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 هلخص الثحث 
ادلسؤولية الدولية نبُت دور زلكمة العدل الدولية ومسامهتها يف تفسَت وتطوير نظام 

واحلقوق ادلتصلة هبا من كوهنا اجلهاز القضائي الرئيس لألمم ادلتحدة، ومن خالل ما صدر عنها 
من أحكام قضائية يف منازعات الدول، ومن فتاوى أو آراء استشارية بشأن مسألة قانونية 

 :للمنظمات الدولية اليت ذلا حق طلب الفتوى أو الرأي االستشاري وميكن القول 
أواًل : إن احملكمة قد اعتمدت نظامًا للمسؤولية الدولية كنظام ادلسؤولية ادلدنية ) العقدية 
والتقصَتية ( يف إطار القانون اخلاص يف اجملال الداخلي، حيث ادلنازعات الدولية عندىا 
ومبوجب نظامها األساسي، منازعات تعويض وليس منازعات عقاب أو مسؤولية جنائية، 

ميكن اعتبار ادلسؤولية الدولية يف عملها ومبوجب نظامها األساسي مسؤولية  األمر الذي
 مدنية دولية.

ميثاق األمم ادلتحدة بوصفها  مباديءثانيًا : طبقت احملكمة يف إطار نظام ادلسؤولية الدولية 
 مباديء وقواعد للقانون الدورل العريف أيضاً.
اص وبُت حتمل طرف ما تبعة ادلسؤولية الدولية، ثالثًا : ميزت احملكمة بُت احلكم بعدم االختص

تعفى من ادلسؤولية عن ومبعٌت أن احلقوق ال تذىب ىدرًا، وأن الدولة ادلعتدية ال 
 أفعاذلا، وليس ألحد أن يضفي ادلشروعية على أفعال أو أوضاع غَت مشروعة.

شلا يرتب ادلسؤولية رابعًا : إن انتهاكات قواعد قانون حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدورل 
 الدولية.

 خامساً : إن ادلسؤولية الدولية تقًتن بالشخصية القانونية الدولية.
سادسًا : إن ادلسؤولية الدولية وتعويض ادلضرورين من ادلوظفُت الدوليُت العاملُت يف خدمة 
ادلنظمة الدولية إمنا تقوم على فكرة احلماية الوظيفية قياسًا على فكرة احلماية 

 بلوماسية لرعايا الدولة ادلضرورين يف اخلارج ) يف دول أخرى(.الد
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 ادلقذهـــــح
 يفرئييس لألميم ادلتحيدة دورىيا ومسيامهتها  قضائيلقد كان حملكمة العدل الدولية كجهاز 

تعيييويض  قضيييييت يفرأيهيييا االستشييياريُت  يفإقيييرار وتفسيييَت الشخصيييية القانونيييية الدوليييية ، و لييي  
، وحييث أن الشخصيية القانونيية  9951جلنوب غيرب أفريقييا  الدورل، ادلركز  9949األضرار 

الدولية ، تعيٌت أو تفييد البحيث عين حقيوق وسيلطات ادلنظمية شلثلية بأجهزييا وموظفيهيا ، إضيافة 
ت ، ميكين أن يسيبب، أو شلارسية احلقيوق وتنفييذ الواجبيات وااللتزاميا يف اليدورلإذل أن الشخص 
الوثيقية بيُت الشخصيية القانونيية ، ومضيموهنا ، والقيدرة عليى قة ، شلا يكشف عن العاليلحقو الضرر
األميير الييذى يفيييد أن للشخصييية  (9)، وكييذل  ادلسييؤولية عيين األعمييال ادلشييروعة حتمييل ادلسييؤولية

، اليذى كيان للمحكمية  (2)إطار نظام ادلسؤولية الدولية يفالقانونية الدولية أثار ونتائج قانونية تدخل 
كمضيمون ذليذا البحيث   -سَته وتطويره ، وىذا بدوره يتطليب ، بيل يوجيب تف يفدورىا ادلعروف 

اآلراء االستشيييارية  ات الصيييلة ، و لييي  عليييى النحيييو  يفالرجيييوع إذل أىيييم النصيييوص اليييواردة  -
 :اآليت

 فقو احملكمة الدولية .  يفادلطلب األول : نظام ادلسؤولية الدولية وتطوره 
 فقو احملكمة الدولية. يف: أسباب ومظاىر مسؤولية األمم ادلتحدة  الثاينادلطلب 

 ادلطلب الثالث : احلماية الوظيفية ، وتعويض الضرر . 
 ادلطلب الرابع : التزام األمم ادلتحدة بأحكام التعويض . 
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ىييذه الفيييروع ، إذل أن ادلقصييود بنظيييام  يفإن ميين األمهيييية مبكييان ، أن نشيييَت قبييل الوليييوج  
إطييييار ىييييذا البحييييث ، ىييييو رلموعيييية ادلبييييادئ والقواعييييد القانونييييية اخلاصيييية  يفادلسييييؤولية الدولييييية 

بادلسؤولية الدولية أي األسس والشيروط ادلطلوبية فيهيا بوضيعها التقلييدي ادلعيروف أي ادلسيؤولية 
ا غيَت ادلشيروعة مين وجهية نظير القيانون الدولية للدول وادلنظمات الدولية )احلكومية( عين أعماذلي

، تطور اآلن ، إذل احلد الذى تطور معيو ىيذا النظيام كثيَتا  بيل  الدورلالعام ، ألن القانون  الدورل
ميكييين القيييول بوجيييود مالمييين نظيييامُت آخيييرين للمسيييؤولية الدوليييية ، األول عييين األعميييال الييييت ال 

التبعية أو ادلخياطر أو ادلسيؤولية ادلطلقية(  حيظرىا القانون الدورل على أساس الضيرر )نظريية حتميل
 .  (3)ىو ادلسؤولية الدولية اجلنائية الشخصية )لألفراد( والثاين
 
 
 
 
 

 الثاحث                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

5 

 فقو احملكوح الذًليح يف نظام ادلسؤًليح الذًليح ًتطٌره:  ادلطلة األًل
 (4)العيام اليدورلعالقة بيُت خخصيُت أو أكثير مين أخيخاص القيانون  ىيادلسؤولية الدولية  

الفقيو والقضياء اليدوليُت إذل الدولية ، إ  تثيار  يفالسيائد  اليرأيومفهوم الشخص ينصرف حسب 
العيام ، وليذل  عرفيت ادلسيؤولية  اليدورلبقاعيدة مين قواعيد القيانون مسؤوليتها الدولية عند إخالذلا 

تيأتى عميال غيَت مشيروع ،  الييتتلتيزم مبقتضياه الدولية  ، بأهنا )عبارة عين نظيام قيانوين ية أيضاالدول
وميين ىييذا  (5)حلقهيا ضييرر ميين جييراء ىييذا العمييل( اليييتالعييام بتعييويض الدوليية  الييدورلطبقيا للقييانون 

وجيوب وجيود فعيل أو  يفولية الدولية عناصر وأركيان وخيروط ، تتمثيل ؤ التعريف يتضن أن للمس
العييام ، ووجييوب إسييناد أو نسييبة ىييذا العمييل إذل  الييدورلوجهيية نظيير القييانون عمييل غييَت مشييروع ميين 

، وأن يًتتييب علييى العمييل غييَت ادلشييروع إسييناد أو نسييبة ىييذا العمييل إذل دوليية ، وان يًتتييب  دوليية
َت ادلشييروع ، وإ ا كييان ىنيياك اتفيياق أو ارتيياع بشييأن العمييل غيي(6)علييى العمييل غييَت ادلشييروع ضييرر

، فإن األمير يبيدو لليبعض لييس كيذل   الدورلوإسناده إذل دولة أو خخص من أخخاص القانون 
نظام ادلسؤولية الدولية ، حيث ييراه فرييق أنيو  يفاعتباره عنصرا أو ركنا أو خرطا  يفبشأن الضرر 

ع نظر ، ألنو وأن ادلسؤولية تقوم حىت مع عدم وجوده ، واحلق ان ىذا موض (7)رلرد نتيجة أو اثر
العمل غَت ادلشروع الذى يعٌت إخالال  يف International tort دورلالبد من ا ى أو ضرر 

، مث أن الضرر كميا ىيو معيروف لييس مادييا حسيب ، بيل أدبييا  الدورلبقاعدة من قواعد القانون 
احلييديث ومييا يتطلبييو ميين تطييور لليينظم  العلميييأو معنويييا أيضيياً ، إضييافة إذل  ليي  ، فييإن التقييدم 

نظييام ادلسييؤولية  يفلضييرر( اواألفكييار القانونييية التقليدييية أو السييائدة ، ، أفضييى إذل إبييراز أمهييية )
وميين جانييب آخيير ، فييإن  ، رليياالت الييذرة والفضيياء مييثالً  يفالدولييية عيين النشيياطات غييَت احملظييورة 

ٌت إمكانية إحلاقها الضيرر بدولية أخيرى باليذات ادلنسوب لدولة ، ال يعالعمل أو الفعل غَت ادلشروع 
الدولية األخيرى ، األمير اليذى  بيوطنيي، بل يعيٌت أيضياً احتميال إحلاقهيا الضيرر برعاييا أو  حسب

التييدخل  يفحترييي  ادلسييؤولية الدولييية لييذايا ، وشلارسيية حقهييا  يفيعييٌت حييق ىييذه الدوليية ادلتضييررة 
اسيتيفاء التعيويض  يفالبية ققيوقهم ادلشيروعة ، كحقهيم حلماية رعاياىا أو وطنييها دبلوماسيا وادلط

تشييًتط  اليييت،  Diplomatic protectionشلييا يشييكل نظرييية ونظييام احلماييية الدبلوماسييية 
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عييادة اجلنسييية ،  ىيييسياسييية بييُت الشييخص ادلتضييرر والدوليية ادلدعييية ، و  -وجييود رابطيية قانونييية 
 .  (8)النظيفة( األيدييم للمدعى )خرط واستنفاد اإلجراءات القانونية الداخلية ن وسلوك سل

لقد أدركت زلكمة العدل الدولية ودلست أمهية وضرورة تطوير وتفسَت القواعد واألفكار  
والنظم القانونية التقليدية السيائدة وأدركيت أن تطيور وتفسيَت مسيؤولية ادلنظميات الدوليية ميرتب  

احملتييييدم بشييييأن  الفقهيييييبشخصيييييتها القانونييييية الدولييييية ، عليييييو بييييادرت أوالً إذل حسييييم النقيييياش 
للمنظميييات ، فيييأقرت واعًتفيييت بالشخصيييية الدوليييية لألميييم ادلتحيييدة  القانونيييية الدوليييية الشخصيييية 
، وأن ذلذه الشخصية أثار ونتائج ومظاىر وحقوق تًتتب لصاحل ادلنظمة الدولية ،  كمنظمة دولية

، وتطييويره أو  التقليييديأو عليهييا ، ولييذل  البييد للمحكميية ميين ولييوج نظييام ادلسييؤولية الدولييية 
ا جدييييدا أو متطييورا لصييياحل ىيييذه األخييخاص اجلدييييدة ، ومبيييا ينسييجم ميييع طبيعتهيييا تطبيقييو تطبيقييي

. ومييين ىنيييا حتييياول تلميييس ماىيييية  اليييدورلاجمليييال  يفووظائفهيييا ، وميييع ميييدى حقوقهيييا والتزاماييييا 
ومضمون التطوير والتفسَت ادلتطيور اليذى اضيطلعت بيو احملكمية الدوليية لنظيام ادلسيؤولية الدوليية 

بالنسييبة دلنظميية األمييم ادلتحييدة ميين خييالل اسييتيحاء روح ادليثيياق وأىييداف  واحلقييوق ادلتصييلة هبييا
األمم ادلتحدة ووظائف أجهزيا ما يقتضيو ىذا من ضرورة إرساء أسس نظام دلسيؤولية ادلنظميات 

خدمتها ، وىو ما تولت  يفالدولية ، وضمان حقوقها مع زتاية وضمان حقوق موظفيها العاملُت 
 يف االستشييياريبعيييض آرائهيييا االستشيييارية ، كرأيهيييا  يفلعيييدل الدوليييية ، تفسيييَته وتطيييويره زلكمييية ا

عقييب مقتييل الكونييت  9949خدميية األمييم ادلتحييدة  يفقضييية التعييويض عيين األضييرار ادلتكبييدة 
الييييذى حيمييييل اجلنسييييية و ؛  9948فلسييييطُت عييييام  يففوليييي  برنييييادوت وسييييي  األمييييم ادلتحييييدة 

