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 مالحظة

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

لــد كلمــة   لســنة (مــثًال:  "حوليــة"وحيثمــا وردت يف هــذا ا )، فهــي تعــين اإلحالــة إىل ٢٠١٠حوليــة متبوعــة 
، تشــري أرقــام الصــفحات إىل الــنص اإلنكليــزي ١٩٨١حوليــة عــن الســنة املــذكورة. وحــىت  حوليــة جلنــة القــانون الــدويل

 للغة العربية، تشري أرقام الصفحات إىل النص العريب. تصدر حولية، وهي أول ١٩٨٢حولية من  وابتداءً . للحولية
 من جملدين: حوليةوتتألف كل  

لد األول: يتضمن احملاضر املوجزة جللسات   ؛الدورةا
لد الثاين: يتألف من جزأين:  ا

ئـــق األخـــرى الـــيت جـــرت دراســـتها  اجلـــزء األول: يتضـــمن تقـــارير املقـــررين اخلاصـــني والو
 خالل الدورة؛

 .*اجلزء الثاين: يتضمن تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة
لــدات احلوليــة ومجيــع اإلشــارات إىل هــذه   لنصــوص النهائيــة املطبوعــة  األعمــال واملقتطفــات منهــا تتعلــق 

 والصادرة كمنشورات لألمم املتحدة.
 

A/CN.4/SER.A/2011/Add.1 (Part 2) 

 

 املتحدة نشورات األممم
e-ISBN 978-92-1-004236-9 

ISSN 1014-5532 
e-ISSN 2412-4559 

__________ 
ا الثالثة والستني، بصفة استثنائية، من جزأين: اجلزء الثاين واجلزء الثالث اللجنة إىل اجلمعية العامةتقرير يتألف  *  .عن أعمال دور
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ت  احملتو
 الصفحة

ــا الثالثــة والســتني - A/66/10الوثيقــة   -متوز/يوليــه  ٤حزيران/يونيــه و ٣ -نيســان/أبريل  ٢٦( تقريــر جلنــة القــانون الــدويل عــن أعمــال دور
 ١  .................................................................................................. )٢٠١١آب/أغسطس  ١٢

ئق الدورة الثالثة والستني  ٢٦٧  .......................................................................................... قائمة مرجعية بو
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1 

 *A/66/10الوثيقة 

ا   الثالثة والستنيتقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور
 )٢٠١١آب/أغسطس  ١٢ -متوز/يوليه  ٤حزيران/يونيه و ٣ -نيسان/أبريل  ٢٦(

ت  احملتو
 الصفحة

 ٩  ....................................................................................................................... املختصرات
 ٩  ......................................................................................................... مالحظة بشأن االقتباسات

لد  ١٠  .................................................................................. الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا ا
 الفقرات الفصل

 ١٨ ١٢-١  ...................................................................... تنظيم أعمال الدورة - األول 
 ١٨ ٢  ................................................................. أعضاء اللجنة - ألف
 ١٨ ٣  ............................................................... الشواغر الطارئة - ء
 ١٨ ٦-٤  ................................................. أعضاء املكتب واملكتب املوسع - جيم
 ١٩ ٨-٧  .................................................................. جلنة الصياغة - دال
 ١٩ ١٠-٩  .................................................... األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة - هاء
 ٢٠ ١١  ....................................................................... األمانة - واو
 ٢٠ ١٢  ............................................................... جدول األعمال - زاي

ا الثالثة والستني - الثاين   ٢١ ٣٥-١٣  ................................................ موجز أعمال اللجنة يف دور
ا أمهية خاصة للجنة - الثالث   ٢٤ ٥٠-٣٦  ............................ قضا حمددة تكون للتعليقات اليت تُبدى بشأ

 ٢٤ ٣٩-٣٦  ........................ حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية - ألف
 ٢٤ ٤٢-٤٠  ................................................................. طرد األجانب - ء
 ٢٤ ٤٤-٤٣  ............................................ محاية األشخاص يف حاالت الكوارث - جيم
لتسليم أو احملاكمة  - دال  ٢٤ ٤٦-٤٥  ........................... )aut dedere aut judicare(االلتزام 
 ٢٤ ٤٧  ........................................................... املعاهدات عرب الزمن - هاء
لرعاية - واو  ٢٥ ٤٨  ..................................................... شرط الدولة األوىل 
 ٢٥ ٥٠-٤٩  ............................................................... مواضيع جديدة - زاي

 ٢٦ ٧٦-٥١  ............................................................... التحفظات على املعاهدات - الرابع 
 ٢٦ ٥٥-٥١  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ٢٧ ٧١-٥٦  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء

 ٢٨ ٧١-٦٥  ...................................... النظر يف التقرير السابع عشر للمقرر اخلاص  
 ٢٨ ٦٨-٦٥  .............................................. عرض املقرر اخلاص للتقرير )(أ

 ٢٩ ٧١-٦٩  ........................ ما اُختذ من إجراءات بناء على التقرير السابع عشر (ب)
لتحفظات على املعاهدات - جيم  ٣٠ ٧٢  ........... توصية اللجنة فيما خيص دليل املمارسة املتعلق 
لتحفظات على املعاهداتتوصية اللجنة بشأ - دال  ٣٠ ٧٣  ......... ن آليات املساعدة فيما يتصل 
ملقرر اخلاص - هاء  ٣٠ ٧٤  ........................................................... إشادة 
ـا  - واو لتحفظات على املعاهـدات الـذي اعتمدتـه اللجنـة يف دور نص دليل املمارسة املتعلق 

 ٣٠ ٧٦-٧٥  .................................................................الثالثة والستني
نص املبادئ التوجيهية الـيت يتـألف منهـا دليـل املمارسـة، يليـه مرفـق بشـأن احلـوار  -١

لتحفظات  ٣٠ ٧٥  .....................................................املتعلق 
نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة واملبادئ التوجيهية والتعليقات عليها ومرفقاً  -٢

لتحفظات وثبتاً   ٤٧ ٧٦  .............................. للمراجع عن احلوار املتعلق 

__________ 
دئ األمر بوصفها إحدى  * ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ُوزعت يف   .١٠ والستون، امللحق رقم السادسةالو
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  2 والستني الثالثة دور

 

 

 ٤٨ ٨٨-٧٧  ................................................................ مسؤولية املنظمات الدولية - اخلامس 
 ٤٨ ٧٩-٧٧  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ٤٨ ٨٤-٨٠  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء
 ٤٩ ٨٥  ................................................................. توصية اللجنة - جيم
ملقرر اخلاص - دال  ٤٩ ٨٦  ......................................................... اإلشادة 
 ٤٩ ٨٨-٨٧  .............................. نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية - هاء

 ٤٩ ٨٧  ..................................................... نص مشاريع املواد -١
 ٥٧ ٨٨  ...................................... نص مشاريع املواد والتعليقات عليها -٢

 ٥٧  ............................................................................... تعليق عام
 ٥٨  ................................................................ مقدمة - الباب األول

 ٥٨  ................................................ نطاق مشاريع املواد هذه -١املادة 
 ٥٨  ................................................................ التعليق 

 ٦٠  ................................................. املصطلحات املستخدمة -٢املادة 
 ٦٠  ................................................................ التعليق 

 ٦٤  ..................... األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية - الباب الثاين
 ٦٤  ........................................................... مبادئ عامة - الفصل األول

 ٦٤  ...................... مسؤولية املنظمة الدولية عن أفعاهلا غري املشروعة دولياً  -٣املادة 
 ٦٤  ................................................................ التعليق 

 ٦٥  ................. عناصر الفعل غري املشروع دولياً الصادر عن املنظمة الدولية -٤املادة 
 ٦٥  ................................................................ التعليق 

نه غري مشروع دولياً  -٥املادة   ٦٦  .......................... وصف فعل املنظمة الدولية 
 ٦٦  ................................................................ التعليق 

 ٦٦  ........................................ إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية - الفصل الثاين
 ٦٦  ................................................................ التعليق 

 ٦٧  .................................... تصرف أجهزة أو وكالء املنظمة الدولية -٦املادة 
 ٦٧  ................................................................ التعليق 

تصــرف أجهــزة الدولــة أو أجهــزة أو وكــالء املنظمــة الدوليــة الــذين يوضــعون حتــت  -٧املادة 
 ٦٩  .............................................. تصرف منظمة دولية أخرى

 ٦٩  ................................................................ التعليق 
 ٧٤  .................................. لطة أو خمالفة التعليماتجتاوز حدود الس -٨املادة 

 ٧٤  ................................................................ التعليق 
عتباره صادراً عنها -٩املادة   ٧٦  .......... التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية وتتبناه 

 ٧٦  ................................................................ التعليق 
 ٧٧  ................................................. خرق االلتزامات الدولية - الفصل الثالث

 ٧٧  ................................................................ التعليق 
 ٧٧  ................................................. وقوع خرق اللتزام دويل -١٠املادة 

 ٧٧  ................................................................ التعليق 
 ٧٩  .............................. االلتزام الدويل النافذ الواقع على منظمة دولية -١١املادة 

 ٧٩  ................................................................ التعليق 
 ٧٩  .......................................... االمتداد الزمين خلرق التزام دويل -١٢املادة 

 ٧٩  ................................................................ التعليق 
 ٧٩  ............................................ اخلرق املكون من فعل مركب -١٣املادة 

 ٧٩  ................................................................ التعليق 
 ٨٠  ......... منظمة دولية أخرى مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو - الفصل الرابع

 ٨٠  ................................................................ التعليق  
 ٨١  .................. تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً  -١٤املادة 

 ٨١  ................................................................ التعليق 
 ٨٢  .................. مشروع دولياً  غري ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل -١٥املادة 

 ٨٢  ................................................................ التعليق 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   8 13/07/2020   08:04:57



ت 3   احملتو

 

 

 ٨٣  ........................................ إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -١٦املادة 
 ٨٣  ................................................................ التعليق 

 ٨٣  .... االلتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارات وأذون موجَّهة إىل األعضاء -١٧املادة 
 ٨٣  ................................................................ التعليق 

 ٨٥  .......................... مسؤولية املنظمة الدولية العضو يف منظمة دولية أخرى -١٨املادة 
 ٨٥  ................................................................ التعليق 

 ٨٥  ........................................................ أثر هذا الفصل -١٩املادة 
 ٨٥  ................................................................ التعليق 

 ٨٥  ........................................... الظروف النافية لعدم املشروعية -الفصل اخلامس
 ٨٥  ................................................................ التعليق  

 ٨٦  ................................................................ املوافقة -٢٠املادة 
 ٨٦  ................................................................ التعليق 

 ٨٧  ...................................................... الدفاع عن النفس -٢١املادة 
 ٨٧  ................................................................ التعليق 

 ٨٧  .........................................................التدابري املضادة -٢٢املادة 
 ٨٨  ................................................................ التعليق 

 ٨٩  ........................................................... القوة القاهرة -٢٣املادة 
 ٨٩  ................................................................ التعليق 

 ٩٠  ........................................................... حالة الشدة -٢٤املادة 
 ٩٠  ................................................................ التعليق 

 ٩٠  .......................................................... حالة الضرورة -٢٥املادة 
 ٩١  ................................................................ التعليق 

 ٩٢  ................................................ االمتثال للقواعد القطعية -٢٦املادة 
 ٩٢  ................................................................ التعليق 

ف لعدم املشروعية -٢٧املادة   ٩٢  .............................. نتائج االحتجاج بظرف 
 ٩٢  ................................................................ التعليق 

 ٩٣  ................................. مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية - الباب الثالث
 ٩٣  ................................................................ التعليق  
 ٩٣  ........................................................... مبادئ عامة - الفصل األول

 ٩٣  .................................. النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  -٢٨املادة 
 ٩٣  ................................................................ التعليق 

 ٩٣  ................................................... استمرار واجب الوفاء -٢٩املادة 
 ٩٣  ................................................................ التعليق 

 ٩٣  .................................................... الكف وعدم التكرار -٣٠املادة 
 ٩٤  ................................................................ عليقالت 

 ٩٤  .................................................................. اجلرب -٣١املادة 
 ٩٤  ................................................................ التعليق 

 ٩٥  .............................................. انطباق قواعد املنظمةمدى  -٣٢املادة 
 ٩٥  ................................................................ التعليق 

 ٩٥  ...............................نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب -٣٣املادة 
 ٩٦  ................................................................ التعليق 

 ٩٦  ............................................................ جرب الضرر - الفصل الثاين
 ٩٦  ........................................................... أشكال اجلرب -٣٤املادة 

 ٩٦  ................................................................ التعليق 
 ٩٧  ................................................................... الرد -٣٥املادة 

 ٩٧  ................................................................ التعليق 
 ٩٧  .............................................................. التعويض -٣٦املادة 

 ٩٧  ................................................................ التعليق 
 ٩٨  ................................................................ الرتضية -٣٧املادة 

 ٩٨  ................................................................ التعليق 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   9 13/07/2020   08:04:57



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  4 والستني الثالثة دور

 

 

 ٩٩  ................................................................ الفائدة -٣٨املادة 
 ٩٩  ................................................................ التعليق 

 ٩٩  ...................................................... املسامهة يف الضرر -٣٩املادة 
 ٩٩  ................................................................ التعليق 

جلرب -٤٠املادة  اللتزام   ٩٩  ............................................. ضمان الوفاء 
 ٩٩  ................................................................ التعليق 

اخلروق اجلسيمة لاللتزامات الناشئة عن قاعدة قطعية من القواعد العامـة للقـانون  - الفصل الثالث
 ١٠٠  ................................................................ الدويل

 ١٠٠  ............................................... نطاق انطباق هذا الفصل -٤١املادة 
 ١٠١  ................................................................ التعليق 

 ١٠١  ........ نتائج معيَّنة مرتتبة على اخلرق اجلسيم اللتزام مقرر مبوجب هذا الفصل -٤٢املادة 
 ١٠١  ................................................................ التعليق 

 ١٠٢  .................................. إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية - الباب الرابع
 ١٠٢  ................................................................ التعليق  
 ١٠٢  ....................................... االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية - الفصل األول

ملسؤولية -٤٣املادة   ١٠٢  ....................... احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة 
 ١٠٣  ................................................................ التعليق 

 ١٠٤  ........................... البة الدولة أو املنظمة الدولية املضرورةاإلبالغ مبط -٤٤املادة 
 ١٠٤  ................................................................ التعليق 

 ١٠٤  ....................................................... مقبولية املطالبات -٤٥املادة 
 ١٠٤  ................................................................ التعليق 

ملسؤولية -٤٦املادة   ١٠٦  ......................................سقوط احلق يف االحتجاج 
 ١٠٦  ................................................................ التعليق 

 ١٠٧  ................................. تعدد الدول أو املنظمات الدولية املضرورة -٤٧املادة 
 ١٠٧  ................................................................ التعليق 

 ١٠٧  ........... أكثر مسؤولية املنظمة الدولية مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية أو -٤٨املادة 
 ١٠٨  ................................................................ التعليق 

ملســـؤولية مـــن جانـــب دولـــة أو منظمـــة دوليـــة غـــري الدولـــة أو املنظمـــة االحتجـــاج  -٤٩املادة 
 ١٠٨  ........................................................ الدولية املضرورة

 ١٠٩  ................................................................ التعليق 
 ١١١  ...................................................... فصلنطاق هذا ال -٥٠املادة 

 ١١١  ................................................................ التعليق 
 ١١١  .........................................................التدابري املضادة - الفصل الثاين

 ١١١  ........................................ موضوع التدابري املضادة وحدودها -٥١املادة 
 ١١١  ................................................................ التعليق 

ختاذ تدابري مضادة من جانب أعضاء املنظمة الدولية -٥٢املادة   ١١٣  ........الشروط املتعلقة 
 ١١٣  ................................................................ التعليق 

لتدابري املضادة -٥٣املادة   ١١٤  ................................... االلتزامات اليت ال تتأثر 
 ١١٤  ................................................................ التعليق 

 ١١٥  ................................................. تناسب التدابري املضادة -٥٤املادة 
 ١١٥  ................................................................ التعليق 

للجوء إىل التدابري املضادة -٥٥املادة   ١١٥  ............................... الشروط املتعلقة 
 ١١٥  ................................................................ التعليق 

اء التدابري املضادة -٥٦املادة   ١١٦  .................................................... إ
 ١١٦  ................................................................ التعليق 

املنظمـــــة  التـــــدابري املتخـــــذة مـــــن جانـــــب دول أو منظمـــــات دوليـــــة غـــــري الدولـــــة أو -٥٧املادة 
 ١١٦  ............................................................... املضرورة

 ١١٦  ................................................................ التعليق 
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ت 5   احملتو

 

 

 ١١٧  ................. دولية مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة -الباب اخلامس
 ١١٧  ................................................................ التعليق  

تقــدمي دولـــة للعـــون أو املســاعدة إىل منظمـــة دوليـــة يف ارتكــاب فعـــل غـــري مشـــروع  -٥٨املادة 
 ١١٧  .................................................................. دولياً 

 ١١٧  ................................................................ التعليق 
 ١١٨  ... ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب منظمة دولية لفعل غري مشروع دولياً  -٥٩املادة 

 ١١٨  ................................................................ التعليق 
 ١١٨  .................................................إكراه دولة ملنظمة دولية -٦٠املادة 

 ١١٩  ................................................................ التعليق 
 ١١٩  ............ االلتفاف على االلتزامات الدولية للدولة العضو يف منظمة دولية -٦١املادة 

 ١١٩  ................................................................ التعليق 
ولة العضـو يف منظمـة دوليـة عـن فعـل غـري مشـروع دوليـاً ترتكبـه تلـك مسؤولية الد -٦٢املادة 

 ١٢١  ................................................................ املنظمة
 ١٢١  ................................................................ التعليق 

 ١٢٣  ......................................................... أثر هذا الباب -٦٣املادة 
 ١٢٣  ................................................................ يقالتعل 

 ١٢٤  ........................................................... أحكام عامة -الباب السادس
 ١٢٤  ................................................................ التعليق  

 ١٢٤  ...................................................... قاعدة التخصيص -٦٤املادة 
 ١٢٤  ................................................................ التعليق 

 ١٢٥  .......................... املواد مسائل املسؤولية الدولية اليت ال تنظمها هذه -٦٥املادة 
 ١٢٥  ................................................................ التعليق 

 ١٢٥  ........................................................ لفرديةاملسؤولية ا -٦٦املادة 
 ١٢٦  ................................................................ التعليق 

 ١٢٦  .................................................... ميثاق األمم املتحدة -٦٧املادة 
 ١٢٦  ................................................................ التعليق 

 الفقرات 
ر النزاعات املسلحة على املعاهدات - السادس   ١٢٧ ١٠١-٨٩  ..................................................... آ

 ١٢٧ ٩٣-٨٩  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ١٢٧ ٩٦-٩٤  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء
 ١٢٨ ٩٧  ................................................................. توصية اللجنة - جيم
ملقرر اخلاصاإلش - دال  ١٢٨ ٩٩-٩٨  ......................................................... ادة 
ر النزاعات املسلحة على املعاهدات - هاء  ١٢٨ ١٠١-١٠٠  ................... نص مشاريع املواد املتعلقة 

 ١٢٨ ١٠٠  ..................................................... نص مشاريع املواد -١
 ١٣٠ ١٠١  ................................... نص مشاريع املواد مع التعليقات عليها -٢

 ١٣٠  ...................................................... النطاق والتعاريف - الباب األول
 ١٣٠  ................................................................ النطاق -١املادة 

 ١٣٠  ................................................................ التعليق 
 ١٣٢  .............................................................. التعاريف -٢املادة 

 ١٣٢  ................................................................ التعليق 
 ١٣٣  ................................................................ املبادئ - الباب الثاين
 ١٣٣  .................................... نفاذ املعاهدات عند وجود نزاع مسلح - الفصل األول

 ١٣٣  ................................................................ التعليق  
 ١٣٣  ............................................................. املبدأ العام -٣املادة 

 ١٣٣  ................................................................ التعليق 
 ١٣٥  ......................................... األحكام املتعلقة بنفاذ املعاهدات -٤املادة 

 ١٣٥  ................................................................ التعليق 
 ١٣٥  .................................. تطبيق القواعد املتعلقة بتفسري املعاهدات -٥املادة 

 ١٣٥  ................................................................ التعليق 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  6 والستني الثالثة دور

 

 

اء املعاهدات أو -٦املادة   ١٣٦  ... االنسحاب منها أو تعليقها العوامل اليت تدل على إمكانية إ
 ١٣٦  ................................................................ التعليق 

 ١٣٧  ............................... املعاهدات بناًء على موضوعها استمرار نفاذ -٧املادة 
 ١٣٧  ................................................................ التعليق 

 ١٣٧  ..................................... أحكام أخرى متعلقة بنفاذ املعاهدات - الفصل الثاين
 ١٣٧  ...................................... إبرام املعاهدات خالل النزاع املسلح -٨املادة 

 ١٣٧  ................................................................ التعليق 
اء املعاهدة أو االنسحاب منها أو -٩املادة   ١٣٨  ................. تعليق نفاذها اإلخطار بنية إ

 ١٣٨  ................................................................ التعليق 
 ١٣٩  .................... املعاهدة عن االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل مبعزل -١٠املادة 

 ١٣٩  ................................................................ التعليق 
 ١٣٩  ........................................... إمكانية فصل أحكام املعاهدة -١١املادة 

 ١٣٩  ................................................................ التعليق 
اء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذهاسقوط  -١٢املادة   ١٤٠  ........... احلق يف إ

 ١٤٠  ................................................................ التعليق 
 ١٤٠  ...................... إحياء أو استئناف العالقات التعاهدية بعد نزاع مسلح -١٣املادة 

 ١٤٠  ................................................................ التعليق 
 ١٤١  ......................................................... أحكام متنوعة - الباب الثالث

 ١٤١  ......................... املعاهدة أثر ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس على -١٤املادة 
 ١٤١  ................................................................ التعليق 

 ١٤١  .............................................. منع استفادة الدولة املعتدية -١٥املادة 
 ١٤٢  ................................................................ التعليق 

 ١٤٢  .................................................... قرارات جملس األمن -١٦املادة 
 ١٤٢  ................................................................ التعليق 

 ١٤٣  ............................... احلقوق والواجبات الناشئة عن قوانني احلياد -١٧املادة 
 ١٤٣  ................................................................ التعليق 

اء أو االنسحاب أو التعليق األخرى -١٨املادة   ١٤٣  ........................... حاالت اإل
 ١٤٣  ................................................................ التعليق 

ملعاهدات املشار إليها يف املادة  املرفق  ١٤٣  .......................... ٧قائمة إرشادية 
 ١٤٤  ................................................................ التعليق 

 الفقرات 
 ١٥٨ ٢٠٣-١٠٢  .................................. حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية - السابع 

 ١٥٨ ١٠٣-١٠٢  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ١٥٨ ٢٠٣-١٠٤  ............................................... يف املوضوع يف الدورة احلاليةالنظر  - ء

 ١٥٨ ١١٥-١٠٦  ......................................... عرض املقرر اخلاص لتقريره الثاين -١
 ١٦٠ ١٤٠-١١٦  .................. موجز ما دار من نقاش بشأن التقرير الثاين للمقرر اخلاص -٢

 ١٦٠ ١٢٠-١١٦  ...................................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٦١ ١٣١-١٢١  .............................. مسألة االستثناءات املمكنة من احلصانة (ب)
 ١٦٣ ١٣٥-١٣٢  ..................................................... نطاق احلصانة (ج)
 ١٦٣ ١٤٠-١٣٦  ..................................................... تعليقات أخرى (د)

 ١٦٤ ١٥٨-١٤١  ....................................... عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث -٣
 ١٦٦ ١٨٥-١٥٩  ................. موجز ما دار من نقاش بشأن التقرير الثالث للمقرر اخلاص -٤

 ١٦٦ ١٦٢-١٥٩  ...................................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٦٦ ١٦٣  ........................................................... التوقيت (ب)
حل (ج)  ١٦٦ ١٧٥-١٦٤  ................................................ صانةاالحتجاج 
 ١٦٨ ١٨٢-١٧٦  ................................................. التنازل عن احلصانة (د)

حلصــانة ومســؤولية الدولــة عــن )ه( فعــل غــري مشــروع  العالقــة بــني االحتجــاج 
 ١٦٩ ١٨٥-١٨٣  .............................................................. دولياً 

 ١٦٩ ٢٠٣-١٨٦  ....................................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٥
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 ١٧٢ ٢٦٣-٢٠٤  ........................................................................... طرد األجانب - الثامن 
 ١٧٢ ٢١٠-٢٠٤  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ١٧٣ ٢٦٣-٢١١  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء

 ١٧٣ ٢٢٨-٢١٥  .......... السابع عرض املقرر اخلاص الشقَّ املتبقي من تقريره السادس وتقريَره -١
 ١٧٥ ٢٥٧-٢٢٩  ......................................................... موجز املناقشة -٢

 ١٧٥ ٢٣٣-٢٢٩  ...................................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٧٦ ٢٥٢-٢٣٤  ......................................... تعليقات بشأن مشاريع املواد (ب)
 ١٧٨ ٢٥٧-٢٥٣  ..................................... مسألة سبل الطعن يف قرار الطرد (ج)

 ١٧٩ ٢٦٣-٢٥٨  ....................................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
 ١٨٠ ٢٨٩-٢٦٤  ...................................................... محاية األشخاص يف حاالت الكوارث - التاسع 

 ١٨٠ ٢٦٩-٢٦٤  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ١٨٠ ٢٨٧-٢٧٠  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء

 ١٨١ ٢٧٧-٢٧٥  ......................................... عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع -١
 ١٨٢ ٢٨٣-٢٧٨  ........................... ١٢بشأن مشروع املادة ما دار من نقاش موجز  -٢
 ١٨٣ ٢٨٧-٢٨٤  ....................................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣

ا اللجنـة  - جيم نص مشاريع املواد املتعلقة حبمايـة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث الـيت اعتمـد
 ١٨٣ ٢٨٩-٢٨٨  .......................................................... بصفة مؤقتة حىت اآلن

 ١٨٣ ٢٨٨  ..................................................... نص مشاريع املواد -١
 ١٨٤ ٢٨٩  ...................................... نص مشاريع املواد والتعليقات عليها -٢

 ١٨٤  ............................... املبادئ اإلنسانية لالستجابة يف حاالت الكوارث -٦املادة 
 ١٨٤  .................................................................... التعليق 

 ١٨٦  ........................................................... الكرامة اإلنسانية -٧املادة 
 ١٨٦  .................................................................... التعليق 

 ١٨٨  ............................................................. حقوق اإلنسان -٨املادة 
 ١٨٨  .................................................................... التعليق 

 ١٨٩  ......................................................... دور الدولة املتضررة -٩املادة 
 ١٨٩  .................................................................... التعليق 

 ١٩٠  ..................................... الدولة املتضررة يف التماس املساعدةواجب  -١٠املادة 
 ١٩٠  .................................................................... التعليق 

 ١٩٣  .................................. موافقة الدولة املتضررة على املساعدة اخلارجية -١١املادة 
 ١٩٣  .................................................................... التعليق 

لتسليم أو احملاكمة  - العاشر   ١٩٦ ٣٣٢-٢٩٠  ............................ )AUT DEDERE AUT JUDICARE(االلتزام 
 ١٩٦ ٢٩٢-٢٩٠  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ١٩٦ ٣٣٢-٢٩٣  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء

 ١٩٦ ٣٠٥-٢٩٤  ......................................... عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع -١
 ١٩٨ ٣٢٧-٣٠٦  ......................................................... موجز املناقشة -٢

 ١٩٨ ٣٠٧-٣٠٦  ...................................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٩٨ ٣١٥-٣٠٨  ..................................... واجب التعاون -٢مشروع املادة  (ب)
لتسليم أو -٣مشروع املادة  (ج) عتبارها مصدراً لاللتزام   ١٩٩ ٣١٩-٣١٦  .. احملاكمة املعاهدة 
لتســــــليم  -٤دة مشــــــروع املــــــا (د) ــــــزام  ــــــاره مصــــــدراً لاللت عتب ــــــدويل  العــــــرف ال

 ١٩٩ ٣٢٦-٣٢٠  .........................................................احملاكمة أو
 ٢٠٠ ٣٢٧  ..................................................... األعمال املقبلة )ه(

 ٢٠١ ٣٣٢-٣٢٨  ....................................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
 ٢٠٢ ٣٤٤-٣٣٣  ..................................................................... املعاهدات عرب الزمن - احلادي عشر 

 ٢٠٢ ٣٣٣  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ٢٠٢ ٣٤٤-٣٣٤  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء

 ٢٠٢ ٣٤١-٣٣٦  ................................................. مناقشات فريق الدراسة -١
 ٢٠٣ ٣٤٣-٣٤٢  ........................................ األعمال املقبلة وطلب املعلومات -٢
غتها يف ضـــــوء االســـــتنتاجات األوليـــــة لـــــرئيس فريـــــق الدراســـــة الـــــيت أعيـــــدت صـــــيا -٣

 ٢٠٣ ٣٤٤  ................................................. مناقشات فريق الدراسة
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لرعاية - الثاين عشر   ٢٠٦ ٣٦٢-٣٤٥  ................................................................ شرط الدولة األوىل 
 ٢٠٦ ٣٤٦-٣٤٥  ....................................................................... مقدمة - ألف
 ٢٠٦ ٣٦٢-٣٤٧  ............................................... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ء

 ٢٠٦ ٣٦٠-٣٤٩  ................................................. مناقشات فريق الدراسة -١
 ٢٠٨ ٣٦٢-٣٦١  ........................................................ األعمال املقبلة -٢

ا األخرى - الث عشرالث   ٢٠٩ ٤٤٠-٣٦٣  ........................................................ قرارات اللجنة واستنتاجا
ئقها - ألف ا وأساليب عملها وو مج اللجنة وإجراءا  ٢٠٩ ٤١٢-٣٦٣  ................................. بر

مج العمل الطويل األجل -١  ٢٠٩ ٣٦٩-٣٦٥  .......................... الفريق العامل املعين برب
 ٢١٠ ٣٨٨-٣٧٠  ................................................... أساليب عمل اللجنة -٢

 ٢١٠ ٣٧٢  ............................................... دور املقررين اخلاصني (أ)
 ٢١٠ ٣٧٣  ....................................................... أفرقة الدراسة (ب)
 ٢١٠ ٣٧٧-٣٧٤  ....................................................... جلنة الصياغة (ج)
 ٢١١ ٣٧٨  ..................................................... يق التخطيطفر  (د)

 ٢١١ ٣٨٢-٣٧٩  ................................... إعداد التعليقات على مشاريع املواد )ه(
 ٢١١ ٣٨٣  ..................................................... الشكل النهائي (و)
 ٢١١ ٣٨٥-٣٨٤  ........................................................ تقرير اللجنة (ز)
 ٢١١ ٣٨٨-٣٨٦  .......................................... العالقة مع اللجنة السادسة (ح)

 ٢١٢ ٣٩١-٣٨٩  ............................................. طول وطابع الدورات املقبلة -٣
 ٢٠١٠كانـــون األول/ديســمرب   ٦املـــؤرخ  ٦٥/٣٢النظــر يف قــرار اجلمعيــة العامــة  -٤

 ٢١٢ ٣٩٨-٣٩٢  ..................... واملتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل
 ٢١٣ ٣٩٩  .............................................................. األتعاب -٥
 ٢١٣ ٤٠٠  ..................................... تقدمي املساعدة إىل املقررين اخلاصني -٦
 ٢١٣ ٤٠١  ........ حضور املقررين اخلاصني يف اجلمعية العامة أثناء النظر يف تقرير اللجنة -٧
ئق واملنشورات -٨  ٢١٣ ٤١٢-٤٠٢  ..................................................... الو

 ٢١٣ ٤٠٢  ...............................جتهيز تقارير املقررين اخلاصني وإصدارها (أ)
 ٢١٤ ٤٠٥-٤٠٣  .............. احملاضر املوجزة ألعمال اللجنة ونشرها على املوقع الشبكي (ب)
 ٢١٤ ٤٠٩-٤٠٦  ........................................... حولية جلنة القانون الدويل (ج)
ــ (د) ـــ حوليــــة جلنــــة  الصــــندوق االســــتئماين ملعاجلــــة األعمــــال املرتاكمــــة املتعلقــــة بــ

 ٢١٥ ٤١٠  ...................................................... القانون الدويل
 ٢١٥ ٤١١  ...................................املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين )ه(

 ٢١٥ ٤١٢  ..................................................... املواقع الشبكية (و)
 ٢١٥ ٤١٥-٤١٣  .................................. ريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة والستني للجنة - ء
 ٢١٥ ٤١٧-٤١٦  ..................................................... التسوية السلمية للمنازعات - جيم
 ٢١٦ ٤٢٢-٤١٨  ..................................................... التعاون مع اهليئات األخرى - دال
 ٢١٦ ٤٢٤-٤٢٣  ............................ متثيل اللجنة يف الدورة السادسة والستني للجمعية العامة - هاء
 ٢١٦ ٤٢٥  .................................................. حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية - واو
وال إسكاراميا - زاي  ٢١٦ ٤٢٦  ......................احللقة الدراسية املعقودة تكرمياً لذكرى األستاذة 
 ٢١٦ ٤٤٠-٤٢٧  .................................................. احللقة الدراسية للقانون الدويل - حاء

 املرفقات
 ٢١٩  ............................................................................. نشأة القانون الدويل العريف وإثباته - األول 
 ٢٢٦  ........................................................................................ محاية الغالف اجلوي - الثاين 
 ٢٣٧  .................................................................................. التطبيق املؤقت للمعاهدات - الثالث 

 ٢٤١  ........................................................ معيار املعاملة العادلة واملنصفة يف قانون االستثمار الدويل - الرابع 
لنزاعات املسلحة - اخلامس   ٢٥٢  ......................................................................محاية البيئة فيما يتعلق 
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  املختصرات 9

 

 

 املختصرات
لد:   فيما يلي تفصيل املختصرات اليت وردت يف هذا ا

FAO  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
ICAO  منظمة الطريان املدين الدويل 
ICJ  حمكمة العدل الدولية 
ICRC  اللجنة الدولية للصليب األمحر 
ICSID   لتسوية منازعات االستثماراملركز الدويل 
IFRC  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر 
IUCN  االحتاد الدويل حلماية الطبيعة 
NAFTA  اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 
NATO  منظمة حلف مشال األطلسي 
OAS  منظمة الدول األمريكية 
OECD   والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون 
UNCTAD  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
UNEP  مج  للبيئة املتحدة األمم بر
UNESCO  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
WHO  منظمة الصحة العاملية 
WTO  منظمة التجارة العاملية 

* 
*    * 

ADPILC Annual Digest of Public International Law Cases 
AFDI Annuaire français de droit international 
AILC American International Law Cases 
AJIL American Journal of International Law (Washington, D.C.) 
BYBIL The British Yearbook of International Law 
GYBIL German Yearbook of International Law 
I.C.J. Reports International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 
ILR International Law Reports 
P.C.I.J., Series A Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments (Nos. 1–24: up to and including 1930) 
RGDIP Revue générale de droit international public 
UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
*    * 

لـد، تشـري عبـارة "احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة" إىل احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتهاكـات ا  جلسـيمة للقـانون يف هذا ا
كمـة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص ؛ وتشري عبارة "احملكمة الدولية لروانـدا" إىل احمل١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

دة اجلماعية وغريها من االنتهاكات  أعمالاملسؤولني عن  املـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن كـذلك يف إقلـيم روانـدا و املرتكبـة للقـانون اإلنسـاين الـدويل  اجلسـيمةاإل
دة اجلماعية وغريها من االنتهاكات  أعمالارتكاب  اورة يف الفرتة بني  اليمأقيف  املماثلةاإل  .١٩٩٤كانون األول/ديسمرب   ٣١كانون الثاين/يناير و  ١الدول ا

* 
*    * 

 مالحظة بشأن االقتباسات
ا  )*( عالمة جنميةوضع    خبط مائل يف النص األصلي. ال تردبعد الكلمات أو املقاطع املكتوبة خبط مائل بني عالميت اقتباس معناه أ
 امة ترمجة االقتباسات املأخوذة من أعمال بلغات غري اللغة العربية، ما مل يذكر خالف ذلك.تولت األمانة الع 

* 
*    * 

 ./http://legal.un.org/ilcعنوان جلنة القانون الدويل على شبكة اإلنرتنت: 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  10 والستني الثالثة دور

 

 

لدالصكوك املتعددة األطراف   املشار إليها يف هذا ا
 املصدر  

 لوسائل السلميةتسوية املنازعات الدولية 
ــــــقاإلعــــــالن  ــــــس لعــــــام  البحــــــري لقــــــانون املتعل ري ــــــس،  )١٨٥٦(إعــــــالن  ري )١٦

 )١٨٥٦نيسان/أبريل 
 British State Papers 1856, vol. LXI, p. 155. 

براينــــــد) -املعاهــــــدة العامــــــة لنبــــــذ احلــــــرب كــــــأداة للسياســــــة الوطنيــــــة (ميثــــــاق كيلــــــوغ 
ريس،  )١٩٢٨آب/أغسطس  ٢٧ (

 League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, No. 2137, p. 57. 

ريس،   .United Nations, Treaty Series, vol. 41, No. 643, p. 21  )١٩٤٧شباط/فرباير  ١٠معاهدة السالم مع بلغار (
ريس،   .Ibid., vol. 48, No. 746, p. 203  )١٩٤٧شباط/فرباير  ١٠معاهدة السالم مع فنلندا (

ريس،   .Ibid., vol. 41, No. 644, p. 135  )١٩٤٧شباط/فرباير  ١٠معاهدة السالم مع هنغار (
ريس،   .Ibid., vol. 49, No. 747, p. 3  )١٩٤٧شباط/فرباير  ١٠معاهدة السالم مع إيطاليا (
ريس،   .Ibid., vol. 42, No. 645, p. 3  )١٩٤٧شباط/فرباير  ١٠معاهدة السالم مع رومانيا (

ـا النـزاعات منع لية املتعلق الربوتوكول ١٠(لـومي،  واألمـن السـالم وحفـظ وحلهـا وإدار
 )١٩٩٩كانون األول/ديسمرب 

 Cooperating for Peace in West Africa: an Agenda for the 21st 

Century, A. Ayissi (ed.), Geneva, United Nations Institute 

for Disarmament Research, 2001 (UNIDIR/2001/9, United 

Nations publication, Sales No. GV.E/F.01.0.19), p. 111. 

ت  إىل ذلك والعالقات الدبلوماسية والقنصلية، وما ،االمتيازات واحلصا

ا  ,United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, and vol. 90  )١٩٤٦شباط/فرباير  ١٣(نيويورك،  اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

p. 327.  

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95  )١٩٦١نيسان/أبريل  ١٨(فيينا،  اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261  )١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية (فيينا، 

ــــا مـــع املنظمـــات الدوليــــة ذات الطـــابع العــــاملي اتفاقيـــة فيينـــا لتمثيــــل الـــدول يف عالقا
 )١٩٧٥آذار/مارس  ١٤(فيينا، 

 United Nations, Juridical Yearbook 1975 (Sales No. E.77.V.3), 

p. 87. See also A/CONF.67/16, p. 207. 

 حقوق اإلنسان
لتعـــــويض عــــن حـــــوادث العمـــــل١٧اتفاقيــــة منظمـــــة العمــــل الدوليـــــة (رقـــــم  ) املتعلقــــة 

 )١٩٢٥حزيران/يونيه  ١٠(جنيف، 
 United Nations, Treaty Series, vol. 38, No. 600, p. 229. 

ريـــــــــــس،  دة اجلماعيـــــــــــة واملعاقبـــــــــــة عليهــــــــــــا ( كــــــــــــانون  ٩اتفاقيـــــــــــة منـــــــــــع جرميــــــــــــة اإل
 )١٩٤٨ األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 78, No. 1021, p. 277. 

ت األساسية (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلر
 )١٩٥٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٤(روما، 

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

تامللحـــــق  مكـــــرراً  ١٤رقـــــم  الربوتوكـــــول ـــــة محايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان واحلـــــر تفاقي
ر/مايو  ٢٧(سرتاسبورغ، األساسية   )٢٠٠٩أ

 Council of Europe, Treaty Series, No. 204. 

كــانون  ٢١االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري (نيويــورك، 
 )١٩٦٥األول/ديسمرب 

 
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195. 

حلقـــــــــــوق  كـــــــــــانون  ١٦نيويـــــــــــورك، ( املدنيــــــــــة والسياســـــــــــيةالعهــــــــــد الـــــــــــدويل اخلـــــــــــاص 
 )١٩٦٦ األول/ديسمرب

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

حلقـــوق الربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق  املدنيـــة والسياســـيةلعهـــد الـــدويل اخلـــاص 
 )١٩٦٦األول/ديسمرب كانون   ١٦نيويورك، (

 Ibid. 
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  األطراف املتعددة الصكوك 11

 

 

 املصدر  

حلقوق  كـانون  ١٦(نيويـورك، واالجتماعية والثقافيـة  االقتصاديةالعهد الدويل اخلاص 
 )١٩٦٦األول/ديسمرب 

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

(ســـــان االتفاقيـــــة األمريكيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان: "ميثـــــاق ســـــان خوســـــيه، كوســـــتاريكا"
 )١٩٦٩الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٢خوسيه، 

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

كــــــــانون  ١٨(نيويــــــــورك،  اتفاقيـــــــة القضــــــــاء علــــــــى مجيــــــــع أشــــــــكال التمييــــــــز ضــــــــد املــــــــرأة
 )١٩٧٩األول/ديسمرب 

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

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217  )١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٧(نريويب،  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية
 )١٩٨٤كانون األول/ديسمرب   ١٠(نيويورك،  أو املهينة

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

لشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة (جنيـف،) ١٦٩االتفاقية (رقم  املتعلقة 
 )١٩٨٩حزيران/يونيه  ٢٧

 Ibid., vol. 1650, No. 28383, p. 383. 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3  )١٩٨٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 

،  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل  Organization of African Unity, document CAB/LEG/153/Rev.2  )١٩٩٠متوز/يوليه  ١١ورفاهه (أديس أ

(1990), Human Rights: a Compilation of International 

Instruments, vol. II, Regional Instruments (United Nations 

publication, Sales No. E.97.XIV.1), sect. C, No. 39. 
١٨(نيويــورك،  االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم

 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب 
 United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3.  

 .Ibid., vol. 2515, No. 44910, p. 3 )٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١٣(نيويورك،  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 التجارة الدولية والتنمية

 .League of Nations, Treaty Series, vol. XXVII, No. 678, p. 157  )١٩٢٣أيلول/سبتمرب  ٢٤الربوتوكول املتعلق بشروط التحكيم (جنيف، 

 .Ibid., vol. XCII, No. 2096, p. 301  )١٩٢٧أيلول/سبتمرب  ٢٦بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية (جنيف، االتفاقية املتعلقة 

ــــــــــة والتجــــــــــارة ــــــــــف،  االتفــــــــــاق العــــــــــام بشــــــــــأن التعريفــــــــــات اجلمركي تشــــــــــرين ٣٠(جني
 ) ١٩٤٧ األول/أكتوبر

 United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 187. 

التطبيـــــق املؤقـــــت لالتفـــــاق العـــــام بشـــــأن التعريفـــــات اجلمركيـــــة والتجـــــارةبروتوكـــــول 
 )١٩٤٧تشرين األول/أكتوبر  ٣٠جنيف، (

 Ibid., p. 308. 

،  اتفاق بوغو االقتصادي ر/مايو  ٢(بوغو  Organization of American States, Official Documents  )١٩٤٨أ

(OEA/Ser.A/4 (SEPF)), Treaty Series, No. 21. 

كـانون  ١٥(مـانيال،  اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتشجيع ومحاية االستثمارات
 )١٩٨٧األول/ديسمرب 

 ILM, vol. 27 (1988), p. 612. 

الرابعة املعقودة بني جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحملـيط اهلـادئ وبـنياالتفاقية 
 )١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ١٥(لومي،  اجلماعة االقتصادية األوروبية

 United Nations, Treaty Series, vol. 1924, No. 32847, p. 3. 

ت املتحــدة اتفــاق التجــارة احلــرة ألمريكــا الشــمالية بــني حكومــة كنــدا وحكومــة الــوال
ت املتحـــــــدة املكســـــــيكية ـــــــوال ـــــــة وحكومـــــــة ال وا ومكســـــــيكو ســـــــييت األمريكي (أو

 )١٩٩٢كانون األول/ديسمرب   ١٧ وواشنطن العاصمة،

 Washington D.C., United States Government Printing Office, 

1993. 

بروتوكـــول كولونيـــا بشـــأن تشـــجيع االســـتثمارات يف الســـوق اجلنوبيـــة املشـــرتكة ومحايتهـــا
 )١٩٩٤كانون الثاين/يناير   ١٧(كولونيا ِدل ساكرامنتو،  املتبادلة

 MERCOSUR/CMC/DEC. No. 11/93. 

الربوتوكــول املتعلــق بتشــجيع ومحايــة االســتثمارات الوافــدة مــن الــدول غــري األطــراف يف
 )١٩٩٤آب/أغسطس  ٥(بوينس آيرس،  السوق اجلنوبية املشرتكة

 MERCOSUR/CMC/DEC. No. 11/94. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  12 والستني الثالثة دور

 

 

 املصدر  

 واالتصاالتالنقل 
ريس،  االتفاقية املتعلقة بتنظيم املالحة اجلوية  .League of Nations, Treaty Series, vol. XI, No. 297, p. 173  )١٩١٩تشرين األول/أكتوبر  ١٣(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295  )١٩٤٤كانون األول/ديسمرب   ٧(شيكاغو،  اتفاقية الطريان املدين الدويل

كــــــــانون  ١٦(الهــــــــاي،  اتفاقيــــــــة قمــــــــع االســــــــتيالء غــــــــري املشــــــــروع علــــــــى الطــــــــائرات
 )١٩٧٠األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 860, No. 12325, p. 105. 

ل،  اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطـريان املـدين ٢٣(مـونرت
 )١٩٧١أيلول/سبتمرب 

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

 االتصاالت السلكية والالسلكية
، بصيغتها ١٩٥٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥( اتفاقية احتاد إذاعات الدول العربية

 )١٩٧٣آذار/مارس  ٤املنقحة املؤرخة 
 International Governmental Organizations: Constitutional 

Documents, 3rd rev. ed., part V, A. J. Peaslee (ed.), The 

Hague, Martinus Nijhoff, 1979, pp. 124–133. 

مبري  املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من اتفاقية 
مبري،  الكوارث ولعمليات اإلغاثة  )١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٨(

 United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906, p. 5. 

 املالحة

وفرنسـا وتركيـا وروسـيااالتفاقية املعقودة بني إسـبانيا وأملانيـا وإيطاليـا وبريطانيـا العظمـى 
(اتفاقيــــــة هنغــــــار وهولنــــــدا بشــــــأن حريــــــة املالحــــــة يف قنــــــاة الســــــويس -والنمســــــا 

 )١٨٨٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩(القسطنطينية،  القسطنطينية)

 AJIL, Supplement, vol. 3, p. 123. 

األمهيـة الدوليـةنظـام الطـرق املائيـة املالحيـة ذات ب املتعلقـان األساسي والنظام االتفاقية
 )١٩٢١نيسان/أبريل  ٢٠(برشلونة، 

 League of Nations, Treaty Series, vol. VII, No. 172, p. 35. 

٢٢(درســــــــــدن،  اإللبِــــــــــه ــــــــــرلمالحــــــــــة يف ل األساســــــــــيلنظــــــــــام لاالتفاقيــــــــــة املنشــــــــــئة 
 )١٩٢٢ شباط/فرباير

 Ibid., vol. XXVI, No. 649, p. 219. 

 .Ibid., vol. CLXXIII, No. 4015, p. 213  )١٩٣٦متوز/يوليه  ٢٠(مونرتو،  املتعلقة بنظام املضايقاالتفاقية 

 املسائل اجلنائية
 .League of Nations, Treaty Series, vol. L, No. 54 (a), p. 180  )١٩٠٥متوز/يوليه  ١٧اتفاقية اإلجراءات املدنية (الهاي، 

  .Ibid., vol. CXII, No. 2623, p. 371  )١٩٢٩نيسان/أبريل  ٢٠(جنيف،  ملكافحة تزييف النقوداالتفاقية الدولية 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3  )١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (روما، 

 قانون البحار
ي، اتفاقية األمم   .United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3 )١٩٨٢كانون األول/ديسمرب   ١٠املتحدة لقانون البحار (مونتيغو 

 قانون املعاهدات
ر/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (فيينا،   .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331  )١٩٦٩أ

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3  )١٩٧٨آب/أغسطس  ٢٣(فيينا،  اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات

اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــني املنظمــات
 )١٩٨٦آذار/مارس  ٢١فيينا، (الدولية 

 A/CONF.129/15.  
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  األطراف املتعددة الصكوك 13

 

 

 املصدر  

 القانون الواجب التطبيق يف النزاعات املسلحة
ــــــوش يف امليــــــدان ــــــف، اتفاقيــــــة حتســــــني حالــــــة اجلرحــــــى واملرضــــــى مــــــن أفــــــراد اجلي (جني

 )١٩٠٦متوز/يوليه  ٦
 D. Schindler and J. Toman, The Laws of Armed Conflicts, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988, pp. 301–310. 

تشــــــــرين ١٨(الهــــــــاي،  بقــــــــوانني وأعــــــــراف احلــــــــرب الربيــــــــة املتعلقــــــــةاتفاقيــــــــات الهــــــــاي 
حلــــد مــــن اســــتخدام القــــوة يفاملتعلقــــة  )الثانيــــة(تفاقيــــة ): اال١٩٠٧األول/أكتــــوبر 

بقـوانني االتفاقيـة (الرابعـة) املتعلقـة(اتفاقية الهـاي الثانيـة)؛ و  اسرتداد الديون التعاقدية
قــوق(اخلامســة) املتعلقــة حبتفاقيــة اال(اتفاقيــة الهــاي الرابعــة)؛ و  وأعــراف احلــرب الربيــة

(اتفاقيـة الهـاي وواجبات الدول احملايدة واألشخاص احملايـدين يف حالـة احلـرب الربيـة
عنــد للعــدو التابعــة التجاريــة الســفن بوضــع املتعلقــة(السادســة) االتفاقيــة اخلامســة)؛ و 

(الثالثــــة عشــــرة)تفاقيــــة اال(اتفاقيــــة الهــــاي السادســــة)؛ و  العدائيــــة عمــــالاأل انــــدالع
البحريـــة (اتفاقيـــة الهـــايقـــوق وواجبـــات الـــدول احملايـــدة يف حالـــة احلـــرب املتعلقـــة حب

 الثالثة عشرة)

 The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, J. 

B. Scott (ed.), New York, Oxford University Press, 1915. 

٢٨(فرســـاي،  بـــني القـــوى احلليفـــة والشـــريكة وأملانيـــا (معاهـــدة فرســـاي) الســـالممعاهـــدة 
 )١٩١٩حزيران/يونيه 

 British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII, London, HM 

Stationery Office, 1922, p. 1. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973, p. 31 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢(جنيف، اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحا احلرب 

اتفاقيـة جنيــف لتحســني حالــة اجلرحــى واملرضــى مــن أفــراد القــوات املســلحة يف امليــدان
 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢(االتفاقية األوىل) (جنيف، 

 Ibid., No. 970, p. 31 et seq. 

(االتفاقيــة الرابعــة) بشــأن محايــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت احلــرباتفاقيــة جنيــف 
 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢(جنيف، 

 Ibid., No. 973, pp. 287 et seq. 

١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢الربوتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف 
األول)واملتعلـــــــق حبمايـــــــة ضـــــــحا املنازعـــــــات املســـــــلحة الدوليـــــــة (الربوتوكـــــــول 

 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، 

 Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3. 

١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢الربوتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف 
)الثـــاينالدوليـــة (الربوتوكـــول  غـــريواملتعلـــق حبمايـــة ضـــحا املنازعـــات املســـلحة 

 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، 

 Ibid., No.17513, p. 609. 

١٤(الهـــــــاي،  اتفاقيـــــــة محايـــــــة املمتلكـــــــات الثقافيـــــــة يف حالـــــــة نشـــــــوب نـــــــزاع مســـــــلح
ر/مايو  )١٩٥٤ أ

 Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215.  

(الهـاي،الربوتوكول املتعلق حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسـلح 
ر/مايو  ١٤  )١٩٥٤أ

 Ibid. 

حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة يف حالـة ١٩٥٤الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعـام 
 )١٩٩٩آذار/مارس  ٢٦نزاع مسلح (الهاي، نشوب 

 Ibid., vol. 2253, No. 3511, p. 172. 

 نزع السالح
ها و  حظـــربروتوكـــول حظـــر االســـتعمال احلـــريب للغـــازات اخلانقـــة أو الســـامة أو مـــا شـــا

 )١٩٢٥حزيران/يونيه  ١٧(جنيف،  البكرتيولوجيةاحلرب وسائل 
 League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, No. 2138, p. 65. 

معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املـاء
 )١٩٦٣آب/أغسطس  ٥(موسكو، 

 Ibid., vol. 480, No. 6964, p. 43. 

)"معاهــدة تالتيلولكــو"معاهـدة حظــر األســلحة النوويــة يف أمريكـا الالتينيــة والكــارييب (
ـــا) (مكســـيكو ســـييت،  ١٤(مـــع الربوتوكـــولني األول والثـــاين اإلضـــافيني امللحقـــني 

 )١٩٦٧شباط/فرباير 

 Ibid., vols. 634 and 1894, No. 9068, p. 281 and p. 335, 

respectively. 

(لنـــــــدن وموســـــــكو وواشـــــــنطن العاصـــــــمة، األســـــــلحة النوويـــــــة عـــــــدم انتشـــــــارمعاهـــــــدة 
 )١٩٦٨متوز/يوليه  ١

 Ibid., vol. 729, No. 10485, p. 161. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  14 والستني الثالثة دور

 

 

 املصدر  

اتفاقيـــة حظــــر اســــتحداث وإنتــــاج وختـــزين األســــلحة البكرتيولوجيــــة (البيولوجيــــة) والتكســــينية
)١٩٧٢نيسان/أبريل  ١٠(لندن وموسكو وواشنطن العاصمة،  وتدمري تلك األسلحة

 Ibid., vol. 1015, No. 14860, p. 163. 

أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرراتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال 
 )١٩٨٠تشرين األول/أكتوبر  ١٠عشوائية األثر (جنيف،  أو

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

الربوتوكـــول املتعلـــق حبظـــر أو تقييـــد اســــتعمال األلغـــام واألشـــراك والنبـــائط األخــــرى
 (الربوتوكول الثاين)

 Ibid. 

 .Ibid  الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقة (الربوتوكول الثالث)

(راروتونغـــــا،اليـــــة مـــــن األســـــلحة النوويـــــة اخل معاهـــــدة منطقـــــة جنـــــوب احملـــــيط اهلـــــادئ
 )١٩٨٥آب/أغسطس  ٦

 Ibid., vol. 1445, No. 24592, p. 177. 

وتــدمري تلــك الكيميائيــةاألســلحة واســتعمال اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين 
ريس،  األسلحة  )١٩٩٣كانون الثاين/يناير   ١٣(

 Ibid., vol. 1974, No. 33757, p. 45. 

نكـوك، اليــة مـن األسـلحة النوويـة اخل شـرق آسـيامعاهـدة منطقـة جنـوب  كــانون  ١٥(
 )١٩٩٥األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 1981, No. 33873, p. 129. 

( معاهـــــدة إنشـــــاء منطقـــــة خاليـــــة مـــــن األســـــلحة النوويـــــة يف أفريقيـــــا (معاهـــــدة بلينـــــدا
 )١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١(القاهرة، 

 ILM, vol. 35 (1996), p. 705. 

 .A/50/1027, annex  )١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٠(نيويورك،  تجارب النوويةالشامل للظر احلمعاهدة 

اتفاقيـــة حظـــر اســـتعمال وختـــزين وإنتـــاج ونقـــل األلغـــام املضـــادة لألفـــراد، وتـــدمري تلـــك
 )١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٨األلغام (أوسلو، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211. 

خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة يف وســـط آســـيا (سيميباالتينســـكمعاهــدة إنشـــاء منطقـــة 
 )٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٨(سيمي)، 

لد حولية نزع السالحاألمم املتحدة،   (منشورات األمم املتحـدة، ٣١، ا
 .٣٢٧، التذييل الثاين، ص ٢٠٠٦)، A.07.IX.lرقم املبيع 

ر/مايو  ٣٠اتفاقية الذخائر العنقودية (دبلن،   .United Nations, Treaty Series, vol. 2688, No. 47713, p. 39  )٢٠٠٨أ

 املسؤولية

ملســـــــؤولية قبــــــل الغــــــري يف ميـــــــدان الطاقــــــة النوويــــــة ريـــــــس،  االتفاقيــــــة املتعلقــــــة  )٢٩
 )١٩٦٠ متوز/يوليه

 United Nations, Treaty Series, vol. 956, No. 13706, p. 251. 

ملسؤولية املدنية عن األضرار النووية (فيينا، اتفاقية فيينا  ر/مايو  ٢١املتعلقة   .Ibid., vol. 1063, No. 16197, p. 265 )١٩٦٣أ

ملســـؤولية املدنيـــة عـــن الضـــرر النـــاجم عـــن التلـــوث النفطـــي االتفاقيـــة الدوليـــة املتعلقـــة 
 )١٩٦٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩(بروكسل، 

 Ibid., vol. 973, No. 14097, p. 3. 

ملســـؤولية املدنيـــة عـــن األضـــرار النامجـــة عـــن أنشـــطة خطـــرة علـــى البيئـــة االتفاقيـــة املتعلقـــة 
 )١٩٩٣حزيران/يونيه  ٢١(لوغانو، 

 Council of Europe, Treaty Series, No. 150. 

 البيئة
لنفط ر/مايو  ١٢(لندن،  االتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار   .United Nations, Treaty Series, vol. 327, No. 4714, p. 3  )١٩٥٤أ

اتفاقيـــة األراضـــي الرطبـــة ذات األمهيـــة الدوليـــة وخاصـــة بوصـــفها مـــوئالً للطيـــور املائيــــة
 )١٩٧١شباط/فرباير  ٢ ،(رامسار

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

ت ومـواد أخـرى فيهـااتفاقية منع تلوث  (لنـدن ومكسـيكو البحار الناجم عـن رمـي النفـا
 )١٩٧٢كانون األول/ديسمرب   ٢٩، العاصمة سييت وموسكو وواشنطن

 Ibid., vol. 1046, No. 15749, p. 138. 

ت الربيــة املعرضــة لالنقــراض ت والنبــا نــواع احليــوا (واشــنطن اتفاقيــة االجتــار الــدويل 
 )١٩٧٣آذار/مارس  ٣العاصمة، 

 Ibid., vol. 993, No. 14537, p. 243. 

(لنـــدن، ("اتفاقيـــة مـــاربول") ١٩٧٣االتفاقيـــة الدوليـــة ملنـــع التلـــوث النـــاجم عـــن الســـفن، 
 )١٩٧٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢

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

التفاقيـــــــة الدوليـــــــة ملنـــــــع التلـــــــوث النـــــــاجم عـــــــناملتعلـــــــق  ١٩٧٨بروتوكـــــــول عـــــــام 
 )١٩٧٨شباط/فرباير  ١٧(لندن،  ("اتفاقية ماربول") ١٩٧٣ السفن،

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

 .Ibid., vol. 1102, No. 16908, p. 27 )١٩٧٦شباط/فرباير  ١٦(برشلونة،  اتفاقية محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث

اتفاقيـــة حظـــر اســـتخدام تقنيـــات التغيـــري يف البيئـــة ألغـــراض عســـكرية أو ألي أغـــراض
 )١٩٧٦كانون األول/ديسمرب   ١٠(نيويورك،  عدائية أخرى

 Ibid., vol. 1108, No. 17119, p. 151. 

لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود البعيــد املــدى تشـــرين ١٣(جنيــف،  االتفاقيــة املتعلقــة 
 )١٩٧٩الثاين/نوفمرب 

 Ibid., vol. 1302, No. 21623, p. 217. 

تفاقية عام  لتلـوث اجلـوي العـابر للحـدود البعيـد ١٩٧٩الربوتوكول امللحق  املتعلقـة 
مج التعــاوين لرصــد وتقيــيم االنتقــال لتمويــل الطويــل األجــل للــرب املــدى واملتعلــق 

ت اهلواء يف أورو  )١٩٨٤أيلول/سبتمرب  ٢٨(جنيف،  البعيد املدى مللو

 Ibid., vol. 1491, No. 25638, p. 167. 

تفاقيـــة عـــام  لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود ١٩٧٩الربوتوكـــول امللحـــق  املتعلقـــة 
ا عـرب احلـدود بنسـبة ت الكربيـت أو تـدفقا البعيد املدى واملتعلق خبفض انبعا

 )١٩٨٥ليه متوز/يو  ٨(هلسنكي،  يف املائة ٣٠ال تقل عن 

 Ibid., vol. 1480, No. 25247, p. 215. 

تفاقيـــة عـــام  لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود ١٩٧٩الربوتوكـــول امللحـــق  املتعلقـــة 
ا عرب ت أكاسيد النيرتوجني أو تدفقا لتحكم يف انبعا البعيد املدى واملتعلق 

 )١٩٨٨تشرين األول/أكتوبر  ٣١(صوفيا،  احلدود

 Ibid., vol. 1593, No. 27874, p. 287. 

تفاقية عام  لتلـوث اجلـوي العـابر للحـدود البعيـد ١٩٧٩الربوتوكول امللحق  املتعلقـة 
ا ت املركبـات العضــوية املتطـايرة أو تــدفقا لـتحكم يف انبعــا عــرب املـدى واملتعلــق 

 )١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨(جنيف،  احلدود

 Ibid., vol. 2001, No. 34322, p. 187. 

تفاقيـــة عـــام  لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود ١٩٧٩الربوتوكـــول امللحـــق  املتعلقـــة 
ت الكربيـــــــت دة ختفـــــــيض انبعـــــــا ١٤(أوســـــــلو،  البعيـــــــد املـــــــدى واملتعلـــــــق بـــــــز

 )١٩٩٤حزيران/يونيه 

 Ibid., vol. 2030, No. 21623, p. 122. 

تفاقية عام  لتلـوث اجلـوي العـابر للحـدود البعيـد ١٩٧٩الربوتوكول امللحق  املتعلقـة 
ت العضوية الثابتة مللو  )١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٤، آرهوس( املدى واملتعلق 

 Ibid., vol. 2230, No. 21623, p. 79. 

تفاقيـــة عـــام  لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدوداملتعلقـــة  ١٩٧٩الربوتوكـــول امللحـــق 
لفلزات الثقيلة  )١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٤، آرهوس( البعيد املدى واملتعلق 

 Ibid., vol. 2237, No. 21623, p. 3. 

تفاقيـــة عـــام  لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود ١٩٧٩الربوتوكـــول امللحـــق  املتعلقـــة 
حلــــد مــــن الــــتحمض  ت و البعيــــد املــــدى واملتعلــــق  ملغــــذ تكــــّونواختــــام امليــــاه 

 )١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠، غوتنبورغالرتوبوسفريي (األوزون 

 Ibid., vol. 2319, No. 21623, p. 80. 

خينـــا( اتفاقيـــة محايـــة وتنميـــة البيئـــة البحريـــة ملنطقـــة البحـــر الكـــارييب الكـــربى دي كار
س، إ  )١٩٨٣آذار/مارس  ٢٤ند

 Ibid., vol. 1506, No. 25974, p. 157. 

 .Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293  )١٩٨٥آذار/مارس  ٢٢(فيينا،  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

ل بشــــــــأن املــــــــواد املســــــــتنفدة لطبقــــــــة األوزون ل،  بروتوكــــــــول مــــــــونرت ١٦(مــــــــونرت
 )١٩٨٧أيلول/سبتمرب 

 Ibid., vol. 1522, No. 26369, p. 28. 

 .Ibid., vol. 1439, No. 24404, p. 275  )١٩٨٦أيلول/سبتمرب  ٢٦(فيينا،  اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي

ت اخلطــــرة والــــتخلص منهــــا عــــرب احلــــدود زل بشــــأن الــــتحكم يف نقــــل النفــــا اتفاقيــــة 
زل،   )١٩٨٩آذار/مارس  ٢٢(

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

ر/مايو  ٩(نيويورك،  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  .Ibid., vol. 1771, No. 30822, p. 107  )١٩٩٢أ

تفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ ١١(كيوتــو،  بروتوكــول كيوتــو امللحــق 
 )١٩٩٧كانون األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 2303, No. 30822, p. 162. 

لتنوع البيولوجي  .Ibid., vol. 1760, No. 30619, p. 79  )١٩٩٢حزيران/يونيه  ٥(ريو دي جانريو،  االتفاقية املتعلقة 
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 املصدر  

اجلفـــاف الشـــديداتفاقيــة األمـــم املتحــدة ملكافحـــة التصــحر يف البلـــدان الــيت تعـــاين مــن 
ريس،  و/أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا  )١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤(

 Ibid., vol. 1954, No. 33480, p. 3. 

١٠(برشـلونة،  اتفاقية محاية البيئة البحريـة واملنـاطق السـاحلية للبحـر األبـيض املتوسـط
 )١٩٩٥حزيران/يونيه 

 UNEP/Mediterranean Action Plan, Mediterranean Action Plan 

Phase II and Convention for the Protection of the Marine 

Environment and the Coastal Region of the Mediterranean 

and its Protocols, Athens, 1995, p. 40. 

اري املائية الدولي ٢١(نيويـورك،  ة يف األغراض غـري املالحيـةاتفاقية قانون استخدام ا
ر/مايو   )١٩٩٧أ

ئـــق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة   ، امللحـــقاحلاديـــة واخلمســـونالو
لد الثالث، القرار )، A/51/49( ٤٩ رقم  .املرفق، ٥١/٢٢٩ا

لتلـــــوث الضـــــبايب العـــــابر للحـــــدود اتفـــــاق رابطـــــة أمـــــم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا املتعلـــــق 
 )٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٠(كواالملبور، 

 UNEP, Selected Texts of Legal Instruments in International 

Environmental Law, Ardsley (New York), Transnational 

Publishers, 2005, p. 604. 

 .International Environmental Law: Multilateral Treaties, W. E  )٢٠٠٣متوز/يوليه  ١١(مابوتو،  االتفاقية األفريقية حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية

Burhenne (ed.), vol. IX, The Hague, Kluwer Law 

International, 1997, p. 52. 

 

 القواعد العامة للقانون الدويل

رخبيل شبيتسربغن ريس،  املعاهدة املتعلقة   .League of Nations, Treaty Series, vol. II, No. 41, p. 7  )١٩٢٠شباط/فرباير  ٩(

ــــــــد ــــــــد جــــــــزر آالن تشــــــــرين ٢٠(جنيــــــــف،  االتفاقيــــــــة املتعلقــــــــة بعــــــــدم حتصــــــــني وبتحيي
 )١٩٢١ األول/أكتوبر

 Ibid., vol. IX, No. 255, p. 211. 

 United Nations, Treaty Series, vol. 77, No. 998, p. 143. See also )١٩٤٧تشرين األول/أكتوبر  ١١(واشنطن العاصمة،  املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاتفاقية 

International Organization and Integration: Annotated 

Basic Documents and Descriptive Directory of International 

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

Kapteyn et al. (eds.), The Hague, Martinus Nijhoff, 1984, 

supplement I.B.1.9.a. 

،  ميثاق منظمة الدول األمريكية  .United Nations, Treaty Series, vol. 119, No. 1609, p. 3  )١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣٠(بوغو

 .Ibid., vol. 34, No. 541, p. 243  )١٩٤٩نيسان/أبريل  ٤(واشنطن العاصمة،  معاهدة حلف مشال األطلسي

) نشــرته األمانــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للشــرطةVade Mecumدليــل (  )١٩٥٦(فيينا،  الدولية للشرطة اجلنائية ونظامها العام منظمةللالقانون األساسي 
 .”www.interpol.int, “legal materialsاجلنائية؛ متاح على: 

 United Nations, Treaty Series, vol. 298, No. 4300, p. 3. See also  )١٩٥٧آذار/مارس  ٢٥(روما،  االقتصادية األوروبية معاهدة إنشاء اجلماعة

the consolidated version of the Treaty establishing the 

European Community, Official Journal of the European 

Communities, No. C 340, 10 November 1997, p. 173. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 402, No. 5778, p. 71  )١٩٥٩كانون األول/ديسمرب   ١(واشنطن العاصمة،  معاهدة أنتاركتيكا

 Ibid., vol. 985, No. 14403, p. 339. See also International )١٩٧٠أيلول/سبتمرب  ٢٧(مكسيكو سييت،  النظام األساسي للمنظمة العاملية للسياحة

Organization and Integration: Annotated Basic Documents 

and Descriptive Directory of International Organizations and 

Arrangements, 2nd rev. ed., P. J. G. Kapteyn et al. (eds.), The 

Hague, Martinus Nijhoff, 1982, supplement I.B.2.3. 

ريس،  اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي  .United Nations, Treaty Series, vol. 1037, No. 15511, p. 151 )١٩٧٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٦(

 .Ibid., vol. 1282, No. 21139, p. 205  )١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٦(جنيف،  االتفاق الدويل السادس للقصدير
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 املصدر  

ــــــــــــة لضــــــــــــمان االســــــــــــتثماراتفاقيــــــــــــة  تشــــــــــــرين ١١(ســــــــــــول،  إنشــــــــــــاء الوكالــــــــــــة الدولي
 )١٩٨٥ األول/أكتوبر

 Ibid., vol. 1508, No. 26012, p. 99. 

االتفاقيـــة املتعلقـــة بتقـــدمي املســـاعدة يف حالـــة وقـــوع حـــادث نـــووي أو طـــارئ إشـــعاعي
 )١٩٨٦أيلول/سبتمرب  ٢٦(فيينا، 

 Ibid., vol. 1457, No. 24643, p. 133. 

تشــــــــــــرين ١٦(كيبيــــــــــــك،  املتحــــــــــــدةمنظمــــــــــــة األغذيــــــــــــة والزراعــــــــــــة لألمــــــــــــم دســــــــــــتور 
)١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧)، بصيغته املعدلة (روما، ١٩٤٥ األول/أكتوبر

 Basic Texts of the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, vol. I, 2000 edition, Rome, 2001. See also 

International Organization and Integration: Annotated 

Basic Documents and Descriptive Directory of International 

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

Kapteyn et al. (eds.), The Hague, Martinus Nijhoff, 1982, 

supplement I.B.1.3.a. 

تشــرين ٥(كمبــاال،  واجلنــوب األفريقــيمعاهــدة إنشــاء الســوق املشــرتكة لشــرق أفريقيــا 
 )١٩٩٣الثاين/نوفمرب 

 United Nations, Treaty Series, vol. 2314, No. 41341, p. 265. 

 .Ibid., vol. 2080, No. 36116, p. 95  )١٩٩٤كانون األول/ديسمرب   ١٧(لشبونه،  معاهدة ميثاق الطاقة

ر/مايو  ٢٢(جنيف،  احلماية املدنيةاالتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال   .Ibid., vol. 2172, No. 38131, p. 213 )٢٠٠٠أ

 مواضيع متفرقة
لزواج (الهاي، تسوية اتفاقية   The Consolidated Treaty Series, vol. 191, C. Parry (ed.), Dobbs )١٩٠٢حزيران/يونيه  ١٢تنازع القوانني فيما يتصل 

Ferry (New York), Oceana, 1902, p. 253. 

ت القضائية فيما خيص الطالق االتفاقية املتعلقة بتسوية حاالت تنازع القوانني والوال
 )١٩٠٢حزيران/يونيه  ١٢والتفريق (الهاي، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 1558, No. 92 (a), p. 522. 

٢٣ (هلســنكي، )والنــرويج والســويد والــدامنرك وآيســلندافنلنــدا ( لتعــاون املتعلــق االتفــاق
التفـــاق املعـــدِّل لالتفـــاق املـــذكور أعـــاله، واملوقَّـــع يف واملعـــدَّل؛ ١٩٦٢آذار/مـــارس 

 )١٩٧١شباط/فرباير  ١٣كوبنهاغن يف 

 Ibid., vols. 434 and 795, No. 6262, pp. 145 and 370, 

respectively. 

االت الطـوارئحلـ تصـديإدارة الكـوارث والبشـأن اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا 
 )٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦(فيينتيان، 

 ASEAN, Documents Series 2005, p. 157. 
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 الفصل األول
 تنظيم أعمال الدورة

ــا الثالثــة عقــدت جلنــة القــانون  -١ الــدويل اجلــزء األول مــن دور
 ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٣نيســان/أبريل إىل  ٢٦والســتني يف الفــرتة مــن 

 ٢٠١١آب/أغسـطس  ١٢متوز/يوليه إىل  ٤واجلزء الثاين يف الفرتة من 
يف مقرهــــا مبكتــــب األمــــم املتحــــدة يف جنيــــف. وافتــــتح الــــدورة الســــيد 

ا الثانية والستني.  نوغروهو ويسنوموريت، رئيس اللجنة يف دور

 أعضاء اللجنة -ألف
 تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم: -٢

) أدوكيالسيد حممد بيلو   (نيجري
رالسيدة كونثبسيون  ندث إسكو  (إسبانيا) إر

 (إكوادور) بريموديس -سكيس لسيد مارسيلو ا
 (سلوفينيا) بيرتيتشالسيد إيرنست 
 (سري النكا) برييراالسيد أ. روهان 

 (فرنسا) بيليهالسيد آالن 
 (السويد) جاكوبسونالسيدة ماري غ. 
 (مصر) حسونةالسيد حسني ع. 
 (األردن) احلمودالسيد حممود ض. 

 (الصني) خوانغالسيد خويكانغ 
 (جنوب أفريقيا) دوغاردالسيد كريستوفر جون روبرت 

 (الربازيل) سابوالسيد جيلبريتو فريين 
ريندر   (اهلند) سينغالسيد 

 (بولندا) تسكيغالِ السيد جيسالف 
 (إيطاليا) غاالسيد جورجيو 
 (شيلي) كارينيو  فارغاسالسيد إدموندو 

 (جامايكا) فاسياينالسيد ستيفن ت. 
 (كولومبيا) أوسبينا - نسيالِ فَ السيد إدواردو 
 (مايل) فومباالسيد ساليفو 

 (سويسرا) كافليشالسيد لوسيوس 
 (الكامريون) كامتوالسيد موريس 
 (األرجنتني) كانديويتالسيد إنريكيه 
 (تونس) كميشهالسيد فتحي 
 (االحتاد الروسي) كولودكنيالسيد رومان 
 (موزامبيق) أفونسو يوكوميسار السيد بيدرو 

لد م.   (كندا) ماكريهالسيد دو
 (قطر) املريالسيد علي حمسن فطّيس 

ن) موراسيالسيد شينيا   (اليا
 (رومانيا) ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل 

 (أملانيا) نوليتالسيد غيورغ 
 (كوستاريكا) نيهاوسالسيد بريند 

 (كينيا) واكوالسيد آموس س. 
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  (اململكــة املتحــدة وودالســري مايكــل 
 )الشمالية

 (إندونيسيا) ويسنوموريتالسيد نوغروهو 

 الشواغر الطارئة -ء
ــــــة الســــــيدة  ٢٠١١نيســــــان/أبريل  ٢٨يف  -٣ ، انتخبــــــت اللجن

ندث (إسبانيا) مللء الشاغر الطارئ الناشئ  ر إر كونثبسيون إسكو
وال ر/مـــــــايو ١٧ إســـــــكاراميا. ويف عـــــــن وفـــــــاة الســـــــيدة  ، ٢٠١١ أ

) ملـــلء الشــــاغر  انتخبـــت اللجنـــة الســــيد حممـــد بيلــــو أدوكـــي (نيجــــري
يو أوجو.  الطارئ الناشئ عن استقالة السيد 

 أعضاء املكتب واملكتب املوسع -جيم
 ٢٦املعقـــــودة يف  ٣٠٨٠انتخبـــــت اللجنـــــة، يف جلســـــتها  -٤

 التالية أمساؤهم:، أعضاء املكتب ٢٠١١نيسان/أبريل 
 : السيد موريس كامتو (الكامريون)الرئيس
 : السيدة ماري غ. جاكوبسون (السويد)للرئيس األوىل ةالنائب

 : السيد بريند نيهاوس (كوستاريكا)للرئيس الثاين النائب
 : السيد تيودور فيوريل ميليسكانو (رومانيا)الصياغة جلنة رئيس
 برييرا (سري النكا): السيد أ. روهان املقرر

لـف مكتـب اللجنــة املوسـع مـن أعضــاء مكتـب الــدورة  -٥ و
 .)٢(واملقررين اخلاصني )١(احلالية ورؤساء اللجنة السابقني

وبنــاًء علــى توصــية املكتــب املوّســع، أنشــأت اللجنــة فريــق  -٦
ختطــــــيط يتــــــألف مــــــن األعضــــــاء التاليــــــة أمســــــاؤهم: الســــــيدة م. غ. 
ندث، والسيد م.  ر إر جاكوبسون (الرئيسة)، والسيدة ك. إسكو

بريمـــــوديس، والســـــيد إ. بيرتيـــــتش، والســـــيد أ. بيليـــــه،  -ســـــكيس 
__________ 

 والسيد غالتسكي،. ج والسيدإ. بيرتيتش، والسيد أ. بيليه،  السيد )١(
. ف. ت والسـيد كانـديويت،.  إ والسـيد كـامتو،.  م والسـيدإ. فارغاس كـارينيو، 

 .ويسنوموريت. ن والسيد ميليسكانو،
،. ج والســــــيدج. غالتســـــــكي،  والســــــيدأ. بيليـــــــه،  الســــــيد )٢(  والســـــــيد غـــــــا
 .كولودكني.  رل. كافليش، والسيد م. كامتو، والسيد  والسيدأوسبينا،  - فلنسيا .إ
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 ، والســيد ك. ج. ر.والسـيد ح. ع. حسـونة، والســيد م. ض. احلمـود
، والســيد ن. ســينغ، والســيد ج.  دوغــارد، والســيد ج. ف. ســابو

، والســيد إ. فارغــاس كــارينيو، والســيد  غالتســكي، والســيد ج. غــا
أوســـــــبينا، والســـــــيد ل.   -فلنســـــــيا  س. ت. فاســـــــياين، والســـــــيد إ.

كــــافليش، والســــيد م. كــــامتو، والســــيد إ. كانــــديويت، والســــيد ف.  
كولــودكني، والســيد ب. كوميســاريو أفونســو، كميشــه، والســيد ر.  

والســـــيد د. م. ماكريـــــه، والســـــيد ش. موراســـــي، والســـــيد ت. ف. 
ميليســـكانو، والســـيد غ. نـــوليت، والســـيد ب. نيهـــاوس، والســـري م. 

 .)منصبه(حبكم وود، والسيد ن. ويسنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا 

 جلنة الصياغة -دال
 ٢٦املعقــــــودة يف  ٣٠٨٠أنشـــــأت اللجنــــــة، يف جلســــــتها  -٧

، جلنـــــة صـــــياغة مؤلفـــــة مـــــن األعضـــــاء التاليـــــة ٢٠١١نيســـــان/أبريل 
 أمساؤهم لتناول املواضيع املشار إليها:

ر النزاعـــات املســـلحة علـــى املعاهـــدات (أ)  الســـيد ت.  :آ
ف. ميليســكانو (الـــرئيس)، والســيد ل. كـــافليش (املقــرر اخلـــاص)، 

ســـكيس  رتيـــتش، والســـيدة بريمـــوديس، والســـيد إ. بي -والســـيد م. 
 ، م. غ. جاكوبسون، والسـيد خ. خوانـغ، والسـيد ج. ف. سـابو
والســـــيد ج. غالتســـــكي، والســـــيد س. فومبـــــا، والســـــيد م. كـــــامتو، 
والسيد إ. كانديويت، والسيد ش. موراسي، والسري م. وود، والسـيد 

 .(حبكم منصبه)ن. ويسنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا 
السـيد ت. ف. ميليسـكانو  :املنظمات الدوليةمسؤولية  (ب) 

سـكيس   -(الرئيس)، والسيد ج. غا (املقرر اخلاص)، والسيد م. 
بريموديس، والسيد إ. بيرتيتش، والسيدة م. غ. جاكوبسون، والسيد 

، والســيد إ. فلنســيا  أوســبينا،  -خ. خوانــغ، والســيد ج. ف. ســابو
ســيد إ. كانــديويت، والســيد والســيد س. فومبــا، والســيد م. كــامتو، وال

م. وود، والســـــيد ن.  م. ماكريــــه، والســـــيد ش. موراســــي، والســـــريد. 
 .(حبكم منصبه)ويسنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا 

السيد ت. ف. ميليسكانو (الرئيس)،  :طرد األجانب (ج) 
ندث،  ر إر والسيد م. كامتو (املقرر اخلاص)، والسيدة ك. إسكو

ســـــــكيس  بريمـــــــوديس، والســـــــيد م. ض. احلمـــــــود،  -والســـــــيد م. 
، والســـــــــــيد ن. ســـــــــــينغ، والســـــــــــيد ج.  والســـــــــــيد ج. ف. ســـــــــــابو
غالتسكي، والسيد إ. فارغـاس كـارينيو، والسـيد س. ت. فاسـياين، 

أوســـــبينا، والســـــيد س. فومبـــــا، والســـــيد ب.   -والســـــيد إ. فلنســـــيا 
كوميساريو أفونسو، والسيد د. م. ماكريه، والسري م. وود، والسيد 

 .(حبكم منصبه)سنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا ن. وي
الســــيد ت.  :محايــــة األشــــخاص يف حــــاالت الكــــوارث (د) 

أوســــبينا (املقــــرر  -ف. ميليســــكانو (الــــرئيس)، والســــيد إ. فلنســــيا 
سـكيس  نـدث، والسـيد م.  ر إر  -اخلاص)، والسيدة ك. إسكو

بريمــــــوديس، والســــــيد إ. بيرتيــــــتش، والســــــيدة م. غ. جاكوبســــــون، 
والســيد م. ض. احلمــود، والســيد ك. ج. ر. دوغــارد، والســيد ج. 

، والسيد ن. سينغ، والسيد إ. فارغاس كارينيو، والسيد  ف. سابو
س. ت. فاســــياين، والســـــيد إ. كانــــديويت، والســـــيد د. م. ماكريـــــه، 
والســيد ش. موراســـي، والســيد غ. نـــوليت، والســري م. وود، والســـيد 

 .(حبكم منصبه)برييرا ن. ويسنوموريت، والسيد أ. ر. 
جلســــة بشــــأن  ٢٧وعقــــدت جلنــــة الصــــياغة مــــا جمموعــــه  -٨

 املواضيع األربعة املبّينة أعاله.

 األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة -هاء
 نيسان/أبريل ٢٦املعقودة يف  ٣٠٨٠قامت اللجنة، يف جلستها  -٩

عادة تشكيل األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة ٢٠١١  التالية:، 
لتحفظــــات علــــى املعاهــــدات (أ)  ــــق العامــــل املعــــين   :الفري

سكيس  بريموديس (الرئيس)، والسيد أ. بيليه (املقرر  -السيد م. 
ــــتش،  نــــدث، والســــيد إ. بيرتي ر إر اخلــــاص)، والســــيدة ك. إســــكو
والســـيد م. ض. احلمـــود، والســـيد خ. خوانـــغ، والســـيد ن. ســـينغ، 

، والسيد س.  فومبا، والسـيد م. كـامتو، والسـيد إ.  والسيد ج. غا
كانــــديويت، والســــيد د. م. ماكريــــه، والســــيد غ. نــــوليت، والســــري م. 

 .(حبكم منصبه)وود، والسيد أ. ر. برييرا 
ملعاهـدات عـرب الـزمن (ب)  السـيد غ.  :فريق الدراسة املعـين 

نــــــدث، والســــــيد م.  ر إر نــــــوليت (الــــــرئيس)، والســــــيدة ك. إســــــكو
يس، والســــــيد إ. بيرتيــــــتش، والســــــيدة م. غ. بريمــــــود -ســــــكيس 

جاكوبسون، والسيد م. ض. احلمود، والسيد ك. ج. ر. دوغـارد، 
، والســيد إ. فارغــاس كــارينيو،  والســيد ن. ســينغ، والســيد ج. غــا

أوسبينا، والسيد م.   -والسيد س. ت. فاسياين، والسيد إ. فلنسيا 
أفونســـــو،  كــــامتو، والســـــيد إ. كانـــــديويت، والســــيد ب. كوميســـــاريو

والســـــيد د. م. ماكريـــــه، والســـــيد ش. موراســـــي، والســـــيد ت. ف. 
ميليســـــكانو، والســـــيد ب. نيهـــــاوس، والســـــري م. وود، والســـــيد ن. 

 .(حبكم منصبه)ر. برييرا  ويسنوموريت، والسيد أ.
لرعايــة (ج)  الســيد  :فريــق الدراســة املعــين بشــرط الدولــة األوىل 

لرئيســـان املشـــاركان)، والســـيدة ك. أ. ر. برييـــرا والســـيد د. م. ماكريـــه (ا
ســــكيس  نــــدث، والســــيد م.  ر إر بريمــــوديس، والســــيد م.  -إســــكو

، والسـيد ن. سـينغ، والسـيد ج.  ض. احلمود، والسيد ج. ف. سـابو
، والســــــيد س. ت. فاســــــياين، والســـــيد ل. كــــــافليش، والســــــيد إ.   غـــــا
كانـــــديويت، والســــــيد ش. موراســـــي، والســــــيد غ. نـــــوليت، والســــــيد ب. 

 نيهاوس، والسري م. وود، والسيد ن. ويسنوموريت.

نشــــاء أو إعــــادة تشــــكيل األفرقــــة  -١٠ وقــــام فريــــق التخطــــيط 
 العاملة التالية:

ســــــاليب العمــــــل (أ)  الســــــيد ح. ع.  :الفريــــــق العامــــــل املعــــــين 
ســــــكيس  بريمــــــوديس، والســــــيد إ.  -حســــــونة (الــــــرئيس)، والســــــيد م. 

، والسـيد  بيرتيتش، والسيدة م. غ. جاكوبسـون، والسـيد ج. ف. سـابو
ن. ســـينغ، والســـيد ج. غالتســـكي، والســـيد س. ت. فاســـياين، والســـيد 
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أوســـبينا، والســـيد س. فومبـــا، والســـيد ل. كـــافليش، والســـيد  -فلنســـيا  إ.

يويت، والسيد ش. موراسي، والسيد ت. ف. ميليسكانو، والسري كاند إ.
 .(حبكم منصبه)م. وود، والسيد ن. ويسنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا 

مج العمـــل الطويـــل األجـــل (ب)   :الفريـــق العامـــل املعـــين بـــرب
نــــدث،  ر إر ــــرئيس)، والســــيدة ك. إســــكو ــــديويت (ال الســــيد إ. كان

ســـكيس  ، والســـيد إ. بيرتيـــتش، والســــيد بريمــــوديس -والســـيد م. 
بيليـــه، والســـيدة م. غ. جاكوبســـون، والســـيد ح. ع. حســـونة،  أ.

والســـــيد م. ض. احلمـــــود، والســـــيد خ. خوانـــــغ، والســـــيد ج. ف. 
، والســــيد ن. ســــينغ، والســــيد ج. غالتســــكي، والســــيد ج.  ســــابو
، والســــــيد إ. فارغــــــاس كــــــارينيو، والســــــيد س. ت. فاســــــياين،  غــــــا

أوســــــبينا، والســــــيد س. فومبــــــا، والســــــيد ل.   - والســــــيد إ. فلنســــــيا
كــافليش، والســيد ب. كوميســاريو أفونســو، والســيد ر. كولــودكني، 
والســـــيد د. م. ماكريـــــه، والســـــيد ش. موراســـــي، والســـــيد ت. ف. 
ميليســـكانو، والســـيد غ. نـــوليت، والســـيد أ. س. واكـــو، والســـري م. 

 .منصبه) (حبكموود، والسيد ن. ويسنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا 

 األمانة -واو

تريشــيا أوبــراين، وكيلــة األمــني العــام للشــؤون  -١١ قامــت الســيدة 
القانونية واملستشارة القانونية لألمم املتحدة، بتمثيل األمني العام. وعمل 
ـــــدوين مبكتـــــب الشـــــؤون  الســـــيد فـــــاكالف ميكولكـــــا، مـــــدير شـــــعبة الت
القانونيــة، أمينـــاً للجنـــة، وتـــوىل متثيـــل األمـــني العـــام يف غيـــاب املستشـــارة 

ئــب مــدير القانون يـة لألمــم املتحــدة. وعمــل الســيد جــورج كــورونتزيس، 
ئباً ألمني اللجنة. وتوىل السيد تريفور تشيميمبا والسيد التدوين شعبة  ،

ـــــني  أرنولـــــد برونتـــــو، موظفـــــا الشـــــؤون القانونيـــــة األقـــــدمان، مهـــــام األميَن
املساعَدين األقدَمني للجنة. وعمل السيد جيو بوتسيين والسيدة هنّا 

 لينيه، موظفا الشؤون القانونية، أميَنني مساعَدين للجنة. -درايفلت 

 جدول األعمال -زاي
 نيسـان/أبريل ٢٦املعقودة يف  ٣٠٨٠أقرت اللجنة، يف جلستها  -١٢

ـــا الثالثـــة والســـتني الـــذي يتـــألف مـــن ٢٠١١ ، جـــدول أعمـــال دور
 البنود التالية:

 تنظيم أعمال الدورة. -١

 هدات.التحفظات على املعا -٢

 مسؤولية املنظمات الدولية. -٣

ر النزاعات املسلحة على املعاهدات -٤  .آ

 طرد األجانب. -٥

لتسليم أو احملاكمة  -٦  .(aut dedere aut judicare)االلتزام 

 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث. -٧

 حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. -٨

 املعاهدات عرب الزمن. -٩

لرعاية. -١٠  شرط الدولة األوىل 

ئقها. -١١ ا وأساليب عملها وو مج اللجنة وإجراءا  بر

 موعد الدورة الرابعة والستني ومكان انعقادها. -١٢

 التعاون مع اهليئات األخرى. -١٣

 األساسي). من النظام ١١ملء الشواغر الطارئة يف اللجنة (املادة  -١٤

 مسائل أخرى. -١٥
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 الفصل الثاين
ا الثالثة والستني  موجز أعمال اللجنة يف دور

، "املعاهــــــدات علـــــى"التحفظـــــات فيمـــــا يتعلـــــق مبوضــــــوع  -١٣
ــــــــر الســــــــابع عشــــــــر للمقــــــــرر اخلــــــــاص  ــــــــى اللجنــــــــة التقري عــــــــرض عل

)A/CN.4/647( وهــــو التقريـــــر الـــــذي يعـــــاجل مســـــألة احلـــــوار املتعلـــــق ،
للتقريــــــــر الســــــــابع عشــــــــر  األوىل اإلضــــــــافةكــــــــذلك لتحفظــــــــات، و 

)A/CN.4/647/Add.1(  الـــــــــيت تتنـــــــــاول مســـــــــألة املســـــــــاعدة يف حـــــــــل
لتحفظــــــات، كمــــــا تشــــــمل مشــــــروع مقدمــــــة  املنازعــــــات املتعلقــــــة 

ــــــدليل ــــــى ا ل ــــــك، عرضــــــت عل إلضــــــافة إىل ذل للجنــــــة املمارســــــة. و
ــــــنص  التعليقــــــات واملالحظــــــات الــــــواردة مــــــن احلكومــــــات بشــــــأن ال

لتحفظــات علــى املعاهــدات، وهــو  املؤقــت لــدليل املمارســة املتعلــق 
ا الثانيـة والسـتني (  )٣()٢٠١٠النص الذي اعتمدته اللجنة يف دور

)A/CN.4/639 وAdd.1(. 
وأنشأت اللجنة فريقاً عامًال لوضـع الصـيغة النهائيـة لـنص  -١٤
منها دليل املمارسة، على حنو ما تقرر  ملبادئ التوجيهية اليت يتألفا

ــــة والســــتني ( ــــة أيضــــاً إىل  ). وأحالــــت٢٠١٠يف الــــدورة الثاني اللجن
الفريــق العامــل مشــروع توصــية أو اســتنتاجات بشــأن احلــوار املتعلــق 
لتحفظات، يرد يف التقرير السابع عشر للمقـرر اخلـاص، ومشـروع 

دة التقنيـــــة واملســـــاعدة يف تســـــوية املنازعـــــات توصـــــية بشـــــأن املســـــاع
لتحفظات، يرد يف اإلضافة األوىل للتقرير السابع عشر.  املتعلقة 

وبناًء على توصيات الفريق العامل، اعتمدت اللجنة دليل  -١٥
لتحفظـــات علـــى املعاهـــدات الـــذي يتـــألف مــــن  املمارســـة املتعلـــق 

إلضـافة  مقدمة ومن نص املبادئ التوجيهية مع التعليقات عليهـا، 
لتحفظــــــات. وأوصــــــت اللجنــــــة  إىل مرفــــــق بشــــــأن احلــــــوار املتعلــــــق 

ن حتـيط  ٢٣اجلمعية العامة، وفقاً للمـادة  مـن نظامهـا األساسـي، 
لتحفظــــات علــــى املعاهــــدات وأن  ــــدليل املمارســــة املتعلــــق  علمــــاً ب

 تكفل نشره على أوسع نطاق ممكن.
 اجلمعيـة العامـة واعتمدت اللجنة أيضاً توصية موجهة إىل -١٦

لتحفظات (الفصل الرابع).  بشأن آليات املساعدة فيما يتصل 
، "الدوليــــــة املنظمــــــات"مســـــؤولية وفيمـــــا يتعلــــــق مبوضــــــوع  -١٧

مشـروع  ٦٧اعتمدت اللجنة، يف القراءة الثانية، جمموعة مؤلفة من 
إلضـــافة إىل التعليقـــات  مـــادة بشـــأن مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة، 

مـــــن  ٢٣وأوصـــــت اللجنــــة اجلمعيـــــة العامـــــة، وفقــــاً للمـــــادة عليهــــا، 
ن  ن حتــــيط علمــــاً مبشــــاريع املــــواد يف قــــرار و نظامهــــا األساســــي، 
ن تنظــــر، يف مرحلــــة الحقــــة، يف وضــــع اتفاقيــــة  لقــــرار، و ترفقهــــا 

 استناداً إىل مشاريع املواد.

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٣( ن)، الثاينا  .١٠٥و ٤٥ الفقر

ويف أثنــاء النظــر يف املوضــوع يف هــذه الــدورة، عــرض علــى  -١٨
، وهــو التقريــر )A/CN.4/640(تقريــر الثــامن للمقــرر اخلــاص اللجنــة ال

ـــا  الـــذي يتضـــمن دراســـة استقصـــائية عـــن التعليقـــات الـــيت أدلـــت 
الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة بشـــأن مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية 
ــا  ا اللجنــة يف القــراءة األوىل يف دور املنظمــات الدوليــة الــيت اعتمــد

ويقـــدم توصـــيات لتنظـــر فيهـــا اللجنـــة  )٤()٢٠٠٩احلاديـــة والســـتني (
أثنــــــاء القــــــراءة الثانيــــــة. وعرضــــــت علــــــى اللجنــــــة أيضــــــاً التعليقــــــات 

 )Add.1-2و A/CN.4/636(واملالحظـــــــات الـــــــواردة مـــــــن احلكومـــــــات 
ــــة  بشــــأن مشــــاريع املــــواد  )Add.1و A/CN.4/637(واملنظمــــات الدولي

 املعتمدة يف القراءة األوىل (الفصل اخلامس).
ر لــــــق مبوضــــــوع وفيمــــــا يتع -١٩ ــــــى املســــــلحة النزاعــــــات"آ  عل

، اعتمـــدت اللجنـــة، يف القـــراءة الثانيـــة، جمموعـــة مؤلفـــة "املعاهـــدات
ر النزاعــــــــات املســــــــلحة علــــــــى  ١٨ مــــــــن مشــــــــروع مــــــــادة بشــــــــأن آ

ملعاهــدات الــيت يكــون  املعاهــدات ومرفقــاً (يتضــمن قائمــة إرشــادية 
ا، كلياً أو جزئيـاً، يف  أثنـاء النـزاع مؤدى موضوعها أن يستمر سر

إلضـــافة إىل التعليقـــات علـــى مشـــاريع املـــواد، وأوصـــت  املســـلح)، 
ن  ٢٣اللجنة اجلمعية العامة، وفقاً للمادة  من نظامها األساسي، 

ن تنظـر،  لقـرار، و ن ترفقهـا  حتيط علماً مبشاريع املواد يف قرار و
 يف مرحلة الحقة، يف وضع اتفاقية استناداً إىل مشاريع املواد.

ـــدورة، واصـــلت جلنـــة الصـــياغة نظرهـــا (الـــذي  -٢٠ ويف هـــذه ال
ا الثانية والستني ( )) يف القراءة الثانية ملشاريع ٢٠١٠بدأته يف دور

ر النزاعـــــات املســـــلحة علـــــى املعاهـــــدات، وأمتـــــت  املــــواد املتعلقـــــة 
 نظرها فيها (الفصل السادس).

 الواليـة مـن الـدول مسـؤويل حصـانة"وفيما يتعلق مبوضوع  -٢١
 )٥(، نظـــــرت اللجنــــة يف التقريـــــر الثـــــاين"األجنبيــــة اجلنائيـــــة القضــــائية

للمقـــرر اخلـــاص. ويتضـــمن التقريــــر  )A/CN.4/646(والتقريـــر الثالـــث 
ة املتعلقة بنطاق حصـانة مسـؤويل وضوعيالثاين استعراضاً للقضا امل

الدول مـن الواليـة القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة وتلـك الـيت ميليهـا هـذا 
النطــاق، بينمــا يعــاجل التقريــر الثالــث اجلوانــب اإلجرائيــة ويركــز بوجــه 
خاص على املسائل املتعلقـة بتوقيـت النظـر يف احلصـانة واالحتجـاج 
، مـن ضـمنها  ا والتنازل عنهـا. وقـد دار النقـاش حـول عـدة قضـا
ـــــة مـــــن احلصـــــانة  ـــــة واالســـــتثناءات احملتمل ملنهجي القضـــــا املتعلقـــــة 

 ئية (الفصل السابع).واملسائل اإلجرا

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٤( ن)، الثاينا  .٥١و ٥٠ الفقر
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٥(  .A/CN.4/631 الوثيقة)، األولا
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  22 والستني الثالثة دور

 

 

، عرضــــت علــــى "األجانــــب"طــــرد وفيمــــا يتعلــــق مبوضــــوع  -٢٢
فضـًال عـن التقريـر السـابع  )٦(اللجنة اإلضافة الثانية للتقرير السادس

)A/CN.4/642(  ًللمقـــــــرر اخلـــــــاص. وعرضـــــــت علـــــــى اللجنـــــــة أيضـــــــا
 .)٧(التعليقات واملعلومات الواردة من احلكومات حىت ذلك احلني

واســــتكملت اإلضــــافة الثانيــــة للتقريــــر الســــادس النظــــر يف  -٢٣
إجـــراءات الطـــرد (مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ قـــرار الطـــرد، والطعـــن يف قـــرار 

ــــة حقــــوق اإلنســــان  ــــة املقصــــد، ومحاي يف دولــــة الطــــرد، وحتديــــد دول
العبــــور)، وتناولــــت أيضــــاً النتــــائج القانونيــــة للطــــرد (وخباصــــة محايــــة 
حقوق امللكية واملصاحل املماثلة لألجانب اخلاضعني للطرد، ومسألة 
وجــود حــق العــودة يف حالــة الطــرد غــري املشــروع، ومســؤولية الدولــة 
الطـــاردة نتيجـــة للطــــرد غـــري املشــــروع، مبـــا يف ذلــــك مســـألة احلمايــــة 

ية). وبعد نقاش يف اجللسة العامـة، أحالـت اللجنـة سـبعة الدبلوماس
مشـــــاريع مـــــواد بشـــــأن هـــــذه القضـــــا إىل جلنـــــة الصـــــياغة، وكـــــذلك 
لتســليم" بصــيغته الــيت نقحهــا  مشــروع مــادة بشــأن "الطــرد املتصــل 

 .)٨()٢٠١٠املقرر اخلاص يف أثناء الدورة الثانية والستني (
ملوضـوع وقدم التقرير السابع عرضـاً للمسـتجدا -٢٤ ت املتعلقـة 

واقـــرتح مـــوجزاً معـــاداً تنظيمـــه ملشـــاريع املـــواد. وأحالـــت اللجنـــة املـــوجز 
 املعاد تنظيمه ملشاريع املواد إىل جلنة الصياغة (الفصل الثامن).

 حـــــاالت يف األشـــــخاص"محايـــــة يتعلـــــق مبوضـــــوع  وفيمـــــا -٢٥
، عــــــرض علـــــى اللجنــــــة التقريــــــر الرابـــــع للمقــــــرر اخلــــــاص "الكـــــوارث

)A/CN.4/643( وهو التقرير الـذي يتنـاول مسـؤولية الدولـة املتضـررة ،
ا الوطنيــة علــى االســتجابة،  عــن طلــب املســاعدة عنــد قصــور قــدر
وواجــب الدولــة املتضــررة يف عــدم االمتنــاع تعســفاً عــن املوافقــة علــى 

تمــــع املســــاعدة اخلارجيــــة، واحلــــق يف عــــرض ا ملســــاعدة يف إطــــار ا
ــــل  الــــدويل. وبعــــد نقــــاش يف اجللســــة العامــــة، قــــررت اللجنــــة أن حتي

، بصـــــيغتها الــــــيت اقرتحهـــــا املقــــــرر ١٢ إىل ١٠مشـــــاريع املـــــواد مــــــن 
 اخلاص، إىل جلنة الصياغة.

واعتمــــــدت اللجنــــــة بصــــــفة مؤقتــــــة ســــــتة مشــــــاريع مــــــواد،  -٢٦
مشاريع املواد  إلضافة إىل التعليقات عليها، وتشمل هذه املشاريع

ـــا  ٩إىل  ٦مـــن  ـــا يف دور الـــيت كانـــت اللجنـــة قـــد أحاطـــت علمـــاً 
) والــــــيت تعــــــاجل، علــــــى التــــــوايل، املبــــــادئ ٢٠١٠الثانيــــــة والســــــتني (

الســتجابة يف حـــاالت الكـــوارث، والكرامـــة  اإلنســانية فيمـــا يتعلـــق 
اإلنســــانية، وحقــــوق اإلنســــان، ودور الدولــــة املتضــــررة، فضــــًال عــــن 

اللذين يعاجلان واجب الدولـة املتضـررة  ١١و ١٠دتني مشروعي املا
يف التماس املساعدة ومسـألة موافقـة الدولـة املتضـررة علـى املسـاعدة 

 اخلارجية (الفصل التاسع).
__________ 

 .Add.1-2و A/CN.4/625 الوثيقة نفسه، املرجع )٦(
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة  ،٢٠٠٩حوليـــة  )٧(  ،A/CN.4/604ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠حولية و  .Add.1و A/CN.4/628ا

لد ،٢٠١٠حولية  )٨(  .١٢٩٩ احلاشية)، الثاين(اجلزء  الثاين ا

ــــــق مبوضــــــوع  -٢٧ لتســــــليم أو احملاكمــــــة وفيمــــــا يتعل ــــــزام  "االلت
)aut dedere aut judicare(" نظرت اللجنة يف التقرير الرابع للمقرر ،

وهـــو التقريـــر الـــذي يعـــاجل مســـألة مصـــادر  ،)A/CN.4/648(اص اخلـــ
لتســليم أو احملاكمــة ويرّكــز علــى املعاهــدات والعــرف، وقــد  االلتــزام 

 اقُرتحت يف هذا الشأن ثالثة مشاريع مواد (الفصل العاشر).

، أعـــادت "الـــزمن عـــرب"املعاهـــدات وفيمـــا يتعلـــق مبوضـــوع  -٢٨
ــــــة تشــــــكيل فريــــــق الدراســــــة املعــــــين  ملعاهــــــدات عــــــرب الــــــزمن اللجن

التفاقـــات  الـــذي واصـــل أعمالـــه بشـــأن جوانـــب املوضـــوع املتصـــلة 
الالحقة واملمارسة الالحقة. وأمت فريق الدراسة أوًال النظر يف التقرير 
التمهيـــــدي الـــــذي أعـــــده رئيســـــه عـــــن االجتهـــــاد القضـــــائي حملكمـــــة 

الدوليـــة وهليئـــات التحكـــيم ذات الواليـــة املخصَّصـــة يف هـــذا  العـــدل
لشأن، وذلك ببحث فرع التقرير املتعلق مبسألة التعديالت احملتملة ا

ملعاهــــدة مــــا عــــن طريــــق االتفاقــــات الالحقــــة واملمارســــة الالحقــــة، 
عالقــــــــة االتفاقــــــــات الالحقــــــــة واملمارســــــــة الالحقــــــــة  إلضــــــــافة إىل

 جراءات التعديل الرمسي.

 وبدأ فريق الدراسة بعد ذلك النظر يف التقرير الثاين الذي -٢٩
أعده رئيسه بشأن االجتهـادات يف إطـار الـنظم اخلاصـة فيمـا يتعلـق 
لرتكيـز علـى بعـض  التفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة، وذلك 
االســتنتاجات الــواردة فيــه. ويف ضــوء املناقشــات، أعــاد رئــيس فريــق 
الدراســـة صـــياغة نـــص تســـعة اســـتنتاجات أوليـــة متعلقـــة بعـــدد مـــن 

ــــل اســــتناد ا ــــات القضــــائية إىل القاعــــدة العامــــة القضــــا مــــن قبي هليئ
لتفســري املعاهــدات، والــنهج املختلفــة لتفســري املعاهــدات، واجلوانــب 
التفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة كوسيلة من  املختلفة املتعلقة 

 وسائل تفسري املعاهدات (الفصل احلادي عشر).

لرعايـــــة" شـــــرط الدولـــــة"وفيمـــــا يتعلـــــق مبوضـــــوع  -٣٠ ، األوىل 
أعـــادت اللجنـــة تشـــكيل فريـــق الدراســـة املعـــين بشـــرط الدولـــة األوىل 
لرعايـــة. وعقـــد فريـــق الدراســـة مناقشـــة واســـعة النطـــاق اســـتناداً إىل 
لرعايــة  ورقــة العمــل املتعلقــة بتفســري وتطبيــق شــروط الدولــة األوىل 
الــــواردة يف اتفاقـــــات االســــتثمار وإىل إطـــــار للمســــائل أعـــــد لتقـــــدمي 

 الــيت قــد يلــزم النظــر فيهــا يف ســياق العمــل اســتعراض عــام للقضــا
اإلمجايل لفريق الدراسة، مع مراعاة التطورات األخرى، مبـا يف ذلـك 
مج عمــل  قــرارات التحكــيم احلديثــة. ووضــع فريــق الدراســة أيضــاً بــر

 للمستقبل (الفصل الثاين عشر).

وتــــــرد يف الفصــــــل الثالــــــث القضــــــا احملــــــددة الــــــيت تكــــــون  -٣١
ا مــن جانــب احلكومــات أمهيــة خاصــة  للتعليقــات الــيت تُبــدى بشــأ

ملواضيع اليت ال تزال قيد النظر.  للجنة فيما يتعلق 

ا  -٣٢ جمها وإجراءا وأنشأت اللجنة فريق ختطيط للنظر يف بر
وأســــاليب عملهــــا (الفصــــل الثالــــث عشــــر، الفــــرع ألــــف). ونتيجــــة 

مج ا ــــق العامــــل املعــــين بــــرب ــــا الفري لعمــــل لألعمــــال الــــيت اضــــطلع 
الطويل األجل على امتداد فرتة السنوات اخلمس، قررت اللجنة أن 
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ا يف اللجنة أعمال موجز 23   والستني الثالثة دور

 

 

مج عملهــــا الطويــــل األجــــل املواضــــيع التاليــــة: "نشــــأة  تــــدرج يف بــــر
القانون الدويل العريف وإثباته"، و"محاية الغالف اجلوي"، و"التطبيق 
املؤقــت للمعاهــدات"، و"معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة يف قــانون 

لنزاعـات املسـلحة" االستثم ار الدويل"، و"محايـة البيئـة فيمـا يتعلـق 
). وأعـادت اللجنـة النظـر يف ١-(الفصل الثالـث عشـر، الفـرع ألـف

ملقـررين  أساليب عملها واعتمـدت توصـيات تتعلـق بصـورة خاصـة 
اخلاصني، وأفرقـة الدراسـة، وجلنـة الصـياغة، وإعـداد التعليقـات علـى 

ملعلومــات، مشــاريع املــواد، وكيفيــة جعــل ت قريــر اللجنــة أكثــر غــىن 
والعالقــــات بــــني جلنــــة القــــانون الــــدويل واللجنــــة السادســــة (الفصــــل 

 ).٢-الثالث عشر، الفرع ألف
وواصــلت اللجنــة تبــادل املعلومــات التقليــدي مــع حمكمــة  -٣٣

األفريقية،  -العدل الدولية، واملنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

األوروبيـــة للتعـــاون القــــانوين، وجلنـــة املستشـــارين القــــانونيني واللجنـــة 
، واللجنـة القانونيـة  لـس أورو لقانون الدويل العـام التابعـة  املعنية 
للبلــــدان األمريكيــــة. وعقــــد أعضــــاء اللجنــــة أيضــــاً اجتماعــــات غــــري 
رمسيـــــة مـــــع هيئـــــات ورابطـــــات أخـــــرى بشـــــأن املســـــائل الـــــيت حتظـــــى 

 ل الثالث عشر، الفرع دال).الهتمام املشرتك (الفص

شخصـــــاً مـــــن  ٢٦وُعقـــــدت حلقـــــة تدريبيـــــة شـــــارك فيهـــــا  -٣٤
 خمتلف اجلنسيات (الفصل الثالث عشر، الفرع حاء).

ــا املقبلــة مبكتــب األمــم املتحــدة يف  -٣٥ وقــررت اللجنــة عقــد دور
ر/مـــــايو إىل  ٧جنيــــف، يف جـــــزأين، يف الفـــــرتة مــــن  حزيران/يونيـــــه  ١أ

(الفصـل الثالـث  ٢٠١٢آب/أغسـطس  ٣وليه إىل متوز/ي ٢والفرتة من 
ء).  عشر، الفرع 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   29 13/07/2020   08:04:59



 

24 

 الفصل الثالث
ا أمهية خاصة للجنة  قضا حمددة تكون للتعليقات اليت تُبدى بشأ

 حصانة مسؤويل الدول من الوالية  -ألف
 القضائية اجلنائية األجنبية

ما هو النهج الذي تود الدول أن تتبعه اللجنة بشأن هذا  -٣٦
املوضــــوع؟ هــــل ينبغــــي أن تســــعى اللجنــــة إىل بيــــان قواعــــد القــــانون 

، أم ينبغـــي أن تشـــرع اللجنـــة يف )القـــائم(القـــانون الـــدويل املوجـــودة 
 ؟)املنشود(القانون عملية تطوير تدرجيي 

مـــن قبيـــل مـــن هـــم أصـــحاب املناصـــب العليـــا يف الـــدول ( -٣٧
رؤساء الدول، ورؤساء احلكومات، ووزراء اخلارجية) الذين يتمتعون 

 القــــــانون مبوجــــــبالقـــــائم، أو ينبغــــــي أن يتمتعـــــوا القــــــانون  مبوجـــــب
حلصانةاملنشود  ؟يةالشخص ، 
مـــا هـــي اجلـــرائم الـــيت ُتســـتثىن، أو ينبغـــي أن ُتســـتثىن، مـــن  -٣٨

 ملرتكبها؟ املوضوعيةأو احلصانة  الشخصية انطباق احلصانة
ا يف  -٣٩ إن تقــــدمي الـــــدول معلومـــــات عـــــن قوانينهـــــا وممارســـــا

والتقريـر  )٩(امليدان الذي تغطيـه تقـارير املقـرر اخلـاص، التقريـر األويل
، سيســاعد اللجنــة كثــرياً. ).4/646A/CN(الــث والتقريــر الث )١٠(الثــاين

وميكـن أن تشــمل هـذه املعلومــات املســتجدات فيمـا خيــص الســوابق 
ملســــــائل  القضــــــائية والتشــــــريعات. وســــــتكون املعلومــــــات املتعلقــــــة 

لغة الفائدة.  اإلجرائية اليت يغطيها التقرير الثالث للمقرر اخلاص 

 طرد األجانب -ء
مبوضــــوع "طــــرد األجانــــب"، تــــود اللجنــــة أن فيمــــا يتعلــــق  -٤٠

ا الوطنيــة جتعــل للطعــن يف  تعــرف مــن الــدول مــا إذا كانــت ممارســا
 قرار الطرد أثراً إيقافياً:

ألجنيب املوجود بصورة قانونية يف أراضي الدولة؛ -   فيما يتعلق 
ألجنيب املوجود بصورة غري قانونية يف أراضي الدولة؛ -   فيما يتعلق 
 يتعلق بكليهما بال متييز. فيما - 
ـــا ممارســـة  -٤١ ـــذه املمارســـة أ خـــذ  هـــل تعتـــرب الدولـــة الـــيت 

 يقتضيها القانون الدويل؟
وتــــود اللجنــــة أيضــــاً أن تتلقــــى آراء الــــدول بشــــأن مســــألة  -٤٢
، مبقتضــى القــانون الــدويل أو مــا ســواه، أن يكــون ينبغــيإن كــان  مـا

 تنفيذ القرار.للطعن يف قرار الطرد أثر إيقايف على 

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية  )٩(  .A/CN.4/601 الوثيقة)، األولا
 .أعاله ٥ احلاشية انظر )١٠(

 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث -جيم
ي معلومــــات  -٤٣ ــــا ســــرتحب  تؤكــــد اللجنــــة مــــن جديــــد أ

متعلقة مبمارسات الدول يف إطار هذا املوضوع، مبا يف ذلك األمثلة 
علــــــى التشــــــريعات الوطنيــــــة. وســــــرتحب اللجنــــــة، بصــــــورة خاصــــــة، 

ؤسســـية حمـــددة ملعلومـــات والتعليقـــات املتصـــلة مبشـــاكل قانونيـــة وم
 مواجهة عواقبها. تكتنف التصدي للكوارث أو

وتـــرى اللجنـــة أن مـــن واجـــب الـــدول التعـــاون مـــع الدولـــة  -٤٤
إلغاثـــة مـــن الكـــوارث. فهـــل يشـــمل  املتضـــررة يف املســـائل املتصـــلة 
واجــب التعــاون هــذا واجــب الــدول تقــدمي املســاعدة عنــدما تطلبهــا 

 الدولة املتضررة؟

لتسليم -دال  أو احملاكمة  االلتزام 
)aut dedere aut judicare( 

هـــل توجـــد يف تشـــريعات الـــدول أو يف الســـوابق القضـــائية  -٤٥
ا االلتــزام  للمحــاكم الوطنيــة جــرائم أو فئــات مــن اجلــرائم طُبــق بشــأ

 لتسليم أو احملاكمة؟
إذا كـــان األمـــر كـــذلك، فهـــل ســـبق أن اســـتندت حمكمـــة  -٤٦
 الشأن، إىل القانون الدويل العريف؟هيئة قضائية، يف هذا  أو

 املعاهدات عرب الزمن -هاء
حتــاول اللجنــة، لــدى نظرهــا يف موضــوع "املعاهــدات عــرب  -٤٧

ـــ "االتفاقــات الالحقــة" لالــزمن"، توضــيح املــدلول العملــي والقــانوين  ـ
و"املمارســـــــة الالحقـــــــة" لألطـــــــراف كوســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل تفســـــــري 

مــــــن  ٣١) و(ب) مــــــن املـــــادة (أ ٣املعاهـــــدات وتطبيقهــــــا (الفقـــــرة 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (يشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية فيينا 

")). ويف هذا السياق، تذّكر اللجنة الدول بطلبها، يف ١٩٦٩ لعام
ــــــــــــا الثانيــــــــــــة  تقريرهــــــــــــا إىل اجلمعيــــــــــــة العامــــــــــــة عــــــــــــن أعمــــــــــــال دور

ثـــــر ، أن توافيهـــــا الـــــدول مبثـــــال واحـــــد أو أك)١١()٢٠١٠( والســــتني
خيــص "االتفاقــات الالحقــة" أو "املمارســة الالحقــة" الــيت هلــا،  فيمــا
كانــــــت هلــــــا، أمهيــــــة خاصــــــة يف تفســــــري وتطبيــــــق معاهــــــدة مــــــن  أو

ـــــة مهتمـــــة، بصـــــورة خاصـــــة، حبـــــاالت  ـــــر. واللجن ا أو أكث معاهـــــدا
التفســـري عـــن طريـــق االتفاقـــات الالحقـــة أو املمارســـة الالحقـــة الـــيت 

 شبه قضائية.تتناوهلا إجراءات قضائية أو  مل

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )١١(  .٢٨-٢٦ الفقرات)، الثاينا
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ا تُبدى اليت للتعليقات تكون حمددة قضا 25   للجنة خاصة أمهية بشأ

 

 

لرعاية -واو  شرط الدولة األوىل 

لرعايــة،  -٤٨ يعتــزم فريــق الدراســة املعــين بشــرط الدولــة األوىل 
لرعايــة يف ميــدان قــانون  إلمتــام عملــه املتعلــق بشــرط الدولــة األوىل 

شـروط الدولـة االستثمار، أن ينظر يف مسـألة مـا إذا كـان اسـتخدام 
لرعايــــة يف جمــــاالت غــــري جمــــايل قــــانون التجــــارة واالســــتثمار  األوىل 
ميكـــن أن يـــوفر لـــه توجيهـــاً يف أعمالـــه. وبنـــاء علـــى ذلـــك، ســـتكون 
اللجنـــة ممتنـــة لــــو قُـــدمت إليهــــا أمثلـــة بشــــأن أي ممارســـة أو ســــوابق 
لرعايـــة يف ميــــادين  قضـــائية حديثـــة متعلقـــة بشـــروط الدولـــة األوىل 

 يداين قانون التجارة واالستثمار.أخرى غري م

 مواضيع جديدة -زاي
مج عملها الطويل األجـل مخسـة  -٤٩ قررت اللجنة أن تدرج يف بر

مــن هــذا  ٣٦٧إىل  ٣٦٥مواضــيع جديــدة مشــاراً إليهــا يف الفقــرات مــن 
ملعـــايري التاليـــة  التقريـــر. وعنـــد اختيـــار هـــذه املواضـــيع، اسرتشـــدت اللجنـــة 

ينبغـي  ، وهـي حتديـداً: (أ))١٢(١٩٩٨اتفقت عليها يف عام اليت سبق أن 
يتعلـق بتطـوير القـانون الـدويل  أن يعكس املوضوع احتياجـات الـدول فيمـا

ينبغــي أن يكــون املوضــوع قــد بلــغ، علــى  تطــويراً تــدرجيياً وتدوينــه؛ و(ب)
صـــعيد ممارســـة الـــدول، مرحلـــة كافيـــة مـــن التقـــدم تتـــيح التطـــوير التـــدرجيي 

ينبغي أن يكون املوضوع حمدداً وقـابالً للتطـوير التـدرجيي  )والتدوين؛ و(ج
ينبغـــــي إيـــــالء االعتبـــــار أيضـــــاً للمواضـــــيع الـــــيت تعكـــــس  والتـــــدوين؛ و(د)

التطــورات اجلديــدة يف القــانون الــدويل والشــواغل امللحــة للمجتمــع الــدويل  
راء الدول بشأن هذه املواضيع اجلديدة.  ككل. وسرتحب اللجنة 

إلضـافة إ -٥٠ ي اقرتاحـات قــد و ىل ذلـك، سـرتحب اللجنـة 
ملواضـــيع الـــيت ميكـــن إدراجهـــا يف  تـــود الـــدول تقـــدميها فيمـــا يتعلـــق 

مج عملهــا الطويـل األجــل. وسـيكون مــن املفيـد أن تكــون هــذه  بـر
االقرتاحات مصحوبة ببيان لألسباب الداعمة هلـا، وأن تراعـى فيهـا 

خت  يار املواضيع.املعايري املشار إليها أعاله فيما يتعلق 
__________ 

لد الثاين (اجلزء الثاين)،  ،١٩٩٨ حولية )١٢(  .٥٥٣ الفقرةا
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 الرابع الفصل
 املعاهدات على التحفظات

 مقدمة -ألف

ــــــا اخلامســــــة واألربعــــــني (اللجنــــــةقــــــررت  -٥١ )، ١٩٩٣، يف دور
لتحفظــات علــى  إدراج املوضــوع املعنــون "القــانون واملمارســة املتعلقــان 

ـــــــا السادســـــــة  )١٣(املعاهـــــــدات" مج عملهـــــــا وعينـــــــت، يف دور يف بـــــــر
 .)١٤()، السيد آالن بيليه مقرراً خاصاً هلذا املوضوع١٩٩٤واألربعني (

ـا السـابعة واألربعـني ( -٥٢ )، ١٩٩٥وبعد نظر اللجنة، يف دور
، خلــص املقــرر اخلــاص )١٥(يف التقريــر األول املقــدم مــن املقــرر اخلــاص

اللجنـــة، مبـــا يف ذلـــك استخلصـــها مـــن مناقشـــات االســـتنتاجات الـــيت 
"التحفظات على املعاهدات"؛ والشكل  صبحتغيري عنوان املوضوع لي

ــــا، وهــــو دليــــل  الــــذي ســــتتخذه نتــــائج الدراســــة املقــــرر االضــــطالع 
ـــا  لتحفظـــات؛ واملرونـــة الـــيت ينبغـــي أن يتســـم  ممارســـة فيمـــا يتصـــل 

لجنـــة بشـــأن املوضـــوع؛ وتوافـــق اآلراء يف اللجنـــة بشـــأن عـــدم عمـــل ال
واتفاقيـــة  ١٩٦٩لعـــام فيينـــا  اتفاقيـــةتغيـــري األحكـــام ذات الصـــلة مـــن 

ــ "اتفاقيــة  فيينــا خلالفــة الــدول يف املعاهــدات (يشــار إليهــا فيمــا يلــي بـ
ــــدول ١٩٧٨فيينــــا لعــــام  ") واتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون املعاهــــدات بــــني ال

و فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة (يشــار إليهــا فيمــا واملنظمــات الدوليــة أ
ــ "اتفاقية فيينا لعام  . وتشكل هذه االستنتاجات، )١٦(")١٩٨٦يلي ب

يف نظر اللجنـة، نتـائج الدراسـة األوليـة الـيت طلبتهـا اجلمعيـة العامـة يف 
 ٤٩/٥١و ١٩٩٣كـــانون األول/ديســـمرب   ٩املـــؤرخ  ٤٨/٣١قراريهـــا 
. أمـا دليـل املمارسـة فسـيتخذ ١٩٩٤كـانون األول/ديسـمرب   ٩املؤرخ 

شكل مشـروع مبـادئ توجيهيـة مصـحوبة بتعليقـات، وستسـاعد هـذه 
ق وســـرتفَ  املبـــادئ التوجيهيـــة الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة يف املمارســـة،
)، ١٩٩٥ا، عند الضرورة، أحكـام منوذجيـة. ويف الـدورة نفسـها (

ن يعد )١٧(أذنت اللجنة للمقرر اخلاص، وفقاً ملمارستها السابقة  ،
ً مفصًال عن التحفظات على املعاهـدات مـن أجـل الوقـوف  استبيا
على ممارسات الدول واملنظمات الدولية، ال سيما تلك الـيت تكـون 
وديعــــــة التفاقيــــــات متعــــــددة األطــــــراف، وملعرفــــــة مــــــا تواجهــــــه مــــــن 

االستبيان إىل اجلهـات املعنيـة. العامة . وأرسلت األمانة )١٨(مشاكل
__________ 

كــــــــانون   ٩املـــــــؤرخ  ٤٨/٣١العامــــــــة، يف قرارهـــــــا  اجلمعيـــــــة أيـــــــدت )١٣(
 ، قرار اللجنة.١٩٩٣األول/ديسمرب 

لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٤حولية  )١٤(  .٣٨١الفقرة  ،)الثاينا
لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٥حولية  )١٥(  .A/CN.4/470 الوثيقة)، األولا
لد نفسه، املرجع )١٦(  .٤٨٧ الفقرةالثاين (اجلزء الثاين)،  ا
لد  ،١٩٨٣ حولية انظر )١٧(  .٢٨٦(اجلزء الثاين)، الفقرة  الثاينا
لــــد ،١٩٩٥ حوليــــة انظــــر )١٨( . ٤٨٩ الفقــــرة)، الثــــاين(اجلــــزء  الثــــاين ا

ن املوجهـــــان إىل الـــــدول األعضـــــاء وإىل املنظمـــــات الدوليـــــة يف  ويـــــرد االســـــتبيا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة  ،١٩٩٦ حوليــــة  ،Add.1و A/CN.4/477ا
 .والثالث الثاين املرفقان

  ١١املـــــؤرخ  ٥٠/٤٥العامـــــة علمـــــاً، يف قرارهـــــا  وأحاطـــــت اجلمعيـــــة
ســــتنتاجات اللجنــــة ودعتهــــا إىل ١٩٩٥ كــــانون األول/ديســــمرب  ،

لنهج املبّني يف تقريرها، كما دعت الدول إىل وفقاً لمواصلة أعماهلا 
 .)١٩(الرد على االستبيان

ـــــــة واألربعـــــــني  -٥٣ ـــــــة، يف دورتيهـــــــا الثامن ـــــــى اللجن وُعـــــــرض عل
)، التقريــر الثــاين املقــدم مــن ١٩٩٧والتاســعة واألربعــني () ١٩٩٦(

به مشروع قرار بشأن  وكان مرفقاً  ،)٢٠(املقرر اخلاص بشأن املوضوع
التحفظــات علـــى املعاهـــدات الشـــارعة املتعـــددة األطـــراف، مبـــا فيهـــا 

اإلنســـان، لعرضــه علـــى اجلمعيـــة العامــة مـــن أجـــل معاهــدات حقـــوق 
يـــــــــة للمســـــــــألة وتوضـــــــــيح هـــــــــذه توجيـــــــــه النظـــــــــر إىل اجلوانـــــــــب القانون

ـــــب ـــــدورة التاســـــعة واألربعـــــني ()٢١(اجلوان )، اعتمـــــدت ١٩٩٧. ويف ال
اللجنة استنتاجات أوليـة بشـأن التحفظـات علـى املعاهـدات الشـارعة 

. وأحاطت )٢٢(املتعددة األطراف، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان
كـــــــانون   ١٥املـــــــؤرخ  ٥٢/١٥٦اجلمعيـــــــة العامـــــــة علمـــــــاً، يف قرارهـــــــا 

الســتنتاجات األوليــة للجنـة١٩٩٧ديسـمرب /األول لــدعوة الــيت  ،  و
املنشــــأة مبوجــــب معاهــــدات املعاهــــدات  هيئــــاتمجيــــع وجهتهــــا إىل 

ا  شارعة متعددة األطراف اليت قد ترغب يف أن تقدم خطياً تعليقا
ـــا علـــى هـــذه االســـتنتاجات إىل القيـــام بـــذلك، ووجهـــت  ومالحظا

رائها بشأن االستنتاجات نظر احلكومات إىل ما يتسم به اإلد الء 
 األولية من أمهية للجنة.

ـــا مـــن اخلمســـني ( -٥٤ ) إىل ١٩٩٨ونظـــرت اللجنـــة، يف دورا
ومــــــــــذكرة  )٢٣(تقريــــــــــراً آخــــــــــر ١٤ )، يف٢٠١٠الثانيــــــــــة والســــــــــتني (

__________ 
 دوليــة منظمــة ٢٦و دولــة ٣٣ كانــت،  ٢٠١١يوليــه /متوز ٣١ حــىت )١٩(
 يف ذكرهــا الــوارد واملالحظــات التعليقــات أيضــاً  انظــر. االســتبيان علــى ردت قــد

ه ٥٦ الفقرة  .أد
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقتان ١٩٩٦ حولية )٢٠(  A/CN.4/477، ا
 .A/CN.4/478و Add.1و

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة  )٢١(  .٢٣٨ واحلاشية ١٣٦املرجع نفسه، ا
لد الثاين (اجلزء ١٩٩٧ وليةح )٢٢(  .١٥٧الثاين)، الفقرة ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ١٩٩٨ حوليـــةالتقريـــر الثالـــث:  )٢٣( ، ا

A/CN.4/491 وAdd.1-6 :لــــد الثــــاين (اجلــــزء ١٩٩٩ حوليــــة؛ والتقريــــر الرابــــع ، ا
؛ والتقريــــــــــــر اخلــــــــــــامس: A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499األول)، الوثيقتــــــــــــان 

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٠ حوليــــة ؛ Add.1-4و A/CN.4/508، ا
لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــة ٢٠٠١ حوليـــــــــةوالتقريـــــــــر الســـــــــادس:  ، ا

A/CN.4/518 وAdd.1-3 :لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٢ حوليـــة؛ والتقريـــر الســـابع ، ا
لـد ٢٠٠٣ حوليـة؛ والتقرير الثـامن: Add.1-3و A/CN.4/526األول)، الوثيقة  ، ا

؛ والتقريــــــــــــر التاســــــــــــع: Add.1و A/CN.4/535الثــــــــــــاين (اجلــــــــــــزء األول)، الوثيقــــــــــــة 
ــــــة ــــــاين (اجلــــــزء األول)، الوثيقــــــة ٢٠٠٤ حولي لــــــد الث ؛ والتقريــــــر A/CN.4/544، ا
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مقدمة من املقرر اخلـاص، فضـًال عـن مـذكرة مقدمـة مـن  )٢٤(واحدة
ياق خالفــة األمانــة عــن موضــوع التحفظــات علــى املعاهــدات يف ســ

 مشـــروع مبـــدأ تـــوجيهي ١٩٩، واعتمـــدت بصـــفة مؤقتـــة )٢٥(الـــدول
 والتعليقات عليها.

ا الثانية والستني ( -٥٥  )، بعد٢٠١٠وأشارت اللجنة يف دور
ـــــل املمارســـــة  دمـــــن اعتمـــــاانتهائهـــــا  ـــــق دلي ـــــى املتعل لتحفظـــــات عل

ا تعتـزم اعتمـاد الصـيغة بصفة مؤقتة، املعاهدات  النهائيـة هلـذا إىل أ
ــــة والســــتني ( ــــا الثالث ــــا ستضــــع يف إىل ) و ٢٠١١الــــدليل يف دور أ

 ،اعتبارهـــــا يف هـــــذا الصـــــدد مـــــا قدمتـــــه الـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة
 مـــن مالحظـــات منـــذاللجنـــة،  هـــاالـــيت تتعـــاون مع وكـــذلك األجهـــزة

املالحظـــات الـــيت قـــد تـــرد إىل إلضـــافة إىل بدايـــة حبـــث املوضـــوع، 
 .)٢٦(٢٠١١يناير /الثاينكانون   ٣١ أمانة اللجنة قبل

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء

ُعرض على اللجنة يف هذه الـدورة التقريـر السـابع عشـر للمقـرر  -٥٦
اقــــد و  ،)Add.1و A/CN.4/647(اخلــــاص   ٣٠٩٩ نظــــرت فيــــه يف جلســــا

، ٢٠١١متوز/يوليـــــــــــــــه  ١٥و ١٣و ٦املعقـــــــــــــــودة يف  ٣١٠٦و ٣١٠٤و
التعليقـــات واملالحظـــات الـــواردة مـــن احلكومـــات وُعرضــت عليهـــا كـــذلك 

ا اللجنـة بصــفة مؤقتــة يف  فيمـا يتعلــق بـدليل املمارســة بصــيغته الـيت اعتمــد
ا الثانية والستني  .).1Addو .4/639A/CN( )٢٧(دور

 ٢٦، املعقــــــــــودة يف ٣٠٨٠ وقــــــــــررت اللجنــــــــــة يف جلســــــــــتها -٥٧
لتحفظــــات علــــى ٢٠١١نيســــان/أبريل  ، تشــــكيل فريــــق عامــــل معــــين 
ســكيس  ،املعاهــدات بريمــوديس، مــن أجــل  -يرأســه الســيد مارســيلو 

ــا  إعــداد الصــيغة النهائيــة لــدليل املمارســة وفــق مــا قررتــه اللجنــة يف دور
صـــيغة دليـــل . وتـــوىل هـــذا الفريـــق تنقـــيح )٢٨()٢٠١٠الثانيـــة والســـتني (
اســـتناداً وذلـــك ، ٢٠١٠ مـــدت بصـــفة مؤقتـــة يف عـــاماملمارســـة الـــيت اعتُ 

                                                                                                                   
لـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــزء األول)، الوثيقـــــــة ٢٠٠٥ حوليـــــــةالعاشـــــــر:   A/CN.4/558، ا

لــد الثــاين (اجلــزء األول)، ٢٠٠٦ حوليــة؛ والتقريــر احلــادي عشــر: Add.1-2و ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٧ حوليــة؛ والتقريــر الثــاين عشــر: A/CN.4/574الوثيقــة  ، ا

لـــــد ٢٠٠٨ حوليـــــة؛ والتقريـــــر الثالـــــث عشـــــر: A/CN.4/584األول)، الوثيقـــــة  ، ا
، ٢٠٠٩ حوليـةعشر:  الرابع؛ والتقرير A/CN.4/600الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة 

لـــ  اخلـــامس؛ والتقريـــر Add.1-2و A/CN.4/614د الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ا
لــــــــد الثــــــــاين (اجلــــــــزء األول)، الوثيقــــــــة ٢٠١٠ حوليــــــــةعشــــــــر:   A/CN.4/624، ا

 A/CN.4/626، الوثيقــــــــة نفســــــــه املرجــــــــععشــــــــر:  الســــــــادس؛ والتقريــــــــر Add.1-2و
رخيـي مفصـل للتقـارير مـن الثالـث إىل التاسـع، Add.1و . ولالطالع علـى عـرض 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرات ٢٠٠٤ حوليةانظر   .٢٦٩-٢٥٧، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حولية )٢٤(  .A/CN.4/586، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠٠٩ حولية )٢٥(  .A/CN.4/616ا
لد ،٢٠١٠ حولية )٢٦(  .٤٥ الفقرة ،)الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١٠٥ الفقرة نفسه، املرجع )٢٧(
 .أعاله ٥٥ الفقرة انظر )٢٨(

علـى املالحظـات الشـفوية  بناءً من تغيريات اخلاص  املقررما اقرتحه إىل 
 .١٩٩٥واخلطية اليت قدمتها الدول بشأن املوضوع منذ عام 

 ٢٠ املعقــودة يف ٣٠٩٠وأحاطــت اللجنــة علمــاً، يف جلســتها  -٥٨
ر/مــــــــــايو  لتقريــــــــــر األول لــــــــــرئيس الفريــــــــــق العامــــــــــل املعــــــــــين ٢٠١١أ  ،

ض فيــه علــى اللجنــة نــص املبــادئ رَ َعــوقــد لتحفظــات علــى املعاهــدات، 
لتحفظــــات علــــى املتعلــــق التوجيهيــــة الــــيت يتــــألف منهــــا دليــــل املمارســــة 

 بصيغته النهائية اليت وضعها الفريق العامل. )A/CN.4/L.779(املعاهدات 
لتحفظــــــات علـــــــى  -٥٩ وكلفــــــت اللجنــــــة الفريـــــــق العامــــــل املعـــــــين 

ـــــــه  ٦املعقـــــــودة يف  ٣٠٩٩املعاهـــــــدات، يف جلســـــــتها  ، ٢٠١١متوز/يولي
اللجنـة بشـأن  أو اسـتنتاجاتِ  بوضع الصيغة النهائية لـنص مشـروع توصـيةِ 

لتحفظاتاحلوار  التقريـر السـابع عشـر للمقـرر ، وهو نص يـرد يف املتعلق 
). وعـالوة علـى ذلـك، أحالـت اللجنـة ٦٨، الفقرة A/CN.4/647اخلاص (

متوز/يوليـــــــه  ١٥ املعقـــــــودة يف ٣١٠٦يف جلســـــــتها  ،إىل الفريـــــــق العامـــــــل
مشـروع توصــية اللجنــة بشــأن تقـدمي املســاعدة التقنيــة واملســاعدة ، ٢٠١١

لتحفظـــات،  املقـــرر  ااقرتحهـــ لـــيتبصـــيغته ايف تســـوية املنازعـــات املتعلقـــة 
 .)A/CN.4/647/Add.1(اخلاص يف اإلضافة إىل تقريره السابع عشر 

، املعقــودة يف ٣١١٤وأحاطــت اللجنــة علمــاً يف جلســتها  -٦٠
لتقريــر الثــاين لـرئيس الفريــق العامــل املعــين ٢٠١١متوز/يوليـه  ٢٨  ،

لتحفظـــات علــــى املعاهــــدات، وكـــذلك بتوصــــيات الفريــــق العامــــل 
املتعلــــق ) اســــتنتاجات وتوصــــية بشــــأن احلــــوار أا يلــــي: (املتعلقــــة مبــــ

املتعلـــق عـــدت لكـــي تـــدرج يف مرفـــق لـــدليل املمارســـة أُ لتحفظـــات 
مشـــــروع  )ب(و؛ )A/CN.4/L.793(لتحفظـــــات علـــــى املعاهـــــدات 

توصية مقدمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة بشأن آليات املساعدة 
 .)A/CN.4/L.795(لتحفظات املتعلقة 

اواعتمـــــــدت  -٦١  ٣١٢٠ومـــــــن  ٣١١٨ اللجنـــــــة يف جلســـــــا
آب/أغســــــــطس  ١١إىل  ٥، املعقــــــــودة يف الفــــــــرتة مــــــــن ٣١٢٥ إىل

، املبـــــادئ التوجيهيـــــة والتعليقـــــات الـــــيت يتـــــألف منهـــــا دليـــــل ٢٠١١
مقدمــة  يف ذلـكلتحفظــات علـى املعاهـدات، مبــا املتعلـق ارسـة املم

بشــأن احلــوار يتضــمن اســتنتاجات اللجنــة وتوصــيتها  ومرفــقالــدليل 
لتحفظات.  املتعلق 

ويـــــرد نـــــص املبـــــادئ التوجيهيـــــة الـــــيت يتـــــألف منهـــــا دليـــــل  -٦٢
علــى املعاهــدات متبوعــاً مبرفــق بشــأن لتحفظــات املتعلــق املمارســة 

ه، أمـا نـص الـدليل  ١-الفـرع واولتحفظـات يف  احلوار املتعلـق أد
حلــــوار املتعلــــق  الــــذي يشــــمل املقدمــــة والتعليقــــات واملرفــــق اخلــــاص 

 ٢-الفرع واوتكملة فضالً عن ثبت مرجعي، فريد يف لتحفظات، 
 .)٢٩()/1Add./66/10A(إضافة إىل هذا التقرير الواردة يف 

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١١حولية  )٢٩(  .)الثالثا
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ىل اجلمعية تقدم اللجنة إ، للجنة نظام األساسيلعمالً و  -٦٣
 على املعاهـدات مصـحوً لتحفظات املتعلق العامة دليل املمارسة 

ه.  لتوصية الواردة يف الفرع جيم أد
 اخلاصـــةىل اجلمعيــة العامــة التوصــية إاللجنــة أيضــاً  تقــدمو  -٦٤

لتحفظــات، وهــي توصــية تــرد يف الفــرع املتعلقــة ليــات املســاعدة 
ه.  دال أد

  التقرير السابع عشر للمقرر اخلاصالنظر يف
 عرض املقرر اخلاص للتقرير (أ)

املتعلق مسألة احلوار  )A/CN.4/647(يتناول التقرير السابع عشر  -٦٥
 )A/CN.4/647/Add.1(، وتتنـــــاول اإلضـــــافة إىل هـــــذا التقريـــــر لتحفظـــــات

لتحفظـات وتقـرتح مشـروع  مسألة املساعدة يف تسوية املنازعات املتعلقـة 
 استخدام دليل املمارسة. تتناول كيفيةمقدمة 
ن عبـــــــــــارة "احلـــــــــــوار  -٦٦ املتعلـــــــــــق وذّكـــــــــــر املقـــــــــــرر اخلـــــــــــاص 

" ليســــت مصــــطلحاً فنيــــاً لــــه داللــــة حمــــددة وإمنــــا هــــي لتحفظــــات
. واملقصــود )٣٠(مصــطلح عمــد هــو إىل حنتــه يف ســياق تقريــره الثــامن

لتحفظــاتوار احلــ" بـــ " هــو اإلشــارة إىل أنــه بصــرف النظــر املتعلــق 
عـــن القواعـــد املوضـــوعية واإلجرائيـــة الـــيت تســـري علـــى التحفظـــات، 

حــوار إجــراء  املتعاقــدةالدوليــة واملنظمــات تســتطيع الــدول املتعاقــدة 
التحفظــــــات واالعرتاضــــــات علــــــى جبــــــواز غــــــري رمســــــي فيمــــــا يتعلــــــق 

ونطاقهـا  دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة تصوغهاالتحفظات اليت 
. وهـــذا ومعناهـــا، وهـــي تقـــوم بـــذلك فعـــًال يف العديـــد مـــن احلـــاالت

قـد الـتحفظ أو بعـده، صـوغ ميكن أن جيري قبل  وهو حواراحلوار، 
األثــــر طرائــــق متعــــددة ومتنوعــــة. ولــــئن كــــان يّتبــــع أشــــكاًال و يتخــــذ 

تــيح بــدء حــوار يقبــول كثــرياً مــا  وطبيعــي ملــا يصــدر مــن اعــرتاض أال
بشأن التحفظات، فإن املمارسة تبني وجود ردود فعل فريـدة حيـال 

مـع ردود ميكـن  ولكنهاقبوًال وال اعرتاضاً،  تشكل ال التحفظات ال
قــــد و  -مــــن جانـــب صـــاحب الـــتحفظ  ذلـــك وضـــعها يف احلســـبان

ســـــحب حتفظـــــه أو إىل  ، إىليف بعـــــض احلـــــاالتيصـــــل بـــــه األمـــــر، 
ورمبــــا مــــن جانــــب هيئــــات تســــوية املنازعــــات أو  -تقلــــيص نطاقــــه 

بعينــه مــن  شــكالً ، فــإن . ويف هــذا الصــددرصــد املعاهــدات هيئــات
لتحفظــــات أشــــكال احلــــوار  برعايــــة هيئــــات رصــــد حيــــدث املتعلــــق 

املعنيـــة برصـــد تنفيـــذ معاهـــدات حقـــوق  تلـــكســـيما  ، الاملعاهـــدات
لتحفظـــات، خلـــاص اإلنســـان. وأكـــد املقـــرر ا فوائـــد احلـــوار املتعلـــق 

ألخـــــــص كونـــــــه  مـــــــود يف املواقـــــــف ويتـــــــيح اجليرمـــــــي إىل تفـــــــادي و
لصاحب التحفظ توضيح موقفه ويسّهل حصول تفاهم أفضل بني 
لتـايل إىل أن اللجنـة ينبغـي  األطراف املعنية. وذهب املقرر اخلـاص 

ــذه املمارســة، بــل أن تشــ إلحاطــة علمــاً  جعها، أال تكتفــي فقــط 
__________ 

لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة  ،٢٠٠٣حوليــة  )٣٠(  A/CN.4/535ا
 .يليها وما ٥٥ ص ،Add.1و

مع تفادي إفقادها طابعها التلقائي وفعاليتها بشكليات قانونيـة قـد 
مشـــــــــروع التوصـــــــــية  الغـــــــــرض مـــــــــنجتعلهـــــــــا جامـــــــــدة. وهـــــــــذا هـــــــــو 

لتحفظـاتحلوار  اخلاصةاالستنتاجات  أو وهـو مشـروع ، املتعلق 
ــــــر الســــــابع عشــــــرقــــــرتُ ا ويرمــــــي إىل تشــــــجيع الــــــدول  )٣١(ح يف التقري

__________ 
 يف يــــرد الــــذي االســــتنتاجات أو التوصــــية مشــــروع نــــص يلــــي فيمــــا )٣١(

 :)A/CN.4/647( عشر السابع التقرير من ٦٨ الفقرة
 املتعلــق"مشــروع توصــية أو اســتنتاجات جلنــة القــانون الــدويل بشــأن احلــوار  

 لتحفظات
 ، إن جلنة القانون الدويل" 
لتحفظــــات علــــى املعاهــــدات الــــواردة يف  إذ تشــــري"  إىل األحكــــام املتعلقــــة 

اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات واتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات بـــني الـــدول 
 واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية، 

ضــــرورة صــــون ســــالمة املعاهــــدات املتعــــددة األطــــراف مــــع  يف اعتبارهــــا وإذ تضــــع" 
ذا الطابع،ضمان الطا  بع العاملي للمعاهدات اليت يتوخى هلا أن تتسم 

بفائــدة التحفظــات علــى املعاهــدات الــيت تصــاغ ضــمن احلــدود الــيت  وإذ تســلم" 
من اتفـاقييت فيينـا، وتعـرب عـن قلقهـا  ١٩وال سيما املادة  ،يفرضها قانون املعاهدات

ا منافية هلذه الش  روط،للعدد الكبري من التحفظات اليت يبدو أ
ت الــــيت تالقيهــــا الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة يف تقيــــيم  وإذ تــــدرك"  الصــــعو

 صحة التحفظات،
بفائــدة احلـــوار العملـــي مــع صـــاحب الــتحفظ والتعـــاون بـــني   منهـــا واقتناعــاً " 

 كافة اجلهات املعنية يف جمال التحفظات،
جلهــود الــيت بــذلت يف الســنوات األخــرية، وال ســيما يف إطــار  وإذ ترحــب" 

 حقوق اإلنسان ويف إطار بعض املنظمات اإلقليمية، معاهداتهيئات 
يف صـــوغ حتفظـــات  الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة الـــيت ترغـــب حتـــث -١" 

، ــا تتعلــقعلــى احلــرص علــى أال تكــون منافيــة ملوضــوع وغــرض املعاهــدة الــيت 
وعلـــى تـــوخي حتديـــد نطاقهـــا، وصـــوغها بطريقـــة دقيقـــة وحمـــددة قـــدر اإلمكـــان، 

ً بغرض سحبها عند االقتضاء؛   واستعراضها دور
ن تبــــني،  توصــــي -٢"  قــــدر اإلمكــــان، عنــــد بالــــدول واملنظمــــات الدوليــــة 

 هــذاالـتحفظ ونطاقـه، واألسـباب الـيت جتعـل  طبيعـةَ التحفظـات  مـنا لـتحفظ صـوغه
ر هــــــذا الــــــتحفظ علــــــى أداء صــــــاحب الــــــتحفظ اللتزاماتــــــه  ً، وآ ــــــتحفظ ضــــــرور ال

ر هـذا الـتحفظ التعاهدية النامجة عن الصك املعين، وما إذا كان يَ  تـوخى احلـد مـن آ
 ددة؛أو تعديله أو سحبه استناداً إىل جدول زمين وطرائق حم

الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة بتعليــــل كــــل تعــــديل أو  أيضــــاً  توصــــي -٣" 
 سحب للتحفظ؛

إىل أن الدول واملنظمات الدولية وهيئـات الرصـد ميكنهـا أن  تشري -٤" 
تعــرب عــن شــواغلها بشــأن حتفــظ مــا، وتؤكــد فائــدة ردود الفعــل هــذه يف تقيــيم 

 صحة التحفظ من جانب كافة الفرقاء؛
واملنظمــات الدوليـة وهيئـات الرصــد علـى أن تفســر الـدول  تشـجع -٥" 

لصـــاحب الـــتحفظ األســـباب الـــيت تســـتند إليهـــا شـــواغلها بشـــأن الـــتحفظ، وأن 
 تطلب، عند االقتضاء، ما تراه مفيداً من التوضيحات؛

ن  توصــــــي -٦"  الــــــدول واملنظمــــــات الدوليــــــة، وكــــــذلك هيئــــــات الرصــــــد، 
لســحب التـــام للــتح عـــادة النظــر يف ضـــرورة فظ أو تطالــب، حســـبما تــراه مفيـــداً، 

ن طريــق الســحب اجلزئــي، و عــنلتقلــيص التــدرجيي لنطــاق الــتحفظ الــتحفظ أو 
 على القيام بذلك؛ التحفظات صاحبةتشجع الدول واملنظمات الدولية 
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ذلـــك  كلمـــا كـــانواملنظمـــات الدوليـــة علـــى الـــدخول يف هـــذا احلـــوار  
املقـرر اخلـاص  قد فّضلممكناً ووفق األشكال اليت تعتربها مناسبة. و 

لتحفظـــات تنـــاول مســـألة احلـــوار  لـــدليل  ســـياق مرفـــقٍ  يفاملتعلـــق 
خذ شكل توصيات أو يف استنتاجات، بدًال من تناوهلا  ميكن أن 

 منت دليل املمارسة.

لتحفظـــات وأشـــار املقـــرر اخلـــاص إىل أن احلـــوار  -٦٧ املتعلـــق 
ــــــؤدي دائمــــــاً إىل نتيجــــــة وإىل أنــــــه  ال ً يعجــــــز ي عــــــن إجيــــــاد أحيــــــا

رتتــب عليهـــا نتـــائج تختالفـــات يف وجهــات النظـــر ميكـــن أن ال حــل
مل يكــن مــن املالئــم أن تقــرتح اللجنــة آليــة حقيقيــة بيــد أنــه عمليــة. 
لنظـــرلتســـوية ا لتحفظـــات، وذلـــك   خصوصـــاً  ملنازعـــات املتعلقـــة 

الطبيعــة املرنــة لــدليل املمارســة. وفضــل املقــرر اخلــاص أن تقــرتح  إىل
لتحفظــــــات، وهــــــي  فيمــــــا يتصــــــلاللجنــــــة آليــــــة مرنــــــة للمســــــاعدة 

ميكــن أن تكــون هلــا وظــائف تشــمل املشــورة التقنيــة واملســاعدة  آليــة
لتحفظـــــات. وتـــــرد تســـــوية اختالفـــــات وجهـــــات النظـــــر بشـــــأن ا يف

ـــا هـــذه اآلليـــة مـــوجزة يف  الســـمات الرئيســـية الـــيت ميكـــن أن تتميـــز 
ملســــاعدة التقنيــــة واملســــاعدة يف تســــوية  اخلاصــــةمشــــروع التوصــــية 

لتحفظـــات،  رد يف اإلضـــافة إىل التقريـــر تـــ وهـــياخلالفـــات املتعلقـــة 
 .)٣٢(السابع عشر

                                                                                                                   
جيـاب شـواغل  تشجع -٧"  الدول واملنظمـات الدوليـة علـى أن تتلقـى 

وردود فعــل الــدول واملنظمــات الدوليــة األخــرى وهيئــات الرصــد وأن تســتجيب 
هلـــا وتراعيهــــا علـــى النحــــو الواجـــب، بقــــدر اإلمكـــان، بغــــرض إعـــادة النظــــر يف 

 التحفظ أو تعديله أو سحبه؛
ات الرصـــد، كافـــة الـــدول واملنظمـــات الدوليــة، وكـــذلك هيئـــ  تــدعو -٨" 

إىل التعاون الوثيق قدر اإلمكان بغرض تبادل اآلراء بشأن التحفظات اخلالفية 
 وتنسيق التدابري املزمع اختاذها؛

الـــــدول واملنظمــــــات الدوليـــــة، وكـــــذلك هيئــــــات  تباشـــــرأن  ترجـــــو -٩" 
 الرصد، هذا احلوار وتديره بطريقة عملية وشفافة".

مــــن  ١٠١يف الفقــــرة مشــــروع التوصــــية الــــذي يــــرد  نــــصيلــــي  فيمــــا )٣٢(
 :)A/CN.4/647/Add.1(اإلضافة 

"مشــــــروع توصــــــية جلنــــــة القــــــانون الــــــدويل بشــــــأن تقــــــدمي املســــــاعدة التقنيــــــة  
 واملساعدة يف تسوية املنازعات يف جمال التحفظات

 ،"إن جلنة القانون الدويل 
 املعاهدات، لتحفظات على املتعلقمن وضع دليل املمارسة  "وقد انتهت 
ت الـــيت تواجههـــا الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة يف ســـياق تفســـري  تـــدرك"وإذ   الصـــعو

 وتنفيذها، جوازها،التحفظات واالعرتاضات على التحفظات، وتقييم 
ملبــدأ الــذي يــدعو الــدول إىل تســوية  "وإذ تتمســك علــى وجــه اخلصــوص 

لوسائل السلمية، ا الدولية   منازعا
نشــــاء آليــــة مرنــــة بضــــرورة تكملــــة اعتمــــ منهــــا "واقتناعــــاً   اد دليــــل املمارســــة 

ملســــاعدة الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة الــــيت تواجــــه مشــــاكل يف تطبيــــق القواعــــد 
 القانونية السارية على التحفظات،

ن علــى الــدول واملنظمــات الدوليــة الــيت ختتلــف بشــأن تفســري  تــذّكر -١" 
ر أي جــوازأو بشــأن  ،اعــرتاض علــى حتفــظ حتفــظ أو ب الســعي منهمــا، واجــ أو آ

يــــرد أيضــــاً  وهــــوويرمــــي مشــــروع مقدمــــة دليــــل املمارســــة،  -٦٨
ــــــــــر الســــــــــابع عشــــــــــر يف  ،A/CN.4/647/Add.1( اإلضــــــــــافة إىل التقري

حــــــة توضــــــيحات بشــــــأن مضــــــمون )١٠٥ الفقــــــرة الـــــــدليل ، إىل إ
، وبشأن الطبيعة القانونية للقواعـد الـواردة يف املبـادئ تهوبني هوأهداف

 التوجيهية اليت يتألف منها.

 عشر السابع التقرير إجراءات بناء على من اُختذ ما (ب)
مشروع توصية أو استنتاجات بشأن وضع ملا كانت فكرة  -٦٩

لتحفظات احلوار  قد لقيت ترحيباً من أعضاء اللجنة، فقد  املتعلق 
لتحفظــات علــى املعاهــدات اللجنــة كلفــت  الفريــق العامــل املعــين 

. )٣٣(االســـتنتاجاتبوضـــع الصـــيغة النهائيـــة لـــنص تلـــك التوصـــية أو 
وقــــررت بعدئــــذ إدراج مرفــــق بــــدليل املمارســــة يتضــــمن اســــتنتاجات 

لتحفظاتوتوصية بشأن احلوار   . )٣٤(املتعلق 
ومع أن بعض األعضـاء أعربـوا عـن حتفظهـم إزاء فكـرة اقـرتاح  -٧٠

لتحفظــات آليــة حمــددة للمســاعدة  علــى املعاهــدات، فقــد  فيمــا يتصــل 
لتحفظـــــات علـــــىكلفــــت اللجنـــــة الفريـــــق العامـــــل امل املعاهـــــدات  عـــــين 

                                                                                                                   
للجـــــوء أوالً  ـــــة،  إىل التفـــــاوض  حلـــــل هـــــذه املنازعـــــة، كغريهـــــا مـــــن املنازعـــــات الدولي

إىل اهليئـات  التسـوية القضـائية، أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيـق أو التحكـيم أو أو
 اإلقليمية، أو غري ذلك من الوسائل السلمية اليت ختتارها؛ الرتتيبات أو

ــــــــة لتقــــــــدمي املســــــــاعدة يف جمــــــــال التحفظــــــــات  توصــــــــي -٢"  نشــــــــاء آلي
 واالعرتاضات على التحفظات؛

أن تكــون هلـــذه اآلليــة اخلصــائص املـــوجزة يف املرفــق امللحـــق  تقــرتح -٣" 
 التوصية. ذه
 "مرفق 
تُنشـــأ آليــــة لتقـــدمي املســــاعدة يف جمـــال التحفظــــات واالعرتاضــــات  )١"( 

 على التحفظات.
مـن عشـرة خـرباء حكـوميني يـتم اختيـارهم بنــاء تتـألف هـذه اآلليـة  )٢"( 

م العمليــة يف ميــدان القــانون الــدويل العــام م الفنيــة وخــرب وخباصــة  ،علـى كفــاءا
 قانون املعاهدات.

جتتمع هذه اآللية حسب االقتضاء ملناقشـة مـا تعرضـه عليهـا الـدول  )٣"( 
ر  جـــــــواز أو أواملنظمـــــــات الدوليـــــــة املهتمـــــــة مـــــــن مســـــــائل تتعلـــــــق بتفســـــــري  أو آ

هلــذه  التحفظــات أو االعرتاضــات علــى التحفظــات أو قبــول التحفظــات. وحتقيقــاً 
ا قد تقرتح على الدول اليت تلجأ إليهـا حلـوالً  ـالتسـوية  الغاية، فإ . وجيـوز منازعا

للــــدول أو املنظمـــــات الدوليــــة األطـــــراف يف منازعــــة بشـــــأن التحفظــــات أن تلتـــــزم 
 ألغراض حل تلك املنازعة.مة بقبول مقرتحات اآللية بوصفها ملزِ 

أن تقــــدم لدولــــة أو ملنظمــــة دوليــــة املســــاعدة  ميكــــن لآلليــــة أيضــــاً  )٤"( 
التقنيــة مــن أجــل صــياغة حتفظــات علــى معاهــدة أو اعرتاضــات علــى حتفظــات 

ا دول أو  منظمات دولية أخرى. أبد
ـــــدى  )٥"(  هـــــذه املقرتحـــــات، األحكـــــام املتعلقـــــة  وضـــــعتراعـــــي اآلليـــــة، ل

ـــــــوا ـــــــا لقـــــــانون املعاهـــــــدات ألعـــــــوام لتحفظـــــــات ال ـــــــات فيين  ١٩٦٩ردة يف اتفاقي
 ، وكذلك املبادئ التوجيهية الواردة يف دليل املمارسة".١٩٨٦و ١٩٧٨و

 .أعاله ٦٠و ٥٩ الفقرتني انظر )٣٣(
 أعاله. ٦١ الفقرة انظر )٣٤(
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. )٣٥(الذي اقرتحه املقرر اخلاص يف هذا الصدد ةببحث مشروع التوصي
ه.  واعتمدت اللجنة بعد ذلك التوصية الواردة يف الفرع دال أد

قــــرتاح املقــــرر اخلــــاص الرامــــي إىل إدراج  -٧١ ورحبــــت اللجنــــة 
 .)٣٦(مقدمة ترد يف صدر دليل املمارسة

 املتعلقدليل املمارسة  خيصتوصية اللجنة فيما  -جيم
 لتحفظات على املعاهدات

 ١١، املعقــــــــودة يف ٣١٢٥قــــــــررت اللجنــــــــة يف جلســــــــتها  -٧٢
ملــادة٢٠١١آب/أغســطس  مــن نظامهــا األساســي،  ٢٣ ، عمــًال 

ن أن توصــــي اجلمعيــــة العامــــة  ن حتــــيط علمــــاً بــــدليل املمارســــة و
 تكفل نشره على أوسع نطاق ممكن.

فيما يتصل آليات املساعدة بشأن توصية اللجنة  -لدا
 لتحفظات على املعاهدات

 ١١، املعقــــــــودة يف ٣١٢٥قــــــــررت اللجنــــــــة يف جلســــــــتها  -٧٣
 ، أن حتيل إىل اجلمعية العامة التوصية التالية:٢٠١١طس سآب/أغ

 إن جلنة القانون الدويل،" 

لتحفظـــات علـــ وقـــد فرغـــت"  ى مـــن إعـــداد دليـــل املمارســـة املتعلـــق 
 املعاهدات، 

ت الـــيت تواجههـــا الـــدول يف صـــوغ وإذ تـــدرك"  التحفظـــات  الصـــعو
 واالعرتاضات على التحفظات وتفسريها وتقييم جوازها وتنفيذها، 

ن تعمـــل الـــدول  علـــى املبـــدأ الـــذي يقضـــي وإذ تعلـــق أمهيـــة كبـــرية" 
لوسائل السلمية،  ا الدولية   على تسوية منازعا

أن اعتمـــاد دليــل املمارســـة ميكـــن اســـتكماله  وإذ تضــع يف اعتبارهـــا" 
ملرونـــة ملســـاعدة الـــدول يف تنفيـــذ القواعـــد القانونيـــة  نشـــاء آليـــات تتســـم 

 املنطبقة على التحفظات، 

 على اجلمعية العامة ما يلي:  تقرتح" 

لنظــــر يف إنشــــاء آليــــة للمســــاعدة يف جمــــال التحفظــــات، ا -١" 
 التوصية؛ ميكن تشكيلها على النحو الوارد يف مرفق هذه

املعاهـدات، يف  للتحفظات على ‘مرصد’النظر يف إنشاء  -٢" 
ن تنظـر  ‘مراصـد’الـدول يف إنشـاء  إطار جلنتها السادسة، وتوصي أيضـاً 

 .)٣٧(ميمماثلة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقلي

__________ 
 .أعاله ٦٠و ٥٩ الفقرتني انظر )٣٥(
 أعاله. ٦١ الفقرة انظر )٣٦(
 جلنــة إطــار يف املنشــأ املرصــد غــرار علــى "املراصــد" هــذه تكــون أن ميكــن )٣٧(

 ولالطــالع. أورو لــس التابعــة العــام الــدويل لقــانون املعنيــة القــانونيني املستشــارين
 .www.coe.int: أورو لس الشبكي املوقع انظر املعلومات، من املزيد على

 "مرفق

ميكــــن أن تضـــــم آليـــــة املســـــاعدة يف جمـــــال التحفظـــــات واالعرتاضـــــات  -١"
م  م الفنيـة وخـرب عليها عدداً حمدوداً مـن اخلـرباء يُنتخبـون علـى أسـاس كفـاء

 العملية يف ميدان القانون الدويل العام، وخباصة قانون املعاهدات.

لنظــر يف املشــاكل ميكــن أن تعقــد اآلليــة اجتماعــات، حبســب الضــرورة، ل -٢"
 املعروضة عليها بشأن التحفظات أو االعرتاضات على التحفظات أو قبوهلا.

ـــــدول الـــــيت تلجـــــأ إليهـــــا لتســـــوية  -٣" ـــــة مقرتحـــــات إىل ال ميكـــــن أن تقـــــدم اآللي
اخلالفـــات يف وجهـــات النظـــر بشـــأن التحفظـــات. وميكـــن أن تتعهـــد الـــدول الـــيت 

عتبارها ملزمة.لديها خالفات من هذا القبيل بقبول املقرتحات   املطروحة للحل 

ميكـــــن لآلليــــــة أيضـــــاً أن تقــــــدم لدولـــــة مــــــا املســـــاعدة التقنيــــــة يف صــــــوغ  -٤"
 .)٣٨(حتفظات على معاهدة أو اعرتاضات على حتفظات صاغتها دول أخرى

ا، األحكـام املتعلقـة -٥" لتحفظـات  تراعي اآللية، لدى وضع مقرتحا
 ١٩٧٨و ١٩٦٩لقـــــانون املعاهـــــدات ألعـــــوام الـــــواردة يف اتفاقيـــــات فيينـــــا 

 ."، وكذلك املبادئ التوجيهية الواردة يف دليل املمارسة١٩٨٦و

ملقرر اخلاص -هاء  إشادة 
 ١١، املعقــــــودة يف ٣١٢٥اللجنـــــة يف جلســـــتها اعتمـــــدت  -٧٤

ـــــــــق  ، بعـــــــــد٢٠١١ آب/أغســـــــــطس ـــــــــل املمارســـــــــة املتعل اعتمـــــــــاد دلي
 : لتزكية على املعاهدات، القرار التايللتحفظات 

 إن جلنة القانون الدويل،" 

لتحفظات على املعاهدات، وقد اعتمدت"   دليل املمارسة املتعلق 

انيهـا  تعرب"  للمقـرر اخلـاص، السـيد آالن بيليـه، عـن شـكرها العميـق و
الـــــذي قّدمـــــه يف إعـــــداد دليـــــل املمارســـــة املتعلـــــق احلـــــارة علـــــى اإلســـــهام البـــــارز 

يســاورها  لتحفظـات علـى املعاهــدات مـن خـالل تفانيــه وجهـوده الدؤوبـة، وال
أدىن شـــــك يف أن دليـــــل املمارســـــة سيشـــــكل أداة مفيـــــدة لتســـــوية العديـــــد مـــــن 

ت التفسريية  ."املشاكل اليت تثريها التحفظات على املعاهدات واإلعال

لتحفظات على املعاهدات املتعلق نص دليل املمارسة  -واو
ا الثالثة والستني  الذي اعتمدته اللجنة يف دور

، يليـه نص املبادئ التوجيهيـة الـيت يتـألف منهـا دليـل املمارسـة -١
لتحفظات  مرفق بشأن احلوار املتعلق 

ه نــــص  -٧٥ ــــألف منهــــا يــــرد أد ــــيت يت ــــة ال ــــادئ التوجيهي ــــل املب دلي
لتحفظات على املعاهـدات الـذي اعتمدتـه اللجنـة يف ملتعلق ااملمارسة 

ا الثالثة والستني لتحفظات.دور  ، يليه مرفق بشأن احلوار املتعلق 
__________ 

الــدول يف حــل  مســاعدةأن يكــون اخلــرباء الــذين يُــدعون إىل  ينبغــي )٣٨(
أشخاصـاً آخـرين غـري اخلـرباء الـذين  ٣للفقـرة  وفقاً وجهات النظر  يف اخلالفات

 .٤األطراف مبوجب الفقرة  أحد إىلقدموا املساعدة 
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لتحفظات على املعاهدات  دليل املمارسة املتعلق 
 التعاريف -١

 تعريف التحفظات ١-١

ً، إعالً " التحفظ" يعين -١  ً  انفراد  تسـميته، أو صـيغته كانت  أ
 عليهـا التصديق أو معاهدة على التوقيع عند دولية منظمة أو دولة تصدره

 تصــدره أو إليهــا االنضــمام أو عليهــا املوافقــة أو قبوهلــا أو رمسيــاً  إقرارهــا أو
دف معاهدة، يف خلالفة إشعاراً  تقدميها عند دولة  املنظمة أو الدولة به و
 حيـث مـن املعاهـدة مـن معينـة ألحكام القانوين األثر تعديل أو استبعاد إىل

 .الدولية املنظمة هذه أو الدولة هذه على األحكام تلك انطباق

ــر الفقــرة  -٢  ــا تشــمل التحفظــات الــيت ترمــي إىل  ١تفسَّ علــى أ
تعديل األثر القانوين ألحكام معينة مـن املعاهـدة، أو للمعاهـدة   استبعاد أو

ددة، من حيث انطباق تلك األحكـام ككل فيما يتعلق ببعض اجلوانب احمل
 اجلوانب على الدولة أو املنظمة الدولية اليت تصوغ التحفظ. أو

ا ١-١-١ ت الرامية إىل احلد من التزامات أصحا  اإلعال

 إعــراب عنــد دوليــة منظمــة أو دولــة تصــوغه الــذي االنفــرادي اإلعــالن 
 والـذي ملعاهـدة، االلتـزام علـى موافقتهـا عـن تلك املنظمة أو الدولة تلك

 هـو املعاهـدة، عليـه تفرضها اليت االلتزامات من احلد إىل صاحبه به يهدف
 .حتفظاً  يشكل إعالن

لتزام بطرق معادلة ٢-١-١ ت الرامية إىل الوفاء   اإلعال

اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــوغه دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد إعــراب  
ـدف املنظمـة عـن تلـك تلك الدولة أو  ملعاهـدة و موافقتهـا علـى االلتـزام 

ملعاهــدة بطريقــة  بــه تلــك الدولــة أو لتــزام عمــالً  تلــك املنظمــة إىل الوفــاء 
ولكــن صــاحب اإلعــالن يعتربهــا  ،ختتلــف عــن تلــك الــيت تفرضــها املعاهــدة

 معادلة هلا، هو إعالن يشكل حتفظاً.

لتطبيق اإلقليمي للمعاهدة ٣-١-١  التحفظات املتعلقة 

يشـــكل حتفظـــاً اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي تســـتهدف منـــه الدولـــة اســـتبعاد  
املعاهدة ككل فيمـا يتعلـق بـبعض اجلوانـب  تطبيق أحكام معينة من املعاهدة، أو

 ى إقليم كانت ستنطبق عليه يف حالة عدم وجود هذا اإلعالن.احملددة، عل

التحفظـات الــيت تصــاغ عنــد توسـيع نطــاق التطبيــق اإلقليمــي  ٤-١-١
 معاهدة لل

يشكل حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولة، عند مد  
نطــاق تطبيــق معاهــدة مــا إىل إقلــيم مــن األقــاليم، اســتبعاد أو تعــديل األثــر 

ذا اإلقليم. وين ألحكام معينة من املعاهدة فيماالقان  يتعلق 

 التحفظات اليت تصاغ بصورة مشرتكة ٥-١-١

ال يـــؤثر اشـــرتاك عـــدة دول أو منظمـــات دوليـــة يف صـــوغ حتفـــظ مـــا يف  
 الطابع االنفرادي لذلك التحفظ.

ســتبعاد  ٦-١-١ ذن صــراحة  التحفظــات الــيت تصــاغ مبقتضــى بنــود 
 املعاهدة معينة منأو تعديل أحكام 

اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد إعــراب  
، وفقــاً لبنــد ملعاهــدةتلــك الدولــة أو املنظمــة عــن موافقتهــا علــى االلتــزام 

ــــر القــــانوين  ذن صــــراحة لألطــــراف أو ســــتبعاد أو تعــــديل األث لبعضــــها 
لطرف الـذي هـو أصـدر اإلعـالن،  ألحكام معينة من املعاهدة فيما يتعلق 

ا املعاهدة صراحة.إعالن يشكل  ذن   حتفظاً من التحفظات اليت 

ت التفسريية ٢-١  تعريف اإلعال

ً كانـــــــت صـــــــيغته   ً، أ ً انفـــــــراد يعـــــــين "اإلعـــــــالن التفســـــــريي" إعـــــــال
دف به تلك الدولـة أو تلـك  ،منظمة دولية تسميته، تصدره دولة أو أو و

 نطاق املعاهدة أو بعض أحكامها. ضاح معىن أواملنظمة إىل حتديد أو إي

ت التفسريية اليت تصاغ بصورة مشرتكة ١-٢-١  اإلعال

ال يـــــؤثر اشـــــرتاك عـــــدة دول أو منظمـــــات دوليـــــة يف صـــــوغ اإلعـــــالن  
 التفسريي يف الطابع االنفرادي هلذا اإلعالن التفسريي.

ت التفسريية ٣-١  التمييز بني التحفظات واإلعال

ً، إعـــالً  أو حتفظـــاً  بوصـــفه االنفـــرادي، اإلعـــالن طـــابع حيـــدَّد   تفســـري
 .إحداثه اإلعالن صاحب يقصد الذي القانوين ألثر

ت التفسريية ١-٣-١  أسلوب التمييز بني التحفظات واإلعال

منظمــة  لتحديــد مــا إذا كــان اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــوغه دولــة أو 
ً، ينبغي تفسـري  كل حتفظاً أودولية بشأن إحدى املعاهدات يش ً تفسري إعال

اإلعالن حبسن نية وفقاً للمعىن املعتاد الذي ينبغي إعطاؤه ملصـطلحاته، بغيـة 
ا اإلعالن.   أن حتدَّد من خالله نية صاحبه، يف ضوء املعاهدة اليت يتعلق 

 الصيغة والتسمية ٢-٣-١

 لألثـر مؤشـراً  االنفـرادي لإلعـالن تعطـى الـيت التسـمية أو الصـيغة توفر 
 .املقصود القانوين

 صوغ إعالن انفرادي يف حالة حظر التحفظات ٣-٣-١

 أحكــام علــى أو أحكامهــا مجيــع علــى التحفظــات املعاهــدة حتظــر عنــدما 
 دوليـة منظمـة أو دولة تصوغه انفرادي إعالن أي أن يُفرتض فإنه منها، معينة
 اإلعـالن هـذا يشـكل ذلـك، ومـع. حتفظاً  يشكل ال األحكام ذه يتعلق فيما

 مـن معينـة ألحكـام القـانوين األثر تعديل أو استبعاد إىل يهدف كان  إذا حتفظاً 
 حيـث مـن احملـددة، اجلوانـب بـبعض يتعلـق فيمـا ككـل  للمعاهـدة أو املعاهدة،
 .اإلعالن صاحب على اجلوانب أو األحكام تلك انطباق

ت التفسريية  ٤-١  املشروطةاإلعال

ــة  -١  اإلعــالن التفســريي املشــروط هــو إعــالن انفــرادي تصــوغه دول
منظمة دوليـة عنـد التوقيـع علـى معاهـدة أو التصـديق عليهـا أو إقرارهـا رمسيـاً  أو
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أو قبوهلــا أو املوافقـــة عليهــا أو االنضـــمام إليهــا، أو تصـــوغه دولــة عنـــدما تقـــدم 
خلالفـــة يف معاهـــدة، وُختِضـــع مبوجبـــه تلـــ ك الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة إشـــعاراً 

ملعاهدة لتفسري حمدد للمعاهدة أو  لبعض أحكامها.  موافقتها على أن تلتزم 

ت ختضــع -٢   تنطبــق الــيت للقواعــد املشــروطة التفســريية اإلعــال
 . التحفظات على

ت التفسريية ٥-١ ت االنفرادية خالف التحفظات واإلعال  اإلعال

ت هـــذا املمارســـة دليـــل نطـــاق يف تـــدخل ال  ـــة اإلعـــال ـــيت االنفرادي  ال
ت أو حتفظــات تكــون وال املعاهــدات إحــدى بشــأن تصــاغ  تفســريية إعــال

ت ذلك يف مبا(  ).املشروطة التفسريية اإلعال

ت عدم االعرتاف ١-٥-١  إعال

ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا اإلعالن االنفـرادي الـذي تشـري  
يعــين االعــرتاف بكيــان  اشــرتاكها يف املعاهــدة الفيــه إحــدى الــدول إىل أن 

اهلـــدف منـــه اســـتبعاد تطبيـــق  تعـــرتف هـــي بـــه، وذلـــك حـــىت إذا كـــان ال مـــا
 املعاهدة بني الدولة الصادر عنها اإلعالن والكيان غري املعَرتف به.

ت املتعلقة بطرائق تنفيذ املعاهدة على الصعيد ٢-٥-١  الداخلي اإلعال

دليــــل املمارســــة هـــذا اإلعــــالن االنفــــرادي الــــذي ال يـــدخل يف نطــــاق  
تصـــوغه دولـــة أو منظمـــة دوليـــة وتبـــني فيـــه تلـــك الدولـــة أو تلـــك املنظمـــة 
ــا تنفيــذ املعاهــدة علــى الصــعيد الــداخلي مــن دون أن  الطريقــة الــيت تعتــزم 
ــــــدول املتعاقــــــدة  ــــــا إزاء ال ــــــري علــــــى حقوقهــــــا والتزاما ث ــــــذلك  يكــــــون ل

 رى.املنظمات املتعاقدة األخ أو

ت االنفرادية الصادرة مبوجب بند جييز االختيار ٣-٥-١  اإلعال

ال يــدخل يف نطــاق دليــل املمارســة هــذا اإلعــالن االنفــرادي  -١ 
املعاهـــدة جييـــز  مـــن بنـــودمنظمـــة دوليـــة وفقـــاً لبنـــد  الـــذي تصـــدره دولـــة أو
تفرضه أحكام أخرى يف تلك املعاهدة، أو جييز هلا  لألطراف قبول التزام ال

 تيار بني حكمني أو أكثر من أحكام املعاهدة.االخ

ال يشـكل حتفظـاً القيـد أو الشــرط الـوارد يف إعـالن تقبـل فيــه  -٢ 
تفرضــــه  منظمـــة دوليـــة، اســـتناداً إىل بنـــد يف املعاهـــدة، التزامـــاً ال دولـــة أو

 أحكام أخرى يف تلك املعاهدة.

ملعاهدات الثنائية ٦-١ ت االنفرادية فيما يتعلق   اإلعال

 "التحفظات" على املعاهدات الثنائية ١-٦-١

ً كانت صـيغته أو تسـميته، الـذي تصـوغه دولـة   اإلعالن االنفرادي، أ
ألحــرف األوىل علــى معاهــدة ثنائيــة أو بعــد  أو منظمــة دوليــة بعــد التوقيــع 

ــدف بــه تلــك الدولــة أو ،التوقيــع عليهــا تلــك  ولكــن قبــل بــدء نفاذهــا، و
رف اآلخر علـى تعـديل ألحكـام املعاهـدة، هـو املنظمة إىل احلصول من الط

ملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذا. إعالن ال  يشكل حتفظاً 

ملعاهدات الثنائية ٢-٦-١ ت التفسريية فيما يتعلق   اإلعال

ت التفسـريية فيمـا  ٤-١و ٢-١ينطبق املبدآن التوجيهيـان   علـى اإلعـال
ملعاهدات املتعددة األطراف وامل  عاهدات الثنائية على السواء.يتعلق 

األثر القانوين لقبول الطرف اآلخر يف معاهـدة ثنائيـة إلعـالن  ٣-٦-١
ا  تفسريي صادر بشأ

 مــن ثنائيــة معاهــدة بشــأن صــدر تفســريي إعــالن عــن الناشــئ التفســري 
 اآلخر، الطرف وقبله املعاهدة، هذه يف طرف دولية منظمة أو دولة جانب
 .املعاهدة هلذه رمسياً  تفسرياً  يشكل

ت التفسريية ٧-١  بدائل التحفظات واإلعال

 بدائل التحفظات ١-٧-١

لتحقيــق نتــائج مماثلــة لنتــائج التحفظــات، جيــوز أيضــاً للــدول أو املنظمــات  
 يلي: إىل أساليب بديلة، مثل ما تلجأالدولية أن 

 ؛تطبيقهاتضمني املعاهدة بنداً يرمي إىل احلد من نطاق املعاهدة أو  (أ) 

ـدف منــه  (ب)  إبـرام اتفـاق، مبوجـب حكـم حمــدد مـن أحكـام املعاهـدة، 
منظمتـان دوليتـان أو أكثـر إىل اسـتبعاد أو تعـديل األثـر القـانوين  دولتان أو أكثر أو
 فيما بينها. املعاهدة من حيث انطباقها على العالقات ألحكام معينة من

ت التفسريية ٢-٧-١  بدائل اإلعال

لتحديــد أو توضـــيح معــىن أو نطـــاق املعاهـــدة أو أحكــام معينـــة منهـــا،  
املنظمـات الدوليـة أن تلجـأ إىل أسـاليب غـري أسـلوب  جيوز أيضاً للـدول أو

ت التفسريية، مثل ما  يلي: اإلعال

 تضمني املعاهدة أحكاماً ترمي إىل تفسريها؛ (أ) 

 الوقـــت نفـــس يف الغايــة، لـــنفس حتقيقـــاً  تكميلــي اتفـــاق بــرامإ )ب( 
 .لذلك الحق وقت يف أو املعاهدة إبرام فيه يتم الذي

 نطاق التعاريف ٨-١

ت االنفرادية الواردة يف هذا اجلزء بصحة هذه   ال ختل تعاريف اإلعال
رها القانونية مبوجب القواعد اليت تنطبق عليها. ت و  اإلعال

 اإلجراءات -٢

ا ١-٢  شكل التحفظات واإلخطار 

 شكل التحفظات ١-١-٢

 جيب أن يصاغ التحفظ كتابة. 

 تعليل التحفظات ٢-١-٢

 ينبغي أن يشري التحفظ، بقدر اإلمكان، إىل األسباب الداعية إىل صوغه. 
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 التمثيل لغرض صوغ حتفظ على الصعيد الدويل ٣-١-٢

ملمارســــات املتبعــــة عــــادة يف -١  املنظمــــات الدوليــــة الوديعــــة  رهنــــاً 
 ملنظمة دولية لغرض صوغ حتفظ: للمعاهدات، يُعترب الشخص ممثالً لدولة أو

إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق مناســبة لغــرض  (أ) 
ا التحفظ أو لغرض التعبـري  اعتماد أو توثيق نص املعاهدة اليت يصاغ بشأ

 ملعاهدة؛ أوعن موافقة الدولة أو املنظمة على االلتزام 

إذا تبــني مــن املمارســة أو مــن ظــروف أخــرى أن قصــد الــدول  (ب) 
املنظمـة  واملنظمات الدولية املعنية كان اعتبـار هـذا الشـخص ممـثالً للدولـة أو

 الدولية هلذا الغرض من دون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق.

ــالون، حبكــم وظــائفهم ودومنــا حاجــة  -٢  إىل يُعتــرب األشــخاص الت
تقـــدمي وثيقـــة تفـــويض مطلـــق، ممثلـــني لـــدولتهم لغـــرض صـــوغ حتفـــظ علـــى 

 الصعيد الدويل:

 اخلارجية؛ ووزراء احلكومات ورؤساء الدول رؤساء )أ( 

 لغــــرض دويل، مـــؤمتر لــــدى الـــدول مــــن املعتمـــدون املمثلـــون )ب( 
 املؤمتر؛ ذلك يف اعُتمدت معاهدة على حتفظ صوغ

لــدى منظمــة دوليــة أو لــدى  املمثلــون املعتمــدون مــن الــدول (ج) 
أحــد األجهــزة التابعــة هلــا، لغــرض صــوغ حتفــظ علــى معاهــدة اعُتمــدت يف 

 تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

صـــوغ  رؤســـاء البعثـــات الدائمـــة لـــدى منظمـــة دوليـــة، لغـــرض (د) 
 املنظمة. حتفظ على معاهدة أبرمت بني الدول املرسلة للبعثات وتلك

عيد الـدويل علـى انتهـاك قواعـد عدم ترتب أي أثـر علـى الصـ ٤-١-٢
 داخلية متعلقة بصوغ التحفظات

ــة أو القواعــد ذات الصــلة  -١  حيــدد القــانون الــداخلي لكــل دول
لكــل منظمــة دوليــة الســلطة املختصــة واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا علــى 

 الصعيد الداخلي لصوغ التحفظ.

ــــة جيــــوز ال -٢  ــــة ملنظمــــة أو لدول  إبطــــال لغــــرض حتــــتج، أن دولي
 القـــانون أحكـــام مـــن حلكـــم انتهاكــاً  صـــيغ قـــد الـــتحفظ هـــذا ن الــتحفظ،
 يتعلـــق فيمـــا املنظمـــة تلـــك قواعـــد مـــن لقاعـــدة أو الدولـــة لتلـــك الـــداخلي
 .التحفظات صوغ وإجراءات ختصاص

 إبالغ التحفظات ٥-١-٢

ــًة إىل الــدول املتعاقــدة واملنظمــات  -١  جيــب إبــالغ الــتحفظ كتاب
دول واملنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت حيــق هلــا أن تصــبح املتعاقــدة وإىل الــ

 أطرافاً يف املعاهدة.

فذة تشكل الصك التأسيسي ملنظمـة  -٢  التحفظ على معاهدة 
 دولية جيب أن يبلَّغ أيضاً إىل تلك املنظمة.

 إجراءات إبالغ التحفظات ٦-١-٢

ـــدة واملنظمـــات  -١  ـــدول املتعاق ـــنص املعاهـــدة أو تتفـــق ال مـــا مل ت
 تعاقدة على حكم خمالف، جيري إبالغ التحفظ على املعاهدة كما يلي:امل

يف حالة عـدم وجـود جهـة وديعـة، يقـوم صـاحب الـتحفظ بتوجيـه  (أ) 
ــــــدول  ــــــدول املتعاقــــــدة واملنظمــــــات املتعاقــــــدة وإىل ال ــــــالغ مباشــــــرة إىل ال اإلب

 املعاهدة؛ أوواملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف 

ــة وجــود جهــة وديعــة، تبلَّــغ تلــك اجلهــة الوديعــة الــيت  (ب)  يف حال
خطــار الــدول واملنظمــات الدوليــة املقصــودة  تقــوم يف أقــرب وقــت ممكــن 

 ذا اإلبالغ.

لنسبة لدولةأن عترب ال يُ  -٢  أو منظمـة  مـا إبالغ التحفظ قد مت 
 مة.دولية ما إال عندما تتلقاه تلك الدولة أو املنظ

ـــتحفظ علـــى املعاهـــدة بوســـيلة أخـــرى غـــري املـــذكرة  -٣  إبـــالغ ال
الدبلوماســية أو إشــعار الوديــع، مثــل الربيــد اإللكــرتوين أو الفــاكس، جيــب 
ــذه املــذكرة أو هــذا اإلشــعار. ويف  ــة مناســبة  كيــده يف غضــون فــرتة زمني

ريخ اإلبالغ األوّ   يل. تلك احلالة، يعترب أن التحفظ قد صيغ يف 

 وظائف اجلهة الوديعة ٧-١-٢

تتحقق اجلهة الوديعة مما إذا كـان الـتحفظ علـى املعاهـدة الـذي  -١ 
، وتوجـهالسـليم، الواجـب و  للشكل مستوفصاغته دولة أو منظمة دولية ما 

 عند االقتضاء، نظر الدولة أو املنظمة الدولية املعنية إىل هذه املسألة.

مـة دوليـة واجلهــة يف حالـة نشـوء أي خـالف بــني دولـة أو منظ -٢ 
 ، تعرض اجلهة الوديعة املسألة على:األخريةالوديعة بشأن أداء مهام هذه 

الــــدول واملنظمــــات املوقعــــة والــــدول املتعاقــــدة واملنظمــــات  (أ) 
 املتعاقدة؛ أو

 اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية، عند االقتضاء. (ب) 

 كيد التحفظات ٢-٢

 لتحفظات اليت تصاغ عند التوقيع على املعاهدةالتأكيد الرمسي ل ١-٢-٢

لتصـديق عليهـا أو  إقرارهـا  إذا صيغ التحفظ عند التوقيع علـى معاهـدة رهنـاً 
قبوهلا أو املوافقـة عليهـا، وجـب علـى الدولـة أو املنظمـة الدوليـة املتحفظـة  رمسياً أو

ـا عـن موافقتهـا علـى  ملعاهـدة. ويف أن تؤكد هذا التحفظ رمسياً عنـد إعرا االلتـزام 
كيده. ريخ   هذه احلالة، يُعترب أن التحفظ قد صيغ يف 

كيــد التحفظــات الــيت تصــاغ  ٢-٢-٢ احلــاالت الــيت ال يُشــرتط فيهــا 
 عاهدةاملعند التوقيع على 

كيــداً   ــتحفظ الــذي يصــاغ عنــد التوقيــع علــى املعاهــدة  ال يتطلــب ال
ــذا التوقيــع عــن موافقتهــا  الحقــاً عنــدما تعــرب الدولــة أو املنظمــة الدوليــة 

ملعاهدة.  على االلتزام 
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التحفظات اليت تصاغ عند التوقيع إذا كانـت املعاهـدة تـنص  ٣-٢-٢
 على ذلك صراحة

للمنظمة الدولية  لدولة أولعندما تنص املعاهدة صراحة على أنه جيوز  
ـــتحفظ أن تصـــوغ حتفظـــاً عنـــد التوقيـــع علـــى املعاهـــدة، ال  يتطلـــب هـــذا ال

ــا  كيــداً رمسيــاً مــن جانــب الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املتحفظــة عنــد إعرا
 ملعاهدة. عن موافقتها على االلتزام

 شكل التأكيد الرمسي للتحفظات ٤-٢-٢

 التأكيد الرمسي للتحفظ كتابًة. أن يكونجيب  

 صوغ التحفظات املتأخر ٣-٢

لـى معاهـدة بعـد أن ال جيوز لدولـة أو ملنظمـة دوليـة أن تصـوغ حتفظـاً ع 
ــذه املعاهــدة، إال إذا كانــت املعاهــدة  تعــرب عــن موافقتهــا علــى االلتــزام 
ـــــدول املتعاقـــــدة  ـــــنص علـــــى حكـــــم خمـــــالف أو إذا مل تعـــــارض أٌي مـــــن ال ت

 واملنظمات املتعاقدة األخرى صوغ التحفظ املتأخر.

 قبول صوغ التحفظ املتأخر ١-٣-٢

الـيت  الراسـخةا مل تكن املمارسـة ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف أو م 
ـــأخر مقبـــوالً إال إذا  ـــتحفظ املت تتبعهـــا اجلهـــة الوديعـــة خمتلفـــة، ال يعتـــرب صـــوغ ال

هــذا الصــوغ املتــأخر قـد عارضــت منظمــة متعاقــدة  أي دولــة متعاقــدة أو تكـن مل
لتحفظ. التالية لتاريخانقضاء مهلة االثين عشر شهراً  عند  تلقي اإلشعار 

 مهلة صوغ االعرتاض على التحفظ املصاغ متأخراً  ٢-٣-٢

جيب أن يصاغ االعرتاض على التحفظ املصاغ متـأخراً يف غضـون اثـين عشـر  
 .١-٣-٢شهراً من قبول صوغ التحفظ املتأخر وفقاً للمبدأ التوجيهي 

ــر  ٣-٣-٢ ــة اســتبعاد أو تعــديل األث القــانوين للمعاهــدة حــدود إمكاني
 بوسائل غري التحفظات

ال جيــوز لدولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة أن تســتبعد أو تعــدل األثــر  
 القانوين ألحكام املعاهدة من خالل:

 تفسري حتفظ سابق؛ أو (أ) 

 خيارات. إعالن انفرادي يصدر الحقاً مبقتضى بند ينص على (ب) 

 توسيع نطاق التحفظ ٤-٣-٢

تعــديل حتفــظ قــائم مــن أجــل توســيع نطاقــه لــنفس القواعــد الــيت خيضــع  
تسري على صوغ التحفظ املتأخر. ويف حالـة معارضـة هـذا التعـديل، يبقـى 

 التحفظ األصلي دومنا تغيري.

ت التفسريية ٤-٢ إلعال  اإلجراءات اخلاصة 

ت التفسريية ١-٤-٢  شكل اإلعال

 يفضَّل أن يصاغ اإلعالن التفسريي كتابًة. 

ت التفسريية ٢-٤-٢  التمثيل لغرض صوغ اإلعال
جيـــب أن يصـــوغ اإلعـــالن التفســــريي شـــخص يعتـــرب ممـــثالً للدولــــة أو  

عاهــدة أو لغــرض التعبــري املالدوليــة لغــرض اعتمــاد أو توثيــق نــص  للمنظمــة
 .ملعاهدةعن موافقة الدولة أو املنظمة الدولية على االلتزام 

د الـدويل علـى انتهـاك قواعـد عدم ترتب أي أثـر علـى الصـعي ٣-٤-٢
ت التفسريية  داخلية متعلقة بصوغ اإلعال

ــة أو القواعــد ذات الصــلة  -١  حيــدد القــانون الــداخلي لكــل دول
لكـــل منظمـــة دوليـــة اجلهـــة الـــيت هلـــا اختصـــاص صـــوغ اإلعـــالن التفســـريي 

 واإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد الداخلي.

ــــة أو ملن -٢  ــــة أن حتــــتج، لغــــرض إبطــــال ال جيــــوز لدول ظمــــة دولي
ن هــذا اإلعــالن قــد صــيغ انتهاكــاً حلكــم مــن أحكــام  اإلعــالن التفســريي، 

لقاعــدة مــن قواعــد تلــك املنظمــة فيمــا  القــانون الــداخلي لتلــك الدولــة أو
ت التفسريية. ختصاص وإجراءات صوغ اإلعال  يتعلق 

 الوقت الذي جيوز فيه صوغ إعالن تفسريي ٤-٤-٢
حكـــام املبـــدأين التـــوجيهيني  مـــع عـــدم  ، ٧-٤-٢و ٤-١اإلخـــالل 

 جيوز صوغ اإلعالن التفسريي يف أي وقت.

ت التفسريية ٥-٤-٢  إبالغ اإلعال
ينبغـــي أن يـــتم إبـــالغ اإلعـــالن التفســـريي الكتـــايب وفقـــاً لإلجـــراءات  

 .٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢احملددة يف املبادئ التوجيهية 

كيــــد اإلعــــال ٦-٤-٢ ت التفســــريية الــــيت تصــــاغ عنــــد عــــدم لــــزوم 
 التوقيع على املعاهدة

كيـداً   ال يتطلب اإلعالن التفسريي الذي يصاغ عند التوقيـع علـى املعاهـدة 
ملعاهدة.  الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام 

 املتأخر ةالتفسريي تصوغ اإلعال ٧-٤-٢
 ةتفســـــرييال تعـــــالاإلى عـــــدم جـــــواز صـــــوغ إذا نصـــــت املعاهـــــدة علـــــ 
ً  يف إال ً تفسري أوقات حمددة، ال جيوز لدولة أو ملنظمة دولية أن تصوغ إعال

بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحق، إال إذا مل تعرتض أٌي من الدول املتعاقدة 
 واملنظمات املتعاقدة األخرى على صوغ اإلعالن التفسريي املتأخر.

 تعديل اإلعالن التفسريي ٨-٤-٢
املعاهـدة علـى  تنص مل ما وقت، أي يف التفسريي اإلعالن تعديل جيوز 

 خالف ذلك.

ت التفسريية وتعديلها ٥-٢  سحب التحفظات واإلعال
 سحب التحفظات ١-٥-٢

وقـت  أي ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، جيـوز سـحب الـتحفظ يف 
 التحفظ. املنظمة الدولية اليت قبلت الدولة أووال ُتشرتط لسحبه موافقة 
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  املعاهدات على التحفظات 35

 

 

 شكل السحب ٢-٥-٢

 جيب أن يصاغ سحب التحفظ كتابًة. 

 االستعراض الدوري جلدوى التحفظات ٣-٥-٢

ــــيت صــــاغت حتفظــــاً  -١  ــــة ال ــــدول أو املنظمــــات الدولي ينبغــــي لل
سـتعراض دوري هلـا وأن تنظــر  أو عـدة حتفظـات علـى معاهـدة مــا أن تقـوم 

لغرض الذي صيغت من أجله.يف سحب   التحفظات اليت مل تعد تفي 

يف هـــــذا االســـــتعراض، ينبغـــــي أن تـــــويل الـــــدول واملنظمـــــات  -٢ 
حلفــاظ علــى ســالمة املعاهــدات هــدف املتمثــل يف االدوليــة عنايــة خاصــة لل

مالئماً، يف جدوى اإلبقـاء ذلك املتعددة األطراف وأن تنظر، حيثما يكون 
ـــا الـــداخلي والتطـــورات الـــيت  ال ســـيماعلـــى التحفظـــات، و  يف ضـــوء قانو

 طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات.

 التمثيل لغرض سحب حتفظ على الصعيد الدويل ٤-٥-٢

 الوديعــة الدوليــة املنظمــات يف عــادة املتبعــة ملمارســات رهنــاً  -١ 
 ســحب لغــرض دوليــة ملنظمــة أو لدولــة ممــثالً  الشــخص يُعتــرب للمعاهــدات،

 :دولية منظمة أو دولة سم صيغ حتفظ

إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق مناســبة لغــرض  (أ) 
 هذا السحب؛ أو

إذا تبــني مــن املمارســة أو مــن ظــروف أخــرى أن قصــد الــدول  (ب) 
املنظمـة  واملنظمات الدولية املعنية كان اعتبـار هـذا الشـخص ممـثالً للدولـة أو

 دمي وثيقة تفويض مطلق.الدولية هلذا الغرض من دون حاجة إىل تق

يعتــرب األشــخاص التــالون، حبكــم وظــائفهم ودومنــا حاجــة إىل  -٢ 
ـــة لغـــرض ســـحب حتفـــظ علـــى  تقـــدمي وثيقـــة تفـــويض مطلـــق، ممثلـــني للدول

سم هذه الدولة:  الصعيد الدويل 

 اخلارجية؛ ووزراء احلكومات ورؤساء الدول رؤساء )أ( 

لــدى  ة دوليــة أواملمثلــون املعتمــدون مــن الــدول لــدى منظمــ (ب) 
أحــد األجهــزة التابعــة هلــا، لغــرض ســحب حتفــظ علــى معاهــدة اعُتمــدت يف 

 ذلك اجلهاز؛يف تلك املنظمة أو 

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة، لغــرض ســحب  (ج) 
 حتفظ على معاهدة أبرمت بني الدول املرسلة للبعثات وتلك املنظمة.

دويل علـى انتهـاك قواعـد عدم ترتب أي أثـر علـى الصـعيد الـ ٥-٥-٢
 داخلية متعلقة بسحب التحفظات

ــة أو القواعــد ذات الصــلة  -١  حيــدد القــانون الــداخلي لكــل دول
لكــل منظمــة دوليــة الســلطة املختصــة واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا علــى 

 الصعيد الداخلي لسحب التحفظ. 

ــــة جيــــوز ال -٢  ــــة ملنظمــــة أو لدول  إبطــــال لغــــرض حتــــتج، أن دولي
 الداخلي القانون أحكام من حلكم انتهاكاً  ُسحب قد نه التحفظ، سحب
 ختصــاص يتعلــق فيمــا املنظمــة تلــك قواعــد مــن لقاعــدة أو الدولــة لتلــك

 .التحفظات سحب وإجراءات

 إبالغ سحب التحفظ ٦-٥-٢

تُتبـــع يف إجـــراءات إبـــالغ ســـحب الـــتحفظ القواعـــد الســـارية يف جمـــال  
-٢و ٥-١-٢عليهـا يف املبـادئ التوجيهيـة إبالغ التحفظـات املنصـوص 

 .٧-١-٢و ٦-١

ر املرتتبة على سحب التحفظ ٧-٥-٢  اآل

 ــا يتعلــق الــيت األحكــام تطبيــق الــتحفظ ســحب علــى يرتتــب -١ 
 الـــيت الدوليـــة املنظمـــة أو الدولـــة بـــني العالقـــات يف كـــامالً   تطبيقـــاً  الـــتحفظ
 األطـــراف هــذه قبلــت ســـواء األخــرى، األطــراف ومجيـــع الــتحفظ ســحبت
 .عليه اعرتضت أو التحفظ

 يف النفــاذ حيــز املعاهــدة دخــول الــتحفظ ســحب علــى يرتتــب -٢ 
 أو والدولـة الـتحفظ سـحبت الـيت الدوليـة املنظمـة أو الدولة بني العالقات
 دخــول وعارضــت الــتحفظ علــى اعرتضــت قــد كانــت  الــيت الدوليــة املنظمــة
 بسـبب املتحفظـة الدولية املنظمة أو الدولة وبني بينها النفاذ حيز املعاهدة

 .التحفظ هذا

 ريخ نفاذ سحب التحفظ ٨-٥-٢

ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، أو ما مل يُتفق على أمر خمالف،  
فذَ  لنسبة إىل دولة متعاقـدة أو  ال يصبح سحب التحفظ سحباً  املفعول 

تلـــك املنظمـــة إشـــعاراً  منظمـــة متعاقـــدة إال عنـــدما تتســـلم تلـــك الدولـــة أو
 بذلك السحب.

ريـــخ  ٩-٥-٢ احلــاالت الــيت جيــوز فيهـــا لصــاحب الــتحفظ أن حيــدد 
 نفاذ سحب التحفظ

فذًا يف التاريخ الذي حتدده الدولة أو املنظمة   يصبح سحب التحفظ 
 الدولية اليت تسحب التحفظ:

عندما يكـون هـذا التـاريخ الحقـاً للتـاريخ الـذي تسـلمت فيـه  (أ) 
 الدول املتعاقدة أو املنظمات املتعاقدة األخرى إشعاراً به؛ أو

املنظمـة الدوليـة  عندما ال يضيف السحب حقوقـاً للدولـة أو (ب) 
 املنظمات املتعاقدة األخرى. الساحبة للتحفظ جتاه الدول املتعاقدة أو

 السحب اجلزئي للتحفظ ١٠-٥-٢

للـــتحفظ  حيـــد الســـحب اجلزئـــي للـــتحفظ مـــن األثـــر القـــانوين -١ 
ويكفـــــل تطبيــــــق أحكـــــام املعاهــــــدة، أو املعاهـــــدة ككــــــل، تطبيقــــــاً أوىف يف 
ـــتحفظ واألطـــراف  ـــة الســـاحبة لل ـــة أو املنظمـــة الدولي ـــني الدول العالقـــات ب

 األخرى يف املعاهدة.
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خيضــــــع الســــــحب اجلزئــــــي للــــــتحفظ لــــــنفس القواعــــــد الشــــــكلية  -٢ 
فذاً وف  قاً لنفس الشروط.واإلجرائية اليت تنطبق على السحب الكلي، ويصبح 

 أثر السحب اجلزئي للتحفظ ١١-٥-٢

لقـدر  -١  يعّدل السحب اجلزئي للـتحفظ األثـر القـانوين للـتحفظ 
ر وتظــلاملنصــوص عليــه يف الصــيغة اجلديــدة للــتحفظ.   صــيغ اعــرتاض أي آ

صـاحبه بسـحبه، ومـا دام االعـرتاض  يقـم مل مـا مسـتمرة، التحفظ ذلك بشأن
 اجلزء من التحفظ الذي مت سحبه. ال ينطبق حصراً على ذلك

ال جيــــوز صــــوغ اعــــرتاض جديــــد عـــــلى الــــتحفظ النــــاتج عــــن  -٢ 
 السحب اجلزئي، إال إذا كان هلـذا السحب اجلـزئي أثر متييزي.

ت التفسريية ١٢-٥-٢  سحب اإلعال

 الســـلطات جانــب مــن وقــت أي يف التفســـريي اإلعــالن ســحب جيــوز 
 نفس تباع وذلك الغرض، هلذا الدولية للمنظمة أو للدولة ممثلة تُعترب اليت

 .صوغه على السارية اإلجراءات

 صوغ االعرتاضات ٦-٢

 تعريف االعرتاضات على التحفظات ١-٦-٢

ً كانت صيغته أو تسميته، تصـدره   ً، أ ً انفراد يعين "االعرتاض" إعال
أخـرى، دولة أو منظمة دولية رداً على حتفظ صاغته دولة أو منظمـة دوليـة 

ر  ــدف بــه الدولــة أو املنظمــة األوىل إىل منــع الــتحفظ مــن إحــداث اآل و
 تعارض به التحفظ على حنو آخر. املتوخاة منه أو

 حق صوغ االعرتاضات ٢-٦-٢

جيـــوز للدولـــة أو للمنظمــــة الدوليــــة أن تصـــوغ اعرتاضـــاً علـــى الـــتحفظ  
 بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ.

 االعرتاضصاحب  ٣-٦-٢

 جيوز صوغ االعرتاض على التحفظ من ِقبل: 

 أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛ (أ) 

أي دولة أو منظمة دولية حيـق هلـا أن تصـبح طرفـاً يف املعاهـدة؛  (ب)و 
ال ينـتج عـن هـذا االعـرتاض أي أثـر قـانوين إىل حـني إعـراب  ،ويف هـذه احلالـة

ملعاهدة. املنظمة الدولية عن موافقتها الدولة أو  على االلتزام 

 صوغ االعرتاضات بصورة مشرتكة ٤-٦-٢

ال يؤثر اشرتاك عدة دول أو منظمات دولية يف صـوغ االعـرتاض علـى  
 الطابع االنفرادي لذلك االعرتاض.

 شكل االعرتاضات ٥-٦-٢

 جيب أن يصاغ االعرتاض كتابًة.  

احلــــــق يف معارضـــــــة بـــــــدء نفــــــاذ املعاهـــــــدة يف العالقـــــــة مـــــــع  ٦-٦-٢
 التحفظ صاحب

جيوز للدولـة أو للمنظمــة الدوليـة الـيت تصـوغ اعرتاضـاً علـى حتفـظ مـن  
 التحفظات أن تعارض بدء نفاذ املعاهدة بينها وبني صاحب التحفظ.

 اإلعراب عن نية منع بدء نفاذ املعاهدة ٧-٦-٢

إذا كانــت لــدى الدولــة أو املنظمــة الدوليــة الــيت تصــوغ اعرتاضــاً علــى  
ات نيــــة منــــع بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة بينهــــا وبــــني الدولــــة حتفــــظ مــــن التحفظــــ

املنظمة الدولية املتحفظة، فعليها أن تعرب بوضوح عن تلـك النيـة قبـل  أو
ا عنها، نفاذ املعاهدة بينهما.  أن يبدأ، يف حال عدم إعرا

 إجراءات صوغ االعرتاضات ٨-٦-٢

 ٦-١-٢و ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢ التوجيهيــة املبــادئ تنطبــق 
 احلال. على االعرتاضات، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف ٧-١-٢و

 تعليل االعرتاضات ٩-٦-٢

 ينبغي أن يشري االعرتاض، بقدر اإلمكان، إىل األسباب الداعية إىل صوغه. 

كيــــد  ١٠-٦-٢ ــــل  كيــــد االعــــرتاض الــــذي يصــــاغ قب ــــزوم  عــــدم ل
 التحفظ رمسياً 

بشــــأن حتفــــظ مــــن االعــــرتاض الــــذي تصــــوغه دولــــة أو منظمــــة دوليــــة  
كيـــد   ١-٢-٢الـــتحفظ وفقـــاً للمبـــدأ التـــوجيهي  هـــذاالتحفظـــات قبـــل 

كيدًا. ال  يتطلب يف حد ذاته 

كيــد االعــرتاض الــذي يصــاغ قبــل اإلعــراب عــن املوافقــة  ١١-٦-٢
 ملعاهدة على االلتزام

ال يتطلـــب االعـــرتاض الـــذي يصـــاغ قبــــل اإلعـــراب عـــن املوافقـــة علــــى  
ملعاهــدة  املنظمــة الدوليــة املعرتضــة عنــد  كيــداً رمسيــاً مــن الدولــة أوااللتــزام 

ا عن املوافقة علـى االلتـزام إذا كانـت تلـك الدولـة أو تلـك املنظمـة مـن  إعرا
االعـرتاض؛ وجيـب  صـاغت مااملنظمات املوقعة علـى املعاهـدة عنـد الدول أو

 قد وقعت على املعاهدة.الدولية كيده إذا مل تكن الدولة أو املنظمة 

 مهلة صوغ االعرتاضات ١٢-٦-٢

ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، جيوز للدولة أو للمنظمة الدوليـة أن  
ريخ  تصوغ اعرتاضاً على حتفظ من التحفظات يف غضون اثين عشر شهراً من 

لـــ تحفظ أو يف موعـــد أقصـــاه التـــاريخ الــذي تعـــرب فيـــه تلـــك الدولـــة إشــعارها 
ملعاهدة، أيهما كان الحقاً. أو  املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام 

 االعرتاضات املصاغة متأخراً  ١٣-٦-٢

 بعـــد التحفظـــات مـــن حتفـــظ بشـــأن يصـــاغ الـــذي االعـــرتاض ُحيـــدث ال 
ر مجيــع ١٢-٦-٢ التــوجيهي املبــدأ يف احملــددة املهلــة انقضــاء  القانونيــة اآل
 .املهلة هذه حدود يف يصاغ الذي لالعرتاض
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 سحب االعرتاضات على التحفظات وتعديلها ٧-٢
 سحب االعرتاضات على التحفظات ١-٧-٢

مل تنص املعاهدة  جيوز سحب االعرتاض على التحفظ يف أي وقت، ما 
 على خالف ذلك.

 االعرتاضات على التحفظاتشكل سحب  ٢-٧-٢
 جيب أن يصاغ سحب االعرتاض على التحفظ كتابًة. 

 صوغ وإبالغ سحب االعرتاضات على التحفظات ٣-٧-٢
، مــع مراعــاة ٦-٥-٢و ٥-٥-٢و ٤-٥-٢ التوجيهيــة املبــادئ تســري 

 ما يقتضيه اختالف احلال، على سحب االعرتاضات على التحفظات.

 االعرتاض من أثر على التحفظسحب خيّلفه ما  ٤-٧-٢
يُفــرتض أن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة قــد قبلــت الــتحفظ إذا ســحبت  

 االعرتاض الذي صاغته بشأن ذلك التحفظ.

 ريخ نفاذ سحب االعرتاض ٥-٧-٢
ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف أو ما مل يُتفـق علـى إجـراء خمـالف،  

فـالـعـرتاض علـى االال يصبح سـحب  ذاً إال عنـدما تتسـلم الدولـة أو تحفظ 
 املنظمة الدولية اليت صاغت التحفظ إشعاراً بذلك السحب.

ريخ نفاذ  ٦-٧-٢ احلاالت اليت جيوز فيها لصاحب االعرتاض حتديد 
 سحب االعرتاض

 كان  إذا صاحبه حيدده الذي التاريخ يف فذاً  االعرتاض سحب يصبح 
 الدوليــة املنظمــة أو الدولــة فيــه تسـلمت الــذي للتــاريخ الحقــاً  التــاريخ هـذا

 .به إشعاراً  املتحفظة

 السحب اجلزئي لالعرتاض ٧-٧-٢

جيــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تســحب اعرتاضــاً علــى  -١ 
 حتفظ من التحفظات سحباً جزئياً، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك.

الشـــــكلية خيضـــــع الســـــحب اجلزئـــــي لالعـــــرتاض لـــــنفس القواعـــــد  -٢ 
فذاً وفقاً لنفس الشروط. ،واإلجرائية اليت تنطبق على السحب الكلي  ويصبح 

 أثر السحب اجلزئي لالعرتاض ٨-٧-٢

ر تعـــديل إىل اجلزئــــي الســــحب يـــؤدي   علــــى لالعــــرتاض القانونيــــة اآل
ـــة العالقـــات ـــني التعاهدي ـــتحفظ وصـــاحب االعـــرتاض صـــاحب ب  لقـــدر ال
 .لالعرتاض ةاجلديد الصيغة يف عليه املنصوص

 توسيع نطاق االعرتاض على التحفظ ٩-٧-٢

جيوز لدولة أو منظمة دولية صـاغت اعرتاضـاً علـى حتفـظ مـن  -١ 
التحفظــات أن توســع نطــاق ذلــك االعــرتاض خــالل املهلــة املشــار إليهــا يف 

 .١٢-٦-٢املبدأ التوجيهي 

ال ميكن أن يكون لتوسيع نطـاق االعـرتاض علـى هـذا النحـو أثـر  -٢ 
 على وجود العالقات التعاهدية بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض. 

 صوغ قبول التحفظات ٨-٢

 أشكال قبول التحفظات ١-٨-٢
أو مـن  هلـذا الغـرضن إعالن انفرادي يصـدر مقد ينشأ قبول التحفظ  

يف  تنياحملــدد املــدتنياملتعاقــدة خــالل  ســكوت الدولــة املتعاقــدة أو املنظمــة
 .١٢-٦-٢املبدأ التوجيهي 

 القبول الضمين للتحفظات ٢-٨-٢
مــا مل تــنص املعاهــدة علــى حكــم خمــالف، يُعتــرب أن الدولــة أو املنظمــة  

الدولية قد قبلت التحفظ إذا مل تكن قد أبدت اعرتاضاً على هذا التحفظ 
 .١٢-٦-٢املبدأ التوجيهي خالل املهلة املنصوص عليها يف 

 القبول الصريح للتحفظات ٣-٨-٢
جيــــوز للدولــــة أو للمنظمــــة الدوليــــة أن تقبــــل صــــراحًة، يف أي وقــــت،  

 التحفظ الذي صاغته دولة أو منظمة دولية أخرى.

 شكل القبول الصريح للتحفظات ٤-٨-٢
 جيب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابًة. 

 الصريح للتحفظاتإجراءات صوغ القبول  ٥-٨-٢
-٢و ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢ التوجيهيـة املبادئ تسري 
على القبول الصريح للتحفظات، مع مراعاة ما يقتضيه  ٧-١-٢و ٦-١

 اختالف احلال.

كيد التحفظ رمسياً  ٦-٨-٢ كيد القبول الذي يصاغ قبل   عدم لزوم 
حتفـظ مـن القبول الصريح الـذي تصـوغه دولـة أو منظمـة دوليـة بشـأن  

كيـد ذلـك الـتحفظ وفقـاً للمبـدأ التـوجيهي  ال  ١-٢-٢التحفظات قبل 
كيدًا.  يتطلب يف حد ذاته 

إلمجاع ٧-٨-٢  قبول التحفظات 
إلمجاع من جانب بعـض أو كـل   يف حالة التحفظ الذي يتطلب قبوالً 

املعاهـــدة، أو الـــيت حيـــق هلـــا أن  املنظمـــات الدوليـــة األطـــراف يف الـــدول أو
ائياً مىت حتقق.تصبح   أطرافاً فيها، يكون هذا القبول 

 قبول التحفظ على الصك التأسيسي ملنظمة دولية ٨-٨-٢
سيسياً ملنظمة دولية، وما  تـنص املعاهـدة علـى  مل إذا كانت املعاهدة صكاً 

 حكم خمالف، يتطلب التحفظ قبول اجلهاز املختص يف تلك املنظمة.

سيسياجلهاز املختص بقبول الت ٩-٨-٢  حفظ على صك 
ـــول الـــتحفظ علـــى صـــك   ـــاً بقواعـــد املنظمـــة، يعـــود اختصـــاص قب رهن

لبت يف:  سيسي ملنظمة دولية إىل اجلهاز املختص 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  38 والستني الثالثة دور

 

 

 قبول عضو يف املنظمة؛ أو (أ) 

 تعديل الصك التأسيسي؛ أو (ب) 

 تفسري ذلك الصك. (ج) 

سيسي ١٠-٨-٢  طرائق قبول التحفظ على صك 

بقواعـــد املنظمـــة، جيـــب أال يكــون القبـــول الصـــادر عـــن رهنــاً  -١ 
جهـــاز املنظمـــة املخـــتص قبـــوالً ضـــمنياً. غـــري أن قبـــول عضـــوية الدولـــة أو 

 املنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبوالً لذلك التحفظ.

سيسي ملنظمة دولية، ال  -٢  ألغراض قبول التحفظ على صك 
ول أو املنظمــات الدوليــة ُيشــرتط القبــول الفــردي للــتحفظ مــن جانــب الــد

 األعضاء يف املنظمة.

سيسي مل يبدأ نفاذه بعد ١١-٨-٢  قبول التحفظ على صك 

يكــــون  وعنــــدما ال ٨-٨-٢يف احلالــــة املشــــار إليهــــا يف املبــــدأ التــــوجيهي  
تعـرتض عليـه  ملإذا الصك التأسيسـي قـد بـدأ نفـاذه بعـد، يُعتـرب الـتحفظ مقبـوالً 

ــة موقعــة يف غضــون االثــين عشــر شــهراً التاليــة  ــة موقعــة أو منظمــة دولي أي دول
ائياً مىت حتقق.  لتلقيها إشعاراً بذلك التحفظ. ويكون هذا القبول اإلمجاعي 

ن التحفظـــات علـــى رد فعـــل العضـــو يف منظمـــة دوليـــة بشـــأ ١٢-٨-٢
 الصك التأسيسي

الدوليـة األعضـاء  املنظمـات أو الـدول ١٠-٨-٢ التوجيهي املبدأ مينع ال 
يف منظمــــة دوليــــة مــــن اختــــاذ موقــــف بشــــأن جــــواز أو مالءمــــة حتفــــظ مــــن 
التحفظــات علــى الصــك التأسيســي للمنظمــة. ويكــون هــذا الــرأي يف حــد 

 القانونية. ذاته عدمي األثر من الناحية

 لطابع النهائي لقبول التحفظا ١٣-٨-٢

 ال جيوز سحب أو تعديل قبول التحفظ. 

ت التفسريية الفعلصوغ ردود  ٩-٢  على اإلعال

 املوافقة على اإلعالن التفسريي ١-٩-٢

ً  إعالً  التفسريي اإلعالن على" املوافقة" تعين   أو دولة تصدره انفراد
 أخـرى دولـة صـاغته مبعاهـدة متعلـق تفسـريي إعـالن علـى رداً  دولية منظمة

 اتفاقهــا عـن األوىل املنظمـة أو الدولـة فيـه وتعـرب أخـرى، دوليـة منظمـة أو
 .التفسريي اإلعالن يف املصاغ التفسري مع

 معارضة اإلعالن التفسريي  ٢-٩-٢

ً تصـــدره دولـــة أو   ً انفـــراد تعـــين "معارضـــة" اإلعـــالن التفســـريي إعـــال
تفسـريي متعلـق مبعاهـدة صـاغته دولـة أخـرى منظمة دولية رداً علـى إعـالن 

أو منظمــة دوليــة أخــرى، وتعــرب فيــه الدولــة أو املنظمــة األوىل عــن عــدم 
اتفاقها مـع التفسـري املصـاغ يف اإلعـالن التفسـريي، مبـا يف ذلـك عـن طريـق 

 صوغ تفسري بديل.

 تفسرييالعالن اإلإعادة تكييف  ٣-٩-٢
ً  عــــالن التفســــريياإلتعــــين "إعــــادة تكييــــف"  -١  ً انفــــراد إعــــال

تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة رداً علـــى إعـــالن تفســـريي متعلـــق مبعاهـــدة 
املنظمــة  صــاغته دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى، وترمــي بــه الدولــة أو

 األوىل إىل معاملة اإلعالن التفسريي بوصفه حتفظاً.

ينبغــي للدولــة أو املنظمــة الدوليــة الــيت تعتــزم معاملــة إعــالن  -٢ 
 ٣-١ ســريي بوصــفه حتفظــاً أن تضــع يف اعتبارهــا املبــادئ التوجيهيــة مــنتف

 .٣-٣-١إىل 

 احلق يف صوغ املوافقة أو املعارضة أو إعادة التكييف ٤-٩-٢
جيـــوز ألي دولـــة متعاقـــدة أو منظمـــة متعاقـــدة، وألي دولـــة أو منظمـــة  

 موافقـةً  دولية حيـق هلـا أن تصـبح طرفـاً يف املعاهـدة، أن تصـوغ يف أي وقـت
ت التفسرييةأو معارضًة أو إعادَة تكييف فيما يتصل   .عالن من اإلعال

 شكل املوافقة واملعارضة وإعادة التكييف ٥-٩-٢
معارضـــته أو  يفضَّـــل أن تصـــاغ املوافقـــة علـــى اإلعـــالن التفســـريي أو 

 إعادة تكييفه كتابًة.

 تعليل املوافقة واملعارضة وإعادة التكييف ٦-٩-٢
 إعـادة أو معارضـته أو التفسـريي اإلعـالن علـى ملوافقـةا تبّني  أن ينبغي 

 .إصدارها إىل الداعية األسباب اإلمكان، بقدر تكييفه،

 صوغ وإبالغ املوافقة أو املعارضة أو إعادة التكييف ٧-٩-٢
-٢و ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢ التوجيهيـــة املبـــادئ تســري 
املوافقــة ، مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتالف احلــال، علــى ٧-١-٢و ٦-١

 معارضته أو إعادة تكييفه.  على اإلعالن التفسريي أو

 عدم افرتاض املوافقة أو املعارضة ٨-٩-٢
 .معارضته أو تفسريي إعالن على املوافقة تُفرتض ال -١ 

-٢و ١-٩-٢ التــوجيهيني املبــدأين أحكــام مــن لــرغم -٢ 
ــــى إعــــالن أن ُتســــتنتج ، جيــــوز، يف حــــاالت اســــتثنائية، ٢-٩ املوافقــــة عل

تفسريي أو معارضته من خالل سلوك الدول أو املنظمات الدولية املعنيـة، 
 مع مراعاة مجيع الظروف ذات الصلة.

 السكوت إزاء إعالن تفسريي ٩-٩-٢
ولــة ال ُتسـتنتج املوافقـة علــى اإلعـالن التفسـريي مــن جمـرد سـكوت الد 

 أو املنظمة الدولية.

ت التفسريية -٣  جواز التحفظات واإلعال
 التحفظات اجلائزة ١-٣

التصـديق عليهـا أو  أوللدولة أو للمنظمة الدولية، عند توقيـع معاهـدة  
إليهــــا، أن تصــــوغ  قبوهلــــا أو املوافقــــة عليهــــا أو االنضــــمام إقرارهــــا رمسيــــاً أو

 حتفظاً، ما مل:
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  املعاهدات على التحفظات 39

 

 

 أو التحفظ؛حتظر املعاهدة هذا  (أ) 

 عــدا فيمــا حتفظــات إصــدار جيــوز ال أنــه علــى املعاهــدة تــنص )ب( 
 أو املعين؛ التحفظ بينها من ليس حمدَّدة حتفظات

ن  تشـــــملهااحلـــــاالت الـــــيت غـــــري يكـــــن الـــــتحفظ، يف  (ج)  الفقـــــر
 الفرعيتان (أ) و(ب)، منافياً ملوضوع املعاهدة والغرض منها.

 التحفظات اليت حتظرها املعاهدة  ١-١-٣

 يكون التحفظ حمظوراً مبوجب املعاهدة إذا كانت املعاهدة تتضمن حكماً: 

 حيظر مجيع التحفظات؛ أو (أ) 

ـــا الــــتحفظ  (ب)  حيظـــر التحفظـــات علـــى أحكـــام حمـــدَّدة يتعلـــق 
 عين؛ أوامل

 حيظر فئات معينة من التحفظات تشمل التحفظ املعين. (ج) 

 تعريف التحفظات احملدَّدة ٢-١-٣

ـــوجيهي   ـــري "التحفظـــات احملـــدَّدة" ١-٣ألغـــراض املبـــدأ الت ، يعـــين تعب
التحفظــــات الــــيت تــــنص املعاهــــدة صــــراحًة علــــى إمكانيــــة صــــوغها بشــــأن 

يتعلـــق بـــبعض  فيمـــامعّينـــة مـــن املعاهـــدة أو بشـــأن املعاهـــدة ككـــل  أحكـــام
 اجلوانب احملدَّدة.

 جواز التحفظات اليت ال حتظرها املعاهدة ٣-١-٣

 لدولــــة جيــــوز فــــال معّينــــة، حتفظــــات صــــوغ حتظــــر املعاهــــدة كانــــت  إذا 
 هــــذا كــــان  إذا إال املعاهــــدة حتظــــره ال حتفظــــاً  تصــــوغ أن دوليــــة منظمــــة أو

 .منها والغرض املعاهدة موضوع مع يتناىف ال التحفظ

 جواز التحفظات احملدَّدة ٤-١-٣

إذا كانت املعاهـدة تـنص علـى إمكانيـة صـوغ حتفظـات حمـددة دون أن  
ا، فال جيوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن تصـوغ مـن التحفظـات  تعّني مضمو

 إال ما يكون غري متناف مع موضوع املعاهدة والغرض منها.

 تنايف التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها ٥-١-٣

ــاً مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا إذا مــس   ــتحفظ متنافي يكــون ال
ا العـام، حبيــث  ً ملضـمو عنصـراً أساسـياً مـن عناصـر املعاهـدة يكـون ضـرور

 خيل بعلة وجود املعاهدة.

 حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها ١-٥-١-٣

ا حيدَّد موضوع املعاهدة والغرض منها حبسن نية مع مراعاة   مصـطلحا
يف السياق الـذي وردت فيـه، وال سـيما عنـوان املعاهـدة وديباجتهـا. وجيـوز 
الرجـــوع أيضـــاً إىل األعمـــال التحضـــريية للمعاهـــدة والظـــروف الـــيت عقـــدت 

 فيها وكذلك، حيثما كان مناسباً، املمارسة الالحقة لألطراف.

 التحفظات الغامضة أو العامة ٢-٥-١-٣
ــتحفظ علــى حنــو يتــيح   ــيم مــدى توافقــه يصــاغ ال ــة تقي فهــم معنــاه، بغي

 بصفة خاصة مع موضوع املعاهـدة والغرض منها.

 التحفظات على حكم يعرب عن قاعدة عرفية ٣-٥-١-٣
إن تعبري حكم من أحكام املعاهدة عن قاعدة من قواعد القـانون الـدويل  

 العريف ال يشكل يف حد ذاته عائقاً أمام صوغ حتفظ على ذلك احلكم.

لتحفظــات علــى أحكــام تتعلــق حبقــوق ال جيــوز االنتقــاص ا ٤-٥-١-٣
ي حال من األحوال  منها 

ال جيوز لدولة أو ملنظمة دولية أن تصوغ حتفظاً علـى حكـم يف معاهـدة  
ي حــال مــن األحــوال، إال إذا كــان  يتعلــق حبقــوق ال جيــوز االنتقــاص منهــا 

امجـة عـن تلـك التحفظ املعين يتوافق مع احلقـوق وااللتزامـات األساسـية الن
املعاهــدة. ويف تقيـــيم ذلـــك التوافـــق، تراعـــى األمهيـــة الـــيت أولتهـــا األطـــراف 

 للحقوق املعنية جبعلها غري قابلة لالنتقاص.

لقانون الداخلي ٥-٥-١-٣  التحفظات املتعلقة 

ال جيــوز صـــوغ حتفــظ ترمـــي بــه دولـــة أو منظمــة دوليـــة إىل اســـتبعاد أو  
ً املنة من تعديل األثر القانوين ألحكام معي عاهدة، أو للمعاهدة ككل، صو

لســالمة قواعــد حمــددة يف القــانون الــداخلي لتلــك الدولــة أو قواعــد حمــددة 
ــتحفظ، إال يف حــدود عــدم  ريــخ صــوغ ال لتلــك املنظمــة تكــون ســارية يف 

ا العام.  مساس التحفظ بعنصر أساسي من عناصر املعاهدة أو مبضمو

العديــــد مــــن الــــيت تتضـــمن  التحفظـــات علــــى املعاهـــدات ٦-٥-١-٣
 احلقوق وااللتزامات املرتابطة

ـــتحفظ مـــع موضـــوع وغـــرض معاهـــدٍة تتضـــمن   ـــيم مـــدى توافـــق ال لتقي
، ينبغي أن يؤخـذ يف احلسـبان هـذا العديد من احلقوق وااللتزامات املرتابطة

الرتابط، وكذلك أمهيـة احلكـم الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ يف سـياق املضـمون 
ثري التحفظ على املعاهدة.العام للمعاهدة، ومد  ى 

ـــــق بتســـــوية  ٧-٥-١-٣ ـــــى أحكـــــام يف املعاهـــــدة تتعل التحفظـــــات عل
 املنازعات أو برصد تنفيذ املعاهدة

ال يكـــون الـــتحفظ علـــى حكـــم مـــن أحكـــام املعاهـــدة يتعلـــق بتســـوية  
ـــه، مـــع موضـــوع  ـــاً، يف حـــد ذات املنازعـــات أو برصـــد تنفيـــذ املعاهـــدة متنافي

 ا مل يكن هذا التحفظ:املعاهدة والغرض منها، م

 أحكــام مـن حلكــم القـانوين األثــر تعـديل أو اســتبعاد إىل يرمـي )أ( 
 أو وجودها؛ علة على للحفاظ منه بد ال املعاهدة

 الدوليـــة املنظمـــة أو الدولـــة اســـتبعاد مـــؤداه أثـــر عليـــه يرتتـــب )ب( 
 يتعلـق فيمـا املعاهـدة تنفيـذ لرصـد أو املنازعـات لتسـوية آليـة مـن املتحفظة
 اآلليـــة هـــذه إعمـــال كـــان  إذا قبولـــه، هلـــا ســـبق املعاهـــدة أحكـــام مـــن حبكـــم
 .املعاهدة من املتوخى الغرض ذات يشكل
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  40 والستني الثالثة دور

 

 

 تقييم جواز التحفظات ٢-٣

للجهــات التاليــة، كــل يف جمــال اختصاصــه، أن تقــّيم جــواز التحفظــات  
 اليت تصوغها دولة أو منظمة دولية بشأن معاهدة ما:

 الدول املتعاقدة أو املنظمات املتعاقدة؛ (أ) 

 هيئات تسوية املنازعات؛ (ب) 

 هيئات رصد املعاهدات. (ج) 

 اختصاص هيئات رصد املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات ١-٢-٣

لوظــائف املوكلـــة  -١  جيــوز هليئــة رصــد املعاهــدة، لغــرض الوفــاء 
 منظمة دولية.إليها، تقييم جواز التحفظات اليت تصوغها دولة أو 

ال يتجاوز األثر القانوين للتقيـيم الـذي جتريـه تلـك اهليئـة عنـد  -٢ 
 ممارسة هذا االختصاص ما للصك الذي يتضمن التقييم من أثر قانوين.

 حتديد اختصاص هيئات رصد املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات ٢-٢-٣

ٍت ينبغـــي أن حتـــدد الـــدول أو املنظمـــات الدوليـــة، عنـــد تكليـــف هيئـــا 
ختصــــاص رصــــد تطبيــــق املعاهــــدات، حيثمــــا كــــان ذلــــك مالئمــــاً، طــــابع 

 وحدود اختصاص تلك اهليئات يف تقييم جواز التحفظات. 

 النظر يف تقييم هيئات رصد املعاهدات ٣-٢-٣

على الدول واملنظمـات الدوليـة الـيت صـاغت حتفظـات علـى معاهـدة أنشـأت  
 تلك اهليئة جلواز التحفظات.هيئة لرصد تطبيقها أن تويل االعتبار لتقييم 

اهليئـــات املختصـــة بتقيـــيم جـــواز التحفظـــات يف حالـــة إنشـــاء  ٤-٢-٣
 املعاهدة هيئة لرصد

عنــدما تنشــئ املعاهــدة هيئــة لرصــد تطبيقهــا، ال خيــل اختصــاص تلــك  
ــيم جــواز  ختصــاص الــدول املتعاقــدة أو املنظمــات املتعاقــدة يف تقي اهليئــة 

ختصــاص هيئــات تســوية املنازعــات  املعاهــدة، والالتحفظــات علــى تلــك 
 تطبيق املعاهدة. املختصة يف تفسري أو

 اختصاص هيئات تسوية املنازعات يف تقييم جواز التحفظات ٥-٢-٣

ختـــاذ قـــرارات ملزمـــة   ـــة لتســـوية املنازعـــات خمتصـــة  عنـــدما تكـــون هيئ
زمـــاً ، ويكـــون تقيــيم جـــواز حتفـــظ مـــا المـــن املنازعـــات لألطــراف يف منازعـــة

ختصاصــها، يكــون ذلــك التقيــيم، بوصــفه عنصــراً مــن  ــة  لوفــاء تلــك اهليئ
ً لألطراف.  عناصر القرار، ملزماً قانو

 نتائج عدم جواز التحفظ ٣-٣

لتمييز بني أسس عدم اجلواز ١-٣-٣  عدم االعتداد 

لرغم مـن احلظـر الناشـئ عـن أحكـام املعاهـدة   يكون التحفظ الذي يصاغ 
لرغم من  تنافيه مع موضوع املعاهدة والغـرض منهـا حتفظـاً غـري جـائز، دومنـا أو 

 حاجة إىل التمييز بني النتائج املرتتبة على أسس عدم اجلواز هذه.

 عدم جواز التحفظات واملسؤولية الدولية ٢-٣-٣

ُحيدث صوغ التحفظ غري اجلائز نتائجه مبقتضى قـانون املعاهـدات وال  
 لدولة أو املنظمة الدولية اليت صاغته.تنشأ عنه املسؤولية الدولية ل

ثري القبول الفردي للتحفظ يف جواز التحفظ ٣-٣-٣  عدم 

ال يــؤثر قبــول دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة لــتحفظ غــري جــائز يف  
 التحفظ.هذا عدم جواز 

 جواز ردود الفعل على التحفظات ٤-٣

 جواز قبول التحفظ ١-٤-٣

جلواز. ال خيضع قبول التحفظ ألي شرط   يتعلق 

 جواز االعرتاض على التحفظ ٢-٤-٣

 أن الدوليـة املنظمـة أو الدولـة به تقصد الذي التحفظ على االعرتاض 
ــا يف تســتبعد ــتحفظ صــاحب مــع عالقا  ال املعاهــدة مــن أحكــام تطبيــق ال
 :إذا إال ال يكون اعرتاضاً جائزاً  التحفظ ا يتعلق

اســــتبعدت علــــى هــــذا النحــــو تــــرتبط كانــــت األحكــــام الــــيت  (أ) 
ا التحفظ؛ ألحكام اليت يتعلق   ارتباطاً كافياً 

 يف منهـــا والغـــرض املعاهـــدة مبوضـــوع خيـــل ال االعـــرتاض كـــان )ب(و 
 .االعرتاض وصاحب التحفظ صاحب بني العالقات

 جواز اإلعالن التفسريي ٥-٣

ً مــا أنجيـوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة   ً تفســري يكــن  مل تصـوغ إعــال
 اإلعالن التفسريي حمظوراً مبوجب املعاهدة.

 جواز اإلعالن التفسريي الذي يشكل يف الواقع حتفظاً  ١-٥-٣

ً يشــكل يف   ً تفســري إذا كــان اإلعــالن االنفــرادي الصــادر بوصــفه إعــال
 ١-٣ه وفقـاً ألحكـام املبـادئ التوجيهيـة مـن جب تقييم جواز و الواقع حتفظاً، 

 .٧-٥-١-٣إىل 

ت التفسريية ٦-٣  جواز ردود الفعل على اإلعال

ال ختضــــع املوافقــــة علــــى اإلعــــالن التفســــريي أو معارضــــته أو إعــــادة  
جلواز.  تكييفه ألي شرط يتعلق 

ت التفسريية -٤ ر القانونية للتحفظات واإلعال  اآل

 ء دولة أو منظمة دولية أخرىإنشاء التحفظ إزا ١-٤

يُنشأ التحفظ الـذي تصـوغه دولـة أو منظمـة دوليـة إزاء دولـة متعاقـدة  
أو منظمـــــة متعاقـــــدة إذا كـــــان جـــــائزاً وصـــــيغ وفقـــــاً ملقتضـــــيات الشــــــكل 

 واإلجراءات، وإذا قبلته تلك الدولة املتعاقدة أو املنظمة املتعاقدة.
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  املعاهدات على التحفظات 41

 

 

 حةإنشاء التحفظ الذي جتيزه املعاهدة صرا ١-١-٤

ال يتطلــب الـــتحفظ الــذي جتيـــزه املعاهــدة صـــراحة أي قبـــول  -١ 
الحـــق مـــن الـــدول املتعاقـــدة واملنظمـــات املتعاقـــدة األخـــرى، مـــا مل تــــنص 

 املعاهدة على ذلك.

ـأ الـــتحفظ الـــذي جتيـــزه املعاهـــدة صـــراحة إزاء الـــدول املتعاقـــدة  -٢  يُنشــ
 ملقتضيات الشكل واإلجراءات. وفقاً  جرى صوغهواملنظمات املتعاقدة األخرى إذا 

لكامل ٢-١-٤  إنشاء التحفظ على معاهدة يلزم تطبيقها 

عنــدما يتبــني، مــن العــدد احملــدود للــدول واملنظمــات املتفاوضــة بشــأن  
لكامــل بــني  املعاهــدة ومــن موضــوعها والغــرض منهــا، أن تطبيــق املعاهــدة 

ــا، يُنشــأ مجيــع األطــراف شــرط أساســي ملوافقــة كــل طــرف علــى االلتــزام 
الـــتحفظ علـــى هـــذه املعاهـــدة إزاء الـــدول املتعاقـــدة واملنظمـــات املتعاقـــدة 
األخـرى إذا كــان جـائزاً وصــيغ وفقـاً ملقتضــيات الشـكل واإلجــراءات، وإذا 

 قبلته مجيع الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة األخرى.

سيسي ملنظمة دولية ٣-١-٤  إنشاء التحفظ على صك 

سيسياً ملنظمة دولية، يُنشأ التحفظ على عندما تكون امل  عاهدة صكاً 
هــذه املعاهــدة إزاء الــدول املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة األخــرى إذا كــان 
جـــائزاً وصـــيغ وفقـــاً ملقتضـــيات الشـــكل واإلجـــراءات، وإذا مت قبولـــه وفقـــاً 

 .١١-٨-٢إىل  ٨-٨-٢للمبادئ التوجيهية من 

ر التحفظ املُنشأ ٢-٤  آ

 ضع صاحب التحفظ املُنشأو  ١-٢-٤

 ،٣-١-٤ إىل ١-٤مبجرد إنشـاء الـتحفظ وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة مـن  
 منظمة متعاقدة يف املعاهدة. يصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو

 أثر إنشاء التحفظ يف بدء نفاذ املعاهدة ٢-٢-٤

 صـــاحب يـــدرَج ،بعـــد نفاذهـــا بـــدأ قـــد املعاهـــدة تكـــن مل إذا -١ 
 املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة الــدول مــن املطلــوب العــدد ضــمن الــتحفظ

 .التحفظ إنشاء مبجرد املعاهدة نفاذ لبدء

ريـخ سـابق لتـاريخ  -٢  جيوز مع ذلك إدراج صاحب التحفظ يف 
إنشـــاء الـــتحفظ ضـــمن العـــدد املطلـــوب مـــن الـــدول املتعاقـــدة واملنظمـــات 

دولـــة متعاقـــدة أو  تعـــارض ذلـــك أي املتعاقـــدة لبـــدء نفـــاذ املعاهـــدة، إذا مل
 منظمة متعاقدة.

أثــر إنشــاء الــتحفظ يف وضــع صــاحب الــتحفظ بوصــفه طرفــاً  ٣-٢-٤
 يف املعاهدة

لنسبة للدول املتعاقدة   جيعل إنشاء التحفظ صاحبه طرفاً يف املعاهدة 
فــذة  أنشـئواملنظمـات املتعاقــدة الــيت  الــتحفظ إزاءهــا إذا كانـت املعاهــدة 

 أو مىت بدأ نفاذها.

 أثر التحفظ املُنشأ يف العالقات التعاهدية ٤-٢-٤

 لنسـبة يعـدل أو يسـتبعد آخر طرف إزاء التحفظ إنشاء إن -١ 
ـــا يف املتحفظـــة، الدوليـــة املنظمـــة أو الدولـــة إىل  الطـــرف ذلـــك مـــع عالقا

 األثــر أو الــتحفظ ــا يتعلــق الــيت املعاهــدة ألحكــام القــانوين األثــر اآلخــر،
 حـــدود يف احملـــددة، اجلوانـــب بـــبعض يتعلـــق فيمـــا ككـــل  للمعاهـــدة القــانوين

 .التحفظ عليه ينص ما

 أحكام لبعض القانوين األثر الـُمنشأ التحفظ يستبعد ما بقدر -٢ 
 التزامـــات عليـــه تكـــون وال حقـــوق الـــتحفظ لصـــاحب يكـــون ال املعاهـــدة،
 التحفظ أنشئ اليت األخرى األطراف مع عالقاته يف األحكام هذه مبوجب
ملثــل،. إزاءهــا  عليهــا تكــون وال حقــوق األخــرى األطــراف هلــذه تكــون ال و

ا يف األحكام هذه مبوجب التزامات  .التحفظ صاحب مع عالقا

ل الـتحفظ الــُمنشأ األثـر القـانوين لـبعض أحكـام بقدر ما يعدّ  -٣ 
املعاهــدة، يكــون لصــاحب الــتحفظ حقــوق وتكــون عليــه التزامــات مبوجــب 

م، بصيغتها املعدلة مبوجب التحفظ، يف عالقاتـه مـع األطـراف هذه األحكا
التحفظ إزاءها. ويكون هلـذه األطـراف األخـرى حقـوق  أنشئاألخرى اليت 

وتكــون عليهــا التزامــات مبوجــب هــذه األحكــام، بصــيغتها املعدلــة مبوجــب 
ا مع صاحب التحفظ.  التحفظ، يف عالقا

ا التحفظالتطبيق غري املتبادل  ٥-٢-٤  لاللتزامات اليت يتعلق 

 التحفظ ا يتعلق اليت األحكام عن الناشئة االلتزامات تكون ما بقدر 
 االلتزامـــات تلـــك طبيعـــة بســـبب املتبـــادل للتطبيـــق خاضـــعة غـــري التزامـــات

 التزامـــات مضـــمون يتـــأثر ال منهـــا، والغـــرض املعاهـــدة موضـــوع بســـبب أو
 مضـــــمون كـــــذلك  يتـــــأثر وال. الـــــتحفظ صـــــاحب غـــــري األخـــــرى األطـــــراف
 بســـبب ممكنـــاً  املتبــادل التطبيـــق يكــون ال عنـــدما األطــراف هـــذه التزامــات
 .التحفظ مضمون

 تفسري التحفظات ٦-٢-٤

جيب تفسري التحفظ حبسن نية، مع مراعاة نيـة صـاحب الـتحفظ علـى  
النحـــو الـــذي يعـــرب عنـــه يف املقـــام األول نـــص الـــتحفظ، وكـــذلك موضـــوع 

 منها والظروف احمليطة بصوغ التحفظ.املعاهدة والغرض 

 أثر االعرتاض على حتفظ صحيح ٣-٤

إزاء دولة أو منظمـة دوليـة معرتضـة، فـإن  أنشئما مل يكن التحفظ قد  
ر املتوخاة مـن الـتحفظ  صوغ اعرتاض على حتفظ صحيح مينع حدوث اآل

 .الدولية إزاء تلك الدولة أو تلك املنظمة

فــاذ املعاهــدة بــني صــاحب االعــرتاض أثــر االعــرتاض يف بــدء ن ١-٣-٤
 وصاحب التحفظ

ال مينع اعرتاض دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة علـى حتفـظ صـحيح  
بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بـــني الدولـــة أو املنظمـــة املعرتضـــة والدولـــة أو املنظمـــة 

 .٥-٣-٤املتحفظة، إال يف احلالة املذكورة يف املبدأ التوجيهي 
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 تحفظ املصاغ متأخراً أثر االعرتاض على ال ٢-٣-٤

حتفـظ  عاهـدة علـىاملأو منظمة متعاقدة يف متعاقدة إذا اعرتضت دولة  
إلمجــاع وفقــاً للمبــدأ التــوجيهي  ، يبــدأ ١-٣-٢مت قبــول صــوغه املتــأخر 

فذة ،نفاذ املعاهدة املنظمة الدوليـة املتحفظـة  لنسبة للدولة أو ،أو تظل 
 بدون إنشاء التحفظ.

 املعاهدة بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاضبدء نفاذ  ٣-٣-٤
يبــدأ نفــاذ املعاهــدة بــني صــاحب الــتحفظ الصــحيح والدولــة املتعاقـــدة  
املنظمة املتعاقدة املعرتضة حاملا يصبح صاحــب الـتحفظ دولـة متعاقـدة  أو
 ويبدأ نفاذ املعاهدة. ١-٢-٤منظمة متعاقدة وفقاً للمبدأ التوجيهي  أو

لنســـبة لصـــاحب الـــتحفظ عنـــدما عــدم بـــدء نفـــاذ امل ٤-٣-٤ عاهـــدة 
إلمجاع  يُشرتط القبول 

إذا كــان إنشــاء الــتحفظ يتطلــب قبــول هــذا الــتحفظ مــن جانــب مجيــع  
تبديه دولة متعاقدة  أي اعرتاضالدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة، فإن 

لنســـبة  أو منظمــة متعاقـــدة علــى حتفـــظ صــحيح مينـــع بــدء نفـــاذ املعاهــدة 
 املنظمة املتحفظة. للدولة أو

عـــدم بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بـــني صـــاحب الـــتحفظ وصـــاحب  ٥-٣-٤
 االعرتاض ذي األثر األقصى

 بـدء صحيح حتفظ على متعاقدة منظمة أو متعاقدة دولة اعرتاض مينع 
 املتحفظة، املنظمة أو والدولة املعرتضة املنظمة أو الدولة بني املعاهدة نفاذ

 وفقـاً  نيـةال تلـك عـن بوضـوح املعرتضة املنظمة أو الدولة أعربت إذا وذلك
 .٧-٦-٢ التوجيهي للمبدأ

 أثر االعرتاض يف العالقات التعاهدية ٦-٣-٤
إذا مل تعارض الدولة أو املنظمـة الدوليـة املعرتضـة علـى حتفـظ  -١ 

صـــحيح بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بينهـــا وبـــني الدولـــة أو املنظمـــة املتحفظـــة، ال 
ـــا الـتحفظ بـني صـاحب الـتحفظ والدولــة أو  تسـري األحكــام الـيت يتعلـق

 ينص عليه التحفظ. املنظمة املعرتضة، يف حدود ما

بقدر ما يهدف التحفظ الصحيح إىل اسـتبعاد األثـر القـانوين  -٢ 
إذا كانــت دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة قــد و لــبعض أحكــام املعاهــدة، 

نفـاذ املعاهـدة بينهـا أبدت اعرتاضاً على هذا التحفظ دون أن تعارض بـدء 
وبـــني صــــاحب الــــتحفظ، ال تُلــــَزم الدولـــة أو املنظمــــة املعرتضــــة وصــــاحب 

ا التحفظ. ألحكام اليت يتعلق  ما التعاهدية،   التحفظ، يف عالقا

 لبعض القانوين األثر تعديل إىل الصحيح التحفظ يهدف ما بقدر -٣ 
 اعرتاضاً  أبدت قد متعاقدة منظمة أو متعاقدة دولة كانت  وإذا املعاهدة، أحكام
ـــتحفظ هـــذا علـــى ـــدء تعـــارض أن دون ال  صـــاحب وبـــني بينهـــا املعاهـــدة نفـــاذ ب

مــا يف الــتحفظ، وصـاحب املعرتضــة املنظمــة أو الدولـة تُلــَزم ال الـتحفظ،  عالقا
 .التحفظوفقاً ملا يهدف إليه  املعدلة صيغتها يف املعاهدة حكام التعاهدية،

ـا الـتحفظ تظل مجيع  -٤  أحكام املعاهدة غـري تلـك الـيت يتعلـق 
 سارية بني الدولة أو املنظمة املتحفظة والدولة أو املنظمة املعرتضة.

