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  الحظات عامة م  -أوال   
ــدول          - ١ ــدهتا ال ــيت أب ــصائية عــن التعليقــات ال ــدمي دراســة استق ــر إىل تق ــذا التقري يرمــي ه

نظمات الدولية واليت اعتمـدهتا جلنـة       واملنظمات الدولية بشأن مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية امل       
ــا احلاديـــة والـــستني   ــانون الـــدويل يف قـــراءة أوىل يف دورهتـ ــا مـــن قرار٥يف الفقـــرة و. )١(القـ  هـ

وجهــــت اجلمعيــــة العامــــة أنظــــار ، ٢٠٠٩ديــــسمرب / كــــانون األول١٦ املــــؤرخ ٦٤/١١٤
 كـانون  ١صاه احلكومات إىل األمهية اليت توليهـا جلنـة القـانون الـدويل للحـصول، يف موعـد أقـ               

، على تعليقاهتا ومالحظاهتا بشأن مشاريع املواد والشروح املتعلقة مبوضـوع           ٢٠١١يناير  /الثاين
ــراءة األوىل يف دورهتــــا     “مــــسؤولية املنظمــــات الدوليــــة  ” ، الــــيت اعتمــــدهتا اللجنــــة يف القــ

 ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٦٥/٢٦ مـن القـرار      ٥ويف الفقـرة    . والستني احلادية
لجنــة للحــصول، يف المــرة أخــرى أنظــار احلكومــات إىل األمهيــة الــيت توليهــا   جهــت اجلمعيــةو

ويعـرب املقـرر اخلـاص      . ، على تعليقاهتا ومالحظاهتـا    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١موعد أقصاه   
عن عظيم امتنانه بصفة خاصة للـدول واملنظمـات الدوليـة الـيت قـدمت تعليقاهتـا اخلطيـة ضـمن                     

وقــد مكنــه هــذا االلتــزام بالوقــت احملــدد مــن إعــداد هــذا . و بعــده بوقــت قــصرياألجــل احملــدد أ
ــر حبلــول  ــع اللغــات    علــى النحــو املطلــوب ،٢٠١١مــارس /آذار ٤التقري ــر جبمي  إلتاحــة التقري

ويهـدف هـذا التقريـر إىل القيـام بتغطيـة           . الرمسية الست يف بداية الدورة الثالثـة والـستني للجنـة          
لتعليقـات املكتوبـة الـيت أدىل هبـا علـى مـواد القـراءة األوىل وشـروحها                  شاملة جلميع البيانـات وا    

أيــضا التعليقــات اخلطيــة الــيت وردت  وُبــذل جهــد حــىت تراعــى. ٢٠١١فربايــر /شــباط ١حــىت 
  . فرباير/خالل شهر شباط

ويغطي هذا التقرير أيضا بعض حاالت املمارسة اليت أصبحت متاحة بعد االنتهاء مـن                - ٢
وعـالوة علـى ذلـك، روعيـت بعـض اآلراء الـيت أُعـرب عنـها يف                  .  ملشاريع املـواد   القراءة األوىل 

  .األدبيات املتنامية بشأن املوضوع
ومل يتناول االنتقاد اهليكـل العـام ملـشاريع املـواد بالـصيغة الـيت اعتمـدت هبـا يف القـراءة                        - ٣

الــذي قــدمت بــه وباإلضــافة إىل ذلــك، مل يكــن مثــة إال اقتــراح واحــد بــشأن الترتيــب   . األوىل
 يف التعليقـات    تـردد وجاء هذا االقتراح من منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا و            . مشاريع املواد 

هـذا  اسـتنادا إىل  و.  اليت أبدهتا منظمة الصحة العاملية وجمموعة مـن املنظمـات األخـرى     ةاملشترك
يقـه علـى     يف تطب  “مبـدأ التخـصص   ” التركيـز بقـدر أكـرب علـى           الذي كان القصد منـه     االقتراح

ــة ــادة   ،املنظمـــــات الدوليـــ ــة يف إمكانيـــــة إدراج مـــــشروع املـــ ــر اللجنـــ  ٦٣ ينبغـــــي أن تنظـــ
 ٣ مـن مـشاريع املـواد بوصـفه مـشروع املـادة           ) مقدمة(ضمن الباب األول    ) التخصيص قاعدة(

_________________ 
 .٥١ و ٥٠تان الفقر ،A/64/10 يف القراءة األوىل وشروحها يف الوثيقةنص مشاريع املواد املعتمدة استنسخ   )١(  
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 احلكـم املتعلـق     مكـان وال يتعلق هذا االقتـراح مبـضمون مـشاريع املـواد، ألن تغـيري               . )٢(اجلديدة
 “األحكـام العامـة  ”ويستند وضع هـذا احلكـم ضـمن     . ؤثر على آثاره القانونية   بالتخصص لن ي  

ــى          ــق عل ــيت تنطب ــد القواعــد ال ــه ينبغــي أوال حتدي ــا أن ــواد إىل فكــرة مفاده ــشاريع امل ــة م يف هناي
ــا مث اإلشــارة إىل احتمــال وجــود قواعــد خمتلفــة تــسري علــى بعــض       ــة عموم املنظمــات الدولي

 وقـد تكـون هلـذه القواعـد أمهيـة عمليـة كـبرية،               . مع أعـضائها   ااملنظمات، وال سيما يف عالقاهت    
ميكــن التعــبري عنــها يف مــشاريع املــواد، الــيت قــد ال تطمــح إال إىل الــنص علــى القواعــد   لكــن ال

ــة ــإن موضــع إدراج احلكــم املتعلــق   . االحتياطي  “بقاعــدة التخــصيص  ”وعــالوة علــى ذلــك، ف
واد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول عـن األفعـال       يتوافق مـع موضـع إدراج احلكـم الـذي اعتمـد يف املـ              

ــا  غــري ــشروعة دولي ــدأ التخــصص      )٣(امل ــسيها مب ــد يكت ــيت ق ــة ال ــة املتعاظم ــدو أن األمهي ؛ وال يب
  .يتعلق باملنظمات الدولية تستوجب تغيريا فيما
وقد ظهرت بعض املواضيع املتكررة ذات الطـابع العـام يف بعـض البيانـات والتعليقـات         - ٤

علـى  و. حد هذه املواضـيع باجملموعـة الكـبرية واملتنوعـة مـن املنظمـات الدوليـة               أق  ويتعل. اخلطية
خـصوصيات خمتلـف   ”سبيل املثال، أشـارت األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة إىل ضـرورة مراعـاة           

 حمكمـة العـدل الدوليـة بـشأن مـشروعية           فتـوى ، وساقت املقطـع التـايل مـن         “املنظمات الدولية 
  :النووية يف الرتاعات املسلحةاستخدام الدولة لألسلحة 

املنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدويل الذين ليس هلـم، خبـالف             ’’    
، أي أن الـدول     ‘مبـدأ التخـصص    ’ـ  فاملنظمات الدولية ختـضع ل    . الدول، اختصاص عام  

اليت ُتنشئها ختوهلا سلطات تتوقف حدودها علـى املـصاحل املـشتركة الـيت تكلفهـا تلـك                  
  .)٤(‘‘مة النهوض هباالدول مبه

_________________ 
  )٢(   A/CN.4/637 قـدمت تعليقـات منظمـة الـصحة العامليـة أصـالة عـن نفـسها وباسـم                  و. ٢٦ الثاين، باء،    عفر، ال

منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة، ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل والـصندوق الـدويل للتنميـة                      
ــهجرة، وا       ــة لل ــة الدولي ــة، واملنظم ــة الدولي ــة البحري ــة واملنظم ــة العمــل الدولي ــة ومنظم ــدويل  الزراعي الحتــاد ال

ومنظمـة الـسياحة العامليـة، واملنظمـة      )اليونـسكو (لالتصاالت ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة       
 .العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة التجارة العاملية

منـشورات األمـم    (اجلزء الثـاين ،  اجمللد الثاين ،٢٠٠١ ،حولية جلنة القانون الدويل   استنسخ نص هذه املواد يف        )٣(  
البـاب الرابـع   ) قاعـدة التخـصيص   (٥٥وتفتـتح املـادة   . ٧٦ الفقـرة ، )A.04.V.17 (Part 2)املتحدة، رقـم املبيـع   

  ).أحكام عامة(املعنون 
  )٤(  A/CN.4/637/Add.1، ــاين، ألــف  I.C.J. Reports 1996 وقــد أخــذ املقطــع املقتــبس مــن  . ١الفقــرة   الفــرع الث

ــصفحة  ــرة٧٨ال ــر   . ٢٥ ، الفق ــال يف الفق ــسخ فع ــد استن ــادة    ) ١١( و) ٨(تني وق ــشروع امل ــن شــرح م  ،٢م
 .٥١ الفقرة ،A/64/10الوثيقة  يف
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تـسهم أيـضا يف تفـسري سـبب عـدم           هـي   تنوع املنظمات الدولية حقيقة ال سبيل إىل إنكارها و        ف
وصــحيح أيــضا أن بعــض . إتيــان بعــض مــشاريع املــواد بإجابــات دقيقــة علــى األســئلة احملتملــة  

 للغايـة   وعلـى سـبيل املثـال، فـإن مـن املـستبعد           .  معينة نظماتمبمشاريع املواد قلما تربطها صلة      
أن تكـــون املنظمـــة التقنيـــة يف وضـــع ميكنـــها مـــن االســـتظهار بـــبعض الظـــروف النافيـــة لعـــدم 

  .فمشاريع املواد املعنية لن تنطبق على منظمة إال إذا مت استيفاء الشروط املطلوبة. املشروعية
ومــن املواضــيع األخــرى املتكــررة أن مــشاريع املــواد متعــن يف اتبــاع املــواد املتعلقــة            - ٥
فمـن املؤكـد أن مـشاريع املـواد وثيقـة الـصلة فيمـا يتعلـق بـشىت املـسائل الـيت                 . ؤولية الـدول  مبس
عنـدما يـتم التوصـل إىل    و. يوجد سبب يدعو إىل التمييز فيها بني الدول واملنظمـات الدوليـة          ال

ومن اجلـدير   . هذا االستنتاج، فإنه يقوم على حتليل حمدد وال يقوم أبدا على افتراض غري نقدي             
ذكر أنه مل تبد أي تعليقات حمددة على معظم مشاريع املواد الـيت متاثـل إىل حـد كـبري املـواد                     بال

 جوهريــةومــن جهــة أخــرى، تتــضمن عــدة مــشاريع مــواد تغــيريات  . املتعلقــة مبــسؤولية الدولــة
وعـالوة علـى ذلـك، تتنـاول خمتلـف مـشاريع املـواد              . تعكس الوضع اخلاص باملنظمات الدوليـة     

  .ا املواد املتعلقة مبسؤولية الدولةمسائل مل تتناوهل
وقلمــا . ومثــة موضــوع ثالــث هــو أن بعــض مــشاريع املــواد يــستند إىل ممارســة حمــدودة  - ٦

 اللجنـة لالطـالع علـى املمارسـة ذات الـصلة وأخـذها       املبذولـة مـن  يعزى ذلك إىل قلـة اجلهـود    
الـيت  دراسـة   التـسهيل   ، يف إطـار     ولألسـف، مل تقـدم الـدول واملنظمـات الدوليـة          . بعني االعتبـار  

خيلـو مـن    وباملناسـبة، فإنـه ممـا ال     . ثلـة قليلـة عـن املمارسـة غـري املنـشورة           م إال أ  ،اللجنـة تقوم هبا   
ــة يف دفقهــا احلــديث مل تــأت بعناصــر جديــدة مل تتناوهلــا اللجنــة     ــة أن الكتابــات األكادميي  دالل

ملنظمـــات الدوليـــة تبـــدو والواقـــع أن املمارســـة املتعلقـــة مبـــسؤولية ا. املمارســـة ذات الـــصلة يف
ــدول       ــع الـ ــا مـ ــن عـــرض منازعاهتـ ــات عـ ــم املنظمـ ــام معظـ ــيما بـــسبب إحجـ ــدودة، وال سـ حمـ

وإذا كانـت مـشاريع مـواد معينـة     . املنظمات األخرى على التسوية عـن طريـق طـرف ثالـث         أو
فحذفـه  . م يربر حـذف نـصها     س، فليس ذلك بسبب حا    الرتر القليل من املمارسة   عززها إال   ي ال
. رة يف مــشاريع املــواد فحــسب، بــل إنــه ســيؤثر علــى جــوهر القواعــد املقترحــة   حيــدث ثغــنلــ
  مــن مــشاريع املــواد املتعلقــةاقتــضى األمــر، مــثال، حــذف مــشروع مــادة يتعلــق بالــضرورة لــوو
الظروف النافيــة لعــدم املــشروعية، فــإن األثــر املترتــب علــى ذلــك هــو أن املنظمــة الدوليــة لــن  بــ

  .  بالضرورة هلذا الغرضيكون بإمكاهنا أبدا أن تستظهر
. والفروع الستة التالية متاثـل األبـواب الـستة ملـشاريع املـواد املعتمـدة يف القـراءة األوىل           - ٧

ــشمل املالحظــات         ــصلة، وي ــاب ذي ال ــصلة بالب ــات املت ــصاء للتعليق ــرع استق ــضمن كــل ف ويت
ــة   ــة إىل اللجن ــصلة واملوجه ــواد وشــ    . واالقتراحــات ذات ال ــشاريع امل ــن م ــم كــال م روحها وهت
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ولتــسهيل املناقــشة، ســيورد يف هنايــة كــل فــرع مــوجز مقتــضب . وتلــتمس آراء أعــضاء اللجنــة
ولـن يلخـص   . لمقترحات املقدمة فيما يتعلق بنص مشاريع املواد الواردة يف البـاب ذي الـصلة         ل

  . عدد كبري من التعديالت املقترحة بشأن الشروح
  

  )مقدمة (الباب األول  -ثانيا   
  ١مشروع املادة     

ن مـشاريع   أعلى   يف حتديد نطاق مشاريع املواد،    ،  ١ من مشروع املادة     ١تنص الفقرة     - ٨
على املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية عـن الفعـل غـري املـشروع مبوجـب                [...]تنطبق  ”املواد  

تنطبـق مـشاريع املـواد هـذه أيـضاً علـى املـسؤولية              ’’ أنـه    ٢مث تـضيف الفقـرة      . “القانون الدويل 
ويعكـس مـشروع    . ‘‘ة للدولة عن الفعل غري املـشروع دوليـاً الـصادر عـن منظمـة دوليـة                الدولي

ختـل مـواد مـسؤولية        ال ا مبقتـضاه  يت من مـواد مـسؤولية الـدول الـ         ٥٧املادة هذا مضمون املادة     
بـأي مـسألة تتعلـق مبـسؤولية منظمـة دوليـة أو مـسؤولية أي دولـة عـن سـلوك منظمـة                        ’’الدول  

  . ‘‘لدويلدولية مبوجب القانون ا
يتنـاول البـاب اخلـامس مـن املـشروع        ، ال ١ مـن مـشروع املـادة        ٢واتساقا مـع الفقـرة        - ٩

وال تنظـر مـشاريع املـواد احلاليـة         . احلايل إال مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف منظمـة دوليـة          
ية  املــسائل املتعلقــة مبــسؤول بعــضوال املــواد املتعلقــة مبــسؤولية الــدول، صــراحة علــى األقــل، يف

واملسألة الرئيسية املطروحة هي احتجاج منظمة دوليـة مبـسؤولية         . الدول جتاه املنظمات الدولية   
علـى سـبيل املثـال، عنـدما        : تكون مسؤولية الدولة متصلة بتصرف منظمة دولية       دولة عندما ال  

فثمـة رأي يـرى أنـه       . تنتهك دولة التزاما قائما مبوجب معاهـدة ثنائيـة مربمـة مـع منظمـة دوليـة                
تتناول إال احتجاج دولة باملسؤولية، فإن مشاريع املـواد          أن املواد املتعلقة مبسؤولية الدولة ال      مبا

ــة ينبغــي أن تــسد هــذه الثغــرة   ــق    . احلالي ــأن هــذه املــسألة تتعل ــذهب رأي آخــر إىل القــول ب وي
مبــسؤولية الدولــة وميكــن تغطيتــها علــى ســبيل القيــاس؛ فــإذا ارتئيــت ضــرورة تناوهلــا صــراحة،   

ويف هـذه   . سيلزم تعديل املواد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املـشروعة دوليـا                   نهفإ
 مـن املـواد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول لكـي يـستعاض               ٤٢احلالة، ميكن مثال تعديل مقدمة املـادة        

حيـق للدولـة   ’’بعبارة ‘‘  أخرىة حتتج كدولة مضرورة مبسؤولية دولأنحيق للدولة ’’عن عبارة   
ــة أخــرى        أو ــسؤولية دول ــضرورة مب ــة م ــة أو منظم ــصفتها دول ــة أن حتــتج ب ــة الدولي . ‘‘للمنظم

مـن  ) ١٠(وعندما نوقشت املسألة داخل اللجنة، رجـح الـرأي الثـاين، وأعـرب عنـه يف الفقـرة                   
 غــري أنــه ارتئــي أن مــن املفيــد اســتطالع آراء الــدول  ).٥١، الفقــرة A/64/10( ١ شــرح املــادة

دورهتــا احلاديــة عــن وأشــري بالتــايل، يف تقريــر اللجنــة . أن هــذه املــسألةواملنظمــات الدوليــة بــش
بعض القضايا الـيت تتنـاول املـسؤولية الدوليـة بـني الـدول واملنظمـات الدوليـة                  ”والستني إىل أن    
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يف املــواد املتعلقــة مبــسؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املــشروعة دوليــاً  غــري مــشمولة صــراحة ال
ــواد  وال ــشاريع امل ــة  يف م ــسؤولية املنظمــات الدولي ــة مب ــة م وســيقت بعــض األ ؛‘‘ املتعلق ــثل ذه هل

 بـشأن   “تعليقـات ومالحظـات مـن احلكومـات واملنظمـات الدوليـة           ” وطلبت اللجنـة     ؛القضايا
  . )٢٨  و٢٧، الفقرتان A/64/10( السياق الذي ينبغي أن ينظر يف إطاره يف هذه املسائل

ففــي اللجنــة الــسادسة، أعــرب بعــض  . دمتــهاانقــسمت الــدول يف الــردود الــيت ققــد و  - ١٠
الدول عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تغطى يف النص احلايل املسائل املتعلقة مبسؤولية الدول جتـاه                 

تنـدرج يف إطـار الـنص        ، يف حـني ارتـأت دول أخـرى أن هـذه املـسائل ال              )٥(املنظمات الدوليـة  
  . )٧( اخلطية اليت أبدهتا الدول الحقاوظهر نفس االنقسام يف اآلراء يف التعليقات. )٦(احلايل
 عن الرأي األول أيضا منظمة الصحة العاملية وجمموعة من املنظمات األخـرى             تودافع  - ١١

وانطلقـت هـذه املنظمـات يف       . )١ -  بـاء  - ، الفرع الثـاين   A/CN.4/637 (يف تعليقاهتا املشتركة  
جتـاه  ها يف مسائل مسؤولية الـدول   نظرعندحجتها من التنافر املزعوم اليت ستتسبب فيه اللجنة         

صـراحة   عددا من مشاريع املواد تلك يتنـاول هـذه املـسائل          ” أنوأوضحت  . املنظمات الدولية 
 اليت ذكرت بشأن هذه النقطة تندرج ضمن النطـاق          ٦١ إىل   ٥٧غري أن املواد من     . “أو ضمنا 

مـشروعي   و٢الفقـرة  ، ٣٢روع املادة ، يف حني أن مش١ من مشروع املادة   ٢احملدد يف الفقرة    
وبالتـايل فإهنـا    ‘‘ بنود عـدم إخـالل    ”، اليت تشري إليها التعليقات أيضا، كلها        ٤٩ و   ٣٩ املادتني

  . أي مسألة إضافيةتغطي ال
وميكــن أن تبــدأ اللجنــة يف دراســة بعــض املــسائل الــيت مل يــتم تناوهلــا صــراحة يف املــواد   - ١٢

ميكـن أن تنـاقش املكـان املفـضل         وعنـدها   . احلاليـة املتعلقة مبـسؤولية الدولـة ويف مـشاريع املـواد           
ولألغراض احلالية، مبا أن هـذه األحكـام اإلضـافية        . إلدراج أي حكم إضايف ترغب يف اقتراحه      

ع املواد املدرجة يف املشروع احلـايل، فـإن خيـار إجـراء املزيـد مـن                 يرالن تؤثر على مضمون مش    
  . ريع املواد اليت اعتمدت يف القراءة األوىلالدراسة لن يتطلب من اللجنة إرجاء النظر يف مشا

_________________ 
، وإسـبانيا   )٣٢الفقـرة   ( ، واملكـسيك    )٢، الفقرة   A/C.6/64/SR.15(سارت على هذا املنوال بيانات اليونان          )٥(  

 ).٣٢، الفقرة A/C.6/64/SR.23(وماليزيا ) ٨٢الفقرة (

، وهولنـدا   )١٧، الفقرة   A/C.6/64/SR.12(، وإيطاليا   )٣٥ ، الفقرة A/C.6/64/SR.15(كان هذا رأي بيالروس       )٦(  
ــرة ( ــان )٥٥الفق ــان (، واليون ــا )٦١ و ٦٠الفقرت ــرة A/C.6/64/SR.17(، وغان ــر). ٩، الفق ــان   وانظ ــضا بي أي

 ).٦٨، الفقرة A/C.6/64/SR.15( فرنسا

دافـع  . عـن قلقهـا إزاء الثغـرة النامجـة عـن ذلـك            ). ٢٠ -  بـاء  - الثـاين    الفـرع ،  A/CN.4/636(النمسا  أعربت    )٧(  
 ، يف حــني أعربــت أملانيــا عــن الــرأي املعــاكس )٢ ألــف، الفقــرة -  الثــاينالفــرع(الربتغــال عــن الــرأي األول 

 )١ -  باء-  الثاينفرعال(



A/CN.4/640  
 

11-26193 9 
 

 مـن مـشروع   ٢ اقتراح غانا إعادة صياغة الفقـرة     النظر يف   جلنة الصياغة يف   ترغبوقد    - ١٣
تنطبــق مــشاريع املـواد هــذه علــى املـسؤولية الدوليــة للدولــة عــن    ”: علــى النحــو التـايل ١املـادة  

ــصادر عـــــ      ــدويل والـــ ــانون الـــ ــب القـــ ــشروع مبوجـــ ــري املـــ ــل غـــ ــة الفعـــ ــة دوليـــ  ‘‘ن منظمـــ
)A/C.6/64/SR.17،  ١  صــــياغة الفقــــرةحيــــاكيومــــن شــــأن هــــذا الــــنص أن  . )٩الفقــــرة .