ض الصادرة عن احملكمة اإلدارية لألمم ادلتحدة اثر احكام التعوي يف االستشاري، ورأيها السويدية
أحكييام احملكميية اإلدارييية لألمييم ادلتحييدة  يفقضييية إعييادة النظيير  يف االستشيياري، ورأيهييا  9954

ية بعييييض نفقييييات األمييييم ادلتحييييدة قضيييي يف االستشيييياري، ورأيهييييا  9973)قضييييية زلمييييد فصييييلة( 
للمحكمة  االستشاري الرأيإطار ىذا البحث ىو  يف، إال أن ما يهمنا بالدرجة األساس 9962

ثيييار عليييى صيييعيد الفقيييو كثيييَتا مييين اجليييدل أاليييذى  9949قضيييية تعيييويض األضيييرار ادلتكبيييدة  يف
، تبنييت اجلمعييية العاميية لألمييم ادلتحييدة قييرارا طلبييت  9948كييانون األول   3 ففييي،  (9)والنقيياش



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

7 

 مبوجبو من احملكمة رأيا استشاريا حول السؤالُت اآلتيُت :
 يف injuryحالية إصيابة موظيف مين األمييم ادلتحيدة أثنياء تنفييذه لواجباتيو بضييرر  يف -9

أن تقيدم دعييوى أو  يفظيروف تثيَت مسيؤولية دوليية ، ىيل دتلي  األميم ادلتحييدة ، كمنظمية األىليية 
خيييرعية أو فعليييية  أيمطالبييية دوليييية ضيييد احلكومييية ادلسيييؤولة قكيييم القيييانون أو قكيييم الواقيييع ، 

dejure or de facto بغيية احلصيول عليى تعيويض كاميل عين الضيرر أو إصيالح الضيرر ، 
la reparation du dommage  الييذى حلييق : )أ( بيياألمم ادلتحييدة ، )ب( بادلتضييرر
 الضحية أو لألخخاص ادلستحقُت قانونا عنو ؟ 

حاليية اإلجابيية باإلعيياب علييى النقطيية )ب( كيييف تعمييل األمييم ادلتحييدة لتوفييق بييُت  يف -2
يكيون الضيحية مين وطنييهيا ؟ وبتعبيَت آخير : كييف  الييتقد دتلكها الدولية  اليتحلقوق مثل ىذه ا

حلقييت أحييد شلثليهييا أو  اليييتميكيين التوفيييق بييُت دعييوى ادلنظميية الدولييية اخلاصيية بتعييويض األضييرار 
 .(91)ينتمى إليها ىذا ادلمثل جبنسيتو ؟ اليتخلفو الشرعيُت ودعوى الدولة 

 يف، وجيييود إصيييابة  امييية ، يفيييًتض ، عليييى ميييا صيييرحت احملكميييةلقيييد كيييان سيييؤال اجلمعيييية الع 
تنفييذ  يفظروف تثَت مسيؤولية دولية ، مثلميا يتعيُت االفيًتاض أن الضيرر ينيتج عين إخفياق الدولية 

 .(99)أداء لواجبايم يفادلنظمة  موظفييدف إذل زتاية  اليتالتزامايا 
أو خييخص ميين  دورلإضييافة إذل مييا تقييدم ، فييإن السييؤال يسييتلزم اعتبييار ادلنظميية خييخص  

، قييادرة علييى امييتالك احلقييوق والواجبييات الدولييية ، وذلييا األىلييية واحلييق  الييدورلأخييخاص القييانون 
ضد الدولة ادليدعى عليهيا للحصيول عليى تعيويض  (92)للدفاع عن حقوقها برفع الدعاوى الدولية

ليسيت عضيوا ، ذليا  الييتى العكس ، )فيما إ ا كانت الدولية ادليدعى عليهيا ، عن الضرر ، أو عل
 اعًتاض بكون ادلنظمة تفتقر إذل األىلية لرفع دعوى دولية( .  ةثار إما يربر 

 : يأيت، يفيد ما  9949للمحكمة عام  االستشاري الرأيإن  
الدولييية بييالتعويض عيين  ادلطالبيية يفأوالً : حييق ادلنظميية الدولييية مباذلييا ميين خخصييية قانونييية 

 يفمصاحلها بالذات ، أو مين خيالل إصيابة موظفيهيا أثنياء أداء واجباتيو  يفالضرر الذى أصاهبا ، 
 خدمة األمم ادلتحدة )دعوى األمم ادلتحدة عن األضرار الواقعة على موظفيها( . 
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إطييار مييا ا تييو  يفخييدمتها ،  يفزتاييية موظفيهييا العيياملُت  يفثانييياً : حييق ادلنظميية الدولييية 
 احملكمة )احلماية الوظيفية( للعاملُت الدوليُت )دعوى األمم ادلتحدة حلماية موظفيها( . 

زتاية أحد وطنييها ، استنادا إذل نظريية  يفحيمل ادلوظف جنسيتها  اليتثالثاً : حق الدولة 
احل ييييييييييررة لصييييييييييية ادلتضييييييييييييييوى الدولييييييييعة )ديييييييييية الدوليييييييييام ادلسؤوليييييييينظ يفية ييييييياحلماييية الدبلوماس

 ها( . يييل جنسيتيييين حيميييم
رابعاً : التوفيق بُت حق أو نظرية احلماية الدبلوماسية )ادلسؤولية الدولية لليدول( وحيق أو 

 إطييييار نظييييام متطييييور للمسييييؤولية الدولييييية تييييدخل يف) الييييدورلنظرييييية احلماييييية الوظيفييييية للموظييييف 
دعيياوى أو مطالبييات دولييية حيييال دول أو  يفطرفييا  - الييدورلكأخييخاص للقييانون   -ادلنظمييات 

 أيحكومييات أعضيياء وغييَت أعضيياء ، قكييم القييانون )خييرعية( أو قكييم الواقييع )غييَت خييرعية( ، 
التوفيق بُت دعوى وحقوق دولة أو كيان ، ودعوى وحقوق األمم ادلتحدة ، عن طرييق اسيتخدام 

 للميثاق .  الغائيأو  الوظيفيفسَت،  لكم ىو منهج التفسَت الت يفمنهج واسع 
أن ادلنظمية دتلي   يفلقد قالت احملكمة ، بشيأن النقياط ادليذكورة أعياله : ال ميكين الشي   

، جيراء اإلخيالل بالتزاماتيو أحيد أعضيائها اليذى سيبب ذليا الضيرر األىلية لرفع دعيوى دوليية ضيد
أ( واحلاصييل لألمييم ادلتحييدة ، فقييد وصييفتو -9السييؤال ) يفالدولييية هاىهييا ، أمييا الضييرر احملييدد 

اإلدارييية ،  احملكمية ، بأنييو ) يعييٌت بشيكل خييالص الضييرر احلاصيل دلصيياحل ادلنظميية  اييا ، دلكانتهييا
األىلييية لرفييع ، وللمصيياحل ادلؤدتنيية عليهييا . وميين الواضيين أن ادلنظميية دتليي  ألمالكهييا وموجودايييا

، غ علييى دعواىييا صييفة الييدعوى الدوليييةذلييا أن تسييب ، كمييا حيييق ويسييو دعييوى عيين ىييذا الضييرر(
ميين جانييب أحييد األعضيياء الييذى  دورلوحييث أن الييدعوى مؤسسيية علييى خييرق أو إخييالل بيالتزام 
أو ادلعارضيية بأنييو ىييذا االلتييزام  االدعيياءحتملييو ادلنظميية ادلسييؤولية ، فييإن ىييذا العضييو ال يسييتطيع 

كميية أن )ميين ادلسييتحيل معرفيية كيييف ميكيين . وتقييرر احمل(93)الييداخليأو  الييوطٍتزلكييوم بالقييانون 
كيين للمنظميية أن حتصييل علييى تعييويض إ ا دل تكيين دتتليي  األىلييية لرفييع دعييوى دولييية( وأنييو ال مي

أحيييد  حالييية تعيييرض ادلنظمييية لضيييرر ناخييي  عييين إخيييالل يف، انيييو االفيييًتاض، بيييل مييين غيييَت ادلعقيييول
، دا اليدول ادليدعى عليهياادلنظمية عي ، )عب على رتييع اليدول أعضياءاألعضاء اللتزاماتو الدولية
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ة دولييية با هييا رتيعييا ضييد تليي  الدوليية عيين الضييرر الييذى ييييييييييوى أو مطالبييييييييع دعييييييييأن تتحييد لرف
 .  (94)سببتو للمنظمة(

أما إجراء التعويض ونظامو ، فانيو )عيب أن يعتميد عليى مقيدار الضيرر احلاصيل للمنظمية   
كنتيجيية للعمييل غييَت ادلشييروع أو االمتنيياع ميين قبييل الدوليية ادلييدعى عليهييا وعييب حسييابو مبوجييب 

 -تعيويض معقيول  أي، وعب أن يضم تقييم الضيرر مين بيُت عيدة أميور ،  الدورلقواعد القانون 
Reasonable Compensation -  على ادلنظمة أن ترفعو إذل موظفها أو إذل األخخاص

 يفلييدى ادلنظميية الدولييية  الييدورلوىكييذا تييرب  احملكميية حييق ادلوظييف  (95)ادلسييتحقُت عنييو قانونييا(
إطيييار جيييرب  يفادلعقييول  ادليييارلالتعييويض أيضيييا ، وىيييو التعييويض  يفالتعييويض ، قيييق ىييذه ادلنظمييية 

. كميييا يالحييي  أن  Reparationر بيييادلعٌت الواسيييع تعيييويض الضييير  أيالضيييرر أو إصيييالحو ، 
احملكمة ، قد استلهمت أو أخارت صراحة إذل ادلبادئ والقواعيد واألركيان أو الشيروط األساسيية 

 يف، اليذى ثبيت وتأكيد  اليدورلتشكل جزءا مين العيرف  واليتنظام ادلسؤولية الدولية ،  يفالعامة 
التقليديييية مبمارسييية احلمايييية الدبلوماسيييية مييين قبيييل  بعيييض ادلواثييييق والقيييرارات الدوليييية ، كالقاعيييدة

( 62أخيارت إليهيا ادليادة ) الييتالدولة ادلتضررة دلصلحة وطنييها ، وادلصلحة القانونيية للمطاليب 
 يف، ومييين األسيييس والقواعيييد التقليديييية انطلقيييت احملكمييية  (96)للمحكمييية األساسييييمييين النظيييام 

التفسَت والتطوير ، وىف بناء أسس وأفكار تطلبها ىذا التطور لنظام معروف للمسؤولية الدولية ، 
لييدينا ىنييا حاليية سلتلفيية وجديييدة لييدعوى ميكيين أن ترفييع ميين قبييل » وىف  ليي  ، قالييت احملكميية : 

العالقييات بييُت الييدول ، ىنيياك اسييتثناءات ىاميية للقاعييدة ، حيييث أن ىنيياك  يفادلنظميية .. وحييىت 
وىكيذا  (97)«الت دتارس فيها احلمايية مين قبيل دولية نيابية عين أخيخاص ال حيمليون جنسييتها حا

 Rule of diplomaticتنطلق احملكمة من قاعدة احلماية الدبلوماسية أو جنسيية ادلطيالبُت 

protection or Rule of Nationality of Claims تقيوم عليى أسياس حيق  الييت
أن يرفييع دعييوى  صييوص خييرق وانتهيياك  ليي  االلتييزام ،  يف الطييرف الييذى يوجييد التييزام لصيياحلو

سبب أو مربر ضد االعًتاف للمنظمية قيق رفيع  أيوتنظر احملكمة إذل ىذه القاعدة بأهنا ال تقدم 
، بييل  الضييرر الييذى أصيياب موظفهييا أو خلفيياؤه ميين األخييخاص ادلسييتحقُت عنييو قانونييادعييوى ، عيين 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

01 

ىيذه القاعيدة يقيود إذل االعيًتاف هبيذه األىليية أو  ادلبيدأ اليذى تقيوم علييو» عليى العكيس ، فيإن 
مواجهتها ، عنيدما تثيَت كأسياس  يفأسست ىذه مطالبتها على التزام يوجد  االصفة للمنظمة ، إ 

، بيييد أن احملكميية ، تييذىب إذل أن (98)«لييدعواىا مسييألة اإلخييالل بييالتزام حياذلييا مقييرر لصيياحلها 
ومضيييموهنا ، ال يعيييٌت القيييياس ماسيييية ، ومييين جوىرىيييا االسيييتفادة مييين مبيييدأ وفكيييرة احلمايييية الدبلو 