ا التحفظ ٧-٣-٤  أثر االعرتاض يف أحكام غري تلك اليت يتعلق 

ال يسـري حكـم املعاهـدة الـذي ال يتعلـق بـه الـتحفظ، ولكنـه  -١ 
ألحكـــام  ـــا الـــتحفظ، علـــى العالقـــات يـــرتبط ارتباطـــاً كافيـــاً  الـــيت يتعلـــق 

ـــاً للمبـــدأ  ـــتحفظ وصـــاحب اعـــرتاض صـــيغ وفق ـــني صـــاحب ال ـــة ب التعاهدي
 .٢-٤-٣التوجيهي 

جيـوز للدولــة أو املنظمـة الدوليــة املتحفظـة، يف غضــون االثــين  -٢ 
عـرتاض يكـون لـه األثـر املشـار إليـه يف الفقـرة  عشر شهراً التاليـة لإلشـعار 

اذ املعاهــدة بينهــا وبــني الدولــة أو املنظمــة املعرتضــة. ، أن تعـارض بــدء نفــ١
ويف حــــال عــــدم حــــدوث تلــــك املعارضــــة، تنطبــــق املعاهــــدة بــــني صــــاحب 

لقدر املتوخى يف التحفظ و   االعرتاض.يف التحفظ وصاحب االعرتاض 

حق صاحـب التحفــظ الصحيــح يف عـدم االمتثـال للمعاهـدة  ٨-٣-٤
 دون االستفادة من حتفظه

المتثـال ألحكـام املعاهـدة دون صاحب التح  فظ الصحيح غـري ملـزم 
 االستفادة من حتفظه.

 أثر التحفظ يف احلقوق وااللتزامات املنفصلة عن املعاهدة ٤-٤

ــــــات القائمــــــة مبوجــــــب  ١-٤-٤ ــــــر يف احلقــــــوق وااللتزام انعــــــدام األث
 معاهدات أخرى

يســـتبعد  الـــتحفظ أو قبـــول الـــتحفظ أو االعـــرتاض عليـــه ال يعـــّدل وال 
ــــتحفظ أو القبــــول أوح االعــــرتاض مبوجــــب  قــــوق والتزامــــات أصــــحاب ال

 معاهدات أخرى هم أطراف فيها.

انعدام األثر يف احلقـوق وااللتزامـات القائمـة مبوجـب القـانون  ٢-٤-٤
 الدويل العريف

ــلى   املعاهــدة يعــّرب عــن قاعــدة مــن قواعــد  حكــم مــن أحكــامالتحفـــظ عـ
ــؤثر يف حــد ذاتــه يف احلقــوق وااللتزامــات القائمــة  القــانون الــدويل العــريف ال ي

يستمر انطباقها بصفتها هذه بني الدولة أو املنظمـة  إذمبوجب هذه القاعدة، 
 املتحفظة والدول أو املنظمات الدولية األخرى امللزمـة بتلك القاعدة.

ـــة مـــن القواعـــد العامـــة انعـــدام األ ٣-٤-٤ ن قاعـــدة قطعي ـــر يف ســـر ث
 للقانون الدويل (قاعدة آمرة)

ــتحفظ علــى حكــم مــن أحكــام املعاهــدة يعــرب عــن  -١  ــؤثر ال ال ي
قاعدة قطعية مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل (قاعـدة آمـرة) يف الطـابع 
ــة أو  ا بصــفتها هــذه بــني الدول امللــزم لتلــك القاعــدة، حيــث يســتمر ســر

 املنظمة املتحفظة والدول أو املنظمات الدولية األخرى.

للـتحفظ أن يسـتبعد أو يعـدل األثـر القـانوين للمعاهـدة  ال جيوز -٢ 
 على حنو يتناىف مع قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل.
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  املعاهدات على التحفظات 43

 

 

 النتائج املرتتبة على التحفظ غري الصحيح ٥-٤

 بطالن التحفظ غري الصحيح ١-٥-٤

ـــتحفظ الـــذي ال يســـتويف شـــروط الصـــحة الشـــكلية واجلـــواز يكـــون   ال
طالً والغياً،  املنصوص عليها يف اجلزأين الثاين والثالث من دليل املمارسة 

لتايل أي  قانوين. أثر وال يرتتب عليه 

 ردود الفعل على حتفظ يُعترب غري صحيح ٢-٥-٤

 ال يتوقف بطالن التحفظ غـري الصـحيح علـى مـا تبديـه دولـة -١ 
 متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعرتاض أو قبول.

ومــع ذلــك، ينبغــي للدولــة أو املنظمــة الدوليــة الــيت تـــرى أن  -٢ 
حتفظـــاً مـــن التحفظـــات غـــري صـــحيح أن تصـــوغ اعرتاضـــاً معلَّـــالً بشـــأنه يف 

 أقرب وقت ممكن.

لنسبة إىل املعاهدة ٣-٥-٤  وضع صاحب التحفظ غري الصحيح 

لنســـبة إىل يتوقـــف وضـــع صـــاحب  -١  الـــتحفظ غـــري الصـــحيح 
املعاهــدة علــى النيــة الــيت تعــرب عنهــا الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املتحفظــة 

ملعاهــدة بــدون االســتفادة مــن الــتحفظ   ذابشــأن مــا إ كانــت تعتــزم االلتــزام 
ملعاهدة.  ذاما إ أو  كانت تعترب نفسها غري ملزمة 

 خمالفــة نيــة عــن الصــحيح غــري الــتحفظ صــاحب يعــرب مل مــا -٢ 
 دولـة هـذا الـتحفظ صـاحب يُعتـرب آخـر، حنو على النية تلك تثبت مل ما أو

 .التحفظ من االستفادة بدون متعاقدة منظمة أو متعاقدة

ــــرغم مــــن  -٣  ، جيــــوز لصــــاحب ٢و ١الفقــــرتني أحكــــام علــــى ال
الــــتحفظ غــــري الصــــحيح أن يعــــرب يف أي وقــــت عــــن نيتــــه عــــدم االلتــــزام 

 ة من التحفظ.ملعاهدة بدون االستفاد

إذا أعربــت هيئــة رصــد املعاهــدة عــن رأي مفــاده أن حتفظــاً مــا  -٤ 
عـدم االلتــزام تعتـزم الدولـة أو املنظمـة الدوليـة املتحفظـة  كانـتغـري صـحيح و 

ملعاهدة بدون االستفادة من التحفظ، ينبغي هلا أن تعرب عـن هـذه النيـة يف 
 ة رصد املعاهدة رأيها.غضون االثين عشر شهرًا التالية لتاريخ إعالن هيئ

 املعاهدة انعدام أثر التحفظ يف العالقات بني األطراف األخرى يف ٦-٤

لنسـبة إىل األطـراف األخـرى يف من التحفظ  يغريال   أحكام املعاهـدة 
ا فيما بينها.  املعاهدة يف عالقا

ت التفسريية ٧-٤  أثر اإلعال

 تفسرييتوضيح أحكام املعاهدة بواسطة إعالن  ١-٧-٤

ال يعّدل اإلعالن التفسريي االلتزامات الناشئة عن املعاهدة.  -١ 
النطــاق الــذي يعطيــه صــاحب  يوضــح املعــىن أو وهــو ال يعــدو أن حيــدد أو

اإلعـالن للمعاهـدة أو لـبعض أحكامهـا، وجيـوز، حسـبما يكـون مناسـباً، أن 
يشـــكل عنصـــراً يتعـــني أخـــذه يف احلســـبان ألغـــراض تفســـري املعاهـــدة وفقـــاً 

 للقاعدة العامة لتفسري املعاهدات.

عند تفسري املعاهدة، تؤخذ يف احلسبان أيضاً، حسبما يكـون  -٢ 
مناســـباً، موافقــــة الـــدول املتعاقــــدة أو املنظمــــات املتعاقـــدة األخــــرى علــــى 

ه.  اإلعالن التفسريي أو معارضتها إ

 أثر تعديل أو سحب اإلعالن التفسريي ٢-٧-٤

ر ال جيــــوز أن ترتتــــب علــــى تعــــد  يل أو ســــحب اإلعــــالن التفســــريي اآل
تكـون الـدول  ، وذلك بقدر ما١-٧-٤املنصوص عليها يف املبدأ التوجيهي 

 املتعاقدة أو املنظمات املتعاقدة األخرى قد اعتمدت على اإلعالن األويل.

األثر املرتتب على إعالن تفسريي وافقت عليـه مجيـع الـدول  ٣-٧-٤
 املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة

جيوز أن يشكل اإلعالن التفسريي الذي تكون مجيـع الـدول املتعاقـدة  
 واملنظمات املتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسري املعاهدة.

ت التفسـريية  -٥ التحفظات وقبول التحفظات واالعرتاض عليهـا واإلعـال
 يف حاالت خالفة الدول

 التحفظات يف حاالت خالفة الدول ١-٥

 املستقلة حديثاً الدول  ١-١-٥

خلالفــة، صــفتها   -١  شــعار  حــني تثبــت دولــة مســتقلة حــديثاً، 
ـــا قـــد  كدولــة متعاقـــدة أو كطـــرف يف معاهــدة متعـــددة األطـــراف، يُعتــرب أ

ريــخ خالفـة الــدول،  أبقـت علــى أي حتفـظ علــى املعاهـدة كــان ينطبـق، يف 
إلقليم الذي تتناوله خالفة الـدول، مـا مل تقـم، لـ دى إصـدارها فيما يتعلق 

إلعراب عن نقيض هذا القصد أو بصوغ حتفظ يتناول  خلالفة،  اإلشعار 
 .نفس املسألة اليت كانت موضعاً للتحفظ املذكور

خلالفـة يثبـت  -٢  للدولة املستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعارًا 
كطرف يف معاهـدة متعـددة األطـراف، أن تصـوغ  صفتها كدولة متعاقدة أو

ـــيت ال ـــا مل يكـــن مـــن التحفظـــات ال جيـــوز صـــوغها طبقـــاً ألحكـــام  حتفظـــاً، م
 .١-٣(أ) أو (ب) أو (ج) من املبدأ التوجيهي  الفرعيةالفقرات 

، تنطبق ٢ة مستقلة حديثاً حتفظاً وفقاً للفقرة حني تصوغ دول -٣ 
علــى هــذا الــتحفظ القواعــد ذات الصــلة الــواردة يف اجلــزء الثــاين مــن دليــل 

 .املمارسة (اإلجراءات)

دولـــة "ألغـــراض هـــذا اجلـــزء مـــن دليـــل املمارســـة، يعـــين تعبـــري  -٤ 
ريخ خالفة الـدول مباشـرة، "مستقلة حديثاً   دولة خلفاً كان إقليمها، قبل 

بعاً تتوىل الدولة السلف مسؤولية عالقاته الدولية.  إقليماً 

 احتاد الدول أو انفصاهلا ٢-١-٥

عتــرب الدولــة اخللــف تُ ، ٣-١-٥حكــام املبــدأ التــوجيهي  رهنــاً  -١ 
قـد أبقـت علـى أي حتفـظ  نفصـاهلاالحتـاد دول أو ال نتيجة معاهدة يف الطرف

إلقلـيم الـذي  يتعلق فيماريخ خالفة الدول،  على املعاهدة كان ينطبق، يف
ريـخ اخلالفـة، ،تعـربتتناوله خالفة الدول، مـا مل   اإلبقـاء عـدم نيتهـا عـن يف 

 .السلف الدولة صاغتها اليت التحفظات من أكثر أو حتفظ على
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  44 والستني الثالثة دور

 

 

تيجـة الحتـاد دول أو ال جيوز لدولـة خلـف طـرف يف معاهـدة ن -٢ 
 . عليه مت اإلبقاءتوسيع نطاق حتفظ  النفصاهلا صوغ حتفظ جديد و ال

شــئة عــن احتــاد دول أو انفصــاهلا  -٣  عنــدما توجــه دولــة خلــف 
فـذةك  تهاصفبه إشعارًا تثبت  ريـخ  ،دولة متعاقـدة يف معاهـدة مل تكـن  يف 
جتـــاه الدولـــة الســـلف، لكـــن الدولـــة الســـلف كانـــت دولـــة  ،خالفـــة الـــدول
علــى أي حتفــظ علــى املعاهــدة  عتــرب هــذه الدولــة قــد أبقــت تُ متعاقــدة فيهــا، 

ريــخ خالفــة الــدول،  إلقلــيم الــذي تتناولــه  يتعلــق فيمــاكــان ينطبــق، يف 
 اإلشـعار إصـدارهاعن نقـيض هـذا القصـد لـدى  تعربخالفة الدول، ما مل 

لـتحفظ ا موضـعيتنـاول نفـس املسـألة الـيت كانـت  حتفظـاً  تصـغخلالفة، أو 
 .الدولة أن تصوغ حتفظاً جديداً على املعاهدة هلذهاملذكور. وجيوز 

مــا مل  ٣ال جيــوز لدولــة خلــف أن تصــوغ حتفظــاً وفقــاً للفقــرة  -٤ 
ألحكـام  من غـري التحفظـات الـيت ال جيـوز صـوغها طبقـاً يكن هذا التحفظ 

وتنطبـق  .١-٣(أ) أو (ب) أو (ج) مـن املبـدأ التـوجيهي  الفرعيةالفقرات 
الــتحفظ القواعــد ذات الصــلة الــواردة يف اجلــزء الثــاين مــن دليــل  هــذاعلــى 

 .املمارسة (اإلجراءات)

 احتاد الدول حاالتعدم االعتداد بتحفظات معينة يف  ٣-١-٥

الدولــة اخللــف نفــاذ عنــدما تتحــد دولتــان أو عــدة دول ويســتمر إزاء  
فــذة إزاء أي مــن هــذه الــدول،  ريــخ خالفــة الــدول،  معاهــدة كانــت، يف 
ريـخ خالفـة  فإن التحفظات اليت صاغتها دولة من هذه الدول كانـت، يف 

فذة إزاءها ال  تعود قائمة. الدول، دولة متعاقدة ومل تكن املعاهدة 

  صــــاغتهاالــــيت لتحفظــــاتلاإلبقــــاء علــــى النطــــاق اإلقليمــــي  ٤-١-٥
 الدولة السلف

حكام املبدأ التوجيهي   قـد  ، يظل التحفظ الـذي يعتـرب أنـه٥-١-٥رهناً 
 ٣ أو ١ الفقـرة أو ١-١-٥ التـوجيهيمـن املبـدأ  ١أبقي عليـه مبوجـب الفقـرة 

ريـخ  ٢-١-٥ التوجيهي املبدأ من لنطاق اإلقليمي الذي كـان لـه يف  حمتفظاً 
 خالفة الدول، ما مل تعرب الدولة اخللف عن نقيض هذا القصد. 

 احتاد الدول حاالتالنطاق اإلقليمي للتحفظات يف  ٥-١-٥

عنــدما تتحــد دولتــان أو عــدة دول، وتصــبح معاهــدة كانــت  -١ 
ريــخ خالفــة الـــدولفــذة،  مــن الــدول الـــيت فقـــط دة إزاء دولــة واحــ ،يف 

الدولــة مل  تلــكتشــكل الدولــة اخللــف معاهــدًة تنطبــق علــى جــزء مــن إقلــيم 
تكــن تنطبــق عليــه، فــإن أي حتفــظ يُعتــرب أن الدولــة اخللــف قــد أبقــت عليــه 

 ينطبق على هذا اإلقليم، ما مل:

تعرب الدولة اخللف، عند اإلشعار بتوسيع النطـاق اإلقليمـي  (أ) 
 ذا القصد؛ أوللمعاهدة، عن نقيض ه

تكــن طبيعــة الــتحفظ أو الغــرض منــه ســبباً حيــول دون جتــاوزه  (ب) 
ريخ خالفة  الدول. اإلقليم الذي كان ينطبق عليه يف 

عنــدما تتحــد دولتــان أو عــدة دول، وتصــبح معاهــدة كانــت  -٢ 
ريــخ خالفــة الــدولفـذة،  إزاء دولتــني أو أكثــر مــن الــدول الــيت نشــأ  ،يف 

ــة اخللــف مل تكــن عنهــا االحتــاد معاهــ دًة تنطبــق علــى جــزء مــن إقلــيم الدول
ريــخ خالفــة الــدول، فــإن هــذا اإلقلــيم ال ميتــد إليــه تطبيــق  تنطبــق عليــه يف 

 حتفظ، ما مل: أي

يكــن حتفــظ متطــابق قــد صــيغ مــن جانــب كــل دولــة مــن تلــك  (أ) 
ريخ خالفة الدول؛ أو فذة إزاءها يف   الدول اليت كانت املعاهدة 

لدولة اخللف، عند اإلشعار بتوسيع النطـاق اإلقليمـي تعرب ا (ب) 
 للمعاهدة، عن قصد خمالف؛ أو

يُفهم على حنو آخـر نقـيض هـذا القصـد مـن الظـروف احمليطـة  (ج) 
 خبالفة هذه الدولة يف املعاهدة.

يكون اإلشعار الرامي إىل توسـيع النطـاق اإلقليمـي للـتحفظ،  -٣ 
ثــر إن كــان هــذا التوســيع يــؤدي إىل (ب)، إشــعاراً عــدمي األ ٢وفقــاً للفقــرة 

 تطبيق حتفظات متناقضة على اإلقليم نفسه.

، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه ٣إىل  ١تنطبق أحكـام الفقـرات مـن  -٤ 
قد أُبقي عليها من جانب دولة تُعترب اختالف احلال، على التحفظات اليت 

فـذة يف خلف تكون، عقب احتاد دول، دولة متعاقـدة يف معاهـدة مل تكـن 
ريــخ خالفــة الــدول إزاء أي دولــة مــن الــدول الــيت أنشــأت االحتــاد، لكــن 
دولة أو أكثـر مـن هـذه الـدول كانـت يف ذلـك التـاريخ دوالً متعاقـدة فيهـا، 
وذلك عنـدما تصـبح املعاهـدة سـارية علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة اخللـف مل 

ريخ خالفة الدول.  تكن تنطبق عليه يف 

قليمـــــي لتحفظـــــات الدولـــــة اخللـــــف يف حـــــاالت النطـــــاق اإل ٦-١-٥
 اخلالفة املتعلقة جبزء من اإلقليم

 مـن الـدولجبـزء مـن إقلـيم دولـة  تتعلـقعندما يرتتب على خالفـة دول  
علــى ذلــك اإلقلــيم معاهــدة تكــون الدولــة اخللــف دولــة متعاقــدة  تســريأن 
، فـــإن أي حتفـــظ علـــى املعاهـــدة تكـــون تلـــك الدولـــة قـــد صـــاغته ســـابقاً فيهـــا

ريخ خالفة الدول، ما مل:ي  نطبق أيضاً على ذلك اإلقليم اعتباراً من 

 أو القصد؛ هذا نقيض عن اخللف الدولة تعرب )أ( 

يتبني من التحفظ أن نطاقه يقتصر على إقليم الدولـة اخللـف  (ب) 
ريخ خالفة الدول أو علـى جـزء مـن  ،الذي كان يقع داخل حدودها قبل 

 .هذا اإلقليم

ر املرتتبـــة علـــى عـــدم إبقـــاء الدولـــة اخللـــف علـــى  ٧-١-٥ توقيـــت اآل
 حتفظ صاغته الدولة السلف

 ١-١-٥ال يصــــبح عــــدم إبقــــاء الدولــــة اخللــــف، وفقــــاً للمبــــدأ التــــوجيهي  
فـذًا إزاء دولـة متعاقـدة ٢-١-٥ أو ، على حتفظ صاغته الدولـة السـلف 

عنــدما تتســلم تلــك الدولــة أو تلــك املنظمــة  متعاقــدة إالمنظمــة  أخــرى أو
 إشعاراً بذلك.
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 الصوغ املتأخر لتحفظ من جانب الدولة اخللف ٨-١-٥
 يُعترب التحفظ حتفظاً متأخراً إذا صاغته: 

دولــــة مســــتقلة حــــديثاً بعــــد أن تكــــون قــــد أصــــدرت إشــــعار  (أ) 
 اخلالفة يف املعاهدة؛ أو

 تكـون أن بعـد حـديثاً  ملسـتقلةا الدول من ليست خلف دولة )ب( 
 مل معاهــدة يفمتعاقـدة دولـة ك  تهاصــف بـه تثبـت الــذي اإلشـعار أصـدرت قـد

ـــدول خالفـــة ريـــخ يف فـــذة تكـــن  الدولـــة لكـــن الســـلف، الدولـــة إزاء ال
 أو فيها؛ متعاقدة دولة كانت  السلف

 يتعلــق فيمــا حــديثاً  املســتقلة الــدول مــن ليســت خلــف دولــة )ج( 
 .الدول خالفة عقب الدولة تلك جتاه فذة تظل مبعاهدة

 االعرتاضات على التحفظات يف حاالت خالفة الدول ٢-٥
 السلف اخللف على االعرتاضات اليت صاغتها الدولة الدولةإبقاء  ١-٢-٥

حكام املبدأ التوجيهي   الدولـة اخللـف قـد أبقـت عتـرب تُ ، ٢-٢-٥رهناً 
حتفــظ صـاغته دولــة متعاقــدة  بشـأنعلـى أي اعــرتاض صـاغته الدولــة الســلف 

 .أو منظمة متعاقدة، ما مل تعرب عند اخلالفة عن نقيض هذا القصد

عرتاضات معينة يف  ٢-٢-٥  احتاد الدول حاالتعدم االعتداد 

ــــدما -١  ــــان تتحــــد عن ــــة إزاء ويســــتمر دول، عــــدة أو دولت  الدول
 إزاء فذة الدول، خالفة ريخ يف كانت،  معاهدة نفاذ االحتاد عن الناشئة

مـن  حتفـظ بشـأنصـاغتها  الـيت االعرتاضـات فإن الدول، هذه دولة من أي
 ريـخ يف إزاءهـا فـذة املعاهـدة تكـن مل الـدول هـذه مـن دولة أي التحفظات

 .قائمة تعود ال الدول خالفة

دولتــان أو عـــدة دول، وتصــبح الدولــة اخللـــف عنــدما تتحــد  -٢ 
ا وفقاً للمبدأ التوجيهي  دولة متعاقدة يف معاهدة أبقت على حتفظات بشأ

، فــإن االعرتاضــات علــى حتفــظ صــادر عــن دولـــة ٢-١-٥أو  ١-١-٥
منظمـــة متعاقــدة ال تعـــود قائمــة إذا كـــان هــذا الـــتحفظ  متعاقــدة أخــرى أو

 الدولة اخللف نفسها. مطابقاً أو معادالً لتحفظ أبقت عليه

 السلف اإلبقاء على االعرتاضات املتعلقة بتحفظات الدولة ٣-٢-٥

 ١-١-٥ التوجيهي للمبدأ وفقاً  أبقت قد اخللف الدولة أن اعُترب إذا 
 علــى اعــرتاض أي فــإن الســلف، الدولــة صــاغته حتفــظ علــى ٢-١-٥ أو

 قائمـاً  يُعتـرب متعاقـدة منظمـة أو أخـرى متعاقـدة دولـة صـاغته التحفظ ذلك
 .اخللف الدولة إزاء

ا ٤-٢-٥  حتفظات الدولة السلف اليت مل تصدر اعرتاضات بشأ
أو  ١-١-٥الدولة اخللف قـد أبقـت وفقـا للمبـدأ التـوجيهي  تُعتربعندما  
 للمنظمــة علــى حتفــظ صــاغته الدولــة الســلف، ال جيــوز للدولــة أو ٢-١-٥

الدوليــة الــيت مل تصــغ اعرتاضــاً علــى هــذا الــتحفظ إزاء الدولــة الســلف أن 
 تعرتض عليه إزاء الدولة اخللف، إال إذا:

ـــة صـــوغ االعـــرتاض قـــد انقضـــت  (أ)  ـــخ  بعـــد يفمل تكـــن مهل ري
 خالفة الدول وصدر االعرتاض يف حدود هذه املهلة؛ أو

ــــ (ب)  ــــؤدي إىل تغي ري كــــان توســــيع النطــــاق اإلقليمــــي للــــتحفظ ي
 جذري يف شروط تطبيق هذا التحفظ.

 الدولة اخللف يف صوغ اعرتاضات على التحفظات حق ٥-٢-٥

خلالفــة يثبــت  -١  عنــدما تصــدر الدولــة املســتقلة حــديثاً إشــعاراً 
ـــة متعاقـــدةك  صـــفتها ـــة ذات دول ـــاً للمبـــادئ التوجيهي ـــا جيـــوز هلـــا، وفق ، فإ

صـاغتها دولـة متعاقـدة أو منظمـة الصلة، أن تصوغ اعرتاضاً على حتفظات 
 متعاقدة، حىت وإن مل تكن الدولة السلف قد اعرتضت عليها.

يُعرتف أيضاً للدولـة اخللـف الـيت ليسـت مـن الـدول املسـتقلة  -٢ 
حلــق املنصــوص عليــه يف الفقــرة  عنــدما تصــدر إشــعاراً تثبــت بــه  ١حــديثاً 

ــة متعاقــدةك  صــفتها ريــخ خالفــة الــدول  يف معاهــدة مل دول فــذة يف  تكــن 
 جتاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها.

 ٢و ١احلـــق املشــــار إليــــه يف الفقــــرتني  ،مــــع ذلــــك ،ُيســـتبعد -٣ 
ـــان يف ـــة املعاهـــدات الـــيت ينطبـــق عليهـــا املبـــدآن التوجيهي  ٧-٨-٢ حال
 .٢-١-٤و

ــة خلــف ليســت مــن الــدول املســتقلة حــديثاً  ٦-٢-٥ اعرتاضــات دول
فذة إزاءها  تظل معاهدة 

ال جيوز لدولة خلف ليست من الـدول املسـتقلة حـديثاً، تظـل معاهـدة  
زاءها عقب خالفة للدول، أن تصوغ اعرتاضاً على حتفـظ مل تعـرتض فذة إ

بعد عليه الدولة السلف، إال إذا مل تكن مهلة صوغ االعرتاض قد انقضت 
 ريخ خالفة الدول وصدر االعرتاض يف حدود هذه املهلة. يف

 قبول التحفظات يف حاالت خالفة الدول ٣-٥

حــــديثاً علــــى قبــــول صــــريح صــــاغته إبقــــاء الدولــــة املســــتقلة  ١-٣-٥
 السلف الدولة

ـــة تثبـــت حـــني  ـــة، شـــعار حـــديثاً، مســـتقلة دول ـــة ك  صـــفتها خلالف دول
ا يُعترب معاهدة، يف متعاقدة  الدولة أبدته صريح قبول أي على أبقت قد أ
 مل مـا وذلـك متعاقـدة، منظمة أو متعاقدة دولة صاغته حتفظ بشأن السلف
 لتـاريخ التاليـة شـهراً  عشـر االثـين غضـون يف القصـد هـذا نقـيض عن تعرب

 .خلالفة اإلشعار

ــة خلــف ليســت مــن الــدول املســتقلة حــديثاً علــى  ٢-٣-٥ إبقــاء دول
 قبول صريح صاغته الدولة السلف

الدولة اخللف الـيت ليسـت مـن الـدول املسـتقلة حـديثاً،  عتربتُ  -١ 
فـذة إزاءهـا عقـب خالفـة للـدول، قـ د أبقـت علـى أي واليت تظل معاهـدة 

قبــول صــريح أبدتــه الدولــة الســلف بشــأن حتفــظ صــاغته دولــة متعاقــدة أو 
 منظمة متعاقدة.
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عندما تصدر دولة خلـف ليسـت مـن الـدول املسـتقلة حـديثاً  -٢ 
خلالفة تثبت به  فذة يف  دولة متعاقدةك  صفتهاإشعارًا  يف معاهدة مل تكن 

ريخ خالفة الدول جتاه الدولة السلف، لكـن الدولـة السـلف كانـت دولـة 
قبــول صــريح  هــذه الدولــة اخللــف قــد أبقــت علــى أيعتــرب تُ متعاقــدة فيهــا، 

منظمة متعاقدة،  أبدته الدولة السلف بشأن حتفظ صاغته دولة متعاقدة أو
غضــون االثــين عشــر شــهراً وذلــك مــا مل تعــرب عــن نقــيض هــذا القصــد يف 

خلالفة.  التالية لتاريخ اإلشعار 

ر املرتتبـــة علـــى عـــدم إبقـــاء الدولـــة اخللـــف علـــى  ٣-٣-٥ توقيـــت اآل
 قبول صريح صاغته الدولة السلف

 ١-٣-٥إن عــــدم إبقــــاء الدولــــة اخللــــف، وفقــــاً للمبــــدأ التــــوجيهي  
لــذي ، علــى القبــول الصــريح ا٢-٣-٥مــن املبــدأ التــوجيهي  ٢الفقــرة  أو

منظمـة متعاقـدة  أبدته الدولة السلف بشأن حتفظ صاغته دولـة متعاقـدة أو
فـــذاً إزاء دولـــة متعاقـــدة أو منظمـــة متعاقـــدة إال عنـــدما تتســـلم  ال يصـــبح 

 تلك املنظمة إشعاراً به. تلك الدولة أو

ر القانونيـــة للتحفظـــات والقبـــول واالعرتاضـــات يف حــــاالت  ٤-٥ اآل
 خالفة الدول

ــي -١  ي يُعتــرب أنــه قــد أُبقــي ذتحفظ والقبــول واالعــرتاض الــســتمر ال
ملبـــادئ التوجيهيـــة املنصـــوص عليهـــا يف اجلـــزء احلـــايل مـــن دليـــل  عليـــه، عمـــالً 

ره القانونية وفقاً ألحكام اجلزء الرابع من الدليل.   املمارسة، يف إحداث آ

مـــع مراعـــاة ينطبـــق اجلـــزء الرابـــع مـــن دليـــل املمارســـة أيضـــاً،  -٢ 
ي ذقبول واالعرتاض اجلديد الالعلى التحفظ و  اختالف احلال، يقتضيه ما

 تصوغه دولة خلف وفقاً ألحكام اجلزء احلايل من الدليل. 

ت التفسريية يف حاالت خالفة الدول ٥-٥  اإلعال

ت  -١  ينبغـــي أن توضـــح الدولـــة اخللـــف موقفهـــا بشـــأن اإلعـــال
عتـرب تُ التفسريية اليت صاغتها الدولـة السـلف. وإذا مل يقـدم هـذا التوضـيح، 

ت التفسريية للدولة السلف.  الدولة اخللف قد أبقت على اإلعال

حلاالت اليت تكون فيها الدولـة اخللـف قـد  ١ال ختل الفقرة  -٢ 
ها، نيـــة اإلبقـــاء علـــى إعـــالن تفســـريي صـــاغته أظهـــرت، مـــن خـــالل ســـلوك

 الدولة السلف أو نية رفضه.

 املرفق

لتحفظات   استنتاجات بشأن احلوار املتعلق 

 إن جلنة القانون الدويل، 

لتحفظـات علـى املعاهـدات الـواردة يف  إذ تشري  إىل األحكام املتعلقة 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات واتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات بـني الـدول 

 واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية،

خـــذ يف اعتبارهـــا  الـــذي قدمـــه املقـــرر  )٣٩(التقريـــر الســـابع عشـــر وإذ 
لتحفظــات علـــى املعاهــدات"، وهـــو التقريــر الـــذي اخلــاص عــن موضـــوع "ا

لتحفظات،  يتناول مسألة احلوار املتعلق 

ا  ضـــرورة حتقيـــق تـــوازن مـــرض بـــني هـــدَيف صـــون  وإذ تضـــع يف حســـبا
ســـالمة املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف وكفالـــة املشـــاركة فيهـــا علـــى أوســـع 

 نطاق ممكن،

املعاهـدات مـن دور يف حتقيـق مبا قد تؤديه التحفظات علـى  متسلّ وإذ  
 هذا التوازن،

إزاء عدد التحفظات اليت تبدو متنافية مـع احلـدود  وإذ يساورها القلق 
مــن اتفـــاقييت فيينـــا  ١٩الــيت يفرضـــها قـــانون املعاهــدات، وال ســـيما املـــادة 

 لقانون املعاهدات،

ت اليت يثريها تقييم صحة التحفظات، وإدراكاً منها   للصعو

 بفائدة إقامة حوار عملي مع صاحب التحفظ، نهاواقتناعاً م 

جلهــود الــيت بُــذلت يف الســنوات األخــرية، مبــا فيهــا تلــك  وإذ ترحــب 
املبذولــة يف إطــار املنظمــات الدوليــة وهيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان، 

 لتشجيع هذا احلوار،

 :يلي ما ترى -أوالً  

حتفظــات ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة الــيت تعتــزم صــوغ  -١ 
ــد، وأن تتــوخى احلــد  قصــى قــدر ممكــن مــن الدقــة والتقيي أن تفعــل ذلــك 

ـــا  مـــن نطاقهـــا، وأن تكفـــل عـــدم تنافيهـــا مـــع موضـــوع املعاهـــدة املتعلقـــة 
 والغرض منها؛

 ٢-  ً ينبغــــي للـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة، عنـــــد صـــــوغها إعـــــال
ً، أن توضح ما إذا كان  تشرح، إن  اإلعالن يشكل حتفظاً، وأن هذا انفراد

ً، ومــا ســيكون لــه  كــان األمــر كــذلك، أســباب اعتبــار هــذا الــتحفظ ضــرور
لتزاماته مبوجب املعاهدة؛  من أثر على وفاء صاحبه 

 تقيــيم يف مهمــة الــتحفظ صــاحب يقــدمها الــيت التعلــيالت إن -٣ 
 األســــباب تبــــني أن الدوليــــة واملنظمــــات للــــدول وينبغــــي الــــتحفظ، صــــحة
 التحفظات؛ من لتحفظ تعديل أي إىل الداعية

ـــــا تســـــتعرض أن الدوليـــــة واملنظمـــــات للـــــدول ينبغــــي -٤   حتفظا
 االقتضاء؛ حبسب سحبها أو نطاقها من احلد دف دورً  استعراضاً 

إن الشـــواغل الـــيت كثـــرياً مـــا تعـــرب عنهـــا الـــدول واملنظمـــات  -٥ 
الدوليـــة بشـــأن التحفظـــات، وكـــذلك هيئـــات رصـــد املعاهـــدات، ميكـــن أن 

 ن مفيدة يف تقييم صحة التحفظات؛تكو 

__________ 
)٣٩( A/CN.4/647 وAdd.1،  ٦٨-٢الفقرات. 
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 رصــــد هيئــــات وكــــذلك الدوليــــة، واملنظمــــات للــــدول ينبغــــي -٦ 
 إزاء قلـق مـن يسـاورها مـا أسـباب الـتحفظ لصاحب تشرح أن املعاهدات،
 مفيدًا؛ تراه توضيح أي االقتضـاء، حبسب تطلب، وأن التحفظ،

 رصــــد هيئــــات وكــــذلك الدوليــــة، واملنظمــــات للــــدول ينبغــــي -٧ 
 التحفظــــــات، ســــــحب مفيــــــدًا، ذلــــــك رأت إن تشــــــجع، أن املعاهــــــدات،

 عـن تـدرجيياً  الـتحفظ نطـاق تضـييق أو الـتحفظ، ضرورة يف النظر إعادة أو
 اجلزئي؛ السحب عمليات طريق

ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات الدوليـــة أن تراعـــي شـــواغل وردود  -٨ 
ــــدول  ــــات رصــــد املعاهــــدات، فعــــل ال واملنظمــــات الدوليــــة األخــــرى وهيئ

مــن تضــعها يف اعتبارهــا، قــدر املســتطاع، بغيــة إعــادة النظــر يف حتفــظ  وأن
 تعديله أو سحبه؛ أوالتحفظات 

ــــــة، وكــــــذلك هيئــــــات رصــــــد  -٩  ــــــي للــــــدول واملنظمــــــات الدولي ينبغ
ـــةاملعاهـــدات، أن تتعـــاون  ـــادل اآلراء خبصـــوص  وثـــق صـــورة ممكن مـــن أجـــل تب

ا وتنسيق التدابري اليت ينبغي اختاذها؛ا  لتحفظات اليت أثريت شواغل بشأ

 :ن توصي -نياً  

 واملنظمات الدولية، وكذلك هيئـات رصـد لَ تدعو اجلمعية العامة الدو  
لتحفظـــات ومواصـــلته بصـــورة  ـــدء هـــذا احلـــوار املتعلـــق  املعاهـــدات، إىل ب

 عملية وشفافة.

ــــل املمارســــة -٢ ــــة  متضــــمناً  ،نــــص دلي ــــادئ التوجيهي مقدمــــة واملب
لتحفظــــاتاحلــــوار  عــــنومرفقــــاً  عليهــــاوالتعليقــــات   املتعلــــق 

 للمراجع وثبتاً 
، )٤٠()/1Add./66/10A(يف إضـــــافة إىل هـــــذا التقريـــــر  ،يـــــرد -٧٦

 متضــمناً لتحفظــات علــى املعاهــدات، املتعلــق نــص دليــل املمارســة 
احلــــوار  عــــنمرفقــــاً و  عليهــــامقدمــــة واملبــــادئ التوجيهيــــة والتعليقــــات 

لتحفظــات ــا وهــو الــنص ، املتعلــق  الــذي اعتمدتــه اللجنــة يف دور
 .الثالثة والستني

__________ 
 .أعاله ٢٩ احلاشية انظر )٤٠(
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 الفصل اخلامس
 مسؤولية املنظمات الدولية

 مقدمة -ألف

ا ال قررت -٧٧ ) إدراج ٢٠٠٢واخلمسني ( رابعةاللجنة يف دور
مج  يفاملنظمـــات الدوليـــة"  مســـؤوليةموضــوع "  وعينـــت ،عملهـــابـــر

ـا الـدورة ويف .)٤١(السيد جورجيو غـا مقـرراً خاصـاً للموضـوع  ،ذا
ـــاً فريقـــاً عـــامًال  اللجنـــة تأنشـــأ ـــاول ـــ معني  الفريـــقذا املوضـــوع. وتن

جيــاز يف تقريــره املشــروع  بــني والعالقــة ؛املوضــوع اقنطــ )٤٢(العامــل 
 غـــري األفعـــال عـــن الـــدول ســـؤوليةمباملـــواد املتعلقـــة ومشـــاريع اجلديـــد 

 واملســائل املتعلقــة مبســؤولية اإلســناد؛ ومســائل؛ )٤٣(املشــروعة دوليــاً"
واملســائل  ؛إىل منظمــة دوليــة املســند التصــرفعــن  األعضــاء الــدول

وتســــوية  ،وإعمــــال املســــؤولية الدوليــــة، املســــؤولية املتعلقــــة مبضــــمون
اية ا املنازعات. واعتمدت اللجنة يف  واخلمسني تقرير  الرابعة دور

 .)٤٤(الفريق العامل
ـــــــا اخلامســـــــة  مـــــــنقـــــــد تلقـــــــت اللجنـــــــة، يف الفـــــــرتة و  -٧٨ دور

ــاإىل ) ٢٠٠٣واخلمســني ( ســبعة )، ٢٠٠٩(والســتني  احلاديــة دور
هــذه التقــارير، واعتمــدت  يف ونظــرت )٤٥(تقــارير مــن املقــرر اخلــاص

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ٢٠٠٢حوليــة  )٤١( ن ، ا  .٤٦٣و ٤٦١الفقــر

ـــا الثانيـــة واخلمســـني ( ) إدراج موضـــوع ٢٠٠٠وكانـــت اللجنـــة قـــد قـــررت يف دور
مج عملهــا الطويــل األجــل   ،٢٠٠٠حوليــة ("مســؤولية املنظمــات الدوليــة" يف بــر

لد الثـاين (اجلـزء الثـاين)، الفقـرة  . وأحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـاً، يف )٧٢٩ا
، ٢٠٠٠كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٢املـــــؤرخ  ٥٥/١٥٢مـــــن قرارهـــــا  ٨الفقـــــرة 

ملخطـط العـام للموضـوع  مج عملها الطويل األجل، و بقرار اللجنة املتعلق برب
ــــــا الثانيــــــة  اجلديــــــد املرفــــــق بتقريــــــر اللجنــــــة إىل اجلمعيــــــة العامــــــة عــــــن أعمــــــال دور

  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٢مــن قرارهــا  ٨واخلمســني. وطلبــت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة 
، إىل اللجنـــــة أن تبـــــدأ عملهـــــا بشـــــأن موضـــــوع ٢٠٠١ول/ديســـــمرب كـــــانون األ

 ."مسؤولية املنظمات الدولية"
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرات ٢٠٠٢حولية  )٤٢(  .٤٨٨-٤٦٥، ا
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٣(  .٧٦ الفقرة ،) والتصويبالثاينا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٢حولية  )٤٤(  .٤٦٤الثاين)، الفقرة ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٣حوليــة التقريــر األول:  )٤٥( ، ا

A/CN.4/532 :ــــة ؛ والتقريــــر الثــــاين لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٢٠٠٤حولي ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٥حوليــــة ؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/541الوثيقــــة  ، ا

لــــد الثــــاين ٢٠٠٦حوليــــة والتقريــــر الرابــــع:  ؛A/CN.4/553األول)، الوثيقــــة  ، ا
 ،٢٠٠٧ حوليـة؛ والتقريـر اخلـامس: Add.1-2و A/CN.4/564(اجلزء األول)، الوثيقـة 

ـــــــــاين (اجلـــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــة  لـــــــــد الث والتقريـــــــــر الســـــــــادس:  ؛A/CN.4/583ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٨ حوليــــة والتقريــــر  ؛A/CN.4/597، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية: السابع  .A/CN.4/610، ا

آخـذة بعـني االعتبـار التعليقـات  ٦٦إىل  ١ مـن وادمشاريع املمؤقتاً 
 .)٤٦(واملالحظات الواردة من احلكومات واملنظمات الدولية

)، اعتمدت اللجنـة يف ٢٠٠٩ويف الدورة احلادية والستني ( -٧٩
مســـؤولية مشــروَع مـــادة بشــأن  ٦٦ القــراءة األوىل جمموعـــة مؤلفــة مـــن

. وقـــررت اللجنـــة، وفقـــاً )٤٧(املنظمـــات الدوليـــة مـــع التعليقـــات عليهـــا
مـــــن نظامهـــــا األساســـــي، أن حتيـــــل  ٢١إىل  ١٦ملشـــــاريع املـــــواد مـــــن 

مشـــاريع املـــواد، عـــن طريـــق األمـــني العـــام، إىل احلكومـــات واملنظمـــات 
ا. ا ومالحظا  الدولية لإلدالء بتعليقا

 اليةالنظر يف املوضوع يف الدورة احل -ء
كان معروضاً على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير الثـامن  -٨٠

، وكـــــذلك التعليقـــــات اخلطيـــــة الـــــيت )A/CN.4/640(للمقـــــرر اخلـــــاص 
ومـــــــن  )Add.1-2و A/CN.4/636(تلقتهـــــــا اللجنـــــــة مـــــــن احلكومـــــــات 

 .)Add.1و A/CN.4/637(املنظمات الدولية 
ـــــــر الثـــــــامن  -٨١ للمقـــــــرر اخلـــــــاص يف ونظـــــــرت اللجنـــــــة يف التقري

ا مـــــــــن   ٢٦املعقـــــــــودة يف الفـــــــــرتة مـــــــــن  ٣٠٨٥إىل  ٣٠٨٠جلســـــــــا
ر/مايو  ٦نيسان/أبريل إىل  ، املعقودة ٣٠٨٢. ويف اجللسة ٢٠١١أ

 ١، أحالـــت اللجنـــة مشـــاريع املـــواد مـــن ٢٠١١نيســـان/أبريل  ٢٨ يف
ن تشـرع جلنـة الصـياغة يف  ١٨ إىل إىل جلنة الصـياغة مـع توجيهـات 

ة ملشاريع املواد آخذة بعـني االعتبـار تعليقـات احلكومـات القراءة الثاني
واملنظمـــــــات الدوليـــــــة، ومقرتحـــــــات املقـــــــرر اخلـــــــاص، واملناقشـــــــة الـــــــيت 

يف اجللســــة العامــــة حــــول التقريــــر الثــــامن للمقــــرر اخلــــاص. ويف  دارت
ر/مـــايو  ٦ ، املعقـــودة يف٣٠٨٥اجللســـة  ، أحالـــت اللجنـــة  ٢٠١١أ

 إىل جلنة الصياغة. ٦٦إىل  ١٩كذلك مشاريع املواد من 

__________ 
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠٢حوليــــــة عمــــــالً بتوصــــــيات اللجنــــــة ( )٤٦( ، ا

ن  لـد الثـاين (اجلـزء الثــاين)، ٢٠٠٣حوليـة ، و٤٨٨و ٤٦٤الثـاين)، الفقـر ، ا
ً بتعمــيم الف٥٢الفقــرة  صــل ذي الصــلة )، مــا برحــت األمانــة العامــة تقــوم ســنو

ـا  ـا وموافا من تقرير اللجنة على املنظمات الدولية طالبًة إليهـا اإلدالء بتعليقا
مبــا بوســعها تقدميــه إىل اللجنــة مــن مــواد ذات صــلة. ولالطــالع علــى تعليقــات 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤حوليـــــة احلكومـــــات واملنظمـــــات الدوليـــــة، انظـــــر  ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، ٢٠٠٥يـــة حول؛ وA/CN.4/545األول)، الوثيقـــة  ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٦حوليــة ؛ وA/CN.4/556و A/CN.4/547الــوثيقتني  ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٧حوليــة ؛ وAdd.1و A/CN.4/568األول)، الوثيقــة  ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، ٢٠٠٨حوليـــة ؛ وA/CN.4/582األول)، الوثيقـــة  ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء األول)٢٠٠٩حوليــة و ؛Add.1و A/CN.4/593الوثيقــة   ،، ا
 .A/CN.4/609الوثيقة 

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٤٧(  .٤٨-٤٦ الفقرات ،)الثاينا
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يف  )A/CN.4/L.778(ونظرت اللجنة يف تقرير جلنة الصـياغة  -٨٢
، واعتمــــدت ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ٣، املعقـــودة يف ٣٠٩٧جلســـتها 

موعة الكاملة ملشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، يف  ا
ه). ١-القراءة الثانية، يف اجللسة نفسها (الفرع هاء  أد

، ٢٠١١آب/أغســـطس  ٥، املعقـــودة يف ٣١١٨ويف اجللســـة  -٨٣
اعتمـــدت اللجنـــة التعليقـــات علـــى مشـــاريع املـــواد املـــذكورة أعـــاله (الفـــرع 

ه). ٢-هاء  أد

مشـــاريع تقـــدم اللجنـــة ، للجنـــة نظـــام األساســـيلعمـــًال و  -٨٤
ه. املواد لتوصية الواردة أد  إىل اجلمعية العامة، مصحوبة 

 اللجنةتوصية  -جيم

، ٢٠١١آب/أغســطس  ٨املعقــودة يف  ٣١١٩يف اجللســة  -٨٥
مـــن نظامهـــا األساســـي، أن توصـــي  ٢٣قـــررت اللجنـــة، وفقـــاً للمـــادة 

 مبا يلي: اجلمعية العامة

أن حتيط علماً يف قرار هلا مبشاريع املواد املتعلقة  (أ) 
لقرار؛  مبسؤولية املنظمات الدولية وأن ترفقها 

وقـــــت الحـــــق، يف وضـــــع اتفاقيـــــة أن تنظـــــر، يف  (ب) 
 استناداً إىل مشاريع املواد.

ملقرر اخلاص -دال  اإلشادة 

، ٢٠١١آب/أغســطس  ٥املعقــودة يف  ٣١١٨يف اجللســة  -٨٦
اعتمــــــدت اللجنــــــة، بعــــــد اعتمــــــاد مشــــــاريع املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية 

لتزكية:  املنظمات الدولية، القرار التايل 

 إن جلنة القانون الدويل،" 

 مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، وقد اعتمدت" 

، عــن تقــديرها البــالغ  تعــرب"  للمقــرر اخلــاص، الســيد جورجيــو غــا
رزة يف إعداد مشاريع املواد، مبا بذلـه  انيها احلارة ملا قدمه من مسامهة  و

ائج من جهود ال تكل وما أبداه من تفان يف العمل، وملا مت حتقيقـه مـن نتـ
 ."يف وضع مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية

 نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية -هاء

 نص مشاريع املواد -١

ا اللجنـة، يف القـراءة  -٨٧ ه نص مشاريع املواد اليت اعتمد يرد أد
ا الثالثة والستني.  الثانية، يف دور

 املنظمات الدوليةمسؤولية 
 الباب األول

 مقدمة
 نطاق مشاريع املواد هذه -١املادة 

تنطبــق مشــاريع املــواد هــذه علــى املســؤولية الدوليــة للمنظمــة  -١ 
 الدولية عن الفعل غري املشروع دولياً. 

تنطبق مشاريع املواد هذه أيضاً علـى املسـؤولية الدوليـة للدولـة  -٢ 
 ملتعلق بتصرف صادر عن منظمة دولية.عن الفعل غري املشروع دولياً ا

 املصطلحات املستخدمة  -٢املادة 

 ألغراض مشاريع املواد هذه:  

 مبوجــــب منشــــأة منظمــــة" الدوليــــة املنظمــــة" مصــــطلح يعــــين )أ( 
 دوليـة قانونية شخصية ومتلك الدويل القانون حيكمه آخر صك أو معاهدة
 إىل إلضـافة الدوليـة، املنظمـات يف العضـوية تشـمل أن وميكن. ا خاصة
ت  الدول،   أخرى؛ كيا

يعــين مصــطلح "قواعــد املنظمــة"، بصــورة خاصــة، الصــكوك  (ب) 
ــة  املنشــئة واملقــررات والقــرارات وغــري ذلــك مــن مســتندات املنظمــة الدولي

 اليت تُعتمد وفقاً لتلك الصكوك، واملمارسة املستقرة للمنظمة؛ 

يعــين مصــطلح "جهــاز املنظمــة الدوليــة" أي شــخص أو كيــان  (ج) 
 مة؛له تلك الصفة وفقاً لقواعد املنظ

ـــة" موظفـــاً أو شخصـــاً  (د)  يعـــين مصـــطلح "وكيـــل املنظمـــة الدولي
ً آخـــــر، غـــــري اجلهــــاز، تكلفـــــه املنظمـــــة بتنفيــــذ إحـــــدى وظائفهـــــا أو  كيــــا
 ، وبذلك تتصرف املنظمة بواسطته. ملساعدة يف تنفيذها أو

 الباب الثاين

 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية 

 الفصل األول

 مبادئ عامة 
 مسؤولية املنظمة الدولية عن أفعاهلا غري  -٣املادة 

 املشروعة دولياً 

كل فعـل غـري مشـروع دوليـاً ترتكبـه املنظمـة الدوليـة ترتتـب عليـه املسـؤولية  
 الدولية لتلك املنظمة.
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 عناصر الفعل غري املشروع دولياً  -٤املادة 
 الصادر عن املنظمة الدولية 

دوليـــة فعـــالً غـــري مشـــروع دوليـــاً إذا كـــان التصـــرف ترتكـــب املنظمـــة ال 
 املتمثل يف عمل أو امتناع عن عمل: 

  الدويل؛ القانون مبقتضى املنظمة تلك إىل ُيسَند )أ( 

 .املنظمة تلك على واقع دويل اللتزام خرقاً  يشكل )ب(و 

نه غري مشروع دولياً  -٥املادة   وصف فعل املنظمة الدولية 

نــه غــري مشــروع دوليــاً هــو أمــر حيكمــه وصــف فعــل   املنظمــة الدوليــة 
 القانون الدويل.

 الفصل الثاين

 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية 
 تصرف أجهزة أو وكالء املنظمة الدولية -٦املادة 

ديـة مهامـه  -١  يعترب تصرف جهـاز أو وكيـل املنظمـة الدوليـة يف 
فعــالً صــادراً عــن تلــك املنظمــة مبوجــب القــانون الــدويل، بغــض النظــر عــن 

لنسبة للمنظمة.   مركز اجلهاز أو الوكيل 

ا -٢   ووكالئها.  تطبَّق قواعد املنظمة يف حتديد مهام أجهز

وكالء املنظمة الدولية الذين تصرف أجهزة الدولة أو أجهزة أو  -٧املادة 
 يوضعون حتت تصرف منظمة دولية أخرى

يُعتــرب تصــرف جهــاز الدولــة أو جهــاز أو وكيــل املنظمــة الدوليــة الــذي  
يوضــع حتــت تصــرف منظمــة دوليــة أخــرى فعــالً صــادراً عــن تلــك املنظمــة 
األخـرية مبوجـب القــانون الـدويل، وذلـك إذا كانــت متـارس السـيطرة الفعليــة 

 التصرف.على ذلك 

 جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات -٨املادة 

املنظمــة الدوليــة فعــالً صــادراً عــن تلــك أو وكيــل يُعتــرب تصــرف جهــاز  
املنظمـة مبوجــب القــانون الــدويل إذا تصـرف اجلهــاز أو الوكيــل بصــفة رمسيــة 
ويف إطـــار مهـــام املنظمـــة عمومـــاً، حـــىت إذا جتـــاوز التصـــرف حـــدود ســـلطته 

 لفاً للتعليمات.كان خما أو

 التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية  -٩املادة 
عتباره صادراً عنها   وتتبناه 

 ٦ التصــرف الـــذي ال ُيســـَند إىل املنظمـــة الدوليــة، مبوجـــب املـــواد مـــن 
، يُعتـــرب مـــع ذلـــك فعـــالً صـــادراً عـــن تلـــك املنظمـــة مبوجـــب القـــانون ٨ إىل

عتبــاره صــادراً عنهــا،  الــدويل إذا اعرتفــت املنظمــة بــذلك التصــرف وتبنتــه 
ه.  وبقدر اعرتافها به وتبنيها إ

 الفصل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية 

 وقوع خرق اللتزام دويل  -١٠املادة 
ختــرق املنظمــة الدوليــة التزامــاً دوليــاً مــىت كــان الفعــل الصــادر  -١ 

ــه منهــا ذلــك االلتــزام، بغــض النظــر عــن منشــ عنهــا غــري مطــابق ملــا أ يتطلب
 االلتزام املعين أو طابعه. 

خــــرق أي التــــزام دويل قــــد ينشــــأ مبوجــــب  ١تشــــمل الفقــــرة  -٢ 
 قواعد املنظمة الدولية ويكون واجباً عليها جتاه أعضائها. 

 االلتزام الدويل النافذ الواقع على منظمة دولية  -١١املادة 
 ذلـــك يكـــن مل مـــا دويل اللتـــزام خرقـــاً  الدوليـــة املنظمـــة فعـــل يشــكل ال 

 .الفعل حدوث وقت املنظمة على واقعاً  االلتزام

 االمتداد الزمين خلرق التزام دويل  -١٢املادة 
يقــع خــرق املنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل نتيجــة فعــل لــيس لــه  -١ 

ره.  طابع استمراري وقت القيام بذلك الفعل، حىت لو  استمرت آ

ميتد خـرق املنظمـة الدوليـة اللتـزام دويل نتيجـة فعـل لـه طـابع  -٢ 
 استمراري طوال فرتة استمرار الفعل وبقائه غري مطابق لذلك االلتزام. 

يقــع خــرٌق اللتــزام دويل يتطلــب مــن املنظمــة الدوليــة أن متنــع  -٣ 
ً معّينــاً عنــد وقـــوع ذلــك احلــدث، وميتــد اخلـــرق طــوال فــرتة اســـتمرار  حــد

 ه غري مطابق لذلك االلتزام. احلدث وبقائ

 اخلرق املكون من فعل مركب  -١٣املادة 
ــزام دويل مــن خــالل سلســلة  -١  ــة اللت يقــع خــرق املنظمــة الدولي

ـا غـري مشـروعة، وقـَت  أعمال أو امتناع عن أعمال، حمدَّدة يف جمموعها 
 وقوع العمل أو االمتناع الذي يكون كافياً لتكوين الفعـل غـري املشـروع إذا

 ما ُأخذ مع غريه من األعمال أو من حاالت االمتناع عن العمل. 

ويف هذه احلالة، ميتد اخلرق طوال الفرتة اليت تبدأ بوقوع أول  -٢ 
عمل أو امتناع يف السلسلة ويظل مستمرًا طاملـا تكـررت هـذه األعمـال أو 

 حاالت االمتناع وبقيت غري مطابقة لاللتزام الدويل.

 الفصل الرابع 
 ية املنظمة الدولية فيما يتصل مسؤول

 بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى 
 تقدمي العون أو املساعدة  -١٤املادة 

 يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 
 يف أخــرى دوليـة منظمـة أو دولــة تسـاعد أو تعـني الــيت الدوليـة املنظمـة 

 املنظمــة هــذه أو الدولــة هــذه بــه تقــوم دوليــاً، مشــروع غــري فعــل ارتكــاب
 : إذا دولياً  ذلك عن مسؤولة تكون األخرية،
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لظـــروف احمليطـــة  (أ)  قامـــت املنظمـــة األوىل بـــذلك وهـــي تعلـــم 
 لفعل غري املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك املنظمة. 

 ري مشروع دولياً ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غ -١٥املادة 
ــــه دولــــة أو منظمــــة دوليــــة أخــــرى ومتــــارس   املنظمــــة الدوليــــة الــــيت توجِّ

السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً، تقوم به هذه الدولـة أو 
 هذه املنظمة األخرية، تكون مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل إذا: 

لظـــروف احمل (أ)  يطـــة قامـــت املنظمـــة األوىل بـــذلك وهـــي تعلـــم 
 لفعل غري املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك املنظمة.

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -١٦املادة 

منظمــة دوليــة أخــرى علــى ارتكــاب املنظمــة الدوليــة الــيت تكــره دولــة أو  
 مسؤولة دوليًا عن ذلك الفعل إذا: تكون فعل ما 

كـان الفعـل، لـوال اإلكـراه، سيشــكل فعـالً غـري مشـروع دوليــاً  (أ) 
 صادراً عن الدولة أو املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه؛ 

قامـت املنظمـة الدوليــة الـيت متــارس اإلكـراه بــذلك وهـي تعلــم  و(ب) 
لفعل.   لظروف احمليطة 

ت وأذون االلتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارا -١٧املادة 
 موجَّهة إىل األعضاء

تتحمل املنظمـة الدوليـة املسـؤولية الدوليـة إذا التفـت علـى التـزام  -١ 
ـــة  ـــزم دوالً أو منظمـــات دولي ـــق اعتمـــاد قـــرار يُل ـــة عـــن طري ـــا الدولي مـــن التزاما

رتكاب فعل يكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك املنظمة.   أعضاًء فيها 

 علــى التفــت إذا الدوليــة املســؤولية الدوليــة املنظمــة تتحمــل -٢ 
ا من التزام  فيها أعضاءٍ  دولية منظمات أو لدول أذنت ن الدولية التزاما

ــاً  مشــروع غــري يكــون فعــل رتكــاب  وكــان املنظمــة، تلــك ارتكبتــه لــو دولي
 .اإلذن ذلك بسبب املعين الفعل ارتكاب

ن تنطبــق -٣   مشــروع غــري املعــين الفعــل كــان  ســواء ٢و ١ الفقــر
 األعضـاء الدوليـة املنظمـات أو الـدول إىل لنسـبة كـذلك  يكـن مل أو دولياً 
 . إليها موجهاً  اإلذن أو القرار يكون اليت

 مسؤولية املنظمة الدولية العضو  -١٨املادة 
 يف منظمة دولية أخرى

 الدوليـة املسـؤولية أيضـاً  تنشـأ ،١٧ إىل ١٤ مـن ملـواد اإلخالل دون 
 عـن الصـادر لفعـل يتعلـق يماف أخرى دولية منظمة يف عضو دولية ملنظمة
 لنسبة ٦٢و ٦١ املادتني يف املبينة الشروط مبوجب األخرية املنظمة تلك

 . دولية منظمة يف األعضاء للدول

 أثر هذا الفصل -١٩املادة 

 الـــيت الدوليـــة املنظمـــة أو للدولـــة الدوليـــة ملســـؤولية الفصـــل هـــذا خيـــل ال 
 . أخرى دولية منظمة أو دولة ألي الدولية ملسؤولية أو املعين، الفعل ترتكب

 الفصل اخلامس
 الظروف النافية لعدم املشروعية

 املوافقة -٢٠املادة 

تــؤدي املوافقــة الصــحيحة لدولــة أو منظمــة دوليــة علــى ارتكــاب منظمــة  
دوليـــة أخـــرى لفعـــل معـــّني إىل انتفـــاء عـــدم مشـــروعية ذلـــك الفعـــل إزاء تلـــك 

 املوافقة.وذلك ما بقي الفعل يف حدود هذه الدولة أو إزاء املنظمة األوىل، 

 الدفاع عن النفس  -٢١املادة 

  إذا الدولية املنظمة عن الصادر الفعل عن املشروعية عدم صفة تنتفي 
 القـانون مبوجـب الـنفس عـن للدفاع مشروعاً  تدبرياً  يشكل الفعل هذا كان

 .كذلك  يكون ما وبقدر الدويل،

 التدابري املضادة -٢٢املادة 

حكــام الفقــرتني  -١  ــاً  ، تنتفــي صــفة عــدم املشــروعية ٣و ٢رهن
مطابقــاً اللتـزام دويل واجـب جتــاه عـن فعـل املنظمـة الدوليــة الـذي ال يكـون 

دولة أو منظمة دولية أخرى إذا كان هذا الفعل يشكل تـدبرياً مضـاداً اختـذ 
وفقاً للشروط املوضوعية واإلجرائية الـيت يتطلبهـا القـانون الـدويل، مبـا فيهـا 
لتـــدابري  تلـــك الـــواردة يف الفصـــل الثـــاين مـــن البـــاب الرابـــع فيمـــا يتعلـــق 

 منظمة دولية أخرى، وبقدر ما يكون كذلك. املضادة املتخذة جتاه

 تدابري تتخذ أن دولية ملنظمة جيوز ال ،٣ الفقرة حكام رهناً  -٢ 
 :إذا إال مسؤولة، عضو دولية منظمة أو دولة جتاه مضادة

  مستوفاة؛ ١ الفقرة يف إليها املشار الشروط كانت )أ( 

 ملنظمة؛ كانت التدابري املضادة غري متنافية مع قواعد ا و(ب) 

مل تتوافر وسائل مالئمـة حلمـل الدولـة أو املنظمـة الدوليـة املسـؤولة،  و(ج) 
جلرب.  ا املتعلقة بوقف اخلرق و  بطريقة أخرى، على االمتثال اللتزاما

 أو دولــة جتــاه مضــادة تــدابري تتخــذ أن دوليــة ملنظمــة جيــوز ال -٣ 
 مل مـا املنظمـة قواعـد تفرضـه دويل التـزام خرق على رداً  عضو دولية منظمة
 .املضادة التدابري تلك على القواعد هذه تنص

 القوة القاهرة  -٢٣املادة 

 الــذي الدوليـة املنظمـة فعـل عـن املشـروعية عـدم صـفة تنتفـي -١ 
 الفعـل هـذا كـان  إذا املنظمـة تلـك علـى واقـع دويل اللتـزام مطابقـاً  يكون ال

 حــدث وقــوع أو مقاومتهــا إىل ســبيل ال قــوة حصــول أي قــاهرة، قــوة مــرده
 ظـل يف االلتـزام، بـذلك الوفـاء جيعـل ممـا املنظمـة، سـيطرة عـن خيـرج مفاجئ
ً  مستحيالً  القائمة، الظروف  . ماد
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 : ١ال تنطبق الفقرة  -٢ 

إىل تصـرف املنظمـة الـيت  إذا كانت حالـة القـوة القـاهرة تعـزى (أ) 
القرتان مع عوامل  ا، سواء أكانت تعزى إليه منفرداً أم   ؛ أو أخرىحتتج 

ازفة املتمثلة يف احتمال (ب)  نشوء  إذا كانت املنظمة قد قبلت ا
 . تلك احلالة

 حالة الشدة  -٢٤املادة 

تنتفـي صـفة عـدم املشـروعية عـن فعـل املنظمـة الدوليـة الــذي  -١ 
ال يكـــون مطابقـــاً اللتـــزام دويل واقـــع علـــى تلـــك املنظمـــة إذا مل تكـــن لـــدى 

 حالــة شــدة، طريقــة معقولــة أخــرى إلنقــاذ مرتكــب الفعــل املــذكور، وهــو يف
 حياته أو حياة األشخاص اآلخرين املوكلة إليه رعايتهم. 

 : ١ال تنطبق الفقرة  -٢ 

إىل تصــرف املنظمــة الــيت حتــتج  إذا كانــت حالــة الشــدة تعــزى (أ) 
القرتان مع عوامل أخرى  ؛ أو ا، سواء أكانت تعزى إليه منفرداً أم 

رجح أن يؤدي الفعـل املعـين إىل حـدوث خطـر إذا كان من امل (ب) 
 أكرب.  مماثل أو خطر

 حالة الضرورة  -٢٥املادة 

ال جيـــوز ملنظمـــة دوليـــة أن حتـــتج حبالـــة الضـــرورة كمـــربر لنفـــي  -١ 
عــدم املشــروعية عــن فعــل ال يكــون مطابقــاً اللتــزام دويل واقــع علــى تلــك 

 املنظمة، إال إذا كان الفعل: 

ــدة (أ)  أمــام هــذه املنظمــة لــدرء خطــر جســيم  هــو الوســيلة الوحي
ووشيك يهدد مصلحة أساسية للـدول األعضـاء فيهـا أو للمجتمـع الـدويل  
ككـل، عنــدما تكــون لتلــك املنظمــة، مبوجــب القــانون الــدويل، مهمــة محايــة 

 املصلحة املعنية؛ 

ال ينــتقص علــى حنــو جســيم مــن مصــلحة أساســية للدولــة أو  و(ب) 
ويل قائمــاً جتاههــا، أو مــن مصــلحة أساســية الــدول الــيت يكــون االلتــزام الــد

 للمجتمع الدويل ككل. 

ي حال ملنظمة دولية أن حتتج حبالة الضرورة كمـربر  -٢  ال جيوز 
 لنفي عدم املشروعية: 

إذا كـــان االلتـــزام الـــدويل املعـــين يســـتبعد إمكانيـــة االحتجـــاج  (أ) 
 حبالة الضرورة؛ أو 

 وث حالة الضرورة. إذا كانت املنظمة قد أسهمت يف حد (ب) 

 االمتثال للقواعد القطعية -٢٦املادة 

ليس يف هذا الفصل ما ينفـي عـدم املشـروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال  
شــئ مبقتضــى قاعــدة قطعيــة مــن  املنظمــة الدوليــة ال يكــون مطابقــاً اللتــزام 

 القواعد العامة للقانون الدويل. 

ف لعدم املش -٢٧املادة   روعيةنتائج االحتجاج بظرف 

ف لعدم املشروعية وفقاً هلذا الفصل مبا يلي:    ال خيل االحتجاج بظرف 

االمتثـــــال لاللتـــــزام املعـــــين إذا مل يعـــــد الظـــــرف النـــــايف لعـــــدم  (أ) 
 املشروعية قائماً، وبقدر ما مل يعد قائماً؛

 مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبَّب فيها الفعل املعين.  (ب) 

 الثالثالباب 
 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول
 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  -٢٨املادة 

تنطوي املسؤولية الدولية للمنظمـة الدوليـة الـيت ترتتـب علـى فعـل غـري  
القانونيـة املبينـة يف مشروع دولياً، طبقاً ألحكام الباب الثاين، علـى النتـائج 

 الباب احلايل.

 استمرار واجب الوفاء  -٢٩املادة 

ال متس النتـائج القانونيـة لفعـل غـري مشـروع دوليـاً مبوجـب هـذا البـاب  
اللتزام الذي ُخرق.   ستمرار واجب املنظمة الدولية املسؤولة الوفاَء 

 الكف وعدم التكرار  -٣٠املادة 

ن: على املنظمة الدولية املسؤ    ولة عن الفعل غري املشروع دولياً التزام 

 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛  (أ) 

ت املالئمــــة بعــــدم التكــــرار، إذا  (ب)  تقــــدم التأكيــــدات والضــــما
 اقتضت الظروف ذلك.

 اجلرب  -٣١املادة 

جلــرب الكامــل للضــرر  -١  علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة التــزام 
 ملشروع دولياً. الناجم عن الفعل غري ا

يشمل الضرر أي خسارة، مادية كانت أو معنوية، تنجم عـن  -٢ 
 الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه املنظمة الدولية.

 مدى انطباق قواعد املنظمة  -٣٢املادة 

 قواعـــدها إىل تســـتند أن املســـؤولة الدوليـــة للمنظمـــة جيـــوز ال -١ 
ا االمتثال عدم لتربير  . الباب هذا مبوجب ئمةالقا اللتزاما

نطبـــــاق قواعـــــد املنظمـــــة الدوليـــــة علـــــى  ١ال ختـــــل الفقـــــرة  -٢ 
 العالقات بني املنظمة وبني الدول واملنظمات األعضاء فيها. 
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 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب  -٣٣املادة 
ميكــن أن تكــون االلتزامــات الــيت تقــع علــى املنظمــة الدوليــة  -١ 

واملبينـــة يف هـــذا البـــاب، واجبـــة جتـــاه دولـــة أو أكثـــر، أو منظمـــة  املســؤولة،
تمــع الــدويل ككــل، وذلــك تبعــاً، بوجــه خــاص،  أخــرى أو أكثــر، أو جتــاه ا

 لطبيعة االلتزام الدويل ومضمونه وللظروف اليت وقع فيها اخلرق. 

ي حــق ينشــأ نتيجــة للمســؤولية الدوليــة  -٢  ال خيــل هــذا البــاب 
للمنظمــة الدوليــة وقــد يرتتــب مباشــرة ألي شــخص أو كيــان آخــر مــن غــري 

 الدول أو املنظمات الدولية. 

 الفصل الثاين 
 جرب الضرر 

 أشكال اجلرب  -٣٤املادة 
يتخذ اجلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً شكل  

حــدها أو جلمــع بينهــا، وفقــاً ألحكــام  الــرد والتعــويض والرتضــية، ســواء 
 هذا الفصل. 

 الرد  -٣٥املادة 
لرد،   على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً التزام 

أي إعـــادة احلالـــة إىل مـــا كانـــت عليـــه قبـــل ارتكـــاب الفعـــل غـــري املشـــروع، 
 ا يكون: بشرط أن يكون هذا الرد، وبقدر م

ً؛  (أ)   غري مستحيل ماد

غري مؤٍد لعبء ال يتناسب إطالقاً مع املنفعة املتأتية من الرد  (ب) 
 بدالً من التعويض. 

 التعويض  -٣٦املادة 
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دوليــاً  -١ 

لتعـــويض عـــن الضـــرر النـــاتج عـــن هـــذا الفعـــل،  وذلـــك بقـــدر عـــدم التـــزام 
 . صالح هذا الضرر عن طريق الردإ

 الناحيـــة مـــن للتقيـــيم قـــابالً  يكـــون ضـــرر أي التعـــويض يغطـــي -٢ 
 . إثباته ميكن ما بقدر الفائت الكسب ذلك يف مبا املالية،

 الرتضية  -٣٧املادة 
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دوليــاً  -١ 

على هذا الفعل بقدر ما يكون التزام بتقدمي ترضية عن الضرر الذي ترتب 
 التعويض غري ممكن.  إصالحه عن طريق الرد أو

 عـن التعبـري أو خلـرق، اإلقـرار شـكل الرتضـية تتخذ أن جيوز -٢ 
 . مناسب آخر شكل أي أو الرمسي، االعتذار أو األسف،

 أن جيـوز وال الضـرر، مـع متناسبة غري الرتضية تكون أال جيب -٣ 
 . املسؤولة الدولية للمنظمة مذالً  شكالً  تتخذ

 الفائدة  -٣٨املادة 
ـــدة علـــى أي مبلـــغ أصـــلي واجـــب  -١  ـــدفع عنـــد االقتضـــاء فائ ُت

الــدفع مبقتضــى هــذا الفصــل مــن أجــل ضــمان اجلــرب الكامــل. وحيــدَّد ســعر 
 الفائدة وطريقة احلساب على حنو حيقق تلك النتيجة. 

يــه دفــع املبلــغ تســري الفائــدة مــن التــاريخ الــذي كــان جيــب ف -٢ 
لتزام الدفع.  ريخ الوفاء   األصلي حىت 

 املسامهة يف الضرر  -٣٩املادة 
لفعـل أو التقصـري، عـن   تراعى، عند حتديد اجلرب، املسامهة يف الضـرر 

عمـــد أو إمهـــال، مـــن جانـــب الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة أو أي 
 شخص أو كيان يُلتمس له اجلرب.

جلرب -٤٠املادة  اللتزام   ضمان الوفاء 
 وفقــاً  املناســبة التــدابري مجيــع املســؤولة الدوليــة املنظمــة تتخــذ -١ 

 الوفـاء مـن متكنهـا الـيت لوسـائل بتزويـدها أعضـائها قيام لضمان لقواعدها
ا  . فعال حنو على الفصل هذا مبوجب لتزاما

يتخذ أعضاء املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري املناسـبة  -٢ 
الـــيت قـــد تقتضـــيها قواعـــد املنظمـــة مـــن أجـــل متكـــني املنظمـــة مـــن الوفـــاء 

ا مبوجب هذا الفصل.   لتزاما

 الفصل الثالث 
اخلروق اجلسيمة لاللتزامات الناشئة عن قاعدة قطعية من 

 القواعد العامة للقانون الدويل 
 نطاق انطباق هذا الفصل  -٤١املادة 

يسري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املرتتبة على اخلرق  -١ 
شــئ مبوجــب قاعــدة قطعيــة مــن  اجلســيم مــن جانــب منظمــة دوليــة اللتــزام 

 القواعد العامة للقانون الدويل. 

يكون خرق هذا االلتزام جسيماً إذا كان ينطوي على تقصـري  -٢ 
اللتزام من جانب املنظمة الدولية املسؤولة. منهجي يف الوف جسيم أو  اء 

 نتائج معيَّنة مرتتبة على اخلرق اجلسيم اللتزام  -٤٢املادة 
 مقرر مبوجب هذا الفصل 

ــــدول واملنظمــــات الدوليــــة يف ســــبيل وضــــع حــــد،  -١  تتعــــاون ال
ملعىن املقصود يف املادة   . ٤١لوسائل املشروعة، ألي خرق جسيم 

جـم عـن تعرتف أ ال -٢  ي دولة أو منظمة دوليـة بشـرعية وضـع 
ملعىن املقصود يف املادة  تقدم أي عون أو مساعدة  ، وال٤١خرق جسيم 

 للحفاظ على ذلك الوضع. 

لنتـــائج األخـــرى املشـــار إليهـــا يف هـــذا  -٣  ال ختـــل هـــذه املـــادة 
، مبقتضى القانون الدويل، مـن نتـائج إضـافية علـى مبا قد يرتتب الباب، وال

 . خلرق الذي ينطبق عليه هذا الفصلا
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  54 والستني الثالثة دور

 

 

 الباب الرابع 
 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية 

 الفصل األول 
 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية 

 احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية  -٤٣املادة 
ملسؤولية   املضرورة 

حيق للدولة أو املنظمة الدولية، بصفتها دولة مضرورة أو منظمة دولية  
ــزام الــذي  مضــرورة، أن حتــتج مبســؤولية منظمــة دوليــة أخــرى إذا كــان االلت

 ُخرق واجباً: 

 جتاه تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية األوىل مبفردها؛  (أ) 

هـا تلـك جتاه جمموعة مـن الـدول أو املنظمـات الدوليـة مـن بين (ب) 
تمـع الـدويل ككـل، وكـان  الدولة أو تلك املنظمة الدولية األوىل، أو جتاه ا

 خرق االلتزام: 

تلـك املنظمـة  يؤثر بوجه خـاص علـى تلـك الدولـة أو ‘١’ 
 الدولية؛ أو

ً مــــــن وضــــــع مجيــــــع الــــــدول  ‘٢’  ذا طــــــابع يغــــــري جــــــذر
واملنظمات الدولية األخرى اليت يكون االلتزام واجباً 

اللتزام.جتاهها ف  يما يتعلق مبواصلة الوفاء 

 اإلبالغ مبطالبة الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة  -٤٤املادة 

 مبسـؤولية حتـتج الـيت املضرورة الدولية املنظمة أو الدولة تقوم -١ 
 . املنظمة تلك إىل مطالبتها بالغ أخرى دولية منظمة

 أن حتدد بشكل خاص:  جيوز للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة -٢ 

التصــرف الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه املنظمــة الدوليــة املســؤولة  (أ) 
 لوقف الفعل غري املشروع إذا كان مستمرًا؛ 

 الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب وفقاً ألحكام الباب الثالث.  (ب) 

 مقبولية املطالبات  -٤٥املادة 

ـــــة املضـــــرورة أن حتـــــتج  -١  ـــــة ال جيـــــوز للدول مبســـــؤولية منظمـــــة دولي
 تقدَّم املطالبة وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبنسية املطالبات.  مل إذا

إذا انطبقــت علــى املطالبــة قاعــدة اســتنفاد ســبل االنتصــاف  -٢ 
ـــة أو احملليـــة، ال املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية  جيـــوز للدول

 نفد مجيع سبل االنتصاف املتوافرة والفعالة. ُتست مل منظمة دولية أخرى إذا

ملسؤولية  -٤٦املادة   سقوط احلق يف االحتجاج 

 ال جيوز االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية:  

إذا كانـــت الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة قـــد تنازلـــت  (أ) 
 تنازالً صحيحاً عن املطالبة؛ 

و املنظمـة الدوليـة املضـرورة، ، بسبب تصرف الدولة أإذا اعُترب (ب) 
ا  قد وافقت موافقًة صحيحة على سقوط حقها يف تقدمي املطالبة.  أ

 تعدد الدول أو املنظمات الدولية املضرورة  -٤٧املادة 

ـــة مـــن نفـــس الفعـــل غـــري   ـــدما تتضـــرر عـــدة دول أو منظمـــات دولي عن
ظمــة املشــروع دوليــاً الــذي قامــت بــه منظمــة دوليــة، جيــوز لكــل دولــة أو من

دوليــة مضــرورة أن حتــتج، بصــورة منفصــلة، مبســؤولية املنظمــة الدوليــة عــن 
 الفعل غري املشروع دولياً.

 مسؤولية املنظمة الدولية مع دولة أو أكثر  -٤٨املادة 
 أو منظمة دولية أو أكثر

عندما تكـون املنظمـة الدوليـة مسـؤولة مـع دولـة أو أكثـر، أو  -١ 
نفــس الفعــل غــري املشــروع دوليــاً، جيــوز منظمــة دوليــة أخــرى أو أكثــر، عــن 

ذا الفعل.  االحتجاج مبسؤولية كل دولة أو  منظمة فيما يتعلق 

االحتجـاج  يـؤد مل مـا بقـدر التبعيـة ملسـؤولية االحتجاج جيوز -٢ 
 ملسؤولية الرئيسية إىل اجلرب. 

ن  -٣   : ٢و ١الفقر

 تســــرتد، أن مضــــرورة دوليــــة منظمــــة أو دولــــة ألي جتيــــزان ال )أ( 
  تكبدته؛ الذي الضرر قيمة من أكثر التعويض، بواسطة

جلـرب  (ب)  ال ختالن مبا قد يكون للدولة أو املنظمة الدولية الـيت تقـوم 
 من حق يف الرجوع على الدول أو املنظمات الدولية املسؤولة األخرى. 

ملسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولي -٤٩املادة  ة غري االحتجاج 
 الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة

 الدولية املنظمة أو الدولة غري دولية منظمة أو دولة ألي حيق -١ 
 كــان  إذا ٤ للفقــرة وفقــاً  أخــرى دوليــة منظمــة مبســؤولية حتــتج أن املضــرورة
 الدوليــة، املنظمــات أو الــدول مـن جمموعــة جتــاه واجبـاً  ُخــرق الــذي االلتـزام

 محايـة منـه الغـرض وكـان ملسـؤولية، حتـتج الـيت املنظمة أو الدولة بينها من
 . للمجموعة مجاعية مصلحة

ـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية منظمـــة  -٢  ـــة غـــري الدول حيـــق ألي دول
تمع الدويل ككل.  ٤دولية وفقاً للفقرة   إذا كان االلتزام الذي ُخرق واجباً جتاه ا

 حتتج أن املضرورة الدولية املنظمة غري دولية منظمة ألي حيق -٣ 
 ُخـرق الـذي االلتـزام كـان  إذا ٤ للفقـرة وفقـاً  أخـرى دوليـة منظمة مبسؤولية

تمع جتاه واجباً  تمـع مصـلحة صـون وكـان ككل،  الدويل ا  ككـل  الـدويل ا
 الدوليــة املنظمــة وظــائف ضــمن مــن ُخــرق الــذي االلتــزام إليهــا يســتند الــيت
 . ملسؤولية حتتج اليت
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  الدولية املنظمات مسؤولية 55

 

 

ملســؤولية  -٤  جيـوز ألي دولــة أو منظمـة دوليــة حيــق هلـا أن حتــتج 
 أن تطالب املنظمة الدولية املسؤولة مبا يلي:  ٣إىل  ١مبوجب الفقرات من 

كيــــدات  )أ(  الكــــف عــــن الفعــــل غــــري املشــــروع دوليــــاً وتقــــدمي 
ت بعدم التكرار وفقاً للمادة   ؛ ٣٠وضما

اللتــزام و(ب)  جلــرب وفقــاً للبــاب الثالــث لصــاحل الدولــة أو  الوفــاء 
 املنظمة الدولية املضرورة أو اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي ُخرق. 

 املضــرورة الدوليــة املنظمــة أو الدولــة احتجــاج شــروط تنطبــق -٥ 
 االحتجـــاج علـــى ٤٦و ،٢ الفقـــرة ،٤٥و ٤٤ املـــواد مبوجـــب ملســـؤولية
 مبوجـب ذلـك هلـا حيـق الـيت الدولية املنظمة أو الدولة جانب من ملسؤولية
 . ٤ إىل ١ من الفقرات

 نطاق هذا الفصل  -٥٠املادة 
ال خيـــــل هـــــذا الفصـــــل حبـــــق أي شـــــخص أو كيـــــان مـــــن غـــــري الـــــدول  
ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية.  أو  املنظمات الدولية يف االحتجاج 

 الفصل الثاين
 التدابري املضادة 

 موضوع التدابري املضادة وحدودها  -٥١املادة 
ال جيــــوز للدولــــة املضــــرورة أو املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة أن  -١ 

وليـاً تتخذ تدابري مضادة جتاه منظمة دولية مسؤولة عن فعل غري مشـروع د
ــا املقــررة  إال لغــرض واحــد هــو محــل هــذه املنظمــة علــى االمتثــال اللتزاما

 مبوجب الباب الثالث. 

تقتصر التدابري املضـادة علـى عـدم الوفـاء يف الوقـت احلاضـر  -٢ 
اللتزامــــات الدوليــــة للدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املتخــــذة للتــــدابري جتــــاه 

 املنظمة الدولية املسؤولة. 

التدابري املضادة، قدر اإلمكان، بطريقة تتيح اسـتئناف تُتخذ  -٣ 
اللتزامات املعنية.   الوفاء 

رهـا من حتد بطريقة اإلمكان، قدر املضادة، التدابري تُتخذ -٤   آ
 . لوظائفها املسؤولة الدولية املنظمة ممارسة على

ختاذ تدابري مضادة من جانب أعضاء  -٥٢املادة  الشروط املتعلقة 
 املنظمة الدولية 

لفقرة  -١  ، ال جيـوز للدولـة أو املنظمـة الدوليـة املضـرورة ٢رهناً 
اليت هي عضو يف منظمة دولية مسؤولة أن تتخذ تـدابري مضـادة جتـاه تلـك 

 املنظمة، إال إذا:

 ؛٥١ املادة يف عليها املنصوص الشروط استوفيت )أ( 
 كانت التدابري املضادة غري متنافية مع قواعد املنظمة؛  و(ب) 

ـــة املســـؤولة،  و(ج)  مل تتـــوافر وســـائل مالئمـــة حلمـــل املنظمـــة الدولي
جلرب.  ا املتعلقة بوقف اخلرق و  بطريقة أخرى، على االمتثال اللتزاما

ضــرورة الــيت هــي عضــو ال جيــوز للدولــة أو املنظمــة الدوليــة امل -٢ 
ــة مســؤولة أن تتخــذ تــدابري مضــادة جتــاه تلــك املنظمــة رداً  يف منظمــة دولي
علـــى خـــرق التـــزام دويل مقـــرر مبوجـــب قواعـــد املنظمـــة إال إذا كانـــت هـــذه 

 القواعد تنص على تلك التدابري املضادة.

لتدابري املضادة -٥٣املادة   االلتزامات اليت ال تتأثر 

 يلي: املضادة مبا  ال متس التدابري -١ 

المتناع عن  (أ)  االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة 
ستعماهلا أواستعمال القوة   ؛ التهديد 

 االلتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان؛  (ب) 

 االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنع األعمال االنتقامية؛  (ج) 

االلتزامـــــات األخـــــرى القائمـــــة مبوجـــــب قواعـــــد قطعيـــــة مـــــن  (د) 
 القواعد العامة للقانون الدويل. 

ال تُعَفى الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة اليت تتخذ تدابري  -٢ 
ا:  لتزاما  مضادة من الوفاء 

إجــراء لتســوية املنازعــات يكــون واجــب التطبيــق مبوجــب أي  (أ) 
 بينها وبني املنظمة الدولية املسؤولة؛ 

 الدوليـة املنظمة وكالء أو أجهزة ا تتمتع حرمات أية بصون )ب( 
ا املنظمة تلك عمل وأماكن املسؤولة ئقها وحمفوظا  . وو

 تناسب التدابري املضادة  -٥٤املادة 

دة متناسـبة مـع الضـرر املتكبـد، علـى أن جيب أن تكون التـدابري املضـا 
 توضع يف االعتبار جسامة الفعل غري املشروع دولياً واحلقوق املعنية. 

للجوء إىل التدابري املضادة  -٥٥املادة   الشروط املتعلقة 

املنظمــة الدوليـــة  قبــل اختــاذ تــدابري مضـــادة، تقــوم الدولــة أو -١ 
 املضرورة مبا يلي: 

، إىل الوفاء ٤٤لدولية املسؤولة، وفقاً للمادة تدعو املنظمة ا (أ) 
ا املقررة مبوجب الباب الثالث؛   لتزاما

ختاذ تدابري مضـادة  (ب)  ي قرار  ختطر املنظمة الدولية املسؤولة 
 وتعرض عليها التفاوض معها. 

املنظمــة الدوليــة  (ب)، جيــوز للدولــة أو ١لــرغم مــن الفقــرة  -٢ 
 دابري املضادة العاجلة الالزمة حلفظ حقوقها. املضرورة أن تتخذ الت

ال جيــوز اختــاذ تــدابري مضــادة، وإذا كانــت قــد اختــذت وجــب  -٣ 
خري ال مربر له:   تعليقها من دون 

 إذا توقف الفعل غري املشروع دولياً؛  (أ) 
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إذا كــان النــزاع معروضــاً علــى حمكمــة أو هيئــة قضــائية خمولــة  و(ب) 
 سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني. 

ــــق الفقــــرة  -٤  ــــة املســــؤولة  ٣ال تنطب إذا مل تنفــــذ املنظمــــة الدولي
 إجراءات تسوية النزاع حبسن نية. 

اء التدابري املضادة -٥٦املادة   إ

ـا تُنَهى التدابري املضادة حاملا متتثـل املنظمـ  ة الدوليـة املسـؤولة اللتزاما
لفعل غري املشروع دولياً.   املقررة مبوجب الباب الثالث فيما يتصل 

التدابري املتخذة من جانب دول أو منظمات دولية غري  -٥٧املادة 
 الدولة أو املنظمة املضرورة 

ال خيــل هــذا الفصــل حبــق أي دولــة أو منظمــة دوليــة، هلــا مبوجــب الفقــرات  
أن حتــتج مبســؤولية منظمــة دوليــة أخــرى، يف اختــاذ  ٤٩مــن املــادة  ٣ إىل ١مــن 

ً لوقــف اخلـرق وللجــرب لصــاحل الدولــة  تـدابري مشــروعة ضــد تلـك املنظمــة ضــما
 أو املنظمة املضرورة أو لصاحل اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي ُخرق.

 الباب اخلامس
 لية مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دو 

 تقدمي دولة للعون أو املساعدة إىل منظمة دولية  -٥٨املادة 
 يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 

الدولــة الــيت تعــني أو تســاعد منظمــة دوليــة يف ارتكــاب هــذه  -١ 
 املنظمة لفعل غري مشروع دولياً تكون مسؤولة دولياً عن ذلك إذا: 

لظـروف احمليطـ (أ)  لفعـل غــري فعلـت الدولـة ذلـك وهـي تعلـم  ة 
 املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك الدولة. 

ــة العضــو يف منظمــة دوليــة وفقــاً  -٢  الفعــل الــذي تقــوم بــه الدول
ـــة  لقواعـــد املنظمـــة ال ـــة لتلـــك الدول ـــه املســـؤولية الدولي ينشـــئ يف حـــد ذات

 مبوجب أحكام هذه املادة.

ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب منظمة دولية لفعل  -٥٩املادة 
 غري مشروع دولياً 

ــه منظمــة دوليــة ومتــارس الســيطرة عليهــا يف  -١  ــة الــيت توجِّ الدول
ارتكــاب هــذه املنظمــة لفعــل غــري مشــروع دوليــاً تكــون مســؤولة دوليــاً عــن 

 ذلك الفعل إذا: 

لظـروف احمل (أ)  لفعـل غــري فعلـت الدولـة ذلـك وهـي تعلـم  يطـة 
 املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك الدولة. 

ــة العضــو يف منظمــة دوليــة وفقــاً  -٢  الفعــل الــذي تقــوم بــه الدول
ـــة  لقواعـــد املنظمـــة ال ـــة لتلـــك الدول ـــه املســـؤولية الدولي ينشـــئ يف حـــد ذات

 مبوجب أحكام هذه املادة.

 إكراه دولة ملنظمة دولية  -٦٠املادة 

تكـون مسـؤولة  الدولة اليت ُتكرِه منظمـة دوليـة علـى ارتكـاب فعـل مـا 
 دولياً عن ذلك الفعل إذا: 

 دوليـاً  مشـروع غـري فعـالً  سيشـكل اإلكراه، لوال الفعل، كان )أ( 
  اإلكراه؛ عليها يقع اليت الدولية املنظمة عن صادراً 

الدولـــة الــيت متـــارس اإلكــراه تقـــوم بــذلك وهـــي تعلـــم كانــت  و(ب) 
لفعل.  لظروف احمليطة 

 االلتفاف على االلتزامات الدولية للدولة العضو  -٦١املادة 
 يف منظمة دولية

تتحمل الدولة العضو يف منظمة دوليـة املسـؤوليَة الدوليـة إذا  -١ 
ـــز  ام مـــن مـــا قامـــت، مســـتغلًة اختصـــاص املنظمـــة فيمـــا يتعلـــق مبوضـــوع الت

ن تسـبَّبت  اللتفاف علـى ذلـك االلتـزام  االلتزامات الدولية هلذه الدولة، 
 خرقاً لاللتزام.  لو ارتكبته هذه الدولة لشكَّليف ارتكاب املنظمة فعالً 

ســـواء أكـــان الفعـــل املعـــين فعـــًال غـــري مشـــروع  ١تســـري الفقـــرة  -٢ 
لنسبة إىل املنظمة الدولية أم مل يكن كذلك.  دوليًا 

مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل غري مشروع  -٦٢ملادة ا
 دولياً ترتكبه تلك املنظمة 

تتحمــل الدولــة العضــو يف منظمــة دوليــة املســؤوليَة عــن فعــل  -١ 
 غري مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة إذا: 

 قبلت املسؤولية عن ذلك الفعل جتاه الطرف املضرور؛ أو (أ) 

 . مسؤوليتها على يعّول املضرور الطرف جعلت )ب( 

، ١ يُفرتض أن تكـون أي مسـؤولية دوليـة للدولـة، مبوجـب الفقـرة -٢ 
 مسؤولية تبعية. 

 أثر هذا الباب  -٦٣املادة 

ملســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة الــيت ترتكــب   ال ُخيــل هــذا البــاب 
ملسؤولية الدولية ألي دولة أو  نظمة دولية أخرى. م الفعل املعين أو 

 الباب السادس 
 أحكام عامة 

 قاعدة التخصيص  -٦٤املادة 

ال تســـري هـــذه املـــواد إذا كانـــت الشـــروط املتعلقـــة بوجـــود فعـــل غـــري  
مشــروع دوليــاً أو مبضــمون أو إعمــال املســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة، 
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د أو للدولــة فيمــا يتعلــق بتصــرف صــادر عــن منظمــة دوليــة، خاضــعًة لقواعــ
. وبقـدر مـا تكـون خاضـعة هلـذه القواعـدخاصة من قواعد القانون الـدويل، 

وقد ترد قواعد القانون الدويل اخلاصة هذه ضـمن قواعـد املنظمـة املنطبقـة 
 على العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها. 

 مسائل املسؤولية الدولية اليت ال تنظمها  -٦٥املادة 
 هذه املواد 

ـــق ســـاريًة علـــى املســـائل تظـــل قواعـــد القـــان  ـــة التطبي ـــدويل الواجب ون ال
املتعلقة مبسؤولية املنظمة الدولية أو الدولـة عـن الفعـل غـري املشـروع دوليـاً 

 هذه املواد. لقدر الذي ال تنظمه 

 املسؤولية الفردية  -٦٦املادة 

ملسؤولية الفردية املرتتبة مبوجب   ي مسألة تتصل  ال ختل هذه املواد 
القـانون الـدويل علـى أي شـخص يتصــرف نيابـًة عـن منظمـة دوليـة أو دولــة 

 من الدول. 

 ميثاق األمم املتحدة  -٦٧املادة 

حكام ميثاق األمم املتحدة.    ال ختل هذه املواد 

 والتعليقات عليهانص مشاريع املواد  -٢
ه نــص مشــاريع املــواد املتعلقــة مب -٨٨ املنظمــات  ســؤوليةيــرد أد

ا اللجنـة، يف القــراءة الثانيــة،  الدوليـة والتعليقــات عليهـا الــيت اعتمــد
ا الثالثة  والستني. يف دور

 الدولية املنظمات مسؤولية
 عام تعليق

 اعتمــدت جلنــة القــانون الــدويل جمموعــة مــن ٢٠٠١ يف عــام )١(
. )٤٨(املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 

ملســـؤولية  وكمـــا ورد يف تلـــك املـــواد، فهـــي ال ي مســـألة تتعلـــق  ختـــل 
املرتتبة مبوجب القانون الدويل على منظمة دولية أو على أي دولـة فيمـا 

لنظـــــر إىل عــــــدد )٤٩()٥٧يتعلـــــق بتصـــــرف منظمـــــة دوليــــــة (املـــــادة  . و
ســـــتمرار، فـــــإن هـــــذه  املنظمـــــات الدوليـــــة القائمـــــة وإىل تزايـــــد مهامهـــــا 
املســـــــــائل بـــــــــدت ذات أمهيـــــــــة خاصـــــــــة. ولـــــــــذلك قـــــــــررت اللجنـــــــــة يف 

أن تواصـــــل عملهـــــا الرامـــــي إىل تـــــدوين قـــــانون املســـــؤولية  ٢٠٠٢ عـــــام
الدولية وتطويره التدرجيي، وذلك مبعاجلة القضيتني اللتني تركتا جانبـاً يف 

 دراسـتهما إمكانيـة اسـتبعاد دون مـنمبسـؤولية الـدول  املتعلقـة ٥٧ املادة
ومتثـــل مشـــاريع املـــواد احلاليـــة النتيجـــة الـــيت أســـفرت عنهـــا هـــذه  .الحقـــاً 

الدراســة التكميليــة. ولقــد اســتفادت اللجنــة يف إجــراء هــذه الدراســة مــن 
 التعليقات واالقرتاحات اليت وردت من الدول واملنظمات الدولية.

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٨(  .٧٦ الفقرة ،) والتصويبالثاينا
 .١٨٣ صنفسه،  املرجع )٤٩(

مشــــاريع املـــواد احلاليــــة املســـائل الــــيت وميثـــل نطــــاق تطبيـــق  )٢(
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول.  املـــوادمـــن  ٥٧ املـــادة تُركـــت مفتوحـــة يف

وينظر معظم مشاريع املـواد احلاليـة يف املسـألة األوىل الـيت ذُكـرت يف 
تلك املادة، أال وهي مسؤولية املنظمة الدولية عن فعل غري مشـروع 

املــواد، وهــي أساســاً تلــك  ينظــر ســوى قلــة مــن مشــاريع دوليــاً. وال
الواردة يف الباب اخلامس، يف املسألة الثانية: مسـؤولية دولـة مـا عـن 
ملســألة  تصـرف منظمـة دوليــة. وتـرتبط املســألة الثانيـة ارتباطــاً وثيقـاً 
األوىل، ألن التصــرف املعــين للمنظمــة الدوليــة ســيكون غــري مشــروع 

تلــك املنظمــة. ومـــع دوليــاً بصــفة عامـــة ويســتتبع املســؤولية الدوليـــة ل
ذلك، قد ال يشـكل تصـرف املنظمـة الدوليـة فعـًال غـري مشـروع، يف 

والتعليقــات  ٦١و ٦٠ظــل ظــروف معينــة يتناوهلــا مشــروعا املــادتني 
لنسبة لتلك املنظمة. عليهما، وال  ترتتب عليه مسؤولية دولية 

مشـــاريع املـــواد احلاليـــة، يف تناوهلـــا لقضـــية مســـؤولية  وتتبـــع )٣(
يتعلـــق مبســـؤولية  الدوليـــة، نفـــس الـــنهج الـــذي اتبـــع فيمـــا املنظمـــات

الدول. ومن هنا فإن مشـروع املـواد يعتمـد علـى التمييـز أساسـاً بـني 
القواعد األولية للقانون الدويل اليت تنشئ التزامـات تقـع علـى عـاتق 
ــــة الــــيت تنظــــر يف وجــــود خــــرق  املنظمــــات الدوليــــة، والقواعــــد الثانوي

ر  لنســــبة إىل املنظمـــــة الدوليـــــة اللتــــزام دويل ويف اآل املرتتبـــــة عليـــــه 
ا  املسؤولة. وال نوية، شأ تعّرب مشاريع املواد احلالية إال عن قواعد 

يف ذلـــك شـــأن املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول. ولـــيس يف مشـــاريع 
املواد احلالية ما ينبغي أن يُفسر على أنه يعين ضمناً وجود، أو عدم 

 نة ملزمة للمنظمات الدولية.وجود، قاعدة أولية معيّ 
ويف حــــني أن مشــــاريع املــــواد احلاليــــة تشــــابه يف كثــــري مــــن  )٤(

ـــا متثـــل نصـــاً مســـتقًال.  النـــواحي املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول، فإ
ذلـــك أنـــه جـــرى النظـــر يف كـــل مســـألة مـــن املنظـــور احملـــدد ملســـؤولية 

 بصـفة املنظمات الدولية. وتعاجل بعـض األحكـام املسـائل الـيت تعـين
خاصـــــة املنظمـــــات الدوليـــــة. وعنــــــدما ُيســـــتنَتج، يف ســـــياق دراســــــة 
مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة، أنـــه ينبغـــي أن يطبـــق علـــى املنظمـــات 
الدولية حل مطابق أو مشابه للحل الوارد يف املواد املتعلقة مبسؤولية 
الدول، فإن هذا يسـتند إىل أسـباب مالئمـة ولـيس إىل افـرتاض عـام 

 ئ تنطبق. ن نفس املباد
وإحـــدى املصـــاعب الرئيســـية يف وضـــع القواعـــد املتعلقـــة  )٥(

مبســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة هـــي حمدوديـــة املمارســـة ذات الصــــلة 
ـــــك إىل أن املمارســـــة  ملوضـــــوع. ويرجـــــع الســـــبب الرئيســـــي يف ذل

تتطور إال خالل فرتة حديثة  املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية مل
آخـــــر يتمثـــــل يف االســـــتخدام احملـــــدود  العهــــد نســـــبياً. ومثـــــة ســـــبب

ــــث ل ــــة  إلجــــراءات تســــوية املنازعــــات عــــن طريــــق طــــرف  يف حال
الــيت تكــون املنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا. وفضــًال عــن املنازعــات 

يسهل دوماً العثور على املمارسات ذات الصلة  ذلك، فإنه قد ال
ليـة النامجة عن تبادل املراسـالت، وغالبـاً مـا تكـون املنظمـات الدو 

الــدول غــري راغبــة يف اإلفصــاح عنهــا. ومــن شــأن اســتناد عــدد  أو
 حيـرك احلـدود بـنيمشاريع املواد احلالية إىل ممارسـة حمـدودة أن  من
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التدوين والتطوير التدرجيي يف اجتاه التطوير التدرجيي. وقد حيدث 
أن حكمــاً يف املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول ميكــن أن يُنظــر إليــه  
ـــــق مبســـــؤولية  ـــــل املتعل ـــــدوين، يف حـــــني أن احلكـــــم املقاب كعمليـــــة ت
املنظمات الدولية يدخل أكثر يف نطاق التطوير التدرجيي. وبعبارة 

ن أحكام مشاريع املواد احلالية ليس هلا بعد أخرى، ميكن القو  ل 
ــا األحكــام املقابلــة املتعلقـــة  لضــرورة نفــس احلجيــة الــيت تتمتــع 
مبسؤولية الدول. وكمـا هـو احلـال أيضـاً يف املـواد املتعلقـة مبسـؤولية 
الدول، سوف تكون حجيتها مرتبطة بكيفية استقباهلا من جانب 

 األطراف املعنية.
ت على املواد املتعلقة مبسؤولية الدول هي عموماً والتعليقا )٦(

ـــال.  أكثـــر استفاضـــة، وهـــو مـــا يعكـــس تـــوافر املمارســـة يف هـــذا ا
ًة أو مطابقــًة  وحـني تكـون صــياغة أحـد مشــاريع املـواد احلاليــة مشـا
ملادة متعلقة مبسؤولية الدول، فإن التعليق على مشروع املادة سوف 

ــــــررت اعتمادهــــــ ا ومــــــا هــــــو ضــــــروري مــــــن يقــــــدم األســــــباب الــــــيت ب
التفســـريات. ويف احلـــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا أحكـــام مشـــاريع املـــواد 

تكـــون  احلاليـــة مقابلـــة ألحكـــام املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول، وال
هناك فوارق بني املنظمات والدول يف تطبيق األحكام املعنية، ميكن 

ملتعلقة أن يشار أيضاً، حسب االقتضاء، إىل التعليقات على املواد ا
 مبسؤولية الدول.

مـــــاً،  )٧( وختتلـــــف املنظمـــــات الدوليـــــة عـــــن الـــــدول اختالفـــــاً 
إلضــــافة إىل ذلــــك بتنــــوع كبــــري فيمــــا بينهــــا. وعلــــى  وتتســــم أيضــــاً 
ــــــــــا أنشــــــــــئت كــــــــــي متــــــــــارس   حمــــــــــددة مهــــــــــامَّ نقــــــــــيض الــــــــــدول، فإ

رزة فيمــا ("مبــدأ بــني املنظمــات  التخصــص"). وهنــاك فــوارق جــّد 
ا ومهامهــــــــا، وحجـــــــم عضــــــــويتها، يتعلــــــــق  الدوليـــــــة فيمـــــــا بســـــــلطا

والعالقـــات بـــني املنظمـــة وأعضـــائها، وإجـــراءات التـــداول، واهليكـــل 
واملرافـــق، فضـــًال عـــن القواعـــد األوليـــة الـــيت تشـــمل مـــا تتقيـــد بـــه مـــن 

ر،  التزامات تعاهدية. ونظراً إىل هذا التنوع ومـا يرتتـب عليـه مـن آ
ء، للطــابع اخلــاص فــإن مشــاريع املــواد تعطــي ثقــًال، حبســب االقتضــا

 ٨ ســـــيما ملهامهــــا، كمـــــا هــــو احلـــــال مــــثًال يف املـــــادة للمنظمــــة، وال
خمالفـة التعليمـات. ويتسـم احلكـم  املتعلقة بتجاوز حدود السلطة أو

مهيـــــة خاصـــــة يف هـــــذا ٦٤ املتعلـــــق بقاعـــــدة التخصـــــيص (املـــــادة  (
السياق. وعالوة على ذلـك، فـإن تنـوع املنظمـات الدوليـة ميكـن أن 

ينطبـــق بعضـــها علـــى منظمـــات  ال طبيـــق مـــواد معّينـــة، قـــدت يـــؤثر يف
ا  ومهامها. دولية معّينة يف ضوء سلطا

ملســـؤولية  )٨( ـــة متعلقـــة  وميكـــن أن تســـري قواعـــد خاصـــة معيّن
). ٦٤الدوليـــة علـــى العالقـــات بـــني منظمـــة دوليـــة وأعضـــائها (املـــادة 

وتكـون هــذه القواعــد قواعــد خاصــة بكــل منظمــة، ويشــار إليهــا عــادة 
ــــا قواعــــد املنظمــــة. وهـــــي تشــــمل الصــــك املنشــــئ للمنظمـــــة علــــ ى أ

). وال حتاول مشاريع املواد احلالية حتديد ٢والقواعد املنبثقة منه (املادة 
ا تنظر فيما ميكن أن حتدثه من أثر على  هذه القواعد اخلاصة، غري أ

املسؤولية الدولية للمنظمة إزاء أعضائها وعلى مسؤولية األعضاء عـن 
ــا مــن ليســوا مــن  ملنظمــة. والتصــرف ا تُلــزِم قواعــد املنظمــة يف حــد ذا

أعضــائها. بيـــد أن بعـــض قواعـــد املنظمــة ميكـــن أن تكـــون ذات صـــلة 
ـــــال، فـــــإن حتديـــــد  لنســـــبة لغـــــري أعضـــــائها أيضـــــاً. وعلـــــى ســـــبيل املث

كانت منظمة دولية قد أعربت عن موافقتها على ارتكاب فعل  إذا ما
كـــان اجلهـــاز أو الوكيـــل  إذا رار مـــا) قـــد يقتضـــي إقـــ٢٠معـــني (املـــادة 

لقيام بذلك مبوجب قواعد املنظمة.  الذي يعطي موافقته خمتصاً 
وقد قسمت مشاريع املواد احلالية إىل سـتة أبـواب. البـاب  )٩(

األول حيدد نطاق املواد ويعّرف بعض املصطلحات. وتتبع األبواب 
العـــام للمـــواد ) الرتتيـــب ٥٧إىل  ٣مـــن الثـــاين إىل الرابـــع (املـــواد مـــن 

املتعلقة مبسؤولية الدول. فيبني الباب الثـاين الشـروط املسـبقة لنشـوء 
املســـؤولية الدوليـــة ملنظمـــة دوليـــة. ويعـــاجل البـــاب الثالـــث مـــا يرتتـــب 
ـــــزام  ـــــة، وال ســـــيما االلت ر قانوني لنســـــبة للمنظمـــــة املســـــؤولة مـــــن آ
ــــ ــــع إعمــــال مســــؤولية املنظمــــة الدولي ــــاول البــــاب الراب ة، جلــــرب. ويتن

ســيما مســألة حتديــد الــدول أو املنظمـــات الدوليــة الــيت حيــق هلـــا  وال
االحتجاج بتلك املسؤولية. ويتناول الباب اخلامس مسـؤولية الـدول 

يتعلق بتصرف منظمة دولية. وأخـرياً، يتضـمن البـاب السـادس  فيما
بعــــــــض األحكــــــــام العامــــــــة الــــــــيت تنطبــــــــق علــــــــى جمموعــــــــة مشــــــــاريع 

 سرها. املواد

 الباب األول

 مقدمة
 نطاق مشاريع املواد هذه  -١املادة 

ــة هــذه تنطبــق مشــاريع املــواد  -١  علــى املســؤولية الدولي
 . دولياً  للمنظمة الدولية عن الفعل غري املشروع

تنطبـــق مشـــاريع املـــواد هـــذه أيضـــاً علـــى املســـؤولية  -٢ 
املتعلــق بتصــرف الدوليــة للدولــة عــن الفعــل غــري املشــروع دوليــاً 

 عن منظمة دولية.صادر 

 التعليق
، ١املقصود بتعريف نطاق مشاريع املواد، الوارد يف املـادة  )١(

 ١أن يكـــــون شـــــامًال ودقيقـــــاً قـــــدر اإلمكـــــان. ويف حـــــني أن املـــــادة 
ملســائل الــيت ســتتناوهلا املــواد التاليــة، فــإن هــذا ال خيــل تشــمل مجيــع ا

لتـايل فـإن اإلشـارة الـواردة  ي حل يوضع ملعاجلة تلـك املسـائل. و
لتصــرف  ٢يف الفقــرة  إىل املســؤولية الدوليــة لدولــة مــا فيمــا يتعلــق 

الصادر عـن إحـدى املنظمـات الدوليـة، علـى سـبيل املثـال، ال تعـين 
 تعترب قائمة.أن مثل هذه املسؤولية 

وألغراض مشاريع املواد، يعرَّف تعبري "املنظمة الدولية" يف  )٢(
 . وهذا التعريف يسهم يف حتديد نطاق مشاريع املواد. ٢املادة 

كيـــــد مســـــؤولية املنظمـــــة الدوليـــــة مبوجـــــب نظـــــم  )٣( وميكـــــن 
قانونيـــة خمتلفـــة. فأمـــام احملـــاكم الوطنيـــة، يـــرجح أن حيـــتج الشـــخص 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   64 13/07/2020   08:05:02



  الدولية املنظمات مسؤولية 59

 

 

باري مبسؤولية املنظمة أو حتملهـا للتبعـات مبوجـب الطبيعي أو االعت
قانون ما من القوانني احمللية. واإلشارة إىل املسؤولية الدولية، الواردة 

ويف نــص مشــاريع املــواد كلــه، توضــح أن  ١مــن املــادة  ١يف الفقــرة 
خــذ مبنظــور القــانون الــدويل دون غــريه، وتنظــر  مشــاريع املــواد إمنــا 

ة الدوليــــة تتحمــــل املســــؤولية مبوجــــب ذلــــك فيمــــا إذا كانــــت املنظمــــ
لتــــايل فــــإن مشــــاريع املــــواد ال تشــــمل قضــــا املســــؤولية  القــــانون. و

حتمـــال  أو حتمــل التبعـــات مبوجــب القـــانون احمللـــي. وهــذا ال خيـــل 
انطباق بعض مبـادئ أو قواعـد القـانون الـدويل عنـدما تثـار مبوجـب 

 ها للتبعات. القانون احمللي مسألة مسؤولية املنظمة أو حتمل
حلــاالت الــيت تتحمــل فيهــا  ١مــن املــادة  ١وتُعــىن الفقــرة  )٤(

املنظمـــة الدوليـــة مســـؤولية دوليـــة. واحلالــــة األكثـــر تـــواتراً هـــي حالــــة 
املنظمة اليت ترتكب فعًال غري مشروع دولياً. بيـد أن هنـاك حـاالت 
أخـــرى قـــد تنشـــأ فيهـــا مســـؤولية املنظمـــة الدوليـــة. وميكـــن للمـــرء أن 

، على سبيل املثال، وجـود حـاالت مماثلـة لتلـك املشـار إليهـا يتصور
يف الفصل الرابع من الباب األول من املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول 

لتـايل ميكـن )٥٠(عن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً  اعتبـار املنظمـة . و
الدولية مسؤولة إذا هي أعانت أو ساعدت دولـة أو منظمـة أخـرى 

ري مشـــروع دوليـــاً، أو إذا هـــي وجَّهـــت دولـــة علـــى ارتكـــاب فعـــل غـــ
منظمـــة أخـــرى وســـيطرت عليهـــا يف ارتكـــاب فعـــل كهـــذا، أو إذا  أو

ـــة أو منظمـــة أخـــرى علـــى ارتكـــاب فعـــل يكـــون، لـــوال  أكرهـــت دول
ممارسة هذا اإلكراه، فعالً غري مشروع دولياً. ومثة حالة أخرى ميكن 

لـيت يُرتكـب فيهـا فيها اعتبار املنظمـة الدوليـة مسـؤولة، وهـي احلالـة ا
الفعــل غـــري املشـــروع دوليــاً مـــن جانـــب منظمــة دوليـــة أخـــرى تكـــون 

 املنظمة األوىل عضواً فيها. 
إىل األفعــال الــيت تعتــرب  ١وتعـين اإلشــارة الــواردة يف الفقـرة  )٥(

غـــــري مشـــــروعة مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل أن مشـــــاريع املـــــواد احلاليـــــة 
ارة النامجــة عــن أفعــال تنظــر يف مســألة حتمــل تبعــات النتــائج الضــ ال
حيظرهـــــا القـــــانون الـــــدويل. وملـــــا كانـــــت اللجنـــــة قـــــد اختـــــارت أن  ال

لـدول، بـني مسـألة حتمـل تبعـات األفعـال غـري  تفصل، فيما يتعلق 
احملظورة مبوجب القانون الدويل ومسألة املسؤولية الدوليـة، فـإن هـذا 

ملنظمات الدولية. و  لتايل يستتبع أن ختتار ذلك أيضاً فيما يتعلق 
فــإن املســؤولية الدوليــة تــرتبط، كمــا يف حالــة الــدول، حبــدوث خــرق 
اللتزام مقرر مبوجب القـانون الـدويل. ولـذلك فـإن املسـؤولية الدوليـة 

ميكن أن تنشأ عن نشاط ال حيظره القانون الدويل إال إذا حدث  ال
خـــــرق اللتـــــزام مقـــــرر مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــذلك 

ا حيـــدث مـــثًال إذا مل متتثـــل املنظمـــة الدوليـــة اللتـــزام النشـــاط، وهـــو مـــ
لنشاط غري احملظور.   ختاذ تدابري وقائية فيما يتصل 

ضمن نطاق مشـاريع املـواد احلاليـة بعـض  ٢وتدرج الفقرة  )٦(
املسائل اليت أثريت، ولكن مل يتم تناوهلـا، يف املـواد املتعلقـة مبسـؤولية 

__________ 
 .٩١-٨١ ص، نفسه املرجع )٥٠(

من تلـك  ٥٧دولياً. ووفقاً للمادة الدول عن األفعال غري املشروعة 
ا   املواد، فإ

مسألة تتعلق مبسؤولية منظمة دولية أو مسؤولية أي دولـة عـن  يختل  ال 
 .)٥١(الدويل القانون مبوجب دولية منظمة سلوك

واملســــألة الرئيســــية الــــيت ُوضــــعت جانبــــاً يف املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية 
املشــــروعة دوليــــاً، والــــيت جــــرى تناوهلــــا يف الــــدول عــــن األفعــــال غــــري 

مشــاريع املــواد احلاليــة، تتعلــق مبســؤولية الدولــة الــيت تكــون عضــواً يف 
 منظمة دولية عن الفعل غري املشروع الذي ترتكبه تلك املنظمة.

وال تشري صـيغة الفصـل الرابـع مـن البـاب األول مـن املـواد  )٧(
ـــاً إال إىل املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري ا ملشـــروعة دولي

عانـة دولـة أخـرى أو ا،  احلاالت اليت تقـوم فيهـا دولـة مـا  مسـاعد
أو توجيهها وممارسة السيطرة عليها، أو إكراهها. وإذا رئي أن املواد 
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً ال تغطــي 

وليــة، ولــو مــن مســألة تصــرف الدولــة علــى حنــو مماثــل جتــاه منظمــة د
ب القيـــاس علـــى األقـــل، فـــإن مشـــاريع املـــواد احلاليـــة تســـد الثغـــرة 

 الناشئة عن ذلك.
سـناد التصـرف إىل  ٢وال تشمل الفقـرة  )٨( املسـائل املتعلقـة 

الدولة، سواء كان األمـر يتعلـق مبنظمـة دوليـة أم ال. فالفصـل الثـاين 
عن األفعـال غـري  من الباب األول من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول

املشــــروعة دوليــــاً يتنــــاول، وإن يكــــن ذلــــك بصــــورة ضــــمنية، مســــألة 
إسـناد التصــرف إىل الدولـة عنــدما تتصـرف املنظمــة الدوليـة أو أحــد 
ا كجهاز من أجهزة الدولة، سواء بصورة عامة أو يف ظروف  أجهز

إىل "القـانون الـداخلي للدولـة" بوصـفه  ٤معّينة فقط. وتشـري املـادة 
دراً مـا يـدرج املعيا ر الرئيسي لتحديد أجهزة الدولة، وهذا القـانون 

ــا ضــمن أجهــزة الدولــة.  املنظمــات الدوليــة أو أي جهــاز مــن أجهز
ال تعتــــرب مركــــز اجلهــــاز مبوجــــب القــــانون الــــداخلي  ٤إال أن املــــادة 

لتـــايل ميكـــن أيضـــاً اعتبـــار املنظمـــة أو أحـــد )٥٢(اشـــرتاطاً ضـــرورً  . و
ــا جهــازاً مــن  عنــدما تتصــرف  ٤أجهــزة الدولــة مبوجــب املــادة أجهز

بعة للدولة حبكم األمر الواقع. وميكـن   ا كأجهزة  املنظمة أو أجهز
كــذلك أن تكــون املنظمــة الدوليــة يف ظــروف معّينــة، وفقــاً ملــا تــنص 

، "شخصـ[ـاً] أو كيانـ[ـاً] ال يشكل جهـازاً مـن أجهـزة ٥عليه املادة 
ولــه قــانون تلــك الدولــة صــالحية ولكــن خي ٤الدولــة مبقتضــى املــادة 

. مث تنظــر املــادة )٥٣(ممارســة بعــض اختصاصــات الســلطة احلكوميــة"
يف احلالة اليت يوضع فيها اجلهاز "حتت تصرف [...] الدولة من  ٦

. ومثــة وضــع مماثــل، قــد يعتــرب مشــموًال ضــمنياً )٥٤(قبــل دولــة أخــرى"
املنظمة  وضعتأو ال يعترب كذلك، ميكن أن ينشأ إذا ما  ٦ملادة 

__________ 
 .١٨٣ ص نفسه، املرجع )٥١(
 .٤٩ ص نفسه، املرجع )٥٢(
 .٥٣ صنفسه،  املرجع )٥٣(
 .٥٥ صنفسه،  املرجع )٥٤(
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ـــة مـــا. وُيالحـــظ يف  ـــا حتـــت تصـــرف دول الدوليـــة جهـــازاً مـــن أجهز
أن هــذا االحتمــال يثــري "أســئلة صــعبة بشــأن  ٦التعليــق علــى املــادة 

. وال يشـــــــار إىل )٥٥(العالقـــــــات بـــــــني الـــــــدول واملنظمـــــــات الدوليـــــــة"
. ويف حــني يبــدو ٥و ٤املنظمــات الدوليــة يف التعليــق علــى املــادتني 

ســـناد التصـــرف إىل الـــدول تنـــدرج، مـــع أن مجيـــع املســـائل امل تعلقـــة 
ذلـــك، ضـــمن نطـــاق مســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة 
لتـــايل ال ينبغـــي النظـــر فيهـــا جمـــدداً، فـــإن املناقشـــة املتعلقـــة  دوليـــاً، و
سناد التصرف إىل املنظمات الدولية ستوضح أكثر بعض جوانب 

 املنظمة الدولية.  مسألة إسناد التصرف إما إىل الدولة أو إىل
وتتنــاول مشــاريع املــواد احلاليــة املســألة املنــاظرة املتمثلــة يف  )٩(

الدولـــة أو جهـــاز الدولـــة الـــذي يتصـــرف بوصـــفه جهـــازاً مـــن أجهـــزة 
ســناد التصــرف إىل  املنظمــة الدوليــة. ذلــك أن هــذه املســألة تتعلــق 

لفقرة  ا مشمولة  لتايل فإ  .١من املادة  ١منظمة دولية، و
ملسؤولية  )١٠( وال تتناول مشاريع املواد احلالية املسائل املتصلة 

الدوليــــــة الــــــيت ميكــــــن أن تتحملهــــــا الدولــــــة إزاء إحــــــدى املنظمــــــات 
الدوليــــة. فعلــــى الــــرغم مــــن أن املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن 

ـــاً ال تشـــري إىل املنظمـــات الدوليـــة عنـــد  األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي
النافيـــة لعـــدم املشـــروعية، أو مضـــمون املســـؤولية النظـــر يف الظـــروف 

لقياس  ملسؤولية الدولية للدول، فإنه جيوز  الدولية، أو االحتجاج 
ـــة املســـؤولة واملنظمـــة  تطبيـــق املـــواد املـــذكورة علـــى العالقـــة بـــني الدول

علــى أن  ٢٠الدوليــة أيضــاً. فعلــى ســبيل املثــال، حــني تــنص املــادة 
صــول علــى ارتكــاب دولــة أخــرى "تــؤدي موافقــة الدولــة حبســب األ

فعًال معيناً إىل انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولـة املوافقـة 
، ميكـن فهـم الــنص )٥٦(مـا دام ذلـك الفعــل يف حـدود تلـك املوافقــة"

لقياس احلالة اليت توافق فيها املنظمـة الدوليـة  على أنه يغطي أيضاً 
 لفعل املعين.موافقة صحيحة على قيام الدولة 

 املصطلحات املستخدمة -٢املادة 
  :ألغراض مشاريع املواد هذه 
ــــة" منظمــــة منشــــأة  (أ)  يعــــين مصــــطلح "املنظمــــة الدولي

مبوجــب معاهــدة أو صــك آخــر حيكمــه القــانون الــدويل ومتلــك 
ا. وميكن أن تشمل العضـوية يف  شخصية قانونية دولية خاصة 

إلضافة إىل ا ت أخرى؛ املنظمات الدولية،   لدول، كيا
يعـــين مصـــطلح "قواعـــد املنظمـــة"، بصـــورة خاصـــة،  (ب) 

 مستنداتالصكوك املنشئة واملقررات والقرارات وغري ذلك من 
وفقـــاً لتلـــك الصـــكوك، واملمارســـة  تُعتمـــدالـــيت الدوليـــة املنظمـــة 

 املستقرة للمنظمة؛ 

__________ 
 .٦) من التعليق على املادة ٩الفقرة ( ،٥٧و ٥٦ ص نفسه، املرجع )٥٥(
 .٩٣ ص نفسه، املرجع )٥٦(

شــخص  يعــين مصــطلح "جهــاز املنظمــة الدوليــة" أي (ج) 
 الصفة وفقاً لقواعد املنظمة؛ أو كيان له تلك

ـــــل يعـــــين )د(  ـــــة مصـــــطلح "وكي ـــــاً  "املنظمـــــة الدولي موظف
ً آخــر، غـــري اجلهــاز، تكلفـــه املنظمــة بتنفيـــذ  أو شخصــاً أو كيـــا

ملســــاعدة يف تنفيــــذها إحــــدى وظائفهــــا ــــذلك تتصــــرف أو  ، وب
 . املنظمة بواسطته

 التعليق
يُعترب تعريـف "املنظمـة الدوليـة" الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن  )١(

مناســباً ألغــراض مشــاريع املـواد احلاليــة، وال يقصــد منــه أن يكــون  ٢املـادة 
مبثابــــة تعريــــف عــــام. وهــــو يبــــني بعــــض اخلصــــائص املشــــرتكة للمنظمــــات 
الدوليـــة الـــيت تنطبـــق عليهـــا املـــواد التاليـــة. وقـــد تكـــون اخلصـــائص نفســـها 

 ة ألغراض أخرى غري املسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. صاحل
وكــــون منظمــــة دوليــــة مــــا ال تتســــم بواحــــدة أو أكثــــر مــــن  )٢(

، ومــــــن مث ٢(أ) مــــــن املــــــادة  اخلصــــــائص املبينــــــة يف الفقــــــرة الفرعيــــــة
تـدخل يف نطــاق التعريــف احملــدد ألغـراض مشــاريع املــواد احلاليــة،  ال
قواعــد املدرجــة يف املــواد التاليــة يعــين ضــمناً أن بعــض املبــادئ وال ال
 تنطبق أيضاً على تلك املنظمة.  ال
تفاقيـــــــــة فيينـــــــــا لعـــــــــام  )٣( ، مت يف عـــــــــدة )٥٧(١٩٦٩وبـــــــــدءاً 

اتفاقيــات تدوينيــة تعريــف مصــطلح "املنظمــة الدوليــة" تعريفــاً مــوجزاً 
وكان ذلك التعريف . )٥٨(وواضحاً بوصفها "منظمة حكومية دولية"

ذات الصـــلة يف كـــل حالـــة مـــن احلـــاالت مـــدرجاً ألغـــراض االتفاقيـــة 
فقط، وليس لكل األغراض. وقد أُدرجت يف نصوص عدد مـن هـذه 
االتفاقيــات التدوينيــة بعــض العناصـــر اإلضــافية يف التعريــف. فاتفاقيـــة 

، علــى ســبيل املثــال، ال تنطبــق إال علــى املنظمــات ١٩٨٦فيينــا لعــام 
يلــــزم  وال .)٥٩(ة الدوليــــة الــــيت هلــــا صــــالحية عقــــد املعاهــــداتاحلكوميــــ

ــــــة، فيمــــــا عــــــدا  ــــــة املســــــؤولية الدولي إدراج أي عنصــــــر إضــــــايف يف حال
يتعلــق بوجــود التــزام مبوجــب القــانون الــدويل. إال أنــه مــن املفضــل  مــا

__________ 
 .٢ املادة(ط) من  ١الفقرة  هو ملوضوع الصلة ذو احلكم )٥٧(
 يف الــدول لتمثيــل فيينــا اتفاقيــة مــن ١ املــادة مــن) ١( ١ الفقــرة انظــر )٥٨(

ــــــا  مــــــن(ن)  ١ والفقــــــرة العــــــاملي، الطــــــابع ذات الدوليــــــة املنظمــــــات مــــــع عالقا
مــــن  ٢(ط) مــــن املــــادة  ١، والفقــــرة ١٩٧٨لعــــام  فيينــــا اتفاقيــــة مــــن ٢ املــــادة

 .١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام 
 يتصـــل. وكمـــا الحظـــت اللجنـــة فيمـــا االتفاقيـــة مـــن ٦ املـــادة انظـــر )٥٩(

ملعاهــدات املعقــودة بــني الــدول واملنظمــات الدوليـــة أو  مبشــاريع املــواد املتعلقــة 
 فإنـه ،)٢ املـادة علـى التعليـق مـن) ٢٢(الفقـرة ( أكثـر أو دوليتني منظمتنيبني 

ويف  ،األقـل علـى"إما أن تكون للمنظمة الدولية صالحية عقد معاهدة واحدة 
تكون القواعد الواردة يف مشـاريع املـواد منطبقـة عليهـا، أو ال تكـون هذه احلالة 

مـا يـدعو إىل  احلالـة ال يكـون هنـاك تلـكهلا، رغم امسها، هذه الصـالحية، ويف 
لـد ،١٩٨١ حوليـةالنص صـراحة علـى أن مشـاريع املـواد ال تنطبـق عليهـا" (  ا

 ).١٢٤ ص)، الثاين(اجلزء  الثاين
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اعتماد تعريف خمتلف وذلك لعدة أسباب. فأوًال، مـن غـري املؤكـد أن 
صــفها منظمــة حكوميــة دوليــة يــوفر الكثــري تعريــف املنظمــة الدوليــة بو 

ــــيس مــــن الواضــــح مــــا إذا كــــان مصــــطلح  ــــه ل مــــن املعلومــــات، بــــل إن
ــــــة" يشــــــري إىل الصــــــك التأسيســــــي أو إىل  ــــــة الدولي "املنظمــــــة احلكومي
نيــاً، إن تعبــري "احلكــومي الــدويل" يعتــرب علــى أيــة  العضــوية الفعليــة. و

هامــة قــد  حــال غــري مناســب إىل حــد مــا، ألن عــدة منظمــات دوليــة
ـــاً،  لث بعـــة للـــدول مـــن غـــري احلكومـــات. و أُنشـــئت مبشـــاركة أجهـــزة 
هنـاك عـدد متزايـد مـن املنظمــات الدوليـة الـيت تشـتمل عضـويتها علــى  

ت أخرى غـري الـدول جنبـاً إىل جنـب مـع الـدول؛  أن  يُظـن وقـدكيا
مصــطلح "املنظمــة احلكوميــة الدوليــة" يســتبعد تلــك املنظمــات، رغــم 

ملسؤولية الدولية، الوقوف على أسباب  أنه من الصعب، فيما يتعلق 
ــــول ختتلــــف عــــن تلــــك الــــيت تنطبــــق علــــى  تســــتدعي التوصــــل إىل حل

 املنظمات اليت تقتصر عضويتها على الدول دون غريها.
ومعظم املنظمات الدولية قد أنشـئت مبوجـب معاهـدات.  )٤(

لتــــــايل فــــــإن إدراج إشــــــارة يف التعريــــــف إىل املعاهــــــدات بوصــــــفها  و
سيســـــية إمنـــــا يعكـــــس املمارســـــة الســـــائدة. إال أن بعـــــض  صـــــكوكاً 
ً مــن دون وجــود معاهــدة. ويف  أشــكال التعــاون الــدويل تُقــام أحيــا

لــــس الــــوزاري لبلــــدان الشـــــمال ابعــــض احلــــاالت، كمــــا يف حالــــة 
. ولكــــــي يشــــــمل )٦٠(األورويب، أُبرمــــــت معاهــــــدة يف وقــــــت الحــــــق

تنشـئها الـدول علـى املسـرح الـدويل مـن مشروع املواد املنظمات اليت 
ــــرام معاهــــدة، تشــــري املــــادة  إىل أي "صــــك آخــــر حيكمــــه  ٢دون إب

ـذه الصـيغة  القانون الدويل" بوصفه بـديًال للمعاهـدات. واملقصـود 
ــــل القــــرارات الــــيت تعتمــــدها املنظمــــات  أن تشــــمل صــــكوكاً مــــن قبي

ولية اليت الدولية أو مؤمترات الدول. ومن األمثلة على املنظمات الد
ــــــــذه الطريقــــــــة: معهــــــــد البلــــــــدان األمريكيــــــــة للجغرافيــــــــا  أنشــــــــئت 

 .)٦٢(، ومنظمة البلدان املصدرة للنفط)٦١(والتاريخ
إلشـارة إىل "معاهـدة أو صـك آخـر حيكمـه  وليس )٥( املقصود 

ت األخـــرى مـــن غـــري  القـــانون الـــدويل" اســـتبعاد إمكانيـــة اعتبـــار الكيـــا
ذا ال يثــري أيــة مشــكلة فيمــا يتعلــق الــدول أعضــاًء يف منظمــة دوليــة. وهــ

سيسية مـا  ملنظمات الدولية، إذ ميكن هلا أن تكون طرفاً يف معاهدة 
دامــت هلـــا صـــالحية إبــرام املعاهـــدات. ويـــرجح أن تكــون احلالـــة خمتلفـــة 
ت األخــرى غــري الــدول واملنظمــات الدوليــة. إال أنــه  لكيــا فيمـا يتعلــق 

__________ 
فنلنـــدا والـــدامنرك وآيســـلندا ( ١٩٦٢ لعـــام لتعـــاون املتعلـــق االتفــاق )٦٠(

 .١٩٧١ عام يف واملعدَّل، )والنرويج والسويد
 A. J. Peaslee (ed.), International Governmental: انظـــر )٦١(

Organizations—Constitutional Documents, 3rd rev. ed., Parts Three 

and Four, The Hague, Martinus Nijhoff, 1979, pp. 389–403. 
 P. J. G. Kapteyn et al. (eds.), International: انظـــر )٦٢(

Organization and Integration—Annotated Basic Documents and 

Descriptive Directory of International Organizations and 

Arrangements, 2nd rev. ed., The Hague, Martinus Nijhoff, 1984, 

II.K.3.2.a. 

لدولــة صــالحية إبــرام املعاهــدات، حــىت لــو مل تكــن للكيــان اآلخــر غــري ا
أو إذا مل يكــــــن مبقــــــدور هــــــذا الكيــــــان أن يشــــــارك يف اعتمــــــاد الصــــــك 
التأسيســي، فــإن مــن املمكــن قبولــه كعضــو يف املنظمــة إذا ورد يف قواعــد 

 تلك املنظمة ما ينص على ذلك.
املنظمات اليت تنشأ  ٢وال يشمل التعريف الوارد يف املادة  )٦(

قوانني احمللية ما مل تُعتمد الحقـاً معاهـدة مبوجب صكوك حتكمها ال
، )٦٣(أو صــــك آخــــر حيكمــــه القــــانون الــــدويل وتــــدخل حيــــز النفــــاذ

لتايل فإن التعريف ال يشمل منظمات مثل االحتاد الدويل حلماية  و
لــــرغم مــــن أن العضــــوية يف هــــذا االحتــــاد تضــــم مــــا يزيــــد  الطبيعــــة، 

نشأته عشرون دولة ، أو معهد العامل العريب الذي أ)٦٤(دولة ٧٠ عن
 .)٦٥(بوصفه مؤسسة قائمة مبوجب القانون الفرنسي

أيضاً أن تكون للمنظمة الدولية "شخصـية  ٢وتقتضي املادة  )٧(
ــــة مبوجــــب  ــــا". واكتســــاب الشخصــــية القانوني ــــة خاصــــة  ــــة دولي قانوني
القــانون الــدويل ال يعتمــد علــى تضــمني الصــك التأسيســي حكمــاً مثــل 

 مم املتحدة اليت تنص على ما يلي:من ميثاق األ ١٠٤املادة 
ألهليـة القانونيـة الـيت   ]إقليم[يف  ]املنظمة[ تتمتع  كل عضو من أعضائها 

عباء  تطلبهاي  .مقاصدها وحتقيق وظائفهاقيامها 

وإمنا الغرض من إدراج هـذا النـوع مـن األحكـام يف الصـك التأسيسـي 
العـــرتاف  لشخصـــية هـــو أن يُفـــرض علـــى الـــدول األعضـــاء التـــزام 

القانونيـــة للمنظمـــة مبوجـــب قواعـــدها الداخليـــة. ويُفـــرض التـــزام مماثـــل 
 .)٦٦(على الدولة املضيفة عندما يدرج نص مماثل يف اتفاق املقر

ويقــــــيَّم اكتســــــاب املنظمــــــة الدوليــــــة للشخصــــــية القانونيــــــة  )٨(
مبوجب القانون الدويل بطرق خمتلفـة. إذ يـذهب أحـد اآلراء إىل أن 
جمرد وجود التزام على منظمة ما مبوجب القانون الدويل يعين ضمناً 
أن للمنظمة شخصية قانونية. ووفقاً لـرأي آخـر، يلـزم تـوافر عناصـر 

العـــدل الدوليـــة مل حتـــدد أيـــة شـــروط إضـــافية. ويف حـــني أن حمكمـــة 
القانونيـــة للمنظمـــات  الشخصـــيةبشـــأن  آراءهـــامســـبقة معينـــة، فـــإن 

الدوليــة ال حتــدد، فيمــا يبــدو، اشــرتاطات صــارمة هلــذا الغــرض. فقــد 

__________ 
 انظــــــر( األورويب الشـــــمال لبلــــــدان الـــــوزاري لــــــسا حالـــــة يف كمـــــا )٦٣(

 ).أعاله ٦٠ احلاشية
 .www.iucn.org: انظر )٦٤(
االطالع على وصف ملركـز هـذه املنظمـة يف رد لـوزير خارجيـة  ميكن )٦٥(

 .AFDI, vol. 37 (1991), pp. 1024–1025 ،فرنسا على استجواب برملاين
فـــــإن حمكمـــــة الـــــنقض اإليطاليـــــة قـــــد خلصـــــت، يف حكمهـــــا  ،وهكـــــذا )٦٦(
 Istituto Universitario، يف قضـية ١٩٩٩آذار/مـارس  ١٨الصـادر يف  ١٤٩ رقـم

Europeo v. Piette، ـــــــزام علـــــــى يـــــــنص دويل اتفـــــــاق يف حكـــــــم"وجـــــــود  أن إىل  االلت
 إمنــا القــانون مبوجــب احلكــم هــذا وتنفيــذ مــا ملنظمــة القانونيــة لشخصــية العــرتاف

 للــدول احمللـي القــانون مبقتضـى القانونيـة الشخصــية تكتسـب املنظمــة هـذه أن يعنيـان
 .)Giustizia civile, vol. 49 (1999), p. 1313( "املتعاقدة
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تفسـري االتفـاق املعقـود رأت احملكمة، يف فتواها اليت صدرت بشـأن 
 ، أن:بني منظمة الصحة العاملية ومصر ١٩٥١آذار/مارس  ٢٥يف 

 ملَزمــة الصــفة ــذه وهــي الــدويل، القــانون أشــخاص مــن هــي الدوليــة املنظمــات
 مبوجــب أو الــدويل للقــانون العامــة القواعــد مبوجــب عليهــا تُفــرض التزامـات ي

 .)٦٧(فيها أطرافاً  تكون اليت الدولية االتفاقات أو دساتريها

مشـــروعية اســـتخدام دولـــة مـــا والحظـــت احملكمـــة، يف فتواهـــا بشـــأن 
 ، أنه:لألسلحة النووية يف نزاع مسلح

 أشـــخاص مــن هـــي الدوليــة املنظمـــات أن احملكمــة توضـــح ألن تــذكر حاجــة ال
 .)٦٨(عام اختصاص الدول، خبالف هلم، ليس الذين الدويل القانون

ن حمكمــة العــدل الدوليــة، عنــ دما صــرحت ويف حــني ميكــن القــول 
بكال هذين التصرحيني، كانت تقصد منظمة دولية من نوع منظمـة 
الصـحة العامليــة، فـإن صــيغة مــا صـرحت بــه هــي صـيغة عامــة متامــاً، 
ويبـــدو فيهـــا أن احملكمــــة تنظـــر نظـــرة متحــــررة إىل مســـألة اكتســــاب 

 املنظمات الدولية للشخصية القانونية مبوجب القانون الدويل.
حتبـذ، يف املقطعـني املقتبسـني يف الفقـرة ويبدو أن احملكمـة  )٩(

التعــويض عـــن الســابقة، وعلــى حنـــو أكثــر صـــراحة يف فتواهــا بشـــأن 
، الرأي الذي يعترب أنه )٦٩(املتحدة األمم خدمة يف املتكبدةاألضرار 

عنـــدما تكـــون ملنظمـــة مـــا شخصـــية قانونيـــة، فـــإن هـــذه الشخصـــية 
لتـــايل فلـــن يكـــون مـــن  الضـــروري تكـــون شخصـــية "موضـــوعية". و

لشخصـــــية  تقصـــــي مـــــا إذا كانـــــت الدولـــــة املضـــــرورة قـــــد اعرتفـــــت 
إذا كــــان مــــن املمكــــن اعتبــــار  القانونيــــة للمنظمــــة قبــــل النظــــر فيمــــا

 املنظمة مسؤولة دولياً وفقاً للمواد احلالية. 
إن الشخصــية القانونيــة ملنظمــة مــا الــيت هــي شــرط مســبق  )١٠(

غــي أن تكــون "ممّيــزة عــن لنشــوء املســؤولية الدوليــة لتلــك املنظمــة ينب
. وهـــــذا العنصـــــر )٧٠(الشخصـــــية القانونيـــــة للـــــدول األعضـــــاء فيهـــــا"

__________ 
)٦٧( Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between 

the WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 73, at 

pp. 89–90, para. 37. 
)٦٨( Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 66, at p. 78, para. 25. 
)٦٩( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 185. 
 مصـــــطلح تعريـــــف يف فيتزمـــــوريس. غ. ج الصـــــيغة هـــــذه اســـــتخدم )٧٠(

 املعاهـــــــدات قـــــــانون عـــــــن األول تقريـــــــره يف اقرتحـــــــه الـــــــذي" الدوليـــــــة"املنظمـــــــة 
لد الثاين، الوثيقة  ،١٩٥٦ حولية(  واستخدمها)، ١٠٨ص  ،A/CN.4/101ا

بشـــأن  ١٩٩٥ عـــاميف لشـــبونة  الصـــادرالقـــانون الـــدويل يف قـــراره  معهـــد أيضـــاً 
 املنظمــات وفــاء عــدمجــراء  مــنالــدول األعضــاء  علــىالقانونيــة املرتتبــة  النتــائج"

ــا الدوليــة  ,Institute of International Law(" الثالثــة األطــراف جتــاه لتزاما

Yearbook, vol. 66, Part II, Session of Lisbon (1995), p. 445; available 

from www.idi-iil.org, “Resolutions”(. 

الـــذي  ٢جيســـده االشـــرتاط الـــوارد يف الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن املـــادة 
ن الشخصــية القانونيــة الدوليــة ينبغــي أن تكــون شخصــية  يقضــي 
ملنظمــة، وهــو تعبــري تــراه اللجنــة مرادفــاً لتعبــري "مميــزة عــن  "خاصــة" 
الشخصية القانونية للدول األعضاء فيها". غري أن وجـود شخصـية 
قانونية ممّيزة للمنظمة ال ينفي إمكانية إسـناد تصـرف معـّني إىل كـل 

 من املنظمة وعضو أو أكثر من أعضائها أو لكل أعضائها.
، يف ٢وتسعى اجلملة الثانية من الفقرة الفرعيـة (أ) مـن املـادة  )١١(

شــديد علــى الــدور الــذي تؤديــه الــدول يف املمارســة املقــام األول، إىل الت
العمليــة فيمـــا يتعلـــق جبميـــع املنظمـــات الدوليـــة الـــيت تتناوهلـــا هـــذه املـــواد. 
وقــد أعربــت حمكمــة العــدل الدوليــة عــن هــذا الــدور الرئيســي، وإن يكــن 

مشـروعية اسـتخدام دولـة مـا لألسـلحة بصورة عرضـية، يف فتواهـا بشـأن 
 لك يف اجلملة التالية:، وذالنووية يف نزاع مسلح

أن الـدول الــيت تنشــئها  أي ،"التخصــص مبــدأ" حيكمهـااملنظمـات الدوليــة  
ــا  تلــك تكلفهــا الــيت املشــرتكة املصــاحل علــى حــدودها تتوقــف ســلطات تنــيط 
 .)٧١(ا لنهوض الدول

وهناك العديد من املنظمات الدولية اليت تقتصر العضوية فيها علـى 
الدول دون غريها. ويف املنظمات األخـرى ذات العضـوية املختلفـة، 
يكون وجود الدول ضمن األعضاء أمراً أساسياً لكي ُتدرج املنظمة 

ــــة مشــــاريعيف نطــــاق  ســــتخدام عبــــارة )٧٢(املــــواد احلالي . واملقصــــود 
إلضافة إىل الدو   ل" هو التعبري عن هذا االشرتاط."

وال يعـــين كـــون الفقـــرة الفرعيـــة (أ) تعتـــرب أن "العضـــوية يف  )١٢(
إلضافة إىل الدول،   تاملنظمات الدولية [ميكن أن تشمل]،   كيا

لتـايل جيـوز  أخرى" أن األمر يتطلب عضوية جمموعة من الـدول. و
وميكـن  إنشاء منظمة دولية من جانب دولـة ومنظمـة دوليـة أخـرى.

واحملكمـة  )٧٣(أن جند مثاًال على ذلك يف احملكمة اخلاصـة لسـرياليون
 .)٧٤(اخلاصة للبنان

وقـــد يتخـــذ وجـــود الـــدول كأعضـــاء شـــكل املشـــاركة مـــن قِبـــل  )١٣(
ا بوصفها أعضاء. ومن األمثلـة علـى ذلـك  فرادى أجهزة الدولة أو وكاال

__________ 
 .أعاله ٦٨ احلاشية انظر )٧١(
ال يشــــــمل املنظمــــــات  ٢فــــــإن التعريــــــف الــــــوارد يف املــــــادة  ،وهكــــــذا )٧٢(

الدولية اليت ال تتألف عضويتها إال من منظمات دولية. ومن أمثلة ذلـك النـوع 
معهــد فيينــا املشــرتك الــذي أنشــئ علــى أســاس اتفــاق بــني مخــس  املنظمــاتمــن 

 .www.jvi.orgمنظمات دولية. انظر: 
 إنشـاء بشـأن سـرياليون حكومـةو  املتحـدة األمـم بـني املعقود تفاقاال )٧٣(

 United ،)٢٠٠٢ينـاير /الثاين كـانون  ١٦ فريتـاون،( لسـرياليون خاصـة حمكمة

Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137. 
 إنشـاء بشـأن اللبنانيـة واجلمهورية املتحدة األمم بني املعقود االتفاق )٧٤(

 ٣٠ املــؤرخ) ٢٠٠٧( ١٧٥٧ األمــن جملــس بقــرار مرفــق للبنــان، خاصــة حمكمــة
ر  .٢٠٠٧مايو /أ
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معاهـــدة يـــدرج يف أن احتــاد إذاعـــات الـــدول العربيــة الـــذي أنشـــئ مبوجــب 
 .)٧٥(عضويته "هيئات اإلذاعة" بوصفها أعضاًء كاملي العضوية

 وتدل اإلشارة الـواردة يف اجلملـة الثانيـة مـن الفقـرة الفرعيـة (أ) )١٤(
ت األخــرى غــري الــدول  ٢مــن املــادة  مثــل املنظمــات  -إىل الكيــا
ت اخلاصـــــــة )٧٧(أو األقـــــــاليم )٧٦(الدوليـــــــة بوصـــــــفها  ،)٧٨(أو الكيـــــــا

أعضـــاًء إضــــافيني يف املنظمــــة، علــــى وجـــود اجتــــاه هــــام يف املمارســــة 
العمليــة يتمثــل يف نــزوع املنظمــات الدوليــة علــى حنــو متزايــد إىل أن 
ـــــة التعـــــاون يف  دة فعالي تكـــــون ذات عضـــــوية خمتلطـــــة مـــــن أجـــــل ز

 جماالت معينة.
وتتباين بصـورة كبـرية املنظمـات الدوليـة الـيت تنـدرج ضـمن  )١٥(

مشــــاريع املــــواد احلاليــــة مــــن حيــــث مهامهــــا ونوعهــــا وعــــدد نطــــاق 
لنظر إىل الطابع العـام الـذي تتسـم بـه  أعضائها ومواردها. غري أنه 

املـــواد احلاليـــة، فـــإن  مشـــاريعاملبـــادئ والقواعـــد املنصـــوص عليهـــا يف 
ذه املبادئ والقواعد  أن تنطبق علـى مجيـع هـذه املنظمـات املقصود 

لقواعد اخلاصة للقانون الدويل الـيت قـد تتصـل بواحـدة  الدولية، رهناً 
أو أكثـــــر مـــــن املنظمـــــات الدوليـــــة. ويف ســـــياق تطبيـــــق هـــــذه املبـــــادئ 
والقواعــــد، ينبغــــي أن تُراعــــى، حســــب االقتضــــاء، الظــــروف احملــــدَّدة، 
ملنظمــة الدوليــة املعنيــة. فمــن الواضــح،  الفعليــة أو القانونيــة، املتصــلة 

مــات الفنيــة يســتبعد أن يكــون يف علــى ســبيل املثــال، أن معظــم املنظ
ا ممارسة اإلكـراه إزاء دولـة مـن الـدول، كمـا أن مـن الواضـح أن  إمكا
التــأثري الــذي حيدثــه تــدبري معــني مــن التــدابري املضــادة ســيتفاوت علــى 

 األرجح بدرجة كبرية وفقاً للطابع الذي تتسم به املنظمة املستهدفة.
الفقــرة الفرعيــة (ب)،  وتعريــف "قواعــد املنظمــة"، الــوارد يف )١٦(

يستند إىل حد كبري إىل تعريف نفس املصـطلح الـوارد يف اتفاقيـة فيينـا 
. وبصـــرف النظـــر عـــن بعـــض التغيـــريات الطفيفـــة يف )٧٩(١٩٨٦لعـــام 

األسلوب، فإن التعريف الوارد يف الفقـرة الفرعيـة (ب) ال خيتلـف عـن 
إلضـافة إىل التعريف الوارد يف اتفاقيـة التـدوين تلـك إال يف اإلشـارة، 

__________ 
 من اتفاقية احتاد إذاعات الدول العربية. ٤املادة  انظر )٧٥(
 عضــواً  أصــبحت قــد األوروبيــة اجلماعــة أن ذلــك علــى األمثلــة ومــن )٧٦(
 ١٩٩١ عـام يف دسـتورها عـدِّل الـيتاملتحـدة  لألمـم والزراعـة األغذية منظمة يف
 .اإلقليمية االقتصادي التكامل منظمات قبول إجازة أجل من
املنظمــة  اتفاقيــةمــن  )(هو(د)  ٣ املــادة أن ذلــك علــى األمثلــة ومــن )٧٧(

ســم  ت أخــرى غــري الــدول، يشــار إليهــا  العامليــة لألرصــاد اجلويــة تســمح لكيــا
 ن تصبح أعضاء يف املنظمة. ،"األقاليم" أو "جمموعات األقاليم"

األمثلــــة علــــى ذلــــك املنظمــــة العامليــــة للســــياحة الــــيت تشــــتمل  ومــــن )٧٨(
قاليــــم كـــاملي العضـــوية"، وعلـــى "األ  أعضـــاء" بصـــفتهاعضـــويتها علـــى الـــدول 

مشـاركني"، وعلـى "اهليئـات الدوليـة،  أعضـاء" بصـفتهاجمموعات األقاليم"  أو
". انظـــر النظــــام منتســــبني أعضـــاء" بصــــفتهااحلكوميـــة منهـــا وغــــري احلكوميـــة" 
 .األساسي للمنظمة العاملية للسياحة

 وجـــــــه علـــــــى ،"يُقصـــــــد أنـــــــه ٢ املـــــــادة مـــــــن(ي)  ١ الفقـــــــرة يف جـــــــاء )٧٩(
ئــــق[...]  ‘املنظمــــةقواعــــد ’ بتعبــــري اخلصــــوص، ــــا للمنظمــــة، املنشــــئة الو  ومقررا

ا  ".فيها املستقرة واملمارسة هلا، وفقاً  املعتمدة وقرارا

"املقـــررات" و"القـــرارات"، إىل "غـــري ذلـــك مـــن مســـتندات املنظمـــة". 
موعـــة الكبــــرية  ـــذه اإلضـــافة أن تغطـــي علـــى حنـــو أمشـــل ا ويُقصـــد 
واملتنوعة من املستندات الـيت تعتمـدها املنظمـات الدوليـة. غـري أنـه قـد 
لنظــر إىل أن قواعــد املنظمــة قــد  أُبقــي علــى عبــارة "بصــورة خاصــة"، 

مل أيضـــاً صـــكوكاً مـــن قبيـــل االتفاقـــات الـــيت أبرمتهـــا املنظمـــة مـــع تشـــ
لثة واألحكام القضائية أو قرارات التحكيم امللزمة للمنظمة.  أطراف 
وألغــــراض إســــناد التصــــرف، تُعتــــرب املقــــررات والقــــرارات وغريهــــا مــــن 
ملوضوع، سواء اعُتربت ملزمـة أم ال،  مستندات املنظمة وثيقة الصلة 

ل مهـــامَّ لألجهـــزة أو الــــوكالء وفقـــاً للصـــكوك املنشــــئة مـــا دامـــت توكــــ
للمنظمة. وهذه الصكوك األخرية يُشار إليها يف صيغة اجلمـع، متشـياً 

ولــو أنــه ميكــن متامــاً أن يكــون لــدى منظمــة  ،مــع صــيغة اتفاقيــة فيينــا
 صك منشئ وحيد. ما
ومــن الســمات اهلامــة لتعريــف "قواعــد املنظمــة" الــوارد يف  )١٧(

رعية (ب) إعطاُء وزن كبري للممارسة. وقـد ُوصـف التـأثري الفقرة الف
الــذي ميكــن أن حتدثــه تلــك املمارســة يف تشــكيل قواعــد املنظمــة يف 
تعليــــق ملنظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي، جــــاء فيــــه أن احللــــف هــــو 

أي اختـاذ  -منظمة "القاعدة الداخلية األساسية الناظمة لعملـ[ـها] 
ورة ال يف املعاهدات الـيت أنشـأت غري مذك -القرارات بتوافق اآلراء 

منظمـــة حلـــف مشـــال األطلســـي وال يف أي قواعـــد رمسيـــة، بـــل هـــي 
 .)٨٠(جتة عن ممارسات املنظمة"

والتعريف يسـعى إىل إقامـة تـوازن بـني القواعـد املكرسـة يف  )١٨(
الصكوك املنشئة واملقبولة رمسياً من طرف األعضاء يف املنظمة، مـن 

أن تتطــور كمؤسســة، مــن جهــة أخــرى. جهــة، وحاجــة املنظمــة إىل 
التعــويض عــن وقــد جــاء يف فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة يف قضــية 

 ما يلي:األضرار املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة 
ـــــة أن حـــــني يف  ـــــات احلقـــــوق مجيـــــع للدول ـــــا يف  الدوليـــــة والواجب املعـــــرتف 

ت  وواجبــات حقــوق فــإن الــدويل،القــانون   تتوقــف أن جيــب املنظمــة مثــل كيــا
ئـق املنشـئة هلـا  دحتـدَّ  حسـبما ومهامهـا، أغراضها على صـراحة أو ضـمناً يف الو

 .)٨١(املمارسة يف تجسدتوحسبما 

ن مجيــــع  )١٩( وال يقصــــد بتعريــــف "قواعــــد املنظمــــة" اإلحيــــاء 
حتتل نفـس املرتبـة. فقواعـد املنظمـة  القواعد املتصلة مبنظمة دولية ما

ا أن تــنص، ســواء  صــراحة أو ضــمناً، علــى ترتيــب املعنيــة مــن شــأ
تسلسلي ملختلف أنواع القواعد. فعلى سبيل املثال، ال ميكن بصفة 
ــــة مــــن  ــــتقص املســــتندات الــــيت تعتمــــدها املنظمــــة الدولي عامــــة أن تن

 صكوكها التأسيسية.
ويـــــرد يف الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) تعريـــــف ملصـــــطلح "جهـــــاز  )٢٠(

خـــذ املنظمـــات الدوليـــة بـــُنهج خمتلفـــةاملنظمـــة يف اســـتخدامها  ". و
__________ 

)٨٠( A/CN.4/637 وAdd.1  الفـــــرع املعنـــــون "املـــــادة)منظمـــــة  ٦٣ [...]
 حلف مشال األطلسي").

)٨١( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 180. 
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ألجهــزة،  هلــذا املصــطلح. ويتضــمن بعــض الصــكوك املنشــئة قائمــة 
، يف حــــــني أن مصــــــطلح "جهــــــاز" )٨٢(ميكــــــن أن تتفــــــاوت اتســــــاعاً 

 يستخدم يف قواعد بعض املنظمات األخرى. ال
وعلى الرغم من هذا التنوع يف الـُنهج، فمـن املفضـل عـدم  )٢١(

واعـد منظمـات اعتمـاد مصـطلح موحـد مـن شـأنه أن يتعـارض مـع ق
شــىت. واخــتالف النطــاق الــذي قـــد يكــون ملصــطلح "جهــاز" وفقـــاً 
لقواعد املنظمة املعنية ال يـؤثر يف إسـناد التصـرف إىل املنظمـة، نظـراً 

تســند تصــرف الــوكالء أيضــاً إىل املنظمــة. ومــن هنــا  ٦إىل أن املــادة 
فــإن الفقــرة الفرعيــة (ج) تشــري إىل قواعــد املنظمــة وتعتــرب أن اجلهــاز 

 و "أي شخص أو كيان له تلك الصفة وفقاً لقواعد املنظمة".ه
ـــــف  )٢٢( ـــــوارد يف الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) تعري ومياثـــــل التعريـــــف ال

مـــن املـــواد املتعلقـــة  ٤مـــن املـــادة  ٢ جهـــاز الدولـــة، الـــوارد يف الفقـــرة
ـــاً. وطبقـــاً لـــذلك  مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

شـــخص أو كيـــان لـــه ذلـــك املركـــز وفقـــاً الـــنص "يشـــمل اجلهـــاز أي 
. والفقــرة الفرعيــة (ج) تــرتك للمنظمــة )٨٣(للقــانون الــداخلي للدولــة"

ا.  الدولية املعنية مهمة تعريف أجهز
وتـــنص الفقـــرة الفرعيـــة (د) علـــى تعريـــف لكلمـــة "وكيـــل"  )٢٣(

يســــــتند إىل مقطــــــع مــــــن فتــــــوى حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة يف قضــــــية 
. ففــــي بــــدة يف خدمــــة األمــــم املتحــــدةالتعــــويض عــــن األضــــرار املتك

سياق النظر يف قدرة األمم املتحدة على رفع دعـوى يف حالـة وقـوع 
ا  ضرر ما، ذكرت احملكمة أ

 موظفـــاً  كـــان  ســـواء شـــخص، أي أنـــه أي مطلـــق، معـــىن وســـع"وكيـــل"  كلمـــة  تفهـــم
 غـري أو دائمـة بصـفة مسـتخدماً  كان  وسواء ذلك، غري كان  أو أجر لقاء يعمل رمسياً 

 يف املســـاعدة أو وظائفـــه إحـــدى أداء املنظمـــة أجهـــزة مـــن جهـــاز إليـــه أوكـــل دائمـــة،
ختصار. أدائها  . )٨٤(خالله من اجلهاز يعمل شخص أي هو و

__________ 
 الدوليـة واملنظمـة األمريكيـة الـدول ملنظمة التأسيسية الصكوك تقدم )٨٢(

 ٥٣ املـادة وتدرج. نطاقاً  األوسع القوائم على أمثلة(اإلنرتبول)  اجلنائية للشرطة
 العامـة، اجلمعيـةمـا يلـي:  األجهـزة قائمـة يف األمريكية الدول منظمة ميثاق من

ـالس، اخلارجيـة، الشـؤون لوزراء التشاور واجتماع  للبلـدان القانونيـة واللجنـة وا
 واملـؤمترات العامة، واألمانة اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان وجلنة األمريكية،

 األساســـي القـــانون مـــن ٥ للمـــادة ووفقـــاً . املتخصصـــة واملنظمـــات املتخصصـــة،
 اجلمعيــة تشــمل املنظمــة فــإن العــام، ونظامهــا اجلنائيــة للشــرطة الدوليــة منظمــةلل

 الوطنيـــــــة، املركزيـــــــة واملكاتـــــــب العامـــــــة، واألمانـــــــة التنفيذيـــــــة، واللجنـــــــة العامـــــــة،
 مشـــــال حلـــــف منظمـــــة وتقـــــدم. احملفوظـــــات علـــــى الرقابـــــة وجلنـــــة واملستشـــــارين،

 مشــال حلــف معاهــدة مــن ٩ فاملــادة. خمتصــرة جــدّ  قائمــة علــى مثــاالً  األطلســي
لـــــس، وهـــــو أال وحيـــــداً، جهـــــازاً  تنشـــــئ األطلســـــي "مـــــن  ينشـــــئ ن خيـــــتص ا
 ".الزماً  يكون قد ما الفرعية اهليئات

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٨٣(  .٤٩ ص ،) والتصويبالثاينا
)٨٤( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 177. 

ـا  )٢٤( وحني أشارت احملكمـة إىل إحـدى وظـائف املنظمـة، فإ
ــــــل أداء أكثــــــر مــــــن وظيفــــــة واحــــــدة  مل تســــــتبعد أن يوكــــــل إىل الوكي

ا. وينبغــــــي أن تفهــــــم اإلشــــــارة إىل "إحــــــدى املســــــاعدة يف أدائهــــــ أو
لطريقة نفسها.  وظائفها" يف الفقرة الفرعية (د) 

واملنظمــات الدوليــة ال تعمــل فقــط مــن خــالل األشــخاص  )٢٥(
لتـايل  الطبيعيني، سواء كانوا من املوظفني الرمسيني أو من غريهم. و
ت الــــيت تعمــــل  فــــإن تعريــــف "الوكيــــل" يشــــمل أيضــــاً مجيــــع الكيــــا

 نظمة من خالهلا.امل
لنسبة ملسـألة  )٢٦( ينطوي تعريف "الوكيل" على أمهية خاصة 

إسناد تصرف مـا إىل منظمـة مـن املنظمـات الدوليـة. ومـن مث، فمـن 
املفضــل التعمــق يف دراســة خمتلــف جوانــب هــذا التعريــف يف ســياق 

 والتعليق عليها. ٦اإلسناد، وخباصة يف املادة 
ــــد )٢٧( ً إلمكــــان حــــدوث ت اخل بــــني تعريفــــي "جهــــاز وتفــــاد

العبـارة األخـرية هذه املنظمة الدولية" و"وكيل املنظمة الدولية"، فإن 
ت الــيت ال تــدخل يف نطــاق  ال تشــمل ســوى األشــخاص أو الكيــا

 التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ج).

 الباب الثاين

 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية
 األولالفصل 

 مبادئ عامة
 مسؤولية املنظمة الدولية  -٣املادة 

 عن أفعاهلا غري املشروعة دولياً 
رتتـب عليـه تكل فعل غري مشروع دولياً ترتكبـه املنظمـة الدوليـة  

 .ملنظمةتلك ااملسؤولية الدولية ل

 التعليق
، علــــى أي كيــــان ٣ينطبــــق املبــــدأ العــــام، الــــوارد يف املــــادة  )١(

مشروع دولياً. وميكن أن يقـال الشـيء نفسـه عـن يرتكب فعًال غري 
علــــى منــــوال  ٣. وقــــد صــــيغت املــــادة )٨٥(٤املبــــدأ الــــوارد يف املــــادة 

الصــيغة املنطبقــة علــى الــدول وفقــاً للمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول 
__________ 

لـــد، ٢٠٠١ حوليـــة )٨٥(  ٣٢-٣١الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين) والتصـــويب، ص  ا
 اعتمــاد يف اللجنــة إليــه اســتندت الــذي الكالســيكي التحليــل ويــرد. ٤٥-٣٩و

 يف دوليــاً  املشــروعة غــري األفعــال عــن الــدول مبســؤولية املتعلقتــني ٢و ١ املــادتني
 ،١٩٧١ حوليــة آغــو، روبرتــو أعــده الــذي الــدول مســؤولية عــن الثالــث التقريــر

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة   ،٢٢٣-٢١٤ ص ،Add.1–3و A/CN.4/246ا
 .٧٥-٤٩الفقرات 
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ـــــيس هنـــــاك، فيمـــــا يبـــــدو،  عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً. ول
رى. ومـــن اجلـــدير يســـتدعي صـــياغة هـــذين املبـــدأين بطريقـــة أخـــ مـــا

لــذكر أن األمــني العــام لألمــم املتحــدة قــد أشــار، يف تقريــر لــه عــن 
 عمليات حفظ السالم، إىل:

انطباقه على املنظمـات الدوليـة بقبـول  حيظى وهو مبدأ -مسؤولية الدول  مبدأ
[والــذي دويل مــا  اللتــزام خــرقن الضــرر الناشــئ عــن  القائــل -واســع النطــاق 
إىل الدولـــة (أو املنظمــة) يســـتتبع املســؤولية الدوليـــة للدولـــة  عــزىيُ يكــون ضـــرراً] 

 .)٨٦((أو املنظمة) [...]

املتعلقـة مبسـؤولية  ١مطابقة لصيغة املـادة  ٣وصيغة املادة  )٢(
ســتثناء االستعاضــة عــن   الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، 

 كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".
كــب منظمــة دوليــة فعــالً غــري مشــروع، ترتتــب علــى وعنــدما ترت )٣(

ذلـــك مســـؤولية املنظمـــة. وميكـــن أن جنـــد تعبـــرياً عـــن هـــذا املبـــدأ يف فتـــوى 
اخلـالف املتصـل حبصـانة مقـرر خـاص للجنـة حمكمة العدل الدولية بشأن 

ا: حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية  ، حيث قالت احملكمة إ
 مســألة عـن ختتلـف القانونيـة املالحقـة مــن صـانةاحل مسـألة أن إىل تشـري أن تـود

 عن أو املتحدة األمم عن صادرة أفعال نتيجة متكبدة أضرار أي عن التعويض
 .الرمسية بصفتهم العاملني وكالئها

 هذه على املرتتبة األضرار عن املسؤولية بتحمل املتحدة األممتطاَلب  وقد 
 .)٨٧(األفعال

وال يف  ٣وال يــــرد تعريــــف ملعــــىن املســــؤولية الدوليــــة يف املــــادة  )٤(
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  املـــواداألحكـــام املقابلـــة مـــن 

املشروعة دولياً. ففي تلك املواد األخرية، تعاَجل النتائج املرتتبة على فعـل 
اول غري مشروع دولياً يف الباب الثاين مـن الـنص، وهـو البـاب الـذي يتنـ

ويف مشـــــاريع املـــــواد احلاليـــــة  .)٨٨("مضـــــمون املســـــؤولية الدوليـــــة للدولـــــة"
 أيضاً، يعاَجل مضمون املسؤولية الدولية يف مواد أخرى (الباب الثالث).

وال تكـون العالقـة القانونيـة الناشـئة عـن فعـل غـري مشـروع  )٥(
لنســـــــبة  لنســـــــبة للــــــدول وال  لضــــــرورة، ال  دوليــــــاً عالقــــــة ثنائيـــــــة 
لفعل على أكثر  للمنظمات الدولية. فخرق االلتزام ميكن أن يؤثر 
تمـــع  مـــن شـــخص واحـــد مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدويل أو علـــى ا
الـــدويل ككـــل. ومـــن مث فإنـــه مـــن املمكـــن ألكثـــر مـــن شـــخص مـــن 
أشــــــــخاص القــــــــانون الــــــــدويل أن حيتجــــــــوا، يف الظــــــــروف املناســــــــبة، 

وصـــــفهم أشخاصـــــاً ملســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــة الدوليـــــة، ســـــواء ب
 متضررين أو لغري ذلك من األسباب.

__________ 
)٨٦( A/51/389، ٦ الفقرة، ٣ ص. 
)٨٧( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at pp. 88–89, para. 66. 
لد، ٢٠٠١ حولية )٨٨(  .١٥٠-١١١ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

وال تنفــي مســؤولية املنظمــة الدوليــة عــن فعــل غــري مشــروع  )٦(
دولياً إمكانية وجود مسؤولية موازية يتحملها أشخاص آخـرون مـن 
أشــخاص القــانون الــدويل يف نفــس جمموعــة الظــروف. ومــن األمثلــة 

ع دولــة مــا يف علــى ذلــك أن تكــون املنظمــة الدوليــة قــد تعاونــت مــ
خرق التزام مفروض عليهما معاً. وقد يتبّدى مثال آخر يف تصـرف 
يسند يف آن واحد إىل منظمة دولية ودولة من الدول، وترتتب عليه 

 املسؤولية الدولية للمنظمة والدولة معاً.

عناصر الفعل غري املشروع دولياً الصادر عن  -٤املادة 
 املنظمة الدولية

وليـــة فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً إذا كـــان ترتكـــب املنظمـــة الد 
 التصرف املتمثل يف عمل أو امتناع عن عمل: 

 املنظمة مبقتضى القانون الدويل؛ تلك إىل ُيسَند  أ)( 
 املنظمة.تلك على واقع اللتزام دويل  خرقاً  يشكل )(بو 

 التعليق
ملنظمــات الدوليــة عــن مبــدأ  ٤تعــرب املــادة  )١( فيمــا يتعلــق 

ً كان مرتكبه. وكمـا يف عام  ينطبق على الفعل غري املشروع دولياً أ
حالـــة الـــدول، يشـــكل إســــناد التصـــرف إىل منظمـــة مـــن املنظمــــات 
الدوليـــة واحـــداً مـــن عنصـــرين أساســـيني الزمـــني حلـــدوث فعـــل غـــري 
مشـــروع دوليـــاً. ويقصـــد بكلمـــة "التصـــرف" الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه 

ــــه، علــــى حــــد ســــواء. و  ــــع عن ــــاين املنظمــــة أو متتن تــــرد يف الفصــــل الث
سناد التصرف إىل املنظمة الدولية.  القواعد املتصلة 

ن أساسي يتناوله الفصل الثالث، وهو كـون  )٢( ومثة عنصر 
التصـــرف املــــذكور يشــــكل خرقــــاً ألحـــد االلتزامــــات املقــــررة مبوجــــب 
القانون الـدويل. وقـد ينشـأ االلتـزام إمـا عـن معاهـدة ملزمـة للمنظمـة 

أي مصدر آخر من مصـادر القـانون الـدويل املنطبـق  الدولية أو عن
علـــى املنظمـــة. وحســـبما أشـــارت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف فتواهـــا 

 بـــــني ١٩٥١مـــــارس /آذار ٢٥ يف املعقـــــود االتفـــــاق تفســـــريبشـــــأن 
 ، فإن املنظمات الدولية: ومصر العاملية الصحة منظمة
 أو الـــدويل للقـــانون العامـــة القواعـــد مبوجـــب عليهـــا تُفـــرض التزامـــات ي ملَزمـــة
 .)٨٩(فيها أطرافاً  تكون اليت الدولية االتفاقات أو دساتريها مبوجب

ي من هذه االلتزامات الدولية.   ومن مث، ميكن أن يتعلق اخلرق 
وكمــــا يف حالــــة الــــدول أيضــــاً، ال يشــــكل الضــــرر فيمــــا يبــــدو  )٣(

ت الدوليـة. ويف عنصراً الزماً لوقـوع املسـؤولية الدوليـة علـى إحـدى املنظمـا
معظم احلاالت، يرتتب على الفعل غري املشروع دوليـاً ضـرر مـادي. علـى 
أنـــه ميكـــن تصـــور حـــدوث انتهـــاك اللتـــزام دويل دون وقـــوع ضـــرر مـــادي. 

 واشرتاط الضرر من عدمه يتوقف على مضمون االلتزام األويل.
__________ 

 .أعاله ٦٧ احلاشية انظر )٨٩(
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  66 والستني الثالثة دور

 

 

نه غري مشروع دولياً  -٥املادة   وصف فعل املنظمة الدولية 
نـه غـري مشـروع دوليـاً هـو أمـر وصف فعل   املنظمة الدولية 

 حيكمه القانون الدويل.

 التعليق

، إذ تــــــنص علــــــى أن وصــــــف فعــــــل املنظمــــــة ٥إن املــــــادة  )١(
نه غري مشروع دولياً هو أمـر يعتمـد علـى القـانون الـدويل،  الدولية 
تكيِّــف مــع حالــة املنظمــات الدوليــة حكمــاً ُوضــع للــدول يف اجلملــة 

املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري  ٣ادة األوىل مـــــن املـــــ
 ٤. وقــد يبــدو هــذا احلكــم بــديهياً ومضــمناً يف املــادة )٩٠(املشــروعة دوليــاً 

مـن مشـاريع املــواد احلاليـة، فهــي تشـري إىل القـانون الــدويل مـن أجــل 
حتديــد مــا إذا كــان الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل ُيســند إىل املنظمــة 
الدوليـــة وكـــذلك مـــا إذا كـــان يشـــكل خرقـــاً اللتـــزام دويل. علـــى أن 
نه غري  ضرورة الرجوع إىل القانون الدويل من أجل وصف فعل ما 

 مسألة هامة تتطلب حكماً حمدداً.مشروع دولياً هي 
املتعلقة مبسؤولية الدول عن  ٣أما اجلملة الثانية من املادة  )٢(

األفعال غري املشروعة دولياً فـال ميكـن أن تكيَّـف بسـهولة مـع حالـة 
نــه غــري  املنظمــات الدوليــة. فاجلملــة تشــري إىل أن وصــف فعــل مــا 

بكــون الفعــل ذاتــه مشــروع مبوجــب القــانون الــدويل "ال يتــأثر [...] 
نه مشروع يف القـانون الـداخلي" ، وهـي بـذلك تشـدد )٩١(موصوفاً 

على أن القانون الداخلي الذي يعتمد على اإلرادة األحادية للدولة 
ال جيوز البتة أن يربر ما يشكل خرقاً من جانب تلك الدولة اللتزام 
مبوجــــب القــــانون الــــدويل. والصــــعوبة القائمــــة يف وضــــع مبــــدأ مماثــــل 
لنسبة للمنظمات الدولية تكمن يف تعذر التمييز بدقـة بـني قواعـد 
ـــــدويل. فالصـــــك  ـــــني القـــــانون ال منظمـــــة مـــــن املنظمـــــات الدوليـــــة وب
 التأسيســي للمنظمــة الدوليــة، علــى األقــل، يتمثــل يف معاهــدة أو صــك

آخـــر حيكمـــه القـــانون الـــدويل؛ وميكـــن النظـــر إىل القواعـــد األخـــرى 
عتبارها جزءاً من   القانون الدويل.للمنظمة 

ـا قـد  )٣( وحني تكون قواعد املنظمة جزءاً من القانون الدويل فإ
نه غري مشـروع دوليـاً مبوجـب القـانون الـدويل.  تؤثر يف وصف فعل ما 
ومع ذلك، ففي حني أن قواعد املنظمـة قـد تـؤثر يف االلتزامـات الدوليـة 

ا ال مي لعالقات بني املنظمة وأعضائها، فإ كن أن حتدث فيما يتصل 
 ثرياً مماثالً فيما يتعلق بغري األعضاء. 

ر احملتملــة لقواعــد  )٤( وســُتبحث مســألة الطــابع القــانوين واآل
، وهــي املــادة ١٠املنظمـة مبزيــد مــن التفصــيل يف التعليـق علــى املــادة 

 املتعلقة بوجود خرق اللتزام دويل.

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٩٠(  .٤٥ ص ،) والتصويبالثاينا
 .نفسه املرجع )٩١(

 الفصل الثاين

 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية
 عليقالت

املـــواد احلاليـــة،  مشـــاريعمـــن  ٤حســـب مـــا جـــاء يف املـــادة  )١(
ـــّد إســـناد التصـــرف إىل املنظمـــة الدوليـــة مبوجـــب القـــانون الـــدويل  يُع
الشــرط األول لكــي ينشــأ فعــل دويل غــري مشــروع صــادر عــن تلــك 
املنظمة الدولية، والشرط الثاين هو أن يشـكل نفـس التصـرف خرقـاً 

لنســـــبة للمنظمــــة الدوليـــــة. اللتــــزام قــــائم مبوجـــــب القــــانون  الــــدويل 
ه مسألة إسناد التصرف إىل املنظمة  ٩إىل  ٦وتتناول املواد من  أد

، فـإن التصـرف يُقصـد بـه أن يشـمل ٤الدولية. وكما جاء يف املادة 
 الفعل أو االمتناع عن الفعل.

ومســــــؤولية املنظمــــــة الدوليــــــة قــــــد تنشــــــأ أيضــــــاً يف بعــــــض  )٢(
. ويف )٩٢(التصرف إىل تلك املنظمة الدوليةاحلاالت عندما ال ُيسَند 

هذه احلاالت، ُيسَند التصرف إىل دولة أو إىل منظمة دولية أخرى. 
ســـــناد التصـــــرف إىل  ويف احلالـــــة األخـــــرية تكـــــون القواعـــــد املتعلقـــــة 

ملوضوع أيضاً.  املنظمات الدولية وثيقة الصلة 
ا شأن من مشاريع املواد  ٩إىل  ٦واملواد من  )٣( احلالية، شأ

املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري  ١١إىل  ٤املــــواد مــــن 
ــــــاً  ــــــاول إســــــناد )٩٣(املشــــــروعة دولي ، تعــــــاجل إســــــناد التصــــــرف وال تتن

املسؤولية. وكثرياً مـا تركـز املمارسـة علـى إسـناد املسـؤولية عوضـاً عـن 
بعـدة الرتكيز على إسـناد التصـرف. وهـذا صـحيح أيضـاً فيمـا يتعلـق 

صـكوك قانونيـة. فعلـى سـبيل املثـال، يشـرتط املرفـق التاسـع التفاقيــة 
األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار أن تعلـــن املنظمـــات الدوليـــة والـــدول 
ملســائل الــيت  األعضــاء فيهــا اختصاصــات كــل منهمــا فيمــا يتصــل 

مــن  ١تشــملها االتفاقيــة، وميضــي بعــد ذلــك إىل النظــر، يف الفقــرة 
 ق، يف مسألة إسناد املسؤولية على النحو التايل:من املرف ٦املادة 
مـــــن هـــــذا املرفـــــق  ٥االختصـــــاص مبقتضـــــى املـــــادة  ووذ األطـــــراف تحمـــــلي 

اللتزامات أو عن أي انتهاك آخر هلذه االتفاقية.  املسؤولية عن عدم الوفاء 

لضــرورة علــى إشــارة ضــمنية إىل إســناد التصــرف  وال ينطــوي ذلــك 
 إىل الطرف املسؤول.

مع أن إسناد التصرف إسناداً مزدوجاً قد ال حيدث كثرياً و  )٤(
يف املمارســــة العمليــــة، فضــــًال عــــن اإلســــناد املتعــــدد، فإنــــه ال ميكــــن 
لتــــايل فــــإن إســـــناد تصــــرف معــــني إىل منظمــــة دوليـــــة  اســــتبعاده. و

يعـــين ضـــمنياً أن نفـــس التصـــرف ال ميكـــن إســـناده إىل دولـــة مـــن  ال
ملثــل ال يســتبِعد إســنادُ  تصــرف إىل دولــة مــا إســناَد نفــس  الــدول، و

__________ 
 .الرابع الفصل يف ذلك على األمثلة بعض ترد )٩٢(
لد، ٢٠٠١ حولية )٩٣(  .٦٨-٤٩ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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التصـرف إىل منظمـة دوليـة. وميكـن أيضـاً تصـور أن ُيسـَند التصــرف 
يف نفس الوقت إىل منظمتني دوليتـني أو أكثـر، وذلـك مـثًال عنـدما 
تنشـــئ املنظمتـــان أو املنظمـــات جهـــازاً مشـــرتكاً وتعمـــل مـــن خـــالل 

 ذلك اجلهاز.
ول عن األفعال غري غرار املواد املتعلقة مبسؤولية الد وعلى )٥(

املشـــروعة دوليـــاً، فـــإن مشـــاريع املـــواد احلاليـــة ال تقـــدم ســـوى معـــايري 
ـا ال تشـري إىل احلـاالت الـيت ال ميكـن  لتـايل، فإ إجيابية لإلسناد. و
فيهــــا إســــناد التصــــرف إىل املنظمــــة. وعلــــى ســــبيل املثــــال، ال تشــــري 

عســكرية املــواد، وإمنــا تلّمــح ضــمنياً فقــط، إىل أن تصــرف القــوات ال
ذن  للدول أو املنظمات الدولية ال ُيسَند إىل األمم املتحدة عندما 

ختــاذ التــدابري الالزمــة  جملــس األمــن للــدول أو للمنظمــات الدوليــة 
ألمم املتحدة.   خارج إطار تسلسل قيادي يربط تلك القوات 

مـــن مشـــاريع املـــواد احلاليـــة يف  ٩إىل  ٦وتنظـــر املـــواد مـــن  )٦(
لدول يف املـواد مـن  معظم املسائل  ٤اليت جرى تناوهلا فيما يتصل 

املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري  املــــــوادمــــــن  ١١إىل 
املشــروعة دوليــاً. غــري أنــه ال يوجــد نــص يف املــواد قيــد النظــر يشــمل 

ن  ــــــيت تتطــــــرق هلــــــا املــــــاد ــــــان مبســــــؤولية  ١٠و ٩املســــــائل ال املتعلقت
ن)٩٤(الدول ن املاد ـا يف  . وتتعلق ها لتصرفات اليت يتم القيـام 

غياب السلطات الرمسية أو يف حالة عدم قيامها مبهامها وبتصرفات 
احلركات التمردية أو ما سواها من احلركات. ومن املستبعد أن تنشأ 
ـا تفـرتض  ملنظمـات الدوليـة، وذلـك أل هذه احلاالت فيمـا يتصـل 

ف على اإلقليم املعين. مسبقاً سيطرة الكيان الذي ُيسَند إليه التصر 
وعلــى الــرغم مـــن أنــه ميكـــن للمــرء أن جيــد بعـــض األمثلــة ملنظمـــات 

، فـــإن احتمـــال أن يصـــبح أي مـــن املســـائل )٩٥(دوليـــة تـــدير أقاليمـــاً 
الـواردة أعــاله ذا أمهيــة يف ذلـك الســياق يبــدو احتمـاًال أبعــد مــن أن 
ذه املسائل. غري أنه مـن املفهـوم  يقتضي وضع نص يتعلق حتديداً 

أنــه مــىت نشــأت مســألة مــن هــذا القبيــل فيمــا يتصــل مبنظمــة دوليــة، 
فإنـــه يتعـــني عندئـــذ أن تطبـــق علـــى تلـــك املنظمـــة، قياســـاً، القاعـــدة 

 ١٠أو املـادة  ٩ ذات الصلة اليت تنطبق على الدول، أي إمـا املـادة
 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً.

ع املمارســـــة الـــــيت تتطـــــرق إىل مســـــألة إســـــناد وبعـــــض أنـــــوا  )٧(
التصــرف إىل املنظمــات الدوليــة إمنــا تســند التصــرف إليهــا يف ســياق 
مسائل املسؤولية املدنية وليس يف سياق املسـؤولية عـن األفعـال غـري 
املشـروعة دوليـاً. وتلـك املمارسـة هـي مـع ذلـك ممارسـة وثيقـة الصــلة 

ويل، وذلــــك عنــــدما غـــراض إســــناد التصـــرف مبوجــــب القــــانون الـــد
يُقصد أن تقتصر صلته  تنطوي على إشارة أو على تطبيق ملعيار ال

__________ 
 .٦٦-٦٢ ص، نفسه املرجع )٩٤(
) ١٩٩٩( ١٢٤٤ األمـــــن جملـــــس قــــرار إىل الســـــتناد مـــــثالً  وذلــــك )٩٥(

 ينشــــــئ، ن العــــــام"لألمــــــني  ذن حيــــــث ،١٩٩٩يونيــــــه /حزيران ١٠ املــــــؤرخ
 ــدف كوســوفو  يف دوليــاً  مــدنياً  وجــوداً  املختصــة، الدوليــة املنظمــات مبســاعدة

 ".لكوسوفو مؤقتة إدارة توفري

ألمر على املسألة احملـددة قيـد البحـث، ولكنـه يعكـس فهمـاً عامـاً 
ا األفعال إىل منظمة دولية.  للكيفية اليت ُتسَند 

 املنظمة الدولية  أجهزة أو وكالءتصرف  -٦املادة 
ديـة يف دوليـة الملنظمـة كيل اأو و يعترب تصرف جهاز  -١ 

القـــانون الـــدويل،  وجـــبفعـــالً صـــادراً عـــن تلـــك املنظمـــة مب مهامـــه
لنسبة لاجلهاز أو البغض النظر عن مركز   لمنظمة. وكيل 

ا يفق قواعد املنظمة تطبَّ  -٢   ووكالئها. حتديد مهام أجهز

 التعليق
األفعــال غــري املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن  ٤وفقــاً للمــادة  )١(

، يتوقف إسناد التصرف إىل الدولـة علـى وصـف )٩٦(املشروعة دوليا
نــــه "مــــن  الشـــخص أو الكيــــان الــــذي يصــــدر عنـــه هــــذا التصــــرف 

 ، قلمـــا يعتمـــد)٩٧(أجهـــزة الدولـــة". غـــري أنـــه، كمـــا هـــو موضـــح يف التعليـــق
اإلسـناد علـى اسـتخدام مصـطلح معـني يف القـانون الـداخلي للدولــة 

لنظــام القــانوين املقابــل  مماثــل فيمــا  فهــمتبــّين املعنيــة. وميكــن  يتعلــق 
ملنظمات الدولية.  املتصل 

لـذكر أنـه يف حـني يسـتخدم بعـض نصـوص  )٢( ومن اجلدير 
، فــــإن )٩٨(ميثــــاق األمــــم املتحــــدة مصــــطلح "الفــــروع" ["األجهــــزة"]

حمكمة العـدل الدوليـة اهتمـت فقـط، لـدى تناوهلـا ملركـز األشـخاص 
سم األمم املتحدة، بكون الشخص قد أوكلت إليه الذين يعملون 

بــــع لألمــــم املتحــــدة. وقــــد اســــتخدمت  وظــــائف مــــن قبــــل جهــــاز 
عـدم  احملكمة مصطلح "الوكيل" ومل تعر اهتماماً لتمتع الشـخص أو

التعـويض عـن متتعه مبركز رمسي. وأشارت احملكمـة، يف فتواهـا بشـأن 
 أن املســــألة الــــيت ، إىلاألضــــرار املتكبــــدة يف خدمــــة األمــــم املتحــــدة

تتناوهلا اجلمعية العامة تتعلـق بقـدرة األمـم املتحـدة علـى رفـع دعـوى 
حد وكالئها لضرر الذي يلحق  ا ،فيما يتعلق   فقالت إ

 موظفـــاً  كـــان  ســـواء شـــخص، أي أنـــه أي مطلـــق، معـــىن وســـع"وكيـــل"  كلمـــة  تفهـــم
 غـري أو دائمـة بصـفة مسـتخدماً  كان  وسواء ذلك، غري كان  أو أجر لقاء يعمل رمسياً 

 يف املســـاعدة أو وظائفـــه إحـــدى أداء املنظمـــة أجهـــزة مـــن جهـــاز إليـــه أوكـــل دائمـــة،
ختصار. أدائها  . )٩٩(خالله من اجلهاز يعمل شخص أي هو و

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٩٦(  .٥٣-٤٩ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .٥٣-٥٢ ص، وخصوصاً ٥٣-٤٩ ص نفسه، املرجع )٩٧(
مــــن ميثــــاق األمــــم املتحــــدة إىل "الفــــروع الرئيســــية"  ٧املــــادة  تشــــري )٩٨(

 هـذا أيضـاً  ويـرد["األجهزة الرئيسية"] و"الفروع الثانوية" ["األجهـزة الفرعيـة"]. 
 .املتحدة األمم ميثاق من ٢٩و ٢٢ املادتني يف األخري املصطلح

)٩٩( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 177 .املقطـع هـذا اقتُـبس أن سـبق وقـد 
ايته النص يف  .أعاله ٨٤ حلاشيةا الذي ترد يف 
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من املـادة السادسـة مـن  ٢٢انطباق الفرع ويف الفتوى الالحقة بشأن 
ا  مة إىل أنه، أشارت احملكاتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

 عـــدة يف املتحـــدة األمــم اضـــطرت فقــد العـــام، األمــني مـــن املقدمــة للمعلومـــات طبقــاً 
 - طبيعتهــا يف متزايــد بشــكل تتفــاوت - مهمــات توكــل أن إىل الواقــع يف مناســبات

 .)١٠٠(الرمسيني املتحدة األمم موظفي مبركز يتمتعون ال أشخاص إىل

المتيــــازات  ت، ذكــــرت احملكمــــة أيضــــاً يف وفيمــــا يتعلــــق  واحلصــــا
 الفتوى نفسها أن

 .)١٠١(مهمتهم طبيعة يف وإمنا اإلداري، مركزهم يف يكمن ال املسألة جوهر

وقـــد أشـــارت احملكمـــة يف وقـــت أقـــرب، يف فتواهـــا بشـــأن  )٣(
اخلــالف املتصــل حبصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق اإلنســان مــن 

 ، إىل أنه يف حالةاإلجراءات القانونية
 وكالئهـا عـن أو املتحـدة األمـم عـن صـادرة أفعـال نتيجـة متكبدة[الـ] أضرارلـ][ا

 عن املسؤولية بتحمل املتحدة األممتطاَلب  قد[...]  الرمسية بصفتهم العاملني
 .)١٠٢(األفعال هذه على املرتتبة األضرار

لتــــايل، ووفقــــاً ملــــا ذكرتــــه احملكمــــة، فــــإن تصــــرف األمــــم املتحــــدة  و
ا الرئيسية والفرعية، األفعـال الـيت يشمل، إىل  جانب تصرف أجهز

ــذا املصــطلح أن  ــا "وكالؤهــا" أو ميتنعــون عنهــا. واملقصــود  يقــوم 
يشـــري لـــيس فقـــط إىل املـــوظفني الـــرمسيني، بـــل أيضـــاً إىل األشـــخاص 
اآلخــرين الــذين يعملــون ملصــلحة األمــم املتحــدة بنــاء علــى وظــائف 

 ملنظمة.أوكلت إليهم من جانب أحد أجهزة ا
ألمـــم املتحـــدة  ومــا )٤( ذكرتـــه حمكمـــة العـــدل الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق 

ينطبق بشكل أعـم علـى املنظمـات الدوليـة، إذ يعمـل معظمهـا عـن طريـق 
ــذه الصــفة أم ال) وجمموعــة متنوعــة مــن الــوكالء  ــا (ســواء ُعرفــت  أجهز
لــــس  داء وظــــائف املنظمــــة. وقــــد جــــاء يف قــــرار ا ــــيهم  ــــذين يُعهــــد إل ال

 أنه ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٣٠حتادي السويسري املؤرخ اال
عامة، ميكن للمرء أن يسند إىل املنظمة الدولية ما تفعله أو متتنـع عـن  كقاعدة

ا  ا وطبيعتها،فعله أجهز وكذلك ما يفعله أو ميتنع عن  على اختالف مستو
م  .)١٠٣(فعله وكالؤها أثناء ممارستهم الختصاصا

__________ 
)١٠٠( Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on 

the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48. 
)١٠١( Ibid., para. 47. 
)١٠٢( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), pp. 88–89, para. 66. 
 En":يلــي مــا فيــه جــاء الــذي الفرنســي األصــلي الــنص عــن ترمجــة هــذه )١٠٣(

règle générale, sont imputables à une organisation internationale les actes ou 

omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et de ses agents dans 

l’exercice de leurs compétences"  الوثيقة)VPB 61.75،  وهـي منشـورة علـى املوقـع
 .)www.bk.admin.chالشبكي للمجلس االحتادي السويسري: 

ـــ )٥( ني األجهـــزة والـــوكالء ال يبـــدو أنـــه متييـــز وجيـــه والتمييـــز ب
غــراض إســناد التصــرف إىل املنظمــة الدوليــة. فتصــرف   فيمــا يتعلــق 

 كل من األجهزة والوكالء ُيسَند إىل املنظمة. 
وميكــن أن يكـــون جهـــاز أو وكيـــل املنظمـــة الدوليـــة جهـــازاً  )٦(
وينــاَقش يف وكــيًال معــاراً مــن دولــة أو مــن منظمــة دوليــة أخــرى.  أو

مـــدى وجــوب أن ُيســـَند إىل املنظمــة املتلقيـــة  ٧التعليــق علـــى املــادة 
 تصرُف اجلهاز أو الوكيل املعار إليها.

ن  ١واهلـــــدف مـــــن الشـــــرط الـــــوارد يف الفقـــــرة  )٧( والقاضـــــي 
ديـة مهامـه" هـو  يكون تصرف اجلهاز أو الوكيل داخـًال يف إطـار "

مة الدولية عنـدما ميـارس توضيح أن التصرف ميكن إسناده إىل املنظ
ي حــال مــن  ــا إليــه، وال ميكــن  اجلهــاز أو الوكيــل وظــائف ُعهــد 
األحــــوال إســــناده إليهــــا عنــــدما يتصــــرف اجلهــــاز أو الوكيــــل بصــــفته 
الشخصية. أما مسألة إسناد التصرف الذي يتجاوز حدود السلطة 

 .٨فتتناوهلا املادة 
سـؤولية الـدول عـن املتعلقـة مب ٤ املـادةمـن  ١ووفقاً للفقرة  )٨(

األفعال غري املشروعة دولياً، ُيسَند إىل الدولة تصرف اجلهاز "سواء 
أكــان اجلهــاز ميــارس وظــائف تشــريعية أم تنفيذيــة أم قضــائية أم أيــة 
ً كــــان املركــــز الــــذي يشــــغله يف تنظــــيم الدولــــة،  وظــــائف أخــــرى، وأ
ـــــة  ـــــه جهـــــاز مـــــن أجهـــــزة احلكومـــــة املركزي ـــــت صـــــفته أن وســـــواء أكان

، وهـذا )١٠٤(ز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة"جها أم
الوصف األخري قلما ينطبق على املنظمات الدوليـة. وميكـن اإلبقـاء 
ــــل صــــياغتها بشــــكل أكثــــر  علــــى العناصــــر األخــــرى، بيــــد أنــــه يفضَّ
لنظر أيضاً إىل أنه يف حني يُنتظر من مجيع الدول  تبسيطاً، وذلك 

أعاله، فإن املنظمات ختتلف بعضها أن متارس مجيع املهام املذكورة 
لتـــايل، فـــإن الفقـــرة  ـــذا اخلصـــوص. و  ١عـــن بعـــض إىل حـــد كبـــري 

تـــــنص ببســـــاطة علـــــى مـــــا يلـــــي: "بغـــــض النظـــــر عـــــن مركـــــز اجلهـــــاز 
لنسبة للمنظمة". أو  الوكيل 
ا إىل كل  )٩( وحتدد املنظمة الدولية املعنية الوظائف اليت يُعهد 

، مبوجـب ٢كما هـو مبـني يف الفقـرة   جهاز أو وكيل. وهذا يتم عادة،
جيعــل  ، علــى حنــو ال٢"قواعــد املنظمــة". والقصــد مــن صــياغة الفقــرة 

قواعد املنظمة املعيار الوحيد، هو ترك اإلمكانية مفتوحة، يف الظروف 
ـا للجهـاز أو للوكيـل حـىت  االستثنائية، العتبـار أن الوظـائف معهـود 

ن ذلك يستند إىل ق  واعد املنظمة.وإن مل ميكن القول 
مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال  ٥واملــادة  )١٠(

ت  ــــا ــــاول "تصــــرفات األشــــخاص أو الكي ــــاً تتن غــــري املشــــروعة دولي
. وهذا النوع )١٠٥(متارس بعض اختصاصات السلطة احلكومية" اليت

مــن املصــطلحات لــيس مالئمــاً عمومــاً للمنظمــات الدوليــة. وال بــد 
__________ 

لــد ،٢٠٠١ حوليــة )١٠٤(  ؛٥٣-٤٩ ص والتصــويب،) الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
 .٥١و ٥٠ ص املادة، تلك) من التعليق على ٧) و(٦( الفقرتنيأيضاً  انظرو 

 .٥٥-٥٣ ص نفسه، املرجع )١٠٥(
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يقـة خمتلفـة عمـا ميكـن أن يكـون لكيـان مـا مـن صـلة من التعبـري بطر 
مبنظمة دولية. غري أنه ال لزوم لتضمني مشاريع املواد احلالية حكماً 
ت ممــن هــم يف حالــة منــاظرة  إضــافياً لتشــمل األشــخاص أو الكيــا

مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن  ٥للحالـة املتصــورة يف املــادة 
. ومصــطلح "الوكيــل" أُعطــي يف الفقــرة األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 

يشــــمل هــــؤالء األشــــخاص  معــــىن واســـعاً  ٢الفرعيـــة (د) مــــن املــــادة 
ت بشكل مالئم. أو  هذه الكيا
ألشـخاص  )١١( وميكن اخللوص إىل استنتاج مماثل فيمـا يتصـل 

مـــن  ٨أو جمموعــات األشــخاص ممــن وردت اإلشـــارة إلــيهم يف املــادة 
. )١٠٦(لــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً املــواد املتعلقــة مبســؤولية ا

ألشــــــخاص أو جمموعــــــات األشــــــخاص ممــــــن  وهــــــذا احلكــــــم يتعلــــــق 
بتوجيهـــات منهـــا  يتصـــرفون يف الواقـــع بنـــاء علـــى تعليمـــات الدولـــة أو

ا. فـــــإذا مـــــا تصـــــرف أشـــــخاص أو أو جمموعـــــات مـــــن  حتـــــت ســـــيطر
بتوجيـــه منهـــا  األشـــخاص بنـــاء علـــى تعليمـــات مـــن منظمـــة دوليـــة أو

ا، فإنــه يتعــني عندئــذ اعتبــارهم وكــالء وفقــاً للتعريــف  أو حتــت ســيطر
أشري إليه أعاله  . وحسب ما٢الوارد يف الفقرة الفرعية (د) من املادة 

) مـــــن هـــــذا التعليـــــق، يُعتـــــرب الشـــــخص أو الكيـــــان، يف ٩يف الفقـــــرة (
احلــــاالت االســــتثنائية، وألغــــراض إســــناد التصــــرف، مكلفــــاً بوظــــائف 

 مل يكن ذلك عمالً بقواعد املنظمة. للمنظمة، حىت وإن 

نظمة تصرف أجهزة الدولة أو أجهزة أو وكالء امل -٧املادة 
 ى الذين يوضعون حتت تصرف منظمة دولية أخر دولية ال
دولية الملنظمة أو وكيل اأو جهاز  الدولةعترب تصرف جهاز يُ  

فعـًال صـادراً عـن  يوضع حتت تصرف منظمة دوليـة أخـرىالذي 
إذا كانـت مبوجـب القـانون الـدويل، وذلـك األخرية  املنظمةتلك 

 متارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرف. 

 التعليق
عنـدما يوضــع جهــاز دولـة حتــت تصــرف منظمـة دوليــة، قــد  )١(

يكـــون ذلــــك اجلهـــاز معــــاراً إىل تلـــك املنظمــــة إعـــارة كليــــة. ويف هــــذه 
نظمـة احلالة، من الواضح أن تصـرف ذلـك اجلهـاز ال يسـند إال إىل امل

املتلقية. وتنطبق نفس النتيجة عندما يعار جهاز أو وكيل مـن منظمـة 
دوليــــة إعـــــارة كليــــة إىل منظمـــــة أخـــــرى. ويف هــــذه احلـــــاالت، تنطبـــــق 

فتتنــاول وضــعاً خمتلفــاً  ٧. أمــا املــادة ٦القاعــدة العامــة املبيّنــة يف املــادة 
يكــــون فيــــه اجلهــــاز أو الوكيــــل املعــــار مــــا زال يتصــــرف، إىل حــــد مــــا، 

بعــاً للمنظمــة بو  بعــاً للدولــة املعــرية أو جهــازاً أو وكــيالً  صــفه جهــازاً 
املعــرية. وهــذا حيــدث مــثالً يف حالــة الوحــدات العســكرية الــيت تضــعها 
دولــة مــا حتــت تصــرف األمـــم املتحــدة ألغــراض عمليــة مــن عمليـــات 
لواليـــة  لســـلطات التأديبيـــة و حفـــظ الســـالم، مبـــا أن الدولـــة حتـــتفظ 

__________ 
 .٦٢-٥٩ ص نفسه، املرجع )١٠٦(

ــــة اجلنائيــــة علــــى ا الوطني ــــة، تنشــــأ  .)١٠٧(أفــــراد وحــــدا ويف هــــذه احلال
مشـــكلُة مـــا إن كـــان جيـــب إســـناد تصـــرف بعينـــه، صـــادر عـــن اجلهـــاز 

 الوكيل املعار، إىل املنظمة املتلقية أو إىل الدولة أو املنظمة املعرية.  أو
ونظــراً إىل أن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال  )٢(

ال تستخدم مصطلح "الوكيل" يف هذا السياق، غري املشروعة دولياً 
ال تنظـر إال يف حالـة جهـاز الدولـة الـذي يوضـع حتـت  ٧فإن املادة 

لدولــة،  تصــرف املنظمــة. غــري أن مصــطلح "اجلهــاز"، فيمــا يتعلــق 
ت واألشــخاص  ينبغــي أن يفهــم مبعــىن واســع، بوصــفه يضــم الكيــا

املتعلقــة  ٨إىل  ٥ الــذين ُيســَند تصــرفهم إىل الدولــة وفقــاً للمــواد مــن
 .)١٠٨(دولياً  املشروعةمبسؤولية الدول عن األفعال غري 

للدولـــة أو املنظمـــة املعـــرية إبـــرام اتفـــاق مـــع املنظمـــة  وجيـــوز )٣(
املتلقية خبصوص وضع أحد األجهزة أو أحد الـوكالء حتـت تصـرف 
هــذه املنظمــة األخــرية. وميكــن أن يــذكر االتفــاق الدولــة أو املنظمــة 
اليت تكون مسؤولة عن تصرف ذلك اجلهاز أو ذلك الوكيل. وعلى 

لوحـدات سبيل املثال، وحسب اتفاق املسامهة ا لنموذجي املتصـل 
العســـكرية الـــيت تضـــعها إحـــدى الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة 
حتــت تصــرف املنظمــة، تُعتــرب األمــم املتحــدة مســؤولة جتــاه األطــراف 

تســرتد التكــاليف مــن الدولــة املســامهة الثالثــة، ولكــن هلــا احلــق يف أن 
الوفــــــــاة  بقــــــــوات يف ظــــــــروف مثــــــــل "حــــــــاالت الفقــــــــد أو التلــــــــف أو

مجة عــن إمهــال جســيم أو ســوء تصــرف متعمــد مــن ا أو إلصــابة [الـــ]
. ويبــدو أن االتفــاق ال )١٠٩(جانــب األفــراد الــذين تقــدمهم احلكومــة"

مبسألة توزيع املسـؤولية ولـيس مبسـألة إسـناد التصـرف. وعلـى  يُعىن إال
أي حـــال، فـــإن هـــذا النـــوع مـــن االتفـــاق لـــيس حامســـاً ألنـــه ال يـــنظم 

لتايل  العالقات بني الدولة إال أو املنظمة املسامهة واملنظمة املتلقية، و
لـث مـن أي حـق قـد يكـون  ال ميكن أن يرتتب عليـه حرمـان طـرف 

 له جتاه الدولة أو املنظمة املسؤولة مبوجب القواعد العامة. 
ومعيــار إســناد التصــرف إمــا إىل الدولــة أو املنظمــة املســامهة  )٤(

، إىل مــــا ميــــاَرس مــــن ٧للمــــادة  أو إىل املنظمــــة املتلقيــــة يســــتند، وفقــــاً 
ســــيطرة فعليــــة علــــى تصــــرف بعينــــه مــــن تصــــرفات اجلهــــاز أو الوكيــــل 
املوضوع حتت تصرف املنظمة املتلقية. وكمـا لـوحظ يف تعليـق إحـدى 
الـــــدول، فإنـــــه ينبغـــــي مراعـــــاة "الظـــــروف الوقائعيـــــة الكاملـــــة والســـــياق 

دول عــن مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــ ٦وتتبــع املــادة  .)١١٠(اخلــاص"
ـــاً  جـــاً ممـــاثًال، وإن كانـــت الصـــيغة  )١١١(األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

__________ 
عـــادة يف االتفـــاق الـــذي تربمـــه األمـــم املتحـــدة مــــع  حيـــدَّد أمـــر هـــذا )١٠٧(

الدولــة املســامهة بقــوات. انظــر تقريــر األمــني العــام بشــأن قيــادة عمليــات األمــم 
 .٦ الفقرة ،)A/49/681(املتحدة حلفظ السالم والسيطرة عليها 

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )١٠٨(  .٦٢-٥٣ ص ،) والتصويبالثاينا
املرفـــــــق؛  ،(A/50/995مـــــــن اتفـــــــاق املســـــــامهة النمـــــــوذجي  ٩ املـــــــادة )١٠٩(
 ).املرفق ،A/51/967و

ئـــقاملتحـــدة ( اململكـــة )١١٠(  الرابعـــة الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو
 ).٢٣ الفقرة ،)A/C.6/64/SR.16( ١٦، اجللسة السادسة اللجنة والستون،

لد ،٢٠٠١حولية  )١١١(  . ٥٧-٥٥ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
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ملوضـوع  خمتلفة. ووفقـاً هلـذه املـادة األخـرية، فـإن األمـر الوثيـق الصـلة 
هـــــو أن "يتصـــــرف [اجلهـــــاز] ممارســـــًة لـــــبعض اختصاصـــــات الســـــلطة 
احلكوميــة للدولــة الــيت يوضــع اجلهــاز حتــت تصــرفها". غــري أن التعليــق 

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  ٦ادة على امل
بـــد مـــن أن  يوضـــح أنـــه لكـــي يســـند التصـــرف إىل الدولـــة املتلقيـــة، ال

ا اخلالصني، ال بناًء علـى  يكون هذا التصرف "حتت إشرافها وسيطر
وعلـــى أي حـــال، فإنـــه ال ميكـــن  .)١١٢(تعليمــات مـــن الدولـــة املوفـــدة"

هنـا، ذلـك أن اإلشـارة إىل "[ممارسـة بعـض]  ٦ استنساخ صيغة املادة
 تالئم املنظمات الدولية. اختصاصات السلطة احلكومية" ال

ـــــدول، فـــــإن مســـــألة وجـــــود ســـــيطرة قـــــد  )٥( ل وفيمـــــا يتعلـــــق 
نوقشت أساسـاً فيمـا يتصـل مبسـألة مـا إذا كـان تصـرف األشـخاص 

النظامية، أو جمموعات األشخاص، وال سيما القوات املسلحة غري 
. ويف ســـــياق وضـــــع جهـــــاز أو وكيـــــل حتـــــت )١١٣(ُيســـــَند إىل الدولـــــة

تصــرف منظمــة دوليــة، تــؤدي الســيطرة دوراً خمتلفــاً. فهــي ال تتعلــق 
ية حال إسناد تصرف معني إىل دولـة أو  مبسألة ما إذا كان ميكن 

لكيان  الدولـة أو املنظمـة املسـامهة  -منظمة دولية ما، وإمنا تتعلق 
 الذي جيب إسناد التصرف إليه.  -املتلقية  أو املنظمة

وتفــرتض األمــم املتحــدة أن هلــا مــن حيــث املبــدأ الســيطرة  )٦(
يف قـــوة مـــا حلفـــظ املشـــاركة احلصـــرية علـــى نشـــر الوحـــدات الوطنيـــة 

ملستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة  السالم. وهذا االفرتاض قـد أدى 
 إىل أن يقول ما يلي:

عتبارهـا من حيث املبـدأ  [...] يُعـَزى إىل املنظمـة أي تصـرف لقـوة حفـظ السـالم، 
بعــاً لألمــم املتحــدة، وإذا مــا مت هــذا الفعــل يف انتهــاك ألي التــزام دويل  جهــازاً فرعيــاً 

 .)١١٤(فإنه يستتبع املسؤولية الدولية للمنظمة ومسؤوليتها عن التعويض

بعمليـــة  وهـــذا التصـــريح يلخـــص ممارســـة األمـــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق
وقــوة األمـم املتحــدة حلفــظ الســالم  ،)١١٥(األمـم املتحــدة يف الكونغــو

. ويف تعليق )١١٧(وما تبعها من قوات حلفظ السالم ،)١١٦(يف قربص
__________ 

 .٦على املادة  التعليق من) ٢( الفقرة ،٥٥ ص نفسه، املرجع )١١٢(
املـــــواد املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن  مشـــــاريعمـــــن  ٨انظـــــر املـــــادة  )١١٣(

 ).٦٢-٥٩ ص نفسه، املرجعاألفعال غري املشروعة دولياً والتعليق عليها (
وموجهــــــة مــــــن املستشــــــار  ٢٠٠٤شــــــباط/فرباير  ٣مؤرخــــــة  مــــــذكرة )١١٤(

لــد الثــاين ٢٠٠٤ حوليــةالقــانوين لألمــم املتحــدة إىل مــدير شــعبة التــدوين،  ، ا
 .٣٤و ٣٣ ص ،A/CN.4/545)، الوثيقة األول(اجلزء 

انظــــر االتفاقــــات الــــيت تــــنص علــــى التعــــويض والــــيت أبرمتهــــا األمـــــم  )١١٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 588, No. 8525(املتحـدة مـع إيطاليـا 

p. 197( ،وبلجيكـا )ibid., vol. 535, No. 7779, p. 191( ،وسويسـرا )ibid., 

vol. 564, No. 621, p. 193( ،ولكســمربغ )ibid., vol. 585, No. 8487, 

p. 147( ن  .)ibid., vol. 565, No. 8230, p. 3(، واليو
)١١٦( United Nations, Juridical Yearbook 1980 (Sales No. 

E.83.V.1), pp. 184–185. 
 حلفــظ املتحــدة األمــم عمليــات متويــل عــن العــام األمــني تقريــر انظــر )١١٧(

ن، )A/51/389( السالم  .٨و ٧ الفقر

حـــديث، الحظـــت األمانــــة العامـــة لألمـــم املتحــــدة أنـــه "لعـــدد مــــن 
األســـــباب، وال ســـــيما ألســـــباب سياســـــية"، متثلـــــت ممارســـــة األمـــــم 

مببـــــدأ مســـــؤولية األمـــــم املتحـــــدة جتـــــاه املتحــــدة يف مواصـــــلة "العمـــــل 
 .)١١٨(األطراف الثالثة" فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم

واملمارســة املتعلقــة بقــوات حفــظ الســالم هلــا داللــة خاصــة يف  )٧(
ــا الدولــة املســامهة بقــوات  الســياق احلــايل بســبب الســيطرة الــيت حتــتفظ 

ر )١١٩(علــى املســائل التأديبيــة واجلنائيــة . وميكــن أن تكــون لــذلك آ
األمــم ســناد التصــرف. فعلــى ســبيل املثــال، رأى مكتــب  فيمــا يتعلــق

المتثــــال لاللتزامــــات املقــــررة للشــــؤون القااملتحــــدة  نونيــــة، فيمــــا يتصــــل 
ت الربيـة املعرضـة  ت والنبـا نـواع احليـوا مبوجب اتفاقية االجتار الدويل 

 ، ما يلي:١٩٧٣لالنقراض لعام 

 الــدول عـاتق علــى أحكامهـا إنفــاذ عـن املســؤولية تضـع االتفاقيــة كانـت  ملـا 
 األفعــــال علــــى لواليــــة حتــــتفظ بقــــوات املســــامهة الــــدول إن وحيــــث األطــــراف،
 علــى تقــع االتفاقيــة أحكــام إنفــاذ مســؤولية فــإن العســكريني، ألفرادهــا اجلنائيــة
 .)١٢٠(االتفاقية يف أطراف هي اليت بقوات املسامهة الدول عاتق

وواضـــــح أن إســـــناد التصــــــرف إىل الدولـــــة املســــــامهة بقـــــوات يــــــرتبط 
ا   ،الوطنيــــةحتفــــاظ تلــــك الدولــــة بــــبعض الســــلطات علــــى وحــــدا
ال املعين.  لتايل مبا متلكه تلك الدولة من سيطرة يف ا  و

، فإنــه عنـــدما )١٢١(وعلــى حنــو مـــا ذهــب إليــه عـــدة فقهــاء )٨(
يوضع جهاز أو وكيل حتت تصرف منظمة دوليـة، يبـدو أن املسـألة 

__________ 
)١١٨( A/CN.4/637 وAdd.1 )األمـــــــــم[...]  ٦املعنـــــــــون "املـــــــــادة  الفـــــــــرع 

 ).٦ الفقرة، "املتحدة
علــــى مشــــروع املــــادة احلــــايل  التعليــــق مــــن) ١( الفقــــرة أعــــاله انظــــر )١١٩(

 .١٠٧ واحلاشية
)، A.00.V.8املبيـــع  رقـــم( ١٩٩٤ املتحـــدة، لألمـــم القانونيـــة احلوليـــة )١٢٠(
 .٥٤٨ ص
 J.-P. Ritter, “La protection diplomatique à l’égardانظــر:  )١٢١(

d’une organisation internationale”, AFDI, vol. 8 (1962), pp. 427 et seq., 

at p. 442; R. Simmonds, Legal Problems Arising from the 

United Nations Military Operations in the Congo, The Hague, Martinus 

Nijhoff, 1968, p. 229; B. Amrallah, “The international responsibility of 

the United Nations for activities carried out by U.N. peace-keeping 

forces”, Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976), pp. 57 

et seq., at pp. 62–63 and 73–79; E. Butkiewicz, “The premises of 

international responsibility of inter-governmental organizations”, 

Polish Yearbook of International Law, vol. 11 (1981–1982), pp. 117 et 

seq., at pp. 123–125 and 134–135; M. Pérez González, “Les 

organisations internationales et le droit de la responsabilité”, RGDIP, 

vol. 92 (1988), pp. 63 et seq., at p. 83; M. Hirsch, The Responsibility of 

International Organizations toward Third Parties, Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1995, pp. 64–67; C. F. Amerasinghe, Principles of the 

Institutional Law of International Organizations, Cambridge University 
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سناد تصرف معّني تكمن يف حتديد اجلهة اليت  احلامسة فيما يتعلق 
لية على التصرف املعين. وعلى سبيل املثال، تكون هلا السيطرة الفع

يكون مـن الصـعب أن يسـند إىل األمـم املتحـدة تصـرف القـوات يف 
ظـروف مثــل الظـروف الــيت ورد وصـفها يف تقريــر جلنـة التحقيــق الــيت 
أنشـــئت للتحقيـــق يف اهلجمـــات املســـلحة علـــى أفـــراد عمليـــة األمـــم 

 املتحدة الثانية يف الصومال:

مليــة األمــم املتحــدة الثانيــة يف الصــومال ســيطرة فعليــة تكــن لقائــد قــوة ع مل 
علــى خمتلــف الوحــدات الوطنيــة الــيت أصــرت، بــدرجات متفاوتــة، علــى التمــاس 

ا قبل تنفيذ أوامر قائد القوة.  يف[...] األوامر من السلطات   بلدا

ا حتت وكان  علم األمم  الكثري من العمليات الرئيسية اليت مت االضطالع 
 ]عـن متامـاً  خارجـاً [ويف سياق والية عملية األمم املتحـدة يف الصـومال املتحدة 

رهـا احلامسـة  نطاق قيـادة وحتكـم األمـم املتحـدة، رغـم أن أصـداءها كانـت هلـا آ
 .)١٢٢(على مهمة عملية األمم املتحدة يف الصومال وعلى سالمة أفرادها

واختذت حمكمة بروكسل االبتدائية املوقف نفسه، فـاعتربت أن قـرار 
قائد الوحدة البلجيكيـة يف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل 

لتخلي عن معسكر لالجئني،  يف كيغايل، قائم حبكم الواقع رواندا 

                                                                                                                   
Press, 1996, pp. 241–243; P. Klein, La responsabilité des organisations 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 

Brussels, Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998, 

pp. 379–380; I. Scobbie, “International organizations and international 

relations”, in R.-J. Dupuy (ed.), A Handbook of International 

Organizations, 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1998, p. 891; 

C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen 

Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, Berlin, Duncker and Humblot, 

2001, p. 51; and J.-M. Sorel, “La responsabilité des Nations Unies dans 

les opérations de maintien de la paix”, International Law Forum, vol. 3, 

No. 2 (2001), pp. 127 et seq., at p. 129 يشري بعض املؤلفني إىل "السيطرة . و
الفعليــة"، يف حــني يشــري آخــرون إىل "الســيطرة علــى العمليــات". وهــذا املفهــوم 

 M. Bothe, Streitkräfte internationaler(انظر:  Botheاألخري استخدمه أيضاً 

Organisationen, Cologne/Berlin, Heymanns Verlag, 1968, p. 87 وقــد .(
ت التمييــز بــني الســيطرة علــى العمليــات والســيطرة ع Condorelliشــدد  لــى صــعو

 L. Condorelli, “Le statut des forces de l’ONU et le droit(التنظيميــة 

international humanitaire”, Rivista di Diritto Internazionale, vol. 78 

(1995), pp. 881 et seq., at pp. 887–888( .اللجنة اقرتحته الذي املشروع وأشار 
"السـيطرة  معيـار إىل الدويل القانون لرابطة التابعة الدولية املنظمات مبساءلة املعنية
 ,International Law Association()" عليهـا والســيطرة العمليـات(قيـادة  الفعليـة

Report of the Seventy-first Conference, Berlin, 16–21 August 2004, 

London, 2004, p. 200(. 
)١٢٢( S/1994/653، ن  .٢٤٤و ٢٤٣ الفقر

بلجيكا وليس بعثة  إشراف"قد اختذ حتت  ١٩٩٤يف نيسان/أبريل 
 .)١٢٣(تقدمي املساعدة إىل رواندا"األمم املتحدة ل

وقــد اعتــرب األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن معيــار "درجــة  )٩(
لعمليات املشرتكة: السيطرة الفعلية" معيار حاسم فيما  يتعلق 

ـا قـوات  عن املتحدة لألمم الدولية املسؤولية تستند  األنشطة احلربيـة الـيت تقـوم 
ملية قيد البحث جتري حتـت قيـادة وسـيطرة األمـم الع ]أن افرتاض[األمم املتحدة إىل 

الدوليــة  املســؤولية [تقــع]املتحــدة علــى وجــه احلصــر. [...] ويف العمليــات املشــرتكة، 
 العملياتيــة والســيطرة القيــادة ــا تنــاط الـيت اجلهــة[علــى عــاتق] عـن تصــرفات القــوات 

 واألمــم للقــوات املقدمــة الــدول أو الدولــة بــني التعــاون لطرائــق املنشــئة للرتتيبــات وفقــاً 
 الــدول أو والدولــة املتحــدة األمــم بــني رمسيــة ترتيبــات وجــود عــدم حــال ويف. املتحــدة
 اليت الفعلية السيطرة لدرجة تبعاً  مبفردها حالة كل  يف املسؤولية تتقرر للقوات، املقدمة
 .)١٢٤(لعملية االضطالع لدى الطرفني من أي ميارسها

العمليــات املشــرتكة، كتلــك الــيت شــاركت فيهــا عمليــة ومــا قيــل عــن 
الــرد الســريع يف الصــومال،  قــوةاألمــم املتحــدة الثانيــة يف الصــومال و 

ينبغي أن يسري أيضاً على عمليات حفظ السالم، بقدر ما يكون 
ـا  من املمكن يف إطارها متييز جماالت السيطرة الفعلية  اليت خيـتص 

ملســــامهة بقــــوات. ورغــــم أن مــــن مــــن األمــــم املتحــــدة والدولــــة ا كــــل
ن تكـــون قيـــادة  املمكـــن فهـــم إصـــرار األمـــم املتحـــدة علـــى املطالبـــة 
 ً قــــوات حفــــظ الســــالم والســـــيطرة عليهــــا موقــــوفتني عليهــــا، ضـــــما
لكفــاءة العمليــات العســكرية، فــإن إســناد التصــرف ينبغــي أيضــاً أن 

 يرتكز يف هذا الشأن على معيار وقائعي.
يف إطــار  أوالً  ،وروبيــة حلقــوق اإلنســاننظـرت احملكمــة األو  )١٠(

رامي ضد فرنساقضية  سارامايت ضد فرنسا وأملانيا وقضية  رامي و
االختصـــاص الشخصـــي للمحكمـــة فيمـــا ، يف مســـألة )١٢٥(والنـــرويج
ضعت يف كوسوفو حتت تصرف األمم تصرف القوات اليت وُ يتعلق ب

الـــيت أو  و)املتحـــدة (بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوف
ـــــا األمـــــم املتحـــــدة (القـــــوة األمنيـــــة الدوليـــــة يف كوســـــوفو).  أذنـــــت 

وأشارت احملكمة إىل عمل جلنة القانون الدويل هذا، وخباصة معيـار 
"الســـيطرة الفعليـــة" الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة. ورغـــم أن 
احملكمة مل تبد أي انتقاد هلـذا املعيـار، فقـد رأت أن العنصـر احلاسـم 

__________ 
)١٢٣( Mukeshimana-Ngulinzira and Others v. Belgium and Others, 

RG Nos. 04/4807/A and 07/15547/A, Judgment of 8 December 2010, 

Court of First Instance of Brussels, Oxford Reports on International 

Law in Domestic Courts, vol. 1604 (BE 2010), para. 38متـاح علـى:  ؛
www.oxfordlawreports.com الفرنســـــية للغـــــة األصـــــلي الـــــنص يف العبـــــارة. و 

 une décision prise sous l’égide de la Belgique et non de laتقـول: "

MINUAR." 
)١٢٤( A/51/389، ن  .١٨و ١٧ الفقر
)١٢٥( Grand Chamber decision of 2 May 2007 (Admissibility), 

Application nos. 71412/01 and 78166/01, European Court of Human Rights 
ت قاعدةعلى  متاح(  ).HUDOC :http://hudoc.echr.coe.intاملسماة  احملكمة بيا
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حيــتفظ "مســألة مــا إذا كــان جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة هــو 
قيـــــــــــادة  إال تفـــــــــــوَّضحبيـــــــــــث مل  النهـــــــــــائيتنيلســـــــــــلطة والســـــــــــيطرة 

نبولــئن ســلمت احملكمــة  .)١٢٦(العمليــات" ـــ "ســر حــدة قيــادة و أو  ـ
]" فيمـا يتعلـق منظمة حلف مشـال األطلسـيالعمليات [من جانب 

ـــا الحظـــت أن وجـــ ،)١٢٧(لقـــوة األمنيـــة الدوليـــة يف كوســـوفو د و فإ
وخلصــت  ،القــوة يف كوســوفو يســتند إىل قــرار اعتمــده جملــس األمــن

متـــارس ســـلطات  الدوليـــة يف كوســـوفو القـــوة األمنيـــة"ن إىل القـــول 
مبوجــب الفصـــل الســـابع املقـــررة جملــس األمـــن التــابع لألمـــم املتحــدة 

بصـــورة قانونيــــة، وضـــت إليهـــا الــــيت فُ [مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة] و 
حــدة تإىل األمــم امل ،مبــدئياً  ،‘دســنَ يُ ’إن اإلجــراء املطعــون فيــه يـث حب

. وميكـــن )١٢٨("]هـــذه املــوادمــن  ٤[يف املـــادة  الكلمـــة املبــّني مبفهــوم 
مالحظة أنه عند إعمال معيار السيطرة الفعليـة، قـد تبـدو للسـيطرة 
لنظـــــر إىل أن  "التنفيذيـــــة" أمهيـــــة أكـــــرب مـــــن الســـــيطرة "النهائيـــــة"، 

ـــــــــى أي دور يف الفعـــــــــل الســـــــــيطرة النه ـــــــــة ال تكـــــــــاد تنطـــــــــوي عل ائي
لتــايل أن ينـــأى األمــني العــام لألمــم املتحـــدة و  ،)١٢٩(املعــين ال غــرو 

__________ 
)١٢٦( Ibid., para. 133. 
)١٢٧( Ibid., para. 139. 
)١٢٨( Ibid., para. 141. 
كّتـــاب شـــىت إىل أن احملكمـــة األوروبيـــة مل تطبـــق معيـــار الســـيطرة   أشـــار )١٢٩(

 C. A. Bell, “Reassessingالفعلية على النحو املتوخى من جانب اللجنة. انظر: 

multiple attribution: the International Law Commission and the Behrami 

and Saramati decision”, New York University Journal of International 

Law and Politics, vol. 42, No. 2 (2010), p. 501; P. Bodeau-Livinec, G. P. 

Buzzini and S. Villalpando, Note, AJIL, vol. 102, No. 2 (2008), pp. 323 et 

seq., at pp. 328–329; P. Klein, “Responsabilité pour les faits commis dans 

le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour 

européenne des droits de l’homme: quelques considérations critiques sur 

l’arrêt Behrami et Saramati”, AFDI, vol. 53 (2007), pp. 43 et seq., at p. 

55; P. Lagrange, “Responsabilité des Etats pour actes accomplis en 

application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies”, RGDIP, vol. 

112 (2008), pp. 85 et seq., at pp. 94–95; C. Laly-Chevalier, “Les 

opérations militaires et civiles des Nations Unies et la Convention 

européenne des droits de l’homme”, Revue belge de droit international, 

vol. 40 (2007), pp. 627 et seq., at pp. 642–644; K. M. Larsen, “Attribution 

of conduct in peace operations: the ‘ultimate authority and control’ test”, 

European Journal of International Law, vol. 19, No. 3 (2008), pp. 509 et 

seq., at pp. 521–522; F. 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”, 

Netherlands International Law Review, vol. 56, No. 1 (2009), pp. 35 et 

seq., at pp. 39–43; M. Milanović and T. Papić, “As bad as it gets: the 

European Court of Human Rights’s Behrami and Saramati decision and 

general international law”, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 58 (2009), pp. 267 et seq., at pp. 283–286; A. 

Orakhelashvili, Note, AJIL, vol. 102 (2008), pp. 337 et seq., at p. 341; P. 

Palchetti, “Azioni di forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite 

 ٢٠٠٨ حزيران/يونيـه يف تقريره لشـهراألخري بنفسه عن ذلك املعيار 
املؤقتـــة يف كوســـوفو، حيـــث قـــال: لـــإلدارة عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة 

الدولية لألمم املتحدة ستكون حمدودة  ]املسؤولية[ومن املفهوم أن "
ا التنفيذية  .)١٣٠("الفعلية بقدر ما تبلغه سيطر

نويف قضية  )١١( اييتش ضـد غـوقضـية  )١٣١(كاسوماي ضد اليـو
آراءهـــا بشـــأن األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان ، أكـــدت احملكمـــة )١٣٢(أملانيـــا

الدوليـــة يف   إســـناد تصـــرف الوحـــدات الوطنيـــة املخصصـــة للقـــوة األمنيـــة
إىل األمــم املتحــدة. وعلــى نفــس املنــوال اقتبســت احملكمــة، يف  ســوفوكو 

حرفيــــاً اقتباســــاً  ،)١٣٣(واهلرســــك ن ضــــد البوســــنةو برييــــتش وآخــــر قضــــية 
معـــرض يف  رامايتارامــي وســـقضـــية  بشــأنقرارهــا الســـابق مـــن  ومطــوالً 

 لتنفيــــذ اتفــــاق الســــالم املتعلــــقأن تصــــرف املمثــــل الســــامي  اســــتنتاجها
 واهلرسك يتعني إسناده إىل األمم املتحدة.لبوسنة 

القرار الصادر عن جملس اللوردات يف قضية أيضاً ويتضمن  )١٢(
وذهـــب أحـــد آراء  عمـــل اللجنـــة هـــذا.إىل إشـــارات وافيـــة  )١٣٤(اجلـــدة

الــذي حيكــم  أ"مــن املتفــق عليــه بــني الطــرفني أن املبــد هاألغلبيــة إىل أنــ
 ]٧[املسألة هو ذلك املبدأ الذي عربت عنه جلنة القانون الدويل يف املادة 

وكــان  .)١٣٥("مــن مشــاريع موادهــا املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة
عـن احتجــاز القــوات  ةشــئ مطالبــةجملـس اللــوردات بصــدد النظـر يف 

                                                                                                                   
davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: i casi Behrami e 

Saramati”, Rivista di diritto internazionale, vol. 90 (2007), pp. 681 et 

seq., at pp. 689–690; A. Sari, “Jurisdiction and international responsibility 

in peace support operations: the Behrami and Saramati cases”, Human 

Rights Law Review, vol. 8, No. 1 (2008), pp. 151 et seq., at p. 164; L.-A. 

Sicilianos, “L’(ir)responsabilité des forces multinationales?”, in L. 

Boisson de Chazournes and M. Kohen (eds.), International Law and the 

Quest for its Implementation; Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, 

Leiden, Brill, 2010, pp. 95 et seq., at pp. 98–106; and H. Strydom, “The 

responsibility of international organisations for conduct arising out of 

armed conflict situations”, South African Yearbook of International Law, 

vol. 34 (2009), pp. 101 et seq., at pp. 116–120. 
)١٣٠( S/2008/354، ١٦ الفقرة. 
)١٣١( Decision of 5 July 2007 on the admissibility of Application 

no. 6974/05. 
)١٣٢( Decision of 28 August 2007 on the admissibility of 

Application no. 31446/02. 
)١٣٣( Decision of 16 October 2007 on the admissibility of 

Application nos. 36357/04, 36360/04, 38346/04, 41705/04, 45190/04, 

45578/04, 45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 

1123/05, 1125/05, 1129/05, 1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 

1175/05, 1177/05, 1180/05, 1185/05, 20793/05 and 25496/05. 
)١٣٤( R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for 

Defence, Judgment of 12 December 2007, House of Lords, [2007] UKHL 58. 
 .Bingham of Cornhillمن رأي اللورد  ٥الفقرة  املرجع نفسه، )١٣٥(
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وكــان جملــس األمــن قــد أذن مــن قبــل، الربيطانيــة لشــخص يف العــراق. 
بوجـــود ، ٢٠٠٤حزيران/يونيـــه  ٨املـــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٦ يف قـــراره

القــوة املتعــددة اجلنســيات يف ذلــك البلــد. وبــدا أن أغلبيــة اآلراء تؤيــد 
يف قضــية حلقــوق اإلنســان مــن آراء  أعربــت عنــه احملكمــة األوروبيــة مــا

القــول  زت وقــائع القضــية وخلصــت إىل، لكنهــا ميَّــرامــي وســارامايت
ـــاً القـــول واق"نـــه ال ميكـــن  ت املتحـــدة واململكـــة عي ن قـــوات الـــوال

أن املتحدة كانت حتت القيادة والسيطرة الفعليتني لألمم املتحدة، أو 
حــــدة كانــــت حتــــت تلــــك القيــــادة وتلــــك الســــيطرة تقــــوات اململكــــة امل
. ويتماشـــى هـــذا االســـتنتاج )١٣٦("صـــاحب الطعـــنعنـــدما احتجـــزت 

 .فيما يبدو مع املقصود من معيار السيطرة الفعلية
 اجلـــدة، رفـــع الســـيد جملـــس اللـــورداتوعقـــب صـــدور حكـــم  )١٣(

اجلــــدة ضــــد طلبــــاً إىل احملكمــــة األوروبيــــة حلقــــوق اإلنســــان. ويف قضــــية 
إلسـناد، اململكة املتحدة ، اقتبسـت هـذه احملكمـة نصوصـاً عـدة تتعلـق 

ا اللجنـة يف القـراءة األوىل (وهـي مطابقـة  مبا يف ذلك املادة الـيت اعتمـد
. واعتـــــربت احملكمـــــة أن )١٣٧(للمـــــادة احلاليـــــة) وبعـــــض فقـــــرات التعليـــــق

 "جملـــس األمــــن التــــابع لألمـــم املتحــــدة مل يكــــن ميـــارس الســــيطرة الفعليــــة
كانت له السلطة والسيطرة النهائيتان على ما تقـوم بـه، أو مـا متتنـع  وال

عــــن إتيانــــه، القــــوات األجنبيــــة املشــــاركة يف القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات، 
ــــ لت ايل فــــإن احتجــــاز صــــاحب الطلــــب ال ميكــــن إســــناده إىل األمــــم و

مجــاع أعضــائها، إىل أن احتجــاز )١٣٨(املتحــدة" . وخلصــت احملكمــة، 
 . )١٣٩(صاحب الطلب جيب أن يسند إىل الدولة املدعى عليها

ـــــاول مســـــألة اإلســـــناد يف  )١٤( حكـــــم أصـــــدرته وجـــــرى أيضـــــاً تن
إســـناد تصـــرف الوحـــدة اهلولنديـــة يف بشـــأن حمكمـــة الهـــاي االبتدائيـــة 

تســـــــا. يربينيقـــــــوة األمـــــــم املتحـــــــدة للحمايـــــــة فيمـــــــا يتصـــــــل مبذحبـــــــة سر 
ـــــيت وضـــــعتهاإشـــــارة عامـــــة  يتضـــــمن هـــــذا احلكـــــم إال ومل  إىل املـــــواد ال

"األعمــال الــيت تؤاخــذ عليهــا وخلصــت احملكمــة إىل أن  .)١٤٠(اللجنــة
__________ 

–paras. 22( .Bingham of Cornhill، ibidاللـــورد  إليـــه ذهــب مـــا وهــو )١٣٦(

 Hale of Richmondالبارونـــــــة  اتفقــــــت). و ٢٣مــــــن الفقــــــرة  مــــــأخوذاالقتبــــــاس  ،24
)para. 124(  ـــــــــــــــورد ـــــــــــــــورد  )Carswell )para. 131والل -Brown of Eaton-underوالل

Heywood )paras. 141–149 ،تعليلــــه اخلــــاص) مــــع هــــذه النتيجــــة، يف حــــني  وفــــق
 .Rodger of Earlsferryخالفهم يف الرأي اللورد 

)١٣٧( Application no. 27021/08, Judgment of 7 July 2011, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions 2011, para. 56 )ت احملكمـــة املســـماة بيـــا قاعـــدةعلـــى  متـــاح
HUDOC :http://hudoc.echr.coe.int(. 

)١٣٨( Ibid., para. 84 .ُحـبس" اجلدة السيد أن إىل احملكمة خلصت وقد 
 القــــوات لســــيطرة حصـــرً  ختضــــع كانـــت  الــــيت البصــــرة مبدينـــة احتجــــاز مركـــز يف

 املتحــدة اململكــة ســلطة حتــت لتــايل كــان  الطلــب صــاحب[أن] و الربيطانيــة،
ا  .)para. 85(" احتجازه فرتة طوال وسيطر

 .املنطوق من ٣ الفقرة ،نفسه املرجع )١٣٩(
)١٤٠( H. N. v. the Netherlands, Case No. 265615/HA ZA 06-1671, 

Judgment of 10 September 2008, District Court of The Hague, para. 4.8 .
 =http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id الرتمجــــــــة اإلنكليزيـــــــــة متاحـــــــــة علـــــــــى:و 

ECLI:NL:RBSGR:2008:BF0181. 

عتبارهـا أعمـاالً لوحـدة مـن وحـدات الكتيبة اهلولن دية ينبغي تقييمها 
حـــاالت الفعـــل أو االمتنـــاع عـــن "قـــوة األمـــم املتحـــدة للحمايـــة" وأن 

الفعـــل تلـــك ينبغـــي أن تســـند حصـــراً إىل األمـــم املتحـــدة، مـــن حيـــث 
ت احملكمــة أنــه إذا )١٤١(املبــدأ" "وجهــت الســلطات اهلولنديــة . مث ار

ن تاهلولنديــــة  الكتيبــــةتعليمــــات إىل  تجاهــــل أوامــــر األمــــم تــــوعز هلــــا 
لتلك التعليمات  اهلولندية وفقاً  الكتيبة، وتصرفت تعصيهااملتحدة أو 

ـــواردة مـــن هولنـــدا، فـــإن ذلـــك يشـــكل  ألســـاس الوقـــائعي  إخـــالالً ال
 تـر احملكمـة أن ومل .)١٤٢(يقوم عليه اإلسـناد إىل األمـم املتحـدة" الذي

وقــد أشـــارت  مثــة مــا يكفــي مـــن األدلــة للتوصــل إىل هـــذا االســتنتاج.
حلكـم  حمكمة االستئناف يف الهاي، يف حكمهـا االسـتئنايف املتعلـق 

، إىل مشــــروع املــــادة الــــذي اعتمدتــــه كمــــة االبتدائيــــةاحمل الصــــادر عــــن
اللجنـــــة يف القـــــراءة األوىل (وهـــــو مطـــــابق للمـــــادة احلاليـــــة). وطبقـــــت 

لقضــــية احمل كمــــة معيــــار "الســــيطرة الفعليــــة" علــــى الظــــروف احمليطــــة 
 وخلصت إىل أن الدولة املدعى عليها مسؤولة عن دورهـا يف أحـداث

اليت أدت إىل مقتل ثالثة رجال من مسلمي البوسنة بعد  تسايربينيسر 
 .)١٤٣(من جممع الكتيبة اهلولندية إجالئهم

قـــوات حفـــظ  وميكـــن توســـيع نطـــاق املبـــادئ املطبقـــة علـــى )١٥(
السالم لتشمل أجهزة الدولة األخرى املوضوعة حتت تصرف األمـم 
املتحــــدة، مثــــل وحــــدات اإلغاثــــة يف حــــاالت الكــــوارث الــــيت كتــــب 

 األمني العام لألمم املتحدة عنها قائًال:
ـــــة وحـــــدة كانـــــت  إذا ا قـــــد نفســـــها الكـــــوارث حـــــاالت يف اإلغاث  األمـــــم أنشـــــأ

 وســـــتكون. املتحـــــدة لألمـــــم بعـــــاً  فرعيـــــاً  جهـــــازاً  الوحـــــدة فســـــتكون املتحـــــدة،

__________ 
)١٤١( Ibid., para. 4.11. 
)١٤٢( Ibid., para. 4.14.1. 
)١٤٣( Nuhanović v. Netherlands, Case No. LJN:BR5388, Judgment of 5 

July 2011, The Hague Court of Appeal (Civil Law Section), especially 

paragraphs 5.8–5.9.  الرتمجة اإلنكليزية متاحـة علـى: وhttp://zoeken.rechtspraak.nl، 
 www.oxfordlawreports.com (International Law inومتاحـــة أيضـــاً علـــى: 

Domestic Courts (ILDC) 1742 (NL 2011)) .نـه كـان  وقـد حاّجـت احملكمـة 
. وإذ أعطــت احملكمــة معــىن واســعاً ملفهــوم  بوســع هولنــدا أن متنــع إخــراج الضــحا

ـــا اتبعـــت بـــذلك الـــنهج الفعليـــة الســـيطرة" " حبيـــث يشـــمل القـــدرة علـــى املنـــع، فإ
 T. Dannenbaum, “Translating the standard of effective :الذي اختذه دانِنبوم

control into a system of effective accountability: how liability should be 

apportioned for violations of human rights by Member State troop 

contingents serving as United Nations peacekeepers”, Harvard 

International Law Journal, vol. 51, No. 1 (2010), pp. 113 et seq., at p. 

مـن  كـل  إىل مزدوجـاً  إسـناداً  التصـرفنظرت احملكمة يف إمكانية إسـناد  وقد. 157
لتأييد من جانب  هودولة املنشأ واألمم املتحدة. و   .C: ِلكحل كان قد حظي 

Leck, “International responsibility in United Nations peacekeeping 

operations: command and control arrangements and the attribution of 

conduct”, Melbourne Journal of International Law, vol. 10 (2009), pp. 

346 et seq., at pp. 362–364. 
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ـــــة وحـــــدة أي  وضـــــعها يف مماثلـــــة، النـــــوع هـــــذا مـــــن الكـــــوارث حـــــاالت يف إغاث
 .)١٤٤(املثال سبيل على قربص يف املتحدة األمم لقوة القانوين،

حلالــة  )١٦( وينبغـي اســتخالص اسـتنتاجات مماثلــة فيمـا يتعلــق 
ـــا حتـــت تصـــرف النـــادرة الـــيت تضـــع فيهـــا منظمـــة دوليـــة أحـــد أ جهز

منظمــــة دوليــــة أخــــرى. ومــــن أمثلــــة ذلــــك املــــؤمتر الصــــحي للبلــــدان 
األمريكيــة الــذي يعمــل، نتيجــة التفــاق بــني منظمــة الصــحة العامليــة 
ومنظمـــــة الصـــــحة للبلـــــدان األمريكيـــــة، "بوصـــــفه كـــــًال مـــــن اللجنـــــة 
اإلقليميــة واملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصــحة العامليــة لنصــف الكــرة 

. وقـد )١٤٥(ار أحكام دسـتور منظمـة الصـحة العامليـة"الغريب، يف إط
 الحظ املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية أنه:

الصـــحة للبلـــدان  منظمـــةعـــن  الصـــادرة األفعـــالفـــإن  الرتتيـــب هـــذا أســـاس علـــى
 .)١٤٦(العاملية الصحة منظمة مسؤولية تستدعياألمريكية وموظفيها ميكن أن 

 السلطة أو خمالفة التعليمات جتاوز حدود  -٨املادة 
ــة فعــًال صــادراً الملنظمــة اأو وكيــل تصــرف جهــاز  عتــربيُ   دولي

إذا تصـــرف اجلهـــاز مبوجـــب القـــانون الـــدويل عـــن تلـــك املنظمـــة 
حـــىت بصـــفة رمسيـــة ويف إطـــار مهـــام املنظمـــة عمومـــًا، الوكيـــل  أو
 جتاوز التصرف حدود سلطته أو كان خمالفاً للتعليمات.  إذا

 التعليق
تصــرف أجهــزة أو وكــالء املنظمــة الدوليــة  ٨تتنــاول املــادة  )١(

املتجــاوز حلــدود الســلطة. والتصــرف املتجــاوز حلــدود الســلطة ميكــن 
أن يندرج يف نطاق اختصاص املنظمة، لكنه يتجاوز سـلطة اجلهـاز 
أو الوكيــــل الصــــادر عنــــه. وميكــــن أيضــــاً أن يتجــــاوز هــــذا التصــــرف 

حلالــة فإنــه يتجــاوز أيضــاً ، ويف هــذه ا)١٤٧(نطــاق اختصــاص املنظمــة
 سلطة اجلهاز أو الوكيل الذي قام به. 

__________ 
)١٤٤( United Nations, Juridical Yearbook 1971 (Sales No. 

E.73.V.1), p. 187. 
دمـاج املنظمـة الصـحية للبلـدان األمريكيــة  ٢املـادة  )١٤٥( مـن االتفـاق املتعلـق 
ر/مـــايو  ٢٤يف العاصـــمة منظمـــة الصـــحة العامليـــة، املوقَّـــع يف واشـــنطن  يف  ١٩٤٩أ
)United Nations, Treaty Series, vol. 32, No. 178, p. 387, at p. 388(. 

موجهــــــة مـــــــن  ٢٠٠٣ديســـــــمرب كــــــانون األول/  ١٩مؤرخـــــــة  رســــــالة )١٤٦(
املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية إىل املستشار القانوين لألمـم املتحـدة، 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٤ حولية  .٤١ ص ،A/CN.4/545 الوثيقة)، األول، ا
 مشـــــروعيةوكمـــــا ذكـــــرت حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة يف فتواهـــــا بشـــــأن  )١٤٧(

: "املنظمــات الدوليــة فــإن ،مســلح نــزاع يف النوويــة لألســلحة مــا دولــة اســتخدام
[...] ال متلــك، خالفــاً للــدول، اختصاصــاً عامــاً. واملنظمــات الدوليــة حيكمهــا 

ـــــا ســـــلطات تتوقـــــف ‘مبــــدأ التخصـــــص’ ، أي أن الـــــدول الـــــيت تنشــــئها تنـــــيط 
ـــــا"حـــــدود لنهـــــوض   ها علـــــى املصـــــاحل املشـــــرتكة الـــــيت تكلفهـــــا تلـــــك الـــــدول 

)Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict 

(see footnote 68 above), p. 78, para. 25(. 

يف سياق األحكام األخـرى املتعلقـة  ٨وجيب أن تُقرأ املادة  )٢(
. وال بــد أن يُفهــم، وفقــاً للمــادة ٦ســيما املــادة  ســناد التصــرف، وال

ت وأشخاص ميارسـون وظـائف ٦ ، أن األجهزة والوكالء إمنا هم كيا
) مــن التعليــق ١١املنظمــة. وفيمــا عــدا احلــاالت االســتثنائية (الفقــرة (

الفقـــرة  )، ســـتحُكم قواعـــد املنظمـــة، حســـبما عرِّفـــت يف٦علـــى املـــادة 
وكيـٍل سـلطة  ، مسـألَة مـا إذا كـان جلهـاٍز أو٢الفرعية (ب) من املادة 

القيـام بتصــرف مــا. وهــذا يعــين ضــمنياً أن التعليمــات ال تكــون مهمــة 
د التصــرف إال إذا كانــت ملزمــة للجهــاز أو الوكيــل. ويف لغــرض إســنا

 هذا اخلصوص أيضاً يكون لقواعد املنظمة القول الفصل عموماً.
املتعلقـــة  ٧ املـــادةعـــن كثـــب صـــيغة  ٨وتتبـــع صـــيغة املـــادة  )٣(

. وأحـــــد )١٤٨(مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 
املـادة األخـرية تراعـي  الفوارق يف الصياغة يرجع سببه إىل كـون تلـك

لتــايل تنظــر يف  ٥و ٤صــيغة املــادتني  املتعلقتــني مبســؤولية الــدول، و
التصـرف املتجــاوز حلــدود الســلطة الصــادر عــن "جهــاز مــن [أجهــزة 
الدولــــــــة] أو شــــــــخص أو كيــــــــان خمــــــــول صــــــــالحية ممارســــــــة بعــــــــض 
اختصاصات السلطة احلكومية"، يف حني أن املادة احلالية ال حتتاج 

لتــايل تشــري ببســاطة إىل "جهــاز ٦ن تتبــع صــيغة املــادة إال إىل أ ، و
 أو وكيل املنظمة الدولية".

