
 الفصل الثامن
 مسؤولية المنظمات الدولية

 مقدمة -ألف
ــا الثانيــة واخلمســني (عــام  قــررت -٣٢٥ ) ٢٠٠٠اللجنــة يف دور

ـــــة"  مســـــؤوليةإدراج موضـــــوع "  عملهـــــابرنـــــامج  يفاملنظمـــــات الدولي
 ٨اجلمعيــة العامـــة علمــاً، يف الفقـــرة  وأحاطـــت )٣٦٣(الطويــل األجــل

، ٢٠٠٠/ديســــمرب األولكـــانون   ١٢املـــؤرخ  ٥٥/١٥٢مـــن قرارهـــا 
  باملخطط العامو  ،بقرار اللجنة املتعلق بربنامج عملها الطويل األجل

إىل اجلمعية العامة عن أعمال اجلديد املرفق بتقرير اللجنة  موضوعلل
ـــــدورة ـــــة العامـــــة يف الفقـــــر تلـــــك ال  هـــــامـــــن قرار  ٨ة . وطلبـــــت اجلمعي

أن اللجنــة  مــن ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب   ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٢
 املنظمات الدولية". مسؤولية" موضوععملها بشأن تبدأ 
ــا الرابعـة واخلمسـني،  وقـررت -٣٢٦ جلســتها  يفاللجنـة، يف دور

، إدراج املوضــــوع يف ٢٠٠٢أيار/مــــايو  ٨الــــيت عقــــدت يف  ٢٧١٧
يـــــــو غايــــــــا مقـــــــرراً خاصــــــــاً الســـــــيد جورج وعينــــــــتبرنـــــــامج عملهـــــــا 

ا الدورة ويف .)٣٦٤(للموضوع  معنيـاً فريقاً عامًال  اللجنة تأنشأ ،ذا
 )٣٦٦(العامــــل بإجيــــاز يف تقريــــره الفريــــق. وتنــــاول )٣٦٥(ذا املوضــــوعــــ

املواد املتعلقة ومشاريع املشروع اجلديد  بني والعالقة املوضوع، نطاق
الـــيت  املشـــروعة دوليـــاً" غـــري األفعـــال عـــن الـــدول مســـؤولية"مبوضـــوع 

ــــــــا الثالثــــــــة واخلمســــــــني ا اللجنــــــــة يف دور  ومســــــــائل، )٣٦٧(اعتمــــــــد
إىل  املـــسندعـن السـلوك  األعضـاء الـدول واملسائل املتعلقـة مبسـؤولية

وتنفيـذ  الدوليـة، املسـؤولية منظمة دوليـة، واملسـائل املتعلقـة مبضـمون
ايـــةوتســـوية املنازعــــات. واعتمـــدت اللجنــــ ،املســـؤولية ــــا ة يف   دور
 .)٣٦٨(واخلمسني تقرير الفريق العامل الرابعة
ـــا اخلامســـة  وكانـــت -٣٢٧ اللجنـــة قـــد تلقـــت، يف الفـــرتة مـــن دور

ا) إىل ٢٠٠٣عام واخلمسني ( )، ٢٠٠٦ عامواخلمسني الثامنة  دور
يف هـــــذه التقـــــارير،  ونظـــــرت ،)٣٦٩(تقـــــارير مـــــن املقـــــرر اخلـــــاصأربعـــــة 

 .)٣٧٠(٣٠إىل  ١املواد  مشاريعواعتمدت مؤقتاً 

__________
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٠ حولية)٣٦٣(  .٧٢٩ الفقرة ،ثاين)، ا
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٢ حولية)٣٦٤(  .٤٦٣و ٤٦١ثاين)، الفقرتان ، ا
.٤٦٢املرجع نفسه، الفقرة )٣٦٥(
 .٤٨٨-٤٦٥الفقرات  نفسه، ملرجعا)٣٦٦(
لد الثاين ٢٠٠١ حولية)٣٦٧( .٧٦ثاين) والتصويب، الفقرة (اجلزء ال، ا
 .٤٦٤الفقرة  نفسه، املرجع)٣٦٨(
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٢٠٠٣ حوليــــةالتقريــــر األول: )٣٦٩( ، ا
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤ حوليـــــة؛ والتقريـــــر الثـــــاين:  الوثيقــــة ، ا

لـــد ٢٠٠٥ حوليـــةوالتقريـــر الثالـــث:  ؛األول)، الوثيقــة  الثـــاين ، ا
لـــد ٢٠٠٦ حوليـــة؛ والتقريـــر الرابـــع:  (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ، ا

 .و  الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة
 يف الـدورة اخلامسـة واخلمسـني ٣إىل  ١املـواد  مشـاريع اعتمدت)٣٧٠(

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، الفقــرة ٢٠٠٣حوليــة (  ٤ املــوادمشــاريع و  ؛)٤٩، ا
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤حوليـــــة يف الـــــدورة السادســـــة واخلمســـــني ( ٧إىل  ، ا

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
كــــــــــان معروضــــــــــاً علــــــــــى اللجنــــــــــة يف الــــــــــدورة احلاليــــــــــة  -٣٢٨

ــــــر )، اخلــــــامس املقــــــدم مــــــن املقــــــرر اخلــــــاص  التقري
وكــــــــذلك تعليقــــــــات مكتوبــــــــة تلقتهــــــــا اللجنــــــــة حــــــــىت اآلن مــــــــن 

 .)٣٧١(دولية منظمات
اخلــاص، الــذي يتنــاول مضــمون والتقريــر اخلــامس للمقــرر  -٣٢٩

املســـؤولية الدوليـــة ملنظمـــة دوليـــة، قـــد اتبـــع فيـــه، علـــى غـــرار التقـــارير 
الســابقة، الــنمط العــام للمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال 

 غري املشروعة دولياً.
وعــرض املقــرر اخلــاص تقريــره اخلــامس، فتنــاول بعــض مــا  -٣٣٠

ا اللجنـــة أديل بـــه مـــن تعليقـــات علـــى مشـــاريع املـــ واد الـــيت اعتمـــد
بصفة مؤقتة. وفيما يتعلق بالرأي القائل إن مشـاريع املـواد الراهنـة 
ال يراعــى فيهــا مراعــاة كافيــة مــا تتصــف بــه املنظمــات الدوليــة مــن 
تنــوع شــديد، بــني أن ملشــاريع املــواد مســتوى مــن العموميــة جيعلهــا 

هــــذا مناســــبة ملعظــــم املنظمــــات الدوليــــة، إن مل يكــــن جلميعهــــا؛ و 
يستثين تطبيـق قواعـد خاصـة، إذا مـا اسـتدعت ذلـك السـمات  ال

 اخلاصة مبنظمات معينة. 
كمــا أشــار املقــرر اخلــاص إىل عــدم تــوافر املمارســة بصــورة  -٣٣١

كافيــــة فيمــــا يتعلــــق مبســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة. ودعــــا إىل موافــــاة 
اللجنة مبزيد من املعلومات عن احلاالت ذات الصـلة بـذلك، وأكـد 

الوقت ذاته ما ملشاريع املواد من منفعة كإطار حتليلي، من شأنه  يف
أن يســاعد الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى الرتكيــز علــى مــا يطرحــه 

 املوضوع من مسائل قانونية رئيسية.

__________________________________________
] يف الــــــدورة الســــــابعة ١٥[١٦إىل  ٨املــــــواد  ومشــــــاريع ؛)٦٩الثــــــاين)، الفقــــــرة 

لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، الفقــــــرة ٢٠٠٥حوليــــــة واخلمســــــني ( ؛ )٢٠٣، ا
ـــــة حواخلمســـــني ( الثامنـــــةيف الـــــدورة  ٣٠إىل  ١٧املـــــواد  ومشـــــاريع ، ٢٠٠٦ولي

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة   .)٨٨ا
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٢ حوليــةعمــالً بتوصــيات اللجنــة ()٣٧١( ، ا
لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين)٢٠٠٣ حوليـة، و٤٨٨و ٤٦٤الفقرتـان  الثـاين)، ، ، ا
)، مــا برحــت األمانــة العامــة تقــوم ســنوياً بتعمــيم الفصــل ذي الصــلة ٥٢الفقــرة 

ـا  من تقرير ـا وموافا اللجنة على املنظمات الدولية طالبة إليها اإلدالء بتعليقا
مبــا بوســعها تقدميــه إىل اللجنــة مــن مــواد ذات صــلة. ولالطــالع علــى تعليقــات 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤ حوليـــــةاحلكومـــــات واملنظمـــــات الدوليـــــة، انظـــــر  ، ا
لـــد الثـــاين٢٠٠٥ حوليـــة؛ والوثيقـــة  األول)،  (اجلـــزء األول)، ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٦ حوليــة؛ وو  الــوثيقتني ، ا
(تـرد  . انظر أيضـاً الوثيقـة و الوثيقة  األول)،

لد الثاين (اجلزء األول)٢٠٠٧ حوليةيف   ).، ا



مسؤولية المنظمات الدولية 

وعــــرض املقــــرر اخلــــاص مشــــاريع املــــواد الــــواردة يف تقريــــره  -٣٣٢
اخلامس، فبني أن العمل الذي تضطلع بـه اللجنـة لـيس جمـرد تكـرار 
للمــواد املتعلقــة مبســـؤولية الــدول عــن األفعـــال غــري املشــروعة دوليـــاً. 
وســـواًء كانـــت املســـائل القانونيـــة الـــيت يـــتم تناوهلـــا مشـــمولة يف هـــذه 

ا، فينظــــــر فيهــــــا مــــــن حيــــــث أسســــــها املــــــواد أم غــــــري مشــــــمولة فيهــــــ
املوضـــوعية فيمـــا يتعلـــق باملنظمـــات الدوليـــة. غـــري أنـــه، نظـــراً لدرجـــة 
عموميــــة مشــــاريع املــــواد، فهــــو يرتئــــي اعتمــــاد صــــياغة مماثلــــة لتلــــك 
املســـتخدمة يف املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول يف احلـــاالت الكثـــرية 

ل وعلــى الــيت ميكــن أن تســري فيهــا األحكــام بالتســاوي علــى الــدو 
املنظمــــات الدوليــــة. وهــــذه هــــي احلــــال بالفعــــل فيمــــا يتعلــــق مبعظــــم 

 مشاريع املواد املقرتحة يف تقريره اخلامس. 
مشروع مادة، تنـاظر البـاب  ١٤ويتضمن التقرير اخلامس  -٣٣٣

 ٣١الثاين من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول. وتتناول مشاريع املـواد 
املســـــؤولية الدوليـــــة ملنظمـــــة  مبـــــادئ عامـــــة تتعلـــــق مبضـــــمون ٣٦إىل 

جـــرب الضـــرر؛ ويتنـــاول  ٤٢إىل  ٣٧دوليـــة؛ وتتنـــاول مشـــاريع املـــواد 
مســـألة اإلخـــالالت اخلطـــرية بالتزامـــات  ٤٤و ٤٣مشـــروعا املـــادتني 

 تفرضها قواعد قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل.
وعـــرض املقــــرر اخلــــاص مشــــاريع املـــواد الســــتة الــــيت جتســــد  -٣٣٤

(النتائج القانونية للفعل غري  ٣١ة، وهي: مشروع املادة مبادئ عام
(اســــــــتمرار واجــــــــب  ٣٢، ومشــــــــروع املــــــــادة )٣٧٢(املشــــــــروع دوليــــــــاً)

، )٣٧٤((الكــــف وعــــدم التكــــرار) ٣٣، ومشــــروع املــــادة )٣٧٣(الوفــــاء)
(عــدم جــواز  ٣٥، ومشــروع املــادة )٣٧٥((اجلــرب) ٣٤ومشــروع املــادة 
__________

على ما يلي:  ٣١ينص مشروع املادة )٣٧٢(
 للفعل غري املشروع دولياً "النتائج القانونية 

تنطــوي املســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة الــيت ترتتــب علــى "
ألحكــــام البــــاب األول علــــى النتــــائج  طبقــــاً  فعــــل غــــري مشــــروع دوليــــاً 

 ."القانونية املبينة يف هذا الباب
على ما يلي: ٣٢مشروع املادة ينص )٣٧٣(

استمرار واجب الوفاء"
مبوجب هذا الباب  غري مشروع دولياً ال متس النتائج القانونية لفعل "

 ."الوفاء بااللتزام الذي خرق املسؤولة باستمرار واجب املنظمة الدولية
على ما يلي: ٣٣ينص مشروع املادة )٣٧٤(

 "الكف وعدم التكرار
 علـى املنظمـة الدوليــة املسـؤولة عــن الفعـل غــري املشـروع دوليــاً "

 التزام بأن:
 ؛تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً  (أ)" 
تقدم التأكيدات والضـمانات املالئمـة بعـدم  (ب)" 

 ."ذلك التكرار، إذا اقتضت الظروف
على ما يلي: ٣٤ينص مشروع املادة )٣٧٥(

 "اجلرب
كامــــل الرب اجلعلـــى املنظمـــة الدوليـــة املســــؤولة التـــزام بـــ -١"

 .لضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً ل
معنويـــة، أو كانــت يشــمل الضـــرر أي خســارة، ماديـــة   -٢"

  ."ةياملنظمة الدول الذي ترتكبه املشروع دولياً  تنجم عن الفعل غري

(نطــــــاق  ٣٦، ومشـــــروع املــــــادة )٣٧٦(االحتجـــــاج بقواعــــــد املنظمــــــة)
 .)٣٧٧(االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب)

 ٣٦و ٣٤إىل  ٣١وبــني املقــرر اخلــاص أن مشــاريع املــواد  -٣٣٥
ــــاظرة املتعلقــــة  قــــد اتبعــــت فيهــــا اتباعــــاً دقيقــــاً صــــياغة األحكــــام املن
مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً. ويــــرى املقــــرر 

هــذه املــواد تنطبــق بــذات القــدر علــى اخلــاص أن املبــادئ الــواردة يف 
املنظمات الدولية. وختتلف احلالة بعض الشيء فيما يتعلـق مبشـروع 

ــــا ٣٥املــــادة  : فبينمــــا ال جيــــوز للدولــــة أن تســــتند إىل أحكــــام قانو
الـــــداخلي لتربيـــــر عـــــدم وفائهـــــا مبـــــا تفرضـــــه عليهـــــا مســـــؤوليتها مـــــن 

ها الداخليــة التزامــات، فقــد حيــق ملنظمــة دوليــة أن تســتند إىل قواعــد
لتربيـــر عـــدم اجلـــرب جتـــاه أعضـــائها. والشـــرط الـــذي يتضـــمنه مشـــروع 

 غرضه التعامل مع هذا االفرتاض بالذات. ٣٥املادة 
كمــا عــرض املقــرر اخلــاص ســتة مشــاريع مــواد تتعلــق جبــرب  -٣٣٦

، )٣٧٨((أشــــــــــكال اجلــــــــــرب) ٣٧الضــــــــــرر، وهــــــــــي: مشــــــــــروع املــــــــــادة 
ـــــــــــــــرد) ٣٨املـــــــــــــــادة  ومشـــــــــــــــروع  ٣٩، ومشـــــــــــــــروع املـــــــــــــــادة )٣٧٩((ال

__________
على ما يلي: ٣٥ينص مشروع املادة )٣٧٦(

 "عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظمة
"ما مل تنص قواعد املنظمة علـى أحكـام خمالفـة تتصـل بالعالقـات 

منظمــة بــني املنظمــة الدوليــة والــدول واملنظمــات األعضــاء فيهــا، ال جيــوز لل
املســؤولة أن تســتند إىل أحكــام قواعــدها ذات الصــلة لتربيــر عــدم االمتثــال 

 لاللتزامات القائمة مبوجب هذا الباب".
على ما يلي: ٣٦شروع املادة ينص م)٣٧٧(

 "نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب
أن تكــــون االلتزامــــات الــــيت تقــــع علــــى املنظمــــة  ميكــــن -١"

جتاه منظمة أو أكثر، أو  بينة يف هذا الباب واجبةً الدولية املسؤولة وامل
تمـــع الـــدويل ككـــل، تبعـــاً  بوجـــه خـــاص،  ،دولـــة أو أكثـــر، أو جتـــاه ا

 وقع فيها اخلرق. لطبيعة االلتزام الدويل ومضمونه وللظروف اليت
ال خيــل هــذا البــاب بــأي حــق ينشــأ نتيجــة للمســؤولية  -٢"

ي شـخص أو كيــان آخــر الدوليـة ملنظمــة دوليــة وقـد يرتتــب مباشــرة أل
 ."غري الدولة أو املنظمة الدولية

على ما يلي: ٣٧مشروع املادة ينص )٣٧٨(
 "أشكال اجلرب

النــاجم عــن الفعــل غــري املشــروع  للضــرريكــون اجلــرب الكامــل "
بإحـداها أو بـاجلمع بينهـا،  عـن طريـق الـرد والتعـويض والرتضـية، دولياً 
 ."ألحكام هذا الفصل وفقاً 

على ما يلي: ٣٨ينص مشروع املادة )٣٧٩(
 "الرد

 املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة عـــن فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــاً  علـــى"
التـزام بــالرد، أي إعـادة احلالــة إىل مــا كانـت عليــه قبـل ارتكــاب الفعــل 

 قدر ما يكون:ب، بشرط أن يكون هذا الرد و غري املشروع دولياً 
 ؛غري مستحيل مادياً  (أ)" 
مــع  قــاً غــري مســتتبع لعــبء ال يتناســب إطال (ب)" 

 ".التعويض من املنفعة املتأتية من الرد بدالً 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

، ومشــــــــروع )٣٨١((الرتضــــــــية) ٤٠، ومشــــــــروع املــــــــادة )٣٨٠((التعــــــــويض)
(املســـــــــــــــامهة  ٤٢، ومشـــــــــــــــروع املـــــــــــــــادة )٣٨٢((الفائـــــــــــــــدة) ٤١ املــــــــــــــادة

 .)٣٨٣(الضرر) يف
وعلى الرغم من قلة املمارسة ذات الصلة لدى املنظمات  -٣٣٧

الدولية، فاحلاالت القليلة اليت تسىن حتديدها تؤكد أنه تنطبق عليها 
بــاجلرب الــيت اعتمــدت فيمــا يتعلــق بالــدول. وعليــه،  القواعــد املتعلقــة

فلـــيس مثـــة مـــا يـــدعو إىل اخلـــروج عـــن نـــص املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية 
 الدول يف هذا الشأن.