فعــل غــري مــشروع  ” املتعلقــة مبــسؤولية الــدول مــصطلح  ٣  و٢ و ١اســتخدم يف املــواد  وقــد
  .غته املعتمدة يف القراءة األوىل بصي١  الذي يرد يف مشروع املادة“دوليا

  
  ٢مشروع املادة     

 مل تبــد إال بــضع تعليقــات ،)املــصطلحات املــستخدمة (٢يمـا يتعلــق مبــشروع املــادة  وف  - ١٤
وأعربت دولتان عـن تفـضيلهما      ). أ(يف الفقرة الفرعية    الوارد   “املنظمة الدولية ”بشأن تعريف   

، وفقـا للتعريـف الـذي يـرد     )٨(“منظمـات حكوميـة دوليـة   ” بـصفتها تعريف املنظمات الدوليـة     
 سـبب الـسعي يف      ٢مـن شـرح مـشروع املـادة         ) ٣(وتورد الفقـرة    . دوليةعادة يف االتفاقيات ال   

ــصيال يراعــي أن      ــر تف ــة إىل تعريــف أكث ــواد احلالي ــشاريع امل ــدد ”م ــاك ع ــد] ا[هن ــن ] ا[متزاي م
ــدول، باإلضــافة إىل          ــري ال ــات أخــرى غ ــى كيان ــضويتها عل ــشتمل ع ــيت ت ــة ال املنظمــات الدولي

  . )٩(“الدول
 “متلك شخصية قانونية دوليـة خاصـة هبـا   ” كان نعت  إذافيما دولة واحدة    وشككت  - ١٥

املنظمات الدولية متلك شخصية قانونية دولية نتيجة لكوهنا منظمـات مـن هـذا         ”ضروريا، ألن   
 أن جتــد تفــسريها يفواإلشــارة يف التعريــف إىل وجــود شخــصية قانونيــة مــستقلة . )١٠(“القبيــل

يــام املــسؤولية الدوليــة للمنظمــة   شــرط مــسبق أساســي لق وجــود الشخــصية القانونيــة املــستقلة 
وعالوة على ذلك، يبدو من األفضل أن تترك مفتوحـة مـسألة إذا كانـت مجيـع                 . الدولية املعنية 

  .املنظمات الدولية متلك شخصية قانونية
، ســيكون مــن )٥١، الفقــرة A/64/10( ٢مــن شــرح مــشروع املــادة  ) ٤(ويف الفقــرة   - ١٦

. كز احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا موضـع خـالف   األفضل اإلشارة حتديدا إىل أن املر   
_________________ 

 ).٢ -  باء-  الثاينالفرع، A/CN.4/636(كوبا و) ٤٣، الفقرة A/C.6/64/SR.15( الصني   )٨(  

  )٩(  A/64/10 املنظمــة احلكوميــة  ’ فكــرة عــدم اســتخدام عبــارة   ” وتؤيــد منظمــة العمــل الدوليــة    .٥١، الفقــرة
يف مـشروع   ’كيانـات أخـرى     ” تـرى منظمـة العمـل الدوليـة أن إضـافة عبـارة               ،، ومن جهة أخـرى    ‘“الدولية
الفعل بـاجلزء األول مـن التعريـف، الـذي يبـدو واسـع النطـاق               ال تضيف عنصرا مهما ملا هو مشمول ب        ‘املادة

ــا يكفــي إلدراج إمكانيــ  ــات أخــرى  اتمب ــل يف عــضوية كيان ــة تتمث ــدول   خمتلف  ،A/CN.4/637(“ مــن غــري ال
 ).١، الفقرة ٢ -  باء- الثاين الفرع

 ).٢، الفقرة ٢ -  باء-  الثاينالفرع، A/CN.4/636( لنمساا  )١٠(  
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يف الوقت احلاضر، توافـق يف اآلراء        ال يوجد ”نه  أالحظت املنظمة نفسها يف تعليق خطي       قد  و
بني الدول املشاركة يف منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا علـى أن تـستويف هـذه املنظمـة أحـد                       

 شخـــصيتها القانونيـــة، أو أن تكـــون الوثـــائق  أي أن تكـــون للمنظمـــة: الـــشرطني املـــذكورين
هــي يف املقــام األول وثيقــة هلــسنكي النهائيــة وميثــاق بــاريس مــن أجــل   (التأسيــسية للمنظمــة 

  . )١١(“خاضعة للقانون الدويل) أوروبا اجلديدة
يعــين ضــمنا أن املنظمــة  ال) أ( بــصيغة اجلمــع يف الفقــرة الفرعيــة “الــدول”واســتخدام   - ١٧

ــاملفه  ــة ب ــوارد يف التعريــف ال الدولي ــدول    وم ال ــة مــن ال ــشئها إال جمموع وبإمكــان . جيــوز أن تن
الدولـة  ” أن إىل   ،الشرح أن يشري حتديدا، على غرار مـا اقترحتـه األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة                 

كمـة اخلاصـة    احمل، ويـورد مثـايل      “ومنظمة دولية ميكنهما إنشاء منظمة دولية باتفـاق       ) الواحدة(
ــان لــــسرياليون واحملك ــة للبنــ ــة اخلاصــ ــرع، A/CN.4/637/Add.1 (مــ ــاينالفــ ــاء-  الثــ ، ١ -  بــ

  . )١ الفقرة
مـن مـشروع    ) ب( الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة         “قواعـد املنظمـة   ”وفيما يتعلق بتعريـف       - ١٨

غـري ذلـك مـن األعمـال الـيت تتخـذها            ”سيما اجلـزء الـذي يـشري يف التعريـف إىل             ، وال ٢املادة  
مع مراعاة شدة تنوع األعمال اليت تـشكل هـذه   ”ة هبذه اإلشارة   ، رحبت دولة واحد   “املنظمة
بقــدر أكــرب مــن ] الــشرح[يوضــح ’’وأعربــت دولــة أخــرى عــن رغبتــها يف أن . )١٢(“القواعــد

الطرح غري املقيد الـذي يفيـد بـأن         ’’وشككت يف   ‘‘‘ غري ذلك من األعمال   ’التفصيل مضمون   
ملنظمة مع أطراف ثالثة واألحكام القـضائية أو        ها ا تقواعد املنظمة قد تشمل االتفاقات اليت أبرم      

ن الطرح الوارد يف الـشرح مقيـد      إ ميكن القول    غري أنه . )١٣(“قرارات التحكيم امللزمة للمنظمة   
ومـن الـصعب تـصور تعريـف مفـصل يـستوعب عـددا كـبريا مـن                  . ‘‘قد’’فعال باستخدام لفظ    

، علـى  “ي بـني قواعـد املنظمـة      تسلسل هرمـ  ’’وينطبق هذا أيضا على إدراج      . املنظمات الدولية 
ــا         ــة وجمموعــة مــن املنظمــات األخــرى يف تعليقاهت ــصحة العاملي ــه منظمــة ال ــا رغبــت في غــرار م

تعريـف  ”وشـككت األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف            . )١٦، احلاشية   A/CN.4/637 (املشتركة
لتأسيـسية  الواسع النطاق والذي يضم صكوكا تتجاوز يف نطـا قهـا الـصكوك ا     ‘ قواعد املنظمة ’

ومــن جهــة أخــرى، . )٣، الفقــرة ١ -  بــاء-  الثــاينالفــرع، A/CN.4/637/Add.1 (“للمنظمــة
الحظت منظمـة حلـف مشـال األطلـسي يف تعليقاهتـا أن منظمـة حلـف مشـال األطلـسي نفـسها                       

_________________ 
  )١١(  A/CN.4/637  ،الحتـاد الروسـي     ا نفس االستفـسارين     أثارو. ٢ - الثاين، باء  الفرع)A/C.6/64/SR.16  ٧ ، الفقـرة (

 )٢ الفقرة -٢ - الثاين، باء الفرع، A/CN.4/636(وكوبا 

 .٣٧، الفقرة A/C.6/64/SR.16( هنغاريا   )١٢(  

 .)٦، الفقرة A/C.6/64/SR.16(االحتاد الروسي   )١٣(  
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ــا    ــال ملنظمــة تكــون فيه ــة األساســية الناظمــة لعمــل املنظمــة    ”مث  أي اختــاذ -القاعــدة الداخلي
ــق  ــرارات بتوافــ ــة حلــــف    - اآلراء القــ ــشأت منظمــ ــيت أنــ ــدات الــ ــذكورة يف املعاهــ ــري مــ  غــ

 “ املنظمـــــةةاألطلـــــسي وال يف أي قواعـــــد رمسيـــــة، بـــــل هـــــي ناجتـــــة عـــــن ممارســـــ مشـــــال
)A/CN.4/637، ــرع ــاين الف ــاء- الث ــيت    وجيــسد. )٢٦ -  ب ــة ال ــاال للمنظم ــاد األورويب مث  االحت

  .والقرارات القضائيةقواعدها كل من االتفاقات اليت أبرمتها املنظمة  تدرج يف
ينبغـي أيـضا    ‘‘ قواعـد املنظمـة   ’’واستنادا إىل األمانة العامة لألمم املتحـدة فـإن تعريـف              - ١٩
ــسؤوليتها، ال    أن  ــستتبع مـ ــة يـ ــد املنظمـ ــهاك قواعـ ــوح إىل أن انتـ ــشري بوضـ ــهاك   يـ ــسبب انتـ بـ
ــزام القــانون الــدويل الــيت تتــضمنه     “القاعــدة” ــهاك الت تلــك ، يف حــد ذاهتــا، ولكــن بــسبب انت

وأقـيم هـذا التمييـز بـني        . )٦، الفقـرة    ١ -  بـاء  -  الثـاين  الفـرع ،  A/CN.4/637/Add.1( القاعدة
، حيـث يبـدو أنـه املكـان     ٩يف مـشروع املـادة   وذلـك  قواعد املنظمة الحقـا يف مـشاريع املـواد،       

تعريــف قواعــد ممــا يــربر اتــساع نطــاق و. “وقــوع خــرق اللتــزام دويل”املناســب ألنــه يتنــاول 
تقوم يف مشاريع املواد بدور يفوق جمرد تقريـر مـىت يقـع خـرق اللتـزام         أن هذه القواعد  املنظمة  

فلقواعــد املنظمــة مــثال صــلة بتحديــد اجلهــة املختــصة بــاإلعراب عــن . مبوجــب القــانون الــدويل
  .تقدمي طلب باسم املنظمةبموافقة منظمة أو 

، “وكيـل ”  تعريفـا للــ     تتـضمن  ٢مـن مـشروع املـادة       ) ج(ولئن كانت الفقرة الفرعية       - ٢٠
وقد اقترحـت منظمـة التعـاون والتنميـة         . “جهاز’’ تتضمن أي تعريف للـ    فإن مشاريع املواد ال   

يف امليــدان االقتــصادي، والبنــك الــدويل، واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وبلجيكــا يف تعليقاهتــا  
لـوكالء يف مـشاريع     ولعل من مزايا ذلك توضيح العالقة بني األجهـزة وا         . )١٤(إدراج تعريف له  

ــواد ــة  إدراج  هــو “جهــاز”وســيكون املكــان املناســب لتعريــف   . امل ــدة) ج(فقــرة فرعي . جدي
تـدرج  لكنـها   تتضمن املواد املتعلقة مبسؤولية الدولة حكما بشأن املصطلحات املستخدمة،           وال

يـشمل اجلهـاز أي شـخص       ”، النص التايل بـشأن معـىن جهـاز للدولـة            ٤ من املادة    ٢يف الفقرة   
وميكـن إدراج تعريـف يف مـشاريع       . “كيان لـه ذلـك املركـز وفقـاً للقـانون الـداخلي للدولـة               وأ

أي كيـان لـه ذلـك املركـز     ’’: صـيغة واقترحـت األمانـة العامـة       . املواد احلالية على نفـس املنـوال      
وســريا . )١٢، الفقــرة ٢ -  بــاء-  الثــاينالفــرع، A/CN.4/637/Add.1(‘‘وفقــا لقواعــد املنظمــة

  :لنهج، ميكن أن يكون نص الفقرة الفرعية كما يليعلى نفس ا
 أي شخص أو كيان له ذلـك   ‘‘يعىن مصطلح جهاز املنظمة الدولية    ”  )ج(    

  .املركز وفقا لقواعد املنظمة
_________________ 

، ٢ -  بـاء -  الثـاين الفـرع ، A/CN.4/637/Add.1  و٢ - بـاء    -  الثـاين  الفـرع  ،A/CN.4/637 انظر على التوايل    )١٤(  
 .٢، الفقرة ٢ - باء -  الثاينرع، الفA/CN.4/636 و ١١الفقرة 
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 الـواردة  “يـشمل ’’ويراعي هذا املقترح اقتراح البنك الدويل الداعي إىل االستعاضة عـن كلمـة         
ورغـم تعـدد النـهج املتبعـة يف         . “يعـين ”ولية الـدول بكلمـة       من املـواد املتعلقـة مبـسؤ       ٤يف املادة   

تعريــف اجلهــاز يف الــصكوك التأسيــسية وغريهــا مــن قواعــد املنظمــات الدوليــة، فإنــه يبــدو مــن 
هذا مـا يعكـس     و. يوجد له نظري يف قواعد املنظمة املعنية       األفضل عدم فرض مفهوم للجهاز ال     

  .ز بني األجهزة والوكالء يف مشاريع املوادألمهية احملدودة اليت يكتسيها التميياأيضا 
إدراج ، فإنــه ســيتعني ٢ يف مــشروع املــادة “اجلهــاز”إذا قبــل اقتــراح إدراج تعريــف و  - ٢١

واسـتنادا إىل مـشروع املـادة    ). د( فقرة فرعية جديدة هـي الفقـرة الفرعيـة    يف “وكيل”تعريف  
 أو الكيانـات ممـن تتـصرف        املـوظفني الـرمسيني وغريهـم مـن األشـخاص         ‘ الوكيـل ’يشمل  ’’،  ٢

وأعربت دولتان ومنظمة العمل الدولية عن رغبتها يف إمتام هذا التعريـف            . ‘‘املنظمة بواسطتهم 
أوكـل إليـه جهـاز مـن أجهـزة املنظمـة أداء             ”بالنص حتديدا على أن الشخص أو الكيـان املعـين           

ة الفتـوى الـيت     وهـذا مـا حيـاكي بقـدر أكـرب صـيغ           . )١٥(“إحدى وظائفـه أو املـساعدة يف أدائهـا        
ــة    ــدل الدولي ــأصــدرهتا حمكمــة الع ــم    شأن ب ــة األم ــدة يف خدم ــضات عــن األضــرار املتكب التعوي

وعلــى الـرغم مــن أن غالبيـة أعــضاء اللجنــة أعربـت عــن تفـضيلها صــيغة خمتــصرة     . )١٦(املتحـدة 
، فـإن باإلمكـان   )٢٣، الفقرة   A/54/610 (عندما نظرت يف اقتراح مماثل قدم يف تقريري السابع        

 يف “جهـاز مـن أجهـزة   ”ومن احللـول الوسـيطة املمكنـة حـذف عبـارة       . دة النظر يف املسألة   إعا
مـا يـربر هـذا احلـذف شـدة تنـوع النـهج املتبعـة يف اسـتخدام مـصطلح                     لعل  و. اإلضافة املقترحة 

  .  يف قواعد املنظمات املختلفة“جهاز”
يراعـي جزئيـا شـواغل    أن ويبدو أن االقتراح الوارد يف هنايـة الفقـرة الـسابقة مـن شـأنه          - ٢٢

 يف مـشاريع املـواد، علـى أقـل          ‘وكيـل ’مييـز تعريـف     ’’األمانة العامة اليت مبقتضاها دعت إىل أن        
ــذين ال        ــك ال ــة، وأولئ ــة دولي ــؤدون وظــائف منظم ــذين ي ــك ال ــني أولئ ــدير، ب ــذه   تق ــؤدون ه ي

ألمانـة  وقد أشارت ا  . )١٣، الفقرة   ١ -  باء -  الثاين الفرع،  A/CN.4/637/Add.1(“ الوظائف
ــضا عوامــل أخــرى      ــة أي ــسي أمهي ــه تكت ــة إىل أن ــان،   ’’العام ــل مركــز الــشخص أو الكي مــن قبي

ــان      ــة وذلـــك الـــشخص أو الكيـ ــة بـــني املنظمـ ــسيطرة القائمـ ــة الـ ــة ودرجـ ــة باملنظمـ  ‘‘والعالقـ
وميكن اعتبار هـذه العناصـر واردة ضـمنيا يف اشـتراط أن يكـون وكـالء املنظمـة                . )١٢ الفقرة(

_________________ 
، A/CN.4/636(لنمـسا  او )٢ -بـاء   - الثـاين الفـرع   ،  A/CN.4/636  و ٤٤، الفقـرة    A/C.6/64/SR.16(الربتغال    )١٥(  

ــاينالفـــرع  ــاء  - الثـ ــ، ٢ -بـ ــة  ) ٣ رةالفقـ ــة العمـــل الدوليـ ــرع، A/CN.4/637(ومنظمـ ــاء، الفـ ــاين، بـ ، ٢ الثـ
، A/CN.4/636(احلاليـة  ) ج(قدمت بلجيكـا اقتراحـا خمتلفـا يـدرج صـياغة أخـرى ممكنـة للفقـرة              و). ٢ الفقرة
 ). ٣، الفقرة ٢ -  باء-  الثاينرعالف

 .I.C.J. Reports, 1949, p. 177: انظر  )١٦(  
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ولعـل مـن املفيـد تفـصيل        . “أو الكيانات ممن تتصرف املنظمـة بواسـطتهم       األشخاص  ”الدولية  
  . هذه النقطة يف الشرح

 بـدال مـن   “يـشمل ”والحظ البنك الدويل ومنظمة العمل الدوليـة أن اسـتخدام كلمـة       - ٢٣
عبـارة   غري مالئم مـا دام هـذا التعريـف يتـضمن أيـضا إشـارة إىل                  “وكيل” يف تعريف    “يعين”
فاسـتخدام  . )٢ - بـاء  -  الثـاين  الفـرع ،  A/CN.4/637(“  أو الكيانـات   غريهم من األشخاص  ”

.  ســيكون مــربرا إذا كــان تعريــف وكيــل يتــضمن إشــارة إىل قواعــد املنظمــة  “يــشمل”كلمــة 
مـن  ) ١٠( و) ٨(، علـى غـرار مـا ذكـر يف الفقـرتني             “يشمل ” تعبري يتلك احلالة، سيوح   ويف

ــادة    ــشروع املـ ــرح مـ ــرة A/64/10 (٥شـ ــان   ، بإ)٥١، الفقـ ــشخص أو الكيـ ــار الـ ــة اعتبـ مكانيـ
ومبا أن تعريـف    . قواعد املنظمة ال حىت ولو مل يعترب كذلك مبوجب        احلاالت االستثنائية وكي   يف
يتـــضمن إشـــارة  ، ال أعـــاله٢٠ املقتـــرح يف الفقـــرة “اجلهـــاز”، خالفـــا لتعريـــف “الوكيـــل”
ــدو   ال“يعــين”  بتعــبري“يــشمل” قواعــد املنظمــة، فــإن االستعاضــة املقترحــة عــن تعــبري    إىل تب
  .مالءمة أكثر
، فإنــه ســيكون مــن األفــضل جتنــب “اجلهــاز”وإذا اســتبقيت الفكــرة مبــا فيهــا تعريــف   - ٢٤

 باإلشـارة بوضـوح     هوهذا مـا ميكـن حتقيقـ      . التداخل غري الضروري بني فئيت األجهزة والوكالء      
ــه ال ــن غــري أج      إىل أن ــات م ــة إال األشــخاص والكيان ــة الدولي ــرب وكــالء للمنظم ــك  يعت ــزة تل ه
  : صياغة التعريف على النحو التايلوميكن عندها إعادة. املنظمة

موظفــا رمسيــا أو شخــصا أو كيانــا آخــر  ‘‘ الوكيــل’’يعــين مــصطلح   )د(    
اجلهاز الذي تتصرف املنظمة بواسـطته، توكـل إليـه املنظمـة أداء إحـدى وظائفهـا                  غري

  .أو املساعدة يف أدائها
  

  توصية    
: قــدمت االقتراحــات التاليــة بــشأن البــاب األوليــشار إىل أنــه رع، ويف ختــام هــذا الفــ  - ٢٥

، علـى النحـو     ٢، يف مـشروع املـادة       “اجلهـاز ”جديـدة بـشأن تعريـف       ) ج(إدراج فقرة فرعيـة     
احلاليــة، بعـد إعــادة صــياغتها وفقــا  ) ج( أعــاله، وجعـل الفقــرة الفرعيــة  ٢٠املقتـرح يف الفقــرة  

   ).د(قرة الفرعية ، هي الف٢٤لالقتراح الوارد يف الفقرة 
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  )األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية(الباب الثاين   -ثالثا   
  ٤مشروع املادة     

عربت إحدى الدول عن رغبتها يف إدراج الضرر ضمن عناصـر الفعـل غـري املـشروع                 أ  - ٢٦
يتعلـق مبـسؤولية    نوقـشت هـذه املـسألة فيمـا          و .)١٧(٤دوليا املنصوص عليهـا يف مـشروع املـادة          

يتوقــف علــى مــضمون االلتــزام األويل، وال توجــد  ”واعُتــرب حينــها أن شــرط الــضرر  . الدولــة
واحلاجة إىل حتقيق االتساق بني الصكوك الـيت تعـدها اللجنـة             .)١٨(“قاعدة عامة يف هذا الشأن    

  .وليةبشأن املسؤولية الدولية تستدعي اتباع النهج نفسه فيما يتعلق مبسؤولية املنظمات الد
مــسؤولية املنظمــة الدوليــة ”وطلبــت دولــة أخــرى توضــيح مــا ورد يف الــشرح مــن أن   - ٢٧
. )١٩ (“تنــشأ أيــضاً يف بعــض احلــاالت عنــدما ال ُيــسند التــصرف إىل تلــك املنظمــة الدوليــة  قــد
احلـاالت الـيت تتحمـل      ”حيدث هذا، حسب ما ذهبت إليـه الدولـة نفـسها، لـيس فقـط يف                  وقد

وإمنــا قــد  ؛)٢٠(“هــذه املــسؤولية) مبقتــضى بنــد يف معاهــدة مــثال(ة صــراحة فيهــا املنظمــة الدوليــ
حيــدث أيــضا عنــدما تكــون املنظمــة الدوليــة مــسؤولة، وفقــا للفــصل الرابــع مــن البــاب الثــاين،   

  .يتعلق بعمل دولة أو منظمة دولية أخرى فيما
 حتديـد    إىل القـانون الـدويل مـن أجـل         ٤وترى إحدى الدول أن إشارة مـشروع املـادة            - ٢٨

غـري واضـح    ”مىت ُيسند العمل إىل املنظمة الدولية إشارة يكتنفها الغموض ألن القانون الـدويل              
 مـن إشـارة إىل القـانون        ٤ وينبغي أن ُينظر إىل ما ورد يف مشروع املادة           .)٢١(.“يف هذا الصدد  

ــادة    ــدويل يف إطــار ســياق مــشروع امل ــواد مــن    . ال ــذلت يف مــشاريع امل ــد ب ــة ٨ إىل ٥وق  حماول
  .لتوضيح قواعد القانون الدويل املتعلقة باإلسناد

  

_________________ 
  .٤-رع الثاين باء، الفA/CN.4/636كوبا،   )١٧(  
، ٢، شـــرح املـــادة ٧٧الفقـــرة الثـــاين،  اجمللـــد الثـــاين، اجلـــزء، ٢٠٠١حوليـــة جلنـــة القـــانون الـــدويل، انظـــر   )١٨(  

  ).٩( الفقرة
  )١٩(  )A/CN.4/636  مـن شـرح الفـصل األول مـن البـاب           ) ١(، حيـث تـشري إىل الفقـرة         )٣ - بـاء  - ، الفرع الثاين

  ).٥١، الفقرة A/64/10(الثاين 
  .ملرجع نفسها  )٢٠(  
املعيـار األساسـي إلسـناد املـسؤولية إىل         ”، حيـث أردفـت قائلـة إن         )٣٠، الفقرة   A/C.6/64/SR.16(املكسيك    )٢١(  

سـيما يف احلـاالت حيـث ال يتـضمن الـصك املنـشئ للمنظمـة أحكامـاً صـرحية بـشأن                   املنظمات الدوليـة، وال   
  .“املسألة، ما زال هو السيطرة الفعلية على األفعال املعنية



A/CN.4/640  
 

11-26193 15 
 

  ٥مشروع املادة     
ُتطبق قواعد املنظمـة علـى حتديـد مهـام          ” على أنه    ٥ من مشروع املادة     ٢تنص الفقرة     - ٢٩

بنـاء علـى تعليمـات      ”وبصورة عامة، من املفـروض أن يتـصرف الوكيـل           . “أجهزهتا ووكالئها 
، A/CN.4/637(هو ما يفضل البنك الدويل أن يبينـه الـنص           ، و “املنظمة املعنية أو حتت سيطرهتا    

غـري أن املنظمـة الدوليـة عنـدما تـسند وظـائف إىل وكيـل           ). ١، الفقرة   ٤ - باء - الفرع الثاين 
دون أن تعطي التعليمات أو متارس السيطرة، فإهنا مع ذلك تتصرف بواسـطة الوكيـل، وينبغـي       

واالسـتنتاج نفـسه ينطبـق أيـضا علـى احلالـة الـيت          . عدم إعفائها من إسناد تصرف الوكيل إليهـا       
توجد كيانات شـبه مـستقلة منحتـها املنظمـات املنـشئة هلـا        ”أشارت إليها إحدى الدول بقوهلا      

صالحيات هامة لكـن تـصرفها ال تـستطيع أن تـسيطر هـذه املنظمـات عليـه، علـى األقـل لـيس                        
  .)٢٢(“‘فعلية’بطريقة 

 يف مـشروع  “سلوك األفراد من اخلـواص ”إدراج وأعربت دولة أخرى عن رغبتها يف    - ٣٠
يتــصرف حتــت ”ويتعلــق هــذا االقتــراح بإســناد تــصرف شــخص مــن اخلــواص وهــو  . ٦املــادة 

إذ يبـــدو أن هـــؤالء األشـــخاص  .)٢٣(“الـــسيطرة الفعليـــة للمنظمـــة وميـــارس وظـــائف املنظمـــة
، ٥وع املـادة    ولذلك ُيسند تـصرفهم إىل املنظمـة الدوليـة وفقـا ملـشر            . يشملهم تعريف الوكالء  

). ٥١، الفقــرة A/64/10(مــن شــرح مــشروع هــذه املــادة  ) ١٠(علــى النحــو املــبني يف الفقــرة  
 موضع أقل مالءمة إليراد قاعدة تتعلق بإسناد تـصرف اخلـواص، ألنـه يتعلـق                ٦ومشروع املادة   

بتــصرف األجهــزة والــوكالء الــذين تــضعهم دولــة أو منظمــة دوليــة حتــت تــصرف منظمــة          
  .أخرى دولية
ــشرح أن         - ٣١ ــشمال األورويب أن يوضــح ال ــدان ال ــود بل ــة أخــرى، ت ــن ناحي اخلــرباء ”وم