املتعلقــــة مبســــؤولية  ٧وعنصــــر اإلســــناد الرئيســــي يف املــــادة  )٤(
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً هو شرط أن يتصرف اجلهاز 
ـذه الصـيغة التعبـري عـن احلاجــة  ـذه الصـفة". ويقصـد  أو الوكيـل "

ىل إقامــة صــلة وثيقــة بــني التصــرف املتجــاوز حلــدود الســلطة ومهــام إ
املتعلقــــة  ٧اجلهــــاز أو الوكيــــل. وكمــــا جــــاء يف التعليــــق علــــى املــــادة 

يـــدل [...] علـــى أن الســـلوك املشـــار مبســـؤولية الـــدول، فـــإن الـــنص "
التقصـــري عـــن الفعـــل مـــن جانـــب أجهـــزة  إليـــه ال يشـــمل إال الفعـــل أو
ــا تضــطلع  مبهامهــا الرمسيــة ولــيس الفعــل أو التقصــري يقــال أو يبــدو أ

عـــن الفعـــل مـــن جانـــب األفـــراد العـــاديني الـــذين يتصـــادف أن يكونـــوا 
ـــة . وإلضـــفاء مزيـــد مـــن الوضـــوح علـــى )١٤٩("أجهـــزة أو وكـــالء للدول

ــــة نصــــاً صــــرحياً علــــى اشــــرتاط أن  هــــذه النقطــــة، تــــنص املــــادة احلالي
إطـــار  يتصـــرف جهـــاز أو وكيـــل املنظمـــة الدوليـــة "بصـــفة رمسيـــة ويف

 .)١٥٠(مهام املنظمة عموماً"
ـــــىن املـــــادة  وال )٥( ســـــناد التصـــــرف، وهـــــي ال ختـــــل  ٨تُع إال 

مبســألة حتديــد مــا إذا كــان التصــرف املتجــاوز حلــدود الســلطة تصــرفاً 
صـــحيحاً أم غـــري صـــحيح مبوجـــب قواعـــد املنظمـــة. وحـــىت إذا اعتـــرب 
الفعـــــل غـــــري صـــــحيح، فإنـــــه ميكـــــن أن يســـــتتبع مســـــؤولية املنظمـــــة. 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )١٤٨(  .٥٩-٥٧ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .٧على املادة  التعليق من) ٨( الفقرة ،٥٩ ص نفسه، املرجع )١٤٩(
 .J. M فكـرة إدراج إشـارة إىل وظـائف املنظمـة: مـارتن كـورتس  أيـد )١٥٠(

Cortés Martín, Las Organizaciones Internacionales: Codificación y 

Desarrollo Progresivo de su Responsabilidad Internacional, Seville, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008, pp. 211–223. 
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اجــة إىل محايـــة األطـــراف الثالثـــة تتطلـــب عـــدم اقتصـــار اإلســـناد فاحل
 على األفعال اليت تعترب صحيحة.

بعــض وقــد اعرتفــت حمكمــة العــدل الدوليــة، يف فتواهــا بشــأن  )٦(
ــــا جهــــاز مــــا نفقــــات األمــــم املتحــــدة مكانيــــة إســــناد أفعــــال يقــــوم   ،

 يلي: متجاوزاً حلدود سلطته إىل منظمة دولية، حيث قالت احملكمة ما
علـــى أن اإلجـــراء موضـــوع البحـــث يقـــع يف نطـــاق مهـــام املنظمـــة  اتُّفـــق إذا 

بطريقة ال تتفق مع تقسـيم املهـام بـني األجهـزة  ذولكنه يُزعم أنه ُشرع فيه أو نُف
 إىل ينتقــل املــرء فــإن ،[األمــم املتحــدة] ميثــاق[...] العديــدة الــيت يــنص عليهــا 

 قـــد اإلجـــراء كـــان  فـــإذا. للمنظمـــة الـــداخلي اهليكـــل إىل أي الـــداخلي، املســتوى
 أن إال الـداخلي، اهليكل ذلك إىل لنظر خمالفاً  يُعترب فإنه اخلطأ، اجلهاز اختذه
. املنظمــــة نفقــــات مــــن ليســــت املتكبــــدة النفقــــات أن لضــــرورة يعــــين ال ذلــــك

 اهليئـــة فيهـــا تكـــون أن جيـــوز حلـــاالت حيتاطـــان كالمهـــا  والـــدويل الـــوطين والقـــانون
 ألحــد فعــل ي لثــة، ألطــراف لنســبة ملزمــة، السياســية اهليئــة أو االعتباريــة
 .)١٥١(السلطة حدود يتجاوز وكالئها

وكــــون احملكمــــة قــــد رأت أن األمــــم املتحــــدة قــــد تضــــطر إىل حتمــــل 
النفقات النامجة عن أفعال متجاوزة حلدود سلطات أحد األجهـزة، 

لسياســـــــة العامـــــــة و  تبـــــــدو أقـــــــوى إمنـــــــا يعكـــــــس اعتبـــــــارات تتصـــــــل 
يتعلق حبالة التصرف غري املشـروع. ورفـض إسـناد التصـرف قـد  فيما

إلمكـان إسـناد  لثـة مـن اإلنصـاف، إال إذا كـان  حيرم متاماً أطرافـاً 
 التصرف إىل دولة أو منظمة أخرى.

والتمييــــز بــــني تصــــرف األجهــــزة واملــــوظفني الــــرمسيني وتصــــرف  )٧(
لنظـ ر إىل األمهيـة احملـدودة الـيت ينطـوي الوكالء اآلخرين ليس لـه مـا يـربره 

ويبــدو أن حمكمــة  .)١٥٢(عليهــا هــذا التمييــز يف ممارســة املنظمــات الدوليــة
العدل الدولية قد أكدت مسؤولية املنظمة الدوليـة أيضـاً عـن األفعـال الـيت 
تتجاوز حدود السـلطة والـيت تصـدر عـن أشـخاص غـري مـوظفي املنظمـة. 

اخلـــالف املتصـــل حبصـــانة مقـــرر  فقـــد ذكـــرت احملكمـــة، يف فتواهـــا بشـــأن
 ما يلي: ،خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية

__________ 
)١٥١( Certain expenses of the United Nations (Article 17, 

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. 

Reports 1962, p. 151, at p. 168. 
 لرابطــــة التابعــــة الدوليــــة املنظمــــات مبســــاءلة املعنيــــة لجنــــةال اقرتحــــت )١٥٢(

 مبقتضـى الدوليـة املنظمـة عن صادراً  فعالً  يعترب: "التالية القاعدة الدويل القانون
 للمنظمـــــة التــــابعني الـــــوكالء أو املــــوظفني أو األجهـــــزة تصــــرفُ  الـــــدويل القــــانون
 حـــىت الرمسيـــة، بصـــفته يتصـــرف الوكيـــل أو املوظـــف أو اجلهـــاز كـــان  إذا الدوليـــة

 الصـادرة التعليمـات خالف أو املمنوحة السلطة حدود التصرف ذلك جتاوز لو
)ultra vires( ")International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference … (see footnote 121 above), p. 200(. 

ً  املتحـــدة، األمـــم وكـــالء مجيـــع إن القـــول عـــن وغـــين  الـــيت الرمسيـــة الصـــفة كانـــت  أ
 أن وينبغــــي مهــــامهم، نطــــاق جتــــاوز عــــدم علــــى حيرصــــوا أن ينبغــــي ــــا، يعملــــون
 .)١٥٣(املتحدة األمم ضد مطالبات رفع إىل تؤدي ال بطريقة يتصرفوا

وهـو  -ويتمثل أحد األسباب الواضـحة لضـرورة أن حيـرص أي وكيـل 
علـى عـدم جتـاوز نطـاق مهامـه  -يف هذه احلالة خبري موفد يف مهمة 

مــن أجــل جتنــب تقــدمي مطالبــات ضــد املنظمــة، يف أن املنظمــة ميكــن 
لفعل مسؤولية تصرف ذلك الوكيل.  أن حتمَّل 

كيد للقاعدة املنصوص عليها يف املادة ويرد  )٨( يف  ٨أيضاً 
 ما قاله املستشار العام لصندوق النقد الدويل من أنه:

أو  إذا ما جتاوز املوظف السلطة املوكلة إليهحىت  اإلسنادهذا ينطبق  ]قد[ 
 [يؤدهـا] [الـيت] ملاملوظـف  فأفعال ذلك، ومع. أمهل اتباعهامل يتبع القواعد أو 

 .)١٥٤(املنظمة إىل تُنسبية ال بصفته الرمس

وتؤكد ممارسة املنظمات الدوليـة أن التصـرف الـذي يتجـاوز  )٩(
حــدود الســلطة والصــادر عــن جهــاز أو وكيــل هــو تصــرف يُســَند إىل 
املنظمة عندما تكون لذلك التصرف صلة بوظائف اجلهـاز أو الوكيـل 
الرمسيـــــة. ويبـــــدو أن هـــــذا هـــــو أســـــاس املوقـــــف الـــــذي اختـــــذه مكتـــــب 
ألمــم املتحـــدة يف مـــذكرة تتعلــق مبطالبـــات متصـــلة  الشــؤون القانونيـــة 

ا أفراد من قوات حفظ السالم خارج إطار العمل:  فعال قام 
 الســــلماألمــــم املتحـــدة فيمــــا يتعلــــق بتصـــرفات أفــــراد قـــوات حفــــظ  سياســـة 
 عـــن ماليـــة أو قانونيـــة مســـؤولية املنظمـــة علـــى ترتتـــب ال أنـــه هـــي العمـــل خـــارج
[...] وحنــن نعتــرب أن  .التصــرفات تلــك عــن الناشــئ الضــرر أو األذى أو الوفــاة

إذا كـان عضـو  العامل األساسي يف احلكم بوجود حالـة "خـارج العمـل" هـو مـا
عنــد  احلربيــة لعمليــات تتصــلال /رمسيــة غــري بصــفة يتصــرف الســلمبعثــة حفــظ 

 وقـــت املـــديناللبـــاس  أوالعســـكري  الـــزي يلـــبسال مـــا إذا كـــان  ،وقـــوع احلـــادث
 منطقـــــة خـــــارج أو داخـــــل وقـــــع قـــــد احلـــــادث كـــــان  إذااحلـــــادث، وال مـــــا  وقـــــوع

يتعلــــق مبســــؤولية األمــــم املتحــــدة القانونيــــة واملاليــــة،  فيمــــا]و[[...]  .العمليـــات
أن يتخــذ مـع ذلــك  ]هـب[حالــة  يفالــذي يكـون  مـن أفــراد القـوةميكـن للفــرد 

تعــزى إىل أداء  مـن هـو "خــارج العمـل" لـو أنـه تصــرف بصـفة فرديـة، ال [مركـز]
[...]  نـودغـري أننـا " احملـددة تلـك. ]التأهب[واجبات رمسية خالل فرتة "حالة 

نشري إىل تفاوت الظروف الواقعية يف كل حالة، ومن هنا فإن احلكم مبـا إذا   أن
ن هـــو أو مـــ "العمـــل يف"مـــن هـــو  وضـــع الســـلمكـــان وضـــع عضـــو بعثـــة حفـــظ 

حلالـة، مـع أخـذ  "العمل خارج" قد يتوقف يف جزء منـه علـى العوامـل اخلاصـة 
 .)١٥٥(رأي قائد القوة أو رئيس األركان يف االعتبار

__________ 
)١٥٣( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), p. 89, para. 66. 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٤حوليـة  )١٥٤(  ،A/CN.4/545، ا
 .٤١ ص
)، A.94.V.2(رقـــم املبيـــع  ١٩٨٦ املتحـــدة، لألمـــم القانونيـــة احلوليـــة )١٥٥(
 .٣٤٧ ص
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لرغم من أن تصرف أي فرد من الوحدات الوطنية تصرفاً "خارج  و
، فـإن أي تصـرف "أثنـاء العمـل" )١٥٦(العمل" لن يسـند إىل املنظمـة

إليهـا. وعندئـذ ســيلزم حتديـد مـا إذا كـان التصــرف ميكـن أن ينسـب 
ملهـــام املوكولـــة إىل  املعـــين الـــذي يتجـــاوز حـــدود الســـلطة لـــه عالقـــة 

 الشخص املعين.
وكون التصرف قد صدر عن جهـاز أو وكيـل خـارج إطـار  )١٠(

ـــــة إذا  لضـــــرورة اســـــتبعاد مســـــؤولية املنظمـــــة الدولي العمـــــل ال يعـــــين 
ملنـــع قـــد ي مــا كـــون قائمـــاً مبوجـــب القـــانون الـــدويل. خرقـــت التزامـــاً 

ومـــن املـــرجح أن يكـــون هـــذا هـــو الوضـــع الـــذي أشـــار إليـــه مكتـــب 
ألمــم املتحــدة يف عــام  حــني رأى، فيمــا  ١٩٧٤الشــؤون القانونيــة 

يتعلـــق بتصـــرف أعضـــاء قـــوة الطـــوارئ التابعـــة لألمـــم املتحـــدة خـــارج 
ــ فعــالً  توجـدقــد إطـار العمــل، أنـه " عمـال يقــوم  ا حـاالت تتعلــق 

قــوة خــارج إطــار العمــل وتعــرتف األمــم املتحــدة علــى النحــو الأفــراد 
ا ترتب مسؤوليتها  .)١٥٧("املالئم 

 التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية وتتبناه -٩املادة 
 عتباره صادراً عنها

مبوجـب املـواد  ،دوليـةالنظمـة املإىل  ُيسَندالتصرف الذي ال  
صــادراً عـــن تلــك املنظمـــة عـــًال مـــع ذلــك ف عتــربيُ  ،٨إىل  ٦مــن 

مبوجـــب القـــانون الـــدويل إذا اعرتفـــت املنظمـــة بـــذلك التصـــرف 
عتباره صادراً عنها، وبقدر اعرتافها به  هو وتبنته   . تبنيها إ

 التعليق
حبالـــــة اعـــــرتاف املنظمـــــة الدوليـــــة وتبنيهـــــا  ٩تتعلـــــق املـــــادة  )١(

لســابقة. ميكــن إســناده إىل تلــك املنظمــة مبوجــب املــواد ا لتصــرف ال
لتايل فإن اإلسناد يقوم على أساس املوقف الذي تتخذه املنظمة  و
فيمـــا يتصـــل بتصـــرف معـــني. وعبـــارة "وبقـــدر" تعكـــس إمكانيـــة أال 

 يتعلق ذلك االعرتاف وذلك التبين إال جبزء من التصرف املعين.
املتعلقــة مبســؤولية  ١١عــن مضــمون املــادة  ٩وتعــرب املــادة  )٢(

، فهــذه املــادة األخــرية )١٥٨( املشــروعة دوليــاً الــدول عــن األفعــال غــري
تطابقهـــــا يف الصـــــياغة فيمـــــا عـــــدا اإلشـــــارة إىل الدولـــــة عوضـــــاً عـــــن 
اإلشارة إىل املنظمة الدولية. وحسب التفسري الوارد يف التعليق على 

__________ 
حالــة واضــحة لفعــل مت "خــارج العمــل" مــن جانــب فــرد مـــن  هنــاك )١٥٦(

أفــــــراد قـــــــوة األمـــــــم املتحـــــــدة املؤقتـــــــة يف لبنــــــان، حيـــــــث قـــــــام بنقـــــــل متفجـــــــرات 
يف حكـــم  االبتدائيـــةاألراضـــي اإلســـرائيلية، وقـــد نظـــرت فيهـــا حمكمـــة حيفـــا  إىل

ر/مـايو  ١٠مـؤرخ   United Nations, Juridical Yearbook(انظـر:  ١٩٧٩أ

1979 (Sales No. E.82.V.1), p. 205.( 
ألمانـة ايف تعليـق  ،من رأي غـري منشـور املأخوذ قطع،امل اهذ اقُتبس )١٥٧(

[...]  ٧(الفــرع املعنــون "املــادة  Add.1و A/CN.4/637العامــة لألمــم املتحــدة، 
 ).٤ الفقرة ،"املتحدة األمم

لد، ٢٠٠١ حولية )١٥٨(  .٦٨-٦٦ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

لتصــرف ١١املــادة  ، فــإن اإلســناد ميكــن أن يقــوم علــى االعــرتاف 
. )١٥٩(نســب [إىل الدولــة]"وتبنيــه أيضــاً لــو أن التصــرف "مــا كــان ليُ 

وبعبارة أخرى، فإن معيار اإلسناد حمل النظر ميكـن أن ينطبـق حـىت 
يف حالة عدم إثبات ما إذا كـان اإلسـناد ميكـن أن يـتم علـى أسـاس 

 معايري أخرى.
ملنظمـات  )٣( لـدول و ويف بعض حاالت املمارسة، املتصلة 

االعـرتاف  يكون واضـحاً مـا إذا كـان الدولية على حد سواء، قد ال
يعـــــين إســـــناداً للتصـــــرف أو للمســـــؤولية. وهـــــذا غـــــري مؤكـــــد إطالقـــــاً 

ســم اجلماعــة األوروبيــة يف  فيمــا لبيــان التــايل الصــادر  يتعلــق مــثًال 
بـــع ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة يف قضـــية  املرافعـــة الشـــفوية أمـــام فريـــق 

ــــــــة  ــــــــبعض املعــــــــدات  -اجلماعــــــــات األوروبي التصــــــــنيف اجلمركــــــــي ل
ا .احلاسوبية  فقد أعلنت اجلماعة األوروبية أ
لتحمل كامل املسؤولية الدولية عن كافـة التـدابري يف جمـال التسـهيالت  مستعدة
 اجلماعـــــة مســــتوى علــــى الشــــكوى موضــــوع التــــدابري ذتاُختــــ ســــواء ،اجلمركيــــة
 .)١٦٠(األعضاء الدول مستوى على أو األوروبية

رته وقــــد مت تنـــــاول مســـــألة اإلســـــناد بوضـــــوح يف قـــــرار أصـــــد )٤(
الـــدائرة االبتدائيـــة الثانيـــة للمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة يف 

. وقـد أثـريت مسـألة معرفـة املدعي العام ضد دراغان نيكوليتشقضية 
مــا إذا كــان توقيــف املــتهم يُســَند أم ال إىل قــوة حتقيــق االســتقرار. وقــد 
دئ ذي بــدء أن املــواد الـيت وضــعتها اللجنــة بشــأن  الحظـت الــدائرة 
مســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً "ليســــت ملزمــــة 

ن املــــواد "تســــتهدف  ٥٧للــــدول". مث أشــــارت إىل املــــادة  ونوهــــت 
أساســـــــــاً مســـــــــؤولية الـــــــــدول، وال تســـــــــتهدف مســـــــــؤولية املنظمــــــــــات 

ت الدوليـــــة" أو ـــري أن الـــــدائرة قـــــررت أن "تســـــتخدم )١٦١(الكيـــــا . غــ
املبــادئ املنصــوص عليهــا يف مشــروع املــواد"، وذلــك "كتوجيــه قــانوين 

" و"بقــدر مــا تســاعد علــى إلقــاء الضــوء علــى املســألة قيــد حبــتعــام 
 ١١. وعلــى هــذا األســاس، اقتبســت الــدائرة مــن املــادة )١٦٢(البحــث"

 ما يلي: . مث أضافت الدائرة)١٦٣(والتعليق عليها اقتباسات مسهبة
ن كـال الطـرفني يسـتخدم نفـس معـايري "االعـرتاف"  تنوه  الدائرة االبتدائية 

و"التبــــين" و"التســــليم" و"القبــــول" و"اإلقــــرار" الــــيت اســــتخدمتها جلنــــة القــــانون 
إىل  اســــتناداً الـــدويل ومعـــايري مماثلـــة هلـــا. والســــؤال إذن هـــو مـــا إذا كـــان ميكـــن، 

__________ 
 .١١على املادة  التعليق من) ١( الفقرة ،نفسه املرجع )١٥٩(
 .تنشر مل وثيقة )١٦٠(
)١٦١( Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-PT, 

Decision on defence motion challenging the exercise of jurisdiction by 

the Tribunal, 9 October 2002, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Supplement, No. 37, para. 60. 
)١٦٢( Ibid., para. 61. 
)١٦٣( Ibid., para. 62−63. 
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يق االستقرار قـد "اعرتفـت" بتصـرف األفـراد الوقائع املفرتضة، اعتبار أن قوة حتق
 . )١٦٤("عنها صادراً  تصرفاً " عتباره "وتبنته"املعنيني 

وخلصت الدائرة إىل استنتاج مفاده أن تصرف قوة حتقيق االستقرار 
عتباره تصرفاً ‘ اعرتافاً ’للتصرف غري املشروع أو ‘ تبنياً ’ال "يعد  به 

 .)١٦٥(‘"صادراً عنها’
لسياســة العامــة تــدعو إىل  )٥( ويبــدو أنــه مــا مــن أســباب تتعلــق 

عـــــدم تطبيـــــق معيـــــار اإلســـــناد، القـــــائم علـــــى االعـــــرتاف والتبـــــين، علـــــى 
ختصـاص املنظمـة الدوليـة  املنظمات الدولية. وقد تُطرح مسـألة تتعلـق 
يف إصـدار ذلـك االعـرتاف أو التبـين، وبتحديـد اجلهـاز أو الوكيـل الـذي 

عرتاف والتبين. ورغم أن وجود قاعدة حمـددة هـو له صالحية إصدار اال
 أمر بعيد االحتمال، فإن قواعد املنظمة حتكم هذه املسألة أيضاً. 

 الفصل الثالث

 خرق االلتزامات الدولية
 التعليق

من مشاريع املواد احلالية مسألة  ٩إىل  ٦تتناول املواد من  )١(
، فــإن إســناد ٤للمــادة إســناد التصــرف إىل املنظمــة الدوليــة. ووفقــاً 

التصــرف هــو الشــرط األول مــن الشــرطني الالزمــني لكــي ينشــأ فعــل 
غري مشـروع دوليـاً صـادر عـن منظمـة دوليـة؛ والشـرط الثـاين هـو أن 

". املنظمةتلك على واقع اللتزام دويل  يشكل التصرف نفسه "خرقاً 
 ويبحث هذا الفصل الشرط الثاين.

، فــــإن تصــــرف املنظمــــة ٤وحســــب املنصــــوص عليــــه يف املــــادة  )٢(
". ويشـكل االمتنـاع خرقـاً عمل أو امتناع عـن عمـلالدولية قد يتمثل يف "

لقيام بفعل إجيايب ما وال تقـوم  حني يقع على املنظمة الدولية التزام دويل 
يتسق مع ما هو مطلوب من  به. كما قد يتمثل اخلرق يف القيام بعمل ال

 له، مبوجب القانون الدويل.املنظمة الدولية أن تفعله، أو أال تفع
واملواد األربع الواردة يف هذا الفصل تتطابق إىل حد كبري،  )٣(

املتعلقــة  ١٥إىل  ١٢مــن حيــث جوهرهــا وصــياغتها، مــع املــواد مــن 

__________ 
)١٦٤( Ibid., para. 64. 
)١٦٥( Ibid., para. 66. خمتلـــف أســـاس علـــى االســـتئناف رُفـــض وقـــد .

"جيب  أنه فقط االستئناف دائرة الحظت ا،هن البحث قيد املسألة فبخصوص
 الـــيت االختطـــاف عمليــات حالـــة يف القضــائي االختصـــاص ممارســة رفـــض عــدم
ــا حبــد لضــرورة أفعــاهلم تشــكل ال خاصــون أفــراد ــا يقــوم  لســيادة انتهاكــاً  ذا

 ـا تعـرتف أو آخـر، كيـان  أو دوليـة منظمـة أو دولـة عليهـا حترض مل ما الدولة،
-Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2( "عنهـا تتغاضـى أو

AR73, Decision on interlocutory appeal concerning legality of arrest, 5 

June 2003, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 

Supplement, No. 42, para. 26(. 

. وتعــرب تلــك )١٦٦(مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
ـــا تنطبـــق علـــى خـــرق  املـــواد عـــن مبـــادئ ذات طبيعـــة عامـــة يبـــدو أ

التــزام دويل مــن جانــب أي شــخص مــن أشــخاص القــانون الــدويل، 
ج خمتلف يف املواد احلالية،  ومن مث، ليس هناك ما يدعو إىل اختاذ 
ملنظمــات الدوليــة حمـــدودة  وإن كانــت املمارســات املتاحــة املتعلقـــة 

ملسائل املختلفة اليت يتناوهلا هذا الفصل.  فيما يتعلق 

 زام دويلاللت خرقوقوع  -١٠املادة 
الفعــل  كــاناملنظمــة الدوليــة التزامــاً دوليــاً مــىت  ختــرق  -١ 

يتطلبــه منهــا ذلــك االلتــزام، بغــض  الصــادر عنهــا غــري مطــابق ملــا
 . هطابع واملعين أالنظر عن منشأ االلتزام 

نشــــأ يالتــــزام دويل قــــد أي  خــــرق ١تشــــمل الفقــــرة  -٢ 
عليهـــــا جتـــــاه مبوجـــــب قواعـــــد املنظمـــــة الدوليـــــة ويكـــــون واجبـــــاً 

 . أعضائها

 التعليق

املتعلقــــــة  ١٢مــــــع صــــــيغة املــــــادة  ١تتفــــــق صــــــيغة الفقــــــرة  )١(
مــع إحــالل  ،)١٦٧(مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 

 تعبري "منظمة دولية" حمل كلمة "دولة".
ــــدول، يعــــين مصــــطلح  )٢( وكمــــا هــــو الشــــأن مــــع مســــؤولية ال

ون الدويل "بغض النظر عن منشأ" "التزام دويل" التزاماً مبوجب القان
ـــــزام املعـــــين. ويقصـــــد مـــــن هـــــذا، كمـــــا ذُكـــــر يف التعليـــــق علـــــى  االلت

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً،  ١٢ املادة
ن االلتزامــــات الدوليــــة "ميكــــن أن يــــتم [إرســــاؤها مبوجــــب]  القـــول 

عاهدة أو مبدأ قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل، أو مبوجب م
 .)١٦٨(عام ينطبق ضمن نطاق النظام القانوين الدويل"

تمع الدويل   )٣( وقد يقع على منظمة دولية التزام دويل جتاه ا
ككــل أو جتــاه دولــة واحــدة أو عــدة دول، ســواء كانــت أعضــاء يف 
املنظمة أو مل تكن كذلك، أو جتاه منظمة دولية أو منظمات دولية 

 آخر من أشخاص القانون الدويل.أخرى، أو جتاه أي شخص 
لنســبة للمنظمــة  )٤( ومــن املــرجح أن تنشــأ التزامــات عديــدة 

ـــــت يف الفقـــــرة  الدوليـــــة مبوجـــــب قواعـــــد املنظمـــــة، وهـــــي قواعـــــد عرِّف
ــــا تعــــين " ٢(ب) مــــن املــــادة  الفرعيــــة بصــــورة مــــن املــــواد احلاليــــة 

خاصــــة، الصــــكوك املنشــــئة واملقــــررات والقــــرارات وغــــري ذلــــك مــــن 
ـــــة املنظمـــــة  داتمســـــتن وفقـــــاً لتلـــــك الصـــــكوك،  تُعتمـــــدالـــــيت الدولي

". ويف حـــني قـــد يبـــدو مـــن الزائـــد عـــن واملمارســـة املســـتقرة للمنظمـــة
احلاجـة ذكــر أن االلتزامـات املرتتبــة علـى الصــكوك املنشـئة، أو علــى 
املســتندات امللزمــة املنبثقــة مــن تلــك الصــكوك، هــي التزامــات دوليــة 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )١٦٦(  .٨١-٦٩ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .٧٣-٦٩ ص نفسه، املرجع )١٦٧(
 .١٢على املادة  التعليق من) ٣( الفقرة ،٦٩ ص نفسه، املرجع )١٦٨(
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لاللتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف قواعـــد حقـــاً، فـــإن األمهيـــة العمليـــة 
املنظمــــة جتعـــــل مــــن املفضـــــل تبديـــــد أي شــــك يف أن خـــــروق هـــــذه 

 ٢االلتزامات تندرج أيضاً ضمن نطاق املواد احلالية. وصيغة الفقرة 
ا أن تشمل أي التزام دويل قد ينشأ عن قواعد املنظمة.  يُقصد 

ناشـئة وقد يُطرح سؤال عمـا إذا كانـت مجيـع االلتزامـات ال )٥(
عــن قواعــد املنظمــة تعــّد التزامــات دوليــة. فالطبيعــة القانونيــة لقواعــد 
املنظمــة مثــرية للجــدل إىل حــد مــا. فقــد اعتــرب الكثــريون أن القواعــد 
ملنظمات املنشأة مبوجب معاهدات هـي جـزء مـن القـانون  اخلاصة 

لــــرغم مــــن أن املنظمــــات )١٦٩(الــــدويل . وأكــــد بعــــض املــــؤلفني أنــــه 
صـــــكوك أخـــــرى حيكمهـــــا القـــــانون  ا معاهـــــدات أوالدوليـــــة تنشـــــئه

الــــدويل، فــــإن القــــانون الــــداخلي للمنظمــــة، مــــىت دخلــــت إىل حيــــز 
. ومثـة رأي آخــر، )١٧٠(الوجـود، ال يشـكل جــزءاً مـن القـانون الــدويل

ن املنظمـــات الدوليـــة الـــيت حققـــت درجـــة  تدعمـــه املمارســـة، يفيـــد 
ن رأي . وأُعرب كـذلك عـ)١٧١(عالية من التكامل متثل حالة خاصة

__________ 
ــة )١٦٩(  الــــدويل القانــــون مـــن جــــزء هـــي" املنظمـــة"قواعــــد  ن القائلـــة النظريــ

الدوري دِكليفــا خاصـــة بصـــورة طرحهــا  M. Decleva, Il diritto: ليـــريي و

interno delle Unioni internazionali, Padua, Cedam, 1962, and G. 

Balladore Pallieri, “Le droit interne des organisations internationales”, 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1969, 

vol. 127 (1969), p. 1 .هــذا يؤكــد العهــد حــديث مؤلَّــف علــى ولالطــالع 
 P. Daillier and A. Pellet, Droit international public: انظــر األمــر،

(Nguyen Quoc Dinh), 7th ed., Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2002, pp. 576–577. 
 L. Focsaneanu, “Le: الـرأي هـذا عـن دافعـوا الـذين املـؤلفني بـني مـن )١٧٠(

droit interne de l’Organisation des Nations Unies”, AFDI, vol. 3 (1957), 

pp. 315 et seq.; P. Cahier, “Le droit interne des organisations 

internationales”, RGDIP, vol. 67 (1963), pp. 563 et seq.; J. A. Barberis, 

“Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale”, 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1983-I, 

vol. 179 (1983), pp. 145 et seq., at pp. 222–225; and C. Ahlborn, “The 

rules of international organizations and the law of international 

responsibility”, Amsterdam Center for International Law Research Paper 

No. 2011-03 (SHARES Series)متـاح علـى:  ؛www.sharesproject.nl  .كـذلك 
ردت أكــد  للمنظمــات الــداخلي والقــانون الــدويل القــانون بــني التمييــز موقــف بــر
 R. Bernhardt, “Qualifikation und Anwendungsbereich des: يــةالدول

internen Rechts internationaler Organisationen”, Berichte der Deutschen 

Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 12 (1973), p. 7. 
 هلـــذا مثـــاالً اعتبـــار اجلماعـــة األوروبيـــة (االحتـــاد األورويب حاليـــاً)  ميكـــن )١٧١(
وصفاً هلا يف  األوروبية للجماعاتحمكمة العدل  قدمت وقد املنظمات، من لنوعا

 عكـــــس: "وعلـــــى التـــــايل الوجـــــه علـــــى، ١٩٦٤ عـــــامَ  ،.Costa v. E.N.E.Lقضـــــية 
 األوروبيـة االقتصـادية اجلماعـة إنشـاء معاهـدة أسسـت العاديـة، الدولية املعاهدات
ن بدء مع أصبح، الذي اخلاص القانوين نظامها  من يتجزأ ال جزءاً  املعاهدة، سر
قامــة. بتطبيقــه حماكمهـا تلتــزم األعضــاء للــدول القانونيــة الـنظم  األعضــاء الــدول و

ا، هلـــــا حمـــــدودة، غـــــري اســـــتمرارية ذات جلماعـــــة  وأهليتهـــــا وشخصـــــيتها، مؤسســـــا
 حقيقيـة سـلطات هلـا أخص وبوجه الدويل، الصعيد على التمثيل وأهلية القانونية،

 الـدول فـإن اجلماعـة، إىل الـدول مـن السـلطات نقـل أو السيادة من احلد من تنبع

آخـــر مييـــز بـــني قواعـــد املنظمـــة علـــى أســـاس مصـــدرها وموضـــوعها، 
 ويستبعد مثًال بعض اللوائح اإلدارية من دائرة القانون الدويل.

عاجلـــت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة مســـألة طبيعـــة قاعـــدة  وقـــد )٦(
توافـــق إعـــالن اســـتقالل  حمـــددة مـــن قواعـــد املنظمـــة يف فتواهـــا بشـــأن 
. ويف سـياق نظرهـا يف كوسوفو مـن جانـب واحـد مـع القـانون الـدويل

املســــألة الــــيت عرضــــت عليهــــا، تطرقــــت احملكمــــة إىل الطــــابع القــــانوين 
اص لألمـني العـام "اسـتناداً لإلطار الدستوري الذي اعتمده املمثل اخل

)، ١٩٩٩( ١٢٤٤إىل الســـــلطة املســـــتمدة مـــــن قـــــرار جملـــــس األمـــــن 
ــــاق  ١١و ١٠و ٦ســــيما الفقــــرات  وال مــــن القــــرار، ومــــن مث مــــن ميث

اية املطاف". والحظت احملكمة أن:  األمم املتحدة يف 
 ١٢٤٤ للقــرار امللــزم الطــابع مــن اإللزاميــة قوتــه يســتمد الدســتوري اإلطــار 

ــذا املعــىن طابعــاً  ،)١٩٩٩( لتــايل مــن القــانون الــدويل. ولــذلك فإنــه ميلــك  و
 قانونياً دولياً.

ن اإلطـــار الدســتوري يعمـــل كجــزء مـــن  ويف  الوقــت نفســه، تنـــوه احملكمــة 
 ينطبـق ال وهـو قـرار)، ١٩٩٩( ١٢٤٤ لقرار عمالً  أنشئ حمدد، قانويننظام 
 الــــيت املؤقتـــة املرحلـــة خـــالل يــــنظم، أن يف منـــه الغـــرض ويتمثـــل كوســـوفو  يف إال

 لقــــانون رهنــــاً  عــــادة تكــــون الــــيت املســــائل)، ١٩٩٩( ١٢٤٤ القــــرار ينشــــئها
 .)١٧٢(الدويل القانون وليس الداخلي،

وخلصــــــــت احملكمــــــــة بصــــــــدد هــــــــذه النقطــــــــة إىل أن "قــــــــرار جملــــــــس 
) واإلطـــار الدســـتوري يشـــكالن جـــزءاً مـــن ١٩٩٩( ١٢٤٤ األمـــن

لنظر فيه من أجل اإلجابة على السؤال القانون الدويل الذي يتعني ا
 .)١٧٣(الذي طرحته اجلمعية العامة يف طلبها الفتوى"

ورغم أن مسألة الطبيعة القانونية لقواعد املنظمة بعيدة متاماً  )٧(
لنســبة ألغــراض مشــاريع املــواد احلاليــة،  عــن أن تكــون مســألة نظريــة 

ملسـؤولية حيث تؤثر على انطباق مبادئ القانون الدويل فيمـا يتع لـق 
شــئة عــن قواعــد املنظمــة، فــإن الفقــرة   ٢عــن خــرق التزامــات معينــة 

حتــاول التعبــري عــن رأي قــاطع يف هــذه املســألة. وإمنــا القصــد منهــا  ال
ن املبــادئ الــواردة يف املــادة احلاليــة تنطبــق بقــدر  ببســاطة هــو القــول 

التزامـــاً مبقتضـــى ميكـــن اعتبـــار االلتـــزام الناشـــئ عـــن قواعـــد املنظمـــة  مـــا
القــانون الــدويل. ومــن هنــا فــإن خــرق االلتزامــات الناشــئة عــن قواعــد 

شئة عن القانون الدويل.  املنظمة ال يعد دائماً خرقاً اللتزامات 

                                                                                                                   
 حمــدودة، ميــادين يف ذلــك يكــن وإن الســيادية، حقوقهــا مــن حــدَّت قــد األعضــاء
 .Case No(" هـي تلزمهـا كمـا  مواطنيهـا تلـزم القـوانني مـن جمموعـة بـذلك وخلقـت

6/64, Judgment of 15 July 1964, Court of Justice of the European 

Communities, European Court Reports 1964, p. 587, at p. 593(. 
)١٧٢( Accordance with International Law of the Unilateral 

Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2010, p. 403, at pp. 439–440, paras. 88−89. 
)١٧٣( Ibid., p. 442, para. 93. 
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إىل االلتزامـــــــات الدوليـــــــة الـــــــيت تكـــــــون  ٢وتشـــــــري الفقـــــــرة  )٨(
"واجبـ[ـة على املنظمة الدولية] جتاه أعضائها"، ألن هذه هي أكـرب 

ت االلتزامـــات الدوليـــة الناشـــئة عـــن قواعـــد املنظمـــة. وال يقصـــد فئـــا
ـــــذه اإلشـــــارة أن تســـــتبعد إمكانيـــــة أن تشـــــكل القواعـــــد األخـــــرى 

 للمنظمة جزءاً من القانون الدويل.
وقــد تــنص قواعــد املنظمــة علــى معاجلــة حمــددة حلــاالت خــرق  )٩(

ه. االلتزامات الدولية، وكذلك فيما يتعلـق مبسـألة وجـود خـرق مـن عدمـ
، إذ ميكـــن أن يشـــمله بصـــورة كافيـــة ١٠وال يلـــزم ذكـــر ذلـــك يف املـــادة 

) الـــذي يشـــري إىل ٦٤احلكـــم العـــام املتعلـــق بقاعـــدة التخصـــيص (املـــادة 
إمكانية وجود قواعد خاصة بشأن أي من املسائل اليت تتناوهلا مشـاريع 
لضـــرورة علـــى املبـــادئ  املـــواد احلاليـــة. وهـــذه القواعـــد اخلاصـــة ال تعلـــو 

بينة يف مشاريع املـواد احلاليـة. فعلـى سـبيل املثـال، وفيمـا يتعلـق بوجـود امل
خـرق اللتـزام دويل، فـإن أي قاعـدة خاصـة مـن قواعـد املنظمـة لـن متــس 
حباالت خرق االلتزامات اليت قد تكون واقعة على املنظمة الدوليـة جتـاه 
دولـــة غـــري عضــــو. وكـــذلك ال تــــؤثر القواعـــد اخلاصــــة علـــى االلتزامــــات 

ئة عــن مصــدر أعلــى، بصــرف النظــر عــن هويــة شــخص القـــانون الناشــ
 الدويل الذي يقع على املنظمة الدولية االلتزام جتاهه.

إىل طابع االلتزامات، كما هو موضح يف  ١واإلشارة يف الفقرة  )١٠(
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري املشـروعة  ١٢التعليق على املادة 

 خمتلفة لاللتزامات الدولية".ل]تصنيفات [ال]"[، تتعلق )١٧٤(دولياً 
لنســــبة ملنظمــــة دوليــــة مــــا قــــد تــــرتبط،  )١١( وااللتزامــــات القائمــــة 

بطرائـــق خمتلفـــة، بتصـــرف الـــدول أو املنظمـــات الدوليـــة األعضـــاء فيهـــا. 
وعلـــى ســـبيل املثـــال، قـــد تتحمـــل منظمـــة دوليـــة مـــا التزامـــاً مبنـــع الـــدول 

معــني. ويف هــذه احلالــة، ال يشــكل  األعضــاء فيهــا مــن القيــام بتصــرف
تصرف الدول األعضاء، يف حد ذاتـه، خرقـاً لاللتـزام. بـل يتمثـل اخلـرق 
ملنــع. ومــن احلــاالت  يف عجــز املنظمــة الدوليــة عــن االمتثــال اللتزامهــا 
األخــرى الــيت ميكــن فيهــا أن يتضــافر تصــرف املنظمــة الدوليــة وتصــرف 

التــــزام بتحقيــــق نتيجــــة  الــــدول األعضــــاء فيهــــا أن يكــــون علــــى املنظمــــة
معينة، بصرف النظر عما إذا كان التصرف الضـروري لتحقيقهـا سـتقوم 

ا أو واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها.   به املنظمة ذا

 االلتزام الدويل النافذ الواقع على منظمة دولية -١١املادة 
يكـن  مل اللتزام دويل مـا خرقاً ال يشكل فعل املنظمة الدولية  
 .نظمة وقت حدوث الفعلاملك االلتزام واقعاً على ذل

 التعليق

نظــراً إىل أنــه ال توجــد فيمــا يبــدو أيــة مســألة حمــددة تــؤثر علــى  
املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن  ١٣ املـــــادةتطبيـــــق املبـــــدأ الـــــوارد يف 

__________ 
ــــــة )١٧٤( ــــــد، ٢٠٠١ حولي ل ــــــاين ا ــــــاين(اجلــــــزء  الث  ،٧١ ص) والتصــــــويب، الث

 .١٢على املادة  التعليق من) ١١( الفقرة

علــــى املنظمــــات الدوليــــة، فقــــد  )١٧٥(األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
الستعاضة عـن كلمـة "الدولـة" بتعبـري "املنظمـة الدوليـة" يف  اكُتفي 

 عنوان املادة احلالية ونصها.

 التزام دويل رقاالمتداد الزمين خل -١٢املادة 
 نتيجــة فعــلاملنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل  خــرقيقــع  -١ 

ــام بــذلك الفعــل، ــه طــابع اســتمراري وقــت القي ــو  لــيس ل حــىت ل
ره.   استمرت آ

فعــل نتيجــة املنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل  خــرقميتــد  -٢ 
له طابع استمراري طوال فرتة استمرار الفعل وبقائه غـري مطـابق 

 لذلك االلتزام. 
الدوليــة اللتـزام دويل يتطلــب مـن املنظمـة  خـرقٌ يقـع  -٣ 

ً معيّ  ال طـو  اخلرقناً عند وقوع ذلك احلدث، وميتد أن متنع حد
 فرتة استمرار احلدث وبقائه غري مطابق لذلك االلتزام.

 التعليق

لنســبة للمــادة احلاليــة اعتبــارات مماثلــة لتلــك الــواردة يف   تنطبــق 
املتعلقـة  ١٤. ويتطابق النص مع نص املـادة ١١التعليق على املادة 

ــــــاً  ــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دولي ، مــــــع )١٧٦(مبســــــؤولية ال
 "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".االستعاضة عن كلمة 

 املكون من فعل مركب  اخلرق -١٣املادة 
املنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل مــن خــالل  خــرقيقــع  -١ 

ــا  ،سلســلة أعمــال أو امتنــاع عــن أعمــال حمــدَّدة يف جمموعهــا 
كافيـاً   وقوع العمل أو االمتناع الـذي يكـون غري مشروعة، وقتَ 

خــذ مــع غــريه مــن األعمــال روع إذا مــا أُ الفعــل غــري املشــ لتكـوين
 االمتناع عن العمل. من حاالت  أو

طــوال الفــرتة الــيت تبــدأ  اخلــرقميتــد  ،ويف هــذه احلالــة -٢ 
بوقـــوع أول عمـــل أو امتنـــاع يف السلســـلة ويظـــل مســـتمراً طاملـــا 
تكــررت هــذه األعمــال أو حــاالت االمتنــاع وبقيــت غــري مطابقــة 

 لاللتزام الدويل.

 التعليق

تنطبق أيضاً على املادة احلالية املالحظة الواردة يف التعليق على  
تعلقة مبسؤولية الـدول عـن امل ١٥. وهي تتطابق مع املادة ١١املادة 

__________ 
. وقــد اعتمــدت رابطـة القــانون الــدويل فقــرة ٧٥-٧٣، ص نفســه املرجـع )١٧٥(

 تكـــن مل مـــا دويل اللتـــزام خرقـــاً  الدوليـــة املنظمـــة فعـــل يشـــكل مماثلـــة: "ال صـــيغة ذات
 ,International Law Association(" الفعـل وقـوع وقـت املعـين اللتـزام ملزمـة املنظمة

Report of the Seventy-first Conference … (see footnote 121 above), p. 199(. 
لد ،٢٠٠١ حولية )١٧٦(  .٧٩-٧٥ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
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عـن   ١مـع االستعاضـة يف الفقـرة  ،)١٧٧(األفعال غري املشـروعة دوليـاً 
 كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

 الفصل الرابع

مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة 
 منظمة دولية أخرى أو

 التعليق
ية الـــدول عـــن املتعلقـــة مبســـؤول ١٨إىل  ١٦تتنـــاول املـــواد مـــن  )١(

احلــاالت الـــيت تعــني أو تســـاعد فيهـــا  )١٧٨(األفعــال غـــري املشــروعة دوليـــاً 
ههــا  الدولــة دولــًة أخــرى علــى ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــاً، أو توجِّ

ـــــه، أو ـــــك. وقـــــد  ومتـــــارس الســـــيطرة عليهـــــا يف ارتكاب تكرههـــــا علـــــى ذل
، ا "تعرب عن قاعدة عرفية" ١٦وصفت حمكمة العدل الدولية املادة 

دة  قضــيةوذلــك يف حكمهــا يف موضــوع  تطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإل
. وميكــن تصــور أوضــاع مماثلــة فيمــا يتعلــق )١٧٩(اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا

ملنظمــــات الدوليـــــة. فعلـــــى ســـــبيل املثـــــال، قـــــد تعـــــني املنظمـــــة الدوليـــــة 
منظمة دولية أخرى على ارتكـاب فعـل غـري مشـروع  تساعد دولة أو أو

دوليــاً. ومــا مــن داع، ألغــراض املســؤولية الدوليــة، لتمييــز حالــة املنظمــة 
منظمـــة دوليـــة أخـــرى عـــن حالـــة  الدوليـــة الـــيت تعـــني أو تســـاعد دولـــة أو

ـــة أخـــرى. وهكـــذا، وحـــىت إذا كانـــت  ـــة الـــيت تعـــني أو تســـاعد دول الدول
ملنظمـــات الدوليـــة حمـــدودة، فـــإن هنـــاك  املمارســـة املتاحـــة فيمـــا يتعلـــق 

إىل  ١٦رات لتضمني املواد احلالية أحكاماً موازيـة للمـواد مـن بعض املرب 
 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً. ١٨

املتعلقـــة مبســـؤولية مـــن املـــواد وتقــوم األحكـــام ذات الصـــلة  )٢(
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً على افرتاض مؤداه أن العون 

املســاعدة، والتوجيــه والســيطرة، واإلكــراه هــي أمــور ال تــؤثر علــى أو 
ـــــــيت تلقـــــــت العـــــــون أو املســـــــاعدة،  إســـــــناد التصـــــــرف إىل الدولـــــــة ال

خضعت للتوجيه أو السيطرة، أو تعرضت لإلكراه. فهذه الدولـة  أو
هـــي الـــيت ترتكـــب فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً، وإن كـــان مـــن املمكـــن 

كــــــراه، يف حــــــني تعتــــــرب الدولــــــة اســــــتبعاد الالمشــــــروعية يف حالــــــة اإل 
رتكـاب الفعـل غـري املشــروع،  األخـرى مسـؤولة ال عـن القيـام فعــًال 

 بل عن إسهامها السبيب يف ارتكاب الفعل.
والعالقــــــــــات القائمــــــــــة بــــــــــني املنظمــــــــــة الدوليــــــــــة والــــــــــدول  )٣(
لتـأثري  أو املنظمات الدولية األعضاء فيها قد تسـمح هلـذه املنظمـة 

__________ 
 .٨١-٧٩ ص نفسه،املرجع  )١٧٧(
 .٩٠-٨٤ ص نفسه، املرجع )١٧٨(
)١٧٩( Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 

150, para. 420. 

حاالت أخرى غري تلك املتصـورة يف املـواد على سلوك األعضاء يف 
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة  ١٨ إىل ١٦من 

دوليــاً. فــبعض املنظمــات الدوليــة متتلــك ســلطة اختــاذ قــرارات ملزمــة 
ألعضــائها، يف حــني أن معظــم املنظمــات الدوليــة لــيس بوســعها أن 

غــــري ملزمــــة.  تـــؤثر علــــى ســــلوك أعضـــائها إال عــــن طريــــق إجـــراءات
ر الـيت قـد يسـتتبعها هـذا النـوع  وينظر الفصـل احلـايل كـذلك يف اآل
مــن العالقــة علــى مســؤولية املنظمـــة الدوليــة، وهــي عالقــة ال يوجـــد 

 يوازيها يف العالقات بني الدول. ما
ومســألة املســؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة فيمــا يتعلــق  )٤(

عرضت على حماكم دولية  فعال الدول قد نوقشت يف عدة قضا
أو هيئات أخرى، ولكـن هـذه احملـاكم أو اهليئـات مل تبحثهـا بسـبب 
االفتقــار إىل االختصــاص الشخصــي. وينبغــي اإلشــارة بوجــه خــاص 

 )١٨٠(وشــركاه ضــد مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة م.إىل القضــا التاليــة: 
 ،)١٨١(وكــانتوين ضــد فرنســاأمــام اللجنــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان؛ 

وســناتور الينــز ذات املســؤولية  ،)١٨٢(مــاثيوز ضــد اململكــة املتحــدةو
احملـــدودة ضـــد إســـبانيا وأملانيـــا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا والربتغـــال وبلجيكـــا 
ــــدا ولكســــمربغ واململكــــة املتحــــدة  والــــدامنرك والســــويد وفرنســــا وفنلن

ن والنمسا وهولندا بوسفوروس هافا يوالري تـوريزم فـه و ،)١٨٣(واليو
أمــــام احملكمــــة األوروبيــــة  )١٨٤(أيرلنــــدا ضــــدنيم شــــركيت تيجــــاِرت أنــــو 

اللجنــة  أمــام )١٨٥(ف. د. ب. ضــد هولنــدا .هحلقــوق اإلنســان؛ و
املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان. ويف هــــذه القضــــية األخــــرية، اعُتــــرب بــــالغ 
ــــه املكتــــب األورويب لــــرباءات االخــــرتاع غــــري  متعلــــق بتصــــرف قــــام ب

__________ 
)١٨٠( M. & Co. v. Federal Republic of Germany, Application no. 

13258/87, Decision of 9 February 1990, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports, vol. 64, p. 138. 
)١٨١( Cantoni v. France, Judgment of 15 November 1996, 

Application no. 17862/91, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions 1996-V, p. 1614. 
)١٨٢( Matthews v. the United Kingdom, Judgment of 18 February 

1999, Application no. 24833/94, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, p. 251. 
)١٨٣( Senator Lines GmbH v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, 

Application no. 56672/00, Decision of 10 March 2004, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions 2004-IV, p. 331. 
)١٨٤( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Application no. 45036/98, Decision of 13 September 2001 and 

Judgment of 30 June 2005, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions 2005-VI, p. 107. 
، ١٩٨٧نيســان/أبريل  ٨ املــؤرخ القــرار ،٢١٧/١٩٨٦رقــم  الرســالة )١٨٥(

ئــق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  اإلنســان، حبقــوق املعنيــة اللجنــة تقريــر الو
 .٢٥٣ ص، )A/42/40( ٤٠الثانية واألربعون، امللحق رقم 
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مــن األحــوال أن  حــال ة]يــ"[ ميكــن مقبــول ألن ذلــك التصــرف ال
ــــر دولـــة أخـــرى  ةأيـــ أو ولنـــداخاضعـ[ــــاً] للواليـــة القضـــائية هل [يُـ]ـعـتب

ـــــــة والسياســـــــية  حلقـــــــوق املدني طـــــــرف يف العهـــــــد الـــــــدويل اخلـــــــاص 
 .)١٨٦("املتعلق به االختياري ربوتوكولالو 

تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري  -١٤املادة 
 مشروع دولياً 

 أو تسـاعد دولـة أو منظمـة دوليــة نيالدوليـة الـيت تعـاملنظمـة  
هـذه الدولـة تقـوم بـه  ،ارتكاب فعل غري مشروع دوليـاً  يفأخرى 

 تكون مسؤولة عن ذلك دولياً إذا:  األخرية،املنظمة هذه أو 
لظـــروف األوىل قامـــت املنظمـــة  (أ)  بـــذلك وهـــي تعلـــم 

لفعل غري املشروع دوليًا؛   احمليطة 
غري مشروع دولياً لو  سيشكل فعالً  الفعلان هذا ك (ب)و 

 ارتكبته تلك املنظمة.

 التعليق
ال يبــدو أن املســؤولية الدوليــة الــيت قــد يتحملهــا كيــان مــا  )١(

مبوجـــب القـــانون الـــدويل بســـبب إعانـــة أو مســـاعدة كيـــان آخـــر يف 
ت املعنية  ارتكاب فعل غري مشروع دولياً تتوقف على طبيعة الكيا

ك، وبصــرف النظــر عــن املمارســة احملــدودة . ولــذل)١٨٧(وخصائصــها
ملنظمــــات الدوليــــة، فــــإن القواعــــد الســــارية علــــى  املتعلقــــة حتديــــداً 
العالقات بني الدول تنطبق أيضاً حني تعني منظمـة دوليـة وتسـاعد 

 دولة أو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً.
ريات ســــــوى القليــــــل مــــــن التغيــــــ ١٤وال تســــــتحدث املــــــادة  )٢(

املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة  ١٦للمـــــادة 
ــــة )١٨٨(دوليــــاً  . وقــــد ُعــــدلت اإلشــــارة إىل احلالــــة الــــيت تعــــني فيهــــا دول
تساعد دولـة أخـرى لكـي تشـري إىل منظمـة دوليـة تعـني أو تسـاعد  أو

 دولة أو منظمة دولية أخرى.
مبقتضـــاها العـــوُن شـــروطاً معينـــة ينشـــئ  ١٤وحتـــدد املـــادة  )٣(
املســـاعدة املســـؤوليَة الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة الـــيت تقـــدم العـــون  أو
لفعـل  أو لظروف احمليطـة  املساعدة. والشرط األول هو أن "تعلم 

__________ 
 .٢-٣، الفقرة ٢٥٥ص  نفسه، املرجع )١٨٦(
اللجنة املعنية مبساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون  تقول )١٨٧(

روع دوليــاً مــن جانــب منظمــة دوليــة : "ويكــون هنــاك كــذلك فعــل غــري مشــالــدويل
ارتكــــاب هــــذه الدولــــة  يفحــــني تعــــني أو تســــاعد دولــــة أو منظمــــة دوليــــة أخــــرى 

 International Law :الدوليــــة األخــــرى لفعــــل غــــري مشــــروع دوليــــاً" املنظمــــة أو

Association, Report of the Seventy-first Conference … (see footnote 121 

above), pp. 200–201 الفقـرتني يف. وال يشـري هـذا الـنص إىل الشـروط املدرجـة 
 من املواد احلالية. ١٤الفرعيتني (أ) و(ب) من املادة 

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )١٨٨(  .٨٦-٨٤ ص ،) والتصويبالثاينا

املتعلقة  ١٦غري املشروع دولياً". وكما لوحظ يف التعليق على املادة 
أو املعونــة مبسـؤولية الــدول، فــإذا "كانــت الدولــة املقدمــة للمســاعدة 

ا  لظــروف الــيت يعتــزم فيهــا اســتخدام معونتهــا أو مســاعد ال تعلــم 
 .)١٨٩(من جانب الدولة األخرى، فهي ال تتحمل مسؤولية دولية"

ــــدول عــــن  ١٦ويف التعليــــق علــــى املــــادة  )٤( املتعلقــــة مبســــؤولية ال
األفعال غري املشروعة دوليـاً، ذُكـر أيضـاً أن مـن بـني الشـروط أن "يعتـزم 

الدولــــة املعــــين]، بواســــطة املعونــــة أو املســــاعدة املقدمــــة، تيســــري [جهــــاز 
حــدوث الفعــل غــري املشــروع و[أن يكــون] الســلوك غــري املشــروع دوليــاً 

. )١٩٠(قد ارُتكب فعالً من جانب الدولـة املتلقيـة للمعونـة أو املسـاعدة"
عن ذلك، فإن نشوء املسؤولية الدولية يقتضـي أن يسـهم العـون  وفضالً 

 . )١٩١(إسهاماً "ذا شأن" يف ارتكاب الفعل أو املساعدة
، فإن املنظمة الدوليـة الـيت ١٤ووفقاً ملا نصت عليه املادة  )٥(

تتحمــل املســؤولية الدوليــة إال إذا كــان  تقــدم العــون أو املســاعدة ال
"الفعل سيشكل فعًال غري مشروع دولياً لو ارتكبتـه تلـك املنظمـة". 

يكون واقعاً على املنظمة الدولية وبذلك ترتبط املسؤولية خبرق التزام 
 يف وقت إسهامها يف خرق هذا االلتزام.

ومثــة مثــال علــى تقــدمي العــون أو املســاعدة مــن جانــب منظمــة  )٦(
 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتـوبر  ١٢دولية تعرضه وثيقة داخلية أصدرها يف 

املستشـــار القـــانوين لألمـــم املتحـــدة. وتناولــــت هـــذه الوثيقـــة الـــدعم الــــذي 
تقدمـــه بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة إىل 
القـــوات املســـلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، واخلطـــر الـــذي أشـــارت 
إليــه مــذكرة داخليــة واملتمثــل يف احتمــال ارتكــاب تلــك القــوات انتهاكــات 
ــــانون الالجئــــني.  ــــدويل وقــــانون حقــــوق اإلنســــان وق للقــــانون اإلنســــاين ال

 تب املستشار القانوين يقول:وك
املتحــدة يف مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة  األمــممنظمـة كـان لــدى بعثــة   إذا 

ن وحـــــدات القـــــوات املســـــلحة جلمهوريـــــة الكونغـــــو  مـــــا يـــــدفعها إىل االعتقـــــاد 
إحــــــدى العمليــــــات تنتهــــــك جمموعــــــة أو أخــــــرى مــــــن  يف املشــــــاركةالدميقراطيــــــة 
 يـدفعها مـا املتحـدة األمـممنظمـة ى بعثـة وإذا كان لد ،تلك القواننيجمموعات 

 جهــود مــن الــرغم علــى ترتكــب، برحــت مــا االنتهاكــات هــذه ن االعتقــاد إىل
 حكومـةمـع و  الدميقراطيـة الكونغـو جلمهوريـة املسـلحة القـوات مع البعثة وساطة

ً عندئــذ أن تواصــل بعثــة  منظمــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، فــال جيــوز قــانو
متامـــاً.  فيهـــا مشـــاركتهاة دعـــم تلـــك العمليـــة، بـــل جيـــب أن توقـــف املتحـــد األمـــم

ً [...] وال جيــــــوز  ــــــةقــــــانو ــــــة يف املتحــــــدة األمــــــممنظمــــــة  لبعث  الكونغــــــو مجهوري
تقــدم الــدعم اللوجســيت أو "اخلــدمي" أليــة عمليــة مــن عمليــات  أن الدميقراطيــة

القـوات املسـلحة جلمهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة إذا كـان لــديها سـبب لالعتقــاد 
. القــوانني تلــك مــن جمموعــة أي تنتهــك املــذكورةن وحــدات القــوات املســلحة 

 العريف الدويل القانون مبوجب املنظمة التزامات على مباشرة هذا ويرتتب[...] 
__________ 

 .١٦) من التعليق على املادة ٤الفقرة ( ،٨٤ ص ،نفسه املرجع )١٨٩(
 .١٦) من التعليق على املادة ٥( الفقرة ،٨٥و ٨٤ ص نفسه، املرجع )١٩٠(
 .نفسه املرجع )١٩١(
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امليثـــــاق بـــــدعم وتعزيـــــز وتشـــــجيع احـــــرتام حقـــــوق اإلنســـــان والقـــــانون  مبوجـــــبو 
 .)١٩٢(اإلنساين الدويل وقانون الالجئني

ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب  -١٥املادة 
 مشروع دولياً  غري فعل

ـــهاملنظمـــة الدوليـــة الـــيت   دولـــة أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى  توجِّ
تقوم  ،كاب فعل غري مشروع دولياً ارس السيطرة عليها يف ارتمتو 

دوليــاً تكــون مســؤولة األخــرية، املنظمــة هــذه هــذه الدولــة أو بــه 
 إذا: عن ذلك الفعل 

لظـــروف األوىل بـــاملنظمـــة  قامـــت (أ)  ذلك وهـــي تعلـــم 
لفعل غري املشروع دوليًا؛   احمليطة 

غــري مشــروع دوليــاً سيشــكل فعــًال كــان هــذا الفعــل  (ب)و 
 املنظمة.ارتكبته تلك  لو

 التعليق
املتعلقـــة مبســـؤولية  ١٧مـــع املـــادة  ١٥يتطـــابق نـــص املـــادة  )١(

، وذلـك ألسـباب مماثلـة )١٩٣(الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
من مشاريع املواد  ١٤لتلك اليت ورد تفسريها يف التعليق على املادة 

احلاليــــة. وقــــد أُدخلــــت التعــــديالت املالئمــــة علــــى الــــنص. وهكــــذا 
لتوجيـــــه وممارســـــة  ـــــة الـــــيت تقـــــوم  اســـــتعيض عـــــن اإلشـــــارة إىل الدول
إلشـــارة إىل املنظمـــة الدوليـــة الـــيت تقـــوم بـــذلك، وكـــذلك  الســـيطرة 
حلــت عبــارة "دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى" حمــل كلمــة "دولــة" يف 

 اإلشارة إىل الكيان الذي يوجَّه أو متارس عليه السيطرة.
ولية الدوليــة تنشــأ عنــدما علــى أن املســؤ  ١٥وتــنص املــادة  )٢(

تقوم املنظمة الدولية "بتوجيـه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى وممارسـة 
 السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً". 

وعلـــى افـــرتاض أن القـــوة األمنيـــة الدوليـــة يف كوســـوفو هـــي  )٣(
ا  منظمة دولية، فمن املمكن أن توفر االعرتاضات األولية اليت أبـد

يوغوســالفيا ( مشــروعية اســتخدام القــوةمــة الفرنســية يف قضــية احلكو 
) أمام حمكمة العدل الدولية مثاًال على منظمتني دوليتني ضد فرنسا

مـــــا متارســـــان التوجيـــــه والســـــيطرة يف ارتكـــــاب فعـــــل غـــــري  ادُّعـــــي أ
ن "منظمـة حلـف مشـال  مشروع، حيث دفعت احلكومـة الفرنسـية 

األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو،  القــوة ‘توجيــه’األطلســي مســؤولة عــن 
. ويـــرجَّح أن )١٩٤(عليهـــا" ‘الســـيطرة’واألمـــم املتحـــدة مســـؤولة عـــن 

 املتصوَّر كان ممارسًة مشرتكة للتوجيه والسيطرة.
__________ 

ئـــــق يف صـــــحيفة  نشـــــرت )١٩٢( كـــــانون   ٩، يف The New York Timesالو
 .www.nytimes.com، ٢٠٠٩األول/ديسمرب 

لد، ٢٠٠١ حولية )١٩٣(  .٨٩-٨٦ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
)١٩٤( Legality of Use of Force (Yugoslavia v. France), Preliminary 

objections of the French Republic (5 July 2000), I.C.J. Reports 2001, 

p.13, at p. 33, para. 46 .بذلك من أجل إسناد التصرف املدعى أنه  ُدفع وقد

ويف العالقــــــات بــــــني منظمــــــة دوليــــــة والــــــدول واملنظمــــــات  )٤(
الدوليــة األخــرى األعضــاء فيهــا، ميكــن تصــور توســيع نطــاق مفهــوم 

ليشـمل احلـاالت الـيت تتخـذ فيهـا منظمـة دوليـة  "التوجيه والسـيطرة"
املتعلقـــــة  ١٧قـــــراراً يلـــــزم أعضـــــاءها. ويوضـــــح التعليـــــق علـــــى املـــــادة 

ـــاً أن "املـــادة   ١٧مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي
[تقتصــر] علــى احلــاالت الــيت تقــوم فيهــا فعــًال دولــة مهيمنــة بتوجيــه 

لتــــزام دويل للدولــــة التابعــــة لســــيطرة علــــى ذلــــك  ســــلوك خمــــل  [و]
ـا حـاالت ‘] [...] السـيطرة’، وأن "[كلمـة )١٩٥(السلوك" يقصـد 

اهليمنــة علــى ارتكــاب ســلوك غــري مشــروع ال جمــرد اإلشــراف عليــه، 
، وأن "[كلمــة] )١٩٦([فضــًال] عــن جمــرد التــأثري فيــه أو االهتمــام بــه"

ال تشمل جمرد التحريض أو اإلحياء، بل [يتضـمن معناهـا] ‘ توجيه’
. وإذا فســـر املـــرء الـــنص علـــى )١٩٧(يــه الفعلـــي العملـــي الطـــابع"التوج

ضوء املقتطفات الواردة أعاله، فإن اعتماد منظمة دولية لقرار ملزم 
قـــــد ميثـــــل، يف ظـــــل ظـــــروف معينـــــة، شـــــكًال مـــــن أشـــــكال التوجيـــــه 

الســيطرة يف ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــاً. واملفــرتض هــو أن  أو
املوجــه هلــا القــرار ال ُمتــنح حريــة التصــرف الدولــة أو املنظمــة الدوليــة 

 على حنو ال يشكل فعًال غري مشروع دولياً وإن كان ميتثل للقرار.
ــــه  )٥( ــــرب اعتمــــاد قــــرار ملــــزم شــــكالً مــــن أشــــكال التوجي وإذا اعُت

ملفهوم الوارد يف املادة احلالية، فإن هذا احلكم سيتداخل مـع  والسيطرة 
ليـــة. ولكـــن التـــداخل ســـيكون جزئيـــاً مـــن مشـــاريع املـــواد احلا ١٧املـــادة 

تتنـــاول كـــذلك احلالـــة الـــيت  ١٧فحســـب، إذ يكفـــي إيضـــاح أن املـــادة 
يتطلب فيهـا القـرار امللـزم مـن الدولـة أو املنظمـة الدوليـة العضـو أن تقـوم 
لنســـبة إىل تلـــك الدولـــة أو املنظمـــة  بفعـــل ال يعـــد فعـــالً غـــري مشـــروع 

 ١٧و ١٥كـن بـني املـادتني الدولية. وعلى أي حال، فـإن التـداخل املم
لن خيلق أي وجه من أوجه عدم االتساق، ألن كال احلكمني يؤكـدان، 
وإن يكـــن يف أوضـــاع خمتلفـــة، املســـؤولية الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة الـــيت 

 اختذت قراراً ملزماً للدول أو املنظمات الدولية األعضاء فيها.
 (أ) و(ب)،ويشـــري الشـــرطان الـــواردان يف الفقـــرتني الفـــرعيتني  )٦(

لفعـــل غـــري املشـــروع  لظـــروف احمليطـــة  علـــى التـــوايل، إىل "[العلـــم] 
دوليــــــاً" وإىل كـــــــون الفعــــــل "سيشـــــــكل فعـــــــًال غــــــري مشـــــــروع دوليـــــــاً 

ارتكبته تلك املنظمة". وتتطابق هذه املقتضيات مع تلك الواردة  لو
املتعلقـــة بتقـــدمي العـــون أو املســـاعدة يف ارتكـــاب فعـــل  ١٤يف املـــادة 

 دولياً. وينطبق التعليق نفسه. غري مشروع
                                                                                                                   

ً  بيليـــه آالنمشــروع إىل املنظمتــني الــدوليتني املعنيتــني. واعتنــق  غــري تصــرف رأ
ممــاثالً بشــأن منظمــة حلــف مشــال األطلســي والقــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو 

 :A. Pellet, “L’imputabilité d’éventuels actes illicitesيف مقالـه التـايل: 

responsabilité de l’OTAN ou des États membres”, in C. Tomuschat 

(ed.), Kosovo and the International Community: a Legal Assessment, 

The Hague, Kluwer Law International, 2002, pp. 193 et seq., at p. 199. 
لـــد، ٢٠٠١ حوليـــة )١٩٥(  ،٨٨ ص) والتصـــويب، الثـــاين(اجلـــزء  الثـــاين ا

 .١٧على املادة  التعليق من) ٦( الفقرة
 .١٧على املادة  التعليق من) ٧( الفقرة ،نفسه املرجع )١٩٦(
 .نفسه املرجع )١٩٧(
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 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى  -١٦املادة 

منظمـة دوليـة أخـرى علـى املنظمة الدولية الـيت تكـره دولـة أو  
 إذا:  عن ذلك الفعلدولياً مسؤولة تكون ما ارتكاب فعل 

فعــــًال غـــــري سيشــــكل كــــان الفعــــل، لــــوال اإلكـــــراه،  (أ) 
ــاً صــادراً عــن الدولــة يقــع أو املنظمــة الدوليــة الــيت  مشــروع دولي

 عليها اإلكراه؛ 
ذلك بـــاملنظمـــة الدوليـــة الـــيت متـــارس اإلكـــراه  قامـــت (ب)و 

لفعل. لظروف احمليطة   وهي تعلم 

 التعليق
يف اإلكراه الـذي قـد متارسـه منظمـة دوليـة يف  ١٦تنظر املادة  )١(

املوقـــف طبيعــــة ارتكـــاب فعــــل غـــري مشــــروع دوليـــاً. وال يغــــري كثـــرياً مــــن 
ت الـيت متـارس اإلكــراه أو الـيت ميـاَرس عليهـا اإلكــراه.  وخصـائص الكيـا
ولذلك ميكن للمرء أن يطبق على املنظمات الدولية أيضاً قاعـدة مماثلـة 

 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً. ١٨للمادة 
علقة مبسؤولية املت ١٨ويتطابق نص املادة احلالية مع املادة  )٢(

، مـــع تغيـــريات مماثلـــة )١٩٨(الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
مـــن مشـــاريع  ١٤ للتغيـــريات الـــوارد تفســـريها يف التعليـــق علـــى املـــادة

ـــة الـــيت متـــارس  املـــواد احلاليـــة. فقـــد اســـتعيض عـــن اإلشـــارة إىل الدول
 املنظمة الدولية؛ وفضًال عن ذلك، فإن الكيانإلشارة إىل اإلكراه 

لضــرورة دولــة بــل ميكــن أيضــاً  الــذي ميــاَرس عليــه اإلكــراه ال يكــون 
أن يكــــون منظمــــة دوليــــة. كــــذلك تغــــري العنــــوان مــــن "إكــــراه دولــــة 

 أخرى" إىل "إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى".
وال يتطلـــب نشـــوء املســــؤولية الدوليـــة ملنظمــــة دوليـــة متــــارس  )٣(

حــد ذاتــه. ولــيس مــن  اإلكــراه أن يكــون فعــل اإلكــراه غــري مشــروع يف
الضروري كذلك أن يكون يف جلوء تلك املنظمة إىل التصـرف بصـورة 
مباشــرة ارتكــاب مــن جانبهــا لفعــل غــري مشــروع. ومــا يقتضــيه نشــوء 
املســؤولية الدوليــة هــو أن تكــره املنظمــة الدوليــة دولــة أو منظمــة دوليــة 
لنســبة للكيــان الــذي  أخــرى علــى ارتكــاب فعــل يكــون غــري مشــروع 

س عليـــه اإلكــــراه، وأن تقـــوم املنظمـــة الــــيت متـــارس اإلكـــراه بــــذلك ميـــارَ 
لفعل". لظروف احمليطة   "وهي تعلم 

ويف العالقات بني منظمة دولية والدول أو املنظمـات الدوليـة  )٤(
األعضـــــاء فيهـــــا، ال ميكـــــن لصـــــدور قـــــرار ملـــــزم عـــــن املنظمـــــة الدوليــــــة 

كـــــد التعليـــــق علـــــى ينشـــــئ إكراهـــــاً إال يف الظـــــروف االســـــتثنائية. ويؤ  أن
 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً أن: ١٨ املادة
 القــوة بــه تتصــف الــذي األساســي الطــابع بــنفس يتصــف ١٨ املــادة لغــرض اإلكــراه
ـــــالزم لتحقـــــق اإلكـــــراه،  .٢٣ املـــــادة مبوجـــــب القـــــاهرة ـــــذي ال يكفـــــي والشـــــرط ال وال

__________ 
 .٩٠-٨٩ ص نفسه، املرجع )١٩٨(

املكرَهــة حبيــث] ال يــرتك  يــرغم إرادة الدولــةالســلوك الــذي [هــو  ،شــيء يقــل عنــه أي
 .)١٩٩(اإلكراه متارس اليت الدولة لرغبات االمتثال سوى فعلي خيار من هلا

وإذا اعُتــرب مــع ذلــك أن منظمــة دوليــة تكــره دولــة أو منظمــة  )٥(
دوليـــة عضـــواً حـــني تعتمـــد قـــراراً ملزمـــاً، فقـــد حيـــدث تـــداخل بـــني املـــادة 

لنظـر إىل . ولكنـه سـي١٧احلالية واملادة  كون تـداخالً جزئيـاً فحسـب، 
الشـــروط املختلفـــة الـــيت يضـــعها هـــذان احلكمـــان، وخصوصـــاً أنـــه وفقـــاً 

ـــة أو املنظمـــة  ١٧للمـــادة  ال يلـــزم أن يكـــون الفعـــل الـــذي ترتكبـــه الدول
لنســبة إىل تلــك الدولــة أو املنظمــة.  الدوليــة العضــو فعــالً غــري مشــروع 

 املنظمـــــة الدوليـــــة مســـــؤولة ويف حالـــــة وجـــــود تـــــداخل، ميكـــــن أن تُعتـــــرب
. وال يؤدي هـذا إىل نشـوء أي ١٧أو املادة  ١٦مبقتضى أٍي من املادة 

 وجه من أوجه عدم االتساق.

االلتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارات  -١٧املادة 
 وأذون موجَّهة إىل األعضاء

إذا التفت تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية  -١ 
ــا الدوليــة عــن طريــق اعتمــاد  لــزم قــرار يُ علــى التــزام مــن التزاما

رتكــاب فعــل يكــون غــري فيهــا  أعضــاءً  دوليــة اتأو منظمــ الً دو 
 املنظمة. تلك مشروع دولياً لو ارتكبته 

التفـــت  تتحمـــل املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولية الدوليـــة إذا -٢ 
ن أذنت لدول أو منظمات دوليـة  ا الدولية  على التزام من التزاما
ــه  ــاً لــو ارتكبت رتكــاب فعــل يكــون غــري مشــروع دولي أعضــاٍء فيهــا 

 تلك املنظمة، وكان ارتكاب الفعل املعين بسبب ذلك اإلذن.
ن  -٣  غـري املعـين سـواء كـان الفعـل  ٢و ١تنطبق الفقـر

 اتاملنظمـ لنسبة إىل الدول أولك أو مل يكن كذمشروع دوليًا 
 اليت يكون القرار أو اإلذن موجهاً إليها.ألعضاء الدولية ا

 التعليق

إن كون املنظمة الدولية شخصاً من أشخاص القـانون الـدويل،  )١(
متميــــزاً عــــن األعضــــاء فيهــــا، أمــــر يفــــتح البــــاب أمــــام إمكانيــــة أن حتــــاول 

طريقهم نتيجـة ال تسـتطيع  املنظمة أن تؤثر على أعضائها لكي حتقق عن
ــــا  أن حتققهــــا مباشــــرة بشــــكل مشــــروع، وبــــذا تلتــــف علــــى أحــــد التزاما
الدوليــة. وكمــا الحــظ وفــد النمســا أثنــاء املناقشــات الــيت دارت يف اللجنــة 

إلفـــــالت مـــــن  الســـــماحينبغـــــي  الالسادســـــة، فإنـــــه " للمنظمـــــة الدوليـــــة 
 .)٢٠٠(‘"خارجية عناصر’املسؤولية جبعل عناصرها الفاعلة 

وقــــد نظــــر املستشــــار القــــانوين للمنظمــــة العامليــــة للملكيــــة  )٢(
الفكرية يف حالة منظمة دولية تطلب من دولة عضـو ارتكـاب فعـل 

 غري مشروع دولياً، وكتب قائًال إنه
__________ 

 .١٨على املادة  التعليق من) ٢( الفقرة ،٨٩ ص نفسه، املرجع )١٩٩(
ئق )٢٠٠(  اللجنـة واخلمسـون، التاسـعة الـدورة العامـة، للجمعيـة الرمسيـة الو

 .٢٤ الفقرة، )A/C.6/59/SR.22( ٢٢اجللسة  ،السادسة
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  84 والستني الثالثة دور

 

 

حالـــة تصـــرف معـــنيَّ تقـــوم بـــه دولـــة عضـــو امتثـــاالً لطلـــب مـــن منظمـــة دوليـــة،  يف
 املنظمــة، وتلـك الدولـة تلـك علـى واحـد نآ يف واقعـاً  دوليـاً  التزامـاً  خيـرقويبـدو أنـه 

 .)٢٠١(الدويل القانون مبوجب مسؤولة أيضاً  عتربتُ  أن ينبغي املنظمة فإن

ومــــــن احملتمــــــل أن تكــــــون فرصــــــة االلتفــــــاف أكــــــرب حــــــني  )٣(
يشـــكل ســــلوك الدولـــة أو املنظمــــة الدوليــــة العضـــو خرقــــاً اللتــــزام  ال

ــــيت تقــــوم  ــــة ال اللتفــــاف ملتزمــــة دويل، كــــأن تكــــون املنظمــــة الدولي
راً  مبعاهدة مع دولة غري عضـو يف حـني ال ُحتـدث نفـس املعاهـدة آ

 لنسبة إىل أعضاء املنظمة.
وتعين كلمة "االلتفاف" ضـمناً وجـود نيـة لـدى املنظمـة الدوليـة  )٤(

الســــتغالل الشخصـــــية القانونيـــــة املنفصـــــلة ألعضــــائها مـــــن أجـــــل جتنـــــب 
 ات وجود هذه النية على الظروف.االمتثال اللتزام دويل. وسيعتمد إثب

مسبق ، كشرط ١ويف حالة اختاذ قرار ملزم، ال تنص الفقرة  )٥(
 لنشـــوء املســـؤولية الدوليـــة ملنظمـــة دوليـــة، علـــى قيـــام الـــدول أو املنظمـــات
رتكاب الفعل املطلوب. وملا كـان امتثـال األعضـاء  الدولية األعضاء 

لــــث لقـــرار ملــــزم أمـــراً متوقعــــاً، فســـيكون احتمــــال أ ن يضـــار طــــرف 
احتمــاالً مرتفعــاً. ومــن مث، يبــدو مــن املفضــل اعتبــار املنظمــة مســؤولة 
لتـــايل للطــرف الثالـــث الــذي ســـيقع عليــه الضـــرر  لفعــل، والســماح 
ن يلـتمس سـبيالً لإلنصـاف حـىت قبـل ارتكـاب الفعـل. وفضـالً عـن 
ذلـــــك، إذا كانـــــت املســـــؤولية الدوليـــــة تنشـــــأ يف وقـــــت اختـــــاذ القـــــرار، 

ن مــن واجــب املنظمــة الدوليــة أن متتنــع عــن وضــع أعضــائها يف ســيكو 
م مبقتضــى  وضــع غــري مــريح يكــون علــيهم فيــه إمــا أن ينتهكــوا التزامــا
القـرار أو يتســببوا يف نشــوء املســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة، فضــالً 

 عن إمكان حتملهم هم أنفسهم للمسؤولية.
ة العضــو ســلطة تقديريــة وقــد ُمتــنح الدولــة أو املنظمــة الدوليــ )٦(

فيما يتعلق بتنفيذ قرار ملزم اعتمدته منظمة دولية. فاحملكمة األوروبية 
ســــفوروس هافــــا بو قضــــية موضــــوع حلقــــوق اإلنســــان، يف حكمهــــا يف 

، نظــــرت يف يــــوالري تــــوريزم فــــه تيجــــاِرت أنــــونيم شــــركيت ضــــد أيرلنــــدا
 تصـــرف الـــدول األعضـــاء يف اجلماعـــة األوروبيـــة عنـــد تنفيـــذ إجـــراءات

ا اجلماعة األوروبية، وأبدت املالحظة التالية:  ملزمة أمرت 
 الــيت األفعـال مجيـع عــن االتفاقيـة مبوجـب كاملـة  مســؤولية مسـؤولة الدولـة تكـون
ــا نطــاق عــن ختـرج العديــد مــن [...] و  .الضــيق مبعناهــا الدوليـة القانونيــة التزاما

التفاقية . فكل قضية من القضا (وخاصة تؤكد ذلك [...] القضا املتعلقة 
 احملكمـــة هـــذه مبراجعــة تتعلـــق كانـــت)  ٢٦ ، الفــرع١٦٢٦ص  ،كـــانتوينقضــية 
 .)٢٠٢(اجلماعة قانون عليها ينص اليت للدولة التقديرية السلطة ممارسة ملسألة

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٥ حوليـة )٢٠١(  ،A/CN.4/556، ا
 .٦٠ ص
)٢٠٢( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgment of 30 June 2005 (see footnote 184 above), para. 157. 

أن االمتثــال للقــرار امللــزم الصــادر عــن  ١وتفــرتض الفقــرة  )٧(
ــا لضــرورة علــى ال ينطــوياملنظمــة الدوليــة  تفــاف علــى أحــد التزاما

ســم بلــدان الشــمال  الدوليــة. وكمــا لــوحظ يف بيــان لوفــد الــدامنرك، 
 األورويب اخلمسة، يف اللجنة السادسة:

 جمال"من الضروري [...] العثور على النقطة اليت ميكن عندها القول إن  يبدو
ـــــاورة ـــــدو مـــــن غـــــري املعقـــــول  "املن ـــــة العضـــــو مـــــن الضـــــيق حبيـــــث يب ـــــاح للدول املت

 .)٢٠٣(معني تصرف عن ملسؤولية[وحدها] اختصاصها 

وعلـى العكـس مـن ذلـك، إذا كـان القـرار يسـمح للدولـة أو املنظمــة 
الدوليـــــة العضـــــو بـــــبعض الســـــلطة التقديريـــــة يف اختـــــاذ مســـــار بـــــديل 

ة املنظمـــــة ينطــــوي علــــى التفــــاف، فـــــال ميكــــن أن تنشــــأ مســــؤولي ال
لفعـل، كمـا هـو  الدولية الـيت اختـذت القـرار إال إذا حـدث التفـاف 

 .٢مذكور يف الفقرة 
احلالة اليت تلتف فيها منظمـة دوليـة علـى  ٢وتبحث الفقرة  )٨(

ذن لدولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة عضــــــو  ن  ــــــة  ــــــا الدولي أحــــــد التزاما
رتكــا ب رتكــاب فعــل معــني. وحــني يــؤذن لدولــة أو منظمــة عضــو 

ا تكون حرة يف أال  اإلذن الذي تستفيد من فعل ما، فمن الواضح أ
ً فحســـب، ألن  تلقتـــه. غـــري أن األمـــر قـــد ال يكـــون كـــذلك إال نظـــر
اإلذن غالبـــــاً مـــــا يعـــــين إســـــناد املنظمــــــة مهـــــامَّ معينـــــة للعضـــــو املعــــــين 

املعنيـــني لكـــي ميارســـوا هـــذه املهـــام بـــدًال مـــن املنظمـــة.  األعضـــاء أو
ـــا وعـــالوة علـــى ذلـــك داء فعـــل مـــا فإ ذن  ، فـــإن املنظمـــة حـــني 

 تتوقع عموماً أن جيري تنفيذ ما أذنت به. 
ــا  ٢ولــئن كانــت الفقــرة  )٩( تســتخدم مصــطلح "اإلذن"، فإ
تتطلـــب تعريـــف فعـــل املنظمـــة الدوليـــة علـــى هـــذا النحـــو مبوجـــب  ال

 ٢قواعد املنظمـة املعنيـة. وينطبـق أيضـاً املبـدأ املعـرب عنـه يف الفقـرة 
ى أفعــال املنظمــة الدوليـة الــيت ميكــن تعريفهـا مبصــطلحات خمتلفــة علـ

 لكنها تتسم بطابع مماثل لإلذن حسبما ُوصف أعاله.
لنشوء املسؤولية  ٢والشرط األول الذي تنص عليه الفقرة  )١٠(

ذن املنظمــــة الدوليـــــة بفعــــل يكـــــون غــــري مشـــــروع  الدوليــــة هـــــو أن 
اللتفــاف  لنســبة إىل تلــك املنظمــة ويســمح هلــا فضــالً  عــن ذلــك 

ــا الدوليــة. وملــا كــان اإلذن قــد ال يــدفع إىل إتيــان  علــى أحــد التزاما
شـرط إضـايف هـو أن  ٢أي تصرف يتفق معه، فقد ُوضع يف الفقرة 
لفعل.  يكون الفعل املأذون به قد ارُتكب 

وفضًال عن ذلـك، فقـد نُـص علـى أن الفعـل املعـين ينبغـي  )١١(
ك اإلذن". ويســتلزم هــذا الشــرط أن يكــون قــد ارتكــب "بســبب ذلــ

حتلــــيًال للســــياق يتنــــاول الــــدور الــــذي يؤديــــه اإلذن فعليــــاً يف حتديــــد 
 يصدر عن الدولة أو املنظمة الدولية العضو من تصرف. ما

__________ 
ئق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة واخلمسـون، اللجنـة  )٢٠٣( الو

 .٦٦ الفقرة، )A/C.6/59/SR.22( ٢٢ اجللسة ،السادسة
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وألغراض إثبات املسـؤولية، ينبغـي أال يكـون االسـتناد إىل  )١٢(
شــأ اإلذن اســتناداً غــري معقــول. فعلــى ســبيل املثــال، ال ميكــن أن تن

مســــؤولية املنظمــــة الدوليــــة الــــيت أصــــدرت اإلذن إذا كــــان اإلذن قــــد 
تقادم ومل يكن املقصود منه أن ينطبق على الظروف اجلارية، وذلك 

 لنظر إىل التغريات اجلوهرية اليت طرأت منذ اعتماده.
وبينما تكون املنظمة الدولية اليت أصـدرت اإلذن مسـؤولة  )١٣(

كــاب فعــل ميثــل التفافــاً علــى أحــد إن هــي طلبــت، ولــو ضــمناً، ارت
ا، فإن مـن الواضـح أن هـذه املنظمـة لـن تكـون مسـؤولة عـن  التزاما
أي خـــرق آخـــر قـــد ترتكبـــه الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة العضـــو الـــيت 
ـــذا القـــدر، فـــإن البيـــان التـــايل الـــوارد يف رســـالة  صـــدر هلـــا اإلذن. و

 ١١روانـدا، يف  وجهها األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل رئـيس وزراء
 ، يبدو دقيقاً:١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب 

ــ "يتعلـــق  وفيمـــا  جملـــس  ـــا" أذنأن هـــذه العمليـــة قـــد " فـــرغم "،توركـــواز عمليـــةبــ
تكـن عمليـة  فإن العملية نفسـها كانـت حتـت القيـادة والسـيطرة الـوطنيتني، ومل ،األمن

عــــن األفعــــال  دوليــــاً  مســــؤولةلألمــــم املتحــــدة. ولــــذلك فــــإن األمــــم املتحــــدة ليســــت 
 .)٢٠٤("توركواز عملية"إىل قد تُنسب  اليتحاالت االمتناع عن الفعل و 

 ١٤أن املــادة احلاليــة، علــى خــالف املــواد مــن  ٣وتبــني الفقــرة  )١٤(
، ال تـــــربط املســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــة الدوليـــــة بعـــــدم مشـــــروعية ١٦إىل 

ه إليها القرار أو اإلذن.   تصرف الدولة أو املنظمة الدولية العضو اليت وجِّ
 ١٥وحسب ما سبق أن أشري إليه يف التعليق على املادتني  )١٥(
 يكـــــــون التصـــــــرف غــــــري مشـــــــروع والشـــــــروط األخـــــــرى ، فحــــــني١٦و

مستوفاة، تكون مثة إمكانية للتداخل بني احلاالت اليت يغطيها هذان 
. غـــري أن نتيجــة ذلـــك ١٧احلكمــان وتلــك الـــيت تنطبــق عليهـــا املــادة 

 ستقتصر على وجود أسس بديلة العتبار املنظمة الدولية مسؤولة.

  أخرى دولية منظمة يف العضو الدولية املنظمة مسؤولية -١٨ املادة
ملــــــــواد مــــــــن   ، تنشــــــــأ أيضــــــــاً ١٧إىل  ١٤دون اإلخــــــــالل 

املســؤولية الدوليــة ملنظمــة دوليــة عضــو يف منظمــة دوليــة أخــرى 
لفعــل الصــادر عــن تلــك املنظمــة األخــرية مبوجــب  فيمــا يتعلــق 

لنســبة للــدول األعضــاء  ٦٢و ٦١الشــروط املبينــة يف املــادتني 
 يف منظمة دولية.

 تعليقال

ملـــواد مـــن  )١( "، ١٧إىل  ١٤لـــيس يف هـــذه املـــادة "إخـــالل 
ذلك أن املسـؤولية الدوليـة الـيت ترتتـب علـى منظمـة دوليـة عضـو يف 
منظمــة دوليــة أخــرى قــد تنشــأ أيضــاً يف احلــاالت املتوخــاة يف تلــك 
املــواد. فعلـــى ســـبيل املثـــال، عنــدما تقـــوم إحـــدى املنظمـــات الدوليـــة 

__________ 
"عمليـــة توركــــواز" مبوجـــب قــــرار  أنشــــئت وقـــدغـــري منشــــورة.  رســـالة )٢٠٤(

 .١٩٩٤حزيران/يونيه  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٢٩جملس األمن 

ة أخـــرى يف ارتكـــاب فعـــل غـــري مشـــروع مبعاونـــة أو مســـاعدة منظمـــ
 دولياً، ميكن أن تكون املنظمة األوىل عضواً يف الثانية.

وقــــد تنشــــأ مســــؤولية املنظمــــة الدوليــــة العضــــو يف منظمــــة  )٢(
ألعضـاء. وعلـى  دولية أخرى يف ظل ظروف أخرى تتعلـق حتديـداً 
الــــــرغم مــــــن عــــــدم وجــــــود أي ممارســــــات معروفــــــة تتصــــــل مبســــــؤولية 

ليـــــة بصـــــفتها مـــــن األعضـــــاء يف إحـــــدى املنظمـــــات املنظمـــــات الدو 
ــــز بــــني وضــــع  ــــدعو إىل التميي ــــاك مــــا ي الدوليــــة األخــــرى، فلــــيس هن
املنظمــات الدوليــة األعضــاء يف منظمــة دوليــة أخــرى ووضــع الــدول 
لنظر إىل وجود قدر كبري مـن  األعضاء يف نفس املنظمة الدولية. و

ـــــد ـــــدول األعضـــــاء، فيب ـــــه مـــــن املمارســـــات املتصـــــلة مبســـــؤولية ال و أن
 ٦١األفضــل أن تــدرَج يف املــادة احلاليــة إشــارٌة فحســب إىل املــادتني 

والتعليــق عليهمـــا، وهـــي نصـــوص تتنــاول الظـــروف الـــيت تنشـــأ  ٦٢و
لنسبة إلحدى الدول األعضاء.  فيها املسؤولية 

 أثر هذا الفصل -١٩املادة 
ملســؤولية الدوليــة للدولــة أو املنظمــة   ال خيــل هــذا الفصــل 

ملســؤولية الدوليــة ألي  الدوليــة الــيت ترتكــب الفعــل املعــين، أو 
 دولة أو منظمة دولية أخرى.

 التعليق

لفصـل كلــه.   متثـل هـذه املــادة شـرطاً لـــ "عـدم اإلخـالل" يتعلــق 
املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  ١٩وهــــي تتطــــابق جزئيــــاً مــــع املــــادة 

 عـــدم األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً. ويشـــري هـــذا احلكـــم األخـــري إىل
ملســؤولية الدوليــة الــيت تقــع، مبوجــب أحكــام أخــرى مــن  اإلخــالل "
هذه املواد، على الدولة اليت ترتكب الفعـل املعـين أو علـى أي دولـة 

وقد أضـيفت اإلشـارة إىل املنظمـات الدوليـة يف املـادة  .)٢٠٥(أخرى"
احلالية. وفضًال عن ذلـك، ملـا كانـت املسـؤولية الدوليـة الواقعـة علـى 

يت ترتكــــب فعــــًال غــــري مشــــروع منصوصــــاً عليهــــا يف املــــواد الــــدول الــــ
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً ولــيس يف 

 املواد احلالية، فقد ُجعلت صيغة الشرط أكثر عمومية.

 الفصل اخلامس

 الظروف النافية لعدم املشروعية
 التعليق

ة"، تنظــــر حتــــت عنــــوان "الظــــروف النافيــــة لعــــدم املشــــروعي )١(
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٢٧إىل  ٢٠املـــواد مـــن 

يف سلسلة من الظروف اليت ختتلف يف طبيعتها  )٢٠٦(املشروعة دولياً 
__________ 

لد، ٢٠٠١ حولية )٢٠٥(  .٩١و ٩٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١١١-٩٣ ص نفسه، املرجع )٢٠٦(
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ولكن ما جيمع بينها هـو أثرهـا املشـرتك. والقصـد مـن هـذا هـو نفـي 
عدم مشروعية التصرف الذي كـان مـن شـأنه، لـوال تلـك الظـروف، 

لتـــزام دويل. وكمـــا هـــو موضـــح يف التعليـــق علـــى أن يشـــكل خرقـــاً ال
، فإن هذه الظروف تنطبق علـى أي )٢٠٧(مقدمة الفصل ذي الصلة

ً كـــان مصـــدر االلتـــزام؛ وهـــي ال تُبِطـــل  فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــاً، أ
 االلتزام أو تنهيه وإمنا توفر مربراً أو عذراً لعدم الوفاء به.

لظـــروف النافيـــة لعـــدم )٢( املشـــروعية، لـــيس  وفيمـــا يتعلـــق أيضـــاً 
ملنظمـات  هناك سوى قدر حمـدود مـن املمارسـات املتاحـة فيمـا يتصـل 
الدولية. وعالوة على ذلك، فإن هناك ظروفاً معينة من غـري احملتمـل أن 
حتـــدث فيمـــا خيـــص بعـــض املنظمـــات الدوليـــة، إن مل يكـــن فيمـــا خيـــص 

ن الظروف النافيـة لعـدم  معظمها. إال أنه ليس هناك ما يربر االعتقاد 
ـا أيضـاً يف حالـة املنظمـات  مشروعية تصرف الدول ال ميكن أن يُعتد 
ن الـــدول هـــي وحـــدها الـــيت ميكـــن أن حتـــتج  الدوليـــة: كاالعتقـــاد مـــثالً 
بظرف القـوة القـاهرة. وهـذا ال يعـين أنـه ينبغـي افـرتاض أن الشـروط الـيت 
ٍف لعــدم املشــروعية  ميكــن يف ظلهــا ملنظمــة مــا أن حتــتج بظــرف معــني 

 هي الشروط نفسها اليت تنطبق على الدول.

 املوافقة -٢٠املادة 
ــــ  ــــة  ةالصــــحيح املوافقــــةؤدي ت ــــة أو منظمــــة دولي علــــى لدول

 إىل انتفـــــاء عـــــدم ارتكـــــاب منظمـــــة دوليـــــة أخـــــرى لفعـــــل معـــــّني 
 األوىل،املنظمــة إزاء مشــروعية ذلــك الفعــل إزاء تلــك الدولــة أو 

 .املوافقةيف حدود هذه الفعل  بقيما وذلك 

 التعليق

ا يف ذلــك شــأن الــدول، تــؤدي  )١( إن املنظمــات الدوليــة، شــأ
ا أن تفضـــي إىل املســـؤولية الدوليـــة إذا مل توافـــق  عـــدة مهـــام مـــن شـــأ
عليها دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى. واملسـألة ذات الصـلة هنـا عمومـاً 

ـــة الـــيت حيـــدث يف إقليمهـــا تصـــرف املنظمـــ ة. وفيمـــا هـــي موافقـــة الدول
ملنظمات الدولية أيضاً، فإن املوافقة ميكن أن تـؤثر يف االلتـزام  يتعلق 

 حبالة معينة أو بتصرف معني. ميكن أال تتعلق إال األساسي أو
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول  ٢٠واملـــادة احلاليـــة تقابـــل املـــادة  )٢(

التعليـق . وكمـا هـو موضـح يف )٢٠٨(عن األفعال غـري املشـروعة دوليـاً 
علــى هــذه املــادة األخـــرية، تعــّرب املــادة عــن مبـــدأ املوافقــة الــذي هـــو 

. وهـــــي تُعـــــىن بــــــ "املوافقــــــة )٢٠٩(مبـــــدأ أساســـــي يف القـــــانون الــــــدويل
يتصــل حبالــة معينــة أو مســلك معــني"، متييــزاً هلــا عــن "املوافقــة  فيمــا

اللتزام األساسي نفسه"  .)٢١٠(فيما يتصل 
__________ 

 ) من التعليق.٢( الفقرة، ٩١ ص نفسه، املرجع )٢٠٧(
 .٩٥-٩٣ ص نفسه، املرجع )٢٠٨(
 .٢٠) من التعليق على املادة ١( الفقرة ،٩٣ ص نفسه، املرجع )٢٠٩(
 .٢٠على املادة  التعليق من) ٢( لفقرةا ،نفسه املرجع )٢١٠(

القبــول الــذي جيعــل تصــرفاً حمــدداً مــن ومــن األمثلــة علــى  )٣(
جانب منظمة دولية تصرفاً مشروعاً، ميكـن اإلشـارة إىل الدولـة الـيت 
جـــراء حتقيـــق يف إقليمهـــا مـــن جانـــب جلنـــة حتقيـــق ينشـــئها  تســـمح 

. ومـن األمثلـة األخـرى قبـول )٢١١(جملس األمن التابع لألمم املتحدة
ـــــــب م ـــــــة مـــــــن جان ـــــــة االنتخابي نظمـــــــة الدولـــــــة التحقـــــــق مـــــــن العملي

. ومثة مثال آخر حمدد هو قبول نشـر بعثـة املراقبـة التابعـة )٢١٢(دولية
ندونيســـــيا بنـــــاء علـــــى دعـــــوة وجهتهـــــا  لالحتـــــاد األورويب يف آتشـــــه 

إىل االحتاد األورويب وسـبع  ٢٠٠٥حكومة إندونيسيا يف متوز/يوليه 
 .)٢١٣(دول مسامهة

واملوافقـــــة الـــــيت تعطيهـــــا منظمـــــة دوليـــــة هـــــي موافقـــــة تتعلـــــق  )٤(
المتثـــال اللتـــزام دويل قـــائم جتـــاه تلـــك املنظمـــة. وهـــي ال تـــؤثر علـــى 
االلتزامات الدولية بقدر ما قد تكون قائمة أيضاً إزاء أعضاء املنظمـة 
اليت أعربت عن املوافقة، ما مل تكن تلك املنظمة قد ُخولت اإلعـراب 

ألصالة عن أعضائها أيضاً.  عن املوافقة 
لتــزام مــا يف واملوافقــة الــيت تعفــي منظ )٥( مــة دوليــة مــن الوفــاء 

حالة معينة جيب أن تكون موافقة "صحيحة". وهـذا املصـطلح يشـري 
مســـائل "تعاجلهـــا قواعـــد القــــانون الـــدويل خـــارج نطـــاق مســــؤولية  إىل

أو مســؤولية املنظمــات الدوليــة، مثــل مســألة مــا إذا كــان  )٢١٤(الــدول"
م بــــذلك نيابـــــة اجلهــــاز أو الوكيــــل الـــــذي أعطــــى املوافقـــــة خمــــوالً القيـــــا

طلــة  عــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املعنيــة، أو مــا إذا كانــت املوافقــة 
بســـــبب اإلكـــــراه أو غـــــريه مـــــن العوامـــــل. ويعتمـــــد اختصـــــاص اجلهـــــاز 

الوكيــل الــذي يعطــي املوافقــة عمومــاً علــى القــانون الــداخلي للدولــة  أو
رتاط املعنيــة أو، حبســب األحــوال، علــى قواعــد املنظمــة املعنيــة. واالشــ

الـــــذي يقتضـــــي أال تـــــؤثر املوافقـــــة علـــــى االمتثـــــال للقواعـــــد القطعيـــــة 
. وهــذا ميثــل ُحكمــاً عامــاً يشــمل مجيــع ٢٦منصــوص عليــه يف املــادة 

 الظروف النافية لعدم املشروعية.
املتعلقـــة  ٢٠وقــد صـــيغت املــادة احلاليـــة علـــى غــرار املـــادة  )٦(

تتمثـل التغيـريات مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة دوليـاً. و 
__________ 

 املتعلـق اإلعـالن مـن ٦ الفقـرة انظـر املوافقـة،على اشـرتاط  لالطالع )٢١١(
 واألمـن السـلم صـون ميـدان يف املتحدة األمم به تضطلع الذي احلقائق بتقصي

 كــانون  ٩ املــؤرخ ٤٦/٥٩ العامــة اجلمعيــة بقــرار املرفــق اإلعــالن وهــو الــدوليني،
 .١٩٩١ديسمرب /األول

فيمــــا يتصــــل مبهمــــة التحقــــق مــــن عمليـــــة  املوافقــــةإىل دور  لنســــبة )٢١٢(
ت  انتخابية ما، انظر تقرير األمني العام بشـأن تعزيـز فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخـا

 .)A/49/675(دورية ونزيهة 
ــــدعوة هــــذه إىل إشــــارة تــــرد )٢١٣(  يف إندونيســــيا حكومــــة عــــن الصــــادرة ال

لـــس االحتـــاد األورويب  الديباجـــة فقـــرة  CFSP/2005/643مـــن اإلجـــراء املشـــرتك 
 ,Official Journal of the European Union، ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٩ املؤرخ

No. L 234, 10 September 2005, p. 13. 
ــــــة )٢١٤( ــــــد، ٢٠٠١ حولي ل ــــــاين ا ــــــاين(اجلــــــزء  الث  ،٩٣ ص) والتصــــــويب، الث

مــن مشــاريع املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول  ٢٠ املــادة علــى التعليــق مــن) ٤( الفقــرة
 عن األفعال غري املشروعة دولياً.
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الوحيــدة يف الــنص يف إضــافة إشــارة إىل "منظمــة دوليــة" فيمــا يتعلــق 
لكيان الذي يعطي املوافقة، واالستعاضة عن كلمـة "دولـة" بتعبـري 

لكيان الذي تعَطى لـه املوافقة.  "منظمة دولية" فيما يتعلق 

 الدفاع عن النفس -٢١املادة 
الفعـل الصـادر عـن املنظمـة تنتفي صفة عدم املشروعية عـن  

الدوليـة إذا كــان هــذا الفعــل يشـكل تــدبرياً مشــروعاً للــدفاع عــن 
 النفس مبوجب القانون الدويل، وبقدر ما يكون كذلك.

 التعليق
) املتعلقــــة ٢١وفقــــاً للتعليــــق علــــى املــــادة املقابلــــة (املــــادة  )١(

ة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، فــإن تلــك املــاد
تتناول "الدفاع عن النفس [بوصفه] استثناء [من] حظـر اسـتخدام 

. واإلشــارة الــواردة يف تلــك املــادة إىل الطــابع "املشــروع" )٢١٥(القــوة"
 لتدبري الدفاع عن النفس موضَّحة على النحو التايل:

االلتزامــات  يراعــي ]املتخــذ[ضــمناً أن التــدبري  تعــين "مشــروعاً " ]كلمــة  إن[ 
لتقيـــد  املســـلح  النــــزاع يف التطبيـــق الواجبـــةو  ]الـــنفس بضـــبط[الكامـــل القاضـــية 

فضًال عن االمتثال لشرطي التناسب والضرورة املالزمـني ملفهـوم الـدفاع  ،الدويل
األساســــي ألغــــراض  املبــــدأ ]هــــذا[ســــوى  ٢١عــــن الــــنفس. وال تعكــــس املــــادة 

الـــدفاع عـــن الـــنفس وتطبيقـــه للقواعـــد  نطـــاق مســـائل تـــرتكالفصـــل اخلـــامس، و 
 .)٢١٦(املتحدة] األمم ميثاقامليثاق [لية الواجبة التطبيق املشار إليها يف األو 

ولدواعي االتسـاق، فـإن مفهـوم الـدفاع عـن الـنفس الـذي  )٢(
لـدول ينبغـي أن ُيسـتخدم أيضـاً  صيغ على هذا النحو فيما يتعلـق 

ملنظمات الدولية، رغم أنه من املرجح أن تقتصر صلته  فيما يتعلق 
املشــــــروعية علــــــى مــــــا خيــــــص أفعــــــال عــــــدد قليــــــل مــــــن بنفــــــي عــــــدم 

دارة إقليم ما أو بنشر قوة مسلحة.  املنظمات، كتلك اليت تقوم 
ويف املمارســــــــة املتصــــــــلة بقــــــــوات األمــــــــم املتحــــــــدة، كثــــــــرياً  )٣(
ُيســتخدم تعبــري "الــدفاع عــن الــنفس" مبعــىن خمتلــف، فيمــا يتعلــق  مــا

يثــــاق األمـــــم مـــــن م ٥١حبــــاالت غـــــري احلــــاالت املتصـــــورة يف املــــادة 
إشارات إىل "الدفاع عن النفس" فيما يتعلق  يضاً املتحدة. ووردت أ

األمم املتحدة . ففيما يتصل، مثًال، بقوة )٢١٧(بـ "الدفاع عن البعثة"
للحمايــة، رأت مــذكرة صــادرة عــن املكتــب القــانوين لــوزارة اخلارجيــة 

 والتجارة الدولية الكندية أن
__________ 

 .٢١على املادة  ) من التعليق١( الفقرة، ٩٥ ص نفسه، املرجع )٢١٥(
 .٢١ املادة علىيق ) من التعل٦( الفقرة ،٩٦ ص نفسه، املرجع )٢١٦(
ت  كمــا )٢١٧( لتهديــدات والتحــد الحــظ الفريــق الرفيــع املســتوى املعــين 

والتغيري، فإن "احلق يف استعمال القوة دفاعاً عن النفس [...] هو حق مفهوم 
(تقريــر الفريــق الرفيــع ‘" الــدفاع عــن البعثـة’علـى نطــاق واســع أنــه يتسـع ليشــمل 

ت والتغيــري،  لتهديــدات والتحــد  مســؤوليتنا: نــاً أم أكثــر عــامل"املســتوى املعــين 
 ).٢١٣ الفقرة ،Corr.1و A/59/565الوثيقة  ،"املشرتكة

لـــدفاع عـــن املنـــاطق اآلمنـــة والســــكان ميكـــن أن يشـــمل ا "الـــنفس عـــن الـــدفاع"
 .)٢١٨(املدنيني املوجودين فيها

ويف حــــني أن هــــذه اإلشــــارات إىل "الــــدفاع عــــن الــــنفس" تؤكــــد أن 
الــدفاع عــن الــنفس ميثــل ظرفــاً مــن الظــروف النافيــة لعــدم مشــروعية 
تصـــرف املنظمـــة الدوليـــة، فـــإن هـــذا املصـــطلح يعطَـــى معـــىن يشـــمل 

هـا الدولـة أو املنظمـة الدوليـة علـى حاالت غـري احلـاالت الـيت تـرّد في
اعتــداء مســلح مــن جانــب دولــة مــا. وعلــى أيــة حــال، فــإن مســألة 
املــــدى الــــذي حيــــق يف حــــدوده لقــــوات األمــــم املتحــــدة اللجــــوء إىل 
اســتعمال القــوة يتوقــف علــى القواعــد األوليــة املتعلقــة بنطــاق مهمــة 

 البعثة، وهي مسألة ال حاجة إىل مناقشتها هنا.
ن الشــروط الــيت ميكــن مبوجبهــا للمنظمــة الدوليــة كــذلك فــإ )٤(

لقواعــد األوليــة،  اللجــوء إىل الــدفاع عــن الــنفس هــي شــروط تتصــل 
يلــزم حبثهــا يف الســياق احلــايل. وســوف حتــدد تلــك القواعــد املــدى  وال

لـــــدفاع عـــــن  الـــــذي ميكـــــن يف حـــــدوده للمنظمـــــة الدوليـــــة أن حتـــــتج 
م كانيــــة االحتجــــاج الــــنفس. وتتعلــــق إحــــدى املســــائل ذات الصــــلة 

لدفاع اجلماعي عن النفس من جانب منظمة دوليـة عنـدما تتعـرض 
إحدى الدول األعضاء فيها العتداء مسلح ويكـون للمنظمـة الدوليـة 

 .)٢١٩(سلطة التصرف على أساس الدفاع اجلماعي عن النفس
لنظر إىل أن املنظمات الدولية ليست أعضاء يف األمم و  )٥(

هنــا عــن اإلشــارة إىل ميثــاق األمــم املتحــدة املتحــدة، فقــد اســتعيض 
ــــدول عــــن األفعــــال غــــري  ٢١الــــواردة يف املــــادة  املتعلقــــة مبســــؤولية ال

إلشارة إىل القانون الدويل.  املشروعة دولياً 

 التدابري املضادة -٢٢املادة 
حكــــام -١  ، تنتفــــي صــــفة عــــدم ٣و ٢تني الفقــــر  رهنــــاً 

ـــذي ال يالنظمـــة املاملشـــروعية عـــن فعـــل  ـــة ال كـــون مطابقـــاً دولي
لتــزام دويل واجــب جتــاه دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى إذا كــان ال

الفعل يشكل تدبريًا مضـادًا اختـذ وفقـًا للشـروط املوضـوعية هذا 
مبا فيها تلك الـواردة يف  ،واإلجرائية اليت يتطلبها القانون الدويل

__________ 
)٢١٨( The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 

(1996), p. 389. 
 املتعلـــق الربوتوكـــول مـــن(أ)  ٢٥ املـــادة يف ضـــمناً  يـــرد إجيـــايب جـــواب مثـــة )٢١٩(
ــا النـــزاعات منــع ليــة  الــذي الربوتوكــول وهــو واألمــن، الســالم وحفــظ وحلهــا وإدار

 لـــدول االقتصـــادية اجلماعـــة أعضـــاء ١٩٩٩ديســـمرب /األول كـــانون  ١٠ يف اعتمـــده
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  88 والستني الثالثة دور

 

 

لتــدابري املضــادة الفصــل ال ثــاين مــن البــاب الرابــع فيمــا يتعلــق 
 .بقدر ما يكون كذلكو ، املتخذة جتاه منظمة دولية أخرى

حكـــام الفقـــرة  -٢  ال جيـــوز ملنظمـــة دوليـــة أن ، ٣رهنـــاً 
تتخذ تدابري مضادة جتاه دولـة أو منظمـة دوليـة عضـو مسـؤولة، 

 إال إذا:
  مستوفاة؛ ١كانت الشروط املشار إليها يف الفقرة  (أ) 
غــــري متنافيــــة مــــع قواعــــد املضــــادة كانــــت التــــدابري  )ب(و 

 املنظمة؛ 
الدوليـة   تتوافر وسائل مالئمة حلمل الدولة أو املنظمـةمل )ج(و 

ا املتعلقة ب، بطريقة أخرى، على املسؤولة وقف االمتثال اللتزاما
 جلرب. و  اخلرق
اه ال جيــوز ملنظمــة دوليــة أن تتخــذ تــدابري مضــادة جتــ -٣ 

دولة أو منظمـة دوليـة عضـو ردًا علـى خـرق التـزام دويل تفرضـه 
قواعـــد املنظمـــة مـــا مل تـــنص هـــذه القواعـــد علـــى تلـــك التـــدابري 

 املضادة.

 التعليق

التـدابري املضـادة الـيت ميكـن  ٥٧إىل  ٥١تتناول املـواد مـن  )١(
للمنظمـــة الدوليـــة اختاذهـــا جتـــاه منظمـــة دوليـــة أخـــرى. ومـــا دامــــت 
التدابري املضادة تتخذ وفقاً للشروط املوضوعية واإلجرائية املنصوص 
فيـة لعـدم  ـا تكـون مشـروعة ومتثـل ظروفـاً  عليها يف تلك املـواد، فإ
مشــروعية الفعــل الــذي كــان مــن شــأنه أن يكــون فعــًال غــري مشــروع 

 لوال أنه يشكل تدبرياً مضاداً.

يت تضــــفي مشــــاريع املــــواد احلاليــــة ال تبحــــث الشــــروط الــــو  )٢(
املشـــــروعية علـــــى التـــــدابري املضـــــادة الـــــيت تتخـــــذها املنظمـــــة الدوليـــــة 

، ١املضــرورة ضــد الدولــة املســؤولة عــن الضــرر. ومــن مث فــإن الفقــرة 
لتـدابري املضـادة  ٥٧إىل  ٥١بينما تشري إىل املواد من  فيما يتصـل 

القـانون  إىلاملتخذة ضد منظمة دولية أخرى، تقتصر على اإلشـارة 
لتـدابري املضـادة املتخـذة ضـد  املتعلقـة لشروط يتصل فيماالدويل 

لشــروط  الــدول. غــري أنــه مــن املمكــن علــى ســبيل القيــاس األخــذ 
املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  ٥٤إىل  ٤٩املنصوص عليها يف املـواد مـن 

لتــدابري املضــادة الــيت  عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً فيمــا يتعلــق 
لـذكر )٢٢٠(د دولـة أخـرىتتخذها إحـدى الـدول ضـ . ومـن اجلـدير 

مـــن مشــــاريع املــــواد  ٥٧إىل  ٥١أن الشـــروط الــــواردة يف املـــواد مــــن 
احلاليــة خبصــوص التــدابري املضــادة املشــروعة تستنســخ إىل حــد كبــري 
الشــروط الــواردة يف املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري 

 املشروعة دولياً. 
__________ 

لد، ٢٠٠١ حولية )٢٢٠(  .١٨١-١٦٨ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

ن  )٣( مسألة ما إذا كان جيـوز للمنظمـة  ٣و ٢وتتناول الفقر
الدوليـة املضـرورة أن تتخـذ تـدابري مضـادة ضـد أعضـائها، سـواء مـن 
الــــــدول أو املنظمــــــات الدوليــــــة، عنـــــــدما يكــــــون أولئــــــك األعضـــــــاء 
مسؤولني دولياً جتاه تلك املنظمة. واجلزاءات اليت قـد حيـق للمنظمـة 

ـــا اعتمادهـــا ضـــد أعضـــائها وفقـــاً لقواعـــد املنظمـــة هـــي يف حـــد  ذا
تــدابري مشــروعة وال ميكــن اعتبارهــا مــن التــدابري املضــادة. وقــد حتــد 
قواعــد املنظمــة املضــرورة مــن جلــوء املنظمــة إىل اختــاذ تــدابري مضــادة 
ضد أعضائها، أو متنعها من ذلك، ولو ضمناً. ويظل السؤال قائماً 
بشـــأن مـــا إذا كـــان مـــن اجلـــائز اختـــاذ تـــدابري مضـــادة يف حالـــة عـــدم 

عــــدة صــــرحية أو ضــــمنية مــــن قواعــــد املنظمــــة املعنيــــة. وجــــود أي قا
يف  ٣على القاعدة التكميلية، يف حني تنظر الفقرة  ٢وتنص الفقرة 

التدابري املضادة فيما يتعلق خبرق دولة أو منظمة عضو اللتزام دويل 
 شئ مبوجب قواعد املنظمة.

وإىل جانــب الشــروط املنطبقـــة عمومــاً إلضــفاء املشـــروعية  )٤(
يلــــزم  ٢تــــدابري املضــــادة، أُدرج شــــرطان إضــــافيان يف الفقــــرة علــــى ال

مــا إلضــفاء املشــروعية علــى التــدابري املضــادة الــيت تتخــذها  الوفــاء 
املنظمــة الدوليــة املضــرورة ضــد أعضــائها. وأول هــذين الشــرطني هــو 
أن تكــون تلــك التــدابري املضــادة "غــري متنافيــة مــع قواعــد املنظمــة"؛ 

ثـــــل يف انعـــــدام أي وســـــائل متاحـــــة ميكـــــن أمـــــا الشـــــرط الثـــــاين، فيتم
ــــا "وســــائل مالئمــــة حلمــــل الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة  وصــــفها 
ــا املتعلقـــة بوقـــف  املســؤولة، بطريقـــة أخــرى، علـــى االمتثـــال اللتزاما
حلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا الكيـــان  جلـــرب". وفيمـــا يتعلـــق  اخلـــرق و

مــن التفصــيل يف  املســؤول منظمــة دوليــة، تــرد هــذه االلتزامــات مبزيــد
املـــواد احلاليــــة، يف حــــني تــــرد التزامــــات  مشــــاريعالبـــاب الثالــــث مــــن 

املتعلقــة مبســؤولية الــدول  املــوادالدولــة املســؤولة يف البــاب الثــاين مــن 
 عن األفعال غري املشروعة دولياً.

ومــن املفــرتض أن تلجــأ املنظمــات الدوليــة إىل الـــ "وســائل  )٥(
قبــل اللجــوء إىل اختــاذ تــدابري  ٢الفقــرة  [الـــ]مالئمة" املشــار إليهــا يف

مضادة ضد أعضـائها. وتشـري عبـارة "وسـائل مالئمـة" إىل الوسـائل 
املشـــروعة الـــيت تكـــون متاحـــة بســـهولة ومتناســـبة، والـــيت ينتظـــر منهـــا 
علــى حنــو معقــول أن حتمــل اجلهــة املعنيــة علــى االمتثــال عنــد اعتــزام 

عـــدم جلـــوء املنظمـــة  املنظمـــة الدوليـــة اختـــاذ تـــدابري مضـــادة. غـــري أن
الدوليــة يف الوقــت املناســب إىل اســتخدام ســبل االنتصــاف املتاحــة 

 قد يؤدي إىل انتفاء إمكانية اختاذ التدابري املضادة.

حتديـــداً التـــدابري املضـــادة الـــيت تتخـــذها  ٣وتتنـــاول الفقـــرة  )٦(
منظمــة دوليــة فيمــا يتعلــق خبــرق التــزام دويل مفــروض مبوجــب قواعــد 

نــب دولــة أو منظمــة دوليــة عضــو. ويف هــذه احلالــة، املنظمــة مــن جا
ونظــراً إىل التزامــات التعــاون الوثيــق الــيت توجــد عمومــاً بــني املنظمــة 
ختــاذ التــدابري املضــادة إال إذا كانــت  الدوليــة وأعضــائها، ال ُيســمح 
قواعد املنظمة تنص على ذلك. فإن كانت تنص فعـًال علـى ذلـك، 

 فرها هلذا الغرض.فسوف تبنيِّ الشروط الالزم توا
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بعبـــارات مماثلـــة احلالـــة املعكوســـة الـــيت  ٥٢وتتنـــاول املـــادة  )٧(
تقــــوم فيهــــا إحــــدى املنظمــــات الدوليــــة املضــــرورة أو إحــــدى الــــدول 
ختـــاذ تـــدابري مضـــادة ضـــد منظمـــة دوليـــة مســـؤولة تكـــون  املضـــرورة 

 املنظمة األوىل أو الدولة املذكورة عضواً فيها.

 القوة القاهرة -٢٣املادة 
تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل املنظمة الدولية  -١ 

تلـك املنظمـة إذا  واقع علـى  الذي ال يكون مطابقًا اللتزام دويل
ســـبيل  قـــوة ال، أي حصـــول قـــوة قـــاهرة مـــردهالفعـــل  هـــذاكـــان 
مفاجئ خيـرج عـن سـيطرة املنظمـة، حدث  وقوع مقاومتها أو إىل

ــــذلك جيعــــل ممــــا  ــــزام، يف ظــــل الظــــر الوفــــاء ب وف القائمــــة، االلت
 .ً  مستحيًال ماد

 : ١ال تنطبق الفقرة  -٢ 
ــــة القــــوة القــــاهرة  (أ)  إىل تصــــرف  تعــــزىإذا كانــــت حال

ـــــا، ســـــواء أكانـــــت تعـــــزى إليـــــه منفـــــرداً  املنظمـــــة الـــــيت حتـــــتج 
 ؛ أو القرتان مع عوامل أخرى أم

ازفــــةكانــــت املنظمــــة قــــد قبلــــت   إذا (ب)  ــــة يف  ا املتمثل
 .احلالةنشوء تلك  احتمال

 التعليق

لنســـــبة إىل الـــــدول، يف املـــــادة  )١( ـــــت القـــــوة القـــــاهرة،   ٢٣عرِّف
املتعلقـة مبســؤولية الـدول عــن األفعــال غـري املشــروعة دوليـاً بوصــفها "قــوة 
ــاً] غـــــري متوقـــــع، خيرجـــــان عـــــن إرادة  ــ[ــــ ال ســـــبيل إىل مقاومتهـــــا أو حدثـ

يف هـذه الظـروف مسـتحيالً  [...] الدولة، مبـا جيعـل أداء [...] االلتـزام
"ً . وهـــذا الظـــرف الـــذي ينفـــي صـــفة عـــدم مشـــروعية الفعـــل )٢٢١(مـــاد

ــا  ال شــئة عــن تصــرف الدولــة الــيت حتــتج  ينطبــق عنــدما تكــون احلالــة 
ازفةأو عندما تقبل الدولة   .احلالةنشوء تلك  احتمالاملتمثلة يف  ا

ا يــربر ولــيس يف الفــوارق بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة مــ )٢(
ملثـــل علـــى املنظمـــات  القـــاهرة القـــوةاســـتنتاج أن ظـــرف  ال ينطبـــق 

 الدولية، أو أن شروطاً أخرى ينبغي أن تتحقق.
وقــد ميكــن العثــور علــى بضــعة أمثلــة حلــاالت املمارســة املتعلقــة  )٣(

. فهنــاك اتفاقــات معينــة مربمــة مــن جانــب منظمــات دوليــة القــاهرة لقــوة
مــن املــادة الثانيــة  ٦ ومــن ذلــك مــثالً أن الفقــرةتتضــمن أمثلــة علــى ذلــك. 

ــــذة، املعقــــود يف عـــام  مج  ١٩٩٢عشـــرة مــــن اتفــــاق الوكالـــة املنفِّ بــــني بــــر
 األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية، تنص على ما يلي:

أو غــري ذلــك مـــن األوضــاع أو األحــداث املماثلـــة  قـــاهرة قــوةحالــة حــدوث  يف
اليت َحتول دون التنفيذ الناجح ملشروع ما من جانب الوكالة املنفِّذة، تقوم هذه 

__________ 
 .١٠٠-٩٧ ص نفسه، املرجع )٢٢١(

مج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي بــــذلك  خطــــار بــــر األخــــرية علــــى وجــــه الســــرعة 
مج األمــم املتحـدة اإلمنــائي، أن تنســحب  ،الظـرف لتشــاور مــع بـر وجيــوز هلـا، 

 الطرفــان يتفــق مل ومــا االنســحاب، هــذاتنفيــذ املشــروع. ويف حالــة حــدوث  مــن
 قـــد تكـــون الـــيت الفعليـــة التكـــاليف املنفـــذة للوكالـــة تســـدَّد ذلـــك، خـــالف علـــى

ا  .)٢٢٢(لالنسحاب الفعلي التاريخ حىت تكبد

النســحاب مــن االتفــاق، فهــي  لــرغم مــن أن هــذه الفقــرة تتعلــق  و
َتعترب بصورة ضمنية أن عدم االمتثال اللتزام مقـرر مبوجـب االتفـاق 

 ال يشكل خرقاً لالتفاق املذكور. القاهرة القوةبسبب 
مـــن  القــاهرة القــوةوقــد احتجــت منظمــات دوليـــة بظــرف  )٤(

ى رُفعت أمام حماكم أجل استبعاد عدم مشروعية التصرف يف دعاو 
. فقــــد رفضــــت احملكمــــة اإلداريــــة ملنظمــــة الــــدول )٢٢٣(إداريــــة دوليــــة

نـــديس دي يف قضـــية  ٢٤األمريكيـــة، يف حكمهـــا رقـــم  نـــدو إير فر
 الــدفع بظــرف ،آغــويرو ضــد األمــني العــام ملنظمــة الــدول األمريكيــة

اء عقد أحد املوظفني: القاهرة القوة  الذي اسُتخدم لتربير إ
يتعــذر معهــا علــى  قــاهرة قــوةكمــة أنــه ال توجــد يف القضــية الراهنــة احمل تــرى 

 ً لعقــد احملــدد املــدة، ألن الثابــت قــانو  القــاهرة القــوة أناألمانــة العامــة الوفــاء 
 ً  .)٢٢٤(له مرد ال من أحداث الطبيعةتعين حد

ـــــا أقـــــرت بوضـــــوح إمكانيـــــة  ورغـــــم أن احملكمـــــة رفضـــــت الـــــدفع، فإ
 .القاهرة لقوةاالحتجاج 

__________ 
 ١٩ويف جنيــف يف  ١٩٩٢أيلول/ســبتمرب  ١٧ُوقــع يف نيويــورك يف  )٢٢٢(

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1691، ١٩٩٢تشـرين األول/أكتـوبر 

No. 1066, p. 325, at p. 331. 
 التعليـق يف نوقشـت وقـد. املعنيـة املنظمـة قواعد بتطبيق القضا هذه تتصل )٢٢٣(
 .الدويل القانون يف تندرج القواعد هذه كانت  إذا ما مسألة ١٠ املادة مشروع على
)٢٢٤( Fernando Hernández de Agüero v. Secretary General of the 

Organization of American States, Judgment No. 24 of 16 November 

1976, para. 3 (OAS, Sentencias del Tribunal Administrativo, Nos. 1–56 

(1971–1980), p. 282) متـاح أيضـاً علـى:  النص. وwww.oas.org (decisions 

of the Administrative Tribunal) ويف رسـالة موجهـة إىل املستشـار القـانوين .
، الحظــت منظمــة الــدول ٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير   ٨لألمــم املتحــدة مؤرخــة 

 احملكمـــة أمـــام املرفوعـــة الـــدعاوى أغلـــب أصـــحاب: "يـــدعي يلـــي مـــااألمريكيـــة 
 ملنظمـة العامـة للقواعـد انتهاكـات وقـوع األمريكية الدول ملنظمة التابعة اإلدارية
 الـدول ملنظمـة العامة اجلمعية عن الصادرة األخرى والقرارات ريكية،األم الدول

 للســلطة وفقـاً  العــام األمـني وضـعها الــيت للقواعـد انتهاكــات وكـذلك األمريكيـة،
ــــه خيوهلـــا الـــيت  احملكمـــة وضـــعتها الـــيت[للقواعـــد]  وانتهاكـــات املنظمـــة، ميثـــاق ل

ا الــيت والقواعـد املعــايري وهـذه[قضــائها].  يف نفسـها  الدوليــة الســلطات اعتمـد
 فـإن ولـذلك. الـدويل القـانون مـن جـزءاً  مجيعهـا تشـكل األصول حسب املنشأة

ا يــــدعي الــــيت الشــــكاوى  ميكــــن والقواعــــد املعــــايري هلــــذه انتهــــاك وقــــوع أصــــحا
، ٢٠٠٤ حوليـة" (الـدويل القـانون[...]  نتهـاك تتعلـق ادعاءات ا وصفها

لد الثاين (اجلزء األول)،   ).٤٤ ص ،A/CN.4/545 لوثيقةاا
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جـاً ممـاثالً  )٥( وقد اتبعـت احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـة 
ن رثـلالصـادر يف قضـية  ٦٦٤يف حكمها رقم  . فقـد قضـت احملكمـة 

 ذات صلة بعقد من عقود العمل، وقالت ما يلي: القاهرة القوة
خـارج عـن سـيطرة الطـرفني  ،هـي ظـرف غـري متوقـع القـاهرة القوة إن 

ما  .)٢٢٥(املشرتكة نيتهما حتماً  حيبطوهو  ،ومستقل عن إراد

لقوة القاهرة قد  وال يهم يف القضية املعروضة أن يكون االحتجاج 
يت مـن  جاء من جانب املوظف ضد املنظمة الدوليـة بـدًال مـن أن 

 جانب املنظمة.
املتعلقــة  ٢٣املــادة وال خيتلــف نــص املــادة احلاليــة عــن نــص  )٦(

مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً إال يف نقطـة واحـدة، 
أال وهي أنه قد استعيض عن كلمة "الدولة" بتعبـري "املنظمـة الدوليـة" 

 مرة واحدة واستعيض عنها بكلمة "املنظمة" أربع مرات.

 حالة الشدة -٢٤املادة 
ملنظمة الدولية تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل ا -١ 

تلـك املنظمـة إذا واقع علـى الذي ال يكون مطابقًا اللتزام دويل 
مل تكن لدى مرتكب الفعل املذكور، وهو يف حالة شدة، طريقـة 
معقولة أخرى إلنقاذ حياته أو حياة األشـخاص اآلخـرين املوكلـة 

 إليه رعايتهم. 
 :١ال تنطبق الفقرة  -٢ 
ـــة الشـــدة  (أ)   تصـــرف املنظمـــة إىل تعـــزىإذا كانـــت حال

القـرتان مـع  ـا، سـواء أكانـت تعـزى إليـه منفـرداً أم  اليت حتـتج 
 ؛ أو عوامل أخرى

أن يــــؤدي الفعــــل املعـــــين إىل  املـــــرجحإذا كــــان مــــن  (ب) 
 أكرب. حدوث خطر مماثل أو خطر

 التعليق
املتعلقة مبسؤولية الدول عـن األفعـال غـري  ٢٤تدرج املادة  )١(

شــدة ضـمن الظــروف النافيـة لعــدم مشــروعية املشـروعة دوليــاً حالـة ال
عتبـــاره احلالـــة الـــيت " [ال تكـــون الفعـــل، وهـــي تصـــف هـــذا الظـــرف 

لفعل املذكور، وهـو يف حالـة شـدة،  فيها] لدى الشخص الذي قام 
وســــيلة معقولــــة أخــــرى إلنقــــاذ حياتــــه أو حيــــاة األشــــخاص اآلخــــرين 

املمارســة، . ويســاق يف التعليــق مثــال مــن )٢٢٦("املوكلــة إليــه رعــايتهم
وهو مثال سفينة حربية بريطانيـة دخلـت امليـاه اإلقليميـة اآليسـلندية 

__________ 
)٢٢٥( Barthl case, Judgment No. 664 of 19 June 1985, para. 3 .
] متاحــــة اإلنكليزيــــة اللغــــة إىلترمجـــة قلــــم احملكمــــة لألصــــل الفرنســــي للحكــــم [و 

 .www.ilo.org (decisions of the Administrative Tribunal)على: 
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٢٦(  .١٠٣-١٠٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

رغـم ، ويالحظ التعليق أنـه ")٢٢٧(لالحتماء من ظروف جوية قاسية
رخييــــاً علــــى الــــدعاوى الــــيت تشــــمل الســــفن  ــــزت  أن املمارســــة قــــد ركَّ

 .)٢٢٨("ال تقتصر على هذه احلاالت ٢٤والطائرات، فإن املادة 
حتدث حاالت مماثلة، وإن كان ذلك على حنو وميكن أن  )٢(

بــع ملنظمــة دوليــة. وعلــى  أقــل تــواتراً، فيمــا يتعلــق جبهــاز أو وكيــل 
الــــرغم مــــن عــــدم وجــــود حــــاالت معروفــــة يف املمارســــة جلــــأت فيهــــا 
منظمــــة دوليــــة إىل االحتجــــاج حبالــــة الشــــدة، فــــإن القاعــــدة نفســــها 

 ية.ينبغي أن تنطبق على كل من الدول واملنظمات الدول
لـــدول، فـــإن احلـــد الفاصـــل بـــني  )٣( وكمـــا هـــو احلـــال فيمـــا يتعلـــق 

ــا تنــدرج ضــمن حــاالت  حــاالت الشــدة واحلــاالت الــيت ميكــن أن يُعتــرب أ
 ٢٤ال يكـــون واضـــحاً دائمـــاً. ويالحـــظ التعليـــق علـــى املـــادة  )٢٢٩(الضـــرورة

املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً أن "حــــاالت 
 .)٢٣٠(الطوارئ األعم [...] تُعترب حاالت ضرورة أكثر منها حاالت شدة"

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال  ٢٤تنطبق املادة  وال )٤(
شـــئة عـــن  غـــري املشـــروعة دوليـــاً إال عنـــدما ال تكـــون حالـــة الشـــدة 
ا وال يكون من احملتمـل أن يـؤدي الفعـل  تصرف الدولة اليت حتتج 

خطـــر مماثـــل أو أكـــرب. ويبـــدو أن هـــذه الشـــروط  املعـــين إىل حـــدوث
لقدر نفسه على املنظمات الدولية.   تنطبق 

ــــة املتعلقــــة  )٥( ــــنص املــــادة املقابل ونــــص هــــذه املــــادة مطــــابق ل
مبسؤولية الدول، فيما عدا التغيريات الـيت ترجـع إىل االستعاضـة مـرة 
 واحـــدة عـــن كلمـــة "الدولـــة" بتعبـــري "املنظمـــة الدوليـــة" واالستعاضـــة

 عنها مرتني بكلمة "املنظمة".

 حالة الضرورة  -٢٥املادة 
ال جيوز ملنظمة دوليـة أن حتـتج حبالـة الضـرورة كمـربر  -١ 

كـــون مطابقـــاً اللتـــزام دويل لنفـــي عـــدم املشـــروعية عـــن فعـــل ال ي
 إال إذا كان الفعل:  ،تلك املنظمةواقع على 

هــو الوســيلة الوحيــدة أمــام هــذه املنظمــة لــدرء خطــر  (أ) 
فيهـا أو  األعضـاء للـدولجسيم ووشيك يهدد مصلحة أساسية 

 وجــبتلــك املنظمــة، مبلككــل، عنــدما تكــون   للمجتمــع الــدويل
  ؛املعنية محاية املصلحة مهمةالقانون الدويل، 

مصـــلحة أساســـية جســـيم مـــن علـــى حنـــو ينـــتقص ال  (ب)و 
من قائماً جتاهها، أو الدويل االلتزام  يكون للدولة أو الدول اليت

 لمجتمع الدويل ككل. مصلحة أساسية ل
__________ 

 .٢٤على املادة  ) من التعليق٣( الفقرة، ١٠١ ص نفسه، املرجع )٢٢٧(
 .٢٤على املادة  ) من التعليق٤( الفقرة نفسه، املرجع )٢٢٨(
 .التالية املادة يف الضرورة حالة يف يُنظر )٢٢٩(
لـد، ٢٠٠١ حولية )٢٣٠( ، ١٠٢ ص) والتصـويب، الثـاين(اجلـزء  الثـاين ا

 .٢٤على املادة  ) من التعليق٧( الفقرة
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ي حـــــال ملنظمـــــة دوليـــــة أن حتـــــتج حبالـــــة  -٢  ال جيـــــوز 
 الضرورة كمربر لنفي عدم املشروعية: 

إذا كـــــان االلتـــــزام الـــــدويل املعـــــين يســـــتبعد إمكانيـــــة  (أ) 
 الضرورة؛ أو الة االحتجاج حب

 املنظمة قد أسهمت يف حدوث حالة الضرورة.إذا كانت  (ب) 

 التعليق
مكانيــة احتجــاج الــدول حبالــة  )١( أُدرجــت الشــروط اخلاصــة 

املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٢٥الضـــرورة يف املـــادة 
جيـــاز، كمـــا يلـــي: أن )٢٣١(املشـــروعة دوليـــاً  . وهـــذه الشـــروط هـــي، 

احــة لصــون مصــلحة يكــون تصــرف الدولــة هــو الوســيلة الوحيــدة املت
أساســــية مــــن خطــــر جســــيم ووشــــيك يتهــــددها؛ وأال ينــــتقص هــــذا 
التصرف من مصـلحة أساسـية للدولـة أو للـدول الـيت يكـون االلتـزام 
قائماً جتاهها أو للمجتمع الـدويل ككـل؛ وأال يكـون االلتـزام الـدويل 
املعين التزاماً يستبعد إمكانيـة االحتجـاج حبالـة الضـرورة؛ وأال تكـون 

 اليت حتتج حبالة الضرورة قد أسهمت يف نشوء هذه احلالة. الدولة
ملنظمـــــات الدوليـــــة،  )٢( ينـــــدر يف املمارســـــة أن وفيمـــــا يتعلـــــق 

. واحلكـــــم توجـــــد حـــــاالت يتجســـــد فيهـــــا االحتجـــــاج حبالـــــة الضـــــرورة
الصــادر عــن احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، يف  ٢١٨٣ رقــم

 ى حالــــة رُئــــي فيهــــا أن مــــنهــــو مثــــال علــــ ،T. D.-N. v. CERNقضــــية 
الطـــالع  املمكـــن االحتجـــاج حبالـــة الضـــرورة. وتتعلـــق هـــذه القضـــية 
 على احلساب اإللكرتوين ملوظف كان يف إجازة. فقد قالت احملكمة:

علـــى حســـاب بريـــدي  االطـــالعمـــن الضـــروري  فيهـــا يصـــبح الـــيت احلالـــة يف إنـــه
 جيــب احلســاب، لصــاحب املطــول الغيــاب بســبب أو طارئــة ألســبابإلكــرتوين 

ت ستخدام احلساب فتح إمكانية للمنظمة تتاح أن . املالئمـة التقنية الضما
 علـى االطـالع تـربر الـيت الضـرورة حالـة تقدير يف الشديد احلرص توخي ويتعني
ت  .)٢٣٢(سرية تكون قد اليت البيا

ورغـــــم نـــــدرة املمارســـــة، كمـــــا الحظـــــت املنظمـــــة الدوليـــــة  )٣(
 اجلنائية، فإنللشرطة 

الضـــرورة ال تتعلـــق مبجـــاالت القـــانون الـــدويل الـــيت يكـــون واضـــحاً مـــن  ]حالـــة[
ا غري قابلة للتطبيق على املنظمات الدولية  .)٢٣٣(حيث طابعها أ

__________ 
 .١٠٩-١٠٣ ص نفسه، املرجع )٢٣١(
)٢٣٢( T. D.-N. v. CERN, Judgment of 3 February 2003, para. 19  .
ترمجـــة قلــــم احملكمــــة لألصــــل الفرنســــي للحكــــم [إىل اللغــــة اإلنكليزيــــة] متاحــــة و 

 .www.ilo.org (decisions of the Administrative Tribunal)على: 
 العـــــــامموجهـــــــة مـــــــن املستشـــــــار  ٢٠٠٥شـــــــباط/فرباير  ٩مؤرخـــــــة  رســـــــالة )٢٣٣(

للمنظمــــة الدوليـــــة للشـــــرطة اجلنائيـــــة إىل أمـــــني جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل (انظـــــر التعليقـــــات 
مســــؤولية املنظمــــات  بشــــأنواملنظمــــات الدوليــــة  احلكومــــاتواملالحظــــات الــــواردة مــــن 

لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٥ حوليةالدولية،   ).٥٧ص  ،A/CN.4/556، ا

ييـد  وكانت إمكانية احتجـاج املنظمـات الدوليـة حبالـة الضـرورة موضـع 
ت خطيـة صـادرة عـن املفوضـية األوروبيـة وصـندوق ، )٢٣٤(أيضاً يف بيـا

ــــدويل ــــة)٢٣٥(النقــــد ال ــــة الفكري ــــة للملكي ، والبنــــك )٢٣٦(، واملنظمــــة العاملي
 .)٢٣٨(، واألمانة العامة لألمم املتحدة)٢٣٧(الدويل

املتعلقــــــة  ٢٥ويف حــــــني أن الشــــــروط الــــــيت حتــــــددها املــــــادة  )٤(
مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً تنطبــق أيضــاً علــى 

املمارسـات واخلطـر الكبـري الـذي تنطـوي املنظمات الدولية، فإن ندرة 
لنســـــــبة إىل االمتثـــــــال  ـــــــة الضـــــــرورة  ـــــــة االحتجـــــــاج حبال ـــــــه إمكاني علي
لاللتزامــات الدوليــة يشــريان إىل أنــه، كمســألة سياســة عامــة، ال ينبغــي 
أن تكون إمكانية االحتجاج حبالة الضرورة متاحة للمنظمات الدولية 

كــن حتقيــق ذلــك جبعــل بــنفس القــدر مــن االتســاع املتــاح للــدول. ومي
املصـــاحل األساســــية الــــيت ميكـــن محايتهــــا عــــن طريـــق االحتجــــاج حبالــــة 
الضرورة مقصورة على املصـاحل األساسـية للـدول األعضـاء وللمجتمـع 
الدويل ككل، وذلك بقدر ما يكون للمنظمـة، وفقـاً للقـانون الـدويل، 

ليــة مهمــة محايــة هــذه املصــاحل. وبنــاء عليــه، عنــدما ُمتــنح املنظمــة الدو 
سلطات متارسها فيما يتعلق مبسائل معينة، جيوز هلا، يف إطار ممارسـة 
هــــذه الســــلطات، االحتجــــاج بضــــرورة صــــون مصــــلحة أساســــية مــــن 
تمــع الــدويل أو مــن مصــاحل الــدول األعضــاء فيهــا، شــريطة  مصــاحل ا
أن يكـــون ذلـــك متفقـــاً مـــع مبـــدأ التخصـــص. ومـــن جانـــب آخـــر، ال 

مبصـلحة مـن مصـاحلها األساسـية هـي  جيوز للمنظمة الدولية أن حتتج
نفســـها إال إذا كانـــت هـــذه املصـــلحة متطابقـــة مـــع مصـــلحة أساســـية 
للمجتمــع الــدويل أو للــدول األعضــاء فيهــا. وميكــن اعتبــار هــذا احلــل 
مبثابـــة حماولـــة للتوصـــل إىل حـــل تـــوفيقي بـــني مـــوقفني متعارضـــني فيمـــا 

ـــذين يؤيــــ دون وضــــع يتعلــــق حبالــــة الضــــرورة، أال ومهــــا: رأي هــــؤالء الـ
املنظمات الدولية على نفس املستوى مع الدول، ورأي أولئـك الـذين 

 يستبعدون متاماً إمكانية احتجاج املنظمات الدولية حبالة الضرورة. 
(أ) إىل  ١ولــيس هنـــاك تنـــاقض بــني اإلشـــارة الـــواردة يف الفقـــرة  )٥(

ــــــــــة مصــــــــــلحة أساســــــــــية للمجتمــــــــــع الــــــــــدويل والشــــــــــرط الــــــــــوارد يف  محاي
(ب)، ومفــــــاده أن التصــــــرف املعــــــين ينبغــــــي أال ينــــــتقص مــــــن  ١ الفقــــــرة

__________ 
 املفوضـــــــية مـــــــن موجهـــــــة ٢٠٠٥مـــــــارس /آذار ١٨ مؤرخـــــــة رســـــــالة )٢٣٤(

 ).٥٧، ص نفسه(املرجع  املتحدة لألمم القانوين املستشار إىل األوروبية
 النقـــد صـــندوق مـــن موجهـــة ٢٠٠٥أبريل /نيســـان ١ مؤرخـــة رســـالة )٢٣٥(

 ).٥٨و ٥٧ ص نفسه،(املرجع  املتحدة لألمم القانوين املستشار إىل الدويل
 املستشـار مـن موجهـة ٢٠٠٥ينـاير /الثاين كانون  ١٩ مؤرخة رسالة )٢٣٦(

 املتحـدة لألمـم القـانوين املستشار إىل الفكرية للملكية العاملية للمنظمة القانوين
 ).٥٨ ص نفسه،(املرجع 

موجهـــة مـــن النائـــب  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ٣١مؤرخـــة  رســـالة )٢٣٧(
للبنـــك الـــدويل إىل أمـــني جلنـــة القـــانون الـــدويل  العـــاماألقـــدم للـــرئيس واملستشـــار 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ٢٠٠٦ حوليـــة(  ،Add.1و A/CN.4/568، ا
 ).١٦٨و ١٦٧ ص
[...]  ٢٤(الفــــــرع املعنــــــون "املــــــادة  Add.1و A/CN.4/637: انظــــــر )٢٣٨(

 ).٤ الفقرة ،"املتحدة األمم
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  92 والستني الثالثة دور

 

 

تمــع الــدويل قــد ختتلــف  مصــلحة أساســية للمجتمــع الــدويل. فمصــلحة ا
 الضرورة. عن املصلحة اليت يقوم على أساسها االحتجاج حبالة

لنظر إىل احلـل املعتمـد يف الفقـرة  )٦( (أ) والـذي ال جييـز  ١و
صاحل األساسية للمنظمة الدوليـة االحتجاج حبالة الضرورة حلماية امل

إال إذا كانــت هــذه املصــاحل متطابقــة مــع املصــاحل األساســية للــدول 
األعضــــــــاء أو للمجتمــــــــع الــــــــدويل، مل تَضــــــــف املصــــــــاحل األساســــــــية 

(ب) إىل املصـــاحل األساســـية الـــيت  ١للمنظمـــات الدوليـــة يف الفقـــرة 
 ينبغي عدم االنتقاص منها على حنو جسيم.

(أ)، يستنسـخ الـنص  ١يري الوارد يف الفقرة وفيما عدا التغ )٧(
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة  ٢٥احلايل املادة 

دوليـاً، مــع االستعاضـة عــن كلمـة "الدولــة" بتعبـري "املنظمــة الدوليــة" 
 أو بكلمة "املنظمة" يف مستهل كلتا الفقرتني.

 القطعيةاالمتثال للقواعد  -٢٦املادة 
عـن أي فعـل شـروعية املذا الفصـل مـا ينفـي عـدم ليس يف هـ 

شئ مبقتضى ال يكون مطابقاً اللتزام لدولية انظمة من أفعال امل
 من القواعد العامة للقانون الدويل. قطعية قاعدة 

 التعليق
إن الفصــــل اخلــــامس مــــن البــــاب األول مــــن املــــواد املتعلقــــة  )١(

املشــــروعة دوليــــاً يتضــــمن حكمــــاً مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري 
ــ "عـــدم اإلخــالل" ينطبـــق علــى مجيــع الظـــروف النافيــة لعـــدم  متعلقــاً بـ

 -املشــــروعية الــــيت يتناوهلــــا هــــذا الفصــــل. والغــــرض مــــن هــــذا احلكــــم 
هو "توضيح أن الظروف النافيـة لعـدم املشـروعية، املبينـة  - ٢٦ املادة

 أي خـروج عـن يف الفصل اخلامس من الباب األول، ال جتيـز أو تـربر
 .)٢٣٩(]"من القواعد العامة للقانون الدويل[قطعية قاعدة 

املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  ٢٦وقد جاء يف التعليـق علـى املـادة  )٢(
عـــــن األفعـــــال غــــــري املشـــــروعة دوليـــــاً أن "القواعــــــد [القطعيـــــة] املقبولــــــة 
دة  ا على حنو واضـح [تشـمل] حظـر كـل مـن العـدوان واإل واملعرتف 

والـــرق والتمييـــز العنصـــري واجلـــرائم ضـــد اإلنســـانية والتعـــذيب، اجلماعيـــة 
. وقـد خلصـت حمكمـة العـدل الدوليـة، يف )٢٤٠(واحلق يف تقريـر املصـري"

، إىل أن األنشـطة املسـلحة يف إقلـيم الكونغـو قضـيةحكمها الصادر يف 
لتأكيد" قاعدة قطعية دة اجلماعية هو "  .)٢٤١(حظر اإل

__________ 
لـد، ٢٠٠١ حولية )٢٣٩(  ،١١٠ ص، والتصـويب) الثـاين(اجلـزء  الثـاين ا

 .٢٦على املادة  التعليق من) ٤( الفقرة
 .٢٦على املادة  التعليق من) ٥الفقرة ( ،نفسه املرجع )٢٤٠(
)٢٤١( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6, at 

p. 32, para. 64  .احلكم متاح أيضاً على:  ونصwww.icj-cij.org. 

ا يف ذلـك شـأن ومن الواضح أن  )٣( املنظمـات الدوليـة، شـأ
ٍف لعـــدم املشـــروعية يف حالـــة  الـــدول، ال ميكـــن أن حتـــتج بظـــرف 
شــئ مبوجــب قاعــدة مــن القواعــد القطعيــة.  عــدم االمتثــال اللتــزام 
لتــايل فــإن مثــة حاجــة إىل إدراج حكــم خــاص بـــ "عــدم اإلخــالل"  و

 مياثل احلكم املنطبق على الدول.
املتعلقـة  ٢٦ليـة مستنسـخ مـن نـص املـادة ونص املادة احلا )٤(

مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً مع االستعاضة عن  
 كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

ف لعدم املشروعية  -٢٧املادة   نتائج االحتجاج بظرف 
ف لعـــدم املشـــروعية وفقـــاً هلـــذا   ال خيــل االحتجـــاج بظـــرف 

 الفصل مبا يلي: 
االمتثــــال لاللتــــزام املعــــين إذا مل يعــــد الظــــرف النــــايف  (أ) 

 ، وبقدر ما مل يعد قائمًا؛لعدم املشروعية قائماً 
ب فيهــا مسـألة التعـويض عـن أي خســارة ماديـة تسـبَّ  (ب) 
 . املعين الفعل

 التعليق
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٢٧إن املـــادة  )١(

طتـني. النقطــة األوىل هـي أن الظــرف تشــمل نق )٢٤٢(املشـروعة دوليـاً 
ال ينفي عدم املشروعية إال إذا كـان الظـرف قائمـاً وبقـدر مـا يكـون 

، )٢٤٣(قائماً. وبينما يبدو أن هذه الصيغة تؤكـد علـى عنصـر الوقـت
فمن الواضح أن الظرف ال ميكن أن ينفي عدم املشروعية إال بقدر 

تبقــى صــفة مـا يكــون شــامًال ملوقــف معــّني. فخـارج نطــاق الظــرف، 
 عدم مشروعية الفعل قائمة.

أمــا النقطــة الثانيــة فهــي أن مســألة وجــوب التعــويض مــن  )٢(
ا. ومن الصـعب وضـع قاعـدة عامـة  عدمه قد تُركت دومنا مساس 
بشأن التعويض عن اخلسـائر الـيت يتسـبب فيهـا فعـل كـان مـن شـأنه 

 أن يُعترب فعًال غري مشروع لوال وجود ظرف معني.
لنظـــر إ )٣( ىل أن وضـــع املنظمـــات الدوليـــة ال خيتلـــف عـــن و

 ٢٧وضع الدول فيما يتعلق بكلتا املسـألتني اللتـني تشـملهما املـادة 
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، وإىل أنــه 

__________ 
لــد، ٢٠٠١ حوليــة )٢٤٢(  ١١٠ ص) والتصــويب، الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
 .١١١و

يكــون قــد مت التأكيـــد علــى العنصــر الـــزمين هــذا ألن حمكمــة العـــدل  رمبــا )٢٤٣(
/سـلوفاكيا) غيمـاروس - غابتشـيكوفو مشـروعالدولية قد ذكرت يف قضية   (هنغار

أنــــه "حاملــــا تنتهــــي حالــــة الضــــرورة، ينشــــأ مــــن جديــــد واجــــب االمتثــــال لاللتزامــــات 
 .Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J(التعاهديـــة" 

Reports 1997, p. 63, para. 101(. 
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ال حاجة إىل إجراء تغيـري يف صـياغة الـنص يف السـياق احلـايل، فـإن 
ملقابلـــة املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن املـــادة احلاليـــة مطابقـــة للمـــادة ا

 األفعال غري املشروعة دولياً.

 الباب الثالث

 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 التعليق

النتــــائج  احلاليــــةمــــن مشــــاريع املــــواد لــــث البــــاب الثا حيــــدد )١(
 الصــــادرة عــــنالقانونيــــة املرتتبــــة علــــى األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 

املنظمـــات الدوليـــة. وينقســـم البـــاب إىل ثالثـــة فصـــول جـــرى ترتيـــب 
ــــا وفــــق الــــنمط العــــام للمــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  حمتو

 .)٢٤٤(األفعال غري املشروعة دولياً 
بعض  على) ٣٣إىل  ٢٨الفصل األول (املواد من  نصوي )٢(

الفصــل الثــاين  تص. وخيــلــثنطــاق البــاب الثايبــني املبــادئ العامــة و 
شــكاله املختلفــة. بتنــاول ) ٤٠إىل  ٣٤(املــواد مــن  جلــرب  االلتــزام 

ن النتائج اإلضافية املقرتنة  )٤٢و ٤١ ويعاجل الفصل الثالث (املاد
لاللتزامات  ةجسيمخروقاً ألفعال غري املشروعة دولياً اليت تشكل 

 .العامة للقانون الدويلمن القواعد قررة مبوجب القواعد القطعية امل

 الفصل األول

 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  -٢٨املادة 
تنطوي املسؤولية الدولية للمنظمة الدوليـة الـيت ترتتـب علـى  

 على النتائج ،طبقاً ألحكام الباب الثاين ،فعل غري مشروع دولياً 
 القانونية املبينة يف الباب احلايل. 

 التعليق
املتعلقـة  ٢٨بطابع اسـتهاليل. وهـو مياثـل املـادة  هذا احلكميتسم  
، مــع اخــتالف )٢٤٥(سـؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً مب

"الدولـة".  كلمـةحمـل   ت"املنظمـة الدوليـة" قـد حلـعبارة وحيد هو أن 
 املادة احلالية.وال يوجد ما يربر استخدام صياغة خمتلفة يف 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٤٤(  .١٥٠-١١١ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١١٣و ١١٢ ص نفسه، املرجع )٢٤٥(

 استمرار واجب الوفاء -٢٩املادة 
ــاً مبوجــب   ــائج القانونيــة لفعــل غــري مشــروع دولي ال متــس النت

ســتمرار واجــب املنظمــة الدوليــة املســؤولة الوفـــا  ءَ هــذا البــاب 
 . ُخرقاللتزام الذي 

 التعليق
منظمـة دوليـة  خـرقعلى مبدأ مـؤداه أن م احلكينص هذا  )١(

ثــري علــى  اللتــزام يقضــي بــه القــانون الــدويل لــيس لــه يف حــد ذاتــه 
إمكانيــة وجـود هــذا االلتــزام. ولــيس املقصــود مـن ذلــك هــو اســتبعاد 

ن االلتـزام  خلـرقأن ينتهي سر كـأن يكـون االلتـزام   :لسـبب يتعلـق 
أو املنظمــــة  ولــــةوتقــــوم الد مــــن املعاهــــداتمبوجــــب معاهــــدة شــــئاً 

ــاء عمـــال حقهـــا يف تعليـــق أو إ للقاعـــدة  املعاهـــدة وفقـــاً  املضــرورة 
 .١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ملادة الواردة يف ا

ن و  )٢( ثـــــري علـــــى  لـــــيس اخلـــــرقال يعــــين املبـــــدأ القائــــل  لــــه 
اللتــزام ســيظل ممكنــاً بعــد حــدوث  االلتــزام يف حــد ذاتــه أن الوفــاء 

املعــين وطبيعــة اخلــرق. . فــذلك ســيتوقف علــى طبيعــة االلتــزام اخلــرق
فإذا كانت منظمة دولية ما، على سـبيل املثـال، ملتزمـة بنقـل بعـض 
األشخاص أو املمتلكات إىل دولة معينة، فإن هذا االلتزام ال يعـود 
إلمكـــــــان الوفـــــــاء بـــــــه مبجـــــــرد نقـــــــل هـــــــؤالء األشـــــــخاص أو تلـــــــك 

 املمتلكات إىل دولة أخرى خرقاً لاللتزام.
ــاؤه  والشــروط الــيت ميكــن يف حــال توافرهــا تعليــق التــزام مــا أو )٣( إ

للقواعـد األوليــة املتعلقــة بـذلك االلتــزام. ويســري نفــس هـي شــروط ختضــع 
اللتـزام مكانيـة الوفـاء  يلـزم  . والاخلـرقبعـد حـدوث  الشيء فيمـا يتعلـق 

 .مسؤولية املنظمات الدوليةقانون القواعد يف سياق  هذهفحص 

لــــنص علــــى اســــتمرار واجــــب الوفــــاء بعــــد  )٤( وفيمــــا يتعلــــق 
لتفرقـــة بـــني حالـــة الـــدول مـــا يـــدعو إىل ا ، ال يوجـــداخلـــرقحـــدوث 

 احلالية على غراروحالة املنظمات الدولية. وهلذا فقد صيغت املادة 
ســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة املتعلقـــــة مب ٢٩ املـــــادة
"املنظمـة الدوليـة" قـد  عبـارة، مـع اخـتالف وحيـد هـو أن )٢٤٦(دولياً 
 .""الدولة كلمةحمل   تحل

 لكف وعدم التكرارا -٣٠املادة 
على املنظمة الدولية املسؤولة عن الفعل غري املشروع دوليـاً  

ن:   التزام 
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛  (أ) 
ت املالئمة بعدم التكرار،  (ب)  تقدم التأكيدات والضما

 .إذا اقتضت الظروف ذلك
__________ 

 .١١٤و ١١٣ ص، نفسه املرجع )٢٤٦(
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 التعليق
ن  )١( التزام يقضي به القانون الـدويل  خرقيستتبع املبدأ القائل 

ثري على وجود هذا االلتزام، وفقاً  ليس نصـت عليـه  ملا له يف حد ذاته 
إذا كــــان يظــــل قائمــــاً وجــــوب االمتثــــال لــــذلك االلتــــزام أن ، ٢٩املــــادة 

الفعل غري املشروع مستمراً. وعليه، فإن القاعدة األولية اليت تنص علـى 
 .الفعل غري املشروع الكف عنااللتزام تقتضي 

تــزام ويتواصــل الفعــل غــري املشــروع، االل خــرقوعنــدما يقــع  )٢(
ســــيكون الغــــرض الرئيســــي للدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة يف 

غـــري املشـــروع. ورغـــم أن  تصـــرفال الكـــف عـــنأغلـــب األحيـــان هـــو 
يف واقـــــع األمـــــر هـــــو  مـــــا تنشـــــده، فـــــإن اخلـــــرقاملطالبـــــة ستشـــــري إىل 

امــاً االمتثــال لاللتــزام مبوجــب القاعــدة األوليــة. وال يشــكل ذلــك التز 
 .جديداً ينشأ نتيجة للفعل غري املشروع

كيـدات  )٣( ت بعـدم و وسيتوقف وجود التـزام بتقـدمي  ضـما
مستمراً  اخلرق. وال يلزم أن يكون احلالة املعنيةالتكرار على ظروف 

هــذا االلتــزام يكــون مــربراً بصــفة  لكــي ينشــأ هــذا االلتــزام. ويبــدو أن
 .الكيان املسؤول سلوكتشكل اخلروقات منطاً يطبع  خاصة عندما

ت  )٤( عــــدم بويصـــعب العثــــور علــــى أمثلـــة لتأكيــــدات وضــــما
 تكـونحـاالت  توجـدالتكرار مقدمة من منظمات دوليـة. إال أنـه قـد 

ت  يف بقــدر مــا هــي كــذلك مــة ئالمفيهــا تلــك التأكيــدات والضــما
حالـــة الـــدول. فعلـــى ســـبيل املثـــال، إذا تبـــني متـــادي منظمـــة دوليـــة يف 

ت عدم التكرار ستكون مناسبة متاماً  خرق  .التزام معني، فإن ضما

ت بعـــدم التكـــرار يف جيـــري النظـــر يف و  )٥( التأكيـــدات والضـــما
ـا عـن ا الذي يُنظر فيـه يف الكـفالسياق ذاته  لفعـل غـري املشـروع أل

المتثــال لاللتــزام املنصــوص عليــه يف القاعــدة األوليــة.  تتعلــق مجيعــاً 
فعــل غــري مشــروع مســتمر، قــد  لكــف عــنلاللتــزام  خالفــاً ، إال أنــه

ت بعــــدم التكــــرار التزامــــاً  كيــــدات وضــــما يُعتــــرب االلتــــزام بتقــــدمي 
كــاب ذلــك مــىت أنــذر ارتجديــداً ينشــأ نتيجــة للفعــل غــري املشــروع، 

 .طر حدوث انتهاكات يف املستقبلخب الفعل

ـــة املنظمـــات  )٦( ـــة الـــدول وحال لنظـــر إىل التماثـــل بـــني حال و
لكــف و  ت عــدم التكــرار، بالدوليــة فيمــا يتعلــق  تأكيــدات وضــما

ســـؤولية املتعلقـــة مب ٣٠املـــادة  احلاليـــة علـــى غـــرارفقـــد صـــيغت املـــادة 
  ، مــع االستعاضــة عــن)٢٤٧(الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 

 ."املنظمة الدولية" تعبري"الدولة" ب كلمة

 اجلرب -٣١املادة 
جلـرب الكامــل  -١  علـى املنظمـة الدوليــة املسـؤولة التــزام 

 للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دوليًا. 
__________ 

 .١١٧-١١٤ ص نفسه، املرجع )٢٤٧(

معنويـــة،  يشــمل الضــرر أي خســارة، ماديــة كانــت أو -٢ 
 تنجم عن الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه املنظمة الدولية. 

 التعليق
ن املنعلـــى هـــذه املــــادة  تـــنص )١( ظمـــة الدوليــــة املبـــدأ القاضــــي 

جلرب الكامـل للضـرر الـذي تسـببت فيـه. و  ـذا املسؤولة مطالبة  يقصـد 
 .لفعل غري املشروع دولياً  محاية الطرف املضرور من التأثر سلبياً  املبدأ

أي خســارة، ماديــة كانــت " علــى أنــه يشــمل الضــررويعــرَّف  )٢(
م الصـادر ". ووفقاً للحكـمعنوية، تنجم عن الفعل غري املشروع دولياً  أو

تعــّرب هــذه  كليكــري ضــد والــتسعــن حمكمــة العــدل األوروبيــة يف قضــية 
 ســؤوليةاملتعلقــة مب ٣١مــن املــادة  ٢الصــياغة، حســبما وردت يف الفقــرة 

، عــن مفهــوم "تشــرتك فيــه  )٢٤٨(الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
ـــنظم الفرعيـــة للقـــانون الـــدويل" وتعكـــس "املعـــىن العـــادي الـــذي  كافـــة ال

 .)٢٤٩(جيب أن يعَطى ملفهوم الضرر يف القانون الدويل"
كثرياً ما يطبَّـق مبـدأ اجلـرب   ،يف حالة الدولهو األمر  وكما )٣(

. وقــد يكـون الطـرف املضــرور الكامـل يف الواقـع العملــي تطبيقـاً مـرً 
 اً مستمر ال يزال لكف عن فعل غري مشروع  يف املقام األول مهتماً 

جلـــرب أو بعـــدم تكـــرار الفعـــل غـــري  املشـــروع. ولـــذلك فـــإن املطالبـــة 
ذلــك رمبــا تكــون حمــدودة. وحيــدث ذلــك بوجــه خــاص  إثــراملقدمــة 

لنفـع عليهـا  عندما تتقدم الدولـة أو املنظمـة املضـرورة مبطالبـة تعـود 
ت  . متســـعى إىل محـــايته الـــذينهـــي ولـــيس علـــى األفـــراد أو الكيـــا

ـــــظومـــــع ذلـــــك، فـــــإن  يف إعمـــــال أو املنظمـــــة املضـــــرورة  الدولـــــة حتفُّ
ـــــ للجـــــرب  ةمســـــتحق اعتـــــرب نفســـــهت ال احقوقهـــــا ال يعـــــين عمومـــــاً أ

 .موضع تساؤلليس الكامل. وهلذا فإن مبدأ اجلرب الكامل 

وقد يكون من الصعب على منظمـة دوليـة أن متتلـك كـل  )٤(
عــدم كفايــة بذلــك  ويــرتبط. املطلــوبالوســائل الالزمــة لتقــدمي اجلــرب 

ـذا النـوع مـن  املتاحةالية املوارد امل عـادة للمنظمـات الدوليـة للوفـاء 
عفـــي يعـــدم الكفايـــة املـــذكور ال ميكـــن أن عنصـــر اإلنفـــاق. بيـــد أن 

 تنــــتج عـــن مســــؤوليتهااملنظمـــة املســـؤولة مــــن النتـــائج القانونيــــة الـــيت 
 .مبوجب القانون الدويل

جلـــوء املنظمـــات الدوليــة يف بعـــض األحيـــان إىل وال يعــزى  )٥(
إىل وفـــرة املـــوارد، وإمنـــا إىل إحجـــام  علـــى ســـبيل اهلبـــةعـــويض مـــنح ت

ا شأن الدول، عن اإلقرار مبسؤوليتها الدولية  .املنظمات، شأ
ومــــن اخليــــارات املتاحــــة أمــــام منظمــــة دوليــــة تعتــــزم القيــــام  )٦(

بنشــاط يف بلــد مــا قــد ترتتــب عليــه املســؤولية الدوليــة للمنظمــة، أن 
__________ 

 .١٢١-١١٧ ص نفسه، املرجع )٢٤٨(
)٢٤٩( Axel Walz v. Clickair SA, Case No. C-63/09, Judgment of 6 

May 2010, Third Chamber, Court of Justice of the European Union, 

paras. 27–28. 
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قاً حيّد من مسؤوليتها عـن األفعـال غـري تربم مع الدولة اإلقليمية اتفا
لنشاط املذكور. وقد  املشروعة اليت قد حتدث يف إطار االضطالع 
تشكل مثاًال على ذلك ممارسة األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بعمليـات 
حفــــظ الســــالم، وذلــــك بقــــدر مـــــا تكــــون املطالبــــات الناشــــئة عـــــن 

ربمة مع الدول اليت املسؤولية الدولية داخلة فيما تغطيه االتفاقات امل
 .)٢٥٠(تُنشر يف إقاليمها بعثات حفظ السالم

مبـــدأ  يف نصـــها علـــى، يف املقـــام األولوتشـــري هـــذه املـــادة  )٧(
اجلـــرب الكامـــل، إىل احلالـــة األكثـــر شـــيوعاً الـــيت تكـــون فيهـــا املنظمـــة 

كيد واجب دولياً. الدولية مسؤولة وحدها عن فعل غري مشروع  و
لضــــرورة أن املبــــدأ علــــاملفـــروض اجلـــرب الكامــــل  ى املنظمــــة ال يعـــين 

ـــــدما  ـــــق عن ـــــلنفســـــه ينطب عـــــن فعـــــل معـــــني  ةيســـــؤولاملاملنظمـــــة  حتمَّ
منظمة أخرى أو أكثـر. وذلـك، مع الشرتاك مع دولة أو أكثر أو 
ــــدما تقــــدم املنظمــــة  ــــة مــــا يف إىل املســــاعدة العــــون أو مــــثًال، عن دول

 .)٢٥١(ارتكاب فعل غري مشروع
املتعلقـــة  ٣١املـــادة  احلاليـــة علـــى غــراروقــد صـــيغت املــادة  )٨(
ســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، مــع االستعاضــة مب

 ."املنظمة الدولية" يف كلتا الفقرتني تعبري"الدولة" ب كلمةعن  

 قواعد املنظمةمدى انطباق  -٣٢املادة 
 ال جيــــــوز للمنظمــــــة الدوليــــــة املســــــؤولة أن تســــــتند إىل -١ 

ا القائمة مبوجب هذا  الباب.  قواعدها لتربير عدم االمتثال اللتزاما
نطباق قواعد املنظمة الدولية علـى  ١ال ختل الفقرة  -٢ 

 الدول واملنظمات األعضاء فيها.بني العالقات بني املنظمة و 

 التعليق
علـــى مبـــدأ عـــدم جـــواز احتجـــاج املنظمـــة  ١تـــنص الفقـــرة  )١(

الـيت ترتتـب عليهـا اللتزامات لير عدم االمتثال الدولية بقواعدها لترب 
رتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليـــاً. ال نتيجــةمبوجــب القــانون الــدويل 

وهلذا املبدأ ما يوازيه يف املبدأ القاضي بعدم جواز استناد الدولة إىل 
ا الـداخلي  ـا مبوجـب البـاب الثـاين لقانو تربيـر عـدم امتثاهلـا اللتزاما
مبسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً. من املواد املتعلقة 

 )٢٥٢(ســؤولية الــدولاملتعلقــة مب ٣٢نــص املــادة  ١ومياثـل نــص الفقــرة 
"للدولــة" بعبــارة  كلمــةمهــا: االستعاضــة عــن  و  ،مــع وجــود اختالفــني

__________ 
األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة إىل تلـــك املمارســـة يف هـــذا  أشـــارت )٢٥٠(

 األمـم[...]  ٣٠ املـادة" املعنـون(الفرع  Add.1و A/CN.4/637السياق. انظر: 
 ).٦"، الفقرة املتحدة

 من مشاريع املواد احلالية. ١٤ املادة انظر )٢٥١(
لـد الثـاين (اجلـزء  ،٢٠٠١حولية  )٢٥٢(  ١٢١ ص ،) والتصـويبالثـاينا
 .١٢٢و

عـن اإلشـارة إىل القـانون الـداخلي االستعاضـة و  ،"للمنظمة الدولية"
إلشارة إىل قواعد   .املنظمةللدولة 

ـــج مماثــل يف و  )٢(  ٢٧مــن املـــادة  ٢صــياغة الفقـــرة قــد اتبــع 
وهــــي فقــــرة تنــــاظر الــــنص املقابــــل  ،١٩٨٦م اتفاقيــــة فيينــــا لعــــامــــن 
ـــا لعـــام ا مـــن جيـــوز ملنظمـــة  علـــى أنـــه "البنصـــها  ١٩٦٩تفاقيـــة فيين

طـــــرف يف معاهـــــدة أن حتـــــتج بقواعـــــد املنظمـــــة لتربيـــــر عـــــدم دوليـــــة 
 ."ملعاهدةاتنفيذها 

العالقـــات بـــني منظمــــة دوليـــة ودولــــة أو منظمـــة غــــري  ويف )٣(
 أن قواعد املنظمة األوىل ال ميكن أن تؤثر عضو فيها، يبدو واضحاً 

ـا علـى االلتزامـات الـيت تنشـأ نتيجـة للفعـل غـري املشــروع  يف حـد ذا
لضـرورة علـى العالقـات بـني منظمـة وال دولياً.  ينطبـق املبـدأ نفسـه 
تطبيـــق  تـــؤثر قواعـــد املنظمـــة علـــى وأعضـــائها. فمـــن املمكـــن أن مـــا

إن قواعــد  حيـث ،القواعـد املنصــوص عليهـا يف هـذا البــابو  املبـادئ
لقواعد املتعلقـة لتعديل  على، على سبيل املثال، تنطوي املنظمة قد

 .ي قد يتعني على املنظمة املسؤولة تقدميه ألعضائهاذشكال اجلرب ال

علــى تطبيــق املبــادئ والقواعــد  وقــد تــؤثر قواعــد املنظمــة أيضــاً  )٤(
فيمـــا خيـــص العالقـــات بـــني املنظمـــة  الثـــايناملنصـــوص عليهـــا يف البـــاب 

الفعـــل. إســـناد الدوليـــة وأعضـــائها، وذلـــك، مـــثالً، فيمـــا يتصـــل مبســـألة 
قواعــــد خاصــــة وال يلــــزم اإلشــــارة إليهــــا بشــــكل ســــُتعترب  فهــــذه القواعــــد

يف حكـم  . وعلـى النقـيض مـن ذلـك، فـإن إدراجيف ذلك البـاب خاص
ــ "عـــدم اإلخـــالل" فيمـــا يتصـــل بتطبيـــق  لـــثالثا البـــاب قواعـــد يتعلـــق بــ

لنظـــر إىل النتـــائج الـــيت قـــد تفهـــم  اً املنظمـــة جتـــاه أعضـــائها يبـــدو مفيـــد
ذلـك درج يُـمن مبدأ عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظمـة لـو مل  ضمناً 
أن يكــون مبثابــة  حكــم "عــدم اإلخــالل" هــذاإدراج مــن شــأن . و احلكــم
ســـتثناءات يف يســـمح قـــد  ١الـــوارد يف الفقـــرة  الـــنص العـــامن  ريتـــذك

 .الدول واملنظمات األعضاء فيهابني العالقات بني املنظمة الدولية و 

ـــــــق احل )٥( ـــــــواردحمـــــــل النظـــــــر،  كـــــــموال ينطب ، ٢يف الفقـــــــرة  ال
ملســــؤولية  لــــثبقــــدر اتصــــال االلتزامــــات الــــواردة يف البــــاب الثا إال

لــى املنظمــة الدوليــة جتــاه الــدول واملنظمــات ع تقــعالدوليــة الــيت قــد 
ي وجــه علــى النتــائج القانونيــة  األعضــاء فيهــا. وال ميكــن أن يــؤثر 
اليت يستتبعها فعل غـري مشـروع دوليـاً جتـاه دولـة أو منظمـة مـن غـري 

 رقأن يـــــؤثر علـــــى النتـــــائج املتصـــــلة خبـــــأيضـــــاً وال ميكـــــن  ،األعضـــــاء
هذا اخلرق من شأنه  إنحيث التزامات مقررة مبوجب قواعد قطعية 

تمع الدويل   أن  ككل.يؤثر على ا

 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب  -٣٣املادة 
تكــون االلتزامــات الــيت تقــع علــى املنظمــة  أن ميكــن -١ 

واجبــة جتــاه دولــة أو  ،واملبينــة يف هــذا البــاب ،الدوليــة املســؤولة
تمـع الـدويل ككـل، جتـاه أكثر، أو منظمة أخـرى أو أكثـر، أو  ا

ـــزام الـــدويل ومضـــمونه وذلـــك  تبعـــًا، بوجـــه خـــاص، لطبيعـــة االلت
 . اخلرقللظروف اليت وقع فيها و 
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ي حـق ينشـأ نتيجـة للمسـؤولية  -٢  ال خيل هـذا البـاب 
ــــة  ــــب مباشــــرة ألي شــــخ للمنظمــــةالدولي ــــة وقــــد يرتت ص الدولي

 كيان آخر من غري الدول أو املنظمات الدولية.  أو

 التعليق
يف املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري  )١(

اللتـزام مقــرر مبوجــب  خــرقالبــاب األول أي  يعـاجلاملشـروعة دوليــاً، 
القانون الدويل ميكن أن يعزى إىل الدولة، بصـرف النظـر عـن طـابع 

ــــذي  ــــزام إزاءه. وينحصــــر نطــــاق  يقــــومالكيــــان أو الشــــخص ال االلت
دولـة لنسـبة لمـات الـيت تنشـأ اااللتز يف املـواد من تلـك الباب الثاين 
إزاء دولــــة أخــــرى. ويبــــدو أن ذلــــك راجــــع إىل صــــعوبة مــــن الــــدول 

املســؤولية  معاجلــة إعمــالشــروع دوليــاً مث املفعــل غــري النتــائج  معاجلــة
 ت خرقـــهحـــاالفيمـــا يتعلـــق بطـــرف مضـــرور ال يغطـــي البـــاب األول 

ـــــة عنـــــد اإلشـــــارة إىل  لاللتزامـــــات الدوليـــــة. وال تنشـــــأ مشـــــكلة مماثل
تمـــع الـــدويل ككـــل، وذلـــك ألنـــة املســـؤولية القائمـــ مـــن غـــري  هإزاء ا

تمع الدويل ككل  .املتصور أن ترتتب مسؤولية دولية على ا

ملنظمـــات الدوليـــة يف  )٢( ـــج مماثـــل فيمـــا يتعلـــق  ولـــو اتُّبـــع 
يف  لــــث، فســــيتعني حصــــر نطــــاق البــــاب الثايــــةاحلالمشــــاريع املــــواد 

دوليـــة جتـــاه منظمـــات المنظمـــات لل لنســـبةااللتزامـــات الـــيت تنشـــأ 
تمع الدويل ككل. إال أنه يبدو من املنطقـي  دولية أخرى أو جتاه ا

لنظــــر إىل  أن يــــتم أيضــــاً  إدراج التزامــــات املنظمــــات جتــــاه الــــدول، 
األفعـــال غــــري املشــــروعة  عــــن وجـــود املــــواد املتعلقـــة مبســــؤولية الـــدول

مشــــاريع املــــواد مــــن  لــــث. ونتيجــــة لــــذلك، يشــــمل البــــاب الثادوليــــاً 
 مســـؤولة جتـــاهااللتزامـــات الـــيت قـــد تقـــع علـــى منظمـــة دوليـــة احلاليـــة 

تمــــع  جتــــاهأو جتــــاه دولــــة أو أكثــــر، أو  ،منظمــــة أخــــرى أو أكثــــر ا
هـــو مشـــول إمكانيـــة أن تتحمـــل  . والغـــرض مـــن ذلـــكالـــدويل ككـــل

لتايل االلتزامات املبينة  املنظمة الدولية مسؤولية دولية، وتقع عليها 
يف الباب الثالث، جتاه دولة واحدة ومنظمة واحدة، أو جتاه دولتني 
أو أكثــر ومنظمــة واحــدة، أو دولتــني أو أكثــر ومنظمتــني أو أكثــر، 

 أو دولة واحدة ومنظمتني أو أكثر.

 ٣٣مـن املـادة  ١رة علـى غـرار الفقـ ١صيغت الفقـرة  قدو  )٣(
، مع تغيري اإلشارة إىل الكيان املسؤول )٢٥٣(الدولاملتعلقة مبسؤولية 

 وإيراد اإلضافة اليت ُشرحت أعاله.

يف  حمدود وفقاً للتعريـف الـوارد لثومع أن نطاق الباب الثا )٤(
، فــإن ذلــك ال يعــين أن االلتزامــات الــيت يســتتبعها فعــل غــري ١الفقــرة 

ت  مشــــروع دوليــــاً ال تنشــــأ الــــدول  غــــريمــــن جتــــاه أشــــخاص أو كيــــا
املتعلقـــة  ٣٣مـــن املـــادة  ٢واملنظمـــات الدوليـــة. فعلـــى غـــرار الفقـــرة 

ال خيـــل  لـــثعلـــى أن البـــاب الثا ٢ســـؤولية الـــدول، تـــنص الفقـــرة مب
حـــق ينشـــأ عـــن املســـؤولية الدوليـــة وقـــد يرتتـــب مباشـــرة هلـــؤالء  ي

تتلك األشخاص أو   .الكيا
__________ 

 .١٢٣و ١٢٢ ص، نفسه املرجع )٢٥٣(

ملســــــؤو  )٥( لية الدوليــــــة للمنظمــــــات الدوليــــــة، وفيمــــــا يتعلــــــق 
ـا مبوجـب القـانون الـدويل  يشكل خـرق املنظمـات الدوليـة اللتزاما

ـاالت املهمـة لعمالـة أحـَد ا الـيت ترتتـب فيهـا حقـوق  فيما يتعلق 
ــاالت األخـــرى املنظمــات ألشــخاص مــن غـــري الــدول أو . ومـــن ا

. ونتائج )٢٥٤(ترتكبه قوات حفظ السالم من خروق متس األفراد ما
ألفراد، حبسب ما جاء يف الفقرة  ، غـري ١هذه اخلروق فيما يتعلق 

 مشمولة مبشاريع املواد احلالية.

 الفصل الثاين

 جرب الضرر
 أشكال اجلرب -٣٤املادة 

اجلـرب الكامـل للضـرر النـاجم عـن الفعـل غـري املشـروع  يتخذ 
حـدها أو شكلدوليًا   جلمـع الرد والتعـويض والرتضـية، سـواء 

 بينها، وفقاً ألحكام هذا الفصل.

 التعليق
املتعلقـــــــة  ٣٤إن احلكـــــــم الـــــــوارد أعـــــــاله مطـــــــابق للمـــــــادة  )١(

. وهلذا ما يربره )٢٥٥(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
ألن أشكال اجلرب اليت تتألف من الرد والتعويض والرتضية تنطبق يف 

كمــا تنطبــق علــى الــدول. املمارســة العمليــة علــى املنظمــات الدوليــة  
وقـــد أُعطيـــت يف التعليقـــات علـــى املـــواد التاليـــة، املخصصـــة لتنـــاول 

ملنظمات الدولية.  خمتلف أشكال اجلرب، أمثلة معّينة تتصل 
مــــذكرة صــــادرة عــــن املــــدير العــــام للوكالــــة الدوليــــة  وتقــــدم )٢(

للطاقــة الذريــة مثــاًال حلالــة تُعتــرب فيهــا أشــكال اجلــرب الثالثــة منطبقــة 
 ٢٤على منظمـة دوليـة مسـؤولة. فقـد كتـب املـدير العـام للوكالـة يف 

، بشأن "املسـؤولية الدوليـة للوكالـة فيمـا يتعلـق ١٩٧٠حزيران/يونيه 
ت"، ما يلي:  لضما

 مالئمــاً، لرتضــية الوكالــة قيــام فيهــا يكــون ظــروف مثــة تكــون قــد أنــه رغــم 
 يكــون أن ميكـن عامـة، وبصـفة. الـدقيق مبعنـاه اجلـرب يف إال يُنظـر أال يُقـرتح فإنـه
 .)٢٥٦(لتعويض دفعاً  أو عينياً  رداً  إما الدقيق مبعناه اجلرب

__________ 
 ٢٦ املـؤرخ، ٥٢/٢٤٧ العامـة اجلمعيـة قـرار املثـال سـبيل علـى انظر )٢٥٤(

 ".واملالية الزمنية احلدود: الغري ِقبل"املسؤولية  بشأن، ١٩٩٨يونيه /حزيران
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٥٥(  .١٢٤و ١٢٣ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
)٢٥٦( GOV/COM.22/27, para. 27 لـد الثـاين ٢٠٠٤ حوليـة. انظـر ، ا

املرفــــق. واملـــــذكرة حمفوظــــة لــــدى شـــــعبة  ،A/CN.4/545 الوثيقــــة)، ول(اجلــــزء األ
التــــدوين مبكتــــب الشــــؤون القانونيــــة. وتنبغــــي مالحظــــة أنــــه وفقــــاً لالســــتخدام 

غــري األفعــال  عــناملتعلقــة مبســؤولية الــدول  ٣٤الســائد الــذي يــنعكس يف املــادة 
 .للرتضية شامالً  اجلرب يُعترب أعاله، الواردة املادة ويفاملشروعة دولياً 
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 الرد -٣٥املادة 
ــاً   علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دولي

لـــرد، أي إعـــادة احلالـــة إىل مـــا كانـــت عليـــه قبـــل ارتكـــاب  التـــزام 
 وبقدر ما يكون:  ،دالفعل غري املشروع، بشرط أن يكون هذا الر 

ً؛  (أ)   غري مستحيل ماد
يتناسب إطالقاً مع املنفعة املتأتية  لعبء ال مؤدٍ غري  (ب) 

 من الرد بدًال من التعويض.

 التعليق
، إعـادة احلالـةالرد هو شكل من أشـكال اجلـرب، ويتمثـل يف  )١(

غـري املشـروع  لالفعـارتكـاب  مـا كانـت عليـه قبـل إىل بقدر اإلمكـان،
 من جانب املنظمة الدولية املسؤولة. دولياً 

يبدو أن مفهـوم الـرد وأشـكاله ومـا يتصـل بـه مـن شـروط،  )٢(
ــــدول عــــن  ٣٥علــــى النحــــو املعــــرَّف يف املــــادة  املتعلقــــة مبســــؤولية ال

، ينطبــــق أيضــــاً علــــى املنظمــــات )٢٥٧(األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
ذ بــنهج خمتلــف فيمــا يتعلــق الدوليــة. ولــيس مثــة مــا يــدعو إىل األخــ

ملنظمات الدوليـة. ولـذلك فـإن الـنص الـوارد أعـاله يستنسـخ نـص 
ـــــل يف  ٣٥املـــــادة  ـــــدول مـــــع فـــــارق وحيـــــد يتمث املتعلقـــــة مبســـــؤولية ال

 االستعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

 التعويض -٣٦املادة 
وع على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غـري مشـر  -١ 

لتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعـل،  وذلـك دوليًا التزام 
 . بقدر عدم إصالح هذا الضرر عن طريق الرد

يغطـــي التعـــويض أي ضـــرر يكـــون قـــابالً للتقيـــيم مـــن  -٢ 
 .بقدر ما ميكن إثباتهالناحية املالية، مبا يف ذلك الكسب الفائت 

 التعليق
ماً مـن قبـل املنظمـات التعويض هو أكثر أشكال اجلرب استخدا )١(

الدولية. وأشهر مثال علـى هـذه املمارسـة يتعلـق بتسـوية املطالبـات النامجـة 
عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف الكونغــو. فقــد ُمــنح التعــويض لرعــا إيطاليــا 
ن مـــن خـــالل تبـــادل للرســـائل بـــني  وبلجيكـــا وسويســـرا ولكســـمربغ واليـــو

يــة وفقــاً إلعــالن األمــم املتحــدة األمــني العــام والبعثــات الدائمــة للــدول املعن
 الوارد يف هذه الرسائل، والذي جاء فيه أن األمم املتحدة:

املتحــدة  لــن تتهــرب مــن املســؤولية عنــدما يثبــت أن وكــالء األمــم ــا صــرحت 
 .)٢٥٨(بريئة ألطرافقد تسببوا حقيقًة يف حدوث ضرر غري مربر 

__________ 
لد ،٢٠٠١ حولية )٢٥٧(  .١٢٧-١٢٤ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
يشكل اتفاقاً يتعلق بتسوية املطالبات املقدمـة ضـد األمـم  للرسائل تبادل )٢٥٨(

 )،١٩٦٥ شـــباط/فرباير ٢٠املتحــدة يف الكونغــو مــن قِبــل رعــا بلجيكيــني (نيويــورك، 

ت  لعمليـــة نفســها، ُأجريـــت تســو أخـــرى مــع زامبيـــا وفيمــا يتعلــق 
وفرنســــــا واململكــــــة املتحــــــدة لربيطانيــــــا العظمــــــى وأيرلنــــــدا الشــــــمالية 

ت املتحـــــدة األمريكيــــة ، وكـــــذلك مــــع اللجنـــــة الدوليـــــة )٢٥٩(والــــوال
 .)٢٦٠(للصليب األمحر

وكــون هــذه التعويضــات قــد قُــدمت جــرباً خلــرق التزامــات  )٢(
 قائمـــة مبوجـــب القـــانون الـــدويل هـــو أمـــر ميكـــن الوقـــوف عليـــه ال يف
 ٦بعــــــــــض املطالبــــــــــات فحســــــــــب بــــــــــل حــــــــــىت يف رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 

موجهــة مــن األمــني العــام إىل املمثــل الــدائم  ١٩٦٥آب/أغســطس 
ت االشرتاكية السوفياتية. ففي هذه الرسالة  لنيابة الحتاد اجلمهور

 قال األمني العام:
دأبـــت األمـــم املتحـــدة، مـــن خـــالل األمـــني العـــام، علـــى اتبـــاع سياســـة  لقــد 

ً. تعـــويض األفـــر  اد الـــذين يتكبـــدون أضـــراراً تكـــون املنظمـــة مســـؤولة عنهـــا قـــانو
ــا عمومــاً ومــع   اتفاقيــةوتتمشــى هــذه السياســة مــع املبــادئ القانونيــة املعــرتف 

ا املتحـــدة األمـــم امتيـــازات إلضــــافة. وحصـــا  يتعلــــق فيمـــا فإنـــه ذلـــك، إىل و
 املنصــوص ملبــادئ السياســة هــذه تعــززت الكونغــو، يف املتحــدة األمــم نشــطة
م املـدنيني السـكان أرواح حبمايـة املتعلقـة الدوليـة االتفاقيات يف عليها  وممتلكـا
 الـــــيت واإلنســـــانية اإلنصـــــاف عتبـــــارات تعـــــززت كمـــــا  العدائيـــــة األعمـــــال أثنـــــاء
 .)٢٦١(تتجاهلها أن املتحدة لألمم ميكن ال

                                                                                                                   
United Nations, Treaty Series, vol. 535, No. 7780, p. 197وتبـادل للرسـائل  ؛

ضـــد األمــم املتحـــدة يف (مــع مرفــق) يشـــكل اتفاقــاً يتعلــق بتســـوية املطالبــات املقدمــة 
 .ibid., vol)، ١٩٦٦ حزيران/يونيـه ٣الكونغـو مـن قِبـل رعـا سويسـريني (نيويـورك، 

564, No. 621, p. 193وتبــادل للرســائل يشــكل اتفاقــاً يتعلــق بتســوية املطالبــات  ؛
نيني (نيويــــورك،  ــــل رعــــا يــــو  ٢٠املقدمــــة ضــــد األمــــم املتحــــدة يف الكونغــــو مــــن قِب

وتبـادل للرسـائل يشـكل  ؛ibid., vol. 565, No. 8230, p. 3)، ١٩٦٦حزيران/يونيـه 
يف الكونغـو مـن قِبـل رعـا اتفاقاً يتعلق بتسـوية املطالبـات املقدمـة ضـد األمـم املتحـدة 

 .ibid., vol. 585, No )،١٩٦٦كـانون األول/ديسـمرب   ٢٨لكسـمربغيني (نيويـورك، 

8487, p. 147بتسـوية املطالبـات املقدمـة ضـد  وتبـادل للرسـائل يشـكل اتفاقـاً يتعلـق ؛
كـانون الثاين/ينـاير   ١٨ األمم املتحـدة يف الكونغـو مـن قِبـل رعـا إيطـاليني (نيويـورك،

١٩٦٧ ،(ibid., vol. 588, No. 8525, p. 197. 
 K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler: انظـــــر )٢٥٩(

Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, at pp. 314–321. 
 K. Ginther, Dieنــــص االتفــــاق يف املرجــــع التــــايل:  استُنســــخ )٢٦٠(

völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen 

gegenüber Drittstaaten, Vienna/New York, Springer, 1969, pp. 166–167. 
)٢٦١( United Nations, Juridical Yearbook 1965 (Sales No. 67.V.3), 

p. 41, footnote 26 (document S/6597)  األمـم ن القائـل لـرأيا كـان. وقـد 
ييـــد مـــن جانـــب  الـــدويل املســـتوى علـــى مســـؤوليتها وضـــعت قـــد املتحـــدة حمـــل 
 J. J. A. Salmon, “Les accords Spaak–U Thant du 20 février: سـاملون

1965”, AFDI, vol. 11 (1965), p. 468, at pp. 483 and 487. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  98 والستني الثالثة دور

 

 

وقد أشارت حمكمة العدل الدولية أيضاً، يف فتواها بشأن  )٣(
خلــالف املتصــل حبصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق اإلنســان مــن ا

 إىل التزام األمم املتحدة بدفع التعويض.  ،)٢٦٢(اإلجراءات القانونية
 ٣٦ وليس هناك أي سبب يستدعي اخلروج عـن نـص املـادة )٤(

، فيما عـدا )٢٦٣(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
 االستعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية". 

 الرتضية -٣٧املادة 
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع  -١ 

دولياً التزام بتقدمي ترضـية عـن الضـرر الـذي ترتـب علـى هـذا الفعـل 
 . غري ممكن التعويض عن طريق الرد أوبقدر ما يكون إصالحه 

، أو التعبـري خلـرقجيوز أن تتخذ الرتضـية شـكل اإلقـرار  -٢ 
 مناسب.  االعتذار الرمسي، أو أي شكل آخر عن األسف، أو

جيـــب أال تكـــون الرتضـــية غـــري متناســـبة مـــع الضـــرر،  -٣ 
 جيوز أن تتخذ شكًال مذًال للمنظمة الدولية املسؤولة. وال

 التعليق
مـن قبـل املنظمـات تقدم املمارسة بعض األمثلة على الرتضية  )١(

الدوليــة، وهـــي تتخـــذ عمومـــاً شـــكل االعتـــذار أو التعبـــري عـــن األســـف. 
ورغـــم أن األمثلـــة التاليـــة ال تشـــري صـــراحة إىل وجـــود خـــرق اللتـــزام قـــائم 
ا على األقل تعـين ضـمناً أن اعتـذار منظمـة  مبوجب القانون الدويل، فإ

ــا عــن األســف إمنــا هــو إحــدى النتــائج القان ونيــة املناســبة دوليــة أو إعرا
 اليت ترتتب على خرق كهذا.

وفيمـــــا يتعلـــــق بســـــقوط سريربينيتســـــا، قـــــال األمـــــني العـــــام  )٢(
 املتحدة: لألمم
 التجــارب أصــعب مــن واحــدة البوســنة يف املتحــدة األمــم جتربــة كانــت  لقــد 

 وقراراتنـا أعمالنـا والنـدم األسـى ببالغ استعرضنا وقد. املنظمة ريخ يف وأقساها
 .)٢٦٤(سريربينيتسا على العدوان مواجهة يف

، عنــــــــدما تلقــــــــى ١٩٩٩كــــــــانون األول/ديســــــــمرب   ١٦ويف  )٣(
ا  يفاملسـتقل  التحقيـق جلنـةاألمني العام تقريـر  اإلجـراءات الـيت اختـذ

دة اجلماعية الـيت وقعـت  يف روانـدا يف األمم املتحدة أثناء عملية اإل
 ، فإنه قال:١٩٩٤ عام

__________ 
)٢٦٢( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), pp. 88–89, para. 66. 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١ حولية )٢٦٣(  .١٣٧-١٢٧، ا
: ٥٣/٣٥األمـــــني العـــــام املقـــــدم عمـــــالً بقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  تقريـــــر )٢٦٤(

 .٥٠٣ الفقرة ،)A/54/549(سقوط سريربينيتسا 

ســف   مبــرارة ألننــا لـــم نبــذل املزيــد مــن اجلهــد ملنعهــا. فقــد  علينــا مجيعــاً أن 
جمهَّـزة  كانت مثة قوة لألمم املتحدة يف البلد آنذاك، لكنها لــم تكـن مكلَّفـة وال

دة اجلماعيـة أو وقفهـا.  هلذا النوع من استعمال القوة الذي كان الزمـاً ملنـع اإل
ذا القصور وأُعرب عن عميق  سم األمم املتحدة، أُقر   .)٢٦٥(ندميو

قصف منظمة حلف مشال األطلسي لسفارة الصني  وبعد )٤(
سم املنظمة يف مؤمتر صحفي  يف بلغراد بفرتة قصرية، صرَّح الناطق 

 مبا يلي:
 أوالً  أقـــــرر إذ الظـــــروف، هـــــذه يف شـــــخص أي بــــه يقومســـــأننـــــا قمنـــــا مبـــــا  أعتقــــد 

 .)٢٦٦(الصينية للسلطات أسفنا عن وأعربنا وبسرعة؛ لبس ودون بوضوح ملسؤولية

ســــم أملانيــــا ومنظمــــة  ووجــــه املستشــــار األملــــاين، غريهــــارد شــــرودر، 
 ، حلــــف مشـــــال األطلســـــي واألمـــــني العـــــام للحلـــــف خـــــافيري ســـــوال

ر/مــــايو  ١٣اعتــــذاراً آخــــر يف  إىل وزيــــر خارجيــــة الصــــني  ١٩٩٩أ
 .)٢٦٧(نغ جياسوان ورئيس الوزراء زهو روجني

، فــــإن األخــــرى اجلــــرب شـــكالأل لنســــبةكمـــا هــــو احلــــال و  )٥(
قواعـــد املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة هـــي الـــيت حتـــدد اجلهـــاز أو الوكيـــل 

لنيابة عن املنظمة.  املختص بتقدمي الرتضية 
لدول تنطبق أيضاً على  )٦( وطرائق وشروط الرتضية املتعلقة 

املنظمات الدولية. وقد يكون من املستبعد أن تتخذ الرتضية شكًال 
قصـــد بـــه إذالل املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة، لكنـــه يظـــل ممـــا ميكــــن يُ 

تصــوره. ومــن األمثلــة النظريــة علــى ذلــك مثــاُل طلــب تقــدمي اعتــذار 
ـا. وميكـن  رمسي بعبارات قد تكون مهينـة للمنظمـة أو ألحـد أجهز
أيضــاً أن يشــري الطلــب إىل تصــرف صــدر عــن واحــدة أو أكثــر مــن 

إطــار املنظمــة املســؤولة. ورغــم أن الــدول أو املنظمــات األعضــاء يف 
طلـــب الرتضــــية قـــد يســــتهدف عندئـــذ علــــى وجـــه التحديــــد واحــــداً 

ً مـــن املنظمـــة املســـؤولة أن  أو أكثـــر مـــن األعضـــاء، ســـيكون مطلـــو
لضرورة.  تقدم تلك الرتضية وستكون هي نفسها متأثرة 

لتايل ميكن أن تُنقل فقرات املادة  )٧( املتعلقة مبسؤولية  ٣٧و
ــــاً الــــدول  إىل مشــــروع املــــادة  )٢٦٨(عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دولي

احلايل، مع االستعاضة عن كلمـة "الدولـة" بتعبـري "املنظمـة الدوليـة" 
 .٣و ١يف الفقرتني 

__________ 
)٢٦٥( www.un.org  النشـــــرة الصـــــحفية)SG/SM/7263 انظـــــر أيضـــــاً تقريـــــر .(

دة  ا األمـم املتحـدة أثنـاء عمليــة اإل جلنـة التحقيـق املسـتقل يف اإلجـراءات الــيت اختـذ
 .ضميمة ،S/1999/1257، ١٩٩٤يف رواندا يف عام  اجلماعية اليت وقعت

)٢٦٦( www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm . 
)٢٦٧( “NATO apologises to Beijing”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/341533.stm. 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١ حولية )٢٦٨(  .١٣٩-١٣٧، ا
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 الفائدة -٣٨املادة 
ــــ -١  ــــى أي مبلــــغ أصــــلي ُت ــــدة عل ــــد االقتضــــاء فائ دفع عن

الكامـل. واجب الدفع مبقتضى هذا الفصل مـن أجـل ضـمان اجلـرب 
 د سعر الفائدة وطريقة احلساب على حنو حيقق تلك النتيجة. وحيدَّ 
الفائدة من التاريخ الذي كـان جيـب فيـه دفـع  تسري -٢ 

لتزام الدفع. ريخ الوفاء   املبلغ األصلي حىت 

 التعليق
املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  ٣٨إن القواعــــد الــــواردة يف املــــادة  

ـــاً األفعـــال غـــري املشـــروعة دول لفائـــدة هـــي قواعـــد  )٢٦٩(ي فيمـــا يتصـــل 
ا ضمان تطبيق مبـدأ اجلـرب الكامـل. وتنطبـق اعتبـارات مماثلـة  يُقصد 
لتــــايل فــــإن كلتــــا فقــــريت  يف هــــذا الصــــدد علــــى املنظمــــات الدوليــــة. و

 املتعلقة مبسؤولية الدول قد استُنسختا هنا دون تغيري. ٣٨ املادة

 املسامهة يف الضرر -٣٩املادة 
لفعـــــل   تراعـــــى، عنـــــد حتديـــــد اجلـــــرب، املســـــامهة يف الضـــــرر 
التقصري، عـن عمـد أو إمهـال، مـن جانـب الدولـة أو املنظمـة  أو

 لتمس له اجلرب. الدولية املضرورة أو أي شخص أو كيان يُ 

 التعليق
لـــيس مثـــة ســـبب واضـــح حيـــول دون متديـــد نطـــاق احلكــــم  )١(

عـــــن األفعـــــال غـــــري املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول  ٣٩املبـــــني يف املـــــادة 
حبيـــث ينطبـــق علـــى املنظمـــات الدوليـــة. ومثـــل  )٢٧٠(املشـــروعة دوليـــاً 

هذا التمديد يتم يف اجتـاهني: أوهلمـا أن مـن حـق املنظمـات الدوليـة 
ملســــــامهة يف الضــــــرر مــــــن أجــــــل التقليــــــل مــــــن  أيضــــــاً االحتجــــــاج 
ت اليت ميكن أن تكون قـد سـامهت  نيهما أن الكيا مسؤوليتها؛ و

ل املنظمـات الدوليــة. وهــذا التمديـد األخــري يتطلــب يف الضـرر تشــم
إضــــافة عبــــارة "أو املنظمــــة الدوليــــة" بعــــد كلمــــة "الدولــــة" يف املــــادة 

 املقابلة املتعلقة مبسؤولية الدول.
ملوضـوع والـيت مت  )٢( ومن األمثلة على املمارسة ذات الصلة 

ملسامهة يف وقوع الضرر مثاٌل يتعلق  حبادثة إطالق فيها االحتجاج 
الرصــاص علــى مركبــة مدنيــة يف الكونغــو. ففــي هــذه احلالــة، خفِّــض 
مبلــــغ التعــــويض املــــدفوع مــــن قبــــل األمــــم املتحــــدة بســــبب حــــدوث 

 .)٢٧١(تقصري من جانب سائق املركبة أسهم يف وقوع الضرر

__________ 
 .١٤٢-١٣٩ ص نفسه، املرجع )٢٦٩(
 .١٤٣و ١٤٢ ص نفسه، املرجع )٢٧٠(
 Klein, La responsabilité des organisations: انظــــر )٢٧١(

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens 

(footnote 121 above), p. 606 . 

ي التــزام بتخفيــف الضــرر قــد يقــع  )٣( وهــذه املــادة ال ختــل 
لقــانون الــدويل. ويكــون نشــوء علــى عــاتق الطــرف املضــرور مبوجــب ا

لتـــايل فـــال حاجـــة  التـــزام كهـــذا راجعـــاً إىل قاعـــدة مـــن القواعـــد األوليـــة. و
 ملناقشته هنا.

وينبغــي قــراءة اإلشــارة إىل "أي شــخص أو كيــان يُلـــتمس  )٤(
لتعريــف الــوارد يف املــادة  ـــه اجلــرب" مقرتنــة  لنطــاق االلتزامــات  ٣٣ل

ــــــث.  ــــــاب الثال ــــــة يف الب ــــــى الدوليــــــة املبين فهــــــذا النطــــــاق يقتصــــــر عل
ـــــدول  لنســـــبة ملنظمـــــة دوليـــــة مســـــؤولة جتـــــاه ال االلتزامـــــات الناشـــــئة 

تمـــع الـــدويل ككـــل. ويبـــدو أن  أو املنظمـــات الدوليـــة األخـــرى أو ا
اإلشــــارة املــــذكورة أعــــاله قــــد صــــيغت علــــى حنــــو مناســــب يف هــــذا 
لتــــايل فلــــيس مثــــة إخــــالل بوجــــود احلقــــوق الــــيت ترتتــــب  الســــياق. و

ت أخرى.بصورة مبا  شرة ألشخاص آخرين أو لكيا

جلربالل الوفاءضمان  -٤٠املادة   تزام 
تتخذ املنظمة الدولية املسؤولة مجيـع التـدابري املناسـبة  -١ 

لوســـائل الـــيت  وفقـــاً لقواعـــدها لضـــمان قيـــام أعضـــائها بتزويـــدها 
ا مبوجب هذا الفصل على حنو فعال.  لتزاما  متكنها من الوفاء 

أعضاء املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري  يتخذ -٢ 
املناسبة اليت قد تقتضيها قواعد املنظمة من أجل متكني املنظمـة 

ا مبوجب هذا الفصل. لتزاما  من الوفاء 

 التعليق
املنظمـــات الدوليـــة الـــيت تتمتـــع بشخصـــية قانونيـــة مســـتقلة  )١(

يــة عـــن هــي الوحيــدة، مــن حيــث املبــدأ، الــيت تتحمــل مســؤولية دول
أفعاهلا غري املشروعة دولياً. وعندما تكون منظمة دوليـة مـا مسـؤولة 
عن فعل غـري مشـروع دوليـاً، ال تتحمـل الـدول واملنظمـات األخـرى 
املســـؤولية بســـبب عضـــويتها يف املنظمـــة املســـؤولة إال وفقـــاً للشـــروط 

. وال تتوخى املادة احلالية أية حالة ٦٢و ٦١و ١٨احملددة يف املواد 
مَّل فيها الدول واملنظمات الدولية مسؤولية دولية عن فعل أخرى حت

 املنظمة اليت تكون هذه الدول واملنظمات الدولية أعضاء فيها.
ووفقـاً لــآلراء الـيت أعربــت عنهـا عــدة دول رداً علـى ســؤال  )٢(

رتـــــه اللجنـــــة يف تقريرهـــــا إىل اجلمعيـــــة العامـــــة لعـــــام  ، )٢٧٢(٢٠٠٦أ
يقــــع علــــى عــــاتق األعضــــاء جتــــاه الطــــرف  يُعتــــرب أن التزامــــاً تبعيــــاً  ال

املضــــرور عنــــدما ال تكــــون املنظمــــة املســــؤولة يف وضــــع ميّكنهــــا مــــن 
. وقــد أُعــرب عــن هــذا الــرأي نفســه يف بيــانني صــدرا عــن )٢٧٣(اجلــرب

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦حولية  )٢٧٢(  .٢٨ الفقرة ،)الثاينا
" االلتـــــزام هلـــــذا أســـــاس"أي  هنـــــاك لـــــيس أنـــــه هولنـــــدا وفـــــد الحـــــظ )٢٧٣(
ئــق(  ،السادســـة اللجنــة والســـتون، احلاديــة الـــدورة العامــة، للجمعيـــة الرمسيــة الو

  قبـل مـن مماثلـة آراء عن وأُعرب). ٢٣ الفقرة، )A/C.6/61/SR.14( ١٤ اجللسة
 

 )بع على الصفحة التالية(
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. )٢٧٤(صــــندوق النقــــد الــــدويل ومنظمــــة حظــــر األســــلحة الكيميائيــــة
ية حالـة وهذا ما يتفق، فيما يبدو، مع املمارسة اليت ال تتبني منها أ

 تؤيد وجود ذلك االلتزام مبوجب القانون الدويل.
لتايل سيتعني على الطـرف املضـرور أن يعتمـد علـى وفـاء  )٣( و

ــا. ومــن الواضــح أنــه إن مل يكــن لتزاما مثــة  املنظمــة الدوليــة املســؤولة 
بنـــــد يف امليزانيـــــة يغطـــــي احلـــــاالت الـــــيت قـــــد تتحمـــــل فيهـــــا املنظمـــــة 
جلــــرب  اللتــــزام  ا علــــى الوفــــاء الفعلــــي  مســــؤولية دوليــــة، فــــإن قــــدر

علــــى ضــــرورة أن تتخـــــذ  ١ســــتكون يف خطــــر. لــــذا تشــــدِّد الفقــــرة 
املنظمــــة الدوليــــة مجيــــع التــــدابري املناســــبة الــــيت متكنهــــا مــــن االمتثــــال 

ـــا يف حـــال حتملهـــا املســـؤولية. وهـــو مـــا يســـتتبع عمومـــاً أن  اللتزاما
لوسائل الالزمة لتحقيق ذلك.  يُطلب إىل أعضاء املنظمة تزويدها 

                                                                                                                   
 )بع( )٢٧٣ احلاشية(

 وفنلنـــدا والســـويد والـــدامنرك(آيســـلندا  األورويب الشـــمال بلـــدان ســـم الـــدامنرك،
)؛ ٣٢، الفقـــــــرة )A/C.6/61/SR.13( ١٣ اجللســـــــة نفســـــــه،) (املرجـــــــع والنـــــــرويج
ن، )A/C.6/61/SR.14( ١٤ اجللســـــــة نفســـــــه،(املرجـــــــع  وبلجيكـــــــا  ٤١ الفقـــــــر

ن نفســه،(املرجــع  وإســبانيا)؛ ٤٢و  نفســه،(املرجــع  وفرنســا)؛ ٥٣و ٥٢ الفقــر
ت)؛ ٦٦ الفقـرة نفسـه،(املرجـع  وإيطاليـا)؛ ٦٣ الفقرة (املرجـع  املتحـدة والـوال

 وسويســــــرا)؛ ١٠٠ الفقــــــرة نفســــــه،(املرجــــــع  وبــــــيالروس)؛ ٨٣ الفقــــــرة نفســــــه،
(املرجــــع  وكــــو)؛ ٥ الفقــــرة، )A/C.6/61/SR.15( ١٥ اجللســــة نفســــه،(املرجــــع 
 ه،نفسـ(املرجع  ورومانيا)؛ ١٣ الفقرة، )A/C.6/61/SR.16( ١٦ اجللسة نفسه،
). إال أن وفـد بــيالروس أشــار إىل ٦٠، الفقــرة )A/C.6/61/SR.19( ١٩ اجللسـة

 خاصـة، قاعـدة يشـكل التعـويض عـن التبعيـة للمسـؤولية خمطـط وضـع ميكنأنه 
 متصــالً  املنظمــة عمــل فيهــا يكــون الــيت احلــاالت يف املثــال، ســبيل علــى وذلــك،

، )A/C.6/61/SR.14( ١٤(املرجـــــع نفســـــه، اجللســـــة  اخلطـــــرة املـــــوارد ســـــتغالل
 ييـــده رغـــم الـــدويل، القـــانون جلنـــة مـــن األرجنتـــني وفـــد وطلـــب). ١٠٠ الفقـــرة
 فضــالً  وقواعــدها، منظمــة كــل  خصــائص كانــت  إذا مــا حتلــل أن الســائد، للــرأي
 مـــن اســـتثناءات هنـــاك تكـــون أن تســـتدعي واإلنصـــاف، العدالـــة اعتبـــارات عـــن

 ١٣ اجللســـــة(املرجـــــع نفســـــه،  حالـــــة كــــل  ظـــــروف حبســـــب األساســـــية القاعــــدة
)A/C.6/61/SR.13(، لنسبة). ٤٩ الفقرة ، انظـر بيـان عهـداً  األحدث لآلراء و

 ١٥ اجللسـة ،السادسة اللجنة والستون، الرابعة الدورةبيالروس (املرجع نفسه، 
)A/C.6/64/SR.15(،  ١٦ اجللســــــــة نفســــــــه،وهنغــــــــار (املرجــــــــع  ؛)٣٦الفقــــــــرة 
)A/C.6/64/SR.16(،  ؛)٤٦والربتغــــــال (املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرة  ؛)٤٠الفقــــــرة 

ن (املرجع نفسه، الفقرة   A/CN.4/636والتعليقات اخلطية ألملانيا ( ؛)٦٢واليو
ومجهوريــــة كــــور  ؛)٣[...]")، الفقــــرة  ٣٩(الفــــرع املعنــــون "املــــادة  Add.1–2و

). ٤، الفقـــــرة نفســـــه(املرجـــــع نفســـــه). وتبنـــــت النمســـــا موقفـــــاً ممـــــاثالً (املرجـــــع 
 اجلانــب ن متســكت ولكنهـا ،مجهوريــة إيــران اإلسـالمية الــرأي نفســه اعتنقـتو 

ــــه أن ينبغــــي احلــــاالت هــــذه يفاألكــــرب مــــن املســــؤولية   الــــذين األعضــــاء يتحمل
 يف املنظمــــة، داخــــل العــــام فهممــــوق أو القــــرار صــــنع يف دورهــــم حبكــــم ســــامهوا،
ئق( الضار الفعل حدوث والسـتون،  الرابعـةالرمسية للجمعية العامة، الـدورة  الو

 ).٥٣ الفقرة ،)A/C.6/64/SR.16( ١٦ اجللسة ،اللجنة السادسة
لـد الثــاين (اجلـزء ٢٠٠٧ حوليـة )٢٧٤(  ،A/CN.4/582 الوثيقــة)، األول، ا

اللجنـــــة التزامـــــاً  تقـــــراقرتحـــــت منظمـــــات دوليـــــة عـــــدة أن  وقـــــد. ٣٥و ٣٤ص 
ــــــه لتطــــــوير التــــــدرجيي" ا أعمــــــال مــــــن ذلــــــك "عمــــــالً  عتبــــــاراألعضــــــاء  يتحمل

)A/CN.4/637 وAdd.1  ٣٩(الفرع املعنون "املادة .(("[...] 

ـــا أن  ٢وتتســـم الفقـــرة  )٤( أساســـاً بطـــابع تفســـريي. فاملقصـــود 
ن  ــــــم مطــــــالبون  تــــــذّكر األعضــــــاء يف أي منظمــــــة دوليــــــة مســــــؤولة 

ابري املناســبة مــن أجــل تزويــد يتخــذوا، وفقــاً لقواعــد املنظمــة، مجيــع التــد
جلرب.  لتزامها  لوسائل اليت متّكنها من الوفاء على حنو فعال   املنظمة 

إلشارة الواردة يف كلتا الفقـرتني إىل قواعـد املنظمـة  )٥( واملقصود 
. ويف حـني أن املسـألة قـد ال )٢٧٥(هو حتديد أساس االشـرتاطات املعنيـة

لضــرورة يف قواعــد املنظمــة  علــى حنــو صــريح، فــإن التــزام األعضــاء تــرد 
بتمويل املنظمة، بوصفه جزءاً من الواجـب العـام املتمثـل يف التعـاون مـع 
املنظمــة، ميكــن أن يكــون التزامــاً ضــمنياً مبوجــب القواعــد ذات الصــلة. 
وكمــا الحــظ القاضــي الســري جريالــد فيتزمــوريس، يف رأيــه املســتقل فيمــا 

 ، فإنه:قات األمم املتحدةبعض نفالصادرة بشأن  فتوىليتصل 
ا إذا مل  ال  متويـل. ولـذلك فإنـه حـىت  يوجدميكن للمنظمة أن تؤدي واجبا

فـإن مثـة التزامـاً عامـاً يقـع علـى عـاتق الـدول  ،١٧من املـادة  ٢يف غياب الفقرة 
 األمـم ميثـاق[امليثـاق األعضاء جمتمعة بتمويل املنظمة يتعني أن ُيستخلص مـن 

ــــدأ ذاتــــه الــــذي طبقتــــه احملكمــــة يف قضــــية  ســــتنادال، وذلــــك ]املتحــــدة إىل املب
الستدالل أي ،املتحدة األمم مبوظفي الالحقة األضرار  ما هو علىالضمين  "

ــا] املنظمــة أداء[أي  ألدائهــا لنســبة جــوهري أمــرلضــرورة   .I.C.J( "لواجبا

182, at p. 1949Reports ()٢٧٦(. 

 الفصل الثالث

قاعدة قطعية الناشئة عن اخلروق اجلسيمة لاللتزامات 
 من القواعد العامة للقانون الدويل

 نطاق انطباق هذا الفصل -٤١املادة 
يســري هــذا الفصــل علــى املســؤولية الدوليــة املرتتبــة  -١ 

ـــة  خلـــرقعلـــى ا ـــزام اجلســـيم مـــن جانـــب منظمـــة دولي شـــئ اللت
 من القواعد العامة للقانون الدويل.  قطعيةمبوجب قاعدة 

هـــذا االلتــزام جســـيماً إذا كــان ينطـــوي  خــرقيكــون  -٢ 
ــزام مــن جانــب  يفمنهجــي  علــى تقصــري جســيم أو اللت الوفــاء 

 املنظمة الدولية املسؤولة.
__________ 

ا وفود كل من الدامنرك،  )٢٧٥( ت اليت أدلت  بلدان الشمال  سمانظر البيا
ئــــق الرمسيــــة للجمعيــــة األورويب (آيســــلندا والــــدامنرك والســــويد وفنلنــــدا والنــــرويج) ( الو

، )A/C.6/61/SR.13( ١٣، اجللسـة العامة، الدورة احلادية والسـتون، اللجنـة السادسـة
، )A/C.6/61/SR.14( ١٤)؛ وبلجيكــــــــــــا (املرجــــــــــــع نفســــــــــــه، اجللســــــــــــة ٣٢الفقــــــــــــرة 
)؛ وفرنســـــــا (املرجـــــــع نفســـــــه، ٥٣رجـــــــع نفســـــــه، الفقـــــــرة )؛ وإســـــــبانيا (امل٤٢ الفقـــــــرة
). ٥، الفقـرة )A/C.6/61/SR.15( ١٥)؛ وسويسرا (املرجـع نفسـه، اجللسـة ٦٣ الفقرة
سـؤولة ال يكـون قائمـاً املنظمة املأن االلتزام بتمويل  أيضاً معهد القانون الدويل  واعترب

 Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part(إال "مبوجـب قواعـدها" 

II, Session of Lisbon (1995), p. 451(. 
)٢٧٦( Certain expenses of the United Nations (see footnote 151 

above), p. 208. 
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 التعليق
 ٤٠إن نطاق الفصل الثالث يقابل النطاق احملدد يف املـادة  )١(

. وقــد )٢٧٧(األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن 
شــئ مبوجــب قاعــدة قطعيــة مــن القواعــد  يكــون وقــوع خــرق اللتــزام 
العامة للقانون الدويل أقل احتماالً يف حالة املنظمـات الدوليـة منـه يف 
حالــــة الــــدول. إال أن خطــــر وقــــوع هــــذا اخلــــرق ال ميكــــن أن يُســــتبعد 

ً  لكامــل. فلــيس مــن احملــال، مــثًال، أن ترتكــب منظمــة دوليــة عــدوا
لتزام تفرضه قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الـدويل  أو ختّل 

لفعـــــل خـــــرق  فيمـــــا يتعلـــــق حبمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان. وإذا حـــــدث 
 جسيم، فإنه يستتبع العواقب نفسها اليت تنطبق يف حالة الدول.

ن اللتان تتـألف منهمـا املـادة احلاليـة مطابقتـان ل )٢( فقـريت والفقر
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً،  ٤٠املـــادة 

 ولكن مع االستعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

 اجلسيم  اخلرقنة مرتتبة على نتائج معيَّ  -٤٢املادة 
 مبوجب هذا الفصلمقرر لتزام ال

ضـــع تتعـــاون الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة يف ســـبيل و  -١ 
لوسائل املشروعة، ألي  ملعـىن خـرقحد،   املقصـود يف جسـيم 

 . ٤١املادة 
تعــرتف أي دولــة أو منظمــة دوليــة بشــرعية وضــع  ال -٢ 

ملعىن املقصود يف خرقجم عن  م تقـدّ  ، وال٤١املادة  جسيم 
 أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. 

لنتـائج ختـال  -٣  األخـرى املشـار إليهــا يف ل هـذه املـادة 
، مبقتضــى القــانون الــدويل، مــن مبــا قــد يرتتــب وال ،هــذا البــاب

 . نتائج إضافية على اخلرق الذي ينطبق عليه هذا الفصل

 التعليق
تــنص هــذه املــادة علــى أنــه إذا ارتكبــت منظمــة دوليــة مــا خرقــاً  )١(

شــــئ عــــن قاعــــدة قطعيــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون  جســــيماً اللتــــزام 
الــدويل، تقــع علــى عــاتق الــدول واملنظمــات الدوليــة واجبــات تقابــل تلــك 

املتعلقــة مبســؤولية الــدول  ٤١الواجبــات املنطبقــة علــى الــدول وفقــاً للمــادة 
. ولذلك فقد اسُتخدمت هنـا نفـس )٢٧٨(عن األفعال غري املشروعة دولياً 

الصــيغة املســتخدمة يف تلــك املــادة، ولكــن مــع إضــافة عبــارة "واملنظمــات 
 .٢وعبارة "أو منظمة دولية" يف الفقرة  ١الدولية" يف الفقرة 

رتـــــه اللجنـــــة يف تقريرهـــــا إىل اجلمعيـــــة  )٢( ورداً علـــــى ســـــؤال أ
، أعربــــت عــــدة دول عــــن رأي مفــــاده أن )٢٧٩(٢٠٠٦العامــــة لعــــام 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٧٧(  .١٤٨-١٤٦ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١٥٠-١٤٨ ص نفسه، املرجع )٢٧٨(
 .أعاله ٢٧٢ احلاشية انظر )٢٧٩(

الوضــع القــانوين للمنظمــة الدوليــة ينبغــي أن يكــون هــو نفــس وضــع 
وعالوة على ذلك، فقـد رأت  .)٢٨٠(الدولة اليت ترتكب خرقاً مماثالً 

لتعاون يف سبيل  عدة دول أن على املنظمات الدولية أيضاً التزاماً 
 . )٢٨١(وضع حد للخرق

 وأبدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية املالحظة التالية: )٣(
لتعـــاون لوضـــع حـــد مـــن   املؤكـــد أنـــه ينبغـــي أن يكـــون علـــى الـــدول التـــزام 
ــــــة ألفعــــــال تشــــــكل  ألنــــــه اخلــــــرق هلــــــذا ــــــة ارتكــــــاب منظمــــــة دولي  خرقــــــاً يف حال

كثــرياً   ال خيتلــف موقفهــاالقواعــد العامــة للقــانون الــدويل،  مــن [قطعيــة] لقاعــدة
 .)٢٨٢(]ةـ[ـالدول موقفعن 

لتعـــــاون مـــــن جانـــــب ا اللتـــــزام  ملنظمـــــات الدوليـــــة، وفيمـــــا يتعلـــــق 
الحظــــت املنظمــــة نفســــها أن املنظمــــة الدوليــــة "جيــــب أن تتصــــرف 

 .)٢٨٣(دائماً يف حدود واليتها ووفقاً لقواعدها"
لفقـــرة  )٤( مـــن هـــذه املـــادة أن تســـند إىل  ١ولـــيس املقصـــود 

ــا. ومــن جهــة  املنظمــات الدوليــة وظــائف ال تنــدرج يف نطــاق وال
ميكـــن أن تكلَّـــف بوظـــائف أخـــرى، فـــإن بعـــض املنظمـــات الدوليـــة 

يــة  تتجــاوز مــا هــو مطلــوب يف املــادة احلاليــة. وهــذه املــادة ال ختــل 
وظيفــة مســندة إىل منظمــة مــا فيمــا يتعلــق خبــروق معينــة لاللتزامــات 
الناشــئة مبوجــب قواعــد قطعيــة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل،  

لعدوان.  كما يف حالة األمم املتحدة فيما يتصل 
__________ 

بلــــدان الشــــمال األورويب  ســــممــــن الــــدامنرك،  كــــلانظــــر مــــداخالت   )٢٨٠(
ئــق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، (آيســلندا والــدامنرك والســويد وفنلنــدا والنــرويج) ( الو

، )A/C.6/61/SR.13( ١٣، اجللســـــة الـــــدورة احلاديـــــة والســـــتون، اللجنـــــة السادســـــة
)؛ وهولنـــدا (املرجـــع نفســـه، ٥٠لفقـــرة واألرجنتـــني (املرجـــع نفســـه، ا)؛ ٣٣ الفقـــرة

)؛ وبلجيكــــــــــا (املرجــــــــــع نفســــــــــه، ٢٥، الفقــــــــــرة )A/C.6/61/SR.14( ١٤اجللســـــــــة 
)؛ وفرنســــا (املرجــــع ٥٤وإســــبانيا (املرجــــع نفســــه، الفقــــرة  )؛٤٦-٤٣ الفقــــرات

)؛ وسويســرا (املرجـــع ١٠١وبـــيالروس (املرجــع نفســه، الفقـــرة )؛ ٦٤نفســه، الفقــرة 
)؛ واألردن (املرجــــع نفســــه، ٨، الفقــــرة )A/C.6/61/SR.15( ١٥نفســــه، اجللســــة 

)؛ واالحتــاد الروســي (املرجــع نفســه، ٥، الفقــرة )A/C.6/61/SR.16( ١٦اجللســة 
)؛ ورومانيــــــــا (املرجــــــــع نفســــــــه، ٦٨، الفقــــــــرة )A/C.6/61/SR.18( ١٨اجللســــــــة 
 ).٦٠، الفقرة )A/C.6/61/SR.19( ١٩ اجللسة

 الشـــــمال بلـــــدان ســـــم منرك،الـــــدامـــــن  كـــــل  مـــــداخالت يت هنـــــا مـــــن )٢٨١(
 ١٣ اجللســة نفســه، املرجــع(آيســلندا والــدامنرك والســويد وفنلنــدا والنــرويج) ( األورويب

)A/C.6/61/SR.13(،  املرجــع نفســه٣٣الفقــرة) وهولنــدا)؛ ٥٠ الفقــرة ،)؛ واألرجنتــني 
)؛ وبلجيكــــا (املرجــــع ٢٥الفقــــرة  ،)A/C.6/61/SR.14( ١٤(املرجــــع نفســــه، اجللســــة 

 ،)؛ وفرنســا (املرجــع نفســه٥٤الفقــرة  ،)؛ وإســبانيا (املرجــع نفســه٤٥الفقــرة  ،نفســه
نفســـه،  املرجـــع( وسويســـرا)؛ ١٠١ الفقـــرة ،)؛ وبـــيالروس (املرجـــع نفســـه٦٤الفقـــرة 

(املرجــــــع نفســــــه،  الروســــــي واالحتــــــاد)؛ ٨ الفقــــــرة ،)A/C.6/61/SR.15( ١٥اجللســــــة 
 ).٦٨ الفقرة ،)A/C.6/61/SR.18( ١٨اجللسة 

لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٧حوليـة  )٢٨٢(  ،A/CN.4/582 الوثيقــة، ا
 .٣٧ ص
. وقـد خطـا صـندوق النقـد الـدويل خطـوة أبعـد إذ قـال نفسه املرجع )٢٨٣(

لتعــــــاون إمنـــــا خيضــــــع ألحكــــــام مواثيقهــــــا  إن "أي التـــــزام للمنظمــــــات الدوليــــــة 
 ).٣٥ ص ،ويتحدد مبوجبها" (املرجع نفسه
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حــني أن املمارســـة ال تقـــدم أمثلـــة علـــى حـــاالت جـــرى  ويف )٥(
كيــد االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف املــادة احلاليــة فيمــا يتعلــق  فيهــا 
رتكــاب إحــدى املنظمــات الدوليــة خلــرق جســيم، فممــا ال خيلــو مــن 
مغزى أنه قد اعُترب أن هذه االلتزامات تنطبق علـى املنظمـات الدوليـة 

 قد ارتكب من قبل إحدى الدول.عندما يكون اخلرق املزعوم 
ن حمكمة  ويف )٦( هذا السياق، قد يكون من املفيد التذكري 

ر العـــــدل الدوليـــــة قـــــد نصـــــت أوًال، يف منطـــــوق فتواهـــــا بشـــــأن  اآل
، القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جـــدار يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة

ن توقـف فـوراً أ عمـال على االلتزام الـذي يقـع علـى عـاتق إسـرائيل 
تشييد اجلدار وعلى االلتزام الذي يقع، "نظراً لطبيعة وأمهية احلقوق 
ــــدول "بعــــدم االعــــرتاف  وااللتزامــــات املعنيــــة"، علــــى عــــاتق مجيــــع ال
لوضـــع غـــري القـــانوين املرتتـــب علـــى تشـــييد اجلـــدار [...][و]عـــدم 
تقــدمي العــون أو املســاعدة يف اإلبقــاء علــى الوضــع الناشــئ عــن هــذا 

 مث أضافت احملكمة قائلة إنه:. )٢٨٤(التشييد"
 ما يف النظر األمن، وجملس العامة اجلمعية سيما وال املتحدة، لألمم ينبغي 
ــاء أخــرى إجــراءات مــن اختــاذه يلــزم  تشــييد عــن النــاتج القــانوين غــري الوضــع إل

 .)٢٨٥(الفتوى هلذه الواجبة املراعاة مع به، املرتبط والنظام اجلدار

خلــروق اجلســيمة الــيت وبعــض األمثلــة علــى  )٧( املمارســة املتصــلة 
ترتكبها الدول تتعلق بواجب املنظمات الدوليـة عـدَم االعـرتاف بشـرعية 
مجـــة عـــن خـــرق مـــن هـــذه اخلـــروق. ففيمـــا يتعلـــق بضـــم العـــراق  حالـــة 

مـــن  ٢للكويـــت، علـــى ســـبيل املثـــال، طلـــب جملـــس األمـــن، يف الفقـــرة 
ـــــع ، إ١٩٩٠آب/أغســـــطس  ٩) املـــــؤرخ ١٩٩٠( ٦٦٢ قـــــراره ىل "مجي

الدول واملنظمات الدولية والوكـاالت املتخصصـة عـدم االعـرتاف بـذلك 
الضـم واالمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراء أو اإلقـدام علـى أي معـامالت قـد 
لضـــم". ومـــن األمثلـــة األخـــرى  ـــا اعـــرتاف غـــري مباشـــر  ـــر علـــى أ تفسَّ
اإلعــــالن الصـــــادر عــــن اجلماعـــــة األوروبيـــــة والــــدول األعضـــــاء فيهـــــا يف 

لـــــدول  ١٩٩١ عـــــام العـــــرتاف  بشـــــأن "املبـــــادئ التوجيهيـــــة املتعلقـــــة 
. وقــــد تضــــمن )٢٨٦(اجلديـــدة يف أورو الشــــرقية ويف االحتــــاد الســــوفيايت"

هذا النص اجلملة التالية: "لن [تـ]ـعتــرف [اجلماعـة] ولـن تعـرتف الـدول 
ت اليت تنشأ نتيجة للعدوان" لكيا  .)٢٨٧(األعضاء فيهـ[ـا] 

__________ 
)٢٨٤( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 

p. 136, at p. 200, para. 159. See also subparagraph (3) B and D of the 

operative paragraph, ibid., pp. 201–202, para. 163. 
)٢٨٥( Ibid., p. 202, para. 163, subparagraph (3) E of the operative 

paragraph من الفتوى ١٦٠. وترد هذه الصيغة نفسها يف الفقرة، ibid., p. 200. 
)٢٨٦( Bulletin of the European Communities, vol. 24, No. 12 

(1991), pp. 119–120. 
)٢٨٧( European Community, Declaration on Yugoslavia and on the 

Guidelines on the Recognition of New States, 16 December 1991, 

reproduced in ILM, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487 ًانظـر أيضـا .
 .املرفق ،A/46/804الوثيقة 

لتزامــات الـدول واملنظمــات الدوليــة وتتعلـق  )٨( املــادة احلاليـة 
ـــة حـــدوث خـــرق جســـيم مـــن جانـــب منظمـــة دوليـــة اللتـــزام  يف حال
شئ عن قاعدة قطعية مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل. ولـيس 
لنســـــبة  ــــذه املـــــادة أن تســــتبعد وجــــود التزامـــــات مماثلــــة  املقصــــود 

ت أخرى.  ألشخاص آخرين أو كيا

 بعالباب الرا

 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 التعليق

عمـــال املســـؤولية مـــن املـــواد احلاليـــة  الرابـــعيتعلـــق البـــاب  )١(
 الدولية للمنظمات الدولية. وينقسم هذا الباب إىل فصلني، استناداً 

للمــواد املتعلقــة مبســـؤولية الــدول عــن األفعــال غـــري  إىل الــنمط العــام
ملســؤولية فا. )٢٨٨(املشــروعة دوليــاً  لفصــل األول يتنــاول االحتجــاج 

. وال تشــــمل هــــذه األخــــرية ذلكالدوليـــة وبعــــض املســــائل املقرتنــــة بــــ
املســـائل املتعلقـــة بســـبل االنتصـــاف الـــيت قـــد تكـــون متاحـــة إلعمـــال 

الــيت ري املضــادة باملســؤولية الدوليــة. أمــا الفصــل الثــاين فيتنــاول التــدا
ري غـى الكف عن التصـرف حلمل املنظمة الدولية املسؤولة عل تُتخذ

 املشروع وجرب الضرر. 
عمـال املسـؤولية ، يُنظـر يف هذا املقامو  )٢( يف املسـائل املتصـلة 

دوليــة. املنظمــات الالحتجــاج مبســؤولية  مــن حيــث عالقتهــاالدوليــة 
احتجــاج دولــة لتــايل، فإنــه رغــم تنــاول مشــاريع املــواد احلاليــة ملســألة و 

ــــــــا ال تتنـــــــاول املســـــــائل املتعلقــــــــة ملأو منظمـــــــة دوليـــــــة  ســـــــؤولية، فإ
) ٤٨. غري أن أحد األحكام (املادة )٢٨٩(مبسؤولية الدول الحتجاج

إىل جانــب  ،يشــري إىل احلالــة الــيت تقــوم فيهــا مســؤولية دولــة أو أكثــر
 .ذاته عن الفعل غري املشروع ،نظمة دولية أو أكثرمسؤولية م

 الفصل األول

 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية
احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة  -٤٣املادة 

 ملسؤولية 
أو مضــرورة حيــق للدولــة أو املنظمــة الدوليــة، بصــفتها دولــة  

وليــة أخــرى منظمــة دوليــة مضــرورة، أن حتــتج مبســؤولية منظمــة د
 واجبًا:  ُخرقإذا كان االلتزام الذي 

 مبفردها؛ األوىل جتاه تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية  (أ) 

__________ 
لد ،٢٠٠١ حولية )٢٨٨(  .١٨١-١٥٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 عليها. التعليق من) ١٠( الفقرة سيما وال، ١ املادة انظر )٢٨٩(
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جتــاه جمموعـــة مـــن الـــدول أو املنظمـــات الدوليـــة مـــن  (ب) 
ــــة ــــة أو تلــــك املنظمــــة الدولي ، أو جتــــاه األوىل بينهــــا تلــــك الدول

تمع الدويل ككل، وكان   االلتزام:  خرقا
يؤثر بوجه خاص على تلـك الدولـة أو تلـك املنظمـة  ‘١’ 

 الدولية؛ أو 

ً مــــــن وضــــــع مجيــــــع الــــــدول  ‘٢’  ذا طــــــابع يغــــــري جــــــذر
ــــة واملنظمــــات  األخــــرى الــــيت يكــــون االلتــــزام الدولي

اللتزام.  واجباً جتاهها فيما يتعلق مبواصلة الوفاء 

 التعليق
دوليـــة أن مـــىت حيـــق لدولـــة أو منظمـــة احلاليـــة حتـــدد املـــادة  )١(

ملسؤولية بصفتها دولة أو منظمة دولية مضـرورة. ويعـين هـذا  حتتج 
المتثال  ضمناً   اتاللتزاملاحلق يف مطالبة املنظمة الدولية املسؤولة 

 .الثالثاملبينة يف الباب 
األكثـــــر شـــــيوعاً مـــــن الـــــة احلوتتنـــــاول الفقـــــرة الفرعيـــــة (أ)  )٢(

لنســــــبة ل حــــــاالت حالــــــة دوليــــــة: ال تامنظمــــــلاملســــــؤولية الناشــــــئة 
التزام واجـب جتـاه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى  خرقاملسؤولية عن 

سـؤولية املتعلقـة مب (أ) ٤٢مبفردها. وهذه الفقرة الفرعية تقابل املادة 
ـــاً  أن  ويبـــدو واضـــحاً . )٢٩٠(الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

 ميكـن ملسـؤولية بصـفتها دولـة مضـرورة المـا شروط احتجاج دولة 
لكون الكيان املسؤول دولة أخرى أو منظمـة دوليـة.  أن تتباين تبعاً 

املنوال، عندما يقع على منظمة دولية التزام جتاه منظمة  ذاتوعلى 
احلــق ذه املنظمــة األخــرية هلــن وجــب اعتبــار أ، هــافردمبدوليــة أخــرى 
 .اخلرقملسؤولية بصفتها منظمة مضرورة يف حالة يف االحتجاج 

دوليـــــة يف االحتجـــــاج النظمـــــة املقـــــة حبـــــق لاملتع واملمارســـــة )٣(
ـــزام واجـــب جتـــاه تلـــك املنظمـــة  خـــرقملســـؤولية الدوليـــة بســـبب  الت

مشاريع املواد مات. ومبا أن اتز لالل خبرق الدول أساساً  تتعلق مبفردها
الحتجـاج مبسـؤولية الـدول، فـإن  ال احلالية تتناول املسائل املتعلقـة 

ملوضــــوع إال هلــــا هــــذه املمارســــة لــــيس بصــــورة غــــري مباشــــرة.  صــــلة 
هي التزامات واليت تشري إليها املمارسة  اخلرقوااللتزامات اليت طاهلا 

القواعـــد العامـــة للقـــانون مبوجـــب أو مـــا معاهـــدة مفروضـــة مبوجـــب 
أفتـت حمكمـة العـدل الدوليـة، يف  ،اق األخـريالدويل. ويف هـذا السـي

التعــويض عــن األضــرار املتكبــدة يف خدمــة األمــم  ـالفتــوى املتعلقــة بــ
علــــى  رفــــع دعــــاوىمــــن الثابــــت أن للمنظمــــة أهليـــة "ن ، املتحـــدة

لتزامــــات الــــدول لال خــــرقســــياق ذات يف . و )٢٩١("الصــــعيد الــــدويل
توخى جملس إدارة  ،مبقتضى القواعد العامة للقانون الدويلاملفروضة 

يلحـــــق  عمـــــا"التعـــــويض تقـــــدمي ألمـــــم املتحـــــدة للتعويضـــــات اجلنـــــة 
__________ 

لد، ٢٠٠١ حولية )٢٩٠(  .١٥٥-١٥١) والتصويب، ص الثاين(اجلزء  الثاين ا
)٢٩١( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), pp. 184–185 . 

احلكومـــــات أو املنظمـــــات الدوليـــــة مـــــن خســـــارة أو ضـــــرر أو أذى 
بصـــــفة غــــــري هلــــــا نتيجـــــة غــــــزو العـــــراق للكويــــــت واحتاللـــــه مباشـــــر 
 مــــــــنح فريـــــــق املفوضــــــــني وعلـــــــى هــــــــذا األســـــــاس،. )٢٩٢("مشـــــــروعة

ت ، بصـفتها منظمـات دوليـةددت صـراحة حُ  تعويضات لعدة كيا
ت و  املطالبـــات الـــيت قـــدمتها؛علـــى  بنـــاءً وذلـــك  كانـــت تلـــك الكيـــا

هي: املعهد العريب للتخطيط، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
واملركـــز العـــريب للبحـــوث الرتبويـــة لـــدول اخللـــيج، والصـــندوق العـــريب 

ماعي، ومؤسسة إنتـاج الـربامج التلفزيونيـة لإلمناء االقتصادي واالجت
 .)٢٩٣(املشرتكة لدول اخلليج العربية، ومنظمة املدن العربية

الـدول عـن املتعلقة مبسؤولية (ب)  ٤٢إىل املادة  واستناداً  )٤(
ملسـؤولية  أيضـاً  حيـق، األفعال غـري املشـروعة دوليـاً  للدولـة أن حتـتج 

جتـاه إذا كان االلتزام الذي جرى خرقه واجبـاً دولة مضرورة  ابصفته
تمع الـدويل ككـل، وكـان   ‘١’" اخلـرقجمموعة من الدول أو جتاه ا

 ذا طابع يغري جذرً [كان]  ‘٢’ميس بوجه خاص تلك الدولة؛ أو 
جتاههـا فيمــا  موقـف مجيـع الـدول األخـرى الــيت يكـون االلتـزام واجبـاً 

اللتـــزام ـــذه . )٢٩٤("يتعلـــق مبواصـــلة الوفـــاء  ويـــورد التعليـــق املتصـــل 
للفئة األوىل هو مثال دولـة سـاحلية تتـأثر بصـفة خاصـة  املادة مثاالً 

 ويضـرب للفئـة الثانيـة، )٢٩٥(التزام متعلق بتلوث أعـايل البحـار رقخب
أي معاهدة أخـرى يكـون "مثال طرف يف معاهدة لنزع السالح أو 

كــــل طـــرف مــــن   [بــــ]أداءلفعــــل  ]مشـــروطاً [أداء كـــل طـــرف فيهــــا 
 .)٢٩٦(متطلِّباً هلذا األداء"األطراف األخرى و 

س الــدول، مــن ميــمــا  دراً  وهــو هــذا النــوع مــن اخلــروق،و  )٥(
هــــم املنظمــــات الدوليــــة. غــــري أن املــــرء يأن  بدرجــــة أكــــرب املســــتبعد

رتكــاب ميكنــه أن يســتبعد أن تقــوم م ال ينــدرج  خــرقنظمــة دوليــة 
 ئــــذٍ منظمــــة دوليــــة عند وأن حيــــق لدولــــة أو ،يف هــــذه الفئــــة أو تلــــك

ملســـــؤولية بصـــــفتها دولـــــة أو منظمـــــة دوليـــــة مضـــــرورة.  االحتجـــــاج 
ـــلولـــذلك  إمكانيـــة احتجـــاج دولـــة احلاليـــة أن تـــدرج يف املـــادة  يفضَّ

ـــةالنظمـــة امل منظمـــة دوليـــة مبســـؤولية أو ة وذلـــك بصـــفتها دولـــ ،دولي
عليــه  تمنظمــة دوليــة مضــرورة يف ظــروف مماثلــة. وهــذا مــا نصــ أو

 .‘٢’و ‘١’ (ب) ةالفرعي ةالفقر 
ولــئن كانــت الفقــرة االســتهاللية مــن هــذه املــادة تشــري إىل  )٦(
عـــزى إىل أن الـــنص ، فـــإن ذلـــك يُ ى"مســـؤولية منظمـــة دوليـــة أخـــر "

ملسـؤوليالنظمـة املدولـة أو اليتناول يف آن واحـد احتجـاج  ة. دوليـة 
اسـتبعاد احلالـة  "أخرى"ىل منظمة دولية إوليس القصد من اإلشارة 

مبنظمــة  إالمتعلقــاً األمــر يكــون  والتضــار فيهــا إحــدى الــدول الــيت 
__________ 

)٢٩٢( S/AC.26/1991/7/Rev.1, para. 34. 
تقريــــــر وتوصــــــيات فريــــــق املفوضــــــني بشــــــأن الدفعــــــة السادســــــة مــــــن  )٢٩٣(

 .٣٧١-٢١٣، الفقرات )S/AC.26/2002/6(" ١-املطالبات من الفئة "واو
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١ حولية )٢٩٤(  .١٥١، ا
 .٤٢) من التعليق على املادة ١٢، الفقرة (١٥٤املرجع نفسه، ص  )٢٩٥(
 .٤٢من التعليق على املادة  )١٣املرجع نفسه، الفقرة ( )٢٩٦(
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 "دولة"الأن اإلشارة إىل  هي املنظمة املسؤولة. كما -دولية واحدة 
 عــين ضــمناً ت يف نفــس الفقــرة االســتهاللية ال "دوليــةالنظمــة "املوإىل 
احتمــــال أن يكــــون مــــن حلقــــه الضــــرر مــــن نفــــس الفعــــل غــــري نفــــي 

 أكثر من دولة أو منظمة دولية واحدة. املشروع دولياً 
 ، فـإن اإلشـارة الـواردة يف الفقـرة الفرعيـة (ب)ذاتـه وعلى املنـوال )٧(

ـــــة"إىل  ـــــدول أو املنظمـــــات الدولي  ضـــــمناً تعـــــين  ال "جمموعـــــة مـــــن ال
موعـــة كـــالً  مـــن الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة  لضـــرورة أن تشـــمل ا

تعــدد الـــدول أو املنظمــات الدوليـــة. وهكــذا فـــإن أن تأنــه ينبغـــي  وأ
احلاالت التالية: احلالة اليت يكون فيها  إدراجاملقصود من النص هو 

علــــى املنظمـــــة الدوليــــة املســـــؤولة جتـــــاه  واجبـــــاً  ُخــــرقااللتــــزام الـــــذي 
جتـاه جمموعـة مـن  الدول؛ واحلالة اليت يكون فيهـا واجبـاً  جمموعة من

ـــاً  ـــة الـــيت يكـــون فيهـــا واجب جتـــاه جمموعـــة  املنظمـــات األخـــرى؛ واحلال
لضـرورة و من الـدول واملنظمـات،  تشمل كالً  أكثـر مـن لكـن لـيس 

 من أي من هاتني الفئتني. واحدة

 ورة اإلبالغ مبطالبة الدولة أو املنظمة الدولية املضر  -٤٤املادة 

حتـتج  تقوم الدولـة أو املنظمـة الدوليـة املضـرورة الـيت -١ 
بالغ   تلك املنظمة. مطالبتها إىل مبسؤولية منظمة دولية أخرى 

ــة املضــرورة أن حتــدد  -٢  ــة أو املنظمــة الدولي جيــوز للدول
 بشكل خاص: 

ــهالتصــرف الــذي ينبغــي أن  (أ)  املنظمــة الدوليــة  تقــوم ب
 املسؤولة لوقف الفعل غري املشروع إذا كان مستمرًا؛ 

الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه اجلــرب وفقــاً ألحكــام  (ب) 
 الباب الثالث.

 التعليق
ســـؤولية الـــدول عـــن املتعلقـــة مب ٤٣هـــذه املـــادة تقابـــل املـــادة  )١(

 املطالبـــــة بـــــالغ يتعلـــــق وفيمـــــا. )٢٩٧(األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 
ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية، لن يكون مثة سبب يذكر  لالحتجاج 

حتـتج دولـة مضـرورة  الـيت تسـري عنـدما لتوخي طرائق خمتلفة عن تلك
ـا تســري  مبسـؤولية دولـة أخـرى. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن القاعـدة ذا

ملسؤولية دولة أأسواء   منظمة دولية.  مكان الكيان احملتج 
الشــــــكل الــــــذي ينبغــــــي أن يتخـــــــذه  ١رة حتــــــدد الفقــــــ وال )٢(

ملســــؤولية. وكــــون الدولـــــة أو املنظمــــة الدوليــــة احملتجـــــة  االحتجــــاج 
، أن حتدد بعض العناصر، ٢إىل الفقرة  ملسؤولية جيوز هلا، استناداً 

يعـــين  ، ال"الشـــكل الـــذي ينبغـــي أن يتخـــذه اجلـــرب"وبصـــفة خاصـــة 
لتقي ضمناً   د بتلك املواصفات.أن املنظمة الدولية املسؤولة ملزمة 

__________ 
 .١٥٦و ١٥٥املرجع نفسه، ص  )٢٩٧(

تشــري إىل املنظمــة الدوليــة املســؤولة  ١ولــئن كانــت الفقــرة  )٣(
يعين أنه يلزم أن يتعلـق  ، فإن هذا ال"منظمة دولية أخرى"بصفتها 

يكــون الكيــان احملــتج  منظمــة دوليــة واحــدة عنــدما كثــر مــناألمــر 
 . ة من الدولملسؤولية دول

دولية النظمة املدولة أو "التشري إىل احلالية ورغم أن املادة  )٤(
ـــــــا تســـــــري، اســـــــتناداً  "،ضـــــــرورةامل  ٥إىل الفقـــــــرة  فـــــــإن القاعـــــــدة ذا

ـــــى ٤٩املـــــادة  مـــــن ـــــة، عل ملطالب ـــــالغ  ـــــيت اإلب حيـــــق  يف احلـــــاالت ال
ملســــؤولية دون أن تكــــون  فيهــــا لدولــــة أو منظمــــة دوليــــة أن حتــــتج 
يف منظمــــــــة دوليــــــــة مضــــــــرورة يف إطــــــــار التعريــــــــف الــــــــوارد  أو دولــــــــة
 . ٤٣ املادة

 املطالباتمقبولية  -٤٥املادة 
ال جيــوز للدولــة املضــرورة أن حتــتج مبســؤولية منظمــة  -١ 

تقــدَّم املطالبــة وفقــاً للقواعــد الواجبــة التطبيــق فيمــا  مل دوليــة إذا
 يتعلق جبنسية املطالبات. 

ــــة قاعــــدة اســــتنفاد ســــبل  -٢  ــــى املطالب إذا انطبقــــت عل
املنظمــة الدوليــة املضــرورة  للدولــة أوجيــوز  االنتصــاف احملليــة، ال

ُتستنفد مجيـع سـبل  مل أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية أخرى إذا
 االنتصاف املتوافرة والفعالة.

