعها االحتااد الادويل الدولية  االستجابة

 ما يلي: على أليفرجلمعيات الصليب األيفر واهلالل ا
، البلد على مواجهتهااالكارثة تتجاوز قدرات حالة ررة أن الدولة املتض رأتإذا 

بيااااة تلضاااامان لأو كليهمااااا تلااااتمس املساااااعدة الدوليااااة أو اإلقليميااااة  فينبغااااي أن 
)احتياجات األشخاه املتضررين

21

82). 

__________ 
 .أعاله 5احلاشية  انظر (79)
 76)احلاشاية  (Add.1-3و A/CN.4/590مذكرة من األمانة العامة ) (80)

 .57أعاله(، الفقرة 
 (81 ) Institute of International Law, “Humanitarian assistance”, p. 270 . 
(82) IFRC, Guidelines for the Domestic Facilitation and 

Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 

Assistance, guideline 3.2, p. 12 (Geneva, 2008). 

وترد صيغة اثلثة يف املباد  التوجيهية بشأن استخدام أصول أجنبية 
يف حااالت الكاوارع  كري واملادن يف عملياات اإلغاثاةدفاع العسلل

هااذه املباااد  التوجيهيااة  )مبااد  أوساالو التوجيهيااة(، حياا  جااء يف
ة، ينبغاااااي أن إذا كانااااال هنااااااك ضااااارورة للمسااااااعدات الدوليااااا ”أناااااه 

تفلبهااا أو توافااق عليهااا الدولااة املتضااررة يف أقاارب وقاال ممكاان عنااد 
 .(2283)“صى حدها إىل أقبدء وقوع الكارثة لتعظيم فعاليت

وارداتن يف كل من قرار معهد القانون الدويل والصيغتان ال -43
املتعلقااااااة  املباااااااد  التوجيهيااااااةو  2003املتخااااااذ يف دورة بااااااروج عااااااام 

يف حاالت الكوارع اليت وضاعها االحتااد  االستجابة الدوليةبقانون 
الاادويل جلمعيااات الصااليب األيفاار واهلااالل األيفاار تتقا ااان  ااات 

واجاااااب ال ينشاااااأ  اًل،فاااااأو كااااان ربفهاااااا ابملناقشاااااة أعااااااله. مشاااااتكة مي
التماس املساعدة الدولية إال يف احلاالت اليت يثبال فيهاا أن القادرة 

مساااااابق يؤكااااااد أن واجااااااب التماااااااس . وهااااااذا شاااااارط قاصاااااارةالوطنيااااااة 
املسااااعدة ينشاااأ عااان الواجاااب األساساااي الواقاااع علاااى كاهااال الدولاااة 

ملوجاودين يف إقليمهااا لألشاخاه ااحلماياة  والقاضاي بتاوفرياملتضاررة 
ك القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان والقااانون العااريف. نوجااب صااكو 

 [“to seek] التمااااس”هاااذا الواجاااب صااايغة واجاااب اثنيااااً،  خاااذ و 
 املساعدة. [“to request] طلب”واجب وليس اعدة املس
املساااااااعدة    “ التماااااااس ” وياااااارى املقاااااارر اخلاااااااه أن واجااااااب   -44

املساااعدة. إذ إن طلااب    “ لااب ط ” ن واجااب  أنسااب يف هااذا املقااام ماا 
انا أن موافقاة الدولاة املتضاررة   عدة يفياد ضامناً املسا  بعاد قباول دولاة    مت 

عاماااة أن واجاااب  اثلثاااة لاااذلك الفلاااب. وقاااد ورد يف ماااذكرة األماناااة ال 
يف أن تاااارفا  املتضااااررة[  الدولااااة  ] حااااق  ” طلااااب املساااااعدة قااااد يقيااااد  

واجااب  اخلاااه أن  . ويف املقاباال، ياارى املقاارر  ( 2384) “ عااروض املساااعدة 
وقاااااائم علاااااى    تبااااااع هناااااج أوساااااع نفاقااااااً املسااااااعدة يعاااااين ا   “ التمااااااس ” 

تعااين    “ التماااس ” املعونااة الدوليااة. فكلمااة    التفاااوض فيمااا خيااص تااوفري 
بااادء عملياااة ميكااان عااان طريقهاااا التوصااال إىل اتفااااق. هلاااذا يااارى املقااارر  
اخلاااه أن واجاااب التمااااس املسااااعدة يكفااال يفاياااة الساااكان واألفاااراد  

ة الدولاة. ومان  لشرط األساسي املتمثال يف موافقا يتسق مع ا ، و املعنيني 
واجب    وليس فإن املقرر اخلاه يرى أن واجب التماس املساعدة،   مث 

 ، يتيا أفضل أساس يقوم عليه هذا املوضوع. طلب املساعدة 
يف ضااااوء مااااا تقاااادم، ماااان املمكاااان اقااااتاه الصاااايغة التاليااااة  -45

 ملشروع مادة.

__________ 
مبااد  توجيهياة بشاأن اساتخدام ؤون اإلنسانية، مكتب تنسيق الش (83)

لعساااااكري واملااااادن يف عملياااااات اإلغاثاااااة يف حااااااالت لااااادفاع الأصاااااول أجنبياااااة 
 .58، الفقرة 2007تشرين الثان/نوفمرب املؤرخ  1-1تنقيا ال، الكوارع

 .65، الفقرة أعاله( 76مذكرة من األمانة العامة )احلاشية  (84)
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رة يف  لة املتضر واجب الدو  -10 مشروع املادة ”
 املساعدة  التماس

ى كاهاااااال الدولااااااة املتضااااااررة واجااااااب التماااااااس يقااااااع علاااااا ” 
 األماااااممااااان املسااااااعدة، حساااااب االقتضااااااء، مااااان دول اثلثاااااة، و 

من املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة، و 
املنظمااااات غااااري احلكوميااااة ذات الصاااالة، إذا جتاااااوزت الكارثااااة 

 .“ابةقدر ا الوطنية على االستج

مان قارار معهاد القاانون    وهذه الصيغة صيغة مركبة مستمدة  -46
ملباادأ  ا (، و 3)املااادة الثالثااة، الفقاارة    2003عااام  ل الاادويل يف دورة بااروج  

الحتاااااد الاااادويل جلمعيااااات الصااااليب  الااااذي وضااااعه ا   2-3التااااوجيهي  
  . وهاي أيضاااً 182/ 46األيفار واهلاالل األيفار، وقارار اجلمعياة العاماة  

الااذي    5ة  للتعاااون الااوارد يف مشااروع املاااد   ق املناسااب تعبااري عاان النفااا 
) اعتمدتااه اللجنااة بصاافة مؤقتااة 

24

  “ التماااس ” مااد مصاافلا  . وقااد اعت  ( 85
القادرة الوطنياة  ” اإلشارة إىل  جاءت أعاله. و الواردة يف ضوء املناقشة 
البلاااادان  قاااادرة  ”   نسااااجاً علااااى منااااوال اإلشااااارة إىل   “ علااااى االسااااتجابة 

) 182/ 46قاااااااارار  ردة يف ال الااااااااوا   “ علااااااااى االسااااااااتجابة   املتضااااااااررة 
25

  وإىل   ، ( 86
  املبااد  التوجيهياة الاواردة يف    مواجهة ]الكارثة[“ على    البلد قدرات ” 

يف حاااالت الكااوارع الاايت وضااعها    بقااانون االسااتجابة الدوليااة املتعلقااة  
 االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األيفر واهلالل األيفر. 

 النفاااااق الواسااااع الااااذي “املساااااعدة”ويعكااااس مصاااافلا  -47
يااة اإلنسااانية. وهااو بااذلك تااوفري احلما وانااب التنفيذيااة يفتشاامله اجل

املساعدة األنسب للوفاء يؤكد حق الدولة املتضررة يف حتديد نفاق 
نسؤوليا ا نوجب القانون الدويل حلقوق اإلنساان والقاانون الادويل 

فاال املساااعدة اإلنسااانية يف العاريف، وطبيعااة تلااك املساااعدة. وقاد عر   
  هنا  2003دورة بروج عام ملتخذ يف القرار ا

ري الساااالع تااااوفاملوج هااااة إىل  األعمااااال واألنشاااافة واملااااوارد البشاااارية واملاديااااة مجيااااع
واخلادمات ذات الفااابع اإلنسااان احلصااري، والايت ال غاا، عنهااا لبقاااء الضااحااي 

)على قيد احلياة وتلبية احتياجا م األساسية
26

87). 

__________ 
 .330، الفقرة اجمللد الثان )اجلزء الثان(، 2010 حولية (85)
التوجيهيااااااة املرفقااااااة بقاااااارار اجلمعيااااااة ملباااااااد  اماااااان  5انظاااااار الفقاااااارة  (86)

قاااد يتجااااوز حجااام العدياااد مااان حااااالت ”حيااا  ورد أناااه  ،46/182 العاماااة
 .“الفوار  ومد ا قدرة العديد من البلدان املتضررة على االستجابة

(87) Institute of International Law, “Humanitarian assistance”, p. 

264, art. I, para. 1. 

اس املساااااعدة  واجااااب التماااا ويشاااادد مشااااروع املااااادة علااااى أن   -48
تتجااوز احلالاة ماا للدولاة مان قادرة علاى االساتجابة.  عنادما    ينشأ إال  ال 

يف التقرياار الثااان    2  لااوحو يف أثناااء مناقشاة مشااروع املاادة فعلاى حنااو ماا  
للمقاااارر اخلاااااه، ليساااال مجيااااع الكااااوارع تتجاااااوز قاااادرة الدولااااة علااااى  

) االسااااتجابة 
27

  ي إال علااااى لاااان يساااار احلااااايل  . ولااااذلك فمشااااروع املااااادة  ( 88
 . 2د تعريفها يف مشروع املادة جمموعة جزئية من الكوارع الوار 

أفضااال مااان  هااايالدولاااة  ويااارى املقااارر اخلااااه أن حكوماااة -49
ماادى خفااورة الكارثااة وحاادود قاادر ا الوطنيااة علااى يسااتفيع حتديااد 

الذي   “هامش التقدير”االستجابة. وهذا املوقف ينسجم مع مبدأ  
 نسان، حيا  ذهبال إىل أنحلقوق اإلأخذت به احملكمة األوروبية 

 15 الوطنيااة تتمتااع هبااامش تقاادير واسااع نوجااب املااادة الساالفات”
]مااان االتفاقياااة األوروبياااة حلقاااوق اإلنساااان[ يف تقيااايم ماااا إذا كانااال 

. واالعااتاف (2889)“طاوار  عاماة مان جاار اء حالاةحيااة األماة مهاددة 
تتجاوز ل احلالة ابلدور احملوري للدولة املتضررة يف حتديد ما إذا كان

مااع املباادأ األساسااي املنصااوه عليااه يف  اً قاادر ا الوطنيااة يتسااق أيضاا 
تااوف ر  نينبغااي أ”والقائاال إنااه  46/182ر اجلمعيااة العامااة قاارا مرفااق

وماان حياا  املباادأ علااى  ،املساااعدة اإلنسااانية نوافقااة البلااد املتضاارر
 .(2990)“أساس نداء يوجهه البلد املتضرر

لصااااااايغة تنساااااااجم ماااااااع أن هاااااااذه ا ويااااااارى املقااااااارر اخلااااااااه -50
دول يف اللجنااة السادسااة، وهااي مدونااة يف الاا أبااد ا الاايت تعليقااات ال

عان أعماال دور اا الساتني،  2008لعاام القانون الادويل تقرير جلنة 
أداء التزامهاااا  املتااأثرةإذا مل تساااتفع إحاادى الاادول إنااه ”حياا  قياال 

 ،لكارثاااةبتااوفري اإلغاثاااة يف الوقاال املناساااب لشاااعبها الااذي أصاااابته ا
، وهاااااذا تعلياااااق تكاااااارر يف (3091)“ز مهاااااا التمااااااس  مسااااااعدة خارجياااااةل  

جلناااااة  بشاااااأن تقريااااار 2010ساااااة يف عاااااام مناقشاااااات اللجناااااة الساد
)عن أعمال دور ا الثانية والستني القانون الدويل

31

92). 

__________ 
، A/CN.4/615، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2009 لياةو ح (88)

 .46الفقرة 
(89)  ECHR, A and Others v. the United Kingdom (Grand 

Chamber), application. No. 3455/05, 2009, para. 180. 
 أعاله. 63شية انظر احلا (90)
 .243رة ق، الف، اجمللد الثان )اجلزء الثان(2008 حولية (91)
 أعاله. 22 الفقرةانظر  (92)
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 الفصل الثان

 عن املوافقة على املساعدة اخلارجية  تعسفا  أال  متتنع    واجب الدولة املتضررة
أن الدولاة املتضاررة  ، يود املقرر اخلاه التأكيد علاىبداية -51

تكاااون مساااتعدة، يف معظااام حااااالت التصااادي للكاااوارع، للساااماه 
ساااايما يف  لوصااااول إىل الضااااحااي لنجااااد م، الاببتقاااادمي املساااااعدة و 

حاااااالت عجااااز الساااالفات عاااان التصاااادي للكارثااااة واهااااور حاجااااة 
)ثاااااةواضااااحة إليصاااااال اإلغاثاااااة إىل املتضاااااررين مااااان الكار 

1

وهاااااذا . (93
علاااى  قاطعااااً  هاااذا القبيااال تقاااوم دلااايالً  يعاااين أن ممارساااة عاماااة مااان ال

 وجود التزام قانون ابلسماه بتقدمي املساعدة اخلارجية.
واملوافقة تعباري عان إرادة كياان ذي سايادة يساما نوجبهاا  -52

ملباادأ   ن جتااري يف إقليمااه أنشاافة لااوال هااذا اإلذن لشااكلل انتهاكاااً 
ة دور رئيسااااااي إذن يف قبااااااول املساااااااعد وافقااااااةفللمعاااااادم التاااااادخل. 

اإلنسانية أو رفضها يف حاالت الكوارع. ومن وجهة نظار القاانون 
الدويل، للدولة املتضررة احلاق يف رفاا أي عارض ي قادم هلاا. إال أن 

غااري مقيااد. فقااد أكااد املقاارر اخلاااه يف تقريااره  هااذا احلااق لاايس حقاااً 
 .(294)اً الثال  أن السيادة تستتبع التزامات أيض

فيهااااااا حالااااااة    ساااااااءت اع  وكاناااااال اااااااة أمثلااااااة عدياااااادة ألوضاااااا  -53
، أو لعادم  أن الوضاع يشاكل كارثاة املتضررين من الكارثاة بسابب إنكاار  

بسابب    اإلغاثاة الالزماة أو علاى عاروض تقادميها، أو تاوفري  املوافقة علاى  
قبل املوافقة على اإلغاثة أو عروض تقدميها. وهذه العوامال    التأخر كثرياً 

.  ة ساااايئة أصااااالً حالاااا   تاااادهور كاااان مسااااببا ا، تسااااهم يف  همااااا ت ، م مجيعاااااً 
كااااانون    8املااااؤرخ    131/ 43اجلمعيااااة العامااااة يف قراريهااااا    بيناااال ولااااذلك  

) 1988األول/ديساااااااامرب  
3

  كااااااااانون األول/   14املااااااااؤرخ    100/ 45و   ( 95
) 1990ديسمرب  

4

 ، على حنو غاية يف الوضوه، أن ( 96
مسااعدة إنساانية  ماثلاة باالترك ضحااي الكوارع الفبيعية وحااالت الفاوار  امل

 اإلنسانية وإهانة لكرامة اإلنسان. للحياة[] ديداً ميثل 

وتقدمي املساعدة لألشخاه املتضاررين مان الكاوارع أمار  -54
سيما إذا كاان عجاز الدولاة املتضاررة عان التصادي  ال غ، عنه، وال

ملالئااااام والفعاااااال أو عااااادم رغبتهاااااا يف ذلاااااك للكارثاااااة علاااااى النحاااااو ا
حاااااىت  رين وكااااارامتهم للخفااااار أو يعرضااااااهناوق املتضااااار يعرضاااااان حقااااا 

__________ 
ومااان باااني األمثلاااة علاااى ذلاااك االساااتجابة  الااايت حصااالل ماااؤخراً يف  (93)

ضارب و  2011نيوزيلندا يف شاباط/فرباير أوهلما الزلزالني اللذين ضرب أعقاب 
 .www.reliefweb.intانظر  من العام نفسه.آذار/مارس  الياابن يفاثنيهما 

، A/CN.4/629)اجلازء األول(، الوثيقااة الثاان  ، اجمللاد2010 حولياة (94)
 .75الفقرة 

 الفقرة الثامنة من الديباجة. (95)
 الفقرة السادسة من الديباجة. (96)

لالنتهااااك. وماااا دامااال املوافقاااة علاااى املسااااعدة مكرساااة يف القاااانون 
تقيياد ممارساتها قاد يكاون مان املاربر من جتاهلها،  الدويل، فإنه بدالً 
دم يف اجللساااة . وقاااد ق ااا  أيضااااً إىل القاااانون الااادويل علاااى حناااو يساااتند

 ن يرمي إىلالعامة للجنة اقتاه يف هذا الشأ
ذكر أن الدولااة املتااأثرة  نيااة ملسااؤولية الدولااة املتااأثرة  ن ي اا تااوخي االعااتاف ابآلاثر القانو 

عاان ماانا موافقتهااا، دون أن خياال ذلااك    “ ال  ااوز أن متتنااع علااى حنااو غااري معقااول ” 
) اخلارجية مناسبة أم ال   حبقها السيادي يف أن تقرر ما إذا كانل املساعدة 

5

97 ) . 

ة  لايت تتواصال فيماا بينهاا لالساتجاب ق الدول ا ويقع على عات  -55
حلاااااالت الكااااوارع واجااااب أن تتعاااااون فيمااااا بينهااااا حبساااان نيااااة لتلبيااااة  
احتياجااات األشااخاه املتضااررين ماان الكارثااة. وقااد اعتفاال اللجنااة  

لواجاااب التعااااون مااان أمياااة حاااني اعتمااادت بصااافة مؤقتاااة مشاااروع   ناااا 
تفصاايل  شاايء ماان ال . وأورد املقاارر اخلاااه هااذا الواجااب ب ( 698) 5  ملااادة ا 

) يف تقريره الثان 
7

 دد واجب التعااون اإلطاار القاانون الاذي تارد  . و ( 99
ضاامنه موافقااة الدولااة املتضااررة، ويعاازز احلجااة القائلااة  ن املوافقااة جاازء  
ال يتجاازأ ماان النظااام القااانون الاادويل، علااى أن توضااع هلااا قياااود. ويف  

املعاااااااين    ساااااااياق املسااااااااعدة اإلنساااااااانية، ذهاااااااب ممثااااااال األماااااااني العاااااااام 
 : ، إىل أنه سبيل املثال لى  ، ع املشردين داخلياً ألشخاه  اب 
ميكن القول  ن واجب التعااون هاذا هاو األسااس احملاوري الاذي يرتكاز علياه   

قااراران ماان قاارارات اجلمعيااة العامااة يؤكاادان أن املسااؤولية تقااع يف املقااام األول علااى  
الفاااوار   ة وحااااالت  عااااتق الااادول لتقااادمي املسااااعدة إىل ضاااحااي الكاااوارع الفبيعيااا 

آخاار يلاازم الاادول    إقليمهااا. ويسااتتبع هااذا الواجااب واجباااً   اخاال املماثلااة الاايت تقااع د 
) بتسل م املساعدة الدولية مىت ع رضل وكانل اة حاجة إليها 

8

100 ) . 

ويفتض ما ذهب إليه ممثل األمني العام أن سيادة الدولة  -56
 ه يف تقادميينبغي ممارستها على النحو الذي يسهم علاى أفضال وجا 

)يف حاجاااااة إليهمااااااهااااام احلماياااااة واملسااااااعدة إىل مااااان 
9

. وجتااااادر (101

__________ 
 .323، الفقرة ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(2010 حولية (97)
 .331و 299و 298املرجع نفسه، الفقرات  (98)
، A/CN.4/615، الوثيقااة األول( ء، اجمللاد الثاان )اجلاز 2009 حولياة (99)

 .70-50الفقرات 
(100) E/CN.4/1996/52/Add.2 (5 December 1995), para. 362. 
كااااان   إن اهلاااادف األ ااااى ألي قااااانون، وطنياااااً ”وترابخاااال: ليقااااول  (101)
إعمااال مباادأ يفايااة شااخص اإلنسااان وحرايتااه األساسااية، وذلااك ، هااو دولياااً  أو

الداخليااااة للاااادول وإخضاااااعها لساااايادة اعاااان طريااااق فاااارض قيااااود مناساااابة علااااى 
 Lauterpacht, International Law: Being the Collected  “،لنشراف الدويل

Papers of Hersch Lauterpacht, p. 47. 
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اإلشااااارة يف هااااذا الصاااادد إىل أن اللجنااااة ساااابق هلااااا أن اعتفاااال  ن 
، واجااب ضاامان حبكاام سااياد االدولااة املتضااررة يقااع علااى عاتقهااا، 

)احلماية لألشخاه وتقدمي املساعدة اإلنسانية هلم يف إقليمها
10

102 ) . 
سااااعدة يف  لاااة املتضاااررة بضااامان احلماياااة وامل تااازام الدو ويرماااي ال  -57

حااال وقااوع كارثااة إىل احلفاااع علااى حياااة ضااحااي الكااوارع وكاارامتهم،  
يؤكاد    وهاو باذلك وضمان حصاول احملتااجني علاى املسااعدة اإلنساانية.  

واجااب الدولااة األساسااي يف كفالااة التمتااع ابحلااق يف احلياااة للمشاامولني  
دويل. ولااائن كاااان احلاااق يف  لقاااانون الااا يف ا   اسااا  وهاااو واجاااب ر بواليتهاااا،  
باااه صاااراحة يف مجياااع صاااكوك حقاااوق اإلنساااان الرئيساااية،    معتفااااً احليااااة  

وتتناولاه ابستفاضااة مؤسسااات حقااوق اإلنساان العامليااة واإلقليميااة، فإنااه  
) أعم يف القانون الدويل   اكتسب يف الوقل نفسه مركزاً 

11

103 ) . 
ق يف رفاا علاى احلا  وميكن الوقوف على القيود املفروضاة -58

م القانونيااااااة الراميااااااة إىل يفايااااااة املساااااااعدة اإلنسااااااانية يف شااااااىت الاااااانظ
األشاااخاه، مااان قبيااال القاااانون الااادويل حلقاااوق اإلنساااان، والقاااانون 

، والقاااانون اإلنساااان الااادويل. املشاااردين داخليااااً ألشاااخاه املتعلاااق اب
 تضااافلع هباااا اللجناااة حاليااااً  الاااذي العمااال وميكااان إذن االساااتفادة يف

يت املرتكااازات الااا  حااااالت الكااوارع مااان ألشاااخاه يفيفاياااة ا بشااأن
تقااوم عليهاااا تلااك الااانظم القانونياااة، علااى حناااو مااا سااابق أن أوضاااحه 

)املقرر اخلاه يف تقريره األويل
12

104). 
  القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان، إىل حااد مااا، تااوازانً   ويقاايم  -59

  واألشاخاه املوجاودين بينهاا وباني الدولاة    يف املصاحل بني الدول فيماا 
تقوم فقاط إزاء الادول    زامات ال ها واملشمولني بواليتها. فااللت يف إقليم 

األخااارى األطاااراف يف اتفاقياااة معيناااة، ولكااان ميكااان القاااول  هناااا تقاااوم  
إزاء أولئاااك األفاااراد. ولضاااامان الوفااااء هباااذه االلتزاماااات، ميكاااان    أيضااااً 
،  إدراج بعااااااد خاااااارجي يف فتلااااااف صاااااكوك حقااااااوق اإلنسااااااان أيضااااااً  

ساااان  فسااارت اللجناااة املعنياااة حبقاااوق اإلن . وقاااد  ياً صاااراحة أو ضااامن  إماااا 
مان العهاد الادويل اخلااه    6احلق يف احلياة، بصايغته الاواردة يف املاادة  

ابحلقااوق املدنيااة والسياسااية، بكونااه يشاامل التاازام الاادول ابختاااذ تاادابري  
) إ ابياة لضامان التمتاع هباذا احلااق 

13

. وهلاذا فعارض املسااعدة الااذي  ( 105
__________ 
، 297الفقاااااااارة ، )اجلاااااااازء الثااااااااان(، اجمللااااااااد الثااااااااان 2010 حوليااااااااة (102)

 .9، مشروع املادة 1334 احلاشية
(103) Ramcharan, “The Concept and Dimension of the Right to 

Life”, p. 3. 
 . A/CN.4/598، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  2008  حولية انظر  ( 104) 
الواثئاااق الر ياااة للجمعياااة العاماااة،  اللجناااة املعنياااة حبقاااوق اإلنساااان،  تقريااار   ( 105) 

  التعليااااق   املرفااااق اخلااااامس،   (، A/37/40)   40الاااادورة السااااابعة والثالثااااون، امللحااااق رقاااام  
حاااق ماااالزم لكااال    احلاااق يف احليااااة ] عباااارة ’ ”ال ميكااان فهااام  :  5، الفقااارة  6العاااام رقااام  
اياة مان حرماان أي شاخص  كما أن احلم   على حنو تقييدي، ‘ فهماً صحيحاً  إنسان[ 

. وقااد فساارت مؤسسااات أخاارى  “ الاادول تاادابري إ ابيااة ماان حياتااه تقتضااي أن تتخااذ  
حلقاااوق اإلنساااان واحملكماااة  مريكياااة  تعااا، حبقاااوق اإلنساااان، مثااال حمكماااة البلااادان األ 

. واملالحااااو أن اجلمعيااااة  مماااااثالً   األوروبيااااة حلقااااوق اإلنسااااان، احلااااق يف احلياااااة تفساااارياً 
 مباشااارة عااان الاااربط باااني عااادم احلصاااول علاااى املسااااعدة  العاماااة عاااربت بفريقاااة غاااري 

 . 100/ 45و  131/ 43 اإلنسانية وقانون حقوق اإلنسان يف قراريها 

للحاق يف    ااروف معيناة، انتهاكااً ل، يف ال اجه ابلرفا، قد يشك يو 
حليااااة. وعاااالوة علاااى ذلاااك، ال باااد مااان اإلشاااارة، خبصاااوه احلقاااوق  ا 

املكرسااة يف العهااد الااادويل اخلاااه ابحلقاااوق االقتصااادية واالجتماعياااة  
) والثقافيااة 

14

ماان    2ماان املااادة    1، إىل االلتاازام العااام الااوارد يف الفقاارة  ( 106
 يلي: احلكم ينص على ما    فهذا   هذا الصك. 

ن تتخااااذ، نفردهاااا وعااان طريااااق هاااد كااال دولاااة طاااارف يف هاااذا العهاااد  تتع 
سااايما علاااى الصاااعيدين االقتصاااادي والتقاااين،  املسااااعدة والتعااااون الااادوليني، وال

تسااما بااه مواردهااا املتاحااة، مااا يلاازم ماان خفااوات لضاامان التمتااع  و قصااى مااا
ع  ذلااك مجياا ذا العهااد، سااالكة إىلالفعلااي التاادر ي ابحلقااوق املعااتف هبااا يف هاا 

 اعتماد تدابري تشريعية. سبيل السبل املناسبة، وخصوصاً 

وي سااااتنتج ماااان هااااذا الااااانص أن الاااادول، إلعمااااال حقاااااوق  -60
اإلنسااااان املكرسااااة يف العهااااد الاااادويل اخلاااااه ابحلقااااوق االقتصااااادية 
واالجتماعية والثقافية،  ب عليها أن تتعاون على الصعيد الدويل. 

لعهااد وكاناال غااري قااادرة علااى يف ا رفاااً الدولااة املتضااررة ط فااإذا كاناال
ة آاثر الكارثاااة معاجلاااة كافياااة، فهاااي ملزماااة ابلتعااااون. ولاااذلك معاجلااا 

الشااااتاط املوافقااااة علااااى  ال يااااوفر فحسااااب أساسااااً فواجاااب التعاااااون 
أن القااانون التعاهاادي ينفااوي  النحااو املبااني هنااا، ولكنااه يؤكااد أيضاااً 

 عن املوافقة. على واجب عدم االمتناع تعسفاً 
) اخلي الااد   املتعلقااة ابلتشاارد التوجيهيااة  واملباااد    -61

15

، الاايت كاناال  ( 107
موضاااع ترحياااب مااان قبااال جلناااة األمااام املتحااادة حلقاااوق اإلنساااان واجلمعياااة  

اااذت ابإلمجااااع، يشاااري إليهاااا   ألماااني العاااام ابعتبارهاااا  ا العاماااة يف قااارارات اخت 
) املشاااردين داخليااااً   “ األشاااخاه املعياااار الااادويل األساساااي حلماياااة ” 

16

108 )  .
 على ما يلي:   25التوجيهي  من املبدأ    2ملفاف، تنص الفقرة   هناية ا يف و 
تناااااع   ض تقااااادمي املساااااااعدة و عااااان املوافقااااااة علاااااى ]عااااار اعتباطااااااً  اااااب أال مي 

اإلنساااااانية[، وخباصاااااة إذا مل يكااااان بوساااااع السااااالفات املعنياااااة تقااااادمي املسااااااعدة 
 كانل راغبة عن ذلك.  اإلنسانية املفلوبة أو

__________ 
يف و  ،الصااااادد احلاااااق يف الغاااااذاء يف هاااااذا ةمااااان احلقاااااوق ذات الصااااال (106)

(، واحلاااق يف الصاااحة 11 )املاااادة الكسااااءيف و  ،ويف املاااأوى ،التحااارر مااان اجلاااوع
(، واحلاق 12 )املاادة والتصاحاه(، واحلق يف امليااه 12واخلدمات الفبية )املادة 

املشاردين األشخاه ((. ويف سياق يفاية 2)2يف عدم التعرض للتمييز )املادة 
ميكااان القاااول إذن  ن ”ألماااني العاااام، وهاااو حماااق يف قولاااه: ممثااال ا ل، قااااداخليااااً 

حلقاااوق االقتصاااادية واالجتماعياااة اخلااااه ابويل الااادول األطاااراف يف العهاااد الاااد
والثقافيااااة يقااااع عليهااااا واجااااب االمتناااااع علااااى األقاااال عاااان الاااارفا غااااري املعقااااول 

أن حتاااادع  الاااايت توشااااك فيهااااااالت احلاااا  لعااااروض تقاااادمي املساااااعدة الدوليااااة يف
شاردين شاخاه املية ذات أثر خفاري علاى احلاجاات املعيشاية لألل إنسانكمشا 

 م هلااا ماان عااروض معقولااةقبااول مااا يقااد  ب التاازام هااا أيضاااً ، ورنااا كااان عليداخلياااً 
حيااا  يكاااوانن  ،وأي رفاااا لقباااول عااارض للتعااااون واملسااااعدة الااادوليني [...]

 راً باااره أماا تميكاان اع ،املعاهاادة ضااروريني إلعمااال حقااوق العاايش املعااتف هبااا يف
 احلاااالت خرقاااً  أ، ويف أسااو ‘متعمااداً  تاادبريا تراجعياااً ’يشااكل يف أحساان احلاااالت 

 (.E/CN.4/1996/52/Add.2, para. 365) “لتزامات تعاهديةال
(107) E/CN.4/1998/53/Add.2 (16  1998تشرين األول/أكتوبر). 
(108) A/59/2005 210، الفقرة. 
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وافقة مفلوبة قبل تقادمي  امل   سب أن ال يكرس فح وهذا النص   -62
تناااع  ”    أنااااه أيضااااً ة، باااال  املسااااعد  تلااااك  ماااانا  عااان    “ اعتباطاااااً  ااااب أال مي 

املوافقة. وينفبق هذا القيد بصفة خاصة على احلاالت اليت تكاون فيهاا  
علاااى تاااوفري املسااااعدة الضااارورية يف    “ غاااري قاااادرة ” الدولاااة املتضاااررة إماااا  

) يف ذلاااك   “ غاااري راغباااة ”   حالاااة معيناااة أو 
17

ي عاااتف إذن يف  . وهكاااذا  ( 109
الساايادي يف إعفاااء املوافقااة، ولكاان مااع اشااتاط أن    هااذا السااياق ابحلااق 

تنع  ” املوافقة يف اروف معينة    . ]عنها[ اعتباطًا“  ب أال مي 
متنوعااة تاانص  ويتضاامن القااانون اإلنسااان الاادويل أحكاماااً  -63

علاااى ماااا يقاااع مااان التزاماااات علاااى أي طااارف يف نااازاع مسااالا دويل 
مة ابالحتالل. يل، وعلى التزامات السلفة القائا غري دو لونزاع مس
اتفاقياة جنياف بشاأن يفاياة األشاخاه املاادنيني يف مان  59فاملاادة 

 تنص على التزام إ ايب على النحو التايل: وقل احلرب
إذا كاااان كااال ساااكان األراضاااي احملتلاااة أو قسااام مااانهم تنقصاااهم املاااؤن الكافياااة، 

ت اإلغاثاااة ملصااالحة هاااؤالء بعملياااا *اأن تساااماالحاااتالل  سااالفةعلاااى  *وجاااب
 بقدر ما تسما به وسائلها. *توفر هلا التسهيالتأن و السكان 

فظهااور احلاجااة لاادى السااكان هااو العاماال املنشااج لاللتاازام ابملوافقااة 
على عمليات اإلغاثة ملصلحة السكان يف األراضي احملتلة وتساهيل 

 تلك العمليات.
فرة طارف يف نازاع  عة حتال ساي وبشأن األراضي غري احملتلة الواق  -64

الربوتوكااااااول اإلضااااااايف إىل  ماااااان    70ماااااان املااااااادة    1رة  دويل، تاااااانص الفقاااااا 
واملتعلاق حبماياة    1949آب/أغسافس    12اتفاقيات جنيف املعقاودة يف  

 على ما يلي: ضحااي املنازعات املسلحة الدولية )الربوتوكول األول(  
ون متيياااز ايااادة وباااداحمل ]اإلنساااانية[لغاااوع ذات الصااابغة  اااري القياااام  عماااال ا

إلقلااايم خاضاااع لسااايفرة طااارف يف النااازاع، مااان غاااري جمحاااف للساااكان املااادنيني 
، 69 مل يااازودوا ناااا يكفاااي مااان املااادد املشاااار إلياااه يف املاااادة األقااااليم احملتلاااة، إذا

 األطراف املعنية على هذه األعمال. *شريفة موافقة

لساكان،  يؤخذ يف احلسبان لايس فقاط حاجاة ا   ويف هذه احلالة، فإن ما 
فيماااا يتعلااق اباللتااازام ابملوافقاااة  لااك  أيضااااً، وذ طبيعاااة أعمااال اإلغاثاااة    باال 

علاااى املسااااعدة اإلنساااانية. وتااانص القاعااادة علاااى وجاااوب االتفااااق قبااال  
 القيام ابألعمال اإلنسانية لفائدة أي جمموعة من السكان املدنيني. 

مااان  18الوضااوه يف املاااادة وياارد شااارط املوافقااة نزياااد مااان  -65
 12  إىل اتفاقيااااااااااات جنيااااااااااف املعقااااااااااودة يفول اإلضااااااااااايفالربوتوكاااااااااا 

واملتعلااق حبمايااة ضااحااي املنازعااات املساالحة  1949آب/أغساافس 
 تنص على ما يلي: حي ، (الثانالدولية )الربوتوكول غري 

ت بذل أعمال الغوع ذات الفابع اإلنسان واحليادي البحل وغري القائماة  
 الساااااميالفاااارف  *ةنوافقاااا ني ، لصاااااحل السااااكان املاااادنيجمحاااافمتييااااز علااااى أي 

، وذلك حني يعان السكان املدنيون من احلرمان الشديد بسابب املتعاقد املعين
 نقص املدد اجلوهري لبقائهم كاألغذية واملواد الفبية.

__________ 
 (. 71و   70  )الفقراتن   “ أو عدم الرغبة القدرة    عدم ” ترد أدانه مناقشة مسألة   ( 109) 

وهذا احلكم، الذي يتصل ابحلاالت اليت تقع داخل حدود الدولاة، 
 إمناا يؤكاد كثري من األحيان علاى الكاوارع، يف وهو ما ينفبق أيضاً 

ااااص علااااى وجااااوب أن يساااابق املساااااعدة اإلنسااااانية  القاعاااادة الاااايت تنا
اااام يف إقليمهااااا تقااادمي املساااااعدة. ويف حالااااة  موافقاااة الدولااااة الااايت سيتا

 الكوارع، تكون تلك الدولة هي الدولة املتضاررة.
وعلااى الاارغم ماان ذلااك، فقااد جاارى التساااهلل عاان ماادى حريااة   -66

يف سااياق النااازاع املساالا.  ع عاان ذلااك  الاادول يف إعفاااء املوافقااة أو االمتنااا 
  1972 صااااااايغة مشاااااااروعي الربوتوكاااااااولني اإلضاااااااافيني لعاااااااامي   وتتضااااااامن 

بقبااااول اإلغاثااااة، إذا كاناااال تفاااااي بشااااروط حمااااددة مثاااال    التزاماااااً   1973و 
) النازاهة واإلنسانية 

18

. ويف سبيل يفاية سيادة الدولاة الايت تقبال اإلغاثاة،  ( 110
 الشرط ى أن هذا  ضيف شرط املوافقة، مع النص بوضوه عل أ  

ية هلا احلرية املفلقة دون حدود يف رفا املوافقاة علاى ال يعين أن األطراف املعن
 أعماااال اإلغاثاااة. وال باااد أن يكاااون لااادى الفااارف الاااذي يااارفا املوافقاااة أساااباابً 

)تعسفياة أو مبنية على أهواء وجيهة للرفا، وليس أسباابً 
19

111). 

 االمتناع تعسفاً ال ميكن   على ذلك، فقد ذهبل اآلراء إىل أنه  وبناءً 
)فقاد احلكم معناه إالعن املوافقة، و 

20

112). 
ارتني مساألة املوافقاة يف  -67 وقد تناول معهاد القاانون الادويل ما

اد جااء يف الفقارة  .سياق املساعدة اإلنسانية مان  5مان املاادة  2فقا
بشاأن  1989النص الفرنسي األصلي لقرار املعهد الصادر يف عام 

خليااة مباادأ عاادم التاادخل يف الشااؤون الدااإلنسااان و يفايااة حقااوق ”
 يلاي: ، ما“للدول

ااد يف إقليمهاااا حاااالت الفااوار  هااذه ]الاايت تتعااارض   علااى الاادول الاايت توجا
ااااد م ماااان  *أال تاااارفا تعسااافاً للخفاااار[ فيهاااا حياااااة السااااكان أو صاااحتهم  مااااا ي قا

)عروض اإلغاثة اإلنسانية
21

113). 

أخاارى.  سااألة ماارة، تناااول املعهااد هااذه امل2003ويف عااام  -68
هد بشأن مسألة رفا مانا املوافقاة وجاهتاه وللقرار الذي اختذه املع

ماان عاادة نااواه. فقااد جاااء يف الاانص ذي الصاالة الااوارد حتاال عنااوان 
عااااااروض املساااااااعدة  رة أال تاااااارفا تعساااااافاً ”واجااااااب الاااااادول املتضاااااار 

 اإلنسانية املقدمة حبسن نية“ ما يلي:
__________ 
(110) ICRC, Draft Additional Protocols to the Geneva 

Conventions of August 12, 1949 (1973), pp. 78 and 79. 
(111) ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 

1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (1987), para. 2805. 
(112) Bothe, “Relief Actions”, p. 171. 
 (113 )Institute of International Law, “Protection of human rights and the 

principle of non-intervention in the domestic concerns of States”, art. 5, 

para. 2  ة، يف حاااني تااانص  اة واضاااح مااا . ويشاااتمل الااانص الفرنساااي علاااى عباااارات م الز
ول الاايت توجااد يف إقليمهااا حاااالت  للااد   * ال ينبغااي ”   التمجااة اإلنكليزيااة علااى مااا يلااي: 

 الفوار  هذه أن ترفا بشكل تعسفي ما ي قاد م من عروض املساعدة اإلنسانية“. 
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ي قادم حبسان    اً ون ماربر عرضا ود   تعسافاً على الادول املتضاررة التازام  ال تارفا   
وأال تارفا تعسافاً ودون ماربر إاتحاة   لغرض إال لتوفري املسااعدة اإلنساانية،  نية ال 

صاااوه، هلاااذه الااادول أن تااارفا  الوصاااول إىل الضاااحااي. وال  اااوز، علاااى وجاااه اخل 
ميكاان أن    م ماان عااروض أو أن متنااع الوصااول، إذا كااان يف ذلااك الاارفا مااا ي قااد   مااا 

مااان شاااأنه أن يشاااكل  ساساااية الواجباااة للضاااحااي، أو ماااا  إلنساااان األ مياااس حبقاااوق ا 
) حلظر اللجوء إىل جتويع املدنيني كأداة من أدوات احلرب   انتهاكاً 

22

114 ) . 

أعضاء املعهد قد رأوا أنه من الضاروري إضاافة  ومن اجلدير ابإلشارة أن  
أن االكتفاااااء  هاااذا  قاااد يعاااين  و “.  عباااارة ”دون ماااربر“ لكلماااة ”تعسااافاً 

للغايااة ضاارورة    بصااورة ضاامنية   إال   ، يف رأيهاام   ، بااني “ ال ي فاً بكلمااة ”تعساا 
 م حبسن نية. ذكر األسباب اليت تربر قرار رفا العرض املقد  

ام به شندلر الذي واة عمل خاه أخري جدير ابلتنويه ق -69
جمموعااة مان القواعااد املسااتمدة مان عاادد ماان  1995وضاع يف عااام 

بعا الاله تناول عيت جرى أوال، الصكوك امللزمة وغري امللزمة قانوانً 
 اليت وضعها على ما يلي:من القواعد  6اعدة . وتنص القمنها

علااااى الاااادول واجااااب يفاااارض عليهااااا السااااماه ابملساااااعدة اإلنسااااانية الاااايت  
 الدول أو املنظمات احلكومية الدولية أو املنظماات غاري احلكومياة وفقااً تقدمها 

)تعسفاً  ةللقانون الدويل. وال  وز هلا أن ترفا املوافق
23

115). 

ه أمياااااة خاصاااااة ابلنسااااابة للدولاااااة وللتحليااااال الاااااوارد أعاااااال -70
املتضااااررة الاااايت ال متتلااااك املااااوارد املفلوبااااة لتااااوفري احلمايااااة واملساااااعدة 

تلاااااك تفعيااااال لألشاااااخاه احملتااااااجني يف إقليمهاااااا، أو ال ترغاااااب يف 
املاااوارد. وبعباااارة أخااارى، فإناااه عناااد عجاااز الدولاااة عااان تاااوفري احلماياااة 

قليمهااا ن إحاادى الكااوارع يف إاملتضااررين ماا لألشااخاه  واملساااعدة
أو عدم رغبتها يف ذلك، قد يكاون هنااك ماا ياربر وضاع حكام  اد 
بصااورة معقولااة ماان القاعاادة العامااة املتعلقااة ابملوافقااة. باال إن املقاارر 

ابلتازام الدولاة بكفالاة احلماياة  اخلاه يرى أنه يف سبيل الوفااء فعليااً 
ابعتبارهااااا ماااان  ،ةألة املوافقاااا اد إىل مساااا واملساااااعدة، ال ميكاااان االسااااتن

قااااوق األساسااااية للدولااااة، إذا كااااان ذلااااك ساااايؤدي إىل نقااااص أو احل
انعاادام احلماياااة واملساااعدة، ماااىت كانااال هناااك حاجاااة إىل املسااااعدة 

 .متاحةاخلارجية املناسبة، وكانل تلك املساعدة 
 عجاازاً  يشااك لوينبغااي الباال فيمااا إذا كااان تصاارف الدولااة  -71
أنااه بسااات كاال حالااة، ذلااك ضااوء مال ا يفماان جانبهاا  عاادم رغبااة أو
يتحقااااق  ميكاااان تناااااول هااااذه املسااااألة بشااااكل جااااامع. وميكاااان أن ال

العنصاار املوضااوعي املتعلااق ابلعجااز إذا كااان ماان الواضااا أن الدولااة 
اخلااادمات املفلوباااة. وميكااان أن تعتااارب  املتضاااررة تفتقااار إىل السااالع أو

 يها املااااواردتتاااوافر لااادالدولاااة غاااري راغباااة يف تقااادمي املساااااعدة عنااادما 
هنااا تباادي إ إالتقاادمي خاادمات اإلغاثااة الكافيااة، والقاادرات الالزمااة ل

 القدرات. استخدام تلك املوارد أو عدم رغبتها يف
__________ 
 (114 ) Institute of International Law, “Humanitarian assistance”, p. 274 . 
(115) Schindler, “The right to humanitarian assistance: right and/or 

obligation?”, para. 6. 

 ويعتمااد الباال فيمااا إذا كااان قاارار رفااا املساااعدة تعساافياً  -72
أم ال علاااى مالبساااات احلالاااة. فهاااذه املساااألة ينبغاااي أن تقااارر علاااى 

بعة املمارسات املت  ج منميكن اخلرو   حدة. وال  أساس كل حالة على
وهي ابلتاايل ليسال ذات قيماة ت اذكر ، ةد حا دو يف هذا الصدد بر 

ساااتخاله قاعااادة عاماااة. وقاااد تقااادم ابلفعااال األمثلاااة ماااا يتعلاااق ابفي
 تعسااااافياً  ميكااااان أن يعتااااارب تصااااارفاً  علاااااى ماااااا املاااااذكورة أعااااااله مؤشاااااراً 

 ألغراض قبول املساعدة اإلنسانية أو رفضها.
اب احلاجااااااة  ، فقاااااد يكااااااون غياااااا آنفاااااااً   ا أشااااااري إليااااااه وحسااااابم  -73

) غاري تعسافي للارفا   تقدمي املساعدة سابباً إىل   الواضحة 
24

. وميكان  ( 116
آخار غاري تعسافي لارفا    ل عادم اساتيفاء معاايري معيناة سابباً أن يشاك  

، ابلصااايغة املؤقتاااة الااايت  6املسااااعدة اإلنساااانية. ويسااالم مشاااروع املاااادة  
تتفاااق املسااااعدة اإلنساااانية ماااع  بوجاااوب أن  اعتماااد ا جلناااة الصاااياغة،  

 ااااب كفالااااة تركيااااز    ، ملباااادأ اإلنسااااانية   د  إنسااااانية معينااااة. فوفقاااااً مبااااا 
) املساعدات على حقوق األشخاه املتضررين واحتياجا م 

25

. أما  ( 117
أال تكون للمسااعدة  فهما ينفواين على مع،   “ النزاهة ” ”احلياد“ و 

ذه املبااد   لك، فإن ه عالوة على ذ و املعروضة أي دالالت سياسية. 
  يف   تتفلااااب شاااايئاً  أن املساااااعدات املعروضااااة ال   اإلنسااااانية تعااااين أيضاااااً 

املقاباال. لااذلك، فااإن االلتاازام بتلااك املباااد  يكفاال أن تكااون أنشاافة  
غااااااارض آخااااااار ساااااااوى االساااااااتجابة  ]...[    ]لااااااايس هلاااااااا[ ” املسااااااااعدة  
) للكارثااااة“ 

26

بصاااايغته املعتماااادة    6  . وابلتااااايل، فااااإن مشااااروع املااااادة ( 118
عاارض علااى  لاايت ت  اسااتيفاء املساااعدات اإلنسااانية ا   ؤقتااة يضاامن بصاافة م 

كافيااة ماان حياا  املباادأ    ملعااايري معينااة، نااا يااوفر أسااباابً الدولااة املتضااررة  
بتلاااك املعاااايري، فاااإن    رض يفاااي فعاااالً لقبوهلاااا. ومااان مث، فاااإذا كاااان العااا 

الدولة املتضررة ال بد أن يكون لديها أسباب قوية ووجيهة للغاية كي  
وجاااود مثااال    إن امتنعااال عااان املوافقاااة دون   ، هاااي و ملوافقاااة.  تاااؤثر عااادم ا 

 “. عترب قد فعلل ذلك ”تعسفاً تلك األسباب، قد ت  
عن ذلاك، فاإن قارار رفاا املسااعدة اإلنساانية يرتاب    وفضالً  -74
رعفااء الدولاة    ، علاى أقال تقادير   ، علاى الدولاة املتضاررة  ن تقاوم   التزاماً 

. ويتجلااى ذلااك  لااك القاارار مشااروعة تاادعم ذ   املقدمااة للمساااعدة أسااباابً 
الاادويل، حياا   اإلنسااان  صااوره يف سااياق القااانون    االسااتنتاج يف أوضااا 

الربوتوكااااول اإلضااااايف إىل  ماااان    70املااااادة    علااااى   للتعليااااق    ااااوز، وفقاااااً   ال 
واملتعلااااااق    1949آب/أغساااااافس    12اتفاقيااااااات جنيااااااف املعقااااااودة يف  

”رفاا    ، حبماية ضحااي املنازعات املسالحة الدولياة )الربوتوكاول األول( 
__________ 
حاجاااااة  ” عباااااارة    شاااااندلر  ويساااااتخدم  .  E/CN.4/1996/52/Add.2انظااااار   ( 116) 

 Schindler, Insitute of International Law, “Humanitarian“ ) ماساة إىل املعوناة 

assistance”, p. 413 )  .  إىل احلفااع علاى األرواه    احلاجاة   ن أ ويارى هاردكاسال وتشاوا
لتربيار االلتازام بقباول املسااعدة    سابب كااف   الكوارع الفبيعياة وعلى الكرامة يف أثناء  

 Hardcastle and Chua, “Humanitarian assistance: towards a right of)   اإلنسانية 

access to victims of natural disasters” .) 
 .310، الفقرة زء الثان(ان )اجلث، اجمللد ال2010 حولية (117)
 .311نفسه، الفقرة املرجع  (118)
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س ألسااباب تعساافية أو حسااب  ألسااباب وجيهااة، ولااي إال  املوافقااة  ماانا  
) األهواء“ 

27

 أنه   التعليق   . وإىل جانب هذه العبارة، يبني ( 119
يف حالااة وجااود مااا يهاادد بقاااء السااكان، وتااوافر القاادرة لاادى إحاادى املنظمااات 

ة لشاارطي النزاهااة وعاادم التمييااز لعااالج الوضااع، فااال بااد ماان ياإلنسااانية املسااتوف
أن تااااارفا تلاااااك  [...]فات وال ميكااااان للسااااال [...]ات لنغاثاااااة اذ إجاااااراءاختاااا 

)اإلغاثة دون أسباب وجيهة
28

120). 

