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 الفصل الرابع
 المنظمات الدوليةميؤولية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أعالو  10انظر احلاشية  (13)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       

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

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

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

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

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

)تأأأأأأأرد يف  A/CN.4/609  انظأأأأأأأر أيضأأأأأأاً الو يقأأأأأأأة Add.1و A/CN.4/593الو يقأأأأأأة 
  ، اجمللد الثاين )اجلزء األول((2009 ولية 



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

 

الأأأأأأ   يتنأأأأأأاول مسأأأأأأؤولية الدولأأأأأأة  ( أأأأأأنيويغأأأأأأأَّ موضأأأأأأع الىلتأأأأأأل )
يتتل بىلعل اادر عن منظمأة دوليأة ليتأبح البأاب ادأامس؛  فيما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املسأأؤولية املنفبقأأة علأأى الأأدول األعضأأاء لتشأأمل املنظمأأات الدوليأأة 

__________ 

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

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

  "، أو باملساعدة يف القياد هبامهامها

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

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

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

  "املنظمة التزاد ووجب دواعد تلك مبدمياً  رقَ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تقيمها مع أعضامها 

__________ 

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

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

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

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

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

  املضرورة" دوليةالنظمة امل أو ةدولباجلرب جتاو ال

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

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

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

  "وأعضامها العالدات بني منظمة دولية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  "دولية أو دولة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ملشاريع املواد املتعلقة وسؤولية املنظمات الدولية 

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

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

 القراءة األوىل  

 ميؤولية المنظمات الدولية 
 الباب األول 
 مقدمة 

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

 الدولي.  للمنظمة الدولية  م الفعل غير المشروع بموجب القانون

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

 الباب الثاين

 األفعاه غير المشرو ة  وليا  الصا  ة  م
 الدولية  المنظمة

 الىلتل األول 
 مبا ئ  امة 

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

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

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

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

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

 الدولية.  المنظمة
 الىلتل الثاين

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

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

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

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

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

 الييطرة الفعلية  لى  لر التصرف. 

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

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

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

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

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

 الىلتل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية 

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

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

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

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

  لر االلتزاع واقعا   لى المنظمة الدولية وق  حدوث الفعل. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 الىلتل الرابع 
يتصل بفعل  ولة ميؤولية المنظمة الدولية فيما 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا تكبت  تلر المنظمة.

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

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

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

 .  لر وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الىلتل ادامس 
 الظروف النافية لعدع المشرو ية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 حدوث خطر مماثل لو خطر لكبر. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . المعني الفعل
 الباب الثالث 

 مضمون الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 الىلتل األول 
 مبا ئ  امة 

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

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

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

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

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

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

 ا ، إ ا اقتض  الظروف  لر. التكر 

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

 الكامل للضر  الناجم  م الفعل غير المشروع  وليا . 

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

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

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

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

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

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

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

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

 آخر مم غير الدوه لو المنظمات الدولية. 

 الىلتل الثاين 
 جبر الضر  

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

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

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

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

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

 الر  بدال  مم التعويض.  المتأتية مم

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

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

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

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

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

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

 يجوز لن تتخذ شكال  مذال  للمنظمـة الدولية الميؤولة.  وال

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

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

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

  فع المبلغ األصلي حتى تا يخ الوفاء بالتزاع الدفع. 

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

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

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

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

 نحو فّعاه. 

 الىلتل الثالث 
اإلخاله الجييم بااللتزامات الناشئة  م قوا د 

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

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

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

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

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

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

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

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

 الباب الرابع 
 إ ماه الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية 

 الىلتل األول 
 االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية 

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

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

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

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

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

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

 واجبا  تجاه ا فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بااللتزاع. 

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

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

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

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

 الباب الثالث. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 الفعل غير المشروع  وليا . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  4إلى  1 لر بموجب الفقرات مم 

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

 المنظمات الدولية في االحتجاج بالميؤولية الدولية لمنظمة  ولية. 

 الىلتل الثاين
 التدابير المضا ة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 باالمتناع  م الت ديد باستعماه القوة لو استعمال ا فعال ؛ 

 االلتزامات المتعلقة بحماية حقوق اإلنيان األساسية؛  )ب(  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الميؤولة إجراءات تيوية النزاع بحيم نية. 

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

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

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

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

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

 الباب ادامس 
ميؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صا    م 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا تكبت  تلر الدولة. 

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

 ميؤولة  وليا   م  لر الفعل إ ا: 

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

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

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

 لشكل خرقا  لذلر االلتزاع.  فعل لو ا تكبت  تلر الدولة

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

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

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

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

 ، ميؤولية تبعية. 1تنشأ وفقا  للفقرة 

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

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

 الباب السادس 
 لحكاع  امة 

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

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

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

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

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

 المشروع  وليا  بقد  ما ال تنظم ا هذه الموا . 

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

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

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

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

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

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

 ميؤولية المنظمات الدولية
 الباب األول
 مقدمة

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

الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة  ـــم الفعـــل غيـــر المشـــروع بموجـــب 
 القانون الدولي. 

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

 الصا    م منظمة  ولية. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وغيـــرهم مـــم األشـــخاص لو الكيانـــات ممـــم تتصـــرف المنظمـــة 
 بواسطت م. 

__________ 

  95-93و 33، ه نىلسه املرجع (40)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

 الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية، فإنه:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (48)ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
__________ 

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

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

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

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

Basic Documents and Descriptive Directory of International 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (52)املقر اتىلاق

__________ 

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

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

 ,Annuaire français de droit internationalفرنسأا علأى ا أتجواب برملأاين، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املسأأأأأأؤولية الدوليأأأأأأة لتلأأأأأأك املنظمأأأأأأة ينبغأأأأأأي أن تحأأأأأأون "حتيّأأأأأأزة عأأأأأأن 

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (64)املمار ة يف تجسدتو سبما 

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

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

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

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

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

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

 املنظمة من  الهلا 

__________ 

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

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

 الباب الثاين
األفعاه غير المشرو ة  وليا  الصا  ة  م 

 الدولية المنظمة
 الىلتل األول
 مبا ئ  امة

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

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

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

  1من املادة  2يف الىلقرة 

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

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

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

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

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

 :أن املتحدة دد أشار، يف تقرير لأه عن عمليات  ىلظ السالد، إىل
__________ 

 32-31اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه ، 2001 وليأأأة  (66)
  وعنأأأدما تتفأأأاب  أ حأأأاد املأأأواد احلاليأأأة مأأأع أ حأأأاد املأأأواد املتعلقأأأة 45-39و

وسأأأؤولية الأأأدول، دأأأد جتأأأر  ا شأأأارة أيضأأأاً،  يثمأأأا يحأأأون ذلأأأك مالممأأأاً، إىل 
التعليقأأأات علأأأى تلأأأك املأأأواد األ أأأب  عهأأأداً  ويأأأرد التحليأأأل الحال أأأيحي الأأأ   

تقريأأأأر يف ال 2و 1ا أأأأتندت إليأأأأه اللجنأأأأة يف ر أأأأم ادفأأأأوط العريضأأأأة للمأأأأادتني 
، اجمللأأد 1971 وليأأة الثالأث الأأ   أعأأدو روبرتأأو  غأأو بشأفن مسأأؤولية الأأدول، 

، 223-214 ، هAdd.1–3و A/CN.4/246الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأأة 
  75-49الىلقرات 

انفبادأأه علأأى املنظمأأات  حيظأأى وحأأو مبأأدأ -مسأأؤولية الأأدول  مبأأدأ 
بأأأفن الضأأأرر الناشأأأئ عأأأن  أأأرق اللتأأأزاد  القامأأأل -الدوليأأأة بقبأأأول وا أأأع النفأأأاق 

 للدولة الدولية املسؤولية يستتبع( املنظمة)أو  الدولة إىل عز يُ  [ال  ] دويل ما
  (67)(املنظمة )أو

واأأأأأأيغة مأأأأأأع ترتيأأأأأأب  3ويتفأأأأأاب  ترتيأأأأأأب واأأأأأأيغة املأأأأأأادة  (2)
مأأأأأن املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ  1 املأأأأأادة

املشأأأأروعة دوليأأأأاً، با أأأأتثناء اال تعاضأأأأة عأأأأن كلمأأأأة "الدولأأأأة" بتعبأأأأأ 
 "املنظمة الدولية" 

وعنأأأدما ترتحأأأب منظمأأأة دوليأأأة فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً،  (3)
 ترتتب على ذلك املسأؤولية الدوليأة للمنظمأة  وميحأن أن عأد تعبأأاً 

ادأأأأال  عأأأأن حأأأأ ا املبأأأأدأ يف فتأأأأو  حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة بشأأأأفن 
املتتل اتانة مقرر  اه للجنة  قأوق ا نسأان مأن ا جأراءات 

 ،  يث دالت احملحمة: القانونية
 القانونيأة املال قأة مأن احلتأانة مسأفلة أن إىل تشأ أن احملحمة تود 

 عأأن اأأادرة أفعأأال نتيجأأة متحبأأدة أضأأرار أ  عأأن التعأأويض مسأأفلة عأأن ختتلأأف
  الرمسية بتىلتهم العاملني وكالمها عن أو املتحدة األمم

 املرتتبأأة األضأأرار عأأن املسأأؤولية بتحمأأل املتحأأدة األمأأم بتفالَأأ ودأأد 
  (68)األفعال ح و على

وال يف  3وال يأرد تعريأأف ملعأل املسأأؤولية الدوليأة يف املأأادة  (4)
وسأأأأأؤولية الأأأأأدول  األ حأأأأأاد املقابلأأأأأة مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة 

حأأأ و املأأأواد األ أأأأة، جيأأأر  تنأأأاول النتأأأامج املرتتبأأأة علأأأى فعأأأل  فىلأأأي
مشأأأأأأروع دوليأأأأأأاً يف البأأأأأأاب الثأأأأأأاين مأأأأأأن الأأأأأأنز، وحأأأأأأو البأأأأأأاب  غأأأأأأأ
ويف املأأأأواد  (69)يتنأأأأاول "مضأأأأمون املسأأأأؤولية الدوليأأأأة للدولأأأأة" الأأأأ  

احلاليأأأأة أيضأأأأاً، يُتنأأأأاول مضأأأأمون املسأأأأؤولية الدوليأأأأة يف مأأأأواد أ أأأأر  
 ثالث( )الباب ال

وال تحأون العالدأة القانونيأة الناشأ ة عأن فعأل غأأ مشأروع  (5)
دوليأأأأأأاً عالدأأأأأأة  ناميأأأأأأأة بالضأأأأأأرورة، ال بالنسأأأأأأأبة للأأأأأأدول وال بالنسأأأأأأأبة 
للمنظمات الدولية  فخرق االلتزاد ميحن أن يؤ ر بالىلعل على أكثر 
مأأأن شأأأخز وا أأأد مأأأن أشأأأخاه القأأأانون الأأأدويل أو علأأأى اجملتمأأأع 

ه مأأأن املمحأأأن ألكثأأأر مأأأن شأأأخز مأأأن الأأأدويل كحأأأل  ومأأأن مث فإنأأأ
أشأأخاه القأأانون الأأدويل أن حيأأتج يف الظأأرو  املنا أأبة باملسأأؤولية 
الدوليأأأة للمنظمأأأة الدوليأأأة،  أأأواء بواأأأىله شختأأأاً متضأأأرراً أو لغأأأأ 

 ذلك من األ باب 

__________ 

  6، الىلقرة 3، ه A/51/389الو يقة  (67)
(68) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, I.C.J. Reports 

1999, p. 62, at pp. 88–89, para. 66  
 35-34اجمللد الثاين )اجلزء الثأاين( والتتأويب، ه ، 2001 ولية  (69)
  150-111و
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وال تنىلأأي مسأأؤولية املنظمأأة الدوليأأة عأأن فعأأل غأأأ مشأأروع  (6)
ا أشخاه   أرون مأن دولياً إمحانية وجود مسؤولية موااية يتحمله

الظأأرو   ومأأن األمثلأأة  جمموعأأةأشأأخاه القأأانون الأأدويل يف نىلأأس 
علأأى ذلأأك أن تحأأون املنظمأأة الدوليأأة دأأد تعاونأأت مأأع دولأأة مأأا يف 

  رق التزاد مىلروض عليهما معاً 

 ناصر الفعل غير المشروع  وليـا  الصـا    -4الما ة 
  م المنظمة الدولية 

ترتكــب المنظمــة الدوليــة فعــال  غيــر مشــروع  وليــا  إ ا   
 كان التصرف المتمثل في  مل لو امتناع  م  مل: 

إلى المنظمة الدوليـة بمقتضـى القـانون ُييَند  ل() 
 الدولي؛

تلــر خرقـا  اللتـزاع  ولــي واقـع  لـى  ويشـكل ( )ب 
 المنظمة الدولية. 

 التعلي 
تأر  ملنظمأة مأن كما يف  الة الدول، يشأحل إ أناد الت (1)

املنظمأأأات الدوليأأأة وا أأأداً مأأأن عنتأأأرين أ ا أأأيني الامأأأني حلأأأدوث 
فعأأل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً  ويقتأأأد بحلمأأأة "التتأأأر " الىلعأأأل الأأأ   
تقأأأود بأأأه املنظمأأأة أو متتنأأأع عنأأأه، علأأأى  أأأد  أأأواء  وتأأأرد يف الىلتأأأل 

 الثاين القواعد املتتلة بإ ناد التتر  للمنظمة الدولية 
أ ا أأي يتناولأأه الىلتأل الثالأأث، أال وحأأو ومثأة عنتأأر  أان  (2)

أن يشأحل التتأر  املأأ كور  ردأاً أل أد االلتزامأأات املقأررة ووجأأب 
  ودد ينشف االلتزاد املشار إليه إما عن معاحدة ملزمة القانون الدويل

للمنظمأأأأة الدوليأأأأة أو عأأأأن أ  متأأأأدر   أأأأر مأأأأن متأأأأادر القأأأأانون 
حمحمأأة العأأدل  الأأدويل املفبأأ  علأأى املنظمأأة  و سأأبما أشأأارت إليأأه

 / ذار 25 يف املعقأأأأأأود االتىلأأأأأأاق تىلسأأأأأأأالدوليأأأأأأة يف فتواحأأأأأأا بشأأأأأأفن 
، فأأإن املنظمأأات ومتأأر العامليأأة التأأحة منظمأأة بأأني 1951 مأأارس
 العامأة القواعأد ووجأأب عليهأأا تىلأأرض التزامأات بف  ملَزمة"الدولية 
 الأأأأ  الدوليأأأأة االتىلادأأأأات أو د أأأأاتأحا ووجأأأأب أو الأأأأدويل للقأأأأانون
ومأأن مث، ميحأأن أن يتعلأأ  ادأأرق بأأف  مأأن   (70)"فيهأأا أطرافأأاً  تحأأون

 ح و االلتزامات الدولية  
وكمأأا يف  الأأة الأأدول أيضأأأاً، ال يشأأحل الضأأرر فيمأأا يبأأأدو  (3)

 عنتراً الاماً لودوع املسؤولية الدولية على إ د  املنظمات الدولية 
املتعلقأأأأأأة  3 حمأأأأأأاً حتأأأأأأا اًل للمأأأأأأادة  4وال تشأأأأأأمل املأأأأأأادة  (4)

  وتتأفلف تلأك (71)وسؤولية الدول عن األفعال غأأ املشأروعة دوليأاً 
__________ 

 أعالو  53انظر احلاشية  (70)

 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (71)
  47-45و

املأأأأادة مأأأأأن مجلتأأأأني تتضأأأأأمن اجلملأأأأأة األوىل منهمأأأأا مقولأأأأأة واضأأأأأحة 
 أأأأأد مأأأأأا، إذ جأأأأأاء فيهأأأأأا أن "واأأأأأف فعأأأأأل الدولأأأأأة بفنأأأأأه غأأأأأأ  إىل

دوليأأأأأأأاً أمأأأأأأأر حيحمأأأأأأأه القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل"  وميحأأأأأأأن تفبيأأأأأأأ   مشأأأأأأأروع
، لحنهأأأأأأا ميحأأأأأأن أن اجلملأأأأأأة أيضأأأأأأاً علأأأأأأى املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة حأأأأأأ و
اامأأأأأدة عأأأأأن احلاجأأأأأة ألنأأأأأه مأأأأأن الواضأأأأأح أهنأأأأأا تأأأأأرد ضأأأأأمناً يف  تعتأأأأأرب
املبأأأدأ القامأأأل بأأفن الىلعأأأل غأأأأ املشأأروع دوليأأأاً يتمثأأأل يف  أأأرق  إطأأار

علأأأأأى حأأأأأ ا املبأأأأأدأ، نُأأأأأزَّ التأأأأأزاد ووجأأأأأب القأأأأأانون الأأأأأدويل  و املأأأأأا 
أنأأأه لأأأن يحأأأون حنأأأأاك مأأأا يأأأدعو إىل إضأأأافة نأأأز مىلأأأأادو أن  فيبأأأدو

نأأأه غأأأأ مشأأأروع حأأأو أمأأأر يتودأأأف علأأأى القأأأانون واأأأف فعأأأل مأأأا بف
مأأأأأن  3الأأأأأدويل  والسأأأأأبب الظأأأأأاحر  دراج اجلملأأأأأة األوىل يف املأأأأأادة 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول يحمأأأن يف أن إدراجهأأأا يتأأأيح ربفهأأأا  املأأأواد
 باجلملة الثانية  

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول  3أمأأا اجلملأأة الثانيأأة مأأن املأأادة  (5)
ة مأأأأأأع  الأأأأأأة املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة  ميحأأأأأأن أن تحيأأأأأأف بسأأأأأأهول فأأأأأأال

فاملقتأأود بأأنز حأأ و اجلملأأة، عنأأدما تشأأأ إىل أن واأأف فعأأل مأأا 
بفنأأأه غأأأأ مشأأأروع ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل "ال يتأأأف ر ]   [ بحأأأون 
الىلعأأأأأل ذاتأأأأأه مواأأأأأوفاً بفنأأأأأه مشأأأأأروع يف القأأأأأانون الأأأأأدا لي"، حأأأأأو 
التشأأأأأديد علأأأأأى أن القأأأأأانون الأأأأأدا لي الأأأأأ   يعتمأأأأأد علأأأأأى ا رادة 

للدولأة ال جيأأوا أن يأربر أبأداً أ  فعأأل يشأحل  ردأاً، مأأن  اأُل اديأة
جانأأب الدولأأة نىلسأأها، اللتأأزاد ووجأأب القأأانون الأأدويل  والتأأعوبة 
القاممأأأة يف تفبيأأأ  حأأأأ ا املبأأأدأ علأأأى املنظمأأأأات الدوليأأأة تحمأأأأن يف 
تعأأأأأ ر التمييأأأأأز بددأأأأأة بأأأأأني القأأأأأانون الأأأأأدا لي   أأأأأد  املنظمأأأأأات 

تف يسأي للمنظمأة الدوليأة،   فالتك ال(72)الدولية والقانون الدويل
علأأى األدأأل، يتمثأأل يف معاحأأدة أو يف اأأك   أأر حيحمأأه القأأانون 
الأأأأأدويل؛ كأأأأأ لك ميحأأأأأن النظأأأأأر إىل بعأأأأأض األجأأأأأزاء األ أأأأأر  مأأأأأن 
القأأأأأانون الأأأأأدا لي للمنظمأأأأأة باعتبارحأأأأأا تنأأأأأدرج يف نفأأأأأاق القأأأأأانون 
الأأأدويل  ومأأأن أشأأأحال التىلردأأأة اهلامأأأة يف حأأأ ا التأأأدد التمييأأأز بأأأني 

االلتأأأأأزاد ذو التأأأأألة داممأأأأأاً إااء دولأأأأأة عضأأأأأٍو أو دولأأأأأة إذا كأأأأأان  مأأأأأا
عضأأأو، رغأأأم أن حأأأ ا التمييأأأز لأأأيس داطعأأأاً وهناميأأأاً بالضأأأرورة،  غأأأأ

وذلأأأأأك ألنأأأأأه  أأأأأيحون مأأأأأن املثأأأأأأ للخأأأأأال  القأأأأأول بأأأأأفن القأأأأأانون 
املنظمأأة  الأأدا لي للمنظمأأة يفغأأى داممأأاً علأأى االلتأأزاد الوادأأع علأأى

جهأة  األعضأاء  ومأن ووجب القانون الأدويل إااء دولأة مأن الأدول
 103  انيأأة، وفيمأأأا يتعلأأأ  بالأأدول غأأأأ األعضأأأاء، دأأد تأأأوفر املأأأادة

مأأن ميثأأاق األمأأم املتحأأدة مأأا يأأربر تتأأر  املنظمأأة الأأ   يشأأأحل 
  عضأأأو ردأأأاً اللتأأأزاد مقأأأرر ووجأأأب معاحأأأدة مربمأأأة مأأأع دولأأأة غأأأأ 

وبالتأأأأايل فأأأأإن العالدأأأأات بأأأأني القأأأأانون الأأأأدويل والقأأأأانون الأأأأدا لي 
يأأأة تبأأأدو مأأن التعقيأأأد ايأأأث يتعأأ ر التعبأأأأ عنهأأأا يف للمنظمأأة الدول
 إطار مبدأ عاد 

__________ 

 والتعلي  عليها  9املسفلة وزيد من التىلتيل يف إطار املادة تُدرس ح و  (72)
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 الىلتل الثاين
 إسنا  التصرف إلى المنظمة الدولية

مأأن حأأ و املأأواد، يعأأّد إ أأناد  4 سأأب مأأا جأأاء يف املأأادة  (1)
التتأأر  إىل املنظمأأة الدوليأأة ووجأأب القأأانون الأأدويل الشأأرط األول 

تلأك املنظمأة الدوليأة، لحي ينشف فعل دويل غأ مشروع اادر عن 
والشأأأرط الثأأأاين حأأأو أن يشأأأحل نىلأأأس التتأأأر   ردأأأاً اللتأأأزاد دأأأامم 
ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل بالنسأأأبة للمنظمأأأة الدوليأأأة  وتتنأأأاول املأأأواد 

أدناو مسفلة إ ناد التتر  إىل املنظمة الدولية  وكما  8إىل  5 من
، فأأأأأأإن التتأأأأأأر  يُقتأأأأأأد بأأأأأأه أن يشأأأأأأمل الىلعأأأأأأل 4جأأأأأأاء يف املأأأأأأادة 

 متناع عن الىلعل اال أو
وكمأأأا لأأأو ظ يف التعليأأأ  التمهيأأأد  علأأأى الىلتأأأل األول،  (2)

فإن مسؤولية املنظمة الدولية دد تنشف أيضأاً يف بعأض احلأاالت الأ  
ال ُيسأأأأأأأند فيهأأأأأأأا التتأأأأأأأر  إىل تلأأأأأأأك املنظمأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة  ويف حأأأأأأأ و 
احلاالت، ُيسند التتر  إىل دولة أو إىل منظمة دولية أ أر   ويف 

ة تحأأون القواعأأد املتعلقأأة بإ أأناد التتأأر  إىل املنظمأأة احلالأأة األ أأأ 
 الدولية و يقة التلة باملوضوع أيضاً 

مأأأن حأأأ و املأأأواد، شأأأفهنا شأأأفن املأأأواد  8إىل  5واملأأأواد مأأأن  (3)
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة  11إىل  4 مأأن
ية  وكثأاً ، تعاجل إ ناد التتر ، وال تتناول إ ناد املسؤول(73)دولياً 

مأأأا تركأأأز املمار أأأة علأأأى إ أأأناد املسأأأؤولية عوضأأأاً عأأأن الرتكيأأأز علأأأى 
التتأأأر   وحأأأ ا اأأأحيح أيضأأأأا فيمأأأا يتعلأأأ  بعأأأدة اأأأأحوك  إ أأأناد

دانونيأأأة  فعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، يشأأأرتط املرفأأأ  التا أأأع التىلاديأأأة األمأأأم 
املتحدة لقانون البحار أن تعلن املنظمات الدولية والأدول األعضأاء 

ت كأأأل منهأأأا فيمأأأا يتتأأأأل باملسامأأأأل الأأأ  تشأأأملها فيهأأأا ا تتااأأأا
، يف مسأأأأفلة 6االتىلاديأأأأة، وميضأأأأي بعأأأأد ذلأأأأك إىل النظأأأأر، يف املأأأأادة 

 ذوواألطأأأأأأأرا   تحمأأأأأأألي" إ أأأأأأأناد املسأأأأأأأؤولية علأأأأأأأى النحأأأأأأأو التأأأأأأأايل:
 عأأأدد عأأن املسأأؤولية املرفأأأ  حأأ ا مأأن 5 املأأأادة وقتضأأى اال تتأأاه

وال   "االتىلاديأأأأة هلأأأأ و   أأأأر انتهأأأأاك أ  عأأأأن أو بااللتزامأأأأات الوفأأأأاء
ينفأأو  ذلأأك بالضأأرورة علأأى إشأأارة ضأأمنية إىل إ أأناد التتأأر  إىل 

 الفر  املسؤول 
ومع أن ا  ناد املزدوج للتتأر ، بأل و أ  املتعأدد، دأد  (4)

ال حيأأأأدث كثأأأأأاً يف املمار أأأأة العمليأأأأة، إال أنأأأأه ال ميحأأأأن ا أأأأتبعادو  
ضأأمنياً  وبالتأايل فأإن إ أناد تتأر  معأأني إىل منظمأة دوليأة ال يعأر

أن نىلأأأس التتأأأر  ال ميحأأأن نسأأأبته إىل دولأأأة مأأأن الأأأدول، كمأأأأا ال 
َيستبعد إ ناُد تتر  إىل دولة ما إ ناَد نىلس التتر  إىل منظمة 
دوليأأأأة  وميحأأأأن أيضأأأأاً تتأأأأور أن ُيسأأأأند التتأأأأر  يف نىلأأأأس الودأأأأت 

__________ 

 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (73)
  68-49و

ملنظمتأني دوليتأني أو أكثأر، وذلأأك مأثاًل عنأدما تنشأئ املنظمتأأان أو 
 كاً وتعمل من  الل ذلك اجلهاا املنظمات جهاااً مشرت 

وكما  دث عند القراءة الثانية فيما يتتأل وشأاريع املأواد  (5)
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول، فأأإن مشأأاريع املأأواد احلاليأأة ال تقأأدد  أأو  
معأأأأأايأ إجيابيأأأأأة لإل أأأأأناد  وبالتأأأأأايل فأأأأأإن حأأأأأ و املأأأأأواد ال تشأأأأأأ إىل 

نظمأأأأة  وعلأأأأى احلأأأأاالت الأأأأ  ال ميحأأأأن فيهأأأأا إ أأأأناد التتأأأأر  إىل امل
 أأأأبيل املثأأأأال، ال تشأأأأأ املأأأأواد، وإنأأأأا تلّمأأأأح ضأأأأمنياً فقأأأأط، إىل أن 
تتر  القوات العسحرية للدول أو املنظمات الدوليأة ال ُيسأند إىل 
األمأأأأم املتحأأأأدة عنأأأأدما يأأأأفذن جملأأأأس األمأأأأن للأأأأدول أو للمنظمأأأأات 
الدوليأأأة باختأأأاذ التأأأدابأ الالامأأأة  أأأارج إطأأأار تسلسأأأل ديأأأاد  يأأأربط 

بأاألمم املتحأأدة  وحأ و النقفأأة دأد أعأأرب عنهأا مأأؤ راً تلأك القأأوات 
مأأأدير شأأأعبة ا دارة امليدانيأأأة واللوجسأأأتيات بأأأإدارة عمليأأأات  ىلأأأظ 
السأأالد يف األمأأم املتحأأدة يف ر أأالة إىل حتثأأل بلجيحأأا الأأدامم لأأد  
األمأأأأم املتحأأأأدة، فيمأأأأا يتعلأأأأ  وفالبأأأأة ناجتأأأأة عأأأأن  أأأأادث مأأأأرور يف 

 التومال، وذلك بالعبارات التالية:
تحأأن دأأوات فردأأة العمأأل املو أأدة  اضأأعة لقيأأادة األمأأم املتحأأدة،  مل 

ودأأأد دأبأأأت املنظمأأأة علأأأى رفأأأض أ  مسأأأؤولية فيمأأأا يتعلأأأ  باملفالبأأأات املقدمأأأة 
  (74)طرفاً فيها القوات تلككانت بشفن احلوادث ال   

مأأأأن املأأأأواد احلاليأأأأة يف معظأأأأم  8إىل  5وتنظأأأأر املأأأأواد مأأأأن  (6)
إىل  4فيمأأا يتتأأل بالأأدول يف املأأواد مأأن املسأأامل الأأ  جأأر  تناوهلأأا 

مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  11
املشأأروعة دوليأأاً  غأأأ أنأأه ال يوجأأد نأأز يف املأأواد ديأأد النظأأر يشأأمل 

املتعلقتأأأأأأان وسأأأأأأؤولية  10و 9املسأأأأأأامل الأأأأأأ  تتفأأأأأأرق هلأأأأأأا املادتأأأأأأان 
تم القياد هبا يف غياب   وتتعل  املادتان بالتترفات ال  ي(75)الدول

السأألفات الرمسيأأة أو يف  الأأة عأأدد ديامهأأا وهامهأأا، وبالقيأأاد اركأأة 
مترديأأأأة أو غأحأأأأأا  وحأأأأ و احلأأأأأاالت ُيسأأأأأتبعد أن تنشأأأأف فيمأأأأأا يتتأأأأأل 
باملنظمات الدولية ألهنا تىلرتض مسأبقاً  أيفرة الحيأان الأ   ُيسأند 

للمأرء إليه التتر  علأى ا دلأيم املعأر  وعلأى الأرغم مأن أنأه ميحأن 
، فإن ا تمأال أن يتأبح (76)أن جيد أمثلة ملنظمة دولية تدير إدليماً 

أ  مأأأأأن املسأأأأأامل الأأأأأواردة أعأأأأأالو و يأأأأأ  التأأأأألة باملوضأأأأأوع يف ذلأأأأأك 
السياق يبدو ا تمااًل أبعد من أن يقتضي وضع نز يتعل  اديداً 
هب و املسأامل  غأأ أنأه مأن املىلهأود أنأه مأ  نشأفت مسأفلة مأن حأ ا 

ل ونظمأة دوليأة، فإنأه يتعأني عندمأ  أن تفبأ  علأى القبيل فيما يتت
تلك املنظمة، ديا اً، القاعدة ذات التلة ال  تنفب  علأى الأدول، 

__________ 

  1998 زيران/يونيه  25ر الة غأ منشورة، مؤر ة  (74)
 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (75)
  66-62و
 10( املأأؤر  1999)1244جملأأس األمأأن  مأأثالً باال أأتناد إىل دأأرار (76)

والأأأأأأ   يأأأأأأفذن "لألمأأأأأأني العأأأأأأاد بأأأأأأفن ينشأأأأأأئ، وسأأأأأأاعدة  1999 زيران/يونيأأأأأأه 
املنظمأات الدوليأة املختتأة، وجأوداً مأدنياً دوليأاً يف كو أوفو هبأد  تأأوفأ إدارة 

 مؤدتة لحو وفو" 
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مأأن مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية  10أو املأأادة  9أ  إمأأا املأأادة 
 الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

التتأر  وبعض أنواع املمار أة الأ  تتفأرق ملسأفلة إ أناد  (7)
إىل املنظمأأأأات الدوليأأأأة إنأأأأأا ُتسأأأأند حأأأأ ا التتأأأأأر  إليهأأأأا يف  أأأأأياق 
مسامل املسؤولية املدنية وليس يف  ياق املسأؤولية عأن األفعأال غأأ 
املشأأروعة دوليأأاً  واملمار أأة املأأ كورة و يقأأة التأألة مأأع ذلأأك بغأأرض 
إ أأأناد التتأأأر  ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل، وذلأأأك عنأأأدما تشأأأأ إىل 

عيأأأأاراً ال يُقتأأأأد أن تقتتأأأأر أمهيتأأأأه علأأأأى املسأأأأفلة معيأأأأار أو تفبأأأأ  م
 احملددة ديد البحث 

قا ــدة  امــة بشــأن إســنا  التصــرف إلــى  -5الما ة 
 المنظمة الدولية 

يعتبـــــــر تصـــــــرف لي ج ـــــــاز لو وكيـــــــل تـــــــابع   -1 
للمنظمة الدولية في تأ ية م ام  فعال  صا  ا   م تلر المنظمة 

ــــدولي، بغــــض النظــــر  ــــم  ــــانون ال مركــــز الج ــــاز بمقتضــــى الق
 الوكيل بالنيبة للمنظمة.  لو

تحديـــــد م ـــــاع  فـــــيتطبـــــق قوا ـــــد المنظمـــــة   -2 
 لج زت ا ووكالئ ا. 

 التعلي 
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ  4وفقأأاً للمأأادة  (1)

، يتودف إ ناد التتأر  إىل الدولأة أ ا أاً علأى (77)املشروعة دولياً 
واأأف الشأأخز أو الحيأأان الأأ   يتأأدر عنأأه حأأ ا التتأأر  بفنأأه 

، دلما (78)التعلي حو موضح يف "من أجهزة الدولة"  غأ أنه، كما 
يعتمأد ا  أأناد علأأى ا أأتخداد متأأفلح معأأني يف القأأانون الأأدا لي 

  بالنظأاد القأانوين للدولة املعنية  وميحن تفبي  فهم حتا ل فيما يتعل
 املقابل املتتل باملنظمات الدولية 

وجتأأدر ا شأأارة إىل أنأأه يف  أأني يسأأتخدد بعأأض نتأأوه  (2)
، فأأأأإن (79)ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة متأأأأفلح "الىلأأأأروع" ]"األجهأأأأزة"[

حمحمأأة العأأدل الدوليأأة احتمأأت فقأأط، عنأأد تناوهلأأا ملركأأز األشأأخاه 
ز دد أوكلت إليه ال ين يعملون با م األمم املتحدة، بحون الشخ

و أأأأامف مأأأأن دبأأأأل جهأأأأاا تأأأأابع لألمأأأأم املتحأأأأدة  ودأأأأد ا أأأأتخدمت 
احملحمأأة متأأفلح "الوكيأأل" ومل تأأر يف متتأأع الشأأخز أو عأأدد متتعأأه 
وركأأأأأز رمسأأأأأي أمأأأأأراً ذا اأأأأألة  وأشأأأأأارت احملحمأأأأأة، يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن 

__________ 

 32 ه ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب،2001 وليأأأأة  (77)
  53-49و
  53-52، يف ه 53-49، ه ىلسهن املرجع (78)
مأأأأن ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة إىل "الىلأأأأروع الرميسأأأأية"  7تشأأأأأ املأأأأادة  (79)

]"األجهأأزة الرميسأأية"[ و"الىلأأروع الثانويأأة" ]"األجهأأزة الىلرعيأأة"[  كمأأا يأأرد حأأ ا 
 من ميثاق األمم املتحدة  29و 22املتفلح األ أ يف املادتني 

، إىل أن املسأأفلة الأأ  تتناوهلأأا اجلمعيأأة العامأأة التعأأويض عأأن األضأأرار
ألمأأم املتحأأأدة علأأأى رفأأع دعأأأو  فيمأأا يتعلأأأ  بالضأأأرر تتعلأأ  بقأأأدرة ا

 ال   يلح  بف د وكالمها داملة:
 أ  أنأأأأأه أ  ،مفلأأأأأ احملحمأأأأأة كلمأأأأأة "وكيأأأأأل" بفو أأأأأع معأأأأأل  تىلهأأأأأم 

 و أأواء ذلأأك، غأأأ كأأان أو أجأأر لقأأاء يعمأأل رمسيأأاً  مو ىلأأاً  كأأان  أأواء شأأخز،
 أجهأأأأزة مأأأأن جهأأأأاا إليأأأأه أوكأأأأل داممأأأأة، غأأأأأ أو داممأأأأة بتأأأأىلة مسأأأأتخدماً  كأأأأان
 شخز أ  حو وبا تتار  أدامها يف املساعدة أو و امىله إ د  أداء املنظمة
   (80) الله من اجلهاا يعمل

من املأادة الساد أة مأن  22انفباق الىلرع ويف الىلتو  الال قة بشفن 
 ، أشارت احملحمة إىل أنه:اتىلادية امتيااات األمم املتحدة و تاناهتا

للمعلومأأأأأأأأات املقدمأأأأأأأأة مأأأأأأأأن األمأأأأأأأأني العأأأأأأأأاد، فقأأأأأأأأد اضأأأأأأأأفرت  طبقأأأأأأأأاً  
تتىلأأأأاوت  -مهمأأأأات  توكأأأألاملتحأأأأدة يف عأأأأدة منا أأأأبات يف الوادأأأأع إىل أن  األمأأأأم

إىل أشأأأأأخاه ال يتمتعأأأأأون وركأأأأأز مأأأأأو ىلي األمأأأأأم  -بشأأأأأحل متزايأأأأأد يف طبيعتهأأأأأا 
  (81)الرمسيني املتحدة

حملحمأأأأة أيضأأأأاً يف وفيمأأأأا يتعلأأأأ  باالمتيأأأأااات واحلتأأأأانات، ذكأأأأرت ا
 ا دار ، مركأأأزحم يف يحمأأأن ال املسأأأفلة جأأأوحر"الىلتأأأو  نىلسأأأها أن 

  (82)"مهمتهم طبيعة يف وإنا
ودأأأد أشأأأارت احملحمأأأة يف ودأأأت أدأأأرب، يف فتواحأأأا بشأأأفن  (3)

ادأأال  املتتأأل اتأأانة مقأأرر  أأاه للجنأأة  قأأوق ا نسأأان مأأن 
 ، إىل أن:ا جراءات القانونية

 التعأويض مسأفلة عأن ختتلأف القانونيأة املال قأةاحلتانة مأن  مسفلة 
 هأاموكالعأن األمأم املتحأدة أو  أفعال اادرة عأننتيجة  متحبدةعن أ  أضرار 

  (83)الرمسيةبتىلتهم  العاملني

وتناولأأت احملحمأأة أيضأأاً با تتأأار، يف الىلتأأو  ذاهتأأا، مسأأفلة إ أأناد 
ة ]الأأأأ[أضرار ]الأأأأ[متحبدة نتيجأأأ" التتأأأر ، مشأأأأة إىل أنأأأه يف  الأأأة
 بتأىلتهمعأن وكالمهأا العأاملني  أفعال اادرة عأن األمأم املتحأدة أو

األمأأأأم املتحأأأأدة بتحمأأأأل املسأأأأؤولية عأأأأن  تفالَأأأأب دأأأأد [   ] الرمسيأأأأة
وبالتايل، و سب احملحمة،   (84)"األفعال ح و على املرتتبةاألضرار 

فأأأإن تتأأأر  األمأأأم املتحأأأدة يشأأأمل، إىل جانأأأب تتأأأر  أجهزهتأأأا 
األفعأأأأال الأأأأ  يقأأأأود هبأأأأا "وكالؤحأأأأا" أو ميتنعأأأأون الرميسأأأأية والىلرعيأأأأة، 

عنهأأأا  واملقتأأأود هبأأأ ا املتأأأفلح أن يشأأأأ لأأأيس فقأأأط إىل املأأأو ىلني 
__________ 

(80) Reparation for Injuries  177أعالو(، ه  19)انظر احلاشية  
(81) Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on 

the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory opinion, 

I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48  
  47، الىلقرة نىلسه املرجع (82)
(83) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights  انظأر احلاشأية(
  66، الىلقرة 88أعالو(، ه  68
  66، الىلقرة 89-88، ه نىلسه املرجع (84)
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الرمسيني، بل أيضاً إىل األشأخاه اآل أرين الأ ين يعملأون ملتألحة 
األمأأأم املتحأأأدة بنأأأاء علأأأى و أأأامف أوكلأأأت إلأأأيهم مأأأن جانأأأب أ أأأد 

 أجهزة املنظمة 
الدوليأأأأة فيمأأأأا يتعلأأأأ  بأأأأاألمم ومأأأأا ذكرتأأأأه حمحمأأأأة العأأأأدل  (4)

املتحأأدة ينفبأأأ ، بشأأأحل أعأأأم، علأأى املنظمأأأات الدوليأأأة الأأأ  يعمأأأل 
معظمهأأأأا عأأأأن طريأأأأ  أجهزهتأأأأا ) أأأأواء ُعرفأأأأت هبأأأأ و التأأأأىلة أد ال( 
وجمموعأأأأة متنوعأأأأة مأأأأن الأأأأوكالء الأأأأ ين يعهأأأأد إلأأأأيهم بأأأأفداء و أأأأامف 

 30املنظمة  ودأد جأاء يف دأرار اجمللأس االاأاد  السويسأر  املأؤر  
ميحأن للمأرء أن يسأند  كقاعأدة،" أنأه 1996األول/أكتأوبر تشرين 

علأأأأأى إىل املنظمأأأأة الدوليأأأأة مأأأأا تىلعلأأأأه أو متتنأأأأأع عأأأأن فعلأأأأه أجهزهتأأأأا 
وكأأ لك مأأا يىلعلأأه أو ميتنأأع عأأن فعلأأه  ا أأتال  مسأأتوياهتا وطبيعتهأأا

  (85)"وكالؤحا أ ناء حتار تهم ال تتاااهتم
ز وجيه فيما والتمييز بني األجهزة والوكالء ال يبدو أنه متيي (5)

يتعل  بغرض إ ناد التتر  إىل املنظمة الدوليأة  فتتأر  كأل مأن 
األجهأأأأزة والأأأأوكالء ُيسأأأأند إىل املنظمأأأأة  وعنأأأأدما يتأأأأنَّف أشأأأأخاه 

كيانأأأات كأأأفجهزة أو وكأأأالء ووجأأأب دواعأأأأد املنظمأأأأة، ال يحأأأون  أو
حنأأأاك شأأأك يف أن تتأأأر  أول أأأك األشأأأخاه أو تلأأأك الحيانأأأات 

 ملبدأ، إىل املنظمة بد من إ نادو، من  يث ا ال
إىل كأون اجلهأاا  1واهلد  مأن ا شأارة الأواردة يف الىلقأرة  (6)

أو الوكيل يتتر  "يف تفدية مهامه" حو توضيح أن التتر  ميحن 
إ نادو إىل املنظمة الدوليأة عنأدما ميأارس اجلهأاا أو الوكيأل و أامف 
 عهد هبا إليه، وال ميحن بف   ال من األ وال إ نادو إليها عندما
يتتأأأر  اجلهأأأاا أو الوكيأأأل بتأأأىلته الشختأأأية  أمأأأا مسأأأفلة إ أأأأناد 

  7التتر  املتجاوا حلدود السلفة فتتناوهلا املادة 
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  4مأأأأن مشأأأروع املأأأأادة  1ووفقأأأاً للىلقأأأأرة  (7)

الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً، ُيسأأند إىل الدولأأة تتأأر  
تشأأأأريعية أد تنىلي يأأأأة  اجلهأأأأاا " أأأأواء أكأأأأان اجلهأأأأاا ميأأأأارس و أأأأامف

دضأأامية أد أيأأة و أأامف أ أأر ، وأيأأاً كأأان املركأأز الأأ   يشأأغله يف  أد
تنظيم الدولة، و واء أكانأت اأىلته أنأه جهأاا مأن أجهأزة احلحومأة 

، (86)املركزية أد جهاا من أجهزة و دة إدليمية من و دات الدولة"
وح ا الواف األ أأ ال ينفبأ  عأادة علأى املنظمأة الدوليأة  وميحأن 
ا بقأأأاء علأأأى العنااأأأر األ أأأر ، بيأأأد أنأأأه يىلّضأأأل اأأأياغتها بشأأأحل 
أكثر تبسيفاً، وذلك أيضاً بالنظر إىل أنه يف  أني يُنتظأر مأن مجيأع 

__________ 

 En"حأأ و ترمجأأة عأأن الأأنز األاأألي الىلرنسأأي الأأ   جأأاء فيأأه مأأا يلأأي: (85)

règle générale, sont imputables à une organisation internationale les actes ou 

omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et de ses agents dans 

l’exercice de leurs compétences"  الو يقة(VPB 61.75 وحأي منشأورة علأى املودأع ،
 ( www.vpb.admin.chالشبحي للمجلس االااد  السويسر : 

 32الثأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء الثأأأأأأأاين( والتتأأأأأأأويب، ه  ، اجمللأأأأأأأد2001 وليأأأأأأأة  (86)
  51-50( من التعلي  على مشروع املادة، ه 7( و)6، والىلقرتان )53-49و

الدول أن متارس مجيع املهاد امل كورة أعالو، فأإن املنظمأات ختتلأف 
بعضأأأأها عأأأأن بعأأأأض إىل  أأأأد كبأأأأأ هبأأأأ ا ادتأأأأوه  وبالتأأأأايل فأأأأإن 

ا يلي: "بغض النظر عن مركز اجلهاا تنز ببساطة على م 1 الىلقرة
 أو الوكيل بالنسبة للمنظمة" 

وادد املنظمأة الدوليأة املعنيأة الو أامف الأ  يُعهأد هبأا إىل   (8)
، 2كأل جهأاا أو وكيأل  وحأ ا يأتم عأادة، كمأا حأو مبأني يف الىلقأرة 

، والأأأأ  2ووجأأأأب "دواعأأأأد املنظمأأأأة"  والقتأأأأد مأأأأن اأأأأياغة الىلقأأأأرة 
املنظمأأة املعيأأاَر الو يأأد، حأأو تأأرك ا محانيأأة جتعأأل تفبيأأ  دواعأأد  مل

مىلتو أة العتبأأار أن الو أأامف معهأأود هبأأا، يف الظأأرو  اال أأتثنامية، 
جلهأأأاا أو وكيأأأل،  أأأ  وإن مل ميحأأأن القأأأول بأأأفن ذلأأأك يقأأأود علأأأى 

 أ اس دواعد املنظمة 
مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول  5واملأأأأأادة  (9)

وليأأأأاً تتنأأأأاول "تتأأأأرفات األشأأأأخاه األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة د عأأأأن
الحيانأأأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأأأأ  متأأأأأأأأأأأأارس بعأأأأأأأأأأأأأض ا تتااأأأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأأأألفة  أو

  وحأأأأأأأ ا النأأأأأأأوع مأأأأأأأن املتأأأأأأأفلحات لأأأأأأأيس مالممأأأأأأأاً (87)احلحوميأأأأأأأة"
للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  وال بأأأأأد مأأأأأن التعبأأأأأأ بفريقأأأأأة خمتلىلأأأأأة  عمومأأأأأاً 
ميحأأن أن يحأأأون لحيأأان مأأا مأأأن اأألة ونظمأأة دوليأأأة  غأأأ أنأأأه  عّمأأا
احلاليأأأة  حمأأأاً إضأأأافياً لتشأأأمل األشأأأخاه  لأأأزود لتضأأأمني املأأأواد ال
 5الحيانأأات حتأأن حأأم يف  الأأة منأأا رة للحالأأة املتتأأورة يف املأأادة  أو

مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ 
دوليأأاً  ومتأأفلح "الوكيأأل" أُعفأأي يف الىلقأأرة الىلرعيأأة )ج(  املشأأروعة

اه أو حأأأأأأ و معأأأأأأل وا أأأأأأعاً يشأأأأأأمل حأأأأأأؤالء األشأأأأأأخ 2مأأأأأأن املأأأأأأادة 
 الحيانات بشحأل مالمم 

 وميحن ادلوه إىل ا تنتاج حتا ل فيمأا يتتأل باألشأخاه (10)
مأن  8أو جمموعات األشخاه حتن وردت ا شأارة إلأيهم يف املأادة 

مشأأاريع املأأواد املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأأن األفعأأال غأأأ املشأأأروعة 
شخاه   وح ا احلحم يتعل  باألشخاه أو جمموعات األ(88)دولياً 

بتوجيهأأأات  حتأأأن يتتأأأرفون يف الوادأأأع بنأأأاء علأأأى تعليمأأأات الدولأأأة أو
جمموعأأأأات  منهأأأأا أو اأأأأت ردابتهأأأأا  وإذا مأأأأا تتأأأأر  أشأأأأخاه أو

األشأأخاه، بأأداًل عأأن ذلأأك، بنأأاء علأأى تعليمأأات مأأن منظمأأة  مأأن
دولية أو بتوجيه منها أو اأت ردابتهأا، فإنأه يتعأني عندمأ  اعتبأارحم 

  2يف الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ج( مأأأن املأأأادة  وكأأأالء وفقأأأاً للتعريأأأف الأأأوارد
( مأأن حأأ ا التعليأأ ، يُعتأأرب 8و سأأب املشأأار إليأأه أعأأالو يف الىلقأأرة )

الشأأأأخز أو الحيأأأأان، يف احلأأأأاالت اال أأأأتثنامية، وألغأأأأراض إ أأأأناد 
يحأن ذلأك عمأاًل  التتأر ، محلىلأاً بو أامف للمنظمأة  أ  وإن مل

 بقواعد املنظمة  

__________ 

  55-53و 32، ه نىلسه املرجع (87)
  62-59و 32، ه نىلسه املرجع (88)
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ممــم تضــع م  تصــرف األج ــزة لو الــوكالء -6الما ة 
تحـــــ  تصــــــرف المنظمــــــة الدوليــــــة  ولــــــة 

 منظمة  ولية لخرى  لو
يعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف لي ج از تابع  

إلحدى الدوه لو لي ج از لو وكيل تابع لمنظمة  وليـة يوضـع 
تحــ  تصــرف منظمــة  وليــة لخــرى فعــال  صــا  ا   ــم المنظمــة 
 األخيرة إ ا كان  تما س الييطرة الفعلية  لى  لر التصرف. 

 التعلي 
وليأأة، دأأد عنأدما يوضأأع جهأاا دولأأة اأت تتأأر  منظمأة د (1)

يحأأأون ذلأأأك اجلهأأأأاا معأأأاراً إىل تلأأأأك املنظمأأأة إعأأأأارة كليأأأة  ويف حأأأأ و 
احلالة، من الواضح أن تتأر  ذلأك اجلهأاا ال يسأند إال إىل املنظمأة 
املتلقية  وتنفب  نىلس النتيجة عندما يعار جهاا أو وكيل من منظمأة 
دوليأأة إعأأارة كليأأة ملنظمأأة أ أأر   ويف حأأ و احلأأاالت، تنفبأأ  القاعأأدة 

فتتناول وضعاً خمتلىلاً يحون فيه  6  أما املادة 5مة املبينة يف املأادة العا
اجلهأأاا أو الوكيأأل املعأأار مأأا اال يتتأأر ، إىل  أأد مأأا، كجهأأاا تأأابع 
للدولة املعأة أو كجهأاا أو وكيأل تأابع للمنظمأة املعأأة  وحأ ا حيأدث 
مثاًل يف  الة الو دات العسحرية ال  تضأعها دولأة مأا اأت تتأر  

م املتحأأأدة ألغأأأراض عمليأأأة مأأأن عمليأأأات  ىلأأأظ السأأأالد، وأأأا أن األمأأ
الدولأأة اأأتىلظ بالسأألفات التفديبيأأة وباال تتأأاه اجلنأأامي علأأى أفأأراد 

  ويف ح و احلالة، تنشف مشحلة ما إذا كأان جيأب (89)و داهتا الوطنية
إ أأناد تتأأر  حمأأدد يتأأدر عأأن اجلهأأاا أو الوكيأأل املعأأار إىل املنظمأأة 

 املنظمة املعأة   ة أواملتلقية أو إىل الدول
وجيأأأوا للدولأأأة أو املنظمأأأة املعأأأأة إبأأأراد اتىلأأأاق مأأأع املنظمأأأة  (2)

املتلقية خبتوه وضع جهاا أو وكيأل اأت تتأر  حأ و املنظمأة  
وميحن أن ي كر االتىلاق الدولأة أو املنظمأة الأ  تحأون مسأؤولة عأن 
تتر  ذلك اجلهاا أو ذلك الوكيل  وعلأى  أبيل املثأال، و سأب 

املسامهة النموذجي املتتل بالو دات العسحرية الأ  تضأعها اتىلاق 
إ أأد  الأأأدول األعضأأأاء يف األمأأأم املتحأأأدة اأأأت تتأأأر  املنظمأأأة، 
تعتأرب األمأم املتحأأدة مسأؤولة جتأأاو األطأرا  الثالثأة، ولحأأن هلأا احلأأ  
يف أن تسرتد التحأاليف مأن الدولأة املسأامهة بقأوات يف  أرو  مثأل 

وفاة أو ا اابة ]الأ[نامجة عن إمهأال " االت الىلقد أو التلف أو ال
جسأأيم أو  أأوء تتأأر  متعمأأد مأأن جانأأب األفأأراد الأأ ين تقأأدمهم 

  ويبدو أن االتىلاق ال يُعل إال وسفلة توايع املسؤولية (90)احلحومة"
وليس وسفلة إ ناد التتر   وعلى أ   ال، فأإن حأ ا النأوع مأن 

ني الدولأأأأأأة االتىلأأأأأأاق لأأأأأأيس  امسأأأأأأاً ألنأأأأأأه ال يأأأأأأنظم إال العالدأأأأأأات بأأأأأأ
__________ 

حأأأ ا أمأأأر حيأأأّدد عأأأادة يف االتىلأأأاق الأأأ   تربمأأأه األمأأأم املتحأأأدة مأأأع  (89)
عأأاد بشأأفن ديأأادة عمليأأات األمأأم الدولأأة املسأأامهة بقأأوات  انظأأر تقريأأر األمأأني ال

  6، الىلقرة (A/49/681)املتحدة حلىلظ السالد والسيفرة عليها 
، املرفأأأأأأأ ؛ A/50/995مأأأأأأأن اتىلأأأأأأأاق املسأأأأأأأامهة النمأأأأأأأوذجي ) 9املأأأأأأأادة  (90)

A/51/967 ) املرف ، 

املنظمأأأة املسأأأامهة واملنظمأأأة املتلقيأأأة، وبالتأأأايل ال ميحأأأن أن يرتتأأأب  أو
عليأأه  رمأأأان طأأأر   الأأأث مأأأن أ   أأأ  دأأأد يحأأأون لأأأه جتأأأاو الدولأأأة 

 املنظمة املسؤولة ووجب القواعد العامة   أو
ومعيأأار إ أأناد التتأأر  إمأأا إىل الدولأأة أو املنظمأأة املسأأامهة  (3)

، إىل السأأأيفرة الىلعليأأأة 6يسأأأتند، وفقأأاً للمأأأادة أو إىل املنظمأأة املتلقيأأأة 
الأأ  متار أأها علأأى التتأأر  احملأأدد للجهأأاا أو الوكيأأل املوضأأوع اأأت 

مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة  6تتأأأر  املنظمأأأة املتلقيأأأة  وتتبأأأع املأأأأادة 
هنجاً حتأا اًل، وإن  (91)وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

التأألة الو يأأ  ووفقأأاً هلأأ و املأأادة األ أأأة، فأأإن كانأأت التأأيغة خمتلىلأأة  
أن "اجلهأأأأأاا يتتأأأأأر  حتار أأأأأة لأأأأأبعض ا تتااأأأأأات حأأأأأو باملوضأأأأأوع 

السأألفة احلحوميأأة للدولأأة الأأ  يوضأأع اجلهأأاا اأأت تتأأرفها"  غأأأ أن 
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ  6التعليأأأأ  علأأأأى املأأأأادة 

إىل الدولأأة املتلقيأأة، املشأأروعة دوليأأاً يوضأأح أنأأه لحأأي يسأأند التتأأر  
بأأأد أن يحأأأون "اأأأت إشأأأرافها و أأأيفرهتا ادالتأأأني، ال بنأأأاًء علأأأى  ال

  وعلأأأى أ   أأأال، فإنأأأه ال ميحأأأن (92)تعليمأأأات مأأأن الدولأأأة املوفأأأدة"
حنأأأأا، ذلأأأأك أن ا شأأأأارة إىل "حتار أأأأة لأأأأبعض  6تحأأأأرار اأأأأيغة املأأأأادة 

 ا تتااات السلفة احلحومية" ال تالمم املنظمات الدولية 
يتعلأأأأأ  بالأأأأأدول، فأأأأأإن مسأأأأأفلة وجأأأأأود  أأأأأيفرة دأأأأأد  وفيمأأأأأا (4)

نودشت أ ا أاً فيمأا يتتأل وسأفلة مأا إذا كأان تتأر  األشأخاه 
أو جمموعات األشخاه، وال  يما القوات املسلحة غأ النظامية، 

  ويف  ياق وضع جهاا أو وكيل ات تتر  (93)ُيسند إىل الدولة
تعلأأ  وسأأأفلة منظمأأة دوليأأة، تلعأأب السأأأيفرة دوراً خمتلىلأأاً  وحأأي ال ت

إذا كأأأأان ميحأأأأن علأأأأى ا طأأأأالق إ أأأأناد تتأأأأر  معأأأأني إىل دولأأأأة  مأأأأا
الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة املسأأأأأامهة  -منظمأأأأأة دوليأأأأأة، وإنأأأأأا بالحيأأأأأان  أو
 ال   ميحن إ ناد التتر  إليه   - املنظمة املتلقية أو
وتىلأأأرتض األمأأأم املتحأأأدة أن هلأأأا مأأأن  يأأأث املبأأأدأ السأأأيفرة  (5)

الوطنيأة يف دأوة مأا حلىلأظ السأالد  وحأ ا احلترية على نشر الو دات 
 األ اس أد  باملستشار القانوين لألمم املتحدة إىل دول ما يلي:

مأأن  يأأث املبأأدأ ]   [ يُعأأأز  إىل املنظمأأة أ  تتأأر  لقأأوة  ىلأأأظ  
السأأأالد، باعتبارحأأأا جهأأأاااً فرعيأأأاً تابعأأأاً لألمأأأم املتحأأأدة، وإذا مأأأا مت حأأأ ا الىلعأأأل 

فإنأه يسأتتبع املسأؤولية الدوليأة للمنظمأة ومسأؤوليتها انتهاك أل  التزاد دويل  يف
  (94)عن التعويض

__________ 

 32، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (91)
  57-55و
 التعلي  ( من 2، الىلقرة )55، ه نىلسه املرجع (92)
الأأأأأدول عأأأأأن  مأأأأأن مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية 8انظأأأأأر املأأأأأادة  (93)

 ( 62-59، ه نىلسه املرجعاألفعال غأ املشروعة دولياً والتعلي  عليها )
وموجهأأأأأأة مأأأأأأن املستشأأأأأأار  2004شأأأأأأباط/فرباير  3مؤر أأأأأأة  مأأأأأأ كرة (94)

، اجمللأأد الثأأاين 2004  وليأأةالقأأانوين لألمأأم املتحأأدة إىل مأأدير شأأعبة التأأدوين، 
  34-33، ه A/CN.4/545الو يقة  (،األول)اجلزء 
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وحأأأ ا التتأأأريح يلخأأأز حتار أأأة األمأأأم املتحأأأدة فيمأأأا يتعلأأأ  بعمليأأأة 
، ودأأوة األمأأم املتحأأدة حلىلأأظ السأأالد (95)األمأأم املتحأأدة يف الحونغأأو

  (97)، وما تبعها من دوات حلىلظ السالد(96)يف دربه
 ىلأأظ السأالد هلأأا داللأأة  ااأأة واملمار أة املتعلقأأة بقأأوات  (6)

يف السأأياق احلأأايل بسأأبب السأأيفرة الأأ  اأأتىلظ هبأأا الدولأأة املسأأامهة 
  وميحن أن تحأون لأ لك (98)بقوات على املسامل التفديبية واجلنامية

  ار فيما يتعلأ  بإ أناد التتأر   فعلأى  أبيل املثأال، رأ  محتأب 
ال لاللتزامأات الشؤون القانونية باألمم املتحدة، فيما يتتأل باالمتثأ

املقأأأررة ووجأأأب اتىلاديأأأة االجتأأأار الأأأدويل بأأأفنواع احليوانأأأات والنباتأأأات 
 ، ما يلي:1973الربية املعرضة لالنقراض لعاد 

 عأات  علأى أ حامهأا إنىلأاذ عأن املسأؤولية تضأع االتىلاديأة كانأت ملا 
 علأأأأأى بالواليأأأأأة اأأأأأتىلظ بقأأأأأوات املسأأأأامهة الأأأأأدول إن و يأأأأأث األطأأأأأرا ، الأأأأدول
 تقأع االتىلاديأة أ حأاد إنىلأاذ مسؤولية فإن العسحريني، ألفرادحا اجلنامية األفعال
  (99)االتىلادية يف أطرا  حي ال  قواتالب املسامهة الدول عات  على

وواضأأأأأح أن إ أأأأأناد التتأأأأأأر  إىل الدولأأأأأة املسأأأأأأامهة بقأأأأأوات يأأأأأأرتبط 
با تىلأأأأاك تلأأأأك الدولأأأأة بأأأأبعض السأأأألفات علأأأأى و أأأأداهتا الوطنيأأأأة 

 وبالتايل وا متلحه تلك الدولة من  يفرة يف ح ا ادتوه  
، فإنأأه عنأأأدما (100)وعلأأى  أأو مأأا ذحأأب إليأأأه عأأدة فقهأأاء (7)

أن املسأفلة يوضع جهاا أو وكيل ات تتر  منظمة دوليأة، يبأدو 
__________ 

انظأأأأر االتىلادأأأأات الأأأأ  تأأأأنز علأأأأى التعأأأأويض والأأأأ  أبرمتهأأأأا األمأأأأم  (95)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 588, No. 8525املتحأدة مأع إيفاليأا )

p. 197 ،(، وبلجيحأا )املرجأع نىلسأهvol. 535, No. 7779, p. 191 و ويسأرا ،)
 .vol(، ولحسمربغ )املرجع نىلسأه، vol. 564, No. 621, p. 193املرجع نىلسه، )

585, No. 8487, p. 147 نىلسأه)املرجأع (، واليونأان ،vol. 565, No. 8230, 

p. 3 ) 
(96) United Nations, Juridical Yearbook 1980 (Sales No. 

E.83.V.1), pp. 184–185  
ت األمأأم املتحأأدة حلىلأأظ انظأأر تقريأأر األمأأني العأأاد عأأن متويأأل عمليأأا (97)

  8-7(، الىلقرتان A/51/389السالد )
( مأأأأأن التعليأأأأأ  علأأأأأى مشأأأأأروع املأأأأأادة حأأأأأ ا، 1انظأأأأأر أعأأأأأالو الىلقأأأأأرة ) (98)

 أعالو  89واحلاشية 
(، A.00.V.8املبيأأأع  ردأأم) 1994، املتحأأدة ألمأأماحلوليأأة القانونيأأة ل (99)

  548ه 
 J. -P. Ritter, “La protection diplomatique à l’égardانظأر  (100)

d’une organisation internationale”, Annuaire français de droit 

international, vol. 8 (1962), pp. 427 et seq., at p. 442; R. Simmonds, 

Legal Problems Arising from the United Nations Military Operations in 

the Congo, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968, p. 229; B. Amrallah, 

“The international responsibility of the United Nations for activities 

carried out by U.N. peace-keeping forces”, Revue égyptienne de droit 

international, vol. 32 (1976), pp. 57 et seq., at pp. 62–63 and 73–79; E. 

Butkiewicz, “The premises of international responsibility of 

احلامسأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  بإ أأأناد تتأأأر  معأأأني تحمأأأن يف اديأأأد اجلهأأأة 
الأأ  تحأأون هلأأا السأأيفرة الىلعليأأة علأأى التتأأر  املعأأر  وعلأأى  أأبيل 
املثأأأأال، يحأأأأون مأأأأن التأأأأعب أن يسأأأأند إىل األمأأأأم املتحأأأأدة تتأأأأر  
القأأأوات يف  أأأرو  مثأأأل الظأأأرو  الأأأ  ورد واأأأىلها يف تقريأأأر جلنأأأة 

حقيأأأ  يف اهلجمأأأات املسأأألحة علأأأى أفأأأراد التحقيأأأ  الأأأ  أنشأأأ ت للت
 عملية األمم املتحدة الثانية يف التومال:

تحن لقامد دوة عمليأة األمأم املتحأدة الثانيأة يف التأومال  أيفرة  مل 
فعليأأأة علأأأى خمتلأأأف الو أأأدات الوطنيأأأة الأأأ  أاأأأرت، بأأأدرجات متىلاوتأأأة، علأأأى 

 مر دامد القوة  بلداهنا دبل تنىلي  أوا يف]   [ التماس األوامر من السلفات 

 علأم اأت هبأا االضأفالع مت الأ  الرميسأية العمليات من الحثأ وكان 
 متامأأاً   ارجأأاً ]املتحأأدة يف التأأومال  األمأأم عمليأأة واليأأة  أأياق ويف املتحأأدة األمأأم
نفأأأاق ديأأأادة واحأأأم األمأأأم املتحأأأدة، رغأأأم أن أاأأأداءحا كانأأأت هلأأأا   ارحأأأا  [عأأأن

    (101)احلامسة على مهمة عملية األمم املتحدة يف التومال وعلى  المة أفرادحا

                                                                                                       

inter-governmental organizations”, Polish Yearbook of International 

Law, vol. 11 (1981–1982), pp. 117 et seq., at pp. 123–125 and 134–

135; M. Pérez González, “Les organisations internationales et le droit 

de la responsabilité”, Revue générale de droit international public, vol. 