 التعليق
ســــؤولية الــــدول عــــن املتعلقــــة مب ٤٤هــــذه املــــادة تقابــــل املــــادة  )١(

 املطالبـاتتتعلـق مبقبوليـة بعـض هـي و . )٢٩٨(األفعال غري املشروعة دولياً 
ملسـؤولية  تقـدمهااليت قد  الـدول أو املنظمـات الدوليـة عنـد االحتجـاج 

لقاعــدة لالـيت ختضــع املطالبــات  ١الدوليـة ملنظمــة دوليـة. وتتنــاول الفقـرة 
الـيت ملطالبـات تتعلـق  ٢لبات، يف حـني أن الفقـرة اطاملتعلقة جبنسية امل

 اف احمللية.تسري عليها قاعدة سبل االنتص
شرط يسري على الدول املمارسة للحماية املطالبات وجنسية  )٢(

حلمايــة الدبلوماســية ة املتعلقــ ملــوادمــن ا ١ املــادةرغــم أن الدبلوماســية. و 
ـا الثامنـة واخلمســني ت ا اللجنــة يف دور ف تلـك املؤسســة عـرّ الـيت اعتمـد

حتجاج دولة مبسـؤولية دولـة أخـرى فيما شـئ عـن عـن ضـرر " يتعلق 
فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــاً حلـــق بشـــخٍص طبيعـــي أو اعتبـــاري مـــن رعـــا 

ألغــــــراض مشــــــاريع "، فــــــإن هــــــذا التعريــــــف قــــــد وضــــــع "الدولــــــة األوىل
إلشــارة إىل العالقــات بــني الــدول . )٢٩٩(د"املــوا مفهــوم أمــر واالكتفــاء 

 ذلـــــكيف  عمومـــــاً  تُطـــــرحالدبلوماســـــية  لنظـــــر إىل أن مســـــألة احلمايـــــة

__________ 
 .١٥٧و ١٥٦املرجع نفسه، ص  )٢٩٨(
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية  )٢٩٩(  .٤٩ الفقرة)، الثاين، ا
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احلمايـة الدبلوماسـية جتـاه الـدول ميكـن أن متـارس غري أن . )٣٠٠(السياق
بنشر قوات إحدى املنظمات  تقوم مثالً  ، عندمادولية أيضاً ال املنظمات

اللتـزام  خرقويفضي تصرف تلك القوات إىل من الدول يف إقليم دولة 
 مبوجب القانون الدويل فيما يتعلق مبعاملة األفراد.قائم 

ن يكـــــ )٣( لقبـــــول  ون الشـــــخص مواطنـــــاً والشـــــرط القاضـــــي 
يف  املستشهد بهيف التعريف  لفعل احلماية الدبلوماسية وارد ضمناً 

 ٣مـــن املـــادة  ١يف الفقـــرة ذلـــك الشـــرط  قـــد وردالفقـــرة الســـابقة. و 
حلمايــة الدبلوماســية  الدولــة الــيت حيــق ": علــى النحــو التــايلاملتعلقــة 

 .)٣٠١("هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية هي دولة اجلنسية
دول الـــــمبمارســـــة  مـــــن هـــــذه املـــــادة إال ١تتعلـــــق الفقـــــرة  وال )٤(

ضـد منظمـة  مطالبـةعندما تقدم منظمة دولية فللحماية الدبلوماسية. 
جلنســــية. وفيمــــا يتعلــــق  دوليــــة أخــــرى، ال يســــري أي شــــرط متعلــــق 

حمكمـة العـدل الدوليـة  قالتدولة، الحتجاج منظمة دولية مبسؤولية 
م ـالتعــــويض عــــن األضــــرار املتكبــــدة يف خدمــــة األمــــ بشــــأنيف فتواهــــا 

 .)٣٠٢(املطالبة"صلة هلا مبقبولية  لة اجلنسية الأمس"ن إ دةـاملتح
اســـتنفاد ســـبل االنتصـــاف احملليـــة.  بقاعـــدة ٢ الفقـــرة وتتعلـــق )٥(

ــــدويل، ال املطالبــــات تســــري هــــذه القاعــــدة علــــى  ومبقتضــــى القــــانون ال
حلماية الدبلوماسية فحسب، بل تسري أيضـاً  املطالبـات علـى  املتعلقة 

 ســبل قاعـدة اسـتنفادتسـري  . وال)٣٠٣(حقـوق اإلنســانحـرتام املتعلقـة 
عنـــــدما تتصـــــرف ، )٣٠٤(االنتصـــــاف احملليـــــة يف حالـــــة احلمايـــــة الوظيفيـــــة

__________ 
خلصت حمكمـة العـدل الدوليـة يف  ويف سياق نزاع بني دولتني أيضاً  )٣٠٠(

لـو وأمحـدحكمها بشأن الدفوع االبتدائية يف قضية  (مجهوريـة غينيـا  صـاديو د
 ةاملتعلقــ ١إىل أن التعريــف الــوارد يف املــادة  )الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة ضــد

 Ahmadou Sadio Diallo("القانون الدويل العريف"  جيسدسية ماحلماية الدبلو 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 

599, para. 39( .على متاح احلكم ونص :www.icj-cij.org. 
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية  )٣٠١(  .٤٩ الفقرة)، الثاين، ا
)٣٠٢( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 186. 
 A. A. Cançado Trindade, The Application of: خاصة بصفةانظر  )٣٠٣(

the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: Its 

Rationale in the International Protection of Individual Rights, Cambridge 

University Press, 1983, pp. 46–56; C. F. Amerasinghe, Local Remedies in 

International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, pp. 64–75; 

and R. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, 

Turin, Giappichelli, 2004 ويركز هؤالء الكتاب على استنفاد سـبل االنتصـاف .
مل  ة إىل معاهدات حقوق اإلنسان.لبات املستنداطاحمللية فيما يتعلق 

 .C. F :فريهــوفنو  أماراســينغمــن  كــلالنقطــة   هــذه علــى شــدد وقــد )٣٠٤(

Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International 

Organizations (footnote 121 above), p. 484, and J. Verhoeven, 

“Protection diplomatique, épuisement des voies de recours internes et 

juridictions européennes”, Droit du pouvoir, pouvoir du droit—Mélanges 

offerts à Jean Salmon, Brussels, Bruylant, 2007, p. 1511, at p. 1517. 

فيمـــا يتعلـــق وكالئهـــا  أومنظمـــة دوليـــة مـــن أجـــل محايـــة أحـــد موظفيهـــا 
مطالبتهــــا يف أيضــــاً املنظمــــة جيــــوز هلــــا أن تــــدرج رغــــم أن مهامــــه،  ءدا

مـن األشـخاص املسـتحقون  أو الشـخص املتضـررالضرر الذي تكبـده "
ـــه" حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف فتواهـــا  مـــا ذكرتـــه علـــى غـــرار ،)٣٠٥(خالل
 .التعويض عن األضرار املتكبدة يف خدمة األمم املتحدةبشأن 

وقـف ضـرورة ت، توعندما تكون اجلهة املسؤولة منظمة دوليـة )٦(
ومـع كونـه مـن . املطالبـةاستنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة علـى ظـروف 

حاجــة إىل  ي يف حــاالت معينــة، فإنــه الر الشــرط يســاملفهــوم أن هــذا 
مىت تسري قاعدة سبل االنتصاف حتديداً أدق أن حيدد يف هذا املقام 

تعلـق مبعاملـة ت املطالبـة الـيتاحمللية. ولعل مـن احلـاالت الواضـحة حالـة 
ــا مــا دوليــة لفــردإحــدى املنظمــات ال وقــد . ألحــد األقــاليم أثنــاء إدار

ـــذلك ج  احــــتُ  ــــة فيمــــابقاعــــدة ســــبل كـ يتعلــــق بســــبل  االنتصــــاف احمللي
ورد  قائمة داخل االحتاد األورويب. ومن أمثلة املمارسة ماالنتصاف الا

سم كافة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب املـدير أدىل به يف بيان 
العام للدائرة القانونية للمفوضـية األوروبيـة أمـام جملـس منظمـة الطـريان 

ت املتحـــدة يتعلــ املــدين الــدويل فيمــا ق بنــزاع بــني تلــك الــدول والــوال
خبصوص التدابري املتخذة للحد من الضوضاء النامجة عـن الطـائرات. 

ت مطالبــة فقـد ادعــت الــدول األعضـاء يف االحتــاد األورويب أن  الــوال
 اجلماعـــةألن ســـبل االنتصـــاف املتعلقـــة بالئحـــة  ةاملتحـــدة غـــري مقبولـــ

 قـــابالً "ذ كـــان التـــدبري آنـــذاك تســـتنفد، إ موضـــع اخلـــالف مل ةاألوروبيـــ
للطعـــــن أمـــــام احملـــــاكم الوطنيـــــة للـــــدول األعضـــــاء يف االحتـــــاد األورويب 

إىل أنــه، ســواء   هــذه املمارســة. وتشــري )٣٠٦("وحمكمــة العــدل األوروبيــة
أو كان إىل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب  كانت املطالبة موجهةً 
ســــبل  داســــتنفايُشــــرتط  ،ســــؤولية االحتــــاد األورويباالحتجــــاج فيهــــا مب

 .االنتصاف القائمة يف االحتاد األورويب
علـــى األقــــل،  مــــن حيـــث املبـــدأ، الكتّـــابوقـــد أقـــر أغلبيـــة  )٧(

 املوجهـةملطالبات يتعلق  فيما احمللية ضرورة استنفاد سبل االنتصاف
" ةـاف احملليـسبل االنتص"ورغم أن مصطلح . )٣٠٧(دوليةالنظمة امل إىل

__________ 
)٣٠٥( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 184. 
ت املتحــدة الــيت  انظــر )٣٠٦( ت والتعليقــات الشــفوية علــى رد الــوال البيــا

 تشـرين الثـاين/نوفمرب ١٥قدمتها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واملؤرخـة 
لـــس منظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل مبوجـــب قواعـــدها لتســـوية أمـــام جم ،٢٠٠٠

ت املتحــدة الناشــئ يف 7782/2اخلالفــات (الوثيقــة  ) بشــأن اخلــالف مــع الــوال
كـــــــــانون   ٧الــــــــدويل املربمـــــــــة يف شــــــــيكاغو يف املـــــــــدين إطــــــــار اتفاقيـــــــــة الطــــــــريان 

لــــد الثـــــاين ٢٠٠٤ حوليــــة. انظــــر أيضـــــاً ١٥، ص ١٩٤٤األول/ديســــمرب  ، ا
 .١٨امللحق  املرفق،، A/CN.4/545 الوثيقة)، ولاأل(اجلزء 

ن قاعدة سبل االنتصاف احملليـة علـى امل )٣٠٧( لبـات اطأقر عدة مؤلفني سر
 J.-P. Ritter (see footnote 121الــيت توجههــا الــدول إىل املنظمــات الدوليــة: 

above), at pp. 454–455; P. de Visscher, “Observations sur le fondement et 

la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l’Organisation des  
 

 )بع على الصفحة التالية(

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   111 13/07/2020   08:05:06



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  106 والستني الثالثة دور

 

 

)local remedies( دو غـــري مالئـــم يف هـــذا الســـياق، ألنـــه يشـــري ـيبـــ قـــد
يبدو إىل سبل االنتصاف املتاحة يف إقليم الكيان املسـؤول، فإنـه  فيما
عتبــاره مصــطلحاً  فتــئ يســتخدم عمومــاً  مــا  يف النصــوص اإلنكليزيــة 

ذه الصفة أيضاً قد و  ،متخصصاً   . ٢يف الفقرة  أدرج 
املتعلقـة مبسـؤولية الدولـة عـن  ٤٤املادة  وعلى غرار ما ورد يف )٨(

، فإن شرط اسـتنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة األفعال غري املشروعة دولياً 

                                                                                                                   
 )بع( )٣٠٧ احلاشية(

Nations Unies”, Revue de droit international et de droit comparé, vol. 40 

(1963), p. 165, at p. 174; R. Simmonds (footnote 121 above), p. 238; B. 

Amrallah (footnote 121 above), at p. 67; L. Gramlich, “Diplomatic 

protection against acts of intergovernmental organs”, GYBIL, vol. 27 

(1984), p. 386, at p. 398 (more tentatively); H. G. Schermers and N. M. 

Blokker, International Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd rev. 

ed., The Hague, Martinus Nijhoff, 1995, pp. 1167–1168, para. 1858; P. 

Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres 

juridiques internes et en droit des gens (footnote 121 above), pp. 534 et 

seq.; C. Pitschas (footnote 121 above), p. 250; K. Wellens, Remedies 

against International Organisations, Cambridge University Press, 2002, 

pp. 66–67; and G. Thallinger, “The rule of exhaustion of local remedies in 

the context of the responsibility of international organizations”, Nordic 

Journal of International Law, vol. 77 (2008), pp. 401 et seq عربـت عـنأ. و 
الـــرأي ذاتـــه رابطـــة القـــانون الـــدويل يف تقريرهـــا اخلتـــامي بشـــأن مســـاءلة املنظمـــات 

 International Law Association, Report of the Seventy-firstالدوليــة: 

Conference … (see footnote 121 above), p. 213 نت أن غلـإي رأي مـن كـان. و
ضـد األمـم املتحـدة،  ةموجهـ مطالبـةتسري علـى  قاعدة سبل االنتصاف احمللية ال

ملتحــــدة لــــيس هلــــا نظــــام قضــــائي أو وســــائل أخــــرى الشــــيء ســــوى أن "األمــــم  ال
 ,C. Eagleton، من قبيـل تلـك الـيت تتعهـدها الـدول عـادة": ‘االنتصاف احمللي’ لـ

in “International organization and the law of responsibility”, Recueil des 

cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1950-I, vol. 76, 

p. 323, at p. 395.  تعـويض ل ةلبـاطمقـدم تُ والحظ كانسـادو ترينـداد أنـه "عنـدما
ميكـــن أن  هُهنـــاالقـــانون  أن بَيـــدَ ضـــد منظمـــة دوليـــة، ال يســـتبعد تطبيـــق القاعـــدة، 

 A. A. Cançado Trindade, in “Exhaustion ofيتطـور يف اجتاهـات خمتلفـة": 

local remedies and the law of international organizations”, Revue de droit 

international et de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57, No. 2 

(1979), p. 81, at p. 108عن رأي مفاده أن قاعدة سبل  غونزاليس برييز . وأعرب
 M. Pérez González, “Lesاالنتصــــاف احملليــــة ينبغــــي أن تطبــــق مبرونــــة: 

organisations internationales …” (footnote 121 above), at p. 71 أمــا .
ى أنـه ملـا أماراسينغ علـى  الواليـةكانـت املنظمـة الدوليـة "تفتقـر إىل سـلطات  فار
ــــا كــــان" فإنــــه "مــــن املشــــكوك فيــــه مــــا إذا  عمومــــاً  األفــــراد  ســــبلتــــوفر  أن مكا

ــا قاعــدة . وهكــذا، يصــعب تصــور الكيفيــة الــيت ســتطبَّ مناســبةانتصــاف حمليــة  ق 
 C. F. Amerasinghe, in Principles of theســـبل االنتصـــاف احملليـــة": 

Institutional Law of International Organizations (footnote 121 above), p. 

 ذاتــه،عــرب عنــه يف الطبعــة األوىل مــن الكتــاب قــد أُ  كــانوهــذا الــرأي الــذي   ؛486
نــدس َكــس أيــده أيضــاً   F. Vacas Fernández, La responsabilidad: فر

internacional de Naciones Unidas: fundamento y principales problemas 

de su puesta en práctica, Madrid, Dykinson, 2002, pp. 139–140. 

. وقــد "املتاحــة والفعالــة الداخليــةســبل االنتصــاف "متوقــف علــى وجــود 
 ١٤صــاغت اللجنــة هــذا الشــرط بقــدر أكــرب مــن التفصــيل يف املــادتني 

حلمايــــة الدبلوماتـــاملتعلق ١٥و مشــــاريع  لكــــن ألغـــراض، و )٣٠٨(ســـيةني 
ً  الوصفقد يكون  املواد احلالية  .كافياً   األكثر اقتضا

ولــئن كـــان مـــن الـــوارد أن يقتصـــر وجـــود ســـبل االنتصـــاف  )٩(
تلـك عدد حمدود مـن املتوفرة والفعالة داخل املنظمات الدولية على 

ا إىل سبل االنتصـاف ٢الفقرة القصد من املنظمات، فإن  شار  ،
ســــبل االنتصــــاف  أيضــــاً تشــــمل أن  ،"الــــيت تتيحهــــا هــــذه املنظمــــة"

م الوطنيـة أو اهليئـات اإلداريـة املتاحة أمام هيئات التحكيم أو احملـاك
تلــــك  قــــد قبلــــت اختصــــاصاملعنيــــة عنــــدما تكــــون املنظمــــة الدوليــــة 

 املكـان املتاحـة فيـهيـؤثر  وقـد. طالبـاتلنظـر يف امل احملاكم واهليئات
لفرد املعين. سبل االنتصاف على فعاليتها فيما  يتعلق 

مــا ورد يف أحكــام أخــرى، لــيس القصــد مــن غــرار وعلــى  )١٠(
 إمكانيـــةاســـتبعاد  ٢يف الفقـــرة  "أخـــرى"ارة إىل منظمـــة دوليـــة اإلشـــ

 يف احلـاالت الـيت منظمـة مـن املنظمـات الدوليـةاالحتجاج مبسؤولية 
ي منظمة دولية أخرىفيها يتعلق  ال  . سوى تلك املنظمة األمر 
ملسـؤولية، وجاهتها  ٢للفقرة يكون  كذلك )١١( عندما حتتج 

أو املنظمــــة  ظمــــة دوليــــة غــــري الدولــــة، دولــــة أو من٤٨للمــــادة  وفقــــاً 
 ٤٨من املـادة  ٥يف الفقرة  هلذا السبب الدولية املضرورة. وقد أشري

 .٤٤من املادة  ٢إىل الفقرة 

ملسؤولية  -٤٦املادة   سقوط احلق يف االحتجاج 
 ال جيوز االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية:  
 قـــدالدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة كانـــت إذا   (أ) 

 تنازلت تنازًال صحيحاً عن املطالبة؛ 
، بسبب تصرف الدولة أو املنظمـة الدوليـة إذا اعُترب (ب) 

ا قد وافقت موافقًة صحيحة على سقوط حقها يف  املضرورة، أ
 تقدمي املطالبة. 

 التعليق
سـؤولية مب املتعلقـة ٤٥املادة  صيغت هذه املادة على نسق )١(

، مــع االستعاضــة عــن  )٣٠٩(الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
إضافة يف الفقرة االستهاللية و  "دوليةالنظمة "املبعبارة  "دولةكلمة "
 يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب). " أو املنظمة الدولية"عبارة 

ومن الواضح أن سقوط حق دولـة مضـرورة يف االحتجـاج  )٢(
يتوقــــف علــــى مــــا إذا كــــان الكيــــان املســــؤول دولــــة ملســــؤولية قلمــــا 

ـــارمـــن حيـــث املبـــدأ ينبغـــي كـــذلك منظمـــة دوليـــة.   أو املنظمـــة  اعتب
__________ 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية  )٣٠٨(  .٤٩ الفقرة)، الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١حولية  )٣٠٩(  .١٦٠-١٥٧، ا
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 املوافقةأو املطالبة عن  من جيوز له التخليوضع  يف ، أيضاً،الدولية
ملالحظـــة أن  أن مـــن اجلـــدير. غـــري هاســـقوط احلـــق يف تقـــدميعلـــى 

ملنظمــــات الدوليـــة يتعـــذر معهــــا  حتديــــد عمومـــاً الســـمات اخلاصـــة 
لتنــازل عــن  إذا   ســم املنظمــة وتقــدير مــااملطالبــة اجلهــاز املخــتص 

. وعالوة على ذلك، قـد يسـتغرق قد حتققت املنظمة موافقة تكان
ــالنظمــة املمــن جانــب  صــدور املوافقــة أطــول مــن الوقــت  اً دوليــة وقت

 من جانب الدول. لصدورهاة الكايف عاد
ــــــداً  )٣( ن الفرعيتــــــان (أ) و(ب) حتدي ــــــنص الفقــــــر أن  علــــــى وت

ملســـؤولية يســـتتبع  ال املوافقـــةالتنـــازل أو  ســـقوط احلـــق يف االحتجـــاج 
. وكمــا ة"صــحيح" التنــازل "صــحيحاً" أو كانــت املوافقــة إذا كــان إال

إن هــذا ، فــمــن مشــاريع املــواد احلاليــة ٢٠املــادة  التعليــق علــىورد يف 
تعاجلهـــا قواعـــد القـــانون الـــدويل خـــارج ’يشـــري إىل مســـائل "املصـــطلح 

، مثــل مســألة أو مســؤولية املنظمــات الدوليــة‘ نطــاق مســؤولية الــدول
الـذي أعطـى املوافقـة خمـوالً القيـام بـذلك  اجلهاز أو الوكيـلإذا كان  ما

قــة إذا كانــت املواف مــا ، أواملعنيــة نيابــة عــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة
املنظمـات يف حالة . و )٣١٠("من العواملغريه طلة بسبب اإلكراه أو 

قواعــد املنظمــة. غــري أن هــذا عمومــاً احــرتام الصــحة تقتضــي ، الدوليــة
 مــــــن ٣و ٢قيــــــود كتلــــــك الــــــواردة يف الفقــــــرتني ل خيضــــــعالشــــــرط قــــــد 

احــرتام مـدى وجــوب  بشــأن ١٩٨٦ لعـاممــن اتفاقيـة فيينــا  ٤٦ املـادة
بــــرام معاهــــدات املتعلقــــة قواعــــد املنظمــــة  فيمــــا يتعلــــق الختصــــاص 

ذه القواعد.بسبب اببطالن املعاهدة   إلخالل 
الدول املضرورة أو املنظمات الدولية املضـرورة،  دتتعد وعندما )٤(

يــؤثر علــى حــق  دولــة أو أكثــر أو منظمــة دوليــة أو أكثــر ال تنــازلفــإن 
ملسؤولية.املنظمات املضرو  الدول أو  رة األخرى يف االحتجاج 

الدولـــــــة "الفقـــــــرتني (أ) و(ب) إىل  اإلشـــــــارة الـــــــواردة يفورغـــــــم  )٥(
ملســؤولية يف ق احلــ، فــإن ســقوط "املنظمــة الدوليــة املضــرورة أو االحتجــاج 

لنســــبة للدولــــة أو املنظمــــة  بســــبب التنــــازل أو املوافقــــة قــــد حيــــدث أيضــــاً 
ملســـؤولية ٤٩دة للمـــا الدوليـــة الـــيت حيـــق هلـــا، وفقـــاً  دون أن ، االحتجـــاج 

ضـــــرورة. وهـــــذا املدوليـــــة النظمـــــة املة أو ر ضـــــرو املدولـــــة يكـــــون هلـــــا صـــــفة ال
 .٤٩من املادة  ٥ يف الفقرةالواردة  ٤٦أوضحته اإلشارة إىل املادة  ما

 تعدد الدول أو املنظمات الدولية املضرورة -٤٧املادة 
عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية مـن نفـس الفعـل  

ــاً الــذي قامــت بــه منظمــة دوليــة، جيــوز لكــل  غــري املشــروع دولي
ــــة مضــــرورة أن حتــــتج، بصــــورة منفصــــلة،  ــــة أو منظمــــة دولي دول

 الفعل غري املشروع دوليًا.  عنمبسؤولية املنظمة الدولية 

__________ 
 أعاله. ٢٠ املادة على التعليق من) ٥( الفقرة )٣١٠(

 التعليق
سـؤولية الـدول عـن مب املتعلقـة ٤٦يقابل هـذا احلكـم املـادة  )١(

يف هـــــذا املقــــام تنـــــاول . وجيــــري )٣١١(األفعــــال غــــري املشـــــروعة دوليــــاً 
ملســـؤولية عـــن فعـــل واحـــد غـــري  احلـــاالت التاليـــة الـــيت تتعلـــق كلهـــا 

تعـدد املنظمـات الدوليـة املضـرورة؛ و مشروع: تعدد الدول املضـرورة؛ 
 .أو أكثردولية  ومنظمة أو أكثرتضرر دولة و 
ملسـؤولية ألوحيق  )٢( ي دولة أو منظمة دولية مضرورة أن حتـتج 

بصــورة منفصــلة عــن أي دولــة أو منظمــة دوليــة مضــرورة أخــرى. وهــذا 
ملســـــؤولية  ال ت املضـــــرورة أو بعضـــــها  يســـــتبعد أن حتـــــتج كـــــل الكيـــــا

لبـات مـن شـأنه ملطارغبـت يف ذلـك. ولعـل تنسـيق ا بصورة مشرتكة، إن
 .يف حتصيل احلقوقزدواج وجود اأن يسهم يف تفادي احتمال 

دولـة مضـرورة تقـدمها  الـيت ميكـن أن املطالبات أمثلةومن  )٣(
حمكمـة العـدل  أشـارت إليـه منظمة دوليـة مضـرورة يف آن واحـد مـاو 

التعــويض عــن األضــرار املتكبــدة يف خدمــة الدوليــة يف فتواهــا بشــأن 
من األمـم املتحـدة  أن كالً إىل احملكمة  خلصت فقد. األمم املتحدة

بشأن الضرر الذي " مطالبةودولة جنسية الضحية ميكنها أن تقدم 
مـــــن  نيألشـــــخاص املســـــتحق أو لشـــــخص املتضـــــرر[...]  حلـــــق

توجــــد قاعــــدة قانونيــــة تعطــــي أولويــــة  ال"والحظــــت أنــــه  خاللــــه"،
تقدمي مطالبـة مها أو جترب الدولة أو املنظمة على االمتناع عن اإلحد
ادولية األطـراف ترى سبباً حيول دون توصـل  ال" " وأردفت قائلة إ

 .)٣١٢(إىل حلول قائمة على حسن النية واملنطق العام"املعنية 
بعـدم  تتعهدوميكن للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة أن  )٤(

ركة هذا األمر للدول أو ملسؤولية،  الدوليـة املنظمـات  االحتجاج 
مسـألة داخليـة بـني جمـرد  التعهداألخرى املضرورة. وإذا مل يكن هذا 

ت املضـــرورة، فإنـــه قـــد يـــؤدي إىل ســـقوط حـــق تلـــك الدولـــة  الكيـــا
ملسؤولية وفقاً  أو  .٤٦للمادة  املنظمة الدولية يف االحتجاج 

عنــدما تتضــرر منظمــة دوليــة وعضــو أو أكثــر مــن ملثــل فو  )٥(
نظمــة قــد املاملشــروع، فــإن قواعــد  الفعــل غــري ذاتأعضــائها نتيجــة 

ملسؤولية. ئهاأعضاعلى أو  ملنظمةتقصر على ا  مهمة االحتجاج 

 مسؤولية املنظمة الدولية مع دولة  -٤٨املادة 
 أو أكثر أو منظمة دولية أو أكثر

عنــدما تكــون املنظمــة الدوليــة مســؤولة مــع دولــة أو  -١ 
لفعــل غــري أخــرى أو أكثــر، عــن نفــس ادوليــة أكثــر، أو منظمــة 

ــًا، جيــوز االحتجــاج مبســؤولية كــل دولــة أو منظمــة  املشــروع دولي
ذا الفعل.   فيما يتعلق 

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠١حولية  )٣١١(  .١٦١و ١٦٠، ص والتصويب ، ا
)٣١٢( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), pp. 184–186. 
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ملســؤولية التبعيـــةجيــوز  -٢  يـــؤد  مل بقــدر مـــا االحتجـــاج 
ملسؤولية الرئيسية إىل اجلرب.   االحتجاج 

ن  -٣   : ٢و ١الفقر
دولــــة أو منظمـــة دوليــــة مضــــرورة أن ألي ال جتيـــزان  (أ) 

 ، بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛ تسرتد
ال ختـــالن مبـــا قـــد يكـــون للدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة  (ب) 

جلــرب الــيت  املنظمــات  علــى الــدول أويف الرجــوع مــن حــق تقــوم 
 الدولية املسؤولة األخرى. 

 التعليق

دوليــة النظمــة املتتنــاول هــذه املــادة احلالــة الــيت تكــون فيهــا  )١(
، سـواء مـن أكثـر أوآخـر كيـان و  هـيمسؤولة عن فعـل غـري مشـروع 

املســـؤولية املشـــرتكة قـــد جـــرى تنـــاول دول. و الـــدوليـــة أو النظمـــات امل
الـــيت  ١٨إىل  ١٤ مـــن يف املـــواد أكثـــردولـــة أو و منظمـــة دوليـــة بـــني 

الصــــادر عــــن فعــــل لدوليــــة فيمــــا يتصــــل النظمــــة املســــؤولية مب عــــىنت
ـــــيت تعـــــىن مبســـــؤولية  ٦٢ إىل ٥٨ مـــــندولـــــة، ويف املـــــواد ال ـــــة الال دول

. غــري املشــروع دوليــاً الصــادر عــن منظمــة دوليــةفعــل ليتصــل  فيمــا
الـيت  "االتفاقـات املختلطـةـ "يسـمى بـ مـا يف يتجسـدمثال آخر مثة و 
مـــع الـــدول األعضـــاء فيـــه، جنبـــاً إىل جنـــب األورويب  حتـــادربمهـــا االي

ولية بــني االحتـــاد تقاســم املســؤ تــنص تلــك االتفاقــات علــى حــني ال 
ذكرته حمكمة العدل األوروبيـة يف ما  حسب. و والدول األعضاء فيه

تفــاق األورويب  االحتــاد ضــد جملــساألورويب قضــية الربملــان  املتعلقــة 
  ، فإنه:تعاون خمتلط

يف ظــــل تلــــك الظــــروف، ويف غيــــاب اســــتثناءات منصــــوص عليهــــا صــــراحة يف  
جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ الرابعــة املعقــودة بــني االتفاقيــة [

]، فــإن اجلماعــة والــدول األعضــاء فيهــا، بصــفتها وبــني اجلماعــة االقتصــادية األوروبيــة
]، مســؤولة مســؤولية جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ[ شــريكة لـــ

شــــأ عــــن التعهــــدات مشــــرتكة أمــــام تلــــك الــــدول األخــــرية عــــن الوفــــاء بكــــل التــــزام ين
 .)٣١٣(املقطوعة، مبا فيها تلك املتعلقة بتقدمي املساعدة املالية

ســــــؤولية الــــــدول عــــــن مب املتعلقــــــة ٤٧وعلــــــى غــــــرار املــــــادة  )٢(
علـــى أنـــه جيـــوز  ١تـــنص الفقـــرة ، )٣١٤(األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 

املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة أن حتــــتج مبســــؤولية كــــل كيــــان  للدولــــة أو
ـــة التتحمـــل فيهـــا  كـــون مثـــة حـــاالت التنـــه قـــد مســـؤول. غـــري أ دول

يقـــع عليهـــا التـــزام  مســـؤولية تبعيـــة، حبيـــث ال دوليـــة إالالنظمـــة امل أو
__________ 

)٣١٣( European Parliament v. Council of the European Union, 

Judgment of 2 March 1994, Case No. C-316/91, Reports of Cases 

before the Court of Justice and the Court of First Instance 1994–3, pp. 

I-661–I-662, recital 29. 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١حولية  )٣١٤(  .١٦٣-١٦١، ا

إذا مل تقـــــم بـــــذلك الدولـــــة أو املنظمـــــة الدوليـــــة املســـــؤولة  جلـــــرب إال
 مثـاالً  ٦٢تقوم بذلك. وتسوق املـادة  ال بقدر مامسؤوليًة رئيسية و 

لــنص علــى أنــه عنــدما علــى ا تنشــأ مســؤولية دولــة ملســؤولية التبعيــة 
هـــذه ، فـــإن رتكبتـــه املنظمـــة الدوليـــةاعـــن فعـــل غـــري مشـــروع عضـــو 

 ."يفرتض أن تكون [...] تبعية"املسؤولية 

املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة أن توجـــــه  لدولــــة أووال جيــــوز ل )٣(
املنظمــــة  تكــــونأن  قبــــل مســــؤوليًة تبعيــــة إىل كيــــان مســــؤول مطالبــــة

املســــؤولة مســــؤولية رئيســــية قــــد قصــــرت عــــن جــــرب الضــــرر، وذلــــك 
ن يكـــون الكيـــان املســـؤول مســـؤولية تكـــن املطالبـــة مشـــ مل مــا روطة 

 رئيسية قد قصر عن اجلرب.

سؤولية مب املتعلقة ٤٧من املادة  ٢الفقرة  ٣وتقابل الفقرة  )٤(
ــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دوليــــــاً  ، مــــــع إضــــــافة عبــــــارة ال

" دوليةالنظمة يف الفقرة الفرعية (أ) وعبارة "أو امل "منظمة دولية أو"
(ب). ويرمـــي تغيـــري طفيـــف أدخـــل علـــى صـــيغة يـــة الفقـــرة الفرعيف 

لدولة  اىلإ(ب) إىل توضيح أن احلق يف الرجوع يعود  الفرعية الفقرة
جلرب"اليت "أو املنظمة الدولية   .تقوم 

ملسؤولية من جانب دولة أو منظمة  -٤٩املادة  االحتجاج 
 دولية غري الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة 

دولـــــــة أو منظمـــــــة دوليـــــــة غـــــــري الدولـــــــة حيـــــــق ألي  -١ 
املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية منظمـــة دوليـــة  أو

واجبــاً جتــاه  ُخــرقإذا كــان االلتــزام الــذي  ٤أخــرى وفقــاً للفقــرة 
جمموعــــة مــــن الــــدول أو املنظمــــات الدوليــــة، مــــن بينهــــا الدولــــة 

ــــة  أو ملســــؤولية، وكــــان الغــــرض منــــه محاي املنظمــــة الــــيت حتــــتج 
 لحة مجاعية للمجموعة. مص

حيـــــق ألي دولــــــة غـــــري الدولــــــة املضـــــرورة أن حتــــــتج  -٢ 
ــة وفقــاً للفقــرة  ــزام الــذي  ٤مبســؤولية منظمــة دولي إذا كــان االلت

تمع الدويل ككل.  ُخرق  واجباً جتاه ا

غري املنظمة الدولية املضرورة حيق ألي منظمة دولية  -٣ 
ــــة أخــــرى وفقــــاً  إذا   ٤للفقــــرة أن حتــــتج مبســــؤولية منظمــــة دولي

تمـع الـدويل ككـل ُخرقااللتزام الذي  كان وكـان  ،واجبًا جتاه ا
تمــع الــدويل   االلتــزام  يســتند إليهــاالــيت ككــل صــون مصــلحة ا

ضـــــــمن وظـــــــائف املنظمـــــــة الدوليـــــــة الـــــــيت مـــــــن  ُخـــــــرقالـــــــذي 
 ملسؤولية.  حتتج

جيـــوز ألي دولـــة أو منظمـــة دوليـــة حيـــق هلـــا أن حتـــتج  -٤ 
لـــب املنظمـــة اأن تط ٣إىل  ١الفقـــرات مـــن ملســـؤولية مبوجـــب 

 ا يلي: مبالدولية املسؤولة 

الكـــــف عـــــن الفعـــــل غـــــري املشـــــروع دوليـــــاً وتقـــــدمي  )أ( 
ت بعدم التكرار وفقاً   ؛ ٣٠ للمادةكيدات وضما
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جلـــرب وفقـــاً للبـــاب الثالـــث لصـــاحل  (ب)و  اللتـــزام  الوفـــاء 
ملســتفيدة مــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املضــرورة أو اجلهــات ا

 . ُخرقااللتزام الذي 
تنطبـــق شـــروط احتجـــاج الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة  -٥ 

ملسؤولية مبوجب املواد   ٤٦، و٢، الفقرة ٤٥و ٤٤املضرورة 
ملسؤولية من جانب الدولة أو املنظمة الدوليـة  على االحتجاج 

 .٤إىل  ١اليت حيق هلا ذلك مبوجب الفقرات من 

 التعليق
ســؤولية الــدول عــن املتعلقــة مب ٤٨ادة تقابــل املــادة هــذه املــ )١(

الحتجـاج مبسـؤولية هي و . )٣١٥(األفعال غري املشروعة دولياً  تتعلـق 
ميكن اعتبارها  ال دولية أخرىمنظمة دولية من قبل دولة أو منظمة 

 مشــــاريع املــــواد احلاليــــة، وإن كــــانمــــن  ٤٣مضــــرورة مبفهــــوم املــــادة 
ـــــــذي  ـــــــزام ال ـــــــاً  ُخـــــــرقااللت ، ٤إىل الفقـــــــرة  . واســـــــتناداً جتاههـــــــا واجب

 األخـرية أن حتـتجتلـك املنظمـة الدوليـة لحيق لتلـك الدولـة أو  عندما
لكف عن الفعل غري املشروع هلا ملسؤولية، فإنه جيوز  أن تطالب 

ت بعدم التكـرار كيداتتقدمي بو  ،دولياً  اللتـزام  ،وضما والوفـاء 
ـــــة أو املنظ" جلـــــرب ـــــة املضـــــرورة أو اجلهـــــات لصـــــاحل الدول مـــــة الدولي

 . ُخرق"املستفيدة من االلتزام الذي 
فيها  ينشألفئة األوىل من احلاالت اليت  ١وتتعلق الفقرة  )٢(

د. وتشــــمل هــــذه الفئــــة احلــــاالت الــــيت يكــــون فيهــــا هـــذا احلــــق املقيَّــــ
واجبــاً جتــاه جمموعــة مــن الــدول أو املنظمــات  ُخــرقااللتــزام الــذي "

ــــــة، مــــــن ب ملســــــؤولية، الدولي ينهــــــا الدولــــــة أو املنظمــــــة الــــــيت حتــــــتج 
. "الغـــــــرض منـــــــه محايـــــــة مصـــــــلحة مجاعيـــــــة للمجموعـــــــة ]نو كـــــــ[يو

، "أو املنظمــة"و "املنظمــات الدوليــة"أو عــدا إضــافة عبــارات  وفيمــا
 ٤٨مـن املـادة  ١فإن هذا النص يستنسخ الفقرة الفرعية (أ) من الفقـرة 

 املشروعة دولياً.سؤولية الدول عن األفعال غري املتعلقة مب
مصـــلحة مجاعيـــة "إىل  ١والقصـــد مـــن اإلشـــارة يف الفقـــرة  )٣(

فقـط،  واجبـاً  ال يكـون ُخيرقهو بيان أن االلتزام الذي  "للمجموعة
مــن  عضــو أو أكثــرجتــاه ، اخلــرققــع فيهــا ييف الظــروف احملــددة الــيت 

موعــــة بصــــورة فرديــــة.   خرقــــتســــبيل املثــــال، إذا  علــــىفأعضــــاء ا
مبوجب معاهدة متعـددة األطـراف حلمايـة مقرراً  منظمة دولية التزاماً 

البيئة املشرتكة، فإن األطراف األخرى يف املعاهدة جيوز هلا أن حتتج 
ـــــا تتـــــأثر   "يـــــؤثر حـــــىت وإن كـــــان اخلـــــرق ال، خلـــــرقملســـــؤولية أل

ملفهــوم الــوارد يف الفقــرة الفرعيــة (ب) خــاص [عليهــا] بوجــه  "’١ ‘
موعـــة أن يطالـــب  ئـــذ. وحيـــق عند٤٣ مـــن املـــادة لكـــل عضـــو يف ا

 على املصلحة اجلماعية للمجموعة. ماً المتثال بصفته قيّ 
لضــــرورة يف هــــذه الفئــــة مــــاي وال )٤( ى لــــقــــد يكــــون ع نــــدرج 

. املنظمــة منظمــة دوليــة مــن التزامــات جتــاه أعضــائها مبوجــب قواعــد
__________ 

 .١٦٦-١٦٣املرجع نفسه، ص  )٣١٥(

ـــــد قواعـــــد امل ـــــد تقي ـــــى ذلـــــك، ق  عضـــــو يفالحـــــق  نظمـــــةوعـــــالوة عل
 املنظمة.تلك االحتجاج مبسؤولية 

 ُخــرقااللتــزام الــذي يكــون أن  ضــمناً  ١ تفيــد صــيغة الفقــرة وال )٥(
قـــد يكـــون فنظمـــات دوليـــة. مو  الً جمموعـــة تضـــم دو جتـــاه لضـــرورة  واجبـــاً 

جتــــاه جمموعــــة مــــن الــــدول  إمــــا واجبــــاً  ، فضــــالً عــــن ذلــــك،ذلــــك االلتــــزام
ورد يف أحكـــام  الدوليـــة. وعلـــى غـــرار مـــاجتـــاه جمموعـــة مـــن املنظمـــات  أو

 "منظمـــة دوليـــة أخـــرى"يف نفـــس الفقـــرة إىل  ردةأخـــرى فـــإن اإلشـــارة الـــوا
 يزيد على منظمة دولية واحدة. أنه يلزم أن يتعلق األمر مبا تفيد ضمناً  ال
ن  )٦( الفئـــة األخـــرى مـــن احلـــاالت الـــيت  ٣و ٢وتتنـــاول الفقـــر

ملف غــــريدولــــة أو منظمــــة دوليــــة لجيـــوز فيهــــا   الــــوارد يف هــــوممضــــرورة 
يف النطــاق  كــان ذلــك  ملســؤولية، وإنمــع ذلــك أن حتــتج  ٤٣ املــادة

الــــــيت تشــــــري إىل  ٢الفقــــــرة و . ٤احملــــــدود املنصــــــوص عليــــــه يف الفقــــــرة 
ملســؤوليةالاحتجــاج   ١الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن الفقــرة  تطــابق دولــة 

 املشـــروعة ســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــرياملتعلقـــة مب ٤٨مـــن املـــادة 
يف  رب أن لدولــــة مــــن الــــدول حقــــاً أنــــه إذا اعتُــــ واضــــحاً . ويبــــدو دوليــــاً 

تمـــع  واجبـــاً  التزامـــاً  خرقـــتاالحتجـــاج مبســـؤولية دولـــة أخـــرى  جتـــاه ا
يتعلـــق مبســـؤولية منظمـــة  فيمــاأيضـــاً ســـري ذلــك يككـــل، فـــإن   الــدويل
الحظتــــه منظمـــــة حظـــــر حســــب مـــــا . و ممـــــاثالً  اً خرقــــ ارتكبـــــتدوليــــة 

حيول دون يبدو أي سبب  يوجد فيما ال"األسلحة الكيميائية، فإنه 
بصــــفتها مســــتقلة عــــن املنظمــــات  - الــــدول أيضــــاً  احتجــــاججــــواز 

 .)٣١٦("منظمة دوليةمبسؤولية  -الدولية األخرى 
عنــــدما حتــــتج مبســــؤولية منظمــــة دوليــــة  واملنظمــــة الدوليــــة، )٧(

تمـع الـدويل ككـل، التزام دويل وا خرقيف حال  أخرى جـب جتـاه ا
ا إليهــــا ا ال تقـــوم بـــذلك إال يف إطــــار ممارســـة لوظـــائف الــــيت أســـند

ملســـؤولية منفـــردة هلـــا الـــدول األعضـــاء فيهـــا الـــيت حيـــق  االحتجـــاج 
 .خلرق املعينجمتمعة فيما يتعلق  أو
ت القانونيـــــة املتعلقـــــة حبـــــق املنظمـــــات الدوليـــــة يف  )٨( والكتـــــا

ملسؤول تمـع الـدويل   خرقية يف حالة االحتجاج  التزام واجـب جتـاه ا
انقســــــمت آراء قــــــد علــــــى االحتــــــاد األورويب. و  ككــــــل تركــــــز أساســــــاً 

. )٣١٧(الكتاب، لكن أغلبية واضحة تساند احلل الذي يقر هذا احلـق
__________ 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٨ حوليـــــة )٣١٦(  A/CN.4/593 الوثيقـــــة)، األول، ا
 .٤١ ص(التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمات الدولية)،  Add.1و

عــرب عــن رأي يقــول جبــواز أن حتـــتج بعــض املنظمــات الدوليــة علـــى أُ  )٣١٧(
ملســـؤولية يف حالـــة خـــرق التـــزام  ت التاليـــة:  وذلـــك ،الكافـــة إزاءاألقـــل  يف الكتـــا

C.-D. Ehlermann, “Communautés européennes et sanctions 

internationales—une réponse à J. Verhoeven”, Belgian Review of 

International Law, vol. 18 (1984–1985), p. 96, at pp. 104–105; E. 

Klein, “Sanctions by international organizations and economic 

communities”, Archiv des Völkerrechts, vol. 30 (1992), p. 101, at  
 

 )بع على الصفحة التالية(
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دوليـة ال اتنظمـاملاحتجـاج  يتنـاولون إال ال اب عمومـاً ولئن كان الكتّ 
أن ينسـحب يبـدو  فيمـا أيضـاً مكن فمن امللدولة، لملسؤولية الدولية 

 ترتكبه منظمة دولية أخرى.الذي  اخلرقعلى حالة حل مماثل 
يعزى  . والوافيةالصدد إرشادات  تقدم املمارسة يف هذا وال )٩(

إلجراءات الـيت تتخـذها املنظمـات  ذلك فقط لكون املمارسة تتعلق 
 خروقــاتاملنظمــات الدوليــة علــى  الدوليــة بشــأن الــدول. فعنــدما تــردّ 

مـا تسـتند فقـط  كثـرياً يف هـذا الشـأن  ا تصرفا ، فإنأعضاؤهارتكبها ي
. ولعـل مـن الصـعب أن يسـتنبط مـن هـذه املمارسـة إىل قواعد املنظمة

ملســؤولية. ويبــدو  وجــود حــق عــام للمنظمــات الدوليــة يف االحتجــاج 
 ورويب الـــذي كثـــرياً هـــي ممارســـة االحتـــاد األ املمارســـات داللـــةً  أكثـــرأن 
التزامــات يبــدو  خرقـتأن جهـات مــن غــري الـدول األعضــاء  أعلــن مـا

تمع الدويل ككل. وعلى سبيل املثال، أشار املوقف  ا واجبة جتاه ا أ
لــس االحتــاد األورويب املــؤرخ  إىل  ٢٠٠٠بريل أنيســان/ ٢٦املشــرتك 

. ومـن )٣١٨("حلقوق اإلنسان يف بورما اخلطرية واملنهجيةاالنتهاكات "
األمثلة احلديثة على ذلك التدابري اليت اختـذها جملـس االحتـاد األورويب 
لوضـــع يف ليبيـــا؛ فقـــد أعلـــن االحتـــاد أنـــه "يـــدين بشـــدة  فيمـــا يتعلـــق 
العنــــف واســــتخدام القــــوة ضــــد املــــدنيني، ويشــــجب قمــــع املتظــــاهرين 

ـــــيس مـــــن الواضـــــح . و )٣١٩(الســـــلميني" ـــــدول  مـــــامتامـــــاً ل ـــــت ال إذا كان
ملسـؤولية بصـورة مشـرتكة،  احتجتاألعضاء يف االحتاد األورويب قد 

                                                                                                                   
 )بع( )٣١٧ احلاشية(

p. 110; A. Davì, Comunità europee e sanzioni economiche 

internazionali, Naples, Jovene, 1993, pp. 496 et seq.; C. Tomuschat, 

“Artikel 210”, in H. von der Groeben, J. Thiesing and C.-D. Ehlermann 

(eds.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5th ed., Baden-Baden, 

Germany, Nomos, 1997, vol. 5, pp. 28–29; P. Klein, La responsabilité 

des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et 

en droit des gens (footnote 121 above), pp. 401 et seq.; and A. Rey 

Aneiros, Una aproximación a la responsabilidad internacional de las 

organizaciones internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, 

p. 166 ُت التاليـــــة: . وأ  ,J. Verhoevenعــــرب عـــــن رأي خمـــــالف يف الكتــــا

“Communautés européennes et sanctions internationales”, Belgian 

Review of International Law, vol. 18 (1984–1985), p. 79, at pp. 89–90; 

and P. Sturma, “La participation de la communauté européenne à des 

‘sanctions’ internationales”, Revue du marché commun et de l’Union 

européenne, No. 366 (1993), p. 250, at p. 258 يبـدو  لكـّيت . واسـتناداً إىل"
علــى إعمـــال احلقـــوق الواجبــة للـــدول األعضـــاء  مقتصـــراً وبيـــة] [األور  اجلماعــةدور 

 P. Palchetti, “Reactions by the European Union to breaches ofفيهـا": 

erga omnes obligations”, in E. Cannizzaro (ed.), The European Union 

as an Actor in International Relations, The Hague, Kluwer Law 

International, 2002, p. 219, at p. 226. 
)٣١٨( Official Journal of the European Communities, No. L 122, 

24 May 2000, p. 1. 
)٣١٩( Council Decision 2011/137/CFSP of 28 February 2011, 

Official Journal of the European Union, No. L 58, 3 March 2011, p. 53. 

ا ااالحتـاد األورويب بصـفته منظمـة  أم احتج  . ويف معظـم قائمـة بـذا
ت الصادرة عن االحتاد األورويب االنوع من البي احلاالت، أفضى هذا

. وسـرتد ـا مسـؤولةالـيت يُـزعم أإىل اختاذ تـدابري اقتصـادية ضـد الدولـة 
 مناقشة تلك التدابري يف الفصل التايل.

ملسـؤولية  ٣وتقيد الفقرة  )١٠( حق املنظمة الدولية يف االحتجـاج 
تمــع الــدويل ككــل. وتشــرتط جتــاه االتــزام دويل واجــب  خــرقيف حالــة 

تمع الدويل   "صونكون يأن  االلتـزام  يسـتند إليهـااليت ككل مصلحة ا
ملسـؤوليةضـ مـن ُخـرقالذي  . "من وظـائف املنظمـة الدوليـة الـيت حتـتج 

الوظـائف طـابع املنظمـة ومقاصـدها. وسـتحدد قواعـد  تلـك ويتجلى يف
ة يف إطــار واليــة حمــددوجــود شــرتط ي املنظمــة مهــام املنظمــة الدوليــة. وال

تمع الدويل  . تلك القواعد تتمثل يف صون مصلحة ا
الــذي أعربــت  الــرأي عمــ ٣احلــل املعتمــد يف الفقــرة  يتفــقو  )١١(

علــى  يف اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة، رداً  )٣٢٠(عنـه عــدة دول
املقــدم  ٢٠٠٧يف تقريرهــا لعــام القــانون الــدويل ســؤال طرحتــه جلنــة 
ــ. )٣٢١(إىل اجلمعيــة العامــة عــن رأي مماثــل بعــض املنظمــات  توأعرب

 .)٣٢٢(لةأتعليقات بشأن هذه املس قدمتاليت  الدولية
__________ 

ئــــقاألرجنتــــني ( مــــداخالتجــــاءت علــــى هــــذا املنــــوال  )٣٢٠(  الرمسيــــة الو
 ١٨ اجللســــــة ،السادســـــة اللجنـــــة والســـــتون، الثانيــــــة الـــــدورة العامـــــة، للجمعيـــــة

)A/C.6/62/SR.18( ــــدامنرك)؛ ٦٤، الفقــــرة ســــم بلــــدان الشــــمال األورويب وال  ،
 ١٩)؛ وإيطاليـــا (املرجـــع نفســـه، اجللســـة ١٠٠اخلمســـة (املرجـــع نفســـه، الفقـــرة 

)A/C.6/62/SR.19( ن)؛ ٤٠، الفقـــــرة )؛ ١٠٠(املرجــــــع نفســـــه، الفقــــــرة  واليـــــا
واالحتاد )؛ ٣٩، الفقرة )A/C.6/62/SR.20( ٢٠وهولندا (املرجع نفسه، اجللسة 

وسويســـرا  )؛٧٠، الفقـــرة )A/C.6/62/SR.21( ٢١لســـة الروســـي (املرجـــع نفســـه، اجل
 املرجـــعأيضـــاً مداخلـــة اجلمهوريـــة التشـــيكية ( انظـــر). ٨٥(املرجـــع نفســـه، الفقـــرة 

ـــــــــــــدورة  نفســـــــــــــه، ـــــــــــــة السادســـــــــــــة الرابعـــــــــــــةال  ١٥ اجللســـــــــــــة ،والســـــــــــــتون، اللجن
)A/C.6/64/SR.15( ألملانيــــــــا ( ةاخلطيــــــــ ات) والتعليقــــــــ٥٨ ة، الفقــــــــرA/CN.4/636 
وأيدت دول أخرى فيمـا يبـدو )). [...]" ٤٨الفرع املعنون "املادة ( Add.1-2و

ئـق( بـيالروس مـداخالتأعـم. انظـر  ختويـل املنظمـات الدوليـة حقـاً   الرمسيــة الو
 ٢١ اجللســــــة ،السادســـــة اللجنـــــة والســـــتون، الثانيــــــة الـــــدورة العامـــــة، للجمعيـــــة

)A/C.6/62/SR.21( ؛ ٩٠بلجيكــــــا (املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرة و )؛ ٩٧، الفقــــــرة(
)؛ ١٦، الفقـــرة نفســـه)؛ وهنغـــار (املرجـــع ٣٨وقـــربص (املرجـــع نفســـه، الفقـــرة 
 ).٧٥، الفقرة )A/C.6/62/SR.19( ١٩وماليز (املرجع نفسه، اجللسة 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٧حولية  )٣٢١( . وكـان السـؤال  ٣٠)، الفقـرة الثاين، ا
بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة دوليـاً  ٤٨كالتايل: "تنص املادة 

تمع الدويل ككـل،  واجبلتزام  على أنه، يف حالة إخالل دولة ما عليها جتاه ا
لكـــف عـــن الفعـــل غـــري املشـــروع دوليـــاً  حيـــق للـــدول أن تطالـــب الدولـــة املســـؤولة 

لت جلـــرب جتـــاه الدولـــة املضـــرورة أو اجلهـــات املســـتفيدة مـــن االلتـــزام والوفـــاء  زامهـــا 
تمـع الـدويل ككـل،  لتـزام جتـاه ا الذي أُخل به. ففي حال إخالل منظمة دوليـة 

 هل حيق للمنظمات األخرى أو لبعضها أن تتقدم مبطالبة مماثلة؟".
ئيـــة، انظـــر اآلراء الـــيت أعربـــت عنهـــا منظمـــة حظـــر األســـلحة الكيميا )٣٢٢(

ـــــة ـــــة للهجـــــرة، واملفوضـــــية األوروبي ـــــة، واملنظمـــــة الدولي ، ومنظمـــــة الصـــــحة العاملي
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول)، الوثيقـــــة ٢٠٠٨ حوليـــــة  Add.1و A/CN.4/593، ا

(التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمـات الدوليـة). انظـر أيضـاً رد منظمـة 
 املرجع نفسه. ،التجارة العاملية
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ملالحظــة أن دائــرة منازعــات قــاع البحــار التابعــة  )١٢( واجلـدير 
للمحكمــــــة الدوليـــــــة لقـــــــانون البحــــــار اعتـــــــربت، يف فتواهـــــــا بشـــــــأن 

ت فيمــا التزامــاتمســؤوليات و   يتصـــل الــدول الراعيـــة لألشــخاص والكيــا
، أن حــــــق ســــــلطة قــــــاع البحــــــار يف املطالبــــــة ألنشــــــطة يف املنطقــــــة

 ٢نطقـة "حـق تقـره ضـمنياً الفقـرة لتعويض عن خـرق االلتزامـات يف امل
الـــيت  ]األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار مـــن [اتفاقيـــة ١٣٧مـــن املـــادة 

. )٣٢٣(عن البشـرية مجعـاء"‘ لنيابة’تنص على أن السلطة تتصرف 
ورغـم أن هـذا االسـتنتاج يقــوم علـى أسـاس حكــم حمـدد مـن أحكــام 

ألساس  من  ٢الفقرة شأنه يف ذلك شأن  -االتفاقية، فإنه يستند 
 إىل الوظائف املسندة إىل املنظمة الدولية املعنية. - ٤٩املادة 

 املتعلقــــــة ٤٨مــــــن املــــــادة  ٣إىل الفقــــــرة  ٥وتســــــتند الفقــــــرة  )١٣(
هــو ســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً. والغــرض منهــا مب

 ات،طالبومقبولية امل طالبة،امل بالغاإلشارة إىل أن األحكام املتعلقة 
ملســــؤوليةا وســــقوط احلــــق يف االحتجــــ يتعلــــق  فيمــــا تســــري أيضــــاً  ،ج 

ملسـؤولية وفقـاً  . احلاليــة للمـادة لـدول واملنظمـات الدوليـة الـيت حتــتج 
ســـؤولية الـــدول عـــن مب املتعلقـــة ٤٨مـــن املـــادة  ٣ولـــئن كانـــت الفقـــرة 

ىل األحكــام املماثلــة إاألفعــال غــري املشــروعة دوليــاً تشــري إشــارة عامــة 
ــــ٤٥إىل  ٤٣ مــــن واد(املــــ ن  ال ا)، فإ ترمــــي إىل توســــيع نطــــاق ســــر
املشـــار ، [املطالبـــات]"يتعلـــق جبنســية  لقواعــد الواجبـــة التطبيــق فيمـــا"ا
ألن مـن الواضـح أن ذلـك  ،٤٤يف الفقرة الفرعية (أ) مـن املـادة  ايهإل

. ورغــم أن ٤٨اللتزامــات الــيت تتناوهلــا املــادة صــلة غــري ذي الشــرط 
مــن  ٥، فــإن اإلشــارة الــواردة يف الفقــرة ضــمناً   مفهومــاً يُعتــربذلــك قــد 

 ملطالباتصراحة على الفقرة املتعلقة مبقبولية ا ُقِصرتقد احلالية املادة 
 سبل االنتصاف احمللية. داليت تتناول استنفا

 فصلنطاق هذا ال -٥٠املادة 
حبــق أي شــخص أو كيــان مــن غــري الـــدول  فصــلال خيــل هــذا ال 
ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية.  أو  املنظمات الدولية يف االحتجاج 

 التعليق
إعمــــال  الــــواردة أعــــاله ٤٩إىل  ٤٣ مــــن تتنــــاول املــــواد ال )١(

ـــذه املســـؤولية  دوليـــة إالال ةنظمـــاملمســـؤولية  ـــبقـــدر مـــا حتـــتج   ةدول
الــيت حتــدد  ٣٣مــع املــادة  الءميــت هــذا مــامنظمــة دوليــة أخــرى. و  أو

حيـث الثالـث، نطاق االلتزامات الدولية املنصوص عليها يف البـاب 
مقـــــرر التـــــزام  رقخبـــــ تتعلـــــق إال تـــــنص علـــــى أن هـــــذه االلتزامـــــات ال

مبوجـــب القـــانون الـــدويل يقـــع علـــى عـــاتق منظمـــة دوليـــة جتـــاه دولـــة 
تمــع الــدويل ككــل.  أو ــا ذاملــادة و منظمــة دوليــة أخــرى أو جتــاه ا ا

ي حــق ينشــأ نتيجــة  [...] خيــل علــى أن ذلــك "ال حتديــداً  تــنص
__________ 

)٣٢٣( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 

and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 

February 2011, ITLOS Reports 2011, pp. 10 et seq., para. 180 .متاحـة 
 .www.itlos.orgأيضاً على: 

دوليــة وقـــد يرتتــب مباشـــرة إلحــدى املنظمـــات الللمســؤولية الدوليـــة 
. "الدوليـة اتغـري الـدول أو املنظمـ مـن ألي شخص أو كيـان آخـر

قتصــــاره علــــى اإلشــــارة إىل الفصــــل احلــــايل، وهكــــذا، فــــإن نطــــاق 
ملســــؤوليةمنظمــــة  احتجــــاج دولــــة أو نطــــاق البــــاب  جيســــد ،دوليــــة 

ملســـؤولية إال بقـــدر مـــا يكـــون  فهـــو ال. الـــثالث يتنـــاول االحتجـــاج 
 .الثالثاللتزامات املنصوص عليها يف الباب االحتجاج متعلقاً 

إلمكــــان أن يُ  )٢( أن املــــواد املتعلقــــة  فهــــم ضــــمناً ولــــئن كــــان 
ملســـؤولية ال  خبـــالفكيـــان  شــخص أوأي  ختــل حبـــق الحتجــاج 

 الدوليــة يف االحتجـــاج مبســؤولية منظمــة دوليـــة اتالــدول أو املنظمــ
ــذا الشــأن  الغــرض مــن ، فــإنمــا أن  هــو توضــيحإيــراد بيــان صــريح 

 ليس القصد منه استبعاد أي حق من هذا القبيل. الفصل احلايل 

 الفصل الثاين
 التدابري املضادة

 التدابري املضادة وحدودها  موضوع -٥١املادة 
أو املنظمة الدولية املضرورة املضرورة جيوز للدولة  ال -١ 

أن تتخذ تدابري مضادة جتاه منظمة دولية مسؤولة عن فعل غـري 
ـــاً  لغـــرض واحـــد هـــو محـــل هـــذه املنظمـــة علـــى إال مشـــروع دولي

ا املقررة مبوجب الباب الثالث.   االمتثال اللتزاما
ت تقتصر التدابري املضادة على عـدم الوفـاء يف الوقـ -٢ 

اللتزامـات الدوليـة للدولـة أو املنظمـة الدوليـة املتخـذة  احلاضر 
 للتدابري جتاه املنظمة الدولية املسؤولة. 

تخذ التدابري املضادة، قدر اإلمكـان، بطريقـة تتـيح تُ  -٣ 
اللتزامات املعنية.   استئناف الوفاء 

حتــد تخــذ التــدابري املضــادة، قــدر اإلمكــان، بطريقــة تُ  -٤ 
رها   لوظائفها.  على ممارسة املنظمة الدولية املسؤولةمن آ

 التعليق
، عنـدما تقـع منظمـة ٢٢حسب املنصوص عليه يف املادة  )١(

دوليــــة مــــا حتــــت طائلــــة املســــؤولية الدوليــــة، ميكــــن أن تصــــبح هــــذه 
املنظمة عرضة ألن تُتخذ إزاءها تـدابري مضـادة. فيجـوز إذن للدولـة 

املضـــرورة أن تتخـــذ تـــدابري مضـــادة، حيـــث إنـــه أو املنظمـــة الدوليـــة 
املســــؤولة إعفــــاًء الدوليــــة  اتمقنــــع إلعفــــاء املنظمــــ يوجــــد ســــبب ال

. ومـــن حيـــث تـــدابري املضـــادةلل حمـــتمالً  مـــن أن تكـــون هـــدفاً مطلقـــاً 
املبــــدأ، تبـــــدو احلالــــة القانونيـــــة للمنظمـــــة الدوليــــة املســـــؤولة يف هـــــذا 

 سؤولة. الصدد مماثلة للحالة القانونية للدولة امل
وأشري إىل هذه النقطة أيضاً يف تعليقات بعض املنظمات  )٢(

يوجـــد  ال" الدوليـــة. فقـــد وافقـــت منظمـــة الصـــحة العامليـــة علـــى أنـــه
دوليـــاً مـــن  التزامـــاً  خرقـــتاء منظمـــة دوليـــة اســـتثنســـبب وجيـــه يـــربر 
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منظمة دوليـة مضـرورة حلملهـا  التدابري املضادة اليت تتخذها دولة أو
منظمـــة األمـــم وذكـــرت  .)٣٢٤("عليهـــا مـــن التزامـــات وفـــاء مبـــاعلـــى ال

ا "ليساملتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( [لديها]  اليونسكو) أيضاً أ
" يف أي اعــرتاض علــى إدراج مشــاريع مــواد تتنــاول التــدابري املضــادة

. وقبلـت منظمـة األمـن )٣٢٥(نص يتعلـق مبسـؤولية املنظمـات الدوليـة
إمكانيــة اختــاذ املنظمــات الدوليــة تــدابري مضــادة والتعــاون يف أورو "

 .)٣٢٦("أو اختاذ تدابري مضادة ضد املنظمات الدولية
علـــى ســـؤال طرحتـــه اللجنـــة، أعربـــت عـــدة دول عـــن  ورداً  )٣(

رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تطبــق علــى التــدابري املضــادة املوجهــة ضــد 
بشــأن  املنظمـات الدوليــة قواعــد مماثلـة عمومــاً للقواعــد الـيت ُوضــعت

 ٤٩التـــدابري املضـــادة الـــيت جيـــوز اختاذهـــا جتـــاه الـــدول يف املـــواد مـــن 
مــــــن املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري  ٥٣ إىل

 .)٣٢٨)(٣٢٧(املشروعة دولياً 
لتدابري املضادة املتخذة ضد منظمات  )٤( واملمارسة املتعلقة 

درة. ومــع ذلــك، توجــد  بــالهــي دوليــة  لــى بعــض األمثلــة عشــك 
ــا تــدابري مضــادة. فعلــى ســبيل املثــال، يف قضــية تــدابري  ُوصــفت 

ت املتحــــدة  بعــــض املنتجــــات مــــن  بشــــأن تــــدابري اســــترياد -الــــوال
بــع ملنظمــة التجــارة العامليــة رأى ، اجلماعــات األوروبيــة فريــق خــرباء 

أذنـت بـه هيئـة  ذيأن تعليق االمتيازات أو غريها مـن االلتزامـات الـ
ذا طــابع انتقــامي "كــان ضــد اجلماعــات األوروبيــة  ت تســوية املنازعــا

 ما يلي:فريق اخلرباء الحظ و  ."ألساس

أيضـاً  ايشـار إليهـ يت(الـ الثـأر أعمـالخضـعت  ]العشـرين[خـالل القـرن  يف 
القواعـد العامـة  يف إطـار كبريةتغريات  لألعمال االنتقامية أو التدابري املضادة) 

 مســـــوغات نتيجـــــة حلظـــــر اســـــتعمال القـــــوة (قـــــانونلقـــــانون الـــــدويل، وخباصـــــة ل
احلـــرب). ومبوجـــب القـــانون الـــدويل، ختضـــع هـــذه األنـــواع مـــن التـــدابري املضـــادة 

ا جلنة القانون الدويل يف عملها املتعلق و حالياً لشر  ط من قبيل تلك اليت حدد
مــن املشــروع).  ٤٣... انظــر املــادة  إىل ذلــك ومــا ،مبســؤولية الــدول (التناســب

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة  ،٢٠٠٩ حوليـة )٣٢٤(  ،A/CN.4/609ا

 .طاء الفرع
 .نفسه املرجع )٣٢٥(
)٣٢٦( A/CN.4/637 وAdd.1 )منظمــــــــة[...]  ٥٠ املــــــــادة"املعنون الفــــــــرع 

 ").أورو يف والتعاون األمن
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠١ حولية )٣٢٧(  .١٧٨-١٦٨ ص) والتصويب، الثاين، ا
ســـم بلـــدان الشـــمال األورويب اخلمســـة  انظـــر )٣٢٨( مـــداخالت الـــدامنرك، 
ئـــق(  ،السادســـة اللجنـــة والســـتون، الثانيـــة الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو

ومـــــــاليز (املرجـــــــع نفســـــــه،  )؛١٠١، الفقـــــــرة )A/C.6/62/SR.18( ١٨ اجللســـــــة
"القيود  بعض أيضاً  تتوخى وهي، ٧٥ الفقرة ،)A/C.6/62/SR.19( ١٩ اجللسة

ن")؛ اإلضـــافية (املرجـــع نفســـه، )؛ وهولنـــدا ١٠٠ الفقـــرة نفســـه،(املرجـــع  واليـــا
 نفســـــــه،(املرجـــــــع )؛ وسويســـــــرا ٤٠الفقـــــــرة  ،)A/C.6/62/SR.20( ٢٠اجللســـــــة 
 نفســـــــه،(املرجـــــــع  وبلجيكـــــــا)؛ ٨٦ الفقـــــــرة ،)A/C.6/62/SR.21( ٢١ اجللســـــــة
). وقـــد جـــاءت هــذه املـــداخالت اســـتجابة لطلــب اللجنـــة احلصـــول ٩١ الفقــرة

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٧ حوليةعلى تعليقات،   .(ب) ٣٠ الفقرة)، الثاين، ا

 الثــأر التــدابري املضــادة وأعمــال ختضــعك، ففــي منظمــة التجــارة العامليــة ذلــ ومــع
يف إطـار التفـاهم املتعلــق  ميكـن اختاذهـا إال واألعمـال االنتقاميـة لـنظم دقيقـة وال

 .)٣٢٩(نظمة التجارة العامليةمب اخلاصبتسوية املنازعات 

موضــــوع التــــدابري املضــــادة  ٣إىل  ١وحتــــدد الفقــــرات مــــن  )٥(
 ٤٩غــــرار مــــا ورد يف الفقــــرات املقابلــــة مــــن املــــادة وحــــدودها علــــى 

. )٣٣٠(املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
يوجــد مــربر واضــح للتمييــز يف هــذا الصــدد بــني التــدابري املضــادة  وال

 املتخذة ضد املنظمات الدولية وتلك املوجهة ضد الدول.
لتـدابري املضـادة ومن املسائل اليت تثري القلـق فيمـا  )٦( يتعلـق 

اليت تؤثر على املنظمات الدولية احتمال أن تعرقل التـدابري املضـادة 
لتـــايل حتقيـــق  عمـــل املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة وأن تعـــّرض للخطـــر 

يُعتـــرب هـــذا  ال األهـــداف الـــيت أنشـــئت املنظمـــة مـــن أجلهـــا. وبينمـــا
ت الدوليـــــة القلـــــق مـــــربِّراً الســـــتبعاد التـــــدابري املضـــــادة ضـــــد املنظمـــــا

اســـتبعاداً كـــامًال، فإنـــه قـــد يـــؤدي إىل التشـــديد علـــى بعـــض القيـــود. 
هذه املسـألة بعبـارات عامـة. وجيـري يف إطـار املـادة  ٤وتعاجل الفقرة 

التاليــــــة النظــــــر يف املزيــــــد مــــــن القيــــــود، وهــــــي قيــــــود تتعلــــــق حتديــــــداً 
 لعالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها.

وظائف من جانب املنظمـة الدوليـة وقد تتسم ممارسة بعض ال )٧(
مهيـــــة حيويـــــة للـــــدول األعضـــــاء فيهـــــا، وللمجتمـــــع الـــــدويل يف بعـــــض 
ــــود الواجــــب فرضــــها علــــى  ــــد القي ــــك حتدي احلــــاالت. ويصــــعب مــــع ذل
التـــدابري املضـــادة علـــى أســـاس هـــذا املعيـــار، حيـــث إن التمييـــز املطلـــوب 

خــالل إجــراؤه لــن يكــون متييــزاً ســهالً يف كــل األحــوال، وكــذلك ألن اإل
بـبعض الوظــائف قـد يــؤثر علــى ممارسـة وظــائف أخـرى. ولــذلك، تــنص 

علــــى أن ختتــــار الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة التــــدابري  ٤الفقــــرة 
قــــل قــــدر ممكــــن، علــــى ممارســــة املنظمــــة الدوليــــة  املضــــادة الــــيت تــــؤثر، 

ورغــم ذلــك، ميكــن اعتبــار أن مثــة إشــارة  وظائفهــا.تهدفة ألي مــن املســ
 ضمنية إىل إجراء تقييم نوعي للوظائف اليت يرجَّح أن تتأثر.

__________ 
)٣٢٩( WTO, report of the Panel, United States—Import Measures 

on Certain Products from the European Communities, WT/DS165/R, 

17 July 2000, para. 6.23, footnote 100 .عمل إىل اخلرباء فريق إشارة وتتعلق 
ــا يف الــدول مبســؤولية املتعلقــة املــواد شــاريعمب الــدويل القــانون جلنــة . األوىل قراء
منظمــة التجــارة  إطــار يف املتخــذة التــدابري وصــف إمكانيــة بشــأن خــالف ومثــة

ــا تــدابري مضــاد  .H ة. ولالطــالع علــى الــرأي املؤيــد لــذلك، انظــر:العامليــة 

Lesaffre, Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la 

responsabilité internationale, Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2007, pp. 454–461. 
لد ،٢٠٠١حولية  )٣٣٠(  .١٧٠-١٦٨ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
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ختاذ  -٥٢املادة  من جانب ضادة متدابري الشروط املتعلقة 
 دوليةالنظمة أعضاء امل

لفقــرة  -١  ال جيــوز للدولــة أو املنظمــة الدوليــة ، ٢رهنــاً 
وليـــة مســـؤولة أن تتخـــذ عضـــو يف منظمـــة دالـــيت هـــي املضـــرورة 

 تلك املنظمة، إال إذا: جتاهتدابري مضادة 
 ؛٥١اسُتوفيت الشروط املنصوص عليها يف املادة  (أ) 
  غري متنافية مع قواعد املنظمة؛املضادة كانت التدابري  )ب(و 
الدوليـــــة  مل تتـــــوافر وســـــائل مالئمـــــة حلمـــــل املنظمـــــة )ج(و 

ا املاملسؤولة، بطريقة أخرى، على االمتثال ال تعلقة بوقف لتزاما
جلرب.   اخلرق و

املضـرورة الـيت هـي دوليـة الملنظمـة للدولـة أو اال جيوز  -٢ 
تلـك أن تتخذ تدابري مضـادة جتـاه عضو يف منظمة دولية مسؤولة 

املنظمــة رداً علــى خــرق التــزام دويل مقــرر مبوجــب قواعــد املنظمــة 
 التدابري املضادة.إذا كانت هذه القواعد تنص على تلك  إال

 التعليق
متنــع قواعــد املنظمــة الدوليــة األعضــاء يف هــذه املنظمــة  قــد )١(

لعكــــس، قــــد تســــمح نفــــس  مــــن اختــــاذ تــــدابري مضــــادة جتاههــــا. و
ختاذ تدابري مضادة، ولكـن بشـروط معينـة قـد ختتلـف عـن  القواعد 
الشروط اليت تنطبق مبوجب القواعد العامة للقانون الـدويل. وتكـون 

ذكــــرت منظمــــة  الشــــروط علــــى األرجــــح أكثــــر تقييــــداً. وكمــــا هــــذه
 العاملية فإنهالصحة 

ت منظومــة  يف حالــة املنظمــات الدوليــة ذات العضــوية شــبه العامليــة، مثــل كيــا
األمـم املتحــدة، فـإن إمكانيــة اختــاذ الـدول األعضــاء يف كــل مـن هــذه املنظمــات 

ل تطبيـق قواعـد تلـك تدابَري مضـادة ضـدها تكـون إمـا مقيـدة إىل حـد كبـري بفعـ
فتكـون  -املنظمات، مما جيعلهـا فرضـية بعيـدة، وإمـا خاضـعة لقاعـدة ختصـيص 

بقـــدر مـــا تســـمح قواعـــد املنظمـــة املعنيـــة  -بـــذلك خـــارج نطـــاق مشـــاريع املـــواد 
 . )٣٣١(ختاذ الدول األعضاء فيها تدابَري مضادة

ـــا أنـــه  )٢( لنظـــر إىل أن وذكـــرت اليونســـكو يف أحـــد تعليقا
يف قواعـد املنظمـات  حتديـداً يُنص عليهـا  كثرياً ما ال املضادة  التدابري
ا الدولية، إمكانية جلوء عضو املنظمة الدولية املضرور  إقرار تؤيد فإ

ـــــا صـــــراحة مبوجـــــب قواعـــــد  اختـــــاذ تـــــدابري مضـــــادة ال إىل ُيســـــمح 
غري أن اليونسكو الحظت أيضاً أنه يلزم فرض بعض  .)٣٣٢(املنظمة

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٩حوليـة  )٣٣١(  ،A/CN.4/609 الوثيقــة، ا

 .طاء الفرع
 .نفسه املرجع )٣٣٢(

. وتتفـــق هــــذه القيـــود مــــع مبـــدأ التعــــاون الــــذي )٣٣٣(القيـــود احملــــددة
 .)٣٣٤(ترتكز عليه العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها

لقيـــود املعنيـــة هـــو أن تضـــاف إىل القيـــود الـــيت  واملقصـــود )٣(
ضــــد املنظمــــات تنطبــــق عمومــــاً علــــى التــــدابري املضــــادة الــــيت تتخــــذ 

حاجة على األرجح إىل اإلشـارة صـراحًة إىل أن القيـود  الدولية. وال
القيـــــود  املنصـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة احلاليـــــة هـــــي قيـــــود تضـــــاف إىل
 املنصوص عليها يف املواد األخرى املدرجة يف هذا الفصل. 

ومتيـــز املـــادة احلاليـــة بـــني التـــدابري املضـــادة الـــيت تتخـــذها دول  )٤(
دوليـــــة مضـــــرورة ضـــــد املنظمــــة الـــــيت تكـــــون تلـــــك الـــــدول منظمــــات  أو
املنظمات أعضاء فيها عموماً، والتدابري املضادة الـيت تُتخـذ رداً علـى  أو

شـئ مبوجـب قواعـدها. وبينمـا  خرق ارتكبته تلك املنظمة اللتزام دويل 
 احلالة الثانية. ٢على القاعدة املكمِّلة، تتناول الفقرة  ١تنص الفقرة 

نـــه ال جيـــوز أن تكـــون التـــدابري  ١لفقـــرة تقضـــي او  )٥( (ب) 
املضــادة متنافيــة مــع قواعــد املنظمــة. وهــو مــا يعــين ضــمناً أن اختــاذ 
التدابري املضادة ال يلزم أن يكون مستِنداً إىل قواعد املنظمة، ولكنه 

 ينبغي أال يتعارض مع أية قيود منصوص عليها يف تلك القواعد.
جيــــوز اللجــــوء إىل  ى أنــــه ال(ج) كــــذلك علــــ ١وتــــنص الفقــــرة  )٦(

مالئمــة" لتحقيــق االمتثــال. وتشــري وســائل "إذا أتيحــت التــدابري املضــادة 
عبارة "وسائل مالئمة" إىل الوسائل املشروعة واملتناسبة الـيت تـوفر احتمـاالً 
معقــوالً لتحقيــق االمتثــال يف الوقــت الــذي يعتــزم فيــه العضــو اختــاذ تــدابري 
مضــــادة. غــــري أن عــــدم اســــتخدام العضــــو لســــبل االنتصــــاف املتاحــــة يف 

 .فاء إمكانية اختاذ التدابري املضادةانتالوقت املناسب قد يؤدي إىل 
ويقــــــدم أحـــــــد األحكـــــــام الصـــــــادرة عـــــــن حمكمـــــــة العـــــــدل  )٧(

الوسـائل اللجوء إىل للجماعات األوروبية مثاًال يتعلق مبدى وجاهة 
مـــن دولتـــان املالئمـــة القائمـــة وفقـــاً لقواعـــد املنظمـــة. فقـــد احتجـــت 

ي الصــك التأسيســ يــنص عليــهتــزام خرقهمــا اللن الــدول األعضــاء 
مل ميتثــل األوروبيــة اجلماعــة االقتصــادية جملــس هــو خــرق يســّوغه أن 

 فيما سبق ألحد التزاماته. وقالت حمكمة العدل إنه

مــر خمــالففيمــا عــدا احلـــاالت  ا نــص صــريح يقضـــي  ، فـــإن الــيت يوجــد بشـــأ
االقتصادية األوروبية] يقتضـي مـن  اجلماعةمعاهدة إنشاء [ األساسي لـفهوم امل

__________ 
"إال إذا   عبــارة علـى موافقتهــا عـن اليونسـكو وأعربــت. نفسـه املرجـع )٣٣٣(

 تقريـره يف اخلـاص املقـرر اقرتحهـا الـيتكان ذلك ال يتعارض مع قواعد املنظمة" 
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٨ حوليــة( الســادس  ،A/CN.4/597 الوثيقــة)، األول، ا

 .)٤٨ الفقرة، ٣٠ ص
 تفسـريأعربت حمكمة العدل الدولية عن هذا املبدأ يف فتواها بشأن  )٣٣٤(

 ومصـر العامليـة الصـحة منظمـة بني ١٩٥١مارس /آذار ٢٥ يف املعقود االتفاق
ـا التزامـات  على النحو التايل: "إن عضوية مصر يف املنظمة تستتبع يف حد ذا

لتعـــاون وحســــن النيـــة تقــــع علـــى عــــاتق مصـــر وعلــــى عـــاتق امل نظمــــة" متبادلـــة 
)Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO 

and Egypt (see footnote 67 above), p. 93, para. 43(. 
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لـس قـد قّصـر يف الوفـاء  ء أالالدول األعضا تنتصف لنفسـها. وعليـه، فكـون ا
ما ىميكن أن يعفي املدع لتزاماته ال  .)٣٣٥(عليهما من تنفيذ التزاما

ويبــــدو أن وجــــود ســــبل لالنتصــــاف القضــــائي يف إطــــار اجلماعــــات 
 األوروبية هو السبب الرئيسي هلذا القول.

فيها دول أو منظمات احلالة اليت تتخذ  ٢وتتناول الفقرة  )٨(
دوليــة مضــرورة تــدابَري مضــادة جتــاه املنظمــة الــيت تكــون تلــك الــدول 

املنظمات أعضاًء فيهـا، وذلـك عنـدما ختـرق هـذه املنظمـة التزامـاً  أو
لنظـر إىل الـروابط اخلاصـة القائمـة بـني  شئاً عـن قواعـدها. و دولياً 

احلالـــة، ، ال جيـــوز، يف مثـــل هـــذه )٣٣٦(املنظمـــات الدوليـــة وأعضـــائها
اختاذ تدابري مضـادة إال إذا كانـت تلـك التـدابري منصوصـاً عليهـا يف 

 قواعد املنظمة.
 ،٢٢مــن املــادة  ٣و ٢وحســب املنصــوص عليــه يف الفقــرتني  )٩(

هنـاك قيــود مماثلــة للقيــود املتوخــاة هنــا تنطبــق علــى احلالــة العكســية، 
ـــة املنظمـــة الدوليـــة الـــيت تعتـــزم اختـــاذ تـــدابري مضـــادة ضـــد  وهـــي حال

 أعضائها. أحد

لتدابري املضادة  -٥٣املادة   االلتزامات اليت ال تتأثر 
 يلي: ال متس التدابري املضادة مبا  -١ 
 ميثـــاق األمـــم املتحــــدة االلتـــزام املنصـــوص عليــــه يف (أ) 

ستعماهلا أواستعمال القوة المتناع عن   ؛ التهديد 

 االلتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان؛  (ب) 

االلتزامــــــــات ذات الطــــــــابع اإلنســــــــاين الــــــــيت متنــــــــع  (ج) 
 االنتقامية؛  األعمال

قطعيـــة االلتزامــات األخــرى القائمـــة مبوجــب قواعــد  (د) 
 من القواعد العامة للقانون الدويل. 

ى الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة الـــيت عَفـــال تُ  -٢ 
ا:  لتزاما  تتخذ تدابري مضادة من الوفاء 

واجــب مبوجــب أي إجــراء لتســوية املنازعــات يكــون  (أ) 
 املسؤولة؛  وبني املنظمة الدولية هابين التطبيق

ـا أجهــزة أو وكــالء بصـون  (ب)  املنظمــة أيــة حرمــات تتمتــع 
ا تلك املنظمة أماكن عملو الدولية املسؤولة  ئقها.  وحمفوظا  وو

__________ 
)٣٣٥( Commission of the European Economic Community v. Grand 

Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium, Joined cases 90/63 

and 91/63, Judgment of 13 November 1964, European Court of Justice 

Reports 1964, p. 626, at p. 636. 
 .٢٢ املادة على التعليق من) ٦( الفقرة يف نفسه السبب ُقدم )٣٣٦(

 التعليق
ســـتثناء الفقـــرة الفرعيـــة األخـــرية، تستنســـخ املـــادة احلاليـــة  )١(

لتــدابري املضــادة الــيت تــرد يف   ٥٠املــادة قائمــة االلتزامــات الــيت ال تتــأثر 
. )٣٣٧(املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 

ومعظــــم هــــذه االلتزامــــات واجبــــة علــــى الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة 
لتـــدابري املضـــادة الـــيت  تمـــع الـــدويل. وفيمـــا يتعلـــق  املضـــرورة جتـــاه ا
تُتخذ ضد املنظمات الدولية، ال يكون خلرق هذه االلتزامـات صـلة 

لة قيــد النظــر إال بقــدر مــا يكــون االلتــزام واجبــاً جتــاه املنظمــة ملســأ
الدولية املعنيـة أيضـاً، ذلـك أن وجـود التـزام جتـاه الكيـان املسـتهدف 
نــه تـــدبري  هــو شــرط مــن الشـــروط الواجبــة لوصــف التـــدبري املتخــذ 
مضــاد. ولــذلك، ال يعتــرب اســتعمال القــوة ضــد منظمــة دوليــة تــدبرياً 

االمتنـــاع عـــن اســـتعمال القـــوة واجبـــاً جتـــاه هـــذه مضـــاداً إال إذا كـــان 
تمع الدويل  املنظمة. وحيدث ذلك عندما تُعترب املنظمة جزءاً من ا
الــذي يكــون االلتــزام واجبــاً جتاهــه، أو إذا كــان االلتــزام الــذي ُخــرق 
واجباً جتاه املنظمة بسبب ظروف خاصة: ألنه مثًال جيري استعمال 

قليم تدير   ه املنظمة. القوة فيما يتصل 
املتعلقــــة مبســــؤولية  ٥٠(ب) مــــن املـــادة  ٢وتـــنص الفقــــرة  )٢(

جيــوز أن تتــأثر  الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً علــى أنــه ال
حرمــة املمثلــني الدبلوماســيني أو القنصــليني االلتزامــات الــيت ختــص "

ئـــــق الدبلوماســـــية أو القنصـــــلية األمـــــاكن أو احملفوظـــــات أو أو " الو
تكـون  املضادة. ونظراً إىل أن هـذه االلتزامـات ال ميكـن أن لتدابري

تنطبـق  فمـن الواضـح أن هـذه احلالـة ال واجبة جتـاه املنظمـة الدوليـة،
على املنظمات الدوليـة ومل تـدرج يف املـادة احلاليـة. غـري أن األسـاس 

تـــوفري احلمايــــة املنطقـــي الكـــامن وراء هـــذا القيــــد، وهـــو احلاجـــة إىل 
هـدفاً ذين قد يصبحون هم وبعـض املمتلكـات لبعض األشخاص ال

، ينطبـــق )٣٣٨(يف حالـــة انتفــاء تلــك احلمايــةســهًال للتــدابري املضــادة 
 (ب) ٢أيضــاً علــى املنظمــات الدوليــة ووكالئهــا. ولــذلك يــرد يف الفقــرة 

قيد بشأن االلتزامـات الـيت حتمـي املنظمـات الدوليـة ووكالءهـا. وقـد 
الدوليــة ات املنظمــ وكـالءرمــة خيتلـف مضــمون االلتزامـات املتعلقــة حب

ئقهــــاعملوأمــــاكن  ــــا وو اختالفــــاً كبــــرياً تبعــــاً للقواعــــد  هــــا وحمفوظا
املنطبقـــة. ولـــذلك تشـــري الفقـــرة إىل "أيـــة" حرمـــات. وكلمـــة "وكيـــل" 

بعثــة ترســلها منظمــة دوليــة، بصــفة  واســعة بقــدر كــاف لتشــمل أي
  .أخرىمنظمة دولية  دائمة أو مؤقتة، إىل دولة أو

املتعلقـــــــة  ٥٠(ب) مـــــــن املــــــادة  ١وبينمــــــا تشـــــــري الفقــــــرة  )٣(
مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً إىل "حقـــــوق 

 يقيـداإلنسان األساسية"، فإن النص املناظر هلـا يف املـادة احلاليـة ال 
عبــارة "حقــوق اإلنســان". وهــذا اإلغفــال يتســق مــع التوجــه املتمثــل 

 ان حبسب أمهيتها النسبية.يف عدم التمييز بني حقوق اإلنس
__________ 

لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص  ،٢٠٠١ حولية )٣٣٧(  .١٧٤-١٧٠ا
 علـــى التعليـــق مـــن) ١٥( الفقـــرة ،١٧٤و ١٧٣ ص نفســـه، املرجـــع )٣٣٨(

 .٥٠ املادة
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 التدابري املضادة تناسب -٥٤املادة 
جيب أن تكون التدابري املضادة متناسبة مع الضرر املتكبـد،  

ــاً  علــى أن توضــع يف االعتبــار جســامة الفعــل غــري املشــروع دولي
 واحلقوق املعنية. 

 التعليق
املتعلقــــة مبســــؤولية  ٥١نــــص هــــذه املــــادة مطــــابق للمــــادة  )١(

. وتستنسخ هذه املادة، )٣٣٩(األفعال غري املشروعة دولياً  الدول عن
مـــع إضـــافة بعـــض الكلمـــات، الشـــرط الـــذي ذكرتـــه حمكمـــة العـــدل 

ه بقوهلــــا إنــــغيمــــاروس  -شــــيكوفو تمشــــروع غابالدوليــــة يف قضــــية 
ثــري التــدبري املضــاد متناســباً " مــع الضــرر املتكبــد،  يتعــني أن يكــون 

  .)٣٤٠("مع مراعاة احلقوق املعنية
املتعلقـــة  ٥١وكمــا ذكــرت اللجنــة يف تعليقهـــا علــى املــادة  )٢(

العالقــة بــني الفعــل غــري مبســؤولية الــدول، فــإن "التناســب [يتنــاول] 
ـــاً والتـــدبري املضـــاد  وجيـــب [...] أن يكـــون أي  [...]املشـــروع دولي

تكبـد، مبـا يف ذلـك أمهيـة القضـية تدبري مضـاد متناسـباً مـع الضـرر امل
املبدئيــة املعنيــة، وهلــذا وظيفــة مســتقلة جزئيــاً عــن مســألة مــا إذا كــان 
ً لتحقيــــق النتيجــــة املرجــــوة[،] وهــــي ضــــمان  التــــدبري املضــــاد ضــــرور

احلقــــوق ’. وأوضــــح التعليــــق أيضــــاً أن "اإلشــــارة إىل )٣٤١("االمتثــــال
غري املشـروع علـى هلا معىن واسع وال تشمل فقط أثر الفعل ‘ املعنية

ره علــــــى حقــــــوق الدولــــــة  الدولــــــة املضــــــرورة وإمنــــــا تشــــــمل أيضــــــاً آ
. وتنطبــــق هــــذه اإلشــــارة، يف الســــياق احلــــايل، علــــى )٣٤٢(املســــؤولة"

ر الواقعة على الدولة أو املنظمة الدولية املضـرورة وعلـى حقـوق  اآل
 املنظمة الدولية املسؤولة. 

ضــــــــاد علــــــــى الكيــــــــان ويُعــــــــدُّ التــــــــأثري احملتمــــــــل للتــــــــدبري امل )٣(
املســـــتهدف جانبـــــاً مـــــن اجلوانـــــب ذات الصـــــلة عنـــــد تقـــــدير مـــــدى 
تناسب التدبري املضاد. فقد يؤثر نفس التدبري املضاد على دولـة مـا 
أو علـــى منظمـــة دوليـــة مـــا بطريقـــة ختتلـــف تبعـــاً للظـــروف. فالتـــدبري 
االقتصـــادي الـــذي ال يكـــاد يـــؤثر بصـــورة تـــذكر علـــى منظمـــة دوليـــة  

يعرقــــــل بشـــــدة العمــــــل يف منظمـــــة أقــــــل حجمــــــاً،  كبـــــرية مــــــثًال قـــــد
 يستويف لذلك شرط التناسب. وال
وعندما يلحـق ضـرر مبنظمـة دوليـة، يكـون للمنظمـة وحـدها،  )٤(

وليس ألعضائها، احلق يف اختاذ تدابري مضادة. وإذا حلق الضرر مبنظمة 
عضاء املنظمة كليهما، كما هو األمر يف حاالت أخرى تتعدد  دولية و

__________ 
 .١٧٥و ١٧٤ ص نفسه،املرجع  )٣٣٩(
)٣٤٠( Gabčíkovo-Nagymaros Project (see footnote 243 above), 

p. 56, para. 85. 
لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين) والتصـويب، ص  ،٢٠٠١حولية  )٣٤١(  ،١٧٥ا

 .٥١على املادة  التعليق من) ٧( الفقرة
 .٥١على املادة  التعليق من) ٦( الفقرة ،نفسه املرجع )٣٤٢(

ت املضــرورة، حيــق لكــل مــن املنظمــة وأعضــائها اللجــوء إىل  فيهــا الكيــا
ة. غري أنه ُخيشـى يف هـذه احلالـة مـن أن يكـون رد الفعـل التدابري املضاد

 .)٣٤٣(املتكبد الضرر مع تناسبه مدى منظور منمفرطاً 

للجوء إىل التدابري املضادة -٥٥املادة   الشروط املتعلقة 
ــة أو -١  املنظمــة  قبــل اختــاذ تــدابري مضــادة، تقــوم الدول

 الدولية املضرورة مبا يلي: 
 ،٤٤ للمــادةيــة املســؤولة، وفقــاً املنظمــة الدولتـدعو  (أ) 
ا املقررة مبوجب الباب الثالث؛  إىل لتزاما  الوفاء 

ختــــاذ  (ب)  ي قــــرار  ــــة املســــؤولة  ختطــــر املنظمــــة الدولي
 تدابري مضادة وتعرض عليها التفاوض معها. 

املنظمـة  (ب)، جيـوز للدولـة أو ١لرغم مـن الفقـرة  -٢ 
الدوليـــة املضـــرورة أن تتخـــذ التـــدابري املضـــادة العاجلـــة الالزمـــة 

 حلفظ حقوقها. 
 ختـذتال جيوز اختاذ تدابري مضادة، وإذا كانـت قـد ا -٣ 

خري ال مربر له: من وجب تعليقها   دون 
 إذا توقف الفعل غري املشروع دوليًا؛  (أ) 
إذا كان النزاع معروضًا على حمكمة أو هيئـة قضـائية  (ب)و 

 خمولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني. 
ـــــرة  -٤  ـــــق الفق ـــــة  ٣ال تنطب ـــــذ املنظمـــــة الدولي إذا مل تنف

 املسؤولة إجراءات تسوية النزاع حبسن نية.

 التعليق
لتـــــدابري املضــــــادة  )١( ُوضـــــعت الشـــــروط اإلجرائيــــــة املتعلقـــــة 

بـني الـدول يف املقـام األول. غـري أن هـذه الشـروط لتنظيم العالقات 
عالقة هلا بطبيعة الكيـان املسـتهدف. ومـن مث، يبـدو أن القواعـد  ال

املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال  ٥٢املنصوص عليها يف املادة 
ملثل عندما يكون الكيان املسـؤول  )٣٤٤(غري املشروعة دولياً  تنطبق 

الشــــروط املنصــــوص احلاليــــة املــــادة  منظمــــًة دوليــــة. واسُتنســــخت يف
 مع إدخال تعديالت طفيفة. ٥٢عليها يف املادة 

علـــى ضـــرورة أن تطلـــب الدولـــة أو املنظمـــة  ١وتـــنص الفقـــرة  )٢(
لكــف  ــا  لتزاما الدوليــة املضــرورة مــن املنظمــة الدوليــة املســؤولة الوفــاء 

عتزامهـا اختـاذ تـدابري مضـادة، مـع عـرض الـ جلرب وأن ختطرها  دخول و
__________ 

ئــــق( بلجيكـــا أشـــارت )٣٤٣(  الثانيــــة الـــدورة العامــــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو
) إىل ٩٢، الفقـرة )A/C.6/62/SR.21( ٢١ اجللسـة ،السادسـة اللجنـة والستون،
 الدوليـــة املنظمـــةاملضـــادة الـــيت تتخـــذها  لتـــدابريا ُحتـــدثدون أن  احلـــؤول ضـــرورة

 .الضرر لغ ثرياً 
لد، ٢٠٠١ حولية )٣٤٤(  .١٧٧-١٧٥ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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يف مفاوضـــات معهـــا. وتتـــاح للمنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة بـــذلك الفرصـــة 
لتقيــيم املطالبــة املقدمــة مــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املضــرورة وتصــبح 
لســـــماح  ـــــدابري مضـــــادة. و حتمـــــال أن تكـــــون هـــــدفاً لت ـــــة  ـــــى دراي عل

مــع ذلــك للدولــة أو املنظمــة  ٢لتــدابري املضــادة العاجلــة، تتــيح الفقــرة 
، ال سـيما الالزمـة حلفـظ حقوقهـالدولية املضرورة أن تتخذ فوراً التدابري ا

خريها. ثريها احملتمل يف حالة   التدابري اليت ستفقد 
ن  )٣( لعالقـــــة بـــــني التـــــدابري املضـــــادة  ٤و ٣وتتعلـــــق الفقـــــر

ـــــق بشـــــأن تســـــوية النزاعـــــات. والفكـــــرة  واإلجـــــراءات الواجبـــــة التطبي
تني هـــي أنـــه عنـــد اتفـــاق الطـــرفني يف نـــزاع الكامنـــة وراء هـــاتني الفقـــر 

ملسؤولية الدولية على أن يعهدا بتسوية النزاع إىل هيئة متلك  يتعلق 
سلطة اختاذ قرارات ملزمة، تكون هذه اهليئة هي املسؤولة عـن محـل 
ـــا املقـــررة مبوجـــب  املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة علـــى االمتثـــال اللتزاما

ن ن الفقـــر ســـتكون أمهيتهمـــا علـــى األرجــــح  البـــاب الثالـــث. وهـــا
حمـــــدودة مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة يف العالقـــــات مـــــع املنظمـــــة الدوليـــــة 
املســؤولة، نظــراً لعــزوف معظــم املنظمــات الدوليــة عــن املوافقــة علــى 

 . )٣٤٥(التسوية اإللزامية للمنازعات

اء التدابري املضادة  -٥٦املادة   إ
الدوليـة املسـؤولة  ى التدابري املضـادة حاملـا متتثـل املنظمـةتُنهَ  

لفعـل غـري  ا املقررة مبوجب الباب الثالـث فيمـا يتصـل  اللتزاما
 املشروع دوليًا. 

 التعليق
التـــدابري  موضـــوعيســـتند مضـــمون هـــذه املـــادة إىل تعريـــف  )١(

التــدابري املضــادة هــو  موضــوع. ومبــا أن ٥١املضــادة الــوارد يف املــادة 
ـا االمتثـال اللتز الدولية علـى محل املنظمة  مبوجـب البـاب املقـررة اما

لفعـــل غـــري املشـــروع دوليـــاً الـــذي تكـــون تلـــك الث الـــث فيمـــا يتعلـــق 
املنظمـــة مســـؤولة عنـــه، فإنـــه مبجـــرد امتثـــال املنظمـــة املســـؤولة لتلـــك 

اؤها.  االلتزامات ينتفي مربر استمرار التدابري املضادة وجيب إ
املتعلقـــة  ٥٣وقـــد صـــيغت هـــذه املـــادة علـــى منـــوال املـــادة  )٢(

 .)٣٤٦(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 

دول أو منظمات التدابري املتخذة من جانب  -٥٧املادة 
 الدولة أو املنظمة املضرورة  دولية غري

هلـــا  ،ال خيـــل هـــذا الفصـــل حبـــق أي دولـــة أو منظمـــة دوليـــة 
مبسـؤولية أن حتتج  ٤٩من املادة  ٣إىل  ١مبوجب الفقرات من 

__________ 
أن آليـات التســوية اإللزاميـة للمنازعــات تشـمل تقــدمي طلــب  اعتُــرب إذا حـىت )٣٤٥(

إىل حمكمـة العـدل الدوليـة إلصـدار فتـوى يتفـق الطرفـان علـى أن تكـون "حامسـة"، علــى 
ا (الفرع   ).٣٠النحو الوارد يف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

لــد، ٢٠٠١ حوليــة )٣٤٦(  ١٧٧ ص) والتصــويب، الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
 .١٧٨و

، يف اختاذ تدابري مشروعة ضد تلـك املنظمـة أخرى ة دوليةمنظم
ً لوقف   ةاملضـرور دولـة أو املنظمـة وللجرب لصـاحل ال اخلرقضما

 . ُخرقمن االلتزام الذي  اجلهات املستفيدةأو لصاحل 

 التعليق
املضـــــادة املتخـــــذة مـــــن قبـــــل الـــــدول أو املنظمـــــات  التـــــدابري )١(

ملعـىن ، ولكنهــا ٤٣املقصـود يف املـادة  الدوليـة الـيت هـي غـري مضـرورة 
دول أو منظمات حيق هلـا االحتجـاج مبسـؤولية منظمـة مـن املنظمـات 

من مشاريع املواد احلالية، هي تدابري ال جيوز  ٤٩الدولية وفقاً للمادة 
وقف اخلرق وجرب الضـرر لصـاحل الدولـة أو املنظمـة  هدفهاأن يتجاوز 

ــــة املضــــرورة أو لصــــاحل اجلهــــات املســــتف يدة مــــن االلتــــزام الــــذي الدولي
ُخـــرق. وتنطبـــق يف مجيـــع األحـــوال القيـــود املنصـــوص عليهـــا يف املـــواد 

، غري أن السؤال الذي قد يُطرح هنا هو ما إن كـان ٥٦إىل  ٥١ من
ملعـىن  جيوز أصًال للدول أو املنظمات الدوليـة الـيت هـي غـري مضـرورة 

 أن تلجأ إىل التدابري املضادة. ٤٣املقصود يف املادة 
املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  ٥٤و"ال [تـ]ـــــخل" املــــادة  )٢(

مبســـألة مـــا إن كـــان للدولـــة غـــري  )٣٤٧(األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
املضـــرورة الـــيت جيـــوز هلـــا االحتجـــاج مبســـؤولية دولـــة أخـــرى احلـــُق يف 
اللجــوء إىل التــدابري املضــادة. وكانــت احلجــة األساســية الــيت ســاقتها 

هـــو أن ممارســـة الـــدول املتعلقـــة  ٥٤املـــادة  اللجنـــة يف تعليقهـــا علـــى
لتـــدابري املضـــادة الـــيت تُتخـــذ حتقيقـــاً ملصـــلحة مجاعيـــة أو مصـــلحة 

. )٣٤٨(عامــة هــي ممارســة "متنــاثرة وتشــمل عــدداً حمــدوداً مــن الــدول"
وممـــا ال شـــك فيـــه أن هـــذه احلجـــة تـــزداد قـــوة عنـــد النظـــر يف مســـألة 

مضـــرورة أن تتخــــذ إن كـــان جيــــوز لدولـــة أو منظمــــة دوليـــة غــــري  مـــا
تـــدابري مضـــادة ضـــد منظمـــة دوليـــة مســـؤولة. وال تقـــدم املمارســـة يف 
ا دول أو منظمات دولية غري  واقع األمر أمثلة لتدابري مضادة اختذ

حيـة أخـرى، ويف سـياق  مضرورة ضد منظمة دولية مسؤولة. ومـن 
ـــة أو منظمـــة دوليـــة غـــري  نـــدرة احلـــاالت الـــيت رمبـــا اختـــذت فيهـــا دول

ميكن أن يؤدي غياب  دابري مضادة ضد منظمة دولية، المضرورة ت
لتـــــدابري املضـــــادة إىل اســـــتنتاج أن التـــــدابري  املمارســـــة فيمـــــا يتعلـــــق 

منظمات دولية غـري مضـرورة سـتكون  أو املضادة اليت تتخذها دول
ملثـــل أن "ال خيـــل" الـــنص )٣٤٩(غــري مقبولـــة . ولـــذلك مـــن األفضـــل 

ظمـــة دوليـــة غـــري مضـــرورة أن مبســـألة مـــا إن كـــان جيـــوز لدولـــة أو من
 تتخذ تدابري مضادة ضد منظمة دولية مسؤولة. 

__________ 
 .١٨١-١٧٨ ص نفسه، املرجع )٣٤٧(
 .٥٤على املادة  التعليق من) ٦( الفقرة ،١٨٠ ص نفسه، املرجع )٣٤٨(
 غـــري دوليـــة ملنظمـــة أمثلـــة تتضـــمن املمارســـة أن لـــذكر اجلـــدير مـــن )٣٤٩(

ـــا مســـؤولة. انظـــر، مـــثًال،  يُـــدعى دولـــة ضـــد مضـــادة تـــدابري اختـــذت مضـــرورة أ
 ضــــوء يفاإلجــــراءات الــــيت اختــــذها جملــــس االحتــــاد األورويب ضــــد بورما/ميامنــــار 

 Official Journal( "االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان يف بورما"

of the European Communities (see footnote 318 above), pp. 1 and 29(. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   122 13/07/2020   08:05:07



  الدولية املنظمات مسؤولية 117

 

 

 اخلامس الباب

مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن 
 دولية منظمة

 التعليق
، يـــراد مبشـــاريع املـــواد احلاليـــة ١مـــن املـــادة  ٢وفقـــاً للفقـــرة  )١(

الـــدول عـــن ســـد ثغـــرة تُرِكـــت عـــن قصـــد يف املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية 
 ٥٧ األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً. وعلـــى النحـــو املـــذكور يف املـــادة

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة دوليـاً، فـإن تلـك 
ي مســـألة تتعلـــق مبســـؤولية [...] أي دولـــة  املـــواد "ال ختـــل [...] 

 .)٣٥٠(عن سلوك منظمة دولية"
ة مجيـــع املســـائل الـــيت قـــد وال تُبحـــث يف مشـــاريع املـــواد احلاليـــ )٢(

تــؤثر يف مســؤولية الدولــة فيمــا يتصــل بفعــل صــادر عــن منظمــة دوليــة. 
ســناد تصــرف مــا  فعلــى ســبيل املثــال، ال جيــري تنــاول املســائل املتعلقــة 
إىل إحدى الدول إال يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري 

ر تســاؤل ع مــا إن كــان تصــرف معــّني املشــروعة دوليــاً. وعليــه، إذا مــا 
جيـــــب أن يُســـــَند إىل دولـــــة أو إىل منظمـــــة دوليـــــة أو إىل كليهمـــــا، فـــــإن 
مشــاريع املــواد احلاليــة تــوفر معــايري للتحقــق ممــا إذا كــان التصــرف يتعــني 
إســناده إىل املنظمــة الدوليــة، بينمــا تــنظم املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول 

 سناد التصرف إىل الدولة. عن األفعال غري املشروعة دولياً مسألة إ
ويفرتض هـذا البـاب وجـود تصـرفات ُتسـَند إىل املنظمـات  )٣(

الدوليــــة. وهــــو يفــــرتض أيضــــاً يف معظــــم احلــــاالت أن األمــــر يتعلــــق 
بتصـــرفات غـــري مشـــروعة دوليـــاً. إال أنـــه يـــنص علـــى اســـتثناءات يف 

اللتــــــني تتنــــــاوالن، علــــــى  ٦١و ٦٠احلــــــاالت املتوخــــــاة يف املــــــادتني 
إكراه دولة ملنظمـة دوليـة واملسـؤولية الدوليـة يف حالـة الدولـة التوايل، 

ــــق  ــــا الدوليــــة عــــن طري ــــزام مــــن التزاما العضــــو الــــيت تلتــــف علــــى الت
 استغالل االختصاص الذي متلكه منظمة من املنظمات الدولية.

تكـــــون الدولـــــة الـــــيت تتحمـــــل  ٦٢و ٦١ووفقـــــاً للمـــــادتني  )٤(
ظمـة دوليـة عضـواً يف تلـك املسؤولية فيما يتعلق بفعل صادر عـن من

لضـــــرورة. أمـــــا يف احلـــــاالت املتوخـــــاة يف املـــــواد   ٥٩و ٥٨املنظمـــــة 
 .كذلك  ، فقد تكون الدولة املسؤولة عضواً أو قد ال تكون٦٠و
وال يتنـــــاول هـــــذا البـــــاب مســـــألة املســـــؤولية الـــــيت ميكـــــن أن  )٥(

ت غـــري الـــدول تكـــون هـــي أيضـــاً أعضـــاًء يف منظمــــة  تتحملهـــا كيـــا
لفصل الرابع من الباب الثاين من مشاريع املـواد احلاليـة ينظـر دولية. وا

ـــدما تقــــدم العــــون  ــــة عنـ يف املســــؤولية الــــيت قــــد تتحملهــــا منظمــــة دولي
املساعدة أو متارس التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غري مشروع  أو

دولياً تقوم بـه منظمـة دوليـة أخـرى تكـون املنظمـة األوىل عضـواً فيهـا. 
نفسه أيضاً مسألة اإلكراه الذي متارسه منظمـة دوليـة ويتناول الفصل 
__________ 

 .١٨٤-١٨٣ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين لدا ،٢٠٠١حولية  )٣٥٠(

يف حـاالت أخـرى  ١٨تكون عضواً يف املنظمة املكَرهة. وتنظر املادة 
مـــن مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة األعضـــاء يف منظمـــة دوليـــة أخـــرى. 

مبســؤولية مــا خــال الــدول واملنظمــات الدوليــة مــن املســائل املتعلقــة  أمــا
ت اليت هي أيضاً أعضاء يف منظمات دولية فهي مسـائل تقـع  الكيا

 خارج نطاق مشاريع املواد احلالية. 

تقدمي دولة للعون أو املساعدة إىل منظمة دولية يف  -٥٨املادة 
 فعل غري مشروع دولياً  ارتكاب

 ارتكاب يف أو تساعد منظمة دولية نيالدولة اليت تع -١ 
عـن دوليـاً مسـؤولة  تكـون اً فعـل غـري مشـروع دوليـل هذه املنظمة
 ذلك إذا: 

لظـــروف احمليطـــة  (أ)  ـــة ذلـــك وهـــي تعلـــم  فعلـــت الدول
 لفعل غري املشروع دوليًا؛ 

غري مشروع دولياً لو سيشكل فعًال كان هذا الفعل  (ب)و 
 ارتكبته تلك الدولة. 

الفعل الذي تقوم به الدولة العضـو يف منظمـة دوليـة  -٢ 
ــه املســؤولية الدوليــة  وفقــاً لقواعــد املنظمــة ال ينشــئ يف حــد ذات

 لتلك الدولة مبوجب أحكام هذه املادة.

 التعليق
 ١٤ تتنــاول هــذه املــادة حالــة موازيــة للحالــة الــيت تتناوهلــا املــادة )١(

املتعلقة بتقدمي منظمة دوليـة العـوَن أو املسـاعدة يف ارتكـاب منظمـة دوليـة 
دتني عــــن كثــــب نــــص أخــــرى لفعــــل غــــري مشــــروع دوليــــاً. وتتبــــع كلتــــا املــــا

 .)٣٥١(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  ١٦ املادة
أن يشكل ما تقدمه الدولة مـن عـون أو مسـاعدة خرقـاً  وميكن )٢(

اللتـزام حتملتـه مبوجــب قاعـدة أوليـة. فعلــى سـبيل املثـال، يتعــني علـى دولــة 
حائزة ألسلحة نووية وطرف يف معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النوويـة أن 
متتنـــع عـــن مســـاعدة الـــدول غـــري احلـــائزة ألســـلحة نوويـــة علـــى اقتنـــاء تلـــك 

األمــر نفســه، فيمــا يبــدو، علــى املســاعدة املقدمــة إىل  األســلحة. وينطبــق
 منظمة دولية تضم بني أعضائها دوالً غري حائزة ألسلحة نووية. 

خــــذ املـــــادة احلاليـــــة بـــــنفس صـــــيغة املـــــادة  )٣( املتعلقـــــة  ١٦و
 إجيــاد مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، إذ يتعــذر

يكــون الكيــان املتلقــي للعــون أســباب لتطبيــق قاعــدة خمتلفــة عنــدما 
ـــة. وحتـــدد الفقـــرة  أو ، يف فقرتيهـــا ١املســـاعدة منظمـــة دوليـــة ال دول

الفرعيتني (أ) و(ب)، شروط نشوء املسؤولية الدولية للدولة املقدمة 
ملالحظة أنه مل يوضع متييز بشأن  للعون أو املساعدة. ومن اجلدير 

ملشروع دولياً الصادر العالقة الزمنية بني تصرف الدولة والفعل غري ا
 عن املنظمة الدولية.

__________ 
 .٨٦-٨٤ ص نفسه، املرجع )٣٥١(
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ـــة الـــيت تقـــدم العـــون أو املســـاعدة ملنظمـــة دوليـــة يف  )٤( والدول
ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــاً قــد تكــون أو ال تكــون عضــواً يف 
تلــك املنظمــة. فــإذا كانــت الدولــة عضــواً ال ميكــن أن ُيســتبعد متامــاً 

شئاً ع ن تصرف صـادر عـن احتمال أن يكون العون أو املساعدة 
ــــــني يف  ــــــك، وحســــــبما هــــــو مب ــــــة يف إطــــــار املنظمــــــة. ومــــــع ذل الدول

، فـــإن الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه الدولـــة العضـــو وفقـــاً لقواعـــد ٢ الفقـــرة
املنظمـــة ال يـــؤدي يف حـــد ذاتـــه إىل نشـــوء املســـؤولية الدوليـــة لتلـــك 
الدولة عما قدمتـه مـن عـون أو مسـاعدة. وقـد تسـتتبع هـذه املعـايري 

ت  يف التحقق مما إذا كان العون أو املساعدة قد وقع بعض الصعو
فعًال، وذلك يف احلاالت اليت يصعب تصـنيفها ضـمن هـذا اجلانـب 
أو ذاك. ومـــــن املـــــرجح أن يكـــــون الســـــياق الوقـــــائعي، مثـــــل حجـــــم 

 العضوية وطبيعة املشاركة، عامًال حامساً.

وكــون الدولــة ال تتحمـــل بوصــفها دولـــة املســؤولية الدوليـــة  )٥(
دمــه مــن عــون أو مســاعدة إىل منظمــة دوليــة تكــون عضــواً عمــا تق

فيها عندما تتصرف تلـك الدولـة وفقـاً لقواعـد املنظمـة، ال يعـين أنـه 
ــا الدوليــة. فقــد تشــمل هــذه االلتزامــات  حيــق للدولــة إغفــال التزاما

تيه الدولة من تصـرفات يف إطـار املنظمـة الدوليـة. والدولـة الـيت  ما
ا الدولية بصـفتها هـذه ال تتحمـل املسـؤولية خترق التزاماً من التز  اما

الدوليـة مبقتضـى املــادة احلاليـة، وإمنــا مبوجـب املــواد املتعلقـة مبســؤولية 
 الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً.

املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول  ١٦وقـــد اســـُتخدم عنـــوان املـــادة  )٦(
طفيفــــاً، إذ عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً مــــع تعديلــــه تعــــديًال 
تقـدمي دولـة استعيض عن عبارة "تقدمي العون أو املسـاعدة" بعبـارة "

"، وذلـك لتمييــز عنـوان املــادة احلاليـة عــن عنــوان للعـون أو املســاعدة
 من مشاريع املواد احلالية.  ١٤املادة 

منظمة  ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب -٥٩املادة 
 دولية لفعل غري مشروع دولياً 

ـــهالدولـــة الـــيت  -١  ارس الســـيطرة متـــمنظمـــة دوليـــة و  توجِّ
 تكــون فعــل غــري مشــروع دوليــاً هــذه املنظمــة لعليهــا يف ارتكــاب 

 عن ذلك الفعل إذا: دولياً مسؤولة 

لظـــروف احمليطـــة  (أ)  ـــة ذلـــك وهـــي تعلـــم  فعلـــت الدول
 لفعل غري املشروع دوليًا؛ 

لياً لو غري مشروع دو سيشكل فعًال كان هذا الفعل  (ب)و 
 ارتكبته تلك الدولة. 

الفعل الذي تقوم به الدولة العضـو يف منظمـة دوليـة  -٢ 
ــه املســؤولية الدوليــة  وفقــاً لقواعــد املنظمــة ال ينشــئ يف حــد ذات

  .املادةلتلك الدولة مبوجب أحكام هذه 

 التعليق
ـــــق املـــــادة  يف )١( ـــــة التوجيـــــَه  ١٥حـــــني تتعل مبمارســـــة منظمـــــة دولي

والسـيطرة يف ارتكــاب منظمـة دوليــة أخـرى لفعــل غـري مشــروع دوليـاً، فــإن 
املـــادة احلاليـــة تنظـــر يف احلالـــة الـــيت تكـــون فيهـــا ممارســـة التوجيـــه والســـيطرة 

 ١٧ صادرة عن إحـدى الـدول. وتتبـع كلتـا املـادتني عـن كثـب نـص املـادة
 .)٣٥٢(ولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً املتعلقة مبسؤ 

ـــه منظمـــة دوليـــة ومتـــارس الســـيطرة عليهـــا يف  )٢( والدولـــة الـــيت توجِّ
ارتكاب فعـل غـري مشـروع دوليـاً قـد تكـون أو ال تكـون عضـواً يف تلـك 
املنظمـــة. وكمـــا يف حالـــة العـــون أو املســـاعدة، وهـــي احلالـــة الـــيت تتناوهلـــا 

، يتعـني التمييـز بـني مشـاركة الدولـة العضــو يف والتعليـق عليهـا ٥٨املـادة 
ــا  خـذ  عمليـة صـنع القـرار يف املنظمـة وفقـاً للقواعـد ذات الصـلة الـيت 
ن إىل تطبيــق هــذه  تلــك املنظمــة، وبــني التوجيــه والســيطرة اللــذين يــؤد
املادة. وملا كان هذا التصـرف الثـاين ميكـن أن حيـدث يف إطـار املنظمـة، 

الـــيت يصـــعب تصـــنيفها ضـــمن إحـــدى الفئتـــني  فقـــد تنشـــأ يف احلـــاالت
 نفس املشاكل املشار إليها يف التعليق على املادة السابقة.

، يف فقرتيهــــا الفــــرعيتني (أ) و(ب)، شــــروط ١وحتــــدد الفقــــرة  )٣(
نشــوء مســؤولية الدولــة علــى حنــو يتبــع نفــس الصــيغة الــيت اســُتعملت يف 

 املشـــروعة دوليـــاً. املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري ١٧املـــادة 
ــه فيهــا دولــٌة دولــًة أخــرى  وال توجــد أســباب للتمييــز بــني احلالــة الــيت توجِّ

وتســيطر عليهـــا يف ارتكـــاب فعــل غـــري مشـــروع دوليــاً واحلالـــة الـــيت تقـــوم 
 فيها الدولة على حنو مماثل بتوجيه منظمة دولية والسيطرة عليها.

ل الـــذي أن الفعـــ ٢، تبـــني الفقـــرة ٥٨وعلـــى غـــرار املـــادة  )٤(
تقــوم بــه الدولــة العضــو وفقــاً لقواعــد املنظمــة ال يــؤدي يف حــد ذاتــه 
إىل نشـــوء مســـؤولية تلـــك الدولـــة عـــن ممارســـة التوجيـــه والســـيطرة يف 

 ارتكاب فعل غري مشروع دولياً. 
املتعلقـة  ١٧وعنوان املادة احلالية مأخوذ عن عنوان املـادة  )٥(

وليـاً مـع تعديلـه تعـديًال مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة د
 ١٥طفيفــاً، حيــث أضــيفت كلمــة "دولــة" لتمييــزه عــن عنــوان املــادة 

 املواد احلالية.  مشاريعمن 

 إكراه دولة ملنظمة دولية -٦٠املادة 
تكـون  مـاالدولة اليت ُتكرِه منظمة دولية على ارتكاب فعـل  

 مسؤولة دوليًا عن ذلك الفعل إذا: 

فعـالً غـري مشـروع سيشـكل كان الفعل، لـوال اإلكـراه،  (أ) 
 ؛ الدولية اليت يقع عليها اإلكراهدوليًا صادرًا عن املنظمة 

تقــوم بـذلك وهــي الـيت متــارس اإلكـراه كانـت الدولــة  (ب)و 
لفعل. لظروف احمليطة   تعلم 

__________ 
 .٨٩-٨٦ ص نفسه، املرجع )٣٥٢(
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 التعليق
ممارسة منظمة دولية اإلكراَه يف ارتكاب  ١٦تتناول املادة  )١(

فعل يكون، لوال اإلكراه، فعالً غري مشروع صادراً عن منظمة دولية 
أخرى. وتتعلق املـادة احلاليـة مبمارسـة دولـة لإلكـراه يف وضـع مماثـل. 

املتعلقــــة مبســــؤولية  ١٨وتتبــــع كلتــــا املــــادتني عــــن كثــــب نــــص املــــادة 
. ويُفـــرتض يف مجيـــع )٣٥٣(اً الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــ

األحوال وجود صلة مباشرة بني فعل اإلكراه والفعـل الـذي تقـوم بـه 
 الدولة أو املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه.

والشـــروط الـــيت حتـــددها املـــادة احلاليـــة لنشـــوء املســـؤولية الدوليـــة  )٢(
عــــن املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول  ١٨مطابقــــة للشــــروط املــــذكورة يف املــــادة 

إلكـراه أيضـاً، ال يوجـد سـبب  األفعال غري املشروعة دوليـاً. وفيمـا يتعلـق 
 لوضع قاعدة خمتلفة عن القاعدة اليت تنطبق على العالقات بني الدول.

والدولــــة الــــيت تُكــــره منظمــــة دوليــــة قــــد تكــــون عضــــواً يف تلــــك  )٣(
 ٥٨ني مــن املــادت ٢املنظمــة. وال تتضــمن املــادة احلاليــة فقــرة مماثلــة للفقــرة 

، إذ إنــــه مــــن املســــتبعد إىل حــــد كبــــري أن متــــارس دولــــة عضــــو ٥٩و
منظمة دولية اإلكراَه وفقاً لقواعـد املنظمـة. ومـع ذلـك، ال ميكـن  يف

لضرورة فعًال غري قانوين.   افرتاض أن فعل اإلكراه يكون 
املتعلقـة  ١٨وعنوان املادة احلالية مأخوذ عن عنوان املـادة  )٤(

مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة دوليـاً مـع تعديلـه تعـديًال 
طفيفــاً، حيــث أضــيَف حــرف الــالم بعــد كلمــة "دولــة" لتمييــزه عــن 

 من مشاريع املواد احلالية.  ١٦عنوان املادة 

دولة العضو لل وليةااللتفاف على االلتزامات الد -٦١ملادة ا
 يف منظمة دولية

تتحمـــل الدولـــة العضـــو يف منظمـــة دوليـــة املســـؤوليَة  -١ 
الدوليــة إذا مــا قامــت، مســتغلًة اختصــاص املنظمــة فيمــا يتعلــق 
اللتفــاف  مبوضــوع التــزام مــن االلتزامــات الدوليــة هلــذه الدولــة، 

ن تســـبَّبت يف ارتكـــاب املنظمـــة فعـــًال  لـــو علـــى ذلـــك االلتـــزام 
 . خرقاً لاللتزام بته هذه الدولة لشكَّلارتك

ســواء أكــان الفعــل املعــين فعــالً غــري  ١تســري الفقــرة  -٢ 
لنسبة إىل املنظمة الدولية أم  .مل يكن كذلك مشروع دوليًا 

 التعليق
اً إىل حــد مــا لألوضــاع احلاليــة تتنــاول املــادة  )١( وضــعاً مشــا

، تتحمـل املنظمـة الدوليـة . فوفقـاً لتلـك املـادة١٧اليت تتناوهلا املـادة 
ــا الدوليــة عــن طريــق  املســؤولية الدوليــة إذا التفــت علــى أحــد التزاما
رتكاب فعل يشـكل  اعتماد قرار يُلزم دولة أو منظمة دولية عضواً 
ــــــاول  ــــــه املنظمــــــة األوىل. وتتن فعــــــًال غــــــري مشــــــروع دوليــــــاً لــــــو ارتكبت

للـــدول أيضـــاً مســـألة االلتفـــاف عـــن طريـــق إعطـــاء أذون  ١٧ املـــادة
__________ 

 .٩٠و ٨٩ ص نفسه، املرجع )٣٥٣(

لتفاف الدولة  أو املنظمات الدولية األعضاء. وتتعلق املادة احلالية 
ـا الدوليـة عنـدما تسـتفيد مـن الشخصـية القانونيـة  على أحـد التزاما

 املستقلة ملنظمة دولية تكون هي عضواً فيها.
فــإن وجــود نيــة  ١٧وعلــى حنــو مــا يبينــه التعليــق علــى املــادة  )٢(

. )٣٥٤(ضـــمنياً اســـتخدام كلمـــة "التفـــاف" جتنُّـــب االمتثـــال يـــدل عليـــه
تنشأ املسؤولية الدوليـة عنـدما يتوجـب اعتبـار الفعـل الصـادر عـن  ولن

املنظمــة الدوليـــة، والــذي مـــن شـــأنه أن يشــكل خرقـــاً اللتـــزام دويل إذا 
صدر عن الدولة، نتيجـًة غـري مقصـودة لتصـرف الدولـة العضـو. ومـن 

تشـــري فقـــط إىل احلـــاالت الـــيت الناحيـــة األخـــرى فـــإن املـــادة احلاليـــة ال 
 .)٣٥٥(ميكن أن يُقال فيها إن الدولة العضو تسيء استعمال حقوقها

ـــــة حلقـــــوق  )٣( وتتضـــــمن الســـــوابق القضـــــائية للمحكمـــــة األوروبي
اإلنسان بضعة أمثلة على آراء تؤكد إمكانية حتميل الـدول املسـؤولية إن 

ة األوروبيـــة مل تكفـــل االمتثـــال ملـــا عليهـــا مـــن التزامـــات مبوجـــب االتفاقيـــ
حلقــوق اإلنســان يف جمــال مَنحــت فيــه االختصــاص ملنظمــة دوليــة. ففــي 

، نظـرت احملكمـة يف مسـألة مـا إذا كـان ويت وكينيدي ضد أملانيـاقضية 
لت منه دون مربر دولٌة أسـبغت علـى  احلق يف اللجوء إىل القضاء قد 
ــــة الــــيت هــــي عضــــو فيهــــا حصــــانًة فيمــــا يتصــــل  ــــة الفضــــاء األوروبي وكال

 طالبات اليت ختص التوظيف. وقالت احملكمة إنهمل
 ذلـكفيمـا بينهـا أو تعزيـز  تعـاون إقامةتنشئ الدول منظمات دولية بغرض  عندما
 صــالحيات املنظمــات هـذه إىل تســِند وعنـدما معينــة، أنشـطة جمــاالت يف التعـاون
ر مــن  نحهــاومت معينــة ت، فقــد ترتتــب علــى ذلــك آ محايــة  حيــثبعــض احلصــا

 األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان] االتفاقيـة[ غرضألساسية. بيد أنه يتناىف مع احلقوق ا
وموضــــوعها أن تتحلــــل الــــدول املتعاقــــدة بــــذلك مــــن مســــؤوليتها املقــــررة مبوجــــب 

 .)٣٥٦(االتفاقية فيما يتعلق مبجال النشاط املشمول بذلك اإلسناد

__________ 
 .أعاله ١٧ املادة على التعليق من) ٤( الفقرة انظر )٣٥٤(
(ب) مــــن القــــرار املعتمــــد  ٥القــــانون الــــدويل، يف املــــادة  معهــــد ذكــــر )٣٥٥(
رلشبونة بشأن "يف  ١٩٩٥ عامَ   األعضـاء الدول إىل لنسبة املرتتبة القانونية اآل
ــا الدوليــة املنظمــات وفــاء عــدم علــى  يف" مــا يلــي: "الثالثــة األطــراف جتــاه لتزاما

ـا، عـن مسـؤولني الدوليـة املنظمـةيكـون أعضـاء  قـدظروف حمـددة،   وذلـك التزاما
[...] إســـاءة اســـتعمال  قبيـــل مـــن القـــانون مبـــادئ مـــن صـــلة ذي عـــام ملبـــدأ اً وفقـــ

 Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (see :احلقـوق"
footnote 70 above), p. 449. 

)٣٥٦( Waite and Kennedy v. Germany, Application no. 26083/94, 

Judgment of 18 February 1999, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, p. 393, at 

p. 410, para. 67 .األساسـي"احلـق  ب اإلخـالل جيـر مل أنـه إىل احملكمـة وخلصـت 
. )p. 412, para. 73( االتفاقيــة مبوجـــب"  ‘حمكمـــة إىل اللجـــوء’ يف[للمــدعي] 

 أن حـــني"يف  أنـــه براونلـــي الحـــظ القضـــية، هـــذه فــــي الـــوارد الـــرأي يف النظـــر وبعـــد
فــإن املبــدأ احملــتج بــه هــو مبــدأ عــام التطبيــق  اإلنســان، حقــوق ســياق هــو الســياق

 I. Brownlie, “The responsibility of States for the acts of(علـى مـا يبـدو" 

international organizations”, in M. Ragazzi (ed.), International  
 

 )على الصفحة التاليةبع (
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بوســفوروس هافــا يــوالري تــوريزم فــه تيجــاِرت أنــونيم  ويف قضــية )٤(
جـراء اختذتـه شركيت ضد أيرلندا جـاً ممـاثالً فيمـا يتعلـق  ، اتبعت احملكمة 

إحـــــدى الـــــدول تنفيـــــذاً لالئحـــــة مـــــن لـــــوائح اجلماعـــــة األوروبيـــــة. وقالـــــت 
ـا مبوجـب االتفاقيـة  احملكمة إن الدولة ال ميكن أن حتل نفسـها مـن التزاما

 حلقوق اإلنسان بنقل الوظائف إىل منظمة دولية ألن األوروبية
مــاً مــن مســؤوليتها مبوجــب االتفاقيــة يف  حتلــل ــالــدول املتعاقــدة حتلــالً   االتا
تفقد تقيَّد  ،وموضوعها االتفاقية غرضذا النقل يتناىف مع  شمولةامل  ضما

عها القطعـي يؤدي إىل جتريدها من طاب مبا ،املشيئة حسب ُتستبعد أو االتفاقية
ا [...]. وتعــدّ  الدولــة متحملــة  وإىل تقــويض الطبيعــة العمليــة والفعالــة لضــما

اللتزامـــــات التعاهديــــــة الالحقــــــة  للمســـــؤولية مبوجـــــب االتفاقيــــــة فيمـــــا يتعلـــــق 
 .)٣٥٧(لدخـول االتفاقيـة حيز النفاذ

ويف قضـــية أحـــدث عهـــداً ُعرضـــت علـــى احملكمـــة األوروبيـــة  )٥(
، رفــع غاســباريين ضــد إيطاليــا وبلجيكــاحلقــوق اإلنســان، وهــي قضــية 

موظفـــــان يف منظمـــــة حلـــــف مشـــــال األطلســـــي التماســـــاً ضـــــد هـــــاتني 
ـــــدولتني خبصـــــوص قصـــــور مزعـــــوم يف اإلجـــــراءات املتعلقـــــة بتســـــوية  ال

كمـة أن الـدول الـيت املنازعات الوظيفية مع هذه املنظمـة. وأعلنـت احمل
ا الســــيادية إىل منظمــــة تكــــون تلــــك الــــدول  تنقــــل جــــزءاً مــــن ســــلطا
ن تتحقق من أن احلقوق الـيت تكفلهـا  أعضاء فيها يقع عليها التزام 
ــ "محايــة معادلــة" لتلــك الــيت تكفلهــا  االتفاقيــة حتظــى داخــل املنظمــة بـ

هما يف الفقرتني آلية االتفاقية. وعلى غرار القرارين السالفني املشار إلي
ُخيرق، وكان مرجع  السابقتني، خلصت احملكمة إىل أن هذا االلتزام مل

                                                                                                                   
 )بع( )٣٥٦ احلاشية(

Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, 

Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, p. 355, at p. 361( .عـن  وأعـَرب
 .Aآراء مماثلـة آلراء احملكمــة األوروبيـة حلقــوق اإلنسـان كــل مـن الكتّــاب التــالني: 

Di Blase, “Sulla responsabilità internazionale per attività dell’ONU”, 

Rivista di Diritto Internazionale, vol. 57 (1974), p. 250, at pp. 275–276; 

M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward 

Third Parties (footnote 121 above), p. 179; K. Zemanek, Institute of 

International Law, Yearbook, vol. 66, Part I, Session of Lisbon (1995), 

p. 329; P. Sands, in P. Sands and P. Klein (eds.), Bowett’s Law of 

International Institutions, London, Sweet and Maxwell, 2001, p. 524; 

D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of 

Sovereign Powers, Oxford University Press, 2005, p. 64; and O. De 

Schutter, “Human rights and the rise of international organisations: the 

logic of sliding scales in the law of international responsibility”, in J. 

Wouters et al. (eds.), Accountability for Human Rights Violations by 

International Organisations, Antwerp, Intersentia, 2010, p. 51. 
)٣٥٧( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Application no. 45036/98, Judgment of 30 June 2005 (see 

footnote 184 above), para. 154 .املــدعى الدولــة أن إىل احملكمــة وخلصــت 
 حلمايــة مشــمولة الصــلة ذات األساســية احلقــوق ألن مســؤولية تتحمــل ال عليهــا
 تقــــدير أقــــل علــــى معــــادالً  اعتبــــاره ميكــــن حنــــوى "علــــ األوروبيــــة اجلماعــــة إطــــار يف
 .)para. 155(" االتفاقية عليه تنص ملا

ذلـك يف هـذه القضــية هـو أن اإلجــراءات داخـل منظمــة حلـف مشــال 
ا "قصور واضح"  .)٣٥٨(األطلسي ال يشو

ووفقــاً للمــادة احلاليــة، تلــزم ثالثــة عناصــر لنشــوء املســؤولية  )٦(
ـــا الدوليـــة. والعنصـــر الدوليــة لدولـــة عضـــو تلتـــف علــى أ حـــد التزاما

األول هــــــو أن يكــــــون للمنظمــــــة الدوليــــــة اختصــــــاص فيمــــــا يتصــــــل 
مبوضوع أحـد االلتزامـات الدوليـة الواقعـة علـى عـاتق الدولـة. وميكـن 
أن حيـــــدث ذلـــــك عـــــن طريـــــق نقـــــل مهـــــام الدولـــــة إىل منظمـــــة مـــــن 
ملادة أوسع نطاقاً من  منظمات التكامل. ولكن احلاالت املشمولة 

فضــًال عــن أنــه ميكــن إنشــاء منظمــة دوليــة مــن أجــل ممارســة  ذلــك.
مهام قد ال متارسها الدول. واملهم ألغـراض نشـوء املسـؤولية الدوليـة 
ــال الــذي ُمنحــت  وفقـاً هلــذه املــادة هـو أن يشــمل االلتــزام الـدويل ا
ـــال  فيـــه املنظمـــة الدوليـــة اختصاصـــاً. وقـــد يتعلـــق االلتـــزام بـــذلك ا

ـــا  حتديـــداً أو قـــد يكـــون أعـــم، كمـــا هـــو حـــال االلتزامـــات املتعهـــد 
 مبوجب معاهدات محاية حقوق اإلنسان.

والشرط الثاين لنشوء املسؤولية الدولية وفقاً للمادة احلالية  )٧(
هــو وجــود صــلة كبــرية بــني تصــرف الدولــة العضــو الــيت تلتــف علــى 
ــــا وتصــــرف املنظمــــة الدوليــــة. وجيــــب أن يكــــون فعــــل  أحــــد التزاما

 دولية قد تسببت فيه الدولة العضو. املنظمة ال
أمـــــا الشـــــرط الثالـــــث لنشـــــوء املســـــؤولية الدوليـــــة فهـــــو أن  )٨(

ترتكـــــب املنظمـــــة الدوليـــــة فعـــــًال لـــــو ارتكبتـــــه الدولـــــة لشـــــّكل خرقـــــاً 
 لاللتزام. فال بد من ارتكاب فعل يشكل خرقاً لاللتزام.

أن املـــادة احلاليـــة ال تشـــرتط أن يكـــون  ٢وتوضـــح الفقـــرة  )٩(
ـــــة املعنيـــــة. الفعـــــل  لنســـــبة إىل املنظمـــــة الدولي غـــــري مشـــــروع دوليـــــاً 

فــــاألرجح أن حيـــــدث االلتفــــاف عنـــــدما ال تكــــون املنظمـــــة الدوليـــــة 
اللتـزام الـدويل. إال أن جمـرد خضـوع املنظمـة الدوليـة اللتـزام  مقيدة 

لضرورة من املسؤولية الدولية.  دويل ال يعفي الدولة 
ملنظمـــة الدوليـــة فعـــًال غـــري وإذا كـــان الفعـــل الصـــادر عـــن ا )١٠(

مشروع وتسببت فيه الدولة العضو، فقد ينشأ تداخل بني احلاالت 
ملـــــــادة  ملـــــــواد  ٦١املشـــــــمولة  . ٦٠و ٥٩و ٥٨وتلـــــــك املشـــــــمولة 

وحيدث ذلك إذا استوفيت الشروط املنصوص عليها يف واحدة مـن 
تلــك املــواد األخــرية. إال أن هــذا التــداخل ال يثــري مشــكلة ألنــه لــن 

  إال وجود أسس متعددة لتحميل الدولة املسؤولية.يعين

__________ 
)٣٥٨( Gasparini v. Italy and Belgium, Application no. 10750/03, 

Decision of 12 May 2009, European Court of Human Rights ) للغـةصـدر 
 .http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92899النص متاح على: و الفرنسية). 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   126 13/07/2020   08:05:08



  الدولية املنظمات مسؤولية 121

 

 

مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل  -٦٢املادة 
 مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة  غري

عن  تتحمل الدولة العضو يف منظمة دولية املسؤوليةَ  -١ 
 فعل غري مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة إذا: 

ــــت  (أ)  جتــــاه الطــــرف  املســــؤولية عــــن ذلــــك الفعــــلقبل
 أو؛ املضرور

 مسؤوليتها. يعّول على جعلت الطرف املضرور  (ب) 
مبوجب للدولة، دولية مسؤولية أي فرتض أن تكون يُ  -٢ 
 ، مسؤولية تبعية. ١لفقرة ا

 التعليق
ميكن حتميل املسؤولية لدولـة عضـو يف منظمـة دوليـة وفقـاً  )١(

وتتـــوخى املـــادة احلاليـــة حـــالتني إضـــافيتني . ٦١إىل  ٥٨للمـــواد مـــن 
تتحمــل فيهمــا الــدول األعضــاء املســؤولية. كــذلك ميكــن أن تكــون 
الــدول األعضــاء مســؤولة وفقــاً للمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن 

، ولكـــن هـــذا يقـــع خـــارج نطـــاق )٣٥٩(األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
 مشاريع املواد احلالية.

 احلاليـــةتبـــع عمومـــاً يف مشـــاريع املـــواد مـــع الـــنهج امل ومتشـــياً  )٢(
ويف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً، 

حتديـــداً إجيابيـــاً احلـــاالت الـــيت تتحمـــل فيهـــا الدولـــة  ٦٢حتـــدد املـــادة 
املســؤولية وتســكت عــن حتديــد احلــاالت الــيت تعــّد حــاالت ال تنشــأ 

ملناســب، بنــاًء علــى ذلــك، أن فيهــا املســؤولية. ورغــم أنــه مــن غــري ا
يُـــدرج يف مشـــروع املـــواد حكـــم يـــنص علـــى قاعـــدة تكميليـــة ســـلبية 
للحاالت اليت ال يُعترب فيها أن الدولة تتحمل املسؤولية فيما يتصل 
بفعــل صــادر عــن منظمــة مــن املنظمــات الدوليــة، فمــن الواضــح أن 
ــــا  لتــــايل فــــإن العضــــوية يف حــــد ذا هــــذه القاعــــدة واردة ضــــمناً. و

يرتتب عليها وقوع الدول األعضاء حتت طائلة املسـؤولية الدوليـة  ال
 عندما ترتكب املنظمة فعًال غري مشروع دولياً.

وقد دافعت عدة دول يف إطار قضـا منازعـات عـن الـرأي  )٣(
ن الـــدول األعضـــاء ال ميكـــن بصـــفة عامـــة اعتبارهـــا مســـؤولة  القائـــل 

فقـــد  الـــيت ترتكبهـــا املنظمـــة.دوليـــاً عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
ا  ذّكرت حكومة أملانيا يف تعليق خطي 

__________ 
ـــــيت احلالـــــة علـــــى ذلـــــك ينطبـــــق )٣٥٩( ـــــدويل القـــــانون معهـــــد توخاهـــــا ال  يف ال

ــ املتعلــق قـــراره مــن‘ ٢’(ج) ٥ املــادة ر" بـ  الـــدول إىل لنســبة املرتتبــة القانونيـــة اآل
ــا الدوليــة املنظمــات وفــاء عــدم علــى األعضـاء  أال ،"الثالثــة األطــراف جتــاه لتزاما

: "إذا تصرفت املنظمة الدولية بصفتها وكيالً للدولة، حبكم القـانون أو حبكـم وهي
 Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (see :الواقـع"

footnote 70 above), p. 449. 

 حلقـــــوق األوروبيـــــة اللجنـــــة أمـــــام املســـــتقلة املســـــؤولية مبـــــدأ عـــــن[...]  دافعـــــت
األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان (قضـــية  واحملكمـــة)، ]شـــركاه[و. م قضـــية( اإلنســـان

 ،)القــوةاســتخدام  مشــروعيةالعــدل الدوليــة (قضــية  حمكمــةو  ،)]الينــز ســناتور[
احبكــم العضــوية عــن التــدابري الــيت  املســؤوليةورفضــت   األوروبيــة اجلماعــة اختــذ
 . )٣٦٠(املتحدة واألمم األطلسي مشال حلف ومنظمة

وأخــــذت آراء األغلبيــــة يف احملــــاكم الربيطانيــــة بوجهــــة نظــــر  )٤(
لس الـدويل للقصـدير، وإن كـان  مماثلة يف سياق اخلصومة املتعلقة 

ذلك بطريقـة عرضـية يف منازعـات تتعلـق بعقـود خاصـة. وجتلـى ذلـك 
يف أوضح صوره يف رأي اللورد كري يف حمكمة االستئناف ورأي اللورد 

 ِمتبلمان يف جملس اللوردات. فقد قال اللورد كري إنه ال يستطيع
د القـــانون جيـــد أي أســـاس الســـتنتاج أنـــه ثبـــت وجـــود أي قاعـــدة مـــن قواعـــ أن

لــس الــدويل للقصــدير،  مبوجبهــا يف  ميكــنالــدويل، ملزمــة للــدول األعضــاء يف ا
أن تكــــــون  عنــــــك دع -أي حمكمـــــة وطنيــــــة اعتبــــــار أن هــــــذه الـــــدول مســــــؤولة 

لــس الــدويل للقصــدير عــن ديــون  - وتضــامنية مشــرتكة تهامســؤولي إزاء دائــين ا
مسه هو لس  لس الناجتة عن عقود أبرمها ا  .)٣٦١(ا

وفيمــــا يتعلــــق بقاعــــدة القــــانون الــــدويل املزعومــــة الــــيت تفــــرض علــــى 
"الــدول األعضــاء يف منظمــة دوليــة مســؤولية مشــرتكة وتضــامنية عــن 

ــــ ــــا، إال إذا كانــــت املعاهــــدة ال يت أسســــت عــــدم دفــــع املنظمــــة ديو
املنظمــــة الدوليــــة تـــــنص بوضــــوح علــــى عـــــدم مســــؤولية أعضـــــائها"، 

 استنتج اللورد ِمتبلمان أنه
 قبــل اليقــدَّم أي دليــل مقبــول علــى وجــود تلــك القاعــدة يف القــانون الــدويل  مل

 .)٣٦٢(بعده وال وقته يف وال ١٩٨٢ عام يف للقصدير السادس الدويل االتفاق

مســــألة مــــا إن كانــــت  ورغــــم انقســــام آراء الفقهــــاء حــــول )٥(
الــدول تتحمــل املســؤولية عنــدما ترتكــب منظمــة دوليــة هــي أعضــاء 
ملالحظـــة أن معهـــد القـــانون  فيهـــا فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً، جيـــدر 

نه ١٩٩٥الدويل قد اعتمد يف عام   قراراً اختذ فيه املوقف القائل 

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٥حوليـة  )٣٦٠(  ،A/CN.4/556 الوثيقــة، ا
 .٧٢ ص
)٣٦١( Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals, Judgment of 27 April 1988, 

England, Court of Appeal, ILR, vol. 80, p. 109 . 
)٣٦٢( Australia and New Zealand Banking Group Ltd. and Others 

v. Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal 

Trading Ltd. and Others v. Department of Trade and Industry and 

Others; Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; Maclaine Watson and Co. Ltd. v. International Tin Council, 

Judgment of 26 October 1989, House of Lords, ILM, vol. 29 (1990), p. 

674, at p. 675 . 
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 عامـــة اعـــدةق الـــدويل القـــانون يف توجـــد ال، ٥ املـــادة يف حمـــدد هـــو مـــا ســـتثناء
 أسـاس علـى تبعيـة، أو مشـرتكة مسؤولية تتحمل األعضاء الدول أن على تنص

 .)٣٦٣(فيها أعضاء هي دولية منظمة التزامات عن غري، ال عضويتها

ــــدول األعضــــاء ليســــت بوجــــه عــــام  )٦( ن ال ــــل  والــــرأي القائ
مسؤولة ال يستبعد وجـود حـاالت معينـة، غـري احلـاالت املتوخـاة يف 

الســابقة، تكــون فيهــا الدولــة مســؤولة عــن الفعــل غــري املشــروع املــواد 
رة للخـــالف هــــي  دوليـــاً الـــذي ارتكبتــــه املنظمـــة. وأقـــل احلــــاالت إ
حالة قبول املسؤولية الدولية من جانب الـدول املعنيـة. وهـذه احلالـة 
مـــذكورة يف الفقـــرة الفرعيـــة (أ). ومل يُـــنص علـــى أي تقييـــد للقبـــول. 

لقبول ميكن أن يكون صرحياً أو ضـمنياً، والقصد من ذلك هو أن ا
 وميكن أن حيدث إما قبل نشوء مسؤولية املنظمة أو بعد نشوئها.

وقــد أشــار اللــورد رالــف ِغبســون، يف حكمــه الصــادر عــن  )٧(
لــــــس الـــــدويل للقصــــــدير، إىل قبــــــول  حمكمـــــة االســــــتئناف بشـــــأن ا

لتأكيد تصور )٣٦٤(املسؤولية يف "الوثيقة التأسيسية" نشوء . وميكن 
القبول من الصك التأسيسي للمنظمة الدوليـة أو مـن قواعـد أخـرى 
للمنظمة. غري أن الدول األعضاء ال تتحمل عندئذ مسؤولية دولية 
ـا  راً قانونيـة يف عالقا لث إال إذا كان قبوهلا ُحيـدث آ جتاه طرف 

. ومـــن املمكـــن أال تُلـــزِم الـــدول األعضـــاء )٣٦٥(مـــع الطـــرف الثالـــث
ه املنظمة أو أن توافق على توفري املوارد املاليـة الالزمـة  نفسها إال جتا
(أ) علـــى أن القبـــول  ١. لـــذلك، تـــنص الفقـــرة )٣٦٦(كشـــأن داخلـــي

ره إال إذا كان قبوًال "جتاه الطرف املضرور".  ملسؤولية ال ُحيدث آ

__________ 
 مســــــألة تتحــــــدد(أ) : "يلــــــي مــــــا علــــــى ٥ املــــــادة وتــــــنص(أ).  ٦ املــــــادة )٣٦٣(

ــا عــن دوليــة منظمــة أعضــاء مســؤولية . (ب) قــد املنظمــة قواعــد إىل لرجــوع التزاما
ــا وفــق مبــدأ  يكـون أعضــاء منظمــة دوليــة، يف حــاالت خاصـة، مســؤولني عــن التزاما
عام ذي صلة من مبادئ القانون، مثل القبول الضمين أو إسـاءة اسـتعمال احلقـوق. 
لـــث  (ج) وإضــافة إىل ذلــك، ميكــن أن تتحمــل دولـــة عضــو املســؤولية جتــاه طــرف 

إذا تصـــرفت املنظمـــة الدوليـــة ‘ ٢’عـــن طريـــق تعهـــدات مـــن جانـــب الدولـــة، أو ‘ ١’
 Institute of International(بصـفتها وكـيالً للدولـة، حبكـم القـانون أو حبكـم الواقـع" 

Law, Yearbook, vol. 66, Part II (see footnote 70 above), p. 449(. 
)٣٦٤( Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals (see footnote 361 above), p. 172. 
ـــــا اتفاقيـــــة مـــــن ٣٦ املـــــادة يف احملـــــددة الشـــــروط عندئـــــذ تنطبـــــق )٣٦٥(  فيين
 .١٩٦٩ لعام
 معاهـــدة مـــن ٣٠٠ املـــادة مـــن ٧ الفقـــرة تـــنص املثـــال، ســـبيل علـــى )٣٦٦(

 املربمـــة االتفاقــات: "تكــون يلــي مــا علـــى األوروبيــة االقتصــادية اجلماعــة إنشــاء
 األعضـاء وللـدول اجلماعـة ملؤسسـات ملزمة املادة هذه يف احملددة الشروط وفق
 الــدول أن يعــين ال الــنص هــذا أن إىل األوروبيــة العــدل حمكمــة وأشــارت". فيهــا

ا األعضاء غري الدول جتاه ملَزمة األعضاء لتـايل املسـؤولية جتاههـا  تتحمـل وأ
 French Republic v. Commission of theمبوجـب القــانون الــدويل. انظــر 

European Communities, Case C-327/91, Judgment of 9 August 1994, 

Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First 

Instance, 1994–8, p. I-3641, at p. I-3674, para. 25. 

ــــــدول  ١وتتــــــوخى الفقــــــرة  )٨( ــــــة ملســــــؤولية ال ني ــــــة  (ب) حال
يهـا تصـرف الـدول األعضـاء إىل األعضاء، وهي احلالة الـيت يـؤدي ف

جعــــل الطــــرف الثالــــث يعــــّول علــــى مســــؤولية هــــذه الــــدول. وهــــذا 
لثــاً إىل االعتقــاد علــى  حيــدث، مــثًال، عنــدما يــدفع األعضــاء طرفــاً 
ــم ســينوبون عــن املنظمــة املســؤولة إذا مل تكــن متلــك  حنــو معقــول 

 .)٣٦٧(األموال الالزمة جلرب الضرر
وقـــدم القــرار التحكيمــي الثـــاين فـــي النـــزاع املتعلــق بقضـــية  )٩(

مثـــاًال علـــى حتميـــل الـــدول األعضـــاء املســـؤولية  وســـتالند ِمروحيـّــات
ا. ورأت  اســــتناداً إىل التعويــــل علــــى مســــؤوليتها الراجــــع إىل تصــــرفا

 هيئة التحكيم أن الظروف اخلاصة للقضية شجعت
ا يف تثــــق أن علــــى املنظمــــة مــــع املتعاقــــدة الثالثــــة األطــــراف  الوفــــاء علــــى قــــدر
ا  .)٣٦٨(األعضاء الدول من هلا املتواصل الدعم بسبب لتزاما

لضـــــرورة إىل قبـــــول  )١٠( والتعويـــــل علـــــى املســـــؤولية ال يســـــتند 
ضــمين. فمــن املعقــول أيضــاً أن ينشــأ مــن ظــروف ال ميكــن اعتبارهــا 

العوامــل الــيت  تعبــرياً عــن نيــة الــدول األعضــاء أن تلــزم نفســها. ومــن
ا مهمة يف هذا الصدد صغر حجم العضوية ، وإن كـان )٣٦٩(رُئي أ

جيب النظر إىل هذا العامـل، هـو ومجيـع العوامـل ذات الصـلة، نظـرة 
شاملة. ومن الواضح أنه ال توجد قرينة مفادهـا أن األطـراف الثالثـة 

ا التعويل على مسؤولية الدول األعضاء. مكا  ينبغي أن يكون 
ن الفرعيتــــان (أ) (ب) مصــــطلح "الطــــرف  )١١( وتســــتخدم الفقــــر

املضــرور". ويف ســياق املســؤولية الدوليــة يكــون هــذا الطــرف املضــرور يف 
معظــم احلــاالت دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى. ولكنــه ميكــن أن 

__________ 
لسياســـة العامـــة" أنـــه  )٣٦٧( رأى أمرياســـينغ اســـتناداً إىل "أســـباب تتعلـــق 

"ميكـن طـرح افـرتاض عـدم املسـؤولية جانبـاً عنـد وجـود أدلـة علـى قيـام األعضــاء 
ـــــدائنني ســـــبباً  عطـــــاء ال (كلهـــــم أو بعضـــــهم) أو املنظمـــــة، مبوافقـــــة األعضـــــاء، 

نويــة، الفــرتاض أن األعضــا ء (كلهــم أو بعضــهم) يقبلــون مســؤولية مشــرتكة أو 
 .C(" التأسيسييف الصك  مفادها هذاحىت بدون وجود نية صرحية أو ضمنية 

F. Amerasinghe, “Liability to third parties of member States of 

international organizations: practice, principle and juridical precedent”, 

AJIL, vol. 85 (1991), p. 280(  أيضاً أن سلوك الـدول األعضـاء  كالين. ويرى
ً الحـــرتام  ـــا تقـــدم ضـــما  تتحملهـــا التزامـــات مـــن ينشـــأ مـــاقـــد يعـــين ضـــمنياً أ

 P. Klein, La responsabilité des organisationsاملنظمـــة (انظـــر 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 

Bruxelles, Bruylant/Editions de l’Université, 1998, pp. 509–510(. 
)٣٦٨( Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for 

Industrialization, Award of 21 July 1991, para. 56, cited by Rosalyn 

Higgins in “The legal consequences for member states of non-

fulfilment by international organizations of their obligations toward 

third parties: provisional report” (Institute of International Law, 

Yearbook, vol. 66, Part I (1995), pp. 393–394). 
ئــــقس (ـــذا اخلصــــوص التعليـــق الــــذي أدلـــت بــــه بـــيالرو  انظـــر )٣٦٩(  الو

 ١٢ اجللســــــة ،السادســــــة اللجنــــــة الســــــتون، الــــــدورة العامــــــة، للجمعيــــــة الرمسيــــــة
)A/C.6/60/SR.12(  ٥٢والتصويب، الفقرة.( 
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 يكون أيضاً شخصاً من أشخاص القانون الدويل من غري الدول أو املنظمات
يتنــاول البــاب األول مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول الدوليــة. وبينمــا 

عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً خــــرق أي التــــزام واقــــع علــــى الدولــــة 
ب يتعلــق مبضــمون  مبوجــب القــانون الــدويل، فــإن البــاب الثــاين، وهــو 
لعالقات بني الدول، ولكنـه يتضـمن يف  املسؤولية الدولية، ال يُعىن إال 

حلقـــوق الـــيت ميكـــن أن تنشـــأ لصـــاحل اً وقائيـــاً شـــرط ٣٣املـــادة  يتعلـــق 
لفقــرة )٣٧٠("أي شــخص أو كيــان آخــر غــري الدولــة" ملثــل، يــراد  . و

الفرعيــــــة (ب) أن تشــــــمل أي دولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أو شــــــخص 
 كيان ميكن أن تتحمل دولة عضو مسؤولية دولية جتاهه. أو
املســـــــؤولية  ووفقـــــــاً للفقـــــــرتني الفـــــــرعيتني (أ) و(ب)، ال تقـــــــع )١٢(

الدولية إال على الدول األعضاء اليت تقبل تلك املسؤولية أو اليت يـؤدي 
تصــــــرفها إىل التعويــــــل علــــــى مســــــؤوليتها. وحــــــىت عنــــــدما يكــــــون قبــــــول 
شئاً عن الصك التأسيسي للمنظمة، فإن ذلـك ال ميكـن أن  املسؤولية 
 يكفل حتّمل املسؤولية إال من جانب بعض الدول األعضاء فحسب.

. ١طبيعة املسؤولية اليت تنشأ وفقاً للفقـرة  ٢وتتناول الفقرة  )١٣(
فاملســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة الــيت تكــون الدولــة عضــواً فيهــا 
تبقـــى علـــى مـــا هـــي عليـــه وال ُمتـــس. وقبـــول املســـؤولية مـــن جانـــب 
الدولــة ميكــن أن يســتتبع إمــا مســؤولية تبعيــة وإمــا مســؤولية مشــرتكة 

مر نفسه على املسؤولية القائمة على التعويل. وتضامنية. وينطبق األ
وكقاعـــدة عامـــة، ال ميكـــن احلـــديث هنـــا إال عـــن قرينـــة غـــري قاطعـــة. 
ونظــراً للطــابع االســتثنائي للحــاالت الــيت تنشــأ فيهــا املســؤولية وفقــاً 
ـــــدول  للمـــــادة احلاليـــــة، فمـــــن املعقـــــول افـــــرتاض أنـــــه عنـــــدما تقبـــــل ال

هـــو املســـؤولية التبعيـــة دون األعضـــاء حتمـــل املســـؤولية فـــإن املقصـــود 
 .)٣٧١(غريها، وهي مسؤولية ذات طابع تكميلي

 أثر هذا الباب -٦٣املادة 
ملسـؤولية الدوليـة   لمنظمـة الدوليـة الـيت لال ُخيل هذا الباب 

منظمـة  ملسـؤولية الدوليـة ألي دولـة أوترتكب الفعل املعين أو 
 .دولية أخرى

 التعليق
الـيت تـنص علـى أن الفصـل  ١٩املـادة موازيـة للمـادة  هذه )١(

املتعلق مبسؤولية املنظمـة الدوليـة فيمـا يتصـل بفعـل صـادر عـن دولـة 
ملســـؤولية الدوليـــة للدولـــة [...] أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى "ال خيـــل 

__________ 
لد ،٢٠٠١حولية  )٣٧٠(  .١٢٣و ١٢٢ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
الصـــــــــــادر بشـــــــــــأن  ١٩٨٨نيســـــــــــان/أبريل  ٢٧احلكـــــــــــم املـــــــــــؤرخ  يف )٣٧١(

MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. 
H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry 

and others, and related appeals (see footnote 361 above)،  رأى اللـورد
أنــــه يف حالـــــة قبـــــول املســــؤولية فـــــإن "املســــؤولية الـــــيت يتحملهـــــا  بســـــونغِ  رالــــف

 .)p. 172(األعضاء هي املسؤولية الثانوية املباشرة" 

ملسـؤولية الدوليـة  أو املنظمـة الدوليـة الـيت ترتكـب الفعـل املعـين، أو 
 ة أخرى".ألي دولة أو منظمة دولي

ومتثل املادة احلالية شرطاً وقائياً يتعلق بكامل هذا البـاب.  )٢(
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري  ١٩وهــي مقابلــة للمــادة 

. والغــرض مــن ذلــك احلكــم الــذي يقتصــر علــى )٣٧٢(املشـروعة دوليــاً 
العالقات بني الدول هو يف املقام األول توضيح أن مسؤولية الدولة 

م إىل دولــــة أخــــرى العــــون أو املســــاعدة أو متــــارس إزاءهــــا الــــيت تقــــد
ـــــه والســـــيطرة يف ارتكـــــاب فعـــــل غـــــري  ـــــاً ال ختـــــل التوجي مشـــــروع دولي

ملسؤولية اليت ميكن أن تقـع علـى الدولـة املرتكبـة للفعـل. ويـراد أيضـاً 
، عن األفعال غري املشروعة دوليـاً  املتعلقة مبسؤولية الدول ١٩ملادة 

لــيس يف أحكــام ، توضــيح أنــه "التعليــق عليهــاعلــى حنــو مــا يشــرحه 
ي أســاس آخــر لتحديــد مســؤولية الدولــة الــيت  [الفصــل] مــا خيــل 

ملساعدة أو التوجيـه أو القسـر مبوجـب أيـة قاعـدة مـن قواعـد  تقوم 
نـه غـري مشـروع " وكـذلك حفـظ القانون الـدويل حتـدد سـلوكاً معينـاً 

اً الســـــلوك غـــــري قـــــد يُعـــــزى إليهـــــا أيضـــــ‘ أي دولـــــة أخـــــرى’"مســـــؤولية 
 .)٣٧٣(املشروع دولياً مبوجب أحكام أخرى من املواد"

واحلاجة أقل، على ما يبدو، إىل حكم مشابه ينص علـى  )٣(
"عــــــدم اإلخــــــالل" يف البــــــاب اخلــــــامس. وال ضــــــرورة تقريبــــــاً حلفــــــظ 
ـــــدول وفقـــــاً للمـــــواد املتعلقــــــة  ـــــيت ميكـــــن أن تتحملهـــــا ال املســـــؤولية ال

املشروعة دولياً وليس وفقاً ملشاريع  مبسؤولية الدول عن األفعال غري
املواد احلالية. وعلى العكس من ذلك، فـإن إيـراد حكـم يـنص علـى 

املتعلقــــــة  ١٩"عــــــدم اإلخــــــالل" مشــــــابه للحكــــــم الــــــوارد يف املــــــادة 
مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً هو أمر مفيد بعض 

ملنظمــــات الدوليــــة. فإغفــــال هــــذا ا لبــــاب حلكــــم الشــــيء إذا تعلــــق 
ـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري  ١٩مشـــــابه للمـــــادة  املتعلقـــــة مبســـــؤولية ال

املشروعة دولياً كان ميكن أن يثري الشكوك. وعالوة على ذلك فإنه 
ــدي، علــى األقــل يف حالــة الدولــة الــيت تقــدم إىل منظمــة مــن  مــن ا
املنظمـــــات الدوليـــــة العـــــون أو املســـــاعدة أو متـــــارس إزاءهـــــا التوجيـــــه 

ارتكــــاب فعــــل غـــــري مشــــروع دوليــــاً، الــــنص علـــــى أن والســــيطرة يف 
 مسؤولية الدولة ال ختل مبسؤولية املنظمة الدولية اليت ترتكب الفعل.

وقــد اســتعيض يف املــادة احلاليــة عــن اإلشــارة إىل "الدولــة"  )٤(
ــــدول عــــن األفعــــال غــــري  ١٩الــــواردة يف املــــادة  املتعلقــــة مبســــؤولية ال

إلشارة إىل "امل  نظمة الدولية".املشروعة دولياً 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٣٧٢(  .٩١و ٩٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
ن (٩١و ٩٠ص  نفســـــه،املرجـــــع  )٣٧٣(  التعليــــــق مـــــن) ٣(و) ٢، الفقــــــر

 .١٩على املادة 
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 الباب السادس

 أحكام عامة
 التعليق

ـا أن تنطبـق علـى   يتألف هذا البـاب مـن أحكـام عامـة يقصـد 
الدوليــة املســائل الــيت تتعلــق بكــل مــن املســؤولية الدوليــة للمنظمــات 
بتصـرف  (األبواب الثاين والثالـث والرابـع) ومسـؤولية الدولـة فيمـا يتصـل

 منظمة دولية (الباب اخلامس).

 صيقاعدة التخص -٦٤املادة 
الشروط املتعلقة بوجود فعل هذه املواد إذا كانت ال تسري  

غـــري مشـــروع دوليـــاً أو مبضـــمون أو إعمـــال املســـؤولية الدوليــــة 
فيمـــا يتعلـــق بتصـــرف صـــادر عـــن لدولـــة لأو  ،لمنظمـــة الدوليـــةل

، لقواعد خاصة من قواعد القانون الدويل ، خاضعةً منظمة دولية
القـانون  . وقـد تـرد قواعـدوبقدر ما تكون خاضعة هلذه القواعـد

طبقـــــة علـــــى ناملنظمـــــة املالـــــدويل اخلاصـــــة هـــــذه ضـــــمن قواعـــــد 
 العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها. 

 التعليق

ملســـــؤولية الدوليـــــة أن  )١( ميكـــــن للقواعـــــد اخلاصـــــة املتصـــــلة 
تكمــل القواعــد ذات الطــابع األعــم أو أن حتــل حملهــا، ســواء بصــورة  

ــــة. وقــــد تتصــــل هــــذه القواعــــد ا ــــة أو جزئي لعالقــــات كامل خلاصــــة 
القائمـــة بـــني فئـــات معّينـــة مـــن املنظمـــات الدوليـــة أو منظمـــة دوليـــة 
بعينها، من جهة، وبني بعض أو مجيع الـدول أو املنظمـات الدوليـة 
األخرى، من اجلهة األخـرى. كـذلك ميكـن أن تتصـل هـذه القواعـد 

 اخلامس من املواد احلالية. البابملسائل اليت يتناوهلا 

تحيل السعي إىل حتديـد كـل قاعـدة مـن القواعـد ومن املس )٢(
اخلاصة ونطاق تطبيقها. وقد يكون من املفيد، ألغـراض اإليضـاح، 
رت يف ســـياق املمارســـة طائفـــة  اإلشـــارة إىل إحـــدى املســـائل الـــيت أ
حتمــــال وجــــود قاعــــدة خاصــــة، وهــــي  متنوعــــة مــــن اآلراء املتعلقــــة 

ـا  الـدول األعضـاء مسألة إسـناد تصـرف مـن التصـرفات الـيت تقـوم 
يف اجلماعــة األوروبيـــة (االحتـــاد األورويب حاليـــاً) إىل اجلماعـــة عنـــدما 
يكــون ذلــك التصــرف تنفيــذاً ملقــررات ملزمــة صــادرة عــن اجلماعــة. 

، ينبغـــي إســـناد ذلـــك التصـــرف املفوضـــية األوروبيـــةفوفقـــاً ملـــا ذكرتـــه 
 مـــــن مياثلهـــــا قـــــد مـــــااجلماعـــــة؛ وينطبـــــق الشـــــيء نفســـــه علـــــى " إىل

 .)٣٧٤("األخرى املنظمات

__________ 
ئـــق )٣٧٤(  اللجنـــة واخلمســـون، التاســـعة الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو

هــذا الــرأي  ُعــرض قــد. و ١٨، الفقــرة )A/C.6/59/SR.21( ٢١ اجللســة ،السادســة
 P. J. Kuijper and E. Paasivirta, “Further exploringيف الدراسـات التاليـة: 

العالقـــات بـــني اجلماعـــة مســـألة وقـــد تناولـــت عـــدة قضـــا  )٣(
م. وشـركاه ضـد مجهوريـة األوروبية والدول األعضاء فيها. ففي قضـية 

 ، ذكرت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان ما يلي:أملانيا االحتادية
ــا ليســت يف احلقيقــة خمتصــة اختصاصــاً شخصــياً  تــذّكر  بفحــصاللجنــة أوالً 
مـن  تتخـذه مـا أو دعـاوى مـن األوروبيـة اجلماعـات أجهزة على معروض هو ما

عطائهــا  قــرارات [...]. إال أن هــذا ال يعــين أن الســلطات األملانيــة املختصــة، 
علــى حنــو  تنفيذيــة حلكــم صــادر عــن حمكمــة العــدل األوروبيــة، قــد تصــرفت قــوة

ــذا القــدر ختــرج عــن نطــاق  ــا  ألجهــزة التابعــة للجماعــة وأ  الــيت الرقابــةأشــبه 
 .)٣٧٥(التعاهدية األجهزة متارسها

بــع ملنظمــة التجــارة العامليــة بوجهــة نظــر  )٤( وقــد أخــذ فريــق خــرباء 
ــــــة  -اجلماعــــــات األوروبيــــــة أخــــــرى يف قضــــــية  ــــــة  العالمــــــاتمحاي التجاري

 ، حيث إن الفريق:واملؤشرات اجلغرافية للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية
ـاميكن اعتباره  ملا األوروبيةتفسري اجلماعات  قبل  ذاتالدسـتورية الداخليـة  ترتيبا

ال تنفــذ عمومــاً علـــى يــد ســـلطات  اجلماعـــة قــوانني أن ومؤداهـــا ،اخلاصــة الطبيعــة
للجوء إىل سلطات الـدول األعضـاء فيهـا الـيت تعمـل على مستوى اجلماعة وإمنا 

 مســؤولة اجلماعــة وتكــون ،حبكــم الواقــع للجماعــة أجهــزة"بصــفتها يف هــذه احلالــة 
 .)٣٧٦("عموماً  الدويل والقانون العاملية التجارة منظمة قانون مبقتضى عنها

ويعــــين هــــذا الــــنهج ضــــمناً االعــــرتاف بوجــــود قاعــــدة خاصــــة تتعلــــق 
مؤداهــا أنــه عنــدما تكـــون إحــدى الــدول األعضــاء ملزمـــة إلســناد 

مبقرر من مقررات اجلماعة األوروبية، فإنه ميكن اعتبار أن سـلطات 
 الدولة تتصرف بوصفها من أجهزة اجلماعة.

                                                                                                                   
international responsibility: the European Community and the ILC’s 

project on responsibility of international organizations”, International 

Organizations Law Review, vol. 1, No. 1 (2004), pp. 111–138, at p. 127; 

S. Talmon, “Responsibility of international organizations: Does the 

European Community require special treatment?”, in M. Ragazzi (ed.), 

International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar 

Schachter (footnote 356 above), pp. 405 et seq., especially pp. 412–414; 

and F. Hoffmeister, “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. 
)٣٧٥( M. & Co. v. Federal Republic of Germany (see footnote 180 

above), p. 152. 
)٣٧٦( WTO, report of the Panel, European Communities—

Protection of Trademarks and Geographical Indications for 

Agricultural Products and Foodstuffs, WT/DS174/R, 20 April 2005, 

para. 7.725 .حدى الدعاوى املرفوعة ضد اجلماعات األوروبية،  وفيما يتعلق 
 European: الـدعوى يف تقريـر فريـق اخلـرباء بشـأنورد الـرأي نفسـه مـرة أخـرى 

Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of 

Biotech Products, WT/DS291/R and Corr.1, WT/DS292/R and Corr.1 

and WT/DS293/R and Corr.1, 21 November 2006, para. 7.101. 
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وقد طُرحت املسألة مؤخراً علـى احملكمـة األوروبيـة حلقـوق  )٥(
ت أنونيم بوسفوروس هافا يوالري توريزم فه تيجارِ اإلنسان يف قضية 

وقالـــــت احملكمـــــة يف قرارهـــــا املتعلـــــق مبقبوليـــــة أيرلنـــــدا.  ضـــــدشـــــركيت 
ا ستبحث يف مرحلة الحقة من مراحل الدعوى  الدعوى إ

 الدولـة اختصـاص ضـمن تعتـرب أن ميكـن فيهـا املطعـون اإلجـراءات كانت  نإ ما
يف  ،ان]األوروبيـة حلقـوق اإلنسـ االتفاقيـة[ مـن ١ملعىن الوارد يف املـادة  األيرلندية

لتصـــرف  تـــدعي حـــني ـــا كانـــت ملزمـــة   خاصـــة لالئحـــة تطبيقـــاً هـــذه الدولـــة أ
 . )٣٧٧(مباشرة بصفة وإلزامية سارية األوروبية جلماعة

إلمجــــاع  ـــا الصــــادر  ــــت الــــدائرة الكــــربى للمحكمــــة، يف حكمهـ وقال
 بشأن موضوع الدعوى، ما يلي:  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠ يف
نـــــزاع يف القضـــــية احلاليـــــة يف أن اإلجـــــراء الـــــذي يشـــــكو منـــــه املـــــدعي، وهـــــو  ال

احتجـــاز الطـــائرة الـــيت اســـتأجرها لفـــرتة مـــن الـــزمن، قـــد نفذتـــه ســـلطات الدولـــة 
. ويف األيرلندي النقل وزير عن صادراملدعى عليها يف أراضيها يف أعقاب قرار 

إلجـراء املطعـون فيـه،  ههذ عتبارهـا املسـتهدفة  الظروف فـإن الشـركة املدعيـة، 
لتــــايل تكــــون  األيرلنديــــة، الدولــــة "واليــــة"تــــدخل ضــــمن  مــــن هــــذا  اهاشــــكو و

مـــع  مـــن حيـــث االختصـــاص احمللـــي والشخصـــي واملوضـــوعياإلجـــراء متماشـــية 
 .)٣٧٨(أحكام االتفاقية

إلنسـان يف قضـية وتناول قرار احملكمـة األوروبيـة حلقـوق ا )٦(
ت املقدمــــــة مــــــن اجلماعــــــة  ضــــــد هولنــــــدا ُكوِكلفيســــــريه "الضــــــما

يف إطـــار  -وخباصـــة مـــن [حمكمـــة العـــدل األوروبيـــة]  -األوروبيـــة 
حالة أولية من إحدى  اضطالعها مبهامها القضائية" فيما يتعلق 
حماكم هولندا. وقد كررت احملكمة اإلعراب عن رأيها الذي مفاده 

سند أن تصرف جهاز من األجهزة التابعة لدولة عضو ينبغي أن يُ 
 يف مجيع األحوال إىل تلك الدولة. وقالت يف هذا الصدد ما يلي:

 إغفــال وأمـن االتفاقيـة عــن كـل فعـل  ١املتعاقـد مسـؤول مبوجــب املـادة  الطـرف 
قــد ترتــب الفعــل أو اإلغفــال املعــين  كــان  نإمــن جانــب أجهزتــه بصــرف النظــر عمــا 

 .)٣٧٩(دولية نونيةقا اللتزامات االمتثال ضرورةعلى  أو الداخلي لقانونعلى ا

املتعلقـــــة  ٥٥واملـــــادة احلاليـــــة مصـــــاغة علـــــى نســـــق املـــــادة  )٧(
. واهلدف منها )٣٨٠(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 

هــو أن تنتفــي احلاجــة إىل أن يضــاف إىل الكثــري مــن املــواد الســابقة 
 شرط من قبيل ما يلي: "رهناً بوجود قواعد خاصة".

__________ 
)٣٧٧( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Decision of 13 September 2001 (see footnote 184 above), p. 24. 
)٣٧٨( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgment of 30 June 2005 (see footnote 184 above), para. 137. 
)٣٧٩( Kokkelvisserij U.A. v. the Netherlands, Application no. 

13645/05, Decision of 20 January 2009, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 2009. 
لد، ٢٠٠١ حولية )٣٨٠(  .١٨٢و ١٨١ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا

لنظــر )٨( ــا قواعـــد  و إىل األمهيـــة اخلاصــة الـــيت يــرجَّح أن تتســـم 
ملســؤولية الدوليــة يف إطــار  عتبارهــا قواعــد خاصــة فيمــا يتعلــق  املنظمــة 
العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها، أضيفت يف آخر املادة احلاليـة 
إشارة حمددة إىل قواعد املنظمة. وميكن أن تنظم قواعد املنظمة، صراحة 

اً، خمتلــف جوانــب املســائل الــيت تتناوهلــا األبــواب مــن الثــاين إىل أو ضــمن
اخلامس. فعلى سبيل املثـال، قـد تـؤثر هـذه القواعـد علـى النتـائج املرتتبـة 

ترتكبه منظمة من املنظمات الدولية  على خرق القانون الدويل الذي قد
األعضـاء عندما يكون الطرف املضرور من الدول أو املنظمـات الدوليـة 

ن  والتعليقـــات عليهمـــا مـــدى أمهيـــة  ٥٢و ٢٢فيهـــا. وقـــد حبثـــت املـــاد
 القواعد اخلاصة فيما يتصل مبسألة التدابري املضادة.

مسائل املسؤولية الدولية اليت ال تنظمها  -٦٥املادة 
 املواد هذه

علـــى  تظـــل قواعـــد القـــانون الـــدويل الواجبـــة التطبيـــق ســـاريةً  
املنظمـة الدوليـة أو الدولـة عـن الفعـل  املسائل املتعلقة مبسـؤولية

 .املوادهذه لقدر الذي ال تنظمه غري املشروع دولياً 

 التعليق
املتعلقة مبسؤولية الدول عـن األفعـال  ٥٦على غرار املادة  )١(

، تشــــري هــــذه املــــادة إىل أن املــــواد احلاليــــة )٣٨١(غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
هلا صلة بتحديد ما إن   تتناول مجيع املسائل اليت ميكن أن تكون ال

كانــــــت املنظمــــــة الدوليــــــة أو الدولــــــة تتحمــــــل املســــــؤولية وبتحديــــــد 
لنظر إىل احتمال  ما يت هذا أيضاً  يرتتب على املسؤولية الدولية. و

ملسائل اليت مل ينظمها القانون الدويل بعد.  نشوء تطورات تتعلق 
ملسـؤولية الدول )٢( لنظـر إىل أن املسـائل املتصـلة  يـة للدولـة و

هي مسائل ال تبحثها مشاريع املواد احلالية إال بقدر ما عوجلت يف 
الباب اخلامس، فقد يبدو من غري الضروري النص حتديـداً علـى أن 

ملســــؤولية الدوليــــة للدولــــة  مــــن قبيــــل  -املســــائل األخــــرى املتعلقــــة 
ســـناد تصـــرف مـــا إىل إحـــدى الـــدول  ال تـــزال  -املســـائل املتصـــلة 

عد القانون الدويل الواجبة التطبيـق، مبـا يف ذلـك املبـادئ تنظمها قوا
والقواعــد املبّينــة يف املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري 
املشروعة دولياً. غري أن املادة احلاليـة لـو اقتصـرت علـى اإلشـارة إىل 
ا إىل الـدول،  املنظمات الدولية لكان ميكن أن تفضي، بعدم إشار

ت غــري مقصــودة. ولــذلك، تستنســخ املــادة احلاليــة نــص إىل تعقيــدا
املتعلقة مبسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً  ٥٦املادة 

 مع إضافة إشارة إىل "املنظمة الدولية". 

 املسؤولية الفردية -٦٦املادة 

ـــة هـــذه ال ختـــل   ملســـؤولية الفردي ي مســـألة تتصـــل  املـــواد 
يتصــرف نيابــًة  شــخصلــدويل علــى أي املرتتبــة مبوجــب القــانون ا

 عن منظمة دولية أو دولة من الدول.
__________ 

 .١٨٣ ص نفسه، املرجع )٣٨١(
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 التعليق
املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  ٥٨تستنسخ هـذه املـادة نـص املـادة  )١(

عــــــن األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دوليــــــاً مــــــع إضــــــافة إشــــــارة إىل "منظمــــــة 
لنظـــــر إىل أن نطـــــاق )٣٨٢(دوليـــــة" . وقـــــد يبـــــدو هـــــذا الـــــنص بـــــديهياً، 

، يقتصـر علـى املسـؤولية الدوليـة ١املواد احلالية، احملدد يف املادة مشاريع 
للمنظمة الدولية أو الدولة. ولكنه قد يكون مفيداً من حيـث إنـه يـذكر 
ملسـؤولية الفرديـة قـد تنشـأ مبوجـب القـانون الـدويل  ن املسائل املتصلة 

ل، دولـة مـن الـدو  فيما يتعلق بفعل غري مشروع ترتكبه منظمـة دوليـة أو
ن مشاريع املواد احلالية ال تنظم تلك املسائل.   و

ومن مث، فإن إسناد تصرف صادر عن فرد من األفراد إىل  )٢(
منظمـــة دوليـــة أو دولـــة ال يعفـــي ذلـــك الفـــرد مـــن املســـؤولية اجلنائيـــة 
حيـة أخـرى،  الدولية اليت ميكـن أن يتحملهـا بسـبب تصـرفه. ومـن 

دوليــاً مـن جانـب منظمــة  ال ميكـن، عنـد ارتكـاب فعــل غـري مشـروع
دولية أو دولة، أن يفهم ضـمناً أن األشـخاص الـذين اسـُتخدموا يف 
لفعل غري املشروع يتحملون مسؤولية دولية عن ذلـك. غـري  القيام 
أن املســـــؤولية اجلنائيـــــة الدوليـــــة ميكـــــن أن تنشـــــأ يف حـــــاالت معّينـــــة 

ب لنســـبة لـــبعض األفـــراد، كـــأن ُيســـتخدم هـــؤالء األفـــراد يف ارتكـــا
خــرق جســيم ألحــد االلتزامــات القائمــة مبوجــب قاعــدة مــن القواعــد 

 . ٤١القطعية يف ظل الظروف املتوخاة يف املادة 
وقد تتعلق املسؤولية الفردية أيضاً بضرر يتسـبب فيـه فعـل  )٣(

لنيابة عن منظمة دوليـة. فعلـى سـبيل  صادر عن شخص يتصرف 
قـد يقـع علـى عـاتق املثال، إذا حلقت أضـرار بضـحا جرميـة دوليـة، 

 الفرد املسؤول التزام جبرب الضرر.

 ميثاق األمم املتحدة -٦٧املادة 
حكام ميثاق األمم املتحدةهذه ال ختل    .املواد 

 التعليق
املتعلقــة مبســـؤولية  ٥٩تستنســخ املــادة احلاليـــة نــص املـــادة  )١(

الـيت تـنص علـى حكـم  )٣٨٣(الدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً 
م اإلخــــالل" مبيثــــاق األمــــم املتحــــدة. وتشــــمل اإلشــــارة خيــــص "عــــد

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا فيـــه بصـــورة  إىل
مباشــــرة وتلــــك املنبثقــــة مــــن القــــرارات امللزمــــة الصــــادرة عــــن جملــــس 
األمن، وهي التزامات هلا األسبقية أيضاً، وفقـاً لـرأي حمكمـة العـدل 

القائمــة مبوجــب القــانون الــدويل  الدوليــة، علــى االلتزامــات األخــرى

__________ 
 .١٨٥و ١٨٤ ص نفسه، املرجع )٣٨٢(
 .١٨٥ ص نفسه، املرجع )٣٨٣(

. )٣٨٤(مــــــــــن ميثـــــــــــاق األمــــــــــم املتحـــــــــــدة ١٠٣اســــــــــتناداً إىل املـــــــــــادة 
إذا تعارضــت االلتزامــات الــيت يــرتبط تــنص علــى أنــه " ١٠٣ فاملــادة

وفقاً ألحكـام هـذا امليثـاق مـع أي التـزام  ‘األمم املتحدة’ا أعضاء 
م املرتتبة على  لتزاما  ."هذا امليثاقدويل آخر يرتبطون به فالعربة 

وبقــــدر مــــا أن املســــائل املتصــــلة مبســــؤولية الــــدول مشــــمولٌة  )٢(
مبشاريع املواد احلالية، يتعـذر إجيـاد سـبب يـدعو للتشـكك يف انطبـاق 
ــ "عـدم اإلخـالل" حسـبما يـرد يف املـادة املقابلـة  نفس احلكم اخلـاص ب

أنـه قــد املتعلقـة مبســؤولية الـدول عــن األفعـال غــري املشـروعة دوليــاً. إال 
ــا  لنظــر إىل أ يثــور تســاؤل فيمــا خيــص مســؤولية املنظمــات الدوليــة، 
ليست من أعضاء األمم املتحدة، ومن مث مل توافق رمسيـاً علـى االلتـزام 
مبيثاق األمم املتحـدة. بيـد أنـه حـىت لـو كـان األثـر الغالـب لاللتزامـات 
 املقــــررة مبوجــــب ميثــــاق األمــــم املتحــــدة هــــو أثــــر قــــد يســــتند يف حالــــة
املنظمـــات الدوليـــة إىل أســـاس قـــانوين خيتلـــف عـــن األســـاس القـــانوين 

، فـيمكن للمــرء أن خيلـص إىل أن مليثــاق )٣٨٥(املنطبـق يف حالـة الــدول
ملنظمــات الدوليــة أيضــاً. وعلــى  األمــم املتحــدة أثــراً غالبــاً فيمــا يتعلــق 
سبيل املثال، عند تقرير حظر على توريد األسـلحة يتطلـب مـن مجيـع 

عنيــة بتطبيقــه عــدم االمتثــال لاللتــزام بتــوفري األســلحة الــذي اجلهــات امل
ميكــن أن تكــون تلــك اجلهــات قــد قبلتــه مبوجــب إحــدى املعاهــدات، 

. ولــيس مــن )٣٨٦(مييــز جملــس األمــن بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة ال
الضروري على أية حال، ألغراض مشاريع املواد احلالية، حتديد املدى 

املتحـدة، علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر،  الذي يؤثر به ميثاق األمم
 على املسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. 

ـــــاق املبـــــادئ  )٣( ـــــة أن تســـــتبعد انطب ملـــــادة احلالي وال يقصـــــد 
والقواعــد املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة علــى املســؤولية الدوليــة 

 لألمم املتحدة.

__________ 
التـاليتني:  القضيتنيانظر األمرين الصادرين بشأن التدابري املؤقتة يف  )٣٨٤(

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 

Convention [for the suppression of unlawful acts against the safety of 

civil aviation] arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan 

Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. 

United States of America), Provisional Measures, Order of 14 April 

1992, I.C.J. Reports 1992, at pp. 15 and 126. 
 هلـــا املتحـــدة األمـــم ميثـــاق مـــن ١٠٣ املـــادة أن ذلـــك تفســـريات مـــن )٣٨٥(

 ,R. H. Lauwaars: انظـر. الدوليـة للمنظمـات املنشـئة الصـكوك علـى أسـبقية

“The interrelationship between United Nations law and the law of other 

international organizations”, Michigan Law Review, vol. 82 (1983–

1984), pp. 1604 et seq. 
إن "املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة فـــ فاســـبندرمـــا أشـــار إليـــه  حســـب )٣٨٦(

لـس":   B. Fassbender, “Theمطلـوب منهـا بصـفة عامـة أن متتثـل لقـرارات ا

United Nations Charter as constitution of the international 

Community”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36, No. 3 

(1998), pp. 529 et seq., at p. 609. 
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 الفصل السادس
ر النزاعات املسلحة على املعاهدات  آ

 مقدمة -ألف
ـا السادسـة واخلمسـني ( -٨٩  ،)٣٨٧()٢٠٠٤قررت اللجنة، يف دور

ر النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات" يف  أن تــــدرج موضــــوع "آ
ن براونلـــي مقـــرراً خاصـــاً معنيـــاً  مج عملهـــا، وأن تعـــني الســـيد إ بـــر

 ذا املوضوع.
ـــا مــــن الســـابعة واخلمســــني  -٩٠ وُعـــرض علـــى اللجنــــة، يف دورا

)، تقارير املقرر اخلـاص مـن األول إىل ٢٠٠٨) إىل الستني (٢٠٠٥(
ا األمانـــة العامـــة بعنـــوان "أثـــر ، )٣٨٨(الرابـــع إلضـــافة إىل مـــذكرة أعـــد

ـــة والفقـــــه" ـــدات: دراســـــة للممارســ ـــــى املعاهــ ـــــزاع املســـــلح عل . )٣٨٩(الن
وواصــــــلت اللجنــــــة عملهــــــا كــــــذلك علــــــى أســــــاس توصــــــيات الفريــــــق 

سة السيد)٣٩٠(العامل  ٢٠٠٧لوسيوس كافليش، الذي أنشئ يف عـامي  ، بر
مســــائل كانــــت قــــد لتقـــدمي مزيــــد مــــن التوجيــــه بشـــأن عــــدة  ٢٠٠٨و

 حددت يف أثناء نظر اللجنة يف التقرير الثالث للمقرر اخلاص.
)، اعتمدت اللجنة يف القراءة ٢٠٠٨الدورة الستني ( ويف -٩١

ر  ١٨األوىل جمموعــــة مؤلفــــة مــــن  مشــــروَع مــــادة، ومرفقــــاً، عــــن آ
. ويف )٣٩١(النزاعات املسلحة على املعاهدات، مع التعليقـات عليهـا

مــــن  ٢١إىل  ١٦نفســــها قــــررت اللجنــــة، وفقــــاً للمــــواد مــــن الــــدورة 
__________ 

 ٢٠٠٤أغســـــــــــــــــــــــطس /آب ٦ يف املعقـــــــــــــــــــــــودة ٢٨٣٠ جلســـــــــــــــــــــــتها يف )٣٨٧(
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ال ،٢٠٠٤ حوليــــة(  اجلمعيـــــة وأيـــــدت). ٣٦٤ الفقـــــرة)، ثــــاينا

، ٢٠٠٤ديسـمرب /األول كـانون  ٢ املـؤرخ ٥٩/٤١ قرارهـا من ٥ الفقرة يف العامة،
ــا يف اللجنــة، وكانــت. أعماهلـا جــدول يف املوضــوع دراج اللجنــة قـرار  الثانيــة دور

ر  موضــــــوع حــــــددت قــــــد)، ٢٠٠٠( واخلمســــــني  علـــــــى املســــــلحة النزاعــــــات"آ
ــه" املعاهـــدات مج يف إلدراجـ لـــد ٢٠٠٠ حوليـــة( األجـــل الطويـــل عملهـــا بـــر ، ا

املقـدم إىل  السـنة، لتلـك اللجنـة بتقريـر وأُرفـق). ٧٢٩ الفقـرة)، ثـاينالثاين (اجلزء ال
 مـــوجزخمطـــٌط عـــام  ،نيـــة واخلمســـني للجنـــةاجلمعيـــة العامـــة عـــن أعمـــال الـــدورة الثا

). املرفـــق نفســه،(املرجــع  املوضــوع لدراســة املمكنـــني والــنهج العــام اهليكــل يصــف
ديسـمرب /األول كـانون  ١٢ املؤرخ ٥٥/١٥٢ العامة اجلمعية قرار من ٨ الفقرة ويف

 .املوضوع دراج علماً  العامة اجلمعية أحاطت، ٢٠٠٠
لــد الثــاين (اجلــزء األ٢٠٠٥ حوليــةاألول:  التقريــر )٣٨٨(  الوثيقــة)، ول، ا

A/CN.4/552ــــةوالتقريــــر الثــــاين:  ؛ لــــد الثــــاين (اجلــــزء األ٢٠٠٦ حولي )، ول، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٧ حوليــــةوالتقريــــر الثالــــث:  ؛A/CN.4/570 الوثيقــــة ، ا

لــــد الثــــ٢٠٠٨ حوليــــةوالتقريــــر الرابــــع:  ؛A/CN.4/578 الوثيقــــة)، ولاأل اين ، ا
 .A/CN.4/589 الوثيقة)، ول(اجلزء األ

متاحــــة علــــى املوقــــع (مستنســــخة؛  Corr.1-2و A/CN.4/550 الوثيقــــة )٣٨٩(
ئق ،الشبكي للجنة  ).واخلمسني السابعة الدورة و

لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء ٢٠٠٧ حوليـــــــــة )٣٩٠( ؛ ٣٢٤ الفقـــــــــرة ،)الثـــــــــاين، ا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حوليةو  .٦٠-٥٨ الفقرات ،)الثاين، ا

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حولية )٣٩١( ن ،)الثاين، ا  .٦٦و ٦٥ الفقر

نظامها األساسي، أن حتيل مشاريع املواد، عن طريق األمـني العـام، 
ا ا ومالحظا  .)٣٩٢(إىل احلكومات إلبداء تعليقا

)، عينـــــت اللجنـــــة ٢٠٠٩الـــــدورة احلاديـــــة والســـــتني ( ويف -٩٢
ملوضـــــوع، ع قـــــب الســــيد لوســـــيوس كـــــافليش مقـــــرراً خاصــــاً معنيـــــاً 

ن براونلي من اللجنة  .)٣٩٣(استقالة السري إ
)، كـان معروضـاً علـى ٢٠١٠ويف الدورة الثانية والسـتني ( -٩٣

الــذي يتضــمن مقرتحاتــه  )٣٩٤(اللجنــة التقريــر األول للمقــرر اخلــاص
بشأن إعادة صياغة مشـاريع املـواد الـيت اعُتمـدت يف القـراءة األوىل، 

ــا . ونظــرت اللجنــة )٣٩٥(مــع مراعــاة تعليقــات احلكومــات ومالحظا
يف التقرير األول للمقرر اخلاص وطلبت إىل جلنة الصياغة أن تشرع 
يف القـراءة الثانيــة ملشــاريع املــواد علــى أســاس املقرتحــات املقدمــة مــن 

، مــــع مراعــــاة ١٧إىل  ١املقــــرر اخلــــاص بشــــأن مشــــاريع املــــواد مــــن 
تعليقــات احلكومــات واملناقشــة الــيت جــرت يف اجللســة العامــة بشــأن 

 تقرير املقرر اخلاص.

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء
 )٣٩٦(يف الدورة احلالية، نظرت اللجنـة يف تقريـر جلنـة الصـياغة -٩٤

ر/مـــايو  ١٧، املعقــــودة يف ٣٠٨٩يف جلســـتها  ، واعتمــــدت ٢٠١١أ
ر النزاعـــات املســـلحة علـــى  موعـــة الكاملـــة ملشـــاريع املـــواد املتعلقـــة  ا

 املعاهدات، يف القراءة الثانية، يف نفس اجللسة.
 ٤و ٢، املعقــــــــودتني يف ٣١١٧و ٣١١٦ويف اجللســــــــتني  -٩٥

علــى مشــاريع  ، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات٢٠١١آب/أغســطس 
 املواد املشار إليها أعاله.

وعمًال بنظامها األساسي، تقدم اللجنة مشاريع املواد إىل  -٩٦
ه.   اجلمعية العامة، مع التوصية الواردة أد

__________ 
 .٦٣ الفقرة نفسه، املرجع )٣٩٢(
لد ،٢٠٠٩ حولية )٣٩٣(  .٢٢٩ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة  ،٢٠١٠ حوليـــة )٣٩٤(  A/CN.4/627ا
 .Add.1و

 .Add.1و A/CN.4/622 الوثيقةنفسه،  املرجع )٣٩٥(
ر/مـايو  ١٧املعقـودة يف  ٣٠٨٩ جلسـتها يف ،قررت اللجنة )٣٩٦(  ،٢٠١١أ
ئق الرمسيـة للجنـة القـانون  عداد يفإىل األمانة العامة أن تصدر،  تطلبأن  الو

املقرر اخلاص لكـي تنظـر فيهـا جلنـة الصـياغة فيمـا يتصـل  أعدهاالدويل، مذكرة 
النزاعـــات املســـلحة علـــى املعاهـــدات. انظـــر  رمبرفـــق مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة 

A/CN.4/645. 
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 توصية اللجنة -جيم
 ،)٣٩٧(٢٠١١آب/أغسـطس  ٥، املعقـودة يف ٣١١٨يف اجللسة  -٩٧

، أن توصــي مــن نظامهــا األساســي ٢٣قــررت اللجنــة، وفقــاً للمــادة 
 اجلمعية العامة مبا يلي:

ر  (أ)  أن حتــــــيط علمــــــاً مبشــــــاريع املــــــواد املتعلقــــــة 
لقرار؛  النزاعات املسلحة على املعاهدات يف قرار، وأن ترفقها 

أن تنظـــر، يف مرحلـــة الحقـــة، يف وضـــع اتفاقيـــة  (ب) 
 استناداً إىل مشاريع املواد.

ملقرر اخلاص -دال  اإلشادة 
، ٢٠١١آب/أغســطس  ٤املعقــودة يف  ٣١١٧ يف اجللســة -٩٨

ر النزاعــــات املســــلحة علــــى  وبعــــد اعتمــــاد مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة 
 املعاهدات، اختذت اللجنة القرار التايل بدون تصويت:

 إن جلنة القانون الدويل،" 

ر النزاعـات املسـلحة علـى  وقد اعتمدت"  مشـاريع املـواد املتعلقـة 
 املعاهدات،

للمقــــرر اخلــــاص، الســــيد لوســــيوس كــــافليش، عــــن تقــــديرها  تعــــرب" 
رزة يف إعــداد مشــاريع املــواد  انيهــا احلــارة ملــا قدمــه مــن مســامهة  البــالغ و
بفضل جهوده اليت ال تكل وتفانيه يف العمل، وملا مت حتقيقه مـن نتـائج يف 

ر النزاعات املسلحة على املعاهدات".  وضع مشاريع املواد املتعلقة 

لـغ تقـديرها ملـا قدمـه  -٩٩  املقـرروكررت اللجنة اإلعـراب عـن 
ن براونلـي، مـن مسـامهة قّيمـة يف األعمـال السابق اخلاص ، السري إ

ملوضوع.  املتعلقة 

ر النزاعات املسلحة  -هاء  نص مشاريع املواد املتعلقة 
 على املعاهدات

 املواد مشاريع نص -١
ا اللجنـــة، يف فيمـــا يلـــي نـــص مشـــاريع املـــواد الـــيت -١٠٠  اعتمـــد

ا الثالثة والستني.  القراءة الثانية، يف دور

__________ 
املقــــرر اخلــــاص بشــــأن  أعــــدهامعروضــــاً علــــى اللجنــــة مــــذكرة  كــــان )٣٩٧(
مســ الــيتتوصــية ال ر  املــوادمشــاريع  خبصــوصإىل اجلمعيــة العامــة  تقدَّ املتعلقــة 

 .A/CN.4/644النزاعات املسلحة على املعاهدات، 

ر  املعاهدات على املسلحة النزاعات آ
 الباب األول

 النطاق والتعاريف
 النطاق -١ املادة

ر النـــزاع املســـلح علـــى عالقـــات   تســـري مشـــاريع املـــواد هـــذه علـــى آ
 الدول يف إطار معاهدة من املعاهدات.

 التعاريف -٢ املادة

 ألغراض مشاريع املواد هذه: 

ــًة  (أ)  يقصــد بتعبــري "املعاهــدة" اتفــاق دويل معقــود بــني دول كتاب
 وخاضــــع للقــــانون الــــدويل، ســــواء ورد هــــذا االتفــــاق يف وثيقــــة واحــــدة أو

ــــت تســــميته اخلاصــــة،  يف ً كان ــــق املرتابطــــة، وأ ئ ــــر مــــن الو اثنتــــني أو أكث
الدول وتكون منظمات دولية أطرافـاً  يشمل املعاهدات اليت تُعقد بني هوو 

 فيها أيضاً؛

يقصد بتعبري "النزاع املسلح" احلـاالت الـيت يـتم فيهـا اللجـوء  (ب) 
اللجـوء الطويـل األمـد إىل القـوة  إىل استعمال القوة املسلحة بني الدول أو

 املسلحة بني السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة.

 الباب الثاين
 املبادئ
 ولالفصل األ

 نفاذ املعاهدات عند وجود نزاع مسلح
 العام املبدأ -٣ املادة

 املعاهدات: حبكم الواقع نفاذال ينهي وجود نزاع مسلح أو يعلق  

 بني الدول األطراف يف النزاع؛ (أ) 

 فيه. بني دولة طرف يف النزاع ودولة ليست طرفاً  (ب) 

 املعاهدات بنفاذ املتعلقة األحكام -٤ املادة

ا على أحكام بشأن نفاذها يف حـاالت النـزاع إذا   احتوت املعاهدة ذا
 املسلح، تطبَّق تلك األحكام.

 املعاهدات بتفسري املتعلقة القواعد تطبيق -٥ املادة

تطبَّق قواعد القـانون الـدويل املتعلقـة بتفسـري املعاهـدات لتقريـر مـا إذا   
ـــاء أو لالنســـحاب منهـــا أو لت ـــة كانـــت املعاهـــدة قابلـــة لإل عليقهـــا يف حال

 وجود نزاع مسلح.
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ر 129   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

اء إمكانية على تدل اليت العوامل -٦ املادة  االنسحاب أو املعاهدات إ
 تعليقها أو منها

اء املعاهدة أو االنسحاب منهـا أو تعليقهـا   للتأكد مما إذا كان ميكن إ
ــار جلميــع العوامــل ذات الصــلة،  ــزاع مســلح، يــوىل االعتب يف حالــة وجــود ن

 ما يلي:يف ذلك  مبا

اصــة موضـــوعها وهــدفها والغـــرض منهـــا خبطبيعــة املعاهـــدة، و  (أ) 
ا وعدد األطراف فيها؛  ومضمو

خصــــائص النــــزاع املســــلح، مثــــل مــــداه اإلقليمــــي، وحجمــــه  (ب)و 
وشــــدته، ومدتــــه، وكــــذلك، يف حالــــة النــــزاع املســــلح غــــري الــــدويل، درجــــة 

 التدخل اخلارجي فيه.

 موضوعها على بناءً  املعاهدات نفاذ استمرار -٧ املادة

ملعاهدات الـيت يكـون   توجد يف مرفق مشاريع املواد هذه قائمة إرشادية 
 مؤدى موضوعها أن تستمر يف النفاذ، كلياً أو جزئياً، خالل النزاع املسلح.

 الفصل الثاين

 أحكام أخرى متعلقة بنفاذ املعاهدات

 املسلح النزاع خالل املعاهدات إبرام -٨ املادة

ال يــؤثر وجــود نــزاع مســلح علــى أهليــة دولــة طــرف يف ذلــك  -١ 
 النزاع إلبرام املعاهدات وفقاً للقانون الدويل.

ــــاء أو تعليــــق  -٢  جيــــوز للــــدول إبــــرام اتفاقــــات تنطــــوي علــــى إ
فــذة بينهــا أو جــزء منهــا أثنــاء حــاالت النــزاع املســلح، وجيــوز هلــا  معاهــدة 

 ل تغيريات عليها.االتفاق على تعديل املعاهدة أو إدخا

اء بنية اإلخطار -٩ املادة   منها االنسحاب أو املعاهدة إ
 نفاذها تعليق أو

ــــاء معاهـــــدة هــــي طــــرف فيهـــــا  -١  علــــى الدولــــة الـــــيت تنــــوي إ
االنسحاب منها أو تعليق نفاذ تلك املعاهدة نتيجة لوجود نـزاع مسـلح  أو

األخـرى يف املعاهـدة، الـدول األطـراف  أن ختطر الدولة الطرف األخرى أو
 أو اجلهة الوديعة للمعاهدة، بتلك النية.

فذاً عند استالم الدولة الطرف األخرى أو -٢  الـدول  يكون اإلخطار 
ريخ الحق.  األطراف األخرى هلذا اإلخطار، ما مل ينص اإلخطار على 

لــــيس يف الفقــــرات الســــابقة مــــا يــــؤثر علــــى حــــق طــــرف مــــن  -٣ 
االعــرتاض خــالل مــدة زمنيــة معقولــة، وفقــاً ألحكــام املعاهــدة األطــراف يف 

ــاء املعاهــدة  أو لقواعــد القــانون الــدويل األخــرى الواجبــة التطبيــق، علــى إ
 نفاذها. االنسحاب منها أو تعليق أو

، يكـون علـى الـدول املعنيـة ٣إذا أُبدي اعرتاض وفقاً للفقـرة  -٤ 
مـن ميثـاق  ٣٣بينـة يف املـادة أن تسعى إىل إجياد حل عن طريق الوسائل امل

 األمم املتحدة.

لــــــيس يف الفقــــــرات الســــــابقة مــــــا يــــــؤثر علــــــى حقــــــوق الــــــدول  -٥ 
ا فيما يتعلق بتسوية املنازعات، وذلك بقدر ما تظل واجبة التطبيق. أو  التزاما

 املعاهدة عن مبعزل الدويل القانون يفرضها اليت االلتزامات -١٠ املادة

ــاء امل  تعليــق نفاذهــا،  عاهــدة أو االنســحاب منهــا أوال يرتتــب علــى إ
نتيجـة لنـزاع مســلح، االنتقـاص علــى أي حنـو مـن واجــب أي دولـة أن تفــي 
ي التزام تتضمنه املعاهدة وتكون ملزمة به مبوجب القـانون الـدويل مبعـزل 

 عن تلك املعاهدة.

 املعاهدة أحكام فصل إمكانية -١١ املادة

ـــاء املعاهـــدة أو   االنســـحاب منهـــا أو تعليـــق نفاذهـــا، نتيجـــة يســـري إ
ــــنص املعاهــــدة أو يتفــــق  كملهــــا، مــــا مل ت ــــزاع مســــلح، علــــى املعاهــــدة  لن

 األطراف على خالف ذلك، إال عندما:

تتضمن املعاهدة بنودًا قابلة للفصل، من حيث تطبيقها، عن  (أ) 
 بقية أجزاء املعاهدة؛

ن قبـــول تلـــك يتبـــني مـــن املعاهـــدة أو يثبـــت بطريقـــة أخـــرى أ و(ب) 
ً لرضــا الطــرف اآلخــر أو األطــراف األخــرى  البنــود مل يكــن أساســاً جــوهر

ملعاهدة بكاملها؛  اللتزام 

يكـــون االســـتمرار يف تنفيـــذ بقيـــة أجـــزاء املعاهـــدة غـــري منطـــٍو  و(ج) 
 على إجحاف.

اء يف احلق سقوط -١٢ املادة   منها االنسحاب أو املعاهدة إ
 نفاذها تعليق أو

 ،تعلـق نفاذهــا جـائزاً لدولــة أن تنهـي املعاهــدة أو تنسـحب منهــا أو ال يعـود 
 :كانت، بعد أن أصبحت على علم حبقائق الوضع  نتيجة لنزاع مسلح، إذا

فـــذة املفعـــول  (أ)  قـــد وافقـــت صـــراحًة علـــى أن تظـــل املعاهـــدة 
ا مستمرًا؛ أو أو  على أن يظل العمل 

ت ضــمناً علــى يتحــتم اعتبارهــا، بســبب مســلكها، قــد وافقــ (ب) 
فذة ملعاهدة أو على إبقائها   .املفعول مواصلة العمل 

  بعد التعاهدية العالقات استئناف أو إحياء -١٣ املادة
 مسلح نزاع

جيوز للدول األطراف، بعـد انتهـاء النـزاع املسـلح، أن تـنظم، بنـاًء  -١ 
يت أو ُعلِّق نفاذها   نتيجة للنزاع املسلح.على اتفاق، إحياء املعاهدات اليت ُأ

يتقرر استئناف نفاذ املعاهدة املعلقة نتيجة لنزاع مسلح وفقـاً  -٢ 
 .٦للعوامل املشار إليها يف املادة 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  130 والستني الثالثة دور

 

 

 الباب الثالث
 أحكام متنوعة

  النفس عن الدفاع يف احلق ممارسة أثر -١٤ املادة
 املعاهدة على

اجلمــاعي عــن  حيــق لدولــة متــارس حقهــا األصــيل يف الــدفاع الفــردي أو 
الــنفس وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة أن تعلــق، كليــاً أو جزئيــاً، نفــاذ معاهــدة 

 تكون طرفاً فيها بقدر ما يكون نفاذها متنافياً مع ممارسة ذلك احلق.

 املعتدية الدولة استفادة منع -١٥ املادة
ـــرار   ـــاق األمـــم املتحـــدة وق ً مبفهـــوم ميث ـــة ترتكـــب عـــدوا ال جيـــوز لدول

) أن تنهــــي معاهــــدة أو ٢٩-(د ٣٣١٤اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة 
جـم عـن العـدوان، إذا   تنسحب منها أو تعلق نفاذها نتيجـة لنـزاع مسـلح 

 كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.

 األمن جملس قرارات -١٦ املادة
لقرارات ذات الصـلة الـيت يتخـذها جملـس   ال ُختل مشاريع املواد هذه 
 ن وفقاً مليثاق األمم املتحدة.األم

 احلياد قوانني عن الناشئة والواجبات احلقوق -١٧ املادة
 ال ُختل مشاريع املواد هذه حبقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانني احلياد. 

اء حاالت -١٨ املادة  األخرى التعليق أو االنسحاب أو اإل
ــــاء املعاهــــدات أ  النســــحاب منهــــا أو ال ُختــــل مشــــاريع املــــواد هــــذه  و 

حــدوث خــرق جــوهري؛ أو (ب) نشــوء  تعليقهــا نتيجــة أمــور منهــا مــا يلــي: (أ)
 حالة يستحيل معها تنفيذ املعاهدة؛ أو (ج) حدوث تغري أساسي يف الظروف.

 املرفق
ملعاهدات املشار إليها يف املادة   ٧قائمة إرشادية 

املســــلحة، مبــــا فيهــــا املعاهــــدات املتعلقــــة بقــــانون النزاعــــات  (أ) 
لقانون اإلنساين الدويل؛  املعاهدات املتعلقة 

املعاهدات املعِلنة أو املنِشئة أو املنظِّمـة لنظـام أو مركـز دائـم  (ب) 
لــة  أو مــا يتصــل بــه مــن حقــوق دائمــة، مبــا فيهــا املعاهــدات املنِشــئة أو املعدِّ

 للحدود الربية والبحرية؛

 األطراف؛ املعاهدات الشارعة املتعددة (ج) 

لعدالة اجلنائية الدولية؛ (د)   املعاهدات املتعلقة 

معاهــدات الصـــداقة والتجــارة واملالحـــة واالتفاقــات املتعلقـــة  )ه( 
 لألفراد؛ حلقوق اخلاصة

 معاهدات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان؛ (و) 

حلماية الدولية للبيئة؛ (ز)   املعاهدات املتعلقة 

اري املائية الدولية واملنشـآت واملرافـق املعاهدات املت (ح)  علقة 
ا؛  املتصلة 

املعاهدات املتعلقة بطبقات املياه اجلوفيـة واملنشـآت واملرافـق  (ط) 
ا؛  املتصلة 

سيسية ملنظمات دولية؛ (ي)   املعاهدات اليت تكون صكوكاً 

ـــــة  (ك)  ـــــة للمنازعـــــات املعاهـــــدات املتعلق لوســـــائل لتســـــوية الدولي
 ، مبا فيها اللجوء إىل التوفيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية؛السلمية

لعالقات الدبلوماسية (ل)   والقنصلية. املعاهدات املتعلقة 

 عليها التعليقات مع املواد مشاريع نص -٢
ه نص مشاريع املواد مع التعليقات عليها حسـبما  -١٠١ يرد أد

ا  ا الثالثة والستني.اعتمد  اللجنة، يف القراءة الثانية، يف دور

ر النزاعات املسلحة على املعاهدات  آ
 الباب األول

 النطاق والتعاريف
 النطاق -١املادة 

ر النــزاع املســلح علــى   تســري مشــاريع املــواد هــذه علــى آ
 .عالقات الدول يف إطار معاهدة من املعاهدات

 التعليق
 ١٩٦٩ اتفاقيـــة فيينــــا لقـــانون املعاهــــدات لعــــام ١ جتعـــل املــــادة )١(

منهــــا،  ٧٣ نقطــــَة انطــــالق لصــــياغة مشــــاريع املــــواد، حيــــث تــــنص املــــادة
يـة مسـألة مـن  تـنص عليـه، علـى أن أحكـام هـذه االتفاقيـة ال فيما متـس 

املســائل الــيت قــد يثريهــا فيمــا يتعلــق مبعاهــدة مــا نشــوُب األعمــال العدائيــة 
ر النـزاع . ومن مث، )٣٩٨(بني الدول فإن مشاريع املـواد هـذه تنطبـق علـى آ

 املسلح على العالقات التعاهدية بني الدول.

__________ 
ــــــا اخلامســــــة عشــــــرة ( خلصــــــت )٣٩٨( )، إىل أن ١٩٦٣اللجنــــــة، يف دور

مشــاريع املــواد املتعلقــة بقــانون املعاهــدات ينبغــي أال تتضــمن أيــة أحكــام تتعلــق 
علـــــى املعاهـــــدات، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذا  يـــــةالعدائ األعمـــــالثـــــر نشـــــوب 

ـــاء املعاهــدات وبتعليــق نفاذهـــا علــى حـــد  املوضــوع قــد يثـــري مشــاكل تتعلــق 
ت اللجنة أن دراسة  علـى النظـر يف  حتمـاً تنطوي سـهذا القبيل  منسواء. وار

ســــــــتخدام القــــــــوة  املتعلقــــــــةاملتحــــــــدة  األمــــــــمأثــــــــر أحكــــــــام ميثــــــــاق  لتهديــــــــد 
. ولـــذلك، املعنيــةروعية اللجــوء إىل األعمــال العدائيـــة اســتخدامها علــى مشـــ أو
نــه ميكــن معاجلــة هــذه املســألة بيســر يف ســياق عملهــا احلــايل  مل تشــعر اللجنــة 

لــــد الثــــاين،  ،١٩٦٣ حوليــــة ،قــــانون املعاهــــداتب املتعلــــق  ،A/5509 الوثيقــــةا
 لقــــــــانون املتحــــــــدة األمــــــــم مــــــــؤمتريف  أضــــــــيفت وقــــــــد. ١٤، الفقــــــــرة ١٨٩ ص

 .املشكلة من موقف الختاذ صرحياً  إرجاءً  تضمنتاليت  ٧٣املادة  املعاهدات
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ر 131   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

مــن اتفاقيــة فيينــا  ١املــادة  غــرارعلــى  ١املــادة  توقــد صــيغ )٢(
ســــــتخدام صــــــيغة ١٩٦٩لعــــــام  . وتشــــــمل مشــــــاريع املــــــواد أيضــــــاً، 

"عالقات الدول يف إطار معاهدة من املعاهدات"، وضـع الـدول غـري 
راف يف النــزاع املســلح والــيت هــي أطــراف يف معاهــدة تكــون دولــة األطـ

ضــالعٌة يف ذلــك النــزاع املســلح طرفــاً فيهــا أيضــاً. وعليــه، ميكــن تصــور 
لعالقـــــات التعاهديـــــة بـــــني  احلالـــــة املتعلقـــــة ثالثـــــة ســـــيناريوهات: (أ)

يف  الــيت تقاتــلدولتـني مشــتبكتني يف نــزاع مســلح، مبــا يف ذلــك الــدول 
لعالقــات التعاهديــة بــني دولــة  احلالــة املتعلقــة )(بوجانــب واحــد؛ 

لثــة ليســت طرفــاً يف  مشـتبكة يف نــزاع مســلح مــع دولــة أخـرى ودولــة 
احلالـة الــيت يــؤثر فيهـا نــزاع مسـلح غــري دويل علــى  (ج)وذلـك النــزاع؛ 

العالقـــات التعاهديـــة للدولـــة املعنيـــة مـــع الـــدول الثالثـــة. وتبعـــاً لـــذلك، 
الــيت تــنص صــراحة علــى هــذه  ٣ ضــوء املــادة يف ١ ينبغــي قــراءة املــادة

االفرتاضـات. وخيضـع السـيناريو الثالـث ملزيــد مـن احلـد مـن نطاقـه مــن 
إىل القــــــوة املســــــلحة بــــــني الطويــــــل األمــــــد خــــــالل اشــــــرتاط "اللجــــــوء 

السلطات احلكومية ومجاعات مسـلحة منظمـة" الـذي يـرد يف تعريـف 
دراج ٢ النـــزاع املســـلح يف الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن املـــادة ، وكـــذلك 

عنصـــــر "درجـــــة التـــــدخل اخلـــــارجي" كعامـــــل ينبغـــــي أن يؤخـــــذ بعـــــني 
، عنـد التحقـق مـن ٦ االعتبار، مبوجب الفقرة الفرعية (ب) من املادة

ـاء املعاهــدة أو االنسـحاب منهـا أو تعليقهــا. وينبغـي، مــن  إمكانيـة إ
 حيث املبدأ، أال توضع العالقات التعاهدية بني الدول موضع الشك

 نتيجة للنزاع املسلح غري الدويل يف صورته النمطية.
ن مشاريع املواد  )٣( وقد أعربت عدة حكومات عن الرأي القائل 

ينبغــي أن تنطبـــق أيضـــاً علــى املعاهـــدات أو أجـــزاء املعاهــدات الـــيت جيـــري 
. ويف رأي اللجنــة أنــه ميكــن حــل هــذه املســألة )٣٩٩(تطبيقهــا بصــورة مؤقتــة
 .)٤٠٠(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥ ادةإلحالة إىل أحكام امل

__________ 
ئـــق)، ٢٠٠٥هولنـــدا ( اتانظـــر تعليقـــ )٣٩٩(  العامــــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو

؛ ٤٠، الفقــرة )A/C.6/60/SR.18( ١٨ اجللســة ،السادســة اللجنــة الســتون، الــدورة
 ،السادســــة اللجنــــة والســــتون، احلاديــــة الــــدورة)، املرجــــع نفســــه، ٢٠٠٦ومــــاليز (
)، املرجـع نفسـه، ٢٠٠٨ورومانيـا ( ؛٤٨، الفقـرة )A/C.6/61/SR.19( ١٩ اجللسة
، )A/C.6/63/SR.21( ٢١ اجللســــــة ،السادســــــة اللجنــــــة والســــــتون، الثالثــــــة الــــــدورة
لــد الثــاين (اجلــزء األ٢٠١٠حوليــة )، ٢٠١٠؛ وبورونــدي (٥١ الفقــرة )، ول، ا
 .Add.1و A/CN.4/622 الوثيقة

 :يلي ما على ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من ٢٥ املادة تنص )٤٠٠(
 املؤقت التطبيق -٢٥املادة " 
تطبـــق املعاهـــدة أو يطبـــق جـــزء منهـــا بصـــورة مؤقتـــة ريثمـــا تـــدخل حيـــز  -١" 

 النفاذ إذا: 
ا على ذلك؛ أو (أ)"   نصت املعاهدة ذا
 اتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى. (ب)" 
مــــــا مل تــــــنص املعاهــــــدة علــــــى حكــــــم خمــــــالف أو مــــــا مل تكــــــن الــــــدول  -٢" 

التطبيــق املؤقــت للمعاهــدة أو جلــزء املتفاوضــة قــد اتفقــت علــى إجــراء خمــالف، ينتهــي 
خطــار الــدول [ لنســبة إىل دولــة مــا إذا قامــت تلــك الدولــة  ] األخــرىمــن املعاهــدة 

 يف املعاهدة". تصبح طرفاً  أالق [بينها] املعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها [...] اليت تطبَّ 

تدرج يف نطاق مشاريع املواد العالقات  أالاللجنة  وقررت )٤(
الناشـــــئة مبوجـــــب معاهـــــدات بـــــني املنظمـــــات الدوليـــــة أو بـــــني دول 
ومنظمــات دوليــة، نظــراً للتعقُّــد الــذي يتســم بــه إدخــال هــذا الُبعــد 

تــرَجح  أن يغلــب علــى الظــن اإلضــايف ضــمن مشــاريع املــواد، والــذي 
 ،الــيت ميكــن أن ترتتــب علــى القيــام بــذلك الفوائــد كّفتــه علــى كفــة

لقــدر  دراً مــا تشــارك يف نــزاع مســلح  ذلــك أن املنظمــات الدوليــة 
ــــا التعاهديــــة، هــــذا إن شــــاركت  الـــذي ميكــــن أن يــــؤثر علــــى عالقا
أصـــًال. ويف حــــني أنـــه مــــن املتصــــور أن العالقـــات التعاهديــــة لتلــــك 

لثــة يف  الســيناريو الثــاين املنظمــات ميكــن أن تتــأثر بوصــفها أطرافــاً 
) أعاله، وأنه ميكـن، بنـاًء علـى ذلـك، ٢( الذي ورد ذكره يف الفقرة

أن تنطبــق بعــض أحكــام مشــاريع املــواد احلاليــة عــن طريــق القيــاس، 
فقد قررت اللجنة أن ترتك النظر يف هذه املسائل ليجـري تناوهلـا يف 
مج عملهــا مســتقبًال. غــري أنــه  إطــار موضــوع ميكــن أن يـُـدرَج يف بــر

ــــا تســــتبعد املعاهــــدات املتعــــددة  ١ينبغــــي أال تُفســــر املــــادة  علــــى أ
إلضــــافة إىل  األطــــراف الــــيت تكــــون منظمــــات دوليــــة أطرافــــاً فيهــــا 
ـــــة (أ) مـــــن  ـــــحت هـــــذه النقطـــــة يف الفقـــــرة الفرعي الـــــدول. وقـــــد وضِّ

الـــيت تبـــنيِّ أن تعريـــف املعاهـــدات الـــوارد يف مشـــاريع املـــواد  ٢ املـــادة
تُعقــد بــني الــدول وتكــون منظمــات دوليــة  يشــمل املعاهــدات الــيت"

ملثــل، فــإن صــيغة "عالقــات الــدول يف إطــار أطرافــاً فيهــا أيضــاً  ". و
، مســتمدة مــن الفقــرة ١ معاهــدة مــن املعاهــدات"، الــواردة يف املــادة

، وهي تضع ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢الفرعية (ج) من املادة 
نظـــام التعاهـــدي املعـــين، الرتكيـــز علـــى العالقـــات القائمـــة يف إطـــار ال

فتمكِّن بذلك من متييز العالقات التعاهدية بني الدول، املدرجـة يف 
نطــــاق مشــــاريع املــــواد، عمــــا ينشــــأ يف إطــــار املعاهــــدة نفســــها مــــن 
عالقـات بــني الـدول واملنظمــات الدوليــة أو عالقـات بــني املنظمــات 

 الدولية، وهي مستبعدة من نطاق املواد.

ملـــواد احلاليـــة تقســـيماً هيكليــــاً إىل وقـــد قســـمت مشـــاريع ا )٥(
ثالثــة أبــواب: البــاب األول، املعنــون "النطــاق والتعــاريف"، ويشــمل 

اللتــــني تُعــــدَّان اســــتهالليتني يف طابعهمــــا وتعاجلــــان  ٢و ١املــــادتني 
النطــاق والتعــاريف. ويتــألف البــاب الثــاين، املعنــون "املبــادئ"، مــن 

هــدات عنــد وجــود نــزاع فصــلني. الفصــل األول، املعنــون "نفــاذ املعا
الـيت تشــكل األحكـام الرئيســية  ٧إىل  ٣مسـلح"، يشــمل املـواد مــن 

ــــه مشــــاريع املــــواد، أال وهــــو  الــــيت جتســــد األســــاس الــــذي تســــتند إلي
تشجيع االستقرار واالستمرار القانونيني. وهي تعرب عن املبـدأ العـام 
ــــا، ال يُنهــــى أو يعلَّــــق نفاذهــــا ن املعاهــــدات، يف حــــد ذا  القائــــل 

، مــن املبــدأ العــام ٧إىل  ٤نتيجــة لنــزاع مســلح. وتســتنبط املــواد مــن 
، عــدداً مــن االفرتاضــات القانونيــة األساســية الــيت ٣الــوارد يف املــادة 

تتســـم بطـــابع توضـــيحي. ويشـــمل الفصـــل الثـــاين، املعنـــون "أحكـــام 
الــيت تعــاجل  ١٣إىل  ٨أخــرى متعلقــة بنفــاذ املعاهــدات"، املــواد مــن 

اجلوانب الثانوية املتعلقة بتطبيق املعاهدات أثناء  جمموعة متنوعة من
النــزاع املســلح وتســتند، حيثمــا يكــون مالئمــاً، إىل األحكــام املقابلــة 

. وأخــرياً، فــإن نشــوب النــزاع املســلح ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
يـؤثر علـى قـانون املعاهـدات فحسـب، بـل وعلـى جمـاالت أخـرى  ال

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   137 13/07/2020   08:05:09



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  132 والستني الثالثة دور

 

 

، مبـا فيهـا التزامـات الـدول مبوجـب من جماالت القانون الدويل أيضاً 
ميثــــاق األمــــم املتحــــدة. وتبعــــاً لــــذلك فــــإن البــــاب الثالــــث، املعنــــون 

اليت تتناول عـدداً  ١٨إىل  ١٤"أحكام متنوعة"، يتضمن املواد من 
من املسـائل املتنوعـة فيمـا يتعلـق بتلـك العالقـات عـن طريـق أحكـام 

ة. وتـــرد يف مرفـــق "عـــدم اإلخـــالل" أو بنـــوداً وقائيـــ تتضـــمن بنـــوداً لــــ
ملعاهــدات الـيت يكــون مــؤدى  مشـاريع املــواد احلاليـة قائمــة إرشـادية 
موضــــــوعها أن تســــــتمر يف النفــــــاذ، كليــــــاً أو جزئيــــــاً، خــــــالل النــــــزاع 

 .٧املسلح، وهذا املرفق مشار إليه يف املادة 

 التعاريف -٢املادة 
 ألغراض مشاريع املواد هذه: 

ق دويل معقود بني دول  يقصد بتعبري "املعاهدة" اتفا (أ) 
كتابًة وخاضع للقانون الدويل، سواء ورد هذا االتفـاق يف وثيقـة 

 ً ئــق املرتابطــة، وأ كانــت  واحــدة أو يف اثنتــني أو أكثــر مــن الو
يشــمل املعاهــدات الــيت تُعقــد بــني الــدول هــو تســميته اخلاصــة، و 

 وتكون منظمات دولية أطرافاً فيها أيضًا؛

اع املسلح" احلاالت اليت يتم فيهـا يقصد بتعبري "النز  (ب) 
اللجــــوء  اللجــــوء إىل اســــتعمال القــــوة املســــلحة بــــني الــــدول أو

ــــة  ــــني الســــلطات احلكومي ــــوة املســــلحة ب ــــل األمــــد إىل الق الطوي
 .ومجاعات مسلحة منظمة

 التعليق

تعــريفني ملصــطلحني رئيســيني اســتخدما يف  ٢تقــدم املــادة  )١(
 مشاريع املواد.

ستنسـاخ فالفقرة  )٢( الفرعية (أ) تعرف مصـطلح "املعاهـدة" 
، ١٩٦٩) (أ) مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١( ٢الصيغة الواردة يف املادة 

يشـمل املعاهـدات الـيت تُعقـد بـني الـدول هـو و وتضيف إليها عبارة "
". وينبغـــي أال يُنظـــر إىل وتكـــون منظمـــات دوليـــة أطرافـــاً فيهـــا أيضـــاً 

ن مشــــاريع املــــواد تعــــاجل وضــــع هــــذا اإلدراج علــــى أنــــه دليــــل علــــى أ
) مـــن التعليـــق علـــى ٤املنظمـــات الدوليـــة. وكمـــا أُوضـــح يف الفقـــرة (

، فإن العالقات التعاهدية للمنظمات الدولية قد اسُتبعدت ١املادة 
مـن نطـاق مشـاريع املـواد احلاليـة، وأُدرجـت العبـارة اخلتاميـة املــذكورة 

ـــة دون تفســـري للنطـــاق يســـتبعد املعاهـــ دات املتعـــددة أعـــاله للحيلول
 األطراف اليت تشمل منظمات دولية بني أطرافها.

ومل يُوضــــــــع أي متييــــــــز خــــــــاص بــــــــني املعاهــــــــدات الثنائيــــــــة  )٣(
 واملعاهدات املتعددة األطراف.

ــــة (ب) مصــــطلح "النــــزاع املســــلح"  )٤( وتعــــرف الفقــــرة الفرعي
ألغراض مشاريع املواد احلالية. وهي تورد التعريف الذي استخدمته 

الدوليــــــــــة ليوغوســــــــــالفيا الســــــــــابقة يف قرارهــــــــــا يف قضــــــــــية احملكمــــــــــة 

ســـــتثناء أن العبـــــارة اخلتاميـــــة "أو فيمـــــا بـــــني تلـــــك  ،)٤٠١(ديـــــتش
اجلماعــات داخــل دولــة مــا" قــد ُحــذفت نظــراً إىل أن مشــاريع املــواد 

، ال تنطبــق إال علــى احلــاالت الــيت تكــون ٣ احلاليــة، مبوجــب املــادة
املعاهـدة. وال ميـس اسـتخدام  فيها دولة واحـدة علـى األقـل طرفـاً يف

هــذا التعريــف بقواعــد القــانون اإلنســاين الــدويل الــيت تشــكل قاعــدة 
 التخصيص اليت حتكم سري األعمال العدائية.

وينطبق هذا التعريف على العالقات التعاهدية بني الدول  )٥(
األطراف يف نزاع مسـلح، فضـًال عـن العالقـات التعاهديـة بـني دولـة 

مســلح ودولــة ليســت طرفــاً فيــه. والقصــد مــن صــوغ طــرف يف نــزاع 
عبـــارة "بـــني دولـــة طـــرف يف نـــزاع مســـلح ودولـــة  ومـــن هـــذا احلكـــم،

ر النـزاع املسـلح الـيت  ليست طرفـاً فيـه" الـواردة أعـاله، هـو تغطيـة آ
ميكـــن أن تتبـــاين وفقـــاً للظـــروف. وعليـــه، فـــإن نطاقـــه ميتـــد ليشـــمل 

ال علـــى نفـــاذ معاهـــدة مـــن احلالــة الـــيت ال يـــؤثر فيهـــا النـــزاع املســلح إ
ن النـــزاع  املعاهـــدات جتـــاه طـــرف واحـــد مـــن أطرافهـــا، وهـــو يســـلِّم 
املسلح ميكن أن يؤثر على التزامات الدول األطراف يف معاهدة مـا 

هـذه العبـارة أيضـاً داخـل نطـاق مشـاريع املـواد  وتـدرِجبطرائق شـىت. 
ت األثــر الــذي ميكــن أن حيدثــه نــزاع مســلح غــري دويل علــى العالقــا

ر  التعاهديـة بـني الدولــة املنخرطـة يف هـذا النــزاع ودولـة أخــرى. واآل
ر ترّكـــــز علـــــى تطبيــــق املعاهـــــدة أو علـــــى نفاذهـــــا،  احلاصــــلة هـــــي آ

 على املعاهدة نفسها. ال
ـــــه مـــــن املستصـــــوب إدراج  )٦( ـــــي أيضـــــاً أن الـــــيت  األوضـــــاعورُئ

تنطــوي علــى حالــة مــن النــزاع املســلح يف غيبــة أعمــال مســلحة بــني 

__________ 
)٤٠١( Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-AR72, 

Decision on the Defence Motion of Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 

Decision of 2 October 1995, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 

Judicial Reports 1994–1995, vol. I, p. 428, para. 70 والحظــت احملكمــة يف .
القـوة املسـلحة بـني  اسـتعمال"يوجـد نـزاع مسـلح كلمـا كـان هنـاك جلـوء إىل  حكمها أنه
 مســلحة ومجاعــات احلكوميــة الســلطات بــني األمــد طويــلســلح املعنــف ال إىلالــدول أو 
 ".ما دولة داخل اجلماعات تلك بني فيما أو منظمة
معهــد القــانون  تبنــاهأن هــذا التعريــف خيتلــف عــن التعريــف الــذي  لــذكر وجـدير 

ر النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات"  اعتمــــده  الــــذيالــــدويل يف قــــراره بشــــأن "آ
 يف دورة هلسنكي: ١٩٨٥آب/أغسطس  ٢٨ يف

 ١"املادة  
حالـة حـرب أو نـزاع دويل  ‘النزاع املسـلح’ألغراض هذا القرار، يقصد مبصطلح " 

أن تـؤثر علـى نفـاذ طبيعتها أو مداها  حبكم ُحيتمل مسلحةعمليات ينطوي على 
املعاهــدات بــني الــدول األطــراف يف النــزاع املســلح أو بــني الــدول األطــراف يف النــزاع 
املســلح والــدول الثالثــة، بصــرف النظــر عــن صــدور إعــالن رمســي للحــرب أو إعـــالن 

 Institute of(" آخــــر مــــن أي طــــرف أو مــــن كـــــل األطــــراف يف النــــزاع املســــلح

International Law, Yearbook, vol. 61, Part II, Session of Helsinki (1985), p. 

278; available from www.idi-iil.org, “Resolutions”( .مـن ٧٣ املـادة أيضـاً  انظـر 
 ".الدول بني العدائية األعمال"نشوب  إىل تشري اليت ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية
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ر 133   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

. وهكذا فإن التعريف يشمل احتالل األراضي الذي )٤٠٢(رافاألط
ال يواجـــه مقاومـــة مســـلحة. ويف هـــذا الســـياق فـــإن أحكـــام اتفاقيـــة 

 ١٩٥٤محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسـلح لعـام 
، يف اجلــزء ذي ١٨هــي أحكــام تكتســي أمهيــة كبــرية. وتــنص املــادة 

 الصلة، على ما يلي:
 االتفاقية تطبيق -١٨ املادة

تطبـــــق هـــــذه  ،وقـــــت الســــلميف فيمــــا عـــــدا األحكـــــام الواجــــب تنفيـــــذها  -١ 
االتفاقية يف حالة إعالن حـرب أو عنـد نشـوب أي نـزاع مسـلح بـني طـرفني أو أكثـر 

 حالة احلرب. بوجود وإن مل يعرتف طرف أو أكثر ،من األطراف السامية املتعاقدة

يف مجيــع حــاالت االحــتالل اجلزئــي أو الكلــي إلقلــيم  تطبــق االتفاقيــة أيضــاً  -٢ 
 .هذا االحتالل مقاومة مسلحة يصادفمل  وإنأحد األطراف السامية املتعاقدة، 

ومثـــة اعتبـــارات مماثلـــة حتبـــذ إدراج حالـــة احلصـــار حـــىت يف  )٧(
 . )٤٠٣(غياب أعمال مسلحة بني األطراف

ولقــد طمســـت التطـــورات املعاصــرة الفـــارق بـــني النزاعـــات  )٨(
املســـلحة الدوليـــة وغـــري الدوليــــة. ذلـــك أن النزاعـــات املســـلحة غــــري 

ــــواتراً مــــن  الدوليــــة قــــد تزايــــدت ــــر ت عــــدداً وأصــــبحت إحصــــائياً أكث
النزاعـــــات املســـــلحة الدوليـــــة. وفضـــــًال عـــــن ذلـــــك، فـــــإن كثـــــرياً مـــــن 
ـــــل دعـــــم  ـــــة"، مـــــن قبي ـــــة" تشـــــمل "عناصـــــر خارجي "احلـــــروب األهلي

ألســـــلحة،  أو مشـــــاركة دول أخـــــرى بـــــدرجات متفاوتـــــة، والتزويـــــد 
للنزاعات وتوفري مرافق التدريب واألموال، وما شاكل ذلك. وميكن 

املســلحة غـــري الدوليـــة أن تــؤثر علـــى نفـــاذ املعاهــدات بـــنفس القـــدر 
الذي تؤثر به النزاعات الدولية. ولذلك، فإن مشاريع املواد تتضمن 
األثر الـذي حتدثـه النزاعـات املسـلحة غـري الدوليـة علـى املعاهـدات، 
وهو ما تبينه عبارة "اللجوء [...] إىل القوة املسلحة بني السلطات 

كومية ومجاعات مسلحة منظمة". ويف الوقت نفسه، اسُتحدث احل
دراج قيد مؤداه أن هذا  شرط يف صورة عتبة يتعني بلوغها، وذلك 
النــوع مــن النزاعــات املســلحة ينبغــي أن يكــون "طويــل األمــد" لكــي 
يشـــكل نزاعـــاً مـــن النزاعـــات الـــيت تـــدخل يف نطـــاق مشـــاريع املـــواد. 

، فــــإن هــــذا ١عليــــق علــــى املــــادة ) مــــن الت٢وكمــــا ذُكــــر يف الفقــــرة (
الشــرط مــن شــأنه أن خيفــف ممــا قــد حيدثــه إدراج النزاعــات املســلحة 
عــث علــى عــدم  الداخليــة يف نطــاق مشــاريع املــواد احلاليــة مــن أثــر 

 استقرار العالقات التعاهدية.
وال يتضمن تعريف "النـزاع املسـلح" أي إشـارة صـرحية إىل   )٩(

"غري دويل". ويستهدف ذلك جتنب  كون النزاع املسلح "دولياً" أو
إيراد اعتبارات وقائعية أو قانونية حمدَّدة يف املـادة، ومـن مث املخـاطرة 

لضد.   بتفسريها تفسرياً يقوم على االستدالل 
__________ 

 A. D. McNair and A. D. Watts, The Legal Effects of :انظـر )٤٠٢(

War, 4th ed., Cambridge University Press, 1966, pp. 2−3. 
)٤٠٣( Ibid., pp. 20−21. 

 الباب الثاين
 املبادئ

 الفصل األول
 نفاذ املعاهدات عند وجود نزاع مسلح

 التعليق
ــــة  ٧إىل  ٣تُعــــد املــــواد مــــن   لنســــبة إلعمــــال ذات أمهي حموريــــة 

ســـرها. وحتـــدد املـــادة  االجتـــاه األساســـي  ٣جمموعـــة مشـــاريع املـــواد 
هلــذه املــواد، أال وهــو أن النــزاع املســلح ال يــؤدي، حبكــم الواقــع، إىل 

ـــاء أو إىل  ٧إىل  ٤تعليـــق نفـــاذ املعاهـــدات. وتســـعى املـــواد مـــن  إ
فــــذة يف حالــــة  املســــاعدة يف حتديــــد مــــا إن كانــــت املعاهــــدة تبقــــى 

نشــوب نــزاع مســلح. ولقــد رُتبــت هــذه املــواد طبقــاً لألولويــة. وبنــاًء 
علـــى ذلــــك، فــــإن اخلطــــوة األوىل هــــي النظــــر إىل املعاهــــدة نفســــها. 

فــــإن احتــــواء املعاهــــدة علــــى حكــــم صــــريح يــــنظم  ٤وطبقــــاً للمــــادة 
. ُجيــّب مــا عــداهاســتمرارها يف حــاالت النــزاع املســلح مــن شــأنه أن 

صــريح، جيـري اللجـوء عندئـذ، مبوجــب  ويف حـال عـدم وجـود حكـم
، إىل القواعد الدولية الراسخة بشأن تفسري املعاهدات بغية ٥املادة 

ــــتم  ــــزاع مســــلح. وإذا مل ي تقريــــر مصــــري املعاهــــدة يف حــــال نشــــوب ن
التوصل إىل إجابة حامسة بتطبيق هاتني املادتني، ينتقل االستقصـاء 

علـى عـدد مـن  ٦ إىل اعتبارات خارجـة عـن املعاهـدة، وتـنص املـادة
العوامـــل الســـياقية الـــيت ميكـــن أن تكـــون ذات أمهيـــة يف التوصـــل إىل 

مســامهة إضـــافية يف  ٧قــرار بصـــورة أو أخــرى. وأخـــرياً، تقــدم املـــادة 
عملية التحديد، حيث تشري إىل القائمة اإلرشادية الواردة يف املرفق 
واليت تتضمن املعاهدات اليت يكون مؤدى موضوعها أن تستمر يف 

 نفاذ، كلياً أو جزئياً، خالل النزاع املسلح. ال

 املبدأ العام -٣املادة 
 املعاهدات: حبكم الواقع نفاذال ينهي وجود نزاع مسلح أو يعلق  
 بني الدول األطراف يف النزاع؛ (أ) 
 .فيه بني دولة طرف يف النزاع ودولة ليست طرفاً  (ب) 

 التعليق
ا ترسي املبـدأ العـام مهية قصوى. ذلك  ٣تتسم املادة  )١( أ

ـا تــدرج  لالسـتقرار واالســتمرار القـانونيني. وحتقيقــاً لتلـك الغايــة، فإ
التطــــورات الرئيســــية الــــيت جســــدها معهــــد القــــانون الــــدويل يف قــــراره 

: إن وجـود نـزاع مسـلح ال يعلـق أو ينهـي حبكـم الواقـع ١٩٨٥ لعام
ســبيل  نفــاذ املعاهــدة. ويف الوقــت نفســه، جيــب إدراك أنــه لــيس مثــة

، وحقيقــِة أن ٣ميسَّــر للتوفيــق بــني مبــدأ االســتقرار، الــوارد يف املــادة 
ــــــاء أو تعليــــــق العالقــــــات  نشــــــوب نــــــزاع مســــــلح قــــــد يــــــؤدي إىل إ
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  134 والستني الثالثة دور

 

 

ال تعتمـد صـيغة إجيابيـة  التعاهدية. وقد اختـذت اللجنـة قـراراً واعيـاً 
جاً من هذا  ترسي افرتاضاً مفاده االستمرارية، وذلك ختوفاً من أن 

لضرورة عن الوضع السائد يف ظل القانون الدويل، الق بيل لن يعّرب 
وألنــــه يعــــين ضــــمناً إعــــادة توجيــــه مســــار مشــــاريع املــــواد مــــن تعيــــني 
األوضـــاع الـــيت يفـــرتض فيهـــا اســـتمرار املعاهـــدات إىل حماولـــة تبيــــان 
احلـــاالت الـــيت ال يســـري فيهـــا افـــرتاض االســـتمرارية هـــذا. وكـــان مـــن 

جيــه املســار علــى هــذا النحــو ســتكون جــّد رأي اللجنــة أن إعــادة تو 
معقـــــدة وحمفوفـــــة مبخـــــاطر التفســـــريات غـــــري املتوقعـــــة القائمـــــة علـــــى 
لضد. ورأت أن األثر النهائي للنهج احلـايل املتمثـل يف  االستدالل 
 ً الســعي إىل جمــرد تبديــد أي افــرتاض يقــول بعــدم االســتمرار، مقــرو

تمرار املعاهــدات، بعــدة إشــارات إىل احلــاالت الــيت يفــرتض فيهــا اســ
 . التعاهديةمن شأنه أن يعزز استقرار العالقات 

مـن القـرار الـذي اختـذه معهـد  ٢وتستند الصياغة إىل املادة  )٢(
. وقــد حبــذ هــذا املبــدأَ عــدٌد مــن )٤٠٤(١٩٨٥القــانون الــدويل يف عــام 

الكتــاب ذوي احلجيــة. ويؤكــد أوبنهــامي أنــه "يوجــد رأي ســائد مبــا فيــه 
ي حال من األحـوال إىل إبطـال   الكفاية مفاده أن احلرب ال تؤدي 
لتـــايل أن  . ويـــذكر مـــاكنري أنـــه "مـــن)٤٠٥(كـــل املعاهـــدات" الواضـــح 

ــا االلتزامــات التعاهديــة الســابقة للحــرب  احلــرب ال تنهــي يف حــد ذا
ـة" . وخـالل أعمـال معهـد )٤٠٦(والقائمـة بـني األطـراف احملاربـة املتجا

 قال بريغز:، ١٩٨٣القانون الدويل يف عام 
لــدينا هــي أن جمــرد نشــوب نــزاع مســلح (ســواء  -واألهــم  -القاعــدة األوىل  إن
ــاء إىل الواقــع حبكــم يــؤدي ال) ال أم معلنــة حــرً  كــانأ  املعاهــدات تعليــق أو إ

 .)٤٠٧(الدويل القانون أقره ما وهذا. النزاع يف األطراف بني النافذة

النتيجــة نفســها مــن الســوابق القضــائية. ويف حــني وجــدت  ُتســتخلصو 
، أن "لويس"، يف قضية ١٨١٧احملكمة العليا الربيطانية للبحرية يف عام 

ا تتبدد بفعل أول عمل  "املعاهدات [...] قابلة للتلف والفناء، والتزاما
، فإن األحكام األخرى جاءت أقل جزماً، وذهبت، على )٤٠٨(عدائي"

__________ 
 نشـوبعلى ما يلي: " الدويل القانون معهدمن قرار  ٢تنص املادة  )٤٠٤(

اء إىل الواقع حبكم يؤديال  املسلحالنزاع   السـارية املعاهـدات نفـاذ تعليـق أو إ
 .Institute of International Law, Yearbook, vol(" املسـلح النـزاع أطـراف بـني

61, Part II (see footnote 401 above), p. 280(. 
)٤٠٥( L. Oppenheim, International Law: a Treatise, vol. II, 

Disputes, War and Neutrality, 7th ed., H. Lauterpacht (ed.), London, 

Longman, 1952, p. 302. 
)٤٠٦( A. D. McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon, 

1961, p. 697. 
)٤٠٧( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part I, 

Session of Helsinki (1985), pp. 8–9; see also H. Briggs (ed.), The Law 

of Nations: Cases, Documents and Notes, 2nd ed., London, Stevens and 

Sons, 1953, p. 938. 
)٤٠٨( 15 December 1817, British International Law Cases, vol. 3, 

Jurisdiction, p. 691, at p. 708. 

