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 *مقدمـــة -أوال  
الثة مشاريع مـواد بشـأن موضـوع         أول ث  ٢٠٠٣اعتمدت جلنة القانون الدويل يف عام        - ١
وكانــت هنــاك عــدة تعليقــات علــى هــذه املــواد يف اللجنــة   . )١(“مســؤولية املنظمــات الدوليــة ”

وكـان املوضـوع الرئيسـي يف    . )٢(السادسة التابعـة للجمعيـة العامـة، عنـد النظـر يف تقريـر اللجنـة          
وأرى وجـوب نظـر     . ٢ة  تبادل اآلراء هذا هو صياغة تعريف املنظمات الدولية يف مشروع املاد          

وميكن للجنة بعـد ذلـك أن تقـرر إمـا تنقـيح             . اللجنة يف هذه التعليقات قبل انتهاء القراءة األوىل       
 .مشاريع املواد بالصيغة اليت اعتمدت هبا أصال، أو تأجيل تنقيحها إىل القراءة الثانية

تشـار القـانوين    ، طلـب املس   )٣(٢٠٠٢وبناء على توصية قدمتها اللجنـة يف دورهتـا لعـام             - ٢
وال ســيما فيمــا يتعلــق ” لألمــم املتحــدة إىل عــدد مــن املنظمــات الدوليــة تقــدمي تعليقــات ومــواد

 ومبسؤولية الدول األعضـاء عـن تصـرف يسـند إىل            ]التصرف إىل منظمات دولية   [مبسأليت إسناد   
ت وفيمــا عــدا بعــض االســتثناءات اجلــديرة باالهتمــام، مل تضــف ردود املنظمــا. “منظمــة دوليــة

ويأمــل املقــرر اخلــاص أن تــؤدي املناقشــة . الدوليــة املرفقــة إال القليــل إىل املــواد املنشــورة بالفعــل
املستمرة يف اللجنة إىل حـث املنظمـات الدوليـة علـى تقـدمي املزيـد مـن املسـامهات، حـىت تكـون               

 .دراسة اللجنة أكثر اتصاال باملمارسة على حنو واف باملراد، وبالتايل تصبح أكثر نفعا
ــا       - ٣ ــة، يف قراره ــة العام ــذا الســياق أن اجلمعي ــة يف ه ــؤرخ ٥٨/٧٧وجــدير باملالحظ  امل
 :، طلبت٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٩

ــدمي     ]...[”   ــة إىل تقـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــدعو الـ ــام أن يـ ــني العـ  إىل األمـ
، مبـا يف    “مسـؤولية املنظمـات الدوليـة     ”معلومات بشأن ممارساهتا فيما يتعلق مبوضوع       

ك احلاالت اليت ميكن أن تعترب فيها الـدول األعضـاء يف منظمـة دوليـة مسـؤولة عـن                    ذل
 .)٤(“أفعال املنظمة

__________ 
 اليت قدمها لدى إعداد هذا التقرير كل من السيد خوسيه كاييسيدو باملساعدةينّوه املقرر اخلاص مع االمتنان  * 

، والدكتور باولو )طالب دكتوراه جبامعة بيزا(دوريغو ، والسيد ستيفانو )طالب دكتوراه جبامعة باريس األوىل(
 ).وم القضائية جبامعة نيويورك يف العلاهدكتورطالبة (، والسيدة أشيكا سنغ )باحث جبامعة فلورنسا(بالشييت 

 ، اجلزء، الفصل الرابع)A/58/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 
 .٥٣جيم، الفقرة 

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٤أكتوبر و / تشرين األول٢٧وخصوصا يف اجللسات اليت ُعقدت بني  )٢( 
)A/C.6/58/SR.14-21( . التصرفإسناد ولن حتلَّل يف هذا التقرير إال التعليقات املتصلة مبسائل. 

، Corr.1) و A/57/10(والتصويب  ١٠، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون )٣( 
 .واالقتباس الذي يليه مأخوذ من الفقرة األخرية. ٤٨٨ و ٤٦٤الفصل الثامن، الفقرتان 

 .٥٨/٧٧ العامة اجلمعية قرار  من٥الفقرة  )٤( 
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 :٣، يقول مشروع املادة “مبادئ عامة”وحتت عنوان  - ٤
ــة فعــال غــري     - ٢”   ــة الدولي ــاك   ترتكــب املنظم ــا إذا كــان هن مشــروع دولي

 :تصرف يتمثل يف عمل أو إغفال
  )٥(“]...[الدولية مبوجب القانون الدويل يسند إىل املنظمة  )أ(  

 .وسيناقش هذا التقرير املسائل املتعلقة بإسناد التصرف إىل منظمات دولية

 العالقة بني إسناد التصرف إىل منظمة دولية وإسناد التصرف إىل دولة -ثانيا  
شـروعة  حتتوي املواد اليت اعتمـدهتا اللجنـة بشـأن مسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري امل                    - ٥

ومـع أن هـذه     . )٦()١١ إىل   ٤املـواد مـن     (دوليا على عدد من األحكام املتعلقة بإسناد التصـرف          
املواد ال تتعلق مباشـرة باملنظمـات الدوليـة، فإنـه جيـب أن توضـع يف االعتبـار التـام عنـد مناقشـة            

ويتطلب االتسـاق   . املسائل ذات الصلة باإلسناد إىل املنظمات الدولية املوازية هلذه الدول املعنية          
يف عمل اللجنة أن يكـون ألي تغـيري يطـرأ، فيمـا يتعلـق باملنظمـات الدوليـة، علـى النـهج وحـىت             
على صياغة ما قيـل فيمـا يتصـل بالـدول تربيـر يف االختالفـات ذات الصـلة باملمارسـة املعنيـة أو                        

 .الفروق املوضوعية من حيث اجلوهر
 إىل دولة وإىل منظمـة دوليـة يف ذات الوقـت،            فإذا افترضنا أنه ال ميكن إسناد التصرف       - ٦

فــإن املعيــار اإلجيــايب إلســناد التصــرف إىل دولــة ســينطوي علــى معيــار ســليب مماثــل فيمــا يتعلــق   
ويف حاالت كثرية، ستكون املسألة مـن الناحيـة العمليـة           . بإسناد التصرف ذاته إىل منظمة دولية     

علـى  . اك مـن أشـخاص القـانون الـدويل        هي هل ُيسند تصرف معني إىل هذا أو، كبـديل، إىل ذ           
فعلـى سـبيل   . أن التصرف ال حيتاج بالضرورة إىل إسناده إىل شخص واحـد علـى سـبيل احلصـر          

. املثال، ميكن لدولتني إنشاء جهاز مشترك ال بد بوجه عام من إسناد تصرفه إىل كلتـا الـدولتني                 
ليــة ويف ذات الوقــت إىل وباملثــل ميكــن الــتفكري يف حــاالت يســند فيهــا التصــرف إىل منظمــة دو 

 .واحد أو أكثر من أعضائها
 مـن قصـف أراضـي مجهوريـة         ١٩٩٩وهناك مثال منوذجي يتمثل فيما حـدث يف عـام            - ٧

وقد أثار هذا العمل العسكري مناقشات كثرية يف مسألة هل ُيسـند هـذا              . يوغوسالفيا االحتادية 
 يتعلق بالقصف، رفعت دعـاوى      وفيما. التصرف إىل منظمة دولية أم إىل بعض أو كل أعضائها         

أمـام حمكمـة العـدل الدوليـة يف قضـايا           ) النـاتو (على عدة أعضاء يف منظمة حلف مشـال األطلسـي           
__________ 

 . أعاله١احلاشية انظر  )٥( 
 ،)Corr.1 و A/56/10(والتصويب  ١٠ امللحق رقم  للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،الرمسيةالوثائق  )٦( 

 .٧٦، الفقرة ١ - هاء ، اجلزءالفصل الرابع
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. )٨(بـانكوفيتش ، وأمـام احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان يف قضـية               )٧(مشروعية استخدام القـوة   
التصـرف إىل النـاتو ولـيس       ويف كال املكانني، تذرع بعض الدول املـدعى عليهـا بأنـه جيـب إسـناد                 

ومع أنه ليس من املناسب مناقشة هذه املسألة هنا، فإنـه ميكـن القـول    . )٩(إليها كما يقول املدعون 
ــة،       ــة ال يســتبعد بالضــرورة إســناد ذات التصــرف إىل دول ــا إىل منظمــة دولي إن إســناد تصــرف م

وهكــذا فــإن مــن . )١٠(ةوبــالعكس، فــإن اإلســناد إىل دولــة ال يعــين عــدم اإلســناد إىل منظمــة دوليــ

__________ 
مبوجب حكمني صادرين يف  أغلقت ملفي دعويني من جدول احملكمة مع أن حمكمة العدل الدولية )٧( 

كمة قريبا يف ومن املقرر أن تنظر احمل. ، فإن الدعاوى الثماين األخرى ال تزال عالقة١٩٩٩يونيه /حزيران ٢
 .االعتراضات على اختصاصها اليت أثارهتا الدول املدعى عليها

أعلنت الدائرة الكربى باحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذا الطلب غري مقبول مبوجب قرار صادر يف  )٨( 
 .Rivista di diritto internazionale, volوقد ُنشر النص اإلنكليزي للقرار يف . ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ١٢

 .١٩٣، الصفحة (2002) 85
/  أيار١٢ميكن اإلشارة مثال إىل املرافعة الشفوية اليت قدمها السيد كريش، وكيل حكومة كندا، يف  )٩( 

 R. Higgins, “The Responsibility of State members؛ وقد نشر الفقرة ذات الصلة  CR. 99/27 (١٩٩٩ ايوم

for the Defaults of International Organizations: Continuing the Dialogue”, in S. Schlemmer-Schulte and 

K.-Y. (eds.), Liber Amicorum Ibrahim F. I. Shihata (The Hague/London/Boston/New York: Kluwer Law 

International, 2001) فرنسية يف قضية ، وإىل املذكرة املقدمة من احلكومة ال)٤٤٧ إىل ٤٤١، الصفحات من
 P. Weckel Chronique de jurisprudence internationale”, Revue“ استشهد به املقطع الذيانظر  (بانكوفيتش

générale de Droit international public, vol. 106 (2002)  مع تعليق نقدي٤٤٦ إىل ٤٢٣، الصفحات من ، .(
 ,A Pellet.إال إىل الناتو) الناتو( مشال األطلسي وكان ممن نادى بأال ُيسند تصرف قوات منظمة حلف

“L’imputabilite d’eventuels actes illicites. Responsabilite de l’OTAN ou des Etats membres”, in C. 

Tomuschat (ed.), Kosovc and the Intrenational Community. A Legal Assessment (The Hague/London/New 

York: Kluwer Law International, 2002) وقِبلَ. ١٩٩ إىل ١٩٣، الصفحات من T. Stein Kosovo and the”, 

International Community The Attribution of Possible Internationally Wrongful Acts: Responsibility of 

NATO or of Its Member States “ ،بأن ُيسند تصرُف ١٩٠-١٨٩الصفحتان  و١٨١الصفحة  املرجع نفسه ،
عدم اعتراف املدعي احملتمل ”قوات الناتو إىل الناتو، إال أنه استبعد حتميل الناتو املسؤولية بسبب 

 :Droit international public (Bruxelles يف كتابه J. Verhoevenوأنكر . “هبا على هذا النحو )يوغوسالفيا(

Larcier, (2000) وشدد. بارية للناتو، الشخصية االعت٦١٣، الصفحةG. Cohen-Jonathan  يف “Cour 

européenne des droits de l’homme et droit international général (2000)”, Annuaire français de Droit 

international, vol. 46 (2000) على استقاللية الدول األعضاء يف الناتو عند ٦٣٢ إىل ٦١١، الصفحات من ،
 . ضمن منظومة الناتوقيامها بأعمال

 La protection“ يف dommage“( ،J.-P. Ritter”(سبق أن دافع عن هذه احلجة، ولو باإلشارة إىل الضرر  )١٠( 

diplomatique à l’égard d’une organisation internationale”, Annuaire francais de Droit international, vol. 8 

واقترحت اللجنة املعنية مبساءلة املنظمات الدولية برابطة القانون . ٤٤٥-٤٤٤ و ٤٢٧، الصفحات  (1962)
إن مسؤولية املنظمة الدولية ال تستبعد أي مسؤولية منفصلة أو متداخلة للدولة أو ملنظمة ”الدويل إدراج عبارة 

 املؤمتر  رابطة القانون الدويل، تقرير.“..][.دولية أخرى تكون قد أسهمت يف ارتكاب الفعل غري املشروع 
 .٧٩٧، الصفحة )٢٠٠٢ (٢٠٠٢أبريل / نيسان٦-٢السبعني املعقود يف نيودهلي يف الفترة 
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احللول القابلة للتصور إسناد التصرف املعـين إىل النـاتو وإىل واحـدة أو أكثـر مـن دوهلـا األعضـاء،             
 .)١١(على أساس أن هذه الدول مثال قد سامهت يف التخطيط للعمل العسكري أو يف تنفيذه

ؤولية إن اإلســناد املــزدوج للتصــرف يقــود يف العــادة إىل مســؤولية مشــتركة أو مســ        - ٨
علــى أن املســؤولية املشــتركة أو املســؤولية املشــتركة واملتعــددة ال تتوقــف    . مشــتركة ومتعــددة

وميكــن التمثيــل لــذلك مبــا ُيســمى االتفاقــات املختلطــة الــيت   . بالضــرورة علــى اإلســناد املــزدوج 
ويف حالـة خـرق اتفـاق خمـتلط ال يفـرق            . تدخل اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء أطرافـا فيهـا        

 ســواء مباشــرة أو بــالرجوع إىل –بــني التزامــات اجلماعــة األوروبيــة والتزامــات دوهلــا األعضــاء 
.  تكون املسؤولية مشتركة إزاء الدولة غري العضـو الطـرف يف االتفـاق       –اختصاصات كل منها    

، املتعلقـة باتفاقيـة لـومي الرابعـة، قالـت حمكمـة             الربملان ضد اجمللـس   ،  C-316/91ويف القضية رقم    
 :دل األوروبيةالع

 يف حالــة عــدم وجــود أحكــام تقييديــة تــنص عليهــا االتفاقيــة صــراحة، ]...[”  
تعترب اجلماعة ودوهلا األعضاء، باعتبارها شركاء لدول أفريقيا ومنطقة البحر الكـارييب            
ومنطقة احمليط اهلـادئ، مسـؤولة مسـؤولية مشـتركة إزاء هـذه الـدول عـن الوفـاء بـأي                   

 .)١٢(“]...[املعقودة التزام من االلتزامات 

ويف هذه القضية، فإن إسناد التصـرف إىل اجلماعـة األوروبيـة أو إىل دولـة عضـو يبـدو غـري ذي           
وحـــىت إذا تأكـــد أن التصـــرف مســـند إىل واحـــد فقـــط مـــن . موضـــوع عنـــد حتديـــد املســـؤول

 .األطراف، فإنه ستترتب إزاءهم مجيعا مسؤولية مشتركة

سابقة ليست الوحيدة اليت ميكن أن تترتـب فيهـا مسـؤولية            واحلالة املبحوثة يف الفقرة ال     - ٩
منظمة دولية عن تصرف صادر عن شخص آخر من أشخاص القانون الدويل، قد يكـون دولـة                 

__________ 
 :على حد قول وزير اخلارجية اهلولندي عن العمليات العسكرية موضع النقاش )١١( 

شاركت هولندا مشاركة كاملة يف عمليـة صـنع القـرار يف مـا يتعلـق جبميـع جوانـب العمليـة                      [...] ”   
وصوغ األهداف السياسية للحملة اجلوية، ووضع اخلطة التشغيلية اليت استندت إليها احلملـة،     اجلوية،  

 .“وقرار بدء وإهناء العملية وقرار بدء خمتلف املراحل
 Netherlands Yearbook of خالل مناقشة يف جملس النواب، ُنشر يف ٢٠٠٠مايو / أيار١٨بيان أُديلَ به يف   

International Law, vol. 32 (2001)  وقد شاركت معظم الدول األعضاء . ١٩٦ إىل ١٩٢، الصفحات من
اإلشارة يف هذا السياق أن املطالبة اليت تقدمت هبا حكومة الصني يف ما يتعلق بوجيدر . أيضا يف تنفيذ القرارات

يات  قد ُسويت باتفاق ثنائي بني الصني والوال١٩٩٩مايو / أيار٧بقصف سفارة الصني يف بلغراد يوم 
 U.S. State Department Digest of United States Practice in International Law for Calendar year. املتحدة

2000, http//:www.state.gov. 
 - وأوال ٦٢٥- الصفحات أوال  ,European Court Reports (1994)، ١٩٩٤مارس / آذار٢حكم صادر يف  )١٢( 

٦٦٢-٦٦١ ، (recital 29). 
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وقد حيدث ذلـك يف ظـروف مماثلـة ملـا ورد يف الفصـل الرابـع مـن اجلـزء األول مـن املـواد                          . مثال
ففي هذا الفصـل، تشـري املـواد مـن          . )١٣(دوليااملتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة        

ــة مســؤولة ألهنــا    ١٨ إىل ١٦ أو “ عاونــت أو ســاعدت ” إىل احلــاالت الــيت تكــون فيهــا الدول
، أو “وجهــت دولــة أخــرى ومارســت الســيطرة عليهــا يف ارتكــاب فعــل غــري مشــروع دوليــا ”
فعـال غـري   أكرهت دولة أخرى على ارتكـاب فعـل كـان مـن شـأنه، لـوال اإلكـراه، أن يكـون                 ”

ومـن املنطقـي أن نتصـور أنـه إذا          . “مشروع دوليا صادرا عن الدولة اليت مورس عليهـا اإلكـراه          
عاونت منظمة دولية أو ساعدت دولة أو وجهتها أو مارست السيطرة عليهـا يف ارتكـاب فعـل       
غــري مشــروع، أو أكرهتــها علــى ارتكابــه، فإنــه جيــب اعتبــار املنظمــة مســؤولة بــذات الشــروط   