إمنااا  “عاادم االمتنااع تعساافاً عاان املوافقااة”لااذلك الاانص، فااإن  ووفقااً 
يعااين أن الدولااة  ااب أن يكااون لااديها أسااباب قويااة ووجيهااة لعاادم 

امتناع  ن مث، فإناملوافقة يف حالة احتياج السكان إىل املساعدة. وم
أن تبااااني  عاااان املوافقااااة يسااااتلزم منهااااا أيضاااااً  الدولااااة املتضااااررة تعساااافاً 
قرارها عدم املوافقة. ويسهم وجود آلياة أكثار  األسباب الكامنة وراء

 شفافية يف فعالية نظام احلماية واملساعدة يف حاالت الكوارع.
يت  وعالوة على ذلك، فإنه ال  وز دون مربر متديد الفتة ال  -75

انية. فالسااارعة يف تقااادمي  عاااروض املسااااعدة اإلنسااا   ها البااال يف يساااتلزم 
مجياع األطاراف املعنياة أن  اإلغاثة عنصر حاسم للغاية. ومان مصالحة  

تعااارف يف أقااارب وقااال ممكااان قااارار الدولاااة املتضاااررة بشاااأن املسااااعدة  
اخلارجيااااة أو عااااروض تلااااك املساااااعدة. وماااان هااااذا املنفلااااق، أدرجاااال  

  8املاااااؤرخ    131/ 43 يف قراريهاااااا  التااااااليتني   اجلمعياااااة العاماااااة الفقااااارتني 
) 1988انون األول/ديسااامرب  كااا 

29

كاااانون    14  املاااؤرخ   100/ 45و   ( 121
) 1990ديسمرب  األول/ 

30

122 ) : 
الاااايت قااااد يواجههااااا ضااااحااي ]...[ بشااااأن املصاااااعب  وإذ يساااااورها القلااااق 

 الكوارع الفبيعية وحاالت الفوار  املماثلة يف تلقي املساعدة اإلنسانية،

سايما نقال األغذياة  ، واله لدى تقدمي املساعدة اإلنسانية ن منها واقتناعاً  
يكااون وصااوهلا إىل الضااحااي ضاارورة حتميااة، واألدويااة واإلسااعافات الفبيااة الاايت 

 ن السرعة يف تنفيذها من جتنب ازدايد عدد الضحااي بصورة مفجعة.متك   

الفقارة    لمساعدة يف جماال احلماياة املدنياة يف ل وتشتمل االتفاقية اإلطارية  
ليت تتعهد الدول األطراف ابحتامهاا  ، ضمن املباد  ا 3( من املادة  )ه 

 ساعدة يف حاالت الكوارع، على ما يلي: فيما يتعلق بتقدمي امل 
 . ترد  عليها يف أقرب اآلجال عروض أو طلبات املساعدة و   املستفيدة الدول تفحص  

 لاااذلك تربيااار أي  خاااري  ااادع يف هاااذا الصااادد. ويف وينبغاااي وفقااااً 
الدوليااااة لجنااااة ال ليااااقتعنزاعااااات الدوليااااة املساااالحة، ياااانص سااااياق ال

الربوتوكااااااول اإلضااااااايف إىل ماااااان  70 علااااااى املااااااادةلصااااااليب األيفاااااار ل
__________ 
(119) ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 

1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (1987), paras. 2795 

and 2805. 
(120) Ibid., para. 4885. 
 الديباجة.شرة من االفقراتن التاسعة والع (121)
 سعة من الديباجة.الفقراتن الثامنة والتا (122)

واملتعلاااق  1949آب/أغسااافس  12اتفاقياااات جنياااف املعقاااودة يف 
علاى األول(  حبماية ضحااي املنازعاات املسالحة الدولياة )الربوتوكاول

إذا إال يااااار التاااااأخري ترب  ن حقااااااً مااااان الوجهاااااة العملياااااة، ال ميكااااا ”أنااااه 
عي األمااان دخاااول اإلقلااايم الاااذي يوجاااد باااه الساااكان ااساااتحال لااادو 

يكاون لاادواعي  . وعلاى نفااس الغارار، قااد(31123)“املتلقاون للمساااعدة
األمان الااوطين وجاهتهااا مان حياا  تربياار التاأخر يف الباال يف مسااألة 

يف حالاااااة مااااان حااااااالت تقااااادمي املسااااااعدة لعااااارض أو رفاااااا قباااااول 
رار رفااااا تتخااااذ قاااا  نبغااااي للدولااااة املتضااااررة أنوماااان مث، ي. الكااااوارع

 املساعدة اإلنسانية أو قبوهلا ألسباب وجيهة ودون  خري.
القاعادة املتعلقاة ابملوافقاة علاى وختاماً،  ب أن تتماشاى  -76

الغرض من العمال الاذي تضافلع باه اللجناة  املساعدة اإلنسانية مع
مشااروع عليااه يف  فيمااا خيااص هااذا املوضااوع، وهااو الغاارض املنصااوه

)تاة الايت اعتماد ا اللجناةاملؤق يف صايغته، 2املاادة 
32

هلاذا  . وتعزيازاً (124
تهااا، ال ينبغااي ماان حياا  كفايااة االسااتجابة أو فعالي الغاارض، سااواءً 

االعاااااتاض بصاااااورة تعسااااافية علاااااى املسااااااعدة اإلنساااااانية إذا كانااااال 
للوفااااااااء ابالحتياجااااااات األساسااااااية لألشاااااااخاه ومالئمااااااة مفلوبااااااة 
. وابلتااايل، ام الكاماال حلقااوق هااؤالء األشااخاهمااع االحاات  املعنيااني،

يف إطااار مجيااع  ،فااإن وضااع األشااخاه احملتاااجني لااه أميااة جوهريااة
يف تربيااار  ،ة الااايت اعتماااد ا اجلمعياااة العاماااةنظااام احلماياااة ويف الصااايغ

عن ذلك، قد  سن إضفاء املزيد من  تقييد مسألة املوافقة. وفضالً 
لية املعنيااة ماان أجاال تعزيااز نااب التشااغيالوضااوه والشاافافية علااى اجلوا

شااااااتاط أن تفساااااار الدولااااااة املتضااااااررة وذلااااااك اباالسااااااتجابة، نظااااااام 
 سانية.رفا املساعدة اإلنيف حالة تصرفا ا، وخاصة 

مراعاة هذه االعتبارات، يقته املقرر اخلاه مشاروع ومع  -77
)املادة التايل

33

125). 
تنع  واجب الدولة املتضررة أال مت -11مشروع املادة ”

 عن املوافقة  ا  تعسف
دولااااة املتضااااررة أن متتنااااع تعساااافاً عاااان ال  ااااوز لل -1” 

كانااال عااااجزة عااان   املوافقاااة علاااى تلقاااي املسااااعدة اخلارجياااة إذا
 ذلك. دمي املساعدة املفلوبة أو غري راغبة يفتق
  12عند تقدمي عرض للمساعدة عماًل نشروع املادة   -2”  

دون إبفاااء، رخفااار    املتضااررة، ماان مشاااريع املااواد هااذه، تقااوم الدولااة  
 . “ ف املعنية ابلقرار الذي اختذته بشأن هذا العرض مجيع األطرا 

__________ 
(123) ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 

1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, para. 2846. 
 .330، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2010 حولية (124)
املااادة هااذا مباشاارة بعااد الاانص املتعلااق ابملوافقااة الااذي مشااروع  جي اادر  (125)

 8مااان مشااروع املاااادة  2اقتحااه املقاارر اخلااااه يف تقريااره الثالااا  ليكااون الفقاارة 
 (، 96، الفقااارة  A/CN.4/629، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء األول(، الوثيقاااة  2010  حولياااة ) 

 ه.لنظر فياً ابوهو النص الذي أحيل إىل جلنة الصياغة اليت تقوم حالي
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 الفصل الثال 

 احلق يف عرض املساعدة يف إطار اجملتمع الدويل
د مااااان خاااااالل املناقشاااااات الااااايت أجريااااال بشاااااأن التقاااااارير  -78

الثالثااااة السااااابقة الاااايت قاااادمها املقاااارر اخلاااااه، وكااااذلك ماااان خااااالل 
تيجااااة لااااذلك لتسااااعة الاااايت اعتماااادت بصاااافة مؤقتااااة ناملااااواد ا مشاااااريع
اللجنة، توفري توجيهات بشأن األساس القانون الدويل الذي   داخل

تقااااااوم عليااااااه يفايااااااة األشااااااخاه يف حاااااااالت الكااااااوارع. ويشااااااكل 
التضامن ركيزة ملباد  اإلنسانية واحلياد والنزاهة وعدم التمييز، وهي 

بشاااأن هاااذا العمااال دد أبعااااد املبااااد  الااايت بااارزت كإطاااار قاااانون  ااا 
تظاال هاااي اهلااادف ف ،يفايااة الفااارد أماااا(. 6 املااادة)مشاااروع  املوضااوع

األ ى له والغاية اليت يستلهمها، حسبما يتجلى يف اهتمام اللجناة 
( ويفايااااة حقااااوق 7)مشااااروع املااااادة املتأصاااالة يف اإلنسااااان ابلكراماااة 

 (.8اإلنسان )مشروع املادة 
تضاااررة. وكانااال  لدولاااة املكاااذلك نظااارت اللجناااة يف دور ا -79

ألسااس يف تعرياف ذلاك الادور، ا أيضاً  وقه هيكرامة اإلنسان وحق
حيااا  إن واجاااب الدولاااة املتضاااررة هاااو كفالاااة احلماياااة لألشاااخاه 

عااان  يف املقاااام األولاملوجاااودين يف إقليمهاااا. وهاااي كاااذلك مساااؤولة 
يف ذلاك اإلقلايم،  واملسااعدةتوجيه اجلهاود الرامياة إىل تاوفري اإلغاثاة 

 (.9املادة  واإلشراف عليها )مشروع وتنسيقهاراقبتها، وم
وهبااااااذا املفهااااااوم، تكااااااون يفايااااااة األشااااااخاه يف حاااااااالت  -80

خيااص اجملتمااع الاادويل برمتااه، ويقااوم علااى أساااس  الكااوارع مشااروعاً 
املسؤولية األساسية الواقعة على عاتق الدولاة املتضاررة وسايادة تلاك 

ضامن  املقاام ل القاانونالدولة. ويشكل هاذا حجار الزاوياة يف اهليكا 
الااايت و والنزاهاااة وعااادم التميياااز،  نساااانية واحلياااادمبااااد  اإل إطاااار مااان

 يشكل التضامن ركيزة هلا.
يف اجملتماااااااع  أعضااااااااءوللاااااادول غاااااااري املتضاااااااررة، ابعتبارهاااااااا  -81

الدويل، مصلحة يف يفاية األشخاه يف حاالت الكوارع اليت تقع 
املسااؤولية ساياق  يف خاارج إقليمهااا. وهاذه املصاالحة ينبغاي أن تفهاام

ملتضاررة عان يفاياة األشاخاه عااتق الدولاة ا األساساية الواقعاة علاى
عاااان مباااادأ  تعباااارياً  املوجااااودين يف إقليمهااااا، ذلااااك أهنااااا تشااااكل أيضاااااً 

التضامن. وعالوة على ذلك، فإن  اإلنسانية القائم على أساس من
إىل احلفااع علاى كراماة اإلنساان  ياالعتاف هبذه املصلحة إمنا يؤد

 ن.لكوارع، وإىل يفاية حقوق اإلنسا حاالت ايف
ن األخفار الصحية من أوضا حاالت مصلحة وقد تكو  -82

يفاية األشاخاه املوجاودين خاارج إقليمهاا.  الدول غري املتضررة يف
فعنااااااد وقااااااوع تلااااااك األخفااااااار، تفاااااارض اللااااااوائا الصااااااحية الدوليااااااة 

)2005 لعاااام
1

علاااى مجياااع الااادول األعضااااء يف منظماااة الصاااحة  (126
__________ 
 .3-58قرار منظمة الصحة العاملية ج ه ع  (126)

ضاحااي مان أن ال ري إىلاجب اإلبالغ عن الادالئل الايت تشا لعاملية و ا
موجااااااب بيتلقااااااون العااااااالج املناسااااااب. ف البشاااااار خااااااارج أقاليمهااااااا ال

 :9من املادة  2 الفقرة
، إبااااالغ املنظمااااة يف عملياااااً تتاااوىل الاااادول األطااااراف، بقاااادر مااااا هااااو ممكاااان  

ة ابلصاحة لم البي نات الدالاة علاى فااطر حمتملاة حمدقا ساعة من تس 24غضون 
يها و تماال أن تتساابب يف انتشااار ماارض ]العامااة[ جاارى حتدياادها خااارج أراضاا 

 :]من[ على النفاق الدويل، مثلما يتضا من احلاالت الصادرة والوافدة ما

 ]أو[ احلاالت البشرية؛ )أ( 

 النواقل اليت حتمل العدوى أو التلوع؛ أو )ب( 

 .البضائع امللوثة )ج( 

 الااااذي يتمثاااال يف كوهنااااااللكاااااوارع  وهااااذا الفااااابع الثنااااائي -83
يف كوهنااا اسااية للدولااة أو الاادول املتضااررة، ماان انحيااة، و مساؤولية أس

يهاااام اجملتمااااع الاااادويل برمتااااه، ماااان انحيااااة أخاااارى، قااااد  عاملياااااً  حااااداثً 
دولاااة الااايت اعتمااادت  186الحظتااه مااان قبااال الااادول البااال  عاااددها 

)2005يوغو لعام إطار عمل ه
2

( )ب13الاذي تؤكاد املاادة و ، (127
 نص على ما يلي:، وت1994اتيجية يوكوهاما لعام منه است 

مع مراعاة أمية التعاون وإقامة الشراكات على الصعيد الادويل، فاإن لكال  
دولة مسؤولية أساسية عن تنميتها املستدامة وعن اختاذ تدابري فعالاة للحاد مان 

ساااية  ذلاااك يفاياااة الساااكان يف أراضااايها وهياكلهاااا األساخفاار الكاااوارع، ناااا يف
الكاوارع. ويف الوقاال ذاتاه، ويف سااياق املمتلكااات الوطنياة ماان أثار  ا مانوغريها 

 ممك  نااةتعاااون دويل متسااق وبيئااة دوليااة  زايدة الااتابط العاااملي، فااإن املفلااوب هااو
للحاد ماان  حلفاز تنمياة املعااارف والقادرات واإلرادة الالزمااة واإلساهام فيهاا سااعياً 

 خفر الكوارع على مجيع املستوايت.

عاااارض يشااااكل حااااق الاااادول غااااري املتضااااررة يف وميكاااان أن  -84
املساعدة يف حاالت الكوارع نقفة مناسبة للتكامل باني املساؤولية 
األساسااية للدولااة املتضااررة ومصاالحة الاادول غااري املتضااررة يف يفايااة 

جملتماع األشخاه يف حاالت الكوارع. فعرض املساعدة يف إطاار ا
يف هاذا العمال  هتاداء هبااالدويل هو صورة عملية للتضامن  ري اال

. ومن مث، فاإن عارض املسااعدة هاو نتيجاة منفقياة منذ أايمه األوىل
لالعتاف  ن يفاية األشخاه يف حاالت الكاوارع مساألة عاملياة 

__________ 
إطااار عماال اسااتاتيجية األماام املتحاادة الدوليااة للحااد ماان الكااوارع،  (127)

، : بناء قدرة األمام واجملتمعاات علاى مواجهاة الكاوارع2015-2005هيوغو 
( 2005الثان/ينااير كاانون   22-18املؤمتر العاملي املعين ابحلد من الكوارع )

(A/CONF.206/6 2، القرار.) 
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على قدرات الدولاة املتضاررة ذات  بفبيعتها، وهو ما يشكل ضغفاً 
لية ن يؤكاد أمياة دورهاا ابعتباار أهناا تتحمال املسااؤو السايادة، وإن كاا

 سية عن يفاية سكاهنا.األسا
ماان  هااذا الاانهج الكلااي إزاء النزاعااات جاازءاً ا شااكل لفاملاا و  -85

تفور القانون الدويل، وال سيما يف سياق القانون اإلنسان الادويل. 
، أرسل اتفاقياة تساوية املنازعاات 1907فمنذ عهد يرجع إىل عام 
ثة يف راف الثالحق األط  تفاقية األوىل(االالدولية ابلوسائل السلمية )

نازعاااات الدولياااة، مااااع االعاااتاف حبااااق املسااااعدة يف حالااااة امل عااارض
يف رفاااااا ماااااا قاااااد يفاااااره مااااان سااااابل  ةخرطاااااة يف املنازعااااا الااااادول املن

 من االتفاقية على ما يلي: 3املصاحلة. وتنص املادة 
بصاارف النظاار عاان االحتكااام إىل ذلااك الساابيل، تاارى الاادول املتعاقاادة أنااه  

خيصاااها دولاااة أو أكثااار مااان الااادول الااايت ال أن تقاااوم  املناساااب واملستصاااوب مااان
ه الظااروف، بعاارض مساااعيها احلمياادة الناازاع، نبااادرة منهااا وبقاادر مااا تسااما باا 

 وساطتها على الدول الناشب بينها النزاع. أو

وللااااااادول الااااااايت ال خيصاااااااها النااااااازاع احلاااااااق يف عااااااارض مسااااااااعيها احلميااااااادة  
 أثناء سري األعمال العدائية. وساطتها حىت يف أو

تارب ممارساة هاذا احلاق نثاباة عمال أن يع ي مان طاريف النازاع إطالقااً وليس أل 
 غري ودي.

وعالوة على ذلك، يرد نفس هذا املبدأ الذي يانص علاى  -86
( 2عاااارض املساااااعدة يف الفقاااارة الفرعيااااة ) حااااق األطااااراف الثالثااااة يف

املتعلقااااااة حبمايااااااة  اتفاقيااااااات جنياااااافبااااااني املشااااااتكة  3املااااااادة  ماااااان
 :احلرب ضحااي

 يف أراضاااااااي أحااااااااد قياااااااام نااااااازاع مسااااااالا لااااااايس لاااااااه طاااااااابع دويليف حالاااااااة  
يلتااازم كااال طااارف يف النااازاع  ن يفباااق كحاااد أدىن الساااامية املتعاقااادة،  األطاااراف

 األحكام التالية:

 [...] 

و وز هليئة إنسانية غري متحيزة،    هبم.  مع اجلرحى واملرضى ويعت،    (2) 
 ى أطراف النزاع.دما ا علكاللجنة الدولية للصليب األيفر، أن تعرض خ

الربوتوكاااول اإلضاااايف إىل مااان  18ف املاااادة كاااذلك، تعااات  -87
واملتعلاااق  1949آب/أغسااافس  12قياااات جنياااف املعقاااودة يف اتفا

 (الثااانالدوليااة )الربوتوكااول غااري حبمايااة ضااحااي املنازعااات املساالحة 
 على حق األطراف الثالثة يف عرض املساعدة يف حاالت النزاع:

لساااامي املتعاقاااد الغاااوع الكائناااة يف إقلااايم الفااارف اجلمعياااات   اااوز -1 
هلااالل األيفاار واألسااد والشاامس األيفاارين، أن مثاال مجعيااات الصااليب األيفاار وا

تعاااارض خاااادما ا ألداء مهامهااااا املتعااااارف عليهااااا فيمااااا يتعلااااق بضااااحااي الناااازاع 
وا املسلا. وميكن للساكان املادنيني، ولاو بنااًء علاى مباادر م اخلاصاة، أن يعرضا 

 بني يف البحار ورعايتهم.بتجميع اجلرحى واملرضى واملنكو  القيام

وع ذات الفاابع اإلنساان واحلياادي البحال وغاري تبذل أعمال الغا  -2 
القائمة على أي متييز جمحف، لصاحل السكان املدنيني نوافقة الفرف الساامي 

ديد بسابب املتعاقد املعين، وذلك حني يعان السكان املدنيون من احلرمان الش
 غذية واملواد الفبية.نقص املدد اجلوهري لبقائهم كاأل

 املساعدة املقدمة من الدول غري املتضررة عروض    -ألف
كااان الاانهج الكلااي يف التفكااري وراء بعااا ماان التفااورات  -88

خاااارج  ،القانونياااة الااايت طااارأت يف عهاااد أقااارب علاااى الصاااعيد الااادويل
احلااااايل ماااال العمنهااااا  إطااااار قااااوانني النزاعااااات املساااالحة. وممااااا خيااااص

ض ق الدولااااة يف عاااار حباااا  دات دوليااااة عدياااادةمعاهاااا اعااااتاف   حتديااااداً 
املساعدة يف سياق التصدي للكوارع. فاتفاقية تقادمي املسااعدة يف 

من  4طار  إشعاعي ترسي يف الفقرة  حالة وقوع حادع نووي أو
حاااااالت الكااااوارع  نظاماااااً لعااااروض املساااااعدة املفتوحااااة يف 2املااااادة 

 لتايل:ى النحو االنووية، عل
واملاااواد الااايت اخلااارباء واملعااادات  ،حااادود قااادرا ا يف ،حتااادد الااادول األطاااراف 

ميكااان إاتحتهاااا لتقااادمي املسااااعدة إىل الااادول األطاااراف األخااارى يف حالاااة وقاااوع 
وكااذلك الشااروط الاايت ميكاان علااى أساسااها  ،طااار  إشااعاعي حااادع نااووي أو

 .وكالة بذلك  الوتبل  سيما الشروط املالية،  تقدمي هذه املساعدة، وال

املسااعدة  لبلادان األمريكياة املتعلقاة بتيساريوتنص اتفاقية ا -89
على ذلك احلق يف الفقرة ب من هي األخرى يف حاالت الكوارع  

يعتارب قباول دول طارف لعارض ” تانص علاى أناهالايت و املادة األوىل، 
للمسااااااعدة مقااااادم مااااان دولاااااة طااااارف أخااااارى نثاباااااة طلاااااب لتلاااااك 

واعاد الاايت الثانياة ماان االتفاقياة نفسااها القي املااادة . وترسا “املسااعدة
تقدماه أواًل ملساعدة على أساس عرض عرض ا يةتسري على إمكان

. وتاارد تفاصاايل املتضااررةالدولااة مث تقبلااه طوعاااً تضااررة املدولااة غااري ال
 هذا النظام يف االتفاقية على النحو التايل:

أخارى  ة طارف إىلوعروض املساعدة املقدماة مان دولا  يبل  بفلبات (أ) 
التنساااايق ريااااق القنااااوات الدبلوماسااااية أو ساااالفة وبقبااااول تلااااك املساااااعدة عاااان ط 

 .الوطنية، حسبما تقتضيه الظروف

لاادى وقااوع الكارثااة، تتشاااور الدولااة املقدمااة للمساااعدة مااع الدولااة  (ب) 
اليت ستتلقى تلاك املسااعدة للحصاول منهاا علاى معلوماات عان ناوع املسااعدة 

 .لكارثةابالسكان املنكوبني  يقدم إىل اليت تعترب أنسب ما

لتقادمي املسااعدة، تقاوم علاى الفاور الدولاة الفارف الايت تقبال  تيسرياً  (ج) 
املساعدة رخفار سالفا ا الوطنياة املختصاة و/أو هيئاة التنسايق الوطنياة لاديها 

 هلذه االتفاقية. تقدمي التسهيالت الالزمة إىل الدولة املقدمة للمساعدة، وفقاً ل

ماااوارد االتصااااالت  اتفاقياااة اتمباااري املتعلقاااة بتقااادميوياارد يف  -90
الساالكية والالسااالكية للحاااد مااان الكااوارع ولعملياااات اإلغاثاااة حااال 

 على عبارات تعتف ابحلق يف عرض املساعدة. مماثل يشتمل أيضاً 
 :4من املادة  6و 5للفقرتني  فوفقاً 
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سااالكية ال تقااادم أي مسااااعدة يف جماااال االتصااااالت السااالكية والال -5 
الفالباااة. وحتاااتفو الدولاااة  [الفااارف]دولاااة لهباااذه االتفاقياااة دون موافقاااة ا عماااالً 

الفالبااااة ابحلااااق يف أن تاااارفا، بصااااورة كليااااة أو جزئيااااة، أي مساااااعدة يف جمااااال 
للقااااوانني  هبااااذه االتفاقياااة وفقاااااً  االتصااااالت الساااالكية والالسااالكية تقاااادم عماااالً 

 والسياسة الوطنية القائمة للدولة الفالبة.

البااة يف أن تفلااب فل األطااراف حبااق الاادول األطااراف الالاادو  تساالم -6 
مساااعدة يف جماااال االتصاااالت السااالكية والالساالكية مباشااارة ماان كيااااانت غاااري 

واملنظماات  حكومية ومنظمات حكومية دولية، وحباق الكيااانت غاري احلكومياة
جماال  ابلقاوانني الايت ختضاع هلاا، يف تقادمي املسااعدة يف احلكومية الدولية، عمالً 

 هبذه املادة. لدول األطراف الفالبة عمالً اتصاالت السلكية والالسلكية إىل اال

لمساااعدة يف جمااال لوتؤكااد هااذا الاانمط االتفاقيااة اإلطاريااة  -91
 على ما يلي: 3احلماية املدنية، إذ تنص يف املادة 

 تلتزم الدول األطراف ابحتام املبااد  التالياة إابن القياام  عماال املسااعدة 
 [:]من جراء كارثة اً ر أو متضر  من البلدان مهدداً بلد  حني يكون 

ال يؤتى من املساعدة إال ما تفلباه الدولاة املساتفيدة، أو ماا تعرضاه  )أ( 
 الدولة املتضامنة وتقبله الدولة املستفيدة.

يف مجياااااااع[ عاااااااروض املسااااااااعدة أن حتاااااااتم سااااااايادة الدولاااااااة ]ينبغاااااااي  )ب( 
لشاؤون امبدأ عدم التادخل يف  حتتموأن  ،التابيةووحد ا املستفيدة واستقالهلا 

احااتام ]عااادات وأعااراف[ الداخليااة هلااذه الدولااة، ويراعااى عنااد تقاادمي املساااعدة 
 الدولة املستفيدة. 

 يف الشؤون الداخلية للدولة املستفيدة. وال تعترب عروض املساعدة تدخالً  

جلانس،  لاون، أو ا املساعدة دون متييز، علاى أسااس العارق، أو ال تقدمي  ( ت )  
ملعتقااد السياسااي ]أو غااريه ماان املعتقاادات[، أو االنتماااء  اللغااة، أو الاادين، أو ا   أو 

 ، أو بسبب املولد، أو الثروة أو غري ذلك من األسباب. [ االجتماعي  أو ] الوطين 

 ونزاهة. ،وبتضامن ،املساعدة بروه إنسانية تقدمي  (ع) 

عليهااا  د  ساااعدة وتاار تفحااص الاادول املسااتفيدة عااروض أو طلبااات امل (ج) 
 اآلجال. أقرب يف

، أرسااى اتفاااق رابفااة أماام جنااوب يف وقاال أقاارب عهااداً و  -92
شاارق آساايا إلدارة الكااوارع واالسااتجابة يف حاااالت الفااوار  املباادأ 

 (:3 من املادة 1التوجيهي التايل )الفقرة 
حتااتم يف تنفياااذ هاااذا االتفااااق ساايادة األطاااراف وساااالمة أراضااايها ووحاااد ا  

داقة والتعاون يف جنوب شارق م املتحدة ومعاهدة الصيثاق األممل وفقاً  الوطنية،
املساااؤولية األساسااية عااان  متضااررآساايا. ويف هاااذا السااياق، يتحمااال كاال طااارف 

االساااااتجابة حلااااااالت الكاااااوارع الااااايت حتااااادع يف إقليماااااه، وال تقااااادم املسااااااعدة 
رر علاااى طلاااب الفااارف املتضااا  عاااروض املسااااعدة اخلارجياااة إال بنااااءً  اخلارجياااة أو

 اه.برض أو

املساعدة جمموعة كبرية مان    ض عر ذلك تعتف ابحلق يف  ك  -93
حلقوق االقتصاادية  املعنية اب لجنة ال الصكوك الدولية األخرى. وقامل 

واالجتماعيااة والثقافيااة التابعااة لألماام املتحاادة ردراج املسااؤولية الفرديااة  
للااادول عااان املساااامة عناااد وقاااوع الفاااوار ، ومصااالحتها يف ذلاااك، يف  

) لتلااااك اللجنااااة   ( 2000)   14ام رقاااام  تعليااااق العاااا ال 
3

وهااااو التعليااااق  ،  ( 128
املتعلااااق ابحلااااق يف التمتااااع  علااااى مسااااتوى ماااان الصااااحة ميكاااان بلوغااااه  

ماااااااان العهااااااااد الاااااااادويل اخلاااااااااه ابحلقااااااااوق االقتصااااااااادية    12)املااااااااادة  
 منه على ما يلي:   40  الذي تنص الفقرة و واالجتماعية والثقافية(،  

يااااة، وفقاااااً مليثاااااق األماااام تكة وفردتتحماااال الاااادول األطااااراف مسااااؤولية مشاااا  
لة الااايت تتخاااذها اجلمعياااة العاماااة لألمااام املتحاااادة والقااارارات ذات الصااا  املتحااادة

ومجعية الصحة العاملية، للتعاون يف تقدمي اإلغاثاة يف حااالت الكاوارع واملعوناة 
اإلنساااااانية يف أوقاااااات الفاااااوار ، ناااااا يف ذلاااااك تقااااادمي املسااااااعدة إىل الالجئاااااني 

 هماة  قصاى قادرا ا.غي لكل دولة أن تسهم يف هذه املياً. وينبواملشردين داخل
وينبغاااي إعفااااء األولوياااة ألكثااار الفئاااات ضاااعفاً أو  ميشااااً مااان الساااكان لااادى 
تقاااادمي املساااااعدة الفبيااااة الدوليااااة، وتوزيااااع املااااوارد وإدار ااااا، مثاااال املياااااه اآلمنااااة 

علاااى . وعاااالوة الصااااحلة للشااارب، واألغذياااة واللاااوازم الفبياااة، واملعاااوانت املالياااة
ماا وراء حادود الادول، فاإن تنتقال بساهولة إىل  ذلك، نظراً ألن بعاا األماراض

اجملتماااع الاااادويل مساااؤول بشااااكل مجاااااعي عااان معاجلااااة هاااذه املشااااكلة. والاااادول 
األطراف املتقدمة اقتصادايً تتحمل مسؤولية خاصة ولديها مصالحة خاصاة يف 

 .مساعدة الدول النامية األشد فقراً يف هذا الصدد

املنظماااااات  عااااادد مااااان    ره أيضااااااً وة علاااااى ذلاااااك، ط ااااا وعاااااال  -94
اليت تع، بتفوير القاانون الادويل، مساألة احلاق يف عارض   املتخصصة، 

املسااااااعدة يف حااااااالت الكاااااوارع. فاااااذكر معهاااااد القاااااانون الااااادويل يف  
يفاياة حقاوق    بشاأن   1989من القرار الذي أصدره يف عام   5 املادة 

 للدول ما يلي:   الداخلية   اإلنسان ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون 
الااايت  ،ع يف الشاااؤون الداخلياااة للدولاااةغاااري مشااارو  رب تااادخالً ال  اااوز أن يعتااا  

الذي تقدمه  العرض   ،يهدد يف إقليمها حياة السكان أو صحتهم خفر جسيم
جمموعة من الدول أو منظمة دولية أو هيئة إنسانية حمايدة، من  دولة أخرى أو

غاري أن  فري األغذياة أو اللاوازم الفبياة.يفار، لتاو لصليب األل لجنة الدوليةالقبيل 
سايما مان حيا  سابل تنفياذها، أن تتخاذ  ينبغاي، ال عدة تلك العروض املسا

 مااال طاااابع التهدياااد ابلتااادخل املسااالا أو أي تااادبري آخااار مااان تااادابري  شاااكالً 
 التخويف؛ ومتنا املساعدات وتوزع دون متييز.

أن تاارفا  ت الفارئااةهااذه احلاااالوال ينبغااي للاادول الاايت توجااد يف إقليمهااا  
)ة هذهاملساعدة اإلنساني عروض تعسفاً 

4

129). 

__________ 
الادورات الثانياة  لمجلس االقتصادي واالجتمااعي،  الواثئق الر ية ل انظر   ( 128) 

 . املرفق الرابع ،  2والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون، امللحق رقم 
(129) Institute of International Law, “The protection of human 

rights and the principle of non-intervention in internal affairs of States”, 

p. 339 (rapporteur: Giuseppe Sperduti). 
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ويف معاارض تفااوير هااذا املباادأ، قااام معهااد القااانون الاادويل  -95
 2003إطار القرار الذي أصدره يف عاام  ، يفيف وقل أقرب عهداً 

عاارض يف حااق حماادد بتفصاايل مضاامون بشااأن املساااعدة اإلنسااانية، 
 ة، اة حق حمدد يتمثل فيما يلي:دة الرابعاملساعدة. فبموجب املا

 وتقدمي املساعدة اإلنسانيةاحلق يف عرض 

للاادول واملنظمااات احلااق يف عاارض املساااعدة اإلنسااانية علااى الدولااة  -1 
غري مشروع يف الشؤون الداخلية للدولة  املتضررة. وال يعترب هذا العرض تدخالً 

 .حمضاً  املتضررة، ما دام طابعه إنسانياً 

الضااحااي  اإلنسااانية إىلنظمااات احلااق يف تقاادمي املساااعدة للاادول وامل -2 
)نوافقة هذه الدول يف الدول املتضررة، رهناً 

5

130). 

عروض املساعدة املقدمة من املنظمات الدولية   -ابء
 األخرى  واجلهات الفاعلة اإلنسانية

ميكاان النهااوض علااى حنااو أفضاال نصاالحة اجملتمااع الاادويل  -96
ت الكاااااوارع مااااان خاااااالل اإلساااااراع اه يف حاااااااليفاياااااة األشاااااخ يف
املنظمااااااااااات الدوليااااااااااة واجلهااااااااااات الفاعلااااااااااة اإلنسااااااااااانية إشااااااااااراك  يف

مباااااد  املتمثااال يف طااااار إلاب األماااار، ماااع االلتاااازام دائمااااً  يف األخااارى
الاايت ترتكااز علااى أساااس و واحلياااد والنزاهااة وعاادم التمييااز،  اإلنسااانية

 من التضامن.
رسااااي حااااق كر الاااايت توالعديااااد ماااان الصااااكوك السااااالفة الااااذ  -97

املساعدة مياد نفااق هاذا االساتحقاق  رضعالدول غري املتضررة يف 
ليشاااامل املنظمااااات الدوليااااة واجلهااااات الفاعلااااة اإلنسااااانية األخاااارى. 

النظااار بصااافة حماااددة يف عاااروض  عااالوة علاااى ذلاااك، فقاااد د أيضااااً و 
كاااذلك ضااامن هاااذه اجلهاااات، وهاااي تنااادرج   املسااااعدة املقدماااة مااان

 تعلقة ابلتصدي للكوارع.الدويل املجمموعة صكوك القانون 
صاالحية   نفاق األمم املتحدة، يعترب أن لألمني العامويف -98

ضااااااحااي إىل توجيااااااه الاااااادعوة إىل الاااااادول لعاااااارض تقاااااادمي املساااااااعدة 
وذلك علاى سابيل  ،الكوارع الفبيعية وغريها من حاالت الكوارع

كاااااااانون   8املاااااااؤرخ  43/131اماااااااة املثاااااااال يف قااااااارارات اجلمعياااااااة الع
ة إىل ضااااااحااي )تقااااادمي املساااااااعدة اإلنسااااااني 1988 ول/ديسااااامرباأل

املااؤرخ  36/225الكااوارع الفبيعيااة وحاااالت الفااوار  املماثلااة(، و
)تعزياااااز قااااادرة منظوماااااة األمااااام  1981كاااااانون األول/ديسااااامرب   17

املتحااادة علاااى االساااتجابة للكاااوارع الفبيعياااة وغريهاااا مااان حااااالت 
 1991ديساامرب كااانون األول/  16املااؤرخ  46/108و ،الكااوارع(

  والعائدين واملشردين يف أفريقيا(.)تقدمي املساعدة إىل الالجئني

__________ 
(130) Institute of International Law, “Humanitarian Assistance”, 

p. 262 (rapporteur: Budislav Vukas). 

ود صراحة ختويل منظمة الصحة العاملية بدورها صالحية  -99
عرض مساعدا ا يف حالة وجود خفر يهدد الصاحة علاى الصاعيد 

ائا الصاحية الدولياة مان اللاو  10من املاادة  3للفقرة  العاملي. فوفقاً 
 :2005لعام 

طاااوار     طارئاااة مااان يشااكل    تلقاااى املنظماااة معلومااات عااان حااادع قاااد عناادما ت  
فإهناا تعارض التعااون ماع الدولاة الفارف املعنياة يف    دولياً   تثري قلقاً  الصحة ]العامة[ 

حركااة املاارور    [ إعاقااة ] تقياايم احتمااال انتشااار املاارض علااى النفاااق الاادويل واحتمااال  
ة التعااااون ماااع  لاااك األنشاااف ة تااادابري املكافحاااة. وقاااد تشااامل ت الااادويل ومااادى كفايااا 
ملعنيااة بوضااع املعااايري وعاارض حشااد املساااعدة الدوليااة لاادعم  املنظمااات األخاارى ا 

قاااع. وتااازود املنظماااة  ا املو   السااالفات الوطنياااة يف إجاااراء وتنسااايق عملياااات التقيااايم يف 
) الدولة الفرف، عندما تفلب ذلك، ابملعلومات اليت تدعم هذا العرض 

6

311 ) . 

ة الدوليااة للفاقااة الذريااة، لاال الوكالاا و وعلااى حنااو مماثاال، خ   -100
من اتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة  5الفقرة )د( من املادة   نوجب

 :الصالحية ألن ،وقوع حادع نووي أو طار  إشعاعي
تبااذل مساااعيها احلمياادة لاادى الاادول األطااراف والاادول األعضاااء يف حالااة  

 طار  إشعاعي.وقوع حادع نووي أو 

  يف   مشااااهباً   انون اإلنساااان هنجااااً لااادويل للقااا واعتماااد املعهاااد ا  -101
بشااااااأن احلااااااق يف املساااااااعدة    1993إطااااااار مبادئااااااه التوجيهيااااااة لعااااااام  
 يلي:   منها على ما   5اليت ينص املبدأ  و اإلنسانية )مباد  سان رميو(،  

للسااااالفات الوطنيااااااة واملنظماااااات الوطنيااااااة والدوليااااااة، الااااايت تاااااانص والاي ااااااا  
لجناااة الدولياااة الية، مااان قبيااال ة اإلنساااانقانونياااة علاااى إمكانياااة تقااادمي املسااااعدال
ليب األيفاااااار ومفوضااااااية األماااااام املتحااااادة لشااااااؤون الالجئااااااني وغريهااااااا ماااااان لصااااا ل

مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة، واملنظمااات اإلنسااانية املتخصصااة، احلااق يف 
املباااد . تقادمي هااذه املسااعدة عنااد اساتيفاء الشااروط املنصاوه عليهااا يف هاذه 

الداخلية يف الشؤون  غري ودي أو تدخالً  لعرض عمالً وال ينبغي أن يعترب هذا ا
للدولة. وينبغي للسلفات يف الدول املعنية، لدى ممارسة حقوقها السيادية، أن 

)تبدي التعاون بشأن العرض املقدم لتوفري املساعدة اإلنسانية لسكاهنا
7

132). 

 دوراً  ري احلكومياااااة أيضااااااً وتاااااؤدي املنظماااااات اإلنساااااانية غااااا  -102
ماااة علاااى للكاااوارع. وقاااد حرصااال اجلمعياااة العا التصااادي يف حماااورايً 

كاانون   8املاؤرخ  43/131االعتاف بذلك، فقد ذكارت يف القارار 
)تقااااادمي املساااااااعدة اإلنساااااانية إىل ضااااااحااي  1988األول/ديسااااامرب 

 الكوارع الفبيعية وحاالت الفوار  املماثلة( ما يلي:
 ة،إن اجلمعية العام 

 [...] 
__________ 
 .أعاله 126انظر احلاشية  (131)
(132) International Institute of Humanitarian Law, “Guiding 

principles on the right to humanitarian assistanceˮ, p. 521. 
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ي تقااااوم بااااه احلكومااااات واملنظمااااات  العماااال الااااذ أنااااه إىل جانااااب    وإذ تاااادرك  
ما تتوقف سرعة وفعالية هذه املساعدة على تعااون ومعوناة   حلكومية الدولية كثرياً ا 

 املنظمات احمللية واملنظمات غري احلكومية ذات الدوافع اإلنسانية الصرفة، 

 [...] 

 ابإلسااهام الكبااري يف تااوفري املساااعدة اإلنسااانية الااذي تقااوم بااه تنااوه -3 
 اإلنساانية  احلكومية ذات األهدافاحلكومية الدولية واملنظمات غري املنظمات
 الصرفة؛

مجياع الاادول الايت تكااون حباجاة إىل هااذه املسااعدة إىل تيسااري  تادعو -4 
سااايما تقااادمي  عمااال هاااذه املنظماااات يف تنفياااذ تقااادمي املسااااعدة اإلنساااانية، وال

الوصااااول إىل ماااان أجلااااه[ ]والااااذي يكااااون األغذيااااة واألدويااااة والرعايااااة الفبيااااة، 
 ؛جوهرايً  الضحااي أمراً 

بب مجياااااع الااااادول أن تقااااادم مسااااااند ا إىل هاااااذه هلاااااذا السااااا  تناشاااااد -5 
نسانية، عند احلاجة، إىل ضاحااي إلاملنظمات اليت تعمل على تقدمي املساعدة ا
 .الكوارع الفبيعية وحاالت الفوار  املماثلة

ت  ا املنظمااااا وابلتااااايل، فااااإن عااااروض املساااااعدة الاااايت تقاااادمه  -103
ابلنساابة للعماال  لااه أميااة ابلغااة    جانباااً اإلنسااانية غااري احلكوميااة تشااكل  

لقاااانون  وهاااو جاناااب ميكااان تتب اااع أميتاااه يف تفاااورات ساااابقة ل اجلااااري،  
الدويل. فمعظم الصكوك الايت تعاتف حباق الادول واملنظماات الدولياة  

علااى املنظمااات اإلنسااانية. ويف سااياق    تسااب  هااذا االسااتحقاق أيضاااً 
اتفاقيااااات    بااااني شااااتكة  امل   3سااااان الاااادويل، تعااااتف املااااادة  انون اإلن القاااا 
الربوتوكااااول  ماااان    18واملااااادة    املتعلقااااة حبمايااااة ضااااحااي احلاااارب   يااااف جن 

  1949آب/أغسفس    12اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  
الدوليااة )الربوتوكااول  غااري  واملتعلااق حبمايااة ضااحااي املنازعااات املساالحة  

ق  أعااااله( حبااا   87و   86  يف الفقااارتني   يل علاااى التاااوا   )املقتبساااتان   ( الثاااان 
 املنظمات اإلنسانية يف عرض مساعد ا يف حاالت النزاع. 

د فتحااد    ،الااداخلي املتعلقااة ابلتشااردباااد  التوجيهيااة أمااا امل -104
 ما يلي: 25 بدورها يف إطار املبدأ

يقااااااع علااااااى عاااااااتق الساااااالفات الوطنيااااااة، يف املقااااااام األول، واجااااااب  -1 
 دة اإلنسانية للمشردين داخلياً.مي املساعومسؤولية تقد

 ااااق للمنظمااااات اإلنسااااانية الدوليااااة وغريهااااا ماااان األطااااراف املعنيااااة  -2 
دما ا ملسااااعدة املشاااردين داخليااااً. و اااب أال ينظااار إىل هاااذا العااارض عااارض خااا 
أو تدخل يف الشؤون الداخلياة للدولاة، وإمناا  اب النظار إلياه  استعداءعلى أنه 

تنع حبسن نية. و ب أال لعارض، وخباصاة إذا عان املوافقاة علاى هاذا ا اعتباطااً  مي 
ية املفلوباااة أو كانااال مل يكاان بوساااع السااالفات املعنيااة تقااادمي املسااااعدة اإلنسااان

)ذلك عنراغبة 
8

133). 

__________ 
(133) E/CN.4/1998/53/Add.2. 

وتشاااااري املمارسااااااة الدوليااااااة يف اآلوناااااة األخاااااارية إىل وجااااااود  -105
ممارساااات واساااعة النفااااق ومساااتمرة مااان جاناااب الااادول واملنظماااات 

عااروض املساااعدة إىل نظمااات غااري احلكوميااة الاايت تقاادم دوليااة واملال
يف  قاد  ملة، للتقاارير الصاحفي الدول املتضاررة مان الكاوارع. فوفقااً 

تعاارض  الايتمواجهاة الزلازال الاذي ضارب اليااابن وأماواج التساوانمي 
للمساااعدة ماان  عااروض   2011آذار/مااارس  11هلااا ذلااك البلااد يف 

)بلااااااداً  113و ر/مااااااارس حناااااا آذا 17بلاااااادان بلاااااا  عااااااددها يف 
9

134) .
ادت املصااااادر الصااااحفية ومصااااادر كااااونغرس الااااوالايت وابملثاااال، أفاااا 

عارض عادد   2005أعقاب إعصار كاترينا يف عاام املتحدة  نه يف 
كبااري ماان الاادول علااى الااوالايت املتحاادة مساااعدات نقديااة وعينيااة 

ملياااااااااااون دوالر مااااااااااان دوالرات الاااااااااااوالايت  854بلغااااااااااال قيمتهاااااااااااا 
)املتحااادة

10

 وضااااً الكثاااري مااان املنظماااات الدولياااة عر  كاااذلك قااادم  .(135
ال، للمساااعدة إىل الاادول املتضاااررة ماان الكااوارع. فعلاااى ساابيل املثااا 

لابعا املعلوماات الصاحفية، قاام االحتااد األورويب يف أعقااب  ووفقاً 
 2010كااااااانون الثان/يناااااااير   12الزلااااازال الااااااذي ضاااااارب هاااااااييت يف 

بلااد لااى ذلااك المليااون يااورو ع 337قيمتهااا بلغاال بعاارض معااوانت 
)املنكوب

11

دولاة  113ىل الدول البال  عددها حناو . وابإلضافة إ(136
وأمواج  2011لياابن عقب زلزال عام اليت عرضل املساعدة على ا
منظماااة دولياااة  24ذلاااك العاااام، قامااال  التساااوانمي الااايت وقعااال يف

)نسانيةإبعرض مساعدات 
12

137). 
املساااااعدة وخيلاااص املقااارر اخلااااه إىل أن احلاااق يف عااارض  -106

علااااى  ة، وإمناااا ينساااحب أيضااااً يقتصااار علاااى الااادول غاااري املتضااارر  ال
والاي اااا علاااى أهناااا تشااامل  تفسااار ميكااان أناملنظماااات الدولياااة الااايت 

عااارض مساااااعدات مااان هااااذا القبيااال، وعلااااى غريهاااا ماااان املنظمااااات 
تناااول املشاااريع قيااد البحاا   ت اتماإلنساانية. وابالعااتاف هبااذا احلااق، 

لتحقياااق   ال غااا، عااان مساااامتهاالااايتعنياااة اجلهاااات الفاعلاااة املشاااىت 
 لحة اجملتمع الدويل يف يفاية األشخاه يف حاالت الكوارع.مص

 عدم التدخل -جيم
تتفااااق الصااااكوك الدوليااااة الاااايت تاااانص علااااى حااااق اجلهااااات  -107

الفاعلاااااة املعنياااااة يف عااااارض املسااااااعدة يف حالاااااة وقاااااوع كارثاااااة أو يف 
 وارد يفألساساااي الااا احلااااالت املماثلاااة يف  كيااادها علاااى االفاااتاض ا

  ابي يفيد  ناه الذوهو االفتاض اخلاه، التقرير الثال  للمقرر 
__________ 
الاادول،  الاايت قادمتهاعااروض املسااعدة بعلاى قائمااة كاملاة لالطاالع  (134)

 Reuters, “Factbox: Aid and rescue offers for Japan quake”, 17 انظار

March 2011. 
(135) Bill Rodgers, “Katrina foreign aid handling generates 

criticism”, Voice of America News, 14 May 2007. 
(136) Reuters, “EU offers over 400 million euros quake aid to 

Haiti”, 18 January 2010. 
 أعاله. 134احلاشية  انظر (137)
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يف الشاااؤون    أال ينظااار إىل أي عااارض مااان هاااذا القبيااال ابعتبااااره تااادخالً 
علااى سااياد ا. فعلااى ساابيل املثااال،    الداخليااة للدولااة املسااتفيدة أو تعاادايً 

  لمسااااعدة يف ل مااان االتفاقياااة اإلطارياااة    3 تااانص الفقااارة )ب( مااان املاااادة 
) جمال احلماية املدنية 

1

لى أنه ال ينبغي النظار إىل عاروض املسااعدة  ع   ( 138
يف الشؤون الداخلية للدولة املساتفيدة. كاذلك يشاتمل    ابعتبارها تدخالً 

احلاق يف املسااعدة اإلنساانية علاى    بشاأن من املبااد  التوجيهياة    5املبدأ  
  ا عمااالً ابعتبارهاا   النظاار إىل عااروض املساااعدة ينبغااي   مفاااده أنااه ال حكاام  

 . ( 2139) ة لشؤون الداخلية للدول ا   يف   تدخالً  غري ودي أو 
وتاانص الصااكوك القانونيااة يف اجملاااالت ذات الصاالة علااى  -108

تاانص  املتعلقااة ابلتشاارد الااداخليأحكااام مماثلااة. فاملباااد  التوجيهيااة 
غاري  علاى أناه ال ينبغاي النظار إىل عاروض املسااعدة ابعتبارهاا عماالً 

)ون الداخلياااااااااة للدولااااااااة املتضاااااااااررةيف الشااااااااؤ  ودي أو تاااااااادخالً 
3

401) . 
 
__________ 
 اله.عأ 91انظر الفقرة  (138)
 .أعاله 132انظر احلاشية  (139)
(140) E/CN.4/1998/53/Add.2 2، الفقرة 25، املرفق، املبدأ. 

