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 المرفقاث

 تسوية المنازعاث الدولية التي تكون المنظماث الدولية طرفا  فيها  -ألف 
 مايكل وودالسير   

 مقدمة  
مأأأأ  ااع أأأأال السأأأأاسقة الأأأأيت لأأأأ ي يطأأأأرح موضأأأأوعا  ميكأأأأ  ت اولأأأأ  ا ل أأأأ ا املأأأأ هج ي بثأأأأق -1

املأواد  2011 يف عا  يف قراءة ثانية وجتدر اإلشارة دىل أن اللج ة اعت دتو اضطلعت هبا اللج ة
وسأبق أن أشأار و (2) أحاطأت اة عيأة العامأة عل أا  هبأايتل الأ(1)املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدوليأة

ل دىل "احلاجأأة املسأألم هبأأا 2002 ر مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأةل يف عأأا فريأأق اللج أأة العامأأ  املعأأ
امل اوعأأأأأات" املتعلقأأأأأة مبسأأأأأؤولية امل ظ أأأأأات ووو  علأأأأأى نطأأأأأاق واسأأأأأع دىل حتسأأأأأني أسأأأأأاليب تسأأأأأوية

ل عقأأدت اللج أأة م اقشأأة عامأأة سشأأفن التسأأوية السأأل ية 2011و 2010 ويف عأأاميو (3)الدوليأأة
 و(4)سشفن املواضيع املقبلة لل  اوعاتل حُبثت فيها مقرتحات شىت

وسيقتصأأر املوضأأوع املقأأرتح علأأى مسأأفلة تسأأوية امل اوعأأات الأأيت تكأأون امل ظ أأات الدوليأأة  -2
امل اوعأأأأات سأأأأني امل ظ أأأأات الدوليأأأأة والأأأأدول )ااعضأأأأاء وغأأأأري ااعضأأأأاء(ل م هأأأأا و ل (5)طرفأأأأا  فيهأأأأا
الأأأأيت ال تكأأأأون  اتِ امل اوعأأأأ أأأأ ا املوضأأأأوع شأأأأ   ي والو سأأأأني امل ظ أأأأات الدوليأأأأةفي أأأأا وامل اوعأأأأات 

ومأ  مث سُتسأتبعد تسأوية امل اوعأات و امل ظ ات الدولية طرفا  فيهال ولك هأا مع يأة هبأا سشأك  آخأر
اامأأأم املتحأأأدة يف م اوعأأأة سأأأني دول  دشأأأراكحتأأأت رعايأأأة م ظ أأأة دوليأأأة )م أأأا  أأأو احلأأأال مأأأثال  يف 

تقأع خأارج وساملثأ ل و أعضاء م  خأالل التأداسري الأيت تُتخأ  مبوجأب الفصأ  السأادس مأ  امليثأاق(

__________ 

 و84-80(ل الفقرات A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  (1)
 و2011 ديس رب/مانون ااول 9 املؤرخ 66/100 قرار اة عية العامة (2)
 و486ل الفقرة 113ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحة 2002ل حولية ة ة القانون الدويل (3)
 :2011ح يران/يونيأ   1أيار/مأايو و 31و 2010متوو/يوليأ   29ةلسأاهتا العامأة املعقأودة يف انظر احملاضر املوج ة  (4)

ل مأأأان معروضأأأا  علأأأى 2010ويف عأأأا   وA/CN.4/SR.3096و A/CN.4/SR.3095و A/CN.4/SR.3070 الوثأأأائق
ورقأة  2011(ل ويف عأا  A/CN.4/623اللج ة م مرة م  اامانأة العامأة سشأفن أحكأا  تسأوية امل اوعأات )الوثيقأة 

 (وA/CN.4/641 )الوثيقة ع   سشفن تسوية امل اوعات سالوسائ  السل ية
ي بغأأي أن يُفهأأم مصأأطلح "م ظ أأة دوليأأة" مبأأا يتفأأق والتعريأأ  الأأوارد يف مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات  (5)

أو صأأك آخأأر حيك أأ  م ظ أأة م شأأفة مبوجأأب معا أأدة ‘ امل ظ أأة الدوليأأة‘)أ(: "يعأأر مصأأطلح 2الدوليأأة )املأأادة 
القأأانون الأأدويل وهلأأا شخصأأية قانونيأأة دوليأأة خاصأأة هبأأاو وميكأأ  أن تُضأأم امل ظ أأات الدوليأأة يف عضأأويتها ميانأأات 

 أخرىل ساإلضافة دىل الدول"(و

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3070
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3095
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3096
http://undocs.org/ar/A/CN.4/623
http://undocs.org/ar/A/CN.4/641
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امل اوعات اليت تكون مل ظ ة دولية  رد مصلحة فيهال مث  م اوعة سني الأدول نطاق   ا املوضوع 
 و(6)ااعضاء سشفن تفسري الصك امل شئ لل  ظ ة

وترمأأ   أأ   الورقأأة أساسأأا  علأأى امل اوعأأات  ات الطأأاسع الأأدويلل أي ال اشأأئة عأأ  عالقأأة  -3
القأأانون )‘الأأيت تشأأ   مأأوظفي امل ظ أأات الدوليأأة  تت أأاول امل اوعأأاتِ وال و حيك هأأا القأأانون الأأدويل

ر يف وسأأأُيقرَّ و وال تتطأأأرق دىل املسأأأائ  ال اشأأأئة عأأأ  حصأأأانة امل ظ أأأات الدوليأأأةو ‘(اإلداري الأأأدويل
القأأأأانون اخلأأأأاصل مثأأأأ  تأأأأدخ  يف  أأأأال  أأأأة املسأأأأتقب  دن مأأأأان ي بغأأأأي أيضأأأأا  ت أأأأاول م اوعأأأأات معيّ 

 و(7)  م ظ ة دولية أو ضد اعصادر  املرتتبة على فع  ضارد أو امل اوعات ال اشئة مبوجب عق
وميكأأ  أن و ويتعأأني أن تُأأدرس مسأأفلة ال أأواتج امل ك أأة ملوضأأوع يف  أأ ا اجملأأال دراسأأة متفنيأأة -4

لتطأوير اإلجأراءات القائ أة ووضأع دجأراءات جديأدة لتسأوية امل اوعأات الأيت تكأون  تش   مقرتحأات  
أو لوضأأع أحكأأا   و جيأأة تُأأدرج يف الصأأكوك أو املعا أأدات  ات /امل ظ أأات الدوليأأة طرفأأا  فيهأأال و

وساإلضافة دىل  لكل قد ترغب اللج ة يف استعراض دعأالن مأانيال لتسأوية امل اوعأات الدوليأة و الصلة
 ول ملعرفة مدى دمكانية انطباق أحكام  على امل ظ ات الدولية(8)1982 السل ية سالوسائ 

 المسائل التي يمكن النظر فيها في إطار المواوع المقترح  
  أأأاك صأأأأعوسات واضأأأحة تعأأأأرتض ع ومأأأا  تسأأأأوية مجيأأأع امل اوعأأأأات الدوليأأأة الأأأأيت تكأأأأون  -5

امل ظ أات الدوليأة  دمكانيأة احتكأا د ع  تقيي    الصعوسات  وت شف .امل ظ ات الدولية طرفا  فيها
 مقبوليأأأأة تعأأأأرتض  احلأأأأواج  الأأأأيت مأأأأ لك عأأأأدىل الوسأأأأائ  التقليديأأأأة لتسأأأأوية امل اوعأأأأات الدوليأأأأةل و 
سياسأأأاتية  مسأأأائ ومأأأ  جهأأأة أخأأأرىل  أأأة و املطالبأأأات املقدمأأأة مأأأ  امل ظ أأأات الدوليأأأة أو ضأأأد ا

ي طأأوي عليهأأا توسأأيع نطأأاق اآلليأأات التقليديأأة لتسأأوية امل اوعأأات سأأني الأأدول ليشأأ   امل ظ أأات 
 وفامل ظ ات الدولية ليست دوال  و الدولية