وجيـب النظـر يف هـذه احلـاالت يف فصـل مقابـل للفصـل الرابـع مـن اجلـزء                      . ة على الـدول   املنطبق
 .األول من املواد املتصلة مبسؤولية الدول

ومما له صلة أوثق باملوضـوع يف مناقشـة مسـائل اإلسـناد حالـة خمتلفـة مل تـرد يف املـواد                      - ١٠
وهـذه احلالـة جـديرة    . ت هامشـية املتعلقة مبسؤولية الدول والتعليـق ذي الصـلة، رمبـا ألهنـا اعتـرب         

فلنفتــرض أن . بـالنظر فيمـا يتصــل باملنظمـات الدوليـة ألمهيتــها العمليـة الكـربى يف هــذا السـياق       
بعض السلطات قد ُخولت ملنظمة دولية أصبح بإمكاهنا، مبقتضـى ذلـك، إبـرام اتفـاق مـع دولـة                    

الــة اتفــاق أبرمتــه وميكــن التمثيــل لــذلك حب. غــري عضــو فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه الســلطات 
فـإذا  . اجلماعة األوروبية يف جمال تنفرد فيه اجلماعة باالختصاص، مثل السياسـة التجاريـة العامـة              

ُترك أمر تنفيذ اتفاق جتاري أبرمته اجلماعة األوروبية، جزئيا على األقـل، ألجهـزة الدولـة، مثـل                  
نظمـة مسـؤولة يف حالـة    موظفي اجلمـارك الـذين ال خيضـعون إلشـراف املنظمـة، فهـل سـتعترب امل        

 خرق التزاماهتا مبوجب االتفاق، وهل ستكون مسؤوليتها نامجة عن تصرفها هي؟
وخبصوص هذه املسألة، فإن املـدير العـام للـدائرة القانونيـة باملفوضـية األوروبيـة شـرح                   - ١١

رحتـها  بالطريقة التالية املوقـف الـذي تتخـذه اجلماعـة األوروبيـة إزاء اخلالفـات التجاريـة الـيت ط                   
 :الواليات املتحدة على هيئة يف منظمة التجارة العاملية ضد دولتني عضوين يف اجلماعة

لنظام اجلماعة األوروبية فيما يتعلـق بسـلطات        ‘ الرأسي’ إىل اهليكل    ]بالنظر[”  
العاملــة بصــفتها الســلطات املنفــذة لقــانون اجلماعــة ) إدارة اجلمــارك(الــدول األعضــاء 

فـرد اجلماعـة باالختصـاص فيـه، فـإن اجلماعـة األوروبيـة تـرى أن                 األوروبية يف جمال تن   
أفعال هذه السلطات جيب أن تسند إىل اجلماعة نفسها، وجددت اسـتعدادها لتحمـل               
املســؤولية عــن كــل الترتيبــات املتخــذة يف اجملــال احملــدد للتســهيالت اجلمركيــة، ســواء   

 .)١٤(“]...[األعضاء اختذت على مستوى اجلماعة األوروبية أو على مستوى الدول 
__________ 

 . أعاله٦ احلاشيةانظر  )١٣( 
 من السيد ميشيل بتيت، املدير العام للدائرة  مرفقة برسالة٢٠٠٣مارس / آذار٧مذكرة إعالمية مؤرخة  )١٤( 

. ٢  موجهة إىل السيد هانز كوريل املستشار القانوين لألمم املتحدة، الصفحةالقانونية باملفوضية األوروبية،
 J. Groux and P. Manin, The European Communities in theرب عنه  الذي أعوتعكس وجهةُ النظر هذه الرأي

International Order (Brussels: European Communities, 1985) ١٤٤ ، الصفحة. 
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ويشري هذا النهج ضمنا إىل أن التصـرف الـذي كـان املفـروض إسـناده إىل دولـة مبوجـب املـواد                       
ــا       ــبب انفرادهـ ــة بسـ ــة الدوليـ ــن ذلـــك إىل املنظمـ ــدال مـ ــند بـ ــدول، سيسـ ــؤولية الـ ــة مبسـ املتعلقـ

وال ميكن أن نستبعد حدوث تطورات خاصـة تتعلـق باملنظمـات العاملـة يف جمـال                 . باالختصاص
ومع ذلك فإنه ال حاجة إىل وضع قواعد خاصة لإلسـناد لتأكيـد مسـؤولية املنظمـة يف                  . التكامل

ــذه احلــاالت   ــل ه ــذه       . مث ــى إســناد تصــرف إىل ه ــب بالضــرورة عل ــة ال تترت فمســؤولية املنظم
فمن املمكن أن تتعهد منظمة ما بالتزام يف ظروف يتوقف فيها التقيـد هبـذا االلتـزام                 . )١٥(املنظمة

فإذا قصرت الدول األعضاء يف اختاذ التصرف املرتقـب، فسـيكون           . دوهلا األعضاء على تصرف   
ومـع ذلـك فإنـه ال حاجـة إىل إسـناد التصـرف          . يف ذلك انتهاك لاللتزام وستعد املنظمة مسؤولة      

ومــع أن مســؤولية املنظمــة تتوقــف عــادة علــى إســناد التصــرف، وهــذه نقطــة واردة يف   . ضــمنا
 .، فإن ذلك ال حيدث بالضرورة يف مجيع األحوال) أعاله٤رة انظر الفق (٣مشروع املادة 

ويرد يف املرفق التاسع التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار مثال لنهج يركز علـى إسـناد     - ١٢
 تــنص علــى أن املنظمــات الدوليــة ودوهلــا األعضــاء ٥فاملــادة . املســؤولية ال علــى إســناد التصــرف
 :٦وجاء يف املادة .  منها بشأن املسائل اليت ختضع لالتفاقيةمطالبة باإلعالن عن اختصاص كل

ــادة   ”   ــراف ذوو االختصـــاص مبقتضـــى املـ ــق  ٥يتحمـــل األطـ ــذا املرفـ  مـــن هـ
 .)١٦(“تزامات أو عن أي انتهاك آخر هلذه االتفاقيةلاملسؤولية عن عدم الوفاء باال
ال ميكـن أن جنـد إشـارة    واملمارسـة تؤكـد ذلـك، فمـثال     . وال ترد هنا إشارة إىل إسناد التصـرف  

إىل إسناد التصرف يف االتفـاق اخلـاص املـربم بـني شـيلي واجلماعـات األوروبيـة، الـذي أنشـئت                      
 :مبوجبه غرفة خاصة يف احملكمة الدولية لقانون البحار للتأكد من مجلة أمور، منها

ــه       ”   ــة، وبوج ــواردة يف االتفاقي ــا ال ــة بالتزاماهت ــة األوروبي ــت اجلماع ــل التزم ه
 منـها، بضـمان احلمايـة للسـمك السـياف يف أنشـطة              ١١٩ إىل   ١١٦ملواد مـن    خاص ا 

__________ 
 التصنيف اجلمركي -عات األوروبية اماجليف املرافعات الشفوية أمام فريق منظمة التجارة العاملية بشأن  )١٥( 

، شددت املفوضية األوروبية دون شك على أن املسؤولية عن االنتهاكات، يف حال بملعدات معينة للحواسي
 ،بيد أن هذا الرأي ال يستند. حصوهلا، ُتلقى بالكامل على عاتقها ال على عاتق الدولتني العضوين املعنيتني

 .ةصراحةً على األقل، إىل مقولة إسناد تصرف السلطات اجلمركية للدول على املفوضية األوروبي
 J. Heliskoski, Mixedكتب . ٥٨٠ إىل ٣٩٧، الصفحات من ١٨٣٣األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )١٦( 

Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its 

Members States (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2001) تنشئ ”: ١٦٥، الصفحة
. “ ميكن ضمنه معاجلة الشكوك املتعلقة مبسألة اإلسنادإطارا إجرائيا من املرفق التاسع ٦ و ٥أساسا املادتان 

 .وينبغي أن يفهم من ذلك بأن املقصود هو إسناد املسؤولية ال التصرف
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صــيد األمســاك الــيت تضــطلع هبــا الســفن الرافعــة لعلــم أي مــن دوهلــا األعضــاء يف أعــايل 
 .)١٧(“البحار املتامخة للمنطقة االقتصادية اخلالصة لشيلي

خـذها الـدول الـيت تنتمـي     وتشمل احلاالت املدعاة لإلغفال التدابري اليت كان من املفـروض أن تت         
 .إليها السفن املعنية

كون دولة عضو ملتزمة إزاء منظمة دوليـة بالتصـرف بشـكل معـني ال يعـين، وفقـا                   إن   - ١٣
وقـد أوضـحت هـذه      . للقانون الدويل، أن السلوك ميكن أن يسند إىل املنظمة وليس إىل الدولـة            

، املتعلقـة بقيـام    ضـد أملانيـا  .M. & Coالنقطة جبالء اللجنة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان يف قضـية     
 :السلطات األملانية بإنفاذ حكم أصدرته حمكمة العدل األوروبية ضد شركة أملانية

 عــدم متتعهــا باختصــاص شخصــي لفحــص إجــراءات  إىلتشــري اللجنــة أوال ”  
ــة     ــات األوروبيـ ــة للجماعـ ــزة التابعـ ــرارات األجهـ ــين أن  [...] وقـ ــك ال يعـ إال أن ذلـ

ية املختصة قد تصرفت، من خالل منحها القوة التنفيذية حلكم صـادر            السلطات األملان 
من حمكمة العدل األوروبية، بوصفها أجهزة شبيهة بأجهزة اجلماعـة وأهنـا تقـع بـذلك            

 .)١٨(“القدر خارج نطاق الرقابة اليت متارسها األجهزة التقليدية

__________ 
 عن احملكمة الدولية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠أعيد نشر نص االتفاق اخلاص يف حكم صادر يف  )١٧( 

 .لقانون البحار
، Decisions and Reports, vol. 64، ١٣٢٥٨/٨٧ بشأن الطلب رقم ١٩٩٠فرباير / شباط٩قرار مؤرخ  )١٨( 

أنه يف ما يتعلق باملسؤولية غري التعاقدية للمفوضية األوروبية، مل تعرب حمكمة اإلشارة بدر وجي. ١٣٨الصفحة 
، دعوى رقم يف قضية كرون ضد مفوضية اجلماعات األوروبيةماعات األوروبية عن رأي خمالف اجل

١٧٥/٨٤ ،European Court Reports (1986) التصرف غري ”، بإعالهنا أن ٧٦٨ إىل ٧٥٣، الصفحات من
ملاين الذي كان املشروع الذي احتج به املدعي لتعليل مطالبته بالتعويض جيب أال يسند إىل املعهد االحتادي األ

ومع أن املفوضية األوروبية اعُتربت مسؤولةً، فإن . ملَزما االمتثال لتعليمات املفوضية، بل إىل املفوضية نفسها
والرأي القائل بأن . هذا األمر ال يعزى إىل اعتبار املعهد االحتادي األملاين هيئة تابعة للمفوضية األوروبية

، I. Scobbieفتها هيئات تابعة للمفوضية األوروبية أعاد تأكيده مؤخرا السلطات التابعة للدول ال تعمل بص
 International Organizations and International Relations”, R. J. Dupuy (ed.), A Handbook of“وذلك يف 

International Organizations, 2nd ed. (Dordrecht/Boston/London: Nijhoff, 1998) ٨٩٢، الصفحة، 
، املرجع P. Weckel، و ٦٢٣، الصفحة ) أعاله٩ انظر احلاشية(، املرجع السابق ذكره G. Cohen-Jonathanو 

 P. Klein, La responsabilitéوناقش هذه املسألة أيضا. ٤٤٧، الصفحة ) أعاله٩احلاشية انظر (السابق ذكره 

des organisations internationales dans les orders juridiques internes et en droit des genres (Bruxelles: 

Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998) و٣٨٦-٣٨٥، الصفحتان ،J. Klabbers, An 

Introduction to International Institutional Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) الصفحتان ،
٣٠٨-٣٠٧. 
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سبب عدم جـدوى البحـث      وبشكل مماثل، وفيما يتعلق بالدعوى عن األضرار اليت مت تكبدها ب          
عــن أســلحة علــى ظهــر ســفينة يف جيبــويت، ورد يف مــذكرة مكتــب الشــؤون القانونيــة بــاألمم   

 :املتحدة ما يلي
تقع املسؤولية يف تنفيذ احلظر الذي يفرضه جملـس األمـن علـى عـاتق الـدول             ”  

األعضاء اليت تكون مسؤولة، تبعـا لـذلك، عـن حتمـل تكـاليف أي إجـراء خـاص تـراه                  
 .)١٩(“ لضمان االمتثال للحظرضروريا

ويف حــني ينبغــي إســناد تصــرف ســلطات الدولــة إىل الدولــة نفســها يف هــذه اجملموعــة مــن           
 .األوضاع، فإنه ميكن أن تترتب مسؤولية املنظمة لألسباب اليت مت النظر فيها أعاله

 القاعدة العامة إلسناد التصرف إىل منظمة دولية -ثالثا  
، يتوقـف  )٢٠(علقة مبسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـا             املت ٤وفقا للمادة    - ١٤

إسناد التصرف إىل الدولة أساسا على وصف الشـخص أو الكيـان الصـادر عنـه التصـرف بأنـه                    
وقلما يعتمد اإلسناد على استخدام مصطلح معـني يف القـانون الـداخلي             . “من أجهزة الدولة  ”

اسـم لـيس هـو مـا إذا كـان الكيـان قـد ُعـرف رمسيـا بأنـه               وبالتايل فإن العامل احل   . للدولة املعنية 
 :وقد أشارت اللجنة يف تعليقها إىل ما يلي. “جهاز”

فعندما يصنف قانون الدولة كيانا بأنه جهاز من أجهزة الدولـة، فـال تكـون               ”  
ومن جهـة أخـرى ال تكفـي اإلشـارة إىل القـانون الـداخلي لتحديـد                 . هناك أي صعوبة  

 ففــي بعــض الــنظم ال يتحــدد مركــز ووظــائف كيانــات خمتلفــة  .مركــز أجهــزة الدولــة
بالقانون فحسب، بل باملمارسة أيضـا، وميكـن أن تكـون اإلشـارة حصـرا إىل القـانون                  

كما أن القانون الداخلي يف دولة ما قد ال يصنف الكيانات الـيت هلـا               . الداخلي مضللة 
االت كهـذه، إذا كانـت      ويف ح . تصنيفا شامال وقد ال يصنفها باملرة     ‘ األجهزة’مركز  

ســلطات كيــان مــا وعالقتــه هبيئــات أخــرى مبوجــب القــانون الــداخلي مهمــة لتصــنيفه  
 .)٢١(“، فإن القانون الداخلي لن يؤدي مهمة التصنيف بنفسه‘جهاز’ كـ
__________ 

. ٤٦٥-٤٦٤، الصفحتان )١٩٩٥(، احلولية القانونية لألمم املتحدة ١٩٩٥أبريل / نيسان٢١ة مؤرخة مذكر )١٩( 
/  أيار٤التأكيد يف رسالة مؤرخة  وكرر السيد رالف زاكلن، األمني العام املساعد للشؤون القانونية،

ملفروضة من جملس األمن مسؤولية تطبيق وإنفاذ اجلزاءات اإللزامية ا”:  عن القضية نفسها على أن١٩٩٨ مايو
 .“التابع لألمم املتحدة تقع على عاتق الدول

 . أعاله٦احلاشية انظر  )٢٠( 
، )Corr.1 و A/56/10(والتصويب  ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )٢١( 

 .٦٣ من التعليق، الصفحة ١١، الفقرة ٢ -  هاء، اجلزءالفصل الرابع
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 .وميكن تقدمي تفسري مماثل فيما يتعلق بالنظام القانوين النظري بشأن املنظمات الدولية
يف حــني تســتخدم بعــض نصــوص ميثــاق األمــم املتحــدة مصــطلح  وجيــدر بالــذكر أنــه  - ١٥
، فإن حمكمة العدل الدولية اهتمت فقـط، عنـد حبثهـا ملركـز األشـخاص الـذين                  )٢٢(“األجهزة”

يعملون باسم األمم املتحدة، بكون الشخص قد أوكلـت إليـه وظـائف مـن جهـاز تـابع لألمـم                     
تعر اهتماما لواقعة متتـع الشـخص       ، ومل   “نيوظفامل”وقد استخدمت احملكمة مصطلح     . املتحدة

التعويضات عن األضرار املتكبـدة يف خدمـة      ويف فتواها بشأن قضية     . أو عدم متتعه مبركز رمسي    
، أشارت احملكمة إىل أن املسـألة الـيت تتناوهلـا اجلمعيـة العامـة تتعلـق بقـدرة األمـم                   األمم املتحدة 

 :وظف من موظفيها قائلةاملتحدة على رفع دعوى فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق مب
بأوسـع معـىن مطلـق، أي بأنـه أي شـخص،            ‘ موظـف ’تفهم احملكمـة كلمـة      ”  

سواء كان موظفا رمسيا أو غري رمسي يعمل لقاء أجـر، وسـواء كـان مسـتخدما بصـفة                   
 جهــاز مــن أجهــزة املنظمــة أداء إحــدى وظائفــه أو   إليــهدائمــة أو غــري دائمــة، أوكــل  

 .)٢٣(“هو أي شخص يعمل اجلهاز من خاللهوباختصار، . املساعدة يف أدائها
 مــن املــادة السادســة التفاقيــة امتيــازات األمــم  ٢٢انطبــاق البنــد ”ويف الفتــوى الالحقــة بشــأن 

 :، أشارت احملكمة إىل أنه“املتحدة وحصاناهتا
طبقــا للمعلومــات املقدمــة مــن األمــني العــام، فقــد اضــطرت األمــم املتحــدة   ”  

بشـــكل متزايـــد يف  تتفـــاوت - أن توكـــل مهمـــات إىلعـــدة مناســـبات يف الواقـــع  يف
 .)٢٤(“ إىل أشخاص ال يتمتعون مبركز موظفي األمم املتحدة-طبيعتها 

 :وفيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات، ذكرت احملكمة يف الفتوى نفسها