وعرض املقرر اخلاص بعد ذلك مشروعي مادتني تتناوالن  -٣٣٨
اخلطــرية بالتزامــات تفرضــها قواعــد قطعيــة مــن القواعـــد  اإلخــالالت

ــــدويل، ومهــــا: مشــــروع املــــادة  (انطبــــاق هــــذا  ٤٣العامــــة للقــــانون ال

__________
على ما يلي: ٣٩ينص مشروع املادة )٣٨٠(

 "التعويض
املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع  علــى -١"

التـــزام بــالتعويض عـــن الضــرر النـــاتج عــن هـــذا الفعــل، يف حـــال  دوليــاً 
 الرد.عن طريق عدم إصالح هذا الضرر 

للتقيــــيم مــــن  التعــــويض أي ضــــرر يكــــون قــــابالً  يغطــــي -٢"
فــات مــن الكســب، بقــدر مــا يكــون  الناحيــة املاليــة، مبــا يف ذلــك مــا

 ."هذا الكسب مؤكداً 
على ما يلي: ٤٠ينص مشروع املادة )٣٨١(

 الرتضية"
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع  -١"

هـذا الفعـل إذا   التزام بتقدمي ترضية عن الضرر الذي ترتـب علـى دولياً 
 التعويض. كان يتعذر إصالح هذا الضرر عن طريق الرد أو

جيــوز أن تتخــذ الرتضــية شــكل إقــرار بــاخلرق، أو تعبــري  -٢"
 اعتذار رمسي، أو أي شكل آخر مناسب. عن األسف، أو

جيــــب أال تكــــون الرتضــــية غــــري متناســــبة مــــع الضــــرر،  -٣"
 ."للمنظمة الدولية املسؤولة مذالً  الً جيوز أن تتخذ شك وال

على ما يلي: ٤١ينص مشروع املادة )٣٨٢(
 "الفائدة

تـــدفع عنـــد االقتضـــاء فائـــدة علـــى أي مبلـــغ أصـــلي  -١"
ـــــدفع  هـــــذا الفصـــــل مـــــن أجـــــل ضـــــمان اجلـــــرب مبقتضـــــى واجـــــب ال

حنـــو حيقـــق  قـــة احلســـاب علـــىيالكامـــل. وحيـــدد ســـعر الفائـــدة وطر 
 تلك النتيجة.

ريخ الــذي كــان جيــب فيــه يبــدأ ســريان الفائــدة مــن التــا -٢"
 ."دفع املبلغ األصلي حىت تاريخ الوفاء بالتزام الدفع

على ما يلي: ٤٢ينص مشروع املادة )٣٨٣(
 "املسامهة يف الضرر

بالفعــــل أو املســــامهة يف الضــــرر  ،عنــــد حتديــــد اجلــــرب ،تراعــــى"
املنظمــة الدوليــة  أو، مــن جانــب الدولــة عــن عمــد أو إمهــال، التقصــري

 ".ه اجلربـأو كيان يلتمس لأي شخص  املضرورة أو

(نتــــــائج معينــــــة مرتتبــــــة علــــــى  ٤٤، ومشــــــروع املــــــادة )٣٨٤(الفصــــــل)
 . )٣٨٥(اإلخالل اخلطري بالتزام مبوجب هذا الفصل)

وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــاإلخالالت اخلطـــــرية بالتزامـــــات تفرضـــــها  -٣٣٩
ــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدويل، أشــــار املقــــرر  قواعــــد قطعي
اخلاص إىل ما أدلت به الدول واملنظمات الدوليـة مـن تعليقـات رداً 

إمكانية  . وارتأى)٣٨٦(على أسئلة وجهتها اللجنة يف تقريرها السابق
اعتبـــار أن الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة علـــى الســـواء ملَزمـــة بالتعـــاون 

ايــة ل إلخــالل، وبعــدم اعتبــار احلالــة مشــروعة، وبعــدم علــى وضــع 
ال يعـين ضـمناً أنـه  تقدمي عـون أو مسـاعدة يف اإلبقـاء عليهـا. وهـذا

ا مبقتضـى صـكها  ينبغي للمنظمة أن تتصـرف مبـا يتعـدى صـالحيا
 الصلة.  التأسيسي أو غريه من القواعد ذات

ونظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر اخلـــــامس للمقـــــرر اخلـــــاص يف  -٣٤٠
 ٩املعقــــودة يف الفــــرتة مــــن  ٢٩٣٨و ٢٩٣٥إىل  ٢٩٣٢ا جلســــا

. وقامــــــت ٢٠٠٧متوز/يوليــــــه  ١٨ويف  ٢٠٠٧متوز/يوليــــــه  ١٢إىل 
، ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ١٢املعقـــودة يف  ٢٩٣٥اللجنـــة، يف جلســـتها 
إىل جلنــة الصــياغة. ويف اجللســة  ٤٤إىل  ٣١بإحالــة مشــاريع املــواد 

ا، اقرتح أحد أعضاء اللجنة مشروع مادة ت . واقرتح )٣٨٧(كميليةذا
ويف جلسة  املقرر اخلاص مادة إضافية خمتلفة بشأن القضية نفسها.

، أحالت اللجنة مشروع ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٨املعقودة يف  ٢٩٣٨
 . )٣٨٨(الصياغة املادة املقرتح من املقرر اخلاص إىل جلنة

__________
على ما يلي: ٤٣ينص مشروع املادة )٣٨٤(

 "انطباق هذا الفصل
يســـري هـــذا الفصـــل علـــى املســـؤولية الدوليـــة  -١"

املرتتبـــة علـــى إخـــالل خطـــري مـــن جانـــب منظمـــة دوليـــة بـــالتزام ناشـــئ 
 .قطعية من القواعد العامة للقانون الدويلمبوجب قاعدة 

ـذا االلتـزام -٢" إذا كـان ينطـوي علـى  خطـرياً  يكون اإلخالل 
 ."ختلف جسيم أو منهجي من جانب املنظمة الدولية املسؤولة عن الوفاء بااللتزام

على ما يلي: ٤٤ينص مشروع املادة )٣٨٥(
 طري بالتزام مبوجب هذا الفصلاخلخالل اإلائج معينة مرتتبة على تن"
يف ســـبيل وضـــع حـــد،  ةاملنظمـــات الدوليـــالـــدول و  تتعـــاون -١"

 .٤٣املادة باملعين املقصود يف بالوسائل املشروعة، ألي إخالل خطري 
منظمــــة دوليــــة بشــــرعية وضــــع دولــــة أو  ال تعــــرتف أي -٢"

أي قدم ت، وال ٤٣املادة باملعين املقصود يف ناجم عن إخالل خطري 
 عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع.

ال ختـــل هـــذه املـــادة بالنتـــائج األخـــرى املشـــار إليهـــا يف  -٣"
علــى إخــالل ينطبــق  أخــرى ا قــد يرتتــب مــن نتــائجمبــهــذا البــاب وال 

 ."عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٦ حولية)٣٨٦(  .٢٨، الفقرة )ثاين، ا
ينص مشروع املادة التكميلية على ما يلي: )٣٨٧(

املنظمــة الدوليــة املســؤولة تــوفر للمنظمــة  "الــدول األعضــاء يف
ا الناشئة مبوجب هذا الباب".  وسائل الوفاء على حنو فعال بالتزاما

ينص مشروع املادة التكميلية يف صيغته املعدلة على ما يلي:)٣٨٨(
"وفقاً لقواعد املنظمـة الدوليـة املسـؤولة، فـإن أعضـاءها مطـالبون 

ويد املنظمة بالوسائل الالزمـة للوفـاء باختاذ مجيع التدابري املناسبة بغية تز 
 بفعالية مبا يرتتب عليها مبوجب هذا الفصل من التزامات".



مسؤولية المنظمات الدولية 

ـــــر جلنـــــة الصـــــياغة عـــــن مشـــــاريع  -٣٤١ ـــــة يف تقري ونظـــــرت اللجن
 متوز/ ٣١املعقودة يف  ٢٩٤٥] يف جلستها ٤٥[٤٤إىل  ٣١ املواد
 أدناه). ١-واعتمدته (الفرع جيم ٢٠٠٧يوليه 
ا  -٣٤٢ املعقودة  ٢٩٥٤إىل  ٢٩٤٩وقامت اللجنة، يف جلسا

، باعتمـــــاد التعليقـــــات علـــــى ٢٠٠٧آب/أغســـــطس  ٨و ٧و ٦يف 
 أدناه). ٢-مشاريع املواد املشار إليها أعاله (الفرع جيم

ــــــــص مشــــــــاريع المــــــــواد  -جيم ــــــــة بمســــــــؤولية ن المتعلق
المنظمــات الدوليــة التــي اعتمــدتها اللجنــة بصــفة 

 مؤقتة حتى اآلن
 نص مشاريع املواد -١

ا اللجنـة بصـفة  -٣٤٣ فيما يلي نـص مشـاريع املـواد الـيت اعتمـد
 مؤقتة حىت اآلن.

 مسؤولية المنظمات الدولية
 الباب األول

 األفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن منظمة دولية
 الفصل األول
 مقدمة

مشاريع المواد هذه نطاق -)٣٨٩(١المادة 
المواد هـذه علـى المسـؤولية  مشاريع تنطبق -١ 

ـــر مشـــروع بموجـــب  ـــة لمنظمـــة دوليـــة مـــا عـــن فعـــل غي الدولي
 الدولي. القانون

ـــــق -٢  ـــــى  تنطب مشـــــاريع المـــــواد هـــــذه أيضـــــاً عل
الدوليـــة لدولـــة مـــا عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــاً  المســـؤولية

الصادر عن منظمة دولية.
المستخدمة المصطلحات -)٣٩٠(٢المادة 

 يشـــــــيرمشـــــــاريع المـــــــواد هـــــــذه،  ألغـــــــراض  
منشـأة بموجـب معاهـدة أو  منظمةإلى دولية"  منظمةمصطلح "

شخصـــية قانونيـــة  وتملـــكصــك آخـــر يحكمـــه القـــانون الـــدولي 
دوليــة خاصــة بهــا. ويمكــن أن تشــمل العضــوية فــي المنظمــات 

 إلى الدول، كيانات أخرى. باإلضافةالدولية، 

__________
، ٢٠٠٣حوليـة على التعليق على هذه املادة، انظر  لالطالع)٣٨٩(

لد الثاين (اجلزء ال  .٥٤، الفقرة ٢-الفصل الرابع، الفرع جيم)، ثاينا
 .مثله)٣٩٠(

عامة مبادئ -)٣٩١(٣المادة 
ــــاً صــــادر عــــن  فعــــل كــــل -١  ــــر مشــــروع دولي غي

 .الدوليةمنظمة دولية يستتبع المسؤولية الدولية للمنظمة 
ــة فعــًال غيــر مشــروع  المنظمــة ترتكــب -٢  الدولي
 :عملفي عمل أو امتناع عن  كان التصرف المتمثلدولياً إذا  
المنظمـة الدوليـة بموجـب القـانون  إلـى يسند (أ) 
 الدولي؛

اللتـزام دولــي واقـع علـى تلــك  خرقـاً  ويشـكل (ب) 
 المنظمة الدولية.

 )٣٩٢(الفصل الثاين
إسناد التصرف إلى منظمة دولية

ــــى  إســــنادعامــــة بشــــأن  قاعــــدة -)٣٩٣(٤المادة  التصــــرف إل
 منظمة دولية

يعتبـــر تصـــرف جهـــاز أو وكيـــل تـــابع لمنظمـــة  -١ 
ـــــة مهامـــــه فعـــــًال صـــــادراً عـــــن تلـــــك المنظمـــــة  دوليـــــة فـــــي تأدي

بمقتضى القانون الدولي، أيًا كان المركز الذي يشـغله  
 ذلك الجهاز أو الوكيل في المنظمة.

 "الوكيل"، يشمل مصطلح ١الفقرة  ألغراض -٢ 
األشــخاص أو الكيانــات ممــن تتصــرف  مــنوغيــرهم  مــوظفينال

 .)٣٩٤(المنظمة بواسطتهم
 مهـــــامتحديـــــد  فـــــي المنظمـــــةقواعـــــد  تطبـــــق -٣ 

أجهزتها ووكالئها.
، تعنـــي عبـــارة هـــذا مشـــروع المـــادةألغـــراض  -٤

بشـكل خـاص، مـا يلـي: الصـكوك المنشـئة؛ د المنظمة"، قواع"
التـــــي ذلــــك مـــــن اإلجــــراءات وغيـــــرالمقــــررات والقــــرارات و 

ـــــي الصـــــكوك؛  لتلـــــكالمنظمـــــة وفقـــــاً  تتخـــــذها والممارســـــة الت
 .)٣٩٥(المنظمة تتبعها

__________
 .مثله)٣٩١(
علـــــــــــى التعليـــــــــــق علـــــــــــى هــــــــــــذا الفصـــــــــــل، انظــــــــــــر  لالطـــــــــــالع)٣٩٢(
لــد الثــاين (اجلــزء ال٢٠٠٤ حوليـة ، ٢-الفصــل اخلــامس، الفــرع جــيم)، ثــاين، ا
 .٧٢الفقرة 

 .نفسهعلى التعليق على هذه املادة، انظر املرجع  لالطالع)٣٩٣(
لكــــي توضــــع يف  ٢موضــــع الفقـــرة  يفيعــــاد النظـــر الحقــــاً  قـــد)٣٩٤(

 .٢املادة اية األمر مجيع تعاريف املصطلحات يف 
يف لكــــي توضــــع  ٤موضــــع الفقـــرة  يفيعــــاد النظـــر الحقــــاً  قـــد)٣٩٥(

 .٢املادة يف  اية األمر مجيع تعاريف املصطلحات



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

تصــرف األجهــزة أو الــوكالء ممــن تضــعهم  -)٣٩٦(٥المادة 
المنظمــــــة الدوليــــــة دولــــــة  تحــــــت تصــــــرف

 منظمة دولية أخرى أو
ـــابع   يعتبـــر، بموجـــب القـــانون الـــدولي، تصـــرف جهـــاز ت

يوضـع تحـت تصـرف لدولة أو جهاز أو وكيل تابع لمنظمة دولية 
منظمة دولية أخرى فعًال صادراً عن المنظمـة األخيـرة، إذا كانـت 

 المنظمة تمارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرف.
حدود السلطة أو مخالفة التعليمات تجاوز -)٣٩٧(٦المادة 

جهاز أو وكيل تابع لمنظمة دولية فعًال  تصرف يعتبر 
ــــدولي،صــــادرًا عــــن تلــــك المنظمــــة، بموجــــب القــــانون  إذا  ال

تصرف الجهاز أو الوكيل بهذه الصفة، وذلك حتى إذا تجاوز 
ذلــك الجهــاز أو ذلــك الوكيــل أو كــان  ســلطةالتصــرف حــدود 

 مخالفًا للتعليمات.
الذي تعترف به منظمة دولية  التصرف -)٣٩٨(٧المادة 

صادراً عنها وتعتبره
إلـــى منظمـــة دوليـــة بموجـــب  يســـندال  الـــذي التصـــرف 

صــــادراً عــــن  فعــــالً مشــــاريع المــــواد الســــابقة يعتبــــر مــــع ذلــــك 
المنظمـــة الدوليـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي، إذا اعترفـــت  تلــك

بـــذلك التصـــرف واعتبرتـــه صـــادراً عنهـــا، وبقـــدر هـــذا  المنظمـــة
 االعتراف واالعتبار.

 )٣٩٩(الفصل الثالث
 خرق التزام دولي

دوليخرق اللتزام  وقوع -)٤٠٠(٨المادة 
المنظمــة الدوليــة التزامــاً دوليــاً عنــدما  تخــرق -١ 

فعـل المنظمـة الدوليـة غيـر مطـابق لمـا يتطلبـه منهـا ذلـك  يكون
 االلتزام وطابعه. منشأااللتزام، بصرف النظر عن 

ــــق -٢  أيضــــاً علــــى خــــرق التــــزام  ١الفقــــرة  تنطب
قواعــــــد  مــــــنبموجــــــب القــــــانون الــــــدولي تــــــنص عليــــــه قاعــــــدة 

 الدولية. المنظمة

__________
، ٢٠٠٤ حوليـةعلى التعليق على هذه املادة، انظر  لالطالع)٣٩٦(

لد الثاين (اجلزء ال  .٧٢، الفقرة ٢-الفصل اخلامس، الفرع جيم)، ثاينا
 مثله.)٣٩٧(
 مثله.)٣٩٨(
، ٢٠٠٥ حوليــةهــذا الفصــل، انظــر  علــىليــق علــى التع لالطــالع)٣٩٩(

لد الثاين (اجلزء ال  .٢٠٦، الفقرة ٢-الفصل السادس، الفرع جيم)، ثاينا
 نفسه.على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع  لالطالع)٤٠٠(

 الواقع علىالنافذ  الدولي اللتزاما -)٤٠١(٩المادة 
 دولية منظمة

اللتزام دولـي مـا لـم  المنظمة الدولية خرقاً  فعل يشكل ال 
 .فعلوقت وقوع ال المعني بااللتزامتكن المنظمة الدولية ملزمة 

 لخرق التزام دولي الزمني االمتداد -)٤٠٢(١٠المادة 
 دولــــيخــــرق المنظمــــة الدوليــــة اللتــــزام  يقــــع -١ 

، فعــلالقيــام بــذلك ال لحظــةَ  ه طــابع مســتمرـلــيس لــ فعــلنتيجــة 
 حتى لو استمرت آثاره.

