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 مقدمة - أوال 

الـــسادسة اخلمــسني و اعتمــدت جلنــة القـــانون الــدويل مؤقتـــا، يف دوراــا اخلامـــسة و     - ١
ــسابعة واخلمــسني    ــا ١٦واخلمــسني وال ــشروع م ــشأن موضــوع   م ــات  ’’دة ب ــسؤولية املنظم م

‘‘ مقدمــة’’:  وقــسمت مــشاريع املــواد هــذه إىل أربعــة فــصول، بالعنــاوين التاليــة  .)١(‘‘الدوليــة
‘‘ خـرق التـزام دويل  ’’، )٧ - ٤املـواد   ( ‘‘إسناد التصرف إىل منظمة دولية    ’’،  )٣ - ١املواد  (
‘‘ ولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى        مسؤولية منظمة دولية فيما يتصل بفعـل د       ’’و) ١١ - ٨املواد  (
 ).١٦ - ١٢املواد (
وقــد اســتدعت مــشاريع املــواد املعتمــدة حــىت اآلن واملــسائل الــيت أثارــا اللجنــة عــددا   - ٢

ومــن ) بــصفة رئيــسية يف املناقــشات يف اللجنــة الــسادسة    (معينــا مــن التعليقــات مــن الــدول     
أشري إليها يف تقـارير سـابقة، مجعـت         ويف أعقاب نشر التعليقات اخلطية اليت       . املنظمات الدولية 

  ووردت آخر التعليقات اخلطية، قبـل تقـدمي        .A/CN.4/556بعض التعليقات األخرى يف الوثيقة      
هذا التقرير، من حكومة بلجيكـا واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة، ومنظمـة حظـر األسـلحة                    

 . الكيميائية والبنك الدويل
ت بشأن املسائل اليت مل تناقـشها اللجنـة حـىت           ي اليت أبد  وستدرس يف هذا التقرير اآلراء     - ٣

اآلن، يف حني أن التعليقات املتعلقة مبشاريع املواد اليت اعتمدا اللجنة فعال سينظر فيهـا عنـدما       
 .تراجع اللجنة مشاريع املواد احلالية

ني سـينظر    الثاين من هذا التقرير الظروف النافية لعدم املشروعية، يف حـ           الفرعويتناول   - ٤
 .  الثالث يف مسؤولية الدول فيما يتصل بفعل منظمة دوليةالفرع

 
 الظروف النافية لعدم املشروعية -ثانيا  

 
 مالحظات عامة -ألف 

على غرار التقارير السابقة، سيتبع هذا التحليل النمط العـام املعتمـد يف مـشاريع املـواد                  - ٥
ويتـضمن الفـصل اخلـامس مـن البـاب      . شروعة دوليااملتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري امل      

__________ 
الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون،      ليت اعتمدت مؤقتا حىت اآلن يف أدرج نص مشاريع املواد ا     )١( 

 .٢٠٥، الفصل السادس، الفرع جيم، الفقرة )A/60/10 (،١٠امللحق رقم 
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ومـن   )٢(.‘‘الظـروف النافيـة لعـدم املـشروعية     ’’األول من مشاريع املواد مثاين مواد حتت عنوان         
 .املزمع أن يكون للفصل اخلامس من الباب األول نفس العنوان

 البـاب   والحظ بضعة شراح أن املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول يف الفـصل اخلـامس مـن                - ٦
ــافرة   ــز بــني األســباب املــسوغة   ، وبــصفة خاصــة ،األول جتمــع بعــض الظــروف املتن  فإــا ال متي

فلو أقيم ذلك التمييز، جلمعـت الفئـة األوىل الظـروف الـيت تنفـي عـدم املـشروعية                   . )٣(واألعذار
ــا، يف حــني ســ  ــر حمــدود بقــدر أكــرب ولــن    يكلي درأ املــسؤولية إال تــكون للظــروف األخــرى أث

غــري أن . وقــد يكــون هلــذا التمييــز املقتــرح بعــض األمهيــة فيمــا يتعلــق مبــسألة اإلثبــات . اســتثناء
ملـشروعية، ألن مـن شـأنه أن        عـدم ا  السبب املسوغ ال جيوز تـصنيفه يف عـداد الظـروف النافيـة ل             

يف املـواد املتعلقـة مبـسؤولية       لذلك مل يستخدم التمييز املقترح      و. يستبعد كل خرق اللتزام دويل    
ف الظروف النافيـة لعـدم      يف وص ‘‘ العذر’’و‘‘ املربر’’ن مل يستخدم الشرح عباريت      ولئ. الدول

 : ٢٠فإنه استنادا إىل شرح املادة ، )٤(املشروعية
سلك معـني،   مـ جيب التمييـز بـني املوافقـة فيمـا يتـصل حبالـة معينـة أو                 [...] ’’  

 .)٥(‘‘ا يتصل بااللتزام األساسي نفسهواملوافقة فيم
ويبـدو أن  . ل من املوافقـة هـو وحـده الـذي اعتـرب ظرفـا نافيـا لعـدم املـشروعية            لنوع األو اوهذا  

األفــضل أن تتبــع اللجنــة نفــس النــهج يف مــشاريع املــواد هــذه، ألن مــسألة مــسؤولية املنظمــات 
 .الدولية ال تتسم بأي مسة خاصة يف هذا الصدد

 الـدول بـضرورة   ويوحي نفس السبب املتعلـق باالتـساق مـع النـهج املتبـع يف مـسؤولية          - ٧
أال تدرج مشاريع املواد هـذه ظروفـا نافيـة لعـدم املـشروعية مل توصـف ـذا الوصـف يف املـواد               

 .املتعلقة مبسؤولية الدول لكنها تنطبق بنفس الطريقة فيما يتعلق بالدول واملنظمات الدولية

__________ 
 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٢( 

 .٧٦، الفقرة ١، الفرع هاء، ، الفصل الرابع)Corr.1 و
 V. Lowe, "Precluding Wrongfulness or Responsibility A Plea for Excuses", European Journal of: انظـر  )٣( 

International Law, vol. 10 (1999), p. 405; A. Gattini, "Smoking/No Smoking: Some Remarks on the 

Current Place of Fault in the ILC Draft Articles on State Responsibility", ibid., p. 397 at p. 401; I. 

Johnstone, "The Plea of 'Necessity' in International Legal Discourse: Humanitarian Intervention and 

Counter-terrorism", Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43 (2005), p. 337 at pp. 349-356. 
 الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،         .٢ على سـبيل املثـال، يف الـشرح املتعلقـة مبقدمـة الفـصل اخلـامس، الفقـرة                  )٤( 

ــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم    ــدورة ال ــع، الفــرع   )Corr.1 و A/56/10 ( والتــصويب١٠ال ، الفــصل الراب
 .٢ .الفقرة ،١٢٥الصفحة  ،٢- هاء

 .٢، الفقرة ١٢٩ الصفحة املرجع نفسه، )٥( 
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ــصرف حتــت       - ٨ ــيت تت ــة ال ــة املنظمــة الدولي ــاب حال  ومــن احلــاالت املطروحــة يف هــذا الب
وألغراض االتساق مع نص مسؤولية الدول، يفضل عدم إدراج هذه احلالـة يف عـداد               . اإلكراه

 احلايل تقتـرح    ١٤من مشروع املادة    ) أ( وإن كانت الفقرة     ،)٦(الظروف النافية لعدم املشروعية   
 :هأن الدولة أو املنظمة الدولية اليت تتعرض لإلكراه تعفى من املسؤولية الدولية عندما تعترب أن

كــان مــن شــأن الفعــل، لــوال اإلكــراه، أن يكــون فعــال غــري مــشروع دوليــا  ’’  
 .)٧(‘‘دولية اليت مورس عليها اإلكراهصادرا عن الدولة أو املنظمة ال

 إىل جانب الدولـة، فـإن   ة الفقرة الفرعية أعاله تشري إىل املنظمة الدوليكونوبصرف النظر عن  
مـسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املـشروعة           مـواد    مـن    ١٨مـن املـادة     ) أ(النص مطابق للفقرة    

لعـدم  ن احلكـم األخـري يتـوخى ضـمنا اعتبـار اإلكـراه ظرفـا نافيـا                  فـإ  عـالوة علـى ذلـك،     . دوليا
 ولعـل احليـد  . )٨(الدول ال تـورد هـذه احلالـة حتديـدا       ، رغم أن املواد املتعلقة مبسؤولية       املشروعية

 .ملواد املتعلقة مبسؤولية الدول أمر غري مربرعن ا يف هذا الشأن يف مشاريع املواد احلالية
 

__________ 
ذهــب االحتــاد الروســي إىل القــول إن إكــراه دولــة أو منظمــة دوليــة قــد حيــدث ظرفــا نافيــا لعــدم املــشروعية     )٦( 

)A/C.6/60/SR.12   وكـان إدراج حالـة الـشدة باعتبارهـا ظرفـا نافيـا لعـدم املـشروعية يف املـواد                    ). ٧٠، الفقرة
، الـد   ١٩٩٩حوليـة جلنـة القـانون الـدويل،         (اللجنـة الـسيد دوغـارد       املتعلقة مبسؤولية الدول قد دعا إليه يف        

 .Dويف مؤلـــف ). ٢٣-٢٢ ، الفقرتـــان٢٥٩٢اجللـــسة ،)مـــن الـــنص اإلنكليـــزي (١٧٨ األول، الـــصفحة

Sarooshi, International Organizations and their Excercise of Sovereign Powers (Oxford: Oxford 

University Press, 2005), p. 51تـسعى منظمـة    ، ارتئي أنه قد يوجد ظرف حمتمل ناف لعدم املشروعية عندما
حبسن نية إىل ممارسة سيطرا الدستورية ملنع ارتكاب فعـل غـري مـشروع غـري أن سـيطرة دولـة علـى        ’’دولية  

املعـرب  وسيكون الفصل التـايل أنـسب مكـان ملناقـشة الـرأي      . ‘‘يف ارتكاب الفعل املنظمة تسببت بطريقة ما 
يف حـاالت معينـة، قـد يكـون مـن املالئـم إبـراء املنظمـات الدوليـة مـن              ’’: عنه يف بيـان بـيالروس ومفـاده أنـه         

 غــري املــشروعة دوليــا والــنص بــدل ذلــك علــى املــسؤولية اجلماعيــة للــدول األعــضاء،  فعــالاملــسؤولية عــن األ
عـضوية الـضيقة، حيـث يكـون لكـل دولـة          فيما يتعلـق باملنظمـات الدوليـة ذات املـوارد احملـدودة وال             سيما الو