الربوتوكاااول اإلضاااايف إىل مااان  18املاااادة  التعلياااق علاااى ويااانص أيضااااً 
واملتعلاااق  1949آب/أغسااافس  12اتفاقياااات جنياااف املعقاااودة يف 

 (الثااانالدوليااة )الربوتوكااول غااري حبمايااة ضااحااي املنازعااات املساالحة 
يب األيفااااار للصاااالوليااااة اللجنااااة الدالعااااروض املقدمااااة مااااان  علااااى أن

 على يف الشؤون الداخلية للدولة أو تعدايً   خالً ينبغي أن تعترب تد ال
)د قبول العرض أم ال سياد ا، سواءً 

4

141). 
ويف ضاااااااوء ماااااااا تقااااااادم، يقاااااااته املقااااااارر اخلااااااااه مشاااااااروع  -109
 عرض املساعدة: التايل بشأن احلق يف 12 املادة

 احلق يف عرض املساعدة  -12مشروع املادة ”
ملتحاااااااادة  ألماااااااام ا ل  ااااااااق للاااااااادول و   ، هاااااااة الكااااااااوارع يف مواج ”  

واملنظماااات احلكومياااة الدولياااة املختصاااة األخااارى واملنظماااات غاااري  
 . املتضررة“ أن تعرض املساعدة على الدولة    ذات الصلة احلكومية  

__________ 
(141) ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 

1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, para. 4892. 
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 الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا التقرير 
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 ,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973 (1949آب/أغسفس  12ملتعلقة حبماية ضحااي احلرب )جنيف، ا جنيف اتفاقيات

pp. 31 et seq. 

املتعلااق حبمايااة  و   1949آب/أغساافس    12اتفاقيااات جنيااف املعقااودة يف  إىل  الربوتوكااول اإلضااايف  
 ( 1977حزيران/يونيه   8جنيف،  ول( ) أل )الربوتوكول ا   ضحااي املنازعات املسلحة الدولية 

Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3. 

واملتعلااق حبمايااة    1949آب/أغساافس    12الربوتوكااول اإلضااايف إىل اتفاقيااات جنيااف املعقااودة يف  
 ( 1977حزيران/يونيه  8)جنيف،    ( الثان الدولية )الربوتوكول غري  ضحااي املنازعات املسلحة 

Ibid., vol. 1125, No. 17513, p. 609. 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95 (1961نيسان/أبريل  18للعالقات الدبلوماسية )فيينا،  اتفاقية فيينا

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 (1963نيسان/أبريل  24القنصلية )فيينا، اتفاقية فيينا للعالقات 

 .Ibid., vol. 1400, No. 23431, p. 231 (1969سمرب ول/ديألكانون ا  8اتفاقية البعثات اخلاصة )نيويورك، 

 .Ibid., vol. 1495, No. 25699, p. 181 (1972أاير/مايو  16)ابزل،  االتفاقية األوروبية املتعلقة حبصانة الدول
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)فيينااااا،  تمثياااال الاااادول يف عالقا ااااا مااااع املنظمااااات الدوليااااة ذات الفااااابع العااااامليلاتفاقيااااة فيينااااا 
 (1975ارس مآذار/ 14

United Nations, Juridical Yearbook 1975 (Sales No. 

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

 لتعذيب وغريه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناةاتفاقية مناهضة ا
 (1984كانون األول/ديسمرب   10)نيويورك، 

United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 112. 

كاااانون   2)نيوياااورك،  اتفاقياااة األمااام املتحااادة حلصااااانت الااادول وممتلكا اااا مااان الوالياااة القضاااائية
 (2004األول/ديسمرب 

الواثئق الر ية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، 
 .59/38(، اجمللد األول، القرار A/59/49) 49امللحق رقم 
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 مقدمة
ني، يف  واخلمسااا   قاااررت جلناااة القاااانون الااادويل يف دور اااا التاساااعة  -1

حصاااانة مساااؤويل الااادول مااان الوالياااة  ، أن تااادرج موضاااوع ” 2007عاااام  
خاصااً معنيااً    وعينال مقارراً “ يف بارانمج عملهاا  القضائية اجلنائياة األجنبياة 

. ويف الاادورة ذا ااا، طلباال اللجنااة ماان األمانااة العامااة أن  ( 1) هبااذا املوضااوع 
   . ( 2) وع ض تعد دراسة تتضمن املعلومات األساسية املتعلقة ابملو 

، نظاااارت اللجنااااة يف 2008ويف دور ااااا السااااتني، يف عااااام  -2
علاااى . وكاااان معروضااااً (3)التقريااار األويل الاااذي أعاااد بشاااأن املوضاااوع

. ونظاراً (4)اللجنة أيضاً مذكرة أعاد ا األماناة العاماة بشاأن املوضاوع
ألنااااه مل يقااااد م أي تقرياااار آخاااار، مل يكاااان نقاااادور اللجنااااة النظااااار يف 

 . 2009دية والستني يف عام ا احلااملوضوع يف دور 
للمقااارر اخلااااه إىل األماناااة العاماااة  (5)وق اادم التقريااار الثاااان -3

، ومل يكاااان 2010السااااتني للجنااااة، يف عااااام خااااالل الاااادورة الثانيااااة و 
 .(6)ابستفاعة اللجنة أن تنظر فيه

__________ 
 ، 2007  حوليااة )   2007ليااه  و متوز/ي   20املعقااودة يف    2940ها  يف جلساات  ( 1) 

 62/66ماان القااارار  7(. ويف الفقااارة 376الفقاارة (، الثاااناجمللااد الثااان )اجلااازء 
، أحاطاال اجلمعيااة العامااة علماااً بقاارار 2007كااانون األول/ديساامرب   6املااؤرخ 

أ درج يف اللجنااااة إدراج هااااذا املوضااااوع يف باااارانمج عملهااااا. وكااااان املوضااااوع قااااد 
(، 2006ء دور ااا الثامنااة واخلمسااني )جاال أثناااباارانمج عماال اللجنااة الفوياال األ

، 2006 حولياةوذلك استناداً إىل املقته الوارد يف املرفق األول لتقريار اللجناة )
 (.257، الفقرة (الثاناجمللد الثان )اجلزء 

 .386، الفقرة (الثان، اجمللد الثان )اجلزء 2007 حولية (2)
 .A/CN.4/601الوثيقة (، ألولا، اجمللد الثان )اجلزء 2008 حولية (3)
 (4 ) A/CN.4/596   وCorr.1    للجناااة، واثئاااق    الشااابكي وقاااع  امل )متاحاااة علاااى

، اجمللاد الثاان  2008  حولية الدورة الستني؛ وسينشر النص النهائي يف إضافة إىل  
 . ( )اجلزء األول( 

 .A/CN.4/631الوثيقة (، األول، اجمللد الثان )اجلزء 2010 حولية (5)
 .343، الفقرة (الثانلد الثان )اجلزء اجملسه، فاملرجع ن (6)

وتضاامن التقرياار األويل حملااة اترخيياااة عاان نظاار اللجنااة ومعهاااد   -4
انة مسااؤويل الاادول ماان الواليااة القضااائية  ألة حصاا ساا القااانون الاادويل يف م 

األجنبيااة. كمااا تفاارق جملموعااة املسااائل املقااته أن تنظاار فيهااا اللجنااة يف  
ور التمهياادي ألعماهلااا بشااأن هااذا املوضااوع. و لاال تلااك املسااائل  الفاا 

مسااااألة أسااااس حصااااانة مسااااؤويل الاااادول ماااان الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة  
،  “ الوالياة القضاائية ” و   “ انة احلصا ”   م األجنبية؛ ومسألة مضامون مفااهي 

  “ احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية ” و   “ الوالية القضائية اجلنائية ” و 
القضااااائية؛ ومسااااألة تصاااانيف حصااااانة    والعالقااااة بااااني احلصااااانة والواليااااة 

( واحلصاااانة  ratione personaeمساااؤويل الااادول )احلصاااانة الشخصاااية ) 
املسااتند إليااه يف ماانا    املنفااق   ((؛ ومسااألة ratione materiaeاملوضااوعية ) 

احلصااااانة ملسااااؤويل الاااادول والعالقااااة بااااني حصااااانة املسااااؤولني وحصاااااانة  
 . ( 7) خلاصة ا   أعضاء البعثات 

وعني  التقريار األويل أيضااً املساائل الايت تساتوجب البحا  يف   -5
نظاار املقاارر اخلاااه ماان أجاال حتدياااد نفاااق هااذا املوضااوع. وماان تلاااك  

كااااون مجيااااع مسااااؤويل الاااادول  ي أن ي غاااا املسااااائل: مسااااألة مااااا إذا كااااان ينب 
بعضاااهم فقاااط )رهلسااااء الااادول ورهلسااااء احلكوماااات ووزراء اخلارجياااة   أو 

املثااااال( مشاااامولني نشااااروع املباااااد  التوجيهيااااة أو  فقااااط، علااااى ساااابيل  
املوضااوع؛    مشااروع املااواد ممااا قااد تعااده اللجنااة بناااًء علااى نظرهااا يف هااذا 

ذا  سااياق هاا   االعااتاف يف “؛ ومسااألة  ولااة ”مسااؤول الد وتعريااف مفهااوم  
 . ( 8) املوضوع؛ ومسألة حصانة أفراد أسر مسؤويل الدول 

اه مااااان ومااااان املساااااائل األخااااارى الااااايت اعتااااارب املقااااارر اخلااااا  -6
الضااروري النظاار فيهااا لتحديااد نفاااق هااذا املوضااوع: مسااألة نفاااق 
احلصااانة الااايت يتمتاااع هبااا مساااؤولو الااادول احلاااليون والساااابقون والااايت 

أو مشااااروع املااااواد؛  وجيهيااااةتينبغااااي أن يشااااملها مشااااروع املباااااد  ال
__________ 
، A/CN.4/601الوثيقااة (، األول، اجمللاد الثاان )اجلازء 2008 حولياة (7)

 .101-27 ، الفقرات224-201ه 
 .129-125، الفقرات 233-232املرجع نفسه، ه  (8)
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ومسألة التنازل عن حصانة مساؤويل الادول ) تمال أن تضااف إىل 
 .(9)رى متعلقة ابحلصانة(ذلك جوانب إجرائية أخ

وتاااارد االسااااتنتاجات الاااايت توصاااال إليهااااا املقاااارر اخلاااااه يف  -7
 102ضاااااوء التحليااااال املضااااافلع باااااه يف التقريااااار األويل يف الفقااااارتني 

 .(10)من ذلك التقرير 130و

__________ 
 .4، الفقرة 194املرجع نفسه، ه  (9)
 :  234-233و 224املرجع نفسه، ه  (10)
 ”102- ]...[  
الوالياة القضااائية املصادر األساساي حلصاانة مساؤويل الادول مان  )أ(” 

 ؛هو القانون الدويل، وخباصة القانون الدويل العريف ةاألجنبي ةاجلنائي
ني. ويف ساااااياق تااااا متابفا تااااا ان وإن كانتااااا واحلصاااااانة فتلف والياااااةال )ب(” 

 النظااار يف احلصاااانة وعااادم علاااىالنظااار  ]قصااار[املوضاااوع قياااد املناقشاااة، ينبغاااي 
 ؛يف حد ذا االقضائية  واليةجوهر مسألة ال

شااااأن  كاماااال الواليااااة ، ةاجلنائياااا واليتهااااا القضااااائية متااااارس الدولااااة  )ج(” 
)أو يف شااااكل  ةوقضاااائي ةوتنفيذياااا  ةتشاااريعيوالياااة ، يف شااااكل القضاااائية للدولاااة

 الاااواليتنيلكااال مااان  ةشاااامل ةاألخاااري  ه، إذا اعتاااربان هاااذةوتنفيذيااا  ةتشاااريعيوالياااة 
 ؛(ةوالقضائي ةنفيذيتال
( خصاااائص ةوالقضاااائي ة)أو التنفيذيااا  ةالتنفيذيااا  ةاجلنائيااا  والياااةلل )د(” 

ألن العديااااد ماااان تاااادابري  اتلااااف عنهاااا خت ا، بيااااد أهناااا ةاملدنياااا  الواليااااةمشااااتكة مااااع 
]اإلجااراءات  يف إطااار تخااذ يف املرحلااة السااابقة للمحاكمااةت  اإلجااراءات اجلنائيااة 

 ةاجلنائيالوالية القضائية لدول من سؤويل ام. ومن مث فمسألة حصانة القانونية[
 ؛حملاكمةاليت تسبق اأكثر أمية يف املرحلة  ةيجنباأل
قاعادة مان  ةاألجنبيا والية القضائية ت عد حصانة املسؤولني من ال )ها(” 

ن ماا للشاخص إ، حيا  انونياةن الدويل وما يقابلها من عالقات ققواعد القانو 
يعكااس  ةاألجنبياا  واليااةم اخلضااوع لليف عااد []قااانوناملتمتااع ابحلصااانة ماان حااق 

 ؛على الشخص املعينواليتها بعدم ممارسة ]القانون[ الدولة األجنبية  التزام
تعااين احلصااانة فقااط ماان  ةاجلنائياا الواليااة القضااائية ماان  حلصااانةا )و(” 
 ه، إذا اعتاااربان هاااذة وحااادهاالتنفيذيااا  الوالياااة)أو  ةوالقضاااائي ةالتنفيذيااا  واليتنيالااا 

(. فهاي إذن حصاانة مان ةوالقضاائي ةالتنفيذيا  لاواليتنيكل مان ال ةشامل ةاألخري 
ماان القااانون املوضااوعي ال  ،تاادابري اإلجااراءات اجلنائيااةاحملاكمااة اجلنائيااة أو ماان 

 ؛للدولة األجنبية
 ةاألجنبياا  ةاجلنائياا القضااائية  واليااةحصااانة مسااؤويل الاادول ماان ال )ز(” 

أماااام  عائقااااً ي تشاااكل هااا حصاااانة إجرائياااة وليسااال حصاااانة موضاااوعية. و هاااي 
 ؛املبدأ اجلنائية، ولكنها ال تستبعدها من حي  املسؤولية

ر ية ت نسب إىل الدولة. ال تهسؤول بصفاملاألفعال اليت يقوم هبا  )ه(” 
لدولاااة أجنبياااة  اجلنائياااة ةالقضاااائي والياااةمااان ال يكاااون حمميااااً  لساااؤو فامل ،ومااان مث 

ناد هاذه األفعاال إىل ع مان إسا نا . إال أن هاذا ال مي]املوضوعية[ نوجب احلصانة
 أيضاً؛ الشخص الذي قام هبا

رفااع يف هنايااة املفاااف، تقااف الدولااة، الاايت هلااا وحاادها احلااق يف  )ط(” 
احلصاااانة الااايت يتمتاااع هباااا مساااؤول مااان املساااؤولني، خلاااف حصاااانة مساااؤول ماااا، 

، وخلف أولئك الاذين ]موضوعية[ أو حصانةحصانة ]شخصية[ سواء كانل 
 ؛يتمتعون ابحلصانة

ناول التقرير الثان: مسألة نفاق حصانة املسؤولني مان وت -8
اماااااة، ناااااا يف ذلاااااك الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة كقاعااااادة ع

احلصاااانة املوضاااوعية الااايت يتمتاااع هباااا كقاعااادة عاماااة مجياااع مسااااؤويل 
، ومسااااألة احلصااااانة الشخصااااية الاااايت (11)الاااادول احلاااااليني والسااااابقني

لرفيعاااي املساااتوى خاااالل شاااغلهم ولني اؤ يتمتاااع هباااا إال بعاااا املسااا  ال
القضاائية الاايت  املمارساة للوالياةدولاة ال ؛ ومساألة أفعاال(12)ملناصابهم

؛ ومسألة النفاق اإلقليمي (13)هبا  دون القيام  سؤولاملول حصانة  حت  
اسااتثناءات ؛ ومسااألة مااا إذا كاناال اااة (14)حلصااانة مسااؤول الدولااة

ياااام مساااؤول حاااال ق ، وال سااايما يفحلصاااانةاب املتعلقاااة قاعااادةمااان ال
 .(15)ابرتكاب ما يعد  جرائم خفرية نوجب القانون الدويل

تنتاجات العاماة الايت توصال إليهاا املقارر اخلااه وترد االس -9
من  94يف ضوء التحليل املضفلع به يف التقرير الثان ضمن الفقرة 

 .(16)ذلك التقرير
_____________________________________ _____ 

 األجنبيااااااة ةاجلنائياااااا القضااااااائية  واليااااااةسااااااؤول ماااااان الاملحلصااااااانة  (ي)” 
ملاااة ومتابفاااة، وهاااي: املكاااوانن الاااوايفي والتمثيلاااي؛ ومبااااد  اكتمكاااوانت م

ملسااااواة باااني الااادول يف السااايادة وعااادم التااادخل يف ابالقااانون الااادويل املتعلقاااة 
ية اسااتقاللو الشااؤون الداخليااة؛ واحلاجااة إىل كفالااة اسااتقرار العالقااات الدوليااة 

 .ممارسة الدول ملهامها
 ]...[ 
 ”130- ]...[ 
 يشمل هاذا املوضاوع إال حصاانة مساؤويل إحادى الادول مان ال )أ(” 

الواليااااااة القضااااااائية الوطنيااااااة )ال الدوليااااااة( اجلنائيااااااة )ال املدنيااااااة( لدولااااااة أخاااااارى 
 للدولة اليت خيدمها املسؤول(؛  )ال
 لدولة؛ اي قته أن يشمل املوضوع مجيع مسؤويل  )ب(” 
دولاة‘ ]يف ال [مساؤولمن املمكن بذل حماولة لتعريف مفهاوم ’] )ج(” 

إطاااار هاااذا[ املوضاااوع أو حتدياااد أي املساااؤولني يشاااملهم هاااذا املفهاااوم ألغاااراض 
 هذا املوضوع؛

يشاااامل كبااااار  املسااااؤولني الااااذين يتمتعااااون ابحلصااااانة الشخصااااية  )د(” 
 ية، أساساً؛ اخلارج حبكم واائفهم رهلساء  الدول ورهلساء  احلكومات ووزراء  

ماااان املمكااااان باااااذل حماولاااااة لتحدياااااد أي مااااان كباااااار املساااااؤولني،  )ها(” 
ابإلضاافة للثالثاي املاذكور، يتمتاع ابحلصااانة ]الشخصاية[. ومان املمكان حتديااد 

سااااؤولني ماااان بااااني مجيااااع كبااااار املسااااؤولني، إذا أمكاااان حتديااااد املعيااااار هااااؤالء امل
 ؛“ار املسؤولنية من كبئاملعايري اليت تربر الوضع اخلاه هلذه الف أو
من غري املؤكد ما إذا كاان مان املستصاوب إياالء املزياد مان النظار يف   )و( ”  

 . “ سؤولني إطار هذا املوضوع ملسألة االعتاف ومسألة حصانة أفراد أسر كبار امل 
، A/CN.4/631، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2010 حولياة (11)

 .34-21الفقرات 
 .37-35قرات سه، الففاملرجع ن (12)
 .51-38املرجع نفسه، الفقرات  (13)
 .53و 52املرجع نفسه، الفقراتن  (14)
 .93-54املرجع نفسه، الفقرات  (15)
 املرجع نفسه:  (16)
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_____________________________________ _____ 
 ”94- ]...[ 
مسااؤويل الدولااة، حصااانة هااي ، القاعاادة العامااة، بصااورة إمجاليااة )أ(” 

حالاة يف أياة احلصاانة  انتفااء اأمجنبية، األقضائية الوالية الوالدولة نفسها، من 
 ؛هذه القاعدةمن ستثناء االهو ف بعينها

مان الوالياة القضاائية  يةالدولة ابحلصاانة املوضاوع يتمتع مسؤولو )ب(” 
ة صفاليت ت ؤد ي بحصانة فيما يتعلق ابألعمال أن لديهم  أياجلنائية األجنبية، 

 ؛دموهناخير ية، ألن هذه األعمال هي أعمال الدولة نفسها اليت 
لتميياااز باااني إساااناد التصااارف تاااربر اال توجاااد أساااباب موضاااوعية  )ج(” 

وألغااااراض احلصااااانة ماااان جهااااة أخاااارى.  ،جهااااةحتديااااد املسااااؤولية ماااان ألغااااراض 
الواحااد نفسااه، الصااادر عاان  جتيااز التأكيااد  ن العماالأسااباب يصااعب وجااود و 
 مسااااؤوليةألغااااراض حتديااااد تصاااارفا ا ماااان عتاااارب ويإىل الدولااااة ي نسااااب سااااؤول، امل

وأنااااه ال ينسااااب إليهااااا بتلااااك الصاااافة ويعتاااارب فقااااط عمااااالً ماااان أعمااااال  الدولااااة،
حتديااد طبيعااة ساالوك مسااألة القضااائية. و  احلصااانة ماان الواليااةاملسااؤول ألغااراض 

هااذا إساناد وابلتااايل  -أو شخصاي  ر اايماان حيا  كونااه ذا طاابع  - ساؤولامل
ر النظاا باال قمسااألة  ااب منفقياااً أن ي نظاار فيهااا ، ماان عدمااه لدولااةإىل االتصاارف 

 ؛التصرف هذاعن يف مسألة حصانة املسؤول 
ال يتوقااااف  اً ر ياااا  اً ساااالوكابعتباااااره سااااؤول املتصاااانيف ساااالوك إن  د()” 

العاماااال احلاساااام هااااو أن فالساااالوك. مضاااامون  علااااى علااااى دوافااااع الشااااخص أو
عمل ’مفهوم و ب التفريق بني . يتصرف نوجب أهليته بتلك الصفةاملسؤول 

دخل يف العمال الاذي يا ’مفهاوم لر اي‘، و العمال ا’أي  بصافته تلاك‘،سؤول امل
 ؛شمل الثاني، و نفاقاً ول أوسع فاأل ‘.الر يةلواائف نفاق ا

رغااام أن  ،  مساااؤوهلا حصاااانة  عااان نفااااق  حصاااانة الدولاااة  خيتلاااف نفااااق   ( ا )ه ”  
طاااابع جتااااري يتمتاااع  الاااذي ياااؤدي عماااالً ذا  ساااؤول  فامل واحااادة.  ، يف جوهرهاااا،  احلصاااانة 

 ؛ إىل الدولة منسوابً  هذا العمل  كان  نائية األجنبية إذا  ائية اجل ض ابحلصانة من الوالية الق 
وضااااوعية إىل مااااا يؤديااااه املسااااؤولون ماااان املاحلصااااانة ميتااااد نفاااااق  )و(” 

 ؛عماهلم غري املشروعة، وإىل أحدود السلفةأعمال تتجاوز 
سااؤول قباال أداهااا املاألفعااال الاايت  املوضااوعيةاحلصااانة ال تشاامل  )ز(” 

ص فيمااااا خياااا ابحلصااااانة املوضااااوعية مااااي حم سااااابقسااااؤول الامل]و[ توليااااه منصاااابه؛
 شغله للمنصب؛خالل فتة أداها بصفته الر ية األعمال اليت 

ساااؤول أو املساااؤول املوضااوعية بفاااابع إقامااة املاحلصاااانة ال تتااأثر  )ه(” 
القضااائية.  ةوالياا الالدولااة الاايت متااارس  إقلاايمالسااابق يف اخلااارج، نااا يف ذلااك يف 

ته بصفكان ميك  هناك خلارج يف زايرة ر ية أو  خص يف اشهذا الفسواء كان 
نه يتمتع ابحلصانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية أمن الواضا ف  اصة،اخل

 مسؤوالً من املسؤولني؛ بصفتهفيما يتعلق ابألعمال اليت يؤديها 
، الااايت تتمتاااع هباااا دائااارة ضااايقة مااان ةاحلصاااانة الشخصااايتشااامل  )ط(” 

ل سااؤو يؤديهااا املاملسااتوى، األعمااال غااري املشااروعة الاايت  يعاا رفيالة لاا مسااؤويل الدو 
مهاااام  ه، ناااا يف ذلاااك قبااال توليااا علاااى حاااد ساااواءر ياااة وبصااافة خاصاااة بصااافة 
 ؛هذا ما يعرف ابحلصانة املفلقةو . همنصب

مرتبفاااااة ننصاااااب حمااااادد رفياااااع احلصاااااانة الشخصاااااية ملاااااا كانااااال  )ي(” 
الشااااخص ك ت ناااادما ياااا عتوقااااف تذات طااااابع مؤقاااال، و تكااااون  املسااااتوى، فإهنااااا

الاايت أدت إىل ممارسااة ألعمااال ابكااون  ال ةتتااأثر احلصااانة الشخصاايال منصاابه. و 
يف مكوثه فبيعة  ب ، والواائف املسؤولخارج نفاق  القضائية قد جرت الوالية  

 ؛القضائية ةواليالاخلارج، نا يف ذلك يف أراضي الدولة اليت متارس 
مااااان اخلدماااااة  ودين يفجااااا املو ساااااؤولني املنفااااااق حصاااااانة خيتلاااااف  )ك(” 

. املنصاااااب الاااااذي يشاااااغلونهملساااااتوى  األجنبياااااة تبعااااااً الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة 

  وضاوعية امل نظر التقريران األويل والثان يف اجلواناب   وهكذا،  -10
أو املادياااااة حلصاااااانة مساااااؤويل الااااادول مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة  

ظر هااااذا التقرياااار الثالاااا  يف اجلوانااااب اإلجرائيااااة هلااااذا  األجنبيااااة. وسااااين 
املوضاااااوع. وعاااااالوة علاااااى ذلاااااك، حسااااابما تباااااني  مااااان النظااااار يف هاااااذا  

علاى مساألة أخارى: العالقاة    املوضوع،  در هنا تركيز االهتمام أيضااً 
 ن مساااؤوهلا يتمتاااع ابحلصاااانة، ومساااؤولية هاااذه    الدولاااة   باااني احتجااااج 

ك املساااؤول وأدى إىل إاثرة  الدولاااة عااان فعااال غاااري مشاااروع ارتكباااه ذلااا 
 . مسألة احلصانة. وينظر هذا التقرير يف هذه املسألة أيضاً 

_____________________________________ _____ 
ابحلصااااااانة فيمااااااا يتعلااااااق مجيعاااااااً يتمتعااااااون يف اخلدمااااااة  فاملسااااااؤولون املوجااااااودون 

املساااؤولني وااااة فئاااة معيناااة فقاااط مااان ر ياااة. تهم البصااافيؤدوهناااا ال الااايت مااا ابألع
األعماال الايت عان ابحلصاانة  ،ذلكالً عن ضالرفيعي املستوى الذين يتمتعون، ف

هي نفسها أايً  سابقني السؤولني املنفاق حصانة  و بصفتهم الشخصية.   يؤدوهنا
هم يتمتعون ابحلصانة فيما يتعلاق ف: املنصب الذي كانوا يشغلونهمستوى كان 

 اليت شغلوا فيها مناصبهم؛فتة البصفتهم الر ية خالل نفذوها ابألعمال اليت 
أو  ،  فيااه شااتبه  أو م جماارم،   نااه  )   ج ااه إىل مسااؤول أجنااي  اام نمااا ت و ي ح  )ل( ”  

نعااه ماان  ي الاايت مت تقييااد ذات الفااابع ال تاادابري اإلجااراءات اجلنائيااة  فااإن  (،  مااا إىل ذلااك 
 اااوز اختاذهاااا   يااه هاااي وحااادها الااايت ال عااان طرياااق فااارض التااازام قاااانون عل واائفااه  أداء  

  مااااىت ،  ملوضااااوعية ا صااااانة  حل اب أو    ة صااااانة الشخصااااي ابحل الشااااخص  يتمتااااع هااااذا  عناااادما  
أداء أعمااال ر يااة.  لاادى  رميااة ارتكبهااا هااذا الشااخص  تتعلااق   التاادابري  تلااك  كاناال  

بصاافة  جنائيااة  ميثاال يف دعااوى  مسااؤول أجنااي  حبااق  هااذه التاادابري   ااوز اختاااذ مثاال  ال  و 
،  املوضااوعية حلصااانة  اب أو    ة صااانة الشخصااي ابحل هااذا الشااخص  يتمتااع  عناادما    ، شاااهد 
أعمااال  بشااأن  دة  شااها لااندالء ب هااذا الشااخص    سااتدعاء اب كاناال القضااية تتعلااق    مااىت 

 ؛ الر ية   واائفه نتيجة ألداء بشأن أعمال ع ل م هبا    ، أو أداها بنفسه ر ية  
وكاذلك سؤول يف اخلاارج، مكوع املاحلصانة خالل فتة تسري  )م(” 

وت نتهااك  . خياادمها أو خاادمهاساؤول يف إقلاايم الدولااة الايت مكااوع املخاالل فااتة 
الايت  علاى مساؤول أجناي احلصاانة   اً فارض التزاما اليت تجلنائية راءات اجاإلتدابري  

 إقلااايمإذا كاااان هاااذا الشاااخص يف اخلاااارج أو يف  يتمتاااع هباااا، بغاااا النظااار عماااا
حبااق تاادابري مثاال هااذه البعاادم اختاااذ االلتاازام الااذي يقضااي انتهاااك ويقااع . تااهدول

شاااخص لان فقاااط حينماااا يكاااو التااادبري ولااايس اختااااذ مساااؤول أجناااي مناااذ حلظاااة 
 ؛ارجستهدف ]به[ موجوداً يف اخلامل
حصاانة مساؤويل  من  ستثناءات  إن فتلف األسس املنفقية لتربير اال  )ن( ”  

 على حنو كاف؛ مقنعة    غري   الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية 
 قاعادةبوصافها احلصاانة مان ستثناءات االصعب احلدي  عن ي )س(” 

التأكياد بشاكل جاازم ميكان  المثلماا لادويل، اون قواعاد القااند إرساهلها ضمن 
 ؛مثل هذه القاعدة على وجود توج ه حنو وضع

خاصاااة يف هاااذا الصااادد هاااي حالاااة ممارساااة الدولاااة للوالياااة  حالاااة  ااااة   )ع( ”  
تعاط   مل إذا كانال هاذه الدولاة  ،  يف إقليمهاا اجلرمية املزعوماة  إثر وقوع    ة اجلنائي   القضائية 

علااااى أن   اط الااااذي أدى إىل اجلرميااااة، أو النشاااا   هااااا م إقلي ارس يف  أن مي اااا موافقتهااااا علااااى  
فااي مثاال  ف .  ة اجلرميااة املزعوماا   تلااك الااذي ارتكااب  األجنااي  املسااؤول    إقليمهااا وجااد يف  ي 

 . “ صانة احل   انتفاء عن   ، يبدو أن اة أسباابً كافية جتيز احلدي  احلالة  تلك 
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 اجلوانب اإلجرائية للحصانة
) توقيت النظر يف احلصانة   -ألف

1

17 ) 
فااره مسااألة حصااانة مسااؤول ، ال ت  يعلااى الصااعيد العملاا  -11

سلفات دولاة ماا إال حاني لدى أجني من الوالية القضائية اجلنائية 
املرحلة، هبذا الشأن. ويف هذه اختاذ إجراءات تنوي تلك السلفات 

تكون الدولة الايت خيادمها )أو كاان خيادمها( الشاخص املاذكور غاري 
  تكااااونالثااااري ماااان احلاااااالت، عاملااااة عااااادة بتلااااك التفااااورات. ويف ك

 احلصااانةحتاول لنجاراءات التمهيدياة للادعوى اجلنائيااة صالة بتادابري 
)دون القياااام هباااا

2

ويف تلاااك احلالاااة، ال ضااارورة ألن تنظااار الدولاااة  .(18
الاايت متااارس الواليااة القضااائية اجلنائيااة يف مسااألة احلصااانة، وال ت عتاارب 

أحد سألة حصانة ملزمة ابلقيام بذلك. ومع ذلك، فإن النظر يف م
من الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة ينبغاي أن ياتم لدولة ؤويل اسم

ماان حياا  املباادأ يف مرحلااة مبكاارة ماان اإلجااراءات القضااائية، وحااىت 
قبااال ذلاااك، يف مرحلاااة ماااا قبااال احملاكماااة، حاااني تقااارر دولاااة متاااارس 
الواليااة القضااائية أن تتخااذ يف حااق ذلااك املسااؤول إجااراءات جنائيااة 

وكمااا ذكاارت حمكمااة العاادل الدوليااة . هبااا مدون القيااا حلصااانةاحتااول 
حبصاااانة مقااارر خااااه للجناااة  املتصااالاخلاااالف يف فتواهاااا يف قضاااية 

ة إن مساااائل احلصاااان”: مااان اإلجاااراءات القانونياااة حقاااوق اإلنساااان
مسااائل أولياااة  اااب البااال فيهاااا علاااى وجاااه السااارعة يف بداياااة ]...[ 

 االقااااانون اإلجرائااااي املعااااتف هباااا الاااادعوى، وهااااذا مباااادأ ماااان مباااااد  
)عامة“ بصورة

3

وذكار أحاد قضااة حمااكم املقاطعاات الربيفانياة، . (19
قابا علاى اجلنارال شااهلول ابليف إطار النظر يف طلب إلصدار أمر 

موفااز، وزياار الاادفاع اإلسارائيلي: ”زعاام املاادعي أناه إذا كااان اجلناارال 
ب إلاثرة فااااإن الوقاااال املناساااا  [...] صااااانةنااااوع ماااان احليتمتااااع  ي 

 لقااباابماار األة األوىل بعااد صاادور اجللساا  نمسااألة احلصااانة ساايكو 
هي  ةين ال أتفق مع هذا االقتاه وأرى أن حصانة الدولن. ولكعليه

 .(420)“إحااااااااااادى املساااااااااااائل الااااااااااايت  اااااااااااب علاااااااااااي أن أنظااااااااااار فيهاااااااااااا
__________ 
 . 225-220الفقرات أعاله(،   4شية  مذكرة األمانة العامة )احلا انظر  ( 17) 
الوثيقاااااااااة (، األول، اجمللاااااااااد الثاااااااااان )اجلااااااااازء 2010 ولياااااااااةحانظااااااااار  (18)

A/CN.4/631 تااااادابري ممارساااااة الوالياااااة القضاااااائية املتعلقاااااة ب 51-38، الفقااااارات
 .دون القيام هبا احلصانةحتول اجلنائية اليت 

(19) I.C.J. Reports 1999, p. 88, para. 63 ضارورة النظار . وأ شاري إىل
، اجمللاااااد الثاااااان )اجلااااازء األول(، 2008 حولياااااة يف يف مساااااألة احلصاااااانة مبكاااااراً 
 .68و 67 ، الفقراتن 213-212، ه A/CN.4/601الوثيقة 

 (20 ) District Court—Bow Street, Application for Arrest Warrant 

Against General Shaul Mofaz, 12 February 2004, para. 5, reproduced in 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 53, No. 3, July 2004, 

p. 772 ًوانظار أيضاا .  Buzzini, “Lights and shadows of immunities and 

inviolability of State officials in international law: Some comments on the 

Djibouti v. France case”, p. 473 وقاد أشاري، علاى حناو مماثال يف اجلاوهر، إىل .  

يف مسااألة احلصااانة  الضااروري، ماان حياا  املباادأ، النظاار مبكااراً  وماان
 سااية: ضاامان عالقااات طبيعيااة باانيماان أجاال حتقيااق أهاادافها األسا

)واحلفاع على سياد االدول 
5

النظار يف احلصاانة يف  ويلزم أيضاً . (21
مرحلاااة مبكاااارة ماااان سااااري الااادعوى، يف باااادايتها، ألن النتيجااااة حتاااادد 
اسااتمرار قاادرة دولااة احملكمااة علااى ممارسااة الواليااة القضااائية اجلنائيااة 

)على املسؤول
6

لة احلصاانة يف بادء فاإذا مل تنظار احملكماة يف مساأ .(22
ذلاااااك قاااااد ياااااؤدي إىل انتهااااااك دولاااااة احملكماااااة ، فاااااإن ىساااااري الااااادعو 

اللتزاما اااا الناشااائة عااان قاعااادة احلصاااانة. وعاااالوة علاااى ذلاااك، فاااإن 
عااادم النظااار يف مساااألة احلصاااانة يف بداياااة الااادعوى ميكااان أن يعتااارب 

، ذكارت حمكماة يف حد ذاته. ويف الفتاوى املشاار إليهاا آنفااً  انتهاكاً 
ااة أن احملاااكم املاليزياا العاادل ال ابلنظاار يف مسااألة حصااانة  ملزمااة ةدولياا

)املقرر اخلاه ابعتبارها مسألة أولية
7

23). 

_____________________________________ _____ 
وع لاازوم النظاار يف مسااألة احلصااانة يف مرحلااة مبكاارة ماان سااري الاادعوى  نفااس موضاا 
 The Prosecutor v. Charles، ز غانكاي اتيلور املدعي العام ضد تشارل يف قضية 

Ghankay Taylor, Decision on Immunity from Jurisdiction, Special Court 

for Sierra Leone, Appeals Chamber, Case No. SCSL-2003-01-I, 31 May 

2004, para 30 ًمقاطعاة  لادائرة  احلكم الصادر عن حمكمة االستئناف    . انظر أيضا
  : بلحااااص وآخاااارون ضااااد موشاااايه يعلااااون يف قضااااية  ابلااااوالايت املتحاااادة  مبيااااا  كولو 
يتعااني علااى احملكمااة، حااني  ااتج أحااد األطااراف  نااه يتمتااع ابحلصااانة الساايادية  ” 

اكماااة إىل حتدياااد اجلواناااب الوقائعياااة  قبااال احمل   األجنبياااة، أن ’تساااعى يف مرحلاااة ماااا 
“  يف القضااااية‘   والقانونيااااة علااااى حنااااو يكفااااي القتناعهااااا  هنااااا متلااااك ساااالفة النظاااار 

 (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 

Belhas et. al. v. Moshe Ya’alon, 515 F.3d 1279, 15 February 2008, p. 7  .) 
ضااااارورية    ة الاااااذي يقااااول إن حصاااااانة الدولاااا   غاااااتيين   مالحظاااااات انظاااار   ( 21) 
علاااااى    ت القضاااااائية حرصااااااً للحفااااااع علاااااى حاااااد أدىن مااااان النظاااااام يف اإلجاااااراءا ” 

التواصااال السااالمي باااني الااادول ذات السااايادة ومااان أجااال جتناااب حلاااول  تمااال أن  
يف بدايااة الاادعوى لكااي     ااب أن ت ادرس حتماااً ” هنااا  إ ، و “ تكاون جمحفااة أو متييزيااة 

 Gattini, “the dispute on jurisdictional immunities of the)   “ فعالاة   تكاون 

State before the ICJ: Is the time ripe for a change of the law?”, p. 192 ) . 
مان ماذكرة    220يف هاذا الشاأن يف الفقارة  فريهاوفني انظر مالحظات  ( 22) 

تعاد أحاد العناصار    نة الايت ا . وابلفعل، فإن احلص أعاله(  4)احلاشية  األمانة العامة 
ة األجنبياة  الرئيسية الايت حتادد وجاود أو انعادام القادرة علاى ممارساة الوالياة القضاائي 

يوجااه إليهااا االهتمااام   تغاادو مفتقاارة إىل أي مضاامون بوصاافها ااااهرة قانونيااة إذا مل 
وماااااع ذلاااااك، فاااااإن  اإلجاااااراءات القانونياااااة.  مااااان    الواجاااااب يف مرحلاااااة مبكااااارة جاااااداً 

ة والوايفية ملسؤول ما، على النحاو املباني يف التقريار  الشخصي  ة االعتاف ابحلصان 
 ميكااان اختاذهاااا لااادى ممارساااة الوالياااة القضاااائية  مجياااع التااادابري الااايت ميناااع  الثاااان، ال  

علاااى املساااؤول    التااادابري الااايت تفااارض التزامااااً دون اختااااذ  فقاااط   اااول  اجلنائياااة، وإمناااا  
الوثيقاة  (،  األول )اجلازء  الثاان    ، اجمللد 2010  حولية   اليت هلا طابع قسري )انظر  أو 

A/CN.4/631  ،  (. ، الفقرة الفرعية )ل( 94و  51-38الفقرات 
(23) I.C.J. Reports 1999, para. 67 (2) (b). 
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لنظاار يف احلصااانة يف املرحلااة السااابقة  اب   ويتعلااق ذلااك أيضاااً  -12
للمحاكمة لدى ممارسة الوالية القضائية اجلنائية، حاني  اري التعامال  

تادابري حتظرهاا احلصاانة )علاى سابيل املثاال، التوقياف   اختاذ مع مسألة 
أن يااؤدي    ه ابرتكاااب جرميااة(. ففااي هااذه احلالااة، ميكاان أيضاااً الشااتبا ل 

مسااااألة حصااااانة املسااااؤول إىل    تقصااااري الساااالفات املعنيااااة يف النظاااار يف 
انتهاااااك الدولااااة الاااايت متااااارس الواليااااة القضااااائية اللتزاما ااااا النابعااااة ماااان  

 .  من هذا القبيل انتهاكاً   عترب هذا التقصري ذاته احلصانة، وميكن أن ي  
بغااي النظاار يف النقفااة السااابقة يف ضااوء مسااألة أنااه ين غااري -13

يت ساااي نظر الااا و االحتجااااج ابحلصاااانة وعااابء االحتجااااج ابحلصاااانة، 
وعلااااى حنااااو خاااااه، إذا مل تبااااادر دولااااة نزيااااد ماااان التفصاااايل. فيهااااا 

إىل االحتجااااج ابحلصاااانة يف املوضاااوعية املساااؤول املتمتاااع ابحلصاااانة 
كاان أن تسااتمر مي اءاتر فااإن اإلجاا  ،املراحاال األوليااة ماان اإلجااراءات

 احلصانة. نمر مسألة وقوع انتهاك لاللتزامات النابعة اتث وال
) ابحلصانةاالحتجاج    -ابء

8

24 ) 
لكاي تقاوم حمكمااة أو سالفة أخارى ماان السالفات املعنيااة  -14

يف الدولاااة الااايت متاااارس الوالياااة القضاااائية ابلنظااار يف مساااألة حصاااانة 
سألة. والسؤال ذه املهما  ب أن يثري    مسؤول أجني، فإن شخصاً 

هو من الذي ينبغي أن يفعل ذلك: املسؤول أم الدولة اليت خيدمها 
علااى الدولااة الاايت متااارس  ينبغااىها( املسااؤول؟ أم هاال )أو كااان خياادم

)الوالية القضائية أن تفره على نفسها ذلك السؤال؟
9

25). 
وذكاار التقرياار األويل أن احلصااانة ال تعااود للمسااؤول نفسااه،   -15

) الااااايت خيااااادمها )أو خااااادمها(، أي دولاااااة املساااااؤول لدولاااااة  ل وإمناااااا  
10

26 ) .  
صاانة،  “ مان احل ”مساتفيد هو جمرد  وتقتضي الدقة القول إن املسؤول  

لذلك، فإن احلقوق املتأصلة يف    اليت تعود حبكم القانون للدولة. وتبعاً 
احلصااااانة هااااي حقااااوق عائاااادة للدولااااة. ولااااذا، حااااني تتمسااااك الدولااااة  

ول مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة  املساااؤ   ة ابحلقاااوق املتأصااالة يف حصاااان 
ا تتمساااااااك ابحلقاااااااوق العائااااااادة هلاااااااا ولااااااايس حبقاااااااوق  األجنبياااااااة، فإهنااااااا 

) مسؤوهلا 
11

ويف هذا الصادد، ميكان القاول إن االحتجااج ابحلصاانة   . ( 27
__________ 
 .229-215الفقرات أعاله(،  4مذكرة األمانة العامة )احلاشية  (24)
اقااااد ال توج ” بعااااد أن طااااره مثاااال هااااذا السااااؤال:    بوتساااايين وكتااااب   ( 25)  د  ااااااا

 . ( p. 473أعاله(،    20احلاشية  )   Buzzini) . “ ة على هذا السؤال اااا اطع ة ق اااا ا ا إجاب 
حصااااااااانة مسااااااااؤوليها الشخصااااااااية وحصااااااااانتهم  وراءتقااااااااف الدولااااااااة  (26)

املوضوعية من الوالية القضائية األجنبية. فالدولة هي اليت  ق هلا رفع احلصانة 
حالاااااة  الاااايت يتمتااااع هباااااا مسااااؤولوها، ساااااواء كاناااال شخصاااااية أو موضااااوعية )يف

عالياااة( أو موضاااوعية فقاااط )يف حالاااة أي مساااؤول الرتباااة ال ذيساااؤول العامااال امل
الدولاة مان  مساؤويلاخلدمة احلكومية(. ويف التحليل النهائي، فاإن حصاانة ترك 

هنااا هااي وحاادها الاايت إالواليااة القضااائية األجنبيااة تعااود إىل الدولااة ذا ااا، حبياا  
ن )اجلازء األول(، الوثيقاة لد الثاا، اجمل2008 حولية) ق هلا رفع تلك احلصانة 

A/CN.4/601 94الفقرة ، 221-220، ه.) 
مااااذكرة  قضااااية  ينفبااااق ذلااااك علااااى حصااااانة املسااااؤولني السااااابقني. ففااااي   ( 27) 

أنااه بعاادما    ، ذكاارت بلجيكااا حتديااداً 2000  نيسااان/أبريل   11  الصااادرة يف   االعتقااال 

مغازى مان الناحياة القانونياة إال عنادما تكاون    أو إعالهنا لان يكاون ذا 
ن احلصاااانة  إ ي  نهاااا، أ ل تع   دولاااة املساااؤول هاااي الااايت حتاااتج ابحلصاااانة أو 

تلااك الظااروف. ويباادو أن إعااالن  ترتااب نتااائج قانونيااة إال يف ااال   ال 
نفساه أناه يتمتاع ابحلصاانة ال يتضامن ذلاك املغازى القاانون،   املسؤول 

طاملااا أن املسااؤول لاايس إال املسااتفيد ماان احلصااانة. وال يعااين ذلااك أن  
ق  ال هذا اإلعالن الصادر عن املساؤول لايس لاه أي مغازى علاى اإلطا 

ك الشااخص.  سااياق اإلجااراءات القانونيااة املتخااذة يف مواجهااة ذلاا يف  
ومن غري احملتمل أن ي قابل ذلك االعالن بتجاهل اتم من الدولة اليت  

إىل    ذلااااك املساااااؤول. وميكااااان هلااااذه الدولاااااة، اساااااتناداً   تقاضااااي جنائيااااااً 
صاااادر دولااااة  اإلعااااالن، أن تنظاااار يف مسااااألة احلصااااانة. ولكاااان إذا مل ت  

يؤياااد ذلاااك اإلعاااالن، فيبااادو أن هاااذا اإلعاااالن  ا صااالة  ذ   املساااؤول رأايً 
) إىل الوزن واملغزى من الناحية القانونية   تقراً يظل مف 

12

28 ) . 
دولة املساؤول أن تعلان أناه يتمتاع يكون ابستفاعة ولكي  -16

ابحلصااااانة، فإهنااااا  ااااب أن تعاااارف بوجااااود إجااااراءات جنائيااااة  ااااري 
_____________________________________ _____ 

دميقراطياة  ونغاو ال ك توقف يروداي عن شغل منصب وزيار اخلارجياة، مل تكان مجهورياة ال 
هناا كانال متاارس  أ تتمسك حبقوقها، وإمنا كانل تناصر حقوق ذلاك الشاخص، أي  

احلمايااة الدبلوماسااية، ولااذا كااان ينبغااي هلااا قباال ذلااك أن تكااون قااد اسااتنفدت ساابل  
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democraticاالنتصاااف احملليااة )انظاار  

Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, pp. 17-

18, paras. 37-38  وكان موقف مجهورياة الكونغاو الدميقراطياة هاو أن األمار مل يكان .)
يتعلاااق بااادعوى ختاااص احلماياااة الدبلوماساااية، وأهناااا كانااال تااادافع عااان حقاااوق الدولاااة  

(.  ibid., p. 17, para. 39نغوليااة لوقااوع انتهاااك حلصااانة وزياار خارجيتهااا )انظاار  الكو 
 ,.ibidملوقااف مجهوريااة الكونغااو الدميقراطيااة )   ء قاارار احملكمااة يف جااوهره موافقاااً وجااا 

para. 40 إن  اااااااا، ف ساااامانتار ة  ااااااااايف قضي   دة ااااااااا(. ومثلماااا ذكااارت حكوماااة الاااوالايت املتح
االاايت يتمت   يااة املتبق ة  ااااااااااحلصان ”  . باال هاااي  شخصااياً   ع هبااا مسااؤول سااابق ليساال حقاااً اااااا

 United States District Court for the Eastern District of  “، ول ة املساؤ لا لفائدة دو 

Virginia, Alexandria Division, Bashe Abdi Yousuf, et. al., v. Mohamed Ali 

Samantar, Statement of Interest of the United States of America, February 

14, 2011, para. 13  .  نثاباة ساابقة    2004 عاام   ضاية مناذ ق اساتخدمل هاذه ال وقاد
قضاائية يف احملااكم األمريكيااة ملعاجلاة مسااألة قضاية مدنياة رفعهااا املغتباون الصااوماليون  
ضااااد وزياااار الاااادفاع والنائااااب السااااابق لاااارئيس الصااااومال م. سااااامانتار تتعلااااق حباااااالت  

عااااادام خاااااارج نفااااااق القضااااااء، وانتهاكاااااات أخااااارى حلقاااااوق اإلنساااااان.  تعاااااذيب، وإ 
 ,Shatalova،  لاى هاذه القضاية، انظار، علاى سابيل املثاال ليقات ع ع لالطالع على ت و 

“The United States Supreme Court decision in the case of Samantar v. 

Yousuf, and the immunities of foreign officials”, and Stephens, “The modern 

common law of foreign official immunity” . 
  33 املنفااق عنااد التنااازل عاان احلصااانة. انظاار الفقاارة فااس هااذا  ن وينفبااق   ( 28) 

، اجمللااااااااااد الثااااااااااان )اجلاااااااااازء األول(، الوثيقااااااااااة  2008  حوليااااااااااة   أدانه. وانظاااااااااار أيضاااااااااااً 
A/CN.4/601 ،    رئاايس  . وقااد ذكاار فردينانااد ماااركوس  94الفقاارة  ،  221-220ه(

ذلااك  و الفلبااني السااابق( أنااه يتمتااع حبصااانة ماان الواليااة القضااائية بصاافته رئاايس دولااة،  
وه مساااألة نظااارت فيهاااا حمكماااة مااان حمااااكم الاااوالايت املتحااادة بسااابب عااادم  خبصااا 

إىل ذلااااك، أرساااالل وزارة خارجيااااة الااااوالايت    امتثالااااه لعاااادة أواماااار قضااااائية. واسااااتناداً 
معلومااات بشااأن التاادابري احملتملااة الاايت قااد  املتحاادة مااذكرة إىل ساافارة الفلبااني تتضاامن  

ارة ناذكرة تفياد أن حكوماة  دت الساف ر مااركوس. و   تتخذ بقرار من احملكمة خبصاوه 
 ,In re Grand Jury Proceedingsالفلباني تتناازل عان أي حصاانة للارئيس الساابق ) 

John Doe No. 700, 5 May 1987, 817 F.2d 1108 .) 
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لاذلك،  وتبعااً  .اختاذها، أو من املقرر اختاذها، جتااه ذلاك الشاخص
 ب على الدولة اليت تنفذ أو ختفط الختااذ تادابري مان هاذا القبيال 

القيااااام أن تعلاااام بااااذلك دولااااة املسااااؤول. وبفبيعااااة احلااااال، ال ميكاااان 
، أو عناادما أجنبياااً  ذلك إال عناادما ي عاارف أن األماار ميااس مسااؤوالً باا 

توجاااد أساااباب الفاااتاض ذلاااك. ولاااذا فاااإن إعاااالن الشاااخص الاااذي 
اارس بشاأنه  القضاائية أناه مسااؤول حاايل )أو ساابق( لدولااة  لواليااةامت 

أجنبياااة ياااوفر للدولاااة الااايت متاااارس الوالياااة القضاااائية األسااااس إلعاااالم 
حمكمااة العاادل الدوليااة، يف  هذكرتاا ممااا لااذلك. و  دولااة املسااؤول وفقاااً 

بعا مسائل املساعدة املتبادلة يف اجملال قضية  يفالصادر  حكمها
  :ا يليم، اجلنائي )جيبوم ضد فرنسا(

مل ت عل م حكومة جيبوم احملااكم الفرنساية )الايت ي توقاع عاادة أن ي فعان أمامهاا يف 
الواليااة القضااائية(، وال هااذه احملكمااة، يف أي مرحلااة ماان املراحاال، أن األعمااال 
اليت تشتكي منها فرنسا هي أعماهلا هي، وأن املدعي العام للجمهورية ورئايس 

أو وكاال ا أو أدوا ا حني تنفيذما  اأجهز  األمن الوطين تصرفا بوصفهما من
وي نتظ ااار مااان الدولاااة الااايت تساااعى إىل املفالباااة ابحلصاااانة ألحاااد  تلاااك األعماااال.