م دولـــي اخـــرق المنظمـــة الدوليـــة اللتـــز  يمتـــد -٢ 
طوال كامل الفترة التي يستمر فيها  ه طابع مستمرـعل لفنتيجة 

 ل ويظل غير مطابق لاللتزام الدولي.فعال
رق التــزام دولــي يتطلــب مــن المنظمــة خــ يقــع -٣ 

 ويمتــــدعنــــد وقــــوع هــــذا الحــــدث  حــــدث معــــين عالدوليــــة منــــ
كامل الفترة التي يستمر فيها الحدث ويظـل غيـر مطـابق  طوال

 لذلك االلتزام.
 مركبالمكون من فعل لخرق ا -)٤٠٣(١١المادة 

مـن خرق المنظمة الدوليـة اللتـزام دولـي  يقع -١ 
سلســـــلة أعمـــــال أو امتنـــــاع عـــــن أعمـــــال محـــــددة فـــــي خـــــالل 

العمـــل أو االمتنـــاع  وقـــوعمجموعهـــا بأنهـــا غيـــر مشـــروعة عنـــد 
الــذي يكــون، إذا أخــذ مــع غيــره مــن األعمــال أو االمتناعــات،  

 كافياً لتشكيل الفعل غير المشروع.
الحالــة، يمتــد الخــرق طــوال كامــل  هــذهوفـي  -٢ 

ويظل ناع في السلسلة، أو امت عملالفترة التي تبدأ بوقوع أول 
وظلت غير  اتمتناعالطالما تكررت هذه األعمال أو ا مستمراً 

 مطابقة لاللتزام الدولي.
 )٤٠٤(الفصل الرابع

  مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل صادر
 عن دولة أو منظمة دولية أخرى

ارتكــــاب فــــي تقــــديم العــــون أو المســــاعدة  -)٤٠٥(١٢المادة 
 غير مشروع دولياً فعل 

ـــة التـــي   ـــة  تعـــينتكـــون المنظمـــة الدولي أو تســـاعد دول
 غيــر مشــروع دوليــاً  فعــلمنظمــة دوليــة أخــرى علــى ارتكــاب  أو

__________
 مثله.)٤٠١(
 مثله.)٤٠٢(
 مثله.)٤٠٣(
 لالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر املرجع نفسه.)٤٠٤(
 هذه املادة، انظر املرجع نفسه.لالطالع على التعليق على )٤٠٥(



مسؤولية المنظمات الدولية 

عن مسؤولة األخرى جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية  من
 إذا: دولياً ذلك 

ذلك وهـــــي تعلـــــم بـــــتلـــــك المنظمـــــة  قامـــــت (أ) 
 ؛عل غير المشروع دولياً فبالظروف المحيطة بال

لو  غير مشروع دولياً ليكون ل فعكان هذا الو  (ب) 
 ارتكبته تلك المنظمة.

 ممارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل -)٤٠٦(١٣المادة 
 غير مشروع دولياً 

دولـــة أو  تقـــوم بتوجيـــهتكـــون المنظمـــة الدوليـــة التـــي  
عـل ففـي ارتكـاب وممارسـة السـيطرة عليهـا منظمة دولية أخرى 
مــن جانــب هــذه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة  غيــر مشــروع دوليــاً 

 إذا:عن ذلك الفعل  مسؤولة دولياً األخرى 
ذلك وهـــــي تعلـــــم بـــــتلـــــك المنظمـــــة  قامـــــت (أ) 

 ؛غير المشروع دولياً  بالفعلبالظروف المحيطة 
لو  غير مشروع دولياً ليكون عل فوكان هذا ال (ب) 

 ارتكبته تلك المنظمة.
 منظمة دولية أخرىإكراه دولة أو   -)٤٠٧(١٤المادة 

تكــون المنظمــة الدوليــة التــي تكــره دولــة أو منظمــة دوليــة  
 عل، إذا:فعن ذلك ال عل مسؤولة دولياً فأخرى على ارتكاب 

 أن يكـونعل، لوال اإلكراه، فالمن شأن كان  (أ) 
عـن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة  صـادراً  غيـر مشـروع دوليـاً  عالً ف

 عليها اإلكراه؛ مورسالتي 
التـي تمـارس اإلكـراه الدولية وكانت المنظمة  (ب) 
 عل.فذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالب قد قامت
القرارات والتوصيات واألذون  -)٤٠٨(]١٦[١٥المادة 

 األعضاء الدول والمنظمات الدوليةى الموجهة إل
 الدوليــة تتحمــل المنظمــة الدوليــة المســؤولية -١ 

بارتكــاب اً يلــزم دولــة أو منظمــة دوليــة عضــو  قــراراً  إذا اعتمــدت
األولـــى لـــو ارتكبتـــه المنظمـــة  يكـــون غيـــر مشـــروع دوليـــاً  فعـــل

  ويكون التفافاً على التزام دولي يقع عليها.
 :تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا -٢ 

__________
 مثله.)٤٠٦(
 مثله.)٤٠٧(
إىل املــــادة املقابلــــة يف التقريــــر األقــــواس املعقوفــــة مثلــــه. وتشــــري )٤٠٨(

لــد الثــاين (اجلــزء األ٢٠٠٥ حوليــةالثالــث املقــدم مــن املقــرر اخلــاص،  )، ول، ا
 .الوثيقة 

 أذنـــت لدولـــة عضـــو أو منظمـــة دوليـــة عضـــو (أ) 
لمنظمـــة إذا ارتكبتــه ا دوليــاً  يكــون غيـــر مشــروع فعــلكــاب تبار 

ـــى  ـــي يقـــع عليهـــااألول ـــاً علـــى التـــزام دول إذا  ، أوويكـــون التفاف
  بقيام دولة أو منظمة دولية عضو بارتكاب هذا الفعل؛أوصت 

وارتكبـــت تلـــك الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة  )(ب 
 الفعل المعني استناداً إلى هذا اإلذن أو هذه التوصية.

سواء كان الفعل المعنـي  ٢و ١تنطبق الفقرتان  -٣ 
ـــر مشـــروع دوليـــاً بالنســـبة إلـــى الدولـــة أو المنظمـــة  أو لـــم يكـــن غي

 أو التوصية موجهاً إليها. أو اإلذن الدولية العضو التي يكون القرار 
 هذا الفصلأثر  -)٤٠٩(]١٥[١٦المادة 

بالمســــؤولية الدوليــــة ال يخــــل هــــذا الفصــــل   
المعنــــي، أو  فعـــلالدوليـــة التــــي ترتكـــب الللدولـــة أو المنظمـــة 

 بالمسؤولية الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى.
)٤١٠(اخلامس الفصل

 النافية لعدم المشروعية الظروف
 الموافقة -)٤١١(١٧ المادة

علـــى  دوليـــةدولـــة أو منظمـــة لالموافقـــة الصـــحيحة  إن 
نفــي عــدم مشــروعية تارتكــاب منظمــة دوليــة أخــرى لفعــل معــين 

الدولة أو المنظمة الموافقـة مـا دام ذلـك  تلكذلك الفعل إزاء 
 الفعل في حدود تلك الموافقة. 

 عن النفس الدفاع -)٤١٢(١٨ المادة
عــدم المشــروعية عــن فعــل المنظمــة الدوليــة  صــفة تنتفــي 

عن الـنفس اتخـذ  للدفاعإذا كان هذا الفعل يشكل تدبيراً مشروعاً 
 .المتحدةطبقاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق األمم 

 المضادة التدابير -)٤١٣(١٩ المادة
 ...)٤١٤( 

__________
لالطــالع علــى التعليــق علــى هــذه املــادة، انظــر املرجــع نفســه، )٤٠٩(
لد   .٢٠٦، الفقرة ٢-الفصل السادس، الفرع جيم)، ثاينالثاين (اجلزء الا

، ٢٠٠٦ حوليــةلالطــالع علــى التعليــق علــى هــذا الفصــل، انظــر )٤١٠(
لد الثاين (اجلزء ال  .٩١، الفقرة ٢-الفصل السابع، الفرع جيم)، ثاينا

 لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه.)٤١١(
 مثله.)٤١٢(
 مثله.)٤١٣(
املضادة اليت تتخذها منظمة بالتدابري ١٩املادة مشروع  تعلقي)٤١٤(

باعتبـار ، دوليـة أخـرى أو دولـة منظمـةدولية إزاء فعل غري مشروع دولياً ترتكبـه 
 املــادة مشــروعيصــاغ نــص  وســوفتلــك التــدابري ظروفــاً نافيــة لعــدم املشــروعية. 

الـــيت ضـــادةاملبالتـــدابري  املتعلقـــةســائل امليف مرحلـــة الحقـــة عنـــد النظـــر يف  هــذا
 دولية.النظمة امليف سياق إعمال مسؤولية وذلك  ،تتخذها منظمة دولية



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

القاهرة القوة -)٤١٥(٢٠المادة 
ـــــي -١  ـــــل  تنتف صـــــفة عـــــدم المشـــــروعية عـــــن فع
الـــذي ال يكـــون مطابقـــاً اللتـــزام دولـــي لتلـــك  الدوليـــةالمنظمـــة 

قاهرة، أي حدوث  قوةإلى المنظمة إذا كان ذلك الفعل راجعاً 
إرادة عن  ان، يخرجفجائيقوة ال سبيل إلى مقاومتها أو حدث 

ـــاء بـــذلك االلتـــزام المنظمـــة،تلـــك  ، فـــي ظـــل ممـــا يجعـــل الوف
 مستحيًال ماديًا. الظروف القائمة،

 :١تنطبق الفقرة  ال -٢ 
ــــاهرة   إذا (أ)  ــــة القــــوة الق ــــت حال ــــى  تعــــزىكان إل

، سواء أكانت تعزى إليه منفردًا بها تحتجتصرف المنظمة التي 
 ؛ أوأم باالقتران مع عوامل أخرى

 تحملت المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة. إذا (ب) 
 دةـالش ةـحال -)٤١٦(٢١ المادة

ـــــي -١  ـــــل  تنتف صـــــفة عـــــدم المشـــــروعية عـــــن فع
الـــذي ال يكـــون مطابقـــاً اللتـــزام دولـــي لتلـــك  الدوليـــةالمنظمـــة 

المــذكور، وهــو فــي  الفعــلالمنظمــة إذا لــم تكــن لــدى مرتكــب 
ـــــة شـــــدة،  ـــــاة  طريقـــــةحال ـــــه أو حي ـــــة أخـــــرى إلنقـــــاذ حيات معقول

 الموكلة إليه رعايتهم. اآلخريناألشخاص 
 :١تنطبق الفقرة  ال -٢ 
إلـــى تصـــرف  تعـــزىكانـــت حالـــة الشـــدة   إذا (أ) 

، ســواء أكانــت تعــزى إليــه منفــرداً أم بهــا جتحــتالمنظمــة التــي 
 ؛ أوباالقتران مع عوامل أخرى

أن يــــــؤدي الفعــــــل  المحتمــــــلكــــــان مــــــن   إذا (ب) 
 خطر مماثل أو خطر أكبر. حدوثالمعني إلى 

الضرورة -)٤١٧(٢٢ المادة
ــة أن تحــتج بالضــرورة  ال -١  يجــوز لمنظمــة دولي
لنفي عدم المشروعية عن فعل غير مطابق اللتزام دولـي  كمبرر

 :الفعللتلك المنظمة إال إذا كان 
درء أمام هذه المنظمة لـ ةالوحيد الوسيلة هو (أ) 

أساسـية للمجتمـع الـدولي   مصـلحةخطر جسيم ووشيك يتهدد 
بموجـــب القـــانون  المنظمـــة،ككـــل، عنـــدما تكـــون مهمـــة تلـــك 

 حماية تلك المصلحة؛هي الدولي، 
مصلحة أساسية نحو خطير على  يضعف وال (ب) 
أو الدول التي كان االلتزام قائمـًا تجاههـا، أو للمجتمـع  للدولة

 الدولي ككل.
__________

، ٢٠٠٦ حوليـةعلى هذه املادة، انظر  على التعليق لالطالع)٤١٥(
لد الثاين (اجلزء ال  .٩١، الفقرة ٢-الفصل السابع، الفرع جيم)، ثاينا

 مثله.)٤١٦(
 .مثله)٤١٧(

أن تحــتج بأيــة حــال لمنظمــة دوليــة يجــوز  ال -٢ 
 كمبرر لنفي عدم المشروعية:  بالضرورة
 يســـــتبعدكـــــان االلتـــــزام الـــــدولي المعنـــــي   إذا (أ) 
 ؛ أوبالضرورة االحتجاج إمكانية

كانـت المنظمــة قـد أســهمت فـي حــدوث   إذا (ب) 
 .الضرورةحالة 

 القطعيةللقواعد  االمتثال -)٤١٨(٢٣ المادة
هــذا الفصــل مــا ينفــي صــفة عــدم المشــروعية  فــي لــيس 

مطابقـاً اللتـزام  يكـونعن أي فعل مـن أفعـال المنظمـة الدوليـة ال 
 .القواعد العامة للقانون الدوليمن  قطعيةناشئ بمقتضى قاعدة 

بظـــــــرف نـــــــاف لعـــــــدم  االحتجـــــــاج نتـــــــائج  -)٤١٩(٢٤ المـــــــادة
 المشروعية

هـذا ل وفقـاً بظرف ناف لعدم المشروعية  االحتجاج إن 
 :يلي الفصل ال يخل بما

اللتزام المعني، إذا لم يعد الظـرف ل االمتثال (أ) 
 لعدم المشروعية قائماً وبقدر ما لم يعد قائمًا؛ النافي

التعويض عن أي خسارة مادية تسبب  مسألة (ب) 
 .المعني فيها الفعل

 )٤٢٠(الفصل (س)
 مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية

إلى تقديم دولة للعون أو المساعدة   -)٤٢١(٢٥المادة 
فعل غير مشروع دولياً  في ارتكاب دولية منظمة

تكون الدولة التي تعاون أو تساعد منظمة دولية علـى  
 مــــن جانــــب هــــذه األخيــــرة ارتكــــاب فعــــل غيــــر مشــــروع دوليــــاً 

إذا: مسؤولة عن ذلك دولياً 
فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف  (أ) 

؛المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً 
لو  غير مشروع دولياً ليكون وكان هذا الفعل  (ب) 

 ارتكبته تلك الدولة.

__________
 مثله.)٤١٨(
 مثله.)٤١٩(
ولالطــــالع ســــيحدد مكــــان هــــذا الفصــــل يف مرحلــــة الحقــــة. )٤٢٠(

 على التعليق على هذا الفصل، انظر املرجع نفسه.
 لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه.)٤٢١(



مسؤولية المنظمات الدولية 

 ارتكـاب فـي والسيطرةممارسة دولة للتوجيه  -)٤٢٢(٢٦المادة 
 لفعل غير مشروع دولياً  منظمة دولية

تكون الدولة التي تقوم بتوجيه منظمـة دوليـة وممارسـة  
مـن جانـب  السيطرة عليها في ارتكـاب فعـل غيـر مشـروع دوليـاً 

إذا: مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً هذه األخيرة 
فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف  (أ) 

؛غير المشروع دولياً  المحيطة بالفعل
لو  غير مشروع دولياً ليكون وكان هذا الفعل  (ب) 

 ارتكبته تلك الدولة.
إكراه دولة لمنظمة دولية -)٤٢٣(٢٧المادة 

تكــون الدولــة التــي تكــره منظمــة دوليــة علــى ارتكــاب  
إذا:عن ذلك الفعل،  فعل مسؤولة دولياً 

كان من شأن الفعل، لوال اإلكراه، أن يكـون  (أ) 
المنظمة الدولية؛ عن صادراً  غير مشروع دولياً  فعالً 

وفعلــــــت تلــــــك الدولــــــة ذلــــــك وهــــــي تعلــــــم  )ب( 
.بالظروف المحيطة بالفعل

لمســؤولية الدوليــة فــي حالــة مــنح صــالحية ا -)٤٢٤(٢٨المــادة 
منظمة دوليةل

علــى الدولــة العضــو المســؤولية الدوليــة قــع ت -١ 
ــــة  ــــة علــــى  إذافــــي منظمــــة دولي ــــزام مــــن التفــــت هــــذه الدول الت

التزاماتها الدولية عن طريق منح صالحية للمنظمة الدولية فيما 
يتصل بذلك االلتزام، وارتكبت المنظمة فعـًال لـو ارتكبتـه تلـك 

الدولة لشكل خرقاً لذلك االلتزام.
فعالً  المعنيكان الفعل أسواء  ١تسري الفقرة  -٢ 

 ال.لمنظمة الدولية أم بالنسبة إلى ا غير مشروع دولياً 

مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عن  -)٤٢٥(٢٩المادة 
 مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة فعل غير

 ٢٥مـــــع عـــــدم اإلخـــــالل بمشـــــاريع المـــــواد  -١ 
، تتحمــل الدولــة العضــو فــي منظمــة دوليــة المســؤولية ٢٨ إلــى

 عن فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة إذا:
 ذلك الفعل؛ أو قبلت المسؤولية عن (أ) 
 جعلت الطرف المتضرر يعتمد على مسؤوليتها. (ب) 
يفترض أن تكون المسؤولية الدوليـة للدولـة،  -٢ 

 ، مسؤولية تبعية.١التي تنشأ وفقاً للفقرة 
__________

 مثله.)٤٢٢(
 مثله.)٤٢٣(
 مثله.)٤٢٤(
 مثله.)٤٢٥(

 أثر هذا الفصل -)٤٢٦(٣٠المادة 
ال يخـــل هـــذا الفصـــل بالمســـؤولية الدوليـــة التـــي تقـــع،  

واد هــذه، علــى بموجــب أحكــام أخــرى مــن أحكــام مشــاريع المــ
المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني أو علـى أي منظمـة 

 دولية أخرى.
 )٤٢٧(الباب الثاين

 مضمون المسؤولية الدولية لمنظمة دولية
 الفصل األول
 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً  -)٤٢٨(٣١المادة 
التـــــي تنطــــوي المســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمــــة الدوليـــــة  

تترتب على فعل غيـر مشـروع دوليـاً طبقـاً ألحكـام البـاب األول 
 على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب.