خدمييية ادلنظمييية الدوليييية عييين األضيييرار  يفتقريييير احلمايييية الوظيفيييية للميييوظفُت العييياملُت  يف، عليهيييا
 .  (99)ادلتكبدة أثناء تأدية واجبايم

 
 فقو احملكوح الذًليح يف أسثاب ًهظاىر هسؤًليح األهن ادلتحذجي : ادلطلة الثان

، الشخصيية القانونيية الدوليية وليذل مسؤولية ادلنظمة الدولية تقيًتن بتمتعهيا بال خ  أن  
فييإن ادلسييؤولية الدولييية للمنظميية ال تيينهض حسييب  ليي  االهيياه الييذى ينكيير علييى ادلنظميية دتتعهييا 
بالشخصيية الدوليية ، وبيالعكس ، تينهض مسيؤوليتها ميع دتتعهيا هبيذه الشخصيية وميا يتصيل بكيل 

د تطرقت احملكمة الدوليية إذل أساسييات ىيذا ادلوضيوع ، والعالقيات ميع  ل  من نتائج وآثار وق
قضيية التعيويض عين  يف االستشياريرأيهيا  يفغَته ، واآلثار الناخئة عنو كما الحظنا فيميا تقيدم ، 

للمحكميية ، وميين غييَته ميين اآلراء  االستشيياري الييرأي. وميين ىييذا (21)9949األضييرار ادلتكبييدة 
االستشييارية ، كمييا سيينرى ، ضليياول أن نتبييُت أسييباب ومظيياىر مسييؤولية ادلنظمييات الدولييية ، ميين 

إطييار منظميية األمييم ادلتحييدة وأمييام زلكميية العييدل الدولييية ، و ليي   يفأثييَتت  اليييتخييالل ادلسييائل 
 : اآليتعلى النحو 

ادلتمثليية بادلعاىييدة ادلنشييئة )هيياوز حييدود  القييانوينهييا أوالً : إخييالل ادلنظميية الدولييية بقواعييد نظام
 : (29)شلارسة ىذا االختصاص( يفاالختصاص أو اخلطأ 

إطيييار ادلنظمييية الدوليييية األميييم ادلتحيييدة رسيييم ادليثييياق ، وىيييو معاىيييدة منشيييئة متعيييددة  يف 
حييييدود االختصيييياص لكييييل جهييياز ميييين ىييييذه ادلنظميييية . ولكييين عنييييدما تكييييون ىييييذه  -األطيييراف 

جلهييياز ميييا مقًتنييية بسيييلطات تقديريييية أو مصييياغة بعبيييارات عامييية وغيييَت مقييييدة إال  االختصاصيييات
عامة وغَت منضبطة على وجو الدقة والتحديد ، وعنيدما يشيًتك بادلبادئ واألىداف ، وىذه بالطبع 
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شلارسييية سيييلطة أو اختصييياص لتحقييييق ىيييدف واسيييع ، وعنيييدما حييييق لكيييل جهييياز  يفأكثييير مييين جهييياز 
و ، فييييإن إمكانييييية أو ئيييياجزا صييييو ميييين نصييييوص ادليثيييياق ، وفصييييولو ، أوالتفسييييَت والتطبيييييق فيمييييا خ

تصييبن واردة ، مييع امكانييية  a ctes ultra viresاحتمياالت التجيياوز حلييدود االختصيياص 
شلارسييية طائفييية مييين االختصاصيييات دل يييينص عليهيييا ادليثييياق صيييراحة عييين طرييييق التفسيييَت ادلوسيييع 

إطييار ىييدف انسييجاما مييع  يفلالختصاصييات والسييلطات ادلنصييوص عليهييا ، لكيين ميكيين ادخاذلييا 
صييات لتحقيييق أىييداف ادلنظميية ، ومييا يتطلبييو  ليي  ميين شلارسيية اختصا الغييائيأو  الييوظيفيادليينهج 

أن هيياوز حييدود  يفوسييلطات غييَت منصييوص عليهييا صييراحة ميين ميثيياق األمييم ادلتحييدة وال ريييب 
االختصاصييات أو السييلطة ، يعييٌت اثييارة مسييؤوليتها هيياه الغييَت ، فيمييا لييو وجييو عملهييا أو نشيياطها 
غييييَت ادلشييييروع ضلييييو الغييييَت ، و ليييي  علييييى أسيييياس العمييييل غييييَت ادلشييييروع ، أو اخلطييييأ ، أو هيييياوز 

رأيها  يف، وقد تسٌت حملكمة العدل الدولية ،  (22)استخدام السلطة يفو التعسف االختصاص ، أ
مسألة هاوز االختصاص ، حيث  يفدلت بدلوىا ا، ان  9962قضية النفقات ،  يف االستشاري

حيدود اختصاصيو ، لكين  يف ىبت إذل القول بأن تصرف صادر من ادلنظمة ، يفًتض انو صيادر 
أو االفًتاض بأن عمل ادلنظمة يشكل هاوزا حلدود اختصاصها حيىت ليو ال يكون ذتة رلال للدفع 

 طادلا كان  ل  مالئما للوفاء بياألغراض أو األىيداف الداخليانطوى على سلالفة تتعلق بنظامها 
 . (23)م ادلتحدةمادلعلنة لأل

 « When the organization take action which warrants an 

assertion that it was appropriate the fulfillment of the stated 

purposes of the United Nations, the presumption is that such 

action is not ultra vires of the organization » .  

بأنيو كيان مناسيبا للوفياء  اً نتخذ عمال يربر ويسو  صراحة وعلوىكذا فإن ادلنظمة عندما ت 
بواحييد ميين األىييداف ادلييذكورة لألمييم ادلتحييدة ، فييإن ىييذا االفييًتاض ىييو أن  ليي  العمييل دل يكيين 
هاوزا على سلطة ادلنظمة وقانوهنا . لكن مثل ىذا العمل لو اختذ خطيأ مين قبيل جهياز آخير غيَت 

 (24)داخليييصيول ادلرعييية ، كميا يعتييرب مسييالة بنياء أو تكييوين سليتص ، فإنييو يعتيرب سييلوكا سلالفييا لأل
ومفيياد  ليي  ، أن العمييل ادلتخييذ خالفييا لقواعييد االختصيياص يبقييى نافييذا ومنتجييا آلثيياره القانونييية 
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واضيحُت مين احملكمية  وتيّ ن  مادام متخذا لتحقييق ىيدف مين أىيداف ادليثياق ، وىيذا بيالطبع تيأثر
 ادليثيييياق الييييذى أفضييييى إذل تطبيييييق نظرييييية السييييلطات أو تفسييييَت يف الغييييائي - الييييوظيفيبييييادلنهج 

قضية تعويض األضرار  يفعدد من آرائها االستشارية كما  يفاالختصاصات الضمنية من احملكمة 
ة ييييييييييييييوقض 9954دة يييييييييييية لألمييييم ادلتحيييييييييية اإلدارييييييييييكمييييام احملييييييييييية أثيييير أحكييييييييي، وقض 9949
 .... اخل .  9962النفقات 

 ثانياً : إخالل ادلنظمة بااللتزامات الناخئة عما ارتبطت بو من معاىدات واتفاقيات دولية :
لكييى تبلييغ ادلنظميية الدولييية أىييدافها ومقاصييدىا ، ولكييى تنفييذ واجبايييا وتفييى بالتزامايييا 

، أو ادلعاىدة ادلنشئة دليثاقالدولية ، يتطلب األمر منحها سلطات واختصاصات صرحية مبوجب ا
البحيث عين سيلطات ضيمنية غيَت  -سيبيل حتقييق أىيداف ادلنظمية  يف -وقد يتطلب األمر أيضا 

ادليثييييياق ادلنشييييي  للمنظمييييية الدوليييييية للوفييييياء باألىيييييداف ادليييييذكورة  يفمنصيييييوص عليهيييييا صيييييراحة 
خييرة أو تقييع علييى عيياتق ادلنظميية الدولييية مبوجييب ميثاقهييا ادلنشيي  مبا اليييتوبااللتزامييات الدولييية 

ولييذا فييإن  (25)األخييرى الييدورلالقييانون تعقييدىا مييع أخييخاص  اليييتمبوجييب ادلعاىييدات واالتفاقيييات 
اإلخالل باألىداف وااللتزامات من قبل ادلنظمة الدولية ميكين اعتبياره سيببا ومظهيرا دلسيؤوليتها الدوليية 

من سلطات واختصاصات بعضها ورد صيرحيا ، وبعضيها اقرتيو احملكمية باعتبياره  -ادلنظمة  أي -دلا ذلا 
تعييويض  يفضييمنيا وضييروريا ألداء واجبايييا وبلييو  األىييداف ادلشييار إليهييا ، وكمييا عييربت احملكميية عنييو 

 :  (26)قالت عندما 9949األضرار 
« Must be deemed to have those powers which though 

not expressly provided for in the charter, are conferred upon it 

by necessary implication as being essential to the performance 

of its duties » . 

 :مة مع األخخاص اخلاصة )األفراد(زتاية موظفيها وإخالذلا بالعقود ادلرب  يفثالثاً : تقصَت ادلنظمة 
أىليييية  9949قضيييية تعيييويض األضيييرار  يف االستشييياريرأيهيييا  يفأقيييرت احملكمييية الدوليييية  

 اليييتمطالبيية الدوليية أو احلكوميية ادلسييؤولة بييالتعويض عيين األضييرار  يفاألمييم ادلتحييدة وصييالحيتها 
 وىذا ال يعٌت وجود التيزام قيانوين (27)خدمة ادلنظمة الدولية يفحلقت مبوظفيها أثناء قيامو بواجبو 
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دة بادلطالبية بيالتعويض لصياحل موظفيهيا أو زتيايتهم دبلوماسييا ، وميع زلدد على عاتق األمم ادلتح
ادلطالبة بيالتعويض وال  يفزتاية موظفيها ، أو  يفقصرت  ىي ل  فإن ادلنظمة تعترب مسؤولية أن 

ىييذا  يفتعتيرب كييذل  إ ا كانيت ىييذه ادلطالبية ميين األميور التقديرييية حسيبما ذلييا مين سييلطة تقديريية 
األحوال ، ىناك التزام عام تفرضو ادلبادئ العامية للقيانون ، يقضيى مبراعياة  . وىف رتيع(28)الشأن

 . (29)الدورلسلوك أخخاص القانون  يفحسن النية ، وىذا مبدأ منش  اللتزام عام . ومفًتض 
اخلاص بقضيية أثير  االستشاريرأيها  يف -، كان اعتبار احملكمة وىف نفس اإلطار والسياق 

، ة تصييرفا مشييروعاإنشيياء احملكميية اإلدارييية ميين اجلمعييية العاميي - 9954اإلدارييية أحكييام احملكميية 
 -ادلنظمة يتفق دتاما مع أىيداف ادليثياق رغيم أنيو  دلوظفيتأسيسا على أن توفَت احلماية القضائية 

ادلنازعييات بييُت  يفدل يسييند إذل اجلمعييية العاميية وال ألى جهيياز آخيير سييلطة الفصييل  -ادليثيياق  أي
، ورغييم إثييارة احملكميية إذل أن ميين الصييعوبة مبكييان ، مطابقيية ىييدف األمييم (31)وظفيهيياادلنظميية وم
، إ  ال ميكين ادلنظمية الدوليية العدالية واحلريية بالنسيبة لألفيرادإقامية وإميالء  يفادليثياق  يفادلتحدة 

مية احملكمة قيررت مسيؤولية ادلنظ أي -دلنازعايم . إال أهنا  يأو التحكيم القضائيمن اعاد احلل 
 الدولية التعاقدية لصاحل موظفيها الذين اهنيت خدمايم خالفا للعقود ادلربمة معها . 