 الـذين ُيعـارون للمنظمـة الدوليـة         “املدنيني أو العسكريني، أو املستشارين أو غريهم من األفراد        
 ولــيس يف نطــاق مــشروع “٥يــدخلون يف نطــاق القاعــدة العامــة الــواردة يف مــشروع املــادة ”

 إىل أنــــه عنــــدما يكــــون ٦مــــن شــــرح مــــشروع املــــادة ) ١(الفقــــرة وتــــشري . )٢٤(٦ املــــادة

_________________ 
  .، حيث فضلت حال خمتلفا)٣٧، الفقرة A/C.6/64/SR.16(هنغاريا   )٢٢(  
  ).٢، الفقرة ٧ - باء -، الفرع الثاين A/CN.4/636(النمسا   )٢٣(  
، A/C.6/64/SR.15،  )يـسلندا والـدامنرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج         أ(الدامنرك، باسم بلدان الشمال األورويب        )٢٤(  

  .٢٦الفقرة 
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من الواضح أن تصرف ذلـك اجلهـاز ال ُيـسند إال إىل             ”للمنظمة، فإنه   ‘‘ كليا معارا’’ ما جهاز
  . ٥وميكن إدراج النقطة نفسها يف شرح مشروع املادة  .)٢٥(“املنظمة املتلقية

  
  ٦مشروع املادة     

 علـى   “الـسيطرة الفعليـة   ”، وخـصوصا    ٦مـشروع املـادة     أُعرب عن آراء خمتلفة بشأن        - ٣٢
تصرف اجلهاز التابع للدولة أو املنظمة الدولية الذي يوضع رهن إشارة منظمـة أخـرى باعتبـار                 

يـضاف  ”فالنمـسا تـود أن      . تلك السيطرة الفعلية معيارا إلسـناد التـصرف إىل املنظمـة األخـرية            
، ٧ - بـاء  - ، الفـرع الثـاين   A/CN.4/636 (“أيضا إىل معيار الـسيطرة ممارسـة وظـائف املنظمـة          

ومن املمكن اعتبار أن هذا املعيار اإلضـايف وارد ضـمنيا، ولكـن مـن املمكـن أيـضا                   ). ١الفقرة  
  .إيراده صراحة يف الشرح

ويف ضوء احلكم الذي أصدرته احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان يف قـضييت هبرامـي                    - ٣٣
ينبغـي إسـناده للمنظمـة الدوليـة الـيت متـارس            ”ن التـصرف    ذهبـت اليونـان إىل أ      ،)٢٦(وسارامايت

). ٥٨، الفقـرة    A/C.6/64/SR.16 (“سيطرة مطلقـة ولـيس للدولـة الـيت متـارس سـيطرة تـشغيلية              
يف غيـاب النقـد القـضائي ملعيـار الـسيطرة           ”ومن ناحية أخرى، الحظت اململكـة املتحـدة أنـه،           

 “٦األمـر إجـراء تغـيري علـى مـشروع املـادة           يتطلـب   ” يف قرار احملكمـة األوروبيـة، ال         “الفعلية
)A/C.6/64/SR.16 الــرأي ”وأعربــت بلــدان الــشمال األورويب عــن اتفاقهــا مــع ). ٢٣، الفقــرة

 بـأن املـسؤولية الدوليـة للمنظمـة الدوليـة جيـب أن تنحـصر يف        ٦الوارد يف شرح مشروع املادة   
تيفاء معيــار الــسلطة والــسيطرة حــدود مــا تبلغــه ســيطرهتا التنفيذيــة الفعليــة، بــدال مــن جمــرد اســ 

_________________ 
يبدو أن هذه الفقرة ترد على وجهة نظـر نقديـة أعربـت عنـها منظمـة العمـل الدوليـة                  . ٥١لفقرة  ، ا A/64/10ا  )٢٥(  

يوضـع   الدوليـة  يف قانون اخلدمـة املدنيـة     طريقتني  ”، وذلك بشأن ضرورة مراعاة      ٦فيما يتعلق مبشروع املادة     
  ).٥ - باء - الثاين، الفرع A/CN.4/637 (“يف إطارمها املوظفون الوطنيون رهن إشارة املنظمات الدولية

وباإلضـافة إىل مـا ذُكـر    ). ٥١، الفقرة A/64/10 (٦من شرح مشروع املادة ) ٩(ُبحث هذا القرار يف الفقرة    )٢٦(  
، )١٠٢، احلاشية   A/64/10(يف الشرح من أعمال فقهية تنتقد تطبيق احملكمة األوروبية ملعيار السيطرة الفعلية             

 C.A. Bell, “Reassessing multiple attribution: the International Law Commission: ميكن اإلشـارة أيـضا إىل  

and the Behrami and Saramati decision”, New York University Journal of International Law and 

Politics, vol. 42 (2010), p. 501و C. Laly-Chevalier, “Les opérations militaires et civiles des Nations 

Unies et la Convention européenne des droits de l’homme”, Revue Belge de Droit International, vol. 40 

(2007), p. 627 at pp. 642-644و F. Messineo, “The House of Lords in Al-Jedda and Public International 

Law: Attribution of Conduct to UN-Authorized Forces and the Power of the Security Council to 

Displace Human Rights”, Netherlands International Law Review, vol. 56 (2009), p. 35 at pp. 39-43؛ 
 L.-A. Sicilianos, “L’(ir)responsabilité des forces multilatérales?”, in International Law and the Quest و

for its Implementation. Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, L. Boisson de Chazournes and M. 

Kohen, eds. (Leiden/Boston: Brill, 2010), p. 95 at pp. 98-106.  
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ــتني ــأن       .)٢٧(“املطلقـ ــل بـ ــشرح والقائـ ــوارد يف الـ ــرأي الـ ــا الـ ــدت أملانيـ  لقوات ا”تصرفوأيـ
ــات أو للدول العسكرية ــدة  يسند ال الدولية املنظمـ ــم املتحـ ــس يأذن عندما إىل األمـ  األمن جملـ
ــدابري  الدولية للمنظمات أو للدول ــاذ التــ ــاديتسلسل إطار خارج الالزمة باختــ  تلك يربط  قيــ
وورد االستنتاج نفسه فيما أدلت به األمانـة العامـة مـن تعليقـات       .)٢٨(“ باألمم املتحدة  القوات

 - بـاء  -، الفـرع الثـاين   A/CN.4/637/Add.1(تفصيلية استعرضت فيهـا ممارسـة األمـم املتحـدة           
  ).١٠ إىل ٢، الفقرات من ٢
الظـروف  ”تـاج املـرء إىل النظـر يف         ولتسوية املـسألة املتعلقـة بكنـه الـسيطرة الفعليـة، حي             - ٣٤

ــة وأعــضاؤها       ــه املنظمــات الدولي ــذي تعمــل في ــسياق اخلــاص ال ــة وال ــة الكامل ــق “الوقائعي ، وف
وهذا يعـين، يف حالـة قـوة حلفـظ الـسالم تابعـة               .)٢٩(أكدت عليه اململكة املتحدة يف بيان هلا       ما

ــدأ إســناد تــصرف القــو    ملتحــدة،لألمــم ا ــه بينمــا ينبغــي مــن حيــث املب ة إىل األمــم املتحــدة،   أن
. السلطة الفعلية على تصرف معني قد تكون بيد الدولة املسامهة وليس بيـد األمـم املتحـدة                 فإن

ومن األمثلة املستقاة من املمارسة واليت تبني النـهج نفـسه مـا ورد يف اآلونـة األخـرية يف حكـم                      
كـسيل وارتـأت فيـه       أصدرته احملكمـة االبتدائيـة يف برو       ٢٠١٠ديسمرب  / األول نون كا ٨مؤرخ  

أن القرار الذي اختذه قائد الوحدة البلجيكية يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل روانـدا                 
ــع يف كيغــايل يف نيــسان     ــائم حبكــم الواق ــل /مبغــادرة خمــيم الجــئني ق ــرار  ١٩٩٤أبري ــا هــو ق  إمن

  .)٣٠(“ بلجيكا وليس حتت إشراف البعثةشرافحتت إ اتُّخذ”
سـيما الـسياسية    انة العامة إىل أن األمم املتحدة، لعدد من األسـباب، وال     وأشارت األم   - ٣٥

منــها، درجــت يف ممارســتها علــى العمــل مببــدأ مــسؤولية األمــم املتحــدة جتــاه األطــراف الثالثــة    
 ٦إدراج مـشروع املـادة      ”ومع ذلك، أيدت األمانة العامـة       . يتعلق بعمليات حفظ السالم    فيما

مـا يف حتديـد املـسؤوليات بـني األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء فيهـا                 توجيهيـا عا   بـدأ باعتباره م 
فيما يتعلق باألجهزة أو الوكالء الذين يوضعون حتت تـصرف املنظمـة، مبـا يف ذلـك مـا يتـصل                     

_________________ 
  )٢٧(  A/C.6/64/SR.15 وأعربت بلجيكا عن رأي مماثل . ٢٧، الفقرة)A/CN.4/636 ٧ - باء -، الفرع الثاين(  
  )٢٨(  A/CN.4/636    حيث وردت اإلشـارة إىل الفقـرة         ٦ - باء -، الفرع الثاين ،)مـن شـرح الفـصل الثـاين مـن          ) ٥

  ).٥١، الفقرة A/64/10(الباب الثاين 
  )٢٩(  A/C.6/64/SR.16   وليس واضحا السبب الداعي إىل اعتبـار هـذا اجلـزء مـن البيـان انتقـادا للنـهج                   . ٢٣، الفقرة

  .الذي اتبعته اللجنة
، Mukeshimana-Ngulinzira and others v. Belgian State and others, para. 38منـشور، قـضية   حكـم غـري     )٣٠(  

 une décision prise sous l’égide de la Belgique et non de”: وورد االقتبـاس بالفرنـسية علـى النحـو التـايل     

l’UNAMIR“.  
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، ٣ -، الفـرع الثـاين، بـاء        A/CN.4/637/Add.1 (“بأنشطة املنظمة يف سياقات أخـرى احتمـاال       
  ).٦الفقرة 

  
  ٧ املادة مشروع    

، ُتــسند األفعــال املتجــاوزة حلــدود الــسلطة إىل املنظمــة الدوليــة ٧وفقــا ملــشروع املــادة   - ٣٦
.  من املـواد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول         ٧بشروط مماثلة لتلك اليت تنطبق على الدول وفقا للمادة          

وكـان هـذا املعيـار موضـع تـشكيك           .)٣١(وقد أبدت إحدى الدول شكوكا بـشأن هـذا املعيـار          
نظمــة الــصحة العامليــة، إىل جانــب جمموعــة مــن املنظمــات الدوليــة األخــرى،    ملأيــضا مــن قبــ

 املنظمــات وحصانات امتيازات املنطبقــة علــى السائدة رساتملمــاوا لقواعدا”قالــت إن  حيــث
ــة ــال    الدوليـ ــذه األفعـ ــة هـ ــابطا لطبيعـ ــأهنا أن تـــشكل ضـ ــن شـ ــا مـ ، A/CN.4/637 (“ووكالئهـ
فقـد يكـون مثـة سـبب        .  تتنـاول مـسألة خمتلفـة      واعـد غـري أن هـذه الق     ). ٦ - باء -الثاين   الفرع

لعدم توسيع نطاق احلصانات لتشمل األعمال املتجاوزة حلدود الـسلطة، بـل وحـصرها ضـمن                 
وال ينطبــق . حــدود الوظــائف الــيت ُســمح للمنظمــة مبمارســتها يف إقلــيم الدولــة ماحنــة احلــصانة 

 فيمــا يتعلــق بعمــل   منظمــةالــسبب نفــسه بالــضرورة عنــد االحتجــاج باملــسؤولية الدوليــة لل      
  .مشروع غري
مثة ممارسة توحي بأنه عندما يتصرف بصفته الرمسيـة وضـمن           ”وترى األمانة العامة أن       - ٣٧

الوظائف العامة للمنظمة جهاز أو وكيل ختوله املنظمة تلك الـصفة، ولكـن تـصرفه خيـرج عـن                   
 “نطـــــاق اإلذن املمنـــــوح، فـــــإن ذلـــــك الفعـــــل قـــــد يعتـــــرب مـــــع ذلـــــك فعـــــال للمنظمـــــة  

)A/CN.4/637/Add.1 وممــا يؤســف لــه أنــه مل تقــدم أي ). ٢ ، الفقــرة٤ -، الفــرع الثــاين، بــاء
يقـوم  ال ”وذهبـت األمانـة العامـة إىل أن اإلسـناد إىل األمـم املتحـدة            . أمثلة على تلك املمارسـة    

 ‘“يتصرف بصفته الرمسية يف حـدود الوظـائف العامـة للمنظمـة           ’إال إذا كان اجلهاز أو الوكيل       
 بـصفته الرمسيـة واردة بـصورة ضـمنية يف نـص             يـل وفكـرة تـصرُّف اجلهـاز أو الوك       ). ٥ فقرةال(

). ٥١، الفقـرة    A/64/10(من الشرح   ) ٤( ومنصوص عليها صراحة يف الفقرة       ٧مشروع املادة   
  .“الوظائف العامة للمنظمة”وميكن إضافة إشارة إىل 

 استــشهدت هبــا اللجنــة يف  الــيت١٩٨٦والحظــت األمانــة العامــة أيــضا أن فتــوى عــام   - ٣٨
 .)٣٢(“ال تعكــس ممارســة متــسقة للمنظمــة”) ٥١، الفقــرة A/64/10(مــن الــشرح ) ٤(الفقــرة 

غـــري أن األمانـــة العامـــة مل تـــورد إال مثـــاال واحـــدا، وهـــو فتـــوى ملكتـــب الـــشؤون القانونيـــة   
_________________ 

  .٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16االحتاد الروسي،   )٣١(  
  )٣٢(  A/CN.4/637/Add.1 ٤، الفقرة ٤ - باء -، الفرع الثاين.  
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م قد تكون مثة فعال حـاالت تتعلـق بأعمـال يقـو    ” بأنه ملكتب، حيث أفىت ا   ١٩٧٤عام   مؤرخة
ــراد قــوة خــارج إطــار العمــل وتعتــرف األمــم املتحــدة علــى النحــو املالئــم بأهنــا ترتــب        هبــا أف

  .وهذا مقطع ينبغي إدراجه يف الشرح .)٣٣(“مسؤوليتها
  

  ٨ املادة مشروع    
 املتعلق بالتصرف الذي تعترف به املنظمة الدوليـة وتتبنـاه،    ٨فيما خيص مشروع املادة       - ٣٩

ر الشرح التصرف الذي يقوم به حبكم الواقع موظـف موقـوف            اقترحت إحدى الدول أن يذك    
فقـد تكـون هـذه مـن احلـاالت الـيت ترغـب فيهـا املنظمـة يف أن                     .)٣٤(عن العمل أو انتهى تعيينه    

ومع ذلـك، يبـدو مـن األفـضل عـدم بـذل حماولـة لتـضمني الـشرح تـصنيفا                     . اتعترف مبسؤوليته 
  . يها أمرا مناسباللحاالت اليت ميكن اعتبار االعتراف باملسؤولية ف

شــكل االعتــراف، ومــا إذا كــان  ”وطلبــت األمانــة العامــة بعــض التوضــيحات بــشأن    - ٤٠
ينبغي أن يتم فعل االعتراف مع معرفة تامة بالطـابع غـري املـشروع للتـصرف، واآلثـار القانونيـة              

ة، وهـذه احتياطـات مـن احلكمـة أن تتخـذها املنظمـ             .)٣٥(“واملالية املترتبة على هـذا االعتـراف      
إذ يتوقـف   .  إليها باعتبارها شروطا لـصحة االعتـراف بإسـناد التـصرف           ينظرولكن ال ميكن أن     

ــة    ــده بدقـ ــن حتديـ ــة، وال ميكـ ــسات اخلاصـ ــى املالبـ ــراف علـ ــن  . شـــكل االعتـ ــضا مـ ــدو أيـ ويبـ
مــسألة اختــصاص املنظمــة ”املناســب بــذل حماولــة إلبــداء بعــض املالحظــات العامــة بــشأن  غــري
فهـذه مـن األمـور      . “)٣٦(زهتـا بـاالعتراف بـذلك التـصرف أو تبنيـه          أي من وكالئهـا أو أجه      أو

  .اليت يبدو أن من شأن قواعد املنظمة املعنية أن تشملها
 ٨من شرح مشروع املـادة      ) ٣(واعتربت املفوضية األوروبية أن مثاال واردا يف الفقرة           - ٤١

)A/64/10 أدلــت بــه اجلماعــة  ويتعلــق هــذا املثــال ببيــان  . “يف غــري حملــه”كــان ) ٥١، الفقــرة
مستعدة لتحمل كامـل املـسؤولية الدوليـة عـن كافـة التـدابري يف       ”األوروبية ومفاده أن اجلماعة  

 الــضريبية، ســواء اختــذت التـدابري موضــوع الــشكوى علــى مــستوى اجلماعــة  هيالتجمـال التــس 
ا وأشارت املفوضـية األوروبيـة إىل أن أسـاس هـذ          . “األوروبية أو على مستوى الدول األعضاء     

االختـــصاص احلــصري يف تنـــاول هـــذا املوضـــوع، وهـــي  ”البيــان أن اجلماعـــة األوروبيـــة هلـــا  
، الفـرع   A/CN.4/637 (“ تـصحيح االنتـهاك احملتمـل      ىتشكل الكيـان الوحيـد القـادر علـ         بذلك
وتترك هذه املالحظة السؤال مفتوحا عما إذا كـان األمـر ينطـوي يف واقـع                ). ٧ - باء -الثاين  

_________________ 
  .املرجع نفسه  )٣٣(  
  .٢، الفقرة ٨ - باء -، الفرع الثاين A/CN.4/636السلفادور،   )٣٤(  
  )٣٥(  A/CN.4/637/Add.1 ١، الفقرة ٥ - باء -، الفرع الثاين.  
  .املرجع نفسه  )٣٦(  
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ومـن شـأن االعتـراف بإسـناد التـصرف أن يتماشـى مـع               . بإسـناد التـصرف   األمر على اعتـراف     
 ٦٣ يف شـروح مـشروع املـادة         إليـه املوقف الذي كثريا ما تتخـذه املفوضـية األوروبيـة واملـشار             

)A/64/10 ٥١، الفقرة .(  
  

  ٩ املادة مشروع    
ع  مـن مـشرو  ٢أعربت دولتـان صـراحة عـن تأييـدمها للـصيغة الـيت جـاءت هبـا الفقـرة                      - ٤٢

خــرق االلتزامــات ”، الــيت تــنص علــى أن خــرق املنظمــة الدوليــة التزامــا دوليــا يــشمل  ٩املــادة 
من شـرح مـشروع     ) ٤(وقد جاء يف الفقرة     . )٣٧(“الدولية اليت قد تنشأ مبوجب قواعد املنظمة      

 لاللتزامـات املنـصوص عليهـا يف قواعـد املنظمـة جتعـل مـن املفـضل         العمليةاألمهية ” أن  ٩املادة  
، A/64/10 (“أي شــك يف أن خــروق هــذه االلتزامــات تنــدرج أيــضا ضــمن هــذه املــواد تبديــد 
 قد يفضي خطأً إىل االسـتنتاج غـري   ٢االحتفاظ بالفقرة   ”ويرى البنك الدويل أن     ). ٥١الفقرة  

والــذي مفــاده أن خــرق أي قاعــدة مــن قواعــد ) لجنــةالــذي أنكــره صــراحة شــرح ال(املــدعوم 
ــرق اللتـــ    ــضرورة خـ ــو بالـ ــة هـ ــاين  A/CN.4/637 (“زام دويلاملنظمـ ــرع الثـ ــاء -، الفـ ، ٨ - بـ

ــرة ــن         ). ٢ الفق ــد م ــشرح املزي ــضمني ال ــب ت ــة إذ تطل ــة العام ــإن األمان ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
 القواعـد، حـاالت خـرق القـانون الـدويل الـواردة يف            ”التوضيحات، الحظـت عـن صـواب أن         

ت خـرق اللتـزام دويل   وليس حاالت خرق القواعد بصفة عامة، هي وحدها اليت ستعترب حـاال     
، ٦ - بـــاء  -، الفـــرع الثـــاين  A/CN.4/637/Add.1(“ ٩بـــاملعىن الـــوارد يف مـــشروع املـــادة    

  ).٣ الفقرة
منفـصل عـن    ”وخلصت املفوضية األوروبية من مالحظتها أن قانون االحتـاد األورويب             - ٤٣

ال تنظمهـا مبـادئ   العالقة بني االحتـاد والـدول األعـضاء فيـه       ” إىل استنتاج أن     “القانون الدويل 
ويبـدو أن    .)٣٨(“القانون الدويل، بل ينظمها القانون األورويب بوصفه مصدرا مستقال للقـانون          

فلـئن كانـت مثـة دون شـك قواعـد يف القـانون الـدويل يـستبعدها قـانون                    .  شططا القوليف هذا   
 مستبعدا متامـا    االحتاد األورويب يف العالقة بني االحتاد وأعضائه، فإن تطبيق القانون الدويل ليس           

  .)٣٩(حىت يف اجملاالت اليت يغطيها قانون االحتاد األورويب

_________________ 
  ).٩ - باء -، الفرع الثاين A/CN.4/636(والربتغال ) ٣٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16(هنغاريا   )٣٧(  
  )٣٨(  A/CN.4/637 ــاء -، الفــرع الثــاين ــان ٣ - ب  املالحظــة وردت علــى مــشروع  رغــم أن هــذه. ٤  و٢، الفقرت

ــادة ــادة   ٤ امل ــشروع امل ــإن م ــة     ٩، ف ــد املنظم ــة لقواع ــة القانوني ــاول الطبيع ــذي يتن ــسب    ال ــسياق األن ــدو ال يب
  .املالحظة ملناقشة

ل األوروبيـة، علـى ســبيل املثـال، يف قــضية فـان دويـن ضــد وزارة الداخليـة، أن بعــض       الحظـت حمكمـة العــد    )٣٩(  
مبادئ القانون الدويل تظل تسري، يف إطار العالقات بـني الـدول األعـضاء، علـى حريـة تنقـل مـواطين تلـك                        

 ، يف ٤١/٧٤، القـضية    ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ٤انظر احلكم املؤرخ    . الدول داخل اجلماعة األوروبية   
European Court of Justice Reports, 1974, p. 1337, para. 22 .  مـن مبـادئ القـانون    ”حيث قالت احملكمـة إن
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وتساءلت املفوضية األوروبية عن مدى مالءمة اإلشـارة إىل حكـم صـادر عـن حمكمـة                   - ٤٤
 ٩مــــن شــــرح مــــشروع املــــادة ) ٩(العــــدل األوروبيــــة يف األســــطر األخــــرية مــــن الفقــــرة  

)A/CN.4/637    وميكـن ببـضع مجـل إضـافية بيـان سـبب            ). ٣قـرة   ، الف ٨ - بـاء  -، الفرع الثاين
غري أنـه ملـا كـان املقطـع نفـسه قـد أدرج يف شـرح مـشروع                   . اقتباس هذا النص يف هذا املوضع     

 وورد هناك بصورة أوضح سبب اإلشارة إىل النص، فإنـه يبـدو مـن األفـضل حـذف               ٤٧املادة  
  .٩هذه اإلشارة من شرح مشروع املادة 

  
  ١٣ املادة مشروع    

 املتعلــق بتقــدمي املنظمــة الدوليــة العــون أو املــساعدة يف ١٣اء شــرح مــشروع املــادة جــ  - ٤٥
وميكـن هنـا   . ارتكاب فعل غري مشروع دوليا شديد االقتضاب، وواضح أنـه حيتـاج إىل تكملـة         

فعلـى سـبيل    .  مـن املـواد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول          ١٦نقل عناصر شىت مدرجة يف شرح املـادة         
 احلــد األدىن، رغــم احتمــال اعتبــاره معيــارا غــري مناســب مــن منظــور   معيــاراملثــال، مــن شــأن 

أن يسمح باستبعاد املسؤولية عنـدما تكـون مـسامهة املنظمـة الدوليـة بقـدر              ،)٤٠(السياسة العامة 
ــذكر  ال ــادة    . يكــاد ُي ــا ورد يف شــرح امل ــى حنــو م ــشترط”ال ، ١٦وعل ــون  ي  أو أن يكــون الع

 أسهمت قد تكون أن يكفي بلاملـــشروع دوليـــاً،  غـــري لفعل يف القيـــام بـــايـــةجوهراملـــساعدة 
  .)٤١(“الفعل ذلك يف حصول شأن ذاإسهاماً 

وهـي  ” ويتعلـق بـشرط   ١٣ومثة توضيح آخـر ميكـن إدراجـه يف شـرح مـشروع املـادة                - ٤٦
وجـاء يف   ). أ( املنـصوص عليـه يف الفقـرة         “تعلم بالظروف احمليطـة بالفعـل غـري املـشروع دوليـا           