 استمرار واجب الوفاء -)٤٢٩(٣٢المادة 
ـــر مشـــروع دوليـــاً   ـــة لفعـــل غي ـــائج القانوني ال تمـــس النت

بموجب هذا الباب باستمرار واجب المنظمة الدولية المسؤولة 
 بااللتزام الذي خرق.الوفاء 

 الكف وعدم التكرار -)٤٣٠(٣٣ المادة
علــــى المنظمــــة الدوليــــة المســــؤولة عــــن الفعــــل غيــــر  

 المشروع دولياً التزام بأن:
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛ (أ) 
تقدم التأكيـدات والضـمانات المالئمـة بعـدم  (ب) 

 التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك.
 الجبر -)٤٣١(٣٤المادة 

علــــــى المنظمــــــة الدوليــــــة المســــــؤولة التــــــزام  -١ 
 بالجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليًا.

يشـــمل الضـــرر أي خســـارة، ماديـــة كانـــت أو  -٢ 
معنويـــة، تـــنجم عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــاً الـــذي ترتكبـــه 

 المنظمة الدولية.

__________
 مثله.)٤٢٦(
 أدناه. ٢-لالطالع على التعليق على هذا الباب، انظر الفرع جيم)٤٢٧(
 أدناه. ٢-لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر الفرع جيم)٤٢٨(
 مثله.)٤٢٩(
 مثله.)٤٣٠(
 مثله.)٤٣١(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

 عدم جواز االحتجاج بقواعد المنظمة -)٤٣٢(٣٥المادة 
يجــوز للمنظمــة الدوليــة المســؤولة أن تســتند ال  -١ 

 إلى قواعدها لتبرير عدم االمتثال اللتزاماتها بموجب هذا الباب.
بانطبــــاق قواعـــــد المنظمـــــة  ١ال تخــــل الفقـــــرة  -٢ 

الدوليــة فيمــا يتعلــق بمســـؤولية المنظمــة تجــاه الــدول والمنظمـــات 
 األعضاء فيها.

المبينــة فــي هــذا نطــاق االلتزامــات الدوليــة   -)٤٣٣(٣٦ المــادة
الباب

أن تكــون االلتزامــات التــي تقــع علــى  يمكــن -١ 
في هـذا البـاب واجبـة تجـاه  المنظمة الدولية المسؤولة والمبينة

المجتمـــع أو أكثــر، أو دولـــة أو أكثــر، أو تجــاه  أخــرى منظمــة
ــــدولي ككــــل ــــدولي  ،بوجــــه خــــاص ،تبعــــاً  ،ال ــــزام ال لطبيعــــة االلت

 .ومضمونه وللظروف التي وقع فيها الخرق
ال يخـــل هـــذا البـــاب بـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة  -٢ 

وقــــد يترتــــب مباشــــرة ألي  للمســــؤولية الدوليــــة لمنظمــــة دوليــــة
 .الدولية غير الدولة أو المنظمةشخص أو كيان آخر 

 الفصل الثاين
 جبر الضرر

 أشكال الجبر -)٤٣٤(٣٧المادة 
ــاجم عــن الفعــل غيــر  للضــرريكــون الجبــر الكامــل   الن

بإحــداها  عــن طريــق الــرد والتعــويض والترضــية، المشــروع دوليــاً 
 ألحكام هذا الفصل. بالجمع بينها، وفقاً  أو

 الرد -)٤٣٥(٣٨المادة 
المنظمة الدولية المسؤولة عن فعـل غيـر مشـروع  على 

ــه قبــل  دوليــاً  ــة إلــى مــا كانــت علي ــالرد، أي إعــادة الحال ــزام ب الت
، بشـرط أن يكـون هـذا الـرد ارتكاب الفعل غير المشروع دوليـاً 

 قدر ما يكون:بو 
 ؛غير مستحيل مادياً  (أ) 
مـــع  غيـــر مســـتتبع لعـــبء ال يتناســـب إطالقـــاً  (ب) 

 التعويض. من المنفعة المتأتية من الرد بدالً 

__________
 مثله.)٤٣٢(
 مثله.)٤٣٣(
 مثله.)٤٣٤(
 مثله.)٤٣٥(

 التعويض -)٤٣٦(٣٩المادة 
المنظمــة الدوليــة المســؤولة عــن فعــل  علــى -١ 

ــــاً  ــــر مشــــروع دولي ــــاتج  غي ــــالتعويض عــــن الضــــرر الن ــــزام ب الت
عـــن هـــذا الفعـــل، فـــي حـــال عـــدم إصـــالح هـــذا الضـــرر  عـــن
 الرد. طريق

للتقيـيم  التعويض أي ضرر يكون قابالً  غطيي -٢ 
بقدر ما ما فات من الكسب، من الناحية المالية، بما في ذلك 

 .مؤكداً  يكون هذا الكسب
 الترضية -)٤٣٧(٤٠المادة 

علـــى المنظمـــة الدوليـــة المســـؤولة عـــن فعـــل  -١ 
التزام بتقديم ترضـية عـن الضـرر الـذي ترتـب  غير مشروع دولياً 

علـى هـذا الفعـل إذا كـان يتعـذر إصـالح هـذا الضـرر عـن طريــق 
 التعويض. الرد أو

يجوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق،  -٢ 
اعتـــــــذار رســـــــمي، أو أي شـــــــكل  أو أو تعبيــــــر عـــــــن األســـــــف،

 مناسب. آخر
يجــــــب أال تكــــــون الترضــــــية غيــــــر متناســــــبة  -٣ 

للمنظمـــــــة  مـــــــذالً  الً الضـــــــرر، وال يجـــــــوز أن تتخـــــــذ شـــــــك مــــــع
 المسؤولة. الدولية

 الفائدة -)٤٣٨(٤١المادة 
تـــدفع عنـــد االقتضـــاء فائـــدة علـــى أي مبلـــغ  -١ 

هـــذا الفصـــل مـــن أجـــل ضـــمان بمقتضـــى أصـــلي واجـــب الـــدفع 
 قـــة الحســـاب علـــىيالكامـــل. ويحـــدد ســـعر الفائـــدة وطر الجبـــر 

 نحو يحقق تلك النتيجة.
ــــذي   -٢  ــــاريخ ال ــــدة مــــن الت ــــدأ ســــريان الفائ يب

ـــاريخ الوفـــاء  كـــان ـــه دفـــع المبلـــغ األصـــلي حتـــى ت يجـــب في
 الدفع. بالتزام

 المساهمة في الضرر -)٤٣٩(٤٢المادة 
ـــر ،تراعـــى  ـــد الجب المســـاهمة فـــي الضـــرر  ،عنـــد تحدي

مـــن جانـــب الدولـــة بالفعـــل أو التقصـــير، عـــن عمـــد أو إهمـــال، 
أي شــخص أو كيــان يلــتمس  المنظمــة الدوليــة المضــرورة أو أو
 ه الجبر.ـل

__________
 مثله.)٤٣٦(
 مثله.)٤٣٧(
 مثله.)٤٣٨(
 مثله.)٤٣٩(



مسؤولية المنظمات الدولية 

 ضمان األداء الفعال لواجب الجبر -)٤٤١)(٤٤٠(٤٣المادة 
علــى أعضــاء المنظمــة الدوليــة المســؤولة أن يتخــذوا،  

وفقًا لقواعد المنظمة، جميع التدابير المناسـبة لتزويـد المنظمـة 
بالوســــائل التــــي تمكنهــــا مــــن الوفــــاء بالتزاماتهــــا بموجــــب هــــذا 

 الفصل على نحو فعال. 
 الفصل الثالث

 التي تفرضها قواعد تزامات لباالالخطيرة  تاإلخالال
 عد العامة للقانون الدوليمن القوا قطعية
 انطباق هذا الفصل -)٤٤٢(]٤٣[٤٤ المادة

يســري هـــذا الفصـــل علــى المســـؤولية الدوليـــة  -١ 
من جانب منظمة دوليـة بـالتزام ناشـئ  خطيرالمترتبة على إخالل 

 .قطعية من القواعد العامة للقانون الدوليبموجب قاعدة 
إذا كـان  خطيـراً يكون اإلخالل بهـذا االلتـزام  -٢ 

جســـيم أو منهجـــي مـــن جانـــب المنظمـــة  تخلـــفينطـــوي علـــى 
 .عن الوفاء بااللتزام الدولية المسؤولة

خالل اإلائج معينة مترتبة على تن -)٤٤٣(]٤٤[٤٥ المادة
 بالتزام بموجب هذا الفصل الخطير

فـي سـبيل  ةالمنظمات الدوليـالدول و  تتعاون -١ 
بــالمعنى  خطيــروضــع حــد، بالوســائل المشــروعة، ألي إخــالل 

 .]٤٣[٤٤ المادةالمقصود في 
منظمــة دوليــة بشــرعية دولــة أو  ال تعتـرف أي -٢ 

ــــــالمعنى المقصــــــود فــــــي  خطيــــــروضــــــع نــــــاجم عــــــن إخــــــالل  ب
عــــون أو مســــاعدة للحفــــاظ أي  تقــــدم، وال ]٤٣[٤٤ المــــادة

 على ذلك الوضع.
ـــــائج األخـــــرى  -٣  ال تخـــــل هـــــذه المـــــادة بالنت

قـــــد يترتـــــب مـــــن مـــــا بالمشـــــار إليهـــــا فـــــي هـــــذا البـــــاب وال 
علـى إخـالل ينطبـق عليـه هـذا الفصـل بمقتضـى  أخرى نتائج

 .القانون الدولي

__________
 .مثله)٤٤٠(
اقـــرتح بعـــض األعضـــاء الـــنص التـــايل وناقشـــوه وأبـــدوا تأييـــدهم )٤٤١(

لـــــه: "تتخــــذ املنظمــــة الدوليــــة املســــؤولة مجيــــع التــــدابري املناســــبة وفقــــاً لقواعــــدها 
ـــا لضـــمان قيـــام أعضـــائها بتزويـــدها بالوســـائل الـــيت متكنهـــا مـــن الوفـــ اء بالتزاما

 مبوجب هذا الفصل على حنو فعال".
 ٢-لالطالع علـى التعليـق علـى هـذه املـادة، انظـر الفـرع جـيم)٤٤٢(

إىل املـادة املقابلـة يف التقريــر اخلـامس املقـدم مــن األقـواس املعقوفــة أدنـاه. وتشـري 
 ).املقرر اخلاص (

 مثله.)٤٤٣(

ا اللجنوالتعليقـات عليها اليت واد ـنص مشاريع امل -٢ ة ـاعتمد
ا التاسعة واخلمسني يف دور

 والتعليقـــــات عليهـــــا الـــــيتيــــرد أدنـــــاه نـــــص مشـــــاريع املـــــواد -٣٤٤
ا التاسعة واخلمسني ا اللجنة بصفة مؤقتة يف دور  اعتمد

الباب الثاين
مضمون المسؤولية الدولية لمنظمة دولية

 احلاليــــةالبــــاب الثــــاين مـــن مشــــاريع املــــواد  يـــنص)١( 
القانونيــــة املرتتبــــة علــــى األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً علــــى النتــــائج 
ب إىل ثالثـــة فصـــول املنظمــات الدوليـــة. وينقســـم البــا الصــادرة عـــن

ـــا وفـــق الـــنمط العـــام للمـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية  جـــرى ترتيـــب حمتويا
 .)٤٤٤(الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 

) ٣٦إىل  ٣١وحيــــــدد الفصــــــل األول (املــــــواد )٢( 
نطــاق البــاب الثــاين. وحيــدد الفصــل يبــني بعــض املبــادئ العامــة و 

بـــاجلرب بأشـــكاله املختلفـــة. ) االلتـــزام ٤٣إىل  ٣٧الثـــاين (املـــواد 
النتـائج  )]٤٤[٤٥] و٤٣[٤٤ويعاجل الفصـل الثالـث (املادتـان 

 خروقاً اإلضافية املقرتنة باألفعال غري املشروعة دولياً اليت تشكل 
 مــــن القواعــــدلاللتزامــــات املقــــررة مبوجــــب قواعــــد قطعيــــة  خطـــرية

 العامة للقانون الدويل
الفصل األول
مبادئ عامة

نتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً ال -٣١المادة 
تنطــــوي المســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمــــة الدوليـــــة التـــــي  

تترتب على فعل غيـر مشـروع دوليـاً طبقـاً ألحكـام البـاب األول 
 .على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب

التعليق
 ٢٨بطابع اسـتهاليل. وهـو مياثـل املـادة  احلكم ايتسم هذ

سؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة مبمن مشاريع املواد املتعلقة 
، مــع اخـتالف وحيــد هــو أن مصـطلح "املنظمــة الدوليــة" )٤٤٥(دوليـاً 

قــد حــل حمــل مصــطلح "الدولــة". وال يوجــد مثــة مــا يــربر اســتخدام 
 مشروع املادة هذاصياغة خمتلفة يف 

استمرار واجب الوفاء -٣٢المادة 
ـــائج ـــر مشـــروع دوليـــاً  ال تمـــس النت ـــة لفعـــل غي القانوني

بموجب هذا الباب باستمرار واجب المنظمة الدولية المسؤولة 
 .الوفاء بااللتزام الذي خرق

__________
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠١ حولية)٤٤٤(  .٧٦الفقرة ، والتصويب )ثاين، ا
 .١١٣-١١٢املرجع نفسه، ص )٤٤٥(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

التعليق
يـــنص مشـــروع املـــادة هـــذا علـــى مبـــدأ مـــؤداه أن )١( 

له يف حد  خرق منظمة دولية اللتزام يقضي به القانون الدويل ليس
زام. ولــيس املقصــود مــن ذلــك هــو ذاتــه تــأثري علــى وجــود هــذا االلتــ

 مــثالً  بــالنظر اســتبعاد أن ينتهــي ســريان االلتــزام فيمــا يتعلــق بــاخلرق:
 املضــــرورة أن االلتــــزام ينشــــأ مبوجــــب معاهــــدة مــــا وتقــــوم الدولــــة إىل
ـاء أو  املعاهـدة وفقـاً  املنظمة املضرورة بإعمال حقهـا يف تعليـق أو إ

  .١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠للمادة 
لــه تــأثري  ال يعــين املبــدأ القائــل بــأن اخلــرق لــيسو )٢( 

علــــى االلتــــزام يف حــــد ذاتــــه أن الوفــــاء بــــااللتزام ســــيظل ممكنــــاً بعــــد 
 حـــدوث اخلـــرق. فـــذلك ســـيتوقف علـــى طبيعـــة االلتـــزام حمـــل النظـــر

وطبيعـــة اخلـــرق. فـــإذا كانـــت منظمـــة دوليـــة مـــا، علـــى ســـبيل املثـــال، 
إىل دولــة معينــة، فــإن  ملتزمـة بنقــل بعــض األشــخاص أو املمتلكـات

هــــــذا االلتــــــزام ال يعــــــود باإلمكــــــان الوفــــــاء بــــــه مبجــــــرد نقــــــل هــــــؤالء 
 األشخاص أو املمتلكات إىل دولة أخرى خرقاً لاللتزام.