من مشاريع املواد احلالية، إىل أن وجود  ٣اآلن املادة  حنو ما تنص عليه
نــزاع مســلح ال ينهــي، يف حــد ذاتــه، نفــاذ املعاهــدات أو يعلــق نفاذهــا. 
ت  وهذه، بصـفة خاصـة، هـي النتيجـة الـيت توصـلت إليهـا حمـاكم الـوال

مجعيــة نشــر اإلجنيــل ضــد بلــدة املتحــدة، وكانــت القضــية الرئيســية هــي 
 كرت احملكمة العليا أن)، حيث ذ ١٨٢٣( نيوهافن

ـا تسـتهدف  دائمة حقوق على تنص اليت املعاهدات وترتيبات عامة، وتعلـن أ
ال تتوقــــف عنـــــد  ،حالــــة الســــلمحالــــة احلــــرب فضــــالً عــــن  تعــــاجلاالســــتمرارية و 

 .)٤٠٩(ما دامت احلرب مستمرةحدوث احلرب بل تعلَّق، على األكثر، 

ت وهنـــاك قضـــية أحـــدث عهـــداً، وهـــي  قضـــية كـــارنوث ضـــد الـــوال
ت ١٩٢٩( املتحـــــــدة )، حيــــــــث عمــــــــدت احملكمـــــــة العليــــــــا للــــــــوال

املتحـــدة، يف تناوهلـــا للمـــادة الثالثـــة مـــن معاهـــدة الصـــداقة والتجـــارة 
ت املتحــــدة ١٧٩٤واملالحــــة لعــــام  ، إىل )٤١٠(بــــني بريطانيــــا والــــوال

 كيد وتطوير حكمها الصادر سابقاً:
وجيــــب علــــى  التكــــوين، طــــور يف يــــزل ملالقــــانون املــــنظم هلــــذا املوضــــوع  نإ 

ي صورة مـن الصـور إىل أن تكـون احملاكم، يف حماولتها صياغة مبادئ  دف 
أن تسـري بقـدر كبـري مـن احلـذر. بيـد أنـه يبـدو أن مثـة اتفاقـاً  ،هلا صفة العمومية

فـــذة: البنـــود  تبقـــى، عامـــاً علـــى أن االلتزامـــات التعاهديـــة التاليـــة، علـــى األقـــل
ومعاهـــدات التنـــازل، واحلـــدود، ومـــا  احلـــرب؛حالـــة  يف عملـــه جيـــباملتعلقـــة مبـــا 

شاكل ذلك؛ واملعاهدات اليت ختول ملـواطين أو رعـا دولـة مـن الـدول املتعاقـدة 
الســــامية حــــق االســــتمرار يف حيــــازة األراضــــي ونقــــل ملكيتهــــا يف إقلــــيم الدولــــة 

حيـة أخـرى، فـإن األخرى؛ وعموماً، األحكام اليت  متثل أفعـاالً مكتملـة. ومـن 
طـــابع  ذات وهـــي معاهـــداتمعاهـــدات الصـــداقة والتحـــالف ومـــا شـــابه ذلـــك، 

مهـــدفها "تعزيـــز عالقـــات  يكـــونسياســـي   عتـــربتُ "، أُّمتَـــني مـــن األمـــم بـــني الـــو
 .)٤١١(متاماً  احلرب تبطلها اليت املعاهدات أحكام فئة إىل منتمية عموماً 

أن الفقــــرات املــــذكورة أعــــاله ميكــــن أن تــــدفع إىل وعلـــى الــــرغم مــــن 
نه جيوز أن يعلَّق نفـاذ معاهـدة مـن املعاهـدات مـا دامـت  االعتقاد 
احلرب مستمرة، فإن هذا مل يعد هـو الـنهج املتبـع. فالتفسـري اجلديـد 
ـــاء علـــى املعاهـــدات "السياســـية"، واملعاهـــدات الـــيت  هـــو قصـــر اإل

__________ 
)٤٠٩( Society for the Propagation of the Gospel v. Town of New 

Haven, AILC 1783–1968, vol. 19, pp. 41 et seq., at p. 48, 21 U.S. (8 

Wheat.) 464. 
 الربيطانيــة اجلاللـة صــاحب بـني واملالحـة والتجــارة الصـداقة معاهـدة )٤١٠(

ت  ١٩ يف لنـــدن يف موقعـــة وهـــي)، جـــاي معاهـــدة( األمريكيـــة املتحـــدة والـــوال
 H. Miller (ed.), Treaties and Other: ١٧٩٤نوفمرب /الثــاين تشــرين

International Acts of the United States of America, vol. 2, Washington, 

D.C., United States Government Printing Office, 1931, document 

No. 16, pp. 245 et seq., at pp. 246–247 (art. 3). 
)٤١١( Karnuth v. United States, AILC 1783–1968, vol. 19, p. 49, at 

pp. 52−53. 
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ر 135   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

عاهـدات الـيت "يتعـارض اإلبقـاء تتناىف مع وجود أعمـال عدائيـة، وامل
 . )٤١٢(عليها مع السياسة الوطنية يف وقت احلرب"

تعـّد دائمـاً  ولئن كانت األحكام الرئيسية الصادرة بشأن هذه املسألة ال
منـاذج للوضــوح، فقـد أصــبح مـن اجللــي أن وجـود نــزاع مسـلح، مبوجــب 

ــــاء أو  ــــؤدي حبكــــم الواقــــع إىل إ ــــدويل املعاصــــر، ال ي تعليــــق القــــانون ال
لفعـــل أن  االتفاقـــات القائمـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن عـــدداً منهـــا ميكـــن 

 .)٤١٣(ينقضي أو يعلَّق بسبب طبيعتها، مثل املعاهدات التجارية
وتبــنيِّ اإلشــارة الــواردة يف مســتهل املــادة إىل "وجــود" نــزاع  )٣(

مســلح أن مشــاريع املــواد تتنــاول األثــر الواقــع علــى املعاهــدات لــيس 
 النزاع، بل وطوال فرتة استمراره أيضاً.  فقط عند نشوب

ن الفرعيتـان (أ) و(ب) الفرضــيات املختلفــة  )٤( وحتـدد الفقــر
فيمــا خيــص األطــراف الــيت تشــملها مشــاريع املــواد احلاليــة، حســبما 

. ولــذلك ينبغــي ١) مــن التعليــق علــى املــادة ٢ُوصــفت يف الفقــرة (
الـدويل، حيـث إن  متييز املادة عن تلك اليت اعتمدها معهد القـانون

قــرار املعهــد يُعــىن مبصــري املعاهــدات النافــذة بــني الــدول األطــراف يف 
النــزاع املســلح، يف حــني أن مشــاريع املــواد احلاليــة تتنــاول الفرضــيات 

 .١اإلضافية اليت نوقشت يف سياق املادة 
ولقــــــد نُظــــــر يف إمكانيــــــة إدراج االنســــــحاب مــــــن معاهــــــدة  )٥(
ترتتـــب علـــى نشــــوب نـــزاع مســــلح،  بوصـــفه إحــــدى النتـــائج الــــيت مـــا

ائــــه، يف املــــادة  ، لكنهــــا رُفضــــت ألن ٣جبانــــب تعليــــق نفاذهــــا أو إ
االنســــــحاب ينطــــــوي علــــــى قــــــرار واٍع تتخــــــذه الدولــــــة، يف حــــــني أن 

 تتناول التطبيق التلقائي للقانون. ٣ املادة

 األحكام املتعلقة بنفاذ املعاهدات -٤املادة 
ـــا علـــى أح  كـــام بشـــأن نفاذهـــا يف إذا احتـــوت املعاهـــدة ذا

 .تطبَّق تلك األحكامحاالت النزاع املسلح، 

 التعليق
مكانية أن تنص املعاهدات صراحة علـى  ٤تسلِّم املادة  )١(

استمرار نفاذها يف حاالت النزاع املسلح. فهي تنص علـى القاعـدة 
ن نفاذ املعاهدة يستمر يف حاالت النزاع املسلح إذا  العامة القائلة 

__________ 
)٤١٢( Techt v. Hughes, United States, Court of Appeals of New 

York, AILC 1783–1968, vol. 19, pp. 95 et seq. (see also ILR, vol. 1, 

Case No. 271); and Clark v. Allen, United States, Supreme Court, AILC 

1783–1968, vol. 19, pp. 70 et seq., at pp. 78–79. 
)٤١٣( Russian-German Commercial Treaty case, German 

Reichsgericht, 23 May 1925, ADPILC o 1925-1926, Case No. 331, p. 

438. See also Rosso v. Marro, France, Tribunal civil de Grasse, 

18 January 1945, ADPILC 1943-1945, Case No. 104, and Bussi v. 

Menetti, France, Cour de cassation (Chambre sociale), 5 November 

1943, ibid., Case  No. 103. 

نصــت أحكامهــا علــى ذلــك. واألثــر املرتتــب علــى هــذه القاعــدة مــا 
هــو أن اخلطــوة األوىل يف االستقصــاء، مــن حيــث املبــدأ، ينبغــي أن 
تكــون حتديـــد مـــا إن كانــت املعاهـــدة تـــنص علــى ذلـــك، ألن ذلـــك 
سيحســــم مســــألة االســــتمرارية، رهنــــاً بنصــــوص األحكــــام ونطاقهــــا. 

 باشرة.م ٣عقب املادة  ٤ويتضح هذا من وضع املادة 
وقــد نظــرت اللجنــة فيمــا إن كــان هلــا أن تــدرج قيــداً يــنص  )٢(

علـــى أن تكـــون األحكـــام املعنيـــة أحكامـــاً "صـــرحية"، لكنهـــا قـــررت 
ــا اعتربتــه زائــداً عــن احلاجــة. وفضــًال عــن ذلــك،  أال تفعــل ذلــك أل

ا رأت أن هذا الشرط ميكن أن يكون مقيِّداً بال ضـرورة، حيـث  فإ
ا إن هناك معاهدات يكو  ن استمرار نفاذها مفهوماً ضمنياً، رغم أ

 .٧و ٦ال تنص على ذلك صراحة، عن طريق تطبيق املادتني 
وقد تبدو هذه املادة زائـدة عـن احلاجـة لـو نُظـر إىل األمـر  )٣(

ن هـذا احلكـم لـه  نظرة متشددة، غري أنه قد جرى التسليم عموماً 
 ما يربره من حيث وضوح التفسري.

 القواعد املتعلقة بتفسري املعاهدات تطبيق -٥املادة 
تطبَّـــق قواعـــد القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بتفســـري املعاهـــدات  

ــاء أو لالنســحاب منهــا  لتقريــر مــا إذا كانــت املعاهــدة قابلــة لإل
 .أو لتعليقها يف حالة وجود نزاع مسلح

 التعليق
ــا متثــل املرحلــة  ٤مــن املــادة  ٥تنبثــق املــادة  )١( مــن حيــث إ

ــــا  التاليــــة مــــن مراحــــل االستقصــــاء، وذلــــك إذا كانــــت املعاهــــدة ذا
 ٤تتضــمن حكمــاً يــنظم االســتمرار أو إذا تبــنيَّ أن تطبيــق املــادة  ال
يؤدي إىل نتيجة حامسة. وهي أيضاً احلكـم الثـاين، علـى التـوايل،  ال

داخــل املعاهــدة متييــزاً لــه عــن  البحــث الــذي ُجيــرىالــذي يركــز علــى 
لنسـبة للمعاهـدة، وهـي العوامـل املشـار  النظر يف العوامل اخلارجيـة 
ــــاء املعاهــــدة ٦إليهــــا يف املــــادة  ، وميكــــن أن يــــدل علــــى إمكانيــــة إ

االنســحاب منهــا أو تعليقهــا. وقــد صــيغ هــذا احلكــم عــن قصــد  أو
")، مــن أجــل أن توضــع يف لتقريــر مــا إذا كانــتســلوب مفتــوح ("

ـــف أيضـــاً أن إذا مـــ ٧و ٦احلســـبان إمكانيـــة تطبيـــق املـــادتني  ا تكشَّ
 عملية تفسري املعاهدة ال تؤدي إىل نتيجة حامسة. 

تتطلـب، يف حـال عـدم وجـود إشـارة  ٥وهكذا فإن املادة  )٢(
واضحة يف نص املعاهدة نفسها، أن يسعى املـرء إىل حتديـد معناهـا 
عـــن طريـــق تطبيـــق القواعـــد الراســـخة للقـــانون الـــدويل بشـــأن تفســـري 

ـــا اللجنـــة يف املقـــام األول املعاهـــدات، وهـــي القواعـــد ا لـــيت تقصـــد 
. وفضــلت اللجنــة ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينـا لعــام  ٣٢و ٣١املـادتني 

اإلبقاء على إشارة أعم إىل "قواعد القانون الدويل" إدراكاً منها ألن 
، ومراعـــاة ١٩٦٩الــدول ليســـت كلهــا أطرافـــاً يف اتفاقيـــة فيينــا لعـــام 

ــــــة يف عــــــدم إدراج ــــــة إىل  لسياســــــتها العامــــــة املتمثل إحــــــاالت مرجعي
 صكوك قانونية أخرى يف نصوصها. 
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رفضــت اللجنــة إدراج إشــارة إىل نيــة أطــراف املعاهــدة.  وقــد )٣(
فقد تبنيَّ أن هذه الفكرة حمل خالف سواء بني احلكومات أو داخل 
دراً مـــــا  ن القـــــائمني بصـــــياغة املعاهـــــدات  اللجنـــــة نفســـــها. وســـــلِّم 
ثــــر وجــــود نــــزاع مســــلح علــــى املعاهــــدة.  يبــــدون نيــــتهم فيمــــا يتعلــــق 

فمن األرجح أن يكون ذلك عن طريق  وحيثما ميكن تبنيُّ هذه النية،
لتشــجيع. وهــذه  -حكــم يف املعاهــدة نفســها  وهــي ممارســة جــديرة 
. ولــــو أُدرجـــت إشــــارة إىل نيــــة األطــــراف ٤احلالـــة مشــــمولة يف املــــادة 

ــا إعــادة إدراج ملعيــار ذايت،  لكــان مــن الــوارد أيضــاً أن تفسَّــر علــى أ
املعاهــدات قــد اختــار علــى الــرغم مــن أن مــؤمتر األمــم املتحــدة لقــانون 

بوضوح معياراً موضوعياً يركز على "معىن" املعاهدة. ومع ذلك، فمن 
املســلم بــه أن معيــار نيــة األطــراف يــرد ضــمناً يف ثنــا عمليــة التفســري 

 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣١املبيّنة يف املادة 
حبيث يؤكـد أن احلكـم ال يتعلـق  ٥وقد صيغ عنوان املادة  )٤(

املعاهدات عموماً، بل حباالت حمـددة ينبغـي أن تطبـق فيهـا  بتفسري
ا شـأن ٥القواعد القائمة املتعلقـة بتفسـري املعاهـدات. واملـادة  ، شـأ

، ليســــت حكمــــاً مــــن الضــــروري إدراجــــه، إن طُبــــق معيــــار ٤املــــادة 
لنظـر إىل أن املـرء عـادة مـا يسـعى علـى  ذا الشأن، وذلـك  صارم 

ة. ومع ذلك، فقد أدرج هذا احلكم من أية حال إىل تفسري املعاهد
 أجل الوضوح يف العرض.

اء املعاهدات  -٦املادة  العوامل اليت تدل على إمكانية إ
 االنسحاب منها أو تعليقها أو

ـاء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا   للتأكد مما إذا كان ميكن إ
أو تعليقهـــا يف حالـــة وجـــود نـــزاع مســـلح، يـــوىل االعتبـــار جلميـــع 

 ل ذات الصلة، مبا يف ذلك ما يلي:العوام
اصة موضوعها وهدفها والغرض خبطبيعة املعاهدة، و  (أ) 

ا وعدد األطراف فيها؛  منها ومضمو
ــــل مــــداه اإلقليمــــي،  و(ب)  خصــــائص النــــزاع املســــلح، مث

وحجمــه وشــدته، ومدتــه، وكــذلك، يف حالــة النــزاع املســلح غــري 
 الدويل، درجة التدخل اخلارجي فيه.

 التعليق
. فوجـود نـزاع مسـلح ال يـؤدي ٣من املـادة  ٦تنبثق املادة  )١(

ـاء نفـاذ املعاهـدة أو تعليقـه. وهـذا حكـم رئيسـي  حبكم الواقع إىل إ
يت يف أعقــــــــاب  ــــــــة، و آخــــــــر مــــــــن أحكــــــــام مشــــــــاريع املــــــــواد احلالي
ــــــــا، عمــــــــًال  االستقصــــــــاء الــــــــذي ُجيــــــــرى اســــــــتناداً إىل املعاهــــــــدة ذا

حليــل املضــطلع بــه مبوجــب هــذين . فــإذا تبــني أن الت٥و ٤ ملـادتني
ســـوف تســـري. وتُـــربز املــــادة  ٦احلكمـــني غـــري حاســـم، فـــإن املــــادة 

معـــايري معّينـــة، مـــن بينهـــا معـــايري خارجـــة علـــى املعاهـــدة، ميكـــن أن 
ــاء املعاهــدة أو االنســحاب  تســاعد يف حتديــد مــا إن كــان ميكــن إ

 منها أو تعليقها.

لفقـــرة االســـتهاللية مـــن هـــذا احلكـــم، وعلـــى  وفيمـــا )٢( يتعلـــق 
عتبـــــاره ٣نقـــــيض املـــــادة  ـــدات  ، فقـــــد أُدرج االنســـــحاب مـــــن املعاهــ

إمكانية من اإلمكانيات املتاحة للدول األطراف يف نـزاع مسـلح نظـراً 
لية. هذا إىل أن  يوفر السياق املالئم إلدراجه يف مشاريع مواد فرعية 

 الفــرعيتني (أ) و(ب)، فئتــني مــن العوامــل وتعــرض املــادة، يف الفقــرتني
ــــــاء املعاهــــــدة  الــــــيت ميكــــــن أن تكــــــون ذات صــــــلة بتقريــــــر إمكانيــــــة إ

االنســحاب منهــا أو تعليقهــا يف حالــة وجــود نــزاع مســلح. غــري أن  أو
، األمر الذي تؤكده العبارة اخلتامية يف تعداد العوامل هذا ليس شامالً 

جلميع العوامل ذات الصلة، مبا يف الفقرة االستهاللية: "يوىل االعتبار 
ذلك ما يلي". وهذا يشـري إىل اآليت: (أ) قـد توجـد عوامـل غـري تلـك 
ألمـــــر يف ســـــياق  ـــــة تكـــــون ذات صـــــلة  املدرجـــــة يف الفقـــــرات الفرعي
معاهـــدة معينـــة أو نـــزاع مســـلح معـــني؛ و(ب) ال تكـــون كـــل العوامـــل 

ملوضـــوع يف مجيـــع احلـــاالت  قـــد  -علـــى درجـــة متســـاوية مـــن الصـــلة 
ملعاهـدة أو النـزاع  ملوضوع من غريه، رهناً  يكون بعضها أكثر صلة 
املعنيـــني. ومـــن هنـــا، فـــإن العوامـــل الـــواردة يف الفقـــرتني الفـــرعيتني (أ) 
و(ب) مـــن املـــادة ينبغـــي أن تُعتـــرب جمـــرد ذكـــر للعوامـــل الـــيت ميكـــن أن 

لظروف. ألمر يف حاالت معينة، وذلك رهناً   تكون ذات صلة 

ري الفقرة الفرعية (أ) إىل جمموعة مـن العوامـل املتعلقـة وتش )٣(
بطبيعــــــة املعاهــــــدة، ال ســــــيما موضــــــوعها وهــــــدفها والغــــــرض منهــــــا 
ا وعــــدد األطــــراف فيهــــا. ويف حــــني أنــــه يوجــــد قــــدر مــــن  ومضــــمو

، فـإن ٥التداخل مع االستقصاء الذي يتعـني إجـراؤه مبوجـب املـادة 
ع بينهمــا وبــني عوامــل هــدف املعاهــدة والغــرض منهــا، مــثًال، إذا ُمجــ

أخـــرى، مــــن قبيــــل عـــدد األطــــراف، قــــد يفـــتح البــــاب أمــــام منظــــور 
جديد. وعلى الرغم من أن اللجنـة مل جتـد أن مـن العملـي أن تقـرتح 
ــــــيم طبيعــــــة املعاهــــــدة،  ــــــة تقي ــــــداً بشــــــأن كيفي ــــــر حتدي إرشــــــادات أكث
ا، يف ســـياق النـــزاع  وموضـــوعها، وهـــدفها والغـــرض منهـــا، ومضـــمو

لنظـــر إ ـــا اقرتحـــت يف املســـلح،  ىل التنـــوع الواســـع للمعاهـــدات، فإ
ملادة  قائمة بفئات املعاهدات اليت ُحيتمل احتماًال   ٧املرفق املتصل 

كبـــرياً أن تســـتمر يف النفـــاذ، كليـــاً أو جزئيـــاً، خـــالل النـــزاع املســـلح. 
ستثناء اإلملاح  وفيما يتعلق بعدد األطراف، مل يُتخذ موقف حاسم 

ب السياسة العامة، ختفيف األثـر الـذي ميكـن إىل أنه ينبغي، من 
أن يقع على املعاهدات اليت تضم أطرافاً عديدة ال تكون أطرافـاً يف 

 النزاع املسلح.

نيــــــة مــــــن العوامــــــل  )٤( وتقــــــدم الفقــــــرة الفرعيــــــة (ب) جمموعــــــة 
املقرتحة، تتعلق هذه املـرة خبصـائص النـزاع املسـلح. وهنـا تتمثـل العوامـل 

: املدى اإلقليمي للنزاع (وما إذا كـان جيـري يف الـرب أم املقرتحة فيما يلي
يف البحــر، األمــر الــذي قــد يكــون هامــاً، مــثالً، لــدى حتديــد أثــر النــزاع 
املســـــلح علـــــى اتفاقـــــات النقـــــل اجلـــــوي)، وحجمـــــه، وشـــــدته، ومدتـــــه. 
لنظــــر إىل نطــــاق مشــــاريع املــــواد الــــذي يشــــمل  وإضــــافًة إىل ذلــــك، و

ويل، ذُكـــــرت أيضـــــاً "درجـــــة التـــــدخل النزاعـــــات ذات الطـــــابع غـــــري الـــــد
اخلارجي" يف تلـك النزاعـات. ويرسـي هـذا العنصـر األخـري عتبـة إضـافية 
ن  جلــزم  ــدف احلــد مــن إمكانيــة قيــام الــدول  يتعــني بلوغهــا، وذلــك 
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حبقهـــا يف االنســـحاب اجلـــزم نفـــاذ معاهـــدة مـــا قـــد انتهـــى أو علِّـــق، أو 
النزاعـــات. وبعبـــارة  منهـــا، علـــى أســـاس اشـــرتاكها يف تلـــك األنـــواع مـــن

أخرى فإن هـذا العنصـر يـؤدي وظيفـة عامـل مـن عوامـل التقييـد يـراد بـه 
لثة يف نزاع مسـلح غـري  تعزيز استقرار املعاهدات: كلما زاد تورط دول 

ثر املعاهدات، والعكس صحيح.  دويل، زادت إمكانية 

وقد نُظر فيما إن كان جيب أيضاً اعتبار مسألة مشروعية  )٥(
م القوة عامالً من العوامل اليت يتعني أخذها يف احلسبان يف استخدا

، غري أنه تقرر أن تسوى هذه املسألة يف سـياق املـواد ٦إطار املادة 
 .١٦إىل  ١٤من 

ــــــني الــــــدول  )٦( ــــــزاع املســــــلح ب ــــــر الن وال ميكــــــن افــــــرتاض أن أث
األطـــراف يف نفـــس املعاهـــدة ســـيكون ممـــاثًال ألثـــره علـــى املعاهـــدات 

لثة.القائمة بني د  ولة طرف يف نزاع مسلح ودولة 

 استمرار نفاذ املعاهدات بناءً على موضوعها -٧املادة 
توجــــــد يف مرفــــــق مشــــــاريع املــــــواد هــــــذه قائمــــــة إرشــــــادية  

ملعاهــدات الــيت يكــون مــؤدى موضــوعها أن تســتمر يف النفــاذ،  
 .كلياً أو جزئيًا، خالل النزاع املسلح

 التعليق

لفقـــرة الفرعيـــة (أ) ، ذات ٧تـــرتبط املـــادة   الطـــابع التوضـــيحي، 
ــا تفّصــل بدرجــة أكــرب عنصــر "موضــوع"  ٦مــن املــادة  مــن حيــث إ

املعاهــدة الــذي ميكــن أن يؤخــذ بعــني االعتبــار عنــد التحقــق ممــا إذا  
ـاء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا أو تعليقهـا يف حالـة  كان ميكـن إ

ملرفـق ا لــذي يتضــمن وجـود نــزاع مسـلح. وينشــئ هــذا احلكـم صــلة 
قائمــة إرشــادية بفئــات املعاهــدات الــيت يكــون مــؤدى موضــوعها أن 
تســــتمر يف النفــــاذ، كليــــاً أو جزئيــــاً، خــــالل النــــزاع املســــلح. وســــريد 
ايـة  التعليق على كل فئـة مـن فئـات املعاهـدات يف املرفـق الـوارد يف 

 مشاريع املواد هذه.

 الفصل الثاين

 أحكام أخرى متعلقة بنفاذ املعاهدات
 إبرام املعاهدات خالل النزاع املسلح -٨ملادة ا

ال يؤثر وجود نزاع مسلح على أهلية دولة طـرف يف  -١ 
 ذلك النزاع إلبرام املعاهدات وفقاً للقانون الدويل.

ـــــاء  -٢  جيـــــوز للـــــدول إبـــــرام اتفاقـــــات تنطـــــوي علـــــى إ
فـذة بينهـا أو جـزء منهـا أثنـاء حـاالت النـزاع  أو تعليق معاهـدة 

جيـــوز هلـــا االتفـــاق علـــى تعـــديل املعاهـــدة أو إدخـــال املســـلح، و 
 تغيريات عليها.

 التعليق
مـــع السياســـة األساســـية ملشـــاريع املـــواد  ٨تتماشـــى املـــادة  )١(

اليت تسعى إىل ضمان الوثوق القانوين واسـتمرار املعاهـدات. ويفيـد 
نـــه جيـــوز للـــدول، يف أوقـــات النـــزاع املســـلح، أن احلكمـــان   كالمهـــا 

 عامالت بعضها مع البعض اآلخر.تواصل إجراء م
ن  ٨من املادة  ١وجتسد الفقرة  )٢( الطرح األساسي القائل 

يـــؤثر علـــى أهليـــة الدولـــة الطـــرف يف ذلـــك النـــزاع  النـــزاع املســـلح ال
إلبرام معاهدات. ويف حني أن هذا احلكم يتضـمن إشـارة عامـة إىل 

القواعد  "القانون الدويل"، فإن اللجنة تفهم ذلك على أنه يشري إىل
هليــة الــدول إلبــرام املعاهــدات والــواردة يف اتفاقيــة  الدوليــة املتعلقــة 

 .١٩٦٩فيينا لعام 
ـــئن كانـــت الفقـــرة  )٣( ـــارة، أثـــر النـــزاع  ١ول تعـــاجل، بـــدقيق العب

املســـــلح علـــــى أهليـــــة الـــــدول إلبـــــرام االتفاقـــــات، ولـــــيس أثـــــره علـــــى 
ألغـراض  املعاهدات نفسها، فقد رئـي أن مـن املفيـد اسـتبقاء الفقـرة

التوضيح. ويشري احلكم إىل أهلية "دولة طرف يف ذلك النزاع" حىت 
يبــني احتمــال أن تكــون دولــة واحــدة فقــط طرفــاً يف النــزاع املســلح، 

 مثلما حيدث يف حاالت النزاع املسلح غري الدويل.
ممارســة الــدول األطــراف يف نــزاع مســلح  ٢وتتنــاول الفقــرة  )٤(

ـــاء الـــيت تتفـــق صـــراحة، خـــالل النـــزاع ، إمـــا علـــى تعليـــق أو علـــى إ
ــــه  فــــذة بينهــــا يف ذلــــك احلــــني. وكمــــا الحــــظ مــــاكنري فإن معاهــــدة 

توجـــد اســـتحالة قانونيـــة متأصـــلة [...] متنـــع نشـــوء االلتزامـــات  "ال
ني خــالل احلــرب" حمــاربنيالتعاهديــة بــني طــرفني  . فقــد )٤١٤(متجــا

عـدد مـن إليهـا أُبرمت اتفاقات من هذا القبيل يف املمارسـة، وأشـار 
ذهــــب إليــــه مــــاكنري يف هــــذا  الكتــــاب. وكــــرر فيتزمــــوريس بعــــض مــــا

 يلي: الشأن، حيث الحظ يف حماضراته بالهاي ما
 طـرفني متحـاربني بـني معاهـداتأن تُـربم يف الواقـع ليس مثة استحالة متأصـلة متنـع 

 بــني هدنــة اتفــاق مــثالً، ربم،عنــدما يُــ حيــدث فعــالً  هــذا مــااحلــرب. و  يف ظــل حالــة
ذلـــك أيضـــاً عنـــدما يـــربم املتحـــاربون اتفاقـــات خاصـــة لتبـــادل  صـــلوحي. املتحـــاربني

يف أراضــيهم، ومــا إىل ذلــك. وقــد  األفــراد املنتمــني للعــدو مــرور إلجــازة أو ،األفــراد
لثــة حمايــدة أو دولــة حاميــة،  يتعـني إبــرام هــذه االتفاقــات عــن طريــق وسـاطة دولــة 

 .)٤١٥(وملزمة صحيحة دولية اتفاقات تصبح حىت ُتربم إن ما هاولكن

وقــــــررت اللجنــــــة أال تشــــــري إىل "مشــــــروعية" أو "صــــــحة"  )٥(
مفضـلة أن تـرتك هـذه املسـائل ، ٢االتفاقات املشار إليها يف الفقـرة 

يف ذلـك تلـك الـواردة يف  لتطبيق القواعد العامة للقانون الـدويل، مبـا
 .١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
__________ 

)٤١٤( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 696. 
)٤١٥( G. G. Fitzmaurice, “The juridical clauses of the peace 

treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de 

La  Haye, 1948-II, vol. 73, p. 309. 
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اية الفقرة  )٦( إىل إمكانية االتفاق على تعديل  ٢ويشار يف 
املعاهدة أو إدخال تغيريات عليها. فقد وضعت اللجنة يف اعتبارها 

املعاهـــدة الـــيت ليســـت أطرافـــاً يف النـــزاع موقـــف الـــدول األطـــراف يف 
ـاء  املسلح. إذ ميكن تصور أال يكـون بوسـع هـذه الـدول أن تـربر إ

يـــدع هلـــا مـــن خيـــارات ممكنـــة  نفـــاذ املعاهـــدة أو تعليقـــه، وهـــو مـــا ال
 سوى السعي إىل تعديل املعاهدة أو إدخال تغيريات عليها.

اء املعاهدة أو االنسحا -٩ املادة ب منها اإلخطار بنية إ
 تعليق نفاذها أو

اء معاهدة هـي طـرف فيهـا  -١  على الدولة اليت تنوي إ
أو االنسحاب منها أو تعليـق نفـاذ تلـك املعاهـدة نتيجـة لوجـود 

الدول األطراف  نزاع مسلح أن ختطر الدولة الطرف األخرى أو
 األخرى يف املعاهدة، أو اجلهة الوديعة للمعاهدة، بتلك النية.

فـــذاً عنــد اســـتالم الدولـــة الطـــرف يكــون  -٢  اإلخطـــار 
يـنص  مل األخرى أو الدول األطـراف األخـرى هلـذا اإلخطـار، مـا

ريخ الحق.  اإلخطار على 
ليس يف الفقرات السابقة ما يؤثر على حق طرف من  -٣ 

األطــراف يف االعــرتاض خــالل مــدة زمنيــة معقولــة، وفقــاً ألحكــام 
األخرى الواجبة التطبيق، على  املعاهدة أو لقواعد القانون الدويل

اء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها.  إ
ــــدي اعــــرتاض وفقــــاً للفقــــرة  -٤  ، يكــــون علــــى ٣إذا أُب

أن تسعى إىل إجياد حل عن طريـق الوسـائل املبينـة  املعنيةالدول 
 من ميثاق األمم املتحدة. ٣٣يف املادة 

لــــى حقــــوق لــــيس يف الفقــــرات الســــابقة مــــا يــــؤثر ع -٥ 
ـا فيمـا يتعلـق بتسـوية املنازعـات، وذلـك بقـدر  الدول أو التزاما

 .ما تظل واجبة التطبيق

 التعليق
ــــاء  ٩تُقــــر املــــادة  )١( واجبــــاً أساســــياً يتمثــــل يف اإلخطــــار 

تعليقهـــا. ويســـتند هـــذا الـــنص إىل  املعاهـــدة أو االنســـحاب منهـــا أو
د يف صيغة مبسطة ، وإن ور ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٦٥املادة 

هــو الــنص  ٩ومكيَّفــة مــع ســياق النــزاع املســلح. والقصــد مــن املــادة 
علـــى واجـــب أساســـي يتمثـــل يف اإلخطـــار، مـــع إقـــرار حـــق الـــدول 
األخــــرى األطــــراف يف املعاهــــدة يف أن تعــــرتض، وهــــو األمــــر الــــذي 
سـيظل دون تسـوية إىل أن يـتم التوصـل إىل حـل عـن طريـق أي مــن 

 من ميثاق األمم املتحدة. ٣٣ادة الوسائل الواردة يف امل
على الواجب األساسي للدولة اليت تنوي  ١وتنص الفقرة  )٢(

اء معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها أن ختطر الدولـة  إ
الطرف األخرى أو الدول األطـراف األخـرى يف املعاهـدة، أو اجلهـة 

فـرادي تقـوم الوديعة للمعاهـدة، بنيتهـا. وهـذا اإلخطـار هـو إجـراء ان

بالغ الدولة أو الـدول  الدولة عن طريقه، عند وجود نزاع مسلح، 
املتعاقــدة األخــرى أو اجلهــة الوديعــة للمعاهــدة، إن وجــدت، بنيتهــا 

ـاء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا أو تعليـق نفاذهـا. غـري أن اختــاذ  إ
ً  هــــذا اإلجــــراء االنفــــرادي ال ترغــــب الدولــــة  ال حــــنييكــــون مطلــــو

ــــاء املعاهــــدة أواملعنيــــ االنســــحاب منهــــا أو تعليــــق نفاذهــــا.  ة يف إ
وهـــــذه نتيجـــــة مرتتبـــــة علـــــى القاعـــــدة العامـــــة املنصـــــوص عليهــــــا يف 

، وهــــي القاعــــدة الــــيت تــــنص علــــى أن وجــــود نــــزاع مســــلح ٣ املــــادة
 ينهي أو يعلق حبكم الواقع نفاذ املعاهدات. ال
اإلخطار ساري الوقت الذي يصبح فيها  ٢وحتدد الفقرة  )٣(

املفعول: لدى تلقيـه مـن جانـب الدولـة الطـرف أو الـدول األطـراف 
ريــــــخ الحــــــق يف اإلخطــــــار. وعلــــــى نقــــــيض  يــــــرد مل األخــــــرى، مــــــا

ريخ تلقي اإلخطار من جانب اجلهة ١ الفقرة ، مل ُتدرج إشارة إىل 
الوديعــة. فهنــاك معاهــدات ليســت هلــا جهــات وديعــة. وبنــاء عليــه، 

علـــــى إمكانيـــــة إخطـــــار الـــــدول األطـــــراف  ١ة لـــــزم الـــــنص يف الفقـــــر 
ن مفعول اإلخطار، فإن  أو اجلهة الوديعة. غري أنه فيما يتعلق بسر

الدول األطراف  املهم هو اللحظة اليت تتسلم فيها الدولة الطرف أو
، وليس اللحظة الـيت تتسـلمه فيهـا اجلهـة الوديعـة. اإلخطاراألخرى 

ملعاهــدات الــيت  هلــا جهــات وديعــة يقــدَّم ومــع ذلــك، وفيمــا يتعلــق 
اإلخطــار عــن طريقهــا، فــإن اإلخطــار يصــبح ســاري املفعــول حــني 

 تتلقاه الدولة املعنية من اجلهة الوديعة.
هـــو صـــون مــــا قـــد يكـــون قائمــــاً،  ٣والقصـــد مـــن الفقــــرة  )٤(

مبوجب معاهدة من املعاهـدات أو يف إطـار القواعـد العامـة للقـانون 
اء املعاهدة الدويل، من حق يف االعرتاض على  ما هو مقرتح من إ

أو تعليقهــــا أو االنســــحاب منهــــا. ومــــن مث فــــإن االعــــرتاض يكــــون 
اء أو التعليـق أو االنسـحاب، وهـي النيـة الـيت  اعرتاضاً على نية اإل

. ورغـم تسـليم اللجنـة ١تبّلغ عن طريق اإلخطار املتـوخى يف الفقـرة 
ياق النـزاع نه قـد يكـون مـن غـري الـواقعي فـرض حـدود زمنيـة يف سـ

ت الـــيت تكتنـــف تعيـــني نقطــــة  املســـلح، ال ســـيما يف ضـــوء الصـــعو
زمنيــة حمــددة يبــدأ عنــدها احتســاب املهلــة، فقــد كــان مــن رأيهــا أن 

مــــن شــــأنه أن يقــــوض مــــن فعاليــــة احلكــــم  حمــــدد أجــــلاالفتقــــار إىل 
ر القانونيـــــــة املرتتبـــــــة علـــــــى  وميكـــــــن أن يثـــــــري منازعـــــــات بشـــــــأن اآل

. وقــــــررت اللجنــــــة، واضــــــعة يف ١الفقــــــرة اإلخطــــــارات املتوخــــــاة يف 
ا كال هذين االعتبارين، أال حتدد فرتة زمنية معينة واختـارت  حسبا
بــــدًال مــــن ذلــــك اإلشــــارة إىل فــــرتة "معقولــــة" ("خــــالل مــــدة زمنيــــة 

يكـــون "معقـــوًال" فيمـــا يتعلـــق مبعاهـــدة معينـــة ونـــزاع  معقولـــة"). ومـــا
ازعات املتوخاة معني سيجري حتديده عن طريق إجراءات تسوية املن

وسيتوقف على ظروف احلالة املعنية، مع مراعاة عوامل  ٤يف الفقرة 
 . ٦من بينها تلك العوامل املعدَّدة يف املادة 

نـــهعلـــى الشـــرط اإلجرائـــي  ٤وتـــنص الفقـــرة  )٥( إذا  القائـــل 
، يكون على الدول املعنية أن تسـعى ٣أُبدي اعرتاض، وفقاً للفقرة 
للمنازعــــة عــــن طريــــق الوســــائل املبينــــة يف  إىل إجيــــاد تســــوية ســــلمية

 يلي: من ميثاق األمم املتحدة، واليت تنص على ما ٣٣ املادة
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ر 139   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

 حفـــظ ضيعـــرّ  أن اســـتمراره شـــأن مـــن نـــزاع أي أطـــراف علـــى جيـــب -١ 
دئ ذي بـدء بطريـق املفاوضــة  وايلتمسـ أن للخطـر الــدويل واألمـن السـلم حلــه 

 واأن يلجـــــأ والتحقيـــــق والوســـــاطة والتوفيـــــق والتحكـــــيم والتســـــوية القضـــــائية، أو
الوكــاالت والتنظيمــات اإلقليميــة أو غريهــا مــن الوســائل الســلمية الــيت يقــع  إىل

 .ـ[ـم]عليها اختياره

 النـزاع مـن بيـنهم ما يسووا أن إىل النزاع أطراف األمن جملس ويدعو -٢ 
 .لذلك ضرورة رأى إذا الطرق بتلك

، يبـدأ ١وعندما تقدم دولـة عضـو إخطـاراً مبوجـب الفقـرة  )٦(
ســــتالم الدولـــة الطــــرف أو الـــدول األطــــراف األخـــرى لــــه،  نه  ســـر

ريـــخ الحـــق (الفقـــرة  مل مـــا ). وإذا مل تتلـــق ٢يـــنص اإلخطـــار علـــى 
الدولة صاحبة اإلخطار أي اعرتاض يف غضـون فـرتة زمنيـة معقولـة، 

). ويف حالة ٣جاز هلا أن تتخذ اإلجراء املبّني يف اإلخطار (الفقرة 
تلقـــي اعـــرتاض، تبقـــى املســـألة مفتوحـــة بـــني الـــدول املعنيـــة إىل حـــني 

لفقرة  حصول تسوية دبلوماسية أو  . ٤قانونية عمًال 
شرطاً وقائياً حيفظ حقوق أو التزامـات  ٥وتتضمن الفقرة  )٧(

الــدول فيمــا يتعلــق بتســوية املنازعــات بقــدر مــا تظــل تلــك احلقــوق 
وااللتزامــات ســارية يف حالــة نشــوب نــزاع مســلح. وقــد رأت اللجنــة 

 ٤أي تفســري للفقـــرة تســتبعد أن مــن املفيــد إدراج هــذا احلكـــم كــي 
ا تعين ضمناً أن الدول املشاركة يف نزاع مسلح تتصرف من عل ى أ

لتســـــوية  منطلـــــق مبـــــدأ "الصـــــحيفة البيضـــــاء" حـــــني يتعلـــــق األمـــــر 
الســـلمية للمنازعـــات. ويتـــواءم اعتمـــاد هـــذا احلكـــم أيضـــاً مـــع إدراج 
لوســـائل الســـلمية،  املعاهـــدات املتعلقـــة بتســـوية املنازعـــات الدوليـــة 

ـــــك اللجـــــوء إىل ا مبـــــا ـــــق والوســـــاطة والتحكـــــيم والتســـــوية يف ذل لتوفي
 القضائية، يف الفقرة (ك) من املرفق.

االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل  -١٠املادة 
 املعاهدة عن مبعزل

ـاء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا أو  تعليــق  ال يرتتـب علـى إ
نفاذها، نتيجة لنزاع مسلح، االنتقاص على أي حنـو مـن واجـب 

ي التـزام تتضــمنه املعاهـدة وتكــون ملزمـة بــه أي دولـة  أن تفــي 
 .مبوجب القانون الدويل مبعزل عن تلك املعاهدة

 التعليق
إىل إقامــة نظــام معــدَّل صــيغ  ١٢إىل  ١٠تســعى املــواد مــن  )١(

ـــــى شـــــاكلة املـــــواد  ـــــا لعـــــام  ٤٥إىل  ٤٣عل . ١٩٦٩مـــــن اتفاقيـــــة فيين
صـوهلا إىل املـادة  ١٠ فاملادة تلـك االتفاقيـة. والغـرض مـن  ٤٣تعود 

اللتزام مبوجب القواعـد العامـة للقـانون  منها هو صون واجب الوفاء 
يـــت  الـــدويل يف احلـــاالت الـــيت يـــرد فيهـــا االلتـــزام نفســـه يف معاهـــدة ُأ

ُعلقــــت، أو انســــحبت منهــــا الدولــــة الطــــرف املعنيــــة، نتيجــــة نــــزاع  أو
لنزاع املسلح ، قد أضيفت مسلح. وهذه النقطة األخرية، أي الصلة 

 لوضع هذا احلكم يف سياقه السليم ألغراض مشاريع املواد احلالية.

ويبــــــدو املبــــــدأ املنصــــــوص عليــــــه يف هــــــذه املــــــادة حتصــــــيل  )٢(
حاصــــــل: إن القــــــانون الــــــدويل العــــــريف يظــــــل يســــــري خــــــارج إطــــــار 
االلتزامـــــــات التعاهديـــــــة. وقـــــــد قالـــــــت حمكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة يف 

األنشــــطة العســــكرية وشــــبه ية مالحظتهــــا العارضــــة الشــــهرية يف قضــــ
 : يلي ما العسكرية يف نيكاراغوا وضدها

ما تتضمنه القواعد العامة للقـانون الـدويل [ أعاله املذكورة املبادئ كون  إن 
 قــد الصــفة، ـذه هلــا املعــرتف]، ومـا يتضــمنه القــانون الـدويل العــريف مــن مبـادئ

ـا مل أو أُدرجت يف اتفاقيات متعـددة األطـراف ال ُدونت يعـد هلـا وجـود  يعـين أ
ـا   األطـراف البلـدان جتـاه حـىت العـريف، لقـانونلبصـفتها مبـادئ  قتطبَّـمل تعـد وأ
 .)٤١٦(االتفاقيات تلك يف

 املعاهدة أحكام فصل إمكانية -١١املادة 
اء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا أو تعليـق نفاذهـا،   يسري إ

كملها، ما مل تنص املعاهدة  نتيجة لنزاع مسلح، على املعاهدة 
 أو يتفق األطراف على خالف ذلك، إال عندما:

تتضـــمن املعاهـــدة بنـــوداً قابلـــة للفصـــل، مـــن حيـــث  (أ) 
 تطبيقها، عن بقية أجزاء املعاهدة؛

قبـول  يتبني مـن املعاهـدة أو يثبـت بطريقـة أخـرى أن و(ب) 
ً لرضــــا الطـــرف اآلخــــر أو  تلـــك البنـــود مل يكــــن أساســـاً  جـــوهر

ملعاهدة بكاملها؛ اللتزام   األطراف األخرى 
يكــون االســتمرار يف تنفيــذ بقيــة أجــزاء املعاهــدة غــري  و(ج) 

 .منطٍو على إجحاف

 التعليق
قابليـــة أحكـــام املعاهـــدة الـــيت تتـــأثر بنـــزاع  ١١تتنـــاول املـــادة  )١(

احلكم دوراً رئيسياً مسلح ألن تُفَصل بعضها عن بعض. ويؤدي هذا 
ن املـواد مـن   ٤يف مشاريع املواد احلاليـة عـن طريـق "ختفيـف" أثـر سـر

ر متباينة على املعاهدة. ٧إىل   من خالل كفالة إمكانية حدوث آ
مـــن اتفاقيـــة  ٤٤ويســـتند هـــذا احلكـــم إىل نظـــريه يف املـــادة  )٢(

ـــا لعـــام  . وتستنســـخ الفقـــرات الفرعيـــة مـــن (أ) إىل (ج) ١٩٦٩فيين
ا يف تلك االتفاقية.حر   فياً نص مثيال
شــرتاط أن يكــون االســتمرار يف تنفيــذ بقيــة  )٣( وفيمــا يتعلــق 

أجزاء املعاهدة "غري منطٍو علـى إجحـاف"، أشـارت اللجنـة إىل أن 
نزوًال  ١٩٦٩من اتفاقية لعام  ٤٤هذا احلكم قد أُدخل على املادة 

__________ 
)٤١٦( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, 

Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 424, para. 73رأي الـ أيضـاً وانظـر  ؛
 North Sea :اجلــرف القــاري لبحـــر الشــمال قضـــيةيف  مــوريّليلقاضــي ل املخــالف

Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 198. 
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ت املتحـــدة األمريكيـــة. وكمـــا  قـــال الســـيد كـــريين، علـــى رغبـــة الـــوال
ت املتحدة، مفسراً:  ممثل الوال

ـــاء بعـــض  قـــد  تصـــر دولـــة تـــدعي عـــدم صـــحة جـــزء مـــن املعاهـــدة علـــى إ
االســــتمرار يف تنفيــــذ بقيــــة أجــــزاء املعاهــــدة يف غيبــــة تلــــك  بــــرغم أنأحكامهــــا، 

 .)٤١٧(األخرى لألطراف شديد إجحاف على منطوً يكون األحكام 

لفقـــرة وبعبـــارة أخـــرى، وكمـــا هـــو احلـــال ف (ج) مـــن  ٣يمـــا يتعلـــق 
، فــإن الفقــرة الفرعيــة (ج) ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٤٤ املــادة

هــــي حكــــم عــــام ميكــــن االحتجــــاج بــــه إذا  ١١مــــن مشــــروع املــــادة 
إلرضـــــاء رغبـــــات الطـــــرف  -أحـــــدث فصـــــل أحكـــــام املعاهـــــدة  مـــــا

لطــــــرف اآلخــــــر  -الطالــــــب  رزاً ينطــــــوي علــــــى إضــــــرار  اخــــــتالًال 
األطــــــراف األخــــــرى. وهكــــــذا فإنــــــه يكّمــــــل الفقــــــرتني الفــــــرعيتني  أو
ـــــد  (أ) ـــــول البن ـــــث التطبيـــــق) و(ب) (قب (إمكانيـــــة الفصـــــل مـــــن حي
اؤها أو إبطاهلا مل أو ً لرضـا  البنود اليت طُلب إ يكـن أساسـاً جـوهر

ملعاهدة). اللتزام   الطرف اآلخر أو األطراف األخرى 

اء املع -١٢املادة  اهدة أو االنسحاب منها سقوط احلق يف إ
 أو تعليق نفاذها

ال يعـــود جـــائزاً لدولـــة أن تنهـــي املعاهـــدة أو تنســـحب منهـــا  
كانـــــت، بعـــــد أن   نتيجـــــة لنـــــزاع مســـــلح، إذا ،تعلـــــق نفاذهـــــا أو

 :أصبحت على علم حبقائق الوضع
فـــذة  (أ)  قـــد وافقـــت صـــراحًة علـــى أن تظـــل املعاهـــدة 

ا مستمراً   ؛ أواملفعول أو على أن يظل العمل 
يتحتم اعتبارها، بسبب مسلكها، قد وافقـت ضـمناً  (ب) 

فذة املفعول ملعاهدة أو على إبقائها   .على مواصلة العمل 

 التعليق
 ١٩٦٩إىل حكم مماثـل يف اتفاقيـة فيينـا لعـام  ١٢املادة  تستند )١(

ـــــاء املعاهـــــدة ٤٥هـــــو املـــــادة  . وهـــــذا احلكـــــم يتنـــــاول ســـــقوط احلـــــق يف إ
االنسحاب منها أو تعليق نفاذها. وهو يُعدُّ اعرتافـاً بوجـوب أن يسـود  أو

 حد أدىن من حسن النية حىت يف أوقات النزاع املسلح.

__________ 
 Official Records of the United Nations: كريين  السيد به أدىل بيان )٤١٧(

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March–24 

May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings 

of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations 

publication, Sales No. E.68.V.7), 41st meeting of the Committee of the 

Whole, 27 April 1968, para. 17 ،ت املتحـدة . ولالطـالع علـى اقـرتاح الـوال
 Official Records: يفمستنسـخة  وهـي ،A/CONF.39/C.1/L.260 الوثيقـةانظـر 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions, Vienna, 26 March–24 May 1968 and 9 April–22 May 

1969, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.5), para. 369. 

ري يف ســياق النـــزاع املســـلح، تســـ ١٢ولتوضــيح أن املـــادة  )٢(
ُأضيفت إشارة مالئمة يف الفقـرة االسـتهاللية. وقـد رأت اللجنـة أن 

"، علــى علــم حبقــائق الوضــعذلــك اجلــزء مــن اجلملــة الــذي يقــول: "
يتعلـــق  ، ال١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٤٥واملـــأخوذ مـــن املـــادة 

لنتـــائج العمليــة املرتتبـــة عليـــه  بوجــود النـــزاع املســـلح فحســب، بـــل و
 أيضاً من حيث األثر الذي ُحيتمل أن حيدثه النزاع على املعاهدة.

ميكـن تقيـيم الوضـع املتعلـق مبعاهـدة  ومن املسلم بـه أنـه ال )٣(
مــن املعاهــدات يف ســياق نــزاع مســلح إال بعــد أن يكــون النــزاع قــد 

يتحقــــق لــــدى  األمــــر الــــذي قــــد ال -أحــــدث أثــــره علــــى املعاهــــدة 
ولــه هـو أن الـدول تشـجَّع علـى االمتنــاع ميكـن ق نشـوبه. وأقصـى مـا

ر  عن اختاذ اإلجراءات املشار إليهـا يف هـذه املـادة إىل أن تصـبح آ
 النزاع على املعاهدة واضحة إىل حد معقول.

ويتعـــــني أن تُفهــــــم اإلشــــــارة الـــــواردة يف العنــــــوان إىل شــــــىت  )٤(
ـاء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا  اإلجراءات اليت ميكن اختاذها ("إ
ــــنيِّ  أو تعليــــق نفاذهــــا") بوصــــفها إشــــارة إىل املــــواد الســــابقة الــــيت تب

 يكون للدولة من حقوق وما ينطبق من شروط. ما

 إحياء أو استئناف العالقات التعاهدية  -١٣املادة 
 بعد نزاع مسلح

جيوز للدول األطراف، بعد انتهاء النزاع املسلح، أن  -١ 
يــت أو ُعلِّــق تــنظم، بنــاًء علــى اتفــاق، إحيــاء املعاهــدا ت الــيت ُأ

 نفاذها نتيجة للنزاع املسلح.

يتقـــرر اســـتئناف نفـــاذ املعاهـــدة املعلقـــة نتيجـــة لنـــزاع  -٢ 
 .٦مسلح وفقاً للعوامل املشار إليها يف املادة 

 التعليق
) أو اســـتئناف ١مبســـألة إحيـــاء (الفقـــرة  ١٣تتعلـــق املـــادة  )١(

 مسلح.) العالقات التعاهدية بعد نزاع ٢(الفقرة 

نـــه ســـواء  ١وتـــنص الفقـــرة  )٢( علـــى القاعـــدة العامـــة القائلـــة 
يـــــت املعاهـــــدة أو ُعلِّـــــق نفاذهـــــا، كليـــــاً أو جزئيـــــاً، جيـــــوز للـــــدول  ُأ
ــــــاء أو إعــــــادة إنفــــــاذ  ــــــاً إلحي ُــــــربم اتفاق ــــــت، أن ت األطــــــراف، إن رغب

أجــزاء  يعــد قائمــاً مــن املعاهــدات، مبــا يف ذلــك االتفاقــات أو مل مــا
نتيجـــة مرتتبـــة علـــى حريـــة إبـــرام املعاهـــدات وهـــي أمـــر منهـــا. وهـــذه 

ميكن االضطالع به من جانب واحد. وعليه، فـإن الفقـرة تعـاجل  ال
ـــة االتفاقـــات املربمـــة "قبـــل احلـــرب"  األوضـــاع الـــيت تكـــون فيهـــا حال
غامضــة ويكــون مــن الضــروري وضــع تقيــيم عــام للصــورة التعاهديــة. 

العمليـــــة، إىل إحيـــــاء وجيـــــوز هلـــــذا التقيـــــيم أن يـــــؤدي، مـــــن الناحيـــــة 
ــــا  املعاهــــدات الــــيت كــــان وضــــعها غامضــــاً أو الــــيت ُعوملــــت علــــى أ

يـــت أو ُعلِّـــق نفاذهـــا نتيجـــة للنـــزاع املســـلح. وال قـــد خيـــل احلكـــم  ُأ
التفاقـــــات احملـــــددة الـــــيت تـــــنظم إحيـــــاء تلـــــك املعاهـــــدات.  احلـــــايل 
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ــــال،  وميكــــن ــــوع، علــــى ســــبيل املث ــــور علــــى اتفــــاق مــــن هــــذا الن العث
من معاهدة السالم بني إيطاليا والقوى احلليفة املربمـة  ٤٤ة املاد يف
. وتــــنص تلــــك املــــادة علــــى أنــــه جيــــوز ١٩٤٧شــــباط/فرباير  ١٠ يف

ا ستة أشهر، أن ختطر  لكل دولة حليفة، يف حدود مهلة زمنية مد
ملعاهدات اليت تود إحياءها.  إيطاليا 

ق ، وهـــــي تعـــــاجل اســـــتئناف املعاهـــــدات الـــــيت علِّـــــ٢والفقـــــرة  )٣(
تنطبـــق إال علـــى  نفاذهـــا نتيجـــة لنـــزاع مســـلح، أضـــيق نطاقـــاً، فهـــي ال

. ونظـــــراً إىل ٦املعاهـــــدات الـــــيت ُعلِّـــــق نفاذهـــــا نتيجـــــة لتطبيـــــق املـــــادة 
نفــــــاذ املعاهــــــدة يعلَّــــــق يف تلــــــك احلالــــــة بنــــــاًء علــــــى مبــــــادرة دولــــــة  أن

وعلــى أســاس  -هــي طــرف أيضــاً يف النــزاع املســلح  -واحــدة  طــرف
، فــإن تلــك العوامــل ال يســتمر انطباقهــا ٦يف املــادة  العوامــل املــذكورة

بعـــد انتهـــاء النـــزاع املســـلح. ونتيجـــة لـــذلك ميكـــن أن تصـــبح املعاهـــدة 
ائهـا  فذة مرة أخـرى، مـا مل تـربز يف الوقـت نفسـه أسـباب أخـرى إل

)، أو مـــا مل تتفـــق ١٨أو االنســـحاب منهـــا أو تعليقهـــا (وفقـــاً للمـــادة 
املعاهدة  أن يدعو إىل استئناف نفاذ األطراف على غري ذلك. وجيوز

الـدول، نظــراً إىل  دولـة واحـدة مـن الـدول األطـراف أو عـدد مـن تلـك
يعــود مســألًة تتطلــب اتفاقــاً بــني الــدول. وســوف تتحــدد  أن األمــر ال

 .٦املادة  نتيجة هذه املبادرة وفقاً للعوامل الواردة يف
يــــه نفــــاذ وينبغــــي أن تعــــاَجل مســــألة املوعــــد الــــذي يُســــتأنف ف )٤(

 املعاهدة حسب كل حالة على حدة. 

 الباب الثالث
 أحكام متنوعة

أثر ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس  -١٤املادة 
 املعاهدة على

حيــــــق لدولــــــة متــــــارس حقهــــــا األصــــــيل يف الــــــدفاع الفــــــردي  
اجلماعي عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة أن تعلق، كلياً  أو

أو جزئيًا، نفاذ معاهدة تكون طرفـًا فيهـا بقـدر مـا يكـون نفاذهـا 
 مع ممارسة ذلك احلق. متنافياً 

 التعليق
املـــادة األوىل مـــن ثـــالث مـــواد تســـتند إىل  ١٤تـَُعـــّد املـــادة  )١(

دويل يف دورتــــه القــــرار ذي الصــــلة الــــذي اعتمــــده معهــــد القــــانون الــــ
، وهـي تعـرب عـن احلاجـة )٤١٨(١٩٨٥املعقودة يف هلسـنكي يف عـام 

__________ 
 تايل: لونصها كا الدويل، القانون معهدمن قرار  ٧سيما املادة  ال )٤١٨(

 يف الــدفاع الفــردي أو اجلمــاعي عــن الــنفس وفقــاً  حقهــاارس متــ"حيــق لدولــة  
نفــاذ معاهـــدة تتنــاىف مـــع ممارســـة  جزئيـــاً  أو ليــاً ق كمليثــاق األمـــم املتحــدة أن تعلِّـــ

ويعتـرب  ي نتـائج تـنجم عـن قـرار يتخـذه جملـس األمـن الحقـاً  ذلك احلق، رهناً 
 ,Institute of International Law, Yearbook(معتديـة"  فيـه تلـك الدولـة دولـةً 

vol. 61, Part II (see footnote 401 above), p. 247(. 

ن  ال تنشئ مـزا لدولـة معتديـة.  املواد مشاريعإىل اعرتاف واضح 
 ١٦و ١٥وتتبــــدى ضــــرورات السياســــة العامــــة نفســــها يف املــــادتني 

 اللتني تكمالن هذا احلكم.

اع الفـردي وتتناول املـادة حالـة دولـة متـارس حقهـا يف الـدف )٢(
اجلمــاعي عــن الــنفس وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة. فتلــك الدولــة  أو

ــاً، نفــاذ معاهــدة تتنــاىف مــع ممارســة  حيــق هلــا أن تعلــق، كليــاً أو جزئي
ــــق النظــــام  املــــادة هــــذهذلــــك احلــــق. ويتعــــني فهــــم  علــــى ضــــوء تطبي

املنصـــوص عليـــه يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، علـــى النحـــو املتـــوخى يف 
دف. ومن هذا املنطلق ١٦و ١٥املادتني  ا  أيضاً إىل احليلولة  فإ

دون إفـــــالت املعتــــــدي مـــــن العقــــــاب ودون نشـــــوء أي اخــــــتالل يف 
املوقــف القــائم بــني الطــرفني، وهــو مــا ســيحدث دون شــك إذا كــان 
املعتدى قادراً، بعد جتاهله حلظر استخدام القـوة املنصـوص عليـه يف 

ملتحــدة، علــى املطالبــة يف مــن ميثــاق األمــم ا ٢مــن املــادة  ٤الفقــرة 
لتــــايل حرمــــان  لتطبيــــق الصــــارم للقــــانون القــــائم، و الوقــــت نفســــه 
الدولـــة املعتـــدى عليهـــا، كليـــاً أو جزئيـــاً، مـــن حقهـــا يف الـــدفاع عـــن 

 ٦ املـادتنيبتطبيـق  مرهونـة ١٤نفسها. ويف الوقت ذاته، فإن املـادة 
ــا يف سـياق النــزاع ا٧و ملســلح هــي : إن النتيجـة الــيت ال ميكــن إجاز

ملثــل نتيجــة ال ميكــن قبوهلــا يف ســياق الــدفاع عــن الــنفس. ومثــال 
ــــة الــــيت  ذلــــك أن احلــــق املتــــوخي ال يســــود علــــى األحكــــام التعاهدي
ـــــا أن تنطبـــــق يف أثنـــــاء النـــــزاع املســـــلح، ال ســـــيما أحكـــــام  يُقصـــــد 
لقانون اإلنساين الدويل وبقانون النزاع املسلح،  املعاهدات املتعلقة 

 يات جنيف املتعلقة حبماية ضحا احلرب.مثل اتفاق

ويف حني أن احلكم ينص على تعليق نفاذ االتفاقات بـني  )٣(
يســـتبعد تعليـــق املعاهـــدات بـــني الدولـــة  املعتـــدي والضـــحية، فإنـــه ال

لثـــــة  وهـــــي حالـــــة رمبـــــا يكـــــون احتمـــــال  -ضـــــحية العـــــدوان ودول 
غـــــري حـــــدوثها أقـــــل. غـــــري أن املـــــادة ال تتنـــــاول النزاعـــــات املســـــلحة 

ــا تشــري إىل الــدفاع عــن الــنفس مبدلولــه املنصــوص  الدوليــة، حيــث إ
مــــــن ميثــــــاق األمــــــم املتحــــــدة. ويقتصــــــر احلــــــق  ٥١عليــــــه يف املــــــادة 

اء. ١٤ املادةاملنصوص عليه يف   على تعليق النفاذ وال يشمل اإل

ر القانونيـة  )٤( ومل تُبذل أية حماولة لتقـدمي معاجلـة شـاملة لـآل
رســـــــة احلــــــــق األصـــــــيل يف الـــــــدفاع عـــــــن الــــــــنفس. املرتتبـــــــة علـــــــى مما

ال ختـــــل بقواعــــد القــــانون الــــدويل الواجبـــــة  ١٤ املــــادةفــــإن  ولــــذلك
التطبيــق فيمـــا يتعلـــق مبســـائل اإلخطــار، واملعارضـــة، واملهـــل الزمنيـــة، 

 والتسوية السلمية.

 املعتديةمنع استفادة الدولة  -١٥املادة 
  ً مبفهــوم ميثــاق األمــم املتحــدة  ال جيــوز لدولــة ترتكــب عــدوا

) أن ٢٩-(د ٣٣١٤وقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة 
 لنـــزاعمعاهـــدة أو تنســـحب منهـــا أو تعلـــق نفاذهـــا نتيجـــة  تنهـــي

جم عن العدوان، إذا كانت تلك الدولـة ستسـتفيد مـن  مسلح 
 أثر ذلك.
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 التعليق
االسـتفادة مـن إمكانيـة الدولة املعتدية مـن  ١٥متنع املادة  )١(

ــــاء معاهــــدة أو االنســــحاب منهــــا أو تعليــــق هــــا نتيجــــة نــــزاع نفاذ إ
رتــه تلــك الدولــة. وتســتند صــيغة هــذا احلكــم إىل املــادة   ٩مســلح أ

مــع إدخــال بعــض التعــديالت،  )٤١٩(مـن قــرار معهــد القــانون الـدويل
ال ســيما إدراج إمكانيـــة االنســـحاب مــن املعاهـــدة والـــنص علـــى أن 

ت املقصودة هي تلك اليت تُنهى أو يُنسحب منها أو تُعلَّق املعاهدا
 للنزاع املسلح املعين. نتيجةً 

حيـــة  )٢( ــا معتديـــة، مــن  وســوف يتوقــف وصـــف الدولــة 
ـــــف "العـــــدوان"، بينمـــــا يعتمـــــد مـــــن الناحيـــــة  املضـــــمون، علـــــى تعري
اإلجرائية علـى جملـس األمـن. فـإذا قـرر جملـس األمـن أن الدولـة الـيت 

نهــــي معاهــــدة أو تنســــحب منهــــا أو تعلــــق نفاذهــــا دولــــة تريــــد أن تُ 
وهو ما يُفرتض معه أن احلالة املعنية قد أحيلت فعًال إىل  -معتدية 

ال جيـــــوز هلـــــذه الدولـــــة أن تتخـــــذ تلـــــك التـــــدابري،  -جملـــــس األمـــــن 
ألحــرى ال جيــوز هلــا أن تفعــل ذلــك إال إذا كانــت لــن تســتفيد  أو

ن تقيـــيم هـــذا األمـــر مي كـــن أن يبـــت فيـــه إمـــا جملـــس منهـــا، علمـــاً 
األمـن أو قـاٍض أو حمّكــم. ويف حـال عـدم إقــرار ذلـك، جيـوز للدولــة 

 واملواد التالية.  ٤أن تتصرف وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة 
ومنــذ حلظــة ارتكــاب العــدوان، ال جيــوز للدولــة الــيت توصــف  )٣(

لنفســها احلــق، ــا معتديــة مــن جانــب الدولــة املعتــدى عليهــا أن تــزعم 
، يف أن تُنهـــــي املعاهـــــدة أو تنســـــحب منهـــــا أو تعلـــــق ٩وفقـــــاً للمـــــادة 

ـا قـد تـزعم  نفاذها، إال إذا كانت لـن حتقـق اسـتفادة مـن ذلـك. علـى أ
نـه مل حيـدث أي عـدوان وأن  لنفسها هذا احلق على أية حـال، وتـدفع 
غرميتهــــا هــــي املعتديــــة. وســــتبقى األمــــور لــــذلك غامضــــة وُمعلقــــة حــــىت 

رحلة التاليـة، أي املرحلـة الـيت يبـت فيهـا جملـس األمـن يف األمـر. فهـذا امل
اإلجـــراء هـــو الـــذي حيـــدد املرحلـــة التاليـــة: فـــإذا تكّشـــف أن الدولـــة الـــيت  
ـــا مل تســتفد مـــن  كانــت تُعتــرب يف البدايـــة معتديــة ليســـت كــذلك، أو أ
العدوان، فسوف يقـيَّم اإلخطـار الـذي ميكـن أن تكـون قـد بعثتـه عمـالً 

حيــة  ٩ادة ملـ وفقــاً للمعــايري العاديـة الــيت أرســتها مشـاريع املــواد. ومــن 
ـا  ـا اسـتفادت مـن تنحيـة التزاما كد أن الدولة معتديـة وأ أخرى، إذا 
التعاهديــة جانبــاً، تصــبح تلــك املعــايري غــري منطبقــة فيمــا خيــص حتديــد 
ــاء املعاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليقهــا. وبعبــارة أخــرى ، شــرعية إ

ـــــاء معاهـــــدة مـــــا أو االنســـــحاب منهـــــا  حـــــني تبعـــــث دولـــــة إخطـــــاراً 
ا معتدية، سيكون مـن الضـروري  أو تعليق نفاذها مث يتقرر بعد ذلك أ

ـــاء املعاهــدة أو االنســـحاب منهـــا  التثبُّــت ممـــا إذا كانـــت تســتفيد مـــن إ

__________ 
 :يلي ما على الدويل القانون معهد قرار من ٩ املادة تنص )٤١٩(

 لألمـم العامـة اجلمعيـة وقـرار املتحـدة األمـم ميثاق مبفهوم للعدوان املرتكبة الدولة" 
 الدولـــة تلـــك كانـــت  إذا معاهـــدة نفـــاذ تُعلـــق أو تُنهـــي ال) ٢٩-(د ٣٣١٤ املتحـــدة
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 61(" ذلـك أثـر مـن ستسـتفيد

Part II (see footnote 401 above), p. 248(. 

تعليقهــا. فــإن كانــت مســتفيدة، لــن يكــون لإلخطــار أثــر مــا مل تــنص  أو
 عنية على قواعد خاصة يف ذلك الشأن.املعاهدة امل

جـــــم عـــــن  )٤( ـــــزاع مســـــلح  ـــــى عبـــــارة "نتيجـــــة لن ـــــب عل ويرتت
ـــا معتديـــة علـــى مـــا خيـــص النـــزاع  العـــدوان" قصـــر وصـــف الدولـــة 
ن تلك الدولة  املعين، ومن مث جتنب التفسري الذي ميكن أن يقول 
ســتظل مســماة بتلــك التســمية حــىت يف ســياق نزاعــات خمتلفــة متامــاً 

لثة.م  ع الدولة اخلصم نفسها أو حىت مع دولة 
وقــررت اللجنــة أال تتجــاوز الصــيغة الــيت تشــري إىل اللجــوء  )٥(

 إىل استعمال القوة املسلحة انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة.
ويشدد عنوان املادة على أن احلكـم يتنـاول مسـألة ارتكـاب  )٦(

الفائـدة الـيت ميكـن العدوان بدرجة أقـل، يف حـني يتنـاول بدرجـة أكـرب 
ـــاء  أن جتنيهـــا الدولـــة املعتديـــة مـــن النـــزاع املســـلح املعـــين مـــن خـــالل إ

 معاهدة من املعاهدات أو االنسحاب منها أو تعليقها.

 قرارات جملس األمن -١٦املادة 
لقــــرارات ذات الصــــلة الــــيت   ال ُختــــل مشــــاريع املــــواد هــــذه 

 .يتخذها جملس األمن وفقاً مليثاق األمم املتحدة

 التعليق
ر القانونية لقرارات جملس  ١٦تسعى املادة  )١( إىل صون اآل

األمن املتخذة يف إطار ميثاق األمم املتحدة. ويف حني ميكن القول 
ن تــدابري جملــس األمــن الــيت يتخــذها يف إطــار الفصــل الســابع مــن 
ميثاق األمم املتحدة هي التدابري األكثر صلة بسياق مشـاريع املـواد 

لــــس املتخـــذة مبوجــــب احلاليـــ ن تـــدابري ا ة، فقـــد ســــّلمت اللجنـــة 
املتعلقـــة  ٩٤أحكـــام أخـــرى مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مثـــل املـــادة 

بتنفيــذ أحكــام حمكمــة العــدل الدوليــة، ميكــن أن تكــون ذات صــلة 
 ٨نفـس الوظيفـة الـيت تؤديهـا املـادة  ١٦بقدر مساو. وتؤدي املـادة 

وقررت اللجنة أن  .)٤٢٠(١٩٨٥م من قرار معهد القانون الدويل لعا
ـــ "عــدم اإلخــالل" بــدًال مــن الصــيغة  تقــدم احلكــم يف شــكل شــرط ل

 اليت اعتمدها املعهد واليت جاءت بعبارات أكثر توكيدية. 
من ميثـاق األمـم املتحـدة علـى أنـه إذا   ١٠٣وتنص املادة  )٢(

ــــة علــــى أعضــــاء األمــــم  ــــاك تعــــارض بــــني االلتزامــــات املرتتب كــــان هن
ق وااللتزامات املرتتبة عليهم مبوجب أي اتفاق املتحدة مبوجب امليثا

. تـــرَجح كفـــة االلتزامـــات املرتتبـــة علـــيهم مبوجـــب امليثـــاقدويل آخــر، 
إلضـافة إىل احلقــوق وااللتزامــات الـواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة  و

__________ 
 :يلي ما علىالقانون الدويل  معهد قرار من ٨ املادة تنص )٤٢٠(

 متعلــق املتحــدة لألمــم التــابع األمــن لــس لقــرار امتثــاالً  تعلِّــق، أو الدولــةنهــي "تُ  
 نفـــــاذَ  عـــــدوان، أعمـــــال أو لســـــلم إخـــــالل أو للســـــلم ديـــــدات بشـــــأن جـــــراءات
 .Institute of International Law, Yearbook, vol(" القـرار ذلـك مـع تتنـاىف معاهـدة

61, Part II (see footnote 401 above), p. 248(. 
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ر 143   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

االلتزامـــات الناشـــئة عـــن قـــرارات ملزمـــة  ١٠٣نفســـه، تشـــمل املـــادة 
صــفة خاصــة فــإن أولويــة قــرارات تتخــذها هيئــات األمــم املتحــدة. وب

هـــي أولويـــة مقبولـــة علـــى نطـــاق  ١٠٣جملـــس األمـــن مبوجـــب املـــادة 
لقانون الدويل ت املتعلقة   .)٤٢١(واسع يف املمارسة وكذا يف الكتا

ال حتسم خمتلف املسائل الـيت ميكـن أن ترتتـب  ١٦واملادة  )٣(
 ، بل ترتكها مفتوحة.١٠٣على املادة 

 اجبات الناشئة عن قوانني احلياداحلقوق والو  -١٧املادة 
ال ُختل مشاريع املـواد هـذه حبقـوق وواجبـات الـدول الناشـئة  

 عن قوانني احلياد.

 التعليق
بنداً آخر من بنود "عدم اإلخالل"، وهـي  ١٧تُعد املادة  )١(

تسعى إىل صون حقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانني احلياد. 
تتضــمن إشــارة أكثــر حتديــداً وقــد ُفضــلت هــذه الصــيغة علــى صــيغة 

إىل "مركــز الــدول الثالثــة بصــفتها دوًال حمايــدة". وارتئــي أن اإلشــارة 
ــــدول احملايــــدة" هــــي إشــــارة غــــري مالئمــــة، فيمــــا خيــــص دقــــة  إىل "ال
ــــاد  الصــــياغة، ألنــــه ال يتضــــح منهــــا مــــا إن كانــــت اإلشــــارة إىل احلي
 الرمســـي أو إىل جمـــرد عـــدم التحـــارب. وعليــــه فـــإن هـــذا احلكـــم يعــــد

 شرطاً وقائياً إىل حد ما.
ـــــــاد، بوصـــــــفه وضـــــــعاً مســـــــتمداً مـــــــن معاهـــــــدة مـــــــن  )٢( واحلي

ً بصـــورة كاملـــة إال لـــدى نشـــوب نـــزاع  املعاهـــدات، ال يصـــبح ســـار
لثــة، ولــذلك فمــن الواضــح أنــه يظــل قائمــاً بعــد  مســلح بــني دول 
النزاع حيث إن القصد منـه حتديـداً هـو أن يسـري يف فـرتات النـزاع. 

لــك، فـإن وضــع احليــاد ال ُيسـتمد دومــاً مــن معاهــدة وعـالوة علــى ذ
مــن املعاهــدات. ومســألة انطبــاق قــوانني احليــاد ال تثــار بصــفة عامــة 
حلقــوق  فيمـا يتصـل ببقــاء حالـة احليـاد مــن عدمـه، بـل فيمــا يتعلـق 
والواجبــات احملــدَّدة لدولــة مــن الــدول احملايــدة تظــل حمايــدة؛ وعمــًال 

ــــات تســــود علــــى احلقــــوق ، فــــإن هــــذه احلقــــوق وا١٧ملــــادة  لواجب
 والواجبات الناشئة عن مشاريع املواد احلالية.

اء أو االنسحاب أو التعليق األخرى -١٨ املادة  حاالت اإل
اء املعاهدات أو  النسـحاب  ال ُختل مشاريع املواد هذه 

حـــدوث خـــرق  منهـــا أو تعليقهـــا نتيجـــة أمـــور منهـــا مـــا يلـــي: (أ)
يســتحيل معهــا تنفيــذ املعاهــدة؛  جــوهري؛ أو (ب) نشــوء حالــة

 (ج) حدوث تغري أساسي يف الظروف. أو

__________ 
للجنـة بشـأن جتـزؤ القـانون  التـابع الدراسـة فريـق تقريـرانظر بصفة خاصة  )٤٢١(

علــى املوقــع الشــبكي  متــاح ؛(مستنســخ )Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682(الــدويل 
ئــــق الــــدورة الثامنــــة واخلمســــني؛  مرفــــق  هيئــــة علــــىالــــنص النهــــائي  ونُشــــرللجنــــة، و

ــب لد الثاين (اجلزء األ٢٠٠٦ حولية ــــــــ  ).٣٤٠-٣٢٨، الفقرات )ول، ا

 التعليق
ــــــــاء  ١٨تشــــــــري املــــــــادة  )١( ــــــــة إ مكاني إىل عــــــــدم املســــــــاس 

املعاهــــدات أو االنســــحاب منهــــا أو تعليقهــــا نتيجــــة تطبيــــق قواعــــد 
أخـرى مـن قواعـد القـانون الـدويل، وذلـك يف حالـة األمثلـة املــأخوذة 

 ٥٥، وال ســيما مــا ورد يف املــواد مــن ١٩٦٩فيينــا لعــام عــن اتفاقيــة 
. وكلمة "األخرى" الواردة يف العنوان إمنا القصد منها تبيان ٦٢إىل 

أن هذه األسباب تضاف إىل تلك الواردة يف مشاريع املواد احلالية. 
ــدف عبــارة "أمــور منهــا" إىل إيضــاح أن مــا ذُكــر مــن أســباب يف  و

  جلميع األسباب املمكنة.ال يشكل تعداداً  ١٨املادة 
ولـــــئن اعتُـــــرب هـــــذا احلكـــــم غنيـــــاً عـــــن البيـــــان، فقـــــد ارتئـــــي أن  )٢(

التوضيح ال خيلـو مـن فائـدة. فمـن شـأنه أن يبـدد مـا ميكـن أن يقـع مـن 
ن حدوث نزاع مسلح ينشئ قاعدة ختصيص حتول دون إعمال  إحياء 

اء املعاهدات أو االنسحاب منها أو تعليق  ها.األسباب األخرى إل

 املرفق
ملعاهدات املشار إليها   قائمة إرشادية 

 ٧يف املادة 
املتعلقـــــة بقـــــانون النزاعـــــات املســـــلحة، املعاهـــــدات  (أ) 
لقانون اإلنساين الدويل؛ مبا  فيها املعاهدات املتعلقة 

ـــــة املعاهـــــدات  (ب)  ـــــاملعِلن نظـــــام لمـــــة ئة أو املنظِّ أو املنِش
أو مــــا يتصــــل بــــه مــــن حقــــوق دائمــــة، مبــــا فيهــــا  مركــــز دائــــم أو

لة للحدود الربية والبحرية؛  املعاهدات املنِشئة أو املعدِّ
 املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛ (ج) 
لعدالة اجلنائية الدولية؛ (د)   املعاهدات املتعلقة 
معاهــدات الصــداقة والتجــارة واملالحــة واالتفاقـــات  )ه( 

 لألفراد؛ اصةحلقوق اخلاملتعلقة 
 ؛قوق اإلنسانالدولية حل مايةاحلمعاهدات  )و( 
 ؛لبيئةحلماية الدولية لاملعاهدات املتعلقة  )ز( 
اري املائية الدولية واملنشـآت  )ح(  املعاهدات املتعلقة 

ا  ؛واملرافق املتصلة 
واملنشـآت بطبقات املياه اجلوفيـة املعاهدات املتعلقة  )ط( 

اواملرافق املتص  ؛لة 
سيسية ملنظمات دولية؛ )ي(   املعاهدات اليت تكون صكوكاً 
ــــة للمنازعــــات املعاهــــدات املتعلقــــة  )ك(  لتســــوية الدولي

ــــق والوســــاطة لوســــائل الســــلمية ، مبــــا فيهــــا اللجــــوء إىل التوفي
 التسوية القضائية؛والتحكيم و 

لعالقات الدبلوماسية املعاهدات  )ل(   والقنصلية.املتعلقة 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   149 13/07/2020   08:05:10



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  144 والستني الثالثة دور

 

 

 التعليق
يتضــــمن املرفــــق قائمــــة إرشـــــادية بفئــــات املعاهــــدات الـــــيت  )١(

فذة، كلياً أو جزئياً، أثناء النـزاع  ا تظل  يكون مؤدى موضوعها أ
ملــــادة  الــــيت أُدرجــــت، حســــبما أُوضــــح  ٧املســــلح. ويــــرتبط املرفــــق 

دة إيضــــاح عنصــــر "موضــــوع"  يف التعليــــق علــــى ذلــــك احلكــــم، لــــز
ــــة يف الفقــــرة الفرعيــــة (أ) مــــن  املعاهــــدة الــــوارد ضــــمن العوامــــل املبين

، وهــــي العوامــــل الــــيت ينبغــــي أن تراَعــــى عنــــد التحقــــق مــــن ٦ املــــادة
ــــاء املعاهــــدة أو االنســــحاب منهــــا أو تعليقهــــا يف حالــــة  إمكانيــــة إ

 وجود نزاع مسلح.

أثــــــــر هـــــــذا التصــــــــنيف يف وضـــــــع جمموعــــــــة مــــــــن  ويتمثـــــــل )٢(
ن دحضــــها والــــيت تســــتند إىل مواضــــيع تلــــك االفرتاضــــات الــــيت ميكــــ

ـــا تظـــل قائمـــة بـــرغم  املعاهـــدات: موضـــوع املعاهـــدة يفيـــد ضـــمناً أ
 فئـاتحدوث نـزاع مسـلح. وعلـى الـرغم مـن أن التشـديد هـو علـى 

من املعاهدات، فمن احملتمل متامـاً أن يكـون موضـوع أحكـام معّينـة 
ن املعاهدة تس  تمر.من املعاهدة هو وحده الذي يفيد ضمناً 

إرشـــادية ال أكثـــر، حســـب مـــا يؤكـــده اســـتخدام  القائمـــةو  )٣(
أن الفئـــات مرتبـــة ، وهـــي ال تفيـــد ضـــمناً ٧تلـــك الكلمـــة يف املـــادة 

نــــــه يف  حســـــب األولويــــــة يف املرفـــــق. وفضــــــًال عــــــن ذلـــــك، يســــــلَّم 
احلاالت يكون هناك تداخل بني الفئات. وقد قـررت اللجنـة  بعض

يشــــري إىل القواعــــد اآلمــــرة. فهــــذه  القائمــــة ضــــمنعــــدم إدراج بنــــد 
تشبه نوعياً الفئات األخرى اليت أُدرجت يف القائمة. ذلـك  ال الفئة

ــا فئــات تســتند إىل املوضــوع، يف حــني أن القواعــد اآلمــرة تتخلــل  أ
ال ختــل  ٧إىل  ٣ن أحكــام املــواد مــن عــدة مواضــيع. ومــن املفهــوم أ

يـــرد يف املعاهـــدات مـــن مبـــادئ أو قواعـــد يكـــون هلـــا طـــابع  ثـــر مـــا
 القواعد اآلمرة.

ـــــاح مـــــن ممارســـــات الـــــدول،  )٤( وتعـــــّرب القائمـــــة عمـــــا هـــــو مت
ت وال إىل وجهـــات نظـــر  ســـتند، وتاملتحـــدة ســـيما ممارســـات الـــوال

ن  احتمال أن يرد عدة أجيال من الكتاب. وال مناص من اإلقرار 
ا هـو احتمـال  من الدول دفق كبري من املعلومات الـيت تبـّني ممارسـا
ضـــعيف. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن حتديـــد ممارســـات الـــدول ذات 
ــال، بصــعوبة تنــّد عــن املــألوف. وكثــرياً مــا  الصــلة يتســم، يف هــذا ا
تكـــون األمثلـــة الظـــاهرة علـــى ممارســـة الـــدول متعلقـــة مببـــادئ قانونيـــة 

عتبـــاره مســـألة  عالقـــة ال ثـــر النـــزاع املســـلح علـــى املعاهـــدات  هلـــا 
قانونية حمددة. وعلى سـبيل املثـال، تشـري بعـض املمارسـات احلديثـة 
للــــــدول، يف اجلانــــــب األكــــــرب منهــــــا، إىل األثــــــر النــــــاجم عــــــن تغــــــري 

يف الظـــروف، أو إىل اســـتحالة األداء العارضـــة، ممـــا جيعلهـــا  أساســـي
ملوضوع. ويف بعض احلاالت، من قبيل املعاهدات  غري ذات صلة 

املنشئة لنظم دائمة، تقدم ممارسات الدول أساساً متيناً ُيستند إليه. 
مليادين األخرى، قد متثل السوابق القضائية للمحاكم  وفيما يتعلق 
احملليــــة وبعــــض املشــــورة اإلداريــــة املقدمــــة إىل احملــــاكم أساســــاً متينـــــاً 

 .عليه يعوَّل

بقانون النزاعات املسلحة، مبا فيها  املعاهدات املتعلقة (أ)
لقانون اإلنساين الدويل  املعاهدات املتعلقة 

ـا أن تـنظم إدارة  )٥( يبدو واضحاً أن املعاهدات اليت يقصد 
لقـــانون  رهـــا، مبـــا فيهـــا املعاهـــدات املتعلقـــة  النزاعـــات املســـلحة وآ
اإلنســـــاين الـــــدويل، هـــــي معاهـــــدات تســـــري يف حـــــال وجـــــود تلـــــك 

 ماكنري، فإن . وكما أوضح النزاعات
تنظـيم عالقـات  ـدف صـراحًة إىلأدلة غزيـرة علـى أن املعاهـدات الـيت  مثة 

تظــل  ،نفسـها احلربيـة ألعمـالا إدارةاألطـراف املتعاقـدة خـالل احلـرب، مبـا فيهـا 
 .)٤٢٢(انتهاء احلربسارية خالل احلرب وال تستلزم إحياءها بعد 

املعاهـــدات الســـارية صـــراحة وال تقتصـــر هـــذه الفئـــة علـــى  )٦(
خــالل النــزاع املســلح، بــل تغطــي عمومــاً االتفاقــات املتعلقــة بقــانون 
لقــانون اإلنســاين  النزاعــات املســلحة، مبــا فيهــا املعاهــدات املتعلقــة 

 ٢٤، نصـت املـادة ١٧٨٥الدويل. فمنـذ فـرتة مبكـرة تعـود إىل عـام 
ت مــن معاهــدة الصــداقة والتجــارة بــني جاللــة ملــك بروســيا وا لــوال

املتحــدة األمريكيــة نصــاً صــرحياً علــى أن النــزاع املســلح لــيس لــه أي 
لقــانون اإلنســاين إلضــافة إىل  .)٤٢٣(أثــر علــى أحكامهــا املتعلقــة  و

__________ 
)٤٢٢( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 704: 

(كانـــت  املعاهـــدات مـــن عـــدد هنـــاك كـــان  األوىل العامليـــة احلـــرب انـــدالع لـــدى" 
 األعمـــــال إدارة تنظـــــيم موضـــــوعها) احملايـــــدة الـــــدول مـــــن أكثـــــر أو دولـــــة فيهـــــا طرفـــــاً 

]، البحـري لقـانون املتعلـق اإلعـالن[ ١٨٥٦ لعـام ريـس إعـالن قبيـل من العدائية،
 املعاهــــدات هــــذه أن وافــــُرتض. ١٩٠٧و ١٨٩٩ لعــــامي الهــــاي اتفاقيــــات وبعــــض

ـــا حلـــرب تتـــأثر مل ا قـــرارات عـــدة إليهـــا واســـتندت ســـارية، ظلـــت وأ  حمـــاكم أصـــدر
 إحياؤهـــا يـــتم مل ذلـــك، علـــى وعـــالوة. مـــن حمـــاكم الغنـــائم وغريهـــا الربيطانيـــة الغنـــائم

 كانــت  إذا مــا الواضــح مــن ولــيس. إطارهــا يف أو الســالم معاهــدات مبوجــب ديــداً حت
 حمايــــدة دوالً  تضــــم كانــــت  املتعاقــــدة األطــــراف أن إىل تعــــزى القانونيــــة النتيجــــة هــــذه
 تســري أن ــا قصــد للقــانون عامــة لقواعــد مصــدراً  عتبارهــا املعاهــدات طـابع إىل أو

 الــرأينُظــر إليــه بوصــفه  مــا هــو األخــري الســبب هــذا أن يُعتقــد لكــن احلــرب، خــالل
 كانــت  املتحـدة اململكـة حكومـة أن يثبـت دليـل إىل حاجـة مثـة كانـت  وإذا. الصـائب
 يف يتمثـــل فإنـــه ،الســـالم إىل التوصـــل بعـــد فـــذة اتفاقيـــات الهـــاي اتفاقيـــات تعتـــرب
 النضـــمامات املتعلقـــة الســـنوية الربيطانيـــة القـــوائم’ يف إليهـــا اإلحـــاالت مـــن العديـــد

ت ــــــيت ‘وغريهــــــا واالنســــــحا ــــــة املعاهــــــدات جمموعــــــة يف نشــــــرت ال  خــــــالل الربيطاني
 الهــاي التفاقيــة ١٩٢٥ عـام يف الربيطــاين الــنقض يف يتمثـل كمــا  األخــرية، السـنوات
 للعـــدو التابعـــة التجاريـــة الســـفن بوضـــع املتعلقـــة[االتفاقيـــة  ١٩٠٧ لعـــام السادســـة

 حكومــــة ســــألت عنــــدما املنــــوال، نفــــس وعلــــى. ]العدائيــــة األعمــــال انــــدالع عنــــد
 اتفاقيــــة تعتــــرب كانــــت  إذا عمــــا املتحــــدة اململكــــة حكومــــة، ١٩٢٣ عــــام يف أجنبيــــة،
[اتفاقيــــــة حتســــــني حالــــــة  ١٩٠٦يوليــــــه /متوز ٦ املؤرخــــــة األمحــــــر للصــــــليب جنيــــــف

 الـــدول بــني ســارية تــزال ال اتفاقيــةاجلرحــى واملرضــى مــن أفــراد اجليــوش يف امليــدان] 
 اجلاللــة صــاحب حكومــة’ ن أجابــت الســابقة، املعاديــة والــدول الســابقة املتحالفــة

ــا نظــراً  احلــرب، نــدالع تتــأثر مل االتفاقيــة هــذه أن تــرى  هــدفها فئــة يف تنــدرج لكو
 .).ibid(" ‘احلرب خالل املتحاربني سلوك تنظيم

ت  ملـــــك جاللــــة بــــنيعاهــــدة الصــــداقة والتجـــــارة م )٤٢٣( بروســــيا والـــــوال
 Treaties: ١٧٨٥أيلول/سبتمرب  ١٠ يفيف الهاي  موقَّعة األمريكية،املتحدة 

and Other International Agreements of the United States of America, 

1776–1949, vol. 8, Department of State, 1971, p. 78 (cited in J. H. W. 

Verzijl (ed.), International Law in Historical Perspective, Leiden, 

Sijthoff, 1973, at p. 371). 
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ر 145   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

 Restatement of the Law Third املعنـون املصـنف أكـد بينمـاذلـك، 
 ينهــياحلــرب بــني الــدول  انــدالع أناملوقــف التقليــدي الــذي مفــاده 

"االتفاقــات الــيت  ن أقــرالقائمــة بينهــا أو يعلقهــا، فإنــه  االتفاقــات
ــــا حيــــثالعدائيــــة تظــــل قائمــــة،  األعمــــال إدارةحتكــــم   ُوضـــــعت إ
. واستنتجت حمكمة العدل الدولية يف )٤٢٤("وقت احلربيف  لتسري
ألسلحة النووية أو استخدامها بشأن فتواها  أنه مشروعية التهديد 
النـزاع  خـالل الواجبـة التطبيـقالقانون اإلنسـاين  بادئاملتعلقة مب الةاحلغرار  على

ً كـــــان  املســــلح، ال يــــدع القـــــانون الــــدويل جمــــاالً للشـــــك يف أن مبــــدأ احليــــاد، أ
طــابع أساســي مماثــل لطــابع مبــادئ القــانون اإلنســاين  ذومبــدأ مضــمونه، وهــو 

حكـام  وقواعده، ة) علـى كـل ذات الصـل ]املتحـدة األمـم ميثـاق[ينطبق (رهنـاً 
ً كانت األسلحة املستخدمة  . )٤٢٥(نزاع مسلح دويل، أ

قـــــانون  نفـــــاذ ال متـــــس االســـــتمراريةالداللـــــة الضـــــمنية علـــــى و  )٧(
عتبـاره  سـري علـى النـزاع املسـلح. ت قاعـدة ختصـيصالنزاعات املسـلحة 

مسائل عديدة قد تنشـأ واإلشارة إىل هذه الفئة من املعاهدات ال تعاجل 
ـا أن تكـون  ،بتطبيق ذلك القانونفيما يتعلق  فضالً عن أنه مل يُقصـد 
ن هلـــا الغلبـــة  لنتـــائج الـــيت ميكـــن استخالصـــها بشـــأن ســـر فيمـــا يتعلـــق 

 يف سياقات معينة.  مبادئ وقواعد القانون اإلنساين

 نظام أو مركز دائملمة ئة أو املنظِّ أو املنِش املعِلنة املعاهدات  (ب)
مة، مبا فيها املعاهدات أو ما يتصل به من حقوق دائ

لة للحدود الربية والبحرية   املنِشئة أو املعدِّ
أن املعاهــــدات املعلنــــة أو املنشــــئة مــــن املســــلم بــــه عمومــــاً  )٨(
أو مــا يتصــل بــه مــن حقــوق دائمــة نظــام أو مركــز دائــم لاملنظمــة  أو
ى يف حالـــة النــــزاع املســـلح. ومــــن أنـــواع االتفاقــــات ق أو تنَهــــتعلَّـــ ال

االحتــــــاد،  اتالتنــــــازل عــــــن أقــــــاليم، ومعاهــــــد اتاهــــــداملقصــــــودة مع
، واملعاهــــدات املنشــــئة مــــا ومعاهــــدات حتييــــد جــــزء مــــن إقلــــيم دولــــة

 للــدخولاملعدلــة للحــدود، وإنشــاء حقــوق اســتثنائية لالنتفــاع أو  أو
قليم دولة  . من الدول فيما يتعلق 

املؤيـــــدة للموقـــــف القائـــــل  وتوجـــــد بعـــــض الســـــوابق القضـــــائية )٩(
مصـائد  فـي قضـيةفتلك االتفاقات ال تتأثر حبدوث النزاع املسلح.  ن

ن  اململكـــة املتحـــدةحكومـــة  دفعـــت، أمســاك ســـاحل مشـــال األطلســـي
ت املتحـــــدة فيمــــــا يتعلـــــق مبصــــــائد األمســـــاك، مبقتضــــــى  حقـــــوق الــــــوال

. ١٨١٢ عــــــــامقــــــــد ســــــــقطت نتيجــــــــة حلــــــــرب  )٤٢٦(١٧٨٣ معاهــــــــدة
__________ 

)٤٢٤( Restatement of the Law Third: the Foreign Relations Law of 

the United States, vol. 1, St. Paul, Minnesota, American Law Institute 

Publishers, 1987, para. 336 (e). 
)٤٢٥( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 261, para. 89. 
ريـس يف  معاهدة )٤٢٦( : ١٧٨٣أيلول/سـبتمرب  ٣السالم النهائيـة املوقعـة يف 

H. Miller (ed.), Treaties and Other International Acts of the United 

States of America (see footnote 410 above), document Nos. 1–40 

(1776–1818), p. 151. 

إن القـــانون "وقالـــت:  ،ـــذا الـــرأيالدائمـــة للتحكـــيم مـــة خـــذ احملك ومل
ن عـدداً  مـن االلتزامـات التعاهديـة   كبـرياً الدويل يف تطوره احلديث يقـر 

حلرب، بل لغَ يال   .)٤٢٧("ق يف أقصى األحوالعلَّ يى 
ت  )١٠( وعلى نفس املنوال، تناولت حمكمة استئناف يف الوال

مسألة دوام  )،١٩٥١( مايرتركة  بشأن املعنونة قضيةالاملتحدة، يف 
ألقاليم  إنه وقالت ،املعاهدات املتعلقة 

سياســة الذات احلجيــة متفقــة علــى عــدم وجــود مــا يتنــاىف مــع  جــعااملر ن أيبــدو 
يف تنفيـــــذ  ،احلـــــرب مواصــــلةمــــع ســـــالمة األمــــة، أو مـــــع  وألحكومـــــة، العامــــة ل

هـــذه األحكـــام ال فتصـــرفية مـــن املعاهـــدات. الجـــزاء األاملعاهـــدات التصـــرفية أو 
اتتناىف مع حالة احلرب وال تلغَ   .)٤٢٨(ى 

 )، حكمت١٩٢٦(ريردون  فيما خيص ماينر ضد ،الوالية قضيةويف 
ن بعــض املعاهــدات تظــل  حلــرب، مثــل حالــة اقائمـة بــرغم احملكمـة 

. ويــــرتبط هــــذا االســــتنتاج، بطبيعــــة احلــــال، )٤٢٩(معاهــــدات احلــــدود
 حبظر ضم إقليم حمتل.

يثـــــري مشـــــاكل معينـــــة.  ه الفئـــــةهـــــذإدراج غـــــري أن اللجـــــوء إىل  )١١(
وغريهـا مـن املعاهـدات  ،معاهـدات التنـازلوإحدى هذه املشاكل هـي أن 

وهـــذه دائمـــة.  حقوقـــاً  ختلـــق ،دائمـــةالقليميـــة اإل تـــؤثر علـــى األوضـــاعالـــيت 
لـــدوام، ال املعاهـــدات نفســـها لتـــايل .احلقـــوق هـــي الـــيت تتصـــف  إذا  ،و

ا ال  نُفذت  تتأثر بنزاع مسلح الحق.ميكن أن تلك املعاهدات فإ
ومثــــة مصــــدر آخــــر مــــن مصــــادر الصــــعوبة ينشــــأ عــــن أن  )١٢(

إىل حد مـا. وعلـى سـبيل املثـال، يف  امضةغتظل حدود هذه الفئة 
من الواضح أن أثـر النـزاع املسـلح يتوقـف  ،دات الضمانحالة معاه

على املوضوع والغرض الدقيقني ملعاهدة الضـمان. فاملعاهـدات الـيت 
 لــنترمــي إىل ضــمان وضــع دائــم، مــن قبيــل التحييــد الــدائم إلقلــيم، 

لنزاع املسلح. وهكذا يالحظ ماكنري أن  تنتهي 
لكســمربغ  و بلجيكــا أوأاملعاهــدات املنشــئة والضــامنة للحيــاد الــدائم لسويســرا 

ا مل تلغَ  ،معاهدات سياسية حتماً  تعدّ  ندالع احلرب ألنه من الواضـح  غري أ
 . )٤٣٠(إنشاء نظام أو مركز دائم كانها  هدفأن 

ويدرج عـدد مـن الكتـاب يف فئـة املعاهـدات املنشـئة حلقـوق  )١٣(
ائــم االتفاقـــات املتعلقــة مبـــنح حقــوق متبادلـــة للرعـــا دمركـــز دائمــة أو 

__________ 
)٤٢٧( The North Atlantic Coast Fisheries Case, Award of 7 

September 1910, UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 167, at p. 181. 

See also C. Parry (ed.), A British Digest of International Law: Phase I: 

1860–1914, vol. 2B, London, Stevens and Sons, 1967, pp. 585–605. 
)٤٢٨( In re Meyer’s Estate, 107 Cal. App. 2d 799, 805 (1981), 

AILC 1783–1968, vol. 19, p. 133, at p. 138. 
)٤٢٩( State ex rel. Miner v. Reardon, United States, Supreme Court 

of Kansas, ibid., p. 117, at p. 119; see also ADPILC 1919–1942, Case 

No. 132, at p. 238. 
)٤٣٠( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 703. 
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تلــك  معاملــةكتســاب اجلنســية. غــري أن االعتبــارات الــيت أدت إىل و 
اء التفاقات غري الامعاملة  االتفاقات متييزهـا إىل  تسـتوجبقابلة لإل

لتنازل عن إقليم ومعاهدات احلـدود.  حد ما عن املعاهدات املتعلقة 
لفئـــة وبنـــاء عليـــه، فـــإن األ  األوســـعنســـب أن تقـــرن تلـــك االتفاقـــات 

املتمثلــــة يف فئــــة معاهــــدات الصــــداقة والتجــــارة واملالحــــة وغريهــــا مــــن 
ه دراســة هلــذه  حلقــوق اخلاصــة لألفــراد. وتــرد أد االتفاقــات املتعلقــة 

 الفئة من املعاهدات.
ا لقــانون املعاهــدات، ـاللجنــة والــدول، يف تنظيمهــ أقــرتوقــد  )١٤(

(أ) مــن  ٢. فــالفقرة )٤٣١(ملركــز اخلــاص ملعاهــدات احلــدود إىل حــد مــا
جيـــــوز  تـــــنص علـــــى أنـــــه ال ١٩٦٩لعـــــام اتفاقيـــــة فيينـــــا  مـــــن ٦٢املـــــادة 

ــاء معاهــدة باالحتجــاج حبــدوث تغــري أساســي يف الظــروف كســ ب إل
نواعــــرتُ  .االنســــحاب منهــــا إذا كانــــت املعاهــــدة تقــــرر حــــدوداً  أو  ف 

 ،٦٢العامة اليت تنص عليها املـادة  القاعدة مناستثناء  اتاملعاهد هذه
عــــوض أن تكــــون أداة للتغيــــري الســــلمي، قــــد  تلــــك القاعــــدة، إنفــــوإال 

وعلــــى نفــــس املنــــوال، ختلــــص  .)٤٣٢(خطــــرية خلالفــــات تصــــبح مصــــدراً 
ثلـــة بشـــأن صـــمود معاهـــدات اإىل نتيجـــة مم ١٩٧٨لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا 

ال تــــؤثر خالفــــة "علــــى أنــــه منهــــا  ١١دة يف املــــااحلــــدود، حيــــث تــــنص 
ـــــــــــا  ؛احلـــــــــــدود املقــــــــــررة مبعاهـــــــــــدة (أ) :علــــــــــى ،الــــــــــدول، يف حــــــــــد ذا

 ".االلتزامــات واحلقــوق املقــررة مبعاهــدة واملتعلقــة بنظــام حــدود (ب) أو
رورغــم أن هــذه األمثلــة ال تــرتبط مباشــرة مبســألة  النــزاع املســلح علــى  آ

ا تشري  ذه األنواع من النظم.املعاهدات، فإ  إىل املركز اخلاص املنوط 

 املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف (ج)
 :املعاهدات الشارعة على النحو التايلعرِّفت  )١٥(

 املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف ‘١ 

ــــا املعاهــــدات الــــيت تضــــع قواعــــد القــــانو   ن الــــدويل املنظمــــة لســــلوك يقصــــد 
عتقـد أن هـذه . ويُ دوليـاً  أو نسـقاً  أو مركـزاً  نظاماً  تنشئدون أن  األطراف مستقبالً 

املعاهـــدات تصـــمد أمـــام احلـــرب، ســـواء كانـــت األطـــراف املتعاقـــدة متحاربـــة كلهـــا 
مــن هــذه املعاهــدات نيــة إنشــاء قــانون  أن ُتســتنتجعــادة  وميكــنبعضــها فقــط.  أو

ريـــس لعـــام   املتعلـــق[اإلعـــالن  ١٨٥٦دائـــم. وال تتعـــدد أمثلتهـــا. فمنهـــا إعـــالن 
انصـرفت نيتهـا إىل جعلـه قـد ]؛ إذ يتضح من حمتواه أن األطراف البحري لقانون

 فـرتض أن السـبب الـذي جيعلـه يظـل قائمـاً ينظم سلوكها خـالل احلـرب، غـري أنـه يُ 

__________ 
مـاير تركة  بشأن املعنونة القضية املسألة، هذه خبصوص ،أيضاً  انظر )٤٣١(
 .أعاله) ١٠( الفقرة يف ذكرها ورد اليت
 ٦٢[املــادة  ٥٩) مــن تعليــق اللجنــة علــى مشــروع املــادة ١١الفقــرة ( انظــر )٤٣٢(

لد الثاين، ١٩٦٦ حولية ،]من اتفاقية فيينا حالياً   ،A/6309/Rev.1 الوثيقة، ا
 Official Records of the United Nations Conferenceانظر:  أو؛ ٢٨٣ ص

on the Law of Treaties, First and Second Sessions (footnote 417 above), 

p. 79 وقد أيدت أغلبية كبرية للغاية من الدول يف مؤمتر األمم املتحدة لقانون .
 يف األساســيرة للحــدود مــن قاعــدة التغــري املقــرِّ  اتاملعاهــدات اســتثناء املعاهــد

 رغم معارضة بضع دول.بلظروف، ا

قواعــد قانونيـة دائمــة. ومــن  أن تضـع قـد قصــدت بــههـو أن األطــراف بعـد احلــرب 
حلـــد مـــن [املتعلقـــة  ١٩٠٧اتفاقيـــة الهـــاي الثانيـــة لعـــام  أمثلـــة هـــذا النـــوع أيضـــاً 

ريس للسـالم لعـام   ١٩٢٨استخدام القوة يف اسرتداد الديون التعاقدية] وميثاق 
براينــد)].  -ثــاق كيلــوغ [املعاهــدة العامــة لنبــذ احلــرب كــأداة للسياســة الوطنيــة (مي

جلنســـــية االتفاقيـــــات احملدِ  ويـــــرجَّح أن ـــــزواج  وأثـــــة لقواعـــــد تتعلـــــق  الطـــــالق  وأال
 .)٤٣٣(إىل ذلك، تندرج يف نفس الفئة التنفيذ املتبادل لألحكام، وما وأ

وقـــــــد  ،)٤٣٤(بعـــــــض اإلشـــــــكال "الشـــــــارعة"مصـــــــطلح ويثـــــــري  )١٦(
مــــن ممارســــة الــــدول  ه يوجــــد قــــدر مــــاغــــري أنــــتعريفــــه بدقــــة. يتيســــر  ال

ملعاهــدات املتعــددة األطــراف ذات الطــابع التقــين والناشــئة  فيمــا يتعلــق 
 لقـد قيـلاحلـرب العامليـة الثانيـة. و يف أعقاب عن ترتيبات ما بعد احلرب 

 الـــــيت تتعلـــــق‘ الشـــــارع’االتفاقيـــــات املتعـــــددة األطـــــراف مـــــن النـــــوع "إن 
هـــي  مـــا إىل ذلـــكلصـــحة أو املخـــدرات أو محايـــة امللكيـــة الصـــناعية و 

 عنــــد انتهــــاء َىي ق وُحتــــى عنــــد انــــدالع احلــــرب بـــل تعلَّــــال تلغَــــ اتفاقيـــات
 .)٤٣٥("وقت احلرب يفحىت  جزئياً  ، أو تطبق تطبيقاً عدائيةاألعمال ال

ت املتحــــــدة يف رســــــالة  )١٧( وقــــــد ورد وصــــــف موقــــــف الــــــوال
املستشـــــــار  صــــــادرة عــــــن ١٩٤٨كــــــانون الثاين/ينـــــــاير   ٢٩ مؤرخــــــة

 ا:جاء فيه ،. غروسأالقانوين لوزارة اخلارجية، إرنست 
ملعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف مـــن النـــوع املشـــار إليـــه يف   غـــري أنـــه فيمـــا يتعلـــق 

رســالتكم، تــرى هــذه احلكومــة أن املعاهــدات غــري السياســية املتعــددة األطــراف الــيت  
ت املتحــدة طرفــاً  دول مــن الــت املتحــدة فيهــا عنــدما أصــبحت الــوال كانــت الــوال

ألحكامهـــا، هـــي  يف احلـــرب، والـــيت مل تنقضـــها هـــذه احلكومـــة منذئـــذ وفقـــاً  املشـــاركة
ت املتحـدة أن وجـود حالـة احلـرب بـني بعـض و  ،معاهدات ال تزال سارية جتـاه الـوال

ن بعـض األحكـام حبكـم الواقـعاألطراف يف هـذه املعاهـدات مل يلغهـا  ، رغـم الـوعي 
ألسباب عملية. وترى هذه احلكومـة أن أثـر احلـرب علـى تلـك  يةكانت غري سار رمبا  

ـــاء أو تعليـــق تنفيـــذها بـــني امليـــاملعاهـــدات مل  نيحـــاربني تزد علـــى إ ، وأنـــه يف املتجـــا
 ً ، تظـــــل تلـــــك املعاهـــــدات ســـــارية بـــــني معاكســـــاً  غيـــــاب أســـــباب خاصـــــة تفيـــــد رأ

 وبني األطراف احملايدة.، وبني املتحاربني واألطراف احملايدة، املتحاربني املتحالفني

 ،١٩٤٧أيلول/ســبتمرب  ١٥وبــدخول معاهــدة الســالم مــع إيطاليــا حيــز النفــاذ يف  
فـذة  تعترب هذه احلكومة أن املعاهدات غري السياسية املتعددة األطـراف الـيت كانـت 
ت املتحدة وإيطاليا يف الوقت الذي بدأت فيـه حالـة احلـرب بـني البلـدين،  بني الوال

فــــذة يف ألحكامهــــا نقضــــها أي مــــن احلكــــومتني وفقــــاً والــــيت مل ت ، هــــي معاهــــدات 
ت املتحــدة وإيطاليــا. وقــد اختــذت حكومــة  جمــدداً الوقــت الــراهن وتســري  بــني الــوال
ت املتحدة موقفاً   .)٤٣٦(]...[ بشأن بلغار ورومانيا وهنغار مماثالً  الوال

__________ 
)٤٣٣( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 723. 
انظر "أثر النزاع املسلح على املعاهدات: دراسة للممارسة والفقه"،  )٤٣٤(

امذكرة  ن  ٣٨٩األمانة العامة (احلاشية  أعد  .٥٠و ٤٩أعاله)، الفقر
)٤٣٥( I. A. Shearer (ed.), Starke’s International Law, 11th ed., 

London, Butterworths, 1994, p. 493. 
)٤٣٦( R. Rank, “Modern war and the validity of treaties: a comparative 

study”, Cornell Law Quarterly, vol. 38 (1952–1953), pp. 343–344. 
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ر 147   املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

يف رسـالة مـن وزارة اخلارجيـة  اململكة املتحـدةوورد موقف  )١٨(
 :جاء فيها ،١٩٤٨كانون الثاين/يناير   ٧بتاريخ 

املركـز القـانوين  عـناليت استفسرمت فيهـا  ]...[على رسالتكم  ]...[أجيب  
  نمـا إعللمعاهدات املتعددة األطـراف ذات الطـابع التقـين أو غـري السياسـي، و 

تهــا كانــت حكومــة صــاحب اجلاللــة يف اململكــة املتحــدة تعترب  هــا معاهــدات أ
 احلرب، أو علقتها فقط.

وستالحظون أنه يف معاهدات السالم مع إيطاليا وفنلندا ورومانيا وبلغار  
يف مـــؤمتر  اً ســـائدالـــذي كـــان وهنغـــار مل يـــرد ذكـــر تلـــك املعاهـــدات، ألن الـــرأي 
ا،  مـا دامـت تلـك املعاهـدات، السالم هو أنـه ال حاجـة إىل إدراج حكـم بشـأ

إىل القانون الدويل، هي معاهدات قد ُعلقت فحسب من حيث املبدأ  استناداً 
حبلــول الســالم. ولــيس  تلقائيــاً وُأحييــت  فيمــا بــني املتحــاربني طيلــة فــرتة احلــرب،
ينبغــي أن  املتعــددة األطــراف االتفاقيــاتمــن رأي حكومــة صــاحب اجلاللــة أن 

لــى انــدالع احلــرب، ويصــدق هــذا بصــفة خاصــة ع حبكــم الواقــع لــدى تنقضــي
فيهـا. ومـن األمثلـة الواضـحة علـى  االتفاقيات الـيت تكـون الـدول احملايـدة أطرافـاً 

وشـىت  ١٩١٩لعـام  ]املتعلقـة بتنظـيم املالحـة اجلويـة االتفاقيـةُ [هذه االتفاقيـات 
يما يبدو هـو أن فاتفاقيات الربيد والتلغراف. والواقع أن املبدأ القانوين احلقيقي 

تعليــق العالقــات الســلمية العاديــة بــني املتحــاربني هــو وحــده الــذي جيعــل الوفــاء 
تعليق مؤقت لتلك  ويؤدي إىلفيما بينها  التفاقيات املتعددة األطراف متعذراً 

مـن قبيـل حالـة اتفاقيـة  ،تحـاربني. غـري أنـه يف بعـض احلـاالتاالتفاقيات بني امل
لتنــاول خصيصــاً الصــليب األمحــر، تكــون االتفاقيــة املتعــددة األطــراف مصــممة 

ســتظل كهــذه احلــرب، ومــن الواضــح أن اتفاقيــة   يف حالــةالعالقــات بــني القــوى 
 ق.سارية ولن تعلَّ 

التفاقيـــات املتعـــددة األطـــراف الـــيت ال   فيهـــا إال  تكـــون أطرافـــاً وفيمـــا يتعلـــق 
الـــدول املتحاربـــة، إن كانـــت هـــذه االتفاقيـــات ذات طـــابع غـــري سياســـي أو ذات 

أن تتصــرف علــى أساســه حكومــة صــاحب  يــرجَّحطــابع تقــين، فــإن الــرأي الــذي 
ا تعلَّ  نـه علـى وجـه بعدها ما مل تُ   تلقائياً َىي ق خالل احلرب، لكنها حتُ اجلاللة هو أ

 .)٤٣٧(الة مل تنشأ بعد يف املمارسةالتحديد. غري أن هذه احل

__________ 
)٤٣٧( Ibid., p. 346. See also Oppenheim (footnote 405 above), pp. 

 إحيـــاء عـــدمو أإحيـــاء  ـــا عـــوجل. وينـــاقش فيتزمـــوريس الطريقـــة الـــيت 306–304
 :قولخطار، فياإل أسلوب تضمنتطريقة  هيو  ،املعاهدات الثنائية

ن فائدة حكم من هذا النوع هو أنه يسوي مبا ال يطاله شـك املوقـف مـن كـل إ" 
فـــذة عنـــد انـــدالع احلـــرب بـــني الـــدول   حالـــة يف كانـــت  الـــيتمعاهـــدة ثنائيـــة كانـــت 

يف  قطعــــاً  حــــدثوأي دول حليفــــة أو شــــريكة، وهــــو األمــــر الــــذي مــــا كــــان لي عــــداء
صـعوبة الكبـرية والغمـوض الـذي يلـف موضـوع لل نظـراً غياب حكـم مـن هـذا القبيـل، 

 سيما املعاهدات الثنائية. دات، الـأثر احلرب على املعاه
واالتفاقيــــات املتعــــددة ملعاهــــدات فيمــــا يتعلــــق  أيضــــاً توجــــد هــــذه الصــــعوبة و " 

ــا صــعوبة أقــل خطــورة، ألنــه عـادة مــا يتبــني إىل حــد مــا مــن النظــرة  األطـراف، غــري أ
ســيكون عليـه أثــر انــدالع  للمعاهــدة أو االتفاقيـة املتعــددة األطــراف املعنيـة مــا األوليـة

لعــدد اهلائــل مــن االتفاقيــات املتعــددة  احلــرب عليهــا. وبنــاء عليــه، فإنــه فيمــا يتعلــق 
فيهـــا (إىل  أطرافـــاً  والشـــريكة احلليفـــةطـــراف الـــيت كـــان األعـــداء الســـابقون والـــدول األ

مل يشــــارك يف التســــوية  أو جانــــب عــــدد مــــن الــــدول األخــــرى، كــــان بعضــــها حمايــــداً 
وضـــع أحكـــام مفصـــلة  لـــدىتنشـــأ سالصـــعوبة الـــيت كانـــت  خيـــص فيمـــاو  ،الســـلمية)

 )٤٣٩(اوإيطاليـــــــــ )٤٣٨(اويبـــــــــدو موقـــــــــف حكومـــــــــات أملانيـــــــــ )١٩(
اً  )٤٤٠(اوسويسر  ذا املوضوع. غـري أن  متشا يف جوهره فيما يتعلق 

ومثــة حاجــة إىل املزيــد مــن األدلــة  ممارســة الــدول ليســت متســقة كليــاً 
 .املستمدة من املمارسة، ال سيما من املمارسة األحدث عهداً 

يتعني اعتبار قرارات احملاكم احمللية يف هذا السياق حتديداً، و  )٢٠(
علـى تعـّول هـذه احملـاكم  قد. ففي املقام األول، اإلشكاليثري  مصدراً 
تند احملــــاكم احملليــــة إىل ، قــــد تســــنيــــاً و اجلهــــاز التنفيــــذي.  اتتوجيهــــ

لسياســـة العامـــة غــري مرتبطـــة مباشـــرة مببـــادئ القـــانون  تتعلـــقعناصــر 
ن الــدويل.   للمحــاكم احملليــةاالجتهــاد القضــائي إال أنــه ميكــن القــول 

وميكـــن االستشـــهاد يف هـــذا الصـــدد  املعاهـــدات. ال جيـــايف مبـــدأ بقـــاء
 ماسـينيمبورت ضـد قضـيةسـكتلندية يف قرار احملكمة املدنيـة العليـا االب

 .)٤٤١()١٩٧٦(سكوتيش ميكانيكال اليت إندسرتيز ليميتد اشركة 
، فإنـه ميكـن التوصـية متجانسةورغم أن املصادر ليست كلها  )٢١(

قرار فئـة املعاهـدات الشـارعة كصـنف مـن املعاهـدات الـيت تتمتـع مبركـز 
 مؤهلــــة املعاهــــدات تلــــك تُعتــــربينبغــــي أن  ومــــن حيــــث املبــــدأ،البقــــاء. 
 ثمة قدر ال يستهان به من ممارسة الدول يؤيد مبدأ البقاء.، فلذلك

لعدالة اجلنائية الدولية (د)  املعاهدات املتعلقة 
دراج "املعاهـــــدات  )٢٢( املتعلقــــــة اســـــتهدفت اللجنـــــة أساســـــاً 

اجلنائية الدولية" ضماَن بقاء واستمرار نفـاذ معاهـدات مـن  لعدالة
 ١٧قبيـــل نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة املـــؤرخ 

                                                                                                                   
الســـالم وتـــرك بشـــأن كـــل هـــذه االتفاقيـــات، تقـــرر الســـكوت عنهـــا يف معاهـــدات 

األمــر لتناولــه علــى أســاس قواعــد القــانون الــدويل الــيت حتكمــه. غــري أنــه مــن املهــم 
اإلشــــارة إىل أنــــه عنــــدما كــــان املوضــــوع قيــــد املناقشــــة يف اللجنــــة القانونيــــة ملـــــؤمتر 

ئـــق واملـــدون يف احملاضـــر هـــو أن  الســـالم، كـــان رأي اللجنـــة املســـجل رمسيـــاً  يف الو
، وتلـك الـيت هلـا طـابع راف املربمة بني املتحـاربني، عمومـاً االتفاقيات املتعددة األط

نــدالع احلــرب فيمــا يتعلــق بوجودهــا واســتمرار صــحتها،  ، التقــين خصوصــاً  تتــأثر 
يف  يسـتحيل قـد بـلرغم أنه قد يستحيل خالل فرتة احلرب تطبيقها بني املتحـاربني، 

خـط احلـرب دون  ولحيـبـني املتحـاربني واحملايـدين الـذين قـد  تطبيقهـابعض احلـاالت 
  تلقائيـاً َىي ق نفاذهـا يف أقصـى األحـوال وُحتـالتواصل بينهم؛ لكن تلك االتفاقيات يعلَّـ

ــذا الصــدد. غــري  ألمــر ا أنعنــد إحــالل الســالم دون حاجــة إىل أي حكــم خــاص 
التفاقيـات املتعـددة األطـراف، لكـن  ذه البساطة، حىت فيما يتعلق  يف الواقع ليس 

عنـد اختـاذ قـرار بعـدم  ند إليـه عمومـاً ذلك هو األساس الـذي اسـتُ  فإنعلى كل حال 
 Fitzmaurice(إدراج أي حكـــــم صـــــريح بشـــــأن املســـــألة يف معاهـــــدات الســـــالم" 

(footnote 415 above), pp. 308–309(. 
)٤٣٨( Rank (footnote 436 above), pp. 349–354. 
)٤٣٩( Ibid., pp. 347–348. 
)٤٤٠( P. Guggenheim (ed.), Répertoire suisse de droit international 

public: documentation concernant la pratique de la Confédération en 

matière de droit international public, 1914–1939, vol. I, Basel, Helbing 

and Lichtenhahn, 1975, pp. 186–191. 
)٤٤١( Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Ltd., 

ILR, vol. 74 (1987), p. 559, at p. 564. 
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وميكـــــن للفئـــــة قيـــــد البحـــــث أن تشـــــمل أيضـــــاً . ١٩٩٨متوز/يوليـــــه 
اتفاقـــات أخـــرى عامـــة وإقليميـــة، بـــل وثنائيـــة، تنشـــئ آليـــات دوليـــة 

م جــرائم دوليـــة (جــرائم ضـــد حملاكمــة األشـــخاص املشــتبه يف ارتكـــا
دة اجلماعيــــــــة، وجـــــــرائم احلـــــــرب، وجرميــــــــة  اإلنســـــــانية، وجرميـــــــة اإل
العــــدوان). وال تتضــــمن هــــذه الفئــــة ســــوى املعاهــــدات الــــيت تنشــــئ 
م تلـــك اجلـــرائم، وُتســـتبع  دآليـــات دوليـــة حملاكمـــة املشـــتبه يف ارتكـــا
نــواع أخــرى مــن التــدابري مثــل قــرارات جملــس  منهــا تلــك الــيت تنشــأ 

حملكمـــــة الدوليـــــة ليوغوســـــالفيا الســـــابقة واحملكمـــــة  األمـــــن املتعلقـــــة 
ــــدا ــــات النامجــــة عــــن )٤٤٢(الدوليــــة لروان . وُتســــتبعد منهــــا أيضــــاً اآللي

اتفاقـــات تعقـــد بـــني دولـــة ومنظمـــة دوليـــة، ألن مشـــاريع املـــواد هـــذه 
. )٤٤٣(تغطــي العالقــات التعاهديــة الــيت تشــمل املنظمــات الدوليــة ال

فئــة املوصــوفة هنــا ســوى املعاهــدات الــيت تنشــئ وأخــرياً، ال تشــمل ال
إجـــــــــراءات للمقاضـــــــــاة واحملاكمــــــــــة يف ســـــــــياق دويل، وال تتضــــــــــمن 

 االتفاقات املتعلقة مبسائل القانون اجلنائي الدويل عموماً.
م هلــا  )٢٣( ومقاضــاة اجلــرائم الدوليــة وحماكمــة املشــتبه يف ارتكــا

تمع الدويل ككل. ويعد هذا يف حد ذات ه سـبباً للمنـاداة أمر يهم ا
ــــة. ويضــــاف إىل ذلــــك أن  ــــة إىل هــــذه الفئ ببقــــاء املعاهــــدات املنتمي
إدراج جـــرائم احلـــرب جيعـــل مـــن الضـــروري بقـــاء املعاهـــدات موضـــع 
النظر هنا: إن جرائم احلـرب ال ميكـن أن حتـدث إال يف وقـت النـزاع 
املســلح، فضــًال عــن أن العــدوان فعــل يــؤدي إىل نــزاع مســلح دويل. 

لفئتــني الرئيســيتني األخــريني مــن اجلــرائم الدوليــة، ومهــا وكــذلك فــإن ا
دة اجلماعيـــة، غالبـــاً مـــا  اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنســـانية وجرميـــة اإل

ما يف سياق نزاع مسلح.   جيري ارتكا
غـــري أنـــه ميكـــن أن يتعطـــل نفـــاذ أحكـــام معينـــة مـــن صـــك  )٢٤(

ح. ينتمــي إىل هــذه الفئــة مــن املعاهــدات نتيجــًة لنشــوب نــزاع مســل
ومــن أمثلــة تلــك األحكــام مــا يتعلــق بنقــل املشــتبه فــيهم إىل ســلطة 
دوليــة أو مــا يتنــاول االلتزامــات الــيت تتحملهــا دولــة مــا بشــأن تنفيــذ 
األحكـــــام يف إقليمهـــــا. ويبـــــدو أن إمكانيـــــة فصـــــل هـــــذه األحكـــــام 

مــن  ١١وااللتزامــات عــن بقيــة أجــزاء املعاهــدة عمــًال مبشــروع املــادة 
 ية هو أمر ال يثري أية مشكلة.مشاريع املواد احلال

__________ 
 جملــس قــراري مبوجــب املنشــأة الســابقة ليوغوســالفيا الدوليــة احملكمــة )٤٤٢(

) ١٩٩٣( ٨٢٧و ١٩٩٣فرباير /شـــــــباط ٢٢ املـــــــؤرخ) ١٩٩٣( ٨٠٨ األمـــــــن
ر ٢٥ املـــؤرخ  قـــرار مبوجـــب املنشـــأة لروانـــدا الدوليـــة واحملكمـــة؛ ١٩٩٣مـــايو /أ
 .١٩٩٤نوفمرب /الثاين تشرين ٨ املؤرخ) ١٩٩٤( ٩٥٥ األمن جملس

االتفــــاق بــــني األمــــم املتحــــدة واحلكومــــة امللكيــــة لكمبــــود بشــــأن  انظــــر )٤٤٣(
كمبوتشـــيا   حقبـــةاملقاضـــاة مبوجـــب القـــانون الكمبـــودي علـــى اجلـــرائم املرتكبـــة خـــالل 

 ,United Nations, Treaty Series): ٢٠٠٣نيـه حزيران/يو  ٦ بنـه، بنـومالدميقراطيـة (

vol. 2329, No. 41723, p. 117اللبنانيـة واجلمهوريـة املتحـدة األمـم بـني واالتفـاق ؛ 
، ٢٠٠٧ينـــــاير /الثاين كـــــانون  ٢٢ بـــــريوت،( للبنـــــان خاصـــــة حمكمـــــة إنشـــــاء بشـــــأن

وقـرار  ،ibid., vol. 2461, No. 44232, p. 257): ٢٠٠٧فرباير /شـباط ٦ ونيويـورك،
ر/مـايو  ٣٠) املـؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٧جملـس األمـن  ؛ واالتفـاق بـني األمــم ٢٠٠٧أ

  ١٦ فريتـــاون،املتحـــدة وحكومـــة ســـرياليون بشـــأن إنشـــاء حمكمـــة خاصـــة لســـرياليون (
 .ibid., vol. 2178, No. 38342, p. 137): ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير 

وتبقى مسألة ما إذا كان إدراج هذا النـوع مـن املعاهـدات  )٢٥(
لقـــانون القـــائم. ويبـــدو للوهلـــة  لقـــانون املنشـــود أم  مســـألة تتعلـــق 
األوىل أن االفـرتاض األول هـو االفـرتاض السـليم ألن هـذا النـوع مـن 

وال ميكـــن االتفاقيـــات حمـــل النظـــر هـــو نـــوع حـــديث العهـــد نســـبياً، 
هـذا إن  -العثور إال على قدر ضئيل جداً من املمارسـة املتعلقـة بـه 

بـت مـن أن معاهـدة  -وجدت أصًال  سـتثناء مـا هـو  وهذا طبعاً 
مثــل نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة هــي معاهــدة 
ُقصــــد بكــــل وضــــوح أن يســــتمر نفاذهــــا يف حــــاالت النــــزاع الــــدويل 

لــذكر أيضــاً أن بعــض األحكــام التعاهديــة غــري  أو الــدويل. وجــدير 
 حمل النظر هلا طابع القواعد اآلمرة.

 معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة  )ه(
حلقوق اخلاصة لألفراد  واالتفاقات املتعلقة 

قبــل حتليــل هــذا النــوع مــن املعاهــدات ومصــريها بشــيء مــن  )٢٦(
أولية. أوًال، جيب إيضاح أن التفصيل، ينبغي تقدمي بضع مالحظات 

لضــــرورة علــــى معاهــــدات الصــــداقة والتجــــارة  هــــذه الفئــــة ال تقتصــــر 
واملالحة التقليدية، بل ميكن أن تتضمن معاهدات الصـداقة والتجـارة 

نيــاً، مــن . و أو معاهــدات إقامــة األجانــب )٤٤٤(والعالقــات القنصــلية
ى. فمـن حيث املبدأ، إن جزءاً فقط من هذه الصكوك هو الـذي يبقـ

"الصــــداقة" يـــــرجَّح ب الواضــــح، بوجــــه خــــاص، أن األحكـــــام املتعلقــــة 
فذة بعد نزاع مسلح تتجابه فيه الدول املتعاقـدة، وإن كـان  أال تبقى 

ذلــك ال يعــين أن األحكــام املتعلقــة بوضــع األفــراد األجانــب ال تظــل 
لثـــاً، يف )٤٤٥("حقـــوقهم اخلاصـــة"ب ســـارية، أي األحكـــام املتعلقـــة  . و

أن معاهـــــدات التجـــــارة تنـــــزع إىل االنقضـــــاء نتيجـــــة للنزاعـــــات حـــــني 
، فـــإن هـــذه املعاهـــدات ميكـــن أن تتضـــمن )٤٤٦(املســـلحة بـــني الـــدول

أحكامــاً تصــون احلقــوق اخلاصــة لألفــراد األجانــب وميكــن أن يســتمر 
مـن  ١١نفاذها نتيجة إلمكانية فصل أحكام املعاهدة مبوجـب املـادة 

يتطلـــب مصـــطلح "احلقـــوق اخلاصـــة" مشـــاريع املـــواد احلاليـــة. ورابعـــاً، 
تفســـرياً: هـــل هـــو يقتصـــر علـــى احلقـــوق األساســـية لألفـــراد أو يشـــمل 

 أيضاً احلقوق اإلجرائية؟
وفيمــا يتعلــق مبعاهــدات الصــداقة والتجــارة واملالحــة، ينبغــي  )٢٧(

 الصـــداقة معاهـــدة أواإلشـــارة، يف املقـــام األول، إىل معاهـــدة جـــاي، 
ت الربيطانية جلاللةا صاحب بني واملالحة والتجارة  املتحـدة والـوال

__________ 
 ,Brownell v. City and County of San Francisco انظــر )٤٤٤(

California Court of Appeal, First District, 21 June 1954, ILR, vol. 21 

(1954), pp. 432 et seq., at p. 438. 
ه انظـــر ؛"لثـــة"أطرافـــاً  األفـــراد يُعتـــرب املعـــىن، ـــذا )٤٤٥( ) ٢٩( الفقـــرة أد

 .هذه املادةمن التعليق على 
 ,Fontes juris gentium, Series Aإليهمـا يف:  ُأشـريَ قضـيتني  انظـر )٤٤٦(

Sectio 2, Tomus 1 (1879–1929), p. 163, No. 342, and Tomus 6 (1966–

1970), p. 371, No. 78األملانيـــة - الروســـية التجاريـــة املعاهـــدةوقضـــية  ؛ :
Russian–German Commercial Treaty case (footnote 413 above). 
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ت  ١٧٩٤تشرين الثـاين/نوفمرب  ١٩، املربمة يف األمريكية بـني الـوال
املتحدة األمريكيـة وبريطانيـا العظمـى. وقـد ظلـت بعـض أحكـام هـذه 
ــذا قــد بقيــت قائمــة بــرغم حــرب  املعاهــدة ســارية حــىت اليــوم، وهــي 

 بني البلدين، بوجه خاص. ١٨١٢عام 
القضــــــية الــــــيت رمبــــــا تكــــــون القضــــــية الرئيســــــية يف هــــــذا ويف  )٢٨(

ت املتحــدة -املوضــوع  فــإن املــادة  -) ١٩٢٩( كــارنوث ضــد الــوال
مــن معاهــدة جــاي الــيت تعطــي  ٣الــيت كانــت حمــالً للنظــر هــي املــادة 

رعا أحد األطراف املتعاقدة حريـة الـدخول يف إقلـيم الطـرف اآلخـر. 
ويف حــني أن احملكمــة العليــا ذكــرت أن املــادة املعنيــة قــد أُلغيــت بفعــل 

كيد مـا ذكرتـه مـن قبـل يف ١٨١٢حرب عام  ا أعادت  قضـية ، فإ
 :مجعية نشر اإلجنيل ضد بلدة نيوهافن

ـا وتعلـن عامـة، وترتيبـات دائمة حقوق على تنص اليت املعاهدات إن   تتـوخى أ
ا و  الدوام حالة احلرب وكذا حالة السـالم، ال تتوقـف عنـد حـدوث احلـرب،  تتناولأ

ــــا يف أقصــــى األحــــوال تعلَّــــق وتظــــل قائمــــة؛ ومــــا مل   األطـــــراف، تتخــــل عنهــــابــــل إ
ا  أو قضة، فإ  .)٤٤٧(لدى عودة السالم تستعيد نفاذهاتوضع أحكام جديدة 

مــــن معاهــــدة جــــاي أيضــــاً مــــن الرســــوم  ٣وتعفــــي املــــادة  )٢٩(
على جانيب احلدود. وقد  املقيمةاجلمركية أفراَد األمم اهلندية اخلمس 

ن أحكـــــــام  ت املتحـــــــدة، يف قضـــــــيتني،  ـــــــوال حكمـــــــت حمـــــــاكم ال
املعاهـــدة املتعلقـــة حبقـــوٍق أو التزامـــاٍت ال ختـــص األطـــراف املتعاقـــدة 
لثــة" (األفــراد)، قــد ظلــت قائمــة  بصـفتها تلــك، بــل ختــص "أطرافــاً 

 .)٤٤٨(برغم النزاعات املسلحة
ى أن رعا أي من من معاهدة جاي عل ٩ونصت املادة  )٣٠(

البلــدين ميكــنهم أن يواصــلوا حيــازة األراضــي يف إقلــيم البلــد اآلخــر. 
، وهي من أوائل القضا اليت ُعرضت ساتون ضد ساتونويف قضية 

نـه تلـك احملعلى حمكمـة االسـتئناف الربيطانيـة، قضـى رئـيس  كمـة 
نظراً إىل أن احلكم التعاهـدي ذا الصـلة يـنص علـى أن رعـا الدولـة 

م يف أراضـــي الدولـــة الطـــرف ا لطـــرف حيـــق هلـــم االحتفـــاظ مبمتلكـــا
األخــرى، وكــذلك ورثـــتهم واملتنــازل هلــم عـــن امللكيــة، فمــن املنطقـــي 
اســـتنتاج أن الطـــرفني قصـــدا أن يكـــون نفـــاذ املعاهـــدة نفـــاذاً دائمـــاً، 

يتوقف على استمرار حالة السالم. وأضاف رئيس احملكمـة أن  وأال
"التفســـري الصـــحيح" الـــذي ينبغـــي إعطـــاؤه هـــذا يتأكـــد مـــن خـــالل 

 .)٤٤٩(لقانون التنفيذ على الصعيد احمللي

__________ 
)٤٤٧( Karnuth v. United States (see footnote 411 above), p. 54.. 

 أعاله. ٤١٠و ٤٠٩انظر أيضاً احلاشيتني 
)٤٤٨( United States ex rel. Goodwin v. Karnuth, 28 November 

1947, District Court for the Western District of New York, ADPILC 

1947, Case No. 1; and McCandless v. United States, Court of Appeals, 

Third Circuit, 9 March 1928, ADPILC 1927–1928, Case No. 363. 
)٤٤٩( Court of Chancery, 29 July 1830, British International Law 

Cases, vol. 4, p. 362, at pp. 367–368. 

ومن اليسري اآلن االنتقال إىل عـدد مـن السـوابق الـيت تعـاجل  )٣١(
حتمـــــــل الفتـــــــة معاهـــــــدات "الصـــــــداقة والتجـــــــارة  املعاهـــــــدات الـــــــيت ال

ــة". ولقــــــد كــــــان موضــــــوع قضــــــية مــــــن طــــــرف واحــــــد: زنــــــزو  واملالحـــــ
ملـادة األوىل مـن معاهـدة التجـارة واملالحـة الـيت اهـو ) ١٩٤٧( أراكاوا

ن يف عــام  ت املتحــدة واليــا ، وقــد نصــت ١٩١١أبرمــت بــني الــوال
حلماية واألمـن املسـتمرين يف إقلـيم  على متتع مواطين كل دولة طرف 

ــــــــإن "بعــــــــض )٤٥٠(الدولــــــــة األخــــــــرى ــــــــه القاضــــــــي ف . وطبقــــــــاً ملــــــــا قال
حلـــرب، وبعضـــها يعلَّـــق نفـــاذه فحســــب، يف  [املعاهـــدات] ال تتـــأثر 

حني يُلغى البعض اآلخر متاماً". وتقع معاهدات التجارة واملالحة يف 
الفئـــة الثانيـــة أو الثالثـــة "ألن تنفيـــذ أحكامهـــا يتنـــاىف مـــع وجـــود حالـــة 

ثــرت  أراكــاوا زنــزوحــرب". علــى أن قضــية  قــد تكــون حالــة خاصــة 
ني البلــــدين، ورمبــــا أيضــــاً بنطــــاق لظــــروف اخلاصــــة للنــــزاع املســــلح بــــ

 .)٤٥١(احلماية اليت كفلها احلكم ذو الصلة من أحكام املعاهدة
رزة يف  تيكــــت ضــــد هيــــوزقضــــية  وكانــــت )٣٢( عالمــــة أخــــرى 

تطــــور الســــوابق القضــــائية. وكانــــت املســــألة املنظــــور فيهــــا هــــي بقــــاء 
ت املتحــدة والنمســا  هنغـــار  -معاهــدة التجــارة واملالحــة بــني الــوال

ـــا املتعلـــــق حبيـــــازة األراضـــــي١٨٢٩لعـــــام  لتحديـــــد حكمهــ . )٤٥٢(، و
نشـــر  مجعيـــةوذكـــر القاضـــي كـــاردوزو أنـــه، بينمـــا قـــد تبـــنيَّ يف قضـــية 

العقـارات قـد  كمتلُّـأن حكمـاً بشـأن  )٤٥٣(اإلجنيل ضد بلـدة نيوهـافن
، يصـعب أن جيـد املـرء مـربراً لعـدم ١٨١٢ظل قائماً برغم حرب عـام 

 .)٤٥٤(اتالعقار  كتلبالتمتع  بـ األمر يتعلق حنيالسماح بذلك 
 ضـــد ريـــردون مـــاينر خيـــصفيمـــا  ،الواليـــةوتعلقـــت قضـــية  )٣٣(

ت املتحــــدة  ١٤ملـــادة  مـــن معاهـــدة التجــــارة واملالحـــة بـــني الـــوال
. وقد تناول أحد أحكام تلك املعاهـدة محايـة ١٨٢٨وبروسيا لعام 

__________ 
ن الـيت ُوقعـت  )٤٥٠( ت املتحدة واليـا معاهدة التجارة واملالحة بني الوال

 ,Treaties, Conventions: ١٩١١شـباط/فرباير  ٢١يف واشـنطن العاصـمة يف 

International Acts, Protocols, and Agreements between the United 

States of America and Other Powers, 1910–1923, vol. III, Washington, 

D.C., United States Government Printing Office, 1923, p. 2712. 
)٤٥١( District Court for the Eastern District of Pennsylvania, AILC 

1783–1968, vol. 19, p. 84. 
ت املتحـــدة والنمســـا  )٤٥٢( هنغـــار  -معاهــدة التجـــارة واملالحـــة بـــني الـــوال

 ,Treaties: ١٨٢٩آب/أغســـطس  ٢٧صـــمة يف الـــيت ُوقعـــت يف واشـــنطن العا

Conventions, International Acts, Protocols, and Agreements between 

the United States of America and Other Powers, 1776–1909, vol. I, 

Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1910, pp. 

29 et seq. ت املتحـدة والنمسـا ضـاً انظـر أي معاهـدة التجـارة واملالحـة بـني الـوال
ر/مــايو  ٨الــيت ُوقعــت يف واشــنطن العاصــمة يف   The Statutes at: ١٨٤٨أ

Large and Treaties of the United States, vol. 9, Boston, Little and 

Brown, 1851, pp. 944 et seq. 
)٤٥٣( Society for the Propagation of the Gospel v. Town of New 

Haven (see footnote 409 above), p. 41, especially at p. 48. 
)٤٥٤( Techt v. Hughes (see footnote 412 above). 
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. )٤٥٥(ممتلكـــــــات األفـــــــراد، وال ســـــــيما احلـــــــق يف وراثـــــــة املمتلكـــــــات
ت ، مثلمـــا )٤٥٦(احملكمـــة االبتدائيـــة اســـتمرار نفـــاذ هـــذا احلكـــم وار

كـــــــــانون   ١٠لنرباســـــــــكا يف قـــــــــرار مـــــــــؤرخ فعلـــــــــت احملكمـــــــــة العليـــــــــا 
ت املتحــــــدة يف )٤٥٧(١٩٢٩ الثاين/ينـــــاير ، واحملكمـــــة العليـــــا للـــــوال

، حيــث جــرى فحــص )١٩٤٧( كــالرك ضــد أِلــنقرارهــا يف قضــية 
املادة الرابعة من معاهدة الصداقة والتجارة والعالقات القنصلية بني 

ت املتحـــدة األمريكيـــة لعـــام  مســـح  . وقـــد)٤٥٨(١٩٢٣أملانيـــا والـــوال
ن يرثـــــوا مـــــواطين الدولـــــة  ذلـــــك الـــــنص ملـــــواطين أي مـــــن الـــــدولتني 
األخـــرى. وطبقـــاً للســــوابق الراســـخة، ذكــــرت احملكمـــة أن "انــــدالع 

لضرورة إىل تعليق أحكام املعاهدة أو إلغائهـا"  احلرب ال  -يؤدي 
وإن   -" ال إىل "املعاهدات" املعاهدة أحكامُتالَحظ اإلشارة إىل " 

من هذا القبيل بطبيعة احلال أال يتوافق مع وجـود كان ميكن حلكم 
ت املتحــــــدةحالــــــة حــــــرب ( ) ٢٨، الفقــــــرة (كــــــارنوث ضــــــد الــــــوال

يكون الرئيس أو الكونغرس قد وضع سياسة ال تتمشى  أعاله)، أو
، الفقـــرة تيكـــت ضـــد هيـــوزإعمـــال املعاهـــدة برمتهـــا أو جـــزء منهـــا (مـــع 

أعــــاله). واتبعـــــت احملكمـــــة عندئـــــذ القـــــرار املتخـــــذ يف قضـــــية  )٣٢(
ً ممــاثًال قــد ظــل هيــوز ضــد تيكــت ، حيــث اعُتــرب أن حكمــاً تعاهــد

قائماً. والواقع أن السؤال الذي كان يتعني اإلجابـة عليـه هـو مـا إذا  
كــــان احلكــــم املنظــــور يف أمــــره "يتنــــاىف مــــع السياســــة الوطنيــــة وقــــت 

 .)٤٥٩(ليس كذلكاحلرب". ووجدت احملكمة أنه 
وتبـــــدأ جمموعـــــة أخـــــرى مـــــن القضـــــا بقـــــرارين صـــــدرا عـــــن  )٣٤(

مبالـك يف  تتعلـق بوسي ضـد مينيـيتحمكمتني فرنسيتني. وكانت قضية 
أفينيــــون أراد، ألســــباب صــــحية، أن يعــــيش يف منــــزل ميلكــــه، وبعــــث 
إخطـــاراً إىل املســـتأجر اإليطـــايل ملنزلـــه. وقـــد قبلـــت احملكمـــة االبتدائيـــة 

تبــــــار أن انــــــدالع احلــــــرب بــــــني فرنســــــا وإيطاليــــــا يف دعــــــواه، علــــــى اع
ى معاهدة إقامة األجانب اليت أبرمت بني البلدين  ١٩٤٠ عام قد أ
، والــيت متتــع وفقــاً هلــا املواطنــون الفرنســيون ١٩٣٠حزيران/يونيــه  ٣يف 

__________ 
ت املتحدة وبروسيا الـيت ُوقعـت  )٤٥٥( معاهدة التجارة واملالحة بني الوال

ر/مـــايو  ١يف واشـــنطن العاصـــمة يف   ,Treaties, Conventions: ١٨٢٨أ

International Acts, Protocols, and Agreements between the United 

States of America and Other Powers, 1776–1909 (footnote 452 above), 

vol. II, pp. 1496 et seq., at p. 1500. 
)٤٥٦( State ex rel. Miner v. Reardon (see footnote 429 above), p. 122. 
)٤٥٧( Goos v. Brocks et al., 10 January 1929, Supreme Court of 

Nebraska, ADPILC 1929–1930, Case No. 279. 
ت  )٤٥٨( معاهدة الصداقة والتجارة والعالقات القنصلية بني أملانيا والوال

كانون األول/ديسمرب   ٨اليت ُوقعت يف واشنطن العاصمة يف املتحدة األمريكية 
١٩٢٣ :Leagues of Nations, Treaty Series, vol. LII, No. 1254, pp. 133 

et seq., at pp. 158–159. 
)٤٥٩( Clark v. Allen (see footnote 412 above), at pp. 73–74 et seq., 

and pp. 78–79. See also Blank v. Clark, 12 August 1948, District Court 

for the Eastern District of Pennsylvania, ADPILC 1948, Case No. 143. 

. )٤٦٠(واإليطـــــــاليون حبقـــــــوق متســـــــاوية فيمـــــــا خيـــــــص عقـــــــود اإلجيـــــــار
ن املعاهـــدات ال يعلِّـــق  وحكمـــت حمكمـــة الـــنقض (الـــدائرة املدنيـــة) 
لضرورة وجود حالة حرب. وذكرت احملكمة بوجه خاص أن   نفاذها 

ي تعامل بني  اليتو  ،احملض اليت هلا طابع القانون اخلاص املعاهدات ال تتعلق 
 اتيــــاقاالتف مثـــل - العدائيـــة األعمــــال بســـري صـــلة هلــــا ولـــيس عاديـــةتامل القـــوى
 .)٤٦١(احلرب اندالع رد نفاذهايعلَّق ال  - اإلجيارعقود ب املتعلقة

ســتثناء أن  روســو ضــد مــارووكانــت قضــية  )٣٥( قضــية مماثلــة، 
املطالبــــة هنــــا كانــــت مطالبــــًة بتعويضــــات بســــبب رفــــض جتديــــد عقــــد 

. ١٩٣٢ إجيار، وهو ما ادُّعى أنه وقع انتهاكاً التفاقية تعـود إىل عـام
 هذه املسألة، أوضحت احملكمة املدنية يف غراس ما يلي:وبشأن 

بفعــــل احلــــرب نفــــاذ املعاهــــدات املربمــــة بــــني دول تصــــبح  لضــــرورةيعلَّــــق  ال 
. وبصـــــفة خاصـــــة، فـــــإن ســـــري احلـــــرب [جيـــــب أن يســـــمح] متحاربـــــة دوالً  الحقـــــاً 

 حتقيقـــــاً  العـــــاديني لألشـــــخاصســـــتمرار احليـــــاة االقتصـــــادية واألنشـــــطة التجاريـــــة 
 ذيالـــ املبــدأإىل  [...] فــإن حمكمــة الــنقض، إذ تعــود ]هنــا ومــن[للصــاحل العــام. 

 القـانون طـابع الـيت هلـااآلن أن املعاهدات  ترى ]،...[أرسته خالل القرن املاضي 
ي تعامـــل بـــني القـــوى املتعاديــة ولـــيس هلـــا صـــلة اخلــاص احملـــض،  والـــيت ال تتعلــق 

 .)٤٦٢(حرب حالة وجود ردا نفاذه قيعلَّ  ال ،بسري األعمال العدائية

قضـــت الســـوابق  لـــوفريا ضـــد رينالــديغــري أن قضـــية  )٣٦( قـــد 
ــــة املــــذكورة أعــــاله. ففــــي تلــــك القضــــية، وإذ توّجــــب علــــى  القانوني
حمكمة النقض يف كامل هيئتها أن تتناول جمدداً مركز معاهدة إقامة 

، وهــي معاهــدة نصــت ١٩٣٠األجانــب بــني فرنســا وإيطاليــا لعــام 
ــــة أو علــــى  ــــة األوىل  -علــــى األقــــل  -املعاملــــة الوطني معاملــــة الدول

ن املعاهدة قد انقضت مع بداية احلرب،  لرعاية، قضت احملكمة 
وذلــك ألنــه اعُتــرب أن اإلبقــاء علــى مــا تضــمنته مــن التزامــات يتنــاىف 

خلصـت أيضـاً آرتل ضـد سـيماند ويف قضية  .)٤٦٣(مع حالة احلرب
ة) إىل أن تلـــك املعاهـــدة نفســـها قـــد حمكمـــة الـــنقض (الـــدائرة املدنيـــ

 .)٤٦٤(انقضت فيما يتعلق بعقود اإلجيار

وفيمـــا يتعلـــق مبعاهـــدة إقامـــة األجانـــب بـــني فرنســـا وإيطاليـــا  )٣٧(
، إىل أن ١٩٥٣، خلصـــــت حمكمـــــة الـــــنقض، يف عـــــام ١٩٣٠لعـــــام 

__________ 
معاهـــدة إقامـــة األجانـــب بـــني فرنســـا وإيطاليـــا الـــيت ُوقعـــت يف رومـــا  )٤٦٠(
 ,Journal officiel de la République française: ١٩٣٠حزيران/يونيـه  ٣ يف

20 January 1935, p. 643. 
)٤٦١( Bussi v. Menetti (see footnote 413 above), pp. 304–305. 
)٤٦٢( Rosso v. Marro (see footnote 413 above), p. 307. 
)٤٦٣( Lovera v. Rinaldi, decision of 22 June 1949, ADPILC 1949, 

Case No. 130. 
)٤٦٤( Artel v. Seymand, decision of 10 February 1948, ADPILC 

1948, Case No. 133. 
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املعاملـــة الوطنيـــة املمنوحـــة لإليطـــاليني مبوجـــب املعاهـــدة، فيمـــا يتعلـــق 
 . )٤٦٥(لزراعية، هي معاملة تتناىف مع حالة احلربستئجار األراضي ا

موعـــة بقضـــية فريــدة بعـــض الشـــيء تتعلـــق  )٣٨( وُختتــتم هـــذه ا
 ١٣ألفــراد ولكنهــا تقــتحم ميـــدان القــانون العــام. ذلــك أن املـــادة 

، وهـي تـنص ١٨٩٦من اتفاقية أبرمت بني فرنسـا وإيطاليـا يف عـام 
 جلنســـيةتفظـــوا علـــى أن األشـــخاص املقيمـــني يف تـــونس الـــذين اح

ــــــــون يُعتــــــــربون إيطــــــــاليني ــــــــربت ســــــــارية يف )٤٦٦(اإليطاليــــــــة يظل ، اعُت
 .)٤٦٧(على الرغم من احلرب العاملية الثانية ١٩٥٠ عام

حلقوق اإلجرائية  )٣٩( ويوجد عدد كبري من القضا اليت تتعلق 
ا املعاهدات املتعـددة األطـراف. وكثـري منهـا يتعلـق بضـمان  اليت تصو

 .ت .أ .م .أ .سأداء املصاريف القضائية. وينطبـق هـذا علـى قضـية 
مـــن اتفاقيـــة  ١٧ ، وهـــي قضـــية كـــان موضـــوعها املـــادةضـــد ســـكانيي

. ووفقـــاً ملـــا ذكرتـــه احملكمـــة الفرنســـية ١٩٠٥اإلجـــراءات املدنيـــة لعـــام 
، فــإن معاهــدات القــانون اخلــاص ينبغــي، )٤٦٨(الــيت نظــرت يف القضــية

ـــــا  مــــن حيــــث املبــــدأ، أن تبقــــى قائمــــة، ولكــــن ال ميكــــن أن حيــــتج 
 اتتطـور قـد أثـر يف العـدائي  مـوقفهمأن يكـون ميكن  الذيناألجانب 

القضـية، األشـخاص ، وعلى األخص، كما هو احلـال يف هـذه احلرب
. ويف قضـية أخـرى بتّـت )٤٦٩(الذين طـردوا مـن فرنسـا بسـبب مـوقفهم

فيهـــا حمكمـــة هولنديـــة بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، رئـــي أن احلكـــم ذا 
تفاقيـة مل يبطـل نتيجـة للحـرب. وعلـى النقـيض مـن االالصلة من هذه 

ذلــك، خلصــت حمكمــة هولنديــة أخــرى إىل أن االتفاقيــة قــد ُعلقـــت 
الع احلـــرب وبـــدأ نفاذهـــا مـــن جديـــد علـــى أســـاس معاهـــدة لـــدى انـــد
. وتوصـــلت إىل نفـــس النتيجـــة )٤٧٠(١٩٤٧مـــع إيطاليـــا لعـــام  الســـالم

ـــامي (أملانيـــا) وحمكمـــة هولنديـــة أخـــرى . )٤٧١(احملكمـــة اإلقليميـــة يف ما
__________ 

)٤٦٥( Gambino v. Consorts Arcens, 11 March 1953, Cour de 

cassation, ILR 1953, p. 599. 
ريـس يفاتفاقية الشؤون القنصلية  )٤٦٦(  ٢٨ وإقامة األجانب الـيت ُوقعـت يف 

 F. Stoerk, Nouveau recueil général de traités et autres: ١٨٩٦أيلول/سبتمرب 

actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand 

recueil de G. F. de Martens, 2nd series, vol. XXIII, Leipzig, Librairie 

Theodor Weicher, 1898, pp. 363 et seq., at pp. 366–367. 
)٤٦٧( In re Barrabini, 28 July 1950, Court of Appeal of Paris, ILR 

1951, Case No. 156, pp. 507–508. 
 .حمكمة االستئناف يف أجان، فرنسا )٤٦٨(
)٤٦٩( C.A.M.A.T. v. Scagni, 19 November 1946, Court of Appeal 

of Agen, Revue critique de droit international privé, vol. 36, No. 1 

(January–June 1947), p. 294; see also ADPILC 1946, Case No. 99. 
)٤٧٠( Gevato v. Deutsche Bank, 18 January 1952, District Court of 

Rotterdam, ILR 1952, Case No. 13, p. 29. 
)٤٧١( Security for Costs case, 26 July 1950, ADPILC 1949, Case 

No. 133; Herzum v. van den Borst, 17 February 1955, District Court of 

Roermond, ILR 1955, p. 900. 

اتفاقيــــة اإلجــــراءات املدنيــــة إحــــدى القضــــا تُركــــت مســــألة بقــــاء  يفو 
 . )٤٧٢(دون حسم ١٩٠٥ لعام

قضـــا ببقـــاء معاهـــدات أخـــرى متعـــددة بعـــض ال وتتعلـــق )٤٠(
األطـــراف، مثـــل االتفاقيـــة املتعلقـــة بتســـوية حـــاالت تنـــازع القــــوانني 

ت القضــــائية فيمــــا خيــــص الطــــالق والتفريــــق لعــــام  ، ١٩٠٢والــــوال
اتفاقية اعُترب أن نفاذها قد ُعلق أثنـاء احلـرب العامليـة الثانيـة مث  وهي

 .)٤٧٣(عُأحييت بعد انتهاء ذلك النزا 

ـــــة  )٤١( ُـــــذكر أيضـــــاً اتفاقي ـــــازع القـــــوانني تســـــوية وينبغـــــي أن ت تن
لزواج لعام  فيما منهـا علـى  ٤، حيث نصـت املـادة ١٩٠٢يتصل 

هلية الشـخص للـزواج. وقـد اعـرتض علـى هـذا تقدمي  شهادة تفيد 
ن االتفاقيـة قـد انقضـت  االشرتاط رجل كـان يسـتعد للـزواج ودفـع 

ى ذلـــك حمكمـــة الـــنقض يف هولنـــدا، نتيجـــة للحـــرب. ومل توافـــق علـــ
حيــث ذكــرت أن "مســألة تعليــق النفــاذ ال ميكــن أن تثــار إال بقــدر 

يصـــبح مــن املتعـــذر اإلبقـــاء علــى أحكـــام االتفاقيــة، وطاملـــا ظـــل   مــا
ن  كـــذلك"، ومل يكـــن احلـــال هنـــا كـــذلك ممـــا يـــدفع إىل االعتقـــاد 

الــة األمــر اعُتــرب حالــة مــن حــاالت اســتحالة األداء املؤقتــة ولــيس ح
ر النزاع املسلح على املعاهدات  . )٤٧٤(مجة عن آ

قــرار أصــدرته حمكمــة االســتئناف يف  وممــا يشــد االنتبــاه أيضــاً  )٤٢(
ســتمرار صــالحية اتفاقيــة منظمــة العمــل  إيكــس (فرنســا) وقضــت فيــه 

لتعــويض عــن حــوادث العمــل لعــام  ت ١٩٢٥الدوليــة املتعلقــة  . وار
إشــعار، لــدى انــدالع  ااحملكمــة أن االتفاقيــة مل تنتــه حبكــم الواقــع، ودومنــ
ة احلقـوق املسـتمدة مـن احلرب، وأن أقصى ما ميكـن قولـه هـو أن ممارسـ

ـــــا تقـــــول  - )٤٧٥(االتفاقيــــة قـــــد ُعلقــــت وهـــــو اســــتنتاج غـــــري ُمــــرض أل
حية، إن االتفاقية ظلت سارية، يف حني تتحدث من  فيما يبدو، من 

 حية أخرى عن تعليق النفاذ، األمر الذي يشري إىل النقيض متاماً.

اإليطاليــة وجيــب أن يشــار أيضــاً إىل جمموعــة مــن القضــا  )٤٣(
الـــــيت تتنــــــاول اتفاقيـــــات متعــــــددة األطــــــراف وثنائيـــــة تتعلــــــق بتنفيــــــذ 

__________ 
)٤٧٢( Legal Aid case, 24 September 1949, Court of Appeal of 

Celle, Germany, ADPILC 1949, Case No. 132. 
)٤٧٣( Silverio v. Delli Zotti, 30 January 1952, Luxembourg High 

Court of Justice, ILR 1952, Case No. 118, p. 558. 
)٤٧٤( In re Utermöhlen, 2 April 1948, Court of Cassation of the 

Netherlands, ADPILC 1949, Case No. 129, at p. 381. 
)٤٧٥( Établissements Cornet v. Vve Gaido, 7 May 1951, Court of 

Appeal of Aix, ILR 1951, Case No. 155. 
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، يف )٤٧٦(األحكام. ويف بعض هذه القضا افُرتض بقاء االتفاقيات
 .)٤٧٧(حني مل يفرتض ذلك يف البعض اآلخر

أن مبــــدأ البقــــاء ميتــــد، مــــن حيــــث املبــــدأ والسياســــة  ويبــــدو )٤٤(
الســــليمة، ليشــــمل االلتزامــــات الناشــــئة مبوجــــب االتفاقيــــات املتعــــددة 
ــة  ــــــ لتحكـــــــيم وإنفـــــــاذ األحكـــــــام. ويف قضي ـــــــق  األطـــــــراف فيمـــــــا يتعل

ســــكوتيش ميكانيكــــال اليــــت إندســــرتيز اماســــينيمبورت ضــــد شــــركة 
ن املعاهدات الـيت ، قضت احملكمة املدنية العليا االسكتلنديليميتد ة 

من هذا القبيل قد ظلت قائمة برغم احلرب العاملية الثانية ومل تشملها 
. وكانــت االتفاقــات املعنيــة ١٩٤٧معاهــدة الســالم مــع رومانيــا لعــام 

 ٢٤هـــــــــــــــي الربوتوكـــــــــــــــول املتعلـــــــــــــــق بشـــــــــــــــروط التحكـــــــــــــــيم املـــــــــــــــؤرخ 
واالتفاقيـــــة املتعلقـــــة بتنفيـــــذ قـــــرارات التحكـــــيم  ١٩٢٣ أيلول/ســـــبتمرب

. وصـــــــنفت احملكمـــــــة ١٩٢٧أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٦جنبيـــــــة املؤرخـــــــة األ
الصـــــــــــــكني بوصــــــــــــــفهما مــــــــــــــن "املعاهـــــــــــــدات الشــــــــــــــارعة املتعــــــــــــــددة 

، قضــت حمكمــة الــنقض اإليطاليــة ١٩٧١ . ويف عــام)٤٧٨(األطــراف"
ن الربوتوكــول املتعلـــق بشــروط التحكـــيم مل يُنـــه  (يف جلســة مشـــرتكة) 

لـق نفـاذه فحسـب نفاذه رغم إعالن إيطاليا احلرب على فرنسا، بل عُ 
. وهــذا، مــرة أخـرى، اســتنتاج غــري )٤٧٩(يف انتظـار انتهــاء حالــة احلـرب

 .)كورنيه(قضية  أعاله )٤٢ُمرض لألسباب املشار إليها يف الفقرة (

موعــــة مـــــن املعاهــــدات يبــــدو أن لـــــه  واالعــــرتاف )٤٥( ــــذه ا
يربره، وتوجد أيضاً صالت مع فئات أخرى من االتفاقات، من  ما

 بينها املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف.

ويفضي الوصف والتحليل السابقان إىل استنتاج أنه على  )٤٦(
الرغم من أن جمموعة السـوابق القضـائية الـيت ُفحصـت قـد ال تكـون 
ن  متســاوقة متــام التســاُوق، فــإن مثــة اجتاهــاً واضــحاً حنــو االعتقــاد 

قيـة، حــىت "احلقـوق اخلاصـة لألفــراد" الـيت حتميهــا امل عاهـدات تظــل 
حلقوق اإلجرائية لألفراد.  حني يتعلق األمر 

__________ 
)٤٧٦( P. M. v. Miclich e Presi, 3 September 1965, Court of 

Cassation, Diritto internazionale, vol. 21-II (1967), p. 122. 
)٤٧٧( L. S. Z. v. M. C., 22 April 1963, Court of Appeal of Rome, 

ibid., vol. 19-II (1965), p. 37. ـ ، اختُّ ذ القـرار رهنـاً مبـا إذا  ويف بعـض القضـا
 Rigano v. Società Johann نفاذهـا:إ عيدَ كانت املعاهدات ذات الصلة قد أُ 

Meyer, Court of Cassation, 9 May 1962, ibid., vol. 18-II (1964), p. 181; 

and Shapiro v. Società Fratelli Viscardi, 19 May 1964, Court of Appeal 

of Milan, Rivista di diritto internazionale, vol. 48 (1965), p. 286. 
)٤٧٨( Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Ltd. 

(see footnote 441 above), p. 560, at p. 564. 
)٤٧٩( Lanificio Branditex v. Società Azais e Vidal, ILR, vol. 71 

(1986), p. 595. 

 قوق اإلنسانالدولية حلماية احلمعاهدات  (و)
إىل مركـــز معاهـــدات  إال إشـــارات قليلـــة جـــداً  الكّتـــابورد يـــال  )٤٧(
. املوضـوع حمـل النظـرغراض  ما يتصلقوق اإلنسان فيحل الدولية مايةاحل
ت . فــالكثري مــن ههــذا الوضــع يســهل تفســري و  مبســألة  ذات الصــلةالكتــا

إلبــــرام معاهــــدات  كــــان ســــابقاً   أثــــر النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات
املتخصصــة  املؤلفــاتعــالوة علــى ذلــك، تنــزع و . الدوليــةحقــوق اإلنســان 

نصــت التقــين. وقــد ذات الطــابع يف حقــوق اإلنســان إىل إمهــال املشــاكل 
 على أن ١٩٨٥عام لقرار معهد القانون الدويل  من ٤املادة 

ً  طرفـاً حالة النزاع املسلح ال ختـول  نفـاذ أحكـام تعاهديـة  أن ينهـي أو يعلـق انفـراد
 املعاهدة على خالف ذلك. تنصمتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، ما مل 

مــــع مقابــــل ال شــــيء،  صــــوً  ٣٦غلبيــــة  ٤مــــدت املــــادة وقــــد اعتُ 
 .)٤٨٠(صويتامتناع عضوين عن الت

فئـــــــة محايـــــــة حقـــــــوق  ومـــــــن املمكـــــــن أن يُنظـــــــر إىل إدراج )٤٨(
للمركـز املمنـوح ملعاهـدات الصـداقة  طبيعيـاً  امتـداداً  عتبارهاإلنسان 

حلقــــوق اخلاصــــة  والتجــــارة واملالحــــة واالتفاقــــات املماثلــــة املتعلقــــة 
عالقـة أيضـاً  توجـدلألفراد، مبا فيهـا معاهـدات االسـتثمار الثنائيـة. و 

ملعاهــدات الــيت تنشــئ نظامــاً  بــذلك معــايري  ضــعتف، إقليميــاً  وثيقــة 
لألقليـات،  ، أو نظامـاً حتكم حقوق اإلنسان الواجبة للسكان ككل

 الذايت احمللي. للحكم أو نظاماً 
 الدولية ورد وصف تطبيق معاهدات حقوق اإلنسانقد و  )٤٩(

 وقت النزاع املسلح على النحو التايل:
رغـــم أن النقـــاش متواصـــل بشـــأن مـــا إذا كانـــت معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان  

ال جيــوز احليــد عنهــا النــزاع املســلح، فإنــه مــن املؤكــد أن األحكــام الــيت  علــىتســري 
، صــرحت أوالً ـ]فــ[النــزاع املســلح.  خــاللمــن معاهــدات حقــوق اإلنســان تســري 

 التهديـــــد مشـــــروعية[األســـــلحة النوويــــة  فتواهـــــا بشــــأنحمكمــــة العـــــدل الدوليــــة يف 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear: استخدامها أو النووية ألسلحة

Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226 [احلمايـة  ن"
حلقـوق املدنيـة والسياسـية ال تتوقـف يف أوقـات  اليت يوفرها العهد الـدويل اخلـاص 

ا ميكن ٤عمال املادة  احلرب، إال احليد عن بعض األحكام يف  من العهد اليت 
فتواها  . وكانت احملكمة يف]p. 240, para. 25[ أوقات حاالت الطوارئ الوطنية"

ر النـــــزاع املســـــلح علـــــى  بشـــــأن األســـــلحة النوويـــــة أقـــــرب مـــــا تكـــــون إىل دراســـــة آ
النـزاع املسـلح علـى كـل مـن  ]ثرأل ات هامةمناقش[إجراء املعاهدات، مبا يف ذلك 

جلنـــة القـــانون  ، ذكـــرتنيـــاً [و]حقـــوق اإلنســـان واملعاهـــدات البيئيـــة. معاهـــدات 
االدويل يف  املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة  ]ملوادعلى ا [تعليقا

احلـــق األصـــيل يف الـــدفاع عـــن الـــنفس وإن كـــان يـــربر عـــدم الوفـــاء [...] أن  دوليـــاً 
[...] اللتزامـات املرتتبـة مبوجـب القـانون  ]يتعلـق فيما[ببعض املعاهدات، فإنه "

] جيـوز احليـد الحكـام حقـوق اإلنسـان الـيت [ ]يتعلـق وفيمـا[الـدويل] [ اإلنساين
__________ 

)٤٨٠( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II (see 

footnote 401 above), pp. 200 and 221. 
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، يتفــق أخــرياً ]و[عنهــا، ال ينفــي الــدفاع عــن الــنفس عــدم مشــروعية التصــرفات". 
جيــوز احليـــد عنهــا تســـري  علـــى أن أحكــام حقـــوق اإلنســان الـــيت ال أيضــاً الشــراح 

 .)٤٨١(خالل النزاع املسلح

ن معــــايري  )٥٠( ويوضـــح هـــذا الوصــــف املشـــاكل املتعلقــــة بســـر
ولــــيس مــــن مهمــــة  .)٤٨٢(ســــلححقــــوق اإلنســــان يف حالــــة النــــزاع امل

بــل إن ، جلــوهر مــن هــذا القبيــل تتعلــق اللجنــة اخلــوض يف مســائل
ر النــــزاع املســــلح علــــى نفــــاذ  مهمتهــــا توجيــــه االنتبــــاه إىل مســــألة آ

ال يعــد معيــار قابليــة  ،صــحة معاهــدات معينــة. ويف هــذا الصــدد وأ
تتعلــق بنفــاذ  للحيــد، ألن القابليــة مالئمــاً  معيــاراً عنــه  الــنص للحيــد

ـــاء. غـــري أن  االســـتمراروال تتعلـــق مبســـألة املعاهـــدة أحكـــام  أو اإل
وقـت احلـرب أو غريهـا مـن حـاالت الطـوارئ "يف  احليـد القدرة على

ــدد حيــاة األمــة علــى أن النــزاع  دلــيالً  بــال شــكتــوفر  "العامــة الــيت 
ايــــة  ــــاء. ويف  ــــق أو اإل ــــه ال يــــؤدي إىل التعلي املســــلح يف حــــد ذات

املعــــايري املالئمـــــة هــــي املعـــــايري املنصــــوص عليهـــــا يف فـــــإن  ،طــــافامل
لـن  احليد من قدرته على أحد األطراف . فاستفادة٤مشروع املادة 

اء  متنع طرفاً   تربرهآخر يف املعاهدة من أن يدعي أن التعليق أو اإل
 .أسباب أخرى

مــن مشــاريع  ١١وأخــرياً، ينبغــي تــذكُّر أنــه، طبقــاً للمــادة  )٥١(
ــاء أو تعليـق أحكــام معينــة مــن املعاهــدات املـوا د احلاليــة، ال جيــوز إ

الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق اإلنســـان. وال يعـــين هـــذا أن الشـــيء نفســـه 
ينطبـــق علـــى األحكـــام األخـــرى إذا اســـتوفيت املتطلبـــات الـــواردة يف 

. وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، قـــد توجـــد أحكـــام متعلقـــة ١١املـــادة 
إىل فئـــات أخـــرى مـــن فئـــات معاهـــدات تنتمـــي  يفحبقـــوق اإلنســـان 

املعاهدات، وهـي أحكـام ميكـن أن يسـتمر نفاذهـا حـىت إذا مل تظـل 
تلـــك املعاهـــدات قائمـــة، أو ظلـــت قائمـــة جزئيـــاً فحســـب، وذلــــك 
مكانيــة فصــل أحكــام  دائمــاً مــع افــرتاض اســتيفاء املعــايري املتعلقــة 

 .١١املعاهدة املنصوص عليها يف املادة 

 حلماية الدولية للبيئة املتعلقةاملعاهدات  (ز)
صرحية بشـأن  ال تتضمن معظم املعاهدات البيئية أحكاماً  )٥٢(

ا يف حالـــــة النـــــزاع املســـــلح. و   مواضـــــيع شـــــديداً  تبـــــاين تباينـــــاً تســــر
 .)٤٨٣(لبيئةالدولية لماية احلوطرائق معاهدات 

__________ 
مــذكرة ، املعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه""أثــر النــزاع املســلح علــى  )٤٨١(

ا األمانة العامة (انظر احلاشية   ).ُحذفت احلواشي( ٣٢الفقرة أعاله)،  ٣٨٩أعد
 R. Provost, International Human Rights andأيضــاً: انظـر  )٤٨٢(

Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2002, pp. 247–276. 
 P. Sands, Principles of International Environmental Law, 2ndانظـر  )٤٨٣(

ed., Cambridge University Press, 2003, pp. 307–316; P. Birnie, A. Boyle and 

C. Redgwell, International Law and the Environment, 3rd ed., Oxford 

University Press, 2009, pp. 205–208; and K. Mollard Bannelier, La protection 

de l’environnement en temps de conflit armé, Paris, Pedone, 2001. 

الدوليـــــة وتشـــــري املرافعـــــات املتعلقـــــة بفتـــــوى حمكمـــــة العـــــدل  )٥٣(
، إشارة جّد استخدامها أو النووية ألسلحة التهديد وعيةمشر بشأن 
ن مجيــع  إىل أنــه ال يوجــد اتفــاق عــام ،واضــحة علــى الطــرح القائــل 

علـى  قت النزاع املسـلحيف و وقت السلم و يف املعاهدات البيئية تسري 
 .)٤٨٤(مفادها خالف ذلكأحكام صرحية وجود ب ، رهناً السواء

ألسـلحة النوويـة أو اسـتخدامهامشروعية ويف فتوى  )٥٤( ، التهديـد 
 التالية:  لعباراتكمة املوقف القانوين العام احملصاغت 

ن البيئــة عرضــة للتهديــد يوميــاً  إن  ن اســتخدام األســلحة  احملكمــة تســلم  و
لنســـبة للبيئـــة. واحملكمـــة تســـلم أيضـــاً  ن البيئـــة  النوويـــة ميكـــن أن يشـــكل كارثـــة 

وصـحة الكائنـات  ،ونوعية احليـاة ،ليست فكرة جمردة، وإمنا هي متثل حيز املعيشة
ــا، مبــا فيهــا األجيــال الــيت مل تولــد بعــد. وإن وجــود االلتــزام العــام  الواقــع البشــرية ذا

ا داخل واليتها و تق اعلى عا يف نطـاق لدول بكفالة أن حترتم األنشطة املضطلع 
ا  ا الوطنيـةالـيت ال تقـع املنـاطق بيئـة أو  ،بيئة الدول األخـرىسيطر  ،حتـت سـيطر

لبيئة. منتهو اآلن جزء من   القانون الدويل املتصل 

 أن احملكمـــة تـــرى أن املســـألة ليســـت مســـألة مـــا إذا كانـــت املعاهـــدات بيـــد 
، وإمنـا هـي مسـألة أو غـري سـارية املتصلة حبماية البيئة سارية أثناء النـزاع املسـلح

التزامـات أن تكـون اللتزامات الناشئة عـن هـذه املعاهـدات  يُقصدما إذا كان 
 الكامل أثناء النزاع املسلح. النضباط

ـــا أن قـــد قُ ميكـــن أن يكـــون وال تـــرى احملكمـــة أن املعاهـــدات املعنيـــة   صـــد 
م دولــة مــا مــن ممارســة حقهــا يف الــدفاع عــن الــنفس مبوجــب القــانون الــدويل حتــر 

ــــا حبمايــــة البيئــــة. ومــــع ذلــــك، يتعــــني علــــى الــــدول أن تضــــع مــــن  جــــراء التزاما
االعتبــــارات البيئيــــة يف احلســــبان لــــدى تقييمهــــا ملــــا هــــو ضــــروري ومتناســــب يف 

لتحقيق األهداف العسكرية املشروعة. واحرتام البيئـة هـو أحـد العناصـر  هاسعي
 ي الضرورة والتناسب.أمع مبد كان عمل ما متمشياً   نالداخلة يف تقييم ما إ

مــن إعــالن ريــو الــذي  ٢٤وهــذا الــنهج تدعمــه، يف الواقــع، أحكــام املبــدأ  
 نص على ما يلي:ي

ولـــذلك جيـــب أن  ،ســـتدامةن احلـــرب، حبكـــم طبيعتهـــا، تـــدمر التنميـــة املإ" 
حتــرتم الــدول القــانون الــدويل الــذي يــوفر احلمايــة للبيئــة وقــت النــزاع املســلح وأن 

دة تطويره، عند اللزوم".  تتعاون يف ز

مــن  ٥٥واملـادة  منهـا، ٣الفقـرة يف  ،٣٥أن املــادة  وتالحـظ احملكمـة أيضـاً  
املتعلقــــــة حبمايــــــة ضــــــحا اتفاقيــــــات جنيــــــف إىل الربوتوكــــــول اإلضــــــايف األول [

] تنصان على مزيد من احلماية للبيئة. وهذه األحكام تتضمن، جمتمعة، احلرب
حبمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الضــرر الواســع االنتشــار والطويــل األمــد  عامــاً  التزامــاً 

ـــا أو قـــد الســـتخدام أســـال واجلســـيم؛ وحظـــراً  يب ووســـائل القتـــال الـــيت يقصـــد 
جمـات  يتوقـع منهـا أن تسـبب هـذا الضـرر؛ وحظـراً  البيئـة  موجهـة ضـدللقيـام 

 الطبيعية على سبيل االنتقام.

__________ 
، "أثــر النــزاع املســلح علــى املعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه"انظــر  )٤٨٤(

ا األمانة العامة (احلاشية   .٦٣-٥٨، الفقرات أعاله) ٣٨٩مذكرة أعد
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ذه األحكام  اللتزام   .)٤٨٥(وهذه قيود قوية على كافة الدول اليت تعهدت 
 ييـــداً تـــوفر هـــي و  .مهمـــة بطبيعـــة احلـــال املالحظـــاتوهـــذه  )٥٥(

ن املعاهـــدات البيئيـــة  لتبـــّين وغـــري مباشـــر  عامـــاً  االفـــرتاض الـــذي يفيـــد 
مــا تشــري إليــه حبســب أنــه، لــرغم مــن  ،تســري يف حالــة النــزاع املســلح

، لفتــــــوىاملتصـــــلة  املقدمـــــة يف إطـــــار اإلجـــــراءاتاملســـــتندات اخلطيـــــة 
 .)٤٨٦(بشأن املسألة القانونية احملددةاتفاق عام  يتحقق مل

اري املائية الدولية املع (ح)  اهدات املتعلقة 
ا  واملنشآت واملرافق املتصلة 

ــاري املائيــة أو حقــوق املالحــة  )٥٦( إن املعاهــدات املتعلقــة 
مـــة جمموعـــة فرعيـــة مـــن فئـــة املعاهـــدات املنشـــئة أو املنظِّ  هـــي أساســـاً 

نظـــام أو مركــز دائـــم. ومـــن املناســب، مـــع ذلـــك، لحلقــوق دائمـــة أو 
موعة على حدة. دراسة هذ  ه ا

غري أن الصورة أبعد ما تكـون عـن البسـاطة. فقـد وصـف  )٥٧(
 ممارسة الدول على النحو التايل:  فيتزموريس

ً اتفاقيـــة مـــاكـــون كـــل األطـــراف يف تعنـــدما   ، متحاربـــة كـــان طابعهـــا، أطرافـــاً   ، أ
ــا يف فـإن املســألة يُ  ثنائيــة. وعلــى  أمــر اتفاقيــةفصــل فيهــا بــنفس الطريقــة الــيت يفصــل 

ســـبيل املثـــال، فـــإن فئـــة املعاهـــدات الشـــارعة، أو االتفاقيـــات الـــيت ترمـــي إىل إحـــداث 
ت دائمــــة، مــــن قبيــــل االتفاقيــــات الــــيت تــــنص علــــى حريــــة املالحــــة يف بعــــض  تســــو

اري املائية أو علـى حريـة التجـارة واملسـ القنوات أو اواة فيهـا يف املنـاطق املسـتعمرة، ا
نـدالع حـرب  غــري  ،ق نفاذهـا جزئيـاً فيهـا كافـة األطـراف. وقـد يعلَّـ تنخـرطلـن تتـأثر 

ا تظل قائمة وحيُ   .)٤٨٧(إحالل السالم[بـ]  نفاذها تلقائياً َىي أ
ـاري  )٥٨( وقد يكـون تطبيـق املعاهـدات املتعلقـة مبركـز بعـض ا

ناً مباملائية  قره تمارسة احلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس الذي مر
 .)٤٨٨(ميثاق األمم املتحدةمن  ٥١املادة 

)٥٩(  ً القنــاة  والــذي خيضــع لــه املضــيق أنظــام الكــان األمــر، فــإن   وأ
 ما تتناوله أحكام حمـددة يف املعاهـدات. ومـن أمثلـة هـذه املعاهـدات عادة

االتفاقيــة املعقــودة بــني إســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا العظمــى  مــا يلــي:
هنغـــار وهولنـــدا بشـــأن حريـــة املالحـــة  -وتركيـــا وروســـيا وفرنســـا والنمســـا 

قيــــــــة واالتفا ؛١٨٨٨لعــــــــام قنــــــــاة الســــــــويس (اتفاقيــــــــة القســــــــطنطينية)  يف
__________ 

)٤٨٥( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (see 
footnote 425 above), pp. 241–242, paras. 29−31.  وفيمـا خيـص إعـالن ريـو

لبيئـة بشأن البيئة والتنمية (إعالن ريو)، انظر  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين 
ــــة، ريــــو دي جــــانريو،  ــــه  ١٤-٣والتنمي ات األمــــم (منشــــور  ١٩٩٢حزيران/يوني

لــد األول:  A.93.I.8املتحــدة، رقــم املبيــع  القــرارات الــيت اختــذها والتصــويب)، ا
 ، املرفق األول.األول، القرار املؤمتر

 ?D. Akande, “Nuclear weapons, unclear law انظـــر )٤٨٦(
Deciphering the Nuclear Weapons advisory opinion of the International 

Court”, BYBIL 1997, vol. 68 (1998), pp. 183–184. 
)٤٨٧( Fitzmaurice (footnote 415 above), p. 316. 
 R. R. Baxter, The Law of International Waterways, withانظر  )٤٨٨(

Particular Regard to Interoceanic Canals, Cambridge (Massachusetts), 
Harvard University Press, 1964, p. 205. 

 ١٩٢٢لعـــــــــام  اإللِبـــــــــه ـــــــــرلمالحـــــــــة يف ل األساســـــــــيلنظـــــــــام ل املنشـــــــــئة
بـــــني القـــــوى احلليفـــــة والشـــــريكة وأملانيـــــا  الســـــالم)؛ ومعاهـــــدة ٤٩ (املـــــادة

 كيــل  بقنــاة املتعلقــة أحكامهــا خيــص فيمــا ١٩١٩لعــام (معاهــدة فرســاي) 
 ؛١٩٣٦لعـــام واالتفاقيـــة املتعلقـــة بنظـــام املضـــايق  ؛)٣٨٦-٣٨٠(املـــواد 

حليـــاد الـــدائم  ؛)٤٨٩(١٩٧٧لعـــام قنـــاة بنمـــا ومعاهـــدة  واملعاهـــدة املتعلقـــة 
 .)٤٩٠(١٩٧٧لعام تشغيلها بلقناة بنما و 

األطــراف صــراحة علــى  ةوتــنص بعــض االتفاقــات املتعــدد )٦٠(
مــن  ١٥وقــت احلــرب. وهكــذا تــنص املــادة املعاهــدة يف حــق تعليــق 
نظــام الطــرق املائيــة املالحيــة ب املتعلقــني األساســي والنظــام االتفاقيــة

 على أنّ  ١٩٢١ لعامذات األمهية الدولية 
حيـــدد حقـــوق وواجبـــات املتحـــاربني واحملايـــدين وقـــت  الهـــذا النظـــام األساســـي 

وقـــت احلـــرب مـــا دامـــت تلـــك  احلـــرب. غـــري أن النظـــام األساســـي يظـــل ســـارً 
 احلقوق والواجبات تسمح بذلك.

ــــ )٦١( اري املائيـــــة الدوليـــــة يف وتــــنص اتفاقيـــــة قــــانون اســـــتخدام ا
 على ما يلي: منها، ٢٩يف املادة ، ١٩٩٧لعام األغراض غري املالحية 

اري املائية الدولية واإلنشاءات وقت النزاع املسلح   ا

ــــاري املائيــــة الدوليــــة، واإلنشــــاءات واملرافــــق واألشــــغال اهلندســــية   تتمتــــع ا
حلمايــــة الـــيت  ـــا،  متنحهـــا مبــــادئ القـــانون الـــدويل وقواعــــده األخـــرى املتصـــلة 

الواجبـــة التطبيـــق يف النــــزاع املســـلح الـــدويل وغـــري الـــدويل وال جيـــوز اســـتخدامها 
 بصورة تنطوي على انتهاك هلذه املبادئ والقواعد.

يف احلاليـــــــة إىل إدراج الفئــــــة لــــــذلك، يوجـــــــد مــــــا يـــــــدعو و  )٦٢(
  اإلرشادية. القائمة

 املياه اجلوفية املعاهدات املتعلقة بطبقات  (ط)
ا  واملنشآت واملرافق املتصلة 

ـا تسـري  )٦٣( مثة اعتبارات مماثلة لالعتبارات الواردة أعاله يبدو أ
خبصــوص املعاهــدات املتعلقــة بطبقــات امليــاه اجلوفيــة واملنشــآت واملرافــق 

ا. فطبقات املياه اجلوفيـة تشـكل  يف املائـة مـن مـوارد امليـاه  ٩٧املتصلة 
. ويشـــكل بعضــها جــزءاً مـــن شــبكات امليــاه الســـطحية لعــاملالعذبــة يف ا

ـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض  اليت حتكمها اتفاقية قـانون اسـتخدام ا
لتـــايل ينطبـــق عليهـــا ٦١( غـــري املالحيـــة املـــذكورة يف الفقـــرة ) أعـــاله، و

مليـــاه اجلوفيـــة الـــيت ال تنطبـــق عليهـــا تلـــك  ذلـــك الصـــك. وفيمـــا يتعلـــق 
 بيّنـــتوقـــد ال يوجـــد إال قـــدر ضـــئيل مـــن ممارســـات الـــدول. االتفاقيـــة، 
ـال يف عملهـا املتعلـق بقـانون طبقـات  ميكن إحرازهاللجنة ما  يف هذا ا

__________ 
 United: ١٩٧٧أيلول/سـبتمرب  ٧ُوقعت يف واشنطن العاصمة يف  )٤٨٩(

Nations, Treaty Series, vol. 1280, No. 21086, p. 3. See also ILM, vol. 

16 (1977), p. 1022. 
 ,ILM: ١٩٧٧أيلول/ســبتمرب  ٧ُوقعــت يف واشــنطن العاصــمة يف  )٤٩٠(

vol. 16 (1977), p. 1040. 
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ـــاه اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود موعـــة  فـــإن وإضـــافة إىل ذلـــك، .)٤٩١(املي ا
القائمـــة مـــن االتفاقـــات والرتتيبـــات الثنائيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة 

 .)٤٩٢(قد بدأت تصبح حمالً لالهتمام والتقديرملياه اجلوفية 
وبنــاًء علــى أن مشــاريع مــواد اللجنــة املتعلقــة بطبقــات امليــاه  )٦٤(

ـــا ري اجلوفيـــة تتبـــع إىل حـــد كبـــري أحكـــام اتفاقيـــة قـــانون اســـتخدام ا
املائيـة الدوليــة يف األغــراض غــري املالحيــة، وبنـاًء أيضــاً علــى مــا يُســتند 

قــانون النــزاع املســلح، فــإن  عليهــايــنص الــيت أشــكال احلمايــة إليــه مــن 
الفرضية األساسية هـي أن طبقـات أو شـبكات طبقـات امليـاه اجلوفيـة 

ـــا ،العــابرة للحـــدود  ،واملنشـــآت واملرافـــق واألشــغال األخـــرى املتصـــلة 
حلمايـــة الـــيت توفرهـــا مبـــادئ وقواعـــد القـــانون الـــدويل الواجبـــة ت تمتـــع 

ــزاعات املســــــلحة الدوليــــــة وغــــــري الدوليــــــة، وال جيــــــوز  ــــــق يف النـــــ التطبي
 .)٤٩٣(املبادئ والقواعد تلكاستخدامها بصورة تنطوي على انتهاك ل

ورغم أن قانون النزاع املسلح نفسه يوفر احلماية، فإنه من  )٦٥(
لضــــــرورة غـــــري الواضـــــح مــــــا  مـــــن موضــــــوع إن كـــــان يُفهــــــم ضـــــمناً 

ملنشآت واملرافق املتصلة املعاهدات املتعلقة بطبقات املياه اجلوفية و 
هشاشــة ولكــن أي أثــر.  يرتتــب عليــهنــزاع مســلح ال وجــود ــا أن 

محايــة امليـاه الــيت حتويهــا يــدفعان بقــوة  طبقـات امليــاه اجلوفيــة وضــرورة
لضرورة أن تلك املعاهدات تستمرإىل   .استنتاج أنه يُفهم ضمناً 

سيسية  (ي)  املعاهدات اليت تكون صكوكاً 
 ملنظمات دولية

يشـار إليهـا  )٤٩٤(أنشئت معظـم املنظمـات الدوليـة مبعاهـدات )٦٦(
عــــادة بوصــــفها "الصــــك التأسيســــي" للمنظمــــة. وكقاعــــدة عامــــة، فــــإن 
املنظمـــات الدوليـــة املنشـــأة مبعاهـــدات تتمتـــع، مبوجـــب القـــانون الـــدويل، 

. ولــذلك، فــإن )٤٩٥(بشخصــية قانونيــة منفصــلة عــن شخصــية أعضــائها
__________ 

كــــانون األول/ديســــمرب   ١١املـــؤرخ  ٦٣/١٢٤قـــرار اجلمعيــــة العامــــة  )٤٩١(
قانون طبقات املياه اجلوفية العـابرة املتعلقة بواد امل مشاريع، املرفق. وترد ٢٠٠٨
لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين)، ٢٠٠٨ حوليةيف ، ، مع التعليقات عليهاللحدود ، ا
 .٥٣الفقرة 

 S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater: بصـفة عامـة ،انظـر )٤٩٢(

in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal 

Instruments, Rome, FAO/UNESCO, 2005, p. 102. See also ILM, 

vol. 40, No. 2 (March 2001), p. 321. 
قـــانون طبقـــات امليـــاه ة باملتعلقـــواد املـــمـــن مشـــاريع  ١٨انظـــر املـــادة  )٤٩٣(

ا  ا اللجنة يف دور ، ٢٠٠٨حولية الستني، اجلوفية العابرة للحدود اليت اعتمد
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص   .٥٢ا

 املــــواد مشــــاريع مــــن ٢ املــــادة علــــى التعليــــق مــــن) ٤( الفقــــرة انظــــر )٤٩٤(
ـــا احلاليـــة الدوليـــة املنظمـــات مبســـؤولية املتعلقـــة ا اللجنـــة يف دور  ،الـــيت اعتمـــد
 .، أعاله٢-هاء الفرع اخلامس، الفصل

)٤٩٥( Reparation for injuries suffered in the service of the United 
Nations (see footnote 69 above), p. 185; Interpretation of the 
Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt (see 

footnote 67 above), para. 37 ")القـانون أشـخاص مـن هـي الدولية املنظمات 

املركز القانوين هنا مماثل لذلك الذي حيدثه إنشاء نظام دائم من خـالل 
. وعليه، فإن االعتبـارات الـيت تنطبـق علـى الـنظم الدائمـة، وهـي معاهدة

)، تنطبق أيضـاً بصـفة ١٤) إىل (٨تلك اليت نوقشت يف الفقرات من (
عامــــة علــــى الصــــكوك التأسيســــية للمنظمــــات الدوليــــة. وال تتــــأثر هــــذه 
الصـكوك، كمبـدأ عــام، بوجـود نـزاع مســلح يف احلـاالت الـثالث املشــار 

. ويف العصـــــر احلـــــديث، يصـــــعب العثـــــور علـــــى )٤٩٦(٣ إليهـــــا يف املـــــادة
يــدل علــى وجــود ممارســة تنــاقض ذلــك. ويصــدق هــذا بوجــه خــاص  مــا

علــى املنظمــات الدوليــة ذات الطــابع العــاملي أو اإلقليمــي الــيت تتضــمن 
لوسائل السلمية. ا تسوية املنازعات   وال

نطباق قواعد املنظمـة  )٦٧( الدوليـة، وال خيل هذا الطرح العام 
ــــل )٤٩٧(مبــــا فيهــــا صــــكها التأسيســــي ، علــــى مســــائل فرعيــــة مــــن قبي

استمرار مشاركة أعضاء املنظمـة الدوليـة يف أنشـطتها، وتعليـق تلـك 
 األنشطة يف ضوء وجود نزاع مسلح، بل ومسألة حل املنظمة.

لتسوية الدولية للمنازعات املعاهدات املتعلقة  (ك)
إىل التوفيق  ، مبا فيها اللجوءالسلمية لوسائل

 التسوية القضائيةوالتحكيم و  والوساطة
رزة يف الفقــه، وهنــاك إىل حــد مــا تــداخل  )٦٨( هــذه الفئــة غــري 

بينها وبني فئة املعاهدات املتعددة األطراف اليت تشكل نظامـاً دوليـاً. 
سـتمرار نفــاذ املعاهــدات  غـري أن بعــض الكتّـاب يقــرون إقـراراً صــرحياً 

 . ووفقــاً )٤٩٨(ســوية الســلمية للمنازعــات الدوليــةالــيت تنشــئ آليــات للت
هلذا املبدأ، طُبقت اتفاقات خاصة أُبرمت قبل احلرب العاملية األوىل 

 على إجراء عمليات التحكيم ذات الصلة بعد احلرب. 

لصـكوك التعاهديـة  )٦٩( وتتعلق املعاهدات اليت تقـع يف هـذه الفئـة 
إلجــــــراءات  جــــــراءات التســــــوية الدوليــــــة، أي  بــــــني الــــــيت تــــــتم املتعلقــــــة 

ــا، آليــات أشــخاص القــانون الــدويل . وال تشــمل تلــك الفئــة، يف حــد ذا
محاية حقوق اإلنسان، وهي آليات تغطيها، مع هـذا، الفقـرة الفرعيـة (و) 
(معاهـــدات احلمايـــة الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان). وهـــي ال تشـــمل كـــذلك 
اآلليــــــات التعاهديــــــة للتســـــــوية الســــــلمية للمنازعـــــــات الناشــــــئة يف ســـــــياق 
                                                                                                                   

 القواعــد مبوجــب عليهــا تُفــرض التزامــات ي ملَزمــة الصــفة ــذه وهــي الــدويل،
 تكـــون الـــيت الدوليـــة االتفاقـــات أو دســاتريها مبوجـــب أو الـــدويل للقـــانون العامــة
 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in")؛ وفيهـا أطرافـاً 

Armed Conflict (see footnote 68 above), p. 78, para. 25. 
"ال تتـأثر املعاهـدة  :٦، املـادة ١٩٨٥قرار معهـد القـانون الـدويل لعـام  انظر )٤٩٦(

 Institute of(املنشــــئة ملنظمــــة دوليــــة بوجـــــود نــــزاع مســــلح بــــني أي مـــــن أطرافهــــا" 
International Law, Yearbook, vol. 61, Part II (footnote 401 above), p. 201(. 

ــا يف الــدول لتمثيــل فيينــا اتفاقيــة )٤٩٧(  ذات الدوليــة املنظمــات مــع عالقا
 ).٣٤( ١، الفقرة ١ املادة، )١٩٧٥( العاملي الطابع

 S. H. McIntyre, Legal Effect of World War II on: انظـر )٤٩٨(
Treaties of the United States, The Hague, Martinus Nijhoff, 1958, 
pp. 74–86; and McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), 
p. 720. See also M. O. Hudson, The Permanent Court of International 

Justice 1920–1942, New York, Macmillan, 1943. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  156 والستني الثالثة دور

 

 

الـــيت ميكـــن، مـــع هـــذا، أن تنـــدرج يف االســـتثمارات اخلاصـــة يف اخلـــارج، و 
حلقوق اخلاصة لألفراد".(ه) الفئة   بوصفها "اتفاقات متعلقة 

مــــن  ٩وبقــــاء هــــذا النــــوع مــــن االتفاقــــات تؤيــــده أيضــــاً املــــادة  )٧٠(
ـاء املعاهـدة أو االنسـحاب منهـا أو تعليـق  مشاريع املواد (اإلخطار بنيـة إ

ا تنص على احلفاظ علـى حقـوق أو التزامـات الـدول فيمـا  نفاذها)، إذ إ
 ).٩) من التعليق على املادة ٧يتعلق بتسوية املنازعات (انظر الفقرة (

 والقنصلية لعالقات الدبلوماسية املتعلقةاملعاهدات  (ل)
ذات  يف القائمــــــة اإلرشــــــادية املعاهــــــداتُ  درجــــــت أيضــــــاً أُ  )٧١(

لعالقــات الدبلوماســية. ولــئن مل تكــن التجربــة موثقــة توثيقــاً   الصــلة 
يف ، فإنــه لــيس مــن غــري املعتــاد أن تظــل الســفارات مفتوحــة حمكمــاً 
ً  أوقـــات ـــا أحكـــام كـــان األمـــر، فـــإن   النـــزاع املســـلح. وأ اتفاقيـــة فيين

ــــا تســــريللعالقــــات الدبلوماســــية  ــــزاع  يف أوقــــات يُفهــــم منهــــا أ الن
علـى أن حرمـة مـن تلـك االتفاقيـة  ٢٤كذا تـنص املـادة املسلح. وه

ئقهــا تكــون مصــونة  ، وقــد "يف كــل األوقــات"حمفوظــات البعثــة وو
 األمـم املتحـدة لقـانون املعاهـداتأضيفت هذه العبارة خـالل مـؤمتر 

نـــــــزاع  يف حـــــــال حـــــــدوثللداللـــــــة علـــــــى أن احلرمـــــــة تظـــــــل قائمـــــــة 
املتعلقــة  ٤٤وتتضـمن أحكـام أخــرى، مـن قبيـل املـادة  .)٤٩٩(مسـلح

. "حــــىت يف حالــــة وجــــود نــــزاع مســــلح"بتســــهيالت املغــــادرة، عبــــارة 
 إذ تنص على ما يلي: ،أمهية خاصة ٤٥وتكتسي املادة 

يف حالـــة قطـــع العالقـــات الدبلوماســـية بـــني دولتـــني أو االســـتدعاء املؤقـــت  
 الدائم إلحدى البعثات: أو

مســــلح،  ، حــــىت يف حالــــة وجــــود نــــزاعاملســــتقبلةجيــــب علــــى الدولــــة  (أ) 
ا؛  احرتام ومحاية دار البعثة، وكذلك أمواهلا وحمفوظا

أن تعهــــد حبراســـة دار البعثـــة، وكـــذلك أمواهلــــا  املوفـــدةجيـــوز للدولـــة  (ب) 
ا الدولة  لثة تقبل  ا، إىل دولة   ؛املستقبلةوحمفوظا

أن تعهد حبماية مصاحلها ومصاحل مواطنيها إىل  املوفدةجيوز للدولة  (ج) 
لث ا الدولة دولة   .املستقبلةة تقبل 

ووصــفت . )٥٠٠(مبــدأ بقــاء املعاهــدات املعلقــنيأقــر بعــض و  )٧٢(
كيديـــة  للنظـــام املنصـــوص عليـــه مـــا حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف صـــيغ 

يف  ، وذلــكطــابع خــاصمــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية  يف
ت املتحدة الدبلوماسي وموظفقضية  . ن يف طهرانو ن والقنصليو الوال

  :وعلى حد تعبري احملكمة
__________ 

 E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna: انظــر )٤٩٩(

Convention on Diplomatic Relations, 3rd ed., Oxford University Press, 2008, p. 189. 
 C. M. Chinkin, “Crisis and the performance :علـى سـبيل املثـال ،انظر )٥٠٠(

of international agreements: the outbreak of war in perspective”, The Yale 
Journal of World Public Order, vol. 7 (1980–1981), pp. 177 et seq., at 

pp. 194–195.  ًأثــــر النــــزاع املســــلح علــــى املعاهــــدات: دراســــة للممارســـــة  انظــــر أيضــــا"
ا األمانة العامة (انظر احلاشية ، والفقه"  .٣٦أعاله)، الفقرة  ٣٨٩مذكرة أعد

ختصــار، تشــكل نظامــاً   بذاتــه يرســي،  قائمــاً  إن قواعــد القــانون الدبلوماســي، 
ت  املســـتقبلةمـــن جهـــة، التزامـــات الدولـــة  بشـــأن التســـهيالت واالمتيـــازات واحلصـــا

خــرى، يتحســب إلســاءة اســتعماهلا مــن املمنوحــة للبعثــات الدبلوماســية، ومــن جهــة أ
ـــــة  ـــــة وحيـــــدد الوســـــائل املتاحـــــة للدول للتصـــــدي إلســـــاءة  املســـــتقبلةطـــــرف أفـــــراد البعث

مل تســــتدع الدولــــة  إذابطبعهــــا، ألنــــه  االســــتعمال تلــــك. وهــــذه الوســــائل فعالــــة متامــــاً 
المتيازاتــــه شــــبه الفــــوري ض عليــــه، فــــإن احتمــــال فقدانــــه عضــــو البعثــــة املعــــرتَ  املوفــــدة

ته، بســـحب الدولـــة  يف البعثـــة، ســـيجرب ذلـــك  ه عضـــواً بـــ اعرتافَهـــا املســـتقبلةوحصـــا
علـى مصـلحته. غـري أن مبـدأ حرمـة  ، حفاظـاً يف احلـالعلى املغـادرة  الشخص عملياً 

األسـس صـميم مـن هو الدبلوماسيني ومقار البعثات الدبلوماسية  املبعوثنيأشخاص 
أسـهمت فيـه تقاليـد اإلســالم  وهـو نظــاملقـدمي العهـد، الـيت يسـتند إليهـا هـذا النظــام ا

إلضـــــافة إىل ذلـــــك، فـــــإن الطـــــابع األساســـــي ملبـــــدأ احلرمـــــة قـــــد جـــــوهرً  إســـــهاماً  . و
فيينـــا للعالقـــات الدبلوماســـية]  اتفاقيـــة[مـــن  ٤٥و ٤٤بقـــوة أحكـــام املـــادتني  أكدتـــه
القنصـلية] فيينـا للعالقـات  اتفاقيـة[مـن  ٢٧و ٢٦املـادتني  (راجع أيضاً  ١٩٦١ لعام
). وحــــــــىت يف حالــــــــة النــــــــزاع املســــــــلح أو يف حالــــــــة قطــــــــع العالقــــــــات ١٩٦٣ لعــــــــام

 أفـــرادحلرمـــة  املســـتقبلةالدبلوماســـية، تشـــرتط تلـــك األحكـــام وجـــوب احـــرتام الدولـــة 
احلرمة البعثة الدبلوماسية و  ا وحمفوظا  .)٥٠١(مقار البعثة وممتلكا

 ١٩٦١ الدبلوماسية لعامكانت اتفاقية فيينا للعالقات قد  و  )٧٣(
ت املتحدة. وعلـى كـل حـال كل من سارية املفعول جتاه   إيران والوال

 الواجــب التطبيــقأن القــانون  معقــوالً  أوضــحت احملكمــة إيضــاحاً فقــد 
 "مــن القواعـد العامــة للقـانون الــدويلالواجبــة التطبيـق القواعـد "يشـمل 

 .)٥٠٢(للقانون وأن االتفاقية تشكل تدويناً 
لعالقـــات الدبلوماســـية،  املتعلقــة عاهـــداتاملغـــرار  علــىو  )٧٤(

لعالقات املتعلقة عاهدات املأسباب وجيهة تدعو إىل إدراج  توجد
ق نهــــي أو تعلَّــــيف فئــــة االتفاقــــات الــــيت ال تُ  هــــي األخــــرىالقنصــــلية 

لضــــرورة يف حالــــة النــــزاع املســــلح. فمــــن املســــلم بــــه أن العالقــــات 
حالـة احلـرب أو قطـع العالقــات  القنصـلية ميكـن أن تسـتمر حـىت يف

فيينــا للعالقــات القنصــلية اتفاقيــة أحكــام  شــريوت .)٥٠٣(الدبلوماســية
ا إ ١٩٦٣لعــام  تــنص  ،ت النــزاع املســلح. وهكــذااوقــيف أىل ســر

الدولــــــة  هــــــامتنحالــــــيت يتعــــــني أن علــــــى أن التســــــهيالت  ٢٦املــــــادة 
ممل تيســرياً  ،غــريهملألعضــاء املركــز القنصــلي، و املســتقبلة  هــي  غــادر

 ٢٧. وتــنص املــادة "حــىت يف حالــة النــزاع املســلح" تســهيالت ُمتــنح
حـــىت يف "وحتمـــي املبـــاين القنصـــلية املســـتقبلة الدولـــة حتـــرتم علـــى أن 

 .)٥٠٤(ةأقر شينكني مبدأ بقاء املعاهدقد و  ."حالة النزاع املسلح
__________ 

)٥٠١( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 
Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at p. 40, para. 86. 

)٥٠٢( Ibid., p. 24, para. 45; p. 41, para. 90; and (in the dispositif) 
p. 44, para. 95. 

)٥٠٣( L. T. Lee, Consular Law and Practice, 2nd ed., Oxford, 

Clarendon Press, 1991, p. 111. 
)٥٠٤( Chinkin (footnote 500 above), pp. 194–195.  ًأثـر  انظـر أيضـا"

ا األمانــة ، النــزاع املســلح علــى املعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه" مــذكرة أعــد
 .٣٦أعاله)، الفقرة  ٣٨٩العامة (انظر احلاشية 
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ـــا الصـــــادر يف  )٧٥( وأكــــدت حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة يف حكمهــ
ت املتحـدة الدبلوماسـي وموظفقضية   ن يف طهـرانو ن والقنصـليو الـوال

(انظـــر  ١٩٦٣و ١٩٦١علــى الطــابع اخلــاص التفــاقييت فيينــا لعــامي 
 ) أعاله).٧٢الفقرة (

كانت اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية سارية املفعول قد  و  )٧٦(
ت املتحــدة. إيــر كــل مــن جتــاه   عــالوة علــى ذلــك، أقــرت و ان والــوال

ن االتفاقيـــة تشـــكل تـــدويناً   للقـــانون وأوضـــحت إيضـــاحاً  احملكمـــة 
 الواجبة التطبيقالقواعد "يشمل  الواجب التطبيقأن القانون  معقوالً 

 .)٥٠٥("من القواعد العامة للقانون الدويل
ملمارســات الوطنيــة، فقــد أصــدرت حمكمــة  )٧٧( وفيمــا يتعلــق 

االســـتئناف يف كاليفورنيـــا (املنطقـــة القضـــائية األوىل) قـــراراً ميكـــن أن 
معاهــــدة الصـــداقة والتجــــارة والعالقــــات يكـــون ذا أمهيــــة. إذ كانـــت 

ت املتحـدة األمريكيـة لعـام   )٥٠٦(١٩٢٣القنصلية بني أملانيا والـوال
__________ 

)٥٠٥( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (see 

footnote 501 above), p. 24, para. 45; p. 41, para. 90; and (in the 

dispositif) p. 44, para. 95. 
 .أعاله ٤٥٨انظر احلاشية  )٥٠٦(

تعفــــي مــــن الضــــرائب األراضــــي واملبــــاين الــــيت تســــتخدمها كــــل مــــن 
إقلــيم الدولــة األخــرى. غــري أن الضــرائب ُفرضــت حــني الــدولتني يف 

تســلمت سويســرا، بصــفتها قّيمــاً، مبــاين القنصــلية العامــة ألملانيــا يف 
سان فرانسيسكو، وكذلك حني تسـلمتها يف وقـت الحـق احلكومـة 
االحتادية. وقد ادعت مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو أن معاهدة 

يجـــة لنشـــوب احلـــرب قـــد انقضـــت أو علِّـــق نفاذهـــا نت ١٩٢٣عـــام 
ن املعاهـــــدة  العامليــــة الثانيـــــة. بيــــد أن حمكمـــــة االســــتئناف قضـــــت 

تكفلــــه مــــن إعفــــاء مــــن الضــــرائب مل يصــــبحا الغيــــني، وذلــــك  ومــــا
نصـــت عليـــه مـــن حصـــانة مـــن فـــرض الضـــرائب ال يتنـــاىف  مـــا "ألن
وجــــود حالـــة احلــــرب". ولــــئن كـــان ميكــــن اعتبـــار هــــذه القضــــية  مـــع

ن معا هـدة مـن معاهـدات الصـداقة والتجـارة، كيداً الستمرار سـر
لعالقـــــات القنصـــــلية،  ١٩٢٣ فـــــإن معاهـــــدة عـــــام تعلقـــــت أيضـــــاً 

ــــــيًال علــــــى بقــــــاء االتفاقــــــات املتعلقــــــة  ومــــــن مث ميكــــــن أن تُتخــــــذ دل
 .)٥٠٧(لعالقات القنصلية

__________ 
)٥٠٧( Brownell v. City and County of San Francisco (see footnote 

444 above), p. 433. 
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 السابع الفصل
 األجنبية نائيةاجلحصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 

 مقدمة -ألف
ـــا التاســـعة واخلمســـني ( -١٠٢ )، ٢٠٠٧قـــررت اللجنـــة، يف دور

مج عملهــا موضـــوع "حصــانة مســؤويل الــدول مـــن  أن تــدرج يف بــر
الواليــــــــة القضــــــــائية اجلنائيــــــــة األجنبيــــــــة"، وعّينــــــــت الســــــــيد رومــــــــان 

ويف الـدورة نفسـها، طلبـت اللجنـة . )٥٠٨(كولودكني مقرراً خاصـاً  أ.
 .)٥٠٩(إىل األمانة العامة أن تعد دراسة أساسية عن املوضوع

ــا الســتني ( -١٠٣ )، يف التقريــر ٢٠٠٨ونظــرت اللجنــة، يف دور
. وكان معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة )٥١٠(األويل للمقرر اخلاص

ا األمانــة العامــة بشــأن املوضــوع ن تــتمكن اللجنــة مــ . ومل)٥١١(أعــد
ـــــا احلاديــــة والســـــتني ( ) ٢٠٠٩النظــــر يف هـــــذا املوضــــوع ال يف دور

ا الثانية والستني ( وال  .)٥١٢()٢٠١٠يف دور

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء
يف الدورة احلالية، كان معروضاً على اللجنة التقرير الثاين للمقرر  -١٠٤
اونظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر يف . )٥١٣(اخلـــاص  ٣٠٨٧و ٣٠٨٦ جلســـا

ر/مايو، ويف جلستيها  ١٣و ١٢و ١٠، املعقودة يف ٣٠٨٨و  ٣١١١أ
 .٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩و ٢٥، املعقودتني يف ٣١١٥و

وكــــــــان معروضــــــــاً علــــــــى اللجنــــــــة أيضــــــــاً التقريــــــــر الثالــــــــث  -١٠٥
. ونظــــــرت اللجنـــــــة يف التقريـــــــر يف )A/CN.4/646(اخلـــــــاص  للمقــــــرر

ا   ٢٥، املعقـــــــودة يف ٣١١٥و ٣١١٤و ٣١١٣و ٣١١١جلســـــــا
 .٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩و ٢٨و ٢٧و

__________ 
(انظـــــــر  ٢٠٠٧متوز/يوليـــــــه  ٢٠املعقـــــــودة يف  ٢٩٤٠يف جلســـــــتها  )٥٠٨(

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٧ حوليــة مــن  ٧الفقــرة  ). ويف٣٧٦الفقــرة )، الثــاين، ا
، أحاطـــــت اجلمعيـــــة ٢٠٠٧كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٦املـــــؤرخ  ٦٢/٦٦القـــــرار 

مج عملهـا. و  كـان املوضـوع قـد العامة علمـاً بقـرار اللجنـة إدراج املوضـوع يف بـر
ــا الثامنـة واخلمســني ( مج عمـل اللجنــة الطويـل األجــل أثنـاء دور  )،٢٠٠٦أُدرج يف بـر

، ٢٠٠٦ حوليـةوذلك استناداً إىل املقرتح الوارد يف املرفق األول لتقريـر اللجنـة (
لد الثاين (اجلزء   .)٢٥٧، الفقرة )الثاينا

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٧ حولية )٥٠٩(  .٣٨٦، الفقرة )الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حولية )٥١٠(  .A/CN.4/601الوثيقة )، األول، ا
)٥١١( A/CN.4/596 وCorr.1 ) مستنســـخة؛ متاحـــة علـــى املوقـــع الشـــبكي

ئق الدورة الستني)  .للجنة، و
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٩ حوليــــة انظــــر )٥١٢( ؛ ٢٠٧ الفقــــرة)، الثــــاين، ا
لد الثاين (اجلزء ٢٠١٠ حوليةو  .٣٤٣ الفقرة)، الثاين، ا

لد الثاين (اجلزء ٢٠١٠ حولية )٥١٣(  .A/CN.4/631الوثيقة )، األول، ا

 املقرر اخلاص لتقريره الثاين عرض -١
وهــو مواصــلة لدراســة اجلوانــب الــيت  -قــّدم التقريــر الثــاين  -١٠٦

استعراضـاً مفصـًال للمسـائل  - ُسلط الضوء عليها يف التقرير األويل
جلنائيـة املتعلقة بنطاق حصانة مسؤويل الدول من الواليـة القضـائية ا

حلصـــــــانة الشخصـــــــية األجنبيـــــــة ، مبـــــــا يف ذلـــــــك املســـــــائل املتعلقـــــــة 
قــش التقريــر  واحلصــانة املوضــوعية، والنطــاق اإلقليمــي للحصــانة؛ و
أيضــــاً ماهيــــة تــــدابري اإلجــــراءات اجلنائيــــة الــــيت ميكــــن اختاذهــــا ضــــد 
ـــة أجنبيـــة وماهيـــة التـــدابري الـــيت ميكـــن أن تعـــّد انتهاكـــاً  مســـؤول دول

ســـؤول، واســـتعرض بوجـــه خـــاص املراحـــل املختلفـــة حلصـــانة ذلـــك امل
إن   للمقاضــــاة اجلنائيــــة، مبــــا يف ذلــــك مرحلــــة التحقيــــق؛ وتنــــاول مــــا

كانــت توجــد أيــة اســتثناءات مــن احلصــانة، مبــا يف ذلــك حبــث شــىت 
األســــس املنطقيــــة هلــــذه االســـــتثناءات املمكنــــة؛ ووضــــع عــــدداً مـــــن 

 .)٥١٤(التقريراالستنتاجات املتعلقة مبختلف املسائل املثارة يف 
والحظ املقرر اخلاص أنـه، منـذ أن بـدأت اللجنـة نظرهـا يف  -١٠٧

هذا املوضوع، تواَصـل النظـر يف مسـألة حصـانة مسـؤويل الـدول سـواًء 
يف  يف املمارســـــة العمليـــــة، مـــــع صـــــدور أحكـــــام قضـــــائية جديـــــدة، أو

الــــدوائر األكادمييــــة. وُوجــــه االنتبــــاه بصــــفة خاصــــة إىل القــــرار املتعلــــق 
ــ  ــ لنيابـة عـنألشخاص الذين ياو  ،لدولةاصانة "ح ب  ،الدولـة تصرفون 
"، وهو القرار الذي اختـذه الوالية القضائية يف حالة اجلرائم الدولية من

، وكــــــذلك إىل بعــــــض )٥١٥(٢٠٠٩معهــــــد القــــــانون الــــــدويل يف عــــــام 
جلـــدل الـــدائر )٥١٦(م القضـــائيةاألحكـــا . وبينمـــا ســـلم املقـــرر اخلـــاص 

ملوضـوع، فقـد أكـد علـى أمهيـة النظــر إىل  واآلراء املتباينـة فيمـا يتعلـق 
عتبارها نقطة البداية لنظر اللجنة يف املوضوع، وأوضح  احلالة الراهنة 

 أنه شرع يف إعداد تقريره انطالقاً من منظور القانون القائم.
أي املقــــرر اخلــــاص أن حصــــانة مســــؤويل الــــدول مــــن ومـــن ر  -١٠٨

الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة هـــي القاعـــدة وأن أي اســـتثناءات 
حلصـانة  ً. وأشـار إىل أن مسـؤويل الـدول يتمتعـون  منها تتطلب إثبـا
ـا بصـفة رمسيـة، حيـث  ألفعـال الـيت ُيضـطلع  املوضوعية فيما يتعلـق 

__________ 
 .٩٤ الفقرةاملرجع نفسه،  )٥١٤(
)٥١٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 73, Parts I and 

II, Session of Naples (2009), Third Commission, p. 226; available from 

www.idi-iil.org, “Resolutions”. 
 .United States Supreme Court, Samantar v: سـبيل املثـال علـى )٥١٦(

Yousuf et al. (No. 08-1555) 560 U.S. 305 (2010); and the decision 

concerning the request for an arrest warrant for Mikhail Gorbachev 

taken by the City of Westminster Magistrates’ Court (United 

Kingdom), BYBIL 2011, vol. 82-1, pp. 570 et seq.; available from 

www.bybil.oxfordjournals.org. 
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 صادرة عن الدولة، وهي تشمل األفعـال إن هذه األفعال تعترب أفعاالً 
واألفعال املتجاوزة حلدود السلطة. وقـد أوَضـح أن هـذه  غري املشروعة

األفعال تُعزى إىل الدولة وإىل املسؤول على حد سواء، وأشار إىل أن 
معيــار إســناد املســؤولية إىل الدولــة عــن فعــل غــري مشــروع حيــدِّد أيضــاً 

حلصـــا مـــا نة املوضـــوعية مـــن عدمـــه ونطـــاق إن كـــان املســـؤول يتمتـــع 
تلك احلصانة، وذلك نظراً لعدم وجود أسباب موضوعية إلقامة متييز 
يف هذا الصدد. وإن استخدام نفس معيار اإلسناد ألغراض مسؤولية 
الــــدول وألغـــــراض احلصــــانة املوضـــــوعية ملســــؤويل الـــــدول هــــو حتديـــــداً 

حيــرك مســألة مســؤولية الدولــة، وكــذلك املســؤولية اجلنائيــة الفرديــة،  مــا
أن نطـــاق حصـــانة الدولـــة ونطـــاق حصـــانة  بيـــدعـــن التصـــرف ذاتـــه. 

حيث  مناحلصانة  أنمن  الرغم على متطابقني، ليسامسؤول الدولة 
ت الواحدة  حصانةواقع األمر  يف هياجلوهر   .متمايزة حصا
ول الســابقني، ذكــر املقــرر اخلــاص أن وفيمــا يتعلــق مبســؤويل الــد -١٠٩

حلصـــــانة املوضــــــوعية فيمــــــا يتعلــــــق  هـــــؤالء األشــــــخاص يســــــتمر متــــــتعهم 
ا بصـفة رمسيـة خـالل فـرتة شـغلهم للمنصـب، ولكـن  ألفعال اليت قاموا 
ـــا املســـؤول قبـــل توليـــه  هـــذه احلصـــانة ال متتـــد لتشـــمل األفعـــال الـــيت قـــام 

ه. ولذلك، فإن ه  ذه احلصانة هلا طابع حمدود. املنصب أو بعد تركه إ
ـا  وفيما -١١٠ حلصـانة الشخصـية، وهـي تلـك الـيت يتمتـع  يتعلـق 

وهـــم شـــاغلو مناصـــب رئـــيس الدولـــة  َمـــن يطلـــق علـــيهم "الثالثـــي"، أال
ورئـــيس احلكومـــة ووزيـــر الشـــؤون اخلارجيـــة، ورمبـــا أيضـــاً بعـــض املـــوظفني 

املقــرر اخلــاص أن رفيعــي املســتوى يف أثنــاء شــغلهم ملناصــبهم، فقــد رأى 
هــــــذه احلصــــــانة مطلقــــــة وتشــــــمل األفعــــــال الــــــيت تــــــؤدَّى بصــــــفة رمسيــــــة 

شخصـــية، ســـواًء يف أثنـــاء شـــغل املنصـــب أو قبـــل شـــغله. ويف ضـــوء  أو
، فــإن احلصــانة الشخصــية ذات  االرتبــاط بــني احلصــانة واملنصــب املعــنيَّ
طابع مؤقت وتتوقف لدى انقضاء فرتة شغل املنصب؛ ومع ذلك، فإن 

حلصانة املوضوعية. املسؤول  ني السابقني من هذه الفئة يواصلون التمتع 
ـــة  -١١١ ـــا دول وفيمـــا يتعلـــق مبســـألة تعيـــني األفعـــال الـــيت تقـــوم 

ا أن تنتهــك  ممارســًة منهــا لواليتهــا القضــائية اجلنائيــة والــيت مــن شــأ
ـــــيت جيـــــوز  ـــــدابري اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة ال حصـــــانة املســـــؤول وتعيـــــني ت

بعض مسائل وقضية  )٥١٧(االعتقال مذكرةىل قضية اختاذها، ُأشَري إ
ـــــال اجلنـــــائي وضـــــعت فيهمـــــا  اللتـــــني )٥١٨(املســـــاعدة املتبادلـــــة يف ا

حمكمة العـدل الدوليـة بعـض املعـايري للبـت يف تلـك املسـائل. ووافـق 
املقـــــــرر اخلـــــــاص علـــــــى مـــــــا ذكرتـــــــه احملكمـــــــة وأشـــــــار إىل أن تـــــــدابري 

فقـط تلـك الـيت يكـون  اإلجراءات اجلنائية اليت ال ميكن اختاذها هي
ا أن حتول بـني املسـؤول األجنـيب وبـني  هلا طابع مقيِّد واليت من شأ

 أداء وظائفه من خالل فرض التزام قانوين على ذلك الشخص.

__________ 
)٥١٧( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3. 
)٥١٨( Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters 

(Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177. 

لنطـــــاق اإلقليمــــي للحصـــــانة، رأى املقـــــرر  -١١٢ وفيمــــا يتعلـــــق 
اخلـــــاص أن احلصـــــانة تنطبـــــق منـــــذ حلظـــــة اختـــــاذ تـــــدبري مـــــن تـــــدابري 
اإلجـــراءات اجلنائيـــة يفـــرض التزامـــاً علـــى املســـؤول األجنـــيب، بغـــض 

 النظر عما إن كان هذا املسؤول موجوداً يف اخلارج أم ال. 
ثناءات املمكنـة مـن وانتقل املقرر اخلاص إىل مسـألة االسـت -١١٣

حصــــانة مســــؤويل الــــدول مــــن الواليــــة القضــــائية اجلنائيــــة األجنبيــــة، 
فالحظ أنه يبدو أن الرأي السائد يف حالة احلصـانة الشخصـية هـو 
أن تلــــك احلصــــانة مطلقــــة وأنــــه ال ميكــــن النظــــر يف أيــــة اســــتثناءات 
ى املقــرر اخلــاص أن ذلــك يعــين أن مســألة االســتثناءات  منهــا. وار

حلصـــانة املوضـــوعية يف ســـياق للنظـــر فيهـــا  ال حمـــل إال فيمـــا يتعلـــق 
. ومــــع ذلــــك، وبعــــد حتليــــل شــــىت الــــدويل للقــــانون اخلاضــــعة اجلــــرائم

األســـس املنطقيـــة املطروحـــة يف الفقــــه القـــانوين ويف أحكـــام قضــــائية 
معّينـــة لتربيـــر تلـــك االســـتثناءات (وهـــي أســـس تعـــّد مرتابطـــة بصـــورة 

األفعـــــال اجلنائيـــــة اخلطـــــرية ال ميكـــــن أن خـــــرى، أال وهـــــي: (أ)  أو
تكون أفعاًال رمسية؛ و(ب) عدم انطبـاق احلصـانة ألن الفعـل ُيسـَند 
إىل الدولـــة وإىل املســـؤول كليهمـــا؛ و(ج) القاعـــدة اآلمـــرة هلـــا الغلبـــة 
على احلصانة؛ و(د) ظهور قاعدة من قواعـد القـانون الـدويل العـريف 

العامليــة؛ و(و) مفهــوم "إمــا الواليــة القضــائية ه) حتظــر احلصــانة؛ و(
ظـــل املقــرر اخلــاص غــري مقتنـــع فقــد ، )٥١٩(التســليم وإمــا احملاكمــة")

بسالمتها القانونية. وأعرب كذلك عن تشككه فيما إذا كان ميكن 
اعتبـار أن أي مـربر مــن املـربرات الـيت تســاق لتربيـر االسـتثناءات قــد 
 بــرز بوصـــفه قاعـــدة يـــنص عليهــا القـــانون الـــدويل. وعقـــب الفحـــص

ً من القضا اليت أشار إليها شىت مناصـري  الدقيق، فقد تبنيَّ أن أ
. ويف )٥٢٠(يقـــدم دلـــيًال ضـــد احلصـــانة االســـتثناءات مـــن احلصـــانة ال

الوقت نفسه، فقد ُوجه االنتباه أيضاً إىل قضا معّينة اعُتربت فيهـا 
احلصانة سارية. ويف هذا السياق فإنه ميكن اعتبار احلكـم يف قضـية 

ذا داللـــة مـــن حيـــث إنـــه أيـــد الطـــرح  آخـــرون ضـــد يعلـــونبلحـــص و 
ــــدويل العــــريف،  ن احلصــــانة املوضــــوعية، يف ظــــل القــــانون ال القائــــل 
تشمل األفعال اليت يؤديها كل مسؤول يف إطار ممارسة وظائفه وأن 

لضرورة  .)٥٢١(انتهاك قاعدة من القواعد اآلمرة ال يزيل احلصانة 

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ٢٠١٠ حوليـة )٥١٩(  ،A/CN.4/631، ا

 .٥٦ الفقرة
ن نفسه، املرجع )٥٢٠(  .٧٠و ٦٩ الفقر
)٥٢١( United States District Court for the District of Columbia, 

Belhas et al. v. Ya’alon, 14 December 2006, 466 F. Supp. 2d 127; and 

United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 

Belhas et al. v. Moshe Ya’alon, Former Head of Army Intelligence 

Israel, 15 February 2008, 515 F.3d 1279 . َالـيت القـرارات إىل أيضـاً  وأشـري 
 طلـب بشـأن ٢٠٠٨و ٢٠٠٥ عـامي بـني والفرنسـية األملانية السلطات ااختذ
تل الســـابق الـــدفاع وزيـــر ضـــد جنائيـــة إجـــراءات اختـــاذ لـــد املتحـــدة، لـــوال  دو

 .احلصانة أُقرت احلالتني كلتا  ويف. فيلدسمرَ 
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لرأي املعتنـق علـى وعلى الرغم من أن املقرر اخل -١١٤ اص يسلم 
ن مســـألة االســـتثناءات مـــن احلصـــانة تقـــع يف  نطـــاق واســـع والقائـــل 
نطـــاق التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل، فإنـــه يتســـاءل عـــن املـــدى 
الــذي ينبغــي أن يــذهب إليــه تطبيــق تلــك االســتثناءات. ويف رأيــه أن 

ملالحقـــات ال قضـــائية املســـألة تثـــري شـــواغل خطـــرية، منهـــا مـــا يتعلـــق 
ذات الــــدوافع السياســــية، واحملاكمــــات الــــيت ُجتــــرى غيابيــــاً، واملشــــاكل 
ـــة املعنيـــة. ودعـــى  إلثبـــات نتيجـــة لالفتقـــار إىل تعـــاون الدول املتعلقـــة 
ن  اللجنة إىل عدم صياغة أحكام يف إطار القانون املنشود، وأوصى 
تقتصـــر علـــى تـــدوين القـــانون القـــائم. وقـــال إن اللجنـــة ســـتؤدي دوراً 

ت يف الــوالها القضــائية  تمـاً يف حتقيــق االتســاق يف تطبيــق احلصــا
الوطنية، مما يفضي إىل جتنب أي ممارسات مريبة تنطوي على إغفـال 

جيــر حتليــل كــل  احلصـانة. ووجــه املقــرر اخلـاص االنتبــاه أيضــاً إىل أنـه مل
األســس املنطقيــة لالســتثناءات مــن احلصــانة يف التقريــر الثــاين. وأشــار 

حلصــــانة بوصــــفه تــــدبرياً بوجــــه خــــا ص إىل مســــألة رفــــض االعــــرتاف 
مضــاداً يُتخــذ رداً علــى خــرق التــزام دويل مــن قبــل الدولــة الــيت ينتمــي 

امات اجلنائية.  إليها املسؤول الذي يواجه اال
ال يُنظــر يف املســألة  -١١٥ وأخــرياً، أوصــى املقــرر اخلــاص أيضــاً 

زاعــات املســلحة يف إطــار املتعلقــة حبصــانة األفــراد العســكريني يف الن
ا مشمولة بنظام قانوين خاص.   هذا املوضوع نظراً إىل أ

 اخلاص للمقرر الثاين التقريربشأن  ما دار من نقاش موجز -٢

 عامة تعليقات (أ)
مــا  -١١٦ أُثــين علــى املقــرر اخلــاص لإلتقــان والشــمول اللــذين اتســم 

تقريره الذي اعُترب تقريراً واضـحاً وجيـد الرتكيـب، وكـذلك لثـراء املـادة ذات 
ن املقـــرر اخلـــاص   الصـــلة الـــيت احتواهـــا، يف حـــني أُعـــرب عـــن رأي يقـــول 

 كان ميكن أيضاً أن يلجأ إىل مواد ومصادر فقهية أخرى متاحة. 
ــــــا -١١٧ ستفاضــــــة وتن ، االجتــــــاه العــــــام للموضــــــوعول األعضــــــاء 

بعاده السياسية الواضحة، فضالً عن أثره على  وسلموا بوجه خاص 
ن املوضـــوع صـــعب وينطـــوي علـــى  العالقـــات الدوليـــة. ومـــع اإلقـــرار 
ملبدأ  ت، أُشَري إىل أنه من الالزم االتفاق على املسائل املتعلقة  حتد

ن بوســـع اللجنـــة أن متضـــي قـــدماً يف وعلـــى اجتـــاه املوضـــوع لكـــي يكـــو 
ا بصــورة جمديــة. وأعــرب بعــض األعضــاء عــن اتفــاقهم العــام  مناقشــا
مـــع التعلـــيالت واالســـتنتاجات الـــيت توصـــل إليهـــا التقريـــر. ويف حـــني 
ا فيما  دراج حجج متعارضة يف التقرير أُديل  رحب أعضاء آخرون 

م أعربوا أيضاً عن قلقهم ألن ملوضوع، فإ التقريـر قـدم بعـض  يتعلق 
خذ بعني االعتبار االجتاهـات الناشـئة يف  االستنتاجات املتحيزة، ومل 
القـــانون الــــدويل فيمــــا يتعلــــق، بوجــــه خــــاص، مبســــألة اجلــــرائم اخلطــــرية 
اخلاضعة للقانون الدويل. وقد ُشكك أيضاً يف صحة االفرتاض الذي 

 -طلقـــة انطالقـــاً مـــن مفهـــوم الســـيادة امل -قـــام عليـــه حتليـــل املوضـــوع 
وأشــــــَري إىل أن التقريــــــر يثــــــري أســــــئلة أوليــــــة أساســــــية بشــــــأن جــــــوهر 
املوضوع. ولـوحظ أن هـذه الرؤيـة للقـانون قـد تطـورت، ال سـيما يف 

أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة، وأن العواقــب املرتتبــة عليهــا ال ميكــن 
بتــة. وعــالوة علــى ذلــك، فلــئن كــان مــن الصــعوبة مبكــان  أن تظــل 

يف أن مبدأي املساواة يف السيادة وعدم التدخل مها أن جيادل أحد 
مبــدآن مهمـــان يف جمـــال العالقـــات الدوليـــة، فـــإن مضـــامني احلقـــوق 
والواجبــــات الناشــــئة عــــن هــــذين املبــــدأين قــــد أخــــذت يف احلســــبان 

تمـــع  مـــا جيـــري مـــن تغـــريات علـــى الصـــعيد الـــدويل وخمتلـــف رؤى ا
والواجبـات. ويف حـني أن الدويل فيما يتعلق مبضامني تلـك احلقـوق 

ن احلصـــــانة املســـــبغة علـــــى األفعـــــال الرمسيـــــة هـــــي  الفكـــــرة القائلـــــة 
ــا ال تعــين أن الدولــة  حصــانة ختــص الدولــة تبــدو فكــرة ســليمة، فإ

ا. ي أفعال يودون القيام   ومسؤوليها بوسعهم أن يقوموا 
وجــــرى التشــــديد علـــــى أن املوضــــوع قـــــد جلــــب أيضـــــاً إىل  -١١٨

ا، يف جمايل  الصدارة مسألة ا يف تنفيذ املهمة املنوطة  دور اللجنة ذا
التطوير التدرجيي للقانون الـدويل وتدوينـه، وهـو مـا ال ميكـن التغاضـي 
عنه. وأُثريت بوجه خاص أسئلة حول املنظور الـذي ينبغـي للجنـة أن 
لرتكيـز  تعاجل منه املوضوع، وما إذا كان ميكن أن جيري ذلك، مثًال، 

القائم أم على القانون املنشود. وقيل إنه حـىت إذا اختـار  على القانون
ـــج حيلـــل املســـائل مـــن منظـــور  ـــج املقـــرر اخلـــاص، وهـــو  املـــرء اتبـــاع 
صــــارم يســــتند إىل القــــانون القــــائم، فــــإن التفســــري املعطــــى ملمارســــات 
الــدول ذات الصــلة ولألحكــام القضــائية املتاحــة بشــأن هــذا املوضــوع 

ة معقولــــة إىل اســــتنتاجات خمتلفــــة بشــــأن ميكــــن أن يقــــود املــــرء بصــــور 
القــانون املوجــود. وتثــري معاجلــة املوضــوع مــن منظــور القــانون املنشــود 
لسياســــة  مســــائل أخــــرى تنطــــوي علــــى اعتبــــارات متعارضــــة تتعلــــق 
العامة، من بينها املدى الذي ينبغي أن تذهب إليـه اللجنـة يف تطـوير 

جنـة بـدور رائـد يف هـذا القانون وما إن كان من املالئم أن تضـطلع الل
ـــال يف ضـــوء مـــا ينطـــوي عليـــه األمـــر مـــن اعتبـــارات متباينـــة تتعلـــق  ا
لسياسة العامة. وأُشَري أيضاً إىل أن أفضل وصـف للمسـائل املبدئيـة 
لضـرورة مـن املقابلـة بـني القـانون القـائم  اليت يثريها املوضوع ال يتـأّتى 

علــى تطبيــق قواعــد  ألحــرى مســائل تنطــويوالقــانون املنشــود، فهــي 
 تندرج مجيعها يف إطار القانون القائم.

ن املوضـوع مناسـب بصـفة  -١١٩ وأُعرب أيضاً عـن آراء تقـول 
من مث يتيح للجنة أن تتناوله وأنه خاصة للتدوين والتطوير التدرجيي 

مـــن كـــال اجلـــانبني اللـــذين تنطـــوي عليهمـــا مهمتهـــا. علـــى أنـــه مـــن 
أجــل حتقيــق تــوازن مقبــول بــني  الضــروري املضــي قــدماً يف حــذر مــن

احلاجـــــة إىل ضـــــمان االســـــتقرار يف العالقـــــات الدوليـــــة واحلاجـــــة إىل 
جتنـب اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم اخلطــرية اخلاضــعة للقــانون 
الدويل. ويف هذا الصدد، ُأشَري إىل أنـه يتعـني، عنـد البـت يف الـنهج 

لنهـــائي، وهـــو الـــذي ينبغـــي اتباعـــه، مراعـــاة القيمـــة العمليـــة للنـــاتج ا
تمـــع الـــدويل. وُأشـــَري  تـــج يُقصـــد بـــه أوًال وأخـــرياً خدمـــة مصـــاحل ا
أيضــاً إىل أنــه مــن املهــم يف معاجلــة مســألة احلصــانة مراعــاة أن األمــر 
ملصـــاحل القانونيـــة والعمليـــة للدولـــة ال للفـــرد. وُوجـــه االنتبـــاه   يتعلـــق 

لتعاهــدي القــانون اكــذلك إىل أمهيــة قــانون البعثــات اخلاصــة، ســواًء 
 العريف، ألغراض دراسة هذا املوضوع. أو ما هو من القانون الدويل
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وكــان مــن رأي بعــض األعضــاء أنــه ينبغــي للجنــة أن تنشــئ  -١٢٠
فريقاً عامًال لينظر يف املسائل املثارة يف املناقشـات، فضـالً عـن مسـألة  
كيفية املضي قدماً يف تناول املوضوع. ويف حني رأى بعض األعضـاء 

قريـــر الثـــاين يشـــّكل نقطـــة انطـــالق طيبـــة حنـــو صـــوغ النصـــوص، أن الت
ن االجتاه العام الـذي تـود اللجنـة  فقد أُعرب أيضاً عن الرأي القائل 
ه حنوه املوضـوع ينبغـي أن يُتفـق عليـه قبـل السـري قـدماً. وبينمـا  أن توجِّ
أشـــــَري إىل أنـــــه ينبغـــــي إنشـــــاء هـــــذا الفريـــــق العامـــــل يف الـــــدورة الراهنـــــة 

وا أن ذلك أمر سابق  تُرجأ وأال هذه اخلطوة، فإن بعض األعضاء ار
ألوانـــه وفضـــلوا أن يؤجـــل اختـــاذ هـــذا القـــرار إىل الـــدورة املقبلـــة للجنـــة. 
وقيل إن هذا الـنهج سـيتيح إمعـان الفكـر، كمـا أنـه سـيتيح االسـتفادة 
مـــــن مـــــدخالت الـــــدول األعضـــــاء يف إطـــــار اللجنـــــة السادســـــة ومـــــن 

ت األخرى امله ألمر. مدخالت الكيا  تمة 

 احلصانة من املمكنة االستثناءات مسألة (ب)

ـــأَ  -١٢١ آراء متنوعـــة مـــا دار مـــن مناقشـــات داخـــل اللجنـــة  ترَ ثـْ
بشـــــأن االســـــتثناءات املمكنـــــة مـــــن احلصـــــانة. وأشـــــَري إىل أن املقـــــرر 
اخلـــاص قـــد أرســـى معيـــاراً ِجـــد مرتفـــع يتمثـــل يف وجـــوب أن تكـــون 
نــه  االســتثناءات مســتقرة يف القــانون العــريف، حيــث دفــع يف تقريــره 

نـــه جيـــد خمتلـــف األســـس املنطقيـــة لالســـتثناءات  ال أسســـاً مقنعـــة و
ميكنــه أن يؤكــد بصــورة جازمــة ظهــور اجتــاه صــوب إرســاء قاعــدة  ال

بشأن االستثناءات من احلصانة. وبينما أعرب بعض األعضـاء عـن 
مــوافقتهم علــى النتــائج الــيت توصــل إليهــا املقــرر اخلــاص بصــدد هــذه 
ن اللجنـــة  املســـألة، فقـــد أعـــرب الـــبعض اآلخـــر عـــن الـــرأي القائـــل 

أن تقتصـــر علـــى حبـــث الوضـــع الـــراهن وجيـــب عليهـــا أن ميكنهـــا  ال
خذ بعني االعتبار االجتاهات ذات الصلة اليت هلا أثر على مفهوم 
احلصــانة، وال ســيما التطــورات يف قــانون حقــوق اإلنســان والقــانون 
ن احلصانة هي القاعـدة وأنـه  اجلنائي الدويل. ومن هنا، فإن اجلزم 

يفتقــــر إىل اإلثبــــات. ويف هــــذا  ال توجـــد اســــتثناءات منهــــا هــــو أمــــر
السياق، ذُكـر أن مسـألة حتديـد املوضـع الـذي ينبغـي أن توضـع فيـه 
قاعـــدة احلصـــانة يف الســـياق القـــانوين العـــام تعـــد مســـألة ذات أمهيـــة 

لنسبة للمناقشة الراهنة.   أساسية 

وقيـــل، علـــى ســـبيل املثـــال إن املـــرء ميكنـــه أن يتوصـــل مـــن  -١٢٢
إىل اســــــتنتاج خمــــــالف فيمــــــا خيــــــص  خــــــالل اختــــــاذ منظــــــور خمتلــــــف 

ن مصــــلحة مــــن  كنــــه القــــانون الــــراهن، إذ ميكــــن للمــــرء أن يقــــول 
املصـــــاحل العليـــــا للمجتمـــــع الـــــدويل ككـــــل قـــــد بـــــرزت فيمـــــا يتعلــــــق 

اجلرائم اخلطـرية اخلاضـعة للقـانون الـدويل، ممـا أدى إىل انتفـاء  ببعض
 احلصــانة يف تلــك احلـــاالت. وبــدًال مــن معاجلـــة املســألة مــن منظـــور

القاعـدة واالسـتثناء، مـع اعتبـار أن احلصـانة هـي القاعـدة، يبــدو أن 
مــن األدق فحـــص املســألة مـــن منظــور مســـؤولية الدولــة وممثليهـــا يف 

ــــز ضــــمري البشــــرية  -تلــــك احلــــاالت احملــــدودة   -وهــــي حــــاالت 
إذا كـــان ميكـــن أن توجـــد أي اســـتثناءات منهـــا تتخـــذ  والنظـــر فيمـــا

 شكل احلصانة. 

نظر أخرى، فبدالً من االنطالق مـن افـرتاض وحسب وجهة  -١٢٣
حلصـانة مث  أن القاعدة العامة هـي أن مسـؤويل الـدول يتمتعـون عمومـاً 
النظــر يف االســتثناءات، وهــو مــا عمــد إليــه املقــرر اخلــاص، ينبغــي اتبــاع 
ــج معــاكس ينطلــق مــن افــرتاض أنــه ينبغــي معاملــة اجلميــع علــى قــدم 

الشـــخص رئـــيس دولـــة أو مواطنـــاً املســـاواة، بغـــض النظـــر عمـــا إن كـــان 
ً. وعليــه، يُفــرتض أال تكــون ملســؤويل الــدول حصــانة، مــا مل تكــن  عــاد

هنـــاك أســـباب خاصـــة موجبـــة ملـــنح هـــذه احلصـــانة، وهـــو مـــا لـــن يكـــون 
 ممكناً عندما يتعلق األمر جبرائم خطرية من منظور القانون الدويل.

ن مبـدأ عـدم اإلفـال -١٢٤ ت مـن وأُعرب أيضاً عـن آراء تقـول 
العقاب على اجلرائم اخلطرية اليت ينص عليها القانون الدويل يشّكل 
تمـع الـدويل ينبغـي النظـر فيهـا لـدى دراسـة  قيمة أساسية من قيم ا
مســألة احلصــانة. وهكــذا ميكــن معاجلــة املوضــوع معاجلــة أصــح مــن 
زاويـــة التسلســـل اهلرمـــي للقواعـــد، أو مـــن زاويـــة القواعـــد الـــيت يوجـــد 

ـال تفتقـر إىل بينها بعض ا لتنافر. وقيل إن ممارسة الدول يف هـذا ا
 االتساق، مما يتيح للجنة فرصة ترجيح كفة املساءلة. 

وكـــــان مـــــن رأي بعـــــض األعضـــــاء أن هنـــــاك أساســـــاً كافيـــــاً يف  -١٢٥
ممارسة الدول لتأكيد وجود اسـتثناءات مـن حصـانة مسـؤويل الـدول حـني 

ختضـــع للقـــانون الـــدويل، وأُشـــَري يرتكـــب هـــؤالء املســـؤولون جـــرائم خطـــرية 
أيضـاً إىل أعمــال اللجنـة الســابقة، وال سـيما مشــروع مدونـة اجلــرائم املخلــة 

. ولـــوحظ يف هـــذا الســـياق أن )٥٢٢(١٩٩٦بســـلم اإلنســـانية وأمنهـــا لعـــام 
ً منـــذ احلـــرب  وضـــع الفـــرد يف ظـــل القـــانون الـــدويل قـــد تغـــري تغـــرياً جـــذر

فقــط يتمتــع حبقــوق يكفلهــا القــانون  العامليــة الثانيــة، ذلــك أن الفــرد مل يعــد
الدويل، بل أضحت تقع عليه أيضاً التزامات دولية. وذُكـر أيضـاً أن كـون 
الفـــرد يتحمـــل مســـؤولية جنائيـــة دوليـــة عـــن أفعـــال معينـــة ال يعـــين انتفـــاء، 

إبطال، مسؤولية الدولـة عـن تلـك األفعـال، ذلـك أن هـذه املسـؤوليات  أو
 منفصل.تتداخل ولكن يبقى لكل منها وجود 

وأشَري أيضاً إىل املعاهدات املتعلقـة بقمـع اجلـرائم الدوليـة،  -١٢٦
حلصــــــانة  وهــــــي معاهــــــدات ال تتضــــــمن عمومــــــاً أحكامــــــاً متعلقــــــة 

تلتـــــزم الصـــــمت حيـــــال هـــــذه املســـــألة. وقيـــــل إن هـــــذا الصـــــمت  أو
ن احلصـــانة تنطبـــق يف  ال ـــر بوصـــفه اعرتافـــاً ضـــمنياً  ميكـــن أن يفسَّ

جلــرائم الــيت تشــملها هــذه املعاهــدات، ألن مجيــع احلــاالت املتعلقــة 
مثل هذا التفسري سيجعلها عدمية اجلدوى. بيـد أن تسـاؤًال قـد أثـَري 
بشأن املدى الذي ميكن أن يذهب إليه املرء يف تفسري الصمت يف 
هـــــذه الظـــــروف علـــــى أنـــــه يشـــــري إىل اجتـــــاه معـــــني ويف اســـــتنتاج أن 

 احلصانة ال تنطبق فيما يتعلق بتلك األفعال. 
والحظ بعض األعضاء كذلك أنه أصبح من اجللي بصـورة  -١٢٧

متزايدة أن احملكمة اجلنائيـة الدوليـة لـن تتمتـع بنطـاق الواليـة القضـائية 
الكامــل الــذي كــان متوقعــاً مــن قبــل. ولــذلك فمــن الضــروري ضــمان 
م جـــرائم خطـــرية يـــنص  وجـــود وســـائل أخـــرى حملاكمـــة املـــدعى ارتكـــا

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ١٩٩٦ حولية )٥٢٢(  .٥٠ الفقرة، ا
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  162 والستني الثالثة دور

 

 

النظــر عمــا إن كــانوا مــن مســؤويل الــدول  عليهــا القــانون الــدويل بغــض
ال. وقيــل إنــه ال ميكــن صــرف النظــر ببســاطة عــن هــذه االجتاهــات  أم

نــه ال يوجــد يف القــانون الــدويل العــريف  وإنــه حــىت إذا ســلمت اللجنــة 
أساس الستثناءات مـن احلصـانة، وهـو أمـر غـري مؤكـد، فينبغـي عليهـا 

ال.مع ذلك أن تشرع يف التطوير التدرجيي يف ذل  ك ا
وأيــد بعــض األعضــاء اآلخــرين االســتنتاجات الــيت توصــل  -١٢٨

إليها املقرر اخلاص بشأن االستثناءات من احلصانة. ومع ذلك فقد 
إلمكان إجراء مزيد من التحلـيالت إليضـاح القيـود  تراءى هلم أنه 
ب التطــــوير التــــدرجيي  الــــيت ميكــــن أن تُفــــرض علــــى احلصــــانة مــــن 

عرب يف هذا السياق عن الـرأي القائـل إنـه جيـب للقانون الدويل. وأُ 
لــــدى إرســــاء أي مــــن هــــذه القيــــود أال تنتهــــي احلصــــانة الشخصــــية 

بعد أن تكون فرتة َشْغل املسؤولني ذوي الرتب العالية ملناصـبهم  إال
قـــد انقضـــت. وعمـــًال علـــى تيســـري املناقشـــات املقبلـــة، اقـــُرتح إجـــراء 

لجنــة مــن قبــل يف هــذا مزيــد مــن التحليــل للعمــل الــذي قامــت بــه ال
ال، فضالً عن االضطالع بدراسة عن االستثناءات من احلصانة  ا
ترّكــز علــى ممارســات الــدول ومتيــز بوضــوح بــني القــانون القــائم وبــني 
املقرتحـــات املقدمـــة يف إطـــار القـــانون املنشـــود. وأُوضـــح كـــذلك أنـــه 
سيكون من الضروري إلقاء مزيد من الضـوء علـى مصـطلحات مـن 

جلرائم الدولية" و"اجلرائم اخلطرية" و"اجلرائم اخلاضعة للقانون قبيل "ا
الـــدويل" ألغـــراض هـــذا املوضـــوع. وقيـــل أيضـــاً إنـــه ينبغـــي للجنـــة أن 
تقتصــــر علـــــى النظـــــر يف احلصـــــانة مـــــن الواليـــــة اجلنائيـــــة، حيـــــث إن 

.ً  احلصانة من الوالية املدنية تثري مسائل خمتلفة اختالفاً جوهر
األعضـــاء أيضـــاً إىل الـــدور اهلـــام الـــذي مـــا بـــرح وأشــار بعـــض  -١٢٩

يؤديـــه مبـــدأ احلصـــانة، وهـــو مبـــدأ راســـخ يف القـــانون الـــدويل العـــريف، يف 
ضمان االسـتقرار يف العالقـات الدوليـة وكفالـة أداء الدولـة مهامهـا علـى 
حنــو فعــال. وقيــل إن هــذه العوامــل تعــد بــذلك مفيــدة أيضــاً للمجتمـــع 

املـة الدويل. ورئي أيضـاً أن فكـرة  اسـتناد مبـدأ احلصـانة إىل اعتبـارت ا
ملثــل تعــد فكــرة هامــة يف ســياق املناقشــة الراهنــة، ال ســيما يف  واملعاملــة 
ضوء احلاجة امللحة إىل إزالـة خطـر الـدعاوى اجلنائيـة الـيت حتركهـا دوافـع 
سياسية. وميكن أن يـؤدي فـرض قيـود ال موجـب هلـا علـى احلصـانة إىل 

العالقات الدولية. ويف ضوء ما تقدم، رئـي أنـه نشوء توترات خطرية يف 
مــن الضــروري، ال ســيما يف ضــوء التطــورات املعاصــرة يف القــانون، إجيــاد 
لسياســـة العامـــة.  ـــال بـــني شـــىت االعتبـــارات املتعلقـــة  تـــوازن يف هـــذا ا
ــــــــراره  ــــــــدويل يف ق ــــــــذي اتبعــــــــه معهــــــــد القــــــــانون ال ــــــــنهج ال وأُشــــــــَري إىل ال

 سبيالً ممكناً للمضي قدماً.بوصفه  )٥٢٣(٢٠٠٩ لعام
__________ 

لنيابة عنها الذين واألشخاص الدولة صانةحب املتعلق قرارال )٥٢٣(  يتصرفون 
 معهـــدوهـــو القـــرار الـــذي اعتمـــده  الدوليـــة، اجلـــرائم حالـــة يف القضـــائية الواليـــة مـــن

مـــن  حصـــانة أي تنطبـــق ال -١: "الثالثـــة املـــادة، ٢٠٠٩ عـــام يف الـــدويل القـــانون
وفقـــــاً  ةالشخصـــــي احلصـــــانة ســـــتثناءالواليـــــة القضـــــائية يف حالـــــة اجلـــــرائم الدوليـــــة 

 وظيفـة انتهـاء عنـد الشخصية احلصانة هذه تنقضي -٢. ألحكام القانون الدويل
 ,Institute of International Law( [...]" ــا يتمتـــع شــخص أي مهمــة أو

Yearbook, vol. 73, Parts I and II (see footnote 515 above), p. 229(. 

