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 الفصل اخلامس
 مسؤولية املنظمات الدولية

 مقدمة -ألف

ا ال قررت -٧٧ ) إدراج ٢٠٠٢واخلمسني ( رابعةاللجنة يف دور
مج  يفاملنظمـــات الدوليـــة"  مســـؤوليةموضــوع "  وعينـــت ،عملهـــابـــر

ـا الـدورة ويف .)٤١(السيد جورجيو غـا مقـرراً خاصـاً للموضـوع  ،ذا
ـــاً فريقـــاً عـــامًال  اللجنـــة تأنشـــأ ـــاول ـــ معني  الفريـــقذا املوضـــوع. وتن

جيــاز يف تقريــره املشــروع  بــني والعالقــة ؛املوضــوع اقنطــ )٤٢(العامــل 
 غـــري األفعـــال عـــن الـــدول ســـؤوليةمباملـــواد املتعلقـــة ومشـــاريع اجلديـــد 

 واملســائل املتعلقــة مبســؤولية اإلســناد؛ ومســائل؛ )٤٣(املشــروعة دوليــاً"
واملســائل  ؛إىل منظمــة دوليــة املســند التصــرفعــن  األعضــاء الــدول

وتســــوية  ،وإعمــــال املســــؤولية الدوليــــة، املســــؤولية املتعلقــــة مبضــــمون
اية ا املنازعات. واعتمدت اللجنة يف  واخلمسني تقرير  الرابعة دور

 .)٤٤(الفريق العامل
ـــــــا اخلامســـــــة  مـــــــنقـــــــد تلقـــــــت اللجنـــــــة، يف الفـــــــرتة و  -٧٨ دور

ــاإىل ) ٢٠٠٣واخلمســني ( ســبعة )، ٢٠٠٩(والســتني  احلاديــة دور
هــذه التقــارير، واعتمــدت  يف ونظــرت )٤٥(تقــارير مــن املقــرر اخلــاص

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ٢٠٠٢حوليــة  )٤١( ن ، ا  .٤٦٣و ٤٦١الفقــر

ـــا الثانيـــة واخلمســـني ( ) إدراج موضـــوع ٢٠٠٠وكانـــت اللجنـــة قـــد قـــررت يف دور
مج عملهــا الطويــل األجــل   ،٢٠٠٠حوليــة ("مســؤولية املنظمــات الدوليــة" يف بــر

لد الثـاين (اجلـزء الثـاين)، الفقـرة  . وأحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـاً، يف )٧٢٩ا
، ٢٠٠٠كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٢املـــــؤرخ  ٥٥/١٥٢مـــــن قرارهـــــا  ٨الفقـــــرة 

ملخطـط العـام للموضـوع  مج عملها الطويل األجل، و بقرار اللجنة املتعلق برب
ــــــا الثانيــــــة  اجلديــــــد املرفــــــق بتقريــــــر اللجنــــــة إىل اجلمعيــــــة العامــــــة عــــــن أعمــــــال دور

  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٢مــن قرارهــا  ٨واخلمســني. وطلبــت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة 
، إىل اللجنـــــة أن تبـــــدأ عملهـــــا بشـــــأن موضـــــوع ٢٠٠١ول/ديســـــمرب كـــــانون األ
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لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرات ٢٠٠٢حولية  )٤٢(  .٤٨٨-٤٦٥، ا
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٣(  .٧٦ الفقرة ،) والتصويبالثاينا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٢حولية  )٤٤(  .٤٦٤الثاين)، الفقرة ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٣حوليــة التقريــر األول:  )٤٥( ، ا

A/CN.4/532 :ــــة ؛ والتقريــــر الثــــاين لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٢٠٠٤حولي ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٥حوليــــة ؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/541الوثيقــــة  ، ا

لــــد الثــــاين ٢٠٠٦حوليــــة والتقريــــر الرابــــع:  ؛A/CN.4/553األول)، الوثيقــــة  ، ا
 ،٢٠٠٧ حوليـة؛ والتقريـر اخلـامس: Add.1-2و A/CN.4/564(اجلزء األول)، الوثيقـة 

ـــــــــاين (اجلـــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــة  لـــــــــد الث والتقريـــــــــر الســـــــــادس:  ؛A/CN.4/583ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٨ حوليــــة والتقريــــر  ؛A/CN.4/597، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية: السابع  .A/CN.4/610، ا

آخـذة بعـني االعتبـار التعليقـات  ٦٦إىل  ١ مـن وادمشاريع املمؤقتاً 
 .)٤٦(واملالحظات الواردة من احلكومات واملنظمات الدولية

)، اعتمدت اللجنـة يف ٢٠٠٩ويف الدورة احلادية والستني ( -٧٩
مســـؤولية مشــروَع مـــادة بشــأن  ٦٦ القــراءة األوىل جمموعـــة مؤلفــة مـــن

. وقـــررت اللجنـــة، وفقـــاً )٤٧(املنظمـــات الدوليـــة مـــع التعليقـــات عليهـــا
مـــــن نظامهـــــا األساســـــي، أن حتيـــــل  ٢١إىل  ١٦ملشـــــاريع املـــــواد مـــــن 

مشـــاريع املـــواد، عـــن طريـــق األمـــني العـــام، إىل احلكومـــات واملنظمـــات 
ا. ا ومالحظا  الدولية لإلدالء بتعليقا

 اليةالنظر يف املوضوع يف الدورة احل -ء
كان معروضاً على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير الثـامن  -٨٠

، وكـــــذلك التعليقـــــات اخلطيـــــة الـــــيت )A/CN.4/640(للمقـــــرر اخلـــــاص 
ومـــــــن  )Add.1-2و A/CN.4/636(تلقتهـــــــا اللجنـــــــة مـــــــن احلكومـــــــات 

 .)Add.1و A/CN.4/637(املنظمات الدولية 
ـــــــر الثـــــــامن  -٨١ للمقـــــــرر اخلـــــــاص يف ونظـــــــرت اللجنـــــــة يف التقري

ا مـــــــــن   ٢٦املعقـــــــــودة يف الفـــــــــرتة مـــــــــن  ٣٠٨٥إىل  ٣٠٨٠جلســـــــــا
ر/مايو  ٦نيسان/أبريل إىل  ، املعقودة ٣٠٨٢. ويف اجللسة ٢٠١١أ

 ١، أحالـــت اللجنـــة مشـــاريع املـــواد مـــن ٢٠١١نيســـان/أبريل  ٢٨ يف
ن تشـرع جلنـة الصـياغة يف  ١٨ إىل إىل جلنة الصـياغة مـع توجيهـات 

ة ملشاريع املواد آخذة بعـني االعتبـار تعليقـات احلكومـات القراءة الثاني
واملنظمـــــــات الدوليـــــــة، ومقرتحـــــــات املقـــــــرر اخلـــــــاص، واملناقشـــــــة الـــــــيت 

يف اجللســــة العامــــة حــــول التقريــــر الثــــامن للمقــــرر اخلــــاص. ويف  دارت
ر/مـــايو  ٦ ، املعقـــودة يف٣٠٨٥اجللســـة  ، أحالـــت اللجنـــة  ٢٠١١أ

 إىل جلنة الصياغة. ٦٦إىل  ١٩كذلك مشاريع املواد من 

__________ 
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠٢حوليــــــة عمــــــالً بتوصــــــيات اللجنــــــة ( )٤٦( ، ا

ن  لـد الثـاين (اجلـزء الثــاين)، ٢٠٠٣حوليـة ، و٤٨٨و ٤٦٤الثـاين)، الفقـر ، ا
ً بتعمــيم الف٥٢الفقــرة  صــل ذي الصــلة )، مــا برحــت األمانــة العامــة تقــوم ســنو

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

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤حوليـــــة احلكومـــــات واملنظمـــــات الدوليـــــة، انظـــــر  ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، ٢٠٠٥يـــة حول؛ وA/CN.4/545األول)، الوثيقـــة  ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٦حوليــة ؛ وA/CN.4/556و A/CN.4/547الــوثيقتني  ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٧حوليــة ؛ وAdd.1و A/CN.4/568األول)، الوثيقــة  ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، ٢٠٠٨حوليـــة ؛ وA/CN.4/582األول)، الوثيقـــة  ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء األول)٢٠٠٩حوليــة و ؛Add.1و A/CN.4/593الوثيقــة   ،، ا
 .A/CN.4/609الوثيقة 

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٤٧(  .٤٨-٤٦ الفقرات ،)الثاينا
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يف  )A/CN.4/L.778(ونظرت اللجنة يف تقرير جلنة الصـياغة  -٨٢
، واعتمــــدت ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ٣، املعقـــودة يف ٣٠٩٧جلســـتها 

موعة الكاملة ملشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، يف  ا
ه). ١-القراءة الثانية، يف اجللسة نفسها (الفرع هاء  أد

، ٢٠١١آب/أغســـطس  ٥، املعقـــودة يف ٣١١٨ويف اجللســـة  -٨٣
اعتمـــدت اللجنـــة التعليقـــات علـــى مشـــاريع املـــواد املـــذكورة أعـــاله (الفـــرع 

ه). ٢-هاء  أد

مشـــاريع تقـــدم اللجنـــة ، للجنـــة نظـــام األساســـيلعمـــًال و  -٨٤
ه. املواد لتوصية الواردة أد  إىل اجلمعية العامة، مصحوبة 

 اللجنةتوصية  -جيم

، ٢٠١١آب/أغســطس  ٨املعقــودة يف  ٣١١٩يف اجللســة  -٨٥
مـــن نظامهـــا األساســـي، أن توصـــي  ٢٣قـــررت اللجنـــة، وفقـــاً للمـــادة 

 مبا يلي: اجلمعية العامة

أن حتيط علماً يف قرار هلا مبشاريع املواد املتعلقة  (أ) 
لقرار؛  مبسؤولية املنظمات الدولية وأن ترفقها 

وقـــــت الحـــــق، يف وضـــــع اتفاقيـــــة أن تنظـــــر، يف  (ب) 
 استناداً إىل مشاريع املواد.

ملقرر اخلاص -دال  اإلشادة 

، ٢٠١١آب/أغســطس  ٥املعقــودة يف  ٣١١٨يف اجللســة  -٨٦
اعتمــــــدت اللجنــــــة، بعــــــد اعتمــــــاد مشــــــاريع املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية 

لتزكية:  املنظمات الدولية، القرار التايل 

 إن جلنة القانون الدويل،" 

 مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، وقد اعتمدت" 

، عــن تقــديرها البــالغ  تعــرب"  للمقــرر اخلــاص، الســيد جورجيــو غــا
رزة يف إعداد مشاريع املواد، مبا بذلـه  انيها احلارة ملا قدمه من مسامهة  و

ائج من جهود ال تكل وما أبداه من تفان يف العمل، وملا مت حتقيقـه مـن نتـ
 ."يف وضع مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية

 نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية -هاء

 نص مشاريع املواد -١

ا اللجنـة، يف القـراءة  -٨٧ ه نص مشاريع املواد اليت اعتمد يرد أد
ا الثالثة والستني.  الثانية، يف دور

 املنظمات الدوليةمسؤولية 
 الباب األول

 مقدمة
 نطاق مشاريع املواد هذه -١املادة 

تنطبــق مشــاريع املــواد هــذه علــى املســؤولية الدوليــة للمنظمــة  -١ 
 الدولية عن الفعل غري املشروع دولياً. 

تنطبق مشاريع املواد هذه أيضاً علـى املسـؤولية الدوليـة للدولـة  -٢ 
 ملتعلق بتصرف صادر عن منظمة دولية.عن الفعل غري املشروع دولياً ا

 املصطلحات املستخدمة  -٢املادة 

 ألغراض مشاريع املواد هذه:  

 مبوجــــب منشــــأة منظمــــة" الدوليــــة املنظمــــة" مصــــطلح يعــــين )أ( 
 دوليـة قانونية شخصية ومتلك الدويل القانون حيكمه آخر صك أو معاهدة
 إىل إلضـافة الدوليـة، املنظمـات يف العضـوية تشـمل أن وميكن. ا خاصة
ت  الدول،   أخرى؛ كيا

يعــين مصــطلح "قواعــد املنظمــة"، بصــورة خاصــة، الصــكوك  (ب) 
ــة  املنشــئة واملقــررات والقــرارات وغــري ذلــك مــن مســتندات املنظمــة الدولي

 اليت تُعتمد وفقاً لتلك الصكوك، واملمارسة املستقرة للمنظمة؛ 

يعــين مصــطلح "جهــاز املنظمــة الدوليــة" أي شــخص أو كيــان  (ج) 
 مة؛له تلك الصفة وفقاً لقواعد املنظ

ـــة" موظفـــاً أو شخصـــاً  (د)  يعـــين مصـــطلح "وكيـــل املنظمـــة الدولي
ً آخـــــر، غـــــري اجلهــــاز، تكلفـــــه املنظمـــــة بتنفيــــذ إحـــــدى وظائفهـــــا أو  كيــــا
 ، وبذلك تتصرف املنظمة بواسطته. ملساعدة يف تنفيذها أو

 الباب الثاين

 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية 

 الفصل األول

 مبادئ عامة 
 مسؤولية املنظمة الدولية عن أفعاهلا غري  -٣املادة 

 املشروعة دولياً 

كل فعـل غـري مشـروع دوليـاً ترتكبـه املنظمـة الدوليـة ترتتـب عليـه املسـؤولية  
 الدولية لتلك املنظمة.
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 عناصر الفعل غري املشروع دولياً  -٤املادة 
 الصادر عن املنظمة الدولية 

دوليـــة فعـــالً غـــري مشـــروع دوليـــاً إذا كـــان التصـــرف ترتكـــب املنظمـــة ال 
 املتمثل يف عمل أو امتناع عن عمل: 

  الدويل؛ القانون مبقتضى املنظمة تلك إىل ُيسَند )أ( 

 .املنظمة تلك على واقع دويل اللتزام خرقاً  يشكل )ب(و 

نه غري مشروع دولياً  -٥املادة   وصف فعل املنظمة الدولية 

نــه غــري مشــروع دوليــاً هــو أمــر حيكمــه وصــف فعــل   املنظمــة الدوليــة 
 القانون الدويل.

 الفصل الثاين

 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية 
 تصرف أجهزة أو وكالء املنظمة الدولية -٦املادة 

ديـة مهامـه  -١  يعترب تصرف جهـاز أو وكيـل املنظمـة الدوليـة يف 
فعــالً صــادراً عــن تلــك املنظمــة مبوجــب القــانون الــدويل، بغــض النظــر عــن 

لنسبة للمنظمة.   مركز اجلهاز أو الوكيل 

ا -٢   ووكالئها.  تطبَّق قواعد املنظمة يف حتديد مهام أجهز

وكالء املنظمة الدولية الذين تصرف أجهزة الدولة أو أجهزة أو  -٧املادة 
 يوضعون حتت تصرف منظمة دولية أخرى

يُعتــرب تصــرف جهــاز الدولــة أو جهــاز أو وكيــل املنظمــة الدوليــة الــذي  
يوضــع حتــت تصــرف منظمــة دوليــة أخــرى فعــالً صــادراً عــن تلــك املنظمــة 
األخـرية مبوجـب القــانون الـدويل، وذلـك إذا كانــت متـارس السـيطرة الفعليــة 

 التصرف.على ذلك 

 جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات -٨املادة 

املنظمــة الدوليــة فعــالً صــادراً عــن تلــك أو وكيــل يُعتــرب تصــرف جهــاز  
املنظمـة مبوجــب القــانون الــدويل إذا تصـرف اجلهــاز أو الوكيــل بصــفة رمسيــة 
ويف إطـــار مهـــام املنظمـــة عمومـــاً، حـــىت إذا جتـــاوز التصـــرف حـــدود ســـلطته 

 لفاً للتعليمات.كان خما أو

 التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية  -٩املادة 
عتباره صادراً عنها   وتتبناه 

 ٦ التصــرف الـــذي ال ُيســـَند إىل املنظمـــة الدوليــة، مبوجـــب املـــواد مـــن 
، يُعتـــرب مـــع ذلـــك فعـــالً صـــادراً عـــن تلـــك املنظمـــة مبوجـــب القـــانون ٨ إىل

عتبــاره صــادراً عنهــا،  الــدويل إذا اعرتفــت املنظمــة بــذلك التصــرف وتبنتــه 
ه.  وبقدر اعرتافها به وتبنيها إ

 الفصل الثالث
 خرق االلتزامات الدولية 

 وقوع خرق اللتزام دويل  -١٠املادة 
ختــرق املنظمــة الدوليــة التزامــاً دوليــاً مــىت كــان الفعــل الصــادر  -١ 

ــه منهــا ذلــك االلتــزام، بغــض النظــر عــن منشــ عنهــا غــري مطــابق ملــا أ يتطلب
 االلتزام املعين أو طابعه. 

خــــرق أي التــــزام دويل قــــد ينشــــأ مبوجــــب  ١تشــــمل الفقــــرة  -٢ 
 قواعد املنظمة الدولية ويكون واجباً عليها جتاه أعضائها. 

 االلتزام الدويل النافذ الواقع على منظمة دولية  -١١املادة 
 ذلـــك يكـــن مل مـــا دويل اللتـــزام خرقـــاً  الدوليـــة املنظمـــة فعـــل يشــكل ال 

 .الفعل حدوث وقت املنظمة على واقعاً  االلتزام

 االمتداد الزمين خلرق التزام دويل  -١٢املادة 
يقــع خــرق املنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل نتيجــة فعــل لــيس لــه  -١ 

ره.  طابع استمراري وقت القيام بذلك الفعل، حىت لو  استمرت آ

ميتد خـرق املنظمـة الدوليـة اللتـزام دويل نتيجـة فعـل لـه طـابع  -٢ 
 استمراري طوال فرتة استمرار الفعل وبقائه غري مطابق لذلك االلتزام. 

يقــع خــرٌق اللتــزام دويل يتطلــب مــن املنظمــة الدوليــة أن متنــع  -٣ 
ً معّينــاً عنــد وقـــوع ذلــك احلــدث، وميتــد اخلـــرق طــوال فــرتة اســـتمرار  حــد

 ه غري مطابق لذلك االلتزام. احلدث وبقائ

 اخلرق املكون من فعل مركب  -١٣املادة 
ــزام دويل مــن خــالل سلســلة  -١  ــة اللت يقــع خــرق املنظمــة الدولي

ـا غـري مشـروعة، وقـَت  أعمال أو امتناع عن أعمال، حمدَّدة يف جمموعها 
 وقوع العمل أو االمتناع الذي يكون كافياً لتكوين الفعـل غـري املشـروع إذا

 ما ُأخذ مع غريه من األعمال أو من حاالت االمتناع عن العمل. 

ويف هذه احلالة، ميتد اخلرق طوال الفرتة اليت تبدأ بوقوع أول  -٢ 
عمل أو امتناع يف السلسلة ويظل مستمرًا طاملـا تكـررت هـذه األعمـال أو 

 حاالت االمتناع وبقيت غري مطابقة لاللتزام الدويل.

 الفصل الرابع 
 ية املنظمة الدولية فيما يتصل مسؤول

 بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى 
 تقدمي العون أو املساعدة  -١٤املادة 

 يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 
 يف أخــرى دوليـة منظمـة أو دولــة تسـاعد أو تعـني الــيت الدوليـة املنظمـة 

 املنظمــة هــذه أو الدولــة هــذه بــه تقــوم دوليــاً، مشــروع غــري فعــل ارتكــاب
 : إذا دولياً  ذلك عن مسؤولة تكون األخرية،
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لظـــروف احمليطـــة  (أ)  قامـــت املنظمـــة األوىل بـــذلك وهـــي تعلـــم 
 لفعل غري املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك املنظمة. 

 ري مشروع دولياً ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غ -١٥املادة 
ــــه دولــــة أو منظمــــة دوليــــة أخــــرى ومتــــارس   املنظمــــة الدوليــــة الــــيت توجِّ

السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً، تقوم به هذه الدولـة أو 
 هذه املنظمة األخرية، تكون مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل إذا: 

لظـــروف احمل (أ)  يطـــة قامـــت املنظمـــة األوىل بـــذلك وهـــي تعلـــم 
 لفعل غري املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك املنظمة.

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -١٦املادة 

منظمــة دوليــة أخــرى علــى ارتكــاب املنظمــة الدوليــة الــيت تكــره دولــة أو  
 مسؤولة دوليًا عن ذلك الفعل إذا: تكون فعل ما 

كـان الفعـل، لـوال اإلكـراه، سيشــكل فعـالً غـري مشـروع دوليــاً  (أ) 
 صادراً عن الدولة أو املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه؛ 

قامـت املنظمـة الدوليــة الـيت متــارس اإلكـراه بــذلك وهـي تعلــم  و(ب) 
لفعل.   لظروف احمليطة 

ت وأذون االلتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارا -١٧املادة 
 موجَّهة إىل األعضاء

تتحمل املنظمـة الدوليـة املسـؤولية الدوليـة إذا التفـت علـى التـزام  -١ 
ـــة  ـــزم دوالً أو منظمـــات دولي ـــق اعتمـــاد قـــرار يُل ـــة عـــن طري ـــا الدولي مـــن التزاما

رتكاب فعل يكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك املنظمة.   أعضاًء فيها 

 علــى التفــت إذا الدوليــة املســؤولية الدوليــة املنظمــة تتحمــل -٢ 
ا من التزام  فيها أعضاءٍ  دولية منظمات أو لدول أذنت ن الدولية التزاما

ــاً  مشــروع غــري يكــون فعــل رتكــاب  وكــان املنظمــة، تلــك ارتكبتــه لــو دولي
 .اإلذن ذلك بسبب املعين الفعل ارتكاب

ن تنطبــق -٣   مشــروع غــري املعــين الفعــل كــان  ســواء ٢و ١ الفقــر
 األعضـاء الدوليـة املنظمـات أو الـدول إىل لنسـبة كـذلك  يكـن مل أو دولياً 
 . إليها موجهاً  اإلذن أو القرار يكون اليت

 مسؤولية املنظمة الدولية العضو  -١٨املادة 
 يف منظمة دولية أخرى

 الدوليـة املسـؤولية أيضـاً  تنشـأ ،١٧ إىل ١٤ مـن ملـواد اإلخالل دون 
 عـن الصـادر لفعـل يتعلـق يماف أخرى دولية منظمة يف عضو دولية ملنظمة
 لنسبة ٦٢و ٦١ املادتني يف املبينة الشروط مبوجب األخرية املنظمة تلك

 . دولية منظمة يف األعضاء للدول

 أثر هذا الفصل -١٩املادة 

 الـــيت الدوليـــة املنظمـــة أو للدولـــة الدوليـــة ملســـؤولية الفصـــل هـــذا خيـــل ال 
 . أخرى دولية منظمة أو دولة ألي الدولية ملسؤولية أو املعين، الفعل ترتكب

 الفصل اخلامس
 الظروف النافية لعدم املشروعية

 املوافقة -٢٠املادة 

تــؤدي املوافقــة الصــحيحة لدولــة أو منظمــة دوليــة علــى ارتكــاب منظمــة  
دوليـــة أخـــرى لفعـــل معـــّني إىل انتفـــاء عـــدم مشـــروعية ذلـــك الفعـــل إزاء تلـــك 

 املوافقة.وذلك ما بقي الفعل يف حدود هذه الدولة أو إزاء املنظمة األوىل، 

 الدفاع عن النفس  -٢١املادة 

  إذا الدولية املنظمة عن الصادر الفعل عن املشروعية عدم صفة تنتفي 
 القـانون مبوجـب الـنفس عـن للدفاع مشروعاً  تدبرياً  يشكل الفعل هذا كان

 .كذلك  يكون ما وبقدر الدويل،

 التدابري املضادة -٢٢املادة 

حكــام الفقــرتني  -١  ــاً  ، تنتفــي صــفة عــدم املشــروعية ٣و ٢رهن
مطابقــاً اللتـزام دويل واجـب جتــاه عـن فعـل املنظمـة الدوليــة الـذي ال يكـون 

دولة أو منظمة دولية أخرى إذا كان هذا الفعل يشكل تـدبرياً مضـاداً اختـذ 
وفقاً للشروط املوضوعية واإلجرائية الـيت يتطلبهـا القـانون الـدويل، مبـا فيهـا 
لتـــدابري  تلـــك الـــواردة يف الفصـــل الثـــاين مـــن البـــاب الرابـــع فيمـــا يتعلـــق 

 منظمة دولية أخرى، وبقدر ما يكون كذلك. املضادة املتخذة جتاه

 تدابري تتخذ أن دولية ملنظمة جيوز ال ،٣ الفقرة حكام رهناً  -٢ 
 :إذا إال مسؤولة، عضو دولية منظمة أو دولة جتاه مضادة

  مستوفاة؛ ١ الفقرة يف إليها املشار الشروط كانت )أ( 

 ملنظمة؛ كانت التدابري املضادة غري متنافية مع قواعد ا و(ب) 

مل تتوافر وسائل مالئمـة حلمـل الدولـة أو املنظمـة الدوليـة املسـؤولة،  و(ج) 
جلرب.  ا املتعلقة بوقف اخلرق و  بطريقة أخرى، على االمتثال اللتزاما

 أو دولــة جتــاه مضــادة تــدابري تتخــذ أن دوليــة ملنظمــة جيــوز ال -٣ 
 مل مـا املنظمـة قواعـد تفرضـه دويل التـزام خرق على رداً  عضو دولية منظمة
 .املضادة التدابري تلك على القواعد هذه تنص

 القوة القاهرة  -٢٣املادة 

 الــذي الدوليـة املنظمـة فعـل عـن املشـروعية عـدم صـفة تنتفـي -١ 
 الفعـل هـذا كـان  إذا املنظمـة تلـك علـى واقـع دويل اللتـزام مطابقـاً  يكون ال

 حــدث وقــوع أو مقاومتهــا إىل ســبيل ال قــوة حصــول أي قــاهرة، قــوة مــرده
 ظـل يف االلتـزام، بـذلك الوفـاء جيعـل ممـا املنظمـة، سـيطرة عـن خيـرج مفاجئ
ً  مستحيالً  القائمة، الظروف  . ماد
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  52 والستني الثالثة دور

 

 

 : ١ال تنطبق الفقرة  -٢ 

إىل تصـرف املنظمـة الـيت  إذا كانت حالـة القـوة القـاهرة تعـزى (أ) 
القرتان مع عوامل  ا، سواء أكانت تعزى إليه منفرداً أم   ؛ أو أخرىحتتج 

ازفة املتمثلة يف احتمال (ب)  نشوء  إذا كانت املنظمة قد قبلت ا
 . تلك احلالة

 حالة الشدة  -٢٤املادة 

تنتفـي صـفة عـدم املشـروعية عـن فعـل املنظمـة الدوليـة الــذي  -١ 
ال يكـــون مطابقـــاً اللتـــزام دويل واقـــع علـــى تلـــك املنظمـــة إذا مل تكـــن لـــدى 

 حالــة شــدة، طريقــة معقولــة أخــرى إلنقــاذ مرتكــب الفعــل املــذكور، وهــو يف
 حياته أو حياة األشخاص اآلخرين املوكلة إليه رعايتهم. 

 : ١ال تنطبق الفقرة  -٢ 

إىل تصــرف املنظمــة الــيت حتــتج  إذا كانــت حالــة الشــدة تعــزى (أ) 
القرتان مع عوامل أخرى  ؛ أو ا، سواء أكانت تعزى إليه منفرداً أم 

رجح أن يؤدي الفعـل املعـين إىل حـدوث خطـر إذا كان من امل (ب) 
 أكرب.  مماثل أو خطر

 حالة الضرورة  -٢٥املادة 

ال جيـــوز ملنظمـــة دوليـــة أن حتـــتج حبالـــة الضـــرورة كمـــربر لنفـــي  -١ 
عــدم املشــروعية عــن فعــل ال يكــون مطابقــاً اللتــزام دويل واقــع علــى تلــك 

 املنظمة، إال إذا كان الفعل: 

ــدة (أ)  أمــام هــذه املنظمــة لــدرء خطــر جســيم  هــو الوســيلة الوحي
ووشيك يهدد مصلحة أساسية للـدول األعضـاء فيهـا أو للمجتمـع الـدويل  
ككـل، عنــدما تكــون لتلــك املنظمــة، مبوجــب القــانون الــدويل، مهمــة محايــة 

 املصلحة املعنية؛ 

ال ينــتقص علــى حنــو جســيم مــن مصــلحة أساســية للدولــة أو  و(ب) 
ويل قائمــاً جتاههــا، أو مــن مصــلحة أساســية الــدول الــيت يكــون االلتــزام الــد

 للمجتمع الدويل ككل. 

ي حال ملنظمة دولية أن حتتج حبالة الضرورة كمـربر  -٢  ال جيوز 
 لنفي عدم املشروعية: 

إذا كـــان االلتـــزام الـــدويل املعـــين يســـتبعد إمكانيـــة االحتجـــاج  (أ) 
 حبالة الضرورة؛ أو 

 وث حالة الضرورة. إذا كانت املنظمة قد أسهمت يف حد (ب) 

 االمتثال للقواعد القطعية -٢٦املادة 

ليس يف هذا الفصل ما ينفـي عـدم املشـروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال  
شــئ مبقتضــى قاعــدة قطعيــة مــن  املنظمــة الدوليــة ال يكــون مطابقــاً اللتــزام 

 القواعد العامة للقانون الدويل. 

ف لعدم املش -٢٧املادة   روعيةنتائج االحتجاج بظرف 

ف لعدم املشروعية وفقاً هلذا الفصل مبا يلي:    ال خيل االحتجاج بظرف 

االمتثـــــال لاللتـــــزام املعـــــين إذا مل يعـــــد الظـــــرف النـــــايف لعـــــدم  (أ) 
 املشروعية قائماً، وبقدر ما مل يعد قائماً؛

 مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبَّب فيها الفعل املعين.  (ب) 

 الثالثالباب 
 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول
 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  -٢٨املادة 

تنطوي املسؤولية الدولية للمنظمـة الدوليـة الـيت ترتتـب علـى فعـل غـري  
القانونيـة املبينـة يف مشروع دولياً، طبقاً ألحكام الباب الثاين، علـى النتـائج 

 الباب احلايل.

 استمرار واجب الوفاء  -٢٩املادة 

ال متس النتـائج القانونيـة لفعـل غـري مشـروع دوليـاً مبوجـب هـذا البـاب  
اللتزام الذي ُخرق.   ستمرار واجب املنظمة الدولية املسؤولة الوفاَء 

 الكف وعدم التكرار  -٣٠املادة 

ن: على املنظمة الدولية املسؤ    ولة عن الفعل غري املشروع دولياً التزام 

 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛  (أ) 

ت املالئمــــة بعــــدم التكــــرار، إذا  (ب)  تقــــدم التأكيــــدات والضــــما
 اقتضت الظروف ذلك.

 اجلرب  -٣١املادة 

جلــرب الكامــل للضــرر  -١  علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة التــزام 
 ملشروع دولياً. الناجم عن الفعل غري ا

يشمل الضرر أي خسارة، مادية كانت أو معنوية، تنجم عـن  -٢ 
 الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه املنظمة الدولية.

 مدى انطباق قواعد املنظمة  -٣٢املادة 

 قواعـــدها إىل تســـتند أن املســـؤولة الدوليـــة للمنظمـــة جيـــوز ال -١ 
ا االمتثال عدم لتربير  . الباب هذا مبوجب ئمةالقا اللتزاما

نطبـــــاق قواعـــــد املنظمـــــة الدوليـــــة علـــــى  ١ال ختـــــل الفقـــــرة  -٢ 
 العالقات بني املنظمة وبني الدول واملنظمات األعضاء فيها. 
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  الدولية املنظمات مسؤولية 53

 

 

 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب  -٣٣املادة 
ميكــن أن تكــون االلتزامــات الــيت تقــع علــى املنظمــة الدوليــة  -١ 

واملبينـــة يف هـــذا البـــاب، واجبـــة جتـــاه دولـــة أو أكثـــر، أو منظمـــة  املســؤولة،
تمــع الــدويل ككــل، وذلــك تبعــاً، بوجــه خــاص،  أخــرى أو أكثــر، أو جتــاه ا

 لطبيعة االلتزام الدويل ومضمونه وللظروف اليت وقع فيها اخلرق. 

ي حــق ينشــأ نتيجــة للمســؤولية الدوليــة  -٢  ال خيــل هــذا البــاب 
للمنظمــة الدوليــة وقــد يرتتــب مباشــرة ألي شــخص أو كيــان آخــر مــن غــري 

 الدول أو املنظمات الدولية. 

 الفصل الثاين 
 جرب الضرر 

 أشكال اجلرب  -٣٤املادة 
يتخذ اجلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً شكل  

حــدها أو جلمــع بينهــا، وفقــاً ألحكــام  الــرد والتعــويض والرتضــية، ســواء 
 هذا الفصل. 

 الرد  -٣٥املادة 
لرد،   على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً التزام 

أي إعـــادة احلالـــة إىل مـــا كانـــت عليـــه قبـــل ارتكـــاب الفعـــل غـــري املشـــروع، 
 ا يكون: بشرط أن يكون هذا الرد، وبقدر م

ً؛  (أ)   غري مستحيل ماد

غري مؤٍد لعبء ال يتناسب إطالقاً مع املنفعة املتأتية من الرد  (ب) 
 بدالً من التعويض. 

 التعويض  -٣٦املادة 
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دوليــاً  -١ 

لتعـــويض عـــن الضـــرر النـــاتج عـــن هـــذا الفعـــل،  وذلـــك بقـــدر عـــدم التـــزام 
 . صالح هذا الضرر عن طريق الردإ

 الناحيـــة مـــن للتقيـــيم قـــابالً  يكـــون ضـــرر أي التعـــويض يغطـــي -٢ 
 . إثباته ميكن ما بقدر الفائت الكسب ذلك يف مبا املالية،

 الرتضية  -٣٧املادة 
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دوليــاً  -١ 

على هذا الفعل بقدر ما يكون التزام بتقدمي ترضية عن الضرر الذي ترتب 
 التعويض غري ممكن.  إصالحه عن طريق الرد أو

 عـن التعبـري أو خلـرق، اإلقـرار شـكل الرتضـية تتخذ أن جيوز -٢ 
 . مناسب آخر شكل أي أو الرمسي، االعتذار أو األسف،

 أن جيـوز وال الضـرر، مـع متناسبة غري الرتضية تكون أال جيب -٣ 
 . املسؤولة الدولية للمنظمة مذالً  شكالً  تتخذ

 الفائدة  -٣٨املادة 
ـــدة علـــى أي مبلـــغ أصـــلي واجـــب  -١  ـــدفع عنـــد االقتضـــاء فائ ُت

الــدفع مبقتضــى هــذا الفصــل مــن أجــل ضــمان اجلــرب الكامــل. وحيــدَّد ســعر 
 الفائدة وطريقة احلساب على حنو حيقق تلك النتيجة. 

يــه دفــع املبلــغ تســري الفائــدة مــن التــاريخ الــذي كــان جيــب ف -٢ 
لتزام الدفع.  ريخ الوفاء   األصلي حىت 

 املسامهة يف الضرر  -٣٩املادة 
لفعـل أو التقصـري، عـن   تراعى، عند حتديد اجلرب، املسامهة يف الضـرر 

عمـــد أو إمهـــال، مـــن جانـــب الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة أو أي 
 شخص أو كيان يُلتمس له اجلرب.

جلرب -٤٠املادة  اللتزام   ضمان الوفاء 
 وفقــاً  املناســبة التــدابري مجيــع املســؤولة الدوليــة املنظمــة تتخــذ -١ 

 الوفـاء مـن متكنهـا الـيت لوسـائل بتزويـدها أعضـائها قيام لضمان لقواعدها
ا  . فعال حنو على الفصل هذا مبوجب لتزاما

يتخذ أعضاء املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري املناسـبة  -٢ 
الـــيت قـــد تقتضـــيها قواعـــد املنظمـــة مـــن أجـــل متكـــني املنظمـــة مـــن الوفـــاء 

ا مبوجب هذا الفصل.   لتزاما

 الفصل الثالث 
اخلروق اجلسيمة لاللتزامات الناشئة عن قاعدة قطعية من 

 القواعد العامة للقانون الدويل 
 نطاق انطباق هذا الفصل  -٤١املادة 

يسري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املرتتبة على اخلرق  -١ 
شــئ مبوجــب قاعــدة قطعيــة مــن  اجلســيم مــن جانــب منظمــة دوليــة اللتــزام 

 القواعد العامة للقانون الدويل. 

يكون خرق هذا االلتزام جسيماً إذا كان ينطوي على تقصـري  -٢ 
اللتزام من جانب املنظمة الدولية املسؤولة. منهجي يف الوف جسيم أو  اء 

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

ــــدول واملنظمــــات الدوليــــة يف ســــبيل وضــــع حــــد،  -١  تتعــــاون ال
ملعىن املقصود يف املادة   . ٤١لوسائل املشروعة، ألي خرق جسيم 

جـم عـن تعرتف أ ال -٢  ي دولة أو منظمة دوليـة بشـرعية وضـع 
ملعىن املقصود يف املادة  تقدم أي عون أو مساعدة  ، وال٤١خرق جسيم 

 للحفاظ على ذلك الوضع. 

لنتـــائج األخـــرى املشـــار إليهـــا يف هـــذا  -٣  ال ختـــل هـــذه املـــادة 
، مبقتضى القانون الدويل، مـن نتـائج إضـافية علـى مبا قد يرتتب الباب، وال

 . خلرق الذي ينطبق عليه هذا الفصلا

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   59 13/07/2020   08:05:01



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  54 والستني الثالثة دور

 

 

 الباب الرابع 
 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية 

 الفصل األول 
 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية 

 احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية  -٤٣املادة 
ملسؤولية   املضرورة 

حيق للدولة أو املنظمة الدولية، بصفتها دولة مضرورة أو منظمة دولية  
ــزام الــذي  مضــرورة، أن حتــتج مبســؤولية منظمــة دوليــة أخــرى إذا كــان االلت

 ُخرق واجباً: 

 جتاه تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية األوىل مبفردها؛  (أ) 

هـا تلـك جتاه جمموعة مـن الـدول أو املنظمـات الدوليـة مـن بين (ب) 
تمـع الـدويل ككـل، وكـان  الدولة أو تلك املنظمة الدولية األوىل، أو جتاه ا

 خرق االلتزام: 

تلـك املنظمـة  يؤثر بوجه خـاص علـى تلـك الدولـة أو ‘١’ 
 الدولية؛ أو

ً مــــــن وضــــــع مجيــــــع الــــــدول  ‘٢’  ذا طــــــابع يغــــــري جــــــذر
واملنظمات الدولية األخرى اليت يكون االلتزام واجباً 

اللتزام.جتاهها ف  يما يتعلق مبواصلة الوفاء 

 اإلبالغ مبطالبة الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة  -٤٤املادة 

 مبسـؤولية حتـتج الـيت املضرورة الدولية املنظمة أو الدولة تقوم -١ 
 . املنظمة تلك إىل مطالبتها بالغ أخرى دولية منظمة

 أن حتدد بشكل خاص:  جيوز للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة -٢ 

التصــرف الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه املنظمــة الدوليــة املســؤولة  (أ) 
 لوقف الفعل غري املشروع إذا كان مستمرًا؛ 

 الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب وفقاً ألحكام الباب الثالث.  (ب) 

 مقبولية املطالبات  -٤٥املادة 

ـــــة املضـــــرورة أن حتـــــتج  -١  ـــــة ال جيـــــوز للدول مبســـــؤولية منظمـــــة دولي
 تقدَّم املطالبة وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبنسية املطالبات.  مل إذا

إذا انطبقــت علــى املطالبــة قاعــدة اســتنفاد ســبل االنتصــاف  -٢ 
ـــة أو احملليـــة، ال املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية  جيـــوز للدول

 نفد مجيع سبل االنتصاف املتوافرة والفعالة. ُتست مل منظمة دولية أخرى إذا

ملسؤولية  -٤٦املادة   سقوط احلق يف االحتجاج 

 ال جيوز االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية:  

إذا كانـــت الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة قـــد تنازلـــت  (أ) 
 تنازالً صحيحاً عن املطالبة؛ 

و املنظمـة الدوليـة املضـرورة، ، بسبب تصرف الدولة أإذا اعُترب (ب) 
ا  قد وافقت موافقًة صحيحة على سقوط حقها يف تقدمي املطالبة.  أ

 تعدد الدول أو املنظمات الدولية املضرورة  -٤٧املادة 

ـــة مـــن نفـــس الفعـــل غـــري   ـــدما تتضـــرر عـــدة دول أو منظمـــات دولي عن
ظمــة املشــروع دوليــاً الــذي قامــت بــه منظمــة دوليــة، جيــوز لكــل دولــة أو من

دوليــة مضــرورة أن حتــتج، بصــورة منفصــلة، مبســؤولية املنظمــة الدوليــة عــن 
 الفعل غري املشروع دولياً.

 مسؤولية املنظمة الدولية مع دولة أو أكثر  -٤٨املادة 
 أو منظمة دولية أو أكثر

عندما تكـون املنظمـة الدوليـة مسـؤولة مـع دولـة أو أكثـر، أو  -١ 
نفــس الفعــل غــري املشــروع دوليــاً، جيــوز منظمــة دوليــة أخــرى أو أكثــر، عــن 

ذا الفعل.  االحتجاج مبسؤولية كل دولة أو  منظمة فيما يتعلق 

االحتجـاج  يـؤد مل مـا بقـدر التبعيـة ملسـؤولية االحتجاج جيوز -٢ 
 ملسؤولية الرئيسية إىل اجلرب. 

ن  -٣   : ٢و ١الفقر

 تســــرتد، أن مضــــرورة دوليــــة منظمــــة أو دولــــة ألي جتيــــزان ال )أ( 
  تكبدته؛ الذي الضرر قيمة من أكثر التعويض، بواسطة

جلـرب  (ب)  ال ختالن مبا قد يكون للدولة أو املنظمة الدولية الـيت تقـوم 
 من حق يف الرجوع على الدول أو املنظمات الدولية املسؤولة األخرى. 

ملسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولي -٤٩املادة  ة غري االحتجاج 
 الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة

 الدولية املنظمة أو الدولة غري دولية منظمة أو دولة ألي حيق -١ 
 كــان  إذا ٤ للفقــرة وفقــاً  أخــرى دوليــة منظمــة مبســؤولية حتــتج أن املضــرورة
 الدوليــة، املنظمــات أو الــدول مـن جمموعــة جتــاه واجبـاً  ُخــرق الــذي االلتـزام

 محايـة منـه الغـرض وكـان ملسـؤولية، حتـتج الـيت املنظمة أو الدولة بينها من
 . للمجموعة مجاعية مصلحة

ـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية منظمـــة  -٢  ـــة غـــري الدول حيـــق ألي دول
تمع الدويل ككل.  ٤دولية وفقاً للفقرة   إذا كان االلتزام الذي ُخرق واجباً جتاه ا

 حتتج أن املضرورة الدولية املنظمة غري دولية منظمة ألي حيق -٣ 
 ُخـرق الـذي االلتـزام كـان  إذا ٤ للفقـرة وفقـاً  أخـرى دوليـة منظمة مبسؤولية

تمع جتاه واجباً  تمـع مصـلحة صـون وكـان ككل،  الدويل ا  ككـل  الـدويل ا
 الدوليــة املنظمــة وظــائف ضــمن مــن ُخــرق الــذي االلتــزام إليهــا يســتند الــيت
 . ملسؤولية حتتج اليت
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ملســؤولية  -٤  جيـوز ألي دولــة أو منظمـة دوليــة حيــق هلـا أن حتــتج 
 أن تطالب املنظمة الدولية املسؤولة مبا يلي:  ٣إىل  ١مبوجب الفقرات من 

كيــــدات  )أ(  الكــــف عــــن الفعــــل غــــري املشــــروع دوليــــاً وتقــــدمي 
ت بعدم التكرار وفقاً للمادة   ؛ ٣٠وضما

اللتــزام و(ب)  جلــرب وفقــاً للبــاب الثالــث لصــاحل الدولــة أو  الوفــاء 
 املنظمة الدولية املضرورة أو اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي ُخرق. 

 املضــرورة الدوليــة املنظمــة أو الدولــة احتجــاج شــروط تنطبــق -٥ 
 االحتجـــاج علـــى ٤٦و ،٢ الفقـــرة ،٤٥و ٤٤ املـــواد مبوجـــب ملســـؤولية
 مبوجـب ذلـك هلـا حيـق الـيت الدولية املنظمة أو الدولة جانب من ملسؤولية
 . ٤ إىل ١ من الفقرات

 نطاق هذا الفصل  -٥٠املادة 
ال خيـــــل هـــــذا الفصـــــل حبـــــق أي شـــــخص أو كيـــــان مـــــن غـــــري الـــــدول  
ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية.  أو  املنظمات الدولية يف االحتجاج 

 الفصل الثاين
 التدابري املضادة 

 موضوع التدابري املضادة وحدودها  -٥١املادة 
ال جيــــوز للدولــــة املضــــرورة أو املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة أن  -١ 

وليـاً تتخذ تدابري مضادة جتاه منظمة دولية مسؤولة عن فعل غري مشـروع د
ــا املقــررة  إال لغــرض واحــد هــو محــل هــذه املنظمــة علــى االمتثــال اللتزاما

 مبوجب الباب الثالث. 

تقتصر التدابري املضـادة علـى عـدم الوفـاء يف الوقـت احلاضـر  -٢ 
اللتزامــــات الدوليــــة للدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املتخــــذة للتــــدابري جتــــاه 

 املنظمة الدولية املسؤولة. 

التدابري املضادة، قدر اإلمكان، بطريقة تتيح اسـتئناف تُتخذ  -٣ 
اللتزامات املعنية.   الوفاء 

رهـا من حتد بطريقة اإلمكان، قدر املضادة، التدابري تُتخذ -٤   آ
 . لوظائفها املسؤولة الدولية املنظمة ممارسة على

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

لفقرة  -١  ، ال جيـوز للدولـة أو املنظمـة الدوليـة املضـرورة ٢رهناً 
اليت هي عضو يف منظمة دولية مسؤولة أن تتخذ تـدابري مضـادة جتـاه تلـك 

 املنظمة، إال إذا:

 ؛٥١ املادة يف عليها املنصوص الشروط استوفيت )أ( 
 كانت التدابري املضادة غري متنافية مع قواعد املنظمة؛  و(ب) 

ـــة املســـؤولة،  و(ج)  مل تتـــوافر وســـائل مالئمـــة حلمـــل املنظمـــة الدولي
جلرب.  ا املتعلقة بوقف اخلرق و  بطريقة أخرى، على االمتثال اللتزاما

ضــرورة الــيت هــي عضــو ال جيــوز للدولــة أو املنظمــة الدوليــة امل -٢ 
ــة مســؤولة أن تتخــذ تــدابري مضــادة جتــاه تلــك املنظمــة رداً  يف منظمــة دولي
علـــى خـــرق التـــزام دويل مقـــرر مبوجـــب قواعـــد املنظمـــة إال إذا كانـــت هـــذه 

 القواعد تنص على تلك التدابري املضادة.

لتدابري املضادة -٥٣املادة   االلتزامات اليت ال تتأثر 

 يلي: املضادة مبا  ال متس التدابري -١ 

المتناع عن  (أ)  االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة 
ستعماهلا أواستعمال القوة   ؛ التهديد 

 االلتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان؛  (ب) 

 االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنع األعمال االنتقامية؛  (ج) 

االلتزامـــــات األخـــــرى القائمـــــة مبوجـــــب قواعـــــد قطعيـــــة مـــــن  (د) 
 القواعد العامة للقانون الدويل. 

ال تُعَفى الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة اليت تتخذ تدابري  -٢ 
ا:  لتزاما  مضادة من الوفاء 

إجــراء لتســوية املنازعــات يكــون واجــب التطبيــق مبوجــب أي  (أ) 
 بينها وبني املنظمة الدولية املسؤولة؛ 

 الدوليـة املنظمة وكالء أو أجهزة ا تتمتع حرمات أية بصون )ب( 
ا املنظمة تلك عمل وأماكن املسؤولة ئقها وحمفوظا  . وو

 تناسب التدابري املضادة  -٥٤املادة 

دة متناسـبة مـع الضـرر املتكبـد، علـى أن جيب أن تكون التـدابري املضـا 
 توضع يف االعتبار جسامة الفعل غري املشروع دولياً واحلقوق املعنية. 

للجوء إىل التدابري املضادة  -٥٥املادة   الشروط املتعلقة 

املنظمــة الدوليـــة  قبــل اختــاذ تــدابري مضـــادة، تقــوم الدولــة أو -١ 
 املضرورة مبا يلي: 

، إىل الوفاء ٤٤لدولية املسؤولة، وفقاً للمادة تدعو املنظمة ا (أ) 
ا املقررة مبوجب الباب الثالث؛   لتزاما

ختاذ تدابري مضـادة  (ب)  ي قرار  ختطر املنظمة الدولية املسؤولة 
 وتعرض عليها التفاوض معها. 

املنظمــة الدوليــة  (ب)، جيــوز للدولــة أو ١لــرغم مــن الفقــرة  -٢ 
 دابري املضادة العاجلة الالزمة حلفظ حقوقها. املضرورة أن تتخذ الت

ال جيــوز اختــاذ تــدابري مضــادة، وإذا كانــت قــد اختــذت وجــب  -٣ 
خري ال مربر له:   تعليقها من دون 

 إذا توقف الفعل غري املشروع دولياً؛  (أ) 
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إذا كــان النــزاع معروضــاً علــى حمكمــة أو هيئــة قضــائية خمولــة  و(ب) 
 سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني. 

ــــق الفقــــرة  -٤  ــــة املســــؤولة  ٣ال تنطب إذا مل تنفــــذ املنظمــــة الدولي
 إجراءات تسوية النزاع حبسن نية. 

اء التدابري املضادة -٥٦املادة   إ

ـا تُنَهى التدابري املضادة حاملا متتثـل املنظمـ  ة الدوليـة املسـؤولة اللتزاما
لفعل غري املشروع دولياً.   املقررة مبوجب الباب الثالث فيما يتصل 

التدابري املتخذة من جانب دول أو منظمات دولية غري  -٥٧املادة 
 الدولة أو املنظمة املضرورة 

ال خيــل هــذا الفصــل حبــق أي دولــة أو منظمــة دوليــة، هلــا مبوجــب الفقــرات  
أن حتــتج مبســؤولية منظمــة دوليــة أخــرى، يف اختــاذ  ٤٩مــن املــادة  ٣ إىل ١مــن 

ً لوقــف اخلـرق وللجــرب لصــاحل الدولــة  تـدابري مشــروعة ضــد تلـك املنظمــة ضــما
 أو املنظمة املضرورة أو لصاحل اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي ُخرق.

 الباب اخلامس
 لية مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دو 

 تقدمي دولة للعون أو املساعدة إىل منظمة دولية  -٥٨املادة 
 يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 

الدولــة الــيت تعــني أو تســاعد منظمــة دوليــة يف ارتكــاب هــذه  -١ 
 املنظمة لفعل غري مشروع دولياً تكون مسؤولة دولياً عن ذلك إذا: 

لظـروف احمليطـ (أ)  لفعـل غــري فعلـت الدولـة ذلـك وهـي تعلـم  ة 
 املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك الدولة. 

ــة العضــو يف منظمــة دوليــة وفقــاً  -٢  الفعــل الــذي تقــوم بــه الدول
ـــة  لقواعـــد املنظمـــة ال ـــة لتلـــك الدول ـــه املســـؤولية الدولي ينشـــئ يف حـــد ذات

 مبوجب أحكام هذه املادة.

ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب منظمة دولية لفعل  -٥٩املادة 
 غري مشروع دولياً 

ــه منظمــة دوليــة ومتــارس الســيطرة عليهــا يف  -١  ــة الــيت توجِّ الدول
ارتكــاب هــذه املنظمــة لفعــل غــري مشــروع دوليــاً تكــون مســؤولة دوليــاً عــن 

 ذلك الفعل إذا: 

لظـروف احمل (أ)  لفعـل غــري فعلـت الدولـة ذلـك وهـي تعلـم  يطـة 
 املشروع دولياً؛ 

كان هذا الفعل سيشكل فعالً غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه  و(ب) 
 تلك الدولة. 

ــة العضــو يف منظمــة دوليــة وفقــاً  -٢  الفعــل الــذي تقــوم بــه الدول
ـــة  لقواعـــد املنظمـــة ال ـــة لتلـــك الدول ـــه املســـؤولية الدولي ينشـــئ يف حـــد ذات

 مبوجب أحكام هذه املادة.

 إكراه دولة ملنظمة دولية  -٦٠املادة 

تكـون مسـؤولة  الدولة اليت ُتكرِه منظمـة دوليـة علـى ارتكـاب فعـل مـا 
 دولياً عن ذلك الفعل إذا: 

 دوليـاً  مشـروع غـري فعـالً  سيشـكل اإلكراه، لوال الفعل، كان )أ( 
  اإلكراه؛ عليها يقع اليت الدولية املنظمة عن صادراً 

الدولـــة الــيت متـــارس اإلكــراه تقـــوم بــذلك وهـــي تعلـــم كانــت  و(ب) 
لفعل.  لظروف احمليطة 

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

تتحمل الدولة العضو يف منظمة دوليـة املسـؤوليَة الدوليـة إذا  -١ 
ـــز  ام مـــن مـــا قامـــت، مســـتغلًة اختصـــاص املنظمـــة فيمـــا يتعلـــق مبوضـــوع الت

ن تسـبَّبت  اللتفاف علـى ذلـك االلتـزام  االلتزامات الدولية هلذه الدولة، 
 خرقاً لاللتزام.  لو ارتكبته هذه الدولة لشكَّليف ارتكاب املنظمة فعالً 

ســـواء أكـــان الفعـــل املعـــين فعـــًال غـــري مشـــروع  ١تســـري الفقـــرة  -٢ 
لنسبة إىل املنظمة الدولية أم مل يكن كذلك.  دوليًا 

مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل غري مشروع  -٦٢ملادة ا
 دولياً ترتكبه تلك املنظمة 

تتحمــل الدولــة العضــو يف منظمــة دوليــة املســؤوليَة عــن فعــل  -١ 
 غري مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة إذا: 

 قبلت املسؤولية عن ذلك الفعل جتاه الطرف املضرور؛ أو (أ) 

 . مسؤوليتها على يعّول املضرور الطرف جعلت )ب( 

، ١ يُفرتض أن تكـون أي مسـؤولية دوليـة للدولـة، مبوجـب الفقـرة -٢ 
 مسؤولية تبعية. 

 أثر هذا الباب  -٦٣املادة 

ملســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة الــيت ترتكــب   ال ُخيــل هــذا البــاب 
ملسؤولية الدولية ألي دولة أو  نظمة دولية أخرى. م الفعل املعين أو 

 الباب السادس 
 أحكام عامة 

 قاعدة التخصيص  -٦٤املادة 

ال تســـري هـــذه املـــواد إذا كانـــت الشـــروط املتعلقـــة بوجـــود فعـــل غـــري  
مشــروع دوليــاً أو مبضــمون أو إعمــال املســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة، 
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د أو للدولــة فيمــا يتعلــق بتصــرف صــادر عــن منظمــة دوليــة، خاضــعًة لقواعــ
. وبقـدر مـا تكـون خاضـعة هلـذه القواعـدخاصة من قواعد القانون الـدويل، 

وقد ترد قواعد القانون الدويل اخلاصة هذه ضـمن قواعـد املنظمـة املنطبقـة 
 على العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها. 

 مسائل املسؤولية الدولية اليت ال تنظمها  -٦٥املادة 
 هذه املواد 

ـــق ســـاريًة علـــى املســـائل تظـــل قواعـــد القـــان  ـــة التطبي ـــدويل الواجب ون ال
املتعلقة مبسؤولية املنظمة الدولية أو الدولـة عـن الفعـل غـري املشـروع دوليـاً 

 هذه املواد. لقدر الذي ال تنظمه 

 املسؤولية الفردية  -٦٦املادة 

ملسؤولية الفردية املرتتبة مبوجب   ي مسألة تتصل  ال ختل هذه املواد 
القـانون الـدويل علـى أي شـخص يتصــرف نيابـًة عـن منظمـة دوليـة أو دولــة 

 من الدول. 

 ميثاق األمم املتحدة  -٦٧املادة 

حكام ميثاق األمم املتحدة.    ال ختل هذه املواد 

 والتعليقات عليهانص مشاريع املواد  -٢
ه نــص مشــاريع املــواد املتعلقــة مب -٨٨ املنظمــات  ســؤوليةيــرد أد

ا اللجنـة، يف القــراءة الثانيــة،  الدوليـة والتعليقــات عليهـا الــيت اعتمــد
ا الثالثة  والستني. يف دور

 الدولية املنظمات مسؤولية
 عام تعليق

 اعتمــدت جلنــة القــانون الــدويل جمموعــة مــن ٢٠٠١ يف عــام )١(
. )٤٨(املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 

ملســـؤولية  وكمـــا ورد يف تلـــك املـــواد، فهـــي ال ي مســـألة تتعلـــق  ختـــل 
املرتتبة مبوجب القانون الدويل على منظمة دولية أو على أي دولـة فيمـا 

لنظـــــر إىل عــــــدد )٤٩()٥٧يتعلـــــق بتصـــــرف منظمـــــة دوليــــــة (املـــــادة  . و
ســـــتمرار، فـــــإن هـــــذه  املنظمـــــات الدوليـــــة القائمـــــة وإىل تزايـــــد مهامهـــــا 
املســـــــــائل بـــــــــدت ذات أمهيـــــــــة خاصـــــــــة. ولـــــــــذلك قـــــــــررت اللجنـــــــــة يف 

أن تواصـــــل عملهـــــا الرامـــــي إىل تـــــدوين قـــــانون املســـــؤولية  ٢٠٠٢ عـــــام
الدولية وتطويره التدرجيي، وذلك مبعاجلة القضيتني اللتني تركتا جانبـاً يف 

 دراسـتهما إمكانيـة اسـتبعاد دون مـنمبسـؤولية الـدول  املتعلقـة ٥٧ املادة
ومتثـــل مشـــاريع املـــواد احلاليـــة النتيجـــة الـــيت أســـفرت عنهـــا هـــذه  .الحقـــاً 

الدراســة التكميليــة. ولقــد اســتفادت اللجنــة يف إجــراء هــذه الدراســة مــن 
 التعليقات واالقرتاحات اليت وردت من الدول واملنظمات الدولية.

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٨(  .٧٦ الفقرة ،) والتصويبالثاينا
 .١٨٣ صنفسه،  املرجع )٤٩(

مشــــاريع املـــواد احلاليــــة املســـائل الــــيت وميثـــل نطــــاق تطبيـــق  )٢(
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول.  املـــوادمـــن  ٥٧ املـــادة تُركـــت مفتوحـــة يف

وينظر معظم مشاريع املـواد احلاليـة يف املسـألة األوىل الـيت ذُكـرت يف 
تلك املادة، أال وهي مسؤولية املنظمة الدولية عن فعل غري مشـروع 

املــواد، وهــي أساســاً تلــك  ينظــر ســوى قلــة مــن مشــاريع دوليــاً. وال
الواردة يف الباب اخلامس، يف املسألة الثانية: مسـؤولية دولـة مـا عـن 
ملســألة  تصـرف منظمـة دوليــة. وتـرتبط املســألة الثانيـة ارتباطــاً وثيقـاً 
األوىل، ألن التصــرف املعــين للمنظمــة الدوليــة ســيكون غــري مشــروع 

تلــك املنظمــة. ومـــع دوليــاً بصــفة عامـــة ويســتتبع املســؤولية الدوليـــة ل
ذلك، قد ال يشـكل تصـرف املنظمـة الدوليـة فعـًال غـري مشـروع، يف 

والتعليقــات  ٦١و ٦٠ظــل ظــروف معينــة يتناوهلــا مشــروعا املــادتني 
لنسبة لتلك املنظمة. عليهما، وال  ترتتب عليه مسؤولية دولية 

مشـــاريع املـــواد احلاليـــة، يف تناوهلـــا لقضـــية مســـؤولية  وتتبـــع )٣(
يتعلـــق مبســـؤولية  الدوليـــة، نفـــس الـــنهج الـــذي اتبـــع فيمـــا املنظمـــات

الدول. ومن هنا فإن مشـروع املـواد يعتمـد علـى التمييـز أساسـاً بـني 
القواعد األولية للقانون الدويل اليت تنشئ التزامـات تقـع علـى عـاتق 
ــــة الــــيت تنظــــر يف وجــــود خــــرق  املنظمــــات الدوليــــة، والقواعــــد الثانوي

ر  لنســــبة إىل املنظمـــــة الدوليـــــة اللتــــزام دويل ويف اآل املرتتبـــــة عليـــــه 
ا  املسؤولة. وال نوية، شأ تعّرب مشاريع املواد احلالية إال عن قواعد 

يف ذلـــك شـــأن املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول. ولـــيس يف مشـــاريع 
املواد احلالية ما ينبغي أن يُفسر على أنه يعين ضمناً وجود، أو عدم 

 نة ملزمة للمنظمات الدولية.وجود، قاعدة أولية معيّ 
ويف حــــني أن مشــــاريع املــــواد احلاليــــة تشــــابه يف كثــــري مــــن  )٤(

ـــا متثـــل نصـــاً مســـتقًال.  النـــواحي املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول، فإ
ذلـــك أنـــه جـــرى النظـــر يف كـــل مســـألة مـــن املنظـــور احملـــدد ملســـؤولية 

 بصـفة املنظمات الدولية. وتعاجل بعـض األحكـام املسـائل الـيت تعـين
خاصـــــة املنظمـــــات الدوليـــــة. وعنــــــدما ُيســـــتنَتج، يف ســـــياق دراســــــة 
مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة، أنـــه ينبغـــي أن يطبـــق علـــى املنظمـــات 
الدولية حل مطابق أو مشابه للحل الوارد يف املواد املتعلقة مبسؤولية 
الدول، فإن هذا يسـتند إىل أسـباب مالئمـة ولـيس إىل افـرتاض عـام 

 ئ تنطبق. ن نفس املباد
وإحـــدى املصـــاعب الرئيســـية يف وضـــع القواعـــد املتعلقـــة  )٥(

مبســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة هـــي حمدوديـــة املمارســـة ذات الصــــلة 
ـــــك إىل أن املمارســـــة  ملوضـــــوع. ويرجـــــع الســـــبب الرئيســـــي يف ذل

تتطور إال خالل فرتة حديثة  املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية مل
آخـــــر يتمثـــــل يف االســـــتخدام احملـــــدود  العهــــد نســـــبياً. ومثـــــة ســـــبب

ــــث ل ــــة  إلجــــراءات تســــوية املنازعــــات عــــن طريــــق طــــرف  يف حال
الــيت تكــون املنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا. وفضــًال عــن املنازعــات 

يسهل دوماً العثور على املمارسات ذات الصلة  ذلك، فإنه قد ال
ليـة النامجة عن تبادل املراسـالت، وغالبـاً مـا تكـون املنظمـات الدو 

الــدول غــري راغبــة يف اإلفصــاح عنهــا. ومــن شــأن اســتناد عــدد  أو
 حيـرك احلـدود بـنيمشاريع املواد احلالية إىل ممارسـة حمـدودة أن  من
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التدوين والتطوير التدرجيي يف اجتاه التطوير التدرجيي. وقد حيدث 
أن حكمــاً يف املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول ميكــن أن يُنظــر إليــه  
ـــــق مبســـــؤولية  ـــــل املتعل ـــــدوين، يف حـــــني أن احلكـــــم املقاب كعمليـــــة ت
املنظمات الدولية يدخل أكثر يف نطاق التطوير التدرجيي. وبعبارة 

ن أحكام مشاريع املواد احلالية ليس هلا بعد أخرى، ميكن القو  ل 
ــا األحكــام املقابلــة املتعلقـــة  لضــرورة نفــس احلجيــة الــيت تتمتــع 
مبسؤولية الدول. وكمـا هـو احلـال أيضـاً يف املـواد املتعلقـة مبسـؤولية 
الدول، سوف تكون حجيتها مرتبطة بكيفية استقباهلا من جانب 

 األطراف املعنية.
ت على املواد املتعلقة مبسؤولية الدول هي عموماً والتعليقا )٦(

ـــال.  أكثـــر استفاضـــة، وهـــو مـــا يعكـــس تـــوافر املمارســـة يف هـــذا ا
ًة أو مطابقــًة  وحـني تكـون صــياغة أحـد مشــاريع املـواد احلاليــة مشـا
ملادة متعلقة مبسؤولية الدول، فإن التعليق على مشروع املادة سوف 

ــــــررت اعتمادهــــــ ا ومــــــا هــــــو ضــــــروري مــــــن يقــــــدم األســــــباب الــــــيت ب
التفســـريات. ويف احلـــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا أحكـــام مشـــاريع املـــواد 

تكـــون  احلاليـــة مقابلـــة ألحكـــام املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول، وال
هناك فوارق بني املنظمات والدول يف تطبيق األحكام املعنية، ميكن 

ملتعلقة أن يشار أيضاً، حسب االقتضاء، إىل التعليقات على املواد ا
 مبسؤولية الدول.

مـــــاً،  )٧( وختتلـــــف املنظمـــــات الدوليـــــة عـــــن الـــــدول اختالفـــــاً 
إلضــــافة إىل ذلــــك بتنــــوع كبــــري فيمــــا بينهــــا. وعلــــى  وتتســــم أيضــــاً 
ــــــــــا أنشــــــــــئت كــــــــــي متــــــــــارس   حمــــــــــددة مهــــــــــامَّ نقــــــــــيض الــــــــــدول، فإ

رزة فيمــا ("مبــدأ بــني املنظمــات  التخصــص"). وهنــاك فــوارق جــّد 
ا ومهامهــــــــا، وحجـــــــم عضــــــــويتها، يتعلــــــــق  الدوليـــــــة فيمـــــــا بســـــــلطا

والعالقـــات بـــني املنظمـــة وأعضـــائها، وإجـــراءات التـــداول، واهليكـــل 
واملرافـــق، فضـــًال عـــن القواعـــد األوليـــة الـــيت تشـــمل مـــا تتقيـــد بـــه مـــن 

ر،  التزامات تعاهدية. ونظراً إىل هذا التنوع ومـا يرتتـب عليـه مـن آ
ء، للطــابع اخلــاص فــإن مشــاريع املــواد تعطــي ثقــًال، حبســب االقتضــا

 ٨ ســـــيما ملهامهــــا، كمـــــا هــــو احلـــــال مــــثًال يف املـــــادة للمنظمــــة، وال
خمالفـة التعليمـات. ويتسـم احلكـم  املتعلقة بتجاوز حدود السلطة أو

مهيـــــة خاصـــــة يف هـــــذا ٦٤ املتعلـــــق بقاعـــــدة التخصـــــيص (املـــــادة  (
السياق. وعالوة على ذلـك، فـإن تنـوع املنظمـات الدوليـة ميكـن أن 

ينطبـــق بعضـــها علـــى منظمـــات  ال طبيـــق مـــواد معّينـــة، قـــدت يـــؤثر يف
ا  ومهامها. دولية معّينة يف ضوء سلطا

ملســـؤولية  )٨( ـــة متعلقـــة  وميكـــن أن تســـري قواعـــد خاصـــة معيّن
). ٦٤الدوليـــة علـــى العالقـــات بـــني منظمـــة دوليـــة وأعضـــائها (املـــادة 

وتكـون هــذه القواعــد قواعــد خاصــة بكــل منظمــة، ويشــار إليهــا عــادة 
ــــا قواعــــد املنظمــــة. وهـــــي تشــــمل الصــــك املنشــــئ للمنظمـــــة علــــ ى أ

). وال حتاول مشاريع املواد احلالية حتديد ٢والقواعد املنبثقة منه (املادة 
ا تنظر فيما ميكن أن حتدثه من أثر على  هذه القواعد اخلاصة، غري أ

املسؤولية الدولية للمنظمة إزاء أعضائها وعلى مسؤولية األعضاء عـن 
ــا مــن ليســوا مــن  ملنظمــة. والتصــرف ا تُلــزِم قواعــد املنظمــة يف حــد ذا

أعضــائها. بيـــد أن بعـــض قواعـــد املنظمــة ميكـــن أن تكـــون ذات صـــلة 
ـــــال، فـــــإن حتديـــــد  لنســـــبة لغـــــري أعضـــــائها أيضـــــاً. وعلـــــى ســـــبيل املث

كانت منظمة دولية قد أعربت عن موافقتها على ارتكاب فعل  إذا ما
كـــان اجلهـــاز أو الوكيـــل  إذا رار مـــا) قـــد يقتضـــي إقـــ٢٠معـــني (املـــادة 

لقيام بذلك مبوجب قواعد املنظمة.  الذي يعطي موافقته خمتصاً 
وقد قسمت مشاريع املواد احلالية إىل سـتة أبـواب. البـاب  )٩(

األول حيدد نطاق املواد ويعّرف بعض املصطلحات. وتتبع األبواب 
العـــام للمـــواد ) الرتتيـــب ٥٧إىل  ٣مـــن الثـــاين إىل الرابـــع (املـــواد مـــن 

املتعلقة مبسؤولية الدول. فيبني الباب الثـاين الشـروط املسـبقة لنشـوء 
املســـؤولية الدوليـــة ملنظمـــة دوليـــة. ويعـــاجل البـــاب الثالـــث مـــا يرتتـــب 
ـــــزام  ـــــة، وال ســـــيما االلت ر قانوني لنســـــبة للمنظمـــــة املســـــؤولة مـــــن آ
ــــ ــــع إعمــــال مســــؤولية املنظمــــة الدولي ــــاول البــــاب الراب ة، جلــــرب. ويتن

ســيما مســألة حتديــد الــدول أو املنظمـــات الدوليــة الــيت حيــق هلـــا  وال
االحتجاج بتلك املسؤولية. ويتناول الباب اخلامس مسـؤولية الـدول 

يتعلق بتصرف منظمة دولية. وأخـرياً، يتضـمن البـاب السـادس  فيما
بعــــــــض األحكــــــــام العامــــــــة الــــــــيت تنطبــــــــق علــــــــى جمموعــــــــة مشــــــــاريع 

 سرها. املواد

 الباب األول

 مقدمة
 نطاق مشاريع املواد هذه  -١املادة 

ــة هــذه تنطبــق مشــاريع املــواد  -١  علــى املســؤولية الدولي
 . دولياً  للمنظمة الدولية عن الفعل غري املشروع

تنطبـــق مشـــاريع املـــواد هـــذه أيضـــاً علـــى املســـؤولية  -٢ 
املتعلــق بتصــرف الدوليــة للدولــة عــن الفعــل غــري املشــروع دوليــاً 

 عن منظمة دولية.صادر 

 التعليق
، ١املقصود بتعريف نطاق مشاريع املواد، الوارد يف املـادة  )١(

 ١أن يكـــــون شـــــامًال ودقيقـــــاً قـــــدر اإلمكـــــان. ويف حـــــني أن املـــــادة 
ملســائل الــيت ســتتناوهلا املــواد التاليــة، فــإن هــذا ال خيــل تشــمل مجيــع ا

لتـايل فـإن اإلشـارة الـواردة  ي حل يوضع ملعاجلة تلـك املسـائل. و
لتصــرف  ٢يف الفقــرة  إىل املســؤولية الدوليــة لدولــة مــا فيمــا يتعلــق 

الصادر عـن إحـدى املنظمـات الدوليـة، علـى سـبيل املثـال، ال تعـين 
 تعترب قائمة.أن مثل هذه املسؤولية 

وألغراض مشاريع املواد، يعرَّف تعبري "املنظمة الدولية" يف  )٢(
 . وهذا التعريف يسهم يف حتديد نطاق مشاريع املواد. ٢املادة 

كيـــــد مســـــؤولية املنظمـــــة الدوليـــــة مبوجـــــب نظـــــم  )٣( وميكـــــن 
قانونيـــة خمتلفـــة. فأمـــام احملـــاكم الوطنيـــة، يـــرجح أن حيـــتج الشـــخص 
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باري مبسؤولية املنظمة أو حتملهـا للتبعـات مبوجـب الطبيعي أو االعت
قانون ما من القوانني احمللية. واإلشارة إىل املسؤولية الدولية، الواردة 

ويف نــص مشــاريع املــواد كلــه، توضــح أن  ١مــن املــادة  ١يف الفقــرة 
خــذ مبنظــور القــانون الــدويل دون غــريه، وتنظــر  مشــاريع املــواد إمنــا 

ة الدوليــــة تتحمــــل املســــؤولية مبوجــــب ذلــــك فيمــــا إذا كانــــت املنظمــــ
لتــــايل فــــإن مشــــاريع املــــواد ال تشــــمل قضــــا املســــؤولية  القــــانون. و

حتمـــال  أو حتمــل التبعـــات مبوجــب القـــانون احمللـــي. وهــذا ال خيـــل 
انطباق بعض مبـادئ أو قواعـد القـانون الـدويل عنـدما تثـار مبوجـب 

 ها للتبعات. القانون احمللي مسألة مسؤولية املنظمة أو حتمل
حلــاالت الــيت تتحمــل فيهــا  ١مــن املــادة  ١وتُعــىن الفقــرة  )٤(

املنظمـــة الدوليـــة مســـؤولية دوليـــة. واحلالــــة األكثـــر تـــواتراً هـــي حالــــة 
املنظمة اليت ترتكب فعًال غري مشروع دولياً. بيـد أن هنـاك حـاالت 
أخـــرى قـــد تنشـــأ فيهـــا مســـؤولية املنظمـــة الدوليـــة. وميكـــن للمـــرء أن 

، على سبيل املثال، وجـود حـاالت مماثلـة لتلـك املشـار إليهـا يتصور
يف الفصل الرابع من الباب األول من املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول 

لتـايل ميكـن )٥٠(عن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً  اعتبـار املنظمـة . و
الدولية مسؤولة إذا هي أعانت أو ساعدت دولـة أو منظمـة أخـرى 

ري مشـــروع دوليـــاً، أو إذا هـــي وجَّهـــت دولـــة علـــى ارتكـــاب فعـــل غـــ
منظمـــة أخـــرى وســـيطرت عليهـــا يف ارتكـــاب فعـــل كهـــذا، أو إذا  أو

ـــة أو منظمـــة أخـــرى علـــى ارتكـــاب فعـــل يكـــون، لـــوال  أكرهـــت دول
ممارسة هذا اإلكراه، فعالً غري مشروع دولياً. ومثة حالة أخرى ميكن 

لـيت يُرتكـب فيهـا فيها اعتبار املنظمـة الدوليـة مسـؤولة، وهـي احلالـة ا
الفعــل غـــري املشـــروع دوليــاً مـــن جانـــب منظمــة دوليـــة أخـــرى تكـــون 

 املنظمة األوىل عضواً فيها. 
إىل األفعــال الــيت تعتــرب  ١وتعـين اإلشــارة الــواردة يف الفقـرة  )٥(

غـــــري مشـــــروعة مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل أن مشـــــاريع املـــــواد احلاليـــــة 
ارة النامجــة عــن أفعــال تنظــر يف مســألة حتمــل تبعــات النتــائج الضــ ال
حيظرهـــــا القـــــانون الـــــدويل. وملـــــا كانـــــت اللجنـــــة قـــــد اختـــــارت أن  ال

لـدول، بـني مسـألة حتمـل تبعـات األفعـال غـري  تفصل، فيما يتعلق 
احملظورة مبوجب القانون الدويل ومسألة املسؤولية الدوليـة، فـإن هـذا 

ملنظمات الدولية. و  لتايل يستتبع أن ختتار ذلك أيضاً فيما يتعلق 
فــإن املســؤولية الدوليــة تــرتبط، كمــا يف حالــة الــدول، حبــدوث خــرق 
اللتزام مقرر مبوجب القـانون الـدويل. ولـذلك فـإن املسـؤولية الدوليـة 

ميكن أن تنشأ عن نشاط ال حيظره القانون الدويل إال إذا حدث  ال
خـــــرق اللتـــــزام مقـــــرر مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــذلك 

ا حيـــدث مـــثًال إذا مل متتثـــل املنظمـــة الدوليـــة اللتـــزام النشـــاط، وهـــو مـــ
لنشاط غري احملظور.   ختاذ تدابري وقائية فيما يتصل 

ضمن نطاق مشـاريع املـواد احلاليـة بعـض  ٢وتدرج الفقرة  )٦(
املسائل اليت أثريت، ولكن مل يتم تناوهلـا، يف املـواد املتعلقـة مبسـؤولية 

__________ 
 .٩١-٨١ ص، نفسه املرجع )٥٠(

من تلـك  ٥٧دولياً. ووفقاً للمادة الدول عن األفعال غري املشروعة 
ا   املواد، فإ

مسألة تتعلق مبسؤولية منظمة دولية أو مسؤولية أي دولـة عـن  يختل  ال 
 .)٥١(الدويل القانون مبوجب دولية منظمة سلوك

واملســــألة الرئيســــية الــــيت ُوضــــعت جانبــــاً يف املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية 
املشــــروعة دوليــــاً، والــــيت جــــرى تناوهلــــا يف الــــدول عــــن األفعــــال غــــري 

مشــاريع املــواد احلاليــة، تتعلــق مبســؤولية الدولــة الــيت تكــون عضــواً يف 
 منظمة دولية عن الفعل غري املشروع الذي ترتكبه تلك املنظمة.