)املعنية بذلك سلفات الدولة األخرى ختفرأجهز ا احلكومية أن 
13

29). 

وباااااااااذلك، أشاااااااااارت احملكماااااااااة إىل أن عااااااااابء االحتجااااااااااج   -17
اياة مساؤوهلا مان الوالياة  ترياد يف   ابحلصانة يقاع علاى عااتق الدولاة الايت 

القضاائية اجلنائياة األجنبيااة. فاإذا مل تفعال ذلااك، ال تكاون الدولاة الاايت  
متاااارس الوالياااة القضاااائية ملزماااة ابلنظااار يف مساااألة احلصاااانة مااان تلقااااء  

يف املالحقة القضائية    لذلك، أن متضي قدماً   نفسها، وميكن هلا، تبعاً 
) اجلنائية 
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  دولة املسؤول تساتفيع أيضااً دو أن  ب ويف الوقل نفسه، ي . ( 30
أن تعلااان حصاااانة الشاااخص يف مرحلاااة الحقاااة مااان ساااري اإلجاااراءات  
اجلنائيااة. غااري أن ماان الصااعب يف هااذه احلالااة اعتبااار أن احلصااانة قااد  
انتهكاال بسااابب مااا اختذتاااه الدولاااة الاايت متاااارس الواليااة القضاااائية مااان  

كاااااون  ي قبااااال االحتجااااااج ابحلصاااااانة )علاااااى أن    جتااااااه املساااااؤول تااااادابري  
، بفبيعااة احلااال، أن دولااة املسااؤول كاناال علااى علاام نمارسااة  هوماااً مف 

 الوالية القضائية اجلنائية األجنبية عليه ولكنها مل حتتج ابحلصانة(. 
املقفااااع  علااااى السااااياق، أن    ، بناااااءً املقاااارر اخلاااااه   الحااااو ي و  -18

  16 حكم حمكمة العدل الدولية املذكور أعااله يف الفقارة املقتبس من 
حبصااانة   سااؤولني الااذين يتمتعااون حبصااانة وايفيااة ال لااة امل ا ح يشااري إىل  

شخصااية. ويباادو ماان املنفقااي اتباااع مثاال هااذا الاانهج يف حالااة تتعلااق  
)  شااخاه يتمتعااون ابحلصااانة املوضااوعية 

15

ويتمتااع هبااذه احلصااانة  .  ( 31
املسااؤولون الااذين ال يشااغلون مناصااب رفيعااة، واملسااؤولون السااابقون،  

وا هباااا بصااافة ر ياااة. فهاااي  اضااافلع   يت وهاااي تتعلاااق فقاااط ابألعماااال الااا 
__________ 
(29) Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 244, para. 196. 
 اج ابحلصاانةاالحتجا  مالنتائج املتتباة علاى عاديتناول التقرير احلايل  (30)

 أدانه. 55-53انظر الفقرات  نزيد من التفصيل؛
يشااااكك يف هااااذا املوقااااف الااااذي اختذتااااه حمكمااااة بوتساااايين غااااري أن  (31)

 .(pp. 472-473أعاله(،  20)احلاشية  Buzzini) العدل الدولية

تشااامل رهلسااااء الااادول ورهلسااااء احلكوماااات ووزراء اخلارجياااة الاااذين   ال 
اجملموعاة  ” ملاا هاو علياه الوضاع ماع    مازالوا يشغلون مناصبهم. وخالفااً 

أدانه، فااإن الدولااة الاايت متااارس الواليااة    والااذي  ااري تناولااه   “، الثالثيااة 
ف أو تفاتض  ن تعار     القضائية جتاه أولئك األشخاه ليسال ملزماة 

منااااذ الباااادء أهناااام مسااااؤولون أجانااااب أو مسااااؤولون سااااابقون أو أهناااام  
لاذلك، إذا    وتبعااً   16 . ( 32) انتهكوا القانون أثناء التصرف بصفتهم الر ياة 

كاناال دولااة مسااؤول مااا تريااد يفايتااه ماان املالحقااة القضااائية اجلنائيااة  
  الدولاة   ر ختفا ابحلصاانة، فينبغاي هلاا أن    األجنبية عن طرياق االحتجااج 
ن الشاخص مان مساؤوليها، وأناه يتمتاع    اليت متارس الوالية القضاائية 

 17  . ( 33) مة بصفته الر ية ابحلصانة ألنه ارتكب األفعال اجملر  
ارس فيها الوالياة وإذا طبق هذا املنفق نفسه على حالة مت   -19

الاذي يضام  “اجملموعاة الثالثياة”القضائية اجلنائية األجنبياة يف حاق 
__________ 
 ذلك.   أن من املرجا يف أغلب القضااي أن تشري ملفات القضية إىل مع   ( 32) 
ل، احتجاااال إساااارائيل حبصااااانة أ. ديشاااات، الاااارئيس  ل املثااااا ي علااااى سااااب  ( 33) 

يف  ”   : مفاااار وآخاااارون ضااااد ديشاااات السااااابق جلهاااااز األماااان اإلساااارائيلي، يف قضااااية  
إىل الاااادفوع التاليااااة:    ، طلااااب ديشاااات رد الاااادعوى، مسااااتنداً 2006شااااباط/فرباير  

( أن  2) و أنااه يتمتاااع ابحلصاااانة نوجاااب قااانون حصااااانت السااايادة األجنبياااة؛   ( 1) 
( أن الاادعوى  3) و ألة سياسااية ال  ااوز عرضااها علااى القضاااء؛  علااق نساا ت دعوى ت الاا 

، كتااااب ساااافري  تسااااتدعي تفبيااااق مباااادأ تصاااارف الدولااااة. ويف الوقاااال نفسااااه تقريباااااً 
إىل وزارة خارجيااااة الاااااوالايت    ، دانيياااال أايلاااااون   ، إساااارائيل لاااادى الاااااوالايت املتحاااادة 

ي نظاار  ع الاايت  ا ابألحااد املتعلقااة    [ ... ] كاال أفعااال الساايد ديشاات  ’ أن    املتحاادة معلناااً 
الر ية، ولتحقيق السياسات الر ية لدولاة    [ ه ا]ا جرت يف سياق واجبات  [ ... ] فيها 

نظرهاااا، إن    ة بياااان وجهااا ’ . ودعااال حمكماااة املقاطعاااة وزارة اخلارجياااة إىل  ‘ سااارائيل إ 
بشاااااأن املساااااائل املثاااااارة يف طلاااااب رد الااااادعوى، أو أي مساااااائل أخااااارى    ‘ و جااااادت 

يف    ، الاذي قدمتاه وزارة اخلارجياة ة  املصالح   ن ار بيا تعتربها ذات صلة ابلقضية. وأش 
، إىل أن قااااانون حصاااااانت الساااايادة األجنبيااااة مياااانا  2006تشاااارين الثااااان/نوفمرب  

احلصاااانة للااادول، ال لألفاااراد، ولكناااه حااا  احملكماااة رغااام ذلاااك علاااى رد الااادعوى  
التمتااااااااع ابحلصااااااااانة نوجااااااااب القاااااااااانون    علااااااااى أساااااااااس أن ديشاااااااات كااااااااان فااااااااوالً 

 .Matar and others v)   “ دولااة أجنبيااة يف    الً و فه مسااؤ بوصاا   األنكلوسكسااون 

Dichter, United States Court of Appeals for the Second Circuit, Appeal 

decision, 563 F3d 9 (2d Cir 2009); ILDC 1392 (US 2009) 16 April 2009, 

para. 6 ) ا  ما في   داً . وأدىل سفري إسرائيل لادى الاوالايت املتحادة ابلبياان نفساه حتديا
رئااايس  الاااذي يشاااغل منصاااب  ابجلنااارال الساااابق لقاااوات الااادفاع اإلسااارائيلية )   يتعلاااق 

  20)احلاشاية    Belhas v. Ya’alonاالساتخبارات العساكرية( م. يعلاون يف قضاية  
الااذي أصاادرته وزارة خارجياة الااوالايت املتحاادة    ويف البيااان املااذكور ساابقاً   أعااله(. 

:  ( para. 9)   يلااااااي   ذ كاااااار مااااااا   بشااااااأن االحتجاااااااج ابحلصاااااانة،   Samantarيف قضاااااية  
يف االدعااااء بتمتعاااه  قاااررت وزارة اخلارجياااة أن املااادعى علياااه ال يتمتاااع  ي حاااق  ” 

وماان الظااروف البالغااة األميااة يف هااذه    [. ... ] دنيااة  امل وى  ا دع الاا حبصااانة ر يااة ماان  
( أن سااامانتار مساؤول سااابق  1) املصاالحة هاذا    فيماا خيااص بياان واحلا ااة    القضاية 

لتفلاب احلصاانة نياباة عناه، ناا يف ذلاك    ا حاليااً عتف هب م لدولة ليس هلا حكومة  
اختاذ موقف بشأن ما إذا كانل األعمال اليت  ري النظر فيهاا هاي أعماال جارى  

يااة أن ماان املناسااب يف  ( تقاادير الساالفة التنفيذ 2و)   ، االضاافالع هبااا بصاافة ر يااة 
والايت  لااا الظاااروف املعروضاااة هناااا العمااال ابالقاااتاه الاااذي مفااااده أن املقيماااني يف ا 

  ، الااذين يتمتعااون عااادة حبمايااة قااانون الااوالايت املتحاادة و املتحاادة مثاال سااامانتار،  
 ااب أن خيضااعوا الختصاااه حماكمنااا، ال ساايما حينمااا تكااون الاادعاوى مرفوعااة  

 أعاله(.   27)احلاشية    “ الايت املتحدة الو   أشخاه مقيمني يف من   ضدهم 
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رئااايس الدولاااة، ورئااايس احلكوماااة، ووزيااار  -سااالفة ويل الؤ سااا أعلاااى م
فيباادو أن اإلجابااة  - اخلارجيااة الااذين يتمتعااون ابحلصااانة الشخصااية

قاااد تكاااون فتلفاااة. فبااااد  ذي بااادء،  علاااى الساااؤال املفاااروه ساااابقاً 
وعلى األقل يف األغلبية املفلقة مان احلااالت، يكاون رهلسااء الادول 

ناصااابهم معاااروفني هم ملاء شاااغلنااا ثيف أأو احلكوماااات ووزراء اخلارجياااة 
علاااى نفااااق واساااع. ولاااذا فاااإن الدولاااة الااايت متاااارس الوالياااة القضاااائية 
اجلنائياااة علاااى مثااال هاااذا الشاااخص تعلااام، كقاعااادة عاماااة، أن األمااار 

)يتعلااق  حااد كبااار املسااؤولني األجانااب
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، ماان املعااتف بااه واثنياااً . (34
 أثناااء نعلااى نفاااق واسااع أن هااؤالء املسااؤولني الكبااار يتمتعااو  أيضاااً 

ابحلصاانة الشخصاية مان الوالياة القضاائية اجلنائياة شغلهم ملناصابهم 
األجنبياااة، أي ابحلصاااانة فيماااا خياااص األعماااال الااايت يضااافلعون هباااا 

لاااذلك، فاااإن  بصااافتهم الر ياااة والشخصاااية علاااى حاااد ساااواء. وتبعااااً 
ائية اجلنائيااااة ال حتتاااااج إىل معرفااااة الدولااااة الاااايت متااااارس الواليااااة القضاااا 

صااارف هباااا مساااؤول أجناااي معاااني مااان أجااال الااايت ت حتدياااد الصااافة أو
إصدار حكم بشأن حصانة ذلك الشاخص. ولاذا، يف حالاة تتعلاق 
بااارئيس دولاااة أجنبياااة، أو رئااايس حكوماااة أجنبياااة، أو وزيااار خارجياااة 
ري أجنااي، ينبغااي للدولااة الاايت متااارس الواليااة القضااائية اجلنائيااة أن تثاا 

فااوات خلماان تلقاااء نفسااها مسااألة حصااانة ذلااك الشااخص وتقاارر ا
الالحقااة يف إطااار القااانون الاادويل. ويف هااذه احلالااة، قااد يكااون ماان 

__________ 
يف  الثيااااةوعااااة الثميف الواقااااع، إن كااااون األشااااخاه املنتمااااني إىل اجمل (34)

 مجيع( الادول األخارى، نظاراً  دول العامل معروفني لدى سلفات مجيع )أو تقريباً 
للممارسة املساتقرة يف العالقاات الدولياة،  عال شارط إعاالم الدولاة الايت متاارس 

ائية ابلوضااع القااانون للشااخص املعااين واحلصاااانت الاايت يتمتااع هبااا الواليااة القضاا 
لالعاتاف  اً شارط تفلب ذلك ابعتبااره ة اليت فالدول .إىل حد ماالزم غري  شرطاً 

صاااااافة رئاااااايس الدولااااااة األجنبيااااااة  ، بصااااااورة موضااااااوعية،ابحلصاااااانة وهااااااي تعاااااارف
التزاما اااا عتااارب أهناااا تنفاااذ وزيااار اخلارجياااة( ال ميكااان أن ت  أو رئااايس احلكوماااة  أو)

  مانة. الدولية
، 2001ولكاان ميكاان النظااار إىل هااذه املساااألة بفريقااة فتلفاااة. ففااي عاااام  

احلصاانة املمنوحاة يف القاانون ”حتضري معهد القانون الدويل القرار املعنون  أثناء
الااااادويل لرهلساااااااء الاااااادول واحلكومااااااات ماااااان الواليااااااة القضااااااائية وماااااان إجااااااراءات 

ماااا إذا كااان مااان احملبااذ أن ت ااادرج فيااه أحكاااام  ، نظاار املعهاااد يف مسااألة“التنفيااذ
أو حكوماااة.  يس دولاااةئااا متعلقاااة بتقااادمي أدلاااة إىل قااااض أجناااي تتعلاااق بوضاااع ر 

. وكانال احلجاة الرئيساية هاي وخلص أعضاء املعهاد إىل أن ذلاك لايس ضارورايً 
أن الااانظم القانونياااة الوطنياااة املختلفاااة تعاااا  هاااذه املساااألة نجموعاااة مااان الفااارق 

 Institute of International Law, “Immunities from املختلفااة )انظاار

jurisdiction and execution of heads of State and of government in 

international law”, pp. 452-485 ماان  6(. ونتيجااة لااذلك، جاااءت املااادة
 اااب علاااى سااالفات الدولاااة، فاااور معرفتهاااا نركاااز ”القااارار علاااى النحاااو التاااايل: 

أجني، أن متنحه ما  ق له من حرمة وحصانة من الوالية القضائية رئيس دولة 
رة أخاارى، فااإن معرفااة ساالفات الدولااة . وبعبااا“وحصااانة ماان إجااراءات التنفيااذ

اليت متارس الوالية القضائية ابملركز الذي يشغله رئيس دولة تكفي العتبار تلك 
لدولاااة األجناااي. السااالفات ملزماااة ابلوفااااء اباللتزاماااات املرتبفاااة حبصاااانة رئااايس ا

، عضاو املعهاد، قاال يف تعليقاتاه Jacques-Ivan Morinالحاو أن ي  ومع ذلاك، 
يبااادو يل أن املمارساااة تباااني  أناااه  اااب االحتجااااج ”قااارار: ال يعحاااد مشاااار أعلاااى 

 .(ibid., p. 584“ )ابحلصانة

 التنازل عن احلصانةأن تكون فاطبة دولة املسؤول لفلب املناسب  
لاااااااذلك، ال يقاااااااع علاااااااى دولاااااااة املساااااااؤول عااااااابء  . وتبعااااااااً فحساااااااب

الاااايت متااااارس الوالياااااة  مسااااألة احلصااااانة لاااادى سااااالفات الدولااااة إاثرة
)القضائية اجلنائية
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35). 
بعاااااااا مساااااااائل قضاااااااية املرافعاااااااات الشااااااافوية يف وخاااااااالل  -20

))جيبااااوم ضااااد فرنسااااا( املساااااعدة املتبادلااااة يف اجملااااال اجلنااااائي
20

36) ،
مفلقة ورنا غاري قابلاة ”حتدع آالن بيليه، حمامي فرنسا، عن قرينة 

الااايت مفادهاااا متتاااع رئااايس دولاااة حاااايل أو وزيااار خارجياااة  “للااادحا
األجنبياة، علاى عكاس نائياة حايل ابحلصانة من الوالية القضائية اجل

املسااااؤولني اآلخاااارين، الااااذين ال تسااااري بشااااأهنم مثاااال هااااذه القرينااااة، 
والذين ينبغي أن تعا  مسألة حصانتهم على أساس كل حالة على 

)حادة
21

لي، املستشاار القاانون جليبااوم، ومل يوافاق لاو ي كونادوري. (37
 علاااى فكااارة انفبااااق القريناااة علاااى احلصاااانة الشخصاااية، وذكااار علاااى

__________ 
إىل استنتاج مماثل، رغام أناه استشاهد حبجاج فتلفاة بوتسيين توصل  (35)

فيماااا خياااص حصاااانة الدولاااة واحلصاااانة ”بعاااا الشااايء. فقاااد كتاااب ماااا يلاااي: 
القائل إن سلفات الرأي  مالشخصية، ميكن حتديد عدة عناصر يبدو أهنا تدع

دولااة احملكمااة ينبغااي أن متاانا احلصااانة، إذا كاناال واجبااة التفبيااق، بغااا النظاار 
وفيمااا يتعلااق ابحلصاااانت الشخصااية  [...]ا علااى حنااو حماادد عاان االحتجاااج هباا 

املسااتحقة للمااوافني الدبلوماساايني وأعضاااء البعثااات اخلاصااة، فااإن االتفاقيااات 
تلااك احلصاااانت )والااذي  ااب أن  نااازل عاانتذات الصاالة تعااا  فقااط مسااألة ال

ماذكور نفسه ( وليس مسألة االحتجاج هبا. ويبدو أن احلل صر اً  يكون دائماً 
 صااايغة، فيماااا يتعلاااق حبصااااانت رهلسااااء الااادول ورهلسااااء احلكوماااات، يف نياً ضااام

القرار الذي اعتمده معهد القانون الدويل يف دورته املنعقدة يف فانكوفر يف عام 
2001“ (Buzzini (20اشية احل  ،)أعالهpp. 470-471 ومع ذلاك، تنبغاي .)

ر علاااى حناااو اإلشاااارة إىل أن ذلاااك القااارار الاااذي أصااادره املعهاااد ميكااان أن يفسااا 
حجاة أخارى بوتسايين (. ويسوق السابقةفتلف يف هذا الصدد )انظر احلاشية 

قضاية إىل أن حمكماة العادل الدولياة، يف قرارهاا الصاادر يف  لدعم موقفه، مشارياً 
)مجهورياااااة الكونغاااااو  2000 نيساااااان/أبريل 11 الصاااااادرة يف عتقاااااالاالذكرة مااااا 

ل حصاااااانة وزيااااار وجااااادت أن بلجيكاااااا انتهكااااا ”، (الدميقراطياااااة ضاااااد بلجيكاااااا
إذا   دون أن تتفااارق إىل مساااألة ماااا]الدميقراطياااة[ الكونغاااو ]مجهورياااة[ خارجياااة 

كااااااان قااااااد د االحتجاااااااج هبااااااذه احلصااااااانة بشااااااكل صااااااحيا أمااااااام الساااااالفات 
أو ماااان قباااال الااااوزير ]الدميقراطيااااة[ الكونغااااو مجهوريااااة[ ]ن قباااال ماااا البلجيكيااااة، 

 .(ibid., p. 471) “نفسه
(36) Case Concerning Certain Questions of Mutual Assistance in 

Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, 

p. 177. 
وزيار خارجياة( يف منصابه،    ولة )أو د ”يف احلالة اليت يكون فيها رئيس   ( 37) 

ول ابحلصااانت  . فهاو مشام غري قابلة للدحا مفلقة ورنا   ‘ قرينة احلصانة ’ تكون 
وهااذا كاال مااا يف األماار؛ إال أنااه ماان جهااة أخاارى، إذا كااان األماار يتعلااق نسااؤولني  

ال تنفبااااق تلاااااك القرينااااة و اااااب أن يتقاااارر مااااانا  فااااا آخاااارين ماااان مساااااؤويل الدولااااة،  
علاى مجياع    أسااس كال حالاة علاى حادة، بنااءً   ها( علاى ح احلصاانت )أو رفا من 

اكم الوطنياااة هاااي الااايت تقاااد ر  العناصااار الاااواردة يف القضاااية. ويفاااتض ذلاااك أن احملااا 
  إذا كااااااان األماااااار يتعلااااااق  عمااااااال ن فااااااذت يف سااااااياق املهااااااام الر يااااااة أم ال“  مااااااا 
 (Oral Proceedings, CR 2008/5, 25 January 2008, p. 51, para. 77 )  . 
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التشديد على أن ال جمال للحدي    ينبغي أوالً ”  صوه أنهوجه اخل
، ابملعااا، احلقيقاااي للكلماااة، مفبقاااة علاااى رهلسااااء ‘قريناااة’عااان وجاااود 

، بكال ألهنام الدول األجنبياة الاذين ماازالوا يشاغلون مناصابهم، نظاراً 
، مشاااامولون ابحلصااااانة الكاملااااة عاااان مجيااااع بساااايط ]هكااااذا وردت[

 .(2238)“ابع خاههلا ط أعماهلم، نا يف ذلك تلك اليت
أن حمكماااة العاااادل الدولياااة اساااتندت يف حكميهااااا  ويبااادو -21

 الصااادرة يف االعتقااالمااذكرة قضااية الصااادرين يف هااذه القضااية ويف 
صاانة الشخصاية فكارة مفادهاا أن احلإىل  2000 نيسان/أبريل 11

بعااااا مسااااائل املساااااعدة قضااااية  رئاااايس الدولااااة )يفالاااايت يتمتااااع هبااااا 
)يف  “كل من أعضاء ”اجملموعة الثالثية( و نائيال اجلاملتبادلة يف اجمل

هااي ( 2000 نيساان/أبريل 11 الصاادرة يف االعتقاالماذكرة قضاية 
وأن  ،أي افتاضاااااااااتاحلاجااااااااة إىل ن دو قائمااااااااة ببساااااااااطة حصااااااااانة  

علاااى ذلاااك علاااى عااااتق الدولاااة الااايت متاااارس  االلتزاماااات الواقعاااة بنااااءً 
ؤول ني  مااان رعاااااي ة املسااا لااا واليتهاااا القضاااائية  اااب الوفااااء هباااا. ويف حا

شخصية، ذكرت احملكمة أناه كاان الصانة حل ابني  تمتع  غري املجيبوم 
 ماااار هااااذين ية فرنساااا الساااالفات  الجيبااااوم تبلاااا  أن  ماااان الضااااروري

)النحااو املالئاامالشخصااني علااى 
23

 ءز اجلاا بيااد أن قاارار احملكمااة يف  .(39
ان كااا ال يشاااري إىل أن جيباااوم  بااارئيس مجهورياااة جيباااوم مناااه املتعلاااق 

عند ولكن جيبوم، رخر أن تثري مسألة احلصانة )  بشكل أوها  علي
تلقيهااااا معلومااااات عاااان الفلااااب الااااذي تعااااده الساااالفات الفرنسااااية، 

اااارت فرنسااااا  ن رئاااايس الدولااااة  )يتمتااااع ابحلصااااانةذك 
24

(. وابشاااارت (40
مفااده،   مان موقاف احملكمة ببساطة نظرها يف هذه الدعوى انفالقاً 

ماااااذكرة قضاااااية يف  الصاااااادر  حكمهااااااكماااااا الحظااااال مااااان قبااااال يف
ماان الراساا  ”أنااه  ،2000 نيسااان/أبريل 11 الصااادرة يف االعتقااال

بعاااااااا شااااااااغلي املناصاااااااب الرفيعاااااااة  [...]يف القاااااااانون الااااااادويل أن 
يتمتعاااااون، يف الاااااادول [ ...]لدولاااااة، كااااارئيس الدولاااااة املساااااتوى يف ا

األخااارى، ابحلصاااانة مااان الوالياااة القضاااائية، ساااواء كانااال مدنياااة أو 
لدولااة يتمتااع علااى وجااه اخلصااوه ابحلصااانة رئاايس ا”وأن  “جنائيااة

يف ويضااااف إىل ذلاااك . (2541)“التاماااة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة
الصاادرة  االعتقاالماذكرة قضاية أن احلكام الصاادر يف الوقل نفسه 

أن السااااااااالفات التنبياااااااااه إىل يغفااااااااال  2000 نيساااااااااان/أبريل 11 يف
 ن وزياار جيكيااة لالكونغوليااة كااان يتعااني عليهااا إعااالم الساالفات الب

 خارجياااة الكونغاااو يتمتاااع ابحلصاااانة، وذلاااك حاااىت يتسااا، النظااار يف
)احلصانة مسألة

26

42). 

__________ 
 (38 ) Oral Proceedings, CR 2008/6, 28 January 2008, p. 46, para. 7 . 
 أعاله. 16نظر الفقرة ا (39)
(40) I.C.J. Reports 2008, p. 194, para. 32. 
(41) Ibid., pp. 236-237, para. 170. 
 . أعاله((   20احلاشية  )   Buzziniبوتسيين ) انظر يف هذا الصدد رأي  ( 42) 

الااايت ساااباب ماهياااة األ غاااري الواضاااا متامااااً والواقاااع أناااه مااان  -22
مساااألة  دون التفااارق إىلالتمتاااع ابحلصاااانة  قريناااةمناقشاااة  تااادعو إىل

 الغالاب يفاحلصانة بشكل أعم. وعلى أياة حاال، فإناه مان املمكان 
 ةورناا غاري قابلا  ةمفلقا بقريناة ”سواء أكان األمر يتصال ه، اجلزم  ن

اجملموعاااااااة ” األشاااااااخاه املااااااادرجني يفمتتاااااااع “ مفادهاااااااا للااااااادحا
حبصاااانتهم ببساااطة  يتصاالكاااان   مأ ،ابحلصااانة الشخصااية الثالثيااة“

لدولة اليت متاارس واليتهاا القضاائية اجلنائياة فيماا ينبغي لالشخصية، 
ن خارجيااة أجنااي أ حكومااة أو وزياار أودولااة ل أجنااييتعلااق باارئيس 

تباال بنفسااها يف مسااألة حصااانة الشااخص املعااين ويف التاادابري الاايت 
ا يف حاااق هاااذا الشاااخص ماااع مراعااااة القياااود املالزماااة ميكنهاااا اختاذهااا 

)للحصانة
27

الدولاة يس من الضروري على ولكي  دع ذلك، ل .(43
 بلاااا أن تية صاااا الاااايت ينتمااااي إليهااااا املسااااؤول املتمتااااع ابحلصااااانة الشخ

 حلصانة.اب سة لواليتها القضائية بتمتع املسؤولالدولة املمار  

”اجملموعااااااااة  وجاااااااااء يف التقرياااااااار األويل أنااااااااه، إىل جانااااااااب -23
 الرتاابذوي ”ن مان و ، هنااك أشاخاه آخاار آنفاااً  ةاملاذكور  الثالثياة“
ورد تاااا  ابحلصااااانة الشخصااااية. وال يتمتعااااون هاااام أيضاااااً  (2844)“الرفيعااااة

هبااااؤالء املسااااؤولني. ويوصااااي املقاااارر قائمااااة  القااااانون الاااادويلأحكااااام 
دة ملاااا إذا  اخلاااه، يف تقرياااره األويل، ابلنظاار يف مساااألة املعااايري احملاااد   

 أعضااء ”اجملموعاة الثالثياة“كان املساؤول الرفياع املساتوى مان غاري 
)أم ال يتمتاااااع ابحلصااااااانة الشخصااااااية

29

علااااااى وجااااااه لااااااوحو قاااااد . و (45
بااار املساؤولني ماان ع هبا كلأميااة املهاام الاايت يضافدرجاة  تحدياد أنال

جانااااب أن تكااااون، إىل ماااان املمكاااان  أجاااال ضاااامان ساااايادة الدولااااة
)العالقااااات الدوليااااة مشاااااركة الدولااااة يف ضاااامان

30

إلدراج  معياااااراً  ،(46
املسااااااؤول ضاااااامن أولئااااااك الااااااذين يتمتعااااااون ابحلصااااااانة الشخصااااااية. 

__________ 
العااااادة عنااااد املمارسااااة. فالقضاااااة دع يف  اااا هااااو مااااا  وهااااذا حتديااااداً  (43)
ينظاااااارون بشااااااكل مسااااااتقل يف مسااااااألة حصااااااانة رئاااااايس الدولااااااة األجنبيااااااة  إمااااااا
بشاأن املسااألة إىل السالفات التنفيذياة يف دولاتهم، وهااي  يبعثاون استفسااراً  وإماا

بوصااااااف  مقتنااااانيالسااااالفات القاااااادرة علاااااى التوصااااال إىل اساااااتنتاج أو توصاااااية 
 France, Court ofاملعاااين )للشاااخص  ةاملمنوحااا لالمتياااازات واحلصااااانت 

Cassation, Affaire Ghaddafi, Decision No. 1414., 13 mars 2001, Cass 

Crim.1)مااااذكرة القاااارار املتعلااااق نسااااألة إصاااادار  ،علااااى ساااابيل املثااااال ،. وانظاااار
ندونيساااي يودهويوناااو )خلصااال احملكماااة بشاااكل اإلرئيس للااا يف هولنااادا  اعتقاااال

لدولاة ورفضاال  ع ابحلصااانة بصافته رئيساااً يا يتمتا ساا إندوني مساتقل إىل أن رئايس
 ,District Court of The Hague, civil sectorمااذكرة اعتقااال، إصاادار 

377038/KG ZA 10-1220, 6 October 2010 ًقاارار حمكمااة  (. وانظاار أيضااا
الااانقا يف بلجيكاااا يف قضاااية أ. شاااارون وأ. ايرون وآخااارون، يف اجلااازء املتعلاااق 

ا  .Court of Cassation of Belgium: H.S.A. et al. v. S.A. et al، أ. شاارون  با

(Decision related to the indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and 

others), 12 February 2003, ILM, vol. 42, No. 3 (May 2003), p. 596. 
، A/CN.4/601، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2008 حولياة (44)
 .121-117الفقرات ، 231-229 ه
 .121الفقرة ، 231ه املرجع نفسه،  (45)
 املرجع نفسه. (46)
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الاايت تشاارع يف ممارسااة واليتهااا القضااائية اجلنائيااة فيمااا يتعلااق  والدولااة
اجملموعاة ”غاري املادرجني ضامن مان ؤولني األجانب ار املسب حد ك
أن الشاااااااخص م أو أن تفاااااااتض عل ااااااا ليسااااااال مفالباااااااة  ن ت  “الثالثية

املااااااذكور يسااااااتويف املعيااااااار املااااااذكور ويتمتااااااع ابحلصااااااانة الشخصااااااية. 
يباادو عليهااا إال أن تبلاا  دولااة املسااؤول ابلتاادابري الاايت اختااذ ا. و  ومااا

، إذا تماااي إليهاااا املساااؤولينالااايت  مااان املنفقاااي أن ي فاااتض أن الدولاااة
، يقاع املعاايري املاذكورة ويتمتاع ابحلصاانة الشخصايةرأت أنه يستويف 

الناحيااة اإلجرائيااة، هااذه وماان  .عاابء الاادفع ابحلصااانةعاتقهااا  علااى
تتشاااابه احلصاااانة الشخصاااية لكباااار املساااؤولني غاااري املااادرجني ضااامن 

 مع احلصانة املوضوعية. اجملموعة الثالثية

رئيس الدولااة أو احلكومااة لاا انة الشخصااية بة للحصاا ساا وابلن -24
 اليتها القضائيةسة لو الدولة املمار  واليت يتعني على أو وزير اخلارجية 

تناوهلااااا، فإناااااه مااااان املنفقاااااي افاااااتاض أن الدولاااااة الااااايت ينتماااااي إليهاااااا 
بتوفري األدلاة علاى التمتاع ابحلصاانة أو تقادمي  ملزمةاملسؤول ليسل 

)لتابس األمار، ماىت اييكفا  بالما يادعم مزاعمهاا. 
31

 املركاز،  كياد (47
الر ااي للشااخص. وميكاان أن يااتم ذلااك عاارب القنااوات الدبلوماسااية، 

)م احملاااكماحااىت إذا كاناال املسااألة منظااورة أماا 
32

إذن  ينبغاايهاال ف. (48
للدولاااااااة الااااااايت تااااااادفع ابحلصاااااااانة الوايفياااااااة ملساااااااؤولني أو ابحلصاااااااانة 

موعاااااة جملاأعضاااااء غااااري ماااان الشخصااااية ملسااااؤولني رفيعااااي املسااااتوى 
املقامة أمام  اإلجراءات القضائيةيف ارك آنفاً أن تش ةالثالثية املذكور 

ساؤول لكااي يتسا، النظاار يف مساألة احلصااانة املحمكماة أجنبياة ضااد 
 وتقدمي األدلة على متتع املسؤول هبا؟

بعاااااا مساااااائل املسااااااعدة املتبادلاااااة يف اجملاااااال قضاااااية يف و  -25
ية للمساااااؤولني املوضاااااوع ، رأت فرنساااااا أن مساااااألة احلصاااااانةاجلناااااائي

ابلنظاار يف كاال حالااة علااى حاادة. احملاااكم األجنبيااة  يفينبغااي تناوهلااا 
األخااااااذ بعكااااااس ذلااااااك لااااااه آاثر ساااااالبية ابلغااااااة ” فرنسااااااا أن ورأتو 

رتبتاااااه أو يعاااااين أن املساااااؤول، بصااااارف النظااااار عااااان اجلساااااامة، وهاااااو 
، مااا عليااه إال أن يتااذرع  نااه كااان يتصاارف يف سااياق املهااام وايفتااه

ة أجنبياة. وناا أن ت مان املالحقاة اجلنائياة يف دولا لنفاال هاملوكلة إليا 
احلصاانت الوايفية ليسل مفلقة، ترى فرنساا أن نظاام العدالاة يف  
كاال بلااد خيااتص، عنااد إقامااة دعااوى جنائيااة ضااد شااخص مااا،  ن 

على أعمال السلفة العمومية اليت يؤديها هذا الشخص  بناءً  ،ينظر
هااااااذا  أن يتمتااااااع املتعااااااني فيمااااااا إذا كااااااان ماااااانيف سااااااياق واجباتااااااه، 

__________ 
بصااارف النظااار عااان أمياااة االعاااتاف ألغاااراض احلصاااانة )تااارد أفكاااار  (47)

يبادو (، 124الفقرة ، 232املرجع نفسه، ه هذا الشأن يف  املقرر اخلاه يف
 أثنااء اضافالع ، يفتوىسا مركاز املساؤولني الرفيعاي امل اً يكتنفغموضأن هناك 

لكان للحكوماة جدياد   رئايس  )عنادما ي عاني   احلكومات االنتقالياة  عماهلاا ماثالً 
دخل اإلصاااالحات الدساااتورية الااايت تااا  يف أعقاااابيف منصااابه( أو مل يااازل سااالفه 

 توزيع املسؤوليات فيما بني املناصب احلكومية الرئيسية.تعديالت واسعة على 
ماااان  28و 27الفقاااارتني ة يف ابحلصااااان االحتجاااااجيشااااار إىل ساااابل  (48)
 التقرير. هذا

للدولاااة، ابحلصاااانة مااان الوالياااة القضاااائية  بصااافته وكااايالً ، الشاااخص
اانااجلنائيااة  . والحظاال حمكمااة العاادل (3349)“للاادول األجنبيااة الاايت مت 

احملااكم الفرنساية مل تبلا  الدولية يف هاذا الصادد أن حكوماة جيباوم 
 لها كاناال أعمااال الدولااة نفسااها، كمااا الحظاا ي   ن أعمااال مسااؤول  

ولااااااة الاااااايت تسااااااعى إىل املفالبااااااة الد”و أكثاااااار عموميااااااة أن علاااااى حناااااا 
ساالفات الدولااة  إخفااارينتظاار منهااا ة الدولااة ابحلصااانة ألحااد أجهااز 

. وهكاااذا، ال يشاااار يف حكااام احملكماااة إال إىل (3450)“األخااارى املعنياااة
يتفرق احلكم بشأن احلصانة، وال  “تقدمي إخفار”أو  “اإلبالغ”
ني  ساؤول  أعماال املعم  ن سبب الز  طلب احلصانة أو “تدعيم” إىل

جهاااازة الدولااااة. ر ياااااً بصاااافتهما ممثل ااااني أل كاناااال أعمااااااًل قامااااا هبااااا
 املتصاااالاخلااااالف  فتااااوى حمكمااااة العاااادل الدوليااااة بشااااأن قضااااية ويف

مااااان اإلجاااااراءات  حبصاااااانة مقااااارر خااااااه للجناااااة حقاااااوق اإلنساااااان
األماام كاذلك علاى أي ذكار لضارورة قياام احملكماة  مل  ت ، القانونياة

)حلصاانة الوايفياة ملساؤوليهااالدعااء اب ما يدعم ميدقبتحدة تامل
35

51) .
بعااااا مسااااائل املساااااعدة املتبادلااااة قضااااية ويف حكمهااااا الصااااادر يف 

 ، الحظااال احملكماااة أيضااااً )جيباااوم ضاااد فرنساااا( اجملاااال اجلناااائي يف
علااى حنااو ملمااوس‘ أن األعمااال موضااوع  [لااديها]’يتأكااد  مل” أنااه

الاااايت أصاااادر ا فرنسااااا  ن ير  ؤاز  ماااا  شاااااهدينأواماااار االسااااتدعاء بصاااافة 
ني يف الواقااااااع تناااااادرج يف نفاااااااق واجبا مااااااا بصاااااافتهما ممثل اااااا  كانااااال
 .(3652)“الدولة ألجهزة

__________ 
(49) I.C.J. Reports 2008, p. 242, para. 189. 
(50) Ibid., p. 244, para. 196 . ظال وزارة خارجياة الاوالايت الحوقاد

 مااااا يلاااايأعاااااله(  27)احلاشااااية  Samantarاملتحاااادة يف بياهنااااا املتعلااااق بقضااااية 
(para. 11) :” ألجنبياة مان وزارة اخلارجياة لدولة ااجرت العادة على أن تفلب

للدولااة ولاايس  حتااقن احلصااانة نااا أو [ ...]مسااؤوليها. ابساام ابحلصااانة  اقتاحاااً 
هبااااا مسااااؤولون سااااابقون بصاااافة ر يااااة هااااي  قاااااماألعمااااال الاااايت  نااااا أن للفاااارد، و 

الوحيااادة الااايت  اااوز أن تنفباااق عليهاااا احلصاااانة نوجاااب القاااانون الااادويل العاااريف، 
االعتبااااار مااااا إذا كااااان ماااان املفهااااوم لاااادى الدولااااة  يذيااااة يفف خااااذ الساااالفة التن

وذلااك عنااد الباال  ،فته الر يااةاألجنبيااة أن املسااؤول املنتمااي إليهااا تصاارف بصاا 
. وبعباارة أخارى، تنفاوي “فيما إذا كان املسؤول السابق يتمتاع ابحلصاانة أم ال

للدولااة ال علااى ضاارورة إثبااات  “مفهوماااً ”علااى مااا يكااون  ،ماان جهااة ،املسااألة
 ،املساااؤول املنتماااي إليهاااا تصااارف بصااافته الر ياااة؛ ومااان جهاااة أخااارى دولاااة أن لا

عند تناوهلاا مساألة  “الفهم”يف احلسبان هذا   خذ سلفات الوالايت املتحدة
 على ما يبدو. اً ماحلصانة وإن مل يعترب ذلك ملز  

تقتصااار احملكماااة يف فتواهاااا علاااى  كياااد ضااارورة قياااام األماااني العاااام،  (51)
ساااة مساااتوى يف املنظمااة، رباااالغ حكوماااة الدولاااة املمار   األرفاااع لبصاافته املساااؤو 

يعمااال حلسااااب املنظماااة كاااان يتصااارف للوالياااة القضاااائية  ن الشاااخص الاااذي 
القاانون  لاى هاذه املساوغات املوقاف  عز بصفته الر ية ويتمتع ابحلصانة. ويرتك ا 

 واليتها ذات الصلة الواقعة على عاتق الدولة اليت متارس االلتزامات  ددالذي 
، فإنااه “افتاضاااً ”القضااائية؛ وابلنظاار إىل أن احملكمااة تقاار هااذا املوقااف ابعتباااره 

 I.C.J. Reportsانظار   اوز إغفالاه إال ألساباب قااهرة. اج إىل إثبات والال  ت

1999, p. 87, paras. 60-61. 
(52) I.C.J. Reports 2008, p. 243, para. 191. 
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إىل  أن يشاااااااري، يف هاااااااذا الصااااااادد، املقااااااارر اخلااااااااه وديااااااا و  -26
، تقتصر حمكمة العدل الدولياة علاى اإلشاارة يف الفقارة أوالً  :يلى ما

 املنتمياااااني إىل ني  ساااااؤول  املاملقتففاااااة إىل أن الفاااااابع الر اااااي ألعماااااال 
اااتأكد علاااى حناااو ملماااوس مل”جيباااوم  لمحكماااة ل . وال يااارد ذكااار  “يا

أن علااااى  التأكيااااد جماااادداً   اااادر، الفرنسااااية يف هااااذا السااااياق. واثنياااااً 
احملكمااااااة، حااااااىت بعااااااد إشااااااار ا إىل االفتقااااااار إىل  كيااااااد ملمااااااوس، 

طلااااب دعيم تتفاااارق باااادقيق العبااااارة إىل وجااااوب قيااااام جيبااااوم بتاااا  ال
ها الد الفااابع الر ااي لألعمااال الاايت قااام هبااا مسااؤو أو  كياا  نةاحلصااا

علااى هااذا املقفااع ماان  بوتساايينالااذي تسااتند إليااه احلصااانة. ويعلااق و 
  إنهاحلكم قائالً 

، إن قد يقال، يف سياق الزعم ابحلصانة من واجب اإلدالء ابلشهادة خصوصاً 
زعمهاا  بادعم ةً زما الدولة اليت تود االحتجاج بتلك احلصانة ال ميكن اعتبارها مل

هااذا ماان خااالل تقاادمي معلومااات مفصاالة أو تااوفري أدلااة ماان احملتماال أن تقااوض 
)القصد الكلي من احلصانة

37

53) . 

 ويبدو أن هذا املنفاق ينفباق علاى الادفع ابحلصاانة الوايفياة عمومااً 
هد. ولتاااوفري اشااا كاحلصاااانة مااان تقااادمي األدلاااة  فحساااب علاااى ولااايس 

كماة أجنبياة حم أماام ة الدوليلألعمال مسؤو يدعم الفابع الر ي  ما
فلاااب إىل الدولاااة الااايت ي   قااادأو أماااام ساااائر أجهااازة الدولاااة األجنبياااة، 

احلساساااية ابلنسااابة  ةينتماااي إليهاااا املساااؤول تقااادمي معلوماااات شاااديد
للدولاااااااة واإلفصااااااااه عااااااان بيااااااااانت ذات صااااااالة بشاااااااؤوهنا الداخلياااااااة 

 نائيااااة للاااادولالساااايادية. بيااااد أن احلصااااانة ماااان الواليااااة القضااااائية اجل
)احلماية يف هذا اجملال ابلذات دف إىل توفري ة األجنبي

38

54). 

أن حمكمااااة العاااادل كااااذلك بااااني  املقاااارر اخلاااااه أن يود ياااا و  -27
بعااا مسااائل املساااعدة املتبادلااة يف اجملااال قضااية يف  ،الدوليااة تشااري

يت متاااارس واليتهاااا لااا يف الدولاااة ا “السااالفات”، إىل إخفاااار اجلناااائي
اكم وحااااادها. وإشاااااارة رات احملااااا اذه اإلخفااااا هبااااا  صالقضاااااائية وال ختااااا 

الدولاااة الااايت  “سااالفات”الدولياااة إىل جاااواز إخفاااار العااادل حمكماااة 
يبادو  ربز على مامتارس واليتها القضائية، وليس احملاكم فحسب، ي  

 أن احملكمااااة ال تاااارى أن الدولااااة الاااايت ينتمااااي إليهااااا املسااااؤول ملزمااااة  
__________ 
(53) Buzzini  ه(، أعال 20)احلاشيةp. 467. 
ساااتئناف لااادائرة االعلاااى هاااذه االعتباااارات، الحظااال حمكماااة  بنااااءً  (54)

 Belhas et al. v. Ya’alonلااوالايت املتحاادة يف قضااية ابمقاطعااة كولومبيااا 
كماااة احملقيمااال إثااار رفاااا أ  )يف ساااياق دعاااوى اساااتئناف  أعااااله( 20)احلاشاااية 
فيماا إذا كاان  ة للنظاريا دعاوى مدن ابلاوالايت املتحادة قباول  للمقاطعة االبتدائية 

عاان مسااتندات تؤكااد  “الكشااف”أن  املاادعى عليااه يتمتااع ابحلصااانة الوايفيااة(
علاااى إذن مااان دولاااة إسااارائيل  ،علاااى النحاااو الواجاااب ،حصااال املااادعى علياااهأن 

إليااه أماار  يقااوض اهلاادف ماان احلصااانة )وعلااى غاارار  املنسااوبةفعااال األابرتكاااب 
يف ضاااوء فإناااه ”، (El-Fadlضااال )الفإلياااه هاااذه احملكماااة يف قضاااية  خلصااال ماااا

األدلة اليت قدمها ]املادعى علياه[ إىل احملكماة االبتدائياة وعادم تبياان ]املادعي[ 
أن يناال الكشاف  مان شاأن أن ]املدعى عليه[ مل يكن يتصرف بصفته الر ياة، 

 (. “استحقاق احلصانة من اإلجراءات القضائيةوفائدة من مغزى 

ىت حاا ياا  احلصااانة رخفااار احملكمااة األجنبيااة نركااز املسااؤول ماان ح
النظاار يف مسااألة حصااانته. و ااوز لدولااة األجنبيااة  للمحكمااة يتساا،

بتمتعااااااااه ابحلصااااااااانة ماااااااان خااااااااالل القنااااااااوات  االحتجاااااااااجاملسااااااااؤول 
الدبلوماسية حبي  ختفر بذلك الدولة اليت متارس واليتها القضائية. 

)الدولة يف مسألة احلصانةتلك  لكي تنظر حماكم    ويكفي ذلك
39

55) .
ة  ن ختاطااااب احملكمااااة األجنبيااااة ى الدولاااا لاااا انتفاااااء االلتاااازام عوينبااااع 

)مباشرة من مبدأ سيادة الدول واملساواة بينها يف السيادة
40

56). 

