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مسؤولية المنظمات الدولية

 مقدمة  -ألف
ــا ال قــررت -١٢٥ ) إدراج ٢٠٠٢واخلمســني ( رابعــةاللجنــة يف دور

 وعينــــت ،عملهــــابرنــــامج  يفاملنظمــــات الدوليــــة"  مســــؤوليةموضــــوع "
ــا الــدورة ويف .)٤٦٧(الســيد جورجيــو غايــا مقــرراً خاصــاً للموضــوع  ،ذا

 الفريــــقفريقــــاً عــــامالً بشــــأن هــــذا املوضــــوع. وتنــــاول  اللجنــــة تأنشــــأ
املشــروع  بــني والعالقــة املوضــوع، نطــاق )٤٦٨(العامــل بإجيــاز يف تقريــره

 غــــري األفعــــال عــــن الــــدول ســــؤوليةمباملــــواد املتعلقــــة ومشــــاريع اجلديــــد 
ا الثالثة واخلمسـني املشروعة دولياً  ا اللجنة يف دور  ،)٤٦٩(اليت اعتمد

عـــن  األعضـــاء الـــدول ، واملســـائل املتعلقـــة مبســـؤوليةاإلســـناد ومســـائل
 املسـؤولية مبضمون إىل منظمة دولية، واملسائل املتعلقة املسندوك السل

وتسـوية املنازعـات. واعتمـدت اللجنـة يف  ،وإعمـال املسـؤولية الدولية،
ا اية  .)٤٧٠(واخلمسني تقرير الفريق العامل الرابعة دور
ــا وكانــت -١٢٦ اخلامســـة  اللجنــة قــد تلقــت، يف الفــرتة مــن دور

ــــــا) إىل ٢٠٠٣واخلمســــــني ( )، ٢٠٠٧واخلمســــــني (التاســــــعة  دور
اً ـدت مؤقتـواعتم ،)٤٧١(فيها ونظرت تقارير من املقرر اخلاصمخسة 

 .)٤٧٢(]٤٤[٤٥ إىل ١واد مشاريـع امل
__________ 

ـــــة )٤٦٧( ـــــاين (اجلـــــزء الثـــــاين)، ٢٠٠٢حولي لـــــد الث  ٤٦١ الفقرتـــــان، ا
ـا الثانيـة قـد قـررت اللجنـة . وكانت ٤٦٣و ) إدراج ٢٠٠٠واخلمسـني (يف دور

، الطويـــــل األجـــــل عملهـــــابرنـــــامج  يفاملنظمـــــات الدوليـــــة"  مســـــؤوليةموضـــــوع "
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، الفقــرة ٢٠٠٠ حوليــة اجلمعيــة  وأحاطــت .٧٢٩، ا

 /األولكـــــانون   ١٢املـــــؤرخ  ٥٥/١٥٢مـــــن قرارهـــــا  ٨العامـــــة علمـــــاً، يف الفقـــــرة 
ــــــة املتعلــــــق برب ٢٠٠٠ديســــــمرب  ــــــل األجــــــل، بقــــــرار اللجن ــــــامج عملهــــــا الطوي  ،ن

وباملخطط العام للموضـوع اجلديـد املرفـق بتقريـر اللجنـة إىل اجلمعيـة العامـة عـن 
ــــا الثانيــــة واخلمســــنيأعمـــال  مــــن  ٨يف الفقــــرة  ،. وطلبــــت اجلمعيــــة العامــــةدور

أن تبـدأ إىل اللجنـة  ،٢٠٠١ديسمرب  كانون األول/  ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٢ هاقرار 
املنظمات الدولية". وليةمسؤ " موضوععملها بشأن 

لد الثاين (اجلزء الثاين)،٢٠٠٢حولية )٤٦٨(  .٤٨٨-٤٦٥الفقرات  ، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، الفقرة ٢٠٠١حولية )٤٦٩( .٧٦، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٢حولية )٤٧٠(  .٤٦٤الفقرة  ،، ا
لــــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٣حوليـــة التقريـــر األول: )٤٧١( ، ا

لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ٢٠٠٤حوليـــة ؛ والتقريــر الثـــاين:  ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٥حوليــة ؛ والتقريــر الثالــث:  ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء٢٠٠٦حوليـــة ؛ والتقريـــر الرابـــع:  األول)، الوثيقـــة  ، ا

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٧حوليــــة ؛ والتقريــــر اخلــــامس: و  ، ا
 .األول)، الوثيقة 

يف الــدورة اخلامســة واخلمســني  ٣إىل  ١اعُتمــدت مشــاريع املــواد )٤٧٢(
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، الفقــرة ٢٠٠٣حوليــة (  ٤)؛ ومشــاريع املـــواد ٤٩، ا

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
كــــــان معروضــــــاً علــــــى اللجنــــــة يف الــــــدورة احلاليــــــة التقريــــــر  -١٢٧

وكــــــــذلك التعليقــــــــات )، الســــــــادس للمقــــــــرر اخلــــــــاص 
 .)٤٧٣(الكتابية اليت تلقتها اللجنة حىت اآلن من منظمات دولية

ونظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر الســـــادس املقـــــدم مـــــن املقـــــرر  -١٢٨
ا   ٩ املعقـــودة يف الفـــرتة مـــن ٢٩٦٤إىل  ٢٩٦٠اخلـــاص يف جلســـا

 ١٦، املعقـــودة يف ٢٩٦٤. ويف اجللســـة ٢٠٠٨أيار/مـــايو  ١٦إىل 
إىل  ٥١إىل  ٤٦ت اللجنــة مشــاريع املــواد ، أحالــ٢٠٠٨أيار/مــايو 

ا، أنشأت اللجنة فريقاً عـامًال يرأسـه  جلنة الصياغة. ويف اجللسة ذا
الســـيد إنريكيـــه كانـــديويت للنظـــر يف موضـــوع التـــدابري املضـــادة وكـــذا 
فيما إذا كان من املستصوب إدراج حكـم بشـأن مقبوليـة املطالبـات 

 يف مشاريع املواد. 

  

لـــــــــــد الثـــــــــــاين ٢٠٠٤حوليـــــــــــة دورة السادســـــــــــة واخلمســـــــــــني (يف الـــــــــــ ٧إىل  ، ا
ـــــــدورة ١٥[١٦إىل  ٨)؛ ومشـــــــاريع املـــــــواد ٦٩ الثـــــــاين)، الفقـــــــرة (اجلـــــــزء ] يف ال

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ٢٠٠٥حولية السابعة واخلمسني ( )؛ ٢٠٣، ا
ـــــدورة الثامنـــــة واخلمســـــني ( ٣٠إىل  ١٧ومشـــــاريع املـــــواد  ـــــة يف ال ، ٢٠٠٦حولي

لد الثاين (اجلزء الثـاين)، الفقـرة  يف  ]٤٤[٤٥إىل  ٣١)؛ ومشـاريع املـواد ٨٨ا
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، ٢٠٠٧حوليــــــة واخلمســــــني ( التاســــــعةالــــــدورة  ، ا
 .)٣٤١ الفقرة

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٢حوليــــة عمــــالً بتوصــــيات اللجنــــة ()٤٧٣( ، ا
لـد الثـاين (اجلـزء الثــاين)، ، ا٢٠٠٣حوليـة ، و٤٨٨و ٤٦٤الثـاين)، الفقرتـان 

)، مــا برحــت األمانــة العامــة تقــوم ســنوياً بتعمــيم الفصــل ذي الصــلة ٥٢الفقــرة 
ـا  من تقرير اللجنة على املنظمات الدولية طالبةً  ـا وموافا إليهـا اإلدالء بتعليقا

مبــا بوســعها تقدميــه إىل اللجنــة مــن مــواد ذات صــلة. ولالطــالع علــى تعليقــات 
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤حوليـــــة مـــــات الدوليـــــة، انظـــــر احلكومـــــات واملنظ ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، ٢٠٠٥حوليـــة ؛ واألول)، الوثيقـــة  ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٦حوليــة ؛ وو  نيالــوثيقت ، ا
لــد الثــاين (اجلـــزء ٢٠٠٧حوليــة ؛ وو األول)، الوثيقــة  ، ا
(تـرد  و . انظر أيضـاً الوثيقـة األول)، الوثيقة 

لد الثاين (اجلزء األول))٢٠٠٨حولية يف   .، ا
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توصية الفريق العامل، أحالت اللجنـة إىل جلنـة وبناء على  -١٢٩
، ٢٠٠٨ مايو أيار/ ٢٩املعقودة يف  ٢٩٦٨الصياغة، يف جلستها 

 .)٤٧٤(مكرراً إضافية بشأن مقبولية املطالبات ٤٧مشروع مادة 

وأيدت أغلبية أعضاء الفريـق العامـل أن تُـْدرَج يف مشـاريع  -١٣٠
فنظــر الفريــق يف عــدد املــواد أحكــام تــنظم مســألة التــدابري املضــادة، 

ذا األمر. ونظـر أوًال فيمـا إذا كـان ينبغـي  من املسائل ذات الصلة 
التمييــــز بــــني الوضــــع القــــانوين لألعضــــاء يف منظمــــة دوليــــة والوضــــع 
ذا اخلصوص، وإىل أي حد ينبغـي أن  القانوين لغري األعضاء فيها 
يــتم هــذا التمييــز. وخلــص إىل ضــرورة إدراج مشــروع مــادة جديــدة، 

نص علـــى أن العضـــو املضـــرور يف منظمـــة دوليـــة ال جيـــوز لـــه اختـــاذ تـــ
تــدابري مضــادة ضــد املنظمــة مــا دامــت قواعــد املنظمــة تــوفر وســائل 
معقولــة لضــمان امتثــال املنظمــة اللتزامهــا مبوجــب البــاب الثــاين مــن 
مشــاريع املــواد. وثانيــاً، اتفــق الفريــق العامــل علــى أن تــنص مشــاريع 

رة اختـــــاذ التـــــدابري املضــــادة بطريقـــــة حتـــــرتم املــــواد حتديـــــداً علـــــى ضــــرو 
خصوصــية املنظمـــة املســتهدفة. وأخـــرياً، أوصـــى الفريــق العامـــل بـــأال 
تتنــــــاول مشــــــاريع املــــــواد إمكانيــــــة اختــــــاذ منظمــــــة إقليميــــــة للتكامــــــل 

 االقتصادي تدابَري مضادًة باسم عضو من أعضائها املضرورين.

 ١٥يف ، املعقـــــودة ٢٩٧٨وتلقـــــت اللجنـــــة، يف جلســـــتها  -١٣١
، تقريــراً شـــفوياً مــن الفريــق العامـــل، قدمــه رئـــيس ٢٠٠٨متوز/يوليــه 

الفريق العامل. وأحالت اللجنة إىل جلنة الصياغة مشاريع املـواد مـن 
، مشـــــــفوعة بتوصـــــــيات ٥٧مـــــــن املـــــــادة  ١إىل الفقـــــــرة  ٥٢املـــــــادة 
 العامل. الفريق

ونظـــــرت اللجنـــــة يف تقريـــــر جلنـــــة الصـــــياغة عـــــن مشـــــاريع  -١٣٢
 حزيـــــران/ ٤، املعقـــــودة يف ٢٩٧١يف جلســـــتها  ٥٣إىل  ٤٦ املـــــواد
واعتمدت هذا التقرير. واعتمدت اللجنة يف جلستها  ٢٠٠٨يونيه 

الفصــــــل  ، عنــــــوان٢٠٠٨آب/أغســــــطس  ٤، املعقــــــودة يف ٢٩٨٩
 أدناه). ١-(الفرع جيم من الباب الثالث من مشروع املواداألول 

 آب/ ٦املعقـودة يف  ٢٩٩٣وقامـت اللجنـة، يف جلسـتها  -١٣٣
، باعتمـاد التعليقـات علـى مشـاريع املـواد املـذكورة ٢٠٠٨أغسطس 
 أدناه).  ٢-(الفرع جيم

__________ 
مكــــــرراً حســــــبما صــــــاغها  ٤٧فيمــــــا يلــــــي نــــــص مشــــــروع املــــــادة )٤٧٤(

اخلاص: املقرر
 "مقبولية املطالبات

سؤولية منظمة دولية إذا مل ال جيوز للدولة املضرورة أن حتتج مب -١"
 .املطالباتوفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبنسية  املطالبةقدَّم ت

ـــ -٢" ضـــع لقاعـــدة اســـتنفاد ســـبل االنتصـــاف خت املطالبـــة تإذا كان
احمللية، ال جيوز للدولة املضرورة أو للمنظمة الدولية املضـرورة أن حتـتج مبسـؤولية 

 ".مل ُتستنفد مجيع سبل االنتصاف املتوفرة والفعالةمنظمة دولية أخرى إذا 

، ٢٩٨٩وتلقَّــت اللجنــة تقريــر جلنــة الصــياغة يف جلســتها  -١٣٤
، وأحاطـــــت علمـــــاً مبشـــــاريع ٢٠٠٨آب/أغســـــطس  ٤املعقـــــودة يف 

املتعلقة بالتدابري املضادة بصيغتها املعتمدة مؤقتاً  ٦٠إىل  ٥٤ املواد
 من ِقَبل جلنة الصياغة.

 عرض املقرر اخلاص لتقريره السادس  -١
أشــــار املقــــرر اخلــــاص قبــــل عــــرض تقريــــره الســــادس إىل أن  -١٣٥

تقريــره الســابع ســيتناول بعــض املســائل الــيت مل يُبــت فيهــا حــىت اآلن 
سـؤولية مثل األحكام اخلتامية ملشاريع املواد وموقع الفصل املتعلـق مب

. وسـيوفر التقريـر منظمـة دوليـةصـادر عـن ل بفعـل صـالدولة فيمـا يت
الســــابع أيضــــاً الفرصــــة للــــرد علــــى التعليقــــات الــــيت وردت مــــن دول 
ــاً،  ا اللجنــة مؤقت ومنظمــات دوليــة علــى مشــاريع املــواد الــيت اعتمــد

ا.  وعند االقتضاء القرتاح بعض التعديالت بشأ

ويتبـــــع التقريـــــر الســـــادس للمقـــــرر اخلـــــاص، الـــــذي يتنـــــاول  -١٣٦
، مثــل التقــارير ملنظمــات الدوليــةامســؤولية بإعمــال  املســائل املتعلقــة

لمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال لالــنمط العــام الســابقة، 
ومتشــياً مــع الــنهج املتبــع يف البــاب الثــاين مـــن  .غــري املشــروعة دوليــاً 

مشـــاريع املـــواد، ال تعـــاجل مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة بإعمـــال املســـؤولية 
دولــــة أو منظمــــة دوليــــة احتجــــاج دوليــــة ســــوى املســــائل املتعلقــــة بال

وعـــالوة علـــى ذلـــك، خيـــرج إعمـــال . أخـــرى مبســـؤولية منظمـــة دوليـــة
 مسؤولية الدولة جتاه منظمة دولية عن نطاق مشاريع املواد. 

تعريفـــاً للدولـــة أو املنظمـــة  )٤٧٥(٤٦ويقـــدم مشـــروع املـــادة  -١٣٧
ملعـــايري املنصـــوص عليهــــا يف الدوليـــة "املضـــرورة"، مبـــا يتماشـــى مـــع ا

 املتعلقة مبسؤولية الدول.  ٤٢املادة 

  

__________ 
:٤٦فيما يلي نص مشروع املادة )٤٧٥(

 سؤوليةاملاملنظمة الدولية املضرورة ب احتجاج الدولة أو"
مضــرور مبســؤولية منظمــة كطــرف ملنظمــة دوليــة أن حتــتج   أو حيــق لدولــة"

 :دولية أخرى إذا كان االلتزام الذي خرق واجباً 
 املنظمة الدولية األوىل مبفردها؛ الدولة أوتلك جتاه  (أ)

املنظمــــة  مبــــا فيهــــا تلــــك الدولــــة أو ،جتــــاه جمموعــــة مــــن األطــــراف (ب)
تمع الدويل ككل، وكان خرق االلتزام: الدولية األوىل، أو  جتاه ا

 أواملنظمة الدولية؛  ميس بوجه خاص تلك الدولة أو ‘١‘"
موقــف مجيــع األطــراف الــيت يكــون االلتــزام  ذا طــابع يغــري جــذرياً  ‘٢‘"

 ."جتاهها فيما يتعلق مبواصلة الوفاء بااللتزام واجباً 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

، مـــــــــع )٤٧٧(٤٨و )٤٧٦(٤٧ويطـــــــــابق مشـــــــــروعا املـــــــــادتني  -١٣٨
تعديالت طفيفة، األحكام املقابلة املتعلقة مبسؤولية الدول. وأثريت 
مســألة مــا إذا كــان ينبغــي أن تتضــمن مشــاريع املــواد حكمــاً ممــاثًال 

ــــوارد يف املــــادة  مــــن املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول  ٤٤للحكــــم ال
ملعاجلــة جنســية املطالبــات واســتنفاد ســبل االنتصــاف احملليـــة. ورأى 
ـــــيت ســـــتنطبق عليهـــــا هـــــذه الشـــــروط  املقـــــرر اخلـــــاص أن احلـــــاالت ال

يتعلــــق بإعمــــال مســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة أقــــل بكثــــري مــــن  فيمــــا
ل، احلـــــاالت الـــــيت ســـــتنطبق عليهـــــا يف ســـــياق العالقـــــات بـــــني الـــــدو 

ـــراد حكـــم بشـــأن جنســـية  ولـــذلك فإنـــه ميكـــن صـــرف النظـــر عـــن إي
 املطالبات واستنفاد سبل االنتصاف احمللية يف مشاريع املواد احلالية. 

ــــــــق مشــــــــروعا املــــــــادتني  -١٣٩ ــــــــى )٤٧٩(٥٠و )٤٧٨(٤٩ويتعل ، عل
ـــــات املســـــؤولة.  ـــــات املضـــــرورة وتعـــــدد الكيان ـــــوايل، بتعـــــدد الكيان الت

__________ 
:٤٧فيما يلي نص مشروع املادة )٤٧٦(

 ملطالبتهااملنظمة الدولية املضرورة  إبالغ الدولة أو"
 مطالبتهـاتبلغ الدولـة املضـرورة الـيت حتـتج مبسـؤولية منظمـة دوليـة  -١"

 إىل هذه املنظمة الدولية.
ة ـتبلــغ املنظمــة الدوليــة املضــرورة الــيت حتــتج مبســؤولية منظمــة دوليــ -٢"
 .األخرى إىل هذه املنظمة الدولية مطالبتهاأخرى 

 املنظمة الدولية املضرورة أن حتدد بشكل خاص:أو جيوز للدولة  -٣"
ف ـاملسـؤولة لوقـة الدوليـة ـــه املنظمـذي ينبغـي أن تتبعــالـ التصرف (أ)

 ؛الفعل غري املشروع إذا كان ال يزال مستمراً 
 ."ألحكام الباب الثاين الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب وفقاً  (ب)

:٤٨فيما يلي نص مشروع املادة )٤٧٧(
 سقوط احلق يف االحتجاج باملسؤولية"
 ال جيوز االحتجاج مبسؤولية منظمة دولية:"

 صـــحيحاً  املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة تنـــازالً  إذا تنازلـــت الدولـــة أو (أ)
 ؛املطالبةعن 

املضرورة، بسبب تصرفها، أو املنظمة الدولية إذا اعُترب أن الدولة  (ب)
 .املطالبة"قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها يف تقدمي 

:٤٩فيما يلي نص مشروع املادة )٤٧٨(
املضرورةتعدد الكيانات "
نظمة مل الفعل غري املشروع دولياً  ذاتعندما تتضرر عدة كيانات من "

دولية، جيوز لكل دولة أو منظمة دولية مضرورة أن حتتج، بصورة منفصلة، 
  ."مبسؤولية املنظمة الدولية اليت ارتكبت الفعل غري املشروع دولياً 

:٥٠فيما يلي نص مشروع املادة )٤٧٩(
تعدد الكيانات املسؤولة"
منظمـة أخـرى أكثـر أو عندما تكـون منظمـة دوليـة ودولـة أو  -١"

االحتجـــاج جيـــوز ، الفعـــل غـــري املشـــروع دوليـــاً  ذاتمســـؤولة عـــن أو أكثـــر 
ت إذا كانــغــري أنــه مبســؤولية كــل كيــان مســؤول فيمــا يتعلــق بــذلك الفعــل. 