 ).٥٢ ، الفقرةA/C.6/60/SR.12(‘‘ عضو مستوى عال من السيطرة على أنشطة املنظمة
، الفصل الـسادس، الفـرع جـيم،    )A/60/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم      )٧( 

 .٢٠٥الفقرة 
 والتـصويب   ١٠جمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم               الوثـائق الرمسيـة لل    املرجع نفـسه،     )٨( 

)A/56/10 و Corr.1(١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ. 
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 املوافقة - اءب 
وورد يف شـرح  . إن املوافقة هي أول ظرف يذكر من الظروف النافية لعدم املـشروعية      - ٩

 .)٩(‘‘فقــة األساســي يف القــانون الــدويليعكــس مبــدأ املوا’’أنــه ) ٢٠املــادة(احلكــم ذي الــصلة 
 .ذا على املنظمات الدوليةويسري هذا املبدأ أيضا على الدول وك

لمنظمـة الدوليـة أن تعـرب عـن املوافقـة فيمـا يتعلـق بتـصرف دولـة أو منظمـة                      وميكن ل  - ١٠
وخترج املوافقة اليت تبديها منظمة لدولـة عـن نطـاق مـشاريع املـواد هـذه، ألنـه يف تلـك                      . دولية

 الـيت تبـديها منظمـة دوليـة     وما يلزم النظر فيه هو املوافقـة .  املوافقة مسؤولية الدولة تنفياحلالة،  
 .الرتكاب فعل

وعلى غرار الدول، تقوم املنظمات الدوليـة بعـدة وظـائف قـد تترتـب عليهـا مـسؤولية               - ١١
هـي حالـة   وصـلة باملوضـوع   وأكثـر احلـاالت تكـرارا       . دولية إذا ارتضتها دولة أو منظمة دوليـة       

 . ئفها فوق إقليمهااملوافقة اليت تبديها الدولة اليت متارس املنظمة الدولية وظا
ومتثل طلبات حتقق منظمة دولية مـن العمليـة االنتخابيـة أمثلـة متـواترة نـسبيا للموافقـة                    - ١٢

الــيت تبــديها الــدول ملنظمــة دوليــة حــىت تتــأتى هلــا ممارســة وظــائف تــشكل تــدخال يف ســيادا     
 .)١٠( لوال تلك املوافقةالوطنية
 تبديها دولة ملنظمة دولية ولعـدة دول مثـال نـشر      ومن األمثلة احلديثة على املوافقة اليت      - ١٣

 يف ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٥فقــد أوفــدت هــذه البعثــة يف . يه للرصــد يف إندونيــسياتــشبعثــة أ
 أعقاب دعوة رمسيـة وجهتـها حكومـة إندونيـسيا إىل االحتـاد األورويب، ومخـس بلـدان مـسامهة                 

ــوب شــرق آســيا      ــم جن ــن رابطــة أم ــسالم، وماليز (م ــروين دار ال ــبني، وســنغاف  ب ــا، والفل ورة، ي
 .)١١(، والنرويج وسويسرا)وتايلند
وال يبـدو أن مثـة مـا يـدعو إىل متييـز الـشروط الــيت متثـل فيهـا املوافقـة ظرفـا نافيـا لعــدم             - ١٤

املالئـم  من  ولذلك فإن   . املشروعية بالنسبة للدول والشروط اليت تسري على املنظمات الدولية        
__________ 

 .١ . الفقرة الشرح،،١٢٩الصفحة  ،٢-الرابع، الفرع هاء  املرجع نفسه، الفصل )٩( 
تعزيـز  ’’نظر تقرير األمني العام املعنون      خبصوص دور املوافقة فيما يتعلق بوظيفة التحقق من عملية انتخابية، ا           )١٠( 

سـابييرتا الدراسـة    . ر وأجـرى مـؤخرا   . ١٦  الفقـرة  ،)A/49/675(‘‘ فعالية مبدأ إجراء انتخابات دوريـة نزيهـة       
 R. Sapienza, "Considerazioni sulle attività di assistenza e monitoraggio elettorale :االستقـصائية التاليـة  

dell'ONU", Rivista di diritto internazionale, vol. 88 (2005), p. 647. 
، يف الفقــرة الثالثــة مــن ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١٢ميكــن الوقــوف علــى إشــارة إىل دعــوة حكومــة إندونيــسيا يف  )١١( 

، ٢٠٠٥ســـبتمرب / أيلـــول٩املـــؤرخ  ) CFSP/٢٠٠٥/٦٤٣(ديباجـــة اإلجـــراء املـــشتركة لالحتـــاد األورويب  
Official Journal of the European Union, 10 September 2005, L 234, p. 13. 



A/CN.4/564  
 

06-25800 7 
 

 مـسؤولية الـدول عـن       مـن مـواد    ٢٠صية الـضرورية علـى املـادة        االكتفاء بإدخال التعديالت الن   
 : واستنادا إىل املالحظات السالفة الذكر، يقترح النص التايل.)١٢(األفعال غري املشروعة دوليا

 ١٧املادة    
 املوافقة   

 ارتكـاب منظمـة دوليـة        علـى  الصحيحة للدولـة أو املنظمـة الدوليـة        إن املوافقة   
ــة أو املنظمــة    أخــرى لفعــل معــني ينفــي    عــدم مــشروعية ذلــك الفعــل إزاء تلــك الدول

 . املوافقة ما دام ذلك الفعل يف حدود تلك املوافقة
 الدفاع عن النفس - يمج 

 من ميثاق األمم املتحدة ال تشري إىل الدفاع املـشروع عـن الـنفس        ٥١إذا كانت املادة     - ١٥
ستبعد أن جتد منظمة دولية نفـسها يف        إال فيما يتعلق باعتداء مسلح على دولة، فإنه ليس من امل          

وهذا ما اعترب أمرا حمسوما يف مـذكرة ملكتـب األمـم    . نفس الوضع الذي جتد فيه الدولة نفسها 
 :حيث أورد أن املتحدة للشؤون القانونية

ملتحـدة  استعمال القوة دفاعا عن الـنفس حـق طبيعـي متارسـه قـوات األمـم ا                ’’  
 .)١٣(‘‘للدفاع اجلماعي والفردي

 لـيس باسـتعمال القـوة       - تـرد    ن أال يكـون بإمكـان املنظمـة الدوليـة أ          السوييكون من غري    وس
 .)١٥( مسلحهلجوم إذا تعرضت - )١٤(بالضرورة
__________ 

 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )١٢( 
 .١، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Add.1 و Corr.1 و

، الـصفحة  )١٩٩٣(‘‘ القانونية لألمم املتحدةاحلولية  ،١٩٩٣يوليه / متوز١٩ من املذكرة املؤرخة ٦الفقرة    )١٣( 
 ).نكليزيالمن النص ا (٣٧٢

 .K:  يف،"J. Salmon, "Les circonstances excluant l'illicéité : يف الدراســة التاليــة إىل هــذه النقطــةريأشــ )١٤( 

Zemanek and J. Salmon, Responsabilité internationale (Paris: Pedone, 1988), p. 89 at p. 169. 
 األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى حبق الدفاع عـن الـنفس            استظهارمن الكتاب الذين يقول بإمكانية       )١٥( 

 :M.H. Arsanjani, "Claims Against International Organizations :عنـدما تتعـرض العتـداء مـسلح، انظـر      

Quis custodiet ipsos custodes?", The Yale Journal of World Public Order, vol. 7 (1980-81), p. 131 at p. 

176; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et 

en droit des gens (Bruxelles: Bruylant/Editions de l'Université de Bruxelles, 1998), p. 421; K. 

Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen im Rahmen von Militareinsätzen und 

Territorialverwaltungen (Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2004), pp. 264-265 :M.C. Zwanenburg, 

Accountability under International Humanitarian Law for United Nations and North Atlantic Treaty 

Organization Peace Support Operations (Leiden diss., 2004), p. 17. 
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 يف الكونغو عنـدما ردت علـى هجمـات    ةوأعرب عن رأي مفاده أن قوة األمم املتحد       - ١٦
لتايل مل تترتب علـى ذلـك       املرتزقة البلجيكيني، استظهرت األمم املتحدة بالدفاع عن النفس وبا        

 وفيمــا يتعلــق بقــوة األمــم املتحــدة للحمايــة، ذهبــت مــذكرة املكتــب   .)١٦( الدوليــةامــسؤوليته
 :القانوين لوزارة اخلارجية الكندية إىل القول

لـسكان  ع عـن املنـاطق اآلمنـة وا       اإن الدفاع عن النفس قد يتضمن فعال الدف       ’’  
 .)١٧(‘‘املدنيني يف تلك املناطق

با ما ترد اإلشارة إىل الدفاع عن النفس يف النصوص املنـشئة لواليـة قـوات حفـظ                  وغال - ١٧
قوة األمم املتحـدة حلفـظ      بفيما يتعلق   إىل القول    األمني العام    هبوعلى سبيل املثال، ذ   . السالم

 : إنهالسالم يف قربص
ال يبــادر جنــود قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص إىل اســتخدام   ’’  

 .)١٨(‘‘وة املسلحة إال دفاعا عن النفسوال جيوز استخدام الق. سلحةالقوة امل
وقــد اتــسع عــرب الــزمن املعــىن الفعلــي للــدفاع عــن الــنفس يف الواليــات املتعلقــة بقــوات حفــظ   

 : أنهيف البدايةيرى  األمني العام لألمم املتحدة وكان. السالم وإنفاذه
ة قـوة األمـم املتحـدة للطـوارئ،     يبدو أن مثة تعريفا معقوال قد استقر يف حال     ’’  

حيـث تطبــق القاعـدة الــيت تقـضي بأنــه ال جيـوز أبــدا للرجـال املــشاركني يف عمليــة أن      
 يـردوا بـالقوة علـى أي هجـوم         نيبادروا إىل استخدام القوة املـسلحة، لكـن حيـق هلـم أ            

باألسلحة، مبا يف ذلك حماوالت استخدام القوة حلملـهم علـى االنـسحاب مـن املواقـع                 
وداخـل    اجلمعيـة   حيتلوـا مبوجـب أوامـر مـن القائـد، الـذي يتـصرف حتـت سـلطة                  اليت

 .)١٩(‘‘نطاق قراراا
ــستوى      ــع امل ــق الرفي ــه الفري ــام ب ــيم حــديث ق ــدات والتحــديات    واســتنادا إىل تقي املعــين بالتهدي

 :، فإنوالتغيري

__________ 
 ,"J. Salmon, "Les accords Spaak-U Thant du 20 février 1965 :أعـرب عـن هـذا الـرأي يف الدراسـة التاليـة       )١٦( 