92 (1988), pp. 63 et seq., at p. 83; M. Hirsch, The Responsibility of 

International Organizations toward Third Parties, Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1995, pp. 64–67; C. F. Amerasinghe, Principles of the 

Institutional Law of International Organizations, Cambridge University 

Press, 1996, pp. 241–243; P. Klein, La responsabilité des organisations 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 

Brussels, Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998, 

pp. 379–380; I. Scobbie, “International organizations and international 

relations”, in R. -J. Dupuy (ed.), A Handbook of International 

Organizations, 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1998, p. 891; 

C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen 

Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, Berlin. Duncker and Humblot, 

2001, p. 51; and J. -M. Sorel, “La responsabilité des Nations Unies dans 

les opérations de maintien de la paix”, International Law Forum, vol. 3, 

No. 2 (2001), pp. 127 et seq., at p. 129 ويشأ بعض املؤلىلني إىل "السيفرة  
الىلعليأأة"، يف  أأني يشأأأ   أأرون إىل "السأأيفرة علأأى العمليأأات"  وحأأ ا املىلهأأود 

 M. Bothe, Streitkräfte internationaler)انظأر  Botheاأل أ ا تخدمه أيضاً 

Organisationen, Cologne/Berlin, Heymanns Verlag, 1968, p. 87) ودأد  )
اأأعوبات التمييأأز بأأني السأأيفرة علأأى العمليأأات والسأأيفرة  علأأى Condorelliشأأدد 

 L. Condorelli, “Le statut des forces de l’ONU et le droitالتنظيميأأة )

international humanitaire”, Rivista di Diritto Internazionale, vol. 78 

(1995), pp. 881 et seq., at pp. 887–888 وأشار املشروع ال   ادرت ته اللجنة  )
املعنية وساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابفة القانون الدويل إىل معيأار "السأيفرة 

 ,International Law Associationالىلعليأة )ديأادة العمليأات والسأيفرة عليهأا(" )

Report of the Seventy-first Conference, Berlin, 16–21 August 2004, 

London, 2004, p. 200  ) 
  244-243، الىلقرتان S/1994/653الو يقة  (101)
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ودأأد اعتأأرب األمأأني العأأاد لألمأأم املتحأأدة أن معيأأار "درجأأة  (8)
 السيفرة الىلعلية"  ا م فيما يتعل  بالعمليات املشرتكة:

األنشأأفة احلربيأأة الأأ  تقأأود  عأأن املتحأأدة لألمأأم الدوليأأة املسأأؤولية تسأأتند 
العمليأأأة ديأأأد البحأأأث جتأأأر  اأأأت ديأأأادة  [أن افأأأرتاض]هبأأأا دأأأوات األمأأأم املتحأأأدة إىل 

 تحمأأأن املشأأأرتكة، العمليأأأات ويفو أأأيفرة األمأأأم املتحأأأدة علأأأى وجأأأه احلتأأأر  ]   [ 
 والسأأأأيفرة القيأأأأادة اهبأأأأ تنأأأأاط الأأأأ  باجلهأأأأة القأأأأوات تتأأأأرفات عأأأأن الدوليأأأأة املسأأأأؤولية
 للقأوات املقدمأة الأدول أو الدولة بني التعاون لفرام  املنش ة للرتتيبات وفقاً  العملياتية
 والدولأأأة املتحأأأدة األمأأأم بأأأني رمسيأأأة ترتيبأأأات وجأأأود عأأأدد  أأأال ويف  املتحأأأدة واألمأأأم

 السأيفرة لدرجأة تبعأاً  وىلردحأا  الة كل يف املسؤولية تتقرر للقوات، املقدمة الدول أو
  (102)بالعملية االضفالع لد  الفرفني من أ  ميار ها ال  الىلعلية

ومأأأا ديأأأل عأأأن العمليأأأات املشأأأرتكة، كالعمليأأأات الأأأ  جأأأرت  أأأالل 
وتلأأك الأأ  شأأاركت فيهأأا  عمليأأة األمأأم املتحأأدة الثانيأأة يف التأأومال

دأأوة الأأرد السأأريع يف التأأومال، مأأن املىلأأروض أن يسأأر  أيضأأاً علأأى 
عمليات  ىلظ السالد، بقدر ما يحون من املمحن يف إطارحا متييز 
جمأأاالت السأأيفرة الىلعليأأة املتعلقأأة بحأأل مأأن األمأأم املتحأأدة والدولأأة 
املسأأامهة بقأأوات  ورغأأم أن مأأن املمحأأن فهأأم إاأأرار األمأأم املتحأأدة 

لى املفالبة بفن تحون ديادة دأوات  ىلأظ السأالد والسأيفرة عليهأا ع
مودأأوفتني عليهأأا، ضأأماناً لحىلأأاءة العمليأأات العسأأحرية، فأأإن إ أأناد 

 عي امديرتحز يف ح ا الشفن على معياٍر و التتر  ينبغي أيضاً أن 
يف  ،احملحمأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق ا نسأأأانأواًل نظأأأرت ودأأأد  (9)

فرنسأا  ضأد أارامايت ودضأية  فرنسا ضد هبرامي وهبراميإطار دضية 
اال تتأاه الشختأي للمححمأة ، يف مسفلة (103)وأملانيا والنرويج
ضأعت يف كو أوفو اأت تتأر  تتر  القوات ال  وُ فيما يتعل  ب

أو  األمأأم املتحأأدة )بعثأأة األمأأم املتحأأدة لأأإلدارة املؤدتأأة يف كو أأوفو(
 ة يف كو أأوفو( أذنأأت هبأأا األمأأم املتحأأدة )القأأوة األمنيأأة الدوليأأالأأ  

وأشأأارت احملحمأأة إىل العمأأل الأأ   تضأأفلع بأأه  اليأأاً جلنأأة القأأانون 
الأأأدويل، وخبااأأأة معيأأأار "السأأأيفرة الىلعليأأأة" الأأأ   اعتمدتأأأه اللجنأأأة 
بتىلة مؤدتأة  ورغأم أن احملحمأة مل تبأد أ  انتقأاد هلأ ا املعيأار، فقأد 

مسأفلة مأا إذا كأان جملأس األمأن التأابع رأت أن العنتر احلا م حو 
ايأأأأأأأث  النهأأأأأأأاميتنيحيأأأأأأأتىلظ بالسأأأأأأألفة والسأأأأأأأيفرة "مأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة لأل
ولأأأأأأأ ن  أأأأأأألمت احملحمأأأأأأأة   (104)ديأأأأأأأادة العمليأأأأأأأات"ض إال يىلأأأأأأأورب  مل
منظمأأة  لأأف مشأأال العمليأأات ]مأأن ِدبأأل  أأدة ديأأادة و أو   أريان"  ب

 ،(105)[" فيمأأأا يتعلأأأ  بأأأالقوة األمنيأأأة الدوليأأأة يف كو أأأوفواألطلسأأأي
__________ 

  18-17، الىلقرتان A/51/389الو يقة  (102)
(103) Behrami and Behrami v. France and Saramati v. France, 

Germany and Norway, Grand Chamber decision of 2 May 2007 

(Admissibility), Application nos. 71412/01 and 78166/01, European 

Court of Human Rights, paras. 29–33 وميحأن االطأالع علأى دأرار احملحمأة ،
واملتا أأأأة علأأأأى املودأأأأع الشأأأأبحي  HUDOCمأأأأن  أأأأالل داعأأأأدة بياناهتأأأأا املسأأأأماة 

  http://hudoc.echr.coe.intالتايل: 

  133، الىلقرة نىلسه املرجع (104)

  139لىلقرة ، انىلسه املرجع (105)

د القأأوة يف كو أأوفو يسأأتند إىل دأأرار اعتمأأدو و فإهنأأا ال ظأأت أن وجأأ
القأأأأأأأوة األمنيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة "جملأأأأأأأس األمأأأأأأأن و لتأأأأأأأت إىل القأأأأأأأول إن 

متأأأارس  أأألفات جملأأأأس األمأأأن التأأأابع لألمأأأم املتحأأأأدة  كو أأأوفو يف
]مأأأأأأأن ميثأأأأأأأاق األمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة[ ووجأأأأأأأب الىلتأأأأأأأل السأأأأأأأابع املقأأأأأأررة 

ملفعأون ا جأراء ا ،مبأدمياً  ،‘سأنديُ ‘ايأث  فوضأت إليهأا دانونأاً  ال و 
 حأأ ومأأن  4]يف املأأادة  الحلمأأة املبأأنيحأأدة وىلهأأود تاألمأأم امل إىلفيأأه 
  وميحأأأأن مال ظأأأأة أنأأأأه عنأأأأد إعمأأأأال معيأأأأار السأأأأيفرة (106)"[املأأأأواد

الىلعليأأأأة، دأأأأد تبأأأأدو للسأأأأيفرة "التنىلي يأأأأة" أمهيأأأأة أكأأأأرب مأأأأن السأأأأيفرة 
السأأأيفرة النهاميأأأة ال يحأأأاد يرتتأأأب عليهأأأا  "النهاميأأأة"، بأأأالنظر إىل أن

ال غرو بالتايل أن ينف  األمني العاد ، و (107)املعر الىلعلأ  دور يف 
يف تقريأأأأأأأأرو األ أأأأأأأأأ لألمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة بنىلسأأأأأأأأه عأأأأأأأأن ذلأأأأأأأأك املعيأأأأأأأأار 

لأأأأأأإلدارة عأأأأأأن بعثأأأأأأة األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة  2008  زيران/يونيأأأأأأه لشأأأأأأهر
 [املسأأأأأؤولية]ومأأأأأن املىلهأأأأأود أن "يف كو أأأأأوفو،  يأأأأأث دأأأأأال:  املؤدتأأأأأة

ا تبلغأأأه  أأأيفرهتا الدوليأأأة لألمأأأم املتحأأأدة  أأأتحون حمأأأدودة بقأأأدر مأأأ
  (108)"الىلعلية التنىلي ية

__________ 

  141، الىلقرة نىلسه املرجع (106)

أشار كّتاب شأ  إىل أن احملحمأة األوروبيأة مل تفبأ  معيأار السأيفرة  (107)
 .P. Bodeau-Livinec, G انظأرالىلعلية على النحو املتو ى من جانب اللجنة  

P. Buzzini and S. Villalpando, note, AJIL, vol. 102, No. 2 (2008), pp. 

323 et seq., at pp. 328–329; P. Klein, “Responsabilité pour les faits 

commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de 

contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme: quelques 

considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati”, Annuaire 

français de droit international, vol. 53 (2007), pp. 43 et seq., at p. 55; 

Ph. Lagrange, “Responsabilité des Etats pour actes accomplis en 

application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies”, Revue 

générale de droit international public, vol. 112 (2008), pp. 85 et seq., at 

pp. 94–95; K. M. Larsen, “Attribution of conduct in peace operations: 

the ‘ultimate authority and control’ test”, The European Journal of 

International Law, vol. 19, No. 3 (2008), pp. 509 et seq., at pp. 521–

522; M. Milanović and T. Papić, “As bad as it gets: the European Court 

of Human Rights's Behrami and Saramati decision and general 

international law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 

58 (2009), pp. 267 et seq., at pp. 283–286; A. Orakhelashvili, note, 

AJIL, vol. 102 (2008), pp. 337 et seq., at p. 341; P. Palchetti, “Azioni di 

forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite davanti alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo: i casi Behrami e Saramati”, Rivista di 

diritto internazionale, vol. 90 (2007), pp. 681 et seq., at pp. 689–690; 

and A. Sari, “Jurisdiction and international responsibility in peace 

support operations: the Behrami and Saramati cases”, Human Rights 

Law Review, vol. 8, No. 1 (2008), pp. 151 et seq., at p. 164  

  16قرة ، الىلS/2008/354الو يقة  (108)
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اييتش غأأودضأأية  (109)اليونأأان ضأأدكا أأوما  ويف دضأأية  (10)
 راءحأا األوروبيأة حلقأوق ا نسأان ، أكدت احملحمة (110)أملانيا ضد

 بشأأأفن إ أأأناد تتأأأر  الو أأأدات الوطنيأأأة املختتأأأة للقأأأوة األمنيأأأة
 ،الدوليأأأأأة يف كو أأأأأوفو إىل األمأأأأأأم املتحأأأأأدة  وعلأأأأأأى نىلأأأأأس املنأأأأأأوال

 ضأد و  رونبأيتش ، يف دضية  رفياً وبإ هاب ادتبست احملحمة
يف  رامايتاهبرامأي و أ بشأفندرارحا السأاب   ،(111)واهلر ك البو نة

معأأأرض ا أأأتنتاج أن تتأأأر  املمثأأأل السأأأامي يف البو أأأنة واهلر أأأك 
 إ نادو إىل األمم املتحدة أيضاً يتعني 

القأأأرار التأأأادر عأأأن جملأأأس اللأأأوردات يف أيضأأأاً ويتضأأأمن  (11)
العمأأأأأل الأأأأأ   تضأأأأأفلع بأأأأأه إىل إشأأأأأارات وافيأأأأأة  (112)اجلأأأأأدةدضأأأأأية 

وذحأأب أ أأد  راء األغلبيأأة إىل أن "مأأن املتىلأأ  عليأأه  اللجنأأة  اليأأاً 
الأأ   حيحأأم املسأأفلة حأأو ذلأأك املبأأدأ الأأ    أبأأني الفأأرفني أن املبأأد

ع موادحأا مأن مشأاري[ 6]عربت عنه جلنة القأانون الأدويل يف املأادة 
وكأأان جملأأس اللأأوردات   (113)"املتعلقأأة وسأأؤولية املنظمأأات الدوليأأة

بتأأأأدد النظأأأأر يف طلأأأأب ناشأأأأئ عأأأأن ا تجأأأأاا القأأأأوات الربيفانيأأأأة 
وكأأأأأان جملأأأأأس األمأأأأأن دأأأأأد أذن مأأأأأن دبأأأأأل يف لشأأأأأخز يف العأأأأأراق  

بوجأأأأأأود  2004 زيران/يونيأأأأأأه  8املأأأأأأؤر   (2004)1546 دأأأأأأرارو
وبأأأأدا أن أغلبيأأأأة اآلراء القأأأأوة املتعأأأأددة اجلنسأأأأيات يف ذلأأأأك البلأأأأد  
يف حلقأوق ا نسأان  تؤيد اآلراء ال  أعربت عنها احملحمة األوروبية

زت ودامع القضية و لتأت إىل ، لحنها ميَّ هبرامي و ارامايتدضية 
فن دأأوات الواليأأات املتحأأدة بأأ القأأول وادعيأأاً " هأأانأأه ال ميحنبفالقأأول 

ني لألمأأأم واململحأأأة املتحأأأدة كانأأأت اأأأت القيأأأادة والسأأأيفرة الىلعليتأأأ
حأأدة كانأأت اأأت تلأأك القيأأادة تدأأوات اململحأأة املأن املتحأأدة، أو 

  ويتماشأأأى حأأأ ا (114)وتلأأأك السأأأيفرة عنأأأدما ا تجأأأزت الفأأأاعن"
 اال تنتاج فيما يبدو مع املقتود من معيار السيفرة الىلعلية 

__________ 

(109) Decision of 5 July 2007 on the admissibility of Application 

no. 6974/05 ؛ مل يُنشر ذلك القرار يف تقرير بعد 

(110) Decision of 28 August 2007 on the admissibility of 

Application no. 31446/02 ؛ مل يُنشر ذلك القرار يف تقرير بعد 

(111) Decision of 16 October 2007 on the admissibility of Applications 

nos. 36357/04, 36360/04, 38346/04, 41705/04, 45190/04, 45578/04, 

45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 1123/05, 1125/05, 

1129/05, 1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 1175/05, 1177/05, 1180/05, 

1185/05, 20793/05 and 25496/05 ؛ مل يُنشر ذلك القرار يف تقرير بعد 
(112) R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence, 

Judgment of the House of Lords, 12 December 2007, [2007] UKHL 58  

  Bingham of Cornhillمن رأ  اللورد  5املرجع نىلسه، الىلقرة  (113)

املرجأأأأأأع نىلسأأأأأأه، ، Bingham of Cornhillاللأأأأأأورد  إليأأأأأأهوحأأأأأأو مأأأأأأا ذحأأأأأأب  (114)
 Hale ofاتىلقأأت البارونأأة (  و 23مأأن الىلقأأرة  مأأف وذ)االدتبأأاس  24-22الىلقأأرات 

Richmond  ( واللأأأورد 124)الىلقأأأرةCarswell  ( واللأأأورد 131)الىلقأأأرةBrown of 

Eaton-under-Heywood  تعليلأأأأه ادأأأأاه( مأأأأع حأأأأ و وفأأأأ  ، 149-141)الىلقأأأأرات
  Rodger of Earlsferryيف  ني  الىلهم يف الرأ  اللورد النتيجة، 

 حأأم وميحأأن دأأول الشأأيء ذاتأأه عأأن الأأنهج الأأ   اتبأأع يف  (12)
إ أناد تتأر  الو أدة اهلولنديأة  بشفن احملليةأادرته حمحمة الحا  

تسأأأأا  يربينييف دأأأأوة األمأأأأم املتحأأأأدة للحمايأأأأة فيمأأأأا يتتأأأأل و اأأأأة  ر 
  (115)اللجنأأأأأة إىل مأأأأأوادإشأأأأأارة عامأأأأأة  يتضأأأأأمن حأأأأأ ا احلحأأأأأم إال ومل

"األعمأأأأأال الأأأأأ  تؤا أأأأأ  عليهأأأأأا الحتيبأأأأأة و لتأأأأأت احملحمأأأأأة إىل أن 
اهلولنديأأة ينبغأأي تقييمهأأا باعتبارحأأا أعمأأاالً لو أأدة مأأن و أأدات دأأوة 

 االت الىلعأل أو االمتنأاع عأن الىلعأل "األمم املتحدة للحماية" وأن 
تلأأأأأأك ينبغأأأأأأي أن تسأأأأأأند  تأأأأأأأراً إىل األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة، مأأأأأأن  يأأأأأأأث 

اهلولنديأأة  "وجهأت السألفات  مث ارتأفت احملحمأة أنأه إذا (116)املبأدأ"
تجاحأأأل أوامأأأر األمأأأم تأأأوعز هلأأأا بأأأفن تاهلولنديأأأة  الحتيبأأأةتعليمأأأات إىل 
لتلأأأأأأأك  اهلولنديأأأأأأأة وفقأأأأأأأاً  الحتيبأأأأأأأة، وتتأأأأأأأرفت تعتأأأأأأأيهااملتحأأأأأأأدة أو 

لأل أأاس  التعليمأأات الأأواردة مأأن حولنأأدا، فأأإن ذلأأك يشأأحل انتهاكأأاً 
ومل تأأر   (117)يقأأود عليأأه ا  أأناد إىل األمأأم املتحأأدة" الأأ  الودأأامعي 
 أن مثة ما يحىلي من األدلة للتوال إىل ح ا اال تنتاج احملحمة 

وميحأأأن تو أأأيع نفأأأاق املبأأأادئ املفبقأأأة علأأأى دأأأوات  ىلأأأظ  (13)
السالد لتشمل أجهزة الدولة األ ر  املوضوعة ات تتر  األمم 
املتحأأأأدة، مثأأأأل و أأأأدات ا غا أأأأة يف  أأأأاالت الحأأأأوارث الأأأأ  كتأأأأب 

 األمني العاد لألمم املتحدة عنها داماًل:
 أنشأأفهتا دأأد هانىلُسأأ الحأأوارث  أأاالت يف ا غا أأة و أأدة كانأأت إذا 

 و أأتحون  املتحأأدة لألمأأم تابعأأاً  فرعيأأاً  جهأأاااً  الو أأدة فسأأتحون املتحأأدة، األمأأم
 وضأأأأأعها يف حتا لأأأأأة، النأأأأأوع حأأأأأ ا مأأأأأن الحأأأأأوارث  أأأأأاالت يف إغا أأأأأة و أأأأأدة أ 

  (118)املثال  بيل على دربه يف املتحدة األمم لقوة القانوين،

ا أأأتخاله ا أأأتنتاجات حتا لأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  باحلالأأأة وينبغأأأي  (14)
النأأأادرة الأأأأ  تضأأأع فيهأأأأا منظمأأأة دوليأأأأة أ أأأد أجهزهتأأأأا اأأأت تتأأأأر  
منظمأأأأأة دوليأأأأأة أ أأأأأر   ومأأأأأن أمثلأأأأأة ذلأأأأأك املأأأأأؤمتر التأأأأأحي للبلأأأأأدان 
األمريحيأأأة الأأأ   يعمأأأل، نتيجأأأة التىلأأأاق بأأأني منظمأأأة التأأأحة العامليأأأة 

ة ا دليميأأأأأأة ومنظمأأأأأأة التأأأأأأحة للبلأأأأأأدان األمريحيأأأأأأة، "بواأأأأأأىله اللجنأأأأأأ
، يف تأأحة العامليأأة لنتأأف الحأأرة الغأأريبواملحتأأب ا دليمأأي ملنظمأأة ال

  ودأأأأد ال أأأأأظ (119)إطأأأأار أ حأأأأاد د أأأأتور منظمأأأأة التأأأأحة العامليأأأأة"
__________ 

(115) H. N. v. the Netherlands, Case No. 265615/HA ZA 06-1671, 

Judgement of 10 September 2008, District Court of The Hague, para. 4.8  
التأأأأأأأأأايل: الشأأأأأأأأأبحي العنأأأأأأأأأوان الرتمجأأأأأأأأأة ا نحليزيأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأى وميحأأأأأأأأأن االطأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأى 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2008

:BF0181  

  11-4املرجع نىلسه، الىلقرة  (116)

  1-14-4املرجع نىلسه، الىلقرة  (117)

(118) United Nations, Juridical Yearbook 1971 (Sales No. 

E.73.V.1), p. 187  
للبلأدان األمريحيأأة مأن االتىلأاق املتعلأ  بإدمأاج املنظمأة التأحية  2املأادة  (119)

 1949أيار/مأأأأأأأأايو  24مأأأأأأأأع منظمأأأأأأأأة التأأأأأأأأحة العامليأأأأأأأأة، واملودَّأأأأأأأأع يف واشأأأأأأأأنفن يف 
(United Nations, Treaty Series, vol. 32, No. 178, p. 387, at p. 388 ) 
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 حأأأأ ا علأأأأى أ أأأأاس" املستشأأأأار القأأأأانوين ملنظمأأأأة التأأأأحة العامليأأأأة أنأأأأه:
التأأحة للبلأأدان األمريحيأأة  منظمأأةالتأأادرة عأأن  فعأأالاألفأأإن  الرتتيأأب

  (120)"العاملية التحة منظمةمسؤولية  تستدعيحن أن ومو ىليها مي

 تجاوز حدو  اليلطة لو مخالفة التعليمات  -7الما ة 
يعتبــر تصــرف لي ج ــاز لو وكيــل تــابع لمنظمــة  وليــة  

فعـــال  صـــا  ا   ـــم تلـــر المنظمـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي إ ا 
تصرف الج از لو الوكيل ب ذه الصـفة، و لـر حتـى إ ا تجـاوز 

 التصرف حدو  سلطت  لو كان مخالفا  للتعليمات. 
 التعلي 

ليأأة تتأأر  أجهأأزة أو وكأأالء املنظمأأة الدو  7تتنأأاول املأأادة  (1)
املتجأأأاوا حلأأأدود السأأألفة  وحأأأ ا التتأأأر  ميحأأأن أن يتجأأأاوا نفأأأاق 

كأأأ لك فهأأأو ميحأأأن أن ينأأأدرج يف نفأأأاق   (121)ا تتأأأاه املنظمأأأة
ا تتأأاه املنظمأأة ولحأأن يتجأأاوا  أألفة اجلهأأاا أو الوكيأأل التأأادر 
عنه  ويف  ني أن التيغة املستخدمة ال تشأ إال إىل احلالة الثانية، 

يضاً ألن الىلعل ال   يتجاوا ا تتاه فإن احلالة األوىل مشمولة أ
 املنظمة يتجاوا بالضرورة  لفة اجلهاا أو الوكيل  

يف  ياق األ حاد األ أر  املتعلقأة  7وجيب أن تُقرأ املادة  (2)
  وال بأأأأأأأد أن يىلهأأأأأأأم، وفقأأأأأأأاً 5بإ أأأأأأأناد التتأأأأأأأر ، وال  أأأأأأأيما املأأأأأأأادة 

 ، أن األجهأزة والأوكالء إنأا حأم كيانأات وأشأخاه ميار أون5 للمادة
( مأأن 10و أأامف املنظمأأة  وفيمأأا عأأدا احلأأاالت اال أأتثنامية )الىلقأأرة )

(،  تححم دواعد املنظمأة، كمأا ورد تعريىلهأا يف 5التعلي  على املادة 
وكيأل  ، مسأفلة مأا إذا كأان جلهأاا أو2الىلقرة الىلرعيأة )ب( مأن املأادة 

 لفة القياد بتتأر  مأا  وحأ ا يعأر ضأمنياً أن التعليمأات ال تحأون 
لغرض إ ناد التتر ، إال إذا كانت ملزمة للجهاا أو الوكيل  مهمة 

 ويف ح ا ادتوه أيضاً تحون دواعد املنظمة  امسة بشحل عاد 
 7عأأأن كثأأب اأأأيغة مشأأروع املأأأادة  7وتتبأأع اأأأيغة املأأادة  (3)

  (122)املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
__________ 

موجهأأأأأأة مأأأأأأأن  2003كأأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأمرب   19ر أأأأأأالة مؤر أأأأأأة  (120)
املستشار القانوين ملنظمة التحة العاملية إىل املستشار القانوين لألمم املتحأدة، 

  41، ه A/CN.4/545الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2004  ولية
مشأأأأأروعية وكمأأأأأا ذكأأأأأرت حمحمأأأأأة العأأأأأدل الدوليأأأأأة يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن  (121)

 ، فإن:دولة ما لأل لحة النووية يف نزاع مسلحا تخداد 
"املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة ]   [ ال متلأأأأأأك،  الفأأأأأأاً للأأأأأأدول،  

، ‘مبأأأدأ التختأأأز‘ا تتااأأاً عامأأأاً  واملنظمأأأات الدوليأأة حيحمهأأأا 
أ  أن الدول ال  تنش ها تنيط هبأا  ألفات تتودأف  أدودحا علأى 

)انظأأأر   املتأأأاحل املشأأأرتكة الأأأ  تحّلىلهأأأا تلأأأك الأأأدول بأأأالنهوض هبأأأا"
 ( أعالو 54 احلاشية

 32اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (122)
  59-57و

ه إىل كأأأون املأأأادة األ أأأأأة والىلأأأرق الرميسأأأي يف التأأأياغة يرجأأأأع  أأأبب
املتعلقتأأني وسأأؤولية الأأدول،  5و 4تراعأأي اأأيغة مشأأروعي املأأادتني 

وبالتأأأايل تنظأأأر يف التتأأأر  املتجأأأأاوا حلأأأدود السأأألفة التأأأادر عأأأأن 
"جهأأأاا مأأأن ]أجهأأأزة الدولأأأة[ أو شأأأخز أو كيأأأان خمأأأول اأأأال ية 
حتار أأة بعأأض ا تتااأأات السأألفة احلحوميأأة"، يف  أأني أن املأأادة 

وبالتأأايل تشأأأأ  5ال اتأأاج إال إىل أن تتبأأع اأأيغة املأأادة ديأأد النظأأر 
 ببساطة إىل "جهاا أو وكيل تابع ملنظمة الدولية" 

 7وعنتأأأأأر ا  أأأأأناد الرميسأأأأأي يف كأأأأأل مأأأأأن مشأأأأأروع املأأأأأادة  (4)
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً واملأأادة ديأأد 

"هب و التىلة"  ويقتأد النظر حو شرط أن يتتر  اجلهاا أو الوكيل 
هبأأ و التأأيغة التعبأأأ عأأن احلاجأأة إىل إدامأأة اأألة و يقأأة بأأني التتأأر  
املتجأأأأاوا حلأأأأدود السأأأألفة ومهأأأأاد اجلهأأأأاا أو الوكيأأأأل  وكمأأأأا جأأأأاء يف 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول، فأأأإن الأأأنز  7التعليأأأ  علأأأى مشأأأروع املأأأادة 
"يأأأأأأدل ]   [ علأأأأأأى أن السأأأأأألوك املشأأأأأأار إليأأأأأأه ال يشأأأأأأمل إال الىلعأأأأأأل 

التقتأ عأن الىلعأل مأن جانأب أجهأزة يقأال أو يبأدو أهنأا تضأفلع  وأ
وهامها الرمسية وليس الىلعل أو التقتأ عن الىلعل من جانأب األفأراد 

  (123)العاديني ال ين يتتاد  أن يحونوا أجهزة أو وكالء للدولة"
إال بإ أأأأأناد التتأأأأأر ، وحأأأأأي ال ختأأأأأل  7وال تُعأأأأأل املأأأأأادة  (5)

وسأأفلة اديأأد مأأا إذا كأأان التتأأر  املتجأأاوا حلأأدود السأألفة تتأأرفاً 
ووجأأأأأب دواعأأأأأد املنظمأأأأأأة  و أأأأأ  إذا اعتأأأأأرب الىلعأأأأأل غأأأأأأأ  اأأأأأحيحاً 
، فإنه ميحن أن يستتبع مسؤولية املنظمة  فاحلاجة إىل محاية احيح

ا  أأأناد علأأأى األفعأأأال الأأأ  األطأأأرا  الثالثأأأة تتفلأأأب عأأأدد ادتتأأأار 
  احيحةتعترب 

ودأأأأد اعرتفأأأأت حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة، يف فتواحأأأأا بشأأأأفن  (6)
، بإمحانية إ ناد أفعال يقود هبا جهأاا بعض نىلقات األمم املتحدة

مأا متجأأاوااً حلأأدود  أألفته إىل منظمأة دوليأأة،  يأأث دالأأت احملحمأأة 
 ما يلي:

مت االتىلأأأأاق علأأأأى أن ا جأأأأراء موضأأأأوع البحأأأأث يقأأأأع يف نفأأأأاق  إذا 
مهأأأاد املنظمأأأة ولحنأأأه يُأأأزعم أنأأأه ُشأأأرع فيأأأه أو نُأىلربأأأ  بفريقأأأة ال تتىلأأأ  مأأأع تقسأأأيم 
املهأأأأاد بأأأأني األجهأأأأزة العديأأأأدة الأأأأ  يأأأأنز عليهأأأأا امليثأأأأاق، فأأأأإن املأأأأرء ينتقأأأأل إىل 

اء دأأأد املسأأتو  الأأأدا لي، أ  إىل اهليحأأأل الأأدا لي للمنظمأأأة  فأأأإذا كأأان ا جأأأر 
اخت و اجلهاا ادفف، فإنه يُعترب خمالىلاً بالنظر إىل ذلك اهليحل الأدا لي، إال أن 
ذلأأأأك ال يعأأأأر بالضأأأأرورة أن النىلقأأأأات املتحبأأأأدة ليسأأأأت مأأأأن نىلقأأأأات املنظمأأأأة  
والقأأأانون الأأأوطر والأأأدويل كالمهأأأا حيتاطأأأان حلأأأاالت جيأأأوا أن تحأأأون فيهأأأا اهلي أأأة 

بالنسأأبة ألطأأرا   الثأأة، بأأف  فعأأل أل أأد االعتباريأأة أو اهلي أأة السيا أأية ملزمأأة، 
  (124)السلفة  دود يتجاوا وكالمها

__________ 

 ( من التعلي  8، الىلقرة )59-58ه  نىلسه، املرجع (123)
(124) Certain expenses of the United Nations (Article 17, 

paragraph 2, of the Charter), Advisory opinion of 20 July 1962, I.C.J. 

Reports 1962, p. 151, at p. 168  
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وكأأأأون احملحمأأأأة دأأأأد رأت أن األمأأأأم املتحأأأأدة دأأأأد تضأأأأفر إىل امأأأأل 
النىلقات النامجة عن أفعال متجاواة حلدود  لفات أ د األجهأزة، 
إنأأأا يعحأأأس اعتبأأأارات  يا أأأة عامأأأة تبأأأدو أدأأأو  فيمأأأا يتعلأأأ  االأأأة 

رفأض إ أناد التتأر  دأد حيأرد متامأاً أطرافأاً التتر  غأ املشروع  و 
 الثة من ا نتا ، إال إذا كان با محان إ ناد التتر  إىل دولة 

 أو إىل منظمة أ ر  
والتمييز بني تتر  األجهزة واملأو ىلني الأرمسيني وتتأر   (7)

الأأوكالء اآل أأرين لأأيس لأأأه مأأا يأأربرو بأأالنظر إىل األمهيأأة احملأأدودة الأأ  
ويبأدو   (125)التمييز يف حتار ة املنظمات الدولية ينفو  عليها ح ا

أن حمحمة العدل الدولية دد أكدت مسؤولية املنظمأة الدوليأة أيضأاً 
عن األفعال ال  تتجاوا  دود السلفة والأ  تتأدر عأن أشأخاه 
غأأأأأأ مسأأأأأؤويل املنظمأأأأأة  فقأأأأأد ذكأأأأأرت احملحمأأأأأة، يف فتواحأأأأأا بشأأأأأفن 

ا نسأأان مأأن ادأأال  املتتأأل اتأأانة مقأأرر  أأاه للجنأأة  قأأوق 
 ما يلي: ،ا جراءات القانونية

 رمسيأأة اأأىلة بأأف  املتحأأدة، األمأأم وكأأالء مجيأأع إن القأأول عأأن وغأأر 
 يتتأرفوا أن وينبغي مهامهم، نفاق جتاوا عدد على حيراوا أن ينبغي يعملون،
  (126)املتحدة األمم ضد مفالبات رفع إىل تؤد  ال بفريقة

وحأو  -حيأره أ  وكيأل ويتمثل أ د األ باب الواضأحة لضأرورة أن 
علأى عأدد جتأاوا نفأاق مهامأه  -يف ح و احلالة  بأ موفد يف مهمة 

أيضأاً، مأن أجأأل جتنأب تقأدمي مفالبأأات ضأد املنظمأة، يف أن املنظمأأة 
 ميحن أن ُاّمل بالىلعل مسؤولية تتر  ذلك الوكيل 

يف  7ويرد أيضاً تفكيد للقاعدة املنتوه عليها يف املادة  (8)
 ار العاد لتندوق النقد الدويل من أنه:ما داله املستش

إذا ما جتاوا املو أف السألفة املوكلأة     ا  نادح ا ينفب   [دد] 
الأ   مل املو أف  فففعأال ذلأك، ومأع  أمهأل اتباعهأاأو مل يتبأع القواعأد أو  إليه

  (127)املنظمة إىل تُنسببتىلته الرمسية ال  يتتر 

__________ 

ادرت أأأت اللجنأأأأة املعنيأأأأة وسأأأأاءلة املنظمأأأأات الدوليأأأأة التابعأأأأة لرابفأأأأة  (125)
 القانون الدويل القاعدة التالية:

"يعترب فعاًل اادراً عن املنظمأة الدوليأة وقتضأى القأانون  
الأأدويل تتأأأرُ  األجهأأأزة أو املأأو ىلني أو الأأأوكالء التأأأابعني للمنظمأأأة 

كأأأأأان اجلهأأأأأاا أو املو أأأأأف أو الوكيأأأأأل يتتأأأأأر  بتأأأأأىلته   الدوليأأأأأة إذا
الرمسيأأأة،  أأأ  ولأأأو جتأأأاوا ذلأأأك التتأأأر   أأأدود السأأألفة املمنو أأأة 

 (" ultra vires الف التعليمات التادرة ) أو

(International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference…  200أعالو(، ه  100)انظر احلاشية ) 
(126) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights  انظأأر(
  66، الىلقرة 89أعالو(، ه  68 احلاشية

، A/CN.4/545 الو يقأأة ،األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2004 وليأة  (127)
  41ه 

التتأأأأأأر  الأأأأأأ   وتؤكأأأأأأد حتار أأأأأأة املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة أن  (9)
يتجأاوا  أأدود السألفة والتأأادر عأن جهأأاا أو وكيأل ميحأأن إ أأنادو 
إىل املنظمأة عنأدما تحأون لأ لك التتأر  األة بو أامف اجلهأاا أو 
الوكيأأأأل الرمسيأأأأة  ويبأأأأدو أن حأأأأ ا حأأأأو أ أأأأاس املودأأأأف الأأأأ   اختأأأأ و 
محتب الشؤون القانونية باألمم املتحأدة يف مأ كرة تتعلأ  وفالبأات 

 ا أفراد من دوات  ىلظ السالد  ارج العمل:تتتل بففعال داد هب
األمأأأأم املتحأأأأدة فيمأأأأا يتعلأأأأ  بتتأأأأرفات أفأأأأراد دأأأأوات  ىلأأأأظ   يا أأأأة 

 ماليأأة أو دانونيأأة مسأأؤولية املنظمأأة علأأى ترتتأأب ال أنأأه حأأي العمأأل  أأارج السأألم
]   [ و أن نعتأرب   التتأرفات تلأك عأن الناشئ الضرر أو األذ  أو الوفاة عن

أن العامأأل األ ا أأأي يف احلحأأم بوجأأأود  الأأة " أأأارج العمأأل" حأأأو مأأا إذا كأأأان 
 احلربيأة بالعمليأات تتتأل/ال رمسيأة غأأ بتىلة يتتر  السلمعضو بعثة  ىلظ 

 أو اللبأأأاس املأأأدينالعسأأأحر   الأأأز  يلأأأبسإذا كأأأان  مأأأا ال ،عنأأأد ودأأأوع احلأأأادث
 منفقأأة  أارج أو دا أل ودأع دأد احلأأادث كأان إذا مأاوال احلأادث،  ودأوع ودأت

يتعلأأأ  وسأأأؤولية األمأأأم املتحأأأدة القانونيأأأة واملاليأأأة،  فيمأأأا[و]]   [   العمليأأأات
أن يتخأ  مأع ذلأأك  [تفحأأب] الأة  يفالأأ   يحأون  مأأن أفأراد القأوةميحأن للىلأرد 

وضأأع مأأن حأأو " أأارج العمأأل" لأأو أنأأه تتأأر  بتأأىلة فرديأأة، ال تعأأز  إىل أداء 
]   [  نأودغأأ أننأا " احملأددة تلأك  [التفحب]واجبات رمسية  الل فرتة " الة 

نشأ إىل تىلاوت الظرو  الوادعية يف كل  الة، ومن حنا فإن احلحم وا إذا   أن
أو مأأأن حأأأو  "العمأأأل يف"مأأأن حأأأو  وضأأأع السأأألمكأأأان وضأأأع عضأأأو بعثأأأة  ىلأأأظ 

دد يتودف يف جزء منأه علأى العوامأل ادااأة باحلالأة، مأع أ أ   "العمل  ارج"
  (128)رميس األركان يف االعتبار رأ  دامد القوة أو

وبالرغم من أن تتر  أ  فرد من الو دات الوطنية تترفاً " ارج 
، فأإن أ  تتأر  "أ نأاء العمأل" (129)العمل" لن يسند إىل املنظمأة

ميحأأأن أن ينسأأأأب إليهأأأا وعندمأأأأ   أأأأيلزد النظأأأر، يف  الأأأأة التتأأأأر  
الأأأأ   يتجأأأأاوا  أأأأدود السأأأألفة، يف مأأأأا إذا كأأأأان للتتأأأأر  عالدأأأأة 

 اد املوكولة إىل الشخز املعر بامله
التصرف الذي تعترف ب  المنظمة الدولية  -8 الما ة

 وتتبنّاه 
التصــــــرف الــــــذي ال ييــــــند إلــــــى المنظمــــــة الدوليــــــة،  

ـــرغم مـــم  لـــر فعـــال   ـــر  لـــى ال بموجـــب المـــوا  اليـــابقة، يعتب
صا  ا   م تلر المنظمـة الدوليـة بموجـب القـانون الـدولي، إ ا 

التصـــرف وتبّنتـــ ، و لـــر فـــي حـــدو  ا ترفـــ  المنظمـــة بـــذلر 
 ا تراف ا ب  وتبّني ا ل .

__________ 

(، A.94.V.2)ردأأم املبيأأأع  1986احلوليأأة القانونيأأة لألمأأم املتحأأدة،  (128)
  347ه 
حنأأاك  الأأة واضأأحة لىلعأأل مت " أأارج العمأأل" مأأن جانأأب فأأرد مأأن  (129)

أفأأأأراد دأأأأأوة األمأأأأأم املتحأأأأدة املؤدتأأأأأة يف لبنأأأأأان،  يأأأأث دأأأأأاد بنقأأأأأل متىلجأأأأأرات إىل 
 10األراضي ا  راميلية، ودد نظرت فيها حمحمأة  يىلأا احملليأة يف  حأم مأؤر  

 United Nations, Juridical Yearbook 1979 (Sales)انظر  1979أيار/مايو 

No. E.82.V.1), p. 205 ) 
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 التعلي 
اعأأأرتا  املنظمأأأة[ وتبنيهأأأا" لتتأأأر  ]االأأأة " 8تتعلأأأ  املأأأادة  (1)
ميحأأن إ أأنادو إىل تلأأك املنظمأأة ووجأأب املأأواد السأأابقة  وبالتأأايل فأأإن  ال

ا  أأأناد يقأأأود علأأأى أ أأأاس املودأأأف الأأأ   تتخأأأ و املنظمأأأة فيمأأأا يتتأأأل 
وا شأأأأأأارة إىل تعبأأأأأأأ "يف  أأأأأأدود" تعحأأأأأأس إمحانيأأأأأأة بتتأأأأأأر  معأأأأأأني  

 يتعل  ذلك االعرتا  وذلك التبر إال تزء من التتر  املعر  أال
املتعلقأأأأأأأة  11مضأأأأأأأمون مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة  8وتعحأأأأأأأس املأأأأأأأادة  (2)

 تفابقهأأا، والأأ  (130)وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
يف التأأأأياغة يف مأأأأا عأأأأدا ا شأأأأارة إىل الدولأأأأة عوضأأأأاً عأأأأن ا شأأأأارة إىل 

، 11املنظمأأأة الدوليأأأة  و سأأأب التىلسأأأأ الأأأوارد يف التعليأأأ  علأأأى املأأأادة 
فإن ا  ناد ميحن أن يقود على االعرتا  بالتتر  وتبنيه أيضاً لو أن 

  وبعبأارة أ أر ، فأإن (131)التتر  "روا ما كان لينسب ]إىل الدولة["
معيار ا  ناد موضع البحث اآلن ميحن أن ينفب     يف  الأة عأدد 

 إدرار ما إذا كان ميحن لإل ناد أن يتم على أ اس معايأ أ ر  
ويف بعأأض  أأاالت املمار أأة، املتتأألة بالأأدول واملنظمأأات  (3)

الدولية على  د  واء، دد ال يحون واضأحاً مأا إذا كأان االعأرتا  
سأأؤولية  وحأأأ ا غأأأ مؤكأأد إطالدأأاً مأأأثاًل يعأأر إ أأناداً للتتأأر  أو امل

فيما يتعل  بالبيان التايل التادر با م اجلماعة األوروبية يف املرافعة 
اجلماعأات الشىلوية أماد فري  تابع ملنظمة التجأارة العامليأة يف دضأية 

  فقأأأأد التتأأأأنيف اجلمركأأأأي لأأأأبعض املعأأأأدات احلا أأأأوبية -األوروبيأأأأة 
 املسأأأؤولية كامأأأل لتحمأأأل سأأأتعدةم"أعلنأأأت اجلماعأأأة األوروبيأأأة أهنأأأا 

  أأأأواء الضأأأأريبية، التسأأأأهيالت جمأأأأال يف التأأأأدابأ كافأأأأة عأأأأن الدوليأأأأة
 األوروبيأأة اجلماعأأة مسأأتو  علأأى الشأأحو  موضأأوع التأأدابأ اختأأ ت

  (132)"األعضاء الدول مستو  على أو
ودأأأد مت تنأأأأاول مسأأأفلة ا  أأأأناد بوضأأأوا يف دأأأأرار أاأأأأدرته  (4)

الأدامرة االبتداميأة الثانيأأة للمححمأة الدوليأأة ليوغو أالفيا السأأابقة يف 
  ودأأأد أ أأأأت مسأأأفلة دراغأأأان نيحأأأوليتش ضأأأداملأأأدعي العأأأاد دضأأأية 

معرفأأأأأأة مأأأأأأا إذا كأأأأأأان توديأأأأأأف املأأأأأأتهم ُيسأأأأأأند أد ال إىل دأأأأأأوة اقيأأأأأأ  
ئ ذ  بأأأدء أن مأأأواد اللجنأأأة اال أأأتقرار  ودأأأد ال ظأأأت الأأأدامرة بأأأاد

املتعلقة وسؤولية الدول "ليست ملزمة للدول" مث أشأارت إىل املأادة 
ونّوحأأت إىل أن املأأواد "تسأأتهد  أ ا أأاً مسأأؤولية الأأدول، وال  57

  غأأأ أن (133)تسأأتهد  مسأأؤولية املنظمأأات أو الحيانأأات الدوليأأة"
__________ 

 32اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (130)
  68-66و
 ( من التعلي  1، الىلقرة )66ه نىلسه،  املرجع (131)
 و يقة مل تنشر  (132)
(133) Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-PT, 

Decision on defence motion challenging the exercise of jurisdiction by 

the Tribunal, 9 October 2002, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Supplement, No. 37, para. 60  

الأأأدامرة دأأأأررت أن "تسأأأتخدد املبأأأأادئ املنتأأأوه عليهأأأأا يف مشأأأأروع 
"، و"بقأدر مأا تسأاعد حأ و اتعاد املواد" وذلك "كتوجيه دانوين 

  وعلأى حأ ا (134)املواد على إلقاء الضوء على املسفلة ديد البحأث"
والتعليأأأأأأأأأ   11األ أأأأأأأأاس، ادتبسأأأأأأأأت الأأأأأأأأدامرة الحثأأأأأأأأأ مأأأأأأأأن املأأأأأأأأادة 

   مث أضافت الدامرة ما يلي:(135)عليها
 معأأأايأ ىلأأسن يسأأتخدد الفأأرفني كأأأال أن إىل االبتداميأأة الأأدامرة تنأأوو 

 جلنأأة ا أتخدمتها الأأ "ا دأرار" و"القبأول" و"التسأأليم" و"التبأر" و"االعأرتا " 
 ا أتناداً  ميحأن، كأان إذا مأا حأو إذن والسأؤال  هلأا حتا لة ومعايأ الدويل القانون

 بتتأأأر "اعرتفأأأت"  دأأأد اال أأأتقرار اقيأأأ  دأأأوة أن اعتبأأأار املىلرتضأأأة، الودأأأامع إىل
   (136)"عنها اادراً  تترفاً  باعتبارو تبنته"و املعنيني األفراد

و لتت الدامرة إىل ا تنتاج مىلادو أن تتر  دوة اقي  اال تقرار 
اعرتافأاً بأه باعتبأارو تتأرفاً ‘للتتر  غأ املشروع أو ‘ تبنياً ‘ال "يعد 

  (137)‘"اادراً عنها
ويبدو أنه ما من أ أباب تتعلأ  بالسيا أة العامأة تأدعو إىل  (5)

عدد تفبي  معيار ا  ناد، الأ   يقأود علأى االعأرتا  والتبأر، علأى 
املنظمات الدولية  ودد ُتفرا مسفلة تتعل  با تتاه املنظمة الدولية 
يف إادار ذلك االعرتا  أو التبر، وبتحديد اجلهاا أو الوكيل ال   

االعأأرتا  والتبأأر  ورغأأم أن وجأأود داعأأدة حمأأددة  لأأه اأأال ية إاأأدار
 حو أمر بعيد اال تمال، فإن دواعد املنظمة احم ح و املسفلة أيضاً  

 الىلتل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية

مأأأأأأن حأأأأأ و املأأأأأأواد مسأأأأأأفلة إ أأأأأأناد  8إىل  5املأأأأأأواد  تتنأأأأأاول (1)
ر  ، فإن إ ناد التتأ4التتر  إىل املنظمة الدولية  ووفقاً للمادة 

حأأأأو الشأأأأرط األول مأأأأن الشأأأأرطني الالامأأأأني لحأأأأي ينشأأأأف فعأأأأل غأأأأأ 
مشأأأأروع دوليأأأأاً اأأأأادر عأأأأن منظمأأأأة دوليأأأأة؛ والشأأأأرط الثأأأأاين حأأأأو أن 
يشحل التتر  نىلسه " رداً اللتزاد دويل وادع على تلك املنظمة"  

 ويبحث ح ا الىلتل الشرط الثاين 
__________ 

  61الىلقرة  نىلسه، املرجع (134)
  63-62الىلقرتان  نىلسه، املرجع (135)
  64، الىلقرة نىلسه املرجع (136)
  ودأأأأد رُفأأأأض اال أأأأت نا  علأأأأى أ أأأأاس 66الىلقأأأأرة املرجأأأأع نىلسأأأأه،  (137)

خمتلف  فبختأوه املسأفلة ديأد البحأث حنأا، ال ظأت دامأرة اال أت نا  فقأط 
أنأأأأأأه "جيأأأأأأب عأأأأأأدد رفأأأأأأض حتار أأأأأأة اال تتأأأأأأاه القضأأأأأأامي يف  الأأأأأأة عمليأأأأأأات 
اال تفأا  الأ  يقأأود هبأا أفأراد  ااأأون ال تشأحل أفعأاهلم بالضأأرورة اأد ذاهتأأا 

 اأأأرض عليهأأأا دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة أو كيأأأان انتهاكأأأاً لسأأأيادة الدولأأأة، مأأأا مل
 ,Prosecutor v. Dragan Nikolić  أر، أو تعأرت  هبأا أو تتغاضأى عنهأا" )

Case No. IT-94-2-AR73, Decision on interlocutory appeal concerning 

legality of arrest, 5 June 2003, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Supplement, No. 42, , para. 26 ) 
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، فإن تتر  منظمة دولية مأا دأد 4و سب احملدد يف املادة  (2)
تمثأأل يف "عمأأأل أو امتنأأأاع عأأأن عمأأل"  ويشأأأحل االمتنأأأاع  ردأأأاً  أأأني ي

يقأأع علأأى املنظمأأة الدوليأأة التأأزاد دويل بالقيأأاد بىلعأأل إجيأأايب مأأا وال تقأأود 
به  كما دد يتمثل ادأرق يف القيأاد بعمأل ال يتسأ  مأع مأا حأو مفلأوب 

 من املنظمة الدولية أن تىلعله أو ال تىلعله ووجب القانون الدويل 
واملواد األربأع الأواردة يف حأ ا الىلتأل تتفأاب  إىل  أد كبأأ،  (3)

 15إىل  12مأأن  يأأث جوحرحأأأا واأأياغتها، مأأع مشأأأاريع املأأواد مأأأن 
  وتعأرب (138)املتعلقة وسأؤولية الأدول عأن األفعأال غأأ املشأروعة دوليأاً 

ح و املواد عن مبادئ ذات طبيعأة عامأة يبأدو أهنأا تنفبأ  علأى  أرق 
شأأأخز مأأأن أشأأأخاه القأأأانون الأأأدويل،  التأأأزاد دويل مأأأن جانأأأب أ 

ومأأأن مث لأأأيس حنأأأاك مأأأا يأأأأدعو إىل اختأأأاذ هنأأأج خمتلأأأف يف املأأأواد ديأأأأد 
النظأأأأر، وإن كانأأأأت املمار أأأأات املتا أأأأة املتعلقأأأأة باملنظمأأأأات الدوليأأأأة 

 حمدودة فيما يتعل  باملسامل املختلىلة ال  يتناوهلا ح ا الىلتل 
 وقوع خرق اللتزاع  ولي  -9الما ة 

ـــى تخـــرق الم  -1  ـــا  مت ـــة التزامـــا   ولي نظمـــة الدولي
يكــون الفعــل الصــا    ن ــا غيــر مطــابق لمــا يتطلبــ  من ــا  لــر 

 االلتزاع، بغض النظر  م منشأ االلتزاع وطابع . 
ـــة  1تشـــمل الفقـــرة   -2  خـــرق االلتزامـــات الدولي

 التي قد تنشأ بموجب قوا د المنظمة. 
 التعلي 

املتعلقأأأأأأة  12مأأأأأأع اأأأأأأيغة املأأأأأأادة  1تتىلأأأأأأ  اأأأأأأيغة الىلقأأأأأأرة  (1)
مأأع إ أأالل  (139)وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

 تعبأ "منظمة دولية" حمل تعبأ "دولة" 
وكما حو الشفن يف  الأة مسأؤولية الأدول، يعأر متأفلح  (2)

"التزاد دويل" التزاماً ووجب القانون الدويل "بغض النظأر عأن منشأف 
يف التعليأأأأ  علأأأأى مشأأأأروع  االلتأأأأزاد"  ويقتأأأأد مأأأأن حأأأأ ا، كمأأأأا ذُكأأأأر

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً،  12 املادة
حا[ كقاعأأأدة ]إر أأأاؤ القأأأول بأأأفن االلتزامأأأات الدوليأأأة "ميحأأأن أن يأأأتم 

عرفيأأة مأأن دواعأأد القأأانون الأأدويل، أو ووجأأب معاحأأدة أو مبأأدأ عأأاد 
  (140)ينفب  ضمن نفاق النظاد القانوين الدويل"

يقع على منظمة دوليأة التأزاد دويل جتأاو اجملتمأع الأدويل   ودد (3)
كحأأأل أو جتأأأاو دولأأأة وا أأأدة أو عأأأدة دول،  أأأواء كانأأأت أعضأأأاء يف 

__________ 

 33-32اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه ، 2001 وليأأأة  (138)
  81-69و
  73-69و 32، ه نىلسه املرجع (139)
 ( من التعلي  3، الىلقرة )69، ه نىلسه املرجع (140)

املنظمة أو مل تحن، أو جتاو منظمة دولية أو منظمأات دوليأة أ أر ، 
 أو جتاو أ  شخز   ر من أشخاه القانون الدويل 

سأأأأأأبة إىل ومأأأأأن احملتمأأأأأل أن تنشأأأأأأف معظأأأأأم االلتزامأأأأأات بالن (4)
املنظمأأة الدوليأأة عأأن دواعأأد املنظمأأة، املعرفأأة يف الىلقأأرة الىلرعيأأة )ب( 

مأأن حأأ و املأأواد بفهنأأا تعأأر "بتأأورة  ااأأة، التأأحوك  2مأأن املأأادة 
املنش ة واملقررات والقرارات وغأ ذلك من ا جراءات ال  تعتمدحا 
املنظمأأأة وفقأأأاً لتلأأأك التأأأحوك، واملمار أأأة املسأأأتقرة للمنظمأأأة"  ويف 

دد يبدو من الزامد عن احلاجة ذكر أن االلتزامات املرتتبة على  ني 
التأحوك املنشأأ ة أو ا جأراءات امللزمأأة املسأتندة إىل تلأأك التأأحوك 
حي التزامات دولية  قاً، فإن األمهية العملية لاللتزامأات املنتأوه 
عليهأأا يف دواعأأد املنظمأأة جتعأأل مأأن املىلضأأل تبديأأد أ  شأأك يف أن 

ت تنأأأأدرج أيضأأأأاً ضأأأأمن نفأأأأاق حأأأأ و املأأأأواد   أأأأروق حأأأأ و االلتزامأأأأا
يُقتد هبا أن تشأمل أ  التأزاد دويل دأد ينشأف عأن  2وايغة الىلقرة 
 دواعد املنظمة 

ودد يُفرا  ؤال عما إذا كانأت مجيأع االلتزامأات الناشأ ة  (5)
عأأن دواعأأد املنظمأأة تعأأد التزامأأات دوليأأة  فالفبيعأأة القانونيأأة لقواعأأد 

ا  فقأأد اعتأأرب الحثأأأون أن القواعأأد املنظمأة مثأأأة للجأأدل إىل  أأد مأأ
ادااة باملنظمات املنشفة ووجب معاحدات حي جأزء مأن القأانون 

  وأكأأأأد بعأأأض املأأأأؤلىلني أنأأأه بأأأأالرغم مأأأن أن املنظمأأأأات (141)الأأأدويل
الدولية تنشف وعاحدات أو بتحوك أ ر  حيحمها القانون الدويل، 

، ال فأأإن القأأانون الأأدا لي للمنظمأأة، مأأ  د لأأت إىل  يأأز الوجأأود
  ومثأأأأة رأ    أأأأر، تدعمأأأأه (142)يشأأأأحل جأأأأزءاً مأأأأن القأأأأانون الأأأأدويل

__________ 

النظريأأأأة القاملأأأة بأأأفن "دواعأأأد املنظمأأأة" حأأأي جأأأزء مأأأن القانأأأأون الأأأدويل  (141)
 M. Decleva, Il diritto interno delleطر هأا بتأورة  ااأة املؤلىلأان التاليأان: 

Unioni internazionali, Padova, Cedam, 1962, and G. Balladore Pallieri, 

“Le droit interne des organisations internationales”, Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, 1969, vol. 127, p. 1   ولالطأالع
 ,P. Daillier and A. Pellet هلأ ا األمأر، انظأرالعهأد علأى إعأادة تفكيأد  ديثأة 

Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7th ed., Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, pp. 576–577  
 L. Focsaneanu, “Leمأأن بأأني املأأؤلىلني الأأ ين دافعأأوا عأأن حأأ ا الأأرأ :  (142)

droit interne de l’Organisation des Nations Unies”, Annuaire français de 

droit international, vol. 3 (1957), pp. 315 et seq.; Ph. Cahier, “Le droit 

interne des organisations internationales”, Revue générale de droit 

international public, vol. 67 (1963), pp. 563 et seq.; and J. A. Barberis, 

“Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale”, 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1983-II, 

vol. 179, pp. 145 et seq., at pp. 222–225. كأأ لك أكأأد  Bernhardt  مودأأف
 ,R. Bernhardtالتمييأأز بأأني القأأانون الأأدويل والقأأانون الأأدا لي للمنظمأأات الدوليأأة: 

“Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts internationaler 

Organisationen”, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 

12 (1973), p. 7   
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، يىليد بفن املنظمات الدولية ال   ققت درجة عالية (143)املمار ة
مأأأن التحامأأأل متثأأأل  الأأأة  ااأأأة  وأعأأأرب كأأأ لك عأأأن رأ    أأأر، 
اشأأأرتك فيأأأه بعأأأض أعضأأأاء اللجنأأأة، مييأأأز بأأأني دواعأأأد املنظمأأأة علأأأى 

 بعأأض اللأأوامح ا داريأأة أ أأاس متأأدرحا وموضأأوعها، ويسأأتبعد مأأثالً 
 من دامرة القانون الدويل 

ورغأأأم أن مسأأأفلة الفبيعأأأة القانونيأأأة لقواعأأأد املنظمأأأة أبعأأأد  (6)
أن تحون مسفلة نظرية بالنسبة ألغراض حأ و املأادة، ألهنأا تأؤ ر  من

علأأأى انفبأأأأاق مبأأأأادئ القأأأأانون الأأأدويل فيمأأأأا يتعلأأأأ  باملسأأأأؤولية عأأأأن 
 2املنظمأأأأة، فأأأأإن الىلقأأأأرة  التزامأأأأات معينأأأأة ناشأأأأ ة عأأأأن دواعأأأأد  أأأأرق
ااول التعبأ عأن رأ  دأاطع يف حأ و املسأفلة  وإنأا القتأد منهأا  ال

ببسأأاطة حأأو القأأول بأأفن املبأأادئ الأأواردة يف حأأ و املأأادة تنفبأأ  بقأأدر 
ميحأأن اعتبأأار االلتأأزاد الناشأأئ عأأن دواعأأد املنظمأأة التزامأأاً وقتضأأى  مأأا

 القانون الدويل 
معاملأة  ااأة فيمأا يتعلأ  ودد تنز دواعد املنظمأة علأى  (7)

ااالت  رق االلتزامات الدولية، وك لك فيما يتعل  وسأفلة وجأود 
، إذ ميحن تناوله بدرجة كافية 9 رق  وال يلزد ذكر ذلك يف املادة 

( يشأأأ إىل إمحانيأأة وجأأود دواعأأد  ااأأة 63يف  حأأم عأأاد )املأأادة 
عأأأأد بشأأأأفن أ  مأأأأن املسأأأأامل الأأأأ  تتناوهلأأأأا حأأأأ و املأأأأواد  وحأأأأ و القوا
  (144)ادااأأة ال تعلأأو بالضأأرورة علأأى املبأأادئ املبينأأة يف حأأ و املأأواد

__________ 

ميحأأأن اعتبأأأار اجلماعأأأة األوروبيأأأة مثأأأاالً هلأأأ ا النأأأوع مأأأن املنظمأأأات،  (143)
، .Costa v. E.N.E.Lدأأأدمت حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة واأأأىلاً هلأأأا يف دضأأأية  ودأأأد
 الوجه التايل:على ، 1964 عادَ 

"وعلأأأأأى عحأأأأأس املعاحأأأأأدات الدوليأأأأأة العاديأأأأأة، أ سأأأأأت  
معاحأأأأأدة إنشأأأأأاء اجلماعأأأأأة االدتتأأأأأادية األوروبيأأأأأة نظامهأأأأأا القأأأأأانوين 
اداه الأ   أاأبح، مأع بأدء  أريان املعاحأدة، جأزءاً ال يتجأزأ مأن 

 النظم القانونية للدول األعضاء تلتزد حماكمها بتفبيقه  
ة ذات ا أأأتمرارية غأأأأ "وبإدامأأأة الأأأدول األعضأأأاء جلماعأأأ 

حمأأأدودة، هلأأأا مؤ سأأأاهتا، وشختأأأيتها، وأحليتهأأأا القانونيأأأة، وأحليأأأة 
التمثيأأل علأأى التأأعيد الأأدويل، وبوجأأه أ أأز هلأأا  أألفات  قيقيأأة 
تنبأأأأأع مأأأأأن احلأأأأأد مأأأأأن السأأأأأيادة أو نقأأأأأل السأأأأألفات مأأأأأن الأأأأأدول إىل 
اجلماعأأة، فأأإن الأأدول األعضأأاء دأأد  أأدَّت مأأن  قودهأأا السأأيادية، 

ميأأأادين حمأأأدودة، و لقأأأت بأأأ لك جمموعأأأة مأأأن وإن يحأأأن ذلأأأك يف 
 القوانني تلزد مواطنيها كما تلزمها حي" 

(Case 6/64, Judgement of 15 July 1964, Court of Justice of 

the European Communities, European Court Reports 1964, 

p. 587, at p. 593)  
فعأأأل مأأأا تأأأ كر رابفأأأة القأأأانون الأأأدويل يف حأأأ ا التأأأدد أن "واأأأف  (144)

ملنظمة دولية بفنه فعل غأ مشروع دولياً حو أمر حيحمأه القأانون الأدويل  وحأ ا 
الواأأأف ال يتأأأف ر بواأأأف الىلعأأأل نىلسأأأه مأأأن جانأأأب النظأأأاد القأأأانوين الأأأدا لي 

 International Law Association, Report ofللمنظمأة الدوليأة بفنأه مشأروع" )

the Seventy-first Conference…  199أعأالو(، ه  100)انظأر احلاشأية)  
وتنفل  ح و الىلقرة على مأا يبأدو مأن افأرتاض أن دواعأد املنظمأة الدوليأة املعنيأة 

 ليست جزءاً من القانون الدويل 

فعلى  بيل املثال، وفيما يتعل  بوجود  رق اللتأزاد دويل، فأإن أ  
داعأأأأدة  ااأأأأة مأأأأن دواعأأأأد املنظمأأأأة لأأأأن تأأأأؤ ر علأأأأى  أأأأاالت  أأأأرق 
االلتزامات الأ  دأد تتحملهأا املنظمأة الدوليأة جتأاو دولأة غأأ عضأو   

د ادااأأة علأأى االلتزامأأات الناشأأ ة عأأن متأأدر كمأأا ال تأأؤ ر القواعأأ
أعلأى، بتأأر  النظأأر عأأن حويأأة شأخز القأأانون الأأدويل الأأ   يقأأع 

 على املنظمة الدولية االلتزاد جتاحه 
إىل طأأأأأابع االلتزامأأأأأات، كمأأأأأا حأأأأأو  1وا شأأأأأارة يف الىلقأأأأأرة  (8)

املتعلقأة وسأؤولية الأدول  12موضح يف التعليأ  علأى مشأروع املأادة 
خمتلىلأة ل[تتأنيىلات ]ال[املشأروعة دوليأاً، تتعلأ  "]بأا عن األفعال غأ

  (145)لاللتزامات الدولية"
وااللتزامأأأأات الوادعأأأأة علأأأأى منظمأأأأة دوليأأأأة مأأأأا دأأأأد تأأأأرتبط،  (9)

وجموعة متنوعأة مأن الفأرق، بتتأر  الأدول أو املنظمأات الدوليأة 
األعضأأاء فيهأأا  وعلأأى  أأأبيل املثأأال، دأأد تتحمأأأل منظمأأة دوليأأة مأأأا 

ول األعضاء فيها من القياد بتتر  معني  ويف ح و التزاماً ونع الد
احلالأأأأة، ال يشأأأأحل تتأأأأر  الأأأأدول األعضأأأأاء، يف  أأأأد ذاتأأأأه،  ردأأأأاً 
لاللتأأأزاد  بأأأل يتمثأأأل ادأأأرق يف عجأأأز املنظمأأأة الدوليأأأة عأأأن االمتثأأأال 
اللتزامهأأأأا بأأأأاملنع  ومأأأأن املمحأأأأن أن ميتأأأأزج تتأأأأر  املنظمأأأأة الدوليأأأأة 

املنظمأأأأة التأأأأزاد  وتتأأأأر  الأأأأدول األعضأأأأاء فيهأأأأا  أأأأني يحأأأأون علأأأأى
بتحقيأأأأأأ  نتيجأأأأأأة معينأأأأأأة، بتأأأأأأر  النظأأأأأأر عمأأأأأأا إذا كأأأأأأان التتأأأأأأر  
الضرور  لتحقيقها  تقود بأه املنظمأة ذاهتأا أو وا أدة أو أكثأر مأن 
الأأأدول األعضأأأاء فيهأأأا  ودأأأد اعرتفأأأت هبأأأ ا االمتأأأزاج حمحمأأأة العأأأدل 

جملأأس االاأأاد  ضأأدالربملأان األورويب  دضأأايااألوروبيأة يف وا أأدة مأأن 
فن معاحأأأأأدة تعأأأأأاون ُعقأأأأأدت بأأأأأني اجلماعأأأأأة األوروبيأأأأأة بشأأأأأ األورويب

والدول األعضاء فيها من نا ية وعدة دول غأ أعضاء من النا ية 
 األ ر   فقد وجدت احملحمة أنه: 

 اعليهأأأأأ منتأأأأأوه ا أأأأتثناءاتويف غيأأأأأاب  الظأأأأرو ،  أأأأل تلأأأأأك يف 
يب الرابعأة املعقأودة بأني جمموعأة دول أفريقيأا والبحأر الحأار ] ارا ة يف االتىلادية

 والأأأأدول اجلماعأأأأة فأأأأإن ،[واحملأأأأيط اهلأأأأادئ وبأأأأني اجلماعأأأأة االدتتأأأأادية األوروبيأأأأة
دول أفريقيأأأأا والبحأأأأر الحأأأأاريب  [جمموعأأأأةبتأأأأىلتها شأأأأريحة لأأأأأ ] ،فيهأأأأا األعضأأأأاء

الأدول األ أأة عأن الوفأاء  أمأاد تلأكمسؤولية مشأرتكة  مسؤولة، واحمليط اهلادئ
تقأأأأدمي ب املتعلقأأأأة تلأأأأكالتعهأأأأدات املقفوعأأأأة، وأأأأا فيهأأأأا  عأأأأن ينشأأأأفبحأأأأل التأأأأزاد 

  (146)املالية املساعدة

__________ 

، 71ه ، والتتأأأويب ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين(2001  وليأأأة (145)
 ( من التعلي  11)الىلقرة 

(146) European Parliament v. Council of the European Union, 

Judgement of 2 March 1994, Case C-316/91, Reports of Cases before 

the Court of Justice and the Court of First Instance 1994-3, p. I-625, at 

pp. I-661–662  
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االلتزاع الدولي النافـذ الواقـع  لـى  -10الما ة 
 المنظمة الدولية 

ال يشـــكل فعـــل المنظمـــة الدوليـــة خرقـــا  اللتـــزاع  ولـــي  
لــم يكــم  لــر االلتــزاع واقعــا   لــى المنظمــة الدوليــة وقــ   مــا

 حدوث الفعل. 
 التعلي 

نظأأراً إىل أنأأه ال توجأأد فيمأأا يبأأدو أيأأة مسأأفلة حمأأددة تأأؤ ر  
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  13علأأأى تفبيأأأأ  املبأأأأدأ الأأأأوارد يف مشأأأروع املأأأأادة 
علأأأأأى املنظمأأأأأات  (147)الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة دوليأأأأأاً 

الدوليأأة، فقأأد اكُتىلأأي باال تعاضأأة عأأن متأأفلح "الدولأأة" وتأأفلح 
 احلالية ونتها  املادة عنوان"املنظمة الدولية" يف 

 االمتدا  الزمني لخرق التزاع  ولي  -11الما ة 
يقــــع خــــرق المنظمــــة الدوليــــة اللتــــزاع  ولــــي   -1 

فعل ليس ل  طابع اسـتمرا ي وقـ  القيـاع بـذلر الفعـل، نتيجة 
 حتى لو استمرت آثا ه. 