يف ا إال االحتجاج  فقط، فال ميكناحتياطية كيان ما مسؤولية   مسؤولية
 اجلرب.يق الرئيسية عن حتقاالحتجاج باملسؤولية  حدود قصور

املادتني املقابلتني هلما يف املـواد املتعلقـة وتتماشى هاتان املادتان مع 
مبسؤولية الدول، ولكن أضيفت إشارة خاصة إىل احلالة اليت تكـون 

 فيها مسؤولية العضو يف املنظمة الدولية احتياطية فقط.
يان غري ، الذي يتناول احتجاج ك)٤٨٠(٥١ومشروع املادة  -١٤٠

 ٤٨يستند إىل املـادة  ،ؤوليةـضرورة باملساملدولية النظمة املدولة أو ال
ـــــه مت إجـــــراء بعـــــض التعـــــديالت  ـــــدول. غـــــري أن املتعلقـــــة مبســـــؤولية ال

مبسـؤولية منظمـة دوليـة يتعلق حبق منظمة دوليـة يف االحتجـاج  فيما
تمـع الـدويل ككـل.عن خرق التزام  أخرى ويف ضـوء  واجـب جتـاه ا

التعليقــات الــيت وردت مــن دول ومنظمــات دوليــة، يبــدو أن وجــود 
املنظمــة قــد ُعهــد إليهــا مبهمــة ق يتوقــف علــى مــا إذا كانــت هــذا احلــ
ويرد هذا القيـد ذلك االلتزام.  اليت يستند إليها املصاحل العامةمحاية 

 .٥١من مشروع املادة  ٣يف الفقرة 

 :١الفقرة  -٢"
ــــــة  (أ) ــــــة ال جتيــــــز ألي دول مضــــــرورة أن تســــــرتد، أو منظمــــــة دولي

 بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛
 مـــن مبـــا ميــــكن أن يكــــون للكيــــان الـــذي يقــــدم اجلـــربال ختـــل  (ب)

 ."املسؤولة األخرى الكياناتضد الرجوع حق يف 
:٥١فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨٠(

ضرورة باملسؤوليةاملنظمة دولية املدولة أو الاحتجاج كيان غري "
حيـق ألي دولــة أو منظمــة دوليـة خــالف الدولــة أو املنظمــة  -١"

إذا كان االلتـزام  ٤للفقرة  املضرورة أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية وفقاً 
بينهـا الدولـة أو املنظمـة مـن  جتاه جمموعة كيانات، الذي ُأخل به واجباً 

هــــو محايــــة مصــــلحة مجاعيــــة  هحتــــتج باملســــؤولية، وكــــان الغــــرض منــــ الــــيت
 للمجموعة.

الدولة املضرورة أن حتتج مبسؤولية منظمة  غريحيق ألي دولة -٢"
ـــاً  تمــع  إذا كــان االلتــزام الــذي ُأخــل بــه واجبــاً  ٤ للفقــرة دوليــة وفقـ جتــاه ا

 الدويل ككل.
أن حتــتج حيــق ألي منظمــة دوليــة ال تكــون منظمــة مضــرورة -٣"

إذا كان االلتزام الذي ُأخل  ٤للفقرة  مبسؤولية منظمة دولية أخرى وفقاً 
تمع الدويل ككل،  اً به واجب كانت املنظمة اليت حتتج باملسؤولية و جتاه ا

تمع الدويل  ذلك  ليهايستند إاليت قد ُعهد إليها مبهمة محاية مصلحة ا
  االلتزام.
أن حتـتج باملسـؤولية هلـا  قحيـجيوز ألي دولة أو منظمة دوليـة -٤"

 لب املنظمة الدولية املسؤولة مبا يلي:امبوجب الفقرات الواردة أعاله أن تط
وتقـــــدمي تأكيـــــدات  الكـــــف عـــــن الفعـــــل غـــــري املشـــــروع دوليـــــاً  (أ)

 ؛٣٣للمادة  تكرار وفقاً الوضمانات بعدم 
الثــاين، لصــاحل الدولــة أو  للبــاب الوفــاء بــااللتزام بــاجلرب وفقــاً  (ب)

 اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي ُأخل به. املنظمة الدولية املضرورة أو
ضـــرورة املدوليــة النظمـــة املدولــة أو التنطبــق شــروط احتجـــاج -٥"

على احتجاج دولـة أو منظمـة دوليـة  ٤٨و ٤٧ادتني مبوجب املباملسؤولية 
 سابقة".ات المبوجب الفقر االحتجاج باملسؤولية حيق هلا 



مسؤولية المنظمات الدولية

 )٤٨٣(٥٤و )٤٨٢(٥٣و )٤٨١(٥٢وتســـــــتند مشـــــــاريع املـــــــواد  -١٤١
ة هلـا املتعلقة بالتدابري املضادة إىل املواد املقابل )٤٨٥(٥٦و )٤٨٤(٥٥و

__________ 
:٥٢فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨١(

موضوع التدابري املضادة وحدودها"
ال جيوز لدولة أو منظمة دولية مضرورة أن تتخذ تدابري مضادة  -١"
إال من أجل محل  منظمة دولية مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً  يف حق

ا مبوجب الباب الثاين.  هذه املنظمة على االمتثال اللتزاما
تقتصر التدابري املضادة على عدم الوفاء يف الوقت احلاضر  -٢"

املتخذة للتدابري جتاه املنظمة بااللتزامات الدولية للدولة أو املنظمة الدولية 
 الدولية املسؤولة.

تخذ التدابري املضادة، قدر اإلمكان، بطريقة تتيح استئناف تُ  -٣"
 الوفاء بااللتزامات املعنية.

، منظمة دولية مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً عندما تكون  -٤"
املنظمة  يف حقتلك املنظمة اختاذ تدابري مضادة املضرور يف لعضو لجيوز  ال

 إال إذا كان ذلك ال يتعارض مع قواعد املنظمة.
 عندما تكون املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً  -٥"

الدولية املضرورة، ال جيوز للمنظمة املضرورة اختاذ تدابري مضادة  يف املنظمة عضواً 
 ."العضو فيها إال إذا كان ذلك ال يتعارض مع قواعد املنظمة املضرورة يف حق

:٥٣فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨٢(
االلتزامات اليت ال تتأثر بالتدابري املضادة"
 ال متس التدابري املضادة بااللتزامات التالية:  -١"

االلتــزام املنصــوص عليــه يف ميثــاق األمــم املتحــدة باالمتنــاع عــن  (أ)
 ؛التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فعالً 

 االلتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان األساسية؛ (ب)
 االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنع األعمال االنتقامية؛ (ج)
قواعــــد المــــن آمــــرة االلتزامــــات األخــــرى القائمــــة مبوجــــب قواعــــد  (د)
 الدويل. لقانونالعامة ل

ال تعفى الدولة أو املنظمة الدولية الـيت تتخـذ تـدابري مضـادة مـن  -٢"
ا:   الوفاء بالتزاما

بـني الدولـة أو  مبوجـب أي إجـراء لتسـوية املنازعـات يكـون سـارياً  (أ)
 نظمة الدولية املسؤولة؛املنظمة الدولية املضرورة وبني امل

املنظمـــــة الدوليـــــة املســـــؤولة مـــــوظفي فيمـــــا يتعلـــــق بصـــــون حرمـــــة  (ب)
ا ووثائقها عملها وأماكن  ."وحمفوظا

:٥٤فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨٣(
 التناسب"
جيــب أن تكــون التــدابري املضــادة متناســبة مــع الضــرر املتكبــد، علــى أن "

 ."واحلقوق املعنية دولياً  توضع يف االعتبار جسامة الفعل غري املشروع
:٥٥فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨٤(

 الشروط املتعلقة باللجوء إىل التدابري املضادة"
الدولة أو املنظمة الدولية تقوم قبل اختاذ تدابري مضادة،  -١"
 :مبا يلي املضرورة

الوفاء إىل ، ٤٧للمادة  املنظمة الدولية املسؤولة، وفقاً  تدعو (أ)
ا   مبوجب الباب الثاين؛بالتزاما

يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول. ولـيس هنـاك عمومـاً مـا يـدعو إىل 
استبعاد إمكانية أن تتخذ دولة مضرورة تدابري مضـادة ضـد منظمـة 
دولية مسؤولة. وباإلضافة إىل ذلك، فإنـه إذا كانـت املمارسـة تقـدم 
ا منظمـات دوليـة ضـد دول  بعض األمثلة على تدابري مضادة اختذ

ـا املقدمـة إىل اللجنـة، أن مسؤولة، فقـ د رأت عـدة دول، يف تعليقا
املنظمـــة املضـــرورة ميكنهـــا أن تلجـــأ، مـــن حيـــث املبـــدأ، إىل التـــدابري 
ـــا الـــيت تنطبـــق علـــى الـــدول. بيـــد أن التـــدابري  املضـــادة بالشـــروط ذا
املضــادة ال تكــون، علــى األرجــح، قابلــة للتطبيــق يف العالقــات بــني 

مـــن  ٥و ٤، ولـــذلك تـــنص الفقرتـــان املنظمـــات الدوليـــة وأعضـــائها
 على هذا االستثناء.  ٥٢مشروع املادة 

مســــــألتني منفصــــــلتني.  )٤٨٦(٥٧ويتنــــــاول مشــــــروع املــــــادة  -١٤٢
الــــيت تقابــــل، مــــع مراعــــاة مــــا يقتضــــيه اخــــتالف احلــــال،  ١فــــالفقرة 

يتنـاول  "عـدم إخـالل"املتعلقة مبسـؤولية الـدول، هـي بنـد  ٥٤ املادة
الـيت تُتخــذ ضـد منظمــة دوليـة مســؤولة مـن ِقبــل  "التـدابري املشــروعة"

مبفهــــــوم مشــــــروع  "مضــــــرورة"دولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أخــــــرى غــــــري 
، ينبغـــــي ٥٧مـــــن مشـــــروع املـــــادة  ١. ويف نـــــص الفقـــــرة ٤٦ املـــــادة

باإلشـارة إىل  "٥١من املـادة  ١الفقرة "االستعاضة عن اإلشارة إىل 
 ."٥١من املادة  ٣إىل  ١الفقرات "

املنظمة الدولية املسؤولة بأي قرار باختاذ تدابري مضادة،  ُختطر (ب)
 .وتعرض عليها التفاوض معها

(ب)، جيوز للدولة أو املنظمة الدولية ١بالرغم من الفقرة  -٢"
 املضرورة أن تتخذ التدابري املضادة العاجلة الالزمة حلفظ حقوقها.

مضادة، وإذا كانت قد اُختذت وجب  ال جيوز اختاذ تدابري -٣"
 مربر له: تعليقها دون تأخري ال

 ؛إذا توقف الفعل غري املشروع دولياً  (أ)
على حمكمة أو هيئة قضائية خمّولة معروضًا النزاع كان إذا  و  (ب)

 سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني.
اءات إذا مل تنفذ املنظمة الدولية املسؤولة إجر  ٣ال تنطبق الفقرة  -٤"

 ."نية تسوية النزاع حبسن
:٥٦فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨٥(

اء التدابري املضادة"  إ
ــا  "تُنهــى التــدابري املضــادة حاملــا متتثــل املنظمــة الدوليــة املســؤولة اللتزاما

 ."مبوجب الباب الثاين فيما يتصل بالفعل غري املشروع دولياً 
:٥٧فيما يلي نص مشروع املادة )٤٨٦(

 املتخذة من جانب كيان خالف الدولة أو املنظمة الدولية املضرورةالتدابري "
جيوز هلا  ،ال خيل هذا الفصل حبق أي دولة أو منظمة دولية -١"

أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية، يف اختاذ  ٥١من املادة  ١مبوجب الفقرة 
لوقف اخلرق وللجرب لصاحل  تدابري مشروعة ضد تلك املنظمة الدولية ضماناً 

 طرف املضرور أو لصاحل املستفيدين من االلتزام الذي خرق.ال
معينة سائل مب دولة أو منظمة دولية مضرورة اختصاصاً عندما تنقل  -٢"

تكون تلك الدولة أو املنظمة الدولية  إىل منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي
أن  منها ذلك، املضرور العضوإذا طلب  ،جيوز للمنظمة املضرورة عضواً فيها، فإنه

 ."تلك املسائل ضد املنظمة الدولية املسؤولة متستدابري مضادة  هتتخذ بامس



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

باحلالــة الــيت ينقــل  ٥٧مــن مشــروع املــادة  ٢رة وتتعلــق الفقــ -١٤٣
االختصاص مبسـائل  منظمة إقليمية للتكامل االقتصاديفيها أعضاء 

هــذه املنظمــة. ومبــا أن أعضــاء املنظمــة مل يعــودوا يف وضــع معينــة إىل 
يســـمح هلــــم بــــاللجوء إىل تــــدابري مضــــادة بشــــأن هــــذه املســــائل، فإنــــه 

ضــرور أو بامســه، بــأن سيســمح للمنظمــة، بنــاء علــى طلــب العضــو امل
 تتخذ تدابري مضادة ضد منظمة أخرى، مع مراعاة شرط التناسب.

وبعــــد اعتمــــاد مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة بالتــــدابري املضــــادة،  -١٤٤
ســـتتمكن اللجنـــة مـــن ســـد الثغـــرة املرتوكـــة عمـــداً يف الفصـــل املتعلـــق 

 ١٩بالظروف النافية لعدم املشروعية، حيـث تأجلـت صـياغة املـادة 
حـــــني النظـــــر يف املســـــائل املتعلقـــــة بالتـــــدابري املضـــــادة يف ســـــياق إىل 

إعمــال مســؤولية املنظمــة الدوليــة. وســيعاجل املقــرر اخلــاص يف تقريــره 
الســـابع مســـألة إضـــافية هـــي مســـألة مـــا إذا كـــان ينبغـــي أن يتنـــاول 

التــــدابري املضــــادة الــــيت تتخــــذها منظمــــة دوليــــة  ١٩مشــــروع املــــادة 
هي مسألة مل تعاجل يف سياق إعمال و  -مضرورة ضد دولة مسؤولة 
 مسؤولية املنظمات الدولية.

 موجز املناقشة  -٢
 تعليقات عامة  (أ)

أيــــد بعــــض األعضــــاء االقــــرتاح املقــــدم مــــن املقــــرر اخلــــاص  -١٤٥
بشـــأن القيـــام، قبـــل اســـتكمال القـــراءة األوىل، باســـتعراض نصـــوص 

املتاحــة مــن مشــاريع املــواد املعتمــدة مؤقتــاً يف ضــوء مجيــع التعليقــات 
الدول واملنظمات الدولية. ووفقاً لرأي آخـر، لـيس مـن املناسـب أن 
تقـوم اللجنـة بــذلك مـا دام ينبغـي أن تركــز، يف الوقـت احلـايل، علــى 
إعــداد جمموعــة متناســقة مــن مشــاريع املــواد دون التــأثر باالعتبــارات 
السياســـية. وســـتتيح القـــراءة الثانيـــة فرصـــة ألخـــذ مواقـــف الـــدول يف 

 ار على النحو الواجب.االعتب
واقـــــــرتح بعـــــــض األعضـــــــاء تنظـــــــيم اجتمـــــــاع بـــــــني اللجنـــــــة  -١٤٦

واملستشـــارين القـــانونيني ملنظمـــات دوليـــة مـــن أجـــل القيـــام مبناقشــــة 
واقعيــــة للقضــــايا الــــيت يثريهــــا املوضــــوع احلــــايل، مبــــا يف ذلــــك مســــألة 

 التدابري املضادة.
واد وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مــن املؤسـف أن مشـروع املــ -١٤٧

الـــذي قدمـــه املقـــرر اخلـــاص ال يتنـــاول مســـألة إعمـــال منظمـــة دوليـــة 
مضــرورة مســؤولية الدولــة املســببة للضــرر، مــا يعــين أن اللجنــة تــرتك 

 بذلك فجوة غري مستحَسنة يف قانون املسؤولية الدولية.
 التدابري املضادة (ب)

 مالحظات عامة ‘١‘ 
الـيت جيـوز أعرب األعضاء عـن آراء خمتلفـة بشـأن الشـروط  -١٤٨

مبقتضــــاها اختــــاذ تـــــدابري مضــــادة ضــــد املنظمـــــات الدوليــــة أو جلـــــوء 
املنظمات الدولية إليها. وبينمـا اعـرتض بعـض األعضـاء علـى إدراج 
مشــــاريع مــــواد بشــــأن التــــدابري املضــــادة، أيــــد أعضــــاء آخــــرون قيــــام 

اللجنــة بإعــدادها. وأيــد عــدة أعضــاء فكــرة إنشــاء فريــق عامــل مــن 
 التدابري املضادة.أجل النظر يف موضوع 

ووفقــاً لــبعض األعضــاء، ال يوجــد مــربر ألن تقتصــر التــدابري  -١٤٩
املضـادة علـى العالقـات بـني الــدول. ويف هـذا الصـدد، قيـل إنـه ميكــن 
توسيع نطاق بعض القواعد املنطبقة علـى العالقـات بـني الـدول، عـن 
طريــق القيــاس، لتشــمل العالقــات بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة، أو 

يمـــا بـــني املنظمــــات الدوليـــة. كمـــا نـُــــوِّه أن التـــدابري املضـــادة ليســــت ف
سـوى وسـيلة لضـمان احــرتام االلتزامـات الـيت تقــع علـى عـاتق املنظمــة 
يف ميــدان املســؤولية. وقُــدم اقــرتاح يــدعو إىل أن تتنــاول مشــاريع املــواد 
أيضـاً التــدابري املضــادة الــيت تتخــذها منظمــة دوليــة ضــد دولــة مــا. غــري 

ضاء كثـريين دعـوا إىل التـزام احلـذر فيمـا يتعلـق بالتـدابري املضـادة أن أع
الــــيت تتخــــذها املنظمــــات الدوليــــة أو تُتخــــذ ضــــدها نظــــراً للممارســــة 
احملـــدودة، والغمـــوض الـــذي يلـــف نظامهـــا القـــانوين، ومـــا قـــد يســـتتبع 
ذلــك مــن احتمــال إســاءة اســتعماهلا. وقيــل أيضــاً إن التــدابري املضــادة 

ثنائية. ورأى بعــض األعضــاء أن التــدابري املضــادة ينبغــي أن تظــل اســت
ينبغــــي أن تكــــون متاحــــة يف احلــــاالت الــــيت تتناوهلــــا مشــــاريع املــــواد  ال

هــــذه، العتقــــادهم أيضــــاً بأنــــه مــــا كــــان ينبغــــي املوافقــــة علــــى التــــدابري 
املضـادة يف املـواد املتعلقــة مبسـؤولية الـدول. وقيــل كـذلك إن أي حبــث 

إىل التـــدابري املضـــادة ينبغـــي أن يقتصـــر  إلمكانيـــة جلـــوء منظمـــة دوليـــة
علـــى االمتنـــاع عـــن الوفـــاء بااللتزامـــات التعاقديـــة يف إطـــار العالقـــات 

 التعاهدية اليت تشارك فيها هذه املنظمة.
ورأى بعــــــض األعضـــــــاء أن العالقـــــــة بــــــني منظمـــــــة دوليـــــــة  -١٥٠

وأعضــائها ينبغــي أن تعــاجل، فيمــا يتعلــق بالتــدابري املضــادة، معاجلــة 
 ن معاجلة العالقة بني منظمة دولية وغري األعضاء فيها. ختتلف ع
وأشــــار بعـــــض األعضــــاء إىل أن املمارســـــة داخــــل االحتـــــاد  -١٥١

األورويب ويف عالقة االحتاد األورويب مبنظمة التجارة العاملية ال ميكن 
أن تكــــون أساســــاً لوضــــع قواعــــد عامــــة يف هــــذا الشــــأن. ويف حالــــة 

عضـــاء أن هـــذا يُعـــزى إىل الطبيعـــة االحتـــاد األورويب، رأى بعـــض األ
اخلاصــة لالحتــاد األورويب بوصــفه كيانــاً ذا درجــة عاليــة مــن التكامــل 
االقتصادي، بينما شدد أعضاء آخرون على أن الدول األعضاء يف 
االحتـــاد األورويب قـــد فقـــدت القـــدرة علـــى فـــرض تـــدابري مضـــادة يف 

أعرب بعـض  امليدان االقتصادي. ويف حالة منظمة التجارة العاملية،
األعضــاء عــن رأي مفــاده أن األعمــال االنتقاميــة يف النظــام اخلــاص 
ــــة بطبيعتهــــا وختضــــع لنظــــام قــــانوين  مبنظمــــة التجــــارة العامليــــة تعاقدي
خــاص، وذُكــر أيضــاً أن األعمــال االنتقاميــة املــذكورة ختضــع لقــانون 

 املعاهدات وليس لنظام التدابري املضادة.
وأُعرب عن آراء خمتلفة بشأن ما إذا كانـت اجلـزاءات الـيت  -١٥٢

يفرضــها جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة تعتــرب مــن قبيــل التــدابري 
املضادة. وأفاد عدة أعضاء أن هذه اجلزاءات ختضع لنظام خمتلف، 
وينبغي بالتايل أن تظل خارج نطاق املوضوع. وتأييداً هلذا املوقـف، 

جـــــري وإىل أن الغـــــرض األساســـــي منهـــــا هـــــو أشـــــري إىل طابعهـــــا الز 
احلفاظ على السلم واألمن الدوليني وليس إنفاذ االلتزامات مبوجب 



مسؤولية المنظمات الدولية

القانون الدويل. ووفقاً لرأي آخر فـإن اجلـزاءات الـيت يفرضـها جملـس 
األمن، يف حاالت معينـة، ميكـن اعتبارهـا تـدابري مضـادة مـن حيـث 

الدويل وكثرياً ما اجلوهر، ما دامت موجهة ضد دول خرقت القانون 
دف إىل وقف األفعال غـري املشـروعة دوليـاً. وأثـريت أيضـاً مسـألة 
مـــا إذا كـــان حيـــق للـــدول املســـتهدفة، يف حالـــة فـــرض جـــزاءات غـــري 
مشــــروعة مــــن ِقبــــل جملــــس األمــــن، أن تتخــــذ تــــدابري مضــــادة ضــــد 

 املنظمة وضد الدول اليت قامت بتنفيذها.