وال تشري صـيغة الفصـل الرابـع مـن البـاب األول مـن املـواد  )٧(
ـــاً إال إىل املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري ا ملشـــروعة دولي

عانـة دولـة أخـرى أو ا،  احلاالت اليت تقـوم فيهـا دولـة مـا  مسـاعد
أو توجيهها وممارسة السيطرة عليها، أو إكراهها. وإذا رئي أن املواد 
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً ال تغطــي 

وليــة، ولــو مــن مســألة تصــرف الدولــة علــى حنــو مماثــل جتــاه منظمــة د
ب القيـــاس علـــى األقـــل، فـــإن مشـــاريع املـــواد احلاليـــة تســـد الثغـــرة 

 الناشئة عن ذلك.
سـناد التصـرف إىل  ٢وال تشمل الفقـرة  )٨( املسـائل املتعلقـة 

الدولة، سواء كان األمـر يتعلـق مبنظمـة دوليـة أم ال. فالفصـل الثـاين 
عن األفعـال غـري  من الباب األول من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول

املشــــروعة دوليــــاً يتنــــاول، وإن يكــــن ذلــــك بصــــورة ضــــمنية، مســــألة 
إسـناد التصــرف إىل الدولـة عنــدما تتصـرف املنظمــة الدوليـة أو أحــد 
ا كجهاز من أجهزة الدولة، سواء بصورة عامة أو يف ظروف  أجهز

إىل "القـانون الـداخلي للدولـة" بوصـفه  ٤معّينة فقط. وتشـري املـادة 
دراً مـا يـدرج املعيا ر الرئيسي لتحديد أجهزة الدولة، وهذا القـانون 

ــا ضــمن أجهــزة الدولــة.  املنظمــات الدوليــة أو أي جهــاز مــن أجهز
ال تعتــــرب مركــــز اجلهــــاز مبوجــــب القــــانون الــــداخلي  ٤إال أن املــــادة 

لتـــايل ميكـــن أيضـــاً اعتبـــار املنظمـــة أو أحـــد )٥٢(اشـــرتاطاً ضـــرورً  . و
ــا جهــازاً مــن  عنــدما تتصــرف  ٤أجهــزة الدولــة مبوجــب املــادة أجهز

بعة للدولة حبكم األمر الواقع. وميكـن   ا كأجهزة  املنظمة أو أجهز
كــذلك أن تكــون املنظمــة الدوليــة يف ظــروف معّينــة، وفقــاً ملــا تــنص 

، "شخصـ[ـاً] أو كيانـ[ـاً] ال يشكل جهـازاً مـن أجهـزة ٥عليه املادة 
ولــه قــانون تلــك الدولــة صــالحية ولكــن خي ٤الدولــة مبقتضــى املــادة 

. مث تنظــر املــادة )٥٣(ممارســة بعــض اختصاصــات الســلطة احلكوميــة"
يف احلالة اليت يوضع فيها اجلهاز "حتت تصرف [...] الدولة من  ٦

. ومثــة وضــع مماثــل، قــد يعتــرب مشــموًال ضــمنياً )٥٤(قبــل دولــة أخــرى"
املنظمة  وضعتأو ال يعترب كذلك، ميكن أن ينشأ إذا ما  ٦ملادة 

__________ 
 .١٨٣ ص نفسه، املرجع )٥١(
 .٤٩ ص نفسه، املرجع )٥٢(
 .٥٣ صنفسه،  املرجع )٥٣(
 .٥٥ صنفسه،  املرجع )٥٤(
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ـــة مـــا. وُيالحـــظ يف  ـــا حتـــت تصـــرف دول الدوليـــة جهـــازاً مـــن أجهز
أن هــذا االحتمــال يثــري "أســئلة صــعبة بشــأن  ٦التعليــق علــى املــادة 

. وال يشـــــــار إىل )٥٥(العالقـــــــات بـــــــني الـــــــدول واملنظمـــــــات الدوليـــــــة"
. ويف حــني يبــدو ٥و ٤املنظمــات الدوليــة يف التعليــق علــى املــادتني 

ســـناد التصـــرف إىل الـــدول تنـــدرج، مـــع أن مجيـــع املســـائل امل تعلقـــة 
ذلـــك، ضـــمن نطـــاق مســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة 
لتـــايل ال ينبغـــي النظـــر فيهـــا جمـــدداً، فـــإن املناقشـــة املتعلقـــة  دوليـــاً، و
سناد التصرف إىل املنظمات الدولية ستوضح أكثر بعض جوانب 

 املنظمة الدولية.  مسألة إسناد التصرف إما إىل الدولة أو إىل
وتتنــاول مشــاريع املــواد احلاليــة املســألة املنــاظرة املتمثلــة يف  )٩(

الدولـــة أو جهـــاز الدولـــة الـــذي يتصـــرف بوصـــفه جهـــازاً مـــن أجهـــزة 
ســناد التصــرف إىل  املنظمــة الدوليــة. ذلــك أن هــذه املســألة تتعلــق 

لفقرة  ا مشمولة  لتايل فإ  .١من املادة  ١منظمة دولية، و
ملسؤولية  )١٠( وال تتناول مشاريع املواد احلالية املسائل املتصلة 

الدوليــــــة الــــــيت ميكــــــن أن تتحملهــــــا الدولــــــة إزاء إحــــــدى املنظمــــــات 
الدوليــــة. فعلــــى الــــرغم مــــن أن املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن 

ـــاً ال تشـــري إىل املنظمـــات الدوليـــة عنـــد  األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي
النافيـــة لعـــدم املشـــروعية، أو مضـــمون املســـؤولية النظـــر يف الظـــروف 

لقياس  ملسؤولية الدولية للدول، فإنه جيوز  الدولية، أو االحتجاج 
ـــة املســـؤولة واملنظمـــة  تطبيـــق املـــواد املـــذكورة علـــى العالقـــة بـــني الدول

علــى أن  ٢٠الدوليــة أيضــاً. فعلــى ســبيل املثــال، حــني تــنص املــادة 
صــول علــى ارتكــاب دولــة أخــرى "تــؤدي موافقــة الدولــة حبســب األ

فعًال معيناً إىل انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولـة املوافقـة 
، ميكـن فهـم الــنص )٥٦(مـا دام ذلـك الفعــل يف حـدود تلـك املوافقــة"

لقياس احلالة اليت توافق فيها املنظمـة الدوليـة  على أنه يغطي أيضاً 
 لفعل املعين.موافقة صحيحة على قيام الدولة 

 املصطلحات املستخدمة -٢املادة 
  :ألغراض مشاريع املواد هذه 
ــــة" منظمــــة منشــــأة  (أ)  يعــــين مصــــطلح "املنظمــــة الدولي

مبوجــب معاهــدة أو صــك آخــر حيكمــه القــانون الــدويل ومتلــك 
ا. وميكن أن تشمل العضـوية يف  شخصية قانونية دولية خاصة 

إلضافة إىل ا ت أخرى؛ املنظمات الدولية،   لدول، كيا
يعـــين مصـــطلح "قواعـــد املنظمـــة"، بصـــورة خاصـــة،  (ب) 

 مستنداتالصكوك املنشئة واملقررات والقرارات وغري ذلك من 
وفقـــاً لتلـــك الصـــكوك، واملمارســـة  تُعتمـــدالـــيت الدوليـــة املنظمـــة 

 املستقرة للمنظمة؛ 

__________ 
 .٦) من التعليق على املادة ٩الفقرة ( ،٥٧و ٥٦ ص نفسه، املرجع )٥٥(
 .٩٣ ص نفسه، املرجع )٥٦(

شــخص  يعــين مصــطلح "جهــاز املنظمــة الدوليــة" أي (ج) 
 الصفة وفقاً لقواعد املنظمة؛ أو كيان له تلك

ـــــل يعـــــين )د(  ـــــة مصـــــطلح "وكي ـــــاً  "املنظمـــــة الدولي موظف
ً آخــر، غـــري اجلهــاز، تكلفـــه املنظمــة بتنفيـــذ  أو شخصــاً أو كيـــا

ملســــاعدة يف تنفيــــذها إحــــدى وظائفهــــا ــــذلك تتصــــرف أو  ، وب
 . املنظمة بواسطته

 التعليق
يُعترب تعريـف "املنظمـة الدوليـة" الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن  )١(

مناســباً ألغــراض مشــاريع املـواد احلاليــة، وال يقصــد منــه أن يكــون  ٢املـادة 
مبثابــــة تعريــــف عــــام. وهــــو يبــــني بعــــض اخلصــــائص املشــــرتكة للمنظمــــات 
الدوليـــة الـــيت تنطبـــق عليهـــا املـــواد التاليـــة. وقـــد تكـــون اخلصـــائص نفســـها 

 ة ألغراض أخرى غري املسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. صاحل
وكــــون منظمــــة دوليــــة مــــا ال تتســــم بواحــــدة أو أكثــــر مــــن  )٢(

، ومــــــن مث ٢(أ) مــــــن املــــــادة  اخلصــــــائص املبينــــــة يف الفقــــــرة الفرعيــــــة
تـدخل يف نطــاق التعريــف احملــدد ألغـراض مشــاريع املــواد احلاليــة،  ال
قواعــد املدرجــة يف املــواد التاليــة يعــين ضــمناً أن بعــض املبــادئ وال ال
 تنطبق أيضاً على تلك املنظمة.  ال
تفاقيـــــــــة فيينـــــــــا لعـــــــــام  )٣( ، مت يف عـــــــــدة )٥٧(١٩٦٩وبـــــــــدءاً 

اتفاقيــات تدوينيــة تعريــف مصــطلح "املنظمــة الدوليــة" تعريفــاً مــوجزاً 
وكان ذلك التعريف . )٥٨(وواضحاً بوصفها "منظمة حكومية دولية"

ذات الصـــلة يف كـــل حالـــة مـــن احلـــاالت مـــدرجاً ألغـــراض االتفاقيـــة 
فقط، وليس لكل األغراض. وقد أُدرجت يف نصوص عدد مـن هـذه 
االتفاقيــات التدوينيــة بعــض العناصـــر اإلضــافية يف التعريــف. فاتفاقيـــة 

، علــى ســبيل املثــال، ال تنطبــق إال علــى املنظمــات ١٩٨٦فيينــا لعــام 
يلــــزم  وال .)٥٩(ة الدوليــــة الــــيت هلــــا صــــالحية عقــــد املعاهــــداتاحلكوميــــ

ــــــة، فيمــــــا عــــــدا  ــــــة املســــــؤولية الدولي إدراج أي عنصــــــر إضــــــايف يف حال
يتعلــق بوجــود التــزام مبوجــب القــانون الــدويل. إال أنــه مــن املفضــل  مــا

__________ 
 .٢ املادة(ط) من  ١الفقرة  هو ملوضوع الصلة ذو احلكم )٥٧(
 يف الــدول لتمثيــل فيينــا اتفاقيــة مــن ١ املــادة مــن) ١( ١ الفقــرة انظــر )٥٨(

ــــــا  مــــــن(ن)  ١ والفقــــــرة العــــــاملي، الطــــــابع ذات الدوليــــــة املنظمــــــات مــــــع عالقا
مــــن  ٢(ط) مــــن املــــادة  ١، والفقــــرة ١٩٧٨لعــــام  فيينــــا اتفاقيــــة مــــن ٢ املــــادة

 .١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام 
 يتصـــل. وكمـــا الحظـــت اللجنـــة فيمـــا االتفاقيـــة مـــن ٦ املـــادة انظـــر )٥٩(

ملعاهــدات املعقــودة بــني الــدول واملنظمــات الدوليـــة أو  مبشــاريع املــواد املتعلقــة 
 فإنـه ،)٢ املـادة علـى التعليـق مـن) ٢٢(الفقـرة ( أكثـر أو دوليتني منظمتنيبني 

ويف  ،األقـل علـى"إما أن تكون للمنظمة الدولية صالحية عقد معاهدة واحدة 
تكون القواعد الواردة يف مشـاريع املـواد منطبقـة عليهـا، أو ال تكـون هذه احلالة 

مـا يـدعو إىل  احلالـة ال يكـون هنـاك تلـكهلا، رغم امسها، هذه الصـالحية، ويف 
لـد ،١٩٨١ حوليـةالنص صـراحة علـى أن مشـاريع املـواد ال تنطبـق عليهـا" (  ا

 ).١٢٤ ص)، الثاين(اجلزء  الثاين
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اعتماد تعريف خمتلف وذلك لعدة أسباب. فأوًال، مـن غـري املؤكـد أن 
صــفها منظمــة حكوميــة دوليــة يــوفر الكثــري تعريــف املنظمــة الدوليــة بو 

ــــيس مــــن الواضــــح مــــا إذا كــــان مصــــطلح  ــــه ل مــــن املعلومــــات، بــــل إن
ــــــة" يشــــــري إىل الصــــــك التأسيســــــي أو إىل  ــــــة الدولي "املنظمــــــة احلكومي
نيــاً، إن تعبــري "احلكــومي الــدويل" يعتــرب علــى أيــة  العضــوية الفعليــة. و

هامــة قــد  حــال غــري مناســب إىل حــد مــا، ألن عــدة منظمــات دوليــة
ـــاً،  لث بعـــة للـــدول مـــن غـــري احلكومـــات. و أُنشـــئت مبشـــاركة أجهـــزة 
هنـاك عـدد متزايـد مـن املنظمــات الدوليـة الـيت تشـتمل عضـويتها علــى  

ت أخرى غـري الـدول جنبـاً إىل جنـب مـع الـدول؛  أن  يُظـن وقـدكيا
مصــطلح "املنظمــة احلكوميــة الدوليــة" يســتبعد تلــك املنظمــات، رغــم 

ملسؤولية الدولية، الوقوف على أسباب  أنه من الصعب، فيما يتعلق 
ــــول ختتلــــف عــــن تلــــك الــــيت تنطبــــق علــــى  تســــتدعي التوصــــل إىل حل

 املنظمات اليت تقتصر عضويتها على الدول دون غريها.
ومعظم املنظمات الدولية قد أنشـئت مبوجـب معاهـدات.  )٤(

لتــــــايل فــــــإن إدراج إشــــــارة يف التعريــــــف إىل املعاهــــــدات بوصــــــفها  و
سيســـــية إمنـــــا يعكـــــس املمارســـــة الســـــائدة. إال أن بعـــــض  صـــــكوكاً 
ً مــن دون وجــود معاهــدة. ويف  أشــكال التعــاون الــدويل تُقــام أحيــا

لــــس الــــوزاري لبلــــدان الشـــــمال ابعــــض احلــــاالت، كمــــا يف حالــــة 
. ولكــــــي يشــــــمل )٦٠(األورويب، أُبرمــــــت معاهــــــدة يف وقــــــت الحــــــق

تنشـئها الـدول علـى املسـرح الـدويل مـن مشروع املواد املنظمات اليت 
ــــرام معاهــــدة، تشــــري املــــادة  إىل أي "صــــك آخــــر حيكمــــه  ٢دون إب

ـذه الصـيغة  القانون الدويل" بوصفه بـديًال للمعاهـدات. واملقصـود 
ــــل القــــرارات الــــيت تعتمــــدها املنظمــــات  أن تشــــمل صــــكوكاً مــــن قبي

ولية اليت الدولية أو مؤمترات الدول. ومن األمثلة على املنظمات الد
ــــــــذه الطريقــــــــة: معهــــــــد البلــــــــدان األمريكيــــــــة للجغرافيــــــــا  أنشــــــــئت 

 .)٦٢(، ومنظمة البلدان املصدرة للنفط)٦١(والتاريخ
إلشـارة إىل "معاهـدة أو صـك آخـر حيكمـه  وليس )٥( املقصود 

ت األخـــرى مـــن غـــري  القـــانون الـــدويل" اســـتبعاد إمكانيـــة اعتبـــار الكيـــا
ذا ال يثــري أيــة مشــكلة فيمــا يتعلــق الــدول أعضــاًء يف منظمــة دوليــة. وهــ

سيسية مـا  ملنظمات الدولية، إذ ميكن هلا أن تكون طرفاً يف معاهدة 
دامــت هلـــا صـــالحية إبــرام املعاهـــدات. ويـــرجح أن تكــون احلالـــة خمتلفـــة 
ت األخــرى غــري الــدول واملنظمــات الدوليــة. إال أنــه  لكيــا فيمـا يتعلــق 

__________ 
فنلنـــدا والـــدامنرك وآيســـلندا ( ١٩٦٢ لعـــام لتعـــاون املتعلـــق االتفــاق )٦٠(

 .١٩٧١ عام يف واملعدَّل، )والنرويج والسويد
 A. J. Peaslee (ed.), International Governmental: انظـــر )٦١(

Organizations—Constitutional Documents, 3rd rev. ed., Parts Three 

and Four, The Hague, Martinus Nijhoff, 1979, pp. 389–403. 
 P. J. G. Kapteyn et al. (eds.), International: انظـــر )٦٢(

Organization and Integration—Annotated Basic Documents and 

Descriptive Directory of International Organizations and 

Arrangements, 2nd rev. ed., The Hague, Martinus Nijhoff, 1984, 

II.K.3.2.a. 

لدولــة صــالحية إبــرام املعاهــدات، حــىت لــو مل تكــن للكيــان اآلخــر غــري ا
أو إذا مل يكــــــن مبقــــــدور هــــــذا الكيــــــان أن يشــــــارك يف اعتمــــــاد الصــــــك 
التأسيســي، فــإن مــن املمكــن قبولــه كعضــو يف املنظمــة إذا ورد يف قواعــد 

 تلك املنظمة ما ينص على ذلك.
املنظمات اليت تنشأ  ٢وال يشمل التعريف الوارد يف املادة  )٦(

قوانني احمللية ما مل تُعتمد الحقـاً معاهـدة مبوجب صكوك حتكمها ال
، )٦٣(أو صــــك آخــــر حيكمــــه القــــانون الــــدويل وتــــدخل حيــــز النفــــاذ

لتايل فإن التعريف ال يشمل منظمات مثل االحتاد الدويل حلماية  و
لــــرغم مــــن أن العضــــوية يف هــــذا االحتــــاد تضــــم مــــا يزيــــد  الطبيعــــة، 

نشأته عشرون دولة ، أو معهد العامل العريب الذي أ)٦٤(دولة ٧٠ عن
 .)٦٥(بوصفه مؤسسة قائمة مبوجب القانون الفرنسي

أيضاً أن تكون للمنظمة الدولية "شخصـية  ٢وتقتضي املادة  )٧(
ــــة مبوجــــب  ــــا". واكتســــاب الشخصــــية القانوني ــــة خاصــــة  ــــة دولي قانوني
القــانون الــدويل ال يعتمــد علــى تضــمني الصــك التأسيســي حكمــاً مثــل 

 مم املتحدة اليت تنص على ما يلي:من ميثاق األ ١٠٤املادة 
ألهليـة القانونيـة الـيت   ]إقليم[يف  ]املنظمة[ تتمتع  كل عضو من أعضائها 

عباء  تطلبهاي  .مقاصدها وحتقيق وظائفهاقيامها 

وإمنا الغرض من إدراج هـذا النـوع مـن األحكـام يف الصـك التأسيسـي 
العـــرتاف  لشخصـــية هـــو أن يُفـــرض علـــى الـــدول األعضـــاء التـــزام 

القانونيـــة للمنظمـــة مبوجـــب قواعـــدها الداخليـــة. ويُفـــرض التـــزام مماثـــل 
 .)٦٦(على الدولة املضيفة عندما يدرج نص مماثل يف اتفاق املقر

ويقــــــيَّم اكتســــــاب املنظمــــــة الدوليــــــة للشخصــــــية القانونيــــــة  )٨(
مبوجب القانون الدويل بطرق خمتلفـة. إذ يـذهب أحـد اآلراء إىل أن 
جمرد وجود التزام على منظمة ما مبوجب القانون الدويل يعين ضمناً 
أن للمنظمة شخصية قانونية. ووفقاً لـرأي آخـر، يلـزم تـوافر عناصـر 

العـــدل الدوليـــة مل حتـــدد أيـــة شـــروط إضـــافية. ويف حـــني أن حمكمـــة 
القانونيـــة للمنظمـــات  الشخصـــيةبشـــأن  آراءهـــامســـبقة معينـــة، فـــإن 

الدوليــة ال حتــدد، فيمــا يبــدو، اشــرتاطات صــارمة هلــذا الغــرض. فقــد 

__________ 
 انظــــــر( األورويب الشـــــمال لبلــــــدان الـــــوزاري لــــــسا حالـــــة يف كمـــــا )٦٣(

 ).أعاله ٦٠ احلاشية
 .www.iucn.org: انظر )٦٤(
االطالع على وصف ملركـز هـذه املنظمـة يف رد لـوزير خارجيـة  ميكن )٦٥(

 .AFDI, vol. 37 (1991), pp. 1024–1025 ،فرنسا على استجواب برملاين
فـــــإن حمكمـــــة الـــــنقض اإليطاليـــــة قـــــد خلصـــــت، يف حكمهـــــا  ،وهكـــــذا )٦٦(
 Istituto Universitario، يف قضـية ١٩٩٩آذار/مـارس  ١٨الصـادر يف  ١٤٩ رقـم

Europeo v. Piette، ـــــــزام علـــــــى يـــــــنص دويل اتفـــــــاق يف حكـــــــم"وجـــــــود  أن إىل  االلت
 إمنــا القــانون مبوجــب احلكــم هــذا وتنفيــذ مــا ملنظمــة القانونيــة لشخصــية العــرتاف

 للــدول احمللـي القــانون مبقتضـى القانونيـة الشخصــية تكتسـب املنظمــة هـذه أن يعنيـان
 .)Giustizia civile, vol. 49 (1999), p. 1313( "املتعاقدة
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تفسـري االتفـاق املعقـود رأت احملكمة، يف فتواها اليت صدرت بشـأن 
 ، أن:بني منظمة الصحة العاملية ومصر ١٩٥١آذار/مارس  ٢٥يف 

 ملَزمــة الصــفة ــذه وهــي الــدويل، القــانون أشــخاص مــن هــي الدوليــة املنظمــات
 مبوجــب أو الــدويل للقــانون العامــة القواعــد مبوجــب عليهــا تُفــرض التزامـات ي

 .)٦٧(فيها أطرافاً  تكون اليت الدولية االتفاقات أو دساتريها

مشـــروعية اســـتخدام دولـــة مـــا والحظـــت احملكمـــة، يف فتواهـــا بشـــأن 
 ، أنه:لألسلحة النووية يف نزاع مسلح

 أشـــخاص مــن هـــي الدوليــة املنظمـــات أن احملكمــة توضـــح ألن تــذكر حاجــة ال
 .)٦٨(عام اختصاص الدول، خبالف هلم، ليس الذين الدويل القانون

ن حمكمــة العــدل الدوليــة، عنــ دما صــرحت ويف حــني ميكــن القــول 
بكال هذين التصرحيني، كانت تقصد منظمة دولية من نوع منظمـة 
الصـحة العامليــة، فـإن صــيغة مــا صـرحت بــه هــي صـيغة عامــة متامــاً، 
ويبـــدو فيهـــا أن احملكمــــة تنظـــر نظـــرة متحــــررة إىل مســـألة اكتســــاب 

 املنظمات الدولية للشخصية القانونية مبوجب القانون الدويل.
حتبـذ، يف املقطعـني املقتبسـني يف الفقـرة ويبدو أن احملكمـة  )٩(

التعــويض عـــن الســابقة، وعلــى حنـــو أكثــر صـــراحة يف فتواهــا بشـــأن 
، الرأي الذي يعترب أنه )٦٩(املتحدة األمم خدمة يف املتكبدةاألضرار 

عنـــدما تكـــون ملنظمـــة مـــا شخصـــية قانونيـــة، فـــإن هـــذه الشخصـــية 
لتـــايل فلـــن يكـــون مـــن  الضـــروري تكـــون شخصـــية "موضـــوعية". و

لشخصـــــية  تقصـــــي مـــــا إذا كانـــــت الدولـــــة املضـــــرورة قـــــد اعرتفـــــت 
إذا كــــان مــــن املمكــــن اعتبــــار  القانونيــــة للمنظمــــة قبــــل النظــــر فيمــــا

 املنظمة مسؤولة دولياً وفقاً للمواد احلالية. 
إن الشخصــية القانونيــة ملنظمــة مــا الــيت هــي شــرط مســبق  )١٠(

غــي أن تكــون "ممّيــزة عــن لنشــوء املســؤولية الدوليــة لتلــك املنظمــة ينب
. وهـــــذا العنصـــــر )٧٠(الشخصـــــية القانونيـــــة للـــــدول األعضـــــاء فيهـــــا"

__________ 
)٦٧( Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between 

the WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 73, at 

pp. 89–90, para. 37. 
)٦٨( Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 66, at p. 78, para. 25. 
)٦٩( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 185. 
 مصـــــطلح تعريـــــف يف فيتزمـــــوريس. غ. ج الصـــــيغة هـــــذه اســـــتخدم )٧٠(

 املعاهـــــــدات قـــــــانون عـــــــن األول تقريـــــــره يف اقرتحـــــــه الـــــــذي" الدوليـــــــة"املنظمـــــــة 
لد الثاين، الوثيقة  ،١٩٥٦ حولية(  واستخدمها)، ١٠٨ص  ،A/CN.4/101ا

بشـــأن  ١٩٩٥ عـــاميف لشـــبونة  الصـــادرالقـــانون الـــدويل يف قـــراره  معهـــد أيضـــاً 
 املنظمــات وفــاء عــدمجــراء  مــنالــدول األعضــاء  علــىالقانونيــة املرتتبــة  النتــائج"

ــا الدوليــة  ,Institute of International Law(" الثالثــة األطــراف جتــاه لتزاما

Yearbook, vol. 66, Part II, Session of Lisbon (1995), p. 445; available 

from www.idi-iil.org, “Resolutions”(. 

الـــذي  ٢جيســـده االشـــرتاط الـــوارد يف الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن املـــادة 
ن الشخصــية القانونيــة الدوليــة ينبغــي أن تكــون شخصــية  يقضــي 
ملنظمــة، وهــو تعبــري تــراه اللجنــة مرادفــاً لتعبــري "مميــزة عــن  "خاصــة" 
الشخصية القانونية للدول األعضاء فيها". غري أن وجـود شخصـية 
قانونية ممّيزة للمنظمة ال ينفي إمكانية إسـناد تصـرف معـّني إىل كـل 

 من املنظمة وعضو أو أكثر من أعضائها أو لكل أعضائها.
، يف ٢وتسعى اجلملة الثانية من الفقرة الفرعيـة (أ) مـن املـادة  )١١(

شــديد علــى الــدور الــذي تؤديــه الــدول يف املمارســة املقــام األول، إىل الت
العمليــة فيمـــا يتعلـــق جبميـــع املنظمـــات الدوليـــة الـــيت تتناوهلـــا هـــذه املـــواد. 
وقــد أعربــت حمكمــة العــدل الدوليــة عــن هــذا الــدور الرئيســي، وإن يكــن 

مشـروعية اسـتخدام دولـة مـا لألسـلحة بصورة عرضـية، يف فتواهـا بشـأن 
 لك يف اجلملة التالية:، وذالنووية يف نزاع مسلح

أن الـدول الــيت تنشــئها  أي ،"التخصــص مبــدأ" حيكمهـااملنظمـات الدوليــة  
ــا  تلــك تكلفهــا الــيت املشــرتكة املصــاحل علــى حــدودها تتوقــف ســلطات تنــيط 
 .)٧١(ا لنهوض الدول

وهناك العديد من املنظمات الدولية اليت تقتصر العضوية فيها علـى 
الدول دون غريها. ويف املنظمات األخـرى ذات العضـوية املختلفـة، 
يكون وجود الدول ضمن األعضاء أمراً أساسياً لكي ُتدرج املنظمة 

ــــة مشــــاريعيف نطــــاق  ســــتخدام عبــــارة )٧٢(املــــواد احلالي . واملقصــــود 
إلضافة إىل الدو   ل" هو التعبري عن هذا االشرتاط."

وال يعـــين كـــون الفقـــرة الفرعيـــة (أ) تعتـــرب أن "العضـــوية يف  )١٢(
إلضافة إىل الدول،   تاملنظمات الدولية [ميكن أن تشمل]،   كيا

لتـايل جيـوز  أخرى" أن األمر يتطلب عضوية جمموعة من الـدول. و
وميكـن  إنشاء منظمة دولية من جانب دولـة ومنظمـة دوليـة أخـرى.

واحملكمـة  )٧٣(أن جند مثاًال على ذلك يف احملكمة اخلاصـة لسـرياليون
 .)٧٤(اخلاصة للبنان

وقـــد يتخـــذ وجـــود الـــدول كأعضـــاء شـــكل املشـــاركة مـــن قِبـــل  )١٣(
ا بوصفها أعضاء. ومن األمثلـة علـى ذلـك  فرادى أجهزة الدولة أو وكاال

__________ 
 .أعاله ٦٨ احلاشية انظر )٧١(
ال يشــــــمل املنظمــــــات  ٢فــــــإن التعريــــــف الــــــوارد يف املــــــادة  ،وهكــــــذا )٧٢(

الدولية اليت ال تتألف عضويتها إال من منظمات دولية. ومن أمثلة ذلـك النـوع 
معهــد فيينــا املشــرتك الــذي أنشــئ علــى أســاس اتفــاق بــني مخــس  املنظمــاتمــن 

 .www.jvi.orgمنظمات دولية. انظر: 
 إنشـاء بشـأن سـرياليون حكومـةو  املتحـدة األمـم بـني املعقود تفاقاال )٧٣(

 United ،)٢٠٠٢ينـاير /الثاين كـانون  ١٦ فريتـاون،( لسـرياليون خاصـة حمكمة

Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137. 
 إنشـاء بشـأن اللبنانيـة واجلمهورية املتحدة األمم بني املعقود االتفاق )٧٤(

 ٣٠ املــؤرخ) ٢٠٠٧( ١٧٥٧ األمــن جملــس بقــرار مرفــق للبنــان، خاصــة حمكمــة
ر  .٢٠٠٧مايو /أ
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معاهـــدة يـــدرج يف أن احتــاد إذاعـــات الـــدول العربيــة الـــذي أنشـــئ مبوجــب 
 .)٧٥(عضويته "هيئات اإلذاعة" بوصفها أعضاًء كاملي العضوية

 وتدل اإلشارة الـواردة يف اجلملـة الثانيـة مـن الفقـرة الفرعيـة (أ) )١٤(
ت األخــرى غــري الــدول  ٢مــن املــادة  مثــل املنظمــات  -إىل الكيــا
ت اخلاصـــــــة )٧٧(أو األقـــــــاليم )٧٦(الدوليـــــــة بوصـــــــفها  ،)٧٨(أو الكيـــــــا

أعضـــاًء إضــــافيني يف املنظمــــة، علــــى وجـــود اجتــــاه هــــام يف املمارســــة 
العمليــة يتمثــل يف نــزوع املنظمــات الدوليــة علــى حنــو متزايــد إىل أن 
ـــــة التعـــــاون يف  دة فعالي تكـــــون ذات عضـــــوية خمتلطـــــة مـــــن أجـــــل ز

 جماالت معينة.
وتتباين بصـورة كبـرية املنظمـات الدوليـة الـيت تنـدرج ضـمن  )١٥(

مشــــاريع املــــواد احلاليــــة مــــن حيــــث مهامهــــا ونوعهــــا وعــــدد نطــــاق 
لنظر إىل الطابع العـام الـذي تتسـم بـه  أعضائها ومواردها. غري أنه 

املـــواد احلاليـــة، فـــإن  مشـــاريعاملبـــادئ والقواعـــد املنصـــوص عليهـــا يف 
ذه املبادئ والقواعد  أن تنطبق علـى مجيـع هـذه املنظمـات املقصود 

لقواعد اخلاصة للقانون الدويل الـيت قـد تتصـل بواحـدة  الدولية، رهناً 
أو أكثـــــر مـــــن املنظمـــــات الدوليـــــة. ويف ســـــياق تطبيـــــق هـــــذه املبـــــادئ 
والقواعــــد، ينبغــــي أن تُراعــــى، حســــب االقتضــــاء، الظــــروف احملــــدَّدة، 
ملنظمــة الدوليــة املعنيــة. فمــن الواضــح،  الفعليــة أو القانونيــة، املتصــلة 

مــات الفنيــة يســتبعد أن يكــون يف علــى ســبيل املثــال، أن معظــم املنظ
ا ممارسة اإلكـراه إزاء دولـة مـن الـدول، كمـا أن مـن الواضـح أن  إمكا
التــأثري الــذي حيدثــه تــدبري معــني مــن التــدابري املضــادة ســيتفاوت علــى 

 األرجح بدرجة كبرية وفقاً للطابع الذي تتسم به املنظمة املستهدفة.
الفقــرة الفرعيــة (ب)،  وتعريــف "قواعــد املنظمــة"، الــوارد يف )١٦(

يستند إىل حد كبري إىل تعريف نفس املصـطلح الـوارد يف اتفاقيـة فيينـا 
. وبصـــرف النظـــر عـــن بعـــض التغيـــريات الطفيفـــة يف )٧٩(١٩٨٦لعـــام 

األسلوب، فإن التعريف الوارد يف الفقـرة الفرعيـة (ب) ال خيتلـف عـن 
إلضـافة إىل التعريف الوارد يف اتفاقيـة التـدوين تلـك إال يف اإلشـارة، 

__________ 
 من اتفاقية احتاد إذاعات الدول العربية. ٤املادة  انظر )٧٥(
 عضــواً  أصــبحت قــد األوروبيــة اجلماعــة أن ذلــك علــى األمثلــة ومــن )٧٦(
 ١٩٩١ عـام يف دسـتورها عـدِّل الـيتاملتحـدة  لألمـم والزراعـة األغذية منظمة يف
 .اإلقليمية االقتصادي التكامل منظمات قبول إجازة أجل من
املنظمــة  اتفاقيــةمــن  )(هو(د)  ٣ املــادة أن ذلــك علــى األمثلــة ومــن )٧٧(

ســم  ت أخــرى غــري الــدول، يشــار إليهــا  العامليــة لألرصــاد اجلويــة تســمح لكيــا
 ن تصبح أعضاء يف املنظمة. ،"األقاليم" أو "جمموعات األقاليم"

األمثلــــة علــــى ذلــــك املنظمــــة العامليــــة للســــياحة الــــيت تشــــتمل  ومــــن )٧٨(
قاليــــم كـــاملي العضـــوية"، وعلـــى "األ  أعضـــاء" بصـــفتهاعضـــويتها علـــى الـــدول 

مشـاركني"، وعلـى "اهليئـات الدوليـة،  أعضـاء" بصـفتهاجمموعات األقاليم"  أو
". انظـــر النظــــام منتســــبني أعضـــاء" بصــــفتهااحلكوميـــة منهـــا وغــــري احلكوميـــة" 
 .األساسي للمنظمة العاملية للسياحة

 وجـــــــه علـــــــى ،"يُقصـــــــد أنـــــــه ٢ املـــــــادة مـــــــن(ي)  ١ الفقـــــــرة يف جـــــــاء )٧٩(
ئــــق[...]  ‘املنظمــــةقواعــــد ’ بتعبــــري اخلصــــوص، ــــا للمنظمــــة، املنشــــئة الو  ومقررا

ا  ".فيها املستقرة واملمارسة هلا، وفقاً  املعتمدة وقرارا

"املقـــررات" و"القـــرارات"، إىل "غـــري ذلـــك مـــن مســـتندات املنظمـــة". 
موعـــة الكبــــرية  ـــذه اإلضـــافة أن تغطـــي علـــى حنـــو أمشـــل ا ويُقصـــد 
واملتنوعة من املستندات الـيت تعتمـدها املنظمـات الدوليـة. غـري أنـه قـد 
لنظــر إىل أن قواعــد املنظمــة قــد  أُبقــي علــى عبــارة "بصــورة خاصــة"، 

مل أيضـــاً صـــكوكاً مـــن قبيـــل االتفاقـــات الـــيت أبرمتهـــا املنظمـــة مـــع تشـــ
لثة واألحكام القضائية أو قرارات التحكيم امللزمة للمنظمة.  أطراف 
وألغــــراض إســــناد التصــــرف، تُعتــــرب املقــــررات والقــــرارات وغريهــــا مــــن 
ملوضوع، سواء اعُتربت ملزمـة أم ال،  مستندات املنظمة وثيقة الصلة 

ل مهـــامَّ لألجهـــزة أو الــــوكالء وفقـــاً للصـــكوك املنشــــئة مـــا دامـــت توكــــ
للمنظمة. وهذه الصكوك األخرية يُشار إليها يف صيغة اجلمـع، متشـياً 

ولــو أنــه ميكــن متامــاً أن يكــون لــدى منظمــة  ،مــع صــيغة اتفاقيــة فيينــا
 صك منشئ وحيد. ما
ومــن الســمات اهلامــة لتعريــف "قواعــد املنظمــة" الــوارد يف  )١٧(

رعية (ب) إعطاُء وزن كبري للممارسة. وقـد ُوصـف التـأثري الفقرة الف
الــذي ميكــن أن حتدثــه تلــك املمارســة يف تشــكيل قواعــد املنظمــة يف 
تعليــــق ملنظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي، جــــاء فيــــه أن احللــــف هــــو 

أي اختـاذ  -منظمة "القاعدة الداخلية األساسية الناظمة لعملـ[ـها] 
ورة ال يف املعاهدات الـيت أنشـأت غري مذك -القرارات بتوافق اآلراء 

منظمـــة حلـــف مشـــال األطلســـي وال يف أي قواعـــد رمسيـــة، بـــل هـــي 
 .)٨٠(جتة عن ممارسات املنظمة"

والتعريف يسـعى إىل إقامـة تـوازن بـني القواعـد املكرسـة يف  )١٨(
الصكوك املنشئة واملقبولة رمسياً من طرف األعضاء يف املنظمة، مـن 

أن تتطــور كمؤسســة، مــن جهــة أخــرى. جهــة، وحاجــة املنظمــة إىل 
التعــويض عــن وقــد جــاء يف فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة يف قضــية 

 ما يلي:األضرار املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة 
ـــــة أن حـــــني يف  ـــــات احلقـــــوق مجيـــــع للدول ـــــا يف  الدوليـــــة والواجب املعـــــرتف 

ت  وواجبــات حقــوق فــإن الــدويل،القــانون   تتوقــف أن جيــب املنظمــة مثــل كيــا
ئـق املنشـئة هلـا  دحتـدَّ  حسـبما ومهامهـا، أغراضها على صـراحة أو ضـمناً يف الو

 .)٨١(املمارسة يف تجسدتوحسبما 

ن مجيــــع  )١٩( وال يقصــــد بتعريــــف "قواعــــد املنظمــــة" اإلحيــــاء 
حتتل نفـس املرتبـة. فقواعـد املنظمـة  القواعد املتصلة مبنظمة دولية ما

ا أن تــنص، ســواء  صــراحة أو ضــمناً، علــى ترتيــب املعنيــة مــن شــأ
تسلسلي ملختلف أنواع القواعد. فعلى سبيل املثال، ال ميكن بصفة 
ــــة مــــن  ــــتقص املســــتندات الــــيت تعتمــــدها املنظمــــة الدولي عامــــة أن تن

 صكوكها التأسيسية.
ويـــــرد يف الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) تعريـــــف ملصـــــطلح "جهـــــاز  )٢٠(

خـــذ املنظمـــات الدوليـــة بـــُنهج خمتلفـــةاملنظمـــة يف اســـتخدامها  ". و
__________ 

)٨٠( A/CN.4/637 وAdd.1  الفـــــرع املعنـــــون "املـــــادة)منظمـــــة  ٦٣ [...]
 حلف مشال األطلسي").

)٨١( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 180. 
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ألجهــزة،  هلــذا املصــطلح. ويتضــمن بعــض الصــكوك املنشــئة قائمــة 
، يف حــــــني أن مصــــــطلح "جهــــــاز" )٨٢(ميكــــــن أن تتفــــــاوت اتســــــاعاً 

 يستخدم يف قواعد بعض املنظمات األخرى. ال
وعلى الرغم من هذا التنوع يف الـُنهج، فمـن املفضـل عـدم  )٢١(

واعـد منظمـات اعتمـاد مصـطلح موحـد مـن شـأنه أن يتعـارض مـع ق
شــىت. واخــتالف النطــاق الــذي قـــد يكــون ملصــطلح "جهــاز" وفقـــاً 
لقواعد املنظمة املعنية ال يـؤثر يف إسـناد التصـرف إىل املنظمـة، نظـراً 

تســند تصــرف الــوكالء أيضــاً إىل املنظمــة. ومــن هنــا  ٦إىل أن املــادة 
فــإن الفقــرة الفرعيــة (ج) تشــري إىل قواعــد املنظمــة وتعتــرب أن اجلهــاز 

 و "أي شخص أو كيان له تلك الصفة وفقاً لقواعد املنظمة".ه
ـــــف  )٢٢( ـــــوارد يف الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) تعري ومياثـــــل التعريـــــف ال

مـــن املـــواد املتعلقـــة  ٤مـــن املـــادة  ٢ جهـــاز الدولـــة، الـــوارد يف الفقـــرة
ـــاً. وطبقـــاً لـــذلك  مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

شـــخص أو كيـــان لـــه ذلـــك املركـــز وفقـــاً الـــنص "يشـــمل اجلهـــاز أي 
. والفقــرة الفرعيــة (ج) تــرتك للمنظمــة )٨٣(للقــانون الــداخلي للدولــة"

ا.  الدولية املعنية مهمة تعريف أجهز
وتـــنص الفقـــرة الفرعيـــة (د) علـــى تعريـــف لكلمـــة "وكيـــل"  )٢٣(

يســــــتند إىل مقطــــــع مــــــن فتــــــوى حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة يف قضــــــية 
. ففــــي بــــدة يف خدمــــة األمــــم املتحــــدةالتعــــويض عــــن األضــــرار املتك

سياق النظر يف قدرة األمم املتحدة على رفع دعـوى يف حالـة وقـوع 
ا  ضرر ما، ذكرت احملكمة أ

 موظفـــاً  كـــان  ســـواء شـــخص، أي أنـــه أي مطلـــق، معـــىن وســـع"وكيـــل"  كلمـــة  تفهـــم
 غـري أو دائمـة بصـفة مسـتخدماً  كان  وسواء ذلك، غري كان  أو أجر لقاء يعمل رمسياً 

 يف املســـاعدة أو وظائفـــه إحـــدى أداء املنظمـــة أجهـــزة مـــن جهـــاز إليـــه أوكـــل دائمـــة،
ختصار. أدائها  . )٨٤(خالله من اجلهاز يعمل شخص أي هو و

__________ 
 الدوليـة واملنظمـة األمريكيـة الـدول ملنظمة التأسيسية الصكوك تقدم )٨٢(

 ٥٣ املـادة وتدرج. نطاقاً  األوسع القوائم على أمثلة(اإلنرتبول)  اجلنائية للشرطة
 العامـة، اجلمعيـةمـا يلـي:  األجهـزة قائمـة يف األمريكية الدول منظمة ميثاق من

ـالس، اخلارجيـة، الشـؤون لوزراء التشاور واجتماع  للبلـدان القانونيـة واللجنـة وا
 واملـؤمترات العامة، واألمانة اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان وجلنة األمريكية،

 األساســـي القـــانون مـــن ٥ للمـــادة ووفقـــاً . املتخصصـــة واملنظمـــات املتخصصـــة،
 اجلمعيــة تشــمل املنظمــة فــإن العــام، ونظامهــا اجلنائيــة للشــرطة الدوليــة منظمــةلل

 الوطنيـــــــة، املركزيـــــــة واملكاتـــــــب العامـــــــة، واألمانـــــــة التنفيذيـــــــة، واللجنـــــــة العامـــــــة،
 مشـــــال حلـــــف منظمـــــة وتقـــــدم. احملفوظـــــات علـــــى الرقابـــــة وجلنـــــة واملستشـــــارين،

 مشــال حلــف معاهــدة مــن ٩ فاملــادة. خمتصــرة جــدّ  قائمــة علــى مثــاالً  األطلســي
لـــــس، وهـــــو أال وحيـــــداً، جهـــــازاً  تنشـــــئ األطلســـــي "مـــــن  ينشـــــئ ن خيـــــتص ا
 ".الزماً  يكون قد ما الفرعية اهليئات

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٨٣(  .٤٩ ص ،) والتصويبالثاينا
)٨٤( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 177. 

ـا  )٢٤( وحني أشارت احملكمـة إىل إحـدى وظـائف املنظمـة، فإ
ــــــل أداء أكثــــــر مــــــن وظيفــــــة واحــــــدة  مل تســــــتبعد أن يوكــــــل إىل الوكي

ا. وينبغــــــي أن تفهــــــم اإلشــــــارة إىل "إحــــــدى املســــــاعدة يف أدائهــــــ أو
لطريقة نفسها.  وظائفها" يف الفقرة الفرعية (د) 

واملنظمــات الدوليــة ال تعمــل فقــط مــن خــالل األشــخاص  )٢٥(
لتـايل  الطبيعيني، سواء كانوا من املوظفني الرمسيني أو من غريهم. و
ت الــــيت تعمــــل  فــــإن تعريــــف "الوكيــــل" يشــــمل أيضــــاً مجيــــع الكيــــا

 نظمة من خالهلا.امل
لنسبة ملسـألة  )٢٦( ينطوي تعريف "الوكيل" على أمهية خاصة 

إسناد تصرف مـا إىل منظمـة مـن املنظمـات الدوليـة. ومـن مث، فمـن 
املفضــل التعمــق يف دراســة خمتلــف جوانــب هــذا التعريــف يف ســياق 

 والتعليق عليها. ٦اإلسناد، وخباصة يف املادة 
ــــد )٢٧( ً إلمكــــان حــــدوث ت اخل بــــني تعريفــــي "جهــــاز وتفــــاد

العبـارة األخـرية هذه املنظمة الدولية" و"وكيل املنظمة الدولية"، فإن 
ت الــيت ال تــدخل يف نطــاق  ال تشــمل ســوى األشــخاص أو الكيــا

 التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ج).

 الباب الثاين

 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية
 األولالفصل 

 مبادئ عامة
 مسؤولية املنظمة الدولية  -٣املادة 

 عن أفعاهلا غري املشروعة دولياً 
رتتـب عليـه تكل فعل غري مشروع دولياً ترتكبـه املنظمـة الدوليـة  

 .ملنظمةتلك ااملسؤولية الدولية ل

 التعليق
، علــــى أي كيــــان ٣ينطبــــق املبــــدأ العــــام، الــــوارد يف املــــادة  )١(

مشروع دولياً. وميكن أن يقـال الشـيء نفسـه عـن يرتكب فعًال غري 
علــــى منــــوال  ٣. وقــــد صــــيغت املــــادة )٨٥(٤املبــــدأ الــــوارد يف املــــادة 

الصــيغة املنطبقــة علــى الــدول وفقــاً للمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول 
__________ 

لـــد، ٢٠٠١ حوليـــة )٨٥(  ٣٢-٣١الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين) والتصـــويب، ص  ا
 اعتمــاد يف اللجنــة إليــه اســتندت الــذي الكالســيكي التحليــل ويــرد. ٤٥-٣٩و

 يف دوليــاً  املشــروعة غــري األفعــال عــن الــدول مبســؤولية املتعلقتــني ٢و ١ املــادتني
 ،١٩٧١ حوليــة آغــو، روبرتــو أعــده الــذي الــدول مســؤولية عــن الثالــث التقريــر

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة   ،٢٢٣-٢١٤ ص ،Add.1–3و A/CN.4/246ا
 .٧٥-٤٩الفقرات 
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ـــــيس هنـــــاك، فيمـــــا يبـــــدو،  عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً. ول
رى. ومـــن اجلـــدير يســـتدعي صـــياغة هـــذين املبـــدأين بطريقـــة أخـــ مـــا

لــذكر أن األمــني العــام لألمــم املتحــدة قــد أشــار، يف تقريــر لــه عــن 
 عمليات حفظ السالم، إىل:

انطباقه على املنظمـات الدوليـة بقبـول  حيظى وهو مبدأ -مسؤولية الدول  مبدأ
[والــذي دويل مــا  اللتــزام خــرقن الضــرر الناشــئ عــن  القائــل -واســع النطــاق 
إىل الدولـــة (أو املنظمــة) يســـتتبع املســؤولية الدوليـــة للدولـــة  عــزىيُ يكــون ضـــرراً] 

 .)٨٦((أو املنظمة) [...]

املتعلقـة مبسـؤولية  ١مطابقة لصيغة املـادة  ٣وصيغة املادة  )٢(
ســتثناء االستعاضــة عــن   الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، 

 كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".
كــب منظمــة دوليــة فعــالً غــري مشــروع، ترتتــب علــى وعنــدما ترت )٣(

ذلـــك مســـؤولية املنظمـــة. وميكـــن أن جنـــد تعبـــرياً عـــن هـــذا املبـــدأ يف فتـــوى 
اخلـالف املتصـل حبصـانة مقـرر خـاص للجنـة حمكمة العدل الدولية بشأن 

ا: حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية  ، حيث قالت احملكمة إ
 مســألة عـن ختتلـف القانونيـة املالحقـة مــن صـانةاحل مسـألة أن إىل تشـري أن تـود

 عن أو املتحدة األمم عن صادرة أفعال نتيجة متكبدة أضرار أي عن التعويض
 .الرمسية بصفتهم العاملني وكالئها

 هذه على املرتتبة األضرار عن املسؤولية بتحمل املتحدة األممتطاَلب  وقد 
 .)٨٧(األفعال

وال يف  ٣وال يــــرد تعريــــف ملعــــىن املســــؤولية الدوليــــة يف املــــادة  )٤(
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  املـــواداألحكـــام املقابلـــة مـــن 

املشروعة دولياً. ففي تلك املواد األخرية، تعاَجل النتائج املرتتبة على فعـل 
اول غري مشروع دولياً يف الباب الثاين مـن الـنص، وهـو البـاب الـذي يتنـ

ويف مشـــــاريع املـــــواد احلاليـــــة  .)٨٨("مضـــــمون املســـــؤولية الدوليـــــة للدولـــــة"
 أيضاً، يعاَجل مضمون املسؤولية الدولية يف مواد أخرى (الباب الثالث).

وال تكـون العالقـة القانونيـة الناشـئة عـن فعـل غـري مشـروع  )٥(
لنســـــــبة  لنســـــــبة للــــــدول وال  لضــــــرورة، ال  دوليــــــاً عالقــــــة ثنائيـــــــة 
لفعل على أكثر  للمنظمات الدولية. فخرق االلتزام ميكن أن يؤثر 
تمـــع  مـــن شـــخص واحـــد مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدويل أو علـــى ا
الـــدويل ككـــل. ومـــن مث فإنـــه مـــن املمكـــن ألكثـــر مـــن شـــخص مـــن 
أشــــــــخاص القــــــــانون الــــــــدويل أن حيتجــــــــوا، يف الظــــــــروف املناســــــــبة، 

وصـــــفهم أشخاصـــــاً ملســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــة الدوليـــــة، ســـــواء ب
 متضررين أو لغري ذلك من األسباب.

__________ 
)٨٦( A/51/389، ٦ الفقرة، ٣ ص. 
)٨٧( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at pp. 88–89, para. 66. 
لد، ٢٠٠١ حولية )٨٨(  .١٥٠-١١١ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

وال تنفــي مســؤولية املنظمــة الدوليــة عــن فعــل غــري مشــروع  )٦(
دولياً إمكانية وجود مسؤولية موازية يتحملها أشخاص آخـرون مـن 
أشــخاص القــانون الــدويل يف نفــس جمموعــة الظــروف. ومــن األمثلــة 

ع دولــة مــا يف علــى ذلــك أن تكــون املنظمــة الدوليــة قــد تعاونــت مــ
خرق التزام مفروض عليهما معاً. وقد يتبّدى مثال آخر يف تصـرف 
يسند يف آن واحد إىل منظمة دولية ودولة من الدول، وترتتب عليه 

 املسؤولية الدولية للمنظمة والدولة معاً.

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

وليـــة فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً إذا كـــان ترتكـــب املنظمـــة الد 
 التصرف املتمثل يف عمل أو امتناع عن عمل: 

 املنظمة مبقتضى القانون الدويل؛ تلك إىل ُيسَند  أ)( 
 املنظمة.تلك على واقع اللتزام دويل  خرقاً  يشكل )(بو 

 التعليق
ملنظمــات الدوليــة عــن مبــدأ  ٤تعــرب املــادة  )١( فيمــا يتعلــق 

ً كان مرتكبه. وكمـا يف عام  ينطبق على الفعل غري املشروع دولياً أ
حالـــة الـــدول، يشـــكل إســــناد التصـــرف إىل منظمـــة مـــن املنظمــــات 
الدوليـــة واحـــداً مـــن عنصـــرين أساســـيني الزمـــني حلـــدوث فعـــل غـــري 
مشـــروع دوليـــاً. ويقصـــد بكلمـــة "التصـــرف" الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه 

ــــه، علــــى حــــد ســــواء. و  ــــع عن ــــاين املنظمــــة أو متتن تــــرد يف الفصــــل الث
سناد التصرف إىل املنظمة الدولية.  القواعد املتصلة 

ن أساسي يتناوله الفصل الثالث، وهو كـون  )٢( ومثة عنصر 
التصـــرف املــــذكور يشــــكل خرقــــاً ألحـــد االلتزامــــات املقــــررة مبوجــــب 
القانون الـدويل. وقـد ينشـأ االلتـزام إمـا عـن معاهـدة ملزمـة للمنظمـة 

أي مصدر آخر من مصـادر القـانون الـدويل املنطبـق  الدولية أو عن
علـــى املنظمـــة. وحســـبما أشـــارت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف فتواهـــا 

 بـــــني ١٩٥١مـــــارس /آذار ٢٥ يف املعقـــــود االتفـــــاق تفســـــريبشـــــأن 
 ، فإن املنظمات الدولية: ومصر العاملية الصحة منظمة
 أو الـــدويل للقـــانون العامـــة القواعـــد مبوجـــب عليهـــا تُفـــرض التزامـــات ي ملَزمـــة
 .)٨٩(فيها أطرافاً  تكون اليت الدولية االتفاقات أو دساتريها مبوجب

ي من هذه االلتزامات الدولية.   ومن مث، ميكن أن يتعلق اخلرق 
وكمــــا يف حالــــة الــــدول أيضــــاً، ال يشــــكل الضــــرر فيمــــا يبــــدو  )٣(

ت الدوليـة. ويف عنصراً الزماً لوقـوع املسـؤولية الدوليـة علـى إحـدى املنظمـا
معظم احلاالت، يرتتب على الفعل غري املشروع دوليـاً ضـرر مـادي. علـى 
أنـــه ميكـــن تصـــور حـــدوث انتهـــاك اللتـــزام دويل دون وقـــوع ضـــرر مـــادي. 

 واشرتاط الضرر من عدمه يتوقف على مضمون االلتزام األويل.
__________ 

 .أعاله ٦٧ احلاشية انظر )٨٩(
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نه غري مشروع دولياً  -٥املادة   وصف فعل املنظمة الدولية 
نـه غـري مشـروع دوليـاً هـو أمـر وصف فعل   املنظمة الدولية 

 حيكمه القانون الدويل.

 التعليق

، إذ تــــــنص علــــــى أن وصــــــف فعــــــل املنظمــــــة ٥إن املــــــادة  )١(
نه غري مشروع دولياً هو أمـر يعتمـد علـى القـانون الـدويل،  الدولية 
تكيِّــف مــع حالــة املنظمــات الدوليــة حكمــاً ُوضــع للــدول يف اجلملــة 

املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري  ٣ادة األوىل مـــــن املـــــ
 ٤. وقــد يبــدو هــذا احلكــم بــديهياً ومضــمناً يف املــادة )٩٠(املشــروعة دوليــاً 

مـن مشـاريع املــواد احلاليـة، فهــي تشـري إىل القـانون الــدويل مـن أجــل 
حتديــد مــا إذا كــان الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل ُيســند إىل املنظمــة 
الدوليـــة وكـــذلك مـــا إذا كـــان يشـــكل خرقـــاً اللتـــزام دويل. علـــى أن 
نه غري  ضرورة الرجوع إىل القانون الدويل من أجل وصف فعل ما 

 مسألة هامة تتطلب حكماً حمدداً.مشروع دولياً هي 
املتعلقة مبسؤولية الدول عن  ٣أما اجلملة الثانية من املادة  )٢(

األفعال غري املشروعة دولياً فـال ميكـن أن تكيَّـف بسـهولة مـع حالـة 
نــه غــري  املنظمــات الدوليــة. فاجلملــة تشــري إىل أن وصــف فعــل مــا 

بكــون الفعــل ذاتــه مشــروع مبوجــب القــانون الــدويل "ال يتــأثر [...] 
نه مشروع يف القـانون الـداخلي" ، وهـي بـذلك تشـدد )٩١(موصوفاً 

على أن القانون الداخلي الذي يعتمد على اإلرادة األحادية للدولة 
ال جيوز البتة أن يربر ما يشكل خرقاً من جانب تلك الدولة اللتزام 
مبوجــــب القــــانون الــــدويل. والصــــعوبة القائمــــة يف وضــــع مبــــدأ مماثــــل 
لنسبة للمنظمات الدولية تكمن يف تعذر التمييز بدقـة بـني قواعـد 
ـــــدويل. فالصـــــك  ـــــني القـــــانون ال منظمـــــة مـــــن املنظمـــــات الدوليـــــة وب
 التأسيســي للمنظمــة الدوليــة، علــى األقــل، يتمثــل يف معاهــدة أو صــك

آخـــر حيكمـــه القـــانون الـــدويل؛ وميكـــن النظـــر إىل القواعـــد األخـــرى 
عتبارها جزءاً من   القانون الدويل.للمنظمة 

ـا قـد  )٣( وحني تكون قواعد املنظمة جزءاً من القانون الدويل فإ
نه غري مشـروع دوليـاً مبوجـب القـانون الـدويل.  تؤثر يف وصف فعل ما 
ومع ذلك، ففي حني أن قواعد املنظمـة قـد تـؤثر يف االلتزامـات الدوليـة 

ا ال مي لعالقات بني املنظمة وأعضائها، فإ كن أن حتدث فيما يتصل 
 ثرياً مماثالً فيما يتعلق بغري األعضاء. 

ر احملتملــة لقواعــد  )٤( وســُتبحث مســألة الطــابع القــانوين واآل
، وهــي املــادة ١٠املنظمـة مبزيــد مــن التفصــيل يف التعليـق علــى املــادة 

 املتعلقة بوجود خرق اللتزام دويل.

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٩٠(  .٤٥ ص ،) والتصويبالثاينا
 .نفسه املرجع )٩١(

 الفصل الثاين

 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية
 عليقالت

املـــواد احلاليـــة،  مشـــاريعمـــن  ٤حســـب مـــا جـــاء يف املـــادة  )١(
ـــّد إســـناد التصـــرف إىل املنظمـــة الدوليـــة مبوجـــب القـــانون الـــدويل  يُع
الشــرط األول لكــي ينشــأ فعــل دويل غــري مشــروع صــادر عــن تلــك 
املنظمة الدولية، والشرط الثاين هو أن يشـكل نفـس التصـرف خرقـاً 

لنســـــبة للمنظمــــة الدوليـــــة. اللتــــزام قــــائم مبوجـــــب القــــانون  الــــدويل 
ه مسألة إسناد التصرف إىل املنظمة  ٩إىل  ٦وتتناول املواد من  أد

، فـإن التصـرف يُقصـد بـه أن يشـمل ٤الدولية. وكما جاء يف املادة 
 الفعل أو االمتناع عن الفعل.

ومســــــؤولية املنظمــــــة الدوليــــــة قــــــد تنشــــــأ أيضــــــاً يف بعــــــض  )٢(
. ويف )٩٢(التصرف إىل تلك املنظمة الدوليةاحلاالت عندما ال ُيسَند 

هذه احلاالت، ُيسَند التصرف إىل دولة أو إىل منظمة دولية أخرى. 
ســـــناد التصـــــرف إىل  ويف احلالـــــة األخـــــرية تكـــــون القواعـــــد املتعلقـــــة 

ملوضوع أيضاً.  املنظمات الدولية وثيقة الصلة 
ا شأن من مشاريع املواد  ٩إىل  ٦واملواد من  )٣( احلالية، شأ

املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري  ١١إىل  ٤املــــواد مــــن 
ــــــاً  ــــــاول إســــــناد )٩٣(املشــــــروعة دولي ، تعــــــاجل إســــــناد التصــــــرف وال تتن

املسؤولية. وكثرياً مـا تركـز املمارسـة علـى إسـناد املسـؤولية عوضـاً عـن 
بعـدة الرتكيز على إسـناد التصـرف. وهـذا صـحيح أيضـاً فيمـا يتعلـق 

صـكوك قانونيـة. فعلـى سـبيل املثـال، يشـرتط املرفـق التاسـع التفاقيــة 
األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار أن تعلـــن املنظمـــات الدوليـــة والـــدول 
ملســائل الــيت  األعضــاء فيهــا اختصاصــات كــل منهمــا فيمــا يتصــل 

مــن  ١تشــملها االتفاقيــة، وميضــي بعــد ذلــك إىل النظــر، يف الفقــرة 
 ق، يف مسألة إسناد املسؤولية على النحو التايل:من املرف ٦املادة 
مـــــن هـــــذا املرفـــــق  ٥االختصـــــاص مبقتضـــــى املـــــادة  ووذ األطـــــراف تحمـــــلي 

اللتزامات أو عن أي انتهاك آخر هلذه االتفاقية.  املسؤولية عن عدم الوفاء 

لضــرورة علــى إشــارة ضــمنية إىل إســناد التصــرف  وال ينطــوي ذلــك 
 إىل الطرف املسؤول.

مع أن إسناد التصرف إسناداً مزدوجاً قد ال حيدث كثرياً و  )٤(
يف املمارســــة العمليــــة، فضــــًال عــــن اإلســــناد املتعــــدد، فإنــــه ال ميكــــن 
لتــــايل فــــإن إســـــناد تصــــرف معــــني إىل منظمــــة دوليـــــة  اســــتبعاده. و

يعـــين ضـــمنياً أن نفـــس التصـــرف ال ميكـــن إســـناده إىل دولـــة مـــن  ال
ملثــل ال يســتبِعد إســنادُ  تصــرف إىل دولــة مــا إســناَد نفــس  الــدول، و

__________ 
 .الرابع الفصل يف ذلك على األمثلة بعض ترد )٩٢(
لد، ٢٠٠١ حولية )٩٣(  .٦٨-٤٩ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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التصـرف إىل منظمـة دوليـة. وميكـن أيضـاً تصـور أن ُيسـَند التصــرف 
يف نفس الوقت إىل منظمتني دوليتـني أو أكثـر، وذلـك مـثًال عنـدما 
تنشـــئ املنظمتـــان أو املنظمـــات جهـــازاً مشـــرتكاً وتعمـــل مـــن خـــالل 

 ذلك اجلهاز.
ول عن األفعال غري غرار املواد املتعلقة مبسؤولية الد وعلى )٥(

املشـــروعة دوليـــاً، فـــإن مشـــاريع املـــواد احلاليـــة ال تقـــدم ســـوى معـــايري 
ـا ال تشـري إىل احلـاالت الـيت ال ميكـن  لتـايل، فإ إجيابية لإلسناد. و
فيهــــا إســــناد التصــــرف إىل املنظمــــة. وعلــــى ســــبيل املثــــال، ال تشــــري 

عســكرية املــواد، وإمنــا تلّمــح ضــمنياً فقــط، إىل أن تصــرف القــوات ال
ذن  للدول أو املنظمات الدولية ال ُيسَند إىل األمم املتحدة عندما 

ختــاذ التــدابري الالزمــة  جملــس األمــن للــدول أو للمنظمــات الدوليــة 
ألمم املتحدة.   خارج إطار تسلسل قيادي يربط تلك القوات 

مـــن مشـــاريع املـــواد احلاليـــة يف  ٩إىل  ٦وتنظـــر املـــواد مـــن  )٦(
لدول يف املـواد مـن  معظم املسائل  ٤اليت جرى تناوهلا فيما يتصل 

املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري  املــــــوادمــــــن  ١١إىل 
املشــروعة دوليــاً. غــري أنــه ال يوجــد نــص يف املــواد قيــد النظــر يشــمل 

ن  ــــــيت تتطــــــرق هلــــــا املــــــاد ــــــان مبســــــؤولية  ١٠و ٩املســــــائل ال املتعلقت
ن)٩٤(الدول ن املاد ـا يف  . وتتعلق ها لتصرفات اليت يتم القيـام 

غياب السلطات الرمسية أو يف حالة عدم قيامها مبهامها وبتصرفات 
احلركات التمردية أو ما سواها من احلركات. ومن املستبعد أن تنشأ 
ـا تفـرتض  ملنظمـات الدوليـة، وذلـك أل هذه احلاالت فيمـا يتصـل 

ف على اإلقليم املعين. مسبقاً سيطرة الكيان الذي ُيسَند إليه التصر 
وعلــى الــرغم مـــن أنــه ميكـــن للمــرء أن جيــد بعـــض األمثلــة ملنظمـــات 

، فـــإن احتمـــال أن يصـــبح أي مـــن املســـائل )٩٥(دوليـــة تـــدير أقاليمـــاً 
الـواردة أعــاله ذا أمهيــة يف ذلـك الســياق يبــدو احتمـاًال أبعــد مــن أن 
ذه املسائل. غري أنه مـن املفهـوم  يقتضي وضع نص يتعلق حتديداً 

أنــه مــىت نشــأت مســألة مــن هــذا القبيــل فيمــا يتصــل مبنظمــة دوليــة، 
فإنـــه يتعـــني عندئـــذ أن تطبـــق علـــى تلـــك املنظمـــة، قياســـاً، القاعـــدة 

 ١٠أو املـادة  ٩ ذات الصلة اليت تنطبق على الدول، أي إمـا املـادة
 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً.

ع املمارســـــة الـــــيت تتطـــــرق إىل مســـــألة إســـــناد وبعـــــض أنـــــوا  )٧(
التصــرف إىل املنظمــات الدوليــة إمنــا تســند التصــرف إليهــا يف ســياق 
مسائل املسؤولية املدنية وليس يف سياق املسـؤولية عـن األفعـال غـري 
املشـروعة دوليـاً. وتلـك املمارسـة هـي مـع ذلـك ممارسـة وثيقـة الصــلة 

ويل، وذلــــك عنــــدما غـــراض إســــناد التصـــرف مبوجــــب القــــانون الـــد
يُقصد أن تقتصر صلته  تنطوي على إشارة أو على تطبيق ملعيار ال

__________ 
 .٦٦-٦٢ ص، نفسه املرجع )٩٤(
) ١٩٩٩( ١٢٤٤ األمـــــن جملـــــس قــــرار إىل الســـــتناد مـــــثالً  وذلــــك )٩٥(

 ينشــــــئ، ن العــــــام"لألمــــــني  ذن حيــــــث ،١٩٩٩يونيــــــه /حزيران ١٠ املــــــؤرخ
 ــدف كوســوفو  يف دوليــاً  مــدنياً  وجــوداً  املختصــة، الدوليــة املنظمــات مبســاعدة

 ".لكوسوفو مؤقتة إدارة توفري

ألمر على املسألة احملـددة قيـد البحـث، ولكنـه يعكـس فهمـاً عامـاً 
ا األفعال إىل منظمة دولية.  للكيفية اليت ُتسَند 

 املنظمة الدولية  أجهزة أو وكالءتصرف  -٦املادة 
ديـة يف دوليـة الملنظمـة كيل اأو و يعترب تصرف جهاز  -١ 

القـــانون الـــدويل،  وجـــبفعـــالً صـــادراً عـــن تلـــك املنظمـــة مب مهامـــه
لنسبة لاجلهاز أو البغض النظر عن مركز   لمنظمة. وكيل 

ا يفق قواعد املنظمة تطبَّ  -٢   ووكالئها. حتديد مهام أجهز

 التعليق
األفعــال غــري املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن  ٤وفقــاً للمــادة  )١(

، يتوقف إسناد التصرف إىل الدولـة علـى وصـف )٩٦(املشروعة دوليا
نــــه "مــــن  الشـــخص أو الكيــــان الــــذي يصــــدر عنـــه هــــذا التصــــرف 

 ، قلمـــا يعتمـــد)٩٧(أجهـــزة الدولـــة". غـــري أنـــه، كمـــا هـــو موضـــح يف التعليـــق
اإلسـناد علـى اسـتخدام مصـطلح معـني يف القـانون الـداخلي للدولــة 

لنظــام القــانوين املقابــل  مماثــل فيمــا  فهــمتبــّين املعنيــة. وميكــن  يتعلــق 
ملنظمات الدولية.  املتصل 

لـذكر أنـه يف حـني يسـتخدم بعـض نصـوص  )٢( ومن اجلدير 
، فــــإن )٩٨(ميثــــاق األمــــم املتحــــدة مصــــطلح "الفــــروع" ["األجهــــزة"]

حمكمة العـدل الدوليـة اهتمـت فقـط، لـدى تناوهلـا ملركـز األشـخاص 
سم األمم املتحدة، بكون الشخص قد أوكلت إليه الذين يعملون 

بــــع لألمــــم املتحــــدة. وقــــد اســــتخدمت  وظــــائف مــــن قبــــل جهــــاز 
عـدم  احملكمة مصطلح "الوكيل" ومل تعر اهتماماً لتمتع الشـخص أو

التعـويض عـن متتعه مبركز رمسي. وأشارت احملكمـة، يف فتواهـا بشـأن 
 أن املســــألة الــــيت ، إىلاألضــــرار املتكبــــدة يف خدمــــة األمــــم املتحــــدة

تتناوهلا اجلمعية العامة تتعلـق بقـدرة األمـم املتحـدة علـى رفـع دعـوى 
حد وكالئها لضرر الذي يلحق  ا ،فيما يتعلق   فقالت إ

 موظفـــاً  كـــان  ســـواء شـــخص، أي أنـــه أي مطلـــق، معـــىن وســـع"وكيـــل"  كلمـــة  تفهـــم
 غـري أو دائمـة بصـفة مسـتخدماً  كان  وسواء ذلك، غري كان  أو أجر لقاء يعمل رمسياً 

 يف املســـاعدة أو وظائفـــه إحـــدى أداء املنظمـــة أجهـــزة مـــن جهـــاز إليـــه أوكـــل دائمـــة،
ختصار. أدائها  . )٩٩(خالله من اجلهاز يعمل شخص أي هو و

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٩٦(  .٥٣-٤٩ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .٥٣-٥٢ ص، وخصوصاً ٥٣-٤٩ ص نفسه، املرجع )٩٧(
مــــن ميثــــاق األمــــم املتحــــدة إىل "الفــــروع الرئيســــية"  ٧املــــادة  تشــــري )٩٨(

 هـذا أيضـاً  ويـرد["األجهزة الرئيسية"] و"الفروع الثانوية" ["األجهـزة الفرعيـة"]. 
 .املتحدة األمم ميثاق من ٢٩و ٢٢ املادتني يف األخري املصطلح

)٩٩( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 177 .املقطـع هـذا اقتُـبس أن سـبق وقـد 
ايته النص يف  .أعاله ٨٤ حلاشيةا الذي ترد يف 
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من املـادة السادسـة مـن  ٢٢انطباق الفرع ويف الفتوى الالحقة بشأن 
ا  مة إىل أنه، أشارت احملكاتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

 عـــدة يف املتحـــدة األمــم اضـــطرت فقــد العـــام، األمــني مـــن املقدمــة للمعلومـــات طبقــاً 
 - طبيعتهــا يف متزايــد بشــكل تتفــاوت - مهمــات توكــل أن إىل الواقــع يف مناســبات

 .)١٠٠(الرمسيني املتحدة األمم موظفي مبركز يتمتعون ال أشخاص إىل

المتيــــازات  ت، ذكــــرت احملكمــــة أيضــــاً يف وفيمــــا يتعلــــق  واحلصــــا
 الفتوى نفسها أن

 .)١٠١(مهمتهم طبيعة يف وإمنا اإلداري، مركزهم يف يكمن ال املسألة جوهر

وقـــد أشـــارت احملكمـــة يف وقـــت أقـــرب، يف فتواهـــا بشـــأن  )٣(
اخلــالف املتصــل حبصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق اإلنســان مــن 

 ، إىل أنه يف حالةاإلجراءات القانونية
 وكالئهـا عـن أو املتحـدة األمـم عـن صـادرة أفعـال نتيجـة متكبدة[الـ] أضرارلـ][ا

 عن املسؤولية بتحمل املتحدة األممتطاَلب  قد[...]  الرمسية بصفتهم العاملني
 .)١٠٢(األفعال هذه على املرتتبة األضرار

لتــــايل، ووفقــــاً ملــــا ذكرتــــه احملكمــــة، فــــإن تصــــرف األمــــم املتحــــدة  و
ا الرئيسية والفرعية، األفعـال الـيت يشمل، إىل  جانب تصرف أجهز

ــذا املصــطلح أن  ــا "وكالؤهــا" أو ميتنعــون عنهــا. واملقصــود  يقــوم 
يشـــري لـــيس فقـــط إىل املـــوظفني الـــرمسيني، بـــل أيضـــاً إىل األشـــخاص 
اآلخــرين الــذين يعملــون ملصــلحة األمــم املتحــدة بنــاء علــى وظــائف 

 ملنظمة.أوكلت إليهم من جانب أحد أجهزة ا
ألمـــم املتحـــدة  ومــا )٤( ذكرتـــه حمكمـــة العـــدل الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق 

ينطبق بشكل أعـم علـى املنظمـات الدوليـة، إذ يعمـل معظمهـا عـن طريـق 
ــذه الصــفة أم ال) وجمموعــة متنوعــة مــن الــوكالء  ــا (ســواء ُعرفــت  أجهز
لــــس  داء وظــــائف املنظمــــة. وقــــد جــــاء يف قــــرار ا ــــيهم  ــــذين يُعهــــد إل ال

 أنه ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٣٠حتادي السويسري املؤرخ اال
عامة، ميكن للمرء أن يسند إىل املنظمة الدولية ما تفعله أو متتنـع عـن  كقاعدة

ا  ا وطبيعتها،فعله أجهز وكذلك ما يفعله أو ميتنع عن  على اختالف مستو
م  .)١٠٣(فعله وكالؤها أثناء ممارستهم الختصاصا

__________ 
)١٠٠( Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on 

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

I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48. 
)١٠١( Ibid., para. 47. 
)١٠٢( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), pp. 88–89, para. 66. 
 En":يلــي مــا فيــه جــاء الــذي الفرنســي األصــلي الــنص عــن ترمجــة هــذه )١٠٣(

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

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

l’exercice de leurs compétences"  الوثيقة)VPB 61.75،  وهـي منشـورة علـى املوقـع
 .)www.bk.admin.chالشبكي للمجلس االحتادي السويسري: 

ـــ )٥( ني األجهـــزة والـــوكالء ال يبـــدو أنـــه متييـــز وجيـــه والتمييـــز ب
غــراض إســناد التصــرف إىل املنظمــة الدوليــة. فتصــرف   فيمــا يتعلــق 

 كل من األجهزة والوكالء ُيسَند إىل املنظمة. 
وميكــن أن يكـــون جهـــاز أو وكيـــل املنظمـــة الدوليـــة جهـــازاً  )٦(
وينــاَقش يف وكــيًال معــاراً مــن دولــة أو مــن منظمــة دوليــة أخــرى.  أو

مـــدى وجــوب أن ُيســـَند إىل املنظمــة املتلقيـــة  ٧التعليــق علـــى املــادة 
 تصرُف اجلهاز أو الوكيل املعار إليها.

ن  ١واهلـــــدف مـــــن الشـــــرط الـــــوارد يف الفقـــــرة  )٧( والقاضـــــي 
ديـة مهامـه" هـو  يكون تصرف اجلهاز أو الوكيل داخـًال يف إطـار "

مة الدولية عنـدما ميـارس توضيح أن التصرف ميكن إسناده إىل املنظ
ي حــال مــن  ــا إليــه، وال ميكــن  اجلهــاز أو الوكيــل وظــائف ُعهــد 
األحــــوال إســــناده إليهــــا عنــــدما يتصــــرف اجلهــــاز أو الوكيــــل بصــــفته 
الشخصية. أما مسألة إسناد التصرف الذي يتجاوز حدود السلطة 

 .٨فتتناوهلا املادة 
سـؤولية الـدول عـن املتعلقـة مب ٤ املـادةمـن  ١ووفقاً للفقرة  )٨(

األفعال غري املشروعة دولياً، ُيسَند إىل الدولة تصرف اجلهاز "سواء 
أكــان اجلهــاز ميــارس وظــائف تشــريعية أم تنفيذيــة أم قضــائية أم أيــة 
ً كــــان املركــــز الــــذي يشــــغله يف تنظــــيم الدولــــة،  وظــــائف أخــــرى، وأ
ـــــة  ـــــه جهـــــاز مـــــن أجهـــــزة احلكومـــــة املركزي ـــــت صـــــفته أن وســـــواء أكان

، وهـذا )١٠٤(ز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة"جها أم
الوصف األخري قلما ينطبق على املنظمات الدوليـة. وميكـن اإلبقـاء 
ــــل صــــياغتها بشــــكل أكثــــر  علــــى العناصــــر األخــــرى، بيــــد أنــــه يفضَّ
لنظر أيضاً إىل أنه يف حني يُنتظر من مجيع الدول  تبسيطاً، وذلك 

أعاله، فإن املنظمات ختتلف بعضها أن متارس مجيع املهام املذكورة 
لتـــايل، فـــإن الفقـــرة  ـــذا اخلصـــوص. و  ١عـــن بعـــض إىل حـــد كبـــري 

تـــــنص ببســـــاطة علـــــى مـــــا يلـــــي: "بغـــــض النظـــــر عـــــن مركـــــز اجلهـــــاز 
لنسبة للمنظمة". أو  الوكيل 
ا إىل كل  )٩( وحتدد املنظمة الدولية املعنية الوظائف اليت يُعهد 

، مبوجـب ٢كما هـو مبـني يف الفقـرة   جهاز أو وكيل. وهذا يتم عادة،
جيعــل  ، علــى حنــو ال٢"قواعــد املنظمــة". والقصــد مــن صــياغة الفقــرة 

قواعد املنظمة املعيار الوحيد، هو ترك اإلمكانية مفتوحة، يف الظروف 
ـا للجهـاز أو للوكيـل حـىت  االستثنائية، العتبـار أن الوظـائف معهـود 

ن ذلك يستند إىل ق  واعد املنظمة.وإن مل ميكن القول 
مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال  ٥واملــادة  )١٠(

ت  ــــا ــــاول "تصــــرفات األشــــخاص أو الكي ــــاً تتن غــــري املشــــروعة دولي
. وهذا النوع )١٠٥(متارس بعض اختصاصات السلطة احلكومية" اليت

مــن املصــطلحات لــيس مالئمــاً عمومــاً للمنظمــات الدوليــة. وال بــد 
__________ 

لــد ،٢٠٠١ حوليــة )١٠٤(  ؛٥٣-٤٩ ص والتصــويب،) الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
 .٥١و ٥٠ ص املادة، تلك) من التعليق على ٧) و(٦( الفقرتنيأيضاً  انظرو 

 .٥٥-٥٣ ص نفسه، املرجع )١٠٥(
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يقـة خمتلفـة عمـا ميكـن أن يكـون لكيـان مـا مـن صـلة من التعبـري بطر 
مبنظمة دولية. غري أنه ال لزوم لتضمني مشاريع املواد احلالية حكماً 
ت ممــن هــم يف حالــة منــاظرة  إضــافياً لتشــمل األشــخاص أو الكيــا

مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن  ٥للحالـة املتصــورة يف املــادة 
. ومصــطلح "الوكيــل" أُعطــي يف الفقــرة األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 

يشــــمل هــــؤالء األشــــخاص  معــــىن واســـعاً  ٢الفرعيـــة (د) مــــن املــــادة 
ت بشكل مالئم. أو  هذه الكيا
ألشـخاص  )١١( وميكن اخللوص إىل استنتاج مماثل فيمـا يتصـل 

مـــن  ٨أو جمموعــات األشــخاص ممــن وردت اإلشـــارة إلــيهم يف املــادة 
. )١٠٦(لــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً املــواد املتعلقــة مبســؤولية ا

ألشــــــخاص أو جمموعــــــات األشــــــخاص ممــــــن  وهــــــذا احلكــــــم يتعلــــــق 
بتوجيهـــات منهـــا  يتصـــرفون يف الواقـــع بنـــاء علـــى تعليمـــات الدولـــة أو

ا. فـــــإذا مـــــا تصـــــرف أشـــــخاص أو أو جمموعـــــات مـــــن  حتـــــت ســـــيطر
بتوجيـــه منهـــا  األشـــخاص بنـــاء علـــى تعليمـــات مـــن منظمـــة دوليـــة أو

ا، فإنــه يتعــني عندئــذ اعتبــارهم وكــالء وفقــاً للتعريــف  أو حتــت ســيطر
أشري إليه أعاله  . وحسب ما٢الوارد يف الفقرة الفرعية (د) من املادة 

) مـــــن هـــــذا التعليـــــق، يُعتـــــرب الشـــــخص أو الكيـــــان، يف ٩يف الفقـــــرة (
احلــــاالت االســــتثنائية، وألغــــراض إســــناد التصــــرف، مكلفــــاً بوظــــائف 

 مل يكن ذلك عمالً بقواعد املنظمة. للمنظمة، حىت وإن 

نظمة تصرف أجهزة الدولة أو أجهزة أو وكالء امل -٧املادة 
 ى الذين يوضعون حتت تصرف منظمة دولية أخر دولية ال
دولية الملنظمة أو وكيل اأو جهاز  الدولةعترب تصرف جهاز يُ  

فعـًال صـادراً عـن  يوضع حتت تصرف منظمة دوليـة أخـرىالذي 
إذا كانـت مبوجـب القـانون الـدويل، وذلـك األخرية  املنظمةتلك 

 متارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرف. 