)عند التفبيق، على حنو فاالف وقد تتصرف الدول، -28
41

57) .
لكي تؤكد، إذا أرادت، حصانة قد تغتنم الدول الفرصة املتاحة هلا  ف
__________ 
اخلاااالف ة قضاااي بشاااأن لصاااادرة ان الفتاااوى مااا ينبثاااق اساااتنتاج مماثااال  (55)

 ماان اإلجااراءات القانونيااة حبصااانة مقاارر خاااه للجنااة حقااوق اإلنسااان  املتصاال
(I.C.J. Reports 1999, paras. 60 and 61) . التفارق إضاافة إىل ذلاك، ميكان

حيااا   ،إىل االلتزاماااات الواقعاااة علاااى عااااتق سااالفات الدولاااة املتلقياااة لنخفاااار
املعنياااة ابلنظاار يف حصاااانة املساااؤول. ة الوطنياا  مإىل احملااااكيتعااني عليهاااا أن حتيلااه 

الدولياة ذكارت يف فتواهاا الساالفة الاذكر  العدل ويف مجيع األحوال، فإن حمكمة
لااازم السااالفات احلكومياااة لألطاااراف ]يف اتفاقياااة علاااى ذلاااك، ت   بنااااءً ”ماااا يلاااي: 

امتياااااازات األمااااام املتحااااادة وحصااااااان ا[ نوافااااااة احملااااااكم الوطنياااااة املعنياااااة هباااااذه 
يتوقاف علاى تاوافر  على حنو ساليم إن تنفيذ احملاكم لالتفاقية ي ح ،وماتلاملع

. ويف هاذه احلالاة، ينشاأ االلتازام ذو الصالة (ibid., para. 61) “تلاك املعلوماات
الواقااااع علاااااى عااااااتق الساااالفات يف الدولاااااة الااااايت متااااارس واليتهاااااا القضاااااائية مااااان 

تحادة وتارد امل األمام يااللتزامات اليت تنفوي عليها قاعدة تتعلق حبصانة ماواف
يف معاهدة دولية. وتستند حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضاائية اجلنائياة 

هذه  شكلتعلى ذلك،  لقانون الدويل. وبناءً ل القواعد العامةلدولة أجنبية إىل 
اللتزام اآلنف الذكر الواقع على عااتق الذي يستند إليه ا األساس أيضاً  القواعد

 يتها القضائية.والمتارس  حكومة الدولة اليت
من مشاريع املواد املتعلقاة حبصااانت الادول    6املادة   التعليق  على رد و ي  ( 56) 

ومان شاأن املثاول أماام احملااكم األجنبياة  ”  ا مان الوالياة القضاائية ماا يلاي:  ا وممتلك 
لالحتجاااااج ابحلصااااانة أن تتتااااب عليااااه آاثر ماليااااة كباااارية للدولااااة املعتضااااة، ولااااذا  

. علاااى أناااه  ة للبااال يف مساااألة حصاااانة الدولااا   ضااارورة شااارطاً ل يكاااون اب   ن ينبغاااي أ  ال 
لاايس القصااد ماان الاانص احلااايل صاارف الدولااة املعتضااة عاان املثااول أمااام احملكمااة،  

  “ الضااااااماانت لتحقيااااااق النتيجااااااة املرضااااااية   ل ذلااااااك ألن هااااااذا املثااااااول يتاااااايا أفضاااااا 
 . يق( ل التع ( من  5، الفقرة ) 54  ه ،  ( اجلزء الثان ) ، اجمللد الثان  1991 حولية ) 
يتبني بوضوه التفاوت يف ممارسة  كيد احلصانة يف مقفع مقتفف  (57)

مان  التمااسمن احلكم الصادر عن حمكمة الفلبني العلياا فيماا يتعلاق ابلنظار يف 
رفاا االعاتاف ابحلصااانة ماا تقاارر يف الساابق مان الكرساي الرساويل ابلعادول ع

ظاااار معاااارض ن يفاااا ف. الساااايادية للفاتيكااااان الااااذي أ قيماااال ضااااده دعااااوى مدنيااااة
ستفاعة قسام العالقاات الدولياة ابلفلباني التادخل احملكمة العليا فيما إذا كان اب

يف القضية كفرف اثل ، تصاف احملكماة ممارساة االحتجااج حبصاانة الادول يف 
أماام حمكماة  الادفععندما تود دولة أو وكالة دولية ” احملاكم األجنبية كما يلي:

فإهنااااا تفلااااب إىل وزارة اخلارجيااااة  وماسااااية،لالدبأجنبيااااة ابحلصااااانة الساااايادية أو 
أن تبلا  احملكماة أن املاتهم املاذكور  اق لاه  ضادها ابلدولة املقاماة فيهاا الادعوى

. وأشاااارت احملكماااة إىل جواناااب معيناااة تتعلاااق بتفبياااق هاااذه “التمتاااع ابحلصاااانة
 ما يلي:  لالحظمث  املمارسة يف الوالايت املتحدة واململكة املتحدة،

عاااااادة علاااااى أن حتصااااال احلكوماااااة األجنبياااااة جااااارت ال ،الفلبااااانييف ” 
داري لفلبهااااااا احلصااااااانة اإل اجلهااااااازعلااااااى  ييااااااد  املنظمااااااة الدوليااااااة أوالً  أو
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أخاااااااارى  لو دكتفااااااااي نبيااااااااة. وقااااااااد تمسااااااااؤوليها أمااااااااام احملاااااااااكم األج
فرضااية إىل  القنااوات الدبلوماسااية اسااتناداً  عااربالحتجاااج ابحلصااانة اب

أن السلفات املعنياة يف الدولاة الايت متاارس واليتهاا القضاائية  مؤداها
املساااؤول الاايت ينتمااي إليهااا دولااة السااتقوم هااي ربااالغ احملكمااة  ن 

ة الدولااااااة والياااااا عليااااااه  املفبقااااااةاملسااااااؤول ذاك أشااااااارت إىل حصااااااانة 
)األوىل

42

تتصااارف و ماان هااذين املااوقفني  أايً  ةالدولاا  تتخااذ ال وقااد. (85
قد تقوم، يف بعا احلاالت، رعالم وفق ما متليه عليها الظروف: ف

، أو تتصااااارف يف املنتمااااي إليهااااااحملكمااااة مباشاااارة حبصااااانة املسااااؤول 
حاالت أخرى من خالل القنوات الدبلوماساية وحادها، أو تساتغل 

إضافة إىل ذلك األخذ   وينبغي  .كل السبل املمكنة  يف حاالت اثلثة
يف سااياق ممارسااة الواليااة  ،يف االعتبااار أن مسااألة احلصااانة قااد تثااار

يف الفااتة السااابقة للمحاكمااة. ويف هااذه احلالااة،  ،القضااائية اجلنائيااة
 .حمكمةمسألة االحتجاج ابحلصانة أمام ابملرة  قد ال تثار

_____________________________________ _____ 
الدبلوماساااية. بياااد أن وزارة اخلارجياااة ابلفلباااني تتباااع أسااااليب  السااايادية أو

 Internationalفتلفة عناد إباالغ احملااكم بتأييادها احلصاانة. ففاي قضاية 

Catholic Migration Commission v. Calleja،  اكتفااى وزياار ]...[
اخلارجيااة بتوجيااه رساااالة مباشاارة إىل وزياار العمااال والعمالااة يعلمااه فيهاااا أن 

ميكن مقاضاته ألنه يتمتع ابحلصانة  املدعى عليه الذي هو رب العمل ال
، World Health Organization v. Aquinoالدبلوماسااية. ويف قضااية 

 Baer. ويف قضية  املع،  هبذا حملكمة تلغرافاً ة إىل اياخلارج ]...[ وجه وزير

v. Tizon ]...[ ،ساافارة الااوالايت املتحاادة إىل وزياار اخلارجيااة أن  طلباال
، ابلنيابااااة عاااان قائااااد القاعاااادة البحريااااة القياااااميفلااااب ماااان املاااادعي العااااام 

إىل  ‘اقااااتاه’زامباااااليس، بتقاااادمي  ،للااااوالايت املتحاااادة يف مدينااااة أولونغااااابو
يف بياااان وماااذكرة  ‘االقاااتاه’أدرج املااادعي العاااام  ول. وقااادؤ ضاااي املسااا القا

 قدمهما كصديق للمحكمة ]...[. 
، قدم املدعى عليهم الدفع ابحلصاانة السايادية احلاالتويف بعا ” 

هم اخلاصااااااني ]...[. ويف يإىل احملااااااكم احمللياااااة مباشااااارة عاااااان طرياااااق حماااااامي
كاااان رجيااااة، مياارة اخلختاطااااب فيهااااا الاااادول األجنبيااااة وز  احلاااااالت الاااايت ال
واختااااذ قرارهاااا بنفساااها بشاااأن طبيعاااة األعماااال  املساااألةللمحااااكم تقصاااي 

  “واملعامالت حمل النظر
(The Holy See v. Starbright Sales Entreprises, Inc., Philippines, 

Supreme Court G.R. No. 101949, 1 December 1994, ILR, vol. 102 

(1996), pp. 167-168) . 
أعااااله(، أفااااد  20)انظااار احلاشااية  Belhas v. Ya’alonية ضاا يف ق (58)

سااافري إسااارائيل لااادى الاااوالايت املتحااادة، دانييااال أايلاااون، يف رساااالة وجههاااا إىل 
 يعلاااون، هموشاااي ن انئاااب وزيااار خارجياااة الاااوالايت املتحااادة، نيكاااوالس بريناااز، 

رئااااايس شاااااغل منصاااااب ياللاااااواء الساااااابق يف قاااااوات الااااادفاع اإلسااااارائيلية )الاااااذي 
ابحلصااانة ماان الواليااة القضااائية املدنيااة للااوالايت ، يتمتااع كرية(العساا  اتر املخاااب

 يف إطاار ،لاون هاذه الرساالة إىل حمكماة الدرجاة األوىلعي هموشاي قاد ماملتحدة. و 
مل الرسااالة بعااد ذلااك إىل فيااه رسااقاط الاادعوى، مث قااد    التماااس أودعااه مفالباااً 

يف آام هبااااا الاااايت قاااا  لذلااااك، تبااااني أن األعمااااا حمكمااااة االسااااتئناف. وعلااااى غاااارار
ديشت، الرئيس السابق جلهاز األمن اإلسرائيلي، أعمال ذات طابع ر ي. وقد 

)انظاار  Matar v. Dichter)رسااقاط الاادعوى  أودع الساايد ديشاات باادوره طلباااً 
 .(أعاله( 33احلاشية 

الاايت  يتعااني علااى الدولااة ولالحتجاااج ابحلصااانة الوايفيااة، -29
م املساااؤول تمااي إليهاااا املساااؤول أن تشاااري إىل أن األعماااال الااايت ا  ااا ين

بصافته الر ياة )أي أهناا  هاذا الشاخصنفاذها هي أعمال ابرتكاهبا 
ابلقيام   للدولة نفسها(. وختتص دولة املسؤول حتديداً   ت نسبأعمال  
حياااااا  إن األماااااار يتعلااااااق بتنظيمهااااااا الااااااداخلي وعالقا ااااااا  ،بااااااذلك

حملكمااااة الدوليااااة يف ائاااارة االسااااتئناف حظاااال داالنسااااؤوليها. وكمااااا 
املااادعي العاااام ليوغوساااالفيا الساااابقة يف حكمهاااا الصاااادر يف قضاااية 

 ، فإن ضد بالشكيتش
القانون الدويل العريف  مي التنظيم الداخلي لكل دولة ذات سيادة: فهو يتك 

نهمااة تعيااني  ولااة ذات ساايادة حتديااد هيكلهااا الااداخلي وخيصااها حتديااداً لكاال د
. ولكال دولاة ذات اتبعاة هلااأجهازة ميثلون لذين يتصرفون كوكالء هلا أو فراد األا

تلاااك سااايادة احلاااق يف أن تصااادر تعليماااات ألجهز اااا، ساااواء يف ذلاااك أكانااال 
لدوليااة، وأن تعماال يف جماال العالقااات ا مجهازة تنشااط علااى املساتوى احمللااي أاأل

متثاال عادم اال ةجازاءات أو تادابري تصاحيحية أخارى تفباق يف حالا  تضع أيضااً 
املفالبااة كال دولاة يف   لتعليماات. وياتالزم مااع هاذه السالفة احلصارية حااق  تلاك ال
 ن ت سند إليها األعمال أو املعامالت اليت يؤديها أحد أجهز ا بوصافه جهاازاً  

اجلهاااااااااز بشااااااااأن هااااااااذه األعمااااااااال للدولااااااااة، وذلااااااااك لتفااااااااادي مساااااااااءلة  ر ياااااااااً 
راسخة يف القاانون قاعدة  النقا  عوالقاعدة العامة موض [.... ]املعامالت أو

(. هلند علاى نادلالدويل وتستند إىل املساواة بني الدول يف السيادة )ال سلفان 
وقاد ط بقال القاعاادة العاماة املااذكورة يف مناسابات عاادة، وإن كاان ذلااك  [...]

أي حاااق الدولاااة يف أن  ،قاااام األول بنتيجتهاااا املالزماااة هلاااايف املياااتم فيماااا يتصااال 
 [.... ]يفيااااة ألجهز ااااا ماااان الواليااااة القضااااائية األجنبيااااةنة الوا اتفالااااب ابحلصاااا 

)وتنفبق هذه القاعدة بال شك على العالقات فيما بني الدول
43

59) . 

__________ 
(59) Prosecutor v. Blaškic, IT-95-14-AR108 bis, Appeals 

Chamber, judgment on the Request of the Republic of Croatia for 

Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997 (29 

October 1997), para. 41  املوقاع الشابكي  علاى)ميكان االطاالع علاى احلكام
عااااادل الدوليااااااة (. ويف فتاااااوى حمكماااااة الwww.icty.org/case/blaskic/4التاااااايل: 

حبصاااانة مقاااارر خااااه للجناااة حقااااوق  تصااالاملالف اخلاااا قضاااية الصاااادرة بشاااأن 
يف تناوهلاااا  ممااااثالً  ، اعتمااادت احملكماااة هنجااااً مااان اإلجاااراءات القانونياااة اإلنساااان 

، ملساااألة امتياااازات األماااني العاااام لألمااام املتحااادة فيماااا يتصااال نساااؤويل املنظماااة
 :فذكرت ما يلي

ماااااني العاااااام، بصااااافته املساااااؤول  كماااااا الحظااااال احملكماااااة، يتحمااااال األ ”  
ابملنظماااااة، املساااااؤولية األساساااااية عااااان صاااااون مصااااااحل املنظماااااة؛  األول    ي اإلدار 

فيمااااااا إذا كااااااان وكااااااالء    تك لألمااااااني العااااااام الباااااال  هلااااااذا الغاااااارض، ي اااااا   وحتقيقاااااااً 
، إذا مااااااا خلااااااص إىل ذلااااااك،  تصاااااارفوا يف نفاااااااق واااااااائفهم والعماااااال   املنظمااااااة 

ن  و حلصاانة، نان فاايهم اخلارباء املوفااد تاوفري احلمايااة هلاؤالء بتأكياد متااتعهم اب  علاى 
 . ثات“ بع يف  

(I.C.J. Reports 1999, p. 87, para. 60) 
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ن سااايادة ماا وينبثااق هااذا االمتيااااز الااذي يتمتاااع بااه مساااؤول دولااة ماااا 
)الدولة تلك

44

60). 
غااري أنااه قااد يكااون ماان املفيااد اإلصااغاء إىل فااان أليبيااك،  -30

قاعاااادة احلصااااانة الوايفيااااة ال تلاااازم احملاااااكم ” نتقااااول إ الاااايت كتباااال
ادعاااء ماان دولااة أجنبيااة مااا  ن  أي ن تقباال بفريقااة عمياااء ]...[ 

أحاااد مساااؤوليها كاااان يتصااارف حتااال سااالفتها. إذ  اااوز للمحكماااة 
 .(4561)“التحقاااق بشااااكل مساااتقل ماااان مااادى معقوليااااة هاااذا االدعاااااء

__________ 
(60) Prosecutor v. Blaškic  ،)احلاشاااية الساااابقة(para. 41 . كماااا و

كال تكاون  أن  التنظيمية للدولة تساتتبع ضامناً  ”الواليةيالحو سايرستيد، فإن 
داخاال هااذه األجهاازة عالقا ااا مااع أجهز ااا ومسااؤوليها، وكااذلك كاال العالقااات 

القاانون العاام  تنظمها أحكاام  عالقات  هؤالء املسؤولني، يما بني فو ينها بوفيما 
فيذية والقضائية للدولة، وليس القانون العام أو اخلاه ألي دولاة نالت واألجهزة  

 Seyersted, “Jurisdiction over organs and officials) “أخارى وال أجهز اا

of States, the Holy See and intergovernmental organisations”, p. 33 .)
مركاااز رئااايس الدولاااة )ورفاااع احلصاااانة  عااان حديثاااه، يف معااارض أيضااااً شاااو  وأشاااار
، مساألة أوالً ”النظام الدستوري يف الدولاة الايت خيادمها املساؤول )إىل (، حتديداً 

س الدولاااة أماااام احملااااكم احمللياااة هاااي مساااألة ذات طاااابع حملاااي حتدياااد مركاااز رئاااي
 .Republic of the Philippines v يف قضايةعاين. و ملابلنسابة للشاخص ا أساسااً 

Marcos (No.1) علاااى سااابيل املثاااال، رأت حمكماااة اساااتئناف الااادائرة الثانياااة ،
ق الفلبني املخلاوع وزوجتاه، ال  ا  رئيسماركوس، أي  ابلوالايت املتحدة أن آل

 هلما املفالباة ابحلصاانة السايادية. ويف قارار آخار، رأت حمكماة اساتئناف الادائرة
أن حصاانة  In re Grand Jury Proceedings Doe No. 770يف قضاية  الرابعاة

رئيس الدولة هي يف املقام األول خاصاية مان خصاائص سايادة الدولاة وليسال 
علاااى ذلاااك ينبغاااي أن ينفاااذ علاااى حناااو اتم إساااقاط حكوماااة  ، وبنااااءً فاااردايً  حقااااً 

. (Shaw, International Law, p. 736“ )الفلباني للحصاانة عان آل مااركوس
 Tomonori, “The individual as beneficiary of State)أشاار توموناوري قاد و 

immunity: Problems of the attribution of ultra vires conduct”, p. 276 )
النظااام ’للجاادل أن  لقااد ذ كاار نااا ال ياادع جماااالً ”: ذلااك علااى النحااو التااايلإىل 

الشاروط الايت يتصارف الفارد  ذي  ددلالقانون الوطين، أي قانون الدولة، هو ا
 Hansيشااري الكاتااب هنااا إىل و  ‘“.ماان أجهاازة الدولااة يف الهااا بوصاافه جهااازاً 

Kelsen, Principles of International Law (1952), p. 117.   ماوران علاى  ورد
 2009لعاام القانون الدويل أسئلة طرحها املقرر أثناء وضع مشروع قرار معهد 

(Morin, “The fundamental rights of the person and the immunity from 

jurisdiction in international law”, p. 19) فأشاار إىل املبادأ الراسا  القائال ،
ناد ممارسااااة صااااالحيا ا إىل األشااااخاه الااااذين كاااال دولااااة هلااااا حريااااة إساااا ” ن 

 .“حتددهم وكالء هلا
(61) Van Alebeek, The Immunity of States and their Officials in 

the Light of International Criminal Law and International Human 

Rights Law, p. 115 بعاا األفعاال هاي ” ن إ. وتذهب فان أليبياك إىل القاول
ناه ال ميكان االدعااء بشاكل معقاول  هناا متال حتاال إبفبيعتهاا شخصاية حبيا  

قتال البساتان يف  -ملثل اضرب  من ابب -فلو أن رئيس دولة سلفة دولة ما. 
جرميااة خاصااة  نوبااة غضااب، فماان الصااعب اجملادلااة يف أن مااا ارتكبااه مااا هااو إال

ملثاال، ال ميكاان لسااتار ساالفة الدولااة أن يغفااي علااى حنااو مقنااع االجتااار حبتااة. واب
يف املواد املخدرة ملصلحة شخصاية حبتاة. وكاون هاذا الفعال ذي الفاابع اخلااه 

. وابختصاار، ال مهامه ال يغاري شايئاً ملسؤول االبحل قد ارت كب خالل ممارسة 
ينبغااااي أن  االدعاااااء  ن األفعااااالتتعاماااال خبفااااة مااااع ميكاااان للاااادول األجنبيااااة أن 

الااايت  للدولاااة ىوابلفعااال، فاااإن احملااااكم األجنبياااة )أو أي سااالفة أخااار 
 “تقبال بفريقاة عمياااء”متاارس الوالياة القضاائية( ليساال ملزماة  ن 

دعاااااء ماااان الدولااااة الاااايت خياااادمها املسااااؤول املعااااين. بيااااد أنااااه هااااذا اال
دعاااااءات، إال إذا كاناااال الميكاااان للمحكمااااة أن تتجاهاااال هااااذه ا ال

الدولااة الاايت  ، ألنمااا خيالفهااامالبسااات القضااية تشااري بوضااوه إىل 
ولاايس الدولااة الاايت متااارس الواليااة القضااائية،  سااؤول، ملينتمااي إليهااا ا

 تتمتاااع حباااق وصاااف أفعاااال كماااا أشاااري إىل ذلاااك أعااااله، هاااي الااايت
هنا أفعال ر ية للدولة نفسها. وقد يكون من املناساب  مسؤوليها 
عااان إمكانيااة افااتاض أناااه إذا مااا عيناال دولاااة املاارء تساااءل يهنااا أن 
تصارفاته مساتمدة  عالاه أوف، فإن ذلك يعين أن أما مسؤوالً  اً شخص

الدوليااة، ماان ساالفة الدولااة الاايت ميثلهااا. وقااد أشااارت حمكمااة العاادل 
حبصاااانة  املتصااالاخلاااالف  قضاااية علاااى األقااال، إىل افاااتاض مماثااال يف
كاان . و من اإلجاراءات القانونياة مقرر خاه للجنة حقوق اإلنسان

ر ايف تلاك القضاية أن املستشا  املنظاورةمن العناصر الرئيساية للحالاة 
ون لألمم املتحدة قام، وهو يتصرف ابلنيابة عن األمني العاام، القان

حقاااوق اإلنساااان  حكوماااة مااااليزاي  ن املقااارر اخلااااه للجناااة رباااالغ 
كاان يتصاارف بصافة ر يااة وهااو يقاوم ابألعمااال الايت كاناال موضااع 

يف يتمتاااع ابحلصاااانة كاااان دعاااوى قضاااائية يف مااااليزاي، وابلتاااايل فإناااه  
)تلااااك األعمااااالقيامااااه ب
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تناولاااال هااااذه القضااااية بااااذلك مسااااألة و . (62
إىل كاون  ملتحادة، اساتناداً احلصانة املوضوعية ألحد مساؤويل األمام ا

أبلغاال بااه  هااذا املسااؤول قااام بتلااك األفعااال بصاافة ر يااة، وهااو مااا
 األمم املتحدة ماليزاي. ويف هذا الصدد، ذكرت احملكمة أنه 

البال يف حصاانة أحاد وكاالء  وي علاى  فا عندما تتاوىل احملااكم الوطنياة النظار يف قضاية تن 
ا علاااى الفاااور  ي اساااتنتاج يتوصااال إلياااه  األمااام املتحااادة، ينبغاااي لألماااني العاااام أن خيفرهااا 

_____________________________________ _____ 
يفاياااااااااة بغياااااااااة  مساااااااااؤول الدولاااااااااة شخصاااااااااياً  ولااااااااايس إىلت نساااااااااب إىل الدولاااااااااة 

نوقشاال معااايري إسااناد أفعااال أو تصاارفات مساااؤويل قااد . و (.ibid) “مسااؤوليها
، اجمللاد الثاان )اجلازء 2010 حولياةر الثاان )التقريا  الدولة إىل الدولاة نفساها يف

بعدها(. وقد استعرضل اللجنة وما  26الفقرة  ،  A/CN.4/631الوثيقة  (، األول
نفسااها هااذه املسااألة ابلتفصاايل عنااد النظاار يف مشاااريع املااواد املتعلقااة نسااؤولية 

اجلااازء )، اجمللاااد الثااان 2001حوليااة ) الاادول عااان األفعااال غاااري املشااروعة دوليااااً 
 (.والتعليق عليهما 7و 4ن بصفة خاصة املاداتو  ،77(، الفقرة لثانا

نون، ابلنياباااة عااان األماااني العاااام، يف الظاااروف نظااار املستشاااار القاااا” (62)
وقاارر أن مقابلااة  ،احمليفااة ابملقابلااة ويف الفقاارات املتنااازع بشااأهنا الااواردة يف املقالااة

اه معاااين ابساااتقالل كمقااارر خاا   داتااو ابرام كوماراساااوامي جااارت بصاافته الر ياااة
إىل القضاااة واحملاااامني، وأن املقالااة تشاااري بوضاااوه إىل صاافته يف األمااام املتحااادة و 

للتحقيااق يف االدعاااءات املناطااة بااه ماان جانااب األماام املتحاادة اليااة الشاااملة الو 
املتعلقاااة ابساااتقالل القضااااء، وأن الفقااارات املقتبساااة تتعلاااق بتلاااك االدعااااءات. 

كاااااانون   15يف مااااذكرة شااااافوية وجههااااا يف  ،لقاااااانونااملستشااااار  ولااااذلك، فاااااإن 
لااب إىل ’ط   ،ألماام املتحاادةإىل املمثاال الاادائم ملاااليزاي لاادى ا 1997الثان/يناااير 

السالفات املاليزيااة املختصاة أن ختفاار علااى الفاور احملاااكم املاليزياة حبصااانة املقاارر 
 request for) املعنياة“اخلاه من اإلجراءات القانونية‘ فيماا يتعلاق ابلشاكوى 

advisory opinion transmitted to the Court pursuant to Economic and 

Social Council decision 1998/297 of 5 August 1998, para. 6). 
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ناااة ال ميكااان جتاهلهاااا  ي بشااأن تلاااك احلصاااانة. وإن هااذا االساااتنتاج، وماااا يوثقاااه، ينشااج قر 
د  ألسباب  إال  ) قاهرة، وابلتايل ينبغي أن توليه احملاكم الوطنية أمية قصوى ج 
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63 )  . 

وماااان الواضااااا أن مااااا يشااااار إليااااه هنااااا لاااايس جماااارد افااااتاض بوجااااود 
ن األفعااااال الصااااادرة عاااان  افااااتاض  احلصااااانة الوايفيااااة، باااال أيضاااااً 

مسااؤول مااا هااي أفعااال ر يااة بفبيعتهااا، وهااو افااتاض ينشااأ عناادما 
اليت متارس الوالية القضائية  ن أحد املسؤولني   الدولة    ختفر املنظمة  

)ان يتصرف بصفة ر يةدمتها كالذين يقومون خب
48

64). 
بينة أعاله بشأن عدم وجود التزام ويبدو أن االعتبارات امل -31

مااان جاناااب الدولاااة الااايت ينتماااي إليهاااا املساااؤول املعاااين ابملشااااركة يف 
تتعلق نساؤول يتمتاع حبصاانة وايفياة، ناا اليت قضائية الجراءات اإل

بياة حبصاانة جناألة ما كاحمليف ذلك عن طرياق القياام مباشارة رشاعار 
هاااي اعتباااارات انة، الفاارد املعاااين كاااي تنظاار احملكماااة يف مساااألة احلصاا 

حلصااانة الشخصااية لكبااار اب تتعلااقعلااى احلاااالت الاايت  تنفبااق أيضاااً 
املسااااؤولني الااااذين ليسااااوا ضاااامن اجملموعااااة الثالثيااااة. ويف مثاااال هااااذه 
 احلاالت، فإن الدولة الايت ينتماي إليهاا املساؤول ليسال ملزماة أيضااً 

يف اإلجاااااراءات القضاااااائية، وميكنهاااااا أن تكتفاااااي رباااااالغ  ملشااااااركةاب
)ولااااايس ابلضااااارورة حمكماااااة( الدولاااااة الااااايت متاااااارس الوالياااااة  حكوماااااة

القضائية  ن مسؤوهلا يتمتع ابحلصانة لكي تنظر األجهزة املختصة 
للدولة األجنبية، نا يف ذلك احملكماة، يف مساألة احلصاانة. غاري أناه 

،  اب علاى أعااله 23 الفقارة نوقشال يف ابلنظر إىل الظاروف الايت
عاااء  نااه علااى الاارغم ماان أن مسااؤوهلا الدولااة أن حتاادد مااربرات االد

للخارجياااة، فإناااه ماااع ذلاااك  حكوماااة أو وزياااراً  لااايس رئااايس دولاااة أو
الشروط املفلوبة للحصانة الشخصية حبكم صفته ومهاماه. يستويف 

 نمارسااة وتناادرج مسااألة صاافة املسااؤول ومهامااه وأميتااه فيمااا يتعلااق
بصااااافته سااااايادة الدولاااااة، ومساااااألة ماااااا إذا كاااااان الشاااااخص يتصااااارف 

الر ياااة، ضااامن االختصااااه احمللاااي للدولاااة الااايت ينتماااي إليهاااا هاااذا 
)املساااؤول
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وهلاااذا السااابب، ال ميكااان للدولاااة الااايت متاااارس الوالياااة  .(65
__________ 
(63) I.C.J. Reports 1999, p. 87, para. 61. 
يبااادو أن احملكماااة احمللياااة وحمكماااة االساااتئناف نقاطعاااة كولومبياااا يف  (64)

تشدات ابعتبارات مماثلة يف إقرار حصانة اجلنرال يعلون من تحدة اسالوالايت امل
ل العسااكرية للقااوات املساالحة اإلساارائيلية. دعااوى مدنيااة رفعهااا ضااحااي األعمااا

، أناااه 2008شاااباط/فرباير  15ومماااا جااااء يف قااارار حمكماااة االساااتئناف، املاااؤرخ 
ارج خاا يف ضااوء غياااب أي إشااارة يف الشااكوى إىل أن اجلناارال يعلااون تصاارف ”
ق سلفته، ويف ضوء بيان السافري اإلسارائيلي الاذي يفياد  ن األعماال الايت نفا

درج ضااامن السااالفة الااايت منحتاااه إايهاااا دولاااة إسااارائيل، فاااإن قاااام هباااا اجلنااارال تنااا 
اجلنااارال يعلاااون مؤهااال للتمتاااع ابحلصاااانة الااايت يوفرهاااا قاااانون حصااااانت السااايادة 

 .أعاله( 20)احلاشية  “األجنبية
اللجناااااة، يف دور اااااا  عضاااااوماااااود، احللسااااايد  ذلاااااك اىلكماااااا أشاااااار إ (65)

احلااااق يف الااايت هلاااا [ لدولاااةفاااإن ]ل ،املسااااؤول ابلنسااابة إىل مركاااز” هالساااتني، فإنااا 
للساالفة املسااألة وال ختضااع  الااداخلي.قانوهنااا أن تقاارر ذلااك بناااًء علااى احلصااانة 

، اجمللاد األول، 2008 حولياةواليتهاا“ )التقديرية لسلفات الدولاة الايت متاارس 
 .(37، الفقرة 247-246ه  ،2985لسة جلا

القضااائية أن تتجاهاال االحتجاااج ابحلصااانة الشخصااية ملسااؤول مااا، 
. إال أناه “اجملموعاة الثالثياة”ول ضامن ؤ حىت وإن مل يكن هذا املسا 

الاايت توصااف فيهااا أعمااال مسااؤول مااا  هنااا أفعااال علااى غاارار احلالااة 
ر يااة، فااإن الدولاااة الاايت متااارس الوالياااة القضااائية ليساال ملزماااة  ن 

ادعاااء ماان هااذا القبياال ماان جانااب الدولااة  “تقباال بفريقااة عمياااء”
 اليت ميثلها هذا املسؤول.

) نةاالتنازل عن احلص -جيم
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66) 
ملاااااواد مشااااااريع اتعليقهاااااا علاااااى كماااااا أشاااااارت اللجناااااة يف  -32

املتعلقااااة حبصاااااانت الاااادول وممتلكا ااااا ماااان الواليااااة القضااااائية، فااااإن 
حصانة الدولة ال تنفبق عند موافقة الدولة صاراحة علاى أن متاارس 

)عليها الوالية القضائية دولة أخرى
51

وغياب هذه املوافقة عنصر  .(67
)انةصمهم من عناصر احل

52

وموافقة الدولة على أن متارس عليها  .(68
لتنااازل عاان يف اى الواليااة القضااائية هااي العنصاار اجلااوهري دولااة أخاار 

علاى حصاانة مساؤويل الادول  احلصانة. ويبدو أن ذلك ينفبق متامااً 
)ماااان الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة كااااذلك

53

وكمااااا ورد يف  .(69
قاااااي الكاااااامن وراء س املنفايساااااتند األسااااا ”ماااااذكرة األماناااااة العاماااااة، 
إىل  - شاااأن تعليااال احلصاااانة نفساااهاشاااأنه  -التناااازل عااان احلصاااانة 

)لند على ند“تساوي الدول يف السيادة ومبدأ ال سيادة 
54

70). 
إىل املالحظااة الااواردة يف التقرياار  أعاااله 15وتشااري الفقاارة  -33

للفاارد املسااؤول، وإمنااا  مفادهااا أن احلصااانة ليساال ملكاااً الاايت األويل 
 ولااة قااانوانً علااى ذلااك، فااإن الدولااة هااي الوحياادة املخ بناااءً ولتااه. و دل

االحتجااااج حبصاااانة مساااؤوليها. وينفباااق نفاااس املنفاااق علاااى التناااازل 
أن سالفة التناازل عان حصاانة  عن احلصانة. فمن املسلم باه عمومااً 

مسؤويل دولة ما، سواء احلصانة الشخصية أو احلصاانة املوضاوعية، 

__________ 
 .269-246، الفقرات أعاله( 4)احلاشية  ذكرة األمانة العامةم (66)
إذا كانل الدولة املعنية قد وافقل على ممارسة الوالياة القضاائية مان  ”  ( 67) 

دولااة مااا    [ لاازم ال ت  ]و .  [ ... ] ال تسااري حصااانة الدولااة    جانااب حمكمااة دولااة أخاارى 
لقواعااد اختصاصااها، علااى أو ضااد    القضااائية، وفقاااً اليتهااا  و ابالمتناااع عاان ممارسااة  

دولاااة أخااارى تكاااون قاااد وافقااال علاااى هاااذه املمارساااة. فاااالتزام دولاااة ابالمتنااااع عااان  
مااااان  ]...[  إخضاااااع دولااااة أخاااارى لواليتهااااا القضاااااائية لاااايس اباللتاااازام املفلااااق، إذ  

الواضاااا أناااه مشاااروط بغيااااب املوافقاااة مااان جاناااب الدولاااة الااايت حتااااول دول أخااارى  
  املتعلقاااة واد  املااا ، مشااااريع  7مشاااروع املاااادة  علياااق علاااى  )الت   “ الياااة ضااادها رساااة الو ا مم 
صااااااااانت الااااااادول وممتلكا اااااااا مااااااان الوالياااااااة القضاااااااائية )والتعليقاااااااات عليهاااااااا(،  حب 

 . ( من التعليق( 3، الفقرة ) 58، ه  ( اجلزء الثان ) ، اجمللد الثان  1991 حولية 
 املرجع نفسه. (68)
 ااوز التنااازل ”ب واتااس أنااه دول، كتاا لاا فيمااا يتعلااق حبصااانة رهلساااء ا (69)

 ,Watts“ )عن احلصانة إن و جدت ومنا املوافقة على ممارسة الوالية القضائية

“The legal position in international law of Heads of States, Heads of 

Governments and Foreign Ministers”, p. 67). 
 .249لفقرة ، االه(عأ 4)احلاشية  مانة العامةمذكرة األ (70)
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)ملساؤولاتتمتع هبا الدولاة ولايس 
55

وقاد سابق للجناة التوصال إىل  .(71
تاج بشااااأن مااااوافي البعثااااات الدبلوماسااااية عنااااد إعااااداد هااااذا االسااااتن

__________ 
كما جااء يف قارار حمكماة العادل الدولياة  و . 265، الفقرة املرجع نفسه  ( 71) 
، فاااإن مساااؤويل  2000  نيساااان/أبريل   11  الصاااادرة يف   االعتقاااال ماااذكرة  قضاااية    يف 

إذا قااررت الدولااة الاايت    ة األجنبياا   الواليااة متمتعااني ابحلصااانة ماان    ن ال يظلااو ” الدولااة  
 ,I.C.J. Reports 2002)   “ نازل عن تلك احلصانة ا، الت هن ميثلوهنا، أو اليت كانوا ميثلو 

p. 25, para. 61 )  وكما يوضا بيان مصلحة الوالايت املتحدة يف قضية .Samantar  
ناا أن احلصاانة هاي يف هناياة املفااف حصااانة  :” para. 10أعااله(،    27)احلاشاية  
سااابق،   و ه  ااوز لدولااة أجنبيااة أن تتنااازل عاان حصااانة مسااؤول حااايل أ الدولااة، فإناا 

. وتشااااري حكومااااة  “ حاااىت فيمااااا يتعلااااق ابألفعااااال الاااايت صااادرت عنااااه بصاااافة ر يااااة 
على إصدار حمكمة    اً اااا اعتاض   تناولل )اليت    In re Doe  الوالايت املتحدة إىل قضية 

 United  ، ، وزوجتااه حبضااور فردينانااد ماااركوس، رئاايس الفلبااني سااابقاً   ابتدائيااة أمااراً 

States Court of Appeals for the Second Circuit, 860 F.2d 40  فقاد أشاار .)
نا أن الدولة هي الايت متانا سالفة القياادة  ” القرار الصادر يف هذه القضية إىل أنه  

فإنه  وز للدولاة أن    -  نا يف ذلك احلصانة   -يصحب السلفة من امتيازات   وما 
رار  قا مان    7مان املاادة    1الفقارة    . انظار أيضااً “ تستعيد ما منحته لقاد ا الساابقني 

من احلرمة    يظل مستفيداً  رئيس الدولة قد ال ” )   2001د القانون الدويل لعام  معه 
أو مااان احلصاااانة مااان الوالياااة القضاااائية أو احلصاااانة مااان تااادابري التنفياااذ الااايت خيوهلاااا  

يكااون    وميكاان أن إذا تنازلاال دولتااه عاان االسااتفادة منهااا.  وذلااك  دويل،  القااانون الاا 
. و ادد القااانون احمللاي للدولاة املعنيااة  داً ؤك ا م   دام   ماا ،  أو ضاامنياً   هاذا التناازل صار اً 

 Immunities from jurisdiction and““ ) اجلهااز املخااتص رجااراء هااذا التنااازل 

execution of Heads of State and of Government in international law”, 

p. 3 ) ) .   عنه يف   وفيما يتعلق ابلتنازل عن احلصانة، يتخذ املعهد املوقف الذي عرب  
واألشاااخاه الاااذين يتصااارفون  الدولاااة  بشاااأن حصاااانة    2009قاااراره الصاااادر عاااام  
ينبغي  ” أنه    مفاده الوالية القضائية يف حالة اجلرائم الدولية، و من  ابلنيابة عن الدولة  

تنظااار يف التناااازل عااان احلصاااانة يف احلااااالت الااايت يااادعى فيهاااا ارتكااااب  للااادول أن  
 Resolution on the immunity“( ) 3 فقرة ، ال نية ا )املادة الث   “ وكالئها جلرائم دولية 

from jurisdiction of the State and of persons who act on behalf of the State 

in case of international crimes”, p. 227 )  غري أنه من الواضا أن املتوخى هناا .
ل عاان  التناااز   لاايس فقااط حااق الدولااة، ابعتبارهااا اجلهااة املسااتفيدة ماان احلصااانة، يف 

يف حال ارتكااب جرمياة.    التوصية  ن تفعل ذلك حتديداً  تلك احلصانة، بل أيضاً 
 Brownlie, Principles of Public International، علاى سابيل املثاال،  انظر أيضاً 

Law, p. 335  و ؛Buzzini    أعاله(،    20)احلاشيةp. 474 و   ؛Dominicé, “Quelques 

observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien chef d’Etat”, 

p. 306   ( ”  ادد القاانون الاادويل احلصااانت ونفاقهاا وحاادودها. ويف حاال وجااود 
التناااازل عااان حصاااانتها أو عااان  هاااذه احلصااااانت، فاااإن الدولاااة هاااي الااايت  اااق هلاااا  

 Cryerوآخارون )   كرايار ماا ذهاب إلياه    ووفاق (.  “ حصانة أحاد األجهازة التابعاة هلاا 

and others, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 

p. 534 ” الدولاااة هاااي املساااتفيد احلقيقاااي مااان احلصاااانة، والدولاااة هاااي الااايت  (، فاااإن
.  “ التنازل عنها، بصرف النظر عن رغبات الشخص الذي يدعي احلصانة ميكنها  

احلصانة، إىل أنه يف    سيني عن ا ويشري شو، يف دراسته ملسألة تنازل املمثلني الدبلوم 
، أشاارت حمكماة االساتئناف  Fayed v. Al-Tajir [1987 2 All ER 396]قضاية  ” 

املقدماااة عااان طرياااق  إىل تناااازل واضاااا ألحاااد السااافراء عااان احلصاااانة يف املاااذكرات  
عندما أشار إىل أن احلصانة، نوجب    حمقاً   ( Kerr L.J)   كري   القاضي   الدفاع. وكان 

ااالة،  ك ن اإل نون  ا القااا القاااانون الااادويل و  ليااازي علاااى حاااد ساااواء، هاااي حاااق للدولاااة املرس 
وابلتاايل فااإن ’السالفة العليااا هاي الوحياادة الايت ميكنهااا التناازل عاان حصاانة ممثليهااا  

  60  احلاشااية )   Shaw)   “ كاان هلااؤالء القيااام بااذلك  نفسااهم‘ مي   الدبلوماساايني. وال 
 . ( p. 771  ، ( أعاله 

)مشاااريع املااواد املتعلقااة ابلعالقااات الدبلوماسااية
56

الاايت اسااتندت و  ،(72
إليها فيما بعد يف إعداد مشاريع املواد املتعلقاة ابلعالقاات القنصالية 

مااع املنظمااات الدوليااة  القا اااعوالبعثااات اخلاصااة وممثلااي الاادول يف 
)ذات الفابع العاملي

57

وأبدت الادول اتفاقهاا ماع هاذا االساتنتاج  .(73
ردراج األحكااااام ذات الصاااالة يف االتفاقيااااات الاااايت اعتماااادت علااااى 

)أساس مشاريع املاواد تلاك
58

ولايس هنااك ماا يوجاب افاتاض أن  .(74
)هذا االستنتاج ال ينفبق على مجيع مسؤويل الدولة

59

75). 
عااااان  د الدولاااااة نفس اااااها سااااالفا ا املختصاااااة ابلتناااااازلوحتاااااد    -34

حصااااانة املساااااؤولني يف إطاااااار تنظيمهاااااا الاااااداخلي، ويبااااادو أن هاااااذه 
)املساااألة ال ختضاااع للتنظااايم الااادويل

60

. لكناااه ينبغاااي إياااالء اهتماااام (76
خاااااه يف هااااذا السااااياق للتنااااازالت عاااان حصااااانة مسااااؤويل الدولااااة 

__________ 
داوالت اخلاصاة الل املا خا انظر مناقشاة مساألة التناازل عان احلصاانة  (72)

الادورة التاساعة  أثنااءنشاريع املواد املتعلقة ابلعالقاات واحلصااانت الدبلوماساية 
، 405اجللسااة ، اجمللااد األول، 1957حوليااة ) 1957أاير/مااايو  27للجنااة، 

الااايت  21مااان املاااادة  1. واعتمااادت اللجناااة ابإلمجااااع الفقااارة (113-111 ه
قاوم باه الدولاة. ويف مشااريع املاواد و فعال تهتنص على أن التنازل عن احلصانة 

 اااوز ”: 30مااان املاااادة  1الااايت اعتماااد ا اللجناااة، يااارد هاااذا احلكااام يف الفقااارة 
ااااالة أن تتناااااازل عااااان حصاااااانة وكالئهاااااا الدبلوماسااااايني مااااان الوالياااااة  للدولاااااة املرس 

 .(99، اجمللد الثان، ه 1958حولية ) “القضائية
ملاواد املتعلقاة ابلعالقاات شااريع اممان  45ملاادة علاى االلجنة تعليق  (73)

االة هااي اجلهااة الوحياادة الاايت متلااك ”منااوذجي: تعليااق القنصاالية هااو  الدولااة املرس 
القاادرة علااى التناااازل عاان احلصاااانة، ألن هااذه الدولاااة هااي الااايت تتمتااع ابحلقاااوق 

ساااه، فاااال ميلاااك هاااذه املمنوحاااة نوجاااب هاااذه املاااواد. أماااا املوااااف القنصااالي نف
 .( من التعليق(1، الفقرة )118الثان، ه اجمللد  ،1961حولية ) “القدرة

(، واتفاقيااااة فيينااااا 32اتفاقيااااة فيينااااا للعالقااااات الدبلوماسااااية )املااااادة  (74)
(، 41(، واتفاقياااااة البعثاااااات اخلاصاااااة )املاااااادة 45للعالقاااااات القنصااااالية )املاااااادة 

 اااا ماااع املنظماااات الدولياااة ذات الفاااابع تمثيااال الااادول يف عالقالواتفاقياااة فييناااا 
 (.61واملادة  31ملادة املي )اعال
حمكماااة االساااتئناف ابلاااوالايت املتحااادة، يف دراساااة  اعتمااادت أيضااااً  (75)

مساااألة شااارعية تناااازل الدولاااة عااان حصااااانة رهلسااااء الااادول بصااافة عاماااة، علااااى 
تاااادعم مباااااد  احلصااااانة الدبلوماسااااية ذات ”قياسااااها ابحلصااااانة الدبلوماسااااية: 

للدولااااة أن تتنااااازل عاااان  العليااااا ةلصاااالة االسااااتنتاج القاضااااي  نااااه ميكاااان للساااالفا
فماااااان الواضااااااا أن الفاااااارد ال يتمتااااااع ابحلصااااااانة  [...] حصااااااانة رئاااااايس الدولااااااة

الدبلوماسية إال برغبة من الدولة اليت ينتمي إليها. وصحيا أن هذا احلكم مان 
يني فقااط، لكننااا اتفاقيااة فيينااا ]للعالقااات الدبلوماسااية[ ينفبااق علااى الدبلوماساا 

. أساسه املنفقي على رهلساء الدول أيضااً انفباق  نرى أي سبب  ول دون  ال
أن تكاون للدولاة القادرة علاى رفاع احلصاانة  ذلك أناه سايكون مان الغرياب حقااً 

 ,In re Grand Jury Proceedings“ )الدبلوماسية، دون حصانة رئايس الدولاة

John Doe # 700  (أعاله 28)احلاشية.) 
قااااارار املعهاااااد  ، مااااان1ة ر ، الفقااااا 7تااااانص الفقااااارة الثانياااااة مااااان املاااااادة  (76)

د القااااانون احمللااااي  ااااد   ”أعاااااله( صااااراحًة علااااى أن  71)احلاشااااية  2001 لعااااام
 .“للدولة املعنية اجلهاز املختص رجراء هذا التنازل
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بفبيعااااة احلااااال،  صااااد هنااااا،ق)وي   “اجملموعااااة الثالثيااااة”املنتمااااني إىل 
)املسؤولون أثناء شغلهم ملناصبهم(

61

77). 
 هلساااااءماااان احلاااااالت ر  العديااااديف و  ،الاااادول هلساااااءر  وميثاااال -35

وي نظاااار إلاااايهم علااااى أهناااام، إىل  مسااااؤويل الدولااااة. ات، أرفااااعاحلكوماااا 
الدولااااة يف العالقااااات الدوليااااة دون  ، ميثلااااونوزراء اخلارجيااااة جانااااب
ويف هذا الصادد، فاإن  ة.إضافي ايواثئق تفو  إىل أن يقدموا حاجة

مااااا إذا كااااان ميكاااانهم التنااااازل  نفسااااهم عاااان  السااااؤال املفااااروه هااااو
 األجنبية اليت يتمتعون هبا. احلصانة من الوالية القضائية

وهااذا السااؤال افتاضااي إىل حااد مااا. وعلااى حنااو مااا يشااري  -36
ماان غااري املااألوف علااى اإلطااالق، علااى صااعيد ”إليااه اتنكااس، فإنااه 

التناااازل عااان حصااانة رئااايس دولاااة أثنااااء واليتاااه،  أن  اااري املمارسااة،
ألناااه كثااارياً ماااا ميلاااك هاااو نفساااه سااالفة البااال يف إصااادار تناااازل عااان 

در اإلشاارة إليهماا يف الفقاه . وااة رأاين جتا (6278)“احلصانة من عدمه
__________ 
إن كااان اااة مشااكل فهااو يتعلااق أساساااً ابلشااخص القااابع يف قمااة ” (77)

بااق يف فرئاايس مباشاار ي رجااع إليااه، وهااو الوضااع الااذي ينالساالفة الااذي لاايس لااه 
 Verhoeven (ed.), Droit) “ملقاااام األول علاااى رئااايس الدولاااة األجنبياااةا

international des immunités: contestation ou consolidation? p. 114). 
 (78 ) Tunks, “Diplomats or defendants? Defining the future of 

Head-of-State immunity”, p. 673, footnote 123 رأياه    ؤلاف عارض . ويتاابع امل
:  Lafontant v. Aristideإلشااارة إىل قضااية  اب ذه الفرضااية  بتقاادمي م ثاال  واضااا هلاا 

. فلقااااد أياااادت احلكومااااة اهلايتيااااة،  أريسااااتيد ”يظهاااار هااااذا الوضااااع احملااااري   يف قضااااية  
التنااازل عاان حصااانة أريسااتيد،  القائمااة حبكاام الواقااع، الاادعوى القضااائية وحاولاال  

ميث  اااال احلكومااااة اهلايتيااااة الوحياااادة  يد كااااان  ت لكنهااااا مل تااااتمكن ماااان ذلااااك ألن أريساااا 
املعاتف هباا مان جاناب الاوالايت املتحادة؛ وابلتاايل، كاان أريساتيد هاو وحاده مان  

. وابلنظاار إىل القاادرة االفتاضااية علااى التنااازل عاان  “ ميلااك أن يتنااازل عاان حصااانته 
الحظاال احملكمااة احملليااة االحتاديااة    ، Howland v. Resteinerاحلصااانة يف قضااية  

وإن كاناااال حصاااانة رهلسااااء الاااادول تنفباااق علااااى    حاااىت ملتحااادة أنااااه ” الايت ا و ابلااا 
رهلساااء الاادول السااابقني، فإنااه ميكاان التنااازل عاان تلااك احلصااانة يف أي وقاال ماان  
األوقاااات إماااا مااان جاناااب د. ميتشااال بصااافته احلالياااة رئيسااااً لدولاااة غريناااادا أو مااان  

ل  )وكانااا   “ ل اناااب أي إدارة الحقاااة تتاااوىل السااالفة بعاااد انتهااااء والياااة د. ميتشااا ج 
القضاااية تتنااااول رفاااع دعاااوى مدنياااة ضاااد ثالثاااة ماااد عى علااايهم، نااان فااايهم كيااا   
ميتشل، رئيس حكومة غرينادا، وزوجته مارييتا ميتشل؛ واعتفل احملكمة حبصاانة  

خارجياااااة  هاااااذين الشخصاااااني علاااااى أسااااااس ادعااااااء احلصاااااانة الاااااذي قدمتاااااه وزارة  
دم اإلخاالل  كان ماع عا ل الوالايت املتحدة وعدم وجاود تناازل عان تلاك احلصاانة،  

 Charles C. Howland v. Eric E. Resteiner, etرمكانياة رفاع الادعوى جمادداً( ) 

al. United States District Court, Eastern District of New York, No. 07-

CV-2332, 5 December 2007 فياه أناه ميكان التناازل عان حصاانة    (. ومما ال شك
ملثااال، يف قاارار معهااد القااانون الاادويل لعااام  ساابيل ا   ى رئاايس الدولااة. وهااذا ياارد، علاا 

(. وابإلضاااافة إىل ذلاااك، علاااى سااابيل املثاااال، أشاااار  1، الفقااارة  7)املاااادة    2001
  إىل أن   2009  عاااام   مشاااروع قااارار   بشاااأن أثنااااء ماااداوالت املعهاااد  ياااورام دينشاااتاين  

  يسااتفيد   لشااخص الااذي ل ولاايس  فولااة للدولااة  احلصااانة    ازل عاان التناا القاادرة علااى  ” 
،  ‘ شخصاية   علاى أهناا ’حصاانة احلصاانة    تصان ف يا حاىت عنادما وهذا صاح  . ا منه 

  مارسال إذا  و شخصية ابملع، الكامال للكلماة.  ال تكون أبداً  احلصانة  ابعتبار أن 
خيضااااااع  ،  املتمثااااال يف التناااااازل عااااان تلاااااك ’احلصاااااانة الشخصاااااية‘ الدولاااااة خيارهاااااا  

القانون. فعلى حنو ما أشار إلياه واتاس فيماا يتعلاق برهلسااء الادول، 
ة ]...[ أماااراً معقاااداً ألن س الدولااا ييبقاااى التناااازل عااان حصاااانة رئااا ”

. ويارى واتاس أناه (6379)“رئيس الدولة هو السلفة العليا داخل دولته
ة، فااإن تنازلااه نظااراً إىل أن رئاايس الدولااة يعااد  أعلااى ساالفة يف الدولاا 

)عااان احلصاااانة يشاااكل إجاااراًء شااارعياً 
64

. لكااان فرهاااوفن يعتقاااد أناااه (80
 عتباار أهناااب، فساهنميكن لرئيس الدولة أن يتنازل عن حصاانته ب ال

”تصون املهام اليت يضفلع هبا واملكرسة حصراً ملصلحة الدولة اليت 
التنااازل . ويشااري فرهااوفن أيضاااً إىل أن صااالحية (6581)“هااو رئاايس هلااا

عاااان حصااااانة رئاااايس الدولااااة تعااااود إىل الساااالفات املختصااااة لتلاااااك 
)الدولاااة

66

. والقاااانون الاااداخلي للدولاااة هاااو الاااذي  ااادد السااالفات (82
اه التنازل عان احلصاانة، كماا هاو الشاأن ابلنسابة لك اختصاليت مت

)للتنازل عن حصاانت املسؤولني اآلخرين
67

83). 
 توصاال إليااه علااى تااس اسااتنتاجاً ماان اجللااي أنااهيسااتنتج واو  -37

ه نااا ومفااااده أللمساااؤولني وهيئاااات الدولاااة،  التسلسااال اهلرمااايأسااااس 
بااار أن تالتنااازل عاان حصااانتهم  نفسااهم ابعارجيااة اخلوزراء يسااع  ال

هذا املنصب ليس املنصب األعلى يف بنية الدولة، وأنه يوجد دائماً 
مساااؤول أرفاااع أو هيئاااة أعلاااى رمكاهنماااا التناااازل عااان حصاااانة وزيااار 

 غاااريرئااايس احلكوماااة حالاااة  تبقاااىيف إطاااار هاااذا الااانهج، و . ةاخلارجيااا 
يف بعااا البلاادان  أرفااع مسااؤولرئاايس احلكومااة هااو  ، إذ إنواضااحة

 . ىدان أخر للكنه ليس كذلك يف ب
دون أن يغيب عان من املفيد النظر يف هذه املسألة ولعله  -38

 حبكاام مناصاابهم ممثلااانيمجيعاااً  ي عتااربون أن املسااؤولني الثالثااة الااذهن
، ولاايس ويف حااال مراعاااة هااذا الواقااعدولااة يف العالقااات الدوليااة. لل

لدولاة الاايت ل ه  ااقأنا  فااتضقاد ي  ، ففقاط اعتبااارات التسلسال اهلرمااي
بعاااد  ،إزاء أحاااد هاااؤالء املساااؤولني القضاااائية اجلنائياااة الوالياااة متاااارس

التناااازل  مااان جانباااه، أن تعتااارب أن ذلاااك عااان احلصاااانةتلقيهاااا تناااازاًل 
_____________________________________ _____ 

الاايت    عينهااا   ة ( ملمارسااة الواليااة القضااائي إرادتااه النظاار عاان    صاارف الشااخص املعااين )ب 
 The fundamental rights of the person and the“) “ كااان  اااول جتنبهااا 

immunity from jurisdiction in international law”, p. 199 ) . 
(79) Watts  أعاله(،  69)احلاشيةp. 67. 
 (80 ) Ibid., p. 68  يبحا  واتاس بشاكل منفصال التناازل عان حصاانة رئايس .