منظمــة دوليــة ضــد أعضــائها،  وقيــل إن التــدابري الــيت تتخــذها -١٥٣
وفقاً لقواعدها الداخلية، ينبغي أن تعترب جزاءات وليس تدابري مضادة. 
ولوحظ أيضاً أن التدابري املضـادة ينبغـي التمييـز بينهـا وبـني أنـواع أخـرى 
مــن التــدابري، مبــا يف ذلــك التــدابري الــيت تتخــذ يف حالــة اخلــرق اجلــوهري 

 ون املعاهدات.اللتزام تعاهدي، واليت حيكمها قان

 تعليقات حمددة على مشاريع املواد ‘٢‘ 
أعـرب بعـض األعضـاء عـن تأييـدهم، بوجـه عـام، ملشــاريع  -١٥٤
 .٥٦إىل  ٥٢املواد 

 موضوع التدابري املضادة وحدودها -٥٢مشروع املادة 
، أكـد أعضـاء كثـريون علـى ٥٢فيما يتعلق مبشـروع املـادة  -١٥٥

حتديــد مــا إذا كـان جيــوز للمنظمــة الـدور احلاســم لقواعــد املنظمـة يف 
أن تتخـــذ تـــدابري مضـــادة ضـــد أعضـــائها أو جيـــوز ألعضـــائها اختـــاذ 
تــــــدابري مضــــــادة ضــــــدها. وقيــــــل إن النزاعــــــات بــــــني منظمــــــة دوليــــــة 
وأعضائها ينبغي تسويتها، قدر اإلمكان، وفقاً للقواعد واإلجراءات 
الداخليــة للمنظمــة. وجــرى التأكيــد أيضــاً علــى ضــرورة عــدم تعــرض 

جــــود املنظمــــة الدوليــــة وحســــن ســــري العمــــل فيهــــا للخطــــر نتيجــــة و 
للتـــدابري املضـــادة االنفراديـــة الـــيت يتخـــذها أعضـــاؤها. وفيمـــا يتعلـــق 
بالتـــدابري املضـــادة الـــيت تتخـــذها منظمـــة مضـــرورة، أبـــديت شـــكوك 
بشأن ما إذا كان مفهوم السلطات الضمنية يعترب أساساً كافياً حلق 

 إىل التدابري املضادة.املنظمة الدولية يف اللجوء 

وأعــرب بعــض األعضــاء عــن تأييــدهم لإلشــارة إىل قواعــد  -١٥٦
. بيــد أنــه ٥٢مــن مشــروع املــادة  ٥و ٤املنظمــة الــواردة يف الفقــرتني 

مـــن أجـــل  ٥٢مـــن املـــادة  ٤رئـــي أنـــه ينبغـــي إعـــادة صـــياغة الفقـــرة 
توضــيح أنــه ال جيــوز، كقاعــدة عامــة، لعضــو املنظمــة الدوليــة الــذي 

سه مضروراً من املنظمة أن يلجأ إىل التدابري املضادة إال إذا  يعترب نف
كـــان ذلـــك يتفـــق مـــع طـــابع املنظمـــة وقواعـــدها؛ وينبغـــي اســـتخدام 

ا، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، يف الفقرة  . ٥الصياغة ذا
ووفقاً القرتاح آخر، ينبغـي االستعاضـة عـن عبـارة "ال يتعـارض مـع" 

مكـرراً تقصـر  ١دم أيضاً اقرتاح بإضافة فقـرة بعبارة "تسمح به". وقُ 
ــــدابري املضــــادة علــــى  صــــالحية املنظمــــة املضــــرورة يف اللجــــوء إىل الت
احلـــاالت الـــيت يـــنص فيهـــا صـــكها التأسيســـي أو قواعـــدها الداخليـــة 
على هذا الصالحية. ويف حالة سكوت قواعد املنظمة عـن التـدابري 

 ٥٢ن مشــروع املــادة مــ ٥و ٤املضـادة، اقــُرتح أن يــنص يف الفقـرتني 

علـــى حظـــر التـــدابري املضـــادة الـــيت قـــد ختـــل إخـــالًال جســـيماً بوضـــع 
دد عملها أو وجودها.  املنظمة املستهدفة، أو 

ووفقـــــــاً لـــــــرأي آخـــــــر، ينبغـــــــي إعـــــــادة النظـــــــر يف مشـــــــروع  -١٥٧
مــن الناحيــة اجلوهريــة لكــي تقتصــر التــدابري املضــادة الــيت  ٥٢ املــادة

ى احلــــــــاالت الــــــــيت تُنقــــــــل فيهــــــــا تتخــــــــذها املنظمــــــــات الدوليــــــــة علــــــــ
اختصاصــــات إىل منظمــــة دوليــــة وتقــــوم هــــذه املنظمــــة بــــاللجوء إىل 

 التدابري املضادة عند ممارسة هذه االختصاصات.
وبينمــــا اتفــــق بعــــض األعضــــاء مــــع املقــــرر اخلــــاص علــــى أن  -١٥٨

القواعــــــد الداخليــــــة للمنظمــــــة ال تكــــــون هلــــــا صــــــلة باملوضــــــوع إال يف 
أعضـائها، رأى أعضـاء آخـرون يف اللجنـة أنـه العالقات بـني املنظمـة و 

جيوز أيضاً لغري األعضـاء يف املنظمـة مطالبـة املنظمـة بـاحرتام قواعـدها 
الداخليـــة عنـــد اختـــاذ تـــدابري مضـــادة. وقُـــدم بوجـــه خـــاص اقـــرتاح بـــأن 

ـــة أو املنظمـــة الدوليـــة  ٥٢يـــنص مشـــروع املـــادة  علـــى أنـــه جيـــوز للدول
نظمــــة الــــيت تلجــــأ إىل التــــدابري املســــتهدفة، ســــواء كانــــت عضــــواً يف امل

املضادة أو مل تكن عضواً فيها، أن تطعن يف شـرعية هـذه التـدابري إذا  
كانــــت وظــــائف هــــذه املنظمــــة ال تســــمح هلــــا باختــــاذ تــــدابري مضــــادة 

 كان اجلهاز الذي يلجأ إىل هذه التدابري قد جتاوز سلطته.  أو

 املضادة االلتزامات اليت ال تتأثر بالتدابري -٥٣مشروع املادة 
، ُســئل ٥٣(ب) مــن مشــروع املــادة ٢فيمــا يتعلــق بــالفقرة  -١٥٩

أو  )(عمــــا إذا كــــان هــــذا احلكــــم يتعلــــق بالقــــانون املوجــــود 
ومـــا إذا كــــان ينطبـــق علـــى مجيــــع )، (بالقـــانون املنشـــود 
 املنظمات الدولية.

 الشروط املتعلقة باللجوء -٥٥مشروع املادة 
 ضادةإىل التدابري امل

، ٥٥(ب) مـــن مشـــروع املـــادة ٣فيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة الفرعيـــة  -١٦٠
قُــدم اقــرتاح بتوســيع نطــاق هــذا االســتثناء ليشــمل احلــاالت الــيت يكــون 
فيهــا النــزاع معروضــاً علــى هيئــة أخــرى غــري احملــاكم واهليئــات القضــائية، 
شـريطة أن تكـون هـذه اهليئـة خمولـة سـلطة اختـاذ قـرارات ملزمـة للطـرفني. 

ضـــاً اآلليــــات الـــيت مــــن احملتمـــل أن تكــــون متاحــــة يف وسيشـــمل هــــذا أي
 منظمة دولية لتسوية النزاعات بني املنظمة وأعضائها. 

 التدابري املتخذة من جانب -٥٧مشروع املادة 
 كيان خالف الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة

، قيـــل إن الفقـــرتني تعاجلـــان ٥٧فيمـــا يتعلـــق مبشـــروع املـــادة  -١٦١
 اختالفاً كبرياً من حيث طبيعتهما يتعذر معه النص مسألتني خمتلفتني

عليهما يف حكم واحد. وأعرب بعـض األعضـاء عـن تأييـدهم للفقـرة 
اليت تتعلق بالتدابري املشروعة اليت جيـوز ألي  ٥٧من مشروع املادة  ١

دولـــة أو منظمـــة دوليـــة غـــري مضـــرورة أن تتخـــذها ضـــد منظمـــة دوليـــة 
روع املـادة الشـرط املنصـوص عليـه مسؤولة. واقُرتح أن يضـاف إىل مشـ

املنظمـــــة الـــــيت حتـــــتج ، وهـــــو أن تكـــــون ٥١مـــــن املـــــادة  ٣يف الفقـــــرة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

تمـــع الـــدويل  الـــيت باملســؤولية قـــد ُعهـــد إليهـــا مبهمـــة محايـــة مصـــلحة ا
غـري أنـه قيـل أيضـاً إن االقتبـاس مـن املـادة  .املعـين االلتـزام يستند إليهـا

الوحيـد أمـام اللجنـة، وجـرى املتعلقة مبسؤولية الـدول لـيس اخليـار  ٥٤
التســـاؤل بوجـــه خـــاص عـــن إمكانيـــة أن ختطـــو اللجنـــة خطـــوة أخـــرى 

 باالستعاضة عن عبارة "تدابري مشروعة" بعبارة "تدابري مضادة".
الـــيت  ٥٧مـــن مشـــروع املـــادة  ٢وأيـــد بعـــض األعضـــاء الفقـــرة  -١٦٢

دي تعاجل التدابري املضادة اليت تتخذها منظمة إقليميـة للتكامـل االقتصـا
ضــد منظمــة دوليــة مســؤولة بنــاء علــى طلــب عضــو مضــرور نقــل إليهــا 
االختصــــــاص املطلــــــق بشــــــأن مســــــائل معينــــــة. غــــــري أنــــــه وفقــــــاً لــــــبعض 
األعضـــاء، ال يوجـــد ســـبب معقـــول ليقتصـــر نطـــاق هـــذا احلكـــم علــــى 
املنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي، وُقــدم اقــرتاح بتوســيع نطــاق 

ـــــع احلـــــاالت  ـــــيت تنقـــــل فيهـــــا دول أعضـــــاء هـــــذا احلكـــــم ليشـــــمل مجي ال
االختصــاص إىل منظمــة دوليــة مــن أجــل التصــرف نيابــة عنهــا. وأعــرب 
أعضــاء آخــرون عــن قلقهــم بشــأن هــذا احلكــم وأشــاروا، بوجــه خــاص، 

ميتـد أن إىل أنه سيولد احتماالً جـدياً إلسـاءة االسـتعمال وسـيؤدي إىل 
ن الفعــل األمــر ليشــمل دوالً يزيــد عــددها عــن الــدول املضــرورة أصــالً مــ

غــري املشــروع دوليــاً. وقُــدم اقــرتاح بــأن يُقِصــر مشــروع املــادة حــق منظمــة 
دوليــة يف اختــاذ تــدابري مضــادة علــى احلــاالت الــيت جيــوز فيهــا ذلــك هلــا 
ـــدم أيضـــاً اقـــرتاح بـــأن يقتصـــر حـــق  صـــراحة مبوجـــب واليـــة املنظمـــة. وُق

ى علــــ ٥٧مــــن املــــادة  ٢املنظمــــة يف اختــــاذ تــــدابري مضــــادة وفقــــاً للفقــــرة 
التــــدابري الــــيت كانــــت ســــُتعترب مشــــروعة بالنســــبة إىل العضــــو إذا اختــــذها 
بنفســـــه. واقـــــُرتح بشـــــأن هـــــذه الفقـــــرة، إذا مل يـــــتم التوصـــــل إىل صـــــياغة 

"عــدم اإلخــالل" فيمــا  لتوفيقيــة هلــا، أن تُلغــى أو يســتعاض عنهــا ببنــد 
 يتعلق باملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي. 

 للمقرر اخلاص املالحظات اخلتامية  -٣
الحــظ املقــرر اخلــاص عــدم االتفــاق يف اللجنــة علــى مــا إذا   -١٦٣

كـان ينبغــي أن تتضــمن مشـاريع املــواد فصــالً بشـأن التــدابري املضــادة، 
وإذا تقــرر ذلــك، علــى مــدى أحقيــة املنظمــات الدوليــة يف اللجــوء إىل 
التـــدابري املضـــادة. وقـــد حيـــاول فريـــق عامـــل التوصـــل إىل توافـــق لـــآلراء 

أن هــاتني املســألتني. وإذا اعتمــد بنــد "عــدم اإلخــالل" فقــط، لــن بشــ
 ٥و ٤تتاح الفرصة للقول، على حنو مـا يسـتفاد ضـمنياً مـن الفقـرتني 

بصـــيغتهما احلاليـــة، بـــأن التـــدابري املضـــادة ال  ٥٢مـــن مشـــروع املـــادة 
مكان هلا كقاعدة عامة يف العالقات بـني املنظمـة الدوليـة وأعضـائها. 

دف إىل احلد من التدابري املضادة، ال جتـد تعبـرياً وهذه املقولة،  اليت 
 عنها بوجه عام ال يف املمارسة وال فيما يُكَتب عن هذا املوضوع.

نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات  -جيم
 الدولية التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى اآلن

 نص مشاريع املواد  -١
ا اللجنـة بصــفة فيمـا يلـي نـص مشـار  -١٦٤ يع 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  -)٤٨٧(١المادة 

ة ـالمــواد هــذه علــى المسؤوليــ مشــاريع تنطبــق -١ 
وجب ـدوليــــة مــــا عــــن فعــــل غيــــر مشــــروع بمــــالدوليــــة لمنظمــــة 

 الدولي. القانون
مشــــــاريع المــــــواد هــــــذه أيضــــــاً علــــــى  تنطبـــــق -٢ 
الدوليـــة لدولـــة مـــا عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــاً  المســـؤولية

الصادر عن منظمة دولية.

المستخدمة المصطلحات  -)٤٨٨(٢المادة 
 منظمـةمصـطلح " يشـيرمشاريع المواد هذه،  ألغراض 
منشــــأة بموجــــب معاهــــدة أو صــــك آخــــر  منظمــــةإلــــى دوليــــة" 

شخصــية قانونيــة دوليــة خاصــة  وتملــكيحكمــه القــانون الــدولي 
بهـــــا. ويمكـــــن أن تشـــــمل العضـــــوية فـــــي المنظمـــــات الدوليـــــة، 

 إلى الدول، كيانات أخرى. باإلضافة

عامة مبادئ  -)٤٨٩(٣المادة 
غير مشروع دوليًا صادر عن منظمة  فعل كل -١ 

 .الدوليةدولية يستتبع المسؤولية الدولية للمنظمة 
الدوليـــة فعـــًال غيـــر مشـــروع  المنظمـــة ترتكـــب -٢ 
 :عملفي عمل أو امتناع عن  المتمثلتصرف ال كاندولياً إذا  
المنظمــة الدوليــة بموجــب القــانون  إلــى ســنديُ  (أ) 
 الدولي؛

دولــي واقــع علــى تلــك  اللتــزام خرقــاً  وُيشــّكل (ب) 
 المنظمة الدولية.

__________ 
، ٢٠٠٣حوليــة علــى التعليــق علــى هــذه املــادة، انظــر  لالطــالع)٤٨٧(

لد الثاين (اجلزء ال  .٢٣-٢١ص )، ثاينا
 .٢٦-٢٣نفسه، ص  املرجعلالطالع على التعليق، انظر )٤٨٨(
 .٢٧-٢٦نفسه، ص  املرجعلالطالع على التعليق، انظر )٤٨٩(



مسؤولية المنظمات الدولية

 )٤٩٠(الفصل الثاين
 إسناد التصرف إلى منظمة دولية

 إسنادعامة بشأن  قاعدة  -)٤٩١(٤المادة 
 التصرف إلى منظمة دولية

ـــابع لمنظمـــة  -١  يُعتبـــر تصـــرف جهـــاز أو وكيـــل ت
دولية في تأدية مهامه فعـًال صـادرًا عـن تلـك المنظمـة بمقتضـى 

أيـاً كـان المركـز الـذي يشـغله ذلـك الجهـاز أو القـانون الـدولي، 
 الوكيل في المنظمة.

 "الوكيـل"، يشمل مصـطلح ١الفقرة ألغراض -٢ 
األشــخاص أو الكيانــات ممَّــن تتصـــرف مــنوغيــرهم المــوظفين

 .)٤٩٢(المنظمة بواسطتهم
ـــــد  فـــــي المنظمـــــةقواعـــــد  ُتطبَّـــــق -٣  مهـــــامتحدي

أجهزتها ووكالئها.
ـــارة هـــذا مشـــروع المـــادةألغـــراض  -٤ ـــي عب ، تعن

بشـكل خـاص، مـا يلـي: الصـكوك المنشـئة؛ د المنظمة"، قواع"
ذلــــــك مــــــن اإلجــــــراءات التــــــي  وغيــــــرالمقــــــررات والقــــــرارات و 

ـــــكالمنظمـــــة وفقـــــاً  تتخـــــذها ـــــي الصـــــكوك؛  لتل والممارســـــة الت
 .)٤٩٣(المنظمة تتبعها

تصرف األجهزة أو الوكالء مّمن تضعهم   -)٤٩٤(٥المادة 
 دولة أو منظمة دولية أخرى المنظمة الدولية تحت تصرف

يُعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف جهاز تـابع لدولـة  
أو جهاز أو وكيل تابع لمنظمـة دوليـة يوضـع تحـت تصـرف منظمـة 
دولية أخرى فعالً صادراً عن المنظمـة األخيـرة، إذا كانـت المنظمـة 

 تمارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرف.
السلطة أو مخالفة التعليماتحدود  تجاوز  -)٤٩٥(٦المادة 
جهـاز أو وكيـل تـابع لمنظمـة دوليـة فعـًال  تصـرف يُعتبر 

إذا تصرف  الدولي،صادرًا عن تلك المنظمة، بموجب القانون 
__________ 

، ٢٠٠٤ حوليـةعلى التعليق علـى هــذا الفصـل، انظــر  لالطالع)٤٩٠(
لد الثاين (اجلزء ال   ٥٨-٥٧ص )، ثاينا

، نفســـهعلـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، انظـــر املرجـــع  لالطـــالع)٤٩١(
 .٦١-٥٩ ص
ايــة  ٢موضــع الفقــرة  يفيعــاد النظــر الحقــاً  قــد)٤٩٢( لكــي توضــع يف 

 .٢يف املادة األمر مجيع تعاريف املصطلحات 
ايــة لكــي توضــع  ٤موضــع الفقــرة  يفيعــاد النظــر الحقــاً  قــد)٤٩٣( يف 

 .٢املادة يف  األمر مجيع تعاريف املصطلحات
، ٢٠٠٤ حوليــة علــى التعليــق علــى هــذه املــادة، انظــر لالطــالع)٤٩٤(

لد الثاين (اجلزء ال  .٦٤-٦١ص )، ثاينا
 .٦٥-٦٤ على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص لالطالع)٤٩٥(

الجهاز أو الوكيل بهذه الصفة، وذلك حتى إذا تجاوز التصرف 
ذلـــك الجهـــاز أو ذلـــك الوكيـــل أو كـــان مخالفـــاً  ســـلطةحـــدود 

 للتعليمات.
 الذي تعترف به التصرف  -)٤٩٦(٧المادة 

صادراً عنها وتعتبرهمنظمة دولية 
إلـــى منظمـــة دوليـــة بموجـــب  ُيســـندال  الـــذي التصـــرف 

صــادراً عــن تلــك  فعــالً مشــاريع المــواد الســابقة يُعتبــر مــع ذلــك 
المنظمـــة الدوليـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي، إذا اعترفـــت هـــذه 

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

 )٤٩٧(الفصل الثالث
 خرق التزام دولي

دوليخرق اللتزام  وقوع  -)٤٩٨(٨المادة 
ــاً عنــدما  تخــرق -١  ــة التزامــاً دولي المنظمــة الدولي

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

أيضاً على خرق التزام بموجـب  ١رة ـالفق تنطبق -٢ 
 الدولية. المنظمةقواعد  منالقانون الدولي تنص عليه قاعدة 

 الواقعالنافذ  الدولي اللتزاما  -)٤٩٩(٩المادة 
 منظمة دولية على

اللتـزام دولـي مـا لـم  المنظمة الدولية خرقاً  فعل يشكل ال 
 .فعلت وقوع الـوق المعـني بااللتزامتكن المنظمة الدولية ملزمة 