 التعليق
عنـدما يوضــع جهــاز دولـة حتــت تصــرف منظمـة دوليــة، قــد  )١(

يكـــون ذلــــك اجلهـــاز معــــاراً إىل تلـــك املنظمــــة إعـــارة كليــــة. ويف هــــذه 
نظمـة احلالة، من الواضح أن تصـرف ذلـك اجلهـاز ال يسـند إال إىل امل

املتلقية. وتنطبق نفس النتيجة عندما يعار جهاز أو وكيل مـن منظمـة 
دوليــــة إعـــــارة كليــــة إىل منظمـــــة أخـــــرى. ويف هــــذه احلـــــاالت، تنطبـــــق 

فتتنــاول وضــعاً خمتلفــاً  ٧. أمــا املــادة ٦القاعــدة العامــة املبيّنــة يف املــادة 
يكــــون فيــــه اجلهــــاز أو الوكيــــل املعــــار مــــا زال يتصــــرف، إىل حــــد مــــا، 

بعــاً للمنظمــة بو  بعــاً للدولــة املعــرية أو جهــازاً أو وكــيالً  صــفه جهــازاً 
املعــرية. وهــذا حيــدث مــثالً يف حالــة الوحــدات العســكرية الــيت تضــعها 
دولــة مــا حتــت تصــرف األمـــم املتحــدة ألغــراض عمليــة مــن عمليـــات 
لواليـــة  لســـلطات التأديبيـــة و حفـــظ الســـالم، مبـــا أن الدولـــة حتـــتفظ 

__________ 
 .٦٢-٥٩ ص نفسه، املرجع )١٠٦(

ــــة اجلنائيــــة علــــى ا الوطني ــــة، تنشــــأ  .)١٠٧(أفــــراد وحــــدا ويف هــــذه احلال
مشـــكلُة مـــا إن كـــان جيـــب إســـناد تصـــرف بعينـــه، صـــادر عـــن اجلهـــاز 

 الوكيل املعار، إىل املنظمة املتلقية أو إىل الدولة أو املنظمة املعرية.  أو
ونظــراً إىل أن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال  )٢(

ال تستخدم مصطلح "الوكيل" يف هذا السياق، غري املشروعة دولياً 
ال تنظـر إال يف حالـة جهـاز الدولـة الـذي يوضـع حتـت  ٧فإن املادة 

لدولــة،  تصــرف املنظمــة. غــري أن مصــطلح "اجلهــاز"، فيمــا يتعلــق 
ت واألشــخاص  ينبغــي أن يفهــم مبعــىن واســع، بوصــفه يضــم الكيــا

املتعلقــة  ٨إىل  ٥ الــذين ُيســَند تصــرفهم إىل الدولــة وفقــاً للمــواد مــن
 .)١٠٨(دولياً  املشروعةمبسؤولية الدول عن األفعال غري 

للدولـــة أو املنظمـــة املعـــرية إبـــرام اتفـــاق مـــع املنظمـــة  وجيـــوز )٣(
املتلقية خبصوص وضع أحد األجهزة أو أحد الـوكالء حتـت تصـرف 
هــذه املنظمــة األخــرية. وميكــن أن يــذكر االتفــاق الدولــة أو املنظمــة 
اليت تكون مسؤولة عن تصرف ذلك اجلهاز أو ذلك الوكيل. وعلى 

لوحـدات سبيل املثال، وحسب اتفاق املسامهة ا لنموذجي املتصـل 
العســـكرية الـــيت تضـــعها إحـــدى الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة 
حتــت تصــرف املنظمــة، تُعتــرب األمــم املتحــدة مســؤولة جتــاه األطــراف 

تســرتد التكــاليف مــن الدولــة املســامهة الثالثــة، ولكــن هلــا احلــق يف أن 
الوفــــــــاة  بقــــــــوات يف ظــــــــروف مثــــــــل "حــــــــاالت الفقــــــــد أو التلــــــــف أو

مجة عــن إمهــال جســيم أو ســوء تصــرف متعمــد مــن ا أو إلصــابة [الـــ]
. ويبــدو أن االتفــاق ال )١٠٩(جانــب األفــراد الــذين تقــدمهم احلكومــة"

مبسألة توزيع املسـؤولية ولـيس مبسـألة إسـناد التصـرف. وعلـى  يُعىن إال
أي حـــال، فـــإن هـــذا النـــوع مـــن االتفـــاق لـــيس حامســـاً ألنـــه ال يـــنظم 

لتايل  العالقات بني الدولة إال أو املنظمة املسامهة واملنظمة املتلقية، و
لـث مـن أي حـق قـد يكـون  ال ميكن أن يرتتب عليـه حرمـان طـرف 

 له جتاه الدولة أو املنظمة املسؤولة مبوجب القواعد العامة. 
ومعيــار إســناد التصــرف إمــا إىل الدولــة أو املنظمــة املســامهة  )٤(

، إىل مــــا ميــــاَرس مــــن ٧للمــــادة  أو إىل املنظمــــة املتلقيــــة يســــتند، وفقــــاً 
ســــيطرة فعليــــة علــــى تصــــرف بعينــــه مــــن تصــــرفات اجلهــــاز أو الوكيــــل 
املوضوع حتت تصرف املنظمة املتلقية. وكمـا لـوحظ يف تعليـق إحـدى 
الـــــدول، فإنـــــه ينبغـــــي مراعـــــاة "الظـــــروف الوقائعيـــــة الكاملـــــة والســـــياق 

دول عــن مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــ ٦وتتبــع املــادة  .)١١٠(اخلــاص"
ـــاً  جـــاً ممـــاثًال، وإن كانـــت الصـــيغة  )١١١(األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

__________ 
عـــادة يف االتفـــاق الـــذي تربمـــه األمـــم املتحـــدة مــــع  حيـــدَّد أمـــر هـــذا )١٠٧(

الدولــة املســامهة بقــوات. انظــر تقريــر األمــني العــام بشــأن قيــادة عمليــات األمــم 
 .٦ الفقرة ،)A/49/681(املتحدة حلفظ السالم والسيطرة عليها 

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )١٠٨(  .٦٢-٥٣ ص ،) والتصويبالثاينا
املرفـــــــق؛  ،(A/50/995مـــــــن اتفـــــــاق املســـــــامهة النمـــــــوذجي  ٩ املـــــــادة )١٠٩(
 ).املرفق ،A/51/967و

ئـــقاملتحـــدة ( اململكـــة )١١٠(  الرابعـــة الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو
 ).٢٣ الفقرة ،)A/C.6/64/SR.16( ١٦، اجللسة السادسة اللجنة والستون،

لد ،٢٠٠١حولية  )١١١(  . ٥٧-٥٥ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
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ملوضـوع  خمتلفة. ووفقـاً هلـذه املـادة األخـرية، فـإن األمـر الوثيـق الصـلة 
هـــــو أن "يتصـــــرف [اجلهـــــاز] ممارســـــًة لـــــبعض اختصاصـــــات الســـــلطة 
احلكوميــة للدولــة الــيت يوضــع اجلهــاز حتــت تصــرفها". غــري أن التعليــق 

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  ٦ادة على امل
بـــد مـــن أن  يوضـــح أنـــه لكـــي يســـند التصـــرف إىل الدولـــة املتلقيـــة، ال

ا اخلالصني، ال بناًء علـى  يكون هذا التصرف "حتت إشرافها وسيطر
وعلـــى أي حـــال، فإنـــه ال ميكـــن  .)١١٢(تعليمــات مـــن الدولـــة املوفـــدة"

هنـا، ذلـك أن اإلشـارة إىل "[ممارسـة بعـض]  ٦ استنساخ صيغة املادة
 تالئم املنظمات الدولية. اختصاصات السلطة احلكومية" ال

ـــــدول، فـــــإن مســـــألة وجـــــود ســـــيطرة قـــــد  )٥( ل وفيمـــــا يتعلـــــق 
نوقشت أساسـاً فيمـا يتصـل مبسـألة مـا إذا كـان تصـرف األشـخاص 

النظامية، أو جمموعات األشخاص، وال سيما القوات املسلحة غري 
. ويف ســـــياق وضـــــع جهـــــاز أو وكيـــــل حتـــــت )١١٣(ُيســـــَند إىل الدولـــــة

تصــرف منظمــة دوليــة، تــؤدي الســيطرة دوراً خمتلفــاً. فهــي ال تتعلــق 
ية حال إسناد تصرف معني إىل دولـة أو  مبسألة ما إذا كان ميكن 

لكيان  الدولـة أو املنظمـة املسـامهة  -منظمة دولية ما، وإمنا تتعلق 
 الذي جيب إسناد التصرف إليه.  -املتلقية  أو املنظمة

وتفــرتض األمــم املتحــدة أن هلــا مــن حيــث املبــدأ الســيطرة  )٦(
يف قـــوة مـــا حلفـــظ املشـــاركة احلصـــرية علـــى نشـــر الوحـــدات الوطنيـــة 

ملستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة  السالم. وهذا االفرتاض قـد أدى 
 إىل أن يقول ما يلي:

عتبارهـا من حيث املبـدأ  [...] يُعـَزى إىل املنظمـة أي تصـرف لقـوة حفـظ السـالم، 
بعــاً لألمــم املتحــدة، وإذا مــا مت هــذا الفعــل يف انتهــاك ألي التــزام دويل  جهــازاً فرعيــاً 

 .)١١٤(فإنه يستتبع املسؤولية الدولية للمنظمة ومسؤوليتها عن التعويض

بعمليـــة  وهـــذا التصـــريح يلخـــص ممارســـة األمـــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق
وقــوة األمـم املتحــدة حلفــظ الســالم  ،)١١٥(األمـم املتحــدة يف الكونغــو

. ويف تعليق )١١٧(وما تبعها من قوات حلفظ السالم ،)١١٦(يف قربص
__________ 

 .٦على املادة  التعليق من) ٢( الفقرة ،٥٥ ص نفسه، املرجع )١١٢(
املـــــواد املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن  مشـــــاريعمـــــن  ٨انظـــــر املـــــادة  )١١٣(

 ).٦٢-٥٩ ص نفسه، املرجعاألفعال غري املشروعة دولياً والتعليق عليها (
وموجهــــــة مــــــن املستشــــــار  ٢٠٠٤شــــــباط/فرباير  ٣مؤرخــــــة  مــــــذكرة )١١٤(

لــد الثــاين ٢٠٠٤ حوليــةالقــانوين لألمــم املتحــدة إىل مــدير شــعبة التــدوين،  ، ا
 .٣٤و ٣٣ ص ،A/CN.4/545)، الوثيقة األول(اجلزء 

انظــــر االتفاقــــات الــــيت تــــنص علــــى التعــــويض والــــيت أبرمتهــــا األمـــــم  )١١٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 588, No. 8525(املتحـدة مـع إيطاليـا 

p. 197( ،وبلجيكـا )ibid., vol. 535, No. 7779, p. 191( ،وسويسـرا )ibid., 

vol. 564, No. 621, p. 193( ،ولكســمربغ )ibid., vol. 585, No. 8487, 

p. 147( ن  .)ibid., vol. 565, No. 8230, p. 3(، واليو
)١١٦( United Nations, Juridical Yearbook 1980 (Sales No. 

E.83.V.1), pp. 184–185. 
 حلفــظ املتحــدة األمــم عمليــات متويــل عــن العــام األمــني تقريــر انظــر )١١٧(

ن، )A/51/389( السالم  .٨و ٧ الفقر

حـــديث، الحظـــت األمانــــة العامـــة لألمـــم املتحــــدة أنـــه "لعـــدد مــــن 
األســـــباب، وال ســـــيما ألســـــباب سياســـــية"، متثلـــــت ممارســـــة األمـــــم 

مببـــــدأ مســـــؤولية األمـــــم املتحـــــدة جتـــــاه املتحــــدة يف مواصـــــلة "العمـــــل 
 .)١١٨(األطراف الثالثة" فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم

واملمارســة املتعلقــة بقــوات حفــظ الســالم هلــا داللــة خاصــة يف  )٧(
ــا الدولــة املســامهة بقــوات  الســياق احلــايل بســبب الســيطرة الــيت حتــتفظ 

ر )١١٩(علــى املســائل التأديبيــة واجلنائيــة . وميكــن أن تكــون لــذلك آ
األمــم ســناد التصــرف. فعلــى ســبيل املثــال، رأى مكتــب  فيمــا يتعلــق

المتثــــال لاللتزامــــات املقــــررة للشــــؤون القااملتحــــدة  نونيــــة، فيمــــا يتصــــل 
ت الربيـة املعرضـة  ت والنبـا نـواع احليـوا مبوجب اتفاقية االجتار الدويل 

 ، ما يلي:١٩٧٣لالنقراض لعام 

 الــدول عـاتق علــى أحكامهـا إنفــاذ عـن املســؤولية تضـع االتفاقيــة كانـت  ملـا 
 األفعــــال علــــى لواليــــة حتــــتفظ بقــــوات املســــامهة الــــدول إن وحيــــث األطــــراف،
 علــى تقــع االتفاقيــة أحكــام إنفــاذ مســؤولية فــإن العســكريني، ألفرادهــا اجلنائيــة
 .)١٢٠(االتفاقية يف أطراف هي اليت بقوات املسامهة الدول عاتق

وواضـــــح أن إســـــناد التصــــــرف إىل الدولـــــة املســــــامهة بقـــــوات يــــــرتبط 
ا   ،الوطنيــــةحتفــــاظ تلــــك الدولــــة بــــبعض الســــلطات علــــى وحــــدا
ال املعين.  لتايل مبا متلكه تلك الدولة من سيطرة يف ا  و

، فإنــه عنـــدما )١٢١(وعلــى حنــو مـــا ذهــب إليــه عـــدة فقهــاء )٨(
يوضع جهاز أو وكيل حتت تصرف منظمة دوليـة، يبـدو أن املسـألة 

__________ 
)١١٨( A/CN.4/637 وAdd.1 )األمـــــــــم[...]  ٦املعنـــــــــون "املـــــــــادة  الفـــــــــرع 

 ).٦ الفقرة، "املتحدة
علــــى مشــــروع املــــادة احلــــايل  التعليــــق مــــن) ١( الفقــــرة أعــــاله انظــــر )١١٩(

 .١٠٧ واحلاشية
)، A.00.V.8املبيـــع  رقـــم( ١٩٩٤ املتحـــدة، لألمـــم القانونيـــة احلوليـــة )١٢٠(
 .٥٤٨ ص
 J.-P. Ritter, “La protection diplomatique à l’égardانظــر:  )١٢١(

d’une organisation internationale”, AFDI, vol. 8 (1962), pp. 427 et seq., 

at p. 442; R. Simmonds, Legal Problems Arising from the 

United Nations Military Operations in the Congo, The Hague, Martinus 

Nijhoff, 1968, p. 229; B. Amrallah, “The international responsibility of 

the United Nations for activities carried out by U.N. peace-keeping 

forces”, Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976), pp. 57 

et seq., at pp. 62–63 and 73–79; E. Butkiewicz, “The premises of 

international responsibility of inter-governmental organizations”, 

Polish Yearbook of International Law, vol. 11 (1981–1982), pp. 117 et 

seq., at pp. 123–125 and 134–135; M. Pérez González, “Les 

organisations internationales et le droit de la responsabilité”, RGDIP, 

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

International Organizations toward Third Parties, Dordrecht, Martinus 

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

Institutional Law of International Organizations, Cambridge University 
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سناد تصرف معّني تكمن يف حتديد اجلهة اليت  احلامسة فيما يتعلق 
لية على التصرف املعين. وعلى سبيل املثال، تكون هلا السيطرة الفع

يكون مـن الصـعب أن يسـند إىل األمـم املتحـدة تصـرف القـوات يف 
ظـروف مثــل الظـروف الــيت ورد وصـفها يف تقريــر جلنـة التحقيــق الــيت 
أنشـــئت للتحقيـــق يف اهلجمـــات املســـلحة علـــى أفـــراد عمليـــة األمـــم 

 املتحدة الثانية يف الصومال:

مليــة األمــم املتحــدة الثانيــة يف الصــومال ســيطرة فعليــة تكــن لقائــد قــوة ع مل 
علــى خمتلــف الوحــدات الوطنيــة الــيت أصــرت، بــدرجات متفاوتــة، علــى التمــاس 

ا قبل تنفيذ أوامر قائد القوة.  يف[...] األوامر من السلطات   بلدا

ا حتت وكان  علم األمم  الكثري من العمليات الرئيسية اليت مت االضطالع 
 ]عـن متامـاً  خارجـاً [ويف سياق والية عملية األمم املتحـدة يف الصـومال املتحدة 

رهـا احلامسـة  نطاق قيـادة وحتكـم األمـم املتحـدة، رغـم أن أصـداءها كانـت هلـا آ
 .)١٢٢(على مهمة عملية األمم املتحدة يف الصومال وعلى سالمة أفرادها

واختذت حمكمة بروكسل االبتدائية املوقف نفسه، فـاعتربت أن قـرار 
قائد الوحدة البلجيكيـة يف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل 

لتخلي عن معسكر لالجئني،  يف كيغايل، قائم حبكم الواقع رواندا 

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

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

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

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

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

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

C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen 

Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, Berlin, Duncker and Humblot, 

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

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

No. 2 (2001), pp. 127 et seq., at p. 129 يشري بعض املؤلفني إىل "السيطرة . و
الفعليــة"، يف حــني يشــري آخــرون إىل "الســيطرة علــى العمليــات". وهــذا املفهــوم 

 M. Bothe, Streitkräfte internationaler(انظر:  Botheاألخري استخدمه أيضاً 

Organisationen, Cologne/Berlin, Heymanns Verlag, 1968, p. 87 وقــد .(
ت التمييــز بــني الســيطرة علــى العمليــات والســيطرة ع Condorelliشــدد  لــى صــعو

 L. Condorelli, “Le statut des forces de l’ONU et le droit(التنظيميــة 

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

(1995), pp. 881 et seq., at pp. 887–888( .اللجنة اقرتحته الذي املشروع وأشار 
"السـيطرة  معيـار إىل الدويل القانون لرابطة التابعة الدولية املنظمات مبساءلة املعنية
 ,International Law Association()" عليهـا والســيطرة العمليـات(قيـادة  الفعليـة

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

London, 2004, p. 200(. 
)١٢٢( S/1994/653، ن  .٢٤٤و ٢٤٣ الفقر

بلجيكا وليس بعثة  إشراف"قد اختذ حتت  ١٩٩٤يف نيسان/أبريل 
 .)١٢٣(تقدمي املساعدة إىل رواندا"األمم املتحدة ل

وقــد اعتــرب األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن معيــار "درجــة  )٩(
لعمليات املشرتكة: السيطرة الفعلية" معيار حاسم فيما  يتعلق 

ـا قـوات  عن املتحدة لألمم الدولية املسؤولية تستند  األنشطة احلربيـة الـيت تقـوم 
ملية قيد البحث جتري حتـت قيـادة وسـيطرة األمـم الع ]أن افرتاض[األمم املتحدة إىل 

الدوليــة  املســؤولية [تقــع]املتحــدة علــى وجــه احلصــر. [...] ويف العمليــات املشــرتكة، 
 العملياتيــة والســيطرة القيــادة ــا تنــاط الـيت اجلهــة[علــى عــاتق] عـن تصــرفات القــوات 

 واألمــم للقــوات املقدمــة الــدول أو الدولــة بــني التعــاون لطرائــق املنشــئة للرتتيبــات وفقــاً 
 الــدول أو والدولــة املتحــدة األمــم بــني رمسيــة ترتيبــات وجــود عــدم حــال ويف. املتحــدة
 اليت الفعلية السيطرة لدرجة تبعاً  مبفردها حالة كل  يف املسؤولية تتقرر للقوات، املقدمة
 .)١٢٤(لعملية االضطالع لدى الطرفني من أي ميارسها

العمليــات املشــرتكة، كتلــك الــيت شــاركت فيهــا عمليــة ومــا قيــل عــن 
الــرد الســريع يف الصــومال،  قــوةاألمــم املتحــدة الثانيــة يف الصــومال و 

ينبغي أن يسري أيضاً على عمليات حفظ السالم، بقدر ما يكون 
ـا  من املمكن يف إطارها متييز جماالت السيطرة الفعلية  اليت خيـتص 

ملســــامهة بقــــوات. ورغــــم أن مــــن مــــن األمــــم املتحــــدة والدولــــة ا كــــل
ن تكـــون قيـــادة  املمكـــن فهـــم إصـــرار األمـــم املتحـــدة علـــى املطالبـــة 
 ً قــــوات حفــــظ الســــالم والســـــيطرة عليهــــا موقــــوفتني عليهــــا، ضـــــما
لكفــاءة العمليــات العســكرية، فــإن إســناد التصــرف ينبغــي أيضــاً أن 

 يرتكز يف هذا الشأن على معيار وقائعي.
يف إطــار  أوالً  ،وروبيــة حلقــوق اإلنســاننظـرت احملكمــة األو  )١٠(

رامي ضد فرنساقضية  سارامايت ضد فرنسا وأملانيا وقضية  رامي و
االختصـــاص الشخصـــي للمحكمـــة فيمـــا ، يف مســـألة )١٢٥(والنـــرويج
ضعت يف كوسوفو حتت تصرف األمم تصرف القوات اليت وُ يتعلق ب

الـــيت أو  و)املتحـــدة (بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوف
ـــــا األمـــــم املتحـــــدة (القـــــوة األمنيـــــة الدوليـــــة يف كوســـــوفو).  أذنـــــت 

وأشارت احملكمة إىل عمل جلنة القانون الدويل هذا، وخباصة معيـار 
"الســـيطرة الفعليـــة" الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة. ورغـــم أن 
احملكمة مل تبد أي انتقاد هلـذا املعيـار، فقـد رأت أن العنصـر احلاسـم 

__________ 
)١٢٣( Mukeshimana-Ngulinzira and Others v. Belgium and Others, 

RG Nos. 04/4807/A and 07/15547/A, Judgment of 8 December 2010, 

Court of First Instance of Brussels, Oxford Reports on International 

Law in Domestic Courts, vol. 1604 (BE 2010), para. 38متـاح علـى:  ؛
www.oxfordlawreports.com الفرنســـــية للغـــــة األصـــــلي الـــــنص يف العبـــــارة. و 

 une décision prise sous l’égide de la Belgique et non de laتقـول: "

MINUAR." 
)١٢٤( A/51/389، ن  .١٨و ١٧ الفقر
)١٢٥( Grand Chamber decision of 2 May 2007 (Admissibility), 

Application nos. 71412/01 and 78166/01, European Court of Human Rights 
ت قاعدةعلى  متاح(  ).HUDOC :http://hudoc.echr.coe.intاملسماة  احملكمة بيا
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حيــتفظ "مســألة مــا إذا كــان جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة هــو 
قيـــــــــــادة  إال تفـــــــــــوَّضحبيـــــــــــث مل  النهـــــــــــائيتنيلســـــــــــلطة والســـــــــــيطرة 

نبولــئن ســلمت احملكمــة  .)١٢٦(العمليــات" ـــ "ســر حــدة قيــادة و أو  ـ
]" فيمـا يتعلـق منظمة حلف مشـال األطلسـيالعمليات [من جانب 

ـــا الحظـــت أن وجـــ ،)١٢٧(لقـــوة األمنيـــة الدوليـــة يف كوســـوفو د و فإ
وخلصــت  ،القــوة يف كوســوفو يســتند إىل قــرار اعتمــده جملــس األمــن

متـــارس ســـلطات  الدوليـــة يف كوســـوفو القـــوة األمنيـــة"ن إىل القـــول 
مبوجــب الفصـــل الســـابع املقـــررة جملــس األمـــن التــابع لألمـــم املتحــدة 

بصـــورة قانونيــــة، وضـــت إليهـــا الــــيت فُ [مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة] و 
حــدة تإىل األمــم امل ،مبــدئياً  ،‘دســنَ يُ ’إن اإلجــراء املطعــون فيــه يـث حب

. وميكـــن )١٢٨("]هـــذه املــوادمــن  ٤[يف املـــادة  الكلمـــة املبــّني مبفهــوم 
مالحظة أنه عند إعمال معيار السيطرة الفعليـة، قـد تبـدو للسـيطرة 
لنظـــــر إىل أن  "التنفيذيـــــة" أمهيـــــة أكـــــرب مـــــن الســـــيطرة "النهائيـــــة"، 

ـــــــــى أي دور يف الفعـــــــــل الســـــــــيطرة النه ـــــــــة ال تكـــــــــاد تنطـــــــــوي عل ائي
لتــايل أن ينـــأى األمــني العــام لألمــم املتحـــدة و  ،)١٢٩(املعــين ال غــرو 

__________ 
)١٢٦( Ibid., para. 133. 
)١٢٧( Ibid., para. 139. 
)١٢٨( Ibid., para. 141. 
كّتـــاب شـــىت إىل أن احملكمـــة األوروبيـــة مل تطبـــق معيـــار الســـيطرة   أشـــار )١٢٩(

 C. A. Bell, “Reassessingالفعلية على النحو املتوخى من جانب اللجنة. انظر: 

multiple attribution: the International Law Commission and the Behrami 

and Saramati decision”, New York University Journal of International 

Law and Politics, vol. 42, No. 2 (2010), p. 501; P. Bodeau-Livinec, G. P. 

Buzzini and S. Villalpando, Note, AJIL, vol. 102, No. 2 (2008), pp. 323 et 

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

le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour 

européenne des droits de l’homme: quelques considérations critiques sur 

l’arrêt Behrami et Saramati”, AFDI, vol. 53 (2007), pp. 43 et seq., at p. 

55; P. Lagrange, “Responsabilité des Etats pour actes accomplis en 

application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies”, RGDIP, vol. 

112 (2008), pp. 85 et seq., at pp. 94–95; C. Laly-Chevalier, “Les 

opérations militaires et civiles des Nations Unies et la Convention 

européenne des droits de l’homme”, Revue belge de droit international, 

vol. 40 (2007), pp. 627 et seq., at pp. 642–644; K. M. Larsen, “Attribution 

of conduct in peace operations: the ‘ultimate authority and control’ test”, 

European Journal of International Law, vol. 19, No. 3 (2008), pp. 509 et 

seq., at pp. 521–522; F. Messineo, “The House of Lords in Al-Jedda and 

public international law: attribution of conduct to UN-authorized forces 

and the power of the Security Council to displace human rights”, 

Netherlands International Law Review, vol. 56, No. 1 (2009), pp. 35 et 

seq., at pp. 39–43; M. Milanović and T. Papić, “As bad as it gets: the 

European Court of Human Rights’s Behrami and Saramati decision and 

general international law”, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 58 (2009), pp. 267 et seq., at pp. 283–286; A. 

Orakhelashvili, Note, AJIL, vol. 102 (2008), pp. 337 et seq., at p. 341; P. 

Palchetti, “Azioni di forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite 

 ٢٠٠٨ حزيران/يونيـه يف تقريره لشـهراألخري بنفسه عن ذلك املعيار 
املؤقتـــة يف كوســـوفو، حيـــث قـــال: لـــإلدارة عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة 

الدولية لألمم املتحدة ستكون حمدودة  ]املسؤولية[ومن املفهوم أن "
ا التنفيذية  .)١٣٠("الفعلية بقدر ما تبلغه سيطر

نويف قضية  )١١( اييتش ضـد غـوقضـية  )١٣١(كاسوماي ضد اليـو
آراءهـــا بشـــأن األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان ، أكـــدت احملكمـــة )١٣٢(أملانيـــا

الدوليـــة يف   إســـناد تصـــرف الوحـــدات الوطنيـــة املخصصـــة للقـــوة األمنيـــة
إىل األمــم املتحــدة. وعلــى نفــس املنــوال اقتبســت احملكمــة، يف  ســوفوكو 

حرفيــــاً اقتباســــاً  ،)١٣٣(واهلرســــك ن ضــــد البوســــنةو برييــــتش وآخــــر قضــــية 
معـــرض يف  رامايتارامــي وســـقضـــية  بشــأنقرارهــا الســـابق مـــن  ومطــوالً 

 لتنفيــــذ اتفــــاق الســــالم املتعلــــقأن تصــــرف املمثــــل الســــامي  اســــتنتاجها
 واهلرسك يتعني إسناده إىل األمم املتحدة.لبوسنة 

القرار الصادر عن جملس اللوردات يف قضية أيضاً ويتضمن  )١٢(
وذهـــب أحـــد آراء  عمـــل اللجنـــة هـــذا.إىل إشـــارات وافيـــة  )١٣٤(اجلـــدة

الــذي حيكــم  أ"مــن املتفــق عليــه بــني الطــرفني أن املبــد هاألغلبيــة إىل أنــ
 ]٧[املسألة هو ذلك املبدأ الذي عربت عنه جلنة القانون الدويل يف املادة 

وكــان  .)١٣٥("مــن مشــاريع موادهــا املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة
عـن احتجــاز القــوات  ةشــئ مطالبــةجملـس اللــوردات بصــدد النظـر يف 

                                                                                                                   
davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: i casi Behrami e 

Saramati”, Rivista di diritto internazionale, vol. 90 (2007), pp. 681 et 

seq., at pp. 689–690; A. Sari, “Jurisdiction and international responsibility 

in peace support operations: the Behrami and Saramati cases”, Human 

Rights Law Review, vol. 8, No. 1 (2008), pp. 151 et seq., at p. 164; L.-A. 

Sicilianos, “L’(ir)responsabilité des forces multinationales?”, in L. 

Boisson de Chazournes and M. Kohen (eds.), International Law and the 

Quest for its Implementation; Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, 

Leiden, Brill, 2010, pp. 95 et seq., at pp. 98–106; and H. Strydom, “The 

responsibility of international organisations for conduct arising out of 

armed conflict situations”, South African Yearbook of International Law, 

vol. 34 (2009), pp. 101 et seq., at pp. 116–120. 
)١٣٠( S/2008/354، ١٦ الفقرة. 
)١٣١( Decision of 5 July 2007 on the admissibility of Application 

no. 6974/05. 
)١٣٢( Decision of 28 August 2007 on the admissibility of 

Application no. 31446/02. 
)١٣٣( Decision of 16 October 2007 on the admissibility of 

Application nos. 36357/04, 36360/04, 38346/04, 41705/04, 45190/04, 

45578/04, 45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 

1123/05, 1125/05, 1129/05, 1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 

1175/05, 1177/05, 1180/05, 1185/05, 20793/05 and 25496/05. 
)١٣٤( R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for 

Defence, Judgment of 12 December 2007, House of Lords, [2007] UKHL 58. 
 .Bingham of Cornhillمن رأي اللورد  ٥الفقرة  املرجع نفسه، )١٣٥(
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وكــان جملــس األمــن قــد أذن مــن قبــل، الربيطانيــة لشــخص يف العــراق. 
بوجـــود ، ٢٠٠٤حزيران/يونيـــه  ٨املـــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٦ يف قـــراره

القــوة املتعــددة اجلنســيات يف ذلــك البلــد. وبــدا أن أغلبيــة اآلراء تؤيــد 
يف قضــية حلقــوق اإلنســان مــن آراء  أعربــت عنــه احملكمــة األوروبيــة مــا

القــول  زت وقــائع القضــية وخلصــت إىل، لكنهــا ميَّــرامــي وســارامايت
ـــاً القـــول واق"نـــه ال ميكـــن  ت املتحـــدة واململكـــة عي ن قـــوات الـــوال

أن املتحدة كانت حتت القيادة والسيطرة الفعليتني لألمم املتحدة، أو 
حــــدة كانــــت حتــــت تلــــك القيــــادة وتلــــك الســــيطرة تقــــوات اململكــــة امل
. ويتماشـــى هـــذا االســـتنتاج )١٣٦("صـــاحب الطعـــنعنـــدما احتجـــزت 

 .فيما يبدو مع املقصود من معيار السيطرة الفعلية
 اجلـــدة، رفـــع الســـيد جملـــس اللـــورداتوعقـــب صـــدور حكـــم  )١٣(

اجلــــدة ضــــد طلبــــاً إىل احملكمــــة األوروبيــــة حلقــــوق اإلنســــان. ويف قضــــية 
إلسـناد، اململكة املتحدة ، اقتبسـت هـذه احملكمـة نصوصـاً عـدة تتعلـق 

ا اللجنـة يف القـراءة األوىل (وهـي مطابقـة  مبا يف ذلك املادة الـيت اعتمـد
. واعتـــــربت احملكمـــــة أن )١٣٧(للمـــــادة احلاليـــــة) وبعـــــض فقـــــرات التعليـــــق

 "جملـــس األمــــن التــــابع لألمـــم املتحــــدة مل يكــــن ميـــارس الســــيطرة الفعليــــة
كانت له السلطة والسيطرة النهائيتان على ما تقـوم بـه، أو مـا متتنـع  وال

عــــن إتيانــــه، القــــوات األجنبيــــة املشــــاركة يف القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات، 
ــــ لت ايل فــــإن احتجــــاز صــــاحب الطلــــب ال ميكــــن إســــناده إىل األمــــم و

مجــاع أعضــائها، إىل أن احتجــاز )١٣٨(املتحــدة" . وخلصــت احملكمــة، 
 . )١٣٩(صاحب الطلب جيب أن يسند إىل الدولة املدعى عليها

ـــــاول مســـــألة اإلســـــناد يف  )١٤( حكـــــم أصـــــدرته وجـــــرى أيضـــــاً تن
إســـناد تصـــرف الوحـــدة اهلولنديـــة يف بشـــأن حمكمـــة الهـــاي االبتدائيـــة 

تســـــــا. يربينيقـــــــوة األمـــــــم املتحـــــــدة للحمايـــــــة فيمـــــــا يتصـــــــل مبذحبـــــــة سر 
ـــــيت وضـــــعتهاإشـــــارة عامـــــة  يتضـــــمن هـــــذا احلكـــــم إال ومل  إىل املـــــواد ال

"األعمــال الــيت تؤاخــذ عليهــا وخلصــت احملكمــة إىل أن  .)١٤٠(اللجنــة
__________ 

–paras. 22( .Bingham of Cornhill، ibidاللـــورد  إليـــه ذهــب مـــا وهــو )١٣٦(

 Hale of Richmondالبارونـــــــة  اتفقــــــت). و ٢٣مــــــن الفقــــــرة  مــــــأخوذاالقتبــــــاس  ،24
)para. 124(  ـــــــــــــــورد ـــــــــــــــورد  )Carswell )para. 131والل -Brown of Eaton-underوالل

Heywood )paras. 141–149 ،تعليلــــه اخلــــاص) مــــع هــــذه النتيجــــة، يف حــــني  وفــــق
 .Rodger of Earlsferryخالفهم يف الرأي اللورد 

)١٣٧( Application no. 27021/08, Judgment of 7 July 2011, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions 2011, para. 56 )ت احملكمـــة املســـماة بيـــا قاعـــدةعلـــى  متـــاح
HUDOC :http://hudoc.echr.coe.int(. 

)١٣٨( Ibid., para. 84 .ُحـبس" اجلدة السيد أن إىل احملكمة خلصت وقد 
 القــــوات لســــيطرة حصـــرً  ختضــــع كانـــت  الــــيت البصــــرة مبدينـــة احتجــــاز مركـــز يف

 املتحــدة اململكــة ســلطة حتــت لتــايل كــان  الطلــب صــاحب[أن] و الربيطانيــة،
ا  .)para. 85(" احتجازه فرتة طوال وسيطر

 .املنطوق من ٣ الفقرة ،نفسه املرجع )١٣٩(
)١٤٠( H. N. v. the Netherlands, Case No. 265615/HA ZA 06-1671, 

Judgment of 10 September 2008, District Court of The Hague, para. 4.8 .
 =http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id الرتمجــــــــة اإلنكليزيـــــــــة متاحـــــــــة علـــــــــى:و 

ECLI:NL:RBSGR:2008:BF0181. 

عتبارهـا أعمـاالً لوحـدة مـن وحـدات الكتيبة اهلولن دية ينبغي تقييمها 
حـــاالت الفعـــل أو االمتنـــاع عـــن "قـــوة األمـــم املتحـــدة للحمايـــة" وأن 

الفعـــل تلـــك ينبغـــي أن تســـند حصـــراً إىل األمـــم املتحـــدة، مـــن حيـــث 
ت احملكمــة أنــه إذا )١٤١(املبــدأ" "وجهــت الســلطات اهلولنديــة . مث ار

ن تاهلولنديــــة  الكتيبــــةتعليمــــات إىل  تجاهــــل أوامــــر األمــــم تــــوعز هلــــا 
لتلك التعليمات  اهلولندية وفقاً  الكتيبة، وتصرفت تعصيهااملتحدة أو 

ـــواردة مـــن هولنـــدا، فـــإن ذلـــك يشـــكل  ألســـاس الوقـــائعي  إخـــالالً ال
 تـر احملكمـة أن ومل .)١٤٢(يقوم عليه اإلسـناد إىل األمـم املتحـدة" الذي

وقــد أشـــارت  مثــة مــا يكفــي مـــن األدلــة للتوصــل إىل هـــذا االســتنتاج.
حلكـم  حمكمة االستئناف يف الهاي، يف حكمهـا االسـتئنايف املتعلـق 

، إىل مشــــروع املــــادة الــــذي اعتمدتــــه كمــــة االبتدائيــــةاحمل الصــــادر عــــن
اللجنـــــة يف القـــــراءة األوىل (وهـــــو مطـــــابق للمـــــادة احلاليـــــة). وطبقـــــت 

لقضــــية احمل كمــــة معيــــار "الســــيطرة الفعليــــة" علــــى الظــــروف احمليطــــة 
 وخلصت إىل أن الدولة املدعى عليها مسؤولة عن دورهـا يف أحـداث

اليت أدت إىل مقتل ثالثة رجال من مسلمي البوسنة بعد  تسايربينيسر 
 .)١٤٣(من جممع الكتيبة اهلولندية إجالئهم

قـــوات حفـــظ  وميكـــن توســـيع نطـــاق املبـــادئ املطبقـــة علـــى )١٥(
السالم لتشمل أجهزة الدولة األخرى املوضوعة حتت تصرف األمـم 
املتحــــدة، مثــــل وحــــدات اإلغاثــــة يف حــــاالت الكــــوارث الــــيت كتــــب 

 األمني العام لألمم املتحدة عنها قائًال:
ـــــة وحـــــدة كانـــــت  إذا ا قـــــد نفســـــها الكـــــوارث حـــــاالت يف اإلغاث  األمـــــم أنشـــــأ

 وســـــتكون. املتحـــــدة لألمـــــم بعـــــاً  فرعيـــــاً  جهـــــازاً  الوحـــــدة فســـــتكون املتحـــــدة،

__________ 
)١٤١( Ibid., para. 4.11. 
)١٤٢( Ibid., para. 4.14.1. 
)١٤٣( Nuhanović v. Netherlands, Case No. LJN:BR5388, Judgment of 5 

July 2011, The Hague Court of Appeal (Civil Law Section), especially 

paragraphs 5.8–5.9.  الرتمجة اإلنكليزية متاحـة علـى: وhttp://zoeken.rechtspraak.nl، 
 www.oxfordlawreports.com (International Law inومتاحـــة أيضـــاً علـــى: 

Domestic Courts (ILDC) 1742 (NL 2011)) .نـه كـان  وقـد حاّجـت احملكمـة 
. وإذ أعطــت احملكمــة معــىن واســعاً ملفهــوم  بوســع هولنــدا أن متنــع إخــراج الضــحا

ـــا اتبعـــت بـــذلك الـــنهج الفعليـــة الســـيطرة" " حبيـــث يشـــمل القـــدرة علـــى املنـــع، فإ
 T. Dannenbaum, “Translating the standard of effective :الذي اختذه دانِنبوم

control into a system of effective accountability: how liability should be 

apportioned for violations of human rights by Member State troop 

contingents serving as United Nations peacekeepers”, Harvard 

International Law Journal, vol. 51, No. 1 (2010), pp. 113 et seq., at p. 

مـن  كـل  إىل مزدوجـاً  إسـناداً  التصـرفنظرت احملكمة يف إمكانية إسـناد  وقد. 157
لتأييد من جانب  هودولة املنشأ واألمم املتحدة. و   .C: ِلكحل كان قد حظي 

Leck, “International responsibility in United Nations peacekeeping 

operations: command and control arrangements and the attribution of 

conduct”, Melbourne Journal of International Law, vol. 10 (2009), pp. 

346 et seq., at pp. 362–364. 
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ـــــة وحـــــدة أي  وضـــــعها يف مماثلـــــة، النـــــوع هـــــذا مـــــن الكـــــوارث حـــــاالت يف إغاث
 .)١٤٤(املثال سبيل على قربص يف املتحدة األمم لقوة القانوين،

حلالــة  )١٦( وينبغـي اســتخالص اسـتنتاجات مماثلــة فيمـا يتعلــق 
ـــا حتـــت تصـــرف النـــادرة الـــيت تضـــع فيهـــا منظمـــة دوليـــة أحـــد أ جهز

منظمــــة دوليــــة أخــــرى. ومــــن أمثلــــة ذلــــك املــــؤمتر الصــــحي للبلــــدان 
األمريكيــة الــذي يعمــل، نتيجــة التفــاق بــني منظمــة الصــحة العامليــة 
ومنظمـــــة الصـــــحة للبلـــــدان األمريكيـــــة، "بوصـــــفه كـــــًال مـــــن اللجنـــــة 
اإلقليميــة واملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصــحة العامليــة لنصــف الكــرة 

. وقـد )١٤٥(ار أحكام دسـتور منظمـة الصـحة العامليـة"الغريب، يف إط
 الحظ املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية أنه:

الصـــحة للبلـــدان  منظمـــةعـــن  الصـــادرة األفعـــالفـــإن  الرتتيـــب هـــذا أســـاس علـــى
 .)١٤٦(العاملية الصحة منظمة مسؤولية تستدعياألمريكية وموظفيها ميكن أن 

 السلطة أو خمالفة التعليمات جتاوز حدود  -٨املادة 
ــة فعــًال صــادراً الملنظمــة اأو وكيــل تصــرف جهــاز  عتــربيُ   دولي

إذا تصـــرف اجلهـــاز مبوجـــب القـــانون الـــدويل عـــن تلـــك املنظمـــة 
حـــىت بصـــفة رمسيـــة ويف إطـــار مهـــام املنظمـــة عمومـــًا، الوكيـــل  أو
 جتاوز التصرف حدود سلطته أو كان خمالفاً للتعليمات.  إذا

 التعليق
تصــرف أجهــزة أو وكــالء املنظمــة الدوليــة  ٨تتنــاول املــادة  )١(

املتجــاوز حلــدود الســلطة. والتصــرف املتجــاوز حلــدود الســلطة ميكــن 
أن يندرج يف نطاق اختصاص املنظمة، لكنه يتجاوز سـلطة اجلهـاز 
أو الوكيــــل الصــــادر عنــــه. وميكــــن أيضــــاً أن يتجــــاوز هــــذا التصــــرف 

حلالــة فإنــه يتجــاوز أيضــاً ، ويف هــذه ا)١٤٧(نطــاق اختصــاص املنظمــة
 سلطة اجلهاز أو الوكيل الذي قام به. 

__________ 
)١٤٤( United Nations, Juridical Yearbook 1971 (Sales No. 

E.73.V.1), p. 187. 
دمـاج املنظمـة الصـحية للبلـدان األمريكيــة  ٢املـادة  )١٤٥( مـن االتفـاق املتعلـق 
ر/مـــايو  ٢٤يف العاصـــمة منظمـــة الصـــحة العامليـــة، املوقَّـــع يف واشـــنطن  يف  ١٩٤٩أ
)United Nations, Treaty Series, vol. 32, No. 178, p. 387, at p. 388(. 

موجهــــــة مـــــــن  ٢٠٠٣ديســـــــمرب كــــــانون األول/  ١٩مؤرخـــــــة  رســــــالة )١٤٦(
املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية إىل املستشار القانوين لألمـم املتحـدة، 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٤ حولية  .٤١ ص ،A/CN.4/545 الوثيقة)، األول، ا
 مشـــــروعيةوكمـــــا ذكـــــرت حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة يف فتواهـــــا بشـــــأن  )١٤٧(

: "املنظمــات الدوليــة فــإن ،مســلح نــزاع يف النوويــة لألســلحة مــا دولــة اســتخدام
[...] ال متلــك، خالفــاً للــدول، اختصاصــاً عامــاً. واملنظمــات الدوليــة حيكمهــا 

ـــــا ســـــلطات تتوقـــــف ‘مبــــدأ التخصـــــص’ ، أي أن الـــــدول الـــــيت تنشــــئها تنـــــيط 
ـــــا"حـــــدود لنهـــــوض   ها علـــــى املصـــــاحل املشـــــرتكة الـــــيت تكلفهـــــا تلـــــك الـــــدول 

)Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict 

(see footnote 68 above), p. 78, para. 25(. 

يف سياق األحكام األخـرى املتعلقـة  ٨وجيب أن تُقرأ املادة  )٢(
. وال بــد أن يُفهــم، وفقــاً للمــادة ٦ســيما املــادة  ســناد التصــرف، وال

ت وأشخاص ميارسـون وظـائف ٦ ، أن األجهزة والوكالء إمنا هم كيا
) مــن التعليــق ١١املنظمــة. وفيمــا عــدا احلــاالت االســتثنائية (الفقــرة (

الفقـــرة  )، ســـتحُكم قواعـــد املنظمـــة، حســـبما عرِّفـــت يف٦علـــى املـــادة 
وكيـٍل سـلطة  ، مسـألَة مـا إذا كـان جلهـاٍز أو٢الفرعية (ب) من املادة 

القيـام بتصــرف مــا. وهــذا يعــين ضــمنياً أن التعليمــات ال تكــون مهمــة 
د التصــرف إال إذا كانــت ملزمــة للجهــاز أو الوكيــل. ويف لغــرض إســنا

 هذا اخلصوص أيضاً يكون لقواعد املنظمة القول الفصل عموماً.
املتعلقـــة  ٧ املـــادةعـــن كثـــب صـــيغة  ٨وتتبـــع صـــيغة املـــادة  )٣(

. وأحـــــد )١٤٨(مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 
املـادة األخـرية تراعـي  الفوارق يف الصياغة يرجع سببه إىل كـون تلـك

لتــايل تنظــر يف  ٥و ٤صــيغة املــادتني  املتعلقتــني مبســؤولية الــدول، و
التصـرف املتجــاوز حلــدود الســلطة الصــادر عــن "جهــاز مــن [أجهــزة 
الدولــــــــة] أو شــــــــخص أو كيــــــــان خمــــــــول صــــــــالحية ممارســــــــة بعــــــــض 
اختصاصات السلطة احلكومية"، يف حني أن املادة احلالية ال حتتاج 

لتــايل تشــري ببســاطة إىل "جهــاز ٦ن تتبــع صــيغة املــادة إال إىل أ ، و
 أو وكيل املنظمة الدولية".

املتعلقــــة مبســــؤولية  ٧وعنصــــر اإلســــناد الرئيســــي يف املــــادة  )٤(
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً هو شرط أن يتصرف اجلهاز 
ـذه الصـيغة التعبـري عـن احلاجــة  ـذه الصـفة". ويقصـد  أو الوكيـل "

ىل إقامــة صــلة وثيقــة بــني التصــرف املتجــاوز حلــدود الســلطة ومهــام إ
املتعلقــــة  ٧اجلهــــاز أو الوكيــــل. وكمــــا جــــاء يف التعليــــق علــــى املــــادة 

يـــدل [...] علـــى أن الســـلوك املشـــار مبســـؤولية الـــدول، فـــإن الـــنص "
التقصـــري عـــن الفعـــل مـــن جانـــب أجهـــزة  إليـــه ال يشـــمل إال الفعـــل أو
ــا تضــطلع  مبهامهــا الرمسيــة ولــيس الفعــل أو التقصــري يقــال أو يبــدو أ

عـــن الفعـــل مـــن جانـــب األفـــراد العـــاديني الـــذين يتصـــادف أن يكونـــوا 
ـــة . وإلضـــفاء مزيـــد مـــن الوضـــوح علـــى )١٤٩("أجهـــزة أو وكـــالء للدول

ــــة نصــــاً صــــرحياً علــــى اشــــرتاط أن  هــــذه النقطــــة، تــــنص املــــادة احلالي
إطـــار  يتصـــرف جهـــاز أو وكيـــل املنظمـــة الدوليـــة "بصـــفة رمسيـــة ويف

 .)١٥٠(مهام املنظمة عموماً"
ـــــىن املـــــادة  وال )٥( ســـــناد التصـــــرف، وهـــــي ال ختـــــل  ٨تُع إال 

مبســألة حتديــد مــا إذا كــان التصــرف املتجــاوز حلــدود الســلطة تصــرفاً 
صـــحيحاً أم غـــري صـــحيح مبوجـــب قواعـــد املنظمـــة. وحـــىت إذا اعتـــرب 
الفعـــــل غـــــري صـــــحيح، فإنـــــه ميكـــــن أن يســـــتتبع مســـــؤولية املنظمـــــة. 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )١٤٨(  .٥٩-٥٧ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .٧على املادة  التعليق من) ٨( الفقرة ،٥٩ ص نفسه، املرجع )١٤٩(
 .J. M فكـرة إدراج إشـارة إىل وظـائف املنظمـة: مـارتن كـورتس  أيـد )١٥٠(

Cortés Martín, Las Organizaciones Internacionales: Codificación y 

Desarrollo Progresivo de su Responsabilidad Internacional, Seville, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008, pp. 211–223. 
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اجــة إىل محايـــة األطـــراف الثالثـــة تتطلـــب عـــدم اقتصـــار اإلســـناد فاحل
 على األفعال اليت تعترب صحيحة.

بعــض وقــد اعرتفــت حمكمــة العــدل الدوليــة، يف فتواهــا بشــأن  )٦(
ــــا جهــــاز مــــا نفقــــات األمــــم املتحــــدة مكانيــــة إســــناد أفعــــال يقــــوم   ،

 يلي: متجاوزاً حلدود سلطته إىل منظمة دولية، حيث قالت احملكمة ما
علـــى أن اإلجـــراء موضـــوع البحـــث يقـــع يف نطـــاق مهـــام املنظمـــة  اتُّفـــق إذا 

بطريقة ال تتفق مع تقسـيم املهـام بـني األجهـزة  ذولكنه يُزعم أنه ُشرع فيه أو نُف
 إىل ينتقــل املــرء فــإن ،[األمــم املتحــدة] ميثــاق[...] العديــدة الــيت يــنص عليهــا 

 قـــد اإلجـــراء كـــان  فـــإذا. للمنظمـــة الـــداخلي اهليكـــل إىل أي الـــداخلي، املســتوى
 أن إال الـداخلي، اهليكل ذلك إىل لنظر خمالفاً  يُعترب فإنه اخلطأ، اجلهاز اختذه
. املنظمــــة نفقــــات مــــن ليســــت املتكبــــدة النفقــــات أن لضــــرورة يعــــين ال ذلــــك

 اهليئـــة فيهـــا تكـــون أن جيـــوز حلـــاالت حيتاطـــان كالمهـــا  والـــدويل الـــوطين والقـــانون
 ألحــد فعــل ي لثــة، ألطــراف لنســبة ملزمــة، السياســية اهليئــة أو االعتباريــة
 .)١٥١(السلطة حدود يتجاوز وكالئها

وكــــون احملكمــــة قــــد رأت أن األمــــم املتحــــدة قــــد تضــــطر إىل حتمــــل 
النفقات النامجة عن أفعال متجاوزة حلدود سلطات أحد األجهـزة، 

لسياســـــــة العامـــــــة و  تبـــــــدو أقـــــــوى إمنـــــــا يعكـــــــس اعتبـــــــارات تتصـــــــل 
يتعلق حبالة التصرف غري املشـروع. ورفـض إسـناد التصـرف قـد  فيما

إلمكـان إسـناد  لثـة مـن اإلنصـاف، إال إذا كـان  حيرم متاماً أطرافـاً 
 التصرف إىل دولة أو منظمة أخرى.

والتمييــــز بــــني تصــــرف األجهــــزة واملــــوظفني الــــرمسيني وتصــــرف  )٧(
لنظـ ر إىل األمهيـة احملـدودة الـيت ينطـوي الوكالء اآلخرين ليس لـه مـا يـربره 

ويبــدو أن حمكمــة  .)١٥٢(عليهــا هــذا التمييــز يف ممارســة املنظمــات الدوليــة
العدل الدولية قد أكدت مسؤولية املنظمة الدوليـة أيضـاً عـن األفعـال الـيت 
تتجاوز حدود السـلطة والـيت تصـدر عـن أشـخاص غـري مـوظفي املنظمـة. 

اخلـــالف املتصـــل حبصـــانة مقـــرر  فقـــد ذكـــرت احملكمـــة، يف فتواهـــا بشـــأن
 ما يلي: ،خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية

__________ 
)١٥١( Certain expenses of the United Nations (Article 17, 

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. 

Reports 1962, p. 151, at p. 168. 
 لرابطــــة التابعــــة الدوليــــة املنظمــــات مبســــاءلة املعنيــــة لجنــــةال اقرتحــــت )١٥٢(

 مبقتضـى الدوليـة املنظمـة عن صادراً  فعالً  يعترب: "التالية القاعدة الدويل القانون
 للمنظمـــــة التــــابعني الـــــوكالء أو املــــوظفني أو األجهـــــزة تصــــرفُ  الـــــدويل القــــانون
 حـــىت الرمسيـــة، بصـــفته يتصـــرف الوكيـــل أو املوظـــف أو اجلهـــاز كـــان  إذا الدوليـــة

 الصـادرة التعليمـات خالف أو املمنوحة السلطة حدود التصرف ذلك جتاوز لو
)ultra vires( ")International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference … (see footnote 121 above), p. 200(. 

ً  املتحـــدة، األمـــم وكـــالء مجيـــع إن القـــول عـــن وغـــين  الـــيت الرمسيـــة الصـــفة كانـــت  أ
 أن وينبغــــي مهــــامهم، نطــــاق جتــــاوز عــــدم علــــى حيرصــــوا أن ينبغــــي ــــا، يعملــــون
 .)١٥٣(املتحدة األمم ضد مطالبات رفع إىل تؤدي ال بطريقة يتصرفوا

وهـو  -ويتمثل أحد األسباب الواضـحة لضـرورة أن حيـرص أي وكيـل 
علـى عـدم جتـاوز نطـاق مهامـه  -يف هذه احلالة خبري موفد يف مهمة 

مــن أجــل جتنــب تقــدمي مطالبــات ضــد املنظمــة، يف أن املنظمــة ميكــن 
لفعل مسؤولية تصرف ذلك الوكيل.  أن حتمَّل 

كيد للقاعدة املنصوص عليها يف املادة ويرد  )٨( يف  ٨أيضاً 
 ما قاله املستشار العام لصندوق النقد الدويل من أنه:

أو  إذا ما جتاوز املوظف السلطة املوكلة إليهحىت  اإلسنادهذا ينطبق  ]قد[ 
 [يؤدهـا] [الـيت] ملاملوظـف  فأفعال ذلك، ومع. أمهل اتباعهامل يتبع القواعد أو 

 .)١٥٤(املنظمة إىل تُنسبية ال بصفته الرمس

وتؤكد ممارسة املنظمات الدوليـة أن التصـرف الـذي يتجـاوز  )٩(
حــدود الســلطة والصــادر عــن جهــاز أو وكيــل هــو تصــرف يُســَند إىل 
املنظمة عندما تكون لذلك التصرف صلة بوظائف اجلهـاز أو الوكيـل 
الرمسيـــــة. ويبـــــدو أن هـــــذا هـــــو أســـــاس املوقـــــف الـــــذي اختـــــذه مكتـــــب 
ألمــم املتحـــدة يف مـــذكرة تتعلــق مبطالبـــات متصـــلة  الشــؤون القانونيـــة 

ا أفراد من قوات حفظ السالم خارج إطار العمل:  فعال قام 
 الســــلماألمــــم املتحـــدة فيمــــا يتعلــــق بتصـــرفات أفــــراد قـــوات حفــــظ  سياســـة 
 عـــن ماليـــة أو قانونيـــة مســـؤولية املنظمـــة علـــى ترتتـــب ال أنـــه هـــي العمـــل خـــارج
[...] وحنــن نعتــرب أن  .التصــرفات تلــك عــن الناشــئ الضــرر أو األذى أو الوفــاة

إذا كـان عضـو  العامل األساسي يف احلكم بوجود حالـة "خـارج العمـل" هـو مـا
عنــد  احلربيــة لعمليــات تتصــلال /رمسيــة غــري بصــفة يتصــرف الســلمبعثــة حفــظ 

 وقـــت املـــديناللبـــاس  أوالعســـكري  الـــزي يلـــبسال مـــا إذا كـــان  ،وقـــوع احلـــادث
 منطقـــــة خـــــارج أو داخـــــل وقـــــع قـــــد احلـــــادث كـــــان  إذااحلـــــادث، وال مـــــا  وقـــــوع

يتعلــــق مبســــؤولية األمــــم املتحــــدة القانونيــــة واملاليــــة،  فيمــــا]و[[...]  .العمليـــات
أن يتخــذ مـع ذلــك  ]هـب[حالــة  يفالــذي يكـون  مـن أفــراد القـوةميكـن للفــرد 

تعــزى إىل أداء  مـن هـو "خــارج العمـل" لـو أنـه تصــرف بصـفة فرديـة، ال [مركـز]
[...]  نـودغـري أننـا " احملـددة تلـك. ]التأهب[واجبات رمسية خالل فرتة "حالة 

نشري إىل تفاوت الظروف الواقعية يف كل حالة، ومن هنا فإن احلكم مبـا إذا   أن
ن هـــو أو مـــ "العمـــل يف"مـــن هـــو  وضـــع الســـلمكـــان وضـــع عضـــو بعثـــة حفـــظ 

حلالـة، مـع أخـذ  "العمل خارج" قد يتوقف يف جزء منـه علـى العوامـل اخلاصـة 
 .)١٥٥(رأي قائد القوة أو رئيس األركان يف االعتبار

__________ 
)١٥٣( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), p. 89, para. 66. 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٤حوليـة  )١٥٤(  ،A/CN.4/545، ا
 .٤١ ص
)، A.94.V.2(رقـــم املبيـــع  ١٩٨٦ املتحـــدة، لألمـــم القانونيـــة احلوليـــة )١٥٥(
 .٣٤٧ ص
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لرغم من أن تصرف أي فرد من الوحدات الوطنية تصرفاً "خارج  و
، فـإن أي تصـرف "أثنـاء العمـل" )١٥٦(العمل" لن يسـند إىل املنظمـة

إليهـا. وعندئـذ ســيلزم حتديـد مـا إذا كـان التصــرف ميكـن أن ينسـب 
ملهـــام املوكولـــة إىل  املعـــين الـــذي يتجـــاوز حـــدود الســـلطة لـــه عالقـــة 

 الشخص املعين.
وكون التصرف قد صدر عن جهـاز أو وكيـل خـارج إطـار  )١٠(

ـــــة إذا  لضـــــرورة اســـــتبعاد مســـــؤولية املنظمـــــة الدولي العمـــــل ال يعـــــين 
ملنـــع قـــد ي مــا كـــون قائمـــاً مبوجـــب القـــانون الـــدويل. خرقـــت التزامـــاً 

ومـــن املـــرجح أن يكـــون هـــذا هـــو الوضـــع الـــذي أشـــار إليـــه مكتـــب 
ألمــم املتحــدة يف عــام  حــني رأى، فيمــا  ١٩٧٤الشــؤون القانونيــة 

يتعلـــق بتصـــرف أعضـــاء قـــوة الطـــوارئ التابعـــة لألمـــم املتحـــدة خـــارج 
ــ فعــالً  توجـدقــد إطـار العمــل، أنـه " عمـال يقــوم  ا حـاالت تتعلــق 

قــوة خــارج إطــار العمــل وتعــرتف األمــم املتحــدة علــى النحــو الأفــراد 
ا ترتب مسؤوليتها  .)١٥٧("املالئم 

 التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية وتتبناه -٩املادة 
 عتباره صادراً عنها

مبوجـب املـواد  ،دوليـةالنظمـة املإىل  ُيسَندالتصرف الذي ال  
صــادراً عـــن تلــك املنظمـــة عـــًال مـــع ذلــك ف عتــربيُ  ،٨إىل  ٦مــن 

مبوجـــب القـــانون الـــدويل إذا اعرتفـــت املنظمـــة بـــذلك التصـــرف 
عتباره صادراً عنها، وبقدر اعرتافها به  هو وتبنته   . تبنيها إ

 التعليق
حبالـــــة اعـــــرتاف املنظمـــــة الدوليـــــة وتبنيهـــــا  ٩تتعلـــــق املـــــادة  )١(

لســابقة. ميكــن إســناده إىل تلــك املنظمــة مبوجــب املــواد ا لتصــرف ال
لتايل فإن اإلسناد يقوم على أساس املوقف الذي تتخذه املنظمة  و
فيمـــا يتصـــل بتصـــرف معـــني. وعبـــارة "وبقـــدر" تعكـــس إمكانيـــة أال 

 يتعلق ذلك االعرتاف وذلك التبين إال جبزء من التصرف املعين.
املتعلقــة مبســؤولية  ١١عــن مضــمون املــادة  ٩وتعــرب املــادة  )٢(

، فهــذه املــادة األخــرية )١٥٨( املشــروعة دوليــاً الــدول عــن األفعــال غــري
تطابقهـــــا يف الصـــــياغة فيمـــــا عـــــدا اإلشـــــارة إىل الدولـــــة عوضـــــاً عـــــن 
اإلشارة إىل املنظمة الدولية. وحسب التفسري الوارد يف التعليق على 

__________ 
حالــة واضــحة لفعــل مت "خــارج العمــل" مــن جانــب فــرد مـــن  هنــاك )١٥٦(

أفــــــراد قـــــــوة األمـــــــم املتحـــــــدة املؤقتـــــــة يف لبنــــــان، حيـــــــث قـــــــام بنقـــــــل متفجـــــــرات 
يف حكـــم  االبتدائيـــةاألراضـــي اإلســـرائيلية، وقـــد نظـــرت فيهـــا حمكمـــة حيفـــا  إىل

ر/مـايو  ١٠مـؤرخ   United Nations, Juridical Yearbook(انظـر:  ١٩٧٩أ

1979 (Sales No. E.82.V.1), p. 205.( 
ألمانـة ايف تعليـق  ،من رأي غـري منشـور املأخوذ قطع،امل اهذ اقُتبس )١٥٧(

[...]  ٧(الفــرع املعنــون "املــادة  Add.1و A/CN.4/637العامــة لألمــم املتحــدة، 
 ).٤ الفقرة ،"املتحدة األمم

لد، ٢٠٠١ حولية )١٥٨(  .٦٨-٦٦ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

لتصــرف ١١املــادة  ، فــإن اإلســناد ميكــن أن يقــوم علــى االعــرتاف 
. )١٥٩(نســب [إىل الدولــة]"وتبنيــه أيضــاً لــو أن التصــرف "مــا كــان ليُ 

وبعبارة أخرى، فإن معيار اإلسناد حمل النظر ميكـن أن ينطبـق حـىت 
يف حالة عدم إثبات ما إذا كـان اإلسـناد ميكـن أن يـتم علـى أسـاس 

 معايري أخرى.
ملنظمـات  )٣( لـدول و ويف بعض حاالت املمارسة، املتصلة 

االعـرتاف  يكون واضـحاً مـا إذا كـان الدولية على حد سواء، قد ال
يعـــــين إســـــناداً للتصـــــرف أو للمســـــؤولية. وهـــــذا غـــــري مؤكـــــد إطالقـــــاً 

ســم اجلماعــة األوروبيــة يف  فيمــا لبيــان التــايل الصــادر  يتعلــق مــثًال 
بـــع ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة يف قضـــية  املرافعـــة الشـــفوية أمـــام فريـــق 

ــــــــة  ــــــــبعض املعــــــــدات  -اجلماعــــــــات األوروبي التصــــــــنيف اجلمركــــــــي ل
ا .احلاسوبية  فقد أعلنت اجلماعة األوروبية أ
لتحمل كامل املسؤولية الدولية عن كافـة التـدابري يف جمـال التسـهيالت  مستعدة
 اجلماعـــــة مســــتوى علــــى الشــــكوى موضــــوع التــــدابري ذتاُختــــ ســــواء ،اجلمركيــــة
 .)١٦٠(األعضاء الدول مستوى على أو األوروبية

رته وقــــد مت تنـــــاول مســـــألة اإلســـــناد بوضـــــوح يف قـــــرار أصـــــد )٤(
الـــدائرة االبتدائيـــة الثانيـــة للمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة يف 

. وقـد أثـريت مسـألة معرفـة املدعي العام ضد دراغان نيكوليتشقضية 
مــا إذا كــان توقيــف املــتهم يُســَند أم ال إىل قــوة حتقيــق االســتقرار. وقــد 
دئ ذي بــدء أن املــواد الـيت وضــعتها اللجنــة بشــأن  الحظـت الــدائرة 
مســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً "ليســــت ملزمــــة 

ن املــــواد "تســــتهدف  ٥٧للــــدول". مث أشــــارت إىل املــــادة  ونوهــــت 
أساســـــــــاً مســـــــــؤولية الـــــــــدول، وال تســـــــــتهدف مســـــــــؤولية املنظمــــــــــات 

ت الدوليـــــة" أو ـــري أن الـــــدائرة قـــــررت أن "تســـــتخدم )١٦١(الكيـــــا . غــ
املبــادئ املنصــوص عليهــا يف مشــروع املــواد"، وذلــك "كتوجيــه قــانوين 

" و"بقــدر مــا تســاعد علــى إلقــاء الضــوء علــى املســألة قيــد حبــتعــام 
 ١١. وعلــى هــذا األســاس، اقتبســت الــدائرة مــن املــادة )١٦٢(البحــث"

 ما يلي: . مث أضافت الدائرة)١٦٣(والتعليق عليها اقتباسات مسهبة
ن كـال الطـرفني يسـتخدم نفـس معـايري "االعـرتاف"  تنوه  الدائرة االبتدائية 

و"التبــــين" و"التســــليم" و"القبــــول" و"اإلقــــرار" الــــيت اســــتخدمتها جلنــــة القــــانون 
إىل  اســــتناداً الـــدويل ومعـــايري مماثلـــة هلـــا. والســــؤال إذن هـــو مـــا إذا كـــان ميكـــن، 

__________ 
 .١١على املادة  التعليق من) ١( الفقرة ،نفسه املرجع )١٥٩(
 .تنشر مل وثيقة )١٦٠(
)١٦١( Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-PT, 

Decision on defence motion challenging the exercise of jurisdiction by 

the Tribunal, 9 October 2002, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Supplement, No. 37, para. 60. 
)١٦٢( Ibid., para. 61. 
)١٦٣( Ibid., para. 62−63. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   82 13/07/2020   08:05:03



  الدولية املنظمات مسؤولية 77

 

 

يق االستقرار قـد "اعرتفـت" بتصـرف األفـراد الوقائع املفرتضة، اعتبار أن قوة حتق
 . )١٦٤("عنها صادراً  تصرفاً " عتباره "وتبنته"املعنيني 

وخلصت الدائرة إىل استنتاج مفاده أن تصرف قوة حتقيق االستقرار 
عتباره تصرفاً ‘ اعرتافاً ’للتصرف غري املشروع أو ‘ تبنياً ’ال "يعد  به 

 .)١٦٥(‘"صادراً عنها’
لسياســة العامــة تــدعو إىل  )٥( ويبــدو أنــه مــا مــن أســباب تتعلــق 

عـــــدم تطبيـــــق معيـــــار اإلســـــناد، القـــــائم علـــــى االعـــــرتاف والتبـــــين، علـــــى 
ختصـاص املنظمـة الدوليـة  املنظمات الدولية. وقد تُطرح مسـألة تتعلـق 
يف إصـدار ذلـك االعـرتاف أو التبـين، وبتحديـد اجلهـاز أو الوكيـل الـذي 

عرتاف والتبين. ورغم أن وجود قاعدة حمـددة هـو له صالحية إصدار اال
 أمر بعيد االحتمال، فإن قواعد املنظمة حتكم هذه املسألة أيضاً. 

 الفصل الثالث

 خرق االلتزامات الدولية
 التعليق

من مشاريع املواد احلالية مسألة  ٩إىل  ٦تتناول املواد من  )١(
، فــإن إســناد ٤للمــادة إســناد التصــرف إىل املنظمــة الدوليــة. ووفقــاً 

التصــرف هــو الشــرط األول مــن الشــرطني الالزمــني لكــي ينشــأ فعــل 
غري مشـروع دوليـاً صـادر عـن منظمـة دوليـة؛ والشـرط الثـاين هـو أن 

". املنظمةتلك على واقع اللتزام دويل  يشكل التصرف نفسه "خرقاً 
 ويبحث هذا الفصل الشرط الثاين.

، فــــإن تصــــرف املنظمــــة ٤وحســــب املنصــــوص عليــــه يف املــــادة  )٢(
". ويشـكل االمتنـاع خرقـاً عمل أو امتناع عـن عمـلالدولية قد يتمثل يف "

لقيام بفعل إجيايب ما وال تقـوم  حني يقع على املنظمة الدولية التزام دويل 
يتسق مع ما هو مطلوب من  به. كما قد يتمثل اخلرق يف القيام بعمل ال

 له، مبوجب القانون الدويل.املنظمة الدولية أن تفعله، أو أال تفع
واملواد األربع الواردة يف هذا الفصل تتطابق إىل حد كبري،  )٣(

املتعلقــة  ١٥إىل  ١٢مــن حيــث جوهرهــا وصــياغتها، مــع املــواد مــن 

__________ 
)١٦٤( Ibid., para. 64. 
)١٦٥( Ibid., para. 66. خمتلـــف أســـاس علـــى االســـتئناف رُفـــض وقـــد .

"جيب  أنه فقط االستئناف دائرة الحظت ا،هن البحث قيد املسألة فبخصوص
 الـــيت االختطـــاف عمليــات حالـــة يف القضــائي االختصـــاص ممارســة رفـــض عــدم
ــا حبــد لضــرورة أفعــاهلم تشــكل ال خاصــون أفــراد ــا يقــوم  لســيادة انتهاكــاً  ذا

 ـا تعـرتف أو آخـر، كيـان  أو دوليـة منظمـة أو دولـة عليهـا حترض مل ما الدولة،
-Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2( "عنهـا تتغاضـى أو

AR73, Decision on interlocutory appeal concerning legality of arrest, 5 

June 2003, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 

Supplement, No. 42, para. 26(. 

. وتعــرب تلــك )١٦٦(مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
ـــا تنطبـــق علـــى خـــرق  املـــواد عـــن مبـــادئ ذات طبيعـــة عامـــة يبـــدو أ

التــزام دويل مــن جانــب أي شــخص مــن أشــخاص القــانون الــدويل، 
ج خمتلف يف املواد احلالية،  ومن مث، ليس هناك ما يدعو إىل اختاذ 
ملنظمــات الدوليــة حمـــدودة  وإن كانــت املمارســات املتاحــة املتعلقـــة 

ملسائل املختلفة اليت يتناوهلا هذا الفصل.  فيما يتعلق 

 زام دويلاللت خرقوقوع  -١٠املادة 
الفعــل  كــاناملنظمــة الدوليــة التزامــاً دوليــاً مــىت  ختــرق  -١ 

يتطلبــه منهــا ذلــك االلتــزام، بغــض  الصــادر عنهــا غــري مطــابق ملــا
 . هطابع واملعين أالنظر عن منشأ االلتزام 

نشــــأ يالتــــزام دويل قــــد أي  خــــرق ١تشــــمل الفقــــرة  -٢ 
عليهـــــا جتـــــاه مبوجـــــب قواعـــــد املنظمـــــة الدوليـــــة ويكـــــون واجبـــــاً 

 . أعضائها

 التعليق

املتعلقــــــة  ١٢مــــــع صــــــيغة املــــــادة  ١تتفــــــق صــــــيغة الفقــــــرة  )١(
مــع إحــالل  ،)١٦٧(مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 

 تعبري "منظمة دولية" حمل كلمة "دولة".
ــــدول، يعــــين مصــــطلح  )٢( وكمــــا هــــو الشــــأن مــــع مســــؤولية ال

ون الدويل "بغض النظر عن منشأ" "التزام دويل" التزاماً مبوجب القان
ـــــزام املعـــــين. ويقصـــــد مـــــن هـــــذا، كمـــــا ذُكـــــر يف التعليـــــق علـــــى  االلت

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً،  ١٢ املادة
ن االلتزامــــات الدوليــــة "ميكــــن أن يــــتم [إرســــاؤها مبوجــــب]  القـــول 

عاهدة أو مبدأ قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل، أو مبوجب م
 .)١٦٨(عام ينطبق ضمن نطاق النظام القانوين الدويل"

تمع الدويل   )٣( وقد يقع على منظمة دولية التزام دويل جتاه ا
ككــل أو جتــاه دولــة واحــدة أو عــدة دول، ســواء كانــت أعضــاء يف 
املنظمة أو مل تكن كذلك، أو جتاه منظمة دولية أو منظمات دولية 

 آخر من أشخاص القانون الدويل.أخرى، أو جتاه أي شخص 
لنســبة للمنظمــة  )٤( ومــن املــرجح أن تنشــأ التزامــات عديــدة 

ـــــت يف الفقـــــرة  الدوليـــــة مبوجـــــب قواعـــــد املنظمـــــة، وهـــــي قواعـــــد عرِّف
ــــا تعــــين " ٢(ب) مــــن املــــادة  الفرعيــــة بصــــورة مــــن املــــواد احلاليــــة 

خاصــــة، الصــــكوك املنشــــئة واملقــــررات والقــــرارات وغــــري ذلــــك مــــن 
ـــــة املنظمـــــة  داتمســـــتن وفقـــــاً لتلـــــك الصـــــكوك،  تُعتمـــــدالـــــيت الدولي

". ويف حـــني قـــد يبـــدو مـــن الزائـــد عـــن واملمارســـة املســـتقرة للمنظمـــة
احلاجـة ذكــر أن االلتزامـات املرتتبــة علـى الصــكوك املنشـئة، أو علــى 
املســتندات امللزمــة املنبثقــة مــن تلــك الصــكوك، هــي التزامــات دوليــة 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )١٦٦(  .٨١-٦٩ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .٧٣-٦٩ ص نفسه، املرجع )١٦٧(
 .١٢على املادة  التعليق من) ٣( الفقرة ،٦٩ ص نفسه، املرجع )١٦٨(
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لاللتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف قواعـــد حقـــاً، فـــإن األمهيـــة العمليـــة 
املنظمــــة جتعـــــل مــــن املفضـــــل تبديـــــد أي شــــك يف أن خـــــروق هـــــذه 

 ٢االلتزامات تندرج أيضاً ضمن نطاق املواد احلالية. وصيغة الفقرة 
ا أن تشمل أي التزام دويل قد ينشأ عن قواعد املنظمة.  يُقصد 

ناشـئة وقد يُطرح سؤال عمـا إذا كانـت مجيـع االلتزامـات ال )٥(
عــن قواعــد املنظمــة تعــّد التزامــات دوليــة. فالطبيعــة القانونيــة لقواعــد 
املنظمــة مثــرية للجــدل إىل حــد مــا. فقــد اعتــرب الكثــريون أن القواعــد 
ملنظمات املنشأة مبوجب معاهدات هـي جـزء مـن القـانون  اخلاصة 

لــــرغم مــــن أن املنظمــــات )١٦٩(الــــدويل . وأكــــد بعــــض املــــؤلفني أنــــه 
صـــــكوك أخـــــرى حيكمهـــــا القـــــانون  ا معاهـــــدات أوالدوليـــــة تنشـــــئه

الــــدويل، فــــإن القــــانون الــــداخلي للمنظمــــة، مــــىت دخلــــت إىل حيــــز 
. ومثـة رأي آخــر، )١٧٠(الوجـود، ال يشـكل جــزءاً مـن القـانون الــدويل

ن املنظمـــات الدوليـــة الـــيت حققـــت درجـــة  تدعمـــه املمارســـة، يفيـــد 
ن رأي . وأُعرب كـذلك عـ)١٧١(عالية من التكامل متثل حالة خاصة

__________ 
ــة )١٦٩(  الــــدويل القانــــون مـــن جــــزء هـــي" املنظمـــة"قواعــــد  ن القائلـــة النظريــ

الدوري دِكليفــا خاصـــة بصـــورة طرحهــا  M. Decleva, Il diritto: ليـــريي و

interno delle Unioni internazionali, Padua, Cedam, 1962, and G. 

Balladore Pallieri, “Le droit interne des organisations internationales”, 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1969, 

vol. 127 (1969), p. 1 .هــذا يؤكــد العهــد حــديث مؤلَّــف علــى ولالطــالع 
 P. Daillier and A. Pellet, Droit international public: انظــر األمــر،

(Nguyen Quoc Dinh), 7th ed., Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2002, pp. 576–577. 
 L. Focsaneanu, “Le: الـرأي هـذا عـن دافعـوا الـذين املـؤلفني بـني مـن )١٧٠(

droit interne de l’Organisation des Nations Unies”, AFDI, vol. 3 (1957), 

pp. 315 et seq.; P. Cahier, “Le droit interne des organisations 

internationales”, RGDIP, vol. 67 (1963), pp. 563 et seq.; J. A. Barberis, 

“Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale”, 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1983-I, 

vol. 179 (1983), pp. 145 et seq., at pp. 222–225; and C. Ahlborn, “The 

rules of international organizations and the law of international 

responsibility”, Amsterdam Center for International Law Research Paper 

No. 2011-03 (SHARES Series)متـاح علـى:  ؛www.sharesproject.nl  .كـذلك 
ردت أكــد  للمنظمــات الــداخلي والقــانون الــدويل القــانون بــني التمييــز موقــف بــر
 R. Bernhardt, “Qualifikation und Anwendungsbereich des: يــةالدول

internen Rechts internationaler Organisationen”, Berichte der Deutschen 

Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 12 (1973), p. 7. 
 هلـــذا مثـــاالً اعتبـــار اجلماعـــة األوروبيـــة (االحتـــاد األورويب حاليـــاً)  ميكـــن )١٧١(
وصفاً هلا يف  األوروبية للجماعاتحمكمة العدل  قدمت وقد املنظمات، من لنوعا

 عكـــــس: "وعلـــــى التـــــايل الوجـــــه علـــــى، ١٩٦٤ عـــــامَ  ،.Costa v. E.N.E.Lقضـــــية 
 األوروبيـة االقتصـادية اجلماعـة إنشـاء معاهـدة أسسـت العاديـة، الدولية املعاهدات
ن بدء مع أصبح، الذي اخلاص القانوين نظامها  من يتجزأ ال جزءاً  املعاهدة، سر
قامــة. بتطبيقــه حماكمهـا تلتــزم األعضــاء للــدول القانونيــة الـنظم  األعضــاء الــدول و

ا، هلـــــا حمـــــدودة، غـــــري اســـــتمرارية ذات جلماعـــــة  وأهليتهـــــا وشخصـــــيتها، مؤسســـــا
 حقيقيـة سـلطات هلـا أخص وبوجه الدويل، الصعيد على التمثيل وأهلية القانونية،

 الـدول فـإن اجلماعـة، إىل الـدول مـن السـلطات نقـل أو السيادة من احلد من تنبع

آخـــر مييـــز بـــني قواعـــد املنظمـــة علـــى أســـاس مصـــدرها وموضـــوعها، 
 ويستبعد مثًال بعض اللوائح اإلدارية من دائرة القانون الدويل.

عاجلـــت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة مســـألة طبيعـــة قاعـــدة  وقـــد )٦(
توافـــق إعـــالن اســـتقالل  حمـــددة مـــن قواعـــد املنظمـــة يف فتواهـــا بشـــأن 
. ويف سـياق نظرهـا يف كوسوفو مـن جانـب واحـد مـع القـانون الـدويل

املســــألة الــــيت عرضــــت عليهــــا، تطرقــــت احملكمــــة إىل الطــــابع القــــانوين 
اص لألمـني العـام "اسـتناداً لإلطار الدستوري الذي اعتمده املمثل اخل

)، ١٩٩٩( ١٢٤٤إىل الســـــلطة املســـــتمدة مـــــن قـــــرار جملـــــس األمـــــن 
ــــاق  ١١و ١٠و ٦ســــيما الفقــــرات  وال مــــن القــــرار، ومــــن مث مــــن ميث

اية املطاف". والحظت احملكمة أن:  األمم املتحدة يف 
 ١٢٤٤ للقــرار امللــزم الطــابع مــن اإللزاميــة قوتــه يســتمد الدســتوري اإلطــار 

ــذا املعــىن طابعــاً  ،)١٩٩٩( لتــايل مــن القــانون الــدويل. ولــذلك فإنــه ميلــك  و
 قانونياً دولياً.