__________ 
كما ترد التسمية . “األجهزة الفرعية” و “األجهزة الرئيسية” من ميثاق األمم املتحدة إىل ٧تشري املادة  )٢٢( 

 .٢٩ و ٢٢األخرية يف املادتني 
 .١٧٧ إىل ١٧٤، الصفحات من ١٩٤٩تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  )٢٣( 
 .٤٨، الفقرة ١٩٤ إىل ١٧٧، الصفحات من ١٩٨٩عام لتقارير حمكمة العدل الدولية  )٢٤( 
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أن جوهر املسـألة يكمـن لـيس فقـط يف مركـزهم اإلداري، ولكـن أيضـا يف                   ”  
 .)٢٥(“طبيعة مهمتهم

االخــتالف املتعلــق باحلصــانة مــن    قــد أشــارت احملكمــة مــؤخرا، يف فتواهــا بشــأن      و - ١٦
 :، إىل أناإلجراءات القانونية للمقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان

اإلجـراءات القانونيـة تتميـز عـن موضـوع التعـويض عـن              مسألة احلصانة من    ”  
ــتم تكبــدها نتيجــة ألفعــال تقــوم هبــا األمــم املتحــدة أو مو     ــذين أي أضــرار ي ظفوهــا ال

 .)٢٦(“يعملون بصفتهم الرمسية
وتناولت احملكمة أيضا باختصار، يف الفتـوى ذاهتـا، مسـألة إسـناد التصـرف، مشـرية إىل أنـه يف                     

 :حالة
األضرار املتكبدة نتيجة ألعمال تقوم هبا األمـم املتحـدة أو موظفوهـا              [...] ”  

دة حتمــل املســؤولية عــن  األمــم املتحــإىلالــذين يعملــون بصــفتهم الرمسيــة رمبــا ُيطلــب  
 .)٢٧(“األضرار النامجة عن هذه األفعال

وبالتايل، وطبقا للمحكمة، فإن تصرف األمم املتحدة يشمل، جبانب تصـرف أجهزهتـا الرمسيـة               
وقـد قُصـد مـن هـذا املصـطلح أن      . أو إغفـاالهتم “ موظفوهـا ”والفرعية، األفعال اليت يقـوم هبـا     

ا إىل األشــخاص اآلخــرين الــذين يعملــون ملصــلحة يشــري لــيس فقــط إىل املــوظفني، ولكــن أيضــ
 .األمم املتحدة بناء على وظائف أُوكلت إليهم من جانب أحد أجهزة املنظمة

__________ 
 .٤٧، الفقرة ١٩٤املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥( 
 .٦٦، الفقرة ٨٨ إىل ٦٢، الصفحات من ١٩٩٩تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  )٢٦( 
 .٦٦، الفقرة ٨٩-٨٨املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧( 
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وقد أيد الرأي نفسه عدد من العلماء الذين يؤيدون إسناد التصـرف بنـاء علـى وجـود                   - ١٧
زهتـا الـيت تنشـأ،    صلة وظيفية بني املوظف واملنظمة، وعادة ما يكون ذلك من خـالل أحـد أجه            

 .)٢٨(مباشرة أو بطريقة غري مباشرة، على أساس الصك املنشئ للمنظمة
وينطبق ما ذكرته حمكمة العدل الدولية فيما يتعلق باألمم املتحدة، بشـكل أعـم، علـى                 - ١٨

) ســواء ُعرفــت هبــذه الصــفة أو ال(املنظمــات الدوليــة الــيت يعمــل معظمهــا عــن طريــق أجهزهتــا 
وقــد ورد يف قــرار اجمللــس . فني الــذين يوكــل إلــيهم أداء وظــائف املنظمــة وجمموعــة مــن املــوظ

 : أنه١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٣٠االحتادي السويسري يف 

__________ 
 .International Organization and the Law of Responsibility”, Recueil des cours de“ ، يفC.Eagletonاعترب  )٢٨( 

l’Academie de droit international de La Haye, vol. 76 (1950-I) جيوز ”، أنه ٣٨٧ إىل ٣٢٣، الصفحات من
أن ُيتوقَع من األمم املتحدة أن تتحمل مسؤولية األذى الذي يلحق بالغري والناجم عن أفعال يقوم هبا موظفون 

 The Premises of International Responsibility of Inter-Governmental“ ، يف E. Butkiewiczونظر . “]لديها[

Organizations”, Polish Yearbook of International Law, vol. 11 (1981-1982) إىل ١١٧، الصفحات من 
هزة تابعة مع أج(على عالقة وظيفية ] مع املنظمة[سلوك األشخاص الذين ما زالوا حيافظون ”، يف ١٣٢

 The International Responsibility of the European“، يف C. Tomuchatويرى  .“)للمنظمة، أو مع العاملني فيها

Union”, in E. Cannizzaro (ed.), The European Union as an Actor in International Relations (The 

Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002) جيب ”، أنه ١٨٠ إىل ١٧٧، الصفحات من
التمكن من حتميل املنظمة الدولية املسؤولية عن تصرف يبدر عن فرد معني مبقدار ما يكون مأذونا لذاك 

على شخص “ السيطرة”ويشري مؤلفون عدة إىل شرط ممارسة . “الشخص بأن يتصرف باسم تلك املنظمة
 J.-P. Ritter, “La protection diplomatique á l’égardانظر مثال . همة مايعهد إليه جهاز تابع للمنظمة القيام مب

d’une organization internationale”,  ؛ ٤٤١، الصفحة ) أعاله١٠احلاشية انظر (، املرجع السابق ذكرهM. 

Perez Gonzalez, “Les organizations internationales et le droit de la responsabilité”, Revue générale de 

Droit international public, vol. 99 (1988) ؛ ٨٨ إىل ٦٣، الصفحات منC. F. Amerasinghe, Principles of 

the Institutional Law of International Organizations (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) ،
 :P. Sands and P. Klein (eds.), Bowett’s Law of International Institutions, 5th ed. (London؛ ٢٤١الصفحة 

Sweet & Maxwell, 2001) وجيوز اعتبار إنشاء صلة رمسية، كقيام جهاز تابع للمنظمة . ٥٢٠، الصفحة
 La  أبعد من ذلك يف P. Kleinويذهب  . بتكليف شخص مبهمة ما، مبثابة وجود ضمين للسيطرة

responsabilité des organizations internationales dans les ordres juridiques internes et en droits des gens ،
، باعتباره أن التسليم مبمارسة املنظمة للسيطرة ٣٧٨، الصفحة ) أعاله١٨احلاشية انظر (املرجع السابق ذكره 

 State Fault and the Forms and“ ، يفG. Arangio-Ruizويقارُب هذا الرأُي رأَي . هو املعيار الرئيسي لإلسناد

Degrees of International Responsibility: Questions of Attribution and Relevance”, in: Le droit international 

au service de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally (Paris: Pedone, 1991) ،الصفحات 
 هي وحدها األساسية يف إجياد صلة بني الفرد “ومعايريها مقاييس الواقعة” الذي اعترب أن ،٣٣  إىل٢٥ من

قلة ”ومل ينِف املؤلف األخري، رغم عدم اعترافه بوجود قواعد اإلسناد مبوجب القانون الدويل، فوائد . والدولة
 ,G. Arangio-Ruizانظر . ول املتعلقة مبسؤولية الد١١ إىل ٤ كتلك الواردة يف املواد من “من االفتراضات

“Dualism Revisited. International Law and Interindividual Law”. Rivista di Diritto internazionale, vol. 86 

 .٩٨٥ إىل ٩٠٩، الصفحات من (2003)
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 املنظمـة الدوليـة أفعـال وإغفـاالت         إىلكقاعدة عامة، ميكن للمـرء أن ُيسـند         ”  
 .)٢٩(“أثناء ممارستهم الختصاصاهتموموظفيها أجهزهتا املختلفة املستوى والطابع 

ومن أجل إثبات وجـود صـلة بـني اجلهـاز أو املوظـف واملنظمـة الدوليـة، سـيكون مـن              - ١٩
للمنظمــة، يف حماولــة لتقليــد اإلشــارة الــواردة يف “ القــانون الــداخلي”غــري املالئــم اإلشــارة إىل 

وقــد الحظــت اللجنــة يف حالــة  ).  أعــاله١٤الفقــرة انظــر ( املتعلقــة مبســؤولية الــدول ٤املــادة 
 : أنسابقة

للمنظمـة سـوف تـثري بعـض املشـاكل، نظـرا            ‘ القانون الداخلي ’اإلشارة إىل   ”  
ــاالت          ــب دويل يف جم ــه جان ــي، ل ــب داخل ــى جان ــتماله عل ــع اش ــانون، م ــذا الق ألن ه

 .)٣٠(“أخرى
ويف . “قواعــد املنظمــة”واملصــطلح املســتعمل عــادة يف ســياق املنظمــات الدوليــة هــو    - ٢٠
 لقانون املعاهـدات الـيت تعقـد        ١٩٨٦مارس  / آذار ٢١ا املؤرخة   من اتفاقية فيين  ) ي(١-٢ املادة

بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة، وهــي أحــدث اتفاقيــة تــدوين  
 :تتضمن تعريفا هلذا املصطلح، ورد ما يلي

املنشــئة للمنظمــة، الصــكوك ُيقصــد، علــى وجــه اخلصــوص، بتعــبري قواعــد املنظمــة،  ” 
 .)٣١(“وقراراهتا املعتمدة وفقاً هلا، واملمارسة املستقرة فيهاومقرراهتا 
__________ 

 En régle générale, sont imputables á une“: مترمجة عن النص األصلي الفرنسي الذي ينص على ما يلي )٢٩( 

organization internationale les actes et omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et de ses 

agents dans l’exercice de leurs compétences” . الوثيقةVPB 61.75 اجمللس االحتادي  املعروضة على موقع
 . على اإلنترنتالسويسري

 .٢١، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، الصفحة ١٩٨٢لعام ... ية احلولية القانون )٣٠( 
 )٣١( A/CONF.129/15 . ١ميكن العثور على تعريف خمتلف اختالفا طفيفا يف املادة)ة فيينا اتفاقيمن ) ٣٤( )١

 ، املؤرخة)A/CONF.67/16 (العامليع بتمثيل الدول يف عالقاهتا مع املنظمات الدولية ذات الطاب املتعلقة
 : اليت تنص على ما يلي١٩٧٥مارس /آذار ١٤

ويقصد على وجه اخلصوص بتعبري قواعـد املنظمـة الصـكوك املنشـئة للمنظمـة، ومقرراهتـا وقراراهتـا                   ”   
 .“ذات الصلة املعتمدة وفقا هلا، واملمارسة املستقرة فيها

هـدات املربمـة بـني      بشـأن مسـألة املعا    ) ي) (١ (٢واقترحت اللجنة الصياغة عينـها يف مشـروع املـادة              
، ، اجمللـد الثـاين  ١٩٨٢لعـام   . ..احلوليـة القانونيـة   . الدول واملنظمات الدولية، أو بني منظمتني دوليتني أو أكثر    

النتـائج القانونيـة املترتبـة علـى عـدم وفـاء           ”مـن القـرار املتعلـق بــ         ) ج (٢ويف املـادة    . ١٨اجلزء الثاين، الصـفحة     
، ١٩٩٥، الذي اختذ يف لشـبونة عـام      “جتاه طرف ثالث بالنسبة إىل الدول األعضاء       املنظمات الدولية بالتزاماهتا  

 :اقترح معهد القانون الدويل التعريف التايل
املنشـئة للمنظمـة وأي تعـديالت أُدخلَـت عليهـا، واألنظمـة          الصـكوك    ‘قواعـد املنظمـة   ’ويراد بتعبري   ”   

خـذة وفقـا هلـذه الصـكوك، واملمارسـة املسـتقرة يف             املعتمدة مبوجبها، واملقررات والقرارات امللزمة املت     
 .“املنظمة

 .٤٤٧، الصفحة )اجلزء الثاين (٦٦معهد القانون الدويل، احلولية القانونية، اجمللد   
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ــة يف تقريرهــا لعــام    - ٢١ عــدد مــن ، استصــوب )٣٢(٢٠٠٣وردا علــى ســؤال وجهتــه اللجن
دول يف اللجنة السادسة أن ُيستعمل التعريف الوارد أعاله يف مشاريع املواد عند وضـع               ممثلي ال 

رأت خـالف   قلة من املمـثلني      بيد أن    .)٣٣( دولية قاعدة عامة بشأن إسناد تصرف ما إىل منظمة       
إىل وجـوب  أشـاروا  عموما اإلبقاء علـى التعريـف   املمثلني الذين فضلوا   كما أن بعض     )٣٤(ذلك

سـوف  ”ن التعريـف    يقـول إ  وكتب املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية       . )٣٥(زيادة تطويره 
ريـف أنسـب للغـرض مـن مشـاريع      يكون مناسبا، بوصفه نقطة انطـالق علـى األقـل، لوضـع تع            

 .)٣٦(“املواد
، إعطـاؤه وزنـا     “قواعـد املنظمـة   ”ومن السـمات اهلامـة للتعريـف الـوارد أعـاله بشـأن               - ٢٢

ويبدو أن التعريف حيقق توازنـا بـني القواعـد الـيت تتضـمنها الصـكوك املنشـئة         . كبريا للممارسة 
 .)٣٧( أن تتطـور كمؤسسـة  واملقبولة رمسيا من طـرف األعضـاء، مـن جهـة، وحاجـة املنظمـة إىل        

األضـرار املتكبـدة   قضـية التعويضـات عـن      ومثلما ذكرت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن         
 :األمم املتحدةيف خدمة 

__________ 
، الفصل الثالث، اجلزء )(A/58/10 ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٣٢( 

 .٢٧ألف، الفقرة 
، )٢٥، الفقرة املرجع نفسه(بيانات أدىل هبا كل من الدامنرك، باسم أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج أيضا  )٣٣( 

، الفقرة املرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٧، الفقرة املرجع نفسه(، واليابان )٣٣، الفقرة املرجع نفسه(والنمسا 
، املرجع نفسه(، واليونان )٢-١، الفقرتان ع نفسهاملرج(، وكندا )٥٨، الفقرة املرجع نفسه(، وفرنسا )٤٥

، واالحتاد الروسي )٢٧، الفقرة املرجع نفسه(، والربتغال )٢٠، الفقرة املرجع نفسه(، وإسرائيل )١٢الفقرة 
، )٤٢، الفقرة املرجع نفسه(، وبيالروس )٤٠، الفقرة املرجع نفسه(، وإسبانيا )٣٠، الفقرة املرجع نفسه(

، )٢١، الفقرة املرجع نفسه(، وفرتويال )٥٣، الفقرة املرجع نفسه(، ورومانيا )١ ، الفقرةسهاملرجع نف(ومصر 
 ).٤٧، الفقرة املرجع نفسه(، واملكسيك )٢٥، الفقرة املرجع نفسه(وسرياليون 

، يف بالنظر إىل أن من احملبَّذ”، )٤، الفقرة املرجع نفسه( يف بيان غابون “غري مرٍض”اعُترب هذا التعريف  )٣٤( 
، املرجع نفسه(ورأت األرجنتني يف بياهنا . “للتطبيق املسائل املنطوية على مسؤولية، إجياد أوسع نطاق ممكن

 .“الوارد يف اتفاقية فيينا‘ قواعد املنظمة’أنه ال ُينصح للوهلة األوىل باإلشارة إىل تعريف ”) ٢٤الفقرة 
، وفرنسا )٤٥، الفقرة املرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٧فقرة ، الاملرجع نفسه(بيانات أديل هبا كل من اليابان  )٣٥( 

قد جيوز ”وأشار البيان األخري إىل أنه ). ٢٧، الفقرة املرجع نفسه(، والربتغال )٥٨، الفقرة املرجع نفسه(
 .“النظر يف عناصر أخرى من قواعد املنظمة هبدف صوغ تعريف أكثر مشوال

 كانون ١٩موجهة يف املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية، توبينغ، . ر. من السيد توماس سرسالة  )٣٦( 
: وقد ورد يف الرسالة أيضا.  إىل السيد هانز كوريل، املستشار القانوين لألمم املتحدة٢٠٠٣ديسمرب /األول

ة من بالدرجة األوىل هو اإلبقاء على إشارة إىل املمارسة املتبعة يف املنظمة بصفتها فئ ما يهم يف هذه القضية”
 .“قواعد تلك املنظمة

 L'interprétation judiciaire des traités d'organisation“ :ذه املسألة بوضوح يفـــ عن هC. de Visscherعّبر  )٣٧( 

internationale”, Rivista di Diritto internazionale, vol. 61 (1958) ١٨٧ إىل ١٧٧، الصفحات من. 
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يف حــني تكــون للدولــة مجيــع احلقــوق والواجبــات الدوليــة املعتــرف هبــا يف    ”  
قــف علــى القــانون الــدويل، فــإن حقــوق وواجبــات كيانــات مثــل املنظمــة جيــب أن تتو

أغراضها ومهامها، حسبما يتحـدد صـراحة أو ضـمنا يف الوثـائق املنشـئة هلـا وحسـبما                    
 .)٣٨(“يتجسد يف املمارسة

ومتثــل املمارســة أحــد العناصــر األساســية الــيت ينبغــي أخــذها يف االعتبــار عنــد تفســري     - ٢٣
لعواقـب  ا يف قرارهـا بشـأن       ،فقـد فّسـرت حمكمـة العـدل الدوليـة         . الصك املنشـئ ملنظمـة دوليـة      

مـع  ) فريقيـا أجنـوب غـريب   (فريقيا أاستمرار وجود جنوب    على  القانونية املترتبة بالنسبة للدول     
 مـن ميثـاق األمـم       ٢٧املـادة    مـن    ٣الفقـرة   ،  )١٩٧٠ (٢٧٦عدم املسـاس بقـرار جملـس األمـن          

 :املتحدة يف ضوء املمارسة
دلــة تتضــمن مــداوالت جملــس األمــن، علــى امتــدادها فتــرة طويلــة، أ   [...] ”  