 لخرق التزام دولي الزمني االمتداد  -)٥٠٠(١٠المادة 
ــــة اللتــــزام  يقــــع -١   دولــــيخــــرق المنظمــــة الدولي

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

ـــد -٢  ـــز  يمت ـــة اللت م دولـــي اخـــرق المنظمـــة الدولي
طوال كامل الفترة التي يستمر فيها  ه طابع مستمرـعل لفنتيجة 

 ل ويظل غير مطابق لاللتزام الدولي.فعال
__________ 

 .٦٦-٦٥لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٤٩٦(
، ٢٠٠٥ حوليـةهـذا الفصـل، انظـر  علـىعلـى التعليـق  لالطـالع)٤٩٧(

لد الثاين (اجلزء ال  .٥٠ص )، ثاينا
نفســـه، علـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، انظـــر املرجـــع  لالطـــالع)٤٩٨(
 .٥١-٥٠ ص
 .٥٢لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٤٩٩(
 التعليق، انظر املرجع نفسه.لالطالع على )٥٠٠(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

خــرق التــزام دولــي يتطلــب مــن المنظمــة  يقــع -٣ 
 ويمتــــدحــــدث عنــــد وقــــوع هــــذا ال حــــدث معــــين عالدوليــــة منــــ

كامل الفترة التي يستمر فيها الحدث ويظـل غيـر مطـابق  طوال
 لذلك االلتزام.
 مركبالمكون من فعل لخرق ا  -)٥٠١(١١المادة 

مـن خـرق المنظمـة الدوليـة اللتـزام دولـي  يقع -١ 
ــــاع عــــن أعمــــالخــــالل  دة فــــي محــــدَّ  ،سلســــلة أعمــــال أو امتن

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

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

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

 مطابقة لاللتزام الدولي.
 )٥٠٢(الفصل الرابع

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

 فيتقديم العون أو المساعدة   -)٥٠٣(١٢المادة 
 غير مشروع دولياً فعل ارتكاب 

أو تســاعد دولــة أو  تعــينتكــون المنظمــة الدوليــة التــي  
مــن  غيــر مشــروع دوليــاً  فعــلمنظمــة دوليــة أخــرى علــى ارتكــاب 
ـــة أو المنظمـــة  عـــن ذلـــك مســـؤولة األخـــرى جانـــب هـــذه الدول

 إذا: دولياً 
ـــــك المنظمـــــة  قامـــــت (أ)  ـــــتل ـــــم ب ذلك وهـــــي تعل

 ؛عل غير المشروع دولياً فبالظروف المحيطة بال
غيــر مشــروع سيشــكل فعــًال ل فعــوكــان هــذا ال (ب) 

 لو ارتكبته تلك المنظمة. دولياً 
 ممارسة التوجيه والسيطرة في  -)٥٠٤(١٣المادة 

 غير مشروع دولياً  ارتكاب فعل
دولــــة أو  تقــــوم بتوجيــــهتكــــون المنظمــــة الدوليــــة التــــي  

عـل ففـي ارتكـاب وممارسـة السـيطرة عليهـا منظمة دولية أخرى 
__________ 

 لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه.)٥٠١(
لالطــالع علــى التعليــق علــى هــذا الفصــل، انظــر املرجــع نفســـه، )٥٠٢(
 .٥٤-٥٢ص 
لالطـــالع علـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، انظـــر املرجـــع نفســـه، )٥٠٣(
 .٥٤ ص
 .٥٥-٥٤لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥٠٤(

 األخـرىمـن جانـب هـذه الدولـة أو المنظمـة  غير مشـروع دوليـاً 
 إذا: دولياً عن ذلك الفعلمسؤولة 
ـــــك المنظمـــــة  قامـــــت (أ)  ـــــتل ـــــم ب ذلك وهـــــي تعل

 ؛غير المشروع دولياً  بالفعلبالظروف المحيطة 
غيــر مشــروع سيشــكل فعــًال عــل فوكــان هــذا ال (ب) 

 لو ارتكبته تلك المنظمة. دولياً 
 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى  -)٥٠٥(١٤المادة 

تكون المنظمة الدولية التي تكـره دولـة أو منظمـة دوليـة  
 عل، إذا:فعن ذلك ال دولياً  عل مسؤولةً فأخرى على ارتكاب 

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

 عليها اإلكراه؛ مورسالتي 
التـي تمـارس اإلكـراه وليـة الدوكانت المنظمـة  (ب) 
 عل.فذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالب قد قامت

القرارات والتوصيات واألذون   -)٥٠٦(]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 
كـاب تأذنت لدولة أو منظمة دوليـة عضـو بار  (أ) 

لمنظمــــة األولــــى إذا ارتكبتــــه ا دوليـــاً  يكــــون غيــــر مشــــروع فعـــل
بقيام إذا أوصت  ، أوتفافاً على التزام دولي يقع عليهاويكون ال

  دولة أو منظمة دولية عضو بارتكاب هذا الفعل؛
وارتكبـــت تلـــك الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة  )(ب 

 الفعل المعني استناداً إلى هذا اإلذن أو هذه التوصية.
ـــــان  -٣  ســـــواء كـــــان الفعـــــل  ٢و ١تنطبـــــق الفقرت

دوليــاً بالنســبة إلــى الدولــة أو  المعنــي أو لــم يكــن غيــر مشــروع
المنظمة الدولية العضو التي يكون القرار أو التوصـية أو اإلذن 

 موجهاً إليها. 

__________ 
 .٥٥انظر املرجع نفسه، ص  لالطالع على التعليق،)٥٠٥(
. ٥٧-٥٦لالطـــــالع علـــــى التعليـــــق، انظـــــر املرجـــــع نفســـــه، ص )٥٠٦(

وتشــري األقــواس املعقوفــة إىل املــادة املقابلــة يف التقريــر الثالــث املقــدم مــن املقــرر 
لد الثاين (اجلزء األاخلاص، املرجع نفسه  .الوثيقة )، ول، ا



مسؤولية المنظمات الدولية

 هذا الفصلأثر   -)٥٠٧(]١٥[١٦المادة 
ـــة أو ال يخـــل هـــذا الفصـــل   ـــة للدول بالمســـؤولية الدولي

المعنـــي، أو بالمســـؤولية  فعـــلالمنظمـــة الدوليـــة التـــي ترتكـــب ال
 الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى.

 )٥٠٨(اخلامس الفصل

 النافية لعدم المشروعية الظروف
 الموافقة  -)٥٠٩(١٧ المادة

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

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

 عن النفس الدفاع  -)٥١٠(١٨ المادة
عدم المشروعية عن فعل المنظمة الدوليـة  صفة تنتفي 

عــن الــنفس  للــدفاعإذا كــان هــذا الفعــل يشــكل تــدبيراً مشــروعاً 
خذ طبقًا لمبادئ القانون الـدولي المجسَّـدة فـي ميثـاق األمـم اتُ 

 .المتحدة
 المضادة التدابير  -)٥١١(١٩ المادة

...)٥١٢( 

القاهرة القوة  -)٥١٣(٢٠المادة 
صــــــفة عــــــدم المشــــــروعية عــــــن فعــــــل  تنتفــــــي -١ 
الـــذي ال يكـــون مطابقـــاً اللتـــزام دولـــي لتلـــك  الدوليـــةالمنظمـــة 

قاهرة، أي حدوث  قوةإلى المنظمة إذا كان ذلك الفعل راجعاً 
__________ 

انظـــر املرجـــع نفســـه، لالطـــالع علـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، )٥٠٧(
لد الثاين (اجلزء   . ٥٧ص )، الثاينا

، ٢٠٠٦ حوليـةلالطـالع علـى التعليـق علـى هـذا الفصـل، انظـر )٥٠٨(
لد الثاين (اجلزء ال  .١٥٢ص )، ثاينا

لالطـــالع علـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، انظـــر املرجـــع نفســـه، )٥٠٩(
 .١٥٣-١٥٢ ص
 .١٥٣لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥١٠(
 .١٥٤لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥١١(
املضــادة الــيت تتخــذها منظمــة بالتــدابري ١٩املــادة مشــروع  تعلــقي)٥١٢(

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

الـــيت املضـــادةبالتـــدابري  املتعلقـــةســـائل املة الحقـــة عنـــد النظـــر يف يف مرحلـــ هـــذا
 دولية.النظمة امليف سياق إعمال مسؤولية وذلك  ،تتخذها منظمة دولية

، ٢٠٠٦ حوليــةعلــى هــذه املــادة، انظــر  علــى التعليــق لالطــالع)٥١٣(
لد الثاين (اجلزء ال  .١٥٥-١٥٤ص )، ثاينا

عن إرادة  انقوة ال سبيل إلى مقاومتها أو حدث فجائي، يخرج
، فـــي ظـــل ممـــا يجعـــل الوفـــاء بـــذلك االلتـــزام المنظمـــة،تلـــك 

 مستحيًال ماديًا. الظروف القائمة،
 :١تنطبق الفقرة  ال -٢ 
إلـــــى  تُعـــــزىكانـــــت حالـــــة القـــــوة القـــــاهرة   إذا (أ) 

واء أكانت تُعزى إليه منفرداً ، سبها تحتجتصرف المنظمة التي 
 ؛ أوأم باالقتران مع عوامل أخرى

 تحملت المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة. إذا (ب) 
 الشدة حالة  -)٥١٤(٢١ المادة

صــــــفة عــــــدم المشــــــروعية عــــــن فعــــــل  تنتفــــــي -١ 
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 
إلــــى تصــــرف  تُعــــزىكانــــت حالــــة الشــــدة   إذا (أ) 

، ســواء أكانــت تُعــزى إليــه منفــرداً أم بهــا تحــتجالمنظمــة التــي 
 ؛ أوباالقتران مع عوامل أخرى

أن يؤدي الفعل المعني  المحتملكان من   إذا (ب) 
 خطر مماثل أو خطر أكبر. حدوثإلى 

الضرورة  -)٥١٥(٢٢ المادة
يجـــوز لمنظمـــة دوليـــة أن تحـــتج بالضـــرورة   ال -١ 
لنفي عدم المشروعية عن فعل غير مطابق اللتزام دولـي  كمبرر

 :الفعللتلك المنظمة إال إذا كان 
درء أمام هـذه المنظمـة 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 أساسـية نحو خطير على  ُيضعف وال (ب) 
أو الدول التي كان االلتـزام قائمـاً تجاههـا، أو للمجتمـع  للدولة
 ي ككل.الدول

ــة يجــوز  ال -٢  ــة حــال لمنظمــة دولي أن تحــتج بأي
 كمبرر لنفي عدم المشروعية:  بالضرورة

__________ 
 .١٥٥املرجع نفسه، ص  انظرعلى التعليق،  لالطالع)٥١٤(
 .١٥٧-١٥٦ر املرجع نفسه، ص التعليق، انظى علع لالطال)٥١٥(
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ـــــي   إذا (أ)  ـــــدولي المعن ـــــزام ال  يســـــتبعدكـــــان االلت
 بالضرورة؛ أو االحتجاج إمكانية

كانــت المنظمــة قــد أســهمت فــي حــدوث   إذا (ب) 
 .الضرورةحالة 

 اآلمرةللقواعد  االمتثال  -)٥١٦(٢٣ المادة
هــذا الفصــل مــا ينفــي صــفة عــدم المشــروعية  فــي لــيس 

متفقـــاً مـــع  يكـــونعـــن أي فعـــل مـــن أفعـــال المنظمـــة الدوليـــة ال 
لقــانون لعامــة لقواعــد االمــن  آمــرةالتــزام ناشــئ بمقتضــى قاعــدة 

 الدولي.
 بظرف ناف لعدم المشروعية االحتجاج نتائج  -)٥١٧(٢٤ المادة

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

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

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

 )٥١٨(الفصل (س)

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل
 صادر عن منظمة دولية

 إلىتقديم دولة للعون أو المساعدة   -)٥١٩(٢٥المادة 
فعل غير مشروع دولياً  في ارتكاب منظمة دولية

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

إذا: مسؤولة عن ذلك دولياً 
فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بـالظروف  (أ) 
؛بالفعل غير المشروع دولياً المحيطة 
غيــر مشــروع سيشــكل فعــًال وكــان هــذا الفعــل  (ب) 

 لو ارتكبته تلك الدولة. دولياً 

__________ 
 .١٥٧لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥١٦(
 .١٥٨لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥١٧(
ســُيحدد مكــان هــذا الفصــل يف مرحلــة الحقــة. ولالطــالع علــى )٥١٨(

 .١٥٩-١٥٨ التعليق على هذا الفصل، انظر املرجع نفسه، ص
لالطـــالع علـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، انظـــر املرجـــع نفســـه، )٥١٩(
 .١٥٩ ص

 ارتكاب في ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة  -)٥٢٠(٢٦المادة 
 لفعل غير مشروع دولياً  منظمة دولية

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

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

؛المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً 
غيــر مشــروع سيشــكل فعــًال وكــان هــذا الفعــل  (ب) 

 لو ارتكبته تلك الدولة. دولياً 
لمنظمة دوليةإكراه دولة   -)٥٢١(٢٧المادة 

ــة التــي تُ   ــة علــى ارتكــاب كــرِ تكــون الدول ه منظمــة دولي
إذا:عن ذلك الفعل،  فعل مسؤولة دولياً 

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

ــــــم  )ب(  ــــــك وهــــــي تعل ــــــة ذل ــــــك الدول ــــــت تل وفعل
 .بالظروف المحيطة بالفعل

 لمسؤولية الدولية في حالةا  -)٥٢٢(٢٨دة الما
منظمة دوليةمنح صالحية ل

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

يتصـل  التزاماتها الدولية عن طريق منح صـالحية للمنظمـة فيمـا
ارتكبتـه تلـك الدولـة بذلك االلتزام، وارتكبت المنظمة فعًال لو 

لشكل خرقاً لذلك االلتزام.
 المعنـــيكـــان الفعـــل أســـواء  ١تســـري الفقـــرة  -٢ 

لمنظمة الدولية أم ال.بالنسبة إلى ا غير مشروع دولياً فعًال 
 مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية  -)٥٢٣(٢٩المادة 

 مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة عن فعل غير
 ٢٥بمشـــــاريع المـــــواد  مـــــع عـــــدم اإلخـــــالل -١ 

، تتحمــل الدولــة العضــو فــي منظمــة دوليــة المســؤولية ٢٨ إلــى
 عن فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة إذا:

 قبلت المسؤولية عن ذلك الفعل؛ أو (أ) 
__________ 

 .١٦٠-١٥٩لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥٢٠(
 .١٦٠لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥٢١(
 .١٦٢-١٦٠لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥٢٢(
 .١٦٤-١٦٢ص لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، )٥٢٣(



مسؤولية المنظمات الدولية

جعلـــــــت الطـــــــرف المتضــــــــرر يعتمـــــــد علــــــــى  (ب) 
 مسؤوليتها.

للدولـة، الدوليـة يفترض أن تكـون المسـؤولية  -٢ 
 ، مسؤولية تبعية.١وفقاً للفقرة التي تنشأ 

 أثر هذا الفصل  -)٥٢٤(٣٠المادة 
ال ُيخـــل هـــذا الفصـــل بالمســـؤولية الدوليـــة التـــي تقـــع،  

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

 دولية أخرى.
 )٥٢٥(الباب الثاين

 الدولية لمنظمة دولية مضمون المسؤولية
 الفصل األول
 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً   -)٥٢٦(٣١المادة 
تنطوي المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية التي تترتب  

علــى فعــل غيــر مشــروع دوليــاً طبقــاً ألحكــام البــاب األول علــى 
 النتائج القانونية المبينة في هذا الباب.

 استمرار واجب الوفاء  -)٥٢٧(٣٢المادة 
ال تمـــس النتـــائج القانونيـــة لفعــــل غيـــر مشـــروع دوليــــاً  

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

 الكف وعدم التكرار  -)٥٢٨(٣٣ المادة
علـــــى المنظمـــــة الدوليـــــة المســـــؤولة عـــــن الفعـــــل غيـــــر  

 م بأن:المشروع دولياً التزا
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛ (أ) 
تقــدم التأكيــدات والضــمانات المالئمــة بعــدم  (ب) 

 التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك.

__________ 
 .١٦٤لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ص )٥٢٤(
، ٢٠٠٧ حوليــةلالطــالع علــى التعليــق علــى هــذا البــاب، انظــر )٥٢٥(

لد الثاين (اجلزء ال  .٣٤٤، الفقرة ٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاينا
 لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه.)٥٢٦(
 مثله.)٥٢٧(
 مثله.)٥٢٨(

 الجبر  -)٥٢٩(٣٤المادة 
على المنظمة الدولية المسؤولة التزام بـالجبر  -١ 

 الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليًا.
ـــة كانـــت أو يشـــمل الضـــرر أي  -٢  خســـارة، مادي

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

 عدم جواز االحتجاج بقواعد المنظمة  -)٥٣٠(٣٥المادة 
ال يجــوز للمنظمــة الدوليــة المســؤولة أن تســتند  -١ 

 إلى قواعدها لتبرير عدم االمتثال اللتزاماتها بموجب هذا الباب.
بانطبـــاق قواعـــد المنظمـــة  ١تخـــّل الفقـــرة ال  -٢ 

الدولية فيما يتعلق بمسؤولية المنظمة تجاه الـدول والمنظمـات 
 األعضاء فيها.

نطاق االلتزامات الدولية المبينة في هذا   -)٥٣١(٣٦ المادة
أن تكـــون االلتزامـــات التـــي تقـــع علـــى  يمكـــن -١ 

واجبـة تجـاه في هـذا البـاب  المنظمة الدولية المسؤولة والمبينة
المجتمـــع أو أكثـــر، أو دولــة أو أكثـــر، أو تجــاه  أخــرى منظمــة

ــــدولي ككــــل، ــــدولي  ،بوجــــه خــــاص ،تبعــــاً  ال لطبيعــــة االلتــــزام ال
 .ومضمونه وللظروف التي وقع فيها الخرق

ـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة  -٢  ـــاب ب ال يخـــل هـــذا الب
وقــــد يترتــــب مباشــــرة ألي  للمســــؤولية الدوليــــة لمنظمــــة دوليــــة

 .الدولية من غير الدول أو المنظماتآخر شخص أو كيان 
 الفصل الثاين
 جبر الضرر

 أشكال الجبر  -)٥٣٢(٣٧المادة 
النــاجم عــن الفعــل غيــر  للضــرريكــون الجبــر الكامــل  

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

 الرد  -)٥٣٣(٣٨المادة 
المنظمة الدولية المسؤولة عـن فعـل غيـر مشـروع  على 

ــه قبــل  دوليــاً  ــة إلــى مــا كانــت علي ــالرد، أي إعــادة الحال ــزام ب الت
__________ 

 مثله.)٥٢٩(
 مثله.)٥٣٠(
 مثله.)٥٣١(
 مثله.)٥٣٢(
 مثله.)٥٣٣(
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، 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 الرد بدالً المنفعة المتأتية من 

 التعويض  -)٥٣٤(٣٩المادة 
المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير  على -١ 

ـــاتج عـــن هـــذا  مشـــروع دوليـــاً  ـــزام بـــالتعويض عـــن الضـــرر الن الت
 الرد.عن طريق الفعل، في حال عدم إصالح هذا الضرر 

للتقيـيم  التعويض أي ضرر يكـون قـابالً  غطيي -٢ 
الكســـب الفائـــت وبالقـــدر مـــن الناحيـــة الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

 .الذي يمكن به إثبات هذا الكسب الفائت

 الترضية  -)٥٣٥(٤٠المادة 
على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير  -١ 

التزام بتقديم ترضية عن الضرر الـذي ترتـب علـى  مشروع دولياً 
هــذا الفعــل إذا كــان يتعــذر إصــالح هــذا الضــرر عــن طريــق الــرد 

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

ل آخـــر ـاعتـــذار رســـمي، أو أي شكـــ أو تعبيـــر عـــن األســـف، أو
 مناسب.
ـــ -٣  ة مـــع ـة غيـــر متناسبــــيجـــب أال تكـــون الترضي
ــــة ـللمنظمــــ مــــذالً  الً ، وال يجــــوز أن تتخــــذ شــــكالضــــرر ة الدولي

 المسؤولة.

 الفائدة  -)٥٣٦(٤١المادة 
دفع عنـــد االقتضــــاء فائـــدة علـــى أي مبلــــغ تُـــ -١ 

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

 نحو يحقق تلك النتيجة.
الفائـــدة مـــن التـــاريخ الـــذي كـــان يبـــدأ ســـريان  -٢ 

 يجب فيه دفع المبلغ األصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدفع.
 