ن اإلطـــار الدســتوري يعمـــل كجــزء مـــن  ويف  الوقــت نفســه، تنـــوه احملكمــة 
 ينطبـق ال وهـو قـرار)، ١٩٩٩( ١٢٤٤ لقرار عمالً  أنشئ حمدد، قانويننظام 
 الــــيت املؤقتـــة املرحلـــة خـــالل يــــنظم، أن يف منـــه الغـــرض ويتمثـــل كوســـوفو  يف إال

 لقــــانون رهنــــاً  عــــادة تكــــون الــــيت املســــائل)، ١٩٩٩( ١٢٤٤ القــــرار ينشــــئها
 .)١٧٢(الدويل القانون وليس الداخلي،

وخلصــــــــت احملكمــــــــة بصــــــــدد هــــــــذه النقطــــــــة إىل أن "قــــــــرار جملــــــــس 
) واإلطـــار الدســـتوري يشـــكالن جـــزءاً مـــن ١٩٩٩( ١٢٤٤ األمـــن

لنظر فيه من أجل اإلجابة على السؤال القانون الدويل الذي يتعني ا
 .)١٧٣(الذي طرحته اجلمعية العامة يف طلبها الفتوى"

ورغم أن مسألة الطبيعة القانونية لقواعد املنظمة بعيدة متاماً  )٧(
لنســبة ألغــراض مشــاريع املــواد احلاليــة،  عــن أن تكــون مســألة نظريــة 

ملسـؤولية حيث تؤثر على انطباق مبادئ القانون الدويل فيمـا يتع لـق 
شــئة عــن قواعــد املنظمــة، فــإن الفقــرة   ٢عــن خــرق التزامــات معينــة 

حتــاول التعبــري عــن رأي قــاطع يف هــذه املســألة. وإمنــا القصــد منهــا  ال
ن املبــادئ الــواردة يف املــادة احلاليــة تنطبــق بقــدر  ببســاطة هــو القــول 

التزامـــاً مبقتضـــى ميكـــن اعتبـــار االلتـــزام الناشـــئ عـــن قواعـــد املنظمـــة  مـــا
القــانون الــدويل. ومــن هنــا فــإن خــرق االلتزامــات الناشــئة عــن قواعــد 

شئة عن القانون الدويل.  املنظمة ال يعد دائماً خرقاً اللتزامات 

                                                                                                                   
 حمــدودة، ميــادين يف ذلــك يكــن وإن الســيادية، حقوقهــا مــن حــدَّت قــد األعضــاء
 .Case No(" هـي تلزمهـا كمـا  مواطنيهـا تلـزم القـوانني مـن جمموعـة بـذلك وخلقـت

6/64, Judgment of 15 July 1964, Court of Justice of the European 

Communities, European Court Reports 1964, p. 587, at p. 593(. 
)١٧٢( Accordance with International Law of the Unilateral 

Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2010, p. 403, at pp. 439–440, paras. 88−89. 
)١٧٣( Ibid., p. 442, para. 93. 
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إىل االلتزامـــــــات الدوليـــــــة الـــــــيت تكـــــــون  ٢وتشـــــــري الفقـــــــرة  )٨(
"واجبـ[ـة على املنظمة الدولية] جتاه أعضائها"، ألن هذه هي أكـرب 

ت االلتزامـــات الدوليـــة الناشـــئة عـــن قواعـــد املنظمـــة. وال يقصـــد فئـــا
ـــــذه اإلشـــــارة أن تســـــتبعد إمكانيـــــة أن تشـــــكل القواعـــــد األخـــــرى 

 للمنظمة جزءاً من القانون الدويل.
وقــد تــنص قواعــد املنظمــة علــى معاجلــة حمــددة حلــاالت خــرق  )٩(

ه. االلتزامات الدولية، وكذلك فيما يتعلـق مبسـألة وجـود خـرق مـن عدمـ
، إذ ميكـــن أن يشـــمله بصـــورة كافيـــة ١٠وال يلـــزم ذكـــر ذلـــك يف املـــادة 

) الـــذي يشـــري إىل ٦٤احلكـــم العـــام املتعلـــق بقاعـــدة التخصـــيص (املـــادة 
إمكانية وجود قواعد خاصة بشأن أي من املسائل اليت تتناوهلا مشـاريع 
لضـــرورة علـــى املبـــادئ  املـــواد احلاليـــة. وهـــذه القواعـــد اخلاصـــة ال تعلـــو 

بينة يف مشاريع املـواد احلاليـة. فعلـى سـبيل املثـال، وفيمـا يتعلـق بوجـود امل
خـرق اللتـزام دويل، فـإن أي قاعـدة خاصـة مـن قواعـد املنظمـة لـن متــس 
حباالت خرق االلتزامات اليت قد تكون واقعة على املنظمة الدوليـة جتـاه 
دولـــة غـــري عضــــو. وكـــذلك ال تــــؤثر القواعـــد اخلاصــــة علـــى االلتزامــــات 

ئة عــن مصــدر أعلــى، بصــرف النظــر عــن هويــة شــخص القـــانون الناشــ
 الدويل الذي يقع على املنظمة الدولية االلتزام جتاهه.

إىل طابع االلتزامات، كما هو موضح يف  ١واإلشارة يف الفقرة  )١٠(
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري املشـروعة  ١٢التعليق على املادة 

 خمتلفة لاللتزامات الدولية".ل]تصنيفات [ال]"[، تتعلق )١٧٤(دولياً 
لنســــبة ملنظمــــة دوليــــة مــــا قــــد تــــرتبط،  )١١( وااللتزامــــات القائمــــة 

بطرائـــق خمتلفـــة، بتصـــرف الـــدول أو املنظمـــات الدوليـــة األعضـــاء فيهـــا. 
وعلـــى ســـبيل املثـــال، قـــد تتحمـــل منظمـــة دوليـــة مـــا التزامـــاً مبنـــع الـــدول 

معــني. ويف هــذه احلالــة، ال يشــكل  األعضــاء فيهــا مــن القيــام بتصــرف
تصرف الدول األعضاء، يف حد ذاتـه، خرقـاً لاللتـزام. بـل يتمثـل اخلـرق 
ملنــع. ومــن احلــاالت  يف عجــز املنظمــة الدوليــة عــن االمتثــال اللتزامهــا 
األخــرى الــيت ميكــن فيهــا أن يتضــافر تصــرف املنظمــة الدوليــة وتصــرف 

التــــزام بتحقيــــق نتيجــــة  الــــدول األعضــــاء فيهــــا أن يكــــون علــــى املنظمــــة
معينة، بصرف النظر عما إذا كان التصرف الضـروري لتحقيقهـا سـتقوم 

ا أو واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها.   به املنظمة ذا

 االلتزام الدويل النافذ الواقع على منظمة دولية -١١املادة 
يكـن  مل اللتزام دويل مـا خرقاً ال يشكل فعل املنظمة الدولية  
 .نظمة وقت حدوث الفعلاملك االلتزام واقعاً على ذل

 التعليق

نظــراً إىل أنــه ال توجــد فيمــا يبــدو أيــة مســألة حمــددة تــؤثر علــى  
املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن  ١٣ املـــــادةتطبيـــــق املبـــــدأ الـــــوارد يف 

__________ 
ــــــة )١٧٤( ــــــد، ٢٠٠١ حولي ل ــــــاين ا ــــــاين(اجلــــــزء  الث  ،٧١ ص) والتصــــــويب، الث

 .١٢على املادة  التعليق من) ١١( الفقرة

علــــى املنظمــــات الدوليــــة، فقــــد  )١٧٥(األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
الستعاضة عـن كلمـة "الدولـة" بتعبـري "املنظمـة الدوليـة" يف  اكُتفي 

 عنوان املادة احلالية ونصها.

 التزام دويل رقاالمتداد الزمين خل -١٢املادة 
 نتيجــة فعــلاملنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل  خــرقيقــع  -١ 

ــام بــذلك الفعــل، ــه طــابع اســتمراري وقــت القي ــو  لــيس ل حــىت ل
ره.   استمرت آ

فعــل نتيجــة املنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل  خــرقميتــد  -٢ 
له طابع استمراري طوال فرتة استمرار الفعل وبقائه غـري مطـابق 

 لذلك االلتزام. 
الدوليــة اللتـزام دويل يتطلــب مـن املنظمـة  خـرقٌ يقـع  -٣ 

ً معيّ  ال طـو  اخلرقناً عند وقوع ذلك احلدث، وميتد أن متنع حد
 فرتة استمرار احلدث وبقائه غري مطابق لذلك االلتزام.

 التعليق

لنســبة للمــادة احلاليــة اعتبــارات مماثلــة لتلــك الــواردة يف   تنطبــق 
املتعلقـة  ١٤. ويتطابق النص مع نص املـادة ١١التعليق على املادة 

ــــــاً  ــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دولي ، مــــــع )١٧٦(مبســــــؤولية ال
 "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".االستعاضة عن كلمة 

 املكون من فعل مركب  اخلرق -١٣املادة 
املنظمــة الدوليــة اللتــزام دويل مــن خــالل  خــرقيقــع  -١ 

ــا  ،سلســلة أعمــال أو امتنــاع عــن أعمــال حمــدَّدة يف جمموعهــا 
كافيـاً   وقوع العمل أو االمتناع الـذي يكـون غري مشروعة، وقتَ 

خــذ مــع غــريه مــن األعمــال روع إذا مــا أُ الفعــل غــري املشــ لتكـوين
 االمتناع عن العمل. من حاالت  أو

طــوال الفــرتة الــيت تبــدأ  اخلــرقميتــد  ،ويف هــذه احلالــة -٢ 
بوقـــوع أول عمـــل أو امتنـــاع يف السلســـلة ويظـــل مســـتمراً طاملـــا 
تكــررت هــذه األعمــال أو حــاالت االمتنــاع وبقيــت غــري مطابقــة 

 لاللتزام الدويل.

 التعليق

تنطبق أيضاً على املادة احلالية املالحظة الواردة يف التعليق على  
تعلقة مبسؤولية الـدول عـن امل ١٥. وهي تتطابق مع املادة ١١املادة 

__________ 
. وقــد اعتمــدت رابطـة القــانون الــدويل فقــرة ٧٥-٧٣، ص نفســه املرجـع )١٧٥(

 تكـــن مل مـــا دويل اللتـــزام خرقـــاً  الدوليـــة املنظمـــة فعـــل يشـــكل مماثلـــة: "ال صـــيغة ذات
 ,International Law Association(" الفعـل وقـوع وقـت املعـين اللتـزام ملزمـة املنظمة

Report of the Seventy-first Conference … (see footnote 121 above), p. 199(. 
لد ،٢٠٠١ حولية )١٧٦(  .٧٩-٧٥ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
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عـن   ١مـع االستعاضـة يف الفقـرة  ،)١٧٧(األفعال غري املشـروعة دوليـاً 
 كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

 الفصل الرابع

مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة 
 منظمة دولية أخرى أو

 التعليق
ية الـــدول عـــن املتعلقـــة مبســـؤول ١٨إىل  ١٦تتنـــاول املـــواد مـــن  )١(

احلــاالت الـــيت تعــني أو تســـاعد فيهـــا  )١٧٨(األفعــال غـــري املشــروعة دوليـــاً 
ههــا  الدولــة دولــًة أخــرى علــى ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــاً، أو توجِّ

ـــــه، أو ـــــك. وقـــــد  ومتـــــارس الســـــيطرة عليهـــــا يف ارتكاب تكرههـــــا علـــــى ذل
، ا "تعرب عن قاعدة عرفية" ١٦وصفت حمكمة العدل الدولية املادة 

دة  قضــيةوذلــك يف حكمهــا يف موضــوع  تطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإل
. وميكــن تصــور أوضــاع مماثلــة فيمــا يتعلــق )١٧٩(اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا

ملنظمــــات الدوليـــــة. فعلـــــى ســـــبيل املثـــــال، قـــــد تعـــــني املنظمـــــة الدوليـــــة 
منظمة دولية أخرى على ارتكـاب فعـل غـري مشـروع  تساعد دولة أو أو

دوليــاً. ومــا مــن داع، ألغــراض املســؤولية الدوليــة، لتمييــز حالــة املنظمــة 
منظمـــة دوليـــة أخـــرى عـــن حالـــة  الدوليـــة الـــيت تعـــني أو تســـاعد دولـــة أو

ـــة أخـــرى. وهكـــذا، وحـــىت إذا كانـــت  ـــة الـــيت تعـــني أو تســـاعد دول الدول
ملنظمـــات الدوليـــة حمـــدودة، فـــإن هنـــاك  املمارســـة املتاحـــة فيمـــا يتعلـــق 

إىل  ١٦رات لتضمني املواد احلالية أحكاماً موازيـة للمـواد مـن بعض املرب 
 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً. ١٨

املتعلقـــة مبســـؤولية مـــن املـــواد وتقــوم األحكـــام ذات الصـــلة  )٢(
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً على افرتاض مؤداه أن العون 

املســاعدة، والتوجيــه والســيطرة، واإلكــراه هــي أمــور ال تــؤثر علــى أو 
ـــــــيت تلقـــــــت العـــــــون أو املســـــــاعدة،  إســـــــناد التصـــــــرف إىل الدولـــــــة ال

خضعت للتوجيه أو السيطرة، أو تعرضت لإلكراه. فهذه الدولـة  أو
هـــي الـــيت ترتكـــب فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً، وإن كـــان مـــن املمكـــن 

كــــــراه، يف حــــــني تعتــــــرب الدولــــــة اســــــتبعاد الالمشــــــروعية يف حالــــــة اإل 
رتكـاب الفعـل غـري املشــروع،  األخـرى مسـؤولة ال عـن القيـام فعــًال 

 بل عن إسهامها السبيب يف ارتكاب الفعل.
والعالقــــــــــات القائمــــــــــة بــــــــــني املنظمــــــــــة الدوليــــــــــة والــــــــــدول  )٣(
لتـأثري  أو املنظمات الدولية األعضاء فيها قد تسـمح هلـذه املنظمـة 

__________ 
 .٨١-٧٩ ص نفسه،املرجع  )١٧٧(
 .٩٠-٨٤ ص نفسه، املرجع )١٧٨(
)١٧٩( Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 

150, para. 420. 

حاالت أخرى غري تلك املتصـورة يف املـواد على سلوك األعضاء يف 
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة  ١٨ إىل ١٦من 

دوليــاً. فــبعض املنظمــات الدوليــة متتلــك ســلطة اختــاذ قــرارات ملزمــة 
ألعضــائها، يف حــني أن معظــم املنظمــات الدوليــة لــيس بوســعها أن 

غــــري ملزمــــة.  تـــؤثر علــــى ســــلوك أعضـــائها إال عــــن طريــــق إجـــراءات
ر الـيت قـد يسـتتبعها هـذا النـوع  وينظر الفصـل احلـايل كـذلك يف اآل
مــن العالقــة علــى مســؤولية املنظمـــة الدوليــة، وهــي عالقــة ال يوجـــد 

 يوازيها يف العالقات بني الدول. ما
ومســألة املســؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة فيمــا يتعلــق  )٤(

عرضت على حماكم دولية  فعال الدول قد نوقشت يف عدة قضا
أو هيئات أخرى، ولكـن هـذه احملـاكم أو اهليئـات مل تبحثهـا بسـبب 
االفتقــار إىل االختصــاص الشخصــي. وينبغــي اإلشــارة بوجــه خــاص 

 )١٨٠(وشــركاه ضــد مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة م.إىل القضــا التاليــة: 
 ،)١٨١(وكــانتوين ضــد فرنســاأمــام اللجنــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان؛ 

وســناتور الينــز ذات املســؤولية  ،)١٨٢(مــاثيوز ضــد اململكــة املتحــدةو
احملـــدودة ضـــد إســـبانيا وأملانيـــا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا والربتغـــال وبلجيكـــا 
ــــدا ولكســــمربغ واململكــــة املتحــــدة  والــــدامنرك والســــويد وفرنســــا وفنلن

ن والنمسا وهولندا بوسفوروس هافا يوالري تـوريزم فـه و ،)١٨٣(واليو
أمــــام احملكمــــة األوروبيــــة  )١٨٤(أيرلنــــدا ضــــدنيم شــــركيت تيجــــاِرت أنــــو 

اللجنــة  أمــام )١٨٥(ف. د. ب. ضــد هولنــدا .هحلقــوق اإلنســان؛ و
املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان. ويف هــــذه القضــــية األخــــرية، اعُتــــرب بــــالغ 
ــــه املكتــــب األورويب لــــرباءات االخــــرتاع غــــري  متعلــــق بتصــــرف قــــام ب

__________ 
)١٨٠( M. & Co. v. Federal Republic of Germany, Application no. 

13258/87, Decision of 9 February 1990, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports, vol. 64, p. 138. 
)١٨١( Cantoni v. France, Judgment of 15 November 1996, 

Application no. 17862/91, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions 1996-V, p. 1614. 
)١٨٢( Matthews v. the United Kingdom, Judgment of 18 February 

1999, Application no. 24833/94, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, p. 251. 
)١٨٣( Senator Lines GmbH v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, 

Application no. 56672/00, Decision of 10 March 2004, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions 2004-IV, p. 331. 
)١٨٤( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Application no. 45036/98, Decision of 13 September 2001 and 

Judgment of 30 June 2005, European Court of Human Rights, Reports 

of Judgments and Decisions 2005-VI, p. 107. 
، ١٩٨٧نيســان/أبريل  ٨ املــؤرخ القــرار ،٢١٧/١٩٨٦رقــم  الرســالة )١٨٥(

ئــق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  اإلنســان، حبقــوق املعنيــة اللجنــة تقريــر الو
 .٢٥٣ ص، )A/42/40( ٤٠الثانية واألربعون، امللحق رقم 
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مــن األحــوال أن  حــال ة]يــ"[ ميكــن مقبــول ألن ذلــك التصــرف ال
ــــر دولـــة أخـــرى  ةأيـــ أو ولنـــداخاضعـ[ــــاً] للواليـــة القضـــائية هل [يُـ]ـعـتب

ـــــــة والسياســـــــية  حلقـــــــوق املدني طـــــــرف يف العهـــــــد الـــــــدويل اخلـــــــاص 
 .)١٨٦("املتعلق به االختياري ربوتوكولالو 

تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري  -١٤املادة 
 مشروع دولياً 

 أو تسـاعد دولـة أو منظمـة دوليــة نيالدوليـة الـيت تعـاملنظمـة  
هـذه الدولـة تقـوم بـه  ،ارتكاب فعل غري مشروع دوليـاً  يفأخرى 

 تكون مسؤولة عن ذلك دولياً إذا:  األخرية،املنظمة هذه أو 
لظـــروف األوىل قامـــت املنظمـــة  (أ)  بـــذلك وهـــي تعلـــم 

لفعل غري املشروع دوليًا؛   احمليطة 
غري مشروع دولياً لو  سيشكل فعالً  الفعلان هذا ك (ب)و 

 ارتكبته تلك املنظمة.

 التعليق
ال يبــدو أن املســؤولية الدوليــة الــيت قــد يتحملهــا كيــان مــا  )١(

مبوجـــب القـــانون الـــدويل بســـبب إعانـــة أو مســـاعدة كيـــان آخـــر يف 
ت املعنية  ارتكاب فعل غري مشروع دولياً تتوقف على طبيعة الكيا

ك، وبصــرف النظــر عــن املمارســة احملــدودة . ولــذل)١٨٧(وخصائصــها
ملنظمــــات الدوليــــة، فــــإن القواعــــد الســــارية علــــى  املتعلقــــة حتديــــداً 
العالقات بني الدول تنطبق أيضاً حني تعني منظمـة دوليـة وتسـاعد 

 دولة أو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً.
ريات ســــــوى القليــــــل مــــــن التغيــــــ ١٤وال تســــــتحدث املــــــادة  )٢(

املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة  ١٦للمـــــادة 
ــــة )١٨٨(دوليــــاً  . وقــــد ُعــــدلت اإلشــــارة إىل احلالــــة الــــيت تعــــني فيهــــا دول
تساعد دولـة أخـرى لكـي تشـري إىل منظمـة دوليـة تعـني أو تسـاعد  أو

 دولة أو منظمة دولية أخرى.
مبقتضـــاها العـــوُن شـــروطاً معينـــة ينشـــئ  ١٤وحتـــدد املـــادة  )٣(
املســـاعدة املســـؤوليَة الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة الـــيت تقـــدم العـــون  أو
لفعـل  أو لظروف احمليطـة  املساعدة. والشرط األول هو أن "تعلم 

__________ 
 .٢-٣، الفقرة ٢٥٥ص  نفسه، املرجع )١٨٦(
اللجنة املعنية مبساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون  تقول )١٨٧(

روع دوليــاً مــن جانــب منظمــة دوليــة : "ويكــون هنــاك كــذلك فعــل غــري مشــالــدويل
ارتكــــاب هــــذه الدولــــة  يفحــــني تعــــني أو تســــاعد دولــــة أو منظمــــة دوليــــة أخــــرى 

 International Law :الدوليــــة األخــــرى لفعــــل غــــري مشــــروع دوليــــاً" املنظمــــة أو

Association, Report of the Seventy-first Conference … (see footnote 121 

above), pp. 200–201 الفقـرتني يف. وال يشـري هـذا الـنص إىل الشـروط املدرجـة 
 من املواد احلالية. ١٤الفرعيتني (أ) و(ب) من املادة 

لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )١٨٨(  .٨٦-٨٤ ص ،) والتصويبالثاينا

املتعلقة  ١٦غري املشروع دولياً". وكما لوحظ يف التعليق على املادة 
أو املعونــة مبسـؤولية الــدول، فــإذا "كانــت الدولــة املقدمــة للمســاعدة 

ا  لظــروف الــيت يعتــزم فيهــا اســتخدام معونتهــا أو مســاعد ال تعلــم 
 .)١٨٩(من جانب الدولة األخرى، فهي ال تتحمل مسؤولية دولية"

ــــدول عــــن  ١٦ويف التعليــــق علــــى املــــادة  )٤( املتعلقــــة مبســــؤولية ال
األفعال غري املشروعة دوليـاً، ذُكـر أيضـاً أن مـن بـني الشـروط أن "يعتـزم 

الدولــــة املعــــين]، بواســــطة املعونــــة أو املســــاعدة املقدمــــة، تيســــري [جهــــاز 
حــدوث الفعــل غــري املشــروع و[أن يكــون] الســلوك غــري املشــروع دوليــاً 

. )١٩٠(قد ارُتكب فعالً من جانب الدولـة املتلقيـة للمعونـة أو املسـاعدة"
عن ذلك، فإن نشوء املسؤولية الدولية يقتضـي أن يسـهم العـون  وفضالً 

 . )١٩١(إسهاماً "ذا شأن" يف ارتكاب الفعل أو املساعدة
، فإن املنظمة الدوليـة الـيت ١٤ووفقاً ملا نصت عليه املادة  )٥(

تتحمــل املســؤولية الدوليــة إال إذا كــان  تقــدم العــون أو املســاعدة ال
"الفعل سيشكل فعًال غري مشروع دولياً لو ارتكبتـه تلـك املنظمـة". 

يكون واقعاً على املنظمة الدولية وبذلك ترتبط املسؤولية خبرق التزام 
 يف وقت إسهامها يف خرق هذا االلتزام.

ومثــة مثــال علــى تقــدمي العــون أو املســاعدة مــن جانــب منظمــة  )٦(
 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتـوبر  ١٢دولية تعرضه وثيقة داخلية أصدرها يف 

املستشـــار القـــانوين لألمـــم املتحـــدة. وتناولــــت هـــذه الوثيقـــة الـــدعم الــــذي 
تقدمـــه بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة إىل 
القـــوات املســـلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، واخلطـــر الـــذي أشـــارت 
إليــه مــذكرة داخليــة واملتمثــل يف احتمــال ارتكــاب تلــك القــوات انتهاكــات 
ــــانون الالجئــــني.  ــــدويل وقــــانون حقــــوق اإلنســــان وق للقــــانون اإلنســــاين ال

 تب املستشار القانوين يقول:وك
املتحــدة يف مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة  األمــممنظمـة كـان لــدى بعثــة   إذا 

ن وحـــــدات القـــــوات املســـــلحة جلمهوريـــــة الكونغـــــو  مـــــا يـــــدفعها إىل االعتقـــــاد 
إحــــــدى العمليــــــات تنتهــــــك جمموعــــــة أو أخــــــرى مــــــن  يف املشــــــاركةالدميقراطيــــــة 
 يـدفعها مـا املتحـدة األمـممنظمـة ى بعثـة وإذا كان لد ،تلك القواننيجمموعات 

 جهــود مــن الــرغم علــى ترتكــب، برحــت مــا االنتهاكــات هــذه ن االعتقــاد إىل
 حكومـةمـع و  الدميقراطيـة الكونغـو جلمهوريـة املسـلحة القـوات مع البعثة وساطة

ً عندئــذ أن تواصــل بعثــة  منظمــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، فــال جيــوز قــانو
متامـــاً.  فيهـــا مشـــاركتهاة دعـــم تلـــك العمليـــة، بـــل جيـــب أن توقـــف املتحـــد األمـــم

ً [...] وال جيــــــوز  ــــــةقــــــانو ــــــة يف املتحــــــدة األمــــــممنظمــــــة  لبعث  الكونغــــــو مجهوري
تقــدم الــدعم اللوجســيت أو "اخلــدمي" أليــة عمليــة مــن عمليــات  أن الدميقراطيــة

القـوات املسـلحة جلمهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة إذا كـان لــديها سـبب لالعتقــاد 
. القــوانني تلــك مــن جمموعــة أي تنتهــك املــذكورةن وحــدات القــوات املســلحة 

 العريف الدويل القانون مبوجب املنظمة التزامات على مباشرة هذا ويرتتب[...] 
__________ 

 .١٦) من التعليق على املادة ٤الفقرة ( ،٨٤ ص ،نفسه املرجع )١٨٩(
 .١٦) من التعليق على املادة ٥( الفقرة ،٨٥و ٨٤ ص نفسه، املرجع )١٩٠(
 .نفسه املرجع )١٩١(
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امليثـــــاق بـــــدعم وتعزيـــــز وتشـــــجيع احـــــرتام حقـــــوق اإلنســـــان والقـــــانون  مبوجـــــبو 
 .)١٩٢(اإلنساين الدويل وقانون الالجئني

ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب  -١٥املادة 
 مشروع دولياً  غري فعل

ـــهاملنظمـــة الدوليـــة الـــيت   دولـــة أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى  توجِّ
تقوم  ،كاب فعل غري مشروع دولياً ارس السيطرة عليها يف ارتمتو 

دوليــاً تكــون مســؤولة األخــرية، املنظمــة هــذه هــذه الدولــة أو بــه 
 إذا: عن ذلك الفعل 

لظـــروف األوىل بـــاملنظمـــة  قامـــت (أ)  ذلك وهـــي تعلـــم 
لفعل غري املشروع دوليًا؛   احمليطة 

غــري مشــروع دوليــاً سيشــكل فعــًال كــان هــذا الفعــل  (ب)و 
 املنظمة.ارتكبته تلك  لو

 التعليق
املتعلقـــة مبســـؤولية  ١٧مـــع املـــادة  ١٥يتطـــابق نـــص املـــادة  )١(

، وذلـك ألسـباب مماثلـة )١٩٣(الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
من مشاريع املواد  ١٤لتلك اليت ورد تفسريها يف التعليق على املادة 

احلاليــــة. وقــــد أُدخلــــت التعــــديالت املالئمــــة علــــى الــــنص. وهكــــذا 
لتوجيـــــه وممارســـــة  ـــــة الـــــيت تقـــــوم  اســـــتعيض عـــــن اإلشـــــارة إىل الدول
إلشـــارة إىل املنظمـــة الدوليـــة الـــيت تقـــوم بـــذلك، وكـــذلك  الســـيطرة 
حلــت عبــارة "دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى" حمــل كلمــة "دولــة" يف 

 اإلشارة إىل الكيان الذي يوجَّه أو متارس عليه السيطرة.
ولية الدوليــة تنشــأ عنــدما علــى أن املســؤ  ١٥وتــنص املــادة  )٢(

تقوم املنظمة الدولية "بتوجيـه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى وممارسـة 
 السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً". 

وعلـــى افـــرتاض أن القـــوة األمنيـــة الدوليـــة يف كوســـوفو هـــي  )٣(
ا  منظمة دولية، فمن املمكن أن توفر االعرتاضات األولية اليت أبـد

يوغوســالفيا ( مشــروعية اســتخدام القــوةمــة الفرنســية يف قضــية احلكو 
) أمام حمكمة العدل الدولية مثاًال على منظمتني دوليتني ضد فرنسا

مـــــا متارســـــان التوجيـــــه والســـــيطرة يف ارتكـــــاب فعـــــل غـــــري  ادُّعـــــي أ
ن "منظمـة حلـف مشـال  مشروع، حيث دفعت احلكومـة الفرنسـية 

األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو،  القــوة ‘توجيــه’األطلســي مســؤولة عــن 
. ويـــرجَّح أن )١٩٤(عليهـــا" ‘الســـيطرة’واألمـــم املتحـــدة مســـؤولة عـــن 

 املتصوَّر كان ممارسًة مشرتكة للتوجيه والسيطرة.
__________ 

ئـــــق يف صـــــحيفة  نشـــــرت )١٩٢( كـــــانون   ٩، يف The New York Timesالو
 .www.nytimes.com، ٢٠٠٩األول/ديسمرب 

لد، ٢٠٠١ حولية )١٩٣(  .٨٩-٨٦ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
)١٩٤( Legality of Use of Force (Yugoslavia v. France), Preliminary 

objections of the French Republic (5 July 2000), I.C.J. Reports 2001, 

p.13, at p. 33, para. 46 .بذلك من أجل إسناد التصرف املدعى أنه  ُدفع وقد

ويف العالقــــــات بــــــني منظمــــــة دوليــــــة والــــــدول واملنظمــــــات  )٤(
الدوليــة األخــرى األعضــاء فيهــا، ميكــن تصــور توســيع نطــاق مفهــوم 

ليشـمل احلـاالت الـيت تتخـذ فيهـا منظمـة دوليـة  "التوجيه والسـيطرة"
املتعلقـــــة  ١٧قـــــراراً يلـــــزم أعضـــــاءها. ويوضـــــح التعليـــــق علـــــى املـــــادة 

ـــاً أن "املـــادة   ١٧مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي
[تقتصــر] علــى احلــاالت الــيت تقــوم فيهــا فعــًال دولــة مهيمنــة بتوجيــه 

لتــــزام دويل للدولــــة التابعــــة لســــيطرة علــــى ذلــــك  ســــلوك خمــــل  [و]
ـا حـاالت ‘] [...] السـيطرة’، وأن "[كلمـة )١٩٥(السلوك" يقصـد 

اهليمنــة علــى ارتكــاب ســلوك غــري مشــروع ال جمــرد اإلشــراف عليــه، 
، وأن "[كلمــة] )١٩٦([فضــًال] عــن جمــرد التــأثري فيــه أو االهتمــام بــه"

ال تشمل جمرد التحريض أو اإلحياء، بل [يتضـمن معناهـا] ‘ توجيه’
. وإذا فســـر املـــرء الـــنص علـــى )١٩٧(يــه الفعلـــي العملـــي الطـــابع"التوج

ضوء املقتطفات الواردة أعاله، فإن اعتماد منظمة دولية لقرار ملزم 
قـــــد ميثـــــل، يف ظـــــل ظـــــروف معينـــــة، شـــــكًال مـــــن أشـــــكال التوجيـــــه 

الســيطرة يف ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــاً. واملفــرتض هــو أن  أو
املوجــه هلــا القــرار ال ُمتــنح حريــة التصــرف الدولــة أو املنظمــة الدوليــة 

 على حنو ال يشكل فعًال غري مشروع دولياً وإن كان ميتثل للقرار.
ــــه  )٥( ــــرب اعتمــــاد قــــرار ملــــزم شــــكالً مــــن أشــــكال التوجي وإذا اعُت

ملفهوم الوارد يف املادة احلالية، فإن هذا احلكم سيتداخل مـع  والسيطرة 
ليـــة. ولكـــن التـــداخل ســـيكون جزئيـــاً مـــن مشـــاريع املـــواد احلا ١٧املـــادة 

تتنـــاول كـــذلك احلالـــة الـــيت  ١٧فحســـب، إذ يكفـــي إيضـــاح أن املـــادة 
يتطلب فيهـا القـرار امللـزم مـن الدولـة أو املنظمـة الدوليـة العضـو أن تقـوم 
لنســـبة إىل تلـــك الدولـــة أو املنظمـــة  بفعـــل ال يعـــد فعـــالً غـــري مشـــروع 

 ١٧و ١٥كـن بـني املـادتني الدولية. وعلى أي حال، فـإن التـداخل املم
لن خيلق أي وجه من أوجه عدم االتساق، ألن كال احلكمني يؤكـدان، 
وإن يكـــن يف أوضـــاع خمتلفـــة، املســـؤولية الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة الـــيت 

 اختذت قراراً ملزماً للدول أو املنظمات الدولية األعضاء فيها.
 (أ) و(ب)،ويشـــري الشـــرطان الـــواردان يف الفقـــرتني الفـــرعيتني  )٦(

لفعـــل غـــري املشـــروع  لظـــروف احمليطـــة  علـــى التـــوايل، إىل "[العلـــم] 
دوليــــــاً" وإىل كـــــــون الفعــــــل "سيشـــــــكل فعـــــــًال غــــــري مشـــــــروع دوليـــــــاً 

ارتكبته تلك املنظمة". وتتطابق هذه املقتضيات مع تلك الواردة  لو
املتعلقـــة بتقـــدمي العـــون أو املســـاعدة يف ارتكـــاب فعـــل  ١٤يف املـــادة 

 دولياً. وينطبق التعليق نفسه. غري مشروع
                                                                                                                   

ً  بيليـــه آالنمشــروع إىل املنظمتــني الــدوليتني املعنيتــني. واعتنــق  غــري تصــرف رأ
ممــاثالً بشــأن منظمــة حلــف مشــال األطلســي والقــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو 

 :A. Pellet, “L’imputabilité d’éventuels actes illicitesيف مقالـه التـايل: 

responsabilité de l’OTAN ou des États membres”, in C. Tomuschat 

(ed.), Kosovo and the International Community: a Legal Assessment, 

The Hague, Kluwer Law International, 2002, pp. 193 et seq., at p. 199. 
لـــد، ٢٠٠١ حوليـــة )١٩٥(  ،٨٨ ص) والتصـــويب، الثـــاين(اجلـــزء  الثـــاين ا

 .١٧على املادة  التعليق من) ٦( الفقرة
 .١٧على املادة  التعليق من) ٧( الفقرة ،نفسه املرجع )١٩٦(
 .نفسه املرجع )١٩٧(
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  الدولية املنظمات مسؤولية 83

 

 

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى  -١٦املادة 

منظمـة دوليـة أخـرى علـى املنظمة الدولية الـيت تكـره دولـة أو  
 إذا:  عن ذلك الفعلدولياً مسؤولة تكون ما ارتكاب فعل 

فعــــًال غـــــري سيشــــكل كــــان الفعــــل، لــــوال اإلكـــــراه،  (أ) 
ــاً صــادراً عــن الدولــة يقــع أو املنظمــة الدوليــة الــيت  مشــروع دولي

 عليها اإلكراه؛ 
ذلك بـــاملنظمـــة الدوليـــة الـــيت متـــارس اإلكـــراه  قامـــت (ب)و 

لفعل. لظروف احمليطة   وهي تعلم 

 التعليق
يف اإلكراه الـذي قـد متارسـه منظمـة دوليـة يف  ١٦تنظر املادة  )١(

املوقـــف طبيعــــة ارتكـــاب فعــــل غـــري مشــــروع دوليـــاً. وال يغــــري كثـــرياً مــــن 
ت الـيت متـارس اإلكــراه أو الـيت ميـاَرس عليهـا اإلكــراه.  وخصـائص الكيـا
ولذلك ميكن للمرء أن يطبق على املنظمات الدولية أيضاً قاعـدة مماثلـة 

 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً. ١٨للمادة 
علقة مبسؤولية املت ١٨ويتطابق نص املادة احلالية مع املادة  )٢(

، مـــع تغيـــريات مماثلـــة )١٩٨(الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
مـــن مشـــاريع  ١٤ للتغيـــريات الـــوارد تفســـريها يف التعليـــق علـــى املـــادة

ـــة الـــيت متـــارس  املـــواد احلاليـــة. فقـــد اســـتعيض عـــن اإلشـــارة إىل الدول
 املنظمة الدولية؛ وفضًال عن ذلك، فإن الكيانإلشارة إىل اإلكراه 

لضــرورة دولــة بــل ميكــن أيضــاً  الــذي ميــاَرس عليــه اإلكــراه ال يكــون 
أن يكــــون منظمــــة دوليــــة. كــــذلك تغــــري العنــــوان مــــن "إكــــراه دولــــة 

 أخرى" إىل "إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى".
وال يتطلـــب نشـــوء املســــؤولية الدوليـــة ملنظمــــة دوليـــة متــــارس  )٣(

حــد ذاتــه. ولــيس مــن  اإلكــراه أن يكــون فعــل اإلكــراه غــري مشــروع يف
الضروري كذلك أن يكون يف جلوء تلك املنظمة إىل التصـرف بصـورة 
مباشــرة ارتكــاب مــن جانبهــا لفعــل غــري مشــروع. ومــا يقتضــيه نشــوء 
املســؤولية الدوليــة هــو أن تكــره املنظمــة الدوليــة دولــة أو منظمــة دوليــة 
لنســبة للكيــان الــذي  أخــرى علــى ارتكــاب فعــل يكــون غــري مشــروع 

س عليـــه اإلكــــراه، وأن تقـــوم املنظمـــة الــــيت متـــارس اإلكـــراه بــــذلك ميـــارَ 
لفعل". لظروف احمليطة   "وهي تعلم 

ويف العالقات بني منظمة دولية والدول أو املنظمـات الدوليـة  )٤(
األعضـــــاء فيهـــــا، ال ميكـــــن لصـــــدور قـــــرار ملـــــزم عـــــن املنظمـــــة الدوليــــــة 

كـــــد التعليـــــق علـــــى ينشـــــئ إكراهـــــاً إال يف الظـــــروف االســـــتثنائية. ويؤ  أن
 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً أن: ١٨ املادة
 القــوة بــه تتصــف الــذي األساســي الطــابع بــنفس يتصــف ١٨ املــادة لغــرض اإلكــراه
ـــــالزم لتحقـــــق اإلكـــــراه،  .٢٣ املـــــادة مبوجـــــب القـــــاهرة ـــــذي ال يكفـــــي والشـــــرط ال وال

__________ 
 .٩٠-٨٩ ص نفسه، املرجع )١٩٨(

املكرَهــة حبيــث] ال يــرتك  يــرغم إرادة الدولــةالســلوك الــذي [هــو  ،شــيء يقــل عنــه أي
 .)١٩٩(اإلكراه متارس اليت الدولة لرغبات االمتثال سوى فعلي خيار من هلا

وإذا اعُتــرب مــع ذلــك أن منظمــة دوليــة تكــره دولــة أو منظمــة  )٥(
دوليـــة عضـــواً حـــني تعتمـــد قـــراراً ملزمـــاً، فقـــد حيـــدث تـــداخل بـــني املـــادة 

لنظـر إىل . ولكنـه سـي١٧احلالية واملادة  كون تـداخالً جزئيـاً فحسـب، 
الشـــروط املختلفـــة الـــيت يضـــعها هـــذان احلكمـــان، وخصوصـــاً أنـــه وفقـــاً 

ـــة أو املنظمـــة  ١٧للمـــادة  ال يلـــزم أن يكـــون الفعـــل الـــذي ترتكبـــه الدول
لنســبة إىل تلــك الدولــة أو املنظمــة.  الدوليــة العضــو فعــالً غــري مشــروع 

 املنظمـــــة الدوليـــــة مســـــؤولة ويف حالـــــة وجـــــود تـــــداخل، ميكـــــن أن تُعتـــــرب
. وال يؤدي هـذا إىل نشـوء أي ١٧أو املادة  ١٦مبقتضى أٍي من املادة 

 وجه من أوجه عدم االتساق.

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

إذا التفت تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية  -١ 
ــا الدوليــة عــن طريــق اعتمــاد  لــزم قــرار يُ علــى التــزام مــن التزاما

رتكــاب فعــل يكــون غــري فيهــا  أعضــاءً  دوليــة اتأو منظمــ الً دو 
 املنظمة. تلك مشروع دولياً لو ارتكبته 

التفـــت  تتحمـــل املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولية الدوليـــة إذا -٢ 
ن أذنت لدول أو منظمات دوليـة  ا الدولية  على التزام من التزاما
ــه  ــاً لــو ارتكبت رتكــاب فعــل يكــون غــري مشــروع دولي أعضــاٍء فيهــا 

 تلك املنظمة، وكان ارتكاب الفعل املعين بسبب ذلك اإلذن.
ن  -٣  غـري املعـين سـواء كـان الفعـل  ٢و ١تنطبق الفقـر

 اتاملنظمـ لنسبة إىل الدول أولك أو مل يكن كذمشروع دوليًا 
 اليت يكون القرار أو اإلذن موجهاً إليها.ألعضاء الدولية ا

 التعليق

إن كون املنظمة الدولية شخصاً من أشخاص القـانون الـدويل،  )١(
متميــــزاً عــــن األعضــــاء فيهــــا، أمــــر يفــــتح البــــاب أمــــام إمكانيــــة أن حتــــاول 

طريقهم نتيجـة ال تسـتطيع  املنظمة أن تؤثر على أعضائها لكي حتقق عن
ــــا  أن حتققهــــا مباشــــرة بشــــكل مشــــروع، وبــــذا تلتــــف علــــى أحــــد التزاما
الدوليــة. وكمــا الحــظ وفــد النمســا أثنــاء املناقشــات الــيت دارت يف اللجنــة 

إلفـــــالت مـــــن  الســـــماحينبغـــــي  الالسادســـــة، فإنـــــه " للمنظمـــــة الدوليـــــة 
 .)٢٠٠(‘"خارجية عناصر’املسؤولية جبعل عناصرها الفاعلة 

وقــــد نظــــر املستشــــار القــــانوين للمنظمــــة العامليــــة للملكيــــة  )٢(
الفكرية يف حالة منظمة دولية تطلب من دولة عضـو ارتكـاب فعـل 

 غري مشروع دولياً، وكتب قائًال إنه
__________ 

 .١٨على املادة  التعليق من) ٢( الفقرة ،٨٩ ص نفسه، املرجع )١٩٩(
ئق )٢٠٠(  اللجنـة واخلمسـون، التاسـعة الـدورة العامـة، للجمعيـة الرمسيـة الو

 .٢٤ الفقرة، )A/C.6/59/SR.22( ٢٢اجللسة  ،السادسة
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  84 والستني الثالثة دور

 

 

حالـــة تصـــرف معـــنيَّ تقـــوم بـــه دولـــة عضـــو امتثـــاالً لطلـــب مـــن منظمـــة دوليـــة،  يف
 املنظمــة، وتلـك الدولـة تلـك علـى واحـد نآ يف واقعـاً  دوليـاً  التزامـاً  خيـرقويبـدو أنـه 

 .)٢٠١(الدويل القانون مبوجب مسؤولة أيضاً  عتربتُ  أن ينبغي املنظمة فإن

ومــــــن احملتمــــــل أن تكــــــون فرصــــــة االلتفــــــاف أكــــــرب حــــــني  )٣(
يشـــكل ســــلوك الدولـــة أو املنظمــــة الدوليــــة العضـــو خرقــــاً اللتــــزام  ال

ــــيت تقــــوم  ــــة ال اللتفــــاف ملتزمــــة دويل، كــــأن تكــــون املنظمــــة الدولي
راً  مبعاهدة مع دولة غري عضـو يف حـني ال ُحتـدث نفـس املعاهـدة آ

 لنسبة إىل أعضاء املنظمة.
وتعين كلمة "االلتفاف" ضـمناً وجـود نيـة لـدى املنظمـة الدوليـة  )٤(

الســــتغالل الشخصـــــية القانونيـــــة املنفصـــــلة ألعضــــائها مـــــن أجـــــل جتنـــــب 
 ات وجود هذه النية على الظروف.االمتثال اللتزام دويل. وسيعتمد إثب

مسبق ، كشرط ١ويف حالة اختاذ قرار ملزم، ال تنص الفقرة  )٥(
 لنشـــوء املســـؤولية الدوليـــة ملنظمـــة دوليـــة، علـــى قيـــام الـــدول أو املنظمـــات
رتكاب الفعل املطلوب. وملا كـان امتثـال األعضـاء  الدولية األعضاء 

لــــث لقـــرار ملــــزم أمـــراً متوقعــــاً، فســـيكون احتمــــال أ ن يضـــار طــــرف 
احتمــاالً مرتفعــاً. ومــن مث، يبــدو مــن املفضــل اعتبــار املنظمــة مســؤولة 
لتـــايل للطــرف الثالـــث الــذي ســـيقع عليــه الضـــرر  لفعــل، والســماح 
ن يلـتمس سـبيالً لإلنصـاف حـىت قبـل ارتكـاب الفعـل. وفضـالً عـن 
ذلـــــك، إذا كانـــــت املســـــؤولية الدوليـــــة تنشـــــأ يف وقـــــت اختـــــاذ القـــــرار، 

ن مــن واجــب املنظمــة الدوليــة أن متتنــع عــن وضــع أعضــائها يف ســيكو 
م مبقتضــى  وضــع غــري مــريح يكــون علــيهم فيــه إمــا أن ينتهكــوا التزامــا
القـرار أو يتســببوا يف نشــوء املســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة، فضــالً 

 عن إمكان حتملهم هم أنفسهم للمسؤولية.
ة العضــو ســلطة تقديريــة وقــد ُمتــنح الدولــة أو املنظمــة الدوليــ )٦(

فيما يتعلق بتنفيذ قرار ملزم اعتمدته منظمة دولية. فاحملكمة األوروبية 
ســــفوروس هافــــا بو قضــــية موضــــوع حلقــــوق اإلنســــان، يف حكمهــــا يف 

، نظــــرت يف يــــوالري تــــوريزم فــــه تيجــــاِرت أنــــونيم شــــركيت ضــــد أيرلنــــدا
 تصـــرف الـــدول األعضـــاء يف اجلماعـــة األوروبيـــة عنـــد تنفيـــذ إجـــراءات

ا اجلماعة األوروبية، وأبدت املالحظة التالية:  ملزمة أمرت 
 الــيت األفعـال مجيـع عــن االتفاقيـة مبوجـب كاملـة  مســؤولية مسـؤولة الدولـة تكـون
ــا نطــاق عــن ختـرج العديــد مــن [...] و  .الضــيق مبعناهــا الدوليـة القانونيــة التزاما

التفاقية . فكل قضية من القضا (وخاصة تؤكد ذلك [...] القضا املتعلقة 
 احملكمـــة هـــذه مبراجعــة تتعلـــق كانـــت)  ٢٦ ، الفــرع١٦٢٦ص  ،كـــانتوينقضــية 
 .)٢٠٢(اجلماعة قانون عليها ينص اليت للدولة التقديرية السلطة ممارسة ملسألة

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٥ حوليـة )٢٠١(  ،A/CN.4/556، ا
 .٦٠ ص
)٢٠٢( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgment of 30 June 2005 (see footnote 184 above), para. 157. 

أن االمتثــال للقــرار امللــزم الصــادر عــن  ١وتفــرتض الفقــرة  )٧(
ــا لضــرورة علــى ال ينطــوياملنظمــة الدوليــة  تفــاف علــى أحــد التزاما

ســم بلــدان الشــمال  الدوليــة. وكمــا لــوحظ يف بيــان لوفــد الــدامنرك، 
 األورويب اخلمسة، يف اللجنة السادسة:

 جمال"من الضروري [...] العثور على النقطة اليت ميكن عندها القول إن  يبدو
ـــــاورة ـــــدو مـــــن غـــــري املعقـــــول  "املن ـــــة العضـــــو مـــــن الضـــــيق حبيـــــث يب ـــــاح للدول املت

 .)٢٠٣(معني تصرف عن ملسؤولية[وحدها] اختصاصها 

وعلـى العكـس مـن ذلـك، إذا كـان القـرار يسـمح للدولـة أو املنظمــة 
الدوليـــــة العضـــــو بـــــبعض الســـــلطة التقديريـــــة يف اختـــــاذ مســـــار بـــــديل 

ة املنظمـــــة ينطــــوي علــــى التفــــاف، فـــــال ميكــــن أن تنشــــأ مســــؤولي ال
لفعـل، كمـا هـو  الدولية الـيت اختـذت القـرار إال إذا حـدث التفـاف 

 .٢مذكور يف الفقرة 
احلالة اليت تلتف فيها منظمـة دوليـة علـى  ٢وتبحث الفقرة  )٨(

ذن لدولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة عضــــــو  ن  ــــــة  ــــــا الدولي أحــــــد التزاما
رتكــا ب رتكــاب فعــل معــني. وحــني يــؤذن لدولــة أو منظمــة عضــو 

ا تكون حرة يف أال  اإلذن الذي تستفيد من فعل ما، فمن الواضح أ
ً فحســـب، ألن  تلقتـــه. غـــري أن األمـــر قـــد ال يكـــون كـــذلك إال نظـــر
اإلذن غالبـــــاً مـــــا يعـــــين إســـــناد املنظمــــــة مهـــــامَّ معينـــــة للعضـــــو املعــــــين 

املعنيـــني لكـــي ميارســـوا هـــذه املهـــام بـــدًال مـــن املنظمـــة.  األعضـــاء أو
ـــا وعـــالوة علـــى ذلـــك داء فعـــل مـــا فإ ذن  ، فـــإن املنظمـــة حـــني 

 تتوقع عموماً أن جيري تنفيذ ما أذنت به. 
ــا  ٢ولــئن كانــت الفقــرة  )٩( تســتخدم مصــطلح "اإلذن"، فإ
تتطلـــب تعريـــف فعـــل املنظمـــة الدوليـــة علـــى هـــذا النحـــو مبوجـــب  ال

 ٢قواعد املنظمـة املعنيـة. وينطبـق أيضـاً املبـدأ املعـرب عنـه يف الفقـرة 
ى أفعــال املنظمــة الدوليـة الــيت ميكــن تعريفهـا مبصــطلحات خمتلفــة علـ

 لكنها تتسم بطابع مماثل لإلذن حسبما ُوصف أعاله.
لنشوء املسؤولية  ٢والشرط األول الذي تنص عليه الفقرة  )١٠(

ذن املنظمــــة الدوليـــــة بفعــــل يكـــــون غــــري مشـــــروع  الدوليــــة هـــــو أن 
اللتفــاف  لنســبة إىل تلــك املنظمــة ويســمح هلــا فضــالً  عــن ذلــك 

ــا الدوليــة. وملــا كــان اإلذن قــد ال يــدفع إىل إتيــان  علــى أحــد التزاما
شـرط إضـايف هـو أن  ٢أي تصرف يتفق معه، فقد ُوضع يف الفقرة 
لفعل.  يكون الفعل املأذون به قد ارُتكب 

وفضًال عن ذلـك، فقـد نُـص علـى أن الفعـل املعـين ينبغـي  )١١(
ك اإلذن". ويســتلزم هــذا الشــرط أن يكــون قــد ارتكــب "بســبب ذلــ

حتلــــيًال للســــياق يتنــــاول الــــدور الــــذي يؤديــــه اإلذن فعليــــاً يف حتديــــد 
 يصدر عن الدولة أو املنظمة الدولية العضو من تصرف. ما

__________ 
ئق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة واخلمسـون، اللجنـة  )٢٠٣( الو

 .٦٦ الفقرة، )A/C.6/59/SR.22( ٢٢ اجللسة ،السادسة
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وألغراض إثبات املسـؤولية، ينبغـي أال يكـون االسـتناد إىل  )١٢(
شــأ اإلذن اســتناداً غــري معقــول. فعلــى ســبيل املثــال، ال ميكــن أن تن

مســــؤولية املنظمــــة الدوليــــة الــــيت أصــــدرت اإلذن إذا كــــان اإلذن قــــد 
تقادم ومل يكن املقصود منه أن ينطبق على الظروف اجلارية، وذلك 

 لنظر إىل التغريات اجلوهرية اليت طرأت منذ اعتماده.
وبينما تكون املنظمة الدولية اليت أصـدرت اإلذن مسـؤولة  )١٣(

كــاب فعــل ميثــل التفافــاً علــى أحــد إن هــي طلبــت، ولــو ضــمناً، ارت
ا، فإن مـن الواضـح أن هـذه املنظمـة لـن تكـون مسـؤولة عـن  التزاما
أي خـــرق آخـــر قـــد ترتكبـــه الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة العضـــو الـــيت 
ـــذا القـــدر، فـــإن البيـــان التـــايل الـــوارد يف رســـالة  صـــدر هلـــا اإلذن. و

 ١١روانـدا، يف  وجهها األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل رئـيس وزراء
 ، يبدو دقيقاً:١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب 

ــ "يتعلـــق  وفيمـــا  جملـــس  ـــا" أذنأن هـــذه العمليـــة قـــد " فـــرغم "،توركـــواز عمليـــةبــ
تكـن عمليـة  فإن العملية نفسـها كانـت حتـت القيـادة والسـيطرة الـوطنيتني، ومل ،األمن

عــــن األفعــــال  دوليــــاً  مســــؤولةلألمــــم املتحــــدة. ولــــذلك فــــإن األمــــم املتحــــدة ليســــت 
 .)٢٠٤("توركواز عملية"إىل قد تُنسب  اليتحاالت االمتناع عن الفعل و 

 ١٤أن املــادة احلاليــة، علــى خــالف املــواد مــن  ٣وتبــني الفقــرة  )١٤(
، ال تـــــربط املســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــة الدوليـــــة بعـــــدم مشـــــروعية ١٦إىل 

ه إليها القرار أو اإلذن.   تصرف الدولة أو املنظمة الدولية العضو اليت وجِّ
 ١٥وحسب ما سبق أن أشري إليه يف التعليق على املادتني  )١٥(
 يكـــــــون التصـــــــرف غــــــري مشـــــــروع والشـــــــروط األخـــــــرى ، فحــــــني١٦و

مستوفاة، تكون مثة إمكانية للتداخل بني احلاالت اليت يغطيها هذان 
. غـــري أن نتيجــة ذلـــك ١٧احلكمــان وتلــك الـــيت تنطبــق عليهـــا املــادة 

 ستقتصر على وجود أسس بديلة العتبار املنظمة الدولية مسؤولة.

  أخرى دولية منظمة يف العضو الدولية املنظمة مسؤولية -١٨ املادة
ملــــــــواد مــــــــن   ، تنشــــــــأ أيضــــــــاً ١٧إىل  ١٤دون اإلخــــــــالل 

املســؤولية الدوليــة ملنظمــة دوليــة عضــو يف منظمــة دوليــة أخــرى 
لفعــل الصــادر عــن تلــك املنظمــة األخــرية مبوجــب  فيمــا يتعلــق 

لنســبة للــدول األعضــاء  ٦٢و ٦١الشــروط املبينــة يف املــادتني 
 يف منظمة دولية.

 تعليقال

ملـــواد مـــن  )١( "، ١٧إىل  ١٤لـــيس يف هـــذه املـــادة "إخـــالل 
ذلك أن املسـؤولية الدوليـة الـيت ترتتـب علـى منظمـة دوليـة عضـو يف 
منظمــة دوليــة أخــرى قــد تنشــأ أيضــاً يف احلــاالت املتوخــاة يف تلــك 
املــواد. فعلـــى ســـبيل املثـــال، عنــدما تقـــوم إحـــدى املنظمـــات الدوليـــة 

__________ 
"عمليـــة توركــــواز" مبوجـــب قــــرار  أنشــــئت وقـــدغـــري منشــــورة.  رســـالة )٢٠٤(

 .١٩٩٤حزيران/يونيه  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٢٩جملس األمن 

ة أخـــرى يف ارتكـــاب فعـــل غـــري مشـــروع مبعاونـــة أو مســـاعدة منظمـــ
 دولياً، ميكن أن تكون املنظمة األوىل عضواً يف الثانية.

وقــــد تنشــــأ مســــؤولية املنظمــــة الدوليــــة العضــــو يف منظمــــة  )٢(
ألعضـاء. وعلـى  دولية أخرى يف ظل ظروف أخرى تتعلـق حتديـداً 
الــــــرغم مــــــن عــــــدم وجــــــود أي ممارســــــات معروفــــــة تتصــــــل مبســــــؤولية 

ليـــــة بصـــــفتها مـــــن األعضـــــاء يف إحـــــدى املنظمـــــات املنظمـــــات الدو 
ــــز بــــني وضــــع  ــــدعو إىل التميي ــــاك مــــا ي الدوليــــة األخــــرى، فلــــيس هن
املنظمــات الدوليــة األعضــاء يف منظمــة دوليــة أخــرى ووضــع الــدول 
لنظر إىل وجود قدر كبري مـن  األعضاء يف نفس املنظمة الدولية. و

ـــــد ـــــدول األعضـــــاء، فيب ـــــه مـــــن املمارســـــات املتصـــــلة مبســـــؤولية ال و أن
 ٦١األفضــل أن تــدرَج يف املــادة احلاليــة إشــارٌة فحســب إىل املــادتني 

والتعليــق عليهمـــا، وهـــي نصـــوص تتنــاول الظـــروف الـــيت تنشـــأ  ٦٢و
لنسبة إلحدى الدول األعضاء.  فيها املسؤولية 

 أثر هذا الفصل -١٩املادة 
ملســؤولية الدوليــة للدولــة أو املنظمــة   ال خيــل هــذا الفصــل 

ملســؤولية الدوليــة ألي  الدوليــة الــيت ترتكــب الفعــل املعــين، أو 
 دولة أو منظمة دولية أخرى.

 التعليق

لفصـل كلــه.   متثـل هـذه املــادة شـرطاً لـــ "عـدم اإلخـالل" يتعلــق 
املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  ١٩وهــــي تتطــــابق جزئيــــاً مــــع املــــادة 

 عـــدم األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً. ويشـــري هـــذا احلكـــم األخـــري إىل
ملســؤولية الدوليــة الــيت تقــع، مبوجــب أحكــام أخــرى مــن  اإلخــالل "
هذه املواد، على الدولة اليت ترتكب الفعـل املعـين أو علـى أي دولـة 

وقد أضـيفت اإلشـارة إىل املنظمـات الدوليـة يف املـادة  .)٢٠٥(أخرى"
احلالية. وفضًال عن ذلـك، ملـا كانـت املسـؤولية الدوليـة الواقعـة علـى 

يت ترتكــــب فعــــًال غــــري مشــــروع منصوصــــاً عليهــــا يف املــــواد الــــدول الــــ
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً ولــيس يف 

 املواد احلالية، فقد ُجعلت صيغة الشرط أكثر عمومية.

 الفصل اخلامس

 الظروف النافية لعدم املشروعية
 التعليق

ة"، تنظــــر حتــــت عنــــوان "الظــــروف النافيــــة لعــــدم املشــــروعي )١(
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٢٧إىل  ٢٠املـــواد مـــن 

يف سلسلة من الظروف اليت ختتلف يف طبيعتها  )٢٠٦(املشروعة دولياً 
__________ 

لد، ٢٠٠١ حولية )٢٠٥(  .٩١و ٩٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١١١-٩٣ ص نفسه، املرجع )٢٠٦(
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ولكن ما جيمع بينها هـو أثرهـا املشـرتك. والقصـد مـن هـذا هـو نفـي 
عدم مشروعية التصرف الذي كـان مـن شـأنه، لـوال تلـك الظـروف، 

لتـــزام دويل. وكمـــا هـــو موضـــح يف التعليـــق علـــى أن يشـــكل خرقـــاً ال
، فإن هذه الظروف تنطبق علـى أي )٢٠٧(مقدمة الفصل ذي الصلة

ً كـــان مصـــدر االلتـــزام؛ وهـــي ال تُبِطـــل  فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــاً، أ
 االلتزام أو تنهيه وإمنا توفر مربراً أو عذراً لعدم الوفاء به.

لظـــروف النافيـــة لعـــدم )٢( املشـــروعية، لـــيس  وفيمـــا يتعلـــق أيضـــاً 
ملنظمـات  هناك سوى قدر حمـدود مـن املمارسـات املتاحـة فيمـا يتصـل 
الدولية. وعالوة على ذلك، فإن هناك ظروفاً معينة من غـري احملتمـل أن 
حتـــدث فيمـــا خيـــص بعـــض املنظمـــات الدوليـــة، إن مل يكـــن فيمـــا خيـــص 

ن الظروف النافيـة لعـدم  معظمها. إال أنه ليس هناك ما يربر االعتقاد 
ـا أيضـاً يف حالـة املنظمـات  مشروعية تصرف الدول ال ميكن أن يُعتد 
ن الـــدول هـــي وحـــدها الـــيت ميكـــن أن حتـــتج  الدوليـــة: كاالعتقـــاد مـــثالً 
بظرف القـوة القـاهرة. وهـذا ال يعـين أنـه ينبغـي افـرتاض أن الشـروط الـيت 
ٍف لعــدم املشــروعية  ميكــن يف ظلهــا ملنظمــة مــا أن حتــتج بظــرف معــني 

 هي الشروط نفسها اليت تنطبق على الدول.

 املوافقة -٢٠املادة 
ــــ  ــــة  ةالصــــحيح املوافقــــةؤدي ت ــــة أو منظمــــة دولي علــــى لدول

 إىل انتفـــــاء عـــــدم ارتكـــــاب منظمـــــة دوليـــــة أخـــــرى لفعـــــل معـــــّني 
 األوىل،املنظمــة إزاء مشــروعية ذلــك الفعــل إزاء تلــك الدولــة أو 

 .املوافقةيف حدود هذه الفعل  بقيما وذلك 

 التعليق

ا يف ذلــك شــأن الــدول، تــؤدي  )١( إن املنظمــات الدوليــة، شــأ
ا أن تفضـــي إىل املســـؤولية الدوليـــة إذا مل توافـــق  عـــدة مهـــام مـــن شـــأ
عليها دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى. واملسـألة ذات الصـلة هنـا عمومـاً 

ـــة الـــيت حيـــدث يف إقليمهـــا تصـــرف املنظمـــ ة. وفيمـــا هـــي موافقـــة الدول
ملنظمات الدولية أيضاً، فإن املوافقة ميكن أن تـؤثر يف االلتـزام  يتعلق 

 حبالة معينة أو بتصرف معني. ميكن أال تتعلق إال األساسي أو
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول  ٢٠واملـــادة احلاليـــة تقابـــل املـــادة  )٢(

التعليـق . وكمـا هـو موضـح يف )٢٠٨(عن األفعال غـري املشـروعة دوليـاً 
علــى هــذه املــادة األخـــرية، تعــّرب املــادة عــن مبـــدأ املوافقــة الــذي هـــو 

. وهـــــي تُعـــــىن بــــــ "املوافقــــــة )٢٠٩(مبـــــدأ أساســـــي يف القـــــانون الــــــدويل
يتصــل حبالــة معينــة أو مســلك معــني"، متييــزاً هلــا عــن "املوافقــة  فيمــا

اللتزام األساسي نفسه"  .)٢١٠(فيما يتصل 
__________ 

 ) من التعليق.٢( الفقرة، ٩١ ص نفسه، املرجع )٢٠٧(
 .٩٥-٩٣ ص نفسه، املرجع )٢٠٨(
 .٢٠) من التعليق على املادة ١( الفقرة ،٩٣ ص نفسه، املرجع )٢٠٩(
 .٢٠على املادة  التعليق من) ٢( لفقرةا ،نفسه املرجع )٢١٠(

القبــول الــذي جيعــل تصــرفاً حمــدداً مــن ومــن األمثلــة علــى  )٣(
جانب منظمة دولية تصرفاً مشروعاً، ميكـن اإلشـارة إىل الدولـة الـيت 
جـــراء حتقيـــق يف إقليمهـــا مـــن جانـــب جلنـــة حتقيـــق ينشـــئها  تســـمح 

. ومـن األمثلـة األخـرى قبـول )٢١١(جملس األمن التابع لألمم املتحدة
ـــــــب م ـــــــة مـــــــن جان ـــــــة االنتخابي نظمـــــــة الدولـــــــة التحقـــــــق مـــــــن العملي

. ومثة مثال آخر حمدد هو قبول نشـر بعثـة املراقبـة التابعـة )٢١٢(دولية
ندونيســـــيا بنـــــاء علـــــى دعـــــوة وجهتهـــــا  لالحتـــــاد األورويب يف آتشـــــه 

إىل االحتاد األورويب وسـبع  ٢٠٠٥حكومة إندونيسيا يف متوز/يوليه 
 .)٢١٣(دول مسامهة

واملوافقـــــة الـــــيت تعطيهـــــا منظمـــــة دوليـــــة هـــــي موافقـــــة تتعلـــــق  )٤(
المتثـــال اللتـــزام دويل قـــائم جتـــاه تلـــك املنظمـــة. وهـــي ال تـــؤثر علـــى 
االلتزامات الدولية بقدر ما قد تكون قائمة أيضاً إزاء أعضاء املنظمـة 
اليت أعربت عن املوافقة، ما مل تكن تلك املنظمة قد ُخولت اإلعـراب 

ألصالة عن أعضائها أيضاً.  عن املوافقة 
لتــزام مــا يف واملوافقــة الــيت تعفــي منظ )٥( مــة دوليــة مــن الوفــاء 

حالة معينة جيب أن تكون موافقة "صحيحة". وهـذا املصـطلح يشـري 
مســـائل "تعاجلهـــا قواعـــد القــــانون الـــدويل خـــارج نطـــاق مســــؤولية  إىل

أو مســؤولية املنظمــات الدوليــة، مثــل مســألة مــا إذا كــان  )٢١٤(الــدول"
م بــــذلك نيابـــــة اجلهــــاز أو الوكيــــل الـــــذي أعطــــى املوافقـــــة خمــــوالً القيـــــا

طلــة  عــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املعنيــة، أو مــا إذا كانــت املوافقــة 
بســـــبب اإلكـــــراه أو غـــــريه مـــــن العوامـــــل. ويعتمـــــد اختصـــــاص اجلهـــــاز 

الوكيــل الــذي يعطــي املوافقــة عمومــاً علــى القــانون الــداخلي للدولــة  أو
رتاط املعنيــة أو، حبســب األحــوال، علــى قواعــد املنظمــة املعنيــة. واالشــ

الـــــذي يقتضـــــي أال تـــــؤثر املوافقـــــة علـــــى االمتثـــــال للقواعـــــد القطعيـــــة 
. وهــذا ميثــل ُحكمــاً عامــاً يشــمل مجيــع ٢٦منصــوص عليــه يف املــادة 

 الظروف النافية لعدم املشروعية.
املتعلقـــة  ٢٠وقــد صـــيغت املــادة احلاليـــة علـــى غــرار املـــادة  )٦(

تتمثـل التغيـريات مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة دوليـاً. و 
__________ 

 املتعلـق اإلعـالن مـن ٦ الفقـرة انظـر املوافقـة،على اشـرتاط  لالطالع )٢١١(
 واألمـن السـلم صـون ميـدان يف املتحدة األمم به تضطلع الذي احلقائق بتقصي

 كــانون  ٩ املــؤرخ ٤٦/٥٩ العامــة اجلمعيــة بقــرار املرفــق اإلعــالن وهــو الــدوليني،
 .١٩٩١ديسمرب /األول

فيمــــا يتصــــل مبهمــــة التحقــــق مــــن عمليـــــة  املوافقــــةإىل دور  لنســــبة )٢١٢(
ت  انتخابية ما، انظر تقرير األمني العام بشـأن تعزيـز فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخـا

 .)A/49/675(دورية ونزيهة 
ــــدعوة هــــذه إىل إشــــارة تــــرد )٢١٣(  يف إندونيســــيا حكومــــة عــــن الصــــادرة ال

لـــس االحتـــاد األورويب  الديباجـــة فقـــرة  CFSP/2005/643مـــن اإلجـــراء املشـــرتك 
 ,Official Journal of the European Union، ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٩ املؤرخ

No. L 234, 10 September 2005, p. 13. 
ــــــة )٢١٤( ــــــد، ٢٠٠١ حولي ل ــــــاين ا ــــــاين(اجلــــــزء  الث  ،٩٣ ص) والتصــــــويب، الث

مــن مشــاريع املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول  ٢٠ املــادة علــى التعليــق مــن) ٤( الفقــرة
 عن األفعال غري املشروعة دولياً.
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الوحيــدة يف الــنص يف إضــافة إشــارة إىل "منظمــة دوليــة" فيمــا يتعلــق 
لكيان الذي يعطي املوافقة، واالستعاضة عن كلمـة "دولـة" بتعبـري 

لكيان الذي تعَطى لـه املوافقة.  "منظمة دولية" فيما يتعلق 

 الدفاع عن النفس -٢١املادة 
الفعـل الصـادر عـن املنظمـة تنتفي صفة عدم املشروعية عـن  

الدوليـة إذا كــان هــذا الفعــل يشـكل تــدبرياً مشــروعاً للــدفاع عــن 
 النفس مبوجب القانون الدويل، وبقدر ما يكون كذلك.

 التعليق
) املتعلقــــة ٢١وفقــــاً للتعليــــق علــــى املــــادة املقابلــــة (املــــادة  )١(

ة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، فــإن تلــك املــاد
تتناول "الدفاع عن النفس [بوصفه] استثناء [من] حظـر اسـتخدام 

. واإلشــارة الــواردة يف تلــك املــادة إىل الطــابع "املشــروع" )٢١٥(القــوة"
 لتدبري الدفاع عن النفس موضَّحة على النحو التايل:

االلتزامــات  يراعــي ]املتخــذ[ضــمناً أن التــدبري  تعــين "مشــروعاً " ]كلمــة  إن[ 
لتقيـــد  املســـلح  النــــزاع يف التطبيـــق الواجبـــةو  ]الـــنفس بضـــبط[الكامـــل القاضـــية 

فضًال عن االمتثال لشرطي التناسب والضرورة املالزمـني ملفهـوم الـدفاع  ،الدويل
األساســــي ألغــــراض  املبــــدأ ]هــــذا[ســــوى  ٢١عــــن الــــنفس. وال تعكــــس املــــادة 

الـــدفاع عـــن الـــنفس وتطبيقـــه للقواعـــد  نطـــاق مســـائل تـــرتكالفصـــل اخلـــامس، و 
 .)٢١٦(املتحدة] األمم ميثاقامليثاق [لية الواجبة التطبيق املشار إليها يف األو 

ولدواعي االتسـاق، فـإن مفهـوم الـدفاع عـن الـنفس الـذي  )٢(
لـدول ينبغـي أن ُيسـتخدم أيضـاً  صيغ على هذا النحو فيما يتعلـق 

ملنظمات الدولية، رغم أنه من املرجح أن تقتصر صلته  فيما يتعلق 
املشــــــروعية علــــــى مــــــا خيــــــص أفعــــــال عــــــدد قليــــــل مــــــن بنفــــــي عــــــدم 

دارة إقليم ما أو بنشر قوة مسلحة.  املنظمات، كتلك اليت تقوم 
ويف املمارســــــــة املتصــــــــلة بقــــــــوات األمــــــــم املتحــــــــدة، كثــــــــرياً  )٣(
ُيســتخدم تعبــري "الــدفاع عــن الــنفس" مبعــىن خمتلــف، فيمــا يتعلــق  مــا

يثــــاق األمـــــم مـــــن م ٥١حبــــاالت غـــــري احلــــاالت املتصـــــورة يف املــــادة 
إشارات إىل "الدفاع عن النفس" فيما يتعلق  يضاً املتحدة. ووردت أ

األمم املتحدة . ففيما يتصل، مثًال، بقوة )٢١٧(بـ "الدفاع عن البعثة"
للحمايــة، رأت مــذكرة صــادرة عــن املكتــب القــانوين لــوزارة اخلارجيــة 

 والتجارة الدولية الكندية أن
__________ 

 .٢١على املادة  ) من التعليق١( الفقرة، ٩٥ ص نفسه، املرجع )٢١٥(
 .٢١ املادة علىيق ) من التعل٦( الفقرة ،٩٦ ص نفسه، املرجع )٢١٦(
ت  كمــا )٢١٧( لتهديــدات والتحــد الحــظ الفريــق الرفيــع املســتوى املعــين 

والتغيري، فإن "احلق يف استعمال القوة دفاعاً عن النفس [...] هو حق مفهوم 
(تقريــر الفريــق الرفيــع ‘" الــدفاع عــن البعثـة’علـى نطــاق واســع أنــه يتسـع ليشــمل 

ت والتغيــري،  لتهديــدات والتحــد  مســؤوليتنا: نــاً أم أكثــر عــامل"املســتوى املعــين 
 ).٢١٣ الفقرة ،Corr.1و A/59/565الوثيقة  ،"املشرتكة

لـــدفاع عـــن املنـــاطق اآلمنـــة والســــكان ميكـــن أن يشـــمل ا "الـــنفس عـــن الـــدفاع"
 .)٢١٨(املدنيني املوجودين فيها

ويف حــــني أن هــــذه اإلشــــارات إىل "الــــدفاع عــــن الــــنفس" تؤكــــد أن 
الــدفاع عــن الــنفس ميثــل ظرفــاً مــن الظــروف النافيــة لعــدم مشــروعية 
تصـــرف املنظمـــة الدوليـــة، فـــإن هـــذا املصـــطلح يعطَـــى معـــىن يشـــمل 

هـا الدولـة أو املنظمـة الدوليـة علـى حاالت غـري احلـاالت الـيت تـرّد في
اعتــداء مســلح مــن جانــب دولــة مــا. وعلــى أيــة حــال، فــإن مســألة 
املــــدى الــــذي حيــــق يف حــــدوده لقــــوات األمــــم املتحــــدة اللجــــوء إىل 
اســتعمال القــوة يتوقــف علــى القواعــد األوليــة املتعلقــة بنطــاق مهمــة 

 البعثة، وهي مسألة ال حاجة إىل مناقشتها هنا.
ن الشــروط الــيت ميكــن مبوجبهــا للمنظمــة الدوليــة كــذلك فــإ )٤(

لقواعــد األوليــة،  اللجــوء إىل الــدفاع عــن الــنفس هــي شــروط تتصــل 
يلــزم حبثهــا يف الســياق احلــايل. وســوف حتــدد تلــك القواعــد املــدى  وال

لـــــدفاع عـــــن  الـــــذي ميكـــــن يف حـــــدوده للمنظمـــــة الدوليـــــة أن حتـــــتج 
م كانيــــة االحتجــــاج الــــنفس. وتتعلــــق إحــــدى املســــائل ذات الصــــلة 

لدفاع اجلماعي عن النفس من جانب منظمة دوليـة عنـدما تتعـرض 
إحدى الدول األعضاء فيها العتداء مسلح ويكـون للمنظمـة الدوليـة 

 .)٢١٩(سلطة التصرف على أساس الدفاع اجلماعي عن النفس
لنظر إىل أن املنظمات الدولية ليست أعضاء يف األمم و  )٥(

هنــا عــن اإلشــارة إىل ميثــاق األمــم املتحــدة املتحــدة، فقــد اســتعيض 
ــــدول عــــن األفعــــال غــــري  ٢١الــــواردة يف املــــادة  املتعلقــــة مبســــؤولية ال

إلشارة إىل القانون الدويل.  املشروعة دولياً 

 التدابري املضادة -٢٢املادة 
حكــــام -١  ، تنتفــــي صــــفة عــــدم ٣و ٢تني الفقــــر  رهنــــاً 

ـــذي ال يالنظمـــة املاملشـــروعية عـــن فعـــل  ـــة ال كـــون مطابقـــاً دولي
لتــزام دويل واجــب جتــاه دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى إذا كــان ال

الفعل يشكل تدبريًا مضـادًا اختـذ وفقـًا للشـروط املوضـوعية هذا 
مبا فيها تلك الـواردة يف  ،واإلجرائية اليت يتطلبها القانون الدويل

__________ 
)٢١٨( The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 

(1996), p. 389. 
 املتعلـــق الربوتوكـــول مـــن(أ)  ٢٥ املـــادة يف ضـــمناً  يـــرد إجيـــايب جـــواب مثـــة )٢١٩(
ــا النـــزاعات منــع ليــة  الــذي الربوتوكــول وهــو واألمــن، الســالم وحفــظ وحلهــا وإدار

 لـــدول االقتصـــادية اجلماعـــة أعضـــاء ١٩٩٩ديســـمرب /األول كـــانون  ١٠ يف اعتمـــده
 يف النـــزاع أو العــدوان حــاالت"اآلليــة" "يف  تطبيــق علــى تــنص حيــث أفريقيــا، غــرب
أورد  وقـــد". ذلـــك حبـــدوث يهـــدد مـــا ُوجـــد مـــىت أو األعضـــاء الـــدول مـــن دولـــة أيـــة

 A. Ayissi (ed.), Cooperating for :التـايل املؤلـَّف يف احلكم هذا نص أييسي

Peace in West Africa: an Agenda for the 21st Century, Geneva, 

UNIDIR, 2001 (UNIDIR/2001/9, United Nations publication, Sales No. 

GV.E/F.01.0.19), p. 127. 
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لتــدابري املضــادة الفصــل ال ثــاين مــن البــاب الرابــع فيمــا يتعلــق 
 .بقدر ما يكون كذلكو ، املتخذة جتاه منظمة دولية أخرى

حكـــام الفقـــرة  -٢  ال جيـــوز ملنظمـــة دوليـــة أن ، ٣رهنـــاً 
تتخذ تدابري مضادة جتاه دولـة أو منظمـة دوليـة عضـو مسـؤولة، 

 إال إذا:
  مستوفاة؛ ١كانت الشروط املشار إليها يف الفقرة  (أ) 
غــــري متنافيــــة مــــع قواعــــد املضــــادة كانــــت التــــدابري  )ب(و 

 املنظمة؛ 
الدوليـة   تتوافر وسائل مالئمة حلمل الدولة أو املنظمـةمل )ج(و 

ا املتعلقة ب، بطريقة أخرى، على املسؤولة وقف االمتثال اللتزاما
 جلرب. و  اخلرق
اه ال جيــوز ملنظمــة دوليــة أن تتخــذ تــدابري مضــادة جتــ -٣ 

دولة أو منظمـة دوليـة عضـو ردًا علـى خـرق التـزام دويل تفرضـه 
قواعـــد املنظمـــة مـــا مل تـــنص هـــذه القواعـــد علـــى تلـــك التـــدابري 

 املضادة.

 التعليق

التـدابري املضـادة الـيت ميكـن  ٥٧إىل  ٥١تتناول املـواد مـن  )١(
للمنظمـــة الدوليـــة اختاذهـــا جتـــاه منظمـــة دوليـــة أخـــرى. ومـــا دامــــت 
التدابري املضادة تتخذ وفقاً للشروط املوضوعية واإلجرائية املنصوص 
فيـة لعـدم  ـا تكـون مشـروعة ومتثـل ظروفـاً  عليها يف تلك املـواد، فإ
مشــروعية الفعــل الــذي كــان مــن شــأنه أن يكــون فعــًال غــري مشــروع 

 لوال أنه يشكل تدبرياً مضاداً.