رابعيياً : مسييؤولية ادلنظمييية عمييا ترتكبييو مييين أخطيياء أثنيياء شلارسيييتها النشيياط تنفيييذاً الختصاصيييايا 
 وسلطايا :

 الييييت العسيييكري)أثيييَتت مشيييكلة مسيييؤولية ادلنظمييية الدوليييية عييين األعميييال  ات الطيييابع  
قاميت هبيا  الييتحف  السلم واألمن الدوليُت ، مبناسيبة العملييات  يفإطار اختصاصها  يفتتخذىا 

إطييار أزميية الكونغييو ، حيييث اخييتكت رلموعيية ميين الرعايييا  يفقليييم كاتانكييا إ يفاألمييم ادلتحييدة( 
حلقيت هبيم جيراء العملييات ادليذكورة وقيد دتيت تسيوية ادلوضيوع  الييتالبلجيكيُت بسيبب األضيرار 

رام اتفاق بُت كل من األمُت العام لألمم ادلتحدة واحلكومة البلجيكية بيأن تقيوم األميم ادلتحيدة بإب
للمضرورين . لكن األمم ادلتحدة هنبت االعيًتاف  lump sum إرتارلأو  تقديريبدفع مبلغ 

 مبسؤوليتها القانونية عين ىيذه األضيرار ، وأسيندت دفعهيا للتعويضيات إذل )ادلسيؤولية األخالقيية(
تعييويض ادلضييرورين عيين أعمييال القييوات  يففرضييتها االعتبييارات اإلنسييانية ادلفروضيية عليهييا  اليييت
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إطيار  يفومن اجليدير باليذكر ، أن احملكمية الدوليية ، قاليت  (39)الكونغو يفالدولية لألمم ادلتحدة 
إقلييم كاتاناكيا ، كيان  يفأن تدخل األمم ادلتحيدة  - 9962بقضية النفقات ،  االستشاريرأيها 

الفصيييل السيييابع مييين ادليثييياق ، وىيييذه  يف( بيييادلعٌت احمليييدد اجلمييياعيمييين قبييييل إجيييراءات القميييع )
ال ميكن أن هد األميم ادلتحيدة نفسيها ميدعى عليهيا  وبالتارلاإلجراءات ال ميكن أن تشبو احلرب 

ت أحيد رعاياىيا مين حلقي الييتتطالب بتعويض األضرار  اليتدعوى ترفعها عليها احدى الدول  يف
جييراء اعمييال القييوة الدولييية . ويبييدو أن تفسييَت احملكميية ىييذا يعكييس مشييروعية الغاييية أو اذلييدف 
ومشروعية األعمال الصادرة عن األمم ادلتحدة مبوجب أىيداف ادليثياق وان دل تكين مبوجبيو بدقية  

ب أن اعتبيار األعميال كتعبَت عن ادلشروعية الدولية ، وادلصلحة الدولية العامة ادلشيًتكة . وال ريي
أو  اليدورلوادليثياق ، وان ميا ىيو مشيروع مبوجيب القيانون  الدورلمشروعة من وجهة نظر القانون 

ادليثيياق ، حيييول دون حترييي  ادلسييؤولية أو ادلطالبيية بالضييمان أو التعييويض ، يبقييى مقيييدا بأىييداف 
 يفيثياق مبيدأ حسين النيية ( من ادليثياق ومين مبيادئ ادل24األمم ادلتحدة ومبادئها مبوجب ادلادة )
( وميييا يتفيييرع عنيييو ، أو يتصيييل بيييو مييين قواعيييد ومبيييادئ ،  2/2تنفييييذ االلتزاميييات الدوليييية )ادليييادة 

اسييتعمال احلييق وعييدم هيياوز االختصيياص وإسيياءة اسييتخدام السييلطة ،  يفكقاعييدة عييدم التعسييف 
أرادت بصيورة غيَت  واالعتبيارات اإلنسيانية واألخالقيية .. اخل . وميكين القيول أن احملكمية الدوليية

مباخرة ، تقرير حالة تضاف إذل حاالت اإلعفاء أو االستثناء من ادلسؤولية الدولية ، ومين خيالل 
الدولية  أيللميثاق . ومن ناحية أخرى ، فإن نسبة العمل غيَت ادلشيروع  الدورل القضائيالتفسَت 

وتقييدا العييون وادلسيياعدة القييوة الدولييية يفضييى إذل إحجامهييا عيين ادلشيياركة  يفأو الييدول ادلسييامهة 
إذل إقرار أو تطبيق فكرة ادلسؤولية  الدورلالوقت الذى دل يتوصل فيو القانون  يفلألمم ادلتحدة ، 

كوريتسيييكى   القاضييييالقانونيييية اجلماعيييية أو ادلشيييًتكة . وخالفيييا ليييرأى احملكمييية الدوليييية ،  ىيييب 
Koretsky  مين مين جانيب اليدول توضع حتيت تصيرف رلليس األ اليتإذل أن القوات ادلسلحة

( مييين ادليثيياق تبقيييى قييوات مسيييلحة تابعييية 43األعضيياء مبقتضيييى اتفاقييات خاصييية طبقييا للميييادة )
( 42ادليادة ) يف. أميا العملييات ادلنصيوص عليهيا (32)ألعضاء ادلنظمة وال تصبن قيوات للمنظمية

تنسييب حسييب عبييارات ادلييادة  -كوريتسييكى أيضييا   القاضيييحسييب رأى  - فهيييميين ادليثيياق ، 
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ادلييذكورة إذل القييوات اجلوييية والبحرييية والربييية للييدول أعضيياء األمييم ادلتحييدة ، ال تعييد تابعيية لألمييم 
 يفادلتحدة وعدم نسبة العمل غَت ادلشروع إذل ادلنظمة الدولية ومواجهية مشيكلة حتدييد ادلسيؤول 

وحييدات كييل دوليية علييى حييدة وعييدم إقييرار ادلسييؤولية حاليية عييدم إمكييان التمييييز بييُت مييا ارتكبتييو 
 كما اسلفنا .   الدورلرلال القانون  يفادلشًتكة 

تبنيهيا مشيروعية اإلجيراءات واعميال القيوة  يفومهما يكن من أمر ، فإن احملكمية الدوليية  
نييص  اليييتحييدود االختصيياص ، أو األىييداف وادلبييادئ  يفالدولييية ، إمنييا يقصييد بالتأكيييد تطبيقهييا 

، بييييد أن احملكمييية دل تتطيييرق إذل قيييث طبيعييية تلييي  اإلجيييراءات  (33)يهيييا ميثييياق األميييم ادلتحيييدةعل
واألعمال ، من حيث كوهنا  ات طبيعة عقابية )جزائية( . أو أهنا رلرد أعمال تنفيذية أو إجرائيية  

 كما وصفها ادليثاق . 
 

 احلوايح الٌظيفيح ًتعٌيض الضرر:  ادلطلة الثالث
ادلتحدة بوظائفهيا ومسيؤوليايا مين خيالل أجهزييا وىيئية موظفيهيا البيد  لغرض قيام األمم 

وظائفهيييا  مييين منحهيييا السيييلطات واالختصاصيييات الالزمييية لتمكيييُت ادلنظمييية وأجهزييييا مييين شلارسييية
، ال لسلطات واالختصاصات ادلشيار إليهيا. وابلو  أىدافها وبالتارل، ولضمان حسن سَت أعماذلا

، يييث تغلييق أبييواب التطييور وادلسييتقبلنصييوص صييرحية وهنائييية ، قتتحييدد رتيعهييا مسييبقا مبوجييب 
أىييييم معانيهييييا ودالاليييييا ، حقييييوق  يف ىييييياضييييافة إذل  ليييي  ، فييييإن السييييلطات واالختصاصييييات 

جيياوز والتزامييات بالنسييبة للمنظميية الدولييية ، وىف شلارسيية وأداء ىييذه احلقييوق وااللتزامييات قييد تت
تتعسييف وقييد حيصييل العكييس ، عنييدما يلحييق الغييَت  ، أوختطيي ، وقييد ادلنظميية الدولييية اختصاصييايا

، أو حيييال الغييَت، األميير الييذى ميكيين واييياه حترييي  مسييؤولية ادلنظميية ، وموظفيهيياالضييرر بادلنظميية
ها االستشارية ، قيث بعض آرائ يفمسؤولية الغَت حيال ادلنظمة . وقد تسٌت للمحكمة الدولية ، 

قضيية التعيويض عين  يف االستشياريرأيهيا  ففي ، فيما للمنظمة ودلوظفيها من حقوقىذا ادلوضوع
احلماييية الوظيفييية ،  -أو حييق  -تبنييت احملكميية ، بييل أرسييت نظرييية  9949األضييرار ادلتكبييدة 

 االستشياريوادلطالبة الدولية بيالتعويض ، وىف رأيهيا  التقاضي يفوحقوق ادلنظمة الدولية وأىليتها 
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 يفاخلياص بإعيادة النظير  االستشاري، وكذل  رأيها  9954اخلاص بأثر أحكام احملكمة اإلدارية 
أقييرت حقييوق العيياملُت ووجييوب التييزام اجلمعييية العاميية بأحكييام  9973أحكييام احملكميية اإلدارييية 

خيدمتها . وحييث  يفالتعويض ، وما يفيد ثبوت ادلسؤولية التعاقديية لألميم ادلتحيدة هياه العياملُت 
لييذا فييإن األفييراد ىنييا ليسييوا بصييفتهم  الييدورلاننييا بصييدد مسييؤولية دولييية بييُت أخييخاص القييانون 

 رلرد رعايا أو أفراد ، بل بصفتهم موظفُت دوليُت .  أيجنسية دولة ما  حاملي
 ( :9949 االستشاري الرأياحلماية الوظيفية وتعويض الضرر )

 يف، أو شلثييل األمييم ادلتحييدة العامييل  الييدورلقامييت احملكميية الدولييية أوال بتعريييف ادلوظييف  
ضيوء  يف، الواسيع جيدا الوظيفيمبعناىا  Agent، اهنا تفهم كلمة موظف خدمتها، حيث قالت

، سييواء كييان موظفييا بييأجر أو ال )بييدون مقابييل( خييخص أي، إ  تعييٌت ( ميين ادليثيياق911ادلييادة )
 بإحييدى، أو ادلسيياعدة بالقيييام ن قبيل احييدى ىيئييات ادلنظميية للقييامدائميا أو ال )مؤقتييا( مكلفييا ميي

 . (34)خخص تعمل من خاللو أي، وبإعاز، وظائفها
، وعنيدما تيذكر  اليدورلن ىذا التعريف ، يعٌت تفسَتا واسيعا وخيامال للموظيف أوال ريب  
، فييإن تفسييَت احملكميية ذلييا علييى  Staff( ادلييذكورة أعيياله ، كلميية ىيئيية ادلييوظفُت 911ادلييادة ) يف

حملنيا سيابقا إذل أىيذا اخلصيوص . وقيد  يفالنحو ادلتقدم ، يعٌت كما اسلفنا تفسيَتاً واسيعاً للميثياق 
العالقة بُت الشخصية الدولية وادلسؤولية الدولية ،  ل  أن من أثار ومظاىر دتتيع األميم ادلتحيدة 

وادلطالبيية الدولييية بييالتعويض عيين  التقاضييية حييق شلارسيي يفبالشخصييية القانونييية الدولييية ، أىليتهييا 
الضرر إضافة إذل ادلظاىر واآلثار األخرى وما يعنيو ىذا من شلارسة األمم ادلتحدة احلماية الدوليية 

ن ادلنظمية دتلي  األىليية إ» خدمتها ، وىذا ما أكدتو احملكمة عندما قالت  يفدلوظفيها والعاملُت 
 الييت، واهنا دتل  حق احلماية الوظيفية دلوظفيها . واإلصابات  الدورللرفع دعاوى على ادلستوى 

حتييدث أحيانييا بشييكل ال  -منيياطق مضييطربة ميين العييادل  يف -ىييذه الظييروف  يفيعانيهييا موظفوىييا 
يسمن لدوذلم بتقدا مطالبة بالتعويض على أساس احلماية الدبلوماسية أو على األقل ، ال تشعر 

وألجييل تييأمُت قيييام ادلييوظفُت بتأدييية تليي  ادلهييام بشييكل فعييال أن تفعييل  ليي  ..  يفبأهنييا راغبيية 
وتؤسيس  (35)«ومستقل ودلنن مساندة فعالة ذلم ، فإن على ادلنظمة أن تقدم ذلم احلماية الكافية 
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اتفاقييييات  يفادليثييياق ، وبعضيييها  يفعليييى تعهيييدات بعضيييها وارد  اليييدورلاحملكمييية زتايييية ادلوظيييف 
ادلنظميية كشييرط ألداء وظائفهييا ، وقييد اعييًتف  مييوظفيحلماييية احلاجيية ان » . ولييذل  تقييول : مكمليية
 يفتعهيييدات معينيية ، قسييم منهييا موجيييود  يف، ... ذلييذا الغيييرض دخييل أعضيياء ادلنظميية  هبييا سييابقا