Annuaire français de droit international, vol. 11 (1965), p. 468 at p. 482. 
 )١٧( The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 (1996), p. 388 at p. 389. 
 .١٦الفقرة ، )١٩٦٤أبريل /نيسان ١١ (،S/5653الوثيقة  )١٨( 
 )١٩( A/3943، )١٧٩ ةالفقر) ١٩٥٨أكتوبر /تشرين األول ٩. 
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 علــى نطــاق يفهــمحــق [...] احلــق يف اســتعمال القــوة دفاعــا عــن الــنفس، ’’  
 .)٢٠(‘‘‘الدفاع عن البعثة’يتسع ليشمل ه واسع بأن

ولئن كانت واليات قوات حفظ السالم وإنفاذ السالم تتباين، فإن اإلشـارات إىل الـدفاع عـن              
ــشروعية         ــدم امل ــا نافيــا لع ــشكل ظرف ــنفس ي ــدفاع عــن ال ــد أن ال ــنفس تؤك ــأثر هــذا  . ال وال يت

جمات اليت توجهها ضـد قـوات       االستنتاج بكون األحكام املعنية تتناول فيما يبدو الرد على اهل         
م أي متييـز    ا وال يقـ   .)٢١(األمم املتحدة أساسا كيانات أخرى من غري الدول واملنظمات الدوليـة          

 .استنادا إىل مصدر اهلجوم املسلح
فـــبعض . وينبغـــي أال يقتـــصر االســـتظهار بالـــدفاع عـــن الـــنفس علـــى األمـــم املتحـــدة - ١٨

وتتوقف أمهيـة الـدفاع عـن      .  يف إدارة أقاليم   املنظمات األخرى تنشر قوات عسكرية أو تشارك      
النفس باعتباره ظرفا نافيا لعدم مشروعية فعل تقوم به منظمـة دوليـة علـى الـشروط الـيت جيـوز                     

فبقدر ما يتسع مفهوم اهلجوم املسلح بقدر ما يرجح أن يـسري الـدفاع   .  الدفاع عن النفس   ا
 هـذا الـسياق، لعـل املـرء يتـذكر أن        ويف. عن النفس على منظمة دولية تقوم بعمليات عسكرية       

 :حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف القضية املتعلقة مبنصات النفط، قالت إن
احملكمة ال تـستبعد إمكانيـة أن يكـون تلغـيم سـفينة عـسكرية واحـدة كافيـا                  ’’  

 .)٢٢(‘‘[...]‘ يعي يف الدفاع عن النفساحلق الطب’لتفعيل 
 مسؤولية الدول الـشروط الـيت يـستظهر ـا بالـدفاع عـن              من مواد  ٢١وال حتدد املادة     - ١٩

ـــتخذ  ]يـــــ [’’وأن  ‘‘ مـشروعا ’’النفس سوى أا تشترط أن يكـون تـدبري الـدفاع عـن الـنفس                
 ومن الواضح أن األفضل السري علـى نفـس النـهج يف مـشاريع               .)٢٣(‘‘ملتحدةطبقا مليثاق األمم ا   

ص مشاريع املواد ينبغي أال يتناول مسألة اسـتظهار منظمـة           وهذا يعين ضمنا أن ن    . املواد احلالية 

__________ 
 الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين بالتهديـدات والتحـديات والتغـيري           مسؤوليتنا املشتركة، تقريـر   :  عامل أكثر أمنا   )٢٠( 

)A/59/565( وقد وردت استقصاءات حديثة عن تطـور دور الـدفاع عـن الـنفس يف عمليـات                 . ٢١٣ ، الفقرة
 K.E. Cox, "Beyond Self-Defense: United Nations Peacekeeping: حفــظ الــسالم وإنفــاذ الــسالم يف  

Operations & the Use of Force", Denver Journal of International Law & Policy, vol. 23 (1999), p. 239, 

and by M. Frulli, "Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e l'uso della forza", Rivista di 

diritto internazionale, vol. 84 (2001), p. 347. 
 P. Lamberti Zanardi, La legittima difesa nel diritto internazionale: يف املؤلـف التـايل  أكد على هذا اجلانب  )٢١( 

(Milano: Giuffrè, 1972), pp. 298-299 and by P. Klein, supra note 15, at p. 421. 
 )٢٢(  I.C.J Reports 2003، ٧٢، الفقرة ١٩٥، الصفحة. 
ــة، الــ     )٢٣(  ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم    الوث ــسادسة واخلمــسون، امللحــق رق ــصويب١٠دورة ال  A/56/10 ( والت

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
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غـري أنـه قـد يكـون مـن          . دولية بالدفاع عن النفس يف حالة اهلجوم املسلح ضـد أحـد أعـضائها             
املفيد أن تثار هذه املسألة يف هذا املقام وأن ينظر فيما إذا كان ينبغـي إيـراد شـيء مـا يف شـرح       

ن عــدة منظمــات قــد أنــشئت بغــرض تــسهيل الــدفاع   وتثــور هــذه املــسألة أل . مــشاريع املــواد
ورغـم أن أحكـام معظـم املعاهـدات املنـشئة لتلـك             . اجلماعي عـن الـنفس مـن جانـب أعـضائها          

 فإنـه  ،)٢٤(دول األعضاء ال املنظمة املعنيـة املنظمات ال تشري إال إىل استخدام القوة من جانب ال 
 أن املنظمـة نفـسها قـد    ملنظمـة أو قد يفهم من ذلك أن الدول األعضاء قد تتصرف عن طريـق ا  

 .)٢٥(ترد مباشرة
ــا لعــدم           - ٢٠ ــاره ظرفــا نافي ــن الــنفس باعتب ــتظهار بالــدفاع ع ــال، فــإن االس ــى أي ح وعل

ربيـر إدراجـه يف مـشروع مـادة     مشروعية فعل منظمة دولية يبدو على قدر من األمهيـة يكفـي لت        
 عن األفعـال    سؤولية الدول  م من مواد  ٢١وميكن أن يصاغ على شاكلة نص املادة         .)٢٦(حمددة

 :سيكون نص مشروع املادة كالتايلهكذا  و.)٢٧(غري املشروعة دوليا
 

__________ 
أبريـل  / نيسان ٤املؤرخة    من معاهدة حلف مشال األطلسي     ٥على سبيل املثال، تنص اجلملة األوىل من املادة          )٢٤( 

١٩٤٩) United Nations, Treaty Series, vol. 34, p. 243 at p. 246 ( على ما يلي: 
تتفــق األطــراف علــى أن اهلجــوم املــسلح علــى طــرف أو أكثــر مــن األطــراف يف أوروبــا أو أمريكــا     ’’   

الشمالية يعترب هجوما عليها مجيعا؛ وبالتايل تتفق على أن كل طرف من األطراف، إذا حـدث ذلـك اهلجـوم                  
 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،     ٥١ه املـادة  املسلح، وممارسة حلق الدفاع الفردي واجلماعي عن النفس الذي تقـر  

سيساعد الطرف أو األطراف اليت تعرضت للهجوم بالقيام، فرديا ومع األطراف األخرى، مبـا يـراه ضـروريا                  
 .‘‘من اإلجراءات، مبا فيها استخدام القوة املسلحة، إلعادة األمن إىل منطقة مشال األطلسي أو صونه فيها

سـبتمرب  / أيلول٢ من معاهدة البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة املؤرخة    ٣ وصيغت من نفس املنظور املادة      
١٩٤٧) United Nations, Treaty Series, vol. 21, p. 77.( 

الـيت تطلـب إىل     ) ١٩٩٢ (٧٧٠ مـن قـرار جملـس األمـن          ٢ يرد هذا النهج يف صيغة نصوص من قبيـل الفقـرة           )٢٥( 
ــدابري    أن تتخــذ علــى الــصعيد الــوطين، أ ’’الــدول  ــة، مجيــع الت و مــن خــالل الوكــاالت أو الترتيبــات اإلقليمي

 .توصيل املساعدة اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك‘‘ الضرورية اليت تكفل تسهيل
إذا بـذلت حماولـة لتطبيـق بعـض الظـروف النافيـة             ’’قـد تنـشأ     ‘‘ بعض الصعوبات ’’يف معرض اإلشارة إىل أن       )٢٦( 

، )٧٠ ، الفقــرةA/C.6/60/SR.12 (“ عـن الــنفس، علـى املنظمــات الدوليـة   لعـدم املـشروعية، مــن قبيـل الــدفاع   
 .يستبعد االحتاد الروسي أن يكون الدفاع عن النفس من بني تلك الظروف مل

 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٢٧( 
 .١-اء ـ، الفصل الرابع، الفرع ه)Corr.1 و
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 ١٨املادة    
 الدفاع عن النفس   

تنتفــي صــفة عــدم املــشروعية عــن فعــل املنظمــة الدوليــة إذا كــان هــذا الفعــل      
 .يشكل تدبريا مشروعا للدفاع عن النفس اختذ طبقا مليثاق األمم املتحدة

 
 التدابري املضادة فيما يتصل بفعل غري مشروع دوليا - دال 

يف املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املـشروعة دوليـا، مت تنـاول التـدابري                      - ٢١
 ولئن كانـت    .)٢٨()٥٤ إىل   ٤٩املواد  (الباب الثالث    من الفصل الثاين من      ٢٢املضادة يف املادة    

وجبـها جيـوز للـدول أن تتخـذ التـدابري املـضادة، فـإن غـرض                 هذه املواد تتنـاول الـشروط الـيت مب        
 : يقتصر على النص على أنه٢٢املادة 

تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل الدولـة الـذي ال يكـون مطابقـا اللتـزام                 ’’  
د الدولـة   ضـ دويل جتاه دولة أخرى إذا كـان هـذا الفعـل يـشكل تـدبريا مـضادا متخـذا                    

 .‘‘فقا ألحكام الفصل الثاين من الباب الثالثاألخرية وبقدر ما يكون كذلك و
وميكن اتباع ج مماثل فيمـا يتعلـق باملنظمـات الدوليـة، علـى اعتبـار أن إمكانيـة اختـاذ                      - ٢٢

وقد يكون هذا استنتاج غري وارد، مـا دام يتـبني           . املنظمات للتدابري املضادة غري مستبعدة قطعا     
سـة املتعلقـة جبـواز اختـاذ املنظمـات الدوليـة لتـدابري        من قسم كبري من األدبيات الـيت حتلـل املمار        

 وهـذا   .)٢٩(ض احلـاالت أمـر ال جيـادل فيـه أحـد            لتـدابري مـضادة يف بعـ       هامضادة أن جواز اختاذ   
يعين ضرورة إدراج حكم يتعلق بالتدابري املضادة، بني معقوفتني على األقل، يف مـشاريع املـواد                