يت تضــــفي مشــــاريع املــــواد احلاليــــة ال تبحــــث الشــــروط الــــو  )٢(
املشـــــروعية علـــــى التـــــدابري املضـــــادة الـــــيت تتخـــــذها املنظمـــــة الدوليـــــة 

، ١املضــرورة ضــد الدولــة املســؤولة عــن الضــرر. ومــن مث فــإن الفقــرة 
لتـدابري املضـادة  ٥٧إىل  ٥١بينما تشري إىل املواد من  فيما يتصـل 

القـانون  إىلاملتخذة ضد منظمة دولية أخرى، تقتصر على اإلشـارة 
لتـدابري املضـادة املتخـذة ضـد  املتعلقـة لشروط يتصل فيماالدويل 

لشــروط  الــدول. غــري أنــه مــن املمكــن علــى ســبيل القيــاس األخــذ 
املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  ٥٤إىل  ٤٩املنصوص عليها يف املـواد مـن 

لتــدابري املضــادة الــيت  عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً فيمــا يتعلــق 
لـذكر )٢٢٠(د دولـة أخـرىتتخذها إحـدى الـدول ضـ . ومـن اجلـدير 

مـــن مشــــاريع املــــواد  ٥٧إىل  ٥١أن الشـــروط الــــواردة يف املـــواد مــــن 
احلاليــة خبصــوص التــدابري املضــادة املشــروعة تستنســخ إىل حــد كبــري 
الشــروط الــواردة يف املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري 

 املشروعة دولياً. 
__________ 

لد، ٢٠٠١ حولية )٢٢٠(  .١٨١-١٦٨ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

ن  )٣( مسألة ما إذا كان جيـوز للمنظمـة  ٣و ٢وتتناول الفقر
الدوليـة املضـرورة أن تتخـذ تـدابري مضـادة ضـد أعضـائها، سـواء مـن 
الــــــدول أو املنظمــــــات الدوليــــــة، عنـــــــدما يكــــــون أولئــــــك األعضـــــــاء 
مسؤولني دولياً جتاه تلك املنظمة. واجلزاءات اليت قـد حيـق للمنظمـة 

ـــا اعتمادهـــا ضـــد أعضـــائها وفقـــاً لقواعـــد املنظمـــة هـــي يف حـــد  ذا
تــدابري مشــروعة وال ميكــن اعتبارهــا مــن التــدابري املضــادة. وقــد حتــد 
قواعــد املنظمــة املضــرورة مــن جلــوء املنظمــة إىل اختــاذ تــدابري مضــادة 
ضد أعضائها، أو متنعها من ذلك، ولو ضمناً. ويظل السؤال قائماً 
بشـــأن مـــا إذا كـــان مـــن اجلـــائز اختـــاذ تـــدابري مضـــادة يف حالـــة عـــدم 

عــــدة صــــرحية أو ضــــمنية مــــن قواعــــد املنظمــــة املعنيــــة. وجــــود أي قا
يف  ٣على القاعدة التكميلية، يف حني تنظر الفقرة  ٢وتنص الفقرة 

التدابري املضادة فيما يتعلق خبرق دولة أو منظمة عضو اللتزام دويل 
 شئ مبوجب قواعد املنظمة.

وإىل جانــب الشــروط املنطبقـــة عمومــاً إلضــفاء املشـــروعية  )٤(
يلــــزم  ٢تــــدابري املضــــادة، أُدرج شــــرطان إضــــافيان يف الفقــــرة علــــى ال

مــا إلضــفاء املشــروعية علــى التــدابري املضــادة الــيت تتخــذها  الوفــاء 
املنظمــة الدوليــة املضــرورة ضــد أعضــائها. وأول هــذين الشــرطني هــو 
أن تكــون تلــك التــدابري املضــادة "غــري متنافيــة مــع قواعــد املنظمــة"؛ 

ثـــــل يف انعـــــدام أي وســـــائل متاحـــــة ميكـــــن أمـــــا الشـــــرط الثـــــاين، فيتم
ــــا "وســــائل مالئمــــة حلمــــل الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة  وصــــفها 
ــا املتعلقـــة بوقـــف  املســؤولة، بطريقـــة أخــرى، علـــى االمتثـــال اللتزاما
حلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا الكيـــان  جلـــرب". وفيمـــا يتعلـــق  اخلـــرق و

مــن التفصــيل يف  املســؤول منظمــة دوليــة، تــرد هــذه االلتزامــات مبزيــد
املـــواد احلاليــــة، يف حــــني تــــرد التزامــــات  مشــــاريعالبـــاب الثالــــث مــــن 

املتعلقــة مبســؤولية الــدول  املــوادالدولــة املســؤولة يف البــاب الثــاين مــن 
 عن األفعال غري املشروعة دولياً.

ومــن املفــرتض أن تلجــأ املنظمــات الدوليــة إىل الـــ "وســائل  )٥(
قبــل اللجــوء إىل اختــاذ تــدابري  ٢الفقــرة  [الـــ]مالئمة" املشــار إليهــا يف

مضادة ضد أعضـائها. وتشـري عبـارة "وسـائل مالئمـة" إىل الوسـائل 
املشـــروعة الـــيت تكـــون متاحـــة بســـهولة ومتناســـبة، والـــيت ينتظـــر منهـــا 
علــى حنــو معقــول أن حتمــل اجلهــة املعنيــة علــى االمتثــال عنــد اعتــزام 

عـــدم جلـــوء املنظمـــة  املنظمـــة الدوليـــة اختـــاذ تـــدابري مضـــادة. غـــري أن
الدوليــة يف الوقــت املناســب إىل اســتخدام ســبل االنتصــاف املتاحــة 

 قد يؤدي إىل انتفاء إمكانية اختاذ التدابري املضادة.

حتديـــداً التـــدابري املضـــادة الـــيت تتخـــذها  ٣وتتنـــاول الفقـــرة  )٦(
منظمــة دوليــة فيمــا يتعلــق خبــرق التــزام دويل مفــروض مبوجــب قواعــد 

نــب دولــة أو منظمــة دوليــة عضــو. ويف هــذه احلالــة، املنظمــة مــن جا
ونظــراً إىل التزامــات التعــاون الوثيــق الــيت توجــد عمومــاً بــني املنظمــة 
ختــاذ التــدابري املضــادة إال إذا كانــت  الدوليــة وأعضــائها، ال ُيســمح 
قواعد املنظمة تنص على ذلك. فإن كانت تنص فعـًال علـى ذلـك، 

 فرها هلذا الغرض.فسوف تبنيِّ الشروط الالزم توا
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بعبـــارات مماثلـــة احلالـــة املعكوســـة الـــيت  ٥٢وتتنـــاول املـــادة  )٧(
تقــــوم فيهــــا إحــــدى املنظمــــات الدوليــــة املضــــرورة أو إحــــدى الــــدول 
ختـــاذ تـــدابري مضـــادة ضـــد منظمـــة دوليـــة مســـؤولة تكـــون  املضـــرورة 

 املنظمة األوىل أو الدولة املذكورة عضواً فيها.

 القوة القاهرة -٢٣املادة 
تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل املنظمة الدولية  -١ 

تلـك املنظمـة إذا  واقع علـى  الذي ال يكون مطابقًا اللتزام دويل
ســـبيل  قـــوة ال، أي حصـــول قـــوة قـــاهرة مـــردهالفعـــل  هـــذاكـــان 
مفاجئ خيـرج عـن سـيطرة املنظمـة، حدث  وقوع مقاومتها أو إىل

ــــذلك جيعــــل ممــــا  ــــزام، يف ظــــل الظــــر الوفــــاء ب وف القائمــــة، االلت
 .ً  مستحيًال ماد

 : ١ال تنطبق الفقرة  -٢ 
ــــة القــــوة القــــاهرة  (أ)  إىل تصــــرف  تعــــزىإذا كانــــت حال

ـــــا، ســـــواء أكانـــــت تعـــــزى إليـــــه منفـــــرداً  املنظمـــــة الـــــيت حتـــــتج 
 ؛ أو القرتان مع عوامل أخرى أم

ازفــــةكانــــت املنظمــــة قــــد قبلــــت   إذا (ب)  ــــة يف  ا املتمثل
 .احلالةنشوء تلك  احتمال

 التعليق

لنســـــبة إىل الـــــدول، يف املـــــادة  )١( ـــــت القـــــوة القـــــاهرة،   ٢٣عرِّف
املتعلقـة مبســؤولية الـدول عــن األفعــال غـري املشــروعة دوليـاً بوصــفها "قــوة 
ــاً] غـــــري متوقـــــع، خيرجـــــان عـــــن إرادة  ــ[ــــ ال ســـــبيل إىل مقاومتهـــــا أو حدثـ

يف هـذه الظـروف مسـتحيالً  [...] الدولة، مبـا جيعـل أداء [...] االلتـزام
"ً . وهـــذا الظـــرف الـــذي ينفـــي صـــفة عـــدم مشـــروعية الفعـــل )٢٢١(مـــاد

ــا  ال شــئة عــن تصــرف الدولــة الــيت حتــتج  ينطبــق عنــدما تكــون احلالــة 
ازفةأو عندما تقبل الدولة   .احلالةنشوء تلك  احتمالاملتمثلة يف  ا

ا يــربر ولــيس يف الفــوارق بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة مــ )٢(
ملثـــل علـــى املنظمـــات  القـــاهرة القـــوةاســـتنتاج أن ظـــرف  ال ينطبـــق 

 الدولية، أو أن شروطاً أخرى ينبغي أن تتحقق.
وقــد ميكــن العثــور علــى بضــعة أمثلــة حلــاالت املمارســة املتعلقــة  )٣(

. فهنــاك اتفاقــات معينــة مربمــة مــن جانــب منظمــات دوليــة القــاهرة لقــوة
مــن املــادة الثانيــة  ٦ ومــن ذلــك مــثالً أن الفقــرةتتضــمن أمثلــة علــى ذلــك. 

ــــذة، املعقــــود يف عـــام  مج  ١٩٩٢عشـــرة مــــن اتفــــاق الوكالـــة املنفِّ بــــني بــــر
 األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية، تنص على ما يلي:

أو غــري ذلــك مـــن األوضــاع أو األحــداث املماثلـــة  قـــاهرة قــوةحالــة حــدوث  يف
اليت َحتول دون التنفيذ الناجح ملشروع ما من جانب الوكالة املنفِّذة، تقوم هذه 

__________ 
 .١٠٠-٩٧ ص نفسه، املرجع )٢٢١(

مج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي بــــذلك  خطــــار بــــر األخــــرية علــــى وجــــه الســــرعة 
مج األمــم املتحـدة اإلمنــائي، أن تنســحب  ،الظـرف لتشــاور مــع بـر وجيــوز هلـا، 

 الطرفــان يتفــق مل ومــا االنســحاب، هــذاتنفيــذ املشــروع. ويف حالــة حــدوث  مــن
 قـــد تكـــون الـــيت الفعليـــة التكـــاليف املنفـــذة للوكالـــة تســـدَّد ذلـــك، خـــالف علـــى

ا  .)٢٢٢(لالنسحاب الفعلي التاريخ حىت تكبد

النســحاب مــن االتفــاق، فهــي  لــرغم مــن أن هــذه الفقــرة تتعلــق  و
َتعترب بصورة ضمنية أن عدم االمتثال اللتزام مقـرر مبوجـب االتفـاق 

 ال يشكل خرقاً لالتفاق املذكور. القاهرة القوةبسبب 
مـــن  القــاهرة القــوةوقــد احتجــت منظمــات دوليـــة بظــرف  )٤(

ى رُفعت أمام حماكم أجل استبعاد عدم مشروعية التصرف يف دعاو 
. فقــــد رفضــــت احملكمــــة اإلداريــــة ملنظمــــة الــــدول )٢٢٣(إداريــــة دوليــــة

نـــديس دي يف قضـــية  ٢٤األمريكيـــة، يف حكمهـــا رقـــم  نـــدو إير فر
 الــدفع بظــرف ،آغــويرو ضــد األمــني العــام ملنظمــة الــدول األمريكيــة

اء عقد أحد املوظفني: القاهرة القوة  الذي اسُتخدم لتربير إ
يتعــذر معهــا علــى  قــاهرة قــوةكمــة أنــه ال توجــد يف القضــية الراهنــة احمل تــرى 

 ً لعقــد احملــدد املــدة، ألن الثابــت قــانو  القــاهرة القــوة أناألمانــة العامــة الوفــاء 
 ً  .)٢٢٤(له مرد ال من أحداث الطبيعةتعين حد

ـــــا أقـــــرت بوضـــــوح إمكانيـــــة  ورغـــــم أن احملكمـــــة رفضـــــت الـــــدفع، فإ
 .القاهرة لقوةاالحتجاج 

__________ 
 ١٩ويف جنيــف يف  ١٩٩٢أيلول/ســبتمرب  ١٧ُوقــع يف نيويــورك يف  )٢٢٢(

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1691، ١٩٩٢تشـرين األول/أكتـوبر 

No. 1066, p. 325, at p. 331. 
 التعليـق يف نوقشـت وقـد. املعنيـة املنظمـة قواعد بتطبيق القضا هذه تتصل )٢٢٣(
 .الدويل القانون يف تندرج القواعد هذه كانت  إذا ما مسألة ١٠ املادة مشروع على
)٢٢٤( Fernando Hernández de Agüero v. Secretary General of the 

Organization of American States, Judgment No. 24 of 16 November 

1976, para. 3 (OAS, Sentencias del Tribunal Administrativo, Nos. 1–56 

(1971–1980), p. 282) متـاح أيضـاً علـى:  النص. وwww.oas.org (decisions 

of the Administrative Tribunal) ويف رسـالة موجهـة إىل املستشـار القـانوين .
، الحظــت منظمــة الــدول ٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير   ٨لألمــم املتحــدة مؤرخــة 

 احملكمـــة أمـــام املرفوعـــة الـــدعاوى أغلـــب أصـــحاب: "يـــدعي يلـــي مـــااألمريكيـــة 
 ملنظمـة العامـة للقواعـد انتهاكـات وقـوع األمريكية الدول ملنظمة التابعة اإلدارية
 الـدول ملنظمـة العامة اجلمعية عن الصادرة األخرى والقرارات ريكية،األم الدول

 للســلطة وفقـاً  العــام األمـني وضـعها الــيت للقواعـد انتهاكــات وكـذلك األمريكيـة،
ــــه خيوهلـــا الـــيت  احملكمـــة وضـــعتها الـــيت[للقواعـــد]  وانتهاكـــات املنظمـــة، ميثـــاق ل

ا الــيت والقواعـد املعــايري وهـذه[قضــائها].  يف نفسـها  الدوليــة الســلطات اعتمـد
 فـإن ولـذلك. الـدويل القـانون مـن جـزءاً  مجيعهـا تشـكل األصول حسب املنشأة

ا يــــدعي الــــيت الشــــكاوى  ميكــــن والقواعــــد املعــــايري هلــــذه انتهــــاك وقــــوع أصــــحا
، ٢٠٠٤ حوليـة" (الـدويل القـانون[...]  نتهـاك تتعلـق ادعاءات ا وصفها

لد الثاين (اجلزء األول)،   ).٤٤ ص ،A/CN.4/545 لوثيقةاا
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جـاً ممـاثالً  )٥( وقد اتبعـت احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـة 
ن رثـلالصـادر يف قضـية  ٦٦٤يف حكمها رقم  . فقـد قضـت احملكمـة 

 ذات صلة بعقد من عقود العمل، وقالت ما يلي: القاهرة القوة
خـارج عـن سـيطرة الطـرفني  ،هـي ظـرف غـري متوقـع القـاهرة القوة إن 

ما  .)٢٢٥(املشرتكة نيتهما حتماً  حيبطوهو  ،ومستقل عن إراد

لقوة القاهرة قد  وال يهم يف القضية املعروضة أن يكون االحتجاج 
يت مـن  جاء من جانب املوظف ضد املنظمة الدوليـة بـدًال مـن أن 

 جانب املنظمة.
املتعلقــة  ٢٣املــادة وال خيتلــف نــص املــادة احلاليــة عــن نــص  )٦(

مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً إال يف نقطـة واحـدة، 
أال وهي أنه قد استعيض عن كلمة "الدولة" بتعبـري "املنظمـة الدوليـة" 

 مرة واحدة واستعيض عنها بكلمة "املنظمة" أربع مرات.

 حالة الشدة -٢٤املادة 
ملنظمة الدولية تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل ا -١ 

تلـك املنظمـة إذا واقع علـى الذي ال يكون مطابقًا اللتزام دويل 
مل تكن لدى مرتكب الفعل املذكور، وهو يف حالة شدة، طريقـة 
معقولة أخرى إلنقاذ حياته أو حياة األشـخاص اآلخـرين املوكلـة 

 إليه رعايتهم. 
 :١ال تنطبق الفقرة  -٢ 
ـــة الشـــدة  (أ)   تصـــرف املنظمـــة إىل تعـــزىإذا كانـــت حال

القـرتان مـع  ـا، سـواء أكانـت تعـزى إليـه منفـرداً أم  اليت حتـتج 
 ؛ أو عوامل أخرى

أن يــــؤدي الفعــــل املعـــــين إىل  املـــــرجحإذا كــــان مــــن  (ب) 
 أكرب. حدوث خطر مماثل أو خطر

 التعليق
املتعلقة مبسؤولية الدول عـن األفعـال غـري  ٢٤تدرج املادة  )١(

شــدة ضـمن الظــروف النافيـة لعــدم مشــروعية املشـروعة دوليــاً حالـة ال
عتبـــاره احلالـــة الـــيت " [ال تكـــون الفعـــل، وهـــي تصـــف هـــذا الظـــرف 

لفعل املذكور، وهـو يف حالـة شـدة،  فيها] لدى الشخص الذي قام 
وســــيلة معقولــــة أخــــرى إلنقــــاذ حياتــــه أو حيــــاة األشــــخاص اآلخــــرين 

املمارســة، . ويســاق يف التعليــق مثــال مــن )٢٢٦("املوكلــة إليــه رعــايتهم
وهو مثال سفينة حربية بريطانيـة دخلـت امليـاه اإلقليميـة اآليسـلندية 

__________ 
)٢٢٥( Barthl case, Judgment No. 664 of 19 June 1985, para. 3 .
] متاحــــة اإلنكليزيــــة اللغــــة إىلترمجـــة قلــــم احملكمــــة لألصــــل الفرنســــي للحكــــم [و 

 .www.ilo.org (decisions of the Administrative Tribunal)على: 
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٢٦(  .١٠٣-١٠٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا

رغـم ، ويالحظ التعليق أنـه ")٢٢٧(لالحتماء من ظروف جوية قاسية
رخييــــاً علــــى الــــدعاوى الــــيت تشــــمل الســــفن  ــــزت  أن املمارســــة قــــد ركَّ

 .)٢٢٨("ال تقتصر على هذه احلاالت ٢٤والطائرات، فإن املادة 
حتدث حاالت مماثلة، وإن كان ذلك على حنو وميكن أن  )٢(

بــع ملنظمــة دوليــة. وعلــى  أقــل تــواتراً، فيمــا يتعلــق جبهــاز أو وكيــل 
الــــرغم مــــن عــــدم وجــــود حــــاالت معروفــــة يف املمارســــة جلــــأت فيهــــا 
منظمــــة دوليــــة إىل االحتجــــاج حبالــــة الشــــدة، فــــإن القاعــــدة نفســــها 

 ية.ينبغي أن تنطبق على كل من الدول واملنظمات الدول
لـــدول، فـــإن احلـــد الفاصـــل بـــني  )٣( وكمـــا هـــو احلـــال فيمـــا يتعلـــق 

ــا تنــدرج ضــمن حــاالت  حــاالت الشــدة واحلــاالت الــيت ميكــن أن يُعتــرب أ
 ٢٤ال يكـــون واضـــحاً دائمـــاً. ويالحـــظ التعليـــق علـــى املـــادة  )٢٢٩(الضـــرورة

املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً أن "حــــاالت 
 .)٢٣٠(الطوارئ األعم [...] تُعترب حاالت ضرورة أكثر منها حاالت شدة"

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال  ٢٤تنطبق املادة  وال )٤(
شـــئة عـــن  غـــري املشـــروعة دوليـــاً إال عنـــدما ال تكـــون حالـــة الشـــدة 
ا وال يكون من احملتمـل أن يـؤدي الفعـل  تصرف الدولة اليت حتتج 

خطـــر مماثـــل أو أكـــرب. ويبـــدو أن هـــذه الشـــروط  املعـــين إىل حـــدوث
لقدر نفسه على املنظمات الدولية.   تنطبق 

ــــة املتعلقــــة  )٥( ــــنص املــــادة املقابل ونــــص هــــذه املــــادة مطــــابق ل
مبسؤولية الدول، فيما عدا التغيريات الـيت ترجـع إىل االستعاضـة مـرة 
 واحـــدة عـــن كلمـــة "الدولـــة" بتعبـــري "املنظمـــة الدوليـــة" واالستعاضـــة

 عنها مرتني بكلمة "املنظمة".

 حالة الضرورة  -٢٥املادة 
ال جيوز ملنظمة دوليـة أن حتـتج حبالـة الضـرورة كمـربر  -١ 

كـــون مطابقـــاً اللتـــزام دويل لنفـــي عـــدم املشـــروعية عـــن فعـــل ال ي
 إال إذا كان الفعل:  ،تلك املنظمةواقع على 

هــو الوســيلة الوحيــدة أمــام هــذه املنظمــة لــدرء خطــر  (أ) 
فيهـا أو  األعضـاء للـدولجسيم ووشيك يهدد مصلحة أساسية 

 وجــبتلــك املنظمــة، مبلككــل، عنــدما تكــون   للمجتمــع الــدويل
  ؛املعنية محاية املصلحة مهمةالقانون الدويل، 

مصـــلحة أساســـية جســـيم مـــن علـــى حنـــو ينـــتقص ال  (ب)و 
من قائماً جتاهها، أو الدويل االلتزام  يكون للدولة أو الدول اليت

 لمجتمع الدويل ككل. مصلحة أساسية ل
__________ 

 .٢٤على املادة  ) من التعليق٣( الفقرة، ١٠١ ص نفسه، املرجع )٢٢٧(
 .٢٤على املادة  ) من التعليق٤( الفقرة نفسه، املرجع )٢٢٨(
 .التالية املادة يف الضرورة حالة يف يُنظر )٢٢٩(
لـد، ٢٠٠١ حولية )٢٣٠( ، ١٠٢ ص) والتصـويب، الثـاين(اجلـزء  الثـاين ا

 .٢٤على املادة  ) من التعليق٧( الفقرة
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ي حـــــال ملنظمـــــة دوليـــــة أن حتـــــتج حبالـــــة  -٢  ال جيـــــوز 
 الضرورة كمربر لنفي عدم املشروعية: 

إذا كـــــان االلتـــــزام الـــــدويل املعـــــين يســـــتبعد إمكانيـــــة  (أ) 
 الضرورة؛ أو الة االحتجاج حب

 املنظمة قد أسهمت يف حدوث حالة الضرورة.إذا كانت  (ب) 

 التعليق
مكانيــة احتجــاج الــدول حبالــة  )١( أُدرجــت الشــروط اخلاصــة 

املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٢٥الضـــرورة يف املـــادة 
جيـــاز، كمـــا يلـــي: أن )٢٣١(املشـــروعة دوليـــاً  . وهـــذه الشـــروط هـــي، 

احــة لصــون مصــلحة يكــون تصــرف الدولــة هــو الوســيلة الوحيــدة املت
أساســــية مــــن خطــــر جســــيم ووشــــيك يتهــــددها؛ وأال ينــــتقص هــــذا 
التصرف من مصـلحة أساسـية للدولـة أو للـدول الـيت يكـون االلتـزام 
قائماً جتاهها أو للمجتمع الـدويل ككـل؛ وأال يكـون االلتـزام الـدويل 
املعين التزاماً يستبعد إمكانيـة االحتجـاج حبالـة الضـرورة؛ وأال تكـون 

 اليت حتتج حبالة الضرورة قد أسهمت يف نشوء هذه احلالة. الدولة
ملنظمـــــات الدوليـــــة،  )٢( ينـــــدر يف املمارســـــة أن وفيمـــــا يتعلـــــق 

. واحلكـــــم توجـــــد حـــــاالت يتجســـــد فيهـــــا االحتجـــــاج حبالـــــة الضـــــرورة
الصــادر عــن احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، يف  ٢١٨٣ رقــم

 ى حالــــة رُئــــي فيهــــا أن مــــنهــــو مثــــال علــــ ،T. D.-N. v. CERNقضــــية 
الطـــالع  املمكـــن االحتجـــاج حبالـــة الضـــرورة. وتتعلـــق هـــذه القضـــية 
 على احلساب اإللكرتوين ملوظف كان يف إجازة. فقد قالت احملكمة:

علـــى حســـاب بريـــدي  االطـــالعمـــن الضـــروري  فيهـــا يصـــبح الـــيت احلالـــة يف إنـــه
 جيــب احلســاب، لصــاحب املطــول الغيــاب بســبب أو طارئــة ألســبابإلكــرتوين 

ت ستخدام احلساب فتح إمكانية للمنظمة تتاح أن . املالئمـة التقنية الضما
 علـى االطـالع تـربر الـيت الضـرورة حالـة تقدير يف الشديد احلرص توخي ويتعني
ت  .)٢٣٢(سرية تكون قد اليت البيا

ورغـــــم نـــــدرة املمارســـــة، كمـــــا الحظـــــت املنظمـــــة الدوليـــــة  )٣(
 اجلنائية، فإنللشرطة 

الضـــرورة ال تتعلـــق مبجـــاالت القـــانون الـــدويل الـــيت يكـــون واضـــحاً مـــن  ]حالـــة[
ا غري قابلة للتطبيق على املنظمات الدولية  .)٢٣٣(حيث طابعها أ

__________ 
 .١٠٩-١٠٣ ص نفسه، املرجع )٢٣١(
)٢٣٢( T. D.-N. v. CERN, Judgment of 3 February 2003, para. 19  .
ترمجـــة قلــــم احملكمــــة لألصــــل الفرنســــي للحكــــم [إىل اللغــــة اإلنكليزيــــة] متاحــــة و 

 .www.ilo.org (decisions of the Administrative Tribunal)على: 
 العـــــــامموجهـــــــة مـــــــن املستشـــــــار  ٢٠٠٥شـــــــباط/فرباير  ٩مؤرخـــــــة  رســـــــالة )٢٣٣(

للمنظمــــة الدوليـــــة للشـــــرطة اجلنائيـــــة إىل أمـــــني جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل (انظـــــر التعليقـــــات 
مســــؤولية املنظمــــات  بشــــأنواملنظمــــات الدوليــــة  احلكومــــاتواملالحظــــات الــــواردة مــــن 

لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٥ حوليةالدولية،   ).٥٧ص  ،A/CN.4/556، ا

ييـد  وكانت إمكانية احتجـاج املنظمـات الدوليـة حبالـة الضـرورة موضـع 
ت خطيـة صـادرة عـن املفوضـية األوروبيـة وصـندوق ، )٢٣٤(أيضاً يف بيـا

ــــدويل ــــة)٢٣٥(النقــــد ال ــــة الفكري ــــة للملكي ، والبنــــك )٢٣٦(، واملنظمــــة العاملي
 .)٢٣٨(، واألمانة العامة لألمم املتحدة)٢٣٧(الدويل

املتعلقــــــة  ٢٥ويف حــــــني أن الشــــــروط الــــــيت حتــــــددها املــــــادة  )٤(
مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً تنطبــق أيضــاً علــى 

املمارسـات واخلطـر الكبـري الـذي تنطـوي املنظمات الدولية، فإن ندرة 
لنســـــــبة إىل االمتثـــــــال  ـــــــة الضـــــــرورة  ـــــــة االحتجـــــــاج حبال ـــــــه إمكاني علي
لاللتزامــات الدوليــة يشــريان إىل أنــه، كمســألة سياســة عامــة، ال ينبغــي 
أن تكون إمكانية االحتجاج حبالة الضرورة متاحة للمنظمات الدولية 

كــن حتقيــق ذلــك جبعــل بــنفس القــدر مــن االتســاع املتــاح للــدول. ومي
املصـــاحل األساســــية الــــيت ميكـــن محايتهــــا عــــن طريـــق االحتجــــاج حبالــــة 
الضرورة مقصورة على املصـاحل األساسـية للـدول األعضـاء وللمجتمـع 
الدويل ككل، وذلك بقدر ما يكون للمنظمـة، وفقـاً للقـانون الـدويل، 

ليــة مهمــة محايــة هــذه املصــاحل. وبنــاء عليــه، عنــدما ُمتــنح املنظمــة الدو 
سلطات متارسها فيما يتعلق مبسائل معينة، جيوز هلا، يف إطار ممارسـة 
هــــذه الســــلطات، االحتجــــاج بضــــرورة صــــون مصــــلحة أساســــية مــــن 
تمــع الــدويل أو مــن مصــاحل الــدول األعضــاء فيهــا، شــريطة  مصــاحل ا
أن يكـــون ذلـــك متفقـــاً مـــع مبـــدأ التخصـــص. ومـــن جانـــب آخـــر، ال 

مبصـلحة مـن مصـاحلها األساسـية هـي  جيوز للمنظمة الدولية أن حتتج
نفســـها إال إذا كانـــت هـــذه املصـــلحة متطابقـــة مـــع مصـــلحة أساســـية 
للمجتمــع الــدويل أو للــدول األعضــاء فيهــا. وميكــن اعتبــار هــذا احلــل 
مبثابـــة حماولـــة للتوصـــل إىل حـــل تـــوفيقي بـــني مـــوقفني متعارضـــني فيمـــا 

ـــذين يؤيــــ دون وضــــع يتعلــــق حبالــــة الضــــرورة، أال ومهــــا: رأي هــــؤالء الـ
املنظمات الدولية على نفس املستوى مع الدول، ورأي أولئـك الـذين 

 يستبعدون متاماً إمكانية احتجاج املنظمات الدولية حبالة الضرورة. 
(أ) إىل  ١ولــيس هنـــاك تنـــاقض بــني اإلشـــارة الـــواردة يف الفقـــرة  )٥(

ــــــــــة مصــــــــــلحة أساســــــــــية للمجتمــــــــــع الــــــــــدويل والشــــــــــرط الــــــــــوارد يف  محاي
(ب)، ومفــــــاده أن التصــــــرف املعــــــين ينبغــــــي أال ينــــــتقص مــــــن  ١ الفقــــــرة

__________ 
 املفوضـــــــية مـــــــن موجهـــــــة ٢٠٠٥مـــــــارس /آذار ١٨ مؤرخـــــــة رســـــــالة )٢٣٤(

 ).٥٧، ص نفسه(املرجع  املتحدة لألمم القانوين املستشار إىل األوروبية
 النقـــد صـــندوق مـــن موجهـــة ٢٠٠٥أبريل /نيســـان ١ مؤرخـــة رســـالة )٢٣٥(

 ).٥٨و ٥٧ ص نفسه،(املرجع  املتحدة لألمم القانوين املستشار إىل الدويل
 املستشـار مـن موجهـة ٢٠٠٥ينـاير /الثاين كانون  ١٩ مؤرخة رسالة )٢٣٦(

 املتحـدة لألمـم القـانوين املستشار إىل الفكرية للملكية العاملية للمنظمة القانوين
 ).٥٨ ص نفسه،(املرجع 

موجهـــة مـــن النائـــب  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ٣١مؤرخـــة  رســـالة )٢٣٧(
للبنـــك الـــدويل إىل أمـــني جلنـــة القـــانون الـــدويل  العـــاماألقـــدم للـــرئيس واملستشـــار 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة ٢٠٠٦ حوليـــة(  ،Add.1و A/CN.4/568، ا
 ).١٦٨و ١٦٧ ص
[...]  ٢٤(الفــــــرع املعنــــــون "املــــــادة  Add.1و A/CN.4/637: انظــــــر )٢٣٨(

 ).٤ الفقرة ،"املتحدة األمم
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تمــع الــدويل قــد ختتلــف  مصــلحة أساســية للمجتمــع الــدويل. فمصــلحة ا
 الضرورة. عن املصلحة اليت يقوم على أساسها االحتجاج حبالة

لنظر إىل احلـل املعتمـد يف الفقـرة  )٦( (أ) والـذي ال جييـز  ١و
صاحل األساسية للمنظمة الدوليـة االحتجاج حبالة الضرورة حلماية امل

إال إذا كانــت هــذه املصــاحل متطابقــة مــع املصــاحل األساســية للــدول 
األعضــــــــاء أو للمجتمــــــــع الــــــــدويل، مل تَضــــــــف املصــــــــاحل األساســــــــية 

(ب) إىل املصـــاحل األساســـية الـــيت  ١للمنظمـــات الدوليـــة يف الفقـــرة 
 ينبغي عدم االنتقاص منها على حنو جسيم.

(أ)، يستنسـخ الـنص  ١يري الوارد يف الفقرة وفيما عدا التغ )٧(
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة  ٢٥احلايل املادة 

دوليـاً، مــع االستعاضـة عــن كلمـة "الدولــة" بتعبـري "املنظمــة الدوليــة" 
 أو بكلمة "املنظمة" يف مستهل كلتا الفقرتني.

 القطعيةاالمتثال للقواعد  -٢٦املادة 
عـن أي فعـل شـروعية املذا الفصـل مـا ينفـي عـدم ليس يف هـ 

شئ مبقتضى ال يكون مطابقاً اللتزام لدولية انظمة من أفعال امل
 من القواعد العامة للقانون الدويل. قطعية قاعدة 

 التعليق
إن الفصــــل اخلــــامس مــــن البــــاب األول مــــن املــــواد املتعلقــــة  )١(

املشــــروعة دوليــــاً يتضــــمن حكمــــاً مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري 
ــ "عـــدم اإلخــالل" ينطبـــق علــى مجيــع الظـــروف النافيــة لعـــدم  متعلقــاً بـ

 -املشــــروعية الــــيت يتناوهلــــا هــــذا الفصــــل. والغــــرض مــــن هــــذا احلكــــم 
هو "توضيح أن الظروف النافيـة لعـدم املشـروعية، املبينـة  - ٢٦ املادة

 أي خـروج عـن يف الفصل اخلامس من الباب األول، ال جتيـز أو تـربر
 .)٢٣٩(]"من القواعد العامة للقانون الدويل[قطعية قاعدة 

املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  ٢٦وقد جاء يف التعليـق علـى املـادة  )٢(
عـــــن األفعـــــال غــــــري املشـــــروعة دوليـــــاً أن "القواعــــــد [القطعيـــــة] املقبولــــــة 
دة  ا على حنو واضـح [تشـمل] حظـر كـل مـن العـدوان واإل واملعرتف 

والـــرق والتمييـــز العنصـــري واجلـــرائم ضـــد اإلنســـانية والتعـــذيب، اجلماعيـــة 
. وقـد خلصـت حمكمـة العـدل الدوليـة، يف )٢٤٠(واحلق يف تقريـر املصـري"

، إىل أن األنشـطة املسـلحة يف إقلـيم الكونغـو قضـيةحكمها الصادر يف 
لتأكيد" قاعدة قطعية دة اجلماعية هو "  .)٢٤١(حظر اإل

__________ 
لـد، ٢٠٠١ حولية )٢٣٩(  ،١١٠ ص، والتصـويب) الثـاين(اجلـزء  الثـاين ا

 .٢٦على املادة  التعليق من) ٤( الفقرة
 .٢٦على املادة  التعليق من) ٥الفقرة ( ،نفسه املرجع )٢٤٠(
)٢٤١( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6, at 

p. 32, para. 64  .احلكم متاح أيضاً على:  ونصwww.icj-cij.org. 

ا يف ذلـك شـأن ومن الواضح أن  )٣( املنظمـات الدوليـة، شـأ
ٍف لعـــدم املشـــروعية يف حالـــة  الـــدول، ال ميكـــن أن حتـــتج بظـــرف 
شــئ مبوجــب قاعــدة مــن القواعــد القطعيــة.  عــدم االمتثــال اللتــزام 
لتــايل فــإن مثــة حاجــة إىل إدراج حكــم خــاص بـــ "عــدم اإلخــالل"  و

 مياثل احلكم املنطبق على الدول.
املتعلقـة  ٢٦ليـة مستنسـخ مـن نـص املـادة ونص املادة احلا )٤(

مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً مع االستعاضة عن  
 كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

ف لعدم املشروعية  -٢٧املادة   نتائج االحتجاج بظرف 
ف لعـــدم املشـــروعية وفقـــاً هلـــذا   ال خيــل االحتجـــاج بظـــرف 

 الفصل مبا يلي: 
االمتثــــال لاللتــــزام املعــــين إذا مل يعــــد الظــــرف النــــايف  (أ) 

 ، وبقدر ما مل يعد قائمًا؛لعدم املشروعية قائماً 
ب فيهــا مسـألة التعـويض عـن أي خســارة ماديـة تسـبَّ  (ب) 
 . املعين الفعل

 التعليق
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري  ٢٧إن املـــادة  )١(

طتـني. النقطــة األوىل هـي أن الظــرف تشــمل نق )٢٤٢(املشـروعة دوليـاً 
ال ينفي عدم املشروعية إال إذا كـان الظـرف قائمـاً وبقـدر مـا يكـون 

، )٢٤٣(قائماً. وبينما يبدو أن هذه الصيغة تؤكـد علـى عنصـر الوقـت
فمن الواضح أن الظرف ال ميكن أن ينفي عدم املشروعية إال بقدر 

تبقــى صــفة مـا يكــون شــامًال ملوقــف معــّني. فخـارج نطــاق الظــرف، 
 عدم مشروعية الفعل قائمة.

أمــا النقطــة الثانيــة فهــي أن مســألة وجــوب التعــويض مــن  )٢(
ا. ومن الصـعب وضـع قاعـدة عامـة  عدمه قد تُركت دومنا مساس 
بشأن التعويض عن اخلسـائر الـيت يتسـبب فيهـا فعـل كـان مـن شـأنه 

 أن يُعترب فعًال غري مشروع لوال وجود ظرف معني.
لنظـــر إ )٣( ىل أن وضـــع املنظمـــات الدوليـــة ال خيتلـــف عـــن و

 ٢٧وضع الدول فيما يتعلق بكلتا املسـألتني اللتـني تشـملهما املـادة 
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، وإىل أنــه 

__________ 
لــد، ٢٠٠١ حوليــة )٢٤٢(  ١١٠ ص) والتصــويب، الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
 .١١١و

يكــون قــد مت التأكيـــد علــى العنصــر الـــزمين هــذا ألن حمكمــة العـــدل  رمبــا )٢٤٣(
/سـلوفاكيا) غيمـاروس - غابتشـيكوفو مشـروعالدولية قد ذكرت يف قضية   (هنغار

أنــــه "حاملــــا تنتهــــي حالــــة الضــــرورة، ينشــــأ مــــن جديــــد واجــــب االمتثــــال لاللتزامــــات 
 .Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J(التعاهديـــة" 

Reports 1997, p. 63, para. 101(. 
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ال حاجة إىل إجراء تغيـري يف صـياغة الـنص يف السـياق احلـايل، فـإن 
ملقابلـــة املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن املـــادة احلاليـــة مطابقـــة للمـــادة ا

 األفعال غري املشروعة دولياً.

 الباب الثالث

 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 التعليق

النتــــائج  احلاليــــةمــــن مشــــاريع املــــواد لــــث البــــاب الثا حيــــدد )١(
 الصــــادرة عــــنالقانونيــــة املرتتبــــة علــــى األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 

املنظمـــات الدوليـــة. وينقســـم البـــاب إىل ثالثـــة فصـــول جـــرى ترتيـــب 
ــــا وفــــق الــــنمط العــــام للمــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  حمتو

 .)٢٤٤(األفعال غري املشروعة دولياً 
بعض  على) ٣٣إىل  ٢٨الفصل األول (املواد من  نصوي )٢(

الفصــل الثــاين  تص. وخيــلــثنطــاق البــاب الثايبــني املبــادئ العامــة و 
شــكاله املختلفــة. بتنــاول ) ٤٠إىل  ٣٤(املــواد مــن  جلــرب  االلتــزام 

ن النتائج اإلضافية املقرتنة  )٤٢و ٤١ ويعاجل الفصل الثالث (املاد
لاللتزامات  ةجسيمخروقاً ألفعال غري املشروعة دولياً اليت تشكل 

 .العامة للقانون الدويلمن القواعد قررة مبوجب القواعد القطعية امل

 الفصل األول

 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  -٢٨املادة 
تنطوي املسؤولية الدولية للمنظمة الدوليـة الـيت ترتتـب علـى  

 على النتائج ،طبقاً ألحكام الباب الثاين ،فعل غري مشروع دولياً 
 القانونية املبينة يف الباب احلايل. 

 التعليق
املتعلقـة  ٢٨بطابع اسـتهاليل. وهـو مياثـل املـادة  هذا احلكميتسم  
، مــع اخــتالف )٢٤٥(سـؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً مب

"الدولـة".  كلمـةحمـل   ت"املنظمـة الدوليـة" قـد حلـعبارة وحيد هو أن 
 املادة احلالية.وال يوجد ما يربر استخدام صياغة خمتلفة يف 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٤٤(  .١٥٠-١١١ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١١٣و ١١٢ ص نفسه، املرجع )٢٤٥(

 استمرار واجب الوفاء -٢٩املادة 
ــاً مبوجــب   ــائج القانونيــة لفعــل غــري مشــروع دولي ال متــس النت

ســتمرار واجــب املنظمــة الدوليــة املســؤولة الوفـــا  ءَ هــذا البــاب 
 . ُخرقاللتزام الذي 

 التعليق
منظمـة دوليـة  خـرقعلى مبدأ مـؤداه أن م احلكينص هذا  )١(

ثــري علــى  اللتــزام يقضــي بــه القــانون الــدويل لــيس لــه يف حــد ذاتــه 
إمكانيــة وجـود هــذا االلتــزام. ولــيس املقصــود مـن ذلــك هــو اســتبعاد 

ن االلتـزام  خلـرقأن ينتهي سر كـأن يكـون االلتـزام   :لسـبب يتعلـق 
أو املنظمــــة  ولــــةوتقــــوم الد مــــن املعاهــــداتمبوجــــب معاهــــدة شــــئاً 

ــاء عمـــال حقهـــا يف تعليـــق أو إ للقاعـــدة  املعاهـــدة وفقـــاً  املضــرورة 
 .١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٦٠ملادة الواردة يف ا

ن و  )٢( ثـــــري علـــــى  لـــــيس اخلـــــرقال يعــــين املبـــــدأ القائــــل  لــــه 
اللتــزام ســيظل ممكنــاً بعــد حــدوث  االلتــزام يف حــد ذاتــه أن الوفــاء 

املعــين وطبيعــة اخلــرق. . فــذلك ســيتوقف علــى طبيعــة االلتــزام اخلــرق
فإذا كانت منظمة دولية ما، على سـبيل املثـال، ملتزمـة بنقـل بعـض 
األشخاص أو املمتلكات إىل دولة معينة، فإن هذا االلتزام ال يعـود 
إلمكـــــــان الوفـــــــاء بـــــــه مبجـــــــرد نقـــــــل هـــــــؤالء األشـــــــخاص أو تلـــــــك 

 املمتلكات إىل دولة أخرى خرقاً لاللتزام.
ــاؤه  والشــروط الــيت ميكــن يف حــال توافرهــا تعليــق التــزام مــا أو )٣( إ

للقواعـد األوليــة املتعلقــة بـذلك االلتــزام. ويســري نفــس هـي شــروط ختضــع 
اللتـزام مكانيـة الوفـاء  يلـزم  . والاخلـرقبعـد حـدوث  الشيء فيمـا يتعلـق 

 .مسؤولية املنظمات الدوليةقانون القواعد يف سياق  هذهفحص 

لــــنص علــــى اســــتمرار واجــــب الوفــــاء بعــــد  )٤( وفيمــــا يتعلــــق 
لتفرقـــة بـــني حالـــة الـــدول مـــا يـــدعو إىل ا ، ال يوجـــداخلـــرقحـــدوث 

 احلالية على غراروحالة املنظمات الدولية. وهلذا فقد صيغت املادة 
ســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة املتعلقـــــة مب ٢٩ املـــــادة
"املنظمـة الدوليـة" قـد  عبـارة، مـع اخـتالف وحيـد هـو أن )٢٤٦(دولياً 
 .""الدولة كلمةحمل   تحل

 لكف وعدم التكرارا -٣٠املادة 
على املنظمة الدولية املسؤولة عن الفعل غري املشروع دوليـاً  

ن:   التزام 
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرًا؛  (أ) 
ت املالئمة بعدم التكرار،  (ب)  تقدم التأكيدات والضما

 .إذا اقتضت الظروف ذلك
__________ 

 .١١٤و ١١٣ ص، نفسه املرجع )٢٤٦(
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 التعليق
ن  )١( التزام يقضي به القانون الـدويل  خرقيستتبع املبدأ القائل 

ثري على وجود هذا االلتزام، وفقاً  ليس نصـت عليـه  ملا له يف حد ذاته 
إذا كــــان يظــــل قائمــــاً وجــــوب االمتثــــال لــــذلك االلتــــزام أن ، ٢٩املــــادة 

الفعل غري املشروع مستمراً. وعليه، فإن القاعدة األولية اليت تنص علـى 
 .الفعل غري املشروع الكف عنااللتزام تقتضي 

تــزام ويتواصــل الفعــل غــري املشــروع، االل خــرقوعنــدما يقــع  )٢(
ســــيكون الغــــرض الرئيســــي للدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة يف 

غـــري املشـــروع. ورغـــم أن  تصـــرفال الكـــف عـــنأغلـــب األحيـــان هـــو 
يف واقـــــع األمـــــر هـــــو  مـــــا تنشـــــده، فـــــإن اخلـــــرقاملطالبـــــة ستشـــــري إىل 

امــاً االمتثــال لاللتــزام مبوجــب القاعــدة األوليــة. وال يشــكل ذلــك التز 
 .جديداً ينشأ نتيجة للفعل غري املشروع

كيـدات  )٣( ت بعـدم و وسيتوقف وجود التـزام بتقـدمي  ضـما
مستمراً  اخلرق. وال يلزم أن يكون احلالة املعنيةالتكرار على ظروف 

هــذا االلتــزام يكــون مــربراً بصــفة  لكــي ينشــأ هــذا االلتــزام. ويبــدو أن
 .الكيان املسؤول سلوكتشكل اخلروقات منطاً يطبع  خاصة عندما

ت  )٤( عــــدم بويصـــعب العثــــور علــــى أمثلـــة لتأكيــــدات وضــــما
 تكـونحـاالت  توجـدالتكرار مقدمة من منظمات دوليـة. إال أنـه قـد 

ت  يف بقــدر مــا هــي كــذلك مــة ئالمفيهــا تلــك التأكيــدات والضــما
حالـــة الـــدول. فعلـــى ســـبيل املثـــال، إذا تبـــني متـــادي منظمـــة دوليـــة يف 

ت عدم التكرار ستكون مناسبة متاماً  خرق  .التزام معني، فإن ضما

ت بعـــدم التكـــرار يف جيـــري النظـــر يف و  )٥( التأكيـــدات والضـــما
ـا عـن ا الذي يُنظر فيـه يف الكـفالسياق ذاته  لفعـل غـري املشـروع أل

المتثــال لاللتــزام املنصــوص عليــه يف القاعــدة األوليــة.  تتعلــق مجيعــاً 
فعــل غــري مشــروع مســتمر، قــد  لكــف عــنلاللتــزام  خالفــاً ، إال أنــه

ت بعــــدم التكــــرار التزامــــاً  كيــــدات وضــــما يُعتــــرب االلتــــزام بتقــــدمي 
كــاب ذلــك مــىت أنــذر ارتجديــداً ينشــأ نتيجــة للفعــل غــري املشــروع، 

 .طر حدوث انتهاكات يف املستقبلخب الفعل

ـــة املنظمـــات  )٦( ـــة الـــدول وحال لنظـــر إىل التماثـــل بـــني حال و
لكــف و  ت عــدم التكــرار، بالدوليــة فيمــا يتعلــق  تأكيــدات وضــما

ســـؤولية املتعلقـــة مب ٣٠املـــادة  احلاليـــة علـــى غـــرارفقـــد صـــيغت املـــادة 
  ، مــع االستعاضــة عــن)٢٤٧(الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 

 ."املنظمة الدولية" تعبري"الدولة" ب كلمة

 اجلرب -٣١املادة 
جلـرب الكامــل  -١  علـى املنظمـة الدوليــة املسـؤولة التــزام 

 للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دوليًا. 
__________ 

 .١١٧-١١٤ ص نفسه، املرجع )٢٤٧(

معنويـــة،  يشــمل الضــرر أي خســارة، ماديــة كانــت أو -٢ 
 تنجم عن الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه املنظمة الدولية. 

 التعليق
ن املنعلـــى هـــذه املــــادة  تـــنص )١( ظمـــة الدوليــــة املبـــدأ القاضــــي 

جلرب الكامـل للضـرر الـذي تسـببت فيـه. و  ـذا املسؤولة مطالبة  يقصـد 
 .لفعل غري املشروع دولياً  محاية الطرف املضرور من التأثر سلبياً  املبدأ

أي خســارة، ماديــة كانــت " علــى أنــه يشــمل الضــررويعــرَّف  )٢(
م الصـادر ". ووفقاً للحكـمعنوية، تنجم عن الفعل غري املشروع دولياً  أو

تعــّرب هــذه  كليكــري ضــد والــتسعــن حمكمــة العــدل األوروبيــة يف قضــية 
 ســؤوليةاملتعلقــة مب ٣١مــن املــادة  ٢الصــياغة، حســبما وردت يف الفقــرة 

، عــن مفهــوم "تشــرتك فيــه  )٢٤٨(الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
ـــنظم الفرعيـــة للقـــانون الـــدويل" وتعكـــس "املعـــىن العـــادي الـــذي  كافـــة ال

 .)٢٤٩(جيب أن يعَطى ملفهوم الضرر يف القانون الدويل"
كثرياً ما يطبَّـق مبـدأ اجلـرب   ،يف حالة الدولهو األمر  وكما )٣(

. وقــد يكـون الطـرف املضــرور الكامـل يف الواقـع العملــي تطبيقـاً مـرً 
 اً مستمر ال يزال لكف عن فعل غري مشروع  يف املقام األول مهتماً 

جلـــرب أو بعـــدم تكـــرار الفعـــل غـــري  املشـــروع. ولـــذلك فـــإن املطالبـــة 
ذلــك رمبــا تكــون حمــدودة. وحيــدث ذلــك بوجــه خــاص  إثــراملقدمــة 

لنفـع عليهـا  عندما تتقدم الدولـة أو املنظمـة املضـرورة مبطالبـة تعـود 
ت  . متســـعى إىل محـــايته الـــذينهـــي ولـــيس علـــى األفـــراد أو الكيـــا

ـــــظومـــــع ذلـــــك، فـــــإن  يف إعمـــــال أو املنظمـــــة املضـــــرورة  الدولـــــة حتفُّ
ـــــ للجـــــرب  ةمســـــتحق اعتـــــرب نفســـــهت ال احقوقهـــــا ال يعـــــين عمومـــــاً أ

 .موضع تساؤلليس الكامل. وهلذا فإن مبدأ اجلرب الكامل 

وقد يكون من الصعب على منظمـة دوليـة أن متتلـك كـل  )٤(
عــدم كفايــة بذلــك  ويــرتبط. املطلــوبالوســائل الالزمــة لتقــدمي اجلــرب 

ـذا النـوع مـن  املتاحةالية املوارد امل عـادة للمنظمـات الدوليـة للوفـاء 
عفـــي يعـــدم الكفايـــة املـــذكور ال ميكـــن أن عنصـــر اإلنفـــاق. بيـــد أن 

 تنــــتج عـــن مســــؤوليتهااملنظمـــة املســـؤولة مــــن النتـــائج القانونيــــة الـــيت 
 .مبوجب القانون الدويل

جلـــوء املنظمـــات الدوليــة يف بعـــض األحيـــان إىل وال يعــزى  )٥(
إىل وفـــرة املـــوارد، وإمنـــا إىل إحجـــام  علـــى ســـبيل اهلبـــةعـــويض مـــنح ت

ا شأن الدول، عن اإلقرار مبسؤوليتها الدولية  .املنظمات، شأ
ومــــن اخليــــارات املتاحــــة أمــــام منظمــــة دوليــــة تعتــــزم القيــــام  )٦(

بنشــاط يف بلــد مــا قــد ترتتــب عليــه املســؤولية الدوليــة للمنظمــة، أن 
__________ 

 .١٢١-١١٧ ص نفسه، املرجع )٢٤٨(
)٢٤٩( Axel Walz v. Clickair SA, Case No. C-63/09, Judgment of 6 

May 2010, Third Chamber, Court of Justice of the European Union, 

paras. 27–28. 
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قاً حيّد من مسؤوليتها عـن األفعـال غـري تربم مع الدولة اإلقليمية اتفا
لنشاط املذكور. وقد  املشروعة اليت قد حتدث يف إطار االضطالع 
تشكل مثاًال على ذلك ممارسة األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بعمليـات 
حفــــظ الســــالم، وذلــــك بقــــدر مـــــا تكــــون املطالبــــات الناشــــئة عـــــن 

ربمة مع الدول اليت املسؤولية الدولية داخلة فيما تغطيه االتفاقات امل
 .)٢٥٠(تُنشر يف إقاليمها بعثات حفظ السالم

مبـــدأ  يف نصـــها علـــى، يف املقـــام األولوتشـــري هـــذه املـــادة  )٧(
اجلـــرب الكامـــل، إىل احلالـــة األكثـــر شـــيوعاً الـــيت تكـــون فيهـــا املنظمـــة 

كيد واجب دولياً. الدولية مسؤولة وحدها عن فعل غري مشروع  و
لضــــرورة أن املبــــدأ علــــاملفـــروض اجلـــرب الكامــــل  ى املنظمــــة ال يعـــين 

ـــــدما  ـــــق عن ـــــلنفســـــه ينطب عـــــن فعـــــل معـــــني  ةيســـــؤولاملاملنظمـــــة  حتمَّ
منظمة أخرى أو أكثـر. وذلـك، مع الشرتاك مع دولة أو أكثر أو 
ــــدما تقــــدم املنظمــــة  ــــة مــــا يف إىل املســــاعدة العــــون أو مــــثًال، عن دول

 .)٢٥١(ارتكاب فعل غري مشروع
املتعلقـــة  ٣١املـــادة  احلاليـــة علـــى غــراروقــد صـــيغت املــادة  )٨(
ســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، مــع االستعاضــة مب

 ."املنظمة الدولية" يف كلتا الفقرتني تعبري"الدولة" ب كلمةعن  

 قواعد املنظمةمدى انطباق  -٣٢املادة 
 ال جيــــــوز للمنظمــــــة الدوليــــــة املســــــؤولة أن تســــــتند إىل -١ 

ا القائمة مبوجب هذا  الباب.  قواعدها لتربير عدم االمتثال اللتزاما
نطباق قواعد املنظمة الدولية علـى  ١ال ختل الفقرة  -٢ 

 الدول واملنظمات األعضاء فيها.بني العالقات بني املنظمة و 

 التعليق
علـــى مبـــدأ عـــدم جـــواز احتجـــاج املنظمـــة  ١تـــنص الفقـــرة  )١(

الـيت ترتتـب عليهـا اللتزامات لير عدم االمتثال الدولية بقواعدها لترب 
رتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليـــاً. ال نتيجــةمبوجــب القــانون الــدويل 

وهلذا املبدأ ما يوازيه يف املبدأ القاضي بعدم جواز استناد الدولة إىل 
ا الـداخلي  ـا مبوجـب البـاب الثـاين لقانو تربيـر عـدم امتثاهلـا اللتزاما
مبسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً. من املواد املتعلقة 

 )٢٥٢(ســؤولية الــدولاملتعلقــة مب ٣٢نــص املــادة  ١ومياثـل نــص الفقــرة 
"للدولــة" بعبــارة  كلمــةمهــا: االستعاضــة عــن  و  ،مــع وجــود اختالفــني

__________ 
األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة إىل تلـــك املمارســـة يف هـــذا  أشـــارت )٢٥٠(

 األمـم[...]  ٣٠ املـادة" املعنـون(الفرع  Add.1و A/CN.4/637السياق. انظر: 
 ).٦"، الفقرة املتحدة

 من مشاريع املواد احلالية. ١٤ املادة انظر )٢٥١(
لـد الثـاين (اجلـزء  ،٢٠٠١حولية  )٢٥٢(  ١٢١ ص ،) والتصـويبالثـاينا
 .١٢٢و

عـن اإلشـارة إىل القـانون الـداخلي االستعاضـة و  ،"للمنظمة الدولية"
إلشارة إىل قواعد   .املنظمةللدولة 

ـــج مماثــل يف و  )٢(  ٢٧مــن املـــادة  ٢صــياغة الفقـــرة قــد اتبــع 
وهــــي فقــــرة تنــــاظر الــــنص املقابــــل  ،١٩٨٦م اتفاقيــــة فيينــــا لعــــامــــن 
ـــا لعـــام ا مـــن جيـــوز ملنظمـــة  علـــى أنـــه "البنصـــها  ١٩٦٩تفاقيـــة فيين

طـــــرف يف معاهـــــدة أن حتـــــتج بقواعـــــد املنظمـــــة لتربيـــــر عـــــدم دوليـــــة 
 ."ملعاهدةاتنفيذها 

العالقـــات بـــني منظمــــة دوليـــة ودولــــة أو منظمـــة غــــري  ويف )٣(
 أن قواعد املنظمة األوىل ال ميكن أن تؤثر عضو فيها، يبدو واضحاً 

ـا علـى االلتزامـات الـيت تنشـأ نتيجـة للفعـل غـري املشــروع  يف حـد ذا
لضـرورة علـى العالقـات بـني منظمـة وال دولياً.  ينطبـق املبـدأ نفسـه 
تطبيـــق  تـــؤثر قواعـــد املنظمـــة علـــى وأعضـــائها. فمـــن املمكـــن أن مـــا

إن قواعــد  حيـث ،القواعـد املنصــوص عليهـا يف هـذا البــابو  املبـادئ
لقواعد املتعلقـة لتعديل  على، على سبيل املثال، تنطوي املنظمة قد

 .ي قد يتعني على املنظمة املسؤولة تقدميه ألعضائهاذشكال اجلرب ال

علــى تطبيــق املبــادئ والقواعــد  وقــد تــؤثر قواعــد املنظمــة أيضــاً  )٤(
فيمـــا خيـــص العالقـــات بـــني املنظمـــة  الثـــايناملنصـــوص عليهـــا يف البـــاب 

الفعـــل. إســـناد الدوليـــة وأعضـــائها، وذلـــك، مـــثالً، فيمـــا يتصـــل مبســـألة 
قواعــــد خاصــــة وال يلــــزم اإلشــــارة إليهــــا بشــــكل ســــُتعترب  فهــــذه القواعــــد

يف حكـم  . وعلـى النقـيض مـن ذلـك، فـإن إدراجيف ذلك البـاب خاص
ــ "عـــدم اإلخـــالل" فيمـــا يتصـــل بتطبيـــق  لـــثالثا البـــاب قواعـــد يتعلـــق بــ

لنظـــر إىل النتـــائج الـــيت قـــد تفهـــم  اً املنظمـــة جتـــاه أعضـــائها يبـــدو مفيـــد
ذلـك درج يُـمن مبدأ عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظمـة لـو مل  ضمناً 
أن يكــون مبثابــة  حكــم "عــدم اإلخــالل" هــذاإدراج مــن شــأن . و احلكــم
ســـتثناءات يف يســـمح قـــد  ١الـــوارد يف الفقـــرة  الـــنص العـــامن  ريتـــذك

 .الدول واملنظمات األعضاء فيهابني العالقات بني املنظمة الدولية و 

ـــــــق احل )٥( ـــــــواردحمـــــــل النظـــــــر،  كـــــــموال ينطب ، ٢يف الفقـــــــرة  ال
ملســــؤولية  لــــثبقــــدر اتصــــال االلتزامــــات الــــواردة يف البــــاب الثا إال

لــى املنظمــة الدوليــة جتــاه الــدول واملنظمــات ع تقــعالدوليــة الــيت قــد 
ي وجــه علــى النتــائج القانونيــة  األعضــاء فيهــا. وال ميكــن أن يــؤثر 
اليت يستتبعها فعل غـري مشـروع دوليـاً جتـاه دولـة أو منظمـة مـن غـري 

 رقأن يـــــؤثر علـــــى النتـــــائج املتصـــــلة خبـــــأيضـــــاً وال ميكـــــن  ،األعضـــــاء
هذا اخلرق من شأنه  إنحيث التزامات مقررة مبوجب قواعد قطعية 

تمع الدويل   أن  ككل.يؤثر على ا

 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب  -٣٣املادة 
تكــون االلتزامــات الــيت تقــع علــى املنظمــة  أن ميكــن -١ 

واجبــة جتــاه دولــة أو  ،واملبينــة يف هــذا البــاب ،الدوليــة املســؤولة
تمـع الـدويل ككـل، جتـاه أكثر، أو منظمة أخـرى أو أكثـر، أو  ا

ـــزام الـــدويل ومضـــمونه وذلـــك  تبعـــًا، بوجـــه خـــاص، لطبيعـــة االلت
 . اخلرقللظروف اليت وقع فيها و 
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ي حـق ينشـأ نتيجـة للمسـؤولية  -٢  ال خيل هـذا البـاب 
ــــة  ــــب مباشــــرة ألي شــــخ للمنظمــــةالدولي ــــة وقــــد يرتت ص الدولي

 كيان آخر من غري الدول أو املنظمات الدولية.  أو

 التعليق
يف املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري  )١(

اللتـزام مقــرر مبوجــب  خــرقالبــاب األول أي  يعـاجلاملشـروعة دوليــاً، 
القانون الدويل ميكن أن يعزى إىل الدولة، بصـرف النظـر عـن طـابع 

ــــذي  ــــزام إزاءه. وينحصــــر نطــــاق  يقــــومالكيــــان أو الشــــخص ال االلت
دولـة لنسـبة لمـات الـيت تنشـأ اااللتز يف املـواد من تلـك الباب الثاين 
إزاء دولــــة أخــــرى. ويبــــدو أن ذلــــك راجــــع إىل صــــعوبة مــــن الــــدول 

املســؤولية  معاجلــة إعمــالشــروع دوليــاً مث املفعــل غــري النتــائج  معاجلــة
 ت خرقـــهحـــاالفيمـــا يتعلـــق بطـــرف مضـــرور ال يغطـــي البـــاب األول 

ـــــة عنـــــد اإلشـــــارة إىل  لاللتزامـــــات الدوليـــــة. وال تنشـــــأ مشـــــكلة مماثل
تمـــع الـــدويل ككـــل، وذلـــك ألنـــة املســـؤولية القائمـــ مـــن غـــري  هإزاء ا

تمع الدويل ككل  .املتصور أن ترتتب مسؤولية دولية على ا

ملنظمـــات الدوليـــة يف  )٢( ـــج مماثـــل فيمـــا يتعلـــق  ولـــو اتُّبـــع 
يف  لــــث، فســــيتعني حصــــر نطــــاق البــــاب الثايــــةاحلالمشــــاريع املــــواد 

دوليـــة جتـــاه منظمـــات المنظمـــات لل لنســـبةااللتزامـــات الـــيت تنشـــأ 
تمع الدويل ككل. إال أنه يبدو من املنطقـي  دولية أخرى أو جتاه ا

لنظــــر إىل  أن يــــتم أيضــــاً  إدراج التزامــــات املنظمــــات جتــــاه الــــدول، 
األفعـــال غــــري املشــــروعة  عــــن وجـــود املــــواد املتعلقـــة مبســــؤولية الـــدول

مشــــاريع املــــواد مــــن  لــــث. ونتيجــــة لــــذلك، يشــــمل البــــاب الثادوليــــاً 
 مســـؤولة جتـــاهااللتزامـــات الـــيت قـــد تقـــع علـــى منظمـــة دوليـــة احلاليـــة 

تمــــع  جتــــاهأو جتــــاه دولــــة أو أكثــــر، أو  ،منظمــــة أخــــرى أو أكثــــر ا
هـــو مشـــول إمكانيـــة أن تتحمـــل  . والغـــرض مـــن ذلـــكالـــدويل ككـــل

لتايل االلتزامات املبينة  املنظمة الدولية مسؤولية دولية، وتقع عليها 
يف الباب الثالث، جتاه دولة واحدة ومنظمة واحدة، أو جتاه دولتني 
أو أكثــر ومنظمــة واحــدة، أو دولتــني أو أكثــر ومنظمتــني أو أكثــر، 

 أو دولة واحدة ومنظمتني أو أكثر.

 ٣٣مـن املـادة  ١رة علـى غـرار الفقـ ١صيغت الفقـرة  قدو  )٣(
، مع تغيري اإلشارة إىل الكيان املسؤول )٢٥٣(الدولاملتعلقة مبسؤولية 

 وإيراد اإلضافة اليت ُشرحت أعاله.

يف  حمدود وفقاً للتعريـف الـوارد لثومع أن نطاق الباب الثا )٤(
، فــإن ذلــك ال يعــين أن االلتزامــات الــيت يســتتبعها فعــل غــري ١الفقــرة 

ت  مشــــروع دوليــــاً ال تنشــــأ الــــدول  غــــريمــــن جتــــاه أشــــخاص أو كيــــا
املتعلقـــة  ٣٣مـــن املـــادة  ٢واملنظمـــات الدوليـــة. فعلـــى غـــرار الفقـــرة 

ال خيـــل  لـــثعلـــى أن البـــاب الثا ٢ســـؤولية الـــدول، تـــنص الفقـــرة مب
حـــق ينشـــأ عـــن املســـؤولية الدوليـــة وقـــد يرتتـــب مباشـــرة هلـــؤالء  ي

تتلك األشخاص أو   .الكيا
__________ 

 .١٢٣و ١٢٢ ص، نفسه املرجع )٢٥٣(

ملســــــؤو  )٥( لية الدوليــــــة للمنظمــــــات الدوليــــــة، وفيمــــــا يتعلــــــق 
ـا مبوجـب القـانون الـدويل  يشكل خـرق املنظمـات الدوليـة اللتزاما

ـاالت املهمـة لعمالـة أحـَد ا الـيت ترتتـب فيهـا حقـوق  فيما يتعلق 
ــاالت األخـــرى املنظمــات ألشــخاص مــن غـــري الــدول أو . ومـــن ا

. ونتائج )٢٥٤(ترتكبه قوات حفظ السالم من خروق متس األفراد ما
ألفراد، حبسب ما جاء يف الفقرة  ، غـري ١هذه اخلروق فيما يتعلق 

 مشمولة مبشاريع املواد احلالية.

 الفصل الثاين

 جرب الضرر
 أشكال اجلرب -٣٤املادة 

اجلـرب الكامـل للضـرر النـاجم عـن الفعـل غـري املشـروع  يتخذ 
حـدها أو شكلدوليًا   جلمـع الرد والتعـويض والرتضـية، سـواء 

 بينها، وفقاً ألحكام هذا الفصل.

 التعليق
املتعلقـــــــة  ٣٤إن احلكـــــــم الـــــــوارد أعـــــــاله مطـــــــابق للمـــــــادة  )١(

. وهلذا ما يربره )٢٥٥(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
ألن أشكال اجلرب اليت تتألف من الرد والتعويض والرتضية تنطبق يف 

كمــا تنطبــق علــى الــدول. املمارســة العمليــة علــى املنظمــات الدوليــة  
وقـــد أُعطيـــت يف التعليقـــات علـــى املـــواد التاليـــة، املخصصـــة لتنـــاول 

ملنظمات الدولية.  خمتلف أشكال اجلرب، أمثلة معّينة تتصل 
مــــذكرة صــــادرة عــــن املــــدير العــــام للوكالــــة الدوليــــة  وتقــــدم )٢(

للطاقــة الذريــة مثــاًال حلالــة تُعتــرب فيهــا أشــكال اجلــرب الثالثــة منطبقــة 
 ٢٤على منظمـة دوليـة مسـؤولة. فقـد كتـب املـدير العـام للوكالـة يف 

، بشأن "املسـؤولية الدوليـة للوكالـة فيمـا يتعلـق ١٩٧٠حزيران/يونيه 
ت"، ما يلي:  لضما

 مالئمــاً، لرتضــية الوكالــة قيــام فيهــا يكــون ظــروف مثــة تكــون قــد أنــه رغــم 
 يكــون أن ميكـن عامـة، وبصـفة. الـدقيق مبعنـاه اجلـرب يف إال يُنظـر أال يُقـرتح فإنـه
 .)٢٥٦(لتعويض دفعاً  أو عينياً  رداً  إما الدقيق مبعناه اجلرب

__________ 
 ٢٦ املـؤرخ، ٥٢/٢٤٧ العامـة اجلمعيـة قـرار املثـال سـبيل علـى انظر )٢٥٤(

 ".واملالية الزمنية احلدود: الغري ِقبل"املسؤولية  بشأن، ١٩٩٨يونيه /حزيران
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٥٥(  .١٢٤و ١٢٣ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
)٢٥٦( GOV/COM.22/27, para. 27 لـد الثـاين ٢٠٠٤ حوليـة. انظـر ، ا

املرفــــق. واملـــــذكرة حمفوظــــة لــــدى شـــــعبة  ،A/CN.4/545 الوثيقــــة)، ول(اجلــــزء األ
التــــدوين مبكتــــب الشــــؤون القانونيــــة. وتنبغــــي مالحظــــة أنــــه وفقــــاً لالســــتخدام 

غــري األفعــال  عــناملتعلقــة مبســؤولية الــدول  ٣٤الســائد الــذي يــنعكس يف املــادة 
 .للرتضية شامالً  اجلرب يُعترب أعاله، الواردة املادة ويفاملشروعة دولياً 
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 الرد -٣٥املادة 
ــاً   علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع دولي

لـــرد، أي إعـــادة احلالـــة إىل مـــا كانـــت عليـــه قبـــل ارتكـــاب  التـــزام 
 وبقدر ما يكون:  ،دالفعل غري املشروع، بشرط أن يكون هذا الر 

ً؛  (أ)   غري مستحيل ماد
يتناسب إطالقاً مع املنفعة املتأتية  لعبء ال مؤدٍ غري  (ب) 

 من الرد بدًال من التعويض.

 التعليق
، إعـادة احلالـةالرد هو شكل من أشـكال اجلـرب، ويتمثـل يف  )١(

غـري املشـروع  لالفعـارتكـاب  مـا كانـت عليـه قبـل إىل بقدر اإلمكـان،
 من جانب املنظمة الدولية املسؤولة. دولياً 

يبدو أن مفهـوم الـرد وأشـكاله ومـا يتصـل بـه مـن شـروط،  )٢(
ــــدول عــــن  ٣٥علــــى النحــــو املعــــرَّف يف املــــادة  املتعلقــــة مبســــؤولية ال

، ينطبــــق أيضــــاً علــــى املنظمــــات )٢٥٧(األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
ذ بــنهج خمتلــف فيمــا يتعلــق الدوليــة. ولــيس مثــة مــا يــدعو إىل األخــ

ملنظمات الدوليـة. ولـذلك فـإن الـنص الـوارد أعـاله يستنسـخ نـص 
ـــــل يف  ٣٥املـــــادة  ـــــدول مـــــع فـــــارق وحيـــــد يتمث املتعلقـــــة مبســـــؤولية ال

 االستعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

 التعويض -٣٦املادة 
وع على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غـري مشـر  -١ 

لتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعـل،  وذلـك دوليًا التزام 
 . بقدر عدم إصالح هذا الضرر عن طريق الرد

يغطـــي التعـــويض أي ضـــرر يكـــون قـــابالً للتقيـــيم مـــن  -٢ 
 .بقدر ما ميكن إثباتهالناحية املالية، مبا يف ذلك الكسب الفائت 

 التعليق
ماً مـن قبـل املنظمـات التعويض هو أكثر أشكال اجلرب استخدا )١(

الدولية. وأشهر مثال علـى هـذه املمارسـة يتعلـق بتسـوية املطالبـات النامجـة 
عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف الكونغــو. فقــد ُمــنح التعــويض لرعــا إيطاليــا 
ن مـــن خـــالل تبـــادل للرســـائل بـــني  وبلجيكـــا وسويســـرا ولكســـمربغ واليـــو

يــة وفقــاً إلعــالن األمــم املتحــدة األمــني العــام والبعثــات الدائمــة للــدول املعن
 الوارد يف هذه الرسائل، والذي جاء فيه أن األمم املتحدة:

املتحــدة  لــن تتهــرب مــن املســؤولية عنــدما يثبــت أن وكــالء األمــم ــا صــرحت 
 .)٢٥٨(بريئة ألطرافقد تسببوا حقيقًة يف حدوث ضرر غري مربر 

__________ 
لد ،٢٠٠١ حولية )٢٥٧(  .١٢٧-١٢٤ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
يشكل اتفاقاً يتعلق بتسوية املطالبات املقدمـة ضـد األمـم  للرسائل تبادل )٢٥٨(

 )،١٩٦٥ شـــباط/فرباير ٢٠املتحــدة يف الكونغــو مــن قِبــل رعــا بلجيكيــني (نيويــورك، 

ت  لعمليـــة نفســها، ُأجريـــت تســو أخـــرى مــع زامبيـــا وفيمــا يتعلــق 
وفرنســــــا واململكــــــة املتحــــــدة لربيطانيــــــا العظمــــــى وأيرلنــــــدا الشــــــمالية 

ت املتحـــــدة األمريكيــــة ، وكـــــذلك مــــع اللجنـــــة الدوليـــــة )٢٥٩(والــــوال
 .)٢٦٠(للصليب األمحر

وكــون هــذه التعويضــات قــد قُــدمت جــرباً خلــرق التزامــات  )٢(
 قائمـــة مبوجـــب القـــانون الـــدويل هـــو أمـــر ميكـــن الوقـــوف عليـــه ال يف
 ٦بعــــــــــض املطالبــــــــــات فحســــــــــب بــــــــــل حــــــــــىت يف رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 

موجهــة مــن األمــني العــام إىل املمثــل الــدائم  ١٩٦٥آب/أغســطس 
ت االشرتاكية السوفياتية. ففي هذه الرسالة  لنيابة الحتاد اجلمهور

 قال األمني العام:
دأبـــت األمـــم املتحـــدة، مـــن خـــالل األمـــني العـــام، علـــى اتبـــاع سياســـة  لقــد 

ً. تعـــويض األفـــر  اد الـــذين يتكبـــدون أضـــراراً تكـــون املنظمـــة مســـؤولة عنهـــا قـــانو
ــا عمومــاً ومــع   اتفاقيــةوتتمشــى هــذه السياســة مــع املبــادئ القانونيــة املعــرتف 

ا املتحـــدة األمـــم امتيـــازات إلضــــافة. وحصـــا  يتعلــــق فيمـــا فإنـــه ذلـــك، إىل و
 املنصــوص ملبــادئ السياســة هــذه تعــززت الكونغــو، يف املتحــدة األمــم نشــطة
م املـدنيني السـكان أرواح حبمايـة املتعلقـة الدوليـة االتفاقيات يف عليها  وممتلكـا
 الـــــيت واإلنســـــانية اإلنصـــــاف عتبـــــارات تعـــــززت كمـــــا  العدائيـــــة األعمـــــال أثنـــــاء
 .)٢٦١(تتجاهلها أن املتحدة لألمم ميكن ال

                                                                                                                   
United Nations, Treaty Series, vol. 535, No. 7780, p. 197وتبـادل للرسـائل  ؛

ضـــد األمــم املتحـــدة يف (مــع مرفــق) يشـــكل اتفاقــاً يتعلــق بتســـوية املطالبــات املقدمــة 
 .ibid., vol)، ١٩٦٦ حزيران/يونيـه ٣الكونغـو مـن قِبـل رعـا سويسـريني (نيويـورك، 

564, No. 621, p. 193وتبــادل للرســائل يشــكل اتفاقــاً يتعلــق بتســوية املطالبــات  ؛
نيني (نيويــــورك،  ــــل رعــــا يــــو  ٢٠املقدمــــة ضــــد األمــــم املتحــــدة يف الكونغــــو مــــن قِب

وتبـادل للرسـائل يشـكل  ؛ibid., vol. 565, No. 8230, p. 3)، ١٩٦٦حزيران/يونيـه 
يف الكونغـو مـن قِبـل رعـا اتفاقاً يتعلق بتسـوية املطالبـات املقدمـة ضـد األمـم املتحـدة 

 .ibid., vol. 585, No )،١٩٦٦كـانون األول/ديسـمرب   ٢٨لكسـمربغيني (نيويـورك، 

8487, p. 147بتسـوية املطالبـات املقدمـة ضـد  وتبـادل للرسـائل يشـكل اتفاقـاً يتعلـق ؛
كـانون الثاين/ينـاير   ١٨ األمم املتحـدة يف الكونغـو مـن قِبـل رعـا إيطـاليني (نيويـورك،

١٩٦٧ ،(ibid., vol. 588, No. 8525, p. 197. 
 K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler: انظـــــر )٢٥٩(

Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, at pp. 314–321. 
 K. Ginther, Dieنــــص االتفــــاق يف املرجــــع التــــايل:  استُنســــخ )٢٦٠(

völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen 

gegenüber Drittstaaten, Vienna/New York, Springer, 1969, pp. 166–167. 
)٢٦١( United Nations, Juridical Yearbook 1965 (Sales No. 67.V.3), 

p. 41, footnote 26 (document S/6597)  األمـم ن القائـل لـرأيا كـان. وقـد 
ييـــد مـــن جانـــب  الـــدويل املســـتوى علـــى مســـؤوليتها وضـــعت قـــد املتحـــدة حمـــل 
 J. J. A. Salmon, “Les accords Spaak–U Thant du 20 février: سـاملون

1965”, AFDI, vol. 11 (1965), p. 468, at pp. 483 and 487. 
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وقد أشارت حمكمة العدل الدولية أيضاً، يف فتواها بشأن  )٣(
خلــالف املتصــل حبصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق اإلنســان مــن ا

 إىل التزام األمم املتحدة بدفع التعويض.  ،)٢٦٢(اإلجراءات القانونية
 ٣٦ وليس هناك أي سبب يستدعي اخلروج عـن نـص املـادة )٤(

، فيما عـدا )٢٦٣(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 
 االستعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية". 

 الرتضية -٣٧املادة 
علــى املنظمــة الدوليــة املســؤولة عــن فعــل غــري مشــروع  -١ 

دولياً التزام بتقدمي ترضـية عـن الضـرر الـذي ترتـب علـى هـذا الفعـل 
 . غري ممكن التعويض عن طريق الرد أوبقدر ما يكون إصالحه 

، أو التعبـري خلـرقجيوز أن تتخذ الرتضـية شـكل اإلقـرار  -٢ 
 مناسب.  االعتذار الرمسي، أو أي شكل آخر عن األسف، أو

جيـــب أال تكـــون الرتضـــية غـــري متناســـبة مـــع الضـــرر،  -٣ 
 جيوز أن تتخذ شكًال مذًال للمنظمة الدولية املسؤولة. وال

 التعليق
مـن قبـل املنظمـات تقدم املمارسة بعض األمثلة على الرتضية  )١(

الدوليــة، وهـــي تتخـــذ عمومـــاً شـــكل االعتـــذار أو التعبـــري عـــن األســـف. 
ورغـــم أن األمثلـــة التاليـــة ال تشـــري صـــراحة إىل وجـــود خـــرق اللتـــزام قـــائم 
ا على األقل تعـين ضـمناً أن اعتـذار منظمـة  مبوجب القانون الدويل، فإ

ــا عــن األســف إمنــا هــو إحــدى النتــائج القان ونيــة املناســبة دوليــة أو إعرا
 اليت ترتتب على خرق كهذا.