يمتـــد خـــرق المنظمـــة الدوليـــة اللتـــزاع  ولـــي   -2 
فعل ل  طابع استمرا ي طواه فترة استمرا  الفعل وبقائـ  نتيجة 

 . الدولي اللتزاعلغير مطابق 
يقـــع خـــرق اللتـــزاع  ولـــي يتطلـــب مـــم المنظمـــة   -3 

لن تمنع حدثا  معينا   ند وقوع  لر الحـدث، ويمتـد الخـرق الدولية 
 طواه فترة استمرا  الحدث وبقائ  غير مطابق لذلر االلتزاع. 

 التعلي 
يف  الأأة حأأ و املأأادة اعتبأأارات حتا لأأة لتلأأك الأأواردة تنفبأأ   

 14نأأأز املأأأأادة  مأأأأع الأأأنز ويتفأأأأاب   10يف التعليأأأ  علأأأأى املأأأادة 
، مأأع (148)املتعلقأة وسأؤولية الأأدول عأن األفعأال غأأأ املشأروعة دوليأاً 

 اال تعاضة عن متفلح "الدولة" وتفلح "املنظمة الدولية" 

 الخرق المكون مم فعل مركب  -12الما ة 
يقع خرق المنظمة الدوليـة اللتـزاع  ولـي مـم   -1 

ــــاع  ــــم ل مــــاه ُمحــــدف ة فــــي  ،خــــاله سليــــلة ل مــــاه لو امتن
__________ 

 32، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء الثأأأأأاين( والتتأأأأأويب، ه 2001 وليأأأأأة  (147)
القأأأأأأانون الأأأأأأدويل فقأأأأأأرة هلأأأأأأا اأأأأأأياغة حتا لأأأأأأة: رابفأأأأأأة    ودأأأأأأد اعتمأأأأأأدت75-73و
يشأأأأحل فعأأأأل املنظمأأأأة الدوليأأأأة  ردأأأأاً اللتأأأأزاد دويل مأأأأا مل تحأأأأن املنظمأأأأة ملزمأأأأة  "ال

 International Law Association, Report ofبااللتزاد املعأر ودأت ودأوع الىلعأل" )

the Seventy-first Conference…  199أعالو(، ه  100)انظر احلاشية ) 

 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (148)
  79-75و

مجمو  ــا بأن ــا غيــر مشــرو ة، وقــ  وقــوع العمــل لو االمتنــاع 
كافيا  لتشكيل الفعل غير المشروع إ ا ما لخذ مع  الذي يكون

 االمتناع  م العمل. مم حاالت غيره مم األ ماه لو 
وفــي هــذه الحالــة يمتــد الخــرق طــواه كامــل   -2 

الفترة التي تبدل بوقوع لوه  مل لو امتناع في اليليلة، ويظل 
ميتمـرا  طالما تكـر ت هــذه األ مـاه لو حـاالت االمتنـاع تلـر 

 وبقي  غير مطابقة لاللتزاع الدولي. 
 التعلي 

تنفبأأ  أيضأأاً علأأى حأأ و املأأادة املال ظأأة الأأواردة يف التعليأأ   
املتعلقأة وسأؤولية  15النز مع نأز املأادة  ويتفاب   10ادة على امل

مأأأأع اال تعاضأأأأة يف  ،(149)الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
 عن متفلح "الدولة" وتفلح "املنظمة الدولية"  1الىلقرة 

 الىلتل الرابع
 ميؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل  ولة 

 لو منظمة  ولية لخرى
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول  18إىل  16املأأأواد مأأأن تبحأأأث  (1)

احلاالت الأ  تعأني أو تسأاعد  (150)عن األفعال غأ املشروعة دولياً 
فيهأأأأا الدولأأأأة دولأأأأًة أ أأأأر  علأأأأى ارتحأأأأاب فعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع دوليأأأأاً 

توجربههأأأأا أو متأأأأارس السأأأأيفرة عليهأأأأا الرتحابأأأأه أو تحرحهأأأأا علأأأأى  أو
  باملنظمأأات الدوليأأة  ذلأك  وميحأأن تتأور أوضأأاع حتا لأة فيمأأا يتعلأ

فعلأأأأأى  أأأأأبيل املثأأأأأال، دأأأأأد تسأأأأأاعد املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة أو تعأأأأأني دولأأأأأة 
منظمأأأأة دوليأأأأة أ أأأأر  علأأأأى ارتحأأأأاب فعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع دوليأأأأاً   أو
مأأأأن داع، ألغأأأأراض املسأأأأؤولية الدوليأأأأة، لتمييأأأأز  الأأأأة املنظمأأأأة  ومأأأأا

تساعد دولة أو منظمة دولية أ أر  عأن  الأة  الدولية ال  تعني أو
لأ  تعأني أو تسأاعد دولأة أ أر   وححأ ا، و أ  إذا كانأت الدولة ا

املمار ة املتا ة فيما يتعلأ  باملنظمأات الدوليأة حمأدودة، فأإن حنأاك 
 16بعأأأأض املأأأأربرات لتضأأأأمني حأأأأ و املأأأأواد أ حامأأأأاً مواايأأأأة للمأأأأواد 

 املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً  18 إىل
تأأألة مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وتقأأأود األ حأأأاد ذات ال (2)

وسأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً علأأأى أ أأأاس أن 
العون أو املساعدة، والتوجيه والسيفرة، وا كراو أمور ال تأؤ ر علأى 
إ أأناد التتأأر  إىل الدولأأة الأأأ  تلقأأت العأأون أو املسأأاعدة أو الأأأ  

دولأأأأة حأأأأي الأأأأ  تعرضأأأأت للتوجيأأأأه أو السأأأأيفرة أو ا كأأأأراو  فهأأأأ و ال
ترتحأأأب فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً، وإن كأأأان مأأأن املمحأأأن ا أأأتبعاد 
الالمشأأأأأروعية يف  الأأأأأة ا كأأأأأأراو، يف  أأأأأني تعتأأأأأأرب الدولأأأأأة األ أأأأأأر  

__________ 

  81-79و 33، ه نىلسه املرجع (149)
  90-84و 33، ه نىلسه املرجع (150)
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مسأأؤولة ال عأأن القيأأاد فعأأاًل بارتحأأاب الىلعأأل غأأأ املشأأروع بأأل عأأن 
 إ هامها السبب يف ارتحاب الىلعل 

والأدول أو املنظمأأات  والعالدأات القاممأة بأني املنظمأأة الدوليأة (3)
الدوليأأأة األعضأأأاء فيهأأأا، دأأأد تسأأأمح هلأأأ و املنظمأأأة بالتأأأف أ علأأأى  أأألوك 

إىل  16األعضأأأاء أيضأأأاً يف  أأأاالت غأأأأ تلأأأك املتتأأأورة يف املأأأواد مأأأن 
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً  فأأبعض  18

امها يف  أني املنظمات الدولية متتلأك  ألفة اختأاذ دأرارات ملزمأة ألعضأ
أن معظأأم املنظمأأات الدوليأأة دأأد ال تأأؤ ر علأأى  أألوك أعضأأامها إال عأأن 
طريأأ  إجأأراءات غأأأ ملزمأأة  و أأيبحث حأأ ا الىلتأأل كأأ لك اآل أأار الأأ  
دأأأأد يسأأأأتتبعها حأأأأ ا النأأأأوع مأأأأن العالدأأأأة، الأأأأ  ال يوجأأأأد مأأأأا يواايهأأأأا يف 

 العالدات بني الدول، على مسؤولية املنظمة الدولية 
ومسأأفلة املسأأؤولية الدوليأأة للمنظمأأات الدوليأأة فيمأأا يتعلأأ   (4)

بففعال الدول دد نودشت يف عدة دضايا عرضت على حماكم دولية 
أو حي أات أ أر  ولحأن مل تبحثهأأا حأ و احملأاكم أو اهلي أات بسأأبب 
االفتقأأار إىل اال تتأأاه الشختأأي  وينبغأأي ا شأأارة بوجأأه  أأاه 

 (151)هوريأأة أملانيأأا االااديأأةمج ضأأدوشأأركاو  د إىل القضأأايا التاليأأة: 
 ،(152)فرنسأا ضأدكأانتوين وأماد اللجنة األوروبيأة حلقأوق ا نسأان؛ 

ذات  - أأأأأأأناتور الينأأأأأأأز و ،(153)اململحأأأأأأأة املتحأأأأأأأدة ضأأأأأأأدمأأأأأأأا يوا و
 يرلنأأأدا وإ أأأبانيا وأملانيأأأا وإيفاليأأأا والربتغأأأال  ضأأأداملسأأأؤولية احملأأأدودة 

ململحأأأة وبلجيحأأأا والأأأدانرك والسأأأويد وفرنسأأأا وفنلنأأأدا ولحسأأأمربغ وا
بو أأىلوروس حافأأا يأأوالر  و ،(154)واليونأأان املتحأأدة والنمسأأا وحولنأأدا

أمأأأاد احملحمأأأة  (155) يرلنأأأدا ضأأأدتأأأوريزد فأأأه تيجأأأاِرت أنأأأونيم شأأأرك  

__________ 

(151) M. & Co. v. Federal Republic of Germany, Application No. 

13258/87, Decision of 9 February 1990, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports, vol. 64, p. 138  
(152) Cantoni v. France, Judgement of 15 November 1996, 

Application no. 17862/91, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions, 1996-V, p. 1614  
(153) Matthews v. the United Kingdom, Judgement of 18 February 

1999, Application No. 24833/94, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions, 1999-I, p. 251  
(154) Senator Lines GmbH v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, 

Application No. 56672/00, Decisions of 10 March 2004, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions, 2004-IV, p. 331  
(155) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Application no. 45036/98, Decision of 13 September 2001 and 

judgement of 30 June 2005, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions,  2005-VI, p. 107  

 (156)حولنأأأأأدا ضأأأأأده     د  ب  األوروبيأأأأأة حلقأأأأأوق ا نسأأأأأان؛ و
اللجنة املعنية اقوق ا نسان  ويف ح و القضية األ أة، اعُترب  أماد

بتتر  داد به املحتب األورويب لرباءات اال أرتاع غأأ بالغ متعل  
مأأن األ أأوال أن  أأال  ة[بفيأأ]" مقبأأول ألن ذلأأك التتأأر  ال ميحأأن

دولأأأأة أ أأأأر   ةأيأأأأ أو ولنأأأأدا اضعأ]أأأأأاً[ للواليأأأأة القضأأأأامية هل ]يأ[أأأأأعترب
طأأأأأأأر  يف العهأأأأأأأد الأأأأأأأدويل ادأأأأأأأاه بأأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأأة والسيا أأأأأأأية 

  (157)"املتعل  به اال تيار  ربوتوكولالو 

تقــديم العــون لو الميــا دة فــي ا تكــاب  -13الما ة 
 فعل غير مشروع  وليا  

ـــة   ـــي تعـــيم لو تيـــا د  ول ـــة الت تكـــون المنظمـــة الدولي
 ،منظمــة  وليــة لخــرى  لــى ا تكــاب فعــل غيــر مشــروع  وليــا   لو

ميـؤولة  وليـا   ـم  األخرى،مم جانب هذه الدولة لو المنظمة 
  لر إ ا:

قامـــــ  تلـــــر المنظمـــــة بـــــذلر وهـــــي تعلـــــم  )ل(  
 بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 

وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  
 لو ا تكبت  تلر المنظمة.

 التعلي 
املتعلقأة وسأؤولية  16ال يثأأ تفبيأ   حأم مقابأل للمأادة  

الدوليأأة علأأى املنظمأأة  (158)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
  وال تأأأأأد ل املأأأأأادة احلاليأأأأأة إال بضأأأأأعة تغيأأأأأأات: (159)أ  إشأأأأأحال

فا شارة إىل احلالة الأ  تعأني فيهأا دولأة أو تسأاعد دولأة أ أر  دأد 
عدربلت لحي تشأ إىل دياد منظمة دولية بتقدمي العأون أو املسأاعدة 
إىل دولة أو منظمة دوليأة أ أر ؛ وبالتأايل ُأجريأت بعأض التغيأأات 

 لنز يف بقية ا

__________ 

، 1987نيسأأان/أبريل  8 املأأؤر  القأأرار، 217/1986ردأأم  الر أأالة (156)
الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة  عنيأأة اقأأوق ا نسأأان،تقريأأر اللجنأأة امل

  253(، ه A/42/40) 40الثانية واألربعون، امللح  ردم 
  2-3، الىلقرة 255ه  نىلسه، املرجع (157)
 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (158)
  86-84و
تقول اللجنة املعنية وساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابفة القانون  (159)

الأأدويل: "ويحأأون حنأأاك كأأ لك فعأأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً مأأن جانأأب منظمأأة دوليأأة 
 أأأني تعأأأني أو تسأأأاعد دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة أ أأأر  علأأأى ارتحأأأاب حأأأ و الدولأأأة 

 International Law)املنظمأأأة الدوليأأأة األ أأأر  لىلعأأأل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً"  أو

Association, Report of the Seventy-first Conference…  100)انظأر احلاشأية 
  وال يشأأأأأأأأأ حأأأأأأأأ ا الأأأأأأأأنز إىل الشأأأأأأأأروط املدرجأأأأأأأأة (201-200أعأأأأأأأأالو(، ه 

 من املواد احلالية  13بالىلقرتني الىلرعيتني )أ( و)ب( من املادة 
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ــ  واليــيطرة فــي ا تكــاب  -14الما ة  مما ســة التوجي
 فعل غير مشروع  وليا  

تكـــون المنظمـــة الدوليـــة التـــي تقـــوع بتوجيـــ   ولـــة لو  
منظمة  ولية لخرى ومما سـة اليـيطرة  لي ـا فـي ا تكـاب فعـل 

 األخرى،مم جانب هذه الدولة لو المنظمة  ،غير مشروع  وليا  
 إ ا: الفعل ميؤولة  وليا   م  لر 

ـــــ  تلـــــر المنظمـــــة  لـــــر وهـــــي تعلـــــم  )ل(   فعل
 بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 

وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  
 لو ا تكبت  تلر المنظمة.

 التعلي 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية  17مأأأع املأأأادة  14يتفأأأاب  نأأأز املأأأادة  (1)

، مأأع تضأأمنه تغيأأأات (160)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
مأأأن  13حتا لأأة للتغيأأأات الأأأ  ورد تىلسأأأحا يف التعليأأ  علأأأى املأأادة 

املأأواد احلاليأأة  وححأأ ا ا أأتعيض عأأن ا شأأارة إىل الدولأأة الأأ  توجأأه 
متأأأارس و متأأأارس السأأأيفرة با شأأأارة إىل املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  توجأأأه و 

 السأأأيفرة، كمأأأأا  لأأأأت عبأأأارة "دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأة" حمأأأأل كلمأأأأة
 "دولة" يف ا شارة إىل الحيان ال   يوجَّه أو متارس عليه السيفرة 

وعلأأأى افأأأرتاض أن القأأأوة األمنيأأأة الدوليأأأة يف كو أأأوفو حأأأي  (2)
منظمة دولية، فمن املمحن أن توفر االعرتاضات األولية ال  أبدهتا 

يوغو أأالفيا )مشأأروعية ا أأتعمال القأأوة احلحومأأة الىلرنسأأية يف دضأأية 
حمحمة العدل الدولية مثااًل على منظمتني دوليتني ( أماد فرنسا ضد

يُأأأأأدَّعى أهنمأأأأأا متار أأأأأان التوجيأأأأأه والسأأأأأيفرة يف ارتحأأأأأاب فعأأأأأل غأأأأأأ 
 لأف مشأال  منظمأة" مشروع،  يث دفعت احلحومة الىلرنسية بأفن

 كو أأوفو، يف الدوليأأة األمنيأأة القأأوة ‘توجيأأه‘األطلسأأي مسأأؤولة عأأن 
وروأأأأا كأأأأان   (161)"عليهأأأأا ‘السأأأيفرة‘واألمأأأم املتحأأأأدة مسأأأأؤولة عأأأأن 

 املتتوَّر حو حتار ة مشرتكة للتوجيه والسيفرة 

__________ 

 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (160)
  89-86و
(161) Legality of Use of Force (Yugoslavia v. France), Preliminary 

objections of the French Republic (5 July 2000), I.C.J. Reports 2001, p. 

13, at p. 33, para. 46 ودد مت الدفع ب لك مأن أجأل إ أناد التتأر  املأدعى  
 Alain Pelletبفنأه غأأ مشأروع دوليأاً إىل املنظمتأني الأدوليتني املعنيتأني  واعتنأ  

رأيأأأأاً حتأأأأا الً بشأأأأفن منظمأأأأة  لأأأأف مشأأأأال األطلسأأأأي والقأأأأوة األمنيأأأأة الدوليأأأأة يف  
 :L’imputabilité d’éventuels actes illicites“كو أأوفو يف مقالأأه التأأايل: 

responsabilité de l’OTAN ou des Etats membres”, in C. Tomuschat 

(ed.), Kosovo and the International Community: a Legal Assessment, 

The Hague,  Kluwer Law International, 2002, pp. 193 et seq., at p. 199  

ويف العالدأأأأأأات بأأأأأأني منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة والأأأأأأدول واملنظمأأأأأأات  (3)
الدوليأأة األ أأر  األعضأأاء فيهأأا، ميحأأن تتأأور تو أأيع نفأأاق مىلهأأود 
"التوجيه والسيفرة" ليشأمل احلأاالت الأ  تتخأ  فيهأا منظمأة دوليأة 

املتعلقأأأأأة  17تعليأأأأأ  علأأأأأى املأأأأأادة دأأأأأراراً يلأأأأأزد أعضأأأأأاءحا  ويوضأأأأأح ال
 17وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً أن "املأأأادة 

]تقتتأأر[ علأأى احلأأاالت الأأ  تقأأود فيهأأا فعأأاًل دولأأة مهيمنأأة بتوجيأأه 
 أأأألوك خمأأأأل بأأأأالتزاد دويل للدولأأأأة التابعأأأأة ]و[بالسأأأأيفرة علأأأأى ذلأأأأك 

هبأأأأأا  يقتأأأأأد‘ ]   [ حتار أأأأأة السأأأأأيفرة‘، وأن "عبأأأأأارة (162)السأأأألوك"
 االت اهليمنة على ارتحاب  ألوك غأأ مشأروع ال جمأرد ا شأرا  

وأن  ،(163)عليأأأأه، ناحيأأأأأك عأأأأأن جمأأأأأرد التأأأأف أ فيأأأأأه أو االحتمأأأأأاد بأأأأأه"
ال تشمل جمرد التحريض أو ا حياء، بل تتضأمن ‘ توجيه‘"]كلمة[ 

  وإذا فسأأر املأأرء احلحأأم (164)أيضأأاً التوجيأأه الىلعلأأي العملأأي الفأأابع"
املقتبسة أعالو فإن اعتماد منظمة دولية لقرار على ضوء املقتفىلات 

ملزد دد يحون، يف  أل  أرو  معينأة، شأحاًل مأن أشأحال التوجيأه 
أو السأيفرة يف ارتحأاب فعأل غأأ مشأروع دوليأاً  واالفأرتاض حأأو أن 
الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة املوجأأه هلأأا القأأرار لأأيس هلأأا  ريأأة التتأأر  

 لياً وإن كان ميتثل للقرار على  و ال يشحل فعاًل غأ مشروع دو 
وإذا اعتأأأرب اعتمأأأاد دأأأرار ملأأأزد شأأأحالً مأأأن أشأأأحال التوجيأأأه  (4)

والسأأأيفرة يف مىلهأأأود املأأأادة احلاليأأأة، فأأأإن حأأأ ا احلحأأأم  أأأيتدا ل مأأأع 
من املأواد احلاليأة  ولحأن التأدا ل لأن يحأون  أو  تأدا ل  16 املادة

تفلأب تتناول ك لك احلالة الأ  ي 16جزمي: يحىلي إيضاا أن املادة 
فيهأأا القأأرار امللأأزد مأأن الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة العضأأو القيأأاد بىلعأأل 

يعد عمالً غأ مشروع بالنسبة إىل ح و الدولة أو املنظمة الدوليأة   ال
 16و 14وعلأأأأأأى أ   أأأأأأال، فأأأأأأإن التأأأأأأدا ل املمحأأأأأأن بأأأأأأني املأأأأأأادتني 

 لأأ  أ  شأأحل مأأن أشأأحال عأأدد االتسأأاق، ألن كأأال احلحمأأني  لأأن
ن يف أوضاع خمتلىلة، املسؤولية الدولية للمنظمة الدوليأة يؤكدان، وإن يح

 ال  اخت ت دراراً ملزماً للدول أو املنظمات الدولية األعضاء فيها 

 إكراه  ولة لو منظمة  ولية لخرى  -15لما ة ا
منظمة  ولية تكون المنظمة الدولية التي تكره  ولة لو  

  لر الفعل، إ ا:لخرى  لى ا تكاب فعل ما ميؤولة   وليا   م 
كان مم شأن الفعل، لوال اإلكراه، لن يكـون  )ل(  

فعال  غيـر مشـروع  وليـا  صـا  ا   ـم الدولـة لو المنظمـة الدوليـة 
 التي مو س  لي ا اإلكراه؛ 

وكان  المنظمة الدولية التـي تمـا س اإلكـراه  )ب(  
 وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.  تفعل  لر

__________ 

، 88ب، ه ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأوي2001 وليأأأة  (162)
 ( من التعلي  6الىلقرة )

 ( من التعلي  7، الىلقرة )نىلسه املرجع (163)
  نىلسه املرجع (164)
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 التعلي 
املتعلقأأة وسأأؤولية  18نأأز حأأ و املأأادة مأأع نأأز املأأادة  يتفأأاب  (1)

، مأأع إجأأراء تغيأأأات حتا لأأة (165)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
مأأأن املأأأواد احلاليأأأة   13للتغيأأأأات الأأأوارد تىلسأأأأحا يف التعليأأأ  علأأأى املأأأادة 

فقأأأأأد ا أأأأأتعيض عأأأأأن ا شأأأأأارة إىل الدولأأأأأة الأأأأأ  متأأأأأارس ا كأأأأأراو باملنظمأأأأأة 
الً عأأن ذلأأك فأأإن الحيأأان الأأ   ميأأاَرس عليأأه ا كأأراو لأأيس الدوليأأة؛ وفضأأ

بالضأأأرورة دولأأأة بأأأل ميحأأأن كأأأ لك أن يحأأأون منظمأأأة دوليأأأة  كأأأ لك تغأأأأ 
 العنوان من "إكراو دولة أ ر " إىل "إكراو دولة أو منظمة دولية أ ر " 

ويف العالدأأأأأات بأأأأأني منظمأأأأأة دوليأأأأأة والأأأأأدول أو املنظمأأأأأات  (2)
دث ادور درار ملزد عن املنظمة الدولية الدولية األعضاء فيها، ال حيُ 

 18 إكراحأأأاً إال يف الظأأأرو  اال أأأتثنامية  ويؤكأأأد التعليأأأ  علأأأى املأأأادة
 املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً أن:

 تتتأف الأ   األ ا أي الفابع بنىلس يتتف 18 املادة لغرض ا كراو 
والأ   ال يحىلأي والشرط الأالاد لتحقأ  ا كأراو،   23 املادة ووجب القاحرة القوة به

 هلأأاال يأأرتك ]السأألوك الأأ   يأأرغم إرادة الدولأأة املحرَحأأة و[ حأأو  ،أ  شأأيء يقأأل عنأأه
  (166)ا كراو متارس ال  الدولة لرغبات االمتثال  و  فعلي  يار من

وإذا اعتُأأأرب مأأأع ذلأأأك أن منظمأأأة دوليأأأة تحأأأرو دولأأأة عضأأأواً  (3)
 ني تعتمد دراراً ملزماً، فأإن ذلأك ميحأن أن عضواً منظمة دولية  أو

  ولأأن يحأأون التأأدا ل 16حيأأدث تأأدا اًل بأأني املأأادة احلاليأأة واملأأادة 
إال جزميأأأأأأأاً، بأأأأأأأالنظر إىل الشأأأأأأأروط املختلىلأأأأأأأة الأأأأأأأ  يضأأأأأأأعها حأأأأأأأ ان 

، ال يلزد أن يحون الىلعأل 16احلحمان، و توااً أنه وفقاً للمادة 
لعضأأأو فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع الأأ   ترتحبأأأه الدولأأأة أو املنظمأأأة الدوليأأأة ا

بالنسبة إىل ح و الدولة أو املنظمة  ويف  الة وجود تأدا ل، ميحأن 
  16واملأادة  15أن تُعَترب املنظمة الدوليأة مسأؤولة وقتضأى أٍ  مأن املأادة 

 وال يؤد  ح ا إىل نشوء أ  وجه من أوجه عدد االتساق 

القــرا ات واأل ون والتوصـــيات الموج ـــة  -16الما ة 
 ه والمنظمات الدولية األ ضاء إلى الدو 

تتحمــل المنظمــة الدوليــة الميــؤولية الدوليــة   -1 
إ ا ا تمــدت قــرا ا  يلــزع  ولــة لو منظمــة  وليــة  ضــوا  با تكــاب 
فعـــل يكـــون غيـــر مشـــروع  وليـــا  لـــو ا تكبتـــ  المنظمـــة األولـــى 

 ويشكل التفافا   لى التزاع  ولي واقع  لي ا. 
 ميؤولية الدولية إ ا: تتحمل المنظمة الدولية ال  -2 
ل ن  لدولة لو منظمة  ولية  ضو با تكـاب  )ل(  

ا تكبتـــ  المنظمـــة األولـــى  لـــوفعـــل يكـــون غيـــر مشـــروع  وليـــا  
ويشــكل التفافــا   لــى التــزاع  ولــي واقــع  لي ــا، لو إ ا لوصــ  

 بقياع  ولة لو منظمة  ولية  ضو با تكاب  لر الفعل؛ 
__________ 

  90-89و 33، ه نىلسه املرجع (165)
 ( من التعلي  2، الىلقرة )89، ه نىلسه املرجع (166)

المنظمـــة الدوليـــة وا تكبـــ  تلـــر الدولـــة لو  )ب(  
 . الفعل المعني بيبب  لر اإل ن لو تلر التوصية

ســـــواء كـــــان الفعـــــل  2و 1تنطبـــــق الفقرتـــــان   -3 
المعنـــي لو لـــم يكـــم غيـــر مشــــروع  وليـــا  بالنيـــبة إلـــى الدولــــة 

ــــي يكــــون القــــرا   لو ــــة العضــــو الت التوصــــية  لوالمنظمــــة الدولي
 موج ا  إلي ا.اإل ن  لو

 التعلي 
الدوليأأأة شختأأأاً مأأأن أشأأأخاه القأأأانون  إن كأأأون املنظمأأأة (1)

الدويل، متميزاً عأن أعضأاء املنظمأة، أمأر يىلأتح البأاب أمأاد إمحانيأة 
أن اأأاول املنظمأأة أن تأأؤ ر علأأى أعضأأامها لحأأي اقأأ  عأأن طأأريقهم 
نتيجأأة ال تسأأتفيع أن اققهأأا مباشأأرة بشأأحل مشأأروع، وبأأ ا تلتأأف 

نأأأأأاء علأأأأأى أ أأأأأد التزاماهتأأأأأا الدوليأأأأأة  وكمأأأأأا ال أأأأأظ وفأأأأأد النمسأأأأأا أ 
 السأأأأأمااينبغأأأأأي  ال" املنادشأأأأأات الأأأأأ  دارت يف اللجنأأأأأة الساد أأأأأة:

للمنظمأأأة الدوليأأأة بأأأا فالت مأأأن املسأأأؤولية تعأأأل عنااأأأرحا الىلاعلأأأة 
  (167)"‘ ارجية عناار‘
ودأأأأد نظأأأأر املستشأأأأار القأأأأانوين للمنظمأأأأة العامليأأأأة للملحيأأأأة  (2)

الىلحرية يف  الة منظمة دولية تفلب من دولة عضو ارتحأاب فعأل 
 روع دولياً، وكتب داماًل:غأ مش

 منظمأأة مأأن لفلأأب امتثأأاالً  عضأأو دولأأة بأأه تقأأود معأأنيَّ  تتأأر   الأأة يف 
 وتلأأأك الدولأأأة تلأأأك علأأأى وا أأأد  ن يف وادعأأأاً  دوليأأأاً  التزامأأأاً   أأأرق أنأأأه ويبأأأدو دوليأأأة،
  (168)الدويل القانون ووجب مسؤولة أيضاً  تعترب أن ينبغي املنظمة فإن املنظمة،

تحأأأأأأون فراأأأأأأة االلتىلأأأأأأا  أكأأأأأأرب  أأأأأأني ومأأأأأأن احملتمأأأأأأل أن  (3)
يشأأأحل  أأأألوك الدولأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأة العضأأأأو  ردأأأاً اللتأأأأزاد  ال

دويل، مأأثاًل لحأأون املنظمأأة الدوليأأة الأأ  تقأأود هبأأ ا االلتىلأأا  ملتزمأأة 
وعاحدة مع دولة غأ عضو وال ادث نىلس املعاحأدة   أاراً بالنسأبة 

 إىل أعضاء املنظمة 
ددة لأأأأأأد  املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة وال يشأأأأأأرتط وجأأأأأأود نيأأأأأأة حمأأأأأأ (4)

لاللتىلأأأأا   وححأأأأ ا، فحأأأأني تفلأأأأأب منظمأأأأة دوليأأأأة مأأأأن أعضأأأأأامها 
التتأأر  علأأى  أأو معأأني، ميحأأن أن يسأأتنتج ضأأمناً مأأن املالبسأأات 

 القاممة أن املنظمة تلتف على أ د التزاماهتا الدولية 
كشأرط مسأب    1ويف  الة اختاذ درار ملزد، ال تنز الىلقأرة  (5)

الدوليأأأأأأأة ملنظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة علأأأأأأأى أن تقأأأأأأأود الأأأأأأأدول لنشأأأأأأأوء املسأأأأأأأؤولية 
عضأأأاء بارتحأأأاب الىلعأأأل املفلأأأوب  وملأأأا كأأأان األدوليأأأة النظمأأأات امل أو

امتثأأال األعضأأاء لقأأرار ملأأزد أمأأراً متودعأأاً، فسأأيحون ا تمأأال أن يضأأار 
__________ 

الو ام  الرمسية للجمعيأة العامأة، الأدورة التا أعة وادمسأون، اللجنأة  (167)
  24 (، الىلقرةA/C.6/59/SR.22) 22اجللسة  ،الساد ة

، A/CN.4/556، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الو يقأأة 2005  وليأة (168)
  60ه 
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طر   الث ا تماالً مرتىلعاً  ومن مث يبدو من املىلضل اعتبار املنظمة 
للفأأر  الثالأأث الأأ    أأيقع عليأأه  مسأأؤولة بالىلعأأل، والسأأماا بالتأأايل

الضأأأأرر بأأأأفن يلأأأأتمس  أأأأبيالً لإلنتأأأأا   أأأأ  دبأأأأل ارتحأأأأاب الىلعأأأأل  
وفضاًل عن ذلك، إذا كانت املسؤولية الدولية تنشف ودت اختاذ القأرار 
 أأيحون علأأى املنظمأأة الدوليأأة أن متتنأأع عأأن وضأأع أعضأأامها يف وضأأع 

تضأى القأأرار غأأ مأريح يحأون علأأيهم فيأه إمأا أن ينتهحأأوا التزامأاهتم وق
أو يتسأأأببوا يف نشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة للمنظمأأأة الدوليأأأة، فضأأأالً عأأأن 

 إمحان املهم للمسؤولية ادااة هبم 
ودد مُتنح الدولة أو املنظمة الدولية العضأو  ألفة تقديريأة  (6)

فيمأأأأا يتعلأأأأ  بتنىليأأأأ  دأأأأرار ملأأأأزد اعتمدتأأأأه منظمأأأأة دوليأأأأة  فاحملحمأأأأة 
مهأأأأأأأا التأأأأأأأادر يف األ أأأأأأأأاس األوروبيأأأأأأأة حلقأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأأان، يف  ح

 أأأىلوروس حافأأأا يأأأوالر  تأأأوريزد فأأأه تيجأأأاِرت بو املوضأأأوعي يف دضأأأية 
، دد نظرت يف تتر  الدول األعضاء يف  يرلندا ضدأنونيم شرك  

اجلماعأأأة األوروبيأأأة عنأأأد تنىليأأأ  إجأأأراءات ملزمأأأة أمأأأرت هبأأأا اجلماعأأأة 
 األوروبية، وأبدت املال ظة التالية:

 مجيأأع عأأن االتىلاديأأة ووجأأب كاملأأة مسأأؤولية مسأأؤولة الدولأأة تحأأون 
]   [   الضأأي  وعناحأا الدوليأة القانونيأة التزاماهتأا نفأأاق عأن ختأرج الأ  األفعأال

  فحأأأل دضأأأية مأأأن تؤكأأأد ذلأأأك ]   [ العديأأأد مأأأن القضأأأايا املتعلقأأأة باالتىلاديأأأةو 
 تتعلأأأأأ  كانأأأأأت( 26 ، الىلأأأأأرع1626ه  ،كأأأأأانتوينالقضأأأأأايا )و ااأأأأأة دضأأأأأية 

 عليهأأا يأأنز الأأ  للدولأأة التقديريأأة السأألفة حتار أأة ملسأأفلة احملحمأأة حأأ و وراجعأة
  (169)اجلماعة دانون

أن االمتثأأأأأال للقأأأأأرار امللأأأأأزد للمنظمأأأأأة  1وتىلأأأأأرتض الىلقأأأأأرة  (7)
الدوليأأأة يسأأأتتبع بالضأأأرورة االلتىلأأأا  علأأأى أ أأأد التزاماهتأأأا الدوليأأأة  
وكمأأا لأأو ظ يف بيأأان لوفأأد الأأدانرك، با أأم بلأأدان الشأأمال األورويب 

 اللجنة الساد ة: ادمسة، يف
مأأأن الضأأأرور  ]   [ العثأأأور علأأأى النقفأأأة الأأأ  ميحأأأن عنأأأدحا  يبأأأدو 

املتأاا للدولأة العضأو مأن الضأي  ايأث يبأدو مأن غأأ  "املنأاورة جمأال"القول إن 
  (170)معني تتر  عن باملسؤولية]و دحا[ املعقول ا تتااها 

وعلى العحس من ذلك، فإذا كان القرار يسأمح للدولأة أو املنظمأة 
الدوليأأأأأة العضأأأأأو بأأأأأبعض السأأأأألفة التقديريأأأأأة يف اختأأأأأاذ مسأأأأأار بأأأأأديل 

يسأأأأأتتبع االلتىلأأأأأا ، فلأأأأأن تنشأأأأأف مسأأأأأؤولية املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة الأأأأأ   ال
اختأأ ت القأأرار إال إذا  أأدث التىلأأا  بالىلعأأل، كمأأا حأأو مأأ كور يف 

  2الىلقرة 
احلالأأأة الأأأ  تلتأأأف فيهأأأا منظمأأأة دوليأأأة  2وتبحأأأث الىلقأأأرة  (8)

ية بأفن تأفذن لدولأة أو منظمأة دوليأة عضأو على أ د التزاماهتا الدول
__________ 

(169) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgment of 30 June 2005  أعأأأالو(،  155)انظأأأر احلاشأأأية
  157 الىلقرة
ون، اللجنأة الو ام  الرمسية للجمعيأة العامأة، الأدورة التا أعة وادمسأ (170)

  66أعالو(، الىلقرة  167)انظر احلاشية  22الساد ة، اجللسة 

بارتحأأاب فعأأأل معأأأني أو بأأفن تواأأأي دولأأأة أو منظمأأة دوليأأأة عضأأأواً 
بارتحاب ح ا الىلعل  ودد ختتلف   ار األذون والتوايات، و ااة 
تبعأأاً للمنظمأأة املعنيأأة  ويقتأأد مأأن ا شأأارة إىل حأأ ين النأأوعني مأأن 

امللزمة الأ  ميحأن  األفعال تغفية مجيع إجراءات املنظمة الدولية غأ
 أن تؤ ر على تتر  الدول أو املنظمات الدولية األعضاء 

، لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأأة، 2والشأأأرط األول، يف الىلقأأأرة  (9)
حأأو أن تواأأأي املنظمأأأة الدوليأأة أو تأأأفذن بىلعأأأل يحأأون غأأأأ مشأأأروع 
بالنسأأبة إىل تلأأك املنظمأأة ويسأأمح هلأأا فضأأاًل عأأن ذلأأك بااللتىلأأا  

التزاماهتا الدولية  وملا كان ا ذن املعر أو التواية املعنية على أ د 
غأأأأأأأ ملأأأأأأزمني، ودأأأأأأد ال يأأأأأأدفعان إىل أ  تتأأأأأأر  يتىلأأأأأأ  مأأأأأأع ا ذن 

شأأأرط إضأأأايف حأأأو أن يحأأأون  2التواأأأية، فقأأأد ُوضأأأع يف الىلقأأأرة  أو
الىلعل املأفذون أو املواأى بأه، كمأا حأو مبأني يف الىلقأرة الىلرعيأة )أ(، 

 دد ارُتحب بالىلعل 
اًل عأأأأن ذلأأأأك، وكمأأأأا حأأأأو حمأأأأدد يف الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة وفضأأأأ (10)

)ب(، فإن الىلعل املعر ينبغي أن يحأون دأد ارُتحأب "بسأبب ذلأك 
ا ذن أو تلك التواية"  ويستلزد ح ا الشرط الياًل للسياق بشفن 
الدور ال   ميار ه ا ذن أو التواية فعلياً يف اديد تتر  الدولة 

 أو املنظمة الدولية العضو 
غأأرض إ بأأأات املسأأأؤولية، ينبغأأي أال يحأأأون اال أأأتناد إىل ول (11)

ا ذن أو التواية ا تناداً غأ معقول  فعلى  بيل املثأال، ال ميحأن 
أن تنشأأف مسأأؤولية املنظمأأة الدوليأأة الأأ  أاأأدرت ا ذن أو التواأأية 
إذا كأأأأان أ  مأأأأن ا ذن أو التواأأأأية دأأأأد تقأأأأادد ومل يُقتأأأأد منأأأأه أن 

سأبب التغأأات اجلوحريأة الأ  طأرأت ب ،ينفب  على الظرو  اجلاريأة
 من  اعتمادو 

وبينما تحون املنظمة الدولية الأ  أاأدرت ا ذن أو التواأية  (12)
مسأأؤولة إن حأأأي طلبأأأت، ولأأأو ضأأأمناً، ارتحأأأاب فعأأأل ميثأأأل التىلافأأأاً علأأأى 
أ د التزاماهتا، فإن من الواضح أن ح و املنظمة لن تحون مسأؤولة عأن 

أو املنظمأأة الدوليأأة العضأأو الأأ  اأأدر أ   أأرق   أأر دأأد ترتحبأأه الدولأأة 
هلأأا ا ذن أو التواأأية  وهبأأ ا القأأدر، فأأإن البيأأان التأأايل الأأوارد يف ر أأالة 

 11وجههأأأأا األمأأأأني العأأأأاد لألمأأأأم املتحأأأأدة إىل رمأأأأيس واراء روانأأأأدا، يف 
 ، يبدو دديقاً:1996تشرين الثاين/نوفمرب 

" أذنأن حأأ و العمليأأة دأأد " فأأرغم "،توركأأواا عمليأأةبأأأ "يتعلأأ   وفيمأأا 
جملأس األمأأن فأإن العمليأأة نىلسأها كانأأت اأت القيأأادة والسأيفرة الأأوطنيتني،  هبأا
تحأأأأأأأأن عمليأأأأأأأأة لألمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة  ولأأأأأأأأ لك فأأأأأأأأإن األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة ليسأأأأأأأأت  ومل

دأأأأد تُنسأأأأب  الأأأأ  أأأأاالت االمتنأأأأاع عأأأأن الىلعأأأأل و عأأأأن األفعأأأأال  دوليأأأأاً  مسأأأأؤولة
  (171)"توركواا عملية" لأ

__________ 

ر أأأالة غأأأأ منشأأأورة  نشأأأفت "عمليأأأة توركأأأواا" ووجأأأب دأأأرار جملأأأس  (171)
  1994 زيران/يونيه  22( املؤر  1994)929األمن 
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أن املأأادة ديأأد النظأأر، علأأى  أأال  املأأواد  3ة وتبأأني الىلقأأر  (13)
، ال تبأأأر املسأأأؤولية الدوليأأة للمنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  15إىل  13مأأن 

تتخأأأ  دأأأراراً ملزمأأأاً أو تتأأأدر تواأأأية أو إذنأأأاً علأأأى عأأأدد مشأأأروعية 
أأأأه إليهأأأأا القأأأأرار   أأأألوك الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة العضأأأأو الأأأأ  وجرب

ا شأأأأأارة يف التعليقأأأأأني علأأأأأى ا ذن أو التواأأأأأية  وكمأأأأأا  أأأأأبقت  أو
احلأأأأاليتني، فحأأأأني يحأأأأون السأأأألوك غأأأأأ مشأأأأروع  15و 14املأأأأادتني 

والشأأروط األ أأر  مسأأتوفاة، توجأأد إمحانيأأة للتأأدا ل بأأني احلأأاالت 
  16ال  يغفيها ح ان احلحمان واحلاالت ال  تنفب  عليها املادة 

غأأأ أن النتيجأأة  تقتتأأر علأأى وجأأود أ أأس بديلأأة العتبأأار املنظمأأة 
 لدولية مسؤولة ا

ميؤولية المنظمة الدولية العضـو  -17الما ة 
 في منظمة  ولية لخرى 

، تنشــأ ليضــا  16إلــى  13بــالموا  مــم  اإلخــاله ون  
الميؤولية الدولية لمنظمة  ولية  ضو في منظمة  وليـة لخـرى 

الفعل الصا    ـم تلـر المنظمـة األخـرى بموجـب ب فيما يتعلق
بالنيــــــبة للــــــدوه  61و 60م الشـــــرو  المبينــــــة فــــــي المــــــا تي

 األ ضاء في منظمة  ولية. 
 التعلي 

" ألن 16إىل  13ليس يف ح و املادة "إ الل باملواد من  (1)
املسأأأؤولية الدوليأأأة املرتتبأأأة علأأأى املنظمأأأة الدوليأأأة العضأأأو يف منظمأأأأة 
دوليأأأة أ أأأر  دأأأد تنشأأأف أيضأأأاً يف احلأأأاالت املتو أأأاة يف تلأأأك املأأأواد  

تقود إ د  املنظمات الدولية وعاونة أو  فعلى  بيل املثال، عندما
مسأاعدة منظمأأة أ أأر  يف ارتحأأاب فعأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً، ميحأأن 

 أن تحون املنظمة األوىل عضواً يف الثانية 
ودأأأأد تنشأأأأف مسأأأأؤولية املنظمأأأأة الدوليأأأأة العضأأأأو يف منظمأأأأة  (2)

دولية أ ر  يف  ل  رو  إضافية تتعل  اديداً باألعضاء  وعلى 
د وجأأأأأأود أ  حتار أأأأأأات معروفأأأأأأة تتتأأأأأأل وسأأأأأأؤولية الأأأأأأرغم مأأأأأأن عأأأأأأد

املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة بتأأأأأىلتها مأأأأأن األعضأأأأأاء يف إ أأأأأد  املنظمأأأأأات 
الدوليأأأأة األ أأأأر ، فلأأأأيس حنأأأأاك مأأأأا يأأأأدعو إىل التمييأأأأز بأأأأني وضأأأأع 
املنظمأأات الدوليأأة األعضأأاء يف منظمأأة دوليأأة أ أأر  ووضأأع الأأدول 

أ مأن األعضاء يف نىلس املنظمة الدولية  وبالنظر إىل وجود ددر كب
املمار أأأأأات املتتأأأأألة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول األعضأأأأأاء، فقأأأأأد يبأأأأأدو مأأأأأن 
األفضأأأأل أن تأأأأدرج يف املأأأأادة ديأأأأد النظأأأأر جمأأأأرد إشأأأأارة إىل نتأأأأوه 

والتعلي  عليهما، وحي نتوه تبحث الظأرو   61و 60املادتني 
 ال  تنشف فيها املسؤولية بالنسبة   د  الدول األعضاء 

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

المنظمـــة الدوليـــة التـــي ترتكـــب الفعـــل المعنـــي، لو بالميـــؤولية 
 الدولية ألي  ولة لو منظمة  ولية لخرى. 

 التعلي 
متثل ح و املادة شرط "عدد إ الل" يتعل  بالىلتأل كلأه   

الأأدول املتعلقأأة وسأأؤولية  19وحأأي تتفأأاب  جزميأأاً مأأع مشأأروع املأأادة 
عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  ويشأأأأ حأأأ ا احلحأأأم األ أأأأ إىل 
عدد ا  الل "باملسؤولية الدولية الأ  تقأع، ووجأب أ حأاد أ أر  
مأن حأأ و املأواد، علأأى الدولأأة الأ  ترتحأأب الىلعأل املعأأر أو علأأى أ  

  ودأأد أضأأيىلت ا شأأارة إىل املنظمأأات الدوليأأة يف (172)دولأة أ أأر "
ر  وفضأأأاًل عأأأن ذلأأأك، ملأأأا كانأأأت املسأأأؤولية الدوليأأأة املأأأادة ديأأأد النظأأأ

الوادعأة علأأى الأدول الأأ  ترتحأب فعأأاًل غأأ مشأأروع منتواأاً عليهأأا 
يف املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 
 وليس يف ح و املواد، فقد ُجعلت ايغة ح ا احلحم أكثر عمومية 

 الىلتل ادامس
 لعدع المشرو يةالظروف النافية 

اأأأأت عنأأأأوان "الظأأأأرو  النافيأأأأة لعأأأأدد املشأأأأروعية"، تنظأأأأر  (1)
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  27إىل  20املأأأواد مأأأن 

يف  لسلة من الظرو  ال  ختتلف يف طبيعتها  (173)املشروعة دولياً 
ولحن ما جيمع بينها حأو أ رحأا املشأرتك  والقتأد مأن حأ ا حأو نىلأي 

 ردأأأاً تلأأأك الظأأأرو  التتأأأر  الأأأ   يشأأأحل لأأأوال عأأأدد مشأأأروعية 
اللتزاد دويل  وكما حو موضأح يف التعليأ  علأى مقدمأة الىلتأل ذ  

، فأأإن حأأ و الظأأرو  تنفبأأ  علأأى أ  فعأأل غأأأ مشأأروع (174)التأألة
دولياً، أياً كان متدر االلتزاد؛ وحي ال تُبفل االلتزاد أو تُنهيأه وإنأا 

 ع راً لعدد الوفاء به  توفر مربراً أو
وفيما يتعل  أيضاً بالظرو  النافية لعدد املشروعية، لأيس  (2)

حنأأأأأاك  أأأأأو  دأأأأأدر حمأأأأأدود مأأأأأن املمار أأأأأات املتا أأأأأة فيمأأأأأا يتتأأأأأل 
باملنظمات الدولية  وعالوة على ذلك، فإن حناك  روفاً معينأة مأن 
غأأأأأأ احملتمأأأأأل أن اأأأأأدث فيمأأأأأا  أأأأأز بعأأأأأض، بأأأأأل و أأأأأ  معظأأأأأم، 

ر االعتقاد بفن الظرو  املنظمات الدولية  إال أنه ليس حناك ما يرب 
النافيأأأأة لعأأأأدد مشأأأأروعية تتأأأأر  الأأأأدول ال ميحأأأأن أن تحأأأأون أيضأأأأاً 
وجيهة يف  الة املنظمات الدولية؛ كفن يُعتقد مثاًل بفن الدول حأي 
و دحا ال  ميحن أن اتج بظأر  القأوة القأاحرة  وحأ ا ال يعأر أنأه 
ينبغأأي افأأرتاض أن الشأأروط الأأ  ميحأأن علأأى أ ا أأها ملنظمأأة مأأا أن 
اأأتج بظأأر  معأأني نأأاٍ  لعأأدد املشأأروعية حأأي الشأأروط نىلسأأها الأأ  

 تنفب  على الدول 

__________ 

 33، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (172)
  91-90و

  111-93و 34-33ه  نىلسه، املرجع (173)
 ( 2، الىلقرة )91ه  نىلسه، املرجع (174)
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 الموافقة  -19الما ة 
تؤ ي الموافقة الصحيحة لدولة لو منظمة  ولية  لـى  

ا تكــــاب منظمــــة  وليــــة لخــــرى لفعــــل معــــيم إلــــى انتفــــاء  ـــــدع 
مشرو ية  لر الفعـل إزاء تلر الدولـة لو المنظمة المواِفقة مـا 

  اع  لر الفعل في حدو  تلر الموافقة. 
 التعلي 

الأأأدول  املتعلقأأأة وسأأأؤولية 20املأأأادة احلاليأأأة تقابلهأأأا املأأأادة  (1)
  وكما حو موضح يف التعليأ ، (175)عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

فأأأأإن حأأأأ و املأأأأادة "تعحأأأأس ]   [ مبأأأأدأ املوافقأأأأة األ ا أأأأي ووجأأأأب 
"املوافقة فيما يتتل االأة معينأة     وحي تُعل ب(176)القانون الدويل"

أو مسلك معني" باعتبارحا خمتلىلة عن "املوافقة فيما يتتل بااللتزاد 
  (177) ي نىلسه"األ ا

واملنظمأأأات الدوليأأأة، شأأأفهنا يف ذلأأأك شأأأفن الأأأدول، تأأأؤد   (2)
عأأأدة مهأأأاد مأأأن شأأأفهنا أن تىلضأأأي إىل املسأأأؤولية الدوليأأأة إذا مل توافأأأ  
عليها دولة أو منظمة دوليأة أ أر   واملسأفلة ذات التألة حنأا عمومأاً 

يتعل   حي موافقة الدولة ال  حيدث يف إدليمها تتر  املنظمة  وفيما
يف االلتأأأأأزاد  نظمأأأأات الدوليأأأأة أيضأأأأاً، فأأأأأإن املوافقأأأأة ميحأأأأن أن تأأأأؤ ربامل

 بتتر  معني  ميحن أال تتعل  إال االة معينة أو األ ا ي أو
ومن األمثلة على املوافقة ال  جتعأل تتأرفاً حمأدداً مأن جانأب  (3)

منظمأأأة دوليأأأة تتأأأرفاً مشأأأروعاً، ميحأأأن ا شأأأارة إىل الدولأأأة الأأأ  تسأأأمح 
دليمهأأا مأأن جانأأب جلنأأة اقيأأ  ينشأأ ها جملأأس األمأأن بأأإجراء اقيأأ  يف إ

  ومأأأن األمثلأأأة األ أأأر  موافقأأأة الدولأأأة علأأأى (178)التأأأابع لألمأأأم املتحأأأدة
  ومثأأأة (179)التحّقأأأ  مأأأن العمليأأأة االنتخابيأأأة مأأأن جانأأأب منظمأأأة دوليأأأة

  ر حمدد حو املوافقة على نشر بعثأة االاأاد األورويب للمرادبأة يف  مثال
يف إندونيسأأأأيا بنأأأأاء علأأأأى دعأأأأوة وجهتهأأأأا  حومأأأأة إندونيسأأأأيا يف   تشأأأأه

  (180)إىل االااد األورويب و بع دول مسامهة 2005متوا/يوليه 
__________ 

  95-93و 33، ه نىلسه املرجع (175)
 ( 1، الىلقرة )93ه  املرجع نىلسه، (176)

 ( من التعلي  2، الىلقرة )93، ه نىلسه املرجع (177)
مأن ا عأالن املتعلأ   6لالطالع على اشأرتاط املوافقأة، انظأر الىلقأرة  (178)

يدان اون السألم واألمأن بتقتي احلقام  ال   تضفلع به األمم املتحدة يف م
كأأانون   9املأأؤر   46/59الأأدوليني، وحأأو ا عأأالن املرفأأ  بقأأرار اجلمعيأأة العامأأة 

  1991األول/ديسمرب 
بالنسأأأأبة إىل دور املوافقأأأأة فيمأأأأا يتتأأأأل وهمأأأأة التحقأأأأ  مأأأأن عمليأأأأة  (179)

انتخابية ما، انظر تقرير األمني العاد بشأفن تعزيأز فعاليأة مبأدأ إجأراء انتخابأات 
  16(، الىلقرة A/49/675) دورية ونزيهة

تأأأأرد إشأأأأارة إىل حأأأأ و الأأأأدعوة التأأأأادرة عأأأأن  حومأأأأة إندونيسأأأأيا يف  (180)
 CFSP/2005/643الديباجأأأة مأأأن ا جأأأراء املشأأأرتك جمللأأأس االاأأأاد األورويب  فقأأأرة
 ,Official Journal of the European Union، 2005أيلول/ بتمرب  9 املؤر 

No. L 234, 10 September 2005, p. 13  

واملوافقأأة الأأ  تعىلأأي مأأن الوفأأاء بأأالتزاد مأأا يف  الأأة معينأأة  (4)
مسأأأأامل  جيأأأأب أن تحأأأأون "اأأأأحيحة"  وحأأأأ ا املتأأأأفلح يشأأأأأ إىل

اق مسأأأأأأأأأأؤولية "تعاجلهأأأأأأأأأأا دواعأأأأأأأأأأد القأأأأأأأأأأانون الأأأأأأأأأأدويل  أأأأأأأأأأارج نفأأأأأأأأأأ
الشأأأأأأأخز  ، مثأأأأأأأل مسأأأأأأأفلة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان الوكيأأأأأأأل أو(181)الأأأأأأأدول"
أعفأأأأأأى املوافقأأأأأأة خمأأأأأأّواًل بالقيأأأأأأاد بأأأأأأ لك نيابأأأأأأة عأأأأأأن الدولأأأأأأة  الأأأأأأ  

املنظمة الدوليأة، أو مأا إذا كانأت املوافقأة باطلأة بسأبب ا كأراو  أو
أو غأأأأو مأأأن العوامأأأل  واالشأأأرتاط الأأأ   يقتضأأأي أال تأأأؤ ر املوافقأأأة 

  25د القفعيأأأأأة منتأأأأوه عليأأأأأه يف املأأأأأادة علأأأأى االمتثأأأأأال للقواعأأأأ
وحأأأأأأأأأ ا ميثأأأأأأأأأل ُ حمأأأأأأأأأاً عامأأأأأأأأأاً يشأأأأأأأأأمل مجيأأأأأأأأأع الظأأأأأأأأأرو  النافيأأأأأأأأأة 

 املشروعية  لعدد
املتعلقأة وسأؤولية  20وتستند املأادة ديأد النظأر إىل املأادة  (5)

الأأأأأأدول عأأأأأأن األفعأأأأأأال غأأأأأأأ املشأأأأأأروعة دوليأأأأأأاً  وتتمثأأأأأأل التغيأأأأأأأات 
ة الدوليأأأأأأأأأة" يف الأأأأأأأأأنز يف إضأأأأأأأأأافة إشأأأأأأأأأارة إىل "املنظمأأأأأأأأأ الو يأأأأأأأأأدة

يتعلأأأأأ  بالحيأأأأأان الأأأأأ   يعفأأأأأي املوافقأأأأأة، واال تعاضأأأأأة عأأأأأن   فيمأأأأأا
"الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية" فيمأا يتعلأ  بالحيأان الأ    كلمة

 تُعفى لأه املوافقة 

 الدفاع  م النفس  -20الما ة 
تنتفـــي صـــفة  ـــدع المشـــرو ية  ـــم الفعـــل الصـــا    ـــم  

يشـكل تـدبيرا  مشـرو ا  للـدفاع المنظمة الدولية إ ا كان هذا الفعـل 
 . بقد  ما يكون كذلر م النفس بموجب القانون الدولي، و 
 التعلي 

( املتعلقأأأأة 21وفقأأأأاً للتعليأأأأ  علأأأأى املأأأأادة املقابلأأأأة )املأأأأادة  (1)
وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً، فأأإن تلأأك املأأادة 

  (182)ة"ختأأز "الأأدفاع عأأأن الأأنىلس كا أأتثناء حلظأأأر ا أأتخداد القأأأو 
وا شارة الأواردة يف تلأك املأادة إىل الفأابع "املشأروع" لتأدبأ الأدفاع 

 عن النىلس موضحة على النحو التايل:
 [املتخأأأأأأأأأأأ ]ضأأأأأأأأأأأمناً أن التأأأأأأأأأأأدبأ  تعأأأأأأأأأأأر "مشأأأأأأأأأأأروعاً " [كلمأأأأأأأأأأأة إن] 

 التفبيأأ  الواجبأأةو  [الأأنىلس بضأأبط]االلتزامأأات القاضأأية بالتقيأأد الحامأأل  يراعأأي
فضأأأأالً عأأأأن االمتثأأأأال لشأأأأرطي التنا أأأأب والضأأأأرورة  ،املسأأأألح الأأأأدويل النأأأأأزاع يف

 [حأأأأأ ا] أأأأأو   21املالامأأأأني ملىلهأأأأأود الأأأأأدفاع عأأأأن الأأأأأنىلس  وال تعحأأأأأس املأأأأادة 
الأأأدفاع عأأأن  نفأأأاق مسأأأامل تأأأرتكاأل ا أأأي ألغأأأراض الىلتأأأل ادأأأامس، و  املبأأأدأ

 ميثأأأأأاق]الأأأأأنىلس وتفبيقأأأأأه للقواعأأأأأد األوليأأأأأة الواجبأأأأأة التفبيأأأأأ  املشأأأأأار إليهأأأأأا يف 
  (183)[املتحدة األمم

__________ 

، 93، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه 2001ليأأأة  و  (181)
مأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية  20( مأأأن التعليأأأ  علأأأى املأأأادة 4الىلقأأأرة )

 الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 
 ( 1، الىلقرة )95، ه نىلسه املرجع (182)
  21( من التعلي  على املادة 6، الىلقرة )96، ه نىلسه املرجع (183)
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ولدواعي االتسأاق، فأإن مىلهأود الأدفاع عأن الأنىلس الأ    (2)
اي  على ح ا النحو فيما يتعلأ  بالأدول ينبغأي أن ُيسأتخَدد أيضأاً 
فيمأأأا يتعلأأأ  باملنظمأأأات الدوليأأأة، رغأأأم أنأأأه دأأأد ال يىليأأأد إال يف نىلأأأي 
عأأدد مشأأروعية أعمأأال القليأأل مأأن املنظمأأات، مثأأل املنظمأأات الأأ  

 دوة مسلحة  تقود بإدارة إدليم ما أو بنشر
ويف املمار أأأأأأأة املتتأأأأأأألة بقأأأأأأأأوات األمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة، كثأأأأأأأأأاً  (3)
ُيسأأأأتخدد تعبأأأأأ "الأأأأدفاع عأأأأن الأأأأنىلس" وعأأأأل خمتلأأأأف، وذلأأأأك  مأأأأا
مأن  51يتعل  ااالت أ ر  غأأ احلأاالت املتتأورة يف املأادة  فيما

ميثاق األمم املتحدة  كما وردت إشارات إىل "الدفاع عن الأنىلس" 
  فىليمأأأأأا يتتأأأأأل، مأأأأأثاًل، (184)اع عأأأأأن البعثأأأأأة""الأأأأأدف  فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  ب

األمأأأأم املتحأأأأدة للحمايأأأأة، رأت مأأأأ كرة اأأأأادرة عأأأأن املحتأأأأب  بقأأأأوة
 عأأن الأأدفاع‘" القأأانوين لأأواارة ادارجيأأة والتجأأارة الدوليأأة الحنديأأة أن

 والسأأأأأحان اآلمنأأأأأة املنأأأأأاط  عأأأأأن الأأأأأدفاع يشأأأأأمل أن ميحأأأأأن ‘الأأأأأنىلس
شأأأأارات إىل ويف  أأأأني أن حأأأأ و ا   (185)"فيهأأأأا املوجأأأأودين املأأأأدنيني

"الأأأدفاع عأأأن الأأأنىلس" تؤكأأأد أن الأأأدفاع عأأأن الأأأنىلس ميثأأأل  رفأأأاً مأأأن 
الظأأرو  النافيأأة لعأأدد مشأأروعية تتأأر  املنظمأأة الدوليأأة، فأأإن حأأ ا 
املتأأفلح يُعفَأأى معأأل يشأأمل  أأاالت غأأأ احلأأاالت الأأ  تأأرد  فيهأأا 
الدولة أو املنظمة الدوليأة علأى اعتأداء مسألح مأن جانأب دولأة مأا  

فأأأأأأإن مسأأأأأأفلة املأأأأأأد  الأأأأأأ   حيأأأأأأ  يف  أأأأأأدودو وعلأأأأأأى أيأأأأأأة  أأأأأأال، 
األمأأأأم املتحأأأأدة اللجأأأأوء إىل ا أأأأتعمال القأأأأوة يتودأأأأف علأأأأى  لقأأأأوات

القواعد األولية املتعلقة بنفاق مهمأة البعثأة، وحأي مسأفلة ال  اجأة 
 ملنادشتها حنا 

ك لك فإن الشروط الأ  ميحأن ووجبهأا للمنظمأة الدوليأة  (4)
تتأل بالقواعأد األوليأة، اللجوء إىل الأدفاع عأن الأنىلس حأي شأروط ت

وال يلأأأأزد اثهأأأأا يف السأأأأياق احلأأأأايل  ومأأأأن املسأأأأامل ذات التأأأألة مأأأأا 
يتعل  بإمحانية اال تجاج بالدفاع اجلماعي عن النىلس مأن جانأب 
منظمأة دوليأأة عنأأدما تتعأأرض إ أأد  الأأدول األعضأأاء فيهأأا العتأأداء 
مسلح وتُعفَأى املنظمأة الدوليأة  ألفة التتأر  علأى أ أاس الأدفاع 

  (186)ي عن النىلساجلماع

__________ 

كمأأا ال أأظ الىلريأأ  الرفيأأع املسأأتو  املعأأر بالتهديأأدات والتحأأديات  (184)
والتغيأ، فإن "احل  يف ا تعمال القوة دفاعاً عن النىلس ]   [ حو    مىلهود 

)تقريأر الىلريأأ  الرفيأأع ‘" الأدفاع عأأن البعثأأة‘علأى نفأأاق وا أأع أنأه يتسأأع ليشأأمل 
أمنأأاً: مسأأؤوليتنا عأأامل أكثأأر املسأأتو  املعأأر بالتهديأأدات والتحأأديات والتغيأأأ، 

 ( 213، الىلقرة Corr.1و A/59/565، الو يقة املشرتكة
(185) The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 

(1996), p. 389  
)أ( من الربوتوكأول املتعلأ  بآليأة 25مثة جواب إجيايب يرد ضمناً يف املادة  (186)

الربوتوكأول الأ   اعتمأدو  منع النأزاعات وإدارهتا و لهأا و ىلأظ السأالد واألمأن، وحأو
أعضأأأأاء اجلماعأأأأة االدتتأأأأادية لأأأأدول غأأأأرب  1999كأأأأانون األول/ديسأأأأمرب   10يف 

أفريقيأا،  يأث تأنز تلأك املأادة علأى تفبيأ  "اآلليأة" "يف  أاالت العأدوان أو النأأأزاع 
  يف أية دولة من الدول األعضاء أو م  ُوجد ما يهدد ادوث ذلك"

بالنظر إىل أن املنظمات الدوليأة ليسأت أعضأاء يف األمأم  (5)
املتحأأدة، فقأأد ا أأتعيض حنأأا عأأن ا شأأارة إىل ميثأأاق األمأأم املتحأأدة 

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ  21الأأأأواردة يف املأأأأادة 
 املشروعة دولياً با شارة إىل القانون الدويل 

 التدابير المضا ة  -21الما ة 
ـــا  بأحكـــاع الفقـــرة   -1  ، تنتفـــي صـــفة  ـــدع 2 هن

المشرو ية  ـم فعـل المنظمـة الدوليـة الـذي ال يتفـق مـع التـزاع 
 ولي واجب تجاه  ولـة لو منظمـة  وليـة لخـرى إ ا كـان الفعـل 
يشكل تدبيرا  مضا ا  اتخذ وفقا  للشرو  الموضو ية واإلجرائية 

القانون الدولي، بما في ا تلر الـوا  ة فـي الفصـل  التي يتطلب ا
الثاني مم الباب الرابع فيما يتعلـق بالتـدابير المضـا ة المتخـذة 

 . بقد  ما يكون كذلرتجاه منظمة  ولية لخرى، و 
ال يجـــــوز لمنظمـــــة  وليـــــة لن تتخـــــذ تـــــدابير   -2 

بموجـــب  ،مضــا ة تجــاه  ولـــة لو منظمــة  وليــة  ضـــو ميــؤولة
 ، إال إ ا: 1في الفقرة الشرو  المبينة 

غيــــر متنافيــــة مــــع المضــــا ة كانــــ  التــــدابير  )ل(  
 قوا د المنظمة؛ 

ولــــم تتــــوافر وســــائل مالئمــــة لحمــــل الدولــــة  )ب(  
المنظمــة الدوليــة الميــؤولة، بطريقــة لخــرى،  لــى االمتثــاه  لو