درة عناه بصافته الر ياة وفيماا خياص األفعاال الصاادرة  ال الصاا ع الدولة فيما خيص األف 
عناااه بصااافته الشخصاااية. وهاااو يساااتنتج يف احلاااالتني معااااً أناااه يساااع رئااايس الدولاااة أن  

زل عااان  يتناااازل عااان احلصاااانة بنفساااه، لكناااه يااارى أن قااادرة رئااايس الدولاااة علاااى التناااا 
 احلصانة تبدو جلي ة أكثر فيما خيص األفعال الصادرة بصفة شخصية. 

(81) Institute of International Law, “Immunities from jurisdiction 

and execution of Heads of State and of Government in international 

law”, p. 550, point (x).. 
(82) Ibid. 
(83) Ibid., p. 534 من 1، الفقرة 7. انظر أيضاً الفقرة الثانية من املادة ،

 أعاله(. 76و 71)احلاشيتان  2001 امعقرار املعهد ل
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، وذلك على األقال إىل املسؤول ذاكالدولة اليت ميثلها رغبة يعكس 
 خالف ذلك. إىل املعنية الدولة حني إشارة

نة حصااا عاان لالتناااز  ساالفة ميلااك نماا  حتدياادإىل جانااب و  -39
الااااذي ميكاااان أن  شااااكلالالنظاااار يف  ماااان الضااااروري، معااااني  مسااااؤول 

)يتخذه هاذا اإلجاراء
68

. فهال  اب أن يكاون التناازل عان حصاانة (84
املسؤول صر اً على الدوام، أم أن إجراًء ضمنياً هبذا املع، يكفي؟ 
أم أن التنازل عن احلصانة، سواًء كان صر اً أو ضمنياً، ي عترب كافياً 

 ون واضحاً؟ ة أن يكفشري
املااواد    اريع نظاارت اللجنااة يف هااذه املسااألة أثناااء إعااداد مشاا و  -40
علقاااااة ابلعالقاااااات الدبلوماساااااية، والعالقاااااات القنصااااالية، والبعثاااااات  املت 

حصااانت  و   ، ، ومتثيل الدول يف عالقا ا مع املنظماات الدولياة اخلاصة 
دد هذه  ص . وكان عمل اللجنة ب الدول وممتلكا ا من الوالية القضائية 

املساااألة فيمااااا يتصااال نشاااااريع املاااواد املتعلقااااة ابلعالقاااات الدبلوماسااااية  
حا اً فيما خيص اجملموعات األربع األوىل من مشاريع املاواد. ويانص  
مشاااروع املاااادة املتعلاااق ابلتناااازل عااان حصاااانة املاااوافني الدبلوماسااايني  

  جلنائية  اب أن يكاون التنازل عن احلصانة يف اإلجراءات ا ” على أن  
. ويف التعليااااق علااااى هااااذا احلكاااام، أشااااارت  ( 6985) “ علااااى الاااادوام صاااار اً  

إقامااة متييااز بااني اإلجاراءات اجلنائيااة واإلجااراءات املدنيااة.  ” اللجناة إىل  
ففااي احلالااة األوىل،  ااب أن يكااون التنااازل عاان احلصااانة صاار اً. أمااا  

ما هاو احلاال يف  يف اإلجراءات املدنية، فقد يكون صر اً أو ضمنياً ك 
. لكاان الاادول قااررت خااالف ذلااك، إذ إن  ( 7086) “ داريااة اءات اإل ر اإلجاا 

الشاارط القاضااي  ن يكااون التنااازل عاان احلصااانة صاار اً علااى الاادوام  
  ، مان اتفاقياة فييناا 2، الفقرة  32املنصوه عليه يف املادة  على النحو 

ياااة  للعالقاااات الدبلوماساااية يتصااال ابحلصاااانة مااان الوالياااة اجلنائياااة واملدن 
) كليهمااا 

71

مصااوغة بعبااارات مماثلااة بشااأن التنااازل عاان    د أحكااام . وتاار  ( 87
(،  2 ، الفقارة 45احلصانة يف اتفاقياة فييناا للعالقاات القنصالية )املاادة  

تمثيل  ل اتفاقية فيينا  (، و 2، الفقرة  41واتفاقية البعثات اخلاصة )املادة 
  الاااااادول يف عالقا ااااااا مااااااع املنظمااااااات الدوليااااااة ذات الفااااااابع العاااااااملي 

__________ 
”مااان األساااائلة املهمااااة فيمااااا يتعلاااق ابلتنااااازل عاااان حصااااانة مسااااؤويل  (84)

)مااذكرة  “الاادول السااؤال املتعلااق ابلشااكل الااذي ميكاان أن يتخااذه هااذا التنااازل
 (.250أعاله(، الفقرة  4األمانة العامة )احلاشية 

 .2 الفقرة ،30، املادة 99، اجمللد الثان، ه 1958حولية  (85)
 .30( من التعليق على املادة 3، الفقرة )99املرجع نفسه، ه  (86)
أن التناااازل عااان احلصاااانة عااادد مااان الوفاااود املشااااركة يف املاااؤمتر  رأى (87)

الوحياااد الاااذي ميكااان أن يشاااكل دلااايالً كافيااااً علاااى النياااة  صاااراحة هاااو اإلجاااراء
ااالة ابلتناااازل عااان احلصاااانة. ونظاااراً  احلصاااانة حتماااي إىل أن  احلقيقياااة للدولاااة املرس 

الدولااة يف املقااام األول )ومااا املواااف الدبلوماسااي إال شااخص يسااتفيد منهااا(، 
ض التنااازل فااال توجااد حاجااة للتمييااز بااني الواليااة اجلنائيااة والواليااة املدنيااة ألغاارا

 United Nations Conference on Diplomaticعااان احلصاااانة. انظااار 
Intercourse and Immunities (Vienna, 2 March−14 April 1961), Official 

Records, vol. I (A/CONF.20/14), vol. I, 29th meeting, pp. 174 et seq. 

. و در ابملالحظاة  ( 7288) ( 2، الفقرة  61ادة  ، وامل 2 ، الفقرة 31 )املادة 
أناه ابسااتثناء ماا ياارد يف اتفاقياة فيينااا للعالقاات القنصاالية، فاإن الشاارط  
القاضااي  ن يكااون التنااازل عاان احلصااانة صاار اً يتصاال ابألشااخاه  
الذين يتمتعون ابحلصانة الشخصية من الوالية اجلنائياة األجنبياة. ويف  

تكاااون هوياااة هاااؤالء األشاااخاه  ى ذلاااك،  لااا ياااع األحاااوال، عاااالوة ع مج 
ومركاازهم معااروف ني جيااداً يف دولااة اإلقامااة. ويكااون األماار كااذلك أيضاااً  
ابلنسااابة لكااال مااان املساااؤولني القنصاااليني واملاااوافني القنصاااليني الاااذين  

 يتمتعون ابحلصانة الوايفية فقط. 
طنيااة حماااكم و أصاادر ا الاايت  قااراراتعاادد ماان ال أ باادي يفو  -41

ن حصاااانة رئااايس الدولاااة  اااب أن يكاااون تناااازل عااا لرأي مفااااده أن ا
بشاأن هاذه يف ماذكرة األماناة العاماة الواردة مثلة األ وتشمل .صر اً 

ماااان قاااارارات يف  اختذتااااه احملكمااااة االحتاديااااة السويساااارية مااااا القاااارارات
، فريدينانااد وإمييلاادا ماااركوس ضااد املكتااب االحتااادي للشاارطةقضااية 

الايت املتحدة يف قضية رك ابلو و وحمكمة املقاطعة الشرقية لوالية نيوي
، وحمكمة االستئناف يف بريفانياا العظماى يف الفونتان ضد أريستيد

)اململكة العربية السعوديةأيفد ضد حكومة قضية 
73

89). 
صااار ة  ال وافقاااة  امل ) يتخاااذ التناااازل الصاااريا عااان احلصاااانة    قاااد و  -42
نائياة  علاى أن متاارس دولاة أخارى الوالياة اجل   الً اليت أرسلل مساؤو لدولة  ل 
زاء ذلااك املسااؤول( شااكل بيااان انفاارادي أو إخفااار ماان جانااب الدولااة  إ 

ااالة أو قياااام تلاااك الدولاااة بعقاااد اتفااااق دويل ماااع الدولاااة الااايت متاااارس   املرس 
الواليااة القضاااائية. وقاااد يااتم ذلاااك بشاااأن مسااؤول أو مساااؤولني حماااددين  

نائيااااة املعنياااة، أو بفريقااااة أعااام. وكااااال  وردت أ ااااهلهم يف اإلجاااراءات اجل 
ني مان التناازل الصاريا عان احلصاانة منصاوه علياه حتدياداً  ن النوع ي هذ 

اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة حلصاااااانت الاااادول  ، ماااان  1، الفقاااارة  7يف املاااادة  
) 2004لعام    وممتلكا ا من الوالية القضائية 

74

90 ) . 
__________ 
ال للتناااازل لكناااه مااان الواضاااا أن مجياااع هاااذه االتفاقياااات تتااايا اجملااا  (88)

ضاامنياً عاان احلصااانة ماان الواليااة املدنيااة. وعلااى وجااه اخلصااوه، تتضاامن مجيااع 
رفااااع دعااااوى ماااان جانااااب فابقااااة مفادهااااا أن تمكاماااااً حاملااااواد املااااذكورة أعاااااله أ
مينعااه ماان االحتجاااج ابحلصااانة ماان الواليااة القضااائية  مسااؤول يتمتااع ابحلصااانة

األصاااااالية. انظاااااار طلااااااب مضاااااااد يتعلااااااق مباشاااااارة ابلاااااادعوى  فيمااااااا يتصاااااال  ي
 أدانه. 109 احلاشية

 .251أعاله(، الفقرة  4مذكرة األمانة العامة )احلاشية  (89)
املااواد املتعلقااة حبصاااانت  تعليقهااا علااى مشاااريعيف جنااة لكشاافل ال (90)

 بشااااأن هنجهااااا عاااان مجلااااة أمااااور، ، يف ماااان الواليااااة القضااااائيةوممتلكا ااااا  الاااادول
األمام املتحادة  ن اتفاقياة، م1، الفقرة 7يف املادة  اً الحق يت أ درجلاألحكام ال

رق طاا ”يبادو أن هناااك عادة ) حلصااانت الاادول وممتلكا اا ماان الوالياة القضااائية
بوجاود املوافقاة   يسالم الينبغاي أ [...أو إاهارها. و] املوافقة عنفة للتعبري معرو 

أيااة نظريااة وينبغااي أن ينظار إىل  .كاأمر مفااروغ مناه أو ]يعتاارب[ أهناا قائمااة ضامناً 
تاارى يف ’املوافقااة الضاامنية‘ اسااتثناًء ممكناااً ماان املباااد  العامااة حلصاااانت الاادول 

ثناء يف حاد ذا اا بال ابألحارى علاى أهناا هناا اساتأاملبينة يف هذا الباب، ال على 
تفساري أو تربياار إضااايف السااتثناء صااحيا أصاالً ومعااتف بااه عموماااً. فااال ساابيل 

ل أي دولااة غااري راغبااة يف املوافقااة وال هاااي إذن الفااتاض موافقااة ضاامنية ماان قباا 
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 ميكن أن يتخذهمسألة الشكل الذي  جرى التوقف عندو  -43
 وتتضامن .يهبينوشا  ةيقضا  التنازل عان حصاانة رئايس دولاة ساابق يف

هلااذا اجلانااب ماان إىل حااد مااا  مفصااالً  حتلاايالً  العامااة مااذكرة األمانااة
)كاااااااادميي ذي الصااااااالةاأل ماااااااع الشااااااارهالقضاااااااية 
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علاااااااى وجاااااااه و . (91
 إىل أنه  أ شرياخلصوه، 

حااول تصااديق  تتمحااور  التنااازل    سااألة م كاناال  ،  ]...[   ( 3بينوشاايه )رقاام  قضااية  يف  
  ردات الساابعة مجاايعهم موضااوع ول اللاو ا تناا اتفاقيااة مناهضاة التعااذيب، و   علااى شايلي  
إىل حد ما. ويف حني اعترب أحد اللاوردات أن التصاديق يشاكل هناا حالاة   التنازل 

حااىت حالااة تنااازل ضاامين، وإن خل ااص  [  يعتااربوه ] تنااازل صااريا، فااإن سااتة ماانهم مل  
ماااان جممااااوع اللااااوردات الساااابعة إىل أنااااه يااااؤدي يف هنايااااة املفاااااف إىل إبااااراز    مخسااااة 

) رئيس دولتها السابق للوالية القضائية  أن خيضع  موافقة شيلي على 
76

92 )  . 

ي قاال إن أي تناازل للادول ”وعلى حنو ما أشار إليه اللاورد ساافيل، 
عن احلصاانت  ب أن يكون صر اً، أو على األقال ال لابس فياه. 

رج عاااان هااااذا الفااااره العااااام، لكاااان يباااادو يل أن األحكااااام ولاااان أخاااا 
ساااااااتويف هاااااااذا تعاااااااذيب تلالصااااااار ة والقاطعاااااااة التفاقياااااااة مناهضاااااااة ا

)الشاارط
77

وأباادى اللااورد غااوف رأايً فالفاااً، فاااعترب أن االتفاقيااة  .“(93
وقاال، يف . ال تنص على تنازل صريا أو تنازل ضمين عن احلصانة

 مجلة أمور:
قاانون هاذا البلاد، الاذي  ابلنسابة إىل القاانون الادويل أويبدو يل واضحاً، ساواء 

ل الدولاة عان حصاانتها نوجاب أن تنااز  يعكس القانون الدويل هبذا اخلصوه،
وابلفعاال، إن مل يكاان . أن يكااون علااى الاادوام تنااازالً صاار اً ]...[ معاهاادة يلاازم 

األماار كااذلك، فقااد تنشااأ حااال ماان الفوضااى الدوليااة مااع توص اال حماااكم فتلااف 
لدول األطراف يف معاهدة ما إىل استنتاجات فتلفة بشأن ما إذا كان التنازل ا

  78 .(94)اً ضمن اً مئعن احلصانة قا

_____________________________________ _____ 
عربت عان موافقتهاا بفريقاة واضاحة وملموساة، ناا يف ذلاك الفارق املاذكورة يف 

[ ]و[يتوفر دليل ]...[ سهل وقاطع على املوافقاة وذلاك عنادما . ]...8 املادة
تعاااارب الدولااااة عاااان موافقتهااااا يف ]...[ كتابااااة فصصااااة للقضااااية املفروحااااة أمااااام 

ه التحديد بعد أن يكون النزاع قد نشأ فعاالً ]...[ ]و[يكاون السلفة على وج
معقاااودة  اإلعاااراب عااان املوافقاااة، إذا جااااء ]...[ يف حكااام مااان أحكاااام معاهااادة

بني دول، ملزماً حتماً للدولة املوافقة وميكن للدول األطراف املخول هلا التاذرع 
ملعاهادات يقار  حكام املعاهادة أن تتمساك هباذا التعباري عان املوافقاة. وقاانون ا

صاااحة التعباااري عااان املوافقاااة علاااى الوالياااة القضاااائية بقااادر ماااا يقااار انفبااااق بقياااة 
، 61-60ان )اجلزء الثاان(، ه لد الث، اجمل1991حولية ) “أحكام املعاهدة

((. أمااا الوساايلة 1، الفقاارة 7( ماان التعليااق علااى املااادة 10( إىل )8الفقاارات )
 -وهاااي العقاااد املكتاااوب  -ا اللجناااة الثالثاااة لنعاااراب عااان املوافقاااة كماااا حااادد 

 تتعلق ابلتنازالت عن احلصانة من الوالية اجلنائية. فمن اجللي أهنا ال
 .264-258أعاله(، الفقرات  4امة )احلاشية انة العممذكرة األ (91)
 .258املرجع نفسه، الفقرة  (92)
 .Pinochet No. 3, ILM, vol. 38 (1999), p. 581, at p. 643انظر  (93)
(94) Ibid., p. 604. 

ويباادو ابلتااايل أن اللااوردين معاااً يعتااربان، يف اجلااوهر، أن التنااازل عاان 
احلصاااانة، علاااى األقااال عنااادما يتخاااذ شاااكل اتفااااق دويل،  اااب أن 

)يكون صر اً 
79

95) . 
املؤلفات اليت تناولل هذا عرب عنها يف وجهة نظر أ   واة -44

أي  ضامال تة الايت يا مان االتفاقاات الدول عدداً  مفادها أن املوضوع،
ذلاك ماع احلصااانة.  بارغم تتناا أحكاام بشاأن التناازل عان احلصاانة 

 اً سالوك اليت جترم وتشمل هذه االتفاقات معاهدات حقوق اإلنسان
)ئيااااة عامليااااة بشااااأنهوجااااود والياااة جنا وتاااانص علااااى اً معينااا 

80

. ووفقاااااً (96
لذلك، فإن الدولة الايت توافاق علاى االلتازام ابتفااق كهاذا تكاون قاد 

نياً بفبيعاااااة احلاااااال عااااان حصاااااانة مساااااؤوليها يف حاااااال ازلااااال ضااااامنت
انتهاااااكهم حلقااااوق اإلنسااااان الاااايت  ميهااااا ذاك االتفاااااق أو يف حااااال 

)ارتكاااااهبم أفعااااااًل جمر مااااة فيااااه
81

 والتقرياااار . وجاااارى يف التقرياااار األويل(97
__________ 
عنااد النظاار يف مسااألة التنااازل الضاامين عاان حصااانة الدولااة نوجااب  (95)

حاااااادى حماااااااكم املقاطعااااااات الحظاااااال إ قااااااانون حصاااااااانت الساااااايادة األجنبيااااااة،
 Doe and others v. Israel and others, Motionابلوالايت املتحدة، يف قضية 

disposition, 400 F. Supp. 2d 86, 95−96 (D.D.C. 2005); ILDC 318 (US 

التناااازل الضااامين نوجاااب هاااذه املاااادة يتفلاااب أن تكاااون السااالفة ”، أن (2005
حلاااااة ماااااا، إىل قابليتهاااااا للخضاااااوع إىل ، يف مر تالسااااايادية األجنبياااااة ’قاااااد أشاااااار 

 .“الدعوى‘، وإىل أهنا اعتزمل بذا ا أن تفعل ذلك
صاااانة أناااه  احل   عااان   الضااامين مبااادأ التناااازل  يفاااتض  أوكياااف،  رأي  لااا   وفقااااً  ( 96) 
بينهااا ينشااج جرميااة دوليااة أو يعااتف هبااا    فيمااا   اتفاااق دويل   ل بعقااد دو   قيااام   عنااد ” 

نفقياااً مااع التمسااك ابحلصااانة حااني  تنااا  م ي ويفاارض االلتاازام نعاقبتهااا، فااإن ذلااك  
يكاون املاتهم أحااد مساؤويل دولااة أجنبياة. وهكااذا، يعاين ذلااك ابلضارورة أن الاادول  

ت ساالفاً إسااقاط حصااانة أي دولااة ي فااتض أهنااا علااى صاالة  املشااار إليهااا قااد اختااار 
ابلسالوك املفعااون فيااه بقاادر مااا تتعااارض تلااك احلصااانة مااع االتفاااق. وابختصااار،  

تماال أن يكااون ر يااااً    ساالوك   بشااأن نائيااة عامليااة وإلزامياااة  ج واليااة    يشااكل إنشاااء    
بصااارف    موافقااة مسااابقة علاااى قياااام احملااااكم احمللياااة األجنبياااة نمارساااة تلاااك الوالياااة، 

 O’Keefe, “The European Convention on)   “ النظار عان مبادأ حصاانة الدولاة 

State immunity and international crimes”, p. 513 تلااك    املؤلااف   ز (. ويعااز
االتفاقياااة األوروبياااة املتعلقاااة حبصاااانة  )أ( مااان  2النظرياااة علاااى أسااااس فهماااه للماااادة  

ميكان أن تقاايم احلجاة الالزمااة  ” ادة  ، مشاارياً، يف مجلاة أمااور، إىل أن تلاك املاا الادول 
 ,.ibid)   “ علاااى أسااااس القاااول ابلتناااازل الضااامين نوجاااب اتفااااق دويل متعاااارض 

p. 517 ميكاااان أن يسااااتنبط ماااان    ضاااامين ال   د تنااااازل و (. لكنااااه يعتاااارب أيضاااااً أن وجاااا
االتفاق ما مل تكن نية األطراف املوافقة  على قيام احملاكم األجنبية نمارسة الوالياة  

ن الساالوك اجملاار م يف االتفاااق واضاحة وضااوحاً ال لاابس فيااه. وهااو ياارى  اجلنائياة بشااأ 
  سااليم أو ت ال أن وجااود التاازام نمارسااة الواليااة القضااائية )نااا يف ذلااك نوجااب مباادأ  

ك ويفاااو، فيشاااري مااان جانباااه إىل أن   ة( يشاااكل دلااايالً علاااى هاااذه النياااة. أماااا احملاكمااا 
متعارضاااً تعارضاااً  ”   إثبااات وجااود تنااازل ضاامين يقتضااي أن يكااون االتفاااق الاادويل 

 .Koivu, “Head-of-State immunity v)  “ صر اً مع أحكام احلصانة املعمول هبا 

individual criminal responsibility under international law”, p. 318 .) 
رغاام أن املوافقااة علااى االلتاازام ابتفاااق كهااذا ال ت عتاارب عااادة تنااازالً عاان   ( 97) 

ثناء من احلصانة أو انعداماً هلا جنباً إىل جنب ماع إمكانياة  احلصانة وإمنا جمرد است 
 ,Bradley and Goldsmithالتنااازل عاان احلصاااانة. انظاار، علاااى ساابيل املثاااال،  

“Foreign sovereign immunity, individual officials, and human rights 

litigation” اجمللاد  2010  حولية جرى النظر يف هذه املسألة ابلتفصيل يف  . وقد ،
 وما بعدها.   63، الفقرة  A/CN.4/631الوثيقة  (، األول الثان )اجلزء 
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الثااان تناااول االختالفااات القائمااة بااني الواليااة القضااائية ماان جهااة، 
بني املعاايري والقواعاد املوضاوعية وكذلك  ،واحلصانة من جهة أخرى

حلقوق اإلنسان، اليت حتظر وجترم  -والقفعية يف بعا احلاالت  -
أفعااااااًل شااااىت ماااان جهااااة، والفبيعااااة اإلجرائيااااة للحصااااانة ماااان جهااااة 

)أخااارى
82

وخيلاااص التقريااار الثاااان إىل أن أايً مااان الوالياااة القضاااائية . (98
)حلصاانةمينع ا العاملية أو القواعد اليت من هذا النوع ال

83

. وتنفباق (99
هاااذه املالحظاااات أيضااااً علاااى احلالاااة قياااد النظااار. فألساااباب مماثلاااة، 

تعين موافقة دولة على االلتزام ابتفاق دويل من هذا النوع املوافقة  ال
ارسااااة الواليااااة اجلنائيااااة األجنبيااااة إزاء مسااااؤوليها، أي ضاااامناً علااااى مم

اتفاااق تفسااري  نالتناازل عاان حصااانتهم. وعاالوة علااى ذلااك، ال ميكا 
دويل علاااى أناااه يقضاااي ضااامناً ابلتناااازل عااان حصاااانة مساااؤويل دولاااة 
طاارف يف االتفاااق مااا مل يقاام الاادليل علااى أن الدولااة املعنيااة اعتزماال 

كما أشار فرهوفن بشأن ذلك أو كانل تنشده. ويف الوقل نفسه،  
ومااع ذلااك ”االتفاقااات املتعلقااة ابجلاارائم اخلاضااعة للقااانون الاادويل: 

ااااادة  -فيهاااااا إرادة  أحاااااد يااااارى يبااااادو أن ال  -ضااااامنية، ولكااااان مؤك 
 .(84100)“للموقعني عليها مفادها التنازل عن احلصانة

مذكرة قضية وأبدت حمكمة العدل الدولية يف حكمها يف  -45
رأيهاا بشاكل قااطع  2000 نيسان/أبريل 11 الصادرة يف االعتقال

قتضااي نااة وتي  إذا كااان إباارام دول ملعاهاادة دوليااة جتاار  م أفعااااًل مع فيمااا
ماان الاادول األطااراف أن توسااع نفاااق الواليااة اجلنائيااة لتشاامل تلااك 

تنازل عن حصانة مسؤوليها. وذكرت األفعال يعين أن هذه الدول ت
 احملكمة يف جزء من احلكم ما يلي: 

يعين عدم وجود حصاانة  الوالية القضائية ال تعين عدم وجود حصانة، بينما ال
فتلااف االتفاقيااات الدوليااة املعنيااة ننااع  ورغاام أن  وهكااذا،. وجااود واليااة قضااائية

التزاماااات ابحملاكماااة  بعاااا اجلااارائم اخلفااارية واملعاقباااة عليهاااا يفااارض علاااى الااادول
التسااليم، ممااا يقتضااي منهااا أن توسااع نفاااق واليتهااا القضااائية اجلنائيااة، فااإن  أو

يااؤثر  ي حااال ماان األحااوال يف احلصاااانت املمنوحااة نوجااب  هااذا التوساايع ال
ويظااال ابإلمكاااان . فيهاااا حصااااانت وزراء اخلارجياااة دويل العاااريف، نااااانون الااا قااا ال

__________ 
، A/CN.4/601، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2008 حولياة (98)

، اجمللاااد الثاااان )اجلااازء 2010 حولياااة؛ و70-64، الفقااارات 213-211ه 
 .77-64، الفقرات A/CN.4/631الوثيقة (، األول
، A/CN.4/631الوثيقااة (، األول، اجمللاد الثاان )اجلازء 2010 حولياة (99)

 .77و 64الفقراتن 
(100) Droit international …  أعااله(،  77)احلاشايةp. 123و حا . ويال

”هااااااذه االتفاقيااااااات )اإلابدة، التعااااااذيب، إ ( ال تتضاااااامن ف أيضاااااااً أن املؤلاااااا 
أحكام تساتبعد احلصاانة صاراحة، و]...[ لايس ااة ماا يادل علاى أن ذلاك  أي

هو ماا كاان يشاكل اإلرادة الضامنية للادول الايت تفاوضال بشاأهنا أو أصابحل 
 .(ibid., p. 125) “فيها، سواء يف أعماهلا التحضريية أو ما عداها أطرافاً 

دولاة أجنبياة، حاىت عنادما متاارس تلاك احملااكم والياة االحتجاج هباا أماام حمااكم 
)من هذا القبيل نوجب هذه االتفاقيات

85

101) . 

بااني  ة القائمااةعلااى العالقاا  كااذلك كلياااً يباادو أن هااذا البيااان ينفبااق  و 
 التنازل عن احلصانة. نسان و إلمعاهدات حقوق ا

”الااتدد العااام يف مااذكرة األمانااة العامااة إمجااااًل، تالحااو و  -46
  .(86102)“تنازل ضمين استناداً إىل قبول اتفاق ما قبول
االختيااار  وعوضاااً عاان، القااانون الاادويل قاارار معهااد أمااا يف -47

التكياااز  فقاااد جااارىن احلصاااانة، عااا الضااامين أو باااني التناااازل الصاااريا 
فيما يتعلق و . وانعدام الغموض فيه  نازل عن احلصانةضوه التو على  

القارار علاى  مان 7املادة نصل ابلتنازل عن حصانة رهلساء الدول، 
 مااا دام، أو ضاامنياً  يكااون هااذا التنااازل صاار اً  ”ميكاان أن: مااا يلااي

)ؤك داً م
87

”فما يهم  ذا الصدد يف تقريره،هبفرهوفن  أشار  كما و .  “(103
 أن تكاااااااااون إرادة الدولاااااااااة دياااااااااداً يفعلاااااااااى أياااااااااة حاااااااااال يكمااااااااان حت

وكمثاااال علاااى هاااذا التعباااري الاااذي ال لااابس فياااه عااان . (88104)“مؤكااادة
إرادة الدولااة، والااذي ميكاان أن ي عتاارب علااى األقاال تنااازاًل ضاامنياً عاان 
احلصااانة إن مل ي عااد  تنااازاًل صاار اً، يااذكر املؤلااف حالااة احلكومااة الاايت 

)تقدم رئيس دولة سابق إىل احملاكمة
89

105) . 
؟ علااااى يكاااون األماااار واضاااحاً إىل هااااذا احلاااد هاااالن، ولكااا  -48

مساااؤواًل  ساااابق )أوال هارئيسااا  تقااادم لدولاااة أن سااابيل املثاااال، ميكااان
مااان بلااااد إليهاااا فلاااب تسااااليمه تأن باااال ميكااان إىل احملاكماااة، آخااار( 

__________ 
 (101 ) I.C.J. Reports 2002, pp. 24−25, para. 59  فاقياة  ات . وفيماا خياص

مناهضااة التعااذيب وغاااريه ماان ضاااروب املعاملااة أو العقوباااة القاسااية أو الالإنساااانية  
اتفاقيااااة مناهضااااة التعااااذيب تسااااكل عاااان مسااااألة  ” ، يالحااااو ايناااا  أن  املهينااااة  أو 

السااكوت ضاارابً ماان  اء هااذا  ر حصااانة الاادول. وقااد يكااون السااعي ملعرفااة الساابب و 
اول حصانة الادول، فاإن  التخمني، لكن من الواضا أنه يف غياب حكم حمدد يتن 

تفسااري وتفبيااق اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب خيضااع لقواعااد القااانون الاادويل القائمااة  
ذات الصلة هبذه املسألة. ووجاود والياة قضاائية عاملياة ال يساتتبع ابلضارورة فقادان  

 ,Yang)   “ لابس فيهاا  ة العادل الدولياة بعباارات ال تاه حمكما د احلصانة، وهو ماا أك 

“Jus cogens and state immunity”, pp. 144−145  يف  حمكمة النقا  (. وأعلنل
بلجيكا، لدى النظار يف مساألة حصاانة أرييال شاارون فيماا يتصال باتهم ابرتكااب  

  12ال تتضااااااامن اتفاقياااااااات جنياااااااف املعقاااااااودة يف  ” جااااااارائم حااااااارب، ماااااااا يلاااااااي:  
بروتوكوالهااااا اإلضاااافيان األول والثااااان أي حكااام مينااااع  أو    1949آب/أغسااافس  

عليااااااه ماااااان االحتجاااااااج ابحلصااااااانة ماااااان الواليااااااة القضااااااائية أمااااااام احملاااااااكم  املاااااادعى  
 (. p. 600أعاله(،  43)احلاشية   ILM)   “ البلجيكية 

 .259أعاله(، الفقرة  4مذكرة األمانة العامة )احلاشية  (102)
(103) Institute of International Law, “Immunities from Jurisdiction 

and Execution of Heads of State and of Government in International 

Law”  أعاله(،  34)احلاشيةp. 689. 
(104) Ibid., p. 534. 
(105) Ibid. 
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)آخر
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على حنو بني   تنازاًل عن حصانة هاذا  هذا الفلب يعينو . (106
دولاااااة ال خاااااذهايت تتالااااا ائياااااة ر اإلج تااااادابرييتعلاااااق ابلالشاااااخص فيماااااا 

. لكاان يف الوقاال نفسااه، ميكاان أن تسااتمر الدولااة جنبيااة لتسااليمهاأل
يف اإلصاارار علااى حصااانة رئيسااها السااابق فيمااا يتعلااق ابإلجااراءات 
الااايت ميكااان أن تتخاااذها دولاااة أجنبياااة مااان جانبهاااا بغااارض املقاضااااة 
اجلنائية للشخص املعين يف تلك الدولة األخارية، أو بغارض تساليمه 

)اثل ىل بلد  إ
91

. ويبدو على العموم أن رغبة دولة ما يف حماكمة (107
مسااؤول سااابق هلااا ال تعااين علااى اإلطااالق أهنااا مااا عااادت تنظاار إىل 
األفعااال املعنيااة علااى أهنااا ارت كباال بصاافة ر يااة، وال تعااادل كااذلك 
املوافقة على ممارسة الوالياة اجلنائياة األجنبياة إزاء هاذا املساؤول، أي 

ألرجا أن يكون األمر خاالف ذلاك متامااً: ة. وااحلصان نالتنازل ع
أي أن الدولة ال تريد أن ي قاضى مسؤوهلا السابق يف اخلارج، لكنها 

)تريد تقدميه إىل العدالة بنفسها
92

108). 

__________ 
وهكااذا، سااعل بااريو لساانوات عدياادة إىل أن يساال م إليهااا الااديكتاتور   ( 106) 

 مااان اليااااابن )وابءت حماوال اااا ابلفشااال نظاااراً إىل  ي، أوالً ر الساااابق ألربتاااو فوجيماااو 
 ماال اجلنسااية الياابنيااة(، مث ماان شاايلي. وألقااي القاابا علااى فوجيمااوري يف  كونااه  

شااايلي بنااااًء علاااى طلاااب القياااادة البريوياااة فاااور وصاااوله، وجااارى تساااليمه يف وقااال  
مان    ه ، إىل بريو بغرض احملاكماة اجلنائياة. وماا ميكان اساتجالهل 2007الحق، عام 

حلصااانة ماان عدمااه،  ئع القضااية هااو أنااه مل  اار تناااول مسااألة متتااع فوجيمااوري اب وقااا 
عند اختاذ القرار املتعلق ابلقبا عليه وال أثنااء النظار يف طلاب التساليم. انظار،   ال 

 Haas, “Fujimori Extraditable!: Chilean Supreme Courtعلاى سابيل املثاال،  

sets international precedent for human rights violations” . 
إحدى حماكم املقاطعات ، رفضل Lafontant v. Aristide يف قضية (107)
 -احلجاااة القائلاااة إن ماااذكرة االعتقاااال الصاااادرة حباااق جاااان  والايت املتحااادةلااا اب

برتااااران أريسااااتيد يف هاااااييت ميكاااان أن ت عتاااارب تنااااازالً عاااان حصااااانة رئاااايس الدولااااة. 
التناااازل عااان احلصاااانة يف رساااالة رة إىل اوعاااالوة علاااى ذلاااك، لاااوحو عااادم اإلشااا 

الاوالايت املتحاادة. لكان وزارة خارجياة الااوالايت صاادرة عان سافري هاااييت لادى 
املتحااادة قااادمل بيااااانً مفااااده أن أريساااتيد يتمتاااع ابحلصاااانة، وكاااان هاااذا البياااان 
حا اااااً ابلنساااابة إىل احملكمااااة يف هااااذه القضااااية. واسااااتتبع ذلااااك عاااادم اعااااتاف 

ييت، ابعتبااار أن الااوالايت املتحاادة كاناال ال تاازال كومااة هاااالااوالايت املتحاادة حب
 ريساااتيد، املوجاااود يف املنفاااى، بوصااافه رئااايس الدولاااة الشااارعي الوحياااد تعاااتف 

(District Court of the United States, Eastern District of New York, 27 

January 1994, ILR, vol. 103, p. 581.) 
ن جاناب دولاة ضاد رئايس ساابق ما  رفوعةم جنائية دعوى قد تكون  (108)

واليااااة لنمارسااااة ا قيااااام دولااااة أجنبيااااة علااااىوافقااااة الدولااااة مقتنااااة نلتلااااك الدولااااة 
هااذا الشااخص )انظاار، علااى ساابيل املثااال، قضااية الاارئيس السااابق  إزاء القضااائية

يف  إلياه املوجهةالتهم اجلنائية  وقد اقتنل .لبوليفيا غونزالو سانشيز دي لوزادا(
لااادعوى فيماااا يتصااال اب تبقياااةمعااان أي حصاااانة  حكوماااة بوليفياااال تنااااز ب بوليفياااا

فنظاااار ابلتااااايل يف تلااااك الاااادعوى املدنيااااة املرفوعااااة ضااااده يف الااااوالايت املتحاااادة، 
(Mamani, et al. vs. José Carlos Sánchez Berzain and Gonzalo Daniel 

Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, United States District Court, 

Southern District of Florida, Miami Division, 9 November 2009) . هذا و
عاااان  الضاااامين لتنااااازلمعاد لااااة لاجلنائيااااة  قاضاااااةامل ةحماولاااا  اعتبااااار أن  متاماااااً  يؤكااااد

 أمر  من املرجا أال يكون قانونياً.احلصانة 

رنا أمكن للمرء أن يتصور حالة تفلب فيهاا الدولاة مان و  -49
د نائيااة ضااا أناااواع تاادابري اإلجاااراءات اجل ماان دولااة أجنبياااة تنفيااذ ناااوع

رئااايس دولاااة  -مساااؤوليها الرفيعاااي املساااتوى املااازاولني مهاااامهم  أحاااد
عان  رئيس حكومة أو وزير خارجية. وهذا يقتضي ابلفبع تناازالً  أو

حصااانة ذلااك الشااخص فيمااا يتعلااق ابلتاادابري املقصااودة. لكاان هااذه 
 فبيعتها.باحلالة، فيما يبدو، افتاضية 

 ،ماساااايةلدبلو القااااات اعوتوجاااد يف االتفاقيااااات املتعلقاااة ابل -50
ومتثياال الاادول يف عالقا ااا  ،والبعثااات اخلاصااة ،والعالقااات القنصاالية

ماااااع املنظماااااات الدولياااااة ذات الفاااااابع العااااااملي، وحصااااااانت الااااادول 
ال  اق  تقضي  ناه ماثلةتم وممتلكا ا من الوالية القضائية، أحكام  
الياة و ابحلصانة من ال أن  تجملن يتمتع ابحلصانة، إن أقام دعوى، 

قضااااائية فيمااااا يتعلااااق  ي طلااااب مضاااااد يتصاااال مباشاااارة ابلفلااااب ال
)األصلي

93

. ومان الواضاا أن الوالياة القضاائية املدنياة هاي املعنياة (109
ابألمااار يف هاااذا الساااياق. وماااع ذلاااك، توجاااد يف قاااوانني اإلجاااراءات 

دان كثرية أشكال متنوعة ملشااركة اجملاين علايهم يف رفاع اجلنائية يف بل
عاان احلصاانة ماان  ميكان اعتبااار األمار تناازالً  ياة. فهاالئالادعاوى اجلنا

تاادابري اإلجااراءات اجلنائيااة الاايت ت تخااذ يف حااق أي مسااؤول إذا كااان 
هاااذا املساااؤول هاااو الفااارف املاااتظلم يف قضاااية جنائياااة، ناااا يف ذلاااك 

ذات صاااالة ابلتاااادابري املضااااادة الاااايت  احلصااااانة ممااااا ي نفااااذ ماااان تاااادابري
 .ضده القضية املقامةيتخذها الشخص 

 يبااادو، بصاااورة عاماااة، أناااه لااايس مااان املناساااب متامااااً  وقاااد -51
القياس على وضع ينفوي على احلصانة من الوالية القضائية املدنية 

ينضااام  جنائياااة أو دعاااوىيف احلالاااة الااايت يقااايم فيهاااا الفااارف املاااتظلم 
اااارى فيهااااا حماكمااااة جنائيااااة عاااان طريااااق إليهااااا. ويف احلاااااالت  الاااايت جت 
ت نفااذ التاادابري اإلجرائيااة بغااا العااام،  االدعاااء التحقيااق القضااائي أو

النظاار عاان مشاااركة الفاارف املااتظلم أو ساالفات الدولااة املعنيااة. ويف 
هااااذا السااااياق، ماااان املهاااام أن تنحصاااار احلصااااانة الاااايت يسااااتفيد منهااااا 

ل نفساااه. وال ميكاااان املساااؤول يف احلصاااانة الاااايت تعاااود لدولاااة املسااااؤو 
زلال عان قد تنا ااعتبار أن تلك الدولة اليت حتمي احلصانة  مصاحل ه

)احلصانة نتيجة ألعمال املسؤول
94

110). 
ويف الوقااال نفساااه، هنااااك حااااالت يتصااارف فيهاااا املساااؤول   -52

بوصفه املدعي الوحياد يف قضاية جنائياة يف مرحلاة احملاكماة، دون أي  
متتعااه  ميااع احلقااوق اإلجرائيااة  تاادخل ماان جانااب املاادعي العااام، مااع  

__________ 
 ة؛يالقنصالمان اتفاقياة فييناا للعالقاات  32من املاادة  3انظر الفقرة  (109)
ماان  3والفقاارة  ؛ماان اتفاقيااة فيينااا للعالقااات القنصاالية 45ماان املااادة  3قاارة والف

ماان اتفاقيااة  31ماان املااادة  3والفقاارة  ؛ماان اتفاقيااة البعثااات اخلاصااة 41املااادة 
 8واملااادة  ؛فاابع العااامليمتثيال الاادول يف عالقا ااا ماع املنظمااات الدوليااة ذات ال

 لكا ا من الوالية القضائية.ول وممتدصاانت الاألمم املتحدة حلمن اتفاقية 
بياااااد أناااااه، مااااارة أخااااارى، يناااااتج وضاااااع غاااااري واضاااااا يف هاااااذه احلالاااااة  (110)

يقاااايم رئاااايس الدولااااة أو رئاااايس احلكومااااة أو وزياااار اخلارجيااااة  عناااادمااالفتاضااااية، 
 جنائية. دعوى
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ل عمااا إذا كااان هااذا  د السااؤا د املكفولااة لالدعاااء. وي فااره يف هااذا الصاا 
األمر يؤدي إىل التناازل عان احلصاانة فيماا يتعلاق ابال اماات املضاادة  
املتعلقة ابجلرمية املفتضة. وميكن أن ينشاأ هاذا الوضاع يف حااالت ماا  

نني عدد من الدول لعادد  ي سمى الدعوى اخلاصة اليت تنص عليها قوا 
ا تبعااااات  ليساااال هلاااا   حماااادود ماااان اجلاااارائم )بصااااورة عامااااة، اجلاااارائم الاااايت 

) خفاااارية، ماااان قبياااال اإلصااااابة  ااااروه طفيفااااة، ومااااا إىل ذلااااك( 
95

111 )  .
ميااااااارس الفاااااارف    يوجااااااد يف الاااااادعاوى اخلاصااااااة ماااااادع عااااااام، باااااال  وال 

) املااتظلم 
96

مجيااع احلقااوق الاايت يتمتااع هبااا املاادعي العااام عااادة، حبياا     ( 112
ياادخل الفاارف املااتظلم يف منازعااة مااع املاادعى عليااه، وتااؤدي احملكمااة  

نازعااااة. وهلااااذا الساااابب  ااااوز يف مثاااال هااااذه احملاكمااااة  م يف امل دور احل ك اااا 
) توجياااااه ا اااااام مضااااااد 

97

. وبعباااااارة أخااااارى، ميكااااان أن تكاااااون هاااااذه  ( 113
وجههاااا اإلجرائياااة، مااان أي قضاااية  ، مااان حيااا  أ الااادعاوى قريباااة جاااداً 

) مدنيااة. وبفبيعااة احلااال، ينبغااي لدرجااة هااذا القاارب 
98

الاايت تتوقااف  ،  ( 114
ات اجلنائياااة حساااب دولاااة  اإلجاااراء   الفاااوارق الدقيقاااة باااني قاااوانني   علاااى 

الوالية القضائية، أن تكون يف الواقع حا اة يف احلااالت الايت تنفاوي  
 صة“. على تنازل عن احلصانة يف حاالت ”الدعاوى اخلا 

بعااااااا مسااااااائل املساااااااعدة املتبادلااااااة يف اجملااااااال  قضااااااية  ويف   -53
، اساااتنتجل حمكمااة العااادل الدوليااة، لااادى نظرهااا يف التااادابري  اجلنااائي 

ا فرنساااا إزاء مااادعي مجهورياااة جيباااوم ورئااايس دائااارة األمااان  اختاااذ    الااايت 
الاااوطين فيهاااا، أن فرنساااا مل تنتهاااك احلصاااانة الوايفياااة الااايت كاااان مااان  

حتاتج   ماا دامال جيباوم مل   ، ا املساؤوالن املاذكوران املمكن أن يتمتع هبا 
بتلااك احلصااانة. ويف الوقاال نفسااه، مل تقاال احملكمااة إن جيبااوم ملااا مل  

يباادو ماان    ،  حكاام املتنااازل عنهااا. ومااع ذلااك ة فهااي يف ن حتااتج ابحلصااا 
املعقاااول التسااااهلل عماااا إذا كاااان عااادم احتجااااج الدولاااة حبصاااانة أحاااد  

) عن احلصانة   ضمنياً   تنازالً   أن ي عترب املسؤولني ميكن  
99

115 ) . 
__________ 
مااان قاااانون اإلجاااراءات    318و   43ثاااال، املاااادتني  انظااار، علاااى سااابيل امل  ( 111) 

ماااان قااااانون اإلجااااراءات اجلنائيااااة    394إىل    374واملااااواد  لروسااااي؛  ا اجلنائيااااة لالحتاااااد  
ماان قااانون    71ماان قااانون اإلجااراءات اجلنائيااة ألوكرانيااا؛ واملااادة    27األملااان؛ واملااادة  

  املتعلقاة اجلنائياة    تقاام الادعاوى  تقضاي  ال اإلجراءات اجلنائية للنمسا. وهناك قواعد  
إذ ال يكاون للمادعي العاام  خاصاة،    ى دعااو صاورة  يف  إال  شكال معيناة مان اجلارائم    

،  متلااااك االختصاااااه، أو ال تكااااون هلااااا، أساساااااً  ن احلكومااااة ال إ ، أي  إقامتهااااا حااااق  
ماااااان قااااااانون    ، 2  البنااااااد ،  20انظاااااار املااااااادة    . مصاااااالحة قانونيااااااة يف الاااااادعوى اجلنائيااااااة 

إلصااابة  ااروه طفيفااة، والضاارب  اب   فيمااا يتعلااق روسااي ) اإلجااراءات اجلنائيااة لالحتاااد ال 
 خفرية، والقذف أو السب والشتم(.  نه آاثر ع الذي ال تنتج  

ماااان قااااانون اإلجااااراءات اجلنائيااااة  ،5 البنااااد ،71املااااادة  مااااثالً انظاااار  (112)
 من قانون اإلجراءات اجلنائية لالحتاد الروسي. ،2 الفقرة ،43للنمسا، واملادة 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية األملان. 388انظر املادة  (113)
متنوعااة يف دول معينااة، وقااد تكااون    اصااة أشااكاالً اوى اخل ع قااد  خااذ الااد  ( 114) 

  “ الاادعاوى التآزريااة اخلاصااة ” ، توجااد  فتلفااة يف بعااا األحيااان. ففااي أملانيااا، مااثالً 
مااااان قاااااانون اإلجاااااراءات اجلنائياااااة األملاااااان(، حيااااا  ياااااؤدي    402إىل    395)املاااااواد  

 . اً د مساع  االدعاء العام الدور األساسي، بينما االدعاء اخلاه يؤدي دوراً 
 .p. 474أعاله(،  20)احلاشية  Buzzini انظر أيضاً  (115)

تعلااااااق األماااااار وقااااااد وردت اإلشااااااارة أعاااااااله إىل أنااااااه مااااااىت  -54
الياااااة ارس الو جملموعاااااة الثالثياااااة وقاااااع علاااااى كاهااااال الدولاااااة الااااايت متااااا اب

هاذا العابء يقاع أن احلصانة، و إاثرة مسألة القضائية اجلنائية عبء 
 يتعلاااق األمااارعلاااى كاهااال الدولاااة الااايت ينتماااي إليهاااا املساااؤول حينماااا 