ســيما  الوتخــذها أعضــاء اجمللــس، يكــثرية علــى أن القــرارات الرئاســية واملواقــف الــيت 
دائمــا ممارســة امتنــاع عضــو دائــم  تفســر قــرارات ومواقــف هــي األعضــاء الــدائمون، 

وهـذا اإلجـراء الـذي      [...]. قرار ما   ختاذ  امتناعا طوعيا بالرغبة يف عدم احليلولة دون ا       
، هـو  ١٩٦٥ مـن امليثـاق يف عـام    ٢٧ بعد تعـديل املـادة   ،بدون تغيرياألمن اتبعه جملس   

إجراء مقبول عموما من طرف أعضاء األمم املتحدة ودليل على وجـود ممارسـة عامـة                
 .)٣٩(“املنظمةهذه يف 

ــزاع    أشــارت احملكمــة مــؤخرا يف فتواهــا حــول   و ــة يف ن ــة ألســلحة نووي ــة اســتخدام دول قانوني
 :إىل مسلح

ــة متثّــل أيضــا معاهــدات مــن نــوع    ن الصــكوك املنشــئة مل أ[...] ”   نظمــة دولي
يعهـد  وخاص، وهدفها هو خلق كيانات قانونية جديدة تتمتع بدرجة من االستقاللية            

ومــن املمكــن أن تــثري تلــك املعاهــدات  . هلــا أطرافهــا مبهمــة حتقيــق أهــدافهم املشــتركة 
مشاكل تفسري حمددة ألسباب منـها طابعهـا، وهـو طـابع عـادي ومؤسسـي يف الوقـت                

سه، وطابع املنظمة املنشـأة ذاتـه، واهلـدف الـذي حـدده هلـا مؤسسـوها، ومتطلبـات               نف

__________ 
وورد استشهاد مع التأييد هبذا . ١٨٠ إىل ١٧٤، الصفحات من ١٩٤٩ة لعام تقارير حمكمة العدل الدولي )٣٨( 

 الصادر عن هيئة التحكيم ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢النص يف القرار اجلزئي أدناه غري املنشور املؤرخ 
أن قيام يبدو ’’: أضافت اهليئة بالقول. Reineccius et al v.Bank  for International Settlementsيف قضية 

املصرف بتعديل نظامه األساسي يف مناسبات عديدة بإدراجه مادة جديدة هو الدليل على التفسري ذي احلجية 
 ).١٤٥ الفقرة(‘‘ للنظام األساسي يف هذا الصدد

 ).٢٢الفقرة  (٢٢ إىل ١٢، الصفحات من ١٩٧١تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  )٣٩( 
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أدائهــا ملهامهــا بفعاليــة، إضــافة إىل ممارســات املنظمــة نفســها، وهــي كلــها عوامــل قــد  
 .)٤٠(تستحق عناية خاصة عندما حيني الوقت لتفسري تلك املعاهدات املنشئة

 االقتباســات أعــاله، أوال مــن حيــث   وناقشــت احملكمــة صــلة املمارســة باملوضــوع يف   - ٢٤
الصــلة حبكــم يتعلــق بعمليــة صــنع القــرار يف جملــس األمــن، مث فيمــا يتعلــق بصــالحيات منظمــة   

 أعـاله مـن     ٢٠ املشـار إليـه يف الفقـرة         “قواعـد املنظمـة   ”وقـد أخـذت تعريـف       . الصحة العاملية 
وليـة أو فيمـا بـني املنظمـات         اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تعقد بني الـدول واملنظمـات الد           

الدوليـة، الــيت اســتخدم فيهــا املصـطلح يف ســياق قــدرة املنظمــة وصـالحياهتا فيمــا يتصــل بــإبرام    
وميكن التساؤل إن كان املستصوب، لغرض إسناد التصـرف مـن زاويـة املسـؤولية               . )٤١(معاهدة

ناقشـة قـدرة املنظمـة أو       مما ُيعطى يف حالة م    أكرب  الدولية، إعطاء أمهية للممارسة يف هذه احلالة        
وميكن القول إنه، يف حالـة تطـور املمارسـة بشـكل ال يتوافـق مـع الصـك املنشـئ،                      . صالحياهتا

بيـد أنـه    . ُتعفى املنظمة بالضرورة من املسؤولية يف حالة تصرفها بشـكل يتجـاوز صـالحياهتا              ال
 أفعـال تتجـاوز فيهـا    ميكن يف هذه احلالة أخذ إمكانية إسناد التصرف يف االعتبار عند النظـر يف          

 . املنظمة سلطاهتا، وهي حالة ال تؤثر بالضرورة يف قاعدة اإلسناد العامة
أوال، إن  .  الوارد أعاله قابل للتحسـن مـن جهـتني         “قواعد املنظمة ”ويبدو أن تعريف     - ٢٥

 غــري دقيقــة ألن املصــطلح املســتعمل قــد يكــون لــه معــىن  “املقــررات والقــرارات” اإلشــارة إىل
ــ(خمتلــف   وألن خمتلــف األفعــال الــيت تقــوم هبــا   ،)ثال، ميكــن للقــرارات أن تتضــمن املقــررات م

وواضح أن التعريف يرمي إىل إعطاء وصـف عـام ملـا ميكـن      . منظمة ما هلا أمهية قانونية متفاوتة     
بيـد أنـه ميكـن صـياغته يف شـكل أنسـب نظريـا، ويتسـم بدرجـة                   . أن تكون له صلة باملوضـوع     

واملهم، على ما يبدو، هـو أن املهـام ُتنسـب إىل اجلهـاز أو املوظـف،                 . أكرب من الدقة والشمول   
وهنــاك حتســني ممكــن ثــان . أو إىل شــخص آخــر، بفعــل تقــوم بــه املنظمــة وفقــا للصــك املنشــئ

فهـذه الصـياغة تشـدد علـى عنصـر الـزمن، وهـو عنصـر           . “املسـتقرة املمارسـة   ”يتعلق مبصطلح   
 أقـل وضـوحا إىل دور القبـول العـام الـذي             ليست له بالضرورة صلة باملوضوع، وتشري بشـكل       

__________ 
 ٧٦يف الصفحة ). ١٩لفقرة ا (٧٥ إىل ٦٦، الصفحات من ١٩٩٦ لعام تقارير حمكمة العدل الدولية )٤٠( 

املمارسة املتبعة يف [...] يف ضوء ’’كررت احملكمة قوهلا بوجوب تفسري الصك املنشئ ) ٢١ الفقرة(
 .‘‘املنظمة

مات الدولية أهلية املنظ’’ (٦يف االتفاقية ضمن فقرة من الديباجة يف املادة ‘‘ قواعد املنظمة’’تستعمل عبارة  )٤١( 
أحكام القانون الداخلي للدولة وقواعد املنظمة الدولية املتصلة ’’ (٤٦، ويف املادة )‘‘لعقد املعاهدات

املعاهدات ’’ (٣٥، ويف ما يتعلق باملوافقة من جانب منظمة دولية، يف املادتني )‘‘باالختصاص بعقد املعاهدات
املعاهدات اليت تنشئ حقوقا لدول ثالثة ’’ (٣٦و ) ‘‘ةاليت تنشئ التزامات على دول ثالثة أو منظمات ثالث

 . أعاله٣١ احلاشية انظر). ‘‘منظمات ثالثة  أو
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 ولــذلك ُيفضَّــل، علــى مــا يبــدو، النظــر يف بــدائل هلــذين اجلــانبني مــن التعريــف  .)٤٢(يبــدو أهــم
وفـة  وقد وردت كل من صياغة ذلك التعريف وبعـض البـدائل املمكنـة بـني أقـواس معق                 . احلايل

 ).٢٨انظر الفقرة (يف مشروع املادة أدناه 
يف وهـل يـرد      “قواعـد املنظمـة   ”ألة إيـراد التعريـف الـذي سـيعطى لــ            وهناك أيضا مسـ    - ٢٦

وقـد ُيرجـأ   . ، الذي يتضمن تعريـف املنظمـات الدوليـة        ٢ أم يف مشروع املادة      ٤مشروع املادة   
 سـيظهر فقـط يف      “قواعـد املنظمـة   ”البت يف هذه املسألة إىل أن يتضح أكثر إن كان مصـطلح             

ف أم أن املصـطلح نفسـه سُيسـتعمل أيضـا يف أحكـام              سياق القاعدة العامة بشأن إسـناد التصـر       
 إىل ٤ مـن مشـروع املـادة       ٣ويف هـذه احلالـة ُيستحسـن نقـل مـا ُيقتـرح حاليـا كفقـرة                  . أخرى

 .٢مشروع املادة 
بشــأن مســؤولية الــدول، حيــدث إســناد تصــرف الدولــة جلهــاز   ) ١ (٤ووفقــا للمــادة  - ٢٧
يذيـة أم قضـائية أم أيـة وظـائف أخـرى وأيـا              سواء أكان اجلهاز ميارس وظائف تشريعية أم تنف       ”

جهاز من أجهـزة احلكومـة      أنه  كان املركز الذي يشغله يف تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته           
ــة     ــة مــن وحــدات الدول ــة أم جهــاز مــن أجهــزة وحــدة إقليمي ، والوصــف األخــري  )٤٣(“املركزي

 بيــد أنــه ميكــن ،ألخــرىوميكــن اإلبقــاء علــى العناصــر ا. دوليــةالنظمــة املينطبــق عــادة علــى  ال
وينبغي، خاصة، حتديد نوع املهام اليت متارسها املنظمة، ألسباب منـها           . صياغتها بشكل أبسط  

ــإن تصــرف        ــع املهــام املــذكورة أعــاله، ف ــدول أن متــارس مجي ــع ال ــه يف حــني ُينتظــر مــن مجي أن
 .املنظمات خيتلف بني منظمة وأخرى يف هذا اجملال

 يف بدايـة فصـل      ٤اردة أعاله، ينبغي وضع مشـروع املـادة         وعلى أساس املالحظات الو    - ٢٨
 :وُتقترح الصياغة التالية. “إسناد التصرف إىل منظمة دولية”معنون 

 ٤املادة ” 
 قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إىل منظمة دولية” 
ُيعترب تصرف جهاز تابع ملنظمة دولية، أو تصـرف أحـد موظفيهـا أو شـخص                 - ١” 

القـانون  مبقتضـى   تلـك املنظمـة     صادرا عـن    زء من مهام املنظمة، فعال      آخر ُيعهد إليه جب   
__________ 

 روأشا. ٢٣يف املقطع األول املستشهد به أعاله، الفقرة ‘‘ القبول العام’’ارت حمكمة العدل الدولية إىل ــأش )٤٢( 
C.F. Amerasinghe يف ،"Interpretation of Texts in Open International Organizations", British Year Book of 

International Law, vol. 65 (1994) االستناد يف املمارسة ’’، إىل ضرورة ٢٠٠ إىل ١٧٥، الصفحات من
عندما تصبح ’’إمنا بدا وكأنه يشري فقط إىل القبول . ‘‘الالحقة يف تفسري الدساتري إىل االتفاق أو الرضا

 .‘‘معاهدة تأسيسيةطرفا يف ] الدولة[
 . أعاله٦احلاشية انظر  )٤٣( 
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ذلـك اجلهـاز أو املوظـف أو الشـخص يف هيكـل      الـذي يشـغله   ركز أيا كان امل  الدويل،  
 .املنظمة

ــيهم يف الفقــرة الســابقة هــم مــن    /األجهــزة واملوظفــون - ٢”  واألشــخاص املشــار إل
 .يتسمون بتلك الصفات يف قواعد املنظمة

، بشكل خـاص، الصـكوك املنشـئة،    “قواعد املنظمة”لغرض هذه املادة، تعين      - ٣” 
الـيت اعُتمـدت وفقـا هلـا، وممارسـة املنظمـة            ] وأفعـال املنظمـة   ] [واملقررات والقـرارات  [
 .“]املقبولة عموما] [املستقرة[

تصرف األجهزة اليت تضعها حتت تصرف منظمة دوليـة دولـة أو منظمـة               –رابعا  
 دولية أخرى

نظرا حملدودية املوارد اليت متلكها املنظمات الدولية يف سعيها إىل حتقيق أهدافها، فإنه كثريا       - ٢٩
ومن أشكال مساعدة الدول للمنظمات وضع بعض أجهزة  . ما تعتمد على مساعدة أجهزة الدولة     

وقطعا فإن وضع الدولة جهازا مـن أجهزهتـا حتـت تصـرف منظمـة              . الدولة حتت تصرف املنظمات   
 .رة أكثر انتشارا من وضع منظمة جهازا من أجهزهتا حتت تصرف الدولةهي ظاه

، ٩وتضمن مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول الذي اعتمـد يف قـراءة أوىل، يف مادتـه                  - ٣٠
عتـرب أن القاعـدة     اُو.  الدولـة  “منظمـة دوليـة حتـت تصـرف       [...] جهـاز تضـعه     ” حالة   إىلإشارة  

ــة انطب   ــق علــى هــذه احلال ــة     نفســها تنطب ــة حتــت تصــرف دول ــة جهــاز تضــعه دول اقهــا علــى حال
 اإلشـارة إىل املنظمـات الدوليـة واإلشـارات املماثلـة            )٤٥( وُشطبت خالل القراءة الثانية    .)٤٤(أخرى

ويكتفــي نــص القــراءة الثانيــة . إســناد التصــرفاملتعلــق بالــيت وردت يف القــراءة األوىل يف الفصــل 
ُيقصــد منــه تــرك اجملــال مفتوحــا  ، و)٤٦(أخــرى بــإدراج شــرط عــدم املســاس بأحكــام  ٥٧للمــادة 

 تعـّرض بإجيـاز   ٥٧بيـد أن التعليـق علـى املـادة     . لدراسة مسائل أخـرى تتعلـق باملنظمـات الدوليـة      
 : وورد فيه ما يلي،املعكوسة اليت تضع فيها دولة جهازا من أجهزهتا حتت تصرف منظمةللحالة 

__________ 
 : اليت اعتمدت يف القراءة األوىل٩يف ما يلي نص املادة  )٤٤( 

ُيعترب فعال صادرا عن الدولة مبقتضى القانون الدويل تصرف جهاز يوضع حتت تصرف هذه الدولة من ’’   
رسة لبعض اختصاصات السلطة احلكومية ِقبل دولةٌ أخرى أو منظمةٌ دولية إذا كان هذا اجلهاز يتصرف مما

 .‘‘للدولة اليت يوضع اجلهاز حتت تصرفها
 .١٥٤ ، الصفحة٣٩، الفقرة ١٢٧٨، اجمللد األول، اجللسة ١٩٧٤لعام ... احلولية القانونية   

 ).٤٢٦-٤٢٥الفقرتان  (٨٥، الصفحة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٨لعام ... احلولية القانونية  )٤٥( 
 . أعاله٦ انظر احلاشية )٤٦( 
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 يتصــرفون بصــفتهم إذا  أعــارت دولــة منظمــة دوليــة مــوظفني حبيــث [...] ”  
ــابعني للمنظمــة، فــإن تصــرفهم ي   ــة إىلســند أجهــزة أو مــوظفني ت  املنظمــة ال إىل الدول

 .)٤٧(“[...]املعرية 
وعندما تضع دولة أو منظمة دولية جهازا حتت تصرف دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى                  - ٣١

ــا يف إســناد تصــرف ذلــك اجلهــاز       ــإن املســألة املتعلقــة باإلســناد ال تتمثــل عموم ــة أو ىلإف  دول
هـل هـي الدولـة    :  التصـرف إليهـا بل إن املسألة هي حتديد الدولة أو املنظمة اليت ُيسـند      . منظمة

انظــر (وال ميكـن اسـتبعاد اإلسـناد املـزدوج     . أو املنظمـة املعـرية، أم الدولـة أو املنظمـة املسـتعرية     
 ). أعاله٧ و ٦الفقرتني 

 دولـة، أحيانـا فيمـا       إىل األمـم املتحـدة أو       ىلإوأُثريت املسائل املتعلقة بإسـناد التصـرف         - ٣٢
ويف هـذا   .  يتصل بتصرف القـوات املسـلحة خـالل تـدخالت أوصـى أو أذن هبـا جملـس األمـن                   

النوع من احلاالت، ال ميكن اعتبار مسـؤولية األمـم املتحـدة، إن وجـدت، قائمـة علـى مفهـوم                     
ــأن القــوات املــأذون هبــا ُوضــع   . إســناد التصــرف ت حتــت تصــرف األمــم  إذ ال ميكــن القــول ب

فخـالل احلـرب الكوريــة، قصـفت قـوات الواليــات     .  وهـذا األمـر تؤكــده املمارسـة   .  املتحـدة 
وفيمــا يتعلــق بالصــني، قبلــت .  املتحــدة، خطــأً، أهــدافا يف إقليمــي الصــني واالحتــاد الســوفيايت 

 حكومة الواليات املتحدة يف هناية األمر
ريق األمم املتحـدة، عمـا ميكـن إن يكشـفه حتقيـق             حتّمل املسؤولية والتعويض ، عن ط     [....] ”

 )٤٨(.“حمايد على عني املكان من أضرار قد تكون قوات الواليات املتحدة قد أحدثتها
لكـون القـوات األمريكيـة قـد شـاركت      أسـفها  ”كما أعربـت حكومـة الواليـات املتحـدة عـن       

اسـتعدادها لتقـدمي األمـوال    ”يف انتهاك السيادة السوفياتية، وأعلنت     “ حتت قيادة األمم املتحدة   
الالزمة للتعويض عـن أي أضـرار باملمتلكـات السـوفياتية حتـددها جلنـة تابعـة لألمـم املتحـدة أو              

 .)٤٩(“أي إجراء مناسب آخر

__________ 
 A/56/10(والتصويب  ١٠مية للجمعية العامـــــة، الدورة الســــــادسة واخلمسون، امللحق رقم ــــالوثـــائق الرس )٤٧( 

 .٢٨٣ من التعليق، الصفحة ٣، الفقرة ٢ - هاء ، اجلزء، الفصل الرابعCorr.1)و 
 وجهها إىل األمني العام نائب ممثل الواليات املتحدة األمريكية  اليت١٩٥٠سبتمرب / أيلول٢٦الرسالة املؤرخة  )٤٨( 