__________ 

 .Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.Jانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (6)

Reports 1972, p. 46, at p. 60, para. 26 ل حيأث رأت حمك أة العأدل الدوليأة أن: "القضأية معروضأة علأى
احملك ة يف شك  م اوعة عادية سني الدول )وتشأك   أ   امل اوعأة أسأاس القضأية(و غأري أن اإلجأراءات املعروضأة 

عأ  فيأ  طأر  سي  أا يط - أو  لأس م ظ أة الطأريان املأدين الأدويل  -على احملك ة ت طوي على فع  ميان ثالث 
 يدافع ع   الطر  اآلخر"و

 ي بغأأي أن تراعأأى يف تسأأوية امل اوعأأات املتعلقأأة هبأأ   املسأأائ  احلصأأانات الأأيت تت تأأع هبأأا امل ظ أأات الدوليأأةل فضأأال   (7)
عأأ  التأأ ا   أأ   امل ظ أأات ستأأوفري أسأأاليب م اسأأبة للتسأأوية مبوجأأب معا أأدات معي أأةو ومأأ  الشأأائع جأأدا  وضأأع 

دجأراءات خاصأةل مبأا يف  لأك التحكأيمل ملعاةأة  أ   احلأاالتو ويأرد يف جأدول أع أال ة أة أحكا  ت ص علأى 
تسأوية امل اوعأات  ات الطأاسع ‘املستشاري  القانونيني املع ية سالقانون الدويل العا  التاسعة جمللس أوروسأا س أد سشأفن 

 ,Meeting Report of the 50th meeting of CAHDI)انظأر ‘ اخلأاص الأيت تكأون م ظ أة دوليأة طرفأا  فيهأا

Strasbourg, 24-25 September 2015, CAHDI (2015) 23, paras. 23-29 و وقأد الت سأت  أ   اللج أة)
 (و.CAHDI (2016) 9 provتعليقات الدول م  خالل استبيانل ومل تُتح للعل  سعد )

 و1982تشري  الثاين/نوف رب  15املؤرخ  37/10قرار اة عية العامة  (8)
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امل اوعأأأات الأأأيت تكأأأون امل ظ أأأات شأأأىت أمأأأا  عأأأرض   أأأاك عقبأأأات  دمكانيأأأة االحتكأأأا : -6
وم  الواضح جدا  أن امل ظ أات و (9)حة للدوللى آليات تسوية امل اوعات املتاعالدولية طرفا  فيها 

عني أو املأأأدعى علأأأيهم يف القضأأأايا اخلالفيأأأة املعروضأأأة علأأأى حمك أأأة الدوليأأأة قأأأد ال تبأأأدو مأأأ  املأأأدّ 
العأأدل الدوليأأةل ودن مأأان سجمكاهنأأا اللجأأوء دىل سعأأض احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدائ أأة ااخأأرى 

ولكأأ  ليسأأت   أأاك ممارسأأات تُأأ مر ارا  متاحأأا ل ويبقأأى التحكأأيم خيأأو امل شأأفة يف  أأاالت حمأأددة
وقأد يلأأ   سشأروط االختصأاصو اإلجأراءاتل وقل أا تلتأ   امل ظ أات الدوليأة ميكأ  أن تسرتشأد هبأا 

ولكأ  امل ظ أات  قيأقلاللجوء دىل أساليب غأري ااسأاليب القانونيأةل مثأ  الوسأاطة والتوفيأق والتح
احيأأأان دىل مؤسسأأأات ميكأأأ  أن تيسأأأر  أأأ   الدوليأأأةل خبأأأال  الأأأدولل ال ت ت أأأي يف مثأأأري مأأأ  ا

وقد تثأري الأدول ااعضأاء يف اامأم املتحأدة أو يف م ظ أة دقلي يأةل علأى سأبي  املثأالل و الع ليات
م اوعاهتأأأأأا يف م تأأأأأدى سياسأأأأأي سغيأأأأأة تسأأأأأويتها سفضأأأأأ  مسأأأأأامهات ودجأأأأأراءات سياسأأأأأية متعأأأأأددة 

دىل دمكانية االحتكا   تعرتض اليت احلواج ونظرا  دىل     و ااطرا ل مث  سعثات تقصي احلقائق
آليأأأات تسأأأوية امل اوعأأأات سوسأأأاطة طأأأر  ثالأأأثل تعت أأأد تسأأأوية امل اوعأأأات الأأأيت تكأأأون امل ظ أأأات 

 اوا  على التفاوض أو على آليات موجودة داخ  امل ظ ة  اهتيأساساعت ادا  الدولية طرفا  فيها 
املقدمأأة مأأ  امل ظ أأات الدوليأأة تأأربو الصأأعوسات الأأيت تواجأأ  مقبوليأأة املطالبأأات  :املقبوليأأة -7
مأ  شأرط اسأت فاد  رتب  هبأاضد ا أشد الربوو في ا يتعلأق سأاحلق يف احل ايأة الدسلوماسأية ومأا يأ أو

حقأأأوق أن تؤمأأأد فهأأأ  ميكأأأ  لل  ظ أأأات الدوليأأأةل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل و سأأأب  االنتصأأأا  احملليأأأة
يا أا؟ وسأدال  مأ   لأكل  أ  حقأوق رعاتؤمأد موظفيها على غرار الطريقة اليت ميك  هبا للدول أن 

دولأة مأأا حأق أحأد رعايا أأا تؤمأد ي طبأق شأرط اسأت فاد سأأب  االنتصأا  احملليأة )الداخليأأة( ع أدما 
 ضد م ظ ة دولية؟

 حمك ة العدل الدولية واحملامم واهليئات القضائية الدائ ة ااخرى )أ( 
دوليأأة حأأق املثأأول مأأ  ال ظأأا  ااساسأأي حملك أأة العأأدل ال 34 مأأ  املأأادة 1 ر الفقأأرةتقُصأأ -8

 مأأ  التعأأاون ت صأأان علأأى مسأأتوى معأأنّي  3و 2 ورغأأم أن الفقأأرتنيو (10)الأأدول علأأىأمأأا  احملك أأة 

__________ 

مبأأأدئيا ل ال نأأأأادل أحأأأد يف أن آليأأأأات تسأأأوية امل اوعأأأأات سالوسأأأأائ  السأأأل ية متاحأأأأة لل  ظ أأأات الدوليأأأأة )انظأأأأر  (9)
Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C.J. 

Reports 1949, p. 174 اامم املتحأدة علأى تقأدمي مطالبأات دوليأة ل حيث ت اولت احملك ةل يف مجلة أمورل قدرة
ضأأأد الأأأدول(و وتشأأأ    أأأ   اآلليأأأات "املفاوضأأأة والتحقيأأأق والوسأأأاطة والتوفيأأأق والتحكأأأيم والتسأأأوية القضأأأائيةل 

اللجأأأأوء دىل الومأأأأاالت والت ظي أأأأات اإلقلي يأأأأة أو غري أأأأا مأأأأ  الوسأأأأائ  السأأأأل ية الأأأأيت يقأأأأع ]علأأأأى ااطأأأأرا [  أو
 F. Dopagne, “Les différends opposantاامأأم املتحأأدة(و وانظأأر أيضأأا   مأأ  ميثأأاق 33اختيار أأا" )املأأادة 

l’organisationinternationalàunétatouuneautreorganisationinLagrangeand.E,”internationale

J-M. Sorel (eds.), Droit des Organisations Internationales (Paris : LGDJ, 2013), pp. 1101-1120, at 

p. 1109و 
 يف الدعاوى اليت ترفع لل حك ة"و للدول وحد ا احلق يف أن تكون أطرافا  " (10)
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املثأأول ساعتبار أأا أطرافأأا  يف   أأ   اهليئأأاتل ال تسأأتطيع (11)"ةمأأاسأأني احملك أأة و"اهليئأأات الدوليأأة الع
هلأأا أن تلأأت س  ف وناملأأومأأع  لأأكل نأأوو ل مأأم املتحأأدة والومأأاالت املتخصصأأة و القضأأايا اخلالفيأأة