 . املتعلقة بالظروف النافية لعدم املشروعية
فإذا مل متتثل منظمة دولية اللتزام مبوجب القانون الدويل جتاه منظمة أخـرى، كمـا لـو                  - ٢٣

أا مل توفر منتجا معينـا مث مل تقـدم جـربا لفعلـها غـري املـشروع، فإنـه قـد تطـرح مـسألة مـا إذا                             
ول أو  كان ميكن للمنظمة املضرورة أن تلجأ إىل التـدابري املـضادة لـضمان االمتثـال لاللتـزام األ                 

وميكــن أن ترجــأ إىل مرحلــة الحقــة مــسألة دراســة  . لاللتــزام بــاجلرب، وبــأي شــروط يــتم ذلــك 
 إىل حـني  : الشروط اليت مبقتضاها حيق ملنظمة أن تلجأ إىل التـدابري املـضادة ضـد منظمـة أخـرى                 

 .نظر اللجنة يف تنفيذ املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

__________ 
 .املرجع نفسه )٢٨( 
 .٤٠٩-٣٩٦  أعاله، الصفحات١٥، احلاشية P. Kleinانظر  )٢٩( 
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نــشأ يف هــذا الــسياق بلجــوء منظمــة دوليــة إىل التــدابري وتتعلـق املــسائل األخــرى الــيت ت  - ٢٤
فهاتـان  . لتـدابري الـيت تتخـذها دولـة ضـد منظمـة         املتمثلة يف ا   املضادة ضد دولة واحلالة املعاكسة    

احلالتان مترابطتان، ألنه يبدو من الصعب قبول إمكانية أن تـستخدم دولـة تـدابري مـضادة ضـد                   
ولعــل .  أن تقــوم هــذه األخــرية بــنفس الــشيء كانيــةإم منظمــة، دون أن تقبــل يف الوقــت ذاتــه 

األحسن أن يتخذ قرار بشأن مسألة مـا إذا كـان ينبغـي إدراج هـذه املـسائل يف مـشاريع املـواد                       
 .احلالية يف أثناء دراسة تنفيذ املسؤولية الدولية

وسيكون مـن الـصعب صـوغ نـص مـادة بـشأن التـدابري املـضادة باعتبارهـا ظرفـا نافيـا              - ٢٥
شروعية أفعال املنظمات الدولية، دون معرفة ما إذا كانـت مـسألة التـدابري املـضادة الـيت                لعدم م 

ومـن اخليـارات خيـار    . تتخذها منظمة ضد دولة سيتم تناوهلا يف مشاريع املواد يف اية املطاف  
ــا    ــا مؤقت ــادة فارغ ــرك نــص امل ــديل اآلخــر،  . ت ــ هــو أنوالب ــني    اصي ــه ب غ نــص يوضــع جــزء من

 مـــن مـــسؤولية ٢٢أن يـــصاغ هـــذا احلكـــم عندئـــذ علـــى شـــاكلة املـــادة  وميكـــن . معقـــوفتني
غــري أنــه ملــا كــان مــن غــري املستــساغ إدراج إشــارة إىل الــشروط الــيت ال يــزال مــن  .)٣٠(الــدول

وسـيكون نـص    . ‘‘مـشروعة ’’املتعني حتليلها، فإن التـدابري املـضادة ميكنـها وصـفها مؤقتـا بأـا                
 :تايلمشروع املادة ببديليها املقترحني كال

 
 ١٩املادة    
 التدابري املضادة   

 البديل ألف  
   [...] 
 البديل باء  
تنتفي صفة عدم املشروعية عـن فعـل املنظمـة الدوليـة الـذي ال يكـون مطابقـا                     

أخـرى إذا كـان هـذا الفعـل يـشكل تـدبريا             ] أو دولـة  [اللتزام دويل جتاه منظمـة دوليـة        
 .األخرية] الدولةأو [مضادا غري مشروع متخذا ضد املنظمة 

 

__________ 
ــم         )٣٠(  ــسادسة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــصويب١٠الوث  A/56/10 ( والت

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
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 القوة القاهرة - اءهـ 
ترى النظم القانونية عمومـا أن املـسؤولية ال تترتـب يف حالـة القـوة القـاهرة أو ظـرف                       - ٢٦

 وأدى تعــدد .)٣١(مماثــل ميكــن وصــفه بأنــه مــانع أو تعــذر تنفيــذ أو طــارئ أو اســتحالة عارضــة
مـصطلحات حمايـدة يف معاهـدة للقـانون         النهج اليت اتبعتها النظم القانونية الوطنية إىل استخدام         

 مـن  ١ فـالفقرة  .)٣٢(علقة بعقـود البيـع الـدويل للبـضائع    املوحد من قبيل اتفاقية األمم املتحدة املت      
 : من هذه االتفاقية تنص على ما يلي٧٩املادة 

ال يسأل أحد الطـرفني عـن عـدم تنفيـذ أي مـن التزاماتـه إذا أثبـت أن عـدم                      ’’  
 يعود إىل ظروف خارجة عن إرادته وأنه مل يكن مـن املتوقـع              التنفيذ كان بسبب عائق   

بصورة معقولة أن يأخذ العـائق يف االعتبـار وقـت انعقـاد العقـد أو أن يكـون بإمكانـه                     
 .‘‘جتنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه

 وفيما يتعلق بالقانون الدويل يف عالقته بالدول، يـرد تعريـف للقـوة القـاهرة والـشروط                 - ٢٧
 .)٣٣(ل عن األفعال غري املـشروعة دوليـا   من املواد املتعلقة مبسؤولية الدو٢٣املتصلة به يف املادة     

تــسري علــى املنظمــات  ال ولــن يكــون مثــة مــن األســباب مــا يــربر القــول بــأن نفــس الــشروط  
 .الدولية
ــق        - ٢٨ ــشأن القــوة القــاهرة فيمــا يتعل ــة يف املمارســة ب وباإلمكــان الوقــوف علــى بعــض األمثل

فبعض االتفاقات اليت أبرمتها املنظمات الدولية تقدم       . باملنظمات الدولية، وإن كانت أمثلة حمدودة     
 مـن املـادة الثانيـة عـشرة مـن اتفـاق الوكالـة               ٦وعلى سـبيل املثـال، تـنص الفقـرة          . أمثلة ذا الشأن  

 : على ما يلي بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية١٩٩٢التنفيذية لعام 
يف حالة القوة القاهرة أو ظـروف أخـرى مماثلـة أو أحـداث حتـول دون جنـاح            ’’   

تنفيذ الوكالة التنفيذية ملشروع، تشعر الوكالـة التنفيذيـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 
 بالتشاور مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أن تتخلـى عـن       ،ذا الظرف فورا وجيوز هلا    

ويف حالـة هـذا التخلـي، ومـا مل يتفـق الطرفـان علـى غـري ذلـك، تـسدد                      . املشروعتنفيذ  
 .)٣٤(‘‘للوكالة التنفيذية التكاليف الفعلية اليت تكبدا إىل التاريخ الفعلي للتخلي

__________ 
 C.M. Bianca and J.M. Bonell (eds.), Commentary on the :يف  ،D. Tallon علــى ســبيل املثــال انظــر )٣١( 

International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention (Milano: Giuffrè, 1987), pp. 573-575. 
 )٣٢( United Nations, Treaty Series, vol. 1483, p. 11. 
 A/56/10 ( والتــصويب١٠ة واخلمــسون، امللحــق رقــم   الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادس      )٣٣( 

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
 )٣٤( United Nations, Treaty Series, vol. 1691, p. 325 at p. 331. 
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أن عـدم االمتثـال   بـ  ضـمنا  ا تفيـد ورغم أن هذه الفقرة ال تتعلق باالنـسحاب مـن االتفـاق، فإـ            
 .القوة القاهرة ال يشكل خرقا لالتفاقاللتزام مبوجب اتفاق بسبب 

وقــد اســتظهرت املنظمــات الدوليــة بــالقوة القــاهرة لنفــي عــدم مــشروعية تــصرف يف     - ٢٩
فرنانـــدو  قـــضية الـــصادر يف ٢٤ففـــي احلكـــم رقـــم . دعـــاوى أمـــام احملـــاكم اإلداريـــة الدوليـــة

ت احملكمــة  وآخــرين ضــد األمــني العــام ملنظمــة الــدول األمريكيــة، رفــضإيرنانــديس دي أغــريو
اإلداريــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة الــدفع بــالقوة القــاهرة الــذي اســتظهر بــه لتربيــر إــاء عقــد    

 :مسؤول
 يف القـضية الراهنـة ال توجـد أي قـوة قـاهرة يتعـذر معهـا                  هفاحملكمة تـرى أنـ    ’’  

عـين  رة ت أن القـوة القـاه  اعلى األمانة العامة الوفاء بالعقد احملدد املدة، ألن الثابت قانونـ          
 .)٣٥(‘‘حدثا طبيعيا ال مرد له

قرت بوضوح إمكانية االستظهار بالقوة القاهرةأ اورغم أن احملكمة رفضت الدفع، فإ. 
 ٦٦٤واتبعــت احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة جــا ممــاثال يف حكمهــا رقــم     - ٣٠

 :عمل وقالتوقضت احملكمة بأن القوة القاهرة ذات صلة بعقد . قضية بارثلالصادر يف 
إن القوة القاهرة ظرف غري متوقع خارج عن سيطرة الطرفني ومستقل عـن             ’’  

٣٦(‘‘ما حيبط حتما نيتهما املشتركةإراد(. 
وال يهم يف القضية املعروضة أن تكـون القـوة القـاهرة قـد اسـتظهر ـا املـستخدم ضـد املنظمـة                        

 . الدولية بدل أن تستظهر ا املنظمة

__________ 
 علـى   اإلنترنـت ونـصه متـاح علـى شـبكة         . ١٩٧٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٦ من احلكم الصادر يف      ٣الفقرة   )٣٥( 

ــايل  ــوان التـ ــشار  .http://www.oas.org/tribadm/decisiones_decisions/judgements :العنـ ــالة إىل املستـ  ويف رسـ
 :ه الحظت منظمة الدول األمريكية أن،٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٨القانوين لألمم املتحدة مؤرخة 

األمريكيـة وقـوع    يدعي أصحاب أغلب الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة الـدول             ’’   
انتهاكات للقواعد العامة ملنظمة الدول األمريكية، والقـرارات األخـرى الـصادرة عـن اجلمعيـة العامـة ملنظمـة                
الدول األمريكية، وكذلك انتهاكات القواعد الـيت وضـعها األمـني العـام وفقـا للـسلطة الـيت خيوهلـا لـه ميثـاق                         