وكان ممثل الواليات املتحدة قد نفى ). S/1813(بشأن القصف اجلوي الذي تعرضت له األراضي الصينية 
إىل األمم املتحدة ”، متذرعا بأن هذا السلوك جيب أن ُيسند )S/1722(املسؤولية بشأن مطالبة سابقة ومماثلة 

 ).S/1727(‘‘ كوريايف 
 موجهة إىل األمني العام من ممثل الواليات املتحدة األمريكية ١٩٥٠أكتوبر / تشرين األول١٩مذكرة مؤرخة  )٤٩( 

)S/1856.( 



 

20 04-29666 
 

A/CN.4/541

وتعترب األمم املتحدة دائما أنه عندما تتصرف القوات خارج نطـاق التسلسـل القيـادي       - ٣٣
فعلى سـبيل املثـال،   .  إىل الدولة الوطنية املعنيةلألمم املتحدة، فإن ذلك التصرف جيب أن يسند       

كتــب مــدير شــعبة اإلدارة والنقــل واإلمــداد امليدانيــة بــإدارة عمليــات حفــظ الســالم يف األمــم   
املتحدة إىل املمثل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة بشأن مطالبة ناجتة عـن حـادث سـيارة يف                  

 :الصومال قائال
يف الصـــومال وقـــَت وقـــوع احلـــادث، يـــوم     كانـــت القـــوات البلجيكيـــة   ”  

، تشكل جـزءا مـن فرقـة العمـل املوحـدة الـيت أنشـأها جملـس          ١٩٩٣أبريل  /نيسان ١٣
. ولـيس مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف الصـومال            ) ١٩٩٢ (٧٩٤األمن مبوجـب قـراره      

واحلال أن الرعايا البلجيكيني الوحيدين الذين كانوا جزءا من عملية األمم املتحـدة يف              
وقــد ذكــر الشــخص املعــين هبــذا احلــادث لــدى    . ومال كــانوا مــن مــوظفي املقــر الصــ

، ومــن مث ال ميكــن “عمليــة إعــادة األمــل”اســتجوابه أنــه كــان يعمــل طباخــا يف إطــار 
وكانــت قــوات فرقــة العمــل املوحــدة غــري   . اعتبــاره جــزءا مــن عمليــة األمــم املتحــدة  

رفض أي مسـؤولية فيمـا يتعلـق        خاضعة لقيادة األمم املتحدة، وقد دأبت املنظمة على         
 .)٥٠(“باملطالبات املقدمة بشأن احلوادث اليت تعرضت هلا تلك القوات

ويبدو أن الدول اليت شاركت قواهتا يف عمليـات أذن هبـا جملـس األمـن قـد قبلـت عمومـا هبـذا                         
 .)٥١(النهج
يكـون  ويتصل اجلانـب األكـرب مـن املمارسـة املتعلقـة بإسـناد التصـرف، يف احلالـة الـيت                      - ٣٤

وهـذا  . )٥٢(فيها أحد أجهزة الدولة موضـوعا حتـت تصـرف منظمـة مـا، بقـوات حفـظ السـالم                   
، إىل أن تعـرب عـن الرغبـة    ٢٠٠٣فيما يبدو هو السـبب الـذي دفـع اللجنـة، يف تقريرهـا لعـام            

قــوات مــدى إمكانيــة إســناد تصــرف ”يف أن تتلقــى آراء احلكومــات عــن املمارســة املتصــلة بـــ 
. )٥٣(“بقوات ومدى إسناد ذلك التصـرف إىل األمـم املتحـدة          لة املسامهة   حفظ السالم إىل الدو   

__________ 
 .١٩٩٨يونيه / حزيران٢٥رسالة مل تنشر مؤرخة  )٥٠( 
فرقة دة الكندية يف دفعت احلكومة الكندية مثال تعويضا ملقتل شاب صومايل على يد بعض من أعضاء الوح )٥١( 

 R.M. Young and M. Molina, "IHL and Peace Operations: Sharing Canada's lessonsانظر. العمل املوحدة

learned from Somalia", Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1 (1998) ٣٦٢، الصفحات من 
 .٣٦٦إىل 

ألمم املتحدة، إىل السيد فكالف لسيد هانز كوريل، املستشار القانوين ، كتب ال٢٠٠٤فرباير / شباط٣يف  )٥٢( 
أكثر ما تطورت يف جمال [...] لقد تطورت مبادئ املسؤولية الدولية ’’: ميكولكا مدير ُشعبة التدوين، يقول

 .‘‘عمليات حفظ السالم يف إطار ممارسة للمنظمة استمرت مخسني سنة
، الفصل الثالث، اجلزء (A/58/10) ١٠امة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية الع )٥٣( 

 .٢٧ألف، الفقرة 
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ومل تشر اللجنة إىل أن تلك الردود ستساعدها على صياغة قاعدة حمددة بشـأن إسـناد تصـرف              
ذلك أن هذا املسعى لن يكـون وحسـب متناقضـا مـع منـط املـواد املتعلقـة                   . قوات حفظ السالم  

زمهــا علــى اتباعهــا، بــل إن الــنص علــى قاعــدة حمــددة   مبســؤولية الــدول الــيت أعلنــت اللجنــة ع 
 .“قوة حفظ السالم”سيكون صعبا أيضا بالنظر لتنوع الدالالت اليت كثريا ما تنسب لعبارة 

علـى أهنـا تتـألف مـن        . وتعترب قوات حفظ السـالم مبثابـة أجهـزة فرعيـة لألمـم املتحـدة               - ٣٥
وقـد أقـرت    . غري واضحة وضوحا تاما   أجهزة تابعة للدول، ومن مث فإن مسألة إسناد التصرف          

األمم املتحدة مبسؤوليتها عن تصرف الوحدات الوطنيـة للمـرة األوىل عنـدما قـام األمـني العـام                   
بتســوية مطالبــات مــع بلجيكــا وبضــع دول أخــرى تتعلــق باألضــرار الــيت حلقــت مبواطنيهــا يف    

وقــد . حــدة يف الكونغــوالكونغــو نتيجــة لألعمــال املؤذيــة الصــادرة عــن أفــراد عمليــة األمــم املت 
 :وردت ضمن االتفاقات اجلملة التالية

تعلن األمم املتحدة أهنا لن تتهرب مـن املسـؤولية حيثمـا يثبـت أن موظفيهـا                 ”  
 .)٥٤(“تسببوا فعال يف إحلاق ضرر ال مربر له بأطراف بريئة

يف وعلــى ســبيل املثــال، ورد . وقــد أعيــد تأكيــد موقــف األمــم املتحــدة هــذا يف مناســبات عــدة
ــة        ــه طــائرة عمودي ــة، بشــأن حــادث تعرضــت ل مــذكرة صــادرة عــن مكتــب الشــؤون القانوني

 :بريطانية وضعت يف قربص حتت تصرف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، ما يلي
الطــائرات العموديــة أعضــاء يف الوحــدة الربيطانيــة التابعــة لقــوة   طــاقم فــرادأ”  

، والرحالت اليت تقوم هبا تلـك الطـائرات جتـري           األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص     
كما أن العمليات اليت تشارك فيهـا الطـائرات العموديـة           . يف سياق عمليات هذه القوة    

تتم حتت املسؤولية األساسية لقائد القوة، من خالل التسلسل القيادي وتـدخل ضـمن              
ت العموديـة  ومـن مث فـإن الظـروف الـيت توضـع فيهـا الطـائرا           . مسؤولية األمـم املتحـدة    

ــي         ــك الطــائرات ينبغ ــاده أن تل ــود إىل اســتنتاج مف ــوة تق ــة حتــت تصــرف الق الربيطاني
وباعتبار األمم املتحدة اجلهة الناقلة، فهـي الـيت ميكـن أن            . اعتبارها تابعة لألمم املتحدة   

ُتحمَّل املسؤولية، بل هي الـيت مـن الطبيعـي أن حتمِّلـها األطـراف الثالثـة املسـؤولية، يف           
__________ 

 وقد أبرمت اتفاقات مماثلة مع .١٩٩ إىل ١٩١، الصفحات من ٥٣٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٥٤( 
، )١٩٧، الصفحة ٥٨٨فسه، اجمللد املرجع ن(، وإيطاليا )٣، الصفحة ٥٦٥املرجع نفسه، اجمللد (اليونان 

، الصفحة ٥٦٤املرجع نفسه، اجمللد (، وسويسرا )١٤٧، الصفحة ٥٨٥املرجع نفسه، اجمللد (ولكسمربغ 
 .Pوقد الحظ . ، إىل اتفاقية مع زامبيا١٥٥، الصفحة )١٩٧٥(وتشري احلولية القانونية لألمم املتحدة ). ١٩٣

de Visscherوذلك يف.  املسؤولية على الدولة املسامهة بالقوات املعنية أن ما من اقتراح قضى بإلقاء :“Les 

conditions d'application des lois de guerre aux opérations militaires des Nations Unies. Rapport 

préliminaire”, Institut de Droit international, Annuaire, vol. 54 (1971-I) ٥٥-٥٤ و ١، الصفحات. 
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حلــوادث الــيت تشــترك فيهــا الطــائرات العموديــة التابعــة للقــوة والــيت تــؤدي إىل   حالــة ا
إحلاق أضـرار أو إصـابات بتلـك األطـراف؛ وبالتـايل، ينبغـي بصـورة طبيعيـة أن يتوقـع                 

 .)٥٥(“توجيه مطالبات األطراف الثالثة إىل األمم املتحدة
 املتحـدة عـن تصـرف قـوات         وخلص األمني العام املوقف الراهن املتعلق مبسؤولية األمم        - ٣٦

 :حفظ السالم يف قوله
اعترافا من األمم املتحدة مبسؤوليتها الدولية عن أنشطة قواهتا، فإهنا حتملـت            ”  

منذ إنشاء عمليات حفظ السالم مسؤوليتها عن الضرر الذي يسـببه أفـراد قواهتـا عنـد           
ون اخلـاص واملقدمـة     والتعهد بتسوية املنازعات اليت هلا طابع القـان       . [...] أداء مهامهم 

[...] ضد األمم املتحدة وممارسة التسوية الفعلية ملثل مطالبـات األطـراف الثالثـة هـذه        
دليل على اعتراف األمم املتحدة بـأن املسـؤولية عـن الضـرر الـذي يسـببه أفـراد قواهتـا                     

 .)٥٦(“يسند يعزى إىل املنظمة
ىل مطالبـات القـانون اخلـاص،    ورغم أن اإلشارة قد وردت يف هذه احلالة ويف حاالت أخـرى إ  

. فإن نفس املبدأ املتعلق بإسناد التصرف يسري ضمنيا على املسـؤولية مبوجـب القـانون الـدويل                
ويتجلــى هــذا االنتقــال بوضــوح يف املقطــع التــايل مــن بيــان حــديث للمستشــار القــانوين لألمــم 

 :املتحدة
 حيـث  يكون العمل الذي تقوم به إحدى قوات حفـظ السـالم مسـندا، مـن             ”  

املبدأ، إىل األمم املتحـدة، باعتبـار هـذه القـوة جهـازا فرعيـا للمنظمـة، فـإن وقـع ذلـك                   
العمل انتهاكا اللتزام دويل فإنه يسـتتبع املسـؤولية الدوليـة للمنظمـة وكـذا مسـؤوليتها                 

وال يؤثر يف املسؤولية الدولية لألمم املتحدة جتاه الغري مـن الـدول             . عن دفع تعويضات  
 يكون أي عمـل مـن ذاك القبيـل قـد صـدر عـن أفـراد تـابعني إلحـدى                      أو األطراف أن  

 .)٥٧(“الوحدات العسكرية الوطنية اليت تشكل جزءا من عملية حفظ السالم
وقد توصلت احملكمة اإلقليميـة العليـا لفيينـا إىل حـل مماثـل ملسـألة إسـناد تصـرف فـرد                       - ٣٧

وكانـت املطالبـة    . ١٩٧٩ر  فربايـ / شـباط  ٢٦تابع إلحدى الوحدات الوطنية، يف حكـم مـؤرخ          
قوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض        قد قدمت ضد الدولة النمساوية ألن فردا يف وحدة منساوية يف            

 :وانتهت احملكمة إىل ما يلي.  أحلق ضررا باملمتلكات يف الثكناتاالشتباك
__________ 

 .١٨٥ و ١٨٤، الصفحتان )١٩٨٠(احلولية القانونية لألمم املتحدة  )٥٥( 
 .٤، الصفحة ٨ و ٧، الفقرتان )A/51/389(تقرير األمني العام عن متويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  )٥٦( 
 . أعاله٥٢انظر احلاشية  )٥٧( 
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الـذي  ) من حيث املنظور التنظيمـي (األمر احلاسم يف الواقع ليس هو اجلهاز     ”  
يه الشخص املزعوِم إحداثه للضرر، وإمنا هو اجلهـة الـيت كـان ذلـك الشـخص                 ينتمي إل 

فـاألمر  ). مـن حيـث املنظـور الـوظيفي       (يتصرف بامسها ولصاحلها حلظـةَ وقـوع الفعـل          
ــه يف الوقـــت ذي     ــاز املعـــين يتصـــرف فيـ ــان اجلهـ ــار الـــذي كـ احلاســـم إذن هـــو اإلطـ

 .)٥٨(“الصلة
بغي أيضا أن يأخذ بعني االعتبار أن الدولـة         على أن إسناد تصرف الوحدات الوطنية ين       - ٣٨

املعنية حتـتفظ بالسـيطرة علـى املسـائل التأديبيـة ومتـارس الواليـة علـى وجـه احلصـر يف الشـؤون                        
وهذا ما حتـدده عمومـا االتفاقـات الـيت تربمهـا األمـم املتحـدة مـع الـدول املسـامهة                      . )٥٩(اجلنائية
حتـت تصـرف األمـم املتحـدة بشـكل تـام،            ومن مث فـإن الوحـدة الوطنيـة ال توضـع            . )٦٠(بقوات

وعلــى ســبيل املثــال، رأى مكتــب . وقـد يترتــب علــى ذلــك آثــار فيمــا يتصـل بإســناد التصــرف  
 :الشؤون القانونية باألمم املتحدة ما يلي

اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتـات الربيـة         [ملا كانت االتفاقية    ”  
لية عن إنفـاذ أحكامهـا علـى عـاتق الـدول األطـراف،              تضع املسؤو ] املعرضة لالنقراض 

ــة ألفرادهــا      ــة علــى األفعــال اجلنائي ــدول املســامهة بقــوات حتــتفظ بالوالي  وحيــث إن ال
 

__________ 
، الصفحات International Law Reports, vol. 77اقتبس هذا املقطع عن نص الترمجة االنكليزية الذي ورد يف  )٥٨( 

 Österreichische Zeitschrift für öffentlichesوميكن االطالع على نص احلكم األصلي يف . ٤٧٢ إىل ٤٧٠من 

Recht und Völkerrecht, vol. 31 (1980) ٣١٠، الصفحة. 
 :ة الكنديةجاء يف مذكرة صادرة عن مكتب الشؤون القانونية يف وزارة اخلارجي )٥٩( 

أو خمالفـة للقـانون الـدويل    ] (لقواعـد االشـتباك  [يف هناية املطاف، إن أي حماكمة على أفعال خمالفة        ”    
هذه ممارسة عادية تعتمدها مجيع و. تضطلع هبا السلطات الوطنية التابعة للدول املسامهة بقوات ) احمللي أو

 .“القوات املسلحة املعنية بأنشطة حفظ السالم
  P. Kirsch (ed.), “Canadian Practice in International Law”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 

 .٣٨٨-٣٨٧، الصفحتان (1996)
، االتفاقات املتعلقة ‘‘الوالية خبصوص أي جرمية أو جناية’’وإىل ‘‘ السلطة التأديبية’’انظر مثال، باإلشارة إىل  )٦٠( 

. ٤١، الصفحة )١٩٦٦(مم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، احلولية القانونية لألمم املتحدة باخلدمة يف قوة األ
 ).A/49/681( من تقرير األمني العام ٦ لالطالع على هذه البنود عموما، انظر الفقرة
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العسكريني، فإن مسؤولية إنفاذ أحكام االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق الـدول املسـامهة بقـوات الـيت                     
 .)٦١(“هي أطراف يف االتفاقية

ــة يف املســائل    وقــد شــكل احتفــاظ الدو  - ٣٩ ــة والوالي ــة املســامهة بقــوات بالســلطة التأديبي ل
اجلنائية، على الـرغم مـن عـدم صـلته هبـذه القضـية بصـورة مباشـرة، أحـد العناصـر املهمـة الـيت                          

ــوردات، يف قضــية    ــام ضــد نيســان  حــدت مبجلــس الل ــى  االدعــاء الع ــى أن يســتنتج أن عل ، عل
تالل القـوات الربيطانيـة، الـيت كانـت     حكومـة اململكـة املتحـدة أن تـدفع تعويضـات بسـبب احـ       

وكـان  . )٦٢(جزءا من قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، ألحـد املبـاين بصـورة مؤقتـة                
 : غيست- ي -ذلك واضحا وضوحا تاما يف فتوى اللورد موريس من بورث 

ــة كانــت خاضــعة لســلطة األمــم املتحــدة     [...]”    رغــم أن الوحــدات الوطني
ومـن مث، ظـل   . ، فإن اجلنود كأفراد يف القوة ظلوا يف خدمتهم املدنية   ولتعليمات القائد 

وكان كل مـن أفـراد قـوة األمـم املتحـدة      . جنود القوات الربيطانية تابعني جلاللة امللكة  
خاضعا لوالية دولته الوطنية على وجه احلصر فيما يتعلق بأي جـرائم جنائيـة اقترفوهـا               

 .)٦٣(“يف قربص
ول إن وجـود السـلطة التأديبيـة والواليـة القضـائية اجلنائيـة بيـد الدولـة                  ومن املبالغـة القـ     - ٤٠

 وعلـى حنـو   . املسامهة بقوات يستثين مطلقا اعتبار القوات موضوعة حتت تصرف األمم املتحدة          
 