 و(12)فتاوى سشفن املسائ  القانونية
ويف ضأأوء  أأ   القيأأود امل صأأوص عليهأأا يف ال ظأأا  ااساسأأيل جتلأأت الرغبأأة يف اسأأتخدا   -9

مأا يسأ ى : احملك ة يف تسوية امل اوعات الدولية اليت تكون امل ظ ات الدوليأة طرفأا  فيهأا سطأريقتني
 يوي  ال ظا  ااساسالفتوى "املل مة" والدعوات دىل تعد

ورغم أن الفتوى ليست مل مة يف حد  اهتأال تأ ص اتفاقأات معي أة علأى اسأتخدا  دجأراء  -10
د مثأال تقليأدي علأى  لأك يف اتفاقيأة امتيأاوات اامأم ويأرِ و الفتوى لتسوية امل اوعات سأفثر "هنأائي"

 (:1946) املتحدة وحصاناهتا
دحأأدى الأأدول ااعضأأاء مأأ  "د ا قأأا  خأأال  سأأني اامأأم املتحأأدة مأأ  جهأأةل و  

جهأأأأة أخأأأأرىل يُقأأأأدَّ  طلأأأأب دىل حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة إلسأأأأداء رأيهأأأأا االستشأأأأأاري يف 
مأأأ  امليثأأأاق  96 مسأأأفلة قانونيأأأة يثري أأأا  أأأ ا اخلأأأال ل و لأأأك وفقأأأا  احكأأأا  املأأأادة أي

ويقبأ  الطرفأان الأرأي الصأادر عأ  احملك أة و م  ال ظأا  ااساسأي لل حك أة 65 واملادة
 و(13)يا  هنائيا "ساعتبار  رأ

__________ 

لل حك أأأة أن تطلأأأب مأأأ  اهليئأأأات الدوليأأأة العامأأأة املعلومأأأات املتعلقأأأة سالقضأأأايا الأأأيت ت ظأأأر فيهأأأاو وتتلقأأأى  -2" (11)
الشأأروط امل صأأوص عليهأأا يف الئحتهأأا  احملك أأة مأأا تبتأأدر ا سأأ   أأ   اهليئأأات مأأ  املعلومأأاتو مأأ   لأأك مأأع مراعأأاة

د ا أثأأأري يف قضأأأية معروضأأأة علأأأى احملك أأأة البحأأأث يف تفويأأأ  وثيقأأأة تفسيسأأأية أنشأأأئت  -3الداخليأأأة ووفقأأأا  هلأأأاو 
مبقتضا ا  يئة دولية عامة أو يف تفوي  اتفاق دويل عقد على أساس     الوثيقأة فعلأى املسأج  أن  طأر سأ لك 

ل مأأ  3و 2ل الفقأأرتني43مأأ  احملاضأأر وااع أأال املكتوسأأة"و انظأأر أيضأأا  املأأادة   أأ   اهليئأأة وأن يرسأأ  دليهأأا صأأورا  
 و2005الئحة احملك ةل اللتني أضيفتا يف عا  

ل ميثاق اامم املتحدةو وال نوو للوماالت املتخصصة املف ون هلال دال أن تطلب فتأاوى سشأفن املسأائ  96املادة  (12)
 والقانونية اليت ت شف يف نطاق أنشطتها

(13) Art. VIII, Sect. 30, Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (New 

York, 13 February 1946), United Nations, Treaty Series, vol. 1, p. 15انظأر أيضأا ل علأى سأبي  املثأالل و 
Art. IX, Sect. 32, Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (New 

York, 21 November 1947), United Nations, Treaty Series, vol. 33, p.261؛ وArt. X, Sect. 34, 

Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency (Vienna, 

1 July 1959), United Nations, Treaty Series, vol. 374, p. 147؛ وArt. XI, Sect. 21, Agreement (with 

exchange of notes) regulating conditions for the operation, in Chile, of Headquarters of the United 

Nations Economic Commission for Latin America (Santiago, 16 February 1953), United Nations, 

Treaty Series, vol. 314, p. 49؛ وArt. XIII, Sect. 26, Agreement between the United Nations and the 

Government of Thailand relating to the Headquarters of the Economic Commission for Asia and 

the Far East in Thailand (Geneva, 26 May 1954), United Nations, Treaty Series, vol. 260, p. 35 ؛
,Sztucki.Jيأرد  مر أا مجيعأا  يف  “InternationalOrganizationsasParties toContentiousProceedings

beforetheInternationalCourtofinMülleretal. (eds.), The International Court of.A.S,”?Justice 

Justice: Its Future Role After Fifty Years (The Hague: Nijhoff, 1977), pp.141-167, at notes 24-25و 
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ويتوخى اتفاق املقر سني اامم املتحدة والواليات املتحدة اامريكية دجراء  مماثال  دىل حد  -11
نأوو اي مأ  الطأرفني : ما يف سياق التحكيم املل   على ال حو امل صوص عليأ  يف  لأك االتفأاق

أث أأأأاء دجأأأأراءات  أن يطلأأأأب مأأأأ  اة عيأأأأة العامأأأأة أن تلأأأأت س فتأأأأوى سشأأأأفن مسأأأأفلة قانونيأأأأة ت شأأأأف
 و(14)التحكيمل "تراعيها"  يئة التحكيم لدى دصدار قرار ا ال هائي

غأأأأري أن   أأأأاك صأأأأعوسات واضأأأأحة يف اسأأأأتخدا  اختصأأأأاص احملك أأأأة اإلفتأأأأائي يف أمأأأأور  -12
 مكانيأأأة احتكأأأا ويعتأأأرب م تقأأأدو اإلفتأأأاء امللأأأ    أأأ ا اإلجأأأراء سأأأديال  ضأأأعيفا  إلو خالفيأأأة يف الواقأأأع

وقواعأأأأد االختصأأأأاص السأأأأارية علأأأأى اإلجأأأأراء اإلفتأأأأائي و امل ظ أأأأات الدوليأأأأة مباشأأأأرة دىل احملك أأأأة
ولك ها تقييديأة جأدا  أيضأا  مأ  جوانأب أخأرى تعيأق تكأافؤ الفأرص سأني الطأرفني و متسا لة للغاية

 ودىل احملك ةل وتفض  تسوية م اوعات معي ة على أخرى دمكانية االحتكا يف 
 ال تيجتأأأأني غأأأأري املرغأأأأوب فيه أأأأا مأأأأ  مأأأأون اامأأأأم املتحأأأأدة ووماالهتأأأأا وت بأأأأع ملتأأأأا  أأأأاتني -13

ومأ  مثل ففأي م اوعأة سأني دحأدى و (15)املتخصصأة وحأد ا مأ  نأوو هلأا طلأب فتأوى مأ  احملك أة
__________ 

مأ  االتفأاق سأني اامأم املتحأدة والواليأات املتحأدة اامريكيأة سشأفن مقأر اامأم املتحأدة  21املادة الثام أةل الفأرع  (14)
(Lake Success, 26 June 1947 ل)United Nations, Treaty Series, vol. 11, p.12: 

أي  أي م اوعأأة ت شأأف سأأني اامأأم املتحأأدة والواليأأات املتحأأدة سشأأفن تفسأأري أو تطبيأأق  أأ ا االتفأأاق أو )أ("  
 يئأأة حتكأأيم اتفأأاق تك يلأأي ال ُتسأأوَّى عأأ  طريأأق التفأأاوض أو وسأأيلة أخأأرى متفأأق عليهأأا لتسأأوية امل اوعأأاتل حُتأأال دىل 

مؤلفة مأ  ثالثأة حمكِّ أني لتصأدر سشأفهنا قأرارا  هنائيأا ل يعأنيِّ اامأني العأا  أحأَد مل ويعأني وويأر خارجيأة الواليأات املتحأدة 
 ثانيهمل و تار احملكِّ ان ااوالن احملكِّم الثالثل فجن مل يتفقا علي ل اختار  رئيس حمك ة العدل الدوليةو