وفيمـــــا يتعلـــــق بســـــقوط سريربينيتســـــا، قـــــال األمـــــني العـــــام  )٢(
 املتحدة: لألمم
 التجــارب أصــعب مــن واحــدة البوســنة يف املتحــدة األمــم جتربــة كانــت  لقــد 

 وقراراتنـا أعمالنـا والنـدم األسـى ببالغ استعرضنا وقد. املنظمة ريخ يف وأقساها
 .)٢٦٤(سريربينيتسا على العدوان مواجهة يف

، عنــــــــدما تلقــــــــى ١٩٩٩كــــــــانون األول/ديســــــــمرب   ١٦ويف  )٣(
ا  يفاملسـتقل  التحقيـق جلنـةاألمني العام تقريـر  اإلجـراءات الـيت اختـذ

دة اجلماعية الـيت وقعـت  يف روانـدا يف األمم املتحدة أثناء عملية اإل
 ، فإنه قال:١٩٩٤ عام

__________ 
)٢٦٢( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), pp. 88–89, para. 66. 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١ حولية )٢٦٣(  .١٣٧-١٢٧، ا
: ٥٣/٣٥األمـــــني العـــــام املقـــــدم عمـــــالً بقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  تقريـــــر )٢٦٤(

 .٥٠٣ الفقرة ،)A/54/549(سقوط سريربينيتسا 

ســف   مبــرارة ألننــا لـــم نبــذل املزيــد مــن اجلهــد ملنعهــا. فقــد  علينــا مجيعــاً أن 
جمهَّـزة  كانت مثة قوة لألمم املتحدة يف البلد آنذاك، لكنها لــم تكـن مكلَّفـة وال

دة اجلماعيـة أو وقفهـا.  هلذا النوع من استعمال القوة الذي كان الزمـاً ملنـع اإل
ذا القصور وأُعرب عن عميق  سم األمم املتحدة، أُقر   .)٢٦٥(ندميو

قصف منظمة حلف مشال األطلسي لسفارة الصني  وبعد )٤(
سم املنظمة يف مؤمتر صحفي  يف بلغراد بفرتة قصرية، صرَّح الناطق 

 مبا يلي:
 أوالً  أقـــــرر إذ الظـــــروف، هـــــذه يف شـــــخص أي بــــه يقومســـــأننـــــا قمنـــــا مبـــــا  أعتقــــد 

 .)٢٦٦(الصينية للسلطات أسفنا عن وأعربنا وبسرعة؛ لبس ودون بوضوح ملسؤولية

ســــم أملانيــــا ومنظمــــة  ووجــــه املستشــــار األملــــاين، غريهــــارد شــــرودر، 
 ، حلــــف مشـــــال األطلســـــي واألمـــــني العـــــام للحلـــــف خـــــافيري ســـــوال

ر/مــــايو  ١٣اعتــــذاراً آخــــر يف  إىل وزيــــر خارجيــــة الصــــني  ١٩٩٩أ
 .)٢٦٧(نغ جياسوان ورئيس الوزراء زهو روجني

، فــــإن األخــــرى اجلــــرب شـــكالأل لنســــبةكمـــا هــــو احلــــال و  )٥(
قواعـــد املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة هـــي الـــيت حتـــدد اجلهـــاز أو الوكيـــل 

لنيابة عن املنظمة.  املختص بتقدمي الرتضية 
لدول تنطبق أيضاً على  )٦( وطرائق وشروط الرتضية املتعلقة 

املنظمات الدولية. وقد يكون من املستبعد أن تتخذ الرتضية شكًال 
قصـــد بـــه إذالل املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة، لكنـــه يظـــل ممـــا ميكــــن يُ 

تصــوره. ومــن األمثلــة النظريــة علــى ذلــك مثــاُل طلــب تقــدمي اعتــذار 
ـا. وميكـن  رمسي بعبارات قد تكون مهينـة للمنظمـة أو ألحـد أجهز
أيضــاً أن يشــري الطلــب إىل تصــرف صــدر عــن واحــدة أو أكثــر مــن 

إطــار املنظمــة املســؤولة. ورغــم أن الــدول أو املنظمــات األعضــاء يف 
طلـــب الرتضــــية قـــد يســــتهدف عندئـــذ علــــى وجـــه التحديــــد واحــــداً 

ً مـــن املنظمـــة املســـؤولة أن  أو أكثـــر مـــن األعضـــاء، ســـيكون مطلـــو
لضرورة.  تقدم تلك الرتضية وستكون هي نفسها متأثرة 

لتايل ميكن أن تُنقل فقرات املادة  )٧( املتعلقة مبسؤولية  ٣٧و
ــــاً الــــدول  إىل مشــــروع املــــادة  )٢٦٨(عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دولي

احلايل، مع االستعاضة عن كلمـة "الدولـة" بتعبـري "املنظمـة الدوليـة" 
 .٣و ١يف الفقرتني 

__________ 
)٢٦٥( www.un.org  النشـــــرة الصـــــحفية)SG/SM/7263 انظـــــر أيضـــــاً تقريـــــر .(

دة  ا األمـم املتحـدة أثنـاء عمليــة اإل جلنـة التحقيـق املسـتقل يف اإلجـراءات الــيت اختـذ
 .ضميمة ،S/1999/1257، ١٩٩٤يف رواندا يف عام  اجلماعية اليت وقعت

)٢٦٦( www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm . 
)٢٦٧( “NATO apologises to Beijing”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/341533.stm. 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١ حولية )٢٦٨(  .١٣٩-١٣٧، ا
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 الفائدة -٣٨املادة 
ــــ -١  ــــى أي مبلــــغ أصــــلي ُت ــــدة عل ــــد االقتضــــاء فائ دفع عن

الكامـل. واجب الدفع مبقتضى هذا الفصل مـن أجـل ضـمان اجلـرب 
 د سعر الفائدة وطريقة احلساب على حنو حيقق تلك النتيجة. وحيدَّ 
الفائدة من التاريخ الذي كـان جيـب فيـه دفـع  تسري -٢ 

لتزام الدفع. ريخ الوفاء   املبلغ األصلي حىت 

 التعليق
املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  ٣٨إن القواعــــد الــــواردة يف املــــادة  

ـــاً األفعـــال غـــري املشـــروعة دول لفائـــدة هـــي قواعـــد  )٢٦٩(ي فيمـــا يتصـــل 
ا ضمان تطبيق مبـدأ اجلـرب الكامـل. وتنطبـق اعتبـارات مماثلـة  يُقصد 
لتــــايل فــــإن كلتــــا فقــــريت  يف هــــذا الصــــدد علــــى املنظمــــات الدوليــــة. و

 املتعلقة مبسؤولية الدول قد استُنسختا هنا دون تغيري. ٣٨ املادة

 املسامهة يف الضرر -٣٩املادة 
لفعـــــل   تراعـــــى، عنـــــد حتديـــــد اجلـــــرب، املســـــامهة يف الضـــــرر 
التقصري، عـن عمـد أو إمهـال، مـن جانـب الدولـة أو املنظمـة  أو

 لتمس له اجلرب. الدولية املضرورة أو أي شخص أو كيان يُ 

 التعليق
لـــيس مثـــة ســـبب واضـــح حيـــول دون متديـــد نطـــاق احلكــــم  )١(

عـــــن األفعـــــال غـــــري املتعلقـــــة مبســـــؤولية الـــــدول  ٣٩املبـــــني يف املـــــادة 
حبيـــث ينطبـــق علـــى املنظمـــات الدوليـــة. ومثـــل  )٢٧٠(املشـــروعة دوليـــاً 

هذا التمديد يتم يف اجتـاهني: أوهلمـا أن مـن حـق املنظمـات الدوليـة 
ملســــــامهة يف الضــــــرر مــــــن أجــــــل التقليــــــل مــــــن  أيضــــــاً االحتجــــــاج 
ت اليت ميكن أن تكون قـد سـامهت  نيهما أن الكيا مسؤوليتها؛ و

ل املنظمـات الدوليــة. وهــذا التمديـد األخــري يتطلــب يف الضـرر تشــم
إضــــافة عبــــارة "أو املنظمــــة الدوليــــة" بعــــد كلمــــة "الدولــــة" يف املــــادة 

 املقابلة املتعلقة مبسؤولية الدول.
ملوضـوع والـيت مت  )٢( ومن األمثلة على املمارسة ذات الصلة 

ملسامهة يف وقوع الضرر مثاٌل يتعلق  حبادثة إطالق فيها االحتجاج 
الرصــاص علــى مركبــة مدنيــة يف الكونغــو. ففــي هــذه احلالــة، خفِّــض 
مبلــــغ التعــــويض املــــدفوع مــــن قبــــل األمــــم املتحــــدة بســــبب حــــدوث 

 .)٢٧١(تقصري من جانب سائق املركبة أسهم يف وقوع الضرر

__________ 
 .١٤٢-١٣٩ ص نفسه، املرجع )٢٦٩(
 .١٤٣و ١٤٢ ص نفسه، املرجع )٢٧٠(
 Klein, La responsabilité des organisations: انظــــر )٢٧١(

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens 

(footnote 121 above), p. 606 . 

ي التــزام بتخفيــف الضــرر قــد يقــع  )٣( وهــذه املــادة ال ختــل 
لقــانون الــدويل. ويكــون نشــوء علــى عــاتق الطــرف املضــرور مبوجــب ا

لتـــايل فـــال حاجـــة  التـــزام كهـــذا راجعـــاً إىل قاعـــدة مـــن القواعـــد األوليـــة. و
 ملناقشته هنا.

وينبغــي قــراءة اإلشــارة إىل "أي شــخص أو كيــان يُلـــتمس  )٤(
لتعريــف الــوارد يف املــادة  ـــه اجلــرب" مقرتنــة  لنطــاق االلتزامــات  ٣٣ل

ــــــث.  ــــــاب الثال ــــــة يف الب ــــــى الدوليــــــة املبين فهــــــذا النطــــــاق يقتصــــــر عل
ـــــدول  لنســـــبة ملنظمـــــة دوليـــــة مســـــؤولة جتـــــاه ال االلتزامـــــات الناشـــــئة 

تمـــع الـــدويل ككـــل. ويبـــدو أن  أو املنظمـــات الدوليـــة األخـــرى أو ا
اإلشــــارة املــــذكورة أعــــاله قــــد صــــيغت علــــى حنــــو مناســــب يف هــــذا 
لتــــايل فلــــيس مثــــة إخــــالل بوجــــود احلقــــوق الــــيت ترتتــــب  الســــياق. و

ت أخرى.بصورة مبا  شرة ألشخاص آخرين أو لكيا

جلربالل الوفاءضمان  -٤٠املادة   تزام 
تتخذ املنظمة الدولية املسؤولة مجيـع التـدابري املناسـبة  -١ 

لوســـائل الـــيت  وفقـــاً لقواعـــدها لضـــمان قيـــام أعضـــائها بتزويـــدها 
ا مبوجب هذا الفصل على حنو فعال.  لتزاما  متكنها من الوفاء 

أعضاء املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري  يتخذ -٢ 
املناسبة اليت قد تقتضيها قواعد املنظمة من أجل متكني املنظمـة 

ا مبوجب هذا الفصل. لتزاما  من الوفاء 

 التعليق
املنظمـــات الدوليـــة الـــيت تتمتـــع بشخصـــية قانونيـــة مســـتقلة  )١(

يــة عـــن هــي الوحيــدة، مــن حيــث املبــدأ، الــيت تتحمــل مســؤولية دول
أفعاهلا غري املشروعة دولياً. وعندما تكون منظمة دوليـة مـا مسـؤولة 
عن فعل غـري مشـروع دوليـاً، ال تتحمـل الـدول واملنظمـات األخـرى 
املســـؤولية بســـبب عضـــويتها يف املنظمـــة املســـؤولة إال وفقـــاً للشـــروط 

. وال تتوخى املادة احلالية أية حالة ٦٢و ٦١و ١٨احملددة يف املواد 
مَّل فيها الدول واملنظمات الدولية مسؤولية دولية عن فعل أخرى حت

 املنظمة اليت تكون هذه الدول واملنظمات الدولية أعضاء فيها.
ووفقـاً لــآلراء الـيت أعربــت عنهـا عــدة دول رداً علـى ســؤال  )٢(

رتـــــه اللجنـــــة يف تقريرهـــــا إىل اجلمعيـــــة العامـــــة لعـــــام  ، )٢٧٢(٢٠٠٦أ
يقــــع علــــى عــــاتق األعضــــاء جتــــاه الطــــرف  يُعتــــرب أن التزامــــاً تبعيــــاً  ال

املضــــرور عنــــدما ال تكــــون املنظمــــة املســــؤولة يف وضــــع ميّكنهــــا مــــن 
. وقــد أُعــرب عــن هــذا الــرأي نفســه يف بيــانني صــدرا عــن )٢٧٣(اجلــرب

__________ 
لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦حولية  )٢٧٢(  .٢٨ الفقرة ،)الثاينا
" االلتـــــزام هلـــــذا أســـــاس"أي  هنـــــاك لـــــيس أنـــــه هولنـــــدا وفـــــد الحـــــظ )٢٧٣(
ئــق(  ،السادســـة اللجنــة والســـتون، احلاديــة الـــدورة العامــة، للجمعيـــة الرمسيــة الو

  قبـل مـن مماثلـة آراء عن وأُعرب). ٢٣ الفقرة، )A/C.6/61/SR.14( ١٤ اجللسة
 

 )بع على الصفحة التالية(
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. )٢٧٤(صــــندوق النقــــد الــــدويل ومنظمــــة حظــــر األســــلحة الكيميائيــــة
ية حالـة وهذا ما يتفق، فيما يبدو، مع املمارسة اليت ال تتبني منها أ

 تؤيد وجود ذلك االلتزام مبوجب القانون الدويل.
لتايل سيتعني على الطـرف املضـرور أن يعتمـد علـى وفـاء  )٣( و

ــا. ومــن الواضــح أنــه إن مل يكــن لتزاما مثــة  املنظمــة الدوليــة املســؤولة 
بنـــــد يف امليزانيـــــة يغطـــــي احلـــــاالت الـــــيت قـــــد تتحمـــــل فيهـــــا املنظمـــــة 
جلــــرب  اللتــــزام  ا علــــى الوفــــاء الفعلــــي  مســــؤولية دوليــــة، فــــإن قــــدر

علــــى ضــــرورة أن تتخـــــذ  ١ســــتكون يف خطــــر. لــــذا تشــــدِّد الفقــــرة 
املنظمــــة الدوليــــة مجيــــع التــــدابري املناســــبة الــــيت متكنهــــا مــــن االمتثــــال 

ـــا يف حـــال حتملهـــا املســـؤولية. وهـــو مـــا يســـتتبع عمومـــاً أن  اللتزاما
لوسائل الالزمة لتحقيق ذلك.  يُطلب إىل أعضاء املنظمة تزويدها 

                                                                                                                   
 )بع( )٢٧٣ احلاشية(

 وفنلنـــدا والســـويد والـــدامنرك(آيســـلندا  األورويب الشـــمال بلـــدان ســـم الـــدامنرك،
)؛ ٣٢، الفقـــــــرة )A/C.6/61/SR.13( ١٣ اجللســـــــة نفســـــــه،) (املرجـــــــع والنـــــــرويج
ن، )A/C.6/61/SR.14( ١٤ اجللســـــــة نفســـــــه،(املرجـــــــع  وبلجيكـــــــا  ٤١ الفقـــــــر

ن نفســه،(املرجــع  وإســبانيا)؛ ٤٢و  نفســه،(املرجــع  وفرنســا)؛ ٥٣و ٥٢ الفقــر
ت)؛ ٦٦ الفقـرة نفسـه،(املرجـع  وإيطاليـا)؛ ٦٣ الفقرة (املرجـع  املتحـدة والـوال

 وسويســــــرا)؛ ١٠٠ الفقــــــرة نفســــــه،(املرجــــــع  وبــــــيالروس)؛ ٨٣ الفقــــــرة نفســــــه،
(املرجــــع  وكــــو)؛ ٥ الفقــــرة، )A/C.6/61/SR.15( ١٥ اجللســــة نفســــه،(املرجــــع 
 ه،نفسـ(املرجع  ورومانيا)؛ ١٣ الفقرة، )A/C.6/61/SR.16( ١٦ اجللسة نفسه،
). إال أن وفـد بــيالروس أشــار إىل ٦٠، الفقــرة )A/C.6/61/SR.19( ١٩ اجللسـة

 خاصـة، قاعـدة يشـكل التعـويض عـن التبعيـة للمسـؤولية خمطـط وضـع ميكنأنه 
 متصــالً  املنظمــة عمــل فيهــا يكــون الــيت احلــاالت يف املثــال، ســبيل علــى وذلــك،

، )A/C.6/61/SR.14( ١٤(املرجـــــع نفســـــه، اجللســـــة  اخلطـــــرة املـــــوارد ســـــتغالل
 ييـــده رغـــم الـــدويل، القـــانون جلنـــة مـــن األرجنتـــني وفـــد وطلـــب). ١٠٠ الفقـــرة
 فضــالً  وقواعــدها، منظمــة كــل  خصــائص كانــت  إذا مــا حتلــل أن الســائد، للــرأي
 مـــن اســـتثناءات هنـــاك تكـــون أن تســـتدعي واإلنصـــاف، العدالـــة اعتبـــارات عـــن

 ١٣ اجللســـــة(املرجـــــع نفســـــه،  حالـــــة كــــل  ظـــــروف حبســـــب األساســـــية القاعــــدة
)A/C.6/61/SR.13(، لنسبة). ٤٩ الفقرة ، انظـر بيـان عهـداً  األحدث لآلراء و

 ١٥ اجللسـة ،السادسة اللجنة والستون، الرابعة الدورةبيالروس (املرجع نفسه، 
)A/C.6/64/SR.15(،  ١٦ اجللســــــــة نفســــــــه،وهنغــــــــار (املرجــــــــع  ؛)٣٦الفقــــــــرة 
)A/C.6/64/SR.16(،  ؛)٤٦والربتغــــــال (املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرة  ؛)٤٠الفقــــــرة 

ن (املرجع نفسه، الفقرة   A/CN.4/636والتعليقات اخلطية ألملانيا ( ؛)٦٢واليو
ومجهوريــــة كــــور  ؛)٣[...]")، الفقــــرة  ٣٩(الفــــرع املعنــــون "املــــادة  Add.1–2و

). ٤، الفقـــــرة نفســـــه(املرجـــــع نفســـــه). وتبنـــــت النمســـــا موقفـــــاً ممـــــاثالً (املرجـــــع 
 اجلانــب ن متســكت ولكنهـا ،مجهوريــة إيــران اإلسـالمية الــرأي نفســه اعتنقـتو 

ــــه أن ينبغــــي احلــــاالت هــــذه يفاألكــــرب مــــن املســــؤولية   الــــذين األعضــــاء يتحمل
 يف املنظمــــة، داخــــل العــــام فهممــــوق أو القــــرار صــــنع يف دورهــــم حبكــــم ســــامهوا،
ئق( الضار الفعل حدوث والسـتون،  الرابعـةالرمسية للجمعية العامة، الـدورة  الو

 ).٥٣ الفقرة ،)A/C.6/64/SR.16( ١٦ اجللسة ،اللجنة السادسة
لـد الثــاين (اجلـزء ٢٠٠٧ حوليـة )٢٧٤(  ،A/CN.4/582 الوثيقــة)، األول، ا

اللجنـــــة التزامـــــاً  تقـــــراقرتحـــــت منظمـــــات دوليـــــة عـــــدة أن  وقـــــد. ٣٥و ٣٤ص 
ــــــه لتطــــــوير التــــــدرجيي" ا أعمــــــال مــــــن ذلــــــك "عمــــــالً  عتبــــــاراألعضــــــاء  يتحمل

)A/CN.4/637 وAdd.1  ٣٩(الفرع املعنون "املادة .(("[...] 

ـــا أن  ٢وتتســـم الفقـــرة  )٤( أساســـاً بطـــابع تفســـريي. فاملقصـــود 
ن  ــــــم مطــــــالبون  تــــــذّكر األعضــــــاء يف أي منظمــــــة دوليــــــة مســــــؤولة 

ابري املناســبة مــن أجــل تزويــد يتخــذوا، وفقــاً لقواعــد املنظمــة، مجيــع التــد
جلرب.  لتزامها  لوسائل اليت متّكنها من الوفاء على حنو فعال   املنظمة 

إلشارة الواردة يف كلتا الفقـرتني إىل قواعـد املنظمـة  )٥( واملقصود 
. ويف حـني أن املسـألة قـد ال )٢٧٥(هو حتديد أساس االشـرتاطات املعنيـة

لضــرورة يف قواعــد املنظمــة  علــى حنــو صــريح، فــإن التــزام األعضــاء تــرد 
بتمويل املنظمة، بوصفه جزءاً من الواجـب العـام املتمثـل يف التعـاون مـع 
املنظمــة، ميكــن أن يكــون التزامــاً ضــمنياً مبوجــب القواعــد ذات الصــلة. 
وكمــا الحــظ القاضــي الســري جريالــد فيتزمــوريس، يف رأيــه املســتقل فيمــا 

 ، فإنه:قات األمم املتحدةبعض نفالصادرة بشأن  فتوىليتصل 
ا إذا مل  ال  متويـل. ولـذلك فإنـه حـىت  يوجدميكن للمنظمة أن تؤدي واجبا

فـإن مثـة التزامـاً عامـاً يقـع علـى عـاتق الـدول  ،١٧من املـادة  ٢يف غياب الفقرة 
 األمـم ميثـاق[امليثـاق األعضاء جمتمعة بتمويل املنظمة يتعني أن ُيستخلص مـن 

ــــدأ ذاتــــه الــــذي طبقتــــه احملكمــــة يف قضــــية  ســــتنادال، وذلــــك ]املتحــــدة إىل املب
الستدالل أي ،املتحدة األمم مبوظفي الالحقة األضرار  ما هو علىالضمين  "

ــا] املنظمــة أداء[أي  ألدائهــا لنســبة جــوهري أمــرلضــرورة   .I.C.J( "لواجبا

182, at p. 1949Reports ()٢٧٦(. 

 الفصل الثالث

قاعدة قطعية الناشئة عن اخلروق اجلسيمة لاللتزامات 
 من القواعد العامة للقانون الدويل

 نطاق انطباق هذا الفصل -٤١املادة 
يســري هــذا الفصــل علــى املســؤولية الدوليــة املرتتبــة  -١ 

ـــة  خلـــرقعلـــى ا ـــزام اجلســـيم مـــن جانـــب منظمـــة دولي شـــئ اللت
 من القواعد العامة للقانون الدويل.  قطعيةمبوجب قاعدة 

هـــذا االلتــزام جســـيماً إذا كــان ينطـــوي  خــرقيكــون  -٢ 
ــزام مــن جانــب  يفمنهجــي  علــى تقصــري جســيم أو اللت الوفــاء 

 املنظمة الدولية املسؤولة.
__________ 

ا وفود كل من الدامنرك،  )٢٧٥( ت اليت أدلت  بلدان الشمال  سمانظر البيا
ئــــق الرمسيــــة للجمعيــــة األورويب (آيســــلندا والــــدامنرك والســــويد وفنلنــــدا والنــــرويج) ( الو

، )A/C.6/61/SR.13( ١٣، اجللسـة العامة، الدورة احلادية والسـتون، اللجنـة السادسـة
، )A/C.6/61/SR.14( ١٤)؛ وبلجيكــــــــــــا (املرجــــــــــــع نفســــــــــــه، اجللســــــــــــة ٣٢الفقــــــــــــرة 
)؛ وفرنســـــــا (املرجـــــــع نفســـــــه، ٥٣رجـــــــع نفســـــــه، الفقـــــــرة )؛ وإســـــــبانيا (امل٤٢ الفقـــــــرة
). ٥، الفقـرة )A/C.6/61/SR.15( ١٥)؛ وسويسرا (املرجـع نفسـه، اجللسـة ٦٣ الفقرة
سـؤولة ال يكـون قائمـاً املنظمة املأن االلتزام بتمويل  أيضاً معهد القانون الدويل  واعترب

 Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part(إال "مبوجـب قواعـدها" 

II, Session of Lisbon (1995), p. 451(. 
)٢٧٦( Certain expenses of the United Nations (see footnote 151 

above), p. 208. 
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  الدولية املنظمات مسؤولية 101

 

 

 التعليق
 ٤٠إن نطاق الفصل الثالث يقابل النطاق احملدد يف املـادة  )١(

. وقــد )٢٧٧(األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن 
شــئ مبوجــب قاعــدة قطعيــة مــن القواعــد  يكــون وقــوع خــرق اللتــزام 
العامة للقانون الدويل أقل احتماالً يف حالة املنظمـات الدوليـة منـه يف 
حالــــة الــــدول. إال أن خطــــر وقــــوع هــــذا اخلــــرق ال ميكــــن أن يُســــتبعد 

ً  لكامــل. فلــيس مــن احملــال، مــثًال، أن ترتكــب منظمــة دوليــة عــدوا
لتزام تفرضه قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الـدويل  أو ختّل 

لفعـــــل خـــــرق  فيمـــــا يتعلـــــق حبمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان. وإذا حـــــدث 
 جسيم، فإنه يستتبع العواقب نفسها اليت تنطبق يف حالة الدول.

ن اللتان تتـألف منهمـا املـادة احلاليـة مطابقتـان ل )٢( فقـريت والفقر
املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً،  ٤٠املـــادة 

 ولكن مع االستعاضة عن كلمة "الدولة" بتعبري "املنظمة الدولية".

 اجلسيم  اخلرقنة مرتتبة على نتائج معيَّ  -٤٢املادة 
 مبوجب هذا الفصلمقرر لتزام ال

ضـــع تتعـــاون الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة يف ســـبيل و  -١ 
لوسائل املشروعة، ألي  ملعـىن خـرقحد،   املقصـود يف جسـيم 

 . ٤١املادة 
تعــرتف أي دولــة أو منظمــة دوليــة بشــرعية وضــع  ال -٢ 

ملعىن املقصود يف خرقجم عن  م تقـدّ  ، وال٤١املادة  جسيم 
 أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. 

لنتـائج ختـال  -٣  األخـرى املشـار إليهــا يف ل هـذه املـادة 
، مبقتضــى القــانون الــدويل، مــن مبــا قــد يرتتــب وال ،هــذا البــاب

 . نتائج إضافية على اخلرق الذي ينطبق عليه هذا الفصل

 التعليق
تــنص هــذه املــادة علــى أنــه إذا ارتكبــت منظمــة دوليــة مــا خرقــاً  )١(

شــــئ عــــن قاعــــدة قطعيــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون  جســــيماً اللتــــزام 
الــدويل، تقــع علــى عــاتق الــدول واملنظمــات الدوليــة واجبــات تقابــل تلــك 

املتعلقــة مبســؤولية الــدول  ٤١الواجبــات املنطبقــة علــى الــدول وفقــاً للمــادة 
. ولذلك فقد اسُتخدمت هنـا نفـس )٢٧٨(عن األفعال غري املشروعة دولياً 

الصــيغة املســتخدمة يف تلــك املــادة، ولكــن مــع إضــافة عبــارة "واملنظمــات 
 .٢وعبارة "أو منظمة دولية" يف الفقرة  ١الدولية" يف الفقرة 

رتـــــه اللجنـــــة يف تقريرهـــــا إىل اجلمعيـــــة  )٢( ورداً علـــــى ســـــؤال أ
، أعربــــت عــــدة دول عــــن رأي مفــــاده أن )٢٧٩(٢٠٠٦العامــــة لعــــام 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٢٧٧(  .١٤٨-١٤٦ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 .١٥٠-١٤٨ ص نفسه، املرجع )٢٧٨(
 .أعاله ٢٧٢ احلاشية انظر )٢٧٩(

الوضــع القــانوين للمنظمــة الدوليــة ينبغــي أن يكــون هــو نفــس وضــع 
وعالوة على ذلك، فقـد رأت  .)٢٨٠(الدولة اليت ترتكب خرقاً مماثالً 

لتعاون يف سبيل  عدة دول أن على املنظمات الدولية أيضاً التزاماً 
 . )٢٨١(وضع حد للخرق

 وأبدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية املالحظة التالية: )٣(
لتعـــاون لوضـــع حـــد مـــن   املؤكـــد أنـــه ينبغـــي أن يكـــون علـــى الـــدول التـــزام 
ــــــة ألفعــــــال تشــــــكل  ألنــــــه اخلــــــرق هلــــــذا ــــــة ارتكــــــاب منظمــــــة دولي  خرقــــــاً يف حال

كثــرياً   ال خيتلــف موقفهــاالقواعــد العامــة للقــانون الــدويل،  مــن [قطعيــة] لقاعــدة
 .)٢٨٢(]ةـ[ـالدول موقفعن 

لتعـــــاون مـــــن جانـــــب ا اللتـــــزام  ملنظمـــــات الدوليـــــة، وفيمـــــا يتعلـــــق 
الحظــــت املنظمــــة نفســــها أن املنظمــــة الدوليــــة "جيــــب أن تتصــــرف 

 .)٢٨٣(دائماً يف حدود واليتها ووفقاً لقواعدها"
لفقـــرة  )٤( مـــن هـــذه املـــادة أن تســـند إىل  ١ولـــيس املقصـــود 

ــا. ومــن جهــة  املنظمــات الدوليــة وظــائف ال تنــدرج يف نطــاق وال
ميكـــن أن تكلَّـــف بوظـــائف أخـــرى، فـــإن بعـــض املنظمـــات الدوليـــة 

يــة  تتجــاوز مــا هــو مطلــوب يف املــادة احلاليــة. وهــذه املــادة ال ختــل 
وظيفــة مســندة إىل منظمــة مــا فيمــا يتعلــق خبــروق معينــة لاللتزامــات 
الناشــئة مبوجــب قواعــد قطعيــة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل،  

لعدوان.  كما يف حالة األمم املتحدة فيما يتصل 
__________ 

بلــــدان الشــــمال األورويب  ســــممــــن الــــدامنرك،  كــــلانظــــر مــــداخالت   )٢٨٠(
ئــق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، (آيســلندا والــدامنرك والســويد وفنلنــدا والنــرويج) ( الو

، )A/C.6/61/SR.13( ١٣، اجللســـــة الـــــدورة احلاديـــــة والســـــتون، اللجنـــــة السادســـــة
)؛ وهولنـــدا (املرجـــع نفســـه، ٥٠لفقـــرة واألرجنتـــني (املرجـــع نفســـه، ا)؛ ٣٣ الفقـــرة

)؛ وبلجيكــــــــــا (املرجــــــــــع نفســــــــــه، ٢٥، الفقــــــــــرة )A/C.6/61/SR.14( ١٤اجللســـــــــة 
)؛ وفرنســــا (املرجــــع ٥٤وإســــبانيا (املرجــــع نفســــه، الفقــــرة  )؛٤٦-٤٣ الفقــــرات

)؛ وسويســرا (املرجـــع ١٠١وبـــيالروس (املرجــع نفســه، الفقـــرة )؛ ٦٤نفســه، الفقــرة 
)؛ واألردن (املرجــــع نفســــه، ٨، الفقــــرة )A/C.6/61/SR.15( ١٥نفســــه، اجللســــة 

)؛ واالحتــاد الروســي (املرجــع نفســه، ٥، الفقــرة )A/C.6/61/SR.16( ١٦اجللســة 
)؛ ورومانيــــــــا (املرجــــــــع نفســــــــه، ٦٨، الفقــــــــرة )A/C.6/61/SR.18( ١٨اجللســــــــة 
 ).٦٠، الفقرة )A/C.6/61/SR.19( ١٩ اجللسة

 الشـــــمال بلـــــدان ســـــم منرك،الـــــدامـــــن  كـــــل  مـــــداخالت يت هنـــــا مـــــن )٢٨١(
 ١٣ اجللســة نفســه، املرجــع(آيســلندا والــدامنرك والســويد وفنلنــدا والنــرويج) ( األورويب

)A/C.6/61/SR.13(،  املرجــع نفســه٣٣الفقــرة) وهولنــدا)؛ ٥٠ الفقــرة ،)؛ واألرجنتــني 
)؛ وبلجيكــــا (املرجــــع ٢٥الفقــــرة  ،)A/C.6/61/SR.14( ١٤(املرجــــع نفســــه، اجللســــة 

 ،)؛ وفرنســا (املرجــع نفســه٥٤الفقــرة  ،)؛ وإســبانيا (املرجــع نفســه٤٥الفقــرة  ،نفســه
نفســـه،  املرجـــع( وسويســـرا)؛ ١٠١ الفقـــرة ،)؛ وبـــيالروس (املرجـــع نفســـه٦٤الفقـــرة 

(املرجــــــع نفســــــه،  الروســــــي واالحتــــــاد)؛ ٨ الفقــــــرة ،)A/C.6/61/SR.15( ١٥اجللســــــة 
 ).٦٨ الفقرة ،)A/C.6/61/SR.18( ١٨اجللسة 

لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٧حوليـة  )٢٨٢(  ،A/CN.4/582 الوثيقــة، ا
 .٣٧ ص
. وقـد خطـا صـندوق النقـد الـدويل خطـوة أبعـد إذ قـال نفسه املرجع )٢٨٣(

لتعــــــاون إمنـــــا خيضــــــع ألحكــــــام مواثيقهــــــا  إن "أي التـــــزام للمنظمــــــات الدوليــــــة 
 ).٣٥ ص ،ويتحدد مبوجبها" (املرجع نفسه
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  102 والستني الثالثة دور

 

 

حــني أن املمارســـة ال تقـــدم أمثلـــة علـــى حـــاالت جـــرى  ويف )٥(
كيــد االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف املــادة احلاليــة فيمــا يتعلــق  فيهــا 
رتكــاب إحــدى املنظمــات الدوليــة خلــرق جســيم، فممــا ال خيلــو مــن 
مغزى أنه قد اعُترب أن هذه االلتزامات تنطبق علـى املنظمـات الدوليـة 

 قد ارتكب من قبل إحدى الدول.عندما يكون اخلرق املزعوم 
ن حمكمة  ويف )٦( هذا السياق، قد يكون من املفيد التذكري 

ر العـــــدل الدوليـــــة قـــــد نصـــــت أوًال، يف منطـــــوق فتواهـــــا بشـــــأن  اآل
، القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جـــدار يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة

ن توقـف فـوراً أ عمـال على االلتزام الـذي يقـع علـى عـاتق إسـرائيل 
تشييد اجلدار وعلى االلتزام الذي يقع، "نظراً لطبيعة وأمهية احلقوق 
ــــدول "بعــــدم االعــــرتاف  وااللتزامــــات املعنيــــة"، علــــى عــــاتق مجيــــع ال
لوضـــع غـــري القـــانوين املرتتـــب علـــى تشـــييد اجلـــدار [...][و]عـــدم 
تقــدمي العــون أو املســاعدة يف اإلبقــاء علــى الوضــع الناشــئ عــن هــذا 

 مث أضافت احملكمة قائلة إنه:. )٢٨٤(التشييد"
 ما يف النظر األمن، وجملس العامة اجلمعية سيما وال املتحدة، لألمم ينبغي 
ــاء أخــرى إجــراءات مــن اختــاذه يلــزم  تشــييد عــن النــاتج القــانوين غــري الوضــع إل

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

خلــروق اجلســيمة الــيت وبعــض األمثلــة علــى  )٧( املمارســة املتصــلة 
ترتكبها الدول تتعلق بواجب املنظمات الدوليـة عـدَم االعـرتاف بشـرعية 
مجـــة عـــن خـــرق مـــن هـــذه اخلـــروق. ففيمـــا يتعلـــق بضـــم العـــراق  حالـــة 

مـــن  ٢للكويـــت، علـــى ســـبيل املثـــال، طلـــب جملـــس األمـــن، يف الفقـــرة 
ـــــع ، إ١٩٩٠آب/أغســـــطس  ٩) املـــــؤرخ ١٩٩٠( ٦٦٢ قـــــراره ىل "مجي

الدول واملنظمات الدولية والوكـاالت املتخصصـة عـدم االعـرتاف بـذلك 
الضـم واالمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراء أو اإلقـدام علـى أي معـامالت قـد 
لضـــم". ومـــن األمثلـــة األخـــرى  ـــا اعـــرتاف غـــري مباشـــر  ـــر علـــى أ تفسَّ
اإلعــــالن الصـــــادر عــــن اجلماعـــــة األوروبيـــــة والــــدول األعضـــــاء فيهـــــا يف 

لـــــدول  ١٩٩١ عـــــام العـــــرتاف  بشـــــأن "املبـــــادئ التوجيهيـــــة املتعلقـــــة 
. وقــــد تضــــمن )٢٨٦(اجلديـــدة يف أورو الشــــرقية ويف االحتــــاد الســــوفيايت"

هذا النص اجلملة التالية: "لن [تـ]ـعتــرف [اجلماعـة] ولـن تعـرتف الـدول 
ت اليت تنشأ نتيجة للعدوان" لكيا  .)٢٨٧(األعضاء فيهـ[ـا] 

__________ 
)٢٨٤( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 

p. 136, at p. 200, para. 159. See also subparagraph (3) B and D of the 

operative paragraph, ibid., pp. 201–202, para. 163. 
)٢٨٥( Ibid., p. 202, para. 163, subparagraph (3) E of the operative 

paragraph من الفتوى ١٦٠. وترد هذه الصيغة نفسها يف الفقرة، ibid., p. 200. 
)٢٨٦( Bulletin of the European Communities, vol. 24, No. 12 

(1991), pp. 119–120. 
)٢٨٧( European Community, Declaration on Yugoslavia and on the 

Guidelines on the Recognition of New States, 16 December 1991, 

reproduced in ILM, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487 ًانظـر أيضـا .
 .املرفق ،A/46/804الوثيقة 

لتزامــات الـدول واملنظمــات الدوليــة وتتعلـق  )٨( املــادة احلاليـة 
ـــة حـــدوث خـــرق جســـيم مـــن جانـــب منظمـــة دوليـــة اللتـــزام  يف حال
شئ عن قاعدة قطعية مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل. ولـيس 
لنســـــبة  ــــذه املـــــادة أن تســــتبعد وجــــود التزامـــــات مماثلــــة  املقصــــود 

ت أخرى.  ألشخاص آخرين أو كيا

 بعالباب الرا

 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 التعليق

عمـــال املســـؤولية مـــن املـــواد احلاليـــة  الرابـــعيتعلـــق البـــاب  )١(
 الدولية للمنظمات الدولية. وينقسم هذا الباب إىل فصلني، استناداً 

للمــواد املتعلقــة مبســـؤولية الــدول عــن األفعــال غـــري  إىل الــنمط العــام
ملســؤولية فا. )٢٨٨(املشــروعة دوليــاً  لفصــل األول يتنــاول االحتجــاج 

. وال تشــــمل هــــذه األخــــرية ذلكالدوليـــة وبعــــض املســــائل املقرتنــــة بــــ
املســـائل املتعلقـــة بســـبل االنتصـــاف الـــيت قـــد تكـــون متاحـــة إلعمـــال 

الــيت ري املضــادة باملســؤولية الدوليــة. أمــا الفصــل الثــاين فيتنــاول التــدا
ري غـى الكف عن التصـرف حلمل املنظمة الدولية املسؤولة عل تُتخذ

 املشروع وجرب الضرر. 
عمـال املسـؤولية ، يُنظـر يف هذا املقامو  )٢( يف املسـائل املتصـلة 

دوليــة. املنظمــات الالحتجــاج مبســؤولية  مــن حيــث عالقتهــاالدوليــة 
احتجــاج دولــة لتــايل، فإنــه رغــم تنــاول مشــاريع املــواد احلاليــة ملســألة و 

ــــــــا ال تتنـــــــاول املســـــــائل املتعلقــــــــة ملأو منظمـــــــة دوليـــــــة  ســـــــؤولية، فإ
) ٤٨. غري أن أحد األحكام (املادة )٢٨٩(مبسؤولية الدول الحتجاج

إىل جانــب  ،يشــري إىل احلالــة الــيت تقــوم فيهــا مســؤولية دولــة أو أكثــر
 .ذاته عن الفعل غري املشروع ،نظمة دولية أو أكثرمسؤولية م

 الفصل األول

 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية
احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة  -٤٣املادة 

 ملسؤولية 
أو مضــرورة حيــق للدولــة أو املنظمــة الدوليــة، بصــفتها دولــة  

وليــة أخــرى منظمــة دوليــة مضــرورة، أن حتــتج مبســؤولية منظمــة د
 واجبًا:  ُخرقإذا كان االلتزام الذي 

 مبفردها؛ األوىل جتاه تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية  (أ) 

__________ 
لد ،٢٠٠١ حولية )٢٨٨(  .١٨١-١٥٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
 عليها. التعليق من) ١٠( الفقرة سيما وال، ١ املادة انظر )٢٨٩(
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جتــاه جمموعـــة مـــن الـــدول أو املنظمـــات الدوليـــة مـــن  (ب) 
ــــة ــــة أو تلــــك املنظمــــة الدولي ، أو جتــــاه األوىل بينهــــا تلــــك الدول

تمع الدويل ككل، وكان   االلتزام:  خرقا
يؤثر بوجه خاص على تلـك الدولـة أو تلـك املنظمـة  ‘١’ 

 الدولية؛ أو 

ً مــــــن وضــــــع مجيــــــع الــــــدول  ‘٢’  ذا طــــــابع يغــــــري جــــــذر
ــــة واملنظمــــات  األخــــرى الــــيت يكــــون االلتــــزام الدولي

اللتزام.  واجباً جتاهها فيما يتعلق مبواصلة الوفاء 

 التعليق
دوليـــة أن مـــىت حيـــق لدولـــة أو منظمـــة احلاليـــة حتـــدد املـــادة  )١(

ملسؤولية بصفتها دولة أو منظمة دولية مضـرورة. ويعـين هـذا  حتتج 
المتثال  ضمناً   اتاللتزاملاحلق يف مطالبة املنظمة الدولية املسؤولة 

 .الثالثاملبينة يف الباب 
األكثـــــر شـــــيوعاً مـــــن الـــــة احلوتتنـــــاول الفقـــــرة الفرعيـــــة (أ)  )٢(

لنســــــبة ل حــــــاالت حالــــــة دوليــــــة: ال تامنظمــــــلاملســــــؤولية الناشــــــئة 
التزام واجـب جتـاه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى  خرقاملسؤولية عن 

سـؤولية املتعلقـة مب (أ) ٤٢مبفردها. وهذه الفقرة الفرعية تقابل املادة 
ـــاً  أن  ويبـــدو واضـــحاً . )٢٩٠(الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

 ميكـن ملسـؤولية بصـفتها دولـة مضـرورة المـا شروط احتجاج دولة 
لكون الكيان املسؤول دولة أخرى أو منظمـة دوليـة.  أن تتباين تبعاً 

املنوال، عندما يقع على منظمة دولية التزام جتاه منظمة  ذاتوعلى 
احلــق ذه املنظمــة األخــرية هلــن وجــب اعتبــار أ، هــافردمبدوليــة أخــرى 
 .اخلرقملسؤولية بصفتها منظمة مضرورة يف حالة يف االحتجاج 

دوليـــــة يف االحتجـــــاج النظمـــــة املقـــــة حبـــــق لاملتع واملمارســـــة )٣(
ـــزام واجـــب جتـــاه تلـــك املنظمـــة  خـــرقملســـؤولية الدوليـــة بســـبب  الت

مشاريع املواد مات. ومبا أن اتز لالل خبرق الدول أساساً  تتعلق مبفردها
الحتجـاج مبسـؤولية الـدول، فـإن  ال احلالية تتناول املسائل املتعلقـة 

ملوضــــوع إال هلــــا هــــذه املمارســــة لــــيس بصــــورة غــــري مباشــــرة.  صــــلة 
هي التزامات واليت تشري إليها املمارسة  اخلرقوااللتزامات اليت طاهلا 

القواعـــد العامـــة للقـــانون مبوجـــب أو مـــا معاهـــدة مفروضـــة مبوجـــب 
أفتـت حمكمـة العـدل الدوليـة، يف  ،اق األخـريالدويل. ويف هـذا السـي

التعــويض عــن األضــرار املتكبــدة يف خدمــة األمــم  ـالفتــوى املتعلقــة بــ
علــــى  رفــــع دعــــاوىمــــن الثابــــت أن للمنظمــــة أهليـــة "ن ، املتحـــدة

لتزامــــات الــــدول لال خــــرقســــياق ذات يف . و )٢٩١("الصــــعيد الــــدويل
توخى جملس إدارة  ،مبقتضى القواعد العامة للقانون الدويلاملفروضة 

يلحـــــق  عمـــــا"التعـــــويض تقـــــدمي ألمـــــم املتحـــــدة للتعويضـــــات اجلنـــــة 
__________ 

لد، ٢٠٠١ حولية )٢٩٠(  .١٥٥-١٥١) والتصويب، ص الثاين(اجلزء  الثاين ا
)٢٩١( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), pp. 184–185 . 

احلكومـــــات أو املنظمـــــات الدوليـــــة مـــــن خســـــارة أو ضـــــرر أو أذى 
بصـــــفة غــــــري هلــــــا نتيجـــــة غــــــزو العـــــراق للكويــــــت واحتاللـــــه مباشـــــر 
 مــــــــنح فريـــــــق املفوضــــــــني وعلـــــــى هــــــــذا األســـــــاس،. )٢٩٢("مشـــــــروعة

ت ، بصـفتها منظمـات دوليـةددت صـراحة حُ  تعويضات لعدة كيا
ت و  املطالبـــات الـــيت قـــدمتها؛علـــى  بنـــاءً وذلـــك  كانـــت تلـــك الكيـــا

هي: املعهد العريب للتخطيط، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
واملركـــز العـــريب للبحـــوث الرتبويـــة لـــدول اخللـــيج، والصـــندوق العـــريب 

ماعي، ومؤسسة إنتـاج الـربامج التلفزيونيـة لإلمناء االقتصادي واالجت
 .)٢٩٣(املشرتكة لدول اخلليج العربية، ومنظمة املدن العربية

الـدول عـن املتعلقة مبسؤولية (ب)  ٤٢إىل املادة  واستناداً  )٤(
ملسـؤولية  أيضـاً  حيـق، األفعال غـري املشـروعة دوليـاً  للدولـة أن حتـتج 

جتـاه إذا كان االلتزام الذي جرى خرقه واجبـاً دولة مضرورة  ابصفته
تمع الـدويل ككـل، وكـان   ‘١’" اخلـرقجمموعة من الدول أو جتاه ا

 ذا طابع يغري جذرً [كان]  ‘٢’ميس بوجه خاص تلك الدولة؛ أو 
جتاههـا فيمــا  موقـف مجيـع الـدول األخـرى الــيت يكـون االلتـزام واجبـاً 

اللتـــزام ـــذه . )٢٩٤("يتعلـــق مبواصـــلة الوفـــاء  ويـــورد التعليـــق املتصـــل 
للفئة األوىل هو مثال دولـة سـاحلية تتـأثر بصـفة خاصـة  املادة مثاالً 

 ويضـرب للفئـة الثانيـة، )٢٩٥(التزام متعلق بتلوث أعـايل البحـار رقخب
أي معاهدة أخـرى يكـون "مثال طرف يف معاهدة لنزع السالح أو 

كــــل طـــرف مــــن   [بــــ]أداءلفعــــل  ]مشـــروطاً [أداء كـــل طـــرف فيهــــا 
 .)٢٩٦(متطلِّباً هلذا األداء"األطراف األخرى و 

س الــدول، مــن ميــمــا  دراً  وهــو هــذا النــوع مــن اخلــروق،و  )٥(
هــــم املنظمــــات الدوليــــة. غــــري أن املــــرء يأن  بدرجــــة أكــــرب املســــتبعد

رتكــاب ميكنــه أن يســتبعد أن تقــوم م ال ينــدرج  خــرقنظمــة دوليــة 
 ئــــذٍ منظمــــة دوليــــة عند وأن حيــــق لدولــــة أو ،يف هــــذه الفئــــة أو تلــــك

ملســـــؤولية بصـــــفتها دولـــــة أو منظمـــــة دوليـــــة مضـــــرورة.  االحتجـــــاج 
ـــلولـــذلك  إمكانيـــة احتجـــاج دولـــة احلاليـــة أن تـــدرج يف املـــادة  يفضَّ

ـــةالنظمـــة امل منظمـــة دوليـــة مبســـؤولية أو ة وذلـــك بصـــفتها دولـــ ،دولي
عليــه  تمنظمــة دوليــة مضــرورة يف ظــروف مماثلــة. وهــذا مــا نصــ أو

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

ملسـؤوليالنظمـة املدولـة أو اليتناول يف آن واحـد احتجـاج  ة. دوليـة 
اسـتبعاد احلالـة  "أخرى"ىل منظمة دولية إوليس القصد من اإلشارة 

مبنظمــة  إالمتعلقــاً األمــر يكــون  والتضــار فيهــا إحــدى الــدول الــيت 
__________ 

)٢٩٢( S/AC.26/1991/7/Rev.1, para. 34. 
تقريــــــر وتوصــــــيات فريــــــق املفوضــــــني بشــــــأن الدفعــــــة السادســــــة مــــــن  )٢٩٣(

 .٣٧١-٢١٣، الفقرات )S/AC.26/2002/6(" ١-املطالبات من الفئة "واو
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١ حولية )٢٩٤(  .١٥١، ا
 .٤٢) من التعليق على املادة ١٢، الفقرة (١٥٤املرجع نفسه، ص  )٢٩٥(
 .٤٢من التعليق على املادة  )١٣املرجع نفسه، الفقرة ( )٢٩٦(
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 "دولة"الأن اإلشارة إىل  هي املنظمة املسؤولة. كما -دولية واحدة 
 عــين ضــمناً ت يف نفــس الفقــرة االســتهاللية ال "دوليــةالنظمــة "املوإىل 
احتمــــال أن يكــــون مــــن حلقــــه الضــــرر مــــن نفــــس الفعــــل غــــري نفــــي 

 أكثر من دولة أو منظمة دولية واحدة. املشروع دولياً 
 ، فـإن اإلشـارة الـواردة يف الفقـرة الفرعيـة (ب)ذاتـه وعلى املنـوال )٧(

ـــــة"إىل  ـــــدول أو املنظمـــــات الدولي  ضـــــمناً تعـــــين  ال "جمموعـــــة مـــــن ال
موعـــة كـــالً  مـــن الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة  لضـــرورة أن تشـــمل ا

تعــدد الـــدول أو املنظمــات الدوليـــة. وهكــذا فـــإن أن تأنــه ينبغـــي  وأ
احلاالت التالية: احلالة اليت يكون فيها  إدراجاملقصود من النص هو 

علــــى املنظمـــــة الدوليــــة املســـــؤولة جتـــــاه  واجبـــــاً  ُخــــرقااللتــــزام الـــــذي 
جتـاه جمموعـة مـن  الدول؛ واحلالة اليت يكون فيهـا واجبـاً  جمموعة من

ـــاً  ـــة الـــيت يكـــون فيهـــا واجب جتـــاه جمموعـــة  املنظمـــات األخـــرى؛ واحلال
لضـرورة و من الـدول واملنظمـات،  تشمل كالً  أكثـر مـن لكـن لـيس 

 من أي من هاتني الفئتني. واحدة

 ورة اإلبالغ مبطالبة الدولة أو املنظمة الدولية املضر  -٤٤املادة 

حتـتج  تقوم الدولـة أو املنظمـة الدوليـة املضـرورة الـيت -١ 
بالغ   تلك املنظمة. مطالبتها إىل مبسؤولية منظمة دولية أخرى 

ــة املضــرورة أن حتــدد  -٢  ــة أو املنظمــة الدولي جيــوز للدول
 بشكل خاص: 

ــهالتصــرف الــذي ينبغــي أن  (أ)  املنظمــة الدوليــة  تقــوم ب
 املسؤولة لوقف الفعل غري املشروع إذا كان مستمرًا؛ 

الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه اجلــرب وفقــاً ألحكــام  (ب) 
 الباب الثالث.

 التعليق
ســـؤولية الـــدول عـــن املتعلقـــة مب ٤٣هـــذه املـــادة تقابـــل املـــادة  )١(

 املطالبـــــة بـــــالغ يتعلـــــق وفيمـــــا. )٢٩٧(األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 
ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية، لن يكون مثة سبب يذكر  لالحتجاج 

حتـتج دولـة مضـرورة  الـيت تسـري عنـدما لتوخي طرائق خمتلفة عن تلك
ـا تســري  مبسـؤولية دولـة أخـرى. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن القاعـدة ذا

ملسؤولية دولة أأسواء   منظمة دولية.  مكان الكيان احملتج 
الشــــــكل الــــــذي ينبغــــــي أن يتخـــــــذه  ١رة حتــــــدد الفقــــــ وال )٢(

ملســــؤولية. وكــــون الدولـــــة أو املنظمــــة الدوليــــة احملتجـــــة  االحتجــــاج 
، أن حتدد بعض العناصر، ٢إىل الفقرة  ملسؤولية جيوز هلا، استناداً 

يعـــين  ، ال"الشـــكل الـــذي ينبغـــي أن يتخـــذه اجلـــرب"وبصـــفة خاصـــة 
لتقي ضمناً   د بتلك املواصفات.أن املنظمة الدولية املسؤولة ملزمة 

__________ 
 .١٥٦و ١٥٥املرجع نفسه، ص  )٢٩٧(

تشــري إىل املنظمــة الدوليــة املســؤولة  ١ولــئن كانــت الفقــرة  )٣(
يعين أنه يلزم أن يتعلـق  ، فإن هذا ال"منظمة دولية أخرى"بصفتها 

يكــون الكيــان احملــتج  منظمــة دوليــة واحــدة عنــدما كثــر مــناألمــر 
 . ة من الدولملسؤولية دول

دولية النظمة املدولة أو "التشري إىل احلالية ورغم أن املادة  )٤(
ـــــــا تســـــــري، اســـــــتناداً  "،ضـــــــرورةامل  ٥إىل الفقـــــــرة  فـــــــإن القاعـــــــدة ذا

ـــــى ٤٩املـــــادة  مـــــن ـــــة، عل ملطالب ـــــالغ  ـــــيت اإلب حيـــــق  يف احلـــــاالت ال
ملســــؤولية دون أن تكــــون  فيهــــا لدولــــة أو منظمــــة دوليــــة أن حتــــتج 
يف منظمــــــــة دوليــــــــة مضــــــــرورة يف إطــــــــار التعريــــــــف الــــــــوارد  أو دولــــــــة
 . ٤٣ املادة

 املطالباتمقبولية  -٤٥املادة 
ال جيــوز للدولــة املضــرورة أن حتــتج مبســؤولية منظمــة  -١ 

تقــدَّم املطالبــة وفقــاً للقواعــد الواجبــة التطبيــق فيمــا  مل دوليــة إذا
 يتعلق جبنسية املطالبات. 

ــــة قاعــــدة اســــتنفاد ســــبل  -٢  ــــى املطالب إذا انطبقــــت عل
املنظمــة الدوليــة املضــرورة  للدولــة أوجيــوز  االنتصــاف احملليــة، ال

ُتستنفد مجيـع سـبل  مل أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية أخرى إذا
 االنتصاف املتوافرة والفعالة.

 التعليق
ســــؤولية الــــدول عــــن املتعلقــــة مب ٤٤هــــذه املــــادة تقابــــل املــــادة  )١(

 املطالبـاتتتعلـق مبقبوليـة بعـض هـي و . )٢٩٨(األفعال غري املشروعة دولياً 
ملسـؤولية  تقـدمهااليت قد  الـدول أو املنظمـات الدوليـة عنـد االحتجـاج 

لقاعــدة لالـيت ختضــع املطالبــات  ١الدوليـة ملنظمــة دوليـة. وتتنــاول الفقـرة 
الـيت ملطالبـات تتعلـق  ٢لبات، يف حـني أن الفقـرة اطاملتعلقة جبنسية امل

 اف احمللية.تسري عليها قاعدة سبل االنتص
شرط يسري على الدول املمارسة للحماية املطالبات وجنسية  )٢(

حلمايــة الدبلوماســية ة املتعلقــ ملــوادمــن ا ١ املــادةرغــم أن الدبلوماســية. و 
ـا الثامنـة واخلمســني ت ا اللجنــة يف دور ف تلـك املؤسســة عـرّ الـيت اعتمـد

حتجاج دولة مبسـؤولية دولـة أخـرى فيما شـئ عـن عـن ضـرر " يتعلق 
فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــاً حلـــق بشـــخٍص طبيعـــي أو اعتبـــاري مـــن رعـــا 

ألغــــــراض مشــــــاريع "، فــــــإن هــــــذا التعريــــــف قــــــد وضــــــع "الدولــــــة األوىل
إلشــارة إىل العالقــات بــني الــدول . )٢٩٩(د"املــوا مفهــوم أمــر واالكتفــاء 

 ذلـــــكيف  عمومـــــاً  تُطـــــرحالدبلوماســـــية  لنظـــــر إىل أن مســـــألة احلمايـــــة

__________ 
 .١٥٧و ١٥٦املرجع نفسه، ص  )٢٩٨(
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية  )٢٩٩(  .٤٩ الفقرة)، الثاين، ا
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احلمايـة الدبلوماسـية جتـاه الـدول ميكـن أن متـارس غري أن . )٣٠٠(السياق
بنشر قوات إحدى املنظمات  تقوم مثالً  ، عندمادولية أيضاً ال املنظمات

اللتـزام  خرقويفضي تصرف تلك القوات إىل من الدول يف إقليم دولة 
 مبوجب القانون الدويل فيما يتعلق مبعاملة األفراد.قائم 

ن يكـــــ )٣( لقبـــــول  ون الشـــــخص مواطنـــــاً والشـــــرط القاضـــــي 
يف  املستشهد بهيف التعريف  لفعل احلماية الدبلوماسية وارد ضمناً 

 ٣مـــن املـــادة  ١يف الفقـــرة ذلـــك الشـــرط  قـــد وردالفقـــرة الســـابقة. و 
حلمايــة الدبلوماســية  الدولــة الــيت حيــق ": علــى النحــو التــايلاملتعلقــة 

 .)٣٠١("هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية هي دولة اجلنسية
دول الـــــمبمارســـــة  مـــــن هـــــذه املـــــادة إال ١تتعلـــــق الفقـــــرة  وال )٤(

ضـد منظمـة  مطالبـةعندما تقدم منظمة دولية فللحماية الدبلوماسية. 
جلنســــية. وفيمــــا يتعلــــق  دوليــــة أخــــرى، ال يســــري أي شــــرط متعلــــق 

حمكمـة العـدل الدوليـة  قالتدولة، الحتجاج منظمة دولية مبسؤولية 
م ـالتعــــويض عــــن األضــــرار املتكبــــدة يف خدمــــة األمــــ بشــــأنيف فتواهــــا 

 .)٣٠٢(املطالبة"صلة هلا مبقبولية  لة اجلنسية الأمس"ن إ دةـاملتح
اســـتنفاد ســـبل االنتصـــاف احملليـــة.  بقاعـــدة ٢ الفقـــرة وتتعلـــق )٥(

ــــدويل، ال املطالبــــات تســــري هــــذه القاعــــدة علــــى  ومبقتضــــى القــــانون ال
حلماية الدبلوماسية فحسب، بل تسري أيضـاً  املطالبـات علـى  املتعلقة 

 ســبل قاعـدة اسـتنفادتسـري  . وال)٣٠٣(حقـوق اإلنســانحـرتام املتعلقـة 
عنـــــدما تتصـــــرف ، )٣٠٤(االنتصـــــاف احملليـــــة يف حالـــــة احلمايـــــة الوظيفيـــــة

__________ 
خلصت حمكمـة العـدل الدوليـة يف  ويف سياق نزاع بني دولتني أيضاً  )٣٠٠(

لـو وأمحـدحكمها بشأن الدفوع االبتدائية يف قضية  (مجهوريـة غينيـا  صـاديو د
 ةاملتعلقــ ١إىل أن التعريــف الــوارد يف املــادة  )الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة ضــد

 Ahmadou Sadio Diallo("القانون الدويل العريف"  جيسدسية ماحلماية الدبلو 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 

599, para. 39( .على متاح احلكم ونص :www.icj-cij.org. 
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية  )٣٠١(  .٤٩ الفقرة)، الثاين، ا
)٣٠٢( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 186. 
 A. A. Cançado Trindade, The Application of: خاصة بصفةانظر  )٣٠٣(

the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: Its 

Rationale in the International Protection of Individual Rights, Cambridge 

University Press, 1983, pp. 46–56; C. F. Amerasinghe, Local Remedies in 

International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, pp. 64–75; 

and R. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, 

Turin, Giappichelli, 2004 ويركز هؤالء الكتاب على استنفاد سـبل االنتصـاف .
مل  ة إىل معاهدات حقوق اإلنسان.لبات املستنداطاحمللية فيما يتعلق 

 .C. F :فريهــوفنو  أماراســينغمــن  كــلالنقطــة   هــذه علــى شــدد وقــد )٣٠٤(

Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International 

Organizations (footnote 121 above), p. 484, and J. Verhoeven, 

“Protection diplomatique, épuisement des voies de recours internes et 

juridictions européennes”, Droit du pouvoir, pouvoir du droit—Mélanges 

offerts à Jean Salmon, Brussels, Bruylant, 2007, p. 1511, at p. 1517. 

فيمـــا يتعلـــق وكالئهـــا  أومنظمـــة دوليـــة مـــن أجـــل محايـــة أحـــد موظفيهـــا 
مطالبتهــــا يف أيضــــاً املنظمــــة جيــــوز هلــــا أن تــــدرج رغــــم أن مهامــــه،  ءدا

مـن األشـخاص املسـتحقون  أو الشـخص املتضـررالضرر الذي تكبـده "
ـــه" حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف فتواهـــا  مـــا ذكرتـــه علـــى غـــرار ،)٣٠٥(خالل
 .التعويض عن األضرار املتكبدة يف خدمة األمم املتحدةبشأن 

وقـف ضـرورة ت، توعندما تكون اجلهة املسؤولة منظمة دوليـة )٦(
ومـع كونـه مـن . املطالبـةاستنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة علـى ظـروف 

حاجــة إىل  ي يف حــاالت معينــة، فإنــه الر الشــرط يســاملفهــوم أن هــذا 
مىت تسري قاعدة سبل االنتصاف حتديداً أدق أن حيدد يف هذا املقام 

تعلـق مبعاملـة ت املطالبـة الـيتاحمللية. ولعل مـن احلـاالت الواضـحة حالـة 
ــا مــا دوليــة لفــردإحــدى املنظمــات ال وقــد . ألحــد األقــاليم أثنــاء إدار

ـــذلك ج  احــــتُ  ــــة فيمــــابقاعــــدة ســــبل كـ يتعلــــق بســــبل  االنتصــــاف احمللي
ورد  قائمة داخل االحتاد األورويب. ومن أمثلة املمارسة ماالنتصاف الا

سم كافة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب املـدير أدىل به يف بيان 
العام للدائرة القانونية للمفوضـية األوروبيـة أمـام جملـس منظمـة الطـريان 

ت املتحـــدة يتعلــ املــدين الــدويل فيمــا ق بنــزاع بــني تلــك الــدول والــوال
خبصوص التدابري املتخذة للحد من الضوضاء النامجة عـن الطـائرات. 

ت مطالبــة فقـد ادعــت الــدول األعضـاء يف االحتــاد األورويب أن  الــوال
 اجلماعـــةألن ســـبل االنتصـــاف املتعلقـــة بالئحـــة  ةاملتحـــدة غـــري مقبولـــ

 قـــابالً "ذ كـــان التـــدبري آنـــذاك تســـتنفد، إ موضـــع اخلـــالف مل ةاألوروبيـــ
للطعـــــن أمـــــام احملـــــاكم الوطنيـــــة للـــــدول األعضـــــاء يف االحتـــــاد األورويب 

إىل أنــه، ســواء   هــذه املمارســة. وتشــري )٣٠٦("وحمكمــة العــدل األوروبيــة
أو كان إىل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب  كانت املطالبة موجهةً 
ســــبل  داســــتنفايُشــــرتط  ،ســــؤولية االحتــــاد األورويباالحتجــــاج فيهــــا مب

 .االنتصاف القائمة يف االحتاد األورويب
علـــى األقــــل،  مــــن حيـــث املبـــدأ، الكتّـــابوقـــد أقـــر أغلبيـــة  )٧(

 املوجهـةملطالبات يتعلق  فيما احمللية ضرورة استنفاد سبل االنتصاف
" ةـاف احملليـسبل االنتص"ورغم أن مصطلح . )٣٠٧(دوليةالنظمة امل إىل

__________ 
)٣٠٥( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), p. 184. 
ت املتحــدة الــيت  انظــر )٣٠٦( ت والتعليقــات الشــفوية علــى رد الــوال البيــا

 تشـرين الثـاين/نوفمرب ١٥قدمتها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واملؤرخـة 
لـــس منظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل مبوجـــب قواعـــدها لتســـوية أمـــام جم ،٢٠٠٠

ت املتحــدة الناشــئ يف 7782/2اخلالفــات (الوثيقــة  ) بشــأن اخلــالف مــع الــوال
كـــــــــانون   ٧الــــــــدويل املربمـــــــــة يف شــــــــيكاغو يف املـــــــــدين إطــــــــار اتفاقيـــــــــة الطــــــــريان 

لــــد الثـــــاين ٢٠٠٤ حوليــــة. انظــــر أيضـــــاً ١٥، ص ١٩٤٤األول/ديســــمرب  ، ا
 .١٨امللحق  املرفق،، A/CN.4/545 الوثيقة)، ولاأل(اجلزء 

ن قاعدة سبل االنتصاف احملليـة علـى امل )٣٠٧( لبـات اطأقر عدة مؤلفني سر
 J.-P. Ritter (see footnote 121الــيت توجههــا الــدول إىل املنظمــات الدوليــة: 

above), at pp. 454–455; P. de Visscher, “Observations sur le fondement et 

la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l’Organisation des  
 

 )بع على الصفحة التالية(
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)local remedies( دو غـــري مالئـــم يف هـــذا الســـياق، ألنـــه يشـــري ـيبـــ قـــد
يبدو إىل سبل االنتصاف املتاحة يف إقليم الكيان املسـؤول، فإنـه  فيما
عتبــاره مصــطلحاً  فتــئ يســتخدم عمومــاً  مــا  يف النصــوص اإلنكليزيــة 

ذه الصفة أيضاً قد و  ،متخصصاً   . ٢يف الفقرة  أدرج 
املتعلقـة مبسـؤولية الدولـة عـن  ٤٤املادة  وعلى غرار ما ورد يف )٨(

، فإن شرط اسـتنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة األفعال غري املشروعة دولياً 

                                                                                                                   
 )بع( )٣٠٧ احلاشية(

Nations Unies”, Revue de droit international et de droit comparé, vol. 40 

(1963), p. 165, at p. 174; R. Simmonds (footnote 121 above), p. 238; B. 

Amrallah (footnote 121 above), at p. 67; L. Gramlich, “Diplomatic 

protection against acts of intergovernmental organs”, GYBIL, vol. 27 

(1984), p. 386, at p. 398 (more tentatively); H. G. Schermers and N. M. 

Blokker, International Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd rev. 

ed., The Hague, Martinus Nijhoff, 1995, pp. 1167–1168, para. 1858; P. 

Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres 

juridiques internes et en droit des gens (footnote 121 above), pp. 534 et 

seq.; C. Pitschas (footnote 121 above), p. 250; K. Wellens, Remedies 

against International Organisations, Cambridge University Press, 2002, 

pp. 66–67; and G. Thallinger, “The rule of exhaustion of local remedies in 

the context of the responsibility of international organizations”, Nordic 

Journal of International Law, vol. 77 (2008), pp. 401 et seq عربـت عـنأ. و 
الـــرأي ذاتـــه رابطـــة القـــانون الـــدويل يف تقريرهـــا اخلتـــامي بشـــأن مســـاءلة املنظمـــات 

 International Law Association, Report of the Seventy-firstالدوليــة: 

Conference … (see footnote 121 above), p. 213 نت أن غلـإي رأي مـن كـان. و
ضـد األمـم املتحـدة،  ةموجهـ مطالبـةتسري علـى  قاعدة سبل االنتصاف احمللية ال

ملتحــــدة لــــيس هلــــا نظــــام قضــــائي أو وســــائل أخــــرى الشــــيء ســــوى أن "األمــــم  ال
 ,C. Eagleton، من قبيـل تلـك الـيت تتعهـدها الـدول عـادة": ‘االنتصاف احمللي’ لـ

in “International organization and the law of responsibility”, Recueil des 

cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1950-I, vol. 76, 

p. 323, at p. 395.  تعـويض ل ةلبـاطمقـدم تُ والحظ كانسـادو ترينـداد أنـه "عنـدما
ميكـــن أن  هُهنـــاالقـــانون  أن بَيـــدَ ضـــد منظمـــة دوليـــة، ال يســـتبعد تطبيـــق القاعـــدة، 

 A. A. Cançado Trindade, in “Exhaustion ofيتطـور يف اجتاهـات خمتلفـة": 

local remedies and the law of international organizations”, Revue de droit 

international et de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57, No. 2 

(1979), p. 81, at p. 108عن رأي مفاده أن قاعدة سبل  غونزاليس برييز . وأعرب
 M. Pérez González, “Lesاالنتصــــاف احملليــــة ينبغــــي أن تطبــــق مبرونــــة: 

organisations internationales …” (footnote 121 above), at p. 71 أمــا .
ى أنـه ملـا أماراسينغ علـى  الواليـةكانـت املنظمـة الدوليـة "تفتقـر إىل سـلطات  فار
ــــا كــــان" فإنــــه "مــــن املشــــكوك فيــــه مــــا إذا  عمومــــاً  األفــــراد  ســــبلتــــوفر  أن مكا

ــا قاعــدة . وهكــذا، يصــعب تصــور الكيفيــة الــيت ســتطبَّ مناســبةانتصــاف حمليــة  ق 
 C. F. Amerasinghe, in Principles of theســـبل االنتصـــاف احملليـــة": 

Institutional Law of International Organizations (footnote 121 above), p. 

 ذاتــه،عــرب عنــه يف الطبعــة األوىل مــن الكتــاب قــد أُ  كــانوهــذا الــرأي الــذي   ؛486
نــدس َكــس أيــده أيضــاً   F. Vacas Fernández, La responsabilidad: فر

internacional de Naciones Unidas: fundamento y principales problemas 

de su puesta en práctica, Madrid, Dykinson, 2002, pp. 139–140. 

. وقــد "املتاحــة والفعالــة الداخليــةســبل االنتصــاف "متوقــف علــى وجــود 
 ١٤صــاغت اللجنــة هــذا الشــرط بقــدر أكــرب مــن التفصــيل يف املــادتني 

حلمايــــة الدبلوماتـــاملتعلق ١٥و مشــــاريع  لكــــن ألغـــراض، و )٣٠٨(ســـيةني 
ً  الوصفقد يكون  املواد احلالية  .كافياً   األكثر اقتضا

ولــئن كـــان مـــن الـــوارد أن يقتصـــر وجـــود ســـبل االنتصـــاف  )٩(
تلـك عدد حمدود مـن املتوفرة والفعالة داخل املنظمات الدولية على 

ا إىل سبل االنتصـاف ٢الفقرة القصد من املنظمات، فإن  شار  ،
ســــبل االنتصــــاف  أيضــــاً تشــــمل أن  ،"الــــيت تتيحهــــا هــــذه املنظمــــة"

م الوطنيـة أو اهليئـات اإلداريـة املتاحة أمام هيئات التحكيم أو احملـاك
تلــــك  قــــد قبلــــت اختصــــاصاملعنيــــة عنــــدما تكــــون املنظمــــة الدوليــــة 

 املكـان املتاحـة فيـهيـؤثر  وقـد. طالبـاتلنظـر يف امل احملاكم واهليئات
لفرد املعين. سبل االنتصاف على فعاليتها فيما  يتعلق 

مــا ورد يف أحكــام أخــرى، لــيس القصــد مــن غــرار وعلــى  )١٠(
 إمكانيـــةاســـتبعاد  ٢يف الفقـــرة  "أخـــرى"ارة إىل منظمـــة دوليـــة اإلشـــ

 يف احلـاالت الـيت منظمـة مـن املنظمـات الدوليـةاالحتجاج مبسؤولية 
ي منظمة دولية أخرىفيها يتعلق  ال  . سوى تلك املنظمة األمر 
ملسـؤولية، وجاهتها  ٢للفقرة يكون  كذلك )١١( عندما حتتج 

أو املنظمــــة  ظمــــة دوليــــة غــــري الدولــــة، دولــــة أو من٤٨للمــــادة  وفقــــاً 
 ٤٨من املـادة  ٥يف الفقرة  هلذا السبب الدولية املضرورة. وقد أشري

 .٤٤من املادة  ٢إىل الفقرة 

ملسؤولية  -٤٦املادة   سقوط احلق يف االحتجاج 
 ال جيوز االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية:  
 قـــدالدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة كانـــت إذا   (أ) 

 تنازلت تنازًال صحيحاً عن املطالبة؛ 
، بسبب تصرف الدولة أو املنظمـة الدوليـة إذا اعُترب (ب) 

ا قد وافقت موافقًة صحيحة على سقوط حقها يف  املضرورة، أ
 تقدمي املطالبة. 

 التعليق
سـؤولية مب املتعلقـة ٤٥املادة  صيغت هذه املادة على نسق )١(

، مــع االستعاضــة عــن  )٣٠٩(الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً 
إضافة يف الفقرة االستهاللية و  "دوليةالنظمة "املبعبارة  "دولةكلمة "
 يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب). " أو املنظمة الدولية"عبارة 

ومن الواضح أن سقوط حق دولـة مضـرورة يف االحتجـاج  )٢(
يتوقــــف علــــى مــــا إذا كــــان الكيــــان املســــؤول دولــــة ملســــؤولية قلمــــا 

ـــارمـــن حيـــث املبـــدأ ينبغـــي كـــذلك منظمـــة دوليـــة.   أو املنظمـــة  اعتب
__________ 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦حولية  )٣٠٨(  .٤٩ الفقرة)، الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١حولية  )٣٠٩(  .١٦٠-١٥٧، ا
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 املوافقةأو املطالبة عن  من جيوز له التخليوضع  يف ، أيضاً،الدولية
ملالحظـــة أن  أن مـــن اجلـــدير. غـــري هاســـقوط احلـــق يف تقـــدميعلـــى 

ملنظمــــات الدوليـــة يتعـــذر معهــــا  حتديــــد عمومـــاً الســـمات اخلاصـــة 
لتنــازل عــن  إذا   ســم املنظمــة وتقــدير مــااملطالبــة اجلهــاز املخــتص 

. وعالوة على ذلك، قـد يسـتغرق قد حتققت املنظمة موافقة تكان
ــالنظمــة املمــن جانــب  صــدور املوافقــة أطــول مــن الوقــت  اً دوليــة وقت

 من جانب الدول. لصدورهاة الكايف عاد
ــــــداً  )٣( ن الفرعيتــــــان (أ) و(ب) حتدي ــــــنص الفقــــــر أن  علــــــى وت

ملســـؤولية يســـتتبع  ال املوافقـــةالتنـــازل أو  ســـقوط احلـــق يف االحتجـــاج 
. وكمــا ة"صــحيح" التنــازل "صــحيحاً" أو كانــت املوافقــة إذا كــان إال

إن هــذا ، فــمــن مشــاريع املــواد احلاليــة ٢٠املــادة  التعليــق علــىورد يف 
تعاجلهـــا قواعـــد القـــانون الـــدويل خـــارج ’يشـــري إىل مســـائل "املصـــطلح 

، مثــل مســألة أو مســؤولية املنظمــات الدوليــة‘ نطــاق مســؤولية الــدول
الـذي أعطـى املوافقـة خمـوالً القيـام بـذلك  اجلهاز أو الوكيـلإذا كان  ما

قــة إذا كانــت املواف مــا ، أواملعنيــة نيابــة عــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة
املنظمـات يف حالة . و )٣١٠("من العواملغريه طلة بسبب اإلكراه أو 

قواعــد املنظمــة. غــري أن هــذا عمومــاً احــرتام الصــحة تقتضــي ، الدوليــة
 مــــــن ٣و ٢قيــــــود كتلــــــك الــــــواردة يف الفقــــــرتني ل خيضــــــعالشــــــرط قــــــد 

احــرتام مـدى وجــوب  بشــأن ١٩٨٦ لعـاممــن اتفاقيـة فيينــا  ٤٦ املـادة
بــــرام معاهــــدات املتعلقــــة قواعــــد املنظمــــة  فيمــــا يتعلــــق الختصــــاص 

ذه القواعد.بسبب اببطالن املعاهدة   إلخالل 
الدول املضرورة أو املنظمات الدولية املضـرورة،  دتتعد وعندما )٤(

يــؤثر علــى حــق  دولــة أو أكثــر أو منظمــة دوليــة أو أكثــر ال تنــازلفــإن 
ملسؤولية.املنظمات املضرو  الدول أو  رة األخرى يف االحتجاج 

الدولـــــــة "الفقـــــــرتني (أ) و(ب) إىل  اإلشـــــــارة الـــــــواردة يفورغـــــــم  )٥(
ملســؤولية يف ق احلــ، فــإن ســقوط "املنظمــة الدوليــة املضــرورة أو االحتجــاج 

لنســــبة للدولــــة أو املنظمــــة  بســــبب التنــــازل أو املوافقــــة قــــد حيــــدث أيضــــاً 
ملســـؤولية ٤٩دة للمـــا الدوليـــة الـــيت حيـــق هلـــا، وفقـــاً  دون أن ، االحتجـــاج 

ضـــــرورة. وهـــــذا املدوليـــــة النظمـــــة املة أو ر ضـــــرو املدولـــــة يكـــــون هلـــــا صـــــفة ال
 .٤٩من املادة  ٥ يف الفقرةالواردة  ٤٦أوضحته اإلشارة إىل املادة  ما

 تعدد الدول أو املنظمات الدولية املضرورة -٤٧املادة 
عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية مـن نفـس الفعـل  

ــاً الــذي قامــت بــه منظمــة دوليــة، جيــوز لكــل  غــري املشــروع دولي
ــــة مضــــرورة أن حتــــتج، بصــــورة منفصــــلة،  ــــة أو منظمــــة دولي دول

 الفعل غري املشروع دوليًا.  عنمبسؤولية املنظمة الدولية 

__________ 
 أعاله. ٢٠ املادة على التعليق من) ٥( الفقرة )٣١٠(

 التعليق
سـؤولية الـدول عـن مب املتعلقـة ٤٦يقابل هـذا احلكـم املـادة  )١(

يف هـــــذا املقــــام تنـــــاول . وجيــــري )٣١١(األفعــــال غــــري املشـــــروعة دوليــــاً 
ملســـؤولية عـــن فعـــل واحـــد غـــري  احلـــاالت التاليـــة الـــيت تتعلـــق كلهـــا 

تعـدد املنظمـات الدوليـة املضـرورة؛ و مشروع: تعدد الدول املضـرورة؛ 
 .أو أكثردولية  ومنظمة أو أكثرتضرر دولة و 
ملسـؤولية ألوحيق  )٢( ي دولة أو منظمة دولية مضرورة أن حتـتج 

بصــورة منفصــلة عــن أي دولــة أو منظمــة دوليــة مضــرورة أخــرى. وهــذا 
ملســـــؤولية  ال ت املضـــــرورة أو بعضـــــها  يســـــتبعد أن حتـــــتج كـــــل الكيـــــا

لبـات مـن شـأنه ملطارغبـت يف ذلـك. ولعـل تنسـيق ا بصورة مشرتكة، إن
 .يف حتصيل احلقوقزدواج وجود اأن يسهم يف تفادي احتمال 

دولـة مضـرورة تقـدمها  الـيت ميكـن أن املطالبات أمثلةومن  )٣(
حمكمـة العـدل  أشـارت إليـه منظمة دوليـة مضـرورة يف آن واحـد مـاو 

التعــويض عــن األضــرار املتكبــدة يف خدمــة الدوليــة يف فتواهــا بشــأن 
من األمـم املتحـدة  أن كالً إىل احملكمة  خلصت فقد. األمم املتحدة

بشأن الضرر الذي " مطالبةودولة جنسية الضحية ميكنها أن تقدم 
مـــــن  نيألشـــــخاص املســـــتحق أو لشـــــخص املتضـــــرر[...]  حلـــــق

توجــــد قاعــــدة قانونيــــة تعطــــي أولويــــة  ال"والحظــــت أنــــه  خاللــــه"،
تقدمي مطالبـة مها أو جترب الدولة أو املنظمة على االمتناع عن اإلحد
ادولية األطـراف ترى سبباً حيول دون توصـل  ال" " وأردفت قائلة إ

 .)٣١٢(إىل حلول قائمة على حسن النية واملنطق العام"املعنية 
بعـدم  تتعهدوميكن للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة أن  )٤(

ركة هذا األمر للدول أو ملسؤولية،  الدوليـة املنظمـات  االحتجاج 
مسـألة داخليـة بـني جمـرد  التعهداألخرى املضرورة. وإذا مل يكن هذا 

ت املضـــرورة، فإنـــه قـــد يـــؤدي إىل ســـقوط حـــق تلـــك الدولـــة  الكيـــا
ملسؤولية وفقاً  أو  .٤٦للمادة  املنظمة الدولية يف االحتجاج 

عنــدما تتضــرر منظمــة دوليــة وعضــو أو أكثــر مــن ملثــل فو  )٥(
نظمــة قــد املاملشــروع، فــإن قواعــد  الفعــل غــري ذاتأعضــائها نتيجــة 

ملسؤولية. ئهاأعضاعلى أو  ملنظمةتقصر على ا  مهمة االحتجاج 

 مسؤولية املنظمة الدولية مع دولة  -٤٨املادة 
 أو أكثر أو منظمة دولية أو أكثر

عنــدما تكــون املنظمــة الدوليــة مســؤولة مــع دولــة أو  -١ 
لفعــل غــري أخــرى أو أكثــر، عــن نفــس ادوليــة أكثــر، أو منظمــة 

ــًا، جيــوز االحتجــاج مبســؤولية كــل دولــة أو منظمــة  املشــروع دولي
ذا الفعل.   فيما يتعلق 

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠١حولية  )٣١١(  .١٦١و ١٦٠، ص والتصويب ، ا
)٣١٢( Reparation for injuries suffered in the service of the United 

Nations (see footnote 69 above), pp. 184–186. 
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ملســؤولية التبعيـــةجيــوز  -٢  يـــؤد  مل بقــدر مـــا االحتجـــاج 
ملسؤولية الرئيسية إىل اجلرب.   االحتجاج 

ن  -٣   : ٢و ١الفقر
دولــــة أو منظمـــة دوليــــة مضــــرورة أن ألي ال جتيـــزان  (أ) 

 ، بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛ تسرتد
ال ختـــالن مبـــا قـــد يكـــون للدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة  (ب) 

جلــرب الــيت  املنظمــات  علــى الــدول أويف الرجــوع مــن حــق تقــوم 
 الدولية املسؤولة األخرى. 