تقـدم مـساعدة أو معونـة       ”د املتعلقة مبـسؤولية الـدول أن الدولـة حـني             من املوا  ١٦شرح املادة   
ــة ــة أو مالي ــام بفعــل    ” ي فهــ“مادي ال تتحمــل عــادة تبعــة اســتخدام مــساعدهتا أو معونتــها للقي

وإذا كانت الدولة املقدمة للمساعدة أو املعونة ال تعلـم بـالظروف الـيت         ”؛  “مشروع دوليا  غري
ــها أو    ــا اســتخدام معونت ــزم فيه ــل      يعت ــي ال تتحم ــة األخــرى، فه ــب الدول ــن جان ــساعدهتا م  م

 إن املنظمـة الدوليـة الـيت تـساهم ماليـا يف مـشروع               يقولوبوسع املرء أن     .)٤٢(“مسؤولية دولية 
_________________ 

الدويل اليت ال ميكن أن نعترب أن معاهدة اجلماعة االقتصادية األوروبية تصرف نظرها عنها يف إطار العالقات                 
  .“ا من حق الدخول أو اإلقامةبني الدول األعضاء، أنه ُيمنع على أي دولة أن حترم مواطنيه

 A. Reinisch, “Aid or assistance and direction and control between Statesراينـيش يف  . هذا ما ذهـب إليـه أ    )٤٠(  

and international organizations in the commission of internationally wrongful acts”, International 

Organizations Law Review, vol. 7 (2010), p. 63 at pp. 71-72.  
  .٧٧، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، الفقرة ٢٠٠١، حولية جلنة القانون الدويل، ١٦من شرح املادة ) ٥(الفقرة   )٤١(  
وقـد أصـر البنـك الـدويل علـى ضـرورة إدراج هـذه الفكـرة         . ١٦مـن شـرح املـادة    ) ٤(املرجع نفسه، الفقرة    )٤٢(  

  ).٢ و ١، الفقرتان ١٠- باء -، الفرع الثاين A/CN.4/637 (١٣ادة شرح مشروع امل يف
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ومـع ذلـك، ميكـن    . تنفذه دولة ال تكون يف العادة مسؤولة عن الطريقة اليت يـدار هبـا املـشروع            
ار عـن تنفيـذ مـشروع معـني بالنـسبة حلقـوق            أن تكون املنظمـة علـى بينـة ممـا قـد يـنجم مـن آثـ                 

وهـذه مـسألة أثـريت، علـى        .  احلـق يف احليـاة     لـك اإلنسان الواجبـة لألفـراد املتـضررين، مبـا يف ذ          
  .)٤٣(سبيل املثال، فيما يتعلق باالمتثال لسياسات البنك الدويل التشغيلية

 القـانوين لألمـم     وينبغي يف هـذا الـسياق اإلشـارة إىل وثيقـة داخليـة أصـدرها املستـشار                  - ٤٧
وتتعلـق الوثيقـة بالـدعم املقـدم مـن بعثـة منظمـة              . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢املتحدة يف   

األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو         
ــسلحة          ــوات امل ــذه الق ــن خطــر ارتكــاب ه ــة م ــذكرة داخلي ــه م ــا أشــارت إلي ــة، وم الدميقراطي

فقــد كتــب . هاكات للقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني  انتــ
  :املستشار القانوين

ــة             ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــل بعث ــا جيع ــن األســباب م إذا ُوجــد م
الكونغـــو الدميقراطيـــة تعتقـــد أن وحـــدات القـــوات املـــسلحة جلمهوريـــة الكونغـــو        

 اجملموعة أو تلـك مـن النـصوص    هلية تنتهك أحكام هذالدميقراطية املشاركة يف أي عم    
 أن هـذه االنتـهاكات ال تـزال         تعتقـد القانونية، وإذا ُوجد من األسباب ما جيعـل البعثـة           

ُترتكــب رغــم مــا بذلتــه البعثــة مــن مــساع لــدى القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو 
رة قانونيــة يف الدميقراطيــة وحكومتــها، فــإن البعثــة لــن يكــون بوســعها أن تــستمر بــصو

ولـن يكـون    . [...] دعم تلك العملية، بل جيب عليها أن توقف مشاركتها فيهـا متامـا            
 إىل  “اخلـدمات ” أو دعـم     “اللوجـسيت ” أن تقـدم بـصورة قانونيـة الـدعم           البعثةبوسع  

ــأن         ــاد ب ــدفعها لالعتق ــديها ســبب ي ــسلحة إذا كــان ل ــوات امل ــا الق ــوم هب ــة تق أي عملي
نيـــة تقـــوم بانتـــهاك أي جمموعـــة مـــن تلـــك النـــصوص وحـــدات القـــوات املـــسلحة املع

 املنظمـة مبوجـب القـانون       قوهذا ما ينشأ مباشـرة عمـا يقـع علـى عـات            . [...] القانونية
الدويل العريف وامليثاق من التزامات بإعمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل             

  .)٤٤ (وقانون الالجئني، وتعزيزها والتشجيع على احترامها
العلـم  ” أن  ١٣طلبت األمانـة العامـة مـن اللجنـة أن تـبني يف شـرحها ملـشروع املـادة                    و  - ٤٨

 “بظــروف الفعــل غــري املــشروع ينبغــي أن ُيفهــم منــه أنــه يــشمل العلــم بعــدم مــشروعية الفعــل 
)A/CN.4/637/Add.1  ب(وملـا كانـت الفقـرة الفرعيـة     ). ٦، الفقـرة  ٧ - باء -، الفرع الثاين (

_________________ 
تتعلق إحدى هذه احلاالت مشروع أنبوب الغاز يف غرب أفريقيا وآثاره على األفـراد الـذين تعرضـوا إلعـادة                      )٤٣(  

  .التوطني غري الطوعي
  .www.nytimes.com، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩نشرت الوثائق يف صحيفة نيويورك تاميز،   )٤٤(  
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ــة الــيت تقــدم املــساعدة أن يكــون    ليةؤوتــشترط لكــي تنــشأ املــس  العمــل ” علــى املنظمــة الدولي
، فإنه ال يبدو من الضروري إدراج شرط إضايف بالعلم بعـدم            ‘‘مشروع لو ارتكبته املنظمة    غري

  .مشروعية العمل
 مــن املــواد املتعلقــة مبــسؤولية الــدول ال يفيــد بــأن املــسؤولية ١٦ورغــم أن نــص املــادة   - ٤٩
ان جهــاز الدولــة املعــين ينــوي، بواســطة املعونــة أو املــساعدة املقدمــة، تيــسري تنــشأ إال إذا كــ ال

 .)٤٥(حدوث العمل غري املشروع، فإن وجهة النظر هذه هي املعرب عنـها يف الـشرح ذي الـصلة      
، ذهبت املفوضية األوروبيـة إىل أنـه ينبغـي إضـافة نـص تقييـدي       ١٣ يتعلق مبشروع املادة  ماوفي
، A/CN.4/637(ا يتماشـى وشـروح املـواد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول              يف الـشرح مبـ    ) شرط النيـة  (

واقترحــت األمانــة العامــة أن يــبني الــشرح أنــه ينبغــي تكــون        ). ١٠ - بــاء -الفــرع الثــاين  
 ومـن جهـة أخـرى، اقترحـت كوبـا إسـقاط أي             .)٤٦(“ غري املـشروع   فعلاملساعدة موجهة لل  ”

ــة، عــالوة علــى اقتراحهــا، علــى ســبي    ــة العلــم   إشــارة إىل الني ل التطــوير التــدرجيي، إرســاء قرين
ويف ضوء هـذه التعليقـات املتـضاربة وصـعوبة التوفيـق بـني اشـتراط النيـة ونـص                   .)٤٧(بالظروف

  مناقــشة ألمهيــة النيــة لــدى١٣ مــشروع املــادة حاحلكــم، يبــدو مــن األفــضل أال ُتــدرج يف شــر
  . املنظمة الدولية اليت تقدم املساعدة أو املعونة

  
  ١٤ادة  املمشروع    

ويتعلـق مـشروع املـادة هـذا     .  مبزيـد مـن التفـصيل   ١٤ينبغي أيضا شرح مشروع املادة        - ٥٠
ولـذلك مـن املمكـن، وفـق     . مبمارسة التوجيـه والـسيطرة يف ارتكـاب فعـل غـري مـشروع دوليـاً           

، إدراج )٢، الفقـــرة ١١ - بـــاء - ، الفـــرع الثـــاينA/CN.4/637(اقترحـــه البنـــك الـــدويل  مـــا
 حـاالت اهليمنـة علـى ارتكـاب سـلوك غـري مـشروع ال جمـرد                  اُيقصد هبـ  ”طرة  مالحظة أن السي  

  .)٤٨( من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول١٧، على حنو ما جاء يف شرح املادة “عليه اإلشراف

_________________ 
  .٧٧، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، الفقرة ٢٠٠١، حولية جلنة القانون الدويل، ١٦من شرح املادة ) ٥(الفقرة   )٤٥(  
  )٤٦(  A/CN.4/637/Add.1     وردت الفكـرة نفـسها يف التعليقـات اخلطيـة الـيت           . ٧، الفقـرة    ٧ - بـاء  -، الفرع الثـاين

  .A/CN.4/636/Add.1أدلت هبا سويسرا، 
  )٤٧(  A/CN.4/636 مــن منظــور التطــوير التــدرجيي، اقترحــت كوبــا أيــضا  . ٢، الفقــرة ١١ - بــاء -، الفــرع الثــاين

بـأن يكـون العمـل غـري مـشروع دوليـا إذا ارتكبتـه املنظمـة الـيت تقـدم           ) ب(إسقاط الشرط الـوارد يف الفقـرة     
ي توسـيع مـسؤولية املنظمـة الدوليـة     ومن شأن كال املقتـرحني املـتعلقني بـالتطوير التـدرجي    . املساعدة أو املعونة  

  .مقارنة مبسؤولية الدولة وهي تتصرف يف ظروف مماثلة
  .٧٧، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، الفقرة ٢٠٠١، حولية جلنة القانون الدويل، ١٧من شرح املادة ) ٧(الفقرة   )٤٨(  
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 إىل أنــه مــن املمكــن أن يكــون مثــة  ١٤مــن شــرح مــشروع املــادة ) ٤(وتــشري الفقــرة   - ٥١
وهــذا ). ٥١، الفقــرة A/64/10 (١٦مــشروع املــادة تــداخل جزئــي بــني مــشروع املــادة هــذا و 

التوجيــه ’مــادام ”التــداخل قــد يكــون حمــدودا ألنــه، كمــا الحظــت األمانــة العامــة ذلــك،          
يتخذان شكل قرار ملزم، فإن من الصعب تصور قرار واحد يـسيطر علـى دولـة أو                 ‘ والسيطرة
ــاء A/CN.4/637/Add.1 (“يوجههــا ــاين، ب  ووردت اإلشــارة إىل ).٣، الفقــرة ٨ - ، الفــرع الث

مــن شــرح مــشروع ) ٣( يف الفقــرة ١٥ و ١٦احتمــال تــداخل مماثــل بــني مــشروعي املــادتني  
 تـداخل جزئـي بـني       توقـع وعالوة على ذلـك، مـن املمكـن         ). ٥١، الفقرة   A/64/10 (١٥ املادة

ينبغــي للجنــة أن تــدرس طــرق ”واقترحــت إحــدى الــدول أنــه . ١٦  و١٣مــشروعي املــادتني 
رهنـا بأحكـام املـواد مـن        ”وهذا ما ميكن القيام به بـإدراج عبـارة          . )٤٩(“تداخالتإزالة هذه ال  

 هغري أن األمر ليس ضـروريا متامـا ألنـ        . ١٦ من مشروع املادة     ١ يف آخر الفقرة     “١٥ إىل   ١٣
ال تناقض يف أن تنشأ املسؤولية يف بعض الظروف مبوجب مشاريع مواد خمتلفة عنـدما تـستوىف                 

  .ا كل واحد من مشاريع املوادالشروط اليت ينص عليه
  

  ١٥ املادة مشروع    
 أنـــه ١٥ مــن شــرح مــشروع املــادة     ٣اقترحــت إحــدى الــدول أن يــبني يف الفقــرة        - ٥٢
 ساريا إال عندما يقترن القـرار امللـزم بعمـل إضـايف غـري مـشروع                 ١٥يصبح مشروع املادة     ال”

مـن املمكـن تـصور عمـل إكـراه          غـري أنـه      .)٥٠(“من قبيل التهديد باستعمال القوة أو اسـتعماهلا       
  .يكون يف حد ذاته عمال غري مشروع ال
  

  ١٦ املادة مشروع    
 مسؤولية املنظمة الدولية عن القـرارات واألذون والتوصـيات        ١٦يغطي مشروع املادة      - ٥٣

املوجهة إىل الدول واملنظمات الدولية األعضاء الرتكاب فعل يكون غـري مـشروع لـو ارتكبتـه                 
 “األعـضاء ” ورمبا كـان مـن األدق أن ُيـشار يف مـشروع املـادة هـذا برمتـه إىل                     .املنظمة األوىل 
، ألنــه مــن املمكــن أن “الــدول األعــضاء أو املنظمــات الدوليــة” بــدال مــن مــومعلــى وجــه الع

فلـو نـص مـشروع املـادة         .)٥١(تستغل املنظمة الدولية تصرف عضو ليس دولة أو منظمة دوليـة          

_________________ 
  .٩، الفقرة A/C.6/64/SR.16االحتاد الروسي،   )٤٩(  
  .٢، الفقرة ١٣ - باء -، الفرع الثاين A/CN.4/636أملانيا،   )٥٠(  
 N. Blokker, “Abuse of the members: questions concerning draft article: بلوكر يف. هذا التعديل اقترحه ن  )٥١(  

16 of the draft articles on responsibility of international organizations”, International Organizations 

Law Review, vol. 7 (2010), p. 35 at pp. 40-41.  



A/CN.4/640  
 

11-26193 25 
 

ملترتبة علـى العـضو بـسبب تـصرفه يف أعقـاب قـرار أو إذن أو               على بعض النتائج القانونية ا     ١٦
 الــذين هلــم صــفة الدولــة أو املنظمــة الدوليــة متــسقة مــع ألعــضاءتوصــية، لكانــت اإلشــارة إىل ا

، ١٦وملا مل تكن تلـك النتـائج منـصوصا عليهـا يف مـشروع املـادة       . نطاق مشاريع املواد احلالية  
  .فإنه من األفضل حذف هذه اإلشارة

وتساءلت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن األساس املنطقـي ملـشروع               - ٥٤
ــادة  ــية    ١٦املــ ــرار أو توصــ ــا قــ ــه هلــ ــيت يوجــ ــضو الــ ــة العــ ــل  ”، ألن الدولــ ــي أن تتحمــ ينبغــ

، A/CN.4/637 (“الطريقـــة الـــيت تنفـــذ أو ال تنفـــذ هبـــا القـــرار أو التوصـــية       عـــن  املـــسؤولية
 كانــت مــسؤولية الدولــة العــضو املعنيــة قائمــة حبكــم شــرط  ذاوإ). ١٢ - بــاء - الثــاين الفــرع

 يرمـي إىل منـع املنظمـة    ١٦، فإن مشروع املـادة  ١٨ الوارد يف مشروع املادة  “عدم اإلخالل ”
. الدولية من استغالل شخصيتها القانونية املستقلة من أجل االلتفاف علـى التـزام مـن التزاماهتـا                

، فإهنـا أعربـت عـن    “يفتقر إىل الوضـوح ‘ االلتفاف ’لحمصط”وبينما رأت اململكة املتحدة أن   
  . )٥٢(“١٦تأييدها لألساس املنطقي ملشروع املادة ”
 “اللتفـاف ا”ورمبا كـان مـن املفيـد النظـر يف مـا إذا كـان مـن الـضروري اإلشـارة إىل               - ٥٥
ويـشكل التفافـا علـى    ” (١فالكلمات الـواردة يف آخـر الفقـرة     .)٥٣(١٦نص مشروع املادة   يف
ويظهـر هـذا جليـا يف       . إمنا هي للتوضيح أكثر مما هـي إلضـافة شـرط          ) “زام دويل واقع عليها   الت

ــرة  ــن ا) ٤(الفق ــشرح،م ــه   ل ــى أن ــنص عل ــث ت ــل   ” حي ــة حمــددة للتحاي ــشترط وجــود ني  “ال ي
)A/64/10 إســاءة اســتخدام منظمــة   ”غــري أنــه تــرى إحــدى الــدول اشــتراط      ). ٥١، الفقــرة

وملـا كـان مـن الـصعب إثبـات النيـة يف املمارسـة،                .)٥٤(“ةلسلطاهتا عمدا للتهرب من املـسؤولي     
 جيعــل مــسؤولية الدولــة وفقــا ملــشروع  نفــإن الــشرط الــذي اقترحتــه هــذه الدولــة مــن شــأنه أ  

  . أمرا إشكاليا١٦ املادة
 احلالة اليت توجه فيها املنظمـة الدوليـة إجـراءا           ١٦ من مشروع املادة     ١وتتناول الفقرة     - ٥٦

ــا إىل عــضو أو أك  ــرملزم ــسميتها    ٢وتتعلــق الفقــرة  . ث ــيت ختتلــف ت ــاإلجراءات غــري امللزمــة ال  ب
 “توصــية”وقــد يكــون مــن املالئــم أن ُتــستخدم هنــا كلمــة       . بــاختالف املنظمــات الدوليــة  

 فكرة إمكانية إسناد املسؤولية للمنظمـة الدوليـة عنـدما توصـي عـضوا               ندوتست. كمصطلح عام 
_________________ 

  )٥٢(  A/C.6/64/SR.16 وأدلــت اململكــة املتحــدة أيــضا بــبعض املالحظــات فيمــا يتعلــق بــالتمييز بــني    . ٢٤، الفقــرة
عنــصر ”وطلبــت ســنغافورة توضــيحا بــشأن  . ١٦ مــن مــشروع املــادة  ٢ و ١الفئــتني املبينــتني يف الفقــرتني  

  ).٧٦ الفقرة ،A/C.6/64/SR.15 (“االلتفاف
واقترحـت بلجيكـا أيـضا حـذف       . ٤٣  و ٤٢ أعـاله، الـصفحتان      ٥١بلوكر، احلاشـية    . هذه النقطة أثارها ن     )٥٣(  

، ولكــن لــسبب )٢ و ١، الفقرتــان ١٤ - بــاء -، الفــرع الثــاين A/CN.4/636 (١اجلــزء األخــري مــن الفقــرة  
  .ددخمتلف هو أن ذلك اجلزء يدرج عنصرا ذاتيا قد يكون ممعنا يف التش

تفهم أملانيا أن فعل االلتفاف يعين إساءة اسـتخدام منظمـة    ”: ١٤ - باء -، الفرع الثاين    A/CN.4/636أملانيا،    )٥٤(  
  .“لسلطاهتا عمدا للتهرب من املسؤولية، وتؤيد القراءة اليت تفسره على هذا النحو
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. ن يتجاهـل األعـضاء بانتظـام توصـيات املنظمـة          بعمل معني إىل افتـراض أنـه مـن غـري املـرجح أ             
ومـن ناحيـة أخـرى، ونظـرا للعـدد      . إن بعضهم على األقـل قـد ُيحمـل علـى اتبـاع التوصـية              بل

 نطـاق مـسؤولية املنظمـة    ٢الكبري من التوصيات اليت تصدرها املنظمات الدولية، توسع الفقـرة          
  .إىل حد بعيد

أوجـــدت التـــوازن الـــصحيح بـــني ”) ب( ٢وبينمـــا رأت إحـــدى الـــدول أن الفقـــرة   - ٥٧
كانــت بعــض  ،)٥٥(“ضــرورة احلفــاظ علــى معيــار عملــي فعــال واحلاجــة إىل هنــج أكثــر تقييــدا 

فقـد شـدد صـندوق النقـد الـدويل علـى أن             . ٢الدول واملنظمـات الدوليـة أكثـر انتقـادا للفقـرة            
نــة العامــة، وتــرى األما). ٧، احلاشــية A/CN.4/637 (“يحماولــة للتطــوير التــدرجي”األمــر كــان 

على األقل فيما يتعلق باالقتراح الرامي إىل توسيع نطاق املسؤولية ليـشمل املنظمـات الدوليـة                ”
ــة         ــدول أو املنظمــات الدولي ــا لل ــد توجهه ــيت ق ـــالتوصيات ال ــصلة ب يف بعــض احلــاالت ذات ال
األخــرى، أن يف األمــر توســيعا ملفهــوم املــسؤولية ليتجــاوز بكــثري نطــاق مــا ســلف مــن ممارســة  

، ١٠ - بـاء  -، الفـرع الثـاين      A/CN.4/637/Add.1 (“يتعلق بالدول أو املنظمـات الدوليـة       يماف
مــن الــشطط القــول بتحمــل منظمــة دوليــة   ”وذهبــت املفوضــية األوروبيــة إىل أن  ). ٨ الفقــرة

وأعربـت   .)٥٦(“ةتوجههـا إىل دولـة أو منظمـة دوليـ         ‘ توصـيات ’للمسؤولية علـى أسـاس جمـرد        
ال بـد أن    ”ن وجهة نظر مماثلـة، حيـث الحظـت أنـه يف حالـة التوصـية                 منظمة العمل الدولية ع   

ومـن مث،  .  أي قرار من الدولة أو املنظمة الدولية بأن تقوم بذلك الفعـل           -يكون هناك تصّرف    
 عــن وأعربــت بلــدان الــشمال األورويب .)٥٧(“فــإنّ الرابطــة العليــة عقــدها منفــرط هبــذا الــشأن 

توصيات اليت تقدمها منظمة دولية قـد تـثري مـسألة املـسؤولية             بأن ال [...] إزاء االقتراح   ”قلقها  
 وجـود صـلة     ٢وأكدت عدة دول ضرورة أن ُيشترط يف الفقـرة           .)٥٨(“الدولية للمنظمة املعنية  

  .)٥٩(أوثق بني التوصية وتصرف العضو
_________________ 

  .٣٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16هنغاريا،   )٥٥(  
  )٥٦(  A/CN.4/637١٢ - باء - ، الفصل الثاين.  
  .املرجع نفسه  )٥٧(  
ــدامنرك باســم بلــدان الــشمال األورويب      )٥٨(   ــه ال ــدامنرك والــسويد وفنلنــدا والنــرويج  (بيــان أدلــت ب ، )أيــسلندا وال

A/C.6/64/SR.15 ــه ينطبــق أيــضا علــى نــص     . ٢٨، الفقــرة ورغــم أن هــذا التخــوف ورد بــشأن الــشرح، فإن
   .١٦مشروع املادة 

قيـام صـلة وثيقـة للغايـة بـني          ”اشتراط  ) ١، الفقرة   ١٤ - باء -، الفرع الثاين    A/CN.4/636(اقترحت النمسا     )٥٩(  
ــة العــضو املعــين   ) ١٠، الفقــرة A/C.6/64/SR.16(وذهــب االحتــاد الروســي  . “اإلذن أو التوصــية وفعــل الدول

ــسرا  ن أ) ٧٧، الفقــرة A/C.6/64/SR.15(والحظــت ســنغافورة  . املــذهب نفــسه ) A/CN.4/636/Add.1(وسوي
الـصلة الواقعيـة وحـدها أم أن املطلـوب أيـضا      مـا إذا كـان املطلـوب قيـام        مير مر الكرام على مـسألة       ”الشرح  

مـشروع املـادة    ’’أن  ) ٧٢الفقـرة   (والحظـت جنـوب أفريقيـا       . ‘‘وجود عنصر آخر، من قبيل القصد الغالب      
يوجـب عليهـا أن تقـاوم حـىت         التزاما مرهقا على عاتق الـدول األعـضاء يف املنظمـة            [...] من شأنه أن يرتب     

ــة يف صــفوفها  ــادة  . “الــدول القوي  ال يزيــد يف عــبء املــسؤولية الواقعــة علــى عــاتق   ١٦غــري أن مــشروع امل
  . أيضا٢ أعاله، الفقرة ٥٤ويغطي اقتراح أملانيا، احلاشية . األعضاء
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ــر        - ٥٨ ــد النظـ ــة أن تعيـ ــا باللجنـ ــان حريـ ــا كـ ــدة، رمبـ ــذه اآلراء املنتقـ ــل هـ ــالنظر إىل كـ وبـ
ويف حال حـذف هـذه       .)٦٠( احلالية ٢ الفقرة   ١٦ن ينبغي أن يتضمن مشروع املادة       كا إذا فيما

  :وميكن أن يكون نصها كما يلي. ٣الفقرة، وجب أيضا تعديل الفقرة 
 سواء كان الفعل املعين غري مشروع دولياً أو مل يكن بالنـسبة             ١  الفقرة تنطبق    

  .إىل العضو أو األعضاء الذين وجه إليهم القرار
  

  ١٩ املادة وعمشر    
 ١٩، يف مـشروع املـادة       ‘صحيحة’وصف املوافقة بعبارة    ”الحظت إحدى الدول أن       - ٥٩