وهـذه املعـايري والقواعـد الـيت     .  نفـسها يف إطـار اجتـهادها   املنظمة، وانتهاكات القواعد الـيت وضـعتها احملكمـة        
ولـذلك فـإن    . اعتمدا السلطات الدولية املنشأة حـسب األصـول تـشكل مجيعهـا جـزءا مـن القـانون الـدويل                   

الــشكاوى الــيت يــدعي أصــحاا بوقــوع انتــهاك هلــذه املعــايري والقواعــد ميكــن وصــفها بأــا ادعــاءات تتعلــق   
 ). منظمة الدول األمريكية- الفرع الثاين، أوال ،A/CN.4/545Kانظر الوثيقة  (‘‘يلبانتهاك القانون الدو

ترمجـة قلـم احملكمـة لألصـل الفرنـسي للحكـم،       . ١٩٨٥يونيـه  / حزيـران ١٩ من احلكـم الـصادر يف    ٣الفقرة   )٣٦( 
 >http://www.ilo.org/public/english/tribunal<: نترنت على املوقع التايلإلوهو متاح على شبكة ا
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ة الدولية للشرطة اجلنائية إىل أمهيـة حالـة الـضائقة املاليـة الـيت ميكـن أن                وأشارت املنظم  - ٣١
؛ وقالـت   تؤثر على قدرة املنظمة على الوفاء بالتزاماا، يف ظروف خارجة عن سـيطرة املنظمـة              

 :إنه
خالفا للـدول والكيانـات اإلقليميـة األخـرى، ال يكـون للمنظمـات الدوليـة            ’’  

ــضرائب، وب   ــرض ال ــصاص ف ــا اخت ــستدر دخــال  عموم ــها أن ت ــايل ال ميكن وتعتمــد . الت
ولو حدث أن امتنع عـدد      . املنظمات الدولية على االشتراكات املالية للبلدان املشاركة      

كبري من البلدان عن دفع اشتراكاا، فإنه قد تنـشأ حالـة يتعـذر فيهـا علـى املنظمـة أن                     
للقــصدير، فإنــه خالفــا  وكمــا تــبني مــن ايــار الــس الــدويل   . تفــي بالتزاماــا املاليــة 

. للــدول، ميكــن أن يــشكل الــنقص يف التمويــل وضــعا مهــددا حليــاة منظمــة دوليــة         
ــة         ــسؤولية املنظمــات الدولي ــانون م ــدوين ق ــة خاصــة يف ت ــسألة عناي ــذه امل ــب ه وتتطل

أو يف باب ترتيـب يتنـاول       ‘ الضرورة’وتطويره التدرجيي، إما يف باب القوة القاهرة أو         
 .)٣٧(‘‘يةإعسار املنظمات الدول

وقد تشكل الضائقة املالية حالة من حـاالت القـوة القـاهرة الـيت ميكـن أن تـستظهر ـا املنظمـة                       
إىل ى عــزتوكــون حالــة القــوة القــاهرة . لنفــي عــدم املــشروعية عــن عــدم امتثاهلــا اللتــزام دويل 

. تصرف عضو يف املنظمة ال مينع املنظمـة، بـصفتها كيانـا مـستقال، مـن أن تـستغل هـذه احلالـة                      
ولعل عـدم امتثـال املنظمـة يـثري مـسألة مـا إذا كانـت املـسؤولية تترتـب علـى الـدول األعـضاء،                     

 .وهي مسألة ستناقش يف اجلزء التايل
ــادة   - ٣٢ ــشروعة      ٢٣وباختــاذ امل ــال غــري امل ــدول عــن األفع ــة مبــسؤولية ال ــواد املتعلق  مــن امل
لقوة القـاهرة، ميكـن اقتـراح الـنص          منوذجا للحكم املتعلق باستظهار املنظمة الدولية با       )٣٨(دوليا
 :التايل

 
 ٢٠املادة    
 القوة القاهرة   

تنتفي صفة عدم املشروعية عن فعـل املنظمـة الدوليـة الـذي ال يكـون                - ١  
ــاهرة، أي          ــوة ق ــا لق ــل راجع ــك الفع ــان ذل ــة إذا ك ــك املنظم ــزام دويل لتل ــا اللت مطابق

__________ 
املستشار العام للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة إىل أمـني    نوجهة مم ،٢٠٠٥فرباير  / شباط ٩رسالة مؤرخة    )٣٧( 

 .حذفت احلواشي يف االقتباس. ٥٠ الصفحة ،A/CN.4/556 جلنة القانون الدويل،
 A/56/10 (لتــصويب وا١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٣٨( 

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Add.1 و Corr.1 و
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 عـن إرادة تلـك املنظمـة،    حدوث قوة ال سبيل إىل مقاومتها أو حـدث فجـائي، خيـرج        
 .مما جيعل الوفاء بذلك االلتزام مستحيال ماديا

 :١ال تنطبق الفقرة  - ٢ 
إذا كانت حالة القوة القاهرة تعزى، منفردة أو بـاالقتران مـع عوامـل      )أ(  

 أخرى، إىل تصرف املنظمة اليت تستظهر ا؛ أو
 .إذا حتملت املنظمة تبعة نشوء تلك احلالة )ب(  

 
 حالة الشدة - اوو 

 )٣٩( من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غـري املـشروعة دوليـا         ٢٤تعترب املادة    - ٣٣
[...] إذا مل تكــن لــدى مرتكــب الفعــل املــذكور  ’’حالــة الــشدة ظرفــا نافيــا لعــدم املــشروعية  

أمـا  . ‘‘وسيلة معقولة أخرى إلنقاذ حياتـه أو حيـاة األشـخاص اآلخـرين املوكلـة إليـه رعايتـهم                  
ولـذا فإنـه   . احلاالت اليت استظهر فيها حبالة الشدة لنفي عدم املـشروعية عـن فعـل دولـة فنـادرة           

ة حبالـة   يـ قدم أمثلة عن استظهار منظمـة دول      ت أن املمارسة املعروفة ال      يءليس من املفاجئ يف ش    
ايف لعـدم  غـري أنـه ال يبـدو أن مثـة مـا يـدعو إىل تطبيـق نفـس الظـرف النـ            . يف حالة مماثلـة    الشدة

املشروعية على منظمة دولية، إذا كان الفعـل غـري املـشروع ملنظمـة ناجتـا عـن حماولـة جهـاز أو                  
ايتـهم إىل  اذ حياة جهاز أو وكيل أو حياة أشخاص آخرين أوكلـت رع         قوكيل بتلك املنظمة إن   

ل كما أنه ليس مثة ما يدعو إىل اقتـراح تطبيـق قواعـد خمتلفـة علـى الـدو                   .)٤٠(اجلهاز أو الوكيل  
 .واملنظمات الدولية

 مــن املــواد ٢٤ستند إىل صــيغة املــادة يــيف هــذا املقــام مــشروع مــادة   ولــذلك، يقتــرح - ٣٤
 :)٤١(املتعلقة مبسؤولية الدول

 

__________ 
 .املرجع نفسه )٣٩( 
 افتراضـيا لعبـور وكـالء ملفوضـية األمـم      ، مثـاال ٤١٦-٤١٥ أعـاله، الـصفحتان   ١٥ احلاشـية  ،P. Klein يـورد  )٤٠( 

حلماية املنظمة مـن  اضعني اخلاملتحدة لشؤون الالجئني للحدود دون إذن من أجل إنفاذ حياة بعض الالجئني           
 .آثار قصف خميم لالجئني

 A/56/10( والتــصويب ١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٤١( 
 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Corr.1 و
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 ٢١املادة    
 حالة الشدة   

ال يكـون  ية عن فعـل املنظمـة الدوليـة الـذي           تنتفي صفة عدم املشروع    - ١  
ا مل تكن لـدى مرتكـب الفعـل املـذكور، وهـو يف              مطابقا اللتزام دويل لتلك املنظمة إذ     

أخـرى إلنقـاذ حياتـه أو حيـاة األشـخاص اآلخـرين املوكلـة            حالة شدة، وسيلة معقولة   
 .إليه رعايتهم

 :١ال تنطبق الفقرة  - ٢  
إذا كانـــت حالـــة الـــشدة تعـــزى، منفـــردة أو بـــاالقتران مـــع عوامـــل  )أ(  

 أخرى، إىل تصرف املنظمة اليت تستظهر ا؛ أو
إذا كان من املرجح أن يـؤدي الفعـل املعـين إىل حـدوث خطـر مماثـل أو                 ) ب(  

 .خطر أكرب
 

 الضرورة - ايز 
إذ . لعل الضرورة هي الظرف األكثر إثارة للجدل يف الظروف النافية لعدم املـشروعية             - ٣٥
ــدول    تمل  ــا إال فيمــا يتعلــق بال ــدوام تقريب وكمــا الحظــه صــندوق النقــد   . عتــرب كــذلك علــى ال
 ناجيمـاروس مل تـشر   -  صحيح أن حمكمة العدل الدولية يف قضية غابيسكوفو  فإنه ،)٤٢(دويلال

 :حتديدا إىل الدول عندما قالت
عية فعــل إن حالــة الــضرورة ســبب يقــره القــانون الــدويل لنفــي عــدم مــشرو ’’  

 .)٤٣(‘‘يتناىف مع التزام دويل
امـل نـص مـشروع املـادة املتعلقـة          غري أنه إذا أخذ هذا املقطع يف سياق وقائع القضية وسياق ك           
ىل، فـإن مـن الواضـح أن احملكمـة          بالضرورة الذي اعتمدته جلنة القـانون الـدويل يف القـراءة األو           

ولـذلك فإنـه يـصعب إقـرار تعليـق صـندوق            . تكن تضع يف اعتبارها إال العالقات بني الدول        مل
 :النقد الدويل القائل

__________ 
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١ ةرسالة املستشار العام لصندوق النقد الدويل إىل أمني جلنة القانون الدويل، املؤرخ            )٤٢( 

A/CN.4/556 ٥١، الصفحة. 
 )٤٣( I.C.J Reports 1997، ٥١، الفقرة ٤٠، الصفحة. 
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ة أعــاله لــدعم الطــرح القائــل بــأن  إنــه باإلمكــان توظيــف املالحظــة الــوارد ’’  
 .)٤٤(‘‘ال املنظمات الدوليةفعالضرورة تنفي عدم مشروعية أ