 التعليق

دوليــة النظمــة املتتنــاول هــذه املــادة احلالــة الــيت تكــون فيهــا  )١(
، سـواء مـن أكثـر أوآخـر كيـان و  هـيمسؤولة عن فعـل غـري مشـروع 

املســـؤولية املشـــرتكة قـــد جـــرى تنـــاول دول. و الـــدوليـــة أو النظمـــات امل
الـــيت  ١٨إىل  ١٤ مـــن يف املـــواد أكثـــردولـــة أو و منظمـــة دوليـــة بـــني 

الصــــادر عــــن فعــــل لدوليــــة فيمــــا يتصــــل النظمــــة املســــؤولية مب عــــىنت
ـــــيت تعـــــىن مبســـــؤولية  ٦٢ إىل ٥٨ مـــــندولـــــة، ويف املـــــواد ال ـــــة الال دول

. غــري املشــروع دوليــاً الصــادر عــن منظمــة دوليــةفعــل ليتصــل  فيمــا
الـيت  "االتفاقـات املختلطـةـ "يسـمى بـ مـا يف يتجسـدمثال آخر مثة و 
مـــع الـــدول األعضـــاء فيـــه، جنبـــاً إىل جنـــب األورويب  حتـــادربمهـــا االي

ولية بــني االحتـــاد تقاســم املســؤ تــنص تلــك االتفاقــات علــى حــني ال 
ذكرته حمكمة العدل األوروبيـة يف ما  حسب. و والدول األعضاء فيه

تفــاق األورويب  االحتــاد ضــد جملــساألورويب قضــية الربملــان  املتعلقــة 
  ، فإنه:تعاون خمتلط

يف ظــــل تلــــك الظــــروف، ويف غيــــاب اســــتثناءات منصــــوص عليهــــا صــــراحة يف  
جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ الرابعــة املعقــودة بــني االتفاقيــة [

]، فــإن اجلماعــة والــدول األعضــاء فيهــا، بصــفتها وبــني اجلماعــة االقتصــادية األوروبيــة
]، مســؤولة مســؤولية جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ[ شــريكة لـــ

شــــأ عــــن التعهــــدات مشــــرتكة أمــــام تلــــك الــــدول األخــــرية عــــن الوفــــاء بكــــل التــــزام ين
 .)٣١٣(املقطوعة، مبا فيها تلك املتعلقة بتقدمي املساعدة املالية

ســــــؤولية الــــــدول عــــــن مب املتعلقــــــة ٤٧وعلــــــى غــــــرار املــــــادة  )٢(
علـــى أنـــه جيـــوز  ١تـــنص الفقـــرة ، )٣١٤(األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 

املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة أن حتــــتج مبســــؤولية كــــل كيــــان  للدولــــة أو
ـــة التتحمـــل فيهـــا  كـــون مثـــة حـــاالت التنـــه قـــد مســـؤول. غـــري أ دول

يقـــع عليهـــا التـــزام  مســـؤولية تبعيـــة، حبيـــث ال دوليـــة إالالنظمـــة امل أو
__________ 

)٣١٣( European Parliament v. Council of the European Union, 

Judgment of 2 March 1994, Case No. C-316/91, Reports of Cases 

before the Court of Justice and the Court of First Instance 1994–3, pp. 

I-661–I-662, recital 29. 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص ٢٠٠١حولية  )٣١٤(  .١٦٣-١٦١، ا

إذا مل تقـــــم بـــــذلك الدولـــــة أو املنظمـــــة الدوليـــــة املســـــؤولة  جلـــــرب إال
 مثـاالً  ٦٢تقوم بذلك. وتسوق املـادة  ال بقدر مامسؤوليًة رئيسية و 

لــنص علــى أنــه عنــدما علــى ا تنشــأ مســؤولية دولــة ملســؤولية التبعيــة 
هـــذه ، فـــإن رتكبتـــه املنظمـــة الدوليـــةاعـــن فعـــل غـــري مشـــروع عضـــو 

 ."يفرتض أن تكون [...] تبعية"املسؤولية 

املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة أن توجـــــه  لدولــــة أووال جيــــوز ل )٣(
املنظمــــة  تكــــونأن  قبــــل مســــؤوليًة تبعيــــة إىل كيــــان مســــؤول مطالبــــة

املســــؤولة مســــؤولية رئيســــية قــــد قصــــرت عــــن جــــرب الضــــرر، وذلــــك 
ن يكـــون الكيـــان املســـؤول مســـؤولية تكـــن املطالبـــة مشـــ مل مــا روطة 

 رئيسية قد قصر عن اجلرب.

سؤولية مب املتعلقة ٤٧من املادة  ٢الفقرة  ٣وتقابل الفقرة  )٤(
ــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دوليــــــاً  ، مــــــع إضــــــافة عبــــــارة ال

" دوليةالنظمة يف الفقرة الفرعية (أ) وعبارة "أو امل "منظمة دولية أو"
(ب). ويرمـــي تغيـــري طفيـــف أدخـــل علـــى صـــيغة يـــة الفقـــرة الفرعيف 

لدولة  اىلإ(ب) إىل توضيح أن احلق يف الرجوع يعود  الفرعية الفقرة
جلرب"اليت "أو املنظمة الدولية   .تقوم 

ملسؤولية من جانب دولة أو منظمة  -٤٩املادة  االحتجاج 
 دولية غري الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة 

دولـــــــة أو منظمـــــــة دوليـــــــة غـــــــري الدولـــــــة حيـــــــق ألي  -١ 
املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية منظمـــة دوليـــة  أو

واجبــاً جتــاه  ُخــرقإذا كــان االلتــزام الــذي  ٤أخــرى وفقــاً للفقــرة 
جمموعــــة مــــن الــــدول أو املنظمــــات الدوليــــة، مــــن بينهــــا الدولــــة 

ــــة  أو ملســــؤولية، وكــــان الغــــرض منــــه محاي املنظمــــة الــــيت حتــــتج 
 لحة مجاعية للمجموعة. مص

حيـــــق ألي دولــــــة غـــــري الدولــــــة املضـــــرورة أن حتــــــتج  -٢ 
ــة وفقــاً للفقــرة  ــزام الــذي  ٤مبســؤولية منظمــة دولي إذا كــان االلت

تمع الدويل ككل.  ُخرق  واجباً جتاه ا

غري املنظمة الدولية املضرورة حيق ألي منظمة دولية  -٣ 
ــــة أخــــرى وفقــــاً  إذا   ٤للفقــــرة أن حتــــتج مبســــؤولية منظمــــة دولي

تمـع الـدويل ككـل ُخرقااللتزام الذي  كان وكـان  ،واجبًا جتاه ا
تمــع الــدويل   االلتــزام  يســتند إليهــاالــيت ككــل صــون مصــلحة ا

ضـــــــمن وظـــــــائف املنظمـــــــة الدوليـــــــة الـــــــيت مـــــــن  ُخـــــــرقالـــــــذي 
 ملسؤولية.  حتتج

جيـــوز ألي دولـــة أو منظمـــة دوليـــة حيـــق هلـــا أن حتـــتج  -٤ 
لـــب املنظمـــة اأن تط ٣إىل  ١الفقـــرات مـــن ملســـؤولية مبوجـــب 

 ا يلي: مبالدولية املسؤولة 

الكـــــف عـــــن الفعـــــل غـــــري املشـــــروع دوليـــــاً وتقـــــدمي  )أ( 
ت بعدم التكرار وفقاً   ؛ ٣٠ للمادةكيدات وضما
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جلـــرب وفقـــاً للبـــاب الثالـــث لصـــاحل  (ب)و  اللتـــزام  الوفـــاء 
ملســتفيدة مــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املضــرورة أو اجلهــات ا

 . ُخرقااللتزام الذي 
تنطبـــق شـــروط احتجـــاج الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة  -٥ 

ملسؤولية مبوجب املواد   ٤٦، و٢، الفقرة ٤٥و ٤٤املضرورة 
ملسؤولية من جانب الدولة أو املنظمة الدوليـة  على االحتجاج 

 .٤إىل  ١اليت حيق هلا ذلك مبوجب الفقرات من 

 التعليق
ســؤولية الــدول عــن املتعلقــة مب ٤٨ادة تقابــل املــادة هــذه املــ )١(

الحتجـاج مبسـؤولية هي و . )٣١٥(األفعال غري املشروعة دولياً  تتعلـق 
ميكن اعتبارها  ال دولية أخرىمنظمة دولية من قبل دولة أو منظمة 

 مشــــاريع املــــواد احلاليــــة، وإن كــــانمــــن  ٤٣مضــــرورة مبفهــــوم املــــادة 
ـــــــذي  ـــــــزام ال ـــــــاً  ُخـــــــرقااللت ، ٤إىل الفقـــــــرة  . واســـــــتناداً جتاههـــــــا واجب

 األخـرية أن حتـتجتلـك املنظمـة الدوليـة لحيق لتلـك الدولـة أو  عندما
لكف عن الفعل غري املشروع هلا ملسؤولية، فإنه جيوز  أن تطالب 

ت بعدم التكـرار كيداتتقدمي بو  ،دولياً  اللتـزام  ،وضما والوفـاء 
ـــــة أو املنظ" جلـــــرب ـــــة املضـــــرورة أو اجلهـــــات لصـــــاحل الدول مـــــة الدولي

 . ُخرق"املستفيدة من االلتزام الذي 
فيها  ينشألفئة األوىل من احلاالت اليت  ١وتتعلق الفقرة  )٢(

د. وتشــــمل هــــذه الفئــــة احلــــاالت الــــيت يكــــون فيهــــا هـــذا احلــــق املقيَّــــ
واجبــاً جتــاه جمموعــة مــن الــدول أو املنظمــات  ُخــرقااللتــزام الــذي "

ــــــة، مــــــن ب ملســــــؤولية، الدولي ينهــــــا الدولــــــة أو املنظمــــــة الــــــيت حتــــــتج 
. "الغـــــــرض منـــــــه محايـــــــة مصـــــــلحة مجاعيـــــــة للمجموعـــــــة ]نو كـــــــ[يو

، "أو املنظمــة"و "املنظمــات الدوليــة"أو عــدا إضــافة عبــارات  وفيمــا
 ٤٨مـن املـادة  ١فإن هذا النص يستنسخ الفقرة الفرعية (أ) من الفقـرة 

 املشروعة دولياً.سؤولية الدول عن األفعال غري املتعلقة مب
مصـــلحة مجاعيـــة "إىل  ١والقصـــد مـــن اإلشـــارة يف الفقـــرة  )٣(

فقـط،  واجبـاً  ال يكـون ُخيرقهو بيان أن االلتزام الذي  "للمجموعة
مــن  عضــو أو أكثــرجتــاه ، اخلــرققــع فيهــا ييف الظــروف احملــددة الــيت 

موعــــة بصــــورة فرديــــة.   خرقــــتســــبيل املثــــال، إذا  علــــىفأعضــــاء ا
مبوجب معاهدة متعـددة األطـراف حلمايـة مقرراً  منظمة دولية التزاماً 

البيئة املشرتكة، فإن األطراف األخرى يف املعاهدة جيوز هلا أن حتتج 
ـــــا تتـــــأثر   "يـــــؤثر حـــــىت وإن كـــــان اخلـــــرق ال، خلـــــرقملســـــؤولية أل

ملفهــوم الــوارد يف الفقــرة الفرعيــة (ب) خــاص [عليهــا] بوجــه  "’١ ‘
موعـــة أن يطالـــب  ئـــذ. وحيـــق عند٤٣ مـــن املـــادة لكـــل عضـــو يف ا

 على املصلحة اجلماعية للمجموعة. ماً المتثال بصفته قيّ 
لضــــرورة يف هــــذه الفئــــة مــــاي وال )٤( ى لــــقــــد يكــــون ع نــــدرج 

. املنظمــة منظمــة دوليــة مــن التزامــات جتــاه أعضــائها مبوجــب قواعــد
__________ 

 .١٦٦-١٦٣املرجع نفسه، ص  )٣١٥(

ـــــد قواعـــــد امل ـــــد تقي ـــــى ذلـــــك، ق  عضـــــو يفالحـــــق  نظمـــــةوعـــــالوة عل
 املنظمة.تلك االحتجاج مبسؤولية 

 ُخــرقااللتــزام الــذي يكــون أن  ضــمناً  ١ تفيــد صــيغة الفقــرة وال )٥(
قـــد يكـــون فنظمـــات دوليـــة. مو  الً جمموعـــة تضـــم دو جتـــاه لضـــرورة  واجبـــاً 

جتــــاه جمموعــــة مــــن الــــدول  إمــــا واجبــــاً  ، فضــــالً عــــن ذلــــك،ذلــــك االلتــــزام
ورد يف أحكـــام  الدوليـــة. وعلـــى غـــرار مـــاجتـــاه جمموعـــة مـــن املنظمـــات  أو

 "منظمـــة دوليـــة أخـــرى"يف نفـــس الفقـــرة إىل  ردةأخـــرى فـــإن اإلشـــارة الـــوا
 يزيد على منظمة دولية واحدة. أنه يلزم أن يتعلق األمر مبا تفيد ضمناً  ال
ن  )٦( الفئـــة األخـــرى مـــن احلـــاالت الـــيت  ٣و ٢وتتنـــاول الفقـــر

ملف غــــريدولــــة أو منظمــــة دوليــــة لجيـــوز فيهــــا   الــــوارد يف هــــوممضــــرورة 
يف النطــاق  كــان ذلــك  ملســؤولية، وإنمــع ذلــك أن حتــتج  ٤٣ املــادة

الــــــيت تشــــــري إىل  ٢الفقــــــرة و . ٤احملــــــدود املنصــــــوص عليــــــه يف الفقــــــرة 
ملســؤوليةالاحتجــاج   ١الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن الفقــرة  تطــابق دولــة 

 املشـــروعة ســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــرياملتعلقـــة مب ٤٨مـــن املـــادة 
يف  رب أن لدولــــة مــــن الــــدول حقــــاً أنــــه إذا اعتُــــ واضــــحاً . ويبــــدو دوليــــاً 

تمـــع  واجبـــاً  التزامـــاً  خرقـــتاالحتجـــاج مبســـؤولية دولـــة أخـــرى  جتـــاه ا
يتعلـــق مبســـؤولية منظمـــة  فيمــاأيضـــاً ســـري ذلــك يككـــل، فـــإن   الــدويل
الحظتــــه منظمـــــة حظـــــر حســــب مـــــا . و ممـــــاثالً  اً خرقــــ ارتكبـــــتدوليــــة 

حيول دون يبدو أي سبب  يوجد فيما ال"األسلحة الكيميائية، فإنه 
بصــــفتها مســــتقلة عــــن املنظمــــات  - الــــدول أيضــــاً  احتجــــاججــــواز 

 .)٣١٦("منظمة دوليةمبسؤولية  -الدولية األخرى 
عنــــدما حتــــتج مبســــؤولية منظمــــة دوليــــة  واملنظمــــة الدوليــــة، )٧(

تمـع الـدويل ككـل، التزام دويل وا خرقيف حال  أخرى جـب جتـاه ا
ا إليهــــا ا ال تقـــوم بـــذلك إال يف إطــــار ممارســـة لوظـــائف الــــيت أســـند

ملســـؤولية منفـــردة هلـــا الـــدول األعضـــاء فيهـــا الـــيت حيـــق  االحتجـــاج 
 .خلرق املعينجمتمعة فيما يتعلق  أو
ت القانونيـــــة املتعلقـــــة حبـــــق املنظمـــــات الدوليـــــة يف  )٨( والكتـــــا

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

. )٣١٧(الكتاب، لكن أغلبية واضحة تساند احلل الذي يقر هذا احلـق
__________ 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٨ حوليـــــة )٣١٦(  A/CN.4/593 الوثيقـــــة)، األول، ا
 .٤١ ص(التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمات الدولية)،  Add.1و

عــرب عــن رأي يقــول جبــواز أن حتـــتج بعــض املنظمــات الدوليــة علـــى أُ  )٣١٧(
ملســـؤولية يف حالـــة خـــرق التـــزام  ت التاليـــة:  وذلـــك ،الكافـــة إزاءاألقـــل  يف الكتـــا

C.-D. Ehlermann, “Communautés européennes et sanctions 

internationales—une réponse à J. Verhoeven”, Belgian Review of 

International Law, vol. 18 (1984–1985), p. 96, at pp. 104–105; E. 

Klein, “Sanctions by international organizations and economic 

communities”, Archiv des Völkerrechts, vol. 30 (1992), p. 101, at  
 

 )بع على الصفحة التالية(
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دوليـة ال اتنظمـاملاحتجـاج  يتنـاولون إال ال اب عمومـاً ولئن كان الكتّ 
أن ينسـحب يبـدو  فيمـا أيضـاً مكن فمن امللدولة، لملسؤولية الدولية 

 ترتكبه منظمة دولية أخرى.الذي  اخلرقعلى حالة حل مماثل 
يعزى  . والوافيةالصدد إرشادات  تقدم املمارسة يف هذا وال )٩(

إلجراءات الـيت تتخـذها املنظمـات  ذلك فقط لكون املمارسة تتعلق 
 خروقــاتاملنظمــات الدوليــة علــى  الدوليــة بشــأن الــدول. فعنــدما تــردّ 

مـا تسـتند فقـط  كثـرياً يف هـذا الشـأن  ا تصرفا ، فإنأعضاؤهارتكبها ي
. ولعـل مـن الصـعب أن يسـتنبط مـن هـذه املمارسـة إىل قواعد املنظمة

ملســؤولية. ويبــدو  وجــود حــق عــام للمنظمــات الدوليــة يف االحتجــاج 
 ورويب الـــذي كثـــرياً هـــي ممارســـة االحتـــاد األ املمارســـات داللـــةً  أكثـــرأن 
التزامــات يبــدو  خرقـتأن جهـات مــن غــري الـدول األعضــاء  أعلــن مـا

تمع الدويل ككل. وعلى سبيل املثال، أشار املوقف  ا واجبة جتاه ا أ
لــس االحتــاد األورويب املــؤرخ  إىل  ٢٠٠٠بريل أنيســان/ ٢٦املشــرتك 

. ومـن )٣١٨("حلقوق اإلنسان يف بورما اخلطرية واملنهجيةاالنتهاكات "
األمثلة احلديثة على ذلك التدابري اليت اختـذها جملـس االحتـاد األورويب 
لوضـــع يف ليبيـــا؛ فقـــد أعلـــن االحتـــاد أنـــه "يـــدين بشـــدة  فيمـــا يتعلـــق 
العنــــف واســــتخدام القــــوة ضــــد املــــدنيني، ويشــــجب قمــــع املتظــــاهرين 

ـــــيس مـــــن الواضـــــح . و )٣١٩(الســـــلميني" ـــــدول  مـــــامتامـــــاً ل ـــــت ال إذا كان
ملسـؤولية بصـورة مشـرتكة،  احتجتاألعضاء يف االحتاد األورويب قد 

                                                                                                                   
 )بع( )٣١٧ احلاشية(

p. 110; A. Davì, Comunità europee e sanzioni economiche 

internazionali, Naples, Jovene, 1993, pp. 496 et seq.; C. Tomuschat, 

“Artikel 210”, in H. von der Groeben, J. Thiesing and C.-D. Ehlermann 

(eds.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5th ed., Baden-Baden, 

Germany, Nomos, 1997, vol. 5, pp. 28–29; P. Klein, La responsabilité 

des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et 

en droit des gens (footnote 121 above), pp. 401 et seq.; and A. Rey 

Aneiros, Una aproximación a la responsabilidad internacional de las 

organizaciones internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, 

p. 166 ُت التاليـــــة: . وأ  ,J. Verhoevenعــــرب عـــــن رأي خمـــــالف يف الكتــــا

“Communautés européennes et sanctions internationales”, Belgian 

Review of International Law, vol. 18 (1984–1985), p. 79, at pp. 89–90; 

and P. Sturma, “La participation de la communauté européenne à des 

‘sanctions’ internationales”, Revue du marché commun et de l’Union 

européenne, No. 366 (1993), p. 250, at p. 258 يبـدو  لكـّيت . واسـتناداً إىل"
علــى إعمـــال احلقـــوق الواجبــة للـــدول األعضـــاء  مقتصـــراً وبيـــة] [األور  اجلماعــةدور 

 P. Palchetti, “Reactions by the European Union to breaches ofفيهـا": 

erga omnes obligations”, in E. Cannizzaro (ed.), The European Union 

as an Actor in International Relations, The Hague, Kluwer Law 

International, 2002, p. 219, at p. 226. 
)٣١٨( Official Journal of the European Communities, No. L 122, 

24 May 2000, p. 1. 
)٣١٩( Council Decision 2011/137/CFSP of 28 February 2011, 

Official Journal of the European Union, No. L 58, 3 March 2011, p. 53. 

ا ااالحتـاد األورويب بصـفته منظمـة  أم احتج  . ويف معظـم قائمـة بـذا
ت الصادرة عن االحتاد األورويب االنوع من البي احلاالت، أفضى هذا

. وسـرتد ـا مسـؤولةالـيت يُـزعم أإىل اختاذ تـدابري اقتصـادية ضـد الدولـة 
 مناقشة تلك التدابري يف الفصل التايل.

ملسـؤولية  ٣وتقيد الفقرة  )١٠( حق املنظمة الدولية يف االحتجـاج 
تمــع الــدويل ككــل. وتشــرتط جتــاه االتــزام دويل واجــب  خــرقيف حالــة 

تمع الدويل   "صونكون يأن  االلتـزام  يسـتند إليهـااليت ككل مصلحة ا
ملسـؤوليةضـ مـن ُخـرقالذي  . "من وظـائف املنظمـة الدوليـة الـيت حتـتج 

الوظـائف طـابع املنظمـة ومقاصـدها. وسـتحدد قواعـد  تلـك ويتجلى يف
ة يف إطــار واليــة حمــددوجــود شــرتط ي املنظمــة مهــام املنظمــة الدوليــة. وال

تمع الدويل  . تلك القواعد تتمثل يف صون مصلحة ا
الــذي أعربــت  الــرأي عمــ ٣احلــل املعتمــد يف الفقــرة  يتفــقو  )١١(

علــى  يف اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة، رداً  )٣٢٠(عنـه عــدة دول
املقــدم  ٢٠٠٧يف تقريرهــا لعــام القــانون الــدويل ســؤال طرحتــه جلنــة 
ــ. )٣٢١(إىل اجلمعيــة العامــة عــن رأي مماثــل بعــض املنظمــات  توأعرب

 .)٣٢٢(لةأتعليقات بشأن هذه املس قدمتاليت  الدولية
__________ 

ئــــقاألرجنتــــني ( مــــداخالتجــــاءت علــــى هــــذا املنــــوال  )٣٢٠(  الرمسيــــة الو
 ١٨ اجللســــــة ،السادســـــة اللجنـــــة والســـــتون، الثانيــــــة الـــــدورة العامـــــة، للجمعيـــــة

)A/C.6/62/SR.18( ــــدامنرك)؛ ٦٤، الفقــــرة ســــم بلــــدان الشــــمال األورويب وال  ،
 ١٩)؛ وإيطاليـــا (املرجـــع نفســـه، اجللســـة ١٠٠اخلمســـة (املرجـــع نفســـه، الفقـــرة 

)A/C.6/62/SR.19( ن)؛ ٤٠، الفقـــــرة )؛ ١٠٠(املرجــــــع نفســـــه، الفقــــــرة  واليـــــا
واالحتاد )؛ ٣٩، الفقرة )A/C.6/62/SR.20( ٢٠وهولندا (املرجع نفسه، اجللسة 

وسويســـرا  )؛٧٠، الفقـــرة )A/C.6/62/SR.21( ٢١لســـة الروســـي (املرجـــع نفســـه، اجل
 املرجـــعأيضـــاً مداخلـــة اجلمهوريـــة التشـــيكية ( انظـــر). ٨٥(املرجـــع نفســـه، الفقـــرة 

ـــــــــــــدورة  نفســـــــــــــه، ـــــــــــــة السادســـــــــــــة الرابعـــــــــــــةال  ١٥ اجللســـــــــــــة ،والســـــــــــــتون، اللجن
)A/C.6/64/SR.15( ألملانيــــــــا ( ةاخلطيــــــــ ات) والتعليقــــــــ٥٨ ة، الفقــــــــرA/CN.4/636 
وأيدت دول أخرى فيمـا يبـدو )). [...]" ٤٨الفرع املعنون "املادة ( Add.1-2و

ئـق( بـيالروس مـداخالتأعـم. انظـر  ختويـل املنظمـات الدوليـة حقـاً   الرمسيــة الو
 ٢١ اجللســــــة ،السادســـــة اللجنـــــة والســـــتون، الثانيــــــة الـــــدورة العامـــــة، للجمعيـــــة

)A/C.6/62/SR.21( ؛ ٩٠بلجيكــــــا (املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرة و )؛ ٩٧، الفقــــــرة(
)؛ ١٦، الفقـــرة نفســـه)؛ وهنغـــار (املرجـــع ٣٨وقـــربص (املرجـــع نفســـه، الفقـــرة 
 ).٧٥، الفقرة )A/C.6/62/SR.19( ١٩وماليز (املرجع نفسه، اجللسة 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٧حولية  )٣٢١( . وكـان السـؤال  ٣٠)، الفقـرة الثاين، ا
بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة دوليـاً  ٤٨كالتايل: "تنص املادة 

تمع الدويل ككـل،  واجبلتزام  على أنه، يف حالة إخالل دولة ما عليها جتاه ا
لكـــف عـــن الفعـــل غـــري املشـــروع دوليـــاً  حيـــق للـــدول أن تطالـــب الدولـــة املســـؤولة 

لت جلـــرب جتـــاه الدولـــة املضـــرورة أو اجلهـــات املســـتفيدة مـــن االلتـــزام والوفـــاء  زامهـــا 
تمـع الـدويل ككـل،  لتـزام جتـاه ا الذي أُخل به. ففي حال إخالل منظمة دوليـة 

 هل حيق للمنظمات األخرى أو لبعضها أن تتقدم مبطالبة مماثلة؟".
ئيـــة، انظـــر اآلراء الـــيت أعربـــت عنهـــا منظمـــة حظـــر األســـلحة الكيميا )٣٢٢(

ـــــة ـــــة للهجـــــرة، واملفوضـــــية األوروبي ـــــة، واملنظمـــــة الدولي ، ومنظمـــــة الصـــــحة العاملي
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول)، الوثيقـــــة ٢٠٠٨ حوليـــــة  Add.1و A/CN.4/593، ا

(التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمـات الدوليـة). انظـر أيضـاً رد منظمـة 
 املرجع نفسه. ،التجارة العاملية
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ملالحظــة أن دائــرة منازعــات قــاع البحــار التابعــة  )١٢( واجلـدير 
للمحكمــــــة الدوليـــــــة لقـــــــانون البحــــــار اعتـــــــربت، يف فتواهـــــــا بشـــــــأن 

ت فيمــا التزامــاتمســؤوليات و   يتصـــل الــدول الراعيـــة لألشــخاص والكيــا
، أن حــــــق ســــــلطة قــــــاع البحــــــار يف املطالبــــــة ألنشــــــطة يف املنطقــــــة

 ٢نطقـة "حـق تقـره ضـمنياً الفقـرة لتعويض عن خـرق االلتزامـات يف امل
الـــيت  ]األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار مـــن [اتفاقيـــة ١٣٧مـــن املـــادة 

. )٣٢٣(عن البشـرية مجعـاء"‘ لنيابة’تنص على أن السلطة تتصرف 
ورغـم أن هـذا االسـتنتاج يقــوم علـى أسـاس حكــم حمـدد مـن أحكــام 

ألساس  من  ٢الفقرة شأنه يف ذلك شأن  -االتفاقية، فإنه يستند 
 إىل الوظائف املسندة إىل املنظمة الدولية املعنية. - ٤٩املادة 

 املتعلقــــــة ٤٨مــــــن املــــــادة  ٣إىل الفقــــــرة  ٥وتســــــتند الفقــــــرة  )١٣(
هــو ســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً. والغــرض منهــا مب

 ات،طالبومقبولية امل طالبة،امل بالغاإلشارة إىل أن األحكام املتعلقة 
ملســــؤوليةا وســــقوط احلــــق يف االحتجــــ يتعلــــق  فيمــــا تســــري أيضــــاً  ،ج 

ملسـؤولية وفقـاً  . احلاليــة للمـادة لـدول واملنظمـات الدوليـة الـيت حتــتج 
ســـؤولية الـــدول عـــن مب املتعلقـــة ٤٨مـــن املـــادة  ٣ولـــئن كانـــت الفقـــرة 

ىل األحكــام املماثلــة إاألفعــال غــري املشــروعة دوليــاً تشــري إشــارة عامــة 
ــــ٤٥إىل  ٤٣ مــــن واد(املــــ ن  ال ا)، فإ ترمــــي إىل توســــيع نطــــاق ســــر
املشـــار ، [املطالبـــات]"يتعلـــق جبنســية  لقواعــد الواجبـــة التطبيــق فيمـــا"ا
ألن مـن الواضـح أن ذلـك  ،٤٤يف الفقرة الفرعية (أ) مـن املـادة  ايهإل

. ورغــم أن ٤٨اللتزامــات الــيت تتناوهلــا املــادة صــلة غــري ذي الشــرط 
مــن  ٥، فــإن اإلشــارة الــواردة يف الفقــرة ضــمناً   مفهومــاً يُعتــربذلــك قــد 

 ملطالباتصراحة على الفقرة املتعلقة مبقبولية ا ُقِصرتقد احلالية املادة 
 سبل االنتصاف احمللية. داليت تتناول استنفا

 فصلنطاق هذا ال -٥٠املادة 
حبــق أي شــخص أو كيــان مــن غــري الـــدول  فصــلال خيــل هــذا ال 
ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية.  أو  املنظمات الدولية يف االحتجاج 

 التعليق
إعمــــال  الــــواردة أعــــاله ٤٩إىل  ٤٣ مــــن تتنــــاول املــــواد ال )١(

ـــذه املســـؤولية  دوليـــة إالال ةنظمـــاملمســـؤولية  ـــبقـــدر مـــا حتـــتج   ةدول
الــيت حتــدد  ٣٣مــع املــادة  الءميــت هــذا مــامنظمــة دوليــة أخــرى. و  أو

حيـث الثالـث، نطاق االلتزامات الدولية املنصوص عليها يف البـاب 
مقـــــرر التـــــزام  رقخبـــــ تتعلـــــق إال تـــــنص علـــــى أن هـــــذه االلتزامـــــات ال

مبوجـــب القـــانون الـــدويل يقـــع علـــى عـــاتق منظمـــة دوليـــة جتـــاه دولـــة 
تمــع الــدويل ككــل.  أو ــا ذاملــادة و منظمــة دوليــة أخــرى أو جتــاه ا ا

ي حــق ينشــأ نتيجــة  [...] خيــل علــى أن ذلــك "ال حتديــداً  تــنص
__________ 

)٣٢٣( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 

and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 

February 2011, ITLOS Reports 2011, pp. 10 et seq., para. 180 .متاحـة 
 .www.itlos.orgأيضاً على: 

دوليــة وقـــد يرتتــب مباشـــرة إلحــدى املنظمـــات الللمســؤولية الدوليـــة 
. "الدوليـة اتغـري الـدول أو املنظمـ مـن ألي شخص أو كيـان آخـر

قتصــــاره علــــى اإلشــــارة إىل الفصــــل احلــــايل، وهكــــذا، فــــإن نطــــاق 
ملســــؤوليةمنظمــــة  احتجــــاج دولــــة أو نطــــاق البــــاب  جيســــد ،دوليــــة 

ملســـؤولية إال بقـــدر مـــا يكـــون  فهـــو ال. الـــثالث يتنـــاول االحتجـــاج 
 .الثالثاللتزامات املنصوص عليها يف الباب االحتجاج متعلقاً 

إلمكــــان أن يُ  )٢( أن املــــواد املتعلقــــة  فهــــم ضــــمناً ولــــئن كــــان 
ملســـؤولية ال  خبـــالفكيـــان  شــخص أوأي  ختــل حبـــق الحتجــاج 

 الدوليــة يف االحتجـــاج مبســؤولية منظمــة دوليـــة اتالــدول أو املنظمــ
ــذا الشــأن  الغــرض مــن ، فــإنمــا أن  هــو توضــيحإيــراد بيــان صــريح 

 ليس القصد منه استبعاد أي حق من هذا القبيل. الفصل احلايل 

 الفصل الثاين
 التدابري املضادة

 التدابري املضادة وحدودها  موضوع -٥١املادة 
أو املنظمة الدولية املضرورة املضرورة جيوز للدولة  ال -١ 

أن تتخذ تدابري مضادة جتاه منظمة دولية مسؤولة عن فعل غـري 
ـــاً  لغـــرض واحـــد هـــو محـــل هـــذه املنظمـــة علـــى إال مشـــروع دولي

ا املقررة مبوجب الباب الثالث.   االمتثال اللتزاما
ت تقتصر التدابري املضادة على عـدم الوفـاء يف الوقـ -٢ 

اللتزامـات الدوليـة للدولـة أو املنظمـة الدوليـة املتخـذة  احلاضر 
 للتدابري جتاه املنظمة الدولية املسؤولة. 

تخذ التدابري املضادة، قدر اإلمكـان، بطريقـة تتـيح تُ  -٣ 
اللتزامات املعنية.   استئناف الوفاء 

حتــد تخــذ التــدابري املضــادة، قــدر اإلمكــان، بطريقــة تُ  -٤ 
رها   لوظائفها.  على ممارسة املنظمة الدولية املسؤولةمن آ

 التعليق
، عنـدما تقـع منظمـة ٢٢حسب املنصوص عليه يف املادة  )١(

دوليــــة مــــا حتــــت طائلــــة املســــؤولية الدوليــــة، ميكــــن أن تصــــبح هــــذه 
املنظمة عرضة ألن تُتخذ إزاءها تـدابري مضـادة. فيجـوز إذن للدولـة 

املضـــرورة أن تتخـــذ تـــدابري مضـــادة، حيـــث إنـــه أو املنظمـــة الدوليـــة 
املســــؤولة إعفــــاًء الدوليــــة  اتمقنــــع إلعفــــاء املنظمــــ يوجــــد ســــبب ال

. ومـــن حيـــث تـــدابري املضـــادةلل حمـــتمالً  مـــن أن تكـــون هـــدفاً مطلقـــاً 
املبــــدأ، تبـــــدو احلالــــة القانونيـــــة للمنظمـــــة الدوليــــة املســـــؤولة يف هـــــذا 

 سؤولة. الصدد مماثلة للحالة القانونية للدولة امل
وأشري إىل هذه النقطة أيضاً يف تعليقات بعض املنظمات  )٢(

يوجـــد  ال" الدوليـــة. فقـــد وافقـــت منظمـــة الصـــحة العامليـــة علـــى أنـــه
دوليـــاً مـــن  التزامـــاً  خرقـــتاء منظمـــة دوليـــة اســـتثنســـبب وجيـــه يـــربر 
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منظمة دوليـة مضـرورة حلملهـا  التدابري املضادة اليت تتخذها دولة أو
منظمـــة األمـــم وذكـــرت  .)٣٢٤("عليهـــا مـــن التزامـــات وفـــاء مبـــاعلـــى ال

ا "ليساملتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( [لديها]  اليونسكو) أيضاً أ
" يف أي اعــرتاض علــى إدراج مشــاريع مــواد تتنــاول التــدابري املضــادة

. وقبلـت منظمـة األمـن )٣٢٥(نص يتعلـق مبسـؤولية املنظمـات الدوليـة
إمكانيــة اختــاذ املنظمــات الدوليــة تــدابري مضــادة والتعــاون يف أورو "

 .)٣٢٦("أو اختاذ تدابري مضادة ضد املنظمات الدولية
علـــى ســـؤال طرحتـــه اللجنـــة، أعربـــت عـــدة دول عـــن  ورداً  )٣(

رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تطبــق علــى التــدابري املضــادة املوجهــة ضــد 
بشــأن  املنظمـات الدوليــة قواعــد مماثلـة عمومــاً للقواعــد الـيت ُوضــعت

 ٤٩التـــدابري املضـــادة الـــيت جيـــوز اختاذهـــا جتـــاه الـــدول يف املـــواد مـــن 
مــــــن املــــــواد املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول عــــــن األفعــــــال غــــــري  ٥٣ إىل

 .)٣٢٨)(٣٢٧(املشروعة دولياً 
لتدابري املضادة املتخذة ضد منظمات  )٤( واملمارسة املتعلقة 

درة. ومــع ذلــك، توجــد  بــالهــي دوليــة  لــى بعــض األمثلــة عشــك 
ــا تــدابري مضــادة. فعلــى ســبيل املثــال، يف قضــية تــدابري  ُوصــفت 

ت املتحــــدة  بعــــض املنتجــــات مــــن  بشــــأن تــــدابري اســــترياد -الــــوال
بــع ملنظمــة التجــارة العامليــة رأى ، اجلماعــات األوروبيــة فريــق خــرباء 

أذنـت بـه هيئـة  ذيأن تعليق االمتيازات أو غريها مـن االلتزامـات الـ
ذا طــابع انتقــامي "كــان ضــد اجلماعــات األوروبيــة  ت تســوية املنازعــا

 ما يلي:فريق اخلرباء الحظ و  ."ألساس

أيضـاً  ايشـار إليهـ يت(الـ الثـأر أعمـالخضـعت  ]العشـرين[خـالل القـرن  يف 
القواعـد العامـة  يف إطـار كبريةتغريات  لألعمال االنتقامية أو التدابري املضادة) 

 مســـــوغات نتيجـــــة حلظـــــر اســـــتعمال القـــــوة (قـــــانونلقـــــانون الـــــدويل، وخباصـــــة ل
احلـــرب). ومبوجـــب القـــانون الـــدويل، ختضـــع هـــذه األنـــواع مـــن التـــدابري املضـــادة 

ا جلنة القانون الدويل يف عملها املتعلق و حالياً لشر  ط من قبيل تلك اليت حدد
مــن املشــروع).  ٤٣... انظــر املــادة  إىل ذلــك ومــا ،مبســؤولية الــدول (التناســب

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، الوثيقــة  ،٢٠٠٩ حوليـة )٣٢٤(  ،A/CN.4/609ا

 .طاء الفرع
 .نفسه املرجع )٣٢٥(
)٣٢٦( A/CN.4/637 وAdd.1 )منظمــــــــة[...]  ٥٠ املــــــــادة"املعنون الفــــــــرع 

 ").أورو يف والتعاون األمن
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠١ حولية )٣٢٧(  .١٧٨-١٦٨ ص) والتصويب، الثاين، ا
ســـم بلـــدان الشـــمال األورويب اخلمســـة  انظـــر )٣٢٨( مـــداخالت الـــدامنرك، 
ئـــق(  ،السادســـة اللجنـــة والســـتون، الثانيـــة الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو

ومـــــــاليز (املرجـــــــع نفســـــــه،  )؛١٠١، الفقـــــــرة )A/C.6/62/SR.18( ١٨ اجللســـــــة
"القيود  بعض أيضاً  تتوخى وهي، ٧٥ الفقرة ،)A/C.6/62/SR.19( ١٩ اجللسة

ن")؛ اإلضـــافية (املرجـــع نفســـه، )؛ وهولنـــدا ١٠٠ الفقـــرة نفســـه،(املرجـــع  واليـــا
 نفســـــــه،(املرجـــــــع )؛ وسويســـــــرا ٤٠الفقـــــــرة  ،)A/C.6/62/SR.20( ٢٠اجللســـــــة 
 نفســـــــه،(املرجـــــــع  وبلجيكـــــــا)؛ ٨٦ الفقـــــــرة ،)A/C.6/62/SR.21( ٢١ اجللســـــــة
). وقـــد جـــاءت هــذه املـــداخالت اســـتجابة لطلــب اللجنـــة احلصـــول ٩١ الفقــرة

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٧ حوليةعلى تعليقات،   .(ب) ٣٠ الفقرة)، الثاين، ا

 الثــأر التــدابري املضــادة وأعمــال ختضــعك، ففــي منظمــة التجــارة العامليــة ذلــ ومــع
يف إطـار التفـاهم املتعلــق  ميكـن اختاذهـا إال واألعمـال االنتقاميـة لـنظم دقيقـة وال

 .)٣٢٩(نظمة التجارة العامليةمب اخلاصبتسوية املنازعات 

موضــــوع التــــدابري املضــــادة  ٣إىل  ١وحتــــدد الفقــــرات مــــن  )٥(
 ٤٩غــــرار مــــا ورد يف الفقــــرات املقابلــــة مــــن املــــادة وحــــدودها علــــى 

. )٣٣٠(املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
يوجــد مــربر واضــح للتمييــز يف هــذا الصــدد بــني التــدابري املضــادة  وال

 املتخذة ضد املنظمات الدولية وتلك املوجهة ضد الدول.
لتـدابري املضـادة ومن املسائل اليت تثري القلـق فيمـا  )٦( يتعلـق 

اليت تؤثر على املنظمات الدولية احتمال أن تعرقل التـدابري املضـادة 
لتـــايل حتقيـــق  عمـــل املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة وأن تعـــّرض للخطـــر 

يُعتـــرب هـــذا  ال األهـــداف الـــيت أنشـــئت املنظمـــة مـــن أجلهـــا. وبينمـــا
ت الدوليـــــة القلـــــق مـــــربِّراً الســـــتبعاد التـــــدابري املضـــــادة ضـــــد املنظمـــــا

اســـتبعاداً كـــامًال، فإنـــه قـــد يـــؤدي إىل التشـــديد علـــى بعـــض القيـــود. 
هذه املسـألة بعبـارات عامـة. وجيـري يف إطـار املـادة  ٤وتعاجل الفقرة 

التاليــــــة النظــــــر يف املزيــــــد مــــــن القيــــــود، وهــــــي قيــــــود تتعلــــــق حتديــــــداً 
 لعالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها.

وظائف من جانب املنظمـة الدوليـة وقد تتسم ممارسة بعض ال )٧(
مهيـــــة حيويـــــة للـــــدول األعضـــــاء فيهـــــا، وللمجتمـــــع الـــــدويل يف بعـــــض 
ــــود الواجــــب فرضــــها علــــى  ــــد القي ــــك حتدي احلــــاالت. ويصــــعب مــــع ذل
التـــدابري املضـــادة علـــى أســـاس هـــذا املعيـــار، حيـــث إن التمييـــز املطلـــوب 

خــالل إجــراؤه لــن يكــون متييــزاً ســهالً يف كــل األحــوال، وكــذلك ألن اإل
بـبعض الوظــائف قـد يــؤثر علــى ممارسـة وظــائف أخـرى. ولــذلك، تــنص 

علــــى أن ختتــــار الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املضــــرورة التــــدابري  ٤الفقــــرة 
قــــل قــــدر ممكــــن، علــــى ممارســــة املنظمــــة الدوليــــة  املضــــادة الــــيت تــــؤثر، 

ورغــم ذلــك، ميكــن اعتبــار أن مثــة إشــارة  وظائفهــا.تهدفة ألي مــن املســ
 ضمنية إىل إجراء تقييم نوعي للوظائف اليت يرجَّح أن تتأثر.

__________ 
)٣٢٩( WTO, report of the Panel, United States—Import Measures 

on Certain Products from the European Communities, WT/DS165/R, 

17 July 2000, para. 6.23, footnote 100 .عمل إىل اخلرباء فريق إشارة وتتعلق 
ــا يف الــدول مبســؤولية املتعلقــة املــواد شــاريعمب الــدويل القــانون جلنــة . األوىل قراء
منظمــة التجــارة  إطــار يف املتخــذة التــدابري وصــف إمكانيــة بشــأن خــالف ومثــة

ــا تــدابري مضــاد  .H ة. ولالطــالع علــى الــرأي املؤيــد لــذلك، انظــر:العامليــة 

Lesaffre, Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la 

responsabilité internationale, Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2007, pp. 454–461. 
لد ،٢٠٠١حولية  )٣٣٠(  .١٧٠-١٦٨ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
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ختاذ  -٥٢املادة  من جانب ضادة متدابري الشروط املتعلقة 
 دوليةالنظمة أعضاء امل

لفقــرة  -١  ال جيــوز للدولــة أو املنظمــة الدوليــة ، ٢رهنــاً 
وليـــة مســـؤولة أن تتخـــذ عضـــو يف منظمـــة دالـــيت هـــي املضـــرورة 

 تلك املنظمة، إال إذا: جتاهتدابري مضادة 
 ؛٥١اسُتوفيت الشروط املنصوص عليها يف املادة  (أ) 
  غري متنافية مع قواعد املنظمة؛املضادة كانت التدابري  )ب(و 
الدوليـــــة  مل تتـــــوافر وســـــائل مالئمـــــة حلمـــــل املنظمـــــة )ج(و 

ا املاملسؤولة، بطريقة أخرى، على االمتثال ال تعلقة بوقف لتزاما
جلرب.   اخلرق و

املضـرورة الـيت هـي دوليـة الملنظمـة للدولـة أو اال جيوز  -٢ 
تلـك أن تتخذ تدابري مضـادة جتـاه عضو يف منظمة دولية مسؤولة 

املنظمــة رداً علــى خــرق التــزام دويل مقــرر مبوجــب قواعــد املنظمــة 
 التدابري املضادة.إذا كانت هذه القواعد تنص على تلك  إال

 التعليق
متنــع قواعــد املنظمــة الدوليــة األعضــاء يف هــذه املنظمــة  قــد )١(

لعكــــس، قــــد تســــمح نفــــس  مــــن اختــــاذ تــــدابري مضــــادة جتاههــــا. و
ختاذ تدابري مضادة، ولكـن بشـروط معينـة قـد ختتلـف عـن  القواعد 
الشروط اليت تنطبق مبوجب القواعد العامة للقانون الـدويل. وتكـون 

ذكــــرت منظمــــة  الشــــروط علــــى األرجــــح أكثــــر تقييــــداً. وكمــــا هــــذه
 العاملية فإنهالصحة 

ت منظومــة  يف حالــة املنظمــات الدوليــة ذات العضــوية شــبه العامليــة، مثــل كيــا
األمـم املتحــدة، فـإن إمكانيــة اختــاذ الـدول األعضــاء يف كــل مـن هــذه املنظمــات 

ل تطبيـق قواعـد تلـك تدابَري مضـادة ضـدها تكـون إمـا مقيـدة إىل حـد كبـري بفعـ
فتكـون  -املنظمات، مما جيعلهـا فرضـية بعيـدة، وإمـا خاضـعة لقاعـدة ختصـيص 

بقـــدر مـــا تســـمح قواعـــد املنظمـــة املعنيـــة  -بـــذلك خـــارج نطـــاق مشـــاريع املـــواد 
 . )٣٣١(ختاذ الدول األعضاء فيها تدابَري مضادة

ـــا أنـــه  )٢( لنظـــر إىل أن وذكـــرت اليونســـكو يف أحـــد تعليقا
يف قواعـد املنظمـات  حتديـداً يُنص عليهـا  كثرياً ما ال املضادة  التدابري
ا الدولية، إمكانية جلوء عضو املنظمة الدولية املضرور  إقرار تؤيد فإ

ـــــا صـــــراحة مبوجـــــب قواعـــــد  اختـــــاذ تـــــدابري مضـــــادة ال إىل ُيســـــمح 
غري أن اليونسكو الحظت أيضاً أنه يلزم فرض بعض  .)٣٣٢(املنظمة

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٩حوليـة  )٣٣١(  ،A/CN.4/609 الوثيقــة، ا

 .طاء الفرع
 .نفسه املرجع )٣٣٢(

. وتتفـــق هــــذه القيـــود مــــع مبـــدأ التعــــاون الــــذي )٣٣٣(القيـــود احملــــددة
 .)٣٣٤(ترتكز عليه العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها

لقيـــود املعنيـــة هـــو أن تضـــاف إىل القيـــود الـــيت  واملقصـــود )٣(
ضــــد املنظمــــات تنطبــــق عمومــــاً علــــى التــــدابري املضــــادة الــــيت تتخــــذ 

حاجة على األرجح إىل اإلشـارة صـراحًة إىل أن القيـود  الدولية. وال
القيـــــود  املنصـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة احلاليـــــة هـــــي قيـــــود تضـــــاف إىل
 املنصوص عليها يف املواد األخرى املدرجة يف هذا الفصل. 

ومتيـــز املـــادة احلاليـــة بـــني التـــدابري املضـــادة الـــيت تتخـــذها دول  )٤(
دوليـــــة مضـــــرورة ضـــــد املنظمــــة الـــــيت تكـــــون تلـــــك الـــــدول منظمــــات  أو
املنظمات أعضاء فيها عموماً، والتدابري املضادة الـيت تُتخـذ رداً علـى  أو

شـئ مبوجـب قواعـدها. وبينمـا  خرق ارتكبته تلك املنظمة اللتزام دويل 
 احلالة الثانية. ٢على القاعدة املكمِّلة، تتناول الفقرة  ١تنص الفقرة 

نـــه ال جيـــوز أن تكـــون التـــدابري  ١لفقـــرة تقضـــي او  )٥( (ب) 
املضــادة متنافيــة مــع قواعــد املنظمــة. وهــو مــا يعــين ضــمناً أن اختــاذ 
التدابري املضادة ال يلزم أن يكون مستِنداً إىل قواعد املنظمة، ولكنه 

 ينبغي أال يتعارض مع أية قيود منصوص عليها يف تلك القواعد.
جيــــوز اللجــــوء إىل  ى أنــــه ال(ج) كــــذلك علــــ ١وتــــنص الفقــــرة  )٦(

مالئمــة" لتحقيــق االمتثــال. وتشــري وســائل "إذا أتيحــت التــدابري املضــادة 
عبارة "وسائل مالئمة" إىل الوسائل املشروعة واملتناسبة الـيت تـوفر احتمـاالً 
معقــوالً لتحقيــق االمتثــال يف الوقــت الــذي يعتــزم فيــه العضــو اختــاذ تــدابري 
مضــــادة. غــــري أن عــــدم اســــتخدام العضــــو لســــبل االنتصــــاف املتاحــــة يف 

 .فاء إمكانية اختاذ التدابري املضادةانتالوقت املناسب قد يؤدي إىل 
ويقــــــدم أحـــــــد األحكـــــــام الصـــــــادرة عـــــــن حمكمـــــــة العـــــــدل  )٧(

الوسـائل اللجوء إىل للجماعات األوروبية مثاًال يتعلق مبدى وجاهة 
مـــن دولتـــان املالئمـــة القائمـــة وفقـــاً لقواعـــد املنظمـــة. فقـــد احتجـــت 

ي الصــك التأسيســ يــنص عليــهتــزام خرقهمــا اللن الــدول األعضــاء 
مل ميتثــل األوروبيــة اجلماعــة االقتصــادية جملــس هــو خــرق يســّوغه أن 

 فيما سبق ألحد التزاماته. وقالت حمكمة العدل إنه

مــر خمــالففيمــا عــدا احلـــاالت  ا نــص صــريح يقضـــي  ، فـــإن الــيت يوجــد بشـــأ
االقتصادية األوروبية] يقتضـي مـن  اجلماعةمعاهدة إنشاء [ األساسي لـفهوم امل

__________ 
"إال إذا   عبــارة علـى موافقتهــا عـن اليونسـكو وأعربــت. نفسـه املرجـع )٣٣٣(

 تقريـره يف اخلـاص املقـرر اقرتحهـا الـيتكان ذلك ال يتعارض مع قواعد املنظمة" 
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٨ حوليــة( الســادس  ،A/CN.4/597 الوثيقــة)، األول، ا

 .)٤٨ الفقرة، ٣٠ ص
 تفسـريأعربت حمكمة العدل الدولية عن هذا املبدأ يف فتواها بشأن  )٣٣٤(

 ومصـر العامليـة الصـحة منظمـة بني ١٩٥١مارس /آذار ٢٥ يف املعقود االتفاق
ـا التزامـات  على النحو التايل: "إن عضوية مصر يف املنظمة تستتبع يف حد ذا

لتعـــاون وحســــن النيـــة تقــــع علـــى عــــاتق مصـــر وعلــــى عـــاتق امل نظمــــة" متبادلـــة 
)Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO 

and Egypt (see footnote 67 above), p. 93, para. 43(. 
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لـس قـد قّصـر يف الوفـاء  ء أالالدول األعضا تنتصف لنفسـها. وعليـه، فكـون ا
ما ىميكن أن يعفي املدع لتزاماته ال  .)٣٣٥(عليهما من تنفيذ التزاما

ويبــــدو أن وجــــود ســــبل لالنتصــــاف القضــــائي يف إطــــار اجلماعــــات 
 األوروبية هو السبب الرئيسي هلذا القول.

فيها دول أو منظمات احلالة اليت تتخذ  ٢وتتناول الفقرة  )٨(
دوليــة مضــرورة تــدابَري مضــادة جتــاه املنظمــة الــيت تكــون تلــك الــدول 

املنظمات أعضاًء فيهـا، وذلـك عنـدما ختـرق هـذه املنظمـة التزامـاً  أو
لنظـر إىل الـروابط اخلاصـة القائمـة بـني  شئاً عـن قواعـدها. و دولياً 

احلالـــة، ، ال جيـــوز، يف مثـــل هـــذه )٣٣٦(املنظمـــات الدوليـــة وأعضـــائها
اختاذ تدابري مضـادة إال إذا كانـت تلـك التـدابري منصوصـاً عليهـا يف 

 قواعد املنظمة.
 ،٢٢مــن املــادة  ٣و ٢وحســب املنصــوص عليــه يف الفقــرتني  )٩(

هنـاك قيــود مماثلــة للقيــود املتوخــاة هنــا تنطبــق علــى احلالــة العكســية، 
ـــة املنظمـــة الدوليـــة الـــيت تعتـــزم اختـــاذ تـــدابري مضـــادة ضـــد  وهـــي حال

 أعضائها. أحد

لتدابري املضادة  -٥٣املادة   االلتزامات اليت ال تتأثر 
 يلي: ال متس التدابري املضادة مبا  -١ 
 ميثـــاق األمـــم املتحــــدة االلتـــزام املنصـــوص عليــــه يف (أ) 

ستعماهلا أواستعمال القوة المتناع عن   ؛ التهديد 

 االلتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان؛  (ب) 

االلتزامــــــــات ذات الطــــــــابع اإلنســــــــاين الــــــــيت متنــــــــع  (ج) 
 االنتقامية؛  األعمال

قطعيـــة االلتزامــات األخــرى القائمـــة مبوجــب قواعــد  (د) 
 من القواعد العامة للقانون الدويل. 

ى الدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املضـــرورة الـــيت عَفـــال تُ  -٢ 
ا:  لتزاما  تتخذ تدابري مضادة من الوفاء 

واجــب مبوجــب أي إجــراء لتســوية املنازعــات يكــون  (أ) 
 املسؤولة؛  وبني املنظمة الدولية هابين التطبيق

ـا أجهــزة أو وكــالء بصـون  (ب)  املنظمــة أيــة حرمــات تتمتــع 
ا تلك املنظمة أماكن عملو الدولية املسؤولة  ئقها.  وحمفوظا  وو

__________ 
)٣٣٥( Commission of the European Economic Community v. Grand 

Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium, Joined cases 90/63 

and 91/63, Judgment of 13 November 1964, European Court of Justice 

Reports 1964, p. 626, at p. 636. 
 .٢٢ املادة على التعليق من) ٦( الفقرة يف نفسه السبب ُقدم )٣٣٦(

 التعليق
ســـتثناء الفقـــرة الفرعيـــة األخـــرية، تستنســـخ املـــادة احلاليـــة  )١(

لتــدابري املضــادة الــيت تــرد يف   ٥٠املــادة قائمــة االلتزامــات الــيت ال تتــأثر 
. )٣٣٧(املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً 

ومعظــــم هــــذه االلتزامــــات واجبــــة علــــى الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة 
لتـــدابري املضـــادة الـــيت  تمـــع الـــدويل. وفيمـــا يتعلـــق  املضـــرورة جتـــاه ا
تُتخذ ضد املنظمات الدولية، ال يكون خلرق هذه االلتزامـات صـلة 

لة قيــد النظــر إال بقــدر مــا يكــون االلتــزام واجبــاً جتــاه املنظمــة ملســأ
الدولية املعنيـة أيضـاً، ذلـك أن وجـود التـزام جتـاه الكيـان املسـتهدف 
نــه تـــدبري  هــو شــرط مــن الشـــروط الواجبــة لوصــف التـــدبري املتخــذ 
مضــاد. ولــذلك، ال يعتــرب اســتعمال القــوة ضــد منظمــة دوليــة تــدبرياً 

االمتنـــاع عـــن اســـتعمال القـــوة واجبـــاً جتـــاه هـــذه مضـــاداً إال إذا كـــان 
تمع الدويل  املنظمة. وحيدث ذلك عندما تُعترب املنظمة جزءاً من ا
الــذي يكــون االلتــزام واجبــاً جتاهــه، أو إذا كــان االلتــزام الــذي ُخــرق 
واجباً جتاه املنظمة بسبب ظروف خاصة: ألنه مثًال جيري استعمال 

قليم تدير   ه املنظمة. القوة فيما يتصل 
املتعلقــــة مبســــؤولية  ٥٠(ب) مــــن املـــادة  ٢وتـــنص الفقــــرة  )٢(

جيــوز أن تتــأثر  الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً علــى أنــه ال
حرمــة املمثلــني الدبلوماســيني أو القنصــليني االلتزامــات الــيت ختــص "

ئـــــق الدبلوماســـــية أو القنصـــــلية األمـــــاكن أو احملفوظـــــات أو أو " الو
تكـون  املضادة. ونظراً إىل أن هـذه االلتزامـات ال ميكـن أن لتدابري

تنطبـق  فمـن الواضـح أن هـذه احلالـة ال واجبة جتـاه املنظمـة الدوليـة،
على املنظمات الدوليـة ومل تـدرج يف املـادة احلاليـة. غـري أن األسـاس 

تـــوفري احلمايــــة املنطقـــي الكـــامن وراء هـــذا القيــــد، وهـــو احلاجـــة إىل 
هـدفاً ذين قد يصبحون هم وبعـض املمتلكـات لبعض األشخاص ال

، ينطبـــق )٣٣٨(يف حالـــة انتفــاء تلــك احلمايــةســهًال للتــدابري املضــادة 
 (ب) ٢أيضــاً علــى املنظمــات الدوليــة ووكالئهــا. ولــذلك يــرد يف الفقــرة 

قيد بشأن االلتزامـات الـيت حتمـي املنظمـات الدوليـة ووكالءهـا. وقـد 
الدوليــة ات املنظمــ وكـالءرمــة خيتلـف مضــمون االلتزامـات املتعلقــة حب

ئقهــــاعملوأمــــاكن  ــــا وو اختالفــــاً كبــــرياً تبعــــاً للقواعــــد  هــــا وحمفوظا
املنطبقـــة. ولـــذلك تشـــري الفقـــرة إىل "أيـــة" حرمـــات. وكلمـــة "وكيـــل" 

بعثــة ترســلها منظمــة دوليــة، بصــفة  واســعة بقــدر كــاف لتشــمل أي
  .أخرىمنظمة دولية  دائمة أو مؤقتة، إىل دولة أو

املتعلقـــــــة  ٥٠(ب) مـــــــن املــــــادة  ١وبينمــــــا تشـــــــري الفقــــــرة  )٣(
مبســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً إىل "حقـــــوق 

 يقيـداإلنسان األساسية"، فإن النص املناظر هلـا يف املـادة احلاليـة ال 
عبــارة "حقــوق اإلنســان". وهــذا اإلغفــال يتســق مــع التوجــه املتمثــل 

 ان حبسب أمهيتها النسبية.يف عدم التمييز بني حقوق اإلنس
__________ 

لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص  ،٢٠٠١ حولية )٣٣٧(  .١٧٤-١٧٠ا
 علـــى التعليـــق مـــن) ١٥( الفقـــرة ،١٧٤و ١٧٣ ص نفســـه، املرجـــع )٣٣٨(

 .٥٠ املادة
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 التدابري املضادة تناسب -٥٤املادة 
جيب أن تكون التدابري املضادة متناسبة مع الضرر املتكبـد،  

ــاً  علــى أن توضــع يف االعتبــار جســامة الفعــل غــري املشــروع دولي
 واحلقوق املعنية. 

 التعليق
املتعلقــــة مبســــؤولية  ٥١نــــص هــــذه املــــادة مطــــابق للمــــادة  )١(

. وتستنسخ هذه املادة، )٣٣٩(األفعال غري املشروعة دولياً  الدول عن
مـــع إضـــافة بعـــض الكلمـــات، الشـــرط الـــذي ذكرتـــه حمكمـــة العـــدل 

ه بقوهلــــا إنــــغيمــــاروس  -شــــيكوفو تمشــــروع غابالدوليــــة يف قضــــية 
ثــري التــدبري املضــاد متناســباً " مــع الضــرر املتكبــد،  يتعــني أن يكــون 

  .)٣٤٠("مع مراعاة احلقوق املعنية
املتعلقـــة  ٥١وكمــا ذكــرت اللجنــة يف تعليقهـــا علــى املــادة  )٢(

العالقــة بــني الفعــل غــري مبســؤولية الــدول، فــإن "التناســب [يتنــاول] 
ـــاً والتـــدبري املضـــاد  وجيـــب [...] أن يكـــون أي  [...]املشـــروع دولي

تكبـد، مبـا يف ذلـك أمهيـة القضـية تدبري مضـاد متناسـباً مـع الضـرر امل
املبدئيــة املعنيــة، وهلــذا وظيفــة مســتقلة جزئيــاً عــن مســألة مــا إذا كــان 
ً لتحقيــــق النتيجــــة املرجــــوة[،] وهــــي ضــــمان  التــــدبري املضــــاد ضــــرور

احلقــــوق ’. وأوضــــح التعليــــق أيضــــاً أن "اإلشــــارة إىل )٣٤١("االمتثــــال
غري املشـروع علـى هلا معىن واسع وال تشمل فقط أثر الفعل ‘ املعنية

ره علــــــى حقــــــوق الدولــــــة  الدولــــــة املضــــــرورة وإمنــــــا تشــــــمل أيضــــــاً آ
. وتنطبــــق هــــذه اإلشــــارة، يف الســــياق احلــــايل، علــــى )٣٤٢(املســــؤولة"

ر الواقعة على الدولة أو املنظمة الدولية املضـرورة وعلـى حقـوق  اآل
 املنظمة الدولية املسؤولة. 

ضــــــــاد علــــــــى الكيــــــــان ويُعــــــــدُّ التــــــــأثري احملتمــــــــل للتــــــــدبري امل )٣(
املســـــتهدف جانبـــــاً مـــــن اجلوانـــــب ذات الصـــــلة عنـــــد تقـــــدير مـــــدى 
تناسب التدبري املضاد. فقد يؤثر نفس التدبري املضاد على دولـة مـا 
أو علـــى منظمـــة دوليـــة مـــا بطريقـــة ختتلـــف تبعـــاً للظـــروف. فالتـــدبري 
االقتصـــادي الـــذي ال يكـــاد يـــؤثر بصـــورة تـــذكر علـــى منظمـــة دوليـــة  

يعرقــــــل بشـــــدة العمــــــل يف منظمـــــة أقــــــل حجمــــــاً،  كبـــــرية مــــــثًال قـــــد
 يستويف لذلك شرط التناسب. وال
وعندما يلحـق ضـرر مبنظمـة دوليـة، يكـون للمنظمـة وحـدها،  )٤(

وليس ألعضائها، احلق يف اختاذ تدابري مضادة. وإذا حلق الضرر مبنظمة 
عضاء املنظمة كليهما، كما هو األمر يف حاالت أخرى تتعدد  دولية و

__________ 
 .١٧٥و ١٧٤ ص نفسه،املرجع  )٣٣٩(
)٣٤٠( Gabčíkovo-Nagymaros Project (see footnote 243 above), 

p. 56, para. 85. 
لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين) والتصـويب، ص  ،٢٠٠١حولية  )٣٤١(  ،١٧٥ا

 .٥١على املادة  التعليق من) ٧( الفقرة
 .٥١على املادة  التعليق من) ٦( الفقرة ،نفسه املرجع )٣٤٢(

ت املضــرورة، حيــق لكــل مــن املنظمــة وأعضــائها اللجــوء إىل  فيهــا الكيــا
ة. غري أنه ُخيشـى يف هـذه احلالـة مـن أن يكـون رد الفعـل التدابري املضاد

 .)٣٤٣(املتكبد الضرر مع تناسبه مدى منظور منمفرطاً 

للجوء إىل التدابري املضادة -٥٥املادة   الشروط املتعلقة 
ــة أو -١  املنظمــة  قبــل اختــاذ تــدابري مضــادة، تقــوم الدول

 الدولية املضرورة مبا يلي: 
 ،٤٤ للمــادةيــة املســؤولة، وفقــاً املنظمــة الدولتـدعو  (أ) 
ا املقررة مبوجب الباب الثالث؛  إىل لتزاما  الوفاء 

ختــــاذ  (ب)  ي قــــرار  ــــة املســــؤولة  ختطــــر املنظمــــة الدولي
 تدابري مضادة وتعرض عليها التفاوض معها. 

املنظمـة  (ب)، جيـوز للدولـة أو ١لرغم مـن الفقـرة  -٢ 
الدوليـــة املضـــرورة أن تتخـــذ التـــدابري املضـــادة العاجلـــة الالزمـــة 

 حلفظ حقوقها. 
 ختـذتال جيوز اختاذ تدابري مضادة، وإذا كانـت قـد ا -٣ 

خري ال مربر له: من وجب تعليقها   دون 
 إذا توقف الفعل غري املشروع دوليًا؛  (أ) 
إذا كان النزاع معروضًا على حمكمة أو هيئـة قضـائية  (ب)و 

 خمولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفني. 
ـــــرة  -٤  ـــــق الفق ـــــة  ٣ال تنطب ـــــذ املنظمـــــة الدولي إذا مل تنف

 املسؤولة إجراءات تسوية النزاع حبسن نية.

 التعليق
لتـــــدابري املضــــــادة  )١( ُوضـــــعت الشـــــروط اإلجرائيــــــة املتعلقـــــة 

بـني الـدول يف املقـام األول. غـري أن هـذه الشـروط لتنظيم العالقات 
عالقة هلا بطبيعة الكيـان املسـتهدف. ومـن مث، يبـدو أن القواعـد  ال

املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال  ٥٢املنصوص عليها يف املادة 
ملثل عندما يكون الكيان املسـؤول  )٣٤٤(غري املشروعة دولياً  تنطبق 

الشــــروط املنصــــوص احلاليــــة املــــادة  منظمــــًة دوليــــة. واسُتنســــخت يف
 مع إدخال تعديالت طفيفة. ٥٢عليها يف املادة 

علـــى ضـــرورة أن تطلـــب الدولـــة أو املنظمـــة  ١وتـــنص الفقـــرة  )٢(
لكــف  ــا  لتزاما الدوليــة املضــرورة مــن املنظمــة الدوليــة املســؤولة الوفــاء 

عتزامهـا اختـاذ تـدابري مضـادة، مـع عـرض الـ جلرب وأن ختطرها  دخول و
__________ 

ئــــق( بلجيكـــا أشـــارت )٣٤٣(  الثانيــــة الـــدورة العامــــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو
) إىل ٩٢، الفقـرة )A/C.6/62/SR.21( ٢١ اجللسـة ،السادسـة اللجنـة والستون،
 الدوليـــة املنظمـــةاملضـــادة الـــيت تتخـــذها  لتـــدابريا ُحتـــدثدون أن  احلـــؤول ضـــرورة

 .الضرر لغ ثرياً 
لد، ٢٠٠١ حولية )٣٤٤(  .١٧٧-١٧٥ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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يف مفاوضـــات معهـــا. وتتـــاح للمنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة بـــذلك الفرصـــة 
لتقيــيم املطالبــة املقدمــة مــن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املضــرورة وتصــبح 
لســـــماح  ـــــدابري مضـــــادة. و حتمـــــال أن تكـــــون هـــــدفاً لت ـــــة  ـــــى دراي عل

مــع ذلــك للدولــة أو املنظمــة  ٢لتــدابري املضــادة العاجلــة، تتــيح الفقــرة 
، ال سـيما الالزمـة حلفـظ حقوقهـالدولية املضرورة أن تتخذ فوراً التدابري ا

خريها. ثريها احملتمل يف حالة   التدابري اليت ستفقد 
ن  )٣( لعالقـــــة بـــــني التـــــدابري املضـــــادة  ٤و ٣وتتعلـــــق الفقـــــر

ـــــق بشـــــأن تســـــوية النزاعـــــات. والفكـــــرة  واإلجـــــراءات الواجبـــــة التطبي
تني هـــي أنـــه عنـــد اتفـــاق الطـــرفني يف نـــزاع الكامنـــة وراء هـــاتني الفقـــر 

ملسؤولية الدولية على أن يعهدا بتسوية النزاع إىل هيئة متلك  يتعلق 
سلطة اختاذ قرارات ملزمة، تكون هذه اهليئة هي املسؤولة عـن محـل 
ـــا املقـــررة مبوجـــب  املنظمـــة الدوليـــة املســـؤولة علـــى االمتثـــال اللتزاما

ن ن الفقـــر ســـتكون أمهيتهمـــا علـــى األرجــــح  البـــاب الثالـــث. وهـــا
حمـــــدودة مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة يف العالقـــــات مـــــع املنظمـــــة الدوليـــــة 
املســؤولة، نظــراً لعــزوف معظــم املنظمــات الدوليــة عــن املوافقــة علــى 

 . )٣٤٥(التسوية اإللزامية للمنازعات

اء التدابري املضادة  -٥٦املادة   إ
الدوليـة املسـؤولة  ى التدابري املضـادة حاملـا متتثـل املنظمـةتُنهَ  

لفعـل غـري  ا املقررة مبوجب الباب الثالـث فيمـا يتصـل  اللتزاما
 املشروع دوليًا. 

 التعليق
التـــدابري  موضـــوعيســـتند مضـــمون هـــذه املـــادة إىل تعريـــف  )١(

التــدابري املضــادة هــو  موضــوع. ومبــا أن ٥١املضــادة الــوارد يف املــادة 
ـا االمتثـال اللتز الدولية علـى محل املنظمة  مبوجـب البـاب املقـررة اما

لفعـــل غـــري املشـــروع دوليـــاً الـــذي تكـــون تلـــك الث الـــث فيمـــا يتعلـــق 
املنظمـــة مســـؤولة عنـــه، فإنـــه مبجـــرد امتثـــال املنظمـــة املســـؤولة لتلـــك 

اؤها.  االلتزامات ينتفي مربر استمرار التدابري املضادة وجيب إ
املتعلقـــة  ٥٣وقـــد صـــيغت هـــذه املـــادة علـــى منـــوال املـــادة  )٢(

 .)٣٤٦(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 

دول أو منظمات التدابري املتخذة من جانب  -٥٧املادة 
 الدولة أو املنظمة املضرورة  دولية غري

هلـــا  ،ال خيـــل هـــذا الفصـــل حبـــق أي دولـــة أو منظمـــة دوليـــة 
مبسـؤولية أن حتتج  ٤٩من املادة  ٣إىل  ١مبوجب الفقرات من 

__________ 
أن آليـات التســوية اإللزاميـة للمنازعــات تشـمل تقــدمي طلــب  اعتُــرب إذا حـىت )٣٤٥(

إىل حمكمـة العـدل الدوليـة إلصـدار فتـوى يتفـق الطرفـان علـى أن تكـون "حامسـة"، علــى 
ا (الفرع   ).٣٠النحو الوارد يف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

لــد، ٢٠٠١ حوليــة )٣٤٦(  ١٧٧ ص) والتصــويب، الثــاين(اجلــزء  الثــاين ا
 .١٧٨و

، يف اختاذ تدابري مشروعة ضد تلـك املنظمـة أخرى ة دوليةمنظم
ً لوقف   ةاملضـرور دولـة أو املنظمـة وللجرب لصـاحل ال اخلرقضما

 . ُخرقمن االلتزام الذي  اجلهات املستفيدةأو لصاحل 

 التعليق
املضـــــادة املتخـــــذة مـــــن قبـــــل الـــــدول أو املنظمـــــات  التـــــدابري )١(

ملعـىن ، ولكنهــا ٤٣املقصـود يف املـادة  الدوليـة الـيت هـي غـري مضـرورة 
دول أو منظمات حيق هلـا االحتجـاج مبسـؤولية منظمـة مـن املنظمـات 

من مشاريع املواد احلالية، هي تدابري ال جيوز  ٤٩الدولية وفقاً للمادة 
وقف اخلرق وجرب الضـرر لصـاحل الدولـة أو املنظمـة  هدفهاأن يتجاوز 

ــــة املضــــرورة أو لصــــاحل اجلهــــات املســــتف يدة مــــن االلتــــزام الــــذي الدولي
ُخـــرق. وتنطبـــق يف مجيـــع األحـــوال القيـــود املنصـــوص عليهـــا يف املـــواد 

، غري أن السؤال الذي قد يُطرح هنا هو ما إن كـان ٥٦إىل  ٥١ من
ملعـىن  جيوز أصًال للدول أو املنظمات الدوليـة الـيت هـي غـري مضـرورة 

 أن تلجأ إىل التدابري املضادة. ٤٣املقصود يف املادة 
املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول عــــن  ٥٤و"ال [تـ]ـــــخل" املــــادة  )٢(

مبســـألة مـــا إن كـــان للدولـــة غـــري  )٣٤٧(األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
املضـــرورة الـــيت جيـــوز هلـــا االحتجـــاج مبســـؤولية دولـــة أخـــرى احلـــُق يف 
اللجــوء إىل التــدابري املضــادة. وكانــت احلجــة األساســية الــيت ســاقتها 

هـــو أن ممارســـة الـــدول املتعلقـــة  ٥٤املـــادة  اللجنـــة يف تعليقهـــا علـــى
لتـــدابري املضـــادة الـــيت تُتخـــذ حتقيقـــاً ملصـــلحة مجاعيـــة أو مصـــلحة 

. )٣٤٨(عامــة هــي ممارســة "متنــاثرة وتشــمل عــدداً حمــدوداً مــن الــدول"
وممـــا ال شـــك فيـــه أن هـــذه احلجـــة تـــزداد قـــوة عنـــد النظـــر يف مســـألة 

مضـــرورة أن تتخــــذ إن كـــان جيــــوز لدولـــة أو منظمــــة دوليـــة غــــري  مـــا
تـــدابري مضـــادة ضـــد منظمـــة دوليـــة مســـؤولة. وال تقـــدم املمارســـة يف 
ا دول أو منظمات دولية غري  واقع األمر أمثلة لتدابري مضادة اختذ

حيـة أخـرى، ويف سـياق  مضرورة ضد منظمة دولية مسؤولة. ومـن 
ـــة أو منظمـــة دوليـــة غـــري  نـــدرة احلـــاالت الـــيت رمبـــا اختـــذت فيهـــا دول

ميكن أن يؤدي غياب  دابري مضادة ضد منظمة دولية، المضرورة ت
لتـــــدابري املضـــــادة إىل اســـــتنتاج أن التـــــدابري  املمارســـــة فيمـــــا يتعلـــــق 

منظمات دولية غـري مضـرورة سـتكون  أو املضادة اليت تتخذها دول
ملثـــل أن "ال خيـــل" الـــنص )٣٤٩(غــري مقبولـــة . ولـــذلك مـــن األفضـــل 

ظمـــة دوليـــة غـــري مضـــرورة أن مبســـألة مـــا إن كـــان جيـــوز لدولـــة أو من
 تتخذ تدابري مضادة ضد منظمة دولية مسؤولة. 

__________ 
 .١٨١-١٧٨ ص نفسه، املرجع )٣٤٧(
 .٥٤على املادة  التعليق من) ٦( الفقرة ،١٨٠ ص نفسه، املرجع )٣٤٨(
 غـــري دوليـــة ملنظمـــة أمثلـــة تتضـــمن املمارســـة أن لـــذكر اجلـــدير مـــن )٣٤٩(

ـــا مســـؤولة. انظـــر، مـــثًال،  يُـــدعى دولـــة ضـــد مضـــادة تـــدابري اختـــذت مضـــرورة أ
 ضــــوء يفاإلجــــراءات الــــيت اختــــذها جملــــس االحتــــاد األورويب ضــــد بورما/ميامنــــار 

 Official Journal( "االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان يف بورما"

of the European Communities (see footnote 318 above), pp. 1 and 29(. 
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 اخلامس الباب

مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن 
 دولية منظمة

 التعليق
، يـــراد مبشـــاريع املـــواد احلاليـــة ١مـــن املـــادة  ٢وفقـــاً للفقـــرة  )١(

الـــدول عـــن ســـد ثغـــرة تُرِكـــت عـــن قصـــد يف املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية 
 ٥٧ األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً. وعلـــى النحـــو املـــذكور يف املـــادة

املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة دوليـاً، فـإن تلـك 
ي مســـألة تتعلـــق مبســـؤولية [...] أي دولـــة  املـــواد "ال ختـــل [...] 