 خمتلـــــفوعلّـــــق بعـــــض األعضـــــاء، كـــــل علـــــى حـــــدة، علـــــى  -١٣٠
مـن احلصـانة، فزعمـوا أن عـدداً  املمكنة الستثناءاتل املنطقية األسس

منهــا يســتحق مزيــداً مــن البحــث. ورأى بعــض األعضــاء أن األســاس 
لـى املنطقي املتمثل يف أن القواعد القطعية للقانون الدويل هلـا الغلبـة ع

مبــدأ احلصــانة لــه وجاهتــه. وكــان مــن رأيهــم أن التقريــر مل يقــدم حتلــيالً 
مقنعــاً يــدعم مــا ذهــب إليــه مــن أن الطــابع املختلــف للقواعــد املعنيــة، 

بــني قواعــد إجرائيــة وأخــرى موضــوعية، حيــول دون تطبيــق تسلســل  مــا
هرمي للقواعد؛ وهذه اجلوانـب حتتـاج إىل املزيـد مـن التحليـل يف ضـوء 

ــــــذي املمارســــــ ــــــبعض أن االســــــتدالل ال ــــــدول. وزعــــــم ال ــــــة لل ات احلالي
كـان   )٥٢٤(العدساين ضد اململكـة املتحـدةاستخدمته األقلية يف قضية 

استدالًال مقنعاً، ويستحق مزيداً من الدراسة، وكـون هـذه القضـية قـد 
تناولــت احلصــانة مـــن الواليــة املدنيــة ولـــيس الواليــة اجلنائيــة ينبغـــي أن 
حيــة  يؤخــذ بعــني االعتبــار لــدى النظــر يف أمهيــة قــرار احملكمــة. ومــن 
أخـــرى، اتفـــق بعـــض األعضـــاء مـــع املقـــرر اخلـــاص علـــى أنـــه ال ينبغـــي 

بـني القواعــد ذات الطـابع املختلــف، فـاخللوص إىل أن القواعــد  اخللـط
اآلمــرة هلــا الغلبـــة علــى القواعــد الـــيت حتكــم احلصــانة يعـــين اخللــط بـــني 

 مسائل اجلوهر والقواعد اإلجرائية. 
ن  -١٣١ وقد حظي بتأييـد بعـض أعضـاء اللجنـة الـرأُي القائـل 

ن يُعتــــرب ارتكـــاب جـــرائم خطـــرية ختضـــع للقـــانون الـــدويل ال ميكـــن أ
ضمن األفعال اليت تدخل يف نطاق تعريف الواجبات الرمسية لرئيس 

وإىل اآلراء  )٥٢٥(بوتريســيالدولــة، وُأشــَري يف هــذا الصــدد إىل قضــية 
. وُأشــــــَري أيضــــــاً إىل أن )٥٢٦(بينوشــــــيهالـــــيت أُعــــــرب عنهــــــا يف قضــــــية 

ا  احلصانة إذا كانت مربرة بدعوى حفظ شرف الدولة وكرامتها، فإ
ا يرتكب مسؤولو الدولة جرائم خطرية ختضع للقانون تتقوض عندم

الـــدويل. واقـــُرتح أن حتـــدد اللجنـــة اجلـــرائم الـــيت ال ميكـــن أن تُعتـــرب يف 
ظل أي ظرف من الظروف جزءاً مـن املهـام الرمسيـة، وُأشـَري يف هـذا 
الصـــــدد إىل اجلـــــرائم املدرجـــــة يف نظـــــام رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة 

دء مفيدة. وأُعرب كـذلك عـن الـرأي اجلنائية الدولية بوصفه نقطة ب
نه توجد أيضاً يف حاالت الواليـة القضـائية العامليـة أسـباب  القائل 

 ُيستند إليها للقول بوجود استثناءات من احلصانة.

__________ 
)٥٢٤( Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, 

Judgment of 21 November 2001, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2001-XI. 
)٥٢٥( Bouterse case, Court of Appeal of Amsterdam, para. 4.2 

(Gerechtshof Amsterdam, 20 November 2000) (Yearbook of International 

Humanitarian Law, vol. 3 (2000), pp. 677–691. See also Netherlands 

Yearbook of International Law, vol. 32 (2001), pp. 266–282). 
 The opinions by Lord Steyn and Lord Nicholls, Regina :انظر )٥٢٦(

v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet 

Ugarte (No. 1), England, House of Lords, 25 November 1998, ILR, vol. 

119 (2002), pp. 50 et seq. 
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 احلصانة نطاق (ج)
وأُديل أيضــــــــاً بتعليقــــــــات أكثــــــــر عموميــــــــة بشــــــــأن نطــــــــاق  -١٣٢

شمل كًال من احلصانة. ويف حني ُأشَري إىل أن احلصانة الشخصية ت
األفعـــال ذات الطـــابع اخلـــاص وذات الطـــابع الرمســـي، أعـــرب بعـــض 
األعضاء مع ذلك عن القلق إزاء النتيجة القاطعة اليت خلـص إليهـا 

ن هــذه احلصــانة مطلقــة . وطبقــاً هلــذا الــرأي، )٥٢٧(التقريــر والقائلــة 
فإن احلصـانة الشخصـية ينبغـي أن تقتصـر علـى األفعـال الـيت تـؤدَّى 

ـــا قبـــل  أثنـــاء شـــغل املنصـــب وأال متتـــد لتشـــمل األفعـــال املضـــطلع 
ن وزراء الشــؤون  ذلــك. وأيــد بعــض األعضــاء وجهــة النظــر القائلــة 
إلضـافة إىل رؤســاء الـدول أو احلكومــات، يتمتعـون هــم  اخلارجيـة، 
حلصانة الشخصية، واستشهدوا حبكم حمكمة العدل الدولية  أيضاً 

 هلــذا املوقــف. غــري أن بعــض ييــداً  )٥٢٨(االعتقــال مــذكرةيف قضــية 
األعضــاء اآلخــرين أعربــوا عــن اخــتالفهم يف الــرأي مــع النتيجــة الــيت 
توصــــلت إليهــــا احملكمــــة، وأوضــــحوا أنــــه قبــــل ذلــــك احلكــــم كانــــت 
إمكانيــة توســيع نطــاق احلصــانة الشخصــية علــى هــذا النحــو بعيــدة 
لقبـــــول العـــــام. وُأشـــــَري يف هـــــذا الصـــــدد إىل اآلراء  عـــــن أن حتظـــــى 

وإىل قـــــرار معهــــــد  االعتقـــــال مــــــذكرةلفـــــة واملســـــتقلة يف قضـــــية املخا
ت رؤسـاء الـدول ورؤسـاء احلكومـات  القانون الدويل املتعلـق حبصـا

، )٥٢٩(مـــن الواليـــة القضـــائية ومـــن تـــدابري التنفيـــذ يف القـــانون الـــدويل
وكــــــذلك إىل أعمــــــال اللجنــــــة يف ســــــياق مشــــــاريع موادهــــــا املتعلقــــــة 

ت الدول  ا من الوالية القضائيةحبصا  .)٥٣٠(وممتلكا
الـــرغم مـــن أن بعـــض األعضـــاء كـــان مـــن رأيهـــم أن  وعلـــى -١٣٣

حلصــــانة الشخصــــية ينبغــــي أن  قائمــــة املســــؤولني الــــذين يتمتعــــون 
ـــــثالث للمســـــؤولني  ـــــق عليهـــــا  -تقتصـــــر علـــــى الفئـــــات ال الـــــيت يُطَل

موعــة الثالثيــة"  فقـــد أُعــرب أيضـــاً عــن وجهـــات نظــر مؤيـــدة  -"ا
يع نطـــاق احلصـــانة لتشـــمل بعـــض املســـؤولني اآلخـــرين الرفيعـــي لتوســ

ا الدولية وينطوي عملهم على  املستوى ممن ميثلون الدولة يف عالقا
قـــدر كبـــري مـــن الســـفر خـــارج بالدهـــم. وعمـــًال علـــى حتديـــد املـــدى 
الــذي ميكــن أن يــذهب إليــه اتســاع فئــة األشــخاص الــذين حيــق هلــم 

حلصانة الشخصية خارج نطا موعة الثالثية، اقُرتح أن التمتع  ق ا
 تنظر اللجنة يف األساس املنطقي الذي تقوم عليه هذه احلصانة.

وجرى التأكيد أيضاً على أمهية كفالة االتساق بني القواعد  -١٣٤
اليت تنظم احلصانة الشخصية عموماً وبني القواعد اليت تنظم احلصـانة 

علــى جــزاءات يف  مــن بعــض تــدابري اإلجــراءات اجلنائيــة الــيت تنطــوي
موعـــــة حـــــال عـــــدم االمتثـــــال. وقيـــــل إن أي فجـــــوات يف  حصـــــانة ا

م بكفاءة ا أن تعوق قدرة أفرادها على أداء واجبا  .الثالثية من شأ
__________ 

لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ٢٠١٠ حوليـة )٥٢٧(  ،A/CN.4/631، ا
 (ط). ٩٤الفقرة 

)٥٢٨( Arrest Warrant (see footnote 517 above). 
)٥٢٩( Institute of International Law, Yearbook, vol. 69 (2000–

2001), Session of Vancouver (2001), pp. 743–755. 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٩١ حولية )٥٣٠(  .٢٨، ا

ويف الوقـــــــت الـــــــذي اتُفـــــــق فيـــــــه عمومـــــــاً علـــــــى أن احلصـــــــانة  -١٣٥
ـــا مســـؤولو الـــدول  املوضـــوعية ال تشـــمل ســـوى األفعـــال الـــيت يضـــطلع 

ة أثناء شغلهم مناصبهم، ُشدد على أن املسـألة تثـري كثـرياً بصفتهم الرمسي
مــــن االعتبــــارات الصــــعبة الــــيت مل ُحتســــم بعــــد فيمــــا يتعلــــق بنطــــاق هــــذه 
ــــا. ولــــوحظ أيضــــاً أن  احلصــــانة واألشــــخاص الــــذين حيــــق هلــــم التمتــــع 
مســـألة إســـناد التصـــرف، لغـــرض حتديـــد األفعـــال "الرمسيـــة" الـــيت ُتســـَند 

فعـــال "اخلاصـــة"، ال تـــزال يف حاجـــة إىل البحـــث لتـــايل إىل الدولـــة واأل
مبزيـــد مـــن التفصـــيل الـــدقيق. وقيـــل إن إجـــراء اســـتعراض أكثـــر تفصـــيالً 
لألســس املنطقيــة الــيت تقــوم عليهــا احلصــانة املوضــوعية قــد يكــون مفيــداً 
هلــذا الغــرض، مــع إمكانيــة إعــادة النظــر يف مفهــوم اإلســناد كلــه. وأشــار 

املوضـــــوعية هـــــي انعكـــــاس حلصـــــانة بعـــــض األعضـــــاء إىل أن احلصـــــانة 
الدولـــة، قـــائلني إن مـــن رأيهـــم أن األفعـــال الـــيت تتجـــاوز حـــدود الســـلطة 
املقـــررة أو األفعـــال غـــري املشـــروعة ينبغـــي أال تكـــون مشـــمولة مبثـــل هـــذه 
احلصــانة، ذلــك أن املســؤول، يف تلــك احلــاالت، ال يتصــرف بنــاًء علــى 

لـــه وظيفتـــه. وأُشـــَري تعليمـــات الدولـــة وال مبوجـــب الســـلطة الـــيت تكفلهـــا 
أيضــاً إىل أن اإلجــراءات اجلنائيــة املتخــذة ضــد مســؤويل الــدول وإثبــات 
لضــرورة إجرائيــاً، وأنــه إذا كانــت صــلة  مســؤولية الدولــة ليســا مــرتبطني 
ضرورية كهذه قائمة فإن هناك خطراً يتمثـل يف أن ترفـع الدولـة احلصـانة 

لية، حىت لو كان ذلـك عن مسؤوليها يف حماولة إلبراء نفسها من املسؤو 
على مستوى سياسي فحسب. وعلى النقيض من ذلك، أعرب بعض 
األعضـــاء اآلخـــرين عـــن اتفـــاقهم مـــع املقـــرر اخلـــاص علـــى وجـــود صـــلة 
الزمــة، تنتفــي يف القليــل مــن احلــاالت االســتثنائية، بــني إســناد التصــرف 
لغـــرض إثبـــات مســـؤولية الدولـــة وبـــني احلصـــانة، مبـــا يف ذلـــك مـــا يتعلـــق 

 عال املتجاوزة حلدود السلطة.ألف

 أخرى تعليقات (د)
وشــدد بعــض األعضــاء علــى أنــه ينبغــي عــدم اخللــط بــني  -١٣٦

حلصـانة. وقـالوا إن انتفـاء  قواعد الوالية القضائية والقواعد املتعلقة 
لضرورة إىل اختاذ إجراءات جنائية، حيث يظل  احلصانة ال يفضي 

قضـــائية. وُوجـــه االنتبـــاه إىل مـــن الضـــروري الوفـــاء بشـــروط الواليـــة ال
 )٥٣١(٢٠٠٥الشـــــرط املبـــــّني يف قـــــرار معهـــــد القـــــانون الـــــدويل لعـــــام 

ن يكــون املــدعى ارتكابــه اجلرميــة موجــوداً يف إقلــيم الدولــة  والقائــل 
 احملركة للدعوى عند ممارسة الوالية القضائية العاملية.

 )٥٣٢(وأُعرب عن رأي يؤيد االستنتاج الذي ورد يف التقرير -١٣٧
والذي مفاده أن احلصانة تسري بغض النظر عما إن كـان املسـؤول 
يف اخلارج أو داخل دولته. وذُكر أيضاً أن املقرر اخلاص كان مصيباً 

__________ 
)٥٣١( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71, Part II, 

Session of Krakow (2005), resolution on universal criminal jurisdiction 

with respect to the crime of genocide, crimes against humanity and war 

crimes, pp. 297 et seq.; available from www.idi-iil.org, “Resolutions”. 
لـ٢٠١٠ حوليـة )٥٣٢(  ،A/CN.4/631د الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ، ا

 (م). ٩٤ الفقرة
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يف إشارته إىل انتفاء احلصانة حـني متـارس دولـة مـا الواليـة القضـائية 
اجلنائيـــة يف احلـــاالت الـــيت ال تكـــون فيهـــا الدولـــة املعنيـــة قـــد وافقـــت 

ؤدَّى يف إقليمها النشاط الذي أفضى إىل اجلرمية وال على على أن ي
. وقيـــل أيضـــاً أن هـــذا )٥٣٣(وجـــود املســـؤول األجنـــيب علـــى أراضـــيها

 النوع من احلاالت يستحق مزيداً من املناقشة.
واقــــــــُرتح أن تنظــــــــر اللجنــــــــة يف مســــــــألة حصــــــــانة األفــــــــراد  -١٣٨

وضـــوع. العســـكريني خـــالل النـــزاع املســـلح يف إطـــار دراســـتها هلـــذا امل
ن ميدان القانون اإلنساين الدويل هو امليدان الـذي  ونوه األعضاء 
حظيت فيه مسألة اإلعفاءات املستندة إىل احلصانة بقدر كبـري مـن 
إلثبـات الـيت تنطـوي  املناقشة والتحليل. وقيل إن املشاكل املتعلقـة 
 عليها أمثال هذه اإلجراءات اجلنائية ينبغي أال تـؤثر يف املبـدأ الـذي

يقــــوم عليــــه األمــــر. وقُــــدمت أيضــــاً مالحظــــة معاكســــة ضــــد إدراج 
تت  األفراد العسكريني ضمن نطاق املوضوع، نظراً إىل أن املسألة 
ألنظمـة التعاهديـة. ولـوحظ أنـه فيمـا يتعلـق  مشمولة إىل حد كبـري 
حبصـــانة األفـــراد العســـكريني يف زمـــن الســـلم، مثـــة حاجـــة إىل التمييـــز 

رابطـــة وأفـــراد القـــوات الزائـــرة؛ فـــالقوات املرابطـــة القـــوات املأفـــراد بـــني 
حتكمها اتفاقات مركز القوات، بينما تسـتند حصـانة القـوات الزائـرة 

ل يف املمارسة الفعلية.  إىل القانون العريف، وإن مل تكن ذات 
ــــج  -١٣٩ ــــوحظ أيضــــاً أنــــه ينبغــــي، عنــــد اتبــــاع  احلــــد يلتــــزم ول

ى حنـو يكفـل اسـتبعاد األقصى من حيث النطاق، توخي احليطة عل
فئــات مســؤويل الــدول الــذين تــنص علــى حصــانتهم قواعــد صــارت 

 فعًال موضوع تدوين وتطوير تدرجيي.
واقُرتح أنه قد يكون مـن املفيـد، يف إطـار املوضـوع، كفالـة  -١٤٠

لسـلطة التقديريـة للنيابـة العامـة،  ت كافية فيما يتعلـق  وضع ضما
 .وذلك لتحاشي إساءة استعمال السلطة

 اخلاص لتقريره الثالث املقرر عرض -٣
وتقريـره الثـاين  )٥٣٤(بينما درس املقـرر اخلـاص يف تقريـره األويل -١٤١

مسؤويل الدول من الوالية القضـائية اجلنائيـة اجلوانب املوضوعية حلصانة 
ــــــره الثالــــــث  ــــــة، فإنــــــه تنــــــاول يف تقري الــــــذي  - (A/CN.4/646)األجنبي

اجلوانــب اإلجرائيــة، مركــزاً بصــفة  -الصــورة الكاملــة  إىل إعطــاء يهــدف
خاصــــة علــــى مســــائل تتعلــــق بتوقيــــت النظــــر يف احلصــــانة واالحتجــــاج 

كــــــان ممكنــــــاً  إن فــــــة مــــــاحلصــــــانة والتنــــــازل عنهــــــا، مبــــــا يف ذلــــــك معر 
حلصــانة بعــد التنــازل عنهــا. وشــدد املقــرر اخلــاص علــى أنــه  االحتجــاج 

بينمـــا اســـتند التقريـــران الســـابقان إىل تقيـــيم ممارســـة الـــدول، فـــإن التقريـــر 
الثالــث، علــى الــرغم مــن وجــود ممارســة ذات صــلة، هــو تقريــر اســتداليل 

رتحــات عامــة إىل حــد كبــري ينطــوي علــى اســتقراءات منطقيــة ويقــدم مق
مـة مـن حيـث الصـياغة. وُشـدد  للنظر فيها، وإن كانت ال تتسم بدقة 

__________ 
 (ع). ٩٤ الفقرة نفسه، املرجع )٥٣٣(
 .أعاله ٥١٠انظر احلاشية  )٥٣٤(

أيضاً على أن املسائل اليت جرى تناوهلا يف التقرير الثالث تكتسي أمهيـة  
لنظــر إىل التقــدم احملــرز علــى طريــق حتديــد التــوازن املطلــوب بــني  كبــرية 

كيد املسؤولية بتأاإلفالت من العقاب مصاحل الدول وبني االحرتاز من 
 اجلنائية الفردية.

مـــــن  مرحلــــة أي ويف مـــــىت، أي التوقيــــت بــــــوفيمــــا يتعلــــق  -١٤٢
حلصـانة، أشـار املقـرر  مراحل اإلجراءات اجلنائية ينبغي االحتجاج 
اخلـــــاص بصـــــفة خاصـــــة إىل فتـــــوى حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة بشـــــأن 
اخلــالف املتصــل حبصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق اإلنســان مــن 

الـــيت خلصـــت إىل أن مســـائل احلصـــانة هـــي وت القانونيـــة اإلجـــراءا
مســــــــائل أوليــــــــة ينبغــــــــي حســــــــمها علــــــــى وجــــــــه الســــــــرعة يف بدايــــــــة 

. وأكد املقرر اخلاص أيضاً أن مسألة حصانة مسـؤول )٥٣٥(الدعوى
الدولة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية ينبغـي مـن حيـث املبـدأ 

املراحــل األوىل مــن إجــراءات احملكمــة أو حــىت أن يُنظــر فيهــا إمــا يف 
قبـــل ذلــــك يف املرحلــــة الســــابقة للمحاكمـــة عنــــدما تقــــرر الدولــــة الــــيت 

أن تتخذ يف حق ذلك املسؤول تدابري إجرائية متارس الوالية القضائية 
جنائيـــة حتـــول احلصـــانة دون تنفيـــذها. وعـــدم القيـــام بـــذلك ميكـــن أن 
يُعترب انتهاكاً لاللتزامات اليت تفرضها القواعد اليت حتكم احلصـانة مـن 
جانـــب الدولـــة الـــيت متـــارس الواليـــة القضـــائية، وينطبـــق ذلـــك حـــىت يف 

لنظر يف مسـألة احلصـانة يف املرحلـة السـابقة  احلاالت اليت قد تتصل 
للمحاكمــة مــن مراحــل ممارســة الواليــة القضــائية اجلنائيــة عنــدما جيــري 

 تناول مسألة اختاذ تدابري حتول احلصانة دون تنفيذها. 
لضــرورة يف احلــاالت الــيت  -١٤٣ بيــد أن هــذا االنتهــاك ال يقــع 

حلصـــانة املوضـــوعي ال ة حبصـــانته حتـــتج فيهـــا دولـــة املســـؤول املتمتـــع 
ـــــا يف مرحلـــــة الحقـــــة مـــــن مراحـــــل اإلجـــــراءات؛  أو عنـــــدما حتـــــتج 

حلصانة.   فإمكانية حدوث هذا االنتهاك تنشأ بعد االحتجاج 
حلصـانة بـوفيما يتعلق  -١٤٤ ، ويقصـد بـذلك أمـور االحتجـاج 

منهــــا حتديــــد اجلهــــة الــــيت ميكنهــــا أن تثــــري مســــألة احلصــــانة بشــــكل 
ــــا ن قــــانوين، أكــــد املقــــرر اخلــــاص أ حلصــــانة أو إعال االحتجــــاج 

ر قانونية مغزى من الناحية القانونية يكون ذا ال  وال ترتتب عليه آ
حلصـانة أو إال ، تعلنهـا عندما تكون دولة املسـؤول هـي الـيت حتـتج 

 وليس الشخص املسؤول نفسه.
ـا مـن االحتجـاج دولة املسؤول ولكي تتمكن  -١٤٥ حلصـانة فإ

نجيــــب أن  جيــــري اختاذهــــا، أو مــــن  جنائيــــةتــــدابري إجرائيــــة  تعــــرف 
ــــه االحتجــــاج  املقــــرر اختاذهــــا، جتــــاه ذلــــك الشــــخص الــــذي يتعلــــق ب

تلــك . وتبعــاً لــذلك، جيــب علــى الدولــة الــيت ختطــط الختــاذ حلصــانة
 . وقد وجه املقرر اخلـاص االنتبـاهبذلك دولة املسؤول تعلمتدابري أن ال

 وجوب التمييز بني احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية.إىل 
__________ 

)٥٣٥( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), p. 88, para. 63. 
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فــأوًال، فيمــا خيــص رئــيس دولـــة أو رئــيس حكومــة أو وزيــر  -١٤٦
موعة الثالثية  -خارجية أجنيب  يتعني على الدولة الـيت متـارس  -ا

الواليـــــة القضـــــائية اجلنائيـــــة أن تنظـــــر مـــــن تلقـــــاء نفســـــها يف مســـــألة 
يتعلق مبا قد تتخذه  موقفها فيما حصانة الشخص املعين وأن حتسم

من إجراءات يف إطار القانون الدويل. وقـد أشـار املقـرر اخلـاص إىل 
أن ما يكون من املالئم أن يُطلب من دولة املسؤول يف تلك احلالـة 

يقـع علـى  يقتصر على طلب التنازل عن احلصانة. وتبعاً لـذلك، ال
رة مس ألة احلصانة لـدى عاتق دولة املسؤول يف هذه احلالة عبء إ

 سلطات الدولة اليت متارس الوالية القضائية اجلنائية.
حلصــــــانة  -١٤٧ ــــــع  ــــــق األمــــــر مبســــــؤول يتمت ــــــدما يتعل نيــــــاً، عن و

حلصــــانة يقــــع علــــى عــــاتق دولــــة  املوضــــوعية فــــإن عــــبء االحتجــــاج 
الــــيت ينتمــــي إليهــــا هــــذا املســــؤول تــــود دولــــة الإذا كانــــت املســــؤول. و 

حلصانة فيما الدولة اليت متارس  عِلمأن تُ  فعليها، يتعلق به االحتجاج 
ــــع مــــن مســــؤوليها واملعــــين ن الشــــخص الواليــــة القضــــائية  ــــه يتمت ن

فإن الدولـة الـيت متـارس الواليـة  وتصرف بصفته الرمسية، وإال حلصانة
ن تنظـــر يف مســـألة احلصـــانة مـــن تلقـــاء ملزمـــة تكـــون غـــري القضـــائية 

 ذلك أن تواصل إجراء احملاكمة اجلنائية.نفسها، وميكنها بناًء على 
لثــــاً، قــــد توجــــد أيضــــاً حــــاالت تتعلــــق مبســــؤول يتمتــــع  -١٤٨ و

موعـــة الثالثيـــة، ويف هـــذه  حلصـــانة الشخصـــية مـــن غـــري أعضـــاء ا
حلصـانة علـى دولـة املسـؤول  احلاالت يقـع أيضـاً عـبء االحتجـاج 

حلصــانة بشــأنه. و  املســؤول هــذه تــود إذا كانــت دولــة الــذي ُحيــتج 
حلصـــانة فيمـــا يتعلـــق بـــه الدولـــة الـــيت  عِلـــمأن تُ  فعليهـــا، االحتجـــاج 

نـــه مـــن مســـؤوليها واملعـــين ن الشـــخص متـــارس الواليـــة القضـــائية 
حلصــــانة الشخصــــية لكونــــه يشــــغل منصــــباً عاليــــاً يقتضــــي،  يتمتــــع 

ئف هلا أمهيتها إلضافة إىل املشاركة يف العالقات الدولية، أداء وظا
 لكفالة سيادة الدولة.

االحتجـاج فـإن دولـة املسـؤول، بصـرف  طريقـة ــبـوفيما يتعلق  -١٤٩
حلصــانة أمــام حمكمــة أجنبيــة  الحتجــاج  النظــر عــن رتبتــه، غــري ملزمــة 
لكي تنظر تلك احملكمة يف مسألة احلصانة، إذ يكفـي تبليـغ األمـر عـرب 

 لتعامـــل مباشـــرة مـــع الدولـــة إلـــزامعـــدم  ســـتندويالقنـــوات الدبلوماســـية. 
 .املساواة بينها يف السيادةإىل مبدأ سيادة الدول و  إىل حمكمة أجنبية

حلصانة، فـإن  األسس بـوفيما يتعلق  -١٥٠ املمكنة لالحتجاج 
ثبات األسس اليت  حلصانة ليست ملزمة  دولة املسؤول اليت حتتج 

كيــــد أن الشــــ خص املعــــين هـــــو تقــــوم عليهــــا احلصــــانة فيمــــا عــــدا 
حلصــانة مســؤول مــن مســؤوليها لكونــه تصــرف بصــفته  وأنــه يتمتــع 

حلصـــانة الشخصـــية لكونـــه  الرمسيـــة، أو أنـــه مـــن مســـؤوليها ويتمتـــع 
إلضـــافة إىل املشـــاركة يف العالقـــات  يشـــغل منصـــباً عاليـــاً  يقتضـــي، 

 الدولية، أداء وظائف هلا أمهيتها لكفالة سيادة الدولة.
حية أخ -١٥١ رى، أشار املقرر اخلاص إىل أن الدولة اليت ومن 

يف ذلــــك حمكمتهــــا) ليســــت ملزمــــة،  متــــارس الواليــــة القضــــائية (مبــــا

ن "تقبل بطريقة عميـاء" أي ادعـاء مـن دولـة املسـؤول  فيما يبدو، 
حلصــانة. بيــد أنــه ال ميكــن لدولــة أجنبيــة أن تتجاهــل هــذا  يتعلــق 

جبالء إىل كونه ادعاء ال يُعتـد ُتشر مالبسات القضية  مل االدعاء ما
ـــــة الـــــيت متـــــارس الواليـــــة  ـــــه. وتعـــــود لدولـــــة املســـــؤول، ولـــــيس للدول ب
نـه تصـرف ذو طـابع  القضائية، صـالحية وصـف تصـرف املسـؤول 

حتديـــد مـــدى أمهيـــة الوظـــائف الـــيت يؤديهـــا مســـؤول رفيـــع  رمســـي أو
 املستوى ألغراض كفالة سيادة الدولة. 

، أشــار املقــرر اخلــاص عــن احلصــانة التنــازل بـــوفيمــا يتعلــق  -١٥٢
ــا املســؤول يعــود إىل  إىل أن حــق التنــازل عــن احلصــانة الــيت يتمتــع 
الدولــــة، ولـــــيس إىل املســـــؤول نفســـــه. وعنــــدما يتنـــــازل رئـــــيس دولـــــة 

رئيس حكومة أو وزير للخارجية عن حصانته، فإنـه حيـق للدولـة  أو
هـذا القبيـل أن اليت متارس الوالية القضائية اجلنائية إزاء مسؤول مـن 

تفرتض أن هذا التنازل يعرب عن رغبة دولة املسؤول، على األقل إىل 
 أن يصدر عن تلك الدولة إخطار يفيد مبا خيالف ذلك.

ــــــة  وجيــــــب أن يكــــــون -١٥٣ التنــــــازل عــــــن حصــــــانة رئــــــيس الدول
رئــيس احلكومــة أو وزيــر اخلارجيــة الــذي مل يــزل يف منصــبه تنــازًال  أو

رتاضية اليت تطلب فيها دولة مسؤول من هذا أما احلالة االف. صرحياً 
القبيل من دولة أجنبية اختاذ تدبري ما من تدابري اإلجراءات اجلنائية 

وينطوي . ضد ذلك املسؤول، فهي ميكن أن تشكل حالة استثنائية
ــــازل عــــن احلصــــانة فيمــــا يتعلــــق بتلــــك  هــــذا الطلــــب قطعــــاً علــــى تن

  .يف هذه احلالة التدابري، ويكون التنازل عن احلصانة ضمنياً 
التنــــــازل عــــــن احلصــــــانة فيمــــــا خيــــــص املســــــؤولني الـــــــذين و  -١٥٤

موعـة الثالثيـةمن أعضاء يكونون  ال حلصـانة  ا ولكـنهم يتمتعـون 
حلصـــــانة  الشخصـــــية، أو فيمـــــا خيـــــص املســـــؤولني الـــــذين يتمتعـــــون 
املوضـــوعية، فضـــًال عـــن املســـؤولني الســـابقني الـــذين يتمتعـــون أيضـــاً 

. عية، ميكن أن يكون إما تنازًال صرحياً وإما ضمنياً حلصانة املوضو 
ــــة إىل  وميكــــن أن يُــــرّد التنــــازل الضــــمين عــــن احلصــــانة يف هــــذه احلال

 .عناصر من بينها عدم احتجاج دولة املسؤول حبصانته
حلصانة يصبح على ما  -١٥٥ ويرى املقرر اخلاص أن االحتجاج 

. ازل عنهــــا صــــراحةيبــــدو مســــتحيالً مــــن الناحيــــة القانونيــــة بعــــد التنــــ
ولــوحظ يف الوقــت نفســه أيضــاً أن التنــازل الصــريح عــن احلصــانة قــد 
 .يقتصر يف بعض احلاالت على رفع احلصانة فيما خيص تدابري معيّنة

ويف حالــة وجــود تنــازل ضــمين أويل عــن احلصــانة يتمثــل يف  -١٥٦
حلصـــــانة  حلصـــــانة فيمـــــا خيـــــص مســـــؤوالً يتمتـــــع  عـــــدم االحتجـــــاج 
موعــــــة الثالثيـــــة يتمتــــــع  املوضـــــوعية أو مســـــؤوالً مــــــن غـــــري أعضـــــاء ا
حلصـــــانة الشخصـــــية، يـــــرى املقـــــرر اخلـــــاص أنـــــه ميكـــــن االحتجـــــاج 

ت اجلنائيـــة، مبـــا يف حلصـــانة يف مرحلـــة الحقـــة مـــن مراحـــل اإلجـــراءا
ومع ذلك، مثـة شـكوك بشـأن . احملكمةذلك حينما حتال القضية إىل 

ـــذه احلصــــانة أمـــام احملكمــــة  مـــا إن كــــان جيـــوز للدولــــة الـــيت مل حتــــتج 
ا يف مرحلة الحقة خـالل إجـراءات االسـتئناف  .االبتدائية أن حتتج 
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ــ ً كــان األمــر، فــإن التــدابري اإلجرائيــة الــيت تكــون قــد اُخت ذت فعــالً وأ
إزاء املســـؤول مـــن جانـــب الدولـــة الـــيت متـــارس الواليـــة القضـــائية، عنـــد 
حلصــانة يف حالــة مــن هــذا القبيــل، هــي تــدابري ال ميكــن  االحتجــاج 

عتبارها فعالً غري مشروع  .النظر إليها 
ـــة املســـؤول  -١٥٧ وأشـــار املقـــرر اخلـــاص إىل أنـــه حاملـــا تقـــوم دول

إنـــه يصـــبح مـــن املمكـــن لتنـــازل عـــن حصـــانته بشـــكل صـــحيح، ف
يتعلـق  ممارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية بكامل نطاقهـا فيمـا

 .بذلك املسؤول
وقد أملـح املقـرر اخلـاص أيضـاً إىل جانـب ذي صـلة خيـص  -١٥٨

حلصـــانة ومســـؤولية  كيـــد الدولـــة أن مســـؤوهلا يتمتـــع  العالقـــة بـــني 
لتصرف الـذي  فيما يتصل هذه الدولة عن فعل غري مشروع دولياً 

أدى إىل االحتجاج حبصانة املسـؤول. وأكـد أنـه بصـرف النظـر عـن 
لتنـــــازل عـــــن حصـــــانته، فهـــــي ال تُعفـــــى مـــــن  قيـــــام دولـــــة املســـــؤول 
املسؤولية القانونية الدولية عن األفعال املسندة إليها فيما خيـص أي 

رة مســائل احلصــانة وملــا كــان الفعــل . تصــرف يكــون قــد أدى إىل إ
حلصـانة ميكـن أن يشـّكل أيضـاً فعـًال الذي ترتب  عليه االحتجـاج 

ُيســَند إىل الدولــة نفســها، فمــن الــوارد أن تكــون الشــروط الضــرورية 
لنشـــوء مســـؤولية الدولـــة قـــد اســـتوفيت حبيـــث يصـــري مـــن املتـــاح رفـــع 

 دعوى ضدها.
 اخلاص للمقرر الثالث التقرير بشأن نقاش من دار ما موجز -٤

 عامة تعليقات (أ)
لثناء على تقريره املتعمق  -١٥٩ حظي املقرر اخلاص مرة أخرى 

الذي يستند إىل حبوث وافية وحجج قوية والذي يتيح، إىل جانـب 
التقريـــرين الســـابقني، رؤيـــة شـــاملة للموضـــوع ويرســـي أســـس العمـــل 

 املستقبلي على الرغم من أنه ال يتضمن مشاريع مواد. 
ــــــوار  -١٦٠ ــــــرب التحليــــــل ال د يف التقريــــــر مقنعــــــاً وبوجــــــه عــــــام، اعُت

واالســـتقراءات الـــيت تضـــمنها منطقيـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن التقريـــر 
رة للجـــدل مــن التقريــر الثـــاين، فــإن بعـــض  قــد اعتُـــرب الثالــث أقــل إ

نـــه كـــان مـــن األنســـب مـــن الناحيـــة  التعليقـــات أفـــادت مـــع ذلـــك 
ائية  اإلجرائية أن يُنظر فيه بعد أن تتوصل اللجنة إىل استنتاجات 

شــأن التقريـــر الثـــاين، إذ تبـــني مـــن خـــالل مناقشـــته أن عـــدة قضـــا ب
جتاه املوضوع ككل ال تزال حتتـاج إىل معاجلـة.  أساسية ذات صلة 

ونتيجة هلذه القضا العالقة، مبا يف ذلك نطاق احلصانة الشخصية 
يف احلـــاالت الـــيت ارتكبـــت فيهـــا جـــرائم دوليـــة خطـــرية، فـــإن بعـــض 

سيما بعض االستنتاجات املستخلصة،  الجوانب التقرير الثالث، و 
 تطرح إشكاالت جوهرية. 

حية أخرى، رأى بعض األعضاء أن التقرير الثالث  -١٦١ ومن 
يشـــكل جـــزءاً هامـــاً مـــن الصـــورة العامـــة الـــيت رمسهـــا املقـــرر اخلـــاص، 
وكـــان ميكـــن بســـهولة أن يشـــكل جـــزءاً مـــن التقريـــر الثـــاين. غـــري أن 

 صـورة يفالتقريـر الثالـث  علـى يقهتعل يكونأن  فّضلالبعض اآلخر 
إلشــارة بصــفة خاصـــة إىل أن شــواغلهم الــيت أُعــرب عنهـــا حتــذير  ،

لتقريــر الثــاين ال تــزال قائمــة، مبــا يف ذلــك الــنهج املتبــع  فيمــا يتعلــق 
جاً مطلقاً وتوسعياً. و إزاء احلصانة   الذي يبدو 

ــــوحظ أيضــــاً أن بعــــض اآلراء طرحــــت خمــــاطر مســــتقبلية  -١٦٢ ول
تواجــــه اللجنـــة فحســــب، بـــل تواجــــه أيضـــاً تطــــور القــــانون  نـــة، المعي

الدويل نفسه. فقد حذر البعض من احتمـال اإلضـرار بسـمعة اللجنـة 
إذا كان هناك ميل كبري حنو ترجيح مصاحل الدولة؛ ولن يكون مبقدور 

الــذي يقــوم  -اللجنــة أن حتقــق التــوازن الضــروري بــني القــانون القــدمي 
وبـــني التطلعــــات اجلديـــدة للمجتمــــع  -ة علـــى تصــــور مطلـــق للســــياد

الــدويل الــيت تــرجح كفــة املســاءلة. وفّضــل الــبعض اآلخــر حتقيــق تــوازن 
بـــــني املصـــــاحل املشـــــروعة للـــــدول ذات الســـــيادة وبـــــني احلـــــرص علــــــى 
املســاءلة. وأشــار بعــض األعضــاء إىل أنــه ال يوجــد مــا يــربر أن ختشــى 

ومـاً إىل إجيـاد اللجنة على مسعتها حبكـم أنـه مـن وظائفهـا أن تسـعى د
توازن بني اعتبارات مشروعة خمتلفة من دون أن تـرّجح علـى حنـو غـري 
مالئم كفة اعتبار بعينه على حساب االعتبارات األخـرى. ومـا ميكـن 
للجنـــة هـــو أن تتبـــىن مواقــــف غـــري واقعيـــة وتتجنـــب إجيــــاد  أن يضـــر 
حلــول عمليــة، ترتكــز علــى حكمتهــا اجلماعيــة الــيت تغــذيها االســتعانة 

دوات املتاحـــــة لتحليـــــل املمارســـــة، يف إطـــــار التصـــــدي للشـــــواغل أل
 العملية اليت تعرب عنها الدول.

 التوقيت (ب)
هناك اتفاق عام على أنـه جيـب النظـر يف مسـألة احلصـانة  -١٦٣

يف املرحلة األوىل من اإلجراءات، أو حىت يف وقـت أبكـر يف خـالل 
احلـاالت الـيت تتخـذ فيهـا ال سـيما يف املراحل السابقة للمحاكمـة، و 

بعــــــض تــــــدابري  دولــــــة متــــــارس الواليــــــة القضــــــائية ضــــــد مســــــؤول مــــــا
اإلجــراءات اجلنائيــة الــيت يكــون مــن شــأن احلصــانة أن تقــف عائقــاً 
ن هــــذا اهلــــدف قــــد  أمــــام اختاذهــــا. ومــــع ذلــــك، يعــــرتف اجلميــــع 

وقـد يسـتلزم سـن تشـريع حملــي  ،يصـعب حتقيقـه مـن الناحيـة العمليـة
 إىل أن عدم النظر يف مسألة احلصانة يف مرحلة مناسب. وقد أشري

مبكــــرة قــــد يــــؤدي إىل انتهاكــــات حمتملــــة لاللتزامــــات الناشــــئة عــــن 
احلصانة نتيجة عدم النظر يف املسألة. وأشري أيضاً إىل أن التقريـر مل 
يتناول بشكل مباشر مسألة احلرمات، وهي مسألة قـد تكـون ذات 

ســـببه توقيـــف مســـؤول أو صـــلة مبســـائل التوقيـــت واإلزعـــاج الـــذي ي
حلصـانة؛ فهـذه  الحتجـاج  ـا تتعلـق أيضـاً  احتجازه، فضًال عن أ

 اجلوانب تستلزم مزيداً من الدراسة.

 حلصانة االحتجاج (ج)
لـــوحظ، علـــى مســـتوى أعـــم، إىل أنـــه مـــن املفيـــد احلصـــول  -١٦٤

علـــى معلومـــات إضـــافية عـــن الوضـــع اإلجرائـــي يف ممارســـات الـــدول 
ا القانونيــة. بيــد أن بعــض األعضــاء اتفقــوا إىل علــى اخــتالف نظمهــ

حـــــد كبــــــري مــــــع املقــــــرر اخلــــــاص يف اســــــتنتاجاته بشــــــأن االحتجــــــاج 
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ن دولـة  حلصانة. إذ كان هناك اتفاق بشـأن الطـرح العـام القائـل 
املســـــؤول، ولـــــيس املســـــؤول نفســـــه، هـــــي القـــــادرة علـــــى االحتجـــــاج 

 .ً أن هـــذا  إىل مـــع ذلـــك أشـــريو حلصـــانة احتجاجـــاً يُعتـــد بـــه قـــانو
بســـبب عنصـــر  -حيـــول يف املمارســـة العمليـــة دون قيـــام املســـؤول  ال

خطــــــار الدولــــــة الــــــيت متــــــارس الواليــــــة  -الوقــــــت وحبكــــــم تواجــــــده 
حلصـــانة؛ وهـــذا اإلخطـــار قـــد يكـــون عندئـــذ  نـــه يتمتـــع  القضـــائية 
ـا الدولـة الـيت متـارس الواليـة القضـائية  الدافع الختاذ خطوات تُعلِـم 

 ؤول بوضعه.دولَة املس

ومــــن املتعــــارف عليــــه أيضــــاً أنــــه يكفــــي للدولــــة الــــيت حتــــتج  -١٦٥
حلصـــانة أن ختطـــر الدولـــة الـــيت متـــارس الواليـــة القضـــائية بـــذلك عـــن 
طريق القنوات الدبلوماسية. ومن وجهة نظر معينة، يُعدُّ من مصلحة 
الدولــــــة أن تكــــــون حامســــــة إذا كانــــــت ترغــــــب يف االعتــــــداد حبصــــــانة 

حلصـانة مسؤوهلا، وحيثما تكـون املسـائل ا لقانونيـة والوقائعيـة احمليطـة 
معقدة، ميكن للدولة آنذاك أن تشارك مشاركة مباشرة يف اإلجراءات 

لقيام بذلك.  ا غري ملزمة   لتوضيح موقفها، على الرغم من أ

 عـبءوفيما خيص مسألة حتديد اجلهة اليت يقع على عاتقها  -١٦٦
حلصانة، يتفـق بعـض األعضـاء مـع املقـرر اخلـاص علـى أنـه  االحتجاج 
موعـة الثالثيـة يكـون مـن واجـب الدولـة الـيت  عضـاء ا إذا تعلق األمـر 

 متارس الوالية القضائية أن تنظر هي نفسها يف مسألة احلصانة.

ـــذين وأشـــري أيضـــاً إىل  -١٦٧ أنـــه يف حالـــة املســـؤولني اآلخـــرين ال
حلصـــانة املوضـــوعية جيـــب علـــى دولـــة املســـؤول أن حتـــتج  يتمتعـــون 
حلصــانة. ومــع ذلــك، رأى الــبعض أن األســباب الــيت جتعــل الدولــة 
الــيت متــارس الواليــة القضــائية تثــري مســألة احلصــانة مــن تلقــاء نفســها 

ة أعضـــــاء ميكـــــن أن تقتصـــــر علـــــى احلـــــاالت الـــــيت تتعلـــــق حبصـــــان ال
موعــة الثالثيــة. وُزعــم أن ذلــك يســري أيضــاً علــى احلــاالت الــيت  ا

فيهــــا جبــــالء، يف ضــــوء ظــــروف القضــــية، أن الواليــــة القضــــائية يظهــــر 
ستماَرس إزاء مسؤول تصـرف بصـفته الرمسيـة. ومـن شـأن هـذا املعيـار 
امـــات مضــــادة  أن حيمـــي سالســـة العالقـــات الدوليــــة ومينـــع تبـــادل ا

بعة من دوافع سياسية. وإضافة تذهب مثالً إىل  أن التدابري املتخذة 
إىل ذلك، بينما اتُفق على أن الدولة اليت متارس الوالية القضـائية غـري 
ملزمـــة فيمـــا خيـــص احلصـــانة املوضـــوعية بفحـــص مســـألة احلصـــانة مـــن 
تلقاء نفسها، طُرحت إمكانية التوصية ببعض املبـادئ التوجيهيـة الـيت 

كــن فيهــا للدولــة الــيت متــارس الواليــة القضــائية تتنــاول الظــروف الــيت مي
 ممارسة سلطتها التقديرية تلقائياً.

وأُعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أنـه ال يوجـد فـرق واضـح بـني  -١٦٨
موعــــة الثالثيــــة وبــــني  عضــــاء ا حلصــــانة فيمــــا يتصــــل  االحتجــــاج 
ـا يف حالـة املسـؤولني اآلخـرين الرفيعـي املسـتوى إن كـانوا  االحتجـاج 

حلصـــانة الشخصـــية. ولـــذلك أُبـــديت شـــكوك يف إمكانيـــة يتم تعـــون 
لنظــر إىل أن األمــر يتوقــف إىل حــد   بتــة  وضــع أيــة قواعــد صــارمة و

 كبري على الظروف اخلاصة بكل حالة.

وأشــري أيضــاً إىل أن الشــكوك الــيت أثــريت خــالل مناقشــة  -١٦٩
موعــ ة التقريــر الثــاين فيمــا يتعلــق مبــدى استصــواب توســيع نطــاق ا

الثالثية ليشمل مسؤولني آخرين رفيعي املستوى، مثل وزراء التجارة 
الدوليــة أو وزراء الــدفاع، هــي شــكوك يتصــل بعضــها اتصــاًال وثيقــاً 

. ويتجلــى ذلــك بوجــه خــاص يف ســياق التمييــز النظــر حمــللتقريــر 
موعـة الثالثيـة وبـني مسـؤويل الدولـة اآلخـرين الـذين يتمتعـون  بـني ا

وعية. وبينمــــا تبــــدو األســــباب الــــيت قــــدمها املقــــرر حلصــــانة املوضــــ
نه إذا   اخلاص إلقامة هذا التمييز معقولة ومقنعة، فإن البعض دفع 
كــان وزيــر اخلارجيــة يف العالقــات الدوليــة املعاصــرة هــو واحــد فقــط 
ــا يف اخلــارج بشــكل  مــن بــني عــدد مــن مســؤويل الدولــة الــذين ميثلو

كيـــــد التمتـــــع متكـــــرر، فـــــإن التمييـــــز يف الطريقـــــة الـــــ ـــــا  يت يتعـــــني 
ـــا علـــى نطـــاق واســـع  -حلصـــانة  ال يبـــدو  -علـــى أســـاس العلـــم 

متييــزاً مــربراً. وبنــاًء علــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك أســاس للمزيــد مــن 
النظـــر يف اســـتنتاجات املقـــرر اخلـــاص بشـــأن اجلهـــة الـــيت يقـــع علـــى 
حلصــانة، حبيــث ُيســمح لدولــة املســؤول  عاتقهــا عــبء االحتجــاج 

حلصانة من دون إقامة أي متييـز. وميكـن أن تؤخـذ يف الح تجاج 
 خيص التنازل عن احلصانة. احلسبان اعتبارات مماثلة فيما

أيضـاً إىل أنــه قـد يلـزم مواصــلة النظـر يف إمكانيــات  وأشـري -١٧٠
الحتجـــاج  تعزيـــز التعـــاون بـــني الـــدول بشـــأن املســـائل الـــيت تتعلـــق 

واليــة القضــائية ودولــة املســؤول، حلصــانة بــني الدولــة الــيت متــارس ال
موعة الثالثية واملسؤولني اآلخرين.  وذلك فيما خيص أعضاء ا

ورأى بعـض األعضــاء اآلخـرين اســتنتاجات املقـرر اخلــاص  -١٧١
حلصانة مـن منظـور خمتلـف. فعلـى سـبيل املثـال،  بشأن االحتجاج 
أعرب بعضهم عن شكه فيما إن كان ينبغي توسيع نطاق احلصـانة 

خصية لتشمل وزير اخلارجية من جهة ومسؤولني آخـرين رفيعـي الش
املستوى من جهة أخرى ألغراض هذا املوضوع، واعتربوا أن املسألة 
مل حتســم بعــد وأن هــذا دليــل علــى األخــذ بــنهج توســعي يثــري شــبح 
انتقـــادات مفادهـــا أن اللجنـــة ترغـــب يف توســـيع نطـــاق احلصـــانة يف 

ــــه أصــــوات مطالبــــ دة الوقــــت الــــذي ترتفــــع في ة بتقييــــد احلصــــانة وز
املســــاءلة واحلــــد مــــن اإلفــــالت مــــن العقــــاب. ومبعــــزل عــــن الســــوابق 
القضائية املتاحة بشأن هذه املسألة، فإن بعض األعضاء ذّكروا مـع 
ن مســــــائل حصــــــانة رؤســــــاء الــــــدول أو احلكومــــــات ووزراء  ذلــــــك 
اخلارجيــة وغــريهم مــن املســؤولني رفيعــي املســتوى قــد نوقشــت ســابقاً 

ا يف ســـياق عمـــل اللجنـــة يف الل جنـــة، وجـــرى النقـــاش األخـــري بشـــأ
ا من الواليـة القضـائية، ويبـدو أنـه  ت الدول وممتلكا املتعلق حبصا
نـه  متت تسـويتها عنـدما سـّلم املقـرر اخلـاص املعـين بـذلك املوضـوع 
لـــــن يعـــــرتض علـــــى إضـــــافة إشـــــارة إىل هـــــؤالء األشـــــخاص يف حـــــني 

ناداً إىل القواعـد املســتقرة شـكك يف متتـع أسـرهم بوضـع خـاص "اسـت
. وأُعــرب أيضــاً عــن رأي مفــاده أنــه لــيس مثــة )٥٣٦(للقــانون الــدويل"

ـــــدول ورؤســـــاء احلكومـــــات ووزراء اخلارجيـــــة  شـــــك يف أن رؤســـــاء ال
__________ 

لد الثاين ١٩٨٩ حولية )٥٣٦(  .٤٥٠-٤٤٣ الفقرات، )اجلزء الثاين(، ا

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   173 13/07/2020   08:05:12



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  168 والستني الثالثة دور

 

 

رة  حلصانة مبوجب القانون الدويل العريف. وكل حماولـة إل يتمتعون 
 شكوك حول هذا األمر هي يف غري حملها.

املقرر اخلاص مل مييز يف هـذا التقريـر، كمـا  لوحظ أيضاً أن -١٧٢
يف  نُظريف التقارير السابقة، بني اجلرائم "العادية"، وهي اجلرائم اليت 

ا يف  ـال قضية أمور متعلقة  بعض مسـائل املسـاعدة املتبادلـة يف ا
، وهــــي جــــرائم تســــري اخلطــــرية الدوليــــة اجلــــرائمبــــني و  ،)٥٣٧(اجلنــــائي
ـــــا اعتبـــــارات خاصـــــة، وهـــــو  فيمـــــا ييـــــد يف يتعلـــــق  مـــــا كـــــان حمـــــل 

لتايل، أشري إىل أن املقرر اخلاص  لتقرير الثاين. و املناقشات املتعلقة 
مل يعـــاجل احتمـــال أن تكـــون املســـألة اإلجرائيـــة املطروحـــة غـــري متعلقـــة 
نتفائها يف احلاالت الـيت  لتنازل عنها، بل  حلصانة أو  الحتجاج 

ن تُرتكـــب ف يهـــا جـــرائم دوليـــة خطـــرية، ولكـــن أعضـــاء آخـــرين ردوا 
ـــاب هـــــذه "اجلـــــرائم  القطـــــع بعـــــدم وجـــــود أي حصـــــانة يف حالـــــة ارتكــ
األساســية" يُعــدُّ مــن قبيــل التجريــد والتعمــيم، ويتعــني علــى اللجنــة أن 

 تعاجل هذه املسائل بقدر أكرب من اإلسهاب يف مرحلة الحقة.
يتنـــــــاول يف تقريـــــــره  ولـــــــوحظ أيضـــــــاً أن املقـــــــرر اخلـــــــاص مل -١٧٣

املشـــاكل اإلجرائيـــة الـــيت قـــد تنشـــأ يف العالقـــات بـــني الـــدول عنـــدما 
حلصـانة يف حالـة ارتكـاب "جـرائم  حيظر القانون احمللـي االحتجـاج 
ـــا الدوليـــة، كمـــا هـــو  أساســـية" نتيجـــًة لتنفيـــذ هـــذه الـــدول اللتزاما

ـــذة لنظـــام رومـــا األ لقـــوانني احملليـــة املنفِّ ساســـي الشـــأن فيمـــا يتعلـــق 
 للمحكمة اجلنائية الدولية.

ــــاتوأُديل أيضــــاً بتعليقــــات علــــى مســــألة  -١٧٤ احلصــــانة يف  إثب
ســــتنتاج املقــــرر  حلصــــانة املوضــــوعية. ففيمــــا يتعلــــق  حالــــة التمتــــع 
نه يعود للدولة اليت ينتمي إليها املسؤول احلق احلصري يف  اخلاص 

نه تصرف رمسي صادر عن الدولة ولكن  الدولـة أن تصف تصرفه 
ن "تقبــل بطريقــة  املمارِســة للواليــة القضــائية اجلنائيــة ليســت ملزمــة 
عميــــاء" هــــذا الوصــــف، ارتئــــي أن هــــذا االســــتنتاج يبــــدو فضفاضــــاً 
ومبهمـــاً إىل حـــد مـــا. ومـــن الضـــروري إجيـــاد تـــوازن يف هـــذا الشـــأن، 
وجيب تقييم كل حالة بناًء على أسسها املوضوعية؛ ويُعـدُّ مـن قبيـل 

عمال عبارات من قبيل "احلق احلصري" واعتبار أن جمـرد املبالغة است
تعيــــــني املســــــؤول يف املنصــــــب يشــــــكل "قرينــــــة" (وإن مل يــــــر بعــــــض 
األعضــــــاء أي عيــــــب يف هــــــذا االســــــتعمال). ويف الفتــــــوى املتعلقــــــة 

اخلالف املتصل حبصانة مقرر خاص للجنـة حقـوق اإلنسـان مـن  بــــ
إليهـا املقـرر اخلـاص،  ، وهـي الفتـوى الـيت اسـتنداإلجراءات القانونيـة

ن الشخص املعين كان يتصرف  دفع األمني العام يف حقيقة األمر 
ن عبء  كيداً للطرح العام القائل  بصفته مسؤوًال. وتـَُعّد الفتوى 
إثبــات أن الشــخص كــان يتصــرف بصــفة رمسيــة خيــف إىل حــد كبــري 
ة إذا كانــت صـــفته الرمسيـــة والصـــبغة الرمسيـــة ألفعالـــه جليتـــني يف حالـــ

بعينهـــا. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ومبـــا أن القرينـــة ال تنطبـــق فيمـــا خيـــص 
موعـة الثالثيـة، فقـد أشـري إىل أن مـنح  املسؤولني من غري أعضـاء ا
احلصانة أو رفض منحها أمر ينبغـي أن يُتخـذ بشـأنه القـرار حبسـب  

__________ 
 .أعاله ٥١٨انظر احلاشية  )٥٣٧(

كــل حالــة علــى حــدة، مــع مراعــاة مجيــع عناصــر احلالــة. وللمحــاكم 
ـــا املســـؤول يف   إن الوطنيـــة أن تقـــرر مـــا كانـــت بصـــدد أفعـــال قـــام 

 سياق وظائفه الرمسية أم ال.

أشــري أيضــاً إىل أنــه ينبغــي علــى األقــل حــث الدولــة الــيت و  -١٧٥
حلصــــانة علــــى أن تفصــــح عــــن األســــس الــــيت يقــــوم عليهــــا  حتــــتج 
ا. وأُعرب عن بعض املخاوف من أن جـواز احتجـاج  احتجاجها 

حلصـــــانة فيمـــــا يتعلـــــق جبميـــــع مســـــؤوليها الـــــذين يتمتعـــــون  الدولـــــة 
 عدا فيماحلصانة املوضوعية من دون تقدمي ما يثبت طابع الفعل، 

ن املســؤول كــان يتصــرف بصــفة رمسيــة، قــد يبلــغ حــد مــنح  القــول 
احلصانة الشخصية حبكم الواقع جلميع مسؤويل الدولة، وهـو مـا قـد 
فعـــال ارتكبهـــ حلصـــانة فيمـــا يتعلـــق  ا يفضـــي إىل إمكانيـــة التمتـــع 

ــــــة. ولــــــتاليف هــــــذه  املســــــؤول يف احلقيقــــــة بصــــــفته اخلاصــــــة ال الرمسي
 -واالحتمال الواضـح إلفـالت الشـخص مـن العقـاب  -اإلمكانية 

حلصــــــانة  ت عنــــــدما حتــــــتج  ينبغــــــي أن تُلــــــَزم الــــــدول بتقــــــدمي إثبــــــا
املوضــوعية. واقـــُرتح أيضـــاً أن تُلــَزم الدولـــة الـــيت تــدعي متتـــع مســـؤوهلا 

 جبرائم دوليـة خطـرية؛ فـال بـد عندما يتعلق األمر حلصانة بتربير دعواها
حلصانة. لتربير وعدم االكتفاء بتأكيد التمتع   من وجود التزام 

 احلصانة عن التنازل (د)

اتفــــق بعــــض األعضــــاء مــــع املقــــرر اخلــــاص علــــى أن حــــق  -١٧٦
التنــــازل عــــن احلصــــانة يعــــود إىل الدولــــة الــــيت ينتمــــي إليهــــا املســــؤول 

املسؤول نفسه، وعلى أن التنازل عن احلصانة الشخصية وليس إىل 
 جيب أن يكون صرحياً.

غـري أنـه لـوحظ أنـه ينبغــي التمييـز بـني حـالتني فيمـا يتعلــق  -١٧٧
لتنازل عن احلصانة، ومها التنازل عن احلصانة يف احلـاالت الفرديـة 
والتخلي عن احلصانة فيما يتعلق بفئات معينة من احلاالت اليت قد 

يف قاعدة مـن القواعـد التعاهديـة. وبينمـا تشـرتك احلالتـان يف أن ترد 
املعيــار الــذي يطبَّــق فيهمــا لتعيــني تلــك االســتثناءات مــن احلصــانة، 
الواجبـــة التطبيـــق لـــوال االســـتثناءات، يتمثـــل يف مـــا إن كـــان التنـــازل 

التخلي عن احلصانة "مؤكداً"، ينبغي أال حيجب هذا حقيقـَة أن  أو
ليت ُتستبعد فيها احلصانة هو مسألة خمتلفة، حيث حتديد احلاالت ا

 يتعلق األمر يف احلالة الثانية بتفسري املعاهدة.

ويف هــذا الصـــدد، وبينمــا وافـــق بعـــض األعضــاء علـــى أنـــه  -١٧٨
يوجد إحجام عام عن قبـول تنـازل ضـمين عـن احلصـانة اسـتناداً إىل 
كيـد  قبول اتفاق ما، أعرب آخرون عن بعض الشكوك خبصوص 

تفـاق ا ملقرر اخلاص يف تقريـره علـى أن موافقـة الدولـة علـى االلتـزام 
جلـرائم الدوليـة اخلطـرية  دويل ينشئ والية قضائية عاملية فيما يتعلـق 
ــــة  أو يســــتبعد احلصــــانة ال تعــــين املوافقــــة ضــــمناً علــــى ممارســــة الوالي
لتــــايل التنـــازل عــــن  القضـــائية اجلنائيــــة األجنبيـــة علــــى مســـؤوليها، و

ويل اتفاق من هذا القبيل احلصان نه ال ميكن  ة. وُزعم أن اإلحياء 
علــى أنــه يعــين ضــمناً التنــازل عــن حصــانة مســؤول الدولــة الطــرف، 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   174 13/07/2020   08:05:12



  األجنبية اجلنائية القضائية الوالية من الدول مسؤويل حصانة 169

 

 

مل يوجد دليـل علـى أن تلـك الدولـة انتـوت ذلـك أو رغبـت فيـه،  ما
. ويف ١٩٦٩من اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٣١هو أمر يبدو منافياً للمادة 

صــــــل جملــــــس اللــــــوردات إىل اســــــتنتاجه ، تو ٣ رقــــــم بينوشــــــيهقضــــــية 
اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو خبصــوص 

بعـــــــد حتليـــــــل مفصـــــــل  العقوبــــــة القاســـــــية أو الالإنســـــــانية أو املهينــــــة
ألحكامهــا. وأُكــد أن إبــرام اتفــاق يرســي الواليــة القضــائية العامليــة، 

مـة" ويقـر التسـليم وإمـا احملاك وينطوي على أحكام بشأن مبدأ "إمـا
جلرائم الدولية اخلطرية من دون  الوالية القضائية اجلنائية فيما يتعلق 
أي متييـــز علـــى أســـاس الصـــفة الرمسيـــة للجـــاين، يبـــنيِّ أنـــه يُفهـــم مـــن 
ذلــك أن الــدول األطــراف انتــوت اســتبعاد احلصــانة. غــري أنــه ارتئــي 
أيضــاً أن هــذا االســتنتاج هــو ممــا ال ميكــن التســاهل يف استخالصــه 

ال ميكـــن اعتبـــاره طرحـــاً عامـــاً  بينوشـــيهن الطـــرح الـــوارد يف قضـــية وأ
 .)٥٣٨(يطبَّق يف مجيع احلاالت

ويف حال التنازل عن احلصانة يف حالة فردية، يعين معيار  -١٧٩
اليقــني ضــمنياً أن مثــة واجبــاً يفرضــه حســن النيــة ويتمثــل يف تقصــي 

 ميكــناألمــر مــع الدولــة األخــرى يف حالــة وجــود أي شــكوك، إذ ال 
يف افرتاض أن تصرفاً معيناً لدولة أخرى يشكل تنـازًال عـن  التساهل

ب على الدول أن تعـرب عـن موقفهـا احلصانة. ويف الوقت ذاته، جي
بوضــوح خــالل فــرتة زمنيــة معقولــة إذا كانــت ترغــب يف االحتجــاج 

لرد.  حلصانة يف احلاالت اليت تكون فيها مطالَبة 
دولة ما احتجاج  عدم اعتبار إن كان ميكنوخبصوص ما  -١٨٠

بـــع هلـــا تنـــازًال ضـــمنياً عـــن احلصـــانة، لـــوحظ أنـــه  حبصـــانة مســـؤول 
لدولـــــة ال تعلـــــم، علـــــى وجـــــه اليقـــــني، مبمارســـــة الواليـــــة دامـــــت ا مـــــا

القضـــائية إزاء أحـــد مســـؤوليها، أو مل يـــَتح هلــــا بعـــد مـــا يكفـــي مــــن 
ــــه ردهــــا، ال جيــــوز اعتبــــار عــــدم  الوقــــت للنظــــر يف مــــا ســــيكون علي
حلصانة تنازًال عنها. ولكن ما إن تصـبح الدولـة املعنيـة  االحتجاج 

ألمـر ويتـاح هلـا وقـت م م  ناسـب لتـدبر املسـألة (ينبغـي على علم 
أال يطول كثرياً)، فعادًة ما يصري من املتعني اعتبار عـدم االحتجـاج 

 حلصانة تنازًال ضمنياً عنها.
ووافــق بعــض األعضــاء علــى أنــه ال جيــوز إلغــاء تنــازل عــن  -١٨١

احلصانة بعـد حصـوله ألن هـذا أمـر ضـروري ملـا فيـه مصـلحة اليقـني 
. ومــــن املهــــم أال يشــــكَّك يف طبيعــــة القــــانوين وســــالمة اإلجــــراءات

ايـــة  ً حيـــدد يف  عتبـــاره فعـــًال قانونيـــاً انفـــراد التنـــازل عـــن احلصـــانة 
املطــــاف موقــــف دولــــة مــــا خبصــــوص حــــق مــــن حقوقهــــا. ويف هــــذا 
ــــــة عــــــدم  الصــــــدد، شــــــكك بعــــــض األعضــــــاء يف أنــــــه جيــــــوز يف حال
حلصـانة  حلصانة املوضـوعية ملسـؤول مـن املسـؤولني أو  االحتجاج 

موعـــــة الثالثيـــــة أن ُحيـــــتج ال شخصـــــية ملســـــؤول مـــــن غـــــري أعضـــــاء ا
 حلصانة عندما تكون اإلجراءات قد بلغت مرحلة االستئناف.

__________ 
)٥٣٨( Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, 

ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), United Kingdom, House of Lords, 24 

March 1999, ILR, vol. 119 (2002). 

ن التنازل احملدود عن احلصانة الـذي ميّكـن  -١٨٢ غري أنه ُسّلم 
الدولـة مــن اختــاذ بعــض التــدابري التمهيديــة ال حيــول دون االحتجــاج 

 مراحل احملاكمة اجلنائية.حلصانة يف مرحلة الحقة من 

 فعل عن الدولة ومسؤولية حلصانة االحتجاج بني العالقة )ه(
 دولياً  مشروع غري

كيــد املقــرر اخلــاص علــى أن  -١٨٣ وافــق بعــض األعضــاء علــى 
ـــم  ُ الدولـــة الـــيت حتـــتج حبصـــانة مســـؤوهلا بـــدعوى أن الفعـــل الـــذي ا

ن هـــذا  الفعـــَل فعـــٌل مـــن أفعـــال رتكابـــه ذو طـــابع رمســـي تعـــرتف 
لضـــــــرورة  ـــــــذلك ال تعـــــــرتف  الدولـــــــة نفســـــــها؛ ولكنهـــــــا بقيامهـــــــا ب

 مبسؤوليتها عن ذلك الفعل بوصفه فعًال غري مشروع دولياً.

نـه توجـد حـاالت قـد  -١٨٤ غري أنه لـوحظ أنـه ينبغـي االعـرتاف 
حلصــــانة لتفـــــادي احتمـــــال حــــدوث تـــــدخل خطـــــري يف  ُحيــــتج فيهـــــا 

مــا، فضــالً عــن أن الدولــة التــابع هلــا املســؤول  الشــؤون الداخليــة لدولــة
قد ترغب يف إجراء التحقيق بنفسها وحماكمة مسؤوهلا يف حـال تـوافر 
حلصــانة علــى وجــه  مــا يــربر ذلــك، أو أن دولــة مــا قــد تــود أن حتــتج 

ة.  السرعة لتفادي تعرض مسؤوهلا لإلحراج املفرط أو املعا

ا وتطلعاً إىل األمام، اقُرتح أن تبح -١٨٥ ث اللجنة أوًال يف دور
املقبلـــة، يف إطـــار فريـــق عامـــل علـــى ســـبيل التفضـــيل، االجتـــاه العـــام 
للموضــــــــوع مركــــــــزًة علــــــــى مســــــــألة احلــــــــد الــــــــذي ينبغــــــــي أن تبلغــــــــه 
االســــتثناءات مــــن حصــــانة مســــؤويل الــــدول، وخباصــــة فيمــــا يتصــــل 
جلــرائم اخلطــرية اخلاضــعة للقــانون الــدويل. ويف ضــوء االســتنتاجات 

صـــل إليهـــا هـــذا الفريـــق العامـــل، ميكـــن اختـــاذ قـــرار بشـــأن الـــيت سيتو 
ا اللجنة قدماً يف معاجلة هذا املوضوع.  الكيفية اليت ستمضي 

 اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات -٥

م بشأن تقاريره  -١٨٦ شكر املقرر اخلاص األعضاء على تعليقا
ظ اليت وجدها تعليقات جد مفيدة ومثـرية لالهتمـام وحامسـة، والحـ

 أن املداخالت كشفت جمموعة متنوعة من املدارس الفكرية.

نه  -١٨٧ ووضع املقرر اخلاص خمتلف املسائل يف سياقها مذكراً 
توجــد بــديهيات كثــرية يف القــانون الــدويل، ومنهــا أن تطــور حقـــوق 
ر الســــيادة أو إزالــــة مبــــدأي املســــاواة بــــني  اإلنســــان مل يــــؤد إىل انــــد

تـدخل يف الشـؤون الداخليـة، وذلـك رغـم الدول يف السيادة وعدم ال
ا. واملســـألة احملوريـــة الـــيت ينبغـــي  أنـــه خلَّـــف أثـــراً هامـــاً علـــى مضـــمو
ثــري التغــريات  ــذا املوضــوع ليســت مــدى  النظــر فيهــا فيمــا يتعلــق 
الــيت تقـــع يف العـــامل ويف القـــانون الــدويل علـــى الســـيادة ككـــل، بقـــدر 

ثُّـــر حصـــانة مســـؤويل مـــا  الـــدول، وهـــي هـــي بشـــكل أخـــص كيفيـــة 
لكيفيـة  حصانة تقوم على سيادة الدولة؛ والسؤال اجلوهري يتعلـق 
ا حصـانة مسـؤويل الـدول بصـفة عامـة وحصـانتهم مـن  ثرت  اليت 

 الوالية القضائية اجلنائية الوطنية للدول األخرى بصفة خاصة.
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ن األثر علـى العالقـة الرأسـية،  وبينما -١٨٨ سلم املقرر اخلاص 
ثُّـــر الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة الدوليـــة، هـــو أثـــر واضـــح أي كيفيـــة 

لعالقــة األفقيــة،  جــداً، الحــظ أن األمــر لــيس كــذلك فيمــا يتصــل 
وهــي عالقـــة متميــزة ومنفصـــلة تشــمل التفـــاعالت بــني الـــدول ذات 
ـــــا القضـــــائية اجلنائيـــــة الوطنيـــــة. فالواليـــــة القضـــــائية  الســـــيادة ووال

ــــة الدوليــــة مســــألة ينبغــــي فصــــلها ومتييزهــــا كليــــاً عــــن الواليــــة  اجلنائي
من نظـام  ٢٧القضائية اجلنائية األجنبية. ويف رأيه، قد تكون املادة 

ــا يف   رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وهــي الــيت ُحيــتج 
كثـري مـن احلـاالت للتـدليل علـى التغـريات الـيت حصـلت، غــري ذات 

لوالية القضائية اجلنائية  األجنبية. ولو ُخلـص إىل صلة فيما يتعلق 
ـذه املـادة دون أن  ا ذات صلة، فال ميكن مـع ذلـك االحتجـاج  أ

ر املادة   من النظام األساسي مراعاة كاملة. ٩٨تراَعى أيضاً آ
وأكد املقرر اخلاص أن مواقفه الصـرحية بشـأن هـذه املسـائل   -١٨٩

 كما هي جمسدة يف تقريره الثاين هـي مواقـف توصـل إليهـا لـيس علـى
 القضـائية والسـوابقأساس نظري بل عقـب اسـتعراض ملمارسـة الـدول 

، آخـذاً يف االعتبـار خـربة حياتـه املهنيـة وخلفيتـه القانونيـة. وقـد والفقه
أظهر هذا االستعراض أن التفاعـل بـني السـيادة واحلصـانة فيمـا يتعلـق 

يفقـــد أمهيتـــه. فـــال تـــزال الـــدول  لواليـــة القضـــائية األجنبيـــة للـــدول مل
تتــــوخى احلــــذر فيمــــا يتعلــــق حبمايــــة مصــــاحلها، وخباصــــة فيمــــا يتصــــل 
ــا  مبمارســة الواليــة القضــائية، اجلنائيــة منهــا أكثــر مــن املدنيــة، ذلــك أ
تنطوي على احلرمـان مـن احلريـة وعلـى احتمـال التوقيـف واالحتجـاز؛ 
ا  وكــل هــذه املســائل هلــا أثــر غــري مباشــر علــى ممارســة الدولــة لســـياد

ا ا لداخلية. وهلذا السبب ال تزال احلصانة مهمة؛ فربغم والختصاصا
خمتلـــف التطـــورات الـــيت حصـــلت يف النظـــام الـــدويل، ال تـــزال املبـــادئ 

ا. ذا اجلانب هي ذا  األساسية املتعلقة 
أفضيا به إىل إعطـاء أمهيـة  والفقهوشدَّد على أن املمارسة  -١٩٠

أن هـــــذا للتمييـــــز بـــــني احلصـــــانة الشخصـــــية واحلصـــــانة املوضـــــوعية و 
االخـــتالف ينبغــــي أن يؤخــــذ يف االعتبــــار لــــدى النظــــر يف املوضــــوع 

 .اإلجرائي اجلانب خيص فيما أو اجلوهرحيث  من سواء
ن احلصـــــانة املوضـــــوعية علـــــى وأكـــــد  -١٩١ ـــــرتاض القائـــــل  االف

تسـري علــى مجيــع مسـؤويل الــدول ومســؤوليها السـابقني فيمــا يتعلــق 
ا بصفة رمسية.  ألفعال املضطلع 

حلصــــانة  -١٩٢ ــــذين يتمتعــــون  وخبصــــوص دائــــرة األشــــخاص ال
الشخصية، أعاد املقرر اخلاص التأكيد على أنه ال يوجد أي شك، 
موعـــة الثالثيـــة تتمتـــع  بنـــاًء علـــى حتليـــل قـــانوين موضـــوعي، يف أن ا

موعة الثالثية.  قـد فحلصانة. وليست هذه احلصانة حكراً على ا
لعالقـــات الدوليـــة ومل يعـــد يقتصـــر تغـــريت فعـــًال طبيعـــة التمثيـــل يف ا

موعــة الثالثيــة؛ وُتظِهــر القــرارات القضــائية علــى الصــعيدين  علــى ا
الـدويل والـوطين أن بعـض مــوظفي الـدول الرفيعـي املسـتوى يتمتعــون 
ملقابل، ال توجد أي قضية على حد علمه  حلصانة الشخصية. و

ؤولني خلصــت إىل أن هـــذه احلصـــانة ال يوسَّـــع نطاقهـــا ليشـــمل مســـ

ب إدراكـه لضـرورة تـوخي  موعـة الثالثيـة. ومـن  من غري أعضـاء ا
ملسؤولني الرفيعـي  احلذر، أشار إىل أنه قد يلزم وضع معايري تتعلق 
حلصـــانة الشخصــية، واإلبقـــاء علــى نـــوع  املســتوى الـــذين يتمتعــون 
موعـــــــة الثالثيـــــــة  مــــــن التمييـــــــز بــــــني هـــــــؤالء املســـــــؤولني وأعضــــــاء ا

جل فيما حلصانة والتنازل عنها.يتعلق   وانب اإلجرائية لالحتجاج 
واعرتف بوجود اختالفات مفاهيمية خطرية فيمـا دار مـن  -١٩٣

ً كـان املوقـف  نقاش بشأن احلصانة واالسـتثناءات مـن احلصـانة. وأ
الــذي يتبنــاه املــرء علــى الصــعيد املفــاهيمي، فقــد ترســخ يف القــانون 

ــــدويل أن بعــــض أصــــحاب املناصــــب الرفي ــــة ال عــــة املســــتوى يف الدول
حلصـــانة، املدنيـــة واجلنائيـــة علـــى حـــد ســـواء، مـــن الواليـــة  يتمتعـــون 
القضــــائية يف الــــدول األخــــرى. وهــــذه قاعــــدة تســــري علــــى أعضــــاء 
موعــة الثالثيــة وال تقبــل االســتثناءات. وهــذا املبــدأ يؤكــده قــراران  ا
ـــدول،  حملكمـــة العـــدل الدوليـــة وتؤيـــده علـــى نطـــاق واســـع ممارســـة ال

ن اســـــتخدامه لكلمــــــة وقـــــ رارات احملـــــاكم الوطنيــــــة، والفقـــــه. وأقــــــر 
"مطلــــق" يف التقريــــر مل يكــــن موفقــــاً ألن احلصــــانة، حــــىت يف حالـــــة 

ا. ا ويف مضمو  احلصانة الشخصية، تكون حمدودة يف زما
ويف ظل هذه الظروف، سيتعني على اللجنة، إن كان مثـة  -١٩٤

ملوضــــــوعية. غــــــري أن جمــــــال لالســــــتثناءات، أن تنظــــــر يف احلصــــــانة ا
املمارسة والقرارات ال تنم عن وجود اجتـاه مؤيـد هلـذه االسـتثناءات، 
وذلك فيما عدا حالة واحدة هي تلك الـيت تُرتكـب فيهـا اجلرميـة يف 

 إقليم الدولة اليت متارس الوالية القضائية.
وشدَّد على أنـه لكـي يفضـي توجـه عـام إىل إرسـاء قاعـدة  -١٩٥

املمارسة املعنية منتشرة، وليس األمر كذلك  شئة، ينبغي أن تكون
الستثناءات، حىت يف حالة احلصانة املوضوعية. ولكنه  فيما يتعلق 
الحـــظ أنــــه يوجــــد جمــــال للنظــــر يف مــــربرات أخــــرى هلــــذا االســــتبعاد 

يتناوهلــا يف تقريــره الثــاين، مــن قبيــل تعليــق احلصــانة بوصــفه تــدبرياً  مل
د يكون من املفيد للدول تقـدمي مضاداً أو عدم إعالن احلصانة. وق

 معلومات بشأن هذه اجلوانب.
والحـــظ املقـــرر اخلـــاص أيضـــاً أن اللجنـــة، رغـــم كـــل هـــذا،  -١٩٦

ليســت ممنوعــة مــن وضــع قواعــد جديــدة مــن قواعــد القــانون الــدويل 
 عندما تكون التوقعات فيما يتعلق بفعاليتها مربَّرة.

ــــــة لالســــــتث -١٩٧ ــــــاول خمتلــــــف األســــــس املنطقي ــــــدى تن ناءات ول
ســتبعاد  املمكنــة، الحــظ املقــرر اخلــاص أنــه ال يعتقــد، فيمــا يتعلــق 
احلصـانة علــى أســاس املســاواة أمـام القــانون، أن األمــر مقنــع بصــورة  
حلصـانة يف  لنظر إىل أن بعض املسؤولني يتمتعـون  كافية، وذلك 

ا. ت القضائية لدوهلم ذا  نطاق الوال
مقابلة احلصانة مبكافحـة والحظ املقرر اخلاص كذلك أن  -١٩٨

ـا ال تعكـس احلقيقـة  اإلفالت من العقاب مسألة خاطئة، حيـث إ
الكاملــــة؛ فلمكافحــــة اإلفــــالت مــــن العقــــاب ســــياق أوســــع يشــــمل 
جمموعة متنوعة من املبادرات يف القانون الدويل، منها إنشاء الوالية 
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ــــــر املقــــــرر اخلــــــاص، يف رده علــــــى  القضــــــائية اجلنائيــــــة الدوليــــــة. وذكَّ
ن احلصـــــانة ال تعـــــين ال تعليقـــــات املتعلقـــــة بضـــــرورة وجـــــود تـــــوازن، 

اإلفالت من العقاب. وعالوة على ذلك، فإن احلصـانة مـن الواليـة 
القضـــائية اجلنائيـــة واملســـؤولية اجلنائيـــة الفرديـــة مفهومـــان منفصـــالن. 
واحلصـــانة مـــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة هـــي املســـألة الـــيت 

ــــــ يس احلصــــــانة واملســــــؤولية. إن القواعــــــد املتعلقــــــة ينبغــــــي تناوهلــــــا ول
حلصانة يف هيئتها احلالية توفر أصًال بعض التوازن يف الطريقة اليت 
ـــا النظـــام ككـــل. والحـــظ أيضـــاً أن إرســـاء الواليـــة اجلنائيـــة  يعمـــل 
العاملية نفسه ال حيظى بقبول كبري لدى الدول، وذلك ليس بسبب 

اســــتخدامها فيمــــا يتعلــــق  احلصــــانة ولكــــن ألنــــه يوجــــد عــــزوف عــــن
ـــــاين،  ـــــره الث ـــــب يف تقري ـــــه كت ن ـــــر  لتفاعـــــل مـــــع دول أخـــــرى. وذكَّ

ـا  وال يزال يعتقد، أن ممارسـة الواليـة القضـائية خـارج اإلقلـيم تقـوم 
يف معظـــــم احلـــــاالت بلـــــدان متقدمـــــة النمـــــو فيمـــــا يتعلـــــق مبســـــؤولني 

مية. بعني لدول   حاليني أو سابقني 
رة للجـدل وخبصوص التقرير ال -١٩٩ ثالث، رحب بكونه أقل إ

معقولـة بوجـه عـام. ووافـق  قد اعتُـربتوبكون خمتلف االستنتاجات 
حلرمات مهمة وحتتاج إىل املعاجلة.  على أن املسائل املتعلقة 

والحظ املقرر اخلاص أنه سيلزم يف املسـتقبل إيـالء العنايـة  -٢٠٠
التعـــاون فيمــــا بــــني الــــدول ملســـألة الظــــروف الــــيت ميكـــن فيهــــا تعزيــــز 

يتعلــــــق بقضــــــييت حصــــــانة مســــــؤويل الــــــدول وممارســــــة الواليــــــة  فيمــــــا
 القضائية، وكذلك املسائل املتعلقة بتسوية املنازعات.

وأوضــــــح أن خمتلـــــــف االســــــتنتاجات الـــــــواردة يف التقـــــــارير  -٢٠١
يُقصد منها أن تشكل مشـاريع مـواد؛ فهـي جمـرد مـوجز ملسـاعدة  ال

مشاريع مواد يف هذه املرحلة، قبـل تسـوية املسـائل القارئ. وصياغة 
 األساسية، أمر سابق ألوانه.

وخبصــــوص مســــألة التفاعــــل مــــع الــــدول يف هــــذه املرحلــــة،  -٢٠٢
ـا املفصـلة  الحظ املقرر اخلاص أنـه قـد يكـون مـن املفيـد تلقِّـي تعليقا
يف اللجنــة السادســة بشــأن مــا دار مــن مناقشــة يف هــذه الــدورة، علــى 

يف االعتبار بصفة خاصة التقريُر الثاين، وكـذلك املعلومـات أن يوضع 
املتعلقــة مبمارســات الــدول، مبــا يف ذلــك التشــريعات وقــرارات احملــاكم 

 بشأن املسائل املثارة يف التقريرين الثاين والثالث ويف املناقشة.

ـــــت مســـــألة مسعـــــة جلنـــــة  -٢٠٣ ـــــى التعليقـــــات الـــــيت تناول ورداً عل
قـــــرر اخلـــــاص إىل التشـــــديد علـــــى أمهيـــــة القـــــانون الـــــدويل، ذهـــــب امل

مســؤولية اللجنــة ومســؤولية مــن يكتبــون يف قضــا القــانون الــدويل، 
مالحظاً على وجه اخلصوص أن ما ُيكتب، بوصفه يشكل مصادر 
فرعية للقانون الدويل، له نتائج، إجيابية وسلبية، فيما يتعلق بتطـوير 

 القانون الدويل.
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 الفصل الثامن
 طرد األجانب

 مقدمة -ألف

ا السادسة واخلمسـني ( -٢٠٤ ) إدراج ٢٠٠٤قررت اللجنة يف دور
مج عملهــــا وتعيــــني الســــيد مــــوريس  موضــــوع "طــــرد األجانــــب" يف بــــر

ذا  . ووافقت اجلمعيـة العامـة، يف )٥٣٩(املوضوعكامتو مقرراً خاصاً معنياً 
 ،٢٠٠٤كـــانون األول/ديســـمرب  ٢املـــؤرخ  ٥٩/٤١مـــن قرارهـــا  ٥الفقــرة 

 على قرار اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا. 
ا السـابعة واخلمسـني ( -٢٠٥ )، ٢٠٠٥ونظرت اللجنة، يف دور

 .)٥٤٠(يف التقرير األويل الذي أعده املقرر اخلاص
ا الثامنة واخلمسني (وُعرض ع -٢٠٦  )،٢٠٠٦لى اللجنة، يف دور

ا  )٥٤١(التقريـــــر الثـــــاين للمقـــــرر اخلـــــاص إلضـــــافة إىل دراســـــة أعـــــد
. وقـــررت اللجنـــة أن تنظـــر يف التقريـــر الثـــاين يف )٥٤٢(األمانـــة العامـــة

ا التالية، يف عام   . )٥٤٣(٢٠٠٧دور
ا التاسـعة واخلمسـني  -٢٠٧ )، يف ٢٠٠٧(ونظرت اللجنة، يف دور

ــــــاين والثالــــــث للمقــــــرر اخلــــــاص ــــــة )٥٤٤(التقريــــــرين الث ــــــت إىل جلن ، وأحال
بصــــــيغتهما الــــــيت نقحهــــــا املقــــــرر  ٢و ١الصــــــياغة مشــــــروعي املــــــادتني 

 .)٥٤٦(٧إىل  ٣، وكذلك مشاريع املواد من )٥٤٥(اخلاص
ــا الســتني ( -٢٠٨ )، يف التقريــر ٢٠٠٨ونظــرت اللجنــة، يف دور

ـــــع للمقـــــرر اخلـــــاص نشـــــاء فريـــــق عامـــــل يرأســـــه وقـــــررت إ ،)٥٤٧(الراب

__________ 
لـــد الثــــاين (اجلـــزء الثــــاين)٢٠٠٤ حوليـــة )٥٣٩( أحاطــــت و . ٣٦٤، الفقـــرة ، ا

ــا اخلمســني ( فيــه  ُعــني)، بتقريــر فريـق التخطــيط الــذي ١٩٩٨اللجنـة علمــاً، يف دور
مج عمـــلإدراجهـــا  ُحيتمـــلموضـــوع "طـــرد األجانـــب" ضـــمن مواضـــيع أخـــرى   يف بـــر

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، الفقــرة١٩٩٨ حوليــةالطويــل األجــل ( اللجنــة  ،)٥٥٤ ، ا
ــــا الثانيـــة واخلمســــني ( القــــراروأقـــرت هــــذا  لــــد ٢٠٠٠ حوليــــة) (٢٠٠٠يف دور ، ا

). وقـــد تضـــمن مرفـــق تقريـــر اللجنـــة إىل اجلمعيـــة ٧٢٩ الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)، الفقـــرة
يعــرض اهليكــل العــام والــنهج احملتملــني  العامــة عــن أعمــال تلــك الــدورة خمططــاً مــوجزاً 
مـن قـرار اجلمعيــة  ٨الفقـرة  ). ويف٢٦٣ لدراسـة املوضـوع (املرجـع نفسـه، املرفــق، ص

، أحاطـــــت اجلمعيـــــة ٢٠٠٠كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٢املـــــؤرخ  ٥٥/١٥٢العامـــــة 
مج العمل الطويل األجل. دراج املوضوع يف بر  العامة علماً 

لــد ،٢٠٠٥ حوليــة )٥٤٠( . انظــر ٢٧٤-٢٤٢)، الفقــرات الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة   .A/CN.4/554التقرير األويل يف املرجع نفسه، ا

لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٦ حولية )٥٤١(  .A/CN.4/573، ا
)٥٤٢( A/CN.4/565 وCorr.1 مستنسخة؛ متاحة على املوقع الشبكي لل).(جنة 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ٢٠٠٦ حولية )٥٤٣(  .٢٥٢، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حولية )٥٤٤(  .A/CN.4/581، ا
لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين)،  )٥٤٥(  ٣٢٦، احلاشـيتان ٨٠ صاملرجـع نفسـه، ا
 .٣٢٧و

 .٣٢٥-٣٢١، احلواشي ٧٤و ٧٣ املرجع نفسه، ص )٥٤٦(
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حولية )٥٤٧(  .A/CN.4/594الوثيقة )، األول، ا

لــد م. ماكريــه مــن أجــل حبــث املســائل الــيت يثريهــا طــرد  الســيد دو
األشــخاص مزدوجــي اجلنســية أو متعــددي اجلنســيات والتجريــُد مــن 

ـــدورة نفســـها )٥٤٨(اجلنســـية يف ســـياق الطـــرد . ووافقـــت اللجنـــة يف ال
علــــى اســــتنتاجات الفريــــق العامــــل، وطلبــــت إىل جلنــــة الصــــياغة أن 

 .)٥٤٩(اعتبارها يف سياق أعماهلاتضعها يف 

ا احلادية والستني ( -٢٠٩ )، يف ٢٠٠٩ونظرت اللجنة، يف دور
. وقدم املقرر اخلاص، بناء على )٥٥٠(التقرير اخلامس للمقرر اخلاص

طلب من اللجنة، نسخة جديدة من مشـاريع املـواد املتعلقـة حبمايـة 
ذلـك حقوق اإلنسان الواجبة للشخص املطـرود أو اجلـاري طـرده، و 

بعــد تنقيحهــا وإعــادة تنظيمهــا يف ضــوء املناقشــة الــيت جــرت خــالل 
. وقــدم املقــرر اخلــاص إىل اللجنــة أيضــاً مشــروع )٥٥١(اجللســة العامــة

. )٥٥٢(خطـــة عمـــل جديـــدة مـــن أجـــل إعـــادة تنظـــيم مشـــاريع املــــواد
وقــررت اللجنــة إرجــاء النظــر يف مشــاريع املــواد املنقحــة حلــني انعقــاد 

ا الثانية والستني  .)٥٥٣(دور
ــا الثانيـة والســتني ( -٢١٠ )، يف ٢٠١٠ونظـرت اللجنـة، يف دور

مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة حبمايـــة حقـــوق اإلنســـان الواجبـــة للشـــخص 
ا الـــيت نقحهـــا وأعـــاد تنظيمهـــا  املطـــرود أو اجلـــاري طـــرده، يف صـــور

، فضًال عن الفصول مـن األول إىل الرابـع، الفـرع )٥٥٤(املقرر اخلاص
. وأحالــت إىل جلنــة )٥٥٥(دس للمقــرر اخلــاصجــيم، مــن التقريــر الســا

ـــــة حقـــــوق  ١٥إىل  ٨الصـــــياغة مشـــــاريع املـــــواد مـــــن  املتعلقـــــة حبماي
اإلنســـــان الواجبـــــة للشـــــخص املطــــــرود أو اجلـــــاري طـــــرده بصــــــيغتها 

بصيغتهما  )٥٥٧(٩، فضالً عن مشروعي املادتني ألف و)٥٥٦(املنقحة
__________ 

لد الثاين (اجلزء  املرجع )٥٤٨(  .١٧٠، الفقرة )الثايننفسه، ا
يف التعليق علـى  يوضَّحينبغي أن  )أفيما يلي تلك االستنتاجات: ( )٥٤٩(

، يســـري مبـــدأ عـــدم طـــرد املـــواطنني املـــواد ألغـــراض مشـــاريع ،مشـــاريع املـــواد أنـــه
لطـــرق القانونيـــة علـــى جنســـية أخـــرى  أيضـــاً علـــى األشـــخاص الـــذين حصـــلوا 

ينبغــي تضــمني التعليــق توضــيحاً مفــاده  )ب(وعلــى عــدة جنســيات أخــرى؛  أو
ـــا  أنـــه ال جيـــوز أن تلجـــأ الـــدول إىل التجريـــد مـــن اجلنســـية للتهـــرب مـــن التزاما

 .)١٧١ملرجع نفسه، الفقرة ا(مبوجب مبدأ عدم طرد املواطنني 
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية )٥٥٠(  .A/CN.4/611، ا
 .A/CN.4/617املرجع نفسه، الوثيقة  )٥٥١(
 .A/CN.4/618املرجع نفسه، الوثيقة  )٥٥٢(
لد الثاين (اجلزء الثاين)املرجع نفسه،  )٥٥٣(  .٩١، الفقرة ا
 .أعاله ٥٥١انظر احلاشية  )٥٥٤(
لـــد ،٢٠١٠ ليـــةحو  )٥٥٥(  A/CN.4/625 الوثيقـــة)، األول(اجلـــزء  الثـــاين ا
 .Add.1-2و

لد الثاين (اجلزء الثاين)، احلواشي ، املرجع نفسه )٥٥٦(  .١٢٧٩-١٢٧٢ا
 .١٢٨٨و  ١٢٨٥ احلاشيتان نفسه، املرجع )٥٥٧(
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 الـــــواردة يف التقريـــــر الســـــادس للمقـــــرر اخلـــــاص، ومشـــــروعي املـــــادتني
بصــيغتهما الــيت تــرد يف اإلضــافة األوىل للتقريــر  )٥٥٨(١ وجــيم ١ ء

ء وألـــف بصـــيغتهما  )٥٥٩(١ الســادس، وكـــذلك مشـــروعي املـــادتني 
 اليت نقحها املقرر اخلاص يف الدورة الثانية والستني.

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء

ــا احلاليــة الفصـــول مــن الرابـــع،  -٢١١ ُعــرض علــى اللجنـــة يف دور
الفـــرع دال، إىل الثـــامن مـــن اإلضـــافة الثانيـــة للتقريـــر الســـادس للمقـــرر 

ا مـــن   ٣٠٩٤إىل  ٣٠٩١اخلـــاص، ونظـــرت فيهـــا اللجنـــة يف جلســـا
ر/مايو  ٢٧إىل  ٢٤املعقودة يف الفرتة من  ؛ وُعـرض عليهـا  ٢٠١١أ

الـذي نظــرت  )A/CN.4/642(خلـاص كـذلك التقريـر السـابع للمقـرر ا
. وُعرضـت ٢٠١١متوز/يوليـه  ٤املعقـودة يف  ٣٠٩٨فيه يف جلسـتها 

 .)٥٦٠(أيضاً على اللجنة التعليقات اليت وردت من احلكومات
ــــــررت -٢١٢ ــــــة يف جلســــــتها  وق  ٢٧، املعقــــــودة يف ٣٠٩٤اللجن

ر/مايو   ١ ، أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريع املواد دال٢٠١١أ
ء ١ وطــاء ١ وحـاء ١ زايو  ١ وهـاء ــا  ١ و لصـيغة الـيت وردت 

، وهو يرد ١ يف اإلضافة الثانية للتقرير السادس؛ ومشروع املادة واو
أيضاً يف اإلضـافة الثانيـة، بصـيغته الـيت نقحهـا املقـرر اخلـاص خـالل 

بصـــيغته املنقحــة الـــيت قــدمها املقـــرر  ٨؛ ومشـــروع املــادة )٥٦١(الــدورة
 .)٥٦٢(الدورة الثانية والستنياخلاص خالل 

، ٢٠١١متوز/يوليـــه  ٤، املعقـــودة يف ٣٠٩٨ويف اجللســـة  -٢١٣
قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصـياغة مـوجز مشـاريع املـواد املعـاد 

 تنظيمه والذي يرد يف التقرير السابع للمقرر اخلاص.
املعقــودة يف  ٣١٢٦وأحاطــت اللجنــة علمــاً، يف جلســتها  -٢١٤
لتقريــر املرحلــي لــرئيس جلنــة الصــياغة ٢٠١١ آب/أغســطس ١١  ،

األعمال املتصلة مبجموعة أطلعها على ما ُأحرز من تقدم يف الذي 
مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب، حيث كـان جيـري وضـعها يف 
ــا الرابعــة والســتني  صــيغتها النهائيــة بغيــة تقــدميها إىل اللجنــة يف دور

 العتمادها يف القراءة األوىل.
عرض املقرر اخلاص الشقَّ املتبقي من تقريره السادس  -١

 السابع وتقريرَه

متثّـــل اإلضـــافة الثانيـــة للتقريـــر الســـادس اختتامـــاً للنظـــر يف  -٢١٥
ر القانونية للطـرد. وتتضـمن هـذه هي إجراءات الطرد، و  تتناول اآل

 اقرتاحها.اإلضافة أيضاً آخر مشاريع املواد اليت اعتزم املقرر اخلاص 
__________ 

 .١٢٩٤و ١٢٩٣ تاناحلاشي نفسه، املرجع )٥٥٨(
 .١٣٠٠و  ١٢٩٠ احلاشيتان نفسه، املرجع )٥٥٩(
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة٢٠٠٩ حوليـة )٥٦٠(  ؛A/CN.4/604 ، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة٢٠١٠ حوليةو  .Add.1و A/CN.4/628 ، ا

ه ٥٦٦ احلاشية انظر )٥٦١(  .أد
ه ٥٧٢ احلاشية انظر )٥٦٢(  .أد

وكانــت أوىل املســـائل الـــيت جـــرى تناوهلــا، وهـــي مســـألة تنفيـــذ  -٢١٦
الـــيت تتنـــاول كـــالً مـــن  )٥٦٣(١ قـــرار الطـــرد، موضـــوعاً ملشـــروع املـــادة دال

تكـن اإلشـارة إىل القواعـد املتعلقـة  العودة الطوعيـة والتنفيـذ القسـري. ومل
 إال ألغراض التوضيح. ٢لنقل اجلوي يف الفقرة 

وتناولت اإلضافة الثانية بعد ذلـك مسـألة حـق الطعـن يف  -٢١٧
، وهـي مسـألة جـرى ١ قرار الطرد اليت وردت يف مشروع املادة جيم

جياز سابقاً يف اإلضافة األوىل يف سياق متعلق حبق املنازعة  تناوهلا 
يف قرار الطرد. وحبثت اإلضافة الثانية، من دون أن تتضمن مقرتحاً 

د بشأن هذا املوضوع، أسس هذا احلق يف بشأن مشروع مادة جدي
الطعــــن الــــذي يبــــدو حقــــاً مكرســــاً يف القــــانون الــــدويل ويف القــــوانني 
جـل النظـر يف  الوطنية على حد سواء، فضًال عن املسائل املتعلقـة 
الطعــن، واألثــر اإليقــايف املرتتــب علــى اللجــوء إىل ســبل االنتصــاف، 

 وسبل االنتصاف من قرارات الطرد القضائية.
قشـــت اإلضـــافة الثانيـــة بعـــد ذلـــك مســـألة العالقـــات بـــني  -٢١٨ و

الدولــة الطــاردة ودولــيت العبــور والوجهــة، وهــي عالقــات ختضــع ملبــدأين 
اثنني: حرية الدولة يف استقبال األجنيب املطـرود أو رفـض دخولـه، وهـي 

 -حريــة يقيــدها حــق كــل شــخص يف العــودة إىل بلــده؛ وحريــة األجنــيب 
يف اختيـــــار دولـــــة الوجهـــــة. وتنبغـــــي  -مطلقـــــة  وإن كانـــــت حريـــــة غـــــري

يف طــــور يــــزال  اإلشــــارة أيضــــاً إىل مفهــــوم "البلــــد اآلمــــن"، وإن كــــان ال
ـــراهن علـــى املمارســـة األوروبيـــة. ويتعلـــق  التشـــكل ويقتصـــر يف الوقـــت ال

 .)٥٦٤(بتحديد دولة وجهة األجنيب اخلاضع للطرد ١ هاء مشروع املادة

__________ 
 :يلي ماعلى  ١ دال املادة مشروع ينص )٥٦٣(

 لطرد إىل دولة الوجهةاخلاضع لإعادة األجنيب " 
قــــرار ل االمتثــــال علــــى طــــرده اجلــــاريتشــــجع الدولــــة الطــــاردة األجنــــيب  -١" 

 .طواعيةً الطرد 
يف حالــة التنفيـــذ القســـري لقـــرار الطــرد، تتخـــذ الدولـــة الطـــاردة التـــدابري  -٢" 

إىل  مـــاً منظ نقـــالً  اجلـــاري طـــردهاألجنـــيب  نقـــلالالزمـــة حـــىت تضـــمن، قـــدر اإلمكـــان، 
لنقل اجلوي لقواعد القانون الدويل، وال وفقاً دولة الوجهة،   .سيما القواعد املتعلقة 

مهلــة  هطــرد اجلــاريويف مجيــع األحــوال، متهــل الدولــة الطــاردة األجنــيب  -٣" 
ن األجنـيب املعـين قـد  مل رحيله، مالإلعداد لمالئمة  يكن مثة مـا يـدعو إىل االعتقـاد 

لفرار خالل   املهلة احملددة".يلوذ 
 :يلي ماعلى  ١ هاء املادة مشروع ينص )٥٦٤(

 دولة وجهة األجنيب املطرود" 
 .لطرد إىل دولة جنسيتهاخلاضع لطرد األجنيب يُ  -١" 
لطـرد أو احتمـال اخلاضـع ليف حالة عدم حتديد دولـة جنسـية األجنـيب  -٢" 

طــرد إىل دولــة الدولــة املــذكورة، يُ تعرضــه للتعــذيب أو ملعاملــة غــري إنســانية ومهينــة يف 
أو أي دولــــة  ،دولــــة الركــــوب أو ،جــــواز الســــفر أصــــدرت لــــهأو الدولــــة الــــيت  ،إقامتــــه

أخــرى توافــق علــى اســتقباله، إمــا مبوجــب التــزام تعاهــدي أو بنــاء علــى طلــب الدولــة 
ألمراألجنيب عند االقتضاء، بناء على طلب  ،الطاردة أو  .املعين 

أو تـرفض إقليمهـا جنـيب إىل دولـة مل توافـق علـى دخولـه األال جيوز طرد  -٣" 
 ."بدخوله، إال إذا كانت الدولة املعنية هي دولة جنسية األجنيبله السماح 
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اإلنســـــان الواجبـــــة وجـــــرى تنـــــاول مســـــألة محايـــــة حقـــــوق  -٢١٩
لألجنـــيب اخلاضـــع للطـــرد لـــدى وجـــوده يف دولـــة العبـــور يف مشـــروع 

وكان املقرر اخلاص قد قـدم خـالل الـدورة صـيغة  ،)٥٦٥(١ املادة واو
ملشروع املادة هذا. وينص هذا احلكم الذي يسـتند إىل  )٥٦٦(منقحة

املنطــق أكثــر مــن اســتناده إىل املمارســة املكرســة علــى أن تســري يف 
دولة العبور، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال، نفـس القواعـد 

ــــة الطــــاردة فيمــــا ــــة حقــــوق اإلنســــان  املنطبقــــة يف الدول ــــق حبماي يتعل
واعترب املقرر اخلاص أن وضع إطار الواجبة لألجنيب اخلاضع للطرد. 

قـــانوين حيكـــم مســـألة العبـــور يف ســـياق طـــرد األجانـــب أمـــر يتجـــاوز 
 نطاق املوضوع احلايل.

ر القانونيـة للطـرد الثانيـة وتناولـت اإلضـافة  -٢٢٠ بعـد ذلـك اآل
مـن منظــور حقــوق األجنـيب املطــرود (محايــة حـق امللكيــة ومــا مياثلهــا 

ملطــرودين، مـن جهـة، وحـق العــودة مـن املصـاحل األخـرى لألجانـب ا
يف حالة الطرد غري املشروع، من جهة أخرى)، وكـذلك مـن منظـور 

 مسؤولية الدولة الطاردة.
محايـــة ممتلكـــات األجانـــب اخلاضـــعني للطـــرد هـــي محايـــة و  -٢٢١

ـــــــــدويل، وهـــــــــي موضـــــــــوع مشـــــــــروع املـــــــــادة  مكرســـــــــة يف القـــــــــانون ال
ـــــنص الفقـــــرة)٥٦٧(١ زاي ـــــى حظـــــر طـــــرد األجنـــــ ١ . وبينمـــــا ت يب عل

مسائل محاية ممتلكـات  ٢ألغراض مصادرة ممتلكاته، تتناول الفقرة 
ــــه عنــــد  ــــا ل ــــة، وإعاد لتصــــرف فيهــــا حبري ــــه  ــــيب، والســــماح ل األجن
االقتضاء. وأعرب املقرر اخلاص عن رأي مؤداه أن مصـري ممتلكـات 
األجانــب املطــرودين يف ســـياق نــزاع مســـلح هــو أمـــر يتعلــق بقـــانون 

 املوضوع احلايل.يدخل يف نطاق  احلرب وال
طــرد غـري املشــروع، بــدت الوفيمـا يتعلــق حبــق العـودة يف حالــة  -٢٢٢

كيــد الطـابع العــريف هلــذا  املمارسـات الوطنيــة متباينـة بدرجــة حتـول دون 
ن األجنيب الذي طُرد  احلق. غري أنه قد يكون من غري املنطقي القول 

__________ 
 :يلي ماعلى  األصلية صيغته يف ١ واو املادة مشروع ينص )٥٦٥(

 العابر املرور دولة يف اخلاضع للطرد لألجنيب الواجبة اإلنسان حقوق محاية" 
 فيمـــا الطـــاردة الدولـــة يف الســـارية القواعـــد العـــابر املـــرور دولـــة يف كـــذلك  تنطبـــق" 
 ."لطرداخلاضع ل لألجنيب الواجبة اإلنسان حقوق حبماية يتعلق

 ما يلي:على يف صيغته املنقحة  ١ املادة واو مشروعينص  )٥٦٦(
 العابر املرور دولة يف اخلاضع للطرد لألجنيب الواجبة اإلنسان حقوق محاية" 
 القواعــد ،مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتالف احلــال العــابر، املــرور دولــة يف تنطبــق" 

 لألجنــــيب الواجبــــة اإلنســــان حقــــوق حبمايــــة يتعلــــق فيمــــا الطــــاردة الدولــــة يف الســــارية
 ."لطرداخلاضع ل

 ما يلي:على  ١ املادة زاي مشروعينص  )٥٦٧(
 لطردل اخلاضعاألجنيب  ممتلكاتمحاية " 
 .ممتلكاتهُحيظر طرد األجنيب ألغراض مصادرة  -١" 
لطـرد، وتســمح لــه ل خاضــعأجنــيب أي  ممتلكـاتحتمـي الدولــة الطــاردة  -٢" 

لتصرف فيها حبريـة، ولـو مـن اخلـارج، وتعيـدها إليـه بنـاء علـى  [يف حدود اإلمكان] 
 .املستفيدين"طلبه أو طلب ورثته أو ذوي احلقوق من 

لصت إليه بناء على وقائع مغلوطة أو ألسباب غري صحيحة وفق ما خ
السلطات املختصة للدولة الطاردة ليس له احلق يف دخول تلـك الدولـة 
جمــدداً اســتناداً إىل حكــم يبطـــل القــرار املعــرتض عليـــه. لــذا اقــرتح املقـــرر 

حكمـــاً  )٥٦٨(١ اخلـــاص علـــى اللجنـــة أن تـــدرج يف مشـــروع املـــادة حـــاء
ب التطوير التدرجيي للقانون الدويل.  ينص على حق العودة من 

وجرى تناول مسألة مسؤولية الدولة الطاردة يف حالة الطرد غري  -٢٢٣
وضـع مشـروع رئـي أن ياملشروع يف اجلزء األخري مـن اإلضـافة الثانيـة. وقـد 

الــــذي يتضــــمن املبــــدأ النــــاّص علــــى هــــذه املســــؤولية،  )٥٦٩(١ املــــادة طــــاء
ءوم الــذي يتعلـق بتنفيــذها مــن خـالل آليــة احلمايــة  )٥٧٠(١ شـروع املــادة 

إىل هذه الثوابت القانونية. فحسب الدبلوماسية، يف شكل بندين يشريان 
إىل نشـــوء  ١ وميكـــن اإلشـــارة يف ســـياق التعليـــق علـــى مشـــروع املـــادة طـــاء

 اليت تتعلق حتديداً بتعطيل اخلطط احلياتية، وهو مفهوم التعويضاتمفهوم 
 . )٥٧١(أقرته حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

ودعا املقرر اخلاص اللجنة أيضاً إىل البت يف أمر مشـروع  -٢٢٤
لتسليم"، الذي كان قدمه  ٨املادة  املنقح، واملعنون "الطرد املتصل 

يف الـــدورة الثانيـــة والســـتني مراعـــاًة للمالحظـــات الـــيت أبـــداها بعـــض 
 .)٥٧٢(مناقشة اإلضافة األوىل للتقرير السادساألعضاء خالل 

__________ 
 :يلي مالى ع ١ حاء املادة مشروع ينص )٥٦٨(

 الطاردة الدولة إىل العودة حق" 
 انتهاكـــــاً  يشـــــّكل طــــرداً  املطـــــرود أو صــــحيحة غـــــري ألســــباب املطـــــرود لألجنــــيب" 

ـــــدويل للقـــــانون أو للقـــــانون ـــــة إىل العـــــودة حـــــقُّ  ال ـــــاء وذلـــــك ،الطـــــاردة الدول  علـــــى بن
 أو العــام للنظــام ديــداً  تشــكل عودتــه كانــت  إذا عــدا مــا الطــرد، قــرار إللغــاء إجــراء
 ."العام األمن

 :ما يليعلى  ١ املادة طاء مشروع ينص )٥٦٩(
 مسؤولية الدولة يف حالة الطرد غري املشروع" 
العــــام  النظــــامســـري علــــى النتــــائج القانونيــــة لطــــرد غــــري مشــــروع [غــــري قــــانوين] "ي 

 ."ملسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
ء مشروع ينص )٥٧٠(  ما يلي: على  ١ املادة 

 احلماية الدبلوماسية" 
 .ه"جيوز لدولة جنسية األجنيب املطرود ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل" 
مـــن التقريـــر  ٥٩٧الفقـــرة املشـــار إليهـــا يف القضـــائية  األحكـــام انظـــر )٥٧١(

لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ٢٠١٠ حوليـــة(الســـادس   A/CN.4/625، ا
 ).Add.1-2و

 ١٢٩٩يـرد يف احلاشـية  وهـو، بصـيغته املنقحـة ٨املـادة  مشـروع ينص )٥٧٢(
ـا الثانيـة والسـتني ( إىل اجلمعية العامـة من تقرير اللجنة  ،٢٠١٠ حوليـةعـن أعمـال دور

لد الثاين (اجلزء الثاين)  :يلي ماعلى  ،)ا
 لتسليم املتصل الطرد" 
 مصـــــلحة هلـــــا دولـــــة إىل أو تســـــليمه، تطلـــــب دولـــــة إىل شـــــخص طـــــرد جيـــــوز ال" 

 شـــروط كانـــت  إذا إال التســـليم، طالبـــة الدولـــة إىل الشـــخص هـــذا تســـليم يف خاصـــة
 ]".هذا املواد مشروع ألحكام [أو الدويل للقانون طبقاً  مستوفاة الطرد
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استعراضـاً للتطـورات  )A/CN.4/642(تضمن التقرير السـابع و  -٢٢٥
ملوضوع، فضالً عـن مـوجز ُمعـاد تنظيمـه  اليت جرت مؤخراً فيما يتعلق 

 ملشاريع املواد.

وتشمل التطورات الوطنيـة الـيت أشـار إليهـا التقريـر السـابع  -٢٢٦
ـرمني مـن األجانـب، وهـي مبـادرة املبادرَة الشعبية  الرامية إىل طرد ا

ت سويســــــرا يف  تشـــــــرين  ٢٨قبلهــــــا الشـــــــعب السويســــــري وكـــــــانتو
ويُتوخى منها الطرد التلقائي لألجانـب الـذين  ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

رتكاب جرائم معّينة أو الذين  فذ يدينهم  يصدر يف حقهم حكم 
التأمينـــــــات حيصـــــــلون بصـــــــورة غـــــــري مشـــــــروعة علـــــــى اســـــــتحقاقات 

االجتماعيــة أو اإلعانــة االجتماعيــة، وكــذلك مشــروع قــانون فرنســي 
هلجـــــرة واإلدمـــــاج واجلنســـــية رفضـــــه جملـــــس الشـــــيوخ يف   ٣متعلـــــق 

، وهو مشروع كان يُتوخى منه إسقاط اجلنسية ٢٠١١شباط/فرباير 
عــــن املــــواطنني  -وهــــو إســــقاط ميكــــن أن يتبعــــه الطــــرد  -الفرنســـية 

نســني منــذ أقـــل مــن  ســنوات الـــذين تســببوا يف إزهــاق حيـــاة  ١٠ا
 شخص من موظفي السلطة العامة.

ــــر الســــابع بعــــد ذلــــك احلكــــم الصــــادر عــــن  -٢٢٧ وتنــــاول التقري
لـــو قضـــيةحمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف  ، وهـــو )٥٧٣(أمحـــدو صـــاديو د

لقـانون،  لطـرد، أال وهـي: التقيـد  حكم يتناول سبع نقـاط تتعلـق 
بــالغ  ســباب اعتقالــه، وااللتــزام  األجنــيب احملتجــز ألغــراض الطــرد 

خطـــار األجنـــيب اخلاضـــع للطـــرد مبســـوغات طـــرده، ومنـــع  وااللتـــزام 
ـــــزام  ـــــة ســـــيئة، والت ـــــيب احملتجـــــز ألغـــــراض الطـــــرد معامل معاملـــــة األجن
بـــالغ الســـلطات القنصـــلية  الســـلطات املختصـــة يف دولـــة اإلقامـــة 

حتجـاز مواطنهـ ا بغيـة طـرده، وااللتـزام للدولة األصلية دومنـا إبطـاء 
حــرتام حــق األجنــيب اخلاضــع للطــرد يف امللكيــة، واإلقــرار مبســؤولية 
الدولة الطاردة وتقدميها تعويضات. وأبرز التقرير أوجـه التشـابه بـني 
مواقف احملكمة وبني التطورات اليت نوقشت يف التقارير الـيت قـدمها 

 املقرر اخلاص.
عاد تنظيمه الذي يرد يف التقرير أما موجز مشاريع املواد امل -٢٢٨

دة التوضيح وتعزيز االتساق.  السابع، فهو يهدف إىل ز

 املناقشة موجز -٢

 عامة تعليقات (أ)
أكـــــد عـــــدد مـــــن األعضـــــاء أن املوضـــــوع بطبيعتـــــه معقـــــد  -٢٢٩

وحساس وأن ممارسات الـدول يف صـدده متنوعـة. وأُعـرب عـن رأي 
ختيـار مؤداه وجوب عدم إغفـال أن بعـض الـدول مل ت كـن مقتنعـة 

رت بعض الشكوك بشأن قدرة اللجنة  اللجنة هذا املوضوع. وقد 
علـــى اخللـــوص إىل نتيجـــة ميكـــن أن حتظـــى بقبـــول عـــام مـــن جانـــب 
الــــدول؛ وذهــــب أحــــد اآلراء إىل أن اللجنــــة ينبغــــي أن تعيــــد تقيــــيم 

__________ 
)٥٧٣( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of the Congo), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 

املوضـــوع قبــــل الشـــروع يف القــــراءة الثانيــــة. وأُبـــديت شــــكوك بشــــأن 
ثــــــري حقيقــــــي علــــــى  إمكانيــــــة أن يكــــــون ملشــــــاريع املــــــواد املقرتحــــــة 

ممارسات الدول. وذهب رأي آخر، مع ذلك، إىل أن التقدم احملـرز 
مكانيــة موافــاة اجلمعيــة العامــة، يف وقــت  يف معاجلــة املوضــوع ينبــئ 
مناسب، مبجموعة مشاريع مواد معتمدة يف قراءة أوىل وتتسم بقدر  

 ل عام.كاف من التوازن يكفل هلا أن حتظى بقبو 

ملقـرر اخلـاص  -٢٣٠ سـتناده احلـريص واملنهجـي إىل الوإذ ُأشيَد 
املصــــادر، القــــدمي منهــــا واحلــــديث، املســــتقاة مــــن منــــاطق شــــىت مــــن 
العــامل، أُعــرب مــع ذلــك عـــن بعــض الشــكوك بشــأن الوضــع احلـــايل 
ملشاريع املواد املقرتحة. وذهب رأي من اآلراء إىل أن بعض مشاريع 

ج يف إطار التدوين أو يف إطار التطوير التدرجيي املواد يتعذر أن يُدرَ 
ن توضـح مـا إن   املنشود؛ وقيـل يف هـذا الصـدد إن اللجنـة مطالبـة 
كانــت تنــوي حتديــد ماهيــة القــانون القــائم أو اقــرتاح قواعــد جديــدة 
تُعرض على الدول. وبصفة عامة، أُبرزت مسألة الدور الذي ينبغي 

ـــدول، وال ســـي ما املعاصـــر منهـــا، يف ســـياق إســـناده إىل ممارســـات ال
 حتديد القواعد العرفية. 

واعترب بعض األعضاء أن اللجنة ينبغي أن تسعى جاهدة  -٢٣١
إىل حتقيـق تــوازن بـني حــق الدولـة يف طــرد األجنـيب والقيــود الـيت حتــد 
من هذا احلق استناداً إىل القواعد اليت حتمي كرامة األجنيب وحقوق 

اآلراء، ينبغـــي أن تقتصـــر اللجنـــة  اإلنســـان الواجبـــة لـــه. ووفـــق أحـــد
ركـة هـامش حتـرك  ت أساسـية ُحمكمـة،  على صياغة قواعد وضـما
للسياسات العامة الوطنية. وذهب رأي آخر إىل أن القيمة العمليـة 
ملا تقوم به اللجنة من عمل قد تتعـزز إذا مـا جتـاوزت مشـاريع املـواد 

هـــــو قـــــائم مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون الـــــدويل ومـــــن أحكـــــام  مـــــا
املعاهـــدات الـــيت حتظـــى بقبـــول شـــبه عـــاملي، وذلـــك بتنـــاول مســـائل 

احتجــــاز األجانــــب الــــذين ينتظــــرون  مالءمــــةحساســــة مثــــل مــــدى 
الطــرد، وإمكانيــة الطعــن يف قــرار الطــرد، وخمتلــف اجلوانــب املرتبطـــة 

التعاون بني الدول املعنيـة، لتعاون بني الدول. وأشري إىل أن تعزيز 
ـــة جنســـية األجنـــيب، مـــن شـــأنه لـــيس فقـــط أن يســـهل  مبـــا فيهـــا دول

 حيد أيضاً من مدة االحتجاز هلذا الغرض. عملية الطرد، بل أن

وجــــــــاء يف رأي مــــــــن اآلراء أن بعــــــــض فئــــــــات األجانــــــــب  -٢٣٢
اخلاضع مركزهم القانوين لضوابط خاصة، مثل الالجئـني، ينبغـي أن 

اريع املـــواد لتفـــادي وضـــع قواعـــد قانونيـــة متضـــاربة. ُتســـتثىن مـــن مشـــ
لتطــــوير التــــدرجيي، مــــن  واقــــُرتح أن تســــتفيد اللجنــــة، فيمــــا يتعلــــق 
التجربــــة الغنيــــة لالحتــــاد األورويب. وذهبــــت وجهــــة نظــــر أخــــرى إىل 
الســـتفادة مـــن املمارســـة  مهيـــة تـــوخي احليطـــة فيمـــا يتعلـــق  القـــول 

نظمة خاصة من قب  يل قانون االحتاد األورويب.والسوابق املرتبطة 

أما من حيث شكل الناتج النهـائي لعمـل اللجنـة يف هـذا  -٢٣٣
الصـــدد، فقـــد شـــكك بعـــض األعضـــاء يف أن املوضـــوع يتـــيح بلـــورة 
مشــاريع مــواد ميكــن أن تــدرج الحقــاً يف اتفاقيــة؛ وطُرحــت يف هــذا 
الصــدد إمكانيــة صـــياغة مشــاريع مبــادئ توجيهيـــة أو مبــادئ حتـــدد 
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املمارســـات الفضـــلى. واعتـــرب أعضـــاء آخـــرون أن اللجنـــة ينبغـــي أن 
لنظر أيضاً  تواصل جهودها من أجل صياغة مشاريع مواد، وذلك 

 إىل أمهية املوضوع.

 مشاريع املواد  بشأن تعليقات (ب)

عـــادة  ١ دال املـــادة مشـــروعأيـــد بعـــض األعضـــاء  -٢٣٤ املتعلـــق 
ولــوحظ أنــه يــوازن بصــورة  األجنــيب اخلاضــع للطــرد إىل دولــة الوجهــة.

صــــحيحة بــــني حقــــوق الدولــــة الطــــاردة وبــــني احــــرتام كرامــــة األجنــــيب 
وحقوق اإلنسان الواجبة له. وأُعرب مع ذلك عن شكوك حيال دقة 
عبـــارة "العـــودة الطوعيـــة" يف ظـــل وجـــود قـــرار إلزامـــي يقضـــي مبغـــادرة 
الشـــخص إقلـــيم الدولـــة. وشـــاطر بعـــض األعضـــاء املقـــرر اخلـــاص رأيـــه 

ن الفقــــرتني القائـــ تـــدخالن يف إطــــار التـــدوين، بينمــــا متثــــل  ٢و ١ل 
تطـــويراً تـــدرجيياً. وذهـــب رأي آخـــر إىل التشـــكيك فيمـــا إن   ٣ الفقـــرة

ن  لنظر إىل  ٢و ١كانت الفقر ترقيان إىل مستوى التدوين، وذلك 
ما ال  تستندان إال إىل ممارسات فضلى أو ممارسات إقليمية. أ

 ١ورأى بعــض األعضــاء أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة  -٢٣٥
ـا تشـجع علـى ممارسـة ضـغوط، ال موجـب  لتفادي تفسريها على أ
هلا، على األجنيب املعين؛ وقيل إن الفعـل "تشـجع" يفتقـر إىل الدقـة 
القانونية وقد يفتح الباب أمام حدوث انتهاكات. واقـُرتح أن يُـنص 

تتخــذ التــدابري الضــرورية لتيســري  علــى أنــه ينبغــي للدولــة الطــاردة أن
رحيلــه الطــوعي هــذا ممكنــاً. وذهــب رحيــل األجنــيب طواعيــة أو جلعــل 

رأي آخر إىل أنه من األفضل اإلبقاء على الصيغة اليت اقرتحها املقرر 
يشــمل مجيــع وســائل اإلقنــاع الــيت  اخلــاص ألن مصــطلح "التــدابري" ال

ـا لتشـجيع الرحيـل الطـوعي. واقـرتُ  ح أن يتنـاول التعليـق ميكن األخـذ 
مســــألة تكــــاليف النقــــل، مبــــا يف ذلــــك إمكانيــــة مــــنح مســــاعدة ماليــــة 
لألجنــيب الــذي ال ميلــك املــوارد الالزمــة لتغطيــة نفقــات رحيلــه. ورئــي، 

حبيــث  ١حســب وجهــة نظــر أخــرى، أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة 
تــربز أن الرحيـــل الطـــوعي لــيس ســـوى خيـــار ضــمن خيـــارات أخـــرى، 

تكفـــي كأســـاس إللـــزام الدولـــة الطـــاردة  مارســـة القائمـــة الذلـــك أن امل
 بتشجيع األجنيب على االمتثال طوعاً لقرار الطرد.

لفقــــرة  -٢٣٦ ، اقــــرتح بعــــض األعضــــاء حــــذف ٢وفيمــــا يتعلــــق 
ا قد تعطي انطباعاً خاطئاً مفاده أنـه مـن  عبارة "قدر اإلمكان" أل

ويل؛ وأقصــــى غــــري الــــالزم، يف حــــاالت معينــــة، احــــرتام القــــانون الــــد
ميكن النص عليـه هـو اإلشـارة إىل إمكانيـة اختـاذ مـا هـو ضـروري  ما

لنظــر إىل مــا يكــون عليــه  مــن التــدابري القســرية لتنفيــذ قــرار الطــرد، 
ســـــلوك الفـــــرد املعـــــين. وذهـــــب تعليـــــق آخـــــر إىل أنـــــه ســـــيكون مـــــن 
الضــروري فحــص معــايري وحــدود اللجــوء إىل اإلكــراه البــدين خــالل 

قــرار الطــرد. واقــرتح بعــض األعضــاء إضــافة إشــارة التنفيــذ القســري ل
حرتام كرامة األجنـيب املطـرود وحقـوق اإلنسـان الواجبـة  إىل االلتزام 
له؛ وذهب رأي آخر إىل أن ذكر هذا االلتزام يف التعليق أمر كاف 
ألن القواعــد املتعلقــة حبمايــة حقــوق اإلنســان هــي موضــوع مشــاريع 

د بعـــض األعضـــاء اإلشـــارة مـــواد خمصصـــة لـــذاك الغـــرض. وفيمـــا أيـــ

لنقــل اجلـــوي، فضــل أعضـــاء آخــرون حـــذفها  إىل القواعــد املتعلقـــة 
ــــق؛ وذُكــــر أن هنــــاك وســــائل نقــــل أخــــرى  وإدراج توضــــيح يف التعلي
لنقـــــل اجلــــــوي  ُتســـــتخدم ألغـــــراض الطــــــرد، وأن القواعـــــد املتعلقــــــة 

إلشارة إىل قواعد القانون الدويل.  مشمولة أصًال 

، علـــــى األقـــــل مـــــن منظـــــور ٣الفقـــــرة  وأيـــــد عـــــدة أعضـــــاء -٢٣٧
التطــوير التــدرجيي. بيــد أن بعــض األعضــاء اقرتحــوا حــذف اإلشــارة 
إىل حريــة الدولــة الطــاردة يف تقلــيص املهلــة املمنوحــة إذا كــان هنــاك 

لفـــرار خـــالل  مـــا ن األجنـــيب املعـــين قـــد يلـــوذ  يـــدعو إىل االعتقـــاد 
موض وذاتية من تلك الفرتة؛ إذ يبدو أن ما يطبع هذه احلرية من غ

. وذهـــــــب رأي آخـــــــر إىل أن مضـــــــمون ٣شـــــــأنه إضـــــــعاف الفقـــــــرة 
يـــدخل دون شــك ضـــمن املمارســات اجليـــدة، ومــع ذلـــك  ٣ الفقــرة

 فقد ال يكون من الضروري وضعه يف مرتبة القاعدة القانونية.

وفيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ قـــرار الطـــرد، اقـــُرتح أيضـــاً أال تكتفـــي  -٢٣٨
لنظـــر يف مـــدة احتجـــاز ا لشـــخص انتظـــاراً للطـــرد، بـــل أن اللجنـــة 

ـــا، علـــى األقـــل يف غيـــاب  تتنـــاول أيضـــاً فكـــرة احتجـــاز األجنـــيب ذا
لنظام العام أو األمـن الـوطين. وأشـري إىل  مسوغات حقيقية ترتبط 
إمكانية النظر يف صياغة حكم يقصر االحتجاز على احلاالت اليت 

 ال ميتثل فيها األجنيب طواعية لقرار الطرد.

بشـــأن  ١ هـــاء املـــادة مشـــروعأيـــد بعـــض األعضـــاء  وفيمـــا -٢٣٩
دولـة وجهـة األجنـيب املطـرود، رأى أعضــاء آخـرون أنـه ينبغـي إعــادة 
النظـــر فيـــه يف ضـــوء ممارســـات الـــدول. واقـــُرتح أيضـــاً عكـــس ترتيـــب 

 مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً. ٣و ١، ألن الفقرتني ٣و ٢الفقرتني 

لفقـرة  -٢٤٠ اء علـى ضـرورة ، شـدد بعـض األعضـ١وفيما يتعلق 
إعطــاء األولويــة لدولــة اجلنســية لتكــون دولــة وجهــة األجنــيب املطــرود، 
وعلــــى أمهيــــة حــــق كــــل شــــخص يف العــــودة إىل بلــــده. ورأى أعضــــاء 

تقييديـة للغايـة، ألن فكـرة طـرد أجنـيب إىل  ١آخرون أن صـيغة الفقـرة 
دولــة غــري دولــة جنســيته، حــىت وإن ُعرِفــت دولــة اجلنســية، هــي فكــرة 

واقُرتح إذن إضافة فقرة أوىل تنص على حق األجنيب اخلاضع مقبولة. 
للطــــرد يف أن يُرَســــل إىل دولــــة مــــن اختيــــاره تكــــون مســــتعدة لقبولــــه، 

تكن لدى الدولة الطاردة أسباب قاهرة تـدفعها إىل رفـض ذلـك  مل ما
االختيــار. واقــُرتح أيضــاً إدراج قاعــدة أو مبــدأ تــوجيهي يتعلــق بعــبء 

ت اإلجرائيـــة، يف شـــأن حتديـــد  اإلثبـــات، فضـــالً عـــن بعـــض الضـــما
اجلنســــية. وأثــــري أيضــــاً تســـــاؤل خبصــــوص حالــــة األشــــخاص عـــــدميي 

ستقباهلم. لنظر إىل عدم وجود دولة اجلنسية امللزمة   اجلنسية، 

وأثريت شكوك بشأن جدوى تعداد دول الوجهـة الـوارد يف  -٢٤١
ي. ، واقُرتحـــت صـــياغة هـــذه القائمـــة علـــى حنـــو غـــري تقييـــد٢الفقـــرة 

ورأى بعــض األعضــاء أن مــن الضــروري إدراج توضــيح مفــاده أن أيــة 
مـــن قبيــــل دولــــة  -دولـــة أخــــرى غـــري دولــــة جنســــية األجنـــيب املطــــرود 

اإلقامة والدولة اليت أصدرت جواز السفر ودولـة الركـوب املشـار إليهـا 
ليست ملزمة بقبول ذلك الشخص يف إقليمها.  - ٢مجيعاً يف الفقرة 
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إلعطـــاء  ٢الفقـــرة  وذهـــب اقـــرتاح آخـــر إىل أنـــه ينبغـــي إعـــادة صـــياغة
، األولويــة إلرادة األجنــيب يف اختيــار بلــد الوجهــة. وإضــافة إىل ذلــك

ييـــد إدراج إشـــارة يف مشـــروع املـــادة إىل مفهـــوم "البلـــد  أُعـــرب عـــن 
اآلمــــن"، إذ رأى بعــــض األعضــــاء ضــــرورة توضــــيح أن حظــــر طــــرد 

ـــة ُحيتمـــل أن يتعـــرض فيهـــا للتعـــذيب أو لغـــريه مـــن  األجنـــيب إىل دول
ضـــروب املعاملـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينـــة هـــو منـــع ينطبـــق 

وال يقتصر على دولـة اجلنسـية. بيـد  على أي دولة من دول الوجهة
أنــه أُعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أن اإلشــارة إىل هــذا املنــع ال لــزوم 
هلا، حيث إنه موضوع مشاريع مواد خمصصة لذاك الغرض؛ ومن مث 
يكفـــي إدراج إشـــارة يف التعليـــق. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أثـــري تســـاؤل 
بشـــأن مـــا ميكـــن حدوثـــه يف حـــال وجـــود خطـــر حقيقـــي يتمثـــل يف 

حتمال تعرض األجنيب اجلاري طـرده النتهـاك حقوقـه األساسـية يف ا
 دولة جنسيته، مع عدم موافقة أية دولة أخرى على استقباله.

، أثــــــري تســــــاؤل بشــــــأن ٣وفيمــــــا يتعلــــــق بصــــــياغة الفقــــــرة  -٢٤٢
املقصــود مــن التمييــز بــني دولــة "مل توافــق" علــى دخــول األجنــيب إىل 

خولــــه، وبشــــأن اجلــــدوى إقليمهــــا وبــــني دولــــة "تــــرفض" الســــماح بد
 العملية هلذا التمييز.

والرامــي  املــنقح ١ واو املــادة مشــروعوأيــد بعــض األعضــاء  -٢٤٣
إىل توســيع نطــاق محايــة حقــوق اإلنســان الواجبــة لألجنــيب اخلاضــع 
للطـرد حبيــث يشـمل دولــة العبــور. بيـد أنــه اقــُرتح إعـادة صــياغة هــذا 

تعلقـــة حبمايـــة حقـــوق امل القـــانون الـــدويلاحلكـــم لإلحالـــة إىل قواعـــد 
عــادة إجــراءات  اإلنســان، وتوضــيح أن دولــة العبــور ليســت ملزمــة 

 ١ الطــرد برمتهــا. ورأى أعضــاء آخــرون أن صــيغة مشــروع املــادة واو
ا، مــــن جهــــة، أن تعطــــي انطباعــــاً  تفتقــــر إىل الوضــــوح؛ فمــــن شــــأ
خاطئــــاً مفــــاده أن دولــــة العبــــور ملزمــــة بتطبيــــق قواعــــد مــــن القــــانون 

ســـري ســـوى علـــى الدولـــة الطـــاردة؛ ومـــن جهـــة أخـــرى، الـــدويل ال ت
ليس من الواضح ما إن كان هذا احلكم يهدف إىل فرض التزامات 
علـى الدولـة الطـاردة أو علــى دولـة العبـور أو عليهمــا معـاً. وقـد أيــد 
ن وضــــع إطــــار  بعــــض األعضــــاء رأي املقــــرر اخلــــاص الــــذي يفيــــد 

رودين أمـــر يتجـــاوز قـــانوين للرتتيبـــات املتعلقـــة بعبـــور األجانـــب املطـــ
 نطاق املوضوع.

بشـــــأن محايـــــة  ١ زاي املـــــادة مشـــــروعوأيـــــد عـــــدة أعضـــــاء  -٢٤٤
حقوق ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد. واقُرتح أن يشار إىل محاية 

ا األجنيب. واقُرتح كـذلك توسـيع نطـاق احلمايـة  امللكية اليت يتمتع 
ـــــربون، بصـــــفة غـــــري مشـــــروعة، أجا ـــــب ليشـــــمل الرعـــــا الـــــذين يُعت ن

الدولــــة الطــــاردة. وأثــــريت أيضــــاً إمكانيــــة التمييــــز، يف ســــياق  لــــدى
املمتلكـــــــات، بـــــــني األجانـــــــب املوجـــــــودين بصـــــــفة مشـــــــروعة  محايــــــة
املوجـــودين بصـــفة غـــري مشـــروعة يف إقلـــيم الدولـــة الطـــاردة.  وأولئـــك

وفضــــًال عــــن ذلــــك، اقــــُرتح أن ُتســــتثىن احلــــاالت الــــيت ختلــــص فيهــــا 
أن بعض املمتلكات قد اكُتسب  احملاكم، عقب حماكمة عادلة، إىل

 بشكل غري قانوين.

الــذي  ١رأى بعــض األعضــاء أن مضــمون الفقــرة  وبينمــا -٢٤٥
يـــنص علـــى حظـــر الطـــرد ألغـــراض املصـــادرة ميكـــن نقلـــه إىل الفـــرع 
املخصــــص ملشــــاريع املــــواد املتعلقــــة حبــــاالت الطــــرد احملظــــورة، فضــــل 

، ١ دة زايأعضاء آخرون اإلبقاء علـى هـذا العنصـر يف مشـروع املـا
احلالية إن اقتضى األمر. وذهب أحد اآلراء  ٢مع إيراده بعد الفقرة 

تدخل يف نطاق القانون املنشود. وأُعرب عن رأي  ١إىل أن الفقرة 
لنظـر إىل صـعوبة ١آخر يشـكك يف ضـرورة اإلبقـاء علـى الفقـرة   ،

 تقييم النوا احلقيقية للدولة الطاردة تقييماً موضوعياً.
عبـارة "يف  ٢ح بعض األعضاء أن ُحتذف مـن الفقـرة واقرت  -٢٤٦

ا أن ُتضعف احلماية إضعافاً شديداً؛  حدود اإلمكان" اليت من شأ
وأشــري إىل أنــه قــد يكــون مــن األفضــل، إن احتــاج األمــر، أن يُــنص 
ــا  علــى القيــود الــيت ميكــن فرضــها علــى حقــوق امللكيــة الــيت يتمتــع 

نطـــاق اإلشـــارة إىل االلتـــزام األجنـــيب املطـــرود. وأثـــري تســـاؤل بشـــأن 
عـــادة املمتلكـــات، وذلـــك ملعرفـــة مـــا إن كـــان املقصـــود مـــن تلـــك 
اإلشـــارة هـــو إعـــادة املمتلكـــات بوصـــفها شـــكًال مـــن أشـــكال اجلـــرب 
عــادة  لفعــل غــري مشــروع أو إن كانــت تتعلــق بصــورة أكثــر حتديــداً 
إلعــــادة،  ممتلكــــات مصــــادرة. وذهــــب أحــــد اآلراء إىل أن االلتــــزام 

، يتعارض مع حق كل دولة ٢ النحو املنصوص عليه يف الفقرةعلى 
يف مصـــــادرة ممتلكـــــات األجانـــــب يف ظـــــل احـــــرتام شـــــروط معينــــــة، 

سيما دفع تعويض. وأشري إىل أن هناك أشكاًال أخرى من اجلرب  ال
خبالف إعادة املمتلكات ميكـن أن تطبَّـق يف حالـة فقـدان ممتلكـات 

 األجنيب أو إتالفها.
حلـق يف العـودة إىل الدولـة الطـاردة يف حالـة وفيما يتع -٢٤٧ لق 

، أُعرب عن رأي ١ حاء املادة مشروعالطرد غري املشروع، الوارد يف 
مفــاده أن هــذا احلــق ينبــع مــن مبــادئ مســؤولية الدولــة عــن األفعــال 
كيد هذا احلـق يـدخل يف  غري املشروعة؛ وذهب رأي آخر إىل أن 

 يفنطــاق التطــوير التــدرجيي. ورأى بعــض األعضــاء أن تعبــري "احلــق 
نسب ألن كلمة "العودة" تبدو أكثر مالءمة األ" هو جمدداً  الدخول

الــــــيت يُطــــــرد فيهــــــا شــــــخص مــــــن وطنــــــه. وذهــــــب أحــــــد للحــــــاالت 
االقرتاحات إىل أنه من املستصوب إدراج حكم ينص على أن احلق 
ن متــــنح األجنــــيب  يف العــــودة ينطــــوي علــــى التــــزام الدولــــة الطــــاردة 
الوضـع نفســه، مـن منظــور قــانون اهلجـرة، الــذي كــان يتمتـع بــه قبــل 

 ينطــوي علــى طـرده. وفضــًال عــن ذلـك، ذُكــر أن احلــق يف العـودة ال
 االعرتاف حبق مكتسب يف البقاء يف البلد أو اإلقامة فيه.

يقدم حًال  ١ ورأى بعض األعضاء أن مشروع املادة حاء -٢٤٨
يوازن بني حق األجنيب املطرود بشكل غـري مشـروع يف أن يعـود إىل 
الدولة الطاردة وبني املصلحة املشروعة هلذه الدولة يف احلفـاظ علـى 

األمن الوطين. بيد أنه اقُرتح توضيح مفهوم "األسباب النظام العام و 
يُعــــدُّ مصــــطلحاً قانونيــــاً مبعــــىن الكلمــــة،  غــــري الصــــحيحة" الــــذي ال
إلشــــارة إىل أن  ــــَزى إىل خطــــأ وذلــــك  األســــباب املقصــــودة إمــــا تُع

لوقائع أو خطأ قانوين، أو ال تستند إىل أية أسس  .يتعلق 
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 ١ ع املـــــــادة حـــــــاءورأى أعضـــــــاء آخـــــــرون أن صـــــــياغة مشـــــــرو  -٢٤٩
فضفاضــة للغايــة. واقــُرتح تقييــد نطاقـــه ليقتصــر علــى احلــاالت الــيت يُلغَـــى 
فيهـــا قـــرار الطـــرد ألســـباب جوهريــــة ولـــيس بســـبب خطـــأ إجرائــــي. ورأى 
بعــض األعضــاء فضــالً عــن ذلــك أن حــق العــودة ال ميكــن أن يُعــرتف بــه 

لـدويل. إال يف حالة الطرد املخالف لقاعدة موضـوعية مـن قواعـد القـانون ا
يُكفـل سـوى  وأخرياً، أُكد أن حق العـودة يف حالـة الطـرد غـري املشـروع ال
 لألجانب املوجودين بصفة قانونية يف إقليم الدولة الطاردة.

ييــد  -٢٥٠ بشــأن مســؤولية  ١ طــاء املــادة مشــروعوأُعــرب عــن 
الدولة يف حالة الطرد غري املشروع. وُفضل أن ُتستخدم عبارة "طرد 

 عبــارة "طــرد غــري قــانوين"، مــن أجــل مواءمــة الــنص غــري مشــروع" ال
مع صـيغة املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة 

ــل املســؤولية )٥٧٤(دوليــاً  . واقــُرتح توضــيح أن الدولــة ال ميكــن أن حتمَّ
إال يف حالة انتهـاك قاعـدة مـن قواعـد  ١ مبوجب مشروع املادة طاء

أنه حىت عندما يكون قرار الطرد مشـروعاً يف القانون الدويل. وذُكر 
حد ذاته، ميكن حتميل الدولـة الطـاردة املسـؤولية ألسـباب مـن قبيـل 
إســـاءة معاملـــة األجنـــيب لـــدى تنفيـــذ قـــرار الطـــرد. ورئـــي أنـــه ينبغـــي 
ــــيت تتعلــــق حتديــــداً  ــــوخي احلــــذر يف معاجلــــة مفهــــوم التعويضــــات ال ت

 بتعطيل اخلطط احلياتية.
بشــأن احلمايــة  ١ ء املــادة مشــروعضــاء وأيــد بعــض األع -٢٥١

الدبلوماســـية. بيـــد أنـــه اقـــُرتح توضـــيح أن هـــذا احلكـــم ال يســـتهدف 
سوى حاالت الطرد غري املشروع مبوجب القانون الدويل. واقُرتحت 
أيضـــاً اإلشـــارة إىل حـــق الدولـــة الـــيت يقـــيم يف إقليمهـــا إقامـــًة قانونيـــة 

ــــة ومعتــــادة شــــخص عــــدمي اجلنســــية أو الجــــئ يف أن متــــ ارس احلماي
الدبلوماســية لصــاحل ذلــك الشــخص، وهــو حــق منصــوص عليــه يف 

ا  ٨املــــادة  ــــيت اعتمــــد ــــة الدبلوماســــية ال حلماي مــــن املــــواد املتعلقــــة 
. وذهــــب رأي آخــــر إىل أن مشــــروع )٥٧٥(اللجنــــة يف القــــراءة الثانيــــة

ء تكفــــــــــي اإلشــــــــــارة إىل احلمايــــــــــة  غــــــــــري ضــــــــــروري، إذ ١ املــــــــــادة 
ســـــيما  ، وال١ علـــــى مشـــــروع املـــــادة طـــــاء الدبلوماســـــية يف التعليـــــق

ء أن مـــن املـــواد  ١٩يتجاهـــل مـــا يـــرد يف املـــادة  ١ مشـــروع املـــادة 
الســـــــــــــالفة الـــــــــــــذكر مـــــــــــــن توصـــــــــــــيات بشـــــــــــــأن ممارســـــــــــــة احلمايـــــــــــــة 

. وفضًال عن ذلك، اقرتح بعض األعضـاء اإلشـارة )٥٧٦(الدبلوماسية
يف مشـــروع مـــادة مســـتقل، أو يف شـــرط "عـــدم إخـــالل" يف مشـــروع 

ء ، إىل آليات الـتظلم الفرديـة الـيت ميكـن أن يسـتفيد منهـا ١ املادة 
األجنـــــــيب املطـــــــرود مبقتضـــــــى املعاهـــــــدات املتعلقـــــــة حبمايـــــــة حقـــــــوق 

 اإلنسان؛ وأشري أيضاً إىل إمكانية إيراد هذه املسألة يف التعليق.
بشـأن الطـرد  املـنقح ٨ املـادة مشـروعوأيد بعض األعضاء  -٢٥٢

حتمــال إدخــال تعــديالت علــى صــياغته.  لتســليم، رهنــاً  املتصــل 
__________ 

 .أعاله ٤٣انظر احلاشية  )٥٧٤(
لــد الثــاين ٢٠٠٦ حوليــة )٥٧٥( . وأرفقــت هــذه املــواد ٤٢ص ، (اجلــزء الثــاين)، ا

 .٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ٦املؤرخ  ٦٢/٦٧ العامةفيما بعد بقرار اجلمعية 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٦حولية  )٥٧٦(  .٦٤ص ، ، ا

ورأى أعضـــــــاء آخـــــــرون أنـــــــه ينبغـــــــي مراجعـــــــة صـــــــيغة هـــــــذا احلكـــــــم 
وتوضــيحها. وأُعـــرب عـــن األســـف ألن الـــنص املقـــرتح يقتصـــر علـــى 
حرتام شروط الطرد العادية، يف حني أن احلاالت اليت  ذكر االلتزام 

ل األجنــيب إىل دولــة مــن الــدول ليقضــي يشــملها تنطــوي علــى إرســا
ت إضـــافية   -فيهــا عقوبــًة أو حيــاكم؛ ومـــن مث ينبغــي حتديــد ضــما

حملاكمـة العادلـة يف الدولـة طالبـة التسـليم. وأُبـدي رأي  تتعلق مـثًال 
آخــر مفــاده أن مــن غــري املالئــم إدراج هــذا احلكــم يف مشــاريع املــواد 

ل لتسليم منه   طرد.احلالية ألنه أوثق صلة 

 الطرد قرار يف الطعن سبل مسألة (ج)
اتفــق بعــض األعضـــاء مــع مـــا ذهــب إليــه املقـــرر اخلــاص مـــن  -٢٥٣

عدم لزوم صياغة مشروع مادة إضايف بشأن سبل الطعن يف قرار الطرد، 
حيــث اعُتــرب أن ذكــر احلــق يف االعــرتاض علــى قــرار الطــرد، يف مشــروع 

تنطـوي  أيضـاً عـن رأي مفـاده أن مـا، يبدو كافياً. وأُعرب ١ املادة جيم
عليــه التشــريعات واملمارســات الوطنيــة مــن اختالفــات كبــرية فيمــا بينهــا، 
فضــالً عــن أوجــه التبــاين بــني الصــكوك التعاهديــة، يثــري شــكوكاً بشــأن 

 مدى وجود قواعد عرفية تنظم سبل الطعن يف قرار الطرد.
اســـاً ورأى أعضـــاء آخـــرون أنـــه مـــا دام قـــد بـــدا أن مثـــة أس -٢٥٤

عرفيــــاً للحــــق يف الطعــــن يف قــــرار الطــــرد، فينبغــــي أن خيصَّــــص هلــــذه 
املســـألة مشـــروع مـــادة مســـتقل، حـــىت ولـــو مل تُـــذكر ســـبل انتصـــاف 
ن توصف يف التعليق أوجه  قانونية حمددة واكُتفي عوضاً عن ذلك 

ممارسات الدول. وأُكد أنه برغم عدم اعـرتاف القـانون االختالف يف 
حلـــق يف ال لجـــوء إىل ســـبيل انتصـــاف قضـــائي، فـــإن احلـــق يف الـــدويل 

اللجــوء إىل ســبيل فعــال لالنتصــاف هـــو حــق مســتمد مــن ممارســـات 
ت املتعلقـــــة حبقــــوق اإلنســــان. واقــــُرتح كـــــذلك  الــــدول ومــــن الضــــما

ن توسع دائرة املتمتعني حبق الطعن يف قرار  أن توصي اللجنة الدول 
الدولـــــة بصــــــفة غــــــري أقلــــــيم  لتشــــــمل األجانـــــب املوجــــــودين يف الطـــــرد

مــن العهــد الــدويل  ١٣مشــروعة، حبيــث تتجــاوز مــا تــنص عليــه املــادة 
ــــــري احتمــــــال إســــــاءة  ــــــد أث ــــــة والسياســــــية. وق حلقــــــوق املدني اخلــــــاص 
لنظـــــام العــــــام  لــــــدفع مبســـــوغات تتعلـــــق  االســـــتعمال فيمـــــا يتصـــــل 

األمن الوطين حلرمـان األجنـيب مـن االسـتفادة مـن إمكانيـة الطعـن.  أو
رياً مواصلة النظر يف مسألة التمييز بني الطعن يف قرار الطرد واقُرتح أخ

 والطعن يف الطرد ذاته.
بعـدم  القائـل واتفق بعض األعضاء مع رأي املقرر اخلـاص -٢٥٥

وجــود قاعــدة عامــة مــن قواعــد القــانون الــدويل تلــزم الدولــة الطــاردة 
ن متـــنح حقـــاً يف الطعـــن يف قـــرارات الطـــرد يكـــون لـــه أثـــر إيقـــايف. 

لـــوحظ أن االعـــرتاف بـــذلك األثـــر اإليقـــايف قـــد حيـــول دون ممارســـة و 
حـــق الطـــرد ممارســـة فعليـــة، واقـــُرتح أن تنكـــّب اللجنـــة علـــى تعريـــف 
مفهــوم "البلــد اآلمــن" تعريفــاً أفضـــل بــدًال مــن صــوغ قاعــدة بشـــأن 
األثــر اإليقــايف. وأُكــد كــذلك أن مــنح األثــر اإليقــايف ينطــوي علـــى 

الفتقـار إىل التـيقن القـانوين نتيجـة  بعـض اجلوانـب السـلبية املتصـلة
 بطء اإلجراءات.
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وأعــرب أعضــاء آخــرون عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة  -٢٥٦
أن تـدرج يف مشـروع مـادة، ولــو يف إطـار التطـوير التـدرجيي، حكمــاً 

ذلك  مل يتعارض ينص على األثر اإليقايف للطعن يف قرار الطرد، ما
ألمن الوطين. وأقل ما ينبغي فعله هو أن  مع أسباب قاهرة تتعلق 
يُنص على حق األجنيب يف طلب وقف قـرار الطـرد، وذلـك اسـتناداً 

مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق  ٢٢مـــن املـــادة  ٤إىل الفقـــرة 
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. وأشار بعض األعضاء إىل أن 

الطرد ال يكـون فعـاًال مـا مل يكـن لـه أثـر إيقـايف، ألن  الطعن يف قرار
آل طعنــه إىل  يواجــه، إذا مــا قــداألجنــيب الــذي أُلــزم مبغــادرة بلــد مــا 

ت اقتصــــادية حتــــول دون عودتــــه إىل الدولــــة  نتيجـــة إجيابيــــة، صــــعو
مفــاده مراعــاة لــدقائق األمــور الطــاردة. وأُعــرب عــن رأي آخــر أكثــر 

 وضـــع صـــياغة حتقـــق أفضـــل تـــوازن أنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تســـعى إىل
 ممكن بني حقوق ومصاحل كل من الدولة الطاردة واألجنيب املطرود.

ويف معــرض اإلقــرار بعــدم وجــود قاعــدة عرفيــة تــنص بوجــه  -٢٥٧
عـــام علـــى األثـــر اإليقـــايف للطعـــن يف قـــرار الطـــرد، أُعـــرب عـــن رأي 
ن الطعــــن الــــذي ميكــــن مــــن  مفـــاده أنــــه ينبغــــي للجنــــة أن تعــــرتف 

حتمال التعـرض خالل ه للشخص املعين أن حيتج على حنو معقول 
للتعذيب أو إساءة املعاملة يف دولة الوجهة هـو طعـن لـه أثـر إيقـايف 
يــدخل يف إطــار القــانون القــائم. ورداً علــى هــذا االقــرتاح، أشــري إىل 
أن االلتــزام بعـــدم إعــادة شـــخص إىل دولــة قـــد يتعــرض فيهـــا لـــذلك 

طعـــن يف قـــرار  ل األحـــوال، ســـواء أقُـــدِّماخلطـــر هـــو التـــزام قـــائم يف كـــ
الطرد أم مل يقدَّم، وسواء أكان هلذا الطعن أثر إيقـايف أم مل يكـن لـه 

 ذلك األثر.
 اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات -٣

أعــــرب املقــــرر اخلــــاص عــــن دهشــــته ألن بعــــض األعضــــاء  -٢٥٨
زالــــوا يتســــاءلون حــــىت اآلن عــــن طــــابع العمــــل الــــذي ينبغــــي أن  مــــا

تضطلع به اللجنـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق مبعرفـة مـا إن كـان املوضـوع 
قـــــابًال للتـــــدوين والتطـــــوير التـــــدرجيي. ويـــــدعو األمـــــر إىل مزيـــــد مـــــن 
لنظــر إىل احلجــم اهلائـل ممــا يتــوفر مـن ممارســات الــدول  االسـتغراب 

ومـــــن الصـــــكوك التعاهديـــــة والســـــوابق القضـــــائية، علـــــى الصـــــعيدين 
ل طـــرد األجانـــب. ورغــم أن مـــن الســـابق الــدويل واإلقليمـــي، يف جمــا

ألوانــه التســاؤل عــن الشــكل الــذي ســيتخذه الــنص النهــائي، أعــرب 
املقرر اخلاص عن تفضيل واضح لصياغة جمموعة من مشاريع املـواد 

 بدًال من صياغة مشاريع توجيهات أو مبادئ توجيهية.
دخـال  -٢٥٩ القرتاحـات املتعلقـة  وأحاط املقـرر اخلـاص علمـاً 
الت علــى مشــاريع املــواد، وهــي اقرتاحــات ميكــن أن يُنظــر يف تعــدي

 البعض منها، إذا دعت احلاجة، يف إطار جلنة الصياغة.
وأعــرب املقــرر اخلــاص عــن اقتناعــه جبــدوى مشــروع املــادة  -٢٦٠
بشــأن احلمايــة الدبلوماســية، وقـــد اتســع نطاقــه اآلن ليشـــمل  ١ ء

 مـــن احلكــم الصـــادر احلمايــة الدوليــة حلقـــوق اإلنســان، مثلمـــا يتبــني
أمحـــــــدو صـــــــاديو مـــــــؤخراً عـــــــن حمكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة يف قضـــــــية 

لو ء . وال)٥٧٧(د يـة آليـة ١ خيـل مشـروع املـادة  ، بطبيعـة احلـال، 
للتظلم الفردي ميكن أن يستفيد منها األجنيب أمام هيئة دولية بغيـة 

 محاية حقوق اإلنسان الواجبة له.
عـــه أيضـــاً جبـــدوى وجـــود وأعـــرب املقـــرر اخلـــاص عـــن اقتنا -٢٦١

لتســـــليم. وال يتعلـــــق األمـــــر  مشـــــروع مـــــادة بشـــــأن الطـــــرد املتصـــــل
لتعـــدي علـــى موضـــوع التســـليم، بـــل حبـــل مســـألة تقـــع علـــى احلـــد 

 والتسليم. الفاصل بني الطرد
وال يــــزال املقــــرر اخلــــاص يعتقــــد أن ممارســــات الــــدول ليســــت  -٢٦٢

ير التدرجيي، بشـأن متقاربة مبا يكفي لصياغة حكم، ولو يف إطار التطو 
ومــع ذلــك، لــيس هنــاك مــا مينــع  .األثــر اإليقــايف للطعــن يف قــرار الطــرد

عتباره مسألة من مسائل السياسة العامة.  اللجنة من القيام بذلك 
وأخــــرياً، ال تكــــاد توجــــد حاجــــة إىل ختصــــيص مشــــروع مــــادة  -٢٦٣

 سلم.ملسألة التعاون، ألنه أساس مجيع العالقات بني الدول يف أوقات ال
__________ 

)٥٧٧( Ahmadou Sadio Diallo, Merits, Judgment (see footnote 573 

above). 
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 الفصل التاسع
 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

 مقدمة -ألف
ـــا التاســـعة واخلمســـني ( -٢٦٤ )، أن ٢٠٠٧قــررت اللجنـــة، يف دور

مج  تدرج موضوع "محايـة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث" ضـمن بـر
أوســــبينا مقــــرراً خاصــــاً. ويف  -وعينــــت الســــيد إدواردو فلنســــيا عملهــــا 

الدورة نفسها، طلبت اللجنـة إىل األمانـة العامـة أن تعـد دراسـة أساسـية 
دئ األمر على الكوارث الطبيعية  .)٥٧٨(عن املوضوع تقتصر يف 

للجنـة، كـان معروضـاً عليهـا  )٢٠٠٨(ويف الدورة الستني  -٢٦٥
وتتّبع فيه مراحل تطور  )٥٧٩(املقرر اخلاصالتقرير األويل الذي أعده 

محايــــة األشــــخاص يف حـــــاالت الكــــوارث وحـــــدد مصــــادر القـــــانون 
بشــأن هــذا املوضــوع، فضــًال عــن اجلهــود الســابقة املبذولــة مــن أجــل 

ال وعرض التقرير أيضاً اخلطوط . تدوين القانون وتطويره يف هذا ا
بقصـــــد حتديـــــد العريضـــــة لشـــــىت جوانـــــب النطـــــاق العـــــام للموضـــــوع 

املسائل القانونية الرئيسية اليت يتعني تناوهلا وتقدمي استنتاجات أولية 
ـــا  ر ال ختـــل مبـــا ســـتخلص إليـــه املناقشـــة الـــيت يهـــدف التقريـــر إىل إ

وكـان معروضـاً علـى اللجنـة أيضـاً مـذكرة مـن األمانـة . داخل اللجنة
حملــة وتقــدم  تركــز بصــورة رئيسـية علــى الكــوارث الطبيعيـة )٥٨٠(العامـة

عامــــة عــــن الصـــــكوك والنصــــوص القانونيــــة القائمـــــة املنطبقــــة علـــــى 
تقـــاء الكـــوارث واملســـاعدة  جمموعـــة متنوعـــة مـــن اجلوانـــب املتعلقـــة 

 .الغوثية، إىل جانب محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

ا احلادية والستني ( -٢٦٦ ، يف )٢٠٠٩ونظرت اللجنة، يف دور
لــذي يقـــدم حتلـــيًال لنطـــاق هـــذا ا )٥٨١(التقريــر الثـــاين للمقـــرر اخلـــاص

املوضوع من حيث االختصاص املوضوعي واالختصاص الشخصي 
واالختصــــــاص الــــــزمين، ويبحــــــث املســــــائل املتصــــــلة بتعريــــــف لفظــــــة 

ألغــراض املوضــوع، ويتنــاول النظــر يف الواجــب األساســي " الكارثــة"
لتعـاون  ١وتضـمن التقريـر مقرتحـات ملشـاريع املـواد . الذي يقضي 

وكــــان ). واجــــب التعــــاون( ٣، و)تعريــــف الكارثــــة( ٢و، )النطــــاق(
معروضاً على اللجنة أيضاً ردود خطيـة، مقدمـة مـن مكتـب تنسـيق 
الشــؤون اإلنســـانية ومـــن االحتـــاد الـــدويل جلمعيـــات الصـــليب األمحـــر 
واهلــــالل األمحــــر، علــــى األســــئلة الــــيت طرحتهــــا اللجنــــة علــــى هــــاتني 

 .٢٠٠٨اهليئتني يف عام 

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقر ، ٢٠٠٧ حولية )٥٧٨(  .٣٨٦و ٣٧٥ نا
لد الثاين (اجلزء٢٠٠٨ حولية )٥٧٩(  .A/CN.4/598 الوثيقة ،األول) ، ا
)٥٨٠( A/CN.4/590 وAdd.1-3  مستنسخة؛ متاحة علـى املوقـع الشـبكي)

ئق الدورة الستني)  .للجنة، و
لد الثاين (اجلزء٢٠٠٩ حولية )٥٨١(  .A/CN.4/615 الوثيقة ،األول) ، ا

، ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١، املعقودة يف ٣٠٢٩ويف اجللسة  -٢٦٧
لصـــيغة الـــيت  ٥إىل  ١أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبشـــاريع املـــواد مـــن 

ا جلنة الصياغة بصفة مؤقتة  .)٥٨٢(اعتمد

ــــا الثانيــــة والســــتني  -٢٦٨ ، )٢٠١٠(واعتمــــدت اللجنــــة، يف دور
 ٤املعقـــــــودة يف  ٣٠٥٧يف جلســـــــتها  ٥إىل  ١مشـــــــاريع املـــــــواد مـــــــن 

وكــــان معروضــــاً كــــذلك علــــى اللجنــــة التقريــــر . ٢٠١٠يونيــــه /حزيران
الــذي يقــدم نظــرة عامــة علــى آراء الــدول  )٥٨٣(الثالــث للمقــرر اخلــاص

بشــــأن العمــــل الــــذي اضــــطلعت بــــه اللجنــــة، وحتلــــيالً للمبــــادئ الــــيت 
ُتســـتوحى منهـــا محايـــة األشـــخاص يف حـــاالت الكـــوارث مـــن حيـــث 

ألشـــخا ص احملتـــاجني إىل احلمايـــة، وكـــذلك حتلـــيالً جانبهـــا املتصـــل 
وقُــــــدمت يف التقريــــــر مقرتحــــــات . ملســــــألة مســــــؤولية الدولــــــة املتضــــــررة

املبــــادئ ( ٦مشــــروع املــــادة : مبشــــاريع املــــواد الثالثــــة اإلضــــافية التاليــــة
الكرامــــــة ( ٧ ، ومشــــــروع املــــــادة)اإلنســــــانية يف االســــــتجابة للكــــــوارث

 ).ية األساسية للدولة املتضررةاملسؤول( ٨، ومشروع املادة )اإلنسانية

، ٢٠١٠يوليه /متوز ٢٠، املعقودة يف ٣٠٦٧اجللسة  ويف -٢٦٩
لصـــيغة الـــيت  ٩إىل  ٦أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبشـــاريع املـــواد مـــن 

ا جلنة الصياغة بصفة مؤقتة  .)٥٨٤(اعتمد

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء
ـا احلاليـة التقريـر الرابـع  -٢٧٠ كان معروضاً علـى اللجنـة يف دور

الــذي يقــدم نظــرة عامــة علــى آراء  )A/CN.4/643(للمقــرر اخلــاص 
الدول بشأن العمل الذي قامت به اللجنة حىت اآلن وحتليًال ملسألة 
ـــة املتضـــررة عـــن التمـــاس املســـاعدة يف احلـــاالت الـــيت  مســـؤولية الدول

ــا  ُ ا الوطنيــة علــى االســتجابة، وواجــب تتجــاوز فيهــا احتياجا قــدر
تـرفض علـى حنـو تعسـفي املوافقـة علـى املسـاعدة  الدولة املتضررة أال
تمــــع حــــق عـــــناخلارجيــــة، فضــــًال  . يف عــــرض املســـــاعدة الـــــدويل ا

: وُقدمت يف التقرير مقرتحات مبشاريع املواد الثالثة اإلضافية التالية
، )املتضــررة يف التمــاس املســاعدةواجــب الدولــة ( ١٠ مشــروع املــادة

واجـــب الدولـــة املتضـــررة أال متتنـــع تعســـفاً عـــن ( ١١ومشـــروع املـــادة 
احلــــق يف ( ١٢، ومشــــروع املــــادة )املوافقـــة علــــى املســــاعدة اخلارجيــــة

 ).عرض املساعدة

__________ 
)٥٨٢( A/CN.4/L.758  ،مستنســخة؛ متاحــة علــى املوقــع الشــبكي للجنــة)

ئق الدورة احلادية والستني)  .و
لد الثاين (اجلزء٢٠١٠ حولية )٥٨٣(  .A/CN.4/629 الوثيقة ،ألول)ا ، ا
)٥٨٤( A/CN.4/L.776  ،مستنســخة؛ متاحــة علــى املوقــع الشــبكي للجنــة)

ئق الدورة الثانية والستني)  .و
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ا مــــن  -٢٧١  ٣١٠٢ونظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر الرابــــع يف جلســــا
، ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤ إىل ١١املعقودة يف الفرتة من ، ٣١٠٥ إىل

 .٢٠١١يوليه /متوز ١٨املعقودة يف  ،٣١٠٧ويف جلستها 
، ٢٠١١يوليه /متوز ١٨، املعقودة يف ٣١٠٧ويف اجللسة  -٢٧٢

 .إىل جلنة الصياغة ١٢إىل  ١٠أحالت اللجنة مشاريع املواد من 

 ١١املعقـــــــودة يف  ٣١٠٢، يف اجللســـــــة واعتمـــــــدت اللجنـــــــة -٢٧٣
إىل  ٦تقريـــر جلنـــة الصـــياغة عـــن مشـــاريع املـــواد مـــن  ،٢٠١١يوليـــه /متوز
. ، وهــــي مشــــاريع كـــــان قــــد نُظـــــر فيهــــا يف الـــــدورة الســــابقة للجنـــــة٩

واعتمـــدت اللجنـــة أيضـــاً تقريـــر جلنـــة الصـــياغة عـــن مشـــروعي املـــادتني 
 ٢٠١١ أغســطس/آب ٢املعقــودة يف  ٣١١٦اجللســة  يف ١١و ١٠

ه ١-الفرع جيم(  .)٥٨٥()أد
 ،٢٠١١أغســـطس /آب ٩، املعقـــودة يف ٣١٢٢ويف اجللســـة  -٢٧٤

الفـرع ( ١١إىل  ٦اعتمدت اللجنة التعليقات على مشاريع املواد مـن 
ه ٢-جيم  ).أد

 الرابع لتقريره اخلاص املقرر عرض -١
أشـــار املقـــرر اخلـــاص، وهـــو يعـــرض تقريـــره الرابـــع، إىل أنـــه   -٢٧٥

يرد يف مقرتحه املتعلـق (حكماً  )٥٨٦(كان قد اقرتح يف تقريره الثالث
. بشأن مبدأ موافقة الدولة املتضررة) ٨من مشروع املادة  ٢لفقرة 

وقال . وأوضح أنه سعى يف تقريره الرابع إىل البناء على ذلك املقرتح
حلماية الذي كان قد اقرتحـه منـذ تقـدمي  إن املفهوم الواسع املتعلق 

لت وترات اليت تنطوي عليها الصلة تقريره األول يدعو إىل االعرتاف 
بني احلماية وبني مبدأي احرتام السيادة اإلقليمية وعدم التدخل يف 

 .الشؤون الداخلية للدول املتضررة

واجــب الدولــة املتضــررة ( ٩وعقــب اعتمــاد مشــروع املــادة  -٢٧٦
يف ضـــــمان محايـــــة األشـــــخاص املوجـــــودين يف إقليمهـــــا)، كـــــان مـــــن 

زامات نفس الدولة عندما يتجاوز حجم الضروري النظر أيضاً يف الت
ا على االستجابة، مبـا يف ذلـك واجـب التمـاس  الكارثة حدود قدر

. ويف الوقــــت نفســــه، يتوقــــف )٥٨٧()١٠املســــاعدة (مشــــروع املــــادة 
تلقــي املســاعدة الغوثيــة الدوليــة علــى موافقــة الدولــة املتضــررة، وهــي 

ـــــــيت ال جيـــــــوز االمتنـــــــاع تعســـــــفاً عـــــــن منحهـــــــا (م شـــــــروع املوافقـــــــة ال
__________ 

 ١٢املـــــادة  مشـــــروعتـــــتمكن جلنـــــة الصـــــياغة مـــــن إمتـــــام النظـــــر يف  مل )٥٨٥(
 بسبب ضيق الوقت.

 .أعاله ٥٨٣انظر احلاشية  )٥٨٦(
 :١٠املادة  مشروعيلي نص  فيما )٥٨٧(

 املساعدة التماس يف املتضررة الدولة واجب" 
يقــع علــى كاهــل الدولــة املتضــررة واجــب التمــاس املســاعدة، حســب االقتضــاء، " 

لثـــــة، و  األمـــــم املتحـــــدة وغريهـــــا مـــــن املنظمـــــات احلكوميـــــة الدوليـــــة مـــــن مـــــن دول 
ا املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات الصـــلة، إذا جتـــاوزت مـــن املختصـــة، و  الكارثـــة قـــدر

 ."الوطنية على االستجابة

. وينبغــــــي أال يُنظــــــر إىل مبــــــدأي الســــــيادة وعــــــدم )٥٨٨()١١ املــــــادة
ومهــــا مبــــدآن ينطــــوي عليهمــــا ضــــمناً اشــــرتاط املوافقــــة، مبعــــزل التــــدخل، 

ســـــوامها، وإمنـــــا يف ضـــــوء مســـــؤوليات الدولـــــة يف معـــــرض ممارســـــة  عـــــن
ا. وميكن النظر إىل هـذه االلتزامـات نظـرة أفقيـة يف سـياق عالقـة  سياد

لســكان الدولــة مــع  تمــع الــدويل، وكــذلك نظــرة رأســية فيمــا يتصــل  ا
 املوجودين يف الدولة اليت عانت من الكارثة واملشمولني بواليتها.

واجبــات الدولــة  ١١و ١٠بينمــا يتنــاول مشــروعا املــادتني  -٢٧٧
يُعــىن حبــق األطــراف الثالثــة،  )٥٨٩(١٢ املتضــررة، فــإن مشــروع املــادة

لدولية واملنظمات غري احلكومية، يف يف ذلك الدول واملنظمات ا مبا
ملصــــلحة  عــــرض املســــاعدة. ويهــــدف مشــــروع املــــادة إىل التســــليم 
ــــة وقــــوع   ــــدويل يف محايــــة األشــــخاص يف حال املشــــروعة للمجتمــــع ال

منــذ  )Emer de Vattel( كارثــة، وهــي مصــلحة عّينهــا إميــري دو فاتِــل
وما دام يتعني النظر إىل مصلحة . )٥٩٠(١٧٥٨وقت يعود إىل عام 

ملسـؤولية األساسـية  تمع الدويل هذه يف السياق األوسـع املتعلـق  ا
للدولة املتضررة عن محاية األشخاص املتضررين مـن الكـوارث، فـإن 
عرض املساعدة هو تعبري عن التضامن يقوم على مبادئ اإلنسـانية 

وهكـــذا يوجـــد ). ٦مشـــروع املـــادة (واحليـــاد والنزاهـــة وعـــدم التمييـــز 
تكامــل بــني املســؤولية األساســية للدولــة املتضــررة وحــق الــدول غـــري 

ـــج أُقـــر . املتضـــررة يف عـــرض املســـاعدة وهـــذا الـــنهج الكلـــي، وهـــو 
ويف نصـوص أخـرى جـرى  )٥٩١(٢٠٠٥مثًال يف إعالن هيوغو لعام 

حتليلهـــا يف التقريـــر، قـــد ظـــل لفـــرتة طويلـــة يشـــكل جـــزءاً مـــن تطـــور 
وقد أشري إىل . ا يف ذلك القانون اإلنساين الدويلالقانون الدويل، مب

ـــــــدويل يف محايـــــــة األشـــــــخاص يف حـــــــاالت  تمـــــــع ال أن مصـــــــلحة ا
__________ 

 :١١مشروع املادة  نصيلي  فيما )٥٨٨(
 عن املوافقة واجب الدولة املتضررة أال متتنع تعسفاً " 
عـــــن املوافقـــــة علـــــى تلقـــــي  ال جيـــــوز للدولـــــة املتضـــــررة أن متتنـــــع تعســـــفاً  -١" 

املطلوبـــة أو غـــري راغبـــة كانـــت عـــاجزة عـــن تقـــدمي املســـاعدة  املســـاعدة اخلارجيـــة إذا
 ذلك. يف

 مشـــاريع مـــن ١٢ املــادة مبشـــروع عمــالً  لمســـاعدةل عــرض تقـــدمي عنــد -٢" 
لقـرار  هذه، املواد خطـار مجيـع األطـراف املعنيـة  تقوم الدولة املتضررة، دون إبطـاء، 

 ."الذي اختذته بشأن هذا العرض
 :١٢ املادة مشروع نص يلي فيما )٥٨٩(

 املساعدة عرض يف احلق" 
ألمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة لحيق للدول و  ،يف مواجهة الكوارث" 

أن تعــرض املســاعدة علــى  ذات الصــلةاملختصــة األخــرى واملنظمــات غــري احلكوميــة 
 .املتضررة"الدولة 

)٥٩٠( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural 

Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of 

Sovereigns, vol. III, book II, Washington, D.C., Carnegie Institution of 

Washington, 1916, chap. I, pp. 114–115. 
حلـــد مـــن ٢٠٠٥ إعـــالن هيوغـــو لعـــام )٥٩١( ، تقريـــر املـــؤمتر العـــاملي املعـــين 

ن،   ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير   ٢٢-١٨الكوارث، املعقود يف كويب، هيوغو، اليا
)A/CONF.206/6( ١، الفصل األول، القرار. 
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الكوارث ميكن توجيهها بشكل فعال عن طريق التـدخل يف الوقـت 
املناســـب مـــن جانـــب املنظمـــات الدوليـــة وجهـــات العمـــل اإلنســـاين 

ملبادئ املنصوص عليها يف مشر  . ٦وع املـادة األخرى، مع االلتزام 
مهيـــة مســـامهة املنظمـــات غـــري  وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــإن االعـــرتاف 
ما املمارسة يف اآلونة  احلكومية وحقها يف عرض املساعدة قد أكد

ن تقــدمي املســاعدة . األخــرية  الدولــة ملوافقــة خيضــعوقــد ذُّكــر أيضــاً 
لتــــايل، مــــن حيــــث املبــــدأ، أن يكــــون عــــرض املتضــــررة . وال ميكــــن 
ً بقبــــول الدولـــة املتضــــررة لشـــروط متثــــل قيـــداً علــــى  املســـاعدة مرهـــو
ا ببسـاطة أن عـروض املسـاعدة ال  ١٢ويؤكد مشروع املـادة . سياد

ا غري مشروعة ا تشكل  ،تكون يف حد ذا ويلها على أ وال جيوز 
 .تدخًال غري مشروع يف الشؤون الداخلية للدولة املتضررة

 ١٢املادة  مشروعبشأن ما دار من نقاش  موجز -٢
وفقاً للممارسة اليت تتبعها اللجنة، ال يتضمن هذا التقرير  -٢٧٨

فهــــو . ١٢ســــوى مــــوجز للنقــــاش الــــذي دار بشــــأن مشــــروع املــــادة 
 ،١١و ١٠يتضــمن مــوجز املناقشــات املتعلقــة مبشــروعي املــادتني  ال

ا، قـــد ألن مشـــروعي املـــادتني هـــذين، فضـــًال عـــن التعليقـــات عليهمـــ
ويــرد عــرض مفّصــل . )٥٩٢(اعتمــدا بصــفة مؤقتــة أثنــاء الــدورة احلاليــة
يف احملاضــــــر  ١٢و ١١و ١٠للمناقشــــــات املتعلقــــــة مبشــــــاريع املــــــواد 

، وســيجري نشــر تلــك احملاضــر علــى موقــع )٥٩٣(املــوجزة ذات الصــلة
 .)٥٩٤(اللجنة يف الوقت املناسب

لعام ولالفرتاض ا ١٢وقد أُعرب عن التأييد ملشروع املادة  -٢٧٩
ــــا  ن عــــروض املســــاعدة ينبغــــي عــــدم النظــــر إليهــــا علــــى أ القائــــل 
تـــدخل يف الشــــؤون الداخليـــة للدولــــة املتضــــررة، رهنـــاً مبراعــــاة شــــرط 

ختـــــل املســـــاعدة املعروضـــــة بســـــيادة الدولـــــة املتضـــــررة أو بـــــدورها  أال
األساسي يف توجيه اإلغاثة واملساعدة والسيطرة عليهما وتنسـيقهما 

وأُعــرب أيضــاً ). ٩مــن مشــروع املــادة  ٢الفقــرة (واإلشــراف عليهمــا 
ن عــرض املســاعدة يف  عـن االتفــاق مــع رأي املقــرر اخلـاص القائــل 

تمــــع الــــدويل هــــو املظهــــر العملــــي لإلعــــراب عــــن التضــــامن ويف . ا
الوقت نفسه، اقُرتح أن حيدِّد هذا النص بوضوح أكرب الظروف اليت 

عـروض املسـاعدة، وأن َيكُفــل أن تـرفض  جيـوز فيهـا للدولـة املتضـررة
ومـــن مث، . أن يكـــون هلـــذه الدولـــة احلريـــة املناســـبة ألن تفعـــل ذلـــك

أُبـــدي رأي مفـــاده أن احلـــق يف عـــرض املســـاعدة ينبغـــي أال يشـــمل 
ـــة  ـــة لـــدى الدول ـــا شـــروط تكـــون غـــري مقبول املســـاعدة الـــيت تُلَحـــق 

وفضـــًال عـــن ذلـــك، ينبغـــي أن تكـــون املســـاعدة املعروضـــة . املتضـــررة
قة مع أحكام مشروع املادة، وينبغي بصورة خاصة عدم عرضها متف

 .أو تقدميها على أساس متييزي
__________ 

 عليهمــا، والتعليقــات هــذين املــادتني مشــروعي نــص علــى لالطــالع )٥٩٢(
ما حسبما ه ٢-جيم الفرع انظر ،فة مؤقتةبص اللجنة اعتمد  .أد

لـــد األول، احملاضـــر املـــوجزة للجلســـات ٢٠١١ حوليـــة )٥٩٣(  ٣١٠٢، ا
 .٣١٠٧و ٣١٠٥إىل 
ه، عشر الثالث الفصل انظر )٥٩٤(  .٤٠٥-٤٠٣ الفقرات أد

ت الـيت تنطـوي عليهـا  -٢٨٠ وأشار بعـض األعضـاء إىل الصـعو
يف عـــرض املســـاعدة، وال ســـيما عنـــدما يتعلـــق " احلـــق"اإلشـــارة إىل 

لنظر إىل أنه يعين ضمناً أن هـذه  ملنظمات غري احلكومية،  األمر 
ا الدولا وأشري إىل أن . ملنظمات تتمتع بنفس احلقوق اليت تتمتع 

جيوز [...] للجهات الفاعلة مـن األطـراف "النص يوضح فقط أنه 
ً ولـيس حقـاً "الثالثة عرض املساعدة لتايل فإنه يقـدم إذ وكـان . ، و

مـــن بـــني االقرتاحـــات األخـــرى التفرقـــة بوضـــوح أكـــرب بـــني املســـاعدة 
ري املتضررة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وتلـك املقدمة من الدول غ

املقدمـــــة مــــــن منظمــــــات غــــــري حكوميــــــة، فضــــــًال عــــــن اإلشــــــارة إىل 
 ".اإلنسانية الصرفة األهدافذات "املنظمات غري احلكومية 

واقُرتح أيضـاً أن يتجنـب هـذا احلكـم اإلشـارة إىل "احلقـوق"  -٢٨١
لنظــر إىل أن عــروض املســاعدة املقدمــة مــن تمــع الــدويل  القانونيــة  ا

كيــــداً  تقـــدَّم عـــادة بوصــــفها جـــزءاً مـــن التعــــاون الـــدويل ال بوصـــفها 
حلقـــوق. وأشـــري إىل أن جمـــرد التعبـــري عـــن التضـــامن هـــو، يف كثـــري مـــن 
احلـــاالت، يف مثـــل أمهيـــة عـــروض املســـاعدة. وأُعـــرب أيضـــاً عـــن رأي 

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حتــد مـــن  ٢مــن املــادة  ٧مفــاده أن الفقــرة 
تمــع الــدويل علـى عــرض املســاعدة علـى الــدول املتضــررة. ويف قـدر  ة ا

رأي خمـــالف، رئـــي أن الفهـــم املعاصـــر لـــذلك احلكـــم الـــوارد يف ميثـــاق 
سـيما يف سـياق  األمم املتحدة يسمح بوضع حـدود واسـتثناءات، وال

ــــة حقــــوق اإلنســــان. وأشــــري أيضــــاً إىل أنــــه ينبغــــي عــــدم تفســــري  محاي
لتـــــدخل يف الشـــــؤون علـــــى أنـــــه ي ١٢مشـــــروع املـــــادة  عـــــين الســـــماح 

ـــة املتضـــررة؛ فهـــو يعـــرب فحســـب عـــن احلـــق يف عـــرض  الداخليـــة للدول
املســاعدة، وهــو عــرض جيــوز للدولــة املتضــررة أن ترفضــه (رهنــاً مبراعــاة 

 ).١١مشروع املادة 

زائـــــد عـــــن  ١٢ووفقـــــاً لـــــرأي آخـــــر، فـــــإن مشـــــروع املـــــادة  -٢٨٢
دولـــــة أخـــــرى احلاجـــــة: إن حـــــق الدولـــــة يف عـــــرض املســـــاعدة علـــــى 

واجهـــت كارثـــة مـــن الكـــوارث ينبـــع مـــن فكـــرة ســـيادة الدولـــة. ففـــي 
غيــــــاب قاعــــــدة حمــــــددة حتظــــــر ذلــــــك، يكــــــون جلميــــــع األشــــــخاص 
(الطبيعيني واالعتباريني على السواء) احلق يف عرض املساعدة علـى 
الدولة املتضررة؛ وميكـن إذا أُبقـي علـى هـذا الـنص أن تعـاد صـياغته 

 ليعرب عن ذلك.

موعة أخرى من اآلراء، ميكن إعـادة صـياغة هـذا ووفقاً  -٢٨٣  
تمـــع الـــدويل.  احلكـــم جلعـــل عـــرض املســـاعدة واجبـــاً إجيابيـــاً علـــى ا
وكان من رأي أعضاء آخـرين أنـه ممـا يتجـاوز احلـد أن يسـلَّم بوجـود 

يقضــي بتقــدمي  الــدول أو املنظمــات الثالثــةالتــزام قــانوين حمــدد علــى 
املتضـــــررة يف التمـــــاس املســـــاعدة  املســـــاعدة. وذُكـــــر أن حـــــق الدولـــــة

يف  تنظرأن  الدول واملنظمات الثالثةالدولية هو حق يكّمله واجب 
لضـرورة. وأشـري إىل أنـه ميكـن ال واجبها هذه الطلبات،  أن تلّبيهـا 

تمع الدويل يف عرض املساعدة وبني تشجيع مـن  اجلمع بني حق ا
املسـاعدة هـذه علـى أسـاس اللجنة على القيـام فعـًال بتقـدمي عـروض 

 مبادئ التعاون والتضامن الدويل.
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  الكوارث حاالت يف األشخاص محاية 183

 

 

 اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات -٣
ذّكر املقرر اخلـاص بـبعض االقرتاحـات الـيت قُـدمت بشـأن  -٢٨٤

النظـــــر يف املمارســـــات احلاليـــــة يف ســـــياق عمليـــــة وضـــــع مقرتحـــــات 
ملوضـــوع احلـــايل. وأشـــار إىل أن مـــن صـــاغوا  مبشـــاريع مـــواد تتعلـــق 

سـتعماهلم  ال وا أيضـاً،  نظام األساسي للجنة القانون الـدويل قـد ار
يف ســـياق التطــوير التـــدرجيي للقــانون الـــدويل، أن " املمارســة"كلمــة 

املمارســة هــي تلــك الــيت يعــرب عنهــا القــانون الــذي مل يتطــور مبــا فيــه 
ومــع ذلــك، فــإن املناقشــة قــد تركــت . الكفايــة بشــأن موضــوع معــني

ن بعض ا مبعىن " املمارسة"ألعضاء يستخدمون مصطلح االنطباع 
أوســع بكثــري، يكــاد يكــون عاميــاً، عنــد الرتكيــز علــى أمثلــة ملموســة 

نــه ممارسـة  ملـا وقــال ". اجليـدة"يف مقابــل املمارسـة " سـيئة"يوصـف 
إن من رأيه أنه لو اضطُلع بعملية وصف أكثر تفصيًال للممارسات 

ــــا الــــدول واجلهــــات ال فاعلــــة األخــــرى يف هــــذا احملــــددة الــــيت تقــــوم 
ال، ملا انتهت إىل استنتاجات ختتلف عن تلك اليت خلص إليها  ا
تقريــره، وهــو يؤيــد املوقــف الــذي اختــذه بعــض األعضــاء ومفــاده أنــه 

ـــــويل اهتمامـــــاً  ـــــة أن ت ـــــى اللجن ـــــيت  دقيقـــــاً يتعـــــني عل إىل النصـــــوص ال
ــــدويل  ــــل االحتــــاد ال ا الــــدول واجلهــــات الفاعلــــة األخــــرى مث اعتمــــد

يـــــات الصـــــليب األمحـــــر واهلـــــالل األمحـــــر، فهـــــي متثـــــل عصـــــارة جلمع
. املمارسة اليت تسري عليها جهات ذات خربة معتربة يف هذا امليدان

، ٢٠٠٨وأشـــار أيضــــاً إىل أن اللجنــــة كانـــت قــــد رحبــــت، يف عــــام 
ا يف إطــــار هــــذا  يــــة ــــدول بشــــأن ممارســــا معلومــــات تقــــدَّم مــــن ال

وحـــىت اآلن، . )٥٩٥(احملليـــةاملوضـــوع، مبـــا يف ذلـــك أمثلـــة للتشـــريعات 
 .تتلق اللجنة معلومات إال من ثالث دول مل

إلضـــافة إىل  -٢٨٥ مـــن االتفاقـــات  حفنـــةوأشـــري أيضـــاً إىل أنـــه 
 وعدد أكرباملتعددة األطراف، هي بصورة رئيسية اتفاقات إقليمية، 

نوعاً ما من املعاهدات الثنائية بشأن املساعدة املتبادلة، فـإن معظـم 
املـــادة املتاحـــة بشـــأن مـــا ميكـــن تســـميته بقـــانون اإلغاثـــة يف حـــاالت 
الكوارث يتألف من صكوك غري ملزمة، وهي صكوك اعُتمـدت يف 
املقام األول على الصعيد احلكومي الدويل، ولكن أيضاً من جانب 

ت خاصة وفكرة وضع قانون لإلغاثة يف حاالت . مؤسسات وكيا
شـئة سـيعتمد اشـتداد عودهـا بقـدر كبـري علـى  الكوارث هي فكـرة 

ويقع . العمل الذي تضطلع به اللجنة حالياً بشأن التطوير التدرجيي
على عـاتق اللجنـة، لـدى قيامهـا بـذلك، أن تـويل االعتبـار الواجـب 

ــ ٤٦/١٨٢لقــرارات اجلمعيــة العامــة، مثــل القــرار  كــانون   ١٩ؤرخ امل
والذي أرسى اإلطار األساسي الـذي يتعـني  ١٩٩١األول/ديسمرب 

ألنشطة املعاصرة يف جمال اإلغاثة، وكذلك  أن ُيضطلع يف حدوده 
ا معهد  لتدوين من قبيل تلك اليت يقوم  للجهود اخلاصة املتعلقة 

 القانون الدويل.
نــــاء وأشــــار املقــــرر اخلــــاص إىل أنــــه قــــد جــــرى اإلعــــراب أث -٢٨٦

خذ يف احلسبان على حنـو  املناقشة عن رأي مفاده أن مقرتحاته مل 
__________ 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ٢٠٠٨ حولية )٥٩٥(  .٣١، ا

نـــه   واف مفهـــوم "املســـؤولية عـــن احلمايـــة". وذّكـــر يف هـــذا الصـــدد 
يلـزم إنعـام النظـر "كان قد اختذ، يف تقريره األويل، موقفاً مفـاده أنـه 

يف مدى مالءمة توسـيع نطـاق مفهـوم املسـؤولية عـن احلمايـة وصـلة 
ملوض ملسـؤولية عـن . وع قيد الدراسةذلك  وحـىت إذا مت االعـرتاف 

احلماية يف إطار محاية ومساعدة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث، 
وهذا املوقف قد تبناه . )٥٩٦("فإن تداعيات ذلك لن تكون واضحة

وقــت الحــق، وعلــى حنــو منفصــل، حيــث أشـــار يف يف األمــني العــام 
ـــــره لعـــــام  ـــــذ املســـــؤولية عـــــن  ٢٠٠٩تقري احلمايـــــة إىل اآليت: عـــــن تنفي

تنطبـــق املســـؤولية عـــن احلمايـــة إال علـــى الضـــروب األربعـــة احملـــددة  "ال
دة اجلماعيـــة، : املتفـــق عليهـــا مـــن اجلـــرائم واالنتهاكـــات، أال وهـــي اإل

، وجـــرائم احلـــرب، والتطهـــري العرقـــي، واجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنســـانية
حماولــــة لتوســــيع . وأي تقــــرر الــــدول األعضــــاء خــــالف ذلــــك وإىل أن

نطــاق هــذه املســؤولية لتشــمل كــوارث أخــرى مــن قبيــل فــريوس نقــص 
اإليدز أو تغـري املنـاخ أو االسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة /املناعة البشرية

ا أن تقــوض توافــق آراء عــام  وأن توســع مــن نطــاق  ٢٠٠٥مــن شــأ
أو مــــن مــــدى مــــن مــــدى االعــــرتاف بــــه  املفهــــوم إىل حــــد االنتقــــاص

مث أيدت اللجنة هذا املوقف الحقاً أثناء . )٥٩٧("عملياً  االستفادة منه
ـــــا احلاديـــــة والســـــتني ( ا الـــــيت جـــــرت يف دور ، )٥٩٨()٢٠٠٩مناقشــــا

ا اليت دارت يف الدورة احلالية.  وأثناء مناقشا

لصـياغة الـيت  -٢٨٧ وأشري كـذلك إىل عـدد مـن االقرتاحـات املتعلقـة 
 أن تنظر فيها جلنة الصياغة.طُرحت أثناء املناقشة العامة واليت سيتعني 

نص مشاريع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف  -جيم
ا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن  حاالت الكوارث اليت اعتمد

 املواد مشاريع نص -١
ا اللجنـة بصـفة فيما يلـي  -٢٨٨ نـص مشـاريع املـواد الـيت اعتمـد

 .)٥٩٩(مؤقتة حىت اآلن
 الكوارثمحاية األشخاص يف حاالت 

 النطاق -١ املادة

 . الكوارث حاالت يف األشخاص محاية على هذه املواد مشاريع تنطبق 

__________ 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة  )٥٩٦(  ،A/CN.4/598املرجـــع نفســـه، ا

 .٥٥ الفقرة، ١٨٥ص 
)٥٩٧( A/63/677 ،(ب). ١٠ الفقرة 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٩ حولية )٥٩٨(  .١٦٤ الفقرة، ، ا
، انظــر ٥إىل  ١ مــن علــى التعليقــات علــى مشــاريع املــواد لالطــالع )٥٩٩(

لــــد ٢٠١٠ حوليــــة  علــــى ولالطــــالع. ٣٣١ الفقــــرة، الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)، ا
ه ٢-جيم الفرع انظر، ١١ إىل ٦ من املواد مشاريع على التعليقات  .أد
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 الغرض -٢ املادة

 كافيـــة  اســـتجابة حـــدوث تيســـري هـــو هـــذه املـــواد مشـــاريع مـــن الغـــرض 
 املعنيـني، لألشـخاص األساسـية االحتياجـات تلـيب الكوارث حلاالت وفعالة
 .كامالً   احرتاماً  حقوقهم احرتام مع

 الكارثة تعريف -٣ املادة

 مفجعــة أحــداث سلســلة أو مفجــع حــدث" الكارثــة" مبصــطلح يقصــد 
ة إىل أو االنتشــار، واســعة األرواح يف خســائر وقــوع إىل تــؤدي  وكــرب معــا
 مبـا النطـاق، واسـعة بيئيـة أو ماديـة أضـرار حدوث إىل أو شديدين، بشريني

تمع بسري خطري بشكل خيل  .ا

 الدويل اإلنساين القانون مع العالقة -٤ املادة

 قواعـد عليهـا تسـري الـيت احلـاالت علـى هـذه املـواد مشـاريع تنطبق ال 
 .الدويل اإلنساين القانون

 التعاون واجب -٥ املادة

 فيمــا احلــال، مقتضــى حســب الــدول، تتعــاون هــذه، املــواد ملشــاريع وفقــاً  
 املختصـة، الدوليـة احلكوميـة املنظمـات مـن وغريهـا املتحـدة األمم ومع بينها،

 الدوليــة واللجنــة األمحــر واهلــالل األمحــر الصــليب جلمعيــات الــدويل واالحتــاد
 .الصلة ذات احلكومية غري املنظمات ومع األمحر، للصليب

 الكوارث حاالت يف لالستجابة اإلنسانية املبادئ -٦ املادة

 واحليـــاد اإلنســـانية ملبـــادئ وفقـــاً  الكـــوارث حـــاالت يف االســـتجابة تـــتم 
ــز، عــدم أســاس وعلــى والنزاهــة،  األشــخاص احتياجــات مراعــاة مــع التميي
 .خاص بوجه للخطر املعرضني

 اإلنسانية الكرامة -٧ املادة

 املختصـة الدوليـة احلكوميـة واملنظمـات الـدول حترتم للكوارث، التصدي عند 
 .وحتميها املتأصلة اإلنسان كرامة  الصلة ذات احلكومية غري واملنظمات

 اإلنسان حقوق -٨ املادة

 اإلنسـان حقـوق ُحتـرتم أن يف احلـق الكـوارث من املتضررين لألشخاص 
 .هلم الواجبة

 املتضررة الدولة دور -٩ املادة

ا، حبكم املتضررة، الدولة عاتق على يقع -١   ضـمان واجـب سـياد
 . إقليمها يف الكوارث حاالت يف واملساعدة اإلغاثة وتقدمي األشخاص محاية

 اإلغاثـة تلـك توجيه يف األساسي الدور املتضررة الدولة تتوىل -٢ 
 .عليهما واإلشراف وتنسيقهما عليهما والسيطرة واملساعدة

 املساعدة التماس يف املتضررة الدولة واجب -١٠ املادة

ا الكارثــة حجــم يتجــاوز مــا بقــدر املتضــررة، الدولــة علــى يكــون   قــدر
 احلال، مقتضى حبسب املساعدة، التماس واجبُ  االستجابة، على الوطنية

 الدوليـــة احلكوميــة واملنظمــات املتحــدة، األمــم ومــن األخــرى، الــدول مــن
 . الصلة ذات احلكومية غري واملنظمات األخرى، املختصة

 اخلارجية املساعدة على املتضررة الدولة موافقة -١١ املادة

 .املتضررة الدولة موافقة اخلارجية املساعدة تقدمي يتطلب -١ 

 .تعسفاً  اخلارجية املساعدة على املوافقة ُحتجب ال -٢ 

 يكـون هـذه، املـواد ملشاريع وفقاً  ملساعدة عرض تقدمي عند -٣ 
 بشـأن قرارهـا عـن تفصـح أن ممكنـاً، ذلـك كـان  كلمـا  ،املتضررة الدولة على

 .املقدم العرض

 نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢
فيمــــا يلـــــي نــــص مشـــــاريع املــــواد والتعليقـــــات عليهــــا الـــــيت  -٢٨٩

ا الثالثة والستني. ا اللجنة بصفة مؤقتة يف دور  اعتمد

 الكوارثلالستجابة يف حاالت املبادئ اإلنسانية  -٦املادة 
ملبــادئ اإلنســانية  حــاالت الكــوارث وفقــاً تــتم االســتجابة يف  

أســـــاس عـــــدم التمييـــــز، مـــــع مراعـــــاة  واحليـــــاد والنزاهـــــة، وعلـــــى
 احتياجات األشخاص املعرضني للخطر بوجه خاص.

 التعليق
ذات املبـــادئ اإلنســـانية الرئيســـية  ٦مشـــروع املـــادة يرســـي  )١(

الســــــــتجابة ل والغايــــــــة مــــــــن اســــــــتخدام نعــــــــت لكــــــــوارث. الصــــــــلة 
ن اللجنة تـرى أن "اإلنسانية" يف عنوان مشروع  املادة هي اإلفادة 

هـــــــذه املبـــــــادئ تشـــــــكل املبـــــــادئ اإلنســـــــانية الكامنـــــــة وراء اإلغاثـــــــة 
واملساعدة يف حاالت الكوارث. وعلى هذا األساس، مل جتد اللجنة 
ضــرورة لتحديــد مــا إن كانــت هــذه املبــادئ هــي أيضــاً مبــادئ عامــة 

ــا ال تســتبعد تطبيــق مبــادئ القــانون  للقــانون الــدويل، والحظــت أ
الدويل األخرى ذات الصـلة. واختـارت اللجنـة جتسـيد هـذه املبـادئ 
ـــــة  ـــــوفري اإلغاث مهيتهـــــا يف ت ـــــاً منهـــــا  يف صـــــورة مشـــــروع مـــــادة اعرتاف

 واملساعدة يف حاالت الكوارث.
رئيســــية مبــــادئ هــــي مبــــادئ اإلنســــانية واحليــــاد والنزاهــــة و  )٢(

ا تشكل أساساً ل وهـي أساسـية  .)٦٠٠(لمسـاعدة اإلنسـانيةُيسلَّم 
لنســــبة ل قــــوانني الواجبــــة التطبيــــق يف جمــــال جهــــود اإلغاثــــة لأيضــــاً 

قـــــرار اجلمعيـــــة يشـــــري علـــــى ســـــبيل املثـــــال، حـــــاالت الكـــــوارث. و  يف
__________ 

العامـــــــة بشـــــــأن محايـــــــة  يف مـــــــذكرة األمانـــــــةالـــــــواردة املناقشـــــــة  انظـــــــر )٦٠٠(
 .١١ الفقرة أعاله)، ٥٨٠األشخاص يف حاالت الكوارث (احلاشية 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   190 13/07/2020   08:05:13



  الكوارث حاالت يف األشخاص محاية 185

 

 

املســاعدة اإلنســانية وفقــاً  تــوفري ]جيــبإىل أنــه "[ ٤٦/١٨٢ العامــة
 .)٢" (املرفق، الفقرة اإلنسانية واحلياد والنزاهة ]ملبادئ[
محايـة األشـخاص يف يف حجر الزاوية هو ومبدأ اإلنسانية  )٣(

ــــدويل.  وبوصــــفه عنصــــراً مشــــرتكاً بــــني القــــانون اإلنســــاين القــــانون ال
لتطــوير  إهلــام مصــدرالـدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنسـان، فهــو 

القوانني املتعلقة حبماية األشخاص يف حـاالت الكـوارث. ويف جمـال 
ـــدويل، ي تجلـــى هـــذا املبـــدأ يف أوضـــح صـــوره يف القـــانون اإلنســـاين ال

املشرتكة بني اتفاقيات جنيـف  ٣املادة  يف اإلنسانية املعاملة اشرتاط
. غـــــــــري أن )٦٠١(١٩٤٩ املتعلقـــــــــة حبمايـــــــــة ضـــــــــحا احلـــــــــرب لعـــــــــام

االعتبارات اإلنسانية األساسية، على حنـو مـا أكدتـه حمكمـة العـدل 
وراســخة يف ، تعــّد أيضــاً مبــادئ عامــة قنــاة كورفــوالدوليــة يف قضــية 

ـا تقتضـي الصـرامة يف ،النظام القانوين الدويل ـا وقـت  "بـل إ مراعا
. وتعليق بيكتيه على )٦٠٢(السلم أكثر مما تقتضيها يف وقت احلرب"

مبـــادئ اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر ينســـب ثالثـــة عناصـــر إىل 
ـــــدأ اإلنســـــانية:  ـــــة مب ة وختفيفهـــــا، ومحاي ـــــة دون املعـــــا  احليـــــاةاحليلول

. ويف الســياق اخلــاص لإلغاثــة )٦٠٣(، وكفالــة احــرتام األفــرادوالصــحة
املبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول حاالت الكوارث، فإن  يف

أجنبيـــة للـــدفاع العســـكري واملـــدين يف عمليـــات اإلغاثـــة يف حـــاالت 
للمسـاعدة ومعايري موهونْـك  )"مبادئ أوسلو التوجيهية"الكوارث (

تؤكـــدان أن مبـــدأ اإلنســـانية اإلنســـانية يف حـــاالت الطـــوارئ املعقـــدة 
ة اإلنسانية أينما وجدتيقتضي "[وجوب] معاجلة ا  .)٦٠٤("ملعا

__________ 
مـن اتفاقيـة جنيـف لتحسـني حالـة  ٣ن املـادة مـ ١مثًال الفقرة  انظر )٦٠١(

 حيث((االتفاقية األوىل) اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان 
مشـــاركة  ركون يف األعمـــال العدائيـــةاتـــنص علـــى أن "األشـــخاص الـــذين ال يشـــ

 أولئــكالقــوات املســلحة الــذين ألقــوا عــنهم أســلحتهم و  د، مبــن فــيهم أفــرامباشــرة
العاجزون عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو أي سـبب آخـر، 
يعــــاملون يف مجيــــع األحــــوال معاملــــة إنســــانية، دون أي متييــــز ضــــار يقــــوم علــــى 

 ةأو أي ،أو الثروة ،املعتقد، أو اجلنس، أو املولد وأو اللون، أو الدين أ ،العنصر
ة رييامع  ").أخرى مشا
)٦٠٢( Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. 

Reports 1949, p. 4, at p. 22. 
)٦٠٣( J. Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross 

proclaimed by the Twentieth International Conference of the Red 

Cross, Vienna, 1965: Commentary, Geneva, Henry Dunant Institute, 

1979, pp. 21–27; also available from www.icrc.org. 
مبــادئ توجيهيــة  اإلنسـانية، الشــؤوناألمـم املتحــدة، مكتـب تنســيق  )٦٠٤(

بشأن استخدام أصول أجنبية للدفاع العسكري واملدين يف عمليات اإلغاثة يف 
ــــــادئ أوســــــلو (" حــــــاالت الكــــــوارث ــــــةمب ، تشــــــرين ١-١")، التنقــــــيح التوجيهي

 J. M. Ebersole, “The Mohonk Criteria؛ و٢٠، الفقرة ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies: Task Force on 

Ethical and Legal Issues in Humanitarian Assistance”, Human Rights 

Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), p. 196. 

وبينمــا تكمــن جــذور مبــدأ احليــاد يف الســياقات الــيت تنطــوي  )٤(
فـروع  أيضـاً علـىينطبـق ه أنـ على نزاع مسلح، فقد خلصت اللجنـة إىل

يف ســياق املســـاعدة اإلنســانية، اكتســب مبــدأ احليـــاد و لقــانون. لأخــرى 
ويتطلـــب . ٦يف مشـــروع املـــادة علـــى النحـــو املبـــني  معـــىن أكثـــر حتديـــداً 

املبدأ يف هذا اإلطار أن يكـون تقـدمي املسـاعدة مسـتقالً عـن أي سـياق 
ــــــادئ أوســــــلو  ــــــين أو عرقــــــي أو أيــــــديولوجي. وتؤكــــــد مب سياســــــي أو دي

ســواء أنــه جيــب تقــدمي املســاعدة التوجيهيــة ومعــايري موهونــك علــى حــد 
دون املشــاركة يف األعمــال العدائيــة أو االحنيــاز إىل طــرف مــن األطــراف 

. )٦٠٥(يف اخلالفـــات ذات الطـــابع السياســـي أو الـــديين أو األيـــديولوجي
وعلى هذا النحو، يدل مبدأ احلياد على الطابع الالسياسي لالسـتجابة 

ة اإلنســـانية ألغـــراض األنشـــطاســـتخدام جيـــوز  أنـــه الللكـــوارث، ويؤكـــد 
ـــــة لاالســـــتجابة لغـــــري  ـــــدأ أن تكـــــون كارث مصـــــلحة املعنيـــــة. ويكفـــــل املب

لكــل مــن الدولــة  الرئيســي الشــاغل األشــخاص املتضــررين مــن الكــوارث
وأي جهــــات فاعلــــة أخـــــرى يف جمــــال االســــتجابة للكـــــوارث. املتضــــررة 

وفعالـــــة واحـــــرتام مبـــــدأ احليـــــاد مســـــألة حموريـــــة لتحقيـــــق اســـــتجابة كافيـــــة 
. وميكــــن ٢حلــــاالت الكــــوارث، علــــى النحــــو املبــــني يف مشــــروع املــــادة 
 لذلك أن يُعترب مبدأ احلياد آلية عملية لتنفيذ ُمثل اإلنسانية.

ثالثـــــــة مبـــــــادئ: عـــــــدم التمييـــــــز، ويشـــــــمل مبـــــــدأ النزاهـــــــة  )٥(
ه، ألســباب ول. نزاهــة مبعناهــا الضــيقوالتناســب، وال الــيت ســتعاجل أد

عـــدم التمييـــز ال بوصـــفه عنصـــراً مـــن عناصـــر تناولـــت اللجنـــة مبـــدأ 
فحســب، ولكــن بوصــفه أيضــاً مبــدأ مســتقًال مــن  ٦مشــروع املــادة 

مبــادئ االســتجابة للكــوارث. ويهــدف مبــدأ عــدم التمييــز إىل إزالــة 
ــــز بــــني األفــــراد، حبيــــث يكــــون العنصــــر  األســــباب املوضــــوعية للتميي

ه تقدمي املساعدة لألشـخاص املتضـررين هـو تلبيـة  الوحيد الذي يوجِّ
احتياجــات هــؤالء األشــخاص. ويقتضــي مبــدأ التناســب أن تكــون 
االســــــــتجابة للكــــــــوارث متناســــــــبة مــــــــع نطاقهــــــــا ومــــــــع احتياجــــــــات 
األشــخاص املتضــررين. ويعمــل املبــدأ أيضــاً كآليــة للتوزيــع متكِّــن مــن 
إعطــاء األولويــة ألكثــر االحتياجــات إحلاحــاً. وتعــرب النزاهــة مبعناهــا 

دم إجــــــراء متييــــــز ذايت بــــــني األفــــــراد عنــــــد الضــــــيق عــــــن االلتــــــزام بعــــــ
الربوتوكـول اإلضـايف إىل االسـتجابة للكـوارث. ويصـور التعليـق علـى 

واملتعلـــق  ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢اتفاقيـــات جنيـــف املعقـــودة يف 
 حبمايـــــة ضــــــحا املنازعـــــات املســــــلحة الدوليـــــة (الربوتوكــــــول األول)

موجـــودة مفهـــوَم النزاهـــة علـــى أنـــه "صـــفة أخالقيـــة يتعـــني أن تكـــون 
لـــدى الفـــرد أو املؤسســـة املـــدعوة إىل العمـــل ملصـــلحة أولئـــك الـــذين 

. وعلى سبيل املثـال، يـنص مشـروع املبـادئ التوجيهيـة )٦٠٦(يعانون"
__________ 

 .نفسه املرجع )٦٠٥(
)٦٠٦( C. Pilloud et al., Commentary on the Additional Protocols of 

8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva, 

ICRC, 1987, para. 2800 من التعليـق ذاتـه يشـري املؤلـف،  ٢٨٠١؛ ويف الفقرة
 Proclamation of the Fundamental“إىل املــرجعني التــاليني:  يف حاشــية،

Principles of the Red Cross”, adopted by resolution VIII of the 20th 

International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965; and Pictet 

(footnote 603 above), pp. 33−51. 
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الدوليـــــة لعمليـــــات املســـــاعدة اإلنســـــانية علـــــى أنـــــه "ينبغـــــي تقـــــدمي 
املساعدة اإلنسانية بنزاهة ودومنا متييز سليب بني أي من األشخاص 

. وعمومـاً، )٦٠٧(حاجة ماسة إىل تلـك املسـاعدة" الذين يكونون يف
االســـــتجابة للكـــــوارث عمليـــــات  مبـــــدأ النزاهـــــة أن تتـــــوخىيقتضـــــي 

م بطريقـــة  االحــرتاَم الكامـــل لألشـــخاص املتضــررين وتلبيـــة احتياجـــا
 تكفل إعطاء األولوية لألشخاص املعرضني بوجه خاص للخطر.

مجيـــع  بـــنيملتأصـــلة امبـــدأ عـــدم التمييـــز املســـاواة ويعكـــس  )٦(
على أال مييَّـز بيـنهم متييـزاً سـلبياً. وتشـمل األسـباب والتصميم البشر 

احملظــورة للتمييــز، علــى ســبيل املثــال ال علــى ســبيل احلصــر، األصــل 
 .)٦٠٨(والـــدين نصـــراآلراء السياســـية والعالعرقـــي واجلـــنس واجلنســـية و 

يشــار إىل عــدم التمييــز بوصــفه مبــدأً مســتقًال قــررت اللجنــة أن قــد و 
إىل أمهيتــــه للموضــــوع قيــــد البحــــث. واختــــذ معهــــد القــــانون  لنظــــر

بشــــأن املســــاعدة  ٢٠٠٣ الــــدويل أيضــــاً هــــذا الــــنهج يف قــــراره لعــــام
اإلنســـانية، حيـــث يـــنص ذلـــك القـــرار علـــى أن املســـاعدة اإلنســـانية 
ينبغــــــي أن تُعــــــرض وأن تُــــــوزَّع "دون أي متييـــــــز قــــــائم علــــــى أســـــــس 

ــــــــــنص كــــــــــذلك )٦٠٩(حمظــــــــــورة" لتســــــــــهيل املبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة . وت
وتنظيمالعمليات الدولية لإلغاثة واملساعدة على التعايف األويل على 

االحتــاد الــدويل ، الصــادرة عــن الصــعيد احمللــي يف حــاالت الكــوارث
، علـى أن تقـدَّم املسـاعدة جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر

مــن ( ســليبون أي متييــز لألشــخاص املتضــررين مــن الكــوارث مــن د
أو العنصر أو العرق أو املعتقدات  يةاجلنس التمييز على أساسقبيل 

العمــر  أواإلعاقــة أو اجلــنس االجتماعيــة أو نــوع  الطبقــةأو الدينيــة 
 .)٦١٠()اآلراء السياسية أو

__________ 
)٦٠٧( P. Macalister-Smith, International Guidelines for Humanitarian 

Assistance Operations, Heidelberg, Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law, 1991, p. 4, para. 6 (a). 
املشـــرتكة بـــني  ٣مـــن املـــادة  ١، الفقـــرة علـــى وجـــه اخلصـــوص انظـــر، )٦٠٨(

مـــن  ٢؛ واملــادة ١٩٤٩لعــام املتعلقــة حبمايــة ضــحا احلــرب اتفاقيــات جنيــف 
) ٣-د(ألــــف  ٢١٧قــــرار اجلمعيــــة العامــــة  ،اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان

مــن العهــد  ٢مــن املــادة  ١؛ والفقــرة ١٩٤٨كــانون األول/ديســمرب   ١٠املــؤرخ 
مــن العهــد  ٢مــن املــادة  ٢والفقــرة  ؛حلقــوق املدنيــة والسياســيةالــدويل اخلــاص 

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  الدويل اخلاص 
 القــانون معهــد اعتمــده الــذي القــرار مــن الثانيــة املــادة مــن ٣ الفقــرة )٦٠٩(

 بـــروج، مبدينـــة تقـــدعُ  الـــيت تـــهدور  خـــالل ٢٠٠٣ســـبتمرب /أيلول ٢ يف الـــدويل
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II( بلجيكـا

Session of Bruges (2003), p. 269; available from www.idi-iil.org, 

“Resolutions”(. 
)٦١٠( IFRC, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial 

Recovery Assistance, Geneva, 2008, Part 1, sect. 4, para. 2 (b); 

available from www.ifrc.org/PageFiles/41203/introduction-guidelines-

en.pdf. 

والحظـــت اللجنـــة أن مبـــدأ عـــدم التمييـــز ينبغـــي أال يؤخـــذ  )٧(
 وتعكـساالقتضـاء.  عنـد"التمييـز االجيـايب" على أنه يسـتبعد احتمـال 

عبــــارة "مــــع مراعــــاة احتياجــــات األشــــخاص املعرضــــني للخطــــر بوجــــه 
 أن عبــارةاللجنــة واعتــربت هــذا املوقــف.  ٦خــاص" يف مشــروع املــادة 

ـــذلك اجلماعــــات واألفــــرادكــــالً مــــن شــــمل  عرضــــني للخطــــر" ت"امل . ولـ
فضـــلت اللجنـــة عبـــارة "املعرضـــني للخطـــر" احملايـــدة علـــى اإلشـــارة إىل 

. واعتمـــدت اللجنـــة عبـــارة "بوجـــه "اجلماعـــات" أو إىل "األشـــخاص"
خاص" على أساس أن املتضررين من الكارثة يكونون حبكـم تعـريفهم 
معرضــني للخطــر. وأخــذت اللجنــة تلــك العبــارة ("املعرضــني للخطـــر 

مـــن اجلـــزء األول مـــن  ٤(أ) مـــن الفـــرع  ٣بوجـــه خـــاص") مـــن الفقـــرة 
ب املبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن االحتـــاد الـــدويل جلمعيـــات الصـــلي

األمحــر واهلــالل األمحــر، وهــي تشــري إىل االحتياجــات اخلاصــة للنســاء 
واجلماعـــات املعرضـــة للخطـــر بوجـــه خـــاص الـــيت قـــد تشـــمل األطفـــال 

 اإلعاقــــــــــــة ذوي واألشــــــــــــخاصواألشــــــــــــخاص املشــــــــــــردين واملســــــــــــنني 
غــريه مــن و  البشــريةمــع فــريوس نقــص املناعــة  تعايشــنياملواألشــخاص 

ة يف القرار الذي اعتمده  )٦١١(مراض املوهنةاأل وترد أيضاً عبارة مشا
معهــــد القــــانون الــــدويل بشــــأن املســــاعدة اإلنســــانية والــــذي يشــــري إىل 

 .)٦١٢(ضرورة مراعاة احتياجات أولئك "األكثر تعرضاً للخطر"

 الكرامة اإلنسانية -٧املادة 
لكـوارث، حتـرتم الـدول واملنظمـات احلكوميـة لعند التصدي  

واملنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة كرامــة الدوليــة املختصــة 
 اإلنسان املتأصلة وحتميها.

 التعليق
مبـدأ الكرامـة اإلنسـانية يف سـياق  ٧يتناول مشـروع املـادة  )١(

ن الكرامـــة اإلنســـانية مبـــدأ  االســـتجابة للكـــوارث. وتســـلم اللجنـــة 
رئيســي يوجــه القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان ويشــكل أساســاً لــه. 

ايـــة األشـــخاص يف حـــاالت الكـــوارث، متثّـــل الكرامـــة ويف ســـياق مح
ً ومرشداً سواًء ملا يتعني اختاذه من إجراءات يف  اإلنسانية مبدأ هاد
سياق اإلغاثة أو ملا تشهده القوانني اليت تعاجل االستجابة للكوارث 

 من تطور مستمر.

ويشــكل مبــدأ الكرامــة اإلنســانية مرتَكــزاً متينــاً تســتند إليــه  )٢(
الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، وقـد قيـل يف تفسـريه إنـه يشــكل 
األســـاس األمســـى لقـــانون حقـــوق اإلنســـان. وقـــد وردت يف ديباجـــة 
كيــــد علــــى "كرامــــة الفــــرد وقــــدره"،  ميثــــاق األمــــم املتحــــدة إعــــادة 

__________ 
)٦١١( Ibid., art. 4, para. 3 (a). 
 اإلنســـانية ملســـاعدةاملتعلـــق  القـــرارمــن  الثانيـــة املـــادة مـــن ٣ الفقــرة )٦١٢(

 تــهدور  خــالل ٢٠٠٣سـبتمرب /أيلول ٢ يف الــدويل القــانون معهـد اعتمــده الـذي
 Institute of International Law, Yearbook (see :بـروج مبدينـة تقـدعُ  الـيت

footnote 609 above), p. 269. 
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وأعلنـــت ديباجـــة اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان أن "االعـــرتاف 
األسرة البشـرية [...] هـو أسـاس  لكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء

ــــدأ )٦١٣(احلريــــة والعــــدل والســــالم يف العــــامل" كيــــد ملب . ويــــرد أيضــــاً 
حلقـــــــوق املدنيـــــــة  الكرامـــــــة اإلنســـــــانية يف العهـــــــد الـــــــدويل اخلـــــــاص 

حلقـــــــوق االقتصـــــــادية )٦١٤(والسياســـــــية ، والعهـــــــد الـــــــدويل اخلـــــــاص 
يــع ، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مج)٦١٥(واالجتماعيــة والثقافيــة

، واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال )٦١٦(أشكال التمييز العنصري
، واتفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذيب وغـــــريه مـــــن )٦١٧(التمييـــــز ضـــــد املـــــرأة

، )٦١٨(ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة
املبـــــدأ مبـــــدأ حمـــــوري، ولكنـــــه هـــــذا . و )٦١٩(واتفاقيـــــة حقـــــوق الطفـــــل

نون اإلنســاين الــدويل. ومفهــوم الكرامـــة يقتصــر علــى ميــدان القـــا ال
املشـــــرتكة  ٣(ج) مـــــن املـــــادة  ١الشخصـــــية معـــــرتف بـــــه يف الفقـــــرة 

، ويف )٦٢٠(اتفاقيــــات جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة ضــــحا احلــــرب بــــني
الربوتوكــــول اإلضــــايف إىل اتفاقيــــات جنيــــف مــــن  ٨٥و ٧٥املــــادتني 

واملتعلـــــق حبمايـــــة ضـــــحا  ١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢املعقـــــودة يف 
مــن  ٤، واملــادة )٦٢١(زعــات املســلحة الدوليــة (الربوتوكــول األول)املنا

 ١٢الربوتوكــــــــــول اإلضــــــــــايف إىل اتفاقيــــــــــات جنيــــــــــف املعقـــــــــــودة يف 
واملتعلــق حبمايــة ضــحا املنازعــات املســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

 .)٦٢٢()الثاينالدولية (الربوتوكول غري 
__________ 

 .أعاله ٦٠٨انظر احلاشية  )٦١٣(
 .١٠من املادة  ١فقرات الديباجة، والفقرة  )٦١٤(
 .١٣من املادة  ١فقرات الديباجة، والفقرة  )٦١٥(
 .فقرات الديباجة )٦١٦(
 .مثله )٦١٧(
 .مثله )٦١٨(
، ٢٨مــن املــادة  ٢، والفقــرة ٢٣مــن املــادة  ١فقــرات الديباجــة، والفقــرة  )٦١٩(

 .٤٠و ٣٩و ٣٧واملواد 
املتعلقــة املشــرتكة بــني اتفاقيــات جنيــف  ٣ مــن املــادة(ج)  ١ الفقــرة )٦٢٠(

تــنص علــى حظــر "االعتــداء علــى  حيــث( ١٩٤٩لعــام حبمايــة ضــحا احلــرب 
لكرامة").  الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة 

مــن الربوتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات  ٧٥(ب) مــن املــادة  ٢ الفقــرة )٦٢١(
ملنازعـات واملتعلق حبمايـة ضـحا ا ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢جنيف املعقودة يف 

"انتهـــاك الكرامـــة  حظـــر علـــى تـــنص حيـــثاملســـلحة الدوليـــة (الربوتوكـــول األول) (
ة مـــن قـــدره واإلكـــراه ـطـــحِ مُ ـالشخصـــية وبوجـــه خـــاص املعاملـــة املهينـــة لإلنســـان وال

 ٨٥ املـادة مـن(ج)  ٤ والفقـرة ،على الدعارة وأية صورة من صور خدش احلياء")
يد)  ةريالعنص التفرقة ة"ممارس أن على تنص حيث( ر وغريهـا مـن األسـاليب (األ

ا النيـل مـن  املبنية على التمييز العنصري واملنافية لإلنسانية واملهينة، والـيت مـن شـأ
ومبـا  عمـد عـن فـتاقرتُ  إذا الربوتوكـول هلذا جسيمة خروقاً تعدّ الكرامة الشخصية" 

 ).يشكل انتهاكاً لالتفاقيات أو للربوتوكول
مـــن الربوتوكـــول اإلضـــايف إىل اتفاقيـــات  ٤مـــن املـــادة ) ه( ٢ الفقـــرة )٦٢٢(

واملتعلـــــــق حبمايـــــــة ضـــــــحا  ١٩٤٩آب/أغســـــــطس  ١٢جنيـــــــف املعقـــــــودة يف 
 حظــر علــى تــنص حيــث) (الثــاينالدوليــة (الربوتوكــول غــري املنازعــات املســلحة 

 قــدر مــن ةـطــحِ مُ ـوال املهينــة املعاملــة خــاص وبوجــه الشخصــية الكرامــة"انتهــاك 
 ").احلياء خدش شأنه من ما وكل الدعارة على واإلكراه واالغتصاب اإلنسان

ً يف أيضـــاً مفهـــوم الكرامــة اإلنســـانية عنصـــراً ثــل ميو  )٣( جـــوهر
العديــد مــن الصــكوك الدوليــة الراميــة إىل تــوفري اإلغاثــة اإلنســانية يف 

الحتـــــــاد الـــــــدويل حــــــاالت الكـــــــوارث. فتـــــــنص املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة ل
علــــى أنـــه ينبغـــي علــــى  جلمعيـــات الصـــليب األمحــــر واهلـــالل األمحـــر

احــــرتاُم  هلــــا التــــابعني واألفــــراداجلهــــات الفاعلــــة املقدمــــة للمســــاعدة 
املتضـــــررين مـــــن الكـــــوارث يف كـــــل لألشـــــخاص  يةنســـــانكرامـــــة اإلال

. واختذت اجلمعية العامة، على حنو ما ورد يف ديباجة )٦٢٣(تاألوقا
، موقفـاً ١٩٩٠كـانون األول/ديسـمرب   ١٤املـؤرخ  ٤٥/١٠٠قرارها 

مفاده أن "ترك ضحا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة 
ياة اإلنسانية وإهانة لكرامة بال مساعدة إنسانية ميثل خطراً على احل

ملثــــل أن عــــدم تقــــدمي  اإلنســــان". والحــــظ معهــــد القــــانون الــــدويل 
املسـاعدة اإلنسـانية إىل األشـخاص املتضـررين مـن الكـوارث يشــكل 

 .)٦٢٤("انتهاكاً للكرامة اإلنسانية"
"عنــد التصــدي  ٧وتشـري العبــارة االســتهاللية ملشــروع املــادة  )٤(

ضـوعي الـذي تنطبـق عليـه هـذه املـادة. ويف للكوارث" إىل السـياق املو 
حـــني أنـــه مـــن املتوقـــع أن ختـــص هـــذه العبـــارة يف املقـــام األول مرحلـــة 

القـرتان مـع الفقـرة (تعايفاالستجابة وال ا ينبغي أن تُقرأ  ) مـن ٥، فإ
. وقـد اختـارت اللجنـة عبـارة "عنـد )٦٢٥(٢التعليق على مشروع املـادة 

 in"(بدالً من عبارة "لدى تصـّديها"  )"responding to"(التصدي" 
their response"(  األكثــر شــيوعاً لتوضــيح الطــابع املســتمر لاللتــزام

حـــرتام ومحايـــة الكرامـــة اإلنســـانية لألشـــخاص املتضـــررين طـــوال فـــرتة 
ا اللجنـــة، االســـتجابة للكارثـــة. والصـــيغة احملـــددة للمبـــدأ  الـــيت اعتمـــد

وهــــي "كرامــــة اإلنســــان املتأصــــلة"، مســــتمدة مــــن ديباجــــة العهــــد  أال
حلقــــوق االقتصـــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، ومـــــن  الــــدويل اخلــــاص 

حلقــوق املدنيــة  ١٠املــادة  مــن ١الفقــرة  مــن العهــد الــدويل اخلــاص 
والسياســــية. واعُتمــــدت هــــذه الصــــيغة أيضــــاً يف صــــكوك مــــن قبيــــل 

، واالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان: )٦٢٦(يــة حقــوق الطفــلاتفاق
 .)٦٢٧("ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا"

__________ 
)٦٢٣( IFRC, Guidelines (see footnote 610 above), Part 1, sect. 4, 

para. 1. 
 اإلنســـانية ملســـاعدةاملتعلـــق  القـــرارمــن  الثانيـــة املـــادة مـــن ١ الفقــرة )٦٢٤(

 تــهدور  خــالل ٢٠٠٣سـبتمرب /أيلول ٢ يف الــدويل القــانون معهـد اعتمــده الـذي
 Institute of International Law, Yearbook (see :بـروج مبدينـة تقـدعُ  الـيت

footnote 609 above), p. 269. 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠١٠ حولية )٦٢٥(  .٣٣١ الفقرة ،، ا
 مجلــة يف تــنص، حيــث( الطفــل حقــوق اتفاقيــة مــن(ج)  ٣٧ املــادة )٦٢٦(

 للكرامـــة واحـــرتام نســـانية حريتـــه مـــن حمــروم طفـــل كـــل"يعامـــل   أن علـــى أمــور،
 ").اإلنسان يف املتأصلة

مــــن االتفاقيــــة األمريكيـــة حلقــــوق اإلنســــان:  ٥مــــن املـــادة  ٢الفقـــرة  )٦٢٧(
تــــنص، يف مجلــــة أمــــور، علــــى أن  حيــــث("ميثــــاق ســــان خوســــيه، كوســــتاريكا" 
 اإلنسان"). لكرامة املتأصلة يفحرتام ل"يعامل كل شخص حيرم من حريته 
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وتبــني عبــارة "الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املختصــة  )٥(
واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة ذات الصــــلة" اجلهــــات الفاعلــــة املخاطَبــــة 

ل إلشارة إىل "الدول"، تعرتف اللجنة  دور الذي تقوم ذه املادة. و
بـــه كـــل مـــن الـــدول املتضـــررة والـــدول الـــيت تقـــدم املســـاعدة يف أنشـــطة 
ن معظـم األنشـطة الـيت  االستجابة للكوارث. وعموماً، تسّلم العبارة 
حتصــل يف جمــال االســتجابة للكــوارث تــتم عــن طريــق األجهــزة التابعــة 
ت  للمنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، وكيـــا

بعة للدول مثل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر أ خرى غري 
. وقـــد قـــررت اللجنـــة أن الصـــيغة احلاليـــة حتـــافظ )٦٢٨(واهلـــالل األمحـــر

اإلشـارة بوجـه  ، علـى النقـيض مـن٥على االتساق مـع مشـروع املـادة 
 أعم إىل "اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة".

ـــــة عبـــــارة  )٦( "حتـــــرتم [...] وحتمـــــي [...]" واعتمـــــدت اللجن
التفاقهـــــا مـــــع الصـــــيغة املســـــتخدمة يف الفقـــــه واالجتهـــــاد القضـــــائي 
املعاصـــرين يف ميـــدان القـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان. وتـــرد هـــذه 

إلغاثــة مــن الكــوارث، مــن  العبــارة يف عــدد مــن الصــكوك املتعلقــة 
، )٦٣٠(، ومعـــــــايري موهونـــــــك)٦٢٩(بينهـــــــا مبـــــــادئ أوســـــــلو التوجيهيـــــــة

ـــــــداخليواملبـــــــاد لتشـــــــرد ال ـــــــة املتعلقـــــــة  ـــــــادئ )٦٣١(ئ التوجيهي ، واملب
. واجلمــــع بــــني  )٦٣٢(التوجيهيــــة بشــــأن احلــــق يف املســــاعدة اإلنســــانية

ـــة ضـــمنية علـــى ـــزام  كلمـــيت "حتـــرتم" و"حتمـــي" حيمـــل دالل وجـــود الت
ســليب يتمثــل يف االمتنــاع عــن انتهــاك الكرامــة املتأصــلة يف اإلنســان 

ختـــــاذ اإلجـــــرا ءات الالزمـــــة للحفـــــاظ علـــــى والتـــــزام إجيـــــايب يقضـــــي 
الكرامة اإلنسانية. وعلى سبيل املثـال، فـإن واجـب احلمايـة يتطلـب 

الثالثــة الــيت  األطــرافمــن الــدول أن تعتمــد تشــريعات حتظــر أنشــطة 
قـــــد تنـــــذر يف ظـــــروف معينـــــة بوقـــــوع انتهـــــاك ملبـــــدأ محايـــــة الكرامـــــة 

اسـب اإلنسانية. ورأت اللجنـة أن االلتـزام بــ "احلمايـة" ينبغـي أن يتن
مــع االلتزامــات القانونيــة الواقعــة علــى عــاتق كــل جهــة مــن اجلهــات 
لتـــايل، تـــؤدي الدولـــة املتضـــررة الـــدور  حلكـــم. و الفاعلـــة املخاطَبـــة 

__________ 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)٢٠٠٦ حوليـــة انظـــر )٦٢٨(  ،الثالـــث املرفـــق ،، ا
 .٢٨ الفقرة، ٢٦٠ ص
 ٢٠، الفقــرة )أعــاله ٦٠٤ احلاشــية(انظــر  التوجيهيــة أوســلو مبــادئ )٦٢٩(
حمـــل  الضـــحا كرامـــة وحقـــوق مجيـــعأن تكـــون  "جيـــب  أنـــه علـــى تـــنص حيـــث(

 ").احرتام ومحاية
)٦٣٠( The Mohonk Criteria (see footnote 604 above), p. 196 )حيـث 

 ").حمل احرتام ومحاية الضحا كرامة وحقوق مجيعأن تكون  "جيب  أنه على تنص
)٦٣١( E/CN.4/1998/53/Add.2، ،٢٦ املبــــــدأ املرفــــــق )يف يــــــنص حيــــــث ،

 تـوفري علـى القـائمني لألشـخاص واحلمايـة االحـرتام ُيكفل" أن على مجلة أمور،
 ").املؤن من يقدمونه وملا هلم التابعة النقل ولوسائط اإلنسانية املساعدة

حلــق يف املســاعدة اإلنســانية بشــأن االتوجيهيــة  املبــادئمــن  ١٠املبــدأ  )٦٣٢(
 ١٩٩٣الـــيت اعتمـــدها جملـــس املعهــــد الـــدويل للقـــانون اإلنســـاين يف نيســــان/أبريل 

مــن إلنســانية ا ةاملســاعد تــوفري ميكــن، إذا اقتضــى األمــر،يــنص علــى أنــه " حيــث(
الحرتام واحلمايـة مـن جانـب  ينبغي ‘ممرات إنسانية’خالل  السـلطات أن حتظى 

 :)"، أو مــن جانــب ســلطة األمــم املتحــدة إن لــزم ذلــكاملختصــة لألطــراف املعنيــة
International Review of the Red Cross, No. 297 (1993), p. 524. 

األساسي يف محاية الكرامة اإلنسانية، وذلك حبكم دورها األساسي 
لكــــوارث والســــيطرة  يف توجيــــه جهــــود اإلغاثــــة واملســــاعدة املتعلقــــة 

 ٢النحــو الــوارد يف الفقــرة  ها واإلشــراف عليهــا، علــىعليهــا وتنســيق
 .٩من املادة 

 حقوق اإلنسان -٨املادة 
لألشخاص املتضررين من الكوارث احلق يف أن ُحترتم حقوق  

 اإلنسان الواجبة هلم.

 التعليق
هـــو التعبـــري عمـــا يتمتـــع بـــه  ٨اهلـــدف مـــن مشـــروع املـــادة  )١(

يف احـرتام حقـوق  عـاماألشخاص املتضررون من الكوارث من حـق 
اإلنســـان الواجبـــة هلـــم. ويُفهـــم ضـــمنياً مـــن الـــنص أن التزامـــاً مقـــابًال 
حبماية هذه احلقوق يقع على عاتق اجلهات الفاعلة املعنيـة. وتسـّلم 

لصلة الوثيقة اليت تر  بط بني حقوق اإلنسان ومبـدأ الكرامـة اللجنة 
، وهـــي صـــلة يعززهـــا ٧اإلنســانية املنصـــوص عليـــه يف مشـــروع املـــادة 

 مشروعي املادتني. التجاور بني
وتشـــــــمل اإلشـــــــارة بوجـــــــه عـــــــام إىل "حقـــــــوق اإلنســـــــان"  )٢(

االلتزامــات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف االتفاقــات 
 القانون الدويل العريف، فضًال عن الدولية ذات الصلة واملتجسدة يف

حلماية حقوق اإلنسان الـواردة يف نصـوص غـري الفضلى املمارسات 
الصعيد الدويل. وقد قـررت اللجنـة عـدم االقتصـار علـى  ملزمة على

االتفاقــات الدوليـــة ذات الصـــلة".  االلتزامــات "املنصـــوص عليهـــا يف
ا اللجنــة إىل  ــال الواســع لاللتزامــات وتشــري الصــيغة الــيت اعتمــد ا

املتعلقة حبقوق اإلنسـان، مـن دون السـعي إىل حتديـدها أو اإلضـافة 
 إليها أو تقييدها.

ورأت اللجنـــة أن اإلشـــارة إىل "حقـــوق اإلنســـان" تشـــمل   )٣(
كًال من احلقوق والقيود املوضوعية القائمة يف جمـال القـانون الـدويل 

كم يتـوخى أن يكـون حلقوق اإلنسان. وعلى األخص، فإن هذا احل
للدولة املتضررة حق احليد عندما يكون هذا احلق معرتفاً به مبوجب 

 من أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان. قائمما هو 
) مــــن التعليــــق علــــى ٢وعلــــى النحــــو املوضــــح يف الفقــــرة ( )٤(

، يشــــــــمل نطــــــــاق مشــــــــروع املــــــــواد مــــــــن حيــــــــث ١مشــــــــروع املــــــــادة 
ت االختصاص الشخصي أنشطة الدول وا ملنظمات الدولية والكيا

ختصـــاص قـــانوين دويل حمـــدد يف جمـــال تـــوفري  األخـــرى الـــيت تتمتـــع 
ن نطـاق الكوارثاإلغاثة واملساعدة يف حاالت  . وتعرتف اللجنة 

ومضـــــمون االلتـــــزام حبمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان الواجبـــــة لألشـــــخاص 
املتضررين من الكوارث سيختلفان كثرياً بني هـذه اجلهـات الفاعلـة. 

ا اللجنــــة مبفهــــوم أن  ينبغــــي قــــراءة الصــــياغة احملايــــدة الــــيتو  اعتمــــد
التزامات متمايزة ستقع علـى عـاتق كـل مـن الـدول املتضـررة والـدول 

 املساِعدة واجلهات الفاعلة املساِعدة األخرى.
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إىل "األشــــــــخاص  ٨واإلشــــــــارة يف بدايــــــــة مشــــــــروع املــــــــادة  )٥(
ذي ينطبق فيه مشروع املتضررين من الكوارث" تؤكد جمدداً السياق ال

ــا تعــين ضــمنياً أن األشــخاص غــري  املــواد، وال ينبغــي أن تُفهــم علــى أ
ذه احلقوق. املتضررين من الكارثة ال ملثل   يتمتعون 

 دور الدولة املتضررة -٩املادة 
ا،  ،الدولـــة املتضـــررةيقـــع علـــى عـــاتق  -١  حبكـــم ســـياد

اعدة يف واجــب ضــمان محايــة األشــخاص وتقــدمي اإلغاثــة واملســ
 حاالت الكوارث يف إقليمها.

تتـــوىل الدولــــة املتضــــررة الـــدور األساســــي يف توجيــــه  -٢ 
ا واإلشراف ما وتنسيقهمتلك اإلغاثة واملساعدة والسيطرة عليه

 ا.معليه

 التعليق
موجَّه إىل الدولة املتضررة يف سياق محاية  ٩مشروع املادة  )١(

مـن  ١األشخاص يف حالة وقوع كارثة يف إقليمها. وتعكـس الفقـرة 
التــزام الدولـة املتضـررة حبمايــة األشـخاص وإغــاثتهم  ٩مشـروع املـادة 

مـــن  ٢يف حـــاالت الكـــوارث وفقـــاً للقـــانون الـــدويل. وتؤكـــد الفقـــرة 
لذي تقوم به الدولة املتضررة يف االستجابة الدور الرئيسي ا ٩املادة 

حلـــاالت الكـــوارث الـــيت تقـــع يف إقليمهـــا. وعمومـــاً، يســـتند مشـــروع 
إىل كــل مــن مبــدأي الســيادة وعــدم التــدخل، ومهــا مبــدآن  ٩املــادة 

مــا يف  )٦٣٣(يف ميثــاق األمــم املتحــدة مكرســانأساســيان  ومعــرتف 
يف حــاالت  . ويف ســياق اإلغاثــة)٦٣٤(العديــد مــن الصــكوك الدوليــة

احــرتام أنــه "ينبغــي  ٤٦/١٨٢ الكــوارث، يؤكــد قــرار اجلمعيــة العامــة
ا الوطنيــة  احرتامــاً كــامًال ســيادة الــدول وســالمتها اإلقليميــة ووحــد

 ).٣(املرفق، الفقرة  "مليثاق األمم املتحدةوفقاً 
__________ 

األمــم املتحـدة ("تقــوم اهليئـة علــى  ميثـاقن مــ ٢مــن املـادة  ١الفقـرة  )٦٣٣(
("لـيس  ٢ املـادة مـن ٧ والفقرةمبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها")، 

أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من  ‘لألمم املتحدة’يف هذا امليثاق ما يسوغ 
األعضـاء أن  [يوجـب علـى]لدولة مـا، ولـيس فيـه مـا صميم السلطان الداخلي 

هـــذا املبـــدأ علـــى أن  ،يعرضـــوا مثـــل هـــذه املســـائل ألن حتـــل حبكـــم هـــذا امليثـــاق
 السابع"). خيّل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل ال
لعالقـــات الوديـــة  انظـــر )٦٣٤( مـــثالً إعـــالن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة 

 )٢٥-(د ٢٦٢٥قــرار اجلمعيــة العامــة  ،مليثــاق األمــم املتحــدة والتعــاون بــني الــدول وفقــاً 
يـــنص، يف مجلـــة أمـــور،  حيـــث، املرفـــق (١٩٧٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٤املـــؤرخ 

ملســـــاواة يف الســـــيادة. وهلـــــا حقـــــوق وواجبـــــات  علـــــى أن "تتمتـــــع مجيـــــع الـــــدول 
تمـع الـدويل"،  متسـاويةمتساوية، وهي أعضاء  ان مـ"اسـتعمال القـوة حلر  وأنيف ا

 اً قـهـا غـري القابلـة للتصـرف وخر وققحل خرقـاً  ]يشـكل[الشعوب من هويتها القوميـة 
ـــا الدوليــة يف امليـــادين  هملبــدأ عــدم التـــدخل" وأنــ "علـــى الــدول أن تســري يف عالقا

يف املســـــاواة  ملبـــــادئاالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة والتقنيـــــة والتجاريـــــة وفقـــــاً 
نــه "فيمــا بــني الــدول . وأفــادت حمكمــة العــدل الدوليــة )وعــدم التــدخل"الســيادة 

القــــات الدوليــــة" الســــيادة اإلقليميــــة ركيــــزة أساســــية للع احــــرتاماملســــتقلة، يشــــكل 
)Corfu Channel case (see footnote 602 above), p. 35(. 

أن الواجـب الواقـع علـى  ٩من مشروع املـادة  ١وتؤكد الفقرة  )٢(
رة واملتمثــــل يف ضــــمان محايــــة األشــــخاص وتقــــدمي عــــاتق الدولــــة املتضــــر 

ا.  اإلغاثــة واملســاعدة يف حــاالت الكــوارث يف إقليمهــا ينبــع مــن ســياد
وقــــد أعــــرب القاضــــي ألفــــاريز عــــن هــــذه الصــــلة بــــني احلقــــوق الســــيادية 
للدولة وبني ما يالزمها من واجبات تقع على عاتقها، وذلك يف الـرأي 

 حيث قال: ،ورفوقناة كاملستقل الذي قدمه يف قضية 
موعــة تلــك الســيادة مــن نفهــم   متتلكهــا الــيت واملــزا احلقــوق مــن الكاملــة ا
دون أن تشــــاركها فيهــــا أي دولــــة أخــــرى، وكــــذلك يف  ، مــــنإقليمهــــا يف الدولــــة

ـــــا مـــــع ســـــائر الـــــدول. والســـــيادة ختـــــول الـــــدول حقوقـــــاً وتفـــــرض عليهـــــا  عالقا
 .)٦٣٥(التزامات

وقــــد نظــــرت اللجنــــة يف عــــدة صــــيغ هلــــذا املفهــــوم، منهــــا عبــــارة "يف 
ــــــــا  ــــــــارة "يف ممارســــــــتها حلقوقهــــــــا وواجبا ا" وعب ممارســــــــتها لســــــــياد

ر على الصيغة احلالية. وتؤكد العبارة املعدِّلة السيادية"، قبل االستقرا
ا" أن الدولــــة املتضــــررة، إذ تســــتفيد مــــن مبــــدأ عــــدم  "حبكــــم ســــياد
التــــــدخل، هــــــي الطــــــرف الــــــذي يقــــــع علــــــى عاتقــــــه واجــــــب محايــــــة 
األشـــــخاص املوجـــــودين يف إقليمهـــــا. وقـــــررت اللجنـــــة أن مصـــــطلح 

". ورأت أن مســــــــؤولية"واجـــــــب" أكثـــــــر مالءمــــــــة مـــــــن مصـــــــطلح "
" قــــد يثــــري اللــــبس نظــــراً الســــتخدامه مســــؤوليةمصــــطلح " اســــتخدام

 بوصفه مصطلحاً تقنياً يف مواضع أخرى من أعمال اللجنة. 
ــــــدور  ٩مــــــن مشــــــروع املــــــادة  ٢وتعكــــــس أيضــــــاً الفقــــــرة  )٣( ال

االســـــتجابة للكـــــوارث. وهـــــذا  األساســـــي الـــــذي تقـــــوم بـــــه الدولـــــة يف
م التـدخل املوقف مستمد من املبدأين األساسيني لسـيادة الدولـة وعـد

املكرســني يف القــانون الــدويل. ولألســباب املبينــة أعــاله، قــررت اللجنــة 
اعتماد كلمة "الدور" بدالً من كلمة "املسؤولية" لدى توضيح موقـف 
الدولـــة املتضـــررة. ويســـتند اســـتخدام كلمـــة "الـــدور" إىل قـــرار اجلمعيـــة 

الــــذي يؤكــــد، يف مجلــــة أمــــور، أن الدولــــة املتضــــررة  ٤٦/١٨٢العامــــة 
ؤدي [...] الــــدور الرئيســــي يف الشــــروع [يف] املســــاعدة اإلنســــانية "تــــ

). ٤وتنظيمهـــا وتنســـيقها وتنفيـــذها داخـــل أراضـــيها" (املرفـــق، الفقـــرة 
ورئــي أيضـــاً أن اســـتخدام كلمــة "الـــدور" بـــدالً مــن كلمـــة "املســـؤولية" 
ــــامش مــــن التقــــدير يف تنســــيق أنشــــطة االســــتجابة  يســــمح للــــدول 

لتزام الدول بتوجيـه أنشـطة للكوارث. وقد تؤدي الصيغ ة اليت توحي 
الســـيطرة عليهـــا إىل نتيجـــة عكســـية بفــــرض  االســـتجابة للكـــوارث أو

قيـــود علـــى الـــدول الـــيت تفضـــل القيـــام بـــدور أضـــيق نطاقـــاً يف تنســـيق 
 االستجابة للكوارث أو اليت تواجه نقصاً يف املوارد.