__________ 
 مثله.)٥٣٤(
 مثله.)٥٣٥(
 مثله.)٥٣٦(

 المساهمة في الضرر  -)٥٣٧(٤٢المادة 
ـــد الجبـــر ،تراعـــى  المســـاهمة فـــي الضـــرر  ،عنـــد تحدي

 أومـن جانـب الدولـة بالفعل أو التقصير، عـن عمـد أو إهمـال، 
ه ـلــتمس لــكيــان يُ أي شــخص أو   المنظمــة الدوليــة المضــرورة أو

 الجبر.
 ضمان األداء الفعال لواجب الجبر  -)٥٣٩( )٥٣٨(٤٣المادة 
ــة المســؤولة أن يتخــذوا،   علــى أعضــاء المنظمــة الدولي

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

 الفصل على نحو فعال. 
 الفصل الثالث

 قواعد التي تفرضهاتزامات لباالجسيم اإلخالل ال
 للقانون الدوليآمرة من القواعد العامة 

 انطباق هذا الفصلنطاق   -)٥٤٠(]٤٣[ ٤٤ المادة
يســري هــذا الفصــل علــى المســؤولية الدوليــة  -١ 

ــة علــى إخــالل  مــن جانــب منظمــة دوليــة بــالتزام  جســيمالمترتب
 لقانون الدولي.القواعد العامة لآمرة من ناشئ بموجب قاعدة 

إذا كـان  جسـيماً يكون اإلخالل بهذا االلتزام  -٢ 
مـن عـن الوفـاء بـااللتزام جسيم أو منهجي  تقاعسينطوي على 

 جانب المنظمة الدولية المسؤولة.
 ائج معينة مترتبة علىتن  -)٥٤١(]٤٤[ ٤٥ المادة
 بموجب هذا الفصلما بالتزام  الجسيمخالل اإل
فـي سـبيل  ةالمنظمـات الدوليـالـدول و  تتعاون -١ 

بــالمعنى  جســيموضــع حــد، بالوســائل المشــروعة، ألي إخــالل 
 .]٤٣[ ٤٤ المادةالمقصود في 

__________ 
 مثله.)٥٣٧(
 مثله.)٥٣٨(
اقـرتح بعــض األعضــاء الــنص التــايل وناقشــوه وأبــدوا تأييــدهم لـــه: )٥٣٩(

"تتخـذ املنظمـة الدوليـة املسؤولــة مجيـــع التـدابري املناسـبة وفقـاً لقواعـدها لضــمان 
ـا مبوجــب  هـذا قيام أعضائها بتزويدها بالوسائل اليت متكنها من الوفـاء بالتزاما

 الفصل على حنو فعال".
، ٢٠٠٧ حوليــةلالطــالع علــى التعليــق علــى هــذه املــادة، انظــر )٥٤٠(

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ال . ٣٤٤، الفقــــرة ٢-الفصــــل الثــــامن، الفــــرع جــــيم)، ثــــاينا
وتشــري األقــواس املعقوفــة إىل املــادة املقابلــة يف التقريــر اخلــامس املقــدم مــن املقــرر 

لد الثااخلاص، املرجع نفسه  .الوثيقة )، األولين (اجلزء ، ا
لالطـــالع علـــى التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة، انظـــر املرجـــع نفســـه، )٥٤١(

لد الثاين (اجلزء ال  .٣٤٤، الفقرة ٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاينا



مسؤولية المنظمات الدولية

ــــــــــرف أي -٢  ــــــــــة أو  ال تعت ــــــــــة دول منظمــــــــــة دولي
بــالمعنى المقصــود فــي  جســيموضــع نــاجم عــن إخــالل  بشــرعية
عـــون أو مســـاعدة للحفـــاظ أي  تقـــدم، وال ]٤٣[ ٤٤المـــادة 

 الوضع.على ذلك 
ال تخل هذه المادة بالنتائج األخـرى المشـار  -٣ 

علــى  أخــرى مــا قــد يترتــب مــن نتــائجبإليهــا فــي هــذا البــاب وال 
 .إخالل ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي

 )٥٤٢(الباب الثالث
 إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول
الدوليةاالحتجاج بمسؤولية المنظمة 

 احتجاج الدولة أو المنظمة  -)٥٤٣(٤٦المادة 
 المضرورة بالمسؤولية الدولية
كدولة مضرورة منظمة دولية أن تحتج  ل يحق لدولة أو

ــة مضــرورة  ــة أخــرى إذا  أو كمنظمــة دولي بمســؤولية منظمــة دولي
 :رق واجباً كان االلتزام الذي خُ 

ــة تلــك ا الدولــة أوتجــاه تلــك  (أ)  لمنظمــة الدولي
  بمفردها؛
 اتالمنظمـــــ مجموعـــــة مـــــن الـــــدول أوتجـــــاه  (ب) 
تجاه  أومن بينها تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية،  الدولية

 مجتمع الدولي ككل، وكان خرق االلتزام:ال
تلــك  تلــك الدولــة أوعلــى بوجــه خــاص  يــؤثر ‘١‘

 المنظمة الدولية؛ أو
الــدول جميــع مــن وضــع  جــذرياً ذا طــابع يغيــر  ‘٢‘

التـــــي يكـــــون ات الدوليـــــة األخـــــرى والمنظمـــــ
تجاههــا فيمــا يتعلــق بمواصـــلة  االلتــزام واجبــاً 

 االلتزام.بالوفاء 
 الدولةبمطالبة بالغ اإل  -)٥٤٤(٤٧المادة 

 المنظمة الدولية المضرورة أو
تقـــوم الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المضـــرورة  -١

إلـى  أخـرى بـإبالغ مطالبتهـاالتي تحتج بمسؤولية منظمـة دوليـة 
 المنظمة الدولية. تلك

__________ 
أدناه. ٢-لالطالع على التعليق على هذا الباب، انظر الفرع جيم)٥٤٢(
انظر املرجع نفسه.لالطالع على التعليق على هذه املادة، )٥٤٣(
مثله. )٥٤٤(

المنظمــة الدوليــة المضــرورة أو يجــوز للدولــة  -٢
 أن تحدد بشكل خاص:

ـــــه المنظمـــــة  التصـــــرف (أ)  ـــــي أن تتبع ـــــذي ينبغ ال
الدوليـة المسـؤولة لوقـف الفعـل غيـر المشـروع إذا كـان ال يــزال 

 ؛مستمراً 
 الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه الجبــر وفقـــاً  (ب) 

 ألحكام الباب الثاني.

 مقبولية المطالبات  -)٥٤٥(٤٨المادة 
ال يجـــــــــوز للدولـــــــــة المضـــــــــرورة أن تحـــــــــتج  -١ 

بمســـؤولية منظمـــة دوليـــة إذا لـــم تقـــدَّم المطالبـــة وفقـــاً للقواعـــد 
 الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية المطالبات.

إذا كانـــت المطالبـــة تخضـــع لقاعـــدة اســـتنفاد  -٢ 
لدوليـة سبل االنتصـاف المحليـة، ال يجـوز للدولـة أو المنظمـة ا

المضــــرورة أن تحــــتج بمســــؤولية منظمــــة دوليــــة أخــــرى إذا لــــم 
ُتســتنفد جميــع ســبل االنتصــاف المتــوفرة والفعالــة التــي تتيحهــا 

 هذه المنظمة.

 سقوط الحق في  -)٥٤٦(]٤٨[٤٩ المادة
 االحتجاج بالمسؤولية

 ال يجوز االحتجاج بمسؤولية منظمة دولية: 
الدوليــــــــة المنظمــــــــة  إذا تنازلــــــــت الدولــــــــة أو (أ) 

  ؛المطالبةعن  صحيحاً  المضرورة تنازالً 
ــــــة  (ب)  ــــــة إذا اعُتبــــــر أن الدول أو المنظمــــــة الدولي

صــحيحة علــى  المضــرورة، بســبب تصــرفها، قــد وافقــت موافقــةً 
 .المطالبةسقوط حقها في تقديم 

 تعدد الدول أو المنظمات  -)٥٤٧(]٤٩[٥٠المادة 
 الدولية المضرورة

منظمــات دوليــة مــن نفــس عنــدما تتضــرر عــدة دول أو  
الفعل غير المشـروع دوليـًا لمنظمـة دوليـة، يجـوز لكـل دولـة أو 
منظمـــة دوليـــة مضـــرورة أن تحـــتج، بصـــورة منفصـــلة، بمســـؤولية 

 المنظمة الدولية عن الفعل غير المشروع دوليًا.

__________ 
مثله.)٥٤٥(
مثلــــــه. وتشــــــري األقــــــواس املعقوفــــــة إىل املــــــادة املقابلــــــة يف التقريــــــر )٥٤٦(

لـد الثـاين (اجلـزء ٢٠٠٨ حوليـةالسادس املقدم من املقرر اخلاص،  )، األول، ا
.الوثيقة 

أدناه. ٢-لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر الفرع جيم)٥٤٧(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 دول أوتعدد ال  -)٥٤٨(]٥٠[٥١المادة 
 الدولية المسؤولة المنظمات

دولــة مســؤولة مــع عنـدما تكــون منظمــة دوليـة  -١
عن نفس الفعل غيـر  أو أكثر، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر،

دولـة أو منظمـة االحتجاج بمسؤولية كل يجوز ، المشروع دولياً 
  الفعل.دولية فيما يتعلق بهذا 

يجوز االحتجاج بالمسؤولية التبعيـة، كمـا فـي  -٢
، بقـدر مـا لــم ٢٩ادة الحالـة المنصـوص عليهـا فـي مشــروع المـ

 يؤِد االحتجاج بالمسؤولية الرئيسية إلى الجبر.
 :٢و ١الفقرتان  -٣

مضرورة أو منظمة دولية ألي دولة  انال تجيز  (أ) 
ـــذي  ـــر مـــن قيمـــة الضـــرر ال أن تســـترد، بواســـطة التعـــويض، أكث

تكبدته؛
بمــا قــد يكــون للدولــة أو المنظمــة  النال تخــ (ب) 

الــدول أو  الرجــوع علــىحــق فــي  مــن الدوليــة التــي تقــدم الجبــر
 المنظمات الدولية المسؤولة األخرى.

جانب  بالمسؤولية منحتجاج الا  -)٥٤٩(]٥١[٥٢المادة 
 المضرورةدولية المنظمة أو الدولة الغير  منظمة دولية دولة أو

الدولــة غيــر يحــق ألي دولــة أو منظمــة دوليــة  -١
المضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية الدولية أو المنظمة 

تجـاه  واجبـاً  ُخـرقإذا كـان االلتـزام الـذي  ٤للفقـرة  وفقـاً أخرى 
بينهـا الدولـة أو من الدول أو المنظمات الدوليـة، مـن مجموعة 

هـو حمايــة  هالمنظمـة التـي تحــتج بالمسـؤولية، وكـان الغــرض منـ
مصلحة جماعية للمجموعة.

ــــة -٢ ــــةغيــــر يحــــق ألي دول المضــــرورة أن  الدول
إذا كــان االلتــزام  ٤ للفقــرة تحــتج بمســؤولية منظمــة دوليــة وفقــاً 

تجاه المجتمع الدولي ككل. واجباً  خرقالذي 
يحـــــق ألي منظمـــــة دوليـــــة ال تكـــــون منظمـــــة -٣

ــة  ــة أخــرى وفقــاً دولي  مضــرورة أن تحــتج بمســؤولية منظمــة دولي
تجــاه المجتمــع  اً واجبــ ُخــرقإذا كــان االلتــزام الــذي  ٤للفقــرة 

وكانت المحافظة علـى مصـلحة المجتمـع الـدولي  الدولي ككل
االلتـــزام الـــذي خـــرق تـــدخل ضـــمن وظـــائف يســـتند إليهـــا التـــي 

 المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤولية.

__________ 
مثله.)٥٤٨(
مثله.)٥٤٩(

أن لهـا  حقييجوز ألي دولة أو منظمة دولية -٤
إلــى  بلــأن تط ٣إلــى  ١تحــتج بالمســؤولية بموجــب الفقــرات 

لدولية المسؤولة ما يلي:المنظمة ا
وتقديم  الكف عن الفعل غير المشروع دولياً  (أ) 

 ؛٣٣مادة مشروع الل تكرار وفقاً الدم ـات بعـدات وضمانـتأكي
للبــاب الثــاني،  الوفــاء بــااللتزام بــالجبر وفقــاً و  (ب) 

الجهـــــات  لصـــــالح الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرورة أو
.خرقالمستفيدة من االلتزام الذي 

منظمــــة الدولـــة أو التنطبـــق شـــروط احتجــــاج -٥
 ٤٧بموجـــب مشــــاريع المــــواد ضــــرورة بالمســــؤولية المدوليـــة ال
االحتجاج بالمسؤولية من جانـب  على ٤٩، و٢، الفقـرة ٤٨و
ــــة أو ال ــــة المنظمــــة الدول بموجــــب ذلــــك يحــــق لهــــا التــــي دولي

.٤إلى  ١الفقرات 
نطاق هذا الباب  -)٥٥٠(٥٣المادة 

بحق أي شخص أو كيان من غير  يخل هذا البابال 
في االحتجاج بالمسـؤولية الدوليـة  دوليةال اتمنظماللدول أو ا

 .لمنظمة دولية

الــــيت  والتعليقــــات عليهــــانــــص مشــــاريع املــــواد  -٢
ا الستني ا اللجنة يف دور  اعتمد

الـــــيت  والتعليقـــــات عليهـــــايـــــرد أدنـــــاه نـــــص مشـــــاريع املـــــواد  -١٦٥
ا اللجنة  ا الستني. بصفة مؤقتةاعتمد  يف دور

 الباب الثالث
 إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

ــــاب الثالــــث  )١( ــــق الب بإعمــــال مــــن مشــــاريع املــــواد هــــذه يتعل
املســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــات الدوليـــــة. وينقســـــم هـــــذا البـــــاب إىل 

للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن  إىل النمط العام فصلني، استناداً 
فالفصل األول يتناول االحتجـاج . )٥٥١( املشروعة دولياً األفعال غري

. وال تشــمل هــذه بــذلكباملســؤولية الدوليــة وبعــض املســائل املقرتنــة 
األخـــرية املســـائل املتعلقـــة بســـبل االنتصـــاف الـــيت قـــد تكـــون متاحـــة 

ري بإلعمـــــال املســـــؤولية الدوليـــــة. أمـــــا الفصـــــل الثـــــاين فيتنـــــاول التـــــدا
ة الدوليـــة املســـؤولة علـــى الكـــف عـــن املضــادة املتخـــذة حلمـــل املنظمـــ

 ري املشروع وجرب الضرر. غالتصرف 
 

__________ 
مثله.)٥٥٠(
لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء الثـــــــــاين) والتصـــــــــويب،٢٠٠١حوليـــــــــة )٥٥١(  ، ا
 .  ٣٧-٣١ ص



مسؤولية المنظمات الدولية

يف املسائل املتصلة بإعمال املسؤولية ، يُنظر يف هذا املقامو  )٢(
الدولية فيما يتعلق باالحتجاج مبسؤولية منظمة دولية. وهكذا، فإنه 
إذا كانــــت مشــــاريع املــــواد تتنــــاول احتجــــاج دولــــة أو منظمــــة دوليــــة 

ـــا ال تتنـــاول املســـائل املتعلقـــة باالحتجـــاج مبســـؤولية املب ســـؤولية، فإ
) يشـــري إىل احلالـــة الـــيت ٥١الـــدول. غـــري أن أحـــد األحكـــام (املـــادة 

تقوم فيها مسؤولية دولة أو أكثر إىل جانب مسؤولية منظمـة دوليـة 
 .ذاته أو أكثر عن الفعل غري املشروع

 الفصل األول
 وليةاالحتجاج بمسؤولية المنظمة الد

 أو المنظمة الدولية احتجاج الدولة -٤٦المادة 
 المضرورة بالمسؤولية

دولة مضـرورة كيحق لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج   
ــة أخــرى إذا  كأو   ــة مضــرورة بمســؤولية منظمــة دولي منظمــة دولي

 كان االلتزام الذي ُخرق واجبًا:
ــة  (أ)  تجــاه تلــك الدولــة أو تلــك المنظمــة الدولي
 بمفردها؛ 
تجـــــاه مجموعـــــة مـــــن الـــــدول أو المنظمـــــات  (ب) 

المنظمة الدولية، أو تجاه تلك الدولة أو تلك الدولية من بينها 
 المجتمع الدولي ككل، وكان خرق االلتزام:

تلــك الدولــة أو تلــك علــى بوجــه خــاص يــؤثر  ‘١‘
 المنظمة الدولية؛ أو

جميـع الــدول  مـن وضــعجــذرياً  ذا طـابع يغيـر ‘٢‘
األخـــــرى التـــــي يكـــــون الدوليـــــة والمنظمـــــات 

ــاً تجاههــا فيمــا يتعلــق بمواصــلة  ــزام واجب االلت
 الوفاء بااللتزام.
 التعليق

حتدد هذه املادة مىت حيق لدولة أو منظمة دوليـة أن حتـتج  )١(
 باملسؤولية بصفتها دولة أو منظمة دولية مضرورة. ويعين هذا ضمناً 

املبينة  اتلتزاماللاحلق يف مطالبة املنظمة الدولية املسؤولة باالمتثال 
 يف الباب الثاين.

 مــن حــاالت وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة (أ) حالــة أكثــر تــواتراً  )٢(
املســؤولية عــن خــرق حالــة املســؤولية الناشــئة بالنســبة ملنظمــة دوليــة: 

التزام واجب جتاه دولة أو منظمة دولية أخرى مبفردها. وهذه الفقرة 
ســـــؤولية الـــــدول عـــــن مباملتعلقـــــة  (أ)٤٢الفرعيـــــة تقابـــــل نـــــص املـــــادة 

ــــــاً  ــــــدو واضــــــحاً . )٥٥٢(األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دولي أن شــــــروط  ويب
احتجاج دولـة باملسـؤولية بصـفتها دولـة مضـرورة ال ميكـن أن تتبـاين 

__________ 
 .١٥١املرجع نفسه، ص )٥٥٢(

 هذالكون الكيان املسؤول دولة أخرى أو منظمة دولية. وعلى  تبعاً 
املنـــوال، عنـــدما يقـــع علـــى منظمـــة دوليـــة التـــزام جتـــاه منظمـــة دوليـــة 

، فإن هذه املنظمة األخرية ال بد من اعتبارها منظمة هافردمبأخرى 
حيـــــق هلـــــا أن حتـــــتج باملســـــؤولية بصـــــفتها منظمـــــة مضـــــرورة يف حالـــــة 

 اخلرق.
قـــــــة حبـــــــق منظمـــــــة دوليـــــــة يف االحتجـــــــاج لواملمارســـــــة املتع )٣(

ـــزام واجـــب جتـــاه تلـــك املنظمـــة  خـــرقباملســـؤولية الدوليـــة بســـبب  الت
الـــدول. ومبـــا أن  اترتكبهـــلتزامـــات لالق و ر خبـــ أساســـاً  تتعلـــق مبفردهـــا

املواد احلالية ال تتناول املسائل املتعلقة باالحتجاج مبسؤولية الدول، 
صـلة باملوضـوع إال بصـورة غـري مباشـرة.  هلـا فإن هذه املمارسة لـيس

هـــــي وااللتزامـــــات الـــــيت يطاهلـــــا اخلـــــرق والـــــيت تشـــــري إليهـــــا املمارســـــة 
مـــن القواعـــد العامـــة  معاهـــدة أو قاعـــدةالتزامـــات مفروضـــة مبوجـــب 

ــــدويل. ويف هــــذا الســــياق األخــــري أفتــــت حمكمــــة العــــدل  للقــــانون ال
التعـــويض عـــن األضـــرار املتكبـــدة يف  بــــ الدوليـــة، يف الفتـــوى املتعلقـــة

رفــــع مــــن الثابــــت أن للمنظمــــة أهليــــة "بــــأن  خدمــــة األمــــم املتحــــدة
الـدول كما أنه يف سياق خرق . )٥٥٣("على الصعيد الدويل دعاوى

تـوخى  ،مبقتضى القواعد العامة للقانون الدويلاملفروضة  لاللتزامات
التعــــــويض تقــــــدمي ألمــــــم املتحــــــدة للتعويضــــــات اجملــــــس إدارة جلنــــــة 

مباشــــر ضــــرر أو أذى أي أو مباشــــرة، خســــارة يتصــــل بــــأي  "فيمــــا
واحتالله غزو العراق لنتيجة  احلكومات أو املنظمات الدوليةيلحق ب

مـــنح فريـــق  األســـاس،وعلـــى هـــذا . )٥٥٤("للكويـــتغـــري املشـــروعني 
، بصـفتها منظمـات دوليـةدت صـراحة دِّ ُحـ عدَة كيانـات، املفوضني
ـــا، وهـــي: املعهـــد العـــريب للتخطـــيط،  تعويضـــات ـــاء علـــى مطالبا بن