 اللتزامات ا المتعلقة بالكف  م الخرق وبالجبر. 
 التعلي 

التأدابأ املضأادة الأ  ميحأن  56إىل  50تتناول املأواد مأن  (1)
للمنظمأأأة الدوليأأأة اختاذحأأأا جتأأأاو منظمأأأة دوليأأأة أ أأأر   ومأأأا دامأأأت 
التدابأ املضادة تتخ  وفقاً للشروط املوضوعية وا جرامية املنتوه 
عليها يف تلك املأواد، فإهنأا تحأون مشأروعة ومتثأل  روفأاً نافيأة لعأدد 

فعأأاًل غأأأ مشأأروع  مشأأروعية الىلعأأل الأأ   كأأان مأأن شأأفنه أن يحأأون
 لوال أنه يندرج ضمن التدابأ املضادة 

وال يبحأأأث مشأأأروع املأأأأادة حأأأ ا يف الشأأأأروط الأأأ  تضأأأأىلي  (2)
املشروعية على التدابأ املضادة الأ  تتخأ حا منظمأة دوليأة مضأرورة 

، بينمأا تشأأ 1ضد دولة مسؤولة عن الضأرر  ومأن مث، فأإن الىلقأرة 
ل بالتأأأدابأ املضأأأادة املتخأأأ ة فيمأأأا يتتأأأ 56إىل  50مأأأن املأأأواد إىل 

ضأأأأأأأد منظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة أ أأأأأأأر ، ال تشأأأأأأأأ إال إىل القأأأأأأأانون الأأأأأأأأدويل 
يتتل بالشروط املتعلقة بالتدابأ املضادة املتخ ة ضد الأدول   فيما

غأ أنه من املمحأن علأى  أبيل القيأاس األ أ  بالشأروط املنتأوه 
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن  54إىل  49عليهأأأأأا يف املأأأأأواد مأأأأأن 

ألفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً فيمأأأأا يتعلأأأأ  بالتأأأأدابأ املضأأأأادة الأأأأ  ا
  ومأن اجلأدير بالأ كر (187)تتخ حا إ أد  الأدول ضأد دولأة أ أر 

__________ 

 37-36اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه  ،2001 وليأأأة  (187)
  181-168و
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مأأأأن املأأأأواد احلاليأأأأة  56إىل  50أن الشأأأأروط الأأأأواردة يف املأأأأواد مأأأأن 
خبتوه التدابأ املضادة املشروعة تستنسأخ إىل  أد كبأأ الشأروط 

 ة وسؤولية الدول الواردة يف املواد املتعلق
مسأأأأأفلة مأأأأأا إذا كأأأأأان جيأأأأأوا للمنظمأأأأأة  2وتتنأأأأأاول الىلقأأأأأرة  (3)

الدولية املضرورة أن تتخ  تدابأ مضادة ضد أعضأامها،  أواء مأن 
املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة، عنأأأأأأدما يحأأأأأأون أول أأأأأأك األعضأأأأأأاء  الأأأأأأدول أو

مسأأأأأؤولني دوليأأأأأاً جتأأأأأاو تلأأأأأك املنظمأأأأأة  واجلأأأأأزاءات الأأأأأ  دأأأأأد حيأأأأأ  
ضأأأامها وفقأأأاً لقواعأأأد املنظمأأأة حأأأي يف للمنظمأأأة اعتمادحأأأا ضأأأد أع
ميحأن اعتبارحأا مأن التأدابأ املضأادة    د ذاهتا تدابأ مشأروعة وال

ودد اد دواعد املنظمة املضرورة من جلأوء املنظمأة إىل اختأاذ تأدابأ 
مضأأأادة ضأأأد أعضأأأامها، أو متنعهأأأا مأأأن ذلأأأك، ولأأأو ضأأأمناً  ويظأأأل 

تأدابأ مضأادة يف  السؤال دامماً بشفن ما إذا كأان مأن اجلأامز اختأاذ
 الأأة عأأدد وجأأود أ  داعأأدة اأأرحية أو ضأأمنية تف أأ  هبأأا املنظمأأة 
املعنيأأة  ودأأد ذحأأب رأ  إىل أن املنظمأأة ال حيأأ  هلأأا أبأأداً أن تتخأأ  
تدابأ مضادة ضد أ د أعضامها غأ أن أغلبية أعضأاء اللجنأة مل 

 تتىل  وذلك الرأ  

روعية وإىل جانأأب الشأأروط املنفبقأأة عمومأأاً  ضأأىلاء املشأأأ (4)
علأأأى التأأأدابأ املضأأأادة، أُدرج شأأأرطان إضأأأافيان  ضأأأىلاء املشأأأروعية 
علأأأى التأأأدابأ املضأأأادة الأأأ  تتخأأأ حا املنظمأأأة الدوليأأأة املضأأأرورة ضأأأد 
أعضامها  وأول ح ين الشرطني حو أن تحون تلك التدابأ املضادة 
"غأأأأأ متنافيأأأأة مأأأأع دواعأأأأد املنظمأأأأة"، أمأأأأا الشأأأأرط الثأأأأاين فيتمثأأأأل يف 

امل متا ة ميحن واىلها بفهنا "و امل مالممة حلمأل انعداد أ  و 
الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة، بفريقأأة أ أأر ، علأأى االمتثأأال 
اللتزاماهتأأأأأا املتعلقأأأأأة بأأأأأالحف عأأأأأن ادأأأأأرق وبأأأأأاجلرب"  وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  
باحلاالت ال  يحأون فيهأا الحيأان املسأؤول منظمأة دوليأة، تأرد حأ و 

الباب الثالث من املواد احلالية، يف  االلتزامات وزيد من التىلتيل يف
 ني ترد التزامات الدولة املسؤولة يف الباب الثاين من مشاريع املواد 

 املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

ومأأأن املىلأأأرتض أن تلجأأأف املنظمأأأات الدوليأأأة إىل "الو أأأامل  (5)
ء إىل اختأأأأاذ تأأأأدابأ دبأأأأل اللجأأأأو  2املالممأأأأة" املشأأأأار إليهأأأأا يف الىلقأأأأرة 

مضادة ضد أعضأامها  وتشأأ عبأارة "و أامل مالممأة" إىل الو أامل 
املشأأأأروعة املتا أأأأة بسأأأأهولة واملنا أأأأبة والأأأأ  ينتظأأأأر منهأأأأا علأأأأى  أأأأو 
معقأأأول أن امأأأل اجلهأأأة املعنيأأأة علأأأى االمتثأأأال، وذلأأأك عنأأأد اعتأأأزاد 
املنظمأأأة الدوليأأأة اختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة  غأأأأ أن عأأأدد جلأأأوء املنظمأأأة 

وليأأة يف الودأأت املنا أأب إىل ا أأتخداد  أأبل االنتتأأا  املتا أأة الد
 دد يؤد  إىل انتىلاء إمحانية اختاذ تدابأ مضادة 

بعبأأأارات حتا لأأأة احلالأأأة املعحو أأأة الأأأ   51وتتنأأأاول املأأأادة  (6)
تقأأأأود فيهأأأأا إ أأأأد  املنظمأأأأات الدوليأأأأة املضأأأأرورة أو إ أأأأد  الأأأأدول 

يأأأة مسأأأؤولة تحأأأون املضأأأرورة باختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة ضأأأد منظمأأأة دول
 املنظمة األوىل أو الدولة امل كورة عضواً فيها 

 القوة القاهرة  -22الما ة 
ـــــل   -1  ـــــي صـــــفة  ـــــدع المشـــــرو ية  ـــــم فع تنتف

المنظمة الدولية الذي ال يكون مطابقا  اللتزاع  ولي واقـع  لـى 
تلــر المنظمــة إ ا كــان  لــر الفعــل  اجعــا  إلــى قــوة قــاهرة، لي 
إلــــى حــــدوث قــــوة ال ســــبيل إلــــى مقاومت ــــا لو حــــدث فجــــائي 

 ــــم ســـيطرة تلــــر المنظمــــة، ممـــا يجعــــل ل اء  لــــر  انخرجـــي
 لظروف القائمة، ميتحيال  ما يا . االلتزاع، في ظل ا

 : 1ال تنطبق الفقرة   -2 
إ ا كانــــ  حالــــة القــــوة القــــاهرة قــــد تيــــبب  )ل(  

في ـــا، بشـــكل منفـــر  لو بـــاالقتران مـــع  وامـــل لخـــرى، تصـــرف 
 المنظمة التي تحت  ب ا؛ لو 

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

لقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املتع 23مت يف املأأادة  (1)
، بالنسأأأبة إىل الأأأدول، بواأأأىلها القأأأاحرة القأأأوةاملشأأأروعة دوليأأأاً تعريأأأف 

"دأأأوة ال  أأأبيل إىل مقاومتهأأأا أو  د أأأ]أأأأاً[ غأأأأ متودأأأع،  رجأأأان عأأأن 
إرادة ]   [ الدولأأأة، وأأأأا جيعأأأل أداء ]   [ االلتأأأأزاد يف حأأأ و الظأأأأرو  

ال   ينىلي اىلة عدد مشروعية   وح ا الظر  (188)مستحيالً مادياً"
الىلعأأل ال ينفبأأ  عنأأدما تحأأون احلالأأة ناشأأ ة عأأن تتأأر  الدولأأة الأأ  

 اتج هبا أو عندما تتحمل الدولة تبعة نشوء تلك احلالة 
ولأأيس يف الىلأأوارق بأأني الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة مأأا يأأربر  (2)

ال ينفبأأ  بتأأورة متسأأاوية علأأى  القأأاحرة القأأوةاال أتنتاج بأأفن  أأر  
 نظمات الدولية أو أن شروطاً أ ر  ينبغي أن تنفب  امل
ودأأد ميحأأن العثأأور علأأى بضأأأع أمثلأأة حلأأاالت املمار أأة املتعلقأأأة  (3)

، فهنأأاك اتىلادأأات معينأأة مربمأأة مأأن جانأأب منظمأأات دوليأأة القأأاحرة بأأالقوة
مأن املأادة الثانيأة  6تتضمن أمثلة هل ا الغرض  ومأن ذلأك مأثالً أن الىلقأرة 

بأأني برنأأامج األمأأأم  1992الأأة املنىلربأأأ ة املعقأأود عأأاد عشأأرة مأأن اتىلأأاق الوك
 املتحدة ا نامي ومنظمة التحة العاملية تنز على ما يلي:

 األ أداث أو األوضأاع من ذلك غأ أو داحرة دوة  دوث  الة يف 
 املنىلربأأ ة، الوكالأأة جانأأب مأأن مأأا ملشأأروع النأأاجح التنىليأأ  دون َاأأول الأأ  املما لأأة
 ا نأامي املتحأدة األمأم برنأامج بإ فأار السأرعة، وجأه على األ أة، ح و تقود

 ا نأأأأأامي، املتحأأأأأدة األمأأأأأم برنأأأأأامج مأأأأأع بالتشأأأأأاور هلأأأأأا، وجيأأأأأوا الظأأأأأر  بأأأأأ لك
 االنسأأأحاب، حأأأ ا مثأأأل  أأأدوث  الأأأة ويف  املشأأأروع تنىليأأأ  مأأأن تنسأأأحب أن
 التحأأأأاليف املنىلربأأأأ ة للوكالأأأأة ُتسأأأأدَّد ذلأأأأك،  أأأأال  علأأأأى الفرفأأأأان يتىلأأأأ  مل ومأأأأا

  (189)لالنسحاب الىلعلي التاريخ    تحبدهتا دد تحون ال  الىلعلية
__________ 

  100-97و 33ه  نىلسه، املرجع (188)

 19ويف جنيأأف يف  1992أيلول/ أأبتمرب  17ُودأأع يف نيويأأورك يف  (189)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1691، 1992تشأرين األول/أكتأوبر 

No. 1066, p. 325, at p. 331  
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وبأالرغم مأأن أن حأأ و الىلقأرة تتعلأأ  باالنسأأحاب مأن االتىلأأاق، فهأأي 
َتعترب بتورة ضمنية أن عدد االمتثال اللتزاد مقأرر ووجأب االتىلأاق 

 بسبب القوة القاحرة ال يشحل  رداً لالتىلاق امل كور 
 القأأأأوةج بظأأأأر  ودأأأد دامأأأأت منظمأأأأات دوليأأأأة باال تجأأأأا  (4)

مأأأأن أجأأأأل ا أأأأتبعاد عأأأأدد مشأأأأروعية التتأأأأر  يف دعأأأأاو   القأأأأاحرة
  فقأأأأأأد رفضأأأأأأت احملحمأأأأأأة (190)رُفعأأأأأأت أمأأأأأأاد حمأأأأأأاكم إداريأأأأأأة دوليأأأأأأة

يف دضأأية  24ا داريأأة ملنظمأأة الأأدول األمريحيأأة، يف  حمهأأا ردأأم 
األمأأأأني العأأأأاد ملنظمأأأأة الأأأأدول  ضأأأأدفرنانأأأأدو إرنانأأأأدس د  أغأأأأويرو 

الأ   ا أُتخدد لتربيأر إهنأاء  القأاحرة القأوة، الأدفع بظأر  األمريحية
 عقد أ د املو ىلني:

 معهأا يتعأ ر دأاحرة دأوةاحملحمة أنه يف القضأية الراحنأة ال توجأد  تر  
 القأأأوة أن دانونأأأاً  الثابأأأت ألن املأأأدة، احملأأأدد بالعقأأأد الوفأأأاء العامأأأة األمانأأأة علأأأى
  (191)لأه مرد ال طبيعياً   د اً  تعر القاحرة

الأأأأأدفع، فإهنأأأأا أدأأأأرت بوضأأأأوا إمحانيأأأأأة ورغأأأأم أن احملحمأأأأة رفضأأأأت 
 اال تجاج بالقوة القاحرة 

ودأأد اتبعأأت احملحمأأة ا داريأأة ملنظمأأة العمأأل الدوليأأة هنجأأاً  (5)
فقأأد دضأأت  بار أأل التأأادر يف دضأأية  664حتأأا اًل يف  حمهأأا ردأأم 

 احملحمأأأأأأة بأأأأأأفن القأأأأأأوة القأأأأأأاحرة ذات اأأأأأألة بعقأأأأأأد العمأأأأأأل، ودالأأأأأأت:
ع  أارج عأن  أيفرة الفأرفني حي  أر  غأأ متودأ القاحرة القوة إن"

__________ 

بيأأأ  دواعأأأأد املنظمأأأة املعنيأأأأة  ودأأأد نودشأأأأت يف تتتأأأل حأأأ و القضأأأأايا بتف (190)
 مسفلة ما إذا كانت تلك القواعد ذات الة بالقانون الدويل  9التعلي  على املادة 

(191) Fernando Hernández de Agüero v. Secretary General of the 

Organization of American States, Judgment No. 24 of 16 November 

1976, para. 3 (OAS, Judgements of the Administrative Tribunal, Nos. 

1–56 (1971–1980), p. 282)   وميحأن أيضأاً االطأالع علأى نأز احلحأم علأى
 www.oas.org (decisions of the Administrativeالشأأبحي التأأايل:  املودأأع

Tribunal) 8  ويف ر أالة موجهأة إىل املستشأار القأأانوين لألمأم املتحأدة مؤر أأة 
 ، ال ظت منظمة الدول األمريحية أنه:2003كانون الثاين/يناير 

"يدعي أاحاب أغلب الدعاو  املرفوعأة أمأاد احملحمأة  
ا داريأأأة التابعأأأة ملنظمأأأة الأأأدول األمريحيأأأة ودأأأوع انتهاكأأأات للقواعأأأد 
العامأأأأأأة ملنظمأأأأأأة الأأأأأأدول األمريحيأأأأأأة، والقأأأأأأرارات األ أأأأأأر  التأأأأأأادرة 

ألمريحيأأأة، وكأأأ لك انتهاكأأأات اجلمعيأأأة العامأأأة ملنظمأأأة الأأأدول ا عأأأن
للقواعأأأأد الأأأأ  وضأأأأعها األمأأأأني العأأأأاد وفقأأأأاً للسأأأألفة الأأأأ   وهلأأأأا لأأأأأه 

املنظمة، وانتهاكات ]للقواعد[ ال  وضأعتها احملحمأة نىلسأها  ميثاق
يف ]دضأأأأامها[  وحأأأأ و املعأأأأايأ والقواعأأأأد الأأأأ  اعتمأأأأدهتا السأأأألفات 

انون الدوليأأة املنشأأفة  سأأب األاأأول تشأأحل مجيعهأأا جأأزءاً مأأن القأأ
الأأدويل  ولأأ لك فأأإن الشأأحاو  الأأ  يأأدعي أاأأحاهبا ودأأوع انتهأأاك 
هلأأ و املعأأايأ والقواعأأد ميحأأن واأأىلها بفهنأأا ادعأأاءات تتعلأأ  بانتهأأاك 
]   [ القأأأأأأانون الأأأأأأأدويل"  )التعليقأأأأأأات واملال ظأأأأأأأات الأأأأأأواردة مأأأأأأأن 

يتعلأ  ووضأوع مسأؤولية املنظمأات الدوليأة،  املنظمات الدوليأة فيمأا
، A/CN.4/545الو يقأأة لأد الثأأاين )اجلأزء األول(، ، اجمل2004  وليأة
 ( 44ه 

وال يهأأم   (192)"املشأأرتكةومسأأتقل عأأن إرادهتمأأا حُيأأبط  تمأأاً نيتهمأأا 
 القأأأأوةيف القضأأأأية املعروضأأأأة أن يحأأأأون املو أأأأف دأأأأد ا أأأأتج بظأأأأر  

 ضد املنظمة الدولية بدل أن اتج به املنظمة  القاحرة
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  23وال ختتلأأأأف املأأأأادة احلاليأأأأة عأأأأن املأأأأادة  (6)

األفعال غأ املشأروعة دوليأاً إال يف نقفأة وا أدة حأي أنأه دأد  الدول عن
متأأت اال تعاضأأة مأأرة وا أأدة عأأن كلمأأة "دولأأة" بتعبأأأ "منظمأأة دوليأأة"  
 كما متت اال تعاضة أربع مرات عن كلمة "دولة" بحلمة "منظمة" 

 حالة الشدة  -23الما ة 
ـــــل   -1  ـــــي صـــــفة  ـــــدع المشـــــرو ية  ـــــم فع تنتف

 يكون مطابقا  اللتزاع  ولي واقـع  لـى المنظمة الدولية الذي ال
تلر المنظمة إ ا لـم تكـم لـدى مرتكـب الفعـل المـذكو ، وهـو 
فـــي حالـــة شـــدة، طريقـــة معقولـــة لخـــرى إلنقـــا  حياتـــ  لو حيـــاة 

 األشخاص اةخريم الموكلة إلي    ايت م. 
 : 1ال تنطبق الفقرة   -2 
ــــة الشــــدة قــــد تيــــبب في ــــا،  )ل(   إ ا كانــــ  حال

لو بـاالقتران مـع  وامـل لخـرى، تصـرف المنظمـة بشكل منفـر  
 التي تحت  ب ا؛ لو 

إ ا كــــــان مــــــم المحتمــــــل لن يــــــؤ ي الفعــــــل  )ب(  
 المعني إلى حدوث خطر مماثل لو خطر لكبر. 

 التعلي 
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ  24تُأأدرج املأأادة  (1)

مشأأأروعية  املشأأروعة دوليأأأاً  الأأأة الشأأدة ضأأأمن الظأأأرو  النافيأأة لعأأأدد
الىلعل، وحي تتف ح ا الظر  باعتبارو احلالة ال  "]ال تحون فيها[ 
لد  الشخز ال   داد بالىلعل امل كور، وحو يف  الة شدة، و يلة 
معقولة أ ر   نقاذ  ياتأه أو  يأاة األشأخاه اآل أرين املوكلأة إليأه 

  ويُسأأأاق يف التعليأأأ  مثأأأال مأأأن املمار أأأة، وحأأأو مثأأأال (193)رعأأأايتهم"
 أأىلينة  ربيأأأة بريفانيأأأة د لأأأت امليأأأاو ا دليميأأأة اآليسأأألندية لال تمأأأاء 

، ويال أأأأظ التعليأأأأ  أنأأأأه "رغأأأأم أن (194)مأأأأن  أأأأرو  منا يأأأأة شأأأأديدة
أأأأأأزت تار يأأأأأأاً علأأأأأأى الأأأأأأدعاو  الأأأأأأ  تشأأأأأأمل السأأأأأأىلن  املمار أأأأأة دأأأأأأد ركَّ

  (195)ح و احلاالت"ال تقتتر على  24والفامرات، فإن املادة 

__________ 

(192) Barthl case, judgement of 19 June 1985, para. 3 وميحأأن  
الشبحي العنوان على لم احملحمة للنز األالي الىلرنسي االطالع على ترمجة د

  www.ilo.org/public/english/tribunalالتايل: 
 34الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء ، 2001 وليأأأأة  (193)
  103-100و
 ( 3، الىلقرة )101، ه نىلسه املرجع (194)
 ( 4، الىلقرة )نىلسه املرجع (195)
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وميحن أن ادث  االت حتا لة، وإن كان ذلك على  و  (2)
أدأأل تأأواتراً، فيمأأا يتعلأأ  تهأأاا أو وكيأأل تأأابع ملنظمأأة دوليأأة  وعلأأى 
الأأأأرغم مأأأأن عأأأأدد وجأأأأود  أأأأاالت معروفأأأأة يف املمار أأأأة جلأأأأفت فيهأأأأا 
منظمأأأة دوليأأأأة إىل اال تجأأأأاج بظأأأأر   الأأأة الشأأأأدة، فأأأأإن القاعأأأأدة 

 ب  على الدول وعلى املنظمات الدولية نىلسها ينبغي أن تنف
وكمأأا حأأو احلأأال فيمأأا يتعلأأ  بالأأدول، فأأإن احلأأد الىلااأأل  (3)

بأني  أاالت الشأدة وتلأك احلأأاالت الأ  ميحأن أن تعتأرب ذات اأألة 
ال يحون واضحاً دامماً  ويال ظ التعلي  على  (196)بظر  الضرورة

روعة دوليأاً املتعلقة وسؤولية الأدول عأن األفعأال غأأ املشأ 24املادة 
أن " االت الفوارئ األعم ]   [ تُعترب  االت ضرورة أكثر منهأا 

  (197) االت شدة"
املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعأال  24وال تنفب  املادة  (4)

غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً إال عنأأأدما ال تحأأأون  الأأأة الشأأأدة ناشأأأ ة عأأأن 
الىلعأل  تتر  الدولة ال  اتج هبا وال يحون من احملتمأل أن يأؤد 

املعأأأر إىل  أأأدوث  فأأأر حتا أأأل أو أكأأأرب  ويبأأأدو أن حأأأ و الشأأأروط 
 تنفب  بالقدر نىلسه على املنظمات الدولية  

واملأأأادة احلاليأأأأة مفابقأأأة للمأأأأادة املقابلأأأة املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  (5)
الأأدول، فيمأأا عأأدا التغيأأأات الأأ  ترجأأع إىل اال تعاضأأة مأأرة وا أأدة 

الدوليأة" واال تعاضأة مأرتني عأن   عن كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة
 كلمة "الدولة" بحلمة "املنظمة" 

 حالة الضرو ة  -24الما ة 
ال يجـــــوز لمنظمـــــة  وليـــــة لن تحـــــت  بحالـــــة   -1 

الضـــرو ة كمبـــر  لنفـــي  ـــدع المشـــرو ية  ـــم فعـــل ال يتفـــق مـــع 
 تلر المنظمة إال إ ا كان الفعل: التزاع  ولي واقع  لى 

هو الوسيلة الوحيدة لماع هذه المنظمة لـد ء  )ل(  
خطر جييم ووشير يت د  مصـلحة لساسـية للمجتمـع الـدولي  
ككــل،  نــدما تكــون لتلــر المنظمــة، بمــا يتماشــى مــع القــانون 

 الدولي، م مة حماية تلر المصلحة؛ 

وال يُعطل  لى نحو جيـيم مصـلحة لساسـية  )ب(  
تجاه ـا، لو للمجتمـع  للدولة لو الدوه التي كان االلتزاع قائمـا  

 الدولي ككل. 
ال يجــوز بأيــة حــاه لمنظمــة  وليــة لن تحــت    -2 

 بحالة الضرو ة كمبر  لنفي  دع المشرو ية: 

__________ 

 جير  تناول  الة الضرورة يف املادة التالية  (196)
، 102اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين( والتتأويب، ه ، 2001 ولية  (197)

 ( 7الىلقرة )

إ ا كـــــان االلتـــــزاع الـــــدولي المعنـــــي ييـــــتبعد  )ل(  
 إمكانية االحتجاج بالضرو ة؛ لو 

إ ا كانـ  المنظمــة قـد لســ م  فـي حــدوث  )ب(  
 حالة الضرو ة. 

 التعلي 
أُدرجأت الشأأروط ادااأأة با تجأأاج الأأدول االأأة الضأأرورة  (1)

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة  25يف املأأأادة 
  وحأأأأأ و الشأأأأأروط حأأأأأي، بإجيأأأأأاا، كمأأأأأا يلأأأأأي: أن يحأأأأأون (198)دوليأأأأأاً 

تتر  الدولة حو الو يلة الو يدة املتا ة لتأون متألحة أ ا أية 
ضأأأعف حأأأ ا التتأأأر  مأأأن  فأأأر جسأأأيم ووشأأأيك يتهأأأددحا؛ وأال ي

على  و  فأ متلحة أ ا ية للدولة أو للدول ال  كان االلتأزاد 
دامماً جتاحها أو للمجتمع الدويل كحأل؛ وأال يحأون االلتأزاد الأدويل 
املعر يستبعد إمحانية اال تجاج االأة الضأرورة؛ وأال تحأون الدولأة 

 ال  اتج االة الضرورة دد أ همت يف نشوء ح و احلالة 
وفيمأأأأا يتعلأأأأ  باملنظمأأأأات الدوليأأأأة، ينأأأأدر يف املمار أأأأة أن  (2)

توجأأأد  أأأاالت تعحأأأس اال تجأأأاج االأأأة الضأأأرورة  ومأأأن احلأأأاالت 
الأأأأ  رُمأأأأي فيهأأأأا أن مأأأأن املمحأأأأن اال تجأأأأاج االأأأأة الضأأأأرورة احلحأأأأم 

التادر عن احملحمأة ا داريأة ملنظمأة العمأل الدوليأة يف  2183 ردم
القضأأية بأأاالطالع علأأى   وتتعلأأ  حأأ و T. D.-N. v. CERNدضأأية 

 احلساب ا لحرتوين ملو ف كان يف إجااة  فقد دالت احملحمة:
 بريأأأأأد   سأأأأأاب علأأأأأى االطأأأأأالع فيهأأأأأا يتأأأأأبح الأأأأأ  احلالأأأأأة يف إنأأأأأه 

 احلسأاب، لتأا ب املفأول الغياب بسبب أو طارمة أل باب ضرورياً  إلحرتوين
 التقنيأأأة الضأأمانات با أأتخداد احلسأأأاب فأأتح إمحانيأأة للمنظمأأأة تتأأاا أن جيأأب

 تأأأأربر الأأأأ  الضأأأأرورة  الأأأأة تقأأأأدير يف الشأأأأديد احلأأأأره تأأأأو ي ويتعأأأأني  املالممأأأأة
  (199) رية تحون دد ال  البيانات على االطالع

مأأأأأة الدوليأأأأأة ورغأأأأأم نأأأأأدرة املمار أأأأأة، كمأأأأأا ال ظأأأأأت املنظ (3)
 الأأدويل القأأانون وجأأاالت تتعلأأ  ال الضأأرورة"للشأأرطة اجلناميأأة، فأأإن 

مأأن  يأأث طابعهأا أهنأأا غأأأ دابلأة للتفبيأأ  علأأى  واضأحاً  يحأأون الأ 
كمأأأأأا أن إمحانيأأأأأة ا تجأأأأأاج املنظمأأأأأات   (200)"املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة

الدوليأأة االأأة الضأأرورة كانأأت موضأأع تفييأأد أيضأأاً يف بيانأأات  فيأأة 

__________ 

  109-103و 34، ه نىلسه املرجع (198)
(199) T. D.-N. v. CERN, Judgement of 3 February 2003, para. 19  

العنأوان وميحن االطالع علأى ترمجأة دلأم احملحمأة للأنز األاألي الىلرنسأي علأى 
  www.ilo.org/public/english/tribunal الشبحي التايل:

موجهة من املستشار القانوين  2005شباط/فرباير  9ر الة مؤر ة  (200)
القانون الدويل )انظر التعليقات  للمنظمة الدولية للشرطة اجلنامية إىل أمني جلنة

واملال ظأأات الأأأواردة مأأن احلحومأأأات واملنظمأأات الدوليأأأة فيمأأا يتعلأأأ  وسأأأؤولية 
 ، اجمللأأأأأأأد الثأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأأأة2005  وليأأأأأأأةاملنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة، 

A/CN.4/556،  57ه ) 
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، واأأأأأأأندوق النقأأأأأأأأد (201)اأأأأأأأادرة عأأأأأأأن مىلوضأأأأأأأأية االاأأأأأأأاد األورويب
والبنأأأأأأك ، (203)، واملنظمأأأأأأة العامليأأأأأأة للملحيأأأأأأة الىلحريأأأأأأة(202)الأأأأأأدويل
  (204)الدويل

املتعلقأأأأأة  25ويف  أأأأأني أن الشأأأأأروط الأأأأأ  اأأأأأددحا املأأأأأادة  (4)
ة دوليأاً تنفبأ  أيضأاً علأى ية الأدول عأن األفعأال غأأ املشأروعوسؤول

املنظمأأأأات الدوليأأأأأة، فأأأأإن نأأأأأدرة املمار أأأأات وادفأأأأأر الحبأأأأأ الأأأأأ   
تنفو  عليه إمحانية اال تجاج االة الضرورة بالنسأبة إىل االمتثأال 

تزامأأأأأأات الدوليأأأأأأة يأأأأأأدالن علأأأأأأى أنأأأأأأه، كمسأأأأأأفلة  يا أأأأأأة عامأأأأأأة، لالل
ينبغأأأأأأي أن تحأأأأأأون إمحانيأأأأأأة اال تجأأأأأأاج االأأأأأأة الضأأأأأأرورة متا أأأأأأة  ال

للمنظمات الدولية بنىلس القدر مأن االتسأاع املتأاا للأدول  وميحأن 
اقيأأ  ذلأأك تعأأل املتأأاحل األ ا أأية الأأ  ميحأأن محايتهأأا عأأن طريأأ  

تأاحل األ ا أية للمجتمأع اال تجاج االأة الضأرورة تقتتأر علأى امل
الدويل كحل وذلك بقدر ما تحون للمنظمة، وفقاً للقانون الدويل، 
مهمأأأة محايأأأة حأأأ و املتأأأاحل  وميحأأأن اعتبأأأار حأأأ ا احلأأأل وثابأأأة حماولأأأة 
للتواأأل إىل  أأل تأأوفيقي بأأني مأأودىلني متعارضأأني فيمأأا يتعلأأ  االأأة 
 الضأأرورة، ومهأأأا: رأ  الأأ ين يؤيأأأدون وضأأأع املنظمأأات الدوليأأأة علأأأى
نىلأأأس املسأأأتو  مأأأع الأأأدول، ورأ  الأأأ ين يسأأأتبعدون متامأأأاً إمحانيأأأة 
ا تجأأأأاج املنظمأأأأات الدوليأأأأة االأأأأة الضأأأأرورة  ويأأأأر  بعأأأأض أعضأأأأاء 

إىل  )أ( ال تشأأأأ إال(1بأأأالرغم مأأأن أن الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )لجنأأأة أنأأأه ال
متأأاحل اجملتمأأع الأأدويل كحأأل، فينبغأأي أن يحأأون مأأن  أأ  املنظمأأة، 

ورة حلمايأأأة متأأألحة أ ا أأأية مأأأن مأأأع ذلأأأك، أن اأأأتج االأأأة الضأأأر 
 متاحل الدول األعضاء فيها  

وليس حناك تنادض بني ا شارة الأواردة يف الىلقأرة الىلرعيأة  (5)
()أ( إىل محاية متلحة أ ا ية للمجتمع الأدويل والشأرط الأوارد 1)

()ب( ومىلأأأأأأادو أن التتأأأأأأر  املعأأأأأأر ينبغأأأأأأي 1يف الىلقأأأأأأرة الىلرعيأأأأأأة )
أ ا أأأية للمجتمأأأع الأأأدويل  ُيضأأأعف علأأأى  أأأو  فأأأأ متأأألحة  أال

 فاملتاحل املعنية ليست وا دة بالضرورة 
 ()أ(1وبالنظر إىل احلل املعتمد بالنسبة إىل الىلقرة الىلرعيأة ) (6)

والأأأأأأ   ال يسأأأأأأمح باال تجأأأأأأاج االأأأأأأة الضأأأأأأرورة حلمايأأأأأأة املتأأأأأأأاحل 
األ ا ية للمنظمة الدولية إال إذا كانأت حأ و املتأاحل متفابقأة مأع 

__________ 

موجهأأأأأأأة مأأأأأأأن املىلوضأأأأأأأية  2005 ذار/مأأأأأأأارس  18ر أأأأأأأالة مؤر أأأأأأأة  (201)
 املستشار القانوين لألمم املتحدة )املرجع نىلسه( األوروبية إىل 

موجهأأأة مأأأن اأأأندوق النقأأأد  2005نيسأأأان/أبريل  1ر أأأالة مؤر أأأة  (202)
 ( 58-57الدويل إىل املستشار القانوين لألمم املتحدة )املرجع نىلسه، ه 

موجهأة مأن املستشأار  2005كانون الثاين/ينأاير   19ر الة مؤر ة  (203)
الىلحرية إىل املستشار القانوين لألمم املتحأدة  القانوين للمنظمة العاملية للملحية

 ( 58)املرجع نىلسه، ه 
موجهأأأة مأأأن النامأأأب  2006كأأأانون الثاين/ينأأأاير   31ر أأأالة مؤر أأأة  (204)

للبنأأأك الأأأدويل إىل أمأأأني جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل  العأأأاداألدأأأدد للأأأرميس واملستشأأأار 
، Add.1و A/CN.4/568 ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الو يقأأأة2006  وليأأأة)

 ( كا  الىلرع

لمجتمأأأأأأأع الأأأأأأأدويل، مل تأأأأأأأتم إضأأأأأأأافة املتأأأأأأأاحل املتأأأأأأأاحل األ ا أأأأأأأية ل
()ب( إىل 1األ ا أأأأأأأية للمنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة يف الىلقأأأأأأأرة الىلرعيأأأأأأأة )

 املتاحل األ ا ية ال  ينبغي عدد إضعافها على  و جسيم 
()أ(، 1وعأأأأأأأدا عأأأأأأأن التغيأأأأأأأأ الأأأأأأأوارد يف الىلقأأأأأأأرة الىلرعيأأأأأأأة ) (7)

املتعلقأأأأأأة وسأأأأأأؤولية  25املأأأأأأادة  نأأأأأأز النظأأأأأأر ديأأأأأأد الأأأأأأنز يستنسأأأأأأخ
عأن األفعأال غأأأ املشأروعة دوليأاً، مأأع اال تعاضأة عأن كلمأأة  الأدول

  لّ املنظمأأأة" يف مسأأأته"الدولأأأة" بتعبأأأأ "املنظمأأأة الدوليأأأة" أو كلمأأأة "
 كلتا الىلقرتني 

 اةمرةاالمتثاه للقوا د  -25الما ة 
لـيس فـي هـذا الفصـل مـا ينفـي صـفة  ـدع المشــرو ية  

 م لي فعل مم لفعاه المنظمة الدولية ال يتفق مع التزاع ناشض 
 مم القوا د العامة للقانون الدولي. آمرة بمقتضى قا دة 

 التعلي 
إن الىلتأأأل ادأأأامس مأأأن البأأأاب األول مأأأن مشأأأاريع املأأأواد  (1)

املشأأروعة دوليأأاً يتضأأمن املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ 
 حمأأاً  ااأأاً بشأأرط "عأأدد ا  أأالل" ينفبأأ  علأأى مجيأأع الظأأرو  
النافيأة لعأأدد املشأروعية الأأ  يتناوهلأأا حأ ا الىلتأأل  والغأرض مأأن حأأ ا 

حو بيان أن الىلعل ال   ما كأان لُيعتأرَب غأأ  - 26املادة  -احلحم 
تضى مشروع  ُيعّد ك لك إذا "]مل يحن[ متىلقاً مع التزاد ناشئ وق

  (205)داعدة  مرة من ]القواعد العامة للقانون الدويل["
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  26ودأأأأد جأأأأاء يف التعليأأأأ  علأأأأى املأأأأادة  (2)

الأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأروعة دوليأأاً أن "القواعأأد اآلمأأرة املقبولأأة 
واملعأأأرت  هبأأأا علأأأى  أأأو واضأأأح ]تشأأأمل[  ظأأأر كأأأل مأأأن العأأأدوان 

يأأز العنتأأر  واجلأأرامم ضأأد ا نسأأانية وا بأأادة اجلماعيأأة والأأرق والتمي
  ودأأأأد  لتأأأأت حمحمأأأأة (206)والتعأأأأ يب، واحلأأأأ  يف تقريأأأأر املتأأأأأ"

دضأية األنشأفة املسألحة يف العدل الدولية، يف  حمهأا التأادر يف 
، إىل أن  ظأأأأر ا بأأأأادة اجلماعيأأأأة حأأأأو "بالتفكيأأأأد" أراضأأأأي الحونغأأأأو

  (207)داعدة  مرة
د ملزِمأأأأة أيضأأأأاً وبأأأأالنظر إىل أن القواعأأأأد اآلمأأأأرة حأأأأي دواعأأأأ (3)

للمنظمأات الدوليأأة، فمأن الواضأأح أن املنظمأات الدوليأأة، شأأفهنا يف 
__________ 

 34اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه  ،2001 وليأأأأة  (205)
  110-109و
 ( 5، الىلقرة )110، ه نىلسه املرجع (206)
(207) Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6, at 

p. 32, para. 64 وميحن أيضاً االطالع على نأز احلحأم علأى املودأع الشأبحي  
  www.icj-cij.orgالتايل: 
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ذلك شأفن الأدول، ال ميحأن أن اأتج بظأر  نأاٍ  لعأدد املشأروعية 
يف  الأأأة عأأأدد االمتثأأأال اللتأأأزاد ناشأأأئ ووجأأأب داعأأأدة مأأأن القواعأأأد 
اآلمرة  وبالتايل فإن مثة  اجة إىل إدراج  حم  اه بشرط "عدد 

 ا ل الشرط املنفب  على الدول ا  الل" مي
املتعلقأأة  26 املأأادة نأأز مأأن مستنسأأخ املأأادة حأأ و ونأأز (4)

وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً مع تغيأأ يتمثأل يف 
 اال تعاضة عن كلمة "دولة" بتعبأ "منظمة دولية" 

نتـــــائ  االحتجـــــاج بظـــــرف نـــــاف  -26 الما ة
 لعدع المشرو ية 

االحتجـــاج بظـــرف نـــاف لعـــدع المشـــرو ية وفقـــا  ل ـــذا  
 الفصل ال يخل بما يلي: 

الظــرف  االمتثــاه لاللتــزاع المعنــي، إ ا لــم يعــد )ل(  
 ؛ قائما   ، وبقد  ما لم يعدالنافي لعدع المشرو ية قائما  

ميألة التعويض  م لي خيا ة ما ية تيبب  )ب(  
 . المعني في ا الفعل

 التعلي 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  27إن املأأأادة  (1)

تشأمل نقفتأني  النقفأة األوىل حأي أن الظأأر   (208)املشأروعة دوليأاً 
ال ينىلي عدد املشروعية إال إذا كأان الظأر  داممأاً وبقأدر مأا يحأون 

، (209)دامماً  وبينما يبدو أن ح و التيغة تؤكد علأى عنتأر الودأت
عدد املشروعية إال بقدر فمن الواضح أن الظر  ال ميحن أن ينىلي 

ما يحون شاماًل حلالة معينة  فعأدد مشأروعية الىلعأل ال تتأف ر  أارج 
 نفاق امتداد الظر  

أمأأا النقفأأة الثانيأأة فهأأي أن مسأأفلة وجأأوب التعأأويض مأأن  (2)
عدمأأه دأأد تُركأأأت دون أن مُتأأس  ومأأأن التأأعب وضأأأع داعأأدة عامأأأة 

 غأأأأأ بشأأأفن التعأأأويض عأأأن ادسأأأأامر الأأأ  يتسأأأبب فيهأأأأا فعأأأل يُعتأأأرب
 مشروع لوال وجود  ر  معني 

وبأأأالنظر إىل أن وضأأأع املنظمأأأات الدوليأأأة ال  تلأأأف عأأأن  (3)
 27وضع الدول فيما يتعل  بحلتا املسفلتني اللتأني تشأملهما املأادة 

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً، وإىل أنأأه 
__________ 

 34، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (208)
  111-110و
وروأأا يحأأون دأأد مت التفكيأأد علأأى العنتأأر الأأزمر حأأ ا ألن حمحمأأة العأأدل  (209)

 ناغيمأاروس )حنغاريا/ ألوفاكيا( -مشأروع غابتشأيحوفو الدولية دد ذكرت يف دضية 
أنأأأأه " املأأأأا تنتهأأأأي  الأأأأة الضأأأأرورة، ينشأأأأف مأأأأن جديأأأأد واجأأأأب االمتثأأأأال لاللتزامأأأأات 

 ,Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgmentالتعاحديأة" )

I.C.J. Reports 1997, p. 63, para. 101)  

ايل، فإن املادة يف السياق احل النزال  اجة إىل إد ال تغيأ على 
احلالية مفابقأة للمأادة املقابلأة املتعلقأة وسأؤولية الأدول عأن األفعأال 

 غأ املشروعة دولياً 

 الباب الثالث
 مضمون الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية

القانونيأة علأى النتأامج املأواد  حأ ومأن لأث الباب الثا ينز (1)
املنظمأأأات  لتأأأادرة عأأأنااملرتتبأأأة علأأأى األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً 

الدولية  وينقسم الباب إىل  ال ة فتول جر  ترتيب حمتوياهتا وف  
ملواد املتعلقة وسؤولية الأدول عأن األفعأال غأأ شاريع االنمط العاد مل
  (210)املشروعة دولياً 

بعأأض علأى ( 32إىل  27الىلتأل األول )املأأواد مأن  يأنزو  (2)
  وحيدد الىلتل الثاين )املواد لثنفاق الباب الثايبني املبادئ العامة و 

( االلتأأأزاد بأأأاجلرب بفشأأأحاله املختلىلأأأة  ويعأأأاجل الىلتأأأل 39إىل  33مأأأن 
النتأأأامج ا ضأأأافية املقرتنأأأة باألفعأأأال غأأأأ  (41و 40 الثالأأأث )املادتأأأان

الناشأأ ة عأأن  اللتزامأأاتبا اً جسأأيم إ أأالالً املشأأروعة دوليأأاً الأأ  تشأأحل 
  لدويلالعامة للقانون امن القواعد   مرةدواعد 

 الىلتل األول

 مبا ئ  امة

 النتائ  القانونية للفعل غير المشروع  وليا   -27الما ة 
تنطــــوي الميـــــؤولية الدوليـــــة للمنظمــــة الدوليـــــة التـــــي  

تترتب  لى فعل غير مشـروع  وليـا  طبقـا  ألحكـاع البـاب الثـاني 
  لى النتائ  القانونية المبينة في هذا الباب. 

 التعلي 
 28بفابع ا أتهاليل  وحأو ميا أل املأادة  احلحم ايتسم ح  
، مأأع (211)سأؤولية الأأدول عأن األفعأال غأأأ املشأروعة دوليأاً املتعلقأة و

ا أأأتال  و يأأأد حأأأو أن متأأأفلح "املنظمأأأة الدوليأأأة" دأأأد  أأأل حمأأأل 
متأأفلح "الدولأأة"  وال يوجأأد مأأا يأأربر ا أأتخداد اأأياغة خمتلىلأأة يف 

 .ح و املادة

__________ 

-34اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين( والتتأأويب، ه  ،2001 وليأأة  (210)
  150-111و 35
  113-112و 34ه  نىلسه، املرجع (211)
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 استمرا  واجب الوفاء  -28الما ة 
ـــر مشـــروع  وليـــا  ال   ـــة لفعـــل غي ـــائ  القانوني تمـــس النت

بموجب هذا الباب باستمرا  واجب المنظمة الدولية الميؤولة 
 فيما يتعلق بالوفاء بااللتزاع الذي ُخرق. 

 التعلي 
على مبدأ مؤداو أن  رق منظمأة دوليأة احلحم ينز ح ا  (1)

لأأى لأأه يف  أأد ذاتأأه تأأف أ ع اللتأأزاد يقضأأي بأأه القأأانون الأأدويل لأأيس
 إمحانيأأة وجأود حأأ ا االلتأأزاد  ولأأيس املقتأأود مأن ذلأأك حأأو ا أأتبعاد

كأفن يحأون االلتأزاد  يتعل  بأادرق:لسبب أن ينتهي  ريان االلتزاد 
أو املنظمة املضأرورة بإعمأال  ووجب معاحدة ما وتقود الدولةناش اً 

 60ملادة للقاعدة الواردة يف ا املعاحدة وفقاً   قها يف تعلي  أو إهناء
  1986 اتىلادية فيينا لعادمن 
لأأأأه تأأأأف أ علأأأأى  ال يعأأأأر املبأأأأدأ القامأأأأل بأأأأفن ادأأأأرق لأأأأيسو  (2)

االلتأأزاد يف  أأد ذاتأأه أن الوفأأاء بأأااللتزاد  أأيظل حتحنأأاً بعأأد  أأدوث 
وطبيعأأأأة  ادأأأرق  فأأأ لك  أأأيتودف علأأأى طبيعأأأأة االلتأأأزاد حمأأأل النظأأأر

 ادرق  فإذا كانت منظمة دولية ما، على  بيل املثال، ملتزمة بنقل
بعأأض األشأأخاه أو املمتلحأأات إىل دولأأة معينأأة، فأأإن حأأ ا االلتأأزاد 
ال يعأأأأأود با محأأأأأان الوفأأأأأاء بأأأأأه وجأأأأأرد نقأأأأأل حأأأأأؤالء األشأأأأأخاه أو 

 املمتلحات إىل دولة أ ر   رداً لاللتزاد 
وختضأأع شأأروط تعليأأ  التأأزاد مأأا أو إهنامأأه للقواعأأد األوليأأة  (3)

تعلأأ  بإمحانيأأة املتعلقأأة بأأ لك االلتأأزاد  ويسأأر  نىلأأس الشأأيء فيمأأا ي
الوفاء بااللتزاد بعد  دوث ادرق  وال يلزد فحز تلك القواعد يف 

  املنظمات الدولية دانون مسؤولية ياق 

وفيمأأأأا يتعلأأأأ  بأأأأالنز علأأأأى ا أأأأتمرار واجأأأأب الوفأأأأاء بعأأأأد  (4)
للتىلردأأة بأأني  الأأة الأأدول و الأأة مأأا يأأدعو  أأدوث ادأأرق، ال يوجأأد 

املأأأادة بأأأنىلس اأأأياغة املنظمأأأات الدوليأأأة  وهلأأأ ا فقأأأد اأأأيغت حأأأ و 
سأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة املتعلقأأأأأة و 29املأأأأأادة 
، مأأع ا أتال  و يأأد حأأو أن متأفلح "املنظمأأة الدوليأأة" (212)دوليأاً 

  "دد  ل حمل متفلح "الدولة

 الكف و دع التكرا   -29الما ة 
 لــــى المنظمــــة الدوليــــة الميــــؤولة  ــــم الفعــــل غيــــر  

 المشروع  وليا  التزاع بأن: 
 تكف  م الفعل، إ ا كان ميتمرا ؛  )ل(  
تقدع التأكيـدات والضـمانات المالئمـة بعـدع  )ب(  

 التكرا ، إ ا اقتض  الظروف  لر. 
__________ 

  114-113و 34، ه نىلسه املرجع (212)

 التعلي 
التأأزاد يقضأأي بأأه القأأانون   أأرقيسأأتتبع املبأأدأ القامأأل بأأفن  (1)

ملأا  له يف  د ذاته تأف أ علأى وجأود حأ ا االلتأزاد، وفقأاً  ليسالدويل 
، وجأأأوب االمتثأأأال لأأأ لك االلتأأأزاد إذا كأأأان 28نتأأأت عليأأأه املأأأادة 

الىلعل غأ املشروع مستمراً  وعليأه، فأإن القاعأدة األوليأة الأ  تأنز 
 .الىلعل غأ املشروع الحف عنعلى االلتزاد تقتضي 

ل الىلعأأل غأأأ املشأأروع، االلتأأزاد ويتوااأأ  أأرقوعنأأدما يقأأع  (2)
 أأأأيحون الغأأأأرض الرميسأأأأي للدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة املضأأأأرورة يف 

السأأألوك غأأأأ املشأأأروع  ورغأأأم أن  الحأأأف عأأأنأغلأأأب األ يأأأان حأأأو 
، فأأإن الأأ    أأيفلب فعليأأاً حأأو االمتثأأال ادأأرقاملفالبأأة  تشأأأ إىل 

لاللتأأأزاد ووجأأأب القاعأأأدة األوليأأأة  وال يشأأأحل ذلأأأك التزامأأأاً جديأأأداً 
 .نتيجة للىلعل غأ املشروع ينشف

و أأأأيتودف وجأأأأود التأأأأزاد بتقأأأأدمي تفكيأأأأدات أو ضأأأأمانات  (3)
  وال يلأزد أن يحأون ادأرق مسأتمراً احلالةبعدد التحرار على  رو  

االلتزاد يحون مربراً بتىلة  ااة لحي ينشف ح ا االلتزاد  ويبدو أن 
 .ادرق نفاً يف  لوك الحيان املسؤول يشحل عندما

عأأأدد بويتأأعب العثأأور علأأأى أمثلأأة لتفكيأأأدات وضأأمانات  (4)
التحرار مقدمة من منظمات دولية  إال أنه دد تحون حناك  االت 

مأة  ءتتسم فيها تلك التفكيدات والضمانات بنىلس الدرجة مأن املال
كمأأا يف  الأأة الأأدول  فعلأأى  أأبيل املثأأال، إذا تبأأني متأأاد  منظمأأة 

أو أفراد  مو ىليهانع ارتحاب دولية يف  رق التزاد معني، كااللتزاد و
القوات التابعة هلا العتداءات جنسأية، فأإن ضأمانات عأدد التحأرار 

   تحون منا بة متاماً 

التفكيأأأأدات والضأأأأمانات بعأأأأدد التحأأأأرار يف السأأأأياق  تُنظأأأأرو  (5)
لىلعل غأأ املشأروع ألهنأا تتتأل مجيعأاً عن ا ال   يُنظر فيه الحفذاته 

، عليأأأأأأأه يف القاعأأأأأأأدة األوليأأأأأأأة  إال أنأأأأأأأهباالمتثأأأأأأأال لاللتأأأأأأأزاد املنتأأأأأأأوه 
فعأأأأأأأل غأأأأأأأأ مشأأأأأأأروع مسأأأأأأأتمر، دأأأأأأأد  بأأأأأأأالحف عأأأأأأأنلاللتأأأأأأأزاد   الفأأأأأأأاً 
االلتزاد بتقأدمي تفكيأدات وضأمانات بعأدد التحأرار التزامأاً جديأداً  يُعترب

إىل  فأر  أدوث انتهاكأات  يشأأينشف نتيجة للىلعأل غأأ املشأروع، و 
  يف املستقبل

لأأأدول و الأأأة املنظمأأأات وبأأأالنظر إىل التما أأأل بأأأني  الأأأة ا (6)
الدوليأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  بأأأالحف وتفكيأأأدات وضأأأمانات عأأأدد التحأأأرار، 

سأأؤولية املتعلقأأة و 30فقأأد اأأيغت حأأ و املأأادة بأأنىلس اأأياغة املأأادة 
  ، مأأع اال تعاضأأة عأأن(213)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

  "الدولة" بعبارة "املنظمة الدولية" كلمة

__________ 

  117-114و 34، ه املرجع نىلسه (213)
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 الجبر  -30الما ة 
 لى المنظمة الدوليـة الميـؤولة التـزاع بـالجبر   -1 

 الكامل للضر  الناجم  م الفعل غير المشروع  وليا . 
يشـــمل الضـــر  لي خيـــا ة، ما يـــة كانـــ  لو   -2 

معنويـــة، تـــنجم  ـــم الفعـــل غيـــر المشـــروع  وليـــا  الـــذي ترتكبـــ  
 المنظمة الدولية. 

 التعلي 
نظمأأأة الدوليأأأة املبأأأدأ القاضأأأي بأأأفن املعلأأأى حأأأ و املأأأادة  تأأأنز (1)

يقتأد هبأ ا املسؤولة مفالبة باجلرب الحامأل للضأرر الأ   تسأببت فيأه  و 
  بالىلعل غأ املشروع دولياً  محاية الفر  املضرور من التف ر  لبياً  املبدأ

كثأأاً مأا يفبأ  مبأدأ اجلأرب الحامأل  ،يف  الأة الأدول وكمأا (2)
بشأأحل    ودأأد يحأأون الفأأر  املضأأرور مهتمأأاً عمليأأاً علأأى  أأو مأأرن

رميسأأأي بأأأالحف عأأأن الىلعأأأل غأأأأ املشأأأروع املسأأأتمر أو بعأأأدد تحأأأرار 
ذلأأك  إ أأرالىلعأأل غأأأ املشأأروع  ولأأ لك فأأإن املفالبأأة بأأاجلرب املقدمأأة 

 روا تحون حمدودة  وحيدث ذلك بوجه  أاه عنأدما تتقأدد الدولأة
أو املنظمأأأة املضأأأرورة وفالبأأأة تعأأأود بأأأالنىلع عليهأأأا حأأأي ولأأأيس علأأأى 

الأأأأ  تسأأأأعى إىل محايتهأأأأا  ومأأأأع ذلأأأأك، فأأأأإن األفأأأأراد أو الحيانأأأأات 
 قودها ال يعأر  عدد إعمال كلأو املنظمة املضرورة  الدولة ا تيار

يعتأأأأرب نىلسأأأأه مسأأأأتحقاً للجأأأأرب  لأأأأنعمومأأأأاً أن ذلأأأأك الفأأأأر  ذاتأأأأه 
  موضع تساؤلليس الحامل  وهل ا فإن مبدأ اجلرب الحامل 

ودد يحون من التعب على منظمأة دوليأة أن متتلأك كأل  (3)
عدد كىلاية املوارد بذلك  ويرتبط امل الالامة لتقدمي اجلرب الالاد  الو 

عأأأأأادة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة للوفأأأأأاء هبأأأأأ ا النأأأأأوع مأأأأأن  املتا أأأأأةاملاليأأأأأة 
عىلأأأي يعأأأدد الحىلايأأأة املأأأ كور ال ميحأأأن أن عنتأأأر ا نىلأأأاق  بيأأأد أن 

 تنأأأتج عأأأن مسأأأأؤوليتهااملنظمأأأة املسأأأؤولة مأأأأن النتأأأامج القانونيأأأة الأأأأ  
  لدويلووجب القانون ا

جلأأأوء املنظمأأات الدوليأأأة يف بعأأض األ يأأأان إىل وال يعأأز   (4)
إىل وفأأأرة املأأأوارد، وإنأأأا إىل إ جأأأاد علأأأى  أأأبيل اهلبأأأة مأأأنح تعأأأويض 

  املنظمات، شفهنا شفن الدول، عن ا درار وسؤوليتها الدولية

مبدأ اجلرب  يف نتها علىوتشأ ح و املادة بشحل رميسي،  (5)
كثأأأر شأأأيوعاً الأأأ  تحأأأون فيهأأأا املنظمأأأة الدوليأأأة الحامأأأل، إىل احلالأأأة األ

وتفكيأأد واجأأب اجلأأرب دوليأأاً  مسأأؤولة و أأدحا عأأن فعأأل غأأأ مشأأروع 
الحامأل علأى املنظمأة ال يعأر بالضأرورة أن املبأدأ نىلسأه ينفبأ  عنأدما 

عأأن فعأأل معأأني باالشأأرتاك مأأع دولأأة أو أكثأأر  ةيسأأؤولاملاملنظمأأة  ُامَّأأل
العأون اًل، عنأدما تقأدد املنظمأة أو منظمة أ ر  أو أكثر  وذلك، مأث

  (214)املساعدة لدولة ما يف ارتحاب فعل غأ مشروعأو 
__________ 

 من مشاريع املواد احلالية  13انظر املادة  (214)

املتعلقأأة  31ودأأد اأأيغت حأأ و املأأادة بأأنىلس اأأياغة املأأادة  (6)
، مع اال تعاضة (215)سؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً و

  "الدولة" بعبارة "املنظمة الدولية" يف كلتا الىلقرتني كلمةعن  

  دع جواز االحتجاج بقوا د المنظمة  -31الما ة 
ــــــة الميــــــؤولة لن   -1  ال يجــــــوز للمنظمــــــة الدولي

تيـــتند إلـــى لحكـــاع قوا ـــدها لتبريـــر  ـــدع االمتثـــاه اللتزامات ـــا 
 القائمة بموجب هذا الباب.

بانطبـــاق قوا ـــد المنظمـــة  1ال تخـــّل الفقـــرة   -2 
ه والمنظمـات الدولية فيما يتعلق بميؤولية المنظمة تجاه الـدو 

 األ ضاء في ا. 
 التعلي 

علأأأى مبأأأدأ عأأأدد جأأأواا ا تجأأأاج املنظمأأأة  1تأأأنز الىلقأأأرة  (1)
الأ  ترتتأب عليهأا اللتزامات لالدولية بقواعدحا لتربير عدد االمتثال 

عأأن ارتحأأاب فعأأل غأأأ مشأأروع  والأأ  تنشأأفووجأأب القأأانون الأأدويل 
دوليأأاً  وهلأأ ا املبأأدأ مأأا يواايأأه يف املبأأدأ القاضأأي بعأأدد جأأواا ا أأتناد 
الدولة إىل دانوهنا الدا لي يف تربيأر عأدد امتثاهلأا اللتزاماهتأا ووجأب 

املواد املتعلقة وسأؤولية الأدول عأن األفعأال مشاريع الباب الثاين من 
سأأأؤولية املتعلقأأة و 32املأأأادة  1 ا أأأل الىلقأأرةمتغأأأ املشأأأروعة دوليأأاً  و 

"للدولة"  كلمة، مع وجود ا تالفني مها اال تعاضة عن  (216)الدول
بعبارة "للمنظمة الدولية" وعن ا شارة إىل القانون الدا لي للدولأة 

  با شارة إىل دواعد املنظمة

 27مأأن املأأأادة  2اأأياغة الىلقأأأرة دأأد اتُبأأع هنأأأج حتا أأل يف و  (2)
 يأأأث تنأأأا ر تلأأأك الىلقأأأرة احلحأأأَم ، 1986د اتىلاديأأأة فيينأأأا لعأأأامأأأن 

، وذلأأأأأك بأأأأأالنز علأأأأأى أنأأأأأه 1969املقابأأأأأل يف اتىلاديأأأأأة فيينأأأأأا لعأأأأأاد 
طأأر  يف معاحأأدة أن اأأتج بقواعأأد املنظمأأة دوليأأة جيأأوا ملنظمأأة  ال"

 " ملعاحدةالتربير عدد تنىلي حا 
ويف العالدأأأات بأأأني منظمأأأة دوليأأأة ودولأأأة أو منظمأأأة غأأأأأ  (3)

دواعد املنظمة األوىل ال ميحن أن تؤ ر  أن عضو فيها، يبدو واضحاً 
يف  أد ذاهتأا علأى االلتزامأات الأ  تنشأف نتيجأة للىلعأل غأأ املشأأروع 
دولياً  وال ينفب  املبأدأ نىلسأه بالضأرورة علأى العالدأات بأني منظمأة 

 املبادئوأعضامها  فمن املمحن أن تؤ ر دواعد املنظمة على تفبي  
ب  ودأأد يأأؤد  ذلأأك، علأأى والقواعأأد املنتأأوه عليهأأا يف حأأ ا البأأا

 أأأبيل املثأأأال، إىل تعأأأديل القواعأأأد املتعلقأأأة بفشأأأحال اجلأأأرب الأأأ  دأأأد 
  يتعني على املنظمة املسؤولة تقدميها ألعضامها

__________ 

 34اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه  ،2001 وليأأأأة  (215)
  121-117و
  122-121و 34ه  نىلسه، املرجع (216)
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علأأأأأى تفبيأأأأأ  املبأأأأأادئ  ودأأأأأد تأأأأأؤ ر دواعأأأأأد املنظمأأأأأة أيضأأأأأاً  (4)
فيمأأا  أأز العالدأأأات  الثأأاينوالقواعأأد املنتأأوه عليهأأا يف البأأاب 

بأأأأأأني املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة وأعضأأأأأأامها، وذلأأأأأأك، مأأأأأأثاًل، فيمأأأأأأا يتتأأأأأأل 
دواعأد  ااأة وال يلأزد  أُتعترب  فهأ و القواعأدالىلعل  إ ناد  وسفلة

ا شأأأأارة إليهأأأأا بشأأأأحل  أأأأاه  وعلأأأأى النقأأأأيض مأأأأن ذلأأأأك، فأأأأإن 
يف البأأأاب الثالأأأث يتعلأأأ  بعأأأدد ا  أأأالل فيمأأأا يتتأأأل نأأأز  إدراج

بأأأأالنظر إىل  اً جتأأأأاو أعضأأأأامها يبأأأأدو مىليأأأأد دواعأأأأد املنظمأأأأةانفبأأأأاق ب
مأأأأن مبأأأأدأ عأأأأدد جأأأأواا اال تجأأأأاج  النتأأأأامج الأأأأ  دأأأأد تىلهأأأأم ضأأأأمناً 

 اإدراج حأأأ مأأأن شأأأفن   و ذلأأأك الأأأنزدرج يُأأأبقواعأأأد املنظمأأأة لأأأو مل 
دأأد  1العأأاد الأأوارد يف الىلقأأرة  احلحأأمالقأأارئ إىل أن أن ينبأأه  الأأنز

لأأأأأدول ا أأأأأتثناءات يف العالدأأأأأات بأأأأأني املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة وايسأأأأأمح ب
  واملنظمات األعضاء فيها

، 2وال ينفبأأأأ  الأأأأنز حمأأأأل النظأأأأر، الأأأأ   يأأأأرد يف الىلقأأأأرة  (5)
باملسأأأأؤولية  لأأأأثبقأأأأدر اتتأأأأال االلتزامأأأأات الأأأأواردة يف البأأأأاب الثا إال

علأأى املنظمأأة الدوليأأة جتأأاو الأأدول واملنظمأأات  تقأأعالدوليأأة الأأ  دأأد 
األعضأأأأاء فيهأأأأا  وال ميحأأأأن أن يأأأأؤ ر ذلأأأأك الأأأأنز بأأأأف  وجأأأأه علأأأأى 

لنتأأامج القانونيأأأة الأأ  يسأأأتتبعها فعأأل غأأأأ مشأأروع دوليأأأاً جتأأاو دولأأأة ا
علأى النتأامج  منظمة من غأأ األعضأاء  وال ميحأن أن يأؤ ر أيضأاً  أو

ألن ذلأك ادأرق   مأرة،املتتلة خبرق التزامات مقررة ووجأب دواعأد 
 كحل  يؤ ر على اجملتمع الدويل  

نطـاق االلتزامـات الدوليـة المبينــة  -32الما ة 
 في هذا الباب 

يمكــم لن تكــون االلتزامــات التــي تقــع  لــى   -1 
المنظمة الدولية الميؤولة والمبينة في هـذا البـاب واجبـة تجـاه 
منظمــة لخــرى لو لكثــر، لو  ولـــة لو لكثــر، لو تجــاه المجتمـــع 

ــــدولي ككــــل تبعــــا ، بوجــــ  خــــاص، لطبيعــــة االلتــــزاع الــــدولي ، ال
 ن  وللظروف التي وقع في ا الخرق. ومضمو 

ال يخــــــــل هــــــــذا البــــــــاب بــــــــأي حــــــــق ينشــــــــأ   -2 
للميــــؤولية الدوليــــة إلحــــدى المنظمــــات الدوليــــة وقــــد  نتيجــــة

يترتــــب مباشــــرة ألي شــــخص لو كيــــان آخــــر مــــم غيــــر الــــدوه 
 المنظمات الدولية.  لو

 التعلي 
املواد املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأأ مشاريع يف  (1)
البأأاب األول أ   أأرق اللتأزاد مقأأرر ووجأأب  يعأاجلشأروعة دوليأأاً، امل

إىل الدولة، بتأر  النظأر عأن طأابع  ُيسندالقانون الدويل ميحن أن 
االلتأأأأزاد إااءو  وينحتأأأأر نفأأأأاق  يقأأأأودالحيأأأأان أو الشأأأأخز الأأأأ   

مأأات الأ  تنشأف علأأى اااللتز تلأك يف املأواد مأن مشأأاريع البأاب الثأاين 
 معاجلأأأةدولأأأة إااء دولأأأة أ أأأر   ويبأأأدو أن ذلأأأك راجأأأع إىل اأأأعوبة 

املسؤولية فيما يتعل  بفر  إعمال نتامج فعل غأ مشروع دولياً مث 

 ردأأه لاللتزامأأات الدوليأأة    أأاالتمضأأرور ال يغفأأي البأأاب األول 
إااء  وال تنشأأأأف مشأأأأحلة حتا لأأأأة عنأأأأد ا شأأأأارة إىل املسأأأأؤولية القاممأأأأة

تمأأأأأع الأأأأأدويل كحأأأأأل، وذلأأأأأك ألن مأأأأأن غأأأأأأ املتتأأأأأور أن ترتتأأأأأب اجمل
  مسؤولية دولية على اجملتمع الدويل كحل

ولأأأأو ات بأأأأع هنأأأأج حتا أأأأل فيمأأأأا يتعلأأأأ  باملنظمأأأأات الدوليأأأأة يف  (2)
يف االلتزامأأأات  لأأأث، فسأأأيتعني  تأأأر نفأأأاق البأأأاب الثااملأأأواد احلاليأأأة

أو جتأاو ال  تنشأف علأى منظمأات دوليأة جتأاو منظمأات دوليأة أ أر  
 أن يأأأأأتم أيضأأأأأاً املنفقأأأأأي  اجملتمأأأأأع الأأأأأدويل كحأأأأأل  إال أنأأأأأه يبأأأأأدو مأأأأأن

مشأأأاريع التزامأأأات املنظمأأأات جتأأأاو الأأأدول، بأأأالنظر إىل وجأأأود  إدراج
 لأثاملواد املتعلقة وسؤولية الأدول  ونتيجأة لأ لك، يشأمل البأاب الثا

 جتأأأاوااللتزامأأأات الأأأ  دأأأد تقأأأع علأأأى منظمأأأة دوليأأأة املأأأواد احلاليأأأة مأأأن 
اجملتمأأأأع  جتأأأأاوأو جتأأأأاو دولأأأأة أو أكثأأأأر، أو  ، أأأأر  أو أكثأأأأرمنظمأأأأة أ

  الدويل كحل

 33مأن املأادة  1علأى غأرار الىلقأرة  1ايغت الىلقأرة  ددو  (3)
، مع تغيأ ا شارة إىل الحيان املسؤول (217)الدولاملتعلقة وسؤولية 

 وإيراد ا ضافة املشرو ة أعالو 

 للتعريأأف الأأواردحمأأدود وفقأأاً  لأأثومأع أن نفأأاق البأأاب الثا (4)
فعل غأ  املرتتبة على، فإن ذلك ال يعر أن االلتزامات 1يف الىلقرة 

مشأأأأأروع دوليأأأأأأاً ال تنشأأأأأف جتأأأأأأاو أشأأأأأأخاه أو كيانأأأأأات غأأأأأأأ الأأأأأأدول 
املتعلقأأأة  33مأأأن املأأأادة  2واملنظمأأأات الدوليأأأة  فعلأأأى غأأأرار الىلقأأأرة 

ال  ل  لثعلى أن الباب الثا 2، تنز الىلقرة (218)سؤولية الدولو
ينشأأأف عأأأن املسأأأؤولية الدوليأأأة ودأأأد يرتتأأأب مباشأأأرة هلأأأؤالء  بأأأف   أأأ 

  الحياناتتلك األشخاه أو 

وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  باملسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة،  (5)
يشأأأأأأأحل  أأأأأأأرق املنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة لاللتزامأأأأأأأات الوادعأأأأأأأة عليهأأأأأأأأا 

القأأأأأأانون الأأأأأأدويل فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأ  بالعمالأأأأأأة أ أأأأأأد اجملأأأأأأاالت  ووجأأأأأأب
 قأأأأأأأأأوق ألشأأأأأأأأأخاه غأأأأأأأأأأ الأأأأأأأأأدول  الأأأأأأأأأ  ترتتأأأأأأأأأب فيهأأأأأأأأأا املهمأأأأأأأأأة

املنظمأأات  ومأأن اجملأأاالت األ أأر  ادأأرق الأأ   ترتحبأأه دأأوات  أو
  ورغأأأأأأأم أن مشأأأأأأأاريع املأأأأأأأواد (219) ىلأأأأأأأظ السأأأأأأأالد وميأأأأأأأس األفأأأأأأأراد

تغفأأأأي نتأأأأامج حأأأأ ا ادأأأأرق فيمأأأأا يتعلأأأأ  بأأأأاألفراد، كمأأأأا جأأأأاء يف  ال
، فقأأأأأأأد ميحأأأأأأأن القأأأأأأأول بأأأأأأأفن بعأأأأأأأض املسأأأأأأأامل املتعلقأأأأأأأة (1)الىلقأأأأأأأرة 

املثأأأارة يف حأأأ و السأأأيادات حتا لأأأة للمسأأأامل الأأأ  باملسأأؤولية الدوليأأأة 
 تعاجلها مشاريع املواد احلالية 

__________ 

  123-122و 34، ه املرجع نىلسه (217)
 نىلسه  املرجع (218)
 26، املأؤر  52/247انظر علأى  أبيل املثأال دأرار اجلمعيأة العامأة  (219)

 واملالية" ، بشفن "املسؤولية ِدبل الغأ: احلدود الزمنية 1998 زيران/يونيه 
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 الىلتل الثاين
 جبر الضر 

 لشكاه الجبر  -33الما ة 
ــر   ــاجم  ــم الفعــل غي ــر الكامــل للضــر  الن يكــون الجب

ـــر  والتعـــويض والترضـــية، ســـواء  المشـــروع  وليـــا   ـــم طريـــق ال
 بأحدها لو بالجمع بين ا، وفقا  ألحكاع هذا الفصل. 