وال يــستنتج الــشيء الكــثري مــن كــون بعــض االتفاقــات الــيت أبرمتــها بعــض املنظمــات   - ٣٦
 فهــذه .)٤٥(الدوليــة تــسمح بعــدم امتثــال املنظمــة الدوليــة يف حالــة االضــطرابات أو الــصعوبات 

نتشرة على نطاق واسع، ليست دلـيال كافيـا علـى أن املنظمـة الدوليـة جيـوز هلـا        املمارسة غري امل 
 . مسائل القانون الدويل العموميالضرورة لعدم االمتثال كمسألة من بعذر أن تستظهر

 يف املمارســة يتجلــى يف البيانــات الــيت تؤكــد جــواز اســتظهار قــوات  أهــمومثــة عنــصر  - ٣٧
 ففــي تقريــر بــشأن . )٤٦(‘‘الــضرورة العــسكرية’’أو ‘‘ ليةغيالــضرورة التــش’’ األمــم املتحــدة بـــ 

 :متويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، ذهب األمني العام لألمم املتحدة إىل القول
ــم      ’’   ــوات األم ــسبب ق ــا ب إن مــسؤولية املنظمــة عــن فقــد املمتلكــات أو تلفه

ــة باســتثناء     ــشغيل العــادي للقــوة مرهون ــاء الت ــضرو’’املتحــدة أثن ــشغيلرةال ، أي ‘‘ية الت
 عندما حيدث الضرر نتيجة لألعمال الضرورية اليت تقوم ا قـوة حفـظ الـسالم خـالل                

 .)٤٧(‘‘تنفيذ عملياا وفقا لواليتها
علـى التـدخل يف امللكيـة    فيمـا يبـدو   ومن هذا املنظور فإن الضرورة التشغيلية تضفي املـشروعية   

ـــ . اخلاصــة ، مــثال، يف مــذكرة أعــدها  ‘‘العــسكريةلــضرورة ا’’ ويف حــاالت أخــرى اســتظهر ب
مكتب األمـم املتحـدة للـشؤون القانونيـة فيمـا يتعلـق بـاحتالل عمليـة األمـم املتحـدة الثانيـة يف                        

 :الصومال مع يف موقاديشيو
أن احتالل فصائل معاديـة للمجمـع سـيعرض عمليـة األمـم             [...] فإذا ثبت   ’’  

ــد خطــري حبيــ     ــصومال لتهدي ــة يف ال ــة    املتحــدة الثاني ــة الفعال ث ال ميكــن ضــمان احلماي
لألفراد واملنشآت واملعدات التابعة لألمم املتحـدة ووكاالـا، وجلنـة الـصليب األمحـر               ’
__________ 

 . أعاله٤٢انظر احلاشية  )٤٤( 
ــصفحات  ١٥ احلاشــية ،P. Kleinأشــار  )٤٥(  ــها    ،٤١٩-٤١٧ أعــاله، ال ــيت أبرمت ــاون ال ــات التع  إىل بعــض اتفاق

وأشري إىل هذه االتفاقات نفسها يف بيان بلجيكا        . ري األعضاء اجلماعة االقتصادية األوروبية مع عدد الدول غ      
)A/C.6/59/SR.22 ٧٧، الفقرة.( 

 D. Shraga, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International:  للتمييـز بـني املفهـومني انظـر     )٤٦( 

Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related Damage", American Journal of 

International Law, vol. 94 (2000), p. 406 at pp. 410-411 .    لـضرورة  ’’وقد أثار النطاق الواسـع الـذي أفـرد لــ
 P. Sands and P. Klein, Bowett's Law of International Institutions :انظـر  . بعـض االنتقـادات  ‘‘ العـسكرية 

(London: Sweet & Maxwell, 2001), p. 520 note 64. 
 .١٣، الفقرة A/51/389: انظر )٤٧( 



A/CN.4/564  
 

06-25800 19 
 

دون حيازة امع حيازة ماديـة، فإنـه        [...] ‘ الدولية وكذلك املنظمات غري احلكومية    
ر جملـس  ميكن اعتبار احتالله ضرورة عسكرية لضمان حتقيـق األهـداف احملـددة يف قـرا            

 .)٤٨(‘‘ن اعتبار احتالل امع مشروعاومن هذا املنظور ميك). ١٩٩٣ (٨١٤األمن 
وأوردت احملكمة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـة إشـارة إىل إمكانيـة اسـتظهار منظمـة                    - ٣٨

وتتعلـق هـذه   . CERN  ضـد T.O.R.N، يف قـضية     ٢١٨٣دولية حبالة الضرورة يف حكمهـا رقـم         
 :فقد قالت احملكمة.  حساب إلكتروين ملستخدم كان يف إجازةالقضية باالطالع على

ــد       [...] ’’   ــساب الربيـ ــى حـ ــالع علـ ــا االطـ ــصبح فيهـ ــيت يـ ــة الـ ــه يف احلالـ إنـ
اإللكتروين ضروريا ألسباب طارئة أو بسبب الغياب املطول لـصاحب احلـساب، فإنـه            

ــضمانات التقنيــ       ــع اســتخدام ال ــتح احلــساب م ــة ف ــاح للمنظمــات إمكاني ة جيــب أن تت
ويتعني التزام احلرص الشديد يف تقييم حالة الضرورة اليت تربر االطالع علـى             . املالئمة

 .)٤٩(‘‘ تكون سريةقدالبيانات اليت 
وإذا كــان هــذا املقطــع يتعلــق حتديــدا بالعالقــات بــني منظمــة دوليــة ومــستخدميها، فــإن بيــان    

ا أن تــستظهر حبالــة احملكمــة يكتــسي طابعــا أعــم ويعــرب عــن رأي مفــاده أن املنظمــة جيــوز هلــ  
 .)٥٠(كظرف ناف لعدم املشروعية الضرورة

 :ورغم قلة املمارسة، على غرار ما الحظته املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، فإن - ٣٩
الضرورة ال تتعلق مبجاالت القـانون الـدويل الـيت يكـون واضـحا مـن                 [...]’’  

 .)٥١(‘‘لية للتطبيق على املنظمات الدوحيث طابعها أا غري قابلة

__________ 
 .٤٩٥  و٤٩٢، الصفحة )١٩٩٤(احلولية القانونية لألمم املتحدة  )٤٨( 
ترمجة قلم احملكمة عن الـنص الفرنـسي، املتـاح علـى     . ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ من احلكم الصادر يف ٩الفقرة   )٤٩( 

 .http://www.ilo.org/public/english/tribunal : على العنوان التايلاإلنترنتشبكة 
، الحظـت املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة      ٢٠٠٦ينـاير  /يف رسالة مل تنشر بعد وحتمل تاريخ كـانون الثـاين     )٥٠( 

مـن  ) أ (١٦قول إن املعيـار احملـدد يف املـادة      ، فإنه ميكن ال   ‘حالة الضرورة ’أنه رغم استخدام احملكمة لعبارة      ’’
 ).٣الصفحة . (‘‘مواد جلنة القانون الدويل املتعلقة مبسؤولية الدول قد استويف

ــدويل، املؤرخــة            )٥١(  ــة إىل أمــني جلنــة القــانون ال ــة للــشرط اجلنائي  ٩رســالة املستــشار القــانوين للمنظمــة الدولي
 .٥٠-٤٩، الصفحتان A/CN.4/556، ٢٠٠٥فرباير /شباط
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 )٥٢( اســـتظهار املنظمـــات الدوليـــة حبالـــة الـــضرورة أيـــضا مفوضـــية االحتـــاد األورويب،توأيـــد
 ورغـم  .)٥٥( والبنـك الـدويل  ،)٥٤( واملنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة  ،)٥٣(وصندوق النقد الدويل 

يل، انقسام التعليقات اليت أبديت يف اللجنة السادسة ردا على سؤال طرحته جلنـة القـانون الـدو                
 د الظــروففــإن أغلبيــة اآلراء الــيت أعربــت عنــها الــدول أيــدت إدراج حالــة الــضرورة يف عــدا  

 أما البيانات السلبية فأكدت أساسا على قلة املمارسـة ذات الـصلة،   .)٥٦(النافية لعدم املشروعية  
أو احتمـال إسـاءة االسـتعمال أو ضـرورة وضـع شــروط أكثـر صـرامة مـن تلـك الـشروط الــيت           

وميكـن معاجلـة هـذا الـشاغل األخـري مبراعـاة املميـزات احملـددة للمنظمـات                  . دولتسري على الـ   
 .الدولية عند وضع شروط االستظهار بالضرورة

ــشروعية، اشــترطت         - ٤٠ ــدم امل ــة لع ــن الظــروف النافي ــضرورة كظــرف م ــا لل ــد تناوهل وعن
 هذه الدولـة    هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام     ’’ أن يكون     من مواد مسؤولية الدول    ٢٥ املادة

 ويف حكمهــا الــصادر يف .)٥٧(‘‘لــصون مــصلحة أساســية مــن خطــر جــسيم ووشــيك يتهــددها 
 ناجيماروس، أكدت حمكمة العدل الدوليـة أيـضا علـى شـرط أن     -قضية مشروع غابسيكوفو  

__________ 
من املفوضية األوروبية إىل املستشار القـانوين لألمـم املتحـدة،      موجهة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨رسالة مؤرخة    )٥٢( 

) A/CN.4/556 ٤٩، الصفحة.( 
 مــن صــندوق النقــد الــدويل إىل املستــشار القــانوين لألمــم     موجهــة٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١مؤرخــة  رســالة )٥٣( 

  .)٥١ الصفحة A/CN.4/556 (املتحدة، 
 من املستشار القانوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية         موجهة ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٩مؤرخة   رسالة )٥٤( 

 . )٥٢، الصفحة A/CN.4/556 (،إىل املستشار القانوين لألمم املتحدة
م للبنك الدويل   من نائب الرئيس األقدم واملستشار العا      موجهة   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٣١مؤرخة   رسالة )٥٥( 

 ).٢-١مل تنشر بعد، الفقرتان  (إىل أمني جلنة القانون الدويل،
، A/C.6/59/SR.22(، والنمـسا    )١٢ ، الفقـرة  A/C.6/59/SR.22( فرنـسا  أدلت ببيانات مؤيـدة بـصورة واضـحة        )٥٦( 

، A/C.6/59/SR.22 (آيـــسلندا والـــسويد وفنلنـــدا والنـــرويج رك، متحدثـــة أيـــضا باســـم منا، والـــد)٢٣ الفقـــرة
، )٢٣، الفقــرة A/C.6/59/SR.23(واالحتــاد الروســي ) ٧٦ ، الفقــرةA/C.6/59/SR.22(، وبلجيكــا )٦٥ الفقــرة