 املتعلقـة  “الذي يتناول املوافقة باعتبارها من الظروف النافية لعـدم املـشروعية، ال حيـل املـشكلة          
مـر  وهـذا أ   .)٦١(“تـشكل موافقـة بالفعـل     ”مبا إذا كانت التوصية الصادرة عـن املنظمـة الدوليـة            

 وال يف الـشرح ذي الـصلة    ١٩وعلى كل حال، ليس يف مشروع املادة        . يتوقف على الظروف  
 غـري أن بوسـع الـشرح أن يـبني،    . حماولة لتبيان مىت تكون املوافقة قائمة يف ظـل ظـروف حمـددة    

أن املوافقــة الــيت تعطيهــا املنظمــة الدوليــة  ،)٦٢(حــسبما تقترحــه تلــك الدولــة نفــسها فيمــا يبــدو
أن متس مبا قد يكون ألعضائها من حقوق علـى املنظمـة الدوليـة الـيت ترتكـب عمـال                    ميكنها   ال

  .يكون غري مشروع دوليا لوال املوافقة
ــادة          - ٦٠ ــشروع امل ــواردين يف شــرح م ــالني ال ــشأن املث ــة ب ــة العام  أن ١٩والحظــت األمان
بــل هــي موافقــة الدولــة املــضيفة ال تــشكل بالــضرورة ظرفــا نافيــا لعــدم مــشروعية التــصرف، ”

ومثلما هو احلال بالنسبة للدول، تـوفر املوافقـة بـصورة عامـة مـربرا                .)٦٣(“شرط هلذا التصرف  
ــد ت   ــها ق ــصرف، ولكن ــشروعية    كــونللت ــدم امل ــا لع ــا نافي ــتثنائية ظرف وحــسب .  يف حــاالت اس

العمـل يف حـد ذاتـه جيـب     ”الحظت األمانة العامة أيضا يف حالة هذا السيناريو األخري، فإن     ما
ــزام دويل كــي تنتفــي مــسؤولية املنظمــة     أن يكــون  ــا اللت غــري مــشروع أو يــشكل بالفعــل خرق

وإذا كـان هـذا األمـر نـادر الوقـوع،            .)٦٤(“أخرىالدولية بسبب موافقة دولة أو منظمة دولية        
  . نصا زائدا١٩فإن ذلك ال جيعل من مشروع املادة 

  

_________________ 
  .٤٦ إىل ٤٣ أعاله، الصفحات من ٥١بلوكر، احلاشية .  كانت حمل نقد أيضا من قبل ن٢الفقرة   )٦٠(  
  .٢، الفقرة ١٥ - باء -، الفرع الثاين A/CN.4/636النمسا،   )٦١(  
  .١، الفقرة املرجع نفسه  )٦٢(  
  )٦٣(  A/CN.4/637/Add.1 ٢، الفقرة ١١ - باء -، الفرع الثاين.  
  .٤، الفقرة املرجع نفسه  )٦٤(  
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  ٢٠ املادة مشروع    
فقـد اقترحـت دولتـان حـذف        . ٢٠ادة  لقد اختلفت وجهات النظر بشأن مـشروع املـ          - ٦١

 من ميثـاق األمـم املتحـدة تنطبـق علـى            ٥١مشروع املادة، وبررت إحدامها ذلك بعلة أن املادة         
ينبغـي توضـيح اإلشـارة      ”وقيـل أيـضا إنـه        .)٦٥(الدول حصرا وال تنطبق على املنظمات الدولية      

انتـهاك ممكـن مليثـاق األمـم         الـدويل يف هنايـة مـشروع املـادة لتجنـب أي              نالعامة جدا إىل القانو   
، A/64/10 (٢٠مـــن شـــرح مـــشروع املـــادة ) ٥(وحـــسبما أوضـــحته الفقـــرة  .)٦٦(“املتحـــدة
 مـن   ٢١، تقوم اإلشارة هنا إىل القانون الـدويل مقـام اإلشـارة إىل امليثـاق يف املـادة                   )٥١ الفقرة

ومل ُتبـذل   . ملتحـدة  املنظمات الدوليـة لـيس أعـضاء يف األمـم ا           ألناملواد املتعلق مبسؤولية الدول     
ومل تــرد . أي حماولــة لتوســيع نطــاق إمكانيــة جلــوء املنظمــات الدوليــة إىل الــدفاع عــن الــنفس   

 سـوى جلعـل نـص مـشروع املـادة يتماشـى             ٢٠اإلشارة إىل القـانون الـدويل يف مـشروع املـادة            
  .)٦٧( بشأن هذه املسألةوالقواعد اليت قد يتضمنها القانون الدويل

ــة القــانون، مبــا يف ذلــك، حــسب    قــد يكــون مــن الــ   - ٦٢ صعب تقــدمي حتليــل تفــصيلي حلال
اقترحت إحدى الدول، مسألة كيفية ارتباط الدفاع عن النفس مـن جانـب املنظمـة الدوليـة                  ما

. ٦٦وعلى كل حال، فاالتساق مع امليثاق مكفول مبـشروع املـادة    .)٦٨(بسيادة الدولة املضيفة  
نتاج يتعلـق باملنـاظرة بـني احلـق الطبيعـي للدولـة       تعميم اسـت ” فإن  ل،وكما الحظته إحدى الدو   

وأي حـق ملنظمـة دوليـة أو إحـدى هيئاهتـا أو أحـد               [...] يف الدفاع الذايت ضد عدوان مـسلح        
ــاطر        ــوف باملخـ ــر حمفـ ــروف أمـ ــن الظـ ــة مـ ــة خمتلفـ ــوة يف طائفـ ــوء إىل القـ ــا يف اللجـ . وكالئهـ

رك هـــذه املـــسألة  عامـــة بالقـــدر الكـــايف لتـــ٢٠جـــاءت صـــياغة مـــشروع املـــادة  ذلـــك، ومـــع
 حـــال توفيقيـــا  ٢٠يـــشكل مـــشروع املـــادة   ”واســـتنادا إىل دولـــة أخـــرى،    .)٦٩(“مفتوحـــة

_________________ 
ــالمية      )٦٥(   ــران اإلسـ ــة إيـ ــت مجهوريـ ــرة A/C.6/64/SR.16(اقترحـ ــش ”) ٥٠، الفقـ ــذف مـ ــادة حـ ، “٢٠روع املـ

  .“ميكن حذفه”إن مشروع املادة ) ٣٧رة فت، الA/C.6/64/SR.15(قالت بيالروس  بينما
  .١٣وأعربت غانا عن شاغل مماثل، الفقرة . ٣، الفقرة A/C.6/64/SR.17الربازيل،   )٦٦(  
ن الـــنفس قالـــت فيهـــا إن مبـــدأ الـــدفاع عـــ) ٧١، الفقـــرة A/C.6/64/SR.16(أبـــدت اليابـــان مالحظـــة وجيهـــة   )٦٧(  

يترسخ جيدا يف إطار القانون الدويل، كما أن نطاقه وشروط ممارسته أقل وضوحا بكثري مما هو عليه األمر                   مل”
  .“بالنسبة للدول

. ١٦ - بـاء  - ، الفصل الثـاين   A/CN.4/636(هذه من املسائل اليت ترغب النمسا يف أن يتم تناوهلا بالتوضيح،              )٦٨(  
تقلة لتقصي احلقائق بشأن الـرتاع يف جورجيـا مـؤخرا مـسألة احتجـاج الدولـة           وقد ناقشت البعثة الدولية املس    

 ,Report, vol. II(بالدفاع عن النفس عندما تتعرض قوة حفظ الـسالم التابعـة هلـا هلجـوم مـن الدولـة املـضيفة        

pp. 263-283.(  
  .٦٦، الفقرة A/C.6/64/SR.15فرنسا،   )٦٩(  
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وأعربـت األمانـة العامـة عـن رأي مفـاده أن يـدرج الـدفاع عـن الـنفس يف زمـرة                        .)٧٠(“مناسباً
 - الثـاين  رع، الفـ A/CN.4/637/Add.1(الظروف النافية لعدم املشروعية يف نص مـشاريع املـواد     

  ).٤ ، الفقرة١٢ - باء
ــدفاع عــن الــنفس ضــمن       - ٦٣ وقــد ســبق أن نوقــشت مــسألة مــا إذا كــان ينبغــي إدراج ال

الظروف النافية لعدم املشروعية يف تقريري الـسابع الـذي اقترحـت فيـه حـذف مـشروع املـادة                    
)A/CN.4/610 ومل حيــظ هــذا االقتــراح بقبــول أغلبيــة أعــضاء اللجنــة  ). ٥٩ و ٥٨، الفقرتــان .

  . مثة من األسباب ما يكفي لتكرار االقتراح نفسه يف هذا املقاميبدو أن وال
  

  ٢١مشروع املادة     
 التـــدابري املـــضادة الـــيت جيـــوز ملنظمـــة دوليـــة أن تتخـــذها ٢١يتنـــاول مـــشروع املـــادة   - ٦٤
ويعود الـسبب يف ذلـك إىل أنـه قـد حتـتج منظمـة               . ضد منظمة دولية أخرى أو ضد دولة       سواء

يف لصفة عدم املشروعية من أجل تربير خـرق التـزام دويل واجـب عليهـا                دولية هبذا الظرف النا   
  .)٧١(جتاه دولة

 علــى قاعــدة عامــة تتعلــق بالتــدابري املــضادة الــيت تتخــذها املنظمــات    ١وتــنص الفقــرة   - ٦٥
ــة، يف حــني أن الفقــرة   ــيت تتخــذها منظمــة     ٢الدولي ــدابري املــضادة ال ــة اخلاصــة للت ــاول احلال  تتن

، بــل والتــزام )٧٢(“هنــج حــذر”اقترحــت بعــض الــدول ضــرورة اتبــاع  و. أحــد أعــضائها ضــد
 أو إدراج شروط إضـافية      ٢١، ولكنها مل تقترح حذف مشروع املادة        )٧٣(“احليطة القصوى ”
احلاجة تقتـضي مزيـدا مـن التوضـيح فيمـا يتعلـق بالتـدابري               ”وشددت دولة أخرى على أن      . فيه

درة املمارســات يف هــذا الــصدد، والغمــوض املــضادة الــيت تتخــذها املنظمــات الدوليــة، نظــرا لنــ
ــصلة، وخطــر إســاءة االســتعمال      ــانوين ذي ال ــام الق ــف النظ ــذي يكتن ــت دول . )٧٤(“ال وأعرب

_________________ 
  .٣٩، الفقرة A/C.6/64/SR.16هنغاريا،   )٧٠(  
أنه ينبغي استبعاد مسألة التدابري املـضادة الـيت تتخـذها املنظمـات الدوليـة جتـاه       ”مفاده أعربت أملانيا عن رأي    )٧١(  

 اويــستند هــذ. ١، الفقــرة ١٧، الفــرع الثــاين، بــاء، A/CN.4/636: ، انظــر“الــدول مــن نطــاق مــشاريع املــواد
ال جمال للتدابري املـضادة بـني منظمـة دوليـة           ] … [كقاعدة عامة ”الرأي إىل احلجة األساسية اليت مفادها أنه        

امتثـال دول  ومع ذلك، ميكن للمرء أن يتصور بعض احلاالت اليت ميكـن أن تنطـوي علـى عـدم      . “وأعضائها
  .غري أعضاء لاللتزامات

  .٧٣، الفقرة A/C.6/64/SR.16، واهلند، ٤٤، الفقرة A/C.6/64/SR.15الصني،   )٧٢(  
  .٥٠، الفقرة A/C.6/64/SR.16مية، مجهورية إيران اإلسال  )٧٣(  
  .٣١، الفقرة A/C.6/64/SR.21ماليزيا،   )٧٤(  
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وبينمــا أعربــت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا عــن . )٧٥(أخــرى عــن موافقتــها علــى الــنص
ــى   ــها علـ ــة أو جت    ”موافقتـ ــات الدوليـ ــل املنظمـ ــن قبـ ــضادة مـ ــدابري مـ ــاذ تـ ــة اختـ ــاإمكانيـ  “اههـ

)A/CN.4/637  ،بعـدم إدراج  ”، أوصـت األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة      )٢١بـاء،    ، الفرع الثاين
؛ ويفتـرض أن ينطبـق ذلـك أيـضا علـى            )٧٦( يف مـشاريع املـواد     “بالتدابري املـضادة   الفصل املتعلق 
  .٢١مشروع املادة 

 عـدم امتثـاهلم تـدابري       وال تعد التدابري اليت تتخذها منظمة دولية جتاه أعـضائها يف حالـة              - ٦٦
وينبغي التمييز بني عدم امتثال دولـة اللتزاماهتـا بوصـفها عـضوا يف املنظمـة،        . مضادة بالضرورة 

من جهة، وعـدم امتثاهلـا اللتزامـات حيتمـل أهنـا قـد ترتبـت ألسـباب أخـرى علـى تلـك الدولـة                         
 وحــصانات العــضو، مــن جهــة ثانيــة، مــثال، عــرب اتفــاق مقــر أو اتفــاق ثنــائي بــشأن امتيــازات  

وإذا كـــان مـــن املمكـــن تـــصور اختـــاذ تـــدابري مـــضادة يف احلالـــة الثانيـــة،  . املنظمـــة ووكالئهـــا
قواعد املنظمة حيتمل أن تنص يف احلالة األوىل على جزاءات ال ميكن اعتبارها مبثابة تـدابري                 فإن

، A/64/10 (٢١ مــن شــرح مــشروع املــادة ٣مــضادة، علــى النحــو الــذي أشــري إليــه يف الفقــرة 
  .)٧٧(وأكدته إحدى الدول) ٥١الفقرة 
 التدابري املضادة اليت ميكـن ملنظمـة دوليـة أن تتخـذها جتـاه األعـضاء،                 ٢وتتناول الفقرة     - ٦٧

 “دولــة أو منظمــة دوليــة عــضو ”واهلــدف مــن تعــبري  . ســواء أكــانوا دوال أو منظمــات دوليــة 
ــ. )٧٨(أن يـــشمل مجيـــع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة األعـــضاء  هـــو دى الـــدول وســـاندت إحـ

. )٧٩(“٢١ مـن مـشروع املـادة        ٢التقييدي املتبع فيما يتعلق بالتدابري املضادة يف الفقرة          النهج”
واقترحت دولة أخرى أن ُتستبعد التدابري املضادة استبعادا كليا يف العالقات بني منظمـة دوليـة                

_________________ 
ولالطالع على الـرأي الـذي مفـاده       . ٣٩، وهنغاريا، الفقرة    ١٦، الفقرة   A/C.6/64/SR.16انظر بياين إيطاليا،      )٧٥(  

ــر      ــضادة، انظـــ ــدابري املـــ ــا خيـــــص التـــ ــدول فيمـــ ــة الـــ ــل معاملـــ ــة جيـــــب أن تعامـــ ــات الدوليـــ   :أن املنظمـــ
F: Dopagne, Les contre-mesures des organisations internationales (Louvain-la-Neuve: Anthemis, 2010.(  

وال تتعلــق عناصــر املمارســة الــيت درســتها . ١١، الفقــرة ١٣-، الفــرع الثــاين، بــاءA/CN.4/637/Add.1: انظــر  )٧٦(  
 “مـضرورة ”لـيت ميكـن فيهـا اعتبـار األمانـة العامـة             باحلاالت ا ) ٣ و   ٢الفقرتان  (األمانة العامة لألمم املتحدة     

  .نتيجة لعدم امتثال دولة اللتزام ما) ٥٠ و ٤٢مبفهوم مشروعي املادتني (
  .٢، الفقرة ١٧، الفرع الثاين باء، A/CN.4/636الربتغال،   )٧٧(  
ات الدوليـة الـيت     تتعلـق أيـضا باملنظمـ     “ العـضو ”أن ُيَوضـح أن صـفة       ”واقترحت النمـسا يف تعليقاهتـا اخلطيـة           )٧٨(  

ورمبــا ترغــب جلنــة ). ٢، الفقــرة )١٧(، الفــرع الثــاين، بــاء، A/CN.4/636 (“أعــضاء يف املنظمــة املعنيــة هــي
  .الصياغة يف النظر يف هذه املسألة

ــل،   )٧٩(   ــرة A/C.6/64/SR.17الربازي ــذي عــربت      . ٣، الفق ــرأي ال ــشبه مــع ال ــى بعــض أوجــه ال وينطــوي ذلــك عل
، والــذي مفــاده أنــه ال جيــوز اختــاذ تــدابري مــضادة جتــاه الــدول األعــضاء    A/CN.4/636/Add.1سويــسرا،  عنــه
  .كان هدف املنظمة الدولية وتفويضها ينصان على تلك اإلمكانية، أو، على األقل، ال يعارضاهنا إذا إال
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 متنافيـة عتـرب   أن يبني بوضوح شـديد أن التـدابري املـضادة جيـب أن ت             ”وأعضائها، أو على األقل     
مـــع قواعـــد املنظمـــة مـــا مل توجـــد مؤشـــرات واضـــحة علـــى أن القواعـــد الداخليـــة للمنظمـــة  

مل يكــن القــصد منــها أن تــنظم حــصرا العالقــة بــني   ) حيتمــل أيــضا أن تــشمل اجلــزاءات  الــيت(
ــذي ينبغــي     . )٨٠(“املنظمــة وأعــضائها  ــع أن هــذا األســلوب حيتمــل أن يكــون األســلوب ال وم
لعديد من املنظمات الدولية، فإن هذه العمليـة ال هتـدف إىل اقتـراح معـايري                مبوجبه فهم قواعد ا   

  .لتفسري قواعد املنظمة بوجه عام أو قواعد منظمة بعينها
  

  ٢٤مشروع املادة     
 حالــة الــضرورة بوصــفها ظرفــا مــن الظــروف النافيــة لعــدم ٢٤يتنــاول مــشروع املــادة   - ٦٨

ــشروعية ــة    . امل ــة العام ــدت األمان ــد أي ــدة إدر”وق ــضرورة ’اج قاع ــة ال ــواد  ‘حال ــشاريع امل  يف م
وانتقـدت إحـدى    ). ٤، الفقـرة    ١٤، الفرع الثاين، باء،     A/CN.4/637/Add.1: انظر (“املقترحة

مـصلحة  ”الدول إدراج مشروع هذه املادة، مـشددة بوجـه خـاص علـى صـعوبة فهـم تعـبريي                    
. )٨١(“دولـــةُيعطـــل علـــى حنـــو جـــسيم مـــصلحة أساســـية لل” و “أساســـية للمجتمـــع الـــدويل

وأكـدت دولـة   .  من مواد مـسؤولية الـدول   ٢٥هذين التعبريين موجودين أصال يف املادة        ولكن
، أنه ينبغـي تعريـف املقـصود مـن تعـبري            ٢٤أخرى، رغم موافقتها على مضمون مشروع املادة        

، واقترحت إضـافة إشـارات إىل محايـة البيئـة واحلفـاظ علـى وجـود الدولـة                   “مصلحة أساسية ”
وسيكون من األنسب النظـر يف تعريـف        . )٨٢(ه أو سكاهنا يف أوقات الطوارئ العامة      يف حد ذات  

يتوقـف مـدى   ’’أكثر حتديدا بالنظر إىل املواد اخلاصة مبسؤولية الدول، اليت ذُكر يف شرحها أنه        
  .)٨٣(‘‘ ملصلحة ما على مجيع الظروف وال ميكن احلكم عليه مسبقًا‘األساسي’الطابع 
ل الرأي الذي عّبر عنه بعض أعضاء اللجنة والـذي أشـري إليـه يف               وفضلت إحدى الدو    - ٦٩

االحتجـاج  ”، ومبوجبـه جيـوز للمنظمـة الدوليـة          ٢٤من شـرح مـشروع املـادة        ) ٤(هناية الفقرة   
حبالة الضرورة مىت كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة أمام املنظمة حلماية مصلحة أساسـية للـدول                

نظمـــة محايـــة تلـــك املـــصلحة مـــن خطـــر جـــسيم  األعـــضاء فيهـــا، علـــى أن تكـــون وظيفـــة امل 

_________________ 
  .٢الفقرة ) ١٧(، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636أملانيا،   )٨٠(  
  .٣٨فقرة ، الA/C.6/64/SR.15بيالروس،   )٨١(  
  .١٨، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636كوبا،   )٨٢(  
، )اجلـــزء الثـــاين(، اجمللـــد الثـــاين ٢٠٠١حوليـــة جلنـــة القـــانون الـــدويل، ، ٢٥ مـــن شـــرح املـــادة ١٥الفقـــرة   )٨٣(  

  .٧٧ الفقرة
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ومع أن هذا الرأي ال خيلو من وجاهة، فإنه ميكـن أن يـؤدي إىل توسـيع نطـاق                . )٨٤(“ووشيك
  .حالة الضرورة إىل حد بعيد

أن يكـون   ”وفيما خيص العالقات بـني منظمـة دوليـة وأعـضائها، تفـضل دولـة أخـرى                    - ٧٠
الفعـل املعـين هـو الوسـيلة الوحيـدة املتاحـة أمـام              االحتجاج مببدأ الضرورة ممكنا فقـط إذا كـان          

وتترك مشاريع املواد لقواعد املنظمة، بوصفها قواعـد خاصـة،      . )٨٥(“املنظمة كي تفي بواليتها   
  . درج مبادئ خاصة يف نطاق حالة الضرورة يف العالقات مع األعضاءنأن حتدد إمكانية أن ت

 الـيت درجـت عليهـا منظمـة حلـف مشـال             يظهر من املمارسـة الدوليـة     ”وذُكر أيضا أنه      - ٧١
األطلسي واألمم املتحدة، ومنظمة الدول األمريكية، وغريها، أن املنظمات الدوليـة تعتـرب مبـدأ             

. )٨٦(“العــسكرية قاعــدة تــستند أوال وقبــل كــل شــيء إىل القــانون العــريف /الــضرورة التــشغيلية
ا تتعلــق مبــضمون القواعــد  وميكــن اإلشــارة يف الــشرح إىل هــذه املمارســة، رغــم أنــه يبــدو أهنــ   

األساسية اخلاصـة بـإدارة الرتاعـات املـسلحة أكثـر مـن تعلقهـا بـالظرف النـايف لعـدم املـشروعية                     
  .الذي ُينظر فيه هنا

  
  توصية    

إن املقترحــات املتعلقــة بالتعــديالت علــى نــص مــشاريع املــواد الــيت نوقــشت يف هــذا        - ٧٢
ــادة   ــة يف الفقـــرات وهـــذه املقترحـــات م. ١٦القـــسم هتـــم مـــشروع املـ . ٥٨ و ٥٥ و ٥١بينـ

  :  على النحو التايل١٦واستنادا إىل هذه املقترحات، ميكن أن ُيصاغ مشروع املادة 
، تترتـــب املـــسؤولية الدوليـــة للمنظمـــة ١٥ إىل ١٣ رهنـــا بأحكـــام املـــواد مـــن - ١”  

ــاً        إذا ــزم أحــد أعــضائها بارتكــاب فعــل يكــون غــري مــشروع دولي ــرارا يل اعتمــدت ق
  .  املنظمةارتكبته لو

 سواء كان الفعل املذكور غري مشروع دوليا أم مل يكـن كـذلك              ١ تنطبق الفقرة    - ٢  
  .“بالنسبة إىل العضو أو األعضاء الذين وجه إليهم القرار

  

_________________ 
  .١٨، ، الفرع الثاين، باءA/CN.4/636أملانيا،   )٨٤(  
  .٣، الفقرة ١٨، الفرع الثاين ، باء، A/CN.4/636النمسا،   )٨٥(  
  .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٨٦(  
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  )مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية(الباب الثالث   -رابعا   
  ٢٩مشروع املادة     

ــا إذا     - ٧٣ ــة م ــة العام ــساءلت األمان ــادة   ت ــق ) ب (٢٩كــان ينبغــي إدراج مــشروع امل املتعل
يف ضوء الغياب التـام ملمارسـة سـابقة يف جمـال            ”بالتأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار      

ــدم التكــرار     ــدات وضــمانات بع ــة لتأكي ، A/CN.4/637/Add.1: انظــر (“تقــدمي منظمــات دولي
مـن مـواد   ) ب (٣٠ة مطابقـة للمـادة   وهـذه الفقـرة الفرعيـ    ). ٢ الفقـرة    ١٥الفرع الثـاين، بـاء،      
ويــــصعب إجيــــاد ســــبب يــــربر إعفــــاء املنظمــــات الدوليــــة مــــن إعطــــاء  . مــــسؤولية الــــدول

 علــى النحــو املــذكور    “اقتــضت الظــروف ذلــك  ”وضــمانات بعــدم التكــرار إذا    تأكيــدات
  ).ب(الفقرة الفرعية  يف
  

  ٣٠مشروع املادة     
ت الـيت قدمتـها مـع جمموعـة مـن املنظمـات          انتقدت منظمة الصحة العامليـة، يف التعليقـا         - ٧٤