الواليأأأات املتحأأأدة أن يطلبأأأا مأأأ  اة عيأأأة العامأأأة أن تلأأأت س فتأأأوى مأأأ   نأأأوو ل مأأأني العأأأا  أو )ب(  
حمك ة العدل الدولية سشفن أي مسفلة قانونية ت شف يف سياق     اإلجراءاتو ويف انتظأار تلقأي فتأوى احملك أةل 

مأأع  يلتأأ   مأأال الطأأرفني سقأأرار مؤقأأت صأأادر عأأ   يئأأة التحكأأيمو وسعأأد  لأأكل تصأأدر  يئأأة التحكأأيم قأأرارا  هنائيأأا ل
 مراعاة فتوى احملك ة"و

 Art. VII, Sect.31, Agreement between the International Civil Aviationانظأأر أيضأأا    

Organization and the Government of Canada regarding the Headquarters of the International Civil 

Aviation Organization (Montreal, 14 April 1951), United Nations, Treaty Series, vol. 96, p.176و 
مأ  ميثأاق اامأم املتحأدة: ")أ( اي مأ   96مأ  ال ظأا  ااساسأي حملك أة العأدل الدوليأة دىل املأادة  65حتي  املادة  (15)

اة عيأة العامأة و لأأس اامأ  أن يطلأأب دىل حمك أة العأأدل الدوليأة دفتأاء  يف أيأأة مسأفلة قانونيأأةو )ب( ولسأائر فأأروع 
أن تأف ن هلأا اة عيأة العامأة سأ لك يف أي وقأتل أن تطلأب أيضأا   اهليئة والوماالت املتخصصة املرتبطة هبال مم  نأوو

مأأ  احملك أأة دفتاء أأا في أأا يعأأرض هلأأا مأأ  املسأأائ  القانونيأأة الداخلأأة يف نطأأاق أع اهلأأا"و وتشأأ   اهليئأأات املأأف ون هلأأا 
االت اجمللأأأأس االقتصأأأأادي واالجت أأأأاعي و لأأأأس الوصأأأأاية واللج أأأأة املؤقتأأأأة التاسعأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةو وتشأأأأ   الومأأأأ

املتخصصأأأة املأأأف ون هلأأأا م ظ أأأة الع أأأ  الدوليأأأةل وم ظ أأأة ااغ يأأأة وال راعأأأةل وم ظ أأأة اامأأأم املتحأأأدة للرتسيأأأة والعلأأأم 
والثقافأأةل وم ظ أأة الصأأحة العامليأأةل والب أأك الأأدويل ل نشأأاء والتع أأريل ومؤسسأأة الت ويأأ  الدوليأأةل واملؤسسأأة الدوليأأة 

ان املأأدين الأأدويلل واالحتأأاد الأأدويل لالتصأأاالتل والصأأ دوق الأأدويل للت  يأأةل وصأأ دوق ال قأأد الأأدويلل وم ظ أأة الطأأري 
للت  يأأأة ال راعيأأأةل وامل ظ أأأة العامليأأأة ل رصأأأاد اةويأأأةل وامل ظ أأأة البحريأأأة الدوليأأأةل وامل ظ أأأة العامليأأأة لل لكيأأأة الفكريأأأةل 

أن تطلأب الفتأأوىل رغأأم أهنأأا  وم ظ أة اامأأم املتحأأدة للت  يأة الصأأ اعيةو وقأأد أُ ن للومالأأة الدوليأة للطاقأأة ال ريأأة أيضأأا  
Organs“ليسأأت ومالأأة متخصصأأة تاسعأأة ل مأأم املتحأأدةو انظأأأر  and Agencies of the United Nations

Authorized to Request Advisory Opinions” :ل متأاح يف الأراس  التأايلhttp://www.icj-cij.org/jurisdiction/ 

index.php?p1=5&p2=2&p3=1 (و2016ح يران/يوني   29 )اطُّلع علي  يف 
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وسطبيعأأة و  أأ   اهليئأأات ودولأأة مأأال سأأتكون تلأأك اهليئأأة  أأي وحأأد ا مأأ  يسأأتطيع تقأأدمي "مطالبأأة"
رض م اوعأأة علأأى دجأأراء اإلفتأأاءل تكأأون اامأأم املتحأأدة احلأأالل ع أأدما يقتضأأي التأأ ا  تعا أأدي عأأ

ومأأع  لأأكل فحأأىت يف  أأ   احلالأأةل تكأأون العالقأأة سأأني و الومالأأة املتخصصأأة مل مأأة سفعأأ   لأأك أو
أن  اسأني يأدي جهأاو دو أ تكأونالطرفني غأري متكافئأةل ان "املسأفلة املقأرر عرضأها علأى احملك أة 

 و(16)مراقبة ع لية الصياغة"[ أو طر  آخر] يتسا للدولة العضو املع ية
اهليئأات الوحيأدة الأيت  أي وساملث ل فكون اامم املتحدة ووماالهتا املتخصصة املأف ون هلأا  -14

نأأوو هلأأا أن تطلأأب فتأأوى يعأأر أن اللجأأوء دىل اإلجأأراءات اإلفتائيأأة لتسأأوية امل اوعأأات الأأيت تشأأ   
و تلك امل ظ أات الدوليأة طرفأا  فيهأام ظ ة دولية يقتصر أساسا  على امل اوعات اليت تكون دحدى 

أن تلأأت س مأأ  اة عيأأة العامأأة أو  يئأأة أخأأرى مأأف ون هلأأا سأأالطبع ونأأوو ةهأأات مت اوعأأة أخأأرى 
طلأأب فتأأوىل ولك هأأا ال ميكأأ  أن تتأأيق  مأأ  أن الفتأأوى سأأُتطلب سالفعأأ  أو سأأتكون يف الشأأك  

 ا القبيأأ  "ناقصأأة" وم أأا سأأبق أن الحظأأت اللج أأة نفسأهال تكأأون فتأأوى مأأ   أأو (17)املرغأوب فيأأ 
 و(18)و"تفتقر دىل اليقني" و"تشوهبا شكوك مثرية للغاية حبيث يتع ر ومسها سطاسع دل امي"

ويف ضأأوء القيأأود املفروضأأة علأأى قأأدرة احملك أأة علأأى تسأأوية امل اوعأأات الأأيت تكأأون م ظ أأة  -15
ويف و ااساسأي ل ُقد  على مر الس ني عدد مبري م  املقرتحات لتعدي  ال ظا (19)دولية طرفا  فيها

يف اة عيأأة العامأأة م اقشأأة سشأأفن "اسأأتعراض دور حمك أأة العأأدل الدوليأأة"ل  ُعقأأدتل 1970 عأأا 
  سأأؤاال  سشأفن "دمكانيأأة السأأ اح لل  ظ أأات احلكوميأة الدوليأأة سأأفن تكأأون تال أا استقصأأاء تضأأ ّ 

االستقصأأاء والثالثأأني علأأى  الواحأأدومأأ  سأأني الأأردود و أطرافأأا  يف القضأأايا املعروضأأة علأأى احملك أأة"
طرفأأا  يف ال ظأأأا  ااساسأأي آنأأأ اك(ل ردَّ شسأأأة عشأأر عضأأأوا  علأأى  أأأ ا السأأأؤال  130 )مأأ  أصأأأ 

ساإلنأأأأاب )اارج تأأأأني والأأأأدا رك والسأأأأويد وسويسأأأأرا والعأأأأراق وغواتي أأأأاال وف ل أأأأدا وقأأأأربص وم أأأأدا 
احأد ومدغشقر واملكسيك وامل لكأة املتحأدة وال  سأا ونيوويل أدا والواليأات املتحأدة(ل ورد عضأو و 

__________ 

(16) K. Wellens, Remedies against international organizations (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002), at p. 233  و انظر أيضاDifference 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 

p. 81, para. 36و 
م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سني الأدول  2-66انظر يف   ا الصدد س د تسوية امل اوعات املعقدة يف املادة  (17)