__________ 
 .٤٥٠، الصفحة )١٩٩٤(احلولية القانونية لألمم املتحدة  )٦١( 
 )٦٢( All England Law Reports, (1969), vol. 1 وقد عكس جملس اللوردات قرار حمكمة . ٦٣٩، الصفحة

، الذي أكد فيه اللورد دينينغ أن القوات ١٢٤١، الصفحة ٢، اجمللد )١٩٦٧(االستئناف، املرجع نفسه، 
تتصرف باعتبارها مندوبة لألمم ’’قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربصالربيطانية اليت تشكل جزءا من 

 .‘‘املتحدة
 )٦٣( All England Law Reports, (1969), vol. 1 ٦٤٦، الصحفة. 
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، يبدو أن املسألة احلامسـة فيمـا يتعلـق بإسـناد تصـرف معـني تكمـن        )٦٤(ما ذهب إليه عدة فقهاء 
وعلـى سـبيل املثـال، مـن        . ن هلا السيطرة الفعليـة علـى التصـرف املعـين          يف حتديد اجلهة اليت تكو    

الصعب أن يسند إىل األمم املتحدة تصرف القوات يف ظروف مثل اليت وصفت يف تقرير جلنـة                
يف الثانيـة   عمليـة األمـم املتحـدة       التحقيق اليت أنشئت للتحقيق يف اهلجمات املسلحة على أفـراد           

 :الصومال
 ة عمليــة األمــم املتحــدة الثانيــة يف الصــومال ســيطرة فعليــةمل تكــن لقائــد قــو”  

على خمتلف الوحدات الوطنية اليت أصـرت، بـدرجات متفاوتـة، علـى التمـاس األوامـر              
وكــان الكــثري مــن . مــن الســلطات التابعــة هلــا يف بلــداهنا قبــل تنفيــذ أوامــر قائــد القــوة 

ملتحـدة ويف سـياق واليـة     العمليات الرئيسـية الـيت مت االضـطالع هبـا حتـت علـم األمـم ا                
عملية األمم املتحدة يف الصومال خارج نطاق قيـادة وحتكـم األمـم املتحـدة، رغـم أن                  

__________ 
 )٦٤( J.-P. Ritter, “La protection diplomatique à l'égard d'une organisation internationale”, ابق ــــ املرجع الس

 R. Simmonds, Legal Problems Arising from the.٤٤٢ة ـــــــ، الصفح)الهـــــ أع١٠ انظر احلاشية(ره ـــــذك

United Nations Military Operations (The Hague: Nijhoff, 1968) ٢٢٩، الصفحة، 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) ؛٧٩-٧٣ و ٦٣-٦٢ و ٥٧، الصفحات 
E. Butkiewicz, "The Premisses of International Responsibility of Inter-Governmental Organizations" ،

 ,M. Perez Gonzalez ؛١٣٥-١٣٤ و ١٢٥-١٢٣، الصفحات ) أعاله٢٨ انظر احلاشية(املرجع السابق ذكره 

"Les organisations internationales et le droit de la responsabilité" ٢٨ انظر احلاشية(، املرجع السابق ذكره 
 M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward Third Parties ؛٨٣، الصفحة )أعاله

(Dordrecht/London: Nijhoff, 1995) ؛٦٧-٦٤، الصفحات C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional 

Law of International Organizations,  ٢٤١، الصفحات ) أعاله٢٨ انظر احلاشية(، املرجع السابق ذكره-
 P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en؛٢٤٣

droit des gens؛٣٨٠-٣٧٩، الصفحتان ) أعاله١٨ انظر احلاشية(لسابق ، املرجع ا I. Scobbie, "International 

Organizations and International Relations" ؛٨٩١، الصفحة ) أعاله٢٨ انظر احلاشية(، املرجع السابق ذكره 
C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der europäischen Gemeinschaften und ihrer 

Mitgliedstaaten (Berlin: Duncker § Humblot, 2001) ؛٥٢، الصفحة J.-M. Sorel, "La responsabilité des 

Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix", International Law Forum, vol. 3 (2001) ،
السيطرة ’’، وآخرون إىل ‘‘السيطرة الفعلية’’ىل ويشري بعض املؤلفني إ. ١٢٩ إىل ١٢٧الصفحات من 

 Streitkräfte internationaler Organisationen  يف,M. Botheوهذا املفهوم األخري استعمله أيضا . ‘‘العملية

(Köln/Berlin: Heymanns Verlag, 1968) من وراء وضع حد بني ـــــالصعوبات اليت تك أما. ٨٧، الصفحة
 L. Condorelli, "Le statut des forces de l'ONU et le droit internationalالتنظيمية فقد تناوهلا السيطرة العملية و

humanitaire", Rivista di Diritto internazionale, vol. 78 (1995) وأشارت . ٨٨٨ و ٨٨٧ و ٨٨١، الصفحات
دويل، يف املشروع الذي اقترحته، إىل معيار اللجنة املعنية مبساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون ال

رابطة القانون الدويل، تقرير املؤمتر السبعني املعقود يف . ‘‘)التحكم والسيطرة العمليني(السيطرة الفعلية ’’
 .٧٩٧، الصفحة )٢٠٠٢ (٢٠٠٢أبريل / نيسان٦-٢نيودهلي يف الفترة 
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أصداءها كانت هلا آثارها احلامسة على مهمة عملية األمم املتحدة يف الصـومال وعلـى               
 .)٦٥(“سالمة أفرادها

حاســـم “لفعليـــةدرجـــة الســـيطرة ا”واعتـــرب األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة أن معيـــار   - ٤١
 :يتعلق بالعمليات املشتركة فيما

تستند املسؤولية الدولية لألمـم املتحـدة عـن األنشـطة احلربيـة الـيت تقـوم هبـا                   ”  
قوات األمـم املتحـدة إىل افتـراض أن العمليـة قيـد البحـث جتـري حتـت قيـادة وسـيطرة                 

ســؤولية ويف العمليــات املشــتركة، تكمــن امل. [...] األمــم املتحــدة علــى وجــه احلصــر 
الدولية عن تصرفات القـوات باجلهـة الـيت تنـاط هبـا القيـادة والسـيطرة العملياتيـة وفقـا                     

. للترتيبات املنشئة لطرائق التعاون بني الدولة أو الدول املقدمة للقوات واألمم املتحـدة       
ويف حــال عــدم وجــود ترتيبــات رمسيــة بــني األمــم املتحــدة والدولــة أو الــدول املقدمــة  

ر املســؤولية يف كــل حالــة مبفردهــا تبعــا لدرجــة الســيطرة الفعليــة الــيت    للقــوات، تتقــر
 .)٦٦(“ميارسها أي من الطرفني لدى االضطالع بالعملية

وينبغي أن يسري ما قيل عن العمليات املشـتركة، كالعمليـات الـيت شـاركت فيهـا بعثـة األمـم                     
مليــات حفــظ الســالم املتحــدة الثانيــة يف الصــومال وعمليــة الــرد الســريع يف الصــومال، علــى ع

أيضــا، بقــدر مــا يكــون مــن املمكــن يف إطارهــا متييــز جمــاالت الســيطرة الفعليــة املتعلقــة بــاألمم  
ورغــم أن مــن املمكــن فهــم إصــرار األمــم . املتحــدة والدولــة املســامهة بقــوات كــل علــى حــدة

يهـا،  املتحدة على املطالبة بأن تكون قيـادة قـوات حفـظ السـالم والسـيطرة عليهـا موقـوفتني عل                   
ضمانا لفعالية العمليات العسكرية، فإن إسناد التصـرف ينبغـي أيضـا أن يرتكـز يف هـذا الشـأن                    

 .على معيار واقعي
وفيما يتعلق بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، أشار األمني العام لألمـم املتحـدة إىل               - ٤٢
ــة” ــؤولية املترافقـ ــوات، دون  “ املسـ ــامهة بقـ ــة املسـ ــدة والدولـ  أن يوضـــح أســـاس لألمـــم املتحـ

ــهاك   . )٦٧(املســؤولية ــى مالبســات االنت ــذا يتوقــف عل ــرء إىل إســناد نفــس    . وه ــد خيلــص امل فق
التصرف بصورة مشتركة؛ بيد أن من املمكن أيضـا القـول بإسـناد االنتـهاكات إمـا إىل الدولـة                    
 وإما إىل األمـم املتحـدة، يف حـني أن إغفـال التـدابري الوقائيـة الضـرورية، إن حصـل، يسـند إىل                       

__________ 
 )٦٥( S/1994/653 ٤٥، الصفحة ٢٤٤ و ٢٤٣، الفقرتان. 
 )٦٦( A/51/389 ٦ و ٥، الصفحتان ١٨ و ١٧، الفقرتان. 
 )٦٧( A/51/389 نشرة األمني العام بشأن تقيد قوات األمم ”ال تعاجل هذه املسألة يف . ١٠، الصفحة ٤٤، الفقرة

 ).١، الصفحة ST/SGB/1999/13 (“املتحدة بالقانون اإلنساين الدويل
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وقد ُيَتوصـل إىل نفـس االسـتنتاجات فيمـا يتعلـق بانتـهاكات أفـراد قـوات              . )٦٨(الشخص اآلخر 
 .)٦٩(حفظ السالم اليت متس ميادين أخرى من محاية حقوق اإلنسان

والترتيبــات الــيت تــتم بــني األمــم املتحــدة والدولــة املســامهة بقــوات هتــم الطــرفني فقــط    - ٤٣
وعلـى أيـة حـال، يؤكـد        . جـب القـانون الـدويل العـام       تؤثر على مسألة إسـناد التصـرف مبو        وال

اتفاق املسامهة النموذجي مسؤولية األمم املتحدة جتاه األطراف الثالثة، ويـنص فقـط علـى حـق          
الفقد، أو التلف، أو الوفاة أو اإلصـابة        ”األمم املتحدة يف استرداد التكاليف حتت ظروف مثل         

 جانـــب األفـــراد الـــذين تقـــدمهم  النامجـــة عـــن إمهـــال جســـيم أو ســـوء تصـــرف متعمـــد مـــن  
 .)٧٠(“احلكومة

، متسك عدة منـدويب دول      )٧١(٢٠٠٣وردا على سؤال طرحته اللجنة يف تقريرها لعام          - ٤٤
يف اللجنــة السادســة التابعــة لألمــم املتحــدة بــأن تصــرف قــوات حفــظ الســالم ينبغــي أن يســند  

أيضــا أن اإلســناد، يف ومــع ذلـك، وجــد بعــض املنـدوبني   . )٧٢(بصـورة عامــة إىل األمـم املتحــدة  
__________ 

 )٦٨( L. Condorelli, "Le azioni dell'ONU e l'applicazione del diritto internazionale umanitario: il "bollettino" del 

Segretario generale del 6 agosto 1999", Rivista di Diritto internazionale, vol. 82 (1999) الصفحات من ،
 P. Benvenuti, "Le respect du droit international humanitaire par les forces des   ويذكر١٠٥٣ إىل ١٠٤٩

Nations Unies: la circulaire du Secrétaire général", Revue générale de Droit international public, vol. 105 

، أن األمم املتحدة ملزمة باحلرص على ممارسة الدولة املسامهة الوالية ٣٧٠ إىل ٣٥٥، الصفحات من (2001)
 .ساين الدويلاجلنائية يف حاالت انتهاك القانون اإلن

دفع هذا األمر مبكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمم املتحدة إىل إجراء حتقيقات بشأن هتم االستغالل  )٦٩( 
 The U.N. and the Sex Slave Trade in Bosnia: Isolated Case or Larger  ”انظر. اجلنسي يف شىت البلدان

Problem in the U.N. System?“ .جنة الفرعية للعمليات الدولية وحقوق اإلنسان التابعة للجنة جلسة أمام الل
 ,Washington: U.S. Government Printing Office).٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤مبجلس النواب،  العالقات الدولية

 J. Murray, "Who will police the peace-builders? The:ولالطالع على دراسة استقصائية نقدية انظر.  (2002

failure to establish accountability for participation of United Nations civilian police in the trafficking of 

women in post-conflict Bosnia and Herzegovina", Columbia Human Rights Law Review, vol. 34 (2002-

 . وو٥١٨، وبوجه خاص الصفحة ٤٧٥، الصفحة (2003
احلكومة ’’وقد ورد يف النص أن ). ، املرفقA/51/967، املرفق؛ A/50/995( من منوذج اتفاق املسامهة ٩ادة امل )٧٠( 

ويف تقرير الحق لألمني . ، بيد أن احلق يف االنتصاف يبدو متوخًى‘‘هي اليت تكون مسؤولة عن هذه املطالبات
استرداد التكاليف من الدول ’’ت عنوان ، أُشري إىل هذا النص حت)١٠، الصفحة ٤٣، الفقرة A/51/389(العام 

وقد ورد نص مشابه يف االتفاق النموذجي الذي تستعمله األمم . ‘‘املسؤولية املترافقة: املسامهة بوحدات
 ).، املرفقST/AI/1999/6 ( دون مقابلني املقدمنياملوظفاملتحدة للحصول على 

 . من هذا التقرير٣٤الفقرة انظر  )٧١( 
، )٢٧، الفقرة املرجع نفسه( هبا كل من الدامنرك، أيضا باسم أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج بيانات أدىل )٧٢( 

، )٣، الفقرة املرجع نفسه(، وكندا )٤٦، الفقرة املرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٣، الفقرة املرجع نفسه(والنمسا 
، الفقرة املرجع نفسه( وإسرائيل ،)١٣، الفقرة املرجع نفسه(، واليونان )٥، الفقرة املرجع نفسه(وغابون 

املرجع (، وبيالروس )٤١، الفقرة املرجع نفسه(، وإسبانيا )٣١، الفقرة املرجع نفسه(، واالحتاد الروسي )٢١
 ).٤٨ ، الفقرةA/C.6/58/SR.21(، واملكسيك )٢ ، الفقرةA/C.6/58/SR.16(، ومصر )٤٣، الفقرة نفسه
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. ، على الدولة املسـامهة بقـوات  )٧٤(، أو حىت يقصر )٧٣(بعض احلاالت، ينبغي أن يتم لالثنني معا      
وأكدت بعض البيانـات علـى أمهيـة معيـار السـيطرة مـن أجـل حتديـد اجلهـة الـيت سيسـند إليهـا                          

 .)٧٥(التصرف
ــة وميكــن أن توســع املبــادئ املطبقــة علــى قــوات حفــظ الســالم لتشــمل     - ٤٥ أجهــزة الدول

األخرى اليت توضع حتت تصرف األمـم املتحـدة، مثـل وحـدات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث                    
 :اليت كتب األمني العام لألمم املتحدة عنها قائال

إذا كانــت وحــدة اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث نفســها قــد أنشــأهتا األمــم    ”  
وســتكون أي وحــدة . املتحــدة، فســتكون الوحــدة جهــازا فرعيــا تابعــا لألمــم املتحــدة

إغاثــة يف حــاالت الكــوارث مــن هــذا النــوع مماثلــة، يف وضــعها القــانوين، لقــوة األمــم  
 .)٧٦(“[...]املتحدة يف قربص على سبيل املثال 

وينبغي التوصل إىل استنتاجات مماثلة فيما يتعلق باحلالة النادرة اليت تضـع فيهـا منظمـة                  - ٤٦
وقـد قـدم مثـاال لـذلك مـؤمتر البلـدان       . ليـة أخـرى  دولية أحد أجهزهتا حتـت تصـرف منظمـة دو      

األمريكيــة للصــحة الــذي يعمــل، نتيجــة التفــاق بــني منظمــة الصــحة العامليــة ومنظمــة الصــحة   
ليمية واملكتب اإلقليمي ملنظمـة الصـحة العامليـة لنصـف           بوصفه اللجنة اإلق  ”للبلدان األمريكية،   

ــتور من      ــار أحكــام دس ــوايل، يف إط ــى الت ــريب عل ــة  الكــرة الغ ــة الصــحة العاملي ــار .)٧٧(“ظم  وأش
 :املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية إىل أنه

__________ 
، )٢٨ ، الفقرةاملرجع نفسه(أيضا باسم أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج بيانات أدىل هبا كل من الدامنرك،  )٧٣( 

 ).٢١، الفقرة املرجع نفسه(، وإسرائيل )١٣، الفقرة املرجع نفسه(واليونان 
، وكندا )٤٦، الفقرة املرجع نفسه(، وإيطاليا )٣٣، الفقرة املرجع نفسه(بيانات أدىل هبا كل من النمسا  )٧٤( 

، واالحتاد )٢١، الفقرة املرجع نفسه(، وإسرائيل )٥، الفقرة املرجع نفسه(، وغابون )٣فقرة ، الاملرجع نفسه(
، A/C.6/58/SR.16(، ومصر )٤٣ ، الفقرةاملرجع نفسه(، وبيالروس )٣١، الفقرة املرجع نفسه(الروسي 
 ).٢ الفقرة

، وإسرائيل )٣، الفقرة رجع نفسهامل(، وكندا )٤٦، الفقرة املرجع نفسه(بيانات أدىل هبا كل من إيطاليا  )٧٥( 
، الفقرة املرجع نفسه(، وإسبانيا )٣١، الفقرة املرجع نفسه(، واالحتاد الروسي )٢١، الفقرة املرجع نفسه(

وأشار البيان الذي ). ٤٨، الفقرة A/C.6/58/SR.21(، واملكسيك )٤٣، الفقرة املرجع نفسه(، وبيالروس )٤١
بوصفهما املعيار املعمول به إلسناد ‘‘ السلطة والقيادة’’إىل ) ١٣لفقرة ، ااملرجع نفسه(أدلت به اليونان 

 .تصرف قوات حفظ السالم إىل األمم املتحدة
 .١٨٧، الصفحة )١٩٧١(احلولية القانونية لألمم املتحدة  )٧٦( 
 .http://intranet.who.int: ، والوارد على موقع اإلنترنت١٩٤٩مايو / أيار٢٤ من االتفاق املؤرخ ٢املادة  )٧٧( 
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ــة     إىلاســتنادا ”   ذلــك الترتيــب؛ فــإن أفعــال منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكي
 .)٧٨(“وموظفيها ميكن أن حتمل منظمة الصحة العاملية املسؤولية