 ومفاده أن املنظمة الدولية املـسؤولة تتحمـل         ٣٠األخرى، املبدأ الذي نص عليه مشروع املادة        
والـسبب الـذي أبدتـه    . “التزام اجلـرب الكامـل للـضرر النـاجم عـن الفعـل غـري املـشروع دوليـا            ”
 ال سيما إذا أخـذنا يف االعتبـار أنّ          قد يفضي إىل التعرض املفرط للمطالبات     ”أن هذا املبدأ     هو

وأعربـت منظمـة العمـل      . )٨٧(“املنظمات الدولية بصورة عامة ال تنـتج مواردهـا املاليـة اخلاصـة            
فاملنظمـات الدوليـة ليـست وحـدها املعنيـة بـصعوبة أو حـىت               . )٨٨(الدولية عن وجهة نظر مماثلـة     

من الشرح بأن املقـصود مـن هـذا    ) ٢(و ) ١(وتذكّر الفقرتان . استحالة االلتزام باجلرب الكامل 
يطبـق  ”، ولكنـه    “محاية الطرف املضرور من التأثر سلبيا بالفعل غري املشروع دوليا         ”املبدأ هو   

ويالحـــظ أن الدولـــة ). ٥١، الفقـــرة A/64/10( يف أغلـــب األحيـــان “عمليـــا علـــى حنـــو مـــرن
يض عـن األضـرار،     أيـدت مـشاريع املـواد بـشأن التعـو         ”الوحيدة اليت أبدت تعليقا بـشأن اجلـرب         

ــادة      ــشروع املــ ــصوصاً مــ ــاين، وخــ ــث، الفــــصل الثــ ــاب الثالــ ــواردة يف البــ ــة “٣٥الــ  املتعلقــ
  .)٨٩(بالتعويض

ونّبهت األمانة العامة لألمم املتحدة إىل القيـود املاليـة املطبقـة علـى مـا يقـدم إىل األمـم                      - ٧٥
لـضمان حجيـة    ” املتحدة من مطالبات ناجتة عن عمليات حفظ السالم، ولكنـها اعترفـت بأنـه             

هذه القيود إزاء الغري، تعمد األمم املتحدة إىل إبرام اتفاقات مع الـدول األعـضاء الـيت تنـشر يف                  
_________________ 

  .١٣، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/637: انظر  )٨٧(  
  .٣ إىل ١املرجع نفسه، الفقرات من   )٨٨(  
  .٥٣، الفقرة A/C.6/64/SR.16مجهورية إيران اإلسالمية،   )٨٩(  
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، ١٦، الفـرع الثـاين، بـاء،    A/CN.4/637/Add.1: انظـر  (“أقاليمها قوات بعثـات حلفـظ الـسالم     
  ).٦الفقرة 

  
  ٣١مشروع املادة     

ال جيـوز للمنظمـة الدوليـة املـسؤولة أن          ”،  ٣١ من مشروع املادة     ١استنادا إىل الفقرة      - ٧٦
وتشري هذه الفقـرة إىل االلتزامـات       . “تستند إىل أحكام قواعدها لتربير عدم االمتثال اللتزاماهتا       

 يتعلـــق مباشـــرة بالعالقـــات بـــني ٣١مبوجـــب البـــاب الثالـــث، ولكـــن مبـــا أن مـــشروع املـــادة 
نــه كــان موضــع انتقــادات مــن عــدة   االلتزامــات مبوجــب القــانون الــدويل وقواعــد املنظمــة، فإ  

  .منظمات دولية
سـيبدو مـن الـصعب حتميـل منظمـة دوليـة املـسؤولية عـن         ”والحظ جملـس أوروبـا أنـه         - ٧٧

ومـن  . )٩٠(“أحكام واردة يف معاهدهتا التأسيسية تكون غري مـشروعة مبوجـب القـانون الـدويل       
ية وال ميكـن اعتبارهـا      الواضح أن املنظمـة الدوليـة ليـست هـي الـيت وضـعت معاهـدهتا التأسيـس                 

ولكن، ميكن أن تكون مسؤولة عن التصرف الذي تقوم به وفقـا ملعاهـدهتا              . مسؤولة عن ذلك  
وعّبر صندوق النقد الدويل بصورة خمتلفة عن رأيه القدمي العهد بعـدم جـواز حتميـل      . التأسيسية

الـيت تـشكل، جنبـا      ) مثـل ميثاقهـا   (وثيقتـها التأسيـسية     ”منظمة دولية املسؤولية إال إذا انتهكت       
أو خرقـت  ] …[إىل جنب مـع القواعـد والقـرارات الـيت اعتمـدت مبوجبـها، قاعـدة ختـصيص                

وعـربت  . )٩١(“مـا آخـر كانـت قـد قبلتـه طوعـا           اقاعدة آمرة من قواعـد القـانون الـدويل أو التز          
ت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن وجهة نظر مماثلة دون أن تـستثين االلتزامـا               

ومن احملتمل أال توجد قواعد عديدة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل      . )٩٢(اليت قُبلت طوعا  
ــة    ــى املنظمــات الدولي ــق عل ــيت تنطب ــد،      . ال ــذه القواع ــصور أن ه ــن املمكــن ت ــدت، م ــإن ُوجِ ف

واالتفاقات املربمة مع أشخاص آخـرين مـن أشـخاص القـانون الـدويل، ال ميكـن أن ُتعـدَّل مـن                      
ــة وأعــضائها    خــالل قواعــد   ــة الدولي ــني املنظم ــات ب ــة إال يف العالق ــك،   . املنظم ــى ذل ــاء عل وبن

خيص غري األعضاء، مبن فيهم األشخاص والكيانات اليت ميكن أن تستفيد مـن االلتزامـات                فيما
مبوجــب القواعــد العامــة للقــانون الــدويل، ال ميكــن للمنظمــات الدوليــة االســتناد إىل قواعــدها   

وال ميكـن للـصك التأسيـسي للمنظمـة الدوليـة أن يعفيهـا مـن        . لتزاماهتـا للتحلل مـن االمتثـال ال   

_________________ 
  .١٤، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/637: انظر  )٩٠(  
  .٢اين، ألف، الفقرة املرجع نفسه، الفرع الث  )٩١(  
  .١، الفقرة ٢٦املرجع نفسه، الفرع الثاين، باء،   )٩٢(  
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املـــسؤولية الناجتـــة عـــن قواعـــد القـــانون الـــدويل األخـــرى الواجبـــة التطبيـــق يف العالقـــات مـــع 
  .)٩٣(األعضاء غري
ينتفـي االتـساق مـن مـشاريع املـواد ملّـا تـنص، مـن              ”واعتربت املفوضـية األوروبيـة أنـه          - ٧٨

نظمــــــة الدوليــــــة املــــــسؤولة ال جيــــــوز هلــــــا أن تــــــستند إىل قانوهنــــــا ناحيــــــة، علــــــى أن امل
، مث تــنص ))١ (٣١مــشروع املــادة  (لتربيــر عــدم امتثاهلــا اللتزاماهتــا    ) ‘قواعــدها’( الــداخلي

مـشروع  (ناحية أخرى على أن يف خـرق املنظمـة لقانوهنـا الـداخلي خرقـا للقـانون الـدويل                     من
تساق فعليا هو أن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل            واألمر الذي يكفل اال   . )٩٤(“))١ (٩املادة  

ال تنطبق يف العالقات بني منظمة دولية وأعضائها ضمن حـدود التعـديالت الـيت أجرهتـا عليهـا                   
ويشمل ذلك أيضا القواعد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدوليـة الـيت أشـري إليهـا               . قواعد املنظمة 

.  فيمــا خيــص األحكــام الــواردة يف البــاب الثالــث ٣١ مــن مــشروع املــادة ٢حتديــدا يف الفقــرة 
تـشمل ميثـاق    ”األمـم املتحـدة       هذا السياق، ذكّرت األمانـة العامـة بأنـه ملـا كانـت قواعـد                 ويف

 مـــن ١األمـــم املتحـــدة، فـــإن االعتمـــاد عليـــه ميكـــن أن يـــربر عـــدم االمتثـــال، مبفهـــوم الفقـــرة 
فأمهيـة امليثـاق    ). ١، الفقـرة    ١٧، بـاء،    ، الفـرع الثـاين    A/CN.4/637/Add.1: انظـر  (“٣١ املادة

  .٦٦الواسعة النطاق إمنا تعزى إىل مشروع املادة 
  ٣٢مشروع املادة     

 أن االلتزامـات املترتبـة مبوجـب البـاب الثالـث            ٣٢ مـن مـشروع املـادة        ١تذكر الفقرة     - ٧٩
ــدويل ككــل      ” ــر، أو جتــاه اجملتمــع ال ــة أو أكث ــر، أو دول ــة جتــاه منظمــة أخــرى أو أكث . “واجب

اخلـرق  ] …[رغـم أن مـشاريع املـواد ال تغطـي نتـائج             ”مـن الـشرح أنـه       ) ٥(وتضيف الفقـرة    
، فقـد ميكـن القـول بـأن بعـض املـسائل املتعلقـة               )١(فيما يتعلـق بـاألفراد، كمـا جـاء يف الفقـرة             

 “باملسؤولية الدولية املثارة يف هذه السياقات مماثـل للمـسائل الـيت تعاجلهـا مـشاريع املـواد هـذه                   
)A/64/10 ألّنهــا ”مــن الــشرح  ) ٥(وأوصــت األمانــة العامــة حبــذف الفقــرة     ). ٥١، الفقــرة

ــد ــى          قـ ــق علـ ــادة تنطبـ ــشروع املـ ــواردة يف مـ ــد الـ ــأنّ القواعـ ــأً بـ ــاد خطـ ــى االعتقـ ــث علـ تبعـ
ــات ــة    الكيان ــدول واملنظمــات الدولي ــرع A/CN.4/637/Add.1 (“واألشــخاص مــن غــري ال ، الف

أن ينشأ هذا االعتقـاد اخلـاطئ عـن جتاهـل القـول الـذي               وميكن  ). ٢، الفقرة   )١٨( )باء( الثاين
غري أنه، ميكـن حـذف اجلـزء األخـري          . يشري إىل أن االنتهاكات املتعلقة باألفراد ليست مشمولة       
  .من املقطع املقتبس إذا تبّين أن ذلك هو احلل األنسب

_________________ 
، “أسـبقية ”، أن للنصوص التأسيسية     ))١٤(، الفرع الثاين، باء،     A/CN.4/637(ذكرت منظمة العمل الدولية       )٩٣(  

  .دون التمييز بني عالقات املنظمة الدولية مع األعضاء وعالقاهتا مع غري األعضاء
  .ع نفسهاملرج  )٩٤(  
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  ٣٦مشروع املادة     

إضـافة قيـد    ”ظمـة العمـل الدوليـة        املتعلقة بالترضية، اقترحت من    ٣٦وفيما خيص املادة      - ٨٠
، ‘يـصُدر وفقـا لقواعـد املنظمـة املعنيـة     ’، مـن قبيـل   ٣٦يف آخر الفقرة الثانية من مشروع املـادة     

ويفتـرض  ). ١٦، الفـرع الثـاين، بـاء،        A/CN.4/637: انظـر  (“‘اجلهاز املخـتص  ’اإلشارة إىل    أو
وسـتكون تلـك   . مبنح الترضـية أن قواعد املنظمة ستطبق لتحديد جهاز املنظمة الدولية املختص         

مـن شـرح    ) ٧(ومثلمـا ذُكـر يف الفقـرة        . القواعد ذات صلة أيـضا بالعديـد مـن املـواد األخـرى            
ميكن أن تنظم قواعـد املنظمـة، سـواء صـراحة أو ضـمنا، خمتلـف جوانـب                  ” ٦٣مشروع املادة   

 يبـدو أن مثـة      وال). ٥١، الفقرة   A/64/10 (“املسائل اليت تبحثها األبواب من الثاين إىل اخلامس       
  . ٣٦أسباب كافية إلضافة إشارة حمددة إىل قواعد املنظمة يف مشروع املادة 

  
  ٣٧مشروع املادة     

ــادة       - ٨١ ــشروع امل ــة أن م ــة العام ــدة  ٣٧ذكــرت األمان ــق بالفائ ــواد   ” املتعل ــرار امل ــى غ عل
وم املـادة   ، وقاعدة التخـصيص مبفهـ     ‘قواعد املنظمة ’األخرى يف هذا اجلزء، ينبغي أن خيضع إىل         

ومع أن من املمكن أن توجد قواعد خاصة بـشأن الفائـدة      . )٩٥(“ من مشاريع املواد احلالية    ٦٣
 “الفائـدة ... ال تـدفع   ”تطبق على منظمات دولية معينة، وعلـى األمـم املتحـدة احتمـاال ألهنـا                

 إشـارة  ٣٧، فإن هذا ال يبدو سببا كافيا لكـي ُتـدرج يف مـشروع املـادة             )٩٦(“كسياسة عامة ”
دامــت تعــدل القاعــدة العامــة املتعلقــة بالفائــدة،   وهــذه القواعــد مــا. حمــددة إىل قواعــد خاصــة

  .٦٣ستكون واجبة التطبيق على أساس مشروع املادة 
  

  ٣٩مشروع املادة     
اقترحت منظمة الصحة العاملية ومنظمات أخرى قدمت تعليقات مشتركة مـع منظمـة          - ٨٢

علـى واجـب الـدول األعـضاء بتـوفري      ” لكي ينص ٣٩ملادة الصحة العاملية، أن ُيعدَّل مشروع ا   
التطـوير  ” باعتبـار ذلـك عمـال ينـدرج يف           “الوسائل املالية الكافية لوفـاء املنظمـات مبـسؤوليتها        

 مـن   ٣٩وتود منظمة العمل الدولية أن يستفيد مـشروع املـادة           . )٩٧(“التدرجيي للقانون الدويل  
  .)٩٨(“مزيد من التعزيز”

_________________ 
  .٣ الفقرة ٢٠، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/637/Add.1: انظر  )٩٥(  
  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٩٦(  
  .١٧، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/637: انظر  )٩٧(  
  .املرجع نفسه  )٩٨(  
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 وشـرحه يعنيـان ضـمنيا أن القـانون الـدويل            ٣٩ن نـص مـشروع املـادة        ومن الواضـح أ     - ٨٣
يفرض على الدول األعضاء التزاما بتزويد املنظمـة بالوسـائل الـيت متكنـها مـن اجلـرب الفعلـي،                     ال

وقد أيدت عدة دول هـذا النـهج، ومتـىن بعـضها     . باستثناء االلتزام القائم مبوجب قواعد املنظمة 
وقد ال يكون ذلـك ضـروريا بـالنظر إىل       . )٩٩(ى حنو أكثر صراحة   أن ُينص على هذه الفكرة عل     
وفقـا لقواعـد    ” املتعلق مبسؤولية الدول األعضاء؛ غري أن تعـبري          ٦١ما نص عليه مشروع املادة      

ومثـة  .  قـد يـسبب شـيئا مـن اللـبس الـذي ميكـن إزالتـه         ٣٩ املذكور يف مشروع املـادة       “املنظمة
متـه إحـدى الـدول لتعـديل الـشرح الـذي يـوحي بـأن                أيضا بعض الوجاهة يف املقترح الـذي قد       

 وُيستحـسن أن يكـون      )١٠٠(“]املنظمة[بصورة عامة يف قواعد     ”شرط املسامهة موجود ضمنيا     
الــشرح أكثــر وضــوحا ليكــون متــسقا مــع هنــج االحتــراز املتبــع بــصورة عامــة يف الــشروح الــيت 

  .تتعلق بقواعد املنظمة
.  نصا اقترحـه بعـض أعـضاء اللجنـة         ٣٩ملادة  من شرح مشروع ا   ) ٤(وتتضمن الفقرة     - ٨٤

تتخذ املنظمة الدوليـة املـسؤولة مجيـع التـدابري املناسـبة، وفقـا لقواعـدها،                ”ومبوجب هذا النص    
لــضمان قيــام أعــضائها بتزويــدها بالوســائل الــيت متكنــها مــن الوفــاء بالتزاماهتــا علــى حنــو فعــال   

رح إىل أن هـذا االلتـزام املفـروض    وأشـار الـش  ). ٥١، الفقـرة  A/64/10 (“مبوجب هـذا الفـصل    
واقترحـت  . “مـشموال بالفعـل بـصورة ضـمنية يف االلتـزام بـاجلرب       ”على املنظمة ميكن أن يعتـرب       

وميكن السعي إىل دمج مشروع املـادة مـع         . )١٠١(دولتان إدراج النص املقترح يف مشروع املادة      
مراعـاة الـشواغل املـشار      وميكن اقتراح مشروع نص، حياول أيضا       . النص الذي اقترحته األقلية   

  : أعاله، وذلك على النحو التايل٨٣إليها يف الفقرة 
يتخــذ أعــضاء املنظمــة الدوليــة املــسؤولة مجيــع التــدابري املناســبة الــيت تقتــضيها     - ١”  

  .قواعد املنظمة من أجل متكني املنظمة من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذا الفصل

_________________ 
ربتغـال  ، وال )٤٠، الفقرة   A/C.6/64/SR.16(، وهنغاريا   )٣٦، الفقرة   A/C.6/64/SR.15(انظر بيانات بيالروس      )٩٩(  

، الفرع الثاين، باء،    A/CN.4/636(، والتعليقات اخلطية اليت قدمتها أملانيا       )٦٢الفقرة  (، واليونان   )٤٦الفقرة  (
وورد موقـــف مماثـــل يف تعليقـــات النمـــسا،    ). A/CN.4/636/Add.1(، ومجهوريـــة كوريـــا  )٣، الفقـــرة ١٩

A/CN.4/637  ،إيــران اإلســالمية وذكــرت مجهوريــة . ٤، الفقــرة ١٩، الفــرع الثــاين، بــاء)A/C.6/64/SR.16 ،
العبء األكرب يف املسؤولية يف هذه احلاالت، ينبغـي أن يتحملـه        ”، رغم دعمها لنفس الرأي، أن       )٥٣الفقرة  

أولئك األعضاء الذين، بسبب دورهم يف صنع القـرار أو وضـعهم العـام داخـل املنظمـة، سـامهوا يف حـدوث                       
  .“الفعل الضار

  .٢، الفقرة ١٩، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636أملانيا،  )١٠٠(
  .٤، الفقرة ١٩، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636، والنمسا، )٧٤، الفقرة A/C.6/64/SR.16(اهلند  )١٠١(
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ة مجيع التدابري املناسبة، وفقاً لقواعـدها، لـضمان         تتخذ املنظمة الدولية املسؤول     - ٢  
قيـام أعــضائها بتزويـدها بالوســائل الــيت ُتمكّنـها مــن الوفــاء الفعلـي بالتزاماهتــا مبوجــب     

  .“الفصل هذا
  

  ٤١مشروع املادة     
، املتعلـق بالنتـائج املترتبـة علـى اإلخـالل           ٤١ورد التعليق الوحيـد علـى مـشروع املـادة             - ٨٥

ينبغـي أن ُيفـرض     ”لتزامات الناشئة مبوجب قاعدة آمرة، من دولة ذكرت أنـه           اجلسيم بأحد اال  
علــى املنظمــات الدوليــة التــزام، مياثــل االلتــزام الواقــع علــى عــاتق الــدول، ويوجــب عليهــا أن     
تتعــاون، ضــمن حــدود صــكوكها التأسيــسية، مــن أجــل إهنــاء انتــهاك جــسيم ترتكبــه منظمــة     

  .٤١ من مشروع املادة ١يدا للفقرة ويعد ذلك، يف جوهره، تأي. )١٠٢(“أخرى
  

  توصية    
يف ختام هـذا الفـرع، يـشار إىل أن مقتـرح التعـديل الوحيـد املتعلـق بنـصوص مـشاريع                     - ٨٦

وقد اقُتـرح هـذا التعـديل يف الفقـرة     . ٣٩القوانني الواردة يف الباب الثالث يتعلق مبشروع املادة        
  . أعاله٨٤
  

 )لية الدولية للمنظمة الدوليةإعمال املسؤو(الباب الرابع   -خامسا  
 ٤٤مشروع املادة     

 املتعلقـة مبقبوليـة املطالبـات املوجهـة إىل     ١اقترحت إحدى الدول إعادة صياغة الفقـرة          - ٨٧
ــسية       ــشرط جنـ ــضع لـ ــسان ال ختـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــيح أن محايـ ــيما لتوضـ ــة، وال سـ ــة دوليـ منظمـ

ضرورة أن حتتج مبسؤولية املنظمـة      ال جيوز للدولة امل   ” تنص على أنه     ١فالفقرة   .)١٠٣(املطالبات
. “الدوليــة إذا مل تقــدَّم املطالبــة وفقــاً للقواعــد الواجبــة التطبيــق فيمــا يتعلــق جبنــسية املطالبــات   

ــا ــة       ومب ــة يف مواجه ــة مطلق ــسان هــي التزامــات ذات حجي ــة حبقــوق اإلن أن االلتزامــات املتعلق
سؤولية بوصـــفها دولـــة الكافـــة، فـــإن مـــن حـــق أي دولـــة غـــري دولـــة اجلنـــسية أن حتـــتج باملـــ   

وكون اجلنسية ال يعتد هبا يف مثل هذه املطالبة هو أمر ينتج عن مشروع الفقـرة                . مضرورة غري

_________________ 
  .١٥، الفقرة A/C.6/64/SR.17كوبا،  )١٠٢(
ــسلفادور )١٠٣( ــاين A/CN.4/636، ال ــرع الث ــاء، ،، الف ــرة ٢١ ب ــصياغة املق  . ٤ الفق ــادة ال ترحــة هــو  والقــصد مــن إع

.  من حيـث جعـل شـرط جنـسية املطالبـة مطبقـا يف مجيـع الظـروف        ١التخلص من أي لبس قد حييط بالفقرة     
ــإن الــنص اإلســباين ملــشاري      ــبس، ف ــزي مــثريا لل ــدو الــنص اإلنكلي ــيليب   وفيمــا ال يب ــواد ميكــن أن حيــسن ل ع امل

  .الطلب هذا
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 على املطالبات املقدمـة     ٤٤ من مشروع املادة     ١ اليت مبوجبها ال تنطبق الفقرة       ٤٨ من املادة    ٥
 .ال بصفتها دوال مضرورة من دول حيق هلا أن حتتج باملسؤولية

.  تتنـاول مـشاريع املـواد احلاليـة املـسائل املتـصلة مبمارسـة احلمايـة الوظيفيـة حتديـدا          وال  - ٨٨
وقـد اقترحـت منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبــا أن تنظـر اللجنـة حتديـدا يف احلمايـة الوظيفيــة          

)A/CN.4/637   ال يتنـاول   ”وذكـرت دولـة أخـرى أن الـنص احلـايل            ). ١٩  بـاء،  ،، الفرع الثـاين
 إذا كان بوسع منظمة دولية أن متارس احلمايـة الوظيفيـة بالنيابـة عـن موظفيهـا                  مسألة ما [...] 