 (و1986وامل ظ ات الدولية أو في ا سني امل ظ ات الدولية )

(18) Yearbook of the International Law Commission, 1980, vol. 2 (Part Two), pp. 87-88, paras. 9-11 ؛
و وم أأا تبأأأني 6-4ل الفقأأرات 92ل اجمللأأد الثأأأاين )اةأأ ء الثأأاين(ل الصأأأفحة 1982وحوليأأة ة أأة القأأأانون الأأدويلل 

ية خارج نطاق س أد تسأوية احلاشية الساسقةل رفضت الدول     التوصيات اليت ت ص على ترك اإلجراءات اإلفتائ
امل اوعأأاتل الأأ ي يأأرد يف الأأ ص الأأ ي أصأأبح في أأا سعأأد اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات سأأني الأأدول وامل ظ أأات 

 الدولية أو في ا سني امل ظ ات الدوليةو
تعلأأق (ل اعتبأأارات تLegality of Use of Forceسأأيقت أيضأأا ل يف القضأأايا املتعلقأأة مبشأأروعية اسأأتخدا  القأأوة ) (19)

سرتشأأيد اإلجأأراءات القضأأائية للأأرد علأأى حاجأأة مجهوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة دىل تقأأدمي مطالبأأات م فصأألة ضأأد 
 مجيع أعضاء م ظ ة حل   ال ااطلسيل سدال  م  مطالبة واحدة ضد     امل ظ ةو
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ل نظأأأرت اللج أأة اخلاصأأأة املع يأأأة مبيثأأأاق اامأأأم 1999-1997 ويف الفأأأرتةو (20)سالسأألب )فرنسأأأا(
 (21)غواتي أأأأأأأاال  مأأأأأأأ املتحأأأأأأأدة وستع يأأأأأأأ  دور امل ظ أأأأأأأةل التاسعأأأأأأأة للج عيأأأأأأأة العامأأأأأأأةل يف مقرتحأأأأأأأني

وُسأأأأأحب مقأأأأأرتح و مل ظ أأأأات الدوليأأأأأة دىل احملك أأأأأةسجمكانيأأأأأة احتكأأأأأا  السأأأأأ اح ل (22)وموسأأأأتاريكا
 و(23)م  غري املرجح اعت اد  يف املستقب  القريب"ا[ سد]ل د  "1999 عا  غواتي اال يف

وسصأأأأأر  ال ظأأأأأر متامأأأأأا  عأأأأأ  الصأأأأأعوسات السياسأأأأأية يف تعأأأأأدي  ال ظأأأأأا  ااساسأأأأأيل وجهأأأأأت  -16
املقرتحات املختلفة اال ت ا  دىل مسفليت نطاق االختصاص الشخصي واالختصأاص املوضأوعي اللتأني 

 ولل ظا  ااساسي مل ح امل ظ ات الدولية حق التقاضي أما  احملك ةا يف أي تعدي   نب معاةته
وعلأأى عكأأس حمك أأة العأأدل الدوليأأةل تسأأ ح سعأأض احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدائ أأة  -17

لل  ظ أأأات الدوليأأأة ااطأأأرا  يف املعا أأأدة املع يأأأة  لالعاملأأأة يف دطأأأار معا أأأدات معي أأأة لااخأأأرى
ال حال احملك ة الدوليأة لقأانون البحأارل الأيت أنشأئت مبوجأب و  ا على سبي  املثو ساللجوء دليها

ل ومأأ لك  يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة (24)1982 اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار لعأأا 
 والتجارة العاملية

 التحكيم الدويل )ب( 
ات ميكأأأ  أن يكأأأون التحكأأأيم أداة مفيأأأدة لتسأأأوية امل اوعأأأات الدوليأأأة الأأأيت تكأأأون امل ظ أأأ -18

فهأأو ال يتفأأأادى الصأأأعوسات املتعلقأأة سأأأاحلق يف التقاضأأأي أمأأا  حمك أأأة العأأأدل و الدوليأأة طرفأأأا  فيهأأأا
 ءول طرا  نظاما  مرنا  ميك  أن حيف  السرية ع د االقتضاأيضا  الدولية فحسبل س  يتيح 

ويعود تاريخ اةهود الساسقة لتشجيع اللجوء دىل التحكيم لتسوية امل اوعأات الأيت تشأ    -19
سشفن التحكيم الدويلل ال ي  1964 م ظ ة دولية دىل قرار راسطة القانون الدويل الصادر يف عا 

 ي:ي ص على ما يل
__________ 

(20) Review of the Role of the International Court of Justice, Report of the Secretary General, 

document A/8382 (1971), Question III(a), pp. 6, 70-77, paras. 200-224  الوثأأائق  و انظأأر أيضأأا
A/8382/Add.1 ؛ و6ل الصفحةA/8382/Add.3 ؛ و4ل الصفحةA/8382/Add.4 و3ل الصفحة 

 وRev.1 (1997) و A/AC.182/L.95 الوثيقة (21)
 وA/AC.182/L.97 (1997) الوثيقة (22)
 Ph. Couvreur, “Développements récents؛ و238-237أعال (ل الصفحتني  16)احلاشية  Wellensانظر  (23)

concernantl’accèsdesorganisationsintergouvernementalesà la procédure contentieuse devant la 

Cour Internationale de Justice”, in E. Yakpo and T. Boumedra (eds.), Liber Amicorum Mohammed 

Bedjaoui (The Hague : Kluwer Law International,1999), pp. 293-323, at pp. 302-322و 
م   حك ا  خاصا  يتعلق ساحلالة اليت تكأون فيهأا  7 ي تتض   املادة ل ال1982انظر املرفق التاسع التفاقية عا   (24)

م ظ ة دولية ودولة واحأدة أو أمثأر مأ  دوهلأا ااعضأاء أطرافأا  متضأام ني يف م اوعأة مأال أو أطرافأا   وي مصألحة 
القضأأية  مشأأرتمةو وقأأد مأأان االحتأأاد ااورويب طرفأأا  يف قضأأية معروضأأة علأأى احملك أأة الدوليأأة لقأأانون البحأأارل و أأي

 Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in theل 7رقم 

South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European Union)و 

http://undocs.org/ar/A/8382
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.1
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.1
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.3
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.4
http://undocs.org/ar/A/AC.182/L.95
http://undocs.org/ar/A/AC.182/L.95/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/AC.182/L.97
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"يوج  انتبا  مجيع الدول دىل توافر  يئات حتكيم دولية لتسأوية   وعأة مت وعأة  
ها عرضأ)أ( امل اوعأات الدوليأة الأيت ال ميكأ  : م  امل اوعات الدوليةل مبا يف  لأك مأا يلأي

 و(25))ج( امل اوعات سني الدول وامل ظ ات الدولية"ووو  لى حمك ة العدل الدوليةع
وساملثأأأ ل نظأأأر الفريأأأق العامأأأ  املعأأأر سعقأأأد اامأأأم املتحأأأدة للقأأأانون الأأأدويلل التأأأاسع للج أأأة  -20

يف "اقرتاح ساحلث على التوسع يف اسأتخدا   يئأة التحكأيم الدائ أة يف  1992 السادسةل يف عا 
والسأأأؤال و (26)امل اوعأأأات سأأأني الأأأدول ومأأأ لك امل اوعأأأات سأأأني الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة"تسأأأوية 

الرئيسأأأي املطأأأروح يف  أأأ ا الصأأأدد  أأأو مأأأدى التأأأ ا  امل ظ أأأات الدوليأأأة أو دمكانيأأأة دل امهأأأا سالفعأأأ  
وخبأأال  حأأال و سعأأرض م اوعاهتأأا الدوليأأة مأأع الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة ااخأأرى علأأى التحكأأيم