يار احلاسم إلسـناد تصـرف جهـاز يوضـع           املعنية مبسؤولية الدول أن املع     ٦وتعترب املادة    - ٤٧
حتت تصرف دولة مـن قبـل دولـة أخـرى إىل الدولـة املوضـوع حتـت تصـرفها هـذا اجلهـاز هـو                          

ممارسة لبعض اختصاصـات السـلطة احلكوميـة للدولـة الـيت يوضـع              اجلهاز يتصرف   ”حقيقة أن   
ــة ســليمة فيمــا    .)٧٩(“اجلهــاز حتــت تصــرفها  ــن تكــون اإلشــارة إىل الســلطة احلكومي ــق  ول يتعل

وينبغـي اإلشـارة بصـورة أكثـر        . باملنظمات الدولية، اليت نادرا ما متارس هذا النوع من السـلطة          
 .عمومية إىل ممارسة مهام أي منظمة

 املعنية مبسؤولية الدول أي عناصر من أجل حتديد مىت يوضـع جهـاز           ٦وال تقدم املادة     - ٤٨
وع ما من السيطرة مـن جانـب   ومع ذلك، فهناك ضمنيا ن  . دولة أخرى “ تصرف”معني حتت   

 :وحيدد التعليق ذو الصلة أنه. الدولة املستفيدة
هذا اجلهاز من قبل الدولـة املسـتفيدة، جيـب أيضـا             إىليف أداء املهام املسندة     ”  

ــة املســتفيدة وحتــت إشــرافها وســيطرهتا اخلالصــني،      ــة الدول أن يعمــل بالتعــاون مــع آلي
 .)٨٠(“فدةوليس بناء على تعليمات من الدولة املو

وميكن جعل هذه النقطة أكثر وضـوحا يف الـنص مـن أجـل تقـدمي التوجيـه فيمـا يتعلـق مبسـائل                        
. اإلسناد اليت تثار عندما توضع وحدات وطنيـة حتـت تصـرف منظمـة مـا ويف حـاالت مشـاهبة                    

وينبغــي اإلشــارة أيضــا إىل أن األمــر املهــم لــيس هــو الســيطرة املنفــردة الــيت مل تتمتــع هبــا األمــم 
وهـذا أيضـا   . حدة أبدا، على سبيل املثال، على الوحدات الوطنية، بل مدى السيطرة الفعلية        املت

 .سيترك الباب مفتوحا لإلسناد الثنائي لبعض أنواع التصرفات
ــز مشــروع املــادة      - ٤٩ ــة، ميي انظــر  (٤وفيمــا يتعلــق بإســناد التصــرف إىل املنظمــات الدولي

وقـد  . واألفراد اآلخرين املسندة إلـيهم مهـام املنظمـة        بني األجهزة واملوظفني    )  أعاله ٢٨الفقرة  
ال يبدو ضـروريا تكـرار هـذه املواصـفات، الـيت سـتجعل الـنص ثقـيال، إذا فهمنـا أن مـا ينطبـق                       
على أجهزة أي منظمة دولية قابل للتطبيق أيضا على املوظفني واألفـراد اآلخـرين املشـار إلـيهم                  

 .٤يف مشروع املادة 
__________ 

 كانون ١٩موجهة يف توبينغ، املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية، . ر. من السيد توماس سرسالة  )٧٨( 
 . إىل السيد هانز كوريل، املستشار القانوين لألمم املتحدة٢٠٠٣ديسمرب /األول

 . أعاله٦احلاشية انظر  )٧٩( 
 A/56/10(والتصويب  ١٠ون، امللحق رقم ــــادسة واخلمســـــة، الدورة الســـــائق الرمسية للجمعية العامــــــالوث )٨٠( 

 .٦٧ من التعليق، الصفحة ٢، الفقرة ٢ - هاء ، اجلزء الفصل الرابع،)Corr.1 و
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 :لتاليةوتقترح الصياغة ا - ٥٠
 ٥املادة ”   
تصــرفات األجهــزة الــيت توضــع حتــت تصــرف منظمــة دوليــة مــن قبــل دولــة أو ”   

 منظمة دولية أخرى
يعترب تصرف جهاز تابع لدولة أو منظمة دولية يوضع حتت تصـرف منظمـة    ”  

دوليــة أخــرى ملمارســة إحــدى مهــام تلــك املنظمــة، مبوجــب القــانون الــدويل، تصــرفا   
ألخرية بقدر ما متارس هذه املنظمة السيطرة الفعليـة علـى تصـرف             صادرا عن املنظمة ا   

 .“اجلهاز

 مسألة إسناد التصرف املتجاوز حلدود السلطة -خامسا  
ميكن أن يكون التصـرف املتجـاوز حلـدود السـلطة ألي منظمـة دوليـة تصـرفا يتجـاوز                     - ٥١

وقـد بينـت    . نيحدود السلطات املخولة للمنظمة، أو تصرفا يتخطى حدود سلطات جهاز معـ           
مـدى مشـروعية اسـتخدام الدولـة لألسـلحة النوويـة يف             حمكمة العدل الدولية، يف فتواها بشـأن        

 :، أنالرتاعات املسلحة
ــة   [...] ”   ــالحيات عامـ ــدول، ال متلـــك صـ ــة، خبـــالف الـ ــات الدوليـ . املنظمـ

، أي أهنا خمولـة سـلطات مـن قبـل الـدول             ‘مبدأ التخصص ’فاملنظمات الدولية حيكمها    
 أنشــأهتا، تتوقــف حــدودها علــى املصــاحل العامــة الــيت عهــدت تلــك الــدول إليهــا    الــيت

 .)٨١(“بتعزيزها
وهذا التصريح ال يدل ضـمنا علـى أن التصـرف الـذي يتجـاوز عمـل املنظمـة الدوليـة ال ميكـن                

 .أبدا إسناده إىل تلك املنظمة
ا بالنسـبة  وبوضوح، فإن أي فعل يتجاوز حلدود سلطة أي منظمة، يعتـرب كـذلك أيضـ              - ٥٢

وقـد يتجـاوز جهـاز حـدود سـلطاته أيضـا بسـبب تعديـه علـى السـلطات                    . إىل أي من أجهزهتا   
وقــد اعترفــت . املمنوحــة حصــرا جلهــاز آخــر، أو ألنــه يســتخدم ســلطات مل متــنح ألي جهــاز  

، بإمكانيــة إســناد أفعــال بعــض نفقــات األمــم املتحــدةحمكمــة العــدل الدوليــة، يف فتواهــا بشــأن 
 :جاوزا حدود سلطته إىل منظمة دولية، حيث قالت احملكمةاختذها جهاز مت

إذا مت االتفــاق علــى أن اإلجــراء مثــار احلــديث يقــع يف نطــاق مهــام املنظمــة ”  
أنه ُيزعم أهنا شرعت فيه أو نفذته بطريقة ال تتفـق مـع تقسـيم املهـام بـني األجهـزة                      إال
__________ 

 ).٢٥الفقرة  (٧٨ إىل ٦٦، الصفحات من ١٩٩٦تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  )٨١( 
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سـتوى الـداخلي، إىل اهليكـل       امل إىلالعديدة الـيت يـنص عليهـا امليثـاق، فـإن املـرء ينتقـل                
أما إذا كان اإلجراء قد اختـذه اجلهـاز اخلطـأ، اعتـرب خمالفـا للقاعـدة             . الداخلي للمنظمة 

كموضـــوع لـــذلك اهليكـــل الـــداخلي، إال أن ذلـــك ال يعـــين بالضـــرورة أن النفقـــات  
والقـانون الـوطين أو الـدويل كالمهـا حيتاطـان لقضـايا             . املتكبدة ليست نفقـات املنظمـة     

أن تكون فيها اهليئة االعتبارية أو اهليئة السياسية ملزمـة، بالنسـبة ألطـراف ثالثـة،                جيوز  
 .)٨٢(“بأي فعل ألحد موظفيها يتجاوز حدود السلطة

وإذا كانت احملكمة قد رأت أن األمم املتحدة قد تضـطر إىل حتمـل نفقـات نامجـة عـن              - ٥٣
عتبـارات سياسـات تبـدو      أفعال متجـاوزة حلـدود سـلطات أحـد األجهـزة، فـإن ذلـك يعكـس ا                 

حىت أقوى فيما يتعلق بالتصرف اخلاطئ، إذ إن رفض إسناد التصرف قد حيرم أطرافا ثالثـة مـن    
وتقتضــي . )٨٣(اإلنصــاف، إال إذا كــان باإلمكــان إســناد التصــرف إىل دولــة أو منظمــة أخــرى  

حية احلاجة إىل محاية أطراف ثالثة التوسع يف إسناد التصرف، للسـبب نفسـه الـذي يعـزز صـال                   
املعاهدات الـيت تربمهـا منظمـة دوليـة، بـالرغم مـن بعـض املخالفـات البسـيطة للقواعـد املتعلقـة                       

وبــالرغم مــن أنــه جيــوز، يف ذلــك الســياق، التــذرع بــأن محايــة . )٨٤(بصــالحية إبــرام املعاهــدات
األطــراف الثالثــة ينبغــي أن تقتصــر علــى تلــك الــيت تعتمــد حبســن نيــة علــى تصــرف اجلهــاز أو   

فــإن املنطــق نفســه ال ينطبــق علــى معظــم قضــايا املســؤولية عــن التصــرف غــري      . )٨٥(املــوظفني
 .املشروع

إن التمييز بني تصرف األجهزة واملوظفني، من ناحيـة، وتصـرف األشـخاص املوكـول                - ٥٤
هلم جزء من مهام املنظمـة لـن يكـون مـربرا علـى حنـو كـاف، بـالنظر إىل األمهيـة احملـدودة الـيت             

__________ 
 .١٦٨، الصفحة ١٩٦٢تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  )٨٢( 
 Imputazione e responsabilità internazionale per l'attività delle forze di peacekeeping ” يف S Dorigoذكر  )٨٣( 

delle Nazioni Unite", Rivista di diritto internazionale, vol. 85 (2002) ٩٣٣ إىل ٩٠٣، الصفحات من-
ز حلدود السلطة بسبب الضغط الذي متارسه الدولة املسامهة إمنا هو ، أنّ تصّرف وحدة وطنية املتجاو٩٣٥

 .تصرف جيب أن يسند إىل تلك الدولة وحدها
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تعقد بني الدول واملنظمات الدولية أو يف ما بني ٤٦إشارة هنا إىل املادة  )٨٤( 

 ). أعاله٣١احلاشية (املنظمات الدولية 
 Claims Against International Organizations. Quis custodiet ” يف M.H. Arsanjaniيف هذا الصدد، يبدو أن  )٨٥( 

ipsos custodes", The Yale Journal of World Public Order, vol. 2 (1981) ١٥٣ إىل ١٣١، الصفحات من، 
E.J. Aramburu, "Responsabilidad de los organismos internacionales y jurisprudencia argentina", 

Jurisprudencia argentina, No. 6200 (2000) ؛٤، الصفحة A. Reinisch, International Organizations Before 

National Courts (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) يربطون املسؤولية ٨١ و ٨٠، الصفحتان 
 .دود السلطةبصحة الفعل املتجاوز حل
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ويبـدو أن حمكمـة العـدل الدوليـة قـد           . )٨٦(ز يف ممارسات املنظمـات الدوليـة      ينطوي عليها التميي  
أكــدت مســؤولية املنظمــة أيضــا عــن أفعــال تتجــاوز حــدود الســلطة تصــدر عــن أشــخاص غــري 

االخـتالف املتعلـق باحلصـانة مـن اإلجـراءات          وقد ذكرت احملكمة، يف فتواها بشأن       . املسؤولني
 :إلنسانالقانونية للمقرر اخلاص للجنة حقوق ا

وغين عن القـول إن مجيـع مـوظفي األمـم املتحـدة، بـأي صـفة رمسيـة                   [...] ”  
يعملون، ينبغي أن حيـذروا جتـاوز نطـاق مهـامهم، وينبغـي لـذلك أن يتصـرفوا بطريقـة                    

 .)٨٧(“رفع مطالبات ضد األمم املتحدة إىلتؤدي  ال
 علـى عـدم   -  وهـو يف القضـية احلاليـة خـبري يف مهمـة       -والسبب الواضـح حلـرص أي موظـف         

جتاوز نطاق مهامـه أيضـا مـن أجـل جتنـب تقـدمي مطالبـات ضـد املنظمـة هـو أن املنظمـة ميكـن                           
 .بالفعل أن حتمل مسؤولية تصرف املوظف

أما بالنسبة ألجهزة الدولة، فإنه لكي تترتب املسؤولية، ينبغي أن تكون هناك صلة مـا                - ٥٥
ويبـدو أن هـذا يشـكل املوقـف         .  احلديث بني املهام الرمسية للكيان أو الشخص والتصرف مثار       

الذي اختذه مكتب الشؤون القانونية بـاألمم املتحـدة يف مـذكرة تتعلـق مبطالبـات تنطـوي علـى                    
 :أفعال ألفراد قوات حفظ السالم خارج العمل

ــراد قــوات حفــظ الســالم   سياســة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بت  ”   صــرفات أف
قانونيـة أو ماليـة عـن الوفـاة أو          خارج العمل هي أنه ال تترتب علـى املنظمـة مسـؤولية             

وحنـن نعتـرب أن العامـل األساسـي         [...] األذى أو الضرر الناشئ عـن تلـك التصـرفات           
هـو مـا إذا كـان عضـو بعثـة حفـظ السـالم               “ خـارج العمـل   ”يف احلكم بوجـود حالـة       

ال تتصل بالعمليـات احلربيـة عنـد وقـوع احلـادث، ال مـا إذا                /غري رمسية يتصرف بصفة   
كان يلبس الـزي العسـكري أو اللبـاس املـدين وقـت وقـوع احلـادث، وال مـا إذا كـان                    

وفيمـا يتعلـق مبسـؤولية األمـم     [...] احلادث قد وقع داخل أو خارج منطقة العمليات        
 القـوة الـذي يكـون يف حالـة تنبـه أن          املتحدة القانونيـة واملاليـة، ميكـن للفـرد مـن أفـراد            

__________ 
 :اقترحت جلنة مساءلة املنظمات الدولية التابعة لرابطة القانون الدويل القاعدة التالية )٨٦( 

يعتـرب فعــال صــادرا عـن املنظمــة مبقتضــى القـانون الــدويل تصــرف األجهـزة التابعــة ملنظمــة دوليــة أو     ’’    
 املسؤول أو املوظـف يتصـرف بصـفته         املوظفني التابعني ملنظمة إذا كانت األجهزة أو       تصرف املسؤولني أو  

جتـاوز  (الرمسية، حـىت ولـو جتـاوز ذلـك التصـرف حـدود السـلطة املمنوحـة أو خـالف التعليمـات الصـادرة                 
 .“)حدود السلطة

، )٢٠٠٢ (٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٦-٢رابطة القانون الدويل، تقرير املؤمتر السبعني املعقود يف نيودهلي يف الفترة              
 .٧٩٧الصفحة 

 ).٦٦الفقرة  (٨٩ إىل ٦٢، الصفحات من ١٩٩٩قارير حمكمة العدل الدولية لعام ت )٨٧( 
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لو أنـه تصـرف بصـفة فرديـة، ال ُتعـزى          “ خارج العمل ”يتخذ مع ذلك وضع من هو       
ونود أن نشـري    . [...] احملددة تلك “ حالة التنبه ”إىل أداء واجبات رمسية، خالل فترة       

إىل تفاوت الظروف الواقعيـة يف كـل حالـة، ومـن هنـا فـإن احلكـم مبـا إذا كـان وضـع                
بعثة حفظ السالم وضع من هو يف العمل أو من هـو خـارج العمـل قـد يتوقـف                    عضو  

يف جزء منه على العوامل اخلاصة باحلالة، مع أخذ رأي قائد القـوة أو رئـيس األركـان                  
 .)٨٨(“يف االعتبار

ال ميكـن أن    “ خـارج العمـل   ”وبالرغم من أن تصرف أي فرد من الوحـدات الوطنيـة             
جيوز أن يسند إليها، مع أن املرء ينبغـي أن          “ يف العمل ”تصرف  فإن أي   . )٨٩(يسند إىل املنظمة  

ــة إىل          ــام املوكول ــا أي تصــرف متجــاوز حلــدود الســلطة بامله ــيت يتصــل هب ــة ال ينظــر يف الكيفي
 .الشخص املعين

 : يقولق النقد الدويلوقد كتب املستشار العام لصندو - ٥٦
سـلطة املمنوحـة لـه،      جيوز تطبيق اإلسناد حىت ولو كان املوظف قد جتـاوز ال          ”  

ومـع ذلـك، فـإن أفعـال املوظـف الـيت ال يؤديهـا               . أو مل يتبع القواعـد، أو كـان مهمـال         
 .)٩٠(“بصفته الرمسية ال تسند إىل املنظمة

وميكن أن جند مفهوما ممـاثال، ولـو كـان قـد صـيغ بعبـارات خمتلفـة، يف احلكـم الـذي أصـدرته                         
 :سياغ ضد لدوكضية حمكمة العدل التابعة للجماعات األوروبية، يف ق

الضرر الذي تتسبب فيه املؤسسات وإىل ذلـك         إىلباإلشارة يف وقت واحد     ”  
 املنشـئة للجماعـة   عاهـدة   املمـن    [١٨٨الذي يتسبب فيه موظفو اجلماعة، توضح املادة        

ــة ــة األوروبي ــة الذري أن اجلماعــة غــري مســؤولة إال عــن األفعــال الــيت يقــوم هبــا     ]  للطاق
االمتداد الضروري للمهـام املوكولـة إىل املؤسسـات، اسـتنادا إىل            موظفوها واليت تعترب    
 .)٩١(“عالقة داخلية ومباشرة