ائه للقواعد )٣(  وختضع شروط تعليق التزام ما أو إ
األوليـــة املتعلقـــة بـــذلك االلتـــزام. ويســـري نفـــس الشـــيء فيمـــا يتعلـــق 
بإمكانية الوفاء بـااللتزام بعـد حـدوث اخلـرق. وال يلـزم فحـص تلـك 

.املنظمات الدولية قانون مسؤوليةالقواعد يف سياق 
ء وفيما يتعلق بالنص على استمرار واجب الوفـا)٤( 

وحالــة  مثــة داع للتفرقــة بــني حالــة الــدول لــيسبعــد حــدوث اخلــرق، 
املنظمـــات الدوليـــة. وهلـــذا فقـــد صـــيغت هـــذه املـــادة بـــنفس صـــياغة 

الــدول عــن األفعــال  ســؤوليةمب مــن مشــاريع املــواد املتعلقــة ٢٩املــادة 
، مــــع اخــــتالف وحيــــد هــــو أن مصــــطلح )٤٤٦(غــــري املشــــروعة دوليــــاً 

 .صطلح "الدولة"املنظمة الدولية" قد حل حمل م
الكف وعدم التكرار -٣٣المادة 

علــــى المنظمــــة الدوليــــة المســــؤولة عــــن الفعــــل غيــــر 
المشروع دولياً التزام بأن

تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛(أ) 
تقدم التأكيـدات والضـمانات المالئمـة بعـدم (ب)

 .التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك
التعليق

التـزام يقضـي بـه  خـرقيستتبع املبـدأ القائـل بـأن )١( 
له يف حـد ذاتـه تـأثري علـى وجـود هـذا االلتـزام،  القانون الدويل ليس

، وجـوب االمتثـال لـذلك االلتـزام إذا  ٣٢ملا نصت عليـه املـادة  وفقاً 
كان الفعل غـري املشـروع مسـتمراً. وعليـه، فـإن القاعـدة األوليـة الـيت 

.الفعل غري املشروع الكف عنتنص على االلتزام تقتضي 
__________

 .١١٤-١١٣املرجع نفسه، )٤٤٦(

االلتــزام ويتواصــل الفعــل غــري  خــرقوعنــدما يقــع )٢( 
املشـــــروع، ســـــيكون الغـــــرض الرئيســـــي للدولـــــة املضـــــرورة أو املنظمـــــة 

الســـلوك غـــري  الكـــف عـــنالدوليـــة املضـــرورة يف أغلـــب األحيـــان هـــو 
، فــإن الــذي ســيطلب اخلــرقاملشــروع. ورغــم أن املطالبــة ستشــري إىل 

متثال لاللتزام مبوجب القاعدة األولية. وال يشكل ذلك فعلياً هو اال
.التزاماً جديداً ينشأ نتيجة للفعل غري املشروع

وســــــيتوقف وجــــــود التــــــزام بتقــــــدمي تأكيـــــــدات أو )٣( 
. وال يلـزم أن يكـون اخلـرق احلالةضمانات بعدم التكرار على ظروف 

راً بصـفة ويبـدو أن االلتـزام يكـون مـرب مستمراً لكي ينشأ هذا االلتـزام. 
.اخلرق منطاً يف سلوك الكيان املسؤول يشكل خاصة عندما

ــــــــدات )٤(  ــــــــى أمثلــــــــة لتأكي ــــــــور عل ويصــــــــعب العث
عدم التكرار مقدمة من منظمات دولية. إال أنه قد بوضمانات 

تكــون هنــاك حــاالت تتســم فيهــا تلــك التأكيــدات والضــمانات 
مــة كمـــا يف حالــة الـــدول. فعلــى ســـبيل ءبــنفس الدرجــة مـــن املال

ــــال، إذا تبــــني متــــادي منظمــــة دوليــــة يف خــــرق التــــزام معــــني،   املث
أو أفـــراد القــــوات التابعـــة هلــــا  موظفيهـــاكـــااللتزام مبنـــع ارتكــــاب 

العتــــــداءات جنســــــية، فــــــإن ضــــــمانات عــــــدم التكــــــرار ســــــتكون 
.مناسبة متاماً 

التأكيدات والضمانات بعـدم التكـرار يف  تنظرو )٥( 
ــا عــن ا الــذي ينظــر فيــه الكــفياق ذاتــه الســ لفعــل غــري املشــروع أل

تتصل مجيعـاً باالمتثـال لاللتـزام املنصـوص عليـه يف القاعـدة األوليـة. 
فعــل غــري مشــروع مســتمر، قــد  بــالكف عــنلاللتــزام  إال أنــه وخالفــاً 

يعتــــرب االلتــــزام بتقــــدمي تأكيــــدات وضــــمانات بعــــدم التكــــرار التزامــــاً 
إىل خطــر حــدوث  يشــريلفعــل غـري املشــروع، و جديـداً ينشــأ نتيجــة ل
.انتهاكات يف املستقبل

وبــالنظر إىل التماثــل بــني حالــة الدولــة وحالــة )٦( 
املنظمـــات الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالكف وتأكيـــدات وضـــمانات 

 ٣٠عدم التكرار، فقـد صـيغت هـذه املـادة بـنفس صـياغة املـادة 
ألفعـــال غــــري مبســــؤولية الـــدول عــــن امـــن مشـــاريع املــــواد املتعلقـــة 

، مـع االستعاضـة عـن لفظـة "الدولـة" بعبـارة )٤٤٧(املشروعة دوليـاً 
 ."املنظمة الدولية"

الجبر -٣٤المادة 
علــــــى المنظمــــــة الدوليــــــة المســــــؤولة التــــــزام -١

 بالجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً 
يشـــمل الضـــرر أي خســـارة، ماديـــة كانـــت أو -٢

الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــاً الـــذي ترتكبـــه معنويـــة، تـــنجم عـــن 
.المنظمة الدولية

__________
 .١١٧-١١٤املرجع نفسه، ص )٤٤٧(



مسؤولية المنظمات الدولية 

التعليق
املبـــــدأ القاضـــــي بــــــأن علـــــى هـــــذه املـــــادة  تـــــنص)١( 

املنظمة الدولية املسؤولة مطالبة باجلرب الكامل للضرر الذي تسببت 
 فيه. ومبتغى هـذا املبـدأ هـو محايـة الطـرف املضـرور مـن التـأثر سـلبياً 

.بالفعل غري املشروع دولياً 
علـى حنـو مـرن  ويطبق مبدأ اجلرب الكامـل عمليـاً )٢( 

يف حالة املنظمات الدولية والدول على السواء. وقد يكون الطـرف 
بشـــكل رئيســــي بـــالكف عــــن الفعـــل غــــري املشــــروع  املضـــرور مهتمــــاً 

املســتمر أو بعــدم تكــرار الفعــل غــري املشــروع. ولــذلك فــإن املطالبــة 
دودة. وحيـــدث ذلـــك بوجـــه ذلـــك رمبـــا تكـــون حمـــ إثـــربــاجلرب املقدمـــة 

أو املنظمـــة املضـــرورة مبطالبـــة  املضـــرورة خـــاص عنـــدما تتقـــدم الدولـــة
تعود بالنفع عليها هي وليس علـى األفـراد أو الكيانـات الـيت تسـعى 

أو املنظمـــة  املضـــرورة الدولـــة اختيـــارإىل محايتهـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
ف الطــر  هــذاحقوقهــا ال يعــين عمومــاً أن  عــدم إعمــال كــلاملضــرورة 

يعتــرب نفســه مسـتحقاً للجــرب الكامــل. وهلـذا فــإن مبــدأ اجلــرب  الذاتـه 
.موضع تساؤل ال يوضع هناالكامل 

وقــد يكــون مــن الصــعب علــى منظمــة دوليــة أن )٣( 
عـدم  بذلـك  ويـرتبطمتتلك كل الوسائل الالزمـة لتقـدمي اجلـرب الـالزم. 

ــذا كفايــة املــوارد املاليــة الــيت متــنح عــادة للمنظمــات الدوليــة للو  فــاء 
عفـي يالنوع من اإلنفاق. بيد أن عدم الكفايـة املـذكور ال ميكـن أن 

 تنـــتج عـــن مســــؤوليتهااملنظمـــة املســـؤولة مــــن النتـــائج القانونيـــة الــــيت 
 .مبوجب القانون الدويل

ورمبـــــا كـــــان جلـــــوء املنظمـــــات الدوليـــــة يف بعـــــض )٤( 
لـيس راجعـاً إىل وفـرة املـوارد،  دون مقابـلاألحيان إىل مـنح تعـويض 

ا شـــــأن الـــــدول، عـــــن اإلقـــــرار  وإمنـــــا إىل إحجـــــام املنظمـــــات، شـــــأ
.مبسؤوليتها الدولية

يف نصـــها وتشـــري هـــذه املـــادة بشـــكل رئيســـي، )٥( 
مبدأ اجلرب الكامل، إىل احلالة األكثر شيوعاً اليت تكون فيها  على

وليــــاً. داملنظمـــة الدوليــــة مســــؤولة وحــــدها عــــن فعــــل غــــري مشــــروع 
وتأكيــد واجــب اجلــرب الكامــل علــى املنظمــة ال يعــين بالضــرورة أن 

عـن فعـل معـني  ةيسـؤولاملاملنظمـة  حتمـلاملبدأ نفسه ينطبق عنـدما 
باالشــرتاك مــع دولــة أو أكثــر أو منظمــة أخــرى أو أكثــر. وذلــك، 

املســـــاعدة لدولـــــة مـــــا يف العـــــون أو مـــــثًال، عنـــــدما تقـــــدم املنظمـــــة 
 .)٤٤٨(ارتكاب فعل غري مشروع

وقــــــــد صـــــــــيغت هـــــــــذه املــــــــادة بـــــــــنفس صـــــــــياغة )٦( 
ســؤولية الــدول عــن األفعــال مب مــن مشــاريع املــواد املتعلقــة ٣١ املــادة

__________
ا  ١٢انظـــر املــــادة )٤٤٨( مـــن مشــــاريع املـــواد احلاليــــة، والـــيت اعتمــــد

ا السابعة واخلمسني عاَم  لـد الثـاين ٢٠٠٥ حولية، ٢٠٠٥اللجنة يف دور ، ا
 .٢٠٦، الفقرة ٢-جيمالفصل السادس، الفرع )، ثاين(اجلزء ال

، مع االستعاضة عن لفظـة "الدولـة" بعبـارة )٤٤٩(غري املشروعة دولياً 
 ."املنظمة الدولية" يف كلتا الفقرتني

عدم جواز االحتجاج بقواعد المنظمة -٣٥المادة 
ــــــة المســــــؤولة أن ال يجــــــوز -١ للمنظمــــــة الدولي

تســتند إلــى قواعــدها لتبريــر عــدم االمتثــال اللتزاماتهــا بموجــب 
.هذا الباب
بانطبـــاق قواعـــد المنظمـــة  ١ال تخـــل الفقـــرة -٢

الدولية فيما يتعلق بمسؤولية المنظمة تجاه الـدول والمنظمـات 
.األعضاء فيها

التعليق
احتجــاج علــى مبــدأ عــدم جــواز  ١تــنص الفقــرة )١( 

ـــا مبوجـــب  املنظمـــة الدوليـــة بقواعـــدها لتربيـــر عـــدم االمتثـــال اللتزاما
القانون الـدويل الناشـئة عـن ارتكـاب فعـل غـري مشـروع دوليـاً. وهلـذا 
املبـــدأ مـــا يوازيــــه يف املبـــدأ القاضــــي بعـــدم جــــواز اســـتناد الدولــــة إىل 
ــــا مبوجــــب البــــاب  ــــا الــــداخلي يف تربيــــر عــــدم امتثاهلــــا اللتزاما قانو

لثـاين مـن املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة ا
ـــاً. و  ، )٤٥٠(املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول ٣٢املـــادة  ١اثـــل الفقـــرة متدولي

ـــارة  مـــع ـــة" بعب وجـــود اختالفـــني مهـــا: االستعاضـــة عـــن لفظـــة "للدول
ـــــداخلي للدولـــــة  "للمنظمـــــة الدوليـــــة" وعـــــن اإلشـــــارة إىل القـــــانون ال

.د املنظمةباإلشارة إىل قواع
مـــن  ٢٧مـــن املـــادة  ٢واختـــذت صـــياغة الفقـــرة )٢( 

، وهـــي الـــيت تـــوازي احلكـــم جـــاً ممـــاثالً  ١٩٨٦اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
، وذلك عندما نصـت علـى أنـه ١٩٦٩املناظر يف اتفاقية فيينا لعام 

طــرف يف معاهــدة أن حتــتج بقواعــد املنظمــة دوليــة جيــوز ملنظمــة "ال
 .ملعاهدةا لتربير عدم تنفيذها

ويف العالقــــــــات بـــــــــني منظمـــــــــة دوليـــــــــة ودولـــــــــة )٣( 
أن قواعـــــد املنظمـــــة  منظمـــــة غـــــري عضـــــو فيهـــــا، يبـــــدو واضـــــحاً  أو

ــا علــى االلتزامــات الــيت تنشــأ  ال األوىل ميكــن أن تــؤثر يف حــد ذا
نتيجة للفعل غري املشروع دولياً. وال ينطبق املبدأ نفسـه بالضـرورة 

. فمــــن املمكــــن أن تــــؤثر علــــى العالقــــات بــــني منظمــــة وأعضــــائها
أو القواعد املنصوص عليها يف  املبادئقواعد املنظمة على تطبيق 

هـــذا البــــاب. وقــــد يــــؤدي ذلـــك، علــــى ســــبيل املثــــال، إىل تعــــديل 
القواعـــــد املتعلقـــــة بأشـــــكال اجلـــــرب الـــــيت قـــــد يتعـــــني علـــــى املنظمـــــة 

.املسؤولة تقدميها ألعضائها
علـــى تطبيـــق  وقـــد تـــؤثر قواعـــد املنظمـــة أيضـــاً )٤( 

املبــادئ والقواعـــد املنصــوص عليهـــا يف البــاب األول فيمـــا خيـــص 
العالقــــــات بــــــني املنظمــــــة الدوليــــــة وأعضــــــائها، وذلــــــك، مــــــثًال، 

__________
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ال٢٠٠١ حوليــــــة)٤٤٩( والتصــــــويب، ) ثــــــاين، ا

 .١٢١-١١٧ ص
 .١٢٢-١٢١املرجع نفسه، ص )٤٥٠(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

قواعــد  فســتعترب هــذه القواعــدالفعــل.  إســناديتصــل مبســألة  فيمــا
وال يلزم اإلشارة إليها بشكل خاص. وعلى النقيض من  ،خاصة

الثـاين  البـابعبارة "ال ختل" يف بالنص املبدوء ذلك، فإن إدراج 
 اً فيمــا يتعلــق بانطبــاق قواعــد املنظمــة جتــاه أعضــائها يبــدو مفيــد

مـــن مبـــدأ عـــدم جـــواز  بـــالنظر إىل النتـــائج الـــيت قـــد تفهـــم ضـــمناً 
. وســـينبه ذلـــك الـــنصدرج يـــاالحتجـــاج بقواعـــد املنظمـــة لـــو مل 

 ١العام الوارد يف الفقـرة  احلكمالقارئ إىل أن  النص اإدراج هذ
استثناءات يف العالقات بني املنظمة الدولية والدول يسمح بقد 

.واملنظمات األعضاء فيها
وال ينطبــق الــنص حمــل النظــر، الــذي يــرد يف )٥( 

، إال بقدر اتصال االلتزامات الواردة يف البـاب الثـاين ٢الفقرة 
علــــى املنظمــــة الدوليــــة جتــــاه  تقــــعباملســــؤولية الدوليــــة الــــيت قــــد 

ت األعضــــاء فيهــــا. وال ميكــــن أن يــــؤثر ذلــــك واملنظمــــا الــــدول
النص بأي وجه على النتائج القانونية اليت يستتبعها فعـل غـري 
مشروع دولياً جتاه دولة أو منظمة من غري األعضاء. وال ميكن 

ــــؤثر أيضــــاً  علــــى النتــــائج املتصــــلة خبــــرق التزامــــات مقــــررة  أن ي
تمـــع  ،مبوجـــب قواعـــد قطعيـــة ألن ذلـــك اخلـــرق ســـيؤثر علـــى ا

 ككل.الدويل  
نطاق االلتزامات الدولية المبينة في هذا الباب -٣٦المادة 

مكــن أن تكــون االلتزامــات التــي تقــع علــى ي -١
المنظمة الدولية المسؤولة والمبينة في هـذا البـاب واجبـة تجـاه 

 المجتمـــعمنظمــة أخــرى أو أكثــر، أو دولـــة أو أكثــر، أو تجــاه 
ــــد ولي ككــــل، تبعــــًا، بوجــــه خــــاص، لطبيعــــة االلتــــزام الــــدولي ال

.ومضمونه وللظروف التي وقع فيها الخرق
ال يخـــل هـــذا البـــاب بـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة -٢

للمســــؤولية الدوليــــة لمنظمــــة دوليــــة وقــــد يترتــــب مباشــــرة ألي 
.الدولية ةأو المنظم ةشخص أو كيان آخر غير الدول

التعليق
يف املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال )١( 

البــــاب األول أي خــــرق اللتــــزام مقــــرر  يعــــاجلغــــري املشــــروعة دوليــــاً، 
إىل الدولــة، بصــرف النظــر  يســندمبوجــب القــانون الــدويل ميكــن أن 

عــن طــابع الكيــان أو الشــخص الــذي يقــع االلتــزام إزاءه. وينحصــر 
مــات الــيت تنشــأ علــى دولــة اااللتز يف نطــاق البــاب الثــاين هلــذه املــواد 

نتـائج  النظـر يفإزاء دولة أخرى. ويبـدو أن ذلـك راجـع إىل صـعوبة 
تطبيق املسؤولية فيما يتعلـق بطـرف تناول فعل غري مشروع دولياً مث 

مضــرور ال يغطــي البــاب األول أشــكال خرقــه لاللتزامــات الدوليــة. 
ــــة عنــــد اإلشــــارة إىل املســــؤولية القائمــــ إزاء  ةوال تنشــــأ مشــــكلة مماثل

تمـــــع الـــــدويل ككـــــل، وذلـــــك ألن مـــــن غـــــري املتصـــــور أن ترتتـــــب  ا
تمع الدويل ككل .مسؤولية دولية على ا

ــــج مماثــــل فيمــــا يتعلــــق باملنظمـــــات )٢(  ولــــو اتبــــع 
، فســيتعني حصــر نطــاق البــاب الثــاين هــذا الدوليــة يف مشــروع املــادة