__________ 
)٦٣٥( Corfu Channel case (see footnote 602 above), p. 43 ًانظر أيضـا .
 ملـاس جزيـرةيف قضـية  ،)Max Huber( احملّكم، مـاكس هـوبرالذي أدىل به رأي ال
)Island of Palmas case (Netherlands v. U.S.A.), Award of 4 April 1928, 

UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 839(:  الســيادة"
نشـطة اإلقليمية، كما ذُكر سابقاً، تنطوي على احلق احلصـري يف  االضـطالع 

الدولـة. وهـذا احلـق يـرتبط بـه واجــب مـالزم لـه، أال وهـو االلتـزام حبمايـة حقــوق 
 .لدول األخرى يف داخل إقليم الدولة"ا
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  190 والستني الثالثة دور

 

 

ــــــــة املتضــــــــررة أيضــــــــاً إىل  )٤( ــــــــدور األساســــــــي للدول ويســــــــتند ال
ن حكومــات  االعــرتاف الراســخ يف القــانون الــدويل منــذ أمــد طويــل 

الــــدول هــــي أفضــــل مــــن ميكنــــه حتديــــد مــــدى خطــــورة حالــــة مــــا مــــن 
حـــاالت الطـــوارئ ووضـــع سياســـات االســـتجابة املناســـبة هلـــا. وينبغـــي 

كيـــد علـــى الـــدور األساســـي للدولـــة  ٢قـــراءة مـــا ورد يف الفقـــرة  مـــن 
املساعدة والسيطرة عليها وتنسيقها املتضررة يف توجيه جهود اإلغاثة و 

القـــرتان مــــع واجــــب التعـــاون املنصــــوص عليــــه يف  واإلشـــراف عليهــــا 
مشـــــروع  مــــن ٢. ويف هــــذا الســـــياق، تؤكــــد الفقــــرة ٥مشــــروع املــــادة 

أن الدولـــــة املتضـــــررة تشـــــغل املركـــــز األساســـــي يف عالقـــــات  ٩ املـــــادة
ع التعــــــاون مــــــع اجلهــــــات الفاعلــــــة األخــــــرى املشــــــار إليهــــــا يف مشــــــرو 

 .٥ املادة
 واملسـاعدة اإلغاثـة تلـك توجيهاإلشارة إىل "قد اسُتقيت و  )٥(

 مـن ٨ الفقـرة مـن" عليهمـا واإلشـراف وتنسـيقهما عليهما والسيطرة
مبـــــري املتعلقـــــة بتقــــــدمي مـــــوارد االتصــــــاالت مـــــن  ٤ادة املـــــ اتفاقيــــــة 

. )٦٣٦(الســلكية والالســلكية للحــد مــن الكــوارث ولعمليــات اإلغاثــة
قد أصـبحت تفاقية الصيغة املستخدمة يف تلك اال ورأت اللجنة أن

حــاالت الكــوارث  مقبولـة بوجــه عــام يف جمــال اإلغاثــة واملســاعدة يف
ملقارنــة بغريهــا صــيغة أكثــر معاصــرة ــا تعــّد  . ويســتفاد مــن )٦٣٧(وأ

هــــذه الصــــيغة أن الدولــــة هــــي الــــيت متــــارس الســــيطرة النهائيــــة علــــى 
 اإلغاثة وفقاً للقانون الدويل.األسلوب الذي تنفَّذ به عمليات 

مبـــــري و  )٦( ـــا ورد يف اتفاقيـــــة  املتعلقـــــة قـــــد حـــــادت اللجنـــــة عمــ
بتقــدمي مـــوارد االتصــاالت الســـلكية والالســـلكية للحــد مـــن الكـــوارث 

حني قـررت عـدم اإلشـارة إىل "القـانون الـوطين" يف  ولعمليات اإلغاثة
لـــدور األساســـي للدولـــة املتضـــررة. وكـــان ا لغـــرض مـــن الـــنص املتعلـــق 

ن  اإلشــــــارة إىل القــــــانون الــــــوطين يف ســــــياق االتفاقيــــــة هــــــو اإلفــــــادة 
التنسيق املناسب يتطلب االتساق مع القوانني احمللية للدولة املتضررة. 
وقــــررت اللجنــــة عــــدم إدراج هــــذه اإلشــــارة علــــى أســــاس أن القــــانون 
الــداخلي للدولــة املتضــررة قــد ال يــنظم أو ال يتنــاول يف مجيــع األحــوال 

 ركز األساسي الذي تشغله الدولة يف حاالت االستجابة للكوارث.امل

__________ 
، القيام يف طالبةق الدولة الحب مساس أيهذه االتفاقية  تتضمن ال" )٦٣٦(

 الســـــلكية االتصـــــاالت جمـــــال توجيـــــه املســـــاعدة يفب، ةالوطنيـــــ قوانينهـــــامبوجـــــب 
 عليهـا والسـيطرة [...] االتفاقية هذه مبوجبتقدم يف إقليمها  اليت والالسلكية
 ".عليها واإلشراف وتنسيقها

اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق مــن  ٣مــن املــادة  ٢الفقــرة مــثالً  انظــر )٦٣٧(
تـــــنص علـــــى  حيـــــث( االت الطـــــوارئحلـــــ تصـــــديإدارة الكـــــوارث والبشـــــأن آســـــيا 

ملســاعدة املقدمــة اتوجيــه العامــة عــن ســؤولية امل املتلقيــة أو"تتــوىل الدولــة الطالبــة  أن
(أ) مـــن  ٣ املـــادةو  ،")إقليمهـــاداخـــل  ليهـــاإليهـــا ومراقبتهـــا وتنســـيقها واإلشـــراف ع

شـعاعي إتقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نـووي أو طـارئ املتعلقة بتفاقية اال
"تتـوىل  أمـر خمـالف علـى االتفـاق يـتم مل تنص، يف مجلة أمـور، علـى أنـه مـا حيث(

ـــــة الطالبـــــة مســـــؤولية التوجيـــــه العـــــام للمســـــاعدة  ومراقبتهـــــا  ]املقدمـــــة إليهـــــا[الدول
 وتنسيقها واإلشراف عليها داخل أراضيها").

 واجب الدولة املتضررة يف التماس املساعدة -١٠املادة 
يكون على الدولة املتضررة، بقدر ما يتجـاوز حجـم الكارثـة  

ا الوطنيــــة علـــى االســــتجابة، واجـــُب التمــــاس املســــاعدة،  قـــدر
األمم املتحدة، حبسب مقتضى احلال، من الدول األخرى، ومن 

واملنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى، واملنظمات غـري 
 احلكومية ذات الصلة.

 التعليق
احلالة اخلاصـة الـيت تتجـاوز فيهـا  ١٠يتناول مشروع املادة  )١(

الكارثة القدرة الوطنية للدولة على االستجابة. ففي هذه الظروف، 
ملســــاعدة مــــن الــــدول يقــــع علــــى الدولــــة املتضــــررة واجــــب التمــــاس ا

األخــرى ومــن األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املختصــة 
األخــــرى واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة ذات الصــــلة. وهــــذا الواجــــب 

 ٩هــــو تفصــــيل ملشــــروع املــــادة  ١٠الــــذي يوضــــحه مشــــروع املــــادة 
تــنص علــى أنــه  ٩مــن مشــروع املــادة  ١. فــالفقرة ٥ومشــروع املــادة 

ا، واجـــب ضـــمان  ،لـــة املتضـــررةالدو يقـــع علـــى عـــاتق  حبكـــم ســـياد
 محايــة األشــخاص وتقـــدمي اإلغاثــة واملســـاعدة يف حــاالت الكـــوارث

ويؤكد مشروع املادة الـدور املركـزي لاللتزامـات  يف إقليمها. اليت تقع
الــيت تتحملهــا الــدول جتــاه األشــخاص املوجــودين ضــمن حــدودها. 
والواجب الواقع على عاتق الدولة املتضـررة يسـتند أيضـاً إىل واجـب 
ا الوطنية على  التعاون، وذلك بقدر ما تتجاوز الكارثة حدود قدر

واجب التعاون ال يقـع علـى يؤكد أن  ٥االستجابة. فمشروع املادة 
عـــاتق الـــدول الـــيت حيتمـــل أن تقـــدم املســـاعدة فحســـب، بـــل ينطبـــق 
أيضاً على الدول املتضررة حيثما يكون هذا التعـاون مالئمـاً. وتـرى 
ً بقـــدر مـــا تتجـــاوز  اللجنـــة أن هـــذا التعـــاون يكـــون مالئمـــاً ومطلـــو

هـذه  الكارثة القـدرة الوطنيـة للدولـة املتضـررة علـى االسـتجابة. ففـي
الظروف، يكون التماس املساعدة عنصراً إضافياً مـن عناصـر الوفـاء 
ملســـؤوليات األساســـية للدولـــة املتضـــررة مبوجـــب الصـــكوك الدوليـــة 
حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل العـريف. وقـد أيـدت غالبيـة أعضـاء 
اللجنــة فكــرة وجــود واجــب التمــاس املســاعدة علــى النحــو املبــنيَّ يف 

 ، وإن كان آخرون قد عارضوا ذلك.١٠مشروع املادة 
ويشــدد مشــروع املــادة علــى أن واجــب التمــاس املســاعدة  )٢(

ال ينشـــأ إال بقـــدر مـــا تتجـــاوز الكارثـــة قـــدرات االســـتجابة الوطنيـــة 
لــدى الدولــة املتضــررة. وكمــا أشــار املقــرر اخلــاص يف تقريــره الثــاين، 

الستجابة فإن الكوارث ال تشكل مجيعها عبئاً فادحاً على قدرات ا
. ولــذا تــرى اللجنــة أن مشــروع املــادة احلــايل ال ينطبــق )٦٣٨(الوطنيــة

على جمموعة معينـة مـن الكـوارث علـى النحـو احملـدد يف مشـروع  إال
 من مشاريع املواد احلالية. ٣املادة 

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٩ حوليـة )٦٣٨(  ،A/CN.4/615 الوثيقــة، ا

 .٤٦ الفقرة
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لـــذكر أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة عارضـــوا،  )٣( ومـــن اجلـــدير 
، فكـــرة أن يكـــون ١٠املـــادة أثنـــاء مناقشـــة اللجنـــة لصـــياغة مشـــروع 

مفروضـاً، أو ينبغـي أن يُفـرض، علـى الـدول املتضـررة واجـب قـانوين 
لتمـــاس املســـاعدة اخلارجيـــة يف حـــاالت الكـــوارث. وتقـــوم  يقضـــي 
هـــذه املعارضـــة علـــى فكـــرة أن القـــانون الـــدويل، يف وضـــعه الـــراهن، 

 يفرض واجباً ملزماً من هـذا القبيـل علـى الـدول املتضـررة. وأشـار ال
إىل أنه ينبغي صـياغة يتبنون وجهة النظر هذه أعضاء اللجنة الذين 

بعبــــارات ُنصــــحية مؤداهـــا أنــــه "ينبغــــي" للــــدول  ١٠مشـــروع املــــادة 
املتضررة أن تلتمس املساعدة اخلارجية يف احلاالت اليت تتجاوز فيها  

ا الوطنية على االستجابة.  كارثة من الكوارث قدرا
قــدِر مــا" لتوضــيح أن القــدرات اعتمــدت اللجنــة عبــارة "ب )٤(

دراً مــا تُعتــرب   الوطنيــة علــى االســتجابة الــيت متلكهــا الدولــة املتضــررة 
ملفهـــوم املطلـــق. فقـــد تصـــبح القـــدرة الوطنيـــة  كافيـــة أو غـــري كافيـــة 
حــــد جوانــــب عمليــــات  للدولــــة املتضــــررة غــــري كافيــــة فيمــــا يتعلــــق 

رة علــــى اإلغاثــــة يف حــــاالت الكــــوارث، يف حــــني تظــــل الدولــــة قــــاد
االضطالع بعمليات أخرى. وإمجاًال، فإن عبارة "بقـدر مـا يتجـاوز 
ا الوطنية على االستجابة" تشمل الوضـع الـذي  حجم الكارثة قدر
يبــــدو فيــــه مــــن املــــرجح أن تتجــــاوز الكارثــــة القــــدرة الوطنيــــة للدولــــة 
املتضــررة علــى االســتجابة. ويتســق هــذا الــنهج املــرن واالحــرتازي مــع 

ملشـــاريع املـــواد علـــى النحـــو املوضـــح يف مشـــروع  الغـــرض األساســـي
ســتجابة مالئمــة وفعالــة ٢املــادة  . وييســر هــذا الــنهج االضــطالع 

إزاء الكـــوارث علـــى حنـــو يلـــيب االحتياجـــات األساســـية لألشـــخاص 
لواجـب  املعنيني، مع االحرتام الكامل حلقوقهم. وجيسد االعـرتاف 

اهتمـام اللجنـة  الذي يقع على عاتق الدول يف هذه الظـروف مـدى
حـــة تقـــدمي املســـاعدة الالزمــــة لإلغاثـــة يف حـــاالت الكــــوارث يف 

 الوقت املناسب وبصورة فعالة.
وترى اللجنة أن واجب التماس املساعدة املنصـوص عليـه  )٥(

مشــتق مــن التزامــات الدولــة املتضــررة مبوجــب  ١٠يف مشــروع املــادة 
الــدويل العــريف. الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان وأحكــام القــانون 

ً لوفــاء الدولـــة  فقــد يكــون اللجــوء إىل الــدعم الـــدويل عنصــراً ضــرور
ــا الدوليــة جتــاه األفــراد عنــدما تعتــرب أن مواردهــا ال  لتزاما املتضــررة 
تكفي لتلبيـة احتياجـات احلمايـة. ومـع أن هـذا الوضـع قـد ينشـأ يف 
غــــري حــــاالت الكــــوارث، فــــإن عــــدداً مــــن حقــــوق اإلنســــان يتصــــل 

ًال مباشــراً بســياق الكــوارث، ومنهــا احلــق يف احليــاة، واحلــق يف اتصــا
الغـــذاء، واحلـــق يف الصـــحة واخلـــدمات الطبيـــة، واحلـــق يف إمـــدادات 

سكن املالئم وامللبس املالئـم وخـدمات التصـحاح املياه، واحلق يف امل
. وتالحـظ اللجنـة أن )٦٣٩(املالئمة، واحلق يف عـدم التعـرض للتمييـز

ق اإلنســـان قـــررت أن واجـــب الـــدول يف الوفـــاء اللجنـــة املعنيـــة حبقـــو 
ـــاة يتجـــاوز جمـــرد احـــرتام هـــذا احلـــق ليشـــمل  مبتطلبـــات احلـــق يف احلي

__________ 
لـــد الثـــاين ٢٠٠٨ حوليـــةانظـــر التقريـــر األويل للمقـــرر اخلـــاص،  )٦٣٩( ، ا

 .٢٦ الفقرة ،A/CN.4/598 الوثيقة(اجلزء األول)، 

. فـاحلق يف احليـاة، وفقـاً للعهـد )٦٤٠(واجب محايتـه والوفـاء مبضـمونه
حلقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية، لــــــيس حقــــــاً قــــــابًال  الــــــدويل اخلــــــاص 

ـدد] حيـاة  لالنتقاص حىت يف "حاالت الطوارئ االسـتثنائية الـيت [
وهي حاالت سّلمت اللجنـة املعنيـة  -) ١، الفقرة ٤األمة" (املادة 

ــا تشــمل "الكــوارث  ٢٩حبقــوق اإلنســان يف تعليقهــا العــام رقــم 
 ١. ويف سـياق إعمـال احلـق يف الغـذاء، تـنص الفقــرة )٦٤١(الطبيعيـة"

حلقـــــوق االقتصـــــادية  ١١مـــــن املـــــادة  مـــــن العهـــــد الـــــدويل اخلـــــاص 
 اعية والثقافية على أن واالجتم

ختـــاذ التـــدابري الالزمـــة إلنفـــاذ هـــذا احلـــق، معرتفـــة يف هـــذا  تتعهـــد الـــدول األطـــراف 
ألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر.   الصدد 

حلقــــــوق االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة  وقــــــد أشــــــارت اللجنــــــة املعنيــــــة 
 إىل أن احلق يف الغذاء الكايفبش ١٢والثقافية يف تعليقها العام رقم 

أن القيود املفروضة على املوارد جتعـل مـن  ادعت دولة طرفأنه إذا 
 محتاجني، املستحيل عليها أن توفر الغذاء لل

ـــا بـــذلت قصـــارى جهـــد وجـــب عليهـــا مـــن أجـــل اســـتخدام كـــل  هاأن تثبـــت أ
ــــذو املــــوارد املوجــــودة حتــــت تصــــرفها يف ســــبيل الوفــــاء، علــــى ســــبيل األول ه يــــة، 

ا عاجزة عن الوفـاء  لتايل، فإن الدولة اليت تدعي  االلتزامات الدنيا [...] و
ــا تتحمــل عــبء إثبــات ذلــك و ــا ألســباب خارجــة عــن إراد  ]إثبــات[لتزاما

ـا التمســت بــال جــدوى احلصــول علــى الــدعم الــدويل لضــمان  الغــذاء  ]تــوافر[أ
 .)٦٤٢(عليه احلصولوإمكانية  الالزم

الــيت يتعـــني  "الالزمــة التـــدابري" أنلــذا تالحــظ جلنـــة القــانون الــدويل 
علـــــى الدولـــــة اختاذهـــــا تتضـــــمن التمـــــاس املســـــاعدة الدوليـــــة عنـــــدما 
عمـال احلـق يف الغـذاء.  تتدهور الظروف احمللية إىل حد ال يسمح 
لــــذكر أن هــــذه اخلطــــوة تُتخــــذ عنــــدما تؤكــــد الدولــــة  ومــــن اجلــــدير 

ا عاجزة عن اال ا.نفسها أ لتزاما  ضطالع 
إشـــــــارات حمـــــــددة إىل محايـــــــة احلقـــــــوق يف حـــــــاالت  وهنـــــــاك )٦(

الكـوارث وردت يف امليثـاق األفريقـي حلقــوق الطفـل ورفاهـه، ويف اتفاقيــة 
ــــة. فاملــــادة  مــــن امليثــــاق األفريقــــي  ٢٣حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاق

ــــدابري  ــــع الت ــــدول "مجي حلقــــوق الطفــــل ورفاهــــه تــــنص علــــى أن تتخــــذ ال
__________ 

 العام التعليق)، ١٩٨٢( ١٦الدورة  اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة )٦٤٠(
ئـــق( ٥ الفقـــرة )،احليـــاة يف(احلـــق  ٦بشـــأن املـــادة  ٦ رقـــم  للجمعيـــة الرمسيـــة الو

 اخلـامس، املرفق ،(A/37/40) ٤٠ رقم امللحق والثالثون، السابعة رةالدو  العامة،
 .١٠٥ ص
 العام التعليق)، ٢٠٠١( ٧٢الدورة  اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة )٦٤١(
حكـــام العهـــد أثنـــاء حالـــة( ٤بشـــأن املـــادة  ٢٩ رقـــم  )،الطـــوارئ عـــدم التقيـــد 

ئق( ٥ الفقرة  امللحـق ،واخلمسـون السادسـة الـدورة العامة، للجمعية الرمسية الو
لد األول، املرفق السادس، ص )A/56/40( ٤٠ رقم  ).١٩٧، ا
 العــام التعليــق والثقافيــة، واالجتماعيــة االقتصــادية حلقــوق املعنيــة اللجنــة )٦٤٢(
ر/مــايو  ١١ )،مــن العهــد) ١١احلــق يف الغــذاء الكــايف (املــادة ( ١٢ رقــم ، ١٩٩٩أ

ئـــق الرمسيـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ( ١٧ الفقـــرة ، امللحـــق ٢٠٠٠الو
 ).١١٢، املرفق اخلامس، ص )E/2000/22-E/C.12/1999/11( ٢رقم 
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ــــن األطفــــال ملتمســــي الالزمــــة"    احلصــــول علــــى صــــفةكــــي تضــــمن متكُّ
الالجـئ أو احلـائزين هلـذه الصـفة، فضـالً عـن األطفـال املشـردين داخليــاً 
ألســــباب تشــــمل "الكــــوارث الطبيعيــــة"، مــــن "احلصــــول علــــى احلمايــــة 

حلقـوق الـيت يـنص عليهـا إطـار املالئمة واملساعدة اإلنسـانية يف  التمتـع 
والقـــــانون ليـــــة األخـــــرى حلقـــــوق اإلنســـــان هـــــذا امليثـــــاق والصـــــكوك الدو 

اليت تكون الدول أطرافاً فيها". أما اتفاقيـة حقـوق األشـخاص اإلنساين 
منهـــــــا، إىل التـــــــزام الـــــــدول جتـــــــاه  ١١ذوي اإلعاقـــــــة فتشـــــــري، يف املـــــــادة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت الكوارث، على النحو التايل:
ـا مب ،األطـراف الـدول تتعهـد  فيهـا  قتضـى القـانون الـدويل، مبـاوفقـاً اللتزاما

ختـاذ كافـة التـدابري  القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، 
الالزمـــة لضـــمان محايـــة وســـالمة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الـــذين يوجــــدون يف 
خلطورة، مبا يف ذلك حاالت النزاع املسـلح والطـوارئ اإلنسـانية  حاالت تتسم 

 .يةوالكوارث الطبيع

قـــد تشــــمل اللجــــوء إىل " كافــــة التـــدابري الالزمــــة"وتـــرى اللجنــــة أن عبـــارة 
تمع الدويل عندما يتجـاوز احلـدث قـدرات  طلب املساعدة املمكنة من ا

ويبـــدو هــذا الـــنهج متســقاً مـــع . االســتجابة الوطنيـــة لــدى الدولـــة املتضــررة
وقــد . القــانوين الــدويلمبــدأ اإلنســانية التــوجيهي حســبما يطبَّــق يف النظــام 

أن ) موضـوع الـدعوى(قناة كورفو أكدت حمكمة العدل الدولية يف قضية 
ـــا يف النظـــام  االعتبـــارات اإلنســـانية األوليـــة تعتـــرب مبـــادئ عامـــة مســـلماً 

ـــا  ــــا وقـــت الســــلم أكثــــر  تقتضــــي الصـــرامة يف"القـــانوين الــــدويل وأ مراعا
املكانــــة  ٦املــــادة ويؤكــــد مشــــروع . )٦٤٣("تقتضــــيها يف وقــــت احلــــرب ممــــا

 . األساسية ملبدأ اإلنسانية يف االستجابة حلاالت الكوارث
املساعدة أكثر مالءمـًة " التماس"وترى اللجنة أن واجب  )٧(

وقـــد . ١٠املســـاعدة يف ســـياق مشـــروع املـــادة " طلـــب"مـــن واجـــب 
اســــــتقت هــــــذه الصــــــياغة مــــــن الواجــــــب املبــــــنيَّ يف القــــــرار املتعلـــــــق 

ذي اعتمــده معهــد القــانون الــدويل يف دورتــه ملســاعدة اإلنســانية الــ
 والذي يشري إىل أنه ٢٠٠٣املنعقدة يف بروج عام 

عجـــزت دولـــة متضـــررة عـــن تـــوفري املســـاعدة اإلنســـانية الكافيـــة للضـــحا  كلمـــا
 مــن املســاعدة التمــاس عليهــا توجــب الفعليــة، ســلطتهالاخلاضــعني لواليتهــا أو 

 .)٦٤٤(لثة دول من أو/و املختصة الدولية املنظمات
__________ 

)٦٤٣( Corfu Channel case (see footnote 602 above), p. 22 ) يف معـرض
ا   تتمثـــل يف أن تقـــوم، األلبانيـــة الســـلطات علـــى الواقعـــة"االلتزامـــات  أن إىلإشـــار
 اإلقليميـــة امليـــاه يف ألغـــام حقـــل بوجـــود إلخطـــار عمومـــاً، البحـــري النقـــل لصـــاحل
 عــن النــاجم احملــدق اخلطــر مــن املقرتبــة الربيطانيــة احلربيــة الســفن تحــذيربو  األلبانيــة
 الثامنـــــة الهـــــاي اتفاقيـــــة إىل ال تســـــتند االلتزامـــــات وهـــــذه. األلغـــــام حقـــــل وجـــــود
 مبــــادئ إىل تســــتند وإمنـــا احلــــرب، أوقـــات يف تنطبــــق وهــــي اتفاقيـــة، ١٩٠٧ لعـــام
 ، وهـــي اعتبـــاراتاألوليـــة اإلنســـانية االعتبـــارات أال وهـــي ـــا، مســـلم نـــةمعيّ  عامـــة

ا وقت السلم أكثر مما تقتضيها يف وقت احلرب تقتضي الصرامة يف  .)"مراعا
 اإلنســـانية ملســـاعدةاملتعلـــق  القـــرار مـــن الثالثـــة املـــادة مـــن ٣ الفقـــرة )٦٤٤(

 تــهدور  خــالل ٢٠٠٣سـبتمرب /أيلول ٢ يف الــدويل القــانون معهـد اعتمــده الـذي
 Institute of International Law, Yearbook (see :بـروج مبدينـة تقـدعُ  الـيت

footnote 609 above), p. 271. 

ملثل تنص املبادئ التوجيهيـة الـيت وضـعها االحتـاد الـدويل جلمعيـات  و
الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر، خبصــوص قــانون االســتجابة الدوليــة 

 يف حاالت الكوارث، على أنه 
ا الوطنيـــة علـــى  إذا أيقنـــت دولـــة متضـــررة أن كارثـــة مـــا  تتجـــاوز قـــدرا

املســــــاعدة الدوليــــــة و/أو اإلقليميــــــة لتلبيــــــة التكيــــــف، توّجــــــب عليهــــــا أن تلــــــتمس 
 . )٦٤٥(احتياجات األشخاص املتضررين

وإضافة إىل ذلك، تبدو املبادئ التوجيهية املرفقة بقرار اجلمعية العامـة 
) مؤيدة أيضاً لوجود واجب ضمين يفرض على ٥(الفقرة  ٤٦/١٨٢

طــوارئ الــدول املتضــررة التمــاس التعــاون الــدويل عنــدما تتجــاوز حالــة 
ا على االستجابة:  معينة قدرا

ا الطــوارئ حــاالت مــن العديــد حجــم يتجــاوز قــد   مــن العديــد قــدرة ومــد
لتــايل. االسـتجابة علـى املتضـررة البلـدان  مواجهــة يف الـدويل التعـاون يكتسـي و
. كبـــرية  أمهيـــة االســـتجابة علـــى املتضـــررة البلـــدان قـــدرة وتعزيـــز الطـــوارئ حـــاالت
 .الوطنية والقوانني الدويل للقانون وفقاً  التعاون ذلك توفري وينبغي

ــــادئ أوســــلو  )٨( ــــة "طلــــب" يف مب وقــــد وردت الصــــيغة البديل
التوجيهيــة الــيت جــاء فيهــا أنــه إذا كانــت املســاعدة الدوليــة ضــرورية، 
فينبغـــي علـــى الدولـــة املتضـــررة أن تطلبهـــا أو توافـــق علـــى تلّقيهـــا يف 

قصـى أسرع وقت ممكـن بعـد حـدوث الكارثـة،   كـي حتقـق غرضـها 
. وترى اللجنة أن "طلب" املساعدة يُفهـم منـه أن )٦٤٦(فعالية ممكنة

الدولة املتضررة توافق ضمنياً على تلّقي املسـاعدة مـن الـدول الثالثـة 
ــــل، تــــرى اللجنــــة أن واجــــب "التمــــاس"  ملقاب الــــيت تقبــــل طلبهــــا. و

ـج أ وسـع املساعدة يشري إىل توفري املسـاعدات الدوليـة مـن خـالل 
نطاقــــاً يقــــوم علــــى التفــــاوض. فمصــــطلح "االلتمــــاس" يعــــين ضــــمناً 

الدولــة املتضــررة إىل الشــروع يف التحــرك علــى حنــو ميكــن أن مبــادرة 
علــى عــاتق الــدول  ١٠يفضــي إىل اتفــاق. لــذا يضــع مشــروع املــادة 

املتضـــررة واجـــب اختـــاذ خطـــوات إجيابيـــة نشـــطة اللتمـــاس املســـاعدة 
 ا الوطنية على االستجابة.بقدر ما تتجاوز الكارثة قدر

وتــرى اللجنــة أن حكومــة الدولــة املتضــررة هــي األقــدر علــى  )٩(
ا الوطنيــة علــى االســتجابة.  حتديــد مــدى شــدة الكارثــة وحــدود قــدر
وترى اللجنة أن الدولة املتضررة جيب أن جتري تقييمها لشدة الكارثة 

ون مبــــادئ القــــانإعــــالن حبســــن نيــــة. ومبــــدأ حســــن النيــــة موضَّــــح يف 
لعالقـــات الوديـــة والتعـــاون بـــني الـــدول وفقـــاً مليثـــاق  الـــدويل املتعلقـــة 

علـــى كـــل دولـــة واجـــب تنفيـــذ "أنـــه ، وهـــو يـــنص علـــى األمـــم املتحـــدة
ــا طبقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة تنفيــذاً حيــدوه  االلتزامــات الــيت تضــطلع 

ـــا طبقـــاً ملبـــادئ القـــانون "، و"حســـن النيـــة االلتزامـــات الـــيت تضـــطلع 
ـــا عامــةً الــدويل ـــا "، و" وقواعـــده املعــرتف  االلتزامـــات الــيت تضـــطلع 

طبقــــاً التفاقــــات دوليــــة متفقــــة مــــع مبــــادئ القــــانون الــــدويل وقواعــــده 
__________ 

)٦٤٥( IFRC, Guidelines (see footnote 610 above), Part 1, sect. 3, 

para. 2. 
 .٥٨ الفقرة)، أعاله ٦٠٤ احلاشية(انظر  مبادئ أوسلو التوجيهية )٦٤٦(

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   198 13/07/2020   08:05:14



  الكوارث حاالت يف األشخاص محاية 193

 

 

ـــا عامـــةً  . وتقيـــيم شـــدة الكارثـــة حبســـن نيـــة هـــو أحـــد )٦٤٧("املعـــرتف 
ا، يف  العناصر اليت يتكون منها واجـب الدولـة املتضـررة، حبكـم سـياد

ـــوفري اإلغاثـــــة واملســـــاعدة يف حـــــاالت ضـــــمان محايـــــة  ــ األشـــــخاص وت
لفقرة   .٩من مشروع املادة  ١الكوارث اليت تقع يف إقليمها، عمالً 

ـــــة عبـــــارة " )١٠( " حبســـــب مقتضـــــى احلـــــالوقـــــد اعتمـــــدت اللجن
ختيــار  للتأكيــد علــى الســلطة التقديريــة للدولــة املتضــررة فيمــا يتعلــق 

ــا احملــدد ة مــن ضــمن مــا تقدمــه شــكل املســاعدة األنســب الحتياجا
شىت الدول، واألمم املتحـدة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة، 
واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات الصـــلة. وتعكـــس هـــذا التعبـــري أيضـــاً 
لتمـاس  حقيقة أن واجب التماس املساعدة ال يعين أن الدولة ملزمة 
ـــري إليهــــا مشــــروع  املســــاعدة مــــن كــــل مصــــدر مــــن املصــــادر الــــيت يشـ

. لــذا فــإن عبــارة "حبســب مقتضــى احلــال" تــدعم فكــرة أن ١٠ ادةاملــ
الدولـــــة املتضـــــررة تتـــــوىل الـــــدور األساســـــي يف توجيـــــه جهـــــود اإلغاثـــــة 
واملساعدة يف حاالت الكوارث والسـيطرة عليهـا وتنسـيقها واإلشـراف 

 .٩من مشروع املادة  ٢عليها، على النحو املبني يف الفقرة 

اجــــب التمــــاس املســــاعدة بقــــدر وينبغــــي أن ال يُفهــــم مــــن و  )١١(
تتجــــاوز الكارثــــة القــــدرات الوطنيــــة أن اللجنــــة ال تشــــجع الــــدول  مــــا

املتضـــررة علـــى التمـــاس املســـاعدة يف حـــاالت الكـــوارث األقـــل وطـــأة. 
فاللجنة تعترب التعاون يف توفري املسـاعدة يف مجيـع مراحـل اإلغاثـة مـن 

اسـتجابًة كافيـة الكارثة عنصراً أساسياً يف تيسـري االسـتجابة للكـوارث 
وفعالــــة ومظهــــراً عمليــــاً ملبــــدأ التضــــامن. فحــــىت عنــــدما تكــــون الدولــــة 

توفريهــا، فــإن  يف وراغبــةاملتضــررة قــادرة علــى تــوفري املســاعدة الالزمــة 
التعـــاون واملســـاعدة مـــن جانـــب اجلهـــات الفاعلـــة الدوليـــة ســـيكفل يف 
 العديـــــد مـــــن احلـــــاالت اســـــتجابة أكثـــــر مالءمـــــًة وســـــرعًة ومشـــــوالً إزاء

 الكوارث، وسيكفل أيضاً محاية معززة لألشخاص املتضررين.

 موافقة الدولة املتضررة على املساعدة اخلارجية -١١املادة 
 يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتضررة. -١ 
 ال ُحتجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفًا. -٢ 
ملســـاعدة  -٣  وفقـــاً ملشـــاريع املـــواد عنـــد تقـــدمي عـــرض 

أن  ، كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا،هــذه، يكــون علــى الدولــة املتضــررة
 .تفصح عن قرارها بشأن العرض املقدم

 التعليق
مســألة موافقــة الدولــة املتضــررة  ١١يتنــاول مشــروع املــادة  )١(

مـــل، ينشـــئ مشـــروع املـــادة  علـــى تلّقـــي املســـاعدة اخلارجيـــة. ويف ا
يف ميـدان عمليـات  لقيـود موافقة خاضـعاً للدول املتضررة نظام  ١١

مـــــن مشــــــروع  ١اإلغاثـــــة يف حـــــاالت الكـــــوارث. وتعكـــــس الفقـــــرة 
__________ 

 .)، املرفق٢٥-(د ٢٦٢٥قرار اجلمعية العامة  )٦٤٧(

ن تنفيذ أعمال املساعدة اإلغاثية  ١١ املادة املبدأ اجلوهري القائل 
الدوليــــــة يف حــــــاالت الكــــــوارث مرهــــــون مبوافقــــــة الدولــــــة املتضــــــررة. 

جيــة ال جيــوز علــى أن املوافقــة علــى املســاعدة اخلار  ٢الفقــرة  وتــنص
علـــــــى  ٣أن ُحتجـــــــب علـــــــى حنـــــــو تعســـــــفي، فيمـــــــا تفـــــــرض الفقـــــــرة 

املتضررة واجب اإلفصاح عن قرارها بشأن عـرض املسـاعدة،   الدولة
 كلما أمكن.

ن تقدمي املساعدة اخلارجية مرهـون مبوافقـة  )٢( واملبدأ القائل 
ـــــذلك  الدولـــــة املتضـــــررة هـــــو مبـــــدأ أساســـــي يف القـــــانون الـــــدويل. ول

ــــــــة املرفقــــــــة بقــــــــرار اجلمعيــــــــة  ٣تشــــــــريالفقرة  ــــــــادئ التوجيهي مــــــــن املب
إىل أنــــــه "ينبغــــــي أن تــــــوفر املســــــاعدة اإلنســــــانية  ٤٦/١٨٢ العامــــــة

مبوافقــة البلــد املتضــرر، ومــن حيــث املبــدأ علــى أســاس نــداء يوجهــه 
مبـــــــري املتعلقـــــــة بتقـــــــدمي مـــــــوارد البلـــــــد املتضـــــــرر". وتـــــــنص  اتفاقيـــــــة 

وارث ولعمليـــات االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية للحـــد مـــن الكـــ
علـــــى أنـــــه "ال تقـــــدَّم أي مســـــاعدة يف جمـــــال االتصــــــاالت  اإلغاثـــــة

ـــــة دون موافقـــــة الدولـــــة  ـــــذه االتفاقي الســـــلكية والالســـــلكية عمـــــًال 
)، يف حــــني يشــــري اتفــــاق ٥، الفقــــرة ٤[الطــــرف] الطالبــــة" (املــــادة 

رابطـــــة أمـــــم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا إلدارة الكـــــوارث واالســـــتجابة يف 
نــــــه "ال جيــــــوز تقــــــدمي املســــــاعدة اخلارجيــــــة حــــــاالت الطــــــوارئ إىل أ

ـــــب مـــــن الطـــــرف املتضـــــرر  أو عـــــروض املســـــاعدة اخلارجيـــــة إال بطل
). وينسجم االعرتاف بشرط موافقة ١، الفقرة ٣مبوافقته" (املادة  أو

الدولـــــــة علـــــــى تقـــــــدمي املســـــــاعدة اخلارجيـــــــة مـــــــع االعـــــــرتاف الـــــــوارد 
املتضــــررة هــــي الــــيت ن الدولــــة  ٩مــــن مشــــروع املــــادة  ٢ الفقــــرة يف

ـــــــة واملســـــــاعدة  تتـــــــوىل ـــــــه أنشـــــــطة اإلغاث ـــــــدور األساســـــــي يف توجي ال
عليهـــا وتنســـيقها واإلشـــراف عليهـــا يف حـــاالت الكـــوارث  والســـيطرة

 اليت تقع يف إقليمها.
ن حق الدولة املتضررة يف رفـض  ٢واالعرتاف يف الفقرة  )٣(

عـرض مـن عـروض املسـاعدة لــيس حقـاً مطلقـاً هـو اعـرتاف يعكــس 
لطـــــابع املـــــزدوج ملفهـــــوم الســـــيادة مـــــن حيـــــث إنـــــه يســـــتتبع حقوقـــــاً ا

 ٩مــن مشــروع املــادة  ١وواجبــات. ويــنعكس هــذا الــنهج يف الفقــرة 
ا،  ،الدولـــة املتضـــررةيقـــع علـــى عـــاتق الـــيت تؤكـــد أنـــه " حبكـــم ســـياد

واجـــــب ضـــــمان محايـــــة األشـــــخاص وتقـــــدمي اإلغاثـــــة واملســـــاعدة يف 
ابــل، عــارض بعــض أعضــاء ". ويف املقحــاالت الكــوارث يف إقليمهــا

لضــرورة أنــه ينبغــي  اللجنــة فكــرة أن الطــابع املــزدوج للســيادة يعــين 
. ١١مـــن مشـــروع املـــادة  ٢للجنـــة أن تؤيـــد الـــنهج املتبـــع يف الفقـــرة 
 ١١مـــن مشـــروع املـــادة  ٢ويـــرى أعضـــاء اللجنـــة هـــؤالء أن الفقـــرة 

ـــزام ("ال ُحتجـــب")، بـــل  ينبغـــي أال تصـــاغ بعبـــارات يفهـــم منهـــا اإلل
ــــه "ينبغــــي أال ُحتجــــب املوافقــــة علــــى ين بغــــي أن تشــــري الفقــــرة إىل أن

 املساعدة اخلارجية تعسفاً".
وترى اللجنة أن واجب الدولة املتضررة يف ضمان احلماية  )٤(

واملساعدة ألولئك املوجودين يف إقليمها يف حالة حدوث كارثة هو 
واجـــب يهــــدف إىل حفـــظ حيــــاة املتضـــررين مــــن الكارثـــة وكــــرامتهم 

ان حصـــــــول احملتـــــــاجني مـــــــنهم علـــــــى املســـــــاعدة اإلنســـــــانية. وضـــــــم
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هــذا الواجــب واجبــاً أساســياً لضــمان احلــق يف احليــاة ألولئــك  ويُعــدُّ 
. وقـد فسـرت اللجنـة املعنيـة )٦٤٨(املوجودين يف إقليم الدولة املتضررة

ـــواردة يف املـــادة  مـــن  ٦حبقـــوق اإلنســـان احلـــق يف احليـــاة، بصـــيغته ال
حلقــ وق املدنيــة والسياســية، علــى أنــه يشــمل العهــد الــدويل اخلــاص 

ــذا احلــق عتمــاد تــدابري إجيابيــة لكفالــة التمتــع  . )٦٤٩(التــزام الــدول 
لــــرفض قــــد تشــــكل يف  ولــــذا فــــإن مقابلــــة عــــرض تقــــدمي املســــاعدة 
ظروف معينة انتهاكـاً للحـق يف احليـاة. وقـد أكـدت اجلمعيـة العامـة 

 ١٩٨٨ كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  ٨املــــــــؤرخ  ٤٣/١٣١يف قراريهــــــــا 
أن "تــــــرك  ١٩٩٠ كــــــانون األول/ديســــــمرب  ١٤املــــــؤرخ  ٤٥/١٠٠و

مســاعدة  ضــحا الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ املماثلــة بــال
ديــــداً للحيــــاة اإلنســــانية وإهانــــة لكرامــــة اإلنســــان"  إنســــانية ميثــــل 

 (الفقرة الثامنة والفقرة السادسة من الديباجة، على التوايل).
ن الســـــ )٥( لطة التقديريـــــة الـــــيت متارســـــها الدولـــــة واالعـــــرتاف 

املتضررة فيما خيص املوافقة ليست سلطة مطلقة يتجسد يف املبادئ 
لتشرد الداخلي. وتشري هذه املبادئ التوجيهيـة،  التوجيهية املتعلقة 
ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان الســـــابقة  ـــــب جلن ـــــت برتحي ـــــادئ حظي وهـــــي مب

إلمجاع ووصفها األمـني العـام  واجلمعية العامة يف قرارات اعُتمدت 
ا "املعيار الدويل األساسي حلماية" األشخاص املشردين داخلياً، 

 :)٦٥٠(إىل ما يلي
وخباصة  ،]اإلنسانية املساعدة عروض[على  املوافقة عن اعتباطاً  ُميتنع أال جيب
 كانـت  أو املطلوبةاإلنسانية بوسع السلطات املعنية تقدمي املساعدة  يكن إذا مل
 .)٦٥١(ذلك عن راغبة

وقـــد تنـــاول معهـــد القـــانون الـــدويل مســـألة املوافقـــة مـــرتني يف ســـياق 
املعنـون "محايـة حقـوق  ١٩٨٩املساعدة اإلنسانية. ففي قـراره لعـام 

اإلنسان ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للـدول"، جـاء يف 
 من النص الفرنسي ذي احلجية ما يلي: ٥من املادة  ٢الفقرة 

      Les États sur le territoire desquels de telles situations de 

détresse [où la population est gravement menacée dans sa vie ou sa 

santé] existent ne refuseront pas arbitrairement de pareilles offres 

de secours humanitaires ]حــاالت إقليمهــا يفحتــدث الــدول الـيت  تلتــزم 
ا يواجـــــه حيـــــث[ هـــــذا النـــــوعمـــــن طـــــوارئ   ـــــدد جســـــيمة خمـــــاطر ســـــكا

__________ 
 ١ الفقـــرة، والسياســـية املدنيـــة حلقـــوق اخلـــاص الـــدويل العهـــد انظـــر )٦٤٨(
 .٦ املادة من
 ٦٤٠ احلاشــية(انظــر  ٦ رقــم العــام التعليــق اإلنســان، حبقــوق املعنيــة اللجنــة )٦٤٩(

علــى  صــحيحاً  فهمــاً  ‘يف احليــاة أصــيل حــق’ال ميكــن فهــم عبــارة : "٥ الفقــرة)، أعــاله
أن تتخـــذ  تقتضـــيمـــن حرمــان أي شـــخص مـــن حياتـــه  احلمايـــة أن كمـــاحنــو تقييـــدي،  
 ".جيابيةإالدول تدابري 

)٦٥٠( A/59/2005، ٢١٠ الفقرة. 
)٦٥١( E/CN.4/1998/53/Add.2، ٢ الفقرة، ٢٥ املبدأ. 

م الــيت املســاعدة اإلنســانية  عــروض تعســفاً تــرفض  ال] صــحتهم أو حيــا
 .)٦٥٢(القبيل]هذا  من

، تنـاول معهـد القـانون الـدويل هـذه املسـألة جمـدداً، ٢٠٠٣عام  ويف
ـــا "واجـــب الـــدول املتضـــررة أن  فـــذكر يف قـــرار بـــروج، يف مـــادة عنوا

تـــرفض تعســـفاً عرضـــاً حســـن النيـــة لتقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية"،  ال
 يلي: ما

ال تــرفض بصــورة  تلتــزم   نَســحَ وغــري مــربرة عرضــاً  تعســفيةالــدول املتضــررة 
ال ،حصراً إىل تقدمي املساعدة اإلنسـانية يهدف النية حـة تـرفض  و الوصـول إ

. ولــــيس هلــــا، علــــى وجــــه اخلصــــوص، أن تــــرفض عرضــــاً أو حــــة  إىل الضـــحا إ
حقــوق للخطــر  أن يعــّرضهــذا الــرفض  كــان مــن شــأنإىل الضــحا إذا   وصــولٍ 
للضـحا أو إذا بلـغ هـذا الـرفض حـد انتهـاك حظـر األساسـية الواجبـة  اإلنسـان

 .)٦٥٣(جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب

وي مصـــطلح "حجـــب" املوافقــــة علـــى عنصـــر زمــــين وينطـــ )٦(
يــــدخل يف حتديــــد صــــفة التعســــف. فــــرفض الدولــــة املتضــــررة عــــرض 

عــــدم اإلفصــــاح عــــن قرارهــــا إزاء هــــذا العــــرض، وفقــــاً  املســــاعدة أو
، يف غضــون فــرتة زمنيــة معقولــة قــد ١١مــن مشــروع املــادة  ٣ للفقــرة

ـــــــــــرأي يف قـــــــــــراري اجلمعيـــــــــــة  يعتـــــــــــرب تعســـــــــــفاً. ويـــــــــــنعكس هـــــــــــذا ال
اللذين يتضمن كل منهما  )٦٥٥(٤٥/١٠٠و )٦٥٤(٤٣/١٣١ ةالعام

 الفقرات التالية يف الديباجة:
ضـحا  الـيت قـد يواجههـا ]والعقبات[بشأن املصاعب  القلق يساورها وإذ 

 الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة يف تلقي املساعدة اإلنسانية، 

نه لدى تقدمي املساعدة اإلنسانية، وال سـيما نقـل األغذيـة  منها واقتناعاً  
واألدويــة واإلســعافات الطبيــة الــيت يكــون وصــوهلا إىل الضــحا ضــرورة حتميــة، 

د جتنب من تنفيذها يف السرعة متكِّن  .مفجعة بصورة الضحا عدد ازد

__________ 
 ١٣ يف الـــــدويل القـــــانون معهـــــد اعتمـــــده الـــــذي القـــــرارمـــــن  ٥املـــــادة  )٦٥٢(

 اليكومبوســـت  دي ســـانتياغو يف تقـــدعُ  الـــيت تـــهدور  خـــالل ١٩٨٩ســـبتمرب /أيلول
)Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II, Session of 

Santiago de Compostela (1989), p. 345( . الفرنسـي الـنص يسـتخدم حـني يفو 
 للـدول: "ينبغـي التـايل النحـو علـى جـاءت اإلنكليزيـة الرتمجـة فـإن إلزاميـة، عبارات

 املسـاعدة عـروضتعسـفاً  تـرفض أال ليمهـااقأ يف مماثلـة طـوارئ حـاالت تواجـه اليت
 où la population est gravement"(للغة الفرنسية  التفسريي النصو ". اإلنسانية

menacée dans sa vie ou sa santé "]"جسـيمة خمـاطر سـكانال يواجـه حيثمـا 
م دد  .القرار هذا من ٥ املادة من ١ الفقرة من مقتبس )]"صحتهم أو حيا
 القــــانون معهـــد اعتمــــده الـــذي اإلنســــانية ملســـاعدةاملتعلــــق  القـــرار )٦٥٣(

 :بـــروج مبدينـــة تقـــدعُ  الـــيت تـــهدور  خـــالل ٢٠٠٣ســـبتمرب /أيلول ٢ يف الـــدويل
Institute of International Law, Yearbook (see footnote 609 above), art. 

VIII, para. 1, p. 275. 
ن، ٤٣/١٣١ العامة اجلمعية قرار )٦٥٤(  .الديباجة من والعاشرة التاسعة الفقر
ن، ٤٥/١٠٠ العامة اجلمعية قرار )٦٥٥(  .الديباجة من والتاسعة الثامنة الفقر
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ــــــة  وتــــــنص االتفاقيــــــة اإلطاريــــــة للمســــــاعدة يف جمــــــال احلمايــــــة املدني
ــــدول األطــــراف ٢٠٠٠ لعــــام ــــيت يتعــــني علــــى ال ــــادئ ال ، ضــــمن املب

احرتامهــا يف ســياق تقــدمي املســاعدة يف حــاالت الكــوارث، علــى أن 
و طلبـات املسـاعدة وتـرّد عليهـا "تفحص الدول املستفيدة عـروض أ

 (ه)). ٣يف أقرب اآلجال" (املادة 

ويوّجـــــه مصـــــطلح "تعســـــفاً" االنتبـــــاه إىل األســـــاس الـــــذي  )٧(
يستند إليه قرار الدولة املتضررة حجب املوافقة. وجيب حتديد ما إذا  
كـــان حجـــب املوافقـــة تعســـفياً أم ال علــــى أســـاس كـــل حالـــة علــــى 

عموماً االسرتشاد مببادئ عدة يف هذا الصـدد. أنه ميكن  حدة، مع
فــــأوًال، تــــرى اللجنــــة أن حجــــب املوافقــــة علــــى املســــاعدة اخلارجيــــة 

يعــــــد تعســــــفياً عنــــــدما تكــــــون الدولــــــة قــــــادرة علــــــى االضــــــطالع  ال
ســتجابة كافيـــة وفعالـــة يف مواجهـــة الكارثــة اعتمـــاداً علـــى مواردهـــا 

نيـــــاً، ال يعـــــد حجـــــب امل وافقـــــة علـــــى اخلاصـــــة وراغبـــــة يف ذلـــــك. و
املســـاعدة املقدمــــة مــــن مصــــدر خـــارجي تعســــفياً إذا كانــــت الدولــــة 
املتضـــررة قـــد قبلـــت قـــدراً مالئمـــاً وكافيـــاً مـــن املســـاعدة مـــن مصـــادر 
لثــاً، ال يعــد حجــب املوافقــة تعســفياً إذا مل يقــدَّم العــرض  أخــرى. و

خصوصـاً  ٦املعين وفقاً ملشاريع املـواد احلاليـة. ويـنص مشـروع املـادة 
أن املســاعدة اإلنســانية جيــب أن تقــدَّم وفقــاً ملبــادئ اإلنســانية  علــى

ملقابــــل، إذا قُــــدم  واحليــــاد والنزاهــــة وعلــــى أســــاس عــــدم التمييــــز. و
عــــــرض املســــــاعدة وفقــــــاً ملشــــــاريع املــــــواد ومل تتــــــوفر مصــــــادر بديلــــــة 
للمساعدة، فعندئذ يكون مثة أساس قوي لالستدالل على أن قـرار 

 .حجب املوافقة كان تعسفياً 

ـــا الدولـــة املتضـــررة لتحديـــد  )٨( والســـلطة التقديريـــة الـــيت حتظـــى 
شــكل املســاعدة األنســب هلــا هــي مظهــر مــن مظــاهر دورهــا األساســي 
يف توجيــــه جهــــود اإلغاثــــة واملســــاعدة يف حــــاالت الكــــوارث والســــيطرة 

. ٩مـن مشـروع املـادة  ٢عليها وتنسيقها واإلشراف عليها، وفقاً للفقرة 
جيــــــب أن ُمتـــــارس حبســـــن نيـــــة وفقــــــاً  التقديريـــــة الســـــلطةغـــــري أن هـــــذه 

. وتشــــــجع اللجنــــــة الــــــدول )٦٥٦(لاللتزامــــــات الدوليــــــة للدولــــــة املتضــــــررة
املتضـــــررة مـــــع ذلـــــك علـــــى ذكـــــر األســـــباب الـــــيت تـــــدعوها إىل حجـــــب 
موافقتها على عرض املساعدة. فذكر األسباب ضروري إلثبـات حسـن 

ملوافقة. وقد يـؤدي عـدم نية الدولة املتضررة فيما يتصل بقرارها حجب ا
ييد استنتاج الطابع التعسفي حلجب املوافقة.  ذكر األسباب إىل 

تفصـح  ، اسـتخدام عبـارة "أن٣وقد آثرت اللجنة، يف الفقرة  )٩(
عـــن قرارهـــا بشـــأن العـــرض املقـــدم" لكـــي تتـــيح للـــدول املتضـــررة املرونـــة 
القصـــوى يف تقريــــر أفضــــل طريقـــة للــــرد علــــى عـــروض املســــاعدة. ومــــن 

ملسلم به أن فرض واجب صارم يتطلب الرد رمسياً على كل عرض مـن ا
عــــروض املســــاعدة قــــد يلقــــي علــــى عــــاتق الــــدول املتضــــررة يف حــــاالت 
الكــــوارث عبئــــاً مفــــرط الثقــــل. وتــــرى اللجنــــة أن العبــــارة احلاليــــة تشــــمل 
طائفة واسـعة مـن أسـاليب الـرد املمكنـة، مبـا يف ذلـك نشـر تصـريح عـام 

املتضـررة بشـأن مجيـع عـروض املسـاعدة. والفقـرة يفصح عن قرار الدولـة 
تنطبق على السـواء علـى احلـاالت الـيت تقبـل فيهـا الدولـة املتضـررة تلّقـي 

 املساعدة وعلى احلاالت اليت حتجب فيها موافقتها. 
وتــــــرى اللجنــــــة أن عبــــــارة "كلمــــــا كــــــان ذلــــــك ممكنــــــاً" هلــــــا  )١٠(

لغـــــــة ضـــــــيق جـــــــداً. فالعبـــــــارة توجـــــــه االنتبـــــــاه إىل احلـــــــاال نطـــــــاق ت 
الـــــــيت تكـــــــون فيهـــــــا الدولـــــــة غـــــــري قـــــــادرة علـــــــى تكـــــــوين رأي  الشـــــــدة

املوافقــــــة الالزمــــــة، بســــــبب عــــــدم وجــــــود حكومــــــة قــــــادرة  خبصــــــوص
ة. وتـرى اللجنـة أيضـاً أن  دية وظائفها أو على لظروف عجز مشا

لطريقــة الــيت ترتئيهــا  الدولــة املتضــررة تســتطيع أن تفصــح عــن قرارهــا 
 وف االستثنائية املشار إليها يف هذه الفقرة.أكثر مالءمة يف غري الظر 

__________ 
تشــــرين  ٢٤املــــؤرخ  )٢٥-د( ٢٦٢٥مــــثالً قــــرار اجلمعيــــة العامــــة  انظــــر )٦٥٦(

  علـى"إىل أنـه  ،يف مجلـة أمـور ،يشـريحيث ( ١، الفقرة املرفق ،١٩٧٠ أكتوبر/األول
ا طبقـاً مليثـاق األمـم املتحـدة تنفيـذاً  ذيتنف واجب دولة كل االلتزامات اليت تضطلع 

 الـدويل القـانون ملبـادئ طبقاً  ا تضطلع اليت االلتزامات"كذلك و " نيةال حسنحيدوه 
 دوليـــة التفاقـــات طبقـــاً  ـــا تضـــطلع الـــيت االلتزامـــات"و "عامـــةً  ـــا املعـــرتف وقواعـــده
 ").عامةً  ا املعرتف وقواعده الدويل القانون مبادئ مع متفقة
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  الفصل العاشر
لتسليم أو احملاكمة   )AUT DEDERE AUT JUDICARE(االلتزام 

 مقدمة -ألف
ـا السـابعة  -٢٩٠  واخلمســنيقـررت جلنـة القـانون الـدويل، يف دور

لتســـــــــليم أو احملاكمـــــــــة  ،)٢٠٠٥( أن تــــــــدرج موضـــــــــوع "االلتــــــــزام 
)aut dedere aut judicare"(  مج عملهـــــــا، وعينـــــــت الســـــــيد يف بـــــــر

 .)٦٥٧(خاصاً  جيسالف غالتسكي مقرراً 
ـــا الثامنـــة واخلمســـني ( -٢٩١ ) ٢٠٠٦وتلّقـــت اللجنـــة منـــذ دور

ــــــا الســــــتني ( ــــــة تقــــــارير مــــــن املقــــــرر اخلــــــا٢٠٠٨إىل دور ص ) ثالث
 .)٦٥٨(فيها ونظرت
ـــــا الســـــتني ( -٢٩٢ ) أن تنشـــــئ ٢٠٠٨وقـــــررت اللجنـــــة يف دور
سة السيد آالن بيليه، على أن حتدد  معنياً  عامالً  فريقاً  ملوضوع بر

ــــة والســــتني ــــدورة احلادي ــــق العامــــل وعضــــويته يف ال . )٦٥٩(واليــــة الفري
) فريـــق عامــــل مفتــــوح ٢٠٠٩وأنشـــئ يف الــــدورة احلاديـــة والســــتني (

العضوية أفضت املناقشات اليت أجراهـا إىل إعـداد إطـار عـام للنظـر 
ــــدف حتديــــد املســــائل الــــيت ي . ويف )٦٦٠(نبغــــي تناوهلــــايف املوضــــوع 

)، أعيــــد تشــــكيل الفريــــق العامــــل، ٢٠١٠الــــدورة الثانيــــة والســــتني (
 .)٦٦١(كانديويت  هنريكيإوترّأسه، يف غياب رئيسه، السيد 

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء
علــــى اللجنــــة، يف الــــدورة احلاليــــة، التقريــــر  كــــان معروضــــاً  -٢٩٣

. ونظــــرت اللجنــــة يف التقريـــــر )A/CN.4/648(الرابــــع للمقــــرر اخلــــاص 
ا مــــــن  يف  ٢٥املعقــــــودة يف الفــــــرتة مــــــن  ،٣١١٣إىل  ٣١١١جلســــــا

__________ 
 ،٢٠٠٥ حولية( ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٤املعقودة يف  ٢٨٦٥يف جلستها  )٦٥٧(

لـد الثـاين (اجلــزء  مــن  ٥. وأيـدت اجلمعيـة العامــة، يف الفقـرة )٥٠٠)، الفقــرة الثـاينا
، قــــــــرار اللجنــــــــة إدراج ٢٠٠٥تشــــــــرين الثــــــــاين/نوفمرب  ٢٣املــــــــؤرخ  ٦٠/٢٢القــــــــرار 

مج عملهـا. و املوضوع يف  مج عمـل اللجنـة الطويـل  أُدرجاملوضـوع قـد كـان بـر يف بـر
ــا السادســة واخلمســني ( املرفــق بتقريــر  املقــرتحعلــى  ) بنــاءً ٢٠٠٤األجــل خــالل دور

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٤ حولية(تلك السنة  ن الثاين)، ا  .)٣٦٣و ٣٦٢، الفقر
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٦ حوليــةالتقريــر األويل:  )٦٥٨( ، ا

A/CN.4/571 :ــــة؛ والتقريــــر الثــــاين لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٢٠٠٧ حولي ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٨ حوليــــة؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/585الوثيقــــة  ، ا
 .A/CN.4/603 الوثيقة )،األول

 ؛ وانظــــــر٢٠٠٨متوز/يوليــــــه  ٣١ملعقــــــودة يف ا ٢٩٨٨يف جلســــــتها  )٦٥٩(
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حوليةأيضاً   .٣١٥الفقرة )، الثاين، ا

لالطالع على اإلطار العام املقرتح الذي أعده الفريق العامل، انظر  )٦٦٠(
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٩ حولية  .٢٠٤، الفقرة )الثاين، ا

 ٣٠املعقــــــــودة يف  ،٣٠٧١يف جلســــــــتها  أحاطــــــــت اللجنــــــــة علمــــــــاً  )٦٦١(
لتقرير الشفوي الذي قدمه الـرئيس املؤقـت للفريـق العامـل ٢٠١٠متوز/يوليه   ،

لد الثاين (اجلزء ٢٠١٠ حوليةانظر (  ).٣٤٠-٣٣٧، الفقرات )الثاين، ا

 ٢٩يف  ، املعقــــــودة٣١١٥، ويف جلســــــتها ٢٠١١متوز/يوليــــــه  ٢٧ إىل
 . ٢٠١١متوز/يوليه 

 الرابع لتقريرهعرض املقرر اخلاص  -١
مــا ســبق مــن نظــر بعــد اإلشــارة إىل خلفيــة هــذا املوضــوع و  -٢٩٤
ا اللجنة السادسة أثناء فيه دورة ال، مبا يف ذلك املناقشات اليت أجر

 اسـتكماالً  -لجمعية العامة، سعى التقرير الرابـع لاخلامسة والستني 
لتســـــليم  - للتقـــــارير الســـــابقة إىل تنـــــاول مســـــألة مصـــــادر االلتـــــزام 

 احملاكمة، مع الرتكيز على املعاهدات والعرف.  أو
بنـــاء علـــى اقرتاحـــات مـــن الفريـــق ســـعى املقـــرر اخلـــاص، و  -٢٩٥

، إىل جعــــــل واجــــــب التعــــــاون مــــــن أجــــــل ٢٠١٠العامــــــل يف عــــــام 
، مكافحة اإلفالت من العقاب حمور النظر يف هذا املوضوع، مشرياً 

، إىل أن واجـب التعـاون مبـدأ راسـخ مـن مبـادئ القـانون بصفة أعـم
ــــة ــــد مــــن الصــــكوك الدولي ــــه العدي ــــنص علي ــــاول  .)٦٦٢(الــــدويل ت ويتن

نــــائي الــــدويل واجــــب التعــــاون بنــــربة إجيابيــــة، علــــى حنــــو القــــانون اجل
يتضــــح مــــن ديباجــــة نظــــام رومــــا األساســــي للمحكمــــة اجلنائيــــة  مــــا

كيداً  حيث، ١٩٩٨الدولية لعام  على أن "أخطر اجلرائم  تتضمن 
ســـــره جيـــــب أال متـــــر دون عقـــــاب  تمـــــع الـــــدويل  الـــــيت تثـــــري قلـــــق ا

حنـــو فعـــال مـــن أنـــه جيـــب ضـــمان مقاضـــاة مرتكبيهـــا علـــى [علـــى] و
خـالل تـدابري تتخـذ علـى الصـعيد الـوطين وكـذلك مـن خـالل تعزيــز 

علـى "وضـع حـد إلفـالت مـرتكيب هـذه تصـميماً التعاون الدويل"، و 
 . مماثلة جرائم وقوعيف منع " من أجل اإلسهام اجلرائم من العقاب

شكلت مكافحة إفالت مرتكيب اجلـرائم اخلطـرية الـيت قد و  -٢٩٦
ســره مــن العقــاب سياســة أساســية ميكــن  تمــع الــدويل  تثــري قلــق ا
حيــة، ومــن  حتقيقهـا مــن خــالل إنشـاء احملــاكم اجلنائيــة الدوليـة مــن 
حيــة أخــرى، مــن خــالل ممارســة احملــاكم الوطنيــة للواليــة القضــائية. 

اون يف مكافحــة اإلفــالت مــن وذكــر املقــرر اخلــاص أن واجــب التعــ
تت تنظر إليه بعض الدول وينظر إليـه الفقـه علـى أنـه قد العقاب 

 قاعدة عرفية.
ب التأكيـد علـى  -٢٩٧ واجـب التعـاون ل الـدور األساسـيومـن 

لتســـليم أو احملاكمــة، اقـــرتح املقــرر اخلـــاص أمهيـــة يف تقــدير  االلتــزام 

__________ 
مــن ميثــاق األمــم  ١املــادة مــن  ٣الفقــرة  ،علــى ســبيل املثــال ،انظــر )٦٦٢(

لعالقاتاملتحدة؛ وإعالن مبادئ القانون الدويل امل الودية والتعـاون بـني  تعلقة 
) ٢٥-(د ٢٦٢٥مليثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة، قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  الـــــدول وفقـــــاً 

 .١، املرفق، الفقرة ١٩٧٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ املؤرخ

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   202 13/07/2020   08:05:14



لتسليم أو احملاكمة  197   )AUT DEDERE AUT JUDICARE(االلتزام 

 

 

 )٦٦٣(الســــابقة (اســــتخدام املصــــطلحات) ٢ االستعاضــــة عــــن املــــادة
  .)٦٦٤(اجلديد عن واجب التعاون ٢مبشروع املادة 

لتسـليم  -٢٩٨ واستعرض املقـرر اخلـاص خمتلـف مصـادر االلتـزام 
ـــاه إىل  أو احملاكمـــة، حيـــث نظـــر أوالً  أن يف املعاهـــدات ووجـــه االنتب

املمكنة  أوجه التفرقةجمموعة متنوعة من التصنيفات و الفقه يتضمن 
 . )٦٦٥(عن البعض اآلخرمتيز هذه املعاهدات بعضها يت ال

وأشــــــــار إىل أنــــــــه كــــــــان قــــــــد اقــــــــرتح يف الســــــــابق مشــــــــروع  -٢٩٩
عتبارهــــا مصــــدراً  )٦٦٦(٣ املـــادة لاللتــــزام  الــــذي يتنــــاول املعاهـــدات 

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ٢٠٠٨ حوليــة )٦٦٣( . تهاوحاشــي ٣١٨الفقــرة ، ا

لـــد الثــــاين (اجلــــزء  انظـــر أيضــــاً  التقريـــر الثالــــث للمقـــرر اخلــــاص، املرجـــع نفســــه، ا
 .١٢١، الفقرة A/CN.4/603 األول)، الوثيقة

 على ما يلي: ٢ينص مشروع املادة  )٦٦٤(
 واجب التعاون" 
لتعـــاون  وفقـــاً  -١"  ملشـــاريع املـــواد هـــذه، تقـــوم الـــدول، حســـب االقتضـــاء، 

فيمــا بينهــا ومــع احملــاكم الدوليــة املختصــة علــى مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب فيمــا 
ت واجلرائم ذات األمهية الدولية. جلنا  يتعلق 

ملشـاريع  ، ووفقـاً وهلذا الغرض، تطبق الدول، كلما وحيثما كـان مناسـباً  -٢" 
 .")aut dedere aut judicare(مبدأ التسليم أو احملاكمة  املواد هذه،

 M. C. Bassiouni and E. M. Wise, Aut Dedere Aut: انظـر )٦٦٥(

Judicare: the Duty to Extradite or Prosecute in International Law, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995 (substantive/procedural); Amnesty 

International, Universal Jurisdiction: the Duty of States to Enact and 

Enforce Legislation, London, September 2001 (chronological); Amnesty 

International, International Law Commission: the Obligation to Extradite 

or Prosecute (aut dedere aut judicare), London, February 2009 

(territorial); C. Mitchell, Aut Dedere, aut Judicare: the Extradite or 

Prosecute Clause in International Law, Geneva, Graduate Institute of 

International and Development Studies, 2009 (multilateral 

treaties/extradition treaties)ئية لالتفاقيـــــات املتعـــــددة والدراســـــة االستقصـــــا ؛
لعمل الذي تضطلع بـه اللجنـة بشـأن  املوضـوع، األطراف اليت قد تكون هلا صلة 

ا األمانـة العامـة وهي الدراسة  لـد  ،٢٠١٠ حوليـة(تـرد يف  )A/CN.4/630(اليت أعـد ا
االتفاقيــة ) (معــايري التسلســل الــزمين واملعــايري املوضــوعية: (أ) الثــاين (اجلــزء األول)

 واالتفاقيــات األخــرى املوضــوعة تبعــاً  ١٩٢٩الدوليــة ملكافحــة تزييــف النقــود لعــام 
لعــــام  املتعلقــــة حبمايـــة ضـــحا احلـــرب(ب) اتفاقيـــات جنيـــف وللنمـــوذج نفســـه؛ 

 ١٢الربوتوكـــــــــــــــول اإلضـــــــــــــــايف إىل اتفاقيـــــــــــــــات جنيـــــــــــــــف املعقـــــــــــــــودة يف و  ١٩٤٩
ــــــة واملتعلــــــق حبمايــــــة ضــــــحا املنازعــــــات امل ١٩٤٩آب/أغســــــطس  ســــــلحة الدولي

(ج) االتفاقيــــــات اإلقليميــــــة بشــــــأن تســــــليم و؛ ١٩٧٧(الربوتوكــــــول األول) لعــــــام 
 ١٩٧٠(د) اتفاقية قمع االسـتيالء غـري املشـروع علـى الطـائرات لعـام واملطلوبني؛ 

 Amnesty :للنمـــوذج نفســـه. انظـــر أيضـــاً  واالتفاقيـــات األخـــرى املوضـــوعة تبعـــاً 

International, Universal Jurisdiction: UN General Assembly Should 

Support this Essential International Justice Tool, London, October 2010 
 مسألة الوالية القضائية العاملية). تناول أساساً ي(

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)٢٠٠٨ حوليــة )٦٦٦( . تهاوحاشــي ٣١٩، الفقــرة ، ا
لـــــــد الثـــــــاين التقريـــــــر الثالـــــــث  انظـــــــر أيضـــــــاً  للمقـــــــرر اخلـــــــاص، املرجـــــــع نفســـــــه، ا

 .١٢٣، الفقرة A/CN.4/603األول)، الوثيقة  (اجلزء

احملاكمـــــة. ويف ضـــــوء تنـــــوع ومتـــــايز األحكـــــام املتعلقـــــة  لتســـــليم أو
ى املقــــرر اخلــــاص أن مــــن املفيــــد اقــــرتاح إضــــافة فقــــرة  اللتــــزام، ار

عتبارهــا  ٣أخــرى إىل مشــروع املــادة  لاللتــزام  مصــدراً عــن املعاهــدة 
 .)٦٦٧(احملاكمة لتسليم أو

ـــــزام حتلـــــيالً  وأجـــــرى املقـــــرر اخلـــــاص أيضـــــاً  -٣٠٠ لتســـــليم  لاللت
عتباره قاعدة من قواعد القانون الدويل العـريف، وأشـار  أو احملاكمة 

ت حيظى بتأييد كبري، على األقـل فيمـاإىل  يتعلـق جبـرائم  أن قبوله 
ت الفقهية لـبعض فقهـاء القـانون موضـع  أصـبحو  ،معينة، يف الكتا

اعــرتاف مــن بعــض الوفــود املشــاركة يف مناقشــات اللجنــة السادســة، 
)، ٢٠٠٩لجمعيــة العامــة (لدورة الرابعــة والســتني الــســيما خــالل  ال

مـن جانــب  ملوضـوعازيـد مـن دراســة املىل بينمـا دعـا الـبعض اآلخــر إ
إىل املرافعـــــات  . وأشــــار املقــــرر اخلــــاص أيضــــاً جلنــــة القــــانون الــــدويل

ســيما يف  وال ،اخلطيــة والشــفوية للــدول أمــام حمكمــة العــدل الدوليــة
اللتــــزام قضــــية   هماملتهمــــني أو تســـــليم مبحاكمــــةاملســــائل املتصــــلة 

 . )٦٦٨()(بلجيكا ضد السنغال
أمهيــة القواعــد اآلمــرة بوصــفها  املقــرر اخلــاص أيضــاً وتنــاول  -٣٠١

لتســليم أو احملاكمـة، علــى حنـو مـا أملــح إليـه بعــض  مصـدراً  لاللتـزام 
ن  هــــذهإىل أن صــــلة الــــربط  املعلقــــني، مشــــرياً  شــــئة عــــن التوكيــــد 

ا أن  هنــــاك بعــــض األفعــــال احملظــــورة الــــيت، إن ارتكبــــت، مــــن شــــأ
القواعـد القطعيـة  لـيت تفرضـهاااللتزامـات لتشكل انتهاكات خطـرية 

علــى التــزام هــو مــا نشــأ عنــه لقواعــد العامــة للقــانون الــدويل، و مــن ا
رفــع دعــاوى مدنيــة  مــرتكيب تلــك اجلــرائم أو مبحاكمــةمجيــع الــدول 

ـــةإن وجـــدوا يف  ضـــدهم . وعـــالوة علـــى ذلـــك، فالـــدول إقلـــيم الدول
تمــع ا لــدويل  حمظــور عليهــا ارتكــاب اجلــرائم اخلطــرية الــيت تثــري قلــق ا

ككــل، وأي اتفــاق دويل بــني الــدول لتســهيل ارتكــاب هــذه اجلــرائم 
طالً   من أساسه.  سيكون 

والحــــظ املقــــرر اخلــــاص أنــــه حــــىت إن مل يكــــن هنــــاك أدىن  -٣٠٢
ت يف شــك  أن جــرائم معينــة يف جمــال القــانون اجلنــائي الــدويل قــد 

لصـــفة القاعـــدة اآلمـــرة (مثـــل حظـــر التعـــذيب)، فـــإن  حظرهـــا حـــائزاً 
ن القــــ لتســــليم أو احملاكمــــة املصــــاحب هلــــذه القواعــــد لتــــزام االول 

فيهــــا مســــألة هــــو صــــائص القاعــــدة اآلمــــرة خب أيضــــاً  يتمتــــعالقطعيــــة 
 خالف فقهي. 
__________ 

 على ما يلي: املعدلة، بصيغته، ٣ينص مشروع املادة  )٦٦٧(
عتبارها مصدراً "  لتسليم أو احملاكمة املعاهدة   لاللتزام 
عى ارتكابــه جرميــة كــل دولــة ملزمــة إمــا بتســليم أو حماكمــة مــن يــدَّ  -١" 

 .طرفاً إذا ما نصت على هذا االلتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة 
د الشروط اخلاصة مبمارسة التسليم أو احملاكمة يف التشـريعات حتدَّ  -٢" 

ألحكـام املعاهـدة الناشـئ عنهـا االلتـزام وللمبـادئ  الوطنية للدولة الطرف، وفقاً 
 ."العامة للقانون اجلنائي الدويل

 International Court of Justice, document :علـى سـبيل املثـال ،انظـر )٦٦٨(

CR.2009/08, 6 April 2009, pp. 23–25 (available from www.icj-cij.org/). 
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ويف معرض تعليق املقرر اخلـاص علـى فئـات اجلـرائم املرتبطـة  -٣٠٣
لتســـــليم أو احملاكمـــــة، وبعـــــد أن الحـــــظ أن مـــــن الصـــــعوبة لتـــــزام ال

لتســـليم مبكـــان يف الظـــ روف احلاليـــة إثبـــات وجـــود التـــزام عـــريف عـــام 
ألحـرى علـى حتديـد تلـك الفئـات أو  احملاكمة، اقـرتح أن ينصـب الرتكيـز 

ــا منشــئة هلــذا االلتــزام،  جلملــة  اعتبــاراً وذلــك مــن اجلــرائم الــيت يبــدو أ
تمـع الـدويل ككـل. وأشـار  ـا جـرائم خطـرية تثـري قلـق ا أمور منها كو

رَّ  -إىل أمهية التمييز بني اجلرائم اجلنائية العادية  مة مبوجـب القـوانني ا
اجلــرائم البشــعة املوصــوفة بنعــوت خمتلفــة منهــا بــني و  -الوطنيــة للــدول 

ا جرائم دولية، وجرائم تثري قلقاً  اكات جسيمة، وجرائم ، وانتهدولياً  أ
إيالء اهتمام خاص وأمهية ذلك،  غريو  ،ضد القانون اإلنساين الدويل

ـا ذات  هلذا الصنف األخري من اجلـرائم، وهـو مـا يُعـزى جزئيـاً  إىل كو
. ومـــن هـــذه اجلـــرائم: )٦٦٩(طـــابع دويل أو طـــابع جســـيم بوجـــه خـــاص

دة اجلماعيـــة؛  (أ) انية؛ ضـــد اإلنســـاملرتكبـــة (ب) اجلـــرائم وجرميـــة اإل
 (د) جرمية العدوان.و(ج) جرائم احلرب؛ و

وبعــــد النظــــر يف خمتلــــف القضــــا املطروحــــة، اقــــرتح املقــــرر  -٣٠٤
عتبـــاره مصـــدراً  املتعلـــق ٤اخلـــاص مشـــروع املـــادة   لعـــرف الـــدويل 

لتسليم أو احملاكمة  . )٦٧٠(لاللتزام 
إىل أن املقــرر اخلـــاص اقــرتاح مشـــروع املــادة، أشـــار ولــدى  -٣٠٥

مــــن هــــذه املــــادة مــــا زالــــت  ٢الئحــــة اجلــــرائم الــــيت تشــــملها الفقــــرة 
 مفتوحة وخاضعة للمزيد من الدراسة واملناقشة.

 ةموجز املناقش -٢

 تعليقات عامة (أ)
 اً مفيــــد حتلــــيالً  ملباشــــرتهكــــان املقــــرر اخلــــاص موضــــع ثنــــاء  -٣٠٦

ثـــــري جـــــوهري يف املوضـــــوع. ومـــــع ذلـــــك، أقـــــر  للقضـــــا الـــــيت هلـــــا 
لصــ ت الــيت يطرحهــا هــذا املوضــوع، األعضــاء  لنظــر و عو خاصــة 

ر املرتتبـــة علـــى جوانــــب أخـــرى مـــن القــــانون، مبـــا يف ذلــــك  إىل اآل
مســائل الســلطة التقديريــة للنيابــة العامــة، ومســائل اللجــوء، وقــانون 

__________ 
من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم  ٩املادة  ،على سبيل املثال ،انظر )٦٦٩(

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ٥اإلنسانية وأمنها، واملادة 
 على ما يلي: ٤ينص مشروع املادة  )٦٧٠(

عتباره مصدراً "  لتسليم أو احملاكمة العرف الدويل   لاللتزام 
دعى ارتكابــه جرميــة إذا  كــل دولــة ملزمــة بتســليم أو حماكمــة مــن يــ -١" 

شئاً   .عن قاعدة عرفية للقانون الدويل كان هذا االلتزام 
ميكــن أن ينشــأ هــذا االلتــزام علــى اخلصــوص عــن القواعــد العرفيــة  -٢" 

النتهاكــــات اجلســــيمة للقــــانون اإلنســــاين الــــدويل،  للقــــانون الــــدويل املتعلقــــة [
جلرائم املرتكبة ضد  دة اجلماعية، و إل  اإلنسانية، وجبرائم احلرب].و

لتســـــليم أو احملاكمـــــة عـــــن  -٣"  القواعـــــد القطعيـــــة مـــــن ينشـــــأ االلتـــــزام 
تمع الـدويل  للقانون الدويل العامة القواعد للـدول اليت حتظى بقبول واعرتاف ا

(القواعد اآلمرة)، سواء كانت يف شكل معاهدات دولية أو أعـراف دوليـة جتـرم 
 ً  ."٢يف الفقرة  ةواردالل افعاأل  منأ

الــــدول مــــن الواليــــة القضــــائية  ، وحصــــانة مســــؤويلاملطلــــوبنيتســـليم 
عـــن الواليـــة  ن الـــدويل، فضـــالً يف القـــانو  القطعيـــةاجلنائيـــة، والقواعـــد 

لوجهـة الـيت ينبغـي  القضائية العاملية، وهو ما يطرح مشـاكل تتعلـق 
اختاذها وما يلزم حتقيقه. ومن مث، فإن املنهجية اليت يتعني اعتمادها 
والنهج العام الذي يلزم اتباعه أمران حامسان يف بلورة القضا ذات 

ملوضوع.   الصلة 
الذي أجنزه االنتباه إىل العمل القيم  ُوجهويف هذا الصدد،  -٣٠٧

 ٢٠٠٩لتسليم أو احملاكمة يف عامي اللتزام لفريق العامل املعين ا
نظـــــر بشـــــأن  ٢٠٠٩اإلطــــار العـــــام املقـــــرتح يف عــــام إىل و  ٢٠١٠و

والــذي مل يــزل مهمــاً  الــذي أعــده الفريــق العامــل اللجنــة يف املوضــوع
يف الرتكيــز علــى  كــان مفيــداً   . ومــع أن التقريــر الرابــعألعمــال اللجنــة

عتبارمهــا مصــدرين لاللتــزام،  النظــر يف  ومــع أناملعاهــدات والعــرف 
مــــن جوانـــب املوضـــوع، فــــإن  أساســـياً  مصـــادر االلتـــزام يظــــل جانبـــاً 

ســـتخالص  التقريــر مل يعـــاجل القضـــا معاجلـــة كاملـــة تســـمح للجنـــة 
ــذا  اسـتنتاجات مســتنرية بشــأن الوجهــة الـالزم اتباعهــا فيمــا يتصــل 
املوضـــوع. وأُعـــرب عـــن القلـــق، علـــى وجـــه اخلصـــوص، إزاء مشـــاريع 

 التحليـل الـذي اسـتندت إليـه. ولـوحظإزاء املواد بصيغتها املقرتحـة و 
ـــــة املقـــــرر اخلـــــاص يف تنـــــاول املصـــــادر الرئيســـــية للقـــــانون  أن منهجي
الــــدويل، أي املعاهــــدات والقــــانون العــــريف، كــــل علــــى حــــدة واقــــرتاح 

ما مـــادتني مشـــروعي تنطـــوي علـــى هـــي منهجيـــة ، مســـتقلتني بشـــأ
لتسليم  .إشكالية مفاهيمية فمحط الرتكيز ينبغي أن يكون االلتزام 

املعاهــدات والعــرف دليــل إثبــات ــا متثّــل  يــة الــيتكيفالأو احملاكمــة و 
عتبارمهـــا  وجـــود القاعـــدة، العلـــى  أن يكـــون املعاهـــدات والعـــرف 

ـــزاما "مصـــدر" فـــال يوجـــد مـــا يســـتدعي صـــياغة مشـــروع مـــادة  ؛اللت
ا قائمةأو   ما إلثبات وجود قاعدة يف معاهدة عـرف. المبوجب  كو

ا أن تســـــاعد علـــــى  ويف الواقـــــع، هنـــــاك مصـــــادر أخـــــرى مـــــن شـــــأ
 التعريف بطبيعة االلتزام ونطاقه ومضمونه.

 واجب التعاون -٢مشروع املادة  (ب)
شــــكك بعــــض األعضــــاء يف أمهيــــة مشــــروع املــــادة ككــــل،  -٣٠٨

 متامـــاً  . ومل يكـــن واضـــحاً نصـــحيةوقُـــدم اقـــرتاح بتحويلـــه إىل ديباجـــة 
بذاته؛ والصـياغة تنطـوي علـى مصـادرة علـى  قائماً  ملاذا اعُترب التزاماً 

ــا، وال ميكــن املطلــوب إعــادة النظــر  وينبغــييف شــكلها احلــايل،  إثبا
ر املرتتبــة علــى واجــب التعــاون أكــرب د بوضــوح فيهــا عنــدما حتــدَّ  اآل

، ينبغي تقدمي شرح للعالقة أكثر حتديداً يف سياق املوضوع؛ وبعبارة 
أن واجـــب الـــدول بـــني لتســـليم أو احملاكمــة و االلتـــزام الصــرحية بـــني 

مقابــــل واجــــب التعــــاون ومكافحــــة وذلــــك يف ، هــــافيمــــا بينتعــــاون ت
 اإلفالت من العقاب. 

بيـــد أن بعـــض األعضـــاء اآلخـــرين أكـــدوا أمهيـــة اإلشـــارة،  -٣٠٩
لتعــاون كمــا يفضــل  بطريقــة مــا، إىل واجــب التعــاون، أو إىل التــزام 
ن هــذا  الــبعض، يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، مــع التــذكري 

 ٢٠٠٩اإلطــــار العــــام لعــــام يف  لرتكيــــز عليــــهحظــــي قــــد  اجلانــــب
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. وُشــدد علــى أن واجــب ٢٠١٠الفريــق العامــل لعــام جانــب  مــنو 
القـانون الــدويل.  مـن جمـاالت التعـاون راسـخ أصـًال يف جمـاالت شـىت

لكن السؤال األساسي الذي يتعني اإلجابـة عليـه هـو مـا يعنيـه هـذا 
 تبلــورم مــدى الواجــب يف ســياق التعــاون اجلنــائي الــدويل، مــع تقيــي

يف مكافحــــة اإلفــــالت مــــن العقــــاب  الرامــــي إىلاهلــــدف السياســــي 
ت مــن فــراغ،  صــورة التــزام قــانوين حمــدد. ومبــا أن هــذا الواجــب مل 

ملوضوع، فضًال عن فيما يبدو من الضروري إجياد سياق له  يتصل 
واملالحقــة  ،منــع اجلرميــة مــن قبيــلوانــب جب فيمــا يتعلــقاحملتــوى إجيــاد 

 ن.وإنفاذ القانو  ،واملساعدة القضائية ،القضائية
بعـض  أقـرويف التعليق على مشروع املادة يف شكله احلايل،  -٣١٠

، ١األعضاء الرتكيز على "مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب" يف الفقـرة 
تشــــبه لغــــة إذ وأشــــاروا يف الوقــــت نفســــه إىل أن العبــــارة غــــري دقيقــــة، 

 ق.لمنطو ل املالئمةواضحة اللغة القانونية ال مما تشبهالديباجة أكثر 
مـن لغة الشعارات الصياغة الشبيهة ببيد أنه ُأشري إىل أن  -٣١١
ســهل علــى اجلميــع يعبــارة "مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب"  قبيــل
وأن اســـتخدام لغـــة مبســـطة جيعـــل مشـــاريع مـــواد اللجنـــة يف  افهمهـــ

 ع.متناول اجلمي
تتسـم  ١أن صياغة الفقـرة  ورأى بعض األعضاء اآلخرين أيضاً  -٣١٢

 ا.لزوم هل ال أضاف حدوداً  العبارات التقييديةحلذر وأن استخدام 
ولوحظ أيضاً عـدم وضـوح سـبب إشـراك احملـاكم واهليئـات  -٣١٣

، تشــري إليــه ١وهــو مــا يبــدو أن الفقــرة ، يف األمــر القضــائية الدوليــة
القــات الع علــىن اجلوانــب الرئيســية للموضــوع تــؤثر أساســاً علمــاً 
خالفــاً بــني الــدول، مبــا يف ذلــك احملــاكم احملليــة. بيــد أنــه اقــُرتح فيمــا 

التعـاون  مثحبيث تتنـاول التعـاون بـني الـدول  ١الفقرة  لذلك تقسيم
التعـاون مـع األمـم  فضًال عنمع احملاكم واهليئات القضائية الدولية، 

الربوتوكــــــول اإلضــــــايف إىل  مــــــن ٨٩املتحــــــدة، علــــــى أســــــاس املــــــادة 
واملتعلـــق  ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢يـــات جنيـــف املعقـــودة يف اتفاق

 .حبماية ضحا املنازعات املسلحة الدولية (الربوتوكول األول)
عـــــن رأي مفـــــاده أن عبـــــارة أيضـــــاً أعـــــرب بعـــــض األعضـــــاء و  -٣١٤

ت واجلرائم ذات األمهية الدوليـة"  الفقـرة غامضـة  تلـكيف الـواردة "اجلنا
ــا  نــوع اجلــرائم الــيت يشــملها املوضــوع، تقــدم أي إشــارة إىل  الحبيــث إ

 ".صجرمية إال بن ال"وأن هناك حاجة للتوضيح مع مراعاة مبدأ 
لفقــرة  -٣١٥ ، لــوحظ أن عبــارة "كلمــا وحيثمــا  ٢وفيمــا يتعلــق 

، وأن لـــذلك عواقـــب واســـعاً  " ميكـــن تفســـريها تفســـرياً كـــان مناســـباً 
فــإن معناهــا ســلبية علــى العالقــات بــني الــدول. وعــالوة علــى ذلــك 

ــا تــوحي يف مســتوى معــني بوجــود التــزام غــامض إمجــاًال،  إذ يبــدو أ
لتســليم أو احملاكمــة، دون التطــرق كثــرياً إىل مــا يرتتــب  قــائم بذاتــه 
علــى ذلــك. بيــد أن بعــض األعضــاء أعربــوا عــن تفضــيلهم للصــيغة 

ة األكثر عمومية اليت تنطوي عليها لغة املادة، معتـربين هـذه املفتوح
 ق.الصيغة مناسبة لنص يُقصد منه تقدمي مقرتحات عامة التطبي

عتبارها مصدراً  -٣املادة  مشروع (ج)   املعاهدة 
لتسليم أو احملاكمة  لاللتزام 

منـه  ١اقُرتح حذف مشـروع املـادة برمتـه. واعتـربت الفقـرة  -٣١٦
 العقــــد"كيـــف ميكـــن إلدراج مبـــدأ   لـــم يكـــن واضــــحاً ف؛ غـــري مفيـــدة

يف الـنص أن يسـاعد يف توضـيح القضـا املتعلقـة  "املتعاقدينشريعة 
 ع.ذا املوضو 

ا غري واضحة ٢ورأى بعض األعضاء أن الفقرة  -٣١٧ ، برغم كو
ملزيـــــد مـــــن  بصـــــيغتها احلاليـــــة، ـــــال أمـــــام إمكانيـــــة القيـــــام  فتحـــــت ا

د الشــروط اخلاصــة مبمارســـة ن عبـــارة "حتــدَّ واضــحاً مــ يسالبحــث. فلــ
التســـليم أو احملاكمـــة يف التشـــريعات الوطنيـــة للدولـــة الطـــرف" مـــا هـــي 

وتثري الفقـرة أيضـاً احتمـال تـذرع دولـة مـا  ،الدولة الطرف املشار إليها
ا الداخلي لتربير عدم امتثاهلا اللتزام دويل. وعالوة على ذلك،  بقانو
لغموض.  تتسم اإلشارة إىل "املبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويل" 

مثــة مـا يتعــني توضـيحه فهــو تلـك املبــادئ، إذ جيـب عرضــها وإذا كـان 
. واقـُرتح، علـى سـبيل املثـال، سري تنفيـذهامبزيد من التفصيل بغرض تي

من  عاماً  مبدأً  للنيابة العامة تُعتربتقييم ما إذا كانت السلطة التقديرية 
ملوضـوع. وأشـري أيضـاً إىل ضـرورة أن  مبادئ القانون اجلنائي متصًال 

شـروط التسـليم، مبـا يف كـل مـن املسـائل املتعلقـة ب يعاجل مشروع املـادة
علـى  اود، وشروط املالحقة القضائية، مع تناوهلـذلك ما يوجد من قي

ا مفاهيم قانونية خمتلفةلحنو خمتلف   .كو
، دعمــــاً ولــــوحظ أيضــــاً أن املقــــرر اخلــــاص أملــــح يف تقريــــره -٣١٨

إىل إىل جمموعــة متنوعــة مــن تصــنيفات املعاهــدات و  ملشــروع املــادة،
تلكنــو التمييــز بــني أحكــام املعاهــدات يف الفقــه،  مــن  ملزيــد ه مل 

. ومن املفيد، على سـبيل املثـال، ات أو تطبيقهاالتصنيف هحتليل هذ
ــ  نمواصــلة استكشــاف مــا إ  ات وأوجــه التمييــزالتصــنيف ههــذ تكان

حمـتمًال ملـا هـو منصـوص عليـه يف خمتلـف املعاهـدات مـن  تيح فهماً ت
لتســـــليم تتعلـــــق  ،واســـــتثناءات ممكنـــــة ،وشـــــروط ومتطلبـــــات قيـــــود
 مـــن قبيـــلجوانـــب قـــانون التســـليم بعـــض احملاكمـــة، مبـــا يف ذلـــك  أو

املتعلقـة  املسـائل"التجرمي املزدوج" وقاعـدة "اخلصـوص"، فضـًال عـن 
 .ستثناء اجلرم السياسي وعدم تسليم الرعا

أن يف إظهــــار التصــــنيف  يســــهموكــــان مــــن املمكــــن أيضــــاً أن  -٣١٩
لتسليم أو احملاكمة تنص على  العديد من املعاهدات اليت تتضمن االلتزام 

كان   نإ مايبنيِّ مبدأ من املبادئ العامة للقانون، أو على قاعدة عرفية، أو 
ثري على تطبيق االلتزام فيما يتعلق ب  معيّنة."جرائم أساسية"  له 

عتباره مصدراً  -٤مشروع املادة  (د) لاللتزام  العرف الدويل 
 لتسليم أو احملاكمة

حتليـــل  رأى بعـــض األعضـــاء أن هـــذه املـــادة إشـــكالية ألن -٣٢٠
نه من الصعب هو ذاته اعرتف  إذ، ال يؤيدها املقرر اخلاص نفسه

إىل حــد مــا يف ظــل الظــروف احلاليــة إثبــات وجــود التــزام عــريف عــام 
 ما. أولية نوعاً  تهاصياغ وألنلتسليم أو احملاكمة، 
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 مـا تقتضـيهاالعـرتاض علـى  يبـدو مـن املمكـن ورغم أنه ال -٣٢١
ـــــا عبـــــارة عـــــن حشـــــو، وال تضـــــيف علـــــى مـــــا يبـــــدو ١الفقـــــرة  ، فإ

لتسليم أي  ة.أو احملاكم شيء يذكر إىل مسألة االلتزام 
ن مشروع املادة يعـاجل علـى مـا يبـدو ويف الوقت نفسه، أُ  -٣٢٢ قر 

ـــــة  . وميكـــــن، علـــــى وجـــــه حمـــــل النظـــــر لموضـــــوعلنســـــبة لقضـــــية مركزي
قاعدة هامة، وإن   يف صورة ،٣مع الفقرة  ،٢الفقرة  أن تُبلَور، التحديد
. الصــياغة وضــعيفةوغامضــة مبهمــة  اً،حاليــ علــى مــا هــي عليــه، كانــت

جيــب التعامــل معهــا هــي  وُشــدد علــى أن إحــدى القضــا الرئيســية الــيت
التمييــــز بــــني "اجلــــرائم األساســــية" ألغــــراض هــــذا املوضــــوع وغريهــــا مــــن 

ـــــر تفصـــــيالً وُشـــــجع اجلـــــرائم.  ـــــى إجـــــراء دراســـــة أكث  املقـــــرر اخلـــــاص عل
 ملــــدى اعتقادهــــا بوجــــود إلــــزام قــــانوين واقــــع عليهــــا،ملمارســــات الــــدول و 

الــيت  اجلــرائم اخلطــريةحتديــد بشــأن  جــازمعلــى تقــدمي رأي ُشــجع أيضــاً و 
ســـــره والـــــيت  تمـــــع الـــــدويل  لتســـــليم ينشـــــأ عنهـــــا االتثـــــري قلـــــق ا لتـــــزام 

قضــا منهــا مــا إذا   أن يتنــاول هــذا التحليــل أيضــاً  كــناحملاكمــة. ومي أو
عـين يلتسـليم أو احملاكمـة  املعاهدات الـيت حتتـوي علـى التـزام تزايدكان 

 أن الـدول بوجود قاعدة عرفية، أو ما إذا كان ذلك يعـين تقرأن الدول 
ــا حتيــد عــن القــانون العــريف. وال حيتــاج املقــرر اخلــاص،   إلجــراءتعتقــد أ

قضـية حكم حمكمة العدل الدوليـة يف  إىل انتظارهذا التحليل املفصل، 
اللتزام   .هماملتهمني أو تسليم مبحاكمةاملسائل املتصلة 

إىل أن القضــا املثــارة ســبق أيضــاً أشــار بعــض األعضــاء و  -٣٢٣
 عماهلـا الـيت تكللـتسـيما فيمـا يتعلـق  الو  ،نوقشت يف اللجنةأن 

مشـــــروع مدونـــــة اجلـــــرائم املخلـــــة بســـــلم اإلنســـــانية وأمنهـــــا  عتمـــــاد
متعلـق  ، وهـومـن هـذه املدونـة ٩م مشروع املـادة لزِ . ويُ ١٩٩٦ لعام

لتســليم   إقليمهــا  يُعثــر يفيتالطــرف الــ الدولــةَ  ،احملاكمــة وأاللتـزام 
دة مجاعيـةعلى مرتكب مزعو   ،أو جلـرائم ضـد اإلنسـانية ،م جلرمية إ

ــــــا،  أو جلــــــرائم ضــــــد مــــــوظفي األمــــــم املتحــــــدة واألفــــــراد املــــــرتبطني 
. وميكــن )٦٧١(جلــرائم حــرب، بتســليم ذلــك الشــخص أو حماكمتــه أو

، علــــــى ســــــبيل التطــــــوير ٤و ٣إعــــــادة صــــــياغة مشــــــروعي املــــــادتني 
 .ونةمن مشروع املد ٩مشروع املادة  منوالالتدرجيي، على 

لتايل أن مثة حاجة إىل التقـدم حبـذر، مـع التمييـز  -٣٢٤ وارتئي 
وعلـــى أن ختلفـــة مـــن اجلـــرائم، املفئـــات الاملناســـب يف التحليـــل بـــني 

يف هذا الصدد أن بعض اجلرائم قد ختضع للوالية القضـائية  يالَحظ
ملثـل،  لتسليم أو احملاكمـة. و لضرورة لاللتزام  العاملية ولكن ليس 

لتسليم أو احملاكمة  ولكن فإن االنتهاكات اجلسيمة ختضع لاللتزام 
 م.هلذا االلتزاجرائم احلرب ال ختضع مجيعها 

ــــيم  ويف املقــــام األول، قــــد يكــــون -٣٢٥ مــــن األســــهل إجــــراء تقي
يتعلــــق بــــبعض "اجلــــرائم األساســــية"  للطبيعــــة العرفيــــة لاللتــــزام فيمــــا

 أيضـــاً  التـــزام أكثـــر عموميـــة. وأشـــريتلّمـــس وجـــود مـــن  احملـــددة بـــدالً 
لقــانون الــدويل تشــكل أخطــر اجلــرائم الــيت اخلاضــعة لأن اجلــرائم  إىل

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص ١٩٩٦ حولية )٦٧١(  .٦٣، ا

ســــره. وعــــالوة علــــى ذلــــك،  تمــــع الــــدويل  ذا هــــ فــــإنتثــــري قلــــق ا
لواليــة القضــائية العامليــة. والواقــع أن  وثيقــاً  املوضــوع مــرتبط ارتباطــاً 

ُفصــــل بطريقــــة مصــــطنعة عــــن املوضــــوع األوســــع قــــد هــــذا املوضــــوع 
لتسليم أو احملاكمة املتمثل يف ا لوالية القضائية العاملية، وأن االلتزام 

، ميكن فرضه من دون والية قضائية. وفيما يتعلق مبشروع املدونة ال
 صـلن احملـاكم الوطنيـة سـوف متـارس واليتهـا القضـائية فيمـا يت قرَّ أُ 

لــذلك،  ملبــدأ الواليــة القضــائية العامليــة. وتبعــاً  وفقــاً  ٩مبشــروع املــادة 
ً  ال دون معاجلـــة موضـــوع  ميكـــن ألي عمـــل إضـــايف أن يكـــون جمـــد

الواليـــــة القضـــــائية العامليـــــة ونـــــوع اجلـــــرائم الـــــيت تشـــــملها. ويف هـــــذا 
بصـــورة املقبلـــة  هاملقـــرر اخلـــاص يف تقـــارير  يبحـــثح أن اقـــرتُ الســـياق، 

ــــة بــــني مبــــدأ التســــليم أو احملاكمــــة و  مســــألة أوىف الواليــــة بــــني العالق
ثــري   نالقضـائية العامليــة مــن أجــل تقيــيم مــا إ كــان هلــذه العالقــة أي 

املوضـوع. وعـالوة  بشـأنمشـاريع املـواد الـيت سـيجري إعـدادها  على
ليشمل الوالية احلايل املوضوع نطاق توسيع ب ُقدم اقرتاحعلى ذلك، 

اللجنـة السادسـة بعـد طـرح سـؤال  القضائية العاملية، مـع مراعـاة آراء
 ة.الدورة احلالي عنالقانون الدويل يف الفصل الثالث من تقرير جلنة 

ينطـــوي  وأنـــه متامـــاً  واضـــحاً  يسلـــ ٣ولـــوحظ أن معـــىن الفقـــرة  -٣٢٦
تتفـــق مـــع  الهلـــذه الفقـــرة امللزمـــة  ةلغـــالعلـــى مصـــادرة علـــى املطلـــوب؛ و 

الشــكوك الــيت عــرب عنهــا املقــرر اخلــاص يف تقريــره. فعلــى ســبيل املثــال، 
لتسليم  توضيح أن هوكان املقصود   نيكن من الواضح ما إ مل االلتزام 

كـان املقصـود هـو إدراج اجلـرائم   إنقاعـدة قطعيـة أو  يشـكلأو احملاكمة 
لتــزام. وينبغــي أن جيلــي املقــرر هــذا اال كهــذه ضــمنالــيت تنتهــك قواعــد  

تشملها الفقـرة، يراد أن املسائل اليت  اخلاص، يف حتليل موسع، غموض
ـــا بــني اجلـــرائم احملظــورة  يـــزال ضــعيفاً  مبــا يف ذلــك االرتبـــاط الــذي ال أل

فيمــا إجرائيـة  مـا يـنجم مــن نتـائج وبـني للقواعـد القطعيــة تشـكل انتهاكـاً 
لتسليم أو احمل يتصل إىل إىل حد كبـري الستناد وذلك اكمة، اللتزام 

 بشأن اآلراء املعرب عنها يف الفقه.التعليقات الواردة يف تقريره 

 املقبلة األعمال )ه(
أل -٣٢٧ هــذا املوضــوع، أُعــرب  بشـأن املقبلــةل اعمــفيمـا يتعلــق 

عن رأي مفاده أن مثة صعوبة متأصلة يف املوضوع، واقُرتح أال ترتدد 
ـــاء النظـــر يف املوضـــوع، كمـــا  اللجنـــة يف حبـــث إمكانيـــة تعليـــق أو إ
ـــــد أن بعـــــض  ـــــق مبواضـــــيع أخـــــرى. بي ـــــت يف املاضـــــي فيمـــــا يتعل فعل

ً  يـــــزال مشـــــروعاً  األعضـــــاء اآلخـــــرين الحظـــــوا أن املوضـــــوع ال  جمـــــد
 . وعالوة على ذلكعملها بشأنه اللجنة تواصليستحق أن  ومفيداً 
 ذُكــرو  .ملوضــوع وحتــرص علــى حتقيــق تقــدم فيــه مهتمــةالــدول  فــإن

إلطــار اأن هــذا اجلانـب كــان موضــوع مناقشـة يف املاضــي وأن أيضـاً 
الـذي أفضـت املناقشـة إىل إعـداده قـد أشـار إىل  ٢٠٠٩العام لعـام 

ن اللجنة السادسة تتناول حالياً . وإدراكاً ألجدوى معاجلة املوضوع
 بنــداً ذا صــلة يتعلــق بنطــاق وتطبيــق مبــدأ الواليــة القضــائية العامليــة،

لتســــليم  اقــــُرتح أيضــــاً أن ُتضــــم تلــــك املســــألة إىل موضــــوع االلتــــزام 
احملاكمـــة. ومـــع ذلـــك، فقـــد ُســـلِّم بوجـــود وجهـــات نظـــر خمتلفـــة  أو

 بشأن هذه املسألة يف اللجنة السادسة.
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 اخلاص للمقرر اخلتامية حظاتاملال -٣
مـن  أدلـوا بـها ملـأعرب املقرر اخلاص عن تقديره لألعضـاء  -٣٢٨

تشـــجع إن هـــذه التعليقـــات  تعليقـــات بنـــاءة وصـــرحية وهامـــة، قـــائالً 
 ع.املوضو  اليت يثريهاحل القضا املعقدة  على مواصلة العمل على

املوضـــوع يتطلـــب وقـــال إنـــه يتفـــق مـــع الـــرأي القائـــل إن هـــذا  -٣٢٩
عــن  فضــالً  -والعـريف  منهــا التعاهــدي - للمعــايري الدوليـة معمقــاً  حتلـيالً 

سـيما يف  اللوائح الوطنية اليت ما فتئت تتطور وتتغري بشـكل ملحـوظ ال
أحـــاط فقـــد الســـنوات األخـــرية. وفيمـــا يتعلـــق مبشـــاريع املـــواد املقرتحـــة، 

دخـــال حتســـينات لتعليقـــات واملقرتحـــات املفيـــدة الـــيت قُـــدمت إل علمـــاً 
ـــا ســـتؤخذ يف االعتبـــار فيمـــا  مؤكـــداً عليهـــا   سُيضـــطلع بـــه مـــنللجنـــة أ

واجـــب  بشـــأن. بيـــد أنـــه أكـــد أمهيـــة وجـــود مشـــروع مـــادة عمـــل مقبـــل
 اللتــزام، مشــرياً لعلــى أمهيــة املعاهــدات كمصــدر  التعــاون. وشــدد أيضــاً 

أن علــى  إىل أن اتســاع نطــاق ممارســات الــدول ميكــن أن يكــون مؤشــراً 
لتــــــايل، إذا  آخــــــذة يف التطــــــورمــــــن قواعــــــد القــــــانون العــــــريف قاعـــــدة . و

يف عـــدد كبـــري مـــن املعاهـــدات الدوليـــة، وكلهـــا  أصـــبحت الـــدول أطرافـــاً 
لتسليم أو احملاكمـة،  على صورة ما من صورمعاهدات حتتوي  االلتزام 
للتقيــد علــى أن الــدول مســتعدة  قــوً  دلــيالً فيمــا يبــدو سيشــكل ذلــك 

 كعرف.هذا االلتزام  نشوء ىل إ شريلتسليم أو احملاكمة وسياللتزام 
مـــاً  أيضـــاً  املقـــرر اخلـــاص وســـّلم -٣٣٠  حتديــــدضـــرورة ب تســـليماً 

وأيـد ، ألغـراض هـذا املوضـوع، حتديداً أكثر دقـة "اجلرائم األساسية"

ـذا التحديـد  مـن حيـث إنـه  ،هـذا الـنهج معتـرباً ضرورة االضـطالع 
قائمـــاً  االلتـــزام تقريـــر مـــا إن كـــاناولـــة حم أفضـــل مـــن ،واقعـــي وواعـــد

القواعـد بـني قاعـدة عرفيـة عامـة. وعـن العالقـة بـني االلتـزام و بوصفه 
لتسليم أو احملاكمة  اآلمرة، أشار إىل أنه حىت عندما يكون االلتزام 

، قاعــــدة قطعيــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدويلمــــن  مســــتمداً 
القاعدة اآلمـرة. ومـن الواضـح  وضع يكتسب هذا االلتزام تلقائياً  ال

ــــزام و  تطلــــب املزيــــد مــــن تالقواعــــد اآلمــــرة بــــني أن العالقــــة بــــني االلت
 املقبلة.اللجنة أعمال يف  التوضيح

مكانيــــة توســــيع املوضــــوع ليشــــمل  -٣٣١ الواليــــة وفيمــــا يتعلــــق 
، ذكــر املقــرر اخلــاص أنــه كــان قــد اقــرتح يف تقريــره القضــائية العامليــة

وموضــوع الواليــة احلــايل لموضــوع لاألويل مواصــلة التحليــل املشــرتك 
واللجنــــة السادســــة القــــانون الــــدويل القضــــائية العامليــــة، لكــــن جلنــــة 

تلــــك ن نــــه أقــــر أتكــــو مســــتعدتني لتأييــــد هــــذه الفكــــرة. بيــــد  مل
يف املســتقبل بســبب تزايــد االهتمــام  امفــر منهــ الالدراســة املشــرتكة 

 ة.مبسألة الوالية القضائية العاملي

ييــده للــرأي الســائد يف جلنــة  -٣٣٢ القــانون الــدويل وأعــرب عــن 
ن حاجة لتعليق النظر يف هذا املوضـوع، مشـرياً إىل أن  ال هوالقائل 

ن أي تعليــق قــد خيلــق انطباعــاً  اللجنــة تعتــرب املوضــوع غــري  خاطئــاً 
ن  ضج مبا فيه الكفاية ليدخل مرحلة التدوين، أو  مالئم أو غري 

 ً  ه.أخرى لعدم مواصلة النظر في مثة أسبا
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 الفصل احلادي عشر
 املعاهدات عرب الزمن

 مقدمة -ألف
ـــــا الســـــتني ( -٣٣٣ )، أن تـــــدرج ٢٠٠٨قــــررت اللجنـــــة، يف دور

مج عملهـا وأن تنشـئ فريـق  موضوع "املعاهدات عـرب الـزمن" يف بـر
ـــا احلاديـــة والســـتني ملوضـــوع يف دور . وأنشـــأت )٦٧٢(دراســـة معنيـــاً 

ــا احلا )، فريــق الدراســة املعــين ٢٠٠٩ديــة والســتني (اللجنـة، يف دور
ســــــة الســــــيد غيــــــورغ نــــــوليت.  مبوضــــــوع املعاهــــــدات عــــــرب الــــــزمن، بر

تلــك الــدورة، ركــز فريــق الدراســة مناقشــاته علــى حتديــد القضــا  ويف
اليت يتعني تغطيتها، وأساليب عمل فريق الدراسـة، والنتـائج احملتملـة 

لــــــــدورة الثانيــــــــة . ويف ا)٦٧٣(لعمــــــــل اللجنــــــــة بشــــــــأن هــــــــذا املوضــــــــوع
سـة السـيد غيـورغ ٢٠١٠( والستني )، أعيد إنشاء فريق الدراسة بر

نــــــوليت وبــــــدأ الفريــــــق عملــــــه خبصــــــوص جوانــــــب املوضــــــوع املتصــــــلة 
التفاقــات الالحقــة واملمارســة الالحقــة، وذلــك علــى أســاس تقريــر 
متهيدي أعده رئيس الفريق بشـأن االجتهـادات ذات الصـلة حملكمـة 

 .)٦٧٤(ئات التحكيم ذات الوالية املخصَّصةالعدل الدولية وهي

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء
أعيد يف الدورة احلالية إنشاء فريق الدراسة املعـين مبوضـوع  -٣٣٤

سة السيد غيورغ نوليت.  املعاهدات عرب الزمن بر
 ٨ املعقودة يف ٣١١٩وأحاطت اللجنة علماً، يف جلستها  -٣٣٥

لتقريـــر الشـــفوي الـــذي قدمـــه رئـــيس فريـــق ٢٠١١آب/أغســـطس   ،
علـــى توصـــية  تالدراســة املعـــين مبوضـــوع املعاهــدات عـــرب الـــزمن ووافقــ

فريق الدراسة بتكرار طلـب املعلومـات، املـدرج يف الفصـل الثالـث مـن 
ــا الثانيــة والســتني ( ، يف )٦٧٥()٢٠١٠تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دور

ا احلاليةالفصل الثالث من تقرير اللجنة عن أعم  .)٦٧٦(ال دور
 الدراسة فريق مناقشات -١

ر/مـــــايو  ٢٥عقـــــد فريـــــق الدراســـــة مخـــــس جلســـــات يف  -٣٣٦ أ
 .٢٠١١آب/أغسطس  ٢متوز/يوليه و ٢٧و ٢١و ١٣و

__________ 
(انظــــر  ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٨املعقــــودة يف  ٢٩٩٧جلســــتها  يف )٦٧٢(

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة ). ولالطـــالع علـــى ٣٥٣، الفقـــرة )الثـــاين، ا
املخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر املرجــــع نفســــه، املرفــــق األول. وقــــد أحاطــــت 

كــــانون   ١١املــــؤرخ  ٦٣/١٢٣مــــن قرارهــــا  ٦اجلمعيــــة العامــــة علمــــاً، يف الفقــــرة 
 .قررته اللجنة ، مبا٢٠٠٨األول/ديسمرب 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرات ٢٠٠٩ حوليةانظر  )٦٧٣(  .٢٢٦-٢٢٠، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ٢٠١٠ حولية )٦٧٤(  .٣٥٤-٣٤٤ الفقرات، ا
 .٢٨-٢٦الفقرات املرجع نفسه،  )٦٧٥(
ه ٣٤٣ الفقرة انظر )٦٧٦(  .أد

وتناول فريق الدراسة أوالً اجلزء املتبقي من األعمال املتعلقـة  -٣٣٧
صـلة لتقرير التمهيدي الذي أعده رئيسه بشأن االجتهادات ذات ال

حملكمــــة العــــدل الدوليــــة وهليئــــات التحكــــيم ذات الواليــــة املخصَّصــــة. 
قش أعضاء الفريـق ذلـك الفـرع مـن التقريـر التمهيـدي  ووفقاً لذلك، 
مكانيــة تعــديل معاهـدة مــا مبوجــب اتفاقـات الحقــة وممارســة  املتعلـق 
جــــراءات  الحقــــة، وصــــلة االتفاقــــات الالحقــــة واملمارســــة الالحقــــة 

جــزاء التقريــر التمهيــدي األخــرى، التعــديل الرمس يــة. أمــا فيمــا يتصــل 
وعلى إثر اقرتاح تقدم به الرئيس، فقد رأى فريق الدراسة أنـه ال جيـب 
يف هـــــذه املرحلـــــة اســـــتخالص أيـــــة اســـــتنتاجات بشـــــأن املســـــائل الـــــيت 

 يغطيها التقرير التمهيدي.
ئق اإلضافية التالية قد ُقدمت لكـي  -٣٣٨ والحظ الرئيس أن الو
ر فيهــــا فريــــق الدراســــة: التقريــــر الثــــاين الــــذي أعــــده الــــرئيس عــــن ينظــــ

التفاقـات  "االجتهاد القضائي يف ظـل األنظمـة اخلاصـة فيمـا يتصـل 
 موراســــيالالحقــــة واملمارســــة الالحقــــة"، وورقــــة حبثيــــة أعــــدها الســــيد 

مــــن  العشــــرينالتطوريــــة: انطبــــاق املــــادة ‘ التــــأويالت’بعنــــوان "مــــرض 
عريفـــــات اجلمركيـــــة والتجـــــارة علـــــى التجـــــارة االتفـــــاق العـــــام بشـــــأن الت

والتنمية"، وورقة حبثيـة أعـدها السـيد بيرتيـتش عـن االتفاقـات الالحقـة 
واملمارســــة الالحقــــة فيمــــا يتعلــــق مبعاهــــدة مــــا مــــن معاهــــدات ترســــيم 

قــــش فريــــق الدراســــة الورقــــة الــــيت أعــــدها الســــيد   موراســــياحلــــدود. و
لنقطـــــة ذات الصـــــلة الـــــيت تطـــــرق إل فيمــــا ـــا التقريـــــر الثـــــاين يتصـــــل  يهــ

للــرئيس، وقــرر إرجــاء النظــر يف الورقــة الــيت أعــدها الســيد بيرتيــتش إىل 
أن ينــــــاقش فريــــــق الدراســــــة مســــــائل االتفاقــــــات الالحقــــــة واملمارســــــة 

إلجراءات القضائية أو شبه القضائية.  الالحقة اليت ال صلة هلا 
وقــد تنــاول التقريـــر الثــاين لــرئيس فريـــق الدراســة االجتهـــاد  -٣٣٩

القضائي يف ظل بعض األنظمة االقتصادية الدولية (منظمة التجارة 
ت املتحــدة، وهيئــات  العامليــة، وحمكمــة املطالبــات بــني إيــران والــوال
التحكيم التابعة للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار، وحمـاكم 

حلقــوق األنظمــة الدوليــة )، و رة ألمريكــا الشــماليةمنطقــة التجــارة احلــ
اإلنســـــان (احملكمـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان، وحمكمـــــة البلـــــدان 
األمريكيـة حلقـوق اإلنســان، واللجنـة املعنيـة حبقــوق اإلنسـان املنشــأة 
حلقـوق املدنيـة والسياسـية)، وأنظمـة  مبوجب العهد الـدويل اخلـاص 

بحــار، واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، أخــرى (احملكمــة الدوليــة لقــانون ال
واحملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة، واحملكمـــة الدوليـــة لروانـــدا، 
وحمكمــــة العــــدل التابعــــة لالحتــــاد األورويب). ويشــــرح التقريــــر ســــبب 

 تناول تلك األنظمة دون غريها.
ونظــــــــــر فريــــــــــق الدراســــــــــة يف التقريــــــــــر الثــــــــــاين اســــــــــتناداً إىل  -٣٤٠

ة" العشــرين الــواردة فيــه. وركــزت املناقشــات علــى "االســتنتاجات العامــ
اجلوانــب التاليــة: اعتمــاد اهليئــات القضــائية يف إطــار األنظمــة اخلاصــة 
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ثـري الطــابع اخلــاص  علـى القاعــدة العامـة لتفســري املعاهـدات؛ ومــدى 
سيما معاهدات حقوق اإلنسان واملعاهـدات  ال -لبعض املعاهدات 

ـج اهليئـات القضـائية  -ي الـدويل املربمة يف جمال القانون اجلنائ علـى 
ذات الصـــلة جتـــاه تفســـري املعاهـــدات؛ والرتكيـــز املتفـــاوت مـــن جانـــب 
اهليئــات القضــائية علــى خمتلــف ســبل تفســري املعاهــدات (علــى ســبيل 
ـُــج تفســـري املعاهــدات املوجهـــة أكثـــر حنــو الـــنص أو املوجهـــة  ُ املثــال، 

لـنُـُهج األكثـر تق واالعـرتاف العــام  ؛ليديـة)أكثـر حنـو الغـرض، مقارنـًة 
التفاقــات الالحقــة واملمارســة الالحقــة كوســيلة لتفســري املعاهــدات؛ 
وأمهيــــة الــــدور الــــذي تســــنده خمتلــــف اهليئــــات القضــــائية إىل املمارســــة 
الالحقــة مــن بــني خمتلــف ســبل تفســري املعاهــدات؛ ومفهــوم املمارســة 

زمنيـة الــيت الالحقـة ألغـراض تفســري املعاهـدات، مبـا يف ذلــك النقطـة ال
انطالقـــــاً منهـــــا ميكـــــن اعتبـــــار املمارســـــة ممارســـــًة "الحقـــــة"؛ واجلهـــــات 
الفاعلــة الــيت ُحيتمــل أن تصــدر عنهــا املمارســة الالحقــة ذات الصــلة؛ 
والتفســـري التطـــوري بوصـــفه شـــكالً مـــن أشـــكال التفســـري اهلـــادف يف 
ضــوء املمارســة الالحقــة. ونظــراً لضــيق الوقــت مل يــتمكن أعضــاء فريــق 

إال من مناقشـة أحـد عشـر اسـتنتاجاً فقـط مـن االسـتنتاجات الدراسة 
الــواردة يف التقريــر الثــاين. ويف ضــوء هــذه املناقشــات الــيت أجراهــا فريــق 

 األوليـة اسـتنتاجاتهأصـبح اآلن  مـاالدراسة، أعاد الرئيس صياغة نص 
ه). ٣التسعة (انظر الفرع   أد

 ووافـــــــق فريـــــــق الدراســـــــة علـــــــى أن يعـــــــاد النظـــــــر يف تلـــــــك -٣٤١
االســتنتاجات األوليــة املقدمــة مــن رئيســه وأن يُتوســع فيهــا يف ضــوء 
ـــــب املوضـــــوع اإلضـــــافية ويف ضـــــوء  التقـــــارير األخـــــرى املتعلقـــــة جبوان

ا من  ما  مناقشات.يدور بشأ

 وطلب املعلومات ةاملقبل عمالاأل -٢

قش فريق الدراسة أيضاً مسألة عملـه املقبـل فيمـا يتصـل  -٣٤٢
ن املتوقـع أن يسـتكمل فريـق الدراسـة، خـالل ذا املوضوع. وكان م

)، مناقشــــته للتقريــــر الثــــاين ٢٠١٢الــــدورة الرابعــــة والســــتني للجنــــة (
لثــة مــن عملــه، أال وهــي  الــذي أعــده رئيســه، مث ينتقــل إىل مرحلــة 
إلجـراءات القضـائية وشـبه  حتليل ممارسات الدول اليت ال صـلة هلـا 

تقرير إضـايف حـول هـذا القضائية. وينبغي أن يتم ذلك على أساس 
املوضـــــوع. ويتوقـــــع فريـــــق الدراســـــة أن ُتســـــتكمل األعمـــــال املتعلقـــــة 
ملوضوع، كمـا كـان مزمعـاً يف األصـل، أثنـاء فـرتة السـنوات اخلمـس 
املقبلــة وأن تفضــي إىل اســتنتاجات تســتند إىل مرجــع للممارســات. 
قــــــش فريــــــق الدراســـــــة أيضــــــاً إمكانيــــــة تعـــــــديل أســــــلوب العمـــــــل  و

ملوضــوع حبيــث يـُتَّبــع اإلجــراء املتمثــل يف تعيــني اللجنــة يتصــل  فيمــا
ملقــــرر خــــاص. وخلــــص إىل اســــتنتاج أن هــــذه اإلمكانيــــة ينبغــــي أن 

 ينظر فيها األعضاء املنتخبون اجلدد أثناء الدورة القادمة.

 ٢وقـــد حبــــث فريــــق الدراســــة أيضــــاً، يف جلســــته املعقــــودة يف  -٣٤٣
لومـــــــــات مـــــــــن ، إمكانيـــــــــة تكـــــــــرار طلـــــــــب املع٢٠١١آب/أغســـــــــطس 

مـن تقريـر اللجنـة عـن أعمـال  الثالـثاحلكومات الذي أُدرج يف الفصل 
ا الثانية والستني ( ). وقد ارتئي عموماً يف فريق الدراسة أن ٢٠١٠دور

ــذا املوضــوع  املعلومــات اإلضــافية الــيت تقــدمها احلكومــات فيمــا يتعلــق 
لنظـر يف حـاالت املمارســة  سـتكون مفيـدة جـداً، وخباصـة فيمــا يتصـل 

موضـــوعاً لقـــرارات قضـــائية الالحقـــة واالتفاقـــات الالحقـــة الـــيت مل تكـــن 
شــــبه قضــــائية صــــادرة عــــن هيئــــة دوليــــة. ولــــذلك فقــــد أوصــــى فريــــق  أو

ن يتضـمن الفصــل الثالــث مـن تقريــر هـذه الســنة فرعــاً  الدراسـة اللجنــة 
 يكرر طلب املعلومات بشأن موضوع "املعاهدات عرب الزمن".

 اليت أعيدت  الدراسة فريقاألولية لرئيس  االستنتاجات -٣
 الدراسة فريقصياغتها يف ضوء مناقشات 

فيمـــــا يلـــــي االســـــتنتاجات األوليـــــة التســـــعة لـــــرئيس فريـــــق  -٣٤٤
 الدراسة اليت أعيدت صياغتها يف ضوء مناقشات فريق الدراسة:

 املعاهدات بتفسري املتعلقة العامة القاعدة )١(
ألحكـام تعرتف اهليئات القضائية املختلفة اليت كانت حمالً للدرا  سة 

عتبارهــا حكمــاً  ، إمـا١٩٦٩ مـن اتفاقيــة فيينـا لعــام ٣١الـواردة يف املــادة 
ً واجـــب التطبيـــق أو مصـــداقاً للقـــانون الـــدويل العـــريف، وتـــرى فيهـــا  تعاهـــد

 . )٦٧٧(القاعدة العامة اليت تطبقها يف جمال تفسري املعاهدات

 التفسري يف املتبعة النـُُهج )٢(
لقاعـدة العامـة   يف  احملـددةمبعزل عن اعرتاف اهليئات القضائية 

بوصـــفها أساســـاً لتفســـري  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣١املـــادة 
املعاهــــدات، فقــــد أولــــت اهليئــــات القضــــائية املختلفــــة يف ســـــياقات 
متنوعـــة اهتمامـــاً يزيـــد أو يـــنقص لوســـائل التفســـري الـــواردة يف هــــذه 

ُج عامة:املادة. وميكن يف هذا ال ُ  صدد متييز ثالثة 
الــــــنهج التقليــــــدي: تتبــــــع حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة ومعظــــــم   

ت  ــــــوال ــــــران وال ــــــني إي اهليئــــــات القضــــــائية (حمكمــــــة املطالبــــــات ب
املتحـــــــدة، وهيئـــــــات التحكـــــــيم التابعـــــــة للمركـــــــز الـــــــدويل لتســـــــوية 
منازعــات االســتثمار، واحملكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، واحملــاكم 

خــذ يف احلســبان عمومــاً ) وليــة علــى اختالفهــااجلنائيــة الد جــاً 
 مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٣١ مجيـــــع وســـــائل التفســـــري الـــــواردة يف املـــــادة

 .، دون أن ترجح أحدها على اآلخر بشكل واضح١٩٦٩ لعام
االسـتئناف تويل تقـارير أفرقـة اخلـرباء وهيئـة : النهج النصي  

اهتمامـــاً خاصـــاً لـــنص املعاهـــدة التابعـــة ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة 
املعــــــــــــىن العــــــــــــادي أو اخلــــــــــــاص (العديــــــــــــد مــــــــــــن احلــــــــــــاالت  يف

فيمـا تبـدي عزوفـاً عـن  ،)للمصطلحات املسـتخدمة يف االتفـاق
__________ 

لقاعــــدة العامــــة  مــــع )٦٧٧( أن حمكمــــة العــــدل األوروبيــــة مل تتــــذرع صــــراحًة 
عنــــدما فســــرت املعاهــــدات  ١٩٦٩عــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ل ٣١الـــواردة يف املــــادة 

ـــــذه القاعـــــدة وطبقتهـــــا يف تفســـــري  ـــــا تـــــذرعت  التأسيســــية لالحتـــــاد األورويب، فإ
 Firma: ملربمة بني االحتاد األورويب والدول غري األعضـاء؛ انظـر مـثالً املعاهدات ا

Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Case No. C-386/08, 

Judgment of 25 February 2010, European Court of Justice, paras. 41−43. 
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ويبدو أن هذا النهج يتعلق، . )٦٧٨(استخدام التفسري املقاصدي
لطــــابع  حلاجــــة إىل التــــيقن بشــــكل خــــاص و يف مجلــــة أمــــور، 

 .الواردة يف اتفاقات املنظمة التقين للعديد من األحكام
حلقـــوق اإلنســـان،  اإلقليميـــةتركـــز احملـــاكم : الـــنهج املقاصـــدي  

فضـــالً عـــن اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان املنشـــأة مبوجـــب العهـــد 
حلقـوق املدنيـة والسياسـية، علـى املوضـوع واملقصـد  الدويل اخلـاص 

يـرتبط يف مجلـة ويبـدو أن هـذا الـنهج . )٦٧٩(يف العديد من احلاالت
أمـــور بطـــابع األحكـــام املوضـــوعية ملعاهـــدات حقـــوق اإلنســـان الـــيت 

 .تتعامل مع احلقوق الشخصية لألفراد يف كنف جمتمعات متغرية
واألســـباب الـــيت تـــدعو بعـــض اهليئـــات القضـــائية إىل الرتكيـــز بشـــكل  

خـــــاص علـــــى الـــــنص، وبعضـــــها اآلخـــــر إىل الرتكيـــــز بشـــــكل أكـــــرب علـــــى 
ال تتعلــــق مبوضــــوع االلتزامــــات التعاهديــــة املعنيــــة املوضــــوع والغــــرض، قــــد 

فحسب، وإمنا قـد تـرتبط أيضـاً بصـياغة هـذه االلتزامـات وبعوامـل أخـرى، 
مبـا يف ذلــك عمـر النظــام التعاهــدي واإلجـراءات الــيت تســري وفقـاً هلــا اهليئــة 

ثــري هــذه العوامــل . القضــائية ولــيس مــن الضــروري أن ُحتــدد بدقــة درجــة 
غــري أنــه مــن املفيــد وضــع . ي للهيئــة القضــائية املعنيــةعلــى الــنهج التفســري 

خمتلف الُنهج العامة يف االعتبار لدى تقيـيم الـدور الـذي تؤديـه االتفاقـات 
لنسبة ملختلف اهليئات القضائية واملمارسةالالحقة   .الالحقة 

 الدويل اجلنائي لقانونو  اإلنسان حبقوق املتعلقة املعاهدات تفسري )٣(
ــــــدان تشــــــدد   احملكمــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان وحمكمــــــة البل

األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان علـــى الطـــابع اخلـــاص ملعاهـــدات حقـــوق 
اإلنسان اليت تطبقها، وتؤكد أن هذا الطـابع اخلـاص يـؤثر علـى الـنهج 

أمـــا احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة وغريهـــا . )٦٨٠(الـــذي تتبعـــه يف تفســـريها
لدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمـــة احملكمـــة ا(احملــاكم اجلنائيــة  مــن

ــة مشــتقة ) الدوليــة لروانــدا فهــي تطبــق يف التفســري قواعــد خاصــة معيّن
__________ 

 WTO, report of the Appellate Body, Brazil—Export :مــثالً  انظـر )٦٧٨(
Financing Programme for Aircraft, AB-2000-3, Recourse by Canada to article 

21.5 of the DSU, WT/DS46/AB/RW, adopted 4 August 2000, para. 45. 
 Case of Soering v. the United Kingdom, Judgment مـثالً: انظـر )٦٧٩(

of 7 July 1989, Application no. 14038/88, European Court of Human 
Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 161; and The Right to 
Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees 
of the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99 of 1 October 

1999, Inter-American Court of Human Rights, Series A, No. 16, para. 58. 
)٦٨٠( Ireland v. the United Kingdom, Application no. 5310/71, 

Judgment of 18 January 1978, European Court of Human Rights, Series 
A: Judgments and Decisions, vol. 25, para. 239; Mamatkulov and Askarov 
v. Turkey, Application nos. 46827/99 and 46951/99, Judgment of 4 
February 2005, European Court of Human Rights, Reports of Judgments 
and Decisions 2005-I, para. 111; and The Effect of Reservations on the 
Entry into Force of the American Convention on Human Rights (arts. 74 
and 75), Advisory Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Inter-

American Court of Human Rights, Series A, No. 2, para. 19. 

بيــد أنــه . )٦٨١(مــن املبــادئ العامــة للقــانون اجلنــائي وحلقــوق اإلنســان
احملــاكم اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان وال احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة علــى  ال

مـن  ٣١ة العامة الواردة يف املـادة اختالفها تشكك يف انطباق القاعد
ـــا لعـــام  بوصـــفها أساســـاً يُســـتند إليـــه يف تفســـريها  ١٩٦٩اتفاقيـــة فيين

أمــا اهليئــات القضــائية األخــرى املستعَرضــة فلــم تــزعم أن . للمعاهــدات
ج خاص يف تفسريها  .املعاهدة املعنية اليت تطبقها تربر اتباع 

الالحقة  ةواملمارس الالحقة التفاقات املبدئي االعرتاف )٤(
 للتفسري وسيلةبوصفها 

ن االتفاقـات الالحقـة   اعرتفت مجيع اهليئات القضائية املستعرضـة 
مــــن  ٣١مــــن املــــادة ) ب(و) أ( ٣واملمارســــة الالحقــــة، مبفهــــوم الفقــــرة 

، هــي وســيلة تفســري ينبغــي أن توضــع يف ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 
 . )٦٨٢(املعاهدات وتطبيقهااالعتبار لدى تفسري 

 للتفسري وسيلةبوصفها الالحقة  ةاملمارس مفهوم )٥(
ـــــات القضـــــائية املستعرضـــــة تعريفـــــاً ملفهـــــوم   مل تقـــــدم معظـــــم اهليئ

أما التفسري الذي قدمته هيئة االسـتئناف التابعـة . املمارسة الالحقة
مــن ‘ متجــانس وموحــد ومتســق’تسلســل ("ملنظمــة التجــارة العامليــة 

األفعال أو األحكام يكفي إلرساء منط واضح يـوحي بوجـود توافـق 
فهــــو جيمــــع بــــني ، )٦٨٣(")بشــــأن تفســــريها] املعاهــــدة[بــــني أطــــراف 

وبـــــني ) م"تسلســـــل مـــــن األفعـــــال أو األحكـــــا" ("املمارســـــة"عنصـــــر 
علـى النحـو املنصـوص عليـه يف ") متجـانس وموحـد("التوافـق  شرط

 ١٩٦٩مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا لعــــــام  ٣١ مــــــن املــــــادة) ب( ٣الفقــــــرة 
بيــد أن هيئــات قضــائية أخــرى ). املمارســة الالحقــة مبعناهــا الضــيق(

من اهليئات املستعرضة استخدمت أيضاً مفهـوم "املمارسـة" بوصـفه 
شــارة إىل وجــود توافــق واضــح بــني األطــراف وســيلًة للتفســري دون اإل

 . )٦٨٤()الواسعواشرتاط هذا التوافق (املمارسة الالحقة مبعناها 
__________ 

رومــا  نظــام مــن ،٢، الفقــرة ٢٢املــادة و  ،٣، الفقــرة ٢١ املــادة انظــر )٦٨١(
 .الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي

 أن تضــــع يف اعتبارهــــا عــــن عمومــــاً  األوروبيــــة العــــدل حمكمــــة امتنعــــت )٦٨٢(
 لالحتـــاد التأسيســـية املعاهـــدات وتطبيـــق تفســري لـــدى لألطـــراف الالحقـــة املمارســة
ــــا بيــــد األورويب،  بــــنياملربمــــة  املعاهــــدات وتطبيــــق تفســــري لــــدى ذلكبــــ قامــــت أ
 Leonce Cayrol v. Giovanni :مــثالً  انظــر. الثالثــة والــدول األورويب االحتــاد

Rivoira & Figli, Case No. C-52/77, Judgment of 30 November 1977, 
European Court Reports 1997, p. 2261, para. 18; and The Queen v. 
Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou 
(Pissouri) Ltd. and others, Case No. C-432/92, Judgment of 5 July 1994, 

European Court Reports 1994, p. I-3087, paras. 43 and 50. 
)٦٨٣( WTO, report of the Appellate Body, Japan—Taxes on 

Alcoholic Beverages, AB-1996-2, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 
WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, Section E. 

 The case of M/V “SAIGA” (No. 1) (Saint Vincent and the مثالً: )٦٨٤(
Grenadines v. Guinea), Request for provisional measures, Judgment of 4 
December 1997, ITLOS Reports 1997, p. 16, at pp. 29–30, paras. 57–59; 
see also Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. 

Reports 1999, p. 1045, at p. 1096, para. 80. 
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بوصـــــفهما  الحقـــــة ممارســـــةأو  الحـــــق اتفـــــاقدور  حتديـــــد )٦(
 للتفسري وسيلة
غالبــاً مــا تســتخدم اهليئــات القضــائية االتفاقــات الالحقــة واملمارســة  

عتبارهـا الالحقة، كما هـو احلـال  لنسـبة لغريهـا مـن وسـائل التفسـري، 
ـــا يف التوصـــل إىل أي قـــرار  واحـــدة مـــن عـــدة وســـائل أخـــرى يســـتعان 

معـــّني. لـــذا فمـــن النـــادر أن تعلـــن اهليئـــات القضـــائية أن ممارســـة الحقـــة 
ــاً كــان لــه دور حاســم فيمــا انتهــى إليــه قــرار  معيّنــة أو اتفاقــاً الحقــاً معيّن

مــن املمكــن يف كثــري مــن األحيــان حتديــد . ومــع ذلــك يبــدو أن )٦٨٥(مــا
مـــا إن كـــان التفـــاق الحـــق معـــني أو ملمارســـة الحقـــة معينـــة دور هـــام 

 نوي يف االستدالل الذي استند إليه قرار ما. أو
وتســـتخدم معظـــم اهليئـــات القضـــائية املمارســـة الالحقـــة وســـيلًة  

لنسـبة للهيئـات  للتفسري. ويكون دور املمارسة الالحقة أقـل أمهيـة 
القضائية اليت متيل إىل اتباع النهج النصـي (هيئـة االسـتئناف التابعـة 

ـــــةملنظمـــــة التجـــــارة  ) أو الـــــنهج املقاصـــــدي (حمكمـــــة البلـــــدان العاملي
األمريكية حلقـوق اإلنسـان). أمـا احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان 
فهـي تـويل اهتمامــاً أكـرب للممارســة الالحقـة مــن خـالل الرجــوع إىل 

 . )٦٨٦(قانونية املشرتكة بني الدول األعضاء يف جملس أورواملعايري ال

 الالحقة ةالتطوري واملمارس التفسري )٧(
التفســـــري التطـــــوري هـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال التفســـــري املقاصـــــدي.  

ملمارسة الالحقـة مبفهوميهـا الضـيق  والتفسري التطوري ميكن أن يسرتشد 
. وقلمـــا انتهجـــت هيئـــة االســـتئناف التابعـــة ملنظمـــة التجـــارة )٦٨٧(والواســـع
، وهـــــي هيئـــــة متيـــــل إىل اتبـــــاع الـــــنهج النصـــــي، أســـــلوب التفســـــري العامليـــــة

. ومـــن بـــني هيئـــات معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان،  )٦٨٨(التطـــوري صـــراحةً 
كثـــرياً مـــا تســـتخدم احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان التفســـري التطـــوري 

، يف حــــني أن حمكمــــة )٦٨٩(الالحقــــة مارســــةملالــــذي يسرتشــــد صــــراحًة 
__________ 

 The Islamic Republic of Iran v. the: مــع ذلــك مــثالً  انظـر )٦٨٥(

United States of America, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT 

(Counterclaim) of 9 September 2004, 2004 WL 2210709, Iran–United 

States Claims Tribunal Reports, vol. 38, p. 77, at pp. 116–119, paras. 

109–117, and at p. 126, para. 134. 
 .Demir and Baykara v. Turkey, Application no مـثًال: انظـر )٦٨٦(

34503/97, Judgment of 12 November 2008, Grand Chamber, European 

Court of Human Rights, paras. 52, 76 and 85; and A. v. the United 

Kingdom, Application no. 35373/97, Judgment of 17 December 2002, 

Second Section, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2002-X, para. 83. 
 .٩و ٥ نياألوليّ  االستنتاجني أيضاً  انظر )٦٨٧(
)٦٨٨( WTO, report of the Appellate Body, United States—Import 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, AB-1998-4, 

WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 130. 
 .أعاله ٦٨٦ احلاشية انظر )٦٨٩(

دراً مـا  األمريكيةالبلدان  حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان 
اعتمــد علــى املمارســة الالحقــة. وقــد يعــود ذلــك إىل أنــه بوســع احملكمــة 
األوروبيــة حلقـــوق اإلنســـان أن ترجـــع إىل مســـتوى مشـــرتك مـــن التقييـــدات 

. ويبــدو أن احملكمــة املتقاربــة نســبياً بــني الــد ول األعضــاء يف جملــس أورو
الدوليــــة لقــــانون البحــــار تســــتخدم التفســــري التطــــوري نســــجاً علــــى منــــوال 

 .)٦٩٠(بعض االجتهادات القضائية حملكمة العدل الدولية

 الالحقة التفاقات االستشهاد ندرة )٨(
دراً مـــا اســـتندت اهليئـــات القضـــائية املستعرضـــة حـــىت اآلن إىل  
ملعىن الوارد يف الفقرة االتفا من  ٣١(أ) من املادة  ٣قات الالحقة 

. وقـد يعـود السـبب جزئيـاً (املعىن الضـيق) ١٩٦٩لعام  اتفاقية فيينا
إىل طـــابع بعـــض االلتزامـــات التعاهديـــة، وال ســـيما تلـــك الـــواردة يف 
معاهــدات حقــوق اإلنســـان، وهــي معاهـــدات ال ختضــع يف جانـــب  

 كومات من اتفاقات الحقة.كبري منها إىل ما تربمه احل
وبعض القرارات اليت تتخذها أجهزة عامة أو دول أطراف وفقاً  

ملـادة مـن نظـام  ٩ ملعاهـدة معينـة، مـن قبيـل "أركـان اجلـرائم" عمـًال 
"مــذكرة جلنــة التجــارة  رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو

ــــة لعــــام  مريكــــا " يف ســــياق اتفــــاق التجــــارة احلــــرة أل٢٠٠١االحتادي
اً لتــأثري االتفاقــات الالحقــة )٦٩١(الشــمالية ثــرياً مشــا ، قــد ُحتــِدث 

، ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٣١مـن املـادة ) أ( ٣مبفهـوم الفقـرة 
 .إذا ما اعتمدت بتوافق اآلراء

 املمارســــة عنهــــا تصــــدر أن ُحيتمــــل الــــيت الفاعلــــة اجلهــــات )٩(
  الصلة ذات الالحقة

املمارســة الالحقــة املعنيــة مــن أفعــال مجيــع أجهــزة ميكــن أن تتــألف  
الــيت ميكـن أن تُعــزى إىل الدولــة ) التنفيذيــة والتشـريعية والقضــائية(الدولـة 

وميكــن أن تشــمل هــذه املمارســة يف ظــروف . ألغــراض تفســري املعاهــدة
 .)٦٩٢(للدولة تتجسد يف ممارسة بقدر ما" املمارسة االجتماعية"معينة 

__________ 
)٦٩٠( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 

and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 

February 2011, Seabed Disputes Chamber, International Tribunal for the 

Law of the Sea, ITLOS Reports 2011, pp. 10 et seq., paras. 117 and 211. 
 ADF Group Inc. v. United املرجعيــة والنقــاش: ةاإلشــار  انظــر )٦٩١(

States of America, Case No. ARB(AF)/00/1, In the matter of an 

arbitration under chapter eleven of the North American Free Trade 

Agreement, Award of 9 January 2003, ICSID, ICSID Review—Foreign 

Investment Law Journal, vol. 18, No. 1 (2003), pp. 195 et seq.; ICSID 

Reports, vol. 6 (2004), pp. 470 et seq., see in particular paragraph 177 

of the Award; available from https://icsid.worldbank.org/. 
 .Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application no: انظر )٦٩٢(

28957/95, Judgment of 11 July 2002, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2002-VI, paras. 84–91. 
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 الفصل الثاين عشر
لرعاية  شرط الدولة األوىل 

 مقدمة -ألف
ـــــا الســـــتني ( -٣٤٥ تـــــدرج )، أن ٢٠٠٨قــــررت اللجنـــــة، يف دور

مج عملها وأن تنشـئ  لرعاية" يف بر موضوع "شرط الدولة األوىل 
ا احلادية والستني ملوضوع يف دور  .)٦٩٣(فريق دراسة معنياً 

ســـته كـــل مـــن الســـيد  -٣٤٦ وأنشـــئ فريـــق دراســـة، يشـــرتك يف ر
لد م. ماكريه والسيد أ. والستني روهان برييرا، يف الدورة احلادية  دو

 )٢٠١٠والســــــتني ( تشـــــكيله يف الــــــدورة الثانيـــــة ، وأعيـــــد)٦٩٤()٢٠٠٩(
سة املشرتكة نفسها  . )٦٩٥(حتت الر

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء
أعادت اللجنـة، يف الـدورة احلاليـة، تشـكيل فريـق الدراسـة  -٣٤٧

ســته الســيد  لرعايــة الــذي يشــرتك يف ر املعــين بشــرط الدولــة األوىل 
لد م. ماكريه   والسيد أ. روهان برييرا.دو

، ٢٠١١آب/أغسطس  ٨ املعقودة يف ،٣١١٩ ويف اجللسة -٣٤٨
لتقرير الشفوي الذي قدمه رئيسا فريق الدراسة.  أحاطت اللجنة علماً 

 مناقشات فريق الدراسة -١
 ٢٠حزيران/يونيـه و ١جلسـات يف  ٤عقد فريـق الدراسـة  -٣٤٩

 . ٢٠١١آب/أغسطس  ٤متوز/يوليه و

__________ 
انظــــر ( ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٨املعقــــودة يف  ٢٩٩٧يف جلســــتها  )٦٩٣(

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة ). ولالطـــالع علـــى ٣٥٤فقـــرة ، ال)الثـــاين، ا
املخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر املرجــــع نفســــه، املرفــــق الثــــاين. وقــــد أحاطــــت 

ـذا القــرار يف الفقــرة    ١١املــؤرخ  ٦٣/١٢٣مـن قرارهــا  ٦اجلمعيـة العامــة علمــاً 
 .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 

 ٣١املعقـــــــــــودة يف  ٣٠٢٩أحاطــــــــــت اللجنـــــــــــة علمــــــــــاً، يف جلســـــــــــتها  )٦٩٤(
لتقريــــر الشــــفوي ل٢٠٠٩متوز/يوليــــه  رئيســــني املشــــاركني لفريــــق الدراســــة املعــــين ل، 

لرعايـــة (انظـــر لـــد الثـــاين (اجلـــزء ، ٢٠٠٩ حوليـــة بشــرط الدولـــة األوىل  ، )الثـــاينا
مــن شــأنه  إطــار. ونظــر فريــق الدراســة يف مجلــة أمــور منهــا )٢١٦-٢١١ الفقــرات

ة، واتفـق علـى جــدول زمـين لألعمــال أن يكـون مبثابـة خريطــة طريـق لألعمـال املقبلــ
يشــتمل علــى إعــداد ورقــات غرضــها إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى املســائل املتعلقــة 

لرعاية وتفسريها وتطبيقها. خاصةً   بنطاق شروط الدولة األوىل 
 ٣٠املعقــــــــودة يف  ٣٠٧١يف جلســــــــتها  ،أحاطــــــــت اللجنــــــــة علمــــــــاً  )٦٩٥(

لتقريــر الشــفوي ٢٠١٠متوز/يوليــه  انظــر الدراســة ( ملشــاركني لفريــقرئيســني الل، 
لد الثـاين (اجلـزء ، ٢٠١٠ حولية ). ونظـر فريـق ٣٧٣-٣٥٩ ، الفقـرات)الثـاينا

لتكـون  ٢٠٠٩ عـدت علـى أسـاس إطـار عـامالدراسة يف خمتلف الورقات اليت أُ 
مج عمل لعام  .٢٠١٠ مبثابة خريطة طريق لألعمال املقبلة، واتفق على بر

ــــه علــــى ٢٠١٠ويف عــــام  -٣٥٠ ، قــــرر فريــــق الدراســــة، حرصــــاً من
عمالــه قــدماً، أن يســعى إىل مواصــلة حتديــد احملتــوى املعيــاري  الــدفع 

لرعايــة يف جمــال االســتثمار، و  إجــراء مزيــد إىل لشــروط الدولــة األوىل 
 العواملو من التحليل لالجتهاد القضائي، مبا يف ذلك دور احملكمني، 

لرعايــة،  أحكـامُهج يف تفســري الـيت تفســر اخـتالف الــنُـ  الدولــة األوىل 
وأوجه االختالف واخلطـوات الـيت تتخـذها الـدول اسـتجابة لالجتهـاد 
القضــائي. وكــان معروضــاً علــى فريــق الدراســة يف الــدورة احلاليــة وثيقــة 
غـــري رمسيـــة، يف شـــكل مصـــفوفة، تبـــني احملكمـــني واحملـــامني يف قضـــا 

لرعاية، االستثمار  نوع  فضالً عناملنطوية على شروط الدولة األوىل 
لرعاية الذي كان موضع تفسري.   شرط الدولة األوىل 

وكــان معروضــاً عليــه أيضــاً ورقــة عمــل بشــأن تفســري شــروط  -٣٥١
لرعايــة وتطبيقهــا يف اتفاقــات االســتثمار أعــدها  الســيد الدولــة األوىل 

شــــرط  بشــــأندراســــة الســــابقة ماكريــــه. واســــتندت ورقــــة العمــــل إىل ال
لرعايــة وقضــية  ، )٦٩٦(برييــرا الســيدالــيت أعــدها  مــافيزيينالدولــة األوىل 

اوذلــك مــن خــالل حماولــة التعــرف علــى العوامــل الــيت  احملــاكم  أخــذ
ــا مــن أجــل الوقــوف علــى مــا إن  يف ا بعــني االعتبــار لتوصــل إىل قرارا

كانــــت تلــــك العوامــــل تلقــــي بعــــض الضــــوء علــــى أوجــــه االخــــتالف 
دفالقائمة يف االجتهاد القضائي،  حتديد فئات العوامل اليت  وهذا 

ا يف عموم القضا وتقييم أمهيتها النسبية يف تفسري شروط استُ  ظهر 
لرعاية وتطبيقها. ويف  هذا الصدد، نظرت ورقـة العمـل الدولة األوىل 

بشـــــروط الدولـــــة األوىل  اســـــُتظهر ألجلهـــــايف خمتلـــــف األغـــــراض الـــــيت 
لرعايــة يف منازعــات االســتثمار، مــع الرتكيــز أساســاً علــى اســـتخدام 

شـــروط للحصـــول علـــى منفعـــة موضـــوعية منصـــوص عليهـــا يف هـــذه ال
 ،لثــــةمعاهـــدة االســـتثمار الثنائيـــة بـــني الدولـــة املـــدعى عليهـــا ودولـــة 

للحصــــــول علــــــى أحكــــــام لتســــــوية  هــــــذه الشــــــروط اســــــتخدامعلــــــى و 
ةتكـــــون أكثـــــر  املنازعـــــات ممـــــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه يف اتفـــــاق  مـــــؤا

 . )٦٩٧(فعت الدعوى مبقتضاهاالستثمار الثنائي الذي رُ 
أيضاً يف االعتبارات اليت كان هلا دور ورقة العمل ونظرت  -٣٥٢

احلـــق يف  مصـــدريف قـــرارات حمـــاكم االســـتثمار، حيـــث رّكـــزت علـــى 
لرعايــــة، وكــــذا األدولــــة المعاملــــة احلصــــول علــــى  ذلــــك  نطــــاقوىل 

احلــق. ومــن حيــث النطــاق، لــوحظ أن حمــاكم االســتثمار قــد اتبعــت 
__________ 

لـد الثـاين  ،٢٠١٠ حوليـة ، انظـرهلـا مـوجز عـرضلالطالع على  )٦٩٦( ا
، انظـــــر: مـــــافيزيينوخبصـــــوص قضـــــية  .٣٦٨-٣٦٦)، الفقـــــرات الثـــــاين(اجلـــــزء 

Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. 

ARB/97/7. Available from https://icsid.worldbank.org/. 
ــا مــن أجــل احلصــول علــى منفعــة ممنوحــة  جاالحتجــا ميكــن أيضــاً  )٦٩٧(

لثة مبوجب القانون احمللي أو  ات احملليـة تشـريعالملستثمري أو استثمارات دولة 
 دعى عليها).املضده الدعوى (الدولة  املرفوع للبلد
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، بــل إن "مــن ذات النــوع"طرقــاً شــىت يف حتديــد إطــار تطبيــق مبــدأ 
ُُجـــــاً  هـــــا  ـــــت هـــــذه بعـــــض القـــــرارات اتبعـــــت يف ثنا  خمتلفـــــة. ومشل

؛ ءات (االختصـــــاص)التمييــــز بــــني املوضــــوع واإلجــــرا (أ) يلــــي: مــــا
ـــج قـــائم علـــى  (ب)و ، ســـواء عـــن طريـــق تفســـري املعاهـــداتاتبـــاع 

لرعايــــة بوصــــفها مســــألة عامــــة مــــن  أحكــــامتفســــري  الدولــــة األوىل 
عتبــــار أن املســــألة تتعلــــق بتفســــري  مســــائل تفســــري املعاهــــدات، أو

 ،ملعاهــداتــج تنــازع أحكــام ااعتمــاد  (ج)وحملكمــة؛ اختصــاص ا
خــــذ  ا حقيقــــة أن املســــألة الــــيت يرجــــى حيــــث  احملــــاكم يف حســــبا

ملعاهــدة املإدراجهــا يف  عاهــدة مشــمولة أصــًال، علــى حنــو خمتلــف، 
األطــــــراف كوســــــيلة  ممارســــــاتالنظــــــر يف  (د)واألساســــــية نفســــــها؛ 

للتأكـــد مـــن نيـــة األطـــراف فيمـــا يتعلـــق بنطـــاق شـــرط الدولـــة األوىل 
مل  مســـــألةلـــــك، نظــــرت ورقـــــة العمـــــل يف لرعايــــة. وعـــــالوة علـــــى ذ

، وهـي مسـألة مـا عامًال من العوامل بوصفهاصراحة احملاكم  تتناوهلا
ثري يف  نوع املطالبةكان   إن دراج أحكام إلاحملاكم  قبولاملقدمة له 

لرعايــة، وكــذا  حــدود تطبيــق أخــرى عــن طريــق شــرط الدولــة األوىل 
لرعايــــة االســــتثناءات املتعلقــــة ، مبــــا يف ذلــــك شــــرط الدولــــة األوىل 

 .مافيزييننة يف قضية املبيّ  "السياسات العامة" بــــ
، إىل أن دراســـــة قـــــرارات إمجـــــاالً وخلصـــــت ورقـــــة العمـــــل،  -٣٥٣

بــت يف تعلــيالت عــن حمــاكم االســتثمار كشــفت  ــج  عــدم وجــود 
لرعايــــــة إلدراج  ســــــتخدام شــــــرط الدولــــــة األوىل  احملــــــاكم يســــــمح 

أيضاً ضعف االتساق يف تعليالت  وتبنيَّ  أحكام لتسوية املنازعات.
لرعايـــة  ـــة األوىل  تلـــك احملـــاكم الـــيت رفضـــت اســـتخدام شـــرط الدول

مؤلفـة عمليـة وقد انطوى األمر علـى القيـام بإلدراج تلك األحكام. 
كـان مـن املمكـن اسـتخدام شـرط الدولـة   نمـن خطـوتني لتقريـر مـا إ

لرعايــــــــة إلدراج أحكــــــــام  تســــــــوية املنازعــــــــات يف املعاهــــــــدة لاألوىل 
صريح أو ضمين، بشأن  ،األساسية. وأوىل اخلطوتني هي اختاذ قرار

لرعاية تشمل، من حيث املبدأ،  ما إن كانت شروط الدولة األوىل 
تفســــري شــــرط  أمــــا اخلطـــوة الثانيــــة فهــــي ؛أحكـــام تســــوية املنازعــــات

لرعاية املعين ملعرفة ما إن كان يسري يف الواقـع علـى  الدولة األوىل 
دائماً، بل إن  ةج صرحيهُ النُـ  هكن هذتأحكام تسوية املنازعات. ومل 

ج تفسـري املعاهـدات،  ا تتبع  احملاكم بّينت، يف بعض احلاالت، أ
 وهو ما يبدو جتاهًال منها للخطوة األوىل. 

يق الدراسة مناقشة مستفيضة على أسـاس ورقـة وأجرى فر  -٣٥٤
العمل وإطار من األسئلة أُعد لتقدمي حملة عامة عن القضا اليت قد 

تتفاوت  ، وهييلزم النظر فيها يف سياق جممل أعمال فريق الدراسة
من االعتبارات القانونية البحتة إىل جوانب السياسة العامة األوسع 

كــان التفســري املتحــرر لنطــاق   إنعمـا التســاؤل  يف ذلــكمنحـى، مبــا 
لرعايـة قـد خيـل مبـا يتضـمنه اتفـاق االسـتثمار  شروط الدولـة األوىل 

بـــني جمـــال احلركـــة مـــن تـــوازن عـــام بـــني محايـــة املســـتثمر واســـتثماراته و 
 . من حيث السياسات املتبعةالضروري للدولة املضيفة 

وأكـــد فريــــق الدراســـة علــــى الفهــــم العـــام الــــذي مــــؤداه أن  -٣٥٥
لرعايـــــــة هـــــــومصـــــــ املعاهـــــــدة  در احلـــــــق يف معاملـــــــة الدولـــــــة األوىل 

شــــروط الدولــــة ف؛ )٦٩٨(األساســــية، ولــــيس معاهــــدة الطــــرف الثالــــث
لرعاية ليست استثناء من قاعدة الصلة التعاقدية يف تفسـري  األوىل 
نــــــه يبــــــدو أن املســــــألة  املعاهــــــدات. وســــــّلم فريــــــق الدراســــــة أيضــــــاً 

الدولــــة األوىل  عاملــــةة املتعلقــــة مباألساســــية يف القــــرارات االســــتثماري
ــــة هــــي كيفيــــة حتديــــد نطــــاق احلــــق يف  احلصــــول علــــى تلــــك لرعاي

نطـاق  ضمنهو مشمول صراحة أو ضمناً " عاملة، أي حتديد ماامل
لرعاية".   موضوع شرط الدولة األوىل 

وبذلك يكون فريق الدراسة قد حصر الطرق اليت صيغت  -٣٥٦
خاصـــــة مـــــن خـــــالل االســـــتظهار ـــــا مســـــألة "مـــــن ذات النـــــوع"، و 

(املتعلقـــــــــــــة  حكـــــــــــــام املوضـــــــــــــوعية واإلجرائيـــــــــــــةاأللتمييـــــــــــــز بـــــــــــــني 
لرعاية صراحةً  يشتمل. وحيثما الختصاص)  شرط الدولة األوىل 

أو يســتبعدها صــراحة، ال تكــون  ،تســوية املنازعــاتلعلــى إجــراءات 
 ً التفسـري يصـبح ضـرور  بيـد أنتفسـري. مزيـد مـن الهناك حاجة إىل 

يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا نيــة األطــراف غــري معلنــة صــراحة فيمــا 
لرعايـــة مـــن عدمـــه علـــى آليـــة  نطبـــاق شـــرط الدولـــة األوىل  يتعلـــق 

وهـي حالـة تسوية املنازعات، أو حني يتعذر التيقن من تلك النيـة، 
ــــة الــــيت تكــــون  شــــائعة يف العديــــد مــــن معاهــــدات االســــتثمار الثنائي

ـــاره قـــد و حكامهـــا مفتوحـــة الصـــياغة. أ وضـــع فريـــق الدراســـة يف اعتب
، مبــا يف ذلـــك إصــدار تتمـــة الـــيت حــدثت مـــؤخراً  التطــورات األخــرى

بشـــأن  )األونكتـــادمـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (سلســـلة 
موعــــة الثانيــــة( تفاقــــات االســــتثمار الدوليــــةاملتعلقــــة قضــــا ال ، )ا

رد  ،يف مجلة أمور ،تعكس ، وهي)٦٩٩(لرعايةمعاملة الدولة األوىل 
، حيث مافيزيينفعل الدول اليت أبرمت اتفاقات استثمار بعد قضية 

ن شـــــرط الدولـــــة األوىل  ظهـــــر نـــــزوع إىل التعبـــــري صـــــراحة عـــــن ســـــر
نهلرعاية على إجراءات تسوية املنازعات أو عدم   عليها.  سر

در مــــؤخراً يف اصــــالقــــرار الونظــــر فريــــق الدراســــة أيضــــاً يف  -٣٥٧
، وال سيما الـرأي )٧٠٠(ضد مجهورية األرجنتني جييلوإمرب  شركةقضية 

ّكمـــة، احملألســـتاذة برجييـــت ســـترين، الـــذي قدمتـــه ا خـــالفاملؤيـــد وامل
لرعاية  ،، يف مجلة أمورت فيهالذي حاجو  ن شرط الدولة األوىل 

ال ميكـــن أن ينطبـــق علـــى تســـوية املنازعـــات لســـبب أساســـي يـــرتبط 
ارتباطاً وثيقاً جبوهر القانون الـدويل نفسـه: ال توجـد مسـاواة تلقائيـة 
بـني احلقـوق املوضـوعية والوسـائل القضــائية إلنفاذهـا، وهـو مـا يعــىن 

ملوضــــوعية وجــــود فــــرق بــــني شــــروط أهليــــة احلصــــول علــــى احلقــــوق ا
__________ 

)٦٩٨( Anglo-Iranian Oil Co. case (jurisdiction), Judgment of July 

22nd, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 93. at p. 109 انظـر أيضـاً مشـروعي .
لرعايــةو لجنــة بشــأن شــر المــن مشــاريع مــواد  ٩و ٨املــادتني   ،ط الدولــة األوىل 
لد، ١٩٧٨ حولية  .٣٣-٢٥ ص)، الثاين(اجلزء  الثاين ا

)٦٩٩( UNCTAD, Most-Favoured-Nation Treatment, UNCTAD Series 

on Issues in International Investment Agreements II (Sales No. E.10.II.D.19), 

pp. 84−87. Available from http://unctad.org/en/docs/diaeia20101_en.pdf. 
)٧٠٠( ICSID Case No. ARB/07/17, Award of 21 June 2011. 

Available from https://icsid.worldbank.org/. 
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ـــــا،  ـــــة اللجـــــوء إىل الوســـــائل واحلقـــــوق املوضـــــوعية ذا وشـــــروط أهلي
ـاالقضـائي وجــود  . ولــوحظ أيضـاً )٧٠١(ة وممارســة الواليـة القضــائية ذا

بشأن حتديد النهج السليم، حيث رأى  ةالفقهي اآلراءاختالفات يف 
يوجــــد ســــبب مقنــــع للتمييــــز بــــني األحكــــام  بعــــض املعلقــــني أنــــه ال

ســــوية املنازعــــات، بينمــــا رأى آخــــرون أن تفســــري تبــــني املوضــــوعية و 
لرعاية مسألة  أحكام الختصاص القضـائيالدولة األوىل  ، تتعلق 

بصــورة واضــحة ال لــبس فيهــا عــن نيــة إدراج  اإلفصــاححيــث جيــب 
 أحكام تسوية املنازعات.

ن خمتلـــف القـــرارات تنطـــوي ضـــمناً علـــى مـــا  وقـــد ُســـلِّم -٣٥٨
كانــت شــروط الدولــة األوىل   نمــا إبشــأن يبــدو أنــه موقــف فلســفي 

لرعايـة تشـمل مـن حيـث املبـدأ أحكـام تسـوية املنازعـات. وينطلــق 
لرعايــــة  أحــــد الســــيناريوهات مــــن افــــرتاض أن شــــرط الدولــــة األوىل 

جرائية، بينما يفرتض السيناريو الثاين أن اإلقوق احلميكن أن يشمل 
لرعايــة ال يشــمل  لــوحظ علــى قــوق. و تلـك احلشـرط الدولــة األوىل 

وجـــه العمـــوم أن اللغـــز احملـــري هـــو أنـــه ال وجـــود يف الواقـــع ألســـلوب 
ذلـــك أن  ؛بصــورة موحـــدة احملـــاكم تطبقــه شـــىتمنهجــي يف التفســـري 

هـذه  ظـليبدو، بعوامل خمتلفة. ويف  احملاكم املختلفة تتأثر، على ما
ُهج الظــــروف، فـــــإن اســـــتخالص أي اســـــتنتاجات عامـــــة بشـــــأن الـــــنُـ 

قــرارات االســتثمار مهمــة ليســت  يمــا خيــص شــىتفالتفســريية املتبعــة 
ل جــزء مــن التحــدي الــذي واجهــه فريــق الدراســة يف متثَّــقــد سـهلة. و 

طـــار نظـــري مـــا ُيســـتند إليــــه يف  إجـــراء تقيـــيم مـــن شـــأنه أن خيـــرج 
 لقرارات. تلك اتوضيح النسق التعليلي ل

أن الــرأي املؤيــد واملخــالف  ويف هـذا الصــدد، لــوحظ أيضـاً  -٣٥٩
ح إطــاراً ممكنــاً  ضــد مجهوريــة األرجنتــني جييلــوإمرب شــركة  يف قضــية أ

مــــع مســــألة "مــــن ذات ــــا الســــتقراء الســــبل الــــيت ينبغــــي التعامــــل 
النــوع"، أي مــن خــالل القيــام أوًال بتحديــد مــدى اســتيفاء الشــروط 

حلصـــــول علـــــى احلقـــــوق األساســـــية املســـــبقة  شـــــروط  -للمطالبـــــة 
ختصــــــاص الشخصــــــي واالختصــــــاص املوضــــــوعي واالختصــــــاص اال

حلصــــول علــــى احلقــــوق الــــيت متنحهــــا معاهــــدة فيمــــا يتصــــل الـــزمين 
مـــن  ١٤االســـتثمار الثنائيـــة. ويف هـــذا الصـــدد، أشـــري إىل أن املـــادة 
لرعايـــة لعـــام   ١٩٧٨مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة بشـــرط الدولـــة األوىل 

ب شــرط الدولــة األوىل تــنص علــى أن ممارســة احلقــوق الناشــئة مبوجــ
لنســــــبة للدولــــــة املســــــتفيدة لنســــــبة لألشــــــخاص أو  ،لرعايــــــة  أو 

المتثــال  ةمرهونـ ،األشـياء املـرتبطني بعالقـة حمـددة مـع تلـك الدولـة
لألحكــــــام والشــــــروط ذات الصــــــلة املنصــــــوص عليهــــــا يف املعاهــــــدة 

لة املتضمنة هلذا الشرط أو تلك املتفق عليها بني الدولة املاحنة والدو 
من خطوتني مؤلفة . وبعبارة أخرى، فبدالً من عملية )٧٠٢(املستفيدة

، بصـــورة صـــرحية أو ضـــمنية، مـــا إن كانـــت شـــروط يتقـــرر فيهـــا أوالً 
__________ 

ألســـــتاذة برجييـــــت ســـــترين، الـــــذي قدمتـــــه اخـــــالف املاملؤيـــــد و الـــــرأي  )٧٠١(
ن  ،احملّكمة  .٤٥و ١٦الفقر

لد، ١٩٧٨ حولية )٧٠٢(  .٤٠و ٣٩ ص)، الثاين(اجلزء  الثاين ا

لرعايـــــة شــــاملة مـــــن حيـــــث املبــــدأ ألحكـــــام تســـــوية  الدولــــة األوىل 
لرعايـــة املعـــين  املنازعـــات، مث ُيشـــرع يف تفســـري شـــرط الدولـــة األوىل 

ســري يف الواقــع علــى أحكــام تســوية املنازعــات، كــان ي  نملعرفــة مــا إ
، ةالقضـــائي اتهـــا االجتهـــادتخطـــوة ســـابقة هلـــذا، رمبـــا أغفل فـــإن مثـــة

ــــه االســــتفادة وحتديــــد مــــدى اســــتيفاء  ترمــــي إىل حتديــــد مــــن حتــــق ل
 حلصول على املنافع. املتعلقة الشروط املسبقة 

ى فريق الدراسة أن من املستحسن استعراض خمتلف  -٣٦٠ وار
ـج. نُـ ال ُهج املتبعة وتوجيه النظر إىل مواطن القوة والضـعف يف كـل 

قـــد يكـــون تســـمية خاطئـــة ألن  ـــج تفســـري املعاهـــداتولـــوحظ أن 
علـى أن نقطـة  ُأكـدالعملية برمتها تـدور حـول تفسـري املعاهـدات. و 

ية مبادئ  مقرونة، ١٩٦٩عام االنطالق العامة هي اتفاقية فيينا ل
ميكــن استخالصــها مــن املمارســة يف جمــال االســتثمار، وإن كــان قــد 

ــــوحظ أن اتفاقيــــة فيينــــا ل يبــــدو أن فيهــــا مــــا يؤيــــد  ال ١٩٦٩عــــام ل
األخـرى مــن جانــب كــل مــن إىل ممارســات إبــرام املعاهــدات  الرجـوع
ا  ،معاهدة استثمار ثنائية طريف للحصول على مطالبة ُقدمت بشأ

ـــة األ معاملـــة لرعايـــة، كوســـيلة للتحقـــق مـــن نيـــة الدول  الطـــرفنيوىل 
لرعاية.  فيما  يتعلق بنطاق شرط الدولة األوىل 

 املقبلة األعمال -٢

أكـــد فريـــق الدراســـة مـــرة أخـــرى ضـــرورة إجـــراء مزيـــد مـــن  -٣٦١
لرعايــــة فيمــــا يتعلــــق بتجــــارة شــــرط الدراســــة ملســــألة  الدولــــة األوىل 

العالقة بني شـرط الدولـة  اخلدمات واتفاقات االستثمار، فضًال عن
لرعايــة واملعاملــة العادلــة واملنصــفة ومعــايري املعاملــة الوطنيــة.  األوىل 

القـانون جماالت يف جماالت أخرى من أن يُنظر جمدداً وينبغي أيضاً 
الدولــــة  لشــــرطالـــدويل للوقــــوف علــــى مـــا إن كــــان أي تطبيــــق فيهـــا 

لرعاية من شأنه أن   أعماله. فريق الدراسة يف يرشداألوىل 

ويتوقــع فريــق الدراســة أن ينجــز أعمالــه يف غضــون دورتــني  -٣٦٢
علـــى أنـــه ينبغـــي ألعمـــال فريـــق الدراســـة أن  أُكـــدأخـــريني للجنـــة. و 

تســعى إىل احلــؤول دون جتــزؤ القــانون الــدويل بتأكيــدها علــى أمهيــة 
ُهج املتبعـة يف القـرارات التحكيميـة. حتقيق مزيد من االتسـاق يف الـنُـ 

ستطاعة فريـق الدراسـة أن يسـاهم يف ضـمان تـوافر قـدر واعُترب أن 
أكرب من اليقني واالسـتقرار يف جمـال قـانون االسـتثمار. وُشـدد علـى 
أن اجلهود ينبغي أن تنصب على اخلروج بنتيجـة تكـون ذات فائـدة 
عمليــــة للعــــاملني يف جمــــال االســــتثمار وجلهــــات تقريــــر السياســــات. 

د أيــة مشــاريع مــواد أو يــنقح ِعــوأكــد فريــق الدراســة عزمــه علــى أال يُ 
زيــد مــن وسيضــطلع عوضــاً عــن ذلــك مب. ١٩٧٨مشــاريع مــواد عــام 

األعمال بتوجيه عام من رئيسي فريق الدراسة إلعداد مشروع تقرير 
ويقــدم حتلــيًال لالجتهــاد ذات الصـلة،  األساســيةعلومــات امليتضـمن 

 املطروحــــةالقضــــائي ويضــــعه يف ســــياقه، ويوجــــه النظــــر إىل املســــائل 
حيثمــا اقتضــى  توصــيات هــات الســائدة يف املمارســة، ويقــدماواالجت
 ، مبا يف ذلك بنود منوذجية.األمر
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 الفصل الثالث عشر
ا األخرىقرارات اللجنة   واستنتاجا

ئقها -ألف ا وأساليب عملها وو مج اللجنة وإجراءا  بر

 ١٧، املعقــــــودة يف ٣٠٨٩أنشـــــأت اللجنــــــة يف جلســــــتها  -٣٦٣
ر/مايو   .)٧٠٣(، فريق ختطيط للدورة احلالية٢٠١١أ

فـرع وعقد فريق التخطيط اجتماعني. وكان معروضاً عليـه ال -٣٦٤
تلخيصــــــاً  ء مـــــن املــــــوجز املواضــــــيعي الــــــذي أعدتــــــه األمانــــــة العامــــــة

للمناقشـــات الـــيت دارت يف اللجنـــة السادســـة للجمعيـــة العامـــة خـــالل 
ا اخلامسة والستني، وهو الفرع املعنـون "القـرارات واالسـتنتاجات  دور

واإلطـــــــار االســـــــرتاتيجي املقـــــــرتح  ؛)A/CN.4/638(األخـــــــرى للجنـــــــة" 
مج  )٧٠٤(٢٠١٣-٢٠١٢ للفــــرتة ــــرب ــــذي يشــــمل "ال الشــــؤون  -٦ال

كــــــــــانون   ٦املــــــــــؤرخ  ٦٥/٢٦القانونيــــــــــة"؛ وقــــــــــرار اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة 
بشــأن تقريــر جلنــة القــانون الــدويل عــن أعمــال  ٢٠١٠األول/ديســمرب 

ـا  ن دور إىل  ١٣والفقــرات مــن  ٨و ٧الثانيــة والســتني، وخباصــة الفقــر
كــــانون األول/ديســــمرب   ٦املــــؤرخ  ٦٥/٣٢؛ وقــــرار اجلمعيــــة العامــــة ٢١

ــــدويل؛  ٢٠١٠ ــــوطين وال بشــــأن ســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين ال
مــن الفصــل الثالــث عشــر مــن تقريــر اللجنــة  ٢-وكــذلك الفــرع ألــف

لنظر يف قرار  ا الثانية والستني، وهو الفرع املتعلق  عن أعمال دور
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ١٦ؤرخ امل ٦٤/١١٦ اجلمعية العامة

 .والدويل الوطين الصعيدين على القانون سيادة بشأن
مج املعين العامل الفريق -١  األجل الطويل العمل برب

 ٤قـــــرر فريـــــق التخطـــــيط يف اجتماعـــــه األول، املعقـــــود يف  -٣٦٥
ر/مـــايو  مج ٢٠١١أ ، أن يعيـــد إنشـــاء الفريـــق العامـــل املعـــين بــــرب

سة السـيد إنريكيـه كانـديويت. وقـدم رئـيس العمل  الطويل األجل بر
ً إىل فريـــــــــــــق التخطـــــــــــــيط يف   ٣الفريـــــــــــــق العامـــــــــــــل تقريـــــــــــــراً شـــــــــــــفو

ـذا التقريـر. ٢٠١١ آب/أغسطس ، وأحـاط فريـق التخطـيط علمـاً 
مج عمــــل  دراج املواضــــيع التاليــــة يف بــــر وأوصــــى فريــــق التخطــــيط 

 :ا فيهإدراجه اللجنة وأيدتاللجنة الطويل األجل، 
__________ 

ـــــــق التخطـــــــيط مـــــــن الســـــــيد لـــــــف )٧٠٣( ) ةً م. غ. جاكوبســـــــون (رئيســـــــ ةفري
ســكيس واألعضـاء التاليــة أمســاؤهم:  نــدث، والســيد م.  ر إر  -الســيدة ك. إسـكو

بريمــوديس، والســيد إ. بيرتيــتش، والســيد أ. بيليــه، والســيد ح. ع. حســونة، والســيد 
، والســيد ن.  م. ض. احلمـود، والســيد ك. ج. ر. دوغــارد، والســيد ج. ف. ســابو

، والســـــيد إ. فارغـــــاس كـــــارينيو،  ســـــينغ، والســـــيد ج. غالتســـــكي، والســـــيد ج. غـــــا
ا، والســـــيد ل. كـــــافليش، أوســـــبين -فلنســـــيا  والســـــيد س. ت. فاســـــياين، والســـــيد إ.

ــــــــديويت، والســــــــيد ف. كميشــــــــه، والســــــــيد ر.   والســــــــيد م. كــــــــامتو، والســــــــيد إ. كان
كولـــودكني، والســـيد ب. كوميســـاريو أفونســـو، والســـيد د. م. ماكريـــه، والســـيد ش. 
موراســي، والســيد ت. ف. ميليســكانو، والســيد غ. نــوليت، والســيد ب. نيهــاوس، 

 ).منصبه(حبكم ، والسيد أ. ر. برييرا والسري م. وود، والسيد ن. ويسنوموريت
)٧٠٤( A/65/6/Rev.1. 

 وإثباته؛الدويل العريف  القانون نشأة (أ) 
 اجلوي؛ لغالفا محاية (ب) 
 للمعاهدات؛ املؤقت التطبيق (ج) 
 االســــتثمار قــــانون يف واملنصــــفة العادلــــة املعاملــــة معيــــار (د) 

 الدويل؛
 .املسلحة لنزاعات ما يتعلقفي البيئة محاية )ه( 
اخلمــس، نظــر الفريــق العامــل وعلــى امتــداد فــرتة الســنوات  -٣٦٦

مج العمــل الطويــل األجــل يف عــدد مــن املواضــيع وطلــب  املعــين بــرب
مـن أعضـائه إعـداد مشـاريع مبدئيــة بشـأن هـذه املواضـيع. واسرتشــد 

ـــــا اخلمســـــني ( ) ١٩٩٨الفريـــــق العامـــــل بتوصـــــيات اللجنـــــة يف دور
 خبصوص معايري انتقاء املواضيع:

لتطـوير  دول فيما يتعلـقأن يعكس املوضوع احتياجات ال (أ) 
 التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه؛

أن يكون املوضوع قد بلغ، على صعيد ممارسة الـدول،  (ب) 
 مرحلة كافية من التقدم تتيح التطوير التدرجيي والتدوين؛

أن يكـــــون املوضـــــوع حمـــــدداً وقـــــابًال للتطـــــوير التـــــدرجيي  (ج) 
 .والتدوين

ا علـى املواضـيع التقليديـة، بـل ميكنهـا وينبغي للجنة "أال تقصر اهتمامه
أيضاً أن تنظر يف املواضيع اليت متثل التطورات اجلديدة يف جمال القـانون 

تمع الدويل ككل"  .)٧٠٥(الدويل والشواغل امللحة اليت تساور ا
ــذا التقريــر املخطــط العــام للمواضــيع الــيت أُدرجــت يف  -٣٦٧ ويُرفَــق 
مج يف هـذه الـدورة. وقـد ارتئـي أن هـذه  األجل الطويلعمل اللجنة  بر

املواضـيع تشــكل مسـامهات مفيــدة يف التطــوير التـدرجيي للقــانون الــدويل 
وهــذا فضــالً عــن أن بعــض هــذه املواضــيع يتطــرق إىل ميــادين . وتدوينــه

 ).البيئة، والقانون اإلنساين(اللجنة بصورة كافية حىت اآلن  تتناوهلا مل
أن اللجنـــــة قـــــررت، خـــــالل فـــــرتة  لتـــــذكريومـــــن اجلـــــدير  -٣٦٨

مج عملهـــا املوضـــوعني  الســـنوات اخلمـــس احلاليـــة، أن تـــدرج يف بـــر
دراجهما الفريق العامل  :التاليني اللذين أوصى 

 املعاهدات عرب الزمن؛ )أ( 
لرعايةشرط  )ب(   .الدولة األوىل 

__________ 
لد، ١٩٩٨ حولية )٧٠٥(  .٥٥٣ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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مج  -٣٦٩ وأخـــرياً، هنـــاك أربعـــة مواضـــيع أخـــرى أُدرجـــت يف بـــر
العمل الطويل األجل يف فـرتات السـنوات اخلمـس السـابقة وال تـزال 

 :مدرجة فيه، وهي
 حصانة املنظمات الدولية من الوالية القضائية؛ )أ( 
ت الشخصية يف إطار تدفق  )ب(  املعلومات عرب محاية البيا

 احلدود؛
 الوالية القضائية خارج اإلقليم؛ )ج( 
حـــدود الواليـــة  فيمـــا وراءملكيـــة ومحايـــة حطـــام الســـفن  )د( 

 .البحرية الوطنية
 اللجنة عمل أساليب -٢

 ٢٧قـــرر فريـــق التخطـــيط، يف اجتماعـــه األول املعقـــود يف  -٣٧٠
ر/مـــــــــايو  ســـــــــاليب ٢٠١١أ ، أن ينشـــــــــئ فريقـــــــــاً عـــــــــامًال معنيـــــــــاً 

ســة الســيد حســني )٧٠٦(لعمــلا . ع. وعقــد الفريــق العامــل، حتــت ر
ر/مــــــايو و ٣١و ٣٠يف حســــــونة، أربعــــــة اجتماعــــــات   ٢٥و ٢٠أ

 . وقد اعُتمد تقريره من جانب فريق التخطيط.٢٠١١متوز/يوليه 
مـن قــرار  ٩و ٨ووضـع الفريـق العامـل يف اعتبــاره الفقـرتني  -٣٧١

. ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٦املــؤرخ  ٦٥/٢٦اجلمعيــة العامــة 
عــن فريــق معــين  ١٩٩٦وقــد اختــذ كــذلك مــن تقريــر صــادر يف عــام 

ومــــن قــــرارات اللجنــــة يف هــــذا الشــــأن  )٧٠٧(ســـاليب عمــــل اللجنــــة
الســـتنتاجات التاليـــة  مصــادَر مرجعيـــة لـــه. وأوصـــى الفريـــق العامـــل 
ا اللجنـــــة يف  ـــــد اعتمـــــد ـــــة، وق ـــــة حتســـــني أســـــاليب عمـــــل اللجن بغي

 .٢٠١١آب/أغسطس  ١٢ملعقودة يف ا ٣١٢٧جلستها 

 اخلاصني املقررين دور (أ)
نظراً للدور األساسي للمقررين اخلاصني يف عمل اللجنة،  -٣٧٢

 يُتوقع منهم ما يلي:
 موضوعه؛ كل عنإعداد تقرير موضوعي سنوي   (أ) 

كل ما يف وسعهم للحد من طول كل تقرير حبيث   بذل (ب) 
 صفحة؛ ٥٠ال يتعدى 

__________ 
ســــاليب العمــــل مــــن الســــيد ح لــــف )٧٠٦( . ع .الفريــــق العامــــل املعــــين 

سـكيس  :التالية أمسـاؤهم واألعضاء) اً حسونة (رئيس بريمـوديس،  -السـيد م. 
 ، والســـيد إ. بيرتيـــتش، والســـيدة م. غ. جاكوبســـون، والســـيد ج. ف. ســـابو
والسـيد ن. ســينغ، والســيد ج. غالتســكي، والســيد س. ت. فاســياين، والســيد 

أوســـــبينا، والســـــيد س. فومبـــــا، والســـــيد ل. كـــــافليش، والســـــيد إ.   -إ. فلنســــيا 
د ت. ف. ميليســــكانو، والســــري م. كانــــديويت، والســــيد ش. موراســــي، والســــي

 .(حبكم منصبه)وود، والسيد ن. ويسنوموريت، والسيد أ. ر. برييرا 
لد، ١٩٩٦ حولية )٧٠٧(  .٢٠٦-١٧٨ ص ،)الثاين اجلزء( الثاين ا

تقــــاريرهم الكاملــــة إىل األمانــــة العامــــة قبــــل ســــتة  تقـــدمي (ج) 
 أسابيع على األقل من بدء كل دورة؛

 ُيضـطر ضور جزء كبـري مـن كـل دورة حبيـث الحل التفرغ (د) 
مج عمل اللجنة؛  إىل إدخال تعديالت خصوصية على بر

م علــى اســتعداد لتلخــيص املناقشــة يف اليــوم التــايل كـو (ه) 
ائها أو يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك؛  إل

مشــاريع تعليقــات مقتضــبة، كــل عــن موضــوعه،  إعــداد (و) 
 يكون الغرض منها شرح النصوص اليت تُعتمد يف كل دورة.

 الدراسة أفرقة (ب)
ينبغـــــي أن يكــــــون هــــــدف فريــــــق الدراســــــة حتقيــــــق نتيجــــــة  -٣٧٣

تتوافق مع والية اللجنة، مع مراعـاة أن يكـون ذلـك ضـمن  ملموسة
مــدة زمنيــة معقولــة. وينبغــي، لــدى حتقــق تقــدم يف دراســة املوضــوع، 
أن تُبحــــث إمكانيــــة االستعاضــــة عــــن فريــــق الدراســــة بتعيــــني مقــــرر 

 .االقتضاء حسب ،خاص

 الصياغة جلنة (ج)
الصـياغة نظراً للعمل الشاق الذي يتعني على رئـيس جلنـة  -٣٧٤

 ،ً االضطالع بـه علـى امتـداد الـدورة، فـإن الرؤسـاء يسـتعينون أحيـا
ــــه العمــــل يف حــــال  ــــل حمنَّــــك يوكلــــون إلي ــــة، بزمي يف املمارســــة العملي
جح علـى مـا يبـدو  اضطُروا إىل التغيب. وهذا الرتتيب غري الرمسي 

 وال حاجة إىل إضفاء صبغة أكثر رمسية عليه.
ة تــــدرجيياً هيئــــة يُعهــــد إليهــــا  وقــــد أصــــبحت جلنــــة الصــــياغ -٣٧٥

ا. ومــن الصــعب  كـذلك مبســائل موضــوعية تتطلــب التفــاوض بشــأ
فصــل الصــياغة عــن املضــمون، ولكــن إذا مــا تبــني أن مــن الصــعب 
حـــل مســـألة مـــن املســـائل اجلوهريـــة يف إطـــار جلنـــة الصـــياغة، ميكـــن 
إحالــة تلــك املســألة إىل إطــار أقــل رمسيــة، كفريــق عامــل مــثًال، وهــي 

 سبق اللجوء إليها يف املاضي.ممارسة 
لشكل الذي يُعرض به تقرير جلنة الصـياغة  -٣٧٦ وفيما يتعلق 

علــى جلنــة القــانون الــدويل بكامــل هيئتهــا، ميكــن أن يوصــي صــائغو 
ختصـاره دون املسـاس جبـوهره. غـري أن طـول البيـان  مشروع البيان 

 مشـــــاريع املـــــواد املقدمـــــة وبدرجـــــة تعقيـــــدها. بكميـــــةمرهـــــون أيضـــــاً 
وترحـــب اللجنـــة بوضـــع بيـــان الـــرئيس علـــى املوقـــع الشـــبكي وتقـــرتح 
ا اللجنـة  استكماله بوضع مرفـق يتضـمن مشـاريع املـواد الـيت اعتمـد

 بكامل هيئتها.
مــن تقريــر اللجنــة  ٢١٦إىل  ٢١٢وال تــزال الفقــرات مــن  -٣٧٧
 مناسبة وميكن أخذها بعني االعتبار. )٧٠٨(١٩٩٦لعام 

__________ 
 .١٩٩و ١٩٨ ص نفسه، املرجع )٧٠٨(
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ا اللجنة قرارات 211   األخرى واستنتاجا

 

 

 التخطيط فريق (د)
 ميكن تعديل عمل فريق التخطيط على النحو التايل: -٣٧٨
ينبغــــي لفريــــق التخطــــيط أن يرصــــد عــــن كثــــب أعمــــال  (أ) 

اللجنة وأن يقدم إليها املشورة بشأن الطريقة املثلى لتنظيم الـدورات 
. ويتطلــب األعمــالاملقبلــة، مــع مراعــاة املواضــيع املدرجــة يف جــدول 

الوقـت الكـايف يف مرحلـة مبكـرة هذا األمر أن يتاح لفريق التخطيط 
 ؛من الدورة

ميكـــن لفريـــق التخطـــيط أن يقـــرتح علـــى اللجنـــة بكامـــل  (ب) 
ت اسـتكمال املواضـيع، واضـعاً نصـب عينيـه توصـيات  هيئتها أولـو

 اجلمعية العامة، إن ُوجدت؛

ينبغي لفريـق التخطـيط، يف مسـتهل تنـاول أي موضـوع  (ج) 
 ومع منسـقي أفرقـة الدراسـة جديد، أن يتعاون مع املقررين اخلاصني

على حتديد جدول زمين مبدئي ألغراض تطوير املوضوع على مدى 
 ً عدد من السنوات، حسـب مـا يقتضـيه األمـر، وأن يسـتعرض دور
مــدى حتقــق األهــداف الســنوية املبيَّنــة يف ذلــك اجلــدول الــزمين، مــع 

 حتديثه عند االقتضاء؛

ايـــة كـــل دورة ينبغـــي لفريـــق التخطـــيط أن ينـــاقش، يف  (د) 
سنوية خصوصاً، خطًة أولية لسري الدورة السنوية املقبلـة واملـدة الـيت 

 ستستغرقها وأن يقدم املشورة إىل اللجنة على هذا األساس.

 )٧٠٩(املواد مشاريع على التعليقات إعداد )ه(
ينبغي للجنة أن تعيد النظر يف املمارسة احلالية املتمثلة يف  -٣٧٩

قــات علــى مشــاريع املــواد للمقــررين اخلاصــني تــرك أمــر صــياغة التعلي
وحدهم، كٌل حسب اختصاصه، ويف عدم مناقشة تلـك التعليقـات 

ذلـــك حتـــت  إال عنـــد اعتمـــاد التقريـــر الســـنوي للجنـــة، حيـــث جيـــري
النتهـــاء مـــن التقريـــر وال يتســـع الوقـــت لكـــي يـــدرس ضـــغط ضـــرورة ا

 أعضاء اللجنة التعليقات دراسًة متأنيًة.
يُطلـــب إىل املقـــررين اخلاصـــني تقـــدمي مشــــاريع وينبغـــي أن  -٣٨٠

التعليقـــات يف أقـــرب وقـــت ممكـــن بعـــد اعتمـــاد مشـــاريع املـــواد الـــيت 
ـا. وينبغـي عندئـذ تنـاول مشـاريع التعليقـات واملوافقـة عليهــا  يقرتحو

 بصفة مؤقتة يف إطار جلنة الصياغة، إذا مسح الوقت بذلك.
ا ال تدرس جلنة الصياغة حالياً مضمون التع -٣٨١ ليقات، إذ إ

تقـــدَّم مباشـــرًة إىل جلنـــة القـــانون الـــدويل بكامـــل هيئتهـــا. ويُقـــرتح أن 
ت التعليقــات قبــل إدراجهــا يف  تنظــر جلنــة الصــياغة يف بعــض مكــو
التعليقـــات النهائيـــة، كّلمـــا كـــان ذلـــك مناســـباً وممكنـــاً. وقـــد حـــدث 

__________ 
الفصـل  يف ١٩٩إىل  ١٩٦التوصيات الواردة يف الفقرات من  انظر )٧٠٩(

 .١٩٦و ١٩٥ ص نفسه، املرجع، ١٩٩٦جنة لعام السابع من تقرير الل

من تقرير جلنة  ١٩٩ إىل ١٩٦ذلك يف املاضي (انظر الفقرات من 
 .))٧١٠(١٩٩٦نون الدويل لعام القا

وينبغي، علـى العمـوم، أن تكـون التعليقـات مقتضـبًة قـدر  -٣٨٢
 اإلمكان، مع احلرص على تقدمي توضيحات كافية ملشاريع املواد.

 النهائي الشكل (و)
ينبغــي، يف حــدود اإلمكــان، أن يشــري املقــررون اخلاصــون  -٣٨٣

ىل الشــكل النهــائي أو أفرقــة الدراســة يف مرحلــة مبكــرة إشــارة أوليــة إ
الــذي ســيتخذه العمــل املضــطلع بــه بشــأن موضــوع بعينــه (مشــاريع 
ـــــادئ، أو مبـــــادئ  ـــــة، أو إعـــــالن مب مـــــواد ميكـــــن إدراجهـــــا يف اتفاقي

دراســـــة إيضـــــاحية تتضـــــمن اســـــتنتاجات وتوصـــــيات،  توجيهيـــــة، أو
إىل ذلـك)، علــى أن خيضـع األمـر للمراجعــة والتعـديل يف وقــت  ومـا

 .الحق مع تقدم سري العمل

 اللجنة تقرير (ز)
ينبغـــي أن تـــدرج اللجنـــة مزيـــداً مـــن املعلومـــات يف الفصـــل  -٣٨٤

ختصــار ُحمَكــم املســائل  الثــاين مــن التقريــر (املــوجز)، حبيــث يتنــاول 
ا مناقشات هامة يتضمن وصفاً  وحبيث ،األساسية اليت جرت بشأ

 إلجنازات الدورة.
جعـــل الفصـــل وينبغـــي للجنـــة أن تـــويل عنايـــة خاصـــة إىل  -٣٨٥

الثالــــث مــــن التقريــــر (قضــــا حمــــددة تكــــون للتعليقــــات الــــيت تبــــدى 
ا أمهية خاصة للجنة) يف أوضح وأدق صورة ممكنة.  بشأ

 السادسة اللجنة مع العالقة (ح)
 السادسة اللجنة إىلالقانون الدويل  جلنةالرئيس لتقرير  تقدمي ‘١’

اسطة رئيسـها، إىل ينبغي لتقدمي تقرير جلنة القانون الدويل، بو  -٣٨٦
اللجنـــة السادســـة أن يبقـــى مقســـماً إىل عـــدة أجـــزاء. وينبغـــي أن يكـــون  

 كل جزء موجزاً قدر اإلمكان (ال يتعدى عموماً ثالثني دقيقة):

خيوض  ينبغي أن يركز التقدمي على النقاط الرئيسية وأال (أ) 
 يف تفاصيل الصياغة وغري ذلك من التفاصيل؛

 تلك النقاط الرئيسية ما يلي:ينبغي أن تتضمن  (ب) 
 املواضيع اجلديدة املقرتحة (إن ُوجدت)؛ ‘١’  

املســـــائل الـــــيت ترغـــــب اللجنـــــة بوجـــــه خـــــاص يف  ‘٢’  
ا؛  االطالع على آراء الدول األعضاء بشأ

أهـــم إجنـــازات اللجنــــة خـــالل الســــنة املاضـــية (علــــى  ‘٣’  
 الثانية). سبيل املثال، االنتهاء من القراءة األوىل أو

__________ 
 .نفسه املرجع )٧١٠(
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  212 والستني الثالثة دور

 

 

إذا كـــــان املقـــــرر اخلـــــاص حاضـــــراً أثنـــــاء تقـــــدمي الفصـــــل  (ج) 
"املتعلق به" من التقرير، ينبغي أن يُـدعى إىل اإلدالء بتعليقاتـه بعـد 

 عرض رئيس اللجنة للتقرير.

 السادسة اللجنة مع احلوار ‘٢’
ـــــل أي عضـــــو مـــــن  -٣٨٧ ينبغـــــي أن يكـــــون املقـــــررون اخلاصـــــون (ب

حاضــراً يف اللجنــة السادســة) علــى أعضــاء جلنــة القــانون الــدويل يكــون 
اســتعداد للمشــاركة يف اجلــزء التفــاعلي مــن أســبوع القــانون الــدويل الــذي 
تنظمــه اللجنــة السادســة. ويشــجَّع أعضــاء جلنــة القــانون الــدويل كــذلك 
على التواصل مع منظمي اجلـزء التفـاعلي ومنظمـي اجتمـاع املستشـارين 

 ذة لعقد تلك االجتماعات.القانونيني من أجل مناقشة الرتتيبات املتخ

وينبغــي حبــث إمكانيــة عقــد نصــف دورة يف كــل فــرتة مــن  -٣٨٨
فــــرتات الســــنوات اخلمــــس يف نيويــــورك مــــن أجــــل تيســــري االتصــــال 

 املباشر بني اللجنة ومندويب اللجنة السادسة.
 املقبلة الدورات وطابع طول -٣

شددت اللجنة على أمهية مواصلة جتزئة الدورات لضـمان   -٣٨٩
ــــذه املســــألة كفـــا ءة وفعاليــــة عملهــــا، وأشــــارت إىل قرارهـــا املتعلــــق 
املتعلــق بطــول  ٢٠٠٠.كمــا أكــدت قرارهــا لعــام )٧١١(١٩٩٩ لعــام

الدورات املقبلة للجنـة وطابعهـا ومكـان انعقادهـا، وكـررت اإلعـراب 
ا يف الفقــرة   ،)٧١٢(١٩٩٦مــن تقريرهــا لعــام  ٢٢٦عــن اآلراء الــيت أبــد

ومفادها أنه "يف األجل الطويل، يتصل طول الدورات مبسألة تنظيم 
ــــــه " ــــــدورات، فإنـ[ـــــــها] [...] [أعماهلــــــا]" وأن إذا اعُتمــــــد تقســــــيم ال

ديـــة العمـــل فعليـــاً خـــالل فـــرتة تقـــل عـــن اثـــين عشـــر  ســـتتمكن مـــن 
وترى اللجنة أن هناك ما يدعو حقـاً إىل العـودة إىل . أسبوعاً سنوً 

ً املمارســـة الســـابقة  الـــيت كـــان يبلـــغ فيهـــا جممـــوع طـــول الـــدورة ســـنو
أســـــبوعاً يف  أســــابيع، مــــع إمكانيــــة متديــــدها إىل اثــــين عشــــر عشــــرة

ولـــذلك، مــــا مل توجـــد أســــباب . "ســـنوات معينـــة حســــب االقتضـــاء
جدية متعلقة بتنظيم أعمال الدورات تـدعو إىل أمـر خمـالف، ينبغـي 

يــة املقبلــة أن يكــون طــول الــدورات خــالل الســنوات األوىل مــن الوال
 .أسبوعاً  ١٢أسابيع، ويف السنوات األخرية منها  ١٠للجنة 

ن  -٣٩٠ وشــــددت اللجنــــة يف هــــذا الصــــدد علــــى رأيهــــا القائــــل 
حــــــة وقــــــٍت كــــــاٍف إلعــــــداد جتزئــــــة الــــــدورة هــــــي  الســــــبيل الوحيــــــد إل

التعليقـــات علـــى النصـــوص املعتمـــدة خـــالل اجلـــزء األول مـــن الـــدورة. 
 جنة من االضطالع الفعلي بواليتها. وهو أمر ضروري كي تتمكن الل

إضافة على ذلك، ونظراً إىل أن بعض أعضـاء اللجنـة قـد  -٣٩١
ال يتســـىن هلـــم احلضـــور طـــوال فـــرتة العشـــرة أســـابيع أو االثـــين عشـــر 

__________ 
لد ،١٩٩٩ حولية انظر )٧١١(  .٦٣٩-٦٣٣ الفقرات ،)الثاين اجلزء( الثاين ا
لــــد ،١٩٩٦ حوليــــة انظــــر )٧١٢( ؛ ٢٢٦ة الفقــــر  ،)الثــــاين اجلــــزء( الثــــاين ا
لد ،٢٠٠٠ حوليةو ن ،)الثاين اجلزء( الثاين ا  .٧٣٥و ٧٣٤ الفقر

ــزأة، فــإن إعــادة العمــل بنظــام أســبوعاً الــيت  تســتغرقها الــدورة غــري ا
زأة سيحد من فاعلية عمل اللجنة.  الدورات غري ا

ون ـكانــــــ  ٦ؤرخ ـاملـــــ ٦٥/٣٢النظـــــر يف قــــــرار اجلمعيـــــة العامــــــة  -٤
املتعلــــــــق بســــــــيادة القــــــــانون علــــــــى و  ٢٠١٠األول/ديســــــــمرب 

 الصعيدين الوطين والدويل
املـــــــــؤرخ  ٦٥/٣٢قرارهـــــــــا  يفاجلمعيـــــــــة العامـــــــــة،  كـــــــــررت -٣٩٢

املتعلــــق بســــيادة القــــانون علــــى و  ٢٠١٠كــــانون األول/ديســــمرب  ٦
ـــا إىل المجلـــة أمـــور، يف الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل،  لجنـــة أن دعو

دورها الراهن يف  ، عنيف تقريرها إىل اجلمعية العامةتقدم تعليقات، 
ً علــى  تعزيــز ســيادة القــانون. وقــد دأبــت اللجنــة علــى التعليــق ســنو

الحــظ اللجنــة . وت٢٠٠٨منــذ عــام  دورهــا يف تعزيــز ســيادة القــانون
 ٣٤١ مضـــــمون التعليقــــــات الشــــــاملة الـــــواردة يف الفقــــــرات مــــــنأن 
ال يــــزال صــــاحلاً، وتؤكــــد  )٧١٣(٢٠٠٨مــــن تقريرهــــا لعــــام  ٣٤٦ إىل

ـــــــــواردة يف الفقـــــــــرة  مـــــــــن ـــــــــا ال ـــــــــد تعليقا مـــــــــن تقريرهـــــــــا  ٢٣١جدي
ــــــــا الــــــــواردة يف الفقــــــــرات  ،)٧١٤(٢٠٠٩ لعــــــــام فضــــــــًال عــــــــن تعليقا
 .)٧١٥(٢٠١٠من تقريرها لعام  ٣٩٣إىل  ٣٩٠ من

ن ســـيادة القـــانون تشـــكل جـــوهر عملهـــا،  -٣٩٣ وتـــذّكر اللجنـــة 
ألن مهمتهـــا الرئيســـية هــــي توجيـــه عمليـــة تطــــوير القـــانون وصــــياغته. 
وتالحظ اللجنة أن دور اجلمعيـة العامـة يف تشـجيع التطـوير التـدرجيي 

كيـده يف قـرار اجلمعيـة العامـة للق انون الدويل وتدوينـه هـو دور أُعيـد 
املتعلـــق بســـيادة القـــانون علـــى الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل.  ٦٥/٣٢

وحترص اللجنة، بوصفها جهازاً أنشأته اجلمعية العامة، ووفقاً لواليتها 
مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، علـى  ١٣(أ) من املـادة  ١املبيّنة يف الفقرة 

 .)٧١٦(اصلة تعزيز التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينهمو 

ــــدين  -٣٩٤ وقــــد ســــلّم املستشــــار القــــانوين لألمــــم املتحــــدة بوجــــود بُع
مرتابطــــني ملفهــــوم ســــيادة القــــانون. ومــــع أن أحــــدمها بُعــــد وطــــين واآلخــــر 
دويل، فقد اعرتف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية صـراحًة برتابطهمـا، 

الـــدول واحلكومـــات تصـــميمهم علـــى "تعزيـــز احـــرتام  حيـــث أكـــد رؤســـاء
 .)٧١٧(يف الشؤون الدولية والوطنية على السواء" [...] سيادة القانون

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٨ حولية )٧١٣(  .، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٩ حولية )٧١٤(  .، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)؛ و ٢٠١٠ حولية )٧١٥(  .٣٨٩ الفقرةأيضاً  انظر، ا
 .٣٩٠ الفقرة نفسه، املرجع )٧١٦(
إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة  )٧١٧(

أيضـــــاً:  انظـــــر. ٩، الفقـــــرة ٢٠٠٠أيلول/ســـــبتمرب  ٨املـــــؤرخ  ٥٥/٢يف قرارهـــــا 
Brandeis Institute for International Judges, “Toward an international 

rule of law”, The International Center for Ethics, Justice and Public 

Life, Brandeis University, 2010. Available from 

www.brandeis.edu/ethics/pdfs/internationaljustice/biij/BIIJ2010.pdf 
 .)٥١ صفحة يفلألمم املتحدة  القانوين املستشار خطاب يبدأ(
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وقد كان رئيس حمكمة العدل الدولية، القاضي هيساشـي  -٣٩٥
أَُوادا، ُمْقِنعــاً يف تشــديده علــى املضــمون القــانوين املوضــوعي لســيادة 
ـــدُّ  إلضـــافة إىل اجلانـــب اإلجرائـــي هلـــذه الســـيادة الـــذي يُع القـــانون 
موضـــع الرتكيــــز األكثــــر تقليديــــة. ووفقـــاً للــــرئيس أوادا فــــإن "ســــيادة 

ق علــى املســتوى الــدويل، تقتضــي إعــادة تصــور القــانون، عنــدما تطبَّــ
االختالفـات  العتبـارللمبدأ تدمج إجراءاته ومضمونه معاً، آخذة 

. )٧١٨("الــدويلاملنهجيــة بــني النظــام القــانوين احمللــي والنظــام القــانوين 
 الــدويل املســتوى علــى القــانون ســيادة"وخيلــص الــرئيس أوادا إىل أن 

 .)٧١٩("الوطين املستوى على القانون سيادة فأكثر أكثر تتخلل

وإذ تضـــــع اللجنـــــة يف اعتبارهـــــا العالقـــــة الوثيقـــــة بـــــني ســـــيادة  -٣٩٦
ـا تـرى،  القانون على الصعيد الدويل وسيادته علـى الصـعيد الـوطين، فإ
ـــــدوين القـــــانون وتطـــــويره  ـــــة يف ت يف ســـــياق االضـــــطالع بواليتهـــــا املتمثل

بــادئ حقــوق التــدرجيي، أن عملهــا ينبغــي أن يسرتشــد عنــد االقتضــاء مب
لنسـبة لسـيادة القـانون علـى الصـعيد  اإلنسان اليت هي مبادئ أساسية 

منـه.  ١٣الدويل حبسب ما كرسته ديباجـة ميثـاق األمـم املتحـدة واملـادة 
لتايل الوعي بسيادة القانون على الصعيد الدويل  اللجنة أذكت، فقد و

عملهــا املتعلــق مبواضــيع مثــل محايــة األشــخاص يف حــاالت  خــالل مــن
لتسـليم أو احملاكمـة   aut dedere(الكـوارث، وطـرد األجانـب، وااللتـزام 

aut judicare(،  وحصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية اجلنائيــة
ر النزاعات املسلحة على املعاهدات  .األجنبية، وآ

ـــــة -٣٩٧ العامـــــة يف هـــــذا الســـــياق  وميكـــــن أن تستحضـــــر اجلمعي
 .مسامهات اللجنة يف ميدان سيادة القانون

وتؤكد اللجنة من جديد التزامها بسيادة القـانون يف مجيـع  -٣٩٨
 .)٧٢٠(أنشطتها

 األتعاب -٥
تعيــد اللجنــة مــرة أخــرى اإلعــراب عــن آرائهــا املتعلقــة مبســألة  -٣٩٩

 ٢٧املؤرخ  ٥٦/٢٧٢األتعاب والناشئة عن اعتماد قرار اجلمعية العامة 
، وهـــــــي آراء أُعـــــــرب عنهـــــــا يف التقـــــــارير الســـــــابقة ٢٠٠٢آذار/مـــــــارس 

. وتشدد اللجنـة علـى أن القـرار املـذكور يـؤثر بصـورة خاصـة )٧٢١(للجنة
 .املقررين اخلاصني، ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية على

__________ 
)٧١٨( H. Owada, “The rule of law in a globalizing world—an 

Asian perspective”, Washington University Global Studies Law Review, 

vol. 8, No. 2 (2009), p. 187, at p. 193. Available from 

http://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol8/iss2/2. 
)٧١٩( Ibid., p. 203. 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠١٠ حولية )٧٢٠(  .٣٩٣ الفقرة، ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)٢٠٠٢ حوليــة انظــر )٧٢١(  ؛٥٣١-٥٢٥، الفقــرات ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)٢٠٠٣ حوليــــةو ، ٢٠٠٤ حوليــــة؛ و٤٤٧، الفقــــرة ، ا

لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين) لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٥ حوليـــة؛ و٣٦٩، الفقـــرة ا ، ا
لد ٢٠٠٦ حولية؛ و٥٠١ ، الفقرةالثاين) ؛ ٢٦٩الفقـرة )، ثاينالثاين (اجلزء ال، ا

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ال٢٠٠٧ حوليــــةو ، ٢٠٠٨ حوليــــة؛ و٣٧٩، الفقــــرة )ثــــاين، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء  لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٩ حوليـــة؛ و٣٥٨الفقـــرة )، الثـــاينا ، ا

لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠١٠ حولية؛ و٢٤٠ ، الفقرة)الثاين  .٣٩٦ الفقرة، ، ا

 اخلاصني املقررين إىل املساعدة تقدمي -٦
جديــــد أن املقــــررين اخلاصــــني تــــود اللجنــــة أن تؤكــــد مــــن  -٤٠٠

للجنــــــة يــــــؤدون دوراً خاصــــــاً يف أســــــاليب عملهــــــا. وطــــــابع اللجنــــــة 
لتعــــاون مــــع  املســــتقل يعطــــي مقرريهــــا اخلاصــــني مســــؤولية العمــــل 
األمانــــة العامــــة، ولكــــن أيضــــاً بصــــورة مســــتقلة عنهــــا. ومــــع تســــليم 
ـا تالحـظ  ملساعدة الثمينة اليت تقـدمها شـعبة التـدوين، فإ اللجنة 

متطلبـــــات عمـــــل املقـــــررين اخلاصـــــني بصـــــفتهم خـــــرباء مســـــتقلني أن 
وطبيعة هذا العمل املستمر على مدار السنة تعين أن بعض أشكال 
املســـاعدة الـــيت حيتـــاجون إليهـــا تتجـــاوز مـــا ميكـــن أن تقدمـــه األمانـــة 
ملالحظـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص أن املقـــررين  العامـــة. ومـــن اجلـــدير 

رير إىل أشكال شىت من العمل اخلاصني حيتاجون يف إعدادهم للتقا
البحثي الفوري، وهو عمل يتعذر متاماً من الوجهة العملية أن تقوم 

الـذي  -به األمانة العامة املوجودة يف املقر. فهذا النـوع مـن العمـل 
ال بد من االضطالع  -يشكل عنصراً أساسياً يف مداوالت اللجنة 

أصـًال يف خمتلـف به يف حدود مسؤوليات املقـررين اخلاصـني القائمـة 
يســــهل  امليــــادين املهنيــــة، األمــــر الــــذي يضــــيف عبئــــاً جديــــداً قــــد ال

تقديره نقداً ومـن شـأنه أن يـؤثر يف ظـروف عملهـم. وتعـرب اللجنـة 
عـــن أملهـــا يف أن تعتـــرب اجلمعيـــة العامـــة أنـــه مـــن املناســـب النظـــر يف 
ثـــري فعلـــي يف أداء  هـــذه املســـألة مـــن جديـــد يف ضـــوء مـــا هلـــا مـــن 

 اللجنة أعماهلا ككل على الوجه املالئم.

 يف النظـــر أثنـــاء العامـــة اجلمعيـــة يف اخلاصـــني املقـــررين حضـــور -٧
 اللجنة تقرير

ــــة  -٤٠١ ــــا مــــع اجلمعي ــــة تعزيــــز عالقا ــــة أنــــه، بغي تالحــــظ اللجن
العامـــة، وجهـــت اللجنـــة األنظـــار يف مناســـبات ســـابقة إىل إمكانيـــة 

ــــة السادســــة الســــماح للمقــــررين اخلاصــــني حبضــــور مناقشــــا ت اللجن
. وتود اللجنة أن تؤكد من جديد جدوى )٧٢٢(املتعلقة بتقرير اللجنة

حة الفرصة للمقررين اخلاصني للتفاعل مع ممثلي احلكومات أثناء  إ
 النظر يف مواضيعهم يف اللجنة السادسة.

ئق -٨  واملنشورات الو

 وإصدارها اخلاصني املقررين تقارير جتهيز (أ)
حة مجيع األدلة املتعلقة تعيد  -٤٠٢ كيد أمهية توفري وإ اللجنة 

مبمارســات الــدول وغــري ذلــك مــن مصــادر القــانون الــدويل املتصــلة 
داء اللجنــة وظيفتهــا املتمثلــة يف التطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل 
ا تدرك متاماً، هي ومقرروهـا  وتدوينه. وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد أ

ئـــق  اخلاصـــون، احلاجـــة إ ىل حتقيـــق وفـــورات يف احلجـــم اإلمجـــايل للو
ــــــــم سيســــــــتمرون يف وضــــــــع هــــــــذه االعتبــــــــارات  كلمــــــــا أمكــــــــن وأ

__________ 
لـــــــــد الثـــــــــاين  ،١٩٨٨ حوليـــــــــة )٧٢٢( ؛ ٥٨٢، الفقـــــــــرة )اجلـــــــــزء الثـــــــــاين(ا
لــد الثــاين  ،١٩٨٩ حوليــةو ، ٢٠١٠ حوليــةو؛ ٧٤٢، الفقــرة )اجلــزء الثــاين(ا

لد الثاين (اجلزء الثاين)  .٣٩٨ الفقرة، ا
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احلســبان. ولــئن كانــت اللجنــة تعــي مــزا اإلجيــاز قــدر اإلمكــان،  يف
ئـق  ا تعتقد اعتقـاداً راسـخاً أنـه ال ميكـن مسـبقاً تقييـد طـول الو فإ

عمال اللجنة وتؤكد اللجنة أيضاً . )٧٢٣(ومشاريع البحوث املتعلقة 
أمهية إعـداد تقـارير املقـررين اخلاصـني يف حينهـا لتقـدميها إىل اللجنـة 

 وتسليمها إىل األمانة العامة.

  اللجنة ألعمال املوجزة احملاضر (ب)
 الشبكي املوقع على ونشرها

أكــــــدت اللجنــــــة يف مناســــــبات عــــــدة أن احملاضــــــر املــــــوجزة  -٤٠٣
ليب عملهــــا. فهــــي تشــــكل "ضــــرورة ال مفــــر منهــــا إلجــــراءات وأســــا

األعمـــال التحضـــريية، وهـــي جـــزء ال غـــىن عنـــه مـــن عمليـــة يقابـــل  مـــا
التطــوير التـــدرجيي للقــانون الـــدويل وتدوينــه. وهـــي عنصــر حيـــوي مـــن 

. وعالوًة على ذلك، ال تفتأ اللجنة تشدد )٧٢٤(عناصر عمل اللجنة"
اللجنـة.  حوليـةعلى أمهيـة احملاضـر املـوجزة بوصـفها جـزءاً أساسـياً مـن 

فإصــدار احملاضــر املــوجزة جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة يُطلــع 
عامـــة اجلمهــــور والـــدول علــــى أعمـــال اللجنــــة، ومـــن مث يكفــــل أيضــــاً 

لـــيب احملاضـــر املـــوجزة كـــذلك الشـــفافية فيمـــا خيـــص نشـــاط اللجنـــة. وت
خـذوا  احتياجات أعضاء اللجنـة، وال سـيما املقـررين اخلاصـني، ألن 
بعــني االعتبــار مــا أُجنــز يف املاضــي عــرب خمتلــف مراحــل عمــل اللجنــة، 
بوصـــف ذلـــك أساســـاً مفيـــداً إلجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات وإلعـــداد 

ئـــق جديـــدة. وأخـــرياً، تشـــكل احملاضـــر املـــوجزة مـــوادَّ مرجع يـــة هامـــة و
لنسبة للحكومات وللممارسـني وللمحـاكم الدوليـة واحملليـة مبختلـف 

لنسبة لألكادمييني وللطالب الباحثني.  أنواعها، وكذلك 

جلهـــود الـــيت تبـــذهلا األمانـــة العامـــة مـــن  -٤٠٤ وترحـــب اللجنـــة 
أجــل إدراج احملاضــر املــوجزة املؤقتــة للجنــة يف املوقــع الشــبكي. وهــي 

األمانــة العامــة القيــام بــذلك بصــورة جتريبيــة، علــى  حتــيط علمــاً بقــرار
أسـاس أن تُنشــر تلـك احملاضــر علـى املوقــع، كلمـا أمكــن، مبجــرد أن 
تتلقى أمانة اللجنة النسخ اإللكرتونية منها، أو بُعْيد ذلك، وشريطة 

 توفر املوارد الضرورية للقيام بذلك.

ؤقتـة علـى وأشارت اللجنة إىل أن إدراج احملاضر املـوجزة امل -٤٠٥
موقع اللجنة الشبكي ال يُقصد به أن يكـون بـديًال عـن اإلجـراءات 

، وفقاً للتكليف الصادر الدويل القانون جلنة حوليةاملتبعة يف إصدار 
عن اجلمعية العامة، وإمنا القصد منه أن يكون سـبيًال لتخفيـف أثـر 

 وجزة.التأخر يف إعداد ونشر النُّسخ املصوَّبة النهائية من احملاضر امل
__________ 

لقيــــود املفروضــــة علــــى عــــدد  لالطــــالع )٧٢٣( علــــى االعتبــــارات املتعلقــــة 
، ١٩٧٧ حوليــة، علـى ســبيل املثـال ،صـفحات تقـارير املقــررين اخلاصـني، انظــر

لـــد الثـــاين (اجلـــزء لـــد الثـــاين (اجلـــزء ١٩٨٢ حوليـــة، و١٣٢ ص، الثـــاين) ا ، ا
  ١٩املــــؤرخ  ٣٢/١٥١. انظــــر أيضــــاً قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ١٧٦ ص)، الثــــاين

 ٣٧/١١١، وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٠، الفقـــرة ١٩٧٧كـــانون األول/ديســـمرب 
، وكذلك القرارات الالحقة ٥، الفقرة ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب   ١٦املؤرخ 

لتقارير السنوية املقدمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة  .املتعلقة 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٤ حولية )٧٢٤(  .٣٦٧ الفقرة ،، ا

 الدويل القانون جلنة حولية (ج)
 ٢١املــؤرخ  )٢-د( ١٧٦قالــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  -٤٠٦

"أحـــد أجنــع الســـبل لتعزيـــز تطـــوير إن  ،١٩٤٧تشــرين الثـــاين/نوفمرب 
ـــــذا  ـــــدويل يتمثـــــل يف تشـــــجيع اهتمـــــام عامـــــة اجلمهـــــور  القـــــانون ال
املوضـوع ويف االســتعانة بوســائط التعلــيم والدعايــة لتعريــف الشــعوب 
ملبــادئ والقواعــد الــيت حتكــم العالقــات الدوليــة". وطلبــت اجلمعيــة 

كـانون   ٣خ املـؤر  )١٠-د( ٩٨٧العامة إىل األمني العـام، يف قرارهـا 
ئق اللجنة وحماضـرها يف كـل ١٩٥٥األول/ديسمرب  ، أن يرتب لطباعة و

ــا الثامنــة الــيت ُعقــدت يف عــام   ،١٩٥٦ســنة. وأوصــت اللجنــُة، يف دور
ئق يف شكل   .)٧٢٥(حوليةن تُنشر تلك احملاضر والو

بدايـــــــة ، منــــــذ حوليــــــة جلنــــــة القـــــــانون الــــــدويلوأصــــــبحت  -٤٠٧
ليــة ذات حجيــة ومرجعــاً ال غــىن عنــه ، مطبوعــة قانونيــة دو صــدورها

لفهـــم عمـــل اللجنـــة يف التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل وتدوينـــه، 
وكـــــذلك يف ترســـــيخ ســـــيادة القـــــانون يف العالقـــــات الدوليـــــة. وكثـــــرياً 

يف الـدعاوى القانونيـة الــيت تُرفـع أمـام خمتلــف  احلوليــةُيستشـهد بــ  مـا
ا الرمسيـة.  ـا احلكومـات يف مراسـال احملاكم الدولية، كما تستشهد 
لنسبة لكل  ا مصدر معلومات قّيم  ، فضًال عن ذلك، أ وقد تبنيَّ
مــــن املمارســــني واألكــــادمييني الســــاعني إىل العثــــور علــــى أدلــــة علــــى 

أداة ضــرورية للحفــاظ علــى  حلوليــةاالقــانون الــدويل العــريف. وتشــكل 
ئـق الصـادرة عـن اللجنـة، وهـي ضـرورية أيضــاً  التـاريخ التشـريعي للو
لتــدريس ودراســة ونشــر نتــاج اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة يف التطــوير 
التــدرجيي للقــانون الــدويل وتدوينــه، ولكفالــة أن حتظــي تلــك اجلهــود 

 بتقدير أوسع نطاقاً.

لــد األول -٤٠٨ ائيــة  احلوليــةمــن  ويتــألف ا مــن نســخة حمــررة 
لــــد الثــــاين منهــــا  مـــن احملاضــــر املــــوجزة الجتماعــــات اللجنــــة. أمــــا ا
ئــق  فيقــدم بصــورة منهجيــة النســخة احملــررة النهائيــة مــن خمتلــف الو
ئـــــق، يف املقـــــام األول،  املتعلقـــــة بعمـــــل اللجنـــــة. وتشـــــمل تلـــــك الو

ني بشــــأن خمتلــــف التقــــارير الســــنوية للجنــــة وتقــــارير املقــــررين اخلاصــــ
مج عمـــل اللجنـــة، إىل جانـــب الدراســـات  املواضـــيع املدرجـــة يف بـــر

 بشأن مواضيع بعينها. اللجنةاملذكرات اليت تعدها أمانة  أو

ئق خيضـع لعمليـة  -٤٠٩ لذكر أن خمتلف هذه الو ومن اجلدير 
. ويصـح احلوليـةمعقدة من إضافة املراجع والتحرير قبل إدراجهـا يف 

ــــيت، هــــذا القــــول  القتباســــات والشــــواهد ال ألخــــص فيمــــا يتعلــــق 
ألســـباب عديـــدة، ال تكـــون كاملـــة وال يف صـــيغتها النهائيـــة عنـــدما 
ــــذا، فــــإن  ا املطروحــــة للمناقشــــة. ول ئــــق يف صــــور تكــــون تلــــك الو

وعلـــــى أمهيتهـــــا يف  احلوليــــةاللجنــــة تشـــــدد علــــى القيمـــــة العلميــــة لــــــ 
لنسبة للحكومات واملمارسني و  املدى األكادمييني واحملاكم الطويل 

__________ 
لـد ،١٩٥٦ حولية )٧٢٥(  .٤٢ الفقـرة، ٣٠١ص  ،A/3159الوثيقـة  الثـاين، ا

اللجنـة  نتـاج أعمـالتغطي حاليـاً  وهي ،سنوً  الدويل القانون جلنة حوليةتُنشر 
 .تقريباً  ٢٠١١عام  حىت ١٩٤٩على مدى الفرتة املمتدة من عام 
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ا اللجنة قرارات 215   األخرى واستنتاجا

 

 

علــى اختالفهــا، وذلــك بوصــفها املطبوعـــة الــيت تبلــور عمــل اللجنـــة 
علـــى أدق وأمت حنــــو. وبينمـــا تالحــــظ اللجنــــة التقـــدم الكبــــري الــــذي 
ـا تعـرب عـن رغبتهـا  ُأحرز يف خفض مقـدار األعمـال املرتاكمـة، فإ

 يــةاحلوليف حتقيــق املزيــد مــن إجنــاز األعمــال املرتاكمــة املتعلقــة بنشــر 
 وصوًال إىل االنتهاء منها متاماً.

االستئماين ملعاجلة األعمال املرتاكمة املتعلقة  الصندوق (د)
 الدويل القانون جلنة حولية ـــب

فائقــة األمهيــة لفهــم  احلوليــةأكــدت اللجنــة مــن جديــد أن  -٤١٠
ا اللجنة يف جمال التطـوير التـدرجيي للقـانون  األعمال اليت تضطلع 
الدويل وتدوينه، وكذلك يف جمال تعزيز سيادة القانون يف العالقـات 
الدوليــة. والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن اجلمعيــة العامــة أقــرت يف 

لتلقــــــي إنشــــــاء األمــــــني العــــــام صــــــندوقاً اســــــتئمانياً  ٦٥/٢٦قرارهــــــا 
ـــ التربعــات ملعاجلــة األعمــال املرتاكمــة املتعلقــة جلنــة القــانون  حوليــة ب

 ودعت إىل تقدمي التربعات لتحقيق هذه الغاية. الدويل

 التدوين شعبة تقدمها اليت املساعدة )ه(
أعربـت اللجنـة عـن تقـديرها للمسـاعدة القيمـة الـيت تقــدمها  -٤١١

ألمانــــــة العامــــــة يف إطــــــار خــــــد ا الفنيــــــة للجنــــــة شــــــعبة التــــــدوين  ما
عمـــال اللجنـــة. وأكـــدت  ومشـــاركتها يف مشـــاريع البحـــوث املتعلقـــة 
اللجنـــة بشـــكل خـــاص أمهيـــة املنشـــورات القانونيـــة الـــيت تعـــدها شـــعبة 
عماهلـــا، وكـــررت طلبهـــا أن تواصـــل شـــعبة  التـــدوين وصـــلتها الوثيقـــة 

ذه املنشورات.  التدوين تزويد اللجنة 

 الشبكية املواقع (و)
أعربــت اللجنـــة جمـــدداً عـــن تقــديرها للنتـــائج الـــيت حققتهـــا  -٤١٢

األمانــة العامــة يف نشــاطها املســتمر املتعلــق بتحــديث وإدارة موقعهــا 
. وأكــدت اللجنــة مــن )٧٢٦(الشــبكي اخلــاص بلجنــة القــانون الــدويل

جديد أن هذا املوقع الشبكي وغريه من املواقع الشبكية اليت تديرها 
مورداً مثينـاً للجنـة يف اضـطالعها بعملهـا تشكل  )٧٢٧(شعبة التدوين

تمــع األوســع، وتســهم  وللبــاحثني يف أعمــال اللجنــة علــى صــعيد ا
لتــايل يف النهــوض عمومــاً بتــدريس القــانون الــدويل ودراســته ونشــره 
وتقـــديره علـــى نطـــاق أوســـع. وتالحـــظ اللجنـــة أن املوقـــع الشـــبكي 

عمــــــال اللجنــــــة يتضــــــمن معلومــــــات عــــــن احلالــــــة الراهنــــــة  املتعلــــــق 
للمواضــــــيع املدرجــــــة يف جــــــدول أعمــــــال اللجنــــــة، ويتضــــــمن أيضــــــاً 

 .اللجنةللمحاضر املوجزة الجتماعات  حمرَّرةنصوصاً أولية 

__________ 
)٧٢٦( http://legal.un.org/ilc/. 
: الشــــبكي التــــايل املوقــــع مــــن خــــاللالوصــــول إليهــــا عمومــــاً  ميكــــن )٧٢٧(

http://legal.un.org/cod/. 

 ريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة والستني للجنة -ء
ــا الرابعــة والســتون يف جنيــف  -٤١٣ قــررت اللجنــة أن تُعقــد دور
ر/مــــــــايو إىل  ٧مــــــــن  متوز/يوليـــــــــه إىل  ٢نيـــــــــه ومــــــــن حزيران/يو  ١أ

 .٢٠١٢آب/أغسطس  ٣

وتشــــدد اللجنــــة علــــى الطــــابع االســــتثنائي للمــــدة املقرتحــــة  -٤١٤
للدورة الرابعة والستني للجنة (تسعة أسابيع) نظراً إىل االنتهاء تواً من 
ثالثـــة مواضـــيع هامـــة مدرجـــة علـــى جـــدول أعمـــال اللجنـــة. واللجنـــة 
تضــــع يف اعتبارهــــا أيضــــاً القيــــود املاليــــة الــــيت تواجههــــا األمــــم املتحــــدة 

 ٦٥/٢٦من قرار اجلمعية العامة  ٩ اآلن ذاته الفقرة حالياً، مراعيًة يف
ا جلنـة القـانون الـدويل إىل مواصـلة اختـاذ تـدابري ترمـي إىل تـوفري  ودعو

 التكاليف دون املساس بكفاءة وفعالية عملها. 

هـو شـرط  ٢٠١٢وتشدد اللجنة على أن جتزئة دورة عام  -٤١٥
 ولكفاءة سريها.أساسي حلسن ختطيط الدورة املمتدة تسعة أسابيع 

 التسوية السلمية للمنازعات -جيم

لقـــــــــرار الـــــــــذي اختذتـــــــــه اللجنـــــــــة يف دور -٤١٦  الثانيـــــــــة اتهعمــــــــالً 
قشــــــــــت اللجنــــــــــة يف جلســــــــــت)٧٢٨()٢٠١٠( والســــــــــتني  ٣٠٩٥ها ي، 

ر/مـــــــايو و ٣١، املعقـــــــودتني يف ٣٠٩٦و ـــــــه  ١أ  ،٢٠١١حزيران/يوني
جـــدول األعمـــال لمنازعـــات" يف إطـــار بنـــد التســـوية الســـلمية لمســـألة "

، وقـــد جـــرت املناقشـــة اســـتناداً إىل ورقـــة عمـــل املعنـــون "مســـائل أخـــرى"
)A/CN.4/641(  .اً علــى اللجنــة وكــان معروضــأعــدها الســري مايكــل وود

ا األمانـة  بشـأن "أحكـام تسـوية  العامـةأيضاً، هلذا الغرض، مذكرة أعد
ا الثانية والستني.قُدمت إىل اللجنة يف د )٧٢٩(املنازعات"  ور

ــــة العمــــل املقدمــــة مــــن الســــري  -٤١٧ وود مايكــــل وتضــــمنت ورق
، وقائمـــــة ٢٠١٠للنقـــــاش الـــــذي دار يف اللجنـــــة يف عـــــام  ملخصـــــاً 

ــــدمت آنــــذاك. وقــــد أشــــارت أيضــــاً إىل  ملقرتحــــات احملــــددة الــــيت ُق
اضطلعت به األمم املتحدة واهليئات األخرى، مبا فيها املنظمات  ما

اإلقليميـــــــة، مـــــــن عمـــــــل يف جمـــــــال التســـــــوية الســـــــلمية للمنازعـــــــات، 
ملواضــيع الــيت  ميكــن تناوهلــا فيمــا يتعلــق وتضــمنت اقرتاحــات أوليــة 

، وهــي اقرتاحــات ميكــن تطويرهــا )٧٣٠(لتســوية الســلمية للمنازعــات
مج العمـــل الطويـــل  أو اســـتكماهلا ضـــمن الفريـــق العامـــل املعـــين بـــرب
األجــــل، وال ســــيما فيمــــا خيــــص إمكانيــــة إعــــداد دراســــة عــــن ســــبل 
ووسائل حتسني إجراءات تسوية املنازعات املتعلقة مبنظمات دولية. 

ييدها تنـاول وأع ربت اللجنة، لدى مناقشة هذه االقرتاحات، عن 
مسألة إجراءات تسـوية املنازعـات املتعلقـة مبنظمـات دوليـة يف إطـار 

مج العمل الطويل األجل.  الفريق العامل املعين برب
__________ 

لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠١٠ حولية انظر )٧٢٨(  .٣٨٨ الفقرة، ، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  )٧٢٩(  .A/CN.4/623املرجع نفسه، ا
مــن ورقــة  ٢٠ة علــى قائمــة املواضــيع املمكنــة، انظــر الفقــر  لالطــالع )٧٣٠(

 .(A/CN.4/641)العمل 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  216 والستني الثالثة دور

 

 

 التعاون مع اهليئات األخرى -دال

، ٢٠١١متوز/يوليـــــه  ٧، املعقـــــودة يف ٣١٠٠يف اجللســـــة  -٤١٨
قاضــي هيساشــي أوادا، رئــيس حمكمــة العــدل الدوليــة، كلمــة ألقــى ال

ــــــا  أمــــــام اللجنــــــة أطلعهــــــا فيهــــــا علــــــى األنشــــــطة الــــــيت اضــــــطلعت 
موليـاً اهتمامـاً  ،)٧٣١(مـؤخراً والقضـا املعروضـة عليهـا حاليـاً  احملكمـة

بعمـل اللجنـة. وأعقـب ذلـك  خاصاً للجوانب املتصلة اتصاًال وثيقاً 
 تبادل لآلراء.

ـــــــــت  -٤١٩ ـــــــــة للتعـــــــــاون القـــــــــانوين وجلنـــــــــة وُمثِّل ـــــــــة األوروبي اللجن
لـس  لقـانون الـدويل العـام التابعتـان  املستشارين القـانونيني املعنيـة 
، يف الــــــدورة احلاليــــــة للجنــــــة القــــــانون الــــــدويل، برئيســــــة جلنــــــة  أورو
املستشــارين القــانونيني، الســيدة إيــدويج بليــار، ومــدير إدارة املشــورة 

،  )Jurisconsult( العام القانونية والقانون الدويل لـس أورو التابعـة 
ــــــة يف  ــــــذين ألقيــــــا كلمتــــــني أمــــــام اللجن الســــــيد مانويــــــل ليزيرتــــــوا، الل

. وقــد رّكــزا )٧٣٢(٢٠١١متوز/يوليــه  ٨املعقــودة يف  ٣١٠١ جلســتها
ـا حاليـاً جلنـة املستشـارين  يف كلمتيهما على األنشطة اليت تضطلع 

بشــأن جمموعــة متنوعــة مــن املســائل القانونيــة، فضــًال عــن القــانونيني 
. وأعقب ذلك تبادل لآلراء.أنشطة   جملس أورو

ـــــدورة  -٤٢٠ ـــــة يف ال ـــــة للبلـــــدان األمريكي ـــــة القانوني ومثَّلـــــت اللجن
هياسـنث ليندسـي، وألقـت كلمـة أمـام اللجنـة  احلالية للجنة السـيدة

. وقــد )٧٣٣(٢٠١١ متوز/يوليــه ٢٠املعقــودة يف  ٣١٠٨يف جلســتها 
استعرضـــت يف كلمتهـــا أنشـــطة اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان األمريكيـــة 

 الواردة يف تقريرها السنوي. وأعقب ذلك تبادل لآلراء. 

 - اآلسـيوية القانونية االستشارية للمنظمةوألقى األمني العام  -٤٢١
ــــــــناألفريقيــــــــة ــــــــة يف  ، الســــــــيد رمحــــــــات ب حممــــــــد، كلمــــــــًة أمــــــــام اللجن
. وأطلـــــع )٧٣٤(٢٠١١متوز/يوليـــــه  ٢٦املعقـــــودة يف  ٣١١٢ جلســـــتها

ــا املنظمـــة مـــؤخراً،  اللجنــة يف كلمتـــه علـــى األنشــطة الـــيت اضـــطلعت 
وكذلك على أنشطتها القادمة. واسـتعرض علـى وجـه اخلصـوص نظـر 

 اللجنة. وأعقب ذلك تبادل لآلراء.املنظمة يف أعمال 
، جــرى تبــادل غــري رمســي لــآلراء ٢٠١١متوز/يوليــه  ٢٠ويف  -٤٢٢

بني أعضاء جلنة القانون الدويل واللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر بشـأن 
ت  هتمــــام مشــــرتك، مبـــا يف ذلــــك اســــتعراض لألولــــو مواضـــيع حتظــــى 

ألمحر، وعرض يتناول الرئيسية للشعبة القانونية للجنة الدولية للصليب ا
مشــروع اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر املتعلــق بتعزيــز احلمايــة القانونيــة 

__________ 
 .اجللسة لتلك املوجز احملضر يف مسجلة الكلمةهذه  )٧٣١(
 .مثله )٧٣٢(
 .مثله )٧٣٣(
 .مثله )٧٣٤(

لضــــــحا النزاعــــــات املســــــلحة، فضــــــالً عــــــن مســــــائل تتعلــــــق مبوضــــــوع 
 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء. )٧٣٥("املعاهدات عرب الزمن"

 متثيل اللجنة يف الدورة السادسة والستني  -هاء
 للجمعية العامة

قررت اللجنة أن ميثلها رئيسها، السيد مـوريس كـامتو، يف  -٤٢٣
 الدورة السادسة والستني للجمعية العامة.

ســف اللجنــة ألنــه تعــذر عليهــا بســبب القيــود املاليــة أن  -٤٢٤
ـــدورة السادســـة  تطلـــب إىل مقـــرر خـــاص واحـــد أو أكثـــر حضـــور ال

حكـام الفقــرة  يــة مـن قــرار اجلمع ٥والسـتني للجمعيــة العامـة عمــًال 
 .١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ٤املؤرخ  ٤٤/٣٥العامة 

 حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية -واو
، حضر أعضاء اللجنة واملشـاركون ٢٠١١متوز/يوليه  ١٩يف  -٤٢٥

يف احللقــــة الدراســــية للقــــانون الــــدويل وخــــرباء آخــــرون يف جمــــال القــــانون 
بوصــفه  املوافقــة نطــاقاملعنونــة "الــدويل حماضــرة جيلربتــو أمــادو التذكاريــة 

وقــــد ، "الدوليــــة العــــدل حمكمــــةاألحكــــام الصــــادرة عــــن  جيــــةحل اً أساســــ
ردو نيمــري كالــديرا برانــت. وكــان مــن بــني احلضـــور  ألقاهــا األســتاذ ليــو

 أيضاً املمثل الدائم للربازيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف. 

 ى احللقة الدراسية املعقودة تكرمياً لذكر  -زاي
وال إسكاراميا  األستاذة 

نظمــــت الســـــيدة مــــاري غ. جاكوبســـــون واملعهــــد العـــــايل  -٤٢٦
لـــذكرى  تكرميـــاً دراســـية  حلقـــةللدراســـات الدوليـــة واإلمنائيـــة جبنيـــف 

. وُعقدت احللقة الدراسية، وكانت بعنوان إسكاراميا والاألستاذة 
 ١٢"القـــــــــانون الـــــــــدويل كـــــــــأداة لإلنســـــــــانية"، يف مقـــــــــر املعهـــــــــد يف 

 . وأعقبها حفل استقبال نظمه املعهد.٢٠١١ وز/يوليهمت

 احللقة الدراسية للقانون الدويل -حاء

، ُعقــــــدت الــــــدورة ٦٥/٢٦عمــــــالً بقــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة  -٤٢٧
السابعة واألربعون للحلقة الدراسية للقـانون الـدويل يف قصـر األمـم يف 

انعقــاد الــدورة احلاليــة  أثنــاء ٢٠١١متوز/يوليــه  ٢٢إىل  ٤الفــرتة مــن 
للجنة. وهذه احللقة الدراسية موجَّهة إىل األكادمييني والدبلوماسيني 

 الشبان املتخصصني يف القانون الدويل.

__________ 
 الدوليــة للجنــة القــانوين املستشــار دورمــان، كنــوت  الســيد اســتعرض )٧٣٥(

ت األمحــر، للصـليب  للصــليب للجنـة الدوليــة القانونيــة للشــعبة الرئيسـية األولــو
 للجنــــة الدوليــــةا مشــــروع عــــن عرضــــاً  فيــــيت ســــليفان الســــيد قــــدم فيمــــا األمحــــر،
 .املســـلحة النزاعـــات لضــحا القانونيـــة احلمايــة بتعزيـــز املتعلــق األمحـــر للصــليب
 عـــرباملعاهـــدات  مبوضـــوع املعـــين الدراســـة فريـــق رئـــيس نـــوليت،. غ الســـيد وقـــدم
 .استعراضاً لذلك املوضوع، الزمن

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   222 13/07/2020   08:05:16



ا اللجنة قرارات 217   األخرى واستنتاجا

 

 

ــــدورة ســــتة وعشــــرون مشــــاركاً مــــن جنســــيات  -٤٢٨ وقــــد شــــارك يف ال
. وحضـر املشـاركون اجللسـات العامـة للجنـة وحماضـرات نُظمـت )٧٣٦(خمتلفة

 شاركوا يف أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمدَّدة.خصيصاً ألجلهم، و 

وافتتح احللقة الدراسية السيد موريس كامتو، رئيس اللجنة.  -٤٢٩
وتـــوىل الســـيد مـــاركوس مشيـــت، املستشـــار القـــانوين األقـــدم يف مكتـــب 
األمـــــم املتحـــــدة جبنيـــــف، مســـــؤولية إدارة احللقـــــة الدراســـــية وتنظيمهـــــا 

ـــا. وتولــــت جامعــــة جنيــــف التنســــيق العلمــــي للحلقــــة  وتســــيري أعماهلـ
الدراســــية. وقــــام الســــيد فيتوريــــو مينيــــّيت، مــــن جامعــــة جنيــــف، بــــدور 

 املنسق، وساعده يف ذلك السيد مارتن دنيس، املساعد القانوين. 

أعضاء اللجنة حماضرات على النحو التايل: السـيد  وألقى -٤٣٠
 غيـورغلسـيد : "أعمال جلنة القانون الدويل"؛ وافاسياين. تستيفن 
 عامـاً  عشـرون: "بيليـهوالسـيد آالن  ؛"الـزمن عرب: "املعاهدات نوليت
 املنظمـاتمايكـل وود: "مسـؤولية  والسـري ؛"الـدويل القـانون جلنة يف

: اإلرهــاب ضــد شــاملةبرييــرا: "اتفاقيــة  روهــان .أ والســيد ؛"الدوليــة
ـــــة ـــــة احلال ر  ؛"للمفاوضـــــات الراهن والســـــيد لوســـــيوس كـــــافليش: "آ

 ". املعاهدات على املسلحة النزاعات

 مسـاعد مـولر، دانييـل السيد: التالية اضراتأيضاً احمل تيلقأُ و  -٤٣١
 ؛"املعاهــــــدات علـــــىاملقـــــرر اخلـــــاص الســـــيد آالن بيليـــــه: "التحفظـــــات 

 لـــــدى اإلنســـــان حقـــــوق جملـــــس فـــــرعتســـــتونيه، رئـــــيس  ريـــــكإوالســـــيد 
 مخسـة بعـد اإلنسـان حقـوق جملـس: "اإلنسان حلقوق السامية املفوضية
 القــــانوين الفقــــه: "تــــرابط مشيــــت مــــاركوس والســــيد"؛ أويل تقيــــيم: أعــــوام
 ".التأمالت بعض: اإلنسان حقوق جمال يف والوطين واإلقليمي الدويل

 جامعـة سـات خارجيـة خاصـة يف مقـرجل ثـالث ونُظمـت -٤٣٢
 فـيفجنيف ويف املعهد العايل للدراسات الدوليـة واإلمنائيـة جبنيـف. 

__________ 
 واألربعـــــني الســـــابعة الـــــدورة يف أمســـــاؤهم التاليـــــة األشـــــخاص شـــــارك )٧٣٦(

 السـيد(أذربيجان)، و  أبوشوف كافوس  السيد: الدويل للقانون الدراسية للحلقة
كســتان)، و  أدي زيشــان حممــد (توغــو)،  أكبيمــادو إيــدم أكــاغال وو الســيد(

ــــــوجي الســــــيدو  ن)، و   ري ــــــا ــــــزو. ل. م ليتيســــــيا الســــــيدة(الي  غوزمــــــان كريي
(اململكـــة  شـــارانيا شـــيزاد الســـيد(بـــريو)، و  بونيفـــاز غونزالـــو الســـيد(إكـــوادور)، و 

 نـرييس السـيدة)، و بـروين( الرمحن عبد داتو زكي الدين أمني السيد)، و املتحدة
)، و  أو ال دييغيــز . م مارتينــا الســيدة(ســلوفاكيا)، و  فــيكس مــارتن الســيد(كــو

 الســيدة(بوليفيــا)، و  مــونتريي فلــوريس. ج رودي الســيد(بولنــدا)، و  فالكوســكا
 كمبــــل.  غ ســــيدين الســــيد(املكســــيك)، و  ســــوتومايور مــــوران خيمينيــــز فــــابيوال

ـــــورنس. س دوايـــــن الســـــيد(كينيـــــا)، و  كييلـــــو.  م بيلينـــــدا الســـــيدة(هولنـــــدا)، و   ل
 الســـيدتنــــزانيا املتحـــدة)، و  مجهوريـــة( مـــاجينغي. ر تشـــارلز الســـيد(جامايكـــا)، و 

 مويــــــــو. ب تشــــــــينولو الســــــــيدة)، و النكــــــــا(ســــــــري  أبــــــــوبكر حممــــــــد. ح حممــــــــد
)، و   نوفــــــاك غريغــــــور الســــــيد(النــــــرويج)، و  نوردايــــــدي راغنــــــار الســــــيد(بوتســــــوا

(بــنن)، والســيدة رامشــي رامــان  أوغــوبييكلــوفيس أ.   والســيد(النمســا/كرواتيا)، 
 تشاماكو. ب رومني السيد(األرجنتني)، و  سانتاندرخافيري إ.  والسيد(اهلند)، 

 جلنــــة واجتمعــــت(بنمــــا).  أوريــــوال أنيــــل الســــيدة)، و الوســــطى أفريقيــــا(مجهوريــــة 
سـة االختيـار،  الــدويل القـانون أسـتاذة شــازورن، ود بواسـون لـورانس الســيدة بر
 ٢٨ واختــــــارت األمــــــم بقصــــــر ٢٠١١أبريل /نيســــــان ٢٩ يف جنيــــــف، جبامعــــــة
. لدراســيةا احللقـة يف للمشـاركة مـن املتقـدمني بطلبــات ١٣٤ مـن أصــل مرشـحاً 

 .احلضور عن مرشحان ختلفمن بني املرشحني الثمانية والعشرين، و 

 الــدويل املــؤمتر الدراســية احللقــة يف املشــاركون حضــر جنيــف، جامعــة
تال"امليــاه العذبــة والقــانون الــدويل:  املعنــون " الــذي تعــددةامل تحــد

 القانون منتدىشازورن، مديرة  ونظمته األستاذة لورانس بواسون د
 املقــــرر مــــاكفري، ســــتيفن والســــيد جنيــــف، جامعــــة ،للميــــاه الــــدويل
ـــاري املائيـــة الدوليـــة يف ب املعـــين الســـابق اخلـــاص قـــانون اســـتخدام ا

سة خاصة جلأيضاً جامعة جنيف  نظمتو . األغراض غري املالحية
السيد سلمان سلمان، املستشار القانوين  اهاألق حماضرات تضمنت

ت اجلديــدة لســودانا جنــوبالســابق للبنــك الــدويل: "دولــة   وحتــد
 احلقـوقاحملاضـر يف كليـة  مبينغـي،إماكني مويز  والسيد ؛االنفصال"

 الواقعتـان اللبـاب طاحونتـاجنيـف: "حمكمـة العـدل الدوليـة،  جبامعة
مـــارا  والســـيدة ؛")أوروغـــواي ضـــد(األرجنتـــني  أوروغـــواي ـــر علـــى

 يف اجلمهـــورجنيــف: "مشــاركة  جبامعــةمــن كبــار البــاحثني تيغنينــو، 
استقبال أقامه  حفلاجللسة ". وأعقب احلدود عرب املياه موارد إدارة

 العــــايل املعهــــد يف أمــــا. جنيــــف امعــــةجبمكتــــب العالقــــات الدوليــــة 
 احللقة يف املشاركون حضر فقد جبنيف، واإلمنائية الدولية للدراسات
 إنشـــاءهـــل حماضـــرات ألقاهـــا األســـتاذ مارســـيلو كـــوهني: " ةالدراســـي
 وضـعديبـاس: " -فـريا غوالنـد  ةواألسـتاذ ؛"واقـع؟ أمر حمض الدول

وايلـــــر: "االعـــــرتاف  ريـــــكإ والســـــيد ؛"الـــــدويل القـــــانون يف فلســـــطني
  لوسـيوس والسيد ؛"احلديثة املمارسة ضوء يف الدول وإنشاء لدول

اري"قانون  :يشفلكا  ".واآلفاق املشاكل: الدولية املائية ا

وحضــر املشــاركون يف احللقــة الدراســية كــذلك احللقــة الدراســية  -٤٣٣
وال إســكاراميا، وُوجهــت إلــيهم الــدعوة تكرميــاً لــذكرى األســتاذة املعقــودة 

 حلضور حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية (انظر الفرعني واو وزاي أعاله).

الدراســـــية تنـــــاوال  احللقـــــةفريقـــــان عـــــامالن يف إطـــــار وُشـــــكل  -٤٣٤
 األشــخاص محايـة"وموضـوعي "دور جلنـة القـانون الـدويل يف املسـتقبل" 

 أحـد إىل الدراسـية احللقـة يف كمشار  كل  وانضم". الكوارث حاالت يف
، ومهــا الســيد ســتيفن ت. اللجنــة أعضــاء مــن عضــوان وتــوىل. الفــريقني

ىل أوســـــبينا، تقـــــدمي التوجيهــــــات إ -فاســـــياين والســـــيد إدواردو فلنســـــيا 
الفـــريقني العـــاملني. وأعـــد كـــل فريـــق تقريـــراً وقـــدم اســـتنتاجاته إىل احللقـــة 
ــــع التقريــــران  الدراســـية يف جلســــة خاصــــة نُظمــــت هلــــذه الغايــــة. وقــــد مجُِّ

 وُوّزِعا على مجيع املشاركني وكذلك على أعضاء اللجنة.

وقد أسبغت مجهورية وكانتون جنيف كرم الضيافة املعهود  -٤٣٥
ما يف على املشاركني فن رة بصحبة مرشد إىل قاعة أال ظمت هلم ز
لس البلدي.  ا

وألقــى كلمــة أمــام اللجنــة واملشــاركني يف احللقــة الدراســية، لــدى  -٤٣٦
نيهــاوس، النائــب الثــاين لــرئيس جلنــة ه. اختتامهــا، كــل مــن الســيد برينــد 

القانون الـدويل، والسـيد مـاركوس مشيـت، مـدير احللقـة الدراسـية، والسـيدة 
سـم املشـاركني يف احللقـة الدراسـية. وُمـنح  مار  تينا م. فالكوسـكا (بولنـدا) 

 كل مشارك من املشاركني شهادة تثبت مشاركته يف احللقة الدراسية.