واملؤسسة العربية لضمان االستثمار، واملركز العريب للبحوث الرتبوية 
لــدول اخللــيج، والصــندوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتمــاعي، 

ؤسســـة إنتـــاج الـــربامج التلفزيونيـــة املشـــرتكة لـــدول اخللـــيج العربيـــة، وم
 .)٥٥٥(ومنظمة املدن العربية

ســؤولية الــدول عــن املتعلقــة مب(ب) ٤٢إىل املــادة  واســتناداً  )٤(
للدولـة أن حتـتج باملسـؤولية  ، جيـوز أيضـاً األفعال غري املشروعة دوليـاً 

جتــــاه  واجبــــاً رق الــــذي ُخــــااللتــــزام  إذا كــــاندولــــة مضــــرورة  ابصــــفته
تمع الدويل ككل، وكان خرق االلتزام  جمموعة من الدول أو جتاه ا

 أو ذا طـابع يغـري جـذرياً  ‘٢‘ميس بوجه خـاص تلـك الدولـة؛  ‘١‘"
ــــاً  ــــزام واجب ــــيت يكــــون االلت ــــدول األخــــرى ال ــــع ال جتاههــــا  موقــــف مجي

ويـــورد التعليـــق املتصـــل . )٥٥٦("يتعلـــق مبواصـــلة الوفـــاء بـــااللتزام فيمـــا
للفئــة األوىل هــو مثــال دولــة ســاحلية تتــأثر بصــفة  ادة مثــاالً ــذه املــ

__________ 
)٥٥٣(

. 
 .٣٤، الفقرة )٥٥٤(
تقريــــر وتوصــــيات فريــــق املفوضــــني بشــــأن الدفعــــة السادســــة مــــن )٥٥٥(

 .٣٧١-٢١٣، الفقرات )( "١-واو"املطالبات من الفئة 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ٢٠٠١حولية )٥٥٦(  .١٥١ص ، ا



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ويضـرب للفئـة ؛ )٥٥٧(خاصة خبرق التزام متعلق بتلوث أعايل البحار
طـرف يف معاهــدة لنـزع السـالح أو أي معاهـدة أخــرى  الثانيـة مثـالَ 

كــل طــرف مــن   بــأداءبالفعــل  يكــون أداء كــل طــرف فيهــا مشــروطاً 
 .)٥٥٨(اءاألداألطراف األخرى ويستلزم هذا 

مـا متـس الـدول، هـي  اليت نادراً  ،اخلروقاتهذا النوع من و  )٥(
ـم املنظمـات الدوليـة. غـري بدرجـة أكـرب خروقات من املستبعد  أن 

ميكنه أن يستبعد أن تقـوم منظمـة دوليـة بارتكـاب خـرق  أن املرء ال
وأن حيــــق لدولــــة أو منظمــــة دوليــــة  ،ينــــدرج يف هــــذه الفئــــة أو تلــــك

ــــــدها االحتجــــــاج باملســــــؤولية بصــــــفتها دولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة  عن
درج يف هــــذه املــــادة إمكانيــــة مضــــرورة. ولــــذلك فــــإن األفضــــل أن تُــــ

منظمـــــة دوليـــــة وذلـــــك  احتجـــــاج دولـــــة أو منظمـــــة دوليـــــة مبســـــؤولية
بصـفتها دولــة أو منظمــة دوليــة مضــرورة يف ظــروف مماثلــة. وهــذا مــا 

 .‘٢‘و ‘١‘(ب) ةالفرعي ةيه يف الفقر ص علنُ 
ولــئن كانــت الفقــرة االســتهاللية مــن هــذه املــادة تشــري إىل  )٦(
عـــزى إىل أن الـــنص ، فـــإن ذلـــك يُ ى"مســـؤولية منظمـــة دوليـــة أخـــر "

دوليـة باملسـؤولية. النظمـة املدولـة أو الاحتجـاج  يتناول يف آن واحـد
عاد احلالـة اسـتب "أخرى"ىل منظمة دولية إوليس القصد من اإلشارة 

 -فيهــا دولــة وال يتعلــق األمــر إال مبنظمــة دوليــة واحــدة تضــار الــيت 
ـــة"هـــي املنظمـــة املســـؤولة. كمـــا أن اإلشـــارة إىل  منظمـــة "وإىل  "دول

احتمـال أن نفـي  يف نفس الفقرة االسـتهاللية ال يعـين ضـمناً  "دولية
أكثر مـن  يكون من حلقه الضرر من نفس الفعل غري املشروع دولياً 

 دولة أو منظمة دولية واحدة.
ـــــــوال )٧( ـــــــواردة يف الفقـــــــرة ذاتـــــــه وعلـــــــى املن ، فـــــــإن اإلشـــــــارة ال

ال تعين  "جمموعة من الدول أو املنظمات الدولية"(ب) إىل  الفرعية
موعــــة تشــــمل كــــالً  ضــــمناً  مــــن الــــدول واملنظمــــات  بالضــــرورة أن ا

املنظمـــات  أنـــه ينبغـــي أن يكـــون مثـــة تعـــدد يف الـــدول أو وأالدوليـــة 
احلـاالت التاليـة:  إدراجالدولية. وهكذا فإن املقصود من الـنص هـو 

علــــى املنظمــــة  احلالـــة الــــيت يكــــون فيهــــا االلتــــزام الـــذي خــــرق واجبــــاً 
الدوليــة املســؤولة جتــاه جمموعــة مــن الــدول؛ واحلالــة الــيت يكــون فيهــا 

جتاه جمموعة من املنظمات األخـرى؛ واحلالـة الـيت يكـون فيهـا  واجباً 
مــن الــدول واملنظمــات، لكــن لــيس  جتــاه جمموعــة تشــمل كــالً  جبــاً وا

 .أكثر من واحدة من أي منهمابالضرورة 
 الدولة أو المنظمة بمطالبةاإلبالغ  -٤٧المادة 

 الدولية المضرورة
الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المضـــرورة  تقـــوم -١ 

إلـى  بـإبالغ مطالبتهـاالتي تحتج بمسؤولية منظمـة دوليـة أخـرى 
 المنظمة الدولية. تلك

__________ 
 .)١٢(، الفقرة ١٥٤املرجع نفسه، ص )٥٥٧(
 .)١٣(، الفقرة ١٥٤املرجع نفسه، ص )٥٥٨(

يجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المضــرورة  -٢ 
 أن تحدد بشكل خاص: 

ـــــه المنظمـــــة  التصـــــرف )أ(  ـــــي أن تتبع ـــــذي ينبغ ال
الدوليـة المسـؤولة لوقـف الفعـل غيـر المشـروع إذا كـان ال يــزال 

 مستمرًا؛ 
الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه الجبــر وفقـــاً  )ب( 

 ألحكام الباب الثاني.
 التعليق

ســـؤولية الـــدول عـــن املتعلقـــة مب ٤٣هـــذه املـــادة تقابـــل املـــادة  )١(
 املطالبـــــة بـــــإبالغوفيمـــــا يتعلـــــق . )٥٥٩(األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 

لالحتجاج باملسؤولية الدولية ملنظمة دولية، لن يكون مثة سبب يذكر 
الـيت تسـري عنـدما حتـتج دولـة مضـرورة  لتوخي طرائق خمتلفة عن تلـك

ـا تسـري مبسؤولية  ،دولة أخرى. وعالوة على ذلك، فـإن القاعـدة ذا
 سواء كان الكيان احملتج باملسؤولية دولة أو منظمة دولية. 

الشـــــــكل الـــــــذي ينبغـــــــي أن يتخـــــــذه  ١وال حتـــــــدد الفقـــــــرة  )٢(
االحتجــــاج باملســــؤولية. وكــــون الدولـــــة أو املنظمــــة الدوليــــة احملتجـــــة 

، أن حتدد بعض العناصر، ٢ إىل الفقرة باملسؤولية جيوز هلا، استناداً 
، ال يعـــين "الشـــكل الـــذي ينبغـــي أن يتخـــذه اجلـــرب"وبصـــفة خاصـــة 

 أن املنظمة الدولية املسؤولة ملزمة بالتقيد بتلك املواصفات. ضمناً 
تشــري إىل املنظمــة الدوليــة املســؤولة  ١ولــئن كانــت الفقــرة  )٣(

، فإن هذا ال يعين أنه، عندما يكـون "منظمة دولية أخرى"بصفتها 
الكيــان احملــتج باملســؤولية دولــة، يلــزم أن يتعلــق األمــر مبــا يزيــد علــى 

 منظمة دولية واحدة. 
دوليــة النظمــة املدولــة أو "الورغــم أن هــذه املــادة تشــري إىل  )٤(
القاعـدة تسـري  ٥٢مـن املـادة  ٥إىل الفقرة  استناداً فإنه ، "ضرورةامل

ـا علـى  عنـدما حيــق لدولـة أو منظمـة دوليــة أن  باملطالبـة غاإلبــالذا
منظمــة دوليــة مضــرورة يف  حتــتج باملســؤولية دون أن تكــون دولــة أو

 . ٤٦إطار التعريف الوارد يف املادة 
 مقبولية المطالبات -٤٨المادة 

ال يجـــــــــوز للدولـــــــــة المضـــــــــرورة أن تحـــــــــتج  -١ 
وفقـــاً للقواعـــد  المطالبـــةقـــدَّم تبمســـؤولية منظمـــة دوليـــة إذا لـــم 

 .المطالباتالواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية 
خضــع لقاعــدة اســتنفاد ســبل ت المطالبــةإذا كــان  -٢ 

الدولية المضـرورة المنظمة ، ال يجوز للدولة أو المحليةاالنتصاف 
أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا لم ُتستنفد جميع سـبل 

 تتيحها هذه المنظمة.االنتصاف المتوفرة والفعالة التي 
__________ 

 .١٥٥املرجع نفسه، ص )٥٥٩(



مسؤولية المنظمات الدولية

 التعليق
ســؤولية الــدول عــن املتعلقــة مب ٤٤تقابــل املــادة هــذه املــادة  )١(

وتتعلــــق مبقبوليــــة بعــــض فئــــات . )٥٦٠(األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
الــــــدول أو املنظمــــــات الدوليــــــة عنــــــد  تقــــــدمهاالــــــيت قــــــد  املطالبــــــات

 ١االحتجـــــاج باملســـــؤولية الدوليـــــة ملنظمـــــة دوليـــــة. وتتنـــــاول الفقـــــرة 
، يف حــني املطالبــاتلقاعــدة املتعلقـة جبنســية لالــيت ختضــع  املطالبـات

الـــــيت تســـــري عليهـــــا قاعـــــدة ســـــبل  باملطالبـــــاتتتعلـــــق  ٢أن الفقـــــرة 
 االنتصاف احمللية.

لــــى الــــدول املمارســــة شــــرط يســــري ع املطالبــــاتوجنســــية  )٢(
ـــئن كانـــت املـــادة  مـــن املشـــروع املتعلـــق  ١للحمايـــة الدبلوماســـية. ول

ـــــا الثامنـــــة باحلمايـــــة الدبلوماســـــية  الـــــذي اعتمدتـــــه اللجنـــــة يف دور
ف تلك املؤسسة فيما يتعلق باحتجاج دولة مبسؤولية عرّ واخلمسني ت
عـــن ضـــرر ناشـــئ عـــن فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــاً َحلِـــق " دولـــة أخـــرى
، فـــإن هـــذا "بيعـــي أو اعتبـــاري مـــن رعايـــا الدولـــة األوىلبشـــخٍص ط

واالكتفــــــاء . )٥٦١(د"ألغــــــراض مشــــــاريع املــــــوا"ضــــــع التعريــــــف قــــــد وُ 
ـــــاراً  ـــــدول مفهـــــوم اعتب ـــــني ال ـــــة ألن  باإلشـــــارة إىل العالقـــــات ب احلماي

غــري . )٥٦٢(الســياق ذلــكيف صــلة ذات الدبلوماســية تكــون عمومــاً 
دولــة جتــاه منظمــة دوليــة أن احلمايــة الدبلوماســية ميكــن أن متارســها 

منظمة بنشـر قـوات يف إقلـيم دولـة ويفضـي  ، عندما تقوم مثالً أيضاً 
القـوات إىل خـرق اللتـزام مبوجـب القـانون الـدويل فيمـا  تصرف تلك

 يتعلق مبعاملة األفراد.
لقبـــــول  والشـــــرط القاضـــــي بـــــأن يكـــــون الشـــــخص مواطنـــــاً  )٣(

يف الفقرة  املدرجيف التعريف  بالفعل احلماية الدبلوماسية وارد ضمناً 
املتعلقــــة باحلمايــــة  ٣مــــن املــــادة  ١صــــيغ يف الفقــــرة قــــد الســــابقة. و 

الدولـة الـيت حيـق هلـا ممارسـة احلمايـة "الدبلوماسـية بالعبـارات التاليـة: 
 .)٥٦٣("الدبلوماسية هي دولة اجلنسية

مـــــن هـــــذه املـــــادة إال مبمارســـــة دولـــــة  ١وال تتعلـــــق الفقـــــرة  )٤(
ضــــد  مطالبــــةماســــية. وعنــــدما تقــــدم منظمــــة دوليــــة للحمايــــة الدبلو 

منظمـــــــة دوليـــــــة أخـــــــرى، ال يســـــــري أي شـــــــرط متعلـــــــق باجلنســـــــية. 
يتعلــق باحتجــاج منظمــة دوليــة مبســؤولية دولــة، أفتــت حمكمــة  وفيمـا

__________ 
 .١٥٦املرجع نفسه، ص )٥٦٠(
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية )٥٦١(  .٤٩، الفقرة ٢٧ص )، الثاين، ا
خلصت حمكمة العدل الدولية  ويف سياق نزاع بني دولتني أيضاً )٥٦٢(

 صاديو ديالو وأمحديف حكمها بشأن الدفوع االبتدائية يف قضية 
أن التعريف الوارد يف  إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية)ضد غينيا  (مجهورية
" القانون الدويل العريف"سية يعكس ماباحلماية الدبلو  ةاملتعلق ١املادة 

)

: نص احلكم متاح على املوقع الشبكي التايل). و 
. 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية )٥٦٣(  .٤٩، الفقرة ٢٧)، ص الثاين، ا

التعــويض عــن األضــرار املتكبــدة ـ العــدل الدوليــة يف فتواهــا املتعلقــة بــ
 صــلة هلــا مبقبوليــة لة اجلنســية الأمســ"بــأن  دةـم املتحـــيف خدمــة األمــ

 .)٥٦٤(املطالبة"
استنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة.  بقاعدة ٢ الفقرةوتتعلق  )٥(

 املطالبــاتومبقتضــى القــانون الــدويل، ال تســري هــذه القاعــدة علــى 
علـــــى  املتعلقـــــة باحلمايـــــة الدبلوماســـــية فحســـــب، بـــــل تســـــري أيضـــــاً 

إذا كانـت قاعــدة . و )٥٦٥(املتعلقـة حبمايــة حقـوق اإلنســان املطالبـات
، )٥٦٦(االنتصــاف احملليــة ال تســري يف حالــة احلمايــة الوظيفيــة ســبل

عنــدما تتصــرف منظمــة دوليــة مــن أجــل محايــة أحــد موظفيهــا فيمــا 
 مطالبتهـــايتعلـــق بأدائـــه مهامـــه، فـــإن املنظمـــة جيـــوز هلـــا أن تـــدرج يف 

أو األشــــــخاص  الشــــــخص املتضــــــررالضــــــرر الــــــذي تكبــــــده " أيضــــــاً 
حمكمــة العــدل الدوليــة يف  ذكرتــهمــا  وفــق، مــن خاللــه"املســتحقون 

التعــويض عـــن األضــرار املتكبـــدة يف خدمــة األمـــم ـ فتواهــا املتعلقــة بـــ
. وميكن أن يُعتـرب، يف هـذه احلـدود، أن شـرط اسـتنفاد )٥٦٧(املتحدة

 .سبل االنتصاف احمللية يسري
وقــــــف ضــــــرورة تيتعلــــــق مبنظمــــــة دوليــــــة مســــــؤولة، ت وفيمــــــا )٦(

ومـــع كونـــه . املطالبـــةحملليـــة علـــى ظـــروف اســـتنفاد ســـبل االنتصـــاف ا
، فإنـه ال حاجـة إىل أن مفهوماً أن الشرط يسـري يف حـاالت معينـة

مىت تسـري قاعـدة سـبل االنتصـاف حتديداً أدق حيدد يف هذا املقام 
تعلـق ت مطالبـةاحمللية. ولعل مـن احلـاالت الواضـحة فيمـا يبـدو حالـة 

ــا إلقلــ ج بقاعــدة يم. كمــا احــتُ مبعاملــة منظمــة دوليــة لفــرد أثنــاء إدار
ســـبل االنتصـــاف احملليـــة فيمـــا يتعلـــق بســـبل انتصـــاف قائمـــة داخـــل 
االحتـــاد األورويب. ومـــن أمثلـــة املمارســـة مـــا ورد يف بيـــان باســـم كافـــة 
الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب علـى لسـان املـدير العـام للـدائرة 

ملــــدين القانونيــــة للمفوضــــية األوروبيــــة أمــــام جملــــس منظمــــة الطــــريان ا
__________ 

)٥٦٤(
 .١٨٦أعاله)، ص  ٥٥٣(انظر احلاشية  

 بصفة خاصة انظر)٥٦٥(

 ويركز هؤالء الكتاب. 
دة إىل املستن باملطالباتاستنفاد سبل االنتصاف احمللية فيما يتعلق  على

 معاهدات حقوق اإلنسان.
 ة:ـــالتالي ةـــــــــة يف الدراســــعلى هذه النقط مت التأكيدوقد )٥٦٦(

. 
)٥٦٧(

 .١٨٤أعاله)، ص  ٥٥٣(انظر احلاشية  



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــــدول والواليـــــات املتحـــــدة  الـــــدويل فيمـــــا يتعلـــــق بنـــــزاع بـــــني تلـــــك ال
ــــــدابري املتخــــــذة للحــــــد مــــــن الضوضــــــاء النامجــــــة عــــــن  خبصــــــوص الت
الطـــــائرات. فقـــــد ادعـــــت الـــــدول األعضـــــاء يف االحتـــــاد األورويب أن 
طلــب الواليــات املتحــدة غــري مقبــول ألن ســبل االنتصــاف املتعلقــة 

ــــ املفوضــــيةبالئحــــة  موضــــع اخلــــالف مل تســــتنفد، إذ كــــان  ةاألوروبي
للطعن أمام احملاكم الوطنية للدول األعضاء يف  قابالً "التدبري آنذاك 

هــــذه املمارســــة و . )٥٦٨("االحتــــاد األورويب وحمكمــــة العــــدل األوروبيــــة
إىل الـدول األعضـاء يف  توحي بأنه، سواًء كانـت مطالبـة مـا موجهـةً 

ـــــا، األورويب  مســـــؤولية االحتـــــاد أم كانـــــتاالحتـــــاد األورويب  حمتجـــــاً 
 .سبل االنتصاف القائمة يف االحتاد األورويب داستنفاُيشَرتط 

علــــى األقــــل، ضــــرورة  ، مبــــدئياً الُكتّــــابوقــــد أقــــر أغلبيــــة  )٧(
 إىل املوجهـة باملطالبـاتفيمـا يتعلـق  احملليـة استنفاد سـبل االنتصـاف

" ةـاف احملليــــســـبل االنتصـــ"ورغـــم أن مصـــطلح . )٥٦٩(منظمـــة دوليـــة
__________ 

 البيانـــات والتعليقـــات الشـــفوية علـــى رد الواليـــات املتحـــدةانظـــر )٥٦٨(
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥ يف ،ل األعضـاء يف االحتــاد األورويبالـيت قــدمتها الــدو 

، أمـــام جملـــس منظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل مبوجـــب قواعـــدها لتســـوية ٢٠٠٠
) بشــأن اخلــالف مــع الواليــات املتحــدة الناشــئ يف اخلالفــات (الوثيقــة 

مرب كـــانون األول/ديســـ  ٧إطـــار اتفاقيـــة الطـــريان الـــدويل املربمـــة يف شـــيكاغو يف 
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٤ حوليــــة. انظــــر أيضــــاً ١٥، ص ١٩٤٤ )، األول، ا
 .١٨امللحق املرفق، ، الوثيقة 

أقر عدة مؤلفني سريان قاعدة سبل االنتصاف احمللية على )٥٦٩(
الدول إىل املنظمات الدولية: اليت توجهها  املطالبات

؛ و

؛ و

؛ و

؛ 
و

(بصفة مبدئية أكثر)؛ و 

؛ و

؛ و

 ؛
و

رابطة القانون  ذاته ن الرأيعربت عأ. و 
 الدويل يف تقريرها اخلتامي بشأن مساءلة املنظمات الدولية،

 .٢١٣أعاله)، ص  ٢٦(انظر احلاشية  

دو غــــري مالئــــم يف هــــذا الســــياق، ألنــــه ـقــــد يبــــ )(
يشـــــري فيمـــــا يبـــــدو إىل ســـــبل االنتصـــــاف املتاحـــــة يف إقلـــــيم الكيـــــان 

يف النصــــوص اإلنكليزيــــة  املســـؤول، فإنــــه مــــا فتــــئ يســـتخدم عمومــــاً 
ذه الصفة أيضاً  متخصصاً  باعتباره مصطلحاً   . ٢يف الفقرة  وأدرج 

املتعلقــة مبســؤولية الدولــة  ٤٤املــادة وعلــى غــرار مــا ورد يف  )٨(
، فـــإن شـــرط اســـتنفاد ســـبل )٥٧٠(عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 

 الداخليـــةســـبل االنتصـــاف "االنتصــاف احملليـــة متوقـــف علـــى وجــود 
. وقـد صـاغت اللجنـة هـذا الشـرط بقـدر أكـرب مـن "املتاحة والفعالـة

، )٥٧١(اسيةاملتعلقني باحلماية الدبلوم ١٥و ١٤التفصيل يف املادتني 
 .كافياً   األكثر اقتضاباً  الشرحلكن ألغراض هذه املواد قد يكون 

ــــة داخــــل  )٩( ولــــئن كــــان وجــــود ســــبل انتصــــاف متاحــــة وفعال
عـــــدد حمـــــدود مــــــن  حكـــــراً علـــــىيكـــــون  حيتمـــــل أنمنظمـــــة دوليـــــة 

ا إىل سـبل االنتصـاف ٢املنظمات فقط، فإن الفقرة  الـيت "، بإشار
ــا ،"تتيحهــا هــذه املنظمــة ســبل االنتصــاف  درج أيضــاً أن تُــ يُقصــد 

املتاحة أمام هيئات التحكيم أو احملاكم الوطنية أو اهليئـات اإلداريـة 
ــــدما تكــــون املنظمــــة الدوليــــة قــــد قبلــــت اختصاصــــها بــــالنظر يف  عن

علــى فعاليتهــا وقــد يــؤثر مكــان وجــود ســبل االنتصــاف . املطالبــات
 فيما يتعلق بالفرد املعين.