دوليـة يف االلتزامات اليت تنشأ علـى منظمـات دوليـة جتـاه منظمـات 
تمــع الــدويل ككــل. إال أنــه يبــدو منطقيــاً  أن يــتم  أخــرى أو جتــاه ا

إدراج التزامات املنظمات جتاه الدول، بالنظر إىل وجـود املـواد  أيضاً 
املتعلقة مبسؤولية الدول. ونتيجـة لـذلك، سيشـمل البـاب الثـاين مـن 

 جتــــاهااللتزامــــات الــــيت قــــد تقــــع علــــى منظمــــة دوليــــة املــــواد  مشــــاريع
تمــــع  جتــــاهأو جتــــاه دولــــة أو أكثــــر، أو  ،أخــــرى أو أكثــــرمنظمــــة  ا

.الدويل ككل
ـــــــان املســـــــؤول )٣(  ـــــــري اإلشـــــــارة إىل الكي ومـــــــع تغي

علـــــى  ١، صـــــيغت الفقـــــرة شـــــرحهااإلضـــــافة الـــــيت جـــــرى  إيـــــرادو 
 مــــــن مشــــــاريع املــــــواد املتعلقــــــة ٣٣مــــــن املــــــادة  ١ الفقــــــرة غــــــرار

.)٤٥١(الدول سؤوليةمب
ـــــــاين )٤(  ـــــــاب الث حمـــــــدود وفقـــــــاً ومـــــــع أن نطـــــــاق الب

، فـإن ذلـك ال يعـين أن االلتزامـات الـيت ١يف الفقـرة  للتعريف الـوارد
يستتبعها فعل غري مشروع دولياً ال تنشأ جتـاه أشـخاص أو كيانـات 

 ٣٣مـن املـادة  ٢غري الدول واملنظمات الدوليـة. فعلـى غـرار الفقـرة 
علــى أن البــاب الثــاين ال  ٢ســؤولية الــدول، تــنص الفقــرة مب املتعلقــة

خيل بأي حق ينشأ عن املسؤولية الدولية وقد يرتتـب مباشـرة هلـؤالء 
.األشخاص أو الكيانات

وفيمــــا يتعلـــــق باملســــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــات )٥( 
ـــــاالت املهمـــــة الـــــيت ترتتـــــب فيهـــــا حقـــــوق  الدوليـــــة، فـــــإن مـــــن ا
ألشـــــخاص غـــــري الـــــدول أو املنظمـــــات خـــــرق املنظمـــــات الدوليـــــة 

ا مبوجب  وهنـاك  بالعمالـة. املتعلقـةالقانون الـدويل قواعد اللتزاما
ميــس جمــال آخــر، وهــو اخلــرق الــذي ترتكبــه قــوات حفــظ الســالم و 

. ورغم أن مشاريع املواد ال تغطي نتائج هذه اخلروق،  )٤٥٢(األفراد
، فقــــــد تكــــــون بعـــــض املســــــائل املتعلقــــــة ١كمـــــا جــــــاء يف الفقـــــرة 

باملســـؤولية الدوليـــة املثـــارة يف ســـياق العمالـــة مماثلـــة للمســـائل الـــيت 
 عوجلت يف مشاريع املواد احلالية.

 الفصل الثاين
 جبر الضرر

 أشكال الجبر -٣٧المادة 
ــاجم عــن الفعــل غيــر   يكــون الجبــر الكامــل للضــرر الن

المشروع دوليًا عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحداها أو 
 بالجمع بينها، وفقاً ألحكام هذا الفصل.

__________
 .١٢٣-١٢٢املرجع نفسه، ص )٤٥١(
للجمعيـة العامـة  ٥٢/٢٤٧انظر علـى سـبيل املثـال القـرار )٤٥٢(
بشـــــأن "املســـــؤولية قبـــــل الغـــــري: احلـــــدود  ١٩٩٨حزيران/يونيـــــه  ٢٦املـــــؤرخ 

 ة".الزمنية واملالي



مسؤولية المنظمات الدولية 

 التعليق
 ٣٤إن احلكــــــم الــــــوارد أعــــــاله مطــــــابق للمــــــادة  )١( 

. وهذا )٤٥٣(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
يبـــــدو مـــــربراً ألن أشـــــكال اجلـــــرب الـــــيت تتـــــألف مـــــن الـــــرد والتعـــــويض 
والرتضـــية تنطبـــق يف املمارســـة العمليـــة علـــى املنظمـــات الدوليـــة كمـــا 
تنطبــق علــى الــدول. وهنــاك أمثلــة معينــة تتصــل باملنظمــات الدوليــة 
تــــرد يف التعليقــــات علــــى املــــواد التاليــــة الــــيت تتنــــاول حتديــــداً خمتلــــف 

 أشكال اجلرب.
ثـــل مـــذكرة صــــادرة عـــن املــــدير العـــام للوكالــــة ومت )٢( 

الدولية للطاقة الذرية حالًة تعتـرب فيهـا أشـكال اجلـرب الثالثـة منطبقـة 
ــــة للوكالــــة  علــــى منظمــــة دوليــــة مســــؤولة. فبشــــأن "املســــؤولية الدولي

ــــــب املــــــدير العــــــام للوكالــــــة يف  فيمــــــا ــــــق بالضــــــمانات"، كت  ٢٤يتعل
 ما يلي: ١٩٧٠ حزيران/يونيه

تكــــــون مثــــــة ظــــــروف يكــــــون فيهــــــا قيــــــام الوكالــــــة رغــــــم أنــــــه قــــــد  
مالئمــــــًا، فإنــــــه يقــــــرتح أال ينظــــــر إال يف اجلــــــرب بــــــدقيق العبـــــــارة.  بالرتضــــــية
ـــــدقيق العبـــــارة إمـــــا رداً عينيـــــاً أو  وبصـــــفة عامـــــة، ميكـــــن أن يكـــــون اجلـــــرب ب

 .)٤٥٤(لتعويض دفعاً 

وتنبغـــي مالحظـــة أنـــه وفقـــاً لالســـتخدام الســـائد الـــذي يـــنعكس يف 
املتعلقــة مبســؤولية الــدول ويف املــادة الــواردة أعــاله، يعتــرب  ٣٤املــادة 

 اجلرب شامًال للرتضية.
 الرد -٣٨المادة 

على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعـل غيـر مشـروع  
ــه قبــل  ــة إلــى مــا كانــت علي ــالرد، أي إعــادة الحال ــزام ب دوليــاً الت
ارتكاب الفعل غير المشروع دوليـًا، بشـرط أن يكـون هـذا الـرد 

 قدر ما يكون:وب
 غير مستحيل ماديًا؛ (أ) 
غيـــر مســـتتبع لعـــبء ال يتناســـب إطالقـــاً مـــع  (ب) 

 المنفعة المتأتية من الرد بدًال من التعويض.
 التعليق

يبـــدو أن مفهـــوم الـــرد ومـــا يتصـــل بـــه مـــن شـــروط، علـــى  
املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال  ٣٥النحو املعـرف يف املـادة 

، ينطبــق أيضــاً علــى املنظمــات الدوليــة. )٤٥٥(غــري املشــروعة دوليــاً 
ولــيس مثــة مــن ســبب يــدعو إىل األخــذ بــنهج خمتلــف فيمــا يتعلــق 

__________
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ال٢٠٠١ حوليــــــة)٤٥٣( ، والتصــــــويب )ثــــــاين، ا

 .١٢٤-١٢٣ ص
لــد ٢٠٠٤ حوليــة. انظـر )٤٥٤( ، ا

، املرفــــق. واملــــذكرة حمفوظــــة لـــــدى الوثيقــــة )، ولالثــــاين (اجلــــزء األ
 شعبة التدوين مبكتب الشؤون القانونية.

لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠١ حوليــــــة)٤٥٥( ، والتصــــــويب )ثــــــاينال، ا
 .١٢٧-١٢٤ ص

باملنظمـــات الدوليــــة. ولــــذلك فــــإن الـــنص الــــوارد أعــــاله يستنســــخ 
مـــن مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول مـــع  ٣٥املـــادة  نـــص

فـــــارق وحيـــــد يتمثـــــل يف االستعاضـــــة عـــــن كلمـــــة "الـــــدول" بتعبـــــري 
 ملنظمات الدولية"."ا

 التعويض -٣٩المادة 
علــى المنظمــة الدوليــة المســؤولة عــن فعــل  -١ 

ــــاتج  ــــالتعويض عــــن الضــــرر الن ــــزام ب ــــًا الت ــــر مشــــروع دولي غي
هـــذا الفعـــل، فـــي حـــال عـــدم إصـــالح هـــذا الضـــرر عـــن  عـــن
 الرد. طريق

يغطي التعويض أي ضرر يكون قابًال للتقيـيم  -٢ 
ما فات من الكسب، بقدر ما من الناحية المالية، بما في ذلك 

 يكون هذا الكسب مؤكدًا.
 التعليق

التعــويض هــو أكثــر أشــكال اجلــرب اســتخداماً  )١( 
مثـــال علـــى هـــذه املمارســـة أشـــهر مـــن قبـــل املنظمـــات الدوليـــة. و 

يتعلـــــق بتســـــوية املطالبـــــات النامجـــــة عـــــن عمليـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
 الكونغــــــو. فقــــــد مــــــنح التعــــــويض لرعايــــــا إيطاليــــــا وبلجيكــــــا يف

وسويســـرا ولكســـمربغ واليونـــان مـــن خـــالل تبـــادل للرســـائل بـــني 
األمـــــني العـــــام والبعثـــــات الدائمـــــة للـــــدول املعنيـــــة، وذلـــــك وفقـــــاً 
إلعالن األمم املتحدة الوارد يف هذه الرسائل الذي جاء فيه أن 

 األمم املتحدة:
ا لن تتهرب من املسؤولية عندما يثبت أن وكالء األمم املتحدة قد  صرحت بأ

 .)٤٥٦(بوا حقيقًة يف حدوث ضرر غري مربر ألطراف بريئةتسب

وفيما يتعلق بالعملية نفسها، أجريت تسويات أخرى مع زامبيا، 
والواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة، واململكـــــــة املتحـــــــدة لربيطانيـــــــا 

__________
ـــــادل للرســـــائل يشـــــكل اتفاقـــــاً يتعلـــــق بتســـــوية املطالبـــــات )٤٥٦( تب

املقدمـــــــة ضـــــــد األمــــــــم املتحـــــــدة يف الكونغــــــــو مـــــــن قبــــــــل رعايـــــــا بلجيكيــــــــني 
)،١٩٦٥شباط/فرباير  ٢٠ (نيويورك،

اتفاقـاً يتعلـق  ؛ وتبـادل للرسـائل (مـع مرفـق) يشـكل
بتســـوية املطالبـــات املقدمـــة ضـــد األمـــم املتحـــدة يف الكونغـــو مـــن قبـــل رعايـــا 

)،١٩٦٦حزيران/يونيـه  ٣سويسـريني (نيويـورك، 
؛ وتبادل للرسائل يشكل اتفاقاً يتعلق بتسوية املطالبات املقدمة ضـد 

ــــــــا ي ــــــــورك، األمــــــــم املتحــــــــدة يف الكونغــــــــو مــــــــن قبــــــــل رعاي  ٢٠ونــــــــانيني (نيوي
؛ وتبـادل للرســائل ١٩٦٦حزيران/يونيـه 

يشكل اتفاقاً يتعلق بتسوية املطالبات املقدمة ضد األمم املتحدة يف الكونغو 
 )،١٩٦٦كـانون األول/ديسـمرب   ٢٨ من قبل رعايـا لكسـمربغيني (نيويـورك،

وتبـادل للرسـائل يشـكل اتفاقـاً يتعلـق ؛ 
بتســـوية املطالبـــات املقدمـــة ضـــد األمـــم املتحـــدة يف الكونغـــو مـــن قبـــل رعايـــا 

)،١٩٦٧ ينـاير/كـانون الثـاين  ١٨إيطـاليني (نيويـورك، 
. 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

، وكـــذلك مـــع اللجنـــة )٤٥٧(العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، وفرنســـا
 .)٤٥٨(الدولية للصليب األمحر

هــــذه التعويضــــات قــــد قــــدمت جــــرباً وإن كــــون  )٢( 
خلرق التزامات قائمة مبوجب القانون الدويل هو أمر ميكـن الوقـوف 

 ٦عليـــــه ال يف بعـــــض املطالبـــــات فحســـــب بـــــل ويف رســـــالة مؤرخـــــة 
موجهــة مــن األمــني العــام إىل املمثــل الــدائم  ١٩٦٥آب/أغســطس 

لة بالنيابة الحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية. ففي هذه الرسا
 قال األمني العام:

لقد دأبت األمم املتحدة، من خالل األمني العام، على اتباع  
ً تكــون املنظمــة مســؤولة  سياســة تعــويض األفــراد الــذين يتكبــدون أضــرارا
. وتتمشــــى هــــذه السياســــة مــــع املبــــادئ القانونيــــة املعــــرتف  ًا عنهــــا قانونــــ

ا. وباإلضـافة عمومًا ومـع اتفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة وحصـانا ا
إىل ذلك، فإنـه فيمـا يتعلـق بأنشـطة األمـم املتحـدة يف الكونغـو، تعـززت 
هــــــــذه السياســــــــة باملبــــــــادئ املنصــــــــوص عليهــــــــا يف االتفاقيــــــــات الدوليــــــــة 

م أثناء األعمال العدائية   املتعلقة حبماية أرواح السكان املدنيني وممتلكا
ن لألمم املتحدة كما تعززت باعتبارات اإلنصاف واإلنسانية اليت ال ميك

 .)٤٥٩(أن تتجاهلها

وقـــد أشـــارت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة أيضـــاً، يف  )٣( 
اخلــالف املتصــل حبصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق فتواهــا بشــأن 

، إىل االلتـزام بـدفع التعــويض )٤٦٠(اإلنسـان مـن اإلجـراءات القانونيـة
 الواقع على عاتق األمم املتحدة. 

هنــاك أي ســبب وفيمــا يتعلــق بــالتعويض، لــيس  )٤( 
مـــن مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة  ٣٦يســـتدعي اخلـــروج عـــن نـــص املـــادة 

، فيمــا عـــدا )٤٦١(مبســؤولية الــدول عـــن األفعــال غــري املشـــروعة دوليــاً 
 االستعاضة عن كلمة "الدول" بتعبري "املنظمات الدولية". 

__________
انظـــر )٤٥٧(

. 
استنســخ نــص االتفــاق يف املرجــع التــايل: )٤٥٨(

. 
)٤٥٩(

. وقـد ورد تأييـد للـرأي القائـل بـأن 
األمم املتحـدة قـد وضـعت مسـؤوليتها علـى املسـتوى الـدويل، وذلـك يف: 

. 
)٤٦٠(

. 
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ال٢٠٠١ حوليــــــة)٤٦١( ، والتصــــــويب )ثــــــاين، ا

 .١٣٧-١٢٧ ص

 الترضية -٤٠المادة 
علـــى المنظمـــة الدوليـــة المســـؤولة عـــن فعـــل  -١ 

التزام بتقديم ترضـية عـن الضـرر الـذي ترتـب  غير مشروع دولياً 
علـى هـذا الفعـل إذا كـان يتعـذر إصـالح هـذا الضـرر عـن طريــق 

 الرد أو التعويض.
يجوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق،  -٢ 

أو تعبيــــــر عـــــــن األســـــــف، أو اعتـــــــذار رســـــــمي، أو أي شـــــــكل 
 مناسب. آخر

يجــــــب أال تكــــــون الترضــــــية غيــــــر متناســــــبة  -٣ 
ــــــذًال للمنظمــــــة الضــــــرر،  مــــــع وال يجـــــــوز أن تتخـــــــذ شــــــكًال م

 المسؤولة. الدولية
 التعليق

تقـــدم املمارســـة بعـــض األمثلـــة علـــى الرتضـــية مـــن  )١( 
قبل املنظمات الدولية، وهي تتخذ عموماً شكل اعتذار أو تعبري عن 
األســـف. ورغـــم أن األمثلـــة التاليـــة ال تشـــري صـــراحة إىل وجـــود خـــرق 

ـــا علــى األقـــل تفيــد بصـــورة  اللتــزام قـــائم مبوجــب القـــانون الــدويل، فإ
ـــا عـــن األســـف ميكـــن أن  ضـــمنية بـــأن اعتـــذار منظمـــة دوليـــة أو إعرا

 هذا اخلرق. املناسبة املرتتبة على مثليكون أحد النتائج القانونية 
ففيمــا يتعلــق بســقوط سريربينيتســا، قــال األمــني  )٢( 

 العام لألمم املتحدة:
لقــــد كانــــت جتربــــة األمــــم املتحــــدة يف البوســــنة واحــــدة مــــن أصــــعب  

التجــــارب وأقســــاها يف تــــاريخ املنظمــــة. وقــــد استعرضــــنا ببــــالغ األســــى والنـــــدم 
 .)٤٦٢(أعمالنا وقراراتنا يف مواجهة العدوان على سريربينيتسا

، عنــدما ١٩٩٩كـانون األول/ديســمرب   ١٦ويف  )٣( 
املسـتقل يف اإلجـراءات الــيت تلقـى األمـني العــام تقريـر جلنـة التحقيــق 

ا األمــم املتحــدة أثنــاء عمليــة اإلبــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف  اختــذ
 ، قال:١٩٩٤رواندا يف عام 

نبذل املزيـد مـن اجلهـد ملنعهـا.  لـمنأسف مبرارة ألننا  علينا مجيعاً أن 
فقـــد كانـــت مثـــة قـــوة لألمـــم املتحـــدة يف البلـــد آنـــذاك، لكنهـــا لــــم تكـــن مكلفـــة 

هـــــزة هلـــــذا النـــــوع مـــــن اســـــتعمال القـــــوة الـــــذي كـــــان الزمـــــاً ملنـــــع اإلبـــــادة جم وال
ــــذا القصــــور وأعــــرب عــــن  اجلماعيــــة أو وقفهــــا. وباســــم األمــــم املتحــــدة، أقــــر 
 .)٤٦٣(ندمي عميق

__________
 :٥٣/٣٥تقريـــر األمـــني العـــام املقـــدم عمـــالً بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة )٤٦٢(

 . ٥٠٣، الفقرة )(سقوط سريربينيتسا 
كــــــــــانون   ١٦يف  النشــــــــــرة الصــــــــــحفية )٤٦٣(

 ، وميكــــــــن االطــــــــالع عليهــــــــا علــــــــى العنــــــــوان الشــــــــبكي:١٩٩٩األول/ديســــــــمرب 
. انظر تقرير جلنـة 
ا األمــم املتحــدة أثنــاء عمليــة اإلبــادة  التحقيــق املســتقل يف اإلجــراءات الــيت اختــذ

 ، ضميمة.، ١٩٩٤اجلماعية اليت وقعت يف رواندا يف عام 



مسؤولية المنظمات الدولية 

وبعــــد قصــــف منظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي  )٤( 
لســفارة الصــني يف بلغــراد بفــرتة قصــرية، صــرح جــامي شــيا، النــاطق 

 صحفي مبا يلي: باسم املنظمة، يف مؤمتر
أعتقد أننا قمنا مبا كان ليقوم به أي شخص يف هذه الظروف،  

أعربنــا عــن أســفنا و  ؛إذ أقررنــا أوًال باملســؤولية بوضــوح ودون لــبس وبســرعة
 .)٤٦٤(للسلطات الصينية

شــــرودر، باســــم أملانيــــا ومنظمــــة  ووجــــه املستشــــار األملــــاين، غرهــــارد
حلــــف مشـــــال األطلســـــي واألمـــــني العـــــام للحلـــــف خـــــافيري ســـــوالنا، 

إىل وزيــــر خارجيــــة الصــــني  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ١٢اعتــــذاراً آخــــر يف 
 .)٤٦٥(تانغ جياسوان ورئيس الوزراء زهو روجني

وإن طرائــق وشــروط الرتضـــية املتعلقــة بالـــدول  )٥( 
وقـد يكـون شـكل الرتضـية تنطبق أيضًا على املنظمات الدوليـة. 