 .)٣٥٠(عن سلوك منظمة دولية"
ة مجيـــع املســـائل الـــيت قـــد وال تُبحـــث يف مشـــاريع املـــواد احلاليـــ )٢(

تــؤثر يف مســؤولية الدولــة فيمــا يتصــل بفعــل صــادر عــن منظمــة دوليــة. 
ســناد تصــرف مــا  فعلــى ســبيل املثــال، ال جيــري تنــاول املســائل املتعلقــة 
إىل إحدى الدول إال يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري 

ر تســاؤل ع مــا إن كــان تصــرف معــّني املشــروعة دوليــاً. وعليــه، إذا مــا 
جيـــــب أن يُســـــَند إىل دولـــــة أو إىل منظمـــــة دوليـــــة أو إىل كليهمـــــا، فـــــإن 
مشــاريع املــواد احلاليــة تــوفر معــايري للتحقــق ممــا إذا كــان التصــرف يتعــني 
إســناده إىل املنظمــة الدوليــة، بينمــا تــنظم املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول 

 سناد التصرف إىل الدولة. عن األفعال غري املشروعة دولياً مسألة إ
ويفرتض هـذا البـاب وجـود تصـرفات ُتسـَند إىل املنظمـات  )٣(

الدوليــــة. وهــــو يفــــرتض أيضــــاً يف معظــــم احلــــاالت أن األمــــر يتعلــــق 
بتصـــرفات غـــري مشـــروعة دوليـــاً. إال أنـــه يـــنص علـــى اســـتثناءات يف 

اللتــــــني تتنــــــاوالن، علــــــى  ٦١و ٦٠احلــــــاالت املتوخــــــاة يف املــــــادتني 
إكراه دولة ملنظمـة دوليـة واملسـؤولية الدوليـة يف حالـة الدولـة التوايل، 

ــــق  ــــا الدوليــــة عــــن طري ــــزام مــــن التزاما العضــــو الــــيت تلتــــف علــــى الت
 استغالل االختصاص الذي متلكه منظمة من املنظمات الدولية.

تكـــــون الدولـــــة الـــــيت تتحمـــــل  ٦٢و ٦١ووفقـــــاً للمـــــادتني  )٤(
ظمـة دوليـة عضـواً يف تلـك املسؤولية فيما يتعلق بفعل صادر عـن من

لضـــــرورة. أمـــــا يف احلـــــاالت املتوخـــــاة يف املـــــواد   ٥٩و ٥٨املنظمـــــة 
 .كذلك  ، فقد تكون الدولة املسؤولة عضواً أو قد ال تكون٦٠و
وال يتنـــــاول هـــــذا البـــــاب مســـــألة املســـــؤولية الـــــيت ميكـــــن أن  )٥(

ت غـــري الـــدول تكـــون هـــي أيضـــاً أعضـــاًء يف منظمــــة  تتحملهـــا كيـــا
لفصل الرابع من الباب الثاين من مشاريع املـواد احلاليـة ينظـر دولية. وا

ـــدما تقــــدم العــــون  ــــة عنـ يف املســــؤولية الــــيت قــــد تتحملهــــا منظمــــة دولي
املساعدة أو متارس التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غري مشروع  أو

دولياً تقوم بـه منظمـة دوليـة أخـرى تكـون املنظمـة األوىل عضـواً فيهـا. 
نفسه أيضاً مسألة اإلكراه الذي متارسه منظمـة دوليـة ويتناول الفصل 
__________ 

 .١٨٤-١٨٣ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين لدا ،٢٠٠١حولية  )٣٥٠(

يف حـاالت أخـرى  ١٨تكون عضواً يف املنظمة املكَرهة. وتنظر املادة 
مـــن مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة األعضـــاء يف منظمـــة دوليـــة أخـــرى. 

مبســؤولية مــا خــال الــدول واملنظمــات الدوليــة مــن املســائل املتعلقــة  أمــا
ت اليت هي أيضاً أعضاء يف منظمات دولية فهي مسـائل تقـع  الكيا

 خارج نطاق مشاريع املواد احلالية. 

تقدمي دولة للعون أو املساعدة إىل منظمة دولية يف  -٥٨املادة 
 فعل غري مشروع دولياً  ارتكاب

 ارتكاب يف أو تساعد منظمة دولية نيالدولة اليت تع -١ 
عـن دوليـاً مسـؤولة  تكـون اً فعـل غـري مشـروع دوليـل هذه املنظمة
 ذلك إذا: 

لظـــروف احمليطـــة  (أ)  ـــة ذلـــك وهـــي تعلـــم  فعلـــت الدول
 لفعل غري املشروع دوليًا؛ 

غري مشروع دولياً لو سيشكل فعًال كان هذا الفعل  (ب)و 
 ارتكبته تلك الدولة. 

الفعل الذي تقوم به الدولة العضـو يف منظمـة دوليـة  -٢ 
ــه املســؤولية الدوليــة  وفقــاً لقواعــد املنظمــة ال ينشــئ يف حــد ذات

 لتلك الدولة مبوجب أحكام هذه املادة.

 التعليق
 ١٤ تتنــاول هــذه املــادة حالــة موازيــة للحالــة الــيت تتناوهلــا املــادة )١(

املتعلقة بتقدمي منظمة دوليـة العـوَن أو املسـاعدة يف ارتكـاب منظمـة دوليـة 
دتني عــــن كثــــب نــــص أخــــرى لفعــــل غــــري مشــــروع دوليــــاً. وتتبــــع كلتــــا املــــا

 .)٣٥١(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  ١٦ املادة
أن يشكل ما تقدمه الدولة مـن عـون أو مسـاعدة خرقـاً  وميكن )٢(

اللتـزام حتملتـه مبوجــب قاعـدة أوليـة. فعلــى سـبيل املثـال، يتعــني علـى دولــة 
حائزة ألسلحة نووية وطرف يف معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النوويـة أن 
متتنـــع عـــن مســـاعدة الـــدول غـــري احلـــائزة ألســـلحة نوويـــة علـــى اقتنـــاء تلـــك 

األمــر نفســه، فيمــا يبــدو، علــى املســاعدة املقدمــة إىل  األســلحة. وينطبــق
 منظمة دولية تضم بني أعضائها دوالً غري حائزة ألسلحة نووية. 

خــــذ املـــــادة احلاليـــــة بـــــنفس صـــــيغة املـــــادة  )٣( املتعلقـــــة  ١٦و
 إجيــاد مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً، إذ يتعــذر

يكــون الكيــان املتلقــي للعــون أســباب لتطبيــق قاعــدة خمتلفــة عنــدما 
ـــة. وحتـــدد الفقـــرة  أو ، يف فقرتيهـــا ١املســـاعدة منظمـــة دوليـــة ال دول

الفرعيتني (أ) و(ب)، شروط نشوء املسؤولية الدولية للدولة املقدمة 
ملالحظة أنه مل يوضع متييز بشأن  للعون أو املساعدة. ومن اجلدير 

ملشروع دولياً الصادر العالقة الزمنية بني تصرف الدولة والفعل غري ا
 عن املنظمة الدولية.

__________ 
 .٨٦-٨٤ ص نفسه، املرجع )٣٥١(
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ـــة الـــيت تقـــدم العـــون أو املســـاعدة ملنظمـــة دوليـــة يف  )٤( والدول
ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــاً قــد تكــون أو ال تكــون عضــواً يف 
تلــك املنظمــة. فــإذا كانــت الدولــة عضــواً ال ميكــن أن ُيســتبعد متامــاً 

شئاً ع ن تصرف صـادر عـن احتمال أن يكون العون أو املساعدة 
ــــــني يف  ــــــك، وحســــــبما هــــــو مب ــــــة يف إطــــــار املنظمــــــة. ومــــــع ذل الدول

، فـــإن الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه الدولـــة العضـــو وفقـــاً لقواعـــد ٢ الفقـــرة
املنظمـــة ال يـــؤدي يف حـــد ذاتـــه إىل نشـــوء املســـؤولية الدوليـــة لتلـــك 
الدولة عما قدمتـه مـن عـون أو مسـاعدة. وقـد تسـتتبع هـذه املعـايري 

ت  يف التحقق مما إذا كان العون أو املساعدة قد وقع بعض الصعو
فعًال، وذلك يف احلاالت اليت يصعب تصـنيفها ضـمن هـذا اجلانـب 
أو ذاك. ومـــــن املـــــرجح أن يكـــــون الســـــياق الوقـــــائعي، مثـــــل حجـــــم 

 العضوية وطبيعة املشاركة، عامًال حامساً.

وكــون الدولــة ال تتحمـــل بوصــفها دولـــة املســؤولية الدوليـــة  )٥(
دمــه مــن عــون أو مســاعدة إىل منظمــة دوليــة تكــون عضــواً عمــا تق

فيها عندما تتصرف تلـك الدولـة وفقـاً لقواعـد املنظمـة، ال يعـين أنـه 
ــا الدوليــة. فقــد تشــمل هــذه االلتزامــات  حيــق للدولــة إغفــال التزاما

تيه الدولة من تصـرفات يف إطـار املنظمـة الدوليـة. والدولـة الـيت  ما
ا الدولية بصـفتها هـذه ال تتحمـل املسـؤولية خترق التزاماً من التز  اما

الدوليـة مبقتضـى املــادة احلاليـة، وإمنــا مبوجـب املــواد املتعلقـة مبســؤولية 
 الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً.

املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول  ١٦وقـــد اســـُتخدم عنـــوان املـــادة  )٦(
طفيفــــاً، إذ عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً مــــع تعديلــــه تعــــديًال 
تقـدمي دولـة استعيض عن عبارة "تقدمي العون أو املسـاعدة" بعبـارة "

"، وذلـك لتمييــز عنـوان املــادة احلاليـة عــن عنــوان للعـون أو املســاعدة
 من مشاريع املواد احلالية.  ١٤املادة 

منظمة  ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب -٥٩املادة 
 دولية لفعل غري مشروع دولياً 

ـــهالدولـــة الـــيت  -١  ارس الســـيطرة متـــمنظمـــة دوليـــة و  توجِّ
 تكــون فعــل غــري مشــروع دوليــاً هــذه املنظمــة لعليهــا يف ارتكــاب 

 عن ذلك الفعل إذا: دولياً مسؤولة 

لظـــروف احمليطـــة  (أ)  ـــة ذلـــك وهـــي تعلـــم  فعلـــت الدول
 لفعل غري املشروع دوليًا؛ 

لياً لو غري مشروع دو سيشكل فعًال كان هذا الفعل  (ب)و 
 ارتكبته تلك الدولة. 

الفعل الذي تقوم به الدولة العضـو يف منظمـة دوليـة  -٢ 
ــه املســؤولية الدوليــة  وفقــاً لقواعــد املنظمــة ال ينشــئ يف حــد ذات

  .املادةلتلك الدولة مبوجب أحكام هذه 

 التعليق
ـــــق املـــــادة  يف )١( ـــــة التوجيـــــَه  ١٥حـــــني تتعل مبمارســـــة منظمـــــة دولي

والسـيطرة يف ارتكــاب منظمـة دوليــة أخـرى لفعــل غـري مشــروع دوليـاً، فــإن 
املـــادة احلاليـــة تنظـــر يف احلالـــة الـــيت تكـــون فيهـــا ممارســـة التوجيـــه والســـيطرة 

 ١٧ صادرة عن إحـدى الـدول. وتتبـع كلتـا املـادتني عـن كثـب نـص املـادة
 .)٣٥٢(ولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً املتعلقة مبسؤ 

ـــه منظمـــة دوليـــة ومتـــارس الســـيطرة عليهـــا يف  )٢( والدولـــة الـــيت توجِّ
ارتكاب فعـل غـري مشـروع دوليـاً قـد تكـون أو ال تكـون عضـواً يف تلـك 
املنظمـــة. وكمـــا يف حالـــة العـــون أو املســـاعدة، وهـــي احلالـــة الـــيت تتناوهلـــا 

، يتعـني التمييـز بـني مشـاركة الدولـة العضــو يف والتعليـق عليهـا ٥٨املـادة 
ــا  خـذ  عمليـة صـنع القـرار يف املنظمـة وفقـاً للقواعـد ذات الصـلة الـيت 
ن إىل تطبيــق هــذه  تلــك املنظمــة، وبــني التوجيــه والســيطرة اللــذين يــؤد
املادة. وملا كان هذا التصـرف الثـاين ميكـن أن حيـدث يف إطـار املنظمـة، 

الـــيت يصـــعب تصـــنيفها ضـــمن إحـــدى الفئتـــني  فقـــد تنشـــأ يف احلـــاالت
 نفس املشاكل املشار إليها يف التعليق على املادة السابقة.

، يف فقرتيهــــا الفــــرعيتني (أ) و(ب)، شــــروط ١وحتــــدد الفقــــرة  )٣(
نشــوء مســؤولية الدولــة علــى حنــو يتبــع نفــس الصــيغة الــيت اســُتعملت يف 

 املشـــروعة دوليـــاً. املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري ١٧املـــادة 
ــه فيهــا دولــٌة دولــًة أخــرى  وال توجــد أســباب للتمييــز بــني احلالــة الــيت توجِّ

وتســيطر عليهـــا يف ارتكـــاب فعــل غـــري مشـــروع دوليــاً واحلالـــة الـــيت تقـــوم 
 فيها الدولة على حنو مماثل بتوجيه منظمة دولية والسيطرة عليها.

ل الـــذي أن الفعـــ ٢، تبـــني الفقـــرة ٥٨وعلـــى غـــرار املـــادة  )٤(
تقــوم بــه الدولــة العضــو وفقــاً لقواعــد املنظمــة ال يــؤدي يف حــد ذاتــه 
إىل نشـــوء مســـؤولية تلـــك الدولـــة عـــن ممارســـة التوجيـــه والســـيطرة يف 

 ارتكاب فعل غري مشروع دولياً. 
املتعلقـة  ١٧وعنوان املادة احلالية مأخوذ عن عنوان املـادة  )٥(

وليـاً مـع تعديلـه تعـديًال مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة د
 ١٥طفيفــاً، حيــث أضــيفت كلمــة "دولــة" لتمييــزه عــن عنــوان املــادة 

 املواد احلالية.  مشاريعمن 

 إكراه دولة ملنظمة دولية -٦٠املادة 
تكـون  مـاالدولة اليت ُتكرِه منظمة دولية على ارتكاب فعـل  

 مسؤولة دوليًا عن ذلك الفعل إذا: 

فعـالً غـري مشـروع سيشـكل كان الفعل، لـوال اإلكـراه،  (أ) 
 ؛ الدولية اليت يقع عليها اإلكراهدوليًا صادرًا عن املنظمة 

تقــوم بـذلك وهــي الـيت متــارس اإلكـراه كانـت الدولــة  (ب)و 
لفعل. لظروف احمليطة   تعلم 

__________ 
 .٨٩-٨٦ ص نفسه، املرجع )٣٥٢(
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 التعليق
ممارسة منظمة دولية اإلكراَه يف ارتكاب  ١٦تتناول املادة  )١(

فعل يكون، لوال اإلكراه، فعالً غري مشروع صادراً عن منظمة دولية 
أخرى. وتتعلق املـادة احلاليـة مبمارسـة دولـة لإلكـراه يف وضـع مماثـل. 

املتعلقــــة مبســــؤولية  ١٨وتتبــــع كلتــــا املــــادتني عــــن كثــــب نــــص املــــادة 
. ويُفـــرتض يف مجيـــع )٣٥٣(اً الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــ

األحوال وجود صلة مباشرة بني فعل اإلكراه والفعـل الـذي تقـوم بـه 
 الدولة أو املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه.

والشـــروط الـــيت حتـــددها املـــادة احلاليـــة لنشـــوء املســـؤولية الدوليـــة  )٢(
عــــن املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول  ١٨مطابقــــة للشــــروط املــــذكورة يف املــــادة 

إلكـراه أيضـاً، ال يوجـد سـبب  األفعال غري املشروعة دوليـاً. وفيمـا يتعلـق 
 لوضع قاعدة خمتلفة عن القاعدة اليت تنطبق على العالقات بني الدول.

والدولــــة الــــيت تُكــــره منظمــــة دوليــــة قــــد تكــــون عضــــواً يف تلــــك  )٣(
 ٥٨ني مــن املــادت ٢املنظمــة. وال تتضــمن املــادة احلاليــة فقــرة مماثلــة للفقــرة 

، إذ إنــــه مــــن املســــتبعد إىل حــــد كبــــري أن متــــارس دولــــة عضــــو ٥٩و
منظمة دولية اإلكراَه وفقاً لقواعـد املنظمـة. ومـع ذلـك، ال ميكـن  يف

لضرورة فعًال غري قانوين.   افرتاض أن فعل اإلكراه يكون 
املتعلقـة  ١٨وعنوان املادة احلالية مأخوذ عن عنوان املـادة  )٤(

مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املشـروعة دوليـاً مـع تعديلـه تعـديًال 
طفيفــاً، حيــث أضــيَف حــرف الــالم بعــد كلمــة "دولــة" لتمييــزه عــن 

 من مشاريع املواد احلالية.  ١٦عنوان املادة 

دولة العضو لل وليةااللتفاف على االلتزامات الد -٦١ملادة ا
 يف منظمة دولية

تتحمـــل الدولـــة العضـــو يف منظمـــة دوليـــة املســـؤوليَة  -١ 
الدوليــة إذا مــا قامــت، مســتغلًة اختصــاص املنظمــة فيمــا يتعلــق 
اللتفــاف  مبوضــوع التــزام مــن االلتزامــات الدوليــة هلــذه الدولــة، 

ن تســـبَّبت يف ارتكـــاب املنظمـــة فعـــًال  لـــو علـــى ذلـــك االلتـــزام 
 . خرقاً لاللتزام بته هذه الدولة لشكَّلارتك

ســواء أكــان الفعــل املعــين فعــالً غــري  ١تســري الفقــرة  -٢ 
لنسبة إىل املنظمة الدولية أم  .مل يكن كذلك مشروع دوليًا 

 التعليق
اً إىل حــد مــا لألوضــاع احلاليــة تتنــاول املــادة  )١( وضــعاً مشــا

، تتحمـل املنظمـة الدوليـة . فوفقـاً لتلـك املـادة١٧اليت تتناوهلا املـادة 
ــا الدوليــة عــن طريــق  املســؤولية الدوليــة إذا التفــت علــى أحــد التزاما
رتكاب فعل يشـكل  اعتماد قرار يُلزم دولة أو منظمة دولية عضواً 
ــــــاول  ــــــه املنظمــــــة األوىل. وتتن فعــــــًال غــــــري مشــــــروع دوليــــــاً لــــــو ارتكبت

للـــدول أيضـــاً مســـألة االلتفـــاف عـــن طريـــق إعطـــاء أذون  ١٧ املـــادة
__________ 

 .٩٠و ٨٩ ص نفسه، املرجع )٣٥٣(

لتفاف الدولة  أو املنظمات الدولية األعضاء. وتتعلق املادة احلالية 
ـا الدوليـة عنـدما تسـتفيد مـن الشخصـية القانونيـة  على أحـد التزاما

 املستقلة ملنظمة دولية تكون هي عضواً فيها.
فــإن وجــود نيــة  ١٧وعلــى حنــو مــا يبينــه التعليــق علــى املــادة  )٢(

. )٣٥٤(ضـــمنياً اســـتخدام كلمـــة "التفـــاف" جتنُّـــب االمتثـــال يـــدل عليـــه
تنشأ املسؤولية الدوليـة عنـدما يتوجـب اعتبـار الفعـل الصـادر عـن  ولن

املنظمــة الدوليـــة، والــذي مـــن شـــأنه أن يشــكل خرقـــاً اللتـــزام دويل إذا 
صدر عن الدولة، نتيجـًة غـري مقصـودة لتصـرف الدولـة العضـو. ومـن 

تشـــري فقـــط إىل احلـــاالت الـــيت الناحيـــة األخـــرى فـــإن املـــادة احلاليـــة ال 
 .)٣٥٥(ميكن أن يُقال فيها إن الدولة العضو تسيء استعمال حقوقها

ـــــة حلقـــــوق  )٣( وتتضـــــمن الســـــوابق القضـــــائية للمحكمـــــة األوروبي
اإلنسان بضعة أمثلة على آراء تؤكد إمكانية حتميل الـدول املسـؤولية إن 

ة األوروبيـــة مل تكفـــل االمتثـــال ملـــا عليهـــا مـــن التزامـــات مبوجـــب االتفاقيـــ
حلقــوق اإلنســان يف جمــال مَنحــت فيــه االختصــاص ملنظمــة دوليــة. ففــي 

، نظـرت احملكمـة يف مسـألة مـا إذا كـان ويت وكينيدي ضد أملانيـاقضية 
لت منه دون مربر دولٌة أسـبغت علـى  احلق يف اللجوء إىل القضاء قد 
ــــة الــــيت هــــي عضــــو فيهــــا حصــــانًة فيمــــا يتصــــل  ــــة الفضــــاء األوروبي وكال

 طالبات اليت ختص التوظيف. وقالت احملكمة إنهمل
 ذلـكفيمـا بينهـا أو تعزيـز  تعـاون إقامةتنشئ الدول منظمات دولية بغرض  عندما
 صــالحيات املنظمــات هـذه إىل تســِند وعنـدما معينــة، أنشـطة جمــاالت يف التعـاون
ر مــن  نحهــاومت معينــة ت، فقــد ترتتــب علــى ذلــك آ محايــة  حيــثبعــض احلصــا

 األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان] االتفاقيـة[ غرضألساسية. بيد أنه يتناىف مع احلقوق ا
وموضــــوعها أن تتحلــــل الــــدول املتعاقــــدة بــــذلك مــــن مســــؤوليتها املقــــررة مبوجــــب 

 .)٣٥٦(االتفاقية فيما يتعلق مبجال النشاط املشمول بذلك اإلسناد

__________ 
 .أعاله ١٧ املادة على التعليق من) ٤( الفقرة انظر )٣٥٤(
(ب) مــــن القــــرار املعتمــــد  ٥القــــانون الــــدويل، يف املــــادة  معهــــد ذكــــر )٣٥٥(
رلشبونة بشأن "يف  ١٩٩٥ عامَ   األعضـاء الدول إىل لنسبة املرتتبة القانونية اآل
ــا الدوليــة املنظمــات وفــاء عــدم علــى  يف" مــا يلــي: "الثالثــة األطــراف جتــاه لتزاما

ـا، عـن مسـؤولني الدوليـة املنظمـةيكـون أعضـاء  قـدظروف حمـددة،   وذلـك التزاما
[...] إســـاءة اســـتعمال  قبيـــل مـــن القـــانون مبـــادئ مـــن صـــلة ذي عـــام ملبـــدأ اً وفقـــ

 Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (see :احلقـوق"
footnote 70 above), p. 449. 

)٣٥٦( Waite and Kennedy v. Germany, Application no. 26083/94, 

Judgment of 18 February 1999, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, p. 393, at 

p. 410, para. 67 .األساسـي"احلـق  ب اإلخـالل جيـر مل أنـه إىل احملكمـة وخلصـت 
. )p. 412, para. 73( االتفاقيــة مبوجـــب"  ‘حمكمـــة إىل اللجـــوء’ يف[للمــدعي] 

 أن حـــني"يف  أنـــه براونلـــي الحـــظ القضـــية، هـــذه فــــي الـــوارد الـــرأي يف النظـــر وبعـــد
فــإن املبــدأ احملــتج بــه هــو مبــدأ عــام التطبيــق  اإلنســان، حقــوق ســياق هــو الســياق

 I. Brownlie, “The responsibility of States for the acts of(علـى مـا يبـدو" 

international organizations”, in M. Ragazzi (ed.), International  
 

 )على الصفحة التاليةبع (
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  120 والستني الثالثة دور

 

 

بوســفوروس هافــا يــوالري تــوريزم فــه تيجــاِرت أنــونيم  ويف قضــية )٤(
جـراء اختذتـه شركيت ضد أيرلندا جـاً ممـاثالً فيمـا يتعلـق  ، اتبعت احملكمة 

إحـــــدى الـــــدول تنفيـــــذاً لالئحـــــة مـــــن لـــــوائح اجلماعـــــة األوروبيـــــة. وقالـــــت 
ـا مبوجـب االتفاقيـة  احملكمة إن الدولة ال ميكن أن حتل نفسـها مـن التزاما

 حلقوق اإلنسان بنقل الوظائف إىل منظمة دولية ألن األوروبية
مــاً مــن مســؤوليتها مبوجــب االتفاقيــة يف  حتلــل ــالــدول املتعاقــدة حتلــالً   االتا
تفقد تقيَّد  ،وموضوعها االتفاقية غرضذا النقل يتناىف مع  شمولةامل  ضما

عها القطعـي يؤدي إىل جتريدها من طاب مبا ،املشيئة حسب ُتستبعد أو االتفاقية
ا [...]. وتعــدّ  الدولــة متحملــة  وإىل تقــويض الطبيعــة العمليــة والفعالــة لضــما

اللتزامـــــات التعاهديــــــة الالحقــــــة  للمســـــؤولية مبوجـــــب االتفاقيــــــة فيمـــــا يتعلـــــق 
 .)٣٥٧(لدخـول االتفاقيـة حيز النفاذ

ويف قضـــية أحـــدث عهـــداً ُعرضـــت علـــى احملكمـــة األوروبيـــة  )٥(
، رفــع غاســباريين ضــد إيطاليــا وبلجيكــاحلقــوق اإلنســان، وهــي قضــية 

موظفـــــان يف منظمـــــة حلـــــف مشـــــال األطلســـــي التماســـــاً ضـــــد هـــــاتني 
ـــــدولتني خبصـــــوص قصـــــور مزعـــــوم يف اإلجـــــراءات املتعلقـــــة بتســـــوية  ال

كمـة أن الـدول الـيت املنازعات الوظيفية مع هذه املنظمـة. وأعلنـت احمل
ا الســــيادية إىل منظمــــة تكــــون تلــــك الــــدول  تنقــــل جــــزءاً مــــن ســــلطا
ن تتحقق من أن احلقوق الـيت تكفلهـا  أعضاء فيها يقع عليها التزام 
ــ "محايــة معادلــة" لتلــك الــيت تكفلهــا  االتفاقيــة حتظــى داخــل املنظمــة بـ

هما يف الفقرتني آلية االتفاقية. وعلى غرار القرارين السالفني املشار إلي
ُخيرق، وكان مرجع  السابقتني، خلصت احملكمة إىل أن هذا االلتزام مل

                                                                                                                   
 )بع( )٣٥٦ احلاشية(

Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, 

Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, p. 355, at p. 361( .عـن  وأعـَرب
 .Aآراء مماثلـة آلراء احملكمــة األوروبيـة حلقــوق اإلنسـان كــل مـن الكتّــاب التــالني: 

Di Blase, “Sulla responsabilità internazionale per attività dell’ONU”, 

Rivista di Diritto Internazionale, vol. 57 (1974), p. 250, at pp. 275–276; 

M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward 

Third Parties (footnote 121 above), p. 179; K. Zemanek, Institute of 

International Law, Yearbook, vol. 66, Part I, Session of Lisbon (1995), 

p. 329; P. Sands, in P. Sands and P. Klein (eds.), Bowett’s Law of 

International Institutions, London, Sweet and Maxwell, 2001, p. 524; 

D. Sarooshi, International Organizations and their Exercise of 

Sovereign Powers, Oxford University Press, 2005, p. 64; and O. De 

Schutter, “Human rights and the rise of international organisations: the 

logic of sliding scales in the law of international responsibility”, in J. 

Wouters et al. (eds.), Accountability for Human Rights Violations by 

International Organisations, Antwerp, Intersentia, 2010, p. 51. 
)٣٥٧( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Application no. 45036/98, Judgment of 30 June 2005 (see 

footnote 184 above), para. 154 .املــدعى الدولــة أن إىل احملكمــة وخلصــت 
 حلمايــة مشــمولة الصــلة ذات األساســية احلقــوق ألن مســؤولية تتحمــل ال عليهــا
 تقــــدير أقــــل علــــى معــــادالً  اعتبــــاره ميكــــن حنــــوى "علــــ األوروبيــــة اجلماعــــة إطــــار يف
 .)para. 155(" االتفاقية عليه تنص ملا

ذلـك يف هـذه القضــية هـو أن اإلجــراءات داخـل منظمــة حلـف مشــال 
ا "قصور واضح"  .)٣٥٨(األطلسي ال يشو

ووفقــاً للمــادة احلاليــة، تلــزم ثالثــة عناصــر لنشــوء املســؤولية  )٦(
ـــا الدوليـــة. والعنصـــر الدوليــة لدولـــة عضـــو تلتـــف علــى أ حـــد التزاما

األول هــــــو أن يكــــــون للمنظمــــــة الدوليــــــة اختصــــــاص فيمــــــا يتصــــــل 
مبوضوع أحـد االلتزامـات الدوليـة الواقعـة علـى عـاتق الدولـة. وميكـن 
أن حيـــــدث ذلـــــك عـــــن طريـــــق نقـــــل مهـــــام الدولـــــة إىل منظمـــــة مـــــن 
ملادة أوسع نطاقاً من  منظمات التكامل. ولكن احلاالت املشمولة 

فضــًال عــن أنــه ميكــن إنشــاء منظمــة دوليــة مــن أجــل ممارســة  ذلــك.
مهام قد ال متارسها الدول. واملهم ألغـراض نشـوء املسـؤولية الدوليـة 
ــال الــذي ُمنحــت  وفقـاً هلــذه املــادة هـو أن يشــمل االلتــزام الـدويل ا
ـــال  فيـــه املنظمـــة الدوليـــة اختصاصـــاً. وقـــد يتعلـــق االلتـــزام بـــذلك ا

ـــا  حتديـــداً أو قـــد يكـــون أعـــم، كمـــا هـــو حـــال االلتزامـــات املتعهـــد 
 مبوجب معاهدات محاية حقوق اإلنسان.

والشرط الثاين لنشوء املسؤولية الدولية وفقاً للمادة احلالية  )٧(
هــو وجــود صــلة كبــرية بــني تصــرف الدولــة العضــو الــيت تلتــف علــى 
ــــا وتصــــرف املنظمــــة الدوليــــة. وجيــــب أن يكــــون فعــــل  أحــــد التزاما

 دولية قد تسببت فيه الدولة العضو. املنظمة ال
أمـــــا الشـــــرط الثالـــــث لنشـــــوء املســـــؤولية الدوليـــــة فهـــــو أن  )٨(

ترتكـــــب املنظمـــــة الدوليـــــة فعـــــًال لـــــو ارتكبتـــــه الدولـــــة لشـــــّكل خرقـــــاً 
 لاللتزام. فال بد من ارتكاب فعل يشكل خرقاً لاللتزام.

أن املـــادة احلاليـــة ال تشـــرتط أن يكـــون  ٢وتوضـــح الفقـــرة  )٩(
ـــــة املعنيـــــة. الفعـــــل  لنســـــبة إىل املنظمـــــة الدولي غـــــري مشـــــروع دوليـــــاً 

فــــاألرجح أن حيـــــدث االلتفــــاف عنـــــدما ال تكــــون املنظمـــــة الدوليـــــة 
اللتـزام الـدويل. إال أن جمـرد خضـوع املنظمـة الدوليـة اللتـزام  مقيدة 

لضرورة من املسؤولية الدولية.  دويل ال يعفي الدولة 
ملنظمـــة الدوليـــة فعـــًال غـــري وإذا كـــان الفعـــل الصـــادر عـــن ا )١٠(

مشروع وتسببت فيه الدولة العضو، فقد ينشأ تداخل بني احلاالت 
ملـــــــادة  ملـــــــواد  ٦١املشـــــــمولة  . ٦٠و ٥٩و ٥٨وتلـــــــك املشـــــــمولة 

وحيدث ذلك إذا استوفيت الشروط املنصوص عليها يف واحدة مـن 
تلــك املــواد األخــرية. إال أن هــذا التــداخل ال يثــري مشــكلة ألنــه لــن 

  إال وجود أسس متعددة لتحميل الدولة املسؤولية.يعين

__________ 
)٣٥٨( Gasparini v. Italy and Belgium, Application no. 10750/03, 

Decision of 12 May 2009, European Court of Human Rights ) للغـةصـدر 
 .http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92899النص متاح على: و الفرنسية). 
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مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل  -٦٢املادة 
 مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة  غري

عن  تتحمل الدولة العضو يف منظمة دولية املسؤوليةَ  -١ 
 فعل غري مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة إذا: 

ــــت  (أ)  جتــــاه الطــــرف  املســــؤولية عــــن ذلــــك الفعــــلقبل
 أو؛ املضرور

 مسؤوليتها. يعّول على جعلت الطرف املضرور  (ب) 
مبوجب للدولة، دولية مسؤولية أي فرتض أن تكون يُ  -٢ 
 ، مسؤولية تبعية. ١لفقرة ا

 التعليق
ميكن حتميل املسؤولية لدولـة عضـو يف منظمـة دوليـة وفقـاً  )١(

وتتـــوخى املـــادة احلاليـــة حـــالتني إضـــافيتني . ٦١إىل  ٥٨للمـــواد مـــن 
تتحمــل فيهمــا الــدول األعضــاء املســؤولية. كــذلك ميكــن أن تكــون 
الــدول األعضــاء مســؤولة وفقــاً للمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن 

، ولكـــن هـــذا يقـــع خـــارج نطـــاق )٣٥٩(األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
 مشاريع املواد احلالية.

 احلاليـــةتبـــع عمومـــاً يف مشـــاريع املـــواد مـــع الـــنهج امل ومتشـــياً  )٢(
ويف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً، 

حتديـــداً إجيابيـــاً احلـــاالت الـــيت تتحمـــل فيهـــا الدولـــة  ٦٢حتـــدد املـــادة 
املســؤولية وتســكت عــن حتديــد احلــاالت الــيت تعــّد حــاالت ال تنشــأ 

ملناســب، بنــاًء علــى ذلــك، أن فيهــا املســؤولية. ورغــم أنــه مــن غــري ا
يُـــدرج يف مشـــروع املـــواد حكـــم يـــنص علـــى قاعـــدة تكميليـــة ســـلبية 
للحاالت اليت ال يُعترب فيها أن الدولة تتحمل املسؤولية فيما يتصل 
بفعــل صــادر عــن منظمــة مــن املنظمــات الدوليــة، فمــن الواضــح أن 
ــــا  لتــــايل فــــإن العضــــوية يف حــــد ذا هــــذه القاعــــدة واردة ضــــمناً. و

يرتتب عليها وقوع الدول األعضاء حتت طائلة املسـؤولية الدوليـة  ال
 عندما ترتكب املنظمة فعًال غري مشروع دولياً.

وقد دافعت عدة دول يف إطار قضـا منازعـات عـن الـرأي  )٣(
ن الـــدول األعضـــاء ال ميكـــن بصـــفة عامـــة اعتبارهـــا مســـؤولة  القائـــل 

فقـــد  الـــيت ترتكبهـــا املنظمـــة.دوليـــاً عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 
ا  ذّكرت حكومة أملانيا يف تعليق خطي 

__________ 
ـــــيت احلالـــــة علـــــى ذلـــــك ينطبـــــق )٣٥٩( ـــــدويل القـــــانون معهـــــد توخاهـــــا ال  يف ال

ــ املتعلــق قـــراره مــن‘ ٢’(ج) ٥ املــادة ر" بـ  الـــدول إىل لنســبة املرتتبــة القانونيـــة اآل
ــا الدوليــة املنظمــات وفــاء عــدم علــى األعضـاء  أال ،"الثالثــة األطــراف جتــاه لتزاما

: "إذا تصرفت املنظمة الدولية بصفتها وكيالً للدولة، حبكم القـانون أو حبكـم وهي
 Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II (see :الواقـع"

footnote 70 above), p. 449. 

 حلقـــــوق األوروبيـــــة اللجنـــــة أمـــــام املســـــتقلة املســـــؤولية مبـــــدأ عـــــن[...]  دافعـــــت
األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان (قضـــية  واحملكمـــة)، ]شـــركاه[و. م قضـــية( اإلنســـان

 ،)القــوةاســتخدام  مشــروعيةالعــدل الدوليــة (قضــية  حمكمــةو  ،)]الينــز ســناتور[
احبكــم العضــوية عــن التــدابري الــيت  املســؤوليةورفضــت   األوروبيــة اجلماعــة اختــذ
 . )٣٦٠(املتحدة واألمم األطلسي مشال حلف ومنظمة

وأخــــذت آراء األغلبيــــة يف احملــــاكم الربيطانيــــة بوجهــــة نظــــر  )٤(
لس الـدويل للقصـدير، وإن كـان  مماثلة يف سياق اخلصومة املتعلقة 

ذلك بطريقـة عرضـية يف منازعـات تتعلـق بعقـود خاصـة. وجتلـى ذلـك 
يف أوضح صوره يف رأي اللورد كري يف حمكمة االستئناف ورأي اللورد 

 ِمتبلمان يف جملس اللوردات. فقد قال اللورد كري إنه ال يستطيع
د القـــانون جيـــد أي أســـاس الســـتنتاج أنـــه ثبـــت وجـــود أي قاعـــدة مـــن قواعـــ أن

لــس الــدويل للقصــدير،  مبوجبهــا يف  ميكــنالــدويل، ملزمــة للــدول األعضــاء يف ا
أن تكــــــون  عنــــــك دع -أي حمكمـــــة وطنيــــــة اعتبــــــار أن هــــــذه الـــــدول مســــــؤولة 

لــس الــدويل للقصــدير عــن ديــون  - وتضــامنية مشــرتكة تهامســؤولي إزاء دائــين ا
مسه هو لس  لس الناجتة عن عقود أبرمها ا  .)٣٦١(ا

وفيمــــا يتعلــــق بقاعــــدة القــــانون الــــدويل املزعومــــة الــــيت تفــــرض علــــى 
"الــدول األعضــاء يف منظمــة دوليــة مســؤولية مشــرتكة وتضــامنية عــن 

ــــ ــــا، إال إذا كانــــت املعاهــــدة ال يت أسســــت عــــدم دفــــع املنظمــــة ديو
املنظمــــة الدوليــــة تـــــنص بوضــــوح علــــى عـــــدم مســــؤولية أعضـــــائها"، 

 استنتج اللورد ِمتبلمان أنه
 قبــل اليقــدَّم أي دليــل مقبــول علــى وجــود تلــك القاعــدة يف القــانون الــدويل  مل

 .)٣٦٢(بعده وال وقته يف وال ١٩٨٢ عام يف للقصدير السادس الدويل االتفاق

مســــألة مــــا إن كانــــت  ورغــــم انقســــام آراء الفقهــــاء حــــول )٥(
الــدول تتحمــل املســؤولية عنــدما ترتكــب منظمــة دوليــة هــي أعضــاء 
ملالحظـــة أن معهـــد القـــانون  فيهـــا فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً، جيـــدر 

نه ١٩٩٥الدويل قد اعتمد يف عام   قراراً اختذ فيه املوقف القائل 

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٥حوليـة  )٣٦٠(  ،A/CN.4/556 الوثيقــة، ا
 .٧٢ ص
)٣٦١( Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals, Judgment of 27 April 1988, 

England, Court of Appeal, ILR, vol. 80, p. 109 . 
)٣٦٢( Australia and New Zealand Banking Group Ltd. and Others 

v. Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal 

Trading Ltd. and Others v. Department of Trade and Industry and 

Others; Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; Maclaine Watson and Co. Ltd. v. International Tin Council, 

Judgment of 26 October 1989, House of Lords, ILM, vol. 29 (1990), p. 

674, at p. 675 . 
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 عامـــة اعـــدةق الـــدويل القـــانون يف توجـــد ال، ٥ املـــادة يف حمـــدد هـــو مـــا ســـتثناء
 أسـاس علـى تبعيـة، أو مشـرتكة مسؤولية تتحمل األعضاء الدول أن على تنص

 .)٣٦٣(فيها أعضاء هي دولية منظمة التزامات عن غري، ال عضويتها

ــــدول األعضــــاء ليســــت بوجــــه عــــام  )٦( ن ال ــــل  والــــرأي القائ
مسؤولة ال يستبعد وجـود حـاالت معينـة، غـري احلـاالت املتوخـاة يف 

الســابقة، تكــون فيهــا الدولــة مســؤولة عــن الفعــل غــري املشــروع املــواد 
رة للخـــالف هــــي  دوليـــاً الـــذي ارتكبتــــه املنظمـــة. وأقـــل احلــــاالت إ
حالة قبول املسؤولية الدولية من جانب الـدول املعنيـة. وهـذه احلالـة 
مـــذكورة يف الفقـــرة الفرعيـــة (أ). ومل يُـــنص علـــى أي تقييـــد للقبـــول. 

لقبول ميكن أن يكون صرحياً أو ضـمنياً، والقصد من ذلك هو أن ا
 وميكن أن حيدث إما قبل نشوء مسؤولية املنظمة أو بعد نشوئها.

وقــد أشــار اللــورد رالــف ِغبســون، يف حكمــه الصــادر عــن  )٧(
لــــــس الـــــدويل للقصــــــدير، إىل قبــــــول  حمكمـــــة االســــــتئناف بشـــــأن ا

لتأكيد تصور )٣٦٤(املسؤولية يف "الوثيقة التأسيسية" نشوء . وميكن 
القبول من الصك التأسيسي للمنظمة الدوليـة أو مـن قواعـد أخـرى 
للمنظمة. غري أن الدول األعضاء ال تتحمل عندئذ مسؤولية دولية 
ـا  راً قانونيـة يف عالقا لث إال إذا كان قبوهلا ُحيـدث آ جتاه طرف 

. ومـــن املمكـــن أال تُلـــزِم الـــدول األعضـــاء )٣٦٥(مـــع الطـــرف الثالـــث
ه املنظمة أو أن توافق على توفري املوارد املاليـة الالزمـة  نفسها إال جتا
(أ) علـــى أن القبـــول  ١. لـــذلك، تـــنص الفقـــرة )٣٦٦(كشـــأن داخلـــي

ره إال إذا كان قبوًال "جتاه الطرف املضرور".  ملسؤولية ال ُحيدث آ

__________ 
 مســــــألة تتحــــــدد(أ) : "يلــــــي مــــــا علــــــى ٥ املــــــادة وتــــــنص(أ).  ٦ املــــــادة )٣٦٣(

ــا عــن دوليــة منظمــة أعضــاء مســؤولية . (ب) قــد املنظمــة قواعــد إىل لرجــوع التزاما
ــا وفــق مبــدأ  يكـون أعضــاء منظمــة دوليــة، يف حــاالت خاصـة، مســؤولني عــن التزاما
عام ذي صلة من مبادئ القانون، مثل القبول الضمين أو إسـاءة اسـتعمال احلقـوق. 
لـــث  (ج) وإضــافة إىل ذلــك، ميكــن أن تتحمــل دولـــة عضــو املســؤولية جتــاه طــرف 

إذا تصـــرفت املنظمـــة الدوليـــة ‘ ٢’عـــن طريـــق تعهـــدات مـــن جانـــب الدولـــة، أو ‘ ١’
 Institute of International(بصـفتها وكـيالً للدولـة، حبكـم القـانون أو حبكـم الواقـع" 

Law, Yearbook, vol. 66, Part II (see footnote 70 above), p. 449(. 
)٣٦٤( Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and 

Industry; J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 

Industry and others, and related appeals (see footnote 361 above), p. 172. 
ـــــا اتفاقيـــــة مـــــن ٣٦ املـــــادة يف احملـــــددة الشـــــروط عندئـــــذ تنطبـــــق )٣٦٥(  فيين
 .١٩٦٩ لعام
 معاهـــدة مـــن ٣٠٠ املـــادة مـــن ٧ الفقـــرة تـــنص املثـــال، ســـبيل علـــى )٣٦٦(

 املربمـــة االتفاقــات: "تكــون يلــي مــا علـــى األوروبيــة االقتصــادية اجلماعــة إنشــاء
 األعضـاء وللـدول اجلماعـة ملؤسسـات ملزمة املادة هذه يف احملددة الشروط وفق
 الــدول أن يعــين ال الــنص هــذا أن إىل األوروبيــة العــدل حمكمــة وأشــارت". فيهــا

ا األعضاء غري الدول جتاه ملَزمة األعضاء لتـايل املسـؤولية جتاههـا  تتحمـل وأ
 French Republic v. Commission of theمبوجـب القــانون الــدويل. انظــر 

European Communities, Case C-327/91, Judgment of 9 August 1994, 

Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First 

Instance, 1994–8, p. I-3641, at p. I-3674, para. 25. 

ــــــدول  ١وتتــــــوخى الفقــــــرة  )٨( ــــــة ملســــــؤولية ال ني ــــــة  (ب) حال
يهـا تصـرف الـدول األعضـاء إىل األعضاء، وهي احلالة الـيت يـؤدي ف

جعــــل الطــــرف الثالــــث يعــــّول علــــى مســــؤولية هــــذه الــــدول. وهــــذا 
لثــاً إىل االعتقــاد علــى  حيــدث، مــثًال، عنــدما يــدفع األعضــاء طرفــاً 
ــم ســينوبون عــن املنظمــة املســؤولة إذا مل تكــن متلــك  حنــو معقــول 

 .)٣٦٧(األموال الالزمة جلرب الضرر
وقـــدم القــرار التحكيمــي الثـــاين فـــي النـــزاع املتعلــق بقضـــية  )٩(

مثـــاًال علـــى حتميـــل الـــدول األعضـــاء املســـؤولية  وســـتالند ِمروحيـّــات
ا. ورأت  اســــتناداً إىل التعويــــل علــــى مســــؤوليتها الراجــــع إىل تصــــرفا

 هيئة التحكيم أن الظروف اخلاصة للقضية شجعت
ا يف تثــــق أن علــــى املنظمــــة مــــع املتعاقــــدة الثالثــــة األطــــراف  الوفــــاء علــــى قــــدر
ا  .)٣٦٨(األعضاء الدول من هلا املتواصل الدعم بسبب لتزاما

لضـــــرورة إىل قبـــــول  )١٠( والتعويـــــل علـــــى املســـــؤولية ال يســـــتند 
ضــمين. فمــن املعقــول أيضــاً أن ينشــأ مــن ظــروف ال ميكــن اعتبارهــا 

العوامــل الــيت  تعبــرياً عــن نيــة الــدول األعضــاء أن تلــزم نفســها. ومــن
ا مهمة يف هذا الصدد صغر حجم العضوية ، وإن كـان )٣٦٩(رُئي أ

جيب النظر إىل هذا العامـل، هـو ومجيـع العوامـل ذات الصـلة، نظـرة 
شاملة. ومن الواضح أنه ال توجد قرينة مفادهـا أن األطـراف الثالثـة 

ا التعويل على مسؤولية الدول األعضاء. مكا  ينبغي أن يكون 
ن الفرعيتــــان (أ) (ب) مصــــطلح "الطــــرف  )١١( وتســــتخدم الفقــــر

املضــرور". ويف ســياق املســؤولية الدوليــة يكــون هــذا الطــرف املضــرور يف 
معظــم احلــاالت دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى. ولكنــه ميكــن أن 

__________ 
لسياســـة العامـــة" أنـــه  )٣٦٧( رأى أمرياســـينغ اســـتناداً إىل "أســـباب تتعلـــق 

"ميكـن طـرح افـرتاض عـدم املسـؤولية جانبـاً عنـد وجـود أدلـة علـى قيـام األعضــاء 
ـــــدائنني ســـــبباً  عطـــــاء ال (كلهـــــم أو بعضـــــهم) أو املنظمـــــة، مبوافقـــــة األعضـــــاء، 

نويــة، الفــرتاض أن األعضــا ء (كلهــم أو بعضــهم) يقبلــون مســؤولية مشــرتكة أو 
 .C(" التأسيسييف الصك  مفادها هذاحىت بدون وجود نية صرحية أو ضمنية 

F. Amerasinghe, “Liability to third parties of member States of 

international organizations: practice, principle and juridical precedent”, 

AJIL, vol. 85 (1991), p. 280(  أيضاً أن سلوك الـدول األعضـاء  كالين. ويرى
ً الحـــرتام  ـــا تقـــدم ضـــما  تتحملهـــا التزامـــات مـــن ينشـــأ مـــاقـــد يعـــين ضـــمنياً أ

 P. Klein, La responsabilité des organisationsاملنظمـــة (انظـــر 

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

Bruxelles, Bruylant/Editions de l’Université, 1998, pp. 509–510(. 
)٣٦٨( Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for 

Industrialization, Award of 21 July 1991, para. 56, cited by Rosalyn 

Higgins in “The legal consequences for member states of non-

fulfilment by international organizations of their obligations toward 

third parties: provisional report” (Institute of International Law, 

Yearbook, vol. 66, Part I (1995), pp. 393–394). 
ئــــقس (ـــذا اخلصــــوص التعليـــق الــــذي أدلـــت بــــه بـــيالرو  انظـــر )٣٦٩(  الو

 ١٢ اجللســــــة ،السادســــــة اللجنــــــة الســــــتون، الــــــدورة العامــــــة، للجمعيــــــة الرمسيــــــة
)A/C.6/60/SR.12(  ٥٢والتصويب، الفقرة.( 
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 يكون أيضاً شخصاً من أشخاص القانون الدويل من غري الدول أو املنظمات
يتنــاول البــاب األول مــن املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول الدوليــة. وبينمــا 

عــــن األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً خــــرق أي التــــزام واقــــع علــــى الدولــــة 
ب يتعلــق مبضــمون  مبوجــب القــانون الــدويل، فــإن البــاب الثــاين، وهــو 
لعالقات بني الدول، ولكنـه يتضـمن يف  املسؤولية الدولية، ال يُعىن إال 

حلقـــوق الـــيت ميكـــن أن تنشـــأ لصـــاحل اً وقائيـــاً شـــرط ٣٣املـــادة  يتعلـــق 
لفقــرة )٣٧٠("أي شــخص أو كيــان آخــر غــري الدولــة" ملثــل، يــراد  . و

الفرعيــــــة (ب) أن تشــــــمل أي دولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أو شــــــخص 
 كيان ميكن أن تتحمل دولة عضو مسؤولية دولية جتاهه. أو
املســـــــؤولية  ووفقـــــــاً للفقـــــــرتني الفـــــــرعيتني (أ) و(ب)، ال تقـــــــع )١٢(

الدولية إال على الدول األعضاء اليت تقبل تلك املسؤولية أو اليت يـؤدي 
تصــــــرفها إىل التعويــــــل علــــــى مســــــؤوليتها. وحــــــىت عنــــــدما يكــــــون قبــــــول 
شئاً عن الصك التأسيسي للمنظمة، فإن ذلـك ال ميكـن أن  املسؤولية 
 يكفل حتّمل املسؤولية إال من جانب بعض الدول األعضاء فحسب.

. ١طبيعة املسؤولية اليت تنشأ وفقاً للفقـرة  ٢وتتناول الفقرة  )١٣(
فاملســؤولية الدوليــة للمنظمــة الدوليــة الــيت تكــون الدولــة عضــواً فيهــا 
تبقـــى علـــى مـــا هـــي عليـــه وال ُمتـــس. وقبـــول املســـؤولية مـــن جانـــب 
الدولــة ميكــن أن يســتتبع إمــا مســؤولية تبعيــة وإمــا مســؤولية مشــرتكة 

مر نفسه على املسؤولية القائمة على التعويل. وتضامنية. وينطبق األ
وكقاعـــدة عامـــة، ال ميكـــن احلـــديث هنـــا إال عـــن قرينـــة غـــري قاطعـــة. 
ونظــراً للطــابع االســتثنائي للحــاالت الــيت تنشــأ فيهــا املســؤولية وفقــاً 
ـــــدول  للمـــــادة احلاليـــــة، فمـــــن املعقـــــول افـــــرتاض أنـــــه عنـــــدما تقبـــــل ال

هـــو املســـؤولية التبعيـــة دون األعضـــاء حتمـــل املســـؤولية فـــإن املقصـــود 
 .)٣٧١(غريها، وهي مسؤولية ذات طابع تكميلي

 أثر هذا الباب -٦٣املادة 
ملسـؤولية الدوليـة   لمنظمـة الدوليـة الـيت لال ُخيل هذا الباب 

منظمـة  ملسـؤولية الدوليـة ألي دولـة أوترتكب الفعل املعين أو 
 .دولية أخرى

 التعليق
الـيت تـنص علـى أن الفصـل  ١٩املـادة موازيـة للمـادة  هذه )١(

املتعلق مبسؤولية املنظمـة الدوليـة فيمـا يتصـل بفعـل صـادر عـن دولـة 
ملســـؤولية الدوليـــة للدولـــة [...] أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى "ال خيـــل 

__________ 
لد ،٢٠٠١حولية  )٣٧٠(  .١٢٣و ١٢٢ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا
الصـــــــــــادر بشـــــــــــأن  ١٩٨٨نيســـــــــــان/أبريل  ٢٧احلكـــــــــــم املـــــــــــؤرخ  يف )٣٧١(

MacLaine Watson and Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; J. 
H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry 

and others, and related appeals (see footnote 361 above)،  رأى اللـورد
أنــــه يف حالـــــة قبـــــول املســــؤولية فـــــإن "املســــؤولية الـــــيت يتحملهـــــا  بســـــونغِ  رالــــف

 .)p. 172(األعضاء هي املسؤولية الثانوية املباشرة" 

ملسـؤولية الدوليـة  أو املنظمـة الدوليـة الـيت ترتكـب الفعـل املعـين، أو 
 ة أخرى".ألي دولة أو منظمة دولي

ومتثل املادة احلالية شرطاً وقائياً يتعلق بكامل هذا البـاب.  )٢(
املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري  ١٩وهــي مقابلــة للمــادة 

. والغــرض مــن ذلــك احلكــم الــذي يقتصــر علــى )٣٧٢(املشـروعة دوليــاً 
العالقات بني الدول هو يف املقام األول توضيح أن مسؤولية الدولة 

م إىل دولــــة أخــــرى العــــون أو املســــاعدة أو متــــارس إزاءهــــا الــــيت تقــــد
ـــــه والســـــيطرة يف ارتكـــــاب فعـــــل غـــــري  ـــــاً ال ختـــــل التوجي مشـــــروع دولي

ملسؤولية اليت ميكن أن تقـع علـى الدولـة املرتكبـة للفعـل. ويـراد أيضـاً 
، عن األفعال غري املشروعة دوليـاً  املتعلقة مبسؤولية الدول ١٩ملادة 

لــيس يف أحكــام ، توضــيح أنــه "التعليــق عليهــاعلــى حنــو مــا يشــرحه 
ي أســاس آخــر لتحديــد مســؤولية الدولــة الــيت  [الفصــل] مــا خيــل 

ملساعدة أو التوجيـه أو القسـر مبوجـب أيـة قاعـدة مـن قواعـد  تقوم 
نـه غـري مشـروع " وكـذلك حفـظ القانون الـدويل حتـدد سـلوكاً معينـاً 

اً الســـــلوك غـــــري قـــــد يُعـــــزى إليهـــــا أيضـــــ‘ أي دولـــــة أخـــــرى’"مســـــؤولية 
 .)٣٧٣(املشروع دولياً مبوجب أحكام أخرى من املواد"

واحلاجة أقل، على ما يبدو، إىل حكم مشابه ينص علـى  )٣(
"عــــــدم اإلخــــــالل" يف البــــــاب اخلــــــامس. وال ضــــــرورة تقريبــــــاً حلفــــــظ 
ـــــدول وفقـــــاً للمـــــواد املتعلقــــــة  ـــــيت ميكـــــن أن تتحملهـــــا ال املســـــؤولية ال

املشروعة دولياً وليس وفقاً ملشاريع  مبسؤولية الدول عن األفعال غري
املواد احلالية. وعلى العكس من ذلك، فـإن إيـراد حكـم يـنص علـى 

املتعلقــــــة  ١٩"عــــــدم اإلخــــــالل" مشــــــابه للحكــــــم الــــــوارد يف املــــــادة 
مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً هو أمر مفيد بعض 

ملنظمــــات الدوليــــة. فإغفــــال هــــذا ا لبــــاب حلكــــم الشــــيء إذا تعلــــق 
ـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري  ١٩مشـــــابه للمـــــادة  املتعلقـــــة مبســـــؤولية ال

املشروعة دولياً كان ميكن أن يثري الشكوك. وعالوة على ذلك فإنه 
ــدي، علــى األقــل يف حالــة الدولــة الــيت تقــدم إىل منظمــة مــن  مــن ا
املنظمـــــات الدوليـــــة العـــــون أو املســـــاعدة أو متـــــارس إزاءهـــــا التوجيـــــه 

ارتكــــاب فعــــل غـــــري مشــــروع دوليــــاً، الــــنص علـــــى أن والســــيطرة يف 
 مسؤولية الدولة ال ختل مبسؤولية املنظمة الدولية اليت ترتكب الفعل.

وقــد اســتعيض يف املــادة احلاليــة عــن اإلشــارة إىل "الدولــة"  )٤(
ــــدول عــــن األفعــــال غــــري  ١٩الــــواردة يف املــــادة  املتعلقــــة مبســــؤولية ال

إلشارة إىل "امل  نظمة الدولية".املشروعة دولياً 

__________ 
لد، ٢٠٠١ حولية )٣٧٢(  .٩١و ٩٠ ص) والتصويب، الثاين(اجلزء  الثاين ا
ن (٩١و ٩٠ص  نفســـــه،املرجـــــع  )٣٧٣(  التعليــــــق مـــــن) ٣(و) ٢، الفقــــــر

 .١٩على املادة 
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 الباب السادس

 أحكام عامة
 التعليق

ـا أن تنطبـق علـى   يتألف هذا البـاب مـن أحكـام عامـة يقصـد 
الدوليــة املســائل الــيت تتعلــق بكــل مــن املســؤولية الدوليــة للمنظمــات 
بتصـرف  (األبواب الثاين والثالـث والرابـع) ومسـؤولية الدولـة فيمـا يتصـل

 منظمة دولية (الباب اخلامس).

 صيقاعدة التخص -٦٤املادة 
الشروط املتعلقة بوجود فعل هذه املواد إذا كانت ال تسري  

غـــري مشـــروع دوليـــاً أو مبضـــمون أو إعمـــال املســـؤولية الدوليــــة 
فيمـــا يتعلـــق بتصـــرف صـــادر عـــن لدولـــة لأو  ،لمنظمـــة الدوليـــةل

، لقواعد خاصة من قواعد القانون الدويل ، خاضعةً منظمة دولية
القـانون  . وقـد تـرد قواعـدوبقدر ما تكون خاضعة هلذه القواعـد

طبقـــــة علـــــى ناملنظمـــــة املالـــــدويل اخلاصـــــة هـــــذه ضـــــمن قواعـــــد 
 العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها. 

 التعليق

ملســـــؤولية الدوليـــــة أن  )١( ميكـــــن للقواعـــــد اخلاصـــــة املتصـــــلة 
تكمــل القواعــد ذات الطــابع األعــم أو أن حتــل حملهــا، ســواء بصــورة  

ــــة. وقــــد تتصــــل هــــذه القواعــــد ا ــــة أو جزئي لعالقــــات كامل خلاصــــة 
القائمـــة بـــني فئـــات معّينـــة مـــن املنظمـــات الدوليـــة أو منظمـــة دوليـــة 
بعينها، من جهة، وبني بعض أو مجيع الـدول أو املنظمـات الدوليـة 
األخرى، من اجلهة األخـرى. كـذلك ميكـن أن تتصـل هـذه القواعـد 

 اخلامس من املواد احلالية. البابملسائل اليت يتناوهلا 

تحيل السعي إىل حتديـد كـل قاعـدة مـن القواعـد ومن املس )٢(
اخلاصة ونطاق تطبيقها. وقد يكون من املفيد، ألغـراض اإليضـاح، 
رت يف ســـياق املمارســـة طائفـــة  اإلشـــارة إىل إحـــدى املســـائل الـــيت أ
حتمــــال وجــــود قاعــــدة خاصــــة، وهــــي  متنوعــــة مــــن اآلراء املتعلقــــة 

ـا  الـدول األعضـاء مسألة إسـناد تصـرف مـن التصـرفات الـيت تقـوم 
يف اجلماعــة األوروبيـــة (االحتـــاد األورويب حاليـــاً) إىل اجلماعـــة عنـــدما 
يكــون ذلــك التصــرف تنفيــذاً ملقــررات ملزمــة صــادرة عــن اجلماعــة. 

، ينبغـــي إســـناد ذلـــك التصـــرف املفوضـــية األوروبيـــةفوفقـــاً ملـــا ذكرتـــه 
 مـــــن مياثلهـــــا قـــــد مـــــااجلماعـــــة؛ وينطبـــــق الشـــــيء نفســـــه علـــــى " إىل

 .)٣٧٤("األخرى املنظمات

__________ 
ئـــق )٣٧٤(  اللجنـــة واخلمســـون، التاســـعة الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرمسيـــة الو

هــذا الــرأي  ُعــرض قــد. و ١٨، الفقــرة )A/C.6/59/SR.21( ٢١ اجللســة ،السادســة
 P. J. Kuijper and E. Paasivirta, “Further exploringيف الدراسـات التاليـة: 

العالقـــات بـــني اجلماعـــة مســـألة وقـــد تناولـــت عـــدة قضـــا  )٣(
م. وشـركاه ضـد مجهوريـة األوروبية والدول األعضاء فيها. ففي قضـية 

 ، ذكرت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان ما يلي:أملانيا االحتادية
ــا ليســت يف احلقيقــة خمتصــة اختصاصــاً شخصــياً  تــذّكر  بفحــصاللجنــة أوالً 
مـن  تتخـذه مـا أو دعـاوى مـن األوروبيـة اجلماعـات أجهزة على معروض هو ما

عطائهــا  قــرارات [...]. إال أن هــذا ال يعــين أن الســلطات األملانيــة املختصــة، 
علــى حنــو  تنفيذيــة حلكــم صــادر عــن حمكمــة العــدل األوروبيــة، قــد تصــرفت قــوة

ــذا القــدر ختــرج عــن نطــاق  ــا  ألجهــزة التابعــة للجماعــة وأ  الــيت الرقابــةأشــبه 
 .)٣٧٥(التعاهدية األجهزة متارسها

بــع ملنظمــة التجــارة العامليــة بوجهــة نظــر  )٤( وقــد أخــذ فريــق خــرباء 
ــــــة  -اجلماعــــــات األوروبيــــــة أخــــــرى يف قضــــــية  ــــــة  العالمــــــاتمحاي التجاري

 ، حيث إن الفريق:واملؤشرات اجلغرافية للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية
ـاميكن اعتباره  ملا األوروبيةتفسري اجلماعات  قبل  ذاتالدسـتورية الداخليـة  ترتيبا

ال تنفــذ عمومــاً علـــى يــد ســـلطات  اجلماعـــة قــوانني أن ومؤداهـــا ،اخلاصــة الطبيعــة
للجوء إىل سلطات الـدول األعضـاء فيهـا الـيت تعمـل على مستوى اجلماعة وإمنا 

 مســؤولة اجلماعــة وتكــون ،حبكــم الواقــع للجماعــة أجهــزة"بصــفتها يف هــذه احلالــة 
 .)٣٧٦("عموماً  الدويل والقانون العاملية التجارة منظمة قانون مبقتضى عنها

ويعــــين هــــذا الــــنهج ضــــمناً االعــــرتاف بوجــــود قاعــــدة خاصــــة تتعلــــق 
مؤداهــا أنــه عنــدما تكـــون إحــدى الــدول األعضــاء ملزمـــة إلســناد 

مبقرر من مقررات اجلماعة األوروبية، فإنه ميكن اعتبار أن سـلطات 
 الدولة تتصرف بوصفها من أجهزة اجلماعة.

                                                                                                                   
international responsibility: the European Community and the ILC’s 

project on responsibility of international organizations”, International 

Organizations Law Review, vol. 1, No. 1 (2004), pp. 111–138, at p. 127; 

S. Talmon, “Responsibility of international organizations: Does the 

European Community require special treatment?”, in M. Ragazzi (ed.), 

International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar 

Schachter (footnote 356 above), pp. 405 et seq., especially pp. 412–414; 

and F. Hoffmeister, “Litigating against the European Union and its 

member States: who responds under the ILC’s draft articles on 

international responsibility of international organizations?”, European 

Journal of International Law, vol. 21, No. 3 (2010), pp. 723–747. 
)٣٧٥( M. & Co. v. Federal Republic of Germany (see footnote 180 

above), p. 152. 
)٣٧٦( WTO, report of the Panel, European Communities—

Protection of Trademarks and Geographical Indications for 

Agricultural Products and Foodstuffs, WT/DS174/R, 20 April 2005, 

para. 7.725 .حدى الدعاوى املرفوعة ضد اجلماعات األوروبية،  وفيما يتعلق 
 European: الـدعوى يف تقريـر فريـق اخلـرباء بشـأنورد الـرأي نفسـه مـرة أخـرى 

Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of 

Biotech Products, WT/DS291/R and Corr.1, WT/DS292/R and Corr.1 

and WT/DS293/R and Corr.1, 21 November 2006, para. 7.101. 
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وقد طُرحت املسألة مؤخراً علـى احملكمـة األوروبيـة حلقـوق  )٥(
ت أنونيم بوسفوروس هافا يوالري توريزم فه تيجارِ اإلنسان يف قضية 

وقالـــــت احملكمـــــة يف قرارهـــــا املتعلـــــق مبقبوليـــــة أيرلنـــــدا.  ضـــــدشـــــركيت 
ا ستبحث يف مرحلة الحقة من مراحل الدعوى  الدعوى إ

 الدولـة اختصـاص ضـمن تعتـرب أن ميكـن فيهـا املطعـون اإلجـراءات كانت  نإ ما
يف  ،ان]األوروبيـة حلقـوق اإلنسـ االتفاقيـة[ مـن ١ملعىن الوارد يف املـادة  األيرلندية

لتصـــرف  تـــدعي حـــني ـــا كانـــت ملزمـــة   خاصـــة لالئحـــة تطبيقـــاً هـــذه الدولـــة أ
 . )٣٧٧(مباشرة بصفة وإلزامية سارية األوروبية جلماعة

إلمجــــاع  ـــا الصــــادر  ــــت الــــدائرة الكــــربى للمحكمــــة، يف حكمهـ وقال
 بشأن موضوع الدعوى، ما يلي:  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠ يف
نـــــزاع يف القضـــــية احلاليـــــة يف أن اإلجـــــراء الـــــذي يشـــــكو منـــــه املـــــدعي، وهـــــو  ال

احتجـــاز الطـــائرة الـــيت اســـتأجرها لفـــرتة مـــن الـــزمن، قـــد نفذتـــه ســـلطات الدولـــة 
. ويف األيرلندي النقل وزير عن صادراملدعى عليها يف أراضيها يف أعقاب قرار 

إلجـراء املطعـون فيـه،  ههذ عتبارهـا املسـتهدفة  الظروف فـإن الشـركة املدعيـة، 
لتــــايل تكــــون  األيرلنديــــة، الدولــــة "واليــــة"تــــدخل ضــــمن  مــــن هــــذا  اهاشــــكو و

مـــع  مـــن حيـــث االختصـــاص احمللـــي والشخصـــي واملوضـــوعياإلجـــراء متماشـــية 
 .)٣٧٨(أحكام االتفاقية

إلنسـان يف قضـية وتناول قرار احملكمـة األوروبيـة حلقـوق ا )٦(
ت املقدمــــــة مــــــن اجلماعــــــة  ضــــــد هولنــــــدا ُكوِكلفيســــــريه "الضــــــما

يف إطـــار  -وخباصـــة مـــن [حمكمـــة العـــدل األوروبيـــة]  -األوروبيـــة 
حالة أولية من إحدى  اضطالعها مبهامها القضائية" فيما يتعلق 
حماكم هولندا. وقد كررت احملكمة اإلعراب عن رأيها الذي مفاده 

سند أن تصرف جهاز من األجهزة التابعة لدولة عضو ينبغي أن يُ 
 يف مجيع األحوال إىل تلك الدولة. وقالت يف هذا الصدد ما يلي:

 إغفــال وأمـن االتفاقيـة عــن كـل فعـل  ١املتعاقـد مسـؤول مبوجــب املـادة  الطـرف 
قــد ترتــب الفعــل أو اإلغفــال املعــين  كــان  نإمــن جانــب أجهزتــه بصــرف النظــر عمــا 

 .)٣٧٩(دولية نونيةقا اللتزامات االمتثال ضرورةعلى  أو الداخلي لقانونعلى ا

املتعلقـــــة  ٥٥واملـــــادة احلاليـــــة مصـــــاغة علـــــى نســـــق املـــــادة  )٧(
. واهلدف منها )٣٨٠(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 

هــو أن تنتفــي احلاجــة إىل أن يضــاف إىل الكثــري مــن املــواد الســابقة 
 شرط من قبيل ما يلي: "رهناً بوجود قواعد خاصة".

__________ 
)٣٧٧( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Decision of 13 September 2001 (see footnote 184 above), p. 24. 
)٣٧٨( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. 

Ireland, Judgment of 30 June 2005 (see footnote 184 above), para. 137. 
)٣٧٩( Kokkelvisserij U.A. v. the Netherlands, Application no. 

13645/05, Decision of 20 January 2009, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 2009. 
لد، ٢٠٠١ حولية )٣٨٠(  .١٨٢و ١٨١ ص والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا

لنظــر )٨( ــا قواعـــد  و إىل األمهيـــة اخلاصــة الـــيت يــرجَّح أن تتســـم 
ملســؤولية الدوليــة يف إطــار  عتبارهــا قواعــد خاصــة فيمــا يتعلــق  املنظمــة 
العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها، أضيفت يف آخر املادة احلاليـة 
إشارة حمددة إىل قواعد املنظمة. وميكن أن تنظم قواعد املنظمة، صراحة 

اً، خمتلــف جوانــب املســائل الــيت تتناوهلــا األبــواب مــن الثــاين إىل أو ضــمن
اخلامس. فعلى سبيل املثـال، قـد تـؤثر هـذه القواعـد علـى النتـائج املرتتبـة 

ترتكبه منظمة من املنظمات الدولية  على خرق القانون الدويل الذي قد
األعضـاء عندما يكون الطرف املضرور من الدول أو املنظمـات الدوليـة 

ن  والتعليقـــات عليهمـــا مـــدى أمهيـــة  ٥٢و ٢٢فيهـــا. وقـــد حبثـــت املـــاد
 القواعد اخلاصة فيما يتصل مبسألة التدابري املضادة.

مسائل املسؤولية الدولية اليت ال تنظمها  -٦٥املادة 
 املواد هذه

علـــى  تظـــل قواعـــد القـــانون الـــدويل الواجبـــة التطبيـــق ســـاريةً  
املنظمـة الدوليـة أو الدولـة عـن الفعـل  املسائل املتعلقة مبسـؤولية

 .املوادهذه لقدر الذي ال تنظمه غري املشروع دولياً 

 التعليق
املتعلقة مبسؤولية الدول عـن األفعـال  ٥٦على غرار املادة  )١(

، تشــــري هــــذه املــــادة إىل أن املــــواد احلاليــــة )٣٨١(غــــري املشــــروعة دوليــــاً 
هلا صلة بتحديد ما إن   تتناول مجيع املسائل اليت ميكن أن تكون ال

كانــــــت املنظمــــــة الدوليــــــة أو الدولــــــة تتحمــــــل املســــــؤولية وبتحديــــــد 
لنظر إىل احتمال  ما يت هذا أيضاً  يرتتب على املسؤولية الدولية. و

ملسائل اليت مل ينظمها القانون الدويل بعد.  نشوء تطورات تتعلق 
ملسـؤولية الدول )٢( لنظـر إىل أن املسـائل املتصـلة  يـة للدولـة و

هي مسائل ال تبحثها مشاريع املواد احلالية إال بقدر ما عوجلت يف 
الباب اخلامس، فقد يبدو من غري الضروري النص حتديـداً علـى أن 

ملســــؤولية الدوليــــة للدولــــة  مــــن قبيــــل  -املســــائل األخــــرى املتعلقــــة 
ســـناد تصـــرف مـــا إىل إحـــدى الـــدول  ال تـــزال  -املســـائل املتصـــلة 

عد القانون الدويل الواجبة التطبيـق، مبـا يف ذلـك املبـادئ تنظمها قوا
والقواعــد املبّينــة يف املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري 
املشروعة دولياً. غري أن املادة احلاليـة لـو اقتصـرت علـى اإلشـارة إىل 
ا إىل الـدول،  املنظمات الدولية لكان ميكن أن تفضي، بعدم إشار

ت غــري مقصــودة. ولــذلك، تستنســخ املــادة احلاليــة نــص إىل تعقيــدا
املتعلقة مبسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً  ٥٦املادة 

 مع إضافة إشارة إىل "املنظمة الدولية". 

 املسؤولية الفردية -٦٦املادة 

ـــة هـــذه ال ختـــل   ملســـؤولية الفردي ي مســـألة تتصـــل  املـــواد 
يتصــرف نيابــًة  شــخصلــدويل علــى أي املرتتبــة مبوجــب القــانون ا

 عن منظمة دولية أو دولة من الدول.
__________ 

 .١٨٣ ص نفسه، املرجع )٣٨١(
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 التعليق
املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  ٥٨تستنسخ هـذه املـادة نـص املـادة  )١(

عــــــن األفعــــــال غــــــري املشــــــروعة دوليــــــاً مــــــع إضــــــافة إشــــــارة إىل "منظمــــــة 
لنظـــــر إىل أن نطـــــاق )٣٨٢(دوليـــــة" . وقـــــد يبـــــدو هـــــذا الـــــنص بـــــديهياً، 

، يقتصـر علـى املسـؤولية الدوليـة ١املواد احلالية، احملدد يف املادة مشاريع 
للمنظمة الدولية أو الدولة. ولكنه قد يكون مفيداً من حيـث إنـه يـذكر 
ملسـؤولية الفرديـة قـد تنشـأ مبوجـب القـانون الـدويل  ن املسائل املتصلة 

ل، دولـة مـن الـدو  فيما يتعلق بفعل غري مشروع ترتكبه منظمـة دوليـة أو
ن مشاريع املواد احلالية ال تنظم تلك املسائل.   و

ومن مث، فإن إسناد تصرف صادر عن فرد من األفراد إىل  )٢(
منظمـــة دوليـــة أو دولـــة ال يعفـــي ذلـــك الفـــرد مـــن املســـؤولية اجلنائيـــة 
حيـة أخـرى،  الدولية اليت ميكـن أن يتحملهـا بسـبب تصـرفه. ومـن 

دوليــاً مـن جانـب منظمــة  ال ميكـن، عنـد ارتكـاب فعــل غـري مشـروع
دولية أو دولة، أن يفهم ضـمناً أن األشـخاص الـذين اسـُتخدموا يف 
لفعل غري املشروع يتحملون مسؤولية دولية عن ذلـك. غـري  القيام 
أن املســـــؤولية اجلنائيـــــة الدوليـــــة ميكـــــن أن تنشـــــأ يف حـــــاالت معّينـــــة 

ب لنســـبة لـــبعض األفـــراد، كـــأن ُيســـتخدم هـــؤالء األفـــراد يف ارتكـــا
خــرق جســيم ألحــد االلتزامــات القائمــة مبوجــب قاعــدة مــن القواعــد 

 . ٤١القطعية يف ظل الظروف املتوخاة يف املادة 
وقد تتعلق املسؤولية الفردية أيضاً بضرر يتسـبب فيـه فعـل  )٣(

لنيابة عن منظمة دوليـة. فعلـى سـبيل  صادر عن شخص يتصرف 
قـد يقـع علـى عـاتق املثال، إذا حلقت أضـرار بضـحا جرميـة دوليـة، 

 الفرد املسؤول التزام جبرب الضرر.

 ميثاق األمم املتحدة -٦٧املادة 
حكام ميثاق األمم املتحدةهذه ال ختل    .املواد 

 التعليق
املتعلقــة مبســـؤولية  ٥٩تستنســخ املــادة احلاليـــة نــص املـــادة  )١(

الـيت تـنص علـى حكـم  )٣٨٣(الدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً 
م اإلخــــالل" مبيثــــاق األمــــم املتحــــدة. وتشــــمل اإلشــــارة خيــــص "عــــد

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا فيـــه بصـــورة  إىل
مباشــــرة وتلــــك املنبثقــــة مــــن القــــرارات امللزمــــة الصــــادرة عــــن جملــــس 
األمن، وهي التزامات هلا األسبقية أيضاً، وفقـاً لـرأي حمكمـة العـدل 

القائمــة مبوجــب القــانون الــدويل  الدوليــة، علــى االلتزامــات األخــرى

__________ 
 .١٨٥و ١٨٤ ص نفسه، املرجع )٣٨٢(
 .١٨٥ ص نفسه، املرجع )٣٨٣(

. )٣٨٤(مــــــــــن ميثـــــــــــاق األمــــــــــم املتحـــــــــــدة ١٠٣اســــــــــتناداً إىل املـــــــــــادة 
إذا تعارضــت االلتزامــات الــيت يــرتبط تــنص علــى أنــه " ١٠٣ فاملــادة

وفقاً ألحكـام هـذا امليثـاق مـع أي التـزام  ‘األمم املتحدة’ا أعضاء 
م املرتتبة على  لتزاما  ."هذا امليثاقدويل آخر يرتبطون به فالعربة 

وبقــــدر مــــا أن املســــائل املتصــــلة مبســــؤولية الــــدول مشــــمولٌة  )٢(
مبشاريع املواد احلالية، يتعـذر إجيـاد سـبب يـدعو للتشـكك يف انطبـاق 
ــ "عـدم اإلخـالل" حسـبما يـرد يف املـادة املقابلـة  نفس احلكم اخلـاص ب

أنـه قــد املتعلقـة مبســؤولية الـدول عــن األفعـال غــري املشـروعة دوليــاً. إال 
ــا  لنظــر إىل أ يثــور تســاؤل فيمــا خيــص مســؤولية املنظمــات الدوليــة، 
ليست من أعضاء األمم املتحدة، ومن مث مل توافق رمسيـاً علـى االلتـزام 
مبيثاق األمم املتحـدة. بيـد أنـه حـىت لـو كـان األثـر الغالـب لاللتزامـات 
 املقــــررة مبوجــــب ميثــــاق األمــــم املتحــــدة هــــو أثــــر قــــد يســــتند يف حالــــة
املنظمـــات الدوليـــة إىل أســـاس قـــانوين خيتلـــف عـــن األســـاس القـــانوين 

، فـيمكن للمــرء أن خيلـص إىل أن مليثــاق )٣٨٥(املنطبـق يف حالـة الــدول
ملنظمــات الدوليــة أيضــاً. وعلــى  األمــم املتحــدة أثــراً غالبــاً فيمــا يتعلــق 
سبيل املثال، عند تقرير حظر على توريد األسـلحة يتطلـب مـن مجيـع 

عنيــة بتطبيقــه عــدم االمتثــال لاللتــزام بتــوفري األســلحة الــذي اجلهــات امل
ميكــن أن تكــون تلــك اجلهــات قــد قبلتــه مبوجــب إحــدى املعاهــدات، 

. ولــيس مــن )٣٨٦(مييــز جملــس األمــن بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة ال
الضروري على أية حال، ألغراض مشاريع املواد احلالية، حتديد املدى 

املتحـدة، علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر،  الذي يؤثر به ميثاق األمم
 على املسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. 

ـــــاق املبـــــادئ  )٣( ـــــة أن تســـــتبعد انطب ملـــــادة احلالي وال يقصـــــد 
والقواعــد املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة علــى املســؤولية الدوليــة 

 لألمم املتحدة.

__________ 
التـاليتني:  القضيتنيانظر األمرين الصادرين بشأن التدابري املؤقتة يف  )٣٨٤(

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 

Convention [for the suppression of unlawful acts against the safety of 
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Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. 

United States of America), Provisional Measures, Order of 14 April 

1992, I.C.J. Reports 1992, at pp. 15 and 126. 
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(1998), pp. 529 et seq., at p. 609. 
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