__________ 
 .٣٠٠، الصفحة )١٩٨٦(احلولية القانونية لألمم املتحدة  )٨٨( 
بنقل متفجرات إىل ‘‘ خارج العمل’’ قام قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانقضية واضحة لفرد من أفراد  )٨٩( 

احلولية . ١٩٧٩مايو / أيار١٠رت فيها حمكمة حيفا احمللية يف حكم مؤرخ األراضي اإلسرائيلية، وقد نظ
 .٢٠، الصفحة )١٩٧٩(القانونية لألمم املتحدة 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٧مؤرخة من السيد فرانسوا جيانفييت، املستشار العام لصندوق النقد الدويل، رسالة  )٩٠( 
 .موجهة إىل أمني جلنة القانون الدويلو

، الصفحات European Court Reports (1969) ٩/٦٩، يف القضية ١٩٦٩يوليه / متوز١٠الصادر بتاريخ احلكم  )٩١( 
استعمال موظف من موظفي اخلدمة ’’وقد الحظت احملكمة أن ). ٧املستند  (٣٣٦-٣٣٥ إىل ٣٢٩من 

 ٣٣٦  الصفحةاملرجع نفسه،. ‘‘سيارته اخلاصة للنقل أثناء أدائه مهامه ال يستويف الشروط احملددة أعاله
 ).٩املستند (
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 : املعنية مبسؤولية الدول على اآليت٧وتنص املادة  - ٥٧
يعتـرب فعـال صـادرا عــن الدولـة مبقتضـى القـانون الــدويل تصـرف جهـاز مــن         ”  

ــان خمــول صــالحية ممارســة بعــض اختصاصــا       ــا أو شــخص أو كي ت الســلطة أجهزهت
احلكوميـــة، إذا كـــان اجلهـــاز أو الشـــخص أو الكيـــان يتصـــرف هبـــذه الصـــفة، حـــىت   

 .)٩٢(“جتاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات ولو
اهلامة إىل عالقة جيب أن تكون قائمة بني التصرف الـذي يتجـاوز             “ هبذه الصفة ”وتشري عبارة   

ــان، أو      ــاز أو الكي ــة إىل اجله ــام املوكول ويوضــح . الشــخص أو املوظــف حــدود الســلطة وامله
 :التعليق هذا أكثر بذكر اآليت

أما احلاالت اليت يقوم فيها املوظفون بفعل بصفتهم الرمسيـة، وإن كـان هـذا               ”  
الفعل فعال غري مشروع أو خمالفا للتعليمات، فيجب التمييز بينـها وبـني احلـاالت الـيت                 

ــدا يو        ــة بع ــامهم الرمسي ــن نطــاق مه ــدا ع ــا التصــرف بعي ــذا  يكــون فيه جــب إدراج ه
 .)٩٣(“التصرف يف إطار تصرف األشخاص العاديني وال يسند إىل الدولة

. ، فإنـه يبـدو مـن األفضـل اإلبقـاء عليهـا      )٩٤(غري واضحة ومبهمة “ هبذه الصفة ”ومع أن عبارة    
وهــذا سيوضــح أنــه ال داعــي، فيمــا يتصــل باملنظمــات الدوليــة يف هــذا الصــدد، لوضــع قاعــدة   

 .)٩٥(طبقة على الدولةخمتلفة عن القاعدة املن
__________ 

 . أعاله٦احلاشية انظر  )٩٢( 
 A/56/10(والتصويب  ١٠ون، امللحق رقم ـــــــدورة السادسة واخلمســـة، الــــمية للجمعية العامــــالوثائق الرس )٩٣( 

 .٧٣ و ٧٢ من التعليق، الصفحتان ٧، الفقرة ٢ - هاء ، اجلزء الفصل الرابع،)Corr.1و 
 ,System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I (Oxford: Clarendon Press ، يفI. Brownlieأشار  )٩٤( 

ففي حني أن مثة رغبة لتحاشي أساس . تعتمد احلشو يف صياغتها’’أن اللجنة إىل ، ١٤٧، الصفحة (1984
هبذه ’’عن شىت تفسريات عبارة لالطالع على أمثلة و. ‘‘تفادي املسؤولية، يكون املالذ بتوخي عدم الدقة

 Condorelli, “L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite :يف هذا السياق، انظر‘‘ الصفة

solutions classiques et nouvelles tendances”, Recueil des cours de l'Académie de Droit international de La 

Haye, t. 189 (1984-VI) ٩٤ إىل ٩، الصفحات من، and C. Fischer, La responsabilité internationale de l'Etat 

pour les comportements ultra vires de ses organes (Tolochenaz: Imprimerie Chabloz, 1993) الصفحتان ،
٢٣٥-٢٣٤. 

 La responsabilité des organisations :دولية يف مطابقة احللول بالنسبة إىل الدول واملنظمات الP. Kleinأّيد  )٩٥( 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens احلاشية انظر (، املرجع السابق ذكره
 C. Pitschas, Die volkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europaischen ؛ ٣٩٠ة ــــــــ، الصفح)الهـــــــــ أع١٨

Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten  الصفحتان ) أعاله٦٤احلاشــــــــية انظر (، املرجع السابق ذكره ،
 P. Daillier and A. Pellet, Droit international public, 7th ed. (Paris: Librairie générale de Droit ؛ ٦٠  و٥٦

et de Jurisprudence, 2002) ٧٨٢، الصفحة. 
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وقبـل  .  املتعلقة مبسـؤولية الـدول     ٧غري أنه يتعني إدخال تغيريات طفيفة يف صيغة املادة           - ٥٨
 تناســب الــدول، غــري أهنــا  “بعــض اختصاصــات الســلطة احلكوميــة ”كــل شــيء، فــإن عبــارة  

 ةجهــزاألأمــا اإلشــارة إىل  . تنطبــق علــى املنظمــات الدوليــة إال يف حــاالت حمــدودة جــدا       ال
ــاشــخاأل أو ــادة     ص أو الكيان ــها وبــني صــيغة مشــروع امل ــق بين والضــمري . ٤ات فيجــدر التوفي

 . مبهم، وميكن إلغاؤه٧ الواردة يف السطر األخري من املادة “سلطته”املضاف إليه يف لفظة 
 :وتقترح الصياغة التالية - ٥٩

 ٦املادة ” 
 جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات” 
درا عــن املنظمــة مبقتضــى القــانون الــدويل تصــرف جهــاز مــن  يعتــرب فعــال صــا  

أجهزهتا أو مسؤول أو شخص آخـر خمـول صـالحية ممارسـة بعـض مهـام املنظمـة، إذا                    
الشخص يتصرف هبذه الصـفة، حـىت ولـو جتـاوز التصـرف       كان اجلهاز أو املسؤول أو   

 .“حدود السلطة أو خالف التعليمات
 تعتربها صادرة عنهاوظمة دولية منالتصرفات اليت تعترف هبا  - سادسا 

مبـدأ  ”ميكن أن ُينظر إىل أمهية االعتراف بالتصرف وتبنيه بعد وقوعه على أهنا تعكس               - ٦٠
وميكن أيضـا اعتبارهـا نتيجـة لقاعـدة إجرائيـة تتعلـق       . )٩٦(“من مبادئ الوكالة أو اإلقرار    [...] 
عقـول أن تنتـهج اللجنـة هنجـا         ومهما تكن وجهة النظر يف ذلك، فإنه يبـدو مـن غـري امل             . باألدلة

كمـا ال يوجـد أي      . )٩٧( املتعلقـة مبسـؤولية الدولـة      ١١مغايرا للنهج الذي قادها إىل إقرار املـادة         
 .مربر لوضع قاعدة للمنظمات الدولية ختتلف عن تلك اليت حتكم مسؤولية الدول

اف أو التـبين مـن      وإضافة إىل ذلك، هناك عدد قليل من األمثلة احلديثة املتعلقة بـاالعتر            - ٦١
وأحد هذه األمثلة مشكوك فيه نوعا مـا، ألنـه يتعلـق بتحمـل املسـؤولية              . ِقَبل املنظمات الدولية  

وخـالل املرافعـات الشـفوية أمـام فريـق تـابع ملنظمـة              . )٩٨(وال يتعلق بالتحديـد بإسـناد التصـرف       
ي لـبعض املعـدات      التصـنيف اجلمركـ    - اجلماعـات األوربيـة   التجارة العاملية يف القضـية املعنونـة        

 رفعتها الواليات املتحدة ضـد أيرلنـدا واململكـة املتحـدة، أعلنـت               وردا على دعاوى   احلاسوبية،
 :اجلماعة األوربية أهنا

__________ 
 )٩٦( I. Brownlie, System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I املرجع السابق ذكره ،) احلاشية انظر

 .١٥٨، الصفحة ) أعاله٩٤
 . أعاله٦احلاشية انظر  )٩٧( 
 . أعاله١٥ احلاشية ،انظر التعليق )٩٨( 
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مســـتعدة لتحمـــل كامـــل املســـؤولية الدوليـــة عـــن كافـــة التـــدابري يف جمـــال   ”  
ة التسهيالت الضريبية، سواء اختذت التدابري موضوع الشـكوى علـى مسـتوى اجلماعـ             

 .)٩٩(“بية أو على مستوى الدول األعضاءواألور
 الثانيـــة للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة  االبتدائيـــةومـــن األمثلـــة األوضـــح قـــرار الـــدائرة   - ٦٢

ليوغوسالفيا السابقة، اليت نظرت يف مسألة إسناد املسـؤولية عـن إلقـاء القـبض علـى املتـهم إىل                    
 وأشـارت الـدائرة بـادئ       .دراغـان نيكـولتش   املـدعي العـام ضـد       قوة حتقيق االستقرار، يف قضية      

مث . “ليسـت ملزمـة للـدول     ” إىل أن مواد جلنة القانون الدويل املتعلقة مبسؤولية الدول           ذي بدء 
ــادة   ــارت إىل املــ ــت إىل أن ٥٧أشــ ــدول،    ” ونوهــ ــؤولية الــ ــا مســ ــتهدف أساســ ــواد تســ املــ

رة قـــررت أن غـــري أن الـــدائ. )١٠٠(“تســتهدف مســـؤولية املنظمـــات أو الكيانـــات الدوليـــة  وال
، بقـدر   “كتوجيـه قـانوين عـام حبـت       ”تستخدم املبـادئ املنصـوص عليهـا يف مشـروع املـواد،             ”
وعلـى هـذا األسـاس    . )١٠١(“تساعد هذه املواد علـى إلقـاء الضـوء علـى املسـألة قيـد البحـث                 ما

مث أضـافت الـدائرة   . )١٠٢( والتعليقـات ذات الصـلة هبـا   ١١اقتبست الدائرة جزءا كبريا من املادة       
 :ليما ي

تنــــوه الــــدائرة االبتدائيــــة إىل أن كــــال الطــــرفني يســــتخدم نفــــس معــــايري  ”  
متاثـل تلـك الـيت اسـتخدمتها        ‘ اإلقرار’القبول و   ’و  ‘ التسليم’و  ‘ التبين’و  ‘ االعتراف’

والسؤال إذا هو مـا إذا كـان ميكـن، اسـتنادا إىل      . جلنة القانون الدويل ومعايري مماثلة هلا     
ــا  ــائع املفترضــة، اعتب ــق االســتقرار ر أن الوق ــوة حتقي ــد ق ــراد  ‘ اعترفــت’ ق بتصــرف األف

 .)١٠٣(‘“وتبنته باعتباره تصرفا صادرا عنها’املعنيني 
للتصـرف  ‘ تبنيـا ’ال يعد ”وتوصلت الدائرة إىل استنتاج مفاده أن تصرف قوة حتقيق االستقرار      

 .)١٠٤(“‘اعترافا به باعتباره تصرفا صادرا عن القوة’غري املشروع أو 
__________ 

 .وثيقة مل تنشر )٩٩( 
)١٠٠( “Decision on Defence Motion Challenging the Exercise of Jurisdiction by the Tribunal” ،تشرين ٩ 

 .٦٠ ، الفقرةIT-94-2-PT، القضية رقم ٢٠٠٢.أكتوبر/األول
 .٦١املرجع نفسه، الفقرة  )١٠١(
 .٦٣-٦٢املرجع نفسه،الفقرتان  )١٠٢(
 .٦٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٣(
ففي البند موضوع القضية هذه، . اف على أساس خمتلفوقد رفض االستئن. ١٠٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٤(

ممارسة الوالية جيب أال تتناقص يف حاالت االختطاف اليت يقوم هبا أفراد ’’الحظت حمكمة االستئناف فقط أن 
خاصون ال تشكل أفعاهلم بالضرورة حبد ذاهتا انتهاكا لسيادة الدولة، ما مل حترض عليها دولة أو منظمة دولية 

قرار عن الطعون العارضة بشأن مشروعية االعتقال، . ‘‘خر، أو تعترف هبا، أو تتغاضى عنهاأو كيان آ
 .٢٦، الفقرة IT-94-2-AR73، القضية رقم ٢٠٠٣يونيه /حزيران ٥
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ــا متامــا للمــادة    وميكــ - ٦٣  خبصــوص مســؤولية ١١ن أن يكــون الــنص الــذي ســيقدم موازي
 :ويكون النص كما يلي. الدول

 ٧املادة ” 
 تعتربها صادرة عنهاومنظمة دولية التصرفات اليت تعترف هبا ” 
 مبوجـب املـواد السـابقة يعتـرب مـع           منظمـة دوليـة    إىل   يسندالتصرف الذي ال    ”  

 مبقتضـى القـانون الـدويل إذا اعترفـت هـذه            ة الدوليـة  املنظمـ ذلك فعال صادرا عن هذه      
 .“واالعتبار وبقدر هذا االعتراف  واعتربته صادرا عنها، بذلك التصرفنظمةامل

 حاالت أخرى من إسناد التصرف إىل منظمة دولية  - سابعا 
 أربعـة   )١٠٥(يتضمن الفصل املتعلق بإسناد التصرف يف املواد اليت تعاجل مسـؤولية الـدول             - ٦٤
وهـذا يـوحي بضـرورة      . حكام أخرى يبـدو أهنـا ذات أمهيـة قليلـة بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة                أ

االمتناع عن إعداد نصوص متوازية، وترك اجملال مفتوحا أمام تطبيـق القواعـد اخلاصـة بالـدول                 
عن طريق القياس يف احلاالت النادرة اليت ميكن أن تنشـأ فيهـا مشـكلة تتعلـق بإسـناد املسـؤولية                     

 .ليها يف  إحدى هذه املوادمنصوص ع
األشــخاص أو الكيانــات الــيت  تصــرفات” املتعلقــة مبســؤولية الــدول تتنــاول  ٥واملــادة  - ٦٥

ــارس  ــة   مت ــارة . “بعــض اختصاصــات الســلطة احلكومي ــة ”وعب ــى حنــو  “الســلطة احلكومي ، عل
وفضـال  . أشري إليه سابقا، ال ميكن استخدامها استخداما مناسبا فيما خيتص باملنظمة الدولية            ما

 يغطــي مجيــع ٤عــن ذلــك، فــإن التعريــف املقتــرح كقاعــدة عامــة لإلســناد يف مشــروع املــادة    
ستشـار  وفيما خيـص الكيانـات، أفـاد امل   . احلاالت اليت يتوىل فيها شخص جزءا من مهام منظمة        

 : مبا يليالعام لصندوق النقد الدويل
تتنــاول األفعــال قواعــد مســؤولية الــدول الــيت تتعلــق باإلســناد والــيت   [...] ”  

الصادرة عن كيانات خارجية هلا أمهية حمدودة أو ال أمهية هلـا فيمـا خيـتص باملنظمـات                  
وال نعرف أية حالة أسـند فيهـا فعـل صـادر عـن كيـان خـارجي إىل صـندوق                     . الدولية

النقد الدويل، ويف رأينا ال ميكن إسناد أي فعل صادر عـن كيـان خـارج عـن صـندوق        
دوق، إال إذا أقــر الفعــل جهــاز مناســب مــن أجهــزة الصــندوق النقــد الــدويل إىل الصــن

 .)١٠٦(“أعلن بصراحة قبول املسؤولية عنه أو

__________ 
 . أعاله٦احلاشية انظر  )١٠٥(
 . أعاله٩٠احلاشية انظر  )١٠٦(
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ومع أن هذا البيان يتعلق بشكل رئيسي بصندوق النقد الدويل، فإن الكيانات املنوط هبا بعـض                
 .مهام املنظمات تكون عادة جزءا من اهليكل الداخلي للمنظمة املعنية

ــوارد يف مشــروع املــادة   وال ُيبقــي الت - ٦٦  ســوى جمــال حمــدود  ٤عريــف الواســع النطــاق ال
التصرفات الـيت يـتم القيـام هبـا بنـاء      ”(  املتعلقة مبسؤولية الدول٨لقاعدة إضافية على منط املادة   

 بصورة خاصة حيث تسمح اإلشـارة       ويصدق ذلك ). “على توجيهات الدولة أو حتت رقابتها     
وهـذه احلـاالت   .  بأخذ حاالت الرقابة الفعلية بعني االعتبار  ٤إىل املمارسات يف مشروع املادة      

 املتعلقة مبسؤولية الـدول    ٤ املتعلقة مبسؤولية الدول، وقد ينطوي إدراجها يف املادة          ٨متيز املادة   
 .على صعوبة أكرب

التصرفات الـيت يـتم القيـام هبـا يف غيـاب السـلطات الرمسيـة أو يف حالـة                    ” (٩واملادتان   - ٦٧
املتعلقتــان ) “تصــرفات احلركــات التمرديــة أو غــري التمرديــة ” (١٠و ) “هــا مبهامهــاعــدم قيام

ورغــم عــدد قليــل مــن التطــورات . مبســؤولية الــدول تفترضــان الســيادة املســبقة علــى األراضــي
أما احتمال وقوع حالـة موازيـة       . احلديثة، ال يزال هذا احلدث نادرا بالنسبة للمنظمات الدولية        

 متمثلـــة يف حتـــول حركـــة متـــرد إىل - املتعلقـــة بالدولـــة ١٠ يف املـــادة لتلـــك املنصـــوص عليهـــا
 . فهو احتمال بعيد جدا-“  جديدةحكومة”
 