 التعلي 
املتعلقة وسأؤولية  34إن احلحم الوارد أعالو مفاب  للمادة  (1)

 ا مأأأأا يأأأأربرو ألن   وهلأأأأ(220)الأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
أشأأأأحال اجلأأأأرب الأأأأ  تتأأأأفلف مأأأأن الأأأأرد والتعأأأأويض والرتضأأأأية تنفبأأأأ  يف 
املمار أأأة العمليأأأة علأأأى املنظمأأأات الدوليأأأة كمأأأا تنفبأأأ  علأأأى الأأأدول  
وحنأأاك أمثلأأة معيّنأأة تتتأأل باملنظمأأات الدوليأأة تأأرد يف التعليقأأات علأأى 

 املواد التالية ال  تتناول اديداً خمتلف أشحال اجلرب 
وتقأأأأدد مأأأأ كرة اأأأأادرة عأأأأن املأأأأدير العأأأأاد للوكالأأأأة الدوليأأأأة  (2)

للفادأأة ال ريأأة مثأأااًل حلالأأة تعتأأرب فيهأأا أشأأحال اجلأأرب الثال أأة منفبقأأة 
 24على منظمأة دوليأة مسأؤولة  فقأد كتأب املأدير العأاد للوكالأة يف 

ما يلي بشأفن "املسأؤولية الدوليأة للوكالأة فيمأا  1970 زيران/يونيه 
 يتعل  بالضمانات":

أنأأأه دأأأد تحأأأون مثأأأة  أأأرو  يحأأأون فيهأأأا ديأأأاد الوكالأأأة بالرتضأأأية  غأأأمر  
مالمماً، فإنه يُقرتا أال يُنظر إال يف اجلرب وعناو الددي   وبتىلة عامة، ميحن أن 

  (221)لتعويضيحون اجلرب وعناو الددي  إما رداً عينياً أو دفعاً 

 الر   -34الما ة 
روع  لى المنظمة الدولية الميؤولة  م فعـل غيـر مشـ 

ــ  قبــل  ــى مــا كانــ   لي ــة إل ــالر ، لي إ ــا ة الحال ــزاع ب  وليــا  الت
ا تكاب الفعل غير المشروع، بشر  لن يكون هذا الر  وبقـد  

 ما يكون: 
 غير ميتحيل ما يا ؛  )ل(  
غيـــر ميـــتتبع لعـــبء ال يتناســـب إطالقـــا  مـــع  )ب(  

 المنفعة المتأتية مم الر  بدال  مم التعويض. 
__________ 

 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (220)
  124-123و
(221) GOV/COM.22/27, para. 27 اجمللأد الثأاين 2004  وليأة  انظأر ،

، املرفأأأأ   واملأأأأأ كرة حمىلو أأأأة لأأأأد  شأأأأأعبة A/CN.4/545الو يقأأأأة (، ول)اجلأأأأزء األ
وفقأأأأاً لال أأأأتخداد التأأأأدوين وحتأأأأب الشأأأأؤون القانونيأأأأة  وتنبغأأأأي مال ظأأأأة أنأأأأه، 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول واملأأأادة الأأأواردة  34السأأأامد الأأأ   يأأأنعحس يف املأأأادة 
 أعالو، يُعترب اجلرب شامالً للرتضية 

 التعلي 
مىلهأأأأود الأأأأرد ومأأأأا يتتأأأل بأأأأه مأأأأن شأأأأروط، علأأأأى يبأأأدو أن  

املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأأدول عأأن األفعأأأال  35النحأأو املعأأأرَّ  يف املأأادة 
، ينفبأأأ  أيضأأأاً علأأأى املنظمأأأات الدوليأأأأة  (222)غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً 

وليس مثة ما يدعو إىل األ أ  بأنهج خمتلأف فيمأا يتعلأ  باملنظمأات 
 35 املأأادة نأأز نسأأخيست أعأأالو الأأوارد الأأنزالدوليأأة  ولأأ لك فأأإن 

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول مأأع فأأارق و يأأد يتمثأأل يف اال تعاضأأة عأأن  
 كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية" 

 التعويض  -35الما ة 
 لـــى المنظمـــة الدوليـــة الميـــؤولة  ـــم فعـــل   -1 

غير مشروع  وليـا  التـزاع بـالتعويض  ـم الضـر  النـات   ـم هـذا 
 الفعل، في حاه  دع إصالح هذا الضر   م طريق الر . 

يغطي التعويض لي ضر  يكون قابال  للتقيـيم   -2 
مـــم الناحيـــة الماليـــة، بمـــا فـــي  لـــر الكيـــب الفائـــ  وبالقـــد  

 هذا الكيب الفائ .  الذي يمكم ب  إثبات
 التعلي 

التعأأأأويض حأأأأو أكثأأأأر أشأأأأحال اجلأأأأرب ا أأأأتخداماً مأأأأن دبأأأأل  (1)
املنظمأأات الدوليأأة  وأشأأهر مثأأال علأأى حأأ و املمار أأة يتعلأأ  بتسأأوية 
املفالبات النامجأة عأن عمليأة األمأم املتحأدة يف الحونغأو  فقأد ُمأنح 
ن التعويض لرعايا إيفاليأا وبلجيحأا و ويسأرا ولحسأمربغ واليونأان مأ

 أأأالل تبأأأادل للر أأأامل بأأأني األمأأأني العأأأاد والبعثأأأات الداممأأأة للأأأدول 
املعنيأأة وفقأأاً  عأأالن األمأأم املتحأأدة الأأوارد يف حأأ و الر أأامل، والأأ   

لن تتهرب من املسأؤولية  بفهنا ار ت" جاء فيه أن األمم املتحدة:
املتحدة دأد تسأّببوا  قيقأًة يف  أدوث  عندما يثبت أن وكالء األمم

وفيمأا يتعلأ  بالعمليأة نىلسأها،   (223)"بري أة ألطرا ر ضرر غأ مرب 
__________ 

 35اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء الثأأأأأاين( والتتأأأأأويب، ه  2001 وليأأأأأة  (222)
  127-124و
للر أأأامل يشأأأحل اتىلادأأأاً يتعلأأأ  بتسأأأوية املفالبأأأات املقدمأأأة ضأأأد  تبأأأادل (223)

شأأباط/فرباير  20األمأأم املتحأأدة يف الحونغأأو مأأن ِدبأأل رعايأأا بلجيحيأأني )نيويأأورك، 
1965 ،)United Nations, Treaty Series, vol. 535, No. 7780, p. 197 ؛ وتبادل

ملقدمأأة ضأأد األمأأم للر أأامل )مأأع مرفأأ ( يشأأحل اتىلادأأاً يتعلأأ  بتسأأوية املفالبأأات ا
(، 1966 زيران/يونيه  3املتحدة يف الحونغو من ِدبل رعايا  ويسريني )نيويورك، 

؛ وتبادل للر امل يشحل اتىلاداً 193ه  ،621 ردم، 564املرجع نىلسه، اجمللد 
يتعلأأ  بتسأأوية املفالبأأات املقدمأأة ضأأد األمأأم املتحأأدة يف الحونغأأو مأأن ِدبأأل رعايأأا 

، 565(، املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، اجمللأأأأأد 1966يران/يونيأأأأأه  ز  20يونأأأأأانيني )نيويأأأأأورك، 
؛ وتبأأأأادل للر أأأأامل يشأأأأحل اتىلادأأأأاً يتعلأأأأ  بتسأأأأوية املفالبأأأأات 3، ه 8230 ردأأأأم

  28املقدمة ضد األمم املتحدة يف الحونغو من ِدبل رعايا لحسمربغيني )نيويورك، 
، 8487، ردأأأأأأم 585(، املرجأأأأأأع نىلسأأأأأأه، اجمللأأأأأأد 1966كأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأمرب 

ل للر أأامل يشأأحل اتىلادأأاً يتعلأأ  بتسأأوية املفالبأأات املقدمأأة ضأأد ؛ وتبأأاد147 ه
كأأأأأأانون   18األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة يف الحونغأأأأأأو مأأأأأأن ِدبأأأأأأل رعايأأأأأأا إيفأأأأأأاليني )نيويأأأأأأورك، 

  197، ه 8525، ردم 588(، املرجع نىلسه، اجمللد 1967الثاين/يناير 
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ُأجريت تسويات أ ر  مع اامبيا وفرنسا واململحة املتحدة لربيفانيا 
، (224)العظمأأأأأى و يرلنأأأأأأدا الشأأأأأأمالية والواليأأأأأأات املتحأأأأأأدة األمريحيأأأأأأة

  (225)وك لك مع اللجنة الدولية للتليب األمحر
التزامأأات وكأأون حأأ و التعويضأأات دأأد دُأأدربمت جأأرباً دأأرق  (2)

داممأأأة ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل حأأأو أمأأأر ميحأأأن الودأأأو  عليأأأه ال يف 
 6بعأأأأأأأأأأض املفالبأأأأأأأأأأات فحسأأأأأأأأأأب بأأأأأأأأأأل  أأأأأأأأأأ  يف ر أأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأة 

موجهأأة مأأن األمأأني العأأاد إىل املمثأأل الأأدامم  1965 ب/أغسأأفس 
 لالااد السوفيايت  فىلي ح و الر الة دال األمني العاد:

 تعأويض  يا أة اتبأاع علأى لعأاد،ا األمني  الل من املتحدة، األمم دأبت لقد
 وتتمشأأأى  دانونأأاً  عنهأأأا مسأأؤولة املنظمأأة تحأأأون أضأأراراً  يتحبأأأدون الأأ ين األفأأراد
 امتيأأااات اتىلاديأأة ومأأع عمومأأاً  هبأأا املعأأرت  القانونيأأة املبأأادئ مأأع السيا أأة حأأ و
 األمم بفنشفة يتعل  فيما فإنه ذلك، إىل وبا ضافة  و تاناهتا املتحدة األمم

 يف عليهأأأأأا املنتأأأأأوه باملبأأأأأادئ السيا أأأأأة حأأأأأ و تعأأأأأزات الحونغأأأأأو، يف املتحأأأأأدة
 أ نأأأأاء وحتتلحأأأأاهتم املأأأأدنيني السأأأأحان أرواا امايأأأأة املتعلقأأأأة الدوليأأأأة االتىلاديأأأأات
كمأأا تعأأزات باعتبأأارات ا نتأأا  وا نسأأانية الأأ  ال ميحأأن   ،العداميأأة األعمأأال

  (226)لألمم املتحدة أن تتجاحلها

ودد أشارت حمحمة العدل الدولية أيضاً، يف فتواحا بشفن  (3)
ادأأال  املتتأأل اتأأانة مقأأرر  أأاه للجنأأة  قأأوق ا نسأأان مأأن 

، إىل االلتأأزاد بأأدفع التعأأويض الوادأأع علأأى (227)ا جأأراءات القانونيأأة
 عات  األمم املتحدة  

 36املأادة  نأز عأن ادروجوليس حناك أ   بب يستدعي  (4)
، (228)لأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية ا

 عدا اال تعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية"   فيما

__________ 

 K. Schmalenbach, Die Haftung Internationalerانظأأأأأر  (224)

Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, at pp. 314–321  
 K. Ginther, Dieا تُنسأأأأخ نأأأأز االتىلأأأأاق يف املرجأأأأع التأأأأايل:  (225)

völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen 

gegenüber Drittstaaten, Vienna/New York, Springer, 1969, pp. 166–167  
(226) United Nations, Juridical Yearbook 1965 (Sales No. 67.V.3), 

p. 41, note 26 (document S/6597) ودأد ورد تفييأد للأرأ  القامأل بأفن األمأم  
املتحدة دد وضعت مسأؤوليتها علأى املسأتو  الأدويل، وذلأك يف املرجأع التأايل: 
J. J. A. Salmon, “Les accords Spaak–U Thant du 20 février 1965”, 

Annuaire français de droit international, vol. 11 (1965), p. 468, at pp. 

483 and 487  
(227) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights  انظأر احلاشأية(
  66، الىلقرة 89-88أعالو(، ه  68
 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (228)
  137-127و

 الترضية  -36الما ة 
 لـــى المنظمـــة الدوليـــة الميـــؤولة  ـــم فعـــل   -1 

غير مشروع  وليا  التزاع بتقديم ترضـية  ـم الضـر  الـذي ترتـب 
 لـى هـذا الفعـل إ ا كـان يتعـذ  إصـالح هـذا الضـر   ـم طريــق 

 الر  لو التعويض. 
يجــــــوز لن تتخــــــذ الترضــــــية شــــــكل اإلقــــــرا    -2 

لو التعبيــر  ــم األســف، لو اال تــذا  الرســمي، لو لي  ،بــالخرق
 كـل آخر مناسب. ش
ــة مـــــع   -3  ــة غيـــــر متناسبــــ يجـــــب لال تكـــــون الترضيــــ

 الضر ، وال يجوز لن تتخذ شكال  مذال  للمنظمـة الدولية الميؤولة. 
 التعلي 

تقأأأأأدد املمار أأأأأة بعأأأأأض األمثلأأأأأة علأأأأأى الرتضأأأأأية مأأأأأن دبأأأأأل  (1)
املنظمأأأات الدوليأأأة، وحأأأي تتخأأأ  عمومأأأاً شأأأحل االعتأأأ ار أو التعبأأأأ 

األمثلأأأة التاليأأأة ال تشأأأأ اأأأرا ة إىل وجأأأود عأأأن األ أأأف  ورغأأأم أن 
 أأأأأرق اللتأأأأأزاد دأأأأأامم ووجأأأأأب القأأأأأانون الأأأأأدويل، فإهنأأأأأا علأأأأأى األدأأأأأل 

بتأأأأأورة ضأأأأأمنية بأأأأأفن اعتأأأأأ ار منظمأأأأأة دوليأأأأأة أو إعراهبأأأأأا عأأأأأن  تىليأأأأأد
ميحن أن يحأون أ أد النتأامج القانونيأة املنا أبة املرتتبأة علأى  األ ف

 مثل ح ا ادرق 
تسأأأأأا، دأأأأأال األمأأأأأني العأأأأأاد وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بسأأأأأقوط  ريربيني (2)

 املتحدة: لألمم
كانأأأأت جتربأأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة يف البو أأأأنة وا أأأأدة مأأأأن أاأأأأعب   لقأأأأد 

 والنأأأأأدد األ أأأأى ببأأأأال  ا تعرضأأأأنا ودأأأأد  تأأأأاريخ املنظمأأأأةالتجأأأأارب وأدسأأأأاحا يف 
  (229) ريربينيتسا على العدوان مواجهة يف ودراراتنا أعمالنا

تلقأأأأأأى ، عنأأأأأأدما 1999كأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأمرب   16ويف  (3)
التحقي  املستقل يف ا جراءات ال  اختأ هتا  األمني العاد تقرير جلنة

األمم املتحدة أ ناء عملية ا بادة اجلماعية ال  ودعت يف رواندا يف 
 ، دال:1994عاد 

  ملنعهأا املزيأد مأن اجلهأد نب ل لأمورارة ألننا  نف ف علينا مجيعاً أن 
بلأأأد  نأأأ اك، لحنهأأأا لأأأأم تحأأأن ُمحّلىلأأأة فقأأأد كانأأأت مثأأأة دأأأوة لألمأأأم املتحأأأدة يف ال

 ا بأأأأأادة ملنأأأأأع الامأأأأأاً  كأأأأأان الأأأأأ   القأأأأأوة ا أأأأأتعمال مأأأأأن النأأأأأوع هلأأأأأ ا جُمّهأأأأأزة وال
 عأأأأن وأُعأأأأرب القتأأأأور هبأأأأ ا أُدأأأأر املتحأأأأدة، األمأأأأم وبا أأأأم  ودىلهأأأأا أو اجلماعيأأأأة
  (230)ندمي عمي 

__________ 

: 53/35تقريأأأر األمأأأني العأأأاد املقأأأأدد عمأأأالً بقأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأأة  (229)
   503، الىلقرة (A/54/549) قوط  ريربينيتسا 

(230) www.un.org  النشأأأأأرة التأأأأأحىلية(SG/SM/7263 )  انظأأأأأر أيضأأأأأاً تقريأأأأأر
جلنة التحقي  املسأتقل يف ا جأراءات الأ  اختأ هتا األمأم املتحأدة أ نأاء عمليأة ا بأادة 

 ، ضميمة S/1999/1257، 1994اجلماعية ال  ودعت يف رواندا يف عاد 
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وبعد دتف منظمة  لف مشال األطلسي لسىلارة التني  (4)
ارَّا ناط  با م املنظمأة يف مأؤمتر اأحىلي يف بلغراد بىلرتة دتأة، 

 وا يلي:
 الظأأرو ، حأأ و يف شأأخز أ  بأأه يقأأودكأأان لأننأأا دمنأأا وأأا   أعتقأأد 
 أ أأأأأىلنا عأأأأأن وأعربنأأأأأا وبسأأأأأرعة؛ لأأأأأبس ودون بوضأأأأأوا باملسأأأأأؤولية أوالً  أدررنأأأأأا إذ

  (231)التينية للسلفات

شأأأأرودر، با أأأأم أملانيأأأأا ومنظمأأأأة  ووجأأأأه املستشأأأأار األملأأأأاين، غرحأأأأارد
 لأأأأف مشأأأأأال األطلسأأأأأي واألمأأأأأني العأأأأأاد للحلأأأأأف  أأأأأافيأ  أأأأأوالنا، 

إىل وايأأأأر  ارجيأأأأة التأأأأني  1999أيار/مأأأأايو  13اعتأأأأ اراً   أأأأر يف 
  (232)تان  جيا وان ورميس الواراء احو روعي

وطرام  وشروط الرتضية املتعلقة بالدول تنفب  أيضاً على  (5)
يحون شحل الرتضية ال   يُقتد به إذالل املنظمات الدولية  ودد 

املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املسأأأأأؤولة أمأأأأأراً مسأأأأأتبعداً، وإن كأأأأأان مأأأأأن املمحأأأأأن 
تتأأورو  ومأأن األمثلأأة النظريأأة علأأى ذلأأك مثأأال طلأأب تقأأدمي اعتأأ ار 
رمسي بعبارات دد تحون مهينة للمنظمة أو أل د أجهزهتا  كما أن 

ن وا أأأأأدة الفلأأأأأب ميحأأأأأن أن يشأأأأأأ أيضأأأأأاً إىل السأأأأألوك التأأأأأادر عأأأأأ
أكثأأأأأر مأأأأأن الأأأأأدول أو املنظمأأأأأات األعضأأأأأاء يف املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة  أو

املسأأؤولة  ورغأأم أن طلأأب الرتضأأية دأأد يسأأتهد  عندمأأ  علأأى وجأأه 
التحديأأأأد وا أأأأداً أو أكثأأأأر مأأأأن األعضأأأأاء، فسأأأأيحون علأأأأى املنظمأأأأة 

 املسؤولة أن تقدد الرتضية و و  تحون حي متف رة بالضرورة 
املتعلقة وسؤولية  37رات املادة وبالتايل ميحن أن تُنقل فق (6)

إىل مشأأأأروع املأأأأادة  (233)الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
احلايل، مع اال تعاضة عن كلمأة "الدولأة" بتعبأأ "املنظمأة الدوليأة" 

  3و 1يف الىلقرتني 

 الفائدة  -37الما ة 
ـــد االقتضـــاء فائـــدة  لـــى لي مبلـــغ   -1  تـــدفع  ن

لصـــلي واجـــب الـــدفع بمقتضـــى هـــذا الفصـــل مـــم لجـــل ضـــمان 
الجبـــر الكامـــل. ويحـــد  ســـعر الفائـــدة وطريقـــة الحيـــاب  لـــى 

 نحو يحقق تلر النتيجة. 
يبــدل ســريان الفائــدة مــم التــا يخ الــذي كــان   -2 

 يجب في   فع المبلغ األصلي حتى تا يخ الوفاء بالتزاع الدفع. 

__________ 

(231) www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm  
(232) “NATO apologises to Beijing”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/341533.stm  
 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (233)
  139-137و

 التعلي 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول  38إن القواعأأأد الأأأواردة يف املأأأادة  

فيمأا يتعلأ  بالىلامأدة حأي دواعأد  (234)عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً 
يُقتد هبا ضمان تفبي  مبأدأ اجلأرب الحامأل  وتنفبأ  اعتبأارات حتا لأة 
يف حأأأأ ا التأأأأدد علأأأأى املنظمأأأأات الدوليأأأأة  وبالتأأأأايل فأأأأإن كلتأأأأا فقأأأأريَت 

 املتعلقة وسؤولية الدول دد ا تُنسختا حنا دون تغيأ  38 املادة

 المياهمة في الضر   -38الما ة 
ترا ى،  ند تحديد الجبر، المياهمة فـي الضـر  بالفعـل  

لو التقصــير،  ــم  مــد لو إهمــاه، مــم جانــب الدولــة لو المنظمــة 
 لتمس لـ  الجبر. الدولية المضرو ة لو لي شخص لو كيان يُ 

 التعلي 
لأأأيس مثأأأة  أأأبب واضأأأح حيأأأول دون متديأأأد نفأأأاق احلحأأأم  (1)

املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ  39املبأأأأأني يف املأأأأأادة 
ايأأأث ينفبأأأ  علأأأى املنظمأأأات الدوليأأأة  ومثأأأل  (235)املشأأأروعة دوليأأأاً 

ح ا التمديد يتم يف اجتاحني: أوهلمأا أن مأن  أ  املنظمأات الدوليأة 
يف الضأأأأأأرر مأأأأأأن أجأأأأأأل التقليأأأأأأل مأأأأأأن  أيضأأأأأأاً اال تجأأأأأأاج باملسأأأأأأامهة

مسؤوليتها؛ و انيهما أن الحيانات ال  ميحن أن تحون دد  أامهت 
يف الضأرر تشأمل املنظمأات الدوليأأة  وحأ ا التمديأد األ أأ يتفلأأب 
إضأأأأافة عبأأأأارة "أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة" بعأأأأد كلمأأأأة "الدولأأأأة" يف املأأأأادة 

 املقابلة املتعلقة وسؤولية الدول 
على املمار ة ذات التلة باملوضأوع والأ  مت ومن األمثلة  (2)

فيها اال تجاج باملسامهة يف ودوع الضرر مثال يتعل  ااد ة إطالق 
الراأأاه علأأى مركبأأة مدنيأأة يف الحونغأأو  ويف حأأ و احلالأأة، ُ ىلربأأض 
مبلأأأأ  التعأأأأويض املأأأأدفوع مأأأأن دبأأأأل األمأأأأم املتحأأأأدة بسأأأأبب  أأأأدوث 

  (236)ررتقتأ من جانب  ام  املركبة أ هم يف ودوع الض
وحأأ و املأأادة ال ختأأل بأأف  التأأزاد بتخىليأأف الضأأرر دأأد يقأأع  (3)

على عات  الفر  املضرور ووجب القانون الدويل  وينشف مثل ح ا 
االلتأأأزاد ووجأأأب داعأأأدة مأأأن القواعأأأد األوليأأأة  وبالتأأأايل فأأأال  اجأأأة 

 ملنادشته حنا 
وينبغأأي دأأراءة ا شأأارة إىل "أ  شأأخز أو كيأأان يُلأأتمس  (4)

لنفأأاق االلتزامأأات  32مقرتنأأة بأأالتعريف الأأوارد يف املأأادة لأأأه اجلأأرب" 
الدوليأأأأأأة املبينأأأأأأة يف البأأأأأأاب الثالأأأأأأث  وحأأأأأأ ا النفأأأأأأاق يقتتأأأأأأر علأأأأأأى 
االلتزامأأأأأات الناشأأأأأ ة بالنسأأأأأبة ملنظمأأأأأة دوليأأأأأة مسأأأأأؤولة جتأأأأأاو الأأأأأدول 

__________ 

  142-139و 35، ه نىلسه املرجع (234)
  143-142و 35، ه نىلسه املرجع (235)
 ،...Klein, La responsabilité des organisations internationalesانظأر  (236)

  606، ه أعالو( 100املرجع امل كور )احلاشية 
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املنظمأأأات الدوليأأأة األ أأأر  أو اجملتمأأأع الأأأدويل كحأأأل  ويبأأأدو أن  أو
لأأأأأى  أأأأأو منا أأأأأب يف حأأأأأ ا ا شأأأأأارة الأأأأأواردة أعأأأأأالو دأأأأأد اأأأأأيغت ع

السأأأأياق  وبالتأأأأايل فلأأأأيس مثأأأأة إ أأأأالل بوجأأأأود احلقأأأأوق الأأأأ  ترتتأأأأب 
 بتورة مباشرة ألشخاه   رين أو لحيانات أ ر  

 ضمان األ اء الفعاه لاللتزاع بالجبر  -39الما ة 
 لــى ل ضــاء المنظمــة الدوليــة الميــؤولة لن يتخــذوا،  

ة لتزويـد المنظمـة وفقا  لقوا د المنظمة، جميع التدابير المناسـب
بالوســــائل التــــي تمكن ــــا مــــم الوفــــاء بالتزامات ــــا بموجــــب هــــذا 

 الفصل  لى نحو فّعاه. 
 التعلي 

املنظمأأات الدوليأأأة الأأأ  تُعتأأرب ذات شختأأأية دانونيأأأة دوليأأأة  (1)
مستقلة حي الو يدة، مأن  يأث املبأدأ، الأ  ترتتأب علأى أفعاهلأا غأأ 

تحون منظمة دوليأة مأا مسأؤولة املشروعة دولياً نتامج دانونية  وعندما 
عأأأأن فعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع دوليأأأأاً، تتحمأأأأل الأأأأدول واملنظمأأأأات األ أأأأر  
املسؤولية بسأبب عضأويتها يف املنظمأة الدوليأة املسأؤولة وفقأاً للشأروط 

  وال تتأأو ى املأأادة احلاليأأة أيأأة  الأأة 61و 60و 17احملأأددة يف املأأواد 
ة دوليأة عأن فعأل أ ر  امَّل فيها الأدول واملنظمأات الدوليأة مسأؤولي

 املنظمة ال  تحون ح و الدول واملنظمات الدولية أعضاء فيها 
ووفقأاً لأأءراء الأ  أعربأأت عنهأا عأأدة دول رداً علأى  أأؤال  (2)

، (237)2006أ ارتأأأأه اللجنأأأأأة يف تقريرحأأأأأا إىل اجلمعيأأأأة العامأأأأأة لعأأأأأاد 
يُعترب أن التزاماً تبعياً لألعضاء جتاو الفأر  املضأرور ينشأف عنأدما  ال
  ودأأأد (238)تحأأأون املنظمأأأة املسأأأؤولة يف وضأأأع مُيّحنهأأأا مأأأن اجلأأأرب ال

__________ 

  28الثاين(، الىلقرة  ، اجمللد الثاين )اجلزء2006 ولية  (237)
ال أأأأأظ وفأأأأأد حولنأأأأأدا أنأأأأأه لأأأأأيس حنأأأأأاك "أ  أ أأأأأاس هلأأأأأ ا االلتأأأأأزاد"  (238)
الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأأدورة احلاديأأة والسأأتون، اللجنأأة الساد أأأة، )

(  وأُعأرب عأن  راء حتا لأة مأن دبأأل 23، الىلقأرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأة 
الأأأدانرك، با أأأم بلأأأدان الشأأأمال األورويب ) يسأأألندا والأأأدانرك والسأأأويد وفنلنأأأدا 

(؛ 32، الىلقأأأأأأأرة A/C.6/61/SR.13، 13اجللسأأأأأأأة والنأأأأأأأرويج( )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأه، 
 (؛42-41، الىلقرتأأأأأان A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأأأأأة وبلجيحأأأأأا )املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، 

 (؛63نىلسأأه، الىلقأأرة (؛ وفرنسأأا )املرجأأع 53-52وإ أأبانيا )املرجأأع نىلسأأه، الىلقرتأأان 
 (؛83(؛ والواليات املتحدة )املرجع نىلسه، الىلقرة 66وإيفاليا )املرجع نىلسه، الىلقرة 

 ،15اجللسأأأة (؛ و ويسأأأرا )املرجأأأع نىلسأأأه، 100وبأأأيالروس )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 
A/C.6/61/SR.15 16اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة (؛ وكوبأأأأأأأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأأأه، 5، الىلقأأأأأأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.16 19اجللسأأأأأأأأأأأة (؛ ورومانيأأأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأه، 13، الىلقأأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.19 إال أن وفأأد بأأيالروس أشأأار إىل أنأأه ميحأأن وضأأع 60، الىلقأأرة  )

خمفأأأأط للمسأأأأؤولية التبعيأأأأة عأأأأن التعأأأأويض كقاعأأأأدة  ااأأأأة، وذلأأأأك، علأأأأى  أأأأبيل 
املثال، يف احلاالت ال  يحون فيها عمل املنظمأة متتأالً با أتغالل املأوارد ادفأرة 

(  ورغأأأأم تفييأأأأأدو 100، الىلقأأأأرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأأأأة )املرجأأأأع نىلسأأأأه، 
للأأأأرأ  السأأأأامد، فأأأأإن وفأأأأد األرجنتأأأأني طلأأأأب مأأأأن اللجنأأأأة أن الأأأأل مأأأأا إذا كانأأأأت 
 تأأأأأامز كأأأأأل منظمأأأأأة ودواعأأأأأدحا، فضأأأأأالً عأأأأأن اعتبأأأأأارات العدالأأأأأة وا نتأأأأأا ، 
تسأأتدعي أن تحأأون حنأأاك ا أأتثناءات مأأن القاعأأدة األ ا أأية اسأأب  أأرو  كأأل 

 ( 49 الىلقرة ،A/C.6/61/SR.13 ،13 اجللسة)املرجع نىلسه،   الة

أُعأأأرب عأأأن حأأأ ا الأأأرأ  نىلسأأأه يف بيأأأانني اأأأدرا عأأأن اأأأندوق النقأأأد 
  وحأأأ ا مأأأا يتىلأأأ ، (239)الأأأدويل ومنظمأأأة  ظأأأر األ أأألحة الحيمياميأأأة

فيمأأا يبأأدو، مأأع املمار أأة الأأ  ال تتبأأني منهأأا أيأأة  الأأة تؤيأأد وجأأود 
 ويل ذلك االلتزاد ووجب القانون الد

وبالتايل يتعني على الفر  املضأرور أن يعتمأد فقأط علأى  (3)
وفأأاء املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة بالتزاماهتأأا  ويتودأأع أن تقأأود املنظمأأأة 
املسؤولة، من أجل الوفاء بالتزامها باجلرب، با تخداد مجيع الو امل 
املتا ة القاممة ووجب دواعدحا  وح ا ينفو ، يف معظم احلاالت، 

 مسامهات من دبل أعضاء املنظمة املعنية   على طلب
ودأأأد دُأأأّدد ادأأأرتاا بأأأفن يحأأأون حنأأأاك نأأأز اأأأريح علأأأى أن  (4)

"تتخأأأأأأ  املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة املسأأأأأأؤولة مجيأأأأأأع التأأأأأأدابأ املنا أأأأأأبة وفقأأأأأأاً 
لقواعدحا لضمان دياد أعضامها بتزويدحا بالو امل الأ  متحنهأا مأن 

ال"  ودأد  ظأي الوفاء بالتزاماهتأا ووجأب حأ ا الىلتأل علأى  أو فعأ
ح ا االدرتاا بقدر من التفييأد  إال أن أغلبيأة أعضأاء اللجنأة اعتأربوا 
أن حأأ ا احلحأأم لأأيس ضأأرورياً ألن االلتأأزاد املأأ كور  أأيحون مشأأمواًل 

 بالىلعل بتورة ضمنية يف االلتزاد باجلرب 
ودد أيدت أغلبيأة أعضأاء اللجنأة إدراج املأادة احلاليأة الأ   (5)

سأأأ   فاملقتأأود هبأأا أن تُأأ ّكر األعضأأاء يف تتسأأم أ ا أأاً بفأأابع تىل
أ  منظمة دولية مسؤولة بفهنم مفالبون بفن يتخأ وا، وفقأاً لقواعأد 
املنظمأأة، مجيأأع التأأدابأ املنا أأبة مأأن أجأأل تزويأأد املنظمأأة بالو أأامل 

 ال  مُتّحنها من الوفاء على  و فعال بالتزامها باجلرب  
مأأأأة حأأأأأو اديأأأأأد أ أأأأأاس واملقتأأأأود با شأأأأأارة إىل دواعأأأأأد املنظ (6)

  فىلأأأي  أأأني أن املسأأأفلة دأأأد ال تأأأرد بالضأأأرورة يف (240)االشأأأرتاط املعأأأر
دواعد املنظمة على  و اريح، فإن االلتزاد الوادع علأى عأات  األعضأاء 
بتمويل املنظمة كجزء من الواجب العأاد املتمثأل يف التعأاون مأع املنظمأة 
ميحأأأأن أن يُعتأأأأرب مشأأأأموالً ضأأأأمنياً بشأأأأحل عأأأأاد ووجأأأأب القواعأأأأد ذات 

لسأ جأالد فيتزموريس، يف رأيأه املسأتقل التلة  وكما ال ظ القاضي ا
 فإنه: ،بعض نىلقات األمم املتحدةيف الىلتو  التادرة بشفن 

 ولأ لك  متويأل حناك يحن مل إذا واجباهتا تؤد  أن للمنظمة ميحن ال 
فأإن مثأة التزامأاً عامأاً يقأع علأى عأات   ،17 املأادة من 2 الىلقرة غياب يف    فإنه

__________ 

  A/CN.4/582الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  ولية (239)
بلأأأدان الشأأأمال  ا أأأمانظأأأر البيانأأأات الأأأ  أدلأأأت هبأأأا وفأأأود الأأأدانرك، ب (240)

الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة األورويب ) يسأألندا والأأدانرك والسأأويد وفنلنأأدا والنأأرويج( )
، 13العامأأأأأأأأأأأأأة، الأأأأأأأأأأأأأدورة احلاديأأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأأأأأأأة الساد أأأأأأأأأأأأأة، اجللسأأأأأأأأأأأأأة 

A/C.6/61/SR.13 14اجللسأأأأأأأأأأة (؛ وبلجيحأأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأه، 32، الىلقأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.14 ؛ وفرنسأأأا 53(؛ وإ أأأبانيا )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 42، الىلقأأأرة)

، 15اجللسأأأأأأأأأأة نىلسأأأأأأأأأأه، (؛ و ويسأأأأأأأأأأرا )املرجأأأأأأأأأأع 63)املرجأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأه، الىلقأأأأأأأأأأرة 
A/C.6/61/SR.15 كما أن معهد القأانون الأدويل دأد اعتأرب أن االلتأزاد 5، الىلقرة  )

 Institute ofبتمويأأل منظمأأة مسأأؤولة ال يحأأون داممأأاً إال "ووجأأب دواعأأدحا" )

International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 451)  
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ويل املنظمة يتعني أن ُيستخلز من امليثأاق باال أتناد الدول األعضاء جمتمعة بتم
 األمأأأم وأأأو ىلي الال قأأأة األضأأأرارإىل املبأأأدأ ذاتأأأه الأأأ   طبقتأأأه احملحمأأأة يف دضأأأية 

 ألدامهأأأا بالنسأأأبة جأأأوحر  أمأأأر أنأأأه مأأأن بالضأأأرورةعليأأأه  يسأأأتدل"وأأأا أ   ،املتحأأأدة
  (241)(I.C.J. Reports 1949, at p. 182) "لواجباهتا[ املنظمة أداء ]أ 

ودد رأت غالبية أعضاء اللجنة أنه ال يرتتب على أعضاء  (7)
املنظمأأة الدوليأأة أ  واجأأب ووجأأب القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل 
بفن يتخ وا مجيع التدابأ املنا بة لتزويد املنظمة املسأؤولة بالو أامل 
ال  مُتّحنها من الوفاء بالتزامها باجلرب  غأ أنه كان لبعض األعضاء 

الف، يف  أأأأني أعأأأأرب بعأأأأض األعضأأأأاء اآل أأأأرين عأأأأن رأ  رأ  خمأأأأ
مىلأأادو أنأأه ينبغأأي الأأنز علأأى مثأأل حأأ ا االلتأأزاد بواأأىله داعأأدة مأأن 
دواعد التفوير التدرجيي  ومن شفن ح ا االلتزاد أن يحمل أ  التزاد 

 دامم ووجب دواعد املنظمة 

 الىلتل الثالث
اإلخاله الجييم بااللتزامات الناشئة  م قوا د آمرة 

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

ييــري هــذا الفصــل  لــى الميــؤولية الدوليــة   -1 
المترتبة  لى اإلخاله الجييم مم جانـب منظمـة  وليـة بـالتزاع 

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

جيـيم لو من جـي  ـم الوفـاء بـااللتزاع مـم  تقصـير لى ينطوي 
 جانب المنظمة الدولية الميؤولة. 
 التعلي 

إن نفأأأأأأأأاق الىلتأأأأأأأأل الثالأأأأأأأأث يقابأأأأأأأأل النفأأأأأأأأاق احملأأأأأأأأدد يف  (1)
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة  40 املأأأأأادة
يحأأون ا  أأالل بأأالتزاد ناشأأئ ووجأأب داعأأدة  مأأرة   ودأأد (242)دوليأأاً 

مأأن القواعأأأد العامأأة للقأأأانون الأأدويل إ أأأالاًل أدأأل ا تمأأأااًل يف  الأأأة 
املنظمات الدولية منه يف  الة الدول  إال أن  فر ودوع مثأل حأ ا 
ا  الل ال ميحن أن ُيستبعد بالحامل  فإذا  دث بالىلعأل إ أالل 

 ل  تنجم يف  الة الدول جسيم، فإنه يستتبع العوادب نىلسها ا
والىلقرتان اللتان تتفلف منهما ح و املادة مفابقتان لىلقريت  (2)

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً،  40املادة 
 ولحن مع اال تعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبأ "املنظمة الدولية" 

__________ 

(241) Certain Expenses of the United Nations  124)انظأر احلاشأية 
  208أعالو(، ه 

 35اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (242)
  148-146و

ـــة  لـــى اإلخـــاله الجيـــيم  -41الما ة  ـــة مترتب نتـــائ  معين
 بأحد االلتزامات المقر ة بموجب هذا الفصل 

تتعاون الدوه والمنظمات الدوليـة فـي سـبيل   -1 
 بــالمعنىوضــع حــد، بالوســائل المشــرو ة، ألي إخــاله جيــيم 

 . 40المقصو  في الما ة 
ال تعتـرف لي  ولــة لو منظمــة  وليــة بشــر ية   -2 

خــــاله جيــــيم بــــالمعنى المقصــــو  فــــي لي وضــــع نــــاجم  ــــم إ
ــــى 40 المــــا ة ، وال تقــــدع لي  ــــون لو ميــــا دة للحفــــاظ  ل
 الوضع.   لر

ال تخل هـذه المـا ة بالنتـائ  األخـرى المشـا    -3 
بــأي نتــائ  إضــافية قــد تترتــب بمقتضــى إلي ــا فــي هــذا البــاب وال 

 . القانون الدولي  لى اإلخاله الذي ينطبق  لي  هذا الفصل
 التعلي 

تأأأنز حأأأ و املأأأادة علأأأى أنأأأه إذا أ لّأأأت منظمأأأة دوليأأأة مأأأا  (1)
إ أأالاًل جسأأيماً بأأالتزاد ناشأأئ عأأن داعأأدة  مأأرة مأأن القواعأأد العامأأة 
للقانون الدويل، تقع على عات  الدول واملنظمأات الدوليأة واجبأات 

املتعلقأة  41تقابل تلك الواجبات املنفبقة على الدول وفقاً للمادة 
  ولأ لك فقأد (243)ال غأ املشأروعة دوليأاً وسؤولية الدول عن األفع

 ا ُتخدمت حنا نىلأس التأيغة املسأتخدمة يف تلأك املأادة ولحأن مأع
منظمأأة  وعبأأارة "أو 1إضأأافة عبأأارة "واملنظمأأات الدوليأأة" يف الىلقأأرة 

  2دولية" يف الىلقرة 
ورداً علأأأأأى  أأأأأؤال أ ارتأأأأأه اللجنأأأأأة يف تقريرحأأأأأا إىل اجلمعيأأأأأة  (2)

عأأأأدة دول عأأأأن رأ  مىلأأأأادو أن  ، أعربأأأأت(244)2006العامأأأأة لعأأأأاد 
الوضأأع القأأانوين ملنظمأأة دوليأأة مأأا ينبغأأي أن يحأأون حأأو نىلأأس وضأأع 

  وعأالوة علأى ذلأك، (245)الدولة الأ  ختأّل بالتزاماهتأا إ أالاًل حتأا الً 

__________ 

  150-148و 35، ه نىلسه املرجع (243)
  أعالو 237 احلاشية انظر (244)
بلأأأدان الشأأأمال األورويب ) يسأأألندا  ا أأأمانظأأأر مأأأدا الت الأأأدانرك، ب (245)

الو ام  الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والدانرك والسويد وفنلندا والنرويج( )
(؛ 33، الىلقأأأأأأأرة A/C.6/61/SR.13، 13والسأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأة الساد أأأأأأأة، اجللسأأأأأأأة 

، 14اجللسأأأة (؛ وحولنأأأدا )املرجأأأع نىلسأأأه، 50واألرجنتأأأني )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 
A/C.6/61/SR.14 ؛46-43(؛ وبلجيحأأأا )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرات 25، الىلقأأرة) 

(؛ 64(؛ وفرنسأأأأا )املرجأأأع نىلسأأأأه، الىلقأأأأرة 54وإ أأأبانيا )املرجأأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأأرة 
 ،15اجللسأأأة (؛ و ويسأأأرا )املرجأأأع نىلسأأأه، 101وبأأأيالروس )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة 

A/C.6/61/SR.15 16اجللسأأأأأأأأأأأأأأة (؛ واألردن )املرجأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأه، 8، الىلقأأأأأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.16 18جللسأأة ا(؛ واالاأأاد الرو أأي )املرجأأع نىلسأأه، 5، الىلقأأرة ،
A/C.6/61/SR.18 19اجللسأأأأأأأأأة (؛ ورومانيأأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأه، 68، الىلقأأأأأأأأأرة ،
A/C.6/61/SR.19 60، الىلقرة)  
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فقد رأت عدة دول أن على املنظمات الدولية أيضاً التزاماً بالتعاون 
   (246)يف  بيل وضع  د لإل الل

 ر األ لحة الحيميامية املال ظة التالية:وأبدت منظمة  ظ (3)
املؤكأأد أنأأه ينبغأأي أن يحأأون علأأى الأأدول التأأزاد بالتعأأاون لوضأأع  مأأن 

 أأأد هلأأأأ ا ادأأأرق ألنأأأأه يف  الأأأأة ارتحأأأاب منظمأأأأة دوليأأأأة ألفعأأأال تشأأأأحل  ردأأأأاً 
كثأأأاً عأأن   ال  تلأأف مودىلهأأا الأأدويل، للقأأانون العامأأة القواعأأد مأأن  مأأرةلقاعأأدة 
  (247)[ةأ]أالدول مودف

وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأأااللتزاد بالتعأأأأأاون مأأأأأن جانأأأأأب املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، 
ال ظأأأأت املنظمأأأأة نىلسأأأأها أن املنظمأأأأة الدوليأأأأة "جيأأأأب أن تتتأأأأر  

  (248)دامماً يف  دود واليتها ووفقاً لقواعدحا"
مأأأن حأأأ و املأأأادة أن ُتسأأأند إىل  1ولأأأيس املقتأأأود بأأأالىلقرة  (4)

والياهتأأا  ومأأن جهأأة املنظمأأات الدوليأأة و أأامف ال تنأأدرج يف نفأأاق 
أ أأأر ، فأأأإن بعأأأض املنظمأأأات الدوليأأأة ميحأأأن أن ُتحلَّأأأف بو أأأامف 
تتجأأأاوا مأأأا حأأأو مفلأأأوب يف حأأأ و املأأأادة  وحأأأ و املأأأادة ال ختأأأل بفيأأأة 
و يىلأأة مسأأندة إىل منظمأأة مأأا فيمأأا يتعلأأ  خبأأروق معينأأة لاللتزامأأات 
الناش ة ووجب دواعد  مرة من القواعد العامة للقانون الدويل، كمأا 

 الة األمم املتحدة فيما يتتل بالعدوان يف  
ويف  ني أن املمار ة ال تقدد أمثلة على  االت مت فيها  (5)

تفكيأأأأأد االلتزامأأأأأات املنتأأأأأوه عليهأأأأأا يف حأأأأأ و املأأأأأادة فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  
بارتحاب إ د  املنظمات الدولية دأرق جسأيم، فمأن األمأور الأ  

ى املنظمأأات هلأأا مغزاحأأا أن حأأ و االلتزامأأات دأأد رمأأي أهنأأا تنفبأأ  علأأ
 الدولية عندما يُزعم أن ادرق دد ارتحب من دبل إ د  الدول 

ويف ح ا السياق، دد يحون من املىليد الت كأ بفن حمحمة  (6)
اآل أأأأار العأأأأدل الدوليأأأأة دأأأأد نتأأأأت أواًل، يف منفأأأأوق فتواحأأأأا بشأأأأفن 

، القانونيأأأة الناشأأأ ة عأأأن تشأأأييد جأأأدار يف األرض الىللسأأأفينية احملتلأأأة
   يقأأأع علأأأى عأأأات  إ أأأراميل بأأأفن تودأأأف أعمأأأال علأأأى االلتأأأزاد الأأأ

تشييد اجلدار وعلى االلتزاد ال   يقع "نظأراً لفبيعأة وأمهيأة احلقأوق 
__________ 

األورويب مأأأن حنأأأا تأأأفيت مأأأدا الت الأأأدانرك، با أأأم بلأأأدان الشأأأمال  (246)
، 13اجللسأأأة ( )املرجأأأع نىلسأأأه،  يسأأألندا والأأأدانرك والسأأأويد وفنلنأأأدا والنأأأرويج)

A/C.6/61/SR.13 (؛ 50األرجنتأأأأأأني )املرجأأأأأأع نىلسأأأأأأه، الىلقأأأأأأرة (؛ و 33، الىلقأأأأأأرة
(؛ 25، الىلقأأأأأأأأأرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللسأأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأه، وحولنأأأأأأأأأدا )

(؛ 54(؛ وإ أأبانيا )املرجأأع نىلسأأه، الىلقأأرة 45وبلجيحأأا )املرجأأع نىلسأأه، الىلقأأرة 
(؛ 101(؛ وبأيالروس )املرجأع نىلسأه، الىلقأرة 64وفرنسا )املرجع نىلسأه، الىلقأرة 

؛ واالاأاد (8، الىلقأرة A/C.6/61/SR.15، 15اجللسأة  )املرجع نىلسأه،و ويسرا 
  (68، الىلقرة A/C.6/61/SR.18، 18اجللسة )املرجع نىلسه، الرو ي 

، A/CN.4/582الو يقأأة ، األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2007 وليأة  (247)
  37ه 
  ودأد  فأا اأندوق النقأد الأدويل  فأوة أبعأد إذ دأال نىلسه املرجع (248)

الدوليأأأأأأة بالتعأأأأأاون إنأأأأأا  ضأأأأأأع أل حأأأأأاد موا يقهأأأأأأا إن "أ  التأأأأأزاد للمنظمأأأأأات 
 ( 35، ه نىلسه املرجعويتحدد ووجبها" )

وااللتزامأأأأأات املعنيأأأأأة" علأأأأأى عأأأأأات  مجيأأأأأع الأأأأأدول "بعأأأأأدد االعأأأأأرتا  
بالوضأأأع غأأأأ القأأأانوين املرتتأأأب علأأأى تشأأأييد اجلأأأدار ]   [ ]و[عأأأدد 

الوضأأع الناشأأئ عأأن حأأ ا تقأأدمي العأأون أو املسأأاعدة يف ا بقأأاء علأأى 
   مث أضافت احملحمة داملة إنه:(249)التشييد"

لألمأأأم املتحأأأأدة، وال  أأأيما اجلمعيأأأة العامأأأأة وجملأأأس األمأأأأن،  ينبغأأأي 
النظأأر يف مأأا يلأأزد مأأن إجأأراءات أ أأر   هنأأاء الوضأأع غأأأ القأأانوين النأأاتج عأأن 

  (250)الىلتو تشييد اجلدار والنظاد املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هل و 

وبعأأض األمثلأأة علأأى املمار أأة املتتأألة بادرودأأات اجلسأأيمة  (7)
الأأ  ترتحبهأأا الأأدول تتعلأأ  بواجأأب املنظمأأات الدوليأأة عأأدَد االعأأرتا  
بشرعية  الة نامجة عن  رق من ح و ادرودات  فىليمأا يتعلأ  بضأم 
 2العراق للحويت، على  بيل املثال، طلب جملس األمن، يف الىلقأرة 

إىل  ،1990 ب/أغسأأأأأأأأفس  9املأأأأأأأأؤر   (1990)662مأأأأأأأأن دأأأأأأأأرارو 
"مجيأأأأأع الأأأأأدول واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة والوكأأأأأاالت املتختتأأأأأة عأأأأأدد 
االعأأأرتا  بأأأ لك الضأأأم واالمتنأأأاع عأأأن اختأأأاذ أ  إجأأأراء أو ا دأأأداد 
على أية معامالت دد تىلّسر على أهنا اعرتا  غأ مباشر بالضم"  

والدول ومن األمثلة األ ر  ا عالن التادر عن اجلماعة األوروبية 
خبتأأوه "املبأأادئ التوجيهيأأة بشأأفن  1991األعضأأاء فيهأأا يف عأأاد 

االعأأأأأأأأأأرتا  بالأأأأأأأأأأدول اجلديأأأأأأأأأأدة يف أوروبأأأأأأأأأأا الشأأأأأأأأأأردية ويف االاأأأأأأأأأأاد 
  ودأأأأأد تضأأأأأمن حأأأأأ ا الأأأأأنز اجلملأأأأأة التاليأأأأأة: "لأأأأأن (251)السأأأأأوفيايت"

]تأ[أعتأأأأأأأأر  ]اجلماعأأأأأأأة[ ولأأأأأأأن تعأأأأأأأرت  الأأأأأأأدول األعضأأأأأأأاء فيهأ]أأأأأأأأا[ 
  (252)"بالحيانات ال  تنشف نتيجة للعدوان

وتتعلأ  املأادة احلاليأأة بالتزامأات الأأدول واملنظمأات الدوليأأة  (8)
يف  الة  دوث إ الل جسيم من دبل منظمة دولية بالتزاد ناشئ 
عن داعدة  مرة من القواعد العامة للقأانون الأدويل  ولأيس املقتأود 
هبأأأ و املأأأادة أن تسأأأتبعد وجأأأود التزامأأأات حتا لأأأة بالنسأأأبة ألشأأأخاه 

 أ ر     رين أو كيانات

__________ 

(249) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, I.C.J. 

Reports 2004, p. 136, at p. 200, para. 159  ( 3)أيضأاً الىلقأرة الىلرعيأة  انظأر
  163، الىلقرة 202-201من فقرة املنفوق، املرجع نىلسه، ه باء ودال 

 ( حأأأاء3)، الىلقأأأرة الىلرعيأأأة 163، الىلقأأأرة 202املرجأأأع نىلسأأأه، ه  (250)
 املرجأعمأن الىلتأو ،  160  وتأرد حأ و اللغأة نىلسأها يف الىلقأرة من فقرة املنفأوق

  200، ه نىلسه
(251) Bulletin of the European Communities, vol. 24, no. 12 

(1991), pp. 119–120  

(252) European Community, “Declaration on Yugoslavia and on 

the Guidelines on the Recognition of New States”, 16 December 1991 ،
  انظأر أيضأاً الو يقأة ILM, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487مستنسأخ يف 

A/46/804  املرف ، 
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 رابعالباب ال
 إ ماه الميؤولية الدولية للمنظمة الدولية

بإعمأأأأال املسأأأأؤولية مأأأأن حأأأأ و املأأأأواد  الرابأأأأعيتعلأأأأ  البأأأأاب  (1)
الدوليأأأأأة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  وينقسأأأأأم حأأأأأ ا البأأأأأاب إىل فتأأأأألني، 

ملأواد املتعلقأة وسأؤولية الأدول عأن شأاريع امل إىل الأنمط العأاد ا أتناداً 
فالىلتل األول يتناول اال تجأاج   (253)دولياً األفعال غأ املشروعة 

  وال تشأأمل حأأ و بأأ لكباملسأأؤولية الدوليأأة وبعأأض املسأأامل املقرتنأأة 
األ أأأأة املسأأأامل املتعلقأأأة بسأأأبل االنتتأأأا  الأأأ  دأأأد تحأأأون متا أأأة 
أ ب عمأأأأأال املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة  أمأأأأأا الىلتأأأأأل الثأأأأأاين فيتنأأأأأاول التأأأأأدا

املضأأادة املتخأأأ ة حلمأأأل املنظمأأأة الدوليأأة املسأأأؤولة علأأأى الحأأأف عأأأن 
 أ املشروع وجرب الضرر  غالتتر  

يف املسأامل املتتألة بإعمأال املسأؤولية ، ينظأر يف ح ا املقادو  (2)
دوليأأة  املنظمأأات الباال تجأأاج وسأأؤولية  مأأن  يأأث عالدتهأأاالدوليأأة 

ا تجأأاج دولأأة اليأأة ملسأأفلة بالتأايل، فإنأأه رغأأم تنأأاول مشأأاريع املأأواد احلو 
سأأأأأأأؤولية، فإهنأأأأأأأأا ال تتنأأأأأأأاول املسأأأأأأأامل املتعلقأأأأأأأأة املأو منظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة ب

( 47  غأ أن أ د األ حاد )املادة (254)وسؤولية الدول باال تجاج
يشأأأأ إىل احلالأأأة الأأأ  تقأأأود فيهأأأا مسأأأؤولية دولأأأة أو أكثأأأر إىل جانأأأب 

  تهذا مسؤولية منظمة دولية أو أكثر عن الىلعل غأ املشروع

 الىلتل األول
 االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية

احتجــــاج الدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة  -42ما ة ال
 المضرو ة بالميؤولية 

ـــــة   ـــــة، بصـــــفت ا  ول ـــــة لو المنظمـــــة الدولي يحـــــق للدول
منظمـــة  وليـــة مضـــرو ة، لن تحـــت  بميـــؤولية منظمـــة  وليـــة  لو

 لخرى إ ا كان االلتزاع الذي ُخرق واجبا : 
تجــاه تلــر الدولــة لو تلــر المنظمــة الدوليــة  )ل(  

 بمفر ها؛ 
ــــدوه لو المنظمــــات  )ب(   تجــــاه مجمو ــــة مــــم ال

الدولية مم بين ا تلر الدولة لو تلر المنظمة الدولية، لو تجاه 
 المجتمع الدولي ككل، وكان خرق االلتزاع: 

يـؤثر بوجـ  خــاص  لـى تلــر الدولـة لو تلــر  ‘ 1‘ 
 المنظمة الدولية؛ لو 

__________ 

 37-35 ه ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب،2001 وليأأأة  (253)
  181-150و
  عليها( من التعلي  10، وال  يما الىلقرة )1انظر املادة  (254)

 ا طابع يغير جذ يا  مـم وضـع جميـع الـدوه  ‘ 2‘ 
ــــة والمنظمــــات  ــــي يكــــون الدولي األخــــرى الت

االلتــزاع واجبــا  تجاه ــا فيمــا يتعلــق بمواصــلة 
 الوفاء بااللتزاع. 
 التعلي 

ادد ح و املادة م  حي  لدولة أو منظمة دولية أن اأتج  (1)
 ح ا ضمناً  باملسؤولية بتىلتها دولة أو منظمة دولية مضرورة  ويعر

املبينة  اتاللتزاملاحل  يف مفالبة املنظمة الدولية املسؤولة باالمتثال 
  الثالثيف الباب 

 األشأأأأيع مأأأأن  أأأأاالتالأأأأة احلوتتنأأأأاول الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة )أ(  (2)
املسأأأأأؤولية  الأأأأأة دوليأأأأأة: ال اتمنظمأأأأألاملسأأأأأؤولية الناشأأأأأ ة بالنسأأأأأبة ل

أ أر  وىلردحأا   رق التأزاد واجأب جتأاو دولأة أو منظمأة دوليأة  عن
سأأأؤولية الأأأدول املتعلقأأأة و )أ(42وحأأأ و الىلقأأأرة الىلرعيأأأة تقابأأأل املأأأادة 

أن  ويبأأأأأأأأدو واضأأأأأأأأحاً   (255)األفعأأأأأأأأال غأأأأأأأأأ املشأأأأأأأأروعة دوليأأأأأأأأاً  عأأأأأأأأن
ميحأأأن  ا تجأأأاج دولأأأة باملسأأأؤولية بتأأأىلتها دولأأأة مضأأأرورة ال شأأأروط

لحون الحيان املسؤول دولة أ ر  أو منظمة دوليأة   تتباين تبعاً  أن
نأأأأوال، عنأأأأدما يقأأأأع علأأأأى منظمأأأأة دوليأأأأة التأأأأزاد جتأأأأاو امل حأأأأ اوعلأأأأى 
بأأد مأأن  ، فأأإن حأأ و املنظمأأة األ أأأة الحأأاىلردودوليأأة أ أأر   منظمأأة
باملسؤولية بتىلتها منظمة مضرورة احل  يف اال تجاج هلا أن  اعتبار

 يف  الة ادرق 
دوليأأأأأأة يف اال تجأأأأأأاج النظمأأأأأأة املقأأأأأأة اأأأأأأ  لواملمار أأأأأأة املتع (3)

التأأأأزاد واجأأأأب جتأأأأاو تلأأأأك املنظمأأأأة   أأأأرقباملسأأأأؤولية الدوليأأأأة بسأأأأبب 
مأأات  ووأأا أن املأأواد احلاليأأة اتز لالل الأأدول رقخبأأ أ ا أأاً  تتعلأأ  وىلردحأأا

تتنأأأاول املسأأأامل املتعلقأأأة باال تجأأأاج وسأأأؤولية الأأأدول، فأأأإن حأأأأ و  ال
زامأات الأأ  بتأأورة غأأ مباشأأرة  وااللت إالحنأا اأألة  هلأا املمار أة لأأيس

حأي التزامأات مىلروضأة ووجأب ادرق وال  تشأ إليها املمار ة طاهلا 
معاحأأأأأدة أو داعأأأأأدة مأأأأأن القواعأأأأأد العامأأأأأة للقأأأأأانون الأأأأأدويل  ويف حأأأأأ ا 
 أالسأأأياق األ أأأأ أفتأأأت حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة، يف الىلتأأأو  املتعلقأأأة بأأأ

رفأأأأع مأأأأن الثابأأأأت أن للمنظمأأأأة أحليأأأأة "بأأأأفن  ،التعأأأأويض عأأأأن األضأأأأرار
الأأدول كمأأا أنأأه يف  أياق  أأرق   (256)"علأأى التأأعيد الأدويل دعأاو 

تأأو ى  ،وقتضأأى القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويلاملىلروضأأة لتزامأأات لال
التعأأأأأأأويض تقأأأأأأأدمي ألمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة للتعويضأأأأأأأات اجملأأأأأأأس إدارة جلنأأأأأأأة 

 يلحأ  مباشرضرر أو أذ   أ أو  مباشرة،يتتل بف   سارة  فيما"
غأأأأ  وا تاللأأأهغأأزو العأأأراق لاحلحومأأات أو املنظمأأأات الدوليأأأة نتيجأأأة ب

 مأنح فريأ  املىلوضأني وعلى ح ا األ أاس،  (257)"املشروعني للحويت
، بتأأىلتها منظمأأات دوليأأةدت اأأرا ة درب ُ أأ تعويضأأات لعأأدة كيانأأات

__________ 

 35ه  اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ،2001 وليأأأأة  (255)
  155-151و

(256) Reparation for Injuries  185-184 ه(، أعالو 19 احلاشية)انظر  
  34، الىلقرة S/AC.26/1991/7/Rev.1 الو يقة (257)
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حأي: كانت تلك الحيانأات ، و املفالبات ال  ددمتهاعلى  بناءً وذلك 
واملؤ سة العربية لضأمان اال أتثمار، واملركأز املعهد العريب للتخفيط، 

العأأأأريب للبحأأأأوث الرتبويأأأأة لأأأأدول ادلأأأأيج، والتأأأأندوق العأأأأريب لإلنأأأأاء 
االدتتاد  واالجتمأاعي، ومؤ سأة إنتأاج الأربامج التلىلزيونيأة املشأرتكة 

  (258)لدول ادليج العربية، ومنظمة املدن العربية
الأأدول عأأن ولية املتعلقأأة وسأأؤ )ب( 42إىل املأأادة  وا أأتناداً  (4)

للدولأة أن اأتج باملسأؤولية  أيضأاً  حيأ ، األفعال غأأ املشأروعة دوليأاً 
جتأأأأاو  الأأأأ    أأأأرق واجبأأأأاً  االلتأأأأزاد إذا كأأأأاندولأأأأة مضأأأأرورة  ابتأأأأىلته

جمموعة من الدول أو جتاو اجملتمع الدويل كحل، وكان  رق االلتزاد 
ذا طأأأأابع ]   [  ‘2‘ [أو]ميأأأأس بوجأأأأه  أأأأاه تلأأأأك الدولأأأأة؛  ‘1"‘

 مودأأف مجيأأع الأأدول األ أأر  الأأ  يحأأون االلتأأزاد واجبأأاً  جأأ رياً يغأأأ 
ويأأأورد التعليأأأ    (259)"جتاحهأأأا فيمأأأا يتعلأأأ  ووااأأألة الوفأأأاء بأأأااللتزاد

للىل أأة األوىل حأو مثأال دولأأة  أا لية تتأأف ر  املتتأل هبأ و املأأادة مثأاالً 
ويضرب ؛ (260)بتىلة  ااة خبرق التزاد متعل  بتلوث أعايل البحار

أ  معاحأأدة "ال طأر  يف معاحأدة لنأزع السأالا أو للىل أة الثانيأة مثأ
كأأل   ]بأأأ[أداءبالىلعأأل  [مشأأروطاً ]أ أأر  يحأأون أداء كأأل طأأر  فيهأأا 

  (261)متفلباً هل ا األداء"طر  من األطرا  األ ر  و 
ما متأس الأدول، حأي  ال  نادراً  ،ادروداتح ا النوع من و  (5)

ة  غأأ أن هتأم املنظمأات الدوليأبدرجأة أكأرب  رودات من املستبعد 
ميحنه أن يستبعد أن تقأود منظمأة دوليأة بارتحأاب  أرق  أن املرء ال

منظمأأأأة دوليأأأأة  وأن حيأأأأ  لدولأأأأة أو ،ينأأأأدرج يف حأأأأ و الىل أأأأة أو تلأأأأك
اال تجأأأأأأاج باملسأأأأأأؤولية بتأأأأأأىلتها دولأأأأأأة أو منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة  مأأأأأأ ٍ عند

إمحانيأأأة احلاليأأة مضأأرورة  ولأأ لك فأأأإن األفضأأل أن تأأدرج يف املأأأادة 
وذلأأأك  ،دوليأأأةالنظمأأأة امل دوليأأأة وسأأأؤولية ا تجأأأاج دولأأأة أو منظمأأأة

بتأىلتها دولأأة أو منظمأأة دوليأأة مضأرورة يف  أأرو  حتا لأأة  وحأأ ا مأأا 
  ‘2‘و ‘1‘)ب( ةالىلرعي ةز عليه يف الىلقر نُ 
ولأأأأ ن كانأأأأت الىلقأأأأرة اال أأأأتهاللية مأأأأن حأأأأ و املأأأأادة تشأأأأأ  (6)
عأأأأأأز  إىل أن ، فأأأأأإن ذلأأأأأأك يُ  "مسأأأأأؤولية منظمأأأأأأة دوليأأأأأة أ أأأأأأر " إىل

دوليأأأأأة النظمأأأأأة املدولأأأأأة أو اليتنأأأأأاول يف  ن وا أأأأأد ا تجأأأأأاج  الأأأأأنز
ىل منظمأأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأأة إباملسأأأأأأأأأؤولية  ولأأأأأأأأأيس القتأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأن ا شأأأأأأأأأارة 

يحأأون  والتضأأار فيهأأا إ أأد  الأأدول ا أأتبعاد احلالأأة الأأ   "أ أأر "
حأأأأي املنظمأأأأة املسأأأأؤولة    -ونظمأأأأة دوليأأأأة وا أأأدة  إالمتعلقأأأأاً األمأأأر 
يف نىلأأأأأس  "دوليأأأأأةالظمأأأأأة ن"املوإىل  "دولأأأأأة"الأن ا شأأأأأارة إىل  كمأأأأأا
ا تمأال أن يحأون مأن حلقأه نىلأي  يعأر ضأمناً  اال تهاللية ال الىلقرة

__________ 

تقريأأأأأأر وتواأأأأأأيات فريأأأأأأ  املىلوضأأأأأأني بشأأأأأأفن الدفعأأأأأأة الساد أأأأأأة مأأأأأأن  (258)
  371-213، الىلقرات (S/AC.26/2002/6) "1-واو"املفالبات من الىل ة 

 35، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (259)
  155-151و
  (12)، الىلقرة 154 هاملرجع نىلسه،  (260)
  (13)املرجع نىلسه، الىلقرة  (261)

أكثر من دولة أو منظمأة  الضرر من نىلس الىلعل غأ املشروع دولياً 
 دولية وا دة 

، فأإن ا شأارة الأواردة يف الىلقأرة الىلرعيأة ذاتأه وعلأى املنأوال (7)
 تعأر ضأمناً  ال "يأةجمموعة من الدول أو املنظمات الدول")ب( إىل 

مأأأن الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة  بالضأأأرورة أن تشأأأمل اجملموعأأأة كأأأالً 
أنأأأأأه ينبغأأأأأي تعأأأأأدد الأأأأأدول أو املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  وححأأأأأ ا فأأأأأإن  وأ

احلاالت التالية: احلالة ال  يحون فيها  إدراجاملقتود من النز حو 
علأأأأأى املنظمأأأأة الدوليأأأأأة املسأأأأؤولة جتأأأأأاو  االلتأأأأزاد الأأأأ    أأأأأرق واجبأأأأاً 

جتأاو جمموعأة مأن  موعة من الدول؛ واحلالة ال  يحون فيهأا واجبأاً جم
جتأأأاو جمموعأأأة  املنظمأأأات األ أأأر ؛ واحلالأأأة الأأأ  يحأأأون فيهأأأا واجبأأأاً 

أكثأأر مأأن مأأن الأأدول واملنظمأأات، لحأأن لأأيس بالضأأرورة  تشأأمل كأأالً 
  وا دة من أ  منهما

اإلبـــــالغ بمطالبـــــة الدولـــــة لو المنظمـــــة  -43المـــــا ة 
 الدولية المضرو ة 

تقــوع الدولــة لو المنظمــة الدوليــة المضــرو ة التــي   -1 
 تحت  بميؤولية منظمة  ولية لخرى بإبالغ تلر المنظمة بمطالبت ا. 