 يف هـذه املـسائل أمـرا ضـروريا،          وال يبـدو النظـر حتديـدا       .)١٠٤(“املتضررين مـن منظمـة أخـرى      
ــة أخــرى إال يف       ال ــة جتــاه منظمــة دولي ــة الوظيفي ــة لــن متــارس احلماي ســيما وأن املنظمــة الدولي

 .حاالت نادرة

 باسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة فيمـا خيـص             ٤٤ من مـشروع املـادة       ٢لق الفقرة   وتتع  - ٨٩
وشــددت . املطالبـات الــيت تقـدمها دولــة أو منظمـة دوليــة مــضرورة ضـد منظمــة دوليـة أخــرى     

اسـتنفاد  ”مـن األساسـي أن يـتم منـذ البدايـة توضـيح أنّ اإلشـارة إىل                  ”األمانة العامة علـى أنـه       
ينبغــي أن ُيفهــم منــها أّنهــا تعــين أي التــزام مــن جانــب املنظمــات   ال “ ســبل االنتــصاف احملليــة

الدوليـــة يف أي ســـياق كـــان مبـــا يعرضـــها للواليـــة القـــضائية للمحـــاكم أو اهليئـــات اإلداريـــة   
الـــيت تتيحهـــا هـــذه ” تقتـــضي اســـتنفاد ســـبل االنتـــصاف  ٢ومبـــا أن الفقـــرة  .)١٠٥(“الوطنيـــة
وزيـادة علـى ذلـك، فـإن شـرح          . ة كافيـة  ، فإن هذه النقطة تبدو أصال واضحة بـصور        “املنظمة

 قــد اســتخدم باعتبــاره   “ســبل االنتــصاف احملليــة  ” يوضــح أن مــصطلح  ٤٤مــشروع املــادة  
 وأن شرط استنفاد سبل االنتصاف أمام احملاكم الوطنية مطلـوب فقـط             “مصطلحا متخصصا ”
عنـــدما تكـــون املنظمـــة الدوليـــة قـــد قبلـــت اختـــصاص تلـــك احملـــاكم واهليئـــات بـــالنظر          ”
 .)١٠٦(“لطلباتا يف
  

 ٤٧مشروع املادة     

، املتعلق بتعـدد الـدول أو     ٤٧ من شرح مشروع املادة      ٣إن اجلملة األخرية من الفقرة        - ٩٠
التبعيـة ال تفيـد     ”: املنظمات الدولية املـسؤولة، تنظـر يف املـسؤولية التبعيـة وتـنص علـى مـا يلـي                  

ووجـدت إحـدى الـدول أن     .)١٠٧(“ضـمنا ضـرورة التقيـد بالتعاقـب الـزمين يف توجيـه املطالبـة       
_________________ 

  .٢١، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636النمسا،  )١٠٤(
ــاين A/CN.4/637/Add.1 نظــرا )١٠٥( ــاء، ،، الفــرع الث ــرة ٢١ ب ــة العامــة لألمــم املتحــدة أن   . ٢ الفق وأضــافت األمان

  .“ أن تثري االلتباسانه يف هذا السياق من شأ“استنفاد سبل االنتصاف الداخلية”اإلشارة إىل ”
  .٥١، الفقرة A/64/10 من الشرح، ٩ و ٧الفقرتان  )١٠٦(
  .املرجع نفسه )١٠٧(
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، الــيت مبقتــضاها جيــوز ٤٧مــن مــشروع املــادة ) ٢(هــذه اجلملــة غــري متــسقة مــع نــص الفقــرة  
الرئيــــسية مل يــــؤد إىل  مــــا دام االحتجــــاج باملــــسؤولية ...  االحتجــــاج باملــــسؤولية الَتْبعيــــة”

ظمـة الدوليـة    غري أنه ليس القصد من اجلملة املذكورة يف الشرح أن الدولـة أو املن              .)١٠٨( “اجلرب
الــيت ال تتحمــل إال مــسؤولية تبعيــة ينبغــي أن جتــرب األضــرار قبــل اســتيفاء الــشرط املــذكور يف     

وميكـن  . فالغرض من اجلملة املذكورة ليس إال إتاحـة املرونـة حـني تقـدمي املطالبـات               . ٢الفقرة  
 .توضيح ذلك بصورة أفضل يف الشرح

  
 ٤٨مشروع املادة     

“ االلتـزام الواجـب جتـاه اجملتمـع الـدويل ككـل           ” مفهـومي    واعتربت إحدى الـدول أن      - ٩١
ــدويل  ” و ــسؤولية إزاء اجملتمــع ال ــادة   “ امل ــواردين يف مــشروع امل ــثريان للجــدل ٤٨ال  .)١٠٩(، م

ــادة    غــري ــة وحيافظــان   ٤٨أن هــذين املفهــومني اســتخدما ســابقا يف امل  املتعلقــة مبــسؤولية الدول
 .خيص املنظمات الدوليةيبدو على نفس املعىن حني تطبيقهما فيما  فيما

وبالنسبة النتهاك التزام واجب جتاه اجملتمع الدويل ككل، أعربت دولتان عن دعمهمـا              - ٩٢
وهـذا مـا يقيـد احلـق يف تقـدمي مطالبـة       . )١١٠(٤٨ من مشروع املـادة  ٣للحل الذي تبنته الفقرة     

 وراء االلتـزام الـذي    مصلحة اجملتمع الـدويل الكامنـة     ”ية  إىل املنظمات الدولية املكلفة مبهمة محا     
منح حق لكافة املنظمات الدوليـة، بـصرف النظـر          ”واعتربت إحدى الدولتني أن     . “مت انتهاكه 

 .)١١١(“اتساعه عن الوظائف اليت أناطها هبا األعضاء، أمر مفرط يف
  

 ٥٠مشروع املادة     

ت آنفـا،  وقد ُدرسـ .  يف مستهل الفصل املتعلق بالتدابري املضادة  ٥٠يأيت مشروع املادة      - ٩٣
، وجهــات النظــر املتباينــة الــيت عــربت عنــها الــدول واملنظمــات ٢١فيمــا يتعلــق مبــشروع املــادة 

الدولية بـشأن مـا إذا كـان حيـق للمنظمـات الدوليـة اختـاذ تـدابري مـضادة أو مـا إذا كـان ميكـن                            
 .استهدافها بتدابري مضادة

 كـان   اعتباره تدبريا مضادا إال إذا    وال ميكن تربير عدم الوفاء بااللتزامات الدولية بذريعة           - ٩٤
فحسبما اقترحت منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، ميكـن          . موجها ضد منظمة دولية مسؤولة    

_________________ 
  .٢٢، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636ا، أملاني )١٠٨(
  .٣٩، الفقرة A/CN.6/SR.15بيالروس،  )١٠٩(
  ).٢٣، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636(، وأملانيا )٥٨، الفقرة A/C.6/64/SR.15(اجلمهورية التشيكية  )١١٠(
  .٢٣، الفرع الثاين باء، A/CN.4/636أملانيا،  )١١١(
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ــ ــدابري املــضادة علــى الكيانــات    ”درج يف الــشرح بعــض التفاصــيل بــشأن   أن ُي ــأثري الت مــسألة ت
 ).٢١ باء،،، الفرع الثاينA/CN.4/637 (“املستهدفة غري

ال جيوز ملنظمة دوليـة أن تتخـذ تـدابري مـضادة إال عنـدما               ”إحدى الدول أنه    واعتربت    - ٩٥
ولئن كان جيوز توقـع أن متتثـل منظمـة           .)١١٢(“تكون هذه التدابري متسقة مع صكها التأسيسي      

دولية لقواعدها لدى اختاذها تدابري مضادة، فـإن االمتثـال لقـــواعد املنظمـة ال ميكـن أن يكـون                    
وذكـرت نفـس    . وعية التـدابري املـضادة فيمـا يتعلـق بغـري األعـضاء            شرطا عاما من شـروط مـشر      

ب أن ُيــسَند هلــا هــذا االختــصاص جيــ”الدولــة أنــه، لكــي تأخــذ منظمــة دوليــة تــدابري مــضادة، 
ويبدو أن وجود شـروط معينـة يف إطـار قواعـد املنظمـة يتوقـف علـى             .)١١٣(“مبوجب قواعدها 

 .للمنظمة املعنيةقواعد حمددة 

فوضــية األوروبيــة أنــه نظــرا إىل النظــام اخلــاص للتــدابري املــضادة يف نظــام  والحظــت امل  - ٩٦
ما دامت هذه التدابري املضادة مأذونا هبا مبقتضى معاهدة، فإنـه ميكـن             ”منظمة التجارة العاملية،    

القــول بأهنــا ال تــوفر أمثلــة حقيقيــة للتــدابري املــضادة املتخــذة يف إطــار القواعــد العامــة للقــانون   
 ٤وُيقصد من ذلك انتقاد حقيقة أن الفقـرة         ). ٢١باء،   ، الفرع الثاين،  A/CN.4/637 (“الدويل

تــضمنت إشــارة إىل قــرار اختذتــه هيئــة ) ٥١، الفقــرة A/64/10 (٥٠مــن شــرح مــشروع املــادة 
غــري أن الــشرح تــضمن مقطعــا مقتبــسا مــن ذلــك القــرار ألنــه    . تابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة 
 .م التدابري املضادة مبوجب القواعد العامة للقانون الدويليتضمن مالحظات تتعلق بنظا

  
 ٥١مشروع املادة     

ء منظمــة دوليــة، يــنص مــشروع  لــدى النظــر يف التــدابري املــضادة الــيت يتخــذها أعــضا    - ٩٧
. “التــدابري غــري متنافيــة مــع قواعــد املنظمــة ” علــى شــرطني، أحــدمها هــو أن تكــون ٥١ املــادة

ن احملتمل فعال بالنسبة للكثري من املنظمات الدولية أن الـشرط           ومثلما ذكرت إحدى الدول، م    
ــضي وجــوب         ــضادة متعارضــة مــع قواعــد املنظمــة سيقت ــدابري امل ــأال تكــون الت ــذي يقــضي ب ال

ــا موضــوعها،       ” ــا وافي ــنظم تنظيم ــها أن ت ــيس املقــصود من اإلشــارة بوضــوح إىل أن القواعــد ل
اللجنـة قـد   ”وذكـرت دولـة أخـرى أن     .)١١٤(“ونية بني الدولة العضو واملنظمةالعالقة القان  أي

] حلـل الرتاعـات  [ تود أن تـويل مزيـداً مـن الدراسـة حلالـة املنظمـات الـيت ليـست لـديها آليـات                   
ــشأن         /و ــصمت بـ ــزم الـ ــضادة أو تلتـ ــدابري املـ ــر التـ ــد حتظـ ــسية أو قواعـ ــات تأسيـ ــا اتفاقـ أو هلـ

_________________ 
  .٢، الفقرة ٢٤لثاين باء، ، الفرع اA/CN.4/636النمسا،  )١١٢(
  .املرجع نفسه )١١٣(
  .٢، الفقرة ٢٥، الفرع الثاين باء، A/CN.4/636أملانيا،  )١١٤(
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وضع افتراض عـام يتعلـق      غري أنه، مثلما ذُكر سابقا، ليس من مهام اللجنة           .)١١٥(“استخدامها
 .سري قواعد أي منظمة دولية معينةمبضمون قواعد املنظمات الدولية أو تف

  
 ٥٢مشروع املادة     

 جتــاه املنظمــات الدوليــة، الــيت   بااللتزامــات الدوليــة القائمــة٥٢يتعلــق مــشروع املــادة   - ٩٨
 ٥٢املـادة   مـن شـرح مـشروع       ) ١(وتوضح الفقـرة    . ميكن أن تكون موضوع تدابري مضادة      ال
)A/64/10  وجـود التــزام جتــاه الكيــان  ”أن مفهــوم التــدابري املـضادة ينطــوي علــى  ) ٥١، الفقـرة

وخالفـا ملالحظـة   . ، ويف هذا السياق يـضرب الـشرح مثـاال حبظـر اسـتخدام القـوة              “املستهدف
ة ، فإن اللجنـ )١، الفقرة ٢٣  باء،،، الفرع الثاينA/CN.4/637/Add.1(واردة من األمانة العامة     

. مل تقتــرح أبــدا مــشروعية إمكانيــة اســتخدام القــوة بوصــفها تــدبريا مــضادا جتــاه منظمــة دوليــة
ريح أن التــدابري املــضادة جيــب تبــّين علــى حنــو صــ) أ (١فــضال عــن ذلــك، فــإن الفقــرة الفرعيــة 

االلتزام املنصوص عليه يف ميثـاق األمـم املتحـدة باالمتنـاع عـن التهديـد باسـتعمال                  ”متس بـ    أال
ومع ذلك، رمبا يكون من األفـضل، مـن أجـل جتنـب أي سـوء فهـم        . “ة أو استعماهلا فعالً   القو

 .“االلتزام جتاه الكيان املستهدف”آخر، أن يورد الشرح مثاال خمتلفا عن 

حقـوق  ” املـستخدم كـصفة لتعـبري    “األساسـية ”واقترحت إحدى الدول حذف تعبري       - ٩٩
وجـاء هـذا املقتـرح بـالنظر         .)١١٦(٥٢ع املـادة    مـن مـشرو   ) ب (١ يف الفقرة الفرعية     “اإلنسان

غــري أن هــذه التطــورات ال ختــص . إىل التطـورات الــيت طــرأت يف جمــال محايــة حقــوق اإلنــسان 
وعــالوة علــى ذلــك، لــيس مــن الواضــح بعــد إىل أي مــدى تنطبــق . املنظمــات الدوليــة وحــدها

ــس       ــوق اإلن ــة حق ــى محاي ــدويل عل ــانون ال ــة للق ــد العام ــل امل القواع ــن قب ــة ان م ــات الدولي . نظم
) ب (١، الـيت اسـتخدمت يف الفقـرة         “قوق اإلنسان األساسية  ح”يفضل االحتفاظ بصيغة     لذا

 . بشأن مسؤولية الدول٥٠من املادة 

جيـب أن   ” ٥٢مـن مـشروع املـادة       ) ب (٢فرعيـة   وذكرت األمانة العامة أن الفقرة ال      - ١٠٠
 “ تتمتـع هبـا املنظمـات الدوليـة        تصاغ من جديد لكي تعكس بدقة احلصانات واالمتيازات اليت        

)A/CN.4/637/Add.1ــاء،،، الفــرع الثــاين  مــن ٢وحــسبما ذُكــر يف الفقــرة  ). ٢ الفقــرة ٢٣  ب
) ب (٢، لـيس املقـصود مـن الفقـرة الفرعيـة            )٥١، الفقـرة    A/64/10 (٥٢شرح مشروع املادة    

يــد علــى بــل املقــصود منــها هــو وضــع ق. تغطيــة مجيــع امتيــازات وحــصانات املنظمــات الدوليــة
 املتعلقـة  ٥٠مـن املـادة   ) ب (٢التدابري املضادة يـوازي القيـد الـذي تـنص عليـه الفقـرة الفرعيـة           

_________________ 
  .٦٥، الفقرة A/C.6/64/SR.16أيرلندا،  )١١٥(
  .١١، الفقرة ٢٦، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636السلفادور،  )١١٦(
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ــدول  ــة إىل   . مبــسؤولية ال ــرة الفرعي ــشري تلــك الفق ــة املمــثلني الدبلوماســيني أو   ”وت صــون حرم
 .“القنصليني أو األماكن أو احملفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية

  
 ٥٦ادة مشروع امل    

.  املتعلقــة مبــسؤولية الــدول ٥٤ شــرطا وقائيــا ممــاثال للمــادة  ٥٦ميثــل مــشروع املــادة   - ١٠١
 ال يهدف إىل تقدمي حل للمسألة املثرية للجـدل واملتعلقـة بالتـدابري              ٥٦فإن مشروع املادة     ولذا

وع وقد أيدت إحـدى الـدول مـشر       . اليت يتخذها كيان غري الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة        
واقترحـت   .)١١٧(، مشرية يف الوقت نفسه إىل وجود خطـأ حنـوي يف الـنص الفرنـسي      ٥٦املادة  

دولة أخرى أن ُتحذف الصيغة احلالية ويستعاض عنها بنص يشري إىل األمن اجلمـاعي يف إطـار                 
وميكن إضـافة توضـيح إىل الـشرح لكـي يـبني أن التـدابري املنـصوص                  .  )١١٨(املتحدة     األمم  ميثاق  
للقيـود املفروضـة علـى التـدابري املـضادة،            ختـضع، مـن بـاب أوىل،       ٥٦ يف مـشروع املـادة       عليها

ــرام حظــر التهديــد        ــه مــشاريع املــواد الــسابقة، مبــا يف ذلــك احت علــى النحــو الــذي نــصت علي
 .٥٢من مشروع املادة ) أ (١فرعية باستعمال القوة أو استعماهلا مبوجب الفقرة ال

  
 توصية    

ومل يـرد أي مقتـرح بـإجراء        . لرابع من مشاريع املواد تعليقات قليلة نـسبيا       أثار الباب ا   - ١٠٢
 . نص مشاريع املواد يف هذا الفرعتعديالت على

  
ـــالب   -سادسا   ـــاب اخلامـــ ــة فيمــا يتــصل بفعــل صــادر عــن    ــ مــسؤولي-س ــ ة الدول

 منظمة دولية 
 ٥٧مشروع املادة     

لعـــون أو املـــساعدة إىل منظمـــة دوليـــة يف  بتقـــدمي دولـــة ا٥٧يتعلـــق مـــشروع املـــادة  - ١٠٣
وذكـرت منظمـة العمـل الدوليـة أن مـشروع املـادة املـذكور               . ارتكاب فعل غري مشروع دوليـا     

تبدو وكأهنا تنفي عن املنظمات الدولية صـفة الشخـصية القانونيـة           ”ومشروعي املادتني التاليني    
 وباملثـل، أعربـت إحـدى الـدول         ).٢، الفقرة   ٢٣  باء، ،، الفرع الثاين  A/CN.4/637 (“املستقلة

 وميكـن   “التمييز بني أفعال الدولـة وأفعـال املنظمـات الدوليـة          ”عن القلق بشأن احتمال طمس      
ــشكيك يف   ــؤدي إىل التـ ــة   ”أن يـ ــات الدوليـ ــصلة للمنظمـ ــة املنفـ ــصية االعتباريـ  .)١١٩(“الشخـ

_________________ 
  ).نمودعة لدى شعبة التدوي(التعليقات اخلطية لبلجيكا  )١١٧(
  .٢٧، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636كوبا،  )١١٨(
  .٧١، الفقرة A/C.6/64/SR.15جنوب أفريقيا،  )١١٩(
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ني  إىل لـزوم التمييـز بـ       ٥٨ و   ٥٧مـن شـرح كـل مـن مـشروعي املـادتني             ) ٢(وأشارت الفقـرة    
مشاركة الدولة العضو يف عملية صنع القرار يف املنظمة وفقا للقواعد ذات الـصلة الـيت تأخـذ           ”

 من جهة، والعـون أو املـساعدة، أو التوجيـه والـسيطرة ممـا يـؤدي إىل تطبيـق                    “هبا تلك املنظمة  
وطلبــت دولتــان توضــيحا بــشأن هــذه    .)١٢٠( مــن جهــة أخــرى ٥٨ و ٥٧مــشروعي املــادتني 

طبيعـــة املنظمـــة الدوليـــة ومهمتـــها وصـــالحياهتا  ”رحـــت دولـــة أخـــرى أن  واقت .)١٢١(النقطـــة
ــا حامســا يف توضــيح      ــة املعمــول هبــا الختــاذ القــرارات، تــشكّل فرق ــع’وقواعــدها الداخلي ‘ توزي

ومــن املمكــن  .)١٢٢(“املــسؤولية الدوليــة عــن ارتكــاب فعــل غــري مــشروع بــني دولــة ومنظمــة  
ى من التزاماهتا الشخـصية حـني تتـصرف يف          يوضح الشرح الدولة العضو وإن كانت ال تعف        أن

ت فيـه   إطار منظمة دولية، فإهنـا ال ميكـن أن تكـون مـسؤولة عـن تـصرف منظمـة دوليـة سـامه                      
ميكن أن يرقى إىل مستوى العـون واملـساعدة، أو اإلدارة والـسيطرة،              وال. وفقا لقواعد املنظمة  

ف دولة عضو تـذهب ألبعـد     يف تصرف غري مشروع دوليا صادر عن املنظمة الدولية، إال تصر          
 .مما هو مطلوب منها مبوجب قواعد املنظمة

 ٥٨مشروع املادة     

 ٥٨ الواردتني يف مـشروع املـادة   “التوجيه والسيطرة”رأت إحدى الدول أن كلميت     - ١٠٤
ــادة   .)١٢٣(غامــضتان ــان يف امل ــان الكلمت ــق   ١٧ووردت هات ــدول فيمــا يتعل ــشأن مــسؤولية ال  ب

ة التوجيه والسيطرة على دولة أخـرى يف ارتكـاب فعـل غـري مـشروع                عن ممارس  مبسؤولية دولة 
ويبــدو مــن املعقــول اســتخدام نفــس الكلمــات حــني تقــوم دولــة بتوجيــه منظمــة دوليــة  . دوليــا

 . رغم أن الطرائق قد تكون خمتلفةوممارسة السيطرة عليها،
  

 ٥٩مشروع املادة     

ـــعترب فيهــا دولــة مــا قــد  ينبغــي إيــضاح الظــروف الــيت ”ذكــرت إحــدى الــدول أنــه   - ١٠٥  ُت
واقترحت دولـة أخـرى ضـرورة حتديـد اإلكـراه بـصورة أفـضل،                .)١٢٤(“أكرهت منظمة دولية  

أن تكون مثة صلة مباشرة بني فعل اإلكراه الـذي تقـوم بـه الدولـة والنـشاط               ”على حنو يقتضي    
كـراه  وهنـا أيـضا، لـيس مـن املعقـول أن يكـون مفهـوم اإل                .)١٢٥(“الذي متارسه املنظمة الدولية   

_________________ 
)١٢٠( A/64/10 وورد رأي مماثل يف الفقرة . ٥١، الفقرة)املتعلقة باإلكراه٥٩من شرح مشروع املادة ) ٢ .  
  .٢٨رع الثاين باء، ، الفA/CN.4/636(، وبلجيكا )٤٥، الفقرة A/C.6/64/SR.15الصني،  )١٢١(
  .٢٩الفرع الثاين، باء، ، A/CN.4/636النمسا  )١٢٢(
  .٧١، الفقرة A/C.6/64/SR.15جنوب أفريقيا  )١٢٣(
  .املرجع نفسه )١٢٤(
  .٣٠، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636: النمسا، انظر )١٢٥(
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 بشأن مـسؤولية الـدول فيمـا خيـص اإلكـراه الـذي              ١٨خمتلفا عن ذلك الذي استخدم يف املادة        
متارســه دولــة مــا علــى دولــة أخــرى الرتكــاب فعــل مــن شــأنه، لــوال اإلكــراه، أن يكــون فعــالً  

الفعل، لوال اإلكـراه،    ”والشرط الذي مفاده أن     . مشروع دولياً من جانب الدولة املكَرهة      غري
 صادرا عن املنظمة الدولية املكَرهة، موجود بالـصيغة نفـسها           “عال غري مشروع دولياً   سيكون ف 

ــة   ــرة الفرعيـ ــادة  ) أ(يف الفقـ ــشروع املـ ــن مـ ــود   .٥٩مـ ــضي وجـ ــشرط يقتـ ــذا الـ ــدو أن هـ  ويبـ
وميكـن  .  بـني فعـل الدولـة الـيت متـارس اإلكـراه وفعـل املنظمـة الدوليـة املكَرهـة               “مباشرة صلة”

 . الشرحتوضيح ذلك بصورة أفضل يف
  

 ٦٠مشروع املادة     

 املتعلقـة   ٦٠أقرت دول خمتلفة النـهج الـذي اختذتـه اللجنـة يف اعتمـاد مـشروع املـادة                     - ١٠٦
مبــسؤولية دولــة عــضو عــن الــسعي إىل جتنــب االمتثــال، رغــم أن عــددا مــن هــذه الــدول طلــب 

ا أكــدت املفوضــية األوروبيــة أهنــومــن جهــة أخــرى،  .)١٢٦(بعــض التوضــيحات أو التعــديالت
ــرى  ال ــذا احلكــم  ”ت ــرة    .)١٢٧(“حاجــة إىل ه ــديل الفق ــان تع ــن شــرح  ) ٧(واقترحــت دولت م

واعتـربت دولـة أخـرى أن        .)١٢٨( لكي تتضمن اشتراط نية حمـددة لاللتفـاف        ٦٠مشروع املادة   
ــتعمال الشخــصية         ــاءة اس ــتعمال حــق أو إس ــاءة اس ــشروطة بإس ــي أن تكــون م ــسؤولية ينبغ امل

ــة أخــرى أن   .)١٢٩(ليــة، أو ســوء نيــة القانونيــة املــستقلة للمنظمــة الدو  اشــتراط ”وذكــرت دول
وجود النية احملدَّدة لاللتفاف حول االلتزامات واشتراط إثبات هذه النية قد يصعب معه إثبـات               

، الـذي   ٦٠ولئن كان هـذا الـرأي سـديدا، فـإن صـيغة مـشروع املـادة                  .)١٣٠(“املسؤولية عمليا 
 اللتـزام مـن التزاماهتـا الدوليـة عـن طريـق       إىل تفـادي االمتثـال  ] تـسعى [”ينص علـى أن الدولـة       

_________________ 
، الفـرع   A/CN.4/636(، وأملانيـا    )٦٥، الفقـرة    A/C.6/64/SR.15(ميكن اإلشارة إىل املواقف اليت اختذهتا فرنسا         )١٢٦(

، A/C.6/64/SR.15(يرلنــــدا أ، و)٣٩، الفقــــرة A/C.6/64/SR.16(، وهنغاريــــا )١، الفقــــرة ٣١ بــــاء، ،الثــــاين
وأقرت هذه الدولـة األخـرية مـشروع        ). ٧٨ إىل   ٧٥، الفقرات من    A/C.6/SR.15( ، وسنغافورة   )٦٦ الفقرة
إىل ] تـسعى [”التدرجيي للقانون، وطلبت التوسع يف شرح كلمات         باعتباره مسألة تتعلق بالتطوير      ٦٠املادة  

  .“تفادي االمتثال
  .تعليقات املفوضية األوروبية، مودعة لدى شعبة التدوين )١٢٧(
، الفـرع الثـاين،     A/CN.4/636(، والتعليقـات اخلطيـة ألملانيـا        )٦٥، الفقـرة    A/C.6/64/SR.15(انظر بيان فرنـسا      )١٢٨(

ينبغـي اشـتراط درجـة مـا مـن         ”عربت املفوضية األوروبية أيضا عـن رأي مفـاده أنـه            وأ). ٢، الفقرة   ٣١باء،  
) ٧(وتتـضمن الفقـرة     ). ٢٢، الفقـرة    A/C.6/64/SR.17 (“القصد األساسي أو العام من جانب الدولة العـضو        