ــا  ــرةA/C.6/59/SR.23(وكوبـ ــا  ). ٢٥ ، الفقـ ــا اختـــذت موقفـ ــا كمـ ــبانيا أوليـ ــساندا إسـ ، A/C.6/59/SR.23(مـ
 ، والــــصني)٢٢قـــرة  ، الفA/C.6/59/SR.21( عــــن رأي خمـــالف يف بيانـــات أملانيــــا   توأعربـــ ). ٤٩ الفقـــرة 

)A/C.6/59/SR.21ــرة ــدا )٤٢ ، الفقــ ــرةA/C.6/59/SR.22( وبولنــ ــيالروس )٢ ، الفقــ ، A/C.6/59/SR.22(، وبــ
واختــــذت مواقــــف أوليــــة ســــلبية ســــنغافورة     ). ٤٣ ، الفقــــرةA/C.6/59/SR.23( واليونــــان )٤٥ الفقــــرة

)A/C.6/59/SR.22(، ونيوزيلندا )٥٧ ، الفقرةA/C.6/59/SR.23١٠ ، الفقرة(. 
ــم        )٥٧(  ــسادسة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــصويب١٠ الوث  A/56/10 ( والت

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Corr.1 و
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ــد    ــة دي ــصلحة أساســية ’’يكــون مث ــايف    ‘‘ مل ــل املن ــة بالفع ــة القائم ــا   للدول ــن التزاما ــزام م اللت
 :ه من مواد مسؤولية الدول أن٢٥ وقد الحظ شرح اللجنة للمادة .)٥٨(‘‘الدولية

احلكـم  ملصلحة ما على مجيع الظروف وال ميكـن    ‘ األساسي’يتوقف الطابع   ’’  
وهو يشمل املـصاحل اخلاصـة للدولـة وسـكاا، وكـذلك مـصاحل اتمـع                . عليها مسبقا 
 .)٥٩(“الدويل ككل

 :هوكما الحظه صندوق النقد الدويل، فإن - ٤١
مــن غــري الواضــح مــا إذا كــان بإمكــان املنظمــات الدوليــة أن تــدعي أن هلــا  ’’  

مماثلـــــة ملـــــصاحل الـــــدول، لكـــــي تـــــستظهر بالـــــدفع املتعلـــــق ‘‘ مــــصاحل أساســـــية ’’
 .)٦٠(‘‘بالضرورة

مـصلحتها هـي أو     سـواء كانـت      ،وإذا كان حيق للدولـة فيمـا يعتـرب أن حتمـي مـصلحة أساسـية               
املنظمـة الدوليـة بـشأا حبالـة      املصاحل اليت ميكـن أن تـستظهر  مصلحة اتمع الدويل، فإن نطاق  

ــضرورة ال ميكــن أن يكــون واســعا   ــى     . ال ــاء عل ــة يف البق ــاس مــصلحة الدول ــثال قي وال ميكــن م
كمـا أن املنظمـات الدوليـة ليـست يف نفـس وضـع الـدول                . مصلحة املنظمة الدولية يف أال تفىن     

 .ع الدويلفيما يتعلق حبماية املصاحل األساسية للمجتم
وبالنسبة للمنظمات الدولية، يتعني أن تكون تلك املصلحة األساسية متعلقـة بوظـائف              - ٤٢

 :، فإنهواستناد إىل البنك الدويل. أوكلت إىل املنظمة املعنية
ملا كانت للمنظمات الدولية شخصية قانونيـة مـستقلة عـن شخـصية الـدول           ’’  

 مــستقل، فإنــه ال ســبيل إىل اإلنكــار،  األعــضاء فيهــا، وبالتــايل فإــا شــخص اعتبــاري 
مــــسبقا، بــــأن هلــــا هــــي أيــــضا مــــصاحل أساســــية يــــتعني صــــوا وفقــــا لــــصكوكها 

 .)٦١(‘‘التأسيسية
 :كما ذهب صندوق النقد الدويل إىل القول

__________ 
 )٥٨( I.C.J Reports 1997، اآلثار القانونية لتـشييد جـدار يف األرض   ’’ويف فتواها بشأن . ٥٢، الفقرة ٤١ الصفحة

، ٢٥باقتباســها للمــادة ‘‘ املــصلحة األساســية’’ة، أشــارت احملكمــة مــرة أخــرى إىل شــرط   الفلــسطينية احملتلــ
 .١٤٠، الفقرة ١٩٥ الصفحة ،I.C.J. Reports 2004. من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول )أ (١ الفقرة

 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٥٩( 
 .١٥ .الفقرة ،١٥٣الصفحة  ،٢-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Corr.1 و

 مـن املستـشار القـانوين لـصندوق النقـد الـدويل إىل أمـني جلنـة                   موجهة ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١مؤرخة   رسالة )٦٠( 
 ).٥١، الصفحة A/CN.4/556 (القانون الدويل،

 .٢ أعاله، مل تنشر بعد، الفقرة ٥٥اشية ، احل٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١رسالة مؤرخة  )٦١( 
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 ــدف اإن تطبيــق الــضرورة علــى منظمــة دوليــة سيقتــضي أيــضا ربطهــ[...]   
 .)٦٢(‘‘املنظمة ووظائفها
 :، فإنهية االحتاد األورويبوكما أشارت إليه مفوض

يف حالـة مماثلـة     ‘‘ الـضرورة البيئيـة   ’’قد تستظهر منظمة دوليـة بيئيـة بــ        [...] ’’  
أن تـــضطر إىل محايـــة مـــصلحة أساســـية [...] يـــسمح فيهـــا للـــدول بـــذلك، شـــريطة 

 .)٦٣(‘‘[...]وظيفة أساسية وعلة وجودهايها يف دستورها باعتبارها لمنصوص ع
الــسالفة تفــضي إىل القــول بــأن املنظمــات الدوليــة ال جيــوز هلــا أن    ولعــل املالحظــات  - ٤٣

يـؤثر علـى مـصلحة أنيطـت باملنظمـة وظيفـة        )٦٤(تستظهر بالـضرورة إال يف حالـة خطـر جـسيم        
فكمـا أشـارت    .  االكتفاء باإلشـارة إىل الـصك التأسيـسي مفـرط يف التقييـد             وقد يكون محايتها  

 : مشروعية استخدام دولة لألسلحة النوويةإليه حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن 
ــان      ’’   ــادة موضــوع بي ــة تكــون ع ــة للمنظمــات الدولي ــصالحيات املخول إن ال

غري أن ضرورات احلياة الدولية قـد تقتـضي أن تكـون          . صريح يف صكوكها التأسيسية   
ــا        ــصوص عليه ــة غــري من ــدافها، صــالحيات احتياطي ــق أه للمنظمــات، مــن أجــل حتقي

فمن املقبـول عمومـا أن املنظمـات        . ألساسية اليت حتكم أنشطتها   صراحة يف الصكوك ا   
 .)٦٥(‘‘لصالحيات الضمنيةا’’ما يسمى بـالدولية ميكنها أن متارس من الصالحيات 

وإذا أنشئت منظمة دولية دف محاية مصلحة اتمع الدويل، فإن املنظمـة ميكنـها أن                - ٤٤
ولعـل هـذا يـسري أيـضا فيمـا      . ملـصلحة الضرورة يف حالة خطـر جـسيم يهـدد تلـك ا           بتستظهر  

يبدو يف حالة املنظمات غري العاملية، ما دامت أا سـتفعل ألن أعـضاءها أنـشأوها هلـذه الغايـة،                    
. دول أو من بينـهم دول علـى األقـل         ،  )٦٦(٢لتعريف الوارد يف مشروع املادة      وهم استنادا إىل ا   

أن تـستظهر  ، )٦٧(املتعلقـة مبـسؤولية الـدول    من املواد ٢٥ومبا أنه جيوز للدول، استناد إىل املادة        
__________ 

 . )٥٢، الصفحة A/CN.4/556انظر الوثيقة  ( أعاله،٥٣، احلاشية ٢٠٠٥بريل أ/ نيسان١رسالة مؤرخة  )٦٢( 
 ).٥٠، الصفحة A/CN.4/556انظر الوثيقة ( أعاله، ٥٢، احلاشية ٢٠٠٥مارس / آذار١٨رسالة مؤرخة  )٦٣( 
 إذا كان مثـة تفـاهم مـشترك بـشأن مـا يـشكل خطـرا مـن هـذا القبيـل علـى             عما’’ تساءل مندوب سنغافورة     )٦٤( 

ولعله باإلمكان مالحظة أن اخلطر املقصود يتعني أن يـؤثر          ). ٥٧ الفقرة، A/C.6/59/SR.22(‘‘ املنظمة الدولية 
 .على مصلحة أساسية، لكن ال يتعني بالضرورة أن يؤثر على املنظمة

 )٦٥( I.C.J Reports 1996، ٢٥، الفقرة ٧٩ الصفحة. 
، الفصل الـسادس، الفـرع جـيم،    )A/60/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم      )٦٦( 

 .٢٠٥الفقرة 
  والتـصويب  ١٠الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم                   املرجع نفـسه،     )٦٧( 

)A/56/10 و Corr.1(١ع، الفرع هاء ـ، الفصل الراب. 
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منفــردة بالــضرورة حلمايــة مــصلحة أساســية للمجتمــع الــدويل، فــإن األمــر نفــسه ينطبــق علــى    
 .املنظمة اليت تكون تلك الدول أعضاء فيها

ــادة واســتنادا إىل ا - ٤٥ ــدول  ٢٥مل ــواد مــسؤولية ال ــإن الفعــل ، )٦٨( مــن م ــذي اســتظهر  ف  ال
يـؤثر تـأثريا جـسيما علـى مـصلحة أساسـية للدولـة أو للـدول الـيت                    ’’ ينبغي أال  بالضرورة بشأنه 

ويف مـشروع مـادة تتعلـق باسـتظهار         . ‘‘كان االلتزام قائما جتاهها، أو للمجتمع الـدويل ككـل         
ــأثري علــى مــصلحة       ــة بالــضرورة، لــن يكــون مــن الــضروري إضــافة إشــارة إىل الت منظمــة دولي

 اسـتظهار الـدول بالـضرورة، ال ميكـن محايـة            وعلـى غـرار حالـة     . أساسية ملنظمـة دوليـة أخـرى      
املصلحة األساسية ملنظمة أخرى إال يف حدود تطابقها مـع مـصلحة دولـة أو أكثـر أو مـصلحة                    

 .اتمع الدويل
ومن زوايا مل تتم مناقشتها أعاله، ليس مثة ما يدعو إىل احليد عـن النمـوذج املنـصوص          - ٤٦