يجــوز للدولــة لو المنظمــة الدوليــة المضــرو ة   -2 
 لن تحد  بشكل خاص: 

التصرف الذي ينبغـي لن تتبع  المنظمـة الدوليـة  )ل(  
 ع إ ا كان ال يزاه ميتمرا ؛ الميؤولة لوقف الفعل غير المشرو 

الشــكل الــذي ينبغــي لن يتخــذه الجبــر وفقــا   )ب(  
 ألحكاع الباب الثالث. 

 التعلي 
سأأأؤولية الأأأدول عأأأن املتعلقأأأة و 43حأأأ و املأأأادة تقابأأأل املأأأادة  (1)

باملفالبأأأة  بأأأا بالغ يتعلأأأ  وفيمأأأا  (262)األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً 
ملنظمأأأة دوليأأأة، فلأأأن يحأأأون مثأأأة  أأأبب لال تجأأأاج باملسأأأؤولية الدوليأأأة 

اأأتج دولأأة  الأأ  تسأأر  عنأأدما يأأ كر لتأأو ي طرامأأ  خمتلىلأأة عأأن تلأأك
مضرورة وسؤولية دولة أ ر   وعالوة على ذلك، فأإن القاعأدة ذاهتأا 

  واء كان الحيان احملتج باملسؤولية دولة أو منظمة دولية   ،تسر 
 و الشأأأأأأحل الأأأأأأ   ينبغأأأأأأي أن يتخأأأأأأأ 1اأأأأأأدد الىلقأأأأأأرة  وال (2)

اال تجأأأأاج باملسأأأأؤولية  وكأأأأون الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة احملتجأأأأأة 
، أن ادد بعض العناار، 2إىل الىلقرة  باملسؤولية جيوا هلا، ا تناداً 

يعأأأر  ، ال"الشأأأحل الأأأ   ينبغأأأي أن يتخأأأ و اجلأأأرب"وبتأأأىلة  ااأأأة 
 أن املنظمة الدولية املسؤولة ملزمة بالتقيد بتلك املوااىلات  ضمناً 

__________ 

  156-155و 36ه املرجع نىلسه،  (262)
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تشأأأ إىل املنظمأأة الدوليأأة املسأأؤولة  1انأأت الىلقأأرة ولأأ ن ك (3)
، يلأأأأأزد يعأأأأأر أنأأأأأه ، فأأأأأإن حأأأأأ ا ال"منظمأأأأأة دوليأأأأأة أ أأأأأر "بتأأأأأىلتها 
يزيد  يحون الحيان احملتج باملسؤولية دولة، أن يتعل  األمر وا عندما

 على منظمة دولية وا دة  
دوليأة النظمأة املدولأة أو "الورغأم أن حأ و املأادة تشأأ إىل  (4)
مأأأأن  5إىل الىلقأأأأرة  ا أأأأتناداً القاعأأأأدة ذاهتأأأأا تسأأأر ،  فأأأأإن، "ةضأأأرور امل

حيأأأ  لدولأأأة أو منظمأأأأة  عنأأأدما باملفالبأأأأة ا بأأأالغ، علأأأى 48املأأأادة 
منظمأأأأة دوليأأأأة  دوليأأأأة أن اأأأأتج باملسأأأأؤولية دون أن تحأأأأون دولأأأأة أو

   42مضرورة يف إطار التعريف الوارد يف املادة 

 المطالبات مقبولية  -44الما ة 
ال يجـــــــــوز للدولـــــــــة المضـــــــــرو ة لن تحـــــــــت    -1 

بميؤولية المنظمة الدولية إ ا لـم تقـدفع المطالبـة وفقـا  للقوا ـد 
 الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنيية المطالبات. 

إ ا انطبقـــ   لـــى المطالبـــة قا ـــدة اســـتنفا    -2 
، ال يجـوز للدولـة لو المنظمـة الدوليـة المحليـةسبل االنتصـاف 

ـــــــة لخــــــرى إ ا  المضـــــــرو ة لن تحــــــت  بميــــــؤولية منظمــــــة  ولي
ُتيــــتنفد جميــــع ســــبل االنتصــــاف المتــــوافرة والفعالــــة التــــي  لـــم

 تتيح ا هذه المنظمة. 
 التعلي 

سأأأؤولية الأأأدول عأأأن املتعلقأأأة و 44حأأأ و املأأأادة تقابأأأل املأأأادة  (1)
 املفالباتتتعل  وقبولية بعض حي و   (263)األفعال غأ املشروعة دولياً 

الدول أو املنظمات الدولية عند اال تجاج باملسؤولية  تقدمهاال  دد 
لقاعدة لال  ختضع املفالبات  1الدولية ملنظمة دولية  وتتناول الىلقرة 

ال  باملفالبات تتعل   2، يف  ني أن الىلقرة املفالباتاملتعلقة تنسية 
 تسر  عليها داعدة  بل االنتتا  احمللية 

لأأأأأأى الأأأأأأدول املمار أأأأأأة شأأأأأأرط يسأأأأأأر  عاملفالبأأأأأأات وجنسأأأأأأية  (2)
باحلمايأأأأة  ةاملتعلقأأأ املأأأوادمأأأن  1املأأأادة رغأأأم أن للحمايأأأة الدبلوما أأأية  و 

عأأأر  الأأأ  اعتمأأأدهتا اللجنأأأة يف دورهتأأأا الثامنأأأة وادمسأأأني تالدبلوما أأأية 
عأأن " يتعلأأ  با تجأأاج دولأأة وسأأؤولية دولأأة أ أأر  تلأأك املؤ سأأة فيمأأا

عأأأأأي ضأأأأأرر ناشأأأأأئ عأأأأأن فعأأأأأل غأأأأأأ مشأأأأأروع دوليأأأأأاً حَلِأأأأأ  بشأأأأأخٍز طبي
، فأأأأإن حأأأأ ا التعريأأأأف دأأأأد وضأأأأع "اعتبأأأأار  مأأأأن رعايأأأأا الدولأأأأة األوىل أو
واالكتىلأأاء با شأأارة إىل العالدأأات بأأني   (264)د"ألغأأراض مشأأاريع املأأوا"

بالنظر إىل أن احلماية الدبلوما ية تحون عموماً ذات مىلهود أمر الدول 

__________ 

  157-156و 36ه املرجع نىلسه،  (263)
  49، الىلقرة 27ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية  (264)

غأأأأأ أن احلمايأأأأة الدبلوما أأأأية ميحأأأأن أن   (265)اأأأألة يف ذلأأأأك السأأأأياق
إ أأد   تقأأود مأأثالً  ، عنأأدمادوليأأة أيضأاً ال اتنظمأأاملدولأأة جتأأاو المتار أها 

بنشر دوات يف إدليم دولأة ويىلضأي تتأر  تلأك القأوات إىل املنظمات 
 ووجب القانون الدويل فيما يتعل  وعاملة األفراد دامم  رق اللتزاد 

لقبأأأأأول  والشأأأأأرط القاضأأأأأي بأأأأأفن يحأأأأأون الشأأأأأخز مواطنأأأأأاً  (3)
يف  املقتأأأأأبسيف التعريأأأأف  بالىلعأأأأل مناً احلمايأأأأة الدبلوما أأأأية وارد ضأأأأأ

 3مأأن املأأادة  1يف الىلقأأرة ذلأأك الشأأرط اأأي  دأأد الىلقأأرة السأأابقة  و 
الدولأأة الأأ  حيأأ  ": علأأى النحأأو التأأايلاملتعلقأأة باحلمايأأة الدبلوما أأية 

  (266)"هلا حتار ة احلماية الدبلوما ية حي دولة اجلنسية
دول الأأأأة ومار أأأ مأأأن حأأأأ و املأأأادة إال 1تتعلأأأ  الىلقأأأرة  وال (4)

ضأأأأد  مفالبأأأأةعنأأأأدما تقأأأأدد منظمأأأأة دوليأأأأة فللحمايأأأأة الدبلوما أأأأية  
يسأأأأأأأر  أ  شأأأأأأأرط متعلأأأأأأأ  باجلنسأأأأأأأية   منظمأأأأأأأة دوليأأأأأأأة أ أأأأأأأر ، ال

دولة، أفتأت حمحمأة اليتعل  با تجاج منظمة دولية وسؤولية  وفيما
لة فمسأأ"بأفن  التعأويض عأأن األضأرار بشأفنالعأدل الدوليأة يف فتواحأأا 

  (267)املفالبة"الة هلا وقبولية  اجلنسية ال
ا تنىلاد  بل االنتتأا  احملليأة   بقاعدة 2 الىلقرةوتتعل   (5)

املفالبأأات تسأأر  حأأ و القاعأأدة علأأى  ووقتضأأى القأأانون الأأدويل، ال
علأأأأأى  املتعلقأأأأأة باحلمايأأأأأة الدبلوما أأأأأية فحسأأأأأب، بأأأأأل تسأأأأأر  أيضأأأأأاً 

داعأأدة تسأر     وال(268) قأأوق ا نسأانبأا رتاد املتعلقأة املفالبأات 
عنأأأأدما ، (269)االنتتأأأأا  احملليأأأأة يف  الأأأأة احلمايأأأأة الو يىليأأأأة  أأأأبل

__________ 

 لتأأت حمحمأأة العأأدل الدوليأأة يف  ويف  أأياق نأأزاع بأأني دولتأأني أيضأأاً  (265)
)مجهوريأأة غينيأأا  اأأاديو ديأأالو وأمحأأد حمهأأا بشأأفن الأأدفوع االبتداميأأة يف دضأأية 

 ةاملتعلقأأأأ 1أن التعريأأأأف الأأأأوارد يف املأأأأادة  إىل مجهوريأأأأة الحونغأأأأو الدميقراطيأأأأة(ضأأأأد 
 Ahmadou Sadio Diallo" )القأانون الأدويل العأريف" ية يعحس ماباحلماية الدبلو 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 599, para. 39  )
  www.icj-cij.org: ونز احلحم متاا على املودع الشبحي التايل

  49، الىلقرة 27ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية  (266)
(267) Reparation for Injuries  186، ه أعالو( 19)انظر احلاشية  
 A. A. Cançado Trindade, The Application of بتأىلة  ااأةانظأر  (268)

the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: 

its Rationale in the International Protection of Individual Rights, Cambridge 

University Press, 1983, pp. 46–56; C. F. Amerasinghe, Local Remedies in 

International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, pp. 64–75; 

and R. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, 

Torino, Giappichelli, 2004  ا أتنىلاد  أبل االنتتأا   علأى ويركأز حأؤالء الحتأاب
  قوق ا نسان  املستندة إىل معاحدات باملفالباتاحمللية فيما يتعل  

 :تني التأأأأأأأأأأأأأاليتنيعلأأأأأأأأأأأأأى حأأأأأأأأأأأأأ و النقفأأأأأأأأأأأأأة يف الدرا أأأأأأأأأأأأأ مت التفكيأأأأأأأأأأأأأد (269)
Amerasinghe, Principles of the Institutional Law… املرجأأع املأأ كور ،

 J. Verhoeven, “Protection؛ و484 أعأأأأأالو(، ه 100)احلاشأأأأأية 

diplomatique, épuisement des voies de recours internes et juridictions 

européennes”, Droit du pouvoir, pouvoir du droit – Mélanges offerts à 

Jean Salmon, Brussels, Bruylant, 2007, p. 1511, at p. 1517  
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أو وكالمهأأأا تتتأأر  منظمأأة دوليأأة مأأن أجأأأل محايأأة أ أأد مو ىليهأأا 
 املنظمأة جيأوا هلأا أن تأدرج أيضأاً رغأم أن فيما يتعلأ  بفدامأه مهامأه، 

أو األشأخاه  الشأخز املتضأررالضرر الأ   تحبأدو مفالبتها "يف 
حمحمأة العأدل الدوليأة  ذكرته ، على غرار مان  الله"ماملستحقون 
   (270)التعويض عن األضرار بشفنيف فتواحا 

ودأأف ضأأرورة ت، توعنأأدما تحأأون اجلهأأة املسأأؤولة منظمأأة دوليأأة (6)
ومأأأأع كونأأأأأه   املفالبأأأأأةا أأأأتنىلاد  أأأأبل االنتتأأأأأا  احملليأأأأة علأأأأأى  أأأأرو  
أن  اجأأأأة إىل  ، فإنأأأأه المىلهومأأأأاً أن الشأأأأرط يسأأأأر  يف  أأأأاالت معينأأأأة

مأأأ  تسأأأر  داعأأأدة  أأأبل االنتتأأأا  اديأأأداً أدق دد يف حأأأ ا املقأأأاد حُيأأأ
تعلأأ  وعاملأأة ت املفالبأأة الأأ احملليأأة  ولعأأل مأأن احلأأاالت الواضأأحة  الأأة 

   أل أأأأأأد األدأأأأأأاليم أ نأأأأأأاء إدارهتأأأأأأا مأأأأأأا دوليأأأأأأة لىلأأأأأأردإ أأأأأأد  املنظمأأأأأأات ال
يتعلأأأأأأ  بسأأأأأأبل  ا أأأأأأتج بقاعأأأأأأدة  أأأأأأبل االنتتأأأأأأا  احملليأأأأأأة فيمأأأأأأا كمأأأأأأا

ورد  ة دا أل االاأاد األورويب  ومأن أمثلأة املمار أة مأاقاممأالنتتا  الا
با أأم كافأأة الأأدول األعضأأاء يف االاأأاد األورويب املأأدير أدىل بأأه يف بيأأان 

العأأاد للأأدامرة القانونيأأة للمىلوضأأية األوروبيأأة أمأأاد جملأأس منظمأأة الفأأأان 
يتعلأأأ  بنأأأزاع بأأأني تلأأأك الأأأدول والواليأأأات املتحأأأدة  املأأأدين الأأأدويل فيمأأأا

تأأدابأ املتخأأ ة للحأأد مأأن الضوضأأاء النامجأأة عأأن الفأأامرات  خبتأأوه ال
الواليأأأات مفالبأأأة فقأأأد ادعأأأت الأأأدول األعضأأأاء يف االاأأأاد األورويب أن 

 املىلوضأأأأيةألن  أأأأبل االنتتأأأأا  املتعلقأأأأة بالمحأأأأة  ةاملتحأأأأدة غأأأأأ مقبولأأأأ
 دأأأأابالً "تسأأأأتنىلد، إذ كأأأأان التأأأأدبأ  نأأأأ اك  موضأأأأع ادأأأأال  مل ةاألوروبيأأأأ

الوطنيأأأأأأة للأأأأأأدول األعضأأأأأأاء يف االاأأأأأأاد األورويب للفعأأأأأأن أمأأأأأأاد احملأأأأأأاكم 
إىل أنأأأه،  أأأواًء   حأأأ و املمار أأأة  وتشأأأأ (271)"وحمحمأأأة العأأأدل األوروبيأأأة
أد مت إىل الأأأدول األعضأأأاء يف االاأأأاد األورويب  كانأأأت املفالبأأأة موجهأأأةً 

 أأأأأبل  دا أأأأأتنىلايُشأأأأأرتَط  ،سأأأأأؤولية االاأأأأأاد األورويباال تجأأأأأاج فيهأأأأأا و
  د األورويباالنتتا  القاممة يف االاا

علأأأى األدأأأأل،  مأأأأن  يأأأث املبأأأدأ، الُحتّأأأابودأأأد أدأأأر أغلبيأأأة  (7)
 املوجهأةباملفالبات يتعل   فيما احمللية ضرورة ا تنىلاد  بل االنتتا 

ا  أل االنتتأأأأأ بأأأأ"م أن متأأأأفلح أورغأأأأ  (272)دوليأأأأةالنظمأأأأة امل ضأأأأد
__________ 

(270) Reparation for Injuries  184، ه أعالو( 19)انظر احلاشية  
الأأ   البيانأأات والتعليقأأات الشأأىلوية علأأى رد الواليأأات املتحأأدةانظأأر  (271)

تشأأأأأأأأأأأأرين  15 واملؤر أأأأأأأأأأأأة ،دأأأأأأأأأأأأدمتها الأأأأأأأأأأأأدول األعضأأأأأأأأأأأأاء يف االاأأأأأأأأأأأأاد األورويب
، أمأأأأأاد جملأأأأأس منظمأأأأأة الفأأأأأأان املأأأأأدين الأأأأأدويل ووجأأأأأب 2000الثأأأأأاين/نوفمرب 

( بشأأأأفن ادأأأأال  مأأأأع الواليأأأأات 7782/2دواعأأأأدحا لتسأأأأوية ادالفأأأأات )الو يقأأأأة 
كأانون   7املتحدة الناشئ يف إطار اتىلادية الفأان الدويل املربمة يف شيحاغو يف 

، اجمللأأأأد الثأأأأأاين 2004  وليأأأأة  انظأأأأر أيضأأأأاً 15، ه 1944األول/ديسأأأأمرب 
  18امللح  املرف ، ، A/CN.4/545الو يقة (، األول)اجلزء 

 املفالبأاتأدر عدة مؤلىلني  ريان داعدة  بل االنتتا  احملليأة علأى  (272)
 100، املرجع امل كور )احلاشية Ritterال  توجهها الدول إىل املنظمات الدولية: 

 P. De Visscher, “Observations sur le fondement؛ و455-454 أعالو(، ه

et la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l’Organisation des 

Nations Unies”, Revue de droit international et de droit comparé, vol. 40 

(1963), p. 165, at p. 174؛ وSimmonds 100، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية 

دو غأ مالمم يف ح ا السياق، ألنه أيب دد (”local remedies“" )ةأاحمللي
يبدو إىل  بل االنتتا  املتا ة يف إدليم الحيان املسؤول،  يشأ فيما
يف النتأأأأأوه ا نحليزيأأأأأأة باعتبأأأأأأارو  فتأأأأأئ يسأأأأأأتخدد عمومأأأأأأاً  فإنأأأأأه مأأأأأأا
   2يف الىلقرة  أدرج هب و التىلة أيضاً دد و  متختتاً  متفلحاً 

املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول  44وعلأأأى غأأأرار مأأأا ورد يف املأأأادة  (8)
، فإن شأرط ا أتنىلاد  أبل االنتتأا  عة دولياً عن األفعال غأ املشرو 

املتا أأأأأأة  الدا ليأأأأأأة أأأأأأبل االنتتأأأأأأا  "احملليأأأأأأة متودأأأأأأف علأأأأأأى وجأأأأأأود 

                                                                                                       

أعأأأأأأأأالو(،  100، املرجأأأأأأأأع املأأأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأأأية Amrallah؛ و238 أعأأأأأأأأالو(، ه
 L. Gramlich, “Diplomatic protection against acts of؛ و67 ه

intergovernmental organs”, German Yearbook of International Law, vol. 

27 (1984), p. 386, at p. 398 بتىلة مبدمية أكثر(؛ و(H. G. Schermers and N. 

M. Blokker, International Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd 

rev. ed., The Hague, Nijhoff, 1995, pp. 1167–1168, para. 1858؛ وKlein, La 

responsabilité des organisations internationales… املرجأأأأع املأأأأ كور ،
، املرجأأأأأأأع املأأأأأأأ كور Pitschasومأأأأأأأا يليهأأأأأأأا؛ و 534 أعأأأأأأأالو(، ه 100 )احلاشأأأأأأأية
 K. Wellens, Remedies against؛ و250 أعأأأالو(، ه 100)احلاشأأأية 

International Organisations, Cambridge University Press, 2002, pp. 66–

 G. Thallinger, “The rule of exhaustion of local remedies in theو؛ 67

context of the responsibility of international organizationsˮ, Nordic Journal 

of International Law, vol. 77 (2008), pp. 401 et seq رابفأة القأانون عربأت أ  و
 ،يف تقريرحأأأأا النهأأأأامي بشأأأأفن مسأأأأاءلة املنظمأأأأات الدوليأأأأة ذاتأأأأه عأأأأن الأأأأرأ الأأأأدويل 

International Law Association, Report of the Seventy-first Conference… 
أن داعأأأأأدة  أأأأأبل  Eagletonوارتأأأأأف    213 أعأأأأأالو(، ه 100)انظأأأأأر احلاشأأأأأية 

ضأأد األمأأم املتحأأدة، ال لشأأيء  ةموجهأأ مفالبأأةاالنتتأأا  احملليأأة ال تسأأر  علأأى 
 االنتتأأا ‘لأأأ ملتحأأدة لأأيس هلأأا نظأأاد دضأأامي أو و أأامل أ أأر  "األمأأم ا أن أأو  
 C. Eagleton, “International"، من دبيل تلك ال  تتعهدحا الدول عادة ،‘احمللي

organization and the law of responsibility”, Recueil des cours de 

l’Académie de droit international de La Haye, 1950-I, vol. 76, p. 323, at p. 

تعويض ضأأأأأد بأأأأأال مفالبأأأأأةقأأأأدد تُ عنأأأأأدما "أنأأأأأه  Cançado Trindadeوال أأأأظ   395
ميحن أن يتفور يف حُهنا القانون  بَيَد أنمنظمة دولية، ال يستبعد تفبي  القاعدة، 

 A. A. Cançado Trindade, “Exhaustion of local remedies "،احأات خمتلىلأةاجت

and the law of international organizations”, Revue de droit international et 

de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57, No. 2 (1979), p. 81, at p. 

مىلأأأأادو أن داعأأأأدة  أأأأبل االنتتأأأأا  احملليأأأأة ن رأ  عأأأأ Pérez Gonzálezوأعأأأأرب   108
 ،”…Pérez González, “Les organisations internationales ،ينبغأأي أن تفبأأ  ورونأأة

فارتف  أنه ملا  Amerasinghe أما  71أعالو(، ه  100املرجع امل كور )احلاشية 
مأن " ، فإنه"على األفراد عموماً  الواليةتىلتقر إىل  لفات "كانت املنظمة الدولية 
  منا أأأأبة دا ليأأأأةانتتأأأأا    أأأأبلتأأأأوفر  كأأأأان بإمحاهنأأأأا أناملشأأأأحوك فيأأأأه مأأأأا إذا  

يتأأأأأعب تتأأأأأور الحيىليأأأأأة الأأأأأ   أأأأأتفب  هبأأأأأا داعأأأأأدة  أأأأأبل االنتتأأأأأا   وححأأأأأ ا،
املرجأع املأ كور  ،…Amerasinghe, Principles of the Institutional law "،احملليأة

عأأأأرب عنأأأأه أُ كأأأأان دأأأأد الأأأأ     ،وحأأأأ ا الأأأأرأ  ؛486أعأأأأالو(، ه  100)احلاشأأأأية 
يف املؤلَّأأأف  Vacas Fernández أيأأأدو أيضأأأاً ذاتأأأه، الفبعأأأة األوىل مأأأن الحتأأأاب  يف

 F. Vacas Fernández, La responsabilidad internacional de Nacionesالتايل: 

Unidas: fundamento y principales problemas de su puesta en práctica, 

Madrid, Dykinson, 2002, pp. 139–140.  
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  ودأد اأاغت اللجنأة حأ ا الشأرط بقأدر أكأرب مأن التىلتأيل "والىلعالة
لحأأأأأن ، (273)ني باحلمايأأأأأة الدبلوما أأأأأيةتأأأأأاملتعلق 15و 14يف املأأأأأادتني 

  كافياً   األكثر ادتضاباً  الوافدد يحون احلالية ألغراض املواد 
ولأأ ن كأأأان مأأأن الأأأوارد أن يقتتأأأر وجأأأود  أأأبل االنتتأأأا   (9)

عأأأأدد حمأأأأدود مأأأأن الىلعالأأأأة املتا أأأأة دا أأأأل املنظمأأأأات الدوليأأأأة علأأأأى 
، بإشأأأأارهتا إىل  أأأأبل 2الىلقأأأأرة القتأأأأد مأأأأن املنظمأأأأات فقأأأأط، فأأأأإن 

 أأأأبل  أيضأأأأاً تشأأأأمل أن  ،"الأأأأ  تتيحهأأأأا حأأأأ و املنظمأأأأة"االنتتأأأأا  
مأأأأأأاد حي أأأأأأات التححأأأأأأيم أو احملأأأأأأاكم الوطنيأأأأأأة االنتتأأأأأأا  املتا أأأأأأة أ

دأأد دبلأأت املعنيأأة اهلي أأات ا داريأأة عنأأدما تحأأون املنظمأأة الدوليأأة  أو
املحأأأان يأأأؤ ر  ودأأأد  املفالبأأأاتبأأأالنظر يف  تلأأأك اجلهأأأات ا تتأأأاه
 يتعل  بالىلرد املعر   بل االنتتا  على فعاليتها فيما املتا ة فيه

لأأيس القتأأد مأأن مأأا ورد يف أ حأأاد أ أأر ، غأأرار وعلأأى  (10)
ا أأأأأتبعاد جأأأأأواا  2يف الىلقأأأأأرة  "أ أأأأأر "ا شأأأأأارة إىل منظمأأأأأة دوليأأأأأة 

منظمأأة دوليأأة مأأا عنأأدما ال يتعلأأ  األمأأر  ضأأداال تجأأاج باملسأأؤولية 
   بف  منظمات دولية أ ر   واحا

عندما اتج باملسأؤولية، وجاحتها  2للىلقرة ك لك يحون  (11)
أو املنظمأأأأة  الدولأأأأة، دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة غأأأأأ 48للمأأأأادة  وفقأأأأاً 

 48من املأادة  5يف الىلقرة  هل ا السبب الدولية املضرورة  ودد أشأ
  44من املادة  2إىل الىلقرة 

 سقو  الحق في االحتجاج بالميؤولية  -45الما ة 
 ال يجوز االحتجاج بميؤولية المنظمة الدولية:  
ـــــــة  )ل(   ـــــــة لو المنظمـــــــة الدولي ـــــــ  الدول إ ا تنازل

 المضرو ة تنازال  صحيحا   م المطالبة؛ 
إ ا ا ُتبــــــر لن الدولــــــة لو المنظمــــــة الدوليــــــة  )ب(  

المضــرو ة، بيــبب تصــرف ا، قــد وافقــ  موافقــة  صــحيحة  لــى 
 سقو  حق ا في تقديم المطالبة. 
 التعلي 

سأؤولية و ةاملتعلقأ 45املادة  ايغت ح و املادة على َنَس  (1)
، مأأع اال تعاضأأة عأأن  (274)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

إضافة يف الىلقرة اال تهاللية و  "دوليةالنظمة "املبعبارة  "دولةكلمة "
 يف الىلقرتني الىلرعيتني )أ( و)ب(  "أو املنظمة الدولية"عبارة 

ومن الواضح أن  قوط    دولأة مضأرورة يف اال تجأاج  (2)
باملسأأؤولية دلمأأا يتودأأف علأأى مأأا إذا كأأان الحيأأان املسأأؤول دولأأة أو 

املنظمأة الدوليأة  اعتبأارمن  يث املبدأ ينبغي ك لك منظمة دولية   
__________ 

  29ه ، 49الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية  (273)
 36ه ، والتتأأأأويب ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(2001 وليأأأأة  (274)
  160-157و

علأأأى  املوافقأأأةأو املفالبأأأة عأأأن  مأأأن جيأأأوا لأأأه التخلأأأييف وضأأأع أيضأأأاً 
باملال ظة أن السمات  ن اجلديرأن م  غأ ها قوط احل  يف تقدمي

اديأأأأأد اجلهأأأأأاا عمومأأأأأاً ادااأأأأأة باملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة يتعأأأأأ ر معهأأأأأا 
 تإذا كانأأ با أأم املنظمأأة وتقأأدير مأأااملفالبأأة املخأأتز بالتنأأاال عأأن 

مأأن جانأأب املنظمأأة  وعأأالوة علأأى ذلأأك، دأأأد دأأد اأأدرت  املوافقأأة
 أطأول مأأن اً دوليأة ودتأالنظمأة املمأن جانأأب  اأدور املوافقأةيسأتغرق 

 من جانب الدول  لتدورحاالودت الحايف عادة 
أن  علأأأأأى وتأأأأأنز الىلقرتأأأأأان الىلرعيتأأأأأان )أ( و)ب( اديأأأأأداً  (3)

 أأأأأأأأقوط احلأأأأأأأأ  يف اال تجأأأأأأأأاج يسأأأأأأأأتتبعان  ال املوافقأأأأأأأأةالتنأأأأأأأأاال أو 
  ة"اأأأحيح" التنأأاال "اأأأحيحاً" أو املوافقأأة إذا كأأأان باملسأأؤولية إال
، فأأأأأأإن احلاليأأأأأأةمأأأأأأن املأأأأأأواد  19املأأأأأأادة  التعليأأأأأأ  علأأأأأأىوكمأأأأأأا ورد يف 

تعاجلهأأأا دواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ‘يشأأأأ إىل مسأأأامل "املتأأأفلح  حأأأ ا
أو  الوكيأألإذا كأأان  ، مثأأل مسأأفلة مأأا‘ أأارج نفأأاق مسأأؤولية الأأدول

الشخز ال   أعفى املوافقة خمّواًل بالقياد بأ لك نيابأة عأن الدولأة 
إذا كانت املوافقة باطلة بسبب ا كراو أو  ما أو املنظمة الدولية، أو

تقتضأأأأأي ، املنظمأأأأأات الدوليأأأأأةيف  الأأأأأة   و (275)"مأأأأأن العوامأأأأألغأأأأأو 
دواعأأد املنظمأأة  غأأأ أن حأأ ا الشأأرط دأأد تأأرد عمومأأاً ا أأرتاد التأأحة 

مأأأأن  46املأأأأادة  مأأأأن 3و 2عليأأأأه ديأأأأود كتلأأأأك الأأأأواردة يف الىلقأأأأرتني 
املتعلقة يتتل با رتاد دواعد املنظمة  فيما 1986لعاد اتىلادية فيينا 

بأأأأأأبفالن املعاحأأأأأأدة واأأأأأألة ذلأأأأأأك ات باال تتأأأأأأاه بأأأأأأإبراد معاحأأأأأأد
 لإل الل هب و القواعد 

الدول املضرورة أو املنظمات الدولية املضأرورة،  دتتعد وعندما (4)
يأأؤ ر علأأى  أأ   دولأأة أو أكثأأر أو منظمأأة دوليأأة أو أكثأأر ال تنأأاالفأأإن 

 املنظمات املضرورة األ ر  يف اال تجاج باملسؤولية  الدول أو
الدولأأة أو املنظمأأة "الىلقأأرتني )أ( و)ب( إىل  إشأأارةورغأأم  (5)

، فأأإن  أأقوط  أ  اال تجأأاج باملسأأؤولية بسأأبب "الدوليأة املضأأرورة
بالنسأأأأبة للدولأأأأة أو املنظمأأأأة  التنأأأأاال أو املوافقأأأأة دأأأأد حيأأأأدث أيضأأأأاً 

، اال تجأأأأاج باملسأأأأؤولية 48للمأأأأادة  الدوليأأأأة الأأأأ  حيأأأأ  هلأأأأا، وفقأأأأاً 
دوليأأأأأأة النظمأأأأأأة املة أو ر ضأأأأأأرو املدولأأأأأأة أن يحأأأأأأون هلأأأأأأا اأأأأأأىلة ال دون
 5يف الىلقأأأرة  45أوضأأأحته ا شأأأارة إىل املأأأادة  ضأأأرورة  وحأأأ ا مأأأاامل

  48من املادة 

 تعد  الدوه لو المنظمات الدولية المضرو ة  -46الما ة 
 ندما تتضر   ـدة  وه لو منظمـات  وليـة مـم نفـس  

الفعــل غيــر المشــروع  وليــا  الــذي قامــ  بــ  منظمــة  وليــة مــا، 
ــــــة لو  ــــــة مضــــــرو ة لن تحــــــت ، يجــــــوز لكــــــل  ول منظمــــــة  ولي

الفعـــل غيـــر   ـــممنفصـــلة، بميـــؤولية المنظمـــة الدوليـــة  بصـــو ة
 المشروع  وليا . 

__________ 

  أعالو 19( من التعلي  على املادة 4الىلقرة ) (275)
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 التعلي 
سأؤولية الأدول عأن و املتعلقأة 46يقابل ح ا احلحم املأادة  (1)

يف حأأأأ ا املقأأأأاد تنأأأأأاول وجيأأأأر   .(276)األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأأاً 
باملسأأأؤولية عأأأن فعأأأل وا أأأد غأأأأ احلأأأاالت التاليأأأة الأأأ  تتعلأأأ  كلهأأأا 

تعأأأأدد املنظمأأأأات الدوليأأأأة و : تعأأأأدد الأأأأدول املضأأأأرورة؛ مشأأأأروع دوليأأأأاً 
  أو أكثرومنظمة دولية  أو أكثرتضرر دولة و املضرورة؛ 

  دولة أو منظمة دولية مضرورة أن اأتج باملسأؤولية ألوحي   (2)
بتأأورة منىلتأألة عأأن أ  دولأأة أو منظمأأة دوليأأة مضأأرورة أ أأر   وحأأ ا 

ستبعد أن اتج كل الحيانات املضرورة أو بعضها باملسؤولية بتأورة ي ال
مأأأن شأأأفنه أن  املفالبأأأاترغبأأأت يف ذلأأأك  ولعأأأل تنسأأأي   مشأأأرتكة، إن

  يف اتيل احلقوق وجود اادواجيسهم يف تىلاد  ا تمال 
دولأة مضأرورة تقأدمها  الأ  ميحأن أن املفالبات أمثلةومن  (3)
تو ته حمحمة العدل الدولية  منظمة دولية مضرورة يف  ن وا د ماو 

فقأد ا أتنتجت احملحمأة أن    التعويض عن األضراريف فتواحا بشفن 
مأأأن األمأأأم املتحأأأدة ودولأأأة جنسأأأية الضأأأحية ميحنهأأأا أن تقأأأدد  كأأأالً 

 بالشأأأأأأخز املتضأأأأأأأرر]   [  حلأأأأأأأ بشأأأأأأفن الضأأأأأأأرر الأأأأأأ   " مفالبأأأأأأة
توجأأأأد  ال" ظأأأأت أنأأأأه وال مأأأأن  اللأأأأه" نياألشأأأأخاه املسأأأأتحق أو

مها أو جتأأأرب الدولأأأة أو املنظمأأأة اداعأأأدة دانونيأأأة تعفأأأي أولويأأأة   أأأد
تر  احملحمأة  أبباً حيأول  االمتناع عن تقدمي مفالبة دولية  وال على

إىل  لأأأأول داممأأأأة علأأأأى  سأأأأن النيأأأأة األطأأأأرا  املعنيأأأأة دون تواأأأأل 
  (277)واملنف  العاد"

بعأدد  تتعهدرة أن وميحن للدولة أو املنظمة الدولية املضرو  (4)
الدوليأة املنظمأات  اال تجاج باملسؤولية، تاركة ح ا األمر للدول أو

مسفلة دا لية بأني جمرد  التعهداأل ر  املضرورة  وإذا مل يحن ح ا 
دأأأد يأأأؤد  إىل  أأأقوط  أأأ  تلأأأك الدولأأأة  الحيانأأأات املضأأأرورة، فإنأأأه

  45للمادة  املنظمة الدولية يف اال تجاج باملسؤولية وفقاً  أو
وعنأأدما تتضأأرر منظمأأة دوليأأة وعضأأو أو أكثأأر مأأن أعضأأامها  (5)

تقُتأر، باملثأل، ملنظمأة دأد االىلعل غأ املشأروع، فأإن دواعأد  ذاتنتيجة 
 مهمة اال تجاج باملسؤولية  مهاأو أعضا ملنظمةعلى ا

 تعد  الدوه لو المنظمات الدولية الميؤولة  -47الما ة 
ة مـــع  نـــدما تكـــون المنظمـــة الدوليـــة ميـــؤول  -1 

 ولة لو لكثر، لو منظمة  ولية لخرى لو لكثر،  م نفس الفعل 
غيـــر المشـــروع  وليــــا ، يجـــوز االحتجـــاج بميــــؤولية كـــل  ولــــة 

 منظمة  ولية فيما يتعلق ب ذا الفعل.  لو
__________ 
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(277) Reparation for Injuries  186-184أعالو(، ه  19)انظر احلاشية  

، كما فـي التبعيةاالحتجاج بالميؤولية  يجوز  -2 
 بقـــد  مـــا لـــم يـــؤ ، 61الحالـــة المنصـــوص  لي ـــا فـــي المـــا ة 

 بالميؤولية الرئييية إلى الجبر. االحتجاج 
 : 2و 1الفقرتان   -3 
ــــــــةال تجيــــــــزان  )ل(   ــــــــة لو منظمــــــــة  ولي  ألي  ول

مضــرو ة لن تيــتر ، بواســطة التعــويض، لكثــر مــم قيمــة الضــر  
 الذي تكبدت ؛ 

ال تخــالن بمــا قــد يكــون للدولــة لو المنظمــة  )ب(  
الدوليـــة التـــي تجبـــر الضـــر  مـــم حـــق فـــي الرجـــوع  لـــى الـــدوه 

 المنظمات الدولية الميؤولة األخرى.  لو
 التعلي 

دوليأأة النظمأأة املتتنأأاول حأأ و املأأادة احلالأأة الأأ  تحأأون فيهأأا  (1)
أكثأأر مأن الحيانأأات  غأأأ مشأروع مأأع كيأان أو مسأؤولة عأن فعأأل مأا

املسأأأأؤولية دأأأأد مت تنأأأأاول منظمأأأأات دوليأأأأة أو دول  و  األ أأأأر ، إمأأأأا
 17إىل  13 مأأن املأأواديف  أكثأأراملشأرتكة ملنظمأأة دوليأأة مأأع دولأة أو 

دولأأة، ويف الدوليأأة فيمأأا يتتأأل بىلعأأل النظمأأة املسأأؤولية و عأألالأأ  ت
دولأة فيمأا يتتأل بىلعأل الال  تعأل وسأؤولية  61 إىل 57من املواد 

االتىلادات أ "يسمى ب ما يتجسد يفمثال   ر  مثة  و املنظمة الدولية
مأع الأدول نأب جنبأاً إىل جال  تربمهأا اجلماعأة األوروبيأة  "املختلفة

  أ حأاد أ أر تنز تلك االتىلادأات علأى  ني ال األعضاء فيها، 
األورويب الربملان  ذكرته حمحمة العدل األوروبية يف دضيةما   سبو 

 املتعلقة باتىلاق تعاون خمتلط:  جملس االااد األورويب ضد
يف  أأأأأأل تلأأأأأأك الظأأأأأأرو ، ويف غيأأأأأأاب ا أأأأأأتثناءات منتأأأأأأوه عليهأأأأأأا  

الرابعأأأة املعقأأأودة بأأأني جمموعأأأة دول أفريقيأأأا والبحأأأر الحأأأاريب اأأأرا ة يف االتىلاديأأأة ]
[، فأأأأأإن اجلماعأأأأأة والأأأأأدول واحملأأأأأيط اهلأأأأأادئ وبأأأأأني اجلماعأأأأأة االدتتأأأأأادية األوروبيأأأأأة

دول أفريقيأا والبحأر الحأاريب واحملأيط  [جمموعأةاألعضاء فيها، بتأىلتها شأريحة لأأ ]
الوفأاء بحأل التأزاد  ، مسؤولة مسؤولية مشرتكة أماد تلك الدول األ أة عأناهلادئ

  (278)ينشف عن التعهدات املقفوعة، وا فيها تلك املتعلقة بتقدمي املساعدة املالية
سأؤولية الأدول عأن األفعأال و املتعلقأة 47وعلى غرار املادة  (2)

علأأأأى أنأأأأه جيأأأأوا للدولأأأأة  1تأأأأنز الىلقأأأأرة ، (279)غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
املنظمة الدولية املضرورة أن اتج وسؤولية كل كيان مسأؤول  غأأ  أو

دوليأأة النظمأأة امل دولأأة أوالتتحمأأل فيهأأا  حأأون مثأأة  أأاالت التأنأأه دأأد 
إذا مل تقأأأم  يقأأأع عليهأأا التأأأزاد بأأاجلرب إال مسأأؤولية تبعيأأأة، ايأأث ال إال

بقأأأأدر مسأأأأؤولية رميسأأأأية و بأأأأ لك الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة املسأأأأؤولة 
مأأن  2الأأ  تشأأأ إليهأأا الىلقأأرة  61تقأأود بأأ لك  وتسأأوق املأأادة  ال مأأا

__________ 

  أعالو 146 احلاشية انظر (278)
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ملسؤولية التبعية، بالنز على أنه عندما تنشف على ا مثاالً احلالية املادة 
شأأأروع ملنظمأأأة دوليأأأة، فأأأأإن املىلعأأأأل غأأأأ المسأأأؤولية دولأأأة عضأأأو عأأأن 

  "يىلرتض أن تحون ]   [ تبعية"املسؤولية 
يفلب من الدولة  بعية، الو واء كانت املسؤولية رميسية أو ت (3)
إىل كيأأأأأان  مفالبأأأأأةاملنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املضأأأأأرورة أن متتنأأأأأع عأأأأأن توجيأأأأأه  أو

وسأأأؤوليته    أأأر مت اال تجأأأاج كيأأأان   عأأأن اجلأأأرب مسأأأؤول إىل أن ميتنأأأع
  املفالبةزمر يف توجيه التعادب الضرورة التقيد ب تىليد ضمناً  فالتبعية ال

سؤولية و املتعلقة 47من املادة  2الىلقرة  3وتقابل الىلقرة  (4)
أو "، مأأأأع إضأأأأافة عبأأأأارة الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 

يف " دوليأةالنظمأة يف الىلقرة الىلرعية )أ( وعبارة "أو امل "منظمة دولية
 )ب(  ويرمي تغيأ طىليأف أد أل علأى اأيغة الىلقأرةالىلقرة الىلرعية 

لدولأأأة أو  اىلإيح أن احلأأأ  يف الرجأأأوع يعأأأود )ب( إىل توضأأأ الىلرعيأأأة
  جترب الضرر"ال  "املنظمة الدولية 

االحتجــــــاج بالميــــــؤولية مــــــم جانــــــب  ولـــــــة  -48الما ة 
منظمــــــة  وليــــــة غيــــــر الدولــــــة لو المنظمــــــة  لو

 الدولية المضرو ة
يحـق ألي  ولـة لو منظمـة  وليـة غيـر الدولــة   -1 

ؤولية منظمة  ولية لو المنظمة الدولية المضرو ة لن تحت  بمي
إ ا كـان االلتـزاع الـذي ُخـرق واجبـا  تجـاه  4لخرى وفقـا  للفقـرة 

مجمو ــة مــم الــدوه لو المنظمــات الدوليــة، مــم بين ــا الدولــة 
المنظمـــة التـــي تحـــت  بالميـــؤولية، وكـــان الغـــرض منـــ  هـــو  لو

 حماية مصلحة جما ية للمجمو ة. 
يحــــق ألي  ولــــة غيــــر الدولــــة المضــــرو ة لن   -2 

إ ا كــان االلتــزاع  4تحــت  بميــؤولية منظمــة  وليــة وفقــا  للفقــرة 
 الذي خرق واجبا  تجاه المجتمع الدولي ككل. 

 غيـــر المنظمـــة الدوليـــةيحـــق ألي منظمـــة  وليـــة   -3 
إ ا   4 مضرو ة لن تحت  بميؤولية منظمة  ولية لخرى وفقا  للفقـرةال

الــذي ُخــرق واجبــا  تجــاه المجتمــع الــدولي ككــل وكــان كــان االلتــزاع 
االلتـــزاع الـــذي ييـــتند إلي ـــا صـــون مصـــلحة المجتمـــع الـــدولي التـــي 

 خرق يند ج ضمم وظائف المنظمة الدولية التي تحت  بالميؤولية. 
يجوز ألي  ولة لو منظمة  ولية يحق ل ا لن   -4 

لن تطلــب  3إلــى  1تحــت  بالميــؤولية بموجــب الفقــرات مــم 
 لى المنظمة الدولية الميؤولة ما يلي: إ
الكف  م الفعل غير المشروع  وليا  وتقديم  ( ل) 

 ؛ 29لما ة لتأكيـدات وضمانـات بعـدع التكرا  وفقا  
الوفــاء بــااللتزاع بــالجبر وفقــا  للبــاب الثالــث و  )ب(  

لصـــــالم الدولـــــة لو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرو ة لو الج ـــــات 
 الذي خرق. الميتفيدة مم االلتزاع 

ــرو  احتجــــــاج الدولــــــة لو المنظمــــــة   -5  تنطبــــــق شـــــ
 ،2، الفقـرة 44و 43الدولية المضرو ة بالميؤولية بموجب المـوا  

ــة لو المنظمــة  45و  لــى االحتجــاج بالميــؤولية مــم جانــب الدول
 . 4إلى  1 الدولية التي يحق ل ا  لر بموجب الفقرات مم

 التعلي 
سأأؤولية الأأدول عأأن املتعلقأأة و 48حأأ و املأأادة تقابأأل املأأادة  (1)

تتعلأ  باال تجأاج وسأؤولية حي و   (280)األفعال غأ املشروعة دولياً 
 دوليأة أ أر دولية من دبأل دولأة أو منظمأة من املنظمات المنظمة 

رغأأم املأأواد احلاليأأة مأأن  42ميحأأن اعتبارحأأا مضأأرورة وىلهأأود املأأادة  ال
، 4إىل الىلقأأأأرة    وا أأأأتناداً جتاحهأأأأاواجأأأأب  أن االلتأأأأزاد الأأأأ    أأأأرق

حيأأأأأ  لتلأأأأأك الدولأأأأأة أو تلأأأأأك املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة اال تجأأأأأاج  عنأأأأأدما
أن تفالب بالحف عن الىلعل غأ املشروع هلا باملسؤولية، فإنه جيوا 

وضأأأمانات بعأأأدد التحأأأرار والوفأأأاء بأأأااللتزاد  تفكيأأأداتوتقأأأدمي  دوليأأأاً 
ملضأأأأأرورة أو اجلهأأأأأات لتأأأأأاحل الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة ا" بأأأأأاجلرب

   "املستىليدة من االلتزاد ال    رق
فيها  ينشفبالىل ة األوىل من احلاالت ال   1وتتعل  الىلقرة  (2)

حأأأ ا احلأأأأ  املقيأأأأد  وتشأأأأمل حأأأأ و الىل أأأة احلأأأأاالت الأأأأ  يحأأأأون فيهأأأأا 
االلتأأزاد الأأ   ُ أأرق واجبأأاً جتأأاو جمموعأأة مأأن الأأدول أو املنظمأأات "

املنظمأأأة الأأأ  اأأأتج باملسأأأؤولية، وكأأأان الدوليأأأة، مأأأن بينهأأأا الدولأأأة أو 
  وفيمأأأا عأأأدا "الغأأأرض منأأأه حأأأو محايأأأة متأأألحة مجاعيأأأة للمجموعأأأة

، فأأأإن حأأأ ا "أو املنظمأأأة"و "املنظمأأأات الدوليأأأة"أو إضأأأافة عبأأأارات 
 48مأأأأن املأأأأادة  1الأأأأنز يستنسأأأأخ الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة )أ( مأأأأن الىلقأأأأرة 

 سؤولية الدول املتعلقة و
متأأألحة مجاعيأأأة "إىل  1والقتأأأد مأأأن ا شأأأارة يف الىلقأأأرة  (3)

فقأط، يف  واجبأاً  حو بيأان أن االلتأزاد الأ    أرق لأيس "للمجموعة
مأأن أعضأأاء  الظأرو  احملأأددة الأأ  ودأأع فيهأأا ادأأرق، لعضأأو أو أكثأأر

 بيل املثال، إذا  ردأت منظمأة دوليأة  علىفاجملموعة بتورة فردية  
عأأأأأددة األطأأأأأرا  حلمايأأأأأة البي أأأأأأة ووجأأأأأب معاحأأأأأأدة متمقأأأأأرراً  التزامأأأأأاً 

املشأأأأرتكة، فأأأأإن األطأأأأرا  األ أأأأر  يف املعاحأأأأدة جيأأأأوا هلأأأأا أن اأأأأتج 
 أأأاه  وحيأأأأ   بوجأأأهباملسأأأؤولية ألهنأأأا تتأأأف ر بأأأأادرق، وإن مل تتأأأف ر 

 ديربمأأاً عنأأدحا لحأأل عضأأو يف اجملموعأأة أن يفالأأب باالمتثأأال بتأأىلته 
 على املتلحة اجلماعية للمجموعة 

ى لأأأأدأأأأد يحأأأأون ع يف حأأأأ و الىل أأأأة مأأأأا نأأأأدرج بالضأأأأرورةي وال (4)
منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة مأأأأأأن التزامأأأأأأات جتأأأأأأاو أعضأأأأأأامها ووجأأأأأأب دواعأأأأأأدحا 
الدا ليأأأأة  وعأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، دأأأأد تقيأأأأد القواعأأأأد الدا ليأأأأة  أأأأ  

 عضو يف اال تجاج وسؤولية املنظمة الدولية ال

__________ 

    166-163و 36ه املرجع نىلسه،  (280)
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االلتأأزاد الأأ   يحأأون أن  ضأأمناً  1 تىليأأد اأأيغة الىلقأأرة وال (5)
جمموعة تضم الدول واملنظمات الدوليأة  و جتابالضرورة   رق واجباً 

جتأاو جمموعأة مأن الأدول أو جتأاو  إمأا قد يحون ذلك االلتزاد واجبأاً ف
ورد يف أ حأأأأاد  جمموعأأأأة مأأأأن املنظمأأأأات الدوليأأأأة  وعلأأأأى غأأأأرار مأأأأا

منظمأأأأة دوليأأأأة "يف نىلأأأأس الىلقأأأأرة إىل  ردةأ أأأأر ، فأأأأإن ا شأأأأارة الأأأأوا
يزيد على منظمأة  اأنه يلزد أن يتعل  األمر و تىليد ضمناً  ال "أ ر 

 دولية وا دة 
الىل أأة األ أأر  مأأن احلأأاالت الأأ   3و 2وتتنأأاول الىلقرتأأان  (6)
والأ  جيأوا ، 42 تتضرر فيها دولة أو منظمة دوليأة وىلهأود املأادة ال

فيهأأأأأأأا لتلأأأأأأأك الدولأأأأأأأة أو املنظمأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة، مأأأأأأأع ذلأأأأأأأك، أن اأأأأأأأتج 
يف  يف النفأأأاق احملأأأدود املنتأأأوه عليأأأه كأأأان ذلأأأك  باملسأأأؤولية، وإن

 دولأأأأأة باملسأأأأأؤوليةالالأأأأأ  تشأأأأأأ إىل ا تجأأأأأاج  2الىلقأأأأأرة و   4الىلقأأأأأرة 
املتعلقأأأة  48مأأأن املأأأادة  1الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ب( مأأأن الىلقأأأرة  تفأأأاب 

أنأه  واضحاً   ويبدو سؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً و
يف اال تجأأأاج وسأأأؤولية دولأأأة  إذا اعتأأأرب أن لدولأأأة مأأأن الأأأدول  قأأأاً 

 كحل، فإن األ حأاد  جتاو اجملتمع الدويل واجباً  لتزاماً أ ر   ردت ا
  حتأا الً  يتعل  وسؤولية منظمة دولية ترتحب  رداً  تسر  فيماذاهتا 

ال ظتأأأأأه منظمأأأأأة  ظأأأأأر األ أأأأألحة الحيمياميأأأأأة، فإنأأأأأه  سأأأأأب مأأأأأا و 
الأأدول  ا تجأأاججأأواا حيأأول دون يبأأدو أ   أأبب  يوجأأد فيمأأا ال"

وسؤولية  -بتىلتها مستقلة عن املنظمات الدولية األ ر   - أيضاً 
  (281)منظمة دولية"

دولأأة الولأأ ن مل يعأأرب يف اللجنأأة عأأن أ  شأأك بشأأفن  أأ   (7)
يف اال تجأأأأأاج باملسأأأأأؤولية يف  أأأأأال  أأأأأرق التأأأأأزاد دويل واجأأأأأب جتأأأأأاو 
اجملتمأأع الأأدويل كحأأل، فأأإن بعأأض األعضأأاء أعربأأوا عأأن دلقهأأم بشأأفن 

فيهأأأأأا  ، وأأأأأاللمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة أيضأأأأأاً ول خمأأأأأحأأأأأ ا احلأأأأأ   اعتبأأأأأار أن
لأن تتتأر  عندمأأ   ا دليميأةغأأ أن املنظمأأات   املنظمأات ا دليميأة

لو امف ال  أ ندهتا إليها الدول األعضاء فيها ال  حيأ  ل حتار ةً  إال
  املعر رقادجمتمعة فيما يتعل  ب اال تجاج باملسؤولية منىلردة أوهلا 
املتعلقأأأأة اأأأأ  املنظمأأأأات الدوليأأأأة يف والحتابأأأأات القانونيأأأأة  (8)

اال تجأأأأاج باملسأأأأؤولية يف  الأأأأة  أأأأرق التأأأأزاد واجأأأأب جتأأأأاو اجملتمأأأأع 
انقسأمت  راء دأد على االااد األورويب  و  الدويل كحل تركز أ ا اً 

الحتأأأأأأاب، لحأأأأأأن أغلبيأأأأأأة واضأأأأأأحة تسأأأأأأاند احلأأأأأأل الأأأأأأ   يقأأأأأأر حأأأأأأ ا 
ا تجأأأأاج  يتنأأأأاولون إال ال اب عمومأأأأاً ولأأأأ ن كأأأأان الحتّأأأأ  (282)احلأأأأ 

__________ 

 A/CN.4/593 الو يقأأأأأة(، األول، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2008  وليأأأأأة (281)
  41ه (، واملال ظات الواردة من املنظمات الدولية التعليقات) Add.1و
عأأرب عأأن رأ  يقأأول تأأواا أن اأأتج بعأأض املنظمأأات الدوليأأة علأأأى أُ  (282)

-.Cيف الحتابات التاليأة: وذلك  ،الحافةإااء األدل باملسؤولية يف  الة  رق التزاد 

D. Ehlermann, “Communautés européennes et sanctions internationales – 

une réponse à J. Verhoeven”, Belgian Review of International Law, vol. 

18 (1984–1985), p. 96, at pp. 104–105; E. Klein, “Sanctions by 

international organizations and economic communities”, Archiv des 

فيما  أيضاً فمن املمحن لدولة، لدولية باملسؤولية الدولية ال اتنظمامل
ترتحبه منظمأة ال   رق ادعلى  الة أن ينسحب  ل حتا ل يبدو 

 دولية أ ر  
  وافيأأأأأأةالتأأأأأأدد إرشأأأأأأادات  تقأأأأأأدد املمار أأأأأأة يف حأأأأأأ ا وال (9)
يعأأأأأز  ذلأأأأأك فقأأأأأط لحأأأأأون املمار أأأأأة تتعلأأأأأ  بأأأأأا جراءات الأأأأأ   وال

املنظمأأأأات  وليأأأة بشأأأأفن الأأأدول  فعنأأأدما تأأأردّ تتخأأأ حا املنظمأأأات الد
كثأأأاً مأأا تحأأون تتأأرفاهتا ،  أعضأاؤحارتحبهأأا ي  رودأأاتالدوليأة علأأى 

  ولعأأأأأل مأأأأأن هبأأأأأ ا الشأأأأأفن مسأأأأأتندة إىل دواعأأأأأد كأأأأأل منهأأأأأا و سأأأأأب
التعب أن يستنبط من حأ و املمار أة وجأود  أ  عأاد للمنظمأات 

حتار أة الدولية يف اال تجاج باملسؤولية  ويبدو أن أحم حتار ة حأي 
أن جهأأات مأأن غأأأ الأأدول  أعلأأن مأأا الأأ   كثأأأاً و االاأأاد األورويب، 

األعضأأأاء أ لأأأت بالتزامأأأات يبأأأدو أهنأأأا واجبأأأة جتأأأاو اجملتمأأأع الأأأدويل  
كحأأأل  وعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، أشأأأار املودأأأف املشأأأرتك جمللأأأس االاأأأاد 

 اجلسأأيمةاالنتهاكأأات "إىل  2000بريل أنيسأأان/ 26األورويب املأأؤر  
متامأاً لأيس مأن الواضأح   و (283)"وق ا نسان يف بورمأاحلق واملنهجية

هبأا الأدول األعضأاء يف االاأاد  ا تجأتإذا كانأت املسأؤولية دأد  ما
االاأأأأأاد األورويب بتأأأأأىلته  األورويب بتأأأأأورة مشأأأأأرتكة، أد ا أأأأأتج هبأأأأأا

النأأوع مأأأن    ويف معظأأم احلأأأاالت، أفضأأى حأأ اداممأأة بأأ اهتامنظمأأة 
 إىل اختأأأاذ تأأأدابأ ادتتأأأادية نأأأات التأأأادرة عأأأن االاأأأاد األورويباالبي

ضأأأد الدولأأأة املأأأدعى وسأأأؤوليتها  و أأأرتد منادشأأأة تلأأأك التأأأدابأ يف 
 الىلتل التايل 

                                                                                                       

Völkerrechts, vol. 30 (1992), p. 101, at p. 110; A. Davì, Comunità 

europee e sanzioni economiche internazionali, Napoli, Jovene, 1993, 

pp. 496 et seq.; C. Tomuschat, “Artikel 210”, in H. von der Groeben, J. 

Thiesing and C.-D. Ehlermann (eds.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 

5th ed., Baden-Baden, Nomos, 1997, vol. 5, pp. 28–29؛ وKlein, La 

responsabilité des organisations internationales... املرجع املأ كور )احلاشأية ،
 A. Rey Aneiros, Una aproximación aويليهأا؛  ومأا 401، ه أعأالو( 100

la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales, 

Valencia, Tirant, 2006, p. 166 ُعأرب عأن رأ  خمأالف يف الحتابأات التاليأة:   وأ
J. Verhoeven, “Communautés européennes et sanctions internationales”, 

Belgian Review of International Law, vol. 18 (1984–1985), p. 79, at 

pp. 89–90; and P. Sturma, “La participation de la communauté 

européenne à des ‘sanctions’ internationales”, Revue du marché commun 

et de l’Union européenne, No. 366 (1993), p. 250, at p. 258 وا أتناداً إىل  
Palchetti " علأأأأأى إعمأأأأأال احلقأأأأأوق الواجبأأأأأة للأأأأأدول  مقتتأأأأأراً  اجلماعأأأأأةيبأأأأأدو دور

 P. Palchetti, “Reactions by the European Union to"، األعضأأاء فيهأأا

breaches of erga omnes obligations”, in E. Cannizzaro (ed.), The 

European Union as an Actor in International Relations, The Hague, 

Kluwer Law International, 2002, p. 219, at p. 226  
(283) Official Journal of the European Communities, No. L 122, 

24 May 2000, p. 1  
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 أأأأأأ  املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة يف اال تجأأأأأأاج  3وتقيأأأأأأد الىلقأأأأأأرة  (10)
الأأأدويل   جتأأأاو اجملتمأأأعباملسأأأؤولية يف  الأأأة  أأأرق التأأأزاد دويل واجأأأب 

متأأأألحة اجملتمأأأأع الأأأأدويل الأأأأ   "اأأأأونحأأأأون يكحأأأأل  وتشأأأأرتط أن 
ضأأمن و أأامف املنظمأأة  ]منأأدرجاً[االلتأأزاد الأأ    أرق يسأتند إليهأأا 

الو أأأامف طأأأابع  تلأأأك ويتجلأأأى يف  "الدوليأأأة الأأأ  اأأأتج باملسأأأؤولية
املنظمة ومقاادحا  و تحدد دواعد املنظمة مهاد املنظمة الدوليأة  

 الأدويلة تتعل  بتون متألحة اجملتمأع والية حمددوجود شرتط ي وال
 ووجب تلك القواعد  

الأأأأ   أعربأأأأت  الأأأأرأ  3وميا أأأأل احلأأأأل املعتمأأأأد يف الىلقأأأأرة  (11)
 يف اللجنأأأأأأة الساد أأأأأأة للجمعيأأأأأأة العامأأأأأأة، رداً  (284)عأأأأأأدة دول عنأأأأأأه
  أأأأأأأأأؤال طر تأأأأأأأأأه اللجنأأأأأأأأأة يف تقريرحأأأأأأأأأا إىل اجلمعيأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأى
 عرب عن رأ  حتا أل بعأض املنظمأات الدوليأةوأَ   (285)2007 لعاد

  (286)لةفقات بشفن ح و املسال  أبدت تعلي
 املتعلقأأأأة 48مأأأأن املأأأأادة  3إىل الىلقأأأأرة  5وتسأأأأتند الىلقأأأأرة  (12)
سأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  والغأأأرض منهأأأا و

 املفالباتومقبولية  املفالبة بإبالغا شارة إىل أن األ حاد املتعلقة 
يتعلأأأ   فيمأأأا تسأأأر  أيضأأأاً  ،ج باملسأأأؤوليةا و أأأقوط احلأأأ  يف اال تجأأأ

  احلالية لمادةل بالدول واملنظمات الدولية ال  اتج باملسؤولية وفقاً 
سأأؤولية الأأدول تشأأأ و املتعلقأأة 48مأأن املأأادة  3ولأأ ن كانأأت الىلقأأرة 

__________ 

الو أأأأام  الرمسيأأأأة ) األرجنتأأأأني مأأأأدا التجأأأأاءت علأأأأى حأأأأ ا املنأأأأوال  (284)
 ،18للجمعيأأأأأة العامأأأأأة، الأأأأأدورة الثانيأأأأأة والسأأأأأتون، اللجنأأأأأة الساد أأأأأة، اجللسأأأأأة 

A/C.6/62/SR.18 با أأأأأأم بلأأأأأأدان الشأأأأأأمال األورويب والأأأأأأدانرك (؛64، الىلقأأأأأرة ،
 ،19)املرجأأع نىلسأأه، اجللسأأة  وإيفاليأأا (؛100، الىلقأأرة )املرجأأع نىلسأأه ادمسأأة

A/C.6/62/SR.19 (؛ 100واليابأأأأأأأان )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأه، الىلقأأأأأأأرة  (؛40، الىلقأأأأأأأرة
واالاأأاد  (؛39، الىلقأأرة A/C.6/62/SR.20 20)املرجأأع نىلسأأه، اجللسأأة  وحولنأدا
 (؛70، الىلقأأأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.21 ،21)املرجأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأه، اجللسأأأأأأأأأة  الرو أأأأأأأأأي
دت دول أ أأأر  فيمأأأا يبأأأدو ختويأأأل   وأيأأأ(85، الىلقأأأرة )املرجأأأع نىلسأأأه و ويسأأرا

، الىلقأأرة )املرجأأع نىلسأأه بلجيحأأا مأأدا التأعأأم  انظأأر  املنظمأأات الدوليأأة  قأأاً 
، الىلقأأأرة )املرجأأأع نىلسأأأهوحنغاريأأأا  (؛38، الىلقأأأرة )املرجأأأع نىلسأأأه ودأأأربه (؛90
  (75، الىلقرة A/C.6/62/SR.19 ،19)املرجع نىلسه، اجللسة  وماليزيا (؛16
  وكأأأأأان 30، الىلقأأأأأرة الثأأأأأاين(، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2007 وليأأأأأة  (285)

بشأأأفن مسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  48تأأأنز املأأأادة "السأأأؤال كالتأأأايل: 
عليهأأا جتأأاو  واجأأببأأالتزاد  املشأأروعة دوليأأاً علأأى أنأأه، يف  الأأة إ أأالل دولأأة مأأا

اجملتمع الدويل كحل، حي  للدول أن تفالب الدولة املسؤولة بالحف عن الىلعل 
 املشأأأروع دوليأأأاً والوفأأأاء بالتزامهأأأا بأأأاجلرب جتأأأاو الدولأأأة املضأأأرورة أو اجلهأأأات غأأأأ

املسأأتىليدة مأأن االلتأأزاد الأأ   ُأِ أألَّ بأأه  فىلأأي  أأال إ أأالل منظمأأة دوليأأة بأأالتزاد 
جتأاو اجملتمأع الأدويل كحأل، حأأل حيأ  للمنظمأات األ أر  أو لبعضأها أن تتقأأدد 

 "وفالبة حتا لة 
ا منظمأأة  ظأأأر األ أأألحة الحيمياميأأأة، انظأأر اآلراء الأأأ  أعربأأأت عنهأأأ (286)

ومىلوضية االااد األورويب، ومنظمة التأحة العامليأة، واملنظمأة الدوليأة للهجأرة، 
 Add.1و A/CN.4/593، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأة 2008 وليأأأأأة 

)التعليقات واملال ظات الواردة من املنظمأات الدوليأة(  انظأر أيضأاً رد منظمأة 
 املية )املرجع نىلسه( التجارة الع

 ا(، فإهنأأأ45إىل  43 مأأن ىل األ حأأأاد املما لأأة )املأأأوادإإشأأارة عامأأة 
لقواعأأأأأأأد الواجبأأأأأأأة التفبيأأأأأأأ  "اترمأأأأأأأي إىل تو أأأأأأأيع نفأأأأأأأاق  أأأأأأأريان  ال

يف الىلقرة الىلرعية  ا، املنتوه عليه]املفالبات["يتعل  تنسية  فيما
 غأ ذ  الةألن من الواضح أن ذلك الشرط  ،44)أ( من املادة 

 يُعترب مىلهوماً   ورغم أن ذلك دد 48االلتزامات ال  تتناوهلا املادة ب
 ُدِتَرتدد احلالية من املادة  5، فإن ا شارة الواردة يف الىلقرة ضمناً 
 دوالأ  تتنأاول ا أتنىلا املفالبأاترا ة على الىلقرة املتعلقة وقبولية ا

  بل االنتتا  احمللية  

 نطاق هذا الباب  -49الما ة 
ال يخل هذا الباب بحق لي شخص لو كيان مـم غيـر  

الدوه لو المنظمات الدولية في االحتجاج بالميـؤولية الدوليـة 
 لمنظمة  ولية. 