 ةموجه مطالبةأن قاعدة سبل االنتصاف احمللية ال تسري على   وارتأى
ملتحدة ليس هلا نظام قضائي أو "األمم ا نأضد األمم املتحدة، ال لشيء سوى 

" من قبيل تلك اليت تتعهدها الدول عادة ،‘احمللي االنتصاف‘لـ وسائل أخرى 
)

قدم تُ عندما "أنه  والحظ ). 
القانون  بَيَد أنتعويض ضد منظمة دولية، ال يستبعد تطبيق القاعدة، بال مطالبة
( "ميكن أن يتطور يف اجتاهات خمتلفةهاُهنا 

ن رأي ع وأعرب  ).
(سبل االنتصاف احمللية ينبغي أن تطبق مبرونة مفاده أن قاعدة 

فارتأى أنه ملا كانت املنظمة  أما  ).
من املشكوك "، فإنه "على األفراد عموماً  الواليةتفتقر إىل سلطات "الدولية 

ا أنما إذا   فيه . وهكذا، مناسبة داخليةانتصاف  سبلتوفر  كان بإمكا
ا قاعدة سبل االنتصاف احمللية يصعب  "تصور الكيفية اليت ستطبق 

)
 )؛

أيده ذاته، عرب عنه يف الطبعة األوىل من الكتاب أُ كان قد الذي   ،وهذا الرأي
(  أيضاً 

(. 
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠١ حولية)٥٧٠( .١٥٦ ص، والتصويب )الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية )٥٧١(  .٢٩ص )، الثاين، ا



مسؤولية المنظمات الدولية

مـــا ورد يف أحكـــام أخـــرى، لـــيس القصـــد مـــن غـــرار وعلــى  )١٠(
اســـــتبعاد جـــــواز  ٢يف الفقـــــرة  "أخـــــرى"اإلشـــــارة إىل منظمـــــة دوليـــــة 

االحتجاج باملسؤولية جتاه منظمة دولية حىت عندما ال يتعلـق األمـر 
 . غريها بأي منظمة دولية

صـلة باملوضــوع عنـدما حتــتج باملســؤولية  ٢كمـا أن للفقــرة  )١١(
، وفقـاً أو املنظمـة الدوليـة املضـرورة الدولة دولة أو منظمة دولية غري

من  ٢إىل الفقرة  ٥٢من املادة  ٥. وقد أشري يف الفقرة ٥٢للمادة 
 هلذه الغاية. ٤٨املادة 

 سقوط الحق في االحتجاج بالمسؤولية  -]٤٨[٤٩المادة 
 ال يجوز االحتجاج بمسؤولية منظمة دولية: 
إذا تنازلــــــــت الدولــــــــة أو المنظمــــــــة الدوليــــــــة  )أ( 

 ؛المطالبةالمضرورة تنازًال صحيحاً عن 
ــــــة  )ب(  ــــــة أو المنظمــــــة الدولي إذا اعُتبــــــر أن الدول

المضــرورة، بســبب تصــرفها، قــد وافقــت موافقــًة صــحيحة علــى 
 .المطالبةسقوط حقها في تقديم 

 التعليق
ؤولية سـاملتعلقـة مب ٤٥املـادة  صيغت هذه املادة على نسق )١(

حيــث اســتعيض عــن  ، )٥٧٢(الـدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
يف الفقرة االستهاللية وأضيفت  "منظمة دولية"بعبارة  "دولة" كلمة
 يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب). "أو املنظمة الدولية"عبارة 

ومن الواضح أن سقوط حـق دولـة مضـرورة يف االحتجـاج  )٢(
علــى مــا إذا كــان الكيــان املســؤول دولــة أو باملســؤولية قلمــا يتوقــف 

يف أيضـــاً املنظمـــة الدوليــة  اعتبــار منظمــة دوليــة. كمـــا ينبغــي مبـــدئياً 
سـقوط احلـق على  املوافقةأو  املطالبةعن  من جيوز له التخليوضع 

باملالحظــــة أن الســــمات اخلاصــــة  أن مــــن اجلــــدير. غــــري هايف تقــــدمي
از املخـتص بالتنـازل عـن باملنظمات الدولية يتعذر معها حتديد اجلهـ

مــن جانــب  موافقــةمثــة  تباســم املنظمــة وتقــدير مــا إذا كانــ املطالبــة
مــــن  املوافقــــةاملنظمــــة. وعــــالوة علــــى ذلــــك، قــــد يســــتغرق حصــــول 

 لصــدورأطــول مــن الوقــت الكــايف عــادة  اً جانــب منظمــة دوليــة وقتــ
 من جانب الدول. موافقة

أن التنـازل  علـى وتـنص الفقرتـان الفرعيتـان (أ) و(ب) حتديـداً  )٣(
متـَّا سقوط احلق يف االحتجاج باملسـؤولية إال إذا  يستتبعانال  املوافقةأو 

املـــادة  ) مـــن التعليـــق علـــى٤الفقـــرة (. وكمـــا ورد يف بصـــورة "صـــحيحة"
تعاجلهـــا قواعـــد القـــانون ‘هـــذا املصـــطلح يشـــري إىل مســـائل "، فـــإن ١٧

، مثـل مسـألة مـا إذا كـان املوظـف ‘الدويل خارج نطـاق مسـؤولية الـدول
أو الشخص الـذي أعطـى املوافقـة خمـّوالً بالقيـام بـذلك نيابـة عـن الدولـة 
أو املنظمـــة الدوليـــة، أو مـــا إذا كانـــت املوافقـــة باطلـــة بســـبب اإلكـــراه أو 

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠١حولية )٥٧٢(  .١٥٧، ص والتصويب ، ا

يف حالــة منظمــة دوليــة، تفيــد الصــحة . و )٥٧٣("عامــل آخــر مــن العوامــل
غــري أن هــذا الشــرط قــد تــرد احرتامهــا.  جيــبأن قواعــد املنظمــة  ضــمناً 

مــن اتفاقيــة  ٤٦مــن املــادة  ٣و ٢عليــه قيــود كتلــك الــواردة يف الفقــرتني 
فيما يتصـل باالعتـداد بـاحرتام قواعـد املنظمـة املتصـلة  ١٩٨٦لعام فيينا 

يتعلــــق بــــبطالن املعاهــــدة  فيمــــاوذلــــك باالختصــــاص بــــإبرام معاهــــدات 
ذه القواعد.  لإلخالل 

املضرورة أو املنظمات الدوليـة املضـرورة، الدول  دوعندما تتعد )٤(
دولــة أو أكثــر أو منظمــة دوليــة أو أكثــر ال يــؤثر علــى حــق تنــازل فــإن 

 املنظمات املضرورة األخرى يف االحتجاج باملسؤولية. الدول أو
الدولـــــة أو "ورغــــم كــــون الفقـــــرتني (أ) و(ب) تشــــريان إىل  )٥(

االحتجــاج باملســؤولية ، فــإن ســقوط حــق "املنظمــة الدوليــة املضــرورة
بالنسبة للدولة أو املنظمة  بسبب التنازل أو املوافقة قد حيدث أيضاً 

دون ، االحتجـاج باملسـؤولية ٥٢للمـادة  الدولية الـيت حيـق هلـا، وفقـاً 
ضرورة. وهـذا املنظمة دولية املة أو ر ضرو املدولة ال أن تكون هلا صفة

 .٥٢من املادة  ٥يف الفقرة  ٤٩ما أوضحته اإلشارة إىل املادة 

 تعدد الدول أو المنظمات الدولية المضرورة  -]٤٩[٥٠المادة 
 نفــسعــدة دول أو منظمــات دوليــة مــن عنــدما تتضــرر  

الفعل غير المشـروع دوليـًا لمنظمـة دوليـة، يجـوز لكـل دولـة أو 
منظمـــة دوليـــة مضـــرورة أن تحـــتج، بصـــورة منفصـــلة، بمســـؤولية 

 الفعل غير المشروع دوليًا. عنالمنظمة الدولية 
 التعليق

سـؤولية الـدول عـن املتعلقـة مب ٤٦يقابل هـذا احلكـم املـادة  )١(
يف هـــــذا املقــــام تنـــــاول  جيــــريو . )٥٧٤(األفعــــال غــــري املشـــــروعة دوليــــاً 

احلـــاالت التاليـــة الـــيت تتعلـــق كلهـــا باملســـؤولية عـــن فعـــل واحـــد غـــري 
ليـة املضـرورة؛ تعـدد املنظمـات الدو و مشروع: تعدد الدول املضـرورة؛ 

 .أو أكثرومنظمة دولية  أو أكثرتضرر دولة و 
ي دولة أو منظمة دولية مضـرورة أن حتـتج باملسـؤولية ألوحيق  )٢(

بصــورة منفصــلة عــن أي دولــة أو منظمــة دوليــة مضــرورة أخــرى. وهــذا 
يستبعد أن حتتج كل الكيانات املضرورة أو بعضها باملسؤولية بصـورة  ال

مـــن شـــأنه أن  املطالبـــاتمشـــرتكة، إن رغبـــت يف ذلـــك. ولعـــل تنســـيق 
 .يف حتصيل احلقوقازدواج وجود يسهم يف تفادي احتمال 

دولـة مضـرورة تقـدمها  الـيت ميكـن أن املطالبـات أمثلةومن  )٣(
ا توخته حمكمة العدل الدولية ومنظمة دولية مضرورة يف آن واحد م

التعـــويض عـــن األضـــرار املتكبـــدة يف خدمـــة األمـــم يف فتواهـــا بشـــأن 
مــن األمـم املتحــدة ودولــة  . فقــد اسـتنتجت احملكمــة أن كـالً املتحـدة

بشــــأن الضــــرر الــــذي " مطالبــــةجنســــية الضــــحية ميكنهــــا أن تقــــدم 
__________ 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية )٥٧٣(  .١٥٢ص )، الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠١ حولية)٥٧٤(  .١٦٠، ص والتصويب ، ا



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مــــــن  نيأو األشــــــخاص املســــــتحق بالشــــــخص املتضــــــرر[...]  حلــــــق
ـــــة "حظـــــت أنـــــه وال خاللـــــه" ال توجـــــد قاعـــــدة قانونيـــــة تعطـــــي أولوي
مها أو جترب الدولة أو املنظمة على االمتناع عن تقدمي مطالبـة اإلحد

ترى احملكمة سبباً حيول دون توصل الطرفني املعنيـني إىل  دولية. وال
 .)٥٧٥(حلول قائمة على حسن النية واملنطق العام"

املضــرورة أن تلتــزم بعــدم وميكــن للدولــة أو املنظمــة الدوليــة  )٤(
الدوليـة املنظمـات  االحتجاج باملسؤولية، تاركة هذا األمر للدول أو

مسألة داخلية بني جمرد األخرى املضرورة. وإذا مل يكن هذا االلتزام 
الكيانات املضرورة، فإنه قـد يـؤدي إىل سـقوط حـق تلـك الدولـة أو 

 .٤٩ادة للم املنظمة الدولية يف االحتجاج باملسؤولية وفقاً 
وعندما تتضرر منظمة دولية وعضو أو أكثر من أعضائها  )٥(

الفعـــل غـــري املشـــروع، فـــإن القواعـــد الداخليـــة للمنظمـــة  ذاتنتيجـــة 
إىل أو  ملنظمـــــة اىلعلــــى وجـــــه احلصــــر إ ُتســــِند كـــــذلكالدوليــــة قـــــد 

 مهمة االحتجاج باملسؤولية. ئهاأعضا

 المسؤولةتعدد الدول أو المنظمات الدولية   -]٥٠[٥١المادة 
عنـدما تكــون منظمــة دوليـة مســؤولة مــع دولــة  -١ 

الفعل غيـر  نفسأو أكثر، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر، عن 
المشروع دوليًا، يجوز االحتجاج بمسؤولية كل دولـة أو منظمـة 

 الفعل.  بهذادولية فيما يتعلق 
، كمـا فـي التبعيـةمسؤولية الاالحتجاج ب يجوز -٢ 

بقـدر مـا لــم ، ٢٩ا فـي مشــروع المـادة الحالـة المنصـوص عليهـ
 االحتجاج بالمسؤولية الرئيسية إلى الجبر. يؤدِ 

 :٢و ١الفقرتان  -٣ 
ال تجيــزان ألي دولــة أو منظمــة دوليــة مضــرورة  (أ) 

 أن تسترد، بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛
ال تخــالن بمــا قــد يكــون للدولــة أو المنظمــة  (ب) 
التــي تقــدم الجبــر مــن حــق فــي الرجــوع علــى الــدول أو الدوليــة 

 المنظمات الدولية المسؤولة األخرى.
 التعليق

تتنـــاول هـــذه املـــادة احلالـــة الـــيت تكـــون فيهـــا منظمـــة دوليـــة  )١(
مسـؤولة عــن فعـل مــا غـري مشــروع مـع كيــان أو أكثـر مــن الكيانــات 

ــــة أو دول. و  ــــاول األخــــرى، إمــــا منظمــــات دولي املســــؤولية قــــد مت تن
الـيت  ١٥إىل  ١٢يف املـواد  أكثـرشرتكة ملنظمة دوليـة مـع دولـة أو امل
 ٢٥دولة، ويف املواد السؤولية منظمة دولية فيما يتصل بفعل مب عىنت

دولة فيما يتصـل بفعـل منظمـة دوليـة. الاليت تعىن مبسؤولية  ٢٩ إىل
__________ 

)٥٧٥(
 .١٨٦-١٨٤أعاله)، ص  ٥٥٣(انظر احلاشية  

الــيت  "االتفاقــات املختلطــةـ "يســمى بــ ومثــة مثــال آخــر يتجســد فيمــا
مـع الـدول األعضـاء فيهـا، جنباً إىل جنـب عة األوروبية تربمها اجلما

وحســــب تــــنص تلــــك االتفاقــــات علــــى املســــؤولية املشــــرتكة.  عنــــدما
ضـــد  األورويبالربملـــان ذكرتـــه حمكمـــة العـــدل األوروبيـــة يف قضـــية  مـــا

 املتعلقة باتفاق تعاون خمتلط:  جملس االحتاد األورويب
منصــــوص عليهــــا ويف ظــــل تلــــك الظــــروف، ويف غيــــاب اســــتثناءات  

[الرابعـة املعقـودة بـني جمموعـة دول أفريقيـا والبحـر الكـارييب  صراحة يف االتفاقية
، فــــإن اجلماعــــة والــــدول واحملــــيط اهلــــادئ وبــــني اجلماعــــة االقتصــــادية األوروبيــــة]

الكـارييب واحملـيط البحـر دول أفريقيـا و ـ [جمموعـة األعضاء فيها بصفتها شريكة لـ
رتكة أمام تلك الدول عن الوفاء بكل التـزام ينشـأ مسؤولة مسؤولية مش ]اهلادئ

 .)٥٧٦(عن التعهدات املقطوعة، مبا فيها تلك املتعلقة بتقدمي املساعدة املالية
سؤولية الدول عن األفعال املتعلقة مب ٤٧وعلى غرار املادة  )٢(

 علــى أنــه جيــوز للدولــة أو ١تــنص الفقــرة ، )٥٧٧(غــري املشــروعة دوليــاً 
املنظمة الدولية املضـرورة أن حتـتج مبسـؤولية كـل كيـان مسـؤول. غـري 

كون مثة حاالت ال تتحمل فيها دولـة أو منظمـة دوليـة إال تأنه قد 
مســـؤولية تبعيـــة، حبيـــث ال يقــــع عليهـــا التـــزام بـــاجلرب إال إذا مل تقــــم 

بقــدر مســؤولية رئيســية، و بــذلك الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املســؤولة 
الـيت تشـري إليهـا  ٢٩من املادة  ٢بذلك. وتسوق الفقرة ما ال تقوم 

ملسؤولية التبعية، بالنص علـى على ا مثاالً  احلالية من املادة ٢الفقرة 
 أنــه عنــدما تنشــأ مســؤولية دولــة عضــو عــن فعــل غــري مشــروع دوليــاً 

 ."يفرتض أن تكون [...] تبعية"، فإن املسؤولية ملنظمة دولية
ئيسية أو تبعية، ال يطلب مـن الدولـة وسواء كانت املسؤولية ر  )٣(
إىل كيـــــان  مطالبـــــةاملنظمـــــة الدوليـــــة املضـــــرورة أن متتنـــــع عـــــن توجيـــــه  أو

ج مبسـؤوليته. فالتبعيـة ال احـتُ آخـر كيـان   عـن اجلـرب مسؤول إىل أن ميتنـع
 .املطالبةضرورة التقيد بتعاقب زمين يف توجيه  تفيد ضمناً 

سـؤولية مب املتعلقة ٤٧من املادة  ٢الفقرة  ٣وتقابل الفقرة  )٤(
ــــارة الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً  أو "، مــــع إضــــافة عب

منظمة دولية" يف الفقرة الفرعية (أ) وعبارة "أو املنظمـة الدوليـة" يف 
. ويرمــــي التغيــــري الطفيــــف الــــذي أدخــــل علــــى الفقــــرة الفرعيــــة (ب)

 ىلإ(ب) إىل توضيح أن احلق يف الرجوع يعود  الفرعية صيغة الفقرة
 .اجلرب"اليت تقدم "لدولة أو املنظمة الدولية ا

االحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة   -]٥١[٥٢المادة 
 أو المنظمة الدولية المضرورة منظمة دولية غير الدولة أو

 يحــق ألي دولــة أو منظمــة دوليــة غيــر الدولــة -١ 
أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية 

__________ 
)٥٧٦(

. 
لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء الثـــــــــاين)٢٠٠١ حوليـــــــــة)٥٧٧( ، والتصـــــــــويب ، ا
 .١٦١ ص



مسؤولية المنظمات الدولية

إذا كـان االلتـزام الـذي ُخـرق واجبـاً تجـاه  ٤وفقـًا للفقـرة  أخرى
مجموعة من الدول أو المنظمات الدوليـة، مـن بينهـا الدولـة أو 
المنظمـة التـي تحــتج بالمسـؤولية، وكـان الغــرض منـه هـو حمايــة 

 مصلحة جماعية للمجموعة.
ــــة المضــــرورة أن  -٢  ــــة غيــــر الدول يحــــق ألي دول

إذا كــان االلتــزام  ٤وفقــاً للفقــرة تحــتج بمســؤولية منظمــة دوليــة 
 الذي خرق واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل.