 :ولذلك يقترح النص التايل )٦٩(ل من مواد مسؤولية الدو٢٥عليه يف املادة 
 

 ٢٢املادة    
 الضرورة   

ــدم        - ١   ــي عـ ــربر لنفـ ــضرورة كمـ ــتج بالـ ــة أن حتـ ــة دوليـ ــوز ملنظمـ ال جيـ
 :إذا كان الفعلاملشروعية عن فعل غري مطابق اللتزام دويل لتلك املنظمة إال 

هــو الــسبيل الوحيــد أمــام هــذه املنظمــة لــصون مــصلحة أساســية مــن   )أ(  
  يتهددها؛خطر جسيم

جسيما على مـصلحة أساسـية للدولـة أو الـدول            تأثريا ال يؤثر ذلك  و  )ب(  
 . أو للمجتمع الدويل ككل،اليت كان االلتزام قائما جتاهها

ال جيوز يف أي حـال أن حتـتج منظمـة دوليـة بالـضرورة كمـربر لنفـي          - ٢  
 :عدم املشروعية

 نية االستظهار بالضرورة؛ أوإذا كان االلتزام الدويل املعين ينفي إمكا )أ(  
 .إذا كانت املنظمة قد أسهمت يف حدوث حالة الضرورة )ب(  

 

__________ 
 .املرجع نفسه )٦٨( 
 .املرجع نفسه )٦٩( 
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 االمتثال للقواعد اآلمرة - حاء 
ــدو     - ٤٧ ل عــن يتــضمن الفــصل اخلــامس مــن البــاب األول مــن املــواد املتعلقــة مبــسؤولية ال

النافيــة لعــدم يــشري إىل كــل الظــروف ‘‘ خــاللإعــدم ’’ بنــد )٧٠(األفعــال غــري املــشروعة دوليــا 
خـرى  والغرض من هذا البند هو النص علـى أن الفعـل الـذي ال يعتـرب يف حـاالت أ                   . املشروعية

مل يكن متفقا مع التـزام ناشـئ مبقتـضى قاعـدة آمـرة مـن                ’’إذا  فعال غري مشروع، يعترب كذلك      
مهــا وتلــزم القواعــد اآلمــرة مبــدئيا املنظمــات الدوليــة إلزا  . ‘‘قواعــد القــانون الــدويل العمــومي 

غــري أن تطبيــق بعــض القواعــد اآلمــرة فيمــا يتعلــق باملنظمــات الدوليــة قــد يــثري بعــض    . للــدول
 .املشاكل

على نطاق واسع بكونه حظـرا     القوة املعترف  ماخدوتتعلق املشاكل الرئيسية حبظر است     - ٤٨
فـإن  ،  )٧١(وإذا كـان جيـوز للدولـة أن تقبـل تـدخال معينـا لدولـة أخـرى                 . ناشئا عن قاعدة آمـرة    

ملوافقة العامة اليت تعطيها لدولـة أخـرى والـيت تـسمح هلـذه الدولـة األخـرية بالتـدخل عـسكريا                      ا
ومـن الواضـح أنـه ال حيـدث أي خـرق            . مببادرة منها سيتعني اعتبارهـا متنافيـة مـع قاعـدة آمـرة            

لتلك القاعدة ألن األمم املتحدة قد خولت سلطة استخدام القـوة مبوجـب الفـصل الـسابع مـن                   
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن إســناد بعــض صــالحيات التــدخل العــسكري ملنظمــة    و. امليثــاق

غــري أنــه قــد يعــرب عــن رأي خمــالف بــشأن املنظمــات  . إقليميــة قــد يعتــرب خمالفــا لقاعــدة آمــرة 
اإلقليمية الـيت ختـول هلـا صـالحية اسـتخدام القـوة إذا كانـت تلـك الـصالحية متثـل عنـصرا مـن                          

 .)٧٢(عضاءج السياسي يف صفوف الدول األاإلدما
ــد   - ٤٩ ــبعض  ةاملتعلــق بالقواعــد اآلمــر ‘‘ عــدم اإلخــالل ’’وإذا كــان تطبيــق بن  قــد يتــسم ب

 مــن املــواد املتعلقــة مبــسؤولية     ٢٦املميــزات اخلاصــة، فــإن الــصيغة العامــة الــواردة يف املــادة        

__________ 
 .املرجع نفسه )٧٠( 
مــن املــواد املتعلقــة ‘‘ ٢٦التــدخل الرضــائي ميكــن أن يــستبعد نفــاذ املــادة  ’’لقــد أعــرب عــن رأي مفــاده أن   )٧١( 

ــدول،   ــة انظــر مبــسؤولية ال  A. Abass, "Consent Precluding Responsibility: A Critical: الدراســة التالي

Analysis", International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 (2004), p. 211 at p. 224. 
من الوثيقة التأسيسية لالحتاد األفريقـي، الـيت تـنص          ) ح (٤ولعل باإلمكان أن ينظر من هذه الزاوية إىل املادة           )٧٢( 

جـرائم  : ملـؤمتر يف ظـل ظـروف خطـرية متمثلـة يف     حق االحتاد يف التـدخل يف دولـة عـضو طبقـا ملقـرر ا      ’’على  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2158, p. 3 at p). ‘‘احلـرب واإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم ضـد اإلنـسانية      

لـن تعتـرب     ولعل مثة شرحا إضافيا، ورمبا بديال، مفاده أن صالحية منظمة يف التـدخل يف تلـك الظـروف                 . (24
 .ة آمرةحمظورة مبوجب قاعد
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ــدول ــام    )٧٣(ال ــذا املق ــا يف ه ــن    ميكــن إدراجه ــاء باالستعاضــة ع ــع االكتف ــارة م ــة’’ عب  ‘‘الدول
 :‘‘املنظمة الدولية’’بعبارة

 
 ٢٣املادة    
 االمتثال للقواعد اآلمرة   

ليس يف هذا الفـصل مـا ينفـي صـفة عـدم املـشروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال                          
املنظمة الدولية ال يكون متفقا مع التزام ناشئ مبقتضى قاعدة آمرة من قواعـد القـانون         

 .الدويل العمومي
  

 عدم املشروعيةنتائج االستظهار بظرف ناف ل - اءط 
 مــن املــواد املتعلقــة مبــسؤولية  ٢٧مــن املــادة ) أ(إن جــوهر مــا نــص عليهــا يف الفقــرة    - ٥٠

ويـرد  . يكاد ال ينازع فيها منازع وهـي تـسري قطعـا علـى املنظمـات الدوليـة أيـضا                   )٧٤(الدول
 :النص كالتايل

إن االســتظهار بظــرف ينفــي عــدم املــشروعية مبوجــب هــذا الفــصل ال خيــل  ’’  
 :يلي مبا

التقيد بااللتزام املعين، إذا مل يعد الظرف النايف لعدم املـشروعية قائمـا              )أ(  
 .‘‘وبقدر ما مل يعد قائما

 فإن ما قيل عن االمتثال يتعلق أيضا بكـل األبعـاد            ،)٧٥(ورغم أن هذا النص يؤكد عنصر الزمن      
روعية إال املـش ومـن الواضـح أن ظرفـا مـن الظـروف ال ميكـن أن ينفـي عـدم               . األخرى للظرف 

فهو بكل بساطة ينقل معـىن      . والواقع أن هذا احلكم ال يترك أي مسألة دون بت         . دام قائما  ما
 .مفاده أنه خارج نطاق الظرف املعين، ال تتأثر عدم مشروعية الفعل

 مــن املــواد ٢٧مــن املــادة ) ب(ومل يبــت يف مــسألة التعــويض املــشار إليهــا يف الفقــرة   - ٥١
وسيصعب وضع قاعـدة عامـة بـشأن التعـويض عـن      . دول ألا غري مشمولة   املتعلقة مبسؤولية ال  

__________ 
 A/56/10( والتــصويب ١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٧٣( 

 .١، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
 .املرجع نفسه )٧٤( 
ــسيكو      رمبــا أُ )٧٥(  ــصادر يف قــضية مــشروع غاب ــة يف حكمهــا ال ــزمين ألن حمكمــة العــدل الدولي  –كــد العنــصر ال

ــه  ناجي ــة الــضرورة غــري قائمــة، فــإن واجــب االمتثــال لاللتزامــات     ’’مــاروس قالــت إن مبجــرد مــا تــصبح حال
 ).١٠١، الفقرة ٦٣الصفحة ، I.C.J Reports 1997 (.‘‘التعاهدية يقوم من جديد
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وأيـا كـان األمـر،     . اخلسائر النامجة عن فعل كان سيكون غري مـشروع لـوال قيـام ظـرف معـني                
والفـرق بـني املـربرات واألعـذار لـن      . فإنه ال تترتب أي مسؤولية عن فعـل غـري مـشروع دوليـا     

وعلــى ســبيل املثــال، فــإن . )٧٦(ن التعــويض واجبــاا كــايقــدم عناصــر حامســة حلــل مــسألة مــا إذ
 . املوافقة على فعل معني قد ينطوي أو ال ينطوي على ختل عن أي مطالبة تتعلق باخلسائر

 ةومبا أن وضـع املنظمـات الدوليـة مطـابق لوضـع الـدول فيمـا يتعلـق باملـسائل املـشمول                      - ٥٢
 فـإن املـسار املفـضل هـو إدراج هـذا            ،)٧٧( من املواد املتعلقة مبـسؤولية الـدول       ٢٧بأحكام املادة   

ميكـن حتـسينها باإلشـارة بـصورة     ) أ(النص يف مشايع املواد هذه، رغم أن صيغة الفقرة الفرعية        
 :وفيما يلي النص املقترح. أعم إىل كافة عناصر الظرف بدل االكتفاء بالعنصر الزمين

 
 ٢٤املادة    
 نتائج االستظهار بظرف ناف لعدم املشروعية   

ــافن االســتظهار بظــرف  إ   عــدم املــشروعية مبوجــب هــذا الفــصل ال خيــل    ل ن
 :يلي مبا

التقيد بااللتزام املعين، إذا مل يعد الظرف النايف لعدم املـشروعية قائمـا              )أ(  
 وبقدر ما مل يعد قائما؛

 .مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل )ب(  
 

__________ 
 .I؛ و ٤١٠ أعـاله، الـصفحة   ٣، احلاشـية  V. Lowe أيد ضرورة التمييز بني املـربرات واألعـذار هلـذه الغـرض     )٧٦( 

Johnstone ٣٥٤ أعاله، الصفحة ٣، احلاشية. 
 A/56/10( والتــصويب ١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم          )٧٧( 

 .١، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و