 التعلي 
إعمأأأأأأأأال  الأأأأأأأأواردة أعأأأأأأأأالو 48إىل  42تتنأأأأأأأأاول املأأأأأأأأواد  ال (1)

دولأأأة أو منظمأأأة ا تجأأأاج مأأأن  يأأأث  دوليأأأة إالال ةنظمأأأاملمسأأأؤولية 
الأأأ   32مأأأع املأأأادة  الءديأأأت حأأأ ا مأأا  و هبأأأ و املسأأأؤولية دوليأأة أ أأأر 

الثالأأث اأأدد نفأأاق االلتزامأأات الدوليأأة املنتأأوه عليهأأا يف البأأاب 
مقأرر خبرق التزاد  تتعل  إال  يث تنز على أن ح و االلتزامات ال

ووجأب القأانون الأأدويل يقأع علأأى عأات  منظمأة دوليأأة جتأاو دولأأة أو 
 ذاهتا تنزاملادة و منظمة دولية أ ر  أو جتاو اجملتمع الدويل كحل  

بأأأأأف   أأأأأأ  ينشأأأأأف نتيجأأأأأأة ]   [  أأأأأل  علأأأأأى أن ذلأأأأأأك "ال اديأأأأأداً 
دوليأأة ودأأد يرتتأأب مباشأأأرة املنظمأأأات ال   أأد للمسأأؤولية الدوليأأة 

  "الدوليأة اتغأأ الأدول أو املنظمأ مأن أل  شخز أو كيأان   أر
بادتتأأأأأارو علأأأأأى ا شأأأأأارة إىل البأأأأأاب احلأأأأأايل، وححأأأأأ ا، فأأأأأإن نفأأأأأاق 

نفأأأأاق البأأأأاب ميا أأأأل  ،ا تجأأأأاج دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة باملسأأأأؤولية
تعلأأأ  فهأأأو ال يتنأأأاول اال تجأأأاج باملسأأأؤولية إال بقأأأدر مأأأا ي  الأأأثالث

  الثالثااللتزامات املنتوه عليها يف الباب ح ا اال تجاج ب

أن املأأأأواد املتعلقأأأأة  ولأأأأ ن كأأأأان با محأأأأان أن يىلهأأأأم ضأأأأمناً  (2)
غأأأ مأأن كيأأان  شأأخز أوأ   ختأأل اأأ  باال تجأأاج باملسأأؤولية ال

 الدوليأأة يف اال تجأأاج وسأأؤولية منظمأأة دوليأأة اتالأأدول أو املنظمأأ
أن  حأأو توضأأيحاأأريح هبأأ ا الشأأفن  إيأأراد بيأأان الغأأرض مأأن ، فأأإنمأأا

 ليس القتد منه ا تبعاد أ     من ح ا القبيل  الباب احلايل 

 الىلتل الثاين
 التدابير المضا ة

 موضوع التدابير المضا ة وحدو ها  -50الما ة 
لو المنظمة الدوليـة المضرو ة يجوز للدولة ال   -1 

المضرو ة لن تتخذ تدابير مضا ة تجاه منظمة  ولية ميؤولة  م 
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لغـرض واحـد هـو حمـل هـذه المنظمـة إال فعل غير مشروع  وليا  
  لى االمتثاه اللتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث. 

تقتصــر التــدابير المضـــا ة  لــى  ــدع الوفـــاء   -2 
لدوليـــة للدولـــة لو المنظمـــة فـــي الوقـــ  الحاضـــر بااللتزامـــات ا

 الدولية المّتِخذة للتدابير تجاه المنظمة الدولية الميؤولة. 

تخـــــذ التـــــدابير المضـــــا ة، قـــــد  اإلمكـــــان، تُ   -3 
 بطريقة تتيم استئناف الوفاء بااللتزامات المعنية. 

تخذ التدابير المضا ة، قـد  اإلمكـان، بطريقـة تُ   -4 
 لوظائف ا.  الدولية الميؤولة تحد مم آثا ها  لى مما سة المنظمة
 التعلي 

، عنأأأأدما تقأأأأع منظمأأأأة 21 سأأأأب املنتأأأأوه عليأأأأه يف املأأأأادة  (1)
دوليأأأة مأأأا اأأأت طاملأأأة املسأأأؤولية الدوليأأأة، ميحأأأن أن تتأأأبح حأأأ و املنظمأأأة 
عرضأأأة الختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة اقهأأأا  وميحأأأن للدولأأأة أو املنظمأأأة الدوليأأأة 

مقنأأأع  عىلأأأاء  يوجأأأد  أأأبب الداد  املضأأأرورة أن تتخأأأ  تأأأدابأ مضأأأادة مأأأا
 حمأأأأتمالً  مأأأأن أن تحأأأأون حأأأأدفاً املسأأأأؤولة إعىلأأأأاءً مفلقأأأأاً الدوليأأأأة  اتاملنظمأأأأ

  ومن  يث املبدأ، تبأدو احلالأة القانونيأة للمنظمأة الدوليأة تدابأ املضادةلل
 املسؤولة يف ح ا التدد حتا لة للحالة القانونية للدولة املسؤولة  

يف تعليقات بعض املنظمات وأشأ إىل ح و النقفة أيضاً  (2)
يوجأد  أبب  ال" الدولية  ووافقأت منظمأة التأحة العامليأة علأى أنأه

دوليأأاً مأأن التأأدابأ  اء منظمأأة دوليأأة  ردأأت التزامأأاً ا أأتثنوجيأأه يأأربر 
منظمأأة دوليأأة مضأأرورة حلملهأأا علأأى  املضأأادة الأأ  تتخأأ حا دولأأة أو

ملتحأدة منظمأة األمأم اوذكرت   (287)"عليها من التزامات وفاء واال
]لأأأأأديها[  اليونسأأأأأحو( أيضأأأأأاً أهنأأأأأا "لأأأأأيس)للرتبيأأأأأة والعلأأأأأم والثقافأأأأأة 

" يف اعأأرتاض علأأى إدراج مشأأاريع مأأواد تتنأأاول التأأدابأ املضأأادة أ 
  (288)نز يتعل  وسؤولية املنظمات الدولية

ورداً علأأأى  أأأؤال طر تأأأه اللجنأأأة، أعربأأأت عأأأدة دول عأأأن  (3)
املضأأأأأادة املوجهأأأأأة رأ  مىلأأأأأادو أنأأأأأه ينبغأأأأأي أن تفبأأأأأ  علأأأأأى التأأأأأدابأ 

املنظمأأات الدوليأأة دواعأأد حتا لأأة عمومأأاً للقواعأأد الأأ  ُوضأأعت  ضأأد
 49للتأأأدابأ املضأأأادة الأأأ  جيأأأوا اختاذحأأأا جتأأأاو الأأأدول يف املأأأواد مأأأن 

مأأأن املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ  (289)53 إىل
  (290)املشروعة دولياً 

__________ 

، A/CN.4/609الو يقأأة ، األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2009 وليأة  (287)
  طاء الىلرع
 املرجع نىلسه   (288)

 37-36ه ، والتتأأأويب (الثأأأاين، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2001  وليأأأة (289)
  178-168و

 با أأأم بلأأدان الشأأمال األورويب ادمسأأأةانظأأر مأأدا الت الأأدانرك،  (290)
الو أأأام  الرمسيأأأة للجمعيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون، اللجنأأأة الساد أأأة، )

وماليزيأأأأأأأا )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأه،  (؛101، الىلقأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.18 ،18اجللسأأأأأأأة 
، وحي تتو ى أيضأاً بعأض "القيأود 75، الىلقرة A/C.6/62/SR.19، 19اجللسة 

واملمار أأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأة بالتأأأأأأأأدابأ املضأأأأأأأأادة املتخأأأأأأأأ ة ضأأأأأأأأد  (4)
بعأأض األمثلأأة شأأك نأأادرة  ومأأع ذلأأك، توجأأد  منظمأأات دوليأأة بأأال

واأأىلت بفهنأأا تأأدابأ مضأأادة  فعلأأى  أأبيل املثأأال، يف علأأى تأأدابأ 
بعأأض املنتجأأات  بشأأفن تأأدابأ ا أأتأاد -الواليأأات املتحأأدة دضأأية 

فريأأأ   أأأرباء تأأأابع ملنظمأأأة التجأأأارة رأ   ،مأأأن اجلماعأأأات األوروبيأأأة
أذنأت  الأ  العاملية أن تعلي  االمتيااات أو غأحا مأن االلتزامأات 

ذا طأابع "كأان   ضأد اجلماعأات األوروبيأة به حي ة تسوية املنااعأات
 أنه:فري  ادرباء ال ظ و   "انتقامي باأل اس

 د ت، يف إطار القواعد العامأة للقأانون الأدويل، تغيأأات رميسأية  
أيضأأأأأاً باألعمأأأأأال االنتقاميأأأأأة أو التأأأأأدابأ  ايشأأأأأار إليهأأأأأ  )الأأأأأ الثأأأأأفر أعمأأأأأال يف

املضأأادة( وذلأأك  أأالل القأأرن العشأأرين، وخبااأأة نتيجأأة حلظأأر ا أأتعمال القأأوة 
احلرب(  وووجأب القأانون الأدويل، ختضأع حأ و األنأواع مأن  مسوغات )دانون

نأأأة القأأأانون ط، مأأأن دبيأأأل تلأأأك الأأأ   أأأددهتا جلو التأأأدابأ املضأأأادة  اليأأأاً لشأأأر 
    انظأأر  إىل ذلأأك الأأدويل يف عملهأأا املتعلأأ  وسأأؤولية الأأدول )التنا أأب ومأأا

 ختضأأأعذلأأأك، فىلأأأي منظمأأأة التجأأأارة العامليأأأة،  مأأأن املشأأأروع(  ومأأأع 43املأأأادة 
ميحأأأأن  واألعمأأأأال االنتقاميأأأأة لأأأأنظم دديقأأأأة وال الثأأأأفر التأأأدابأ املضأأأأادة وأعمأأأأال

يف إطأأار التىلأأاحم املتعلأأ  بالقواعأأد وا جأأراءات الأأ  احأأم تسأأوية  اختاذحأأا إال
  (291)املنااعات التادر عن منظمة التجارة العاملية

موضأأأوع التأأأدابأ املضأأأادة  3إىل  1واأأأدد الىلقأأأرات مأأأن  (5)
ات املقابلأأة مأأأن هبأأا يف الىلقأأر ُ أأأددا و أأدودحا بأأنىلس الفريقأأة الأأ  

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة  49املأأأأادة 
يوجأأأأد مأأأأربر واضأأأأح للتمييأأأأز يف حأأأأ ا التأأأأدد بأأأأني    وال(292)دوليأأأأاً 

التأأدابأ املضأأادة املتخأأ ة ضأأد املنظمأأات الدوليأأة والتأأدابأ املضأأادة 
 املوجهة ضد الدول 

دابأ ومأأأأأأن املسأأأأأأامل الأأأأأأ  تثأأأأأأأ القلأأأأأأ  فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأ  بالتأأأأأأ (6)
املضأأأأأادة الأأأأأ  تأأأأأؤ ر علأأأأأى املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة ا تمأأأأأال أن تعردأأأأأل 

                                                                                                       

)املرجأأأع نىلسأأأه، (؛ وحولنأأأدا 100 ا ضأأأافية"(؛ واليابأأأان )املرجأأأع نىلسأأأه، الىلقأأأرة
)املرجأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأه، (؛ و ويسأأأأأأأأرا 40، الىلقأأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.20، 20اجللسأأأأأأأأة 
(؛ وبلجيحأأأأأأأأا )املرجأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأه، 86، الىلقأأأأأأأأرة A/C.6/62/SR.21، 21 اجللسأأأأأأأأة
(  ودأأأد جأأأاءت حأأ و املأأأدا الت ا أأأتجابة لفلأأب اللجنأأأة احلتأأأول 91 الىلقأأرة

 )ب(  30الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  وليةعلى تعليقات، 

(291) United States – Import Measures on Certain Products from 

the European Communities, Report of the Panel (WT/DS165/R), 17 

July 2000, para. 6.23, note 100 وتتعلأ  إشأارة فريأ  ادأرباء إىل عمأل جلنأة  
شأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول يف دراءهتأأأا األوىل  ومثأأأة القأأأانون الأأأدويل و

 أأأأال  بشأأأأفن مسأأأأفلة إمحانيأأأأة إطأأأأالق اأأأأىلة التأأأأدابأ املضأأأأادة علأأأأى التأأأأدابأ 
إطأار منظمأأة التجأارة العامليأأة  ولالطأالع علأى الأأرأ  املؤيأد لأأ لك،  املتخأ ة يف

 H. Lesaffre, Le règlement des différends au sein de l’OMC et leانظأر 

droit de la responsabilité internationale, Paris, Librairie générale de 

droit et de jurisprudence, 2007, pp. 454–461  
 36، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001  وليأأأأة (292)
  170-168و
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التأدابأ املضأادة عمأل املنظمأة الدوليأة املسأؤولة وأن تعأّرض بالتأايل 
اقيأأأأأأ  األحأأأأأأدا  الأأأأأأ  أنشأأأأأأ ت املنظمأأأأأأة مأأأأأأن أجلهأأأأأأا للخفأأأأأأر  

يعتأأأرب حأأأ ا القلأأأ  مأأأربربراً ال أأأتبعاد التأأأدابأ املضأأأادة ضأأأد  ال وبينمأأأا
 أأأتبعاداً كأأأاماًل، فإنأأأه دأأأد يأأأؤد  إىل التشأأأديد املنظمأأأات الدوليأأأة ا

حأأ و املسأأفلة بعبأأارات عامأأة   4علأأى بعأأض القيأأود  وتعأأاجل الىلقأأرة 
وجير  يف إطأار املأادة التاليأة النظأر يف املزيأد مأن القيأود الأ  تتعلأ  

 اديداً بالعالدات بني املنظمة الدولية وأعضامها 
نظمأأأة ودأأأد تتسأأأم حتار أأأة بعأأأض الو أأأامف مأأأن جانأأأب امل (7)

الدوليأأأأة بفمهيأأأأة  يويأأأأة للأأأأدول األعضأأأأاء فيهأأأأا ويف بعأأأأض احلأأأأاالت 
للمجتمأأع الأأدويل  ويتأأأعب مأأع ذلأأك اديأأأد القيأأود الواجبأأة علأأأى 

إجأراء التدابأ املضادة على أ اس ح ا املعيار، بسبب عدد  هولة 
دامماً، وك لك ألن ا  الل ببعض الو امف دد يؤ ر التمييز املعر 

مأن الدولأة  4 أر   ولأ لك، تتفلأب الىلقأرة على حتار ة و أامف أ
أو املنظمأأأة الدوليأأأة املضأأأرورة أن ختتأأأار التأأأدابأ املضأأأادة الأأأ  تأأأؤ ر، 

تهدفة أل  مأأن حتار أأة املنظمأأة الدوليأأة املسأأ بفدأأل دأأدر حتحأأن، علأأى
ورغم ذلك ميحأن اعتبأار أن املأادة تشأأ ضأمناً إىل إجأراء  و امىلها 

 تقييم نوعي للو امف احملتمل أن تتف ر 
التـــدابير المضـــا ة التـــي يتخـــذها ل ضـــاء  -51الما ة 

 المنظمة الدولية 
ال يجوز للدولة لو المنظمة الدوليـة المضـرو ة العضـو  

فــي منظمــة  وليــة ميــؤولة لن تتخــذ تــدابير مضــا ة بحــق تلــر 
 منظمة بموجب الشرو  المبينة في هذا الفصل، إال إ ا: ال
غيــــر متنافيــــة مــــع المضــــا ة كانــــ  التــــدابير  )ل(  

 قوا د المنظمة؛ 
لـــم تتـــوافر وســـائل مالئمـــة لحمـــل المنظمـــة و  )ب(  

الميـــؤولة، بطريقـــة لخـــرى،  لـــى االمتثـــاه اللتزامات ـــا المقـــر ة 
 بموجب الباب الثالث. 

 التعلي 
املنظمأأأة األعضأأأاء يف حأأأ و املنظمأأأة مأأأن دأأأد متنأأأع دواعأأأد  (1)

اختاذ تدابأ مضادة جتاحهأا  وبأالعحس، دأد تسأمح نىلأس القواعأد 
باختأأأأأاذ تأأأأأدابأ مضأأأأأادة، ولحأأأأأن بشأأأأأروط معينأأأأأة دأأأأأد ختتلأأأأأف عأأأأأن 
الشأأأأأروط الأأأأأ  تنفبأأأأأ  ووجأأأأأب القواعأأأأأد العامأأأأأة للقأأأأأانون الأأأأأدويل  

ذكأأأرت  وتحأأأون حأأأ و الشأأأروط علأأأى األرجأأأح أكثأأأر تقييأأأداً  وكمأأأا
يف  الأأة املنظمأأات الدوليأأة ذات العضأأوية حة العامليأأة "منظمأأة التأأ

إمحانيأأة فأأإن مثأأل كيانأأات منظومأأة األمأأم املتحأأدة،  ]شأأبه العامليأأة[
حأأأ و املنظمأأأات تأأأدابأ مضأأأادة كأأأل مأأأن اختأأأاذ الأأأدول األعضأأأاء يف  

بىلعأأأل تفبيأأأ  دواعأأأد تلأأأك كبأأأأ  أأأد  تحأأأون إمأأأا مقيأأأدة إىل ضأأأدحا 
عأدة ختتأيز لقا اضأعة أو  ]،[املنظمات حتا جيعلها فرضأية بعيأدة

، وذلأأك بشأأرط أال متنأأع املأأوادمشأأاريع  أأارج نفأأاق فتحأأون بأأ لك 

 هأأأأأأأأا تأأأأأأأأأدابأَ فيدواعأأأأأأأأد املنظمأأأأأأأأأة املعنيأأأأأأأأة اختأأأأأأأأأاذ الأأأأأأأأدول األعضأأأأأأأأأاء 
    (293)"مضادة

ودد تؤ ر دواعأد املنظمأة علأى مقبوليأة التأدابأ املضأادة يف  (2)
املىليأد  العالدات بني املنظمة الدولية املسؤولة وأعضامها  ويبأدو مأن

الأأأنز بوضأأأوا علأأأى أن تحأأأون التأأأدابأ املضأأأادة "غأأأأ متنافيأأأة مأأأع 
دواعد املنظمة"،    ولو كان ذلك دد يغفيه بالىلعل احلحأم العأاد 

( املتعلأأأأ  بانفبأأأأاق داعأأأأدة التختأأأأيز، وبوجأأأأه  أأأأاه 63)املأأأأادة 
يلأأزد النظأأر فيأأه حأأو القاعأأدة التحميليأأة الواجبأأة  دواعأأد املنظمأأة  ومأأا

جيأأأوا إذا كأأأان  مسأأأفلة مأأأادواعأأأد املنظمأأأة تعأأأاجل  ال التفبيأأأ  عنأأأدما
  حا تدابأ مضادة ضد أل د األعضاء يف املنظمة أن يتخ 

تنظم دواعد املنظمة، ارا ًة أو ضمناً، مسفلة  وعندما ال (3)
ميحن  التدابأ املضادة يف العالدات بني منظمة دولية وأعضامها، ال

يف تلأأأأك العالدأأأأات   افأأأأرتاض أن التأأأأدابأ املضأأأأادة مسأأأأتبعدة متامأأأأاً 
وبينما تباينت اآلراء املعرب عنها، ذحبت أغلبية أعضاء اللجنة إىل 

حأأ ا اال أأتبعاد  وذكأأرت  أنأأه مأأن التأأعب التواأأل إىل أ أأاس ملثأأل
كثأأاً مأا بأالنظر إىل أن التأدابأ املضأادة  اليونسحو يف تعليقاهتأا أنأه "

 [تؤيأأأد]فإهنأأأا يف دواعأأأد املنظمأأأات الدوليأأة،  اديأأداً ال يُأأنز عليهأأأا 
إمحانية جلوء عضو املنظمة الدولية املضرور إىل اختاذ تدابأ مضادة 

غأأأأأأأ أن   (294)"ووجأأأأأأب دواعأأأأأأد املنظمأأأأأأة ال ُيسأأأأأأمح هبأأأأأأا اأأأأأأرا ةً 
  (295)اليونسحو ال ظت أيضاً أنه يلزد فأرض بعأض القيأود احملأددة

وتتىل  ح و القيود مع مبدأ التعاون ال   ترتحز عليه العالدات بني 
  (296)الدولية وأعضامهااملنظمة 

واملقتود من القيود املعنية حو أن تضا  إىل القيأود الأ   (4)
تنفب  عموماً على التدابأ املضادة ال  تتخ  ضد املنظمة الدولية  

 اجأأأأة علأأأأى األرجأأأأح إىل القأأأأول بأأأأفن القيأأأأود املنتأأأأوه عليهأأأأا  وال
 القيأأأود املنتأأأوه عليهأأأا يف املأأأادة احلاليأأأة حأأأي ديأأأود تضأأأا  إىل يف

مأأأأواد أ أأأأر  مدرجأأأأة يف حأأأأ ا الىلتأأأأل  وأضأأأأيىلت مأأأأع ذلأأأأك عبأأأأارة 

__________ 

، A/CN.4/609الو يقأأة  األول(، ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2009 وليأة  (293)
  طاء الىلرع

 املرجع نىلسه  (294)

إال إذا    وأعربأأت اليونسأحو عأن موافقتهأأا علأى عبأأارة "نىلسأه املرجأع (295)
" ال  ادرت ها املقأرر ادأاه يف كان ذلك ال يتعارض مع دواعد املنظمة ]   [

الو يقأأأأأأأأأة (، األول، اجمللأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأزء 2008  وليأأأأأأأأأةتقريأأأأأأأأرو السأأأأأأأأأادس )
A/CN.4/597 ، 48الىلقرة ، 30ه ) 

تىلسأأ أعربت حمحمة العدل الدولية عن ح ا املبدأ يف فتواحا بشفن  (296)
 بني منظمأة التأحة العامليأة ومتأر 1951 ذار/مارس  25االتىلاق املعقود يف 
"إن عضوية متر يف املنظمة تستتبع يف  د ذاهتأا التزامأات  على النحو التايل:

نظمأأأأة" متبادلأأأة بالتعأأأاون و سأأأن النيأأأأة تقأأأع علأأأى عأأأات  متأأأأر وعلأأأى عأأأات  امل
(Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO 

and Egypt ( ه 53احلاشية انظر ،)43، الىلقرة 93 أعالو ) 
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" يف الىلقرة اال تهاللية ملزيد الشروط املبينة يف ح ا الىلتلوجب و"
 من التوضيح 

وتأأنز املأأادة احلاليأأة علأأى عأأدد جأأواا اللجأأوء إىل التأأدابأ  (5)
مالممأأأأة" لتحقيأأأأ  االمتثأأأأال  عأأأأالوة و أأأأامل "إذا أتيحأأأأت املضأأأأادة 

الضأأأرور  أن يعتمأأأد اختأأأاذ التأأأدابأ املضأأأادة ذلأأأك، لأأأيس مأأأن  علأأأى
يتنأأأاع معهأأأا  وتشأأأأ عبأأأارة  علأأأى دواعأأأد املنظمأأأة، ولحأأأن ينبغأأأي أال

"و امل مالممة" إىل الو امل املشأروعة املتنا أبة الأ  تأوفر ا تمأااًل 
معقأأواًل لتحقيأأأ  االمتثأأأال يف الودأأأت الأأ   يعتأأأزد فيأأأه العضأأأو اختأأأاذ 

العضأأأو لسأأأبل االنتتأأأا   تأأأدابأ مضأأأادة  غأأأأ أن عأأأدد ا أأأتخداد
املتا ة يف الودت املنا ب دد يأؤد  إىل انتىلأاء إمحانيأة اللجأوء إىل 

 التدابأ املضادة 
املالممأأأأأة ومأأأأأن األمثلأأأأأة املتعلقأأأأأة وأأأأأد  وجاحأأأأأة الو أأأأأامل  (6)

القاممأأأأة وفقأأأأاً لقواعأأأأد املنظمأأأأة  حأأأأم  اأأأأادر عأأأأن حمحمأأأأة العأأأأدل 
بأأأأفن  مأأأأن األعضأأأأاءدولتأأأأان للجماعأأأأات األوروبيأأأأة  فقأأأأد ا تجأأأأت 

التأأأك التف يسأأي جيأأأد مسأأأوربغاً لأأأه يف أن إ الهلمأأا بأأأالتزاد ووجأأأب 
اجلماعأأأأة االدتتأأأأادية األوروبيأأأأة مل ميتثأأأأل فيمأأأأا  أأأأب  أل أأأأد جملأأأأس 

 التزاماته  ودالت حمحمة العدل:

، فأأإن فيهأأا اأأرا ة علأأى أمأأر خمأأالففيمأأا عأأدا احلأأاالت املنتأأوه  
االدتتادية األوروبية[ يقتضي مأن  اجلماعةمعاحدة إنشاء ] األ ا ي لأىلهود امل

تنتتف لنىلسأها  وعليأه، فحأون اجمللأس دأد دّتأر يف الوفأاء  الدول األعضاء أال
  (297)عليهما من تنىلي  التزاماهتما ىميحن أن يعىلي املدع بالتزاماته ال

ويبأأأأأأدو أن وجأأأأأأود  أأأأأأبل انتتأأأأأأا  دضأأأأأأامية يف إطأأأأأأار اجلماعأأأأأأات 
 األوروبية حو السبب الرميسي هل ا القول 

مثأأة  ،21مأأن املأأادة  2و سأأب املنتأأوه عليأأه يف الىلقأأرة  (7)
حنأأا تنفبأأ  علأأى احلالأأة العحسأأية، وحأأي  ديأأود حتا لأأة للقيأأود املتو أأاة

 الأأأة املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  تعتأأأزد اختأأأاذ تأأأدابأ مضأأأادة ضأأأد أ أأأد 
 تغفي دواعد املنظمة ح و املسفلة  أعضامها، وذلك عندما ال

 تتأثر بالتدابير المضا ة  االلتزامات التي ال -52الما ة 
 ال تمس التدابير المضا ة بما يلي:   -1 
االلتــــزاع المنصــــوص  ليـــــ  فــــي ميثــــاق األمـــــم  )ل(  

 المتحدة باالمتناع  م الت ديد باستعماه القوة لو استعمال ا فعال ؛ 

االلتزامات المتعلقـة بحمايـة حقـوق اإلنيـان  )ب(  
 األساسية؛ 

__________ 

(297) Commission of the European Economic Community v. Grand 

Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium, Joined cases 90/63 

and 91/63, Judgment of 13 November 1964, European Court of Justice 

Reports 1964, p. 626, at p. 636  

االلتزامات  ات الطابع اإلنيـاني التـي تمنـع  )ج(  
 األ ماه االنتقامية؛ 

االلتزامــات األخــرى القائمــة بموجــب قوا ــد  ) ( 
 مم القوا د العامة للقانون الدولي. آمرة 

ى الدولة لو المنظمـة الدوليـة المضـرو ة ال تعفَ   -2 
 التي تتخذ تدابير مضا ة مم الوفاء بالتزامات ا: 

موجب لي إجـراء لتيـوية المناز ـات القائمة ب )ل(  
ـــيم  ـــة المضـــرو ة وب ـــة لو المنظمـــة الدولي ـــيم الدول يكـــون مطبقـــا  ب

 المنظمة الدولية الميؤولة؛ 

المتعلقــــــة بصــــــون لي حرمــــــة لــــــوكالء المنظمــــــة  )ب(  
 الدولية الميؤولة ولماكم  مل تلر المنظمة ومحفوظات ا ووثائق ا. 

 التعلي 
األ أأأأأة، تستنسأأأأخ حأأأأ و املأأأأادة با أأأأتثناء الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة  (1)

داممأأأة االلتزامأأأات الأأأ  ال تتأأأف ر بالتأأأدابأ املضأأأادة، والأأأ  وردت يف 
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة  50املأأأأأادة 
  ومعظأأم حأأ و االلتزامأأات واجبأأة علأأى الدولأأة أو املنظمأأة (298)دوليأأاً 

لأ  بالتأدابأ املضأادة الدولية املضرورة جتاو اجملتمع الأدويل  وفيمأا يتع
ال  تتخ  ضد املنظمأات الدوليأة، ال يحأون دأرق حأ و االلتزامأات 
اأألة باملسأأفلة ديأأد النظأأر إال بقأأدر كأأون االلتأأزاد واجبأأاً جتأأاو املنظمأأة 
الدولية املعنية، ذلك أن وجود التزاد جتاو الحيان املستهد  حو من 

اد  ولأ لك، الشروط الواجبة لواف التدبأ املتخأ  بفنأه تأدبأ مضأ
ال يعترب ا تعمال القوة ضد منظمة دولية تدبأاً مضاداً إال إذا كان 
االمتناع عن ا تعمال القوة واجباً جتاو ح و املنظمة  وحيدث ذلأك 
عندما تُعترب املنظمة جزءاً من اجملتمع الدويل الواجب جتاحأه االلتأزاد 

ب  أأرو  أو إذا كأأان االلتأأزاد الأأ    أأرق واجبأأاً جتأأاو املنظمأأة بسأأب
 إدليم تديرو املنظمة   جتاو ااة، مثل ا تعمال القوة 

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  50)ب( مأأأأن املأأأأادة 2وتأأأأنز الىلقأأأأرة  (2)
جيأأوا أن تتأأف ر  الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً علأأى أنأأه ال

االلتزامات ال  تتعل  بأ " رمة املمثلني الدبلوما أيني أو القنتأليني 
الو أأأأأام  الدبلوما أأأأأية أو القنتأأأأألية"  احملىلو أأأأأات أوأو األمأأأأأاكن أو 

بالتأأأدابأ املضأأأادة  ونظأأأراً ألن حأأأ و االلتزامأأأات ال ميحأأأن أن تحأأأون 
واجبة جتاو املنظمات الدولية فمن الواضح أن ح و احلالة ال تنفبأ  
على املنظمات الدوليأة ومل تأدرج يف املأادة احلاليأة  غأأ أن األ أاس 

القيأأأأد، وحأأأأو احلاجأأأأة إىل محايأأأأة بعأأأأض املنفقأأأأي الحأأأأامن وراء حأأأأ ا 
األشأأخاه واملمتلحأأات الأأ   أأتحون يف  الأأة عأأدد محايتهأأا حأأدفاً 

__________ 

 37-36، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين( والتتأأأويب، ه 2001 وليأأأة  (298)
  174-170و
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ينفبأأ  أيضأأاً علأأى املنظمأأات الدوليأأة  ،(299) أأهاًل للتأأدابأ املضأأادة
)ب( ديأد بشأفن االلتزامأات الأ  2ووكالمها  ولأ لك يأرد يف الىلقأرة 

االلتزامأات امي املنظمات الدولية ووكالمها  ودد  تلف مضأمون 
هأأا وحمىلو اهتأأا الدوليأأة وأمأأاكن عملات املنظمأأ وكأأالءرمأأة املتعلقأأة ا

وو امقها كثأاً تبعاً للقواعد املنفبقة  ول لك تشأ الىلقرة الىلرعية إىل 
"أ "  رمأأأة  وكلمأأأة "وكيأأأل" وا أأأعة بقأأأدر كأأأا  لتشأأأمل أ  بعثأأأة 
تر أألها منظمأأة دوليأأة، بتأأىلة داممأأة أو مؤدتأأة، إىل دولأأة أو منظمأأة 

  ولية أ ر  د

 التناسب  -53الما ة 
يجب لن تكـون التـدابير المضـا ة متناسـبة مـع الضـر   

المتكبــــد،  لــــى لن توضــــع فــــي اال تبــــا  جيــــامة الفعــــل غيــــر 
 المشروع  وليا  والحقوق المعنية. 
 التعلي 

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  51نأأأأز حأأأأ و املأأأأادة مفأأأأاب  للمأأأأادة  (1)
  وتستنسخ ح و املادة، (300)دولياً الدول عن األفعال غأ املشروعة 

مأأأع إضأأأافة بعأأأض الحلمأأأات، الشأأأرط الأأأ   ذكرتأأأه حمحمأأأة العأأأدل 
ه بقوهلأأأأا إنأأأأ ناغيمأأأأاروس -غابتشأأأأيحوفو مشأأأأروع الدوليأأأأة يف دضأأأأية 

مأأع الضأأرر املتحبأأد،  يتعأأني أن يحأأون تأأف أ التأأدبأ املضأأاد متنا أأباً "
   (301)"مع مراعاة احلقوق املعنية

املتعلقأأأة  51تعليقهأأا علأأى املأأادة وكمأأا ذكأأرت اللجنأأة يف  (2)
وسأأؤولية الأأدول، فأأإن التنا أأب "يتنأأاول ]   [ العالدأأة بأأني الىلعأأل 
غأأأأ املشأأأروع دوليأأأاً والتأأأدبأ املضأأأاد ]   [ وجيأأأب ]   [ أن يحأأأون 
أ  تأأأدبأ مضأأأاد متنا أأأأباً مأأأع الضأأأأرر املتحبأأأد، وأأأأا يف ذلأأأك أمهيأأأأة 

ياً عن مسفلة ما إذا القضية املبدمية املعنية، وهل ا و يىلة مستقلة جزم
كأأان التأأدبأ املضأأاد ضأأرورياً لتحقيأأ  النتيجأأة املرجأأوة وحأأي ضأأمان 

احلقأأأأوق ‘  وأوضأأأأح التعليأأأأ  أيضأأأأاً أن "ا شأأأأارة إىل (302)االمتثأأأأال"
هلا معل وا ع وال تشمل فقط أ ر الىلعل غأ املشروع علأى ‘ املعنية

الدولأأأأأة املضأأأأأرورة وإنأأأأأا تشأأأأأمل أيضأأأأأاً   أأأأأارو علأأأأأى  قأأأأأوق الدولأأأأأة 
  ويف السياق احلايل، تنفب  ح و ا شارة على اآل ار (303)سؤولة"امل

الوادعأأأأأة علأأأأأى الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املضأأأأأرورة وعلأأأأأى  قأأأأأوق 
 املنظمة الدولية املسؤولة  

__________ 

( مأأأن التعليأأأ  علأأأى 15، الىلقأأأرة )174-173ه  نىلسأأأه، املرجأأأع (299)
   50املادة 

  175-174و 37، ه نىلسه املرجع (300)

(301) Gabčikovo–Nagymaros Project  أعأأالو(،  209)انظأأر احلاشأأية
  85، الىلقرة 56ه 
، 175، اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين( والتتأويب، ه 2001 ولية  (302)

 ( من التعلي  7الىلقرة )

  التعلي  من( 6، الىلقرة )نىلسه املرجع (303)

ومأأأأن اجلوانأأأأب ذات التأأأألة عنأأأأد تقأأأأدير تنا أأأأب التأأأأدبأ  (3)
املضأأأأاد تأأأأف أو احملتمأأأأل علأأأأى الحيأأأأان املسأأأأتهد   فقأأأأد يأأأأؤ ر نىلأأأأس 

 املضأأأأاد علأأأأى دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة بفريقأأأأة خمتلىلأأأأة تبعأأأأاً التأأأأدبأ
للظأأأرو   فالتأأأدبأ االدتتأأأاد  الأأأ   ال يحأأأاد يأأأؤ ر بتأأأورة تأأأ كر 
على منظمة دولية كبأة مثاًل دد يعردل بشدة العمل يف منظمة أدل 

  جماً وال يستويف ل لك شرط التنا ب 
وعنأأأأأدما يلحأأأأأ  ضأأأأأرر ونظمأأأأأة دوليأأأأأة، يحأأأأأون للمنظمأأأأأة  (4)

ا، وليس ألعضامها، احلأ  يف اختأاذ تأدابأ مضأادة  وإذا حلأ  و دح
الضأأأأرر ونظمأأأأة دوليأأأأة وأعضأأأأاء املنظمأأأأة معأأأأاً، كمأأأأا حأأأأو األمأأأأر يف 
احلاالت األ ر  ال  تتعدد فيها الحيانات املضرورة،  شى من أن 

  (304)التنا ب منظوريحون رد الىلعل يف ح و احلالة مىلرطاً من 

 اللجوء إلى التدابير المضا ة الشرو  المتعلقة ب -54الما ة 
قبــــل اتخـــــا  تـــــدابير مضــــا ة، تقـــــوع الدولـــــة   -1 
 المنظمة الدولية المضرو ة بما يلي:  لو
تطلب مـم المنظمـة الدوليـة الميـؤولة، وفقـا   )ل(  

 ، الوفاء بالتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث؛ 43للما ة 
ُتخطــر المنظمــة الدوليــة الميــؤولة بــأي قــرا   )ب(  

 باتخا  تدابير مضا ة، وتعرض  لي ا التفاوض مع ا. 
)ب(، يجـــــوز للدولـــــة 1بــــالرغم مـــــم الفقــــرة   -2 
المنظمــــة الدوليـــــة المضـــــرو ة لن تتخـــــذ التـــــدابير المضـــــا ة  لو

 العاجلة الالزمة لحفظ حقوق ا. 
ال يجـــوز اتخـــا  تـــدابير مضـــا ة، وإ ا كانـــ    -3 

 اتخذت وجب تعليق ا  ون تأخير ال مبر  ل :  قد
 إ ا توقف الفعل غير المشروع  وليا ؛  )ل(  
هيئة  وإ ا كان النزاع معروضا   لى محكمـة لو )ب(  

 قضائيـة مخّولة سلطـة إصدا  قرا ات ملزمة للطرفيم. 
ــــق الفقــــرة  -4  ــــذ المنظمــــة  3ال تنطب ــــم تنف إ ا ل

 الدولية الميؤولة إجراءات تيوية النزاع بحيم نية. 
 التعلي 

وضأأأأأعت الشأأأأأروط ا جراميأأأأأأة املتعلقأأأأأة بالتأأأأأدابأ املضأأأأأأادة  (1)
عالدأأة هلأأا  أ ا أأاً للعالدأأات بأأني الأأدول  غأأأ أن حأأ و الشأأروط ال
املنتأأأوه بفبيعأأأة الحيأأأان املسأأأتهد   ومأأأن مث، يبأأأدو أن القواعأأأد 

املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ  52عليهأأأأأا يف املأأأأأادة 
__________ 

، الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة الثانيأأة والسأأتونأشأأارت بلجيحأأا ) (304)
لتأدابأ ا( إىل ضأرورة منأع 92، الىلقأرة A/C.6/62/SR.21 ،21اللجنة الساد ة، اجللسأة 

  ةاملضادة ال  تتخ حا منظمة دولية من حتار ة تف أ مدمر بتورة مىلرط
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تنفب  باملثل عندما يحون الحيأان املسأؤول حأو  (305)املشروعة دولياً 
 52منظمة دولية  وا تنسخت الشروط املنتأوه عليهأا يف املأادة 

 يف املادة احلالية مع تعديالت طىليىلة 
لدولأأة أو املنظمأأة علأأى ضأأرورة أن تفلأأب ا 1وتأأنز الىلقأأرة  (2)

الدولية املضرورة من املنظمة الدولية املسؤولة الوفأاء بالتزاماهتأا بأالحف 
واجلرب وأن ختفرحا باعتزامها اختاذ تدابأ مضادة، مع عرض التىلاوض 
معها  وتتاا للمنظمة الدوليأة املسأؤولة بأ لك الىلراأة لتقأدير الفلأب 

وأن اأأأأأأيط علمأأأأأأاً  املقأأأأأدد مأأأأأأن الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة املضأأأأأرورة
با تمال أن تحون حدفاً لتدابأ مضادة  وبالسماا بالتدابأ املضأادة 

مأع ذلأك للدولأة أو املنظمأة الدوليأة املضأرورة  2العاجلة، تتيح الىلقأرة 
، ال  أأيما التأأدابأ الأأ  الالامأأة حلىلأأظ  قودهأأاأن تتخأأ  فأأوراً التأأدابأ 

  تىلقد تف أحا احملتمل يف  الة تف أحا 
بالعالدأأأأأأة بأأأأأأني التأأأأأأدابأ املضأأأأأأادة  4و 3تعلأأأأأأ  الىلقرتأأأأأأان وت (3)

الحامنأأة وراء حأأأاتني  وا جأأراءات املنفبقأأة لتسأأأوية النزاعأأات  والىلحأأأرة
الىلقرتني حي أنه عند موافقة الفرفني يف نزاع يتعل  باملسأؤولية الدوليأة 
علأأأى أن يعهأأأدا بتسأأأوية النأأأزاع إىل حي أأأة متلأأأك اختأأأاذ دأأأرارات ملزمأأأة، 

ة حي املسؤولة عن محل املنظمة الدولية املسؤولة علأى تحون ح و اهلي 
االمتثأأأال اللتزاماهتأأأا املقأأأررة ووجأأأب البأأأاب الثالأأأث  وحاتأأأان الىلقرتأأأان 
 أأأأأتحون أمهيتهمأأأأأا علأأأأأى األرجأأأأأح حمأأأأأدودة مأأأأأن النا يأأأأأة العمليأأأأأة يف 
العالدات مع املنظمة الدولية املسؤولة، نظراً لعزو  معظم املنظمأات 

   (306)ى التسوية ا لزامية للنزاعاتالدولية عن املوافقة عل

 إن اء التدابير المضا ة -55الما ة 
تُن ى التدابير المضـا ة حالمـا تمتثـل المنظمـة الدوليـة  

الميؤولة اللتزامات ا المقر ة بموجب الباب الثالث فيما يتصـل 
 بالفعل غير المشروع  وليا . 

 التعلي 
يسأأأأتند مضأأأأمون حأأأأ و املأأأأادة إىل تعريأأأأف موضأأأأوع التأأأأدابأ  (1)

  ووأأأا أن موضأأأوع التأأأدابأ املضأأأادة حأأأو 50املضأأأادة الأأأوارد يف املأأأادة 
ووجأأب البأأاب املقأأررة االمتثأأال اللتزاماهتأأا الدوليأأة علأأى محأأل املنظمأأة 

الأأأأث فيمأأأأا يتعلأأأأ  بالىلعأأأأل غأأأأأ املشأأأأروع دوليأأأأاً الأأأأ   تحأأأأون تلأأأأك الث
نه ال يوجد ما يربر ا أتمرار التأدابأ املضأادة، املنظمة مسؤولة عنه، فإ

 بل وينبغي إهناؤحا، وجرد امتثال املنظمة املسؤولة لتلك االلتزامات 

__________ 

 37، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (305)
    177-175و

ا لزاميأأأأأأة للمنااعأأأأأأات  أأأأأأ  وإن كأأأأأأان يُنظأأأأأأر إىل  ليأأأأأأات التسأأأأأأوية  (306)
باعتبارحأأا تشأأمل تقأأدمي طلأأب إىل حمحمأأة العأأدل الدوليأأة  اأأدار فتأأو  يتىلأأ  
الفرفان على أن تحون " امسة"، على النحأو الأوارد يف اتىلاديأة امتيأااات األمأم 

 ( 30، الىلرع الثامنة املادةاملتحدة و تاناهتا )

 53تسأأأأأأ حأأأأأ و املأأأأأادة يف اأأأأأياغتها علأأأأأى منأأأأأوال املأأأأأادة  (2)
  (307)املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

التدابير المتخذة مم جانب كيان خالف  -56الما ة 
 الدولة لو المنظمة الدولية المضرو ة 

ــة لو منظمــة  وليــة،   ال يخــل هــذا الفصــل بحــق لي  ول
ــــى  1يجــــوز ل ــــا بموجــــب الفقــــرات مــــم   48مــــم المــــا ة  3إل

االحتجاج بميؤولية منظمة  ولية، في اتخا  تدابير مشرو ة ضد 
رق وللجبــــر لصــــالم تلــــر المنظمــــة الدوليــــة ضــــمانا  لوقــــف الخــــ

 الطرف المضرو  لو لصالم الميتفيديم مم االلتزاع الذي خرق. 
 التعلي 

ال جيأأأأأأأأأوا للتأأأأأأأأأأدابأ املضأأأأأأأأأأادة املتخأأأأأأأأأأ ة مأأأأأأأأأأن دبأأأأأأأأأأل الأأأأأأأأأأدول  (1)
، وإن  42املنظمأأات الدوليأأة غأأأ املضأأرورة بأأاملعل املقتأأود يف املأأأادة  أو

مأأن  48 كأأان حيأأ  هلأأا اال تجأأاج وسأأؤولية منظمأأة دوليأأة وفقأأاً للمأأادة
املأأأواد احلاليأأأة، أن هتأأأد  إال إىل ودأأأف ادأأأرق واجلأأأرب لتأأأاحل الدولأأأة أو 
 املنظمة الدولية املضرورة أو لتاحل املستىليدين من االلتزاد ال    رق 

املتعلقأأأأأأة وسأأأأأأؤولية الأأأأأأدول عأأأأأأن  54و"ال ]ختأأأأأأل[" املأأأأأأادة  (2)
وسأأأأفلة مأأأأا إذا كأأأأان للدولأأأأة غأأأأأ  (308)األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 

الأأأأ  جيأأأأوا هلأأأأا اال تجأأأأاج وسأأأأؤولية دولأأأأة أ أأأأر  احلأأأأ  يف  املضأأأأرورة
اللجأأأوء إىل التأأأدابأ املضأأأادة  وكانأأأت احلجأأأة األ ا أأأية الأأأ   أأأادتها 

حأأأأو أن حتار أأأأة الأأأأدول املتعلقأأأأة  54اللجنأأأأة يف تعليقهأأأأا علأأأأى املأأأأادة 
بالتأأأأأأدابأ املضأأأأأأادة املتخأأأأأأ ة ملتأأأأأألحة مجاعيأأأأأأة أو للمتأأأأأألحة العامأأأأأأة 

  وحتأا ال شأك فيأه أن (309)داً مأن الأدول""متنا رة وتشمل عدداً حمدو 
ح و احلجة تزداد دوة عند النظر يف مسفلة ما إذا كأان جيأوا لدولأة أو 
منظمة دولية غأ مضرورة أن تتخ  تدابأ مضادة ضأد منظمأة دوليأة 
مسأأأؤولة  وال تقأأأدد املمار أأأة يف الوادأأأع أمثلأأأة لتأأأدابأ مضأأأادة اختأأأ هتا 

منظمأأأة دوليأأأة مسأأأؤولة   دول أو منظمأأأات دوليأأأة غأأأأ مضأأأرورة ضأأأد
 أأياق نأأدرة احلأأاالت الأأ  روأأا اختأأ ت فيهأأا  ومأأن نا يأأة أ أأر ، ويف

دولة أو منظمة دولية غأ مضرورة تدابأ مضأادة ضأد منظمأة دوليأة، 
ميحأأن أن يأأؤد  غيأأاب املمار أأة فيمأأا يتعلأأ  بالتأأدابأ املضأأادة إىل  ال

دوليأة غأأ منظمأات  أو القول بفن التدابأ املضادة الأ  تتخأ حا دول
ولأأأأأ لك مأأأأأن األفضأأأأأل "عأأأأأدد   (310)مضأأأأأرورة  أأأأأتحون غأأأأأأ مقبولأأأأأة

ا  الل" ك لك وسفلة ما إذا كان جيوا لدولة أو منظمأة دوليأة غأأ 
 مضرورة أن تتخ  تدابأ مضادة ضد منظمة دولية مسؤولة  

__________ 

 37 ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه2001 وليأأأأة  (307)
  178-177و

    181-178و 37ه  نىلسه، املرجع (308)
 ( من التعلي   6، الىلقرة )180ه نىلسه،  املرجع (309)
مأأأن اجلأأأدير بالأأأ كر أن املمار أأأة تتضأأأمن أمثلأأأة ملنظمأأأة دوليأأأة غأأأأ  (310)

مضأأأرورة اختأأأ ت تأأأدابأ مضأأأادة ضأأأد دولأأأة يأأأدعى أهنأأأا مسأأأؤولة  انظأأأر، مأأأثاًل، 
بورما/ميانأأأأأأار نظأأأأأأأ  ا جأأأأأأراءات الأأأأأأ  اختأأأأأأ حا جملأأأأأأس االاأأأأأأاد األورويب ضأأأأأأد
 Official Journal) "االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق ا نسان يف بورما"

of the European Communities  29و 1أعالو(، ه  283)انظر احلاشية )  
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 الباب ادامس
ميؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صا    م 

  ولية منظمة
، يأأراد بأأاملواد احلاليأة  أأد  غأأرة 1ن املأادة مأأ 2وفقأاً للىلقأأرة  (1)

تُرِكأأأأت عأأأأن دتأأأأد يف مشأأأأاريع املأأأأواد املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن 
 57األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  وعلأأأى النحأأأو املأأأ كور يف املأأأادة 

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشأروعة دوليأاً، فأإن تلأك 
تعلأأ  وسأأؤولية ]   [ أ  دولأأة املأأواد "ال ختأأل ]   [ بأأف  مسأأفلة ت

  (311)عن  لوك منظمة دولية"
وال تُبحأأث يف مشأأاريع املأأواد احلاليأأة مجيأأع املسأأامل الأأ  دأأد  (2)

تؤ ر يف مسأؤولية الدولأة فيمأا يتتأل بىلعأل اأادر عأن منظمأة دوليأة  
فعلى  بيل املثال، ال جير  تناول املسامل املتعلقأة بإ أناد تتأر  مأا 

يف املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال إىل إ أأد  الأأدول إال 
غأأ املشأروعة دوليأاً  وعليأه، إذا مأا  أار تسأاؤل عمأا إذا كأان تتأأر  
معأأأأأنّي يُسأأأأأأَند إىل دولأأأأأأة أو إىل منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة أو إىل كليهمأأأأأأا، فأأأأأأإن 
مشاريع املواد احلالية توفربر معأايأ للتحقأ  حتأا إذا كأان التتأر  يُسأَند 

بينمأا تأنظم املأواد املتعلقأة وسأؤولية الأدول مسأفلة  إىل املنظمة الدولية،
 إ ناد التتر  إىل الدولة 

ويىلرتض ح ا الىلتل وجود تترفات ُتسَند إىل املنظمات  (3)
الدوليأأأة  ويىلأأأرتض أيضأأأاً، يف معظأأأم احلأأأاالت، أن تلأأأك التتأأأرفات 
غأأأأأ مشأأأأروعة دوليأأأأاً  إال أنأأأأه يأأأأنز علأأأأى ا أأأأتثناءات يف احلأأأأاالت 

، واللتأأني تتنأأاوالن علأأى التأأوايل إكأأراو 60و 59تني املتو أأاة يف املأأاد
دولأأة ملنظمأأة دوليأأة واملسأأؤولية الدوليأأة يف  الأأة الدولأأة العضأأو الأأ  
تسأأعى إىل تىلأأاد  االمتثأأال اللتأأزاد مأأن التزاماهتأأا الدوليأأة عأأن طريأأ  

 اال تىلادة من وجود اال ية لد  املنظمة الدولية 
بالضأأأرورة الدولأأأة الأأأ  ، تحأأأون 61و 60ووفقأأأاً للمأأأادتني  (4)

تتحمل املسؤولية فيما يتعلأ  بىلعأل اأادر عأن منظمأة دوليأة عضأواً 
 58و 57يف تلأأأأأك املنظمأأأأأة  أمأأأأأا يف احلأأأأأاالت املتو أأأأأاة يف املأأأأأأواد 

 ، فقد تحون الدولة املسؤولة عضواً أو ال تحون ك لك 59و
مسأأأأفلة املسأأأأؤولية الأأأأ  ميحأأأأن أن  البأأأأابوال يتنأأأأاول حأأأأ ا  (5)

ت غأأأأ الأأدول تحأأأون حأأي أيضأأأاً أعضأأاء يف منظمأأأة تتحملهأأا كيانأأا
دولية  وينظر فعاًل الىلتل الرابع من الباب الثاين من مشاريع املواد 
احلاليأأة يف املسأأؤولية الأأ  دأأد تقأأع علأأى منظمأأة دوليأأة عنأأدما تقأأدد 
العون أو املساعدة أو متارس التوجيه والسيفرة يف ارتحاب فعل غأ 

وليأأأة أ أأأر  تحأأأون املنظمأأأة األوىل مشأأروع دوليأأأاً مأأأن ِدبأأأل منظمأأأة د
عضواً فيها  ويتناول الىلتل نىلسه أيضاً مسفلة ا كراو ال   متار ه 

 17منظمأأة دوليأأة تحأأون عضأأواً يف املنظمأأة املأأأُحَرحة  وتنظأأر املأأأادة 
__________ 

 37، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه 2001 وليأأأأة  (311)
  184-183و

 أأأأاالت أ أأأأر  مأأأأن مسأأأأؤولية املنظمأأأأات الدوليأأأأة األعضأأأأاء يف  يف
الحيانأأات، مأأن منظمأة دوليأأة أ أأر   أمأأا املسأامل املتعلقأأة وسأأؤولية 

غأأأأأأأ الأأأأأأدول أو املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة، الأأأأأأ  حأأأأأأي أيضأأأأأأاً أعضأأأأأأاء يف 
 منظمات دولية فهي مسامل تقع  ارج نفاق املواد احلالية  

تقديم  ولـة للعـون لو الميـا دة إلـى منظمـة  -57الما ة 
  ولية في ا تكاب فعل غير مشروع  وليا  

ى تكون الدولة التي تعاون لو تيا د منظمة  ولية  لـ 
ا تكــــاب فعــــل غيــــر مشــــروع  وليــــا  مــــم جانــــب هــــذه األخيــــرة 

 ميؤولة  م  لر  وليا  إ ا: 
فعل  تلر الدولة  لر وهي تعلم بالظروف  )ل(  

 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 
وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  

 لو ا تكبت  تلر الدولة. 
 التعلي 

املادة  الة موااية للحالة ال  تتناوهلأا يتناول مشروع ح و  (1)
املتعلقأأأأأة بتقأأأأأدمي منظمأأأأأة دوليأأأأأة العأأأأأون أو املسأأأأأاعدة يف  13املأأأأأادة 

ارتحأأاب منظمأأة دوليأأة أ أأر  لىلعأأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً  وتتبأأع كلتأأا 
املتعلقأأأأة وسأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن  16املأأأادتني عأأأأن كثأأأأب نأأأز املأأأأادة 

  (312)األفعال غأ املشروعة دولياً 
الأأأأ  تقأأأأدد العأأأأون أو املسأأأأاعدة ملنظمأأأأة دوليأأأأة يف  والدولأأأأة (2)

ارتحاب فعل غأ مشروع دولياً دد تحون أو ال تحون عضواً يف تلك 
املنظمة  فإذا كانت الدولة عضواً فإن التف أ ال   ميحن أن يردى إىل 
مرتبة العون أو املساعدة ال ميحأن أن يقتتأر علأى املشأاركة يف عمليأة 

وفقأأأاً للقواعأأأد املعمأأأول هبأأأا يف املنظمأأأة  ومأأأع اأأأنع القأأأرار يف املنظمأأأة 
ذلك ال ميحن أن يُستبعد متاماً ا تمال أن يحون العأون أو املسأاعدة 
ناشأأ اً عأأن تتأأر  اأأادر عأأن الدولأأة يف إطأأار املنظمأأة  ودأأد يسأأتتبع 
ذلأأك بعأأض التأأعوبات يف التحقأأ  مأأن  أأدوث العأأون أو املسأأاعدة 

أن يحأأأون السأأأياق   أأأني يتعلأأأ  األمأأأر اأأأاالت  ديأأأة  ومأأأن احملتمأأأل
 الودامعي، مثل  جم العضوية وطبيعة املشاركة، عامالً  امساً 

وميحن أن يشحل ما تقدمه الدولة مأن عأون أو مسأاعدة  ردأاً  (3)
اللتأأأزاد اكتسأأأبته الدولأأأة ووجأأأب داعأأأدة أوليأأأة  فعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، يتعأأأني 

حة على دولة  امزة أل لحة نووية وطر  يف معاحدة عدد انتشأار األ أل
النوويأة أن متتنأأع عأن مسأأاعدة دولأة غأأأ  أامزة أل أألحة نوويأة علأأى ادتنأأاء 
أ أألحة نوويأأة  وينفبأأ  األمأأر نىلسأأه، فيمأأا يبأأدو، علأأى املسأأاعدة املقدمأأة 

 إىل منظمة دولية تضم بني أعضامها دوالً غأ  امزة أل لحة نووية  

__________ 

  86-84و 33، ه نىلسه املرجع (312)



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

 

د املأأأأأادة احلاليأأأأأة يف الىلقأأأأأرتني الىلأأأأأرعيتني )أ( و)ب(  (4) واأأأأأدرب
وط نشأأأأأوء املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة علأأأأأى الدولأأأأأة الأأأأأ  تقأأأأأدد العأأأأأون شأأأأأر 
املتعلقة وسؤولية  16املادة  ايغة بنىلس املادة وتف  املساعدة   أو

الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً، ألنأه يتأعب إجيأاد أ أباب 
لتفبيأأأأأأأ  داعأأأأأأأدة خمتلىلأأأأأأأة عنأأأأأأأدما يحأأأأأأأون الحيأأأأأأأان املتلقأأأأأأأي للعأأأأأأأون 

دولأأأأة  ومأأأأن اجلأأأأدير باملال ظأأأأة أنأأأأه املسأأأأاعدة منظمأأأأة دوليأأأأة ال  أو
جيأأر متييأأز فيمأأا  أأز العالدأأة الزمنيأأة بأأني تتأأر  الدولأأة والىلعأأل  مل

 غأ املشروع دولياً التادر عن املنظمة الدولية 
املتعلقأأأأأة وسأأأأأؤولية الأأأأأدول عأأأأأن  16ودأأأأأد ُعأأأأأدربل عنأأأأأوان املأأأأأادة  (5)

األفعال غأ املشروعة دوليأاً تعأديالً طىليىلأاً، إذ أضأيىلت إليأه كلمأة "دولأة" 
 من املواد احلالية   13لتمييز عنوان املادة احلالية عن عنوان املادة 

مما ســة  ولــة للتوجيــ  واليــيطرة فــي ا تكــاب  -58الما ة 
 ل غير مشروع  وليا  منظمة  ولية لفع

تكون الدولة التي تقوع بتوجي  منظمـة  وليـة ومما سـة  
الييطرة  لي ا في ا تكـاب فعـل غيـر مشـروع  وليـا  مـم جانـب 

 هذه األخيرة ميؤولة  م  لر الفعل  وليا  إ ا: 
فعل  تلر الدولة  لر وهي تعلم بالظروف  )ل(  

 المحيطة بالفعل غير المشروع  وليا ؛ 
وكـان هــذا الفعــل سـيكون غيــر مشــروع  وليــا   )ب(  

 لو ا تكبت  تلر الدولة. 
 التعلي 

ومار أة منظمأة دوليأة للتوجيأه  14يف  ني تتعل  املأادة  (1)
والسأأأأيفرة يف ارتحأأأأاب منظمأأأأة دوليأأأأة أ أأأأر  لىلعأأأأل غأأأأأ مشأأأأروع 
دوليأأاً، فأأإن املأأادة احلاليأأأة تنظأأر يف احلالأأة الأأأ  تحأأون فيهأأا حتار أأأة 

اأأادرة عأأن إ أأد  الأأدول  وتتبأأع كلتأأا املأأادتني  التوجيأأه والسأأيفرة
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال  17عأأأن كثأأأب نأأأز املأأأادة 

  (313)غأ املشروعة دولياً 

والدولأأة الأأ  تقأأود بتوجيأأه منظمأأة دوليأأة وحتار أأة السأأيفرة  (2)
عليهأأا يف ارتحأأاب فعأأل غأأأ مشأأأروع دوليأأاً دأأد تحأأون أو ال تحأأأون 

وكمأأأا يف  الأأأة العأأأون أو املسأأأاعدة، الأأأ  عضأأأواً يف تلأأأك املنظمأأأة  
والتعلي  عليها، يتعني التمييز بني مشأاركة الدولأة  57تتناوهلا املادة 

العضو يف عمليأة اأنع القأرار يف املنظمأة وفقأاً للقواعأد ذات التألة 
ال  تف   هبا تلك املنظمأة، وبأني التوجيأه والسأيفرة اللأ ين يؤديأان 

ان التتأر  الثأاين ميحأن أن حيأدث يف إىل تفبي  ح و املادة  وملا ك
إطار املنظمأة، فقأد تنشأف يف احلأاالت احلديأة نىلأس املشأاكل املشأار 

 إليها يف التعلي  على مشروع املادة السابقة 

__________ 

    89-86و 33، ه نىلسه املرجع (313)

واأأأأأأأدد املأأأأأأأادة احلاليأأأأأأأة يف الىلقأأأأأأأرتني الىلأأأأأأأرعيتني )أ( و)ب(  (3)
شروط نشأوء مسأؤولية الدولأة باتبأاع نىلأس التأيغة الأ  ا أُتعملت يف 

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً   17دة املأأا
وال توجد أ باب للتمييز بني احلالة ال  توجه فيهأا دولأة دولأًة أ أر  
وتسأأيفر عليهأأا يف ارتحأأاب فعأأل غأأأ مشأأروع دوليأأاً واحلالأأة الأأ  تقأأود 

 فيها الدولة على  و حتا ل بتوجيه منظمة دولية والسيفرة عليها 
د مت تعأأديل عنأأوان املأأادة احلاليأأة تعأأدياًل طىليىلأأاً مقارنأأة ودأأ (4)

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة  17باملأأأأادة 
من  14دولياً، وذلك بإضافة كلمة "دولة" لتمييزو عن عنوان املادة 

 املواد احلالية  

 إكراه  ولة لمنظمة  ولية  -59الما ة 
مــة  وليــة  لــى ا تكــاب تكــون الدولــة التــي ُتكــرِه منظ 

 ميؤولة  وليا   م  لر الفعل إ ا: ما فعل 

كان الفعل، لوال اإلكراه، سـيكون فعـال  غيـر  )ل(  
 مشروع  وليا  صا  ا   م تلر المنظمة الدولية؛ 

وكانــ  تلــر الدولــة تقــوع بــذلر وهــي تعلــم  )ب(  
 بالظروف المحيطة بالفعل. 