الــذي يقصــد بــه إذالل املنظمــة الدوليــة املســؤولة أمــراً مســتبعداً، 
ولكنه ليس مما ال ميكن تصوره. ومن األمثلة النظرية علـى ذلـك 
طلــب تقــدمي اعتـــذار رمســي بعبـــارات قــد تكـــون مهينــة للمنظمـــة 

ــــا. كمــــا أن الطلــــب ميكــــن أن يشــــري أيضــــاً إىل  أو ألحــــد أجهز
عــن واحــدة أو أكثــر مــن الــدول أو املنظمــات  الســلوك الصــادر

األعضــاء يف املنظمــة الدوليــة املســؤولة. ورغــم أن طلــب الرتضــية 
قـــد يســـتهدف عندئـــذ علـــى وجـــه التحديـــد واحـــداً أو أكثـــر مـــن 
األعضــــاء، فســــيكون علــــى املنظمــــة املســــؤولة أن تقــــدم الرتضــــية 

 وسوف تكون هي متأثرة بالضرورة.
ـــــــايل ميكـــــــن أن تنقـــــــل  )٦(   ٣٧فقـــــــرات املـــــــادة وبالت

املشروعة  مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري من
إىل مشــــروع املــــادة احلــــايل، مــــع االستعاضــــة عــــن كلمــــة  )٤٦٦(دوليــــاً 
 .٣و ١الدولية" يف الفقرتني  بتعبري "املنظمة" ة"الدول

 الفائدة -٤١المادة 
تـــدفع عنـــد االقتضـــاء فائـــدة علـــى أي مبلـــغ  -١ 

واجـــب الـــدفع بمقتضـــى هـــذا الفصـــل مـــن أجـــل ضـــمان أصـــلي 
الجبـــر الكامـــل. ويحـــدد ســـعر الفائـــدة وطريقـــة الحســـاب علـــى 

 نحو يحقق تلك النتيجة.
 يبــدأ ســريان الفائــدة مــن التــاريخ الــذي كــان -٢ 

 الدفع. يجب فيه دفع المبلغ األصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام

__________
)٤٦٤(. 
)٤٦٥(

. 
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ال٢٠٠١ حوليــــــة)٤٦٦( ، والتصــــــويب )ثــــــاين، ا

 .١٣٩-١٣٧ ص

 التعليق
مشاريع املواد املتعلقة  من ٣٨إن القواعد الواردة يف املادة  

فيمــا يتعلــق  )٤٦٧(مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
ــا ضــمان تطبيــق مبــدأ اجلــرب الكامــل.  بالفائــدة هــي قواعــد يقصــد 
وتنطبـــق اعتبـــارات مماثلـــة يف هـــذا الصـــدد علـــى املنظمـــات الدوليـــة. 

ستنسـختا  املتعلقة مبسؤولية الدول قد ا ٣٨وبالتايل فإن فقريت املادة 
 كالمها يف مشروع املادة احلايل دون تغيري.

 المساهمة في الضرر -٤٢المادة 
ـــر، المســـاهمة فـــي الضـــرر   ـــد الجب تراعـــى، عنـــد تحدي

بالفعـــل أو التقصـــير، عـــن عمـــد أو إهمـــال، مـــن جانـــب الدولـــة 
المنظمــة الدوليــة المضــرورة أو أي شــخص أو كيــان يلــتمس  أو

 لـه الجبر. 
 التعليق

سبب واضح حيـول دون متديـد انطبـاق  ليس مثة )١( 
مــــن مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية  ٣٩احلكــــم املبــــني يف املــــادة 

ـــاً  حبيـــث ينطبـــق علـــى  )٤٦٨(الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي
املنظمــات الدوليــة. ومثــل هــذا التمديــد يــتم يف اجتــاهني: أوهلمــا أن 

يف الضرر مـن  من حق املنظمات الدولية أيضاً االحتجاج باملسامهة
أجـل التقليــل مـن مســؤوليتها؛ وثانيهمـا أن الكيانــات الـيت ميكــن أن 
تكـــــون قـــــد ســـــامهت يف الضـــــرر تشـــــمل املنظمـــــات الدوليـــــة. وهـــــذا 
التمديد األخري يتطلب إضافة عبارة "أو املنظمة الدولية" بعد كلمة 

 "الدولة" يف املادة املقابلة املتعلقة مبسؤولية الدول.
علــى املمارســة ذات الصــلة باملوضــوع  ومــن األمثلــة )٢( 

والــيت مت فيهــا االحتجــاج باملســامهة يف وقــوع الضــرر مثــال يتعلــق حبادثــة 
هــــذه احلالــــة،  إطــــالق الرصــــاص علــــى مركبــــة مدنيــــة يف الكونغــــو. ويف

خفض مبلـغ التعـويض املـدفوع مـن قبـل األمـم املتحـدة بسـبب حـدوث 
 .)٤٦٩(من جانب سائق املركبة أسهم يف وقوع الضرر تقصري

وهذه املـادة ال ختـل بـأي التـزام بتخفيـف الضـرر  )٣( 
قد يقع على عاتق الطـرف املضـرور مبوجـب القـانون الـدويل. وينشـأ 
مثــل هــذا االلتــزام مبوجــب قاعــدة مــن القواعــد األوليــة. وبالتــايل فــال 

 حاجة ملناقشته هنا.
كيان  وينبغي قراءة اإلشارة إىل "أي شخص أو )٤( 

ــــوارد يف املــــادة يلــــتمس لـــــه اجلــــرب" م لنطــــاق  ٣٦قرتنــــة بــــالتعريف ال
االلتزامات الدولية املبينة يف الباب الثاين. وهذا النطاق يقتصر على 
االلتزامـــات الناشـــئة بالنســـبة ملنظمـــة دوليـــة مســـؤولة جتـــاه الـــدول أو 

__________
 .١٤٢-١٣٩املرجع نفسه، ص )٤٦٧(
 .١٤٣-١٤٢املرجع نفسه، ص )٤٦٨(
انظـــر )٤٦٩(

. 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

تمـــــع الـــــدويل ككـــــل. ويبـــــدو أن  املنظمـــــات الدوليـــــة األخـــــرى أو ا
مناســـــب يف هـــــذا  ى حنـــــواإلشـــــارة الـــــواردة أعـــــاله قـــــد صـــــيغت علـــــ

احلقــــوق الــــيت ترتتــــب  الســــياق. وبالتــــايل فلــــيس مثــــة إخــــالل بوجــــود
 لكيانات أخرى. بصورة مباشرة ألشخاص آخرين أو

 ضمان األداء الفعال لواجب الجبر -٤٣المادة 
علــى أعضــاء المنظمــة الدوليــة المســؤولية أن يتخــذوا،  

لتزويـد المنظمـة وفقًا لقواعد المنظمة، جميع التدابير المناسـبة 
بالوســــائل التــــي تمكنهــــا مــــن الوفــــاء بالتزاماتهــــا بموجــــب هــــذا 

 الفصل على نحو فعال.
 التعليق

املنظمات الدولية اليت تعترب ذات شخصـية قانونيـة  )١( 
مســـتقلة هـــي الوحيـــدة، مـــن حيـــث املبـــدأ، الـــيت ميكـــن أن ترتتـــب دوليـــة 

دما تكــون منظمــة علــى أفعاهلــا غــري املشــروعة دوليــاً نتــائج قانونيــة. وعنــ
دولية ما مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً تتحمـل الـدول واملنظمـات 
األخـــرى املســـؤولية بســـبب عضـــويتها يف املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة وفقـــاً 

. وال تتصور هذه املـادة أيـة حالـة ٢٩و ٢٨للشروط احملددة يف املادتني 
يــة عــن فعــل أخــرى حتمــل فيهــا الــدول واملنظمــات الدوليــة مســؤولية دول

 املنظمة اليت تكون هذه الدول واملنظمات الدولية أعضاء فيها.
ووفقاً لآلراء الـيت أعربـت عنهـا عـدة دول رداً علـى  )٢( 

، ال )٤٧٠(٢٠٠٦ سؤال أثارته اللجنة يف تقريرها إىل اجلمعية العامة لعام
يعترب أن أي التزام تبعي لألعضـاء جتـاه الطـرف املضـرور ينشـأ عنـدما ال 

. وقد أعرب عـن )٤٧١(ميكنها من اجلرب املنظمة املسؤولة يف وضعتكون 
هــذا الــرأي نفســه يف بيــانني صــدرا عــن صــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة 

__________
 أعاله. ٣٨٦انظر احلاشية )٤٧٠(
أســـاس هلـــذا االلتـــزام"  الحـــظ وفـــد هولنـــدا أنـــه لـــيس هنـــاك "أي)٤٧١(

الوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة احلاديــــة والســــتون، اللجنــــة السادســــة، (
ــة ). وأعـــرب عـــن آراء مماثلـــة مـــن قبـــل ٢٣، الفقـــرة ، ١٤ اجللسـ

الدامنرك، بالنيابة عن بلدان الشـمال األورويب (آيسـلندا والـدامنرك والسـويد وفنلنـدا 
)؛ وبلجيكـا ٣٢، الفقرة ، ١٣اجللسة ع نفسه، والنرويج) (املرج

)؛ وإســـبانيا ٤٢-٤١، الفقرتـــان ، ١٤اجللســـة (املرجـــع نفســـه، 
)؛ وإيطاليـا ٦٣)؛ وفرنسا (املرجع نفسه، الفقرة ٥٣-٥٢(املرجع نفسه، الفقرتان 
)؛ ٨٣قــــرة )؛ والواليــــات املتحــــدة (املرجــــع نفســــه، الف٦٦(املرجــــع نفســــه، الفقــــرة 

، ١٥اجللســة )؛ وسويســرا (املرجــع نفســه، ١٠٠وبــيالروس (املرجــع نفســه، الفقــرة 
، ١٦اجللســـــــــــــــة )؛ وكوبـــــــــــــــا (املرجـــــــــــــــع نفســـــــــــــــه، ٥، الفقـــــــــــــــرة 
، ١٩اجللســـــــــــة )؛ ورومانيـــــــــــا (املرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ١٣، الفقـــــــــــرة 
). إال أن وفــد بــيالروس أشــار إىل أنــه ميكــن وضــع ٦٠، الفقــرة 

خمطط للمسؤولية التبعية عن التعويض كقاعدة خاصة، وذلك، على سبيل املثال، 
يف احلاالت اليت يكون فيها عمل املنظمة متصالً باستغالل املوارد اخلطرة (املرجـع 

يــــــده للــــــرأي ). ورغــــــم تأي١٠٠، الفقــــــرة ، ١٤اجللســــــة نفســــــه، 
، ، ١٣اجللســــة الســــائد، فــــإن وفــــد األرجنتــــني (املرجــــع نفســــه، 

) طلــــب مــــن اللجنــــة أن حتلــــل مــــا إذا كانــــت خصــــائص كــــل منظمــــة ٤٩الفقــــرة 
وقواعـــدها، فضـــالً عـــن اعتبـــارات العدالـــة واإلنصـــاف، تســـتدعي أن تكـــون هنـــاك 

 استثناءات من القاعدة األساسية حبسب ظروف كل حالة.

. وهــــذا مـــــا يتفـــــق، فيمــــا يبـــــدو، مـــــع )٤٧٢(حظــــر األســـــلحة الكيميائيـــــة
تتبـني منهـا أيـة حالـة تؤيـد وجـود ذلـك االلتـزام مبوجـب  املمارسة الـيت ال

 الدويل. القانون
وبالتايل يتعني على الطرف املضرور أن يعتمد  )٣( 

ــا. ويتوقــع أن  فقــط علــى وفــاء املنظمــة الدوليــة املســؤولة بالتزاما
تقــــــوم املنظمــــــة املســــــؤولة، مــــــن أجــــــل الوفــــــاء بالتزامهــــــا بــــــاجلرب، 
باستخدام مجيع الوسائل املتاحة القائمة مبوجب قواعدها. وهذا 

مـــن قبـــل  ينطـــوي، يف معظـــم احلـــاالت، علـــى طلـــب مســـامهات
 أعضاء املنظمة املعنية. 

وقــد قــدم اقــرتاح بــأن يكــون هنــاك نــص صــريح  )٤( 
على أن "تتخذ املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التـدابري املناسـبة وفقـاً 
لقواعدها لضمان قيام أعضائها بتزويدها بالوسائل الـيت متكنهـا مـن 

ـا مبوجـب هـذا الفصـل علـى حنـو حظـي فعـال". وقـد  الوفاء بالتزاما
هذا االقرتاح بقدر من التأييـد. إال أن أغلبيـة أعضـاء اللجنـة اعتـربوا 
أن هــذا احلكــم لــيس ضــرورياً ألن االلتــزام املــذكور ســيكون مشــموًال 

 بالفعل بصورة ضمنية يف االلتزام باجلرب.
وقـــد أيـــدت أغلبيـــة أعضـــاء اللجنـــة إدراج املـــادة  )٥( 

ـــــــة الـــــــيت مل تقـــــــرتح يف تقريـــــــر املقـــــــرر  اخلـــــــاص. فهـــــــذه املـــــــادة احلالي
ــا أن تــذكر األعضــاء تتســم يف  أساســاً بطــابع تفســريي. فاملقصــود 

م مطـــالبون بـــأن يتخـــذوا، وفقـــاً لقواعـــد  منظمـــة دوليـــة مســـؤولة بـــأ
املنظمــة بالوســائل  املنظمــة، مجيــع التــدابري املناســبة مــن أجــل تزويــد

 اليت متكنها من الوفاء على حنو فعال بالتزامها باجلرب. 
واملقصود باإلشارة إىل قواعد املنظمة هو حتديد  )٦( 

. ففـــي حـــني أن قواعـــد املنظمـــة قـــد ال )٤٧٣(أســـاس االشـــرتاط املعـــين
تتنـاول بالضــرورة املســألة علــى حنــو صــريح، فــإن االلتــزام الواقــع علــى 
عاتق األعضاء بتمويل املنظمة كجـزء مـن الواجـب العـام املتمثـل يف 

ضـــمنياً بشـــكل عـــام  مشـــموالً التعـــاون مـــع املنظمـــة ميكـــن أن يعتـــرب 
مبوجــب القواعــد ذات الصــلة. وكمــا الحــظ القاضــي الســري جريالــد 
فيتســـموريس، يف رأيـــه املســـتقل فيمـــا يتصـــل بفتـــوى حمكمـــة العـــدل 

 :بعض نفقات األمم املتحدةالدولية يف قضية 
ا إذا مل يكن هناك متويـل. ولـذلك   ال ميكن للمنظمة أن تؤدي واجبا
، فـإن مثـة التزامـاً عامـاً يقـع علـى عـاتق ١٧من املـادة  ٢لفقرة  يف غياب افإنه حىت

الدول األعضاء جمتمعة بتمويل املنظمة يتعني أن يستخلص من امليثـاق باالسـتناد 
__________

، ٢٠٠٧ حوليــــة(تــــرد يف  ١-، الفــــرع شــــنييقــــة الوث)٤٧٢(
لد الثاين (اجلزء األ  ).)ولا