اتفاقيات مكملة . وال توجد حاجة ىنا لوصيف زلتيوى ىيذه التعهيدات  يفادليثاق والبعض اآلخر 
عليى أمهيية الواجيب  -دائرة العالقيات بيُت ادلنظمية وموظفيهيا  يف -لكن على احملكمة أن تشدد 

. مين ادليثياق 5فقيرة  2وجيب ادليادة للمنظمة قبل بو األعضياء مب« كل عون ومساعدة » بتقدا 
 -عميل موظفيهيا اصلاز مهامها ، واسيتقاللية وفعاليية  -وعب اإلخارة إذل أن فعالية عمل ادلنظمة 

، عنيدما حييدث  الضيروري، فيإن مين  عهيدات بدقية . وذليذا الغيرضتتطلب مراعياة واحيًتام تلي  الت
، سؤولة دلعاجلة خطاىا ، وبشيكل خياصاخالل ما ، أن تكون ادلنظمة قادرة على دعوة الدولة ادل

احلصول على تعويض عن الضيرر اليذى حصيل للموظيف بسيبب خطاىيا .. ولكيى ينفيذ ادلوظيف 
احلماييية قييد أمنتهييا لييو ادلنظميية ، وميكنييو  واجباتييو بشييكل مييرض ، فانييو عييب أن يشييعر بييأن ىييذه

التعويييل عليهييا . ولتييأمُت اسييتقاللية ادلوظييف ، وميين مث اسييتقاللية عمييل ادلنظميية  ايييا ، فييإن ميين 
» تؤمنهييا ادلنظميية  اليييتتأديتيو لواجباتييو علييى أيية زتاييية غييَت تلي   يفاال يعتمييد ادلوظييف  الضيروري

وبشيكل «. إقليمهيا يفيوجيد  الييتة الكافيية مين الدولية باستثناء بالطبع ، احلماية ادلباخيرة والفوريي
خاص ، عب اال يعتمد على زتاية دولتو . وإ ا كان عليو أن يفعل  ل  ، فإن اسيتقالليتو ميكين 

. مث تقيرر (36)( مين ادليثياق911أن تكون موضع خ  وخبهة خالفا للمبدأ الذى وضعتو ادلادة )
ظمة الدولية ىنيا ، ال تعتميد عليى ظيروف مواصيفات الدولية دتارسها ادلن اليتاحملكمة ، أن احلماية 

واجهة على ادلنظمة بصيرف النظير عين دتتيع أو عيدم  ىينسيتو ، كما جبينتمى إليها ادلوظف  اليت
رتييع  يفدتتع ادلوظف جبنسية دولة ، وإن كان انعيدام اجلنسيية ، شليا ععيل احلمايية أكثير ضيرورة ، 

 Functionalزتايييية وظيفيييية  -كميييا ا تهيييا احملكمييية   - ىيييياألحيييوال فيييإن ىيييذه احلمايييية ، 

Protection ، ومبناسبة تفسَته ، وظهيرت كنظريية استمديا واستخلصتها من فحوى ادليثاق ،
 .  rightأو حق 
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سييواء أكييان ادلوظييف ينتمييى إذل دوليية  - الضييروريميين » وفيمييا تقييدم ن قالييت احملكميية :  
، كثَتاً بتعقيدات احليياة الدوليية  دولة متأثرة قليال أو، إذل Weakأو ضعيفة  Powerfulقوية 

تنفييييذ  يفأن يعيييرف ىيييذا ادلوظيييف ، انيييو  -تتعييياطف ميييع مهمييية ادلوظيييف إذل دولييية تتعييياطف أو ال 
، يكون حتت زتايية ادلنظمية . وىيذا الضيمان أو التيأمُت يكيون أكثير ضيرورة عنيدما يكيون واجباتو

وىكيييييييذا تقيييييييرر احملكمييييييية أن دلنظميييييية األميييييييم ادلتحيييييييدة حقيييييييا دولييييييييا  (37)«عييييييدا اجلنسيييييييية .. 
International Right  لتقييدا دعيياوى أو مطالبييات دولييية عيين األضييرار ادلتكبييدة ألحييد

 خدمتها .  يفالعاملُت 
بُت مصلحة ادلنظمية  -ادلطالبة بالتعويض  يفتأكيد حق ادلنظمة  يف -لقد ربطت احملكمة  

علييى أن مصييلحة موظفيهييا واجهيية احلماييية عليهييا ، ألهنييا مصييلحتها  ومصييلحة موظفيهييا ، تأسيسيياً 
ضمان االحًتام اليدقيق والتنفييذ  يف ل  ال دتثل ادلوظف ، بل تؤكد حقها  يفبالذات ، وادلنظمة 

، عملهياتعهد هبا األعضاء حيال ادلنظمة لصياحل حسين قييام األخيَتة ب اليتلاللتزامات والتعهدات 
دخليت فيهيا اليدول ، لتمكيُت  الييتإن االلتزاميات » كمة إذل القيول : وىف ىذا الشأن  ىبت احمل

من تنفيذ واجبايم ليست تعهدا دلصلحة ادلوظفُت بل للمنظمة . وعندما تطالب ادلنظمية  موظفي
، احليق لتزامات فإهنا تتمس  وحتتج ققهياعن اإلخالل ، وىذه اال redressباجلرب واالنصاف 

األساس تطلب تعويض الضيرر اليذى أن االلتزامات الكاملة عب أن تكون زلًتمة . وعلى ىذا  يف
، ان االخييالل بالتعهييد يتضييمن االلتزامييات ، بييالتعويض  الييدورلالقييانون  يفألنييو مبييدأ » تكبدتييو ، 

، ال دتثيل موظفهيا يفبشكل كياف ومعقيول ... وىف مطالبتهيا بيالتعويض عين الضيرر اليذى تكبدتيو 
مت  الييييتأن تيييؤمن وتضيييمن احيييًتام التعهيييدات  يفظمييية ادلوظيييف بيييل تؤكيييد حقهيييا ، وىيييو احليييق ادلن

 الدخول فيها حيال ادلنظمة . 
 « but is asserting its own right, the right to secure respect 

for undertakings entered into towards the organization «  .  
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الطليييب مييين  يف، ، وحليييق ادلنظمييية اليييذى ال ميكييين إنكيييارهلالعتبيييارات آنفييية اليييذكروبيييالنظر         
، ىيو وحسين سيَت عملهيا ورأى احملكميةارتبطيوا هبيا لصياحل ادلنظمية  الييتأعضائها تنفيذ االلتزاميات 

، وأهنيا لي  األىليية للمطالبية بتعيويض كياف، فيإن ادلنظمية دتحالة االخيالل بتلي  االلتزاميات يفانو 
أو باألخيخاص ادلسيتحقُت  بضم الضرر الذى تكبدتيو بالضيحية -تقدير ىذا التعويض  يفسلولة، 
 .(38)«من خاللو

 -إن من األمهية مبكيان أن نشيَت إذل أن احملكمية ، قيد دتثليت نظريية احلمايية الدبلوماسيية  
ة للمسييؤولية الدولييية ، لكنهييا اسييتبعدت فكييرة التماثييل العالقيية القائميي التقليييديإطييار النظييام  يف

ىييذا التقريييب ميين افتعييال لفكييرة  يفميين ادليثيياق ، وبييُت رابطيية اجلنسييية دلييا  911مبوجييب ادلييادة 
وافيًتاض ىيذه الفكيرة لييس ليو أسياس فيميا ليو  dee d'allegeance (loyality)  اليوالء

 كميييييييييييييا أن   (39)طبقيييييييييييييت عليييييييييييييى عالقييييييييييييية ادلنظمييييييييييييية بوكالئهيييييييييييييا مييييييييييييين غيييييييييييييَت ادليييييييييييييوظفُت
ال دتييارس فيهييا دوليية احلماييية لصيياحل أحييد وطنييهييا ضييد دوليية  اليييتادلمارسيية العملييية االعتيادييية » 

احلقيقية  يفال تشكل سابقة  ات عالقة مباخرة ىنا . ان عمل ادلنظمة ىيو  (41)تعتربه من وطنييها
 ال يقوم على جنسية الضحية بل على وضعو ومركزه كموظف لدى ادلنظمة .

 « .... based not up on the nationality of the victim, but up 

on his status as agent of the organization » .  

رفعيت عليهيا  اليت» ولذل  فإنو ليس مسألة مهمة أن تعتربه أو ال تعتربه الدولة ادلسؤولة  
 .....أو ادلطالبيية  ميين وطنييهييا ، ألن مسييألة اجلنسييية ال صييلة ذلييا بقبييول الييدعوى« الييدعوى 

nationality is not pertinent to the admissibility of the claim .  
القانون ال تبدو حقيقية اميتالك ادلوظيف جنسيية الدولية ادليدعى عليهيا اهنيا  يفولذل  فإن  

تشييكل أييية عقبيية كييأداء أمييام الييدعوى أو ادلطالبيية ادلقدميية ميين ادلنظميية جييراء اإلخييالل بالتزامييات 
 . (49)ا ، شلا يقع ولو عالقة بتنفيذ مهمتها من قبل  ل  ادلوظفحياذل
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األمييم ادلتحييدة أثنيياء  يفحاليية إصييابة موظييف  يفوميين ناحييية أخييرى ، أكييدت احملكميية انييو  
ظيييروف تشيييَت مسيييؤولية دولييية عضيييو ، أو ليسيييت عضيييوا ، فيييإن األميييم  يفو لواجباتيييو بضيييرر ئيييأدا

ادلتحدة كمنظمة دتل  األىلية لرفع دعوى دولية ضد احلكومة ادلسؤولة قكيم القيانون أو الواقيع 
هبيييدف احلصيييول عليييى التعيييويض اليييالزم بشيييأن الضيييرر احلاصيييل لألميييم ادلتحيييدة أو للضيييحية أو 

األمم ادلتحدة كمنظمية دعيوى التعيويض عين الضيرر  وعندما ترفع» األخخاص ادلستحقُت قانونا 
احلاصييل دلوظفهييا ، فإهنييا ال ميكيين أن تفعييل  ليي  إال بتأسيييس دعواىييا علييى اإلخييالل بالتزامييات 
صييحيحة هاىهييا ، ان احييًتام ىييذه القاعييدة سيييمنع عييادة قيييام تنييازع بييُت تصييرف أو عمييل األمييم 

، كادلطالبييية يكيييون ادلوظيييف أحيييد وطنييهيييا الييييتميكييين أن دتلكهيييا الدولييية  الييييتادلتحيييدة واحلقيييوق 
. وىف ىيذا وفيق بُت دعوييهميا أو مطالبتيهميابالتعويض عن األضرار الشخصية ، وىكذا ميكن الت

يكون الضحية من زتلية جنسييتها ، أو مين  اليتبُت حق ادلنظمة ، وحق الدولة  لالزدواجالتوفيق 
احلمايية الوظيفيية قاليت  يف، وحيق ادلنظمية احلمايية الدبلوماسيية  يفبيُت حيق الدولية  أيوطنييها ، 
سيبقية ألحيدامها ، أو مثل ىذه احلالة ال توجد قاعدة قانونية تعطى األولوية أو األ يف»  احملكمة :

ألى ميين ىييذين احلقييُت ، أو ههيير الدوليية أو ادلنظميية علييى االمتنيياع عيين تقييدا دعييوى دولييية . أن 
دلعنيُت من إعاد حلول ملهمة باإلرادة احلسنة والشعور احملكمة ال ترى سببا لعدم دتكُت الطرفُت ا

» ىا فيإن احملكمية تلفيت االنتبياه إذل واجيب األعضياء بتقيدا ؤ ادلشًتك ، وكما بيُت ادلينظم وأعضيا
( مين ادليثياق . وعليى اليرغم مين أن 5( فقيرة )2نصيت علييو ادليادة ) الييت« كل عون ومسياعدة 

 أن الدوليية ادلييدعى عليهييا ميكيين أن ههيير علييى دفييع أسييس الييدعويُت سلتلفيية ، فييإن ىييذا ال يعييٌت
تعويض كامل عن الضرر مرتُت .. ان خطر ادلنافسة أو التزاحم بُت ادلنظمة والدولية ميكين تقليليو 

كيل قضيية عليى حيدة .   يفأو رده أو استبعاده اميا باتفاقيية عامية ، أو باتفاقيات ييتم اليدخول هبيا 
تطور التطبييق هبيذا الشيأن ، ومين ادلفييد اإلخيارة إذل ان الوقت ادلناسب سي يفوال يوجد خ  أنو 