جأأد يف الوقأأت الأأرا   أي معا أأدة عامأأة مفتوحأأة أمأأا  امل ظ أأات الدوليأأة ميكأأ  أن الأأدولل ال تو 
وال شأأك أن عأأددا  و تقبأأ  مبوجبهأأا  أأ   امل ظ أأات االلتأأ ا  سعأأرض تلأأك امل اوعأأات علأأى التحكأأيم

دراسأأة استقصأأائية عامأأة تت أأاول أي ولكأأ  مل تُ جأأ  و مأأ  االتفاقأأات الث ائيأأة يتضأأ    أأ   الب أأود
التفاقات الدولية اليت تكون م ظ ة دولية طرفأا  فيهأال أو التحكأيم ع أال  ستلأك س ود التحكيم يف ا

 و(27)أرسع قضايا للتحكيم سني م ظ ة دولية ودولةسوى في ا يبدو ال تُعر  حىت اآلن و و الب ود
وت طأأوي امل ارسأأة و و أة مسأأفلة وجيهأة يف  أأ ا الصأدد  أأي ميفيأأة صأياغة س أأود التحكأيم -21

  :ددراج س د حتكيم في ا يلي نص املتبعة حاليا  على
"أي ن اع سني الطرفني ي شف ع    ا االتفاق أو يتعلق س  وال ُيسّوى عأ  طريأق  

املفاوضأأأأات أو سطريقأأأأة أخأأأأرى لتسأأأأوية ال أأأأ اع يُتفأأأأق عليهأأأأال حيأأأأال سطلأأأأب مأأأأ  أي مأأأأ  
ن ويعأنّي مأ  طأر  حمكِّ أا ل ويعأنّي احملكِّ أاو الطرفنيل دىل  يئة تتفل  م  ثالثة حمك أني

ود ا مل يكأأ  أحأأد الطأأرفني قأأد و ثالثأأا  يأأرأس  يئأأة التحكأأيم املعيَّ أأان هبأأ   الطريقأأة حمك أأا  
 احملكأأم يف غضأون ثالثأأني يومأا  مأ  تقأأدمي طلأب التحكأأيمل أو مل يُعأنيَّ  عأنّي حُمّك أ  سعأأدُ 

الثالأأث يف غضأأون شسأأة عشأأر يومأأا  مأأأ  تعيأأني احملكَِّ أأنيل ميكأأ  اي مأأ  الطأأأرفني أن 
وحتدد اهليئة دجراءاهتال سشأرط و حمك ة العدل الدولية تعيني   ا احملّكميطلب م  رئيس 

تخأأأ  مجيأأأع أن يشأأأك  أي اث أأأني مأأأ  احملك أأأني ال صأأأاب القأأأانوين ة يأأأع ااغأأأراضل وتُ 
__________ 

(25) International Law Association, Resolutions: International Arbitration,Int’lAss’n,.Conf.Rep.L 

vol. 52 (1966), p. xii, para. 1و 
 و15ل الفقرة A/C.6/47/L.12 (1992) الوثيقة (26)
 Tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in France (Franceقضية  (27)

- UNESCO), UNRIAA, vol. XXV, pp. 231-266 ؛ وقضأيةEuropean Molecular Biology Laboratory 

(EMBL) v. Federal Republic of Germany, ILR, vol. 105, pp. 1-74 و و أة قضأية أخأرى حديثأة العهأدل
 District Municipality of La Punta (Peru) v. United Nations Officeأهنيت دون صدور قرار سشفهنال  أي 

for Project Services (UNOPS) (PCA Case No. 2014-38) (https://pcacases.com/web/view/109) ؛
 The Atlanto-Scandian Herring Arbitration (The Kingdom of Denmark in respect of the وقضأية

Faroe Islands v. The European Union) (PCA Case No. 2013-30 (https://pcacases.com/web/view/25)ل 
 مبوجب اة ء اخلامس عشر م  اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحارل اليت أهنيت أيضا  دون صدور قرار سشفهناو

http://undocs.org/ar/A/C.6/47/L.12
https://pcacases.com/web/view/109
https://pcacases.com/web/view/25
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ويتح   الطرفأان تكأالي  اهليئأة ساحلصأص الأيت و القرارات مبوافقة أي اث ني م  احملك ني
سيانأأا  سااسأأباب الأأيت اسأأت د دليهأأال ويكأأون هنائيأأا  ويتضأأ   قأأرار التحكأأيم و حتأأدد ا  أأي

 و(28)ومل ما  للطرفني"
سأأائ  ولكأأ  ملأأا مانأأت  أأ   املو أيضأأا  في أأا يتعلأأق سأأاإلجراءات مسأأائ  ت شأأفوميكأأ  أن  -22

تتعلق سقواعد التحكيمل فقد ت اولتها دىل حد سعيد القواعد االختيارية للتحكيم الأ ي تشأرتك فيأ  
وملأأا مانأأت تلأأك و (ل الأأيت وضأأعتها احملك أأة الدائ أأة للتحكأأيم1996لأأدول )امل ظ أأات الدوليأأة وا

القواعأأد قأأد ُوضأأعت يف ضأأوء "طأأاسع القأأانون الأأدويل العأأا  الأأ ي تتسأأم سأأ  امل اوعأأات الأأيت تشأأ   
ل فقأأأد ال تأأأأرى (29)امل ظ أأأات الدوليأأأة والأأأدولل وامل ارسأأأة الدسلوماسأأأأية امل اسأأأبة هلأأأ   امل اوعأأأات"

ى سأأأأأبي  املثأأأأأالل لتكييأأأأأ  قواعأأأأأد ا ال  و جيأأأأأة إلجأأأأأراءات التحكأأأأأيم اللج أأأأأة قي أأأأأة تُأأأأأ مرل علأأأأأ
 ومع امل اوعات اليت تكون م ظ ة دولية طرفا  فيها 1958 لعا 

 القانونية اآلليات غري اآلليات (ج) 
التقريأأأأر ال هأأأأائي سشأأأأفن مسأأأأاءلة متشأأأأيا  مأأأأع الرتميأأأأ  علأأأأى الع صأأأأر التصأأأأحيحيل يوجأأأأ   -23

"اإلمكانات الوقائيأة" الأيت ي طأوي  االنتبا  دىلالصادر ع  راسطة القانون الدويل  امل ظ ات الدولية
وس أاء  علأى  لأأكل و (30)عليهأا "ع أ  امل ظ أات الدوليأة الأ ي يكأون علأأى درجأة أقأ  مأ  الرمسيأة"

ترمأ  توصأيات التقريأرل يف املقأأا  ااولل علأى دنشأاء آليأات دائ أأة داخأ  امل ظ أة الدوليأة نفسأأهال 
ول غأراض و (31)ب أمني املظامل و يئات على غرار فريق التفتيش التاسع للب ك الأدويلتش   مكات

احلاليةل يُرجح أال تكون     اآلليات وجيهة دال ع دما متارس الدولة احل ايأة الدسلوماسأية لصأاح 
 (ومواط يها )انظر يف   ا الصدد القسم التايل

__________ 

سشأأفن  2010في أأا يلأأي سعأأض اامثلأأة علأأى اتفاقأأات حديثأأة العهأأد تتضأأ   س أأودا  علأأى  أأ ا امل أأوال: اتفأأاق عأأا   (28)
دنشأأاء مكتأأب اامأأم املتحأأدة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث يف دنشأأيون؛ واالتفأأاق سأأني اليونيسأأي  ومصأأر؛ واتفأأاق 

االتفأاق سأني حكومأة مالي يأا وسرنأامج  سشفن مرم  اخلدمات املشرتمة لربنامج اامم املتحدة اإل أائي: 2010عا  
 24اامم املتحدة اإل ائي املتعلق سجنشاء املرمأ  العأاملي للخأدمات املشأرتمة التأاسع للربنأامج اإل أائي )مواالملبأورل 

و ولالطأالع علأى شأك  سأاسق United Nations, Treaty Series, vol. 2794(ل 2011تشأري  ااول/أمتأوسر 
)أ( مأأ  االتفأأاق سأأني اامأأم املتحأأدة والواليأأات املتحأأدة 21ر علأأى سأأبي  املثأأالل الفأأرع مأأ  س أأود التحكأأيمل انظأأ