 التعلي 
منظمة دولية ا كراَو يف ارتحاب حتار ة  15تتناول املادة  (1)

فعل يحون، لوال ا كراو، فعالً غأ مشروع اادراً عن منظمة دولية 
أ ر   وتتعل  املأادة احلاليأة ومار أة دولأة لإلكأراو يف وضأع حتا أل  

املتعلقأأة وسأأؤولية  18ويتبأأع مشأأروعا كلتأأا املأأادتني عأأن كثأأب املأأادة 
  (314)الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

والدولأأأة الأأأ  ُتحأأأرو منظمأأأة دوليأأأة دأأأد تحأأأون أو ال تحأأأون  (2)
عضواً يف تلك املنظمة  فإذا كانت الدولة عضواً، جيب التمييز بأني 
املشأأأأاركة يف عمليأأأأة اأأأأنع القأأأأرار يف املنظمأأأأة وفقأأأأاً لقواعأأأأدحا ذات 
التلة من جهة أوىل وا كأراو مأن اجلهأة األ أر ، وذلأك علأى  أو 

 فيما يتعل  باملادتني السابقتني   حتا ل للتمييز ال   مت
والشأأأروط الأأأ  اأأأددحا املأأأادة احلاليأأأة لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة  (3)

املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن  18مفابقأأأأة للشأأأأروط املأأأأ كورة يف املأأأأادة 
األفعال غأ املشروعة دوليأاً  وفيمأا يتعلأ  بأا كراو أيضأاً، ال يوجأد  أبب 

 عدة ال  تنفب  يف العالدات بني الدول  جياد داعدة خمتلىلة عن القا
ويشأأتمل عنأأوان املأأادة احلاليأأة علأأى تعأأديل طىليأأف مقارنأأة  (4)

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة  18بعنوان املادة 
]   [" لتمييأزو عأن عنأوان  دولياً، وذلك بإشارته إىل "إكأراو دولأة لأأ

 من مشروع املواد احلايل   15املادة 
__________ 

  90-89و 33ه  نىلسه، املرجع (314)
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ميــؤولية الدولــة العضــو التــي تيــعى إلــى  -60ما ة ال
 تفا ي االمتثاه 

تقــع الميــؤولية الدوليــة  لــى الدولــة العضــو    -1 
فــي منظمــة  وليــة إ ا ســع  هــذه الدولــة إلــى تفــا ي االمتثــاه 
اللتــزاع مــم التزامات ــا الدوليــة  ــم طريــق االســتفا ة مــم وجــو  
صــالحية لــدى المنظمــة فيمــا يتصــل بموضــوع  لــر االلتــزاع، 

ـــدفع المنظمـــة  ـــذلر فت ـــ  تلـــر ب ـــو ا تكبت ـــى ا تكـــاب فعـــل ل إل
 كل خرقا  لذلر االلتزاع. الدولة لش

ســواء لكــان الفعــل المعنــي فعــال   1تيــري الفقــرة    -2 
 .  لم يكم كذلرغير مشروع  وليا  بالنيبة إلى المنظمة الدولية لع 

 التعلي 
لألوضاع ال  تتناول املادة احلالية وضعاً مشاهباً إىل  د ما  (1)

املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة ك املأأأأأادة، تتحمأأأأأل لأأأأأ  فوفقأأأأأاً لت16املأأأأأادة تتناوهلأأأأأا 
املسأأأؤولية الدوليأأأة إذا التىلأأأت علأأأى أ أأأد التزاماهتأأأا الدوليأأأة عأأأن طريأأأ  
اعتمأأاد دأأرار يُلأأزد دولأأة أو منظمأأة دوليأأة عضأأواً بارتحأأاب فعأأل يحأأون 

 16 فعاًل غأ مشروع دولياً لو ارتحبته املنظمأة األوىل  وتشأمل املأادة
إىل الأدول أيضاً مسفلة االلتىلا  عن طريأ  تقأدمي أذون أو تواأيات 

املنظمأأات الدوليأأة األعضأأاء  وتتعلأأ  املأأادة احلاليأأة بالتىلأأا  الدولأأة  أو
علأأى أ أأد التزاماهتأأأا الدوليأأة عنأأأدما تسأأتىليد مأأأن الشختأأية القانونيأأأة 

 املستقلة ملنظمة دولية تحون حي عضواً فيها 
، فإن وجود نية 16وعلى  و ما يبني التعلي  على املادة  (2)

  ويُأأراد با شأأارة إىل أن الدولأأة (315)فلوبأأاً حمأأددة لاللتىلأأا  لأأيس م
"]تسأعى[ ]   [ إىل تىلأاد  االمتثأال اللتأأزاد مأن التزاماهتأا الدوليأأة" 
ا تبعاد نشوء املسؤولية الدولية عندما يتوجب اعتبار الىلعل التادر 
عن املنظمأة الدوليأة، الأ   مأن شأفنه أن يشأحل  ردأاً اللتأزاد دويل 

مقتودة لدفع منظمة دوليأة ذات  إذا ادر عن الدولة، نتيجة غأ
اأأال ية إىل ارتحأأاب فعأأل مأأا  ومأأن النا يأأة األ أأر ، فأأإن املأأادة 
احلاليأأة ال تشأأأ فحسأأب إىل احلأأاالت الأأ  ميحأأن أن يُقأأال فيهأأا إن 

  (316)الدولة العضو تسيء ا تعمال  قودها
وتتضأأأمن السأأأواب  القضأأأامية للمححمأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق  (3)

دول مُحلأأأت املسأأأؤولية عنأأأدما أ أأأندت  ا نسأأأان بضأأأعة أمثلأأأة عأأأن
التأأأأال ية إىل منظمأأأأأة دوليأأأأأة يف جمأأأأال معأأأأأني ومل تحىلأأأأأل االمتثأأأأأال 

محايأأة  قأأوق ا نسأأان واحلريأأأات  اللتزاماهتأأا املقأأررة ووجأأب اتىلاديأأة
 ا أأأية )االتىلاديأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق ا نسأأأان( يف ذلأأأك اجملأأأأال  األ

__________ 

 أعالو   16( من التعلي  على املادة 4الىلقرة ) (315)
)ب( مأأن القأأرار املعتمأأد عأأاَد 5القأأانون الأأدويل، يف املأأادة  معهأأدذكأأر  (316)

يف لشبونة بشفن اآل ار القانونية املرتتبة بالنسبة إىل الأدول األعضأاء علأى  1995
التزاماهتأا جتأاو األطأرا  الثالثأة، مأا يلأي: "دأد يحأون عدد وفاء املنظمات الدوليأة ب

أعضاء منظمة دوليأة، يف  أاالت  ااأة، مسأؤولني عأن التزاماهتأا وفأ  مبأدأ عأاد 
 Institute ofذ  الة من مبادئ القانون، مثل ]   [ إ اءة ا تعمال احلقوق" )

International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 449)  

يف مسأأأفلة  ، نظأأرت احملحمأأةأملانيأأا ضأأدويأأت وكينيأأد  فىلأأي دضأأية 
إذا كان احل  يف اللجوء إىل العدالة دد نالت منه دون مربر دولة  ما

 ولت وكالة الىلضاء األوروبية، ال  حأي عضأو فيهأا،  تأانًة فيمأا 
 يتتل وفالبات ختز العمل  ودالت احملحمة إنه:

تنشأأئ الأأدول منظمأأات دوليأأة بغأأرض القيأأاد بالتعأأاون فيمأأا بينهأأا  عنأأدما 
عأاون يف جمأأاالت أنشأأفة معينأة، وعنأأدما تسأِند إىل حأأ و املنظمأأات أو تعزيأز ذلأأك الت

اال يات معينة وختوهلأا بعأض احلتأانات، فقأد ترتتأب علأى ذلأك   أار مأن  يأث 
األوروبيأأأأة حلقأأأأوق  االتىلاديأأأأة] غأأأأرضمحايأأأأة احلقأأأأوق األ ا أأأأية  بيأأأأد أنأأأأه يتنأأأأاع مأأأأع 

أن تتحلأأأأأل الأأأأأدول املتعادأأأأأدة بأأأأأ لك مأأأأأن مسأأأأأؤوليتها املقأأأأأررة  وموضأأأأأوعهاا نسأأأأأان[ 
  (317)ا  ناد ب لكووجب االتىلادية فيما يتعل  وجال النشاط املشمول 

بو أأىلوروس حافأأا يأأوالر  تأأوريزد فأأه تيجأأاِرت أنأأونيم  ويف دضأأية (4)
، اتبعت احملحمة هنجاً حتأا الً فيمأا يتعلأ  بأإجراء اخت تأه  يرلندا ضدشرك  

ل تنىليأأأأأ اً لالمحأأأأأة مأأأأأن لأأأأأوامح اجلماعأأأأأة األوروبيأأأأأة  ودالأأأأأت إ أأأأأد  الأأأأأدو 
احملحمة إن الدولة ال ميحن أن ال نىلسأها مأن التزاماهتأا ووجأب االتىلاديأة 

 األوروبية حلقوق ا نسان بنقل الو امف إىل منظمة دولية، ألن:
الدول املتعاددة الالً تاماً من مسأؤوليتها ووجأب االتىلاديأة يف  الل 
إذ ميحأأن  ؛وموضأأوعها االتىلاديأأة غأرضهبأأ ا النقأل يتنأأاع مأأع  شأأمولةامل االتاجملأ

يأؤد  إىل  وأا ،املشأي ة  سب ا تبعادحا أو االتىلادية ضماناتأن جير  تقييد 
جتريأأدحا مأأن طابعهأأا القفعأأي وإىل تقأأويض الفبيعأأة العمليأأة والىلّعالأأة لضأأماناهتا 

فيمأأأأأأأا يتعلأأأأأأأ   ]   [  وتعأأأأأأأد الدولأأأأأأأة متحملأأأأأأأة للمسأأأأأأأؤولية ووجأأأأأأأب االتىلاديأأأأأأأأة
  (318)بااللتزامات التعاحديأة الال قأة لد أول االتىلاديأة  يز النىلاذ

__________ 

(317) Waite and Kennedy v. Germany, Application no. 26083/94, 

Judgement of 18 February 1999, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, p. 393, and 

p. 410, para. 67ا أي "احلأ  األ    و لتأت احملحمأة إىل أنأه مل يأتم ا  أالل ب 
(  73، الىلقأرة 412ووجأب االتىلاديأة )ه ‘" اللجأوء إىل حمحمأة‘]للمدعي[ يف 

وبعأأد النظأأر يف الأأرأ  الأأوارد فأأأي حأأ و القضأأية، ال أأظ إيأأان براونلأأي أنأأه "يف  أأني 
أن السياق حو  أياق  قأوق ا نسأان فأإن املبأدأ احملأتج بأه حأو مبأدأ عأاد التفبيأ  

 I. Brownlie, “The responsibility of States for the acts ofعلأى مأا يبأدو" )

international organizations”, in M. Ragazzi (ed.), International 

Responsibility Today: Essays in memory of Oscar Schachter, 

Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, p. 355, at p. 361 وأعَرب عن  راء  )
 A. Diوروبيأأة حلقأأوق ا نسأأان كأأل مأأن الحتّأأاب التأأالني: حتا لأأة آلراء احملحمأأة األ

Blase, “Sulla responsabilità internazionale per attività dell’ONU”, Rivista 

di Diritto Internazionale, vol. 57 (1974), p. 250, at pp. 275–276 ؛Hirsch ،
 K. Zemanek, Institute of؛ 179 أعأالو(، ه 100املرجأع املأ كور )احلاشأية 

International Law, Yearbook, vol. 66, Part I, Session of Lisbon (1995), p. 

329; P. Sands, in P. Sands and P. Klein (eds.), Bowett’s Law of 

International Institutions, London, Sweet and Maxwell, 2001, p. 524; and 

D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign 

Powers, Oxford University Press, 2005, p. 64  
(318) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi  v. 

Ireland, Judgement of 30 June 2005  الىلقأأرة أعأأالو( 155)انظأأر احلاشأأية ،
املأأأأدعى عليهأأأأا ال تتحمأأأأل مسأأأأؤولية ألن   و لتأأأأت احملحمأأأأة إىل أن الدولأأأأة 154

احلقأأوق األ ا أأية ذات التأألة مشأأمولة باحلمايأأة يف إطأأار اجلماعأأة األوروبيأأة "علأأى 
 ( 155 و ميحن اعتبارو معادالً على أدل تقدير ملا تنز عليه االتىلادية" )الىلقرة 



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

 

ووفقأأأاً للمأأأادة احلاليأأأة، تلأأأزد  ال أأأة عنااأأأر لنشأأأوء املسأأأؤولية  (5)
الدوليأأأأأة  العنتأأأأأر األول حأأأأأو أن يحأأأأأون للمنظمأأأأأة الدوليأأأأأة اأأأأأال ية 

يتتأل ووضأأوع أ أد االلتزامأات الوادعأأة علأى الدولأة  وميحأأن أن  فيمأا
دث ذلأك عأأن طريأ  نقأأل مهأاد الدولأة إىل منظمأأة تحامأل  ولحأأن حيأ

احلأاالت املشأأمولة أو أع نفادأأاً مأأن ذلأك  فعأأالوة علأى ذلأأك، ميحأأن 
إنشأأأاء منظمأأأة دوليأأأة مأأأن أجأأأل حتار أأأة مهأأأاد دأأأد ال متار أأأها الأأأدول  
واملهأأأم لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة ووجأأأب حأأأ و املأأأادة حأأأو أن يشأأأمل 

ُمنحت املنظمة الدولية اال ية فيه  ودأد االلتزاد الدويل اجملال ال   
يتعل  االلتأزاد بأ لك اجملأال اديأداً أو دأد يحأون أعأم، كمأا حأو  أال 

 االلتزامات املتعهد هبا ووجب معاحدات محاية  قوق ا نسان 
أما الشرط الثاين لنشوء املسؤولية الدولية فهأو أن ترتحأب  (6)

شأحل  ردأاً لاللتأزاد  فيلأزد املنظمة الدولية فعاًل لأو ارتحبتأه الدولأة ل
 أن يُرتحب فعل يشحل  رداً لاللتزاد 

ويتمثأأأل الشأأأرط الثالأأأث لنشأأأوء املسأأأؤولية الدوليأأأة وفقأأأاً هلأأأ و  (7)
املأأادة يف وجأأود اأألة كبأأأة بأأني تتأأر  الدولأأة العضأأو الأأ  تسأأعى إىل 
تىلاد  االمتثال وتتر  املنظمة الدولية  وجيب أن يحون فعل املنظمة 

الدولأأة العضأأو  وال يشأأرتط يف ذلأأك تقيأأيم  ضأأتها عليأأه  فعأأالً الدوليأأة 
مسفلة وجود نية حمددة من جانأب الدولأة العضأو لاللتىلأا  علأى أ أد 
التزاماهتأأا الدوليأأة  إذ ميحأأن علأأى  أأو معقأأول اال أأتدالل علأأى  أأدوث 

 ذلك االلتىلا  بناًء على املالبسات القاممة  
أن يحأأأأأون أن حأأأأأ و املأأأأأادة ال تشأأأأأرتط  2وتوضأأأأأح الىلقأأأأأرة  (8)

الىلعأأأأأل غأأأأأأ مشأأأأأروع دوليأأأأأاً بالنسأأأأأبة إىل املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة املعنيأأأأأة  
فحأأدوث االلتىلأأا  يحأأون أكثأأر ا تمأأااًل عنأأدما ال تحأأون املنظمأأة 
الدوليأأة مقيأأدة بأأااللتزاد الأأدويل  إال أن جمأأرد وجأأود التأأزاد دويل وادأأع 

 على املنظمة ال يعىلي الدولة بالضرورة من املسؤولية الدولية 
كان الىلعأل التأادر عأن املنظمأة الدوليأة غأأ مشأروع   وإذا (9)

وتسأأأأأببت فيأأأأأه الدولأأأأأة العضأأأأأو، فقأأأأأد ينشأأأأأف تأأأأأدا ل بأأأأأني احلأأأأأاالت 
واحلأأأاالت املشأأأمولة بأأأاملواد الأأأثالث السأأأابقة   60املشأأأمولة باملأأأادة 

وحيأأأدث ذلأأأك إذا ا أأأتوفيت الشأأأروط املنتأأأوه عليهأأأا يف إ أأأد  
ألنأأه لأأن يعأأر إال  تلأأك املأأواد  إال أن حأأ ا التأأدا ل ال يثأأأ مشأأحلة

 وجود عدة أ س لتحميل الدولة املسؤولية 

ميؤولية الدولة العضو في منظمة  وليـة  ـم  -61الما ة 
 فعل غير مشروع  وليا  ترتكب  تلر المنظمة 

، 60إلــــى  57الموا  بــــمــــع  ــــدع اإلخــــاله   -1 
تتحمل الدولة العضو في منظمة  ولية الميؤولية  م فعل غير 

 تكب  تلر المنظمة إ ا: مشروع  وليا  تر 
 لوقبل  الميؤولية  م  لر الفعل؛  )ل(  
 جعل  الطرف المضرو  يعتمد  لى ميؤوليت ا.  )ب(  

للدولـة،  الدوليـةيفترض لن تكون الميؤولية   -2 
 ، ميؤولية تبعية. 1التي تنشأ وفقا  للفقرة 

 التعلي 
 57املقتأأود بالشأأرط الودأأامي املتعلأأأ  وشأأاريع املأأواد مأأأن  (1)

مأأأن املأأأادة احلاليأأأة حأأأو أن يحأأأون  1الأأأوارد يف بدايأأأة الىلقأأأرة  60إىل 
واضحاً أن الدولأة العضأو يف منظمأة دوليأة ميحأن اميلهأا املسأؤولية 
أيضأأأاً وفقأأأاً ملشأأأاريع املأأأواد السأأأابقة  وتتأأأو ى املأأأادة احلاليأأأة  أأأالتني 
إضافيتني تتحمل فيهما الدول األعضاء املسؤولية  ك لك ميحن أن 

دول األعضاء مسؤولة وفقاً ملشأاريع املأواد املتعلقأة وسأؤولية تحون ال
، ولحأأن ال يلأأزد إدراج (319)الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

شرط ودامي هل ا الغرض ألن حأ و احلالأة تقأع  أارج نفأاق مشأروع 
 املواد احلايل 

ومتشياً مع النهج املتبع عموماً يف مشروع املواد احلايل ويف  (2)
ع املأأواد املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأأن األفعأأال غأأأ املشأأأروعة مشأأاري

دولياً، ادد املأادة احلاليأة اديأداً إجيابيأاً احلأاالت الأ  تتحمأل فيهأا 
الدولة املسؤولية وتسحت عن اديد احلأاالت الأ  ال يُأر  فيهأا أن 
املسؤولية ميحن أن تنشف  وعلى الرغم من اعرتاض بعض األعضاء، 

لجنأأأة أنأأأه مأأأن غأأأأ املنا أأأب أن يُأأأدرج يف املشأأأروع فقأأأد وجأأأدت ال
 حم ينز على داعدة تحميلية  لبية للحاالت الأ  ال يأر  فيهأا 
أن املسؤولية ميحن أن تنشف بالنسبة إىل الدولة عن فعأل اأادر عأن 
إ أأأد  املنظمأأأات الدوليأأأة  ولحأأأن مأأأن الواضأأأح أن حأأأ ا اال أأأتنتاج 

يف  أأأد ذاهتأأأا مسأأأؤولية  وارد ضأأأمناً وأن العضأأأوية بالتأأأايل ال تسأأأتتبع
دولية على الدول األعضاء عندما ترتحب املنظمة الدولية فعاًل غأ 

 مشروع دولياً 
ودأأأأد دافعأأأأت عأأأأدة دول يف  أأأأاالت  الفيأأأأة عأأأأن الأأأأرأ   (3)

القامأل بأأفن الأأدول األعضأأاء ال ميحأأن بتأأىلة عامأأة اعتبارحأأا مسأأؤولة 
نظمأأة  فقأأد دوليأأاً عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً الأأ  ترتحبهأأا امل

 ذّكرت احلحومة األملانية يف تعلي   في بفهنا:
 األوروبيأأأة اللجنأأأة أمأأأاد املسأأأتقلة املسأأأؤولية مبأأأدأ عأأأن]   [  دافعأأأت 

األوروبية حلقوق ا نسان )دضية  واحملحمة(، وشركاو  د دضية) ا نسان حلقوق
 ،(القأأأأوة ا أأأتخداد مشأأأروعيةالعأأأدل الدوليأأأأة )دضأأأية  حمحمأأأةو  ،(الينأأأز  أأأناتور

 األوروبيأأة اجلماعأأة اختأأ هتااحأأم العضأأوية عأأن التأأدابأ الأأ   املسأأؤوليةورفضأأت 
   (320)املتحدة واألمم األطلسي مشال  لف ومنظمة

__________ 

ينفبأأ  ذلأأك علأأى احلالأأة الأأ  تو احأأا معهأأد القأأانون الأأدويل يف املأأادة  (319)
ن دأأرارو املتعلأأ  باآل أأار القانونيأأة املرتتبأأة بالنسأأبة إىل الأأدول األعضأأاء مأأ‘ 2‘)ج(5

علأأى عأأدد وفأأاء املنظمأأات الدوليأأة بالتزاماهتأأا جتأأاو األطأأرا  الثالثأأة: "إذا تتأأرفت 
 Instituteاملنظمة الدولية بتىلتها وكيالً للدولة، احأم القأانون أو احأم الوادأع" )

of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 449)  
، A/CN.4/556الو يقأأة ، األول( ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء2005 وليأة  (320)

    72ه 
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وأ أأأأ ت  راء األغلبيأأأأة يف احملأأأأاكم الربيفانيأأأأة بوجهأأأأة نظأأأأر  (4)
حتا لة يف املنااعة القضامية املتعلقة باجمللس الدويل للقتدير، وإن كان 
ذلك بفريقأة عرضأية يف منااعأات تتعلأ  بعقأود  ااأة  وجتلأى ذلأك 
يف أوضح اورو يف رأ  اللورد كأ يف حمحمة اال ت نا  ورأ  اللورد 

 أن" اللأوردات  فقأد دأال اللأورد كأأ إنأه ال يسأتفيعمتبلمان يف جملس 
جيأأد أ  أ أأاس لال أأتنتاج بفنأأه  بأأت وجأأود أ  داعأأدة مأأن دواعأأد 
القانون الدويل، ملزمة للدول األعضاء يف اجمللس الدويل للقتأدير، 

اعتبأار أن حأ و الأدول مسأأؤولة يف أ  حمحمأة وطنيأأة ووجبهأا  ميحأن
إااء دامأأأأر  - تضأأأأامنيةمشأأأأرتكة و أن تحأأأأون املسأأأأؤولية  كعنأأأأ دع -

اجمللس الأدويل للقتأدير عأن ديأون اجمللأس الناجتأة عأن عقأود أبرمهأا 
وفيمأأا يتعلأ  بقاعأأدة القأانون الأأدويل املزعومأأة   (321)"اجمللأس بامسأأه حأو

الأأ  تىلأأرض علأأى "الأأدول األعضأأاء يف منظمأأة دوليأأة مسأأؤولية مشأأرتكة 
عاحأأأدة الأأأ  وتضأأأامنية عأأأن عأأأدد دفأأأع املنظمأأأة ديوهنأأأا، إال إذا كانأأأت امل

أ سأت املنظمأة الدوليأأة تأنز بوضأوا علأأى عأدد مسأؤولية أعضأأامها"، 
يُقدَّد أ  دليل مقبول على وجود تلأك  مل" ا تنتج اللورد متبلمان أنه

 السأأأأأأأادس الأأأأأأأدويل االتىلأأأأأأأاق دبأأأأأأأل الالقاعأأأأأأأدة يف القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل 
  (322)"وبعد وال ودته يف وال 1982 عاد يف للقتدير

الحتّأأأأاب  أأأأول مسأأأأفلة مأأأأا إذا كانأأأأت ورغأأأأم انقسأأأأاد  راء  (5)
الأأدول تتحمأأل املسأأؤولية عنأأدما ترتحأأب منظمأأة دوليأأة حأأي أعضأأاء 
فيهأأأا فعأأأاًل غأأأأ مشأأأروع دوليأأأاً، جيأأأدر باملال ظأأأة أن معهأأأد القأأأانون 

 دراراً اخت  فيه املودف التايل: 1995الدويل دد اعتمد يف عاد 
الأأدويل داعأأدة  ، ال توجأأد يف القأأانون5مأأا حأأو حمأأدد يف املأأادة  با أأتثناء 

علأأأأى  ،تبعيأأأأةعامأأأأة تأأأأنز علأأأأى أن الأأأأدول األعضأأأأاء تتحمأأأأل مسأأأأؤولية مشأأأأرتكة أو 
  (323)فيها أعضاءأ اس عضويتها ال غأ، عن التزامات منظمة دولية حي 

والأأأأرأ  القامأأأأل بأأأأفن الأأأأدول األعضأأأأاء ليسأأأأت بوجأأأأه عأأأأاد  (6)
مسؤولة ال يستبعد وجأود  أاالت معينأة، غأأ احلأاالت املتو أاة يف 

__________ 

(321) MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals, Judgement of 27 April 1988, 

England, Court of Appeal, ILR, vol. 80, p. 109  
(322) Australia & New Zealand Banking Group Ltd. and Others v. 

Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal Trading 

Ltd. and Others v. Department of Trade and Industry and Others; Maclaine 

Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; Maclaine Watson 

& Co. Ltd. v. International Tin Council, Judgement of 26 October 1989, 

House of Lords, ILM, vol. 29 (1990), p. 674, at p. 675  
علأأأأأى مأأأأأا يلأأأأأي: ")أ( تتحأأأأأدد مسأأأأأفلة  5)أ(  وتأأأأأنز املأأأأأادة 6املأأأأأادة  (323)

مسؤولية أعضاء منظمة دولية عن التزاماهتا بأالرجوع إىل دواعأد املنظمأة؛ )ب( دأد 
يحأأأون أعضأأأاء منظمأأأة دوليأأأة، يف  أأأاالت  ااأأأة، مسأأأؤولني عأأأن التزاماهتأأأا وفأأأ  

القأانون، مثأل القبأول الضأمر أو إ أاءة ا أتعمال مبدأ عاد ذ  الة مأن مبأادئ 
احلقأأأوق؛ )ج( وإضأأأافة إىل ذلأأأك، ميحأأأن أن تتحمأأأل دولأأأة عضأأأو املسأأأؤولية جتأأأاو 

إذا تتأأأرفت ‘ 2‘عأأأن طريأأأ  تعهأأأدات مأأأن جانأأأب الدولأأأة، أو ‘ 1‘طأأأر   الأأأث 
 Instituteاملنظمة الدولية بتىلتها وكيالً للدولة، احأم القأانون أو احأم الوادأع" )

of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (1995), p. 449 ) 

د السأأابقة، تحأأون فيهأأا الدولأأة مسأأؤولة عأأن الىلعأأل غأأأ املشأأروع املأأوا
دوليأأأاً الأأأ   ارتحبتأأأه املنظمأأأة  وأدأأأل احلأأأاالت إ أأأارة للخأأأال  حأأأي 
 الة دبول الدول املعنية باملسؤولية الدولية  وح و احلالة مأ كورة يف 
الىلقأأرة الىلرعيأأة )أ(  ومل يُأأنز علأأى أ  تقييأأد للقبأأول  والقتأأد مأأن 

ميحأأأن أن يحأأون اأأأرحياً أو ضأأأمنياً وميحأأأن أن  ذلأأك حأأأو أن القبأأأول
 يقع إما دبل نشوء مسؤولية املنظمة أو بعد ذلك 

ودأأأأأد أشأأأأأار اللأأأأأورد رالأأأأأف ِغبسأأأأأون، يف  حمأأأأأه التأأأأأادر عأأأأأن  (7)
حمحمة اال ت نا  بشفن اجمللس الدويل للقتدير، إىل دبأول املسأؤولية يف 

القبأأأأأول مأأأأأن   وميحأأأأأن بالتفكيأأأأأد تتأأأأأور نشأأأأأوء (324)"الو يقأأأأة التف يسأأأأأية"
التأأك التف يسأأي للمنظمأأة الدوليأأة أو مأأن دواعأأد أ أأر  للمنظمأأة  غأأأ 
أن الأأدول األعضأأاء ال تتحمأأل عندمأأ  مسأأؤولية دوليأأة جتأأاو طأأر   الأأث 
إال إذا كأأأأأأأأان دبوهلأأأأأأأأا حُيأأأأأأأأدث   أأأأأأأأاراً دانونيأأأأأأأأة يف عالداهتأأأأأأأأا مأأأأأأأأع الفأأأأأأأأر  

  ومأأأأن املمحأأأأن أال تلأأأأزِد الأأأأدول األعضأأأأاء نىلسأأأأها إال جتأأأأاو (325)الثالأأأأث
  (326)ظمة أو أن تواف  على توفأ املوارد املالية الالامة كشفن دا لياملن
 الأأة  انيأأة ملسأأؤولية الأأدول األعضأأاء،  1وتتأأو ى الىلقأأرة  (8)

وحي احلالة ال  يعفي فيهأا  ألوك الأدول األعضأاء للفأر  الثالأث 
 أأبباً لالعتمأأاد علأأى مسأأؤولية حأأ و الأأدول: أهنأأا مأأثاًل  أأتنوب عأأن 

كانأأت حأأ و األ أأأة ال متلأأك األمأأوال الالامأأة   املنظمأأة املسأأؤولة إذا
  (327)جلرب الضرر

__________ 

(324) MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals  172أعالو(، ه  321)انظر احلاشية  
من اتىلادية فيينا لقأانون  36تنفب  عندم  الشروط احملددة يف املادة  (325)

  1969املعاحدات لعاد 
مأأأن معاحأأأدة  300مأأأن املأأأادة  7علأأأى  أأأبيل املثأأأال، تأأأنز الىلقأأأرة  (326)

إنشأأاء اجلماعأأة االدتتأأادية األوروبيأأة علأأى مأأا يلأأي: "تحأأون االتىلادأأات املربمأأأة 
ملؤ سأات اجلماعأة وللأدول األعضأاء وف  الشروط احملددة يف ح و املادة ملزمة 

فيهأأا"  وأشأأارت حمحمأأة العأأدل األوروبيأأة إىل أن حأأ ا الأأنز ال يعأأر أن الأأدول 
األعضأأاء ملزمأأة جتأأاو الأأدول غأأأ األعضأأاء وميحأأن بالتأأايل أن تتحمأأل املسأأؤولية 

 French Republic v. Commission ofووجأب القأانون الأدويل  انظأر  اجتاحهأ

the European Communities, Case C-327/91, Judgment of 9 August 

1994, Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of 

First Instance, 1994-8, p. I–3641, at p. I–3674, para. 25  
ا أأأتناداً إىل "أ أأأباب تتعلأأأ  بالسيا أأأة العامأأأة"  Amerasingheرأ   (327)

سأأأأؤولية جانبأأأأاً عنأأأأد وجأأأأود أدلأأأأة علأأأأى ديأأأأاد أنأأأأه "ميحأأأأن طأأأأرا افأأأأرتاض عأأأأدد امل
األعضأأاء )كلهأأم أو بعضأأهم( أو املنظمأأة، ووافقأأة األعضأأاء، بإعفأأاء الأأدامنني 
 أأأبباً الفأأأرتاض أن األعضأأأاء )كلهأأأم أو بعضأأأهم( يقبلأأأون مسأأأؤولية مشأأأرتكة أو 
 انويأأأأة،  أأأأ  بأأأأدون وجأأأأود نيأأأأأة اأأأأرحية أو ضأأأأمنية مىلادحأأأأا ذلأأأأك يف التأأأأأك 

 C. F. Amerasinghe, “Liability to third parties of memberاملؤ أس" )

States of international organizations: practice, principle and juridical 

precedent”, AJIL, vol. 85 (1991), p. 280  ويأر  )Pierre Klein  أيضأاً أن
 أألوك الأأدول األعضأأاء دأأد يعأأر ضأأمنياً أهنأأا تقأأدد ضأأماناً ال أأرتاد االلتزامأأات 

 P. Klein, La responsabilité des organisationsالناش ة على املنظمأة )انظأر 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 

Bruxelles, Bruylant/Editions de l’Université, 1998, pp. 509–510 ) 
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ودأأأأأأأأدَّد القأأأأأأأأرار التححيمأأأأأأأأي الثأأأأأأأأاين فأأأأأأأأأي النأأأأأأأأأزاع املتعلأأأأأأأأ   (9)
مثأأأأأااًل علأأأأأى مسأأأأأؤولية الأأأأأدول األعضأأأأأاء  Westland Helicopters بأأأأأأ

الراجعأأأة إىل االعتمأأأاد علأأأى مسأأأؤوليتها النأأأاتج عأأأن  أأألوكها  ورأت 
 األطأأأأرا " للقضأأأأية شأأأأجعتحي أأأأة التححأأأأيم أن الظأأأأرو  ادااأأأأة 

 الوفأأأأاء علأأأأى دأأأأدرهتا يف تثأأأأ  أن علأأأأى املنظمأأأأة مأأأأع املتعادأأأأدة الثالثأأأأة
  (328)"األعضاء الدول من هلا املتواال الدعم بسبب بالتزاماهتا

واالعتمأأأاد علأأأأى املسأأأأؤولية ال يسأأأتند بالضأأأأرورة إىل دبأأأأول  (10)
ضأأمر  فمأأن املعقأأول أيضأأاً أن ينشأأف مأأن  أأرو  ال ميحأأن اعتبارحأأا 
تعبأأأاً عأأن نيأأة الأأدول األعضأأاء أن تلأأزد نىلسأأها  ومأأن العوامأأل الأأ  

، وإن كان (329)رُمي أهنا مهمة يف ح ا التدد اغر  جم العضوية
جيب النظر إىل ح ا العامأل، حأو ومجيأع العوامأل ذات التألة، نظأرة 
شاملة  ومن الواضح أنه ال توجد درينة مىلادحأا أن األطأرا  الثالثأة 

 اهنا االعتماد على مسؤولية الدول األعضاء ينبغي أن يحون بإمح
وتسأتخدد الىلقأرة الىلرعيأأة )ب( متأفلح "الفأر  املضأأرور"   (11)

ويف  أأأياق املسأأأؤولية الدوليأأأة، يحأأأون حأأأ ا الفأأأر  املضأأأرور يف معظأأأم 
احلأأاالت دولأأة أ أأر  أو منظمأأة دوليأأة أ أأر ، ولحنأأه ميحأأن أن يحأأون 

الأأأأأأأأدول أيضأأأأأأأأاً شختأأأأأأأأاً مأأأأأأأأن أشأأأأأأأأخاه القأأأأأأأأانون الأأأأأأأأدويل  أأأأأأأأال  
املنظمأأأات الدوليأأأة  وبينمأأأا يتنأأأاول البأأأاب األول مأأأن مشأأأاريع املأأأواد  أو

املتعلقة وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دوليأاً  أرق أ  التأزاد 
وادأأأع علأأأى الدولأأأة ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل، فأأأإن البأأأاب الثأأأاين، الأأأ   

ني الأأدول، بالعالدأأات بأأ يتعلأأ  وضأأمون املسأأؤولية الدوليأأة، ال يُعأأل إال
بأاحلقوق الأ  ميحأن أن  يتعلأ شرطاً وداميأاً  33ولحنه يتضمن يف املادة 

 وباملثأأأل،  (330)"الدولأأأة   أأأر غأأأأتنشأأأف لتأأأاحل "أ  شأأأخز أو كيأأأان 
)ب( أن تشأأأأأمل أ  دولأأأأأة أو منظمأأأأأة دوليأأأأأة أو  الىلرعيأأأأأة بأأأأأالىلقرة يأأأأأراد

 شخز أو كيان ميحن أن تتحمل دولة عضو املسؤولية الدولية جتاحه 
ووفقأأأاً للىلقأأأرتني الىلأأأرعيتني )أ( و)ب(، ال تنشأأأف املسأأأؤولية  (12)

الدوليأأة إال علأأى الأأدول األعضأأاء الأأ  تقبأأل تلأأك املسأأؤولية أو الأأ  
يأأؤد   أألوكها إىل االعتمأأاد علأأى مسأأؤوليتها  و أأ  عنأأدما يحأأون 
دأد دبول املسؤولية ناش اً عن التك التف يسي للمنظمأة فأإن ذلأك 

 بعض الدول األعضاء يستتبع مسؤولية إال على  ال
__________ 

(328) Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for 

Industrialization, Award of 21 July 1991, para. 56, cited by Rosalyn 

Higgins in “The legal consequences for member states of non-

fulfilment by international organizations of their obligations toward 

third parties: provisional report”, Institute of International Law, 

Yearbook, vol. 66, Part I (1995), pp. 393–394  
الو أام  الرمسيأأة انظأر هبأ ا ادتأأوه التعليأ  الأأ   أبدتأه بأأيالروس،  (329)

 12اجللسأأأأأأأأأأأأة للجمعيأأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأأة، الأأأأأأأأأأأأدورة السأأأأأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأأأأأأة الساد أأأأأأأأأأأة، 
(A/C.6/60/SR.12  الىلقرة ،)52والتتويب  
 34الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2001 وليأأأأة  (330)
  123-122و

  1طبيعة املسؤولية ال  تنشف وفقاً للىلقأرة  2وتتناول الىلقرة  (13)
ميحأن أن تحأون مسأؤولية تبعيأة وميحأن دولأة مأا فاملسؤولية ال  تقبلها 

أن تحأأأأون مسأأأأؤولية مشأأأأرتكة وتضأأأأامنية  وينفبأأأأ  األمأأأأر نىلسأأأأه علأأأأى 
ول بوجأود املسؤولية القاممة على االعتماد  وكقاعدة عامأة، ميحأن القأ

درينة غأ داطعة فحسب  ك لك نظراً للفأابع احملأدود للحأاالت الأ  
تنشف فيها مسؤولية وفقاً هلأ و املأادة، فمأن املعقأول افأرتاض أنأه عنأدما 

امأأأل املسأأأؤولية فأأأإن املقتأأأود حأأأو املسأأأؤولية األعضأأأاء تقبأأأل الأأأدول 
  (331)التبعية دون غأحا، وحي ذات طابع تحميلي

 لثر هذا الباب  -62الما ة 
ـــة التـــي تقـــع،   ال ُيخـــل هـــذا البـــاب بالميـــؤولية الدولي

بموجــب لحكــاع لخــرى مــم لحكــاع مشــا يع المــوا  هــذه،  لــى 
المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني لو  لـى لي منظمـة 

  ولية لخرى. 

 التعلي 
الأ  تأنز علأى أن الىلتأل  18ح و املأادة مواايأة للمأادة  (1)

لية املنظمة الدوليأة فيمأا يتتأل بىلعأل اأادر عأن دولأة املتعل  وسؤو 
أو منظمة دولية أ ر  "ال  ل ]   [ باملسؤولية الدوليأة للدولأة أو 
املنظمة الدولية ال  ترتحب الىلعل املعر، أو باملسؤولية الدولية أل  

 دولة أو منظمة دولية أ ر " 
ح ا البأاب  شرطاً ودامياً يتعل  بحامل املادة احلالية ومتثل  (2)

املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ  19وحأأي مقابلأأة للمأأادة 
  والغرض من ذلك احلحم، الأ   يقتتأر علأى (332)املشروعة دولياً 

العالدأأأأات بأأأأني الأأأأدول، حأأأأو يف املقأأأأاد األول توضأأأأيح أن مسأأأأؤولية 
الدولأأأأة الأأأأ  تقأأأأدد إىل دولأأأأة أ أأأأر  العأأأأون أو املسأأأأاعدة أو متأأأأارس 
عليها التوجيه والسيفرة يف ارتحاب فعأل غأأ مشأروع دوليأاً ال ختأل 

تحبأة للىلعأل  كمأا يأراد باملسؤولية ال  ميحن أن تقأع علأى الدولأة املر 
املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول، علأأأى  أأأو مأأأا يشأأأر ه  19أيضأأأاً باملأأأادة 

الىلتأأأل[ مأأأا  أأأل ]التعليأأأ  عليهأأأا، توضأأأيح أنأأأه "لأأأيس يف أ حأأأاد 
أ أأأاس   أأأر لتحديأأأد مسأأأؤولية الدولأأأة الأأأ  تقأأأود باملسأأأاعدة  بأأأف 
التوجيأأه أو القسأأر ووجأأب أيأأة داعأأدة مأأن دواعأأد القأأانون الأأدويل  أو

أ  دولأأة ‘مسأأؤولية "وكاً معينأأاً بفنأأه غأأأ مشأأروع" و ىلأأظ اأأدد  أأل

__________ 

بشأأأأأأأأأأفن التأأأأأأأأأأادر  1988نيسأأأأأأأأأأان/أبريل  27يف احلحأأأأأأأأأأم املأأأأأأأأأأؤر   (331)
MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. 

H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry 

and others, and related appeals  أعأالو(، رأ  اللأورد  321)انظأر احلاشأية
Ralph Gibson  أنأأأأه يف  الأأأأة دبأأأأأول املسأأأأؤولية فأأأأإن "املسأأأأأؤولية الأأأأ  يتحملهأأأأأا

 ( 172األعضاء حي املسؤولية الثانوية املباشرة" )ه 
 33اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (332)
  91-90و
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دأأأد يُعأأأز  إليهأأا أيضأأأاً السأأألوك غأأأ املشأأأروع دوليأأأاً ووجأأأب  ‘أ أأر 
  (333)أ حاد أ ر  من املواد"

واحلاجة أدل، على ما يبدو، إىل  حم مشابه ينز على  (3)
الدول ومدرج يف مشروع  "عدد ا  الل" يف فتل متعل  وسؤولية

ة املنظمأأأات الدوليأأأة  ولأأأيس مثأأأة  اجأأأة كبأأأأة حلىلأأأظ بشأأفن مسأأأؤولي
املأأأواد  ملشأأأاريعاملسأأأؤولية الأأأ  ميحأأأن أن تنشأأأف بالنسبأأأأة للأأأدول وفقأأأاً 

املتعلقأأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً ال وفقأأأاً 
ملشأأاريع املأأواد احلاليأأة  وعلأأى العحأأس مأأن ذلأأك، فأأإن إيأأراد  حأأم 

 19به للححأأأم الأأأوارد يف املأأأادة يأأأنز علأأأى "عأأأدد ا  أأأالل" مشأأأا
املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً حأأو أمأأر 
مىليأأأأد بعأأأأض الشأأأأيء إذا تعلأأأأ  باملنظمأأأأات الدوليأأأأة  فإغىلأأأأال حأأأأ ا 

كان ميحن أن يثأ الشحوك  عالوة   19الباب حلحم مشابه للمادة 
 تقأدد على ذلك، فإنه من اجملد ، على األدل يف  الأة الدولأة الأ 

إىل إ أأأأأأأأد  املنظمأأأأأأأأات الدوليأأأأأأأأة العأأأأأأأأون أو املسأأأأأأأأاعدة أو متأأأأأأأأارس 
التوجيأأأأأه والسأأأأأيفرة يف ارتحأأأأأاب فعأأأأأل غأأأأأأ مشأأأأأروع دوليأأأأأاً،  عليهأأأأأا
بأأأفن مسأأأؤولية الدولأأأة ال ختأأأل وسأأأؤولية املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ   القأأأول

 ترتحب الىلعل 
ودأأأأأأد ا أأأأأأتعيض يف مشأأأأأأروع املأأأأأأادة احلأأأأأأايل عأأأأأأن ا شأأأأأأارة  (4)
املتعلقأأأأأأأة وسأأأأأأأؤولية  19" الأأأأأأأوارد يف املأأأأأأأادة متأأأأأأأفلح "الدولأأأأأأأة إىل

عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً با شأأأأارة إىل متأأأأفلح  الأأأأدول
 الدولية"  "املنظمة

 الباب السادس
 لحكاع  امة

يتفلف ح ا الباب مأن أ حأاد عامأة يقتأد هبأا أن تنفبأ   
على املسامل ال  تتعل  بحل من املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية 
)األبأأواب الثأأاين والثالأأث والرابأأع( ومسأأؤولية الدولأأة عأأن الىلعأأل غأأأ 

 املشروع دولياً ملنظمة دولية )الباب ادامس( 

 قا دة التخصيص  -63الما ة 
ال تيري هذه الموا  حيثما تكـون، وبقـد  مـا تكــون،  

الشــرو  المتعلقــة بوجـو  فعــل غيـر مشــروع  وليـا ، لو مضــمون 
لدولــة  ــم للو  ،لمنظمــة الدوليــةلإ مــاه الميــؤولية الدوليــة  لو

غيـر مشـروع  وليـا  صـا    ـم إحـدى المنظمـات الدوليــة،  فعـل
لقوا ـــد خاصـــة مـــم قوا ـــد القـــانون الـــدولي، بمـــا فـــي  خاضـــعة  
قوا ـــد المنظمـــة المطبقـــة  لـــى العالقـــات بـــيم المنظمـــة   لـــر

 ول ضائ ا.  الدولية

__________ 

 ( من التعلي  3)و( 2، الىلقرتان )91-90، ه نىلسه املرجع (333)

  التعلي 
ااأأأأأة املتتأأأأألة باملسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة أن ميحأأأأأن للقواعأأأأأد اد (1)

تحمأل القواعأأد ذات الفأابع األعأأم أو أن اأأل حملهأا،  أأواًء بتأأورة  
كاملأأأأة أو جزميأأأأة  ودأأأأد تتتأأأأل حأأأأ و القواعأأأأد ادااأأأأة بالعالدأأأأات 
القاممأأأة بأأأني ف أأأات حمأأأددة مأأأن املنظمأأأات الدوليأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة 

ظمأات وا دة حمددة، من جهة، وبني بعأض أو مجيأع الأدول أو املن
الدوليأة األ أر ، مأن اجلهأة األ أأر   كأ لك ميحأن أن تتتأل حأأ و 

 ادامس من ح و املواد  البابالقواعد باملسامل ال  يتناوهلا 
ومن املستحيل السعي إىل اديأد كأل داعأدة مأن القواعأد  (2)

ادااة ونفاق تفبيقها  ودد يحون من املىليد، ألغأراض ا يضأاا، 
الأأ  أ أأارت يف  أأياق املمار أأة طامىلأأة ا شأأارة إىل إ أأد  املسأأامل 

متنوعأأأأة مأأأأن اآلراء املتعلقأأأأة بإمحأأأأان وجأأأأود داعأأأأدة  ااأأأأة، وحأأأأي: 
مسفلة إ أناد تتأر  مأن التتأرفات الأ  تقأود هبأا الأدول األعضأاء 
يف اجلماعأأأأة األوروبيأأأأة إىل اجلماعأأأأة عنأأأأدما يحأأأأون ذلأأأأك التتأأأأر  

ه مىلوضأية تنىلي اً ملقررات ملزمة اادرة عن اجلماعة  فوفقأاً ملأا ذكرتأ
االااد األورويب، ينبغي إ ناد ذلك التتأر  إىل اجلماعأة؛ وينفبأ  

  (334)الشيء نىلسه على "ما دد ميا لها من املنظمات األ ر "
وتتعلأأأأ  عأأأأدة دضأأأأايا بالعالدأأأأات بأأأأني اجلماعأأأأة األوروبيأأأأة  (3)

مجهوريأأة أملانيأأا  ضأأدد  وشأأركاو والأأدول األعضأأاء فيهأأا  فىلأأي دضأأية 
 نة األوروبية حلقوق ا نسان ما يلي:، ذكرت اللجاالاادية

 ا تتااأأأأأأاً  خمتتأأأأأأة احلقيقأأأأأأة يف ليسأأأأأأت بفهنأأأأأأا أوالً  اللجنأأأأأأة تأأأأأأ كربر 
األوروبيأأأأة أو  اتاجلماعأأأأ أجهأأأأزة علأأأأى املعروضأأأأة ا جأأأأراءات ببحأأأأث شختأأأأياً 

ببحأأأأث مقرراهتأأأأا ]   [ إال أن حأأأأ ا ال يعأأأأر أن السأأأألفات األملانيأأأأة املختتأأأأة، 
دأأد تتأأرفت  األوروبيأأة،بإعفامهأأا دأأوة تنىلي يأأة حلحأأم اأأادر عأأن حمحمأأة العأأدل 

علأأى  أأو أشأأأبه بأأاألجهزة التابعأأأة للجماعأأة وأهنأأا هبأأأ ا القأأدر ختأأأرج عأأن نفأأأاق 
  (335)أجهزة االتىلاديةمتار ها  ال  الردابة

ودد اعَتمد مؤ راً فري   رباء تابع ملنظمأة التجأارة العامليأة  (4)
 العالمأأأأأاتمحايأأأأأة  -األوروبيأأأأأة  اجلماعأأأأأاتوجهأأأأأة نظأأأأأر أ أأأأأر  يف 

، التجاريأأأة واملؤشأأأرات اجلغرافيأأأة للمنتجأأأات الزراعيأأأة واملأأأواد الغ اميأأأة
__________ 

الو ام  الرمسية للجمعيأة العامأة، الأدورة التا أعة وادمسأون، اللجنأة  (334)
  وأُعرب عن ح ا الرأ  18الىلقرة  ،A/C.6/59/SR.21 ،21جللسة االساد ة، 

 P. J. Kuijper and E. Paasivirta, “Further exploringيف الدرا أات التاليأة: 

international responsibility: the European Community and the ILC's 

project on responsibility of international organizations”, International 

Organizations Law Review, vol. 1, No. 1 (2004), pp. 111–138, at p. 

 S. Talmon, “Responsibility of international organizations: doesو؛ 127

the European Community require special treatment?”, in M. Ragazzi 

(ed.) ومأأا يليهأأا، وخبااأأة  405 أعأأالو(، ه 317، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية
  414-412ه 
(335) M. & Co. v. Federal Republic of Germany  151احلاشأية )انظأر 

    152(، ه أعالو
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ا ميحأأن اعتبأأارو ملأ األوروبيأأة اجلماعأات تىلسأأأ دبأل"  يأث إن الىلريأأ 
أن دوانني  ومؤداحاذات الفبيعة ادااة  تورية الدا لية الد اترتيباهت

 اجلماعأأة مسأأتو  علأأى  أألفات يأأد علأأى عمومأأاً  تنىلأأ  الاجلماعأأة 
يف ح و  ،تعمل ال  فيها األعضاء الدول  لفات إىل باللجوء وإنا

 عنهأأأا مسأأؤولة اجلماعأأة وتحأأون للجماعأأأة، فعليأأة كأأفجهزة‘احلالأأة، 
 الأأأأأأأأأأدويل والقأأأأأأأأأأانون العامليأأأأأأأأأأة التجأأأأأأأأأأارة منظمأأأأأأأأأأة دأأأأأأأأأأانون وقتضأأأأأأأأأأى
ويعأأأر حأأأ ا الأأأنهج ضأأأمناً االعأأأرتا  بوجأأأود داعأأأدة   (336)‘"عمومأأأاً 

 ااأأة تتعلأأ  با  أأناد مؤداحأأا أنأأه يف  الأأة وجأأود إجأأراء للجماعأأة 
األوروبيأأأأأة ملأأأأأزد   أأأأأد  الأأأأأدول األعضأأأأأاء فإنأأأأأه ميحأأأأأن اعتبأأأأأار أن 

  لفات الدولة تتتر  بواىلها من أجهزة اجلماعة 
ودأأأد طر أأأت املسأأأفلة مأأأؤ راً علأأأى احملحمأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق  (5)

بو أأىلوروس حافأأا يأأوالر  تأأوريزد فأأه تيجأأاِرت أنأأونيم ا نسأأان يف دضأأية 
ودأأأأد دالأأأأت احملحمأأأأة يف درارحأأأأا املتعلأأأأ  وقبوليأأأأة  يرلنأأأأدا   ضأأأأدشأأأأرك  

إذا كانأأت  مأا" تالأدعو  إهنأا  أأتبحث يف مر لأة ال قأأة مأن ا جأأراءا
ا ميحأأأأأن أن تعتأأأأأرب ضأأأأمن ا تتأأأأأاه الدولأأأأأة ا جأأأأراءات املفعأأأأأون فيهأأأأ

األوروبيأأأأة حلقأأأأوق  االتىلاديأأأأة]مأأأأن  1اآليرلنديأأأأة بأأأأاملعل الأأأأوارد يف املأأأأادة 
 دعمأاً  بالتتأر  ملزمأة كانأت أهنأا الدولأة حأ و تأدعي  أني ،ا نسان[
  (337)"مباشأرة بتأىلة وإلزاميأة  أارية األوروبيأة باجلماعأة  ااأة لالمحة

  حمهأا التأادر با مجأاع بشأفن ودالت الدامرة الحرب  للمححمأة، يف
 ما يلي:  2005 زيران/يونيه  30موضوع الدعو  يف 

 وحأو املأدعي، منأه يشأحو ال   ا جراء أن يف احلالية القضية يف نزاع ال 
دأأد نىل تأأه  أألفات الدولأأة املأأدعى  ،الأأزمن مأأن لىلأأرتة ا أأتفجرحا الأأ  الفأأامرة ا تجأأاا

عليهأأا يف أراضأأيها يف إ أأر دأأرار بأأاحلجز اأأادر عأأن وايأأر النقأأل اآليرلنأأد   ويف حأأ و 
املسأأأتهدفة بأأأا جراء املفعأأأون فيأأأه، تأأأد ل  باعتبارحأأأاالظأأأرو  فأأأإن الشأأأركة املدعيأأأة، 

اآليرلنديأة، وبالتأايل تحأون الشأحو  مأن حأ ا ا جأراء متماشأية  الدولة "والية"ضمن 
  (338)مع أ حاد االتىلادية وضوعياملو  شختيالو  لي يث اال تتاه احملمن 

املتعلقأأأأأة  55واملأأأأأادة احلاليأأأأأة متأأأأأاغة علأأأأأى نسأأأأأ  املأأأأأادة  (6)
  واهلد  منها (339)وسؤولية الدول عن األفعال غأ املشروعة دولياً 

__________ 

(336) European Communities – Protection of Trademarks and 

Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, 

Report of the Panel (WT/DS174/R), 20 April 2005, para. 7.725 وفيمأا  
يتعلأأ  بإ أأد  الأأدعاو  املرفوعأأة ضأأد اجلماعأأات األوروبيأأة، مت التفكيأأد جمأأدداً 

 Europeanعلأأأأى نىلأأأأس حأأأأ ا الأأأأرأ  يف تقريأأأأر فريأأأأ  ادأأأأرباء التأأأأادر بشأأأأفن 

Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of 

Biotech Products (WT/DS291/R and Corr.1, WT/DS292/R and Corr.1 

and WT/DS293/R and Corr.1), 21 November 2006, para. 7.101  
(337) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi  v. 

Ireland, Decision of 13 September 2001  24أعالو(، ه  155)انظر احلاشية  
(338) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgement of 30 June 2005 )137، الىلقرة )املرجع نىلسه  
 37اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين( والتتأأأأويب، ه ، 2001 وليأأأأة  (339)
  182-181و

 شأرطحو إلغاء احلاجة إىل أن يضا  إىل الحثأ من املأواد السأابقة 
 من دبيل: "رحناً بوجود دواعد  ااة" 

وبأأأأالنظر إىل األمهيأأأأأة ادااأأأأأة الأأأأأ  حيتمأأأأأل أن تتسأأأأأم هبأأأأأا  (7)
دواعد املنظمة باعتبارحا دواعد  ااة فيما يتعل  باملسؤولية الدولية 
يف إطار العالدات بني املنظمة الدولية وأعضامها، أضيىلت يف   ر 

وميحأن أن تأنظم دواعأد  ح و املادة إشارة حمددة إىل دواعأد املنظمأة 
املنظمأأأأة،  أأأأواًء اأأأأرا ة أو ضأأأأمناً، خمتلأأأأف جوانأأأأب املسأأأأامل الأأأأ  
تتناوهلأأأا األبأأأواب مأأأن الثأأأاين إىل ادأأأامس  فعلأأأى  أأأبيل املثأأأال، دأأأد 
تأأؤ ر حأأ و القواعأأد علأأى النتأأامج املرتتبأأة علأأى  أأرق القأأانون الأأدويل 
الأأ   دأأد ترتحبأأه إ أأد  املنظمأأات الدوليأأة، عنأأدما يحأأون الفأأر  

 ضرور من الدول أو املنظمات الدولية األعضاء امل

تنظم ـا  ميائل الميـؤولية الدوليـة التـي ال -64الما ة 
 هذه الموا  

تظـــل قوا ـــد القـــانون الـــدولي الواجبـــة التطبيـــق ســـا ية  
ــة   لــى الميــائل المتعلقــة بميــؤولية المنظمــة الدوليــة لو الدول

 ذه الموا .  م الفعل غير المشروع  وليا  بقد  ما ال تنظم ا ه
 التعلي 

املتعلقة وسؤولية الدول عأن األفعأال  56على غرار املادة  (1)
، تشأأأ املأأادة احلاليأأة إىل أن مشأأاريع املأأواد (340)غأأأ املشأأروعة دوليأأاً 

احلاليأأأأأة ال تتنأأأأأاول مجيأأأأأع املسأأأأأامل الأأأأأ  ميحأأأأأن أن تحأأأأأون هلأأأأأا اأأأأألة 
املسأؤولية، بتحديد مأا إذا كانأت املنظمأة الدوليأة أو الدولأة تتحمأل 

وماحيأأأأأة تبعأأأأأات املسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة  ويأأأأأفيت حأأأأأ ا أيضأأأأأاً بأأأأأالنظر إىل 
ا تمأأأأال نشأأأأوء تفأأأأورات تتعلأأأأ  باملسأأأأامل الأأأأ  مل ينظمهأأأأا القأأأأانون 

 الدويل بعد 
وبأالنظر إىل أن املسأامل املتتألة باملسأؤولية الدوليأة للدولأة  (2)

 البأأاب ال تبحثهأا مشأاريع املأواد احلاليأة إال بقأدر مأا حأي متناولأة يف
ادأأأأامس، فقأأأأد يبأأأأدو مأأأأن غأأأأأ الضأأأأرور  الأأأأنز اديأأأأداً علأأأأى أن 

مأأأأن دبيأأأأل  -املسأأأأامل األ أأأأر  املتعلقأأأأة باملسأأأأؤولية الدوليأأأأة للدولأأأأة 
ال تأأأزال  -املسأأأامل املتتأأألة بإ أأأناد تتأأأر  مأأأا إىل إ أأأد  الأأأدول 

تنظمها دواعد القانون الدويل املفبقة، وا يف ذلك املبادئ والقواعد 
يع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ احملأأددة يف مشأأار 

املشروعة دولياً  غأ أن املادة احلاليأة لأو ادتتأرت علأى ا شأارة إىل 
املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، لحأأأأأان ميحأأأأأن أن تىلضأأأأأي، بعأأأأأدد إشأأأأأارهتا إىل 

املادة احلالية  تستنسخالدول، إىل تعقيدات غأ مقتودة  ومن مث، 
لية الأأدول عأن األفعأأال غأأ املشأأروعة املتعلقأأة وسأؤو  56املأادة  نأز

 دولياً، مع إضافة إشارة إىل "املنظمة الدولية"  

__________ 

  183و 37، ه نىلسه املرجع (340)
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 الميؤولية الفر ية  -65الما ة 
ال تخـــل هـــذه المـــوا  بـــأي ميـــألة تتصـــل بالميـــؤولية  

 شــــخصالفر يــــة المترتبــــة بموجــــب القــــانون الــــدولي  لــــى لي 
 يتصرف نيابة   م منظمة  ولية لو  ولة مم الدوه. 

 التعلي 
املتعلقأأأأة وسأأأأؤولية  58املأأأأادة  نأأأأزحأأأأ و املأأأأادة  تستنسأأأأخ (1)

الأأأأأدول عأأأأأن األفعأأأأأال غأأأأأأ املشأأأأأروعة دوليأأأأأاً مأأأأأع إضأأأأأافة إشأأأأأارة إىل 
  ودأأد يبأدو حأ ا الأأنز بأديهياً، بأأالنظر إىل أن (341)"منظمأة دوليأة"

، يقتتأأأأأر علأأأأأى 1نفأأأأأاق مشأأأأأاريع املأأأأأواد احلاليأأأأأة، احملأأأأأدد يف املأأأأأادة 
ظمأأأة الدوليأأأة أو الدولأأأة  غأأأأ أنأأأه دأأأد يحأأأون املسأأأؤولية الدوليأأأة للمن

مىليداً على  بيل الت كأ بفن املسامل املتتلة باملسؤولية الىلردية دأد 
تنشأأأف ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل فيمأأأا يتعلأأأ  بىلعأأأل غأأأأ مشأأأروع مأأأن 
جانأأأأب إ أأأأد  املنظمأأأأات الدوليأأأأة أو الأأأأدول، وأن تلأأأأك املسأأأأامل 

 تنظمها مشاريع املواد احلالية   ال
، فإن إ ناد أ د التترفات التادرة عأن فأرد مأن ومن مث (2)

األفراد إىل إ د  املنظمات الدولية أو الأدول ال يعىلأي ذلأك الىلأرد 
من املسؤولية اجلنامية الدولية ال  ميحن أن يتحملها بسبب تترفه  
ومن نا ية أ ر ، ال ميحأن، عنأد ارتحأاب فعأل غأأ مشأروع دوليأاً 

و الأأأدول، أن يىلهأأأم ضأأأمناً مأأأن جانأأأب إ أأأد  املنظمأأأات الدوليأأأة أ
وجأأود مسأأؤولية دوليأأة علأأى األشأأخاه الأأ ين ا أأُتخدموا يف القيأأاد 
بالىلعأأأل غأأأأ املشأأأروع  غأأأأ أن املسأأأؤولية اجلناميأأأة الدوليأأأة ميحأأأن أن 
تنشف يف  االت معينة بالنسبة لبعض األفراد، كفن ُيستخدد حؤالء 

جأأب األفأأراد يف ارتحأأاب  أأرق جسأأيم أل أأد االلتزامأأات القاممأأة وو 
   40يف  ل الظرو  املتو اة يف املادة  اآلمرةداعدة من القواعد 

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

 التعلي 
املتعلقأة وسأؤولية  59تسأ املادة احلالية على نسأ  املأادة  (1)

والأأأأ  تأأأأنز علأأأأى ، (342)الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً 
 حأأأأأم  أأأأأز "عأأأأأدد ا  أأأأأالل" ويثأأأأأاق األمأأأأأم املتحأأأأأدة  وتشأأأأأمل 
ا شأأأأأارة إىل ميثأأأأأاق األمأأأأأم املتحأأأأأدة االلتزامأأأأأات املنتأأأأأوه عليهأأأأأا 
مباشأأرة فيأأه وتلأأك املنبثقأأة مأأن القأأرارات امللزمأأة التأأادرة عأأن جملأأس 
األمن، وال  هلا األ بقية ك لك، وفقاً لرأ  حمحمة العدل الدولية، 

__________ 

  185-184و 37، ه نىلسه املرجع (341)
  185و 37، ه نىلسه املرجع (342)

امأأأأات األ أأأأر  القاممأأأأة ووجأأأأب القأأأأانون الأأأأدويل علأأأأى علأأأأى االلتز 
  (343)من ميثاق األمم املتحدة 103أ اس املادة 

ومأأأأن  يأأأأث عالدأأأأأة حأأأأ ا احلحأأأأم العأأأأأاد باملسأأأأامل املتتأأأأألة  (2)
وسؤولية الدول ال  تغفيها مشاريع املواد احلالية، يتعأ ر إجيأاد  أبب 
يسأأأأأأأأتدعي التسأأأأأأأأاؤل عأأأأأأأأن انفبأأأأأأأأاق نىلأأأأأأأأس احلحأأأأأأأأم الأأأأأأأأ    أأأأأأأأز 

 أأأالل" علأأأى  أأأو حتا أأأل النفبادأأأه يف املأأأادة املقابلأأأة املتعلقأأأة ا  "عأأدد
وسؤولية الدول عن األفعأال غأأ املشأروعة دوليأاً  فأال ميحأن التسأاؤل 
إال فيما  ز مسؤولية املنظمات الدولية، بالنظر إىل أهنا ليست من 

مل توافأأأأ  رمسيأأأأاً علأأأأى االلتأأأأزاد  فهأأأأي أعضأأأأاء األمأأأأم املتحأأأأدة، ومأأأأن مث
مأأم املتحأأدة  بيأأد أنأأه  أأ  لأأو كأأان األ أأاس القأأانوين الأأ   ويثأأاق األ

يسأأأأأأأأتند إليأأأأأأأأه األ أأأأأأأأر الغالأأأأأأأأب لاللتزامأأأأأأأأات املقأأأأأأأأررة ووجأأأأأأأأب ميثأأأأأأأأاق 
املتحأأدة حأأو أ أأاس  تلأأف فيمأأا  أأز املنظمأأات الدوليأأة عأأن  األمأأم

، فإن املمار ة تشأأ إىل (344)األ اس القانوين املنفب  بالنسبة للدول
لأأ  باملنظمأأات الدوليأأة  فعلأأى  أأبيل وجأأود أ أأر غالأأب أيضأأاً فيمأأا يتع

املثأأال، عنأأد تقريأأر  ظأأر لتوريأأد األ أألحة يتفلأأب مأأن مجيأأع اجلهأأات 
املعنية بتفبيقه عدد االمتثأال لاللتأزاد بتأوفأ األ ألحة الأ   ميحأن أن 
تحأأأون تلأأأك اجلهأأأات دأأأد دبلتأأأه ووجأأأب إ أأأد  املعاحأأأدات، ال مييأأأز 

يس مأأأأأأن   ولأأأأأأ(345)جملأأأأأأس األمأأأأأأن بأأأأأأني الأأأأأأدول واملنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة
على أ   ال ألغراض مشاريع املواد احلالية اديد املد  الأ   يأؤ ر 
به ميثاق األمم املتحدة،  واء على  أو مباشأر أو غأأ مباشأر، علأى 

 املسؤولية الدولية املرتتبة على إ د  املنظمات الدولية  
وال يقتأأأأأد باملأأأأأادة احلاليأأأأأة أن تأأأأأؤ ر يف انفبأأأأأاق املبأأأأأادئ  (3)

املنتأأوه عليهأأا يف املأأواد السأأابقة علأأى املسأأؤولية الدوليأأة والقواعأأد 
 لألمم املتحدة 

__________ 

انظأأأأأر األمأأأأأرين التأأأأأادرين بشأأأأأفن التأأأأأدابأ املؤدتأأأأأة يف إطأأأأأار دضأأأأأي   (343)
Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 

Convention [for the suppression of unlawful acts against the safety of 

civil aviation] arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan 

Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. 

United States of America), I.C.J. Reports 1992, at p. 15 and p. 126  
مأأن ميثأأأاق األمأأم املتحأأأدة هلأأأا  103مأأن تىلسأأأأات ذلأأك أن املأأأادة  (344)

 ,R. H. Lauwaarsأ أبقية علأأى التأحوك املنشأأ ة للمنظمأات الدوليأأة  انظأأر 

“The interrelationship between United Nations law and the law of other 

international organizations”, Michigan Law Review, vol. 82 (1983–

1984), pp. 1604 et seq  
، فأأأأأإن "املنظمأأأأأات احلحوميأأأأأة Fassbender سأأأأأب مأأأأأا أشأأأأأار إليأأأأأه  (345)

 ,B. Fassbender)ارات اجمللأس" الدولية مفلوب منها بتىلة عامة أن متتثأل لقأر 

“The United Nations Charter as constitution of the international 

community”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36, No. 3 

(1998), pp. 529 et seq., at p. 609)  