يحـــــق ألي منظمـــــة دوليـــــة ال تكـــــون منظمـــــة  -٣ 
ــة  ــة أخــرى وفقــاً دولي مضــرورة أن تحــتج بمســؤولية منظمــة دولي
إذا كــان االلتــزام الــذي ُخــرق واجبــاً تجــاه المجتمــع  ٤للفقــرة 

المجتمـع الـدولي الدولي ككل وكانت المحافظة علـى مصـلحة 
االلتـــزام الـــذي خـــرق تـــدخل ضـــمن وظـــائف يســـتند إليهـــا التـــي 

 المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤولية.
يجوز ألي دولة أو منظمة دولية يحق لهـا أن  -٤ 

أن تطلــب إلــى  ٣إلــى  ١تحــتج بالمســؤولية بموجــب الفقــرات 
 :ما يلي المنظمة الدولية المسؤولة

شروع دوليًا وتقديم الكف عن الفعل غير الم )أ( 
 ؛ ٣٣تأكيـدات وضمانـات بعـدم التكرار وفقاً لمشروع المادة 

الوفــاء بــااللتزام بــالجبر وفقــاً للبــاب الثــاني، و  )ب( 
لصـــــالح الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرورة أو الجهـــــات 

 المستفيدة من االلتزام الذي خرق.
تنطبـــق شـــروط احتجــــاج الدولـــة أو المنظمــــة  -٥ 
 ٤٧المضــــرورة بالمســــؤولية بموجـــب مشــــاريع المــــواد  الدوليـــة

االحتجاج بالمسؤولية من جانـب على  ٤٩و ،٢، الفقـرة ٤٨و
ــــة التــــي يحــــق لهــــا  ــــة أو المنظمــــة الدولي بموجــــب  ذلــــكالدول

 . ٤إلى  ١الفقرات 
 التعليق

ســؤولية الــدول عــن مب املتعلقــة ٤٨هــذه املــادة تقابــل املــادة  )١(
تتعلـق باالحتجـاج مبسـؤولية هي و . )٥٧٨(األفعال غري املشروعة دولياً 

ال ميكن اعتبارها  دولية أخرىمنظمة دولية من قبل دولة أو منظمة 
رغــــم أن االلتــــزام  ،مــــن املشــــروع احلــــايل ٤٦مضــــرورة مبفهــــوم املــــادة 

، عنــدما حيــق لتلــك ٤إىل الفقــرة  الــذي خــرق واجــب هلــا. واســتناداً 
ؤولية، فإنـه ال جيـوز الدولة أو تلك املنظمـة الدوليـة االحتجـاج باملسـ

وتقــدمي  ،أن تطالــب إال بــالكف عــن الفعــل غــري املشــروع دوليــاً هلــا 
ويكـون  .والوفاء بااللتزام باجلرب ،وضمانات بعدم التكرار تأكيدات

لصــــــاحل الدولــــــة أو املنظمــــــة الدوليــــــة املضــــــرورة أو اجلهــــــات "اجلــــــرب 
 . "املستفيدة من االلتزام الذي خرق

__________ 
 . ١٦٣املرجع نفسه، ص )٥٧٨(

فيهـــا  ينشـــأفئـــة األوىل مـــن احلـــاالت الـــيت بال ١وتتعلـــق الفقـــرة  )٢(
االلتـزام "د. وتشـمل هـذه الفئـة احلـاالت الـيت يكـون فيهـا هذا احلق املقيَّـ

الــذي ُخــرق واجبــاً جتــاه جمموعــة مــن الــدول أو املنظمــات الدوليــة، مــن 
بينهـــا الدولـــة أو املنظمـــة الـــيت حتـــتج باملســـؤولية، وكـــان الغـــرض منـــه هـــو 

"أو . وفيمـــا عـــدا إضـــافة عبـــارات "عـــةمحايـــة مصـــلحة مجاعيـــة للمجمو 
، فــــإن هـــذا الــــنص يستنســــخ الفقــــرة "أو املنظمــــة"و "املنظمـــات الدوليــــة

 سؤولية الدول.مب املتعلقة ٤٨من املادة  ١الفرعية (أ) من الفقرة 
مصـــلحة مجاعيـــة "إىل  ١والقصـــد مـــن اإلشـــارة يف الفقـــرة  )٣(

فقـط،  واجبـاً ال يكـون ُخرق هو بيان أن االلتزام الذي  "للمجموعة
مــــن  فيهــــا اخلــــرق، لعضــــو أو أكثــــروقــــع يف الظــــروف احملــــددة الــــيت 

موعــــة بصــــورة فرديــــة. وعلــــى ســــبيل املثــــال، إذا خرقــــت  أعضــــاء ا
مبوجب معاهدة متعددة األطـراف حلمايـة البيئـة  منظمة دولية التزاماً 

املشــــرتكة، فــــإن األطــــراف األخــــرى يف املعاهــــدة جيــــوز هلــــا أن حتــــتج 
خـــاص. وحيــــق  بوجــــهـــا تتــــأثر بـــاخلرق، وإن مل تتـــأثر باملســـؤولية أل

موعــة أن يطالــب باالمتثــال بصــفته  ـــيِّماً عنــدها لكــل عضــو يف ا  قـ
 على املصلحة اجلماعية للمجموعة.

ى لــــنــــدرج بالضــــرورة يف هــــذه الفئــــة مــــا قــــد يكــــون عيوال  )٤(
ــــــة مــــــن التزامــــــات جتــــــاه أعضــــــائها مبوجــــــب قواعــــــدها  منظمــــــة دولي

علــــى ذلــــك، قــــد تقيــــد القواعــــد الداخليــــة حــــق  الداخليــــة. وعــــالوة
 عضو يف االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية.ال
االلتزام الـذي خـرق يكون أن  ضمناً  ١ وال تفيد صيغة الفقرة )٥(

ـــاً  قـــد فجمموعـــة تضـــم الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة. جتـــاه بالضـــرورة  واجب
اه جمموعـة إمـا جتـاه جمموعـة مـن الـدول أو جتـ يكون ذلك االلتـزام واجبـاً 

مــــن املنظمــــات الدوليــــة. وعلــــى غــــرار مــــا ورد يف أحكــــام أخــــرى، فــــإن 
ــــد  "منظمــــة دوليــــة أخــــرى"يف نفــــس الفقــــرة إىل  ردةاإلشــــارة الــــوا ال تفي

 أنه يلزم أن يتعلق األمر مبا يزيد على منظمة دولية واحدة. ضمناً 
الفئــة األخــرى مــن احلــاالت الــيت  ٣و ٢وتتنــاول الفقرتــان  )٦(
والـــيت جيـــوز  ٤٦تتضـــرر فيهـــا دولـــة أو منظمـــة دوليـــة مبفهـــوم املـــادة  ال

فيها لتلك الدولة أو املنظمة الدولية، مـع ذلـك، أن حتـتج باملسـؤولية، 
الــيت  ٢الفقــرة و . ٤وإن يف النطــاق احملــدود املنصــوص عليــه يف الفقــرة 

الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن  تطـــابق تشـــري إىل احتجـــاج دولـــة باملســـؤولية
ســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري مب املتعلقـــة ٤٨مـــن املـــادة  ١الفقـــرة 

 أنه إذا اعترب أن لدولة من الـدول حقـاً  واضحاً . ويبدو املشروعة دولياً 
تمـع  واجبـاً  يف االحتجاج مبسـؤولية دولـة أخـرى خرقـت التزامـاً  جتـاه ا

ا  ككل، فإن األحكام  الدويل تسـري فيمـا يتعلـق مبسـؤولية منظمـة ذا
. وكمـــا الحظـــت منظمـــة حظـــر األســـلحة ممـــاثالً  خرقـــاً  دوليـــة ترتكـــب

جـــواز  حيـــول دونال يوجـــد فيمـــا يبـــدو أي ســـبب "الكيميائيـــة، فإنـــه 
بصــــفتها مســــتقلة عــــن املنظمــــات الدوليــــة  - الــــدول أيضــــاً  احتجــــاج
 .)٥٧٩(منظمة دولية"مبسؤولية  -األخرى 

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٨ حوليــة)٥٧٩(   الوثيقــة)، األول، ا
 .)التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمات الدولية( و



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ولــئن مل يعــرب يف اللجنــة عــن أي شــك بشــأن حــق دولــة  )٧(
باملســــؤولية يف حــــال خــــرق التــــزام دويل واجــــب جتــــاه يف االحتجــــاج 

تمع الدويل ككـل، فـإن بعـض األعضـاء أعربـوا عـن قلقهـم بشـأن  ا
، مبــــا فيهــــا املنظمــــات ختويــــل هــــذا احلــــق للمنظمــــات الدوليــــة أيضــــاً 

لـــــن تتصـــــرف عندئـــــذ إال  اإلقليميـــــةغـــــري أن املنظمـــــات  .اإلقليميـــــة
ا إليهـا الـدول ال ممارسةً  ألعضـاء فيهـا الـيت حيـق لوظـائف الـيت أسـند

 جمتمعة فيما يتعلق خبرق. االحتجاج باملسؤولية منفردة أوهلا 
ـــــة املتعلقـــــة حبـــــق املنظمـــــات الدوليـــــة يف  )٨( ـــــات القانوني والكتاب

تمـع الـدويل   االحتجاج باملسؤولية يف حالة خرق التزام واجـب جتـاه ا
انقســــــمت آراء قــــــد علــــــى االحتــــــاد األورويب. و  ككــــــل تركــــــز أساســــــاً 

كتــــــاب، لكــــــن أغلبيــــــة واضــــــحة ســــــاندت احلــــــل الــــــذي يقــــــر هــــــذا ال
ال يتناولون إال احتجاج منظمة  ولئن كان الكتاب عموماً . )٥٨٠(احلق

فيمـا  ينسـحب أيضـاً  ممـاثالً  لدولة، فـإن حـالً لدولية باملسؤولية الدولية 
 ترتكبه منظمة دولية أخرى.الذي رق اخليبدو على حالة 

. وافيـــــــةالصـــــــدد إرشـــــــادات  وال تقـــــــدم املمارســـــــة يف هـــــــذا )٩(
ـــــيت  وال ـــــق بـــــاإلجراءات ال ـــــك فقـــــط لكـــــون املمارســـــة تتعل يعـــــزى ذل

املنظمــــات  تتخـــذها املنظمـــات الدوليــــة بشـــأن الـــدول. فعنــــدما تـــردّ 
ـــا كثـــرياً أعضــاؤهاترتكبهـــا  خروقـــاتالدوليــة علـــى  مـــا تتصـــرف  ، فإ

سـتنبط مـن هـذه بناء على قواعد كل منها. ولعل مـن الصـعب أن يُ 
ود حـــــــق عـــــــام للمنظمـــــــات الدوليـــــــة يف االحتجـــــــاج املمارســـــــة وجـــــــ

باملســــؤولية. ويبــــدو أن أهــــم ممارســــة هــــي ممارســــة االحتــــاد األورويب، 
__________ 

عرب عن رأي يقول جبواز أن حتتج بعض املنظمات الدولية على أُ )٥٨٠(
 كتابات التالية:يف ال ، وذلكالكافة إزاءاألقل باملسؤولية يف حالة خرق التزام 

؛ و

؛ و
 ؛

و

، ؛ و
يليها؛ و وما ٤٠١ أعاله)، ص ٥٦٩املرجع املذكور (احلاشية 

عرب عن رأي خمالف يف . وأُ 
الكتابات التالية: 

؛ و

 . واستنادًا إىل
على إعمال احلقوق الواجبة للدول األعضاء  مقتصراً  اجلماعةيبدو دور " 

" (فيها

(. 

أن جهــات مــن غــري الــدول األعضــاء أخلــت  أعلــنمــا  الــذي كثــرياً 
تمـع الـدويل ككـل. وعلـى ســبيل  ـا واجبـة جتــاه ا بالتزامـات يبـدو أ

لــــس االحتــــاد   ٢٦األورويب املــــؤرخ املثــــال، أشــــار املوقــــف املشــــرتك 
حلقــــوق  اخلطــــرية واملنهجيــــةاالنتهاكــــات "إىل  ٢٠٠٠بريل أنيســــان/

إذا كانـت املسـؤولية  ليس من الواضـح مـا. و )٥٨١("اإلنسان يف بورما
ــــــا الــــــدول األعضــــــاء يف االحتــــــاد األورويب بصــــــورة  احتجــــــتقــــــد 

ا ااالحتاد األورويب بصـفته منظمـة  مشرتكة، أم احتج  . قائمـة بـذا
نــات الصــادرة عــن االنــوع مــن البي معظــم احلــاالت، أفضــى هــذاويف 

االحتـــــاد األورويب إىل اختـــــاذ تـــــدابري اقتصـــــادية ضـــــد الدولـــــة املـــــدعى 
 مسؤوليتها. وسرتد مناقشة تلك التدابري يف الفصل التايل.

حـــــــق املنظمـــــــة الدوليـــــــة يف االحتجـــــــاج  ٣وتقيـــــــد الفقـــــــرة  )١٠(
ـــزام دويل واجـــب تمـــع باملســـؤولية يف حالـــة خـــرق الت الـــدويل   جتـــاه ا

تمــع الــدويل  "احملافظــة علــىككــل. وتشــرتط أن تكــون  مصــلحة ا
ضـمن وظـائف املنظمـة  تـدخلااللتزام الذي خـرق يستند إليها اليت 

الوظـــائف طـــابع  تلـــك ويتجلـــى يف. "الدوليـــة الـــيت حتـــتج باملســـؤولية
 مـــا يشـــكل وظـــائفاملنظمـــة ومقاصـــدها. وســـتحدد قواعـــد املنظمـــة 

ة تتعلق باحملافظة على والية حمدد ُيشرتط وجودولية. وال املنظمة الد
تمع الدويل  مبوجب تلك القواعد.  مصلحة ا

الـذي أعربـت عنـه  الـرأي ٣ومياثل احلـل املعتمـد يف الفقـرة  )١١(
على سؤال  يف اللجنة السادسة للجمعية العامة، رداً  )٥٨٢(عدة دول

. )٥٨٣(٢٠٠٧لعــــام  طرحتـــه اللجنــــة يف تقريرهــــا إىل اجلمعيـــة العامــــة

__________ 
)٥٨١(

. 
الوثــائق الرمسيــة ، األرجنتــني مــداخالتجــاءت علــى هــذا املنــوال )٥٨٢(

 ١٨ للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الثانيــــــة والســـــتون، اللجنـــــة السادســـــة، اجللســــــة
، باســـــم بلــــدان الشـــــمال األورويب والــــدامنرك ؛٦٤)، الفقــــرة (

 ١٩، املرجـــع نفســـه، اجللســـة وإيطاليـــا ؛١٠٠، الفقـــرة ، املرجـــع نفســـهاخلمســـة
 ٢٠، املرجـــــــــع نفســـــــــه، اجللســـــــــة وهولنـــــــــدا ؛٤٠)، الفقـــــــــرة (
 ٢١اجللسـة  ، املرجع نفسه،واالحتاد الروسي ؛٣٩، الفقرة )(
. وأيدت ٨٥، الفقرة ، املرجع نفسهوسويسرا ؛٧٠، الفقرة )(

 مـــداخالتأعـــم. انظـــر  دول أخـــرى فيمـــا يبـــدو ختويـــل املنظمـــات الدوليـــة حقـــاً 
 ؛٣٨، الفقـــــرة ، املرجـــــع نفســـــهوقـــــربص ؛٩٠، الفقـــــرة ، املرجـــــع نفســـــهبلجيكـــــا
 ١٩املرجـــــع نفســـــه، اجللســـــة ، وماليزيـــــا ؛١٦، الفقـــــرة املرجـــــع نفســـــه ،وهنغاريـــــا

 .٧٥، الفقرة )(
لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٧حوليـــة )٥٨٣( . وكـــان ٣٠)، الفقـــرة الثـــاين، ا

بشـــأن مســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٤٨تـــنص املـــادة "الســـؤال كالتـــايل: 
عليهــا جتــاه  واجــباملشــروعة دوليــاً علــى أنــه، يف حالــة إخــالل دولــة مــا بــالتزام 

تمع ال دويل ككل، حيق للدول أن تطالب الدولة املسؤولة بالكف عن الفعل ا
غـــري املشـــروع دوليـــاً والوفـــاء بالتزامهـــا بـــاجلرب جتـــاه الدولـــة املضـــرورة أو اجلهـــات 
املســتفيدة مــن االلتــزام الــذي ُأِخــلَّ بــه. ففــي حــال إخــالل منظمــة دوليــة بــالتزام 

تمـع الـدويل ككــل، هـل حيـق للمنظمــات األخـرى  أو لبعضـها أن تتقــدم جتـاه ا
 "مبطالبة مماثلة؟



مسؤولية المنظمات الدولية

الــــــيت أبــــــدت  عــــــن رأي مماثــــــل بعــــــض املنظمـــــات الدوليــــــة توأعربـــــ
 .)٥٨٤(املسألةتعليقات بشأن هذه 

 املتعلقـــــة ٤٨مـــــن املــــادة  ٣إىل الفقــــرة  ٥وتســــتند الفقـــــرة  )١٢(
ل عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً. والغـــرض منهـــا ســـؤولية الـــدو مب

 املطالباتومقبولية  املطالبة بإبالغاإلشارة إىل أن األحكام املتعلقة 
فيمـــا يتعلـــق  ج باملســـؤولية تســـري أيضـــاً ا وســـقوط احلـــق يف االحتجـــ

. احلالية لمادةل بالدول واملنظمات الدولية اليت حتتج باملسؤولية وفقاً 
ســؤولية الــدول تشــري مب املتعلقــة ٤٨مــن املــادة  ٣ولــئن كانــت الفقــرة 

ــــــ٤٥إىل  ٤٣ىل األحكــــــام املماثلــــــة (املــــــواد إإشــــــارة عامــــــة   ا)، فإ
لقواعـــــــد الواجبـــــــة التطبيـــــــق "اترمـــــــي إىل توســـــــيع نطـــــــاق ســـــــريان  ال

يف الفقـرة الفرعيـة (أ)  ا، املنصـوص عليهـ"يتعلق جبنسية الطلبـات فيما
 ال ينــدرج ضــمنمــن الواضــح أن ذلــك الشــرط  ألن ،٤٤مــن املــادة 

 يُعتـرب مفهومـاً . ورغم أن ذلك قـد ٤٨االلتزامات اليت تتناوهلا املادة 
 ُقِصَرتقد احلالية من املادة  ٥، فإن اإلشارة الواردة يف الفقرة ضمناً 

 دوالـيت تتنـاول اسـتنفا املطالبـاتصراحة على الفقرة املتعلقة مبقبولية 
 ة. سبل االنتصاف احمللي

 
__________ 

انظر اآلراء اليت أعربت عنها منظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة، )٥٨٤(
واملنظمـة الدوليـة للهجـرة،  ،ومفوضية االحتاد األورويب، ومنظمة الصـحة العامليـة

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٨حوليـــــة   و الوثيقـــــة )، األول، ا
رد منظمـة  أيضـاً . انظـر )الواردة من املنظمـات الدوليـة التعليقات واملالحظات(

 ).املرجع نفسهالتجارة العاملية (

 البابنطاق هذا  -٥٣المادة 
بحق أي شخص أو كيـان مـن غيـر الباب ال يخل هذا  

الدول أو المنظمات الدولية في االحتجاج بالمسـؤولية الدوليـة 
 لمنظمة دولية.

 التعليق
إعمــــــال مســــــؤولية منظمــــــة  ٥٢إىل  ٤٦تتنــــــاول املــــــواد  ال )١(

ا دولـة أو  منظمـة دوليـة دولية إال من حيث كون اجلهة اليت حتتج 
الـيت حتـدد نطـاق االلتزامـات  ٣٦مـع املـادة  الءميـتهذا مـا أخرى. و 

حيث تنص على أن هذه  ،الدولية املنصوص عليها يف الباب الثاين
االلتزامـــات ال تتعلـــق إال خبـــرق التـــزام دويل مبوجـــب القـــانون الـــدويل 
يقع علـى عـاتق منظمـة دوليـة جتـاه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى أو 

ـا تـنصاملـادة و تمع الدويل ككل. جتاه ا علـى أن ذلـك  حتديـداً  ذا
بـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة للمســـؤولية الدوليـــة ملنظمـــة [...] "ال خيـــل 

غري الدول  من دولية وقد يرتتب مباشرة ألي شخص أو كيان آخر
باقتصـاره البـاب احلـايل، . وهكذا، فإن نطـاق "الدولية اتأو املنظم

 مياثــل ،دولــة أو منظمــة دوليــة باملســؤوليةعلــى اإلشــارة إىل احتجــاج 
ـــــ بقـــــدر يتنـــــاول االحتجـــــاج باملســـــؤولية هـــــو ين. و انطـــــاق البـــــاب الث

 االلتزامات املنصوص عليها يف الباب الثاين.يتعلق فقط ب ما
أن املــــواد املتعلقــــة  ولــــئن كــــان باإلمكــــان أن يفهــــم ضــــمناً  )٢(

ل أو باالحتجاج باملسؤولية ال ختـل حبـق شـخص أو كيـان غـري الـدو 
الغرض  الدولية يف االحتجاج مبسؤولية منظمة دولية، فإن اتاملنظم
ــذا الشــأن  مــن لــيس البــاب أن هــذا  هــو توضــيحإيــراد بيــان صــريح 

 القصد منه استبعاد أي حق من هذا القبيل. 