ــــا وفــــود الــــدامنرك، بالنيابــــة عــــن بلــــدان )٤٧٣( انظــــر البيانــــات الــــيت أدلــــت 
ــــــة الشــــــمال األورويب (آيســــــلندا والــــــدامنرك والســــــويد وفنلنــــــدا والنــــــرويج) ( الوثــــــائق الرمسي

، ١٣اللجنـــــــــة السادســـــــــة، اجللســـــــــة  للجمعيـــــــــة العامـــــــــة، الـــــــــدورة احلاديـــــــــة والســـــــــتون،
، ١٤اجللســـــــــــــــة )؛ وبلجيكـــــــــــــــا (املرجـــــــــــــــع نفســـــــــــــــه، ٣٢، الفقـــــــــــــــرة 

)؛ وفرنســا (املرجــع ٥٣)؛ وإســبانيا (املرجــع نفســه، الفقــرة ٤٢، الفقــرة 
، ، ١٥اجللســـــــة )؛ وسويســـــــرا (املرجـــــــع نفســـــــه، ٦٣نفســـــــه، الفقـــــــرة 

القــانون الــدويل قــد اعتــرب أن االلتــزام بتمويــل منظمــة مســؤولة  ). كمــا أن معهــد٥ الفقــرة
ال يكـون قائمـاً إال "مبوجـب قواعـدها" (

.( 



مسؤولية المنظمات الدولية 

األضـــرار الالحقـــة مبـــوظفي األمـــم إىل املبـــدأ ذاتـــه الـــذي طبقتـــه احملكمـــة يف قضـــية 
بالنسبة ألدائهـا [أي  ا يستدل عليه بالضرورة من أنه أمر جوهريمب، أي "املتحدة

ا" (  .)٤٧٤()أداء املنظمة] لواجبا

ـــــة عـــــن رأي  )٧(  ـــــة أعضـــــاء اللجن وقـــــد أعـــــرب غالبي
مفــــاده أنــــه ال يرتتــــب علــــى أعضــــاء منظمــــة دوليــــة مــــا أي واجــــب 
مبوجــب القــانون الـــدويل بــأن يتخــذوا مجيـــع التــدابري املناســبة لتزويـــد 

ســائل الــيت متكنهــا مــن الوفــاء بالتزامهــا بــاجلرب. املنظمــة املســؤولة بالو 
غــري أنــه كــان لــبعض األعضــاء رأي خمــالف، يف حــني أعــرب بعــض 
األعضــاء اآلخــرين عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي الــنص علــى مثــل هــذا 
االلتزام بوصفه قاعدة من قواعد التطـوير التـدرجيي. ومـن شـأن هـذا 

 املنظمة. االلتزام أن يكمل أي التزام قائم مبوجب قواعد
 الفصل الثالث

اإلخالالت الخطيرة بااللتزامات التي تفرضها قواعد 
 من القواعد العامة للقانون الدولي قطعية
 انطباق هذا الفصل -]٤٣[٤٤ المادة

ـــة  -١  يســـري هـــذا الفصـــل علـــى المســـؤولية الدولي
ناشــئ  المترتبـة علــى إخـالل خطيــر مـن جانــب منظمـة دوليــة بـالتزام

 قطعية من القواعد العامة للقانون الدولي.بموجب قاعدة 
يكون اإلخالل بهـذا االلتـزام خطيـراً إذا كـان  -٢ 

ينطـــوي علـــى تخلـــف جســـيم أو منهجـــي مـــن جانـــب المنظمـــة 
 الدولية المسؤولة عن الوفاء بااللتزام.
التعليق

إن نطاق الفصـل الثالـث يقابـل النطـاق املعـرف  )١( 
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال من مشاريع املواد  ٤٠يف املادة 

. وقد يكون اإلخالل بالتزام ناشئ مبوجب )٤٧٥(غري املشروعة دولياً 
قاعــــدة قطعيـــــة مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون الـــــدويل إخـــــالًال أقـــــل 
احتمـــاًال يف حالـــة املنظمـــات الدوليـــة منـــه يف حالـــة الـــدول. إال أن 

الكامـل. فـإذا خطر وقوع مثـل هـذا اإلخـالل ال ميكـن أن يسـتبعد ب
حـــدث بالفعـــل إخـــالل خطـــري، فإنـــه يســـتتبع العواقـــب نفســـها الـــيت 

 تنطبق يف حالة الدول.
والفقرتــــــان اللتــــــان تتــــــألف منهمــــــا هــــــذه املــــــادة  )٢( 

املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال  ٤٠مطابقتـــان لفقـــريت املـــادة 
غـــري املشــــروعة دوليـــاً. ولكــــن مـــع االستعاضــــة عـــن كلمــــة "الدولــــة" 

 "املنظمة الدولية". بتعبري
__________

)٤٧٤(

. 
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ال٢٠٠١ حوليــــــة)٤٧٥( ، والتصــــــويب )ثــــــاين، ا

 .١٤٨-١٤٦ ص

تبــة علـى اإلخـالل الخطيــر نتـائج معينـة متر  -]٤٤[٤٥المـادة 
 بموجب هذا الفصلبالتزام 

تتعاون الدول والمنظمات الدوليـة فـي سـبيل  -١ 
وضــع حــد، بالوســائل المشــروعة، ألي إخــالل خطيــر بــالمعنى 

 ].٤٣[٤٤المقصود في المادة 
بشــرعية ال تعتـرف أي دولــة أو منظمــة دوليــة  -٢ 

ــــــالمعنى المقصــــــود فــــــي  وضــــــع نــــــاجم عــــــن إخــــــالل خطيــــــر ب
]، وال تقــــدم أي عــــون أو مســــاعدة للحفــــاظ ٤٣[٤٤ المــــادة

 على ذلك الوضع.
ـــــائج األخـــــرى  -٣  ال تخـــــل هـــــذه المـــــادة بالنت

المشـــــار إليهـــــا فـــــي هـــــذا البـــــاب وال بمـــــا قـــــد يترتـــــب مـــــن 
أخرى علـى إخـالل ينطبـق عليـه هـذا الفصـل بمقتضـى  نتائج

 الدولي.القانون 
 التعليق

تـــنص هـــذه املـــادة علـــى أنـــه إذا أخلـــت منظمـــة  )١( 
دولية ما إخالًال خطرياً بالتزام ناشئ عن قاعدة قطعيـة مـن القواعـد 
العامـــة للقـــانون الـــدويل تقـــع علـــى عـــاتق الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة 
ـــــــدول وفقـــــــاً  ـــــــى ال ـــــــك الواجبـــــــات املنطبقـــــــة عل واجبـــــــات تقابـــــــل تل

اد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال من مشـاريع املـو  ٤١ للمادة
. ولـــــذلك فقـــــد اســـــتخدمت هنـــــا نفـــــس )٤٧٦(غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 

املســــتخدمة يف تلــــك املــــادة ولكــــن مــــع إضــــافة عبــــارة "واملنظمــــات 
 .٢وعبارة "أو منظمة دولية" يف الفقرة  ١الدولية" يف الفقرة 

 ورداً علــــى ســــؤال أثارتــــه اللجنــــة يف تقريرهــــا إىل )٢( 
ـــــت عـــــدة دول عـــــن رأي )٤٧٧(٢٠٠٦لعـــــام  اجلمعيـــــة العامـــــة ، أعرب

مفـــاده أن الوضـــع القـــانوين ملنظمـــة دوليـــة مـــا ينبغـــي أن يكـــون هـــو 
ـا إخـالًال ممـاثالً  . وعــالوة )٤٧٨(نفـس وضـع الدولـة الـيت ختـل بالتزاما

__________
 .١٥٠-١٤٨املرجع نفسه، ص )٤٧٦(
 أعاله. ٣٨٦انظر احلاشية )٤٧٧(
األورويب انظر مداخالت الدامنرك، بالنيابة عن بلدان الشمال )٤٧٨(

الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، (آيسلندا والدامنرك والسويد وفنلندا والنرويج) (
، ، ١٣الـــدورة احلاديـــة والســـتون، اللجنـــة السادســـة، اجللســـة 

)؛ وهولنــدا (املرجــع نفســه، ٥٠)؛ واألرجنتــني (املرجــع نفســه، الفقـرة ٣٣الفقـرة 
)؛ وبلجيكــــــــا (املرجــــــــع نفســــــــه، ٢٥رة ، الفقــــــــ، ١٤اجللســــــــة 
)؛ وفرنســــا (املرجــــع ٥٤)؛ وإســــبانيا (املرجــــع نفســـه، الفقــــرة ٤٦-٤٣الفقـــرات 

)؛ وسويســــــرا ١٠١)؛ وبــــــيالروس (املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرة ٦٤نفســــــه، الفقــــــرة 
)؛ واألردن (املرجـــع ٨، الفقـــرة ، ١٥اجللســـة (املرجـــع نفســـه، 

)؛ واالحتــاد الروســي (املرجــع ٥، الفقــرة ، ١٦اجللســة نفســه، 
)؛ ورومانيـا (املرجـع نفسـه، ٦٨، الفقـرة ، ١٨اجللسـة نفسه، 
 ).٦٠، الفقرة ، ١٩اجللسة 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

علــى ذلــك، فقــد رأت عــدة دول أن علــى املنظمــات الدوليــة أيضــاً 
 . )٤٧٩(حد لإلخاللالتزاماً بالتعاون يف سبيل وضع 

وأبــــــدت منظمــــــة حظــــــر األســــــلحة الكيميائيـــــــة  )٣( 
 املالحظة التالية:

مــن املؤكــد أنــه ينبغــي أن يكــون علــى الــدول التــزام بالتعــاون لوضــع  
حـــد هلــــذا اخلـــرق ألنــــه يف حالــــة ارتكـــاب منظمــــة دوليــــة ألفعـــال تشــــكل خرقــــاً 

وقفهـا كثـرياً عـن لقاعدة آمرة من [القواعد العامة للقـانون الـدويل]، ال خيتلـف م
 .)٤٨٠(موقف الدولـ[ـة]

وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــااللتزام بالتعـــــاون مـــــن جانـــــب املنظمـــــات الدوليـــــة، 
الحظــــت املنظمــــة نفســــها أن املنظمــــة الدوليــــة "جيــــب أن تتصــــرف 

 .)٤٨١(دائماً يف حدود واليتها ووفقاً لقواعدها"
ــذه املــادة أن  )٤(  ومــن الواضــح أنــه لــيس املقصــود 

ــا. تســند إىل املنظمــات ا لدوليــة وظــائف ال تنــدرج يف نطــاق واليا
 تكلــفومــن جهــة أخــرى، فــإن بعــض املنظمــات الدوليــة ميكــن أن 

ختل  بوظائف تتجاوز ما هو مطلوب يف هذه املادة. وهذه املادة ال
بأيـــــة وظيفـــــة مســــــندة إىل منظمـــــة مــــــا فيمـــــا يتعلــــــق خبـــــروق معينــــــة 

العامة للقانون لاللتزامات الناشئة مبوجب قواعد قطعية من القواعد 
 الدويل، كما يف حالة األمم املتحدة فيما يتصل بالعدوان.

ويف حــــــني أن املمارســـــــة ال تقـــــــدم أمثلـــــــة علـــــــى  )٥( 
فيهــــــــا االلتزامـــــــات املنصــــــــوص عليهــــــــا يف هــــــــذه  أكــــــــدتحـــــــاالت 

األمور  فيما يتعلق خبرق خطري ارتكبته منظمة دولية، فإن من املادة
املنظمـــات  تزامـــات منطبقـــة علـــىالـــيت هلـــا مغزاهـــا أن تعتـــرب هـــذه االل

 أن اخلرق قد ارتكب من قبل دولة. يزعمالدولية عندما 
ويف هــذا الســياق، قــد يكــون مــن املفيــد التــذكري  )٦( 

بأن حمكمـة العـدل الدوليـة قـد أقـرت أوًال، يف منطـوق فتواهـا بشـأن 
اآلثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جـــدار يف األرض الفلســـطينية 

تــزام الــذي يقــع علــى عــاتق إســرائيل بــأن توقــف أعمــال ، االلاحملتلــة
تشـــييد اجلـــدار "نظـــراً لطبيعـــة وأمهيـــة احلقـــوق وااللتزامـــات املعنيـــة"، 

__________
انظــــر مــــداخالت الــــدامنرك، بالنيابــــة عــــن بلــــدان الشــــمال )٤٧٩(

فســـه، األورويب (آيســـلندا والـــدامنرك والســـويد وفنلنـــدا والنـــرويج) (املرجـــع ن
)؛ واألرجنتـني (املرجـع نفسـه، ٣٣، الفقـرة ، ١٣اجللسة 
، ، ١٤اجللســــة )؛ وهولنــــدا (املرجــــع نفســــه، ٥٠الفقــــرة 
)؛ وإســــبانيا (املرجــــع ٤٥)؛ وبلجيكــــا (املرجــــع نفســــه، الفقــــرة ٢٥الفقــــرة 

ـــــيالروس ٦٤)؛ وفرنســـــا (املرجـــــع نفســـــه، الفقـــــرة ٥٤نفســـــه، الفقـــــرة  )؛ وب
، ١٥اجللســــة )؛ وسويســــرا (املرجــــع نفســــه، ١٠١(املرجــــع نفســــه، الفقــــرة 
، ١٨اجللســة )؛ واالحتــاد الروســي (املرجــع نفســه، ٨، الفقــرة 

 ).٦٨، الفقرة 
الفـــــرع  ،أعـــــاله) ٤٧٢(انظـــــر احلاشـــــية  الوثيقـــــة )٤٨٠(
 .٢-شني

املرجع نفسه. وقد خطا صندوق النقد الدويل خطـوة أبعـد إذ )٤٨١(
قــال إن "أي التــزام للمنظمــات الدوليــة بالتعـــاون إمنــا خيضــع ألحكــام مواثيقهـــا 

 ويتحدد مبوجبها" (املرجع نفسه).

وااللتزام الذي يقع على عاتق مجيع الدول "بعدم االعرتاف بالوضع 
غـري القــانوين املرتتـب علــى تشـييد اجلــدار [...] وعـدم تقــدمي العــون 

ى الوضـــــــــــع الناشـــــــــــئ عـــــــــــن هـــــــــــذا أو املســـــــــــاعدة يف اإلبقـــــــــــاء علـــــــــــ
 . مث أضافت احملكمة قائلة إنه:)٤٨٢(التشييد"

ينبغـــي لألمـــم املتحــــدة، وال ســـيما اجلمعيـــة العامــــة وجملـــس األمــــن،  
ــاء الوضــع غــري القــانوين النــاتج عــن  النظــر يف مــا يلــزم مــن إجــراءات أخــرى إل

 .)٤٨٣(تشييد اجلدار والنظام املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هلذه الفتوى

وبعـــــــــض األمثلـــــــــة علـــــــــى املمارســـــــــة املتصـــــــــلة  )٧( 
باخلروقات اخلطرية اليت ترتكبها الدول تتعلق بواجـب املنظمـات 
الدوليـة عــدم االعـرتاف بشــرعية حالــة نامجـة عــن خـرق مــن هــذه 
اخلروقــــات. ففيمــــا يتعلــــق بضــــم العــــراق للكويــــت، علــــى ســــبيل 

 )١٩٩٠(٦٦٢مـن قـرار جملـس األمـن  ٢املثال، جـاء يف الفقـرة 
أن جملــــس األمــــن "يطلــــب إىل  ١٩٩٠ آب/أغســــطس ٩املــــؤرخ 

مجيــــع الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة والوكــــاالت املتخصصــــة عــــدم 
االعرتاف بذلك الضم واالمتناع عن اختاذ أي إجراء أو اإلقـدام 
ــــا اعــــرتاف غــــري مباشــــر  علــــى أيــــة معــــامالت قــــد تفســــر علــــى أ

ول بالضــــم". ومــــن األمثلــــة األخــــرى اإلعــــالن الصــــادر عــــن الــــد
بشــأن "املبــادئ  ١٩٩١األعضــاء يف اجلماعــة األوروبيــة يف عــام 

التوجيهية املتعلقة باالعرتاف بالـدول اجلديـدة يف أوروبـا الشـرقية 
. وقــــد تضــــمن هــــذا الــــنص اجلملــــة )٤٨٤(ويف االحتــــاد الســــوفيايت"

التاليــة: "لــن تعــرتف اجلماعــة والــدول األعضــاء فيهــا بالكيانــات 
 .)٤٨٥(الناشئة عن العدوان"

وتتعلق املـادة احلاليـة بااللتزامـات احملـددة للـدول  )٨( 
واملنظمات الدولية يف حالة حدوث إخـالل خطـري مـن قبـل منظمـة 
دوليــة بــالتزام ناشــئ عــن قاعــدة قطعيــة مــن القواعــد العامــة للقــانون 
ذه املادة أن تستبعد وجود التزامات مماثلة  الدويل. وليس املقصود 

 نات أخرى.بالنسبة ألشخاص آخرين أو كيا

__________
)٤٨٢(

، ٢٠٠أعاله)، ص  ٩٩(انظر احلاشية  
مــــن فقــــرة املنطــــوق،  ) بــــاء ودال٣(انظــــر أيضــــاً الفقــــرة الفرعيــــة . ١٥٩الفقــــرة 

 .١٦٣، الفقرة ٢٠٢-٢٠١املرجع نفسه، ص 
) ٣(، الفقـــرة الفرعيـــة ١٦٣، الفقـــرة ٢٠٢املرجـــع نفســـه، ص )٤٨٣(

مــن الفتــوى،  ١٦٠مــن فقــرة املنطــوق. وتــرد هــذه اللغــة نفســها يف الفقــرة  اءهــ
 .٢٠٠املرجع نفسه، ص 

)٤٨٤(
.

)٤٨٥(

 .، يرد يف 