ماان  مسااؤول ال يكااون واحااداً  سااؤول يتمتااع ابحلصااانة الوايفيااة أون
)اجملموعاااة الثالثيااة ولكناااه يتمتااع ابحلصاااانة الشخصااايةأعضاااء 
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116) .
 حالااااةدولااااة املسااااؤول ابحلصااااانة يف  حتااااتجلفهاااام، إذا مل هلااااذا ا وتبعاااااً 

واليااة جنائيااة أجنبيااة ضااد رئاايس تلااك الدولااة أو رئاايس  اس فيهاا ار  مت اا 
رجيتها، فإن ذلك ال يعين أن الدولة تقبال أن حكومتها أو وزير خا
ار س الوالية اجلنائية  ابلتايل ال يعين و إزاء ذلك الشخص، األجنبية مت 

مان ذلاك املنفاق نفساه يف  احلصاانة. وانفالقااً ازل عن نأهنا تقبل الت
ااااار   س فيهااااا الواليااااة اجلنائيااااة األجنبيااااة ضااااد مسااااؤول يتمتااااع حالااااة مت 

ماان  نة الشخصااية ولكنااه لاايس واحااداً ابحلصااانة الوايفيااة أو احلصااا
اجملموعااااة الثالثيااااة، ميكاااان افاااتاض أن عاااادم احتجاااااج دولااااة أعضااااء 

لاااك الدولاااة علاااى قاااة مااان تفموا أن ي عتااارباملساااؤول ابحلصاااانة ميكااان 
)عااااااان احلصاااااااانة ممارساااااااة الوالياااااااة القضاااااااائية، ومااااااان مث تناااااااازالً 
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117) .
__________ 
 أعاله. 24-18انظر الفقرات  (116)
  ، أو ممارساااات   قضاااائية، إال أن املقااارر اخلااااه ال يعلااام بوجاااود أحكاااام   ( 117) 
فقهاااء تؤكااد بوضااوه هااذا الاانهج يف تناااول املسااألة  ال دول أو  صااادرة عاان الاا آراء   أو 

ساالف الاذكر الصاادر عان وزارة خارجياة  بياان ال ل أو ختتلف معه. وتشري مضاامني ا 
ه( إىل وجااااود  أعااااال   27)انظاااار احلاشااااية    Samantarالااااوالايت املتحاااادة يف قضااااية  

ارتباااط بااني عاادم االحتجاااج ابحلصااانة وممارسااة الواليااة القضااائية اجلنائيااة ماان قباال  
دولاااااة أجنبياااااة فيماااااا يتعلاااااق بشاااااخص كاااااان بوساااااعه مااااان حيااااا  املبااااادأ أن يتمتاااااع  

  ، حلصاانة ل فيهاا ا فضا ر  ال يساتهان باه مان األمثلاة لقضاااي  عادد اك نا ابحلصانة. وه 
احلااااااايل    ، دولااااااة املساااااؤول ل   تا الفرصاااااة فلااااام تاااااا ،  أصااااااالً   ا تناوهلااااا  اااااار    مل ببسااااااطة  أو  
  القضااااي، يف الااوالايت املتحاادة، حلصااانة. وماان هااذه  لتحااتج بتمتعااه اب   ، السااابق  أو 

Xuncax v. Gramajo, United States District Court of Massachusetts, 1995 

(886 F. Supp. 162)  ،وقضاية مماثلاة يف إسابانيا ،Guatemala Genocide Case, 

Spanish Supreme Court, 25 February 2003 (ILM, vol. 42, p. 686)  إضاافة ،
  43)احلاشاية    H.S.A. v. S.A. et alإىل حكم حمكمة النقا يف بلجيكا يف قضية  

ة ابحلصاااانة أماااام احملكماااة اإليفالياااة  املتحاااد   ت . ومل حتاااتج حكوماااة الاااوالاي ( أعااااله 
م فيها موافاو األجهازة السارية للاوالايت املتحادة   خبصوه القضية اجلنائية اليت ا  

يف إيفاليااااا، وهااااو مشااااتبه بضاااالوعه يف    نصااار حساااان مصااااففى أسااااامة  ابختفااااف  
ر عان الشاعبة اجلنائياة  اإلرهايب وي عرف ابسم أبو عمر )انظر احلكم الصاد  النشاط 

، حيااا  ح كااام  2009تشااارين الثاااان/نوفمرب    4املاااؤرخ    و حمكماااة ميالنااا بعاااة يف  ا الر 
يف وكالة املخابرات املركزية، ومان ضامنهم عادد مان    سابقاً   موافاً  23على  غيابياً 

 .Public Prosecutor v. Adler and others  ، ماوافي قنصالية الاوالايت املتحادة 

First instance judgment, No. 12428/09, Italy, Tribunal of Milan, Fourth 

Criminal Section, reported in Oxford Reports on International Law in 

Domestic Courts, ILDC 1492 (IT2010)  وذهااب أحااد مااوافي قنصاالية .)
علااااااة عاااااادم  ل الااااااوالايت املتحاااااادة إىل حااااااد مقاضاااااااة حكومااااااة الااااااوالايت املتحاااااادة  

ابالحتجاااج هبااذه احلصااانة    باااً ة، مفال لاا انة القنصاالية يف هااذه احلا االحتجاااج ابحلصاا 
 Sabrina De Sousa v. Department of State, et al., case No. 09-cv-896)انظر 

(RMU), Complaint and Defendants’ Motion to Dismiss  غاري أناه ال ميكان .)
ذه احلااالت كاان  القول عن يقني إن عادم احتجااج دولاة املساؤول ابحلصاانة يف ها 

 انة. فا احلص ر السبب يف 
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ة من أن الوقل نفسه، ال شيء مينع دولة متارس الوالية القضائي ويف
متتناااع مااان تلقااااء ذا اااا عااان ممارساااتها إزاء مساااؤول حاااايل أو ساااابق 

 صانة.حلاببتمتعه لدولة أجنبية وتعتف 
عااام بشاااأن مساااألة شاااكل  اساااتنتاج وماان مث، ميكااان وضاااع -55

التناااازل عااان حصاااانة مساااؤويل الااادول مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة 
ق احلصانة على من األجنبية وفق الصيغة التقريبية التالية: حني تنفب

ال يزالااون يف مناصاابهم ماان رهلساااء الاادول أو رهلساااء احلكومااات أو 
كاااان أن ميوزراء اخلارجيااااة، يكااااون التنااااازل عنهااااا رعااااالن صااااريا. و 

ي سااتث، ماان ذلااك احلالااة االفتاضااية الاايت تفلااب فيهااا دولااة املسااؤول 
من الدولة األجنبية تنفيذ تادابري معيناة يف إطاار اإلجاراءات اجلنائياة 

معه فتض  خبصوه املسؤول. ففلب من هذا القبيل من شأنه أن ي  
نا ال لبس فيه وجود تنازل عن احلصانة فيما يتعلق بتلاك التادابري، 

يف مثال هاذه احلالاة. وفيماا يتعلاق ابملساؤولني  زل ضمنياً ن التناو ويك
شااااااملهم اجملموعااااااة الثالثيااااااة ولكاااااان يتمتعاااااااون تاحلاااااااليني الااااااذين ال 
وبغريهم من املسؤولني احلاليني الذين يتمتعون ابحلصانة الشخصية،  

ابحلصااااانة الوايفيااااة، و ميااااع املسااااؤولني السااااابقني الااااذين يتمتعااااون 
يكااااون التنااااازل عاااان احلصااااانة كاااان أن ميفيااااة، يابحلصااااانة الوا أيضاااااً 
التنااازل  يعاارب  عاان. وميكاان بوجااه خاااه أن وإمااا ضاامنياً  صاار اً  إمااا

 عدم احتجاج دولة املسؤول ابحلصانة. بالضمين يف هذه احلالة 
 هل جيوز لدولة املسؤول أن حتتج     -دال

) ابحلصانة بعد تنازهلا عنها؟
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118) 
نة، نعااا، أن ن احلصااااعااا يبااادو أناااه حاااني التناااازل صاااراحة  -56

الدولااة حااني تقباال أن متااارس دولااة أخاارى الواليااة القضااائية اجلنائيااة 
االحتجااااج ابحلصاااانة.  علاااى أحاااد مساااؤوليها، فإناااه يساااتحيل قاااانوانً 

مااع مباادأ حساان  فهااذا لاان يكااون، علااى وجااه اخلصااوه، منسااجماً 
)النية
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يف بعا حاالت التنازل  . ويف الوقل نفسه، من املمكن(119
علااااى احلصااااانة هلااااذا التنااااازل أثاااار يكااااون ال أ نةن احلصاااااعاااا الصااااريا 

فيما يتعلق بتدابري بعينها. فعلى سابيل املثاال، قاد تتناازل الدولاة  إال
انة وزيااار خارجيتهاااا فيماااا يتعلاااق ردالئاااه رفاااادة كشااااهد. عااان حصااا 

عااان  والظااااهر أن هاااذا التناااازل عااان احلصاااانة ال ميكااان اعتبااااره تناااازالً 
__________ 
أعااله ماان النظار يف مسااألة توقيال االحتجاااج  ب ااد ل هنااا ماا واص ا ي (118)

 (.أعاله 13-11)الفقرات  ابحلصانة
مااان مشااااريع املاااواد  30اللجناااة علاااى املاااادة  تعليقااااتومماااا جااااء يف  (119)

ن إماااااان انفلااااااة القااااااول ”املتعلقااااااة ابلعالقااااااات واحلصاااااااانت الدبلوماسااااااية، أنااااااه 
ال يتجزأ، وأن احلصانة ال  وز  حماكم، ت عترب كالً  كمة أوحم يف أيةت، ااإلجراء

االحتجاااااج هبااااا يف مرحلااااة االسااااتئناف إذا أ عفااااي تنااااازل صااااريا أو ضاااامين يف 
( مااان 5، الفقاارة )99، اجمللااد الثااان، ه 1958 حوليااة“ )تدائيااةاحملكمااة االب

 ماااان 45املااااادة  التعليقااااات علااااى، علااااى ساااابيل املثااااال، . وانظاااار أيضاااااً التعلياااق(
إذا ت ناااوزل عااان احلصاااانة مل  اااز ”املاااواد املتعلقاااة ابلعالقاااات القنصااالية: مشااااريع 

“ (االساااااااااتئناف ماااااااااثالً  الااااااااادفع هباااااااااا يف مرحلاااااااااة اتلياااااااااة مااااااااان اإلجاااااااااراءات )يف
 .( من التعليق(5، الفقرة )119، اجمللد الثان، ه 1961 حولية)

ة الااايت طلبااال حضاااوره  ل الدولااا مااا حصاااانة ذلاااك الشاااخص إذا اعتز 
)كشاهد مالحقته جنائياً 
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120). 
 اااادع تنااااازل ضاااامين عاااان ، ميكاااان أن وكمااااا ذكاااار سااااابقاً  -57

تجحينما ال  احلصانة اجملموعة أعضاءمن غري  ما حبصانة شخص   
بفبيعاااة احلاااال أن دولاااة املساااؤول  علاااى أن يكاااون مفهومااااً الثالثياااة )

ية فيماا يتعلاق باذلك األجنب ةتكون على علم نمارسة الوالية اجلنائي
)حبصااااانته( دون أن حتااااتجالشااااخص 
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غااااري املؤكااااد لاااادى  . وماااان(121
يف مرحلاة الحقاة مان  ابحلصاانة االحتجااجاملقرر اخلاه أناه يتعاذر 

)احملاكماااة اجلنائياااة يف حالاااة رفاااع احلصاااانة الضااامين هاااذا
106

. فمااان (122
)انحية، وكماا ذكار ساابقاً 
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يف  ة، ينبغاي النظار يف مساألة احلصاان(123
 يف لاااة مبكااارة مااان اإلجاااراءات. ولكااان مااان انحياااة أخااارى، ماااثالً مرح

ل فيهااا دولااة املسااؤول حبصااانته يف مرحلااة مااا قباا  حتااتجاحلالااة الاايت ال 
فيماااا يتعلاااق  عتااارب ابلتاااايل أهناااا رفعااال احلصاااانة عناااه فعاااالً ي  احملاكماااة و 

هااا بعااد ذلااك أن ابلتاادابري املتخااذة يف تلااك املرحلااة، هاال يعتاارب قرار 
غاري قاانون؟  بلوغ القضية مرحلة احملاكماة قاراراً  انة لدىصابحلحتتج 

ابحلصاااانة تظااال قائماااة يف مثااال هاااذه  االحتجااااجيبااادو أن إمكانياااة 
كااان التااادابري اإلجرائياااة الااايت سااابق أن اختاااذ ا الدولاااة الااايت احلالاااة. ول

اتجمتارس الوالية القضاائية بشاأن املساؤول حاىت املرحلاة الايت  فيهاا    
، غري قانونية، ذلك أنه كما ذكار ساابقاً تعترب  نابحلصانة ال ميكن أ

م الدولااة الاايت متااارس الواليااة اجلنائيااة يف هااذا احلالااة ابلنظاار يف لااز  ال ت  
احلصااااانة ماااان تلقاااااء نفسااااها، باااال يقااااع عاااابء االسااااتظهار مسااااألة 

)حبصااانة املسااؤول علااى دولتااه
108

. ويف الوقاال نفسااه، اااة شااكوك (124
ااتجت الاايت مل ى احلااااللاا بشااأن إمكانيااة تفبيااق مثاال هااذا الاانهج ع    

فيهااااا ابحلصاااااانة أمااااام احملكماااااة االبتدائيااااة، مث تقااااارر دولااااة املساااااؤول 
)مرحلة االستئناف هبا يف االحتجاج
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512). 

__________ 
 ،269 ، الفقارة(أعااله 4احلاشاية مما ورد يف مذكرة األماناة العاماة ) (120)
يف ذلااااك أي  نااااا -فيمااااا يتعلااااق ابآلاثر القانونيااااة للتنااااازل عاااان احلصااااانة ”ه أناااا 

ينبغي توضيا يف حالة التنازل الصريا،  -ال يشملها التنازل  ]متبقية[حصانة 
 .“هذه املسألة بواسفة األحكام الصر ة للتنازل نفسه

 .أعاله 54 الفقرة (121)
 فيهاا تكاون  الايت احلالاة يف احلاال ةعبفبي هنا املفروحة املسألة تتمثل (122)

 الواليااااة( ممارسااااة تعتااازم أو) متااااارس أجنبياااة دولااااة  ن  علاااام علاااى املسااااؤول دولاااة
. هباا يساتهان  ال ملدة ابحلصانة حتتج وال نسؤوهلا، يتعلق فيما اجلنائية القضائية

 مراحااال مااان مرحلاااة أياااة حاااىت متامااااً  الواضاااا مااان لااايس” ،بوتسااايين أشاااار وكماااا
 Buzzini) “ممكناااااااااة احلصاااااااااانة[ مساااااااااألة] إاثرة ظااااااااالت ضاااااااااائيةقال اإلجاااااااااراءات

 (.p. 474أعاله(،  20 احلاشية)
 .أعاله 13-11الفقرات  (123)
 .أعاله 17 الفقرة انظر (124)
 املتعلقاااة املاااواد مشااااريع علاااى التعليقاااات يف املباااني   اللجناااة رأي انظااار (125)

 .الهأع 119 ةاحلاشي يف إليه املشار الدبلوماسية واحلصاانت ابلعالقات
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 الفصل الثان

 حصانة املسؤول ومسؤولية الدولة اليت ينتمي إليها
إذا قامااال دولاااة املساااؤول برفاااع احلصاااانة عناااه، فاااإن ذلاااك  -58

ة اجلنائيااة األجنبياااة بكاماال نفاقهااا جتااااه الوالياا  ةيفااتا اجملااال ملمارسااا 
فيمااا يتعلااق ابألعمااال الاايت أداهااا املسااؤول وخاصااة  ،ذلااك املسااؤول

يلاازم إرفاقااه ببيااان  بصاافته الر يااة )حااىت رفااع احلصااانة املوضااوعية ال
مااااااؤداه أن األفعااااااال غااااااري القانونيااااااة املفتضااااااة قااااااد ارتكباااااال بصاااااافة 

 إساااناد األعماااال ال يعاااين ،شخصااية(. وكماااا أشاااري يف التقرياار األويل
تلاااك األعماااال  ته الر ياااة إىل الدولاااة أنالااايت قاااام هباااا مساااؤول بصاااف

)تعاااااد منساااااوبة إىل ذلاااااك املساااااؤول مل
1

. فالعاااااائق الوحياااااد أمااااااام (126
__________ 
، A/CN.4/601، اجمللاد الثاان )اجلازء األول(، الوثيقااة 2008 حولياة (126)

القااااااانون يااااااورد آراء متعارضااااااة  هالفقاااااا . غااااااري أن 89، الفقاااااارة 219-218ه 
أكانادي وشااه تنااول  يةيف هذا الشأن. انظر على سبيل املثال كيفتعارضاً بي ناً 

(Akande and Shah, “Immunities of State officials, international crimes, 

and foreign domestic courtsˮ, pp. 826-827ه املسألةذ( هل : 
ينشاأ عناه( دفاااع  أدق،بتعبااري  ،احلصااانة يشاكل )أو رنااهاذا الناوع مان ” 

عان القياام  عماال هاي يف  موضوعي مؤداه أن الفرد املسؤول ال يساءل قانونياً 
هذه األعمال إال للدولة، واحلصانة  ال تسندو الواقع أعمال صادرة عن الدولة. 

تالدولاااااة. وقاااااد  إىل املوضااااوعية آلياااااة يقصاااااد هباااااا حتويااااال املساااااؤولية ائااااارة د عااااارب 
هاذا األسااس املنفقاي عان االساتئناف للمحكماة الدولياة ليوغوساالفيا الساابقة 

 :كيتششاملدعي العام ضد بالعلى حنو مقنع يف قضية 
يف يد الدولة وال ميكن أدوات  دالدول ليسوا سوى جمر  مسؤويل إن ’ 

إساااااااناد أعمااااااااهلم الر ياااااااة إال للدولاااااااة. وال ميكااااااان إخضااااااااعهم جلااااااازاءات 
وإمنا د نيابة عن الدولة.  خاصاً  سلوكاً  يكن ملعقوابت بسبب سلوك  أو

ااالوبعباااارة أخااارى، ال ميكااان أن  غاااري  األفعاااالالااادول تبعاااات  ومساااؤول  م 
ىل الدولااااة الاااايت إ تنسااااب ل، باااا إلاااايهم شخصااااياً  نساااابت   ال الاااايتاملشااااروعة 

. وتلااك “احلصااانة الوايفيااة” ياادعى يتصاارفون اب هااا، فهاام يتمتعااون نااا
قاعاادة راسااخة ماان قواعااد القااانون الاادويل العااريف تعااود إىل القاارنني الثااامن 

 “عشر والتاسع عشر وأعيد إثبا ا مرات عديدة منذئذ‘
 [Prosecutor v. Blaškić (objection to the question of subpoena duces tecum) 

IT-95-14-AR108 (1997), ILR, vol. 110 (1997) 607, p. 707, para. 38 .] 
: علااى النحااو التااايل ممارسااة أخاارى وماان انحيااة أخاارى، يشااري املؤلفااان إىل 
رفضاال  ،Rainbow Warrior, 74 ILR (1986) 241غااري أنااه يف قضااية ”

ة الضاباط العساكريني م حماكما داحلكومة الفرنسية  نه ينبغي عا   كيدنيوزيلندا 
 ,ibid., p. 826)  “قبلل حتمل املسؤولية الدوليةقد فرنسا  ما داملنيوزيلندا   يف

footnote 51) ًفاااان أليبياااك  يف هاااذا الصااادد . وانظااار أيضاااا(Van Alebeek 
ر ااي التصاارف عاان السااؤولية امل (. وكاناال إمكانيااة إساانادأعاااله( 61)احلاشااية 

إحدى احلجج اليت أخذت هبا جيباوم  دهادولة وحلإىل ا سؤولاملصادر عن ال
بعاا مساائل املسااعدة املتبادلاة يف قضاية خالل نظر حمكمة العدل الدولية يف 
مااااا تفلبااااه جيباااوم ماااان احملكمااااة هااااو ” :اجملاااال اجلنااااائي )جيبااااوم ضاااد فرنسااااا(

لدولاة أخارى  اً اتبع ميثل جهازاً  أن تعترب شخصاً  اماالعتاف  نه ال  ق لدولة 
ولية جنائية فردية عن األعمال اليت أداها بصفته الر ية تلك، أي مسؤ  الً و مسؤ 

عاان أداء مهاماااه. فهاااذه األعمااال ينبغاااي يف الواقاااع أن تعتاارب يف القاااانون الااادويل 

من قبل دولة أجنبية هو كونه يتمتع  ذلك الشخص جنائياً   مالحقة
الوقاااال نفسااااه،  ابحلصااااانة. ورفااااع احلصااااانة ياااازيا هااااذا العااااائق. ويف

الايت أداهااا  ع احلصاانة عان مسااؤول فيماا يتعلاق ابألعمااليعاين رفا  ال
هااي و بصاافته الر يااة أن تلااك األعمااال قااد فقاادت طابعهااا الر ااي. 

إىل الدولة  تظل منسوبة ليس إىل املسؤول فحسب بل أيضاً ابلتايل 
الااايت خيااادمها أو كاااان خيااادمها. فإساااناد الفعااال هناااا إساااناد مااازدوج. 

ف إثباااات املساااؤولية اجلنائياااة انة اااارو صااا رفاااع احل ياااجال يه ،وابلتاااايل
دون مسااءلة الدولاة الايت  إناه ال  اول أيضااً  ، بلبوحس للمسؤول

كانااال األفعاااال   ينتماااي إليهاااا املساااؤول نوجاااب القاااانون الااادويل، إذا
)اللتزامات الدولة نوجب القانون الدويل  خرقاً املرتكبة تشكل  

2

127) .
_____________________________________ _____ 
الذي وليس إىل الشخص  اجلهازمسندة إىل الدولة اليت تصرف اب ها  أعماالً 

 ,oral proceedings, 22 January 2008مماثالً لاذلك اجلهااز“ )يتصرف بصفته 

CR 2008/3, para. 23). 
  “ عاااادم إخااااالل ”   شاااارط   2009ويتضاااامن قاااارار معهااااد القااااانون الاااادويل لعااااام   

سألة العالقة بني عدم متتع املساؤول ابحلصاانة واحتماال إساناد املساؤولية عان  ن   يتعلق 
إىل الدولااااة، وإن صاااادرت عاااان أعضاااااء املعهااااد بعااااا الشااااروه بشااااأن هااااذه    ه أعمالااا 

املسااؤولية   األحكااام الااوارد أعاااله دون إخااالل نااا يلااي: )أ(   تسااري ” )   ك املسااألة كااذل 
شااار إليااه يف الفقاارات السااابقة؛  امل شااخص  ال الاايت تقااع نوجااب القااانون الاادويل علااى  

مثاال هااذا الشااخص    الااذي يصاادر عاان   الفعاال دولااة عاان  ال إىل    املسااؤولية إسااناد  )ب(  
 . ( resolution of the Institute, art. III, para. 3 “، يشكل جرمية دولية و 
، العالقااااة بااااني  كينياااا  كيااا  يصاااف قاضااااي حمكماااة العاااادل الدولياااة،   ( 127) 

حاااىت وإن  ” ومساااؤولية أحاااد املساااؤولني فيهاااا علاااى النحاااو التاااايل:    ة مساااؤولية الدولااا 
أن ختضااع  [  ... ] كااان ماان غااري املمكاان أن ترتكااب الاادول جاارائم دوليااة، فاايمكن  

االلتزامااات  هنااا    وصااف تلااك ت لاانفس االلتزامااات الاايت خيضااع هلااا األفااراد، دون أن  
  ، أي ملزمااااً ذات طاااابع جناااائي؛ ويعاااين ذلاااك أن االلتااازام ميكااان أن يكاااون مزدوجااااً 

 Kenneth Keith, “The International Court of“ ) للادول ولألفاراد علاى الساواء 

Justice and criminal justice”, p. 896  .) ًتشري أحكام القانون  ” :  ويضيف قائال
ألحيااان إىل أن املسااؤولية )اجلنائيااة أو املدنيااة( الاايت تقااع  ري ماان ا ثاا واملمارسااات يف ك 

)املوااااف أو    الوكيااال ( وعلاااى  ماااثالً   الدولاااة   علاااى الفااارف الرئيساااي )رب العمااال أو 
. وتشاري  ( ibid., p. 900“ ) ( هاي مساؤولية مزدوجاة يف أحياان كثارية ماثالً   ول املساؤ 

الفااارد وعلاااى    تقاااع علاااى   إىل املساااؤولية املزدوجاااة الااايت   حمكماااة العااادل الدولياااة أيضااااً 
)البوسانة    تفبيق اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها قضية يف  الدولة 

إن ازدواجية املساؤولية تظال خاصاية اثبتاة  ” :  ( صربيا واجلبل األسود واهلرسك ضد 
 .Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 116, para“ ) من خصائص القانون الدويل 

مسؤولية الدول ال تتوقف على املسؤولية القانونياة  ”  رب أن نولكامي  . ويالحو ( 173
وال تنفااااااوي علاااااى افااااااتاض ضااااامين بثبااااااوت تلاااااك املسااااااؤولية القانونيااااااة“    لألفاااااراد 

 (Nollkaemper, “Concurrence between individual responsibility and State 

responsibility in international law”, p. 616 ) ًتتاايا  وال  ” :  . ويضاايف قااائال
نعااادام أي جماااال إلساااناد املساااؤولية إىل  اب   للااارأي القائااال ممارساااات الااادول أي ساااند  

مل حتااال  ]...[ و   األفاااراد. أحاااد  الدولاااة يف احلااااالت الااايت تساااند فيهاااا املساااؤولية إىل  
يبيااا، دون  ل ل وكاايالً    والااذي اعت اارب سااؤول عاان تفجااري لااوكريب،  امل فاارد  ال حماكمااة وإدانااة  
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تاابع هلاا، فاذلك ساؤول اللذا، رغام قياام الدولاة برفاع احلصاانة عان امل
اليت تقاع عليهاا نوجاب القاانون الادويل عان ال يعفيها من املسؤولية 

)األعمال اليت قام هبا الشخص املعين بصفته الر ية
3

128). 

_____________________________________ _____ 
ماااان قباااال اململكااااة املتحاااادة والااااوالايت    اً يااااا الحقاااا ب رفااااع دعاااااوى تعااااويا ضااااد لي 

عااان    ، يوغوساااالفيا كاااانوا وكاااالء ل   ، ومل  ااال إثباااات مساااؤولية أفاااراد   [ ... ] املتحااادة.  
احملكماااة    أماااام   1995و   1991املسااالا فيماااا باااني عاااامي    أعمااااهلم خاااالل النااازاع 

الدوليااة ليوغوسااالفيا السااابقة واحملاااكم الوطنيااة دون رفااع دعاااوى ماان قباال البوساانة  
كرواتيااا أمااام حمكمااة العاادل الدولياة. وال يباادو يف أي ماان هااذه القضااااي  هلرساك و ا و 

 ن تلااااك األعمااااال ال ميكاااان    احتجاااال فعاااال الاااادعاوى ضاااادها  أن الاااادول الاااايت ر  
أفاراد.  وكاالء  سابق أن أساندت إىل    املساؤولية عنهاا   أن   بادعوى إسنادها إىل الدولة  

  متكاااني الدولاااة مااان   و أ لدولاااة  ا   فاملساااؤولية الفردياااة ال تعاااين ابلضااارورة جتااازيء [  ... ] 
مساؤولية  ف إنكار مسؤوليتها رلقاء عبء املسؤولية على أجهزة الدولة من األفاراد،  

  (. ibid., pp. 619−621)   “ إىل جناب ماع مساؤولية األفاراد   ميكن أن تقوم جنبااً   ة الدول 
إثباات  ينشاأ عناه   حصاانة املساؤول ال   انتفااء أن    ينبغي أال يغرب عن البال  غري أنه 
  ، الشخص نفسه أو مساؤولية الدولاة )فيماا يتعلاق نساؤولية الدولاة  سؤولية مل مسبق 

  يف هاذا الصادد هاي األخارى؛ ياة  ال تنفوي يفاية الشخص ابحلصانة علاى أياة أم 
ينبغااااي أن نضااااع يف االعتبااااار أن رفااااا احلصااااانة ماااان  ” )   ( أدانه   60انظاااار الفقاااارة  

  “ نون املوضاوعي ور القا ظ الوالية القضائية ال يعين ابلضرورة ثبوت املسؤولية من من 
 (Tomonori    أعاله(،    60)احلاشيةp. 266 ) ) . 
نساؤولية الاادول عاان األفعااال غااري ال تتضامن مشاااريع املااواد املتعلقااة  (128)

أيااة ( 76، اجمللااد الثااان )اجلاازء الثااان(، الفقاارة 2001 حوليااة) املشااروعة دولياااً 
 مااناااروف  إشااارة إىل أن مسااؤولية الاادول تتوقااف بشااكل ماان األشااكال علااى

هااااذا ارتكاااااب يف بشااااكل مباشااار املعااااروف تاااورطهم حماكمااااة األشاااخاه  قبيااال
ميكااان أن تسااااعد اإلجاااراءات الوطنياااة  عااان كااال ذلاااك، . وفضاااالً ذاك الفعااال أو

فاان املتخذة فيما يتعلق بفرد معني إىل حد كبري يف مقاضااة الدولاة. وكماا قاال 
 van der Wilt, “The issue of functional immunity of formerديار فيلال )

Heads of Stateˮ, p. 105) :” لناا أن نفاتض أن األدلاة اجملمعاة يف الاادعاوى
فراد ميكن أن تساتخدم كوسايلة لتقيايم مساؤولية الدولاة كاذلك،  اجلنائية ضد األ

)يشااري  “عاان حمكمااة العاادل الدوليااة كمااا أوضااا ذلااك احلكاام الصااادر مااؤخراً 
اااااروف ارتكاااااب اإلابدة  دت إىلناسااااتاملؤلااااف إىل أن حمكمااااة العاااادل الدوليااااة 

 اجلماعيااة الاايت ساابق أن أثبتتهااا احملكمااة الدوليااة ليوغوسااالفيا السااابقة يف قضااية
Krstić تفبياااق فيماااا يتعلاااق بقضاااية ، وذلاااك دون حاجاااة إىل مزياااد مااان اإلثباااات

)البوسااانة واهلرساااك ضااااد  اتفاقياااة مناااع جرميااااة اإلابدة اجلماعياااة واملعاقباااة عليهااااا
. ومان (I.C.J. Reports 2007, p. 166, para. 296انظر  ؛(صربيا واجلبل األسود

لاااال االسااااتنتاجات مث  ” ،نولكاااااميرب ذهاااب إليااااه وعلااااى حنااااو مااااا ،انحياااة أخاااارى
 تفجاااري لاااوكريب يف هناياااة األمااار سااانداً ب يتصااال فيماااااملتعلقاااة ابملساااؤولية الفردياااة 

ة ماا أخارى، لاو أن احملك جهاةللمفالاب الالحقاة املتعلقاة نساؤولية الدولااة. ومان 
تلندية املعقاودة يف هولنادا قضال  ن األفاراد املتهماني مل تكان هلام عالقاة سكاال

لتفجااري، النتفااى األساااس الوقااائعي للمفلااب املتعلااق نسااؤولية دولااة ماان بعيااد اب
يف  ميكانليبيا. ومن الصعب تصور أن حمكمة مكلفة بتحدياد مساؤولية الدولاة 

فااراد أغفلاال إثباتااه تااورط أ ىالاادليل علاا  أن تقاايمإطااار إجااراءات قضااائية الحقااة 
ساابقة(، )احلاشاية ال Nollkaemper) “حمكمة مكلفة بتحدياد مساؤولية األفاراد

p. 628 ًأمااا إذا قضاال حمكمااة مااا  ن ال ”: (. ويف الوقاال نفسااه يضاايف قااائال
 ااول ابلضاارورة دون  وجااود ألي أساااس وقااائعي للمسااؤولية الفرديااة، فااذلك ال

 (.ibid., p. 630) “إقامة مسؤولية الدولة

وبينما ال ينشأ عن رفاع احلصاانة عان مساؤول فيماا يتعلاق  -59
ماان املسااؤولية  تااهابألعمااال الاايت اضاافلع هبااا بصاافة ر يااة إعفاااء دول

مااااع حبصااااانة املسااااؤول  االحتجاااااجنون الاااادويل، يتاااايا جااااب القاااااو ن
تهم املسااااؤول الااااذي ي اااا  ل غااااري املشااااروع دولياااااً ماااا أن الع اإلشااااارة إىل

إلثباات تلاك املساؤولية.  ابرتكابه قاد ارتكاب بصافته الر ياة أساسااً 
ولدى النظر يف مسألة احلصانة الوايفية ملسؤويل جيبوم )أو غياب 

ال املساااعدة املتبادلااة يف اجملاا مسااائل  ابعاا قضااية هااذه احلصااانة( يف 
الدولاااة الااايت ختفااار ”، صااارحل حمكماااة العااادل الدولياااة  ن اجلناااائي

 األجهاازةحمكمااة أجنبيااة بضاارورة إيقاااف اإلجااراءات القضااائية ضااد 
حلصااانة، تتحماال املسااؤولية عاان أي فعاال اب نظااراً لتمتعهاااالتابعااة هلااا 

)األجهااازة“ترتكباااه تلاااك  غاااري مشاااروع دوليااااً 
4

هاااذه  ساااياق يف. و (129
احملكماااة قاااد أخفااارت جيباااوم  كاناااللاااو  القضاااية، يعاااين ذلاااك أناااه 

أخااااااارى(  ن األفعاااااااال  مالئماااااااةالفرنساااااااية )أو أي سااااااالفة فرنساااااااية 
)ر يااااة( صااااادرة عنهااااا و ن  عتاااارب أفعاااااالً الصااااادرة عاااان مسااااؤوليها ت  

 أجهازةهؤالء األشخاه كانوا يتصرفون بصفتهم الر ية )ابعتباارهم 
(، وقامااااال علاااااى هاااااذا األسااااااس ةمشااااااهبة فيباااااوم أو بصااااا جلاتبعاااااة 

حبصاااااانة مساااااؤوليها، فإهنااااااا كانااااال ساااااتتحمل آنااااااذاك  ابالحتجااااااج
 .املسؤولية عن تلك األفعال غري املشروعة دولياً 

حبصاااااانة  حتاااااتجورناااااا مااااان األدق القاااااول إن الدولاااااة الااااايت  -60
ر اااي  إىل كاااون الفعااال الاااذي ياااتهم ابرتكاباااه فعاااالً  مساااؤوهلا اساااتناداً 

 ن هااذا الفعاال صااادر عاان الدولااة نفسااها، تعااتف  يا هاا إمناا  الفااابع
ولكنهاااا ال تعاااتف بعاااد نساااؤوليتها عناااه. وإساااناد سااالوك معاااني إىل 

وهو أساس املساؤولية يف القاانون  هاماً  عنصراً  يشكل حتماً  دولة ما
مرتبة االعتاف باه. ويتمثال عنصار آخار  الدويل، ولكنه ال يرقى إىل
ف، يف ضاااارورة هااااو معاااارو  الدولااااة، كماااااضااااروري إلقامااااة مسااااؤولية 

اللتزاما ا نوجاب القاانون  ارتكاب الفعل املنسوب إىل الدولة خرقاً 
)الدويل

5

. ويف هذا الصدد،  ب أال يغرب عن الباال أن الادول (130
تستظهر عادة حبصاانة مساؤوليها يف مرحلاة مان اإلجاراءات اجلنائياة 

مل  لتكباااه املساااؤو يكاااون فيهاااا الفاااابع غاااري املشاااروع للفعااال الاااذي ار 
، وال يعااين االسااتظهار ابحلصااانة نفسااه ويف أمااام حمكمااة ل بعااديثباا 

ابحلصانة بشاأنه  املستظه رحد ذاته أن الدولة توافق على أن الفعل 
. ويف الوقاال نفسااه، يعااد ابلفبااع االعااتاف فعاال غااري مشااروع دولياااً 

هااو ساالوك صااادر عاان الدولااة املااتهم ابرتكابااه املسااؤول  ن الساالوك 
ساااناد الفعااال إىل نفساااها، خفاااوة مهماااة لدولاااة راا، أي قياااام نفساااه

 املسؤولية عنه. ويف مجيع األحاوال،  هاختفوها يف اجتاه إمكانية حتمل

__________ 
(129) Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 244, para. 196. 
  املشاروعة   غاري   األفعاال   عان   الدول   نسؤولية   املتعلقة   املواد   ع ي ر ا مش  انظر  ( 130) 

  الدولاة   ترتكب ” :  ( دولياً   املشروع   غري   الدولة   فعل   عناصر )  2 املادة  مشروع  ، دولياً 
  ينساب   ( أ : ) إغفاال   أو   مال ع   يف   ثال م املت   التصارف   كان  إذا  دولياً  مشروع  غري  فعالً 
  علاااااى   دويل   اللتااااازام   خرقااااااً   يشاااااكل   ( ب ) و   الااااادويل؛   القاااااانون   نقتضاااااى   الدولاااااة   إىل 

 . ( 76  الفقرة   ، ( الثان   اجلزء )   الثان  اجمللد  ، 2001 حولية )   “ الدولة 
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ملباشاااارة إجااااراءات قانونيااااة دوليااااة ضااااد  يتاااايا هااااذا االعااااتاف أسساااااً 
)الدولاااااة مااااان قبااااال أطاااااراف هلاااااا صاااااالحية القياااااام باااااذلك

1

131) .
__________ 
اكوبساون مسااألة يف ج ت السايدةخاالل الادورة الساتني للجناة، أاثر  (131)
حبصاانة مساؤوهلا مان الوالياة اجلنائياة  تجحتدولة لملسؤولية احملتملة اب تتعلق ابياهن

 حوليااة)جنائيااً نقاضااة ذلاك املساؤول يف قضاية ماا مث ال تقاوم الحقاااً األجنبياة 
(. ويبدو أن هذه 6، الفقرة 241ه ، 2985اجللسة  األول، اجمللد ،2008

 املسؤولية ال ميكن أن تقوم إال إذا كان يقع على الدولة نوجب القاانون الادويل
صااانة مااان الوالياااة اجلنائياااة احلمساااؤوهلا عااان : إمااا أن ترفاااع اآلم قبيااال مااانالتاازام 

كانااااال قاااااد إذا   األجنبياااااة، وإماااااا أن تباشااااار بنفساااااها حماكماااااة مساااااؤوهلا جنائيااااااً 
وجاااود هاااذا علاااى حبصاااانته. واملقااارر اخلااااه ال إحاطاااة لاااه  ي دليااال  احتجااال

دت ذلااك، أن را، إن أاً لقااانون الاادويل. وللجنااة طبعاا القواعااد العامااة لااللتاازام يف 
 تنظر يف تفوير القانون الدويل يف هذا االجتاه.

ه يف اج اا سااؤول تو مااي إليهااا املابملالحظااة أن الدولااة املنت وجاادير
حبصااانة  االحتجاااجالكثااري ماان احلاااالت، إذا كاناال ترغااب يف 

مسؤوهلا، خبيار صعب انشج عان ضارورة االعاتاف  ن سالوك 
املسااؤول هااو ساالوك ر ااي صااادر عنهااا. فالدولااة حينمااا تصااره 
 ن أعمااااااال املسااااااؤول هااااااي ذات طااااااابع ر ااااااي و نااااااه يتمتااااااع 

وفر لكنهاااا تااا و ن مساااؤوهلا، عااا  ابحلصاااانة، فهاااي تتصااارف دفاعااااً 
ذا شااأن إلثبااات مسااؤوليتها احملتملااة عاان األفعااال الاايت  منفلقاااً 

حبصانة املسؤول، فهي  حتتج قام هبا ذلك الشخص. أما إذا مل
يف دولااة أجنبياااة،  تفااتا اجملااال حملاكمااة ذلااك الشااخص جنائياااً 

من قبل  إمكانية تدخل جسيم أحياانً خلق وتتسبب ابلتايل يف 
 داخلية.لأجنبية يف شؤوهنا ا ةدول

 الفصل الثال 

 موجز
 ميكن إ از حمتوايت هذا التقرير يف البياانت التالية: -61
 ب، من حي  املبدأ، النظر يف مسألة حصاانة مساؤويل  )أ( 

الوالياااااة اجلنائياااااة األجنبياااااة إماااااا يف املراحااااال األوىل مااااان الااااادول مااااان 
اإلجااااراءات القضاااااائية للمحكماااااة، أو حااااىت قبااااال ذلاااااك يف مرحلاااااة 

ة، حينما تبل الدولة اليت متارس الوالياة القضاائية يف احملاكم قبل ما
  ااول دوهنااامسااألة مباشاارة تاادابري إجرائيااة جنائيااة يف حااق املسااؤول 

 ؛وجود احلصانة
ار عاااادم النظاااار يف مسااااألة احلصااااانة عنااااد باااادء ميكاااان اعتباااا  )ب( 

على دولة احملكمة نوجب القواعد  الواقعةاللتزامات ل احملاكمة خرقاً 
مسااااألة  علااااى النظاااار يف انة. وينفبااااق ذلااااك أيضاااااً كاااام احلصاااا الاااايت حت

احلصااانة يف املرحلااة السااابقة للمحاكمااة ماان ممارسااة الواليااة اجلنائيااة 
احلصاااانة. غاااري أن  دوهناااا حتاااولمساااألة اختااااذ تااادابري  لااادى البااال يف

فيهااا دولااة املسااؤول الااذي  تجذلااك ال ينفبااق علااى احلالااة الاايت ال حتاا 
هباا يف مرحلاة الحقاة  حتاتجأو  ،صاانتهيتمتع ابحلصانة املوضاوعية حب

 ؛اإلجراءات القضائية من
دولاة املساؤول،  أو إعالهناا مان جاناب  ابحلصانة  االحتجاج  )ج(  

وحاده الاذي يشاكل إجاراًء قانونيااً  هاو املسؤول نفساه،  ال من جانب 
 لالحتجاج ابحلصانة أو إعالهنا، أي إجراًء تتتب عليه آاثر قانونية؛ 

حبصاانته،  اب أن  االحتجااجول ة املسؤ لحىت يتس، لدو  )د( 
 اااااري اختاذهاااااا تاااادابري إجرائياااااة جنائياااااة ااااااة  نتكااااون علاااااى علااااام  

  اب علاىعلاى ذلاك،  ضد ذلاك املساؤول. وبنااءً ي عتزم اختاذها  أو
الدولااة الاايت تتخااذ تلااك اإلجااراءات أو تعتاازم اختاذهااا أن تعلاام دولااة 

 ؛املسؤول بذلك

حكومااة أو وزياار  ئاايس  ر لااة أو  و حينمااا يتعلااق األماار باارئيس د  )ها(  
للخارجيااة،  ااب علااى الدولااة الاايت متااارس الواليااة اجلنائيااة نفسااها أن  

بشااااأن    تنظاااار يف مسااااألة حصااااانة الشااااخص املعااااين وأن تتخااااذ موقفاااااً 
كاان   يف إطار القانون الدويل. ويف هذه احلالة، رنا  الالحقة إجراءا ا 

.  قاط ف   صاانة حل رفاع ا شاأن مساألة  دولاة املساؤول ب   فاطباة مان املناساب  
احلالااة عاابء إاثرة مسااألة    ه ال تتحماال دولااة املسااؤول يف هااذ   ، وابلتااايل 

 ؛ احلصانة مع سلفات الدولة اليت متارس الوالية اجلنائية 

ق األماار نسااؤول يتمتااع ابحلصااانة الوايفيااة، حينمااا يتعلاا  )و( 
احلصااانة علااى عاااتق دولااة املسااؤول. فااإذا  إاثرة مسااألةيقااع عاابء 

ه مااااان الوالياااااة اجلنائياااااة األجنبياااااة يفايتااااا  يفرغبااااال دولاااااة املساااااؤول 
متااارس  ابحلصااانة، وجااب عليهااا أن تعلاام الدولااة الاايت ابالحتجاااج

ا يتمتااااع الواليااااة القضااااائية  ن الشااااخص املعااااين مسااااؤول اتبااااع هلاااا 
بصاافته الر يااة.  ابرتكاهباااابحلصااانة ألنااه اضاافلع ابألعمااال املااتهم 

القضاااائية  الوالياااة م الدولاااة الااايت متاااارسلاااز  وإذا مل تقااام باااذلك، ال ت  
ابلنظر يف مسألة احلصانة من تلقاء نفسها وميكنها آنذاك مواصلة 

 ؛اجلنائية احملاكمة

 الشخصااايةحينماااا يتعلاااق األمااار نساااؤول يتمتاااع ابحلصاااانة  )ز( 
إاثرة مساااألة  ، يقااع عااابءأعضااااء اجملموعااة الثالثياااة ولكنااه مااان غااري

 يفساااؤول دولاااة امل احلصاااانة علاااى عااااتق دولاااة املساااؤول. وإذا رغبااال
ابحلصااانة، وجااب  ابالحتجاااجيفايتااه ماان الواليااة اجلنائيااة األجنبيااة 
لوالياااة القضاااائية  ن الشاااخص عليهاااا أن تعلااام الدولاااة الااايت متاااارس ا

 ألنه يشغل منصباً   الشخصيةاملعين مسؤول اتبع هلا يتمتع ابحلصانة  
رفيع املستوى يستلزم، ابإلضاافة إىل املشااركة يف العالقاات الدولياة، 

 ؛هامة لكفالة سيادة تلك الدولة ء واائفاأد
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ل، بصارف النظار عان مساتواه، رخفاار  م دولة املسؤو لز  ال ت   )ه(  
احملكماااااة األجنبياااااة حبصاااااانته لكاااااي تنظااااار تلاااااك احملكماااااة يف مساااااألة  

حصااانته ماان خااالل  أن تثااري مسااألة  حصااانته. وميكاان لدولااة املسااؤول  
الواليااااااة  متااااااارس    ابلتااااااايل الدولااااااة الاااااايت   فاااااات علم القنااااااوات الدبلوماسااااااية،  

ه الدولاة ابلنظار  م احملكماة التابعاة هلاذ لز  القضائية. ويكفي ذلك لكي ت  
يف مسااألة احلصاااانة. ويساااتند عااادم إلااازام الااادول ابلتعامااال مباشااارة ماااع  

 ؛ مبدأ السيادة وتساوي الدول يف السيادة   إىل احملاكم األجنبية  
ساس ألحبصانة مسؤوهلا رثباات ا حتتجم الدولة اليت لز  ال ت   )ط( 

( األساس املشاار إليهاا يف الفقارتني )وعدا  تقوم عليها احلصانة اليت
و)ز( أعاااله. ويباادو أن الدولااة الاايت متااارس الواليااة القضااائية )نااا يف 

ادعاء من  بفريقة عمياء أي“تقبل  ”ذلك احملكمة( غري ملزمة  ن  
دولة املسؤول يتعلق ابحلصانة. غري أنه ال  وز لدولة أجنبية   جانب

تشاري بوضااوه ال االدعااء إذا كانال مالبساات القضاية تتجاهال  أن
. وتعاود لدولااة املساؤول، ولايس للدولااة ذلااك االدعااء إىل ماا خياالف

السلوك الصادر عن  توصيفاليت متارس الوالية القضائية، صالحية 
حتديااااد أميااااة الواااااائف الاااايت  ر ااااي أوذا طااااابع املسااااؤول ابعتباااااره 

 ؛الدولة كفالة سيادة  وى لغرضتيؤديها املسؤول الرفيع املس
مساؤول ماا إىل الدولاة ولايس يسند حق رفع احلصانة عن  )ي( 

 ؛إىل املسؤول نفسه
حينماااا يقاااوم رئااايس دولاااة أو حكوماااة أو وزيااار للخارجياااة  )ك( 

اجلنائية ضد  برفع احلصانة عن نفسه،  ق للدولة اليت متارس الوالية
املساؤول،  باة دولاةغر  هايأحد هؤالء املسؤولني أن تفتض أن تلك 

 ؛ف ذلكتلك الدولة خبال هاختفر  إىل أنعلى األقل 
رئاايس دولااة أو رئاايس حكومااة يف حالااة رفااع احلصااانة عاان  )ل( 

يف أثنااااء شاااغلهم ملناصااابهم،  اااب أن يعااارب  عااان أو وزيااار للخارجياااة 
 احلالااااة  اسااااتثناًء ماااان ذلااااك . وميكاااان أن تشااااكل صاااار اً  تعباااارياً ذلااااك 

إىل دولااة  القبياالؤول ماان هااذا دولااة مساا  املفتضااة الاايت تفلااب فيهااا
إجرائياااااة جنائياااااة مااااان ناااااوع ماااااا ضاااااد ذلاااااك تااااادابري  أجنبياااااة مباشااااارة  

تلااك فيمااا يتصاال برفااع احلصااانة  هااذا الفلااب قفعاااً  يعاايناملسااؤول. و 
 ؛التدابري، ويف هذه احلالة يكون رفع احلصانة ضمنياً 

ميكاااان أن يكااااون رفااااع احلصااااانة عاااان مسااااؤولني ماااان غااااري  )م( 
 أو عااااان  الشخصااااايةيتمتعاااااون ابحلصاااااانة  ثياااااةعاااااة الثالو أعضااااااء اجملم

 

مساااؤولني يتمتعاااون ابحلصاااانة الوايفياااة أو عااان املساااؤولني الساااابقني 
. ضااامنياً  وإماااا ابحلصااانة الوايفياااة إماااا صاار اً  الااذين يتمتعاااون أيضااااً 
منهاا   شكالعن رفع احلصانة التعبري ضمنياً وميكن يف هذه احلالة 

 ؛نتهادولة املسؤول حبص احتجاجعدم 
الحتجاااج هبااا إذا ر فعال احلصااانة بشاكل صااريا، يصابا ا ن() 

. ويف الوقااال نفساااه، ميكااان يف بعاااد ذلاااك متعاااذراً قاااانوانً فيماااا يبااادو
 ؛بتدابري معينة لحصانة إالالصريا لرفع البعا احلاالت أال يتعلق 

بعدم عنها  يعرب   بصورة أولية ضمنيةيف حالة رفع احلصانة   )س( 
أو ابحلصااااانة الشخصااااية للمسااااؤول ة الوايفياااا  ابحلصااااانة االحتجاااااج
 االحتجاج، يبدو من املمكن ال ينتمي إىل اجملموعة الثالثيةملسؤول  

اإلجااااراءات اجلنائياااة )نااااا يف ساااري ابحلصاااانة يف مرحلاااة الحقااااة مااان 
الوقاااال نفسااااه، اااااة  ذلاااك حينمااااا حتااااال القضااااية إىل احملكماااة(. ويف
احلصاانة ك تلا ب تجحتا شكوك بشأن ما إذا كان بوساع الدولاة الايت مل 

هباااااا يف مرحلاااااة الحقاااااة خاااااالل  أن حتاااااتجأماااااام احملكماااااة االبتدائياااااة 
يف هااذه احلالااة إجااراءات االسااتئناف. ويف مجيااع األحااوال، ال ميكاان 

الدولااااة الاااايت متااااارس الواليااااة اختااااذ ا اعتبااااار التاااادابري اإلجرائيااااة الاااايت 
 ؛يةنغري قانو  تدابري   تهصانحب قبل االحتجاجاملسؤول حبق القضائية 

املمكان بعااد قياام دولااة املساؤول برفااع احلصااانة يصابا ماان  ()ع 
عناااه ممارسااااة الواليااااة اجلنائيااااة األجنبياااة بكاماااال نفاقهااااا فيمااااا يتعلااااق 

على الوالية القضائية   ،يف مجلة أمور  ،بذلك املسؤول. وينفبق ذلك
 ؛فيما يتعلق ابألعمال اليت قام هبا املسؤول بصفة ر ية

فاع احلصاانة عناه، املساؤول بر م دولاة ابصرف النظر عان قيا  )ف( 
ماان املسااؤولية القانونيااة الدوليااة عاان األعمااال تلااك الدولااة ال تعفااى 

 ؛اليت قام هبا ذلك الشخص بصفته الر ية
إىل أن  حبصااانة مسااؤوهلا اسااتناداً  حتاتجتعاتف الدولااة الاايت  )ه( 

اامالفعاال الااذي  ر ااي  ن الفعاال يشااكل ذا طااابع ابرتكابااه كااان  ا  
ساااتو  باااذلك متفلباااات نشاااوء نفساااها. وت  عااان الدولاااة  صاااادراً  فعاااالً 

املسؤولية القانونية الدولية لتلك الدولة ومباشرة اإلجراءات القانونية 
)هلا القيام بذلك  قالدولية ضدها من قبل األطراف اليت 

1

132). 
__________ 
يود املقرر اخلاه أن يعرب عن امتنانه للسيدة س. س. سارينكوفا  (132)

 والسيد م. ف. موسيكني ملا قدماه من مساعدة يف إعداد هذا التقرير.
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 النظام األساسي(  من  11)املادة  ملء الشواغر الطارئة يف اللجنة

 مال[ول األعدمن ج 14]البند  
 Add.2و  A/CN.4/635 الوثيقة

 األمانة العامة  أعدهتامذكرة  
 [ األصل: ابإلنكليزية]

 [2011نيسان/أبريل   1و 2010كانون األول/ديسمرب   28]
، 2011آذار/ماارس    25ة اللجناة يف  )نيجارياي( مان عضاوي السايد ابياو أوجاو  اساتقالة  عقب وفاة السيدة ابوال اسكارميا )الربتغال(، و  -1
 ان اثنان يف عضوية جلنة القانون الدويل.غر مقعدش
 من النظام األساسي للجنة. وتنص هذه املادة على ما يلي:  11ويف هذه احلالة، تنفبق املادة  -2
 .أعاله 8و 2لألحكام الواردة يف املادتني  يف حالة حدوع شاغر، تقوم اللجنة نفسها نلء هذا الشاغر، على أن تويل يف ذلك االعتبار الواجب 

 على ما يلي: 2وتنص املادة 
 من األشخاه املشهود هلم ابلكفاءة يف القانون الدويل. تتألف اللجنة من أربعة وثالثني عضواً  -1 

 ال  وز أن يكون عضوان من أعضاء اللجنة من رعااي دولة واحدة. -2 

 ادة حقوقه املدنية والسياسية.فيها ع سيعترب املرشا من رعااي الدولة اليت ميار يف حالة ازدواج اجلنسية،  -3 

 على ما يلي: 8وتنص املادة 
 فلوباة، وأن لدى إجراء االنتخاب،  ب أن يضع الناخبون يف اعتبارهم أن تتوافر يف كل شخص من األشخاه الذين سي نتخبون لعضاوية اللجناة املاؤهالت امل 

 ة الرئيسية يف العامل.لقانونيال متثيل األشكال اهلامة للحضارة والنظم ي كفل يف اللجنة كك

 اللجنة. ماستنتخبه اللذين العضوينمدة والية  2011يف آخر عام تنتهي سوف و  -3
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 تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية

 من جدول األعمال[ 15]البند  
 A/CN.4/641الوثيقة 

 ورقة عمل أعدها السري مايكل وود
 [ األصل: ابإلنكليزية]

 [ 2011آذار/مارس  30]
 تاحملتواي

 الصفحة 
 301  .................................................................................. وثيقة ال هالصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذ

 302  ....................................................................................................وثيقة ال هاملراجع املشار إليها يف هذ
 الفقرات 

 302 3-1  ....................................................................................................... مقدمة 
 الفصل

 302 16-4  .............................. مذكرة األمانة العامة واملناقشة اليت أجر ا اللجنة يف دور ا الثانية والستني  - األول 
 305 18-17  .................. نظمات اإلقليمية لك امل ذالعمل الذي قامل به األمم املتحدة واهليئات األخرى، نا يف - الثان 
 306 21-19  ................................................................................. اقتاحات أولية  - الثال  

 ____________ 

 وثيقة ال  هالصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذ 

 ر املصد 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95 (1961نيسان/أبريل  18للعالقات الدبلوماسية )فيينا،  اتفاقية فيينا

الدبلوماساااااية املتعلاااااق ابلتساااااوية اإللزامياااااة الربوتوكاااااول االختيااااااري التفاقياااااة فييناااااا للعالقاااااات 
 (1961 نيسان/أبريل 18)فيينا،  للمنازعات

Ibid., vol. 500, No. 7312, p. 241. 