لـــــــغ أن حكومـــــــات أيرلنـــــــدا  -٤٣٧ والحظـــــــت اللجنـــــــة بتقـــــــدير 
واجلمهوريـــــة التشـــــيكية والســـــويد وسويســـــرا والصـــــني وفنلنـــــدا وكرواتيـــــا 
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واملكســــيك والنمســــا واهلنــــد وهنغــــار قامــــت خــــالل األعــــوام ولبنــــان 
الثالثة املاضية بتقدمي تربعات إىل صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين 
حت احلالـة املاليـة للصـندوق  للحلقة الدراسية للقانون الدويل. وقد أ
تقدمي عدة منح إىل املرشحني اجلديرين، وخباصة مـن البلـدان الناميـة، 

ــــاً لتحق ــــم للمشــــاركني. ويف هــــذا العــــام، توخي ــــع جغــــرايف مالئ يــــق توزي
مرشــــحاً.  ١٦ قُـــدمت مــــنح (تشـــمل بــــدل الســـفر و/أو اإلقامــــة) إىل

وتالحــظ اللجنــة أن احلالــة املاليــة للحلقــة الدراســية تعرضــت لضــغوط 
، وهــــي تشــــجع احلكومــــات علــــى تقــــدمي ٢٠١١و ٢٠١٠يف عــــامي 

 احلايل. تربعات تتيح مواصلة عقد احللقة الدراسية بشكلها

، وهـو العـام الـذي بـدأ فيـه عقـد احللقـة ١٩٦٥ومنذ عام  -٤٣٨
جنســـية، مـــن  ١٦٣مشـــاركاً ميثلـــون  ١٠٨٦الدراســـية، شـــارك فيهـــا 

 مشاركاً حصلوا على منح. ٦٥٠بينهم 

وتشــدد اللجنــة علــى األمهيــة الــيت توليهــا للحلقــة الدراســية  -٤٣٩
الناميـــة ومـــن  ســـيما مـــن البلـــدان الـــيت تتـــيح للقـــانونيني الشـــبان، وال

مجيــع األقـــاليم اجلغرافيـــة واملـــدارس القانونيــة، االطـــالع علـــى أعمـــال 
اللجنـــة وعلـــى أنشـــطة املنظمـــات الدوليــــة الكثـــرية الـــيت يقـــع مقرهــــا 

ن تناِشـــد اجلمعيــة العامــة الــدول مـــرة  يف جنيــف. وتوصــي اللجنــة 
أخـــرى تقـــدمي تربعـــات مـــن أجـــل ضـــمان عقـــد احللقـــة الدراســـية يف 

 سع مشاركة ممكنة.و  ٢٠١٢ عام

رتيـاح أنـه قـد أتيحـت للحلقـة الدراسـية  -٤٤٠ وتالحظ اللجنة 
خــــدمات الرتمجـــــة الشــــفوية. وتعـــــرب اللجنــــة عـــــن  ٢٠١١يف عــــام 
يف أن تتـــاح اخلـــدمات نفســـها يف الـــدورة القادمـــة، يف حـــدود  أملهـــا

 املوارد املتاحة.
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 املرفق األول
 قانون الدويل العريف وإثباتهنشأة ال

 (مايكل وود)
ملصادر يف صلب القـانون الـدويل.  -١ تدخل املسائل املتصلة 

وكانت أعمال اللجنة يف هـذا امليـدان مـن أهـم وأجنـح أعماهلـا، لكنهـا 
اقتصرت بدرجـة كبـرية علـى قـانون املعاهـدات. ويُقـرتح إدراج موضـوع 

مج عمــل اللجنــة بعنــ وان "نشــأة القــانون الــدويل العــريف وإثباتــه" يف بــر
الطويــل األجــل. ولــن مينــع العنــوان املقــرتح اللجنــة مــن دراســة اجلوانــب 

ثبتت أمهية ذلك، لكن حمور الرتكيز سيظل النشأة  ذات الصلة إذا ما
(عمليــة تطــور قواعـــد القــانون الــدويل العـــريف) واإلثبــات (حتديــد هـــذه 

. وكمــا هــي العــادة دائمــاً، ســيكون مــن املهــم، مــىت تصــدت القواعــد)
اللجنة لدراسة املوضوع، حتديد نطاق هذا املوضـوع بدقـة منـذ البدايـة 

 وترتيب القضا حبسب األولوية.

دة الكبــــــرية يف عــــــدد املعاهــــــدات  -٢ وعلـــــى الــــــرغم مــــــن الــــــز
الـدويل. ونطاقها، يظل القانون الـدويل العـريف مصـدراً هامـاً للقـانون 

لكامــل، جيعــل القــانون الــدويل  وهــدف التوصــل إىل قــانون مــدون 
العريف زائداً عـن احلاجـة، هـو هـدف بعيـد املنـال، بـرغم أنـه مرغـوب 
فيه. وقد ُكتب كثرياً يف املاضي عن موضوع القـانون الـدويل العـريف. 
ويف الســـنوات األخـــرية بـــرز اجتـــاه لـــدى بعـــض األوســـاط ينحـــو إىل 

ــــــل مــــــن أمه ــــــه، تضــــــاءلت االعرتاضــــــات التقلي ــــــه. ويف الوقــــــت ذات يت
األيديولوجية على دور القانون الدويل العريف. ويبـدو اآلن أن هنـاك 
جتــدداً لالهتمــام بنشــأة القــانون الــدويل العــريف، وقــد شــجعت علــى 
ً، الــيت بـــذلتها احملـــاكم  ذلــك جزئيـــاً احملــاوالت، املثـــرية للجــدل أحيـــا

نبغــــي النظــــر إىل نشــــأة القــــانون الوطنيــــة للتصــــدي هلــــذه املســــألة. وي
دولـــة وعــــدداً كبــــرياً  ٢٠٠ الـــدويل العــــريف يف ســـياق عــــامل يضـــم حنــــو

 ومتنوعاً من املنظمات الدولية، اإلقليمية منها والعاملية.

ُــج معاجلــة نشــأة القــانون الــدويل العــريف وحتديــده.  -٣ ُ وتتبــاين 
ب غري أن فهم عملية نشأته وحتديـده هـو أمـر ضـروري جلميـع مـن جيـ

عليهم تطبيق قواعد القانون الدويل. وضمان التوصل إىل فهم مشرتك 
لغ األمهية مـن الناحيـة العمليـة. ويرجـع ذلـك  هلذه العملية قد يكون 
بصــورة خاصــة إىل تزايــد احلــاالت الــيت يَتصــدى فيهــا ملســائل القــانون 
الـــدويل العـــريف أشـــخاص ميكـــن أن يكونـــوا مـــن غـــري املتخصصـــني يف 

يل، مثــــل العــــاملني يف احملــــاكم الوطنيــــة لعــــدد كبــــري مــــن القــــانون الــــدو 
ـــــــدان، والعـــــــاملني يف وزارات احلكومـــــــة خبـــــــالف وزارة اخلارجيـــــــة،  البل

 والعاملني يف املنظمات غري احلكومية.

ولـــيس اهلـــدف هـــو تـــدوين "قواعـــد" لنشـــأة القـــانون الـــدويل  -٤
حــــة توجيهـــات ذات حجيــــة يســــتخدمها  العـــريف. بــــل اهلـــدف هــــو إ

م حتديد القانون الدويل العريف، مبن فـيهم القضـاة األشخاص  املنوط 
ــــون والــــدوليون. وســــيكون مــــن املهــــم عــــدم املبالغــــة يف الطــــابع  الوطني

اإلمالئي، إذ تظل املرونة مسة أساسية من مسات نشأة القانون الدويل 
العــريف. ولــذلك فهنــاك عــدة أشــكال حمتملــة ملــا ســيكون عليــه النــاتج 

إليــــه اللجنــــة يف هــــذا امليــــدان. ويتمثــــل أحــــد  النهــــائي الــــذي تتوصــــل
 االحتماالت يف وضع جمموعة من املقرتحات املقرونة بتعليقات.

سامهت احملاكم الدولية يف توضيح القضـا مثلمـا فعلـت  وقد -٥
ت يف هــذا املوضــوع. بيــد  احملــاكم الوطنيــة، وهنــاك كــّم هائــل مــن الكتــا

عمليـــة نشـــأة القـــانون أن مـــا بُـــذل ســـابقاً مـــن جهـــود مجاعيـــة لوصـــف 
لغــة الفائــدة،  الـدويل العــريف وصــفاً منهجيــاً، رغــم مــا تضــمنته مــن مــواد 

ملوافقـــة العامـــة مل تـــزال هنـــاك اختالفـــات كبـــرية يف الـــنهج  وال ،)١(حتـــظ 
بـــني الكتـــاب. ويف ضـــوء ذلـــك، لعـــل جلنـــة القـــانون الـــدويل، بتشـــكيلها 

لــــدول مــــن خــــالل عالقتهــــا الوثيقــــة بوأســــاليب عملهــــا األكادمييــــة، و 
 اجلمعية العامة، تستطيع أن تقدم إسهاماً مفيداً يف هذا الشأن. 

 املخطط العام
يُقـــرتح لـــدواعي املالءمـــة أن يُنظـــر يف املوضـــوع علـــى عـــدد  -٦

من املراحـل (لكـن تقسـيمها لـن يكـون صـارماً): القضـا األساسـية 
ســـات وجتميـــع املـــواد؛ وبعـــض املســـائل الرئيســـية املتعلقـــة بتعيـــني ممار 

ـــــــــزام؛ واملواضـــــــــيع احملـــــــــددة؛  ـــــــــدول ومـــــــــدى االعتقـــــــــاد بوجـــــــــود إل ال
واالســتنتاجات. وتـــرد فيمــا يلـــي فقــرات شـــارحة؛ واملســائل املدرجـــة 

لضرورة، وقد تُعاَجل أيضاً مسائل أخرى.  فيها لن تُعاَجل كلها 

 األساسية واملواد القضا
ـــــــــة األوىل بعـــــــــض القضـــــــــا األساســـــــــية،  -٧ ســـــــــتغطي املرحل

إلضافة إىل استعراض املواد األساسية. وميكن أن تشمل النظر يف 
 املسائل التالية:

وصـــــــف نطـــــــاق املوضـــــــوع واخليـــــــارات املتعلقـــــــة  (أ) 
لنــــواتج املمكنــــة. فمــــن الضــــروري ضــــمان حتديــــد النطــــاق حتديــــداً 

__________ 
"بيان مبادئ لندن املنطبقة على نشأة القانون الـدويل العـريف العـام"  )١(

(نشـأة  ١٦/٢٠٠٠اعتمدتـه رابطـة القـانون الـدويل يف القـرار  ،(مع التعليقـات)
؛ انظــــــــــر: ٢٠٠٠متوز/يوليــــــــــه  ٢٩القــــــــــانون الــــــــــدويل العــــــــــريف العــــــــــام) املــــــــــؤرخ 

International Law Association, Report of the Sixty-ninth Conference, 

London, 25–29 July 2000, p. 39 ،ولالطالع على مناقشات اجللسة العامة .
 .ibid., pp :و"بيـان مبـادئ لنـدن" يـرد أيضـاً يف .ibid., pp. 922–926ر: انظـ

 (العام) العريف، وتقرير دورة عمل اللجنة املعنية بنشأة القانون الدويل 777–712
. والتقــارير املرحليــة ibid., pp. 778–790يــرد يف:  ٢٠٠٠الـيت ُعقــدت يف عــام 

 .الستة لتلك اللجنة تتضمن معلومات أكثر تفصيالً 
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ـــًة  واضـــحاً. وســـتكون هنـــاك ضـــرورة لتحديـــد نطـــاق املوضـــوع مقارن
جلـــــــــاري حبثهــــــــا، مثـــــــــل "التجـــــــــزؤ" ملواضــــــــيع الســـــــــابق حبثهــــــــا أو ا

و"املعاهدات عرب الزمن"، أو املواضيع اليت قد تُبحث يف املستقبل، 
مثل القواعد اآلمرة. وحتديد القضـا الـيت سـيجري تناوهلـا فعليـاً هـو 

 أمر ستقرره اللجنة يف الوقت املناسب.
 املصطلحات/التعاريف: استخدام ومعىن مصـطلح (ب) 

" أو "قواعـــد القـــانون الـــدويل العـــريف"، ومهـــا "القـــانون الـــدويل العـــريف
املصـــطلحان اللـــذان يبـــدوان أكثـــر شـــيوعاً (واملصـــطلحات األخـــرى 
ــــدويل"، و"العــــرف"، و"العــــرف الــــدويل")،  هــــي "القــــانون العــــريف ال

 وقــــد". القــــانون غــــري امللــــزمو" ،املنشــــود والقــــانون القــــائم، والقــــانون
تصــــــلة مســــــرد وجيــــــز للمصــــــطلحات امل وضــــــع املفيــــــد مــــــن يكــــــون

 ملوضوع، جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة.
مكانـــــة القـــــانون الـــــدويل العـــــريف يف إطـــــار النظـــــام  (ج) 

، مبا يف ذلك عالقـة ))٢("fond de toile"؛ لوتس مبدأالقانوين الدويل (
ـــــــدويل"  ــ "القواعـــــــد العامـــــــة للقـــــــانون ال ــــــ ـــــــدويل العـــــــريف" ب "القـــــــانون ال

ــ ــ "املبادئ العامة للقانون الدويل". وقد "املبادئ العامة  وبـ للقانون" وبـ
يتطلـــــب ذلـــــك دراســـــة اســـــتخدام ومعـــــىن مصـــــطلح "القواعـــــد العامـــــة 
للقـانون الــدويل"، وهــو مصــطلح قــد يشــري ضــمناً إىل شــيء آخــر غــري 
ـــــذي يثـــــري،  ـــــدويل العـــــريف"؛ ومفهـــــوم "دمـــــج املصـــــادر" ال "القـــــانون ال

لـدويل العـريف و"املبـادئ العامـة يثري، مسألة العالقـة بـني القـانون ا فيما
مـن النظـام األساسـي حملكمـة  ٣٨ (ج) من املـادة ١ للقانون" (الفقرة

العدل الدولية). وقد يتطلب األمر دراسـة الفـروق بـني قواعـد القـانون 
الـــدويل العـــريف و"القـــانون غـــري امللـــزم"؛ وبـــني القـــانون القـــائم والقـــانون 

واالستخدام الصرف، مـن جهـة، املنشود؛ وبني القانون الدويل العريف 
ـــدات غـــــري املكتوبـــــة)  ـــدات غـــــري الرمسيـــــة (مبـــــا يف ذلـــــك املعاهــ واملعاهــ

 واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات، من جهة أخرى.
مـن النظـام  ٣٨(ب) مـن املـادة  ١حتليل الفقرة  (د) 

)؛ التحضـريية أعماهلـا ذلـكاألساسي حملكمة العدل الدوليـة (مبـا يف 
 .٣٨(ج) و(د) من املادة  ١ليل الفقرة وحت

ت والــــُنهج الرئيســــية فيمــــا يتعلــــق بنشــــأة  (ه)  النظــــر
قواعـــد القـــانون الـــدويل العـــريف. فاألســـس النظريـــة للموضـــوع هامـــة، 
حىت وإن كان اهلدف النهائي هو تقدمي مساعدة عملية إىل أولئـك 

قواعـد القـانون الـدويل العـريف. وسـيكون  تقصـيالذين يُطلـب إلـيهم 
ملنهجيـــة: البحـــث مـــن الضـــروري معاجلـــة املســـائل العامـــة املتع لقـــة 

إلضــافة إىل االســتدالل االســتنباطي  التجــرييب يف ممارســات الــدول 
يتجلى يف بعض السـوابق القضـائية للمحـاكم واهليئـات  على حنو ما

القضـــــائية الدوليــــــة. وقــــــد تـــــؤثر االعتبــــــارات العمليــــــة يف املنهجيــــــة، 
 دولة. ٢٠٠وخباصة يف عامل يشتمل على حنو 

__________ 
)٢( Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine 

Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 291, para. 83. 

ية للمحــاكم واهليئــات القضــائية الســوابق القضــائ (و) 
ال.  الدولية والوطنية يف هذا ا

 الثبت املرجعي. (ز) 

 واالعتقاد بوجود إلزامالدول  اتممارس
بعــــــد جتميــــــع املــــــواد األساســــــية، والنظــــــر يف بعــــــض القضــــــا  -٨

ملنهجيـة األولية، مبا علـى النحـو املبـني  يف ذلك املسائل العامة املتعلقـة 
أعاله، ميكـن أن تشـمل املرحلـة الثانيـة بعـض املسـائل (ه)  ٧يف الفقرة 

لنهج التقليدي املتبـع يف حتديـد قواعـد القـانون الـدويل  الرئيسية املتعلقة 
 :بوجود إلزام عتقاداالو الدول  ممارساتالعريف، وخباصة 

ــــدول: مــــا (أ)  ــــدخل يف  تعيــــني ممارســــات ال ــــذي ي ال
واالمتنـاع عـن األفعـال، واألفعـال عداد "ممارسات الدول"؟ األفعال 

الشفوية واملادية. وكيف ميكن للدول أن تغـري موقفهـا بشـأن قاعـدة 
مــــن قواعــــد القــــانون الــــدويل؟ وقــــرارات احملــــاكم واهليئــــات القضــــائية 
الوطنيــة (واســتجابة الســلطة التنفيذيــة هلــا). وخبــالف الــدول، أفعــال 

؟ و"الداللـــــة َمـــــن؟ منظمـــــات دوليـــــة معّينـــــة، مثـــــل االحتـــــاد األورويب
 .)٣(ذلك التنوع اإلقليمي) يف التمثيلية" ملمارسات الدول (مبا

ا"  (ب)  لزاميــــة املمارســــة وضــــرور طبيعــــة "االعتقــــاد 
 .هعيينوت ووظيفته

العالقـــــــــة بـــــــــني العنصـــــــــرين: ممارســـــــــات الـــــــــدول  (ج) 
ا"، ودور كـل منهمـا يف تعيـني  لزامية املمارسـة وضـرور و"االعتقاد 

 العريف. القانون الدويل
__________ 

لــذكر )٣(  املعقــودتني ،للجنــة والثانيــة األوىل الــدورتني يف أنــه مــن اجلــدير 
 يف احملــددة للواليــة وفقــاً  اللجنــة، نظــرت، ١٩٥٠و ١٩٤٩عــامي  يفعلــى التــوايل 

 القـانون إثبـات جعل ووسائل سبل" موضوع يف األساسي، نظامها من ٢٤ املادة
ظهـــور  إىل أدى مــؤثر تقريــر وضــع عــن ذلــك وأســفر. "منــاالً  أيســر العــريف الــدويل

لــد ١٩٥٠ حوليــة( والــدويل الــوطين ينالصــعيد علــى متنوعــةو  هامــة منشـورات ، ا
، الطبعـــــة الـــــدويل القـــــانون جلنـــــة أعمـــــال؛ وانظـــــر أيضـــــاً ٣٧٤-٣٦٧الثـــــاين، ص 

لـــد األول، اجلـــزء A.07.V.9الســـابعة (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  )، ا
 اتمبمارســـ يتعلـــق فيمـــا اللجنـــة أعمـــال ُوصـــفتقـــد و ). ٢-الثالـــث، الفـــرع ألـــف

حـة مهيـة مـاً  اعرتافـاً  الـدويل القـانون جلنـة اعرتفـت": التـايل النحـو على الدول  إ
  مســـامهة تقريرهــا ســاهم وقــد واســع، نطــاق علــى الــدول اتممارســاالطــالع علــى 

 حاليـاً  يهـددان تطـورين هنـاك أن بيـد. الغايـة هذه بلوغ على العمل حفز يف كبرية
ا الــــــــيت األهـــــــداف حتقيــــــــق] ١٩٩٨ عــــــــام يف ذلــــــــك[كـــــــان   يف اللجنــــــــة حــــــــدد

 اجلوانـب بشـأن املتاحـة املـواد يف الضـخم التزايـد أوهلما: حتقيقاً كامالً  ١٩٥٠ عام
ني الدوليـــة، والعالقـــات الــــدويل للقـــانون املتعـــددة  املرتبطــــة التكـــاليف تزايـــد همــــاو

ضـــــافة. وتوزيعهـــــا وختزينهـــــا بتجميعهـــــا ا الـــــيت الثوريـــــة التطـــــوراتثـــــري  و  شـــــهد
 املشـمول املوضـوع يسـتحق قـد األخرية، السنوات يف العاملية املعلومات تكنولوجيا

 A. D. Watts, The International( "جديـداً  اهتمامـاً  ١٩٥٠ لعـام اللجنـة بتقريـر

Law Commission 1949–1998, vol. III, Oxford University Press, 1999, p. 

حــــة االطــــالع علــــىحبــــث مســــألة إىل اللجنــــة  تعــــودأن  فعــــالً  وينبغــــي .)2106  إ
لقــانون الــدويل العــريف  اتممارســ لتــزامن مــع األعمــال األخــرى املتعلقــة  الــدول، 

 . املخطط العاماليت يغطيها هذا 
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كيــف تنشــأ قواعــد القــانون الــدويل العــريف اجلديــدة؛  (د) 
وكيــف ميكــن أن تــؤدي التــدابري االنفراديــة الــيت تتخــذها الــدول إىل نشــوء 

إن كانــت االحنرافــات عــن قاعــدة عرفيــة  قواعــد جديــدة؛ ومعــايري تقيــيم مــا
 للسكوت/الرضا.قد أدت إىل تغيري يف القانون العريف؛ والدور احملتمل 

 دور الدول "املتأثرة بشكل خاص". (ه) 
عنصر الزمن؛ وكثافة املمارسـة؛ والقـانون الـدويل  (و) 

 العريف "الفوري".
إن كانــــت معــــايري تعيــــني قاعــــدة مــــن  بيــــان مــــا (ز) 

ـال  قواعد القانون العريف ميكن أن تتباين وفقاً لطبيعة القاعدة أو ا
 الذي تنتمي إليه.

 احملددة املواضيع
ميكـــــن أن تشـــــمل املرحلـــــة الثالثـــــة مواضـــــيع حمـــــددة، مثـــــل  -٩

 املواضيع التالية:
 نظرية "املعرتض الـُمِصّر". (أ) 

املعاهـــــــدات ونشـــــــأة القـــــــانون الـــــــدويل العــــــــريف؛  (ب) 
ً ممكنــاً للقــانون الــدويل العــريف؛ و"التــأثري  عتبارهــا إثبــا واملعاهــدات 

 قانون الدويل العريف.املتبادل"/الرتابط بني املعاهدات وال

قــرارات أجهــزة املنظمــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك  (ج) 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واملــؤمترات الدوليــة، ونشــأة القــانون 

 الدويل العريف؛ وأمهيتها كإثبات حمتمل للقانون الدويل العريف.

نشــــــأة وتعيــــــني قواعــــــد القــــــانون الــــــدويل العــــــريف  (د) 
الـــــدول (قواعـــــد القـــــانون الـــــدويل العـــــريف اخلـــــاص فيمـــــا بـــــني بعـــــض 

قواعـــد القـــانون  -اإلقليميـــة أو دون اإلقليميـــة أو احملليـــة أو الثنائيـــة 
ــــدويل العــــريف "ذات الطــــابع الفــــردي ). هــــل يلعــــب القبــــول دوراً "ال

 خاصاً يف نشأة القواعد اخلاصة للقانون الدويل العريف؟

 االستنتاجات

نتائج املراحـل السـابقة، يف ميكن أن جتمع املرحلة النهائية  -١٠
 شكل مالئم لنظر اللجنة فيها واعتمادها. 
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 أساسية مواد

 الدويل القانون جلنة -ألف

ت الدالــة علــى القــانون الــدويل  إىلالوصــول  تيســريووســائل  ســبل" اإلثبــا
 للجنـة األساسي النظام من ٢٤ املادة إطار يفمتهيدي  عملالعريف: 
 A/CN.4/6 and( العـــام األمـــني قـــدمها مـــذكرة"، الـــدويل القـــانون

Corr.1, United Nations publication, Sales No. 1949.V.6( ؛
ئق للجنة، الشبكي املوقع علي متاحة  .األوىل الدورة و

ا عمــل ورقــة  ،١٩٤٩ حوليــةتــرد يف  ،)A/CN.4/W.9( العامــة األمانــة أعــد
 .١٠ احلاشية، ٢٢٩و ٢٢٨ ص، ٣١ للجلسة املوجز احملضر

من النظام األساسي للجنة القـانون الـدويل، ورقـة عمـل أعـدها  ٢٤ املادة
لـــــد  ،١٩٥٠ حوليـــــةاملقـــــرر اخلـــــاص،  هدُســـــن،الســـــيد مـــــانلي أ.  ا

 .٣٣-٢٤ ص ،Add.1و A/CN.4/16الثاين، الوثيقة 

ــا الثانيــة،  تقريــر جلنــة القــانون الــدويل إىل اجلمعيــة العامــة عــن أعمــال دور
لـد الثـاين، ص ١٩٥٠حولية   ٩٤-٢٤، الفقـرات ٣٧٤-٣٦٧، ا

ت الدالـة علـى سبل ووسائل (اجلزء الثاين،  تيسري الوصول إىل اإلثبا
 ).القانون الدويل العريف
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 املرفق الثاين
 محاية الغالف اجلوي

 (شينيا موراسي)

 مقدمة -أوالً 
يشـكل الغـالف اجلـوي (الكتلـة اهلوائيـة)، املوجـود بشــكل  -١

أساســي يف طبقــيت الرتوبوســفري واالسرتاتوســفري، أكــرب مــورد طبيعــي 
للكرة األرضية، وهو مورد ال غىن عنه لبقاء البشرية. ولذلك مل يفتأ 

لــغ للمجتمــع تــدهور أحــوال الغــالف اجلــوي  يشــكل مصــدر قلــق 
. ويف حــني أُبــرم عــدد مــن االتفاقيــات ذات الصــلة حلمايــة )١(الــدويل

الغـــالف اجلـــوي علـــى الصـــعيدين عـــرب احلـــدودي والعـــاملي، فـــإن مثـــة 
ثغرات هامة ال تزال قائمة على صعيد التغطية اجلغرافية، واألنشـطة 

لــــه املبــــادئ اخلاضـــعة للتنظــــيم، واملـــواد املراقَبــــة، واألهـــم مــــن ذلـــك ك
والقواعــد الواجبـــة التطبيــق. وقـــد كشــف هـــذا الــنهج التجزيئـــي عمـــا 
لغـالف اجلـوي، فهـذا  يتسم به من قصور فيما يتعلق بوجه خاص 
لشمولية. وليست هناك يف  األخري يستدعي بطبيعته مقاربة تتميز 
الوقت احلاضر اتفاقية واحدة تغطي جممـل املشـاكل البيئيـة للغـالف 

مكان اللجنة أن اجلوي على حن و شامل ومنهجي. ولذا يُعتقد أن 
تقـــدم مســـامهة هامـــة عـــن طريـــق تـــدوين املبـــادئ والقواعـــد القانونيـــة 
ذات الصــلة وتطويرهــا تطـــويراً تــدرجيياً اســـتناداً إىل ممارســات الـــدول 

 .القضائيةواالجتهادات 

ومـــن املهـــم أن يُكفـــل تفاعـــل جلنـــة القـــانون الـــدويل علـــى  -٢
تمـــع الـــدويل الراهنـــة. ولـــئن كانـــت أكمـــل وجـــه مـــع اح تياجـــات ا

ـاري املائيـة الدوليـة وبطبقـات امليـاه  مشاريع مواد اللجنة املتعلقـة 
تتضــمن بعــض األحكــام املتعلقــة حبمايــة  )٢(اجلوفيــة العــابرة للحــدود

البيئـــة، فـــإن اللجنـــة مل تتنـــاول أي موضـــوع يف جمـــال القـــانون البيئـــي 
ملسؤولية (أي منع الضـرر الدويل منذ االنتهاء من امل وضوع املتعلق 

__________ 
 A.-C. Kiss and D. Shelton, International: مـــثالً  انظــر )١(

Environmental Law, 3rd ed., Ardsley (New York), Transnational 

Publishers, 2004, pp. 555–592. See also Sands, Principles of 

International Environmental Law (footnote 483 above), pp. 317–390; 

Birnie, Boyle and Redgwell, International Law and the Environment 

(footnote 483 above), pp. 335–378; D. Hunter, J. Salzman and D. 

Zaelke, International Environmental Law and Policy, 3rd ed., New 

York, Foundation Press, 2007, pp. 538–733; and X. Hanqin, 

Transboundary Damage in International Law, Cambridge University 

Press, 2003, pp. 200–203. 
لــــــــــــد الثــــــــــــاين (اجلــــــــــــزء الثــــــــــــاين)، الفقــــــــــــرة ١٩٩٤ حوليــــــــــــة )٢( ، ٢٢٢، ا
ن ، ٢٠٠٨ حوليةو لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقر  .٥٤و ٥٣ا

، وهــو مــا يبــدو إغفــاًال هامــاً يف )٣(العــابر للحــدود وتوزيــع اخلســارة)
وقـــت يتعـــرض فيـــه العـــامل لتـــدهور بيئـــي حـــرج. لـــذا فمـــن املقـــرتح أن 
تنظـــر اللجنـــة يف تنـــاول موضـــوع "محايـــة الغـــالف اجلـــوي" يف إطـــار 

 عملها املقبل.

 ملقرتحا املوضوع طرح مربرات -نياً 
مثة فيض من ممارسـات الـدول واملؤلفـات الـيت تتنـاول هـذا  -٣

ـــــدُّ التحكـــــيم املتعلـــــق بــــــ  ت  )٤(مصـــــهر تريـــــلاملوضـــــوع. ويُع (الـــــوال
)، والــــــذي كثــــــرياً مــــــا ُيستشــــــهد ١٩٤١، ١٩٣٨املتحــــــدة، كنــــــدا، 

لقـــــرار الصـــــادر عنـــــه، أبـــــرز قضـــــية يف جمـــــال التلـــــوث اجلـــــوي عـــــرب 
ـــــــــت مســـــــــألة التجـــــــــار  ـــــــــد كان ـــــــــة، يف احلـــــــــدود. وق ـــــــــة اجلوي ب النووي

تمـــــــع  اخلمســـــــينيات، مـــــــن أوىل املســـــــائل البيئيـــــــة الـــــــيت واجهـــــــت ا
رت قضية )٥(الدويل ؛ فرنسا ضد أسرتاليا (التجارب النووية . فقد أ

) الـيت ُعرضـت علـى حمكمـة ١٩٧٤، ١٩٧٣، فرنسـا ضـد نيوزيلندا
حتمــــــــــــــاالت  العــــــــــــــدل الدوليــــــــــــــة مناقشــــــــــــــات حاميــــــــــــــة تتصــــــــــــــل 

وأشـــــارت احملكمـــــة أيضـــــاً، يف فتواهـــــا الصـــــادرة . )٦(اجلـــــوي التلـــــوث
ــــــــــد مشــــــــــروعيةبشــــــــــأن  ١٩٩٦ عــــــــــامَ   النوويــــــــــة ألســــــــــلحة التهدي

__________ 
ن ٢٠٠١ حوليــة )٣( لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين) والتصــويب، الفقــر  ٩٧، ا
ن ٢٠٠٦ حولية، و٩٨و لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقر  .٦٧و ٦٦، ا

)٤( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 

1905 et seq . الصـــادر يف  التحكـــيمقـــرار  مـــن اقتباســـه يتكـــرر مقطـــع يشـــريو
 دولة أي حق من ليس[...]  الدويل القانون ملبادئ وفقاً " أنه إىل ١٩٤١ عام
 جـــــراءمـــــن  ضـــــرراً  يوقـــــع حنــــو علـــــى أراضـــــيها ســـــتخدام تســـــمح أو تســــتخدم أن

 األشــخاص أو متلكــاتمل أوأو بتلـك األراضــي  أخــرى دولــة أراضــييف  األدخنـة
 إثبـــات ويتســـىن وخيمـــة عواقـــبب يتعلـــق األمـــر عنـــدماوذلـــك  فيهـــا، املوجـــودين

 .)ibid., p. 1965(" ومقنعة واضحة دلة الضرر
 The Daigo Fukuryū Maru (Lucky Dragon No. 5): مـثالً  انظـر )٥(

incident (Japan, United States) in 1954; S. Oda, “The hydrogen bomb 

tests and international law”, Die Friedens-Warte, vol. 53, No. 2 (1956), 

pp. 126–135; and L. F. E. Goldie, “A general view of international 

environmental law: a survey of capabilities, trends and limits”, in A.-C. 

Kiss (ed.), The Protection of the Environment and International Law, 

Workshop 1973, The Hague Academy of International Law, Leiden, 

Sijthoff, 1975, pp. 25–143, at pp. 72−73. 
)٦( Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 99; Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253; (New Zealand v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 135; and Judgment, 

I.C.J. Reports 1974, p. 457. 
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المتنـــاع عـــن التســـبب يف ضـــرر اســـتخدامها أو ، إىل التـــزام الـــدول 
بيئـــي ذي شـــأن يـــنجم عـــن التلـــوث العـــابر للحـــدود، ومنـــه التلـــوث 

ة قــد خيفــى أن احلــوادث الــيت تقــع يف املنشــآت النوويــ . وال)٧(اجلــوي
ر مباشـــرة علــى بيئـــة الغــالف اجلـــوي، كمــا جتلـــى يف  تــنجم عنهــا آ

ويف  ١٩٧٩احلــــادثني اللـــــذين وقعــــا يف جزيـــــرة ثــــري مايـــــل يف عـــــام 
، فضـًال عـن األضـرار الـيت حلقـت مبحطـة ١٩٨٦تشرينوبيل يف عـام 

مي اللـذين  فوكوشيما للطاقة النووية من جراء الزلزال املدمر والتسـو
لغ ٢٠١١رس آذار/ما ١١وقعا يف  ، وهي حوادث تعّد مثار قلق 

ـــــدويل يف يومنـــــا هـــــذا. ويف اآلونـــــة األخـــــرية، أصـــــدرت  للمجتمـــــع ال
 الواقعتــاناللبــاب  طاحونتــاحمكمــة العــدل الدوليــة حكمــاً يف قضــية 

 ٢٠يف  )أوروغـــــــــــواي ضــــــــــدـــــــــــر أوروغــــــــــواي (األرجنتـــــــــــني  علــــــــــى
ي ، وأشارت فيه جزئياً إىل مسألة التلوث اجلو ٢٠١٠نيسان/أبريل 

لبيئــة املائيــة للنهــر) . ومــن القضــا )٨(املزعــوم (يف حــدود مــا يتعلــق 
رش مبيـــدات األخـــرى الـــيت قـــد تتنـــاول أيضـــاً هـــذا املوضـــوع قضـــية 

اليت تنظـر فيهـا حمكمـة  من اجلو (إكوادور ضد كولومبيا) األعشاب
رت قضــــية منظمــــة التجــــارة العامليــــة  العــــدل الدوليــــة حاليــــاً. وقــــد أ

ت املتحـدة املتعلقة بـ   )١٩٩٦( معـايري البنـزين املعـدل والتقليـدي -الوال
الـداخلي لبلـد مـا (وهـو يف  القـانونمسألة هامة تتصل مبـدى توافـق 

ت  ١٩٩٠هـــذه احلالـــة قـــانون اهلـــواء النقـــي لعـــام  الصـــادر يف الـــوال
. )٩(املتحــدة) مــع األحكــام التجاريــة ملنظمــة التجــارة العامليــة/الغات

القـرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن احملـاكم احملليـة وأخرياً، قـد تكـون 
 .)١٠(مفيدًة أيضاً يف هذا الصدد

__________ 
)٧( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (see 

footnote 425 above), p. 241 . إن فتواهـا يفالعـدل الدوليـة  حمكمـة قالتوقد 
 ورقابتهـا لواليتهـا اخلاضـعة األنشـطة احـرتام الـدول تكفـل ن عـام التزام"وجود 

 جـزءاً  أصـبح قـد الوطنيـة، لواليتهـا اخلاضـعة غري املناطق أو األخرى الدول بيئةل
 .)pp. 241–242, para. 29( "لبيئة املتعلقة الدويل القانون قواعد جمموعة من
)٨( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 100–101, paras. 263–264  .
 ,June 2006, CR 2006/47 8( أثـريت املسـألة خـالل املرافعـات الشـفويةوقـد 

paras. 22, 28 and 34; available from www.icj-cij.org(. 
)٩( WTO, report of the Appellate Body, United States—Standards 

for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29 April 

1996, pp. 16–17; and S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 

Dispute Settlement”, in S. S. C. Tay and D. C. Esty (eds.), Asian Dragons 

and Green Trade: Environment, Economics and International Law, 

Singapore, Times Academic Press, 1996, pp. 137–144. 
 Massachusetts et al. v. Environmental Protection :مــثالً  انظــر )١٠(

Agency et al., Decision of 2 April 2007, United States Supreme Court (549 

U.S. 497; 127 S. Ct. 1438; 2007 U.S. LEXIS 3785) ،جزئيـاً  يتعلـقالقـرار  وكـان 
ت ن تنظم البيئة محاية لوكالة نةمعيّ  لتزامات  .الدفيئة غازات انبعا

ســــــــــواء يف إطــــــــــار  ،املمارســــــــــات ذات الصــــــــــلة وتشــــــــــمل -٤
 معاهدات أو خارجها، ما يلي:

لتلــــوث اجلــــوي العــــابر للحــــدود البعيــــد   االتفاقيــــة املتعلقــــة 
والربوتوكــول )؛ ١٩٨٣، دخلــت حيــز النفــاذ يف عــام ١٩٧٩املــدى (

تفاقيــة عــام  لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود  ١٩٧٩امللحــق  املتعلقــة 
مج التعاوين لرصـد البعيد املدى واملتعلق  لتمويل الطويل األجل للرب

ت اهلــــواء يف أورو ـــو ــــد املــــدى مللـ ــــيم االنتقــــال البعي )؛ ١٩٨٤( وتقي
تفاقيــــة عــــام  لتلــــوث ١٩٧٩والربوتوكــــول امللحــــق  اجلــــوي  املتعلقــــة 

ت الكربيـــت العـــابر للحـــدود البعيـــد املـــدى واملتعلـــق خب و أفـــض انبعـــا
ا عــــرب احلــــدود بنســــبة ال تقــــل عــــن  )؛ ١٩٨٥( يف املائــــة ٣٠تــــدفقا

تفاقيــــة عــــام  لتلــــوث اجلــــوي  ١٩٧٩والربوتوكــــول امللحــــق  املتعلقــــة 
لــتحكم يف ت أكاســيد  العــابر للحــدود البعيــد املــدى واملتعلــق  انبعــا

ا عـــرب احلـــدودالنيرتوجـــ )؛ والربوتوكـــول امللحـــق ١٩٨٨( ني أو تـــدفقا
لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود البعيــد  ١٩٧٩تفاقيــة عــام  املتعلقــة 

ت املركبـــــات العضـــــوية املتطـــــايرة املـــــدى واملتعلـــــق  لـــــتحكم يف انبعـــــا
ا عـــــرب احلـــــدود أو ـــــدفقا تفاقيـــــة ١٩٩١( ت )؛ والربوتوكـــــول امللحـــــق 

لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود البعيـــد املـــدى  ١٩٧٩ عـــام املتعلقـــة 
ت الكربيـــتواملتعلـــق  دة ختفـــيض انبعـــا )؛ والربوتوكـــول ١٩٩٤( بـــز

تفاقيــة عــام لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود  ١٩٧٩ امللحــق  املتعلقــة 
ت العضـــــــــوية الثابتـــــــــةالبعيـــــــــد املـــــــــدى واملتعلـــــــــق  )؛ ١٩٩٨( مللـــــــــو
تفا لتلــــوث اجلــــوي  ١٩٧٩قيــــة عــــام والربوتوكــــول امللحــــق  املتعلقــــة 

)؛ ١٩٩٨( لفلــــزات الثقيلــــةالعــــابر للحــــدود البعيــــد املــــدى واملتعلــــق 
تفاقيــــة عــــام  لتلــــوث اجلــــوي  ١٩٧٩والربوتوكــــول امللحــــق  املتعلقــــة 

حلـد مـن الـتحمض واختـام امليـاه العابر للحدود البعيد املدى واملتعلق 
ت و   )؛١٩٩٩فريي (الرتوبوساألوزون  تكّونملغذ

 )؛١٩٨٥اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ( 

ل بشــأن املــواد املســتنفدة لطبقــة األوزون   بروتوكــول مــونرت
 )؛١٩٨٧(

لـــس بشـــأن احلـــد مـــن انبعـــاث بعـــض   التوجيـــه الصـــادر عـــن ا
ت من مصادر االحرتاق الكبرية إىل اهلواء (  ؛)١١()١٩٨٨/٢٠٠١امللو

ت املتحــدة بشــأن جــودة االتفــاق املــربم بــني كنــدا والــو   ال
 ؛)١٢()١٩٩١اهلواء (

__________ 
)١١( Council Directive of 24 November 1988 on the limitation of 

emissions of certain pollutants into the air from large combustion 

plants, Official Journal of the European Communities, No. L 336, p. 1; 

and Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain 

pollutants into the air from large combustion plants, Official Journal of 

the European Communities, No. L 309, p. 1. 
)١٢( United Nations, Treaty Series, vol. 1852, No. 31532, p. 79. 
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 )؛١٩٩٢( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

تفاقيــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة   بروتوكــول كيوتـــو امللحـــق 
 )؛١٩٩٧بشأن تغري املناخ (

لتلــــوث   اتفــــاق رابطــــة أمــــم جنــــوب شــــرق آســــيا املتعلــــق 
 ؛)١٣()٢٠٠٢(الضبايب العابر للحدود 

لبيئة البشرية (   ؛)١٤()١٩٧٢إعالن ستوكهومل املتعلق 

لتلــوث اجلــوي العــابر   قــرار معهــد القــانون الــدويل املتعلــق 
 ؛)١٥()١٩٨٧للحدود (

 ؛)١٦()١٩٩٢إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ( 

مشــاريع املــواد املتعلقــة مبنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم  
 ؛)١٧()٢٠٠١(عن أنشطة خطرة 

شــاريع املبــادئ املتعلقــة بتوزيــع اخلســارة يف حالــة الضــرر م 
 .)١٨()٢٠٠٦( العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

ـــــة للمشـــــروع املقـــــرتح الرامـــــي إىل  -٥ وتشـــــتمل األســـــس املنطقي
تــدوين القــانون الــدويل وتطــويره تــدرجيياً علــى ثالثــة أبعــاد: أوالً وقبــل  

يـات القائمـة املتعلقـة كل شيء، من الضروري سد الثغرات يف االتفاق
لغــالف اجلـــوي. وبغــض النظـــر عــن عـــدد االتفاقيــات ذات الصـــلة، 
فهـــي ال تـــزال جمـــرد مـــزيج مـــن الصـــكوك الـــيت تغطـــي منـــاطق جغرافيـــة 

__________ 
 .٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف  النفاذ حيز دخل )١٣(
لبيئــة البشــرية إعــالن مــؤمتر األ )١٤( ") ســتوكهومل إعــالن("مــم املتحــدة املعــين 
)١٩٧٢ ()Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, Sales 

No. E.73.II.A.14), Part One, chap. I( على  ستوكهوملمن إعالن  ٢١ املبدأ ينص. و
 ]...[أن "تتحمـــــل الـــــدول، وفقـــــاً مليثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة ومبـــــادئ القـــــانون الـــــدويل 

يلحق ضرراً ببيئة  سري األنشطة اخلاضعة لواليتها ورقابتها على حنو الكفالة مسؤولية  
 .L. B؛ وانظر أيضـاً: أو املناطق الواقعة خارج حدود واليتها الوطنية"خرى األالدول 

Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard 

International Law Journal, vol. 14 (1973), p. 423. 
 إطــــار يف الــــدول، علــــى يقــــع" أنــــه علــــى القــــرار مــــن ٢ املــــادة تــــنص )١٥(

ا وفقــاً  مواردهــا اســتغالل يف الســيادي حقهــا ممارســة  اخلاصـــة، البيئيــة لسياســا
 ،أنشـــطتها تـــؤدي ال أن لضـــمان والفعالـــة املالئمـــة التـــدابري مجيـــع اختـــاذ واجـــب

 بتلـوث التسـبب إىل رقابتهـا، حتـت أو واليتهـا نطـاق ضـمن اجلاريـة األنشطة أو
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 62( "احلـدود عـرب جـوي

Part II, Session of Cairo (1987), p. 299; available from www.idi-iil.org, 

“Resolutions”(. 
لبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  )١٦(  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين 

والتصــويب)،  A.93.I.8(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــه 
لد األول:   .، املرفق األولاألول، القرار القرارات اليت اختذها املؤمترا

ن ٢٠٠١ حولية )١٧( لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، الفقر  .٩٨و ٩٧، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ٢٠٠٦ حولية )١٨( ن ، ا  .٦٧و ٦٦الفقر

معينــة وتشــمل طائفــة حمــدودة مــن األنشــطة املنظَّمــة واملــواد اخلاضــعة 
. وللــــنهج الرتاكمـــي قيــــوده الـــيت تــــربز بوجـــه خــــاص فيمــــا )١٩(للمراقبـــة

يتعلق حبماية الغالف اجلوي اليت تتطلب حبكم طبيعتها معاجلة تتميز 
لشــمولية يف شــكل اتفاقيــة إطاريــة تتــيح تغطيــة شــىت املشــاكل البيئيــة 
لتـايل فـإن هـذا  لغالف اجلوي على حنو شامل ومنهجي. و املتعلقة 
املقرتح يتوخى وضع صك مماثل للجزء الثـاين عشـر مـن اتفاقيـة األمـم 

 لقانون البحار املتعلق حبماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها.املتحدة 

نيـاً، يُنتظـر مــن اللجنـة أن تقـدم مبــادئ توجيهيـة مناســبة  -٦ و
بغرض املواءمة والتنسيق مـع األنظمـة التعاهديـة األخـرى اخلارجـة عـن 
نطاق القانون البيئي الدويل، والـيت قـد تتعـارض مـع االتفاقيـة املقرتحـة 

لثاً، من املهم أيضاً أن تساعد )٢٠(االمتثال والتنفيذ خالل مرحليت . و
ـــوفري اإلطــــار الــــالزم ملواءمــــة القــــوانني  مشــــاريع املــــواد املقرتحــــة علــــى تـ
واألنظمة الوطنية مع القواعد واملعايري الدولية واملمارسات واإلجراءات 
تباعها دولياً يف جمال محاية الغالف اجلوي. ورابعاً، يؤمل أن  املوصى 
يـــــؤدي املشـــــروع املقـــــرتح إىل وضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة بشـــــأن آليـــــات 
ــدف تيســري بنــاء القــدرات يف ميــدان  وإجــراءات التعــاون بــني الــدول 

 محاية الغالف اجلوي على الصعيدين العاملي وعرب احلدودي.
ومــن املهــم التمييــز بوضــوح بــني مفهــومي الغــالف اجلــوي  -٧
ــــــال اجلــــــوي. فاملــــــادة و  مــــــن اتفاقيــــــة الطــــــريان املــــــدين الـــــــدويل  ١ا

ن  ١٩٤٤ لعـــام تؤكـــد قاعـــدة القـــانون الـــدويل العـــريف الـــيت تقضـــي 
ال اجلوي فوق إقليمها".  "لكل دولة سيادة كاملة وحصرية على ا
ومـــع أن املبـــادئ والقواعـــد واألنظمـــة القانونيـــة املتوخـــاة يف مشـــاريع

__________ 
أدلــــــة علميــــــة متزايــــــدة خــــــالل الســــــنوات األخــــــرية تثبــــــت أن  ظهــــــرت )١٩(
ن  ُيســمى ب مــا ن املوجــود "األوزون الرتوبوســفريي" و"الكربــون األســود" مهــا املــاد

ديـــداً مباشـــراً فيمـــا خيـــص  يف الغـــالف اجلـــوي اللتـــان جـــودة  كـــالً مـــنتشـــكالن 
غــازات "مــا يطَلــق عليهــا اهلــواء وتغــري املنــاخ. وفيمــا يتعلــق بتغــري املنــاخ، يُقــال إن 

اإلطاريــــة بشــــأن تغــــري املنــــاخ مســــؤولة األمــــم املتحــــدة احملــــددة يف اتفاقيــــة  "الدفيئــــة
ن  ٦٠ عــــن ن املــــاد يف املائــــة مـــــن  ٤٠ حنــــويف املائــــة فقــــط، فيمــــا تتحمــــل هــــا

 وتغــري لحــدودل العــابر اجلــوي التلــوث بــني ةالصــلاملســؤولية. ويثبــت ذلــك بوضــوح 
 عـن سـدها يتعني واليت احلايل املعاهدات نظام يف القائمة الثغرة يُظهر كما  املناخ،
 دراسـةال انظـر. اجلـوي الغـالف بشـأن األطراف متعددة شاملة اتفاقية وضع طريق

مجالــيت أعــدها   بعنــوانواملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  للبيئــة املتحــدة األمــم بــر
: اهلـــواء جـــودة وحتســني القريـــب األمــد يف املنـــاخ تغــري مـــن للحــد الالزمـــة التــدابري"
مجالــذي اضـــطلع بــه  تكامـــلامل تقيــيمال واملنظمـــة العامليـــة  للبيئــة املتحـــدة األمــم بـــر

 رطـــــو (يف  ٢٠١١"، األســــود لكربـــــونوا الرتوبوســــفريي ألوزونلـــــ لألرصــــاد اجلويــــة
ت الـــيت  املثـــال، ســـبيل علـــى أيضـــاً، اإلشـــارة قـــد تنبغـــيو ). اإلصـــدار إىل الصـــعو
ت جــــراء مــــن اهلــــواء جــــودة مبعــــايري الوفــــاء يف أورو تواجههــــا  مــــن املنقولــــة امللــــو
 اجلـوي التلـوث مشـاكل حـىت أنه حقيقة إىل يشري ما وهو. العامل يف أخرى مناطق

 .العاملي اإلطار يف هاونتائج اأسباالنظر يف  من دون حلها ميكن ال اإلقليمي
 S. Murase, “Perspectives from international economic law: انظـر )٢٠(

on transnational environmental issues”, Collected Courses of The Hague 

Academy of International Law, 1995, vol. 253 (1995), pp. 283–431. 
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229 اجلويالغالفمحاية

علىاملواد املقرتحة رمبا ُجترى معينة أنشطة على أكرب بشكل تنطبق
األنشـطةاألرض هـذه ُجتـرى فقد للدولة، اإلقليمية الوالية نطاق يف

ــال اجلــوي الــذي يعلوهــا (يف حــاالت معينــة يف ا
١

. ومــن املالئــم، )٢١
كيد سـيادة الدولـة علـى  يف ذلك السياق، أن جتدد مشاريع املواد 

شارة إىل أن املشروع احلـايل ال يرمـي جماهلا اجلوي الوطين. وجتدر اإل
ي شــكل مــن األشــكال إىل التــأثري علــى املركــز القــانوين للمجـــال 

حالياً. الدويل القانون يف احملدَّد النحو على اجلوي
ــــذي-٨ ال الســــابق للعمــــل تكــــرارًا يشــــكل ال احلــــايل واملشــــروع

نع الضـرر أجنزته اللجنة. فقد اعتمدت اللجنة مشاريع املواد املتعلقة مب
ــــــاجم عــــــن أنشــــــطة خطــــــرة يف عــــــام  (٢٠٠١العــــــابر للحــــــدود الن

٢

٢٢(

ومشـــــاريع املبـــــادئ املتعلقـــــة بتوزيـــــع اخلســـــارة يف حالـــــة الضـــــرر العـــــابر 
ــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة يف عــــام  (٢٠٠٦للحــــدود الن

٣

. وكالمهــــا )٢٣
تلحــــق الـــيت األضـــرار علــــى تنطبـــق أن ميكـــن هامــــة أحكامـــًا يتضـــمن
لغــالف اجلــوي. غــري أن نطــاق انطبــاق هــذين املشــروعني هــو، مــن 

__________
عنـــوان١٩٤٤لعـــامالـــدويلاملـــدينالطـــريانالتفاقيـــة١٦لحـــقاملحيمـــل)٢١(

١٦(انظــــر: منظمــــة الطــــريان املــــدين الــــدويل، "محايــــة البيئــــة: امللحــــق "البيئــــة"محايــــة 
لـــدان األول (الطبعـــة اخلامســـة) والثـــاين (الطبعـــة  التفاقيـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل"، ا

١٩٨٠عـــاممنـــذالـــدويلاملـــدينانالطـــري منظمـــةوضـــعتوقـــد. ))٢٠٠٨الثالثـــة) (
ت"معــايري بشــأنقواعــد ــدف" ــااملوصــىواملمارســاتالطــائراتحمركــاتانبعــا
الطــريانلصــناعةواملنــتظماملــأمونالتطــويربــنيالتوافــقمــنممكــنقــدر"أقصــى حتقيــق
 ICAO Assembly resolution A18-11, para. (2)(" البشــريةالبيئـةوجـودةاملـدين

(Doc 8958 - A18-RES)( .تمعايريوتنص يفتـنظم،قواعـدعلـىاملذكورةاالنبعا
تتـرخيصو ) الثـاين(اجلزء الوقودتنفيسأمور،مجلة يفمبـا)، الثالـث(اجلـزء االنبعـا
ت املتعلقةحدودذلك .نةمعّيكيميائيةاتُجَسيمو لدخاناالنبعا
.املرفقمن هذا ١٧انظر أعاله احلاشية )٢٢(
.من هذا املرفق١٨انظر أعاله احلاشية )٢٣(

(إذ جــــدًا واســــع نطــــاق مــــاجهــــة، يرميــــان إىل تغطيــــة مجيــــع أنــــواع إ
املسائل على يركزان (إذ جدًا حمدود أخرى جهة ومن البيئي)، الضرر
ملنــــع وتوزيــــع اخلســــارة النامجــــة عــــن الضــــرر العــــابر للحــــدود  املتعلقــــة 

ما ال يتناوالن بصورة كافية محاية الظـروف واألنشطة اخلطرة). ومبا أ
ال تتصـــدى أن فُيقـــرتح ـــا، ذا حبـــد لجنـــة هلـــذه املشـــكلة بطريقـــة اجلويـــة

حتديداً. اجلوي الغالف على ذاته الوقت يف مركزًة ومنهجية، شاملة

ئيةاخلصائص-لثًا اجلويللغالفالفيز
لكي يتسىن حتديد كل من تعريف ونطـاق وهـدف عمليـة -٩

التــدوين والتطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل املتعلــق حبمايــة الغــالف 
أوًالاجلــوي، وكــذا  يتعــني اجلــوي، للغــالف القانونيــة احلالــة توصــيف

ئي للغالف اجلوي وخصائصه. فهم اهليكل الفيز
املكـــــوَّنو"الغـــــالف اجلـــــوي" هـــــو "-١٠ مـــــن الغـــــازات الغطـــــاء

ألرض" (احمليطة 
٤

ت الرئيسية هلذه الغازات املوجودة يف )٢٤ . واملكو
يف ٧٨٫٠٨النرتوجـــــني (الغـــــالف اجلـــــوي (ونســـــبها) هـــــي كالتـــــايل: 

يف ٠٫٩٣يف املائــــــة)، واألرغــــــون (٢٠٫٩٥املائــــــة)، واألكســــــجني (
ين أكســـــيد الكربـــــون ( إلضـــــافة إىل ٠٫٠٣املائـــــة)، و يف املائـــــة)، 

يف املائة). ويوجد الغالف اجلوي ٠٫٠١غازات نزرة ضئيلة الرتكيز (
جمــا أربعــة إىل ً عمــود ينقســم وهــو اجلويــة. خلليــة ُيســمى الت فيمــا

جويـــــــة (ترتيبهـــــــا مــــــــن الطبقـــــــة الســـــــفلى إىل الطبقــــــــة العليـــــــا هــــــــو: 
الرتوبوسفري، واالسرتاتوسفري، وامليزوسفري، والثرموسفري) على أساس 

).١خصائص درجات احلرارة (انظر الشكل 
__________

أكســفورد الــوجيز للغــة اإلنكليزيــة: قــاموسيفكالتــايلالتعريــفورد)٢٤(
“the envelope of gases surrounding the earth” (Concise Oxford English 

Dictionary, 12th ed., Oxford University Press, 2011).

اجلويالغالفطبقات-١الشكل
لكيلومرت) االرتفاع (

موسفريالثر 

امليزوسفري

االسرتاتوسفري

الرتوبوسفري

مستوى سطح البحر

الغالف اجلوي العلوي

الغالف اجلوي السفلي

امليزوبوز

االسرتاتوبوز

الرتوبوبوز
١٠
٢٠

٤٠
٥٠
٦٠

٨٠

١٠٠

١٨٠

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   235 13/07/2020   08:05:17



اأعمالعنالدويلالقانونجلنةتقرير والستنيالثالثةدور 230

الغــالفوكلمــا ازداد -١١ يف تــدرجييًا الغــازات تركيــز قــل االرتفــاع،
ـــــة ـــــة يف طبقـــــة ٨٠اجلـــــوي. وترتكـــــز قراب ـــــة اهلوائي ـــــة مـــــن الكتل يف املائ

وتعـّد٢٠الرتوبوسفري، وحنو  االسرتاتوسفري. طبقة يف منها املائة يف
إىل علميًا ويشار الطبقتني؛ هاتني يف مستقرة الغازات معظم نسب

ســم معــًا ، وهــو ميتــد إىل ارتفــاع الســفلياجلــويالغــالفالطبقتــني
وبــني٥٠متوســطه  بينهمــا ومييَّــز . الغــالف اجلــوي العلــويكيلــومرتاً،

ويتحــرك الغــالف اجلــوي ويــدور حــول األرض بطريقــة معقــدة يطلــق 

ــــــة"  . وتــــــؤثر )١٢٥()“circulationatmospheric”(عليهــــــا "الــــــدورة اجلوي
حركــة علــى والقمــر الشــمس مــن كــل جاذبيــة الغــالف اجلــوي أيضــًا

اجلويني" واجلزر "املد .)٢٢٦()“atmospheric tides”(مثريًة
__________

)٢٥(G. Jones et al., Collins Dictionary of Environmental Science, 
Glasgow, Harper Collins Publishers, 1990, p. 40.

)٢٦(M. Allaby, A Dictionary of the Environment, 3rd ed., New 
York University Press, 1989, p. 34.

اجلويالغالفحدود-٢الشكل

ســلبًا-١٢ للتــأثر معرضــتان كلتامهــا والطبيعيــة البشــرية والبيئتــان
وهنــاك اجلــوي. الغــالف حالــة يف معّينــة تغــريات حــدوث جــراء مــن

(ثالثة أسباب هلا أمهية خاصة يف تـدهور حالـة الغـالف اجلـوي
١

٢٧( .
مــواد ضـــارة إىل الرتوبوســـفري والطبقـــة الســبب األول هـــو أن إدخـــال 

الســـــفلى مـــــن االسرتاتوســـــفري يســـــبب تغـــــريات يف الظـــــروف اجلويـــــة 
التلــوث اجلــوي). واملســببات الرئيســية املســامهة يف تلــوث اجلــو (أي

ت  هي األمحاض، وأكاسيد النيـرتوز، وأكاسـيد الكربيـت، واالنبعـا
ح ا ألفقيـة القويـة، اهليدروكربونية كثاين أكسيد الكربون. وميكن للر

، أن تنقـــــل بســـــرعة هـــــذه )٢٢٨()streamsjet(مثـــــل التيـــــارات املتدفقـــــة 
عــــن بعيــــدًا املعمــــورة أحنــــاء شــــىت يف أفقيــــًا وتنشــــرها النــــزرة الغــــازات

مصـــادرها األصـــلية (وإن كـــان النقـــل العمـــودي يـــتم بـــبطء شـــديد). 
__________

,”R. Dolzer, “Atmosphere, protection: انظـر)٢٧( in R. Bernhardt 

(ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, 

North-Holland, 1992, p. 289.
حهــياملتدفقــةالتيــارات)٢٨( الغــربمــنيكــون اجتــاه تــدفقها(غربيــةر
هي ذات سرعة عالية و . الرتوبوسفريمنالعلياالطبقةحولتتحرك) الشرقإىل

.الساعةيفكيلومرتًا٧٢٠و٢٤٠بنيترتاوح

ت املنبعثة والسبب الثاين هو أن مركبات الكلوروفلوروكربون واهلالو
كـــل  يف الطبقـــات العليـــا مـــن الرتوبوســـفري واالسرتاتوســـفري تســـبب 

وحتتـــــوي هـــــذه الطبقـــــة، كمـــــا يـــــوحي امسهـــــا، علـــــى  . طبقـــــة األوزون
ــــرية مــــن األوزون، وهــــو نــــوع مــــن األكســــجني ويرتكــــز . كميــــات كب
٤٠و١٥األوزون بشــــــكل رئيســــــي علــــــى ارتفاعــــــات تــــــرتاوح بــــــني 

ــــزه األقصــــى علــــى ارتفــــاع (كيلــــومرتًا ٢٥و٢٠مــــا بــــني ويبلــــغ تركي
وطبقة األوزون هي اليت حتجب األشعة فوق البنفسـجية ). كيلومرتًا

الصــادرة عـــن الشـــمس، وهـــي إشــعاعات ميكـــن أن تســـبب ســـرطان 
أمـــــا الســــبب الثالــــث فهـــــو أن . اجللــــد وغــــريه مـــــن األضــــرار البليغــــة

التغـــريات الـــيت تطـــرأ علـــى تركيبـــة الرتوبوســـفري والطبقـــة الســـفلى مـــن 
فالسـبب الرئيسـي لتغـري املنـاخ . االسرتاتوسفري تـؤدي إىل تغـري املنـاخ

دة الغازات النزرة كثـاين أكسـيد ،الناجم عن أنشطة اإلنسان هو ز
الكربــون، وأكســيد النيــرتوز، وامليثــان، ومركبــات الكلوروفلوروكربــون، 

ســـم تُعـــرف وهـــي الرتوبوســـفريي. . )٣٢٩("غـــازات الدفيئـــة"واألوزون
__________

الكربــــونأنإىلاألخــــريةالســــنواتيفالعلمــــاءتوصــــلذلــــكمــــعو )٢٩(
املنـــاخالرتوبوســـفرييواألوزوناألســـود تغـــري عـــن أيضـــًا أعـــالهانظـــر. مســـؤوالن
.من هذا املرفق١٩احلاشية

لكيلومرت) االرتفاع (

١٠
٢٠

٦٠

١٠٠

١٨٠

كم١٠
كم٢٥

كم٥٠

كم٩٠
كم١٠٠

الدولة ألف
األرض

طبقة األوزون
الرئيسي) (الرتّكز

كم٤٠-١٥
الدورة 
اجلوية

٪٢٥الضغط اجلوي 

أعلى ارتفاع للطائرات

٪٠٫١الضغط اجلوي 

أقل مدارات 
ارتفاعًا السواتل

٪٠٫٠٠٠١الضغط اجلوي 

الفضاء اخلارجي
احلد األفقي للمجال اجلوي

(ال يوجد توافق بشأنه)مكمكمكمكمكمكمكمكمكمكم
ال اجلويمكمكمكمكمكمكم ا

٥٠
٤٠

٨٠
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  اجلوي الغالف محاية 231

 

 

ـــؤثر ال ثـــرياً شـــديداً علـــى وت ظـــروف الســـائدة يف طبقـــة الرتوبوســـفري 
األحـــوال اجلويـــة علـــى ســـطح األرض، مبـــا يف ذلـــك تشـــكُّل الغيـــوم 

وُمتَحــــى معظــــم الغــــازات واهلبــــاء اجلــــوي مــــن . التهطــــالوالضــــباب و 
طبيعيـة يف الرتوبوسـفري، غـري أن تغـري املنـاخ " عملية تنظيـف"خالل 

ت على هذه العمليةعندما تطغى االنبعيبدأ يف احلدوث    .ا
لغــالف  وهــذه -١٣ املســائل الدوليــة الرئيســية الــثالث املرتبطــة 

 -أي التلوث اجلوي واستنفاد طبقة األوزون وتغـري املنـاخ  -اجلوي 
(االسرتاتوســفريوالرتوبوســفري تتعلــق مجيعهــا بطبقــيت 

٤

، وإن كانــت )٣٠
أمــــا  .العوامــــل املســــامهة الرئيســــية قــــد ختتلــــف مــــن حالــــة إىل أخــــرى

الــيت  -امليزوســفري والثرموســفري  - الطبقــة العليــا مــن الغــالف اجلــوي
يف املائـــة مـــن جممـــوع الكتلـــة اهلوائيـــة، فهـــي  ٠٫٠٠٠٢تشــكل قرابـــة 

تثـري قلقــاً يُـذكر يف ســياق املشـاكل البيئيــة قيـد النظــر، فضـًال عــن  ال
 .املناطق الواسعة يف الفضاء اخلارجي اخلالية من اهلواء

 فيها النظر تستدعي اليت القانونية املسائل -رابعاً 
ـــــوخى أن تكـــــون احملصـــــلة النهائيـــــة هلـــــذا املشـــــروع جمموعـــــًة  -١٤ يُت

شاملة من مشاريع املواد بغية وضع اتفاقية إطارية بشـأن محايـة الغـالف 
اجلوي. وميكن اختاذ اجلزء الثاين عشر من اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون 

املتعلــق حبمايــة البيئــة البحريــة واحلفــاظ عليهــا، مثــاالً  البحــار، وهــو اجلــزء
للشكل الذي ميكن أن تصاغ علـى غـراره مشـاريع املـواد تلـك. وتشـمل 

  املسائل القانونية الالزم تناوهلا، يف مجلة أمور، ما يلي:

يتعني على اللجنة، قبل العكوف على صياغة  (التعريف) -١٥
غــالف اجلــوي، أن تضــع تعريفــاً املبــادئ والقواعــد املتصــلة حبمايــة ال

هــو  -أو الكتلــة اهلوائيــة  -للغــالف اجلــوي أوًال. فــالغالف اجلــوي 
ألرض، ومعظمهــا يوجــد يف طبقــيت  مــزيج مــن الغــازات الــيت حتــيط 
الرتوبوسفري واالسرتاتوسفري. وقد يلزم التطرق ليس فقط إىل الرتكيبة 

ئيــــــة للغــــــالف اجلــــــوي، وإمنــــــا أيضــــــاً إىل دوره كو  ســــــيط لنقــــــل الفيز
ــال  ت. ويتعــني أن مييّــز التعريــف بوضــوح أيضــاً بــني مفهــوم ا امللـو

 تعريف الغالف اجلوي.  وبنيوما له من سياق خاص به  اجلوي

ينبغي أوًال، لدى توضيح نطاق املشـروع، بيـان  (النطاق) -١٦
أن مشاريع املواد املقرتحة تتناول حصراً األضرار النامجة عن أنشـطة 

لتايل فإن نطاقها لـن يشـمل مـثًال األضـرار النامجـة عـن اإلنسان، و
مجـاً عـن  الفورات الربكانية والرمال الصحراوية (ما مل يكن تفاقمها 
نيــاً، ينبغــي أن تشــري مشــاريع املــواد بوضــوح إىل  نشــاط بشــري). و

تلــزم محايتــه، أي البيئتــني الطبيعيــة والبشــرية، وإىل الصــلة الوثيقــة  مــا
لثــــاً  ، مــــن الضــــروري اإلشــــارة إىل خمتلــــف الطرائــــق الــــيت بينهمــــا. و

ا األضرار البيئية الغـالف اجلـوي، والـيت تتمثـل إحـداها يف  تصيب 

__________ 
)٣٠( Kiss and Shelton, International Environmental Law 

(footnote 1 of the present annex above), pp. 556–562 (chap. 12, 

“Atmosphere, stratosphere and climate”). 

إدخــال مــواد (ضــارة) إىل الغــالف اجلــوي، وتتمثــل أخــرى يف تغيــري 
 موازين تركيبة الغالف اجلوي. 

يقتضي الغالف اجلوي، بسبب طابعه الدينامي  (اهلدف) -١٧
ألغــــراض احلمايـــــة  وحـــــدة شــــاملة واحــــدة بوصــــفهلــــه املتقلــــب، تناو 

خــتالف  ت القانونيــة بــني طرائــق البيئيــة. فمــع التســليم  االســتجا
التلوث اجلوي العابر للحدود واملشاكل اجلوية العاملية، يتعني تنـاول  
كليهمــا ضــمن اإلطــار القــانوين نفســه اســتناداً إىل املفهــوم الــوظيفي 

ـذه املسـألة للغالف اجلوي ألغراض  تدوين القانون الدويل املتصل 
وتطويره التدرجيي. وبعبارة أخرى، ينبغي تنـاول الغـالف اجلـوي مـن 

 منظور شامل ألغراض محايته البيئية.

هنــاك مخســة مفــاهيم  (املركــز القــانوين للغــالف اجلــوي) -١٨
ملركــــز القــــانوين للغـــــالف  علــــى األقــــل ميكــــن اعتبارهــــا ذات صــــلة 

ــال اجلــوي، واملــوارد الطبيعيــة املشــرتكة أو العامــة، اجلــوي، وهــي: ا
واملمتلكات املشرتكة، والرتاث املشرتك، والشواغل املشرتكة (املصاحل 

(املشرتكة)
٥

. وينبغي تناول كل مفهوم من هذه املفاهيم بعناية من )٣١
حيــث مــدى انطباقــه علــى محايــة الغــالف اجلــوي. فقــد تــود الــدول 

كيد سياد ا على الغالف اجلوي املوجود ضمن جماهلا مثالً إعادة 
 أعاله. ٧اجلوي لألسباب املذكورة يف الفقرة 

يتعـني النظـر (املبادئ األساسية حلماية الغالف اجلـوي)  -١٩
يف مــدى انطبــاق املبــادئ املتعــارف عليهــا، مبــا فيهــا املبــادئ التاليــة: 

الــدول االلتزامــات العامــة للــدول حبمايــة الغــالف اجلــوي، والتزامــات 
إزاء غريهــــا مــــن الــــدول بعــــدم التســــبب يف إحلــــاق ضــــرر ذي شــــأن 
لغــــالف اجلــــوي، ومبــــدأ "اســــتعمال امللــــك اخلــــاص دون اإلضــــرار 
لغـــري" مـــن حيـــث انطباقـــه علـــى األنشـــطة اخلاضـــعة لواليـــة الدولـــة 

لتعـاون، ومبـدأ اإلنصـاف،  أو ا، وااللتزامات العامة للدول  سيطر
ا متمايزة. ومبدأ التنمية املستدامة،   وااللتزامات املشرتكة مع كو

مــن (تــدابري الوقايــة والتحــوط حلمايــة الغــالف اجلــوي)  -٢٠
املسائل املعلقة الـيت سـيتطرق إليهـا هـذا املشـروع مسـألة التمييـز بـني 
مبـــدأ "الوقايـــة" التقليـــدي ومبـــدأ "التحـــوط" اجلديـــد نســـبياً والعالقـــة 

ها عندما يكون الضرر احملتمـل بينهما. فالتدابري الوقائية ينبغي اختاذ
منظـــوراً علـــى أســــاس عالقـــات ســـببية وأدلــــة واضـــحة، أمـــا التــــدابري 
التحوطيــة فيتعــني اختاذهــا حــىت عنــدما يكــون الضــرر غــري مؤكــد مــن 
الناحية العلمية. وسيكون لعمليات تقيـيم األثـر البيئـي أمهيـة حامسـة 

 يف ظروف معينة.
__________ 

 A. E. Boyle, “International law and the protection of theانظـر:  )٣١(

global atmosphere: concepts, categories and principles”, in R. Churchill and 

D. Freestone (eds.), International Law and Global Climate Change, 

London, Graham and Trotman, 1991, pp. 7−19; see also J. Brunnée, 

“Common areas, common heritage, and common concern”, in D. Bodansky, 

J. Brunnée and E. Hey (eds.), The Oxford Handbook of International 

Environmental Law, Oxford University Press, 2007, pp. 550–573. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  232 والستني الثالثة دور

 

 

لتزامــــات املنصــــوص ينبغــــي تنفيــــذ اال(تنفيــــذ االلتزامــــات)  -٢١
عليها من خالل القوانني الداخلية لكـل دولـة. ولطاملـا كانـت التـدابري 
ثـــري تطبيقهـــا خـــارج احلـــدود اإلقليميـــة مســـائل  الداخليـــة االنفراديـــة و
حساسة يف القانون البيئي الدويل. وينبغي عدم إغفال دور املنظمات 

كون أيضـــاً الدوليـــة املعنيـــة ومـــؤمترات األطـــراف يف هـــذا الصـــدد. وســـي
 ملسائل التعارض والتنسيق مع قانون التجارة أمهية خاصة.

ـــات التعـــاون)  -٢٢ ينبغـــي استكشـــاف مجيـــع اإلجـــراءات (آلي
املنشودة للتعاون، سواء التعاون التقين أو غريه من أشكال التعاون، 

 والتدابري الالزمة لبناء القدرات.

ـــال)  -٢٣ أمـــور،  ينبغـــي، يف مجلـــة(القواعـــد اإلجرائيـــة لالمتث
تنــــاول مســــائل اإلشــــعارات، وتبــــادل املعلومــــات، والتشــــاور، ونُظــــم 

 اإلبالغ، واستعراض التعهدات، وإجراءات التعزيز واإلنفاذ.

من املسائل الفائقة األمهية اليت ال بد (املسؤولية والتبعة)  -٢٤
لتزامــات الــدول مبوجــب الفقــرات مــن   ١٩مــن تناوهلــا فيمــا يتصــل 

ئُل التاليــــة: إســـــناد املســــؤولية، وإيــــالء العنايـــــة أعــــاله املســــا ٢٣إىل 
 الواجبة، وحتمُّل تبعة األنشطة الشديدة اخلطورة، واملسؤولية املدنية.

لطابع اخلـاص لكـل هيئـة (تسوية املنازعات)  -٢٥ مع التسليم 
مــــن هيئــــات تســــوية املنازعــــات، يتعــــني تنــــاول املســــائل ذات الطــــابع 

 القضائي، واملقبولية والصفة، والدليل العلمي.العام، كاالختصاص 

 األساسية النُـُهج -خامساً 
عمـــــال التـــــدوين والتطـــــوير  -٢٦ لـــــن ختـــــوض اللجنـــــة، املكلفـــــة 

التـدرجيي للقـانون الـدويل، يف املســائل السياسـية بشـكل مباشـر. فلــئن  
كـــان موضـــوع تغـــري املنـــاخ، علـــى ســـبيل املثـــال، مثـــار جـــدل سياســـي 

كثري مـن األحيـان، فـإن اللجنـة املؤلفـة مـن خـرباء وسياسايت حمتدم يف  
املتصــــلة حبمايــــة القانونيــــة قــــانونيني لــــن تتنــــاول إال املبــــادئ والقواعــــد 

الغـــالف اجلـــوي، ولـــن ختـــوض يف وضـــع مقرتحـــات تـــدخل يف إطـــار 

السياســـة العامـــة. وبـــذلك ســـتقوم اللجنـــة جبمـــع األطـــر القانونيـــة غـــري 
فقط مشاكل حمددة ومسـتقلة  املنسقة اليت ُوضعت حىت اآلن لتتناول

لغـــالف اجلـــويبعضـــها عـــن بعـــض  ، وستصـــوغ تلـــك األطـــر تتعلـــق 
. واملرجو أن يرسـي هـذا ملرونةبصورة منطقية يف مدونة واحدة تتسم 

التوليف األسس الالزمة لوضع اتفاقية مقبلة تغطي املسائل اجلوهريـة، 
تمــع املــدين ع امــًة علــى وتســاعد بــذلك الــدول واملنظمــات الدوليــة وا

ال.  توضيح االنعكاسات القانونية ألنشطة كل جهة منها يف هذا ا

ومــن املهــم أن تنظــر اللجنــة يف املبــادئ والقواعــد القانونيــة  -٢٧
ملوضوع ضمن إطار  . ويعين الدويل للقانونالعامة  القواعداملتعلقة 

 ُُ ج ذلك أن تقاوم اللجنة يف عملها امليل إىل "التجزئة" الناجم عن 
"فــــرادى املســــائل" املهيمنــــة علــــى القــــانون البيئــــي الــــدويل. وبعبــــارة 
أخرى، ينبغي أن يُنظر بقدر اإلمكان إىل املبادئ والقواعد القانونية 

لغـــالف اجلـــوي مـــن حيـــث   العامـــة القواعـــد بفقـــه صـــلتهااملتعلقـــة 
ال الـــدويل للقـــانون . ويعـــين ذلـــك جتهـــاد القضـــائي املســـتند إليهـــاو

أيضاً أن يتسع نطاق عمل اللجنة ليشـمل تطبيـق األسـس واملبـادئ 
علــــى شــــىت جوانـــــب ن القواعـــــد العامــــة للقــــانون الـــــدويل مــــ املنبثقــــة

 اإلشكالية املتعلقة حبماية الغالف اجلوي.

 األخرى اهليئات مع التعاون -سادساً 

ميكن وضع تصورات عديدة للتعاون مع اهليئات األخـرى  -٢٨
ال إجـــراء الدراســـات وصـــياغة مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة حبمايـــة يف جمـــ

ـــذا  الغـــالف اجلـــوي. وقـــد اضـــطُلع بعـــدد مـــن الدراســـات املتعلقـــة 
املوضوع من جانب رابطـة القـانون الـدويل وجهـات أخـرى. وأجـرى 
مج  الكاتـــب مشـــاورات أوليـــة غـــري رمسيـــة مـــع اخلـــرباء املســـتقلني لـــرب

عقــد و بنــريويب.  ٢٠١١الثاين/ينــاير األمــم املتحــدة للبيئــة يف كــانون 
يف بيــت البيئــة الــدويل  ٢٠١١أيضــاً مشــاورات أوليــة يف متوز/يوليــه 

ــــيت يقــــع مقرهــــا يف  ــــة ال ــــة الدولي جبنيــــف مــــع خــــرباء املنظمــــات البيئي
ت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.  جنيف، ومع عدد من أما
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 املرفق الثالث
 التطبيق املؤقت للمعاهدات

(  (جورجيو غا

 مقدمة -أوالً 

تتنوع األحكـام التعاهديـة املتعلقـة بتطبيـق املعاهـدات الـيت  -١
 تضم تلك األحكام تنوعاً ملحوظاً.

من اتفاقية فيينا لقـانون املعاهـدات  ٢٤املادة من  ١ووفقاً للفقرة  
ــــة ويف التــــاريخ " ،١٩٦٩لعــــام  لكيفي ـــدخل املعاهــــدة حيــــز النفــــاذ  تـ

ـــــذين تتفـــــق عليهمـــــا الـــــدول  ـــــنص عليهمـــــا املعاهـــــدة، أو الل ـــــذين ت الل
مــن املــادة نفســها قاعــدة تكميليــة تــنص  ٢؛ وتــورد الفقــرة "املتفاوضــة
ص أو االتفــاق، تــدخل يف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الــن"علــى أنــه 

لنسـبة إىل  ملعاهـدة  الرتبـاط  املعاهدة حيز النفاذ فور ثبوت الرضـا 
ومــن الواضــح أن التطبيــق املؤقــت للمعاهــدة ". مجيــع الــدول املتفاوضــة

من االتفاقية يتعلـق بتطبيـق املعاهـدة قبـل بـدء  ٢٥الذي تناولته املادة 
ملعىن املقصود يف املادة  ملثل أن التطبيـق ومن ال. ٢٤نفاذها  واضح 

 .املؤقت هو شيء أدىن من بدء نفاذ املعاهدة

ملضــــي قــــدماً يف تطبيــــق معاهــــدة مــــن املعاهــــدات قــــد   واالهتمــــام 
وأحــــد هــــذه األســــباب هــــو إدراك . يعتمــــد علــــى عــــدد مــــن األســــباب

. احلاجة إىل التعامل على وجه االستعجال مع مسـائل تتناوهلـا املعاهـدة
 اتفاقيــة التبليــغ املبكــر عـن وقــوع حــادث نــوويإن وعلـى ســبيل املثــال، فـ

، واليت اعُتمدت يف أعقاب حادث تشرينوبيل، قد نصت ١٩٨٦لعام 
منها. ويوجد سبب آخـر للجـوء إىل  ١٣على التطبيق املؤقت يف املادة 

خـــــري  التطبيـــــق املؤقـــــت للمعاهـــــدة، أال وهـــــو جتنـــــب خطـــــر حـــــدوث 
موجـــب لـــه يف بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة. وميكـــن االستشـــهاد علـــى ذلـــك  ال

امللحـــــق  مكــــرراً  ١٤مــــن الربوتوكـــــول رقــــم  ٧مبثــــال يُســــتمد مـــــن املــــادة 
ت األساسية.  تفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلر

ــــــذهب املــــــادة   ــــــا لعــــــام  ٢٥وت ــــــة فيين إىل أن  ١٩٦٩مــــــن اتفاقي
 ١املعنية. فالفقرة  التطبيق املؤقت للمعاهدة يقوم على اتفاق الدول

من تلـك املـادة تـنص علـى أنـه "تطبَّـق املعاهـدة أو يطبَّـق جـزء منهـا 
ـا  بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا: (أ) نصت املعاهدة ذا
علــى ذلــك؛ أو (ب) اتفقــت الــدول املتفاوضــة علــى ذلــك بطريقـــة 
ـــه حتديـــداً إىل األخـــ تفـــاق موجَّ ذ أخـــرى". وتتعلـــق احلالـــة األخـــرية 

للتطبيـــــق املؤقـــــت  ١٩٤٧لتطبيـــــق املؤقـــــت، مثـــــل بروتوكـــــول عـــــام 
لالتفـــاق العـــام بشـــأن التعريفـــات اجلمركيـــة والتجـــارة. وتشـــري احلالـــة 
األوىل إىل اتفـــاق أيضـــاً؛ فعلــــى الـــرغم مـــن التعبــــري عنـــه يف معاهــــدة 

يبدأ نفاذها بعد، فإن هذا االتفاق يعمل بصرف النظـر عـن بـدء  مل
لتطبيق  نفاذ املعاهدة. وميكن أن تطبَّق على حكم تعاهدي يتعلق 

مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢٤مــــــــن املــــــــادة  ٤املؤقــــــــت أحكــــــــام الفقــــــــرة 

اعتماد نص املعاهدة، تطبَّق  مبجرداليت جاء فيها أنه " ١٩٦٩ لعام
توثيــق هــذا الــنص، وتــنظم إثبــات رضــا الــدول  تــنظم الــيت أحكامهــا

ريـــخ دخوهلـــا حيـــز الن ـــا، وكيفيـــة أو  فـــاذ، والتحفظـــات الرتبـــاط 
 لضـرورة تنشأ اليت األمور من ذلك غريوعليها، ووظائف الوديع، 

 *".النفاذ حيز دخوهلا قبل
ــــــــه ال املــــــــادة  -٢ لــــــــذكر أن مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢وجــــــــدير 

مـــن  ٢٥ـــــ "التعـــابري املســـتخدمة" وال املـــادة باملتعلقـــة  ١٩٦٩ لعـــام
املؤقــت". فهــذا االتفاقيــة نفســها تتضــمن تعريفــاً ملصــطلح "التطبيــق 

ا جلنــة  املصــطلح مل ُيســتخدم يف مشــاريع املــواد الــيت كانــت قــد أعــد
. وال بــــد مــــن تعريــــف مــــا ينطــــوي عليــــه التطبيــــق )١(القــــانون الــــدويل

ــــة  ــــة والنظــــر يف قضــــا معين ره القانوني املؤقــــت مــــن أجــــل حتديــــد آ
وهــــي: إال تنـــاوًال جزئيـــاً، أال  ١٩٦٩تتناوهلـــا اتفاقيـــة فيينـــا لعــــام  ال

ـــاء هـــذا التطبيـــق. وســـيجري  الشـــروط املســـبقة للتطبيـــق املؤقـــت وإ
 إيضاح هاتني املسألتني يف الفقرات التالية.

وتبسيطاً للتحليل، ال تتناول هذه الورقة سوى املعاهدات  -٣
املربمـــة بـــني الـــدول، مبـــا يف ذلـــك املعاهـــدات املنشـــئة ملنظمـــة دوليـــة. 

ـــا إال إىل اتفاقيـــة ـــا لعـــام  وهكـــذا، ال يشـــار هن . بيـــد أن ١٩٦٩فيين
بــرام معاهــدة إمــا مــع  مشــاكل مماثلــة تنشــأ عنــد قيــام منظمــة دوليــة 
ملالحظــــة أن  دول أو مــــع منظمــــات دوليــــة أخــــرى. ومــــن اجلــــدير 

ليسـت سـوى نـص معـدَّل  ١٩٨٦مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٢٥ املادة
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥مأخوذ من نص املادة 

 التطبيق املؤقت معىن -نياً 
حتديــد أســاس التطبيــق املؤقــت يف أحــد االتفاقــات املربمــة  -٤

لضرورة أن االتفاق له مضمون دقيـق. فالـدول  بني الدول ال يعين 
ر مــن متنوعـة جمموعـة ُتضـفيقـد  ـا علـى القانونيـة اآل . ومــع اتفاقا

ر مــن جانـب أطــراف االتفـاق، جــرى  غيـاب حتديـد دقيــق هلـذه اآل
 ن آراء خمتلفة بشأن معىن التطبيق املؤقت.اإلعراب ع

ووفقــاً ألحــد اآلراء، فــإن الــدول املعنيــة ملزمــة مبوجــب االتفــاق  
ــا لــو كانــت  بتطبيـق املعاهــدة بــنفس الطريقــة الــيت كانـت ســتطبقها 
املعاهدة قد دخلت حيز النفاذ. وحسب هـذا الـرأي، ميثـل االتفـاق 

ً للمع اهـدة. والسـمة الرئيسـية الـيت على التطبيق املؤقـت التزامـاً مـواز
ائه. ا هذا االتفاق هي وجود مرونة أكرب بشأن إ  يتسم 

__________ 
لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٦ حولية )١( ، اجلـزء الثـاين، A/6309/Rev.1، ا
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ووفقــاً للــرأي املعــارض فــإن الــدول املعنيــة، مبوافقتهــا علــى التطبيــق  
املؤقت ملعاهدة ما، ال تكون ملزمة بتطبيق املعاهـدة. فهـي تعـرب فقـط 

األخــــرى عــــن نيتهــــا تطبيــــق املعاهــــدة علــــى أســــاس أن الــــدول املعنيــــة 
ــــدول بتطبيــــق  ــــه إذا مل تقــــم إحــــدى ال ــــنفس الشــــيء. بيــــد أن ســــتقوم ب
املعاهدة مؤقتاً، فإن ذلـك لـن يرتـب عليهـا مسـؤولية دوليـة إزاء الـدول 
األخــرى. ويكــون مــن احملتمــل أن تقــوم هــذه الــدول، النعــدام املعاملــة 
لنســبة إىل الدولــة اخلارجــة  ــاء التطبيــق املؤقــت للمعاهــدة  ملثــل، 

هـــذا التطبيـــق. وأحـــد األســـباب الـــيت طُرحـــت هلـــذا احلـــل هـــو أن عـــن 
االتفاق على التطبيق املؤقـت جيـوز أن يربمـه جهـاز مـن أجهـزة الدولـة 

ملعاهدة مبوجب القانون الداخلي.  ليست له سلطة إلزام الدولة 
لث يُعد صورة خمتلفة للرأي الثاين. ففي حني أن   ويوجد رأي 

يـــــق املعاهـــــدة، فـــــإن االتفـــــاق املتعلـــــق الـــــدول ال تكـــــون ملزمـــــة بتطب
لتطبيــق املؤقــت مينحهــا احلــق يف أن تتجاهــل االلتزامــات الــيت رمبــا 
ـــــا املتبادلـــــة مبوجـــــب القـــــانون  تكـــــون واقعـــــة عليهـــــا يف إطـــــار عالقا

 .للمعاهدة امتثاالً  بذلك تقوم دامت ماالدويل، 
 ويَعتــرب رأي رابــع االتفــاق علــى التطبيــق املؤقــت مؤشــراً علــى أن 

ثــر  بــدء نفــاذ املعاهــدة، عنــدما حيــدث وإذا حــدث فعــًال، ســيكون 
ن املعاهدة، ال تكون الدول املعنية ملزمـة  رجعي. وإىل أن يبدأ سر
ن تُعتـرب يف  ذه املعاهدة ولكنهـا، إذا مل متتثـل ألحكامهـا، ختـاطر 

 خامتة املطاف يف حالة خرق للمعاهدة.
قـــرارات حتكـــيم بشـــأن  وقـــد صـــدرت يف اآلونـــة األخـــرية أربعـــة -٥

ستفاضة معىن التطبيق املؤقت املنصـوص  معاهدة ميثاق الطاقة تتناول 
كارداســـوبولوس . ففـــي قضـــية )٢() مـــن املعاهـــدة١( ٤٥عليـــه يف املـــادة 
خيتلــف عــن "، رأت هيئــة التحكــيم أن التطبيــق املؤقــت )٣(ضــد جورجيــا
ولكـــن التطبيـــق املؤقـــت ملعاهـــدة ميثـــاق الطاقـــة هـــو مســـار . بـــدء النفـــاذ

رهنـاً مبراعـاة (كـل طـرف موقِّـع، أي أنـه   )١( ٤٥عليه يف املادة ‘ يوافق’
لتــــايل مســــألة التــــزام قــــانوين )األحكــــام األخــــرى للفقــــرة " يشــــكل 

اللغة املستخدمة يف "ووفقاً هليئة التحكيم هذه فإن ). ٢٠٩الفقرة (
ــــا تعــــين أن كـــل دولــــة موقِّعــــة يتعــــني  )١( ٤٥املـــادة  تفســــريها علـــى أ

ن تطبـق  ن الرمسـي ملعاهـدة ميثـاق الطاقـة،  ملَزمة، حىت قبل بدء السر
لفعــــل ن املعاهــــدة قــــد بــــدأ  ســــرها كمــــا لــــو كــــان ســــر " املعاهــــدة 

يوجــــد مــــن املمارســــة "ومــــن رأي هيئــــة التحكــــيم أنــــه  ).٢١١الفقــــرة (
ـــــــق املؤقـــــــت للمعاهـــــــدات مـــــــا يكفـــــــي  لتطبي الراســـــــخة فيمـــــــا يتصـــــــل 

 ).٢١٩الفقرة " (الستخالص فهم مقبول بشكل عام ملا يعنيه هذا املفهوم
__________ 

 علـــــىميثـــــاق الطاقـــــة  معاهـــــدة مـــــن ٤٥املـــــادة مـــــن  ١الفقـــــرة  تـــــنص )٢(
هــــذه املعاهــــدة بصــــفة مؤقتــــة حــــىت  أن تطبَّــــقكــــل طــــرف موقِّــــع علــــى   يوافــــق" أن

لنسبة إىل هذا الطـرف املوقِّـع وفقـاً للمـادة  دخوهلا  بقـدر وذلـك ،٤٤حيز النفاذ 
 ."لوائحه أو قوانينه أو دستوره مع متعارضاً  املؤقت التطبيق هذا يكون ال ما
)٣( Kardassopoulos v. Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18, 

Decision on Jurisdiction of 6 July 2007; available from http://italaw.com/ 
documents/Kardassopoulos-jurisdiction.pdf and https://icsid.worldbank.org/. 

وأعربــت هيئــات التحكــيم عــن رأي مماثــل بشــأن معــىن التطبيــق  
 شــــركةاملؤقـــت يف إطــــار معاهــــدة ميثــــاق الطاقــــة يف كــــل مــــن قضــــية 

وقضـية  ،احملـدودة (جزيـرة مـان) ضـد االحتـاد الروسـييوكوس العاملية 
شــركة فيتــريان برتوليــوم احملــدودة ضــد االحتــاد الروســي، وقضــية هــايل 
إنرتبرايـزس احملـدودة (قـربص) ضـد االحتـاد الروسـي. فهـذه القــرارات، 

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠الصــادرة عــن نفــس اهليئــة يف نفــس اليــوم (
ستحســـــــان)٤()٢٠٠٩ لقــــــــرار  ، قـــــــد استشـــــــهدت  ستفاضـــــــة  و

الصــادر يف قضــية كارداســوبولوس ضــد جورجيــا. وقــد أكــدت أيضــاً 
ن التطبيـــــق املؤقـــــت للمعاهـــــدة ينشـــــئ تعهـــــدات  "املبـــــدأ القاضـــــي 

 من هذه القرارات الثالثة). ٣١٤ملزمة" (الفقرة 
ويُنتظـــــــر أن يـــــــؤدي إجـــــــراء حتليـــــــل متعمـــــــق للقـــــــرارات الدوليـــــــة  

ة مـن وضـع افـرتاض بشـأن معـىن وملمارسات الدول إىل متكني اللجن
 التطبيق املؤقت للمعاهدة.

 الشروط املسبقة للتطبيق املؤقت -لثاً 
ر  -٦ تعريـــف معـــىن التطبيـــق املؤقـــت للمعاهـــدة لـــه بعـــض اآل

اهلامــة فيمــا خيــص الشــروط املســبقة لــذلك التطبيــق، وهــو مــا ســتلزم 
 مناقشته على أساس االستنتاجات اليت يُتوصل إليهـا بشـأن تعريـف

لـــرأي الرابـــع املشـــار  لـــرأي الثـــاين أو  التطبيـــق املؤقـــت. فـــإذا ُأخـــذ 
إليهما أعاله، فلن يكون لالتفاق على التطبيق املؤقت بصفته هذه 
أي أثـــــر قـــــانوين ولـــــن يُنتظــــــر أن يثـــــري أي مســـــائل ختـــــص القــــــانون 

برام املعاهدات. الختصاص   الداخلي فيما يتعلق 
ذلـــك، أن نُظـــر إىل االتفـــاق أمـــا إذا حـــدث، علـــى العكـــس مـــن  

علــى التطبيــق املؤقــت علــى أنــه يعــين أن الــدول املعنيــة ملزمــة بتطبيــق 
بـــرام االتفاقـــات التنفيذيـــة  املعاهـــدة، فـــإن القـــانون الـــداخلي املتعلـــق 
يصــــبح ذا صــــلة. وتــــذهب دســــاتري دول معينــــة إىل حــــد حظــــر إبــــرام 

وحيــــول دون . )٥(اتفاقــــات تــــنص علــــى التطبيــــق املؤقــــت للمعاهــــدات
لتطبيق املؤقت وبني االتفاقات  املماثلة التامة بني االتفاقات املتعلقة 

ائها.  التنفيذية ما تتمتع به األوىل من مرونة أكرب خبصوص إ

__________ 
 Yukos Universal Limited (Isle of احملكمـة الدائمـة للتحكـيم: )٤(

Man) v. the Russian Federation, Case No. AA 227; Veteran Petroleum 

Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, Case No. AA 228; and 

Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, Case 

No. AA 226, Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility of 30 

November 2009القـرارات التحكيميـة املؤقتـة  . وميكـن االطـالع علـى نصـوص
 .”www.encharter.org ،“Dispute Settlementعلى: 

ا دول معيّ  ُيشـــار )٥( نـــة إىل أحكـــام دســـتورية يف التحفظـــات الـــيت أبـــد
ــــا) علــــى املــــادة  ــــة فيينــــا ٢٥(بــــريو وغواتيمــــاال وكوســــتاريكا وكولومبي  مــــن اتفاقي

-Multilateral Treaties Deposited with the Secretary( ١٩٦٩ لعــام

General (available from http://treaties.un.org), chap. XXIII.1( ويبـدو .
 .).ibid( قلق مماثل عثهأن التحفظ الذي أبدته الربازيل على املادة نفسها 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   244 13/07/2020   08:05:18



  للمعاهدات املؤقت التطبيق 239

 

 

وقــد يثــري الــرأي الثالــث أيضــاً بعــض األســئلة خبصــوص القــانون  
بــرام املعاهــدات، وذلــك بقــدر  لســلطة املختصــة  الــداخلي املتعلــق 

يكون عـدم االمتثـال لاللتزامـات القائمـة مبوجـب القـانون الـدويل ما 
ــــيت أبرمــــت االتفــــاق  ــــة ال غــــري داخــــل يف اختصــــاص ســــلطات الدول

لتطبيق املؤقت.  املتعلق 

اء التطبيق املؤقت -رابعاً   إ
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥من املادة  ٢تنص الفقرة  -٧

الف أو مـــا مل تكـــن علـــى أنـــه "مـــا مل تـــنص املعاهـــدة علـــى حكـــم خمـــ
الـــدول املتفاوضـــة قـــد اتفقـــت علـــى إجـــراء خمـــالف، ينتهـــي التطبيـــق 
لنســــبة إىل دولــــة مــــا إذا  املؤقــــت للمعاهــــدة أو جلــــزء مــــن املعاهــــدة 
خطـــار الـــدول [األخـــرى] الـــيت تطبَّـــق عليهـــا  قامـــت تلـــك الدولـــة 
املعاهدة بصورة مؤقتة بنّيتها [أال] تصبح طرفـاً يف املعاهـدة". وتبـني 
ــاء التطبيــق املؤقــت دون أن  ً إىل إ املمارســة أن الــدول تلجــأ أحيــا
ـــا تعتـــزم عـــدم االنضـــمام إىل املعاهـــدة. ورمبـــا يرجـــع  تـــذكر حتديـــداً أ
لنظـــــر إىل أن  ذلـــــك إىل أن التحديـــــد املطلـــــوب ذو أمهيـــــة ضـــــئيلة 
اإلخطـــار املقـــدم مـــن دولـــة مـــا بنّيتهـــا عـــدم االنضـــمام إىل املعاهـــدة 

 ولة نفسها من االنضمام الحقاً إىل املعاهدة.مينع هذه الد ال
وتتمثــل إحــدى املســائل الــيت قــد يلــزم تناوهلــا يف حتديــد مــا  -٨

ــــاء االتفــــاق، أن تقــــدم  إن كــــان ينبغــــي للدولــــة، قبــــل اإلخطــــار 
عتزامهـا القيــام بـذلك. واإلشــعار املسـبق، وإن كــان  إشـعاراً مســبقاً 

يــزة أنــه جيعــل مــن املمكــن در احلــدوث يف املمارســة الفعليــة، لــه م
ـاء  لتطبيق املؤقت للمعاهدة إ جلميع األطراف يف االتفاق املتعلق 

 هذا االتفاق يف وقت واحد.
ال تـــذكر  ١٩٦٩وعلـــى الـــرغم مـــن أن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -٩

املسـألة حتديـداً، فمـن الواضـح أن التطبيــق املؤقـت ينتهـي أيضـاً عنــد 
تفاقية االو أن األحكام الواردة يف دخول املعاهدة حيز النفاذ. ويبد

التفـاق علـى  اء املعاهـدات تتصـل أيضـاً بصـورة عامـة  خبصوص إ

مهيـــــة  ٥٤التطبيـــــق املؤقـــــت. ويتســـــم األســـــاس املطـــــروح يف املـــــادة 
اء املعاهدة "برضا مجيع األطراف".  لنظر إىل أنه يتعلق  خاصة 

لتطبيــــق املؤقــــت علــــى أنــــه يفــــرض  وإذا نُظــــر إىل االتفــــاق املتعلــــق 
تبدو أيضاً وثيقة الصلة  ٦٠التزامات على الدول املعنية، فإن املادة 

ـــا تـــنص علـــى جـــواز االحتجـــاج بوقـــوع خـــرق  ملوضــوع نظـــراً إىل أ
ائها.  جوهري للمعاهدة من أجل إ

النتـــائج املرتتبـــة علـــى  ١٩٦٩وال حتـــدد اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -١٠
تفاق بشأن التطبيق  اء العمل  املؤقت ملعاهدة ما. وميكن تصّور إ

ر املرتتبــــة علــــى  ٧٠أن املـــادة  ــــاءمــــن االتفاقيــــة الــــيت تتنــــاول اآل  إ
لتطبيـــــق  املعاهـــــدة عمومـــــاً تنطبـــــق أيضـــــاً علـــــى أي اتفـــــاق يتعلـــــق 

ــاءاملؤقــت. فوفقــاً هلــذه املــادة فــإن  املعاهــدة "(أ) يعفــي األطــراف  إ
ال ميـــــس أي حـــــق مـــــن أي التـــــزام مبواصـــــلة تنفيـــــذ املعاهـــــدة؛ (ب) 

التـــــزام أو وضـــــع قـــــانوين لألطـــــراف أنشـــــأه تنفيـــــذ املعاهـــــدة قبـــــل  أو
ائهـــــا ". ويُطـــــرح ســـــؤال آخـــــر هـــــو مـــــا إن كانـــــت حـــــاالت خـــــرق إ

االلتزامـــات املقـــررة مبوجــــب قواعـــد القـــانون الــــدويل الـــيت تكـــون قــــد 
وقعـــت علــــى أســــاس التطبيــــق املؤقـــت للمعاهــــدة تســــتتبع املســــؤولية 

 تطبيق املؤقت.الدولية حاملا ينتهي ال

 استنتاجات -خامساً 
ـــــق  -١١ مـــــن شـــــأن دراســـــة جتريهـــــا اللجنـــــة تســـــتند إىل حتليـــــل دقي

للممارســـــة املتبعـــــة أن توضـــــح القضـــــا موضـــــوع البحـــــث يف الفقـــــرات 
السابقة. وقد تؤدي هذه الدراسة إىل صياغة بضع مواد تكّمل القواعـد 

ه املــواد أن . وميكــن هلــذ١٩٦٩الشــحيحة الــواردة يف اتفاقيــة فيينــا لعــام 
اءه. ملقابل معىن التطبيق املؤقت وشروطه املسبقة وإ  تتناول 

وميكــن للجنــة أيضــاً أن تُِعــد بعــض البنــود النموذجيــة الــيت  -١٢
ا مســـاعدة الـــدول الـــيت تعتـــزم إضـــفاء معـــىن خـــاص علـــى  مـــن شـــأ
التطبيـــق املؤقـــت للمعاهـــدة أو وضـــع قواعـــد خاصـــة بشـــأن شـــروطه 

ائه.  املسبقة أو إ
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 الرابع املرفق
 معيار املعاملة العادلة واملنصفة يف قانون االستثمار الدويل

 فاسياين)(ستيفن ت. 

 السياق -أوالً 
ــــد األمهيــــة يف  -١ ــــدويل دوراً متزاي تلعــــب قضــــا االســــتثمار ال

العالقــات الدوليــة منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة. ولــذا يعــرتف القــانون 
الدويل العام بعدد من املفاهيم اليت توضـح العالقـات بـني الـدول يف 

وهـو يشـمل أيضـاً مفـاهيم شـىت حتـدد العالقـات مسائل االستثمار؛ 
حيـــة أخـــرى.  حيـــة واملســـتثمرين األجانـــب مـــن  بـــني الـــدول مـــن 
ومفهوم املعاملة العادلة واملنصفة هو أحد هـذه املفـاهيم الـيت تنطبـق 
ـا فيمـا بينهـا كمـا تنطبـق علـى العالقـات بـني  على الـدول يف عالقا

أن تشــرع جلنــة القــانون  الــدول واملســتثمرين األجانــب. ومــن املقــرتح
الـــــــدويل يف دراســـــــة ملفهـــــــوم املعاملـــــــة العادلـــــــة واملنصـــــــفة يف قـــــــانون 

 االستثمار الدويل.

ويف الســــنوات األخـــــرية، اكتســـــب مفهـــــوم املعاملـــــة العادلـــــة  -٢
واملنصـفة أمهيـة كبـرية يف ممارسـات الـدول. وهـذه األمهيـة ترجـع بدرجـة  

ـــــة  ـــــرية إىل ظهـــــور معاهـــــدات االســـــتثمار الثنائي بوصـــــفها املصـــــادر كب
القانونيــــــة الرئيســــــية يف ميــــــدان االســــــتثمار. ويوجــــــد حاليــــــاً مــــــا يزيــــــد 

معاهـــــدة اســـــتثمار ثنائيـــــة ســـــارية بـــــني الـــــدول، وهـــــي  ٣ ٠٠٠ علـــــى
معاهــــدات حتــــدد غالبيتهــــا العظمــــى التزامــــات تعاهديــــة بــــني البلــــدان 
حية والبلدان النامية املستوردة لرأس  املتقدمة املصدرة لرأس املال من 

ـــدات مجيعهــــا تشــــتمل ا ــــة أخــــرى. وتكــــاد هــــذه املعاهـ حي ملــــال مــــن 
بوضوح على إشارة إىل معيار املعاملة العادلة واملنصفة بصيغة تضـمن 
للمستثمرين األجانب احلصول على معاملة عادلة ومنصـفة مـن البلـد 
املضــيف لالســتثمار األجنــيب. ويف الوقــت ذاتــه، يتســم معيــار املعاملــة 

مهيــة أيضــاً يف جمــاالت أخــرى مــن جمــاالت ممارســة العادلــة واملنصــفة 
اتفاقيــــة إنشـــاء الوكالــــة الدوليـــة لضــــمان علـــى ســــبيل املثـــال، الـــدول. ف

االستثمار، وبروتوكول كولونيا بشأن تشجيع االستثمارات يف السـوق 
اجلنوبيــة املشــرتكة ومحايتهــا املتبادلــة، ومعاهــدة إنشــاء الســوق املشــرتكة 

فريقـي، والربوتوكـول املتعلـق بتشـجيع ومحايـة لشرق أفريقيا واجلنوب األ
االســـتثمارات الوافـــدة مـــن الـــدول غـــري األطـــراف يف الســـوق اجلنوبيـــة 
املشـــرتكة، ومعاهـــدة ميثـــاق الطاقـــة، واتفـــاق رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق 
آســـيا لتشـــجيع ومحايـــة االســـتثمارات، واتفـــاق التجـــارة احلـــرة ألمريكـــا 

عتبـــاره  الشـــمالية، تتضـــمن مجيعهـــا معيـــار املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة 
 أحد وسائل محاية االستثمار األجنيب. 

إلضــافة إىل ذلــك، حظــي أيضــاً معيــار املعاملــة العادلــة  -٣ و
واملنصفة بدعم الـدول يف املفاوضـات املفضـية إىل إبـرام املعاهـدات. 
ـــــــات  ـــــــة املنصـــــــفة يف عالق ـــــــار املعامل ومـــــــن أوىل اإلشـــــــارات إىل معي

ـــواردة يف ميثـــاق هافـــا ملنظمـــة التجـــارة  االســـتثمار تلـــك اإلشـــارة ال

. وإذا كانـــــت هـــــذه املعاهـــــدة مل تـــــدخل حيـــــز )١()١٩٤٨الدوليـــــة (
النفاذ، فإن فشلها مل يُعز إىل قبول معيار املعاملة العادلـة واملنصـفة. 
وتشـــمل مشـــاريع املعاهـــدات األخـــرى الـــيت تضـــمنت املعيـــار اتفـــاق 

االتفاقيـــــــــــة املتعلقـــــــــــة )، ومشـــــــــــروع ١٩٤٨بوغـــــــــــو االقتصـــــــــــادي (
، ومشـــــروع االتفاقيـــــة املتعلقــــــة )٢()١٩٥٩الســـــتثمار يف اخلـــــارج (

حبمايـــة امللكيـــة األجنبيـــة الـــذي وضـــعته منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف 
ملثــــــل، فــــــإن مشــــــروع األمــــــم )٣()١٩٦٧امليــــــدان االقتصــــــادي ( . و
والــذي مت  ،)٤(ســلوك للشــركات عــرب الوطنيــةالاملتحــدة ملدونــة قواعــد 

فـــاوض بشـــأنه يف بدايـــة األمـــر يف إطـــار اجلهـــود الراميـــة إىل إقامـــة الت
نظــــام اقتصــــادي دويل جديــــد يف الســــبعينيات مــــن القــــرن املاضــــي، 
تضمن معيار املعاملة العادلـة واملنصـفة. وأُدرج هـذا املعيـار أيضـاً يف 
مشــروع االتفــاق املتعـــدد األطــراف بشــأن االســـتثمار الــذي وضـــعته 

، وهــــو مشــــروع )٥(ة يف امليــــدان االقتصــــاديمنظمــــة التعــــاون والتنميــــ
 اقتصر التفاوض بشأنه على الدول األعضاء يف املنظمة. 

وحيظى مفهوم املعاملة العادلة واملنصفة بدعم أيضاً يف أعمال  -٤
بعـــــض املنظمـــــات الدوليـــــة واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة. ففيمـــــا يتعلـــــق 

ألخذ  ذا املعيار يف ملنظمات الدولية، أوصى البنك الدويل صراحة 
مبادئـــــــــه التوجيهيـــــــــة املتعلقـــــــــة مبعاملـــــــــة االســـــــــتثمار األجنـــــــــيب املباشـــــــــر 

ملنظمـات غـري احلكوميـة، فقـد أيـدت )٦(١٩٩٢ لعام . أما فيما يتعلق 
، يف مــــدونتها الدوليــــة للمعاملــــة ١٩٤٩غرفــــة التجــــارة الدوليــــة يف عــــام 

__________ 
)١( United Nations Conference on Trade and Employment, held at 

Havana, Cuba, from November 21, 1947, to March 24, 1948: Final Act and 

Related Documents (United Nations publication, Sales No. 1948.II.D.4). 
)٢( Journal of Public Law, vol. 9, No. 1 (1960), pp. 116 et seq. 
)٣( OECD, Draft Convention on the Protection of Foreign 

Property and Resolution of the Council of the OECD on the Draft 

Convention, Paris, 1967. 
)٤( Report of the Commission on Transnational Corporations, 

Official Records of the Economic and Social Council, 1983, 

Supplement No. 7 (E/1983/17/Rev.1-E/C.10/1983/S/5/Rev.1), annex II. 
)٥( OECD, DAFFE/MAI(98)7/REV1, 22 April 1998; available from 

www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/multilateralag

reementoninvestment.htm. 
)٦( The World Bank Group, Legal Framework for the Treatment 

of Foreign Investment (Vol. II): Guidelines. Report to the Development 

Committee and Guidelines on the Treatment of Foreign Direct 

Investment, 1992, pp. 33 et seq. 
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تحديــد بعــض فكــرة املعاملــة العادلــة ب ،)٧(العادلــة لالســتثمارات األجنبيــة
، أشـارت غرفـة ١٩٧٢ العناصـر املفرتضـة هلـذا املعيـار. والحقـاً، يف عـام

ــــة لالســــتثمار الــــدويل إىل ضــــرورة  التجــــارة الدوليــــة يف مبادئهــــا التوجيهي
. )٨(ضــــمان "املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة" مللكيــــة املســــتثمرين األجانــــب

لالسـتثمارات الدوليـة، والـذي وكذلك أيد ميثاق حـوض احملـيط اهلـادئ 
لــس االقتصــادي حلــوض احملــيط اهلــادئ يف عــام  ، فكــرة ١٩٩٥أقــره ا

 .)٩(منح االستثمارات األجنبية معاملة "عادلة ومعقولة" مبقتضى القانون
ت األخرى تعـرتف،  -٥ ومن هنا يتبني أن ممارسة الدول والكيا

مهية معيـار املعاملـة العادلـة ت شىت،  واملنصـفة يف القـانون  على مستو
الــدويل. وعلــى الــرغم مــن أمهيــة هــذا املعيــار، يظــل معــىن املعاملــة العادلــة 
واملنصفة ونطاقها مثريين للجـدل. فـأوالً، علـى الـرغم مـن دخـول الـدول 
يف العديــد مــن املعاهــدات الــيت تتضــمن هــذا املعيــار، لــيس مــن الواضــح 

ســت خدامها هــذه الصــيغة. متامــاً مــا تقصــد الــدول إدراجــه يف املعاهــدة 
لطريقـــة  نيــاً، مل تــدرج الـــدول دائمــاً معيـــار املعاملــة العادلـــة واملنصــفة  و
الســتثمار، وهــذا مــا يــدعو إىل التســاؤل  ا املتعلقــة  نفســها يف معاهــدا
ـــد خمتلــــف  بشـــأن مـــا إن كانـــت الصـــيغ املتباينـــة قـــد اســـُتخدمت لتجسِّ

لثــاً، نظــر  اً إىل أن صــيغة "املعاملــة العادلــة املعــاين احملتملــة هلــذا التعبــري. و
واملنصـــفة" صـــيغة عامـــة بطبيعتهـــا، فقـــد نشـــأت حالـــة مـــن عـــدم اليقـــني 

 بشأن كيفية تطبيق هذا املعيار يف املمارسة. 
ويف ضـــوء ذلـــك، ال غرابـــة يف أن تصـــبح املســـائل املتعلقـــة  -٦

مبعىن معيار املعاملة العادلة واملنصفة ونطاقه موضوعاً لقدر كبري من 
قاضي يف السنوات األخرية. وهذه القضـا فصـلت يف جـزء كبـري الت

منها هيئات حتكيم سعت إلعطاء معىن للمعيار بصيغته احملـددة يف 
معاهدات استثمار ثنائية بعينها أو يف اتفـاق التجـارة احلـرة ألمريكـا 
الشـــمالية. ويف ضـــوء الـــنهج املقـــرتح يف قـــرار مـــن قـــرارات التحكـــيم، 

احلـرة املنبثقـة مـن اتفـاق التجـارة احلـرة ألمريكـا  انتهزت جلنة التجـارة
ــــة  ــــة العادل ــــارة "املعامل الشــــمالية الفرصــــة لتصــــدر إيضــــاحاً ملعــــىن عب
واملنصــــفة" بصــــيغتها املســــتخدمة يف اتفــــاق التجــــارة احلــــرة ألمريكــــا 
الشمالية. ولكن حىت بعد هذا اإليضاح، استمر عدم اليقـني الـذي 

اليقــني هــذا، مثــة جمــال أمـــام يكتنــف معــىن العبــارة. ويف ضــوء عـــدم 
جلنة القانون الدويل ألن تقدم حتليًال ملعيار املعاملة العادلة واملنصفة 
يساعد يف توضيح القانون وإضـفاء مزيـد مـن اليقـني علـى ممارسـات 
الدول يف هذا الشأن. وليس اهلدف من ذلك السـعي إىل البـت يف 

ألحــــرى االســــتناد إىل ــــد، وإمنــــا  القضــــا  هــــذه القضــــا مــــن جدي
الســــتخالص تقيــــيم للوضــــع القــــانوين املتعلــــق مبعــــىن معيــــار املعاملــــة 
ــــار يف عالقــــات االســــتثمار.  ــــة واملنصــــفة وعناصــــر ذلــــك املعي العادل

__________ 
)٧( UNCTAD, International Investment Instruments: a Compendium. 

Volume III: Regional Integration, Bilateral and Non-governmental 

Instruments (UNCTAD/DTCI/30(Vol.III)), 1996, pp. 273 et seq. 
)٨( Ibid., pp. 279 et seq., at p. 287. 
)٩( Ibid., pp. 375 et seq., at p. 378. 

ويوضــح جــدول القضــا الــوارد يف التــذييل الثــاين هلــذه الورقــة بعــض 
 القضا اليت ينبغي النظر فيها يف إطار هذا التحليل. 

 للدراسة املطروحة القضا بعض -نياً 
إن املسألة الرئيسية اليت ينبغي النظر فيهـا هـي معـىن مفهـوم  -٧

املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة بصـــيغته املســـتخدمة يف صـــكوك االســـتثمار 
 الدولية. وملعاجلة هذه املسألة، يُقرتح النظر يف القضا التالية: 

. ما هي خمتلف صـور إدراج معيـار املعاملـة العادلـة الشكل (أ) 
واملنصــفة يف الصــكوك الثنائيــة واملتعــددة األطــراف؟ يف بعــض احلــاالت، 
عتبارهــا مفهومــاً قائمــاً بذاتــه، بينمــا يف  تُــذكر املعاملــة العادلــة واملنصــفة 
ً، يف نـــص املنطـــوق ذاتـــه، مبعـــايري أخـــرى  حـــاالت أخـــرى تقـــرتن أحيـــا

مرين، مثـــل "احلمايـــة واألمـــن الكـــاملني"، و"املعاملـــة الـــيت ملعاملـــة املســـتث
لرعايـة"، و"املعاملـة  يقتضيها القانون الدويل"، و"معاملـة الدولـة األوىل 
الوطنيــة". ويف بعــض احلــاالت، تُــدرج املعاملــة العادلــة واملنصــفة بصــيغة 
ً يف الصــكوك كــنص مــن نصــوص الديباجــة.  غــري ملزمــة، وتُــدرج أحيــا

أن تعاجل الدراسـة هـذه األشـكال املختلفـة، وأن حتـدد مـدى  ولذا ينبغي
 إمكانية أن حتدث خمتلف األشكال نتائج قانونية خمتلفة. 

ملعــــايري املشــــروطة (ب)  . يف الغالبيــــة العظمــــى مــــن العالقــــة 
ت  معاهــدات االســتثمار الثنائيــة ُميــنح املســتثمرون األجانــب ضــما

ملعاملة العادلة واملنصفة،  بل أيضاً مبعاملة الدولة األوىل ليس فقط 
بينهــا، إذ إن  لرعايــة واملعاملــة الوطنيــة. وتتبــاين هــذه املعــايري فيمــا

ما يف  املعيـــــارين األخـــــريين معيـــــاران مشـــــروطان، مبعـــــىن أن مضـــــمو
حاالت معينة حتـدده املعاملـة املمنوحـة لفئـة حمـددة مـن املسـتثمرين. 

معيــار غــري مشــروط، لكــن  أمـا معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة فهــو
املعاملة املمنوحة عملياً ملستثمر مـن املسـتثمرين قـد تكـون عادلـة أو 
غــــــري عادلــــــة تبعــــــاً لكيفيــــــة معاملــــــة املســــــتثمرين اآلخــــــرين يف البلــــــد 
املضـــيف. والســـؤال املطـــروح يف هـــذه احلالـــة هـــو مـــا إن كـــان جيـــوز 

نصــــفة للمعاهــــدة أن حتــــدد العالقــــة بــــني معيــــار املعاملــــة العادلــــة وامل
واملعايري األخرى. ويف إطـار ذلـك، ينبغـي إيـالء االعتبـار إىل حتديـد 
ملعاملة العادلة واملنصفة من الناحية الفعلية  ما يضيفه حكم متعلق 
إىل معاهـــــدة تشـــــمل أيضـــــاً املعيـــــارين املشـــــروطني املتعلقـــــني مبعاملـــــة 

لرعاية واملعاملة الوطنية.  الدولة األوىل 
ــالعالقــة  (ج)  كمــا ذُكــر آنفــاً،   مايــة واألمــن الكــاملني"."احل بــ

ً مبعيــار "احلمايــة واألمــن  يقــرتن معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة أحيــا
الكاملني". وسيتناول التحليل املقرتح هنا العالقة بني هـذين املعيـارين 
غــري املشــروطني. وهــذا ســيتطلب حتليــل معــىن مفهــوم احلمايــة واألمــن 

كان هذا املفهوم يشـمل فعليـاً عناصـر حلمايـة   الكاملني وحتديد ما إن
 املستثمرين األجانب غري متأصلة يف معيار املعاملة العادلة واملنصفة.

هـــــل املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة واملعيـــــار األدىن الــــــدويل  (د) 
ملعاملـــة العادلـــة  مرتادفـــان؟ يـــذهب أحـــد اآلراء يف املؤلفـــات املتعلقـــة 

ملفهوم) إىل أن واملنصفة (وإىل حد ما يف اال جتهاد القضائي املتعلق 
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معيار املعاملة العادلة واملنصفة ال خيتلف يف حقيقـة األمـر عـن املعيـار 
األدىن الـدويل الــذي تعتــربه بعــض الـدول معيــار املعاملــة الــالزم ملعاملــة 
املســـتثمرين األجانـــب مبقتضـــى القـــانون الـــدويل العـــريف. وميكـــن القـــول 

ويل، علـــى النحـــو احملـــدد علـــى ســـبيل املثـــال يف ن املعيـــار األدىن الـــد
، مل حيــظ بقبــول عــدد كبــري مــن الــدول. فبلــدان أمريكــا )١٠(نــريمطالبــة 

ن متـنح  كيد أن القانون الدويل العـريف يقضـي  الالتينية دأبت على 
الدولــة املضــيفة املســـتثمر األجنــيب معاملــة ال تقـــل رعايــة عــن املعاملـــة 

لتايل إذا كان معيار املعاملة العادلة املمنوحة  للمستثمرين الوطنيني. و
واملنصــــفة واملعيــــار األدىن الــــدويل مرتادفــــني، ستصــــبح بلــــدان أمريكــــا 
الالتينيــة، إىل حــد كبــري، طرفــاً يف عــدة معاهــدات تقتضــي منهــا مــنح 
املســتثمرين املعيـــار األدىن الــدويل، بصـــرف النظـــر عمــا إن كـــان ذلـــك 

 أم غري الزم مبقتضى القانون الدويل العريف. املعيار الزماً 

ســـــتنظر  املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة معيـــــار مســـــتقل؟ هـــــل )ه( 
الدراســــة أيضــــاً يف رأي بــــديل لــــذلك الــــرأي املــــذكور يف الفقــــرة الفرعيــــة 

معيـار املعاملـة العادلـة واملنصـفة. ويـذهب  مبعىن(د) فيما يتعلق السابقة 
املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة هـــو معيـــار  هـــذا الـــرأي البـــديل إىل أن معيـــار

مســتقل خيتلــف، حســب املعــىن الظــاهر للكلمــات، عــن املعيــار األدىن 
الــدويل. ومــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن املعــىن الظــاهر للكلمــات يتطلــب 
مـــن الـــدول الـــيت تضـــمن للمســـتثمرين معاملـــة عادلـــة ومنصـــفة أن متـــنح 

إلنصـــاف يف مجيـــع أولئـــك املســـتثمرين معاملـــة ختلـــو مـــن الظلـــم وعـــدم ا
الظروف قيد البحث. ومن هذا املنظور، سيتطلب املعيار من احملكمـني 
تقيــــيم املعاملــــة املمنوحــــة للمســــتثمر األجنــــيب يف ضــــوء مجيــــع الظــــروف 
حلالــــة املعنيــــة. ووفقــــاً هلــــذا الــــنهج، ســــيجري تعيــــني العناصــــر  اخلاصــــة 

 دة.احملدِّدة ملضمون العدالة واإلنصاف على أساس كل حالة على ح

هـــــل ميثـــــل معيـــــار املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة جـــــزءاً مـــــن  (و) 
معاهـدة  ٣ ٠٠٠ إىل أن أكثـر مـن نظـراً  القانون الدويل العريف حالياً؟

استثمار ثنائيـة تنطـوي علـى معيـار املعاملـة العادلـة واملنصـفة، وإىل أن 
عـدداً مـن الصــكوك املتعـددة األطــراف يعتمـد علـى هــذا احلكـم، يثــور 

شأن ما إن كان هذا املعيار يشكل حالياً جزءاً من القـانون التساؤل ب
الدويل العريف. ويُطرح هذا السؤال بصـرف النظـر عمـا إذا كـان املعيـار 
مرادفــاً للمعيــار األدىن الــدويل، ويرجــع ذلــك بدرجــة كبــرية إىل ممارســة 
الــدول. ومــن املتوقــع أن تشــرع اللجنــة يف دراســة بشــأن نشــأة القــانون 

 وإثباته، وسـتكون بعـض أدوات التحليـل املسـتخدمة يف الدويل العريف
لنســبة هلــذا التســاؤل احملــدد، والعكــس صــحيح.  تلــك الدراســة هامــة 
وقد يكفي يف هذه املرحلة اإلشارة إىل أن جمرد وجود مستوى ممارسة 
يُعتـــد بـــه ال يُنشـــئ عـــادًة، مبفـــرده، قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدويل 

د حتديــد مــا إذا كــان معيــار املعاملــة العادلــة العــريف. ومــن مث، فإنــه عنــ
واملنصـــــفة ميثـــــل جـــــزءاً مـــــن القـــــانون الـــــدويل العـــــريف، ســـــتلزم اإلشـــــارة 

__________ 
)١٠( L. F. H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexican 

States, Mexico–U.S.A. General Claims Commission, 15 October 1926, 

UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 60. 

الــــدول،  إىل شــــرط االعتقــــاد بوجــــود إلــــزام قــــانوين مــــن جانــــب أيضــــاً 
إذا كانت املمارسة املعنية ممارسة واسعة االنتشار وموحدة، مبا يف  وما

"املتـأثرة بشـكل خـاص". وينبغـي أن تشـمل هـذه ذلك ممارسة الـدول 
املناقشة بصورة كاملة قرارات هيئات التحكيم يف القضـا املـذكورة يف 

 التذييل الثاين ويف غريه من املواضع.

هــــل املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة مبــــدأ مــــن مبــــادئ القــــانون  (ز) 
نصـفة ميثـل يذهب رأي لألقلية إىل أن معيار املعاملة العادلة وامل الدويل؟

مبــدأً قانونيــاً واجــب التطبيــق فيمــا يتعلــق جبميــع الــدول. وتســتند وجهــة 
هـــا  النظـــر هـــذه إىل أنـــه ميكـــن أن يُتوقـــع مـــن مجيـــع الـــدول معاملـــة رعا
ومعاملــة األجانــب معاملــة عادلــة، ألن العــدل جيــب أن يكــون متأصــالً 

ن املعاملة العادلـة وامل نصـفة يف أنشطة الدول. وهذا االستدالل يوحي 
 هي جزء من سيادة القانون. وسيتعني تقييم مدى صحة هذه احلجة.

وتتعلـــق جمموعـــة أخـــرى مـــن القضـــا الـــيت جيـــب دراســـتها  -٨
مبضـــمون معيـــار املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة ونطاقـــه. وتتـــداخل هـــذه 
، يف بعــــض النــــواحي، مــــع القضــــا املتعلقــــة مبعــــىن املعيــــار.  القضــــا

 النظر فيها هنا ما يلي: وتشمل القضا اليت ميكن

 مــا هــي عناصــر املعاملــة العادلــة واملنصــفة يف املمارســة؟ (أ) 
نظرت هيئات التحكيم يف خمتلف عناصر املعيار وقبلت أو رفضت 
أطروحــات خمتلفــة بشــأن حتديــد عناصــر املعاملــة العادلــة واملنصـــفة. 
فعلى سبيل املثال، مثـة قـدر مـن التأييـد للـرأي الـذي يـذهب إىل أن 

مــًال حمــدداً مــن أعمــال الدولــة قــد ال يفــي مبعيــار املعاملــة العادلــة ع
ً، أو  ‘١’واملنصـــفة إذا:  ً مـــن  ‘٢’كـــان متييـــز كـــان يشـــكل حرمـــا

جتـــاً عـــن ســـوء نيـــة، أو  ‘٣’العدالـــة، أو  كـــان ال يفـــي  ‘٤’كـــان 
ت احملاكمـــة العادلـــة يف الدولـــة املعنيـــة، أو كـــان حيـــبط  ‘٥’ بضـــما

قصـــر عـــن الوفـــاء  ‘٦’للمســـتثمر األجنـــيب، أو التوقعـــات املشـــروعة 
يفـي  مبعايري الشفافية. ورئي أيضاً أن سـلوك دولـة مـن الـدول قـد ال

مبعيار املعاملة العادلة واملنصفة إذا ما كان يقوض استقرار العالقات 
التجاريـــة يف البلـــد املضـــيف، أو إذا كـــان خمالفـــاً للقواعـــد الـــيت عـــوَّل 

 دخول البلد املضيف. عليها املستثمر األجنيب عند

كيف أثَّرت املعاملة العادلة واملنصفة يف األحكام األخـرى  (ب) 
أُقــر يف بعــض قــرارات التحكــيم أنــه جيــوز  ملعاهــدات االســتثمار الثنائيــة؟

أن يســري معيــار املعاملــة العادلــة واملنصـــفة علــى جمموعــة مــن الظـــروف 
هـــدة حـــىت يف احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا حكـــم آخـــر مـــن أحكـــام معا

حلالة املعنية وينطبق عليهـا انطباقـاً مباشـراً  االستثمار الثنائية أكثر صلة 
حالــة خســائر  ســبيل املثــال، يف بدرجــة أكــرب. وقــد حــدث ذلــك، علــى

االستثمار الناجتة عن النزاع املسـلح، حيـث كـان مثـة حكـم بشـأن النـزاع 
حكــيم مــن املســلح منطبــق انطباقــاً مباشــراً؛ وهــذا احلكــم مل مينــع هيئــة الت

تطبيق احلكم األعم املتعلق مبعيـار املعاملـة العادلـة واملنصـفة. ولـذا ينبغـي 
أن تتنـــاول الدراســـة مســـألة تبيـــني مـــا إذا كانـــت هنـــاك حـــدود للظـــروف 
الــيت جيــوز فيهــا تطبيــق معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة. ومــن الــوارد أن 

ــــدما يكــــون املعيــــار حكمــــاً "جامعــــاً شــــامالً" يُقصــــد بــــه أن يســــر  ي عن
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تقـــدم األحكـــام األخـــرى حـــالً يتفـــق مـــع مصـــلحة العدالـــة حســـبما  ال
 تفسرها هيئة التحكيم أو هيئة بٍت أخرى.

مفهوم املعاملة العادلة واملنصفة أيضـاً قضـا متصـلة  ويثري -٩
لعالقة بني القانون الدويل والقانون الـداخلي. فـأوًال، عنـدما تقـّدم 
ــــا  ت للمعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة يف عالقا الدولــــة املضــــيفة ضــــما

ثـــري غـــري مباشـــر  التعاهديـــة، قـــد ال ت ســـوى  يكـــون هلـــذه الضـــما
ذي ينبغــي أن يكــون املســتفيد مــن معيــار علــى املســتثمر األجنــيب الــ

املعاملـــة. فسيخضـــع املســـتثمر األجنـــيب يف أنشـــطته اليوميـــة للقـــانون 
الداخلي، وسيميل، يف البداية، إىل االحتكـام إىل القـانون الـداخلي 
حلماية املصاحل االستثمارية. ومن مث، فإن مسألة حتديد مـا إذا كـان 

صـبح جـزءاً مـن الـنظم القانونيـة معيار املعاملة العادلـة واملنصـفة قـد أ
الداخلية، ومدى كونه كذلك يف حال حدوثه، ستكون ذات أمهية 
لنسبة للمستثمرين. وستكون هذه املسألة هامة أيضاً  لغة  عملية 
هـا إىل احلصــول علـى احلمايــة وفقــاً  لنسـبة للــدول الـيت يســعى رعا

 تقـم البلـدان الـيت ملعيار املعاملـة العادلـة واملنصـفة؛ وذلـك ألنـه إذا مل
ثــري  تقبـل املعيــار بتطبيقــه يف الوقـت ذاتــه يف قوانينهــا الوطنيـة، فــإن 

 املعيار سيكون حمدوداً يف املمارسة.

ويف هــذا الســياق، ينبغــي أن تنظــر الدراســة املقرتحــة بشــأن  -١٠
املعاملــة العادلــة واملنصـــفة أيضــاً يف حتديـــد مــا إذا كـــان معيــار املعاملـــة 

عـــالً يف الـــنظم القانونيـــة الوطنيـــة ومـــدى كونـــه كـــذلك. هـــذا متأصـــالً ف
ولعــل مــن اإلنصــاف اإلشــارة يف البدايــة إىل أن مجيــع الــنظم القانونيــة 
ملعاملــة العادلــة واملنصــفة لألفــراد. ولــذا يتعلــق الســؤال  تسـعى لألخــذ 
لتحديد الدقيق للطرق اليت يشـكل  ال  الذي يطرح نفسه يف هذا ا

ـــة واملنصـــفة يف عالقـــات االســـتثمار  ـــا االلتـــزام مبعيـــار املعاملـــة العادل
دعمــــاً أو إيضــــاحاً للحقــــوق والواجبــــات القائمــــة يف الــــنظم القانونيــــة 
الداخليــــــة للبلــــــدان املضــــــيفة. وعمومــــــاً فــــــإن معيــــــار املعاملــــــة العادلــــــة 
واملنصـــفة، عنـــدما تفســـره حمكمـــة دوليـــة، يتـــيح الفرصـــة هليئـــة خارجيـــة 

لة متفقاً مع العدالة واإلنصـاف مبقتضـى لتقييم ما إذا كان سلوك الدو 
القانون الدويل. بيد أنه، يف املمارسة، يكون على اهليئات اإلدارية يف 
ت القضـــائية الوطنيــة، بعـــد صـــدور قــرار احملكمـــة اخلارجيـــة، أن  الــوال
تطبــــق املعــــىن الــــذي يعطيــــه القــــانون الــــداخلي ملعيــــار املعاملــــة العادلــــة 

ر الدراســـة يف طـــرق اســـتجابة صـــانعي واملنصـــفة. ولـــذا ينبغـــي أن تنظـــ
السياسات الداخلية وهيئات التنفيذ الداخلية لقرارات احملـاكم الدوليـة 
املتعلقة مبعـىن املعاملـة العادلـة واملنصـفة. وينبغـي أن تثـري هـذه املناقشـة 
أيضاً السؤال املتعلق مبا إن كانت توجد جمموعة مـن القـوانني اإلداريـة 

واجبــة التطبيــق بوجــه عــام يف جمــال معاملــة الــيت ميكــن أن تكــون اآلن 
املســتثمرين األجانــب، ومــدى وجــود تلــك القــوانني إن كــان الــرد علــى 

إلجياب.   هذا التساؤل 

وعلــى الــرغم مــن أن مفهــوم املعاملــة العادلــة واملنصــفة قــد  -١١
تطــور إىل حــد كبــري يف ســياق قــانون االســتثمار الــدويل، فــإن هنــاك 

ـــاالت القانونيـــة  روابـــط ذات شـــأن تـــربط بـــني هـــذا املفهـــوم وبـــني ا
األخرى. فمن اإلنصاف القول، على سبيل املثال، إنه عندما يُنظر 

إىل املســتثمر األجنــيب علــى أنــه شــخص فــرد، فــإن املعاملــة املمنوحــة 
لـــذلك الشـــخص جيـــب أن حتـــرتم حقـــوق اإلنســـان الواجبـــة لألفـــراد 

ــا عامليــاً، مبــا يف ذلــك احلــق يف امللكيــ ة. ويف الوقــت ذاتــه، املعــرتف 
معاملـة املسـتثمرين األجانـب لألفـراد داخـل البلـدان تكـون جيـب أن 

املضـــيفة متفقـــة أيضـــاً مـــع معـــايري حقـــوق اإلنســـان. ويف ضـــوء هـــذه 
ملعاملــــــة العادلــــــة  االعتبــــــارات، ينبغــــــي أال تركــــــز الدراســــــة املتعلقــــــة 
واملنصـــــــفة تركيـــــــزاً ضـــــــيقاً علـــــــى املفهـــــــوم، بـــــــل ينبغـــــــي أن تنظـــــــر يف 

اسات املفهوم على خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف عملية انعك
االستثمار، وينبغي أن تسـعى لالسرتشـاد مبختلـف جمـاالت القـانون 

 الدويل والقانون الوطين فيما يتعلق مبعىن مفهوم العدالة. 

 أسئلة بشأن الناتج النهائي -لثاً 
يصـــعب حتديـــد نـــوع الوثيقـــة الـــيت ينبغـــي أن تســـفر عنهـــا  -١٢
ي قـدر مـن اليقـني. وأحـد االحتمـاالت هـو الدر  اسة املقرتحـة هنـا 

ر الــيت يــرجَّح أن  تقــدمي بيــان يتعلــق مبعــىن املعيــار، وحيــدد بعــض اآل
ت للمعاملـة العادلـة واملنصـفة  لنسبة للدول اليت تقدم ضـما تنشأ 
ـا التعاهديــة. وســيكون مــن املمكـن أيضــاً النظــر يف املعــىن  يف عالقا

مـــن األشــــكال املختلفـــة الـــيت يتخـــذها معيــــار  اخلـــاص بكـــل شـــكل
ــذا الــنهج،  املعاملــة العادلــة واملنصــفة يف شــىت املعاهــدات. وأخــذاً 
ستســـاعد الدراســـة يف توضـــيح القـــانون يف قضـــية مـــن أكثـــر قضـــا 

رة للخالف.  املمارسة املعاصرة إ
ومـــــــن اإلنصـــــــاف أيضـــــــاً اإلشـــــــارة إىل أن الشـــــــكل النهـــــــائي  -١٣

لــنهج الــذي تقــرر للدراسـة املتعلقــة  ملعاملــة العادلــة واملنصــفة قـد يتــأثر 
اللجنـــــة اتباعـــــه فيمـــــا خيـــــص الشـــــكل النهـــــائي لنتـــــائج أعماهلـــــا املتعلقـــــة 

لرعاية وبدراسة القانون الدويل العريف.  مبوضوع معاملة الدولة األوىل 
ومــــن احملتمــــل أن تنبثــــق مــــن هــــذه الدراســــة جمموعــــة مــــن  -١٤

املبــادئ التوجيهيــة هــذه املبــادئ التوجيهيــة للــدول. وميكــن أن حتــدد 
مـــــا إذا كـــــان معيـــــار املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة يعـــــرب عـــــن القـــــانون 

لنسـبة للـدول  الدويل ر الـيت يـرجَّح أن تنشـأ  العـريف، مث توضـح اآل
ملعاملة العادلة واملنصـفة بطريقـة بعينهـا إذا ما قامت بصياغة معيار ا

ا.  من بني الطرق املختلفة اليت يصاغ 
ويُعتقـــد أن هـــذه الدراســـة ســـتكون مهمـــة للـــدول، بصـــرف  -١٥

النظر عن شكلها النهائي. فقـد ال يتسـع الوقـت للحقـوقيني العـاملني 
تتـــاح هلـــم  ال يف جمـــال القـــانون الـــدويل، يف ظـــل شـــواغلهم الكثـــرية، أو

ملعاملـة العادلـة واملنصـفة.  الفرصة لدراسة االجتهاد القضـائي املتعلـق 
بيــد أنــه نظــراً لتزايــد معاهــدات االســتثمار الــيت تتضــمن هــذا احلكــم، 
لنسـبة لعـدد كبـري  أصبح املعىن الذي يتعني إعطـاؤه للمعيـار ذا أمهيـة 
مــن الــدول. ويف ضــوء ذلــك، ســيكون مــن املفيــد تقــدمي بيــان واضــح 

انون القــــائم بشــــأن هــــذه النقطــــة مــــن جانــــب مصــــدر ذي حيــــدد القــــ
القـــرتان مـــع أعمـــال اللجنـــة املتعلقـــة حبكـــم  حجيـــة. وهـــذه الدراســـة، 
لرعايــــة، ستســــاعد يف تعزيــــز أعمــــال اللجنــــة يف جمــــال  الدولــــة األوىل 

 ذو أمهية راهنة.  ، وهو جمالقانون االستثمار الدويل

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   250 13/07/2020   08:05:19



  الدويل االستثمار قانون يف واملنصفة العادلة املعاملة معيار 245

 

 

 األول ييلالتذ

 أويل مرجعي ثبت
AAKEN, A. VAN, “International investment law between 

commitment and flexibility: a contract theory analysis”, 
Journal of International Economic Law, vol. 12, No. 2 
(2009), pp. 507–538. 

ABS, H., and H. SHAWCROSS, “The proposed convention to 
protect private foreign investment: a roundtable”, Journal 
of Public Law, vol. 9 (1960), pp. 115–124 (editors’ note, 
text of the draft convention and commentary by its authors). 

AFILALO, A., “Towards a common law of international 
investment: how NAFTA Chapter 11 panels should solve 
their legitimacy crisis”, Georgetown International 
Environmental Law Review, vol. 17, No. 1 (2004), pp. 51–96. 

AGUILAR ÁLVAREZ, G., and S. MONTT, “Investments, fair and 
equitable treatment, and the principle of ‘respect for the 
integrity of the law of the host State’: toward a jurisprudence 
of ‘modesty’ in investment treaty arbitration”, in M. H. 
ARSANJANI et al. (eds.), Looking to the Future: Essays on 
International Law in Honor of W. Michael Reisman, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 2011, pp. 579–605. 

ALI, A. H., and K. TALLENT, “The effect of BITs on the 
international body of investment law: the significance of fair 
and equitable treatment provisions”, in C. A. ROGERS and R. 
P. ALFORD (eds.), The Future of Investment Arbitration, New 
York, Oxford University Press, 2009, pp. 199–221. 

ÁLVAREZ-JIMÉNEZ, A., “Minimum standard of treatment of 
aliens, fair and equitable treatment of foreign investors, 
customary international law and the Diallo case before the 
International Court of Justice”, The Journal of World 
Investment and Trade, vol. 9, No. 1 (2008), pp. 51–70. 

BALTAG, C., “Reviews of books: C. McLachlan, L. Shore and M. 
Weiniger, International Investment Arbitration: Substantive 
Principles; R. Dolzer and C. Schreuer, Principles of 
International Investment Law; I. Tudor, The Fair and 
Equitable Treatment Standard in International Foreign 
Investment Law”, BYBIL 2008, vol. 79 (2009), pp. 378–388. 

BAXTER, R. R., “Treaties and custom”, Collected Courses of The 
Hague Academy of International Law, 1970-I, vol. 129, 
pp. 24–105. 

BONNITCHA, J., “The problem of moral hazard and its 
implications for the protection of ‘legitimate expectations’ 
under the fair and equitable treatment standard”, Investment 
Treaty News, vol. 3, No. 1 (2011), pp. 6–8. 

BOSCARIOL, J. W., and O. E. SILVA, “Canada–Peru bilateral 
investment treaty is first based on new model”, 
International Law News (Spring 2007), pp. 17–19. 

BRONFMAN, M. K., “Fair and equitable treatment: an evolving 
standard”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 
vol. 10 (2006), pp. 609–680. 

BROWER, C. H., “Fair and equitable treatment under NAFTA’s 
investment chapter”, Proceedings of the 96th Annual 
Meeting of the American Society of International Law, 
Washington, D.C., March 13–16, 2002, Washington, D.C., 
American Society of International Law, 2002, pp. 9–14. 

CHOUDHURY, B., “Evolution or devolution? Defining fair and 
equitable treatment in international investment law”, The 
Journal of World Investment and Trade, vol. 6, No. 2 
(2005), pp. 297–320. 

COE, J., “Fair and equitable treatment under NAFTA’s 
investment chapter”, Proceedings of the 96th Annual 
Meeting of the American Society of International Law, 
Washington, D.C., March 13–16, 2002, Washington, D.C., 
American Society of International Law, 2002, pp. 17–19. 

COSTAMAGNA, F., “Investors’ rights and State regulatory 
autonomy: the role of the legitimate expectation principle in 
the CMS v. Argentina case”, Transnational Dispute 
Management, vol. 3, No. 2 (2006). 

DELANEY, J., “‘Expropriation’ and ‘fair and equitable 
treatment’ standards in recent ICSID jurisprudence: 
comment”, in R. HOFMANN and C. J. TAMS (eds.), The 
International Convention on the Settlement of Investment 
Disputes (ICSID): Taking Stock after 40 Years, Baden-
Baden, Germany, Nomos, 2007, pp. 73–77. 

DIMASCIO, N., and J. PAUWELYN, “Nondiscrimination in trade 
and investment treaties: worlds apart or two sides of the 
same coin?”, AJIL, vol. 102, No. 1 (2008), pp. 48–89. 

DOLZER, R., “Fair and equitable treatment: a key standard in 
investment treaties”, The International Lawyer, vol. 39, 
No. 1 (2005), pp. 87–106. 

— “The impact of international investment treaties on domestic 
administrative law”, New York University Journal of 
International Law and Politics, vol. 37 (2005), pp. 953–972. 

— and C. SCHREUER, Principles of International Investment 
Law, Oxford University Press, 2008. 

— and M. STEVENS, Bilateral Investment Treaties, The Hague, 
Martinus Nijhoff, 1995. 

— and A. VON WALTER, “Fair and equitable treatment—lines of 
jurisprudence on customary law”, in F. ORTINO et al. (eds.), 
Investment Treaty Law: Current Issues II, London, British 
Institute of International and Comparative Law, 2007, pp. 99–114. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   251 13/07/2020   08:05:19



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  246 والستني الثالثة دور

 

 

DOUAIRE DE BONDY, C., “Fair and equitable treatment, arbitral 
jurisprudence and the implications of State treaty practice”, 
in I. A. LAIRD and T. J. WEILER (eds.), Investment Treaty 
Arbitration and International Law, vol. 2, Huntington (New 
York), JurisNet, 2009, pp. 233–251. 

DUMBERRY, P., “The quest to define ‘fair and equitable 
treatment’ for investors under international law: the case of 
the NAFTA Chapter 11 Pope and Talbot awards”, The 
Journal of World Investment and Trade, vol. 3, No. 4 
(2002), pp. 657–691. 

FALSAFI, A., “The international minimum standard of treatment 
of foreign investors’ property: a contingent standard”, 
Suffolk Transnational Law Review, vol. 30, No. 2 (2007), 
pp. 317–363. 

FATOUROS, A. A., Government Guarantees to Foreign 
Investors, New York, Columbia University Press, 1962. 

FERNÁNDEZ DE LA CUESTA GONZÁLEZ, I., “Fair and equitable 
treatment: evolution or revolution?”, in I. A. LAIRD and T. 
J. WEILER (eds.), Investment Treaty Arbitration and 
International Law, vol. 2, Huntington (New York), 
JurisNet, 2009, pp. 219–231. 

FIETTA, S., “Expropriation and the ‘fair and equitable’ standard: 
the developing role of investors’ ‘expectations’ in 
international investment arbitration”, Journal of International 
Arbitration, vol. 23, No. 5 (2006), pp. 375–399. 

— “Expropriation and the ‘fair and equitable treatment’ 
standard”, in F. ORTINO et al. (eds.), Investment Treaty 
Law: Current Issues II, London, British Institute of 
International and Comparative Law, 2007, pp. 183–193. 

FOY P. G., and R. J. C. DEANE, “Foreign investment protection 
under investment treaties: recent developments under 
Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement”, 
ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 16, 
No. 2 (2001), pp. 299–331. 

FRANCK, S. D., “The legitimacy crisis in investment treaty 
arbitration: privatizing public international law through 
inconsistent decisions”, Fordham Law Review, vol. 73, No. 
4 (2005), pp. 1521–1625. 

GAGNÉ, G., and J.-F. MORIN, “The evolving American policy 
on investment protection: evidence from recent FTAs and 
the 2004 model BIT”, Journal of International Economic 
Law, vol. 9, No. 2 (2006), pp. 357–382. 

GALLUS, N., “National Grid P.L.C. v. Argentine Republic: 
arbitral award on fair and equitable treatment of 
investments under a bilateral investment treaty”, AJIL, vol. 
103, No. 4 (2009), pp. 722–727. 

GAZZINI, T., “General principles of law in the field of foreign 
investment”, The Journal of World Investment and Trade, 
vol. 10, No. 1 (2009), pp. 103–119. 

HAERI, H., “A tale of two standards: ‘fair and equitable 
treatment’ and the minimum standard in international law”, 
Arbitration International, vol. 27, No. 1 (2011), pp. 27–45. 

HAMROCK, K. J., “The ELSI case: toward an international 
definition of ‘arbitrary’ conduct”, Texas International Law 
Journal, vol. 27, No. 3 (1992), pp. 837–864. 

HINDELANG, S., “Bilateral investment treaties, custom and a 
healthy investment climate—the question of whether BITs 
influence customary international law revisited”, The 
Journal of World Investment and Trade, vol. 5, No. 5 
(2004), pp. 789–809. 

HOBÉR, K., “‘Fair and equitable treatment’—determining 
compensation: comment”, in R. HOFMANN and C. J. TAMS 
(eds.), The International Convention on the Settlement of 
Investment Disputes (ICSID): Taking Stock after 40 Years, 
Baden-Baden, Germany, Nomos, 2007, pp. 79–102. 

INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT 

DISPUTES, Investment Laws of the World, Dobbs Ferry 
(New York), Oceana, 1972. 

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “International responsibility”, in M. 
SØRENSEN (ed.), Manual of Public International Law, 
London, Macmillan, 1968, pp. 531–603. 

KALICKI, J., and S. MEDEIROS, “Fair, equitable and ambiguous: 
what is fair and equitable treatment in international 
investment law?”, ICSID Review—Foreign Investment Law 
Journal, vol. 22, No. 1 (2007), pp. 24–54. 

KANTOR, M., “Fair and equitable treatment: echoes of FDR’s 
court-packing plan in the international law approach 
towards regulatory expropriation”, The Law and Practice of 
International Courts and Tribunals: a Practitioners’ 
Journal, vol. 5, No. 2 (2006), pp. 231–256. 

KHALIL, M. I., “Treatment of foreign investment in bilateral 
investment treaties”, ICSID Review—Foreign Investment 
Law Journal, vol. 7, No. 2 (1992), pp. 339–383. 

KILL, T., “Don’t cross the streams: past and present 
overstatement of customary international law in connection 
with conventional fair and equitable treatment obligations”, 
Michigan Law Review, vol. 106, No. 5 (2008), pp. 853–880. 

KINGSBURY, B., and S. SCHILL, “Investor–State arbitration as 
governance: fair and equitable treatment, proportionality 
and the emerging global administrative law”, in A. J. VAN 

DEN BERG (ed.), 50 Years of the New York Convention, The 
Hague, Kluwer Law International, 2009, pp. 5–68. 

KINNEAR, M., “The continuing development of the fair and 
equitable treatment standard”, in A. K. BJORKLUND et al. 
(eds.), Investment Treaty Law: Current Issues III, London, 
British Institute of International and Comparative Law, 
2009, pp. 209–240. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   252 13/07/2020   08:05:19



  الدويل االستثمار قانون يف واملنصفة العادلة املعاملة معيار 247

 

 

KIRKMAN, C. C., “Fair and equitable treatment: Methanex v. 
United States and the narrowing scope of NAFTA article 
1105”, Law and Policy in International Business, vol. 34, 
No. 1 (2002), pp. 343–392. 

KLÄGER, R., “Fair and equitable treatment: a look at the 
theoretical underpinnings of legitimacy and fairness”, The 
Journal of World Investment and Trade, vol. 11, No. 3 
(2010), pp. 435–455. 

— “Fair and Equitable Treatment” in International Investment 
Law, Cambridge University Press, 2011. 

— “‘Fair and equitable treatment’ and sustainable 
development”, in M.-C. CORDONIER SEGGER et al. (eds.), 
Sustainable Development in World Investment Law, Alphen 
aan den Rijn, the Netherlands, Kluwer Law International, 
2011, pp. 241–259. 

KREINDLER, R. H., “Fair and equitable treatment—a 
comparative international law approach”, Transnational 
Dispute Management, vol. 3, No. 3 (2006), p. 10. 

LAING, E. A., “Equal access/non-discrimination and legitimate 
discrimination in international economic law”, Wisconsin 
International Law Journal, vol. 14, No. 2 (1996), pp. 246–348. 

LEHAVI, A., and A. N. LICHT, “BITs and pieces of property”, 
Yale Journal of International Law, vol. 36, No. 1 (2011), 
pp. 115–166. 

LOWENFELD, A. F., International Economic Law, Oxford 
University Press, 2002. 

MACDONALD, E., “BITs, fair and equitable treatment and the 
cross-pollination of GAL”, Institute for International Law 
and Justice, New York University School of Law, Global 
Administrative Law, 2010; available from 
http://globaladminlaw.blogspot.com/2010/03/bits-fair-and-
equitable-treatment-and.html. 

MANN, F. A., “British treaties for the promotion and protection 
of investments”, BYBIL 1981, vol. 52 (1982), pp. 241–254. 

MARSHALL, F., “Fair and equitable treatment in international 
investment agreements”, Issues in International Investment 
Law: Background Papers for the Developing Country 
Investment Negotiators’ Forum, Singapore, October 1-2, 2007, 
International Institute for Sustainable Development, 2007. 

MAYEDA, G., “Playing fair: the meaning of fair and equitable 
treatment in bilateral investment treaties”, Journal of World 
Trade: Law, Economics, Public Policy, vol. 41, No. 2 
(2007), pp. 273–291. 

MUCHLINSKI, P., “‘Caveat investor’? The relevance of the 
conduct of the investor under the fair and equitable 
treatment standard”, in F. ORTINO et al. (eds.), Investment 
Treaty Law: Current Issues II, London, British Institute of 
International and Comparative Law, 2007, p. 205. 

NEWCOMBE, A., and L. PARADELL, Law and Practice of 
Investment Treaties: Standards of Treatment, Alphen aan 
den Rijn, the Netherlands, Kluwer Law International, 2009. 

NWOGUGU, E. I., The Legal Problems of Foreign Investment in 
Developing Countries, Manchester University Press, 1965. 

ORAKHELASHVILI, A., “The normative basis of ‘fair and 
equitable treatment’: general international law on foreign 
investment?”, Archiv des Völkerrechts, vol. 46, No. 1 
(2008), pp. 74–105. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, “Fair and equitable treatment and its 
relation to the minimum standard of international 
customary law”, in A. QURESHI and X. GAO (eds.), 
International Economic Law: Critical Concepts in Law, 
vol. IV, New York, Routledge, 2011, pp. 10–17. 

ORREGO VICUÑA, F., “Regulatory authority and legitimate 
expectations: balancing the rights of the State and the 
individual under international law in a global society”, 
International Law FORUM du Droit international, vol. 5, 
No. 3 (2003), pp. 188–197. 

— “Preface: R. Kläger: ‘“Fair and equitable treatment” and 
sustainable development’”, in M.-C. CORDONIER SEGGER et 
al. (eds.), Sustainable Development in World Investment 
Law, Alphen aan den Rijn, the Netherlands, Kluwer Law 
International, 2011, pp. 237–240. 

PAPARINSKIS, M., The International Minimum Standard and Fair 
and Equitable Treatment, Oxford University Press, 2013. 

PARADELL, L., “The BIT experience of the fair and equitable 
treatment standard”, in F. ORTINO et al. (eds.), Investment 
Treaty Law: Current Issues II, London, British Institute of 
International and Comparative Law, 2007, p. 117. 

PARRA, A. R., “Principles governing foreign investment, as 
reflected in national investment codes”, ICSID Review—
Foreign Investment Law Journal, vol. 7, No. 2 (1992), pp. 
428–445. 

PAULSSON, J., Denial of Justice in International Law, 
Cambridge University Press, 2005. 

PETERSON, L. E., “Co-arbitrators in Total v. Argentina case take 
widely divergent views of Argentina’s fair and equitable 
treatment obligation under investment treaty”, Investment 
Arbitration Reporter, 2011; available from 
www.iareporter.com. 

PICASSO ACHAVAL, C., “Tipping the balance towards 
investors?”, The Journal of World Investment and Trade, 
vol. 9, No. 2 (2008), pp. 147–162. 

PICHERACK, J. R., “The expanding scope of the fair and 
equitable treatment standard: have recent tribunals gone too 
far?”, The Journal of World Investment and Trade, vol. 9, 
No. 4 (2008), pp. 255–291. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   253 13/07/2020   08:05:19



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  248 والستني الثالثة دور

 

 

PINTO-LEÓN, I., “Fair and equitable treatment under international 
law: analyzing the interpretation of the NAFTA article 1105.1 
by NAFTA Chapter 11 tribunals”, Currents: International 
Trade Law Journal, vol. 15, No. 2 (2006), pp. 3–27. 

PORTERFIELD, M. C., “An international common law of investor 
rights?”, University of Pennsylvania Journal of International 
Economic Law, vol. 27, No. 1 (2006), pp. 79–113. 

REED, L., and D. BRAY, “Fair and equitable treatment: fairly and 
equitably applied in lieu of unlawful indirect expropriation?”, 
in A. W. ROVINE (ed.), Contemporary Issues in International 
Arbitration and Mediation: the Fordham Papers 2007, 
Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 13–28. 

ROBERTS, A., “Power and persuasion in investment treaty 
interpretation: the dual role of States”, AJIL, vol. 104, No. 
2 (2010), pp. 179–225. 

RYAN, C. M., “Meeting expectations: assessing the long-term 
legitimacy and stability of international investment law”, 
University of Pennsylvania Journal of International Law, 
vol. 29, No. 3 (2008), pp. 725–761. 

SACERDOTI, G., “Bilateral treaties and multilateral instruments 
on investment protection”, Collected Courses of The Hague 
Academy of International Law, 1997, vol. 269 (1998), pp. 
251–460. 

SALACUSE, J. W., The Law of Investment Treaties, Oxford 
University Press, 2010. 

— “The emerging global regime for investment”, Harvard 
International Law Journal, vol. 51, No. 2 (2010), p. 427. 

— and N. P. Sullivan, “Do BITs really work?: An evaluation of 
bilateral investment treaties and their grand bargain”, 
Harvard International Law Journal, vol. 46, No. 1 (2005), 
pp. 67–130. 

SCHILL, S. W., “Fair and equitable treatment under investment 
treaties as an embodiment of the rule of law”, Institute for 
International Law and Justice, New York University School of 
Law, International Law and Justice Working Paper 2006/6. 

— “Revisiting a landmark: indirect expropriation and fair and 
equitable treatment in the ICSID case Tecmed”, 
Transnational Dispute Management, vol. 3, No. 2 (2006). 

— “‘Fair and equitable treatment’ as an embodiment of the rule 
of law”, in R. HOFMANN and C. J. TAMS (eds.), The 
International Convention on the Settlement of Investment 
Disputes (ICSID): Taking Stock After 40 Years, Baden-
Baden, Germany, Nomos, 2007, pp. 31–72. 

— “Book review: Ioana Tudor, The Fair and Equitable 
Treatment Standard in the International Law of Foreign 
Investment”, European Journal of International Law, 
vol. 20, No. 1 (2009), pp. 236–239. 

SCHNEIDERMAN, D., “Investment rules and the rule of law”, 
Constellations: an International Journal of Critical and 
Democratic Theory, vol. 8, No. 4 (2001), pp. 521–537. 

— “Judicial politics and international investment arbitration: 
seeking an explanation for conflicting outcomes”, 
Northwestern Journal of International Law and Business, 
vol. 30, No. 2 (2010), pp. 383–416. 

SCHØNBERG, S. J., Legitimate Expectations in Administrative 
Law, Oxford University Press, 2000. 

SCHREUER, C., “Fair and equitable treatment”, Transnational 
Dispute Management, vol. 2, No. 5 (2005).  

— “Fair and equitable treatment in arbitral practice”, The 
Journal of World Investment and Trade, vol. 6, No. 3 
(2005), pp. 357–386. 

— “Fair and equitable treatment (FET): interactions with other 
standards”, Transnational Dispute Management, vol. 4, No. 
5 (2007). 

— “Selected standards of treatment available under the Energy 
Charter Treaty”, in G. COOP and C. RIBEIRO (eds.), 
Investment Protection and the Energy Charter Treaty, 
Huntington (New York), JurisNet, 2008, pp. 63–100. 

SONG, N., “Between Scylla and Charybdis: can a plea of 
necessity offer safe passage to States in responding to an 
economic crisis without incurring liability to foreign 
investors?”, The American Review of International 
Arbitration, vol. 19 (2008), pp. 235–267. 

SORNARAJAH, M., “The fair and equitable standard of treatment: 
whose fairness? Whose equity?”, in F. ORTINO et al. (eds.), 
Investment Treaty Law: Current Issues II, London, British 
Institute of International and Comparative Law, 2007, p. 167. 

— The International Law on Foreign Investment, 3rd ed., 
Cambridge University Press, 2010. 

THOMAS, J. C., “Fair and equitable treatment under NAFTA’s 
investment chapter”, Proceedings of the 96th Annual 
Meeting of the American Society of International Law, 
Washington, D.C., March 13-16, 2002, Washington, D.C., 
American Society of International Law, 2002, pp. 14–17. 

— “Reflections on article 1105 of NAFTA: history, State 
practice and the influence of commentators”, ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 17, No. 1 
(2002), pp. 21−101. 

TUCK, A. P., “The ‘fair and equitable treatment’ standard 
pursuant to the investment provisions of the U.S. free trade 
agreements with Peru, Colombia and Panama”, Law and 
Business Review of the Americas, vol. 16, No. 3 (2010), 
pp. 385–408. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   254 13/07/2020   08:05:19



  الدويل االستثمار قانون يف واملنصفة العادلة املعاملة معيار 249

 

 

TUDOR, I., The Fair and Equitable Treatment Standard in the 
International Law of Foreign Investment, Oxford 
University Press, 2008. 

— [KNOLL-TUDOR, I.,] “The fair and equitable treatment standard 
and human rights norms”, in P.-M. DUPUY et al. (eds.), Human 
Rights in International Investment Law and Arbitration, New 
York, Oxford University Press, 2009, p. 310. 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 
(UNCTAD), Bilateral Investment Treaties 1995-2006: 
Trends in Investment Rulemaking (Sales No. E.06.II.D.16). 

— Admission and Establishment, UNCTAD Series on Issues in 
International Investment Agreements (Sales No. 
E.99.II.D.10). 

— Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in 
International Investment Agreements (Sales No. 
E.99.II.D.15). 

— Most-Favoured-Nation Treatment, UNCTAD Series on 
Issues in International Investment Agreements (Sales No. 
E.99.II.D.11). 

— Most-Favoured-Nation Treatment, UNCTAD Series on 
Issues in International Investment Agreements II (Sales No. 
E.10.II.D.19). 

— Trends in International Investment Agreements: an 
Overview, UNCTAD Series on Issues in International 
Investment Agreements (Sales No. E.99.II.D.23). 

VANDEVELDE, K. J., “The bilateral investment treaty program 
of the United States”, Cornell International Law Journal, 
vol. 21, No. 2 (1988), pp. 201–227. 

— Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and 
Interpretation, Oxford University Press, 2010. 

— “A unified theory of fair and equitable treatment”, New York 
University Journal of International Law and Politics, vol. 
43, No. 1 (2010), pp. 43–106. 

VASCIANNIE, S., “The fair and equitable treatment standard in 
international investment law and practice”, BYBIL 1999, 
vol. 70 (2000), pp. 99–164. 

WALKER, H., Jr., “Modern treaties of friendship, commerce and 
navigation”, Minnesota Law Review, vol. 42 (1957–1958), 
pp. 805–824. 

WALLACE, D., Jr., “Fair and equitable treatment and denial of 
justice: Loewen v. US and Chattin v. Mexico”, in T. WEILER 
(ed.), International Investment Law and Arbitration: 
Leading Cases from the ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties 
and Customary International Law, London, Cameron May, 
2005, pp. 669–700. 

WEILER, T., “NAFTA article 1105 and the principles of 
international economic law”, Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 42, No. 1 (2003), pp. 35–85. 

WEINIGER, M., “The standard of compensation for violation of 
the fair and equitable treatment standard”, in F. ORTINO et 
al. (eds.), Investment Treaty Law: Current Issues II, 
London, British Institute of International and Comparative 
Law, 2007, p. 197. 

WESTCOTT, T. J., “Recent practice on fair and equitable 
treatment”, The Journal of World Investment and Trade, 
vol. 8, No. 3 (2007), pp. 409–430. 

WHITSITT, E., and D. VIS-DUNBAR, “Glamis Gold Ltd. v. 
United States of America: tribunal sets a high bar for 
establishing breach of ‘fair and equitable treatment’ under 
NAFTA”, Investment Treaty News (July 2009), p. 1. 

WORLD BANK GROUP, “Progress report on the ‘legal 
framework’ for the treatment of foreign investment”, ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 7, No. 2 
(1992), pp. 307–314. 

WYLLIE, C. A., “A comparative analysis of nondiscrimination 
in multilateral agreements; North American Free Trade 
Agreement (NAFTA), Energy Charter Treaty (ECT), and 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)”, 
Willamette Journal of International Law and Dispute 
Resolution, vol. 18, No. 1 (2010), pp. 64–108. 

WYTHES, A., “Investor–State arbitrations: can the ‘fair and 
equitable treatment’ clause consider international human 
rights obligations?”, Leiden Journal of International Law, 
vol. 23, No. 1 (2010), pp. 241–256. 

YACKEE, J. W., “Pacta sunt servanda and State promises to 
foreign investors before bilateral investment treaties: myth 
and reality”, Fordham International Law Journal, vol. 32, 
No. 5 (2009), pp. 1550–1613. 

YANNACA-SMALL, C. [K.], “Fair and equitable treatment 
standard in international investment law”, OECD Working 
Papers on International Investment, 2004/3; available 
fromhttp://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-
2004_3.pdf. 

— “Fair and equitable treatment standard: recent 
developments”, in A. REINISCH (ed.), Standards of 
Investment Protection, Oxford University Press, 2008, pp. 
111–130. 

— “Fair and equitable treatment standard”, in K. YANNACA-
SMALL (ed.), Arbitration Under International Investment 
Agreements: a Guide to the Key Issues, New York, Oxford 
University Press, 2010, pp. 385–410. 

ZOELLNER, C.-S., “Transparency: an analysis of an evolving 
fundamental principle in international economic law”, 
Michigan Journal of International Law, vol. 27, No. 2 
(2006), pp. 579–628. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   255 13/07/2020   08:05:19



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  250 والستني الثالثة دور

 

 

 الثاينالتذييل 

 جدول القضا
ADF Group Inc. v. United States of America, ICSID Case No. 

ARB(AF)/00/1, Final Award of 9 January 2003, ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 18, No. 1 
(2003), 195 et seq.; ICSID Reports, vol. 6 (2004), pp. 470 et 
seq.; available from https://icsid.worldbank.org/. 

Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and A. S. Baltoil v. the 
Republic of Estonia, ICSID Case No. ARB/99/2, Award of 
25 June 2001, ICSID Review—Foreign Investment Law 
Journal, vol. 17, No. 2 (2002), pp. 395 et seq.; available 
from https://icsid.worldbank.org/. 

American Manufacturing and Trading, Inc. v. Republic of 
Zaire, ICSID Case No. ARB 93/1, Award of 21 February 
1997, ILM, vol. 36 (1997), pp. 1534 et seq.; ICSID Reports, 
vol. 5 (2002), pp. 14 et seq. 

Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Republic of Sri 
Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, Award of 27 June 1990, 
ILM, vol. 30 (1991), pp. 580 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

Azurix Corp. v. Argentine Republic, ICSID Case No. 
ARB/01/12, Award of 14 July 2006, ICSID Reports, vol. 14 
(2009), pp. 367 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

CME Czech Republic B.V. (the Netherlands) v. the Czech 
Republic, Partial Award of 13 September 2001 (United 
Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL)), ICSID Reports, vol. 9 (2006), pp. 121 et seq. 

CMS Gas Transmission Company v. the Republic of Argentina, 
ICSID Case No. ARB/01/8, Award of 12 May 2005, ILM, 
vol. 44 (2005), 1205 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

Compañía de Aguas del Aconquija, S.A. and Compagnie 
Générale des Eaux v. Argentine Republic, ICSID Case No. 
ARB/97/3, Award of 21 November 2000, ILM, vol. 40, No. 
2 (2001), pp. 426 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

Consortium RFCC v. Royaume du Maroc, ICSID Case No. 
ARB/00/6, Arbitral Award of 22 December 2003, ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 20, No. 2 
(2005), pp. 391 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, I.C.J. Reports 
1989, p. 15; available from www.icj-cij.org. 

Eureko B.V. v. Republic of Poland, Partial Award of 19 August 
2005, ICSID Reports, vol. 12 (2007), pp. 335 et seq. 

GAMI Investments, Inc. v. Government of the United Mexican 
States, Final Award of 15 November 2004 (UNCITRAL), 
ICSID Reports, vol. 13 (2008), pp. 144 et seq. 

International Thunderbird Gaming Corporation v. the United 
Mexican States, Arbitral Award of 26 January 2006; 
available from www.naftaclaims.com. 

Lauder v. Czech Republic, Award of 3 September 2001 
(UNCITRAL), ICSID Reports, vol. 9 (2006), pp. 66 et seq. 

The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United 
States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Final 
Award of 26 June 2003, ICSID Reports, vol. 7 (2005), pp. 
421 et seq.; ILM, vol. 42, No. 4 (2003), pp. 811 et seq. 

Metalclad Corporation v. United Mexican States, ICSID Case 
No. ARB(AF)/97/1, Award of 30 August 2000, ICSID 
Review— Foreign Investment Law Journal, vol. 16, No. 1 
(2001), pp. 168 et seq.; ILM, vol. 40, No. 1 (2001), pp. 36 
et seq.; available from https://icsid.worldbank.org/. 

Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. v. Arab 
Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/99/6, Award of 
12 April 2002, ICSID Review—Foreign Investment Law 
Journal, vol. 18, No. 2 (2003), pp. 602 et seq.; ICSID 
Reports, vol. 7 (2005), pp. 174 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID 
Case No. ARB(AF)/99/2, Award of 11 October 2002, ILM, 
vol. 42, No. 1 (2003), pp. 85 et seq.; ICSID Reports, vol. 6 
(2004), pp. 192 et seq. 

MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile SA v. Republic of Chile, 
ICSID Case No. ARB/01/7, Award of 25 May 2004, ICSID 
Reports, vol. 12 (2007), pp. 6 et seq. 

Noble Ventures, Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/11, 
Final Award of 12 October 2005; available from 
https://www.italaw.com/. 

Occidental Exploration and Production Company v. Republic 
of Ecuador, London Court of International Arbitration 
(LCIA), Case No. UN3467, Final Award of 1 July 2004, 
ICSID Reports, vol. 12 (2007), pp. 59 et seq.; ILR, vol. 138 
(2010), pp. 35 et seq. 

Pope and Talbot Inc. v. Canada, Award on Damages of 31 
May 2002 (UNCITRAL), ICSID Reports, vol. 7 (2005), pp. 
148 et seq.; ILM, vol. 41 (2002), pp. 1347 et seq. 

Robert Azinian, Kenneth Davitian, and Ellen Baca v. the 
United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/97/2, 
Final Award of 1 November 1999, ILM, vol. 39 (2000), pp. 
537 et seq.; available from https://icsid.worldbank.org/. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   256 13/07/2020   08:05:19



  الدويل االستثمار قانون يف واملنصفة العادلة املعاملة معيار 251

 

 

Saluka Investments BV v. the Czech Republic, Partial Award of 
17 March 2006 (UNCITRAL); available from 
https://www.italaw.com/. 

S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, Partial Award of 13 
November 2000, NAFTA Arbitration Tribunal under the 
UNCITRAL Rules, ILR, vol. 121 (2002), pp. 76 et seq.; 
available from https://www.italaw.com/. 

Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican 
States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award of 29 May 
2003, ILM, vol. 43, No. 1 (2004), pp. 133 et seq.; ICSID 

Reports, vol. 10 (2006), pp. 134 et seq.; available from 
https://icsid.worldbank.org/. 

Waste Management, Inc. v. the United Mexican States, ICSID 
Case No. ARB(AF)/00/3, Award of 30 April 2004, ICSID 
Reports, vol. 11 (2007), pp. 362 et seq.; ILM, vol. 43 
(2004), pp. 967 et seq. 

Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. 
ARB/98/4, Award of 8 December 2000, ICSID Reports, vol. 
6 (2004), pp. 89 et seq.; ILM, vol. 41 (2002), pp. 896 et seq. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   257 13/07/2020   08:05:19



 

252 

 اخلامس املرفق
لنزاعات املسلحة  محاية البيئة فيما يتعلق 

 جاكوبسون) .غ(ماري 

 مقدمة -أوالً 
نه من شأن أثر النزاع املسلح علـى  -١ سلِّم منذ زمن طويل 

ديـداً خطـرياً لسـبل اسـرتزاق  البيئة، أثنـاء النـزاع وبعـده، أن يشـكل 
ديــداً لوجــودهم ذاتــه.  بــين البشــر، أفــراداً وجمتمعــات، وقــد يشــكل 

عـــــداه مــــن نتـــــائج النــــزاع املســـــلح  وخيتلــــف األثـــــر علــــى البيئـــــة عمــــا
األخــرى، حيــث إنــه ميكــن أن يكــون طويــل األمــد ومستعصــياً علــى 
اإلصالح. وقد يبقى ذلك األثر فرتًة طويلًة بعد انتهاء النزاع وحيول 
تمـــع بشـــكل فعـــال، أو يـــدمر منـــاطق بكــــر،  دون إعـــادة إعمـــار ا

 ُحيدث خلًال يف نظم إيكولوجية مهمة. أو
يُنظر إىل محايـة البيئـة يف النزاعـات املسـلحة، بدايـًة، وكان  -٢

من منظور قوانني احلرب، ومن مجلتها القانون اإلنساين الدويل. بيد 
ن  أن هذا املنظور ضـيق للغايـة، فالقـانون الـدويل العصـري يعـرتف 
ـــاء النـــزاع املســـلح قـــد يكـــون أمشـــل مـــن  القـــانون الـــدويل الســـاري أثن

عرتفــت بــه أيضــاً جلنــة القــانون الــدويل يف قــوانني احلــرب. وهــو أمــر ا
ر النزاعــــــات املســــــلحة علــــــى  العمــــــل الــــــذي أجنزتــــــه مــــــؤخراً عــــــن آ

) مـــــن افـــــرتاض أن ٣املعاهـــــدات. وينطلـــــق هـــــذا العمـــــل (يف املـــــادة 
يعلــــق نفــــاذ املعاهــــدات تلقائيــــاً.  نشــــوب نــــزاع مســــلح ال ينهــــي وال
ملعاهـدات) وعـن املرفـق (قائمـة ا ٧واألثر الضمين الناشئ عن املادة 

معـــاً يتمثـــل يف أن عـــدة فئـــات مـــن املعاهـــدات ذات الصـــلة حبمايـــة 
البيئـــة قـــد تبقـــى ســـارية املفعـــول أثنـــاء فـــرتات النـــزاع املســـلح، وذلـــك 

 .)١(بسبب موضوع تلك املعاهدات

__________ 
يف الدورة احلالية، اعتمدت اللجنـة يف القـراءة الثانيـة جمموعـة مؤلفـة  )١(

ملعاهــدات الــيت يكــون مشــروع مــا ١٨مــن  دة ومرفقــاً (يتضــمن قائمــة إرشــادية 
ا، كليــاً أو جزئيــاً، يف أثنــاء النــزاع املســلح)،  مــؤدى موضــوعها أن يســتمر ســر

 ومشـــروععنـــوان "املبــدأ العــام"  ٣مــع التعليقــات عليهــا. وحيمـــل مشــروع املــادة 
 قائمـةتشـمل و  ".موضـوعها على بناءً  املعاهدات نفاذاستمرار عنوان " ٧ املادة

 للبيئــــــة، الدوليــــــة حلمايــــــة املتعلقــــــة املعاهــــــدات املرفقــــــة اإلرشــــــاديةاملعاهــــــدات 
 ،ــــا املتصــــلة واملرافــــق واملنشــــآت الدوليــــة املائيــــة ــــاري املتعلقــــة واملعاهــــدات
ــــة امليــــاه بطبقــــات املتعلقــــة واملعاهــــدات  ،ــــا املتصــــلة واملرافــــق واملنشــــآت اجلوفي
 اجلنائيــــة لعدالــــة املتعلقــــة واملعاهــــدات ،اإلنســــان حبقــــوق تعلقــــةامل واملعاهــــدات

 النزاعـــــات بقـــــانون املتعلقـــــة املعاهـــــدات بديهيـــــة، ألســـــبابكـــــذلك، و  ،الدوليـــــة
(انظــر أعــاله  الــدويل اإلنســاين لقــانوناملتعلقــة  عاهــداتامل مبــا فيهــا املســلحة،

ن   .)١٠١و ١٠٠الفصل السادس، الفرع هاء، الفقر

 )٢(اخللفية -نياً 
ال تعود فكرة ضرورة محاية البيئـة يف أوقـات النـزاع املسـلح  -٣

ين وال حىت إىل القرن العشـرين. بـل، علـى إىل القرن احلادي والعشر 
لبيئــة الطبيعيــة  ترجــعالعكـس مــن ذلـك،  القواعـد القانونيــة املتعلقـة 

ومواردهـــا إىل األزمنـــة الغـــابرة. فقـــد ارتبطـــت تلـــك القواعـــد ارتباطـــاً 
ـــــة الضـــــرورية  ـــــراد إىل الوصـــــول إىل املـــــوارد الطبيعي وثيقـــــاً حباجـــــة األف

النظيـف مـثًال. ونظـراً للظـروف الـيت  لبقائهم علـى قيـد احليـاة، كاملـاء 
كانت جتـري فيهـا احلـروب آنـذاك، إىل جانـب الوسـائل واألسـاليب 

 املستخدمة، كان خطر التدمري الشامل للبيئة حمدوداً.
بيــــد أن األمــــر تغــــري أثنــــاء القــــرن العشــــرين، حيــــث جعــــل  -٤

التطــور التكنولــوجي البيئــة أكثــر عرضــًة خلطــر التــدمري الــدائم النــاتج 
عــن األســلحة النوويــة أو غريهــا مــن أســلحة الــدمار الشــامل، فضــًال 
عـــن التـــدمري النـــاجم عـــن وســـائل وأســـاليب احلـــرب التقليديـــة. وقـــد 

دة الــــوعي بضــــرورة محايــــة البيئــــة  تــــالزم التطــــور التكنولــــوجي مــــع ز
 لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة. 

وميكــــن حتديــــد ثــــالث مراحــــل منــــذ اعتمــــاد ميثــــاق األمــــم  -٥
لنـــزاع املســـلح  املتحــدة جـــرى فيهـــا تنـــاول محايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق 
بغــرض تعزيــز احلمايــة القانونيــة. وقــد بــدأت املرحلــة األوىل يف أوائــل 

اضـــي، والثانيـــة يف أوائـــل التســـعينيات منـــه، الســتينيات مـــن القـــرن امل
 والثالثة يف العقد الثاين من األلفية الثانية. 

، يف الســتينيات األوىل املرحلــةوكــان الســبب وراء انطــالق  -٦
مــن القــرن املاضـــي، هــو وســائل وأســـاليب احلــرب الــيت اســـُتخدمت 
دة الـوعي بضـرورة محايـة البيئـة  م مـن جهـة، وز أثناء حرب فييـت 

كل عام (نشأة القانون البيئي الدويل) من جهة أخرى. ويشكل بش
لبيئـــــــة البشـــــــرية إعـــــــالن مـــــــؤمتر األ  إعـــــــالن("مـــــــم املتحـــــــدة املعـــــــين 

) مؤشـراً ١٩٧٢سياسـي يعـود إىل عـام  (وهـو إعـالن )٣(")ستوكهومل
لكي يتجاوز السياق  )٤(تريل مصهرعلى حماولة توسيع نطاق مبدأ 

، بلغـــــة مبهمـــــة، مســــــألة ٢٦وتنـــــاول املبــــــدأ ). ٢١الثنـــــائي (املبـــــدأ 
__________ 

قـــــص مقتضـــــب اجلـــــزء هـــــذا )٢(  إطـــــار جمـــــرد فهـــــو. الضـــــرورةكـــــم حب و
 .رخيي مرجعي

)٣( Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, 

Sales No. E.73.II.A.14), Part One, chap. I. 
)٤( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 

1905 et seq. 
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ـــــه  ـــــة، وهـــــي مســـــألة حساســـــة. ورغـــــم أن اســـــتخدام األســـــلحة النووي
ميكــــن اســــتخالص أي اســــتنتاجات قانونيــــة حامســــة مــــن إعــــالن  ال

ســتوكهومل، إال أن هــذا األخــري قــد أومــأ إىل ماهيــة املشــكلة وإىل مــا 
 )١٩٩٢( )٥()كان سريد يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ("إعالن ريو"

ه).  (انظر أد
وبعد سنوات قليلـة، أُدرجـت يف معاهـدات القـانون اإلنسـاين  -٧

ن جيـــــدر  ـــــاك مـــــاد ـــــة البيئـــــة. وهن ـــــدويل أحكـــــام حمـــــددة تتنـــــاول محاي ال
مــا، ومهــا املــادة  الربوتوكــول اإلضــايف مــن  ٥٥واملــادة  ٣٥االستشــهاد 

علــق واملت ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف 
 حبمايـــــة ضــــــحا املنازعـــــات املســــــلحة الدوليـــــة (الربوتوكــــــول األول)

مــا متناقضــتان. ١٩٧٧( مــا تبــدوان إىل حــد مــا وكأ )، ال ســيما أ
 تنص على ما يلي:  ٣٥من املادة  ٣فالفقرة 

ــا أو قــد يُتوقــع منهــا  ،قتــالللاســتخدام وســائل أو أســاليب  ُحيظــر  يُقصــد 
لغًة واسعة االنتشار وطويلة األمد لبيئة الطبيعية أضراراً   .)٦(أن تلحق 

 تنص على ما يلي:  ٥٥واملادة 
 واسـعة البالغـة األضـرار مـن الطبيعيـة البيئـة محايـة القتـال أثنـاء تُراعى -١ 

اليب أو هـــذه احلمايـــة حظـــر اســـتخدام أســـ تضـــمنوت. األمـــد وطويلـــة االنتشـــار
ـــا أو يُتوقـــع منهـــا أن تســـبب مثـــل هـــذه األضـــرار  وســـائل القتـــال الـــيت يُقصـــد 

 لبيئة الطبيعية ومن مث تضر بصحة أو بقاء السكان.

 اليت ُتشن ضد البيئة الطبيعية. ]الثأرية اهلجمات[ ُحتظر -٢ 

إلضـــافة إىل ذلـــك،  -٨  اســـتخدام حظـــر اتفاقيـــةاعتمـــاد  متو
 عدائيــة أغــراض ألي أو عســكرية ألغــراض البيئــة يف التغيــري تقنيــات
ـــــة وهـــــي، أخـــــرى ـــــة إىل حصـــــراً  ترمـــــي اتفاقي ـــــة محاي ـــــنص  .)٧(البيئ وت
ا  ١ املادة  ، على ما يلي: ١احملدِّدة للمعايري، يف فقر
تقنيـات التغيـري يف  اسـتخدام بعدمكل دولة طرف يف هذه االتفاقية   تتعهد 

ر ذاتالبيئــــة   ألغــــراض الشــــديدة أو البقــــاء الطويلــــةاالنتشــــار أو  الواســــعة اآل
 أو اخلســائر إلحلــاق الــدمار أو كوســيلة  أخــرى عدائيــة أغــراض أليــة أو عســكرية
 .أخرى طرفدولة  ية األضرار

وأثنـــــاء الثمانينيـــــات مـــــن القـــــرن املاضـــــي، نّبهـــــت احلـــــرب  -٩
دة محايــة البيئــة  -اإليرانيــة  العراقيــة الــدول واملنظمــات إىل ضــرورة ز

__________ 
لبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  )٥(  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين 

والتصــــويب)،  A.93.I.8(منشــــورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــــه 
لد األول:   ، املرفق األول.األول، القرار القرارات اليت اختذها املؤمترا

أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة  يف ديباجـة اتفاقيـة حظـر النصهذا  يتكرر )٦(
 ).١٩٨٠(تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 

 مخـــس كـــل  النتـــائج الســـتعراض مـــؤمترات عقـــد علـــى االتفاقيـــة تـــنص )٧(
 النتـائج السـتعراض مـؤمترين سـوى اآلن حـىت يُعقـد مل لكنـه األقـل، على سنوات

 .١٩٩٢و ١٩٨٤ عامي يف

النزاعـــات املســـلحة. والـــدليل علـــى ذلـــك، مـــثًال، أن مفوضـــية أثنـــاء 
 .)٨(اجلماعات األوروبية طلبت تقريراً حول املسألة

الكويتيــة يف  -مــع احلــرب العراقيــة  الثانيــة املرحلــةوبــدأت  -١٠
ر احلــــرب ١٩٩٠عــــام  ر الــــنفط وغــــري ذلــــك مــــن آ . فــــاحرتاق آ

تمـــع الــــدويل علـــى وا قــــع أثـــر احلــــرب الكارثيـــة علــــى البيئـــة أيقــــظ ا
ــــة األمــــم  إلضــــافة إىل ذلــــك، أُنشــــئت جلن ــــة. و العصــــرية علــــى البيئ
خلسـائر أو األضـرار  لقضا املتعلقـة  املتحدة للتعويضات وُكلفت 

لبيئــــة وبنضـــــوب املــــوارد الطبيعيـــــة وتنــــاقش تلـــــك  .)٩(الــــيت حلقـــــت 
لتعويض على حدة وتبنيِّ أسباب  اللجنة، يف تقاريرها، كل مطالبة 

تعــديلها. ويتــيح ذلــك قــدراً كبــرياً مــن الســوابق  قبوهلــا أو رفضــها أو
القضـــائية، وإن كانـــت جلنـــة األمـــم املتحـــدة للتعويضـــات تســـتند إىل 
املعايري اليت حددها جملـس األمـن وجملـس اإلدارة ولـيس إىل القـانون 
الــــــدويل حبــــــد ذاتــــــه. وجتــــــدر اإلشــــــارة إىل أن جلنــــــة األمــــــم املتحــــــدة 

راً مــن التعويضــات يف كــل تلــك املطالبــات، للتعويضــات دفعــت قــد
ألراضـي  مبا يف ذلك تعويضات عن الضرر غري املباشر الذي حلـق 

 الرطبة من جرّاء استهالك الالجئني للماء. 
ومبـــوازاة ذلـــك، أُدرج بنـــد محايـــة البيئـــة يف جـــدول أعمـــال  -١١

البيئـة كسـالح يف  اسـتغاللاألمم املتحدة. فَورد بدايًة حتت عنـوان "
"، االستغالل مثل هذاوقات النزاع املسلح واختاذ تدابري عملية ملنع أ

 النــــــزاع أوقــــــات يف البيئــــــة محايــــــةويف وقــــــت الحــــــق حتــــــت عنــــــوان "
. وقدم األمـني العـام تقريـره األول بشـأن محايـة البيئـة يف )١٠("املسلح

نياً يف عام  )١١(١٩٩٢أوقات النزاع املسلح يف عام   .)١٢(١٩٩٣وتقريراً 
ويعيد هذان التقريران، يف جوهرمها، تقدمي املعلومات الـيت مت تلقيهـا 

إىل  ١٩٩٣مـن اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر. وأشـار تقريـر عـام 
بــني تلــك  املســائل الــيت ميكــن أن تنظــر فيهــا اللجنــة السادســة. ومــن

__________ 
)٨( M. Bothe et al., “Protection of the environment in times of 

armed conflict”, Report to the Commission of the European 

Communities, SJ/110/85 (1985). 
جملــــــس  قــــــرار مبوجــــــب للتعويضــــــات املتحــــــدة األمــــــم جلنــــــة أنشــــــئت )٩(

 األمـم جلنـة والية وِصلة. ١٩٩١أبريل /نيسان ٣) املؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧ األمن
اتفاقيــــات الهــــاي ( العتيقــــة "الهــــاي قواعــــد" يســــمى مبــــا للتعويضــــات املتحــــدة
 علـــــى تســـــري أنظمـــــة تتضـــــمن الـــــيتبقـــــوانني وأعـــــراف احلـــــرب الربيـــــة)  املتعلقـــــة
املتعلقـة  جنيـف تفاقيـات صـلتها مـن أوثـق احلـرب قوانني انتهاك عن التعويض

لربوتوكــــول اإلضــــايف إىل اتفاقيــــات جنيــــف املعقــــودة احلــــرب وحبمايــــة ضــــحا 
واملتعلـــــق حبمايـــــة ضـــــحا املنازعـــــات املســـــلحة  ١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢ يف

 الدولية (الربوتوكول األول).
دئ األمــــــــر، يف عــــــــام  )١٠( األردن إدراج البنــــــــد يف ، اقــــــــرتح ١٩٩١يف 

، ١٩٩٢يف عــام وقُبــل اقرتاحــه. و  ،)A/46/141انظــر الوثيقــة (جــدول األعمــال 
 "املســـــلح النـــــزاع أوقـــــات يف البيئـــــة محايـــــةاجلمعيـــــة العامـــــة موضـــــوع " أدرجـــــت

ــــــــهجــــــــدول أعماهلــــــــا وأ يف ــــــــة  إىل اللجنــــــــة السادســــــــة حالت (انظــــــــر قــــــــرار اجلمعي
 .)١٩٩١كانون األول/ديسمرب   ٩املؤرخ  ٤٦/٤١٧ العامة

)١١( A/47/328. 
)١٢( A/48/269. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  254 والستني الثالثة دور

 

 

ــــدويل ــــق القــــانون البيئــــي ال  يف أوقــــات النــــزاع املســــائل مســــألة "تطبي
املســـــــلح؛ وضـــــــع إيضـــــــاحات وإجـــــــراءات عامـــــــة يف حالـــــــة تنقـــــــيح 

. ويف ذلـك الوقـت، كـان البنــد قـد فقـد صـفته كبنــد )١٣(املعاهـدات"
مستقل يف جدول األعمال. وجرى تناوله، عوضاً عن ذلك، حتـت 

 . )١٤(بند "ِعقد األمم املتحدة للقانون الدويل"
ة الدولية للصليب األمحر وعهدت اجلمعية العامة إىل اللجن -١٢

بتويل العمل بشأن هـذه املسـألة. ونتيجـة لـذلك، ُعقـدت اجتماعـات 
للخـــرباء وأُدرجـــت املســـألة أيضـــاً يف جـــدول أعمـــال املـــؤمترات الدوليـــة 
للصــــليب األمحــــر واهلـــــالل األمحــــر. وكـــــان مــــن نتـــــائج ذلــــك صـــــدور 

 مايــةالــيت توضـع حل العسـكريةوالتعليمـات ألدلــة  اإلرشـادات املتعلقـة
لتقريــــر الــــذي قدمتــــه املســــلح النــــزاع أوقــــاتالبيئــــة يف  ، وهــــي مرفقــــة 

اللجنـة الدوليــة للصــليب األمحــر إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 
ــــا الثامنــــة واألربعــــني . ونظــــراً لضــــعف التأييــــد السياســــي ألي )١٥(دور

ــــه يف  ــــذي ورد ب لشــــكل ال ــــزاع املســــلح  تغيــــري ُجيــــرى علــــى قــــانون الن
أحكــام املعاهــدات القائمــة، كــان إحلــاق تلــك اإلرشــادات بقــرار مــن 
القــرارات ودعــوة الـــدول إىل نشــرها هــو أقصـــى مــدى ميكــن الـــذهاب 

 .)١٦(إليه يف ذلك الوقت
ــــة  -١٣ لبيئ ن مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة املعــــين  وينبغــــي التــــذكري 

. واعتمــــد املــــؤمتر إعــــالن ريــــو الــــذي ١٩٩٢والتنميــــة ُعقــــد يف عــــام 
 ، على التوايل، على ما يلي:٢٣و ٢٤ضوح يف املبدأين ينص بو 

 حتـرتم أن جيب لذلكو  ،املستدامة التنمية تدمر طبيعتها، حبكم احلرب،إن  
 تتعـاون وأن املسـلح النـزاع وقـت للبيئـة احلماية يوفر الذي الدويل القانون الدول

دة يف  .اللزوم عند تطويره، ز

 و
 االضــــطهاد حتــــت الواقعـــة للشــــعوب الطبيعيــــة واملـــوارد للبيئــــة احلمايــــةتـــوفَّر  

 .واالحتالل والسيطرة

سان رميو بشأن القانون الدويل الساري على  دليلوتناول  -١٤
ن  )١٧(النزاعــــات املســــلحة يف البحــــار ــــة مــــراراً،  مســــألة محايــــة البيئ

__________ 
 .١١٠ الفقرة ،املرجع نفسه )١٣(
تشــــــــــــــــرين  ٢٥املــــــــــــــــؤرخ  ٤٧/٣٧انظـــــــــــــــر قــــــــــــــــرار اجلمعيــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة  )١٤(

 .٤، وخباصة الفقرة ١٩٩٢ الثاين/نوفمرب
)١٥( A/48/269 وما يليها ٤، الفقرة. 
 ،١٩٩٤كــانون األول/ديســمرب   ٩املــؤرخ  ٤٩/٥٠قــرار اجلمعيــة العامــة  )١٦(

 حظـر تفاقيـة يتعلـق فيمـا حـدوث تطـور عـدم كـانوقـد  . املنطـوق مـن ١١ الفقرة
 عدائيــــة أغــــراض ألي أو عســــكرية ألغــــراض البيئــــة يف التغيــــري تقنيــــات اســــتخدام

 .للنقاش املسألة لطرح النطاق واسع ييد عدم وجود على آخر دليالً  أخرى
)١٧( International Institute of Humanitarian Law, San Remo 

Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 

Cambridge University Press, 1995. 

لبيئـــــــة الطبيعيـــــــة أأدرج، مـــــــثًال، الضـــــــرر  و الـــــــدمار الـــــــذي يلحـــــــق 
ــــا أهــــدافاً عســــكرية بوصــــفه  أو ــــيت ال تـَُعــــد يف حــــد ذا ألشــــياء ال

ت تبعيــة أو أضــراراً تبعيــة. ويكتســي اجلانــب القــانوين حلمايــة  إصــا
ــــة احلــــرب البحريــــة، حيــــث قــــد تكــــون  ــــة أمهيــــة خاصــــة يف حال البيئ
ـــــب مشـــــروعة ومتنافســـــة بشـــــأن  ـــــة مطال لث للمتحـــــاربني وألطـــــراف 

 .)١٨(دة الدولةاستخدام منطقة ما تقع خارج حدود سيا
النزاعات املسلحة يف يوغوسالفيا السابقة بدورها  وقدمت -١٥

ر الكارثيـــة الـــيت ختّلفهـــا علـــى البيئـــة وســـائل احلـــرب  ـــة علـــى اآل أدل
وأساليبها، القانونية منها وغري القانونية على حد سواء. ويف الوقت 
تمـــع املـــدين الـــدويل  نفســـه، أجـــرب القلـــق الشـــديد الـــذي عـــّرب عنـــه ا

لدوَل على معاجلة جانب معني من القانون اإلنساين الدويل يتصل ا
مباشــرة حبمايـــة البيئـــة، أال وهـــو اســـتخدام األلغـــام األرضـــية املضـــادة 
لألفـــراد. وال جـــدال يف أن عـــدم تنفيـــذ األحكـــام الـــواردة يف اتفاقيـــة 
ــــة ميكــــن اعتبارهــــا  حظــــر أو تقييــــد اســــتعمال أســــلحة تقليديــــة معين

ئية األثــر قــد جــّر اخلــراب، لــيس فقــط علــى مفرطــة الضــرر أو عشــوا
م األلغــام األرضــية، وإمنــا ألنـــه  أولئــك األفــراد املــدنيني الــذين أقعــد
مــنعهم أيضــاً مــن اســتخدام األرض بشــكل فعــال وآمــن بعــد انتهــاء 
احلـــرب. وأمثلـــة مـــا وقـــع يف البلقـــان وكمبـــود وموزامبيـــق غنيـــة عـــن 

إلضــافة إىل عــدم التنفيــذ، متثَّــل أحــد أكــرب الشــواغل يف  الشــرح. و
حقيقة بسيطة مؤداها أن االتفاقية القائمة ال تسري على النزاعـات 
املســـــلحة غـــــري الدوليــــــة. ونتيجـــــًة لـــــذلك، جــــــرى تنقـــــيح االتفاقيــــــة 
ـــــد اســـــتعمال األلغـــــام واألشـــــراك  وبروتوكوهلـــــا املتعلـــــق حبظـــــر أو تقيي
لنســـــبة للــــــدول  والنبـــــائط األخـــــرى. غـــــري أن هـــــذا مل يكـــــن كافيـــــاً 

موعات األفراد اليت رغبت يف حظر أمشل. ومبـوازاة ذلـك، جـرى و
التفـاوض علــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وختــزين وإنتــاج ونقــل األلغــام 

 املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام، واعُتمدت تلك االتفاقية.
ويتمثـــل اجلانـــب املثـــري لالهتمـــام مـــن هـــذا املســـتجد، مـــن  -١٦

باطؤ يف تغيري قوانني النزاع املسلح الذي الناحية القانونية، يف أن الت
ً يف البدايـة مل حيـل دون التطـوير  أبدته الدول الكربى القويـة عسـكر

 املوازي لنظام حلماية السكان املدنيني وموارد رزقهم األساسية.
يف أوائــــل العقـــد الثــــاين مــــن األلفيــــة  الثالثــــة املرحلــــةوبـــدأت  -١٧

ي حرب بعينها، فهـي الثانية. ومن الصعب ربط بداية هذه  املرحلة 
ـــا.  ـــوعي بضـــرورة محايـــة البيئـــة يف حـــد ذا ألحـــرى تـــرتبط بتنـــامي ال
والواقع أن عدة حروب، كتلك اليت شهدها كل من العـراق وكوسـوفو 

__________ 
 اجلويـة احلـرب جمـال يف التطبيـق الواجـب الـدويل القـانون دليـل يتضمن )١٨(

مج السياســات اإلنســانية وحبــوث الصــراعات التــابع  والصــاروخية الصــادر عــن بــر
 انظــــر( الطبيعيــــة البيئــــة حبمايــــة يتعلــــق فيمــــا حمــــددة قواعــــد بــــدورهجلامعــــة هــــارفرد 

 Program on Humanitarian Policy and Conflict): ٨٩و ٨٨ القاعــدتني

Research (HPCR) of Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare (2009); available from 

https://reliefweb.int/report/world/manual-international-law-applicable-air-

and-missile-warfare. 
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تمعـات الـيت مزقتهـا احلـرب  ولبنان، قدمت مجيعهـا الـدليل علـى أن ا
ه، تناولـت خمتلـف تدفع مثناً غالياً على صعيد البيئـة. ويف الوقـت نفسـ

رت  ـــا القضـــــائية. وأ احملـــــاكم الدوليـــــة مســـــألة محايـــــة البيئـــــة يف أعماهلــ
ر السلبية على البيئة. وابتـداًء  بعثات تقصي احلقائق أيضاً مسألة اآل
مــن القضــا القانونيــة الــيت نُظــر فيهــا يف تســعينيات القــرن املاضــي، مل 

رب كافيـاً. ومل يكـن يعد البحث عن أجوبة قانونية يف جمال قوانني احل
من املمكن إغفال تطور القانون البيئي والقانون اجلنائي الدويل. ومن 
لــــذكر أن للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة اختصــــاص النظــــر يف  اجلــــدير 

 .)١٩(اجلرائم اليت تتسبب يف ضرر معّني للبيئة

 أخرى هيئات أجنزته الذي العمل -لثاً 
مثلما ذُكر أعـاله، دعـت اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر  -١٨

إىل عقـد اجتماعــات خــرباء وقــدمت تقـارير هامــة أثنــاء التســعينيات 
 اإلرشـــادات املتعلقـــةمـــن القـــرن املاضـــي. وكـــان مـــن مجلـــة مـــا قدمتـــه 

 أوقـــاتالبيئـــة يف  مايـــةالـــيت توضـــع حل العســـكريةوالتعليمـــات ألدلـــة 
ب بديهيــة، تتنــاول اللجنــة الدوليــة ). وألســبا١٩٩٤( املســلح النــزاع

للصليب األمحـر األمـور مـن منظـور القـانون اإلنسـاين الـدويل. وهـذا 
ألســـــاس الســـــؤال التـــــايل: إىل أي مـــــدى ميكـــــن القـــــول إن  يطـــــرح 
القانون اإلنساين الدويل يتضمن مبادئ أو قواعد أو أحكامـاً ترمـي 

ـــاء النـــزاع املســـلح؟ و  شـــار إىل وجـــوب كثـــرياً مـــا يإىل محايـــة البيئـــة أثن
محاية البيئة من أجل حتقيق هدف محاية املدنيني وسبل اسـرتزاقهم. 
ا. ويتمثــل  بيـد أنــه يشــار كــذلك إىل أن البيئــة حتتــاج إىل محايــة لِــَذا
االفـرتاض املضـَمر يف أن البيئـة مدنيــة بطبيعتهـا. والـدليل علـى ذلــك 
مـــــــــا جـــــــــاء يف شـــــــــرح القـــــــــانون اإلنســـــــــاين الـــــــــدويل العـــــــــريف الـــــــــذي 

اللجنة الدولية للصـليب األمحـر يف جملـدين، والـذي ُنشـر يف  وضعته
ا اللجنــة الدوليــة )٢٠(٢٠٠٥عــام  . فــثالث مــن القواعــد الــيت حــدد

ً عرفيـــــاً، وهـــــي القواعـــــد مـــــن   ٤٣للصــــليب األمحـــــر بوصـــــفها قـــــانو
ملــوارد الطبيعيــة وحبمايــة البيئــة أثنــاء ٤٥ إىل ، تتعلــق بوجــه خــاص 

 على أنه: ٤٤القاعدة النزاعات املسلحة. فتنص 
جيـــب إيـــالء العنايـــة التامـــة أثنـــاء اســـتخدام أســـاليب ووســـائل القتـــال حلمايـــة البيئـــة  

الطبيعيــة واحلفـــاظ عليهـــا. وتُتخـــذ كـــل االحتياطــات املمكنـــة أثنـــاء العمليـــات العســـكرية 
لبيئــــة]، ويف كــــل األحــــوال، التقليــــل منــــه إىل أدىن حــــد.  لتجنــــب اإلضــــرار العــــارض [

ر الـــيت ختلفهـــا عمليـــات عســـكرية معيّنـــة علـــى البيئـــة تعفــي قلـــ وال آل ة الدرايـــة العلميـــة 
 .)٢١(أي طرف يف النزاع من واجب اختاذ مثل هذه االحتياطات

__________ 
 ).١٩٩٨(للمحكمة اجلنائية الدولية  األساسي روما نظام من ٨ املادة )١٩(
 اإلنســاين الـدويل القــانونبـك،  -م. هنكـرتس ول. دوزوالــد  -ج.  )٢٠(

لـــد العـــريف ، اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحر/مطبوعـــات جامعـــة كامربيـــدج، ا
 ,J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck، و٢٠٠٩األول: القواعــد، 

Customary International Humanitarian Law, ICRC/Cambridge 

University Press, vol. II: Practice, 2005. 
لد األول: القواعد، ص  )٢١(  .١٣٠املرجع نفسه، ا

رت اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر ٢٠١٠ويف عــام  -١٩ ، أ
مسألة الوضع الراهن للقـانون اإلنسـاين الـدويل. ففـي عرضـها الـذي 

 ،"املســـلح النـــزاع لضـــحا القانونيـــة حلمايـــةا تقويـــةتنـــاول موضـــوع "
اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر أنــه مــن الضــروري تعزيــز 

. والظــاهر أن )٢٢(القــانون اإلنســاين مــن أجــل محايــة البيئــة الطبيعيــة
اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر تســتنتج أن التطــور الشــامل الــذي 

العقـود األخـرية مل يصـاحبه شهده القانون البيئـي الـدويل علـى مـدى 
تطور مماثل يف القـانون اإلنسـاين الـدويل. فقـد شـاب التعثـر توضـيح 
وتطـــوير القــــانون اإلنســــاين الـــدويل فمــــا يتعلــــق حبمايـــة البيئــــة. وهــــو 
لــذكر ألن إعــراب اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر  اســتنتاج جــدير 

انون عــــن قلقهــــا غالبــــاً مــــا يكــــون متعلقــــاً بعــــدم تنفيــــذ أحكــــام القــــ
 اإلنساين الدويل.

عـــدة تقـــارير ذات صـــلة  الـــدويل القـــانون رابطـــةوأصـــدرت  -٢٠
الذي أعدته  ٢٠٠٤ذا املوضوع. ولعل أوثقها صلة به تقرير عام 

 ٥٠اللجنة املعنية بقانون املوارد املائية. فالفصـل العاشـر (املـواد مـن 
) خمصــص كليــاً ملوضــوع "محايــة امليــاه واملنشــآت املائيــة أثنــاء ٥٥إىل 

قريـــــر عـــــام . ومثـــــة تقريـــــر آخـــــر هـــــو ت)٢٣(احلـــــرب أو النـــــزاع املســـــلح"
. وتنبغي اإلشارة  )٢٤(عن تعويض ضحا النزاعات املسلحة ٢٠١٠

نفــاذ  ٢٠٠٦كــذلك إىل تقريــر عــام  الــذي وضــعته اللجنــة املعنيــة 
قانون البيئة عرب احلدود الوطنية التابعة لرابطـة القـانون الـدويل. ومـع 
أنــه ال ينــاقش حتديــداً مســألة محايــة البيئــة يف ســياق النــزاع املســلح، 

يتضــمن قواعــد مقرتحــة تتعلــق مبركـز األفــراد مــن حيــث إمكانيــة  فإنـه
تقـــــدميهم مطالبـــــات تتعلـــــق بتـــــدمري البيئـــــة وغـــــري ذلـــــك مـــــن قضـــــا 

 .)٢٥(الوصول إىل العدالة
فريقاً متخصصاً معنياً  الطبيعة مايةحل الدويل االحتادوأّلف  -٢١

بشـــــؤون النزاعـــــات املســـــلحة والبيئـــــة يضـــــطلع بنشـــــاَطني مرتابطَـــــني: 
اف مســـائل قـــانون النـــزاع املســـلح يف عالقتـــه حبمايـــة البيئـــة استكشـــ

املطروحـــــة حاليـــــاً، وتقيـــــيم جتـــــارب إدارة املـــــوارد الطبيعيـــــة والبيئـــــة يف 
__________ 

طــــــاب الــــــذي ألقــــــاه الســــــيد جيُكــــــب ِكِلنربغــــــر، رئــــــيس اللجنــــــة اخل )٢٢(
(متـــــــــاح علـــــــــى:  ٢٠١٠أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢١األمحـــــــــر، يف  للصـــــــــليب الدوليـــــــــة

www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/ihl-development-

statement-210910.htm(. 
)٢٣( International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference Held in Berlin, 16–21 August 2004, London, 2004, pp. 334 

et seq., at pp. 394–398. 
)٢٤( Ibid., Report of the Seventy-fourth Conference Held in The 

Hague, 15–19 August 2010, London, 2010, pp. 291 et seq. 
)٢٥( Ibid., Report of the Seventy-second Conference Held in Toronto, 

4–8 June 2006, London, 2006, pp. 655 et seq . بصـورة يركـز التقريـر أن يبـدوو 
 كـــذلك  ينــاقش أنـــه بيــد البيئيـــة، املطالبــات يف احملليـــة االنتصــاف ســـبل علــى أساســية
 دعــاوى رفــع يتــيحكــان مــن شــأنه أن   والــذي لــرفض، قوبــل الــذي ٧ املــادة مشــروع
 .الدويل البيئي القانون النتهاكها احلكومات من حكومة ضد قضائية
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مرحلـــة مـــا بعـــد النـــزاع. وقـــد بـــدأ، علـــى مـــا يبـــدو، إجـــراء استقصـــاء 
بشأن الوضع الراهن للقانون الدويل املتعلق حبماية البيئة أثناء النـزاع 

 ذلك فرص تعزيز القانون وتنفيذه. املسلح، مبا يف
مجوقـــد أجنــــز  -٢٢  القــــانون معهـــدو للبيئــــة املتحـــدة األمــــم بـــر

الشــرتاك مــع متخصصــني رائــدين يف القــانون الــدويل ومــع  ،البيئــي
، تقييمــاً قانونيــاً حلمايــة البيئــة أثنــاء األمحــر للصــليب الدوليــة اللجنــة

محاية املعنون  ٢٠٠٩النزاعات املسلحة أفضى إىل وضع تقرير عام 
. ويتنــاول جــرد وحتليــل للقــانون الــدويل -البيئــة أثنــاء النــزاع املســلح 

لدراسة أربعة فروع رئيسية من القانون الدويل تـوّفر احلمايـة  التقرير 
ـــاء النزاعـــات املســـل حة، وهـــي: القـــانون اإلنســـاين الـــدويل، للبيئـــة أثن

والقـــانون اجلنـــائي الـــدويل، والقـــانون البيئـــي الـــدويل، وقـــانون حقـــوق 
اإلنسان. وخيرج التقرير بعدد من االستنتاجات الرئيسية الـيت تشـرح 
ســبب عــدم متتــع البيئــة حــىت اآلن حبمايــة فعالــة يف أوقــات النزاعــات 

كيفية التصدي هلذه   املسلحة. ويقدم التقرير كذلك توصيات بشأن
ت وكيفية تقوية اإلطار القانوين.  الصعو

مج األمم املتحدة للبيئة  قرتحامل -رابعاً  الذي تقدم به بر
 جلنة القانون الدويل إىل

مج األمم املتحدة للبيئة ومعهد القانون البيئي  -٢٣ اضطلع بر
 تعلـقالقـائم املالقـانوين  إلطـارا الةحل مشرتك"بتقييم  ٢٠٠٩يف عام 

، وذلك بدافع "املسلحة النزاعات أثناء والبيئة الطبيعية املوارد مايةحب
القلق من أن "البيئة ال تزال الضحية الصامتة للنزاعات املسلحة يف 

. وهـذا التقيـيم هـو مثـرة اجتمـاع دويل للخـرباء عقـده  )٢٦(أحناء العامل"
مج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة واللجنــــة الدوليــــة للصــــليب  كــــل مــــن بــــر

توصـــية تســـتند  ١٢. ويقـــدم التقريـــر ٢٠٠٩األمحـــر يف آذار/مـــارس 
إىل عشـــر نتـــائج رئيســـية، ومـــن ضـــمن تلـــك التوصـــيات أنـــه ينبغـــي 

اخلربة يف  ذاتاملتحدة]  [التابعة لألمم"اهليئة الرائدة للجنة بصفتها 
املتعلــــق تنظــــر يف القــــانون الــــدويل احلــــايل  أن ]...[القــــانون الــــدويل 

ـــــةحب لســـــبل الكفيلـــــة  النـــــزاع أثنـــــاء البيئـــــة ماي املســـــلح وأن توصـــــي 
 .)٢٧(بتوضيحه وتدوينه وتوسيعه"

 ويقرتح التقرير معاجلة املسائل التالية: 
رات والعقبــــات الــــيت وحتديــــد الثغــــ ،القانونيــــة ألحكــــاملجــــرد  إعــــداد - 

 تعوق اإلنفاذ؛

 القـانون فـروع مـن الفـرع هـذا لتوضـيح املتاحـة اخليـارات استكشـاف - 
 وتدوينه؛

__________ 
)٢٦( UNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict—an Inventory and Analysis of International Law, 2009, p. 9. 
)٢٧( Ibid., Recommendation 3, p. 53 . 

" االنتشـــار"واســـع  قبيـــل مـــن ساســـيةاأل صـــطلحاتاملمعـــاين  حتديـــد - 
لغ"  ؛... و"طويل األمد" و"

 أثنــاء للتطبيــق األطــراف املتعــددة البيئيــة االتفاقــات قابليــة يف النظــر - 
 املسـلحة النزاعـات أثـر"لــ املسـتمر  اكجزء من حتليلهـ  ، وذلكاملسلحة النزاعات

 "؛املعاهدات على

 ســـــياق يشـــــمل لكـــــي الطبيعيـــــة واملـــــوارد البيئـــــة محايـــــة نطـــــاق متديــــد - 
 الدولية؛ غري املسلحة النزاعات

ــــا االســــتفادة مــــن املعــــايري املفصــــلة  النظــــر -  يف الكيفيــــة الــــيت ميكــــن 
 توضيح أجل من الدويل البيئي القانونجمال واملمارسات والسوابق القضائية يف 

 .)٢٨(الدويل اإلنساين القانون تكتنف اليت الغموض وأوجه الثغرات

 هذا املوضوع اليت يثريها املسائل أهم -خامساً 
مج األمــم املتحـــدة يطــرح املقــرتح  -٢٤ الـــذي تضــمنه تقريــر بـــر

 للبيئة مسألة ما إذا كان املوضوع املشار إليه يناسب اللجنة.
وينبغـــي أن تواصـــل اللجنـــة التحلـــي بعقليـــة منفتحـــة فيمـــا  -٢٥

ملقرتحــــات الــــيت تقــــدَّم إليهــــا. ومقرتحــــات اجلمعيــــة العامــــة  يتعلــــق 
خاص. وجتدر  هلا وزن والدولوسائر هيئات منظومة األمم املتحدة 

علـى األقـل تشـجيع  ١٩٩٦اإلشارة إىل أن اللجنة حتاول منـذ عـام 
بعـــــة لألمـــــم املتحـــــدة علـــــى تقـــــدمي مقرتحـــــات إىل  هيئـــــات أخـــــرى 

مج األمــم املتحــدة )٢٩(اللجنــة لتــايل، فــإن املقــرتح املقــدم مــن بــر . و
للبيئـــة يســـتحق البحـــث جبديـــة، ال ســـيما وأنـــه يبـــدو للوهلـــة األوىل 

 د إىل أساس صحيح.مقرتحاً يستن
 فما هي إذن أهم املسائل اليت يثريها هذا املوضوع؟ -٢٦
إن القــــــانون الســــــاري علــــــى النزاعــــــات املســــــلحة يتجــــــاوز  -٢٧

ن قوانني احلرب. وال تكفي اإلشارة إىل القـانون  بوضوح نطاق سر
علــــى أمــــل إجيــــاد حــــل  ختصــــيص قاعــــدةاإلنســــاين الــــدويل بوصــــفه 

تســـري أيضـــاً فـــروع أخـــرى مـــن فـــروع ملشـــكلة قانونيـــة معينـــة. وقـــد 
القــانون الــدويل، كقــانون حقــوق اإلنســان. وهــذا أمــر أقرتــه حمكمــة 

 العدل الدولية بوضوح:
 حقـــــوق اتفاقيـــــات توفرهـــــا الـــــيت احلمايـــــة أن احملكمـــــة تـــــرى أعـــــم، وبصـــــورة 

املســـلح، إال مـــن خـــالل إعمـــال أحكـــام  عنـــزا ال تيف حـــاال تتوقـــف ال اإلنســـان
حلقوق املدنيـة  ٤جود يف املادة تقييدية من النوع املو  من العهد الدويل اخلاص 

لعالقـة بـني القـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق  والسياسية. وفيمـا يتصـل 
قد يندرج حصـراً  احلقوق بعضإن حاالت حمتملة:  ثالثإذن اإلنسان، هناك 

ينـــدرج حصـــراً يف إطـــار ميكـــن أن  وبعضـــها ،القـــانون اإلنســـاين الـــدويل يف إطـــار
غـــري أن هنـــاك حقوقـــاً أخـــرى ميكـــن أن تـــدخل ضـــمن  ،اإلنســـان حقـــوق قـــانون

__________ 
)٢٨( Ibid. 
لد ،١٩٩٦ حولية )٢٩(  .١٦٥و ١٤٨ نالفقر  ،)الثاين اجلزء( الثاين ا
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هذين الفرعني من فروع القانون الدويل على حد سواء. ولإلجابة على السـؤال 
خـذ يف اعتبارهـا هـذين الفـرعني مـن  املطروح على احملكمة، سـيتعني عليهـا أن 

عتبـــاره  القــانون الـــدويل علـــى حــد ســـواء، أي قـــانون قاعـــدة حقــوق اإلنســـان، 
 .)٣٠(الدويل اإلنساين والقانون ،التخصيص

واالفرتاض املضمر الذي يسـتند إليـه تعليـل حمكمـة العـدل  -٢٨
الدولية هو افرتاض تقره اللجنة أيضاً يف إطار بعض أعماهلا، ومنها 

وعملهــــا األخــــري الــــذي  )٣١(عملهــــا املتعلــــق بتجــــزؤ القــــانون الــــدويل
ر ا لنزاعات املسلحة على املعاهدات. وينطلق هذا العمـل يتناول آ

) مــن افــرتاض أن وجــود نــزاع مســلح ال ينهــي وال يعلــق ٣(يف املـادة 
 .)٣٢(نفاذ املعاهدات تلقائياً 

وحــىت لــو افــرتض املــرء أن قــانون النــزاع املســلح هــو وحــده  -٢٩
القـــانون الســـاري أثنـــاء نـــزاع مـــا مـــن النزاعـــات املســـلحة، فـــإن ذاك 

ً أيضــاً قبــل النــزاع املســلح وبعــده ألنــه يتضــمن القــانون  يكــون ســار
قواعد تتعلق بتدابري تُتخذ قبل النزاع املسلح وبعده. لذلك فإنه من 

(قــــانون  التخصــــيص قاعــــدةالواضــــح أن القواعــــد الســــارية يف إطــــار 
 النزاع املسلح) تتعايش مع قواعد أخرى من قواعد القانون الدويل.

مــــن دولــــة أو هيئــــة قضــــائية جتــــادل يف  ويبـــدو كمــــا لــــو أنــــه مــــا -٣٠
التطبيــق املتــوازي ملختلــف فــروع القــانون الــدويل، كقــانون حقــوق اإلنســان 
وقانون الالجئني والقانون البيئي. ويبدو أيضـاً كمـا لـو أن الـدول واهليئـات 
القضــائية غــري متيقنــة علــى وجــه الدقــة مــن نطــاق فــروع القــانون هــذه ومــا 

نفســــه، جــــرى اإلعــــراب عــــن احلاجــــة إىل  بينهــــا مــــن تــــوازن. ويف الوقــــت
ــذه املشــكلة.  ســتنتاجات فيمــا يتعلــق  االضــطالع بتحلــيالت واخلــروج 
وهـــذا تطـــور جديـــد يف تطبيـــق القـــانون الـــدويل، إذ تواجـــه الـــدول مشـــاكل 
ر البيئيــــة  آل حتياجــــات عاجلــــة. وإن احلالــــة املتعلقــــة  ــــة تتعلــــق  حقيقي

يـــة لَمثـــال هـــام يبـــني كيـــف ميكـــن للحـــرب يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراط
للحــروب الداخليـــة أن جتــرب الســـكان علـــى الفــرار واالســـتيطان يف منـــاطق 

وكثـــــرياً مـــــا يكـــــون ذلـــــك يف داخـــــل نظـــــم إيكولوجيـــــة حرجيـــــة  -أخـــــرى 
لقـرب منهـا. فهـل تبقـى اتفاقيـة عـام  مايـة الـرتاث حل ١٩٧٢حساسة أو 
 العاملي الثقايف والطبيعي سارية يف مثل هذه احلالة؟

 املقرتح -سادساً 
منـذ حنـو عقـدين مـن الـزمن، تناولـت عـدة هيئـات قانونيــة  -٣١

وشـــبه قانونيـــة مســـألة محايـــة البيئـــة يف أوقـــات النـــزاع املســـلح. وهـــذا 
مؤشـــر واضـــح علـــى أمـــرين اثنــــني، أال ومهـــا وجـــود مشـــكلة قانونيــــة 

 وضرورة معاجلة املسألة. 
__________ 

)٣٠( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (see footnote 284 

above), p. 178, para. 106. 
الـدويل (انظــر القــانون  جتـزؤبشــأن  للجنـة التــابع الدراسـة فريــقتقريـر  )٣١(

 أعاله). ٤٢١احلاشية 
 .من هذا املرفق ١ شيةاحلا أعاله انظر )٣٢(

مج لذلك، من املقرتح أن تنظر اللجنـة يف هـذا   املوضـوع يف بـر
 عملها الطويل األجل. وينبغي أن يكون اهلدف كالتايل:

 حتديد نطاق املشكلة القانونية؛ - 

حتديـــد أي مســـتجدات تطـــرأ علـــى الســـوابق القضـــائية أو  - 
 على القانون العريف؛

ن القــانون اإلنســاين الــدويل، والقــانون  -  توضــيح مــدى ســر
لــدويل، وقــانون حقــوق اإلنســان، اجلنــائي الــدويل، والقــانون البيئــي ا

 وتوضيح العالقة فيما بني تلك الفروع من القانون؛

دة بلـورة االســتنتاجات املنبثقــة مــن عمــل اللجنــة بشــأن  -  ز
ر النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات، وال ســيما بشــأن  موضــوع آ

ســــتمرار تطبيــــق املعاهــــدات ذات الصــــلة حبمايــــة  املســــائل املتعلقــــة 
 وق اإلنسان؛البيئة وحق

توضيح العالقة بني قانون املعاهدات القـائم واملسـتجدات  - 
 القانونية (مبا يف ذلك التعليل القانوين)؛

اقـــرتاح مـــا يلـــزم فعلـــه مـــن أجـــل التوصـــل إىل نظـــام موحـــد  - 
 ومتماسك (درءاً خلطر التجزؤ).

توخي وضع قواعد قابلة للتطبيق وصياغة مبادئ يف إطار  - 
ملوضوع.القواعد العامة   للقانون الدويل هلا صلة 

وسينســجم املوضــوع كــذلك مــع الطموحــات الــيت أعربــت  -٣٢
، وحتديـــداً أن اللجنـــة ينبغـــي أال تقيـــد ١٩٩٧ عنهـــا اللجنـــة يف عـــام

ملواضـــيع التقليديـــة، بــــل ينبغـــي أن تنظـــر كـــذلك يف تلــــك  نفســـها 
املواضــيع الــيت تعكــس مســتجدات القــانون الــدويل والشــواغل امللحــة 

 .)٣٣(مجتمع الدويل ككللل
وقــد تكــون النتيجــة النهائيــة إمــا وضــع مشــروع اتفاقيــة إطاريــة  -٣٣

 أو بيان مبادئ وقواعد حلماية البيئة يف أوقات النزاع املسلح.
مخــس ســنوات. وينبغــي أن يكــون اإلطــار الــزمين املتــوخى  -٣٤

ـــــد  ـــــثالث األوىل منهـــــا لتحدي وذلـــــك علـــــى أن تكـــــرَّس الســـــنوات ال
القواعـــد القائمـــة والتناقضـــات فيمـــا بينهـــا، بينمـــا ختصَّـــص الســـنتان 
الرابعة واخلامسة لصوغ استنتاجات املنطوق ولوضع الوثيقة اخلتامية 
ً كــــان الشــــكل الــــذي تــــراه اللجنــــة مناســــباً  يف صــــيغتها النهائيــــة، أ

 الوثيقة. لتلك
 

__________ 
لـــــــــد ،١٩٩٧ حوليـــــــــة )٣٣(  ؛٢٣٨ الفقـــــــــرة)، الثـــــــــاين(اجلـــــــــزء  الثـــــــــاين ا
لد، ١٩٩٨ حوليةو  .٥٥٣ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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 األول التذييل

 لى املعاهدات ذات الصلة وعلى املمارسات غري التعاهديةأمثلة ع

 الدويل اجلنائي والقانون احلرب قوانني -١

  يتعلق فيما البيئة محايةتتناول  معاهدات (أ)
 تناوالً مباشراً  املسلح لنزاع

 ألغــراض البيئــة يف التغيــري تقنيــات اســتخدام حظــر اتفاقيــة ‘١’
 ).١٩٧٦ى (أخر  عدائية أغراض ألي أو عسكرية

 ١٢الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيـف املعقـودة يف  ‘٢’
واملتعلــق حبمايــة ضــحا املنازعــات املســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

، ٣، الفقـــــــرة ٣٥، وال ســـــــيما املـــــــادة الدوليـــــــة (الربوتوكـــــــول األول)
 . ١، الفقرة ٥٥ واملادة

أو تقييـــد اســـتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة اتفاقيـــة حظـــر  ‘٣’
ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية األثـر، وبروتوكوهلـا الثالــث 

 ).١٩٨٠املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقة (
)، ١٩٩٨نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ( ‘٤’

 .٨و ٧و ٦وال سيما املواد 

 القانون اإلنساين الدويل ومعاهدات نزع السالح  (ب)
 اليت تتصدى بصورة غري مباشرة ملسألة محاية البيئة 

لنزاع املسلح  فيما يتعلق 

 بقــوانني وأعــراف احلــرب الربيــة االتفاقيــة (الرابعــة) املتعلقــة ‘١’
 ).١٩٠٧(اتفاقية الهاي الرابعة) (

ـــــدول قـــــوق وواج(اخلامســـــة) املتعلقـــــة حبتفاقيـــــة اال ‘٢’ بـــــات ال
(اتفاقيـة الهـاي  احملايدة واألشخاص احملايدين يف حالة احلرب الربية

 . )١٩٠٧اخلامسة) (
ـــــدول (الثالثـــــة عشـــــرة) املتعلقـــــة حبتفاقيـــــة اال ‘٣’ قـــــوق وواجبـــــات ال

 .)١٩٠٧(اتفاقية الهاي الثالثة عشرة) (البحرية احملايدة يف حالة احلرب 
السـامة  احلريب للغازات اخلانقة أوبروتوكول حظر االستعمال  ‘٤’

ها و   .)١٩٢٥( البكرتيولوجيةاحلرب وسائل حظر أو ما شا
اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت  ‘٥’

 ).١٩٤٩(االتفاقية الرابعة) ( احلرب
ـــة نشـــوب نـــزاع  ‘٦’ اتفاقيـــة محايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة يف حال

وبروتوكوهلـــا (األول) حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة )، ١٩٥٤مســـلح (
)، والربوتوكـول الثـاين التفاقيـة ١٩٥٤يف حالة نشوب نزاع مسلح (

حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة يف حالـــة نشـــوب  ١٩٥٤الهـــاي لعـــام 
 .)١٩٩٩نزاع مسلح (

معاهــــــدة حظــــــر جتــــــارب األســــــلحة النوويــــــة يف اجلــــــو ويف  ‘٧’
 ).١٩٦٣( الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء

 .)١٩٦٨( األسلحة النووية عدم انتشارمعاهدة  ‘٨’

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختـزين األسـلحة البكرتيولوجيـة  ‘٩’
 ).١٩٧٢( (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة

 ١٢الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيـف املعقـودة يف  ‘١٠’
واملتعلــق حبمايــة ضــحا املنازعــات املســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

 ).١٩٧٧( )الثاينالدولية (الربوتوكول غري 

واســـــــتعمال اتفاقيـــــــة حظـــــــر اســـــــتحداث وإنتـــــــاج وختـــــــزين  ‘١١’
 ).١٩٩٣( وتدمري تلك األسلحة الكيميائيةاألسلحة 

 .)١٩٩٦ر الشامل للتجارب النووية (معاهدة احلظ ‘١٢’

ـــــة حظـــــر اســـــتعمال وختـــــزين وإنتـــــاج ونقـــــل األلغـــــام  ‘١٣’ اتفاقي
 ).١٩٩٧املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام (

 .)٢٠٠٨اتفاقية الذخائر العنقودية ( ‘١٤’

 أمثلة على النظم اخلاصة: ‘١٥’

رخبيل شبيتسربغن )١(   )؛١٩٢٠( املعاهدة املتعلقة 
االتفاقية املتعلقة بعدم حتصني وبتحييد جـزر آالنـد  )٢( 

 )؛١٩٢١(

 )؛١٩٥٩معاهدة أنتاركتيكا ( )٣( 
معاهدة حظـر األسـلحة النوويـة يف أمريكـا الالتينيـة  )٤( 

 ؛)١٩٦٧( والكارييب (معاهدة تالتيلولكو)

اليـــة مـــن اخل معاهــدة منطقـــة جنـــوب احملــيط اهلـــادئ )٥( 
 ؛)١٩٨٥(األسلحة النووية 

اليــــة مــــن اخل شــــرق آســــيامعاهــــدة منطقــــة جنــــوب  )٦( 
 ؛)١٩٩٥(األسلحة النووية 

معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة  )٧( 
 )؛١٩٩٦يف أفريقيا (

معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة  )٨( 
 ).٢٠٠٦يف وسط آسيا (
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لقانون اإلنساين الدويل ذات الصلة ل العامة دوالقواع املبادئ (ج)
لنزاع املسلح  حبماية البيئة فيما يتعلق 

 مبدأ التمييز. ‘١’
 قاعدة الضرورة العسكرية. ‘٢’
 مبدأ التناسب. ‘٣’
 مبدأ اإلنسانية. ‘٤’

حلرب (د)  صكوك أخرى تتصل مبجموعة القوانني املتعلقة 

ســـــان رميـــــو بشـــــأن القـــــانون الـــــدويل الســـــاري علـــــى  دليـــــل ‘١’
 .)١٩٩٤(النزاعات املسلحة يف البحار 

الصادرة عن اللجنة  قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف ‘٢’
 ).٢٠٠٥الدولية للصليب األمحر (

دليـــل القــــانون الـــدويل الواجــــب التطبيـــق يف جمــــال احلــــرب  ‘٣’
مج السياسات اإلنسانية وحبوث  اجلوية والصاروخية الصادر عن بر

 Program on Humanitarian Policy and Conflict(الصــراعات 

Research (HPCR)( ) ٢٠٠٩التابع جلامعة هارفرد.( 
ة محايـــة يتنـــاول العديـــد مـــن قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة مســـأل ‘٤’

لنزاع املسلح. وهذه القرارات غري مذكورة هنا.  البيئة فيما يتعلق 

قضا نُظر فيها أمام احملاكم واهليئات القضائية وجرى فيها  (ه)
لنزاع املسلح  تناول مسألة محاية البيئة فيما يتعلق 

 السوابق القضائية حملكمة العدل الدولية: ‘١’
 )١( Legality of the Threat or Use of Nuclear 

Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996. 
 )٢( Legality of Use of Force, Orders of 2 June 

1999)٣٤
٨١٩

(. 

__________ 
أصـــدرت احملكمـــة أوامرهـــا القضـــائية يف  ١٩٩٩حزيران/يونيـــه  ٢ يف )٣٤(

 مشـال حلـف منظمـة وأعضـاء األسـود واجلبـلالقضـا الثمـاين التاليـة بـني صـربيا 
 ,Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium): األطلســي

Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, 

p. 124; (Yugoslavia v. Canada), ibid., p. 259; (Yugoslavia v. France), 

ibid., p. 363; (Yugoslavia v. Germany), ibid., p. 422; (Yugoslavia v. 

Italy), ibid., p. 481; (Yugoslavia v. Netherlands), ibid., p. 542; 

(Yugoslavia v. Portugal), ibid., p. 656; (Yugoslavia v. Spain), ibid., 

p. 761; (Yugoslavia v. United Kingdom), ibid., p. 826; and (Yugoslavia 

v. United States of America), ibid., p. 916. 

 )٣( Armed Activities on the Territory of the Congo 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment 

of 19 December 2005. 
قرارات احملاكم الدولية من قبيل قرار احملكمة اجلنائية الدولية  ‘٢’

 أمحـــد حســـن عمـــر علـــى لقـــبض أمـــر إصـــدار االدعـــاء طلـــببشـــأن 
والقــرار الثــاين للمحكمـــة  ،٢٠٠٩مــارس /آذار ٤ يف الصــادر البشــري

لقـــبضاجلنائيـــة الدوليـــة بشـــأن  الصـــادر  طلـــب االدعـــاء إصـــدار أمـــر 
 .جلنة األمم املتحدة للتعويضات، وقرارات ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٢ يف

 الدويل القانون البيئي -٢

 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف (أ)
الــــيت تــــنص بصــــورة  األطــــراف املتعــــددة البيئيــــة االتفاقــــات ‘١’

لنزاع املسلح:  مباشرة أو غري مباشرة على انطباقها فيما يتعلق 
 االتفاقيات العاملية: )١( 

ــــنفط (أ)  ل ــــة ملنــــع تلــــوث البحــــار   االتفاقيــــة الدولي
 )؛١٩٥٤(

اتفاقيــــة األراضــــي الرطبــــة ذات األمهيــــة الدوليــــة  (ب) 
 )؛١٩٧١( للطيور املائية وخاصة بوصفها موئالً 

 فاقيــة محايــة الــرتاث العــاملي الثقــايف والطبيعــيات (ج) 
 )؛١٩٧٢(

اتفاقيــــة منــــع تلــــوث البحــــار النــــاجم عــــن رمــــي  (د) 
ت ومواد أخرى فيها  )؛١٩٧٢( النفا

االتفاقيــــــة الدوليــــــة ملنــــــع التلــــــوث النــــــاجم عــــــن  (ه) 
، بصــــــيغتها املعدلــــــة ("اتفاقيــــــة مــــــاربول") ١٩٧٣ ،الســــــفن

ـــــع  ١٩٧٨بربوتوكوهلـــــا لعـــــام  ـــــة ملن ـــــة الدولي التفاقي ـــــق  املتعل
 ؛١٩٧٣ ،التلوث الناجم عن السفن

لتلوث اجلوي العابر للحدود  (و)  االتفاقية املتعلقة 
 )؛١٩٧٩( البعيد املدى

 )؛١٩٨٢( اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (ز) 
ــا (ح)  ري املائيــة الدوليـــة اتفاقيــة قــانون اســـتخدام ا

 ).١٩٩٧يف األغراض غري املالحية (
 االتفاقيات اإلقليمية: )٢( 

ـــــة محايـــــة البحـــــر األبـــــيض املتوســـــط مـــــن  (أ)  اتفاقي
ـــــا اتفاقيـــــة ١٩٧٦التلـــــوث ( )، وقـــــد ُعـــــّدلت وأصـــــبح عنوا

محايــــة البيئــــة البحريــــة واملنـــــاطق الســــاحلية للبحــــر األبـــــيض 
 )؛١٩٩٥املتوسط (
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محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر اتفاقية  (ب) 
 )؛١٩٨٣( الكارييب الكربى

ـــــــة حلفـــــــظ الطبيعـــــــة واملـــــــوارد  (ج)  ـــــــة األفريقي االتفاقي
 ).٢٠٠٣( الطبيعية

االتفاقــــات البيئيــــة املتعــــددة األطــــراف الــــيت تــــنص حتديــــداً  ‘٢’
لنزاع املسلح: ائها فيما يتعلق   على تعليقها أو احليد عنها أو إ

ملســــؤولية قبــــل الغــــري يف ميــــدان اال )١(  تفاقيــــة املتعلقــــة 
 )؛١٩٦٠( الطاقة النووية

ملسـؤولية املدنيـة عـن األضـرار  )٢(  اتفاقية فيينا املتعلقـة 
 )؛١٩٦٣النووية (

ملســـــؤولية املدنيـــــة عـــــن  )٣(  االتفاقيـــــة الدوليـــــة املتعلقـــــة 
 )؛١٩٦٩( الضرر الناجم عن التلوث النفطي

ملســــؤولية املدنيــــة عــــن األضــــرار املتعلتفاقيــــة الا )٤(  قــــة 
 ).١٩٩٣( النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة

االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف الــيت ميكــن أن تكــون  ‘٣’
لنزاع املسلح:  ذات صلة حبماية البيئة فيما يتعلق 

 )؛١٩٨٦( اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي )١( 
ت  )٢(  زل بشـــــــأن الـــــــتحكم يف نقـــــــل النفـــــــا اتفاقيـــــــة 

 )؛١٩٨٩اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود (
لتنوع البيولوجي )٣(   )؛١٩٩٢( االتفاقية املتعلقة 
ملكافحـة التصـحر يف البلـدان  املتحـدة األمماتفاقية  )٤( 

الــــيت تعــــاين مــــن اجلفــــاف الشــــديد و/أو التصــــحر، وخباصــــة يف 
 ).١٩٩٤أفريقيا (

 قانون البيئي الدويل العريف حسبما ال (ب)
 يتجسد يف املصادر التالية

٣٥(تريل مصهرمبدأ  ‘١’
٨٢٠

(. 
لبيئـة البشـرية (إعـالن إعالن مؤمتر األمم املتحدة  ‘٢’ املتعلـق 

٣٦(ستوكهومل)
٨٢١

( )١٩٧٢.( 
٣٧(امليثاق العاملي للطبيعة ‘٣’

٨٢٢

( )١٩٨٢.( 

__________ 
 .من هذا املرفق ٤انظر أعاله احلاشية  )٣٥(
 .من هذا املرفق ٣انظر أعاله احلاشية  )٣٦(
 .، املرفق١٩٨٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨املؤرخ  ٣٧/٧قرار اجلمعية العامة  )٣٧(

ــــــة والتنميــــــة (إعــــــالن  ‘٤’ ٣٨(ريــــــو)إعــــــالن ريــــــو بشــــــأن البيئ
٨٢٣

( 
)١٩٩٢.( 
مج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة (جـدول أعمـال  ‘٥’ بر

٣٩()٢١القرن 
٨٢٤

( )١٩٩٢.( 
ــــــــــرارا اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة  ‘٦’ تشــــــــــرين  ٢٥املــــــــــؤرخ  ٤٧/٣٧ق

بشــأن محايــة البيئــة يف أوقــات النــزاع املســلح،  ١٩٩٢الثــاين/نوفمرب 
بشــــــأن ِعقــــــد  ١٩٩٤كــــــانون األول/ديســــــمرب   ٩املــــــؤرخ  ٤٩/٥٠و
 مم املتحدة للقانون الدويل.األ
٤٠(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ‘٧’

٨٢٥

( )٢٠٠٢.( 
مج األمـم /٢٣/١املقرَّر  ‘٨’ رابعاً الصادر عن جملـس إدارة بـر

(املتحدة للبيئة
٨٢٦

٢٠٠٥( )٤١.( 

 قانون حقوق اإلنسان -٣

 اإلطارية االتفاقيات
(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ‘١’

٨٢٧

١٩٤٨( )٤٢.( 
حلقوق املدنية والسياسية ( ‘٢’  ).١٩٦٦العهد الدويل اخلاص 
حلقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة  ‘٣’ العهـــد الـــدويل اخلـــاص 

 ).١٩٦٦والثقافية (
 صكوك أخرى من صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان: ‘٤’

إعــــــالن التقــــــدم واإلمنــــــاء يف امليــــــدان االجتمــــــاعي،  )١( 
(٢٥و ٩املادتني وخصوصاً 

٨٢٨

 )؛١٩٦٩( )٤٣

__________ 
لبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  )٣٨(  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين 

والتصــــويب)،  A.93.I.8(منشــــورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــــه 
لد األول:   املرفق األول.، األول، القرار القرارات اليت اختذها املؤمترا

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣٩(
جوهانســربغ (جنــوب  املســتدامة، للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمتر تقريــرانظــر  )٤٠(

، A/CONF.199/20( ٢٠٠٢ســـــــــبتمرب /أيلول ٤ -آب/أغســـــــــطس  ٢٦أفريقيـــــــــا)، 
 .)03.II.A.1.[A]منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

مج األمـــم املتحــــدة للبيئـــة، تقريـــر جملــــس اإلدارة، الـــدورة الثالثــــة  )٤١( بـــر
ئــق)، ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٢٥-٢١والعشــرون (  العامــة، للجمعيــة الرمسيــة الو

 .٢٨، املرفق، ص )A/60/25( ٢٥ رقم امللحق الستون، الدورة
كـــــــــانون   ١٠) املـــــــــؤرخ ٣-ألـــــــــف (د ٢١٧قـــــــــرار اجلمعيـــــــــة العامـــــــــة  )٤٢(

 .١٩٤٨األول/ديسمرب 
كــــــــــــانون   ١١) املــــــــــــؤرخ ٢٤-(د ٢٥٤٢قــــــــــــرار اجلمعيــــــــــــة العامــــــــــــة  )٤٣(

 .١٩٦٩األول/ديسمرب 
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اتفاقيــــة القضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد  )٢( 
 )؛١٩٧٩املرأة (

(إعالن احلق يف التنمية )٣( 
٨٢٩

 )؛١٩٨٦( )٤٤
 )؛١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل ( )٤( 
لشـــعوب األصـــلية ١٦٩االتفاقيـــة (رقـــم  )٥(  ) املتعلقـــة 

 )؛١٩٨٩والقبلية يف البلدان املستقلة (
(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية )٦( 

٨٣٠

 )؛٢٠٠٠( )٤٥
__________ 

 .١٩٨٦ كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ  ٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة  )٤٤(
 .٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٨املؤرخ  ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٤٥(

إعــــــالن األمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن حقــــــوق الشــــــعوب  )٧( 
(األصلية

٨٣١

٢٠٠٧( )٤٦.( 
 االتفاقيات اإلقليمية: ‘٥’

ت األساســية  )١(  اتفاقيــة محايــة حقــوق اإلنســان واحلــر
 )؛١٩٥٠حلقوق اإلنسان) ((االتفاقية األوروبية 

االتفاقيـة األمريكيــة حلقــوق اإلنسـان: "ميثــاق ســان  )٢( 
 )؛١٩٦٩خوسيه، كوستاريكا" (

 ).١٩٨١امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ( )٣( 
__________ 

 .، املرفق٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٣املؤرخ  ٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )٤٦(
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 أوسبينا، املقرر اخلاص -إدواردو فلنسيا 
 مثله.

A/CN.4/644   ر النزاعــــات املســـــلحة علـــــى املعاهـــــدات: مــــذكرة عـــــن التوصـــــية الـــــيت آ
ر  ســـــتقدم إىل اجلمعيـــــة العامـــــة بشـــــأن مشـــــاريع املـــــواد املتعلقـــــة 
النزاعــــــات املســــــلحة علــــــى املعاهــــــدات، أعــــــدها الســــــيد لوســــــيوس  

 كافليش، املقرر اخلاص

 مثله.

A/CN.4/645   :ر النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات  ٥مــذكرة بشــأن مشــروع املــادة آ
السيد لوسيوس كافليش، املقرر اخلاص ، أعدهاومرفق مشاريع املواد

 مثله.

A/CN.4/646   التقرير الثالث عن حصانة مسؤويل الدول مـن الواليـة القضـائية اجلنائيـة
 كولودكني، املقرر اخلاصاألجنبية، أعده السيد رومان أ.  

 مثله.

A/CN.4/647  
 Add.1و

الســـيد  أعـــده، املعاهـــدات علـــى التحفظـــات عـــن عشـــر الســـابع التقريـــر 
 ، املقرر اخلاصهآالن بيلي

 مثله.

A/CN.4/648   لتسـليم أو احملاكمـة ، )aut dedere aut judicare(التقريـر الرابـع عـن االلتـزام 
 جيسالف غالتسكي، املقرر اخلاص أعده السيد

 مثله.

A/CN.4/L.777   ر النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات: نصــــوص وعنــــاوين مشــــاريع آ
ر النزاعــــــات املســـــــلحة علــــــى املعاهــــــدات الـــــــيت  املــــــواد املتعلقــــــة 

ا جلنة الصياغـة يف القراءة الثانية  اعتمد

 .مستنسخة

A/CN.4/L.778   ٦٧ إىل ١املنظمات الدوليـة: نصـوص وعنـاوين مشـاريع املـواد مـن مسؤولية 
ا جلنة الصياغة يف القراءة الثانية يف عام   ٢٠١١اليت اعتمد

 .مثله

A/CN.4/L.779  ]نصــــوص وعنـــــاوين مشـــــاريع املبـــــادئ املعاهـــــدات علـــــى التحفظــــات [:
التوجيهيـــة الـــيت يتضـــمنها دليـــل املمارســـة بشـــأن التحفظـــات علـــى 
املعاهـــدات بصـــيغتها النهائيـــة الـــيت وضـــعها الفريـــق العامـــل [املعـــين 

نيســــــان/أبريل  ٢٩إىل  ٢٦لتحفظــــــات علــــــى املعاهــــــدات] مــــــن 
ر/مايو  ١٨و ١٧و ١٢و ١١و ١٠و ٦و ٥و ٤ ويف  ٢٠١١أ

 مثله.
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  268 والستني الثالثة دور

 

 

 مالحظات وإحاالت  العنوان  رمز الوثيقة

A/CN.4/L.780   :ـــا الثالثـــة والســـتني مشـــروع تقريـــر جلنـــة القـــانون الـــدويل عـــن أعمـــال دور
 )مقدمةاألول (الفصل 

ئـق مثله. ولالطالع على النص املعتمد، انظـر  الو
الرمسيــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الـــــــدورة السادســــــة 

ــم . ويــرد )A/66/10( ١٠ والســتون، امللـــحق رقـ
 أعاله.  ١٨النص النهائي يف ص 

A/CN.4/L.781  
 Add.1و

ا الثالثة والستني)مثله   أعاله. ٢١مثله، ص  : الفصل الثاين (موجز أعمال اللجنة يف دور

A/CN.4/L.782  ا مثله : الفصل الثالث (قضا حمددة تكون للتعليقات اليت تبدى بشأ
 أمهية خاصة للجنة)

 أعاله. ٢٤مثله، ص 

A/CN.4/L.783  
 Add.1-8و

مستنسخة. ولالطالع على النص املعتمد، انظر  : الفصل الرابع (التحفظات على املعاهدات)مثله 
ـــــــدورة  ــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، ال ئــــــق الرمسي الو

 ١٠ السادســــــــــة والســـــــــــتون، امللـــــــــــحق رقــــــــــــم
)A/66/10 وAdd.1( ويرد النص النهائي يف .

لـــــد ٢٠١١حوليـــــة أعـــــاله ويف  ٢٦ص  ، ا
 الثاين (اجلزء الثالث). 

A/CN.4/L.784  
 Add.1-2و

مستنســــخة. ولالطــــالع علــــى الــــنص املعتمــــد، انظــــر  املنظمات الدولية): الفصل اخلامس (مسؤولية مثله 
ئــق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الـــدورة السادســة  الو

. ويــــــرد )A/66/10( ١٠ والســــــتون، امللـــــــحق رقـــــــم
 أعاله.  ٤٨النص النهائي يف ص 

A/CN.4/L.785  
 Add.1-2و

ر النزاعات املسلحة على املعاهدات: الفصل السادس (مثله   أعاله. ١٢٧مثله، ص  )آ

A/CN.4/L.786  
 Add.1و

حصــــانة مســــؤويل الــــدول مــــن الواليــــة القضــــائية : الفصــــل الســــابع (مثلــــه 
 )اجلنائية األجنبية

 أعاله. ١٥٨مثله، ص 

A/CN.4/L.787  أعاله. ١٧٢مثله، ص  : الفصل الثامن (طرد األجانب)مثله 

A/CN.4/L.788  
 Add.1-2و

 أعاله. ١٨٠مثله، ص  )محاية األشخاص يف حاالت الكوارث: الفصل التاسع (مثله 

A/CN.4/L.789  احملاكمــة أو لتســليم االلتــزام: الفصــل العاشــر (مثلــه )aut dedere aut 
judicare(( 

 أعاله. ١٩٦مثله، ص 

A/CN.4/L.790  
 Add.1و

 أعاله. ٢٠٢مثله، ص  : الفصل احلادي عشر (املعاهدات عرب الزمن)مثله 

A/CN.4/L.791  لرعاية: الفصل الثاين عشر (مثله  أعاله. ٢٠٦مثله، ص  )شرط الدولة األوىل 

A/CN.4/L.792  ا األخرى)مثله  أعاله. ٢٠٩مثله، ص  : الفصل الثالث عشر (قرارات اللجنة واستنتاجا

A/CN.4/L.793  ـــــــق : التحفظـــــــات علـــــــى املعاهـــــــدات اســـــــتنتاجات بشـــــــأن احلـــــــوار املتعل
لتحفظـات علـى  اعتمدها مؤقتاً  لتحفظات الفريق العامل املعين 
 ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤و ١٢و ٦يف  املعاهدات

 .مستنسخة

A/CN.4/L.794  نص وعنـوان كـل مـن مشـروعي : محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
ما جلنـــة الصـــياغة بصـــفة مؤقتـــة  ١١و ١٠املـــادتني  اللـــذين اعتمـــد

 ٢٠١١متوز/يوليه  ١٩ يف

 مثله.

A/CN.4/L.795  توصـــــــيات بشـــــــأن آليـــــــات املســـــــاعدة التحفظـــــــات علـــــــى املعاهـــــــدات :
ـــــــة يف [فيمـــــــا لتحفظـــــــات]، اعُتمـــــــدت بصـــــــفة مؤقت  ٢٧ يتصـــــــل 

لتحفظات  ٢٠١١متوز/يوليه   من جانب الفريق العامل املعين 

 مثله.

A/CN.4/L.796  مثله. تقرير فريق التخطيط 

A/CN.4/SR.3080 - 
A/CN.4/SR.3127 

، ٢٠١١حوليـــــة يـــــرد الـــــنص النهـــــائي يف و مثلـــــه.  ٣١٢٧إىل  ٣٠٨٠احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات  
لد األول  .ا
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