 ال يشترط يف ذلك تقييم مسألة وجـود       ”: اجلملة التالية ) ٥١، الفقرة   A/64/10 (٦٠من شرح مشروع املادة     
  .“نية حمددة من جانب الدولة العضو لاللتفاف على أحد التزاماهتا الدولية

، رغم أن هذه الدولة     )٢، الفقرة   ٣١، الفرع الثاين، باء،     A/CN.4/636(هذا هو املوقف الذي اختذته بلجيكا        )١٢٩(
  ).١الفقرة (انتقدت أيضا مشروع املادة ألنه حيتوي على عناصر ذاتية ترى أنه ليس من املناسب إدراجها 

  .٦٦، الفقرة A/C.6/64/SR.16أيرلندا  )١٣٠(



A/CN.4/640
 

46 11-26193 
 

، تعـين   “االستفادة من وجود صالحية لدى املنظمة الدولية فيما يتصل مبوضـوع ذلـك االلتـزام              
 .ضمنيا وجود عنصر ذايت مل يعبَّر عنه حاليا بصورة مناسبة يف شرح املادة

سبة لطرائــق وأثــارت إحــدى الــدول أســئلة خمتلفــة تتعلــق بــدور الــدول األعــضاء بالنــ   - ١٠٧
 أعــاله تبــدو ١٠٣واملالحظــات الــواردة يف الفقــرة  .)١٣١(التــصويت يف املنظمــة الدوليــة املعنيــة

وبناء على ذلك، لـن تتحمـل دولـة املـسؤولية عـن             . ٦٠أيضا وجيهة فيما يتعلق مبشروع املادة       
. سلوكها كعضو داخل منظمة دولية حني يكون ذلك السلوك متوافقا مع قواعد تلك املنظمـة            

 ٥٧ ومـشروع املـواد مـن        ٦٠من جهة أخرى، رمبا يكون هنـاك تـداخل بـني مـشروع املـادة                و
ــمنيا نفـــس الدولـــة   ٥٩إىل  ــه ضـ ــا اقُتـــرح، يف  .)١٣٢(، علـــى النحـــو الـــذي أشـــارت إليـ ومثلمـ

داخل عــن طريــق إضــافة ، ميكــن تفــادي التــ١٦ أعــاله، فيمــا خيــص مــشروع املــادة ٥١ الفقــرة
 .٦٠ يف مستهل مشروع املادة “٥٩ إىل ٥٧رهنا بأحكام املواد من ”الكلمات 

) ٥١، الفقـرة    A/64/10 (٦٠مـن شـرح مـشروع املـادة         ) ٤(و  ) ٣(وتتناول الفقرتان    - ١٠٨
قرارين صادرين عـن احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان بـشأن التزامـات الـدول األطـراف يف                     

م إىل منظمـة انـضمت      االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان عنـدما تنقـل تلـك الـدول بعـض املهـا               
وقد اقترحت إحدى الدول أن تنظر اللجنـة أيـضا يف بعـض القـرارات األحـدث                 . إىل عضويتها 

 الــشرح إىل القــرار الــصادر يف وميكــن أن ُيــشار يف .)١٣٣(عهــدا والــصادرة عــن نفــس احملكمــة 
 Gasparini v. Italy and( يف قـضية غاسـباريين ضـد إيطاليـا وبلجيكـا      ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  ١٢

Belgium .(  فقــد صــدر هــذا القــرار بــشأن عريــضة مقدمــة ضــد هــاتني الــدولتني بــدعوى عــدم
وقالـت  . مالءمة إجراءات التسوية املتعلقـة برتاعـات العمـل مـع منظمـة حلـف مشـال األطلـسي                  

احملكمة إن الـدول، عنـدما تنقـل جـزءا مـن صـالحياهتا الـسيادية إىل منظمـة هـي أعـضاء فيهـا،                         
 “محايـة مماثلـة   ”ها االتفاقية تلقى داخل املنظمـة       احلقوق اليت تضمن  تكون ملزمة بالتأكد من أن      

وعلـى غـرار قـرارات سـابقة، وجـدت احملكمـة أن االلتـزام         . للحماية اليت تكفلها آليـة االتفاقيـة      
املذكور مل ُينتهك، ويعود ذلك يف هذه القضية إىل أن اإلجراءات املطبقة ضمن منظمـة حلـف                 

  .)١٣٤(“نقص واضح”أي مشال األطلسي مل تكن مشوبة ب

_________________ 
  .٣١، الفرع الثاين باء، A/CN.4/636النمسا، انظر  )١٣١(
  .املرجع نفسه )١٣٢(
، الـيت أعربـت عـن شـيء مـن           )٣، الفقـرة    ٣١، بـاء،    ، الفـرع الثـاين    A/CN.4/636(التعليقات اخلطية لبلجيكـا      )١٣٣(

وكما أشارت هذه الدولة، لـيس املقـصود مـن مـشروع            . قوق اإلنسان االنتقاد لقرارات احملكمة األوروبية حل    
  . تدوين االجتهادات القضائية لتلك احملكمة٦٠املادة 

 الـصادر باللغـة   ٢٠٠٩مايو / أيار١٢، القرار املؤرخ ١٠٧٥٠/٣احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الطلب رقم   )١٣٤(
  .www.rtdh.eu/pdf/20090512-gasparini-c-italie.pdf: لتايلالفرنسية؛ وميكن االطالع على النص على املوقع ا
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  ٦١مشروع املادة     
ــادة   - ١٠٩ ــة عـــن فعـــل   ٦١يتعلـــق مـــشروع املـ ــة دوليـ ــة العـــضو يف منظمـ  مبـــسؤولية الدولـ
يف قبـول الدولـة العـضو       ) أ (١وتنظـر الفقـرة الفرعيـة       . مشروع دولياً ترتكبه تلـك املنظمـة       غري

ة قبـوال مت إبـداؤه      وقد جرى فهم هذا األمر عن صواب على أنـه يـستتبع بالـضرور             . للمسؤولية
 واقترحـت املفوضـية األوروبيـة أن يـضاف يف الفقـرة       .)١٣٥(إزاء الطرف احملتج مبسؤولية الدولـة   

ــة  ــول  ) أ (١الفرعيـ ــتم القبـ ــل يف أن يـ ــرط يتمثـ ــة ”شـ ــد املنظمـ ــا لقواعـ ،  A/CN.4/637 (  “وفقـ
ية، فــإن مــا يهــم يف غــري أنــه عنــدما تقبــل الدولــة املــسؤول.  )  ١  ، الفقــرة    ٢٥الثــاين، بــاء،  الفــرع

  .إثبات صحة القبول هو القانون الداخلي لتلك الدولة وليس قواعد املنظمة
، الــيت تعتــرب أن الدولــة العــضو )ب (١وانتقــدت املفوضــية األوروبيــة الفقــرة الفرعيــة   - ١١٠

ــسؤولة إذا   ــسؤوليتها    ”تكــون م ــى م ــضرور يعتمــد عل ــت الطــرف امل ــى أســاس أن  “جعل ، عل
وتساءلت إحدى الـدول عـن صـلة بعـض اإلشـارات             .)١٣٦( على حنو كاف   املمارسة ال تؤيدها  

املـسؤولية أو التبعـة يف إطـار نظـام قـانوين           ”الواردة يف الشرح باألحكام القضائية الـيت تناولـت          
غــري أن هــذه اإلشــارات تتعلــق مبقتطفــات قامــت فيهــا حمــاكم وطنيــة إمــا بإبــداء  . )١٣٧(“حملــي

ت الــدول األعــضاء مــسؤولة مبوجــب القــانون      املالحظــات علــى مــسألة مــا إذا كانــ      بعــض 
باإلعراب عن بعـض وجهـات النظـر العامـة الـيت يبـدو أهنـا تنطبـق أيـضا مـن منظـور                         أو الدويل

  .)١٣٨(القانون الدويل
دولة أخرى، بصرف النظر عن اقتراح حذف اإلشـارة إىل حجـم العـضوية          واقترحت   - ١١١

) ب (١، أن تـضاف إىل الفقـرة الفرعيـة          ٦١من شرح مشروع املـادة      ) ١٠(الواردة يف الفقرة    
ــة   . )١٣٩(“مــشروع”نعــت لالعتمــاد مــن قبيــل كلمــة    واألســاس املنطقــي هلــذه الفقــرة الفرعي

محاية األطراف الثالثة عندما تدفعها بعض الدول إىل التعامل مع منظمـة دوليـة هـي أعـضاء            هو
وميكـن القـول إن   . اماهتـا فيها على أساس أن هذه الدول ذاهتا ستكفل التـزام تلـك املنظمـة بالتز        

األطراف الثالثة حينئذ قد اعتمدت على حنو مشروع على هذه الضمانة الضمنية، ولكـن يبـدو       
  .ال تضيف الكثري إىل النص‘‘ على حنو مشروع’’أن عبارة 

 الـذي  ٦١ مـن مـشروع املـادة        ٢وشككت إحدى الدول يف الطرح الوارد يف الفقرة          - ١١٢
ــدول األعـــــضاء ال  ــا   يفتـــــرض أن الـــ ــه طرحـــ ــة، واعتربتـــ ــسؤولية تبعيـــ ــا إال مـــ ــع عليهـــ  تقـــ

_________________ 
  .٢، الفقرة ٣٢، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636أملانيا،  )١٣٥(
)١٣٦( A/CN.4/637 ٢ الفقرة ،٢٥ -، الفرع الثاين، باء.  
  .٦قرة ، الفرع الثاين، ألف، الفA/CN.4/636النمسا،  )١٣٧(
   .٥١، الفقرة   A/64/10  ح،من الشر) ٩(و ) ٧(و ) ٤(الفقرات  )١٣٨(
  .٣، الفقرة ٣٢، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636أملانيا،  )١٣٩(
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وبـالنظر إىل أنـه يف هـذه احلالـة تكـون املنظمـة الدوليـة هـي الـيت ارتكبـت                       .)١٤٠(“معتـاد  غري”
الفعل غري املشروع دوليا، فإنه يبدو من املرجح أن الدول األعضاء ال تنـوي إلـزام نفـسها جبـرب       

  .تفي املنظمة بالتزاماهتا الضرر إال عندما ال
  

  توصية    
ــواد         - ١١٣ ــى نــص مــشاريع امل ــه عل ــرح إدخال ــد املقت ــديل الوحي ــق التع ــرع، يتعل يف هــذا الف

  .١٠٧، على النحو املقترح يف الفقرة ٦٠بالكلمات الواردة يف مستهل مشروع املادة 
  

  )أحكام عامة(الباب السادس   - سابعا  
  ٦٣مشروع املادة     

ر الـذي تقـوم بـه قاعـدة التخـصيص ضـمن             جرى النظر أعاله يف بعـض جوانـب الـدو          - ١١٤
وقد شددت املنظمـات الدوليـة يف تعليقاهتـا علـى أمهيـة             . ٣مشاريع املواد، وال سيما يف الفقرة       

 “أهـم حكـم  ”فوصفته كل من منظمة العمل الدولية والبنـك الـدويل بأنـه    . ٦٣مشروع املادة  
 ٦٣ نطـاق مـشروع املـادة        ُيفهـم ”واقترحت منظمة العمـل الدوليـة أن        . )١٤١(يف مشاريع املواد  

منظمة دولية، بـل أيـضا بوصـفه         مبعناه الواسع، أي ليس فقط بوصفه ذا صلة بتحديد مسؤولية           
املتعلقـة باملـسؤولية إذا وجـدت        يؤدي إىل َجبِّ أي قاعدة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل                

 “معلـــى الـــنص العـــا   إىل جانـــب قاعـــدة التخـــصيص، عمـــال مببـــدأ الـــنص اخلـــاص يقـــدم        
 ) A/CN.4/637   ،ومـــن جهـــة أخـــرى، ارتـــأت إحـــدى  ). ٢، الفقـــرة ٢٦، الفـــرع الثـــاين، بـــاء

وحــذرت دولــة أخــرى مــن إمكانيــة   ؛)١٤٢( مفــرط يف االتــساع٦٣أن مــشروع املــادة  الــدول
ــزام دويل      ــهاك الت ــر انت ــة لتربي ــدها الداخلي ــة بقواع ــة أخــرى   )١٤٣(احتجــاج منظم ؛ غــري أن دول

ــأت ــه ارت ــي النظــر إ  ال” أن ــانون    ينبغ ــزل عــن الق ــدة التخــصيص مبع ــة   ىل قاع ــداخلي للمنظم ال
ــة ــة الدولي ــادة     . )١٤٤(“املعني ــدول أن مــشروع امل ــأت إحــدى ال ــصورة، ارت  ٦٣والســتكمال ال

  .)١٤٥(“ُمرض”

_________________ 
  .٣٢، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636النمسا،  )١٤٠(
)١٤١( A/CN.4/637 ،من التعليقني املعنيني٢ و ١، الفقرتان ٢٦، الفرع الثاين، باء .  
  .٣٣، الفرع الثاين، باء، A/CN.4/636بلجيكا،  )١٤٢(
  .١٤، الفقرة A/C.6/64/SR.17غانا،  )١٤٣(
  .٤١، الفقرة A/C.6/64/SR.15بيالروس،  )١٤٤(
  .٦٧، الفقرة A/C.6/64/SR.15فرنسا،  )١٤٥(
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ومن املرجح أن تكون معظم القواعد اخلاصة الـيت تعلـو علـى القواعـد العامـة مدرجـة          - ١١٥
ــه   . يف قواعــد املنظمــة  ــا يــنص علي ــادة  وعلــى حنــو م ، ســتنطبق قواعــد املنظمــة  ٦٣مــشروع امل

فمــثال، قــد تــنظم حــق دولــة يف أن حتــتج  . “العالقــات بــني املنظمــة الدوليــة وأعــضائها  علــى”
وقد تكون هناك أيـضا قواعـد خاصـة تنطبـق علـى      . )١٤٦(مبسؤولية منظمة دولية هي عضو فيها  

. قاهتـا مـع غـري األعـضاء    جمموعة من املنظمات الدولية أو على منظمة دولية معينـة أيـضا يف عال      
 ٦٣مـــن شـــرح مـــشروع املـــادة ) ٥(إىل ) ٢(ويـــرد مثـــال مـــن األمثلـــة املمكنـــة يف الفقـــرات 

) A/64/10   ٥١، الفقرة .(  
ويتعلـــق هـــذا املثـــال بإســـناد ســـلوك الـــدول األعـــضاء إىل االحتـــاد األورويب عنـــد         - ١١٦

ــذها ــاد األورويب   تنفيـ ــة لالحتـ ــصكوك امللزمـ ــارت الف . )١٤٧(للـ ــد أشـ ــرة وقـ ــرارين ) ٥(قـ إىل قـ
وميكـــن أن تـــضاف إىل الـــشرح إشـــارة  . قـــرارات احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنـــسان  مـــن
 يف قـــضية كوكيلفيـــسريي ضـــد هولنـــدا ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاين ٢٠ املـــؤرخ القـــرار إىل
)Kokkelvisserij v. Netherlands()بالـضمانات املمنوحـة   ”ففـي هـذا القـرار الـذي تعلـق      . )١٤٨

 “ يف االضـطالع مبهامهـا القـضائية     - وخباصة حمكمة العدل األوروبية      -عة األوروبية   من اجلما 
فيمــا يتعلــق بإحالــة أوليــة مــن حمكمــة يف هولنــدا، كــررت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان  
موقفهــا الــذي يفيــد بــأن ســلوك جهــاز تــابع لدولــة عــضو ينــسب يف مجيــع األحــوال إىل تلــك   

  :فقالت احملكمة. الدولة
كل عمل أو امتناع عـن        من االتفاقية عن     ١إن الطرف املتعاقد مسؤول مبوجب املادة          

االمتناع عن العمل املعـين نتيجـة        عمل من جانب أجهزته بصرف النظر عما إذا كان العمل أو            
  .  الدولية للقانون احمللي أو لضرورة االمتثال لاللتزامات القانونية 

 بإمكانية أن تقـوم قواعـد       ٦٣لسابقتني، يقر مشروع املادة     وكما لوحظ يف الفقرتني ا     - ١١٧
واقترحــت إحــدى الــدول . خاصــة بتنظــيم العالقــات بــني منظمــة دوليــة معينــة وغــري األعــضاء  

لتؤخــذ يف  حكـم يــشترط الـسمات اخلاصـة ملنظمـة معيَّنـة      ”املـضي إىل أبعـد مـن ذلـك وإدراج     
ى، أيـدت دولـة أخـرى كـون اللجنـة      ومن جهـة أخـر   . )١٤٩(“ احلسبان يف تطبيق مشاريع املواد    

املنظمات الدوليـة، نظـراً ألن      أحجمت عن إضافة نّص جديد عن السمات احملدَّدة وتباين          ”قد  
_________________ 

  .٢٦، الفقرة A/C.6/64/SR.16اململكة املتحدة،  )١٤٦(
االحتـاد  عـن رأي مفـاده أن الـسلوك ينـسب إىل     ) F. Hoffmeister(هوفميـستر  . أعرب مـن جديـد مـؤخرا ف    )١٤٧(

 F. Hoffmeister“Litigating against the European Union and its member States: who : األورويب، انظـر 

responds under the ILC’s draft  articles on international responsibility of international organizations?”, 

European Journal of  International Law, vol. 21 (2010), p. 723  .  
  .١٣٦٤٥/٠٥ العريضة رقم )١٤٨(
  .٢٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16 حدة،اململكة املت )١٤٩(
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للخطـــر مـــشاريع املـــواد يف جمموعهـــا بإتاحـــة فرصـــة جتنبـــها  حكمـــاً كهـــذا ميكـــن أن يعـــرِّض 
  .)١٥٠(“للمنظمات

  
  ٦٥مشروع املادة     

أي مـسألة تتـصل باملـسؤولية الفرديـة         ”قائيا بـشأن     شرطا و  ٦٥يشكل مشروع املادة     - ١١٨
دوليــة أو دولــة مــن  املترتبــة مبوجــب القــانون الــدويل علــى أي فــرد يتــصرف نيابــةً عــن منظمــة  

 أن املـسؤولية الفرديـة      ٦٥أن يوضح يف مشروع املـادة       ”وقد اقترحت إحدى الدول     . “الدول
 املتعلقـة مبـسؤولية     ٥٨فـشرح املـادة     . )١٥١(“كـالً مـن املـسائل املدنيـة واملـسائل اجلنائيـة            تشمل  

، يقتــصر علــى اإلشــارة إىل املــسؤولية  ٦٥الدولــة، الــيت تــشكل حكمــا موازيــا ملــشروع املــادة   
 كانت املسؤولية اجلنائيـة لوحـدها هـي مـا حيتمـل أن ينـشأ بالنـسبة لألفـراد                    ولئن. )١٥٢(اجلنائية

 اجلنائيــة مــسؤولية مدنيــة جتــاه يف إطــار القــانون الــدويل، فإنــه قــد تترتــب أيــضا علــى املــسؤولية
  .وميكن إضافة هذه النقطة يف الشرح. ضحايا جرمية من اجلرائم

  
  ٦٦مشروع املادة     

ــادة     - ١١٩ . )١٥٣(٦٦تـــساءلت أربـــع دول عـــن احلاجـــة إىل حكـــم مـــن قبيـــل مـــشروع املـ
فمــثال، ارتــأت إحــدى الــدول أن هــذا احلكــم  . أعــرب عــن هــذا الــرأي ألســباب خمتلفــة  وقــد
، بينمـا شـككت دولـة أخـرى الدولـة يف فكـرة أن املنظمـات الدوليـة ملزمـة                  )١٥٤(ضروري غري

. ٦٦وأعـرب أيـضا عـن آراء تؤيـد اسـتبقاء مـشروع املـادة                . )١٥٥(عموما مبيثاق األمـم املتحـدة     
 تــشكل هــي ٦٦اإلشــارة احملــددة إىل امليثــاق يف مــشروع املــادة  ”واعتــربت إحــدى الــدول أن 

واقترحت األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة أن يـشمل            . )١٥٦(“األخرى خطوة يف االجتاه الصحيح     
، )١٥٧(الشرح أيضا، على غرار شرح احلكم املـوازي الـوارد يف املـواد املتعلقـة مبـسؤولية الدولـة                  

_________________ 
  .٤٠، الفقرة A/C.6/64/SR.16هنغاريا،  )١٥٠(
  .٥١، الفقرة A/C.6/64/SR.16مجهورية إيران اإلسالمية،  )١٥١(
  .٧٧لثاين، الفقرة ، اجمللد الثاين، اجلزء ا٢٠٠١حولية جلنة القانون الدويل،  )١٥٢(
) ٥١ ، الفقـرة A/C.6/64/SR.16(ومجهورية إيران اإلسالمية ) ١٢، الفقرة A/C.6/64/SR.17(انظر بيانات غانا   )١٥٣(

ــال  ــرة A/C.6/64/SR.16(والربتغـ ــال  )٤٧، الفقـ ــة للربتغـ ــات اخلطيـ ــرعA/CN.4/636(، والتعليقـ ــاين،  ، الفـ الثـ
  ).A/CN.4/636/Add.1(وسويسرا ) ٣٤ باء،

  ).١٢، الفقرة  A/C.6/64/SR.17(يبدو أن هذا هو موقف غانا  )١٥٤(
  ).A/CN.4/636/Add.1(انظر تعليقات سويسرا  )١٥٥(
  .٥، الفقرة A/C.6/64/SR.17الربازيل،  )١٥٦(
  .٧٧، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، الفقرة ٢٠٠١، حولية جلنة القانون الدويل، ٥٩من شرح املادة ) ٢(الفقرة  )١٥٧(
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 “جيـــب يف مجيـــع األحـــوال تفـــسري املـــواد تفـــسرياً يتطـــابق مـــع امليثـــاق ”إشـــارة مفادهـــا أنـــه 
) A/CN.4/637/Add.1  ،٤ الفقرة ،٢٦، الفرع الثاين، باء.(  

 يشكل شرطا وقائيا، قد ال يكون من الضروري للجنـة أن            ٦٦ومبا أن مشروع املادة      - ١٢٠
وال ضــرورة لإلعــراب عــن . تــسهب يف تنــاول آثــار امليثــاق علــى مــسؤولية املنظمــات الدوليــة 

 املمارسـة ”، والـذي مفـاده أن   )٥١، الفقـرة      A/64/10 ( من الشرح    ) ٢(الرأي الوارد يف الفقرة     
فقـد انتقـدت هـذا      . “ أيضاً فيما يتعلق باملنظمات الدوليـة     ] للميثاق[تشري إىل وجود أثر غالب      

، الــيت أشــارت إىل احلكــم الــصادر عــن حمكمــة العــدل األوروبيــة يف )١٥٨(الــرأي إحــدى الــدول
غــري أن هــذا احلكــم ال يتــبىن منظــور  . )١٥٩(قــضية القاضــي والربكــات ضــد اجمللــس واملفوضــية 

  .عند النظر يف العالقات بني ميثاق األمم املتحدة ومعاهدة اجلماعة األوروبيةالقانون الدويل 
ــرة   - ١٢١ ــشري الفق ــادة   ) ٣(وت ــرة   A/64/10 (  ٦٦مــن شــرح مــشروع امل ــه  )٥١، الفق  إىل أن

يقصد هبذه املادة أن تؤثر يف انطبـاق املبـادئ والقواعـد املنـصوص عليهـا يف املـواد الـسابقة                    ال”
وارتــأت األمانــة العامــة أن هــذه . “ الدوليــة املترتبــة علــى األمــم املتحــدة ولية الــذكر علــى املــسؤ

تطبيــق  مــا إذا كــان املقــصود اســتبعاد األمــم املتحــدة مــن نطــاق   ] منــها...[ال يتــّضح”الفقــرة 
وال شـك يف  .  )٢، الفقـرة    ٢٦، الفرع الثـاين، بـاء،        A/CN.4/637/Add.1  ( “ ٦٦مشروع املادة   

تـستطيع  ”وكمـا الحظـت األمانـة العامـة،         . ىن الفقـرة الـواردة يف الـشرح       أن هذا لـيس هـو معـ       
 مـا دامـا جيـسدان التزامـا مبوجـب       -االحتجاج مبيثاقها وبقرارات جملس األمن      ] األمم املتحدة [

“  لتربيــــر مــــا كــــان ميكــــن اعتبــــاره يف حــــاالت أخــــرى عــــدم امتثــــال -الــــدويل  القــــانون 
 ) A/CN.4/637/Add.1   وميكـــن تفـــسري هـــذا األمـــر    ). ٣، الفقـــرة ٢٦اء، ، الفـــرع الثـــاين، بـــ

  .الشرح يف
  

  توصية    
  .ال يقدم يف هذا الفرع أي اقتراح إلدخال تعديل على نص مشارع املواد - ١٢٢

  
  

_________________ 
  . A/CN.4/636/Add.1سرا، سوي )١٥٨(
  .Judgment of 3 September 2008, European Court of Justice Reports, 2008, p. I-6351: انظر )١٥٩(