 .United Nations, Treaty Series, volل (Lake Success, 26 June 1947اامريكية سشفن مقر اامم املتحدة )

11, p.11انظر  و ولالطالع على حتلي  لواجب اللجوء دىل التحكيم مبوجب تلك الب ود الساسقةلApplicability 

of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 

26 June 1947, Advisory Opinion of 26 April 1988, I.C.J. Reports 1988, p. 12؛ وInterpretation of 

Peace Treaties, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 65, at p. 77و 
(29) Permanent Court of Arbitration, Optional Rules for Arbitration involving International 

Organizations and States (1996), at p. viiو 
(30) International Law Association (Shaw and Wellens, co-rapporteurs), Final Report on Accountability of 

International Organisations, Int’lAss’n71وp. 164, at p. 224 ,(2004).vol,.Conf.Rep.L 
 و224-223ل يف الصفحتني 5-2ل التوصيات املرجع نفس  (31)
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عأأأات ال اشأأأئة يف دطأأأار القأأأانون الأأأدويلل ود ا مأأأان ع أأأ  اللج أأأة يرمأأأ  علأأأى تسأأأوية امل او  -24
فسأأأتكون اآلليأأأات غأأأري القانونيأأأة  ات الصأأألة يف املقأأأا  ااول آليأأأات تاسعأأأة لطأأأر  ثالأأأثل مثأأأ  

وميكأأأأ  أن ت ظأأأأر اللج أأأأة يف سأأأأب  تشأأأأجيع اللجأأأأوء دىل  أأأأ   و والوسأأأأاطة والتوفيأأأأق (32)التحقيأأأأق
انوينل دورا   امأأأا  يف وميكأأأ  أن تأأأؤدي  أأأ   اآلليأأأاتل رغأأأم أهنأأأا ليسأأأت  ات شأأأك  قأأأو اآلليأأأات

 وتسوية امل اوعات القانونية

 احل اية الوظيفية: مقبولية املطالبات )د( 
 .دىل آليأأات تسأأوية امل اوعأأات جمكانيأأة اللجأأوءت اولأأت ااقسأأا  السأأاسقة مسأأائ  تتعلأأق س -25

يُأرجح مأع  لأك أن تثأار مسأائ  سشأفن ميفيأة انطبأاق القواعأد  تتاح دمكانية اللجوءلوحىت ع دما 
ويتعلأأأق أحأأأد اجملأأأاالت الأأأيت تطأأأرح و العرفيأأأة املتعلقأأأة مبقبوليأأأة املطالبأأأات علأأأى امل ظ أأأات الدوليأأأة

سجمكانيأأأأة دحالأأأأة القواعأأأأد العرفيأأأأة املتصأأأألة ساحل ايأأأأة الدسلوماسأأأأية يف  أأأأ ا الصأأأأدد دشأأأأكاال  سالغأأأأا  
 و(33)ليةواست فاد سب  االنتصا  احمل

دىل أن لل  ظ أأأة الدوليأأأة اختصاصأأأا   سأأأالتعويض عأأأ  ااضأأأراروخلصأأأت الفتأأأوى املتعلقأأأة  -26
"ل يشأأب  ع ومأأا  حأأق الدولأأة يف ممارسأأة احل ايأأة (34)"مب ارسأأة قأأدر مأأ  احل ايأأة الوظيفيأأة لع الئهأأا

  ونتيجأأة هلأأ ا التشأأاس ل أشأأري دىل أن شأأرط اسأأت فاد سأأب  االنتصأأاو الدسلوماسأأية لصأأاح رعايا أأا
 و(36)طبق يف سياق احل اية الدسلوماسية ي طبق يف سياق "احل اية الوظيفية" م ا ي (35)احمللية

__________ 

توصأأي راسطأأة القأأانون الأأدويل سأأفن امل ظ أأة الدوليأأة "ميكأأ  أن ت ظأأر يف دنشأأاء ة أأة دوليأأة للتحقيأأق يف أي مسأأفلة  (32)
(و وتشأري سوجأ  خأاص دىل تقريأر 224ل يف الصأفحة 6ل التوصأية املرجأع نفسأ )أصبحت تثري قلقا  عاما  شديدا " 

ة أث أأاء ع ليأأة اإلسأأادة اة اعيأأة الأأيت وقعأأت يف ة أأة التحقيأأق املسأأتق  يف اإلجأأراءات الأأيت ا أأ هتا اامأأم املتحأأد
سشأأأفن  53/35ل املرفأأأق( وتقريأأأر اامأأأني العأأأا  ع أأأال  سقأأأرار اة عيأأأة العامأأأة S/1999/1257) 1994روانأأأدا عأأأا  

 (و226ل يف الصفحة املرجع نفس )( A/54/549سقوط سريربي يتسا )
 Add.2و Add.1و A/CN.4/L.118 سجنأأأأأأاو يف الوثيقأأأأأأأة 1967وردت م اقشأأأأأأة امل ارسأأأأأأات املتبعأأأأأأأة قبأأأأأأ  عأأأأأأأا   (33)

 The practice of the United Nations, the specialized agencies and the Internationalاملع ونة ( 1967)

Atomic Energy Agency concerning their status, privileges and immunities: study prepared by the 

Secretariat ل 302)في أأأأا يتعلأأأأق سأأأأاامم املتحأأأأدة(؛ الصأأأأفحة  56-49ل الفقأأأأرات 220-218ل الصأأأأفحات
 )في ا يتعلق سالوماالت املتخصصة(و 23الفقرة 

(34) Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, at p. 184 مأ   1و وتُعأّر  املأادة
 A/61/10 الأأأأيت وضأأأأعتها ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلل وتأأأأرد يف الوثيقأأأأة مشأأأأاريع املأأأأواد املتعلقأأأأة ساحل ايأأأأة الدسلوماسأأأأية

(ل سفهنا "قيا  دولةل عرب دجراء دسلوماسي أو وسيلة أخرى م  وسأائ  التسأوية السأل يةل سطأرح مسأؤولية 2006)
ص  طبيعأأي أو اعتبأأاري مأأ  رعايأأا الدولأأأة دولأأة أخأأرى عأأ  ضأأرر ناشأأئ عأأأ  فعأأ  غأأري مشأأروع دوليأأا  حَلِأأق سشأأأخ

 ااوىلل و لك سغية دع ال تلك املسؤولية"و
ل نطأأاق شأأرط اسأأت فاد املرجأأع نفسأأ مأأ  مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة ساحل ايأأة الدسلوماسأأيةل  15و 14تُعأأّر  املادتأأان  (35)

 سب  االنتصا  احمللية يف سياق احل اية الدسلوماسيةو
,C. Eagleton انظأر (36) “International Organizations and the Law of Responsibility”, in Recueil des 

Cours, vol. 76, p.319, at pp. 351-352؛ وDopagne  ؛ 1108أعأأأال (ل يف الصأأأفحة  9)احلاشأأأية
 ExhaustionofLocalRemediesandtheLawofInternationalRevue,”Organizations“,C. Trindadeو

de Droit International, de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57 (1979), p. 81, at pp. 82-83 و

http://undocs.org/ar/S/1999/1257
http://undocs.org/ar/A/54/549
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.118
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.118/add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.118/add.2
http://undocs.org/ar/A/61/10
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فتعليأأ  احملك أأة يف الفتأأوى تكأأون دقيقأأةو غأأري أن نظأأرة فاحصأأة تبأأني أن املقارنأأة قأأد ال  -27
ليأ   تل  اختالفا  تاما  سالفع  ع  ااساس امل طقي الأ ي تقأو  ع سالتعويض ع  ااضراراملتعلقة 

ف أأ  ناحيأأةل ت بأأع احل ايأأة الدسلوماسأأية مأأ  حأأق الدولأأة "يف أن تكفأأ ل يف و احل ايأأة الدسلوماسأأية
و أ ا حأق عأا  مأ  حقأوق الدولأةل نأاسع مأ  و (37)شخص رعايا ال احرتا  قواعد القانون الأدويل"