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 (1963نيسان/أبريل  24اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية )فيينا، 

 املتعلق ابلتساوية اإللزامياة للمنازعاات القنصليةالربوتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات 
 (1963نيسان/أبريل  24)فيينا، 

Ibid., No. 8640, p. 487. 

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331 (1969أاير/مايو  23)فيينا،  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3 (1982كانون األول/ديسمرب   10)مونتيغو ابي،  املتحدة لقانون البحاراتفاقية األمم 

 فيماااا باااني املنظماااات الدولياااة باااني الااادول واملنظماااات الدولياااة أو عاهاااداتانون املاتفاقياااة فييناااا لقااا 
 (1986آذار/مارس  21)فيينا، 

A/CONF.129/15. 

كاااانون   2)نيوياااورك،  اانت الااادول وممتلكا اااا مااان الوالياااة القضاااائيةاتفاقياااة األمااام املتحااادة حلصااا 
 (2004األول/ديسمرب 

مساون، امللحاق  عة واخل ة التاسا الواثئق الر ية للجمعية العامة، الادور 
 ، املرفق 38/ 59(، اجمللد األول، القرار A/59/49)  49رقم 

كااااااانون   20)نيويااااااورك،  القسااااااريحلمايااااااة مجيااااااع األشااااااخاه مااااان االختفاااااااء  االتفاقياااااة الدوليااااااة
 (2006األول/ديسمرب 

United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p.3. 
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MACKENZIE (eds.) 

International Organizations and International Dispute Settlement: 
Trends and Prospects. Ardsley (New York), Transnational 
Publishers, 2002. 

HOFFMEISTER, Frank 
“Litigating against the European Union and its member States—

Who responds under the ILC’s draft articles on international 
responsibility of international organizations?” European Journal 
of International Law, vol. 21, No. 3 (2010), pp. 723-747. 

JACHEC-NEALE, Agnieszka 
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 املتحدة  األمم
نيويورك، األمم  .دليل بشأن تسوية املنازعات بني الدول ابلوسائل السلمية

 . (A.92.V.7)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  1993املتحدة، 

2010 Treaty Event: Towards Universal Participation and 
Implementation. New York, United Nations, 2010. 

WATTS, Arthur 
The International Law Commission 1949-1998. Oxford, Oxford 

University Press, 1999. 

 ____________ 

 مقدمة 
ااااذ يف الاااادورة احلاديااااة والسااااتني وفقاااااً  -1 للجنااااة، يف  لقاااارار اخت 

مناقشاة  2010متوز/يولياه  29 لجناة يفعقادت ال ،(1)2009 عام
يف جلسة عامة بشأن تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية، يف إطار 

هاااو  (3)وكاااان منفلاااق املناقشاااة. (2)“مساااائل أخااارى”البناااد املعناااون 
. (4)“م تساااااوية املنازعااااااتأحكاااااا”ماااااذكرة األماناااااة العاماااااة املعنوناااااة 

لااادورة لة يف اه املساااأوأ عاارب عااان  يياااد واساااع ملواصااالة النظااار يف هاااذ
، وق اادمل اقتاحااات بشااأن 2011، يف عااام الثالثااة والسااتني للجنااة

أدانه(. وقاررت  األول الفصال)انظار  املقباللعمل ل املمكنة االتاجمل
لساتني مان اللجنة استئناف مناقشة هاذه املساألة يف دور اا الثالثاة وا

 . أجل حتديد مسائل معينة قد تنظر فيها مستقبالً 
__________ 
 .238، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2009 حولية (1)
 .388، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الفقرة 2010 وليةح (2)
مخسااة  ،2010متوز/يوليااه  29، الاايت عقاادت يف شااارك يف املناقشااة (3)

 .(3070املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة من أعضاء اللجنة ) عضواً  عشر
 .A/CN.4/623، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 2010 حولية (4)

ه اسااااتجابة القااااتاه ق اااادم أثناااااء لعماااال هااااذورقااااة ا تشااااكلو  -2
، و دف إىل مساعدة اللجنة يف النظر يف (5)املناقشة املذكورة أعاله

 . 2011، يف عام هذه املسألة يف دور ا الثالثة والستني
املناقشااات الاايت  يقااةالوثماان هااذه  األول الفصاالويلخ ااص  -3

د ، وياااور 2010عاااام ، يف أجر اااا اللجناااة يف دور اااا الثانياااة والساااتني
ابلعمل الاذي  الثان الفصلاالقتاحات احملددة اليت ق دمل. ويذك ر 

قاماااال بااااه األماااام املتحاااادة واهليئااااات األخاااارى، نااااا فيهااااا املنظمااااات 
اقتاحاات أولياة ملاا ينبغاي القياام  الثالا  الفصلاإلقليمية. ويتضمن 

ارى. وعلى ضوء املناقشة العامة اليت به مستقبالً  ثاة ة الثاليف الادور  جت 
أو أكثاار،  املقتحاااتميكاان إحالااة أحااد ، 2011يف عااام تني، والساا 

، إىل الفرياااق العامااال املعاااين باااربانمج العمااال اً مناساااب ذلاااكإذا ارت ئاااي 
 الفويل األجل. 

__________ 
 .أعاله 3حلاشية اانظر  (5)

 الفصل األول

 والستني  مذكرة األمانة العامة واملناقشة اليت أجرهتا اللجنة يف دورهتا الثانية
  سااوية املنازعااات جاازءاً قضااااي ت جنااة يف  ميكاان اعتبااار نظاار الل  -4

ماان إسااهامها يف نظاار اجلمعيااة العامااة يف مسااألة ساايادة القااانون علااى  
) الصااااعيدين الااااوطين والاااادويل 

1

. وفيمااااا يتعلااااق ابملناقشااااة الاااايت أجر ااااا  ( 6
اااذت منفلقااااً ،  2010يف عاااام  اللجناااة يف دور اااا الثانياااة والساااتني،     اخت 

__________ 
 ( 2009كااانون األول/ديساامرب    16)   116/ 64قاارار اجلمعيااة العامااة   ( 6) 

، 2010 حوليااةانظاار . ساايادة القااانون علااى الصااعيدين الااوطين والاادويلبشااأن 
 .393-389 الفقراتاجمللد الثان )اجلزء الثان(، 

) للمناقشة مذكرة األمانة العامة 
2

ابة لفلاب اللجناة  دت اساتج ليت أ ع ا   ( 7
عاااان اترياااا  أحكااااام تسااااوية املنازعااااات وسااااالف ممارسااااة    وثيقااااة   تقاااادمي 

، ثالثااااة  كباااارياً   اللجنااااة بشااااأهنا. وتتضاااامن املااااذكرة، الاااايت لقياااال ترحيباااااً 
لتاااااري  دراسااااة    استعراضاااااً   األول   الفصاااال موضااااوعية. ويقاااادم    فصااااول 

  ة العماال اللجنااة ملواضاايع تتصاال بتسااوية املنازعااات. ويصااف يف البداياا 
__________ 
 .أعاله( 4مذكرة األمانة العامة )احلاشية  (7)
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مسااينيات، والاااذي أفضاااى إىل اعتمااااد  امااال باااه اللجناااة يف اخل الااذي ق 
) القواعااااد النموذجيااااة إلجااااراءات التحكاااايم 

3

ويااااذك ر بعااااد ذلااااك  ن    ( 8
اللجناااة نظااارت يف إمكانياااة تنااااول جواناااب تساااوية املنازعاااات نناسااابة  

) 1949يف عاام    أجر اا االستعراضات الثالثة للقانون الادويل الايت  
4

9 )  ،
) 3197عاااام  إىل    7119ومااان عاااام  

5

) 1996، ويف عاااام  ( 10
6

. ويف  ( 11
كاال ماارة، كاناال اللجنااة تقاارر عاادم تناااول موضااوع تسااوية املنازعااات.  

) األمانة العامة   مذكرة   ورد يف  وكما 
7

  الانهج    1971، و صف يف عاام  ( 12
 الذي كانل تتبعه اللجنة آنذاك على النحو التايل: 

تعاري  عية، الد  موضاو إن اللجنة، يف صياغتها لنصوه تضع قواعد ومباا 
اهتماماً على وجه العموم إىل حتديد طريقة تنفيذ هذه القواعد واملباد  وال إىل 
اإلجاااراء الاااذي يتعاااني اتباعاااه لتساااوية اخلالفاااات الناشااائة عااان تفساااري النصاااوه 

هااذا فيماااا عاادا اساااتثناء واحااد. وهاااذا االسااتثناء ينشاااأ و  - املوضااوعية وتفبيقهاااا
لقواعاااد واملبااااد  املوضاااوعية نفصااام ابال ي اً ارتباطااا  عنااادما يبااادو اإلجاااراء مرتبفااااً 

، أو حينمااا ي عتاارب اإلجااراء كمااا جاااء علااى لسااان اللجنااة عنهااا منفقياااً  منبثقاااً  أو
ال يتجاازأ“ ماان القااانون املاادون. وفيمااا عاادا ذلااك، ت عتاارب مسااألة تسااوية  ”جاازءاً 

ماؤمتر املنازعات، بل والتنفيذ بشكل عام، مسائل تبل فيها اجلمعياة العاماة أو 
)على املشروع دوين الذي يتخذ إجراًء بناءً ني للتضملفو  ا

8

13). 

املمارسااااااة الاااااايت تتبعهااااااا اللجنااااااة  الثااااااان الفصاااااالويصااااااف  -5
يتعلااق ردراج أحكااام تسااوية املنازعااات يف مشاااريعها. فياادرس  فيمااا

األحكام ذات الصلة الواردة يف مشاريع املواد اليت اعتمد ا اللجنة،  
لقاااااانون الدبلوماساااااي، وقاااااانون واحاااااار، نون البكتلاااااك املتعلقاااااة بقاااااا

املعاهدات، واألشخاه املتمتعني حبماية دولياة، واساتخدام اجملااري 
)املائياااة الدولياااة يف األغاااراض غاااري املالحياااة

9

، مث ينظااار يف مشااااريع (14
تفو فيها هبذه األحكام يف هناية األمار رغام تناوهلاا  مواد أخرى مل   

)نناقشاااة مستفيضاااة
10

كااال جمموعاااة مااان ل ،لفصااالذلاااك ام . ويقاااد(15
للعوامل اليت تضعها اللجناة يف  موجزاً  مشاريع املواد املذكورة، وصفاً 

أو عااااادم  احلسااااابان عنااااادما تقااااارر إدراج أحكاااااام تساااااوية املنازعاااااات
تتم املذكرة  قصاري يقادم معلوماات عان املمارساة بفصل إدراجها. وخت 

ة ام تسااااويفيمااااا يتصاااال  حكاااا  الاااايت اتبعتهااااا اجلمعيااااة العامااااة حااااديثاً 
__________ 
 لالطالع علاى ناص القواعاد، انظار. و 8-4 تاملرجع نفسه، الفقرا (8)

 .22الفقرة ، 83، اجمللد الثان، ه 1958 حولية
 .9أعاله(، الفقرة  4مذكرة األمانة العامة )احلاشية  (9)
 .12-10املرجع نفسه، الفقرات  (10)
 .13املرجع نفسه، الفقرة  (11)
 .11املرجع نفسه، الفقرة  (12)
 144، الفقارة 33الثاان(، ه )اجلازء  ، اجمللاد الثاان1971 حولية (13)

)يتعلق االستثناء املشار إليه ابحلكم الذي يتناول تسوية املنازعات ذات الصلة 
بااااابفالن املعاهااااادات أو إهنائهاااااا أو تعلياااااق نفاذهاااااا، والاااااوارد يف مشااااااريع املاااااواد 

 .املعاهدات( املتعلقة بقانون 
 .44-15ت اأعاله(، الفقر  4مذكرة األمانة العامة )احلاشية  (14)
 .66-45املرجع نفسه، الفقرات  (15)

زعااات املدرجااة يف االتفاقيااات الاايت مل ت ااربم علااى أساااس مشاااريع ناامل
)مواد اعتمد ا اللجنة

11

16). 
إىل تزاياد أمياة  وخالل املناقشاة الايت أجر اا اللجناة، أ شاري   -6

تسااوية املنازعااات ابلوسااائل الساالمية. فااإىل جانااب حظاار اسااتخدام 
ماام األيثاااق ماان م 2 ماان املااادة 4القااوة، املنصااوه عليااه يف الفقاارة 

املتحدة، يندرج مبدأ تسوية املنازعاات ابلوساائل السالمية، كماا هاو 
، 33مان املاادة  1والفقارة  2مان املاادة  3منصوه عليه يف الفقرة 

يف صااااالب النظاااااام املنشاااااأ نوجاااااب امليثااااااق لصاااااون السااااالم واألمااااان 
الدوليني. وهو مبدأ نص عليه إعالن مباد  القانون الدويل املتعلقة 

مليثاااق األماام املتحاادة،  والتعاااون بااني الاادول وفقاااً  يااةالود لعالقاااتاب
)1970لعاااام 

12

، وأورده بقااادر أكااارب مااان التفصااايل إعاااالن ماااانيال (17
الدولية ابلوسائل السالمية، الاذي اعت ماد يف  تسوية املنازعاتبشأن 
)1982عام 

13

18) . 
وينبغااااااي أن  ،وأ عاااااارب عاااااان رأي مفاااااااده أن للجنااااااة دوراً  -7

لتنفياذ العملاي ألحاد املبااد  األساساية ا تعزيازور، يف يكاون هلاا د
يف جمال القانون الدويل، أال وهو مبدأ تسوية األمم املتحدة  مليثاق  

إىل أن األسباب اليت جعلل  املنازعات ابلوسائل السلمية. وأ شري  
اللجنااة تااتدد فيمااا مضااى يف تناااول مسااائل تسااوية املنازعااات رنااا 

دت األجهازة السياساية شادرية، ات األخا تعد قائمة. ففي السانو  مل
بوساائل منهااا وذلاك  ،لألمام املتحادة علااى أمياة تساوية املنازعااات

احملاكم واهليئات القضائية. وقد كانل اجلمعية العامة، نا يف ذلك 
)ديثة العهداحليف املمارسة  

14

)، واألمني العام(19
15

مث جملس األمن   ،(20
، بصاافة شااري  . وأ  الصااددا يف الوقاال الااراهن، يف غايااة الوضااوه هبااذ

__________ 
 .69-67املرجع نفسه، الفقرات  (16)
تشااارين األول/أكتاااوبر  24) (25-)د 2625قااارار اجلمعياااة العاماااة  (17)

 .املرفق ،(1970
 ،(1982تشرين الثاان/نوفمرب  15) 37/10 قرار اجلمعية العامة  (18)

 .املرفق
 .69-67(، الفقرات أعاله 4 مذكرة األمانة العامة )احلاشية (19)
إلبااالغ الاادول حبلااول  ،2010نيسااان/أبريل  12يف رسااالة مؤرخااة  (20)
، شاجع األماني العاام الادول 2010“ لعاام املناسبة التعاهدياة لألمام املتحادة”
ليت مل تقم بعد بسحب التحفظات الايت أباد ا علاى األحكاام املتعلقاة ابلوالياة ا

ة األطااراف الاايت هااي طاارف فيهااا، والاايت املتعاادد القضااائية الااواردة يف املعاهاادات
تاانص علااى أن تعاارض املنازعااات املتصاالة بتفسااري تلااك املعاهاادات أو تفبيقهااا 

الاادول الااايت  يضااااً علااى حمكمااة العااادل الدوليااة، علااى أن تفعااال ذلااك. وشااجع أ
يف هاااذه الصاااكوك علاااى املوافقاااة علاااى ماااا تتضااامنه مااان أحكاااام  ستصااابا طرفااااً 

 ماااني العاااام أن هاااذه املناسااابة ستشاااجع أيضااااً ورأى األ بشاااأن الوالياااة القضاااائية.
للمحكماااة  اجلربياااةالااادول الااايت مل تاااودع لدياااه بعاااد إعاااالانت تقااار فيهاااا ابلوالياااة 

ألساسااي، علااى أن تفعاال ذلااك ماان نظامهااا ا 36ماان املااادة  2نوجااب الفقاارة 
 United Nations, 2010 Treaty Event: Towards) 2010خالل مناسبة عام  

Universal Participation and Implementation). 
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 حزيران/يونياااه 29خاصاااة، إىل بياااان لااارئيس جملاااس األمااان، ماااؤرخ 
 ، يتضمن املقفعني التاليني:2010

يف دعم ذلك، نشط يجملس األمن ملتزم بتسوية املنازعات بصورة سلمية و  
وهاااو يؤكاااد مااان جدياااد دعوتاااه الااادول األعضااااء إىل تساااوية منازعا اااا ابلوساااائل 

يف الفصااال الساااادس مااان ميثااااق األمااام  وه علياااهاملنصااا و السااالمية، علاااى النحااا 
املتحاااادة. ويشاااادد اجمللااااس علااااى الاااادور الرئيسااااي الااااذي تؤديااااه حمكمااااة العاااادل 
الدوليااااااة، وهااااااي اجلهاااااااز القضااااااائي الرئيسااااااي لألماااااام املتحاااااادة، يف الفصاااااال يف 
املنازعااات القائمااة بااني الاادول، وعلااى العماال القاايم الااذي تضاافلع بااه، ويهيااب 

احملكماة احملاددة يف نظامهاا األساساي، أن تنظار بوالياة بعد  بلابلدول اليت مل تق
 يف القيام بذلك.

اللجاوء أيضااً إىل اآللياات األخارى لتساوية  إىلو جملس األمان الادول عويد 
املنازعات، ناا فيهاا احملااكم الدولياة واإلقليمياة  نواعهاا، وهاي احملااكم الايت تتايا 

ذلك يف مناع نشاوب تسااهم با ية، فلمللدول إمكانية تسوية منازعا ا بصاورة سا 
)تسويتها النزاعات أو

16

21). 

وفيما يتعلق ردراج أحكام تسوية املنازعاات يف الصاكوك  -8
أن تشاااااجيع الااااادول علاااااى قباااااول إجاااااراءات تساااااوية  رئااااايالدولياااااة، 

يف تعزيااااز ساااايادة  ابعتباااااره إسااااهاماً  كباااارياً   املنازعااااات ساااايلقى ترحيباااااً 
ددة ألحكااااام وط احملاااا أن الشاااار القااااانون علااااى الصااااعيد الاااادويل. ونااااا 

تسااااوية املنازعااااات قااااد حتتاااااج إىل تكييفهااااا مااااع احملتااااوى املوضااااوعي 
مااا قااد يكااون ماان األنسااب لواضااعي األحكااام  للصااك، فإنااه غالباااً 

إىل ما يرون أهنا الفرائق املناسابة لتساوية  املوضوعية أن يشريوا أيضاً 
يكااون  زعااات. ولاائن كااان اللجااوء إىل حمكمااة العاادل الدوليااة قااداملنا
يف كثاري مان األحياان، فاإن اجملااالت املتخصصاة قاد تتفلاب  ناسباً م

 يف بعا األحيان أساليب أخرى. 
أن اللجنااة لاااديها ممارسااة غنياااة يف النظااار يف  وباادا واضاااحاً  -9

ه يف مشاااريعها. غااري أناا  أحكااام تسااوية املنازعااات، وإدراجهااا أحياااانً 
زعاااات ة املنا، أن اللجناااة تناولااال موضاااوع تساااوييبااادو، ولاااو اااااهرايً 

بعااا الشاايء. كمااا مل يساابق هلااا أن انقشاال هااذه  عشااوائيةريقااة بف
 عامة.  املسألة بصورة

أن الادول، عنادما  العاماة وبرز بوضوه مان ماذكرة األماناة -10
من الصكوك على أساس املشاريع اليت تعد ا اللجنة،  تعتمد صكاً 

ن . غااري أمااا ال  خااذ بتوصاايا ا بشااأن تسااوية املنازعااات كثاارياً فإهنااا  
 يعااين أن قاارار اللجنااة بشااأن هااذه املسااألة )أي إدراج حكاام ذلاك ال

معااني أو عاادم إدراجااه( ال يتااوخى حتقيااق غايااة. فتوصااية اللجنااة قااد 
يكااااون هلااااا ابلفعااااال  ثااااري يف يفااااال الاااادول علاااااى النظاااار يف املساااااألة 

 وتوجيهها حنو احلل احملتمل.

__________ 
(21) S/PRST/2010/11. 

ق ماا يتعلا في أيضااً  وقد يكون النظر يف هذا املوضوع مهماً  -11
وك القائماااة. فماااا زال العدياااد مااان الااادول ال يقبااال  حكاااام ابلصاااك

 ولتسااااااوية املنازعااااااات، ماااااان قبياااااال تلااااااك الاااااايت يتضاااااامنها الربوتوكاااااا 
الربوتوكاااااااول االختيااااااااري التفاقياااااااة فييناااااااا للعالقاااااااات الدبلوماساااااااية و 

تلااك الاادول ت القنصاالية. وأبقاال تفاقيااة فيينااا للعالقااااالختياااري ال
  ماا كانال جماازةكثارياً حتفظاات  هاي ى، و حتفظات علاى أحكاام أخار 

حنااو عاادم إبااداء  صااراحة. غااري أن الساانوات األخاارية شااهدت اجتاهاااً 
 حنو سحبها، وهو أمر ميكن تشجيعه. هذه التحفظات، أو اجتاهاً 

احلااااايل علااااى ساااايادة القااااانون يف  للتكيااااز أنااااه، نظااااراً  ورئااااي -12
 ج أحكاااامإدرا  قريناااة مفادهاااا  ييااادكاااون ااااة تؤون الدولياااة، قاااد الشااا 

لتسوية املنازعاات يف الصاكوك الدولياة. وميكان مالحظاة هاذا فعالة 
يف اتفاقية األمم  27االجتاه من خالل إدراج اجلمعية العامة للمادة 

املتحدة حلصاانت الدول وممتلكا ا من الوالية القضائية، وألحكاام 
حلماياااااااة مجياااااااع  نازعاااااااات يف االتفاقياااااااة الدولياااااااةمفصااااااالة لتساااااااوية امل

 لقسري.ختفاء امن اال األشخاه
ويف حاااااالت حمااااددة، قااااد يكااااون إدراج حكاااام ماااان أحكااااام   -13

مااان صااافقة شااااملة بشاااأن قضاااية مااان    أساساااياً   تساااوية املنازعاااات جااازءاً 
القضااااي احلساسااة. وماان األمثلااة التقليديااة علااى ذلااك إدراج مثاال هااذه  

اتفاقياااة فييناااا لقاااانون  ويف  األحكاااام يف اتفاقياااة فييناااا لقاااانون املعاهااادات  
فيماااااا باااااني املنظماااااات    دول واملنظماااااات الدولياااااة أو باااااني الااااا   عاهااااادات امل 

وميكان للمارء أن يستشاهد    اآلمارة.   ابلقواعاد فيماا يتعلاق  وذلاك    ، الدولية 
 . ابجلزء اخلامس عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   أيضاً 
وق دمل اقتاحات شىت بشأن النتائج احملددة املتوخاة مان  -14

 سائل.ذه املدراسة اللجنة هل
 واقته أحد األعضاء أن تشمل هذه النتائج ما يلي: -15
هو مذكرة األماناة العاماة. أال و  ،هناك ابلفعل انتج مفيد  )أ( 

اللجناااة، بااال  فاملاااذكرة نفساااها ميكااان أن ت تخاااذ نقفاااة مرجعياااة لنظااار
وحىت الدول، يف مسألة إدراج أحكام تسوية املنازعاات يف املشااريع 

 ؛ والصكوك املقبلة
راء هاااذه املناقشاااة يف حاااد ذاتاااه إقااارار  مياااة إدراج إن إجااا   )ب( 
املشاااااريع الاااايت تعاااادها  عاااادم إدراج أحكااااام تسااااوية املنازعااااات يف أو

اللجنااااة، ويف الصااااكوك الاااايت تعتماااادها الاااادول، سااااواء كاناااال ثنائيااااة 
 متعددة األطراف؛ أو
بشأن من إعالن مانيال  9قد تذكر اللجنة أنه يف الفقرة   )ج( 

 ، شااااجعل اجلمعياااااة  دوليااااة ابلوسااااائل الساااالميةزعااااات الة املناتسااااوي
ت ثنائيااااة العامااااة الاااادول علااااى أن تاااادرج يف مااااا تعقااااده ماااان اتفاقااااا

فعالاااة  اتفاقياااات متعاااددة األطاااراف، حساااب االقتضااااء، أحكامااااً  أو
لتسوية السالمية للمنازعاات الايت تنشاأ عان تفساري تلاك االتفاقاات ل

 أو االتفاقيات أو عن تفبيقها؛
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ة تسااااوية املنازعااااات ماااان الناحيااااة العمليااااة، ميكاااان  ألمياااا   إقااااراراً  )د(  
مرحلاة   ، مناقشاة مساألة تساوية املنازعاات يف مبدئياً   للجنة أن تقرر، ولو 

 أعماهلا؛   جدول مالئمة من النظر يف كل بند أو بند فرعي من  
ينبغاااي للجناااة أن تعاااتف ابلعمااال اهلاااام الاااذي قامااال باااه   )ها( 

بتساااااوية املنازعاااااات  ا يتعلاااااقخااااارى فيمااااا هيئاااااات األمااااام املتحااااادة األ
]األمااااام دليااااال ابلوساااااائل السااااالمية. وعلاااااى سااااابيل املثاااااال، ماااااا زال 

 بشااااأن تسااااوية املنازعااااات بااااني الاااادول ابلوسااااائل الساااالميةاملتحاااادة[ 
ا املوضاااوع. ورناااا ينبغاااي تشاااجيع األماناااة يشاااكل مقدماااة قي ماااة هلاااذ

 ؛الدليلالعامة على إ اد طريقة لتحدي  املعلومات الواردة يف هذا 
وقد ترغاب اللجناة يف دعاوة اهليئاات اإلقليمياة الايت تربفهاا هباا     )و(  

عالقاااااة لتقااااادمي معلوماااااات عااااان أي عمااااال قامااااال باااااه يف جماااااال تساااااوية  
املعلوماااااااات عناااااااد زايرا اااااااا للجناااااااة،  املنازعاااااااات. وميكنهاااااااا تقااااااادمي هاااااااذه  

. وقااد أبلاا  جملااس أورواب اللجنااة ابلتوصاايتني اللتااني اعتمااد ما  خفياااً  و/أو 
علاااى أسااااس العمااال الاااذي قامااال باااه جلناااة    2007م  يف عاااا   ء الاااوزرا   جلناااة 

املستشااااارين القااااانونيني املعنيااااة ابلقااااانون الاااادويل العااااام. وميكاااان أن تكااااون  
 عاون بني اللجنة واهليئات اإلقليمية.  للت   جيداً   تسوية املنازعات موضوعاً 

 يف املناقشة ما يلي: اليت قدملومن االقتاحات األخرى   -16
حقيااق، وال ساايما إجااراءات ومباااد  ئق والتي احلقاااتقصاا   )أ( 

 1 ؛(22)احلقائق بعثات تقصي
ضااااارورة قياااااام الااااادول واملنظماااااات الدولياااااة بتعزياااااز اإلجاااااراءات     )ب(  

  خاصااً   الدولياة إشاكاالً   ويفره وضع املنظمات   املتعلقة بتسوية املنازعات، 
وء إىل  ميكنهااا اللجاا  يف هااذا الصاادد. ويف حالااة املنظمااات الدوليااة، الاايت ال 

) لعدل الدولية، من الضروري تعزيز فعالية التحكيم حمكمة ا 
2

 ؛ ( 23
__________ 
(22) Jachec-Neale, “Fact-finding”. 
 ,Boisson de Chazournes, Romano and Mackenzie انظار ماثالً  (23)

International Organizations and International Dispute Settlement: 

Trends and Prospects اد األورويب يف تساااوية ة االحتااا ك. وفيماااا يتعلاااق نشاااار
 Hoffmeister, “Litigating against the European املنازعاات الدولياة، انظار

Union and its member States—Who responds under the ILC’s draft 

articles on international responsibility of international organizations?”. 

وضااااع منااااوذج موحااااد أو مناااااذج موحاااادة للمااااواد املتعلقااااة   )ج( 
بتساااااوية املنازعاااااات إلدراجهاااااا، حساااااب االقتضااااااء، يف االتفاقياااااات 

، مشافوعة غريها من اجلهااتاملعتمدة حتل رعاية األمم املتحدة أو 
ه األحكااام مفياادة يف تكون هااذواد. وساا مشاااريع املاا بتعليقااات علااى 

يف  فاقيااة، باال ورنااا أيضاااً احلاااالت الاايت يتااو ج فيهااا عماال اللجنااة ابت
مباااااااد   الناااااااتج مباااااااد  توجيهيااااااة أو احلاااااااالت الاااااايت يكااااااون فيهااااااا

دراساااة. وينبغاااي للجناااة أن تااادرس ماااا إذا كانااال هاااذه األحكاااام  أو
، أن النموذجيااة ستناسااب مجيااع الظااروف؛ واقاات ه، يف هااذا الصاادد

حكااااام مناااااوذجي واحاااااد ميكااااان تكييفاااااه ماااااع فتلاااااف  ون هنااااااكيكااااا 
 ككوا يف ذلك؛الظروف، ولكن آخرين ش

ضاااااارورة النظاااااار يف الساااااابل األخاااااارى لتسااااااوية املنازعااااااات   )د( 
األساااااااليب القضااااااائية والتحكيميااااااة، نااااااا يف ذلااااااك التفاااااااوض  غااااااري

 والوساطة؛ والتوفيق
ة وضااااااااع قواعااااااااد منوذجيااااااااة للتوفيااااااااق واملساااااااااعي احلميااااااااد  )ها( 

 صي احلقائق والتحقيق؛اطة وتقوالوس
وذجيااااة لنعااااالانت النظاااار يف إمكانيااااة إعااااداد أحكااااام من  )و( 

ماان  36ماان املااادة  2الصااادرة يف إطااار الشاارط االختياااري )الفقاارة 
قاااام باااه  النظاااام األساساااي حملكماااة العااادل الدولياااة(، علاااى غااارار ماااا

 جملس أورواب؛ 
لتعااون،  علقة ابام املت كيد أمية منع املنازعات، واألحك  )ز( 

 املياه اجلوفية؛طبقات كما هو احلال يف مشروع 
التوصية ردراج أحكاام بشاأن تساوية املنازعاات يف مجياع   )ه( 

االتفاقيات اجلديادة، والنظار يف إمكانياة تعاديل االتفاقياات القائماة 
 إلدراج هذه األحكام؛

 دراسة مسألة جتزهل إجراءات تسوية املنازعات؛  )ط( 
ب قبول الدول تساوية املنازعاات يف مياادين ر يف سبالنظ  ()ي 

 ( دون غريها؛معينة )التجارة مثالً 
 إنفاذ قرارات هيئات تسوية املنازعات.   )ك( 

 الفصل الثان

 العمل الذي قامت به األمم املتحدة واهليئات األخرى، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية
ي سااابق لألمااام  عمااال الاااذ ارهاااا ال سااايلزم اللجناااة أن  خاااذ يف اعتب  -17

املتحدة، وخباصة اجلمعية العامة، أن قامل به فيما يتعلاق بتساوية املنازعاات  
مان  لتحدياد أماور    أن يشكل أساسااً   الفصل ابلوسائل السلمية. وميكن هلذا  

 . جديداً   اليت ميكن للجنة أن تضيف فيها شيئاً   اجلوانب   بينها 
 ما يلي:العمل ألمثلة على ذلك ومن ا -18

)النموذجية إلجراءات التحكيملقواعد ا )أ( 
1

 ؛(24

__________ 
( 13-)د 1262قااااارار اجلمعياااااة العاماااااة أعااااااله؛  8احلاشاااااية  انظااااار (24)

 Watts, The International Lawو ؛1958تشارين الثاان/نوفمرب  14املاؤرخ 
Commission 1949-1998, vol. III, pp. 1773-1792. 
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إعااالن مباااد  القااانون الاادويل املتعلقااة ابلعالقااات الوديااة  )ب( 
 مليثاق األمم املتحدة؛ والتعاون بني الدول وفقاً 

 إعاااالن ماااانيال بشاااأن تساااوية املنازعاااات الدولياااة ابلوساااائل )ج( 
 ؛السلمية

ات الايت املنازعا فيق يف قواعد األمم املتحدة النموذجية للتو  )د( 
)تنشأ بني الدول

2

25). 
__________ 
  ، 1995كاااانون األول/ديسااامرب    11املاااؤرخ    50/ 50قااارار اجلمعياااة العاماااة   ( 25) 

 . املرفق 

 الفصل الثال 

 اقرتاحات أولية
ااارىي قاااته أن يقاااوم األعضااااء، خاااالل املناقشاااة  -19 يف  الااايت جت 

قد يكون  نناقشة ما، 2011يف عام  للجنة،    الثالثة والستنيالدورة 
ملواصاالة النظاار فيااه ماان مسااائل حمااددة، إن و جاادت، ضاامن  مالئماااً 
نازعاااات. وميكااان أن تشااامل هاااذه املساااائل ساااوية املواساااع لتاجملاااال ال

ع إضااافية ت قااته خااالل املناقشااة. مواضاايع مااذكورة أعاااله أو مواضااي
وينبغي باذل كال اجلهاود الالزماة لتحدياد نفااق وهادف أي مساألة 

 من هذه املسائل  كرب قدر ممكن من الدقة.
 ومن املواضيع املمكن النظر فيها ما يلي: -20
ة املنازعاااااات ميكااااان إدراجهاااااا يف ة لتساااااويمنوذجيااااا  أحكاااااام )أ( 

 اللجنة؛ املشاريع اليت تعدها
سااني إجااراءات تسااوية املنازعااات الاايت تكااون املنظمااات حت )ب( 

 فيها؛ الدولية طرفاً 
جلاااوء    إمكانياااة وبصااافة أعااام، قياااام اللجناااة رجاااراء دراساااة عااان   )ج(  

(  وغريهاا   )الادول واملنظماات الدولياة واألفاراد والشاركات،   األطراف   شىت 
 أمامها؛  ومركز تلك األطراف  تلف آليات تسوية املنازعات  إىل ف 

حم االختصاه بني احملاكم واهليئات القضائية الدولية. تزا )د( 
وميكن أن ت تنااول يف إطاار هاذا املوضاوع مساائل مان قبيال املفاضالة 

 لقانون الدويل؛اإلجرائي لتجزهل البني احملاكم و 
االختيااااري، ناااا يف الشااارط  يف إطااااراإلعاااالانت الصاااادرة  )ه( 

 .اذلك وضع أحكام منوذجية إلدراجها فيه
ففاط ضوء املناقشة، قد يود عضو أو أكثر اقتاه  وعلى -21
. الثالثاة والساتنيالعمل الفويل األجل لينظر فيه، رنا خالل الدورة عر ض علاى الفرياق العامال املعاين باربانمج ي  ( فففات عامة)أو  عام

خاااااه، علااااى غاااارار  مقااااررألة تعيااااني ل يف مساااا جاااااء الباااا وميكاااان إر 
)اقته خالل املناقشة ما

1

 إىل مرحلة الحقة.، (26

__________ 
 .أعاله 3انظر احلاشية  (26)
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A/CN.4/634  جاااااااادول علااااااااى لالطااااااااالعمستنسااااااااخة. و   للدورة الثالثة والستني جدول األعمال املؤقل 
 هبااااا، اعتمااااد الاااايت ابلصاااايغة ألعمااااالا

 الثاااااان اجمللاااااد ،2011 حولياااااة انظااااار
 (.الثان)اجلزء 

A/CN.4/635 وAdd.1-3  الوثيقااااااااااااة  تاااااااااااارد  األمانة العامة أعد امذكرة : ملء الشواغر الفارئة يف اللجنةA/CN.4/635  واإلضااااااااااااافة
Add.2  اإلضااافتانأمااا  اجمللااد؛ هااذايف 
Add.1 وAdd.3 مستنسختان فهما. 

A/CN.4/636 وAdd.1-2  مساااااؤولية املنظماااااات الدولياااااة: التعليقاااااات واملالحظاااااات الاااااواردة مااااان 
 احلكومات

 .ترد يف هذا اجمللد 

A/CN.4/637 وAdd.1   مساااااؤولية املنظماااااات الدولياااااة: التعليقاااااات واملالحظاااااات الاااااواردة مااااان
 املنظمات الدولية

 مثله. 

A/CN.4/638   جاارت يف اللجنااة قشااة الاايتة للمناموجز مواضاايعي أعدتااه األمانااة العاماا 
 والستني اخلامسةالسادسة للجمعية العامة خالل دور ا 

 .مستنسخة 

A/CN.4/639 وAdd.1  التحفظااااات علااااى املعاهاااادات: التعليقااااات واملالحظااااات الااااواردة ماااان 
 احلكومات

 ترد يف هذا اجمللد. 

A/CN.4/640   جورجيااو ه الساايدالثااامن عاان مسااؤولية املنظمااات الدوليااة، أعاادالتقرياار 
 غااي، املقرر اخلاه

 مثله. 

A/CN.4/641   مثله.  وود  تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية: ورقة عمل أعدها السري مايكل 
A/CN.4/642   مثله.  اخلاه   التقرير السابع عن طرد األجانب، أعده السيد موريس كامتو، املقرر 

A/CN.4/643 و[Corr.1 ]  حاالت الكوارع، أعده الساايد شخاه يفاية األالتقرير الرابع عن يف 
 أوسبينا، املقرر اخلاه -إدواردو فلنسيا 

 مثله. 

A/CN.4/644   آاثر النزاعاااات املساااالحة علااااى املعاهاااادات: ماااذكرة عاااان التوصااااية الاااايت
املااااواد املتعلقااااة راثر سااااتقدم إىل اجلمعيااااة العامااااة بشااااأن مشاااااريع 
لوسااااايوس  السااااايد  النزاعاااااات املسااااالحة علاااااى املعاهااااادات، أعااااادها

 اخلاه كافليش، املقرر

 مثله. 

A/CN.4/645   5  آاثر النزاعاااات املسااالحة علاااى املعاهااادات: ماااذكرة بشاااأن مشاااروع املاااادة  
 اخلاه  ومرفق مشاريع املواد، أعدها السيد لوسيوس كافليش، املقرر 

 مثله. 

A/CN.4/646   التقرياااار الثالاااا  عاااان حصااااانة مسااااؤويل الاااادول ماااان الواليااااة القضااااائية
بيااااة، أعااااده الساااايد رومااااان أانتااااوليفيتش كولااااودكني، ة األجناجلنائياااا 
 اخلاه املقرر

 مثله. 

A/CN.4/647 وAdd.1   التقرياار السااابع عشاار عاان التحفظااات علااى املعاهاادات، أعااده الساايد
 آالن بيليه، املقرر اخلاه

 مثله. 
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A/CN.4/648  ( التقرياار الرابااع عاان االلتاازام ابلتسااليم أو احملاكمااةaut dedere aut 

judicare)، جيسالف غالتسكي، املقرر اخلاه السيد أعده 
 مثله. 

A/CN.4/L.777  مشااااريع وعنااااوين نصاااوه: املعاهااادات علاااى املسااالحة النزاعاااات آاثر 
 الااااايت املعاهااااادات علاااااى املسااااالحة النزاعاااااات راثر املتعلقاااااة املاااااواد

 الثانية القراءة يف الصياغاة جلنة اعتمد ا

 .مستنسخة 

A/CN.4/L.778   1  مااااان   املاااااواد   مشااااااريع   وعنااااااوين   نصاااااوه :  الدولياااااة   املنظماااااات   مساااااؤولية  
 2011  عام   يف   الثانية   القراءة   يف   الصياغة   جلنة   اعتمد ا   اليت   67 إىل 

 مثله. 

A/CN.4/L.779   ]:املباااااد  مشااااريع وعنااااوين نصااااوه]التحفظاااات علاااى املعاهااادات 
 علاااى التحفظاااات بشاااأن املمارساااة دليااال يتضااامنها الااايت التوجيهياااة

]املعاااين  العامااال الفرياااق وضاااعها الااايت النهائياااة بصااايغتها عاهاااداتامل
أبريل /نيساااااان 29 إىل 26 مااااان[ املعاهااااادات علاااااى ابلتحفظاااااات

 2011مايو /أاير 18و 17و 12و 11و 10و 6و 5و 4 ويف

 مثله. 

A/CN.4/L.780  والسااتني الثالثااة دور ااا أعمااال عاان الاادويل القااانون جلنااة تقرياار مشروع :
 قدمة()م ألولا الفصل

، املعتماااااد. ولالطاااااالع علاااااى الااااانص مثلاااااه 
الواثئااق الر يااة للجمعيااة العامااة، انظر 

ااااادورة  اااااحق  السادساااااةالا والساااااتون، امللا
ااااااام   الااااااانص ويااااااارد(. A/66/10) 10 رقا

اجمللااااااااد  ،2011 حولياااااااة يف النهاااااااائي
 الثان )اجلزء الثان(.  

A/CN.4/L.781 وAdd.1  مثله.  الثالثة والستني(دور ا جنة يف : الفصل الثان )موجز أعمال اللمثله 

A/CN.4/L.782  تباااادى الاااايت للتعليقااااات تكااااون حمااااددة)قضااااااي  الثالاااا  الفصاااال: مثلااااه 
 (للجنة خاصة أمية بشأهنا

 مثله. 

A/CN.4/L.783 وAdd.1-8  ولالطاااااااااالع علاااااااااى الااااااااانص مستنساااااااااخة  : الفصل الرابع )التحفظات على املعاهدات(مثله .
 ياااااااااااة ئاااااااااااق الر الواث، انظااااااااااار املعتماااااااااااد

ااااادورة لل  السادساااااةجمعياااااة العاماااااة، الا
 A/66/10) 10 والستون، امللاحق رقام 

 يف النهاااااااائي الااااااانص ويااااااارد(. Add.1و
اجمللااااد الثااااان )اجلاااازء  ،2011 حوليااااة

 الثان( و)اجلزء الثال (.  

A/CN.4/L.784 وAdd.1-2  ص  علااااااااااى الاااااااااان . ولالطااااااااااالع  مستنسااااااااااخة   (مسؤولية املنظمات الدولية: الفصل اخلامس )مثله
الواثئااق الر يااة للجمعيااة  ، انظاار  مااد املعت 

والسااااااتون،    السادسااااااة العامااااااة، الااااااادورة  
  ويااااااارد (.  A/66/10)   10  امللااااااااحق رقاااااااام 

  ، 2011  حوليااااااااة   يف   النهااااااااائي   الاااااااانص 
 اجمللد الثان )اجلزء الثان(.  

A/CN.4/L.785 وAdd.1-2  ه.مثل  : الفصل السادس )آاثر النزاعات املسلحة على املعاهدات(مثله 



والستني الثالثة الدورة بواثئق مرجعية قائمة 309   

 

 

 مالحظات وإحاالت  العنوان  رمز الوثيقة

A/CN.4/L.786 وAdd.1  حصااانة مساااؤويل الااادول ماان الوالياااة القضاااائية  الساااابع الفصااال: مثلااه(
 اجلنائية األجنبية(

 مثله. 

A/CN.4/L.787  مثله.  : الفصل الثامن )طرد األجانب(مثله 

A/CN.4/L.788 وAdd.1-2  مثله.  : الفصل التاسع )يفاية األشخاه يف حاالت الكوارع(مثله 

A/CN.4/L.789  احملاكمااة أو ابلتسااليم  االلتاازام) العاشاار لفصلا: مثله (aut dedere aut 

judicare)) 
 مثله. 

A/CN.4/L.790 وAdd.1  مثله.  : الفصل احلادي عشر )املعاهدات عرب الزمن(مثله 

A/CN.4/L.791  مثله.  : الفصل الثان عشر )شرط الدولة األوىل ابلرعاية(مثله 
A/CN.4/L.792  مثله.  اللجنة واستنتاجا ا األخرى(ل  عشر )قرارات صل الثا: الفلهمث 
A/CN.4/L.793   التحفظااااااات علااااااى املعاهاااااادات: اسااااااتنتاجات بشااااااأن احلااااااوار املتعلااااااق

الفريااااق العاماااال املعااااين ابلتحفظااااات  ابلتحفظااااات اعتماااادها مؤقتاااااً 
 2011متوز/يوليه  14و 12و 6على املعاهدات يف 

 .مستنسخة 

A/CN.4/L.794   يف حاااااااالت الكااااااوارع: نااااااص وعنااااااوان كاااااال ماااااان  األشااااااخاهيفايااااااة
اللااااذين اعتمااااد ما جلنااااة الصااااياغة  11و 10مشااااروعي املااااادتني 

 2011متوز/يوليه  19 يفبصفة مؤقتة 

 مثله. 

A/CN.4/L.795   :املساااااااعدة آليااااااات بشااااااأن توصااااااياتالتحفظااااااات علااااااى املعاهاااااادات 
 27يف  مؤقتااااااة بصاااااافة اعت ماااااادت[، ابلتحفظااااااات يتصاااااال ]فيمااااااا
 من جانب الفريق العامل املعين ابلتحفظات   2011ليه متوز/يو 

 مثله. 

A/CN.4/L.796  مثله.  تقرير فريق التخفيط 

A/CN.4/SR.3080 - 
A/CN.4/SR.3127 

،  2011حوليااة  ياارد الاانص النهااائي يف  و .  مثلااه   3127إىل  3080احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات  
 اجمللد األول. 
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