 اً ييدوال معينة تضرر مواطنوىا خالل تأدية مهامهم حلساب ادلنظمة قد ابيدت ترتيبياً معقيوال وتعاون
 . (42)عمليحل  إلعاد
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للمحكميية ، فقييد كانييت متباينيية ، فالقضيياة  االستشيياري بييالرأيأمييا آراء القضيياة ادللحقيية  
ىاكوورث ، وعبد احلميد بدوى باخا ، وكريلوف ، عيربوا عين عيدم دتكينهم مين االتفياق ميع رأى 

فينيارسييكى عيين اسييفو لعييدم دتكنييو ميين االتفيياق مييع إجابيية احملكميية علييى  القاضييياحملكميية ، وعييرب 
رأيييو  يفعييرب عنهييا  اليييته وجهييات نظيير  يفىيياكوورث  القاضييي/ب وبشييكل عييام يشييارك 9السييؤال 

ادلخييالف ، كمييا عييرب القاضيييُت الفيياريز وازفيييدو عيين اتفاقهمييا مييع رأى احملكميية واحلقييا بييو بيانييات 
، ان ادلنظمة ال يكون ذلا بدوى باخا للقاضيادلخالف  الرأي يف. لقد جاء (43)االنفراديبرأييهما 
، وبذل  سلم بأىلية منظمية وقعت وصادقت على دستورىا اليتعالقايا مع الدول  يفوجود إال 

وقعت على ادليثاق فق  كذل  ال ييرى أن مين حيق منظمية األميم ادلتحيدة  اليتاألمم هاه الدول 
األمانية العامية  ميوظفيتلحق مبوظفيها فهذا احلق مقصور عليى  اليتادلطالبة بتعويض عن األضرار 

بيدوى ، إذل أن واجيب احملكمية  القاضييكيذل   ىيب . (44)مين ادليثياق 911فق  طبقا للمادة 
ىييو بيييان القييانون وإقييراره .. وطبقييا للقواعييد ادلعمييول هبييا ، فييأن للمنظميية أىلييية التقييدم مبطالبييات 

خييدمتها .. وإن  يفاضييراراً عيين اضييطالعو بواجبييو « بييادلعٌت الواسييع » دولييية عنييدما يتكبييد شلثلهييا
 . (45)يما تضعو من خروط دلواجهة الدول غَت األعضاء، ف ابإمكان األمم ادلتحدة زتاية موظفيه

، الييدورلالقييانون  يف، انييو دلبييدأ  Azevedoازفيييدو  للقاضييي االنفييرادي الييرأي يفوجيياء 
أن أطراف معاىدة متعددة األطراف وبصرف النظر عن عيددىم أو أمهييتهم ال ميكينهم اإلخيالل 

 مبمثلييتلحيق  الييتباحلقوق القانونية للدول األخرى ، و صوص ادلطالبة بالتعويض عين األضيرار 
منظمييية األميييم ادلتحيييدة ، فإنيييو عيييب التميييييز بيييُت ادليييوظفُت اليييذين ييييتم اختييييارىم دون النظييير إذل 

سيايم حيث عوز للمنظمة الدولية تل  ادلطالبة ، ومين ادليوظفُت اليذين ييتم اختييارىم بيالنظر جن
ينتميييون إليهيييا جبنسييييتهم ، ال للمنظمييية ، أن تطاليييب  الييييتإذل جنسييييايم ، حييييث عيييوز لليييدول 

بييالتعويض . وميين ناحييية أخييرى ، تكييون للمنظميية الدولييية أسييبقية ، عنييدما تييتمكن ميين ادلطالبيية ، 
ثارة حالة إنكار العدالية ، أو اخيًتاط اسيتنفا  اإلجيراءات القانونيية الداخليية . أميا بالنسيبة دون إ
الدول األعضاء ، أو دلن ىم خرباء لبلداهنم ، وخاصة إ ا كيان تيوظيفهم مين قبلهيا ، فيإن  دلمثلي

ق ميع إذل أنيو يتفي« كريليوف »  القاضييادلطالبة ختضع دلبدأ اجلنسية . وىف رأيو ادلخالف ،  ىب 
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حقهييا بتقيدا مطالبيية دوليية للحصييول  يفرأى احملكمية فيميا دلنظميية األميم ادلتحييدة مين أثيير متمثيل 
على تعويض عن الضرر ادلتسبب ذلا بالذات ... وبدون خي  حييق للمنظمية اليدفاع عين حقوقهيا 

. لذاتالضرر ادلباخر ادلسبب ذلا باعن  ادلارلوأمواذلا ادلوروثة ، وبشكل خاص ادلطالبة بالتعويض 
«.... to claim compensation for direct damage caused to itself» 

أضييراراً عنييد تنفيييذ ادلنظميية  موظفييوواليذى يتضييمن ادلصييروفات وادلبييالغ ادلدفوعيية ، عنييدما يتكبيد  
. ات طبية ، أقساط التأمُت ... اخل، نفق واجبايم ، وادلصروفات على سبيل ادلثال : نفقات الدفن

 الييدورلال يعتقييد أن دلنظميية األمييم ادلتحييدة ، احلييق طبقييا للقييانون « كريلييوف »  ضيييالقاولكيين 
عيين األضييرار ادلتكبييدة دلوظفيهييا وشلثليهييا وغالبييية قضيياة احملكميية  مييارلالنافييذ ، ادلطالبيية بتعييويض 
 Right of functionalتقيدا مطالبية عليى حيق احلمايية الوظيفيية  يفأسست حيق ادلنظمية 

Protection دتارسها ادلنظمة لصاحل موظفيها وشلثليها ، وعلييو يضييف كريليوف أنيو ينكير  اليت
بنفس الطريق أو األسيلوب  Approachedأن ادلشكلة عب أن تكون واردة وذلا منفذ للحل 

احلكومييات وادلييوظفُت اليير يُت  دلمثلييياالتفاقييية اخلاصيية بامتيييازات وحصييانات ادلنظميية  يفادلتبييع 
رأييو ، بيالقول أن مين ادلمكين أن حيصيل التنيازع بيُت « كريليوف »  لقاضييا. ويتيابع (46)للمنظمة

، إطييار منظميية األمييم ادلتحييدة يفقاعييدة احلماييية الدبلوماسييية للييوطنيُت وقاعييدة احلماييية الوظيفييية 
حيميل جنسييتها والعالقية بيُت الدولية ووطنييهيا  الييتعندما دتارس ادلنظمة زتايتها ىذه ضد الدولة 

للدولييية واحلمايييية الوظيفيييية  اليييداخليإطيييار االختصييياص  يفتيييدخل أساسيييا  لييييتامييين ادلسيييائل  ىيييي
 اليدورلتتعارض مع قاعدة مستقرة وسليمة دتاما كما أهنا ليست مسيتمدة مين وجهية نظير القيانون 

. وميين «حاليية ادلوظييف الييذى ينفييذ واجباتييو  يفكمييا » النافييذ ، وال ميكيين أن تكييون وظيفيييا فقيي  
ف أو وكييييل عيييب أن يفسييير تفسيييَتا ضييييقا ودقيقيييا إ  لييييس جهييية أخيييرى ، فيييإن مصيييطلن موظييي

األميم ادلتحيدة  يفاللجان ادلختلفية  يفاحلكومات  وشلثلن وأعضاء الوفود والبعثات وليس و ادلندوب
( ميين ادليثيياق ليييس ذلييا 2ميين ادلييادة ) 6وكييالء أو شلثلييُت للمنظميية الدولييية ، فضييالً عيين أن الفقييرة 

تقيدا مطالبية دوليية للحصيول عليى تعيويض عين  يفسوى ارتباط ضيئيل جيدا قيق األميم ادلتحيدة 
مين قبيل غالبيية منظمية األميم ادلتحيدة  دليوظفيالضرر احلاصل وعليو فإن تثبيت احلماية الوظيفيية 
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حيمل جنسييتها ىيذا ادلوظيف ، ميكين أن يقيود  اليتالدولة  وطٍتقضاة احملكمة حىت ضد رعايا أو 
إذل التفكييَت بييادلوقف ادلعيياكس ، وىييو عنييدما هييد دوليية ادلوظييف أن ميين ادلرغييوب فيييو ، بييل وميين 

ء قييال ، زتاييية ىييذا ادلوظييف ميين أعمييال ادلنظميية نفسييها . وبشييأن الييدول غييَت األعضييا الضييروري
كريليييوف ، اهنيييا ال تسيييتطيع عيييدم االعيييًتاف بوجيييود األميييم ادلتحيييدة كحقيقييية موضيييوعية   القاضيييي

Objective Fact  لكن الزام ىذه الدول بالتزامات قانونية حيال ادلنظمية ال ميكين أن يكيون
كيل حالية فرديية أو   يفإال عن طريق إبرام اتفاقيات خاصة بُت منظمة األمم ادلتحدة وىذه الدول 

طريييق اتفاقييية عاميية أو عقييد .. اخل . وىييذه وسييائل قانونييية مناسييبة دتكيين األمييم ادلتحييدة ميين  عيين
أسييس قانونييية حلييق  ىيييالقضييية احلالييية ، اخلاصيية قماييية مثلهييا ، مثلمييا  يفحتقيييق أىييدافها ، كمييا 

، الييةالقضيية احل يفكريليوف ، أن احملكمية ،   القاضيتقدا مطالبة دولية ، وأخَتاً يقرر  يفادلنظمة 
، دورلأو عليى عيرف  /ب على اتفاقية دولية قائمية ،9ال تستطيع أن تؤسس ردىا على السؤال 

 . (47)«معًتف بو من األمم » القانون  يفمبدأ عام  أيأو على 
احلماييية الوظيفييية ،  يفإنكييار حييق ادلنظميية  يفكريلييوف   القاضييين مييؤدى مييا  ىييب إليييو إ

االعًتاف بقاعيدة احلمايية الدبلوماسيية فقي  وعيدم ضيمان حقيوق ادليوظفُت اليدوليُت ، إن دل نقيل 
تطبيق قاعدة احلمايية الدبلوماسيية بشيأهنم أو عيدم االعيًتاف مبركيزىم وصيفتهم كميوظفُت دولييُت 

مناسييبة دتكيين االمييم ادلتحييدة ميين « صيية اتفاقيييات خا» ل قانونييية ييييييييائييييياك وسييييييييين ىنيييييييإ ا دل تك
 حتقيق أىدافها .

زتايية ميين  ىييي، إمنيا  جيياءت هبيا احملكميية الييتمين جهية أخييرى ، فيإن فكييرة احلمايية الوظيفييية 
ادلتمثيل هبيئية موظفيهيا كأخيخاص  الشيكليأو  العضيويادلنظمة دلوظفيها اليدوليُت حسيب ادلعييار 
 الغييائي الييوظيفي ادلوضييوعيزتاييية ميين ادلنظميية بادلعيييار  ىيييطبيعيييُت يتمتعييون بصييفة دولييية ، كمييا 

خدميية األمييم  يف الييدورليؤديهييا ادلوظييف  اليييت، وللوظيفيية  الييدورليتمتييع هبييا ادلوظييف  اليييتللصييفة 
احلمايية الدوليية أنفيى اليذكر ، مثلميا ال  معيياريادلتحدة لتحقيق أىدافها ، وال ميكين الفصيل بيُت 

صييميم  يفوجييودا وعييدما  الثيياين، حيييث تييدور األوذل مييع ميكيين الفصييل بييُت الصييفة وادلوصييوف 
 العضيويادلعييارين  يفالفكيرة ادلشيار إليهيا . وىكيذا يبيدو أن فكيرة احلمايية الوظيفيية هيد سيندىا 
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للمنظمييية الدوليييية إ  البيييد مييين أخيييخاص يضيييطلعون بأىيييداف ادلنظمييية ويتعيييُت  الغيييائي واليييوظيفي
. وأن من األمهية مبكان أن نشَت إذل أن احملكمة قد دتثلت نظرية احلماية الدبلوماسيية (48)زتايتهم

تقرير احلماية الوظيفية للموظفُت الدوليُت ألن  يفلكنها استبعدت فكرة التماثل أو القياس عليها 
 ميين ادليثيياق وال يقييرب قاعييدة احلماييية الدبلوماسييية القائميية علييى جنسييية 911مييا تتضييمنو ادلييادة 

 (49)مثل ىذا التقريب من افتعال لفكيرة اليوالء يفبادلنظمة دلا  الدورلادلطالبُت من عالقة ادلوظف 
تطبييق مني  جدييد  يف -وحسيب االسيتا  خيوارز نربكير كميا  كرنيا  -وىكذا يتجلى دور احملكمة 

 .(51)للحماية الدولية عموما ، واحلماية الدبلوماسية خصوصا ،  لكم ىو احلماية الوظيفية
 

 تأحكام التعٌيض" األهن ادلتحذج  "التزام ادلنظوح الذًليح :  ادلطلة الراتع
 " 4591ً  4591الرأيني االستشاريني  يف " 
نظرية احلماية الوظيفية وحق ادلنظمية الدوليية  9949للمحكمة  االستشاري الرأيكرس  
 الييتوادلطالبة بالتعويض وكذل  حق احلماية الدبلوماسيية وادلطالبية بيالتعويض للدولية  التقاضي يف

أثيير أحكييام احملكميية »  9954الييرأيُت االستشيياريُت عييام  يفينتمييى إليهييا ادلتضييرر جبنسيييتو . أمييا 
فقييد كييرس ، إلييزام أو « أحكييام احملكميية اإلدارييية  يفإعييادة النظيير »  9973، وعييام « اإلدارييية 
خدميية  يفبأحكييام التعييويض الصييادرة لصيياحل العيياملُت « األمييم ادلتحييدة » ادلنظميية الدولييية  التييزام

مانة ضيىذه ادلنظمة . وال ريب أن ىيذه األحكيام واسيتئنافها ليدى زلكمية العيدل الدوليية ، تعيٌت 
ييية ، وتعييٌت زتاييية قانونييية دول النهييائيالتحليييل  يفقانونييية للمييوظفُت الييدوليُت اسييتنادا إذل ادليثيياق 

، وانتهييياء ، وىيييذه احلمايييية بالتأكييييد ، شليييا حييييي  بنظيييام ادلسيييؤولية القانونيييية الدولييييةحلقيييوقهم ابتيييداء 
الصييميم ، فضييال عيين تعنيييو ميين رقابيية قضييائية علييى قييرارات  يفإطيياره  يفويييرتب  بييو أن دل يييدخل 

 احملكمة اإلدارية لألمم ادلتحدة .
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قضيييية  يفميييا سيييبق أن صيييرحت بيييو  9954رأيهيييا عيييام  يفلقيييد أكيييدت احملكمييية الدوليييية  
 .(59)ادلتحدة قكم الضرورة لألممادليثاق  يفالتعويضات  صوص السلطات الضمنية 

« .... la cours de ce faire est necesa irement impliquee par 

la charte » . 

قييوق القانونييية ذلييذه السييلطات والغاييية منهييا : وىييو زتاييية احل النهييائيكمييا أكييدت اذلييدف  
إذل أصييحاهبا ، وميين ىييذه  قللمييوظفُت الييدوليُت ميين خييالل إنشيياء احملكميية اإلدارييية وإيتيياء احلقييو 

اسييييتيفاء التعييييويض والتييييزام ادلنظميييية الدولييييية باألحكييييام القضييييائية الصييييادرة  يفاحلقييييوق ، احلييييق 
قضييية » تحييدة بييالتعويض . وىف قضييية إعييادة النظيير أو راجعيية أحكييام احملكميية اإلدارييية لألمييم ادل

، استحضيييرت  9973دتيييوز  92 يفأفتيييت زلكمييية العيييدل الدوليييية بشيييأهنا  الييييت« زلميييد فصيييلة 
    تيينص علييى أنييو :  اليييتللمحكميية اإلدارييية ،  األساسييي( ميين النظييام 99احملكميية الدولييية ادلييادة )

وز لدوليية عضييو ، وللسيييكرتَت عيي« أو حتكيمييية »  ميين ىيئيية قضييائية قضييائيإ ا صييدر حكييم » 
 يف ل  أيا من الورثة اليذين ذليم حقوقيا خخصيية  يفمبا » ، أو الشخص الذى خصو احلكم العام
هيييياوزت «  أو اذليئيييية ادلييييذكورة» االعييييًتاض علييييى احلكييييم علييييى أسيييياس أن احملكميييية « وفاتييييو حاليييية 

شلارسيية االختصيياص  يفاختصاصييها أو صييالحيتها أو علييى أسيياس أن ىييذه احملكميية قييد أخفقييت 
خطيأ  يفمسألة قانون تتعلق بنصوص ميثاق األميم ادلتحيدة ، أو وقوعهيا  يفخطاىا  ادلمنوح ذلا أو

إجييراء أفضييى إذل إنكييار العداليية . وميكيين لتليي  الدوليية العضييو ، وللسييكرتَت العييام أو  يف أساسييي
تقيدا طليب مكتيوب إذل  القضيائيالشخص ادلعٌت ، خالل ثالثيُت يوميا مين تياريو صيدور احلكيم 

 اليييرأي( مييين ىيييذه ادليييادة ، تطليييب منهيييا أن التقيييدم بطليييب 4جيييب الفقيييرة )اللجنييية ادلشيييكلة مبو 
 .(52)من زلكمة العدل الدولية حول ادلوضوع االستشاري
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 حـــــــاخلامت
تفسييَت وتطييوير نظييام  يفاتضيين شلييا تقييدم ، أن حملكميية العييدل الدولييية دورىييا ومسييامهتها  

 (53)ضوالتعييوي التقاضييي يفادلسييؤولية الدولييية ميين خييالل حييق ادلنظميية الدولييية ) االمييم ادلتحييدة ( 
بوصفها خخصا دوليا شلا يفيد تقرير أسس احلماية والضمانات القانونية الالزمة للمنظمية الدوليية 

التعيويض مبوجيب أحكييام  يف لي  حقهيم  يفخييدمتها ، مبيا  يفىنيا األميم ادلتحيدة وللعياملُت  ىييو 
 يفصييادرة عيين احملكميية اإلدارييية للمنظميية ادلييذكورة ومييع ىييذه ادلظيياىر واآلثييار ولنظييام ادلسييؤولية 

إمكانييية  يف، ىنيياك دالالت وأبعيياد أخييرى ، احملنييا إذل بعضييها فيمييا تقييدم ، تتمثييل  الييدورلاجملييال 
اسيتئناف ذليا ، وشلارسية مين احملكمية اعتبار عميل احملكمية بالنسيبة ألحكيام احملكمية اإلداريية مبثابية 

االختصييياص  يف، فضيييال عييين التوسيييع  Judicial Controlلنيييوع مييين الرقابييية القضيييائية 
،  9949االستشيييييارية للمحكمييييية  للمحكمييييية . وميكييييين القيييييول  صيييييوص اآلراء االستشييييياري
اليييرأيُت األوليييُت  يفونظريييية السيييلطات الضيييمنية  اليييوظيفي، أهنيييا تبنيييت ادلييينهج  9973، 9954
رأيهيا  يفرأيها الثالث ، وكانت أقرب ما تكون إذل ادلسيؤولية ادلدنيية التقصيَتية  يف النصيوادلنهج 

اجملال  يفرأييها األخرين ، ودل تلج إذل ادلسؤولية اجلنائية  يفاألول ، وإذل ادلسؤولية ادلدنية العقدية 
. وعليى (54)اق من أية إخيارة صيرحية بشيأهناوادليث األساسيلعدم اختصاصها وخلو نظامها  الدورل

العموم ، فقد أظهرت آراء احملكمة ادلسؤولية الدولية عن العمل غيَت ادلشيروع وادلسيؤولية الدوليية 
األخيخاص التعاقدية ، وأن ادلسؤولية واحلماية دتتدان إذل الدول وادلنظمات الدولية ، وكيذل  إذل 

. وميين خييالل تفسييَت وتطبيييق  الواسييع وادلتطييور للميثيياق ميين خييالل التفسييَت« األفييراد » الطبيعيييُت 
 يفالعيام  ات الصيلة  اليدورلالوثائق الدولية ادلتصلة بو فضالً عن تفسَت وتطبيق مصيادر القيانون 

 القضية ادلعنية ادلعروضة أمامها . 
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 اذلٌاهش
 9985،  ، دار النهضة العربية 2قانون ادلنظمات الدولية ، ط يف( د.أبو الوفا زلمد : الوسي  9)

. وما 974، ص 9949كمة العدل الدولية ، ، كذل  : تقارير زل 291، ص 9986 -
العام ،  الدورلبعدىا . د. حامد سلطان ، د. عائشة راتب ، د. صالح الدين عامر ، القانون 

 .  319، ص 9987دار النهضة العربية ، 
 يفواحلق  - التقاضيحق  -ل  األىلية واالختصاص بتقدا دعوى أو مطالبة دولية ( مثال  2)

 دعوى ادلسؤولية الدولية .  يفالتعويض )أثر ادلسؤولية( 
،  9994،  9993لألعوام  الثاين، اجلزء  الثاين، اجمللد  الدورل( حولية جلنة القانون 3)

واجمللد األول لسنة ،  9991،  9987،  9985،  9984وكذل  األعوام  9995
 -( ، اجلمعية العامة 51عن أعمال دوريا ) الدورلوكذل  تقرير جلنة القانون  9997

للمحكمة اجلنائية الدولية  األساسي. أيضًا : النظام  9998( 91الوثائق الر ية ملحق )
، رللد دراسات قانونية الصادرة عن بيت احلكمة )بغداد( العدد  9998روما  -الدائمة 

 .   76، ص 9999ألول ا
 .  372، ص 9987العام ،  الدورل( د. عصام العطية ، القانون 4)
 القانوين ل  النظام » ة بأهنا ي. وميكننا تعريف ادلسؤولية الدول 379( ادلصدر نفسو ، ص5)

 الدورلالذى ينتج التزاما بالتعويض عن الضرر أو جزاءات أخرى قق خخص القانون  الدورل
وقواعده ادلقررة  الدورلالذى أخل باحلقوق وااللتزامات الدولية الناخئة عن مبادئ القانون 

 « .آخر أو دلصلحة دولية عامة مشًتكة  دورلدلصلحة خخص 
(6 )                             Corfu chanhel Case I.C.J. Rep.,1948,P.4.  
التزام الدولة ادلسؤولية بتعويض  ىية الدولية ( من ادلعروف أن النتيجة الرئيسية للمسؤولي7)

ادلسؤولية الدولية ، معهد ، الضرر الناخ  عن العمل غَت ادلشروع ، د. زلمد حاف  غازل 
 .  931 - 925، ص 9962الدراسات العربية ، 

 انظر أيضاً : 
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Rousseau, Droit International public, Paris, 1961., PP. 122 - 

128, Louis De,bez, Droit international public, Paris, 1964., 

P. 384 - 86 .  

 وما بعدىا .  387(  د. عصام العطية ، ص8)
(9 )- Yuen - li liang, « Reparation for injuries suffered in the 

service of the United Nations, » 43 A.J.I.L.(1949, PP. 460-

78)                                                                                            
- Quincy wright, « responsibility for injuries to united 

nations official, » , 43 a.j.i.l. (1949, pp. 95 -104) .             

- m.j.l. hardy, « claims by international organizations in 

respect of injuries to other agents, 37 b.y.i.l. (1961), pp. 

516 et seq.                                                                               

- jessup, « responsibility of states for injuries to individuals, 

46 columbia l.r. (1946) . Harris, op. Cit., p. 136 .                

- g. Eagleton, international organizations and the law of 

responsibility, 76 hague recuel (1950), pp. 319 - 425 .       

- laugier : contribution - a la theorie generale de la 

responsabilite des organizations internation-ales, these, aix-

marseille, 1973, 573 pp.                                                         

 - l. Sohn, op. Cit., pp. 61 - 77, green international law 

through the cases .                                                               
 انظر أيضاً : 
. مؤلفو األمم  381، ص 9967/9968،  3د. عبد العزيز سرحان ، األصول العامة ، ط 

وما  9وما بعدىا ، موجز األحكام ، ص 93، تقارير عن األحكام ، ص 56ادلتحدة ، ص
كلة عدم الظهور أمام زلكمة العدل الدولية ، دار النهضة بعدىا . د. أزتد أبو الوفا ، مش

 .  95، ص 9968العربية ، 
(91 )Oppenheim, Vo.1 , ss 130, 153 am 167 am 168a 288 - 

290 o'connel Vol. 1 chap, 3 (6) Schwarzenberger, Vol. 1, 
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chap. 8 and Manual, chap. 3, Sect, VII. I. C. J. Rep, 1949, P. 

174. Harris, PP. 133 ect Green, P. 157 .                                  
Bowett, The Law of international Institutions, 2nd ed. 1970 .  

L.Sohn, Cases and other Materials on world Law .., 1950, 

PP. 61 etc, party, 26, B.Y.I.L, 108 (1949), Q.wright, 43 Ajil 

(1949) .  

 .  9موجز األحكام ، ص 
 - 9985. د. عبد العزيز زلمد سرحان ، األمم ادلتحدة  85تقارير عن األحكام ، ص 

وما  983سؤولية الدولية ، صد. زلمد عبد العزيز أبو سخيلة ، ادل 52، ص 9986
 . بعدىا

(99) ... The purpose is to protect the agents of the performance 

 of thir duties Green, P. 157 .                                                 

 .  55. د. عبد العزيز سرحان ، األمم ادلتحدة ، ص 99( تقارير عن األحكام ... ص92)  
- Sohn, P. 65, Green, P. 159 .  

(93 )Sohn, PP. 65 - 66 .   .92زلكمة العدل الدولية ، تقارير ... ، ص  . 
(94 )I.C.J, Rep, 1949, PP. 174, 181 etc . Green, P. 160, G. 

Eagleton. Op. Cit., PP. 319 etc .                                              

ومؤلفو األصول العامة للمنظمات الدولية ،  56د. عبد العزيز سرحان ، األمم ادلتحدة ، ص 
 وما يليها .  379ص
 .  92تقارير عن األحكام .... ، ص 
  . Green, P. 160.  92( تقارير عن األحكام ..... ، ص95)
(96 )I.C.J. Rep, 1949, P. 174 C. Parry, some considerations 

upon the protection of individuals in international Law, 90 

Hague Recueil, 1956. Hardy, Op. Cit.,                                     
(97 )Green, P. 61 .   93، تقارير عن األحكام .... ، ص  . 

I.C.J. Rep, 1949, PP. 180-181, 184.   
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(98 )Ibidem  . ادلصدر نفسو ، الصفحة  ايا . 
 .  381، األصول العامة ، ص 56د. عبد العزيز سرحان ، األمم ادلتحدة ، ص 
ربكر ان مسل  احملكمة ىنا ، يعٌت تطبيق من  جديد للحماية الدولية ن( يرى األستا  خوارز 99)

 عموما ، واحلماية الدبلوماسية خصوصا ، ىو احلماية الوظيفية . 
 انظر :  

G. Schwarzenberger, International Law as applied ....., Vol. 

1, 1957, P. 595 .  

(21 )I.C.J. Rep, 1949, PP. 177 .                                                    
، دار ادلطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ،  الدورل( د. زلمد السعيد الدقاق ، التنظيم 29)

 .   399، ص 9986
(22 )E. Lauterbacht., « The Legal effect of illegal acts of 

international Organizations, Essays in International Law , 

London, 1965, P. 88.                                                                
Mahnoush Arsan Jani, « Claims against international 

Organizations, The yale of world public order, Vol. 7, No. 

2, 1981, PP. 131 etc.   

(23 )                                         I.C.J., Rep., 1962, PP. 168 - 169.  

(24 )Green, P. 805 .                                                                       
 بعدىا .   وما 494، ص 9969العام ، القاىرة ،  الدورل( د. عبد العزيز سرحان ، القانون 25)
(26 )I.C.J. Rep., 1949 P. 174.                                                        
 ( وىذا يعٌت بادلفهوم ادلخالف صالحية ادلنظمة ألن تكون زلال للمسؤولية . 27)
 .   396 - 395( د. الدقاق : ص28)
 .   396( د. الدقاق : ص29)
 .   224( ادلصدر نفسو : ص31)
 .  329 - 321( ادلصدر نفسو : ص39)
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مسؤولية األمم  9975و 9979عامى  يفقرر  الدورلومن اجلدير بالذكر ، أن رلمع القانون  
د. أزتد  -ادلتحدة عن الضرر الذى تسببو قوايا بادلخالفة للقواعد اإلنسانية للنزاع ادلسلن 
، العدد  رلالدو أبو الوفا ، ادلنظمات الدولية وقانون ادلسؤولية الدولية ، اجمللة ادلصرية للقانون 

 .  28 - 27، ص ص  9995( ، 59)
(32) I.C.J. Rep., 1962, P. 257 .                                                     
( وبادلعٌت ادلخالف فإن هاوز أو عدم مراعاة ادلبادئ واألىداف من خأنو حتري  مسؤولية 33)

أو عدم مشروعية الوسيلة أو   Ultra viresادلنظمة الدولية دون هاوز االختصاص 
 األسلوب . 

(34 )I.C.J. Rep., 1949, PP. 17 , 177, 183. Schwarzenberger, 

International Law as applied., Vol. I, 1957, P. 595 .                
 .  89، تقارير عن األحكام .. ص 954د. مفيد خهاب ، ادلنظمات الدولية ، ص 
 :. أيضاً  95 - 94حكام ... ، ص( تقارير عن األ35)

Sohn, PP. 68, 70, Green, PP. 162 - 163 .   

 .من ادليثاق ، حول استقاللية واحًتام الصفة الدولية دلوظف األمم ادلتحدة  911( ادلادة 36)
 . كذل  : 94انظر تقارير عن األحكام ... ، ص

Sohn, PP. 68, 69, Green, PP. 162 - 163 .  

I.C.J. Rep., 1949, P. 184 .  

- Protection Fonctionnelle - Alexandre Charles Kiss, Rep. 

De droit, Int., Dalloz, 1969 - 11, Para, 40 .  

(37)                                                Sohn, P. 69, Green, P. 163 .   
 .  95( تقارير عن األحكام ... ، ص38)

Sohn, PP. 69 , Green, P. 163 .   

(39 )I.C.J. Rep. 1949, P. 182 .                                                      
(41)C. Rousseau, PP. 109 - 110 .                                                  
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 .  97( تقارير ... ، ص49)
Sohn, P. 71, Green, P. 164 .   

 .  98 - 96( تقارير عن األحكام ... ، ص42)
Sohn, PP. 70 - 72, Green, PP. 164-165 .   

 .  61وأيضاً : د. عبد العزيز زلمد سرحان ، األمم ادلتحدة ، ص 
I.C.J. Rep. 1949, PP. 185-186.  

 .  9967عبد احلميد بدوى ، القاىرة ،  القاضيد. عبد العزيز سرحان : مسامهة  
 ، ... . د. عبد العزيز سرحان 986العزيز أبو سخيلة : ادلسؤولية الدولية ... ، صد. عبد  

 . 9. موجز األحكام ... ، ص 382 - 389األصول العامة .... ، ص
 .  98( تقارير عن األحكام .... ، ص43)

Sohn, P. 72 .   

العام ،  الدورلفقو القانون  يفعبد احلميد بدوى  القاضي( د. عبد العزيز سرحان : مسامهة 44)
 بعدىا .   وما 986. د. عبد العزيز أبو سخيلة ص 83،  79، ص 9967القاىرة ، 

(45 )Sohn, P. 74, I.C.J. Rep. 1949, P. 215 . Schwazenberger, 

International Law as applied, Vol. 1, 1957, London, P. 470 .  
L. Sohn, P. 73 , I.C.J. Rep. 1949, PP. 23 - 25, 193-195 .  

(46 )I.C.J. Rep., 1949, PP. 218 etc. Schwarzenberger, 

International Law as applied., Vol. I, 1957, PP. 74 - 75 - L. 

Sohn, PP. 76 - 77 .                                                                       
  I bidem .                                                                               
إطار مسؤولية ادلنظمة الدولية بوصفها خخصا  يف( وبادلفهوم ادلخالف يتعُت مساءلتهم 47)

دوليا عن أخطاء موظفيها وعن األعمال غَت ادلشروعة ألجهزيا وفروعها وقت السلم أو 
 .  وقت النزاع ادلسلن

(48)                                                     I.C.J. Rep., 1949, P. 182 .  
(49 )G. Schwarzenberger, International Law as applied..., Vol. 

I, 1957, P. 595 .                                                                        
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(51)                                                      C.I.J. Rec., 1954, p. 57 .  
(59)                                              C.I.J. Rec., 1973, pp. 172-175  

( وبادلفهوم ادلخالف قبول مبدأ مساءلة ادلنظمة الدولية ومؤاخذيا على أعماذلا غَت 52)
إمكانية ترتيب ادلسؤولية الدولية للمنظمات الدولية  أيو على أخطاء موظفيها ، ادلشروعة أ

كمنظمة األمم ادلتحدة كوهنا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو بوصفها « احلكومية » 
 العام .  الدورلخخصا من أخخاص القانون 

الفصل االول ، والفصل  ،كالديباجة » ( ىناك مظاىر قانونية غَت مباخرة تضمنها ادليثاق 53)
تصلن لتأسيس ادلسؤولية اجلنائية الشخصية ، ولكنها ال تصلن « السابع ، والفصل التاسع 

سندا قانونيا مباخرا ، ألن تقرير مثل ىذه ادلسؤولية يتطلب نصا صرحيا مباخرا يقرر مسبقا 
موضوع ادلسؤولية الدولية اجلنائية ، د. يونس  يفلجرمية الدولية والعقاب عليها . أنظر وصفا ل
 .  9971، بغداد ،  الدورلالقانون  يف، مشكلة ادلسؤولية اجلنائية الشخصية  العزاوي
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  ادرـــــــادلص
مشييكلة عييدم الظهييور أمييام زلكميية العييدل الدولييية ، دار النهضيية  : أزتييد أبييو الوفييا زلمييد -9

 .  9977و  9968القاىرة ، ، العربية 
ادلنظمات الدولية وقانون ادلسؤولية الدولية ، اجمللة ادلصرية للقانون  : أزتد أبو الوفا زلمد -2

 . 9995( ، 59العدد ) الدورل
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 .  9986 - 9985القاىرة ، 
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وكيييذل   9991،  9987،  9985،  9984 ملألعيييوا اليييدورلحوليييية جلنييية القيييانون  -5
 .  9997( 9، واجمللد ) 9995،  9994،  9993( لألعوام 2( اجلزء )2د )اجملل
الوثييائق الر ييية  -( ، اجلمعييية العاميية 51عيين أعمييال دوريييا ) الييدورلتقرييير جلنيية القييانون  -6

 .  9998( ، 91ملحق )
 .  9986 - 9985األمم ادلتحدة ،  د. عبد العزيز زلمد سرحان : -7
ادلسيؤولية الدوليية عين تنفييذ قيرارات األميم ادلتحيدة ،  : سيخيلة د. زلمد عبيد العزييز أبيو -8
 .  9989، كويت : دار ادلعرفة  9، ط 9ج
 .  9968األصول العامة للمنظمات الدولية ، القاىرة ،  : د. عبد العزيز سرحان -9
،  اليدورلفقيو القيانون  يفعبيد احلمييد بيدوى  القاضييمسيامهة  : د. عبد العزييز سيرحان -91

 .  9967القاىرة ، 
، اإلسييكندرية ، دار ادلطبوعييات اجلامعييية ،  الييدورلالتنظيييم  د. زلمييد السييعيد الييدقاق : -99

9968 
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 . 9969العام ، القاىرة ،  الدورلالقانون  : د. عبد العزيز سرحان -92
 .  9987العام ، بغداد ،  الدورلالقانون  د. عصام العطية : -93
 .  9993موجز األحكام والفتاوى واألوامر ،  الدولية :زلكمة العدل  -94
تقارير عين األحكيام والفتياوى واألوامير ، تررتية: د. زلميد عبيد  زلكمة العدل الدولية : -95
 .  9991ود. جنان رتيل سكر ، بغداد ،  الدوريهللا 
بغيداد ،  ، اليدورلالقيانون  يفمشكلة ادلسيؤولية اجلنائيية الشخصيية  : العزاويد. يونس  -96

9971  . 
 للمحكميييييييييية اجلنائييييييييييية الدولييييييييييية ، رلليييييييييية دراسييييييييييات قانونييييييييييية  األساسيييييييييييالنظييييييييييام   -97

 .  9999( ، 9بغداد ( ، العدد ) -) بيت احلكمة 
 .  9978ادلنظمات الدولية ،  د. مفيد خهاب : -98
 . 9962ادلسؤولية الدولية ، معهد الدراسات العربية ،  د. زلمد حاف  غازل : -99
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ABSTRACT 
 

The international court of justice had its important role 

and contribution in interpreting and developing the system of 

international responsibility through its judicial judgments in 

international cases and disputes (between states) and through 

advisory opinions issued by the court under demand of certain 

organs of the united nations and certain specialized 

international organizations and from the court decisions 

(opinions, judgments)  our conclusions have been drawn.  

 
 