 وم  ناحية أخرىل ت شأف احل ايأة الوظيفيأة سوصأفها سألطة ضأ  ية لل  ظ أة ال سأدو راسطة اة سية
وم  مثل فهي سلطة حمدودة ال يتسع نطاقها دال سقدر ما يل   و (38)م ها لتضطلع امل ظ ة مبهامها

 حولت كني املوظ  م  أداء واجبات  س جا 
وم  ااسئلة ااخرى املطروحة في ا يتعلق سقيا  م ظ أة دوليأة مب ارسأة احل ايأة الوظيفيأة  -28

وقأأد يأأوحي الت ييأأ  و (39)دولأأة ج سأأية املوظأأ مأأا د ا مأأان ميكأأ  اسأأتخدامها لتقأأدمي مطالبأأة ضأأد 
سني احل اية الدسلوماسية ال اشئة ع  اة سية واحل اية الوظيفية ال اشئة ع  اعتبارات وظيفية سأالرد 

 Cumaraswamyو Mazilu ويف  أأأأ ا الصأأأأددل جتأأأأدر اإلشأأأأارة دىل أن ملتأأأأا فتأأأأوييو (40)ساإلنأأأأاب
 و(41)سية املوظفنيت اولتا م اوعتني سني اامم املتحدة ودوليت ج 

ومأأ  حيأأأث و احل ايأأأة الدسلوماسأأية ضأأأد م ظ أأة دوليأأأة تفميأأدوت شأأف شأأأواغ  خمتلفأأة لأأأدى  -29
املبأأدأل ميكأأ  تطبيأأق شأأرط اسأأت فاد سأأب  االنتصأأا  احملليأأة مأأع مراعأأاة مأأا يقتضأأي  اخأأتال  احلأأال؛ 

االنتصأا  احلديث ع  سب  االنتصا  الداخليةل سدال  م  سب   يف   ا الصددلع  م  اافض  و 
ل دىل قري أة ضأد شأرط 1971 غري أن معهد القانون الدويل أشارل يف قرار صادر يف عأا و (42)احمللية

                                                                                                                                                                                                 
دىل حأأد القأأول سأأفن شأأرط االسأأت فاد ي طبأأق علأأى مأأ  مطالبأأة تقأأدمها اامأأم املتحأأدةل حأأىت  Eagleton ويأأ  ب

(و وي بأع  لأك مأ  352فحة "ع دما تدعي وقوع ضرر يف حقهأا  أي مأ  جأراء فعأ  صأادر عأ  دولأة" )يف الصأ
رأي خأاطئ مفأأاد  أن شأأرط االسأأت فاد ي طبأق أيضأأا  علأأى ااضأأرار املباشأأرة الأيت تلحأأق سدولأأة أج بيأأةل وال يقتصأأر 

عأ  صأواب دىل  Amerasinghe علأى احلالأة الأيت متأارس فيهأا دولأة محايأة دسلوماسأية لصأاح أحأد رعايا أاو ويشأري
تكأاب فعأ  يُلحأأق ضأررا  مباشأرا  سامل ظ أة"ل علأى غأرار ااضأرار املباشأأرة أن "قاعأدة ]االسأت فاد[ ال ت طبأق ع أد ار 

 C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of Internationalو الأأيت تلحأأق سالأأدول

Organizations, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), at p. 482و 
(37) Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. UK), PCIJ Reports, 1924, Series A, No. 2, at p. 12و 
 وReparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, at pp. 181-184انظر  (38)
أعأال (: "ال نأوو لدولأة اة سأية أن  34م  مشاريع املأواد املتعلقأة ساحل ايأة الدسلوماسأية )احلاشأية  7انظر املادة  (39)

متارس احل اية الدسلوماسية في ا يتعلق سشخص ما ضد دولة يكأون  أ ا الشأخص مأ  رعايا أا أيضأا  مأا مل تكأ  
 ج سية الدولة ااوىل  ي اة سية الغالبةل يف تاريخ وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبة رمسيا ل على السواء"و

 و488-487أعال (ل يف الصفحتني  36)احلاشية  Amerasinghe انظر (40)
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of theانظأأر  (41)

Commission on Human Rights, Advisory Opinion أعال (؛ و 16 )احلاشيةApplicability 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. 177و 
(42) Jean-Pierre Ritter, ‘La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale’, in

Annuaire français de droit international, vol. 8 (1962), p. 427, at p. 454و 
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وأشأأأري مأأأ لك دىل أن  أأأ   و (43)االسأأأت فاد يف ممارسأأأة احل ايأأأة الدسلوماسأأأية ضأأأد امل ظ أأأات الدوليأأأة
و (44)املأدعى عليهأا"القاعدة ال ت طبقل اهنا ت بثق م  "صلة االختصاص القائ أة سأني الفأرد والدولأة 

وميك  االطالع على حالة يبدو أن الدول مارسأت فيهأا حقهأا يف احل ايأة الدسلوماسأية يف اتفاقأات 
سأني اامأأم املتحأدة وديطاليأأا وسلجيكأا وسويسأأرا  1966و 1965 تسأوية امل اوعأأات املربمأة يف عأأامي

تعويضأات عأأ  ااضأأرار ووافقأت اامأأم املتحأدة يف تلأأك االتفاقأأات علأى دفأأع و واليونأأان غولكسأ رب 
 و(45)اليت حلقت سرعايا الدول املع ية م  جراء ع لياهتا يف الكونغو

__________ 

(43) Institut de Droit international (de Vischer, rapporteur), Les conditions d'application des règles 

humanitaires relatives aux conflits armés aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations 

Unies peuvent être engagées (1971) ومأأ  املستصأأوب أيضأأا ل يف حأأال تعيأأني تلأأك اهليئأأات 8ل املأأادة" :
دنشائها مبوجب قرار مل   صادر ع  اامم املتحدةل أو يف حال قبول الدولة الأيت تكأون الضأحية مأ  رعايا أا  أو

تكأأأون ساختصأأأاص  يئأأأات مماثلأأأةل أال ُيسأأأ ح سأأأفن تُقأأأد   أأأ   الدولأأأة أي مطالبأأأة ضأأأد اامأأأم املتحأأأدة قبأأأ  أن 
 الضحية قد است فدت سب  الطع  املتاحة هلا"و

(44) Amerasinghe  و486أعال (ل يف الصفحة  36)احلاشية 
 Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Belgium انظأر (45)

relating to the settlement of claims filed against the United Nations in the Congo by Belgian 

nationals (New York, 20 February 1965), United Nations, Treaty Series, vol. 535, p. 199 ؛
 Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Greece relating toو

the settlement of claims filed against the United Nations in the Congo by Greek nationals (New 

York, 20 June 1966), United Nations, Treaty Series, vol. 565, p.5؛ وExchange of letters 

constituting an agreement between the United Nations and Italy relating to the settlement of claims 

filed against the United Nations in the Congo by Italian nationals (New York, 18 January 1967), 

United Nations, Treaty Series, vol. 588, p. 198؛ وExchange of letters constituting an agreement 

between the United Nations and Luxembourg relating to the settlement of claims filed against the 

United Nations in the Congo by Luxembourg nationals (New York, 28 December 1966), United 

Nations, Treaty Series, vol. 585, p. 149؛ وExchange of letters constituting an agreement between 

the United Nations and Switzerland relating to the settlement of claims filed against the United 

Nations in the Congo by Swiss nationals (New York, 3 June 1966), United Nations, Treaty Series, 

vol. 565, p. 195  و انظر أيضاM.Laréparationdesdommagescausésparlescontingents‘,Guillaume

français en ex-Yougoslavie et en,’Albanie AFDI, vo.l 43 (1997), p.  ,K. Schmalenbach؛ و151

“DisputeSettlementArticleVIII Sections 29-30GeneralinReinischThe,(.ed).A,”(Convention) 

Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialized Agencies: 

A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 529-588, at p. 530و 
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