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 مالحظة

مز من هذا القبيل يعين ذكر رو. أرقامكبرية مصحوبة ب رموز وثائق األمم املتحدة من حروف تتألف 
 .اإلحالة إىل وثيقة من وثائق األمم املتحدة

 .حولية جلنة القانون الدويلاإلشارة إىل ) ١٩٧١... حولية مثل ( تعقبها نقاط مث سنة حوليةوتعين كلمة  

 .٢٠٠٥ام حولية جلنة القانون الدول لعوستدرج صورة مطبوعة من تقرير اللجنة يف اجلزء الثاين من الد الثاين من  
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 الصفحة الفقرات الفصل

 ١ ١١-١ ..............................................................مقدمة -األول
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 ٢ ٥-٣ ...............................أعضاء املكتب واملكتب املوسع -باء 
 ٣ ٧-٦ ................................................جلنة الصياغة -جيم 
 ٣ ٩-٨ ...............................................األفرقة العاملة -دال 
 ٤ ١٠ ......................................................األمانة -هاء 
 ٤ ١١ ..............................................جدول األعمال -واو 

 ٦ ٢٣-١٢ ................. دورا السابعة واخلمسنيملخص أعمال اللجنة يف -الثاين

 قضايا حمددة تكون للتعليقات اليت تبدى بشأا ذات أمهية خاصة -الثالث
 ٨ ٢٩-٢٤ ...............................................................للجنة 
 ٨ ٢٤ ......................................املوارد الطبيعية املشتركة -ألف 
 ٨ ٢٥ ........................آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات -باء 
 ٨ ٢٦ ....................................مسؤولية املنظمات الدولية -جيم 
 ٩ ٢٧ ...............................................انبطرد األج -دال 
 ١٠ ٢٨ .....................................األفعال االنفرادية للدول -هاء 
 ١٠ ٢٩ ....................................التحفظات على املعاهدات -واو 

 ١١ ١٠٧-٣٠ ............................................املوارد الطبيعية املشتركة -الرابع
 ١١ ٣١-٣٠ ......................................................مقدمة -ألف 
 ١١ ١٠٧-٣٢ ............................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 ١١ ٤٧-٣٤ .......................عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث -١  
 ٢٣ ٩٨-٤٨ ......................................لخص املناقشةم -٢  
 ٢٣ ٦٠-٤٨ ...............................التعليقات العامة )أ(   
 ٢٦ ٩٥-٦١ ..............التعليقات على مشاريع مواد حمددة )ب(   
 ٣٢ ٩٨-٩٦ ....................التعليقات على شكل الصك )ج(   
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة الفقرات الفصل

 ٣٣ ١٠٧-٩٩ .....................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣  
 ٣٥ ١٩١-١٠٨ ..........................ملسلحة على املعاهداتآثار النـزاعات ا -اخلامس

 ٣٥ ١٠٩-١٠٨ ......................................................مقدمة -ألف 
 ٣٥ ١٩١-١١٠ ...........................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 ٣٥ ١٢٧-١١٣ ........................مالحظات عامة على املوضوع -١  
 ٣٥ ١١٦-١١٣ ...............عرض املقرر اخلاص لتقريره األول )أ(   
 ٣٦ ١٢٣-١١٧ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٣٧ ١٢٧-١٢٤ ...............امية للمقرر اخلاصاملالحظات اخلت )ج(   
 ٣٨ ١٣٣-١٢٨ .................................... النطاق-١املادة  -٢  
 ٣٨ ١٢٨ .....................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٣٨ ١٣١-١٢٩ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٣٩ ١٣٣-١٣٢ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 ٤٠ ١٤١-١٣٤ ....................... استخدام املصطلحات-٢املادة  -٣  
 ٤٠ ١٣٥-١٣٤ .....................للمادةعرض املقرر اخلاص  )أ(   
 ٤٠ ١٤٠-١٣٦ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٤٢ ١٤١ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 ٤٢ ١٤٨-١٤٢ .................... اإلاء أو التعليق التلقائي-٣املادة  -٤  
 ٤٢ ١٤٢ .....................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٤٢ ١٤٦-١٤٣ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٤٣ ١٤٨-١٤٧ ...............رر اخلاصاملالحظات اخلتامية للمق )ج(   
  دالئل قابلية املعاهدات لإلاء أو التعليق يف-٤املادة  -٥  
 ٤٤ ١٥٦-١٤٩ ....................................حالة نزاع مسلح   
 ٤٤ ١٥٠-١٤٩ .....................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٤٥ ١٥٤-١٥١ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٤٥ ١٥٦-١٥٥ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
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 الصفحة الفقرات لفصلا

 ٤٦ ١٦١-١٥٧ ....... األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات-٥املادة  -٦  
 ٤٦ ١٥٧ ......................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٤٦ ١٦٠-١٥٨ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٤٧ ١٦١ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 زاع املعاهدات املتعلقة بسبب اللجوء إىل النـ-٦املادة  -٧  
 ٤٧ ١٦٦-١٦٢ .............................................. املسلح   
 ٤٧ ١٦٢ ......................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٤٧ ١٦٤-١٦٣ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٤٨ ١٦٦-١٦٥ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
  نفاذ املعاهدات بناء على املؤدى الضروري-٧املادة  -٨  
 ٤٨ ١٧٥-١٦٧ ...................................ملوضوعها وغرضها   
 ٤٨ ١٦٨-١٦٧ ......................اص للمادةعرض املقرر اخل )أ(   
 ٤٩ ١٧٣-١٦٩ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٥١ ١٧٥-١٧٤ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 ٥١ ١٧٨-١٧٦ ...................... طريقة التعليق أو اإلاء-٨املادة  -٩  
 ٥١ ١٧٦ ......................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٥١ ١٧٧ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٥٢ ١٧٨ ...............رر اخلاصاملالحظات اخلتامية للمق )ج(   
 ٥٢ ١٨١-١٧٩ ................... استئناف املعاهدات املعلقة-٩املادة  -١٠  
 ٥٢ ١٧٩ ......................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٥٢ ١٨٠ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٥٢ ١٨١ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 ٥٣ ١٨٧-١٨٢ ................. مشروعية تصرف األطراف-١٠املادة  -١١  
 ٥٣ ١٨٢ ......................اص للمادةعرض املقرر اخل )أ(   
 ٥٣ ١٨٥-١٨٣ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٥٤ ١٨٧-١٨٦ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة الفقرات      الفصل
  مركز-١٢ قرارات جملس األمن، املادة -١١املادة  -١٢  
  حاالت-١٣الدول الثالثة بوصفها دوالً حمايدة، املادة    
  إحياء املعاهدات املنهاة أو-١٤اإلاء أو التعليق، املادة    
 ٥٤ ١٩١-١٨٨ ..............................................املعلقة   
 ٥٤ ١٨٨ .....................عرض املقرر اخلاص للمادة )أ(   
 ٥٥ ١٩٠-١٨٩ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٥٥ ١٩١ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 ٥٦ ٢٠٦-١٩٢ .....................................مسؤولية املنظمات الدولية -السادس

 ٥٦ ١٩٤-١٩٢ ......................................................مقدمة -ألف 
 ٥٦ ٢٠٤-١٩٥ ...........................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، اليت -جيم 
 ٦٠ ٢٠٦-٢٠٥ ...............................اعتمدا اللجنة مؤقتاً حىت اآلن  
 ٦٠ ٢٠٥ ...................................نص مشاريع املواد -١  
  ٢- ا اللجنةنص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمد 
 ٦٦ ٢٠٦ ..........................يف دورا السابعة واخلمسني   
 ٦٦ .................................... خرق التزام دويل-الفصل الثالث    
 ٦٧ ...........................وقوع خرق اللتزام دويل -٨املادة     
 ٦٧ ............................................التعليق     
 ٧٠ ..............االلتزام الدويل النافذ جتاه منظمة دولية -٩املادة     
 ٧٠ ............................................التعليق     
 ٧٠ ....................تزام دويلاالمتداد الزمين خلرق ال -١٠املادة     
 ٧١ ............................................التعليق     
 ٧١ ......................اخلرق املكون من فعل مركب -١١املادة     
 ٧١ ............................................التعليق     
  مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة-الفصل الرابع   
 ٧١ .........................................................دولية أخرى   
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة الفقرات      الفصل
 ساعدة يف ارتكاب فعل غري مشروعتقدمي العون أو امل -١٢املادة     
 ٧٤ .............................................دولياً     
 ٧٤ ............................................التعليق     
 التوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب فعل غري مشروع -١٣املادة     
 ٧٥ .............................................دوليا     
 ٧٥ ............................................التعليق     
 ٧٦ ...................إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -١٤املادة     
 ٧٧ ............................................التعليق     
  واألذون املوجهة إىل الدولالقرارات والتوصيات -١٥املادة     
 ٧٧ .........................األعضاء واملنظمات الدولية     
 ٧٨ ............................................التعليق     
 ٨١ ....................................أثر هذا الفصل -١٦املادة     
 ٨١ ............................................التعليق     
 ٨٢ ٢٤١-٢٠٧ ................................................احلماية الدبلوماسية -السابع

 ٨٢ ٢٢٤-٢٠٧ ......................................................مقدمة -ألف 
 ٨٥ ٢٤١-٢٢٥ ............................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 ٨٥ ٢٣٦-٢٢٦ ..................................األيدي النظيفةمبدأ  -١  
 ٨٥ ٢٣٠-٢٢٦ ......................عرض املقرر اخلاص للمبدأ )أ(   
 ٨٦ ٢٣٥-٢٣١ ................................ملخص املناقشة )ب(   
 ٨٨ ٢٣٦ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(   
 ٨٨ ٢٤١-٢٣٧ ........................................مسائل أخرى -٢  
 ٨٨ ٢٣٨-٢٣٧ ................................ملخص املناقشة )أ(   
 ٨٩ ٢٤١-٢٣٩ ...............املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ب(   

 ٩١ ٢٧٤-٢٤٢ ......................................................طرد األجانب -الثامن
 ٩١ ٢٤٣-٢٤٢ ......................................................مقدمة -ألف 
 ٩١ ٢٧٤-٢٤٤ ............................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة الفقرات      الفصل
 ٩١ ٢٥٠-٢٤٥ ........................عرض املقرر اخلاص للموضوع -١  
 ٩٢ ٢٧٠-٢٥١ ......................................ملخص املناقشة -٢  
 ٩٢ ٢٥٢-٢٥١ ...............................التعليقات العامة )أ(   
 ٩٣ ٢٦٠-٢٥٣ ...........)نطاقه وتعاريفه(مفهوم طرد األجنيب  )ب(   
 ٩٥ ٢٦٢-٢٦١ ....................................حق الطرد )ج(   
 ٩٦ ٢٦٥-٢٦٣ ..................................أسباب الطرد )د(   
 ٩٧ ٢٦٨-٢٦٦ .........................احلقوق املتصلة بالطرد ( ه(   
 ٩٨ ٢٧٠-٢٦٩ ...............................املسائل املنهجية )و(   
 ٩٨ ٢٧٤-٢٧١ .....................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣  

 ١٠٠ ٣٣٢-٢٧٥ ..........................................األفعال االنفرادية للدول -عالتاس
 ١٠٠ ٢٩٣-٢٧٥ ......................................................مقدمة -ألف 
 ١٠٢ ٣٣٢-٢٩٤ ...........................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 ١٠٣ ٣٠٠-٢٩٥ .....................عرض املقرر اخلاص لتقريره الثامن -١  
 ١٠٣ ٣١٦-٣٠١ ......................................ملخص املناقشة -٢  
 ١٠٦ ٣٢٦-٣١٧ .....................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣  
 ١٠٧ ٣٣٢-٣٢٧ .............................استنتاجات الفريق العامل -٤  
 ١٠٩ ٤٣٨-٣٣٣ ........................................التحفظات على املعاهدات -العاشر

 ١٠٩ ٣٤٢-٣٣٣ ......................................................مقدمة -ألف 
 ١١١ ٤٣٦-٣٤٣ ...........................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 ١١١ ٣٨٨-٣٥٠ .....................عرض املقرر اخلاص تقريره العاشر -١  
 ١١٩ ٤٢٦-٣٨٩ ......................................ملخص املناقشة -٢  
 ١٢٤ ٤٣٦-٤٢٧ ..................... اخلتامية للمقرر اخلاصاملالحظات -٣  
 نص مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات على -جيم 
 ١٢٦ ٤٣٨-٤٣٧ ..........املعاهدات واليت اعتمدا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن  
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 الصفحة الفقرات      الفصل
 ١٢٦ ٤٣٧ ........................نص مشاريع املبادئ التوجيهية -١  
 اريع املبادئ التوجيهية والتوصيات املتصلة انص مش -٢  
 ١٤٤ ٤٣٨ ........اليت اعتمدا اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني   
 ١٤٥ .........................تعريف االعتراضات على التحفظات ١-٦-٢   
 ١٤٥ ....................................................التعليق     
 تعريف االعتراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التشديد ٢-٦-٢   
 ١٥٨ .....................................تاملتأخر ألثر التحفظا     
 ١٥٨ ....................................................التعليق     

 الصعوبات الناشئة عن تنوع: جتزؤ القانون الدويل -احلادي عشر
 ١٥٩ ٤٩٣-٤٣٩ ....................................وتوسعهالقانون الدويل   
 ١٥٩ ٤٤١-٤٣٩ ......................................................مقدمة -ألف 
 ١٦٠ ٤٤٤-٤٤٢ .............................النظر يف املوضوع يف هذه الدورة -باء 
 ١٦٠ ٤٩٣-٤٤٥ ........................................تقرير الفريق الدراسي -جيم 
 ١٦٠ ٤٤٨-٤٤٥ .احلصيلة املرتقبة ألعمال الفريق الدراسيتعليقات عامة و -١  
 يف إطار دراسة عن" اإلقليمية"مناقشة مذكرة بشأن  -٢  
 النظم القائمة`وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة "   
 ١٦١ ٤٦٦-٤٤٩ ............................................."`بذاا   
 أية قواعد"الدراسة املتعلقة بتفسري املعاهدات يف ضوء  -٣  
 د القانون الدويل تنطبق يف العالقاتذات صلة من قواع   
 من اتفاقية فيينا) ج)(٣(٣١املادة " (فيما بني األطراف   
 يف سياق التطورات العامة يف القانون) لقانون املعاهدات   
 ١٦٦ ٤٧٩-٤٦٧ .........................الدويل وشواغل اتمع الدويل   
 التسلسل اهلرمي يف " مناقشة التقرير األويل املتعلق ب -٤  
 القواعد اآلمرة، وااللتزامات قبل الكافة،: انون الدويلالق   
 ١٧٢ ٤٩٣-٤٨٠ ." من ميثاق األمم املتحدة، كقواعد متنازعة١٠٣واملادة    

 ١٧٦ ٥٢٤-٤٩٤ ...........................مقررات اللجنة واستنتاجاا األخرى الثاين
 ١٧٦ ٥٠١-٤٩٤ .............برنامج اللجنة وإجراءاا وأساليب عملها ووثائقها -ألف -عشر
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 الفصل األول

 مقدمة

 مايو إىل / أيار٢اجلزء األول من دورا السابعة واخلمسني يف الفترة من عقدت جلنة القانون الدويل  -١
يف مقرها مبكتب  )١(٢٠٠٥أغسطس / آب٥يوليه إىل / متوز١١ واجلزء الثاين يف الفترة من ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣

را السادسة وافتتحت الدورة السيدة هانكني شه، النائب األول لرئيس اللجنة يف دو. األمم املتحدة يف جنيف
 .واخلمسني

  أعضاء اللجنة-ألف 

 :تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم -٢

 )غانا( السيد إميانويل أكوي آدو
 )الربتغال( السيدة باوال إسكاراميا

 )اليونان( إيكونوميدس. السيد قسطنطني ب
 )أوروغواي( السيد ديدييه أوبريت بادان

 )غابون(  تشيفوندا-السيد غيوم بامبو 
 )الربازيل( السيد جواو كليمنته بايينا سواريس

 )البحرين( البحارنة. السيد حسني م
 )اململكة املتحدة( السيد إيان براونلي
 )فرنسا( السيد آالن بيليه

 )مجهورية كوريا( السيد تشونغ إل تشي
 )جنوب أفريقيا( السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد

 )ية العربية السوريةاجلمهور( السيد رياض الداودي
 )اهلند( السيد بيماراجو سرينيفاسا راو

 )فنـزويال( السيد فيكتور رودريغيس سيدينيو
 )املكسيك( السيد برناردو سيبولفيدا

 )الصني( السيدة هانكني شه

                                                        

 .٤٩٧انظر الفصل الثاين عشر، الفقرة  )١(
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 )بولندا( السيد جيسالف غاليتسكي
 )إيطاليا( السيد جورجيو غايا
 )مايل( السيد سليفو فومبا

 )أوغندا( كاباتسي. ر. السيد بيتر س
 )مجهورية ترتانيا املتحدة( السيد جيمس لوتابانزيبوا كاتيكا

 )الكامريون( السيد موريس كامتو
 )األرجنتني( السيد إنريكيه كانديويت

 )تونس( السيد فتحي كميشه
 )فنلندا( السيد ماريت كوسكينيمي

 )االحتاد الروسي( السيد رومان أناتوليفيتش كولودكني 
 )موزامبيق( رو كوميساريو أفونسوالسيد بيد

 )الواليات املتحدة( السيد مايكل ماثيسون
 )نيوزيلندا( مانسفيلد. السيد وليم ر

 )قطر( السيد علي حمسن فطيس املري
 )مجهورية إيران اإلسالمية( السيد مجشيد ممتاز

 )رومانيا( السيد ثيودور فيوريل ميليسكانو
 )كوستاريكا( نيهاوس.  السيد بريند ه

 )اليابان( السيد شوسي يامادا

  أعضاء املكتب واملكتب املوسع-باء 

 :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠٠٥مايو / أيار٢ املعقودة يف ٢٨٣١انتخبت اللجنة، يف جلستها  -٣

 السيد مجشيد ممتاز :الرئيس

  تشيفوندا-السيد غيوم بامبو  :النائب األول للرئيس

 كولودكني. سيد رومان أال :النائب الثاين للرئيس

 السيد وِليم مانسفيلد :رئيس جلنة الصياغة

 السيد بريند نيهاوس :املقرر
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، واملقررين )٢(وتألف مكتب اللجنة املوسع من أعضاء مكتب الدورة احلالية، ورؤساء اللجنة السابقني -٤
 .)٣(اخلاصني

. السيد غ: ط يتألف من األعضاء التالية أمساؤهموبناء على توصية من املكتب املوسع، أنشأت اللجنة فريق ختطي -٥
إيكونوميدس، والسيد أوبريت . ب. إسكاراميا، والسيد ق. آدو، والسيدة ب. أ. ، والسيد إ)رئيساً( تشيفوندا -بامبو 

. غالتسكي، والسيد س. شه، والسيد ج.  الداودي، والسيدة ه. تشي، والسيد ر. إ. بيليه، والسيد ت. بادان، والسيد أ
. كوسكينيمي، والسيد ر. كميشه، والسيد م. كاتيكا، والسيد ف. ل. كاباتسي، والسيد ج. ر. س. فومبا، والسيد ب

 ).حبكم منصبه(نيهاوس . ماثيسون، والسيد ب. ج. كوميساريو أفونسو، والسيد م. كولودكني، والسيد ب. أ

  جلنة الصياغة-جيم 

 على التوايل، جلنة ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ و٦ملعقودتني يف ، ا٢٨٤٤ و٢٨٣٤أنشأت اللجنة يف جلستيها  -٦
 : صياغة تتألف من األعضاء التالية أمساؤهم للمواضيع املبينة

، )مقرراً خاصاً(بيليه . ، والسيد أ)رئيساً(مانسفيلد . السيد و: التحفظات على املعاهدات )أ( 
غايا، والسيد . غاليتسكي، والسيد ج. والسيد جشه، .  الداودي، والسيدة ه. إسكاراميا، والسيد ر. والسيدة ب

. ج. كوميساريو أفونسو، والسيد م. كولودكني، والسيد ب. أ. كميشه، والسيد ر. فومبا، والسيد ف. س
 ). حبكم منصبه(نيهاوس . ماثيسون، والسيد ب

، ) خاصاًمقرراً(غايا . ، والسيد ج)رئيساً(مانسفيلد . السيد و: مسؤولية املنظمات الدولية )ب( 
 راو، . س. تشي، والسيد ب. إ. إيكونوميدس، والسيد ت. ب. إسكاراميا، والسيد ق. والسيدة ب
 ماثيسون، . ج. كوميساريو أفونسو، والسيد م. كولودكني، والسيد ب. أ. شه، والسيد ر.  والسيدة ه
 ).حبكم منصبه(نيهاوس . يامادا، والسيد ب. والسيد ش

 . جمموعه ست جلسات بشأن املوضوعني املبينني أعالهوعقدت جلنة الصياغة ما -٧

  األفرقة العاملة-دال 

 ٢٤ و١٨ و١١ و٣ املعقودة يف ٢٨٤٣ و٢٨٤٠ و٢٨٣٦ و٢٨٣٢أنشأت اللجنة أيضاً، يف جلساا  -٨
 :  على التوايل، األفرقة العاملة التالية والفريق الدراسي التايل٢٠٠٥مايو /أيار

 

                                                        

غاليتسكي، والسيد . راو، والسيد ج. س. بيليه، والسيد ب. بايينا سواريس، والسيد أ. س. السيد ج )٢(
 .يامادا. ميليسكانو، والسيد ش. ف. كانديويت، والسيد ث. كاباتسي، والسيد إ. ر. س. ب

. راو، والسيد ف. س. دوغارد، والسيد ب. ر. ج. والسيد كبيليه، . براونلي، والسيد أ. السيد إ )٣(
 .يامادا. كامتو، والسيد ش. غايا، والسيد م. رودريغيس سيدينيو، والسيد ج
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 الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل:  بتجزؤ القانون الدويلالفريق الدراسي املعين )أ( 

 كوسكينيمي. السيد م  :الرئيس

 الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول )ب( 

 بيليه. السيد أ  :الرئيس

 الفريق العامل املعين باملوارد الطبيعية املشتركة )ج( 

 كانديويت. إ  :الرئيس

 ريق العامل املعين مبسؤولية املنظمات الدولية الف )د( 

 غايا. السيد ج  :الرئيس

 وكان مؤلفاً من األعضاء التالية الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجلواجتمع من جديد  -٩
 تسكي، غالي. شه، والسيد ج.  بايينا سواريس، والسيد ه. ك. ، والسيد ج)رئيساً(بيليه . السيد أ: أمساؤهم
 ).حبكم منصبه(نيهاوس . كوسكينيمي، والسيد ب. كامتو، والسيد م. والسيد م

  األمانة-هاء 

وعمل السيد . قام السيد نيكوال ميشيل، وكيل األمني العام واملستشار القانوين، بتمثيل األمني العام -١٠
جنة، كما عمل، يف غياب املستشار فاكالف ميكولكا، مدير شعبة التدوين بإدارة الشؤون القانونية، أميناً لل

. أرسنجاين، نائب مدير شعبة التدوين، نائباً ألمني اللجنة.  وعملت السيدة ماهنوش ه. القانوين، ممثالً لألمني العام
وعمل السيد جورج كورونتزيس، موظف الشؤون القانونية األقدم، أميناً مساعداً أقدم، وعمل السيد تريفور 

 . ولد برونتو، موظفا الشؤون القانونية، أمينني مساعدين للجنةتشيميمبا والسيد أرن

  جدول األعمال-واو 

، جدول أعمال دورا السابعة ٢٠٠٥مايو / أيار٢ املعقودة يف ٢٨٣١أقرت اللجنة، يف جلستها  -١١
 :واخلمسني، الذي يتألف من البنود التالية

 تنظيم أعمال الدورة -١ 

 احلماية الدبلوماسية -٢ 

 مسؤولية املنظمات الدولية -٣ 

 املوارد الطبيعية املشتركة -٤ 
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 األفعال االنفرادية للدول -٥ 

 التحفظات على املعاهدات -٦ 

 طرد األجانب -٧ 

 آثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات -٨ 

 الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل: جتزؤ القانون الدويل -٩ 

 جنة، وإجراءاا، وأساليب عملها، ووثائقهابرنامج الل -١٠ 

 التعاون مع اهليئات األخرى -١١ 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة واخلمسني -١٢ 

 .مسائل أخرى -١٣ 
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 الفصل الثاين

 ملخص أعمال اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني

ة يف التقرير الثالث للمقرر اخلاص ، نظرت اللجن"املوارد الطبيعية املشتركة"فيما يتعلق مبوضوع  -١٢
A/CN.4/551)و Corr.1و (Add.1 مشروع مادة تتعلق بقانون ٢٥، الذي يتضمن جمموعة كاملة مؤلفة من 

وأنشأت اللجنة أيضاً فريقاً عامالً معنياً باملياه اجلوفية العابرة للحدود يرأسه . طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
ويت الستعراض مشاريع املواد املقدمة من املقرر اخلاص مع مراعاة املناقشة اجلارية يف اللجنة السيد إنريكيه كاندي
واستفاد الفريق العامل من مشورة وإحاطات مقدمة من خرباء يف املياه اجلوفية من منظمة . بشأن هذا املوضوع

كما عقد إحاطة غري . صائيي اهليدرولوجياوالرابطة الدولية ألخ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 السويسرية لطبقة املياه اجلوفية يف منطقة جنيف وقام الفريق العامل باستعراض -رمسية قدمتها السلطة الفرنسية 

 ).الفصل الرابع( إلكمال أعماله ٢٠٠٦وتنقيح مثانية مشاريع مواد وأوصى بأن جيتمع من جديد يف عام 

، نظرت اللجنة يف التقرير األول للمقرر " النـزاعات املسلحة على املعاهداتآثار"وخبصوص موضوع  -١٣
، الذي يقدم نظرة عامة على القضايا اليت ينطوي عليها هذا املوضوع (A/CN.4/552)اخلاص بشأن هذا املوضوع 

 مبا يف  مشروع مادة من أجل مساعدة اللجنة واحلكومات يف إبداء تعليقات،١٤إىل جانب جمموعة مؤلفة من 
وأيدت اللجنة اقتراح املقرر اخلاص بأن يعمم على احلكومات األعضاء طلب خطي . ذلك تقدمي ممارسات الدول

 ).الفصل اخلامس(للحصول على معلومات 

، نظرت اللجنة يف التقرير الثالث للمقرر اخلاص "مسؤولية املنظمات الدولية"وبالنسبة إىل موضوع  -١٤
(A/CN.4/553)رح تسعة مشاريع مواد بشأن قيام منظمة دولية خبرق التزام دويل ومسؤولية املنظمة ، الذي يقت

ونظرت اللجنة يف التقرير الثالث واعتمدت . الدولية فيما يتصل بفعل صادر عن دولة أو منظمة دولية أخرى
 ).الفصل السادس(مشاريع املواد التسعة إىل جانب تعليقات 

، نظرت اللجنة يف التقرير السادس للمقرر اخلاص "ة الدبلوماسيةاحلماي"وفيما يتعلق مبوضوع  -١٥
(A/CN.4/547) الفصل السابع( الذي يتناول مبدأ األيدي النظيفة.( 

، نظرت اللجنة يف التقرير التمهيدي للمقرر اخلاص بشأن هذا "طرد األجانب"وخبصوص موضوع  -١٦
القضايا اليت ينطوي عليها وعلى خمطط عام حمتمل ، الذي يقدم نظرة عامة على بعض (A/CN.4/554)املوضوع 

 ).الفصل الثامن(ملواصلة النظر يف املوضوع 

، نظرت اللجنة يف التقرير الثامن للمقرر اخلاص "األفعال االنفرادية للدول"وبشأن موضوع  -١٧
(A/CN.4/557) هذا الصدد حالة ملمارسات الدول واالستنتاجات املتوصل إليها يف ١١ الذي يتضمن حتليل .

وأعيد تشكيل الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية وركّز الفريق عمله على دراسة ممارسات الدول وعلى 
 ).الفصل التاسع(صياغة استنتاجات أولية بشأن هذا املوضوع ينبغي للجنة أن تنظر فيها يف دورا املقبلة 
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، نظرت اللجنة يف التقرير العاشر للمقرر اخلاص "التحفظات على املعاهدات"وبالنسبة إىل موضوع  -١٨
A/CN.4/558)و (Add.1 وأحالت إىل جلنة الصياغة سبعة مشاريع مبادئ توجيهية تتناول صحة التحفظات 

واعتمدت اللجنة أيضاً مشروعي مبدأين توجيهيني يتناوال تعريف االعتراضات . وتعريف موضوع وغرض املعاهدة
تراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو على توسيع نطاق التحفظ، إىل جانب على التحفظات وتعريف االع

 ).الفصل العاشر(تعليقات 

، أجرت "الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل: جتزؤ القانون الدويل"وفيما يتصل مبوضوع  -١٩
ئيس الفريق الدراسي املعين حبالة عمل الفريق اللجنة تبادالً لآلراء بشأن هذا املوضوع استناداً إىل إحاطة قدمها ر

وظيفة ونطاق قاعدة  " ونظر الفريق الدراسي يف املذكرة اخلاصة باإلقليمية يف سياق الدراسة املتعلقة ب. الدراسي
أي قواعد ذات صلة من "؛ والدراسة املتعلقة بتفسري املعاهدات يف ضوء "`النظم القائمة بذاا`التخصيص ومسألة 

من اتفاقية فيينا لقانون ) ج)(٣(٣١املادة " ( القانون الدويل تنطبق يف العالقات فيما بني األطرافقواعد
القواعد اآلمرة، : ؛ فضالً عن التقرير النهائي بشأن الدراسة املتعلقة بالتسلسل اهلرمي يف القانون الدويل)املعاهدات

وتلقى الفريق . مم املتحدة، باعتبارها قواعد متنازعة من ميثاق األ١٠٣وااللتزامات يف مواجهة الكافة، واملادة 
الدراسي أيضاً التقرير النهائي بشأن الدراسة املتعلقة بتعديل املعاهدات املتعددة األطراف بني بعض األطراف فقط 

وضع ورأى الفريق الدراسي أنه سيكون يف ). الفصل احلادي عشر) ( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٤١املادة (
ميكنه من تقدمي دراسة موحدة، فضالً عن جمموعة استنتاجات أو مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة إىل اللجنة يف 

 ).٢٠٠٦(دورا الثامنة واخلمسني 

الفصل الثاين عشر، الفرع (وأنشأت اللجنة فريق ختطيط للنظر يف برناجمها وإجراءاا وأساليب عملها  -٢٠
مبدأ إما (التزام التسليم أو احملاكمة "رج يف برنامج عملها احلايل موضوعاً جديداً هو وقررت اللجنة أن تد). ألف

وقررت اللجنة يف هذا الصدد أن تعين السيد جيسالف غاليتسكي مقرراً خاصاً يعىن ذا )". التسليم أو احملاكمة
 .املوضوع

الدولية، واللجنة القانونية للبلدان وواصلت اللجنة تبادهلا التقليدي للمعلومات مع حمكمة العدل  -٢١
 األفريقية، واللجنة األوروبية للتعاون القانوين، وجلنة -األمريكية، واملنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

وعقد أعضاء اللجنة أيضاً اجتماعات غري . املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة لس أوروبا
 ).الفصل الثاين عشر، الفرع جيم. ( مع هيئات ورابطات أخرى بشأن مسائل حتظى باهتمامها املتبادلرمسية

الفصل الثاين عشر، الفرع ( مشاركاً من جنسيات خمتلفة ٢٤وعقدت حلقة دراسية تدريبية حضرها  -٢٢
 ).هاء

 ٩مايو إىل / أيار١من :  جزأينوقررت اللجنة أن تعقد دورا القادمة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف -٢٣
 ).الفصل الثاين عشر، الفرع باء (٢٠٠٦أغسطس / آب١١يوليه إىل / متوز٣يونيه، ومن /حزيران
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 الفصل الثالث

 قضايا حمددة تكون للتعليقات اليت تبدى بشأا أمهية خاصة للجنة

  املوارد الطبيعية املشتركة-ألف

 يف الوقت الراهن على تدوين قانون املياه اجلوفية العابرة للحدود يف إطار هذا املوضوع، تركز اللجنة -٢٤
ويتقدم العمل يف شكل إعداد مشاريع مواد على أساس ). طبقات املياه اجلوفية وشبكات طبقات املياه اجلوفية(

ها لعام  وكانت اللجنة قد طلبت، يف تقرير.)٤(املقترحات املقدمة من املقرر اخلاص والواردة يف تقريره الثالث
، من الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، تقدمي معلومات رداً على االستبيان الذي أعده املقرر ٢٠٠٤
مفيدة جداً للجنة يف عملها  )٦( منظمات حكومية دولية٣ دولة و٢٣وكانت الردود اليت وردت من . )٥(اخلاص
مية الدولية اليت مل ترد بعد أن تقدم معلومات مفصلة ولذلك، ترجو اللجنة من الدول واملنظمات احلكو. احلايل

 .ودقيقة استناداً إىل االستبيان الذي أعده املقرر اخلاص

  آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات-باء

ترحب اللجنة بأي تعليقات قد ترغب احلكومات يف تقدميها بشأن ممارساا خبصوص هذا املوضوع،  -٢٥
ويرحب أيضاً بأي معلومات ترى احلكومات أا ذات صلة ذا . دث يف هذا الصددوخاصة املمارسات األح

 .املوضوع

  مسؤولية املنظمات الدولية-جيم

 الظروف النافية لعدم املشروعية، ) ١: (سيتناول التقرير القادم للمقرر اخلاص مسائل تتعلق بالتايل -٢٦
وترحب اللجنة بالتعليقات . اً الصادرة عن منظمات دوليةمسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي) ٢(و

 :واملالحظات املتعلقة ذه املسائل، وال سيما بشأن النقاط التالية

 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً تنظر يف حالة الدولة ١٦املادة  )أ( 
هل ينبغي للجنة أن تدرج أيضاً يف . )٧( فعل غري مشروع دولياًاليت تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب

                                                        

)٤( A/CN.4/551و A/CN.4/551/Corr.1. 

 .٨١، الفقرة )(A/59/10 ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )٥(

)٦( A/CN.4/555 وA/CN.4/555/Add.1. 

 : كما يلي١٦نص املادة  )٧(

تكون الدولة اليت تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانب هذه األخرية   
 :مسؤولة عن ذلك دولياً إذا
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مشروع املواد املتعلق مبسؤولية املنظمات الدولية حكماً يتعلق باملعاونة أو املساعدة اليت تقدمها دولة إىل منظمة 
أعاله على حالة ؟ وهل ينبغي أن ينطبق الرد املقدم على السؤال الوارد )٨(دولية يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً

 على عملية ارتكاب فعل من جانب منظمة دولية كان، لوال )٩(قيام دولة بتوجيه ومبمارسة السيطرة أو اإلكراه
 اإلكراه، سيعد فعالً غري مشروع؟

، هل هناك حاالت ميكن فيها أن تعد الدولة مسؤولة عن الفعل )أ(وخبالف احلاالت الواردة يف  )ب( 
  الصادر عن منظمة دولية تكون هذه الدولة عضواً فيها؟غري املشروع دولياً

  طرد األجانب-دال

ترحب اللجنة بتلقي أي معلومات تتعلق مبمارسات الدول بشأن هذا املوضوع، مبا يف ذلك التشريعات  -٢٧
 .الوطنية

                                                      

 فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛ و )أ( 

 ".لفعل غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولةكان هذا ا )ب( 

 .٢٥ ، الصفحة (A/56/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم 

 : من املواد املتعلقة باملسؤولية عن األفعال غري املشروعة دولياً ونصها كما يلي١٧انظر املادة  )٨(

توجيه دولة أخرى ومبمارسة السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من تكون الدولة اليت تقوم ب  
 :جانب هذه األخرية مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا

 فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دوليا؛ و )أ( 

 .ك الدولةكان هذا الفعل سيعد غري مشروع دولياً لو ارتكبته تل )ب( 

 .املرجع نفسه

 : من املواد املتعلقة باملسؤولية عن األفعال غري املشروعة دولياً ونصها كما يلي١٨انظر املادة  )٩(

 :تكون الدولة اليت تكره دولة أخرى على ارتكاب فعل مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا 

صادراً عن الدولة اليت مورس عليها كان الفعل، لوال اإلكراه، سيعد فعالً غري مشروع دولياً  )أ(  
 اإلكراه؛ و

 .كانت الدولة اليت متارس اإلكراه تفعل ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل )ب(  

 .املرجع نفسه
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  األفعال االنفرادية للدول-هاء

 قابلية األفعال االنفرادية لإللغاء وبشأنترحب اللجنة بتلقي تعليقات ومالحظات من احلكومات بشأن  -٢٨
وترحب اللجنة بشكل خاص بتلقي معلومات عن املمارسات املتعلقة بإلغاء أو تعديل األفعال . تعديل هذه األفعال

االنفرادية، وعن أي ظروف وأوضاع خاصة يف هذا الصدد، وعن آثار أي إلغاء أو تعديل لفعل انفرادي ونطاق 
 . من جانب أطراف ثالثة يف هذا الصددردود الفعل احملتملة

  التحفظات على املعاهدات-واو

كثرياً ما تعترض الدول على حتفظ ترى أنه ال يتفق مع موضوع وهدف معاهدة ما، ولكن دون معارضة  -٢٩
وترحب اللجنة بصورة خاصة بتلقي تعليقات . بدء نفاذ املعاهدة يف عالقاا مع اجلهة اليت تبدي التحفظ

وهي تود بوجه خاص معرفة آثار االعتراضات اليت تتوقع اجلهات املبدية هلا أن . ات على هذه املمارسةاحلكوم
من اتفاقية فيينا ) ج(١٩تترتب عليها وكيف تتفق هذه املمارسة، وفقاً ملا تراه احلكومات، مع أحكام املادة 

 .١٩٦٩لقانون املعاهدات لعام 
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 رابعالفصل ال
 تركةاملوارد الطبيعية املش

  مقدمة-ألف

يف " املوارد الطبيعية املشتركة"، إدراج موضوع )٢٠٠٢(قررت اللجنة، يف دورا الرابعة واخلمسني  -٣٠
، تعيني السيد تشوسي ٢٠٠٢مايو / أيار٣٠ املعقودة يف ٢٧٢٧وقررت كذلك، يف جلستها  )١٠(برنامج عملها

 تشرين ١٩ املؤرخ ٥٧/٢١ من قرارها ٢، يف الفقرة وقد أحاطت اجلمعية العامة علماً. )١١(يامادا مقرراً خاصاً
 .يف برنامج عملها" املوارد الطبيعية املشتركة"، بقرار اللجنة إدراج موضوع ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

، على التوايل، )٢٠٠٤(والسادسة واخلمسني ) ٢٠٠٣(ونظرت اللجنة، يف دورتيها اخلامسة واخلمسني  -٣١
. املقدمني من املقرر اخلاص) Add.1 وA/CN.4/539(والثاين ) Add.1 وA/CN.4/533(يف التقريرين األول 

كما أنشأت اللجنة، يف دورا . وتضمن التقرير األخري إطاراً عاماً مقترحاً وجمموعة من ستة مشاريع مواد
 .السادسة واخلمسني، فريقاً عامالً يترأسه املقرر اخلاص

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء

  وCorr.1 وA/CN.4/551(عرض على اللجنة، يف دورا احلالية، التقرير الثالث املقدم من املقرر اخلاص  -٣٢
Add.1 .( ا١٠ و٦ و٤ و٣ و٢، املعقودة يف ٢٨٣٦ إىل ٢٨٣١وقد نظرت اللجنة يف هذا التقرير يف جلسا 

ين غري رمسي عن مشروع غواراين ، عرض ف٢٠٠٥مايو / أيار٤كما قُدم للجنة، يف . ٢٠٠٥مايو / أيار١١و
وعقد الفريق . إنريكيه كانديويت، فريقاً عامالً يرأسه السيد ٢٨٣٦وأنشأت اللجنة، يف جلستها . لشبكة املياه اجلوفية

 . جلسة١١العامل 

. ، بتقرير الفريق العامل٢٠٠٥أغسطس / آب٣ املعقودة يف ٢٨٦٣وأحاطت اللجنة علماً، يف جلستها  -٣٣
. نة عن تقديرها ملا أحرزه الفريق العامل من تقدم كبري يف أعماله باستعراض وتنقيح مثانية مشاريع موادوأعربت اللج

وأحاطت اللجنة علماً باملقترح املقدم من الفريق العامل ومفاده أن تنظر اللجنة يف إعادة انعقاد الفريق أثناء دورة عام 
 . لكي ميكن له أن يكمل أعماله٢٠٠٦

  اخلاص لتقريره الثالث عرض املقرر-١

  مشروع مادة اليت تضمنها تقريره الثالث ٢٥قدم املقرر اخلاص اموعة الكاملة املؤلفة من  -٣٤
)A/CN.4/551و Corr.1و Add.1( ٢٠٠٤، مذكّراً بأنه كان قد أشار يف التقرير الذي قدمه إىل اللجنة يف عام 

                                                        

 .٥١٨، الفقرة )Corr.1 وA/57/10( ١٠امللحق رقم ،  الدورة السابعة واخلمسوناملرجع نفسه، )١٠(

 .٥١٩املرجع نفسه، الفقرة  )١١(
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وتبني من نقاشات اللجنة السادسة أثناء .  استناداً إىل املخطط العامإىل عزمه تقدمي هذه اموعة الكاملة من املواد
الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة، أن مثة تأييداً عاماً لنهجه األساسي وموافقة على مقترحه الداعي إىل 

اص أوالً أن بعض وتعليقاً على مضمون مشاريع املواد، أوضح املقرر اخل. تقدمي هذه اموعة من مشاريع املواد
الوفود قد شددت، أثناء مناقشات اللجنة السادسة، على احلاجة إىل إدراج إشارة صرحية إىل قرار اجلمعية العامة 

وقال إن من رأيه أن باإلمكان إدراج مثل هذه . بشأن السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية) ١٧-د (١٨٠٣
 .ا إىل حني االنتهاء من النظر يف األحكام املوضوعيةاإلشارة يف الديباجة، على أن تؤجل صياغته

على نفس النحو الذي  )١٢(١مشروع املادة وبقي جوهر . ثانياً، عرض املقرر اخلاص خمتلف مشاريع املواد -٣٥
ولكن أعيدت صياغته لتوضيح الفئات الثالث املختلفة ) ١٠الفقرة ، A/CN.4/539(اقترح به يف التقرير الثاين 

 .ليت من املعتزم أن يغطيها نطاق مشروع املوادلألنشطة ا

                                                        

 :  على ما يلي١ملادة ينص مشروع ا )١٢(

 ]١املادة  [١املادة 

 نطاق هذه االتفاقية

 :تسري هذه االتفاقية على ما يلي  

 استخدام طبقات املياه اجلوفية وشبكات طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود؛ )أ(  

وفية تلك األنشطة األخرى اليت هلا تأثري على طبقات املياه اجلوفية وشبكات طبقات املياه اجل )ب(  
 أو من احملتمل أن يكون هلا تأثري عليها؛

 .تدابري محاية طبقات املياه اجلوفية وشبكات طبقات املياه اجلوفية تلك وصوا وإدارا )ج(  
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استجابةً ألوجه القلق املُعرب عنها ) أ(فقد أعيد صك الفقرة الفرعية  ،)١٣(٢مشروع املادة أما خبصوص  -٣٦
وأشري، يف سياق توضيح التغيري، . من املياه" الكميات اليت ميكن استغالهلا"و" التشكالت الصخرية"بشأن تعبري 
تشكالت جيولوجية حتت سطح األرض تعمل ) أ: ( طبقة املياه اجلوفية تتألف من عنصرين مهاأوالً إىل أن

هو مصطلح فين " الصخر"ومصطلح . املياه املخزونة فيها واليت ميكن استخراجها) ب(كحاويات للمياه؛ و
ن مبا أن مصطلح ولك. يستخدمه أخصائيو العلوم املائية ويشمل ليس فقط احلجر الصلد بل أيضاً احلصى والرمل

أكثر مالءمةً " التشكالت اجليولوجية"يشري عادة يف االستخدام الشائع إىل احلجر الصلد، فقد بدا تعبري " الصخر"
وثانياً، إن التشكالت اجليولوجية، كي تقوم بدور احلاوية، جيب أن تكون ". التشكالت الصخرية"من تعبري 

وتتجمع يف املنطقة . فاذاً حتتها وأخرى مماثلة فوقها يف معظم األحيانمنفذة، وأن تكون هلا على األقل طبقة أقل إن
ويكون املاء فوق هذه املنطقة املشبعة من التشكُّل على شكل خبار . املشبعة من التشكل املياه اليت ميكن استخراجها

 ".ة لالستغاللقابل"أو " قابلة لالستخراج"لذا، وتفادياً للبس، مل يستخدم تعبريا . وال ميكن استخراجه

بأا سلسلة مؤلفة من طبقتني أو أكثر من املياه " شبكة طبقات املياه اجلوفية) "ب(تعرف الفقرة الفرعية  -٣٧
، وتضمن التقرير الثاين. وضوحاً أكرب من ذي قبل" شبكة طبقات املياه اجلوفية"اجلوفية وتضفي على مفهوم 

وتشري العبارة . ملياه اجلوفية تشمل أيضا طبقة مياه جوفية وحيدةألغراض االختصار، افتراضاً بأن شبكة طبقات ا
، واليت ميكن وضعها يف الشرح ]كل منها مرتبط بتشكالت جيولوجية حمددة[املوضوعة بني قوسني معقوفتني 

                                                        

 :، على ما يليA/CN.4/551/Corr.1، متضمناً التصويب الوارد يف ٢ينص مشروع املادة  )١٣(

 ]٢املادة  [٢املادة 

 استخدام املصطلحات

 :غراض هذه االتفاقيةأل  

تقع حتتها طبقة ] حاوية للمياه[ذة منف تشكالت جيولوجية "املياه اجلوفيةطبقة "يقصد مبصطلح  )أ(  
 أقل إنفاذاً واملياه اليت حتتويها املنطقة املشبعة من هذه التشكالت؛

 ثر من املياه اجلوفية سلسلة مؤلفة من طبقتني أو أك" شبكة طبقات املياه اجلوفية"يقصد مبصطلح  )ب(  
 ومتصلة هيدروليكياً بعضها ببعض؛] ، كل منها مرتبط بتشكالت جيولوجية حمددة،[

شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة " أو "املياه اجلوفية العابرة للحدودطبقة "يقصد مبصطلحي  )ج(  
 ها يف دول خمتلفة؛اؤأجز، تقع  أو شبكة طبقات مياه جوفية على التوايل طبقة مياه جوفية"للحدود

أي دولة طرف يف هذه االتفاقية يقع يف إقليمها أي  "ولة طبقة املياه اجلوفيةد"يقصد مبصطلح  )د(  
 ؛جزء من طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

ال ميكن إغفاهلا من  تتلقى كمية  طبقة مياه جوفية"مياه جوفية تعاد تغذيتهاطبقة "يقصد مبصطلح  (   ه(  
 ؛التغذية املعاصرة باملياه

 من ال تذكر طبقة مياه جوفية تتلقى كمية "مياه جوفية ال تعاد تغذيتهاطبقة "يقصد مبصطلح  )و( 
 .التغذية املعاصرة باملياه
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كبديل، إىل أن شبكة طبقات املياه اجلوفية قد تتألف من سلسلة من طبقات املياه اجلوفية من فئات خمتلفة من 
 .لتشكالت اجليولوجيةا

كما وردتا يف التقرير الثاين، فيما أضيفت الفقرتان الفرعيتان ) د(و) ج(وظلت الفقرتان الفرعيتان  -٣٨
فمشروع ". مياه جوفية ال تعاد تغذيتهاطبقة " و"مياه جوفية تعاد تغذيتهاطبقة "لتعريف ) و(و(    ه(اجلديدتان 

ففي حني أن املياه متجددةٌ يف طبقة املياه اجلوفية .  كل من هاتني الفئتني يفترض تطبيق قواعد خمتلفة على٥املادة 
، فليس احلال )األرجنتني وأوروغواي وباراغواي والربازيل(غواراين للمياه اجلوفية اليت تعاد تغذيتها، مثل طبقة 

تشاد  (ر الرملي النوبية اجلوفيةهكذا يف طبقـة املياه اجلوفية اليت ال تعاد تغذيتها يف منطقة قاحلة،كطبقة مياه احلج
 .)والسودان وليبيا ومصر

إىل التأكيد على أمهية إقامة ترتيبات ثنائية وإقليمية بني الدول املعنية بشأن  )١٤(٣مشروع املادة ويرمي  -٣٩
وعندما يتقرر أن الصك امللزم هو اخليار املفضل، فإنه سيوضع على شكل اتفاقية . طبقات مياه جوفية معينة

وهكذا، ففي حني يتعني احترام املبادئ األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية، فإن األولوية تكون . طاريةإ
 .للترتيبات الثنائية أو اإلقليمية

                                                        

 : على ما يلي٣ينص مشروع املادة  )١٤(

 ٣املادة 

 الترتيبات الثنائية واإلقليمية

دارة طبقة مياه جوفية معينة أو شبكة طبقات مياه جوفية معينة عابرة للحدود، تشجع ألغراض إ -١  
دول طبقة املياه اجلوفية اليت تقع يف أقاليمها طبقة املياه اجلوفية هذه أو شبكة طبقات املياه اجلوفية هذه على إقامة 

تصل بكامل طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات وجيوز إقامة هذا الترتيب يف ما ي. ترتيب ثنائي أو إقليمي فيما بينها
املياه اجلوفية أو بأي جزء منها، أو مبشروع أو برنامج أو استخدام خاص إال بالقدر الذي يؤثر به الترتيب تأثرياً ضاراً 

 أو يف إىل حد كبري على استخدام دولة أو أكثر من دولة من دول طبقة املياه اجلوفية األخرى للمياه يف تلك الطبقة
وحيق ألي دولة تقع يف إقليمها طبقة املياه اجلوفية هذه أو . شبكة طبقات املياه اجلوفية تلك بدون موافقتها الصرحية

شبكة طبقات املياه اجلوفية هذه أن تشارك يف املفاوضات وأن تصبح طرفا يف الترتيبات عندما يكون من احملتمل أن 
 .طبقة املياه اجلوفية تلك أو شبكة طبقات املياه اجلوفية تلكالترتيبات بوضعها فيما يتصل ب تضر هذه

 يف مواءمة هذا الترتيب مع املبادئ األساسية ١تنظر األطراف يف الترتيب املشار إليه يف الفقرة  -٢  
وعندما ترى تلك األطراف أنه يلزم إجراء تعديل يف تطبيق أحكام هذه االتفاقية بسبب خصائص أو . هلذه االتفاقية

استعماالت خاصة لطبقة مياه جوفية معينة أو لشبكة طبقات مياه جوفية معينة، فعليها أن تتشاور بغية التفاوض 
 .حبسن نية من أجل إبرام ترتيب مفيد جلميع األطراف

ما مل يوجد اتفاق خمالف، تنطبق هذه االتفاقية على طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه  -٣ 
 ". ما دامت أحكامها متوافقة مع أحكام الترتيب املشار إليه يف الفقرة ذاا١ إليها يف الفقرة اجلوفية املشار
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 )١٥(٥مشروع املادة  مها حكمان رئيسيان، فقد لوحظ أن ٧ و٥وتشديداً على أن مشروعي املادتني  -٤٠
مبدأ االنتفاع املنصف الذي :  يف مجيع املعاهدات املتعلقة باملياه، ومهايتضمن مبدأين أساسيني يوجدان تقريباً

يصف حق دولة ما يف املشاركة على قدم املساواة مع الدول األخرى يف استخدام النشاط ذاته، ومبدأ االنتفاع 
ة صلة وثيقة ورغم أن مث. املعقول الذي يصف حق الدولة والتزامها معاً خبصوص إدارة نشاط معني بصورة معقولة

بني املبدأين، وأما كثرياً ما يعتربان بديهيني ويستخدم أحدمها مكان اآلخر، فإما مبدآن خمتلفان وهكذا جرى 
 . على التوايل٢ و١تناول كل منهما على حدة يف الفقرتني 

سياق املوارد  يسري فقط يف ١الفقرة واعترب املقرر اخلاص أن مبدأ االنتفاع املنصف املنصوص عليه يف  -٤١
 يعين ضمناً اعترافاً بطابع االشتراك يف طبقة املياه ١وبالتايل، فإن القبول باملبدأ املنصوص عليه يف الفقرة . املشتركة

ولكن ليست هناك أي نية لتدويل أو عوملة طبقات املياه . اجلوفية العابرة للحدود بني دول طبقة املياه اجلوفية هذه
وفيما يتعلق بدور الدول األخرى يف املوضوع، أشري إىل أن االنتفاع بطبقة مياه جوفية . اجلوفية العابرة للحدود

معينة عابرة للحدود وإدارا هو أمر خيص الدول املعنية اليت تقع طبقة املياه اجلوفية يف أراضيها ورئي أنه ليس 
 .للدول األخرى أي دورٍ يف هذا الصدد

                                                        

 : على ما يلي٥ينص مشروع املادة  )١٥(

 ]٣املادة  [٥املادة 

 االنتفاع املنصف واملعقول

تستخدم دول طبقة املياه اجلوفيـة، يف أراضـي كـل منـها، طبقـة امليـاه اجلوفيـة، أو شـبكة طبقـات                       -١  
املياه اجلوفية العابرة للحدود، بطريقة تكفـل أن تعـود الفوائـد الـيت تترتـب علـى هـذا االنتفـاع بـشكل منـصف علـى                            

 .دول طبقة املياه اجلوفية املعنية

تستخدم دول طبقـة امليـاه اجلوفيـة، يف أراضـي كـل منـها، طبقـة امليـاه اجلوفيـة أو شـبكة طبقـات                           -٢  
 :كل معقول وال سيمااملياه اجلوفية العابرة للحدود، بش

فيما خيص طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفيـة العـابرة للحـدود الـيت تعـاد تغذيتـها،                   )أ(  
تأخذ يف االعتبار استدامة هذه الطبقـة أو الـشبكة، وال تعرقـل االنتفـاع بطبقـة امليـاه اجلوفيـة هـذه أو شـبكة طبقـات                   

 املياه اجلوفية هذه؛

  طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود الـــيت          فيمـــا خيـــص  )ب(  
ال تعاد تغذيتها، دف إىل حتقيق احلد األقصى من الفوائد الطويلة األجـل املترتبـة علـى اسـتخدام امليـاه الـيت حتتويهـا                       

، أو شـبكة طبقـات امليـاه اجلوفيـة     وتشجع على أن تضع خطة لتنمية طبقة املياه اجلوفية هـذه     . تلك الطبقة أو الشبكة   
هذه، واضعة يف احلـسبان األجـل املتفـق علـى أن طبقـة امليـاه اجلوفيـة أو شـبكة طبقـات امليـاه اجلوفيـة هـذه ستـستمر                               

 .خالله، فضال عن االحتياجات املستقبلية لدول طبقة املياه اجلوفية، واملصادر املائية البديلة هلا

يتعني على دول طبقـة امليـاه اجلوفيـة املعنيـة الـدخول، عنـدما تقتـضي        ، ٢ و١عند تطبيق الفقرتني   -٣  
 .احلاجة، يف مشاورات تسودها روح التعاون
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مبا ) ب(و) أ(، إىل فقرتني فرعيتني )أي االنتفاع املستدام(االنتفاع املعقول ، املتعلقة ب٢الفقرة وقُسمت  -٤٢
يعكس التطبيق العملي هلذا املبدأ يف الظروف املختلفة لطبقة املياه اجلوفية اليت تعاد تغذيتها وتلك اليت ال تعاد 

ية على حنو مستدام، فإن تطبيق مثل ورغم أن كثريين من خرباء املياه اجلوفية حيبذون استخدام املياه اجلوف. تغذيتها
فيعدد ببساطة  )١٦(٦مشروع املادة أما . هذا املبدأ ال يعترب ممكناً إال يف حالة مورد متجدد حقاً، كاملياه السطحية

العوامل والظروف ذات الصلة اليت ينبغي أخذها يف االعتبار عند تقييم ما يشكل انتفاعاً منصفاً أو معقوالً يف 
 .ياه جوفية معينةسياق طبقة م

                                                        

 : على ما يلي٦ينص مشروع املادة  )١٦(

 ٦املادة 

 العوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف واملعقول

حدود، بطريقة منصفة يتطلب االنتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقات مياه جوفية عابرة لل -١  
 :، أخذ مجيع العوامل والظروف ذات الصلة يف االعتبار، مبا يف ذلك ما يلي٥ومعقولة، باملعىن املقصود يف املادة 

 الوضع الطبيعي لطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية؛  )أ(  

 ة املعنية؛احلاجات االجتماعية واالقتصادية لدول طبقة املياه اجلوفي )ب(  

السكان الذين يعتمدون على طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية، يف كل دولة من  )ج(  
 دول طبقة املياه اجلوفية؛

آثار االنتفاع بطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية يف إحدى دول طبقة املياه اجلوفية  )د(  
 ملياه اجلوفية املعنية؛على غريها من دول طبقة ا

 االنتفاع القائم واحملتمل بطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية؛ (   ه(  

تنمية طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية ومحايتها وصوا، وتكاليف التدابري اليت  )و(  
 ستتخذ يف هذا الصدد؛

يمة مساوية، النتفاع معني قائم أو يعتزم القيام به بطبقة املياه اجلوفية أو مدى توافر بدائل، ذات ق )ز(  
 .شبكة طبقات املياه اجلوفية

حيدد الوزن الذي مينح لكل عامل من هذه العوامل حسب أمهيته مقارنةً بأمهية العوامل األخرى  -٢  
ظر يف مجيع العوامل ذات الصلة معا والتوصل إىل وعند حتديد ماهية االنتفاع املنصف واملعقول، يتعني الن. ذات الصلة

 .استنتاج على أساسها ككل
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، وهي املادة األخرى الرئيسية، فال يزال يوجد اعتراض على عتبة الضرر )١٧(٧شروع املادة وفيما يتعلق مب -٤٣
وبعد النظر يف خصائص طبقات املياه اجلوفية، أعرب بعض الوفود يف اللجنة السادسة عن تفضيلهم . ذي الشأن

ن مفهوم الضرر ذي الشأن مالئم وقادر على أخذ هشاشة أي مورد بيد أن املقرر اخلاص رأى أ. حتديد عتبة أدىن
. فضالً عن ذلك، كان موقف جلنة القانون الدويل مثبتاً بشكل جيد ومل يبد أن مثة مربراً لتغيري العتبة. يف احلسبان

 أن احلكم بيد. ٣يف الفقرة الفرعية " التعويض"كما اعترض بعض الوفود يف اللجنة السادسة على اإلشارة إىل 
 املتعلقة بقانون استخدام ااري املائية الدولية يف األغراض غري ١٩٩٧اتفاقية عام  من ٧ من املادة ٢مماثل للفقرة 

 . وقد اقترحته اللجنة استناداً إىل ممارسات الدول") ١٩٩٧اتفاقية عام "يشار إليها فيما يلي باسم (املالحية 

 تتناول املسائل املتعلقة بالتعاون فيما بني ١٠ إىل ٨تبقية، فإن مشاريع املواد وفيما يتصل مبشاريع املواد امل -٤٤
ينص على االلتزام العام بالتعاون ويوصي بالتنفيذ عن  )١٨(٨مشروع املادة الدول املشتركة يف طبقة مياه جوفية؛ ف

                                                        

 : على ما يلي٧ينص مشروع املادة  )١٧(

 ]٤املادة  [٧املادة 

 االلتزام بعدم التسبب يف ضرر

تتخذ دول طبقة املياه اجلوفية، عند االنتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقات مياه جوفية  -١  
 أراضيها، كل التدابري املناسبة للحيلولة دون التسبب يف وقوع ضرر ذي شأن لدول طبقة املياه عابرة للحدود داخل

 .اجلوفية األخرى

تتخذ دول طبقة املياه اجلوفية، عند قيامها بأنشطة أخرى يف أراضيها هلا أثر على طبقة املياه  -٢  
ل أن يكون هلا هذا األثر، مجيع التدابري املناسبة اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، أو حيتم

 .للحيلولة دون التسبب يف وقوع ضرر ذي شأن من تلك الطبقة أو الشبكة، لدول أخرى من دول طبقة املياه اجلوفية

ومع ذلك، فإنه مىت وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول طبقة املياه اجلوفية، تتخذ دول  -٣ 
اليت تسببت أنشطتها يف وقوع هذا الضرر، يف حالة عدم وجود اتفاق بشأن هذه األنشطة، طبقة املياه اجلوفية، 

، بالتشاور مع الدولة املتضررة، من أجل إزالة ٦ و ٥مجيع التدابري املناسبة مع املراعاة الواجبة ألحكام املادتني 
 .أو ختفيف هذا الضرر والقيام، حسب االقتضاء، مبناقشة مسألة التعويض

 : على ما يلي٨مشروع املادة ينص  )١٨(

 ]٥املادة  [٨املادة 

 االلتزام العام بالتعاون

تتعاون دول طبقة املياه اجلوفية على أساس املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية والفائدة  -١ 
اجلوفية العابرة اجلوفية أو شبكة طبقات املياه  املتبادلة وحسن النية من أجل حتقيق االنتفاع املعقول بطبقة املياه

 . للحدود، وتوفري احلماية الكافية هلما

لدى حتديد طريقة هذا التعاون، تشجع دول طبقة املياه اجلوفية على إنشاء آليات أو جلان  -٢ 
مشتركة، حسبما تراه ضروريا، لتيسري التعاون بشأن اختاذ التدابري واإلجراءات ذات الصلة، يف ضوء اخلربة 

 . التعاون يف إطار اآلليات واللجان املشتركة القائمة يف خمتلف املناطقاملكتسبة من خالل
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فيتناول أحد  )١٩(٩ع املادة مشروأما . طريق إقامة آليات أو جلان مشتركة على الصعيدين الثنائي أو اإلقليمي
 )٢٠(١٠مشروع املادة ويتناول . جانيب التعاون املتمثل يف التبادل املنتظم للبيانات واملعلومات القابلة للمقارنة

                                                        

 : على ما يلي٩ينص مشروع املادة  )١٩(

 ]٦املادة  [٩املادة 

 التبادل املنتظم للبيانات واملعلومات

، تتبادل دول طبقة املياه اجلوفية، بصفة منتظمة، البيانات واملعلومات املتوافرة ٨عمال باملادة  -١ 
 املياه اجلوفية العابرة للحدود، وخاصة البيانات واملعلومات ات طبقةشبكطبقة املياه اجلوفية أو ن حالة عادة ع

 وذات الطابع اإليكولوجي باألرصاد اجلويةذات الطابع اجليولوجي واهليدروجيولوجي واهليدرولوجي واملتعلقة 
 املياه اجلوفية، وكذلك بالتنبؤات املتعلقة ات طبقةشبكطبقة املياه اجلوفية أو واملتصلة بالكيمياء اهليدرولوجية ل

 .ذه العوامل

شبكات أنواع طبقات املياه اجلوفية أو طبيعة ونطاق بعض الذي يكتنف يف ضوء الغموض  -٢ 
ا من أجل مجع وإصدار ى جهده املياه اجلوفية العابرة للحدود، تبذل دول طبقة املياه اجلوفية قصاراتطبق

جديدة، وفقا للممارسة واملعايري املتاحة حاليا، بصورة فردية أو مشتركة، ومع منظمات بيانات ومعلومات 
 املياه اجلوفية على اتشبكات طبقاملياه اجلوفية أو  ةدولية أو عن طريقها، عند االقتضاء، وذلك لتحديد طبق

 .وجه أكمل

بقة املياه اجلوفية تقدمي إذا طلبت دولة من دول طبقة املياه اجلوفية من دولة أخرى من دول ط -٣ 
ها لتلبية الطلب، ولكن جيوز هلا أن جتعل ى جهدبيانات ومعلومات غري متوافرة عادة، تبذل الدولة الثانية قصار

تلبيتها للطلب متوقفة على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف املعقولة جلمع هذه البيانات أو املعلومات 
 .حسب االقتضاءوجتهيزها، 

ها من أجل مجع البيانات واملعلومات، ومن ى جهودقصار  دول طبقة املياه اجلوفية بذللىع -٤ 
 .، بطريقة تيسر لدول طبقة املياه اجلوفية األخرى االنتفاع ا عند إبالغها إليها، حسب االقتضاءأجل جتهيزها

 : على ما يلي١٠ينص مشروع املادة  )٢٠(

 ١٠املادة 

 الرصد

 :لى أحوال طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودألغراض التعرف بشكل جيد ع 

تتفق دول طبقة املياه اجلوفية على معايري ومنهجية متسقة من أجل رصد طبقة املياه اجلوفية أو  -١ 
تنادا إىل منوذج وحتدد الدول البارامترات الرئيسية اليت سترصدها اس. شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

وتشمل هذه البارامترات نطاق طبقة . مفاهيمي متفق عليه لطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية
 وخصائصها اهلندسية ومسار تدفقها وتوزيع الضغط اهليدروستايت  املياه اجلوفيةات طبقةشبكاملياه اجلوفية أو 

 .مياههاكيمياء فيها وكميات التدفق فيها و
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بشكل منفصل ومستقل اجلانب اآلخر للتعاون املتمثل يف الرصد، وذلك للتأكيد على أمهية الرصد يف إدارة طبقات 
 .للحدوداملياه اجلوفية العابرة 

ولوحظ يف هذا .  على املتطلبات اإلجرائية للتدابري املخطط هلا)٢١(١٧ و١٦مشروعا املادتني وينص  -٤٥
 اليت تتضمن إجراءات مفصلة ١٩٩٧السياق أن مثة مشروعي مادتني فقط يف هذا اال، خالفاً التفاقية عام 

مثة رغبة عامة يف وضع ترتيبات إجرائية أبسط، فقد تبني من مناقشات اللجنة السادسة أن . لألنشطة املخطط هلا
 .مع ترك التفاصيل للدول املعنية بطبقة مياه جوفية معينة

                                                      

 وتقوم، حيثما ١تتعهد دول طبقة املياه اجلوفية برصد البارامترات املشار إليها يف الفقرة  -٢ 
إال أنه، . أمكن، بتنفيذ أنشطة الرصد هذه على حنو مشترك فيما بينها وبالتعاون مع املنظمات الدولية املختصة

 .ياه اجلوفية البيانات النامجة عن الرصديف حالة عدم تنفيذ أنشطة الرصد على حنو مشترك، تتبادل دول طبقة امل

 : على ما يلي١٧ و١٦ينص مشروعا املادتني  )٢١(

 ١٦املادة 
 تقييم اآلثار احملتملة لألنشطة

عندما تكون لدى دولة من دول طبقة املياه اجلوفية مربرات معقولة لالعتقاد بأن نشاطا معينا خمططاً له يف  
مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، تقوم تلك الدولة، إقليمها قد خيلف آثارا سلبية على طبقة 

 .بالقدر املمكن عمليا، بتقييم اآلثار احملتملة هلذا النشاط
 

 ١٧املادة 
 األنشطة املخطط هلا

قبل أن تنفذ دولة من دول طبقة املياه اجلوفية، أو تسمح بتنفيذ، أنشطة خمطط هلا ميكن أن  -١  
 سلبية ذات شأن على دول أخرى من دول طبقة املياه اجلوفية، توجه هذه الدولة إىل تلك الدول يكون هلا آثار

ويكون هذا اإلخطار مشفوعا بالبيانات واملعلومات التقنية املتاحة، مبا يف ذلك . إخطارا بذلك يف الوقت املناسب
 . اآلثار املمكنة لألنشطة املخطط هلاأي تقييم للتأثري البيئي، دف متكني الدول اليت مت إخطارها من تقييم

إذا اختلفت الدولة املوجهة لإلخطار والدول املتلقية لإلخطار بشأن أثر األنشطة املخطط هلا، تدخل  -٢  
وجيوز هلذه الدول . الدول يف مشاورات كما تدخل، عند الضرورة، يف مفاوضات بغية التوصل إىل تسوية منصفة للحالة

 .قلة لتقصي احلقائق قد يتسىن هلا إجراء تقييم حمايد ألثر األنشطة املخطط هلااالستعانة يئة مست
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ولكن .  تفسر نفسها بنفسها)٢٣(٢٥ إىل ١٨ ومن )٢٢(١٥ إىل ١١ واملواد من ٤مشاريع املادة واعتربت  -٤٦

                                                        

 : على ما يلي١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٤تنص مشاريع املواد  )٢٢(

 ٤املادة 
 العالقة مع االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى

 استخدام ااري إذا كانت الدول األطراف يف هذه االتفاقية أطرافا أيضا يف اتفاقية قانون -١  
املائية الدولية يف األغراض غري املالحية، فال تنطبق أحكام االتفاقية األخرية فيما يتصل بطبقات املياه اجلوفية أو 

 .بقدر اتساقها مع أحكام االتفاقية احلالية بشبكات طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود إال

 الدول األطراف الناشئة عن اتفاقات أخرى متوافقة مع ال تغري هذه االتفاقية حقوق والتزامات -٢  
 .االتفاقية احلالية، وال تؤثر على متتع الدول األطراف األخرى حبقوقها أو بأدائها اللتزاماا مبوجب هذه االتفاقية

... 

 ]٧املادة  [١١املادة 

 نتفاع املختلفةالعالقة بني أنواع اال

كون ألي انتفاع بطبقة املياه اجلوفية أو بشبكة  ال يما مل يوجد اتفاق أو عرف خمالف، -١  
 .أنواع االنتفاعأولوية متأصلة على غريه من طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود 

 أنواع االنتفاع بطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفيةيف حالة وجود تعارض بني  -٢  
 .االحتياجات البشرية احليويةيالء اهتمام خاص ملقتضيات بإ العابرة للحدود، حيسم هذا التعارض

 

 

 ١٢املادة 

 محاية النظم اإليكولوجية وصوا

تقوم دول طبقة املياه اجلوفية حبماية وصون النظم اإليكولوجية الواقعة داخل طبقة املياه اجلوفية أو   
 مناسبة وكمية كافية من مياه التصريف وتكفل الدول أيضا جودة. شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

 .حلماية وصون النظم اإليكولوجية اخلارجية اليت تعتمد على طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية

 ١٣املادة 

 محاية مناطق التغذية والتصريف

ات املياه اجلوفية حتدد دول طبقة املياه اجلوفية مناطق تغذية طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبق -١  
العابرة للحدود، وتتخذ يف هذه املناطق تدابري خاصة للتقليل إىل احلد األدىن من تعرض عملية التغذية لتأثريات 
ضارة وتتخذ أيضا مجيع التدابري الرامية إىل منع دخول امللوثات إىل طبقة املياه اجلوفية أو إىل شبكة طبقات املياه 

 .اجلوفية
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قة املياه اجلوفية مناطق تصريف طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية حتدد دول طب -٢  
 العابرة للحدود، وتتخذ يف هذه املناطق تدابري خاصة للتقليل إىل احلد األدىن من تعرض عملية التصريف 

 .لتأثريات ضارة

غري دول طبقة املياه يف حالة وقوع مناطق التغذية أو التصريف هذه يف أقاليم دول أخرى  -٣  
 .اجلوفية، ينبغي لدول طبقة املياه اجلوفية أن تلتمس تعاون تلك الدول حلماية هذه املناطق

 ١٤املادة 

 منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه

تقوم دول طبقة املياه اجلوفية منفردة وكذلك، حيثما كان مناسباً، جمتمعة مبنع وتقليل تلوث طبقة املياه  
شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود والسيطرة على هذا التلوث الذي ميكن أن يسبب ضررا ذا اجلوفية أو 

ويف ضوء عدم التيقن بشأن طبيعة ونطاق بعض طبقات املياه . شأن لغريها من دول طبقة املياه اجلوفية أو لبيئتها
 . طبقة املياه اجلوفية على اتباع ج حتوطياجلوفية وشبكات طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، تشجع دول

 ١٥املادة 

 اإلدارة

تتعهد دول طبقة املياه اجلوفية بوضع خطط وتنفيذ هذه اخلطط من أجل اإلدارة السليمة لطبقة املياه   
لى وجتري هذه الدول، بناء ع. اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود وفقا ألحكام هذه االتفاقية

طلب أي منها، مشاورات بشأن إدارة طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، األمر 
 .الذي ميكن أن يشمل إنشاء آلية مشتركة لإلدارة

 : على ما يلي٢٥ و٢٤ و٢٣ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٨تنص مشاريع املواد  )٢٣(

 

 ١٨املادة 

 ىل الدول الناميةتقدمي املساعدة العلمية والتقنية إ
تقدم الدول، مباشرة أو عن طريق املنظمات الدولية املختصة، املساعدة العلمية والتعليمية والتقنية   

وغريها من أشكال املساعدة إىل الدول النامية من أجل محاية وإدارة طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه 
 :ة أمور، ما يليوتشمل هذه املساعدة، يف مجل. جوفية عابرة للحدود

 تدريب العاملني العلميني والتقنيني التابعني لتلك الدول؛ )أ(  
 تيسري مشاركة تلك الدول يف الربامج الدولية ذات الصلة؛ )ب(  
 تزويدها باملعدات والتسهيالت الالزمة؛ )ج(  
 دعم قدرا على تصنيع هذه املعدات؛ )د(  
حث والرصد والربامج التعليمية وغريها من الربامج وإقامة إسداء املشورة بشأن برامج الب (   ه(  

 املرافق الالزمة هلا؛
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ريف اليت تقع خارج طبقات املياه اجلوفية  بشأن محاية مناطق التغذية والتص١٣مشروع املادة وجه االنتباه إىل 
ويضمن تنظيم األنشطة يف هذه املناطق عدم إحلاق الضرر بعمل طبقات املياه . واليت ال بد منها لكي تعمل

كما يتناول مشروع املادة احلالة اليت تكون فيها هذه املناطق واقعة يف دول ثالثة، وذلك عن طريق إدراج . اجلوفية
 ١٨مشروع املادة ووجه االنتباه أيضاً إىل . اون، غري اإللزامي من حيث املبدأ، مع هذه الدولحكم يتعلق بالتع

ومبا أن علم اهليدروجيولوجيا مل يزل يف املهد ومل حيرز . املتعلق بتقدمي املساعدة العلمية والتقنية إىل البلدان النامية

                                                      

التقليل إىل أدىن حد من آثار األنشطة الرئيسية اليت متس بطبقات املياه اجلوفية أو شبكات  )و(  
 طبقات املياه اجلوفية؛

 .إعداد تقييمات عن التأثري البيئي )ز(  
 ١٩املادة 

 حاالت الطوارئ
تقوم دولة طبقة املياه اجلوفية، دون إبطاء وبأسرع الوسائل املتاحة، بإخطار الدول األخرى  -١  

اليت حيتمل أن تتأثر واملنظمات الدولية املختصة بأي حالة طوارئ تنشأ داخل إقليمها وتسبب ضررا شديداً 
 أسباب طبيعية أو عن لدول أخرى، أو تنطوي علي ديد وشيك بالتسبب يف هذا الضرر هلا، وتنتج فجأة عن

 .سلوك بشري
على دولة طبقة املياه اجلوفية اليت تنشأ حالة طوارئ داخل إقليمها أن تتخذ فورا مجيع التدابري  -٢  

العملية اليت تقتضيها الظروف، بالتعاون مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر ذه احلالة وكذلك، حيثما كان مناسباً، 
 . صة ملنع اآلثار الضارة املترتبة على حالة الطوارئ وختفيفها والقضاء عليهامع املنظمات الدولية املخت

عندما تكون املياه عامال حامسا للتخفيف من حالة طوارئ، جيوز لدولة طبقة املياه اجلوفية أن  -٣  
 التخفيف من حالة ختالف أحكام املواد الواردة يف األجزاء الثاين إىل الرابع من هذه االتفاقية بالقدر الذي يقتضيه

 .الطوارئ

 ٢٠املادة 

 احلماية يف وقت الرتاعات املسلحة

تتمتع طبقات املياه اجلوفية أو شبكات طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود واملنشآت واملرافق   
 الرتاعات واألشغال األخرى املتصلة ما باحلماية اليت متنحها مبادئ وقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق يف
 .املسلحة الدولية وغري الدولية، وال جيوز استخدامها بصورة تنطوي علي انتهاك هلذه املبادئ والقواعد

 

 ٢١املادة 

 البيانات واملعلومات احليوية للدفاع أو األمن الوطنيني

 تكون حيوية ليس يف هذه االتفاقية ما يلزم دولة من دول طبقة املياه اجلوفية بتقدمي بيانات أو معلومات  
ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة حبسن نية مع دول طبقة املياه اجلوفية األخرى بقصد . لدفاعها أو أمنها الوطنيني

 ".تقدمي أكرب قدر ممكن من املعلومات اليت تسمح الظروف بتقدميها
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ل هذا احلكم ضروري لضمان تقدمي املساعدة إىل البلدان تقدماً نسبياً سوى يف البلدان املتقدمة، فإن إدراج مث
 .النامية، حيث تقع معظم طبقات املياه اجلوفية

أما بالنسبة إىل شكل الصك النهائي، فقد ذكر املقرر اخلاص، يف مطلع تقدميه، أن عرض مشاريع املواد ال  -٤٧
 على احملصلة النهائية، إذ إنه مل يتخذ قراراً بعد ينبغي بأي شكل من األشكال اعتباره أمراً القصد منه احلكم مسبقاً

ويف حني يدرك املقرر اخلاص اآلراء املُعرب عنها يف اللجنة السادسة واليت حتبذ وضع مبادئ توجيهية . ذا الشأن
 .)٢٤(غري ملزمة، فإنه حيثّ على التركيز على اجلوهر وليس الشكل يف هذه املرحلة املبكرة

                                                        

 : املتضمنة لألحكام النهائية على ما يلي٢٥ إىل ٢٢تنص مشاريع املواد  )٢٤(

 ٢٢املادة 

 يعالتوق

مبقر األمم املتحدة ... وحىت ... يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول يف الفترة من   
 .يف نيويورك

 ٢٣املادة 

 التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

وتودع صكوك . ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام من جانب الدول  
 .لتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةا

 ٢٤املادة 

 بدء النفاذ

للتصديق أو القبول أو ... الذي يلي تاريخ إيداع الصك ... يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم  -١  
 .املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 كل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد بالنسبة إىل -٢  
بعد إيداعها ... للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم ... إيداع الصك 

 .صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها

 ٢٥املادة 

 النصوص ذات احلجية

يودع لدى األمني العام لألمم املتحدة النص األصلي هلذه االتفاقية، اليت تكون نصوصها اإلسبانية   
 .واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية احلجية

ع وإثباتاً ملا تقدم وقّع على هذه االتفاقية املفوضون املوقعون أدناه، املأذون هلم حسب األصول بالتوقي  
 .عليها

 ...".سنة ألفني ... من ... ، يف هذا اليوم حررت يف نيويورك
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  ملخص املناقشة-٢

 التعليقات العامة )أ( 

أثىن أعضاء اللجنة على املقرر اخلاص لتقريره الثالث وجهوده املتواصلة الرامية إىل اإلسهاب يف عرض املوضوع،  -٤٨
. آخذاً يف االعتبار آراء احلكومات، وإىل إثراء فهمها عن طريق التشاور والتماس املشورة العلمية من خرباء املياه اجلوفية

وقد . كفيلٌ بأن يضمن حتقيق نتيجة تكون بصورة عامة مقبولة ومستجيبة لشواغل األوساط العلمية يف آنوإن هذا النهج 
الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات متّ التأكيد على أمهية املوضوع ووجه االنتباه يف هذا السياق إىل تقرير 

 .الذي أملح إىل املوضوع ذاته )٢٥(والتغيري

ويف املسائل العامة املتعلقة باهليكل والعرض وكيف ينبغي املضي قدماً يف النظر يف هذا املوضوع، رحب بعض  -٤٩
األعضاء باهليكل اإلمجايل ومشاريع املواد اليت قدمها املقرر اخلاص، فيما أبدى أعضاء آخرون، حسب األمهية اليت يولوا 

كما أشار بعض . اد معينة يف بداية النص أو ايته أو حذفها منه كليةًملضمون أحكام معينة، تفضيلهم وضع مشاريع مو
األعضاء إىل أن مثة أحكاماً حمددة تتطلب إعادة النظر يف صياغتها ألن اللغة املستخدمة ليست إال لغة وعظية وال تبدو 

للغة مالئمة متاماً حىت يف سياق وثيقة بيد أن أعضاء آخرين رأوا أن ا. مناسبة لصك ملزمٍ قانوناً، وهو اخليار املفضل لديهم
 .واعتربت املرونة مسة أساسية. إطارية ترمي إىل توجيه الدول فيما يتعلق مبواالة التفاوض بشأن صكوك حمددة

والحظ بعض األعضاء أيضاً أن بعض املبادئ قد صيغت بدرجة مرتفعة من العمومية والتجريد، مما يفسح اال  -٥٠
ومن اجلهة األخرى، أشري إىل أنه ما من سبيل . مدى جدواها، عملياً، يف توفري توجيه واف للدولإلثارة شكوك حول 

. آخر للمضي قدماً مبا أن وضع نصٍ أكثر تفصيالً ووصفاً من احملتمل أن يؤدي إىل إثارة أسئلة أكثر مما يقدمه من أجوبة
ري كأساسٍ لصياغة مشاريع املواد، علّق بعض األعضاء  قد استخدمت إىل حد كب١٩٩٧وباإلشارة إىل أن اتفاقية عام 

أيضاً بقوهلم إن مشاريع املواد كانت ستحظى بتقدير أوىف لو أن التقرير تضمن إيضاحات تربر املنطق الكامن وراء أي 
ويف . حة، ولو أُعطيت شروح تفصيلية بشأن مشاريع املواد املقتر١٩٩٧خروج، ولو كان طفيفاً، على صياغة اتفاقية عام 

حني اقترح بعض األعضاء إحالة مشاريع املواد، باستثناء بضع منها، إىل جلنة الصياغة، فإن الرأي السائد آثر إنعام النظر 
 .، كما ورد أعاله٢٨٣٦وقد أنشأت اللجنة بالفعل فريقاً عامالً هلذا الغرض يف جلستها . فيها أوالً يف إطار فريق عامل

. اء إىل املسائل املتعلقة بندرة ممارسات الدول يف هذا اال وتأثري ذلك على عمل اللجنةوأملح العديد من األعض -٥١
. وأثريت شكوك حول ما إذا كان يوجد ما يكفي من ممارسات الدول لتمكني اللجنة من التحرك يف اجتاه عملية تدوين

فإن املشروع سينتهج إىل حد كبري ج التطوير التدرجيي لذا، . واعترب أن القانون يف هذا اال ال يزال يف مراحله اجلنينية
 . منطلقا١٩٩٧ًأو سيتقدم باختاذ اتفاقية عام 

 أمراً ال مفر منه عامةً، أشار بعض األعضاء إىل احلاجة إىل ١٩٩٧ويف حني اعتربت اإلشارة إىل اتفاقية عام  -٥٢
. سطحية واملياه اجلوفية، وخصوصاً هشاشة طبقات املياه اجلوفيةاملضي قدماً حبذر، آخذين يف االعتبار الفروق بني املياه ال

                                                        

مسؤوليتنا : أمناعامل أكثر تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري،  )٢٥(
 .٩٣، الفقرة A/59/565، الوثيقة املشتركة
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 ١٩٩٧وأشري إىل أن هذا املوضوع خمتلف اختالفاً كبرياً عن موضوع ااري املائية ولذلك ال ينبغي استخدام اتفاقية عام 
اية البيئية اليت ينبغي وأثارت مسألة املياه اجلوفية قضايا حساسة خصوصاً من منظور احلم. إال لكي تكون دليالً فقط

، مبا يف ذلك ضمن إطار ١٩٩٧عكسها بشكل مالئم يف النص، مع مراعاة التطورات اليت حدثت منذ اعتماد اتفاقية عام 
ونظراً ملا تتسم به . مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرةاللجنة نفسها، مثل اعتماد مشروع املواد املتعلقة 

وفية من خصائص فيزيائية، فقد متّ التشديد على ضرورة التأكيد على محاية هذه الطبقات وصوا يف طبقات املياه اجل
وال ينبغي النظر إىل االستدامة على أا تتصل فقط باالستخدام بل تتصل أيضاً باحلماية اإلمجالية . اعتبارات السياسة العامة

 مل تدخل بعد حيز النفاذ ١٩٩٧ر بعض األعضاء بأن اتفاقية عام كما ذكّ. لألوضاع اإليكولوجية لطبقات املياه اجلوفية
 .وبالتايل فهي تفتقر إىل التأييد الواسع النطاق

وأشار بعض األعضاء إىل أن االعتبار املهيمن، عند صياغة مشاريع املواد، قد متثل يف االنتفاع بطبقات املياه  -٥٣
لذا ينبغي أال دف اللجنة إىل توفري . عن طريق النهج الثنائية واإلقليميةاجلوفية ومحايتها، وهو ما ميكن حتقيقه بفعالية 

ويف هذا السياق، شدد بعض األعضاء أيضاً . حلول شاملة وإمنا مبادئ عامة لتوجيه وتشجيع احللول الثنائية أو اإلقليمية
 األضواء بشكل خاص على األعمال وسلِّطت. على أمهية أخذ التطورات احلاصلة على األصعدة اإلقليمية يف االعتبار

) مريكوسور(اجلارية خبصوص مشاريع إقليمية معينة، مبا فيها األعمال اليت تقوم ا السوق املشتركة للمخروط اجلنويب 
وأشري إىل أن املشروع ينفذ بدعم من البنك الدويل ومنظمة الدول األمريكية . فيما يتعلق بطبقات غواراين للمياه اجلوفية

 حتسني فهم اخلصائص الفيزيائية والتقنية لطبقة غواراين للمياه اجلوفية، وأن األعمال يضطلع ا فريق خمصص من بغية
اخلرباء دعا إىل انعقاده جملس السوق املشتركة للمخروط اجلنويب دف وضع مبادئ ومعايري الستخدام طبقة املياه اجلوفية 

االلتزام بعدم التسبب يف ) ب(تأكيد السيادة اإلقليمية؛ ) أ: (عتبارات التاليةومضى هذا العمل استناداً إىل اال. املذكورة
كما شدد بعض األعضاء على أمهية االعتبارات . الصون عن طريق االنتفاع الرشيد واملستدام) ج(وقوع ضرر ذي شأن؛ 

وقت نفسه، أشار أعضاء آخرون إىل أن ويف ال. املتعلقة بالقرب اجلغرايف واجلهود املبذولة لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي
 .االتفاقات الثنائية واإلقليمية ال توفر دائماً توجيهاً كافياً ألا متيل عادةً إىل صاحل األطراف األقوى

، )١٧-د(١٨٠٣وفيما يتعلق باقتراح املقرر اخلاص إدراج إشارة صرحية يف الديباجة إىل قرار اجلمعية العامة  -٥٤
بيد أن أعضاء آخرين رأوا أن مبدأ السيادة . تأييدهم إلدراج مثل هذه اإلشارة عند صياغة الديباجةأبدى بعض األعضاء 

وإن إدراج . الدائمة على املوارد الطبيعية يدخل يف صميم املوضوع ويستحق تناوله بشكل كامل يف مشروع مادة منفصل
ولكن أعضاء آخرين شككوا يف أن .  مشتركاً للبشريةإشارة كهذه سيبدد أي انتقادات تتعلق بكون املياه اجلوفية تراثاً

فإذا كانت طبقة املياه اجلوفية العابرة للحدود معترفاً ا على أا مورد طبيعي : يكون هلذا املبدأ أي دور يف مشروع املواد
كما أشري إىل .  عليهامشترك فإن ذلك معناه أن ليس بإمكان أي دولة من دول طبقة املياه اجلوفية أن تطالب بسيادة دائمة

 .أن تقويض املبدأ املذكور ليس فيه جمازفة حىت لو حذفت أي إشارة من هذا النوع

وشدد بعض األعضاء على الطابع النسيب ملبدأ السيادة، وأكدوا أمهية تأويل السيادة ألغراض مشروع املواد على  -٥٥
ية عابرة للحدود ليست خاضعة فقط لسيادة الدولة اليت تقع يف فاملياه يف طبقة مياه جوف. أا ال تعين السيادة املطلقة

وحاول أعضاء . أراضيها وإمنا أيضاً لإلطار التنظيمي املتفق عليه حبرية بني الدول اليت تتقاسم طبقة املياه اجلوفية هذه
لى ما إذا كانت حقوق السيادة آخرون إبراز جوانب الوالية القضائية ووجود التزام بالتعاون فيما بينها بدالً من التركيز ع

ومبا أن طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود ستكون خاضعة لواليات . مطلقة أم حمدودة
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قضائية وطنية خمتلفة، فإن على الدول املعنية أن حتترم بشكل متبادل احلقوق السيادية للدول األخرى يف املناطق الواقعة 
 .يتهاضمن وال

كما أملح بعض األعضاء إىل العالقة بني مشروع املواد والقانون الدويل العمومي كاعتبارٍ هام، وجرى التشديد  -٥٦
. على أنه ال ينبغي النظر إىل تطبيق مشروع املواد بشكل منعزل وإمنا يف سياق التطبيق املستمر للقانون الدويل العمومي

وبشكل خاص، فإن املبادئ األساسية . طة الدول يف إطار عالقاا مع الدول األخرىفهذا القانون ال يزال ينطبق على أنش
 . قد اعتربت ذات أمهية يف حالة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود )٢٦(قناة كورفواملعلنة يف قضية 

اه اجلوفية واملواضيع وأكد بعض األعضاء على ضرورة مراعاة العالقة بني املوضوع الفرعي احلايل املتعلق باملي -٥٧
 .الفرعية األخرى ذات الصلة يف جمايل النفط والغاز

وفيما يتعلق باملضمون اإلمجايل ملشروع املواد، شدد بعض األعضاء على أن اجلزء الثاين يتضمن املبادئ العامة  -٥٨
توجيهاً مفيداً للدول يف جمال وسيكون جمدياً لو وفرت هذه املبادئ . باعتبارها أساسيةً للهيكل العام ملشروع املواد

كما ذكّر بعض األعضاء بأن اللجنة، عند . التفاوض وإبرام االتفاقات أو الترتيبات اليت يسهل على األطراف املعنية قبوهلا
استخدام ااري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية، أجرت مناقشات واسعة صياغة مشروع املواد املتعلق بقانون 

اق بشأن مسائل السيادة، ومبادئ االنتفاع املنصف واملعقول، وااللتزام بعدم التسبب يف وقوع ضرر، وعتبة الضرر النط
 .وبالتايل فإن إعادة فتح هذه املسائل يف سياق املوضوع احلايل لن خيدم غرضاً مفيداً. ذي الشأن

مبدأ التحوطي فيما اعترب أعضاء آخرون وأعرب بعض األعضاء عن تفضيلهم إعطاء دورٍ أبرز وأكثر صدارة لل -٥٩
 .أن النهج التحوطي الذي اعتمده املقرر اخلاص يفي بالغرض

وأعرب بعض األعضاء عن اختالفهم مع املقرر اخلاص مفضلني أحكاماً أكثر تفصيالً بشأن العالقة مع الدول  -٦٠
  الدول اليت تقع يف أراضيها مناطق التغذية فهذه الدول، خصوصاً. األخرى غري دول طبقة املياه اجلوفية وتوضيح دورها

وفضالً عن ذلك، شدد بعض . والتصريف، ملزمة بالتعاون وتبادل املعلومات فيما يتعلق حبماية طبقات املياه اجلوفية
وفيما يتعلق بتسوية . األعضاء على أمهية توفري إطار مؤسسي لتنفيذ أحكام مشروع املواد ولتسوية الرتاعات يف آن

 .اعات، جرى التشديد على احلاجة إىل إيراد أحكامٍ منفصلة بشأاالرت

 التعليقات على مشاريع مواد حمددة )ب( 

بيد أن أعضاء . ، بشأن نطاق هذه االتفاقية، أيد بعض األعضاء الصيغة املعدلة احلالية١مبشروع املادة فيما يتعلق  -٦١
ية بوضوح إما يف منت املادة أو يف الشرح، مع حتديد احلاالت اليت تكون آخرين أشاروا إىل احلاجة إىل حتديد نطاق االتفاق

، والعالقة بني طبقات املياه اجلوفية الوطنية والعابرة للحدود، وذلك ١٩٩٧فيها املياه اجلوفية مشمولة أصالً باتفاقية عام 

                                                        

 .The Corfu Channel case (United Kingdom v): اململكة املتحدة ضد ألبانيا(قناة كورفو، قضية  )٢٦(

Albania), merits, I.C.J. Reports, 1949, p. 4. 
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وفضالً عن ذلك، مثة حاجة إىل إدراج . يةبالنص صراحةً على أن مشاريع املواد ال تنطبق على طبقات املياه اجلوفية الوطن
 .أحكام يف مشروع املادة خبصوص تنظيم التزامات الدول األخرى غري دول طبقة املياه اجلوفية

) أ(ويف حني أن مشروع املواد ككل يشمل أحكاماً حمددة خبصوص األنشطة املتوخاة يف الفقرتني الفرعيتني  -٦٢
أنه ال توجد فيما يبدو أي مشاريع مواد مفصلة تتناول األنشطة اليت تغطيها الفقرة ، فإن بعض األعضاء أشاروا إىل )ج(و

. باإلضافة إىل موضعها) ب(وأعرب أعضاء آخرون عن شكهم إزاء ما يبدو نطاقاً واسعاً للفقرة الفرعية ). ب(الفرعية 
آخرون توضيح نطاقها، مبا يف ذلك وفيما يتعلق بالنطاق، ارتأى بعض األعضاء حذف هذه الفقرة الفرعية فيما اقترح 

ذا املصطلح كعتبة للتأثري، لضمان انسجامها مع أحكام اجلزء " ذي شأن"واقترح إحلاق صفة ". تأثري"معىن املصطلح 
وسيساعد ذلك أيضاً يف تفادي إعطاء االنطباع بأن االستخدامات األخرى اليت قد يكون هلا . الثاين من مشروع املواد

بيد أن بعض األعضاء . ال يذكر على طبقات املياه اجلوفية مشمولةٌ أيضاً باإلطار التنظيمي ملشروع املوادتأثري يكاد 
، كما أشار إىل ذلك املقرر اخلاص "ضرر"، الذي يغطي نطاقاً أوسع من مصطلح "تأثري"اآلخرين أقروا استخدام مصطلح 

وفيما يتعلق باملوضع، اقترح البعض . ليست دقيقة مبا يكفي" خرىاألنشطة األ"كما أشري إىل أن عبارة . يف تقريره الثالث
بغية التأكيد على الدور البارز الذي ينبغي إيالؤه حلماية طبقات املياه ) ب(على الفقرة الفرعية ) ج(تقدمي الفقرة الفرعية 

 .اجلوفية وصوا وإدارا

طبقة "، أيد بعض األعضاء التعريف اجلديد ملصطلح ، بشأن استخدام املصطلحات٢مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٦٣
" التشكالت اجليولوجية"مبصطلح " التشكالت الصخرية"، وكذلك االستعاضة عن )أ(يف الفقرة الفرعية " املياه اجلوفية

يف أسهل ألا جتعل التعر]" حاوية للمياه"[كما أُعرب عن قدر من التأييد إلبقاء عبارة ". قابلة لالستغالل"وحذف تعبري 
 ١٩٨٩باإلضافة إىل ذلك، فإن تعريف طبقة املياه اجلوفية يف اتفاق بالجيو النموذجي لعام . فهماً لدى القارئ العادي

ومن اجلهة ". حاوية للمياه"املتعلق باستخدام املياه اجلوفية العابرة للحدود، والذي اعترب أكثر اختصاراً، أشار إىل صفة 
كما أشار بعض . وتوضيحها يف التعليق" حاوية للمياه" مقترح املقرر اخلاص حذف عبارة األخرى، حظي بالتأييد أيضاً

أمر ال بد منه يف التعريف وينبغي إعادة إدراجه وأن يتضمن " االنتفاع ا"املياه أو " استخدام"األعضاء إىل أن مفهوم 
" تقع حتتها طبقة أقل إنفاذاً"إلبقاء على عبارة وتساءل أعضاء آخرون أيضاً عن جدوى ا. أيضاً عنصر القابلية لالستغالل
وأثريت تساؤالت أيضاً عما إذا كان التعريف يظل سارياً حىت لو مل تكن التشكالت . يف تعريف طبقة املياه اجلوفية

 .اجليولوجية مشبعة باملياه

ريف مقارنةً بالتعاريف وفضالً عن ذلك، رأى بعض األعضاء أن مثة حاجة إىل توضيح تغيريات معينة يف التعا -٦٤
ففي بعض احلاالت، استخدمت مصطلحات خمتلفة ورغم ذلك يبدو أن املعىن . اليت اقترحها املقرر اخلاص يف التقرير الثاين

 .مل يتغري

سلسلة مؤلفة من طبقتني أو أكثر بوصفها ) ب(الوارد يف الفقرة الفرعية " شبكة طبقات املياه اجلوفية"أما مفهوم  -٦٥
، فقد اعترب مبثابة حتسنيٍ للمقترح السابق )A/CN.4/551/Corr.1(ات املياه اجلوفية، كما اقترح يف التصويب من طبق

فهذا التعريف يسلط الضوء على الطابع العابر للحدود لطبقة املياه اجلوفية كمصدر . الوارد يف التقرير الثاين للمقرر اخلاص
كل منها مرتبط "[واعترب بعض األعضاء عبارة . اللتزامات للدول كافةالتزامات للدول املعنية وليس كمصدر عام ل

غري ضرورية مؤيدين حذفها وتوضيح معناها يف " شبكة طبقات املياه اجلوفية"يف تعريف ]" بتشكالت جيولوجية حمددة
 . التعليق، مثلما اقترح املقرر اخلاص
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، أعرب بعض األعضاء عن )ج(دود الوارد يف الفقرة الفرعية وفيما يتعلق بتعريف طبقة املياه اجلوفية العابرة للح -٦٦
شبكة "و" طبقة املياه اجلوفية"فكال مفهومي . شكهم فيما إذا كان النهج الدائري املتبع يضيف أي مضمون إىل التعريف

 .قد متّ بالفعل تعريفهما تعريفاً وافياً" طبقات املياه اجلوفية

طبقة مياه جوفية ال تعاد "و" طبقة مياه جوفية تعاد تغذيتها"ء التمييز بني وأُعرب عن بعض الشكوك أيضاً إزا -٦٧
" ال ميكن إغفاهلا"والكمية اليت " ال تذكر"فالفرق بني الكمية اليت . ، على التوايل)و(و(  ه(يف الفقرتني الفرعيتني " تغذيتها

بغي إعطاء التغذية أمهية كبرية عند النظر يف استدامة وال ين. من التغذية املعاصرة باملياه يبدو تافهاً من املنظور العملي
. وعالوة على ذلك، فإن تنوع طبقات املياه اجلوفية جيعل من الصعب قياس مقدار كون كمية التغذية ال تذكر. املوارد

 املوضوعية ذات ٥واقترح، يف هذا الصدد، أن املكان األمثل لتناول مثل هذه املسائل التعريفية قد يكون يف مشروع املادة 
كما اقترح تأجيل املسألة إىل حني الفراغ من النقاش حول ما إذا كان سيلزم . الصلة، حيث ميكن إدراج متييزٍ أقل مجوداً

ويف . ومن اجلهة األخرى، رحب أعضاء آخرون ذا التمييز بني املفهومني. ٥وضع قواعد منفصلة يف إطار مشروع املادة 
 .باملياه يف التعليق" املعاصرة"ورة إيراد تعريف التغذية اآلن ذاته، أشري إىل ضر

يف مشروع املادة " تأثري"وأبديت تعليقات أيضاً خبصوص احلاجة إىل تعاريف أو شروح لبعض املصطلحات مثل  -٦٨
  الواردة يف-يف أقاليم دول أخرى " مناطق التغذية أو التصريف" وغريها، و٧يف مشروع املادة " ضرر ذي شأن"، و١

ضرر "، و١٧يف مشروع املادة " آثار سلبية ذات شأن"، و١٦يف مشروع املادة " آثار سلبية"و) ٣(١٣مشروع املادة 
 .للتمييز بني االستخدامات املختلفة للمياه" استخدامات"، وكذلك مصطلح ١٩يف مشروع املادة " شديد

ليمية، أعرب أعضاء عن تأييدهم للمضمون العام مبا ، بشأن الترتيبات الثنائية واإلق٣مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٦٩
وجرى التشديد على أن من املناسب إتاحة املزيد من املرونة هلذه . أنه يركز على أمهية الترتيبات الثنائية واإلقليمية

 من األحكام املناظرة بيد أن الصياغة تبدو أكثر صرامةً. الترتيبات، يف حالة املياه اجلوفية أكثر منها يف حالة املياه السطحية
ورغم أا بدت مصوغة حبذر، فإن بعض األعضاء أشاروا إىل أا ستثري مشاكل على صعيدي . ١٩٩٧يف اتفاقية عام 
واعترب بشكل خاص أن من األمهية أال متس أحكام مشاريع املواد احلالية باحلقوق وااللتزامات اليت تنص . التفسري والتنفيذ

 .ئمةعليها االتفاقات القا

. ١٩٩٧ املناظرة يف اتفاقية عام ٣ يشكِّل حتسيناً للمادة ٣كما أبديت شكوك تتعلق مبا إذا كان مشروع املادة  -٧٠
. ١٩٩٧ من اتفاقية عام ٣ويف هذا السياق، أبدى أعضاء تفضيلهم لنصٍ حيذو عن كثبٍ حذو اللغة املستخدمة يف املادة 

، الذي اعترب فضفاضاً أكثر من الالزم وأقل ثباتاً من "ترتيب"م مصطلح فقد أبدى بعض األعضاء حتفظهم إزاء استخدا
بيد أن أعضاء آخرين قبلوا التغيري املقترح للسبب الذي أوضحه ". اتفاق"املصطلح األكثر شيوعاً واملرتكز على السوابق 

تطويره على النحو املالئم وأن مصطلح املقرر اخلاص يف تقريره وهو أن اإلطار التعاوين بشأن املياه اجلوفية ال يزال يتعني 
 .يتيح املرونة الالزمة للمشاركة" ترتيب"

، أعرب أعضاء عن تفضيلهم استخدام لغة أقوى وأكثر قطعية من جمرد التشجيع العام على ١بالفقرة فيما يتعلق  -٧١
ورئي أيضاً . د هشٍ كطبقة املياه اجلوفيةفهذا االلتزام حاسم األمهية خصوصاً يف سياق مور. إقامة ترتيبات ثنائية أو إقليمية

أن الفقرة مفصلة أكثر مما جيب واقترحوا إعادة صياغة الفقرة برمتها عن طريق إعادة صياغة اجلملة األوىل بلغة أكثر 
إلقليمي، بيد أن أعضاء آخرين وجدوا االلتزام بالتشجيع مالئماً ألنه يتيح للدول املرونة، على الصعيدين الثنائي وا. إلزاماً
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للبت يف ترتيبات مقبولة بالتبادل خصوصاً بالنظر إىل أن الظروف قد ال تتيح، يف بعض احلاالت، التفاوض بشأن ترتيبات 
 .من هذا النوع حول طبقات مياه جوفية معينة

 تتضمن مبادئ  هاماً، من منطلق أنه ال بد ألية اتفاقية إطارية أن٢الفقرة واعترب بعض األعضاء مبدأ املواءمة يف  -٧٢
يف ... تنظر"بيد أن بعض األعضاء قد رأوا أن عبارة . تساعد الدول يف التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية واإلقليمية

 ، اقترح اإلشارة بشكل ٣بالفقرة وفيما يتعلق . الواردة يف هذه الفقرة ضعيفة للغاية وينبغي االستعاضة عنها" مواءمة
، ١٩٩٧وفضالً عن ذلك، وخالفاً التفاقية عام . العامة املنصوص عليها يف مشروع املوادصريح إىل االمتثال للمبادئ 

كما . ليس من الواضح ما إذا كانت الفقرة متس الترتيبات اليت أبرمتها الدول سابقاً، فيتطلب األمر إعادة التفاوض عليها
بشكل مستقل فيما يتعلق باالنتفاع بطبقات املياه أُشري إىل أن للدول احلق، يف غياب اتفاقٍ من هذا النوع، يف العمل 

واقترح بعض األعضاء . اجلوفية، وال حيدها يف هذا اال سوى احلقوق والواجبات اليت يفرضها القانون الدويل العمومي
 .أن مثل هذا االنتفاع ينبغي مع ذلك أن يتمشى مع املبادئ املنصوص عليها يف اجلزء الثاين من مشروع املواد

، بشأن العالقة مع االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى، أشار بعض األعضاء إىل ٤مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٧٣
أن مشروع املادة يشكل خطوة يف االجتاه الصحيح، ألنه مينح األسبقية تلقائياً، يف حالة الرتاع، ملشروع املواد على اتفاقية 

وأشار أعضاء آخرون إىل إمكانية تطبيق . على االتفاقات الدولية األخرى وكذلك، يف حاالت معينة، ١٩٩٧عام 
وبالتايل، ليست مثة حاجة إلجياد نظام قانوين شامل موحد ينظم .  بشكل مزدوج١٩٩٧مشروع املواد هذا واتفاقية عام 

ملقترحة بني مشروع املواد بيد أن بعض األعضاء أعربوا عن شكهم إزاء العالقة ا. املياه السطحية واملياه اجلوفية معاً
وفضالً عن ذلك، فإن . ، مشريين إىل أن العالقة واهية أساساً وأن مثة هيئيت مياه خمتلفتني قيد النظر١٩٩٧واتفاقية عام 

كما اقترح .  مل تدخل حيز النفاذ بعد١٩٩٧املسألة برمتها حتتاج إىل إنعام النظر، خصوصاً يف ضوء حقيقة أن اتفاقية عام 
عبارة إضافية بشأن العالقة بني مشروع املواد والقانون الدويل العمومي، بغية التأكيد على صلة هذا القانون إدراج 

 . واقترح أعضاء آخرون إدراج حكم يف الديباجة ذا املعىن. باملوضوع

 إال بقدر اتساقها ١٩٩٧، أشري إىل أن من غري املالئم اقتراح أال تنطبق أحكام اتفاقية عام ١بالفقرة وفيما يتعلق  -٧٤
وإن اقتراحاً كهذا ال يكون صحيحاً إال إذا كانت مجيع الدول اليت تتقاسم طبقة مياه جوفية . مع أحكام مشروع املواد

، ووفقاً هلؤالء األعضاء، يكون من املعقول النظر يف صياغة مشروع املواد ١٩٩٧معينة هي أيضاً أطراف يف اتفاقية عام 
بيد أن هذه اإلمكانية مل حتظ بتأييد بعض األعضاء الذين رأوا أن من املهم، . ١٩٩٧التفاقية عام على شكل بروتوكول 

 .١٩٩٧قانونياً وكمسألة سياسة عامة، فصل مشروع املواد عن اتفاقية عام 

قانون البحار، من اتفاقية األمم املتحدة ل) ٢(٣١١وعلى الرغم من أن قدراً من االهتمام قد وجه أيضاً إىل املادة  -٧٥
وفضالً عن . ٢الفقرة أبدى بعض األعضاء شكهم حول ما إذا كان ميكن استخدام هذه املادة كسابقة ترتكز عليها 

ذلك، وبدالً من اإلشارة إىل التطابق مع االتفاقية احلالية، اقترح أن من األنسب إدراج إشارة إىل املبادئ العامة اليت 
وبالتايل اقترح . ٣ أُشري إىل صعوبة استشفاف الصلة بني هذه الفقرة ومشروع املادة كما. تشملها االتفاقية احلالية

وأعرب بعض األعضاء عن تفضيلهم إدراج . ١٩٩٧ من اتفاقية عام ٣ باملادة ٤ و٣االستعاضة عن مشروعي املادتني 
 .  اتفاقات أخرىحكم ينص حتديداً على أن الصك املستقبلي لن ميس احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف
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، بشأن االنتفاع املنصف واملعقول، أعرب عدة أعضاء عن تأييدهم للمبادئ اليت ٥مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٧٦
بيد أن أعضاء آخرين ذكّروا بأن . ينص عليها، مشريين إىل أمهيتها بالنسبة إىل طبقات املياه اجلوفية نظراً لطابعها اهلش

، واليت متاثل مشروع املادة احلايل، كانت مثار جدلٍ أثناء املفاوضات حول اتفاقية عام ١٩٩٧م  من اتفاقية عا٥املادة 
وأُبديت يف الواقع شكوك إزاء مدى . لذا ينبغي توخي احلذر إزاء نقل هذين املبدأين لتطبيقهما على املياه اجلوفية. ١٩٩٧

 .انطباق هذين املبدأين على املياه اجلوفية

ألعضاء بوجوب إجياد التوازن الالزم بني حقوق الدول يف السيادة على مواردها الطبيعية، واحلاجة وذكّر بعض ا -٧٧
وعليه، أُشري إىل أنه ميكن على حنو مناسب . إىل صون مصاحل الدول األخرى فضالً عن حقوق األجيال احلاضرة واملقبلة

 بدالً من تناوله يف الديباجة أو ضمن مبدأ ٥وع املادة تناول مبدأ السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية يف سياق مشر
 .٨املساواة يف السيادة الوارد يف مشروع املادة 

، رحب أعضاء بالتمييز بني القواعد السارية على طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود اليت ٢بالفقرة وفيما يتعلق  -٧٨
ومن . ري إىل أن مثل هذا التمييز قد يوفر محاية أفضل لطبقات املياه اجلوفيةوأُش. تعاد تغذيتها وتلك اليت ال تعاد تغذيتها

على " االستدامة"وأثريت بعض التساؤالت حول كيفية تقييم . اجلهة األخرى، اعترب بعض األعضاء هذا التمييز غري مهم
والقائل بأن دول طبقة املياه ) أ(فليس من الواضح ما إذا كان الشرط املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية . الصعيد العملي

ينطوي على انعدام " ال تعرقل االنتفاع بطبقة املياه اجلوفية هذه أو شبكة طبقات املياه اجلوفية هذه"اجلوفية ينبغي أن 
عالوة على ذلك، جرى التشديد على أن االستدامة ال . اخلطر متاماً أو على شكل ما من اخلطر املتدرج أو على عتبة له

وي بالضرورة على وجوب اإلبقاء على املوارد الطبيعية املتجددة على املستوى الذي يوفر أقصى استدامة ممكنة، كما تنط
وإن مثل هذا التفسري، املنطبق على موارد مصائد األمساك، ال ينبغي أن يظل هو نفسه يف . اقترح املقرر اخلاص يف تقريره

.  ال تود استغالهلا إىل أقصى حدود االستغالل أو قد تكون لديها مصادر بديلةحالة املياه اجلوفية ألن الدول املعنية قد
واعترب بعض . لطبقة املياه اجلوفية قد يكون معياراً ممكناً يف هذا الصدد" االستعادة االقتصادية"وأشار أعضاء إىل أن مفهوم 

هوم االنتفاع املعقول يف سياق طبقة مياه جوفية حماولة مبتكرة ومفيدة إلسباغ معىن على مف) ب(األعضاء الفقرة الفرعية 
 .ال تعاد تغذيتها

لعوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف  بشأن ا،٦مبشروع املادة ويف حني أبدى بعض األعضاء ترحيبهم  -٧٩
 آخرون وأشار أعضاء. ١٩٩٧واملعقول، فإم أشاروا إىل أن أحكام مشروع هذه املادة تبدو أنسب يف سياق اتفاقية عام 

إىل أن االلتزام باحملافظة على موارد طبقات املياه اجلوفية ال ينطبق على األجيال املقبلة فحسب بل على األجيال احلاضرة 
" الوضع الطبيعي"أثريت تساؤالت حول ما إذا كان يوجد فرق ملموس بني ) أ(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية . أيضاً

يف احلسبان، باعتبارها خصائص لطبقة املياه اجلوفية، كما أشار إىل ذلك " امل الطبيعيةالعو"لطبقات املياه اجلوفية وأخذ 
وأشري ). ج(و) ب(ورحب بعض األعضاء بإدراج العوامل الواردة يف الفقرتني الفرعيتني . املقرر اخلاص يف تقريره الثالث

وعالوة على ذلك، ). ج(عتبار يف الفقرة الفرعية إىل أن املياه ألغراض الشرب هي أحد العوامل اليت ينبغي أخذها يف اال
 .، اللتني تشمالن عوامل ذات صلة أيضا١٠ً من املادة ١ والفقرة ٩ من املادة ١اقترح إدراج إشارة إىل الفقرة 

 بشأن االلتزام بعدم التسبب يف ضرر، أعرب أعضاء عن تأييدهم ملوقف املقرر ،٧مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٨٠
ألغراض االتساق، مشريين أيضاً إىل ضرورة إدراج إشارة من هذا " الضرر ذي الشأن"القائل باإلبقاء على عتبة اخلاص 

ففي جمال املوارد الطبيعية والبيئة، ال ميكن حتديد الضرر بشكل مطلق ألن حق االستخدام . النوع يف عنوان مشروع املادة
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بارات معينة من اعتبارات السياسة العامة ترمي إىل احملافظة على توازن يف والعتبة تتضمن اعت. يوازن دائماً حبق احلماية
بيد . يشري إىل ضرر أكثر من تافه أو قابل للكشف ولكن ليس بالضرورة شديداً أو جوهرياً" ذي شأن"وتعبري . املصاحل

ي ضرر يلحق بطبقة املياه اجلوفية فأ". الضرر"أن أعضاء آخرين ارتأوا أنه ينبغي خفض العتبة باالقتصار على اإلشارة إىل 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املبدأ . سيكون من الصعب تداركه وستكون لـه آثار ضارة عليها، بالنظر إىل طبيعتها وهشاشتها

بالنظر إىل أنه قد متر سنوات قبل أن يصبح من املمكن تكشف " ذي الشأن"التحوطي يبدو متعارضاً مع عتبة الضرر 
كما احتج بأنه يكون من املفيد أن تأخذ مشاريع املواد ككلٍ يف احلسبان التطورات اليت .  حلقت باملياه اجلوفيةاآلثار اليت

 املواد املتعلق مبنع الضرر العابر  مشروع٢٠٠١، وخصوصاً اعتماد اللجنة يف عام ١٩٩٧حدثت منذ اعتماد اتفاقية عام 
وفضالً عن ذلك، . ركيز بقدر أكرب على الوقاية قبل تناول قضية املسؤوليةلذا اقترح الت. للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

أكّد أعضاء آخرون ضرورة تناول احلاالت اليت قد تسبب فيها دول أخرى غري دول طبقة املياه اجلوفية ضرراً إلحدى 
 .دول طبقة املياه اجلوفية

ومن اجلهة . ٢الفقرة يف ..." تمل أن يكون هلا هذا األثر ، أو حي...هلا أثر "... وأيد بعض األعضاء إبقاء العبارة  -٨١
، أبدى بعض األعضاء تأييدهم إلدراج ٣بالفقرة وفيما يتعلق . كصفة لألثر املذكور" سليب"األخرى، اقترح إضافة  كلمة 

م يف أن تكون ويف هذا الصدد، أعرب أعضاء آخرون عن شكه. حكم يتناول املسؤولية فيما يتعلق بطبقات املياه اجلوفية
. فبصيغتها احلالية فإن قيمتها كأداة لتسوية الرتاعات ضئيلة.  بصيغتها احلالية تفي بالغرض بدون تفاصيل إضافية٣الفقرة 

وجرى . واقترح أعضاء آخرون حذفها أو على األقل إيضاح كيف ميكن تطبيقها يف سياق قواعد القانون الدويل العمومي
فعلى سبيل املثال، تكون املبادئ املنصوص عليها يف قضية .  القواعد املتعلقة مبسؤولية الدولةالتأكيد على استمرار انطباق

 مناسبةً يف حالة استخدام طبقة مياه جوفية كأداة للتسبب يف ضرر لدولة جماورة، مع وجود الدرجة املطلوبة قناة كورفو
" حسب االقتضاء"ويف الصيغة احلالية، توحي عبارة . ذلكمن املعرفة لدى دولة طبقة املياه اجلوفية أو من مسؤوليتها عن 

ويكون من األنسب إيضاح أن االلتزام مبناقشة مسألة التعويض، وليس تقدمي التعويض . بعدم وجود التزام بالتعويض
ن االمتثال وتسري تدابري إزالة الضرر أو ختفيفه بغض النظر ع. بالفعل، يفترض مسبقاً االمتثال لاللتزام مبنع وقوع الضرر

 .لاللتزام باملنع

، بشأن االلتزام العام بالتعاون، أبدى األعضاء تأييدهم للتأكيد على االلتزام العام ٨مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٨٢
كأساس للتعاون يبدو ملفتاً للنظر مع أن األساس املنطقي إلدراجه " السالمة اإلقليمية"ولكن أشري إىل أن إدراج . بالتعاون

كما أبديت . وذُكر أنه يكفي تأسيس هذا االلتزام على مبدأي املنفعة املتبادلة وحسن النية.  واضحاً يف التقرير الثالثليس
 .مالحظات خبصوص احلاجة إىل حكمٍ أكثر تفصيالً بشأن اإلطار املؤسسي لتنفيذ واجب التعاون

يبدو متحفظاً واقترح استخدام لغة إلزامية " تشجع"، أُعرب عن رأى مفاده أن استخدام الفعل ٢يف الفقرة و -٨٣
 .، كطريقة لتوفري آلية إدارية للتنفيذ١٥وعرضت أيضاً إمكانية مزج هذه الفقرة بعناصر من مشروع املادة . أكثر جرأة

وياً واعترب مثل هذا التبادل حي. ٩مشروع املادة ورحب أعضاء باألحكام املتعلقة بتبادل البيانات والواردة يف  -٨٤
وبدون معلومات كهذه، يكون من الصعب جداً وضع خطط ومعايري . لتيسري الفهم األفضل خلصائص طبقة املياه اجلوفية

 أُشري إىل أنه كان ينبغي تعليل األساس املنطقي إلدراجها تعليالً ،٢بالفقرة ومع الترحيب . لالنتفاع بطبقات املياه اجلوفية
واعترب بعض األعضاء أن .  أو يف ايته١٠ يف بداية مشروع املادة ٢ املناسب وضع الفقرة وذُكر أيضاً أنه يكون من. وافياً
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كما أشري إىل أن لغة الفقرة . ركيكة..." ها من أجل مجعى جهودقصار  دول طبقة املياه اجلوفية بذلعلى"صيغة العبارة 
 .ككل تبدو أنسب إلدراجها من تعليق من إدراجها يف مشروع مادة

٨٥- إلزامية أكثر مما جيب، إذ ١ولكن لوحظ أن الفقرة .  املتعلقة بالرصد١٠مشروع املادة ب أعضاء بأحكام ورح 
 .ويكون من األنسب إدراج هذا احلكم يف سياق ترتيب ثنائي أو إقليمي. تترك انطباعاً بأن مثة التزاماً شامالً قيد اإلنشاء

 املتعلق حبماية النظم اإليكولوجية وصوا، يضفي حتسيناً ،١٢مشروع املادة وأُعرب عن الشك يف أن يكون  -٨٦
فنظراً إىل احلالة الراهنة للمعرفة بشأن طبقات املياه اجلوفية وآثارها على . ١٩٩٧ املناظرة يف اتفاقية عام ٢٠على املادة 

ول ما إذا كان مشروع كما أُثريت تساؤالت ح. النظام اإليكولوجي، لوحظ أن اللغة املستخدمة قطعية أكثر من الالزم
 .املادة يسري بأي شكلٍ على طبقة مياه جوفية ال تعاد تغذيتها

وبصورة خاصة، . ، املتعلق حبماية مناطق التغذية والتصريف، إضافةً مبتكرةً هامة١٣مشروع املادة واعترب  -٨٧
ن أفضل حل يتمثل يف وضع حقوق وباإلضافة إىل ذلك، أشري إىل أ. استحسن بعض األعضاء األخذ مبفهوم التأثري الضار

وأعرب . والتزامات مباشرة للدول من غري دول طبقة املياه اجلوفية، وحتديد الصالت القانونية والعملية مع الدول األخرى
بعض األعضاء عن شكهم يف وجود أي أساس قانوين يف القانون الدويل العمومي ميكن أن يرتكز عليه إدراج التزام 

 . هذه الدولبالتعاون من جانب

، بشأن منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه، أعرب بعض األعضاء عن اتفاقهم ١٤مبشروع املادة وفيما يتعلق  -٨٨
مع املقرر اخلاص على أن املبدأ التحوطي مل يظهر بعد كقاعدة يف القانون الدويل العمومي، وعن اتفاقهم معه على النهج 

فاللغة . ن أسفهم ألن املقرر اخلاص قرر اتباع جٍ أكثر حذراً جتاه املبدأ التحوطيبيد أن أعضاء آخرين أعربوا ع. املتبع
وقد ورد هذا املبدأ يف إعالن ريو املتعلق بالبيئة والتنمية، ويف قواعد هلسنكي . املستخدمة تبدو مناسبة إلدراجها يف تعليق

وهذا املبدأ . املياه وإدارا، وكذلك يف معاهدات شىتوقواعد برلني اليت وضعتها رابطة القانون الدويل بشأن استخدامات 
 .معترف به جيداً كمبدإ عام من مبادئ القانون البيئي الدويل وينبغي التشديد عليه يف مشروع املواد

أهداف مشروع املواد ليست محاية طبقات املياه اجلوفية كما أشري إىل أن جزم املقرر اخلاص يف تقريره بأن  -٨٩
، هو جزم ينبغي تنقيحه ا وإمنا محايتها وصوا حىت يتسىن للبشرية االنتفاع مبوارد املياه الثمينة اليت حتتويهاوصوا لذا

 .ألنه يثري فيما يبدو مفاهيم تتعلق بالتراث املشترك للبشرية

املقارنة مع ، املتعلق باإلدارة، ميثل حتسيناً ب١٥مشروع املادة وأعرب بعض األعضاء عن شكهم يف أن يكون  -٩٠
يستخدم بطرق شىت، فإن استخدامه يف سياق مشروع " اإلدارة"فبما أن مفهوم . ١٩٩٧ املناظرة يف اتفاقية عام ٢٤املادة 

كما جرى التشديد على أنه ما مل تتضمن اللغة حتسيناً واضحاً، فإنه ينبغي اإلبقاء على اللغة . املواد يتطلب الشرح
فمن . ١٥ومن اجلهة األخرى، اقترحت إعادة النظر يف كامل منطلق مشروع املادة . ١٩٩٧املستخدمة يف اتفاقية عام 

أجل تفادي مواجهة وضع متسم بالقصور، ينبغي أن يقتضي املنطلق العام للمادة من دول طبقة املياه اجلوفية إجراء 
 .يلوال توضع اخلطط الفردية إال كبد. مشاورات بغية االتفاق على خطة أو آلية لإلدارة

، املتعلق بتقييم اآلثار احملتملة لألنشطة، عند قراءا مقترنة ١٦مشروع املادة وأشار بعض األعضاء إىل أن أحكام  -٩١
، املتعلق باألنشطة املخطط هلا، تبدو أكثر واقعيةً من اإلجراءات املعقدة اليت تنص عليها اتفاقية عام ١٧مبشروع املادة 
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طط يف االعتبـار مصاحل دول طبقة املياه اجلوفية األخرى، كما يرد يف مشروع املادة وينبغي أن تأخذ هذه اخل. ١٩٩٧
ومن اجلهة األخرى، أُعرب عن حتفظات بشأن اختصار تسع مواد مكرسة للتدابري املخطط هلا يف اتفاقية عام . ١٧

قد " إىل أقصى حد ممكن"ورأى بعض األعضاء أن اللغة املستخدمة ضعيفة، فعبارة .  إىل مشروعي مادتني فقط١٩٩٧
كما جرى التشديد على أمهية اإلخطار يف الوقت املناسب، يف ". بالقدر املمكن عملياً"استخدم بدالً منها مثالً عبارة 

وأشري أيضاً إىل أنه ". حبرية النو"، وهو ما سبق االعتراف به يف القرار التحكيمي الصادر يف قضية ١٧مشروع املادة 
 .كل صريح إىل شرط تقييم التأثري البيئي وليس التلويح إليه كخيارينبغي اإلشارة بش

، املتعلق بتقدمي املساعدة العلمية والتقنية إىل البلدان النامية، يبدو هاماً وجذاباً ١٨مشروع املادة ويف حني أن  -٩٢
لذا . روا إىل صعوبة تطبيقه عملياًعلى الصعيد النظري ملا ينشئه من التزام قانوين بتقدمي املساعدة، فإن بعض األعضاء أشا

واعترب أعضاء آخرون لغة مشروع املادة إلزاميةً بشكل . فإن إدراجه قد يكون أكثر إثارةً للجدل مما يبدو عليه ظاهراً
 .مفرط

، املتعلق حباالت الطوارئ، يتضمن حتسيناً على احلكم املناظر لـه يف ١٩مشروع املادة واعترب بعض األعضاء أن  -٩٣
ولكن أشري إىل أن إيراد حتليل أكثر دقةً لألسباب الكامنة وراء التغيريات اليت أُجريت سيتيح فهماً . ١٩٩٧فاقية عام ات

 .أفضل ملشروع املادة

، املتعلق ٢١مشروع املادة ، املتعلق باحلماية يف وقت الرتاعات املسلحة، و٢٠مشروع املادة ولوحظ أن  -٩٤
ويف .  للدفاع أو األمن الوطنيني، ال يسهمان بأي جديد وال جتدر إحالتهما إىل جلنة الصياغةبالبيانات واملعلومات احليوية

بيد أن أعضاء آخرين أبدوا .  يبدو أكثر مالءمة يف جمال املياه السطحية٢٠هذا الصدد، أشري إىل أن مشروع املادة 
ر الصناعية وامللكية الفكرية، استناداً إىل املادة ، مشريين إىل ضرورة أن تشمل احلماية األسرا٢١تأييدهم ملشروع املادة 

 .نع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة من مشروع املواد املتعلق مب١٤

 .وفيما يتعلق باألحكام اخلتامية، اقترح إضافة حكم خاص بالتحفظات -٩٥

 التعليقات على شكل الصك )ج( 

عرب بعض األعضاء عن اتفاقهم مع املقرر اخلاص على أنه ينبغي تأجيل فيما يتعلق بالشكل النهائي للصك، أ -٩٦
بيد أن أعضاء آخرين أشاروا إىل أنه إذا اختذ قرار . اختاذ قرار بشأن هذه املسألة إىل حني التوصل إىل اتفاق على املضمون

ا القرار تأثري على مسأليت ذا الشأن يف وقت مبكر أثناء النظر يف املوضوع فإن ذلك سيسرع العمل إذ سيكون هلذ
 .ويف الوقت الراهن، بدا أنه يوجد بالفعل يف حاالت معينة حتيز يف جانب اعتماد صك ملزم. الصياغة واملضمون معاً

وجرى التشديد على ضرورة أن تتضمن مثل . وأعرب أعضاء عن حتبيذهم صكاً ملزماً على شكل اتفاقية إطارية -٩٧
ورأى أعضاء . ادئ توجيهية تستخدمها الدول يف التفاوض على ترتيباا الثنائية واإلقليميةهذه االتفاقية اإلطارية مب

ولكن أثريت شكوك بشأن . ١٩٩٧آخرون أن من املناسب أن يكون هذا الصك على شكل بروتوكول التفاقية عام 
.. ذ بعد وال يبدو أا حتظى بتأييد كبري مل تدخل حيز النفا١٩٩٧فأوالً، ذُكر أن اتفاقية عام . اعتماد جٍ من هذا القبيل

، فإن مثة اختالفاً جوهرياً بني املوضوع الذي ١٩٩٧وثانياً، أُوضح أنه رغم وجود عالقة بني مشروع املواد واتفاقية عام 
ينة من الدول، وثالثاً، أشري إىل أن مسألة املياه اجلوفية ال متس سوى جمموعة مع. تغطيه االتفاقية املذكورة واملوضوع احلايل

 .وبالتايل فإن اعتماد اتفاقية مستقلة بشأا سيحقق النتائج املنشودة اليت تكون مفيدة للدول املعنية
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فهذا النهج من . ونظراً إىل ندرة ممارسات الدول، أعرب أعضاء عن حتبيذهم إلعداد مبادئ توجيهية غري ملزمة -٩٨
كما اقترح أن تعتمد . وفية، وهو يطرح أفضل أمكانية ألن ينال تأييد الدولشأنه إتاحة مرونة كافية لدول طبقة املياه اجل

 مبشروع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة اللجنة النهج املتبع فيما يتعلق
ة النظر يف الشكل النهائي للصك أثناء خطرة، حيث اعتمدت مبادئ غري ملزمة يف القراءة األوىل مع االحتفاظ حبق إعاد

وأشري كذلك إىل أن من املمكن أن تتخذ هذه املبادئ التوجيهية . القراءة الثانية يف ضوء تعليقات احلكومات ومالحظاا
 .شكل قرار

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص-٣

 بإدراج هذا ٢٠٠٠ص بأن قرار اللجنة يف عام بشأن ما إذا كان هذا املوضوع جاهزاً للتدوين، ذكّر املقرر اخلا -٩٩
ويف حني أن تقاريره السابقة رمبا تكون قد . املوضوع يف برنامج عملها كان مستنداً إىل تقييم أجري خبصوص صالحيته

أسهمت يف تكوين انطباع بأنه ما من أدلة كافية على وجود ممارسات للدول تسمح بالتدوين، فإن ممارسات الدول 
وتوجد جهود تعاونية كثرية يف أفريقيا واألمريكتني، . املوضوع قد شهدت تزايداً كبرياً يف السنوات األخريةبشأن هذا 

وتظهر إىل حيز الوجود ممارسات للدول واتفاقات وترتيبات ونظريات تكفي مجيعاً ألن تشرع اللجنة يف العمل يف هذا 
 يف املائة ٩٧فاملياه اجلوفية تشكل . انون املياه اجلوفية وتدوينهوستمضي اللجنة يف عملية التطوير التدرجيي لق. املوضوع

من موارد املياه العذبة املتاحة، وخالل السنوات األخرية تزايد االعتماد على هذه املياه وووجهت مشاكل تتعلق باستغالل 
 اليت ستناقش يف املنتدى العاملي الرابع ومبا أن املياه اجلوفية ستكون إحدى القضايا الرئيسية. طبقات املياه اجلوفية وتلوثها

، فإن اللجنة تواجه حتدياً يتمثل يف االستجابة بسرعة ملواكبة التطورات ٢٠٠٦للمياه الذي سيعقد يف املكسيك يف عام 
 .السريعة يف هذا اال

 والغاز، أشار املقرر اخلاص وبدون احلكم مسبقاً على قرار اللجنة بشأن املواضيع الفرعية األخرى املتعلقة بالنفط -١٠٠
فوضع مشروع مواد بشأن املياه اجلوفية سيكون له انعكاسات على . إىل وجود أوجه متاثل كثرية بينها وبني املياه اجلوفية

ويف حني ميكن عملياً الشروع يف . جمايل النفط والغاز، كما أن ممارسة الدول يف هذين االني هلا تأثري على املياه اجلوفية
راءة أوىل ملشروع املواد املتعلق باملياه اجلوفية دون النظر يف موضوعي النفط والغاز، فإن من الضروري إيالء هذه العالقة ق

 .االهتمام الواجب قبل االنتهاء من القراءة الثانية

اجة أم يف مادة منفصلة، وفيما يتعلق مبا إذا كان ينبغي تناول مسألة السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية يف الديب -١٠١
مبنع املتعلق فنهج الديباجة الذي اقترحه لـه سابقة يف مشروع املواد . أشار املقرر اخلاص إىل أن مثة سوابق لكال النهجني

تفاقية األمم املتحدة  وكذلك يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، ويف االضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
ومن اجلهة األخرى، فإن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تتضمن .  واتفاقية التنوع البيولوجيتغري املناخبشأن  اإلطارية

 .، اليت يعتزم التعمق يف دراستها١٩٣مادة منفصلة بشأن السيادة الدائمة، هي املادة 

ظ املقرر اخلاص أن من طبيعة القانون وفيما خيص العالقة بني مشروع املواد والقانون الدويل العمومي، الح -١٠٢
وهذا ميكن تأكيده يف الديباجة كما هو احلال يف اتفاقية . الدويل أن يطبق القانون الدويل العمومي باملوازاة مع املعاهدات

اتفاقية فيينا األمم املتحدة املتعلقة حبصانات الدول وممتلكاا من الوالية القضائية، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، و
 من مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال ٥٦للعالقات الدبلوماسية، أو يف مادة منفصلة كما جتلى يف املادة 

 . غري املشروعة دولياً
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وفيما يتعلق باملبدأ التحوطي، أوضح املقرر اخلاص أنه مدرك لكون هذا املبدأ قد أُدرج يف صكوك شىت ملزمة  -١٠٣
وعلى أي . ولكنه يرى أن مثل هذه األحكام ليست أحكاماً كاشفة للقانون الدويل العريف وال منشئةً لعرف جديد. ناًقانو

حال، تتمثل املهمة الرئيسية للجنة يف توضيح التدابري اليت يتعني تنفيذها إلعمال هذا املبدأ فيما يتعلق بإدارة طبقات املياه 
 .اجلوفية

ح املتعلق بوضع أحكامٍ بشأن التزامات الدول األخرى من غري دول طبقة املياه اجلوفية، شدد وفيما خيص االقترا -١٠٤
فإذا كان الصك امللزم هو اخليار املفضل، فمن احملتمل جداً أن دول . املقرر اخلاص على احلاجة إىل االتصاف بالواقعية

ن هناك أي حافز حقيقي للدول األخرى غريها ولن يكو. طبقة املياه اجلوفية هي وحدها اليت ستنضم إىل هذا الصك
 .لالنضمام إىل صك من هذا النوع بدون أي مقابل يربر حتملها هذه االلتزامات

، أوضح املقرر اخلاص أن ٧وفيما يتعلق بااللتزام بعدم التسبب يف ضررٍ، املنصوص عليه يف مشروع املادة  -١٠٥
فهو يركِّز باألحرى على األنشطة اليت ال حيظرها القانون الدويل، وهي . لمشروع املادة ليس معنياً مبسألة مسؤولية الدو
وإن مثل هذه األنشطة ضرورية ومشروعة للبقاء البشري وعادةً ما جيري . االنتفاع بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

 تتناول ١ويف حني أن الفقرة . الضررالتساهل، إىل حد معني بشأن تأثريها السليب، وهو ما يربر احلاجة إىل حتديد عتبة 
 تتناول احتمال التسبب يف ضرر ذي شأن رغم االمتثال لواجب احلذر ٣اجلوانب املتعلقة بااللتزام مبنع الضرر، فإن الفقرة 

 .الالزم

وفية وأقر املقرر اخلاص بعدم اشتمال مشروع املواد على حكم بشأن اآلليات املؤسسية وإدارة طبقات املياه اجل -١٠٦
وخالفاً حلالة ااري املائية الدولية، حيث يوجد تاريخ مديد من التعاون الدويل، يبدو يف حالة املياه اجلوفية . العابرة للحدود

 السويسرية لطبقة املياه اجلوفية يف منطقة جنيف هي املنظمة الدولية الوحيدة اليت تعمل بصورة كاملة -أن السلطة الفرنسية 
 توصي ٨ من مشروع املادة ٢ ويف الوقت الذي أخذت تظهر فيه ترتيبات تنظيمية تعاونية عديدة، فإن الفقرة .يف هذا اال

كما أشار املقرر اخلاص إىل أنه رغم عدم وجود اعتراض على إدراج حكم يتعلق بتسوية . بإنشاء آليات وجلان مشتركة
 املذكورة ختلو من املضمون ألا ال تنص على ٣٣أن املادة ، فإنه يرى ١٩٩٧ من اتفاقية عام ٣٣الرتاعات مماثل للمادة 
، فقد انعكست يف ٣٣ من املادة ٣أما اإلحالة اإللزامية إىل تقصٍ نزيه للحقائق، الواردة يف الفقرة . والية قضائية إلزامية

 .ا للمساعدة يف تسوية اخلالفات املتعلقة بأثر األنشطة املخطط هل١٧ من مشروع املادة ٢الفقرة 

وأجاب املقرر اخلاص أيضاً على بعض املالحظات املبداة بشأن مشاريع مواد معينة وعرض أن يقدم يف التعليق  -١٠٧
 .تفسريات أوىف يف سياق حتليله لشىت األحكام الواردة يف مشاريع املواد

 الفصل اخلامس

 آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات

  مقدمة-ألف

" آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات"موضوع ) ٢٠٠٠عام (ورا الثانية واخلمسني حددت اللجنة يف د -١٠٨
وأُرفق بتقرير اللجنة لتلك السنة ملخص ملخطط الدراسة . )٢٧(بوصفه موضوعاً يدرج يف برنامج عملها الطويل األجل

                                                        

 .٧٢٩، الفقرة )A/55/10 (١٠انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )٢٧(
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 ٥٥/١٥٢ من قرارها ٨يف الفقرة وأحاطت اجلمعية العامة علماً . )٢٨(يصف اهليكل العام والنهج املمكنني للموضوع
 . بإدراج املوضوع٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢املؤرخ 

، أن ٢٠٠٤أغسطس / آب٦ املعقودة يف ٢٨٣٠وقررت اللجنة، يف دورا السادسة واخلمسني، يف جلستها  -١٠٩
السيد إيان براونلي مقرراً يف برنامج عملها احلايل، وأن تعني " آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات"تدرج موضوع 
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٥٩/٤١ من قرارها ٥وأيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة . )٢٩(خاصاً للموضوع

 .قرار اللجنة إدراج هذا املوضوع يف جدول أعماهلا

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء

، فضالً عن مذكرة أعدا األمانة )A/CN.4/552(قرير األول للمقرر اخلاص كان أمام اللجنة يف دورا احلالية الت -١١٠
 ).Corr.1 وA/CN.4/550" (دراسة للممارسة والفقه: أثر النـزاع املسلح على املعاهدات"بعنوان 

/ ار أي١٨ إىل ٦ املعقودة يف الفترة من ٢٨٤٠ إىل ٢٨٣٤ونظرت اللجنة يف تقرير املقرر اخلاص يف جلساا من  -١١١
 .٢٠٠٥مايو 

، اقتراح املقرر اخلاص بأن يطلب من ٢٠٠٥أغسطس / آب٥ املعقودة يف ٢٨٦٦وأيدت اللجنة، يف جلستها  -١١٢
 .األمانة تعميم مذكرة على احلكومات تطلب معلومات عن ممارساا

  مالحظات عامة على املوضوع-١

 عرض املقرر اخلاص لتقريره األول )أ( 

ص إىل أنه كان قد أعد جمموعة كاملة من مشاريع املواد تعطي نظرة إمجالية على املوضوع وعلى أشار املقرر اخلا -١١٣
املسائل اليت ينطوي عليها، وذلك بقصد مساعدة اللجنة واحلكومات على التعليق على املوضوع، مبا يف ذلك تقدمي 

 يف توضيح املوقف القانوين وتشجيع وتعزيز أمن وتتمثل السياسة األساسية اليت تقوم عليها مشاريع املواد. ممارسات الدول
 ).مبا حيد من الظروف اليت يكون فيها للرتاع املسلح تأثري على العالقات التعاهدية(العالقات القانونية بني الدول 

وأشار املقرر اخلاص كذلك إىل أوجه القلق اليت أعرب عنها من كتبوا عن املوضوع فيما يتعلق بوجوه عدم  -١١٤
واملمارسة حمدودة وجزء كبري ، فطبيعة املصادر تطرح مشاكل، واملوضوع يهيمن عليه الفقه النظري: قُّن املالزمة لهالتي

وفيما يتعلق بوجه القلق األخري، قال إنه يرى أن احلال ليس بالضرورة أن آفاق . منها مر عليه أكثر من ستني عاماً
فباألحرى فإن التغري الرئيسي يف . ١٩٢٠لح قد تغريت تغرياً نوعياً منذ عام السياسات العامة فيما يتصل بأثر النـزاع املس

فترة ما بني احلربني قد متثل يف التحول التدرجيي حنو الواقعية واالبتعاد عن الرأي القائل بأن حدوث النـزاع املسلح خيرج 
 .عن نطاق القانون وال خيضع تقريباً الختصاص القضاء

                                                        

 .املرجع نفسه، املرفق )٢٨(

 .٣٦٤، الفقرة )A/59/10 (١٠ الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه، )٢٩(
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. )٣٠(ص أن مشروع املواد إمنا يقصد به أن يكون متمشياً مع اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتوشرح املقرر اخلا -١١٥
ويوجد افتراض عام بأن املوضوع قيد البحث يشكل جزءاً من قانون املعاهدات، وليس تطويراً للقانون فيما يتعلق 

 . منها٧٣هذا املوضوع يف املادة باستعمال القوة؛ وجتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية فيينا قد استبعدت صراحة 

وقال إنه يرى أنه ليس . كما سلَّم املقرر اخلاص بأن موضوع التسوية السلمية للرتاعات غائب عن مشروع املواد -١١٦
من األفكار اجليدة النظر يف مسألة التسوية السلمية للرتاعات إىل أن يقترب العمل بشأن املشروع املوضوعي من النهاية، 

 .توجد عالقة وثيقة بني املسائل اجلوهرية ونوع آلية تسوية الرتاعات اليت تكون مالئمةمبا أنه 

 ملخص املناقشة )ب( 

وأُشري أيضاً إىل املذكرة . أعرب األعضاء عن تأييدهم لقرار املقرر اخلاص تقدمي جمموعة كاملة من مشاريع املواد -١١٧
 . لفهم جوهر املسائل املطروحة وتعقّدهااليت أعدا األمانة واليت اعتربت مفيدة للغاية

ورأى بعض األعضاء أن تقرير املقرر اخلاص مفرط يف اإلجياز من حيث أنه ال يوفر إال توجيهاً حمدوداً حول  -١١٨
وأُشري إىل أن حتليالً دقيقاً للممارسة املتاحة ميكن أن . مدى صلة احللول املقترحة مبمارسات الدول ماضياً أو حاضراً

وباملثل أُعرب عن األسف .  عامالً حفازاً يدفع الدول إىل تقدمي ممارسات رمبا كانت خمتلفة بعضها عن بعضيكون
 .لالفتقار النسيب يف التقرير لبحث اعتبارات السياسات العامة األساسية

. مم املتحدةوأشار بعض األعضاء إىل أن مشروع املواد ينبغي أن يكون متوافقاً مع مقاصد ومبادئ ميثاق األ -١١٩
وينبغي بصورة خاصة أن يأخذ املشروع يف احلسبان الطابع غري املشروع للجوء إىل القوة يف العالقات الدولية والتمييز 
اجلوهري بني العدوان والدفاع املشروع عن النفس، الفردي منه واجلماعي، أو استعمال القوة يف إطار نظام األمن 

 .ةاجلماعي الذي أنشأته األمم املتحد

من "وأُعرب عن االعتراض على بعض وجهات النظر املعرب عنها يف التقرير، مبا يف ذلك ما جاء من أن  -١٢٠
ولوحظ أنه يف حني أن قرارات احملاكم احمللية وإن مل تكن . )٣١("`ال جتدي كثرياً`املعترف به عموماً أن القرارات احمللية 

ل أيضاً عن املتاح من ممارسات الدول، فإا توفر دليالً مفيداً على ممارسة متسقة يف مجيع األحوال، وهذا أمر ميكن أن يقا
وأمهية .  طبيعة النـزاع على بقاء املعاهدة أثروعلىالدول، وعلى نية األطراف فيما يتصل بأنواع معينة من املعاهدات، 

 .رارات تؤيدها مذكرة األمانة اليت تشري إىل عدد من هذه القالسوابق القضائية احمللية

وأُعرب عن التأييد لرغبة املقرر اخلاص يف التشجيع على استمرارية االلتزامات التعاهدية يف النـزاعات املسلحة يف  -١٢١
 أال تكون اللجنة مقيدة ينبغيأنه القائل ب أو اإلاء، وكذلك للرأي لتعليق فيها حاجة حقيقية لتوجداحلاالت اليت ال 

 أُعرب عن رأي ه،نفسالوقت ويف . ة عن املاضي واليت من شأا أن تضعف هذه االستمرارية املوروثاآلراء اجلامدةببعض 

                                                        

 ).يف النص اإلنكليزي (٣٣١، الصفحة ١١٥٥، الد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣٠(

 ,The Law of Nations: Cases:  اليت تستشهد بآراء بريغزA/CN.4/552 من الوثيقة ٤٤الفقرة  )٣١(
documents and Notes, 2nd ed. (London: Stevens, 1953), p. 943. 



 

38 

على املعاهدات يتوقف على األحكام والظروف اخلاصة املعنية أكثر مما يتوقف على أية قواعد املسلح أن أثر النـزاع مفاده 
 وضع بدالً من على الدول مراعاا جيبرات اليت عامة قد توضع، وأنه ميكن أن يكون من األكثر فعالية حتديد االعتبا

 .دائماً على الدول اتباعها جيبقواعد أو تصنيفات ائية 

 أن ال لزوم البعض، وارتأى  لقانون املعاهدات املوضوع يف سياق اتفاقية فيينالتناولوأُعرب عن التأييد أيضاً  -١٢٢
ه قد مر وأُشري أيضاً إىل أنه من طبيعة املوضوع أن. ن الدويللقانول إطار امليدان األوسعلتحديد مكان املوضوع يف 
ل وطرائق النـزاعات املسلحة العصرية وكذلك يف النظام القانوين اشكأ بسبب التغريات يف بتطورات هامة على مر الزمن

 .الدويل الذي حيكم اللجوء إىل القوة املسلحة، وال سيما منذ احلرب العاملية الثانية

إىل جلنة ) أو بعضها فقط(ت اقتراحات خمتلفة بشأن كيفية املضي قُدماً، مبا يف ذلك إحالة مشاريع املواد بديوأُ -١٢٣
الصياغة، وإنشاء فريق عامل للنظر يف املواد األكثر إثارة للجدل، أو ببساطة عدم اختاذ أي إجراء يف هذه املرحلة بغية 

. حظات املُبداة يف اللجنة وكذلك يف أية معلومات قد ترد من الدولإعطاء املقرر اخلاص الوقت ملزيد التفكري يف املال
 .واقترح أيضاً إعداد استبيان يوزع على احلكومات األعضاء

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

ليت اختارها ذكَّر املقرر اخلاص جمدداً باألهداف العامة لتقريره، كما عددها يف مقدمته، وذكر أن طريقة العمل ا -١٢٤
غري أنه أوضح أن اللجوء إىل مشاريع . هي تقدمي جمموعة كاملة من مشاريع املواد دون احلكم مسبقاً على شكلها النهائي

وأشار إىل أن الشكل املعياري كانت قد رافقته عناصر من انفتاح الذهن . املواد ينبغي أال يثري فرضية أنه يستعجل احلكم
وأشار أيضاً إىل أن مشاريع املواد هلا . سائل مفتوحة لغرض تكّون رأي مجاعي داخل اللجنةوأنه قد ترك عن قصد عدة م

وآراء من ) وال سيما فيما يتعلق بالدليل على ممارسات الدول(طابع مؤقت وأا قُدمت بغية التماس معلومات 
 .احلكومات

وفيما . م إيراد مزيد من اإلشارات إىل الفقه النظريوفيما يتعلق باملصادر املستخدمة، سلَّم املقرر اخلاص بأنه يلز -١٢٥
والحظ أيضاً أن السوابق . يتعلق بالقضايا احمللية، أوضح أنه ليس لديه اعتقاد بأا قليلة األمهية بل يوجد فقط تناقض بينها

يها احملكمة فعالً إىل القانون فمن الضروري التمييز بني األحكام القضائية اليت تشري ف: القضائية احمللية تتطلب تقييماً حذراً
الدويل العام بوصفه قانوناً واجب التطبيق والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة إىل املشاكل القانونية املطروحة من وجهة نظر 

ألحوال وباملثل فإن ممارسة احملاكم الدولية، عندما تحلَّل حبذر، ال جتدي كثرياً يف مجيع ا. القانون احمللّي على وجه احلصر
 .هي األخرى

كما حدد املقرر اخلاص عدة مسائل تتعلق بالسياسات العامة وتتطلب حبثاً يف املستقبل، مبا فيها مسألة انطباق  -١٢٦
اليت ميكن اإلشارة إليها يف مشاريع املواد، وكذلك مسألة إدراج متييز بني املعاهدات الثنائية واملعاهدات  )٣٢(القانون اخلاص

                                                        

 .، أدناه٥علقة مبشروع املادة انظر املناقشة املت )٣٢(
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ومبدأ النية . غري أنه ال يبدو يف رأيه أنه توجد مربرات جيدة لطلب تصميم معايري خاصة هلاتني الفئتني. افاملتعددة األطر
 .يبدو أنه يوفر املعيار العام

ونظراً إىل الطبيعة األولية للتقرير األول، فإن املقرر اخلاص يعارض إحالة مشاريع املواد إىل جلنة الصياغة أو إنشاء  -١٢٧
وبدالً من ذلك، فإنه اقترح تعميم طلب على احلكومات يطلَب فيه إليها أن تقدم معلومات عن ممارساا . فريق عامل

 .خبصوص هذا املوضوع، وخاصة املمارسات األحدث

 )٣٣( النطاق-١ املادة -٢

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

 .من اتفاقية فيينا ١ يستند إىل صيغة املادة ١شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة  -١٢٨

 ملخص املناقشة )ب( 

فعلى سبيل املثال، أيد عدة .  على اقتراحات بتوسيع نطاق املوضوع١اقتصرت التعليقات املبداة على املادة  -١٢٩
واألمثلة اليت ذُكرت هي معاهدات التكامل اإلقليمي ومعاهدات . أعضاء إدراج املعاهدات اليت تدخل فيها منظمات دولية

المتيازات واحلصانات ملسؤويل وموظفي املنظمات الدولية، وال سيما يف سياق عمليات حفظ السالم اليت يضطلع تتناول ا
 ١٩٨٥ من قراره الثاين لعام ٦ولوحظ أيضاً أن معهد القانون الدويل كان، يف املادة . ا يف أوقات النـزاعات املسلحة

وحسب رأي آخر، فإن . ، قد أدرج املعاهدات املنشئة ملنظمات دولية)٣٤("آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات"بعنوان 
 من اتفاقية فيينا لقانون ٧٤ من املادة ١وأُشري كذلك إىل الفقرة . إدراج املنظمات الدولية ليس أمراً ضرورياً متاماً

 .)٣٥(١٩٨٦املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية لعام 

 من اتفاقية فيينا، واألطراف اليت ٢من املادة ) و(١واُقترح إجراء متييز بني األطراف املتعاقدة، مبوجب الفقرة  -١٣٠
ويف حني فضل بعض األعضاء إدراج املعاهدات اليت مل تدخل بعد حيز النفاذ، اقترح آخرون أال تغطي . ليست كذلك

 .اعمشاريع املواد إال املعاهدات السارية وقت النـز

                                                        

 :١فيما يلي نص مشروع املادة  )٣٣(

 النطاق

 .تسري مشاريع املواد هذه على آثار النـزاع املسلح فيما يتعلق باملعاهدات بني الدول  

)٣٤( Yearbook of the Institute of International Law, vol. 61 (II) (1986), at pp. 278-283. 

ر األمم املتحدة املعين بقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما الوثائق الرمسية ملؤمتانظر  )٣٥(
 ).E.94.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، الد الثاين بني املنظمات الدولية
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ووفقاً ملا جاء يف اقتراح آخر، ميكن أن يستبعد احلكم املتعلق بالنطاق الفئة احملددة من املعاهدات اليت تفرض  -١٣١
فمثل هذه املعاهدات ال تصبح نافذة إال أثناء . قواعد احلرب أو قواعد االشتباك فيها، مثل اتفاقيات الهاي وجنيف

، بالنظر ٧ من مشروع املادة ١ ضمن فئات املعاهدات الوارد وصفها يف الفقرة النـزاعات املسلحة، لذلك فإا ال تندرج
 .يف تلك الفقرة ال ينطبق" االستمرار يف النفاذ خالل نزاع مسلح"إىل أن منطق 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

 املعقودة مع منظمات دولية فقال إنه أشار املقرر اخلاص إىل االقتراح القائل بأن تغطي مشاريع املواد املعاهدات -١٣٢
 .بينما يشترك يف اإلحساس ببعض الشكوك اليت أُعرب عنها فإنه لن يعترض على إدراجها

وفيما يتصل مبسألة عالقة مشاريع املواد مبجاالت أخرى من جماالت القانون الدويل، كان بعض األعضاء قد  -١٣٣
فمن الضروري تفادي جمرد إضافة مواضيع : ر اخلاص قد نصح بتوخي احلذرأشاروا إليها يف سياق مواد حمددة، فإن املقر

وقال إنه يوافق على أنه يوجد قدر معني من التداخل . أخرى من مواضيع القانون الدويل إىل املشروع دون سبب وجيه
ماً لتصنيفات غري أنه ال يضايقه وجود حاالت يكون فيها املوضوع نفسه مالئ. )٣٦(مع مواضيع مثل استعمال القوة

غري أنه سلَّم بضرورة توخي احلذر بغية عدم التأثري على مسائل القانون العادي للمعاهدات من أجل تفادي . متعددة
وذكَّر كذلك بأن بعض األعضاء كانوا قد أشاروا، أثناء النقاش حول اللجوء . مشاكل التوافق مع قانون املعاهدات

بيد أنه . ، إىل احلاجة إىل مراعاة تطبيق مبادئ القواعد اآلمرة)١٠مشروع املادة يف سياق (املشروع إىل استعمال القوة 
وأوضح أنه ال . تساءل عما إذا كان من املستصوب مباشرة تدوين القواعد اآلمرة كناتج ثانوي للموضوع قيد البحث

ديد ما هي املبادئ اليت يرى من الضروري إدراج حكم شرطي ألغراض مبادئ القواعد اآلمرة، مبا أن ذلك يتطلب حت
غري أنه يرى . وأحاط علماً أيضاً باقتراح يرمي إىل إدراج إشارة إىل مبادئ مسؤولية الدول يف مشاريع املواد. يحال إليها

 . أن مثل هذه املبادئ تظل يف اخللفية وال تشكل جزءاً من املشروع احلايل

                                                        

 .، أدناه١٠انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٣٦(
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 )٣٧( استخدام املصطلحات-٢ املادة -٣

 ر اخلاص للمادةعرض املقر )أ( 

) أ(يف الفقرتني " النـزاع املسلح"ومصطلح " املعاهدة" يعرف مصطلح ٢ذكَّر املقرر اخلاص بأن مشروع املادة  -١٣٤
" النـزاع املسلح"، يف حني أن تعريف )٣٨(يتبع التعريف الوارد يف اتفاقية فيينا" املعاهدة"فتعريف . منه، على التوايل) ب(و

وذكَّر بأنه عندما اقترح ألول مرة إدراج . ١٩٨٥يت اعتمدها معهد القانون الدويل يف قراره لعام يستند إىل الصيغة ال
املوضوع يف جدول أعمال اللجنة، كان قد أُعرب آنذاك عن خماوف من أنه قد يفضي إىل عرض أكادميي عام ملفهوم 

ي يطبق حسب السياق، بدالً من حماولة تدوين وأعرب عن أمله يف أن تكون اللجنة مرتاحة لتعريف عمل. النـزاع املسلح
وقال املقرر اخلاص إنه يرى أن التعريف الذي اعتمده معهد القانون الدويل يفضل، وإن مل . معقدة بشكل ال لزوم لـه

 .يكن شامالً، ألنه يتبع جاً سياقياً

 ما إذا كان النـزاع املسلح ينبغي أن وأشار املقرر اخلاص إىل مسألة عامة أخرى من مسائل السياسات أال وهي -١٣٥
وأبدى تفضيله حلصر حاالت النـزاعات املسلحة اليت ميكن أن توقف العالقات التعاهدية . يشمل الرتاعات الداخلية أيضاً

ويف الوقت . فيما بني الدول بدالً من توسيع هذه احلاالت؛ وأضاف أنه لذلك يفضل استبعاد النـزاع املسلح غري الدويل
ه، قال إنه يدرك وجهة النظر اليت مفادها أن النـزاعات املسلحة الداخلية ميكن أن تشمل عناصر خارجية وبالتايل تؤثر نفس

) ب(فصيغة الفقرة . على عمل املعاهدات بنفس القدر الذي ميكن أن تؤثر به النـزاعات املسلحة الدولية، إن مل يكن أكثر
 .قد تركت املسألة بدون حل

 ناقشةملخص امل )ب( 

: كان قد سبق بالفعل تعريفه يف ثالث معاهدات هي" معاهدة"، أُشري إىل أن مصطلح )أ(فيما يتعلق بالفقرة  -١٣٦
؛ واتفاقية فيينا ) ٣٩(١٩٧٨؛ واتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات لعام ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

                                                        

 :٢فيما يلي نص مشروع املادة  )٣٧(

 استخدام املصطلحات

 : غراض مشاريع املواد هذهأل  

اتفاق دويل معقود بني دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدويل، سواء " املعاهدة " يقصد ب )أ(  
 أُثبت يف وثيقة وحيدة أو يف اثنتني أو أكثر من الوثائق املترابطة، وأياً كانت تسميته اخلاصة؛

طوي على عمليات عسكرية يحتمل حبكم طبيعتها حالة حرب أو نزاع ين" النـزاع املسلح " يقصد ب )ب(  
أو مداها أن تؤثر على نفاذ املعاهدات بني الدول األطراف يف النـزاع املسلح أو بني الدول األطراف يف النـزاع املسلح 
والدول الثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رمسي للحرب أو إعالن آخر من أي طرف أو من مجيع األطراف يف 

 .ع املسلحالنـزا

 ).أ)(١(٢املادة  )٣٨(

 .٣، الصفحة ١٩٤٦، الد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة، ). أ)(١(٢املادة  )٣٩(
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وقد أُعرب عن رأي . )٤٠(١٩٨٦ات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية لعام لقانون املعاهدات بني الدول واملنظم
 .مؤداه أن تعريفاً كهذا ال لزوم لـه يف مشاريع املواد احلالية

، أُعرب عن االتفاق مع اقتراح املقرر اخلاص بأال تقوم اللجنة بوضع تعريف شامل )ب(وفيما يتعلق بالفقرة  -١٣٧
الرتاع عامة " طبيعة أو مدى"، أال وهي اختبار )ب(عن رأي مفاده أن العتبة الواردة يف الفقرة وأُعرب . للرتاع املسلح

على نفاذ "وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أن التعريف، الذي يشري إىل النـزاع الذي يحتمل أن يؤثر . أكثر من اللزوم
 . دة ما سيتأثر أم ال وهو أمر متروك ملشاريع املوادهو تعريف دائري حيث إن حتديد ما إذا كان نفاذ معاه..." املعاهدات

ولو أن بعض األعضاء (، فقد أُعرب عن التأييد إلدراج احلصار "النـزاع املسلح"أما فيما يتعلق بنطاق تعريف  -١٣٨
، وكذلك االحتالل العسكري الذي ال ترافقه عمليات عنف مسلح أو عمليات )أعربوا عن شكوك ذا اخلصوص

وطُرح ". العمليات املسلحة"، حىت وإن مل يكن من السهل التوفيق بني هذا األمر واإلشارة الصرحية إىل )٤١(ولةمسلحة مط
تشمل النـزاعات األوسع نطاقاً مثل الصراع " العمليات املسلحة " سؤال ملعرفة ما إذا كانت مثل هذه اإلشارة الصرحية إلى

ألن الصيغة املستخدمة ميكن أن تنطبق على احلاالت اليت تقع خارج نطاق وأُعرب عن القلق أيضاً .  اإلسرائيلي-العريب 
املفهوم العادي للرتاع املسلح، مثل األعمال العنيفة اليت تقوم ا كارتيالت املخدرات، والعصابات اإلجرامية، ويقوم ا 

 .اإلرهابيون يف الداخل

آثار النـزاعات املسلحة غري الدولية على املعاهدات وأُعرب عن وجهات نظر خمتلفة بشأن مدى مالءمة إدراج  -١٣٩
وحتدث عدة أعضاء فأيدوا هذا اإلدراج مالحظني، يف مجلة أمور، أن املعيار التوجيهي . ضمن نطاق هذا املوضوع

خبصوص هذه النقطة ينبغي أن يكون مالءمة مشاريع املواد يف سياق نوع النـزاعات املسلحة اليت حتصل يف عصرنا هذا 
ولوحظ أن آثار هذين النوعني من . ذي كثرياً ما يكون فيه التمييز بني النـزاعات املسلحة الدولية والداخلية ضبابياًال

وأبدى آخرون حتفظات على . النـزاعات على املعاهدات قد ال تكون بالضرورة هي نفس اآلثار، وبالتايل ينبغي النظر فيها
وأُشري إىل أنه ميكن النظر يف هذه املسألة بشكل منفصل، وحىت وإن كان ذلك . هذا التمييز بني النوعني من النـزاعات

 .كموضوع جديد مستقل بذاته

اعتماد تعريف يذكر ببساطة أن املواد تنطبق على الرتاعات : وكان من بني اقتراحات إعادة صياغة النص ما يلي -١٤٠
عد من ذلك؛ أو أن يتخذ كأساس التعريف الذي اعتمد املسلحة سواء وجد أم مل يوجد إعالن حرب، دون املضي إىل أب

النـزاع املسلح يوجد عندما حيدث جلوء إىل القوة املسلحة بني الدول أو عنف "... أال وهو أن  )٤٢(تاديتشيف قضية 
اً واقترح أيض". مسلح مطول بني السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة أو فيما بني هذه اجلماعات داخل دولة ما

                                                        

 .، املرجع نفسه)أ)(١(٢املادة  )٤٠(

مايو / أيار١٤أُشري كذلك إىل اتفاقية الهاي حلماية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، املؤرخة  )٤١(
 .، اليت نصت على حالة االحتالل)النص اإلنكليزي (٢٤٠، الصفحة ٢٤٩، الد هداتسلسلة املعا، األمم املتحدة، ١٩٥٤

)٤٢( Case IT-94-1, Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a "DULE", Appeals Chamber, 2 October 1995 

(1994-1995), 1 ICTY JR 352, at para. 70. See also 35 I.L.M. (1996) 32. 
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أما فيما يتعلق بالصياغة، . )٤٣(١٩٩٨أن تؤخذ يف احلسبان أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 
من أجل تقييد نطاق التعريف؛ كما اقترح اإلشارة إىل املنظمات ..." ألغراض مشاريع املواد هذه "فاقترح إدراج عبارة 

وتساءل آخرون عما إذا كان األمر . يف مسألة العالقة مع األطراف الثالثة) ب (الدولية؛ والنظر أيضاً يف سياق الفقرة
مل تعرف هذا " النـزاع املسلح"حيتاج فعالً إىل تعريف، وأشاروا إىل أن املعاهدات املتعددة األطراف اليت تتضمن إشارة إىل 

 .النـزاع

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

النـزاع "اص أنه يف حني تؤيد األغلبية يف اللجنة إدراج النـزاع املسلح غري الدويل يف تعريف الحظ املقرر اخل -١٤١
وأشار إىل أنه توجد أيضاً . ، مل يؤيد كثريون حماولة إعادة تعريف مفهوم النـزاع املسلح يف مشاريع املواد"املسلح

لى النـزاعات املسلحة سواء كان هناك إعالن حرب أم اقتراحات تسري يف اجتاه إيراد صيغة أبسط تذكر أن املواد تنطبق ع
 .ال، دون املضي إىل أبعد من ذلك

 )٤٤( اإلاء أو التعليق التلقائي-٣ املادة -٤

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

ففي ضوء صيغة املواد :  بأنه من حيث طبيعته تقريري بصورة رئيسية٣وصف املقرر اخلاص مشروع املادة  -١٤٢
بل إن غرضه يتمثل يف جمرد تأكيد . ، مل يكن مشروع املادة هذا الزماً بصورة قطعية٤، وال سيما مشروع املادة الالحقة

أن املوقف السابق، الذي مبوجبه يلغي النـزاع املسلح تلقائياً العالقات التعاهدية، قد حلت حمله وجهة نظر أكثر عصرية 
رباً معلنةً أم ال، ال ينهي أو يعلق تلقائياً املعاهدات السارية بني األطراف ترى أن جمرد نشوب النـزاع املسلح، سواء كان ح

فصيغته تستند إىل املادة . بيد أن املقرر اخلاص ال يعترض على حذف هذا احلكم إذا ما رغبت اللجنة يف ذلك. يف النـزاع
 .١٩٨٥ من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدويل يف عام ٢

 قشةملخص املنا )ب( 

يف حني أُعرب عن التأييد للمقترح املقدم من املقرر اخلاص، أشار بعض األعضاء إىل أنه توجد أمثلة حلاالت  -١٤٣
ممارسة أشار إليها كل من تقرير املقرر اخلاص ومذكرة األمانة، يبدو أا توحي بأن النـزاعات املسلحة تتسبب يف التعليق 

                                                        

 ).من النص اإلنكليزي (٣، الصفحة ٢١٨٧ الد عاهداتسلسلة املاألمم املتحدة،  )٤٣(

 :٣فيما يلي نص مشروع املادة  )٤٤(

 اإلاء أو التعليق التلقائي

 : ال ينهي نشوب النـزاع املسلح وال يعلِّق تلقائياً نفاذ املعاهدات 

 بني األطراف يف النـزاع املسلح؛ )أ( 

 .ة ثالثةبني طرف أو أكثر من أطراف النـزاع املسلح ودول )ب(
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ويف الواقع، فقد اقترح أال تستبعد املواد إمكانية التعليق أو . لتعاهدية، كلياً أو جزئياًالتلقائي لفئات خمتلفة من العالقات ا
فيما أشار اقتراح آخر إىل أنه ميكن أن يذكر احلكم ببساطة أن نشوب النـزاع املسلح ال . اإلاء التلقائي يف بعض احلاالت

 .ينهي أو يعلق بالضرورة نفاذ أي معاهدة

فالرتاع املسلح ال ينهي تلقائياً املعاهدة بني األطراف يف النـزاع املسلح، : لتمييز بني اإلاء والتعليقكما اقترح ا -١٤٤
ولكن تعليق نفاذ املعاهدات بني األطراف يف النـزاع املسلح هو أمر ينظَّم وفقاً للخطوط اليت اقترحها معهد القانون الدويل 

 .)٤٥(١٩٨٥ من قراره لعام ٩ و٧يف املادتني 

وحسب مقترح آخر، ميكن توضيح موقف األطراف الثالثة، وال سيما ما إذا كان الوضع جتاه أطراف ثالثة ميكن  -١٤٥
ويدعو اقتراح آخر إىل أن يوضح يف النص، فيما يتعلق باآلثار . أن يكون خمتلفاً عن الوضع السائد بني األطراف يف النـزاع

 العادية يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، مثل تلك املتعلقة بالتغري اجلذري يف اليت تلحق بالدول الثالثة، أن القواعد
 .الظروف واالستحالة العارضة لألداء، تنطبق يف هذه احلالة

" تلقائياً"وأُعرب عن االتفاق أيضاً مع مقترح املقرر اخلاص، الوارد يف تقريره، والرامي إىل االستعاضة عن كلمة  -١٤٦
ومشلت اقتراحات أخرى إدراج إشارة يف سياق . ، ولو أن بعض األعضاء كانوا مرتاحني للعبارة األوىل"رورةبالض"بكلمة 

 . إىل املنظمات الدولية٣مشروع املادة 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

، إذا حسنت ٣ملادة غري أنه يرى أن ا. أشار املقرر اخلاص إىل أنه مل يؤيد بشدة مشروع املادة منذ البداية -١٤٧
والحظ أن أعضاء كثريين . ينبغي اإلبقاء عليها") بالضرورة"بكلمة " تلقائياً"مبا يف ذلك االستعاضة عن كلمة (صياغتها 

وأحاط علماً أيضاً .  تشكل نقطة انطالق كامل مشروع املواد وأا تعكس مبدأ االستمرارية األساسي٣رأوا أن املادة 
 .اغة اليت قُدمتمبختلف اقتراحات الصي

وفيما يتعلق مبوقف األطراف الثالثة، الحظ أن التمييز بني العالقات مع األطراف الثالثة والعالقة بني األطراف يف  -١٤٨
وأضاف أن هذا املعيار هو الذي حيكم العالقات بني . النـزاع املسلح أنفسها ليس له أمهية إال يف إطار معيار النية

ين، ولو أنه يسلم بأن املمارسة ذات الصلة ال بد من مراجعتها لتبين ما إذا كانت توجد إمكانية األخذ املتحاربني واحملايد
 .٤وأشار إىل أن هذه النقطة تنطبق أيضاً على مشروع املادة . حبلول خمتلفة

                                                        

 .، أدناه١٠انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٤٥(
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 )٤٦( دالئل قابلية املعاهدات لإلاء أو التعليق يف حالة نزاع مسلح-٤ املادة -٥

 قرر اخلاص للمادةعرض امل )أ( 

الحظ املقرر اخلاص أنه توجد فيما كُتب عن املوضوع أربعة أسس منطقية فيما يتعلق بآثار النـزاعات املسلحة  -١٤٩
أن احلرب هي نقيض السلم وتنطوي على قطع كامل للعالقات والعودة إىل الفوضى؛ وبالتايل فإن ) ١: (على املعاهدات

تلغى بدون استثناء وأن احلق يف اإللغاء ينشأ عن نشوب احلرب بصرف النظر عن النية ذلك يستتبع أن مجيع املعاهدات 
أن احملك هنا هو مدى التوافق مع أغراض احلرب أو حالة األعمال احلربية، أي أن املعاهدات تظل ) ٢(األصلية للطرفني؛ 

أنه منذ ) ٤(لوقت الذي أبرمت فيه املعاهدة؛ أن املعيار ذا الصلة هو نية األطراف يف ا) ٣(نافذة رهناً بضرورات احلرب؛ 
، وال سيما منذ ظهور ميثاق األمم املتحدة، مل تعد الدول متلك اختصاصاً عاماً باللجوء إىل ١٩١٩أغسطس /آب

استعمال القوة، فيما عدا يف حالة الدفاع املشروع عن النفس، وبالتايل فإن استعمال القوة ينبغي عدم االعتراف به 
وقال إن من رأيه أن األساس املنطقي الثالث هو أكثر األسس عملية وأكثرها متثيالً .  لاللتزامات التعاهديةكفاسخ عام

 .لإلطار القائم للقانون الدويل

 يعد حكماً رئيسياً فالحظ أن الفقه العصري يتضمن اجتاهي رأي ٤وأشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة  -١٥٠
 الذي يربز ("caducité")مبدأ البطالن ) ٢( األطراف هي احلل ملشكلة أثر اندالع احلرب؛ وأن نية) ١: (رئيسيني مها

بشكل خاص يف املصادر باللغة الفرنسية والذي يتمثل يف املزج بني املواقف السابقة واملواقف األحدث عهداً واليت 
ثناءات اهلامة استناداً إىل النية أو تداخل مبوجبها ينهي أثر احلرب العالقات التعاهدية، وإن كان ذلك مع بعض االست

غري أنه يرى أن من التناقض أصالً القول إن النـزاع املسلح ال يتفق من الناحية النوعية مع العالقات التعاهدية وإنه . النوايا
ماً بأن بالتايل ال خيضع الختصاص القضاء، مع القول يف الوقت نفسه إنه ميكن وجود استثناءات لتلك القاعدة، عل

واستدرك قائالً إنه يف التحليل النهائي، يبدو أن النهجني ينتهيان يف رأيه إىل . االختبار هو موضوع املعاهدة وغرضها
 يسعى إىل إضفاء الصبغة العاملية على اختبار النية، فيما يتعلق بكل من طبيعة ٤مفهوم النية؛ وبالتايل فإن مشروع املادة

 .ى النـزاع املسلح املعيناملعاهدة نفسها وطبيعة ومد

 

                                                        

 :٤فيما يلي نص مشروع املادة  )٤٦(

 دالئل قابلية املعاهدات لإلاء أو التعليق يف حالة نزاع مسلح

تتحدد قابلية املعاهدات لإلاء أو التعليق يف حالة نزاع مسلح استناداً إىل نية األطراف وقت  -١  
 . إبرام املعاهدة

 :تتحدد نية األطراف يف معاهدة فيما يتعلق بقابليتها لإلاء أو التعليق استناداً إىل ما يلي -٢  

  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛٣٢ و٣١أحكام املادتني  )أ(  

 .طبيعة ومدى النـزاع املسلح املعين )ب(
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 ملخص املناقشة )ب( 

خبصوص النظريات األساسية األربع اليت أوجزها املقرر اخلاص وقدمها على أا رمبا حتكم تأثري النـزاعات  -١٥١
رر وأُعرب عن رأي مفاده أن املق. املسلحة على املعاهدات، علق عدة أعضاء على اختيار املقرر اخلاص ملعيار نية األطراف

فعلى سبيل املثال، . اخلاص مل يشرح مبا فيه الكفاية السبب الذي من أجله مل يكن بوسعه تأييد بعض النظريات األخرى
أُشري إىل أن املعيار الذي يستند إىل التوافق مع النـزاع املسلح هو معيار هام وأنه ميكن العثور على بعض آثاره يف بعض 

 .والحظ بعض األعضاء أن مبدأ حظر اللجوء إىل استعمال القوة هو مبدأ هام.  اخلاصمشاريع املواد اليت اقترحها املقرر

أما فيما يتعلق مبعيار النية املقترح، ففي حني أعرب بعض األعضاء عن تأييدهم هلذا املعيار، رأى البعض اآلخر  -١٥٢
وارتئي أيضاً أنه يثري مشاكل بالنظر . ة فييناأنه غامض أو ذايت أو غري موجود، وأنه يثري مسائل معقدة تتعلق بتطبيق اتفاقي

وعندما تقوم الدول بإبرام معاهدة ما فإا نادراً ما تفكر يف أي األثر الذي . إىل أنه ال توجد عادة نية فعلية وقت اإلبرام
االفتراض فإن وأشري إىل أنه إذا كان الغرض من اختيار النية كمعيار هو إثبات . ميكن أن يلحقه ا نزاع مسلح حمتمل
وكان آخرون أقل انتقاداً هلذا املفهوم ألنه يراعي عوامل السياق يف وضع معني . ذلك ينبغي النص عليه بطريقة خمتلفة

 .وبالتايل يسمح بتنظيم هذه املسألة بطريقة أكثر واقعية ومراعاة

ى هلا صلة باملسألة، وأن مشاريع وأُشري إىل أنه وإن كانت نية األطراف هي أهم معيار فإنه توجد معايري أخر -١٥٣
موضوع وطبيعة ومدى : وفعالً أشري إىل أن معايري حتديد النية هي. املواد ينبغي أن تتجنب استبقاء معيار حصري واحد

؛ وموضوع املعاهدة وغرضها )٥ من املادة ١الفقرة (؛ ووجود حكم صريح يف املعاهدة ))ب(٢يف الفقرة (النـزاع املسلح 
وجاء يف اقتراح آخر أن ). اليت تقدم أمثلة لفئات املعاهدات ذات الصلة) ٢(باالقتران مع الفقرة ) ٧ن املادة  م١الفقرة (

وكحل بديل، اقترح أن تنص مشاريع . املعيار املتعلق مبوضوع املعاهدة وغرضها ميكن أن يستخدم كمبدأ توجيهي عام
غري أن وجهة نظر أخرى ترى أنه .  تنص املعاهدة على خالف ذلكاملواد ببساطة على أن املعايري العامة تنطبق عندما ال

 .من األمهية أيضاً النظر يف إجراءات الحقة يف تطبيق املعاهدة، مبا يف ذلك اإلجراءات الالحقة لنشوب النـزاع

وأشري . ف، أُعرب عن شكوك حول صلة جمموعيت املعايري املقترحتني بتحديد نية األطرا٢وفيما يتعلق بالفقرة  -١٥٤
فهو يشري إىل أنه إلثبات نية األطراف هناك حاجة إىل : هو منطق دائري) أ(أيضاً إىل أن املنطق املتبع يف الفقرة الفرعية 

 من اتفاقية فيينا تظل حمدودة الفائدة ما مل توجد ٣٢ و٣١ولوحظ أيضاً أن اإلشارة إىل املادتني . االستناد إىل نية األطراف
 .٢وأُعرب عن التأييد كذلك إلضافة معيار طبيعة املعاهدة كمعيار إضايف يف إطار الفقرة . برامنية صرحية وقت اإل

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

الحظ املقرر اخلاص أن مسألة معيار النية كانت موضوع الكثري من النقاش وأن عدة أعضاء قد أشاروا إىل  -١٥٥
ويف الوقت نفسه، أشار إىل أن أغلبية اآلراء اليت أُعرب . تعلق مبشاكل اإلثبات املألوفةأوجه قلق كبرية، وال سيما فيما ي

وأعلن نيته القيام ببحث أمشل هلذه املسائل يف التقرير الثاين، ولكنه . عنها ال تقترح االستعاضة عن النية مبعيار هام آخر
وأشار كذلك إىل . األحوال، هي أساس االتفاقات الدوليةحذّر من أنه ال مناص من مفهوم النية ألن النية هي، يف خمتلف 

وبشكل خاص، يبدو من البديهي أن طبيعة . ، كما أثري ذلك يف املناقشة٤تعقُّد عناصر النية فيما يتصل مبشروع املادة 
قال إنه لذلك يرى أن و. النـزاع املعين ومداه مها معياران الزمان مبا أن معيار النية ال ينطبق بشكل جمرد بل يف سياق حمدد

 .األمر يتطلب قدراً من التناسب، بالنظر إىل أنه ال يوجد حل بسيط ملشكلة إثبات النية
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والحظ املقرر اخلاص كذلك أن النقاش قد كشف عن احلاجة إىل مزيد الوضوح بشأن العالقة بني مشروعي  -١٥٦
 . جة إىل مزيد التطوير فيما يتعلق بآثار اإلاء أو التعليق حبا٤، وأن املادة )مبا يف ذلك إمكانية دجمهما (٤ و٣املادتني 

 )٤٧( األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات- ٥ املادة -٦

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

 احلالة اليت تظل فيها املعاهدات املنطبقة بشكل صريح على حاالت النـزاع املسلح ٥يتناول مشروع املادة  -١٥٧
النـزاع املسلح وال يؤثر فيها نشوب نزاع مسلح على صالحية األطراف يف النـزاع املسلح يف إبرام نافذة يف حالة 

وأشار املقرر اخلاص إىل أمثلة معروفة جيداً ملتحاربني يف نزاع مسلح أبرموا اتفاقات فيما بينهم أثناء . معاهدات
 .ها أيضاً ما كُتب عن املوضوعالنـزاع، والحظ أن املبادئ املنصوص عليها يف مشروع املادة يؤيد

 ملخص املناقشة )ب( 

وأثريت نقطة مفادها أنه يف حني أن هذا احلكم بديهي وزائد عن اللزوم . أُعرب عن تأييد عام هلذا احلكم -١٥٨
 .نوعاً ما، إال أنه ميكن مع ذلك إدراجه توخياً للوضوح

 واليت قضية األسلحة النوويةيه يف الفتوى الصادرة يف ، أشري إىل املبدأ املنصوص عل١وفيما يتعلق بالفقرة  -١٥٩
جاء فيها أنه يف حني أن مبادئ معينة يف جمايل حقوق اإلنسان والبيئة ال يتوقف سرياا يف أوقات النـزاعات 

القانون اخلاص الساري، أال وهو القانون الساري يف النـزاعات املسلحة والذي يرمي "املسلحة فإن تطبيقها حيدده 
كما اقترح أن تدرج إشارة إىل . واقترح أن ينعكس هذا املبدأ يف مشاريع املواد. )٤٨("إىل تنظيم أعمال القتال

وباإلضافة إىل ذلك، أثري تساؤل عن إدراج . القواعد القطعية يف القانون الدويل السارية يف وقت النـزاع املسلح
 ".مشروعة"صفة 

وذُكر أيضاً .  ليست واضحة١ أُعرب عن رأي مفاده أن عالقتها بالفقرة ، فقد٢أما فيما يتعلق بالفقرة  -١٦٠
 ".أهلية"األطراف يف النـزاع املسلح يف إبرام معاهدات ينبغي أن تستبدل ا لفظة " صالحية"أن اإلشارة إىل 

                                                        

 :٥فيما يلي نص مشروع املادة  )٤٧(

 اتاألحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهد

تكون املعاهدات املنطبقة على حاالت النـزاع املسلح وفقاً ألحكامها الصرحية نافذة يف حالة  -١  
النـزاع املسلح، دون مساس بإبرام اتفاقات مشروعة بني األطراف يف النـزاع املسلح تتعلق بتعليق املعاهدات ذات 

 . الصلة أو اإلعفاء منها

لى صالحية األطراف يف النـزاع املسلح يف إبرام معاهدات ال يؤثر نشوب النـزاع املسلح ع -٢  
 .وفقاً التفاقية فيينا لقانون املعاهدات

 Legality of the Threat or Use of: مشروعية التهديد باستعمال األسلحة النووية أو استعماهلا فعالً )٤٨(
Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996, p. 226 at 240, para. 25. 
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 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

" مشروعة"أما فيما يتعلق بلفظة . ، ال جدال فيه٣ادة الحظ املقرر اخلاص أن هذا احلكم، الذي يكمل امل -١٦١
فيما يتصل باالتفاقات اليت تربم بني الدول اليت هي بالفعل يف حالة نزاع مسلح، فأشار إىل أن هناك أمثلة حلاالت 
أبرمت فيها مع ذلك أزواج من الدول املتحاربة اتفاقات خاصة أثناء حالة احلرب؛ بل توجد حىت اتفاقات ترمي 

أُدرجت لضمان أن تكون هذه االتفاقات متطابقة " مشروعة"وبالتايل فإن لفظة . إىل تعديل تطبيق قانون احلرب
ووافق املقرر اخلاص على . وستكون هذه املسألة موضوع حبث أكثر تفصيالً يف التعليق. مع السياسة العامة الدولية

 .ينبغي التعبري عنه بشكل مالئمأن املبدأ املعلن يف الفتوى املتعلقة باألسلحة النووية 

 )٤٩( املعاهدات املتعلقة بسبب اللجوء إىل النـزاع املسلح- ٦ املادة -٧

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

 يتناول املسألة املتخصصة املتمثلة يف املعاهدات املتعلقة بسبب ٦شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة  -١٦٢
حظ أنه وإن كان بعض الثقاة السابقني قد رأوا أنه يف احلاالت اليت يكون فيها وال. اللجوء إلىل النـزاع املسلح

سبب النـزاع املسلح هو وجود اختالفات يف تفسري معىن معاهدة ما أو مركزها، ميكن افتراض أن املعاهدة باطلة، 
وتؤكد . عنية تفقد نفاذهاإال أن وجهة النظر األكثر معاصرة هي أن حالة كهذه ال تعين بالضرورة أن املعاهدة امل

 .ممارسة الدول أن االلتزامات مبوجب املعاهدات القائمة تظل منطبقة أثناء عملية التسوية السلمية للرتاعات

 ملخص املناقشة )ب( 

يف حني أُعرب عن شيء من االتفاق مع هذا احلكم، أبدى آخرون بعض الشكوك بشأن مدى توافق  -١٦٣
ولوحظ أن موضوع هذه املادة يتوقف إىل حد كبري على السياق . الدويل املعاصر مع القانون ٦مشروع املادة 

وجاء يف وجهة نظر أخرى أن . والظروف السائدة وأن املبدأ األكثر انطباقاً هو مبدأ التسوية السلمية للرتاعات
اقدين على األقل مل كون األطراف املتعاقدة قد اضطُرت إىل اللجوء إىل نزاع مسلح يوحي بأن أحد الطرفني املتع

وكحل بديل، ميكن أن يطبق حكم هذه املادة يف احلاالت . يكن موافقاً على جوهر املعاهدة أو على استمرارها
 .اليت يتعلق فيها النـزاع بتفسري املعاهدة وليس بصحة املعاهدة برمتها

                                                        

 :٦فيما يلي نص مشروع املادة  )٤٩(

 املعاهدات املتعلقة بسبب اللجوء إىل النـزاع املسلح

املعاهدة اليت يكون مركزها أو تفسريها هو موضوع املسألة اليت كانت السبب يف اللجوء إىل النـزاع   
فر الدليل على وجود نية معاكسة املسلح، يفترض أا ال تنهى حبكم القانون، لكن يبطل هذا االفتراض إذا توا

 . لدى األطراف املتعاقدة
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ال لزوم لـه يف ضوء  هو من حيث الصواب ٦وأُعرب أيضاً عن وجهة نظر مفادها أن مشروع املادة  -١٦٤
وهذا يشمل معاهدة :  اليت تنص على أن نشوب نزاع مسلح ال ينهي أو يعلق تلقائياً أي معاهدة٣مشروع املادة 

 .٣وميكن أيضاً وفقاً لذلك تناول هذه املسألة يف التعليق على املادة . قد يكون تفسريها سبباً يف نشوب نزاع

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

وشرح أنه من غري . الحظ املقرر اخلاص أن مشروع املادة قد اتضح أنه يثري مشاكل وأن ذلك لـه ما يربره -١٦٥
املعقول يف رأيه افتراض أن املعاهدة اليت تستخدم كأساس لرتاع مسلح وتصبح يف وقت الحق موضوع إجراء ما وفقاً 

ادة زائد عن احلاجة يف ضوء األحكام السابقة من أحكام غري أنه سلَّم بأن مشروع امل. للقانون هي معاهدة ملغاة
 .املشروع

وأُعلن كذلك أن التعليق على مشروع املادة سيعدل ليتضمن مواد أكثر مالءمة ملقتضى احلال، مبا يف  -١٦٦
 االحتادية، ذلك قرار جلنة احلدود بني إثيوبيا وإريتريا فيما يتصل برسم احلدود بني دولة إريتريا ومجهورية إثيوبيا

 .)٥٠(٢٠٠٢أبريل / نيسان١٣والصادر يف 

 )٥١( نفاذ املعاهدات بناء على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها-٧املادة  -٨

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

 يتناول أنواع املعاهدات اليت ينطوي موضوعها وغرضها على ٧أشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة  -١٦٧
 املبدأ األساسي وهو أن أثر ١وقد أقرت الفقرة . رورية اليت مفادها أن يستمر نفاذها أثناء نزاع مسلحالداللة الض

                                                        

)٥٠( 41 I.L.M. (2002), p.1057. 

 :٧فيما يلي نص مشروع املادة  )٥١(

 نفاذ املعاهدات بناء على الداللة الضرورية املستمدة من موضوعها وغرضها

ا أن يف حالة املعاهدات اليت ينطوي موضوعها وغرضها على الداللة الضرورية اليت مفاده -١  
 .تستمر يف النفاذ خالل نزاع مسلح، ال مينع وقوع نزاع مسلح يف حد ذاته نفاذها

 :املعاهدات املتسمة ذا الطابع تشمل ما يلي -٢  
 املعاهدات اليت تنطبق صراحة يف حالة نزاع مسلح؛ )أ( 
 م؛املعاهدات املعلنة أو املنشئة أو املنظمة حلقوق دائمة أو نظام أو مركز دائ )ب( 
 معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة واالتفاقات املماثلة املتعلقة باحلقوق اخلاصة لألفراد؛ )ج( 
 معاهدات محاية حقوق اإلنسان؛ )د( 
 املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة؛ ( ه( 
 املعاهدات املتعلقة بااري املائية الدولية واملنشآت واملرافق املتصلة ا؛ )و( 
 عاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛امل )ز( 

املعاهدات املتعلقة بتسوية الرتاعات بني الدول بالوسائل السلمية، مبا فيها اللجوء إىل التوفيق  )ح(  
 والوساطة والتحكيم وحمكمة العدل الدولية؛

 األحكام؛االلتزامات الناشئة مبوجب اتفاقيات متعددة األطراف متعلقة بالتحكيم التجاري وتنفيذ  )ط(  
 املعاهدات املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية؛ )ي( 
 .املعاهدات املتعلقة بالعالقات القنصلية )ك( 
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 تتضمن قائمة إرشادية ببعض ٢والفقرة . النـزاع املسلح ليس من شأنه يف حد ذاته أن مينع نفاذ تلك املعاهدات
قامة جمموعة من االفتراضات الضعيفة اليت ولوحظ أن أثر هذا التصنيف يتمثل يف إ. هذه الفئات من املعاهدات

ميكن دحضها فيما يتصل مبوضوع وغرض هذه األنواع من املعاهدات، أي كدليل على موضوع وغرض املعاهدة 
وأوضح أنه يف حني ال يوافق على مجيع فئات املعاهدات املدرجة يف القائمة . مفاده أا تظل قائمة بعد حرب ما

وتعكس القائمة وجهات نظر . ع ذلك كفئات مرشحة حمتملة لكي تنظر اللجنة فيهاإال أنه كان قد أدرجها م
أجيال عدة من املؤلفني وتنعكس إىل حد كبري يف ممارسة الدول املتاحة، وال سيما ممارسة الواليات املتحدة اليت 

 فإنه ٤ و٣باملادتني ويف حني أن مشروع املادة وثيق الصلة . يعود تارخيها إىل األربعينات من القرن العشرين
 .بصورة رئيسية تقريري وبالتايل ميكن استبعاده

وقال إنه بينما توجد دواعٍ إلدراج املعاهدات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، وال سيما يف ضوء إدراج  -١٦٨
ات الثنائية، الصداقة والتجارة واملالحة وما شابه ذلك من اتفاقات تتعلق باحلقوق اخلاصة مثل معاهدات االستثمار

وباملثل، ويف حالة معاهدات القانون البيئي، الحظ أنه يف حني توجد بعض . إال أنه ليس مقتنعاً متاماً ذا األمر
النصوص القانونية اهلامة إذا نظر إليها بشكل فردي وبعض املعاهدات اهلامة املنشئة للمعايري، ال يوجد قانون 

جد موقف واحد خبصوص ما إذا كان نشوب النـزاع املسلح يؤثر يف املعاهدات موحد حلماية البيئة، وبالتايل ال يو
 .البيئية

 ملخص املناقشة )ب( 

ولوحظ أن نية األطراف وموضوع املعاهدة . ١أُعرب عن جمموعة واسعة من اآلراء خبصوص الفقرة  -١٦٩
 ألن االعتبارات املنطبقة إمنا هي وغرضها إمنا هي معايري خمتلفة، وأنه من الصعب وضع معيار عام، وذلك حتديداً

. وما يبدو أكثر وجاهةً هو نوع النـزاع وليس نية األطراف. يف املقام األول مرتبطة بالسياق من حيث طبيعتها
وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أن من األفضل أن يكون التأكيد على طبيعة املعاهدة وليس على موضوعها 

ومشلت اقتراحات . ار اهلدف والغرض، وال سيما بسبب صلته باتفاقية فييناومع ذلك أيد آخرون معي. وغرضها
من حيث املبدأ، تظل أحكام املعاهدة منطبقة تبعاً لصالحيتها، مع مراعاة سياق : "أخرى إدراج صيغة أعم مثل

 ".النـزاع املسلح وتبعاً ملوقف الطرف من مشروعية النـزاع

عرب بعض التأييد إلدراج قائمة إرشادية، أبدى عدة أعضاء شكوكاً ، بينما أ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -١٧٠
ولوحظ أن املعاهدات ال تندرج يف فئات دقيقة حمكمة، فاملعاهدات الثنائية مثالً كثرياً ما تتضمن . بذلك اخلصوص

املنطقي أن جوانب من ميادين عدة خمتلفة من ميادين القانون؛ وحىت داخل الفئة املعينة الواحدة قد يكون أن من 
تتسم بعض أحكام املعاهدة بطابع يخضعها للتعليق أثناء نزاع املسلح، يف حني أن أحكاماً أخرى من نفس 
املعاهدة قد ال تكون كذلك؛ وحىت فيما يتصل بأنواع معينة من األحكام ميكن أن تكون لغة املعاهدة ونية 

ة يف معاهدات أخرى؛ وممارسة الدول غري متناسقة يف األطراف فيها خمتلفتني عن مثيلتيهما يف حالة أحكام مماثل
معظم ااالت وال تسمح باإلجابة بنعم أو ال على ما إذا كان جيوز أم ال تعليق أو إاء فئة ما من فئات 
املعاهدات؛ وقد يكون من الصعب التوصل إىل توافق معقول يف اآلراء داخل اللجنة أو فيما بني الدول خبصوص 

وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أن القائمة، من حيث الصواب، ليست الزمة يف .  القبيل للمعاهداتفهرس من هذا
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وأُشري كذلك إىل . ضوء تطبيق معيار النية العام، أي أنه إذا كانت النية معروفة فإنه ال لزوم لقائمة إرشادية
 .إمكانية إدراج القائمة يف التعليق

، فقد أُعرب عن رأي مفاده أن هذه الفئة ال لزوم هلا، بالنظر إىل أن )أ(ية أما فيما يتعلق بالفقرة الفرع -١٧١
تبدو غامضة، إذ ) ب(وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفئة الواردة يف الفقرة الفرعية .  يغطيها بالفعل٥مشروع املادة 

اللتزامات اليت هي وما هي احلقوق وا" دائمة"إنه ليس من الواضح معرفة ما هي احلقوق وااللتزامات اليت هي 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تكون بعض أحكام تلك األنواع من املعاهدات غري ". مركز"أو " نظام"مبثابة 

وأُعرب . متمشية مع التزامات وحقوق سلطات االحتالل يف النـزاع املسلح وأن يلزم، بصفتها تلك، تعليقها مؤقتاً
تعطي مثاالً جيداً للمعاهدات اليت تتضمن بعض األحكام اليت ينبغي ) ج(أيضاً عن رأي مفاده أن الفقرة الفرعية 

، وتتضمن كذلك )مثل األحوال الشخصية وحقوق امللكية للرعايا األجانب(عادة أن تستمر أثناء النـزاع املسلح 
 نزاع مثل مباشرة املالحة والتجارة بني الدول املتورطة يف(أحكاماً أخرى قد يلزم تعليقها يف ظروف معينة 

 ).مسلح

هي فئة رمبا كان هناك أساس ) د(وأُعرب عن رأي مؤداه أن فئة املعاهدات الواردة يف الفقرة الفرعية  -١٧٢
 من أن مثل هذه األسلحة النوويةجيد الستمرارها، رهناً مبراعاة حتذير حمكمة العدل الدولية يف فتواها يف قضية 

وأُعرب عن شكوك يف وجود افتراض عام باستمرارية . )٥٢(املسلحاحلقوق جيب أن تطبق وفقاً لقانون النـزاع 
، يف ضوء حقيقة أن كثرياً من املعاهدات البيئية تفرض قيوداً تقنية حمددة ( ه(كامل الفئة الواردة يف الفقرة الفرعية 

. بعض احلاالتجداً ميكن أن تكون غري متفقة مع املتطلبات املشروعة للعمليات العسكرية يف النـزاع املسلح يف 
وأُشري أيضاً إىل أنه ميكن إدراج . وأيد آخرون إدراج هذه الفئة على سبيل التطوير التدرجيي للقانون الدويل

 .املعاهدات املتعلقة باملياه اجلوفية

، أُعرب عن الشك أيضاً يف أن ميكن وجود )و(وخبصوص فئة املعاهدات املشار إليها يف الفقرة الفرعية  -١٧٣
ض عام باالستمرارية، نظراً إىل كونه ميكن أن يكون من الضروري وقت احلرب منع أو تقييد احلركة أي افترا

، فلوحظ أنه ليس من الواضح )ز(أما فيما يتعلق بالفقرة الفرعية . اجلوية أو البحرية يف اجتاه دولة عدو أو منها
 املعاهدات هي معاهدات شارعة تنشئ ، نظراً إىل كون مجيع"شارعة"متاماً ما الذي ميكن أن يشكل معاهدة 

قوانني، وأن الكثري من هذه املعاهدات تتضمن أحكاماً تتعلق باحلقوق الشخصية اليت ينبغي استمرارها، إىل جانب 
وقُدمت . أحكام أخرى قد ال تتمشى مع متطلبات النـزاع املسلح وقد يتطلب األمر تعليقها بشكل مؤقت

ضافية مشلت املعاهدات املنشئة ملنظمات دولية وتلك اليت تتضمن قواعد اتفاقية اقتراحات أخرى إلدراج فئات إ
 .جديدة بشأن اجلرائم الدولية

 

 

                                                        

 .، أعاله٥انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٥٢(
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 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

وأشار .  كان قد استهدف مبجموعة متنوعة من وجهات النظر٧الحظ املقرر اخلاص أن مشروع املادة  -١٧٤
، ولو أنه يسلِّم بأن هذه الصلة ميكن بياا بقدر أكرب من الوضوح يف ٤جة طبيعية للمادة أن مشروع املادة هذا نتي

وقال إنه يف حني أن من املمكن حذفه، فإنه يود أن .  يقصد به أن يكون مؤقتاً وتقريريا٧ًوحمتوى املادة . التعليق
 فئات املعاهدات من أجل حتديد أنواع يشري إىل أن مسة هامة من مسات ما كُتب عن هذا املوضوع تتمثل يف بيان

 .املعاهدات اليت ال تقبل من حيث املبدأ اإلاء أو التعليق يف حالة النـزاع املسلح

وأوضح أنه بينما حييط علماً بأن شكوكاً قد أُبديت، فإنه يرى مع ذلك أنه يوجد فيما يبدو تأييد عام  -١٧٥
ملادة حمض تقريرية يف طبيعتها وأن النية منها هي فقط وضع ، أال وهو أن هذه ا٧للمفهوم األساسي للمادة 

وأشار إىل أن بعض الفئات تستحق التمييز عن غريها إذ إن هلا أساساً متيناً يف ممارسة . افتراض قابل للدحض
دات الدول، ومنها مثالً املعاهدات املنشئة لنظام دائم، ومعاهدات الصداقة، ومعاهدات التجارة واملالحة، واملعاه

 .الشارعة املتعددة األطراف

 )٥٣( طريقة التعليق أو اإلاء-٨ املادة -٩

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

ومناقشة النتيجة احملتملة من حيث التعليق أو اإلاء .  بأا آلية إىل حد كبري من حيث إنفاذها٨وصفت املادة  -١٧٦
 . ويبدو من املفيد إدراج هذا احلكم، وإن مل يكن أمراً ال بد منه. تطرح بالضرورة مسألة طريقة التعليق أو اإلاء

 ملخص املناقشة )ب( 

اقترح أيضاً تضمني مشروع املادة إمكانية اإلاء أو التعليق اجلزئي للمعاهدات يف حاالت معينة، بالنظر  -١٧٧
نية ميكن أن تستخدم أيضاً للسماح ومثل هذه اإلمكا. إىل أنه ال يوجد شرط مسبق بتعليق أو إاء معاهدة برمتها

ومشلت اقتراحات . واقترح أيضاً التمييز بني اإلاء والتعليق. مبراعاة السياق الذي يتعني أن تطبق فيه مشاريع املواد
والنظر يف إمكانية إدراج حكم ) مع توضيح العالقة بينهما (١٣أخرى النظر يف املادة باالقتران مع مشروع املادة 

 . من اتفاقية فيينا٥٧لحكم الوارد يف املادة مماثل ل

 

                                                        

 :٨فيما يلي نص مشروع املادة  )٥٣(

 طريقة التعليق أو اإلاء

س أشكال التعليق أو اإلاء الواردة يف يف حالة نزاع مسلح، تكون طريقة التعليق أو اإلاء هي نف  
 . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٤٥ إىل ٤٢أحكام املواد 
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 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

وأحاط علماً باقتراح النظر يف . أشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة مل يكن نسبياً مثرياً للجدل -١٧٨
لها بالفعل، يف الواقع، إمكانية فصل األحكام بطريقة أوضح يف مشروع املادة، والحظ أن هذه اإلمكانية تشم

 . وأكد أن هذه املسألة ستحظى بقدر أكرب من األمهية يف مشروع املادة.  من اتفاقية فيينا٤٤اإلشارة إىل املادة 

 )٥٤( استئناف املعاهدات املعلقة-٩ املادة -١٠

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

وأُشري إىل التجارب . ، آيل من حيث طبيعته٨ ، شأنه شأن املادة٩شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة  -١٧٩
الوطنية، مبا يف ذلك بعض معاهدات السالم مثل معاهدة السالم اإليطالية، اليت بذلت فيها حماوالت جادة لتوضيح 

ويف . الوضع الذي توجد فيه، نتيجة نزاع مسلح كبري، خملفات كبرية لعالقات قانونية يدور التساؤل حول بقائها
 .ف، اعتمدت الدول مناهج عملية إلزالة أوجه غموض كبرية يف عالقااهذه الظرو

 ملخص املناقشة )ب( 

أُعرب عن التأييد للموقف القائل بأنه ينبغي تفضيل استئناف املعاهدات املعلقة عندما تصبح أسباب التعليق غري  -١٨٠
وعلى . ٤ اليت كانوا قد أثاروها يف سياق املادة ، نفس النقاط٩وأثار أعضاء كثريون، فيما يتصل مبشروع املادة . منطبقة

). ج(٢سبيل املثال، اقترح من جديد إدراج إشارة إىل طبيعة املعاهدة يف فقرة فرعية جديدة تكون هي الفقرة الفرعية 
أيضاً واقترح . ٩ سيعين ضمنياً إدخال تعديالت هامة على املادة ٤وباملثل، فإن إدخال أي تغيريات على مشروع املادة 

إدراج حكم ينص على أنه يف حاالت الشك خبصوص ما إذا كانت معاهدة قد علِّقت أو أُيت نتيجة لرتاع مسلح، 
 .يكون االفتراض هو أن تكون املعاهدة معلقة فقط، مبا يترك اال مفتوحاً إلمكانية اتفاق األطراف على خالف ذلك

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

 .٤ مكملة ألغراض املادة ٩ار املقرر اخلاص إىل أن املادة أش -١٨١

                                                        

 :٩فيما يلي نص مشروع املادة  )١(

 استئناف املعاهدات املعلقة

يستأنف نفاذ املعاهدة املعلقة نتيجة نزاع مسلح شريطة أن يتقرر ذلك وفقاً لنية األطراف وقت إبرام  -١  
 .ةاملعاهد

تتحدد نية األطراف يف معاهدة علِّق نفاذها نتيجة نزاع مسلح، فيما يتعلق بقابلية املعاهدة  -٢  
 :الستئناف النفاد، وفقاً ملا يلي

  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛٣٢ و٣١أحكام املادتني  )أ(  

 .طبيعة ومدى النـزاع املسلح املعين )ب(  
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 )٥٥( مشروعية تصرف األطراف-١٠ املادة -١١

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

، كان قد اتبع جاً خمتلفاً عن النهج الذي اتبعه معهد ١٠شرح املقرر اخلاص أنه، يف مشروع املادة  -١٨٢
لذي تضمن عدة مواد بشأن مسألة مشروعية تصرف األطراف يف النـزاع  ا١٩٨٥القانون الدويل يف قراره لعام 

ويف مشروع . والحظ أن الصعوبة تكمن يف غياب حتديد لعدم املشروعية من جانب هيئة ذات حجية. املسلح
 مثل وشرح أن طبيعة مشاريع املواد تتغري إذا ما أريد هلا أن تبحث. املادة هذا، تركت املسألة جانباً إىل حد بعيد

 .هذه املسائل

 ملخص املناقشة )ب( 

 من قرار معهد القانون الدويل، اليت )٥٦(٩ و٨ و٧حتدث عدة أعضاء تأييداً إلدراج أحكام مماثلة ألحكام املواد  -١٨٣
متيز بني حقوق الدول اليت تتصرف يف إطار الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس أو امتثاالً لقرار صادر من جملس األمن 
اعتمد يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة من ناحية، وحقوق الدولة اليت ترتكب العدوان من الناحية 

وأُعرب عن رأي مفاده أن من الضروري النظر يف احلالة اليت يكون قد استفاد فيها األطراف يف نزاع مسلح من . األخرى
وارتأى أيضاً عدة . راف دون غريه ميكن أن يؤدي إىل استنتاج خمتلفحرب غري مشروعة، وأن اللجوء إىل معيار نية األط

أعضاء أن مشاريع املواد ينبغي أن تراعي التطورات احلاصلة منذ احلرب العاملية الثانية، وال سيما فيما يتعلق حبظر استعمال 
مم املتحدة حلفظ السلم واألمن القوة أو التهديد باستعماهلا، األمر الذي يشكل حجر الزاوية يف كامل هيكل نظام األ

كما أُكد أنه ميكن القيام بذلك بالتركيز عما قد يكون للعدوان أو الدفاع الشرعي عن النفس من آثار على . الدوليني
ولوحظ أن املعاهدات غري املتمشية مع ممارسة حق الدفاع عن النفس هي . املعاهدات، دون تعريف مثل هذه األفعال

 .عليقها أو حىت إلغاؤهاوحدها اليت ينبغي ت

وحسب رأي آخر، فإنه يف حني أن مسألة مشروعية النـزاع املسلح ليست وثيقة الصلة باملوضوع فيما  -١٨٤
. يتصل بقواعد النـزاع املسلح، فإن نفس الشيء ال ميكن أن يقال عن إاء أو تعليق الفئات األخرى من املعاهدات

 احلكم الوارد يف هذه املادة متطابقاً مع اتفاقية فيينا اليت تفرد الدول املرتكبة وبالتايل فإنه ليس واضحاً ما إذا كان
 .ألفعال غري مشروعة مبعاملة خمتلفة

                                                        

 :١٠فيما يلي نص مشروع املادة  )٢(

 مشروعية تصرف األطراف

ال يتأثر حدوث إاء أو تعليق معاهدة مبشروعية تصرف األطراف يف النـزاع املسلح وفقاً إما ملبادئ   
 .القانون الدويل العمومي أو ألحكام ميثاق األمم املتحدة

املقرر  من قرار معهد القانون الدويل مستنسخة يف التقرير األول املقدم من ٩ و٨ و٧نصوص املواد  )٥٦(
 .١٢٣، الفقرة A/CN.4/552اخلاص، 
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. ويف الوقت نفسه، أُبديت معارضة تضمني مشاريع املواد إشارات إىل عدم تساوي األطراف املتحاربة -١٨٥
كم على األطراف يف نزاع مسلح، ولوحظ أيضاً أن ولوحظ أن من الصعب، يف املمارسة العملية، إصدار ح

املسألة ال ختلو من التعقيد وال سيما يف ضوء وجود وجهات نظر يف اتمع الدويل ترى أن هناك أشكاالً أخرى 
 .للجوء غري املشروع الستعمال القوة، يؤيدها على ما يدعى القانون الدويل العريف

 خلاصاملالحظات اخلتامية للمقرر ا )ج( 

 لـه ما يربره، وأن مشروع هذه املادة حيتاج إىل إعادة صياغة ١٠سلَّم املقرر اخلاص بأن النقد املوجه ملشروع املادة  -١٨٦
وقال إن من رأيه أنه ميكن أن تسوى املسألة عن طريق اللجوء إىل حكم شرطي يصاغ بعبارة عامة يشري إىل احلق . طبقاً لذلك

وال ميكن افتراض أن الدول املعنية ميكن أن تعتمد على مثل هذا احلكم الشرطي إال .  اعي عن النفسيف الدفاع الفردي أو اجلم
 .إذا توافرت الشروط القانونية اليت تستلزم التعليق أو اإلاء

قة وذكر املقرر اخلاص أنه مل تكن لديه نية حبث مسألة صحة أو بطالنية املعاهدات يف ضوء أحكام امليثاق املتعل -١٨٧
 .باستعمال القوة

 ،)٥٨( مركز الدول الثالثة بوصفها دوالً حمايدة-١٢، املادة )٥٧( قرارات جملس األمن-١١ املادة -١٢
 )٦٠( إحياء املعاهدات املنهاة أو املعلقة-١٤، املادة )٥٩( حاالت اإلاء أو التعليق-١٣املادة    

 عرض املقرر اخلاص للمادة )أ( 

 وإن مل يكن ضرورياً بصورة قطعية، فإنه مفيد يف مشروع ١١مشروع املادة شرح املقرر اخلاص أن  -١٨٨
 حكماً شرطياً ١٢وباملثل، يتضمن مشروع املادة .  من اتفاقية فيينا٧٥وأشار كذلك إىل مضمون املادة . تقريري

                                                        

 :١١فيما يلي نص مشروع املادة  )٥٧(
 قرارات جملس األمن

  .ال ختل هذه املواد باآلثار القانونية لقرارات جملس األمن وفقاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
 :١٢فيما يلي نص مشروع املادة  )٥٨(

 يدةمركز الدول الثالثة بوصفها دوالً حما
 .ال ختل أحكام مشاريع املواد هذه مبركز الدول الثالثة بوصفها دوالً حمايدة فيما يتعلق برتاع مسلح 

 :١٣فيما يلي نص مشروع املادة  )٥٩(
 حاالت اإلاء أو التعليق

 :ال ختل مشاريع املواد هذه بإاء املعاهدات أو تعليقها نتيجة ملا يلي 
 اتفاق األطراف؛ أو  )أ( 
 وهري؛ أوخرق ج )ب( 
 استحالة أداء عارضة؛ أو )ج( 
 .تغري جوهري يف الظروف )د( 

 :١٤فيما يلي نص مشروع املادة  )٦٠(
 إحياء املعاهدات املنهاة أو املعلقة

ال ختل مشاريع املواد هذه بصالحيات قيام األطراف يف نزاع مسلح بتنظيم مسالة اإلبقاء على سريان   
 .اة نتيجة نزاع مسلح، وذلك بناء على اتفاقأو إحياء املعاهدات املعلقة أو املنه
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قرر اخلاص إىل ، أشار امل١٣وفيما يتعلق مبشروع املادة . صرفاً له غرض عملي وإن مل يكن ضرورياً بصورة قطعية
أن املوضوع الرئيسي للتقرير يتداخل مع جوانب أخرى معترف ا من جوانب قانون املعاهدات، وأن احلكم 

 على مالحظة ١٤وقصر املقرر اخلاص عرضه ملشروع املادة . الوارد يف هذه املادة يأخذ هذا التداخل يف االعتبار
 .هدات ما قبل احلربوجود قدر كبري من املمارسات بشأن إحياء مركز معا

 ملخص املناقشة )ب( 

 .١٤ إىل ١١وجد تأييد عام ملشاريع املواد  -١٨٩

وأُشري كذلك إىل أنه ينبغي أن تميز جبالء . ١٣وأُعرب عن التأييد لتكرار قواعد اتفاقية فيينا يف مشروع املادة  -١٩٠
 .نازل أو استحالة األداء يف حالة عدم األداءألغراض الوضوح والتوافق، املعاهدات اليت قد تسمح بالتذرع بالت

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

والحظ أيضاًَ أنه يف .  مل تلق أي نقد١٤ و١٣ و١٢ و١١أحاط املقرر اخلاص علماً بكون مشاريع املواد  -١٩١
يثاق األمم  هي حكم شرطي ضروري فإا ميكن أن تدرج يف حكم شرطي أعم بشأن م١١حني أن املادة 

 .املتحدة
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 الفصل السادس

 مسؤولية املنظمات الدولية

  مقدمة-ألف 

يف " مــسؤولية املنظمــات الدوليــة "، إدراج موضــوع )٢٠٠٠عــام (قــررت اللجنــة، يف دورــا الثانيــة واخلمــسني   -١٩٢
 كـانون   ١٢ املـؤرخ    ٥٥/١٥٢ مـن قرارهـا      ٨وأحاطت اجلمعية العامة علمـاً، يف الفقـرة         . )٦١(برنامج عملها الطويل األجل   

، بقرار اللجنة املتعلق بربنامج عملها الطويل األجل ومبحاور موضوعها اجلديد املرفقة بتقريـر اللجنـة    ٢٠٠٠ديسمرب  /األول
، أن تبـدأ   ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٦/٨٢ قرارها من   ٨وطلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة       .٢٠٠٠لعام  

 ".مسؤولية املنظمات الدولية"ع اللجنة عملها بشأن موضو

ــستها      -١٩٣ ــة واخلمــسني، يف جل ــا الرابع ــة، يف دور ــررت اللجن ــودة يف ٢٧١٧وق ــار٨ املعق ــايو / أي ، إدراج ٢٠٠٢م
ويف الدورة نفـسها، أنـشأت اللجنـة         .)٦٢(املوضوع يف برنامج عملها، وعينت السيد جورجيو غايا مقرراً خاصاً للموضوع          

 نطاق املوضوع، والعالقة بني املشروع اجلديـد  )٦٣(وتناول الفريق العامل بإجياز يف تقريره      .املوضوعفريقاً عامالً بشأن هذا     
، ومسائل عزو الفعل، واملسائل املتعلقـة مبـسؤولية   "مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً"ومشاريع املواد املتعلقة  

 مبـضمون املـسؤولية الدوليـة، وتنفيـذ املـسؤولية          املتعلقـة ة، واملـسائل    الدول األعضاء عن الـسلوك املنـسوب إىل منظمـة دوليـ           
 .)٦٤(واعتمدت اللجنة يف اية دورا الرابعة واخلمسني تقرير الفريق العامل .وتسوية املنازعات

، عــرض التقريــران األول والثــاين )٢٠٠٤(والــدورة الــسادسة واخلمــسني ) ٢٠٠٣(ويف الــدورة اخلامــسة واخلمــسني  -١٩٤
 .)٦٦(٧ إىل ١واعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة املواد . )٦٥(اللذان أعدمها املقرر اخلاص على اللجنة اليت نظرت فيهما

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 .(A/CN.4/553) ملقرر اخلاصاملقدم من ا الثالثيف الدورة احلالية، كان معروضا على اللجنة التقرير  -١٩٥

                                                        

 .٧٢٩ الفقرة، (A/55/10)، ١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ا )٦١(

 .٤٦٣-٤٦١، الفقرات )A/57/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  )٦٢(

 .٤٨٨-٤٦٥املرجع نفسه، الفقرات  )٦٣(

 .٤٦٤ه، الفقرة املرجع نفس )٦٤(

ولالطالع على التقرير الثاين . A/CN.4/532لالطالع على التقرير األول للمقرر اخلاص، انظر الوثيقة  )٦٥(
 .A/CN.4/541للمقرر اخلاص، انظر الوثيقة 

، واعتمدت بصفة مؤقتة )٢٠٠٣( يف الدورة اخلامسة واخلمسني ٣ إىل ١اعتمدت بصفة مؤقتة مشاريع املواد  )٦٦(
 .أدناه" جيم"، انظر الفرع ٧ إىل ١ولالطالع على نص مشاريع املواد ). ٢٠٠٤( يف الدورة السادسة واخلمسني ٧ إىل ٤ مشاريع املواد
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 مانة العامـة علـى املنظمـات الدوليـة الفـصل املتعلـق ـذه املـسألة مـن تقريـر اللجنـة، عمـال بتوصـيات                          األوعممت   -١٩٦
 تـستطيع    وأن تـزود اللجنـة بـأي مـواد هلـا صـلة باملوضـوع                عليـه   وطلبت إىل هذه املنظمات أن تبـدي تعليقاـا         ،)٦٧ (اللجنة

 .)٦٨(ىت اآلن من املنظمات الدولية واحلكومات كما عرض على اللجنة ما ورد من تعليقات ح.تقدميها إىل اللجنة

 علـى غـرار التقريـرين الـسابقني، الـنمط العـام للمـواد املتعلقـة مبـسؤولية              الثالـث للمقـرر اخلـاص،      التقريـر قد اتبع   و -١٩٧
 األول من    يف الفصلني الثالث والرابع من الباب      بحثتاملسائل اليت   التقرير  وتناول  . الدول عن األعمال غري املشروعة دوليا     

 الثالـث قيـام  التقريـر  تنـاول   إىل املنظمـات الدوليـة،   عـزو الفعـل   وهكذا، فبعد التقرير الثاين الذي تنـاول مـسائل          . هذه املواد 
دوليـة   دولـة أو منظمـة       فعـل تقـوم بـه      الدوليـة فيمـا يتـصل ب       ة ومسؤولية املنظمـ   ،تزام دويل من جانب منظمة دولية     اللخرق  
 .أخرى

 خــرق اللتــزام وقــوع "٨املــادة :  كالتــايل١٦ إىل ٨ر اخلــاص يف تقريــره الثالــث مــشاريع املــواد وقــد اقتــرح املقــر -١٩٨
، )٧١("االمتـداد الـزمين خلـرق التـزام دويل      " ١٠املـادة   ، و )٧٠("االلتزام الدويل النافذ جتاه منظمـة دوليـة        "٩، واملادة   )٦٩("دويل

                                                        

، )Corr.1، وA/57/10(، والتصويب ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  )٦٧(
 .٥٢، الفقرة )A/58/10(واملرجع نفسه، ؛ ١٠واخلمسون، امللحق رقم الدورة الثامنة ، واملرجع نفسه، ٤٨٨ و٤٦٤الفقرتان 

 ،A/CN.4/545لالطالع على التعليقات الواردة من احلكومات واملنظمات الدولية، انظر الوثيقة  )٦٨(
 .A/CN.4/556، وA/CN.4/547و

 :٨يما يلي نص مشروع املادة ف )٦٩(
  خرق اللتزام دويلوقوع

 املنظمة الدولية غري مطابق ملا يتطلبه منها عندما يكون فعلدوليا خترق املنظمة الدولية التزاما  -١ 
 .طابعهوذلك االلتزام، بصرف النظر عن منشأ االلتزام 

 . مبدئيا الفقرة السابقة أيضا على خرق التزام تنص عليه قاعدة من قواعد املنظمةتنطبق -٢ 
 :٩فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٠(

 ظمة دوليةااللتزام الدويل النافذ جتاه من
 .الفعل وقت وقوع املعين املنظمة الدولية خرقا اللتزام دويل ما مل تكن املنظمة الدولية ملزمة بااللتزام فعلال يشكل  

 ١٠فيما يلي نص مشروع املادة  )٧١(
 االمتداد الزمين خلرق التزام دويل

 القيام حلظةقد وقع ه طابع مستمر ـ ليس لبفعل خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل يكون -١ 
 .، حىت لو استمرت آثارهالفعلبذلك 

طوال كامل الفترة اليت ممتداً ه طابع مستمر ـ لبفعلم دويل ا خرق املنظمة الدولية اللتزيكون -٢  
 . ويظل غري مطابق لاللتزام الدويلالفعليستمر فيها 

 عند وقوع هذا قع، قد و يتطلب من املنظمة الدولية منع حدث معني، خرق التزام دويليكون -٣  
 . طوال كامل الفترة اليت يستمر فيها احلدث ويظل غري مطابق لذلك االلتزاموميتداحلدث 
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  غـري مـشروع  فعـل ارتكـاب  يف دمي العـون أو املـساعدة   تقـ " ١٢املـادة   ، و )٧٢(" مركـب  املكـون مـن فعـل     اخلرق  " ١١املادة  و
إكـراه دولـة أو     " ١٤املـادة   ، و )٧٤(" غـري مـشروع دوليـا      فعـل التوجيـه وممارسـة الـسيطرة الرتكـاب         " ١٣املادة  ، و )٧٣("دوليا

 إىل  القـرارات والتوصـيات واألذون املوجهـة      " ١٦املـادة   ، و )٧٦("الـسابقة أثـر املـواد     " ١٥املـادة   ، و )٧٥("أخـرى  منظمة دولية 
 .)٧٧("الدول األعضاء واملنظمات الدولية

                                                        

 :١١فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٢(

  مركباملكون من فعلاخلرق 

 خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بسلسلة أعمال أو امتناع عن أعمال حمددة يف يكون -١ 
وقوع العمل أو االمتناع الذي يكون، إذا أُخذ مع غريه من األعمال أو عند قد وقع عة، جمموعها بأا غري مشرو

 .االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع

 أو امتناع يف فعل احلالة، ميتد اخلرق طوال كامل الفترة اليت تبدأ بوقوع أول هذهويف  -٢  
 . وظلت غري مطابقة لاللتزام الدويلات أو االمتناع طاملا تكررت هذه األعمالويظل مستمراًالسلسلة، 

 :١٢فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٣(

  غري مشروع دوليافعلارتكاب يف تقدمي العون أو املساعدة 

 غري مشروع فعلتكون املنظمة الدولية اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب  
 :ة الدولية مسؤولة دوليا عن ذلك إذادوليا من جانب هذه الدولة أو املنظم

  غري املشروع دوليا؛بالفعلقامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة  )أ( 

 .غري مشروع دوليا لو ارتكبته تلك املنظمةسيكون  الفعلوكان هذا  )ب( 

 :١٣فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٤(

 ليا غري مشروع دوفعلالتوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب 

 فعله أو متارس السيطرة على دولة أو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب تكون املنظمة الدولية اليت توج 
 :غري مشروع دوليا من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دوليا عن ذلك إذا

  غري املشروع دوليا؛بالفعلقامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة  )أ( 

 . غري مشروع دوليا لو ارتكبته تلك املنظمةالفعل سيكونوكان هذا  )ب( 

 :١٤فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٥(

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى

 :، إذاالفعل مسؤولة دوليا عن ذلك فعلتكون املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب  

 غري مشروع دوليا صادرا عن الدولة أو املنظمة فعالًيكون ساه، ، لوال اإلكرالفعلكان  )أ(  
 الدولية اليت مورس عليها اإلكراه؛

 .بالفعل بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة قد قامتاليت متارس اإلكراه، الدولية وكانت املنظمة  )ب( 
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 الواردة يف الفصل الثالـث مـن املـواد املتعلقـة مبـسؤولية الـدول           ١٥ إىل   ١٢ تقابل املواد    ١١ إىل   ٨ومشاريع املواد    -١٩٩
وث  وقـت حـد    وقـوع خـرق اللتـزام دويل، واشـتراط أن يكـون االلتـزام نافـذاً                الـيت تتنـاول      األفعال غري املشروعة دولياً   عن  
ورأى املقـرر اخلـاص أن املـواد املتعلقـة          . املكـون مـن فعـل مركـب        واخلـرق    ،، واالمتداد الزمين خلـرق االلتـزام الـدويل        الفعل

أي  قيـام  بوضـوح علـى      تنطبـق الـيت    تتسم بطابع عام وأـا تعكـس املبـادئ           األفعال غري املشروعة دولياً   مبسؤولية الدول عن    
 ولـذلك، فـال يوجـد سـبب يـدعو إىل اتبـاع ـج خمتلـف يف هـذا                     .لتـزام دويل  اخبـرق   شخص من أشخاص القـانون الـدويل        
 تتنـاول  ٨غري أن املقرر اخلاص رأى فائدة يف إضافة فقـرة حمـددة إىل مـشروع املـادة           . السياق فيما يتعلق باملنظمات الدولية    

 .قواعد املنظمةخرق التزام مبوجب 

 الواردة يف الفصل الرابـع      ١٩ إىل   ١٦ املقرر اخلاص أا تقابل املواد       ، أوضح ١٦ إىل   ١٢وفيما يتعلق مبشاريع املواد      -٢٠٠
تكـون  الـيت  فمواد ذلك الفصل تبحث احلاالت واألوضاع     . من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً         

 غـري   فعـل  الرتكـاب    ،عليهـا الـسيطرة    و هـا هيتوجعـن    أو   ،دولـة أخـرى   املـساعدة إىل     أو   فيها الدولة مسؤولة عن تقدمي العـون      
 وأوضـح املقـرر اخلـاص أنـه، حـىت      . غـري مـشروع  فعلدولة أخرى على ارتكاب    ، خبالف ذلك، عن إكراه      مشروع دوليا، أو  

، فـال يوجـد مـا يـدعو إىل الظـن       النوع مـن احلـاالت  ااملتعلقة باملسؤولية الدولية للمنظمات الدولية يف هذرغم قلة املمارسات  
اطات املفروضة والنهج املتبع خيتلفان على أي حنو عن االشـتراطات املفروضـة والنـهج املتبـع فيمـا يتعلـق مبـسؤولية                       بأن االشتر 

. وأشار املقرر اخلاص إىل احتمال وجود حاالت ميكن أن تكون فيها املنظمات الدولية مسؤولة عـن سـلوك أعـضائها    . الدول

                                                      

 :١٥فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٦(

 السابقةأثر املواد 

 املعين، أو الفعل باملسؤولية الدولية للدولة أو املنظمة الدولية اليت ترتكب ١٤ إىل ١٢ال ختل املواد  
 .باملسؤولية الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى

 :١٦فيما يلي نص مشروع املادة  )٧٧(

 القرارات والتوصيات واألذون املوجهة إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية

 :ولية الدولية إذاتتحمل املنظمة الدولية املسؤ -١  

 لو  يكون غري مشروع دولياًفعل أو منظمة دولية بارتكاب اً قرارا يلزم دولة عضواعتمدت )أ(  
 قامت به املنظمة األوىل مباشرة؛ 

 . املعينالفعلكب وارت )ب(  

 فعلتتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا أذنت لدولة عضو أو منظمة دولية بارتكاب  -٢  
 : ، شريطةالفعليكون غري مشروع دوليا لو قامت به املنظمة األوىل مباشرة، أو إذا أوصت بذلك 

  مصلحة للمنظمة ذاا؛الفعلأن حيقق  )أ(  

 . املعينالفعلب كَرتيأن و )ب(  

ما يشكل تسري أيضا الفقرات السابقة إذا مل تقم الدولة العضو أو املنظمة الدولية بعمل  -٣  
 . التزاماا الدولية وبالتايل ال تتحمل املسؤولية الدوليةحدخرقاً أل
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 عــن  املتعلقــة مبــسؤولية الــدول١٨ إىل ١٦  مــن الفئــات املــشمولة بــاملوادوال يبــدو أن هــذه احلــاالت تنــدرج متامــا يف أي فئــة
وقد تكون هذه األفعال مقـررات      .  بل هي تتعلق بامتثال أعضاء املنظمات الدولية ألفعال املنظمة         .األفعال غري املشروعة دولياً   

 .١٦، اقترح مشروع املادة وقال املقرر اخلاص إنه لتغطية هذه احلاالت. ملزمة أو توصيات أو أذون غري ملزمة

 املعقودة يف الفترة من ٢٨٤٣ إىل ٢٨٣٩وقد نظرت اللجنة يف التقرير الثالث الذي أعده املقرر اخلاص يف جلساا         -٢٠١
، أنشأت اللجنـة فريقـاً عـامالً للنظـر يف     ٢٠٠٥مايو / أيار٢٤ املعقودة يف  ٢٨٤٣ويف اجللسة   . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٧

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ املعقودة يف ٢٨٤٤ونظرت اللجنة يف تقرير الفريق العامل يف جلستها . ١٦ إىل ٨ مشاريع املواد

 إىل جلنـــة ١٥ إىل ٩، أحالـــت اللجنـــة مـــشاريع املـــواد ٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٤ املعقـــودة يف ٢٨٤٣ويف اجللـــسة  -٢٠٢
مــايو / أيــار٢٥ املعقــودة يف ٢٨٤٤ اجللــسة  إىل جلنــة الــصياغة يف١٦ ومــشروع املــادة ٨وأحيــل مــشروع املــادة . الــصياغة
 . بناء على تقرير الفريق العامل٢٠٠٥

 ٣ املعقــودة يف ٢٨٤٨يف جلــستها ] ١٥[١٦ إىل ٨  مــشاريع املــوادعــننظــرت اللجنــة يف تقريــر جلنــة الــصياغة و -٢٠٣
 ). أدناه١-انظر الفرع جيم(، واعتمدت التقرير ٢٠٠٥يونيه /حزيران

، باعتماد ٢٠٠٥أغسطس / آب٣ و٢ املعقودتني يف ٢٨٦٣ و٢٨٦٢لستيها قامت اللجنة، يف جو -٢٠٤
 ). أدناه٢ -انظر الفرع جيم (التعليقات على مشاريع املواد املذكورة أعاله 

 اليت اعتمدا اللجنة مؤقتاً حىت اآلن مبسؤولية املنظمات الدولية، نص مشاريع املواد املتعلقة -جيم

  نص مشاريع املواد-١

 .يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمدا اللجنة مؤقتاً حىت اآلنفيما  -٢٠٥

 مسؤولية املنظمات الدولية
 الباب األول

 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن منظمة دولية
 الفصل األول

 مقدمة

 )٧٨(١املادة 

 نطاق مشاريع املواد هذه

ة دولية ما عن فعل غري مشروع مبوجب تنطبق مشاريع املواد هذه على املسؤولية الدولية ملنظم -١  
 .القانون الدويل

                                                        

، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق الوثائق الرمسية للجمعية العامة لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر )٧٨(
 .٢٢ إىل ١٩، الصفحات )A/58/10 (١٠رقم 
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تنطبق مشاريع املواد هذه أيضاً على املسؤولية الدولية لدولة ما عن الفعل غري املشروع دولياً  -٢  
 .الصادر عن منظمة دولية

 )٧٩(٢املادة 

 املصطلحات املستخدمة

ة منشأة مبوجب معاهدة أو صك آخر منظم" منظمة دولية"ألغراض مشاريع املواد هذه، يعين مصطلح   
وميكن أن تشمل العضوية يف املنظمات الدولية، . حيكمه القانون الدويل ومتلك شخصية قانونية دولية خاصة ا

 .باإلضافة إىل الدول، كيانات أخرى

 )٨٠(٣املادة 

 مبادئ عامة

 .ولية للمنظمة الدوليةكل فعل غري مشروع دولياً صادر عن منظمة دولية يستتبع املسؤولية الد -١  

ترتكب املنظمة الدولية فعالً غري مشروع دولياً إذا حدث تصرف يتمثل يف عمل أو امتناع  -٢  
 :عن عمل

 ينسب إىل املنظمة الدولية مبوجب القانون الدويل؛ )أ( 
 .ويشكّل خرقاً اللتزام دويل واقع على تلك املنظمة الدولية )ب( 

 )٨١(الفصل الثاين

 رف إىل منظمة دوليةنسبة التص

 )٨٢(٤املادة 

 قاعدة عامة بشأن نسبة التصرف إىل منظمة دولية

يعترب تصرف جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية يف تأدية مهامه فعالً صادراً عن تلك املنظمة  -١  
 .مبقتضى القانون الدويل، أياً كان املركز الذي يشغله ذلك اجلهاز أو الوكيل يف املنظمة

                                                        

 .٢٨ إىل ٢٢املرجع نفسه، الصفحات  )٧٩(

 .٣١ إىل ٢٨املرجع نفسه، الصفحات  )٨٠(

 ١٠ واخلمسون، امللحق رقم ةتاسعال الدورة املرجع نفسه،ر ـانظلالطالع على التعليق على هـذا الفصـل،  )٨١(
)A/59/10( ٨٣-٨١، الصفحات. 

 .٨٦-٨٣لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٨٢(
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املوظفني وغريهم من األشخاص أو الكيانات " الوكيل"، يشمل مصطلح ١غراض الفقرة أل -٢  
 .)٨٣(ممن تتصرف املنظمة بواسطتهم

 .تطبق قواعد املنظمة على حتديد وظائف أجهزا ووكالئها -٣ 

الصكوك : ، بشكل خاص، ما يلي"قواعد املنظمة"لغرض مشروع هذه املادة، تعين عبارة  -٤  
؛ املقررات والقرارات وغري ذلك من اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة وفقاً هلذه الصكوك؛ واملمارسة املتبعة املنشئة

 .)٨٤(يف املنظمة

 )٨٥(٥املادة 

 تصرف األجهزة أو الوكالء ممن تضعهم حتت تصرف
 املنظمة الدولية دولة أو منظمة دولية أخرى

بع لدولة أو جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية يوضع يعترب، مبوجب القانون الدويل، تصرف جهاز تا  
حتت تصرف منظمة دولية أخرى فعالً صادراً عن املنظمة األخرية، إذا كانت املنظمة متارس السيطرة الفعلية على 

 .ذلك التصرف

 )٨٦(٦املادة 

 جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات

 فعالً صادراً عن تلك املنظمة، مبوجب القانون الدويل، يعترب تصرف جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية  
إذا تصرف اجلهاز أو الوكيل ذه الصفة، وذلك حىت إذا جتاوز التصرف حدود سلطة ذلك اجلهاز أو ذلك 

 .الوكيل أو كان خمالفاً للتعليمات

                                                        

ة األمر بوضع مجيع التعاريف املتعلقة باملصطلحات  دف القيام يف اي٢قد يعاد النظر الحقاً يف موضع الفقرة  )٨٣(
 .٢يف املادة 

 دف القيام يف اية األمر بوضع مجيع التعاريف املتعلقة باملصطلحات يف ٤قد يعاد النظر الحقاً يف موضع الفقرة  )٨٤(
 .٢املادة 

 واخلمسون، امللحق ةتاسعال الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورةانظر لالطالع على التعليق على هذه املادة،  )٨٥(
 .٩٣-٨٨، الصفحات )A/59/10 (١٠رقم 

 .٩٦-٩٣املرجع نفسه، الصفحات  )٨٦(
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 )٨٧(٧املادة 

 التصرف الذي تعترف به منظمة دولية وتعتربه صادراً عنها

ال ميكن نسبته إىل منظمة دولية مبوجب مشاريع املواد السابقة يعترب مع ذلك فعالً التصرف الذي   
صادراً عن تلك املنظمة الدولية مبوجب القانون الدويل، إذا اعترفت هذه املنظمة بذلك التصرف واعتربته صادراً 

 .عنها، وبقدر هذا االعتراف واالعتبار

 )٨٨(الفصل الثالث

 خرق التزام دويل

 )٨٩(٨ املادة

  دويلاللتزام خرق وقوع

 املنظمة الدولية غري مطابق ملا يتطلبه فعل عندما يكون  دولياً الدولية التزاماًاملنظمة خترق -١  
 . ذلك االلتزام، بصرف النظر عن منشأ االلتزام وطابعهمنها

 قواعد تنص عليه قاعدة من مبوجب القانون الدويل  التزام على خرق  أيضا١ً الفقرة نطبقت -٢  
 . الدوليةاملنظمة

 )٩٠(٩ املادة

  النافذ جتاه منظمة دوليةالدويل اللتزاما

 املعين بااللتزام اللتزام دويل ما مل تكن املنظمة الدولية ملزمة  املنظمة الدولية خرقاًفعل يشكل ال  
 .فعلوقت وقوع ال

 

 

                                                        

 .٩٨-٩٦املرجع نفسه، الصفحات  )٨٧(

 . أدناه٢-لالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر الفرع جيم )٨٨(

 . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )٨٩(

 .املرجع نفسه )٩٠(
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 )٩١(١٠ املادة

  خلرق التزام دويلالزمين االمتداد

 ، قد وقع حلظةه طابع مستمرـ ليس لفعل ب،دويلظمة الدولية اللتزام  خرق املنيكون -١  
 .، حىت لو استمرت آثارهفعلالقيام بذلك ال

 طوال كامل ، ممتداًه طابع مستمرـعل لف ب،م دويلا خرق املنظمة الدولية اللتزيكون -٢  
 .ل ويظل غري مطابق لاللتزام الدويلفعالفترة اليت يستمر فيها ال

 عند ، قد وقع حدث معنيع يتطلب من املنظمة الدولية من،خرق التزام دويل يكون -٣  
 . طوال كامل الفترة اليت يستمر فيها احلدث ويظل غري مطابق لذلك االلتزاموميتدوقوع هذا احلدث 

 )٩٢(١١ املادة

 مركباملكون من فعل خلرق ا

تناع عن أعمال حمددة يف  خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بسلسلة أعمال أو اميكون -١  
الذي يكون، إذا أُخذ مع غريه من األعمال أو  العمل أو االمتناع وقوعجمموعها بأا غري مشروعة، عند 

 .االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع

 أو امتناع يف فعل احلالة، ميتد اخلرق طوال كامل الفترة اليت تبدأ بوقوع أول هذهويف  -٢  
 . وظلت غري مطابقة لاللتزام الدويلات طاملا تكررت هذه األعمال أو االمتناعويظل مستمراً، السلسلة

 )٩٣(الفصل الرابع

 مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى

 )٩٤(١٢املادة 

 غري مشروع دولياًفعل ارتكاب يف تقدمي العون أو املساعدة 

 غري فعل اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب تكون املنظمة الدولية  
 :إذا  من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دوليا عن ذلكمشروع دولياً

                                                        

 .املرجع نفسه )٩١(

 .رجع نفسهامل )٩٢(

 . أدناه٢-لالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر الفرع جيم )٩٣(

 . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )٩٤(
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 ؛عل غري املشروع دولياًفقامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بال )أ(  

 . لو ارتكبته تلك املنظمة دولياًغري مشروعسيكون ل فعوكان هذا ال )ب(  

 )٩٥(١٣املادة 

  غري مشروع دولياًفعلالتوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب 

عل غري فتكون املنظمة الدولية اليت توجه أو متارس السيطرة على دولة أو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب   
 : عن ذلك إذاياً من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دولمشروع دولياً

 ؛ غري املشروع دولياًبالفعلقامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة  )أ(  

 . لو ارتكبته تلك املنظمةغري مشروع دولياًسيكون عل فوكان هذا ال )ب(  

 )٩٦(١٤املادة 

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى

 عل مسؤولة دولياًفولية أخرى على ارتكاب تكون املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة د  
 :عل، إذافعن ذلك ال

 عن الدولة أو املنظمة  صادراً غري مشروع دولياًعالًفيكون سعل، لوال اإلكراه، فكان ال )أ(  
  عليها اإلكراه؛مورسالدولية اليت 

 احمليطة  بذلك وهي تعلم بالظروفقد قامتاليت متارس اإلكراه، الدولية وكانت املنظمة  )ب(  
 .علفبال

 )٩٧(]١٦[١٥املادة 

 الدول األعضاء واملنظمات الدولية القرارات والتوصيات واألذون املوجهة إىل

أو منظمة دولية اً  يلزم دولة عضو قراراًإذا اعتمدت  الدوليةتتحمل املنظمة الدولية املسؤولية -١  
  .ويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليهاىل األولو ارتكبته املنظمة   يكون غري مشروع دولياًفعلبارتكاب 

                                                        

 .املرجع نفسه )٩٥(

 .املرجع نفسه )٩٦(

 .(A/CN.4/553)املرجع نفسه، وتشري األقواس املعقوفة إىل املادة املقابلة يف التقرير الثالث املقدم من املقرر اخلاص  )٩٧(
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 :تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا -٢  

إذا ارتكبته   دولياً يكون غري مشروعفعلكاب تأذنت لدولة عضو أو منظمة دولية بار )أ(  
ة عضو أو منظمة دولية بقيام دولإذا أوصت  ، أوويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليهاملنظمة األوىل ا

  بارتكاب هذا الفعل؛

استندت تلك الدولة أو املنظمة الدولية إىل هذا اإلذن أو هذه التوصية الرتكاب الفعل  )ب(  
 .املعين

 سواء كان الفعل املعين أو مل يكن غري مشروع دولياً بالنسبة إىل ٢ و١تنطبق الفقرتان  -٣  
 .  يكون القرار أو التوصية أو اإلذن موجهاً إليهاالدولة العضو أو املنظمة الدولية اليت

 )٩٨(]١٥[١٦املادة 

 هذا الفصلأثر 

 املعين، أو فعلباملسؤولية الدولية للدولة أو املنظمة الدولية اليت ترتكب الال خيل هذا الفصل   
 .باملسؤولية الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى

 ها اليت اعتمدا اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني نص مشاريع املواد والتعليقات علي- ٢

 .يرد أدناه نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمدا اللجنة مؤقتاً يف دورا السابعة واخلمسني -٢٠٦

 الفصل الثالث

 خرق التزام دويل

 من ٢ووفقاً للفقرة .  منظمة دولية من املشروع احلايل مسألة نسبة تصرف إىل٧ إىل ٤ستتناول مشاريع املواد  )١(
، فإن نسبة التصرف هو الشرط األول من الشرطني الالزمني لكي ينشأ فعل دويل غري مشروع صادر عن منظمة ٣املادة 
 .ويبحث الفصل احلايل هذا الشرط". خرقاً اللتزام دويل هلذه املنظمة"والشرط الثاين هو أن يشكل التصرف نفسه . دولية

". فعل أو امتناع عن فعل"، فإن تصرف منظمة دولية ما قد يتمثل يف ٣ من املادة ٢دت الفقرة وكما حد )٢(
كما قد يتمثل اخلرق يف . ويشكل االمتناع خرقاً حني يقع على املنظمة الدولية التزام دويل بالقيام بفعل إجيايب وال تقوم به

 .ن تفعله أو ال تفعله مبوجب القانون الدويلالقيام بعمل ال يتسق مع ما هو مطلوب من املنظمة الدولية أ

                                                        

وتشري األقواس املعقوفة إىل املادة املقابلة يف .  أدناه٢-انظر الفرع جيملالطالع على التعليق على هذه املادة،  )٩٨(
 .(A/CN.4/553)التقرير الثالث املقدم من املقرر اخلاص 
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ــواد            )٣( ــع امل ــا وصــياغتها، م ــث جوهره ــن حي ــابق إىل حــد كــبري، م ــصل احلــايل تتط ــواردة يف الف ــع ال ــواد األرب وامل
وتعـــرب هـــذه املـــواد . )٩٩( مـــن مـــشروع املـــواد املتعلـــق مبـــسؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري املـــشروعة دوليـــاً ١٥ إىل ١٢

عـــة عامـــة تنطبـــق علـــى خـــرق التـــزام دويل مـــن جانـــب أي شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون           عـــن مبـــادئ ذات طبي 
ــات        ــة، وإن كانـــت املمارسـ ــواد احلاليـ ــشاريع املـ ــج خمتلـــف يف مـ ــاذ ـ ــدعو إىل اختـ ــا يـ ــاك مـ ــيس هنـ ــن مث لـ ــدويل، ومـ الـ

 .ايلاملتاحة املتعلقة باملنظمات الدولية حمدودة فيما يتعلق باملسائل املختلفة اليت يتناوهلا الفصل احل

 ٨املادة 

 وقوع خرق اللتزام دويل

ختـــرق املنظمـــة الدوليـــة التزامـــاً دوليـــاً عنـــدما يكـــون فعـــل املنظمـــة الدوليـــة غـــري مطـــابق ملـــا  -١  
 .يتطلبه منها هذا االلتزام، بصرف النظر عن منشأ االلتزام وطابعه

 قواعـد  قاعدة من  أيضاً على خرق التزام مبوجب القانون الدويل تنص عليه١تنطبق الفقرة  -٢  
 .املنظمة الدولية

 التعليق

 من مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة ١٢ مع صيغة املادة ١تتفق صيغة الفقرة  )١(
 ".دولة"حمل تعبري " منظمة دولية"مع إحالل تعبري  )١٠٠(دولياً

بصرف النظر عن منشأ " التزاماً مبوجب القانون الدويل "التزام دويل"وكما هو الشأن مع الدول، يعين مصطلح  )٢(
 من مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غري ١٢ويقصد من هذا، كما ذُكر يف التعليق على املادة ". االلتزام

دة أو مبدأ عام منطبق االلتزام الدويل قد ينشأ عن قاعدة عرفية للقانون الدويل أو معاه"، القول بأن )١٠١(املشروعة دولياً
 ".يف النظام القانوين الدويل

وقد يقع على منظمة دولية التزام دويل جتاه اتمع الدويل ككل أو جتاه دولة واحدة أو عدة دول، سواء كانت  )٣(
أعضاء يف املنظمة أو مل تكن، أو جتاه منظمة دولية أو منظمات دولية أخرى، أو جتاه أي شخص آخر من أشخاص 

 .نون الدويلالقا

                                                        

 ، الصفحتان )A/56/10 (١٠ واخلمسون، امللحق رقم سادسةالالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )٩٩(
٢٥-٢٤. 

 ).٩٥-٨٩الصفحات (املرجع نفسه، مع التعليق املتصل به،  )١٠٠(

 .٩٠، ص ١٢من التعليق على املادة ) ٣(املرجع نفسه، الفقرة  )١٠١(



 

69 

 ٤ومن احملتمل أن تنشأ معظم االلتزامات بالنسبة إىل منظمة دولية عن قواعد املنظمة، املعرفة يف الفقرة  )٤(
الصكوك املنشئة واملقررات والقرارات : بشكل خاص ما يلي" من املشروع احلايل بأا تعين ٤من مشروع املادة 

ويف حني قد ".  وفقاً هلذه الصكوك، واملمارسة املتبعة يف املنظمةوغري ذلك من اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة،
يكون من الزائد عن احلاجة ذكر أن االلتزامات املترتبة على الصكوك املنشئة أو اإلجراءات امللزمة املستندة إىل 

املنظمة جتعل من هذه الصكوك هي التزامات دولية حقاً، فإن األمهية العملية لاللتزامات املنصوص عليها يف قواعد 
، اليت تشري إىل ٢وصيغة الفقرة . املفضل تبديد أي شك يف أن خروق هذه االلتزامات يتناوهلا أيضاً املشروع احلايل

 .يقصد ا اإلشارة إىل أي التزام ناشئ عن قواعد املنظمة" تنص عليه قاعدة من قواعد املنظمة الدولية"التزام 

فالطبيعة . ت مجيع االلتزامات الناشئة عن قواعد املنظمة تعد التزامات دوليةوقد يطرح سؤال عما إذا كان )٥(
فقد اعترب الكثريون أن القواعد اخلاصة باملنظمات واملرتكزة على . القانونية لقواعد املنظمة مثرية للجدل إىل حد ما

نظمات الدولية تنشأ وأكد بعض املؤلفني أنه بالرغم من أن امل. )١٠٢(معاهدات هي جزء من القانون الدويل
مبعاهدات أو بصكوك أخرى حيكمها القانون الدويل، فإن القانون الداخلي للمنظمة، مىت دخلت إىل حيز الوجود، 

، مفاده أن املنظمات الدولية )١٠٤(ومثة رأي آخر، جيد تأييده يف املمارسة. )١٠٣(ال يشكل جزءاً من القانون الدويل

                                                        

 .Matteo:هي جزء من القانون الدويل طرحها بصورة خاصة" قواعد املنظمة"أما النظرية القائلة بأن  )١٠٢(
Decleva, Il diritto interno delle Unioni internazionali (Padova:  Cedam, 1962) and G. Balladore 
Pallieri, “Le droit interne des organisations internationales”, Recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, vol. 127 (1969-II), p. I.  ولالطالع على إعادة تأكيد حديثة هلذا األمر، انظر Patrick. 
Daillier and Alain. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7th ed. (Paris:  L.G.D.J., 2002), pp. 

576-577. 

 Lazar Focsaneanu, “Le droit interne de: من بني املؤلفني اآلخرين الذين دافعوا عن هذه النظرة )١٠٣(
l’Organisation des Nations Unies”, Annuaire français de droit international, vol. 3 (1957), p. 315, Philippe 
Cahier, “Le droit interne des organisations internationales”, Revue générale de droit international public, vol. 
67 (1963), p. 563, and Julio A. Barberis, “Nouvelles questions concernant la personnalité juridique 
internationale”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 179 (1983-I), p. 145 

at pp. 222-225. .كما أكد موقف التمييز بني القانون الدويل والقانون الداخلي للمنظمات الدولية كل من :Rudolf 
Bernhardt, “Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts internationaler Organisationen”, 

Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 12 (1973), p. 7 . 
ميكننا أن نورد كمثال هلذا النوع من التنظيم اجلماعة األوروبية، اليت قدمت خبصوصها حمكمة العدل  )١٠٤(

 :١٩٦٤يف عام  ،).Costa v. E.N.E.L. (إل. إي. إن. إي ضد  كوستادولية الوصف التايل يف قضيةال
وعلى عكس املعاهدات العادية، أنشأت معاهدة اجلماعة االقتصادية األوروبية نظامها القانوين اخلاص الذي أصبح، مع " 

وبإقامة الدول األعضاء . عضاء تلتزم حماكمها بتطبيقهبدء سريان املعاهدة، جزءاً ال يتجزأ من النظم القانونية للدول األ
جلماعة ذات استمرارية غري حمدودة، هلا مؤسساا وشخصيتها وأهليتها القانونية وأهلية التمثيل على الصعيد الدويل، 
 وبوجه أخص هلا سلطات حقيقية تنبع من احلد من السيادة أو نقل السلطات من الدول إىل اجلماعة، فإن الدول

األعضاء قد تنازلت عن حقوقها السيادية، وإن يكن كل ذلك يف ميادين حمدودة، وخلقت بذلك جمموعة من القوانني 
 ". تلزم مواطنيها كما تلزمها هي

Case 6/64, Judgment of 15 July 1964, E.C.R. 1964, p. 585 at pp. 1158-1159. 
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وأعرب عن رأي آخر، اشترك فيه بعض أعضاء اللجنة، . لك حالة خاصةاليت حققت درجة عالية من التكامل مت
 .مييز بني مصدر قواعد املنظمة وموضوعها، ويستبعد مثالً بعض اللوائح اإلدارية من دائرة القانون الدويل

د ورغم أن مسألة الطبيعة القانونية لقواعد املنظمة أبعد من أن تكون مسألة نظرية، ألغراض مشروع املوا )٦(
احلايل، ألا تؤثر على انطباق مبادئ القانون الدويل فيما يتعلق باملسؤولية عن خرق التزامات معينة ناشئة عن 

وإمنا القصد منها ببساطة هو القول .  ال حتاول التعبري عن رأي قاطع يف هذه املسألة٢قواعد املنظمة، فإن الفقرة 
 تنطبق بقدر ما ميكن اعتبار االلتزام الناشئ عن قواعد املنظمة التزاماً بأن املبادئ اليت يعرب عنها يف املشروع احلايل

 .مبقتضى القانون الدويل

. كما أن قواعد املنظمة قد تبتكر معاملة خاصة خلرق االلتزامات، وكذلك خبصوص مسألة وجود خرق )٧(
 املشروع يشري إىل إمكانية وجود  ألنه ميكن تناوله بدرجة كافية يف حكم أخري يف٨وال يلزم ذكر ذلك يف املادة 

وهذه القواعد اخلاصة ال تعلو بالضرورة على املبادئ . قواعد خاصة بشأن أي من املسائل اليت يتناوهلا املشروع
وعلى سبيل املثال، وفيما يتعلق بوجود خرق اللتزام دويل، فإن أي قاعدة خاصة . )١٠٥(املبينة يف املشروع احلايل
كما ال تؤثر . ؤثر على خروقات التزامات تتحملها منظمة دولية جتاه دولة غري عضومن قواعد املنظمة لن ت

القواعد اخلاصة على االلتزامات الناشئة عن مصدر أعلى، بصرف النظر عن هوية شخص القانون الدويل الذي 
 .يقع على املنظمة الدولية االلتزام جتاهه

 من مشروع مواد ١٢كما هو موضح يف التعليق على املادة  إىل طابع االلتزامات، ١واإلشارة يف الفقرة  )٨(
 ".مبختلف تصنيفات االلتزامات الدولية"، تتعلق )١٠٦(مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

وااللتزامات القائمة ملنظمة دولية ما قد ترتبط، مبجموعة متنوعة من الطرق، بسلوك الدول األعضاء فيها  )٩(
وعلى سبيل املثال قد تتحمل منظمة دولية ما التزاماً مبنع الدول األعضاء فيها من اتباع . ات دوليةأو بسلوك منظم

بل يتمثل اخلرق . ويف هذه احلالة، فإن سلوك الدول األعضاء ال يشكل، يف حد ذاته، خرقاً لاللتزام. مسلك معني
تزاج ممكن آخر لسلوك منظمة دولية ما وسلوك وحيدث ام. يف عجز املنظمة الدولية عن االمتثال اللتزامها باملنع

الدول األعضاء فيها حني يكون على املنظمة التزام بتحقيق نتيجة معينة، بصرف النظر عما إذا كان السلوك 
وقد اعترفت ذا االمتزاج . الضروري لذلك ستتخذه املنظمة ذاا أو واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها

                                                        

عل ما ملنظمة دولية بأنه فعل غري مشروع دولياً وصف ف"تذكر رابطة القانون الدويل يف هذا الصدد أن  )١٠٥(
وال يتأثر هذا الوصف بتشخيص الفعل نفسه من جانب النظام القانوين الداخلي للمنظمة . هو أمر حيكمه القانون الدويل

ات الدولية، ، برلني، التقرير اخلتامي للجنة املعنية مبسؤولية املنظمتقرير املؤمتر احلادي والسبعني" (الدولية بأنه مشروع
Part Three, section one, adopted by resolution No. 1/2004 .( وتنطلق هذه الفقرة على ما يبدو من افتراض أن

 .قواعد املنظمة الدولية املعنية ليست جزءاً من القانون الدويل

من ) ١١(قرة ، الف)A/56/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق  )١٠٦(
 .٩٤-٩٣، الصفحتان ١٢التعليق على املادة 
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 بشأن معاهدة تعاون عقدت بني اجلماعة األوروبية والدول  الربملان ضد السية يف قضيةحمكمة العدل األوروب
 : فقد وجدت احملكمة أنه. األعضاء فيها من ناحية وعدة دول غري أعضاء من الناحية األخرى

يف هذه الظروف، ويف غياب تقييد منصوص عليه صراحة يف االتفاقية، فإن اجلماعة والدول األعضاء " 
فيها كشركاء لدول جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ مسؤلون مسؤولية مشتركة جتاه هذه الدول 
األخرية عن الوفاء بكل التزام ناشئ عن التعهدات املقطوعة، مبا فيها التعهدات املتعلقة باملساعدة 

 .)١٠٧("املالية

 ٩املادة 

 االلتزام الدويل النافذ جتاه منظمة دولية

كل فعل املنظمة الدولية خرقاً اللتزام دويل ما مل تكن املنظمة الدولية ملزمة بااللتزام املعين ال يش  
 .وقت وقوع الفعل

 التعليق

 من مشروع مواد ١٣نظراً إىل أنه ال يبدو أن هناك مسألة حمددة تؤثر على تطبيق املبدأ الوارد يف املادة  
على املنظمات الدولية، فقد اكتفي باالستعاضة عن مصطلح  )١٠٨(اًمسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي

 . ونصه٩يف عنوان مشروع املادة " املنظمة الدولية"مبصطلح " الدولة"

 ١٠املادة 

 االمتداد الزمين خلرق التزام دويل

يكون خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل، بفعل ليس لـه طابع مستمر، قد وقع حلظة  -١  
 .لك الفعل، حىت لو استمرت آثارهالقيام بذ

يكون خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل، بفعل له طابع مستمر، ممتداً طوال كامل  -٢  
 .الفترة اليت يستمر فيها الفعل ويظل غري مطابق لاللتزام الدويل

                                                        

)١٠٧( Case C-316/91. Judgment of 2 March 1994, E.C.R. 1994-I, p. 625 at pp. 660-661. 

، مع ٩٩ص ) A/56/10 (١٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق )١٠٨(
، ١٠٥انظر احلاشية (غت فقرة من قرار رابطة القانون الدويل يف برلني وقد صي). ٩٩-٩٥الصفحات (التعليق ذي الصلة 

 ال يشكل فعل املنظمة الدولية خرقاً اللتزام دويل ما مل تكن املنظمة ملزمة بااللتزام املعين وقت : "صياغة مماثلة) أعاله
 ".وقوع الفعل
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يكون خرق التزام دويل، يتطلب من املنظمة الدولية منع حدث معني، قد وقع عند  -٣  
 .ذا احلدث وميتد طوال كامل الفترة اليت يستمر فيها احلدث ويظل غري مطابق لذلك االلتزاموقوع ه

 التعليق

. ٩ اعتبارات مماثلة لتلك اليت وردت يف التعليق على مشروع املادة ١٠تنطبق يف حالة مشروع املادة  
، مع )١٠٩( املشروعة دولياً من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري١٤ويتطابق النص مع نص املادة 

 ".املنظمة الدولية"مبصطلح " الدولة"االستعاضة عن مصطلح 

 ١١املادة 

 اخلرق املكون من فعل مركب

يكون خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بسلسلة أعمال أو امتناع عن أعمال حمددة يف  -١  
يكون، إذا أُخذ مع غريه من األعمال أو جمموعها بأا غري مشروعة، عندما يقع الفعل أو االمتناع الذي 

 .االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع

ويف هذه احلالة ميتد اخلرق طوال كامل الفترة اليت تبدأ بوقوع أول فعل أو امتناع يف  -٢  
 .يلالسلسلة، ويظل مستمراً طاملا تكررت هذه األعمال أو االمتناعات وظلت غري مطابقة لاللتزام الدو

 التعليق

ويتطابق النص مع . ٩ املالحظة الواردة يف التعليق على مشروع املادة ١١تنطبق أيضاً على مشروع املادة  
 ١مع االستعاضة يف الفقرة  ،)١١٠( من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا١٥ًنص املادة 

 ".املنظمة الدولية"مبصطلح " الدولة"عن مصطلح 

 فصل الرابعال

 مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى

احلاالت  )١١١( من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا١٨ً إىل ١٦تبحث املواد  )١(
 أو متارس السيطرة اليت تساعد أو تعني فيها الدولة دولةً أخرى على ارتكاب فعل غري مشروع دولياً أو توجهها

فعلى سبيل . وميكن تصور أوضاع مماثلة فيما يتعلق باملنظمات الدولية. عليها الرتكابه أو تكرهها على ذلك

                                                        

 ).١٠٦-١٠٠الصفحات (، مع التعليق ذي الصلة ١٠٠املرجع نفسه، ص  )١٠٩(

 ).١٥٠-١٤٥الصفحات (، مع التعليق ذي الصلة ١٠٦جع نفسه، ص املر )١١٠(

 .٢٥املرجع نفسه، ص  )١١١(
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وما . املثال، قد تساعد املنظمة الدولية أو تعني دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب فعل غري مشروع دولياً
ييز حالة املنظمة الدولية اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى من داع، ألغراض املسؤولية الدولية، لتم

وهكذا، وحىت إذا كانت املمارسة املتاحة فيما يتعلق باملنظمات . عن حالة الدولة اليت تعني أو تساعد دولة أخرى
 من ١٨ إىل ١٦الدولية حمدودة، فإن هناك بعض املربرات إلدراج أحكام يف املشروع احلايل موازية للمواد 

 .مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

وتستند األحكام ذات الصلة من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً إىل أساس  )٢(
ة اليت تلقت العون قوامه أن العون أو املساعدة أو التوجيه والسيطرة واإلكراه ال تؤثر على نسبة السلوك إىل الدول

فهذه الدولة هي اليت ترتكب فعالً غري مشروع . أو املساعدة أو اليت تعرضت للتوجيه أو السيطرة أو اإلكراه
دولياً، وإن كان من املمكن استبعاد الالمشروعية يف حالة اإلكراه، يف حني تعترب الدولة األخرى مسؤولة ال عن 

 .وع بل عن إسهامها السبيب يف ارتكاب الفعلالقيام فعالً بارتكاب الفعل غري املشر

والعالقات القائمة بني املنظمة الدولية والدول األعضاء فيها أو املنظمات الدولية، تسمح هلذه املنظمة  )٣(
 من مشروع مواد مسؤولية ١٨ إىل ١٦بالتأثري على سلوك األعضاء أيضاً يف حاالت غري تلك املتصورة يف املواد 

فبعض املنظمات الدولية متتلك سلطة اختاذ قرارات ملزمة ألعضائها يف . ال غري املشروعة دولياًالدول عن األفع
وسيبحث . حني أن معظم املنظمات الدولية قد ال تؤثر على سلوك أعضائها إال عن طريق إجراءات غري ملزمة

وجد ما يوازيها يف العالقات بني الفصل احلايل كذلك اآلثار اليت قد يستتبعها هذا النوع من العالقة، اليت ال ي
 .الدول، على مسؤولية املنظمة الدولية

ومسألة املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية خبصوص فعل الدولة قد نوقشت يف عدة قضايا عرضت على حماكم  )٤(
وينبغي . يدولية أو هيئات أخرى ولكن مل تبحثها هذه احملاكم أو اهليئات بسبب افتقارها إىل االختصاص الشخص

وكانتوين ضد أمام اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان؛  )١١٢(وشركاه ضد أملانيا .م: اإلشارة بوجه خاص إىل القضايا التالية
والسناتور اليرت ضد النمسا وبلجيكا والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا  ؛)١١٤(وماتيوس ضد اململكة املتحدة ؛)١١٣(فرنسا

أمام احملكمة األوروبية  )١١٥(والربتغال وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة  ولكسمربغ وهولنداواليونان وآيرلندا وإيطاليا
ويف هذه القضية األخرية، اعترب . أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )١١٦(ضد هولندا. ب. د. ف. هحلقوق اإلنسان؛ و

 ال ميكن،سلوك املكتب األورويب لرباءات االختراع غري جائز ألن هذا السلوك 

                                                        

)١١٢( Decision of 9 February 1990, Application No. 13258/87, Decisions and Reports, vol. 
64, p. 138. 

)١١٣( Judgment of 15 November 1996, ECHR 1996-V, p. 1614. 

)١١٤( Judgment of 18 February 1999, ECHR, 1999-I, p. 251. 

)١١٥( Decision of 10 March 2004غري منشور ،. 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ، ٢١٧/١٩٨٦، البالغ رقم ١٩٨٧أبريل / نيسان٨القرار الصادر يف  )١١٦(
 .١٨٥، ص (A/42/40) ٤٠الدورة الثانية واألربعون، امللحق رقم 
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بأي حال تفسريه على أنه يدخل ضمن اختصاص هولندا أو أي دولة أخرى طرف يف العهد الدويل " 
 .)١١٧("اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري

وشركاه ضد . مففي قضية . وتتعلق عدة قضايا بالعالقات بني اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٥(
 :أكدت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، أملانيا

تذكِّر اللجنة أوالً بأا ليست يف احلقيقة خمتصة موضوعياً ببحث اإلجراءات املعروضة على أجهزة " 
إال أن هذا ال يعين أن السلطات األملانية املختصة بإعطائها [...] اجلماعة األوروبية أو ببحث مقرراا 

مة العدل األوروبية، قد تصرفت كأجهزة تابعة للجماعة وأا ذا القدر قوة تنفيذية حلكم صادر عن حمك
 .)١١٨("خترج عن نطاق السيطرة اليت متارسها األجهزة التعاهدية

 ‐اجلماعات األوروبية وقد اعتمد مؤخراً فريق خرباء تابع ملنظمة التجارة العاملية وجهة نظر أخرى يف  )٦(
 : حيث إن الفريق اجلغرافية للمنتجات الزراعية واملواد الغذائيةمحاية العالمات التجارية واملؤشرات

قبل تفسري اجلماعات األوروبية ملا هو مبثابة نوع خاص من ترتيباا الدستورية الداخلية ومؤداها أن " 
قوانني اجلماعة ال تنفذ عموماً على يد سلطات على مستوى اجلماعة وإمنا باللجوء إىل سلطات الدول 

فيها اليت هي، يف هذا الوضع، تعمل كأجهزة فعلية للجماعة، وتكون اجلماعة مسؤولة عنها األعضاء 
 .)١١٩("مبقتضى قانون منظمة التجارة العاملية والقانون الدويل عموماً

ويعين هذا النهج ضمناً إيراد استثناء للعالقات بني اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها مؤداه أنه عند وجود 
 .  للجماعة األوروبية ملزم لدولة عضو فإنه ميكن اعتبار أن سلطات الدولة تقوم مقام أجهزة اجلماعةإجراء

بوسفوروس هافا يوالري وقد طرحت املسألة مؤخراً على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية  )٧(
وقد قالت ). Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS v. Ireland (توريزم يف تيكاريت ضد آيرلندا

 :احملكمة يف قرارها املتعلق مبقبولية الدعوى إا ستبحث يف مرحلة الحقة من اإلجراءات

 من ١ما إذا كانت اإلجراءات املطعون فيها تدخل ضمن اختصاص الدولة اآليرلندية باملعىن الوارد يف املادة " 
بالتصرف دعماً لالئحة خاصة باجلماعة األوروبية سارية االتفاقية، حني تدعي هذه الدولة أا كانت ملزمة 

 .)١٢٠("مباشرةً وإلزامية

                                                        

 ).٢-٣الفقرة  (١٨٦املرجع نفسه، ص  )١١٧(

 .، أعاله١١٢احلاشية  )١١٨(
)١١٩( Decision of 15 March 2005, WTO Panel Report, European Communities - Protection 

of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs - Complaint by 
the United States ("EC - Trademarks and Geographical Indications (US"), WT/DS174/R, adopted 20 

April 2005, para. 7.725. 
)١٢٠( Decision of 13 September 2001, unpublished, at para. A.. 
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 :يونيه/ حزيران٣٠وقالت الغرفة الكربى للمحكمة، يف حكمها يف املوضوع الصادر باإلمجاع يف 

وال نزاع، يف القضية احلالية، يف أن اإلجراء الذي يشكو منه املدعي، وهو احتجاز الطائرة اليت " 
ا لفترة من الزمن، قد نفذته سلطات الدولة املدعى عليها يف أراضيها يف إثر قرار باحلجز صادر استأجره

ويف هذه الظروف فإن الشركة املدعية، باعتبارها املستهدفة باإلجراء املطعون . عن وزير النقل اآليرلندي
ا اإلجراء تتمشى حملياً  الدولة اآليرلندية، مما يترتب عليه أن الشكوى من هذ`والية`فيه، تدخل ضمن 

 .)١٢١("وشخصياً وموضوعياً مع أحكام االتفاقية

وألغراض هذا الفصل، يبدو من املفضل يف املرحلة الراهنة من التطورات القضائية عدم افتراض أن قاعدة  
 خاصة قد نشأت مؤداها أن سلطات الدولة، عند تنفيذها إلجراء ملزم من إجراءات اجلماعة األوروبية، تتصرف

 .باعتبارها أجهزة للجماعة األوروبية

 ١٢املادة 

 تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً

تكون املنظمة الدولية اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب فعل غري   
 :لك إذامشروع دولياً من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دولياً عن ذ

 قامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛ )أ(  
 .وكان هذا الفعل سيكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك املنظمة )ب(  

 التعليق

 من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة ١٦ال يثري تطبيق حكم مقابل للمادة  
فاإلشارة إىل احلالة اليت :  إال بضعة تغيريات١٢وال تدخل املادة . )١٢٣(على املنظمة الدولية أي إشكال )١٢٢(دولياً

تعني فيها دولة أو تساعد دولة أخرى قد عدلت لكي تشري إىل قيام منظمة دولية بتقدمي العون أو املساعدة إىل 
 .ات يف بقية النصدولة أو منظمة دولية أخرى؛ وبالتايل أُجريت بعض التغيري

 

                                                        

 ).١٣٧الفقرة (قرار غري منشور  )١٢١(

، ١١٣ص ) A/56/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٢٢(
 ).١٦٠-١٥٥ص ص (مع التعليق ذي الصلة 

ويكون هناك كذلك فعل غري ): "، أعاله١٠٥احلاشية (قرار رابطة القانون الدويل يف برلني يقول  )١٢٣(
مشروع دولياً من جانب منظمة دولية حني تعني أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب هذه الدولة أو 

 ).ب(و) أ(١٢وط اليت تعددها املادة وال يشري هذا النص إىل الشر". املنظمة الدولية األخرى لفعل غري مشروع دولياً
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 ١٣املادة 

 التوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب فعل غري مشروع دولياً

تكون املنظمة الدولية اليت توجه أو متارس السيطرة على دولة أو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب   
 :فعل غري مشروع دولياً من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دولياً عن ذلك إذا

 قامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛ )أ(  

 .وكان هذا الفعل سيكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك املنظمة )ب(  

 التعليق

 من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة ١٧ مع املادة ١٣يتطابق نص مشروع املادة  )١(
وهكذا استعيض . ١٢، مع تضمنه تغيريات مماثلة للتغيريات اليت شرحت يف التعليق على مشروع املادة )١٢٤(دولياً

عن اإلشارة إىل الدولة اليت توجه أو متارس السيطرة بإشارة إىل املنظمة الدولية اليت توجه أو متارس السيطرة؛ كما 
يف اإلشارة إىل الكيان الذي يوجه أو متارس " ىدولة أو منظمة دولية أخر"مصطلح " الدولة"أُحل حمل مصطلح 

 .عليه السيطرة

هي منظمة دولية فإن املثال على منظمتني دوليتني ] KFOR: كفور[وإذا افترض املرء أن قوة كوسوفو  )٢(
ويدعى أما متارسان التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غري مشروع ميكن أن يؤخذ من االعتراضات األولية من 

أمام حمكمة العدل الدولية، ) يوغوسالفيا ضد فرنسا(مشروعية استعمال القوة جانب احلكومة الفرنسية يف قضية 
 :حني ادعت احلكومة الفرنسية أن

 `السيطرة` قوة كوسوفو، واألمم املتحدة مسؤولة عن `توجيه`منظمة حلف مشال األطلسي مسؤولة عن " 
 .)١٢٥("عليها

 .ارسة مشتركة للتوجيه والسيطرةورمبا كان املتصور هو مم

ويف العالقات بني منظمة دولية والدول األعضاء فيها واملنظمات الدولية األخرى، ميكن تصور توسيع  )٣(
ويوضح . ليشمل احلاالت اليت تتخذ فيها منظمة دولية قراراً يلزم أعضاءها" التوجيه والسيطرة"نطاق مفهوم 

                                                        

 ١١٨، ص (A/56/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٢٤(
 ).١٦٥-١٦٠. ص.ص(مع التعليق ذي الصلة 

وة بيليه رأياً مماثالً بشأن العالقة بني حلف األطلسي وق. ويعتنق أ. ٤٥، الفقرة ٣٣االعتراضات األولية، ص  )١٢٥(
 L'imputabilité d'éventuls actes illicites. Responsabilité de l'OTAN ou des Etats membres", in"كوسوفو 

Christian Tomuschat (ed.), Kosovo and the International Community: A Legal Assessment (The Hague: 
Kluwer Law International, 2002), p. 193, at p. 199. 
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 تقتصر ١٧املادة "اد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً أن  من مشروع مو١٧التعليق على املادة 
، )١٢٦("على احلاالت اليت توجه فيه دولة مهيمنة وتسيطر فعالً على سلوك ميثل خرقاً اللتزام دويل للدولة التابعة

اف،  يشري إىل حاالت اهليمنة على ارتكاب سلوك غري مشروع وليس جمرد اإلشر`السيطرة`وأن مصطلح 
 ال تشمل جمرد التحريض أو االقتراح بل تعين `يوجه`كلمة "وأن . )١٢٧("وباألحرى ليس جمرد التأثري أو احلرص

وإذا فسر املرء احلكم على ضوء املقتطفني املقتبسني أعاله فإن . )١٢٨("باألحرى توجيهاً فعلياً من نوع تنفيذي
نة، شكالً للتوجيه أو السيطرة يف ارتكاب فعل غري اعتماد منظمة دولية ملقرر ملزم قد حيدد، يف ظل ظروف معي

واالفتراض هو أن الدولة أو املنظمة الدولية املوجه هلا القرار ليس هلا حرية اتباع سلوك ال يشكل . مشروع دولياً
 .فعالً غري مشروع دولياً وإن كان ميتثل للقرار

، فإن هذا ١٣سيطرة يف مفهوم مشروع املادة وإذا اعترب اعتماد قرار ملزم شكالً من أشكال التوجيه وال )٤(
ويكفي : ولكن التداخل لن يكون سوى تداخل جزئي.  من املشروع احلايل١٥احلكم سيتداخل مع مشروع املادة 

 يتناول كذلك احلالة اليت يتطلب فيها القرار امللزم من الدولة العضو أو املنظمة ١٥إيضاح أن مشروع املادة 
وعلى أي حال، . م بفعل ال يعد عمالً غري مشروع بالنسبة إىل هذه الدولة أو املنظمة الدوليةالدولية األخرى القيا

 لن خيلق أي عدم اتساق، ألن كال احلكمني يؤكدان، وإن ١٥ و١٣فإن التداخل املمكن بني مشروعي املادتني 
لزماً للدول األعضاء فيها أو يكن يف أوضاع خمتلفة، املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية اليت اختذت قراراً م

 .ملنظمات دولية أخرى

 ١٤املادة 

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى

تكون املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب فعل مسؤولة دولياً   
 :عن ذلك الفعل إذا

دراً عن الدولة أو املنظمة كان الفعل، لوال اإلكراه، سيكون فعالً غري مشروع دولياً صا )أ(  
 الدولية اليت مورس عليها اإلكراه؛

 .وكانت املنظمة الدولية اليت متارس اإلكراه تقوم بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل )ب(  

 

                                                        

من ) ٦(، الفقرة (A/56/10) ١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ا )١٢٦(
 .١٢١-١٢٠، الصفحتان ١٧التعليق على املادة 

 .١٢١، ص ١٧من التعليق على املادة ) ٧(املرجع نفسه، الفقرة  )١٢٧(

 .املرجع نفسه )١٢٨(
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 التعليق

 من مشروع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري ١٨ مع نص املادة ١٤يتطابق نص مشروع املادة  )١(
فقد . ١٢، مع إيراد تغيريات مماثلة للتغيريات اليت شرحت يف التعليق على مشروع املادة )١٢٩(دولياًاملشروعة 

استعيض عن اإلشارة إىل الدولة اليت متارس اإلكراه باملنظمة الدولية؛ وفضالً عن ذلك فإن الكيان الذي ميارس 
إكراه دولة "كذلك تغري العنوان من . ةعليه اإلكراه ليس بالضرورة دولة بل ميكن كذلك أن يكون منظمة دولي

 ".إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى"إىل " أخرى

ويف العالقات بني منظمة دولية والدول األعضاء فيها أو املنظمات الدولية األخرى، فإن صدور قرار ملزم  )٢(
 من مشروع ١٨لى املادة ويؤكد التعليق ع. عن منظمة دولية هو أمر ال حيدث إكراهاً إال يف ظروف استثنائية

 :مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً أن

أي أنه . ٢٣ نفس الطابع األساسي الذي للقوة القاهرة يف مشروع املادة ١٨لإلكراه يف مفهوم املادة " 
بات الدولة اليت ليس أقل من سلوك جيرب إرادة الدولة املكرهة، وال يتيح هلا من خيار فعلي إال االمتثال لرغ

 .)١٣٠("متارس اإلكراه

وإذا اعترب مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة عضواً أو منظمة دولية أخرى حني تعتمد قراراً ملزماً،  )٣(
ولن يكون التداخل إال جزئياً، بالنظر إىل . ١٥ ومشروع املادة ١٤فإنه ميكن أن حيدث تداخل بني مشروع املادة 

 فإن الفعل الذي ترتكبه ١٥ يضعها هذان احلكمان، وبوجه خاص أنه وفقاً ملشروع املادة الشروط املختلفة اليت
. الدولة العضو أو املنظمة الدولية األخرى ليس بالضرورة أن يكون غري مشروع بالنسبة إىل هذه الدولة أو املنظمة

 أو مشروع ١٤إما مشروع املادة وبقدر ما حيدث تداخل، فإن املنظمة الدولية ميكن أن تعترب مسؤولة مبقتضى 
 .وال يؤدي هذا إىل نشوء أي عدم اتساق. ١٥املادة 

 ١٥املادة 

 القرارات والتوصيات واألذون املوجهة إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية

تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا اعتمدت قراراً يلزم دولة عضواً أو منظمة  -١  
اب فعل يكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته املنظمة األوىل ويكون التفافاً على التزام دويل دولية بارتك
 .يقع عليها

 :تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا -٢  

                                                        

 ).١٢٤-١٢٢الصفحات (، مع التعليق ذي الصلة ١٢٢املرجع نفسه، ص  )١٢٩(

 .١٢٢، ص ١٨من التعليق على مشروع املادة ) ٢(املرجع نفسه، الفقرة  )١٣٠(
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أذنت لدولة عضو أو منظمة دولية بارتكاب فعل يكون غري مشروع دولياً إذا ارتكبته املنظمة  )أ(  
اً على التزام دويل يقع عليها، أو إذا أوصت بقيام دولة عضو أو منظمة دولية بارتكاب هذا األوىل ويكون التفاف

 الفعل؛

 .استندت تلك الدولة أو املنظمة الدولية إىل هذا اإلذن أو هذه التوصية الرتكاب الفعل املعين )ب(  

اً بالنسبة إىل الدولة  سواء كان الفعل املعين أو مل يكن غري مشروع دولي٢ و١تنطبق الفقرتان  -٣  
 .العضو أو املنظمة الدولية اليت يكون القرار أو التوصية أو اإلذن موجهاً إليها

 التعليق

إن حقيقة أن املنظمة الدولية شخص من أشخاص القانون الدويل، متميز عن أعضاء املنظمة، تفتح  )١(
م نتيجة ال تستطيع املنظمة أن حتققها مباشرة إمكانية حماولة املنظمة أن تؤثر على أعضائها لكي حتقق عن طريقه

وكما الحظ وفد النمسا أثناء املناقشات اليت دارت يف . بشكل مشروع، وبذا تلتف على أحد التزاماا الدولية
 :اللجنة السادسة

 .)١٣١(" إىل فاعليها`باإلسناد اخلارجي`ال ينبغي أن يسمح للمنظمة الدولية باإلفالت من املسؤولية "[...]  

وقد نظر الس القانوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حالة منظمة دولية تطلب من دولة عضو  )٢(
 :ارتكاب فعل غري مشروع دولياً، وقال

يف حالة تصرف معين تقوم به دولة عضو امتثاالً لطلب من منظمة دولية، ويبدو أنه خيرق التزاماً "[...]  
احد على تلك الدولة وتلك املنظمة، فإن املنظمة ينبغي أن تعترب أيضاً مسؤولة دولياً واقعاً يف آن و
 .)١٣٢("مبوجب القانون الدويل

ومن احملتمل أن تكون فرصة االلتفاف أكرب حني ال يكون سلوك الدولة العضو أو املنظمة الدولية األخرى  )٣(
 ذا االلتفاف ملتزمة مبعاهدة مع دولة غري عضو وال خرقاً اللتزام دويل، مثالً لكون املنظمة الدولية اليت تقوم

 .حتدث نفس املعاهدة آثارها بالنسبة إىل أعضاء املنظمة

وهكذا، فحني تطلب منظمة دولية من . وليس وجود نية حمددة لدى املنظمة الدولية لاللتفاف شرطاً )٤(
ى أحد التزامات املنظمة، فال ميكن هلذه أعضائها اتباع سلوك معني، ويكون هذا الطلب معناه ضمناً االلتفاف عل
 .املنظمة أن تتجنب املسؤولية بإثبات عدم وجود نية لاللتفاف على التزامها

                                                        

)١٣١( A/C.6/59/SR.22 ٢٤، الفقرة. 

)١٣٢( A/CN.4/556 ٥٧، ص. 
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 كشرط مسبق لنشوء املسؤولية الدولية على منظمة دولية أن ١ويف حالة اختاذ قرار ملزم، ال تنص الفقرة  )٥(
فلما كان امتثال األعضاء لقرار ملزم أمراً متوقعاً، . لوبتقوم دول أعضاء أو منظمات دولية بارتكاب الفعل املط
ومن مث يبدو من املفضل اعتبار املنظمة مسؤولة بالفعل مبا . فسيكون احتمال أن يضار طرف ثالث احتماالً مرتفعاً

وفضالً عن ذلك، فمع تقدمي عتبة . يسمح للطرف الثالث املضار بأن يلتمس إنصافاً حىت قبل ارتكاب الفعل
سؤولية الدولية سيكون على املنظمة الدولية أن متتنع عن وضع أعضائها يف وضع غري مريح يكون عليهم فيه إما امل

أن ينتهكوا التزامام مبقتضى القرار أو يتسببوا يف املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية فضالً عن إمكان حتملهم 
 .ملسؤوليتهم اخلاصة

املنظمة الدولية األخرى سلطة تقديرية فيما يتعلق بتنفيذ قرار ملزم اعتمدته وقد تمنح الدولة العضو أو  )٦(
بوسفوروس "فاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف حكمها الصادر يف األساس املوضوعي يف قضية . منظمة دولية

يف اجلماعة ، قد نظرت يف التصرف الذي يصدر عن الدول األعضاء ضد آيرلندا. هافا يوالري يف تيكاريت إس
 :األوروبية عند تنفيذ إجراءات ملزمة أمرت ا اجلماعة األوروبية، وأبدت املالحظة التالية

تكون الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة مبوجب االتفاقية عن مجيع األفعال اليت خترج عن نطاق التزاماا " 
فكل [...]. ايا املتعلقة باالتفاقية وتؤكد ذلك العديد من القض[...]. القانونية الدولية مبعناها الضيق 

تتعلق مبراجعة من جانب هذه احملكمة ) ٢٦، الفقرة "كانتوين"وخاصة احلكم الصادر يف قضية (قضية 
 .)١٣٣("ملمارسة السلطة التقديرية للدولة اليت ينص عليها قانون اجلماعة األوروبية

دولية يستتبع بالضرورة االلتفاف على أحد  أن االمتثال للقرار امللزم للمنظمة ال١وتفترض الفقرة  )٧(
 :وكما لوحظ يف بيان للدامنرك، باسم البلدان النوردية اخلمسة، يف اللجنة السادسة. التزاماا الدولية

يبدو من األمور األساسية التوصل إىل النقطة اليت ميكن أن يقال عندها إن الدولة العضو ليس "[...]  
 .)١٣٤("يث يبدو أن من غري املعقول جعلها املسؤول الوحيد عن سلوك معنيلديها جمال واسع للمناورة حب

وعلى العكس من ذلك، فإذا كان القرار يسمح للدولة العضو أو املنظمة الدولية األخرى ببعض السلطة التقديرية 
 إذا حدث التفاف يف اختاذ مسار بديل ال يعين االلتفاف فلن تنشأ مسؤولية املنظمة الدولية اليت اختذت القرار إال

 .٢بالفعل، كما هو مذكور يف الفقرة 

 احلالة اليت تلتف فيها منظمة دولية على أحد التزاماا الدولية بأن توصي دولة عضواً أو ٢وتبحث الفقرة  )٨(
. منظمة دولية أخرى بارتكاب فعل معني، أو بأن تأذن لدولة عضو أو منظمة دولية أخرى بارتكاب هذا الفعل

ويقصد من اإلشارة إىل هذين النوعني من . تلف آثار التوصيات واألذون، وخاصة تبعاً للمنظمة املعنيةوقد خت

                                                        

 .١٥٧، يف الفقرة ١٢١انظر أعاله، احلاشية  )١٣٣(

)١٣٤( A/C.6/59/SR.22 ٦٦، الفقرة. 
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األفعال تغطية مجيع إجراءات املنظمة الدولية غري امللزمة اليت ميكن أن تؤثر على سلوك الدول األعضاء أو 
 .املنظمات الدولية األخرى

سؤولية الدولية، هو أن تأذن املنظمة الدولية بفعل يكون غري ، لنشوء امل٢والشرط األول يف الفقرة  )٩(
وملا مل تكن التوصية املعنية أو . مشروع بالنسبة إىل املنظمة ويسمح هلا أيضاً بااللتفاف على أحد التزاماا الدولية

 شرط إضايف ٢رة اإلذن املعين ملزمني، وقد ال يدفعان إىل أي سلوك يتفق مع التوصية أو اإلذن، فقد وضع يف الفق
 .، قد ارتكب بالفعل٢من الفقرة ) أ(هو أن يكون الفعل املوصى أو املأذون به، كما هو مبني يف الفقرة الفرعية 

، فإن الفعل املعين ينبغي أن يكون قد ارتكب )ب(وفضالً عن ذلك، وكما هو حمدد يف الفقرة الفرعية  )١٠(
ويعين هذا الشرط حتليالً لسياق الدور الذي متارسه التوصية أو اإلذن . "باالستناد إىل هذا اإلذن أو هذه التوصية"

 .بالفعل يف حتديد سلوك الدولة العضو أو املنظمة الدولية األخرى

وعلى سبيل املثال، ال ميكن أن تنشأ . وينبغي أال يكون االستناد إىل التوصية أو اإلذن استناداً غري معقول )١١(
 اليت أصدرت التوصية أو اإلذن إذا كانت التوصية قد سقطت مدا أو ال يقصد منها أن مسؤولية املنظمة الدولية

 .تنطبق على الظروف اجلارية بسبب التغريات اجلوهرية اليت طرأت منذ اعتمادها

وبينما تكون املنظمة الدولية اليت أصدرت التوصية أو اإلذن مسؤولة إن هي طلبت ارتكاب فعل ميثل  )١٢(
لى أحد التزاماا، فإن من الواضح أن هذه املنظمة لن تكون مسؤولة عن أي خرق آخر قد ترتكبه الدولة التفافاً ع

وذا القدر فإن البيان التايل، الوارد يف رسالة . العضو أو املنظمة الدولية األخرى اليت صدر هلا اإلذن أو التوصية
 :، يبدو دقيقا١٩٩٦ًنوفمرب / تشرين الثاين١١دا يف وجهها األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس وزراء روان

 ا جملس األمن فإن العملية `أذن` فرغم أن هذه العملية قد `بعملية توركواز`وفيما يتعلق "[...]  
ولذلك فإن األمم املتحدة . نفسها كانت حتت القيادة والسيطرة الوطنيتني، ومل تكن عملية لألمم املتحدة

 .)١٣٥("`لعملية توركواز`عن األفعال أو االمتناعات اليت قد تنسب ليست مسؤولة دولياً 

، ال تبين املسؤولية الدولية ١٤ إىل ١٢، على خالف مشاريع املواد ١٥ أن مشروع املادة ٣وتبني الفقرة  )١٣(
و املنظمة للمنظمة الدولية اليت تتخذ قراراً ملزماً أو توصي أو تأذن هكذا على ال مشروعية سلوك الدولة العضو أ

 ١٣وكما سبقت اإلشارة يف التعليقني على مشروعي املادتني . الدولية اليت وجه إليها القرار أو اإلذن أو التوصية
، فحني يكون السلوك غري مشروع وتستوىف الشروط األخرى، فإنه توجد إمكانية للتداخل بني احلاالت اليت ١٤و

غري أن النتيجة لن تكون سوى وجود أسس . ١٥ليها مشروع املادة يغطيها هذان احلكمان واحلاالت اليت ينطبق ع
 .بديلة العتبار املنظمة الدولية مسؤولة

 

                                                        

 ).S/RES/929 (1994) (٩٢٩مبوجب قرار جملس األمن " عملية توركواز"نشأت . رسالة غري منشورة )١٣٥(
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 ١٦املادة 

 أثر هذا الفصل

ال خيل هذا الفصل باملسؤولية الدولية للدولة أو املنظمة الدولية اليت ترتكب الفعل املعين، أو   
 .أخرىباملسؤولية الدولية ألي دولة أو منظمة دولية 

 التعليق

 من مشروع ١٩وهي تتطابق جزئياً مع املادة . يتعلق بالفصل كله" عدم إخالل" هي شرط ١٦املادة  
باملسؤولية "ويشري هذا احلكم األخري إىل عدم اإلخالل . )١٣٦(مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

وقد أضيفت ". اليت ترتكب الفعل املعين أو أي دولة أخرىالدولية، مبقتضى أحكام أخرى من هذه املواد، للدولة 
وفضالً عن ذلك، فلما كانت املسؤولية الدولية للدول اليت .  اإلشارة إىل املنظمات الدولية١٦يف مشروع املادة 

ترتكب فعالً غري مشروع متناولة يف املواد اخلاصة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً وليس يف 
 .املشروع احلايل، فقد جعلت صيغة هذا احلكم الشرطي أكثر عمومية

                                                        

، ١٢٤، ص (A/56/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٣٦(
 ).١٢٥-١٢٤الصفحتان (مع التعليق ذي الصلة 
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 الفصل السابع
 احلماية الدبلوماسية

 مقدمة -ألف

ثالثة مواضيع مناسبة كأحد  "احلماية الدبلوماسية" )١٩٩٦عام ( اللجنة يف دورا الثامنة واألربعني حددت -٢٠٧
 كانون ١٦ املؤرخ ٥١/١٦٠دعت اجلمعية العامة، يف قرارها ويف العام نفسه، . )١٣٧(للتدوين والتطوير التدرجيي

، اللجنة إىل مواصلة دراسة املوضوع وحتديد نطاقه ومضمونه يف ضوء التعليقات واملالحظات اليت ١٩٩٦ديسمرب /األول
 واألربعني،  ويف الدورة التاسعة.بديت أثناء النقاش يف اللجنة السادسة وأي تعليقات خطية قد تود احلكومات تقدميهاأُ
، وذلك عمال بقرار اجلمعية العامة )١٣٨( فريقا عامال يعىن ذا املوضوع٢٤٧٧، أنشأت اللجنة يف جلستها )١٩٧٧عام (

) أ: (وقد حاول الفريق العامل القيام مبا يلي. )١٣٩(يف نفس الدورة تقريرا أيدته اللجنةالفريق العامل وقدم . ٥١/١٦٠
واقترح الفريق . حتديد املسائل اليت ينبغي دراستها يف سياق املوضوع) ب( ممكن؛ توضيح نطاق املوضوع إىل أقصى حد

 .)١٤٠(املقرر اخلاص لتقدمي تقرير أويلإليه يستند العامل خمططا للنظر يف املوضوع أوصت اللجنة باستخدامه أساسا 

 .نونه مقرراً خاصاً للموضوعحممد بالسيد ، عينت اللجنة ١٩٩٧يوليه / متوز١١ املعقودة يف ٢٥٠١ويف اجللسة  -٢٠٨

احلماية "إدراج موضوع ب، على قرار اللجنة ٥٢/١٥٦ من قرارها ٨ووافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة  -٢٠٩
 . يف جدول أعماهلا"الدبلوماسية

ويف . )١٤١(، التقرير األويل للمقرر اخلاص)١٩٩٨عام (على اللجنة، يف دورا اخلمسني وكان معروضا  -٢١٠
اا، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً مفتوح العضوية للنظر يف االستنتاجات احملتملة اليت ميكن استخالصها الدورة ذ

 .)١٤٢(نهج معاجلة املوضوعاملتعلقة بعلى أساس املناقشة 

دوغارد مقرراً خاصاً . ر .ج  كريستوفر السيد، عينت اللجنة)١٩٩٩عام ( الدورة احلادية واخلمسني ويف -٢١١
 .السيد بنونه قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةبعد أن انتخب  وذلك ،)١٤٣(للموضوع

                                                        

 .١، واملرفق الثاين، اإلضافة ٢٤٩  الفقرة)A/51/10( ١٠ واخلمسون، امللحق رقم احلاديةالدورة املرجع نفسه،  )١٣٧(
 .، الفصل الثامن)A/52/10 (١٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ع نفسه، املرج )١٣٨(
 .١٧١املرجع نفسه، الفقرة  )١٣٩(
 .١٩٠ و١٨٩املرجع نفسه، الفقرتان  )١٤٠(
)١٤١( A/CN.4/484. 
 ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم ترد استنتاجات الفريق العامل يف  )١٤٢(

)A/53/10 ( ١٠٨الفقرة. 

 .١٩، الفقرة )A/54/10 (١٠الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ، املرجع نفسه )١٤٣(
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اص ـرر اخلـر األول للمقـ، التقري)٢٠٠٠عام (ة واخلمسني ـالثانيا يف دورعلى اللجنـة كان معروضا و -٢١٢
)A/CN.4/506و Corr.1و Add.1 ( نظرها أرجأت اللجنة  ضيق الوقت،إىل  نظراو. ٩ إىل ١الذي يتضمن مشاريع املواد

 اللجنة مشاورات غري رمسية مفتوحة برئاسة أجرت، ذاا الدورة  ويف. إىل الدورة التاليةA/CN.4/506/Add.1يف التقرير 
 ٣ و١، أن حتيل مشاريع املواد ٢٦٣٥مث قررت اللجنة، يف جلستها . )١٤٤(٦ و٣ و١املقرر اخلاص بشأن مشاريع املواد 

 . إىل جلنة الصياغة باإلضافة إىل تقرير املشاورات غري الرمسية٨ إىل ٥و

 اجلزء املتبقي من التقرير األول )٢٠٠١عام (على اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسني وكان معروضا  -٢١٣
  A/CN.4/514(، فضالً عن تقريره الثاين ٩ بشأن مشروع املادة (A/CN.4/506/Add.1)للمقرر اخلاص 

النظر يف أجزاء التقرير الثاين اليت تشمل مشروعي سوى اللجنة مل تستطع ضيق الوقت، إىل  ونظراً .)Corr.1و
وهي األجزاء  ،A/CN.4/514، وأرجأت إىل دورا التالية النظر يف األجزاء املتبقية من الوثيقة ١١ و١٠املادتني 
 أن ٢٠٠١يوليه / متوز١٢ املعقودة يف ٢٦٨٨وقـررت اللجنـة فـي جلستها  .١٣ و١٢شروعـي املادتني املتعلقة مب

 أن حتيل ٢٠٠١يوليه / متوز١٧ املعقودة يف ٢٦٩٠، وقررت يف جلستها ٩ حتيل إىل جلنة الصياغة مشروع املادة
 .١١ و١٠إليها مشروعي املادتني 

 .ر اخلاص، برئاسة املقر٩  إجراء مشاورات غري رمسية مفتوحة بشأن املادة٢٦٨٨وقررت اللجنة يف جلستها  -٢١٤

، اجلزء املتبقي من التقرير الثاين )٢٠٠٢عام (كان معروضا على اللجنة يف دورا الرابعة واخلمسني و -٢١٥
 ، فضال عن تقريره الثالث ١٣ و١٢املتعلق مبشروعي املادتني  )Corr.1 وA/CN.4/514(للمقرر اخلاص 

)A/CN.4/523و Add.1( املعقودة ٢٧١٩قررت اللجنة، يف جلستها و. ١٦ إىل ١٤، الذي يتناول مشاريع املواد 
نظر فيها لكي ي( ١٤من مشروع املادة ) د(و) ب(و) أ(، أن حتيل إىل جلنة الصياغة الفقرات ٢٠٠٢مايو / أيار١٤يف 

، ٢٠٠٢يونيه / حزيران٤ املعقودة يف ٢٧٢٩وقررت كذلك، يف جلستها  (. ه(، والفقرة ))أ(باالقتران مع الفقرة 
 .)أ(الفقرة  لتنظر فيها باالقتران مع ١٤من مشروع املادة ) ج(نة الصياغة الفقرة أن حتيل إىل جل

 ٢٧٣٠ اايف جلس] ٨[٧ إىل ١يف تقرير جلنة الصياغة بشأن مشاريع املواد القانون الدويل ونظرت جلنة  -٢١٦
يف جلستها ] ٥[٣ إىل ١واعتمدت املواد . ٢٠٠٢يونيه / حزيران٧ إىل ٥ املعقودة يف الفترة من ٢٧٣٢إىل 

 ٢٧٤٥يف اجللستني و. ٢٧٣٢ يف جلستها ٦، واملادة ٢٧٣١يف جلستها ] ٨[٧و] ٧[٥و] ٩[٤واملواد ، ٢٧٣٠
بديت على مشاريع املواد ، اعتمدت اللجنة التعليقات اليت أ٢٠٠٢ُأغسطس / آب١٣ و١٢ املعقودتني يف ٢٧٤٦و

 .املذكورة أعاله

غري رمسية، مفتوحة ، مشاورات ٢٠٠٢أغسطس / آب٢ودة يف  املعق٢٧٤٠وأجرت اللجنة، يف جلستها  -٢١٧
 .وكذلك للشركات ومحلة األسهمالسفن برئاسة املقرر اخلاص، بشأن مسألة احلماية الدبلوماسية ألطقم 

                                                        

) A/55/10 (١٠الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم تقرير املشاورات غري الرمسية يرد يف املرجع نفسه،  )١٤٤(
 .٤٩٥الفقرة 
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خاص ـرر الـع للمقـر الرابـ التقري)٢٠٠٣عام ( معروضا على اللجنة يف دورا اخلامسة واخلمسني وكان -٢١٨
)A/CN.4/530و Add.1(. ا ٢٠ إىل ١٧ ونظرت اللجنة يف اجلزء األول من التقرير، املتعلق مبشاريع املواديف جلسا ،

يونيه / حزيران٥مايو و/ أيار٢٨يف مايو و/ أيار٢٣ إىل ١٤من يف الفترة  املعقودة ٢٧٦٨ و٢٧٦٤ و٢٧٦٢ إىل ٢٧٥٧
 يف ،٢٢ و٢١ر، املتعلق مبشروعي املادتني ونظرت اللجنة بعد ذلك يف اجلزء الثاين من التقري .، على التوايل٢٠٠٣

 .٢٠٠٣يوليه  / متوز١٨ و١٦ و١٥ املعقودة يف ٢٧٧٧ إىل ٢٧٧٥جلساا 

، إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية ٢٠٠٣مايو / أيار٢٣، املعقودة يف ٢٧٦٢وقررت اللجنة يف جلستها  -٢١٩
للجنة يف تقرير الفريق العامل يف جلستها ونظرت ا. )١٤٥(١٧ من املادة ٢برئاسة املقرر اخلاص، بشأن الفقرة 

 .٢٠٠٣مايو / أيار٢٨ املعقودة يف ٢٧٦٤

 ١٨ واملواد )١٤٦( بصيغتها املقترحة من الفريق العامل،١٧ إحالة املادة ٢٧٦٤وقررت اللجنة يف جلستها  -٢٢٠
 .إىل جلنة الصياغة ٢٢ و٢١ إحالة املادتني ٢٧٧٧ بعد ذلك يف جلستها أيضاًوقررت .  إىل جلنة الصياغة٢٠ و١٩و

يف جلستها ] ١٤[١٠و] ١١[٩و] ١٠[٨ونظرت اللجنة يف تقرير جلنة الصياغة بشأن مشاريع املواد  -٢٢١
 ]١١[٩و] ١٠[٨يف اجللسة ذاتـها مشاريع املواد مؤقتاً واعتمدت . ٢٠٠٣يونيه / حزيران٥ املعقودة يف ٢٧٦٨

 ].١٤[١٠و

  التقرير اخلامس للمقرر اخلاص)٢٠٠٤عام  (دسة واخلمسنيوكان معروضا على اللجنة يف دورا السا -٢٢٢
)A/CN.4/538.(  امايو / أيار١١ إىل ٣من يف الفترة  املعقودة ٢٧٩٦ إىل ٢٧٩١ونظرت اللجنة يف التقرير يف جلسا

إىل  بالنسبة "األيدي النظيفة" أمهية قاعدة عن )١٤٧( على استفسار من اللجنة، أعد املقرر اخلاص مذكرةاورد. ٢٠٠٤
 .ضيق الوقت، أرجأت اللجنة النظر يف املذكرة إىل الدورة التاليةإىل ونظرا  .ملوضوعا

 ،٢٦مايو، قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشروع املادة / أيار٦ املعقودة يف ٢٧٩٤ويف اجللسة  -٢٢٣
 ٢٧٩٦ اللجنة كذلك، يف جلستها وقررت .رحة من املقرر اخلاصت املق٢١البديلة ملشروع املادة مشفوعاً بالصيغة 

السفن   حكم عن العالقة بني محاية أطقمإعداد، أن تنظر جلنة الصياغة يف ٢٠٠٤مايو / أيار١١املعقودة يف 
 .واحلماية الدبلوماسية

مشروع مادة مع تعليقاا بشأن احلماية  ١٩وىل جمموعة من األقراءة اللجنة يف الواعتمدت  -٢٢٤
 أن حتيل مشاريع ، من نظامها األساسي٢١ و١٦للمادتني اجللسة ذاا قررت اللجنة، وفقا ويف . )١٤٨(الدبلوماسية

                                                        

 .٩٢-٩٠، الفقرات )A/58/10 (١٠، امللحق رقم  الدورة الثامنة واخلمسوناملرجع نفسه، )١٤٥(

 .٩٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٤٦(

، صدرت فيما بعد بوصفها التقرير السادس للمقرر اخلاص، يف ILC (LV1)/DP/CRP.1الوثيقة  )١٤٧(
 . A/CN.4/546الوثيقة 

 .٥٩، الفقرة )A/59/10( ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم نظر ا )١٤٨(
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  هذه التعليقات واملالحظاتاألمني العام، إىل احلكومات طلبا لتعليقاا ومالحظاا، مع رجاء تقدميعن طريق املواد، 
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١إىل األمني العام حبلول 

 ملوضوع يف الدورة احلاليةالنظر يف ا -باء

ونظرت ). A/CN.4/546( التقرير السادس للمقرر اخلاص ، يف الدورة نفسها،كان معروضا على اللجنة -٢٢٥
 .٢٠٠٥مايو /  أيار٣١ إىل ٢٥ املعقودة يف الفترة من ٢٨٤٦ إىل ٢٨٤٤اللجنة يف التقرير يف جلساا 

 النظيفة مبدأ األيدي -١

 مبدأ للعرض املقرر اخلاص )أ(

ل ، يظ ال ميكن إنكارهاالنظيفة يف القانون الدويليف حني أن أمهية مبدأ األيدي نه إىل أاملقرر اخلاص أشار  -٢٢٦
بدرجة مبوضوع احلماية الدبلوماسية هذا املبدأ وثيق الصلة ما إن كان معرفة  هوالسؤال املطروح على اللجنة 

وكان استنتاجه هو أن من الواضح أن هذا املبدأ ال عالقة .  باملوضوع يف مشاريع املواد املتعلقةهإدراجكافية لتربير 
 .له مبيدان احلماية الدبلوماسية ولذلك ينبغي أال يدرج يف مشاريع املواد

دراجه يف إالنظيفة ينبغي مبدأ األيدي  سابقة للجنة بأن دوراتيف االحتجاج  قد جرىوالحظ أنه  -٢٢٧
 من ممارسة احلماية الدبلوماسية إذا الدولسياق احلماية الدبلوماسية بغية منع يف قد دفع به مشاريع املواد ألنه 

بثالث يف هذا الصدد فع ود.  غري املشروع بسبب سلوكهللضررتعرض تسعى إىل محايته كان مواطنها الذي 
  .حجج لدعم هذا املوقف

 بني الدول، أي املنازعات اليت تنطوي على فيمادفع بأن هذا املبدأ ال عالقة له مبيدان املنازعات أوال،  -٢٢٨
قدم املقرر اخلاص دراسة استقصائية ورداً على ذلك، . وليس بأحد املواطننيأضرار مباشرة تلحقها دولة بأخرى 

املبدأ  أن لتبيان احلقيقة املتمثلة يف أنه يف حني أن احملكمة مل تؤكد أبداً )١٤٩(حمكمة العدل الدوليةقضاء  عن موجزة

                                                        

يوليه / متوز٩، الفتوى املؤرخة اآلثار القانونية املترتبة على بناء اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة )١٤٩(
 ,Case concerning Oil Platforms؛ Corr.1 وA/ES-10/273، املستنسخة يف الوثيقة ٦٤ و٦٣، يف الفقرتني ٢٠٠٤

Judgment, I.C.J. Reports, 2003, p. 161 at pp. 176-178, paras. 27-30; La Grand (Germany v. United 
States of America), Judgment, I.C.J. Reports, 2001, p. 466 at pp. 488-489, paras. 61-63; Avena and 
other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports, 2004, p. 
12 at p. 38, paras. 45-47; Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment, I.C.J. 
Reports, 1997, p. 7 at p. 76, para. 133; Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 
Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports, 2002, p. 137, para. 35 (dissenting opinion of Judge 
ad hoc Van den Wyngaert); Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports, 1986, p. 259 at pp. 392-394, 

paras. 268-272 (dissenting opinion of Judge Schwebel).  See A/CN.4/546, para. 5. 
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ه كثرياً ما أُثري هذا املبدأ يف سياق ضرر مباشر أو غري مباشر، فإنعن مطالبة دولة ما بالتعويض مبيدان يتعلق 
ومل حيصل قط أن اعتمدت احملكمة على هذا . املطالبات فيما بني الدول بالتعويض عن ضرر مباشر حلق بالدولة

وباملثل، مل تذكر احملكمة قط ومل يصدر عنها . ينطبقوبدالً من ذلك، فإا دائماً ما وجدت أنه ال . املبدأ أو أيدته
 .أن هذه احلجة ال تنطبق يف املطالبات فيما بني الدول وأا تنطبق فقط يف قضايا احلماية الدبلوماسية قط ما يفيد

ه انتهك هو نفسقد من جانب دولته الفرد الذي يلتمس احلماية الدبلوماسية  أشري إىل إنه إذا كان، ثانياً -٢٢٩
، فإنه ال ميكن للدولة اليت حيمل جنسيتها أن تقوم القانون احمللي للدولة املدعى عليها أو انتهك القانون الدويل

 تبنت دولة مطالبة ألحد مواطنيها تتصل بانتهاك للقانون مىت على ذلك، الحظ املقرر اخلاص أنه ورداً .حبمايته
 قضية يف االفتراضي املعترف به يان ملبدأ فاتيلوفقاًة نفسها املطالبة هي مطالبة مقدمة من الدولالدويل، تصبح 
، وال تعود مسألة سوء تصرف املواطن ذات أمهية؛ وقد يصبح سوء )١٥٠(" فلسطنياتامتياز" بشأن مافروماتيس

 تني ارتكب فيهما رعايال، الال غراند وأفيناواستشهد مبثلي قضييت . تصرف الدولة املدعى عليها نفسها ذا أمهية
نفسها م كحجة تدفع ا عن أجانب جرائم بشعة ولكن الدولة املدعي عليها مل تثر موضوع سوء سلوكهم 

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن دولة اجلنسية نادراً ما حتمي مواطناً من .تقصري يف متكينهم من االتصال بقنصليتهم
هنا يف معظم الظروف  األمر ال يتعلق نون، ألنأساء التصرف يف دولة أجنبية أو أتى فيها ما خيالف القامواطنيها 

 . دويل غري مشروعبفعل

ورداً على ذلك، الحظ . دفع بأن مبدأ األيدي النظيفة قد طُبق يف قضايا تتعلق باحلماية الدبلوماسية، اًثالث -٢٣٠
ياق احلماية الدبلوماسية املقرر اخلاص أن عدد القضايا اليت ميكن االستشهاد ا تأييداً ملبدإ األيدي النظيفة يف س
أنه يف وأشار إىل  .)١٥١(ضئيل نسبياً، وأنه يتبني بعد التحليل أن القضايا اليت استشهد ا ال تصلح لتأييد إدراجها

يف سياق احلماية الدبلوماسية، فإم ال أن مبدأ األيدي النظيفة له عالقة حني أن بعض الكتاب يؤكدون أن 
. تراودهم شكوك بالغة بشأنهمن الكتاب اآلخرين الذين وأنه يوجد كثري  ؛ظرهميقدمون أي سند يؤيد وجهات ن
املناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني، مث وباإلضافة إىل ذلك، فخالل 

ت عليه اتفقت على ضرورة يف حني أن الوفود اليت علقمبدإ األيدي النظيفة، يبد معظم الوفود أي تعليق على  مل
 .دراجه يف مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسيةإعدم 

  املناقشةملخص )ب( 

يف ومفاده أال يدرج مبدأ األيدي النظيفة لالستنتاج الذي خلص إليه املقرر اخلاص عن تأييد عام أعرب  -٢٣١
األضرار املباشرة اليت تلحق عن بالتعويض  املطالبات أثري هذا املبدأ بصورة رئيسية يف سياقوقد  .مشاريع املواد

                                                        

)١٥٠( P.C.I.J. Reports, 1925, Series A, No. 5, at p. 12. 

 Ben Tillett (Great Britain v. Belgium), in Revue générale de droit internationalانظر  )١٥١(
public, vol. 6, No. 46 (1899), and the Virginius (United States of America v. Spain) in John Bassett 

Moore, A Digest of International Law (Washington:  G.P.O., 1906), vol. 2, p. 895 انظر ،
A/CN.4/546 ١٣ و١٢، الفقرتان. 
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كما أن القلة القليلة من القضايا اليت تقع يف ، )١٥٢(بالدول، وهو ما يذهب إىل أبعد من نطاق احلماية الدبلوماسية
كعملية وال ميكن تربير إدراجها . تشكل ممارسة كافية تسوغ تدوين هذا املبدأ نطاق احلماية الدبلوماسية ال

أُعرب عن التأييد لالقتراح الذي أورده املقرر اخلاص يف وباإلضافة إىل ذلك، . تطوير التدرجيي للقانون الدويللل
أنه من األنسب االحتجاج ذا املبدأ يف مرحلة فحص القضية من حيث املوضوع بالنظر إىل ومفاده  )١٥٣(تقريره

ه مبسألة املقبولية؛ واقترح اإلقرار ذه اإلمكانية أنه يتصل بتخفيف املسؤولية أو اإلعفاء منها أكثر من اتصال
ليس يف مشاريع املواد ما خيل وقدم اقتراح آخر بإدراج حكم شرطي ينص على أنه . صراحة يف مشاريع املواد

 . على مسائل املقبوليةالعموميبتطبيق القانون الدويل 

ه إن مبدأ األيدي النظيفة قد يؤدي إىل إىل أبعد مما ينبغي بقولأن املقرر اخلاص ذهب آخرون ورأى  -٢٣٢
وذكروا أم يفضلون أن يقتصر على . اإلعفاء من املسؤولية يف مرحلة النظر يف القضية من حيث املوضوع

ختلفة، وأنه املاالت احلنتائج خمتلفة يف ب، أو قاعدة حسن النية رمبا يأيت هذا املبدأشري إىل أن تطبيق  وأُ.التخفيف
وإن كان سلوكه غري حالة انتصافاً مالئماً حىت  يف كل يلتمسة الطرف الشاكي من حقه يف أن رم بالضرورحيلن 

 األفعال من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن ٣٩ إىل املادة  أيضاًوأُشري. املشروع هو السبب يف الرد غري املشروع
 .)١٥٤( دولياًغري املشروعة

رت اللجنة ذِّحو.  اخلاص، على الرغم من تأييدهم الستنتاجاتهواعترض بعض األعضاء على حجج املقرر -٢٣٣
 القائل بأن الضرر الذي يلحق بأحد رعايا ،)١٥٥(مبدأ مافروماتيستوسيع نطاق من املبالغة يف على سبيل املثال 

رطاً لألفراد ش" األيدي النظيفة"إذ لن يكون مثة تضارب يف اعتبار . ا هو ضرر يلحق بالدولة نفسهمن الدولدولة 
 .مسبقاً للحماية الدبلوماسية، متاماً كما أن استنفاد سبل االنتصاف احمللية هو مسألة متروكة للفرد وليس الدولة

ال (وباإلضافة إىل ذلك، أكد بعض األعضاء أن املقرر اخلاص، بإشارته إىل قضييت اإلخطار القنصلي  -٢٣٤
أيدي األفراد املعنيني مل يكن هلا دور يف احلماية " ةعدم نطاف"، على سبيل إيضاح نقطة أن )١٥٦()غراند وآفينا

الدبلوماسية، إمنا يستخدم مفهوماً بالغ الغموض ملبدإ األيدي النظيفة ألنه مل يبحث العالقة بني الفعل غري املشروع 
الذي والسؤال املطروح هو ما إذا كان الفرد . الصادر عن الفرد والفعل غري املشروع دولياً الصادر عن الدولة

                                                        

الرمسية الوثائق نظر مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية اليت اعتمدا اللجنة يف القراءة األوىل، ا )١٥٢(
 .١٥ و١، املادتان ٥٩، الفقرة )A/59/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم 

 .١٦، الفقرة A/CN.4/546انظر الوثيقة  )١٥٣(

 .٧٦، الفقرة (A/56/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٥٤(

)١٥٥( Mavrommatis Palestine Concession, P.C.I.J. Reports, 1924, Series A, No. 2, p. 12 
at para. 8. 

 .٩، الفقرة A/CN.5/546 أعاله، والوثيقة ١٤٩انظر احلاشية  )١٥٦(



 

89 

استفاد من احلماية الدبلوماسية مسؤوالً هو نفسه عن خرق قاعدة القانون الدويل اليت تتهم الدولة املضيفة بأا 
 .انتهكتها

شكل ما من اد م بالضرورة اعتنعممارسة ال ميوجود أن عدم مفادها  وجهة نظر أخرى وأُعرب عن -٢٣٥
 اً سليمحتديداً املبدإ حتديد على الصعوبة الرئيسية نطويوت .قانون على سبيل التطوير التدرجيي للأشكال هذا املبدأ

الالقانونية املدعاة عندما تكون ) أ(: العبارةنفس تصفهما  خمتلفان تاليان قانونيانوقفان مألنه يوجد على األقل 
ذه  الدولة املدعى عليهاحتتج عندما و) ب(تشكل من حيث املبدأ جزءا من القضية من حيث املوضوع؛ 

الدولية يشكل العامة كمبدأ للسياسة ضرار،  إال على سبيل اإليءوتدفع ا من جانب واحد، ال لشالالقانونية 
 .وكل قضية تتطلب حتليل سياقها وحتديد خصائصها بعناية. مقبولية املطالبةمينع حاجزا 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج( 

 مراعاته يتعني من مبادئ القانون الدويل اً هامشكل مبدأًي النظيفة ديمبدأ األين أحظ املقرر اخلاص ال -٢٣٦
وال بد  .ا غري نظيفتنيـ أن الدولة املدعية مل تتصرف حبسن نية وأا جاءت إىل احملكمة ويديهمىت وجد دليل على

املدعية انتهكت هي أن تؤكد أن الدولة ب عليها ىاآلمر الناهي اليت تسمح للدولة املدعوحجة  ذلكمن التمييز بني 
 القضايا اليت تصرفت فيها الدولة املدعية وينبغي بدالً من ذلك قصره علىالقانون الدويل، قاعدة من قواعد أيضا 

 تناوله هلذا املبدأ يفكذلك مبختلف االنتقادات اليت وجهت إىل وأقر  .القضية إىل احملكمةبرفع تصرفا غري سليم 
ببعض  يف القضية املتعلقة املبدإغفل اإلشارة إىل أشار عن حق إىل أن التقرير  والحظ أن بعض األعضاء أ،تقريره

 .)١٥٧()ناورو ضد أستراليا(أراضي الفوسفات يف ناورو 

 مسائل أخرى -٢

  املناقشةملخص )أ( 

٢٣٧- عن وجهة نظر مفادها أُعرب ، ٢٠٠٤وىل يف عام األ القراءة يفمدت فيما يتعلق مبشاريع املواد اليت اعت
سوى الشروط الالزمة ملمارسة احلماية ا ال تتناول أحيلت إىل اجلمعية العامة قبل األوان أل هذه املشاريع نأ

وكيف ينبغي ممارستها؛  ؛ احلمايةهذهميكنه ممارسة الذي من  :مثلم أي توجيه بشأن مسائل ومل يقد .الدبلوماسية
قيم الضرر يف احلاالت اليت تنطوي على ممارسة احلماية وما هي النتائج اليت تترتب على ممارستها؛ وكيف ي
على أن الدولة وحدها  من مشاريع املواد، اليت تنص ٢الدبلوماسية؛ وما هي مربرات القاعدة، الواردة يف املادة 

وفت الدولة ولو هي اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية، يف حني ليس للفرد أي حق فعلي يف التعويض، حىت 
 أن تتوفر للفرد فيما ينبغي فضال عن السؤال العام عن درجة السيطرة اليت ؛ملسؤولة بالتزاماا من حيث التعويضا

                                                        

)١٥٧( Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports, 1992, p. 240 at p. 255, paras. 
37-38.  See also Preliminary Objections of the Government of Australia, December 1990, vol. I, 

part V, chap. II, sect. I, paras. 400-406. 
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يطلب من احلكومة تقدمي االعتباري بأن للفرد أو للشخص حدوده  املسموح يف املدىيتعلق باملطالبة الدولية، أي 
 . يف حدودهمطالبة

 .يف مشاريع املواد  مافروماتيساللجوء إىل مبدإ أخرى عن حتفظات بشأن مرةأُعرب وباإلضافة إىل ذلك،  -٢٣٨
بوجه من حقوق الدولة، مت التأكيد وبينما أعرب عن االتفاق مع املوقف القائل بأن احلماية الدبلوماسية حق 

. زمنعفَّى عليه ال مفهوم  هوعلى أن حق الدولة يف أن تكفل احترام القانون الدويل يف شخص رعاياهاخاص 
اآلن أصبح من غري املقبول فقد  - مافروماتيس  عندما صدر قرار- ١٩٢٤رمبا كان مهما يف عام ويف حني أنه 

سياق تارخيي حمدد مع جتاهل التطورات ل استجابة افتراضي وضع إ التمسك مببدا، عام٨٠فيما يبدو، بعد مرور 
 ومن وجهة النظر هذه، .يتهم مبوجب القانون الدويلوخباصة فيما يتعلق مبركز األفراد ومحاالالحقة يف القانون، 

عن ة ابأن الدولة عندما متارس حقها يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فإا تفعل ذلك ني لتوضيح  اللجنة فرصةًفوتت
 . شخص ذلك الفردهي عن طريققها االحترام حلكفالة مواطنها وليس ل

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ب( 

ر املقرر  احلماية الدبلوماسية، ذكَّنتائج مشاريع املواد النظر يف تشملفيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل أن  -٢٣٩
للحماية الدبلوماسية، يف املقبول النطاق حتديد وىل تركز على األ القراءة يفمدت أن مشاريع املواد اليت اعتباخلاص 

  سبل االنتصافدألكادمييني، أي جنسية املطالبات واستنفاالكتاب امعظم   أوساطكل من اللجنة السادسة ويف
  غري املشروعةاألفعالواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن امل من ٤٤كذلك أن املادة املقرر اخلاص والحظ  .احمللية
وهلا يف أن هذه املسائل سيجري تناهلاتني املسألتني، وأن التعليق على هذا احلكم أوضح إال ، مل تتعرض أيضا دولياً

 .)١٥٨(الدبلوماسيةالدراسة التكميلية املتعلقة باحلماية 

 احلماية الدبلوماسية تناول نتائجنه يرى أن ليس من الضروري وباإلضافة إىل ذلك، ذكر املقرر اخلاص أ -٢٤٠
، مع  دولياًوعة غري املشراألفعالاملواد املتعلقة مبسؤولية الدولة عن النتائج قد تناولتها بالفعل أن هذه بالنظر إىل 

مطالبة عن  تلقتها على سبيل التعويض أمواالًمتضرر كانت الدولة ملزمة بأن تدفع لفرد هو ما إذا استثناء وحيد 
اخليارات املفتوحة أمام  فإنه يرى أن أمهية هذه املسألة،يقر بيف حني  وقال إنه .احلماية الدبلوماسيةاستندت إىل 

يعتربه أعضاء  اعتماد ماحىت وإن كان يعين ذلك (وين القواعد املستقرة جيداً القيام ببساطة بتد إما هياللجنة 
تطوير الالشروع يف  وإما ) املتضررأي أن الدولة ليست ملزمة بنقل األموال إىل الشخص: كثريون قاعدة رجعية

من أموال على سبيل املتضرر ما تلقته لقانون واإلعالن عن قاعدة جديدة تلزم الدولة بأن تدفع للفرد التدرجيي ل
قرار اللجنة بعدم اعتماد حكم جيرب الدول على ممارسة احلماية الدبلوماسية بالنيابة  وأضاف أنه يف ضوء .التعويض

 بدفعن قيام الدولة أتدرجيي بشالتطوير الاللجنة للشروع يف  لدى أعضاء عاممل يتبني له وجود استعداد فرد، العن 
وال  كثريون مبدأ غري وجيه التدوين صراحة ملا يعتربه ال يفضل لكلذأوضح أنه  و. الذي تلقتهنقديالتعويض ال

                                                        

 (A/56/10) ١٠انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١٥٨(
 .٧٢٦ و٧٢٢، احلاشيتان ٧٧الفقرة 
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يفضل ترك املسألة مفتوحة يف إمنا الدول، ولن يكون مقبوالً لدى تدرجيي ملبدأ جديد اللتطوير احماولة يفضل 
 .يف القانونحبدوث مزيد من التطور مشاريع املواد للسماح 

 افتراضي وأنه من املسلم به بصورة عامة أنه مبدأأن بر املقرر اخلاص تيس، ذكَّوفيما يتعلق مببدأ مافروما -٢٤١
، فإن من املقبول عموما أن تتمتع الدولة بسلطة على سبيل املثالو .لفردإىل ابالنسبة خطرية  آثارتترتب عليه 

بلوماسية شأنا يهم الدولة ال بسبب اعتبار املطالبة باحلماية الد، وذلك املطالبةأو عدم تقدمي تقدمي بصدد تقديرية 
يف احلاالت اليت إلزام الدول مبمارسة احلماية الدبلوماسية  )١٥٩(األولاقترح يف تقريره كان قد وأشار إىل أنه  .الفرد
 يف كان معناه أنه الشروع رفض حبجة أن ذلك املقترحقاعدة آمرة بشأن الفرد، ولكن فيها هكت  انتيكون

بأن مبدأ مافروماتيس ليس متسقا وتشوبه عيوب منها مثال أن ليس من السهل التوفيق وسلَّم  .تدرجييالتطوير ال
غري أن مبدأ  .احمللية  سبل االنتصافدبينه وبني مبدأ استمرار اجلنسية، أو التوفيق بينه وبني قاعدة استنفا

وأنه اية الدبلوماسية  بالرغم من هذه العيوب، هو أساس القانون الدويل العريف بشأن موضوع احلم،مافروماتيس
 .قد أُبقي عليه هلذا السبب

                                                        

)١٥٩( A/CN.4/506و Corr.1و Add.1. 
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 الفصل الثامن

 طرد األجانب

 مقدمة -ألف 

طرد "بتقرير فريق التخطيط الذي عين موضوع ) ١٩٩٨عام (أحاطت اللجنة علما يف دورا اخلمسني  -٢٤٢
، وهو ما مت الحقا يف )١٦٠(ة، من بني مجلة مواضيع، الحتمال إدراجه يف برنامج العمل الطويل األجل للجن"األجانب

 ملخص ملخطط املوضوع يصف البنية )١٦٢(وأُحلق بتقرير اللجنة لذلك العام. )١٦١()٢٠٠٢عام (الدورة الثانية واخلمسني 
  من قرارها٨وأحاطت اجلمعية العامة علماً يف الفقرة . العامة اليت ميكن أن يتخذها املوضوع واملنهج املقترح لدراسته

 .، بإدراج املوضوع يف برنامج العمل الطويل األجل٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢ املؤرخ ٥٥/١٥٢

، أن ٢٠٠٤أغسطس / آب٦ املعقودة يف ٢٨٣٠ها لست يف ج،قررت اللجنة، أثناء دورا السادسة واخلمسنيو -٢٤٣
. )١٦٣(ذا املوضوعيف برنامج عملها احلايل وأن تعين السيد موريس كامتو مقررا خاصا هل" طرد األجانب"تدرج موضوع 

، على قرار اللجنة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٥٩/٤١ من قرارها رقم ٥ووافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
 .بإدراج املوضوع يف جدول أعماهلا

 ة احلالية النظر يف املوضوع يف الدور-ء با

ونظرت اللجنة يف تقرير ). A/CN.4/554(اص عرض على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير األويل للمقرر اخل -٢٤٤
 .٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ إىل ١١ املعقودة يف الفترة من ٢٨٥٢ إىل ٢٨٤٩املقرر اخلاص يف جلساا 

  للموضوع املقرر اخلاص عرض-١

شكل أن طرد األجانب هو مسألة قدمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم اتمعات البشرية يف اص خلالحظ املقرر ا -٢٤٥
وما زالت املسألة حمل اهتمام يف الوقت احلاضر بسبب املفارقة القائمة بني وجود عامل معومل، على صعيدي . دول

التكنولوجيا واالقتصاد، ووجود حواجز تتعلق بالسيادة السياسية تعمل كمرشح يفرز األجانب الذين هلم حق اإلقامة يف 
وأضاف أن هذا املوضوع يثري أسئلة هامة تتعلق بالقانون الدويل، . م هذا احلقإقليم البلد األجنيب عن أولئك الذين ليس هل

ويؤثر طرد األجانب على مجيع مناطق . كما أنه، بالنظر لتنوع املمارسات اليت نتجت عنه يف كل قارة، مهيأ للتدوين
وقد أدجمت بالفعل بعض . دئ العامةالعامل ولذلك يوجد قدر وافر من التشريعات الوطنية اليت جتعل من املمكن تأكيد املبا

 .هذه املبادئ يف اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية القائمة

                                                        

 .٥٥٤، الفقرة )(A/53/10 ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم  )١٦٠(

 .٧٢٩ ، الفقرة)A/55/10( ١٠، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه )١٦١(

 .املرجع نفسه، املرفق )١٦٢(

 .٣٦٤، الفقرة )A/59/10 (١٠رقم ، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق املرجع نفسه )١٦٣(
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. وأوضح املقرر اخلاص أنه بدا لـه أن وضع تقرير أويل أمر ضروري كي يطرح فهمه للموضوع على اللجنة -٢٤٦
القانونية اليت يثريها والصعوبات والغرض منه ببساطة هو تقدمي عرض إمجايل للموضوع مع تسليط الضوء على املشاكل 

من تقريره تعرِض املخطط العام لتقاريره ) يف املرفق األول(واقترح املقرر اخلاص خطة عمل . املنهجية املتعلقة بالنظر فيه
 .املقبلة

. يف القانون الدويل" حق الطرد"ويقدم التقرير حملة أساسية عن مفهوم طرد األجانب تاله عرض أساسي ملفهوم  -٢٤٧
ويف رأي املقرر اخلاص، أن هذا احلق املنبثق من القانون الدويل العريف، وهو احلق املتأصل يف سيادة الدول، ليس موضع 

فطرد أي أجنيب يطرح مسألة : ولكن أسباب الطرد قد ختتلف وهي ليست مجيعها جائزة مبوجب القانون الدويل. تساؤل
 . القانونُ الدويل على انتهاكها عواقب قانونية-نسان األساسية  وباخلصوص حقوق اإل-التعامل مع حقوقٍ يعلق 

لحات، أي ما إذا كان ينبغي احلديث عن صطامل مسائلأثناء إعداده التقرير، إنه قد واجهته املقرر اخلاص وقال  -٢٤٨
. ترحيل األجانباألجانب الذي جنده، إذا نظرنا يف التشريعات الوطنية، مصطلحاً يشمل ظاهرة أضيق نطاقا من " طرد"

وباملثل، ما زال يتعني . ، حىت وإن كان يتعني تعريفه تعريفاً واسعاً"طرد"ولكنه فضل، بصورة أولية، االحتفاظ مبصطلح 
وقال إن من رأيه أنه يشمل مجيع فئات األشخاص . دقيقا مبا فيه الكفاية" األجانب"النظر يف مسألة ما إذا كان مصطلح 

 .موضوع البحث

تمس املقرر اخلاص التوجيه بشأن عدد من األسئلة املتعلقة باملنهجية، وال سيما الكيفية اليت ينبغي ا تناول وال -٢٤٩
وهو مييل إىل إعداد نظام كامل واضعا نصب . القواعد االتفاقية القائمة، املوجودة يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان

ميكن إدراجها يف مشاريع املواد، فإن عدداً من تلك الواعد نشأ يف عينيه أنه، وإن كان قانون املعاهدات يقدم عناصر 
البداية من التشريعات الوطنية ومن الفقه الدويل الذي ظهر يف إطار اهليئات القضائية العاملية واإلقليمية املختصة حبقوق 

 .اإلنسان

٢٥٠- وطلب املقرر اخلاص أيضا أن تسوابق القضائية الوطنية والدولية جتميعاً للصكوك والنصوص والد األمانة ع
 .املنطبقة بشأن هذا املوضوع

 ناقشةملخص امل -٢

 التعليقات العامة )أ( 

وعلّق أعضاٌء عديدون على أمهية املوضوع ألسباب ليس أقلها أنه . لقي املقرر اخلاص الثناء على تقريره األويل -٢٥١
أن تنقُّل الناس، بوصفه ظاهرة اجتماعية مستمرة وطبيعية، وما ولوحظ . ميس حياة أعداد كبرية من الناس يف العامل كله

ومهمة . فُرض عليه من قيود وطنية كانت هلما انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة على العالقات الدولية
لعام ويف املعاهدات اللجنة هي أن تنظر بعناية يف مجيع القواعد املتعلقة باملوضوع، املوجودة يف القانون الدويل العريف ا

واالتفاقات الدولية ويف ممارسات الدول والقوانني الداخلية؛ وأن تزيد تطوير هذه القواعد حيثما كان ذلك ممكنا أو 
وأُعرب أيضاً عن التأييد لصياغة املقرر اخلاص للقضية . مناسبا، وتقوم بتدوينها من أجل تطبيقها على حنو أوضح وأفضل

ف املوضوع، أي كيفية التوفيق بني احلق يف الطرد وبني متطلبات القانون الدويل، وال سيما تلك الرئيسية اليت تكمن خل
 .املتصلة حبماية حقوق اإلنسان األساسية
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 وحسب وجهة نظر أخرى، توجد مشكلة عامة تتعلق بالنهج الذي تسري عليه اللجنة يف بدء مواضيع جديدة -٢٥٢
 وهو ج يذكِّر باإلعداد اجلماعي لكتاب مدرسي، حيث تكون البداية هي حتديد - ال تقتصر على املوضوع قيد النظر -

نطاق املوضوع إىل جانب التعبريات األساسية واملفاهيم الرئيسية تليها عملية حتديد القواعد املوجودة يف األعراف 
 دراسة املصاحل اليت تتأثر بطرد ومع أنه يتعني دراسة هذه املسائل، فإن من الضروري أوالً. واملعاهدات يف هذا الشأن

األجانب وحتديد القيم اليت تأثرت باحلاالت النمطية لطرد األجانب، وباختصار، وصف املشاكل احلقيقية النامجة عن طرد 
فبدون هذه الدراسة األولية، يصعب التنبؤ باالجتاه املنتوي للتدخل التشريعي يف هذا اال، مما ينتج عنه وضع . األجانب

 .ريع مفرطة يف التعميممشا

 )نطاقه وتعاريفه(مفهوم طرد األجنيب  )ب( 

واعتربت املسألة . رأى كثري من األعضاء أن إحدى املسائل احملورية يف املوضوع تتعلق بنطاق الدراسة املقبلة -٢٥٣
ذين ليست هلم وضعية إشكالية بسبب االرتباطات بني طرد األجانب وقبوهلم، وال سيما فيما يتعلق بعودة املهاجرين ال

وأُكد أن أي حماولة تقوم ا اللجنة لتناول املسائل املتعلقة بسياسات اهلجرة الوافدة أو اخلارجة ستؤثر سلبا على . قانونية
وحسب وجهة نظر أخرى، فإن جمال الدراسة الرئيسي ليس هو مسألة الطرد أو رفض السماح . آفاق عمل اللجنة

وليس الطرد سوى طريقة من طرائق ممارسة تلك . السيطرة اليت متارسها دولة على إقليمهابالدخول بقدر ما هو مسألة 
 .السيطرة

 باحلدود اليت ة فيما يتعلقددرضت اقتراحات حمدراسة املوضوع، علسع ا ج وينما أُعرب عن تأييد اعتمادوب -٢٥٤
ري اليت م األجانب املقيمني، مع إمكانية إدراج وبالتايل، أُعرب عن تفضيل لقصر نطاق الدراسة على التداب. ترد عليه

كما اقترح أن يشمل املوضوع ترحيل املواطنني . األجانب الذين أقاموا بصورة غري شرعية على مدى فترة معينة من الزمن
ين كان األجانب الذين دخلوا بصورة غري قانونية أو الذين أصبح وجودهم غري قانوين باإلضافة إىل ترحيل األجانب الذ

فيما فضل آخرون التمييز بني طرد األجانب املوجودين يف بلد من البلدان بصورة قانونية . وجودهم يف البالد قانونيا
فمن الشائع أن . )١٦٤( وهو متييز معترف به يف ممارسة الدول واالتفاقات الدولية ذات الصلة-وأولئك الذين ليسوا كذلك 

وهكذا اقترح إما . ىل جمرد دخوهلم إىل إقليمها أو وجودهم فيه بشكل غري قانوينتطرد الدول األجانب باالستناد فقط إ
أال يشمل املوضوع ترحيل األشخاص املوجودين بصورة غري مشروعة أو، إذا تقرر مشول هؤالء األشخاص، النص 

يف االعتبار وجود كما لوحظ أنه ينبغي أن يوضع . بوضوح على أن للدول احلق يف طردهم دون احلاجة إىل مربر آخر
. فئات خمتلفة من األجانب وكون بعض هذه الفئات تتمتع بوضع خاص مبوجب قانون الدولة األجنبية اليت يقيمون فيها

 .كما أُشري إىل وضع األجانب املوجودين بشكل غري قانوين والذين تتساهل الدولة املضيفة مع وجودهم على إقليمها

                                                        

 الد سلسلة املعاهدات،، األمم املتحدة، ١٩٥١يوليه / متوز٢٨،  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئنيانظر، مثال، )١٦٤( 
، Convention on the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, Vol. 189, p.137،١٣٧، ص ١٨٩
سلسلة ، األمم املتحدة، ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و٣٢ة املاد

 ,and the International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966، ١٧١، ص ٩٩٩، الد املعاهدات

United Nations, Treaty Series, vol. 999, P.171 ، ١٣املادة. 
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رد طاليب اللجوء إىل  تدرس مسائل الها من نطاق املوضوع، اقترح أدابعاستينبغي فيما يتعلق باملسائل اليت و -٢٥٥
وباملثل، اتفق مع . بلدام، ورفض السماح هلم بالدخول أو مسألة منع األجانب ذوي الوضعية القانونية من الدخول

يشمل املوضوع تدابري الطرد اليت تتخذها واقترح أيضا أال . تفضيل املقرر اخلاص الستبعاد املشردين داخلياً والعابرين
 .الدولة إزاء مواطنيها الذين ينتمون إىل أصل عرقي أو عنصري أو ديين خيتلف عن أغلبية السكان

ى نطاق واسع، وال سيما يف حاالت عما إذا كان يف نية املقرر اخلاص إدراج عمليات طرد السكان علاستفسر و -٢٥٦
إلشارات يف التقرير بدت وكأا توحي بتضمني املوضوع عمليات الطرد اجلماعي هذه، فقد ويف حني أن ا. الرتاع املسلح

وأُشري إىل أن القانون الدويل اإلنساين قد تناول مسألة الطرد من . أُعرب عن شكوك إزاء مدى مالءمة القيام بذلك
 ليشمل " عدم اإلخالل " اية املطاف إدراج بند باألراضيٍٍ احملتلة وأثناء فترات الرتاع املسلح، وأُشري إىل أنه ميكن يف
ورأى آخرون أنه ينبغي حبث مسائل إخراج الناس . التزامات الدول فيما يتعلق باملدنيني مبوجب القانون الدويل اإلنساين

يف بداية واقترح كذلك أن يبحث باملثل موضوع تشريد الناس دولياً . قسرا يف فترات الرتاع املسلح بالنظر إىل أمهيتها
 .إنشاء دول جديدة أو عند تفكك دولة ما أو خالل فترات الكوارث الطبيعية اخلطرية

ولوحظ أن . لكي يطبق مبعناه الواسع" طرد"وأُعرب عن دعم عام لتفضيل املقرر اخلاص اإلبقاء على مصطلح  -٢٥٧
 سواء طوعاً حتت التهديد بالترحيل هذا املصطلح يستخدم بصورة شائعة لوصف ترحيل شخص أجنيب من إقليم دولة ما،

، حىت إن كان مصطلحا وصفيا صرفا، حمدود "طرد"وحسب رأي آخر، فإن مصطلح . القسري أو ترحيله فعالً قسراً
 .الدقة لكونه يتناول يف واقع األمر طائفة واسعة ومتنوعة من احلاالت

أُعرب عن رأي مفاده أن تعريف ، )١٦٥(رلتقري من ا١٣يف الفقرة " طرد"لكلمة املؤقت فيما يتعلق بالتعريف  -٢٥٨
يهدف إىل إخراج رمسي أضيق مما ينبغي بالنظر إىل أنه ال يشمل األشخاص العدميي اجلنسية وألنه يوحي بأن الطرد تدبري 

ميكن اعتباره قد حدث حىت يف احلاالت " الطرد"وأشري إىل وجود سوابق قضائية تسلم بأن . شخص ما من اإلقليم
ية اليت يغادر فيها األجنيب بلدا ما دون أن يجرب على ذلك بشكل مباشر وفوري أو أن يتلقى أمرا رمسيا االستثنائ
ولوحظ كذلك أن كثرياً من اإلجراءات املشروعة اليت تؤدي إىل نقل مواطن أجنيب إىل خارج والية الدولة . )١٦٦(باملغادرة

وأُشري أيضا . ني تنظم الدخول املؤقت ألغراض األعمال أو السياحةاملستقبِلة تتخذ مبوجب قوانني تتعلق باهلجرة أو قوان
مبعناه الواسع كي يشمل حالة األجانب الذين يمنعون من الدخول إىل داخل والية " طرد"إىل أنه ينبغي النظر إىل مصطلح 

 ثالثة دون العبور املادي إلقليم الدولة الدولة املعنية، مثالً يف أعايل البحار، أو على منت طائرة تابعة للدولة الطاردة يف دولة
 .بالضرورة

 هو تعريف أوسع مما ينبغي إذ ميكن فهمه ١٣الوارد يف الفقرة " طرد"وحسب رأي آخر، فإن تعريف مصطلح  -٢٥٩
على أنه يتضمن نقل شخص أجنيب إىل سلطات حكومة أخرى ألغراض إنفاذ القانون، مثل التسليم لغرض املقاضاة إىل 

                                                        

 ، " به دولة فردا أو جمموعة من األفراد من رعايا دولة أخرى على مغادرة إقليمهارب قانوين جتفعل" )١٦٥(
)A/CN.4/554 ١٣، الفقرة.( 

 .International Technical Products Corporation v. Islamic Republic of Iran, 9, I.U.Sانظــر  )١٦٦(
C.T.R., (1985), p. 10. 
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وأُعرب عن التفضيل الستبعاد هذه اإلجراءات من نطاق املوضوع مبا أن عمليات .  املوظفني الدبلوماسينيجانب طرد
. نقل األجانب ألغراض إنفاذ القانون تتضمن جمموعة خمتلفة متاماً من املسائل واملعايري القانونية واعتبارات السياسة العامة

 . قوانينهم ومؤسسام بالفعل محاية كافيةوباملثل فإن املوظفني الدبلوماسيني توفِّر هلم

، أُشري إىل أنه يوجد عدد من الفئات املتميزة من األشخاص املقيمني يف أقاليم غري "أجنيب"وفيما يتعلق مبصطلح  -٢٦٠
 حتكم وضعهم يف(ومن بني هؤالء الجئون سياسيون . أقاليم البلدان اليت حيملون جنسيتها وخيضعون لنظم قانونية خمتلفة

 ١٩٥١الذين تنظم وضعهم اتفاقية عام (وملتمسو اللجوء والالجئون  )١٦٧()١٩٥٤ لعام اتفاقية كاراكاسأمريكا الالتينية 
االتفاقية الذين حتمي حقوقهم (، والعمال املهاجرون )١٦٨() امللحق ا١٩٦٧اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عام 

الذين (واألشخاص عدميو اجلنسية  )١٦٩()١٩٩٠، لعام راد أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأف
 . )١٧٠()١٩٦١ وعام ١٩٥٤تشملهم اتفاقيتا عام 

 حق الطرد )ج( 

السيادي للدولة يف طرد األجانب، لوحظ أن هذا احلق معترف به عموماً مبوجب " احلق"فيما يتعلق مبسألة  -٢٦١
). كما ستناقش يف الفرع القادم(ا يف سياق قانون حقوق اإلنسان القانون الدويل، ولو أنه خيضع لقيود معينة معظمه

وأُعرب عن رأي مفاده أن هذا احلق يثري تساؤالت عديدة، من بينها ما إذا كان حق الدولة ذاك غري قابل للتصرف وما 
واملشكلة ).  النظام العاممثالً، ألغراض األمن القومي، أو احملافظة على(إذا كان ال ميكن اللجوء إليه إال يف حاالت معينة 

ويف الوقت ذاته، لوحظ أنه ينبغي تعريف أي . هي كيفية التوفيق بني هذا احلق والقيود اليت فرضها عليه القانون الدويل
قيد من هذه القيود على حق الدولة تعريفاً واضحاً يتفق مع القيود القائمة الناشئة عن املعاهدات واألعراف املعترف ا 

 . زمن احلرب والسلمعاملياً يف

شكوكهم إزاء النهج املتبع يف التقرير باعتباره حق الدول يف الطرد أمراً مسلَّماً به يف حني وأعرب آخرون عن  -٢٦٢
وسلم بأنه توجد حاالت قد يكون للدولة فيها مربر لطرد األجانب، ولكن ما . أنه جعل معايري حقوق اإلنسان أمراً نسبياً

" مطلق"وأُعرب كذلك عن تفضيل عدم استعمال نعوت، مثل . حلق ذه القوة الواردة يف التقريرمن داع لوصف هذا ا
 .الدولة يف الطرد" حق"، عند اإلشارة إىل "تقديري"و

                                                        

 )١٦٧( Convention on Territorial Asylum, concluded by the Organization of American States 

on 28 March 1954, United Nations, Treaty Series, vol. 1438, p. 127. 

 .٢٦٧، ص ٦٠٦، الد سلسلة املعاهدات، ١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول٤اعتمد هذا الربوتوكول يف  )١٦٨(

 .، املرفقA/RES/45/158، وثيقة األمم املتحدة ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨اعتمدت هذه االتفاقية يف  )١٦٩(

سلسلة ، األمم املتحدة، ١٩٥٤سبتمرب / أيلول٢٨، االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية )١٧٠(
، األمم املتحدة، ١٩٦١أغسطس / آب٣٠، م اجلنسيةواالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدا، ١١٧، ص ٣٦٠، الد املعاهدات

 .١٧٥، ص ٩٨٩، الد سلسلة املعاهدات
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 أسباب الطرد )د( 

بيد أنه يف . لوحظ أن حق دولة ما يف الطرد ضروري كوسيلة حلماية حقوق اتمع املوجود على إقليم الدولة -٢٦٣
 أن للدولة سلطة تقديرية واسعة يف ممارسة حقها يف طرد األجانب، فإن هذه السلطة التقديرية هذه ليست مطلقة حني

 من العهد ١٣وينبغي موازنتها بأوجه احلماية القائمة حلقوق اإلنسان األساسية مبا يف ذلك، على سبيل املثال، املادة 
ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف "صت، يف مجلة أمور، على أنه الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت ن

وباملثل، يقتضي القانون الدويل العريف من الدولة ...". إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذاً لقرار اختذ وفقا للقانون
د شخص أجنيب، وال بأن تتصرف على حنو عدم إساءة استعمال حقوقها بأن تتصرف بطريقة تعسفية يف اختاذ قرارها بطر

وميكن لدولة جنسية الشخص األجنيب املطرود أن تؤكد احلق يف إجراء حتقيق يف أسباب . غري معقول عند تنفيذ الطرد
وينبغي عدم تنفيذ الطرد بطريقة . ويتعني بيان أسباب الطرد أمام حمكمة دولية عندما تتطلب الظروف ذلك. )١٧١(طرده

ويتعني جتنب إكراه أو احتجاز أجنيب صدر يف حقه . و العنف أو أذى غري ضروري بالشخص األجنيب املعينتلحق املشقة أ
ويتعني أيضاً . أمر طرد، إال يف احلاالت اليت يرفض فيها األجنيب املغادرة أو حياول فيها اإلفالت من سيطرة سلطات الدولة

، وأن يسمح لـه باختيار البلد الذي )١٧٢(ه الشخصية قبل مغادرة البلدأن يمنح األجنيب مهلة معقولة من الزمن لتسوية أمور
 .يرغب يف طلب الدخول إليه

ويف الوقت نفسه، سِلِّم بأن املوقف مبوجب القانون الدويل العريف ما زال ملتبساً ألن كثرياً من النظم القانونية  -٢٦٤
كما أُعرب عن شكوك . ون احلاجة إىل إبداء أسبابالداخلية تنص على أنه ميكن لسلطات البلد إبعاد األجانب د

على الدولة اليت تلجأ إىل الطرد أن تذكر األسباب اليت تستند إليها "خبصوص الشرط املذكور يف تقرير املقرر اخلاص بأنه 
ذا وليس من الواضح، يف ظل عدم وجود نزاع أو عدم قيام دولة أو مؤسسة أخرى بإثارة مسائل يف ه. )١٧٣("يف تربيره

 .الصدد، ما إذا كان يقع على الدولة صاحبة السيادة اإلقليمية واجب أصلي حيملها على بيان أسباب التربير

واقترح أيضاً أن تنظر الدراسة يف جمموعة من القضايا، غري عدم وجود بواعث مقبولة، تتصل هي األخرى  -٢٦٥
مراعاة أحكام اتفاقيات حقوق ) ١: (ومن بني هذه القضايا. مبسألة ما إذا كانت عملية طرد معينة تتفق مع القانون الدويل

، واليت ال تشمل إجراءات الطرد فحسب وإمنا )١٧٤("وفقاً للقانون"اإلنسان الدولية اليت تقتضي أن يتخذ قرار الطرد 

                                                        

 ..Boffolo case, U.N.R.I.A.A., vol. X (1903), p. 528انظر  )١٧١(

 .Yeager v. Iran, 17 I.U.S. C.T.R., (1987); p. 92; 82 I.L.R., p. 179, at pp. 196-197انظر  )١٧٢(

)١٧٣( A/CN.4/554 ، ١٦يف الفقرة. 

واالتفاقية األمريكية ، ١٣ املادة - أعاله ٢٦٤ احلاشية -، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةانظر  )١٧٤(
 American Convention on Human Rights, concluded by theاليت أبرمتها منظمة الدول األمريكية: نحلقوق اإلنسا

Organization of American States on 22 November 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1144, p. 123, article 
 African Charter on Human and، الذي أبرمته منظمة الوحدة األفريقية وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ (6) 22

Peoples’ Rights, concluded by the Organization of African Unity on 27 June 1981, United Nations, Treaty Series, 
vol. 1520, p. 217, article 12 (4). 
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ليت تتخذ على تطبيق مبدأ عدم التمييز دف القيام، مبوجب القانون الدويل، بإبطال قرارات الطرد ا) ٢(شروطه أيضاً؛ 
حبث ) ٤(؛ )١٧٦(املوازنة بني مصلحة الدولة يف الطرد وبني حق الفرد يف حياة خاصة وأسرية) ٣(؛ )١٧٥(أساس متييزي

وحسب اقتراح آخر، ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار . )١٧٧(مسألة احتمال تعرض حقوق الفرد لالنتهاك يف دولة املقصد
يب قد منح حق اإلقامة، أو وطِّن بأي شكل آخر، بوصفها قيداً آخر يرد على أيضاً احلالة اليت يكون فيها الشخص األجن

 .الطرد

 احلقوق املتصلة بالطرد ( ه( 

لوحظ أن القانون الدويل املعاصر يعترف حبقوق األفراد يف اخلضوع إلجراءات طرد عادلة ونزيهة ويفرض  -٢٦٦
واقترح أيضاً أن يكون إجراء الطرد رمسياً لكي ميكن . )١٧٨(تشروطاً والتزامات على الدولة لضمان تنفيذ هذه اإلجراءا

واقترح أيضاً إيالء اعتبار خاص للضمانات اإلجرائية فيما يتعلق بعمليات الطرد . منح الشخص املعين الفرصة لالستئناف
النظر إىل أنه يصعب الفردية، مبا يف ذلك توفري سبل انتصاف، وال سيما سبل االنتصاف اليت ميكن أن متنع وقوع الطرد ب

. على شخص أجنيب طُرد إىل بلد ناٍء أن يلجأ بشكل فعال إىل سبيل انتصاف متاح وأن يتمكن من إلغاء إجراء الطرد
حتديد أن هذه الضمانات األساسية تنطبق على عملية الطرد برمتها وليس فقط على : وكان من بني االقتراحات األخرى
حتديد التزام الدولة الطاردة بإخطار الشخص األجنيب املعين بقرار الطرد ومنحه احلق يف إجراءات حبث احلاالت الفردية؛ و

استئناف ذلك القرار؛ واشتراط أال ينفَّذ قرار طرد الشخص املطرود بشكل ال إنساين أو مهني أو مذل؛ واشتراط وضع 
ول القانونية الواجبة، وبتيسري الوصول إىل إجراءات تنطبق على مجيع قرارات الطرد تتعلق، يف مجلة أمور، مبراعاة األص

القضاء دون متييز؛ وتوفري املساعدة القانونية ملن حيتاجها؛ ومحاية املمتلكات اخلاصة؛ ومحاية االستثمارات؛ واحترام 
اءات ولوحظ كذلك أنه يتعني قياس مدى قانونية عملية الطرد بناء على درجة تقيدها باإلجر. االلتزامات الدولية السارية

                                                        

 Aumeeruddy-Cziffra v. Mauritius, No. 35/1978, decision of 9 April 1981, United Nations:انظر )١٧٥(

document CCPR/C/12/D/35/1978. 

 Berrehab v. The Netherlands, No. 3/1987/126/177 (judgment of 21 June 1988), ECHR :انظر، مثالً )١٧٦(

Series. A, No. 138, and Slivenko v. Latvia [GC], No. 48321/99 (judgment of 9 October 2003), para. 113, ECHR 2002-

II.. 

 ١٠، اسية أو الالإنسانية أو املهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق: انظر، مثالً )١٧٧(
واالتفاقية ، ٣، املادة )من النص اإلنكليزي (٨٥، ص ١٤٦٥، الد سلسلة املعاهدات، األمم املتحدة، ١٩٨٤ديسمرب /كانون األول

 ).٨ (٢٢، املذكورة آنفاً، املادة األمريكية حلقوق اإلنسان

 اليتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  امللحق باالت٧الربوتوكول رقم انظر، مثالً،  )١٧٨(
 Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human، ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢اعتمدها جملس أوروبا يف 

Rights and Fundamental Freedoms, adopted by the Council of Europe on 22 November 1984, E.T.S. 117 . انظر
 ١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٤ العامة ، قرار اجلمعيةإعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه: كذلك

 .٧، املادة ١٩٨٥ديسمرب /كانون األول
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املوضوعة مبوجب القانون الداخلي يف الدولة الطاردة؛ بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان يوجد عدد كاف من 
 .الدول ينظِّم عن طريق التشريعات الوطنية اإلجراءات املستخدمة لطرد األجانب

عمليات الطرد اجلماعي، يف القرن وأُكد أنه ينبغي أن تعتبر . اعيالطرد اجلم" قح"وجود وأُبديت معارضة ل -٢٦٧
وأُضيف أنه بينما . ويف أفضل األحوال، يتعني إقرار وجود افتراض واضح بأا حمرمة. احلادي والعشرين، أمراً حمرماً بداهةً

قد يشمل الطرد جمموعة من األشخاص، يشتركون يف خصائص متماثلة، فإن قرار الطرد ينبغي مع ذلك أن يتخذ على 
يتطلب مزيداً من الدقة إىل أنه ليس من الواضح كم " مجاعي"وذهب رأي آخر إىل أن مصطلح .  ال مجاعيأساس فردي

وأكد آخرون أنه ينبغي تناول هذه املسائل مبعزل عن معاملة . هلم" مجاعي"عدد األفراد الذين ميكن احلديث عن طرد 
وباملثل، اقترح أن يقوم املقرر اخلاص . ت الدولية ذات الصلةالعمال املهاجرين، وهي احلالة اليت تكون فيها الغلبة للمعاهدا

 .بالنظر يف االتفاقات الثنائية القائمة اخلاصة باإلعادة إىل الوطن بوصفها مناذج ممكنة لوضع لوائح تنظيمية يف هذا اال

طرد األجانب، مبقتضى مع اقتراح املقرر اخلاص بإيالء قدر من االهتمام ملسألة نتائج واتفق بعض األعضاء  -٢٦٨
وأعرب أعضاء آخرون عن حتفظات لكون هذه املسائل . القانون الدويل، من حيث مسؤولية الدولة واحلماية الدبلوماسية

واقترح أن جيري بدالً من ذلك، يف . قد أُخذت يف احلسبان يف مواضيع أخرى طُرحت على اللجنة يف املاضي واحلاضر
وضوع، التركيز على املسائل األساسية اليت ختص حقوق وواجبات الدول فيما يتعلق بالطرد، املراحل األوىل من دراسة امل

 .وترك مسألة ما إذا كان ينبغي حماولة دراسة نتائج خرق هذه الواجبات إىل مرحلة الحقة

 املسائل املنهجية )و( 

ياغة مواد تشمل مجيع جوانب أعرب كثري من األعضاء عن تأييدهم ملقترح املقرر اخلاص بالتركيز على ص -٢٦٩
وأكد أن جمموعة بسيطة من املبادئ العامة لن تكون قابلة . الطرد، وعدم االكتفاء بتقدمي جمموعة من املبادئ التكميلية
واقترح أن تضم جمموعة قادمة من مشاريع املواد حكماً . للتنفيذ تنفيذاً تاماً ولن تكون ذات فائدة أو فعالية بارزتني

وأعرب آخرون عن قلقهم .  مبا يوفر محاية أكرب لألفراد املعنيني- سواء العاملية أو اإلقليمية -يق املعاهدات يسمح بتطب
واقترح أال يتناول املوضوع القواعد املستقرة األخرى، وأن تقتصر املهمة . إزاء ما سينطوي عليه أي نظام جامع شامل

 .على سد الثغرات كلما أمكن حتديدها بوضوح

وحثَّ املقرر اخلاص كذلك على إجراء دراسة مفصلة للقانون الدويل العريف وقانون املعاهدات القائمني، مبا يف  -٢٧٠
 .ذلك دراسة مقارنة للسوابق القضائية الدولية على الصعيد العاملي واإلقليمي وأيضاً القوانني واملمارسات الوطنية

 خلاصاملالحظات اخلتامية للمقرر ا -٣

ر املقرر اخلاص إىل أنه مل يلحظ أي خالف أساسي يف اللجنة فيما يتعلق باملنهج املتبع يف دراسة املوضوع، وأشا -٢٧١
ورداً على ذلك، الحظ . باستثناء االقتراح الداعي إىل أن تبدأ الدراسة ببحث القضايا واملصاحل اليت ينطوي عليها املوضوع

يف اجلزء االستهاليل من تقريره وأنه من املمارسات املستقرة يف اللجنة أن املقرر اخلاص أن بعض هذه القضايا كان قد أثري 
 .تدرس موضوعاً بقصد حتديد قواعد القانون الدويل العريف أو تلك القواعد املتصلة بالتطور التدرجيي للقانون الدويل
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االحتفاظ بالعنوان : ييد لكل منبالنسبة إىل نقاط االتفاق يف اللجنة، فقد الحظ املقرر اخلاص أنه يوجد تأما أ -٢٧٢
احلايل للموضوع مع تعريف املصطلحني املكونني لـه؛ والطرح القائل بأن املشكلة احملورية يف املوضوع تتعلق بالتوفيق بني 
احلق يف الطرد ومتطلبات القانون الدويل، وباألخص قواعد قانون حقوق اإلنسان الدويل؛ وتعيني حدود نطاق املوضوع 

وعدم النظر يف مسائل رفض السماح بالدخول واهلجرة وتنقالت السكان أو حاالت إاء االستعمار أو تقرير بعناية؛ 
وأعرب كثري من األعضاء أيضاً عن تأييدهم للمنهجية املقترحة يف . املصري أو وضعية األراضي احملتلة يف الشرق األوسط

ونوه املقرر .  باألحكام الواردة يف االتفاقيات الدولية القائمةالتقرير، أي وضع نظام قانوين شامل يسلم، عند الضرورة،
اخلاص أيضاً مبن اقترحوا دراسة املوضوع على أساس  حتليل مقارن ونقد للتشريعات الوطنية يف هذا اال وباالستناد إىل 

ثل، حازت اخلطوط العريضة وبامل. األحكام القضائية الصادرة عن هيئات عاملية وإقليمية وهيئات خمتصة حبقوق اإلنسان
 .اليت اقترحها املقرر اخلاص على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة مع حتفظ مفاده أن مسائل بعينها حتتاج إىل إجابات

واتفق مع األعضاء الذين اقترحوا وضع تعريف . وقدم املقرر اخلاص إضافة إىل ذلك عرضاً عاماً مفصالً للمناقشة -٢٧٣
وباإلضافة إىل ذلك، سيجري تناول الصفات . ال يتطلب اختاذ إجراء رمسي يف مجيع احلاالتحبيث " الطرد"ملصطلح 

يف النص املتعلق بالنطاق، الذي سيتضمن إشارة واضحة إىل الفئات " أجنيب"املقيدة اليت اقترحتها اللجنة بشأن مفهوم 
اص املقيمني يف إقليم دولة ال حيملون ورأى املقرر اخلاص أن ذلك سيشمل األشخ. املختلفة لألشخاص اليت سيغطيها

مبن (جنسيتها، مع التمييز بني األشخاص الذين يوجدون يف وضعية قانونية وأولئك الذين يوجدون يف وضعية غري قانونية 
وسيشمل املوضوع يف التعريف أيضاً ). فيهم أولئك الذين يقيمون منذ أمد طويل يف الدولة اليت تسعى إىل طردهم

كما قبل االقتراح الداعي إىل أن تبحث على حدة مسألة . لتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية والعمال املهاجرينالالجئني وم
 .طرد األشخاص عدميي اجلنسية إىل دولة حيتفظون حبق اإلقامة فيها

 .أشري إىل ذلك يف املناقشة، سيصعب تضمني املوضوع رفض السماح بالدخولخرى، ومثلما األناحية الومن  -٢٧٤
وهناك فئة أخرى ال يشملها نطاق املوضوع هي فئة األشخاص الذين تغريت جنسيتهم بسبب تغري وضع اإلقليم الذي 

وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل أنه، مع تفضيله عدم اخلوض يف مسائل تتعلق . كانوا مقيمني فيه، يف سياق إاء االستعمار
 ينوي استبعاد قواعد الرتاع املسلح استبعاداً كلياً من املوضوع لكون جبنسية األشخاص املطرودين أثناء نزاع مسلح، ال

 .القانون اإلنساين الدويل يتضمن قواعد دقيقة بشأن طرد األجانب
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 الفصل التاسع

 األفعال االنفرادية للدول

  مقدمة-ألف 

عام (ورا الثامنة واألربعني اقترحت جلنة القانون الدويل على اجلمعية العامة، يف تقرير اللجنة عن أعمال د -٢٧٥
 .)١٧٩(الدويل، إدراج قانون األفعال االنفرادية للدول بوصفه موضوعاً مناسباً للتدوين والتطوير التدرجيي للقانون )١٩٩٦

، اللجنة، يف مجلة أمور، إىل أن تواصل دراسة ٥١/١٦٠ من القرار ١٣ودعت اجلمعية العامة، يف الفقرة  -٢٧٦
 .، وأن تبني نطاقه ومضمونه"نفرادية للدولاألفعال اال"موضوع 

فريقاً عامالً معنياً ذا املوضوع قدم تقريراً إىل اللجنة ) ١٩٩٧عام (وأنشأت اللجنة يف دورا التاسعة واألربعني  -٢٧٧
بشأن عن مدى مقبولية وإمكانية إجراء دراسة عن هذا املوضوع، ونطاقه احملتمل ومضمونه، وقدم خمططاً عاماً لدراسة 

 .)١٨٠(ويف الدورة ذاا، نظرت اللجنة يف تقرير الفريق العامل وأقرته. هذا املوضوع

 ثيدينيو مقرراً خاصاً -وعينت اللجنة، يف دورا التاسعة واألربعني أيضاً، السيد فيكتور رودريغيس  -٢٧٨
 .)١٨١(للموضوع

 .للجنة بأن تدرج املوضوع يف برنامج عملها، قرار ا٥٢/١٥٦ من قرارها ٨وأيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة  -٢٧٩

 )١٨٢(أول تقرير للمقرر اخلاص بشأن املوضوع) ١٩٩٨عام (وكان معروضاً على اللجنة يف دورا اخلمسني  -٢٨٠
ونتيجة ملناقشته، قررت اللجنة أن تدعو الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول إىل االنعقاد من . ونظرت فيه

 .جديد

وقدم الفريق العامل تقريراً إىل اللجنة عن املسائل املتصلة بنطاق املوضوع، والنهج الذي يتبعه، وتعريف األفعال  -٢٨١
 .)١٨٣(ويف الدورة ذاا، نظرت اللجنة يف تقرير الفريق العامل وأقرته. االنفرادية، والعمل املقبل للمقرر اخلاص

                                                        

، ص ٢٤٩ الفقرة (A/51/10) ١٠ الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم، الوثائق الرمسية للجمعية العامة )١٧٩( 
٣٢٩-٣٢٨. 

 .٢١٠ إىل ١٩٦ والفقرات ١٩٤، الفقرة (A/52/10) ١٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٨٠( 

 .٢٣٤ و٢١٢املرجع نفسه، الفقرتان  )١٨١(  

 )١٨٢( A/CN.4/486. 

 .٢٠٠ إىل ١٩٢، الفقرات (A/53/10) ١٠ حق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، املل )١٨٣(  
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، التقرير الثاين للمقرر اخلاص ١٩٩٩دية واخلمسني، املعقودة يف عام وكان معروضاً على اللجنة يف دورا احلا -٢٨٢
ونتيجة ملناقشته، قررت اللجنة أن تدعو الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول .  ونظرت فيه)١٨٤(بشأن املوضوع

 .إىل االنعقاد من جديد

العناصر األساسية لتعريف عملي لألفعال ) أ: (لة مبا يليوقدم الفريق العامل تقريراً إىل اللجنة عن املسائل املتص -٢٨٣
االنفرادية كمنطلق ملزيد من العمل يف هذا املوضوع، وكمنطلق كذلك جلمع ممارسات الدول ذات الصلة باملوضوع؛ 

 ألعمال بيان الوجهة اليت ينبغي) ج(وضع املبادئ التوجيهية العامة اليت ينبغي على أساسها مجع ممارسات الدول؛ و) ب(و
أعاله، وضع الفريق العامل املبادئ التوجيهية الالزمة ) ب(وفيما يتصل بالنقطة . املقرر اخلاص أن تسري فيها يف املستقبل

لقيام األمانة، بالتشاور مع املقرر اخلاص، بوضع استبيان ترسله إىل الدول وتطلب فيه تزويدها باملواد املتعلقة مبمارساا يف 
نفرادية وتستفسر عن هذه املمارسات وكذلك عن موقف الدول من بعض جوانب دراسة اللجنة املتعلقة جمال األفعال اال
 .ذا املوضوع

، يف التقرير الثالث للمقرر اخلاص بشأن )٢٠٠٠عام (ونظرت اللجنة، يف دورا الثانية واخلمسني  -٢٨٤
 ٣٠بيان املتعلق باملوضوع والذي عمم يف  على االست)١٨٦(، إىل جانب نص الردود الواردة من الدول)١٨٥(املوضوع
، إحالة مشاريع املواد ٢٠٠٠يونيه / حزيران٧ املعقودة يف ٢٦٣٣وقررت اللجنة، يف جلستها . ١٩٩٩سبتمرب /أيلول

 . املنقح إىل الفريق العامل املعين باملوضوع٥ إىل جلنة الصياغة وإحالة مشروع املادة ٤ إىل ١املنقحة 

وأنشأت فريقاً  )١٨٧(، يف التقرير الرابع للمقرر اخلاص)٢٠٠١عام (يف دورا الثالثة واخلمسني ونظرت اللجنة،  -٢٨٥
وطلبت اللجنة، بناء على توصية الفريق العامل، أن يعمم على احلكومات استبيان يدعوها إىل . عامالً مفتوح العضوية

 .ادية وتفسري هذه األفعالتقدمي مزيد من املعلومات عن ممارساا يف إبداء األفعال االنفر

، وكذلك يف )١٨٨(، يف التقرير اخلامس للمقرر اخلاص)٢٠٠٢عام (ونظرت اللجنة، يف دورا الرابعة واخلمسني  -٢٨٦
وأنشأت . )١٨٩(٢٠٠١أغسطس / آب٣١الردود الواردة من الدول على االستبيان املتعلق باملوضوع والذي عمم يف 

 . العضويةاللجنة أيضاً فريقاً عامالً مفتوح

 .)١٩٠(، يف التقرير السادس للمقرر اخلاص)٢٠٠٣عام (ونظرت اللجنة، يف دورا اخلامسة واخلمسني  -٢٨٧

                                                        

  )١٨٤( A/CN.4/500و Add.1. 

  )١٨٥( A/CN.4/505. 

  )١٨٦( A/CN.4/500و Add.1. 

  )١٨٧( A/CN.4/519. 

  )١٨٨( A/CN.4/525و Add.1و Corr.1و Corr.2) و) بالعربية واإلنكليزية فقطAdd.2. 

  )١٨٩( A/CN.4/524. 

  )١٩٠( A/CN.4/534. 
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، فريقاً عامالً مفتوح العضوية يعىن باألفعال االنفرادية للدول برئاسة السيد ٢٧٧١وأنشأت اللجنة، يف جلستها  -٢٨٨
 .وعقد الفريق العامل ست جلسات. آالن بيليه

 ٢ و١، يف التوصيات الواردة يف اجلزأين ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١ املعقودة يف ٢٧٨٣ونظرت اللجنة، يف جلستها  -٢٨٩
 .، واعتمدت هذه التوصيات)١٩١(من تقرير الفريق العامل بشأن نطاق املوضوع وأسلوب العمل

 .)١٩٢(لمقرر اخلاص، يف التقرير السابع ل)٢٠٠٤عام (ونظرت اللجنة، يف دورا السادسة واخلمسني  -٢٩٠

، فريقاً عامالً مفتوح العضوية يعىن ٢٠٠٤يوليه / متوز١٦ املعقودة يف ٢٨١٨وأنشأت اللجنة، يف جلستها  -٢٩١
 .وعقد الفريق العامل أربع جلسات. باألعمال االنفرادية للدول، برئاسة السيد آالن بيليه

اللجنة علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه ، أحاطت ٢٠٠٤أغسطس / آب٥ املعقودة يف ٢٨٢٩ويف اجللسة  -٢٩٢
 .الفريق العامل

كما . واتفق الفريق العامل على االحتفاظ بعينة لألفعال االنفرادية مدعمة بوثائق كافية إلجراء حتليل متعمق -٢٩٣
ات اليت وتقاسم أعضاء الفريق العامل عدداً من الدراس. )١٩٣(وضع الفريق خمططاً يسمح باستخدام أدوات حتليل موحدة

 تشرين ٣٠واتفق على أن جيري إرسال هذه الدراسات إىل املقرر اخلاص قبل . سيجري تنفيذها وفقاً للمخطط املوضوع
وتقرر أن يعهد بإجراء املوجز التوليفي، املرتكز بصورة حصرية على هذه الدراسات، إىل املقرر . ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

  .د االستنتاجات املتصلة ا يف تقريره الثامناخلاص الذي سيضعها يف اعتباره عند إعدا

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء 

الذي نظرت فيه يف جلساا ) A/CN.4/557(عرض على اللجنة يف دورا احلالية التقرير الثامن للمقرر اخلاص  -٢٩٤
 .٢٠٠٥يوليه / متوز٢١ و٢٠ و١٩ و١٥ املعقودة يف ٢٨٥٥ و٢٨٥٤ و٢٨٥٣ و٢٨٥٢

 

                                                        

 ، الفقرات(A/58/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم انظر  )١٩١(  
٣٠٨-٣٠٣. 

  )١٩٢( A/CN.4/542و Corr.1) و)بالفرنسية فقط ،Corr.2و Corr.3. 

اجلهاز؛ /ص اجلهة املصدرةاختصا) ج(اجلهاز؛ /اجلهة املصدرة) ب(التاريخ؛ ) أ: (مشل املخطط العناصر التالية )١٩٣(  
) ي(ردود فعل اجلهات املستهدفة؛ ) ط(اجلهات املستهدفة؛ ) ح(اهلدف؛ ) ز(السياق والظروف ؛ ) و(احملتوى؛ (  ه(الشكل؛ ) د(

لقاضي قرار ا) ع(النطاق القانوين؛ ) س(اإللغاء؛ /اإلاء) ن(التعديل؛ ) م(التنفيذ؛ ) ل(األساس؛ ) ك(ردود فعل األطراف الثالثة؛ 
 .املؤلفات) ص(؛ )التعليقات) ف(أو احملكم؛ 
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  عرض املقرر اخلاص لتقريره الثامن-١

ذكَّر املقرر اخلاص اللجنة، لدى عرضه تقريره الثامن املتعلق باألفعال االنفرادية للدول، بأن الفريق العامل الذي  -٢٩٥
 .)١٩٤(يرأسه السيد بيليه قام باختيار ومناقشة عدة أمثلة على ممارسات الدول وفقاً لقائمة املعايري اليت وضعها الفريق

إلضافة إىل ذلك، أشار املقرر اخلاص إىل املناقشات اليت دارت يف اللجنة السادسة واليت أُعرب فيها عن احلاجة  -٢٩٦
وينبغي أن يكون هذا التعريف على . إىل وضع تعريف لألفعال االنفرادية وكذلك وضع قواعد عامة ميكن أن تطبق عليها

 .مش التحركدرجة من املرونة تكفي للسماح للدول ا

 مثالً أو نوعاً من أمثلة أو أنواع األفعال ١١  ويتضمن اجلزء األول من التقرير عرضاً مفصالً بدرجة كافية ل -٢٩٧
وتشكل هذه األمثلة عينة كبرية ومتثيلية من األفعال االنفرادية متتد من مذكرة دبلوماسية بشأن . االنفرادية املختلفة

بيل إىل إعالنات تصدرها سلطات بلد مضيف لألمم املتحدة بشأن اإلعفاءات من االعتراف بسيادة دولة على أرخ
 .الضرائب وغري ذلك من االمتيازات واحلصانات

واشتملت األمثلة املختارة أيضاً على إعالنات ذات تطبيق عام، أو إعالنات بشأن التنازل عن السيادة على إقليم  -٢٩٨
 .انونية املنطبقة على املياه اإلقليمية للدول املطلة على حبر قزوينما، أو إعالنات احتجاج بشأن النظم الق

ولوحظ أن األفعال تتنوع . ويعرض اجلزء الثاين من التقرير االستنتاجات املستخلصة من احلاالت اليت نوقشت -٢٩٩
تكون اجلهات وميكن أن . تنوعاً واسعاً من حيث الشكل واملضمون واجلهات اليت تصدرها واجلهات املستهدفة ا
 .املستهدفة باألفعال دوالً حمددة أو منظمات دولية أو جمموعات دول أو اتمع الدويل ككل

وأعرب املقرر اخلاص عن أمله يف أن تكون املناقشات املتعلقة باألفعال اليت جرى حتليلها يف تقريره بناءة وأن  -٣٠٠
 .نحو الذي طُلب يف اللجنة السادسةتؤدي إىل وضع تعريف لألفعال االنفرادية للدول، على ال

  ملخص املناقشة-٢

أعرب عدة أعضاء عن ارتياحهم لألمثلة اليت جرى حتليلها يف التقرير الثامن وقال إن هذا املوضوع هو أحد  -٣٠١
 .يالًاملواضيع اليت متثل هلم أمهية مستمرة غري أن بعض األعضاء قالوا إنه كان ينبغي عرض االستنتاجات بشكل أكثر تفص

 

 

                                                        

 .املرجع نفسه )١٩٤(
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ورأى بعض األعضاء أنه من اجللي، بناء على دراسة األمثلة املذكورة يف التقرير الثامن، أنه مل تعد هناك أي  -٣٠٢
شكوك يف وجود أفعال انفرادية حتدث آثاراً قانونية وتنشئ التزامات حمددة، وهي نقطة ميكن أن يدعمها الفقه القانوين 

 .)١٩٥(الدويل

ى، رأى بعض األعضاء أن تنوع آثار هذه األفعال وأمهية السياق الذي حتدث فيه هذه ومن الناحية األخر -٣٠٣
بيد أن بعض . لألفعال االنفرادية" نظام"وبناء على أي سلطة، أو " نظرية"األفعال جيعالن من الصعب جداً التوصل إىل 

 أنه يف حني أن بعض العوامل، مثل توقيت وأشري إىل. األعضاء اآلخرين قد رأوا أن من غري املمكن إنشاء مثل هذا النظام
األفعال أو رمبا شكلها، ليس لـها فيما يبدو دور حاسم، فإنه يبدو يف املقابل أن عوامل أخرى مثل جوهر الفعل ومن قام 

وملا كان األمر كذلك، فإنه ينبغي عدم إغفال دور اجلهات املستهدفة بالفعل، . ذا الفعل، تشكل مسات حامسة األمهية
ولذلك أشري إىل أن املمارسة اليت جرى دراستها بالفعل، واليت رمبا . وردود فعلها وكذلك ردود فعل األطراف الثالثة

مثالً تلك اليت توجد بشأا سوابق قضائية حملكمة العدل الدولية، مثالً قضية النـزاع (تكملها دراسة أخرى ألفعال أخرى 
، ميكن أن تتيح األساس لوضع تعريف قطعي ولكن حيتفظ ببعض )١٩٦()مايلعلى احلدود بني بوركينا فاسو ومجهورية 

وقد يكون من املمكن النظر يف إمكانية توسيع دائرة األشخاص الذين ميكن هلم أن يدخلوا يف تعهدات تلزم . املرونة
 عن طريق دراسة حاالت ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام ٧الدولة مبا يتجاوز الدائرة احملددة يف املادة 

وينبغي التوصل . اإلعالنات الصادرة عن أعضاء آخرين يف السلطة التنفيذية، فضالً عن أفعال تشريعية وقرارات قضائية
، )الفرق بني األفعال االنفرادية باملعىن الضيق والتصرفات(أيضاً إىل موقف بشأن بعض املسائل املتعلقة باملصطلحات 

ويف مرحلة الحقة، ميكن ). على سبيل املثال اإلعالنات اخلطية والشفوية( األفعال االنفرادية كلبشوبشأن مسائل تتعلق 
 .دراسة نتائج األفعال االنفرادية وكذلك مسألة املسؤولية يف حالة خرق االلتزامات الناشئة عنها

 إلزامها بالتعهدات الطوعية وقيل أيضاً إن قيمة هذا املوضوع هي أن يبني للدول املدى الذي ميكن يف حدوده -٣٠٤
 ".املفاجآت"وبالتايل، فمن الضروري حتديد األوضاع اليت تنشأ فيها معوقات بغية تفادي . اليت تقطعها على أنفسها

، ينبغي أن )ميكن أن يشمل عدة مشاريع مواد، مجيعها بأكرب قدر ممكن من الدقة(ولذلك، فبعد وضع تعريف  -٣٠٥
ويكون من السابق ألوانه دراسة تصرف الدول الذي . اجلهة اليت يصدر عنها الفعل االنفراديتدرس اللجنة أهلية وسلطة 

 .ميكن أن تترتب عليه نتائج معادلة لنتائج األفعال االنفرادية

وفيما يتعلق بصحة األفعال االنفرادية، وهي جانب من أصعب جوانب املوضوع، يرتبط بأهلية وسلطة اجلهة  -٣٠٦
لفعل االنفرادي، سيكون من املفيد إجراء مقارنة مع األحكام ذات الصلة يف اتفاقية فيينا لقانون اليت صدر عنها ا

                                                        

   )١٩٥( Legal status of Eastern Greenland, P.C.I.J. Reports, Ser. A/B, No. 43, p. 22 at p. 71; Nuclear 
Tests (Australia v. France), I.C.J. Reports, 1974, p. 253 at pp. 266-267; Nuclear Tests (New Zealand v. 
France), I.C.J. Reports, 1974, p. 457 at pp. 471-472; Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), I.C.J. 

Reports, 1962, p. 6 at 21. 

 )١٩٦( Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), I.C.J. Reports, 1986, p. 554.. 
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املعاهدات من أجل حتديد هرمية وتوزيع السلطة على حنو مقارن بني القانون الدويل والقانون الداخلي فيما يتعلق بصياغة 
 .االلتزامات الدولية وأدائها

ال اللجنة بشأن هذا املوضوع يف شكل إعالن مصحوب باستنتاجات عامة أو أولية واقترح إعداد ملخص ألعم -٣٠٧
وميكن أن يكون منطلق هذه االستنتاجات هو أن القانون الدويل ينسب . ويتناول مجيع النقاط اليت قُبلت بتوافق اآلراء

وميكن أيضاً أن . رة على دول أخرىآثاراً قانونية معينة إىل أفعال تقوم ا الدول حبرية دون أن ينطوي األمر بالضرو
لألفعال االنفرادية، وآثارها، وتنوعها الكبري، وعالقتها مببدأ ) اخلطي أو غري اخلطي(تتناول هذه االستنتاجات الشكل 

حسن النية، والتاريخ الذي صدرت فيه، والتاريخ الذي أحدثت فيه آثارها، والتصرف الذي دللت به الدول على وجود 
 .آثاراً قانونيةنية تستتبع 

وأُشري أيضاً إىل أنه ينبغي أخذ عوامل أخرى يف االعتبار عند التوصل إىل هذه االستنتاجات األولية مثل ردود  -٣٠٨
 . فعل اجلهات املستهدفة باألفعال واإلجراءات الداخلية املتعلقة بأداء الفعل االنفرادي

 ضمان أن تبقى للدول احلرية يف إصدار بيانات سياسية يف أي وذُكر أن من املهم أيضاً عدم إغفال احلاجة إىل -٣٠٩
 .وقت دون أن تشعر أا مغلولة اليد بفعل إمكانية االضطرار إىل قبول التزامات قانونية

ووفقاً لوجهة نظر أخرى، فإن األفعال املسماة باالنفرادية تبلغ من حيث طبيعتها حداً من التنوع واالختالف  -٣١٠
ولن يتسىن جتميع قائمة شاملة ا وبالتايل ستكون قيمة هذه املهمة . كن معه تدوينها يف شكل مشاريع موادوالتعقيد ال مي
بل سيجري حىت التساؤل عما إذا كانت الفكرة اليت تقوم عليها وهي وجود فعل قانوين هي فكرة عاملية . مشكوكاً فيها

قة لتناول هذا املوضوع ميكن أن تكون إجراء دراسة وبناء عليه، فإن هي أفضل طري. ومعترف ا بدرجة كافية
وحىت وجود الفقه الدويل الذي . ، نظراً ألن السياق الذي تؤدى فيه هذه األفعال لـه دور حاسم يف وصفها"ايضاحية"

يستجيب حلاجات أو حجج حمددة يف كل حالة ليس مربراً كافياً التباع ج هو يف جوهره نظري بشأن األفعال 
 .وإعداد مشاريع مواد ميكن أن يتسبب يف سوء فهم ومزيد من االلتباس يف موضوع معقد وصعب بالفعل. ديةاالنفرا

وهي يف جوهرها آلية إطالق ميكن . وأُشري أيضاً إىل أن األفعال االنفرادية ال ميكن حتديد هويتها إال بعد حدوثها -٣١١
وهذا هو ما مييزها عن املعاهدات اليت تعمل يف إطار . ثالثةإىل دول ) ولكن ليس التزامات(أن تؤدي إىل إسناد حقوق 

ويف الواقع فإن هذه األفعال تبدو كعتبة ضرورية ولكن غري كافية لوضع منوذج . قائم على املعاملة باملثل بشكل صارم
 .غامضة ومتغيرةوسيكون من الصعب إىل أبعد حد حتديد أين توجد فعالً هذه العتبة، اليت هي بطبيعتها . حتليلي مناسب

ومن الناحية األخرى، لوحظ أن املهمة املطروحة هي على وجه الدقة حتديد أين توجد هذه العتبة، حىت وإن بدا  -٣١٢
وحىت إذا حتدد أن هذه النقطة الزمنية هي بعد . من غري األكيد والصعب فهم أين النقطة اليت تصبح الدول بعدها ملزمة

ولكن الشيء اهلام هو إجياد آلية متكّن، عن طريق التدوين، من . د حددت بطريقة تعسفيةحدوث الفعل، فإا لن تكون ق
وعالوة على ذلك، فمن غري الصحيح القول بأن الدول ال ميكن أن تفرض . حتديد هذه األفعال حىت قبل حدوثها

وأُعرب . ود البحرية تثبت عكس ذلكفاألفعال املتعلقة بتعيني احلد. التزامات على دول أخرى بواسطة األفعال االنفرادية
 .أيضاً عن رأي مفاده أنه من حيث اجلوهر حتتاج اللجنة إىل تعريف أو مشروعية األفعال االنفرادية
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ويف حني أن قصد الدخول يف تعهدات أو إنشاء .  الدول حامسة األمهية مع ذلكنواياوأُشري أيضاً إىل أن  -٣١٣
ومن . والسياق، فإن كثرياً ما ال ميكن حتديد هويته إال بالشكل الذي يتخذهالتزامات هو أمر يتوقف على الظروف 

الناحية األخرى، فإن كون الشكل يف حد ذاته ليس لـه، فيما يبدو، دور حاسم يف حتديد هوية الفعل االنفرادي، فإنه هو 
 .الذي مييز بني األفعال االنفرادية واملعاهدات الدولية

 األعضاء، فسيكون من الصعب على أي حال، االتفاق على قواعد عامة، ولذلك ينبغي أن ووفقاً ملا ذكره بعض -٣١٤
يكون هدف اللجنة هو السري يف اجتاه وضع مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة ميكن أن تساعد الدول وترشدها بينما تتيح 

 .حتقيق قدر أكرب من اليقني يف هذا امليدان

لى نوايا الدول، واألوضاع، واإلذن املمنوح ملن صدر عنه الفعل أو سلطته أو وأُشري أيضاً إىل أنه عالوة ع -٣١٥
اختصاصه وأهليته أو العوامل احلامسة اليت تعطي للفعل مضمونه القانوين، جيب النظر يف مسألة قابلية الفعل االنفرادي 

ن جانب الدول األخرى أو مل تثر أي وإذا مل تقبل هذه األفعال م. لإلبطال إذا أريد دراسة هذا املوضوع دراسة دقيقة
فإنه ميكن من . توقعات مشروعة لدى هذه الدول أو مل تعامل كأساس لتعهدات قانونية صحيحة من جانب دول أخرى

 .الناحية النظرية إبطاهلا حبرية

ستقلة املؤهلة ألن وأشار بعض األعضاء إىل أن األفعال االنفرادية بامتياز اليت ينبغي النظر فيها هي األفعال امل -٣١٦
وينبغي عدم اخللط بني مصطلح والفعل املستقل، . تكون مصادر للقانون الدويل وليس تلك النابعة من مصدر عريف

فرض التزامات على دول  (معيارية اآلخرو) أي فرض االلتزامات على اجلهة الصادر عنها الفعل (املعيارية الذاتيةواألفعال 
 ).أخرى

 مية للمقرر اخلاص املالحظات اخلتا-٣

أشار املقرر اخلاص يف معرض تلخيصه للمناقشة إىل الصعوبة الكبرية يف حتديد األفعال االنفرادية كمصادر  -٣١٧
وبالرغم من أن بعض األعضاء مل يروا قيمة يف القيام بتدوين األفعال االنفرادية، فإن وضع لتدوين النظم . للقانون الدويل

. ذه األفعال سيسهم بال شك يف حتقيق قدر أكرب من اليقني واالستقرار يف العالقات الدوليةالقانونية املنطبقة على ه
 . وفضالً عن ذلك، ينبغي احلفاظ على التوازن بني ضمان الثقة واالستقرار من ناحية وحريات الدول من الناحية األخرى

القول ذكر أن هناك أفعاالً سياسية ال تنوي وعندما تؤخذ يف االعتبار حرية الدول يف العمل، يكون من نافلة  -٣١٨
وبالرغم من أنه من الصعب أحياناً التمييز بني هذين النوعني من األفعال، فإن من . الدول ا الدخول يف التزامات قانونية

 .الصحيح مع ذلك أن نية الدولة يف االلتزام تشكل مسة هامة من حتديد هوية هذه األفعال

 ميكن أن تنشأ مع دولة واحدة أو أكثر بسبب فعل انفرادي ليس معناها أننا بالضرورة إزاء وحقيقة أن عالقة -٣١٩
 .فعل ذي طابع جديل

كذلك ينبغي النظر يف تصرفات الدولة بالنسبة إىل الفعل االنفرادي، وإن كان ميكن القيام بذلك يف مرحلة  -٣٢٠
 .الحقة
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أن التعريف؛ وعلى أي حال ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عدد وال يبدو من السهل التوصل إىل موقف موحد بش -٣٢١
 .بالفعل االنفرادي" غري املتصلة"من العوامل أو العناصر 

، )الوعود، التنازل، االعتراف، وما إىل ذلك(وفيما يتعلق مبسألة اآلثار القانونية فإا، بالرغم من تنوعها الكبري  -٣٢٢
 .ابقها مع القانون الدويلينبغي أن ينظر فيها على ضوء مدى تط

 أن تتيح اإلطار والتوجيه لصياغة عدد من املبادئ بشأن ١٩٦٩وميكن التفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعام  -٣٢٣
األفعال االنفرادية، ولكن ال ينبغي نقلها أو استنساخها بالكامل بالنظر إىل اختالف طبيعة املعاهدات عن طبيعة األفعال 

 . االنفرادية

وهي نتائج دراسة حلاالت : وأوضح املقرر اخلاص أنه عمد عدم التوصل إال إىل استنتاجات حمدودة يف تقريره -٣٢٤
 .عملية حمددة وميكن استكماهلا وإثراؤها بدراسة حلاالت إضافية أو بتعليقات ومالحظات من أعضاء اللجنة

ترح املقدم الداعي إىل أن يقدم استنتاجات أو مقترحات واختتم املقرر اخلاص كالمه قائالً إنه يؤيد بالكامل املق -٣٢٥
 .عامة يف السنة القادمة

وميكن للفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية أن ينظر يف النقاط اليت أثارا املناقشة وأن يقدم توصيات بشأن  -٣٢٦
 .ذا املوضوعاجتاه ومضمون املقترحات تعكس أيضاً مثرة عدة سنوات من عمل اللجنة بشأن ه

  استنتاجات الفريق العامل-٤

أعيد تشكيل الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باألفعال االنفرادية للدول، الذي يرأسه السيد آالن بيليه، يف  -٣٢٧
 .٢٠٠٥مايو / أيار١١

وخصصت . ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٥يونيه و/ حزيران١مايو ويف / أيار١٨ و١١وعقد الفريق أربع جلسات يف  -٣٢٨
اجللسات الثالث األوىل لتحليل حاالت بعينها وفقاً للمخطط الذي وضع السنة املاضية يف الدورة السادسة واخلمسني 

 .واالستنتاجات اليت ميكن استخالصها منه) ٢٠٠٤عام (للجنة 

اختتام املناقشة ، عند ٢٠٠٥يوليه / متوز٢١ املعقودة يف ٢٨٥٥وطلبت اللجنة إىل الفريق العامل، يف جلستها  ٣٢٩
، أن ينظر يف النقاط املثارة يف املناقشة واليت يوجد بشأا اتفاق عام ميكن أن "األفعال االنفرادية للدول"بشأن موضوع 

ميثل أساساً لالستنتاجات أو املقترحات األولية بشأن املوضوع اليت ميكن أن تنظر فيها اللجنة أثناء دورا الثامنة 
ريق العامل يف النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف االستنتاجات األولية دون املساس بتكييفها وشرع الف. واخلمسني

 .الحقاً

يوليه / متوز٢٨ املعقودة يف ٢٨٥٩وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي للفريق العامل وذلك يف جلستها  -٣٣٠
٢٠٠٥. 
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ن حيث املبدأ إن التصرفات االنفرادية للدول ميكن أن حتدث وسلم الفريق العامل بأنه بينما ميكن أن يقال م -٣٣١
آثاراً قانونية أياً كان الشكل الذي ميكن أن تتخذه التصرفات االنفرادية فإنه سيحاول وضع بعض االستنتاجات األولية 

 االنفرادية وآثارها، كما حبث الفريق بإجياز املسائل املتعلقة بتنوع األفعال. خبصوص األفعال االنفرادية مبعناها الضيق
وبأمهية الظروف يف تقدير طبيعتها وآثارها، وبعالقاا بااللتزامات األخرى اليت يقطعها أصحاب تلك األفعال مبوجب 

 .القانون الدويل، فضالً عن املسائل املتعلقة بشروط مراجعة هذه األفعال وقابليتها لإلبطال

اخلاص، عند الضرورة، يف إعداد وتطوير االستنتاجات األولية اليت والفريق العامل مستعد ألن يساعد املقرر  ٣٣٢
مشفوعة بأمثلة للممارسات مستمدة من املذكرات ) ٢٠٠٦عام (ميكن عرضها على اللجنة يف دورا الثامنة واخلمسني 

 .اليت أعدها أعضاء الفريق
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 الفصل العاشر

 التحفظات على املعاهدات

  مقدمة-ألف 

، قرار جلنة القانون ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٤٨/٣١العامة، يف قرارها أيدت اجلمعية  -٣٣٣
 .يف جدول أعماهلا" القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات على املعاهدات"الدويل بشأن إدراج موضوع 

خاصاً هلذا ، بتعيني السيد آالن بيليه مقرراً )١٩٩٤(قامت اللجنة، يف دورا السادسة واألربعني  -٣٣٤
 .)١٩٧(املوضوع

، التقرير األول للمقرر اخلاص ١٩٩٥وتلقـت اللجنة، يف دورا السابعة واألربعني املعقودة يف عام  -٣٣٥
 .)١٩٨(وناقشت هذا التقرير

ويف أعقاب تلك املناقشة، خلص املقرر اخلاص االستنتاجات اليت استخلصها من نظر اللجنة يف املوضوع،  -٣٣٦
؛ وبالشكل الذي سوف تتخذه نتائج "التحفظات على املعاهدات"ن املوضوع، الذي أصبح اآلن وهي تتعلق بعنوا

الدراسة والذي ينبغي أن يكون دليل ممارسة فيما يتصل بالتحفظات؛ وباملرونة اليت ينبغي أن يتسم ا عمل اللجنة 
حكام ذات الصلة من اتفاقيات بشأن املوضوع؛ وبتوافق اآلراء يف اللجنة على وجوب عدم إحداث تغيري يف األ

وتشكل هذه االستنتاجات، يف نظر اللجنة، نتائج . )١٩٩(١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩فيينا الصادرة يف األعوام 
 ٤٩/٥١ و١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٤٨/٣١الدراسة األولية اليت طلبتها اجلمعية العامة يف قراريها 

ليل املمارسة فسوف يتخذ شكل مشروع مبادئ توجيهية مصحوب أما د. ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩املؤرخ 
بتعليقات، وسوف تساعد تلك املبادئ التوجيهية الدول واملنظمات الدولية على صعيد املمارسة وسوف ترافقها، 

 .عند الضرورة، أحكام منوذجية

مقرر اخلاص أن يعد استبياناً ، لل)٢٠٠(، أذنت اللجنة، وفقاً للممارسة اليت اتبعتها يف السابق١٩٩٥ويف عام  -٣٣٧
مفصالً عن التحفظات على املعاهدات من أجل الوقوف على ممارسات الدول واملنظمات الدولية، وال سيما تلك اليت 

. وأرسلت األمانة االستبيان إىل اجلهات املعنية. أودعت لديها اتفاقيات متعددة األطراف، وعلى ما تواجهه من مشاكل

                                                        

 .٣٨٢، الفقرة (A/49/10) ١٠ العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية )١٩٧(

)١٩٨( A/CN.4/470و Corr.1. 

 .٤٩١، الفقرة (A/50/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم  )١٩٩(

 .٢٨٦، الفقرة )اجلزء الثاين(، الد الثاين ١٩٩٣... حولية انظر  )٢٠٠(
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، باستنتاجات اللجنة ودعت ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١١ املؤرخ ٥٠/٤٥مة علماً، يف قرارها وأحاطت اجلمعية العا
 .)٢٠١(هذه األخرية إىل مواصلة أعماهلا حسب النهج املبني يف تقريرها ودعت أيضا الدول إىل الرد على االستبيان

اين للمقرر اخلاص عن  التقرير الث،)١٩٩٦ (الثامنة واألربعني دورا يف ،على اللجنة وعرض -٣٣٨
مشروع قرار للجنة القانون الدويل عن التحفظات على املعاهدات  بتقريرهأرفق املقرر اخلاص  وقد. )٢٠٢(املوضوع
بغرض  العامةالشارعة للمعايري، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان، كان قد وجه إىل اجلمعية  األطرافاملتعددة 

 . )٢٠٣(لفت النظر إىل اجلوانب القانونية للمسألة وتوضيح هذه اجلوانب

االستنتاجات األولية بشأن التحفظات على ، )١٩٩٧(يف دورا التاسعة واألربعني  ، اللجنةاعتمدتو -٣٣٩
 .)٢٠٤(املعاهدات املتعددة األطراف الشارعة، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان

، ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ٥٢/١٥٦يف قرارها  علماً،عامة اجلمعية ال وأحاطت -٣٤٠
وبالدعوة اليت وجهتها إىل مجيع هيئات اإلشراف املنشأة مبوجب معاهدات متعددة  للجنةباالستنتاجات األولية 

تاجات إىل على االستن ومالحظااشارعة للمعايري واليت قد ترغب يف أن تقدم، بصورة خطية، تعليقاا  األطراف
ما يتسم به اإلدالء بآرائها حول االستنتاجات األولية  إىلالقيام بذلك، ووجهت يف الوقت نفسه نظر احلكومات 

 .الدويلمن أمهية للجنة القانون 

، نظرت اجلنة يف سبعة تقارير ٢٠٠٤ وحىت الدورة السادسة واخلمسني يف عام ١٩٩٨ومن عام  -٣٤١
 . من مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها٦٩واعتمدت مؤقتاً  ،)٢٠٦(صأعدها املقرر اخلا )٢٠٥(إضافية

، ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٣ املعقودة يف ٢٨٢٢يف دورا السادسة واخلمسني، يف جلستها اللجنة وقررت  -٣٤٢
 جيهيني، أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشروعي املبدأين التو)٢٠٧(وبعد أن نظرت يف التقرير التاسع للمقرر اخلاص

                                                        

 .٢٠٠٣يوليه / متوز٣١ منظمة دولية حىت ٢٥ دولة و٣٣ن ردت على االستبيا )٢٠١(

)٢٠٢( A/CN.4/477و Add.1. 

 .١٣٧لفقرة ، ا (A/51/10)١٠العامة، الدورة احلادية واخلمسـون، امللحق رقم  للجمعيةالرمسية  الوثائق )٢٠٣(

 .١٥٧الفقرة ،  (A/52/10)١٠واخلمسون، امللحق رقم  الثانيةالدورة نفسه،  املرجع )٢٠٤(

  ،Corr.1و Add.2و ،Add.1، و)باإلنكليزية فقط (،Corr.1و A/CN.4/491(التقرير الثالث  )٢٠٥(
؛ والتقرير Corr.1)و Add.6و Add.5و ،Corr.1و Add.4 و،)الفرنسية فقطبالروسية والعربية و (Corr.1و Add.3و

س ؛ والتقرير السادAdd.4)و Add.3و Add.2و ،Add.1و (A/CN.4/508؛ والتقرير اخلامس (A/CN.4/499)الرابع 
A/CN.4/518) و(Add.1-3 ؛ والتقرير السابعA/CN.4/526) و(Add.1-3 ؛ والتقرير الثامنA/CN.4/535) و(Add.1 ؛
 ).(A/CN.4/544والتقرير التاسع 

 ١٠ واخلمسون، امللحق رقم تاسعةالوثائق الرمسـية، الدورة ال ظرلالطالع على عرض مفصل، ان )٢٠٦(
(A/59/10) ،٢٦٩-٢٥٧ات الفقر.( 

)٢٠٧( A/CN.4/544. 
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االعتراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التشديد  "٢-٦-٢و" تعريف االعتراضات على التحفظات "١-٦-٢
 ".املتأخر ألثر التحفظات

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء 

) Add.1 وE/CN.4/558(كان معروضاً على اللجنة يف دورا احلالية التقرير العاشر للمقرر اخلاص  -٣٤٣
 .املكرس لصحة التحفظات وملفهوم غرض املعاهدة ومقصدها

 ٢٨٥٩ و٢٨٥٨ و٢٨٥٧ و٢٨٥٦ و٢٨٥٤ونظرت اللجنة يف التقرير العاشر للمقرر اخلاص يف جلساا  -٣٤٤
 .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨ إىل ٢٠املعقودة يف الفترة من 

نة أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريع املبادئ ، قررت اللج٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨ املعقودة يف ٢٨٥٩ويف اجللسة  -٣٤٥
 ٢-١-٣و) التحفظات املمنوعة صراحة مبوجب املعاهدة (١-١-٣و) إمكانية إبداء حتفظ (١-٣التوجيهية 

التحفظات غري احملددة  (٤-١-٣و) التحفظات اليت جتيزها املعاهدة ضمناً (٣-١-٣و) تعريف التحفظات احملددة(
 ٨-١-٢ و٦-١ما قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشروعي املبدأين التوجيهيني ك). اليت جتيزها املعاهدة

وقررت اللجنة أيضاً أن تواصل يف . اللذين سبق اعتمادمها بصفة مؤقتة بغية تنقيحهما بعد اختيار املصطلحات
 ).٢٠٠٦(دورا الثامنة واخلمسني النظر يف التقرير العاشر 

 ١-٦-٢، نظرت اللجنة يف مشروعي املبدأين التوجيهيني ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠عقودة يف  امل٢٨٤٢ويف اجللسة  -٣٤٦
) اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التشديد املتأخر ألثر التحفظات (٢-٦-٢و) تعريف االعتراضات على التحفظات(

 .واعتمدما بصفة مؤقتة

 ).٢٠٠٤(ا السادسة واخلمسني وسبق أن أُحيل هذان املشروعان إىل جلنة الصياغة يف دور -٣٤٧

، اعتمدت اللجنة التعليقات على مشاريع املبادئ ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ املعقودة يف ٢٨٦٥ويف اجللسة  -٣٤٨
 .التوجيهية السالفة الذكر

 . أدناه٢-ويرد نص مشايع املبادئ التوجيهية هذه والتعليقات عليها يف الفرع جيم -٣٤٩

 عاشر عرض املقرر اخلاص تقريره ال-١

عرض املقرر اخلاص تقريره العاشر موضحاً أنه كان ينوي تضمينه مقدمةً توجز التطورات املستجدة منذ  -٣٥٠
التقرير التاسع، وجزءاً أول خيتم مشكلة إبداء االعتراضات وإجراءاا وقبول التحفظات، وجزءاً ثانياً عن صحة 

مل بشأن املسألة األخرية اليت آثر تقدميها على سواها، فقد ولكن نظراً لضيق الوقت وألنه بدأ فعالً الع. التحفظات
 .وعليه، ميكن القول إن التقرير يبدأ من الوسط باجلزء املتعلق بصحة التحفظات. تعذر عليه احترام هذه اخلطة

قبل أن يتطرق يف اجلزء ألف إىل مبدإ " صحة التحفظات"ودافع املقرر اخلاص يف البداية عن تعبري  -٣٥١
وإىل املشاكل املرتبطة باحلظر )  من اتفاقية فيينا١٩النابع من فاحتة املادة (راض املسبق لصحة التحفظات االفت
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أما املسائل األخرى اليت تناوهلا التقرير بالبحث فتتعلق )). ب(و) أ(١٩املادة (الصريح أو الضمين للتحفظات 
صحة التحفظات أو عدم صحتها من منظور )) (ج(١٩املادة (بتوافق التحفظات مع غرض املعاهدة ومقصدها 

 ).القانون الداخلي أو القانون العريف أو القواعد اآلمرة

 .وتناول اجلزء األخري من التقرير حتديد صحة التحفظات وآثارها -٣٥٢

املستخدم يف تقريره فذكَّر بأن ردود الدول على " صحة التحفظات"وتطرق املقرر اخلاص إىل تعبري  -٣٥٣
ذي طرحته اللجنة السادسة بشأن هذا التعبري مل تكن شافية، ذلك أا كانت منقسمة بني الدول اليت السؤال ال

 .كانت لديها شكوك بشأن هذا التعبري والدول اليت قبلت به

احملايدين متاماً على " عدم الصحة/الصحة"وقد أعرب املقرر اخلاص عن تفضيله الواضح ملصطلحي  -٣٥٤
عدم /احلجية"أو " عدم املشروعية/املشروعية"أو " عدم املقبولية/املقبولية"قترحة مثل املصطلحات األخرى امل

 .، وهي تعابري هلا أصداء فقهية قوية"احلجية

وأشار املقرر اخلاص إىل احلرب الفقهية القائمة بني أنصار مدرسة املقبولية الذين يرون أن التحفظ غري  -٣٥٥
ض املعاهدة ومقصدها وأنصار مدرسة احلجية الذين يرون أن نظام صحيح يف جوهره إذا كان منافياً لغر

وإذا ما استعملت اللجنة أحد هذين املصطلحني فقد يظن . التحفظات خاضع بأكمله لردود أفعال الدول األخرى
 .أا تؤيد هذه املدرسة أو تلك، وهو أمر غري مستحب بالنظر إىل الواقع املعقد لنظام التحفظات

" عدم املشروعية/املشروعية"لرغم من أن السيد ديريك بويت دعا اللجنة إىل استخدام مصطلحي وعلى ا -٣٥٦
وأن اللجنة أخذت بذلك يف البداية، فقد رأى املقرر اخلاص أن التحفظ ميكن أن يكون صحيحاً أو غري صحيح 

 ".املقبولية"ألسباب أخرى غري 

عدم /املشروعية" باللغة الفرنسية "Licéité/illicéité"ومن جهة أخرى، قد يساء فهم مصطلحي  -٣٥٧
ألسباب شكلية أو (وال يعقل التفكري بأن التحفظ غري الصحيح . بالنظر إىل صلتهما مبسؤولية الدول" املشروعية
. يرتب مسؤولية الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة، وال توجد يف ممارسة الدول سابقة من هذا القبيل) موضوعية
 . ظ من هذا القبيل هو ببساطة حتفظ باطل والغٍوأي حتف

احملايدين، مبا يف ذلك " عدم الصحة/الصحة"وعليه، ينبغي للجنة من اآلن فصاعداً أن تستخدم مصطلحي  -٣٥٨
" عدم املشروعية/املشروعية"حيث تركت الكلمتان ) ٨-١-٢ و٦-١(يف مشروعي املبدأين التوجيهيني املعتمدين 

 .بني قوسني معقوفني

 من اتفاقييت ١٩فيعتمد على فاحتة الفقرة " االفتراض املسبق لصحة التحفظات"أما جزء التقرير املعنون  -٣٥٩
فهي أوالً . إال أن حرية إبداء التحفظات ليست مطلقة. فيينا اليت تطرح املبدأ العام القاضي جبواز إبداء التحفظات

وقد حتدها أيضاً طبيعة املعاهدة ). اء املوافقة على االرتباط االتوقيع على املعاهدة أو إبد(حمدودة بعامل الزمن 
ويف املقام الثالث، ميكن للدول نفسها أن حتد من إمكانية إبداء . اليت ميكن أن تشترط قبول التحفظ باإلمجاع

 .١٩من املادة ) ب(و) أ(التحفظات على معاهدة كما تنص على ذلك الفقرتان 
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 نفسه ألن إبداء ١٩ويوحي بذلك عنوان املادة . بداء التحفظات ليس حقاً مطلقاًوعليه، فإن احلق يف إ -٣٦٠
 من اتفاقييت ٢١ من املادة ١وهذا ما تشري إليه صيغة الفقرة . التحفظ ال يعين بالضرورة إعماله، أي حدوث آثاره

 أحد هو ١٩ع املادة وتوافُق التحفظ م"). ٢٣ و٢٠ و١٩أي حتفظ يثبت إزاء طرف آخر وفقاً للمواد ("فيينا 
 من ١٩اليت تستند إىل املادة (شروط صحة التحفظ وليس الشرط الوحيد، وهلذا السبب ال تراعي مدرستا املقبولية 

 .الطابع البالغ التعقيد لنظام التحفظات) ٢٠اليت تستند إىل املادة (واحلجية ) دون االعتبارات األخرى

ملبدأ األساسي نظر املقرر اخلاص فيما إذا كان ينبغي ختصيص وملا كانت حرية إبداء التحفظات هي ا -٣٦١
ولكنه عدل عن هذه الفكرة تسهيالً الستخدام . مشروع مبدإ توجيهي منفصل ملسألة افتراض صحة التحفظات

) ألا تشمل أيضاً املنظمات الدولية( حبذافريها ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ١٩دليل املمارسة، وآثر نقل املادة 
 .)٢٠٨(١-٣يف مشروع املبدإ التوجيهي 

، فإن ١٩وعلى الرغم من أن هذا احلل ليس مرضياً متاماً، بالنظر إىل عيوب الصياغة اليت تشوب املادة  -٣٦٢
 ".تصويبه"املقرر اخلاص فضل نقل نص هذه املادة حبذافريه على 

عاهدة صراحة أو ضمناً، وهي مسألة ويتناول الفرع باء من التقرير مسألة التحفظات اليت حتظرها امل -٣٦٣
ويظهر من األعمال التحضريية التفاقييت فيينا أن .  من اتفاقييت فيينا١٩من املادة ) ب(و) أ(تقابلها الفقرتان 

وتبدو احلالة األوىل أبسط وإن كان من الالزم البت فيما .  التحفظات فقطبعض التحفظات أو مجيعاملعاهدة ميكنها حظر 
 .الن االنفرادي يشكل حتفظاً أم ال، ولكنها مشكلة تتعلق بتعريف التحفظات ال بصحتهاإذا كان اإلع

فاملعاهدة ميكن أن حتظر التحفظات على مقترحات حمددة، وميكن أن . أما احلالة الثانية فهي أكثر شيوعاً -٣٦٤
 . معينة من التحفظات، وهذا أمر أكثر تعقيداًفئاتحتظر 

، وهذا بالضبط ما ينص عليه مشروع املبدإ ١٩من املادة ) أ( هذه تشملها الفقرة وحاالت احلظر الثالث -٣٦٥
 .)٢٠٩(١-١-٣التوجيهي 

                                                        

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢٠٨(

 إمكانية إبداء حتفظ ١-٣

للدولة أو للمنظمة الدولية، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو   
 :املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أن تبدي حتفظاً ما مل

 حتظر املعاهدة هذا التحفظ؛ أو )أ( 

 ملعاهدة على أنه ال جيوز أن تبدى سوى حتفظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أوتنص ا )ب(  

خمالفاً لغرض ) ب(و) أ(يكن التحفظ يف احلاالت اليت ال تنص عليها الفقرتان الفرعيتان  )ج(  
 .املعاهدة ومقصدها

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢٠٩(
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 ال بتحفظات حمظورة صراحةومن جهة أخرى، تتعلق مجيع هذه احلاالت بتحفظات حتظرها املعاهدة  -٣٦٦
ة بني عدد حمدود من األطراف وإىل فهذه الفئة الثانية حتيل بوجه خاص إىل التحفظات على املعاهدات املربم. ضمناً

 ).٢٠املادة (الوثائق املنشئة للمنظمات الدولية 

ومع ذلك فإن التحفظات اليت . فهو أكثر تعقيداً مما يبدو عليه يف ظاهر األمر" حتفظات حمددة"أما تعبري  -٣٦٧
 مع غرض املعاهدة تبدى مبوجب بند ال حيدد التحفظات املسموح ا هي حتفظات جيب التثبت من توافقها

 . ومقصدها

 املقصود بعبارة )٢١٠(٢-١-٣وهلذه األسباب، من املهم أن حتدد اللجنة يف مشروع املبدإ التوجيهي  -٣٦٨
 ".التحفظات احملددة"

وحاول املقرر اخلاص تعريف هذه التحفظات تعريفاً ال يفرط يف التعميم وال يف التحديد، ما جيعله قريباً  -٣٦٩
 ).A/CN.4/508(ظات املُتفاوض عليها من تعريف التحف

وذكَّر املقرر اخلاص بأن اللجنة عقدت اجتماعات مع مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق  -٣٧٠
واقترح تنظيم حلقة دراسية تستغرق . اإلنسان إال جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة اليت يوجد مقرها يف نيويورك

 عن موضوع التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان، ما يسمح أيضاً بالتنقيح ٢٠٠٦يوماً أو يومني يف عام 
 .١٩٩٧املأمول لالستنتاجات األولية اليت اعتمدا اللجنة يف عام 

موضحاً أنه يتناول التحفظات ) A/CN.4/558/Add.1(مث عرض املقرر اخلاص اجلزء الثاين من تقريره  -٣٧١
ويشكل هذا الشرط جزءاً من النظام املرن املنبثق من فتوى حمكمة العدل الدولية . ااملنافية لغرض املعاهدة ومقصده

وحق الدول يف إبداء حتفظات يقابله، يف هذا اإلطار، شرط احلفاظ . ١٩٦٩ ومن اتفاقية فيينا لعام ١٩٥١لعام 
 املعاهدة ومقصدها إال وال ينطبق معيار التوافق هذا مع غرض. للمعاهدة أو علة وجودها" النواة األساسية"على 

 من اتفاقية فيينا وإن كانت تفعل ذلك ٢٠على التحفظات، ألن الدول غري ملزمة بتعليل اعتراضاا وفقاً للمادة 
وتوافُق التحفظ مع غرض املعاهدة ومقصدها قاعدة عرفية من دون أن تكون قاعدة آمرة . يف كثري من األحيان

                                                      

  املعاهدة   التحفظات املمنوعة صراحة مبوجب١-١-٣

 :يمنع التحفظ مبوجب املعاهدة إذا كانت هذه املعاهدة تتضمن حكماً خاصاً مبنع 

 إبداء أي حتفظ؛ - 

 أو إبداء حتفظات على أحكام حمددة؛ - 

 .أو فئات معينة من التحفظات - 

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٠(

    تعريف التحفظات احملددة٢-١-٣

للداللة على التحفظات اليت تأذن " التحفظات احملددة"، تستخدم عبارة ١-٣هي ألغراض املبدأ التوجي  
 .املعاهدة صراحة بإبدائها بشأن أحكام معينة واليت ال بد أن تستويف شروطاً حتددها املعاهدة
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الذي حتظره املعاهدة صراحة ال ميكن اعتباره صحيحاً حبجة أنه يتوافق مع والتحفظ . من قواعد القانون الدويل
ومبا أن التحفظات احملددة حتفظات تأذن ا املعاهدة صراحة، فهي صحيحة حبكم . غرض املعاهدة ومقصدها

 . القانون وال ميكن إخضاعها الختبار التوافق مع غرض املعاهدة ومقصدها

تني املتعلقتني بالتحفظات املأذون ا ضمناً والتحفظات املأذون ا صراحة من غري أن وخيتلف األمر يف الفرضي -٣٧٢
فمن البديهي يف كلتا احلالتني أن للدول أو املنظمات الدولية أن تبدي حتفظات ال تتناىف مع غرض املعاهدة . تكون حمددة
هيئة التحكيم املعنية بالنظر يف قضية حبر إرواز (ائية ويبدو أن األعمال التحضريية التفاقية فيينا والسوابق القض. ومقصدها

تؤيد هذه الفرضية اليت عرضها للمرة األوىل، يف سياق التحفظات املأذون ا ضمناً، املقرر اخلاص املعين ) ١٩٧٧لعام 
ـا املشروعان وقد أُدرجت احلالتان يف مشروعي مبدأين توجيهيني منفصلني، مه .)٢١١(ولدوك.   بقانون املعاهدات السيد ه

على التوايل، اللذان يفضلهما املقرر اخلاص على نص مشروع مبدإ توجيهي وحيد جيمع  )٢١٣(٤-١-٣و )٢١٢(٣-١-٣
 .بني الفرضيتني

مث تناول املقرر اخلاص تعريف مفهوم غرض املعاهدة ومقصدها، الذي يشكل إحدى أشد املسائل تعقيداً  -٣٧٣
 من اتفاقييت ١٩غرق يف الذاتية حبسب رأي معظم املؤلفني ال يظهر يف املادة فهذا املفهوم املُ. يف قانون املعاهدات

 .فيينا فحسب وإمنا يظهر يف أحكام أخرى منهما؛ ومن الواضح أن لـه املعىن نفسه يف مجيع أحكام االتفاقيتني

ال يشكل سبباً حيول إال أن الطابع الذايت للمفهوم . وهلذا السبب تتسم كفاءة مفسر املفهوم بأمهية كربى -٣٧٤
تتسم أيضاً بطابع ") حسن النية"، "معقول"حسن السلوك، (دون حماولة تعريفه؛ إذ توجد مفاهيم قانونية أخرى 
 .ذايت أو متغير وال تثري مشاكل مستعصية لدى إعماهلا

املقرر اخلاص أن ، حاول )وهو مسعى حتكمه الذاتية بالضرورة(وبغية توجيه تفسري هذا املفهوم حبسن نية  -٣٧٥
ويعتقد أن الغرض . ينهل من السوابق القضائية ومن الفقه يف آن واحد دون أن يتسىن لـه الوصول إىل يقني مطلق

 واملقصد يشكالن مفهوماً واحداً ال مفهومني منفصلني؛ وقد حاول مشروع املبدإ التوجيهي 

                                                        

)٢١١( A/CN.4/177 ٤، الفقرة. 

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٢(

    التحفظات اليت جتيزها املعاهدة ضمنا٣ً-١-٣

إذا كانت املعاهدة متنع إبداء حتفظات معينة، فإنه ال جيوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي التحفظ   
 .الذي ال متنعه املعاهدة إال إذا كان حتفظاً متوافقاً مع غرض املعاهدة ومقصدها

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٣(

   التحفظات غري احملددة اليت جتيزها املعاهدة٤-١-٣

إذا أجازت املعاهدة حتفظات معينة دون أن حتددها، فإنه ال جيوز لدولة أو ملنظمة دولة أن تبدي حتفظاً   
 .إال إذا كان متوافقاً مع غرض املعاهدة ومقصدها
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ملفهوم شديد العمومية ولكنه ال يظن أنه ميكن ويرى املقرر اخلاص أن ا. تقدمي تعريف مفيد للمفهوم )٢١٤(٥-١-٣
 . الذهاب إىل أبعد من ذلك

 ٥-١-٣فيحاول أن خيفف الطابع العام للمبدإ التوجيهي  )٢١٥(٦-١-٣أما مشروع املبدإ التوجيهي  -٣٧٦
 يف باقتراح منهج لتحديد غرض املعاهدة ومقصدها، استرشاداً باملبادئ املنطبقة على تفسري املعاهدات والواردة

ويف هذا الصدد، رأى املقرر اخلاص أن غرض املعاهدة ومقصدها ال يبقيان .  من اتفاقييت فيينا٣٢ و٣١املادتني 
على ما مها عليه وقت إبرام املعاهدة، وأنه ينبغي بالتايل مراعاة املمارسة الالحقة اليت تتبعها األطراف، وإن كان 

 .يدرك وجود آراء معارضة هلذا املوقف

 جهة أخرى، حاول املقرر اخلاص ختفيف جوانب الاليقني النابعة من الطابع العام ملشروعي املبدأين ومن -٣٧٧
، فاقترح جمموعة من مشاريع املبادئ التوجيهية يف اجلزء املخصص من تقريره ٦-١-٣ و٥-١-٣التوجيهيني 

 .إلعمال املعيار

يع احلاالت وال مجيع الفرضيات املمكنة، وهذا والحظ املقرر اخلاص أنه ال يدعي أنه متكن من تغطية مج -٣٧٨
على أية حال ليس الغرض من التقنني؛ بل حاول إدراج أجدى احلاالت من الناحية العملية، وميكن مع ذلك إمتام 

 .مشاريع املبادئ التوجيهية إذا كانت لدى أعضاء اللجنة أمثلة أخرى

ويدرك املقرر اخلاص . ا تقدم عينة متثيلية للتحفظاتومع أن الفرضيات املشمولة متنافرة إىل حد ما فإ -٣٧٩
أيضاً أن التحفظ ميكن أن يقوم على عدة فرضيات وينبغي يف هذه احلالة اجلمع بني خمتلف القواعد املدرجة يف 

 .مشاريع املبادئ التوجيهية

                                                        

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٤(

    تعريف غرض املعاهدة ومقصدها٥-١-٣

اهدة ومقصدها األحكام األساسية يف املعاهدة اليت ألغراض تقييم صحة التحفظات، يقصد بغرض املع  
 .تشكل علة وجودها

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٥(

    حتديد غرض املعاهدة ومقصدها٦-١-٣

لتحديد غرض املعاهدة ومقصدها، جيب تفسري املعاهدة بأكملها حبسن نية، وفقاً للمعىن  -١  
 .لسياق الذي ترد فيهالعادي الذي يعطى لتعابري املعاهدة يف ا

وجتوز باإلضافة إىل ذلك االستعانة، بصفة . وهلذه الغاية، يشمل السياق الديباجة واملرفقات -٢  
خاصة، باألعمال التحضريية والظروف اليت عقدت فيها املعاهدة، كما جتوز االستعانة بعنوان املعاهدة، وعند 

 ].ملمارسة اليت اتبعتها األطراف الحقاًوبا[االقتضاء، باملواد اليت حتدد بنيتها العامة 
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ل تسوية املنازعات مث تطرق املقرر اخلاص إىل خمتلف فئات التحفظات، وذكَّر بأن التحفظات على وسائ -٣٨٠
إال أن هذا الرأي ال . غري منافية لغرض املعاهدة ومقصدها حبسب السوابق القضائية الثابتة حملكمة العدل الدولية

اليت ترى أن بنود مراقبة تطبيق املعاهدة تشكل  )٢١٦(تشاطره اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان
 . املعاهدة وبالتايل توفر احلماية الالزمة لغرضها ومقصدهاضمانة حلماية احلقوق املنصوص عليها يف

 .التوفيق بني وجهيت النظر املتناقضتني على ما يبدو )٢١٧(١٣-١-٣وحياول مشروع املبدإ التوجيهي  -٣٨١

أما عن املشكالت املرتبطة بالتحفظات على املعاهدات العامة حلقوق اإلنسان فإن مشروع املبدأ  -٣٨٢
 .من املرونة حبيث يتيح للمفسرين هامش تقدير كاف )٢١٨(١٢-١-٣التوجيهي 

وهناك مسألة كثرياً ما تطرح، وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان، تتعلق بالتحفظات اليت تبدى بغية اإلبقاء  -٣٨٣
على تطبيق القانون الداخلي، ويبدو له الرد على هذه املسألة أكثر دقة مما قد توحي به كثري من التأكيدات 

إذ يبدو لـه من املستحيل أن ينكر على دولة ما احلق يف إبداء حتفظ يرمي إىل احلفاظ على سالمة قانوا : ةالقطعي
وكانت هذه احلقيقة هي الغرض من مشروع . الداخلي إذا كانت الدولة حتترم مع ذلك غرض املعاهدة ومقصدها

  )٢١٩(١١-١-٣املبدأ التوجيهي 

                                                        

 يف CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ٨٤٥/١٩٩٩والبالغ .  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٢٤التعليق العام رقم  )٢١٦(
احملكمة األوروبية ) االعتراضات األولية(لوازيدو وقضية . CCPR/C/69/D/845/1998راويل كيندي ضد ترينيداد وتوباغو قضية 

 . السلسلة ألف، الد السادس١٩٩٦حلقوق اإلنسان 

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٧(

    التحفظات على البنود التعاهدية لتسوية املنازعات أو مراقبة إنفاذ املعاهدة١٣-١-٣

ال يكون التحفظ على حكم تعاهدي متعلق بتسوية املنازعات أو مبراقبة إنفاذ املعاهدة منافياً، يف حد   
 :ملعاهدة ومقصدها إال إذاذاته، لغرض ا

 كان احلكم الذي ورد عليه التحفظ يشكل علة وجود املعاهدة؛ أو `١` 

كان من أثر التحفظ إعفاء مبديه من آلية لتسوية املنازعات أو ملراقبة إنفاذ املعاهدة خبصوص  `٢`
 .حكم تعاهدي سبق لـه أن قبله إذا كان غرض املعاهدة نفسه هو إعمال تلك اآللية

 : هذا املشروع على النحو التايلصيغ )٢١٨(

   التحفظات على املعاهدات العامة حلقوق اإلنسان١٢-١-٣

لتقييم توافق حتفظ مع غرض ومقصد معاهدة عامة حلماية حقوق اإلنسان، ينبغي مراعاة ترابط احلقوق   
هدة وخطورة ما ينطوي املنصوص عليها فيها واألمهية اليت يكتسيها احلق موضوع التحفظ يف البنية العامة للمعا

 .عليه التحفظ من مس بذلك احلق

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢١٩(
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 املتعلقة بتطبيق القانون الداخلي والتحفظات الغامضة والعامة اليت ال وينبغي عدم اخللط بني التحفظات -٣٨٤
وغين عن البيان أن هذه التحفظات تتعارض مع غرض . تتيح لألطراف األخرى، حبكم طابعها، فهمها وتقييمها

 .)٢٢٠(٧-١-٣املعاهدة ومقصدها، وهذا ما يقوله مشروع املبدأ التوجيهي 

ات على أحكام تنص على قاعدة عرفية انطلق املقرر اخلاص من حكم حملكمة وفيما يتعلق مبسألة التحفظ -٣٨٥
والواقع أن الدول اليت تعترض على مثل هذا احلكم ترمي . )٢٢١(العدل الدولية بشأن اجلرف القاري لبحر الشمال

ملمارسة، على للقاعدة العرفية، وباملثل تعترض الدول كذلك، كما تبني ا" التعاهدية"بوجه خاص إىل تفادي اآلثار 
إىل توضيح املبادئ األساسية املترتبة على القضاء  )٢٢٢(٨-١-٣ويرمي مشروع املبدأ التوجيهي . اتفاقيات التدوين

 .واملمارسة يف هذا الصدد

واملقرر اخلاص . والوضع خمتلف بالنسبة للتحفظات على أحكام تنص على قواعد آمرة أو ال جيوز احليد عنها -٣٨٦
 . من اتفاقييت فيينا٦٤ و٥٣تحفظات حمظورة بقدر ما تنتج القاعدة اآلمرة آثارها بغض النظر عن املادتني مقتنع بأن هذه ال

، عن املبدأ الذي تنص عليه مع إجراء التعديالت املناسبةوبالتايل فإن عدم صحة هذه التحفظات ينشأ،  -٣٨٧
 .)٢٢٣(٩-١-٣أ التوجيهي وهذا بالتحديد هو معىن مشروع املبد.  من اتفاقية فيينا٥٣املادة 

                                                      

    التحفظات املتعلقة بتطبيق القانون الداخلي١١-١-٣

ال جيوز إبداء حتفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إىل استبعاد أو تعديل تطبيق حكم يف معاهدة صوناً   
 . إذا مل يكن منافياً لغرض املعاهدة ومقصدهالسالمة قانوا الداخلي إال

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢٢٠(

    التحفظات الغامضة والعامة٧-١-٣

 .يتناىف مع غرض املعاهدة ومقصدها التحفظ الذي حيرر بتعابري غامضة وعامة ال تتيح تقييم مدلوله 

 .٣ ، الصفحة١٩٦٩،  جمموعة األحكام‐حمكمة العدل الدولية انظر  )٢٢١(

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢٢٢(

    التحفظات املتعلقة حبكم ينص على قاعدة عرفية٨-١-٣

إن الطابع العريف لقاعدة منصوص عليها يف حكم تعاهدي ال يشكل يف حد ذاته عائقاً حيول  -١  
 .دون إبداء حتفظ على ذلك احلكم

ية بالطابع اإللزامي لتلك القاعدة العرفية ال ميس التحفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة عرف -٢  
 .يف العالقات بني الدولة أو املنظمة الدولية املبدية للتحفظ مع الدول أو املنظمات الدولية املرتبطة ذه القاعدة

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢٢٣(
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أما عن التحفظات اليت تبدى على القواعد غري القابلة لالستثناء فرغم أن هذه القواعد كثرياً ما تنص على  -٣٨٨
مستلهماً بوجه خاص ممارسة  )٢٢٤(١٠-١-٣مبادئ آمرة فقد اقترح املقرر اخلاص مشروع املبدأ التوجيهي 

 .)٢٢٥(لبلدان األمريكية حلقوق اإلنسانهيئات معاهدات حقوق اإلنسان وقضاء حمكمة ا

  ملخص املناقشة-٢

 .أثىن عدة أعضاء على األمهية النظرية والعملية للتقرير العاشر التحليلي والغين وشديد التفصيل -٣٨٩

ولوحظ أن التحفظات غري الصحيحة ال ميكنها، حبكم التعريف، أن تصل إىل النتيجة اليت ترمي هلا الدولة  -٣٩٠
ومن ناحية أخرى فإن عدم صحة التحفظ جيعل التصديق على املعاهدة ذاا غري صحيح .  التحفظاليت أبدت

 .عموماً

وأبرز كذلك أن اإلشكالية املتعلقة باملصطلحات ليست مشكلة لغوية فحسب، بالنظر إىل أن  -٣٩١
اء كذلك استخدام وعارض عدد من األعض. للمصطلحات املستخدمة دالالت دقيقة خمتلفة يف اللغات املختلفة

حمايداً بالدرجة اليت " الصحة"وال يبدو مصطلح . املرتبطني بفكرة املسؤولية" غري مشروع/مشروع"مصطلحي 
يدعيها البعض وإمنا هو ينطوي على حكم قيمي ذايت جيري مسبقاً، ويتناول وجود أو عدم وجود آثار قانونية 

وذكر يف هذا الصدد أن كثرياً من احلجج قد قدمت يف . غتهللفعل الذي جيري تقديره وليس عملية إجنازه أو صيا
مسموح "ومن ناحية أخرى فإن مصطلحي . لوصف التحفظات" صحيح"اللجنة السادسة ضد استخدام مصطلح 

يتوصالن إىل املعىن الذي يراد إعطاؤه للتحفظات، ويتصفان باحليدة على الرغم من أما " غري مسموح به/به
 .ية معينةمرتبطان مبدرسة فكر

                                                      

    التحفظات على أحكام تنص على قاعدة آمرة٩-١-٣

ظمة الدولية أن تبدي حتفظها على قاعدة تنص على قاعدة آمرة من قواعد ال جيوز للدولة أو املن  
 .القانون الدويل العمومي يف معاهدة

 :صيغ هذا املشروع على النحو التايل )٢٢٤(

    التحفظات على أحكام تتعلق حبقوق غري قابلة لالستثناء١٠-١-٣

يتعلق حبقوق غري قابلة لالستثناء؛ مىت جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على حكم تعاهدي   
ويف تقييم توافق التحفظ مع . كان ذلك التحفظ ال يتناىف مع احلقوق وااللتزامات األساسية النامجة عن ذلك احلكم

غرض احلكم املعين ومقصده، ينبغي مراعاة األمهية اليت أولتها األطراف لتلك احلقوق مبا أضفته عليها من طابع غري 
 .تثناءقابل لالس

، الرأي "القيود على عقوبة اإلعدام" بشأن ١٩٨٣سبتمرب / أيلول٨الرأي االستشاري الصادر يف  )٢٢٥(
 ).١٩٨٣ (٣عدد ) السلسلة ألف(، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان .0C-3/83االستشاري 
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 أساسية يف نظام التحفظات، ومتثل أساسه من حيث الصحةوأعرب كذلك عن رأي مفاده أن مسألة  -٣٩٢
وملا كانت الصحة . غري أن تعريف الصحة ذاته يطرح مشكالت وال سيما فيما يتعلق مبن ينبغي أن يثبته. املبدأ

 أن إثبات هذه الصفة جيري مسبقاً على إبداء صفة تتفق مع املعيار املرجعي، أي نظام فيينا، فإن من البديهي
وتنطوي متغريات الصحة كذلك . التحفظ، من جانب الدول األخرى أو عند االقتضاء من جانب هيئة قضائية

ورد فعل هذا التحفظ الذي جيد تعبرياً عنه إما يف ) إبداء التحفظ(واحلالة الواقعية ) نظام فيينا(على املعيار املرجعي 
وترتبط مسألة الصحة مبشكلة أساسية هي القيود املوضوعية حلرية . بواسطة هيئة ثالثة كقاض أو حمكِّماعتراض أو 

 . من اتفاقييت فيينا١٩إبداء اعتراض وفقاً للمادة 

، وإنه يتسم "مشروعيته"أو " قانونيته"وقيل أيضاً إن مفهوم صحة التصرف ذاته هو أحد متطلبات  -٣٩٣
ن البعض تساءل عما إذا مل يكن من املمكن، نظراً ألمهية االعتراضات يف تقدير الصحة، باحليدة املطلوبة، إال أ

 .التفكري يف إدراج مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة باالعتراضات يف جزء الدليل اخلاص بصحة التحفظات

ار القانونية كذلك أعرب عن رأي مؤداه أن مسألة صحة التحفظات ينبغي أن تبحث مع مسألة اآلث -٣٩٤
للتحفظات غري الصحيحة، وأن مسألة انفصال أو عدم انفصال التحفظات غري الصحيحة عن تعبري دولة ما عن 

 .موافقتها على االرتباط مبعاهدة ما ككل مسألة أساسية

 املطلوبة فإن من املمكن أن جند أن الشروطيتناول أساساً " الصحة"ولوحظ كذلك أنه ملا كان مصطلح  -٣٩٥
 .أكثر تقبالً وأقل تقييداً ألن التحفظ املسموح به أو املقبول ليس بالضرورة صحيحاً" املسموح به"طلح مص

 ".عدم الصحة/الصحة"غري أن كثرياً من األعضاء أعلنوا مع ذلك تأييدهم ملصطلحي  -٣٩٦

كل الشروط يشمل صفة العناصر القانونية اليت ينبغي أن تستويف " الصحة"وأبرز أن معىن مصطلح  -٣٩٧
وتوافق التصرف مع هذه الشروط . املوضوعية والشكلية اليت يتطلبها هذا النظام لكي حيدث لقرن ما آثاراً قانونية

وهلذا ينبغي أال تغيب الشروط عن أبصارنا وتم فقط باآلثار القانونية . هو الذي يسمح بالقول إنه صحيح
ت له صلة بصحته اليت تقرر بعد حبث الشروط اليت ينبغي أن ومن وجهة النظر هذه فإن إبداء حتفظ ليس. للتصرف
، ألغراض التنقيح، عبارة ٦-١وبالتايل، فإن هناك حمل ألن حتذف من مشروع املبدأ التوجيهي . يستوفيها

 .نظراً ألن الصحة هي بالتحديد قدرة التحفظ على إحداث آثاره" وآثاره"

ه يف هذه املرحلة، وقبل النظر يف آثار التحفظات، تقرير ورأت وجهة نظر أخرى أن من السابق ألوان -٣٩٨
 .مسألة الصحة اليت قد تكون هلا آثار على املسؤولية الدولية للدول

يف مشاريع املبادئ " الصحة"غري أن أعضاء آخرين أعربوا عن شكوكهم بشأن استخدام مصطلح  -٣٩٩
 .التوجيهية اليت اعتمدت بالفعل

 ال يعكس حمتواه ١-٣ ذكر أن عنوان مشروع املبدأ التوجيهي ١-٣املبدأ التوجيهي وفيما يتعلق مبشروع  -٤٠٠
 لبيان شروط الصحة، ومع هذا فإن ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ١٩بالدقة، ويبدو من املربر أن نستعيد نص املادة 

شرة عقب اجلزء املتعلق كون هذا احلكم يؤكد الشروط الزمنية اليت ينبغي أن يستوفيها إبداء التحفظ يأيت مبا
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باإلجراءات يف مشروع املبادئ التوجيهية قد يبدو غريباً لبعض الشيء، ومفهوم افتراض صحة التحفظات ال يبدو 
 من اتفاقيات فيينا تنص، يف أحسن ١٩وجرت اإلشارة إىل أن املادة . مقنعاً وال مفيداً يف نظر بعض األعضاء
 .ظات وهو ما خيتلف جوهرياً عن قرينة صحة التحفظاتاألحوال، على قرينة حرية إبداء التحف

، سواء ألسباب "حق إبداء التحفظات"وقال أعضاء آخرون إن عنوان مشروع املبدأ هذا ينبغي أن يكون  -٤٠١
وحسب . لغوية أو ألسباب موضوعية ألنه يتعلق بتحديد حق خيضع مع هذا لبعض الشروط اليت وضعها نظام فيينا

 ".حدود حرية إبداء التحفظات" هو ١٩ل عنوان يناسب مضمون املادة رأي آخر، فإن أفض

الوارد يف عنوان املشروع ال " صراحة" فقد لوحظ أن مصطلح ١-١-٣أما عن مشروع املبدأ التوجيهي  -٤٠٢
، ومن النادر، وإن مل يكن من املستحيل، أال تسمح معاهدات، ضمنياً، بالتحفظات، ١٩يوجد يف نص املادة 

كما ينبغي مراجعة صياغة هذه األحكام ألن العنوان ال يتفق متاماً مع . يل املثال ميثاق األمم املتحدةوعلى سب
وفضالً عن ذلك فإذا كانت معاهدة ما ال تسمح إال بتحفظات معينة فإن من البديهي أن . األحكام اليت تليه

اهدة ما التحفظ على أحكام معينة، أو كما أن من املناسب حتديد أنه إذا حظرت مع. التحفظات األخرى حمظورة
ومن املهم، من أجل . حظرت فئات معينة من التحفظات، فإن هذه التحفظات وحدها هي احملظورة صراحة

تفادي قدر كبري من الذاتية، التمسك باحلظورات أو التصرحيات الضمنية اليت ميكن استخالصها منطقياً وعقلياً من 
ورأى البعض اآلخر أن هذا املبدأ التوجيهي ينبغي أن يقتصر . عقدوا فيه املعاهدةنوايا األطراف يف الوقت الذي 

 .على حاالت املنع الصريح

ومن ناحية أخرى الحظ البعض أن من الصعب حتديد كل فئات التحفظات احملظورة على وجه اليقني،  -٤٠٣
ول إا ينبغي أن تدرج يف هذا كما أثريت حالة معاهدة حتظر أي حتفظات غري تلك اليت تبيحها صراحة للق

 .املشروع

 أشري إىل أن املسألة هي مسألة معرفة ما إذا كانت املعاهدة ٢-١-٣وبالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي  -٤٠٤
من اتفاقيات فيينا، فإذا كان الرد باإلجياب فهي حتديد ما إذا ) ب(١٩ بتحفظات معينة حسب املادة فقطتسمح 

املسموح "وأثري كذلك التساؤل بشأن صالحية مصطلح . درج يف هذه الفئة أو ال يندرجكان التحفظ املبدى ين
ليست واضحة أو مفهومة بالدرجة الكافية أو ) يف النسخة اإلنكليزية(وعلى أي حال فإن العبارة األخرية ". به

 .تبدو مقتضبة أكثر من الالزم

املقرر اخلاص مفيد، ولكن أحياناً ما يكون من ورئي كذلك أن تصنيف التحفظات احملظورة الذي وضعه  -٤٠٥
 .الصعب للغاية يف املمارسة شديدة الثراء والتنوع التمييز بني خمتلف الفئات

وأعرب عن رأي مؤداه أنه يف حالة السماح العام بالتحفظات فإن بوسع األطراف األخرى دائماً  -٤٠٦
 . ملقياس التوافق مع غرض املعاهدة ومقصدها أيضاًاالعتراض عليها، وأن التحفظات املسموح ا صراحة ختضع

وأما عن التحفظات احملظورة ضمناً فيبدو من الصعب للغاية متييزها بصورة مؤكدة، ألا غري حمددة  -٤٠٧
 .بطبيعتها، وميكن أن خيصص هلا مشروع مبدأ توجيهي خاص
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 .٤-١-٣ و٣-١-٣متميزين وأعرب كثري من األعضاء عن تفضيلهم لوضع مشروعي مبدأ توجيهي  -٤٠٨

 لوحظ أنه ينبغي اختيار صياغة أوضح ترمي إىل تأكيد أن ٤-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٤٠٩
التحفظ سيخضع ملعيار التوافق مع غرض املعاهدة ومقصدها إذا كان هناك مساح عام، أو إذا مل تكن املعاهدة 

 .حتتوي على حكم خاص بالتحفظات

كثري من األعضاء أن فكرة غرض املعاهدة ومقصدها فكرة رئيسية يف كل قانون املعاهدات، وأكد  -٤١٠
وتصمت اتفاقيات فيينا عن هذه الفكرة، وتتوقع الدول أن تم اللجنة ذه املشكلة، كما أثىن على جهود املقرر 

عاهدة يف حني أن املقصد يتعلق ويبدو أن الغرض يتعلق مبضمون امل. اخلاص لتحديد هذه الفكرة الغائمة املداورة
 .بالغاية من املعاهدة، وأي حتفظ مضاد هلاتني الفكرتني ليس مسموحاً به

" علة وجودها" حياول توفري قدر من الوضوح، غري أن تعبري ٥-١-٣ويبدو أن مشروع املبدأ التوجيهي  -٤١١
طلح مفرط يف التقييد مما يؤدي إىل ورأى البعض أيضاً أن هذا املص. املستخدم فيه ليس بدوره شديد اإليضاح

وذكر أنه ينبغي، من أجل الوصول إىل لب هذه الفكرة، عدم . كون قلة قليلة من التحفظات فقط هي اليت ستمنع
فغرض املعاهدة ومقصدها مها اللذان يسمحان بتحديد أي األحكام . الفصل بني مصطلحي غرض ومقصد
 .األساسية يف هذه املعاهدة وليس العكس

 أو ملشروع املبدأ ٥-١-٣وأعرب أيضاً عن الرأي القائل إنه سواء بالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي  -٤١٢
لكنه مرتبط بعلة وجود املعاهدة ميكن أن يكون بدوره " ثانوي" فإن حتفظاً على حكم ١٣-١-٣التوجيهي 

 . هاخطراً، فتمييز األحكام األساسية ملعاهدة ما يغدو مهمة خطرة ومشكوكاً في

وترى وجهة نظر أخرى أنه إذا كان البحث عن معىن فكرة غرض املعاهدة ومقصدها يندرج يف تفسري  -٤١٣
املعاهدات فال ميكن أن حتكمه تعاريف أو قواعد سابقة التجهيز، ويف هذا املنظور يغدو من الصعب للغاية حتديد 

وملا كانت املعاهدات تعرب . مداورة أو غري مؤكدة، فكلها غامضة أو "النواة الصلبة"أو " علة الوجود"أفكار مثل 
عن نوايا الدول اليت عقدا فإن املرء ال يستطيع أن يقدم سوى افتراضات بشأن هذه النوايا، وهو ما يتضح جبالء 
من الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على االتفاقية ضد اإلبادة اجلماعية، ففكرة غرض 

ة واملقصد منها حتددها كل دولة ذاتياً، وكثرياً جداً ما ميكن الشك يف أن ملعاهدة ما غرضاً ومقصداً املعاهد
حمددين ألا تأيت نتيجة عملية مفاوضات أو مبادالت معقدة، وبالتايل ميكن التساؤل عما إذا كان تعريف هذه 

 تعريفها، إذ سيظل هناك دائماً جانباً الفكرة ممكناً أو حىت ضرورياً، وعلى أي حال فإن من الصعب للغاية
 .غامضاً

وأما عن فئات أمثلة األحكام اليت أوردها املقرر اخلاص فقد طرحت بشأا مسألة معيار االختيار، بالنظر  -٤١٤
كما يبدو . إىل أن أمهية هذه األحكام تتفاوت يف كل معاهدة، ويف تناسب مع مصاحل خمتلف الدول اليت أبرمتها

هدات حقوق اإلنسان صعباً باملثل، سواء من حيث صعوبة التحديد  الدقيق هلذه املعاهدات أو ألن هناك متييز معا
 .فئات أخرى من املعاهدات تقوم بدورها على املصاحل املشتركة
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وجرت اإلشارة إىل أنه قد يكون من املفيد النص بشكل صريح على املغزى الذي ذهبت إىل توضيحه  -٤١٥
اص، وهو احلاالت اليت ينال فيها التحفظ إما من التطلعات املشروعة لألطراف أو من طبيعة أمثلة املقرر اخل

 .املعاهدة بصفتها تعهداً مشتركاً

 من معاهديت فيينا املشار إليهما ٣٢ و٣١ فقد قيل إن املادتني ٦-١-٣وأما عن مشروع املبدأ التوجيهي  -٤١٦
دها يف تفسري املعاهدة، كما لوحظ أن االتفاقات ذات الصلة فيه تعرضان للدور اهلام لغرض املعاهدة ومقص

وينبغي عدم حماولة . أو املمارسة اليت اتبعتها األطراف الحقاً ميكن أن تدرج) ٣١ من املادة ٢الفقرة (مبعاهدة ما 
لمعاهدات الوصول إىل قاعدة عامة بشأن حتديد غرض املعاهدة واملقصد منها ألما خيتلفان بقدر التنوع الشديد ل

 .والفكرة الذاتية بالضرورة اليت تكون لألطراف عنها

 .٦-١-٣ و٥-١-٣وتساءل أعضاء آخرون عن جدوى مشروعي املبدأ التوجيهيني  -٤١٧

 فقد أبرز أنه ينبغي للجنة أن تتناول املسألة من وجهة ٧-١-٣وأما عن مشروع املبدأ التوجيهي  -٤١٨
 املمكن القول إن حتفظاً حرر بتعابري غامضة وعامة يستهدف استبعاد أو اإلجراءات وأن تتساءل عما إذا كان من

تعديل األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة يف تطبيقها على الدولة اليت أبدت التحفظ، وأبرزت كذلك أمهية 
 .السياق والظروف اخلاصة

 .٨-١-٣وأوضح كثري من األعضاء جدوى مشروع املبدأ التوجيهي  -٤١٩

 أعرب عن رأي يقول إن من املمكن وجود حاالت يكون ٩-١-٣النسبة ملشروع املبدأ التوجيهي وب -٤٢٠
فيها التحفظ على حكم ينص على قاعدة آمرة أمراً متصوراً وليس متنافراً بالضرورة مع غرض املعاهدة واملقصد 

 حظر مثل هذه التحفظات وينبغي أال يكون. منها ألسباب مطابقة لألسباب اليت قدمت بشأن القواعد العرفية
قاطعاً إال إذا كانت الدولة املتحفظة، بتعديلها لألثر القانوين هلذا احلكم، تعتزم إدخال قاعدة مناقضة للقاعدة 
اآلمرة، وأعرب كذلك عن رأي يقول إن هذا املشروع ليس ضرورياً يف الواقع ألن أي حتفظ مناقض للقواعد 

 .  املعاهدة واملقصد منهااآلمرة سيكون آلياً غري متفق مع غرض

 .٩-١-٣وشدد عدة أعضاء على جدوى مشروع املبدأ التوجيهي  -٤٢١

وينبغي .  فإن من الضروري التوصل إىل صيغة أكثر حتديدا١١ً-١-٣وأما عن مشروع املبدأ التوجيهي  -٤٢٢
اخلي، بل اقترح البعض إيضاح أن التحفظ لن يكون مقبوالً إال إذا أبدي بشأن حكم حمدد أساسي من القانون الد

 .  لشدة التشابه بينهما٧-١-٣ضم مشروع املبدأ هذا إىل مشروع املبدأ 

 قيل إن كثرياً من األحكام األساسية تتعلق كذلك بتنفيذ احلقوق ١٢-١-٣وبالنسبة ملشروع املبدأ  -٤٢٣
 .دين حقاًاحملمية، فضالً عن ذلك فإن املعيارين يبدوان شديدا العمومية حبيث ال يكونان مفي
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من اتفاقية فيينا، ) ج(١٩ قيل إنه أكثر تقييداً من املادة ١٣-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٤٢٤
من االختالف مبا يربر وضع ) تسوية املنازعات أو مراقبة إنفاذ املعاهدة(كما أبرز أن احلالتني املطروحتني 
 .مشروعي مبدأين توجيهيني منفصلني

، واقترح أن تنكب بوجه خاص على "حلقة دراسية" كثري من األعضاء بالترحيب اقتراح عقد واستقبل -٤٢٥
توافق التحفظات مع غرض املعاهدة واملقصد منها، وبالتايل على دور هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ذات 

 .الصلة يف التحقق من هذا التوافق

زء التقرير املتعلق بتوافق التحفظات مع غرض وأعرب بعض األعضاء عن رغبتهم يف مواصلة مناقشة ج -٤٢٦
ويف اآلن ذاته احتفظوا مبوقفهم فيما يتعلق بالقضايا ) ٢٠٠٦(املعاهدة واملقصد منها أثناء الدورة الثامنة واخلمسني 

 .اليت أثارها هذا الباب من التقرير

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص-٣

اقشة عن ارتياحه ألن جزءاً كبرياً من مشاريع مبادئه التوجيهية قد استقبل أعرب املقرر اخلاص يف اية املن -٤٢٧
بالتأييد وبطريقة بناءة من جانب أغلب أعضاء اللجنة، وأشار إىل بعض آراء سلبية تستند إىل مواقف نظرية فقال 

 بأجوبة متسقة إن الغرض مما تقوم به اللجنة ليس هو وضع مؤلف تعليمي جمرد وإمنا هو باألحرى تزويد الدول
 . عن موضوع املسائل اليت ميكن أن تطرح عليها يف جمال التحفظات

ومن ناحية أخرى ذكر أن بعض االنتقادات اليت وجهت إليه، وإن كانت المعة على املستوى النظري  -٤٢٨
. ات إلغاءهافإا ال تقترح مشاريع مبادئ توجيهية حمددة ميكن أن حتل حمل املشاريع اليت تقترح هذه االنتقاد
وينبغي للجنة . وتظل مشاريع املبادئ التوجيهية الناشئة عن التعليقات هي أوثق وسيلة لتوجيه املمارسني والدول

يف ممارستها ذات الطابع املفيد والتربوي أال تسترشد باعتبارات جمردة تشري إىل طابع تقدمي أو حمافظ مزعوم 
اغماتياًً ومعتدالً ووسطاً، آخذة يف االعتبار أن اتفاقييت فيينا، اللتني تدور للمقترحات، وإمنا عليها أن تتبع موقفاً بر

 .يف إطارمها هذه املمارسة، شديدتا املرونة حىت إذا كانت تتجه إىل قدر واسع من التسامح يف جمال التحفظات

 . اليت اقترحهاوقال إن هذه هي الروح اليت صاغ ا التقرير العاشر ومشاريع املبادئ األربعة عشر -٤٢٩

وفيما يتعلق مبسألة الصحة فإنه يرى أا ليست مسألة مصطلحات فحسب، وال مشكلة اختالف بني  -٤٣٠
وأنه بعد أن أحاط علماً باملواقف املختلفة لألعضاء يف هذا املوضوع ما زال . اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية

ت لكي حتدد صحتها؛ كما أنه يعتقد أن الصحة ال ميكن أن تشبه مقتنعاً بأنه ليس علينا انتظار حبث آثار التحفظا
باملشروعية، وفضالً عن ذلك، ونظراً أيضاً إىل أن الصحة ليست مسألة موضوع فحسب بل مسألة شكل كذلك؛ 
ينبغي إما أن يسبق هذا اجلزء من الدليل مبدأ توجيهي شديد العمومية حيدد أن التحفظ يعترب صحيحا إذا استوىف 

، واحملددة يف دليل املمارسة أو يعدل عنوان اجلزء )٢٢٦(ط املوضوع والشكل املنصوص عليهما يف اتفاقييت فييناشرو

                                                        

 . ينامن اتفاقية في) الشكل (٢٣و) املعارضة (٢٠، و)املوضوع (١٩و) اإلنشاء) (١(٢١املادة  )٢٢٦(
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اليت تناوهلا (باللغة الفرنسية، يتناول كال من الشروط الشكلية " الصحة"دليل املمارسة، ويف رأيه أن مصطلح الثالث من 
 يف صيغته احلالية ال ١-٣عية، يف حني أن مشروع املبدأ التوجيهي والشروط املوضو) الفصل الثاين من دليل املمارسة

 باللغة ،")السماح"وعدم " (السماح"وعلى العكس فإن مصطلح . ١٩يتعلق إال بالشروط املوضوعية وفقاً للمادة 
" صحة التحفظات"، ومن هنا فإنه يقترح االحتفاظ مبصطلح ١٩اإلنكليزية، حيدد جيداً مضمون املادة 

كعنوان للجزء الثالث من دليل املمارسة شريطة إيضاح أن التعبري يشمل كال من شروط ") validity"كليزية باإلن(
، يف )وشروط الشكل يتناوهلا اجلزء الثاين من الدليل(الشكل واملوضوع، وأن شروط املوضوع يتناوهلا هذا اجلزء 

 Permissibility(" السماح بالتحفظات"يزية  باإلنكل١-٣حني أن من املمكن أن يسمى مشروع املبدأ التوجيهي 

of reservations ( الصحة املوضوعية للتحفظات"وبالفرنسية) "Validité substantielle des reserves.( 

فإن من املمكن االستعاضة عن ) اللذين اعتمدا بالفعل (٨-١-٢ و٦-١وأما عن مشروعي املبادئ  -٤٣١
املفتقر "يف الثاين بعبارة " غري املشروع"وعن مصطلح " الصحة"ل مبصطلح يف املشروع األو" املشروعية"مصطلح 
حني تكون عدم " تنص العبارة األوىل على ٨-١-٢ويف الفقرة األوىل من مشروع املبدأ التوجيهي ". إىل الصحة

 .مع إجراءات التحويرات الالزمة يف التعليقات" صحة التحفظ واضحة

، واملالحظات اليت أبديت بشأن عنوانه يوافق املقرر اخلاص على ١-٣توجيهي وبالنسبة ملشروع املبدأ ال -٤٣٢
 . أنه ينبغي أن يصاغ بوضوح أكرب، إال أن املشكلة مشكلة صياغة ميكن أن تم ا جلنة الصياغة

 فإنه يعتقد كذلك أن من املمكن حتسني صياغته، غري أنه ١-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٤٣٣
يس مقتنعاً بأن من املمكن أن تدرج فيه إمكانية التحفظات احملظورة ضمناً ألن هذه األخرية تندرج باألحرى يف ل

 .، أي أا غري صحيحة ألا ال تتوافق مع غرض االتفاقية واملقصد منها وليس ألا حمظورة ضمناً)ج(١٩املادة 

 فإنه يرى أا قد أقرت عموماً، وإن كانت ٤-١-٣ و٣-١-٣ و٢-١-٣أما ملشاريع املبادئ التوجيهية  -٤٣٤
 .قابلة لبعض التحسينات يف الصياغة

  ١-١-٣ و١-٣ومن هنا فقد اقترح املقرر اخلاص أن حتيل اللجنة إىل جلنة الصياغة مشاريع املبادئ التوجيهية  -٤٣٥
اللذين سبق  (٦-١ و٨-١-٢ اليت ينبغي أن يضاف إليها مشروعي املبادئ التوجيهية ٤-١-٣ و٣-١-٣ و٢-١-٣و

 . بغية تعديلهما إثر اختيار املصطلحات بالنسبة هلذين املشروعني األخريين) اعتمادمها

ويرى املقرر اخلاص أن مشاريع املبادئ التوجيهي األخرى الواردة يف التقرير العاشر ينبغي إعادة النظر فيها يف  -٤٣٦
إال أنه يرى أن من الضروري متاماً . طع تعميق مناقشاا لضيق الوقتالدورة الثامنة واخلمسني نظراً ألن اللجنة مل تست

ويعرب املقرر اخلاص مرة ). ٦-١-٣ و٥-١-٣مشروعا املبادئ التوجيهية " (غرض املعاهدة ومقصدها"تعريف فكرة 
ناك بعض أخرى عن رغبته يف عقد اجتماع مع هيئات حقوق اإلنسان أثناء الدورة الثامنة واخلمسني؛ وهو يدرك أن ه

 .، وكذلك قيود امليزانية العادية)حيث إن كل اهليئات ال جتتمع يف وقت واحد(املصاعب العملية 
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التحفظات على  –جيم  ملتعلقة ب لتوجيهية ا ملبادئ ا نص مشاريع ا
للجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن  املعاهدات واليت اعتمدا ا

لتوجيهية-١   نص مشاريع املبادئ ا

اه نص  -٤٣٧ دن للجنة بصفة مؤقتة حىت اآلنيرد أ توجيهية اليت اعتمدا ا ل ملبادئ ا  .مشاريع ا

  على املعاهداتالتحفظات

 املمارسة دليل

 )٢٢٧(توضيحية مذكرة

وقد يتسم اعتماد .  املمارسة هذا ببنود منوذجيةدليل بعض مشاريع املبادئ التوجيهية الواردة يف تقترن 
 وينبغي للمستخدم الرجوع إىل التعليقات لتقييم األحوال املناسبة . معينةمبزاياهذه البنود يف بعض األحوال 

 . بند منوذجي معنيالستخدام

 التعاريف -١

 )٢٢٨( التحفظاتتعريف ١-١

 معاهدة انفرادياً، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع إعالناً" التحفظ "يعين 
 إليها أو عند تقدمي دولة ما إشعاراً االنضمام أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو أو التصديق عليها أو إقرارها رمسياً
 أو تلك املنظمة من ذلك اإلعالن إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين الدولةباخلالفة يف معاهدة، ودف تلك 

 .الدوليةنظمة  من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكام على هذه الدولة أو هذه املمعينةألحكام 

                                                        

  ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم لالطالع على التعليق، انظر  )٢٢٧(
)A/58/10( ١٥٠، الصفحة. 

 واخلمسون، الثالثة الدورة ،رجع نفسه مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املعلى على التعليق لالطالع )٢٢٨(
 .١٨٢ إىل ١٧٩لصفحات ا) (A/53/10 ١٠امللحق رقم 



 

128 

 )٢٣٠( موضوع التحفظات)٢٢٩(]٤-١-١  [١-١-١

 يتعلق أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما استبعاد من التحفظ هو اهلدف
 . تصدر التحفظاليتببعض اجلوانب احملددة عند تطبيق هذه األحكام على الدولة أو املنظمة الدولية 

 )٢٣١(ت اليت جيوز فيها إبداء التحفظاتاحلاال ٢-١-١

 املوافقة على عن مجيع وسائل اإلعراب ١-١ اليت جيوز فيها إبداء حتفظ طبقاً للمبدأ التوجيهي احلاالت تشمل 
 . بشأن قانون املعاهدات١٩٨٦ و١٩٦٩ عامي الصادرتني من اتفاقييت فيينا ١١االلتزام مبعاهدة، املذكورة يف املادة 

 )٢٣٢(اإلقليمي ذات النطاق التحفظات ]٨-١-١ [٣-١-١

 تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على استبعاد حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولة يشكل 
 . عدم وجود هذا اإلعالنحالةإقليم كانت ستنطبق عليه هذه املعاهدة يف 

 )٢٣٣(التحفظات املبداة عند اإلشعار بالتطبيق اإلقليمي ]٣-١-١ [٤-١-١

أو تعديل األثر القانوين ألحكام  استبعاد حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولة يشكل 
 .معاهدةلل تصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق اإلقليمي على إقليم معينةمعاهدة 

 )٢٣٤(اإلعالنات الرامية إىل احلد من التزامات اجلهات املصدرة هلا ]٦-١-١ [٥-١-١

 الدولة أو املنظمة عن تلك الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعراب االنفراديالن  حتفظاً اإلعيشكل 
 . اليت تفرضها عليها املعاهدةااللتزامات على االلتزام مبعاهدة والذي دف منه اجلهة اليت تصدره إىل احلد من موافقتها

                                                        

 قوسني معقوفتني إىل رقم مشروع املبدأ التوجيهي يف تقارير املقرر اخلاص أو إىل بني الرقم املوضوع يشري )٢٢٩(
 . النهائيالتوجيهياملبدأ  األصلي ملشروع مبدأ توجيهي ورد يف تقرير املقرر اخلاص وأدمج يف مشروع الرقم

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  انظر  مشروع املبدأ التوجيهي هذا،على على التعليق لالطالع )٢٣٠(
 .١٨٦ إىل ١٨٠الصفحات  )A/54/10 (١٠ واخلمسون، امللحق رقم الرابعة

الدورة الثالثة  مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، على علـى التعليـق لالطالع )٢٣١(
 .١٩٠ إىل ١٨٧ الصفحات) A/53/10 (١٠ رقم امللحقواخلمسون، 

 .١٩٣ إىل ١٩٠ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات على على التعليق لالطالع )٢٣٢(

 .١٩٥ إىل ١٩٣ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات على على التعليق لالطالع )٢٣٣(

 واخلمسون، ةرابعالالدورة  املرجع نفسه، مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر على على التعليق لالطالع )٢٣٤(
 .١٩١ إىل ١٨٧لصفحات ، ا)A/54/10( ١٠امللحق رقم 
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 )٢٣٥(   اإلعالنات الرامية إىل الوفاء بالتزام بطرق معادلة٦-١-١

أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو املنظمة  دولة صدره الذي تاالنفرادي حتفظاً اإلعالن كليش 
عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة والذي دف تلك الدولة أو املنظمة من خالله إىل الوفاء بالتزام عمالً باملعاهدة 

 .ة هلابطريقة ختتلف عن تلك اليت تفرضها املعاهدة وإن كانت معادل

 )٢٣٦(التحفظات املبداة بصورة مشتركة ]١-١-١ [٧-١-١

 . دولية يف إبداء حتفظ ال يؤثر على الطابع االنفرادي لذلك التحفظمنظمات اشتراك عدة دول أو إن 

 )٢٣٧(التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء ٨-١-١

ما تعرب عن موافقتها على االلتزام  دولية عندمنظمة حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو يشكل 
 أو لبعضها استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة لألطرافمبعاهدة وفقاً لشرط صريح يرخص 

 . انطباقها على هذه األطرافحيثمن 

 )٢٣٨( تعريف اإلعالنات التفسريية ٢-١

ت صيغته أو تسميته، صادراً عن دولة أو منظمة دولية  انفرادياً، أياً كانإعالناً "اإلعالن التفسريي" يعين 
 تسنده اجلهة املصدرة الذي منه هذه الدولة أو هذه املنظمة الدولية إىل حتديد أو إيضاح املعىن أو النطاق ودف

 .لإلعالن إىل املعاهدة أو إىل بعض من أحكامها

 )٢٣٩(اإلعالنات التفسريية املشروطة] ٤-٢-١  [١-٢-١

نفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على معاهدة أو إقرارها اإلعالن اال 
رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو الذي تصدره دولة عندما تقدم إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، 

                                                        

 .١٩٢ و١٩١ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحـتان على على التعليق لالطالع )٢٣٥(

 واخلمسون، الثالثةالدورة املرجع نفسه،  مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر على على التعليق لالطالع )٢٣٦(
 .١٩٨ إىل ١٩٥لصفحات ، ا)A/53/10( ١٠امللحق رقم 

الدورة اخلامسة واخلمسون،  مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، على على التعليق لالطالع )٢٣٧(
 .٢٣٥ إىل ٢٢٤لصفحات ، ا)A/55/10( ١٠ رقم امللحق

 امللحقخلمسون، ة وارابعالدورة ال مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، على على التعليق لالطالع )٢٣٨(
 .٢٠٩ إىل ١٩٣لصفحات ، ا)A/54/10 (١٠رقم 

 .٢١٨ إىل ٢٠٩ه، الصفحات ـر املرجع نفسـ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظعلى على التعليق لالطالع )٢٣٩(
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 تلتزم باملعاهدة لتفسري حمدد للمعاهدة أو ألحكام والذي تخضع مبوجبه تلك الدولة أو املنظمة الدولية قبوهلا بأن
 .معينة منها، يشكل إعالناً تفسريياً مشروطاً

 )٢٤٠(إصدار اإلعالنات التفسريية بصورة مشتركة] ١-٢-١ [٢-٢-١

 دولية يف إصدار اإلعالن التفسريي ال ميس الطابع االنفرادي هلذا منظمات اشتراك عدة دول أو إن 
 .التفسريياإلعالن 

 )٢٤١(التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية ٣-١

 .االنفرادي كتحفظ أو كإعالن تفسريي، األثر القانوين الذي يقصده هذا اإلعالن االنفرادي، طابع اإلعالن حيدد 

 )٢٤٢(  طريقة التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية١-٣-١

 دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى املعاهدات يشكل  االنفرادي الذي تصدرهاإلعالن ما إذا كان لتحديد 
 اإلعالن حبسن نية وفقاً تفسري أو إعالناً تفسريياً، من املناسب التأكد من غرض اجلهة اليت تصدره عن طريق حتفظاً

ويوىل االعتبار الواجب لقصد .  اليت يتعلق ا اإلعالناملعاهدةللمعىن املعتاد الذي يعطى ملصطلحاته، يف ضوء 
 . املعنية عند إصدار اإلعالنالدوليةالدولة أو املنظمة 

 )٢٤٣(الصيغة والتسمية] ٢-٢-١  [٢-٣-١

وهذه هي احلالة .  املقصودالقانوين الصيغة أو التسمية اليت تعطى لإلعالن االنفرادي مؤشراً لألثر توفر 
ا يتعلق مبعاهدة واحدة وتسمى  إعالنات انفرادية فيمعدةبوجه خاص عندما تقوم دولة أو منظمة دولية بإصدار 

 . اآلخر إعالنات تفسرييةوالبعضبعض هذه اإلعالنات حتفظات 

 )٢٤٤(إصدار إعالن انفرادي يف حالة حظر إبداء حتفظ ]٣-٢-١  [٣-٣-١

 على مجيع أحكامها أو على أحكام معينة منها، فإن أي إعالن حتفظات حتظر املعاهدة إبداء عندما 
 األثر تعديلنظمة دولية بشأا ال يعترب حتفظاً، إال إذا كان يهدف إىل استبعاد أو  أو مدولةانفرادي تصدره 

                                                        

 .٢٢١ إىل ٢١٩ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات علىق ـى التعليـ عللالطالع )٢٤٠(

 .٢٢٣ إىل ٢٢١ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات علىق  على التعليلالطالع )٢٤١(

 .٢٢٩ إىل ٢٢٣ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات على على التعليق لالطالع )٢٤٢(

 .٢٢٤ إىل ٢٢٩ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات على على التعليق لالطالع )٢٤٣(

 .٢٣٥ و٢٣٤ الصفحتان مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، على على التعليق العلالط )٢٤٤(
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 احملددة يف تطبيق هذه األحكام اجلوانبالقانوين ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض 
 .على اجلهة املصدرة لإلعالن

 )٢٤٥(ات التفسرييةاإلعالنات االنفرادية خالف التحفظات واإلعالن ٤-١

 بشأن إحدى املعاهدات واليت ال تكون حتفظات أو إعالنات تفسريية ال تصدر االنفرادية اليت اإلعالنات 
 . دليل املمارسة هذانطاقتدخل يف 

 )٢٤٦(اإلعالنات الرامية إىل التعهد بالتزامات انفرادية ]٥-١-١ [١-٤-١

ة بشأن إحدى املعاهدات والذي دف منه اجلهة اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولي 
اليت تصدره إىل التعهد بالتزامات تتجاوز االلتزامات اليت تفرضها عليها املعاهدة يشكل التزاما انفرادياً ال يدخل 

 .ضمن نطاق دليل املمارسة هذا

 )٢٤٧(اإلعالنات االنفرادية الرامية إىل إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة ]٦-١-١ [٢-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي دف دولة أو منظمة دولية مبوجبه إىل إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة يشكل  
 .اقتراحاً لتعديل مضمون املعاهدة وال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة احلال هذا

 )٢٤٨(إعالنات عدم االعتراف ]٧-١-١ [٣-٤-١

 أن اشتراكها يف املعاهدة ال يعين االعتراف بكيان ما اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيه إحدى الدول إىل 
ال تعترف هي به يشكل إعالن عدم اعتراف وال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا حىت ولو كان اهلدف منه أن 

 .يستبعد تطبيق املعاهدة بني الدولة املصدرة لإلعالن والكيان غري املعترف به

 )٢٤٩(مةإعالنات السياسة العا ]٥-٢-١ [٤-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتعرب فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة عن آرائها  
يف املعاهدة أو يف املوضوع الذي تتناوله املعاهدة، دون أن يكون هدف اإلعالن إحداث أثر قانوين على املعاهدة، 

 .سة هذايشكل إعالن سياسة عاماً ال يدخل يف نطاق دليل املمار

                                                        

 .٢٣٨ إىل ٢٣٦ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات على على التعليق لالطالع )٢٤٥(

 .٢٤١ىل  إ٢٣٨ انظر املرجع نفسه، الصفحات هذا، املبدأ التوجيهي مشروع على التعليق على لالطالع )٢٤٦(

 .٢٤٢ و٢٤١الصفحتان  انظر املرجع نفسه، هذا، املبدأ التوجيهي مشروع على التعليق على لالطالع )٢٤٧(

 .٢٤٧ إىل ٢٤٣ انظر املرجع نفسه، الصفحات هذا، املبدأ التوجيهي مشروع على التعليق على لالطالع )٢٤٨(

 .٢٥١ إىل ٢٤٨لصفحات  انظر املرجع نفسه، اهذا، املبدأ التوجيهي مشروع على التعليق على لالطالع )٢٤٩(
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 )٢٥٠(اإلعالنات املتعلقة بطرائق تنفيذ املعاهدة على الصعيد الداخلي ]٦-٢-١ [٥-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتبني فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة الطريقة اليت  
صفه هذا، املساس حبقوق تعتزم ا تنفيذ املعاهدة على الصعيد الداخلي، دون أن يكون هدف اإلعالن، بو

 .األطراف املتعاقدة األخرى وبالتزاماا، يشكل إعالناً إعالمياً حمضاً ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا

 )٢٥١( اختياري مبقتضى شرطالصادرة االنفرادية اإلعالنات  ]٧-٤-١، ٦-٤-١ [٦-٤-١

ادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية  احلايل اإلعالن االنفراملمارسة يندرج يف نطاق تطبيق دليل ال 
 . وارد يف معاهدة يسمح لألطراف بقبول التزام ال تفرضه املعاهدة لوال ذلكصريحوفقاً لشرط 

 . حتفظاً مبفهوم دليل املمارسة هذااإلعالن يشكل القيد أو الشرط الوارد يف مثل هذا وال 

 )٢٥٢(تيار بني أحكام معاهدة االنفرادية اليت تنص على االخاإلعالنات ]٨-٤-١ [٧-٤-١

 االنفرادي الصادر عن دولة أو منظمة دولية وفقاً اإلعالن يدخل يف جمال تطبيق دليل املمارسة احلايل ال 
 . األطراف باالختيار بني حكمني أو أكثر من أحكام املعاهدةيلزملشرط صريح وارد يف معاهدة 

 )٢٥٣(الثنائية االنفرادية فيما يتعلق باملعاهدات اإلعالنات ٥-١

 )٢٥٤( املعاهدات الثنائيةعلى" التحفظات" ]٩-١-١ [١-٥-١

 صيغته أو تسميته، الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بعد التوقيع كانت االنفرادي، أياً اإلعالن 
 أو الدولة معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، والذي دف تلك علىباألحرف األوىل 

ألحكام املعاهدة، وتخضع لـه اإلعراب عن نظمة من إصداره إىل احلصول من الطرف اآلخر على تعديل امل
 .موافقتها النهائية على االلتزام باملعاهدة، ال يشكل حتفظاً باملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذا

                                                        

 .٢٥٦ إىل ٢٥١ انظر املرجع نفسه، الصفحات هذا، املبدأ التوجيهي مشروع على التعليق على لالطالع )٢٥٠(

الدورة اخلامسة  املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، مشروع علىى التعليق ـ علالعـلالط )٢٥١(
 .٢٤١ إىل ٢٣٥، الصفحات )A/55/10( ١٠امللحق رقم  واخلمسون،

 .٢٤٦ إىل ٢٤١الع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهـي هـذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات لالط )٢٥٢(

 الدورة الرابعة واخلمسون، املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، مشروع علىى التعليق ـ علالعـلالط )٢٥٣(
 .٢٥٦، الصفحة )A/54/10( ١٠امللحق رقم 

 .٢٦٨ إىل ٢٥٧ت أ التوجيهـي هـذا، انظر املرجع نفسه، الصفحا على مشروع املبدالتعليق على لالطالع )٢٥٤(
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 )٢٥٥( فيما يتعلق باملعاهدات الثنائيةالتفسريية اإلعالنات ]٧-٢-١ [٢-٥-١

 التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة اإلعالنات على ١-٢-١ و٢-١ املبدآن التوجيهيان طبقين 
 . السواءعلىاألطراف واملعاهدات الثنائية 

 )٢٥٦( إلعالن تفسريي صادر بصددهاثنائية القانوين لقبول الطرف اآلخر يف معاهدة األثر ]٨-٢-١ [٣-٥-١

 هذهسريي ملعاهدة ثنائية صادر عن دولة أو منظمة دولية طرف يف  الناجم عن إعالن تفالناشئ التفسري 
 .املعاهدة يصبح، بعد قبول الطرف اآلخر له، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة

 )٢٥٧( التعاريفنطاق ٦-١

 الفصل من دليل املمارسة بالسماح ذه اإلعالنات هذا ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة يف ال 
 . عليهاتنطبقمبوجب القواعد اليت وبآثارها 

 )٢٥٨( التحفظات واإلعالنات التفسرييةبدائل ٧-١

 )٢٥٩(التحفظات بدائل ]٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١ [١-٧-١

 بديلة أساليب مماثلة لنتائج التحفظات، جيوز أيضاً للدول أو املنظمات الدولية أن تلجأ إىل نتائج لتحقيق 
 :من قبيل ما يلي

  شروطاً تقييدية ترمي إىل احلد من نطاق املعاهدة أو انطباقها؛عاهدةامل تضمني - 

 مبوجب حكم حمدد من أحكام معاهدة، دف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان اتفاق، إبرام - 
 من املعاهدة أو أكثر إىل استبعاد أو تعديل اآلثار القانونية ألحكام معينة من أحكام دوليتان

 .القات فيما بينهاحيث انطباقها على الع

 

                                                        

 .٢٧٢ إىل ٢٦٩ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات علىق ــ على التعليلالطالع )٢٥٥(

 .٢٧٣ و٢٧٢ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان على على التعليق لالطالع )٢٥٦(

 .٢٧٥ و٢٧٤ مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان على  على التعليقلالطالع )٢٥٧(

الدورة اخلامسة  مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، على على التعليق لالطالع )٢٥٨(
 .٢٤٧ و٢٤٦لصفحتان ، ا)A/55/10 (١٠ رقم امللحقواخلمسون، 

 .٢٦٣ إىل ٢٤٨ذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  مشروع املبدأ التوجيهي هعلىق ـى التعليـ عللالطالع )٢٥٩(
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 )٢٦٠(بدائل اإلعالنات التفسريية ]٥-٧-١ [٢-٧-١

لتحديد أو توضيح معىن أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها، جيوز للدول أو املنظمات الدولية أن تلجأ أيضاً  
 :إىل أساليب غري أسلوب اإلعالنات التفسريية، من قبيل ما يلي

  تفسريها؛تضمني املعاهدة أحكاماً ترمي إىل - 

 .إبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً لنفس الغاية - 

 اإلجراءات -٢

 شكل التحفظات واإلشعار ا ١-٢

 )٢٦١(الشكل الكتايب ١-١-٢

 .جيب أن يبدى التحفظ كتابةً 

 )٢٦٢(شكل التأكيد الرمسي ٢-١-٢

 .جيب أن يكون التأكيد الرمسي للتحفظ كتابةً 

 )٢٦٣(يلإبداء التحفظات على الصعيد الدو ٣-١-٢

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعترب الشخص ممثالً لدولة أو  -١ 
 :ملنظمة دولية لغرض إبداء حتفظ

إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نص املعاهدة اليت يبدى  )أ( 
  عن موافقة الدولة أو املنظمة على االلتزام باملعاهدة؛ أوبشأا التحفظ أو لغرض التعبري

إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول واملنظمات الدولية املعنية كان اعتبار أن  )ب( 
 .لذلك الشخص صالحية هلذه األغراض دون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق

                                                        

 .٢٦٥ إىل ٢٦٣الطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٦٠(

الدورة السابعة واخلمسون، لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،  )٢٦١(
 .٥٣-٤٩ت الصفحا) A/57/10( ١٠امللحق رقم 

 .٥٤ و٥٣لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٦٢(

 .٦٠-٥٥لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٦٣(
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هم ودومنا حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق، صالحية متثيل تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائف -٢ 
 :الدولة لغرض إبداء حتفظ على املستوى الدويل

 رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛ )أ( 

املمثلون املعتمدون من الدول لدى مؤمتر دويل لغرض إبداء حتفظ على معاهدة اعتمدت يف ذلك  )ب( 
 املؤمتر؛

ثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض إبداء حتفظ على املم )ج( 
 معاهدة اعتمدت يف تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبداء حتفظ على معاهدة عقدت بني الدول املعتمدين  )د( 
 .من قبلها وتلك املنظمة

عدم ترتب أية آثار على الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء ]   ٤-١-٢ مكرراً، ٣-١-٢ [٤-١-٢
 )٢٦٤(التحفظات

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلا صالحية  
 .جراءات الواجب اتباعها يف ذلكإبداء التحفظات على الصعيد الداخلي وحتديد اإل

وال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كسبب إلبطال التحفظ، بأن إبداء هذا التحفظ يشكل انتهاكاً  
حلكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة بشأن صالحية وإجراءات إبداء 

 .التحفظات

 )٢٦٥(لتحفظاتاإلبالغ با ٥-١-٢

جيب إبالغ التحفظ كتابةً إىل الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت  
 .حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

والتحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي ملنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول  
 .حفظ جيب أن تبلَّغ به أيضاً تلك املنظمة أو ذلك اجلهازالت

                                                        

 .٦٤ إىل ٦٠لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٦٤(

 .٧٧ إىل ٦٥لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٦٥(
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 )٢٦٦(إجراءات اإلبالغ بالتحفظات]   ٨-١-٢، ٦-١-٢ [٦-١-٢

ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة على خالف ذلك، حيدث اإلبالغ بالتحفظ على  
 :املعاهدة كما يلي

وم اجلهة املتحفظة بإرسال اإلبالغ مباشرة إىل الدول املتعاقدة واملنظمات يف حالة عدم وجود وديع، تق `١`
 املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة؛ أو

يف حالة وجود وديع، يرسل اإلبالغ إىل الوديع، ويقوم الوديع، يف أقرب وقت ممكن، بإعالم الدول  `٢`
 .واملنظمات ذا اإلبالغ املوجه إليها

وال يعترب أن اجلهة املتحفظة قد أصدرت البالغ املتعلق بالتحفظ إال عندما تتسلمه الدولة أو املنظمة اليت وجه  
 .إليها، أو عندما يتسلمه الوديع، حسب احلال

 . املنظمة الدولية إشعاراً ذا التحفظويبدأ سريان مهلة االعتراض على التحفظ اعتباراً من تاريخ تسلم الدولة أو 

وحيثما يكون اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة بالربيد اإللكتروين أو بالفاكس، جيب تأكيده مبذكرة دبلوماسية أو  
 .ويف هذه احلالة، يعترب أن اإلبالغ قد حدث بتاريخ إرسال الربيد اإللكتروين أو الفاكس. بإشعار من الوديع

 ) ٢٦٧(لوديعوظائف ا ٧-١-٢

يتحقق الوديع مما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة أو املنظمة الدولية على املعاهدة يستويف األصول السليمة  
 .الواجبة، ويوجه نظر الدولة أو املنظمة الدولية املعنية إىل هذه املسألة عند االقتضاء

ن أداء وظائف هذا األخري، يعرض الوديع ويف حالة نشوء أي خالف بني دولة أو منظمة دولية والوديع بشأ 
 :املسألة على

 الدول واملنظمات املوقعة والدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة؛ أو )أ( 

 .اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية، عند االقتضاء )ب( 

                                                        

 .٨٧ إىل ٧٨لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٦٦(

 .٩٤ إىل ٨٨الصفحات لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،  )٢٦٧(
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 )٢٦٨(بينةبصورة ] غري املسموح ا[اإلجراءات يف حالة التحفظات ]     مكررا٧ً-١-٢ [٨-١-٢

بصورة بينة، فإنه يلفت انتباه اجلهة اليت أبدت التحفظ ] غري مسموح به[إذا ارتأى الوديع أن أحد التحفظات  
 ].غري مسموح به[إىل ما يراه 

وإذا أصرت اجلهة اليت أبدت التحفظ على حتفظها، يبلغ الوديع نص التحفظ إىل الدول واملنظمات الدولية  
دول واملنظمات الدولية املتعاقدة، وإىل اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية، عند االقتضاء، ويبين املوقعة وكذا إىل ال

 .طبيعة املشاكل القانونية اليت يثريها التحفظ

 )٢٦٩(التأكيد الرمسي للتحفظات اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدة ١-٢-٢

ضع للتصديق أو اإلقرار الرمسي أو القبول أو املوافقة، وجب على إذا أبدي التحفظ لدى التوقيع على معاهدة خت 
ويف هذه . الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة أن تؤكد ذلك التحفظ رمسياً حني تعرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة

 .احلالة، يعترب التحفظ مقدماً يف تاريخ تأكيده

 )٢٧٠(رط فيها تأكيد التحفظات اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدةاحلاالت اليت ال يشت]   ٣-٢-٢ [٢-٢-٢

ال يستوجب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على املعاهدة تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية  
 .بتوقيعها عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة

 )٢٧١(إذا كانت املعاهدة تنص على ذلك صراحةالتحفظات اليت تبدى لدى التوقيع ]  ٤-٢-٢[٣-٢-٢

ال يتطلب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على املعاهدة تأكيداً رمسياً من جانب الدولة أو املنظمة الدولية  
املتحفظة عندما تعرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة، وذلك إذا ما نصت املعاهدة صراحة على حق الدولة أو 

 )٢٧٢(...لية يف إبداء حتفظ يف حينهاملنظمة الدو

                                                        

 .٩٧ إىل ٩٥لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٦٨(

واخلمسون،  الدورة السادسةلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،  )٢٦٩(
 .٤٠٣ إىل ٣٩٧، الصفحات )A/56/10( ١٠امللحق رقم 

 .٤٠٥ و٤٠٤لى التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان لالطالع ع )٢٧٠(

 .٤٠٧ إىل ٤٠٥لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحـات  )٢٧١(

 . الذي يقترحه املقرر اخلاص يتناول إبداء التحفظات املتأخرة٣-٢الفرع  )٢٧٢(
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 )٢٧٣(إبداء حتفظات متأخرة ١-٣-٢

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على معاهدة بعد أن تعرب عن موافقتها على االلتزام ذه  
 مل تنص املعاهدة املعاهدة، إال إذا كان إبداء حتفظ متأخر ال يثري اعتراض أي طرف من األطراف املتعاقدة األخرى، ما

 .على خالف ذلك

 )٢٧٤(قبول إبداء حتفظات متأخرة ٢-٣-٢

يعترب أن الطرف املتعاقد قد قبل إبداء حتفظ متأخر إذا مل يعترض هذا الطرف على إبداء التحفظ بعد انقضاء  
ا مل تكن املمارسة مهلة اإلثين عشر شهراً اليت تلي تلقيه اإلشعار بالتحفظ، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو م

 .املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفة

 )٢٧٥(االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة ٣-٣-٢

إذا اعترض طرف متعاقد يف املعاهدة على إبداء حتفظ متأخر، يسري أو يستمر سريان املعاهدة بالنسبة للدولة أو  
 .اراملنظمة الدولية املتحفظة وال يؤخذ حتفظها يف االعتب

 )٢٧٦(االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانوين املترتب على معاهدة بوسائل غري التحفظات ٤-٣-٢

 :ال جيوز للطرف املتعاقد يف املعاهدة أن يستبعد أو يعدل األثر القانوين ألحكام املعاهدة باألسلوبني التاليني 

 تفسري حتفظ أبدي سابقاً؛ أو )أ( 

 .ي الحقاً مبقتضى بند اختياريإصدار إعالن انفراد )ب( 

 )٢٧٧(تشديد أثر التحفظات ٥-٣-٢

بيد أنه يف . تعديل نطاق التحفظ دف تشديد أثره تطبق عليه نفس القواعد املنطبقة على إبداء حتفظ متأخر 
 .حالة االعتراض على التعديل يظل التحفظ األصلي قائماً

                                                        

 .٤١٩ إىل ٤٠٨ على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه الصفحات لالطالع على التعليق )٢٧٣(

 .٤٢٢ إىل ٤١٩لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه الصفحات  )٢٧٤(

 .٤٢٤ و٤٢٣لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧٥(

 .٤٢٧ إىل ٤٢٤لى التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجـع نفسـه، الصفحـات لالطالع ع )٢٧٦(

، الصفحات )A/59/10( ١٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه،  )٢٧٧(
٢١٩-٢١٥. 
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 )٢٧٨(إجراءات إصدار اإلعالنات التفسريية ٤-٢

 )٢٧٩(صدار اإلعالنات التفسرييةإ ١-٤-٢

جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي عن شخص خمول صالحية متثيل الدولة أو املنظمة الدولية لغرض اعتماد أو  
 .توثيق نص معاهدة أو لغرض التعبري عن موافقة الدولة أو املنظمة الدولية على االلتزام مبعاهدة

 )٢٨٠(لتفسريية على الصعيد الداخليإصدار اإلعالنات ا]   مكررا١ً-٤-٢ [٢-٤-٢[

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلا صالحية  
 .إصدار إعالن تفسريي على الصعيد الداخلي وحتديد اإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك

بب إلبطال اإلعالن التفسريي، بأن هذا اإلعالن صدر انتهاكاً وال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كس 
حلكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة يتعلقان بصالحية وإجراءات إصدار 

 .]اإلعالنات التفسريية

 )٢٨١(الوقت الذي جيوز فيه إصدار اإلعالنات التفسريية ٣-٤-٢

، ميكن ]٨-٤-٢ [٧-٤-٢و] ٧-٤-٢[٦-٤-٢ و١-٢-١حكام املبادئ التوجيهية مع عدم اإلخالل بأ 
 .إصدار إعالن تفسريي يف أي وقت

 )٢٨٢(عدم اشتراط تأكيد اإلعالنات التفسريية الصادرة لدى التوقيع على املعاهدة ]٥-٤-٢ [٤-٤-٢

ندما تعرب الدولة أو املنظمة اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع على املعاهدة ال يتطلب تأكيداً الحقاً ع 
 .الدولية عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة

                                                        

 .٩٧، الصفحة )A/57/10( ١٠لحق رقم الدورة السابعة واخلمسون، امللالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه،  )٢٧٨(

 .٩٨ و٩٧لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧٩(

 .١٠٠ و٩٩لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٨٠(

 الدورة السادسة، انظر املرجع نفسه، لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا )٢٨١(
 .٤٢٩ و٤٢٨، الصفحتان )A/56/10 (١٠واخلمسون، امللحق رقم 

 .٤٣٠ و٤٢٩لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٨٢(
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 )٢٨٣(التأكيد الرمسي لإلعالنات التفسريية املشروطة الصادرة لدى التوقيع على املعاهدة]   ٤-٢-٢ [٥-٤-٢

بول أو إذا صدر إعالن تفسريي مشروط عند التوقيع على معاهدة ختضع للتصديق أو اإلقرار الرمسي أو الق 
املوافقة، وجب على الدولة أو املنظمة الدولية اليت صدر عنها اإلعالن أن تؤكد هذا اإلعالن عندما تعرب عن موافقتها 

 .ويف هذه احلالة، يعترب اإلعالن التفسريي صادراً يف تاريخ تأكيده. على االلتزام باملعاهدة

 )٢٨٤(إصدار إعالنات تفسريية متأخرة]   ٧-٤-٢[٦-٤-٢

صت املعاهدة على عدم جواز إصدار إعالنات تفسريية إال يف أوقات حمددة ال جيوز للدولة أو املنظمة إذا ن 
الدولية أن تصدر إعالناً تفسريياً بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحق إال إذا كان إصدار إعالن تفسريي متأخر ال يثري 

 .اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى

 )٢٨٥(إصدار وإبالغ اإلعالنات التفسريية املشروطة]   ٩-٤-٢، ٢-٤-٢ [٧-٤-٢[

 .جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي املشروط كتابةً 

 .وجيب أن يكون التأكيد الرمسي لإلعالن التفسريي املشروط كتابةً أيضاً 

نظمات الدولية وجيب إبالغ اإلعالن التفسريي كتابةً إىل الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول وامل 
 .األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

واإلعالن التفسريي املشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي ملنظمة دولية أو بشأن معاهدة تنشئ  
 .]جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات جيب أن يبلَّغ أيضاً إىل تلك املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز

 )٢٨٦(دار إعالنات تفسريية مشروطة متأخرةإص ٨-٤-٢

ال جيوز لدولة أو منظمة دولية إصدار إعالن تفسريي مشروط بشأن معاهدة بعد إعراا عن موافقتها على االلتزام  
 .ذه املعاهدة إال إذا كان إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى

                                                        

 .٤٣٢ و٤٣١لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٨٣(

 .٤٣٤ إىل ٤٣٢لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٨٤(

واخلمسون،  الدورة السابعةلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،  )٢٨٥(
 .١٠١ و١٠٠الصفحتان ) A/57/10( ١٠امللحق رقم 

واخلمسون،  الدورة السادسةعلى مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، لالطالع على التعليق  )٢٨٦(
إثر ]) ٨-٤-٢[ سابقاً ٧-٤-٢(وقد أعيد ترقيم مشروع املبدأ التوجيهي هذا . ٤٣٤، الصفحة )A/56/10 (١٠امللحق رقم 

 .اعتماد مشاريع مبادئ توجيهية جديدة خالل الدورة الرابعة واخلمسني
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 )٢٨٧( اإلعالنات التفسرييةتعديل ٩-٤-٢

جيوز تعديل اإلعالنات التفسريية يف أي وقت ما مل تنص املعاهدة على أنه ال جيوز إصدار اإلعالنات التفسريية  
 .أو تعديلها إال يف أوقات حمددة

  )٢٨٨(حتديد نطاق اإلعالنات التفسريية املشروطة وتشديد أثره ١٠-٤-٢

ية املشروطة حتكمهما القواعد املنطبقة على التوايل على السحب اجلزئي حتديد وتشديد نطاق اإلعالنات التفسري 
 .للتحفظات وتشديد أثرها

 سحب التحفظات واإلعالنات التفسريية وتعديلها ٥-٢

 )٢٨٩(سحب التحفظات ١-٥-٢

ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، جيوز سحب التحفظ يف أي وقت دون أن يستلزم سحبه موافقة الدولة  
 .املنظمة الدولية اليت قبلت التحفظأو 

 )٢٩٠(شكل السحب ٢-٥-٢

 .جيب أن يتم سحب التحفظ كتابة 

 )٢٩١(االستعراض الدوري جلدوى التحفظات ٣-٥-٢

ينبغي للدول أو املنظمات الدولية اليت أبدت حتفظاً أو عدة حتفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض دوري هلا  
 .تعد تفي بالغرض الذي أبديت من أجلهوأن تتوخى سحب التحفظات اليت مل 

ويف هذا االستعراض، ينبغي أن تويل الدول واملنظمات الدولية عناية خاصة هلدف وحدة املعاهدات املتعددة  
األطراف وأن تتحقق، عند االقتضاء، من جدوى اإلبقاء على التحفظات، ال سيما على ضوء قانوا الداخلي والتطورات 

 . إبداء هذه التحفظاتاليت طرأت عليه منذ

                                                        

الصفحات ) A/59/10( ١٠واخلمسون، امللحق رقم  الدورة التاسعةلتعليق، انظر املرجع نفسه، لالطالع على ا )٢٨٧(
٢٢١-٢١٩. 

 .٢٢٢ و٢٢١لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٨٨(

واخلمسون،  الدورة الثامنةلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،  )٢٨٩(
 .١٦٠ إىل ١٥١الصفحات ) A/58/10( ١٠ امللحق رقم

 .١٦٥ إىل ١٦٠لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٩٠(

 .١٦٧ و١٦٦لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٩١(
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 )٢٩٢(إبداء سحب التحفظ على الصعيد الدويل]   ٥-٥-٢ [٤-٥-٢

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، تكون لشخص صالحية سحب  -١ 
 :حتفظ باسم دولة أو منظمة دولية

  السحب؛ أوإذا أبرز هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا )أ( 

إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول واملنظمات الدولية املعنية أن تعترب أن هلذا  )ب( 
 .الشخص صالحية هلذه الغاية دومنا حاجة إىل إبراز وثيقة تفويض مطلق

ية سحب تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائفهم ودومنا حاجة إىل إبراز وثيقة تفويض مطلق، صالح -٢ 
 :حتفظ على الصعيد الدويل باسم دولة

 رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛ )أ( 

املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض سحب حتفظ على  )ب( 
 معاهدة اعتمدت يف تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

 لدى منظمة دولية، لغرض سحب حتفظ على معاهدة أبرمت بني الدول رؤساء البعثات الدائمة )ج( 
 .املعتمدين من قبلها وتلك املنظمة

عدم ترتيب أي أثر على الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية ]    ثالثا٥ً-٥-٢ مكرراً، ٥-٥-٢ [٥-٥-٢
 )٢٩٣(متعلقة بسحب التحفظات

ت الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلا صالحية يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذا 
 .سحب التحفظ على الصعيد الداخلي وحتديد اإلجراءات املتبعة يف ذلك

وال جيوز أن حتتج الدولة أو املنظمة الدولية كسبب مبطل لسحب التحفظ بأن سحب التحفظ قد مت انتهاكاً  
 .اعد منظمة دولية تتعلق بصالحية وإجراءات سحب التحفظاتحلكم القانون الداخلي لدولة أو قاعدة من قو

 

 

 

                                                        

 .١٧٥ إىل ١٦٨ هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي )٢٩٢(

 .١٧٧ إىل ١٧٥لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٩٣(
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 )٢٩٤(   اإلبالغ بسحب التحفظ٦-٥-٢

تتبع إجراءات اإلبالغ بسحب التحفظ القواعد السارية يف جمال اإلبالغ بالتحفظ املنصوص عليها يف املبادئ  
 .٧-١-٢ و٦-١-٢ و٥-١-٢التوجيهية 

 )٢٩٥(آثار سحب التحفظ]   ٨-٥-٢، ٧-٥-٢ [٧-٥-٢

يترتب على سحب التحفظ تطبيق احلكم أو األحكام اليت أبدي التحفظ بشأا بأكملها يف العالقات بني الدولة  
 .أو املنظمة الدولية اليت سحبت التحفظ وجمموع األطراف األخرى، سواء قبلت هذه األطراف التحفظ أو اعترضت عليه

العالقات بني الدولة أو املنظمة الدولية اليت سحبت ويترتب على سحب حتفظ دخول املعاهدة حيز النفاذ يف  
التحفظ والدولة أو املنظمة الدولية اليت كانت قد اعترضت على التحفظ وعلى دخول املعاهدة حيز النفاذ بينها وبني 

 .الطرف املتحفظ بسبب هذا التحفظ

 )٢٩٦(تاريخ نفاذ سحب التحفظ]   ٩-٥-٢ [٨-٥-٢

ذلك، أو ما مل يتفق على خالف ذلك، ال يصبح سحب حتفظ ما نافذ املفعول ما مل تنص املعاهدة على خالف  
 .بالنسبة إىل دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إال عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك املنظمة إشعاراً بذلك السحب

 )٢٩٧(بنود منوذجية

  تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ-ألف 

ويصبح ]. الوديع[ على هذه املعاهدة أن يسحبه بتوجيه إشعار إىل جيوز للطرف املتعاقد الذي يبدي حتفظاً 
 .لإلشعار] الوديع[من تاريخ تسلم ] يوماً] [شهراً) [سني(السحب نافذاً عند انصرام أجل 

 )٢٩٨( تقصري أجل نفاذ سحب التحفظ-باء 

ويصبح ]. الوديع[ىل جيوز للطرف املتعاقد الذي يبدي حتفظاً على هذه املعاهدة أن يسحبه بتوجيه إشعار إ 
 .لإلشعار] الوديع[السحب نافذاً يف تاريخ تسلم 

                                                        

 .١٨٢ إىل ١٧٧لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٩٤(

 .١٨٦ إىل ١٨٢ملبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات لالطالع على التعليق على مشروع ا )٢٩٥(

 .١٩٢ إىل ١٨٦لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٢٩٦(

 .١٩٣لالطالع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر املرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٧(

 .١٩٤ و١٩٣ النموذجي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان لالطالع على التعليق على هذا البند )٢٩٨(
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 )٢٩٩( حرية حتديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ-جيم 

]. الوديع[جيوز للطرف املتعاقد الذي يكون قد أبدى حتفظاً على هذه املعاهدة أن يسحبه بتوجيه إشعار إىل  
 ].الوديع[ يف اإلشعار املوجه إىل ويصبح السحب نافذاً يف التاريخ الذي حتدده هذه الدولة

احلاالت اليت جيوز فيها أن تنفرد الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة بتحديد تاريخ نفاذ  ]١٠-٥-٢ [٩-٥-٢
 )٣٠٠(سحب التحفظ

 :يصبح سحب التحفظ نافذاً يف التاريخ الذي حتدده الدولة أو املنظمة الساحبة لـه 

قاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول أو املنظمات املتعاقدة األخرى إشعاراً عندما يكون هذا التاريخ الح )أ( 
 به؛ أو

عندما ال يضيف السحب حقوقاً للدولة أو املنظمة الدولية الساحبة للتحفظ جتاه الدول أو املنظمات  )ب( 
 .الدولية املتعاقدة األخرى

 )٣٠١(السحب اجلزئي للتحفظ]   ١١-٥-٢ [-١٠-٥-٢

زئي للتحفظ من األثر القانوين للتحفظ ويكفل تطبيق أحكام املعاهدة، أو املعاهدة الدولية حيد السحب اجل 
 .تطبيقاً أوىف على الدولة أو املنظمة الدولية الساحبة للتحفظ/ككل

وخيضع السحب اجلزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية واإلجرائية اليت تطبق يف حالة السحب الكامل ويصبح  
 . لنفس الشروطنافذاً وفقاً

 )٣٠٢(أثر السحب اجلزئي للتحفظ]   ١٢-٥-٢ [١١-٥-٢

وتظل . يعدل السحب اجلزئي للتحفظ اآلثار القانونية للتحفظ بالقدر الذي تسمح به الصيغة اجلديدة للتحفظ 
 دام االعتراض ال اآلثار النامجة عن االعتراض الذي أُبدي على ذلك التحفظ مستمرة، ما مل تقم اجلهة اليت أبدته بسحبه ما

 .ينطبق حصراً على ذلك اجلزء من التحفظ الذي مت سحبه

 وال جيوز االعتراض على التحفظ الناتج عن السحب اجلزئي للتحفظ إال إذا كان هلذا السحب اجلزئي  
 .أثراً متييزياً

                                                        

 .١٩٤لالطالع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر املرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٩(

 .١٩٦ و١٩٥لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٠٠(

 .٢٠٦ إىل ١٩٧هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي  )٣٠١(

 .٢٠٩ إىل ٢٠٧لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات  )٣٠٢(
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 )٣٠٣(سحب اإلعالنات التفسريية ١٢-٥-٢

السلطات املختصة هلذا الغرض، وذلك باتباع نفس جيوز سحب اإلعالنات التفسريية يف أي وقت من جانب  
 .اإلجراء املطبق يف إصدارها

 )٣٠٤(سحب اإلعالنات التفسريية املشروطة ١٣-٥-٢

 .سحب اإلعالنات التفسريية املشروطة حتكمه القواعد املنطبقة على سحب التحفظات 

  )٣٠٥(   تعريف االعتراضات على التحفظات١‐٦‐٢

ي إعالن انفرادي، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً أ" االعتراض"يقصد بتعبري  
على حتفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، ودف به تلك الدولة أو املنظمة إىل استبعاد 

يف عالقاا مع الدولة أو أو تعديل اآلثار القانونية املتوخاة من التحفظ أو إىل استبعاد تطبيق املعاهدة بأكملها 
 .املنظمة اليت أبدت التحفظ

  )٣٠٦(االعتراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التشديد املتأخر ألثر التحفظات ٢‐٦‐٢

أيضاً أي إعالن انفرادي تصدره دولة أو منظمة دولية تعترض على اإلبداء " االعتراض"يقصد بتعبري  
 .خر ألثر التحفظاتاملتأخر للتحفظات أو التشديد املتأ

نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتوصيات املتصلة ا اليت اعتمدا  -٢
 اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني

فيما يلي نصوص مشاريع املبادئ التوجيهية مع تعليقاا اليت اعتمدا اللجنة يف دورا السابعة  -٤٣٨
 .واخلمسني

 اتإبداء االعتراضات على التحفظ ٦-٢

 التعليق

 مخسة أحكام ذات صلة بإبداء االعتراضات على ١٩٨٦ و١٩٦٩توجد يف اتفاقييت فيينا لعامي  )١(
 :التحفظات على معاهدة

                                                        

  ١٠واخلمسون، امللحق رقم  الدورة التاسعةلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )٣٠٣(
)A/59/10 ( ٢٢٣ و٢٢٢الصفحتان. 

 .٢٢٤لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا انظر، املرجع نفسه الصفحة  )٣٠٤(

 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٣٠٥(

 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٣٠٦(
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 ؛اليت يحتمل أن تبدي اعتراضااألطراف " بصورة عرضية" ٢٠من املادة ) ب (٤حتدد الفقرة  -

هلة الزمنية اليت ميكن خالهلا إبداء  نفسها إشارات مبهمة إىل امل٢٠ من املادة ٥تتضمن الفقرة  -
 اعتراض؛

 املشار إليها ٢٠من املادة ) ب (٤الفقرة تفرضه  الواجب الذي ٢١ من املادة ٣تؤكد الفقرة  -
نفاذ املعاهدة بينه بدء نتيجة لذلك يعارض آنفا على من يبدي االعتراض بأن حيدد ما إذا كان 

 التحفظ؛أبدى وبني من 

 إبداء االعتراضات، على غرار التحفظات، بصورة خطية ٢٣ املادة  من١تشترط الفقرة  -
 وإبالغها إىل الدول واملنظمات الدولية نفسها اليت أبدت التحفظات؛

 .د حتفظ ما ال يتطلب هو ذاته أي تأكيدـــ أن اعتراضا سابقا لتأكي٢٣ من املادة ٣الفقرة حتدد  -

القتضاء توضيحها وتكميلها، يف هذا الفرع من دليل جيب إدراج كل حكم من هذه األحكام، وعند ا )٢(
الذي مل يرد يف اتفاقييت فيينا، وهو نقص يبدو من الضروري " االعتراض"املمارسة، على أن ميهد هلا بتعريف 

 .)٣٠٧(X-٦-٢ إىل ١-٦-٢وهذا هو اهلدف من مشاريع املبادئ التوجيهية . تداركه

 تعريف االعتراضات على التحفظات ١-٦-٢

أي إعالن انفرادي، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً " االعتراض"قصد بتعبري ي 
على حتفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، ودف به تلك الدولة أو املنظمة إىل استبعاد 

تطبيق املعاهدة بأكملها يف عالقاا مع الدولة أو أو تعديل اآلثار القانونية املتوخاة من التحفظ أو إىل استبعاد 
 .املنظمة اليت أبدت التحفظ

 التعليق

 تقدمي تعريف عام ينطبق على مجيع فئات االعتراضات على ١-٦-٢اهلدف من مشروع املبدإ التوجيهي  )١(
نة بتعريف وألجل ذلك، استرشدت اللج. ١٩٨٦ و١٩٦٩التحفظات املنصوص عليها يف اتفاقييت فيينا لعامي 

 من اتفاقييت فيينا والوارد يف مشروع املبدإ ٢من املادة ) د (١التحفظات نفسها املنصوص عليه يف الفقرة 
 . من دليل املمارسة، وعدلته مبا يتناسب مع االعتراضات١-١التوجيهي 

 :مخسة عناصرمن هذا التعريف يتألف  )٢(

 ؛)"ديانفراإعالن "(يتناول العنصر األول طبيعة الفعل  -

                                                        

") عاريفالت("حتتفظ اللجنة لنفسها بإمكانية نقل مشاريع املبادئ التوجيهية هذه إىل الفصل األول  )٣٠٧(
 .عندما تقوم بالتنقيح النهائي لدليل املمارسة
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 ؛)"أيا كان نصه أو تسميته"(يتناول العنصر الثاين تسميته  -

 ؛)"تصدره دولة أو منظمة دولية"(يتناول العنصر الثالث مصدره  -

وقت اإلعراب عن الرضا (يتناول العنصر الرابع املهلة الزمنية اليت يتعين خالهلا القيام به  -
 ؛)٣٠٨()باالرتباط باملعاهدة

، الذي حيدد حبسب اهلدف الذي ترمي إىل حمتوى التحفظ أو غرضهامس يتناول العنصر اخل -
مستهدفة به استبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام "( حتقيقه اجلهة اليت أبدت التحفظ

 .)٣٠٩()"املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة أو املنظمة

من بالضرورة مجيع تلك العناصر، إذ ينطبق ولكن اللجنة رأت أن تعريف االعتراضات ال ينبغي أن يتض )٣(
 .بعضها على التحفظات حصراً ويستحق بعضها اآلخر مزيداً من التوضيح ألغراض تعريف االعتراضات

: وبدا هلا بوجه خاص أنه من األفضل عدم اإلشارة إىل املهلة الزمنية اليت يتعين خالهلا إبداء االعتراض )٤(
املستصوب دراستها على حدة وحماولة إجياد حل هلا بواسطة من  املسألة بوضوح، وفاتفاقيتا فيينا مل حتسما هذه

 .)٣١٠(منفصلمشروع مبدإ توجيهي 

وعلى العكس من ذلك، جيب يقيناً إدراج عنصرين من عناصر تعريف التحفظات يف تعريف االعتراضات  )٥(
يتيح وصفها غرضها سميتها ما دام صيغتها أو تانفرادية، أيا كانت اليت هي على غرار التحفظات إعالنات 

 .باالعتراضات

يصدر االعتراض عن دولة أو : فيينا أي جمال للشك فيما يتعلق باجلانب األولاتفاقييت وال تترك أحكام  )٦(
بيد أن هذا ال حيسم مسألة حساسة للغاية هي مسألة فئات . )٣١١(عن منظمة دولية وميكن سحبه يف أي حلظة

 . ولية اليت ميكنها إبداء اعتراضالدول أو املنظمات الد

                                                        

 .٢-١-١انظر أيضاً مشروع املبدإ التوجيهي  )٣٠٨(

 .١-١-١انظر أيضاً مشروع املبدإ التوجيهي  )٣٠٩(

 .تقترح اللجنة دراسة هذه املسألة يف دورا املقبلة )٣١٠(

. ٢٢من املادة ) ب( ٣ و ٢ أو الفقرتني ٢١ من املادة ٣ أو الفقرة ٢٠من املادة ) ب (٤قارن الفقرة  )٣١١(
 ، أوRoberto Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati, (Milan, Giuffrè, 1999) p. 341: ويف السياق نفسه

Renata Szafarz, "Reservations to Multilateral Treaties", 5 Polish Yearbook of International Law, 1970, 
p. 313 . ستنتج أناالعتراض، على غرار التحفظ، ميكن أن يصدر بصورة مشتركة عن عدة دول أو ومع ذلك، ي

 .وسينظر يف هذا االحتمال الحقاً. منظمات دولية
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التحديد املنصوص عليه يف الفقرة االعتراض تعريف إال أن اللجنة ال ترى ضرورةً يف هذه املرحلة لتضمني  )٧(
منظمة دولية "وإىل " دولة متعاقدة"، اليت تشري إىل ١٩٨٦عام ل من اتفاقية فيينا ٢٠من املادة ) ب(٤الفرعية 
 :، وذلك لسببني)٣١٢("متعاقدة

 آثار لالعتراض ت حتل مسألة معرفة ما إذا كان٢٠من املادة ) ب(٤فمن جهة أوىل، إن الفقرة  -
على بدء نفاذ املعاهدة بني اجلهة اليت أبدت التحفظ وتلك اليت أبدت االعتراض؛ لكن هذا النص 

ا متعاقدا ال يتناول على اإلطالق املسألة املتعلقة مبا إذا كان لدولة أو منظمة دولية ليست طرف
 اعتراضا؛ وال ميكن استبعاد قيام هذه تبديمن االتفاقية، أن ) و(٢ املادة باملعىن املقصود يف

ن من املفهوم أن هذا االعتراض ال ينتج اآلثار إالدولة أو تلك املنظمة بإبداء اعتراض إذ 
طرفا  " إال عندما تصبح الدولة أو املنظمة٢٠من املادة ) ب(٤املنصوص عليها يف الفقرة 

 هذا التحديد وتكتفي تنص على ال ٢١ من املادة ٣وفضال عن ذلك، إن الفقرة ". متعاقدا
؛  دون مزيد من التوضيح"دولة أو املنظمة الدولية اليت أبدت اعتراضا على حتفظال"باإلشارة إىل 

 تناوله بدراسة منفصلة؛هذا اجلانب ويستحق 

 يعطي حتديدا دقيقا بشأن صفة الدولة أو ومن جهة أخرى، إن تعريف التحفظات بذاته ال -
؛ وال يبدو مفيداً سلوك ج مغاير وحتديد تلك الصفة يف إبداء حتفظاليت حيق هلا املنظمة الدولية 

 .تعريف االعتراضات

ويكفي التذكري فيما يتعلق بالعنصر الثاين بأن قانون املعاهدات، على النحو الذي كرسته اتفاقية فيينا لعام  )٨(
ويبدو ذلك جليا . املصطلحات اليت تستخدمها للتعبري عنهاأهم من ، مطبوع بكليته بفكرة أن نوايا الدول ١٩٦٩

أيا كانت تسميته  اتفاق دويل،" اليت يراد ا "معاهدة ")٣١٣("تعبري " انطالقا من التعريف الوارد يف املعاهدة ل
إعالن من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو " بأنه وعلى النحو ذاته، يعرف التحفظ يف املعاهدة. )٣١٤("اخلاصة
وجيب أن يسري املبدأ . )٣١٦(ة العبارة نفسها لتعريف اإلعالنات التفسرييةـوقد استخدمت اللجن. )٣١٥("تسميته

                                                        

 ".الدولة املتعاقدة" ال تنص إال على ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠من املادة ) ب (٤ الفقرة )٣١٢(

. ف اللفظ املشار إليه من كلمة واحدة عندما يتأل"تعبري"ميكن التساؤل عن مدى صحة استخدام كلمة  )٣١٣(
 .غري أن هذا املصطلح كرسه االستعمال ومن غري املناسب إعادة النظر فيه

 C.I.J., arrêt du 1er juillet 1994, Délimitationانظر أيضاً على سبيل املثال . ٢من املادة ) أ(١الفقرة  )٣١٤(
maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, Rec. 1994, p. 112 at p. 120, par. 3: "un accord 

international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses". 

 .٢من املادة ) د (١الفقرة  )٣١٥(

، ة واخلمسونلجمعية العامة، الدورة الرابعلالوثائق الرمسية  يف ٢-١انظر مشروع املبدإ التوجيهي  )٣١٦(
واألمثلة ) ٢٠٢ إىل ٢٠٠، الصفحات من ١٥ و ١٤بشكل خاص الفقرتان (، والتعليق عليه A/54/10، ١٠امللحق رقم 

، املرجع "الصيغة والتسمية" (٢-٣-١املرجع نفسه ويف التعليق الوارد يف مشروع املبدإ التوجيهي  ("إعادة التسمية"على 
 ).٢٣٤ إىل ٢٢٩نفسه، الصفحات من 
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النية، وهي مسألة تندرج يف صلب جيب حتديد تلك ولكن .  يف احلالتني"النيةهو فاملهم ": نفسه على االعتراضات
 .١-٦-٢يقترحه مشروع املبدإ التوجيهي التعريف الذي 

سببا "فهي تعين يف استعماهلا الشائع .  ال خيفى على أحد"اعتراض"وللوهلة األوىل، يبدو أن معىن كلمة  )٩(
معارضة "، لقاموس القانون الدويل العاموهي تعين من منظور قانوين، وفقا . )٣١٧("جيابه به تأكيد ما لنقضه

خاص القانون لفعل أو ادعاء صادر عن شخص آخر من أشخاص القانون بغية واضحة من جانب شخص من أش
إعراب ":  على النحو التايل"االعتراض على حتفظ"ويعرف القاموس نفسه . )٣١٨("احليلولة دون نفاذه أو حجيته

 -م أو األحكا -م دولة عن رفضها لتحفظ على معاهدة صادر عن دولة أخرى بقصد معارضة انطباق احلك
املعاهدة بني بدء نفاذ  احليلولة دون  هي التحفظ على الدولتني، أو إذا كانت النية املعلنة للدولة املعترضةموضوع
 .)٣١٩("الدولتني

 اليت تنص على ١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ٢١ من املادة ٣إىل الفقرة التوضيح ويستند هذا  )١٠(
ويعرب عن . عاهدة بينه وبني صاحب التحفظبدء نفاذ امليعارض جواز قيام الطرف املعترض بتوضيح ما إذا كان 

 الذي يشري إىل أن ١-٦-٢هذا االحتمال جزء اجلملة األخري من التعريف الوارد يف مشروع املبدإ التوجيهي 
إىل استبعاد تطبيق املعاهدة بأكملها يف عالقاا مع اجلهة اليت أبدت "اجلهة اليت أبدت االعتراض دف به 

 .ويف هذا النوع من احلاالت ال تثري نية صاحب اإلعالن االنفرادي يف االعتراض على التحفظ أي شك". حفظالت

وقد خيتلف األمر فيما خيص ردود األفعال األخرى على التحفظ اليت ميكن أن تعرب عن تردد أصحاا  )١١(
العتراض فعلي  . دون أن يكون هذا التردد مكافئاً 

اململكة املتحدة بشأن حتديد اجلرف وة التحكيم املكلفة بالبت يف الرتاع بني فرنسا هيئ أوضحتوكما  )١٢(
 :١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠القاري لبحر إرواز يف قرارها الصادر يف 

أو تقوم مبجرد التعليق على التحفظ كون رد فعلها على هذا النحو يإن معرفة ما إذا كانت الدولة اليت "
أو كل صلة تعاهدية بالدولة املتحفظة يف املعين فقط  أو ترفض التحفظ لصدديف هذا ا هاتعرب عن موقف
 .)٣٢٠("على نية الدولة املعنيةبالتايل توقف ت ،إطار املعاهدة

                                                        

)٣١٧( Grand Larousse encyclopédique en 15 volumes (Paris: Larousse). 

)٣١٨( Jean Salmon, ed., Dictionnaire de droit international public (Brussels: Bruylant/A.U.F., 
2001), p. 763. 

ومن البديهي أن هذا التعريف ينطبق كذلك على .  يف النص الفرنسي٧٦٤املرجع نفسه، الصفحة  )٣١٩(
 .لصادر عن منظمة دوليةاالعتراض ا

قضية بشأن حتديد اجلرف القاري بني اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واجلمهورية  )٣٢٠(
 .UN.R.I.A.A., Vol. XVIII, p. 3 at pp. 32-33, para. 39الفرنسية، 
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تصرفت " اململكة املتحدة، ولكنها "رد فعل"طبيعة بشأن هيئة التحكيم صراحة تبت ويف هذه احلالة، مل  
 من اتفاقية فيينا لعام ٢١ من املادة ٣قت القاعدة اليت تنص عليها الفقرة ، خاصة أا طب)٣٢١("كما لو أنه اعتراض

 . اليت مل تكن مع ذلك نافذة بني الطرفني١٩٦٩

يبدو أن ال جدال يف أن بنود اإلعالن الربيطاين املعين ولكن ، )٣٢٢(احلكموقد انتقد هذا اجلانب بالذات من  )١٣(
فقد جاء نص هذا اإلعالن على الشكل .  على التحفظ الذي أبدته فرنسا اململكة املتحدة االعتراضنيةتظهر بوضوح 

 :التايل

 .)٣٢٣()"ب(ال تستطيع حكومة اململكة املتحدة املوافقة على التحفظ " 

 .إن عدم قبول حتفظ هو بالتحديد اعتراض باملعىن الكامل والعادي هلذه الكلمة 

ية، ميكن مع ذلك أال يشكل رد فعل على حتفظ، وإن جاء  الربيطان–وكما الحظت حمكمة التحكيم الفرنسية  )١٤(
 أن يتعلق األمر بشكل خاص مبجرد تعليقات وميكن.  من اتفاقييت فيينا٢٣ إىل ٢٠ مبوجب املواد من ، اعتراضاًانتقادياً

ا التحفظ  الذي تعطيه دولة أو منظمة دولية للتحفظ أو الشروط اليت تضعها لكي تعترب هذ– الضيق –تعرب عن التفسري 
 وفرنسا عن رد فعلها على التحفظ الذي وأملانيا، أعربت اململكة املتحدة ١٩٧٩عام يف " ، فعلى سبيل املثال. صحيحا

من ف. أبدته الربتغال على محاية حقوق امللكية الواردة يف املادة األوىل من بروتوكول االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
 امللكية والتأميم اليت اعتمدت عقب غال عازمة على جعل التدابري الواسعة النطاق لرتعخالل هذا التحفظ، كانت الربت

ومل تبد الدول اليت . مبنأى عن أي اعتراض لدى املفوضية األوروبية واحملكمة املعنية حبقوق اإلنسان" ثورة القرنفل"
ا كانت هلا إعالنات مفادها أنه ال ميكن صدرت عنها ردود فعل أي اعتراض رمسي على التحفظ الذي أبدته الربتغال، إمن

. أن يؤثر على املبادئ العامة للقانون الدويل اليت تستلزم تسديد تعويض سريع ومالئم وفعال يف حالة نزع امللكية األجنبية
 .)٣٢٤("تعقب التعديالت الدستورية والتشريعية اليت اعتمد، ١٩٨٧سحبت الربتغال هذا التحفظ عام و

 :مثالً،  نفسهاالطريقةب حنلل ميكننا أنو )١٥(

                                                        

)٣٢١( Pierre-Henri Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 
1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", A.F.D.I. 1978, p. 29 at p. 45. 

 .املرجع نفسه )٣٢٢(

 .UN.R.I.A.A. XVIII. p. 162, par. 40انظر نص احلكم،  )٣٢٣(

)٣٢٤( Jörg Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe, Strasbourg: Conseil de 
l'Europe, 1999, p. 106؛ احلواشي حمذوفة. 
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 الصادرة عن مجهورية بيالروسيا االشتراكية )٣٢٥(اإلعالنات"البالغات اليت اعتربت الدول مبوجبها أن  -
ومجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية واحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية واجلمهورية الشعبية 

ال ] ١٩٦١اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام [ من ١١ادة املنغولية حول الفقرة األوىل من امل
ميكننا أن نرى فيها و؛ )٣٢٦("تعدل بأي شكل من األشكال احلقوق والواجبات النامجة عن هذه الفقرة

أكثر منها اعتراضات حقيقية، ال سيما وأن هذه ) أو احلكم الذي تتناوله( املعنية للبياناتتفسريات 
 ؛)٣٢٧(عن اإلعالنات األخرى اليت تتخذ رمسيا شكل االعتراضاتاإلعالنات ختتلف 

البالغ الذي صدر عن الواليات املتحدة حول التحفظ األول الذي أبدته كولومبيا على اتفاقية األمم  -
ديسمرب / كانون األول٢٠املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية املؤرخة 

 من ٦ ويف املادة ٣ من املادة ٩ و٦من استثناء من االلتزامات الواردة يف الفقرتني الذي يتض "١٩٨٨
ال ينطبق إال بقدر ما يكون وفاء كولومبيا ذه "، وقد اعتربت حكومة الواليات املتحدة أنه "االتفاقية

وإن كان ؛ )تسليم الكولومبيني حبكم الوالدة( من دستورها السياسي ٣٥االلتزامات يتعارض واملادة 
، فإن الواليات غري الكولومبيني حبكم الوالدة على تسليم األشخاص هذا التحفظ جيب أن ينطبق

  أكثر منها اعتراض حقيقي؛ أو" موافقة مشروطة"؛ فهذه )٣٢٨("على التحفظ تعترض سوفاملتحدة 

                                                        

لدى ظهور تباين يف وجهات النظر  "أنههذه اإلعالنات، اليت اعترب مبوجبها األطراف الثالثة املعنيون  )٣٢٥(
، كانت "ملسألة باالتفاق املتبادل بني الدولة املوفدة والدولة املضيفةحول مسألة قوام بعثة دبلوماسية، جيب معاجلة هذه ا

 حالة –املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام ". (حتفظات"قد وصفتها تلك األطراف، صراحة، بأا 
، ٣ –ل الثالث ، الد األول، الفصST/LEG/SER.E/23، ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املعاهدات حىت تاريخ 

 ).يف النص الفرنسي ٩٢ إىل ٩٠الصفحات 

مالطة،  (٩٦، و )فرنسا (٩٥، و )كندا، الدامنرك (٩٤، و )سترالياأ (٩٣املرجع نفسه، الصفحات  )٣٢٦(
 .، يف النص الفرنسي)اململكة املتحدة وتايلند (٩٧و ) نيوزيلندا

، أو )٩٦ الصفحة(أو لكسمربغ وهولندا ، )٩٥ الصفحة(انظر املرجع نفسه، اإلعالنات الصادرة عن اليونان  )٣٢٧(
، على سبيل  انظر أيضاً.، يف النص الفرنسي)٩٣ الصفحة( األكثر غموضا الصادر عن بلجيكا واإلعالن، )٩٧ الصفحة(ترتانيا 

 املثال، الفقرة األخرية من البالغ الذي تقدمت به اململكة املتحدة حول التحفظات واإلعالنات املرفقة بصك تصديق احتاد
نفسه، الد الثاين، الفصل  املرجع ( لقانون املعاهدات١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام  على اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية سابقاً

التصحيحي الصادر عن فرنسا " اإلعالن"أو رد فعل النرويج على ) ، يف النص الفرنسي٣٦٥ الصفحة، ١ –الثالث والعشرون 
الذي  (١٩٨٢أغسطس / آب١١، بتاريخ ١٩٧٨فاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن لعام االتبالربوتوكول احمللق بشأن 

حالة " اعتربته إعالنا وليس حتفظا، إذ) بدا بوضوح كتحفظ، والذي اعترضت عليه يف حد ذاته كل من السويد وإيطاليا
 الصفحة) J/7772" ( الدولية أو أمينها العام مبهمة الوديعاالتفاقيات والصكوك املتعددة األطراف اليت تقوم إزاءها املنظمة البحرية

 . نكليزيإل، يف النص ا١، احلاشية ٨١

 يف النص ٤٥٩، الصفحة ١٩ -، الد األول، الفصل السادس ... املعاهدات املتعددة األطراف )٣٢٨(
، ٤٦١الصفحة نفسه، املرجع (وقد سحبت كولومبيا هذا التحفظ يف وقت الحق ).  احلروف املائلة مضافة-الفرنسي 
 ).١١ احلاشية
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ذي صدر عن البالغات اليت تقدمت ا اململكة املتحدة والنرويج واليونان املتعلقة باإلعالن ال -
 .)٣٢٩(كمبوديا بشأن االتفاقية املنشئة للمنظمة البحرية الدولية

يف هذا و". احلوار التحفظي"هذه تتضاعف منذ بضع سنوات مع انتشار ممارسة "  االعتراضاتأشباه"إن  )١٦(
 أن على هذه اجلهة اليت أبدت التحفظ على األسباب اليت جتعلها تعترب) األوروبية يف معظمها(اإلطار، تطلع الدول 

ميكن أن تشكل هذه البالغات اعتراضات حقيقية، غري أن و. األخرية أن تسحب هذا التحفظ أو حتدده أو تعدله
 حوار قد يؤدي إىل اعتراض، لكنه ميكن أيضا أن يؤول إىل تعديل بفتحاألمر قد يتعلق أيضا يف غالب األحيان 

فظات اليت أبدا ماليزيا لدى انضمامها إىل اتفاقية حقوق وواضح أن رد فعل فنلندا على التح. التحفظ أو سحبه
 : يندرج يف الفئة األوىل ويشكل بال شك اعتراضا١٩٨٩الطفل لعام 

واضح أن التحفظ، يف صيغته احلالية، يتعارض مع غاية االتفاقية وهدفها، وهو بالتايل غري مقبول وفقا و"
 وتشري بالتايل إىل تعارضهلذا، فإن احلكومة الفنلندية .  من هذه االتفاقية٥١ من املادة ٢ألحكام الفقرة 

 .)٣٣٠(عدم ترتب أي آثار قانونية عليه

                                                        

 .، يف النص الفرنسي١٢، احلاشية ٩. ، ص١ –املرجع نفسه، الد الثاين، الفصل الثاين عشر  )٣٢٩(

 –، يف النص الفرنسي ٣٢٥ و٣٢٤، الصفحتان ١١ –الفصل الرابع الد األول،  املرجع نفسه، )٣٣٠(
 :لى النحو التايل وقد جاء النص الكامل هلذا االعتراض ع.احلروف املائلة مضافة

يشمل التحفظ الذي أبدته ماليزيا عدة أحكام مركزية من اتفاقية حقوق الطفل، وإن الطابع الواسع "  
. النطاق الذي مييزه ال يسمح مبعرفة مدى استعداد ماليزيا لتطبيق االتفاقية والوفاء بااللتزامات اليت تفرضها عليها

 يف تقويض أساس املعاهدات  عامة إىل هذا احلد من شأنه أن يساهموترى احلكومة الفنلندية أن إبداء حتفظات
 .الدولية حلقوق اإلنسان

من جهة أخرى، تذكر احلكومة الفنلندية بأن التحفظ املذكور جيب أن خيضع للمبدأ العام املعمول به "   
 ناهيكانونه الداخلي، طرف من األطراف يف معاهدة ما االحتجاج بأحكام قليف تفسري املعاهدات الذي ال جييز 

كون األطراف تفاملصلحة املشتركة للدول تقتضي أن .  هذه املعاهدةبغية تربير رفضه تطبيقبسياساته الوطنية، 
 لبلوغ الغايات واألهداف اليت ة الداخليقوانينها إلدخال التعديالت املطلوبة على مستعدةاملعاهدات الدولية يف 

القانون الداخلي لبلد ما وسياساته عرضة ألن تدخل عليها تعديالت  ك، فإنوعالوة على ذل. حددا املعاهدات
 . ميكن أن تعطي حجما أكرب لآلثار غري الظاهرة يف الطور احلايل اليت تترتب على التحفظ

واضح أن التحفظ، يف صيغته احلالية، يتعارض مع غاية االتفاقية وهدفها، وهو بالتايل غري مقبول و"  
لذا، فإن احلكومة الفنلندية تعارضه وتشري بالتايل إىل .  من هذه االتفاقية٥١ من املادة ٢لفقرة وفقا ألحكام ا

  .عدم ترتب أي آثار قانونية عليه

 .]االتفاقية املذكورة[وتوصي احلكومة الفنلندية احلكومة املاليزية بإعادة النظر بالتحفظ الذي أبدته بشأن "  

 آيرلنداحا على التحفظات اليت أبدا ماليزيا، انظر اإلعالنات الصادرة عن أملانيا أو لالطالع على اعتراضات أشد وضوو
املرجع نفسه، الصفحات من ( السويد أو النرويج أو هولندا والبالغات الصادرة عن بلجيكا والدامنرك  الربتغال أوأو

  .)٢٧ملرجع نفسه، احلاشية انظر ا( من حتفظاا وقد سحبت ماليزيا يف وقت الحق جزءاً). ٣٢٧ إىل ٣٢٣
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، علما أنه مبزيد من الاليقنيرد الفعل الصادر عن النمسا على التحفظات ذاا ل الطابع االعتراضي ويتسم )١٧(
 ال يتضمن أيا ١٩٩٦يونيه / حزيران١٨معزز باحلجج ويسعى إىل أهداف مماثلة؛ فاإلعالن الصادر عن النمسا يف 

 : من عبارات الرفض النهائي للتحفظات املاليزية ويعرب باألحرى عن موقف املترقب

، جيب أن ]اتفاقية حقوق الطفل[ من ٥١ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات واملادة ١٩ للمادة وفقاً"
تلك املعاهدة لكي يكون مقبوال يف القانون يتالءم التحفظ الذي يتم إبداؤه على معاهدة مع غاية وهدف 

ها أساسي ويتعارض التحفظ مع الغاية من املعاهدة وهدفها عندما مييل إىل خرق أحكام تطبيقُ. الدويل
 .لبلوغ الغاية من هذه املعاهدة وهدفها

 االتفاقية[ بشأن …النظر يف التحفظات اليت أبدا ماليزيا النمساوية  احلكومة أنعمت لقد" 
 . إال بتوافر مزيد من اإليضاحاتالعامة الطابعوال ميكن تقدير مقبولية هذه التحفظات ]. ملذكورةا

 حتدد ماليزيا مبزيد من الدقة مدى اآلثار القانونية املترتبة على حتفظاا، تعترب مجهورية …بانتظار أن و" 
 . لبلوغ غاية وهدف االتفاقية أساسياًالنمسا أن هذه األخرية ال تؤثر يف أي من األحكام اليت يبقى تطبيقها

مع ذلك، تعارض النمسا اعتبار هذه التحفظات مقبولة إن كان لتطبيق هذا التحفظ أن يؤدي إىل و" 
 بااللتزامات اليت تتحملها مبوجب االتفاقية وهي التزامات أساسية لبلوغ غاية وهدف …عدم وفاء ماليزيا 

 .االتفاقية

 من االتفاقية ٥١ التحفظات اليت أبدا ماليزيا جائزة مبوجب املادة ال ميكن للنمسا أن تعتربو" 
خالل إعالنات إضافية أو تثبت  ما مل تؤكد ماليزيا من … من اتفاقية قانون املعاهدات ١٩واملادة 

 .)٣٣١(، أن حتفظاا متالئمة مع األحكام األساسية لبلوغ غاية وهدف املعاهدةباملمارسة الحقا

جعل الدولة اليت (ذات أهداف واضحة )  مشروطاًأو اعتراضاً(كننا أن نعترب هذا موافقة مشروطة ، ميوهنا أيضاً
أكثر منها اعتراضا حقا، لكنها ذات وضع قانوين غري واضح وآثار غري ) أبدت التحفظ تعود عن حتفظها أو تعدله

 أو رفضه ال ميكن تقييمها بصورة أكيدة، وذلك، على األقل، ألن الشروط نفسها املطروحة للموافقة على التحفظ
 .موضوعية ومل يتم حتديد أي أجل معني

مبوجبها دولة أو " حتتفظ"يطرح هذا النوع من اإلعالنات مشاكل مماثلة لتلك النامجة عن البالغات اليت و )١٨(
حبكم يف ما يتعلق بصحة التحفظ الذي أبداه طرف آخر، ال سيما يف ما خيص صحته " مبوقفها"منظمة دولية 

مبوجبه حكومة هذا البلد " احتفظت" حول األثر املترتب على إعالن هولندا الذي وهكذا، ميكن التساؤل. الوقت
 من ٢٤ من املادة ٣ و٢ والفقرتني ١٢بكامل حقوقها إزاء التحفظات اليت أبدا حكومة فرتويال على املادة "

                                                        

انظر أيضا رد الفعل الصادر .  احلروف املائلة مضافة– يف النص الفرنسي ٣٢٤ الصفحة، املرجع نفسه )٣٣١(
، املرجع نفسه، الد الثاين، ١٩٩١فرباير / شباط٢٥اتفاقية أسبو املؤرخة عن السويد على التحفظ الذي أبدته كندا على 

 .، يف النص الفرنسي٤٧٧ صفحةال، ٤ –الفصل السابع والعشرون 
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 أو على اإلعالن الصادر )٣٣٢("ا على هذه املعاهدةلدى تصديقه] ١٩٥٨اتفاقية جنيف بشأن اجلرف القاري لعام [
اليت أبدا [التحفظات املزعومة ] تلك[لن تستطيع اختاذ موقف من "عن اململكة املتحدة الذي ذكرت فيه أا 

نظرا لعدم وجود توضيح كاف لألثر ] مجهورية كوريا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
بانتظار احلصول على و. وفقا ألحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات وممارسة األطراف يف العهداملتوخى حتقيقه، 

كذلك، ال يسهل . )٣٣٣("توضيح من هذا النوع، حتتفظ حكومة اململكة املتحدة بكامل حقوقها مبوجب العهد
ا على موافقتها على احلق يف  على القيود اليت وضعتها تركي)٣٣٤(حتديد طابع ردود الفعل الصادرة عن بلدان عديدة

فقد بلّغت هذه الدول األمني :  القدمية من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٢٥الطعن الفردي مبوجب املادة 
بانتظار صدور قرار عن هيئات االتفاقية " حتتفظ مبوقفها"العام لس أوروبا، بواسطة صياغات عديدة، أا 

 بالتحفظات …  ضمنياً اعتباره اعترافاً…رمسي خبصوص صميم املشكلة ال ميكن عدم وجود رد فعل " أن موضحةً
املؤقتة املرتبطة " بعدم املوافقة" اعتبارها اعتراضات، إمنا هي آراء يبدو صعباًو. )٣٣٥("اليت أبدا احلكومة التركية

إحداث التحفظ اآلثار ون ختاذا ملوقف رمسي يهدف إىل احلؤول دااملقابل يشكل اعتراض ما  ويف .مبوقف الترقب
 .هاجلهة اليت أبدتاليت تتوخاها منه 

، واليت قد تصدر عن )٣٣٦(وال يترتب على ذلك أن ردود الفعل األخرى، من قبيل تلك املذكورة أعاله )١٩(
األطراف األخرى يف املعاهدة بشأن حتفظات أبدا دولة أو منظمة دولية ستعترب ممنوعة أو حىت عدمية األثر 

 يف اتفاقييت فيينا، وآثارها إما أن تكون تفسريا للمعاهدة باملعىن املقصود ليست اعتراضات ولكنها. وين متاماالقان
 تود األطراف األخرى فتحه مع اجلهة اليت أبدت " حتفظياًحواراً"أو لألفعال االنفرادية اليت تشكلها التحفظات، أو 

جبالء الفائدة الكامنة يف استعمال مصطلحات دقيقة وخالية  هذه تظهر الاليقنيوتظل حقيقة أن أوجه . التحفظ

                                                        

، يف ٢٧١ الصفحة، ١ – والعشرون احلادي الفصل، الثاين الد، … املعاهدات املتعددة األطراف )٣٣٢(
 Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to ساقهاانظر أيضا األمثلة اليت . النص الفرنسي

Multilateral Treaties, (The Hague: T.M.C. Asser Institute, 1986), pp. 318 and 336)  رد الفعل الصادر عن
 ). كندا على التحفظات واإلعالنات الفرنسية خبصوص االتفاقية نفسها

. ، يف النص الفرنسي١٩٢ الصفحة، ٤ –، الد األول، الفصل الرابع …املعاهدات املتعددة األطراف )٣٣٣(
املرجع نفسه، ( من امليثاق ١٠تراليا على املادة أسلتحفظات اليت أبدا  البالغ الصادر عن هولندا حول اانظر أيضاً

سترالية على ؛ ويف املقابل، حياكي رد الفعل الصادر عن هولندا على التحفظات األ)، يف النص الفرنسي١٩١ة الصفح
 ).  الفرنسي، يف النص١٩١ الصفحة، املرجع نفسه( من الصك نفسه تفسريا للتحفظات املعنية ٥٠ و٢املادتني 

ال تشكل هذه القيود حتفظات مبوجب دليل املمارسة . ولكسمربغ والنرويجوالسويد بلجيكا والدامنرك  )٣٣٤(
، احلاشية  Polakiewicz ساقهالذي  (املثال، غري أن )٦-٤-١ التوجيهي إ الثانية من مشروع املبدالفقرة راجع(

  .، ميسر بالقياس عليه)p. 107 أعاله٣٢٤

 ترد النصوص اخلاصة مبجموعة اإلعالنات هذه يف القرار الصادر عن احملكمة .إعالن لكسمربغ )٣٣٥(
 Loizidou c. Turquie يف قضية لويزيدو ضد تركيا، ١٩٩٥مارس / آذار٢٣األوروبية حلقوق اإلنسان املؤرخ 

exceptions préliminaires) ECHR Ser.A vol. 310, p. 7 at pp. 12-13, paras. 18 à 24(. 

 .)١٧(إىل ) ١٣(الفقرات لى هذا املبدأ التوجيهي، التعليق ع )٣٣٦(
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الذي تنوي اجلهة املعترضة يف حتديد النطاق صيغتها وويف من الغموض، يف وصف ردود الفعل على التحفظات، 
 .)٣٣٧( لالعتراضإعطاءه

 استخدام  ال شك يف أن احلل األكثر حذرا يتمثل يف- وصف رد الفعل -يما يتعلق بالنقطة األوىل وف )٢٠(
ال /، عدم قبول)٣٣٩(ترفض/ضفْ، ر)٣٣٨(تعارض/بيد أن عبارات مثل معارضة". تعترض"أو فعل " اعتراض"كلمة 

وما مل يكن السياق خاصا جدا، ينطبق ذلك . تقبل، وما إىل ذلك، جيب أن تعترب هي أيضا داللة على اعتراض
ال ميكن /ال ميكن قبوله/مرفوض... الذي أبدته التحفظ " أو )٣٤٠(..."حتفظ ... ال تقبل حكومة "على تعابري مثل 

ممنوع مبوجب "وهذه هي احلالة اليت تنشأ حني تعلن دولة أو منظمة دولية أن حتفظا ما . )٣٤١("املوافقة عليه
دون أن ختلص صراحة " يتناىف مع هدف املعاهدة أو غرضها" أو جمرد أنه )٣٤٣("عدمي األثر متاما"، أو )٣٤٢("املعاهدة

                                                        

 R (99) 13 املرفقة بالتوصية رقم" األحكام النموذجية لردود الفعل على التحفظات"انظر يف هذا الصدد  )٣٣٧(
وجيب مالحظة أن كل الصيغ البديلة املقترحة يف هذه الوثيقة . ١٩٩٩مايو / أيار١٨للجنة وزراء جملس أوروبا، املؤرخة 

 أعاله، احلاشية ,F. Hornوخبصوص سلبيات االعتراضات الغامضة وغري الدقيقة، انظر ". اعتراض"صراحة كلمة تستخدم 
 . يف النص الفرنسي٢٢٢ و٢٢١ و١٩٧ إىل ١٩١ الصفحات ؛ انظر أيضا١٨٥ً و١٨٤الصفحتان  ،٣٣٢

 .اقية حقوق الطفل أعاله، االعتراض الفنلندي على حتفظ ماليزيا املتعلق باتف)١٦( الفقرة انظر أيضاً )٣٣٨(

 اخلاصة بالعالقات ١٩٦١اتفاقية فيينا لعام اعتراض غواتيماال على حتفظات كوبا على مثالً انظر  )٣٣٩(
 ). يف النص الفرنسي٩٥، الصفحة ٣ –، الد األول، الفصل الثالث …  املتعددة األطرافاملعاهدات (الدبلوماسية

منع جرمية اإلبادة اجلماعية  اتفاقيةحتفظات على  اعتراضات احلكومة األسترالية على عدة مثالًانظر  )٣٤٠(
 يف النص ١٢٩، الصفحة ١ –، الد األول، الفصل الرابع …املعاهدات املتعددة األطراف( ١٩٤٨وقمعها لعام 

املرجع نفسه، الد  ( املتعلقة بأعايل البحار١٩٥٨اقية ، واعتراضات هولندا على حتفظات عديدة على اتف)الفرنسي
 االعتراض الربيطاين على التحفظ  انظر أيضاً.) يف النص الفرنسي٢٧٧، الصفحة ٢ – الفصل احلادي والعشرون الثاين،

 .، أعاله)١٣ من اتفاقية جنيف املتعلقة باجلرف القاري، الفقرة ٦على املادة ) ب(الفرنسي 

املعاهدات ( البحار  املتعلقة بأعايل١٩٥٨ رد فعل اليابان على التحفظات على اتفاقية عام انظر مثالً )٣٤١(
أو اعتراض أملانيا )  يف النص الفرنسي٢٧٧، الصفحة ٢ –، الد الثاين، الفصل احلادي والعشرون … املتعددة األطراف

، ٢ –املرجع نفسه، الد األول، الفصل اخلامس  (١٩٥١ لعام االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئنيعلى حتفظ غواتيماال على 
 ).لنص الفرنسي يف ا٣٧٧الصفحة 

اتفاقية األمم املتحـدة  من ٣١٠ جمموع املراسالت املتصلة باإلعالنات الصادرة مبوجب املادة مثالًانظر  )٣٤٢(
، الصفحات من ٦ – ، الد الثاين، الفصل احلادي والعشرون…املعاهدات املتعددة األطراف (١٩٨٢لقانون البحار لعام 

 ). يف النص الفرنسي٣١٩ إىل ٣١٦

 ردود فعل اجلماعة األوروبية على إعالنات بلغاريا ومجهورية أملانيا الدميقراطية خبصوص انظر مثال )٣٤٣(
، الد املرجع نفسه (١٩٧٥ اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل لعام االتفاقية

 ). يف النص الفرنسي٦١٣، الصفحة ١٦ – ألف –األول، الفصل احلادي عشر 



 

156 

ويف هذه احلاالت األخرية، ال مناص من اخللوص إىل . )٣٤٤(كثريا جدا هو ما حيدث رتبة على ذلك، وإىل نتيجة مت
 يف هذه احلاالت االفتراضية، ال: ١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعام ١٩ ألحكام املادة االستنتاج التايل نظراً

ة، فإنه ال ميكن تصور أا ال تعتزم ميكن إبداء حتفظ، وحني تذكر دولة متعاقدة، صراحة، أن هذه هي احلال
 .االعتراض على التحفظ

ويبقى أن الدول تقصد يف بعض احلاالت حتميل اعتراضاا آثاراً مغايرة لآلثار املنصوص عليها صراحةً يف  )٢١(
 .ىن الدقيق للكلمة من اتفاقييت فيينا، ويثور عندئذ تساؤل عما إذا كان األمر يتعلق باعتراضات باملع٢١ من املادة ٣الفقرة 

 :وال يتوخى هذا احلكم سوى احتمالني )٢٢(

األحكام اليت يتناوهلا التحفظ ال تطبق فيما بني الدولة أو املنظمة املتحفظة والدولة أو "فإما أن  -
 للتحفظات؛" األثر األدىن"؛ وهذا هو "املنظمة املعترضة إىل املدى الذي يذهب إليه التحفظ

اهدة حيز النفاذ بني الدولة أو املنظمة الدولية املعترضة والدولة واملنظمة وإما أال تدخل املع -
املتحفظة إذا كانت الدولة أو املنظمة املعترضة قد أعربت صراحةً عن هذه النية تطبيقاً للفقرة 

 .)٣٤٥(لالعتراضات" األقصى"؛ وهذا ما يسمى عموماً األثر ٢٠من املادة ) ب(٤

لالعتراض، اللذين يتوخامها " األقصى"و" األدىن "ينسة وجود طور وسيط بني األثريتبني من املمارولكن،  )٢٣(
 بالدولة اليت أبدت التحفظ وأن ترى يف الوقت ارتباطوقد حيدث بالفعل أن تود دولة ما أن يكون هلا . هذا احلكم

 .)٣٤٦(٢١  من املادة٣نفسه أن االستبعاد من العالقات االتفاقية جيب أن يتجاوز حدود ما تنص عليه الفقرة 

 

                                                        

 للقضاء على مجيع أشكال ١٩٧٩اتفاقية عام  إعالن الربتغال بشأن حتفظات ملديف على مثالانظر  )٣٤٤(
، ) يف النص الفرنسي٢٦٧، الصفحة ٨ –، الد األول، الفصل الرابع … املعاهدات املتعددة األطراف(التمييز ضد املرأة 

، الد األول، الفصل …املرجع نفسه (١٩٨٩عام وإعالن بلجيكا بشأن حتفظات سنغافورة على اتفاقية حقوق الطفل ل
 ). يف النص الفرنسي٣٢٤، الصفحة ١١ -الرابع 

)٣٤٥( Rosa. Riquelme Cortado, Las reservas a los tradados, Lagunas y ambigüedades del 
Régimen de Viena, Universidad de Murcia, 2004, pp. 279-280; Horn,  فحات من ، الص٣٣٢ أعاله، احلاشية

 .١٧٢ إىل ١٧٠

ال تعترب كندا نفسها مرتبطة : "١٩٦٩ على اتفاقية فيينا لعام سورياانظر مثال اعتراض كندا على حتفظ  )٣٤٦(
مبوجب معاهدة مع اجلمهورية العربية السورية فيما يتعلق بأحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تنطبق عليها 

املعاهدات املتعددة األطراف، الد الثاين، الفصل (".  عليها يف االتفاقية املذكورة اإللزامية املنصوصالتوفيقإجراءات 
ولالطالع على أمثلة أخرى وخبصوص قانونية هذه املمارسة، ).  يف النص الفرنسي٣٦٣، الصفحة ١-الثالث والعشرون

 .Jr., "Reservations to Treaties", 10 Michigan Journal of International Law, 1989, p. 400 انظر أدناه، وانظر أيضاً
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 )٣٤٧("فوق أقصى"قد حيدث أن الدولة اليت أبدت االعتراض تود حتميله ما ميكن وصفه بأثر كذلك،  )٢٤(
تنطبق، حبكم بالتايل املعاهدة وليس هذا فحسب بل إن يتمثل يف مالحظة أن التحفظ املعترض عليه غري صحيح، 

 ٢٧ما فعلته، على سبيل املثال، السويد يف اعتراضها املؤرخ ذا  وه. يف جمموعها، على العالقات بني الدولتنيذلك
 على التحفظ الذي أبدته قطر لدى انضمام هذا البلد إىل الربوتوكول االختياري ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

 : التفاقية حقوق الطفل٢٠٠٠مايو / أيار٢٥املؤرخ 

 ويبدأ نفاذ االتفاقية بتمامها بني الدولتني، .ال يعوق هذا االعتراض بدء نفاذ االتفاقية بني قطر والسويد"
 .)٣٤٨("دون أن ميكن لقطر أن حتتج بتحفظها

ولكن ال يبدو هلا ضرورياً البت يف . )٣٤٩(وال يغيب عن اللجنة أنه طُعن أحياناً يف صحة هذه االعتراضات )٢٥(
إىل أن تكون العترافها آثار فالواقع هو أن اجلهات املبدية هلا ترمي : هذه النقطة ألغراض تعريف االعتراضات

فإن اللجنة  )٣٥٠(وكما أن تعريف التحفظات ال خيل بصحتها. وهذا هو املهم يف هذه املرحلة" قُصوى"متوسطة أو 
إىل استبعاد أو تعديل ] باالعتراض[الدولة أو املنظمة دف " على أن ١-٦-٢بنصها يف مشروع املبدإ التوجيهي 

أرادت أن تعتمد موقفاً حمايداً متاماً فيما يتعلق بصحة اآلثار اليت تريد اجلهة " التحفظاآلثار القانونية املتوخاة من 
 .وتندرج هذه املسألة يف إطار دراسة آثار االعتراضات. املعترضة حتميلها العتراضها

                                                        

 Bruno Simma, "Reservations to Human Rights Treaties – Some Recent انظر )٣٤٧(
Developments" in Gerhard Hafner (ed), Liber Amicorum, Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in 
Honour of His 80th Birthday, La Haye: Kluwer 1998), p. 659 at pp. 667 et 668. Riquelme Cortado 

 .pp. 300-305، ٣٤٥أعاله، احلاشية 

 يف النص ٣٥٦الصفحة ، )ج (١١ – الرابع، الد األول، الفصل املعاهدات املتعددة األطراف )٣٤٨(
لنص  يف ا٣٥٥، الصفحة )املرجع نفسه (٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣٠الفرنسي؛ انظر أيضا اعتراض النرويج املؤرخ 

 .الفرنسي

 وإىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانميكن االستناد يف تأييد صحة االعتراضات إىل موقف أجهزة  )٣٤٩(
، )١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١١، CCPR/C/21/Rev.1/Add.6( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ٢٤التعليق العام رقم 

 جلنة القانون الدويل ١٩٩٧نتاجات األولية اليت اعتمدها يف عام  من االست١٠ولكن هذه الفرضية ال تتماشى مع الفقرة 
، الد ١٩٩٧... احلولية انظر (بشأن التحفظات على املعاهدات املتعددة األطراف الشارعة، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان، 

. "لنظري والية قضائية على النظريليس ل"وال مع املبدإ القائل ) ١٥٧، الفقرة ١٠٩ و١٠٨الثاين، اجلزء الثاين، الصفحتان 
القرار " (التوفيق بني إعطاء هذا األثر لرفض التحفظات ومبدأ التراضي يف إبرام املعاهدات"كما يبدو كذلك صعبا 

 .UN.R.I.A.A. vol،قضية تعيني حدود اجلرف القاري لبحر إرواز يف ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠التحكيمي املؤرخ 
XVIII p. 42, par. 60(. 

ال ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة ): "نطاق التعاريف (٦-١قارن مشروع املبدإ التوجيهي  )٣٥٠(
تقرير انظر ". (يف هذا الفصل من دليل املمارسة مبشروعية هذه اإلعالنات وبآثارها مبوجب القواعد اليت تنطبق عليها

 ).٢٧٥ و٢٧٤، الصفحتان (A/54/10) ١٠اللجنة عن أعمال دورا احلادية واخلمسني، امللحق رقم 
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، ال تفرض أي قاعدة من قواعد القانون )٣٥١(ؤلفني املخالف ملا سبقبعض املرأي من رغم هذا وعلى ال )٢٦(
 يف وما مل يكن التحفظ حمددا ومأذونا به صراحةً. الدويل على دولة أو منظمة دولية أن تربر اعتراضاا على حتفظ

الدخول يف عالقات اتفاقية عدم ، فإن األطراف املتعاقدة األخرى هلا حرية رفضه، بل وحىت احلق يف )٣٥٢(معاهدة
 : كما يليواإلعالن الذي تكون صيغته. مع الطرف الذي أبدى التحفظ

 ،)٣٥٣(..."االعتراض على التحفظ الذي أبدته ... تنوي حكومة " 

بيد أنه يالحظ . )٣٥٤(له نفس احلجية والصحة القانونية اللتني تكونان العتراض آخر مدعوم حبجج مطولة 
ب وجود نزعة، أصبحت حديثا قوية جدا، إىل حتديد وتفسري األسباب املربرة لالعتراض يف نظر الطرف الذي أعر

 .، واللجنة تتوخى اعتماد مبدإ توجيهي يرمي إىل تشجيع الدول على األخذ بذلكعنه

 املستخدمة يف اجلزء الثالث من مجلة التعريف املقترح "صدرهت"من جهة أخرى، تدرك اللجنة أن كلمة  )٢٧(
حرفياً ميكن أن تبعث فهي إذا أُخذت : تستدعي املناقشة) " دولة أو منظمة دوليةتصدره ... إعالن انفراديأي "(

على االعتقاد بأن االعتراض يحدث آثارا من تلقاء ذاته دون أن يقتضي ذلك استيفاء أي شرط آخر؛ إذ جيب 
 حرصا على التطابق مع تعريف التحفظات، حيث يرد "صدرهت"وقد احتفظ بتعبري . على األقل أن يكون قانونيا

 دولة أبدتهردا على حتفظ على معاهدة "اإلشارة إىل أن االعتراض يصدر ويف املقابل، استصوبت اللجنة . ذاتهالتعبري 
 ٢٠ و١٩يوضع إزاء طرف آخر وفقاً للمواد "، مبا أن التحفظ ال حيدث آثاراً ما مل "أخرى أو منظمة دولية أخرى

 .)٣٥٥("٢٣و

                                                        

)٣٥١( Liesbeth Lijnzaad (Reservations to UN-Human Rights Treaties — Ratify and Ruin?, 
Nijhoff, Dordrecht, 1994, p. 45) cites in this respect R. Kühner, Vorbehalte zu multilateralen 

völkerrechtlichen Vertrage, (Berlin, 1986), p. 183 and Szafarz,   ٣١١أعاله احلاشية ،p. 309 ، وخبصوص هذا
وقد تبني من املمارسة أن الدول ال تعترب نفسها ملزمة بتربير . املؤلف األخري، يبدو أنه ال يشاطر هذا املوقف حقا

 .p. 131 and pp. 209-219 أعاله ٣٣٢احلاشية ،  ,Hornبوجه خاصاعتراضاا؛ انظر 

 يف قضية اجلرف القاري لبحر ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠التحكيم املؤرخ انظر يف هذا الصدد قرار  )٣٥٢(
 املادة املعنية بصورة مسبقة إبداء حتفظات حمددة، لن ميكن اعتبار أن أطرافا يف االتفاقية قد قبلت مسبقا جتزوما مل : "إرواز

 Pierre-Henri) آمبريهنري  –ويرى بيري . (UN.R.I.A.A., vol. XVIII, p. 161, par. 39)"إبداء حتفظات حمددة 
Imbert) فظ قد أُجيز صراحة إبداؤه أنه ميكن االعتراض حىت على حت(Les réserves aux traités multilatéraux, 

Paris: Pedone, 1979), p. 151 et 152. 

 ١٩٥٨اتفاقية أعايل البحار لعام انظر، ضمن أمثلة عديدة، إعالن أستراليا بشأن حتفظ املكسيك على  )٣٥٣(
)  يف النص الفرنسي٢٧٦، الصفحة ٢ – الد الثاين، الفصل احلادي والعشرون …املعاهدات املتعددة األطراف(

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكالوحتفظات بلجيكا، أو فنلندا، أو إيطاليا، أو النرويج، أو اململكة املتحدة على 
 ).١٤٩ إىل ١٤٥، الصفحات من ٢ –لد األول، الفصل الرابع ، ااملرجع نفسه (١٩٦٦التمييز العنصري لعام 

 . أعاله٣٣٠لالطالع على مثال، انظر احلاشية  )٣٥٤(

 .٢١ من املادة ١الفقرة  )٣٥٥(
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 تتعريف االعتراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التشديد املتأخر ألثر التحفظا ٢-٦-٢

أيضاً أي إعالن انفرادي تصدره دولة أو منظمة دولية تعترض على اإلبداء " االعتراض"يقصد بتعبري  
 .املتأخر للتحفظات أو التشديد املتأخر ألثر التحفظات

 التعليق

 على أنه جيوز لألطراف املتعاقدة أيضاً أن ٣-٣-٢ إىل ١-٣-٢تنص أحكام مشاريع املبادئ التوجيهية  )١(
 .ال على التحفظ نفسه وإمنا على التأخر يف إبدائه" راضاًاعت"تصدر 

، عن األساس الذي يرتكز عليه ١-٣-٢ التوجيهي إوقد تساءلت اللجنة، يف تعليقها على مشروع املبد )٢(
متأخرا أبدي لتحفظ   يف ضوء إمكانية قبول دولة ماهاستخدام هذا التعبري يف هذه الفرضية الثانية، والحظت أن

عما إذا كان من املالئم استخدام تعبري تساءلوا "ض مع ذلك على مضمونه، فإن بعض أعضائها واالعترا
 لإلشارة إىل اعتراض دولة ما على التأخر يف إبداء التحفظ وليس ١-٣-٢ التوجيهي إيف مشروع املبد` اعتراض`

عتماد التمييز بصورة رمسية ألن ومع ذلك، فإن غالبية من األعضاء اعتربت أن من غري املفيد ا. على التحفظ بذاته
 . )٣٥٦( يف املمارسةيخلط بينهماالعمليتني 

ولكن إذا كان صحيحاً أنه ال توجد على ما يبدو سوابق اعترضت فيها دولة أو منظمة دولية على  )٣(
  التوجيهي ويوجه املبدأ. اإلبداء املتأخر لتحفظ لكنها اعترضت عليه فيما بعد، فإنه ال ميكن استبعاد هذه الفرضية

 . االنتباه إىل هذا التمييز٢-٦-٢

 )٣٥٧(أما أعضاء اللجنة الذين أبدوا رفضهم لتكريس ممارسة اإلبداء املتأخر للتحفظات يف دليل املمارسة )٤(
 .فقد أعلنوا جمدداً معارضتهم هلا

                                                        

، الصفحة A/56/10 (١٠ العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم للجمعيةالوثائق الرمسية  )٣٥٦(
 .١-٣-٢هي  التوجيإمن التعليق على مشروع املبد) ٢٣، الفقرة ٤١٩

 .١-٣-٢من التعليق على مشروع املبدإ التوجيهي ) ٢، الفقرة ٤١٠، الصفحة املرجع نفسهانظر،  )٣٥٧(
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 الفصل احلادي عشر

 سعه الصعوبات الناشئة عن تنوع القانون الدويل وتو: جتزؤ القانون الدويل

  مقدمة-ألف 

 )٣٥٨(، بعد نظرها يف دراسة جدوى)٢٠٠٠املعقودة عام (قررت اللجنة يف دورا الثانية واخلمسني  -٤٣٩
، أن تدرج املوضوع يف برنامج عملها "املخاطر الناشئة عن جتزؤ القانون الدويل"أُجريت بشأن املوضوع املعنون 

بإدراج ) ٢٠٠٢املعقودة عام ( يف دورا الرابعة واخلمسني وبعد مرور عامني قامت اللجنة. )٣٥٩(الطويل األجل
جتزؤ القانون "وقررت أيضاً تغيري عنوان املوضوع فأصبح . املوضوع يف برنامج عملها وأنشأت فريق دراسة

وإضافة إىل ذلك، وافقت اللجنة على عدد من . )٣٦٠("الصعوبات الناشئة عن تنوع القانون الدويل وتوسعه: الدويل
ات، منها توصيات بشأن سلسلة من الدراسات اليت يتعني االضطالع ا، على أن تبدأ هذه الدراسات بدراسة التوصي

 ".` بذااالنظم القائمة`وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة "يضطلع ا رئيس فريق الدراسة عن مسألة 

 السيد ماريت كوسكينيمي رئيساً )٢٠٠٣املعقودة عام (وعينت اللجنة يف دورا اخلامسة واخلمسني  -٤٤٠
 ووضعت جدوالً زمنياً مؤقتاً للعمل ينفَّذ يف أثناء اجلزء املتبقي من فترة السنوات اخلمس احلالية . لفريق الدراسة

، ووزعت على أعضاء فريق الدراسة األعمال املتعلقة باملوضوعات األخرى اليت اتفق عليها يف )٢٠٠٦-٢٠٠٣(
وأجرت اللجنة كذلك مناقشة أولية ملوجز . نهجية اليت يتعني اعتمادها لتلك األعمال، وأقرت امل٢٠٠٢عام 

 ".وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة النظم القائمة بذاا"وضعه رئيس فريق الدراسة عن مسألة 

 علقة أعادت اللجنة يف الدورة احلالية تشكيل فريق الدراسة، الذي أجرى مناقشات حول الدراسة املت -٤٤١
، وكذلك مناقشات حول اخلطوط العامة املعدة "`النظم القائمة بذاا`وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة  " ب

 .)٣٦١(بشأن الدراسات املتبقية األخرى

 

                                                        

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة ، "املخاطر الناشئة عن جتزؤ القانون الدويل"هافنر . ج )٣٥٨(
 .، املرفق(A/55/10) ١٠واخلمسون، امللحق رقم 

 .٧٢٩ الفقرة (A/55/10)املرجع نفسه  )٣٥٩(

 .٤٩٤-٤٩٢، الفقرات (A/57/10) ١٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٣٦٠(

أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدويل تنطبق يف العالقات فيما بني "تفسري املعاهدات يف ضوء ) أ( )٣٦١(
ياق التطورات العامة يف القانون الدويل وشواغل اتمع يف س) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات) ج)(٣(٣١املادة " (األطراف
تعديل ) ج(؛ ) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٣٠املادة (تطبيق املعاهدات املتتابعة املتصلة مبوضوع واحد ) ب(الدويل؛ 

التسلسل اهلرمي يف ) د(؛ )دات من اتفاقية فيينا لقانون املعاه٤١املادة (املعاهدات املتعددة األطراف بني بعض األطراف فقط 
 . من ميثاق األمم املتحدة، كقواعد يف حاالت النـزاع١٠٣، واملادة قبل الكافة، وااللتزامات القواعد القطعيةالقانون الدويل، 
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  النظر يف املوضوع يف هذه الدورة-باء 

مايو / أيار٢٣ و١٧ و١٢ جلسات يف ٨الذي عقد  أعادت اللجنة يف الدورة احلالية تشكيل فريق الدراسة -٤٤٢
: وكانت الوثائق التالية معروضة عليه. ٢٠٠٥أغسطس / آب٣يوليه و/ متوز٢٧ و١٨ و١٢يونيه و/ حزيران٢و
) ب(؛ "وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة النظم القائمة بذاا"مذكرة عن اإلقليمية يف إطار دراسة عن ) أ(

ذات صلة من قواعد القانون الدويل تنطبق يف العالقات فيما أية قواعد "دراسة عن تفسري املعاهدات على ضوء 
يف سياق التطورات العامة يف القانون الدويل ) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات) ج)(٣(٣١املادة " (بني األطراف

ن اتفاقية  م٣٠املادة (دراسة عن تطبيق املعاهدات املتتابعة املتصلة مبوضوع واحد ) ج(وشواغل اتمع الدويل؛ 
 ٤١املادة (دراسة عن تعديل املعاهدات املتعددة األطراف بني بعض األطراف فقط ) د(؛ )فيينا لقانون املعاهدات

القواعد اآلمرة : دراسة عن التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل(  ه(؛ )من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
ق األمم املتحدة كقواعد يف حاالت النـزاع، وعرضت على فريق  من ميثا١٠٣وااللتزامات قبل الكافة، واملادة 

 .)٣٦٢("بند االنفصال"الدراسة كذلك ورقة غري رمسية عن 

أغسطس / آب٣يوليه و/ متوز٢٩ و٢٨ املعقودة يف ٢٨٦٤ و٢٨٦٠ و٢٨٥٩قامت اللجنة، يف جلساا  -٤٤٣
مية من رئيس فريق الدراسة حول عمل ، بتبادل لوجهات النظر حول املوضوع باالستناد إىل إحاطة إعال٢٠٠٥
 .الفريق

 .، بتقرير فريق الدراسة٢٠٠٥أغسطس / آب٤ املعقودة يف ٢٨٦٥أحاطت اللجنة علماً، يف جلستها  -٤٤٤

  تقرير الفريق الدراسي-جيم 

 تعليقات عامة واحلصيلة املرتقبة ألعمال الفريق الدراسي -١ 

 منوذج العام السابق، بإجراء استعراض عام للموجز املواضيعي استهل الفريق الدراسي مناقشاته، متبعاً -٤٤٥
للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورا التاسعة واخلمسني، وهو املوجز الذي أعدته 

 ).، الفرع هاءA/CN.4/549(األمانة 

وأكد الفريق . ن يف مداوالت اللجنة السادسةوأحاط الفريق الدراسي علماً بالتأييد الواسع لعمله حىت اآل -٤٤٦
رغبته يف إمتام مهمته على أساس اجلدول الزمين وبرنامج العمل واملنهجية املتفق عليها مجيعاً أثناء دورة اللجنة يف 

 ).٤٢٨-٤٢٤، الفقرات A/58/10 (٢٠٠٣عام 

وهرية للتجزؤ على ضوء اتفاقية فيينا وأكد الفريق الدراسي ثانية جه املتمثل يف التركيز على اجلوانب اجل -٤٤٧
وأحاط الفريق علماً باملداوالت اليت جرت . لقانون املعاهدات وتنحية االعتبارات املؤسسية املتصلة بالتجزؤ جانباً

يف اللجنة السادسة، وأعاد تأكيد عزمه على التوصل إىل نتيجة تكون ملموسة وذات قيمة عملية خاصة بالنسبة 

                                                        

 .الوثائق متاحة من شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونية )٣٦٢(
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ومن مث ينتظر أن حيتوي عمله على حتليالت نقدية . انونيني يف وزارات اخلارجية واملنظمات الدوليةإىل اخلرباء الق
خلربة التجزؤ يف شىت األجهزة واملؤسسات الدولية، وينبغي أن يؤدي هذا العمل إىل نتيجة تكون عوناً يف توفري 

ازعة أو املتداخلة الناشئة عن مصادر قانونية مصادر للقضاة واملديرين الذين يتصدون ملسائل مثل االلتزامات املتن
 .وهذا سيتطلب عرضاً للمشاكل احلالية يف سياقها االجتماعي. خمتلفة

وأكد الفريق الدراسي ثانية عزمه على أن يعد، كنتيجة جوهرية لعمله، وثيقة مجاعية واحدة تتألف من  -٤٤٨
ؤ، توضع على أساس املخططات العامة والدراسات أحدمها دراسة حتليلية واسعة نسبياً ملسألة التجز. جزأين

ويتألف .  واليت نوقشت داخل الفريق الدراسي٢٠٠٥-٢٠٠٣الفردية اليت قدمها فرادى أعضاء الفريق يف الفترة 
أما اجلزء الثاين فيتألف من . هذا من عرض وحتليل للموضوع، وخاصة من زاوية معاهدة فيينا لقانون املعاهدات

 االستنتاجات أو املبادئ التوجيهية أو املبادئ العامة املأخوذة عن دراسات الفريق العامل جمموعة مكثفة من
وسيكون هذا اجلزء جمموعة ملموسة ذات وجهة عملية من البيانات املوجزة تكون، من ناحية، مبثابة . ومناقشاته

موعة من املبادئ التوجيهية موجز واستنتاجات لعمل الفريق الدراسي وتكون، من الناحية األخرى، مبثابة جم
وسيقدم الفريق الدراسي . العملية الرامية إىل املساعدة يف التفكري يف مسألة التجزؤ وتناوهلا يف املمارسة القانونية

 .٢٠٠٦مشروعاً لكلتا الوثيقتني لكي تعتمدمها اللجنة يف عام 

قاعدة التخصيص وظيفة ونطاق "يف إطار دراسة عن " اإلقليمية"مناقشة مذكرة بشأن  -٢
 "`النظم القائمة بذاا`ومسألة 

واصل الفريق الدراسي مناقشته املوضوعية للدراسة املتعلقة بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة  -٤٤٩
 ".اإلقليمية"، وذلك مبراجعة مذكرة أعدها رئيسه عن "النظم القائمة بذاا"

ز يف أحباث القانون الدويل، وأنه يف احلاالت اليت ظهر فيها مل يرب" اإلقليمية"والحظت املذكرة أن تعبري  -٤٥٠
وكثرياً ما أثري هذا التعبري يف املناقشات املتعلقة بعاملية القانون الدويل، ويف ". مبدأ"أو " قاعدة"نادراً ما اختذ شكل 

 إال يف حاالت نادرة ومل يطرح مبعىن معياري. سياق تطوره التارخيي والتأثريات الكامنة خلف أجزائه املوضوعية
 .كدعوى تتعلق بقاعدة التخصيص اإلقليمي

كمجموعة من النهج ) أ(عادة، وهي " اإلقليمية"وتوجد ثالث طرق متميزة على األقل تفهم ا  -٤٥١
كمتابعة ) ج(كأسلوب لوضع قواعد القانون الدويل؛ و) ب(واألساليب املتمايزة لبحث القانون الدويل؛ و

 .غرافية اليت ترد على القواعد العاملية للقانون الدويللالستثناءات اجل

 هي املعىن - أي اإلقليمية كمجموعة من النهج واألساليب لبحث القانون الدويل –والطريقة األوىل  -٤٥٢
. فيةوقد استخدمت لإلشارة إىل توجهات معينة للفكر القانوين أو التقاليد التارخيية والثقا. األكثر عمومية واتساعاً
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أو املبادئ  )٣٦٣(للقانون الدويل" القارية"أو التقاليد "  أمريكية-األنغلو "وهذا هو الوضع يف حالة التقاليد 
 .بشأن القانون الدويل )٣٦٥("نهج العامل الثالث"أو  )٣٦٤("السوفياتية"

يم معينة على القانون ورغم أن من املمكن تتبع التأثريات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت كانت ألقال -٤٥٣
الدويل، فإن هذه التأثريات ال تتناول حقاً جوانب التجزؤ كما يدخل ضمن والية الفريق الدراسي، وهي تظل 

جداً  وهناك افتراض قوي. مصادر تارخيية أو ثقافية، أو بقدر أو آخر تأثريات سياسية مستمرة خلف القانون الدويل
. )٣٦٦(لنظر إىل القانون ذاته، وبالرغم من وجود هذه التأثريات، بطريقة عامليةبني رجال القانون الدوليني بضرورة ا

وال توجد دعوى جادة بضرورة قراءة بعض القواعد أو استخدامها بطريقة خاصة ألا نشأت نتيجة الستلهام 
 ".إقليمي"

على سبيل املثال قد و: اخلصوصية اإلقليمية كثرياً ما تعرب عن نفسها أو تصبح واضحة كخصوصية وظيفية -٤٥٤
يكون نظام بيئي إقليمي أو نظام إقليمي حلقوق اإلنسان أكثر أمهية بسبب تركيزه على البيئة أو على حقوق 

وال حيتاج هذا النوع من التفرقة مزيداً من التناول املنفصل ألنه ميثل بالفعل لب . اإلنسان منه كنظام إقليمي
اليت نوقشت باستفاضة داخل " `النظم القائمة بذاا`ة التخصيص ومسألة وظيفة ونطاق قاعد " الدراسة املتعلقة ب

 .)٣٦٧(الفريق الدراسي يف العام املاضي

 ينظر إىل األقاليم - أي النهج اإلقليمي لوضع قواعد القانون الدويل –والنوع الثاين من اإلقليمية  -٤٥٥
وأحياناً ما . سيب للمصاحل والفاعلني املعنينيكمحافل متميزة لوضع  قواعد القانون الدويل بسبب التجانس الن

يشار، مثالً، إىل أن القانون الدويل ينبغي أن يطور يف سياق إقليمي، ألن تنفيذه سيكون بذلك أكثر كفاءة 

                                                        

 Hersch Lauterpacht, “The So-Called Anglo-American and Continental:انظر بصورة عامة )٣٦٣(

Schools of Thought in International Law”B.yb.I.L., vol. XII (1931), pp. 31-62 .املثال سبيل على أيضاً، وانظر 
Edwin D. Dickinson, “L’interprétation et l’application du doit international dans les pays anglo-

américains”, 129 RCADI (1970), pp. 305-395. 

)٣٦٤( Kazimierz Gryzbowski, Soviet Public International Law: Doctrines and Diplomatic 

Practice (Leiden: A.W. Sijthoff, 1970); Tarja Långström, Transformation in Russia and  International Law 

(The Hague: Nijhoff, 2002). 

)٣٦٥( Antony Anghie and B.S. Chimni, “Third World Approaches to International Law and 

Individual responsibility in International Conflicts”, in Steven R. Ratner and Annie-Marie Slaughter (eds), 

The Methods of International Law (Washington D.C.: ASIL, 2004), pp. 185-210. 

 ,”Robert Jennings, “Universal International law in a Multicultural World:بصورة عامةانظر  )٣٦٦(

in Maarten Bos and Ian Brownlie (eds.), Liber Amicorum for the Right Honorable Lord Wilberforce 

(Oxford: Clarendon 1987) pp. 39-51. 

يها التمييزات على أساس التخصص الوظيفي، انظر التقرير األويل عن بالنسبة للتمييزات بني النظم اخلاصة مبا ف )٣٦٧(
 .Add.1 وILC(LVI)/SG/FIL/CRD.1" `النظم القائمة بذاا`وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة "دراسة 
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املعىن كثرياً ما تطرحها نهج علم واإلقليمية ذا . وإنصافاً، وألن القواعد ذات الصلة ستفهم وتطبق بطريقة متسقة
وال شك يف أنه يكون من املستصوب أحياناً قصر تطبيق القواعد اجلديدة . )٣٦٨(جتماع بشأن القانون الدويلاال

إقليمية أصالً وقد تطور جانب كبري من القانون الدويل على هذا النحو، كامتداد تدرجيي لقواعد . على إقليم بعينه
و املنظور التارخيي خيرج هو اآلخر إىل حد كبري عن بؤرة غري أن منظور علم االجتماع هذا أ. إىل مناطق خارج اإلقليم
كما أن الشاغل التشريعي يف مثل هذه احلاالت كثرياً ما يكون أكثر أمهية بسبب طبيعة القواعد . اهتمام الفريق الدراسي

 .منه بسبب أي رابطة إقليمية مقترحة") البيئة"أو " التجارة"أي كقواعد حول (املعروضة 

 أي اإلقليمية كمتابعة لالستثناءات اجلغرافية اليت ترد على القواعد العاملية للقانون -ن الوضع الثالث ويبدو أ -٤٥٦
مبعىن إجيايب أي كقاعدة أو مبدأ لـه نطاق صالحية إقليمي ) أ(وميكن حتليله . أمهية يف هذا السياق أكثر -الدويل 

 سليب، أي كقاعدة أو مبدأ يفرض قيداً على صالحية عاملية مبعىن) ب(بالنسبة إىل قاعدة عاملية أو مبدأ عاملي؛ أو 
ويف احلالة األوىل، ال تكون القاعدة املعنية ملزمة إال لدول إقليم بعينه، أما يف احلالة الثانية فتستثىن . أو مبدأ عاملي

، ال يبدو أن لـه أي ")لسليبا("وفيما يتعلق ذا املعىن الثاين . الدول املعنية من انطباق قاعدة عاملية أو مبدأ عاملي
استقالل عن املسألة األكثر عمومية اليت ناقشها الفريق الدراسي يف العام املاضي وهي إمكانية وآثار قاعدة 

فاألوضاع اليت ميكن فيها لقاعدة إقليمية أن تقيد قاعدة عاملية تبدو مشاة أو مطابقة ): إقليمية(ختصيص 
 .)٣٦٩(اضيللمشاكل اليت نوقشت يف العام امل

وال شك أن الدول يف إقليم ما قد تنشئ، بواسطة معاهدة أو بغري ذلك من الوسائل، قانوناً خاصاً ينطبق  -٤٥٧
غري أن هناك ادعاء أقوى مؤداه . أن يكون بديهية" املعىن اإلجيايب"ويف هذا الصدد، ال يعدو . على عالقاا املتبادلة

قليمي تكون ملزمة جلميع دول اإلقليم، أو للدول األخرى يف عالقاا أنه قد تنشأ كذلك أنواع من القانون اإل
 .بدول اإلقليم، بغض النظر عن رضا هذه األخرية

 ويف قضية اللجوءوقد تناولت هذا االدعاء، وإن مل يكن بصورة قاطعة، حمكمة العدل الدولية يف قضية  -٤٥٨
قد نشأ عن احلماية " قانوناً إقليمياً"ن  حيث كان من بني ما احتجت به كولومبيا أهايا دي التور

ورأت كولومبيا أن هذا القانون ينطبق حىت على دول اإلقليم اليت مل . بغرض تفادي القانون العام )٣٧٠(الدبلوماسية

                                                        

)٣٦٨( Georges Scelle, Cours de droit international public (Paris: Domat - Montchrestien, 1948), 

p. 253. See also Hedley Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics (London: 

Macmillan, 1977) First edition. pp.  305-6. 

كوسكينيمي، رئيس الفريق الدراسي عن الدراسة املتعلقة مبوضوع . التقرير األويل املقدم من السيد م )٣٦٩(
 . أعاله٣٦٧، انظر احلاشية "`النظم القائمة بذاا`ة وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسأل"

 Observations du gouvernement du Colombie sur l’existence du droit international“:انظر )٣٧٠(

américain. Réplique du gouvernement Colombien, (20 IV 50), Asylum case, I.C.J. Pleadings, 1950 vol. 

13(1) p. 316 at pp.330-334. 
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" ليست ملزمة فحسب جلميع دول العامل اجلديد"وقال القاضي ألفاريس، يف رأيه املخالف، إن هذه القاعدة . )٣٧١(تقبله
يف األمور اليت متس "، وإمنا ملزمة كذلك جلميع الدول األخرى "يكن من الضروري أن تقبله مجيعهامل "وإن 
إال أن احملكمة مل تعلن موقفها من مسألة اإلمكانية املفهومية لوجود قواعد ملزمة تلقائياً لدول اإلقليم، . )٣٧٢("أمريكا

احملكمة دعوى كولومبيا باعتبارها دعوى تتعلق بالقانون بل تناولت . وملزمة للدول األخرى يف عالقتها بدول اإلقليم
 وليست هناك -إال أن من الصعب جداً . العريف ورفضتها على أساس أن كولومبيا مل تقدم أدلة على وجود هذه القواعد

 للدول  قبول أن تكون قاعدة من القواعد اإلقليمية ملزمة لدول اإلقليم، أو-حاالت ال نزاع فيها بشأن هذه النقطة 
وبصرف النظر عن االعتبارات األخرى، فليست هناك طرق قاطعة لتحديد انتماء دول . األخرى بدون رضا هذه الدول

 .بعينها ألقاليم جغرافية

، كسعي إىل األخذ باستثناءات جغرافية من "اإلقليمية"ووجه االنتباه كذلك إىل مسألتني حمددتني يف سياق  -٤٥٩
 مسألة العاملية واإلقليمية يف إطار قانون حقوق اإلنسان؛ ) أ(تاجان إىل معاملة منفصلة ومها القواعد العاملية، قد حت

وقد أثارت . العالقة بني العاملية واإلقليمية يف إطار نظام األمن اجلماعي املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة) ب(و
سائل فلسفية تتعلق بالنسبية الثقافية خترج عن نطاق هذه  م-يف حقوق اإلنسان  العاملية واإلقليمية –املسألة األوىل 

وعلى أي حال فإن نظم حقوق اإلنسان اإلقليمية قد تعترب تنفيذاً وتطبيقاً متباينني ومتأثرين بالسياق، . الدراسة
لة ويعين هذا أن هذه األمور ميكن أن تندرج ضمن املسأ. ملعايري مشتركة وليست استثناءات من املعايري العامة

 . التخصيصضمن األكثر عمومية وهي العالقة بني القانون العام والقانون اخلاص يف دراسة وظيفة ونطاق قاعدة 

 فتثري - األمن اجلماعي املنصوص عليه يف الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة -أما املسألة الثانية  -٤٦٠
مية من ناحية وجملس األمن من الناحية األخرى يف اختاذ مسألة أولوية االختصاص بني الوكاالت والترتيبات اإلقلي

من امليثاق، ال جيوز اعتبار أي إجراء تتخذه هذه الوكاالت أو الترتيبات ) ٢(٥٢ومبقتضى املادة . إجراءات اإلنفاذ
فية ولذلك ينبغي اعتبار الفصل الثامن من امليثاق جمموعة من األحكام الوظي. من اختصاص جملس األمن" استثناء"

 ".التبعية"تسعى إىل التوصل إىل أنسب مستوى للتعامل مع مسائل بعينها يف إطار أفكار 

تندرج عادة " اإلقليمية"ويف حني الحظ األعضاء أن . وأعرب الفريق الدراسي عن تأييده للتوجه العام للمذكرة -٤٦١
ففي بعض ااالت، كالتجارة . شأاضمن مشكلة قاعدة التخصيص، رأى البعض أن هذا ليس كل ما ميكن أن يقال ب

وأكدوا بوجه خاص على ممارسات االحتاد . مثالً، تؤثر اإلقليمية على القانون العام بقدر كبري يستلزم إيضاحاً خاصاً
ورغم اإلعراب عن رأي مفاده أن دراسة دور وطبيعة القانون األورويب . األورويب وكذلك دول إقليم أمريكا الالتينية

 .يرة باالهتمام رأى معظم األعضاء أن هذا أمر ال ميكن أن ينجز يف املدة الزمنية املتاحةمسألة جد

احلقوق السياسية، : وأشري إىل أن قانون حقوق اإلنسان، على سبيل املثال، قد جزئ دائماً إىل أجزاء خمتلفة -٤٦٢
إجراء مناقشة  ى أال يبدأ الفريق الدراسي يفإال أنه اتفق عل. واحلقوق االقتصادية، وحقوق اجليل الثالث، وما إىل ذلك

                                                        

)٣٧١( Mémoire du gouvernement Colombien, Haya de la Torre case, I.C.J. Pleadings, 1951, vol. 17 at 

pp. 25-27.. 

)٣٧٢( Dissenting opinion Judge Alvarez Asylum case. I.C.J. Reports, 1950, p. 290 at pp. 293-294. 
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وفيما يتعلق مبسائل األمن، أُعرب عن رأي مفاده أنه وإن يكن . بشأن مشاكل النسبية الثقافية يف جمال حقوق اإلنسان
مبدأ عدم التدخل أكثر رسوخاً يف نصف الكرة الغريب عنه يف أي مكان آخر فقد تكون هناك حاجة إىل اإلشارة إىل 

إال أن آخرين رأوا أن النهج . طة احلديثة للمنظمات اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي، يف جمال حفظ السالم وإنفاذهاألنش
 .بل تتعلق بتطبيق أحكام حمددة من امليثاق" جتزئة"اإلقليمية يف إطار الفصل الثامن من امليثاق ال تبدو مبثابة 

. ب. لى أساس ورقة قدمها أحد أعضائه، السيد قوأجرى الفريق الدراسي دراسة منفصلة، ع -٤٦٣
الذي أُدرج يف كثري من االتفاقيات املتعددة األطراف، ومبقتضاه ال تطبق " بند الفصل"إيكونوميدس ملا يسمى 

بعض أطراف االتفاقية املتعددة األطراف يف العالقات فيما بينها قواعد االتفاقية وإمنا قواعد خاصة متفق عليها 
وقد أُدرجت بوجه خاص ثالثة أنواع . وكثرياً ما أُدرج هذا البند بطلب من أعضاء االحتاد األورويب. افيما بينه

. )٣٧٥(أو اختيارياً )٣٧٤( أو جزئياً؛)٣٧٣(وكقاعدة عامة كان استبعاد أحكام املعاهدة ذات الصلة كلياً. من هذا البند
 األسبقية على أحكام االتفاقيات املتعددة واهلدف من هذا البند هو ضمان أن تكون ألحكام القانون األورويب

. األطراف يف العالقات بني الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية، ويف العالقات بني هذه الدول واجلماعة ذاا
وليس هلذا البند أثر على حقوق والتزامات الدول غري األعضاء يف اجلماعة، أو حقوق والتزامات اجلماعة نفسها 

 .تزامات الدول األعضاء يف اجلماعة جتاه هذه الدولأو حقوق وال

                                                        

وبية املتعلقة بالتلفزة العابرة للحدود، املعقودة من االتفاقية األور) ١(٢٧على سبيل املثال تنص املادة  )٣٧٣(
 :، على ما يلي١٩٨٩يف ستراسبورغ يف عام 

تطبق األطراف اليت هي أعضاء يف اجلماعة األوروبية، يف العالقات املتبادلة بينها، قواعد اجلماعة ولذلك ال " 
قواعد اجلماعة تنظم املوضوع املعين تطبق القواعد الناشئة عن هذه االتفاقية إال بقدر ما ال توجد قاعدة من 

 ".بعينه

من اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة، املعقودة يف لوغانو ) ٢(٢٥انظر أيضاً املادة 
 .١٩٩٣يف عام 

 اآلثار العابرة من الربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن) ٢(٢٠املادة  )٣٧٤(
، تنص على ٢٠٠٣للحدود واملترتبة على احلوادث الصناعية واليت تلحق باملياه العابرة للحدود، املعقود يف كييف يف عام 

 :ما يلي

تطبق األطراف اليت هي أعضاء يف اجلماعة األوروبية، يف العالقات املتبادلة بينها، قواعد اجلماعة ذات الصلة " 
 ".١٨ و١٥ املادتني باملوضوع بدالً من 

من االتفاقية املتعلقة باملواد الثقافية املسروقة أو املصدرة بصورة غري مشروعة، اليت ) ٣(١٣تنص املادة  )٣٧٥(
 :، على ما يلي١٩٩٥وضعها العهد الدويل للقانون اخلاص يف روما يف عام 

ئات إقليمية أن تعلن أا ستطبق، جيوز للدول املتعاقدة اليت هي أعضاء يف منظمات للتكامل االقتصادي أو يف هي"
يف العالقات املتبادلة فيما بينها، القواعد الداخلية هلذه املنظمات أو اهليئات وأا لذلك لن تطبق فيما بينها 

 ".أحكام هذه االتفاقية اليت يتطابق نطاق تطبيقها مع نطاق تطبيق تلك القواعد
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بل أُعرب عن رأي مفاده أن هذه البنود قد . ورأى بعض األعضاء أن تكاثر هذه البنود ظاهرة سلبية كبرية -٤٦٤
ياً إال أن البعض اآلخر رأى أن هذه البنود، أ. تكون غري مشروعة بقدر ما تتعارض مع املبادئ اجلوهرية لقانون املعاهدات

كانت دوافعها أو آثارها السياسية، ما زالت تدرج عن حق يف االتفاقيات ذات الصلة، ومن مث فإن صحتها تنبع من قبول 
إال أن الفريق الدراسي قد . ومن الصعب أن يرى على أي أساس ميكن منع األطراف من التراضي عليها. األطراف ا

ومن املهم ضمان أال تستخدم هذه البنود إلحباط غاية . ترابط املعاهدةوافق على أن هذه البنود قد تنال أحياناً من 
 . إال أنه رئي أن من املستحيل حتديد أثرها بصورة جمردة. املعاهدة والقصد منها

وأُوضح أيضاً أن النتيجة يف بعض األوضاع قد ال تكون ذا القدر من اإلشكالية، وال سيما إذا كان  -٤٦٥
ات اليت حتملها األطراف مبقتضى بند الفصل هو التعامل مع التنفيذ التقين ألحكام االتفاقية القصد من االلتزام

 .املتعددة األطراف، أو كانت هذه االلتزامات أكثر مواتاة من التزامات النظام الذي حتيد عنه

ا فرع مستقل يف ينبغي أال يكون هل" اإلقليمية"ووافق الفريق الدراسي، على أساس املناقشات، على أن  -٤٦٦
بل سيجري باألحرى استخدام جوانب خمتلفة من املذكرة والنقاش كأمثلة يف املخطط . التقرير املوضوعي اخلتامي

كما ينبغي أن تدرج يف مقدمة التقرير اخلتامي إشارة . التخصيصاإلمجايل للموضوع، وخاصة بالنسبة إىل قاعدة 
فهي كثرياً ما . أنه ينبغي أال يغيب عن البال أن دورها ليس فقط سلبياًإال . إىل اإلقليمية كعامل يسهم يف التجزؤ

وستعاجل ). كما يف حالة مؤمتر األمم املتحدة لقانون البحار(تكون مفيدة كشكل من أشكال تنفيذ القانون العام 
عالقات مسألة بند الفصل كأسلوب خاص من أساليب املعاهدات يستخدمه االحتاد األورويب يف سياق فهم ال

 ومسألة التخصيصوظيفة ونطاق قاعدة "املختلفة بني القانون العام والقانون اخلاص يف الدراسة املتعلقة بشأن 
 ".`النظم القائمة بذاا`

أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدويل "الدراسة املتعلقة بتفسري املعاهدات يف ضوء  -٣
) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات) ج)(٣(٣١املادة (" تنطبق يف العالقات فيما بني األطراف

 .يف سياق التطورات العامة يف القانون الدويل وشواغل اتمع الدويل

أية "تفسري املعاهدات يف ضوء "ناقش الفريق الدراسي كذلك ورقة منقحة قدمها السيد مانسفيلد بشأن  -٤٦٧
من اتفاقية ) ج)(٣(٣١املادة " ( يف العالقات فيما بني األطرافقواعد ذات صلة من قواعد القانون الدويل تنطبق

وأشري إىل أنه . )٣٧٦("فيينا لقانون املعاهدات، يف سياق التطورات العامة يف القانون الدويل وشواغل اتمع الدويل
أية قواعد ذات "من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ينبغي أن تفسر املعاهدات يف سياق ) ج)(٣(٣١وفقاً للمادة 

وبذا يساعد هذا احلكم يف وضع مشكلة ". صلة من قواعد القانون الدويل تنطبق يف العالقات فيما بني األطراف
، أي أنه مبدأً "التكامل النظمي"وهو يعرب عما ميكن تسميته مببدأ . العالقات التعاهدية يف سياق تفسري املعاهدات

 أي -عاهدات يف ضوء خلفية قوامها مجيع قواعد ومبادئ القانون الدويل توجيهي وفقاً لـه ينبغي أن تفسر امل
وعادة ما جترى املفاوضات بشأن آحاد املعاهدات كممارسات . بعبارة أخرى القانون الدويل مفهوماً كنظام

                                                        

 Campbell McLachlan, "The principle of systemic integration and article: انظر أيضاً )٣٧٦(

31(3)(C) of the Vienna Convention:, 54 I.C.L.Q. (2005), pp.279-320. 
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وهدف . دبلوماسية وعملية منفصلة، يقوم ا خرباء يف امليدان املعني للموضوع التنظيمي الذي تتناوله املعاهدة
هو ربط أحكام املعاهدات املنفصلة اليت تنشأ عن هذه املمارسات بعضها ببعض كجوانب من ) ج)(٣(٣١املادة 

وهذا املبدأ، كأداة تفسريية، يعرب عن طبيعة املعاهدة باعتبارها اتفاقاً . جمموع إمجايل حلقوق الدول والتزاماا
 .)٣٧٧("حيكمه القانون الدويل"

ليست جمهزة بأسلوب ) ج)(٣(٣١فالواقع أن املادة . كم ليس بلسماً شافياً خيفف التجزؤغري أن هذا احل -٤٦٨
 بل هو يدعو فحسب رجال القانون إىل تفسري –حلل أوجه التنازع أو التداخل بني قواعد القانون الدويل 

بني جمموعة واسعة من وذه الطريقة يأخذ احلكم مكانه . املعاهدات تفسرياً يكفل االتساق مع بيئتها املعيارية
 .)٣٧٨(األحكام يف اتفاقية فيينا واألساليب الواقعية حلل الرتاع

ويف الواقع فإن املادة قد انتقدت أحياناً لعدم . كثرياً يف املاضي) ج)(٣(٣١ومل يتم اللجوء إىل املادة  -٤٦٩
ات التعاهدية املتداخلة؛ وما إذا احتوائها على أي توجيه بشأن وقت استخدامها وكيفيته، وما العمل بشأن االلتزام

القواعد ذات الصلة من قواعد القانون الدويل اليت "كانت تأخذ يف االعتبار أيضاً القواعد العرفية؛ وما إذا كانت 
غري . )٣٧٩(تشري إىل القانون الساري وقت إبرام املعاهدة أو إىل قانون آخر" تنطبق يف العالقات فيما بني األطراف

فقد جلأت إليه مثالً حمكمة دعاوى إيران . ديثة كشفت عن زيادة كبرية يف اللجوء إىل هذا احلكمأن املمارسة احل
، وحماكم التحكيم املنشأة مبوجب االتفاقات املتعددة )٣٨١(، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان)٣٨٠(املتحدةوالواليات 
  ، وحمكمـة العدل)٣٨٣(ظمـة التجارة العامليـة، وهيئة االستئناف فـي تفاهم تسوية النـزاعات فـي من)٣٨٢(األطراف

                                                        

 .اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتمن ) أ)(١(٢املادة  )٣٧٧(

 .وهذه تشمل األساليب األخرى اليت يناقشها الفريق الدراسي )٣٧٨(
 Case Concerning the يف (Judge Weeramantry)انظر الرأي املنفصل للقاضي ويرامانتري  )٣٧٩(

Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), I.C.J. Reports 1997 p. 7 at 114 . ًوانظر أيضاHugh W. 
A. Thirlway, "The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-1989 (Part Three)", 

B.Yb.I.L., vol. 62 (1991), p. 1, at p. 58. 
)٣٨٠( Esphahanian v. Bank Tejarat, (1983) 2 I.U.S.C.T.R. 157 . ًانظر أيضاCase No. A/18, (1984) 

5 I.U.S.C.T.R. 251, at p. 260 . كما اعتمد على هذه املادة يف رأي معارض يف قضيةGrimm v. Iran, 2 I.U.S.C.T.R. 
78, at p. 82 وانظر . لزوجته" ميس حقوق امللكية"عدم قيام إيران حبماية فرد ما قد يشكل تدبرياً  بشأن مسألة ما إذا كان

 .Amoco International Finance Corporation v. Iran (1987 - II) 15 I.U.S.C.T.R. 189, at p. 222أيضاً 
)٣٨١( Golden v. United Kingdom, ECHR 1975 Ser. A No. 18 and Loizidou v. Turkey, ECHR 1996 Ser. A 

Vol, VI .ًانظر أيضاFogarty v. United Kingdom, Application No. 37112/97, ECHR 2001 Vol. XI, p. 157, McElhinney v. 
Ireland, Application No. 31253/96, ECHR, 2001 Vol. XI, p. 37, Al-Adsani v. United Kingdom, Application No. 

35763/97, ECHR 2001 Vol. XI 3 p. 79; Banković v. Belgium, ECHR 2001, Vol.  XII, p. 333. 
)٣٨٢( Permanent Court of Arbitration: Dispute concerning access to information under article 9 

of the OSPAR Convention: Ireland v. United Kingdom, Final Award 2 July 2003, 42 I.L.M (2003) 1118  .
 The International Tribunal for the Law of the Sea: the Mox Plant case (Ireland v. United أيضاً انظر

Permanent Court of ; org.itlos.www, 2001 December 3, Provisional Measures Order Request for, )Kingdom
Arbitration, Mox Plant (Ireland v. United Kingdom), Order No. 3 (24 June 2003), 42 I.L.M (2003), 1187 .
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إعادة إقرار الدور الرئيسي للقانون الدويل العمومي `١`: ما يلي) ج)(٣(٣١املادة " إلنفاذ"واقترح . )٣٨٤(الدولية
 إلقاء الضوء `٣` حتديد صلة جوانب القانون الدويل االتفاقية األخرى ذه العملية؛ `٢`يف تفسري املعاهدات؛ 

، ويف هذا الصدد ")التداخل الزمين("املعاهدات يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل على مر الزمن على وضع 
 .عرض التقرير املنقح املقدم من السيد مانسفيلد جمموعة من املقترحات للنظر فيها

لقواعد القانون ، ينبغي إيالء االهتمام كذلك، يف تفسري أي معاهدة" التكامل النظمي"فأوالً، ووفقاً ملبدأ  -٤٧٠
وميكن صياغة هذا املبدأ . الدويل العريف ومبادئ القانون العامة اليت تنطبق على العالقات بني أطراف املعاهدة

 .كافتراض سليب وكافتراض إجيايب

 مبعىن أن األطراف، بدخوهلا يف التزامات تعاهدية، يفترض أا مل تعتزم التصرف كافتراض سليب )أ( 
 ع القواعد العرفية أو مع مبادئ القانون العامة؛مبا ال يتسق م

يرجعون إىل املبادئ العامة للقانون الدويل يف مجيع " حيث يعترب أن األطراف وكافتراض إجيايب )ب( 
 .)٣٨٥("بعبارات صرحية أو بطريقة خمتلفة] املعاهدة[املسائل اليت ال حتلها 

كان حكم املعاهدة غري واضح أو غامض التركيب أو حني وتربز أمهية مبادئ العرف واملبادئ العامة مىت  -٤٧١
يكون للمصطلحات املستخدمة يف املعاهدة معىن معترف به يف القانون الدويل العريف، ومن مث ميكن اعتبار أن 

وقد تنطوي العملية يف بعض األحيان على حبث مستفيض يف املصادر . )٣٨٦(األطراف قد قصدوا إىل الرجوع إليه
ومنصات  العدساينكما يف قضييت (ة من أجل حتديد مضمون العرفية املنطبقة أو املبدأ العام املنطبق خارج املعاهد

                                                      

 ;Pope and Talbot Inc v. Canada before the NAFTA Tribunal, Award on the merits, 10 April 2001انظر أيضاً 
award in respect of damages, 31 May 2002, 41 I.L.M. (2002) 1347 and (at 

www.worldtradelaw.net/nafta/chap11interp.pdf).  

  حظر استرياد أنواع معينة من الربيان‐الواليات املتحدة تقرير هيئة االستئناف ملنظمة التجارة العاملية،  )٣٨٣(
؛ وتقرير هيئة االستئناف ,DSR 1998: VII 2755: ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٦ املعتمد يف WT/DS58/AB/R ومنتجاته

  WT/DS26/AB/R )اهلرمونات( األوروبية فيما يتعلق باللحوم ومنتجات اللحوم  تدابري اجلماعة‐ملنظمة التجارة العاملية 
 .DSR 1998:I, 135، ١٩٩٨فرباير / شباط١٣ املعتمد يف WT/DS48/AB/Rو

 I.C.J. Reports 2003، )مجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة (القضية املتعلقة مبنصات النفط )٣٨٤(
  ناغيماروس‐القضية املتعلقة مبشروع غابتشيكوفو  املنفصل للقاضي ويرامنتاري يف ، وانظر أيضاً الرأي)١٦١ص (
 .I.C.J. Reports, 1997, p. 88 at 114، )هنغاريا ضد سلوفاكيا(

: AD 1927-8 No.292) الرئيس فرزجيل ( املكسيكية‐، اللجنة الفرنسية ٥٠جورج بنسون، رقم  )٣٨٥(
ضمناً إىل املبادئ العامة للقانون الدويل بالنسبة إىل مجيع املسائل اليت ال حتلها جيب أن يعترب أن كل اتفاقية دولية تشري "

 ".هي نفسها بعبارات صرحية وبطريقة خمتلفة

يف " احلماية واألمن الكامالن"و" املعاملة العادلة واملنصفة"وعلى سبيل املثال كما يف صياغة مصطلحي  )٣٨٦(
Pope & Talbot Inc v. Canada. 
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وأمهية قواعد القانون الدويل العريف وقواعد القانون العامة يف هذه العملية هي أا يف الواقع تؤدي وظيفة ). النفط
 .)٣٨٧(نظُمية أو تأسيسية يف وصف عمل النظام القانون الدويل

وثانياً، فحيثما تكون معاهدة أخرى منطبقة يف العالقات بني األطراف فإن هذا يطرح مسألة ما إذا كان  -٤٧٢
 أطراف املعاهدة اليت جيري تفسريها هم أيضاً أطراف يف املعاهدة اليت يستند إليها مجيعمن الضروري أن يكون 

 :ن تصور أربع إجابات على هذا السؤاللتكون املصدر اآلخر للقانون الدويل ألغراض التفسري؟ وميك

أن يكون مجيع أطراف املعاهدة اليت جيري تفسريها أطرافاً أيضاً يف أي معاهدة يستند إليها  )أ( 
وقد ميكن ختفيف املشاكل الناشئة بالتمييز بني استخدام . وهذا معيار واضح لكنه ضيق جداً. )٣٨٨(لتفسريها

 وعلى أي حال، فإن من املمكن دائماً استخدام هذه املعاهدة .التطبيقو ألغراض التفسري أاملعاهدة ألغراض 
 األخرى كدليل على وجود تفاهم مشترك بني األطراف؛

ومن شأن هذا النهج أن يوسع . أن يكون أطراف النـزاع أطرافاً كذلك يف املعاهدة األخرى )ب( 
تعرض كذلك خلطر حدوث تفسريات متباينة حسب إال أنه ي. دائرة املعاهدات اليت ميكن تطبيقها ألغراض التفسري
 الظرف الذي قد يصادفه أطراف املعاهدة املتنازعون؛

 وهلذا. )٣٨٩(أن يشترط يف القاعدة الواردة يف معاهدة معينة أن حتظى مبكانة القانون الدويل العريف )ج( 
  حتظى بقبول واسع يف اتمع الدويلالنهج ميزة الدقة، ولكنه قد يكون تقييدياً أكثر من الالزم يف حالة معاهدات

مثل اتفاقية األمم املتحدة لقانون (، ولكنها ال تقرر من مجيع النواحي قانوناً دولياً عرفياً )مبا فيه الدول املتنازعة(
 ؛)البحار

                                                        

؛ وقانون مسؤولية الدول الذي أثر على نطاق )لوزيدو(معيار وضعية الدولة : اعد العرفيةمن أمثلة القو )٣٨٧(
 -) ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦، ٣١٨٢١/٩٦الطلب رقم  (عيسى لوزيدو ضد تركيا(التزامات حقوق اإلنسان 

، بانكوفيتش ضد بلجيكاية وانظر أيضاً االعتماد على قواعد القانون الدويل العام بشأن االختصاص القضائي يف قض
 WTO وقانون التدابري االقتصادية املضادة يف - ٦٠-٥٩ الفقرتني ٣٥٢-٣٥١ أعاله يف الصفحتني ٣٨١احلاشية ١٢٣

DSU( ؛ وقانون حصانة الدولة، واستعمال القوة؛ ومبدأ حسن النية) الربيان‐الواليات املتحدة .( 

فاق العام املتعلق بالتعريفات اجلمركية والتجارة كان هذا هو النهج الذي اتبعه تقرير فريق االت )٣٨٨(
 ، DS29/R ("US-Tuna II") )" التونة‐املتحدة  الواليات(" فرض قيود على واردات التونة –الواليات املتحدة ، )الغات(

 .١٩-٥، الفقرة ILM (1994) 839 33، غري معتمد، ١٩٩٤يونيه / حزيران١٦يف 

 على حقيقة أن الواليات املتحدة،  الربيان‐الواليات املتحدة قضية انظر على سبيل املثال التأكيد يف  )٣٨٩(
رغم أا مل تصدق على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار فقد قبلت أثناء النقاش أن أحكامها ذات الصلة تعكس يف 

 .معظمها أحكام القانون الدويل العريف
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أنه وإن مل يكن التطابق الكامل بني أطراف املعاهدة مشروطاً، فإن القاعدة األخرى اليت يستند  )د( 
 .)٣٩٠(ا ميكن أن يقال إا مقبولة ضمناً أو مسموحاً ا من جانب مجيع أطراف املعاهدة قيد التفسريإليه

مفتوحة تتعلق بالتداخل الزمين، أي هل يكون ) ج)(٣(٣١واملشكلة الثالثة اليت تركتها صياغة املادة  -٤٧٣
قتصراً على القانون الدويل املنطبق مفسر املعاهدة، خبصوص قواعد القانون الدويل األخرى يف معرض املعاهدة م

 وهنا ميكن التمييز. )٣٩١(وقت اعتماد املعاهدة أم هل جيوز أن تؤخذ يف االعتبار أيضاً التطورات التعاهدية الالحقة
 )٣٩٢()هذه املعاهدةعصرنة  أو حتديثعملية ( املعاهدة قيد التفسري تطبيقبني املعاهدات الالحقة اليت قد تؤثر على 

 املعاهدة ذاا، أي احلاالت اليت تكون فيها املفاهيم يف املعاهدة هي ذاا تفسرياليت قد تؤثر على واملعاهدات 
أي أال تؤخذ يف االعتبار إال األحكام املعاصرة (ورغم وجود تأييد ملبدأ املعاصرة . )٣٩٣("ليست ساكنة بل تطورية"

ف قد يقصدون أن يتبع تفسري املعاهدة وتطبيقها فال ميكن أن يستبعد بداهة أن األطرا) للمعاهدة قيد التفسري
 .التطورات الالحقة

غري أنه قد ال ميكن العثور يف النية املنسوبة إىل األطراف وحدها على دليل آمن الختاذ قرار بشأن هذه  -٤٧٤
ر املادية املشار بل على املفسر باألحرى أن جيد دليالً ملموساً على نوايا األطراف يف هذا الشأن يف املصاد. املسألة

يف املصطلحات نفسها؛ ويف السياق؛ ويف هدف :  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، أي٣٢ و٣١إليها يف املادتني 
 .)٣٩٤( التحضرييةأعماهلااملعاهدة والغرض منها، وعند االقتضاء يف 

ؤيد بعبارات عامة اعتماد ج ورحب الفريق الدراسي بالورقة املنقحة اليت قدمها السيد مانسفيلد واليت ت -٤٧٥
ورئي أن النهج املتبع لتحقيق مبدأ . قد تكون لـه أمهية عملية للقضاة واملديرين) ج)(٣(٣١تفسريي للمادة 

التكامل النظمي يتسق مع النهج الذي اختذه الفريق يف مناقشته لتقرير الرئيس عن قاعدة التخصيص ومسألة 

                                                        

  ,Joost Pauwelynانظر. ها منظمة التجارة العامليـةيؤيد باولني هذا النهج يف حالة االتفاقات اليت تغطي )٣٩٠(
Conflict of Norms in Public International Law - How WTO Law Relates to Other Rules of International Law 

(Cambridge: Cambridge University Pres, 2003), pp. 257-263. 

يف سياق التطورات العامة يف القانون الدويل "د للتفسري اإلشارة الواردة يف عنوان دراسة السيد مانسفيل )٣٩١(
 .تشري إىل التداخل الزمين، وهو مشكلة مل تكن اللجنة قد حلتها صراحة عند وضع اتفاقية فيينا" وشواغل اتمع الدويل

)٣٩٢( OSPAR Tribunal Arbitral Award in Mox Plant, p. 1138, para. 103. 

)٣٩٣( Robert Jennings and Arthur Watts (eds), Oppenheim's International Law, 9th ed (London: 

Longman, 1992), at p. 1282. 

قبلت حمكمة العدل الدولية يف عدة مناسبات مسألة أن هذه العملية قد تكون جائزة يف احلاالت اليت  )٣٩٤(
القضية املتعلقة  هذا مؤخراً يف وقد مت.  بالتطوربعباراا أو طبيعتهاتدرج فيها األطراف يف معاهدا أحكاماً توحي 

وانظر أيضاً الرأي . I.C.J. Reports 1997, p. 7 at 76-80) هنغاريا ضد سلوفاكيا ( ناغيماروس‐مبشروع غابتشيكوفو 
، )اآلثار القانونية(ناميبيا انظر كذلك على سبيل املثال . ١١٥-١١٣سابق، الصفحات املنفصل للقاضي ويرامانتري، مرجع 

 .I.C.J. Reports 1978, p، )اليونان ضد تركيا(قضية الرصيف القاري لبحر إجيه ؛ وI.C.J. Reports 1971, p. 16 at p. 31الفتوى، 

3 at p. 32. 
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إال أن بعض األعضاء ما زالوا يرون أنه قد تكون هناك حاجة إىل . )٣٩٥(ملاضييف العام ا" النظم القائمة بذاا"
من " اهلدف"وتبعاً لذلك، فضل الفريق الدراسي اإلشارة إىل . العثور على أساس هلذا املبدأ يف اتفاقية فيينا ذاا

عاهدات، أياً كان موضوعها، ووفقاً هلذا اهلدف فإن امل. هذا التكامل" مبدأ"التكامل النظمي بدالً من اإلشارة إىل 
 .هي وليدة للنظام القانوين الدويل وأن العمل ا يتوقف على هذه احلقيقة

إال أنه رئي على نطاق واسع أن العالقة ). ج)(٣(٣١وسلم الفريق الدراسي بأن هناك حاجة إلنفاذ املادة  -٤٧٦
 فال ينبغي استخدام املادة .  حاجة إىل إيضاحيف) ج(وفقرا الفرعية ) ٣(٣١من املادة ) ب(و) أ(بني الفقرتني 

كما أُعرب عن قدر من الشك يف إمكانية املضي بعيداً يف حتديد . ٣١خارج السياق العام للمادة ) ج)(٣(٣١
ال ميكن أن تلم به قواعد أو عمليات " فين"فمثل هذا التفسري هو باألحرى نشاط . قواعد تفسري املعاهدات

 .صارمة

وسلم بأن القواعد املشار إليها يف هذه ). ج)(٣(٣١فريق الدراسي املرونة اليت تتسم ا املادة وأبرز ال -٤٧٧
وفيما . املادة تتضمن ليس فقط قواعد املعاهدات األخرى بل أيضاً قواعد القانون العريف ومبادئ القانون العامة

ىل جانب األوضاع املشار إليها يف الفقرة يتعلق بدور العرف واملبادئ العامة، لوحظ أما قد يكونا ذات صلة، إ
املعاهدة، العرف، (وإذا كانت عدة قواعد من مصادر خمتلفة .  أعاله، باحلاالت اليت ينهار فيها نظام املعاهدة٤٧١

ميكن أن تكون منطبقة فقد تكرر اإلعراب عن رأي، كان قد أُعرب عنه يف العام املاضي، وهو أنه ) املبادئ العامة
جود تسلسل هرمي رمسي بني املصادر القانونية، مييل رجال القانون إىل البحث أوالً يف املعاهدات، مث رغم عدم و

 .يف القواعد العرفية مث يف القواعد العامة، يف سعيهم إىل إجياد إجابات على مشاكل التفسري

راسي أنه ال حاجة به إىل أن وفيما يتعلق بالقوانني الدولية االتفاقية األخرى املنطبقة، رأى الفريق الد -٤٧٨
فمهمة التحديد تقع على عاتق القاضي أو .  أعاله٤٧٢يتخذ موقفاً حمدداً بشأن احللول األربعة املقترحة يف الفقرة 

وأشري أيضاً إىل أنه ميكن النظر يف . املدير على أساس طبيعة املعاهدة قيد التفسري واحلقائق امللموسة يف كل حالة
يع قواعد القانون الدويل ذات الصلة اليت تنطبق يف العالقات بني األطراف ينبغي أن تؤخذ يف حل خامس هو أن مج

 .احلسبان وأن يسند إليها الوزن الذي يكون مناسباً يف ظل الظروف القائمة

وهنا أيضاً رأى . وفيما يتعلق بالتداخل الزمين، كان هناك تأييد ملبدأ املعاصرة وكذلك للنهج التطوري -٤٧٩
ورأى أن دوره يقتصر على إيضاح . الفريق الدراسي أنه ال ينبغي لـه أن جيري اختياراً بني املواقف املختلفة

) ج)(٣(٣١اخليارات املمكنة املتاحة للقاضي أو املدير املكلف باإلجابة على سؤال ما إذا كانت اإلشارة يف املادة 
لسارية وقت اعتماد املعاهدة أو ميكن توسيعها لتشمل قاصرة على القواعد ا" القواعد األخرى ذات الصلة"إىل 

 .كذلك املعاهدات الالحقة

 

 

                                                        

 ).A/59/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )٣٩٥(
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القواعد اآلمرة، وااللتزامات : التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل " مناقشة التقرير األويل املتعلق ب -٤
 " من ميثاق األمم املتحدة، كقواعد متنازعة١٠٣قبل الكافة، واملادة 

التسلسل اهلرمي يف القانون "الدراسي أيضاً يف تقرير منقَّح قدمه السيد غاليتسكي عن نظر الفريق  -٤٨٠
وقد ".  من ميثاق األمم املتحدة، كقواعد متنازعة١٠٣القواعد اآلمرة، وااللتزامات قبل الكافة، واملادة : الدويل

 مبفهوم التسلسل اهلرمي يف القانون استعرض هذا التقرير اجلوانب ذات الصلة اليت ينبغي النظر فيها فيما تتعلق
 من ١٠٣الدويل، وقدم وصفاً موجزاً للقواعد اآلمرة وااللتزامات قبل الكافة وطبيعة االلتزامات مبوجب املادة 

، كما أثار مسائل تتصل )٣٩٦(امليثاق، وقدم أمثلة عملية للحاالت اليت جرى فيها تناول بعض هذه الفئات
ونظر التقرير أيضاً يف التأثري احملتمل هلذه الفئات الثالث، كقواعد متنازعة، .  الفئاتبالعالقات املمكنة بني هذه

على عملية جتزؤ القانون الدويل، وخباصة على القواعد األخرى للقانون الدويل؛ مسلطاً الضوء على الصلة بني 
 .هذه الدراسة والدراسات األخرى املتعلقة بتجزؤ القانون الدويل

يسي، أشري إىل أنه ينبغي للفريق الدراسي أن يتناول ويناقش مفهوم التسلسل اهلرمي يف وبشكل رئ -٤٨١
القانون الدويل من وجهة نظر التسلسل اهلرمي للقواعد وااللتزامات، بدون استبعاد املفاهيم احملتملة األخرى 

 قد أنشأه خباصة فقه ذلك كما أشري إىل أن مفهوم التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل. للتسلسل اهلرمي سلفاً
 .القانون

كما أشري إىل ضرورة معاملة القواعد اآلمرة، وااللتزامات قبل الكافة، وااللتزامات مبوجب ميثاق األمم  -٤٨٢
كثالث فئات متوازية ومنفصلة من القواعد وااللتزامات، مع مراعاة مصادرها )  من امليثاق١٠٣املادة (املتحدة 

كما أن هذه الفئات الثالث مجيعها تتسم بنقاط ضعف . ونطاقها اإلقليمي وتطبيقها العمليوحمتواها املوضوعي 
كثرياً ) ب(إذ تفتقر القواعد اآلمرة إىل حصر ائي وبالتايل فإن هذا املفهوم ال يسلم متاماً من الطعن؛ ) أ: (معينة

املصاحل "وهر والتطبيق معاً، وهي تنطوي على ما تتسم االلتزامات قبل الكافة بطابع شديد العمومية، من حيث اجل
خالفاً للقواعد اآلمرة وااللتزامات قبل الكافة، فإن ) ج(واليت قد تتطور مع مرور الوقت؛ " القانونية للدول كافة

 . من امليثاق تقتصر بشكل رمسي على الدول األعضاء يف األمم املتحدة١٠٣االلتزامات مبوجب املادة 

                                                        

 .I.C.J Reports 1970, p. 3, at p،  اجلر برشلونة ملعداتالقضية املتعلقة بشركة: على سبيل املثال )٣٩٦(
 املتعلقة ؛ القضيةI.C.J. Reports 1995, p. 99, at p. 102، )الربتغال ضد أستراليا(  ليشيت‐بتيمور ؛ القضية املتعلقة 32

، ))األسودصربيا واجلبل (البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا (بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة ؛ I.C.J. Reports 1996, 595, at p. 616االعتراضات األولية، احلكم الصادر، 

تطبيق اتفاقية ؛ الرأي املستقل للقاضي الوترباخت بشأن I.C.J. Reports 1951, 15, at p. 23اجلماعية واملعاقبة عليها، 
 I.C.J. Reports، ))صربيا واجلبل األسود(البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا ( ة واملعاقبة عليهامنع جرمية اإلبادة اجلماعي

1993, p. 407, at p. 440, para. 100 ًاآلثار القانونية املترتبة على بناء اجلدار يف ، حمكمة العدل الدولية؛ انظر أيضا
  A/ES-10/273، الواردة مرة أخرى يف الوثيقة ٢٠٠٤ليه يو/ متوز٩، الفتوى الصادرة يف األراضي الفلسطينية احملتلة

آخر  (http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm: انظر أيضاً موقع اإلنترنت. Corr.1و
 ).٢٠٠٥يوليه / متوز١٣زيارة للموقع بتاريخ 
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لفئات الثالث املذكورة تثري جمموعة واسعة من املسائل النظرية والعملية، فقد أُكِّد جمدداً على ورغم أن ا -٤٨٣
يف سياق الصعوبات النامجة عن تنوع القانون " كقواعد متنازعة"أن الفريق الدراسي ينبغي أن يكتفي بدراستها 

 طابع عام، مع مراعاة صعوبة حتديد ويتمثل اهلدف يف التوصل إىل مبادئ توجيهية ذات. الدويل واتساع نطاقه
 .هياكل للتسلسل اهلرمي بني القواعد

وسلّط التقرير الضوء كذلك على الصلة الوثيقة بني الدراسة املتعلقة بالتسلسل اهلرمي يف القانون الدويل  -٤٨٤
الدراسة وعليه فإن االستنتاجات اليت سيخلص إليها الفريق الدراسي من هذه . والدراسات األربع األخرى

. ستتوقف على استنتاجات الدراسات األخرى، وسيكون هلا باملقابل انعكاسات على استنتاجات هذه الدراسات
 : وأُشري يف هذا الصدد إىل أنه ميكن زيادة تطوير االستنتاجات لتنصب على عدد من اموعات املتعلقة مبا يلي

تقبل التسلسل اهلرمي وأساسه املنطقي يف القانون ) ب(؛ واملفهوم العام للتسلسل اهلرمي يف القانون الدويل) أ(
. العالقة بني التسلسل اهلرمي وجتزؤ القانون الدويل) د(العالقة بني القواعد املختلفة قيد النظر؛ و) ج(الدويل؛ و

ضرورة وفيما يتعلق بالعالقة بني القواعد املختلفة قيد النظر، أشارت الورقة املقدمة من السيد غاليتسكي إىل 
 .االعتراف مببدإ املواءمة

ولوحظ يف النقاش الذي أعقب ذلك أن الدراسة احلالية هي األكثر جتريداً وأكادمييةً من بني الدراسات  -٤٨٥
ولذلك فإن من الضروري أخذ اآلراء املعرب عنها يف اللجنة السادسة يف االعتبار واملضي قدماً . اخلمس احملددة

وشدد، يف هذا السياق، على أن يركز الفريق الدراسي على التسلسل اهلرمي . بأسلوبٍ عملي قدر اإلمكان
وعلى الفريق أن يسعى إىل . والعالقات األخرى املمكنة بني قواعد القانون الدويل يف سياق مسألة التجزؤ

نظام قانوين استخدام األسلوب املتبع يف الدراسات األخرى، واملتمثل يف إدراج موضوع التعليل القانوين ضمن 
 .دويل فيما يتعلق بالفئات الثالث للقواعد، كقواعد متنازعة

ورئي أنه ال بد من دراسة كيف أن التسلسل اهلرمي ميثل أداة حلل النـزاعات، ومدى قبول هذا التسلسل  -٤٨٦
سل اهلرمي وأساسه املنطقي ضمن أمثلة عملية تتعلق بالفئات الثالث، وكذلك السياق الذي يعمل ضمنه هذا التسل

 .لتنحية قاعدة أدىن رتبة وانعكاسات هذه التنحية

٤٨٧-  ذا املعىن بني مصادر القانون الدويل، فإن القانون الدويل العام يقر ويف حني ال يوجد أي تسلسل هرمي
 أو كما أن هناك قواعد معينة يعترف بأا ذات مكانة أعلى أو خاصة. بأن مثة قواعد حمددة هي ذات طابع قطعي

ويكمن األساس . مميزة بسبب مضموا أو مفعوهلا أو نطاق انطباقها، أو استناداً إىل التراضي فيما بني األطراف
املنطقي للتسلسل اهلرمي يف القانون الدويل يف مبدأ النظام العام الدويل، ويتجلى قبوله يف أمثلة تشمل هذه القواعد 

وفكرة النظام . )٣٩٧( من امليثاق١٠٣ام املستندة إىل معاهدات كاملادة اآلمرة، وااللتزامات قبل الكافة، واألحك
وهناك قواعد حمددة وجدت لتلبية . العام هي اعتراف حبقيقة أن لبعض القواعد أمهية أكرب أو أقل من قواعد أخرى

ل اهلرمي يف بيد أن بعض أعضاء الفريق الدراسي قد رأوا أن استخدام تعبري التسلس. مصاحل اتمع الدويل ككل

                                                        

الوثائق الرمسية للجمعية ولياً، انظر مثالً املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة د )٣٩٧(
 ).A/56/10 (١٠العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم 
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القانون الدويل ليس جمدياً من الناحية التحليلية، وأنه حباجة إىل وضعه يف سياق عالقات حمددة بني قواعد القانون 
 .وشدد على أن التسلسل اهلرمي يعمل بطريقة ترتبط بالعالقات والسياق معاً. الدويل

 من امليثاق جوانب ١٠٣امات الناشئة مبوجب املادة ومن املفهوم أنه يف حني تتناول القواعد اآلمرة وااللتز -٤٨٨
ووصف . من التسلسل اهلرمي، فإن االلتزامات قبل الكافة تعىن أكثر بنطاق انطباق القواعد وليس تسلسلها اهلرمي

وميكن للفريق الدراسي أيضاً، . القواعد بأا تشكل التزامات قبل الكافة هو أمر ال ينطوي على أي تسلسل هرمي
ناء حبثه هلذه العالقات، أن يستعرض أحكاماً أخرى يف نظم املعاهدات املتعددة األطراف اليت هلا طابع تسلسل أث

ومبا أن . ، وأن يأخذ يف االعتبار كذلك الوضع اخلاص مليثاق األمم املتحدة بشكل عام١٠٣هرمي مماثل للمادة 
، فقد أُشري إىل أنه ميكن تناول ذلك بشكل أفضل حتت االلتزامات قبل الكافة ال تتضمن تسلسالً هرمياً للقواعد

 ".القواعد ذات الوضع اخلاص يف القانون الدويل"العنوان 

وقد حظي مبدأ القواعد اآلمرة بقبول واسع النطاق يف فقه القانون الدويل ويتجلى قبوله يف اتفاقية فيينا  -٤٨٩
جلهد الرامي إىل جتميع قائمة بالقواعد اآلمرة وقررت وكانت اللجنة قد قاومت سابقاً ا. )٣٩٨(لقانون املعاهدات

وعلى هذا األساس، اتفق الفريق . )٣٩٩("ترك حمتوى هذه القاعدة كلياً ملمارسات الدول وقضاء احملاكم الدولية"
 .الدراسي على أنه لن يسعى إلعداد قائمة بالقواعد اآلمرة

 بني القواعد، سلِّم بأن التنازع قد ينشأ أيضاً بني ويف حني أن التسلسل اهلرمي قد حيلّ مسألة التنازع -٤٩٠
وفيما يتصل بالعالقة املعقدة .  من امليثاق١٠٣القواعد اآلمرة وااللتزامات قبل الكافة وااللتزامات مبوجب املادة 

اعد اآلمرة بني االلتزامات قبل الكافة والقواعد اآلمرة، لوحظ أنه بينما تتسم مجيع االلتزامات الناشئة عن القو
وكان ذلك أيضاً هو الرأي الذي اعتمدته . بطابع االلتزامات إزاء الكافة، فإن العكس ليس بالضرورة صحيحاً

ويتمسك الفريق الدراسي ذا  .)٤٠٠(اللجنة يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

                                                        

تكون املعاهدة الغية إذا كانت، يف وقت عقدها، " من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ٥٣املادة  )٣٩٨(
د بالقاعدة اآلمرة من قواعد وألغراض هذه االتفاقية، يقص. تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام

القانون الدويل العام، القاعدة اليت تقبلها وتعترف ا اجلماعة الدولية للدول ككل بوصفها قاعدة ال يسمح بأي خروج 
 من اتفاقية فيينا ٦٤واملادة ". عنها وال ميكن تغيريها إال بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدويل العام هلا نفس الصفة

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدويل العام، فإن أية معاهدة قائمة تتعارض مع تلك "املعاهدات لقانون 
 ".القاعدة تصبح الغية وتنتهي

)٣٩٩( Yearbook I.L.C., 1966, Vol. II, 172 at 248. 

لية الدولية يسري هذا الفصل على املسؤو: "من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول) ١(٤٠املادة  )٤٠٠(
واملادة ". املترتبة على إخالل خطري من جانب دولة بالتزام ناشئ مبوجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدويل العام

 ". إذا كان االلتزام الذي خرق واجباً جتاه اتمع الدويل ككل): "... ب)(١(٤٨
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اآلثار القانونية املترتبة على ا حمكمة العدل الدولية مؤخراً بشأن كما أشري إىل أمهية الفتوى اليت أصدر. املوقف
 .)٤٠١(بالنسبة إىل هذه العالقةبناء اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

، فقد سلَّط بعض األعضاء الضوء ١٠٣وفيما خيص العالقة بني القواعد اآلمرة وااللتزامات مبوجب املادة  -٤٩١
 .ما شدد آخرون على األولوية املطلقة للقواعد على االلتزاماتعلى طابعها املعقد، في

وأشار الفريق الدراسي إىل احلاجة إىل تناول آثار إعمال القواعد اآلمرة وااللتزامات قبل الكافة وااللتزامات  -٤٩٢
ها ويتمثل أثر العمل ا فالقواعد اآلمرة ال جيوز تقييد). أو أي أحكام معاهدات مماثلة( من امليثاق ١٠٣مبوجب املادة 

وعلى العكس من ذلك، فإن االلتزامات إزاء الكافة تتصل حبجية االلتزامات إزاء مجيع الدول، . يف إبطال القاعدة األدىن
ولوحظ أيضاً أن من الضروري التمييز بني . وخاصة حق كل دولة يف التذرع بانتهاكها كأساس لنشوء مسؤولية الدول

 من ١٠٣ألدىن بسبب وجود قاعدة آمرة وبني عدم انطباق القاعدة األدىن بسبب إعمال املادة عدم صالحية القاعدة ا
 .امليثاق

وأعرب بعض أعضاء الفريق الدراسي كذلك عن شكهم يف أن يكون ملبدإ املواءمة دور خاص يف العالقة  -٤٩٣
بدأ املواءمة ينبغي النظر إليه على أنه ومع ذلك سلَّم الفريق الدراسي بأن م. بني القواعد اآلمرة والقواعد األخرى

 .)٤٠٢(مبدأ تفسريي شامل ينطبق أيضاً على عالقات التسلسل اهلرمي قدر اإلمكان

                                                        

، الفتوى الصادرة اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلةاآلثار القانونية املترتبة على بناء حمكمة العدل الدولية،  )٤٠١(
 http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm :، على موقع اإلنترنت٢٠٠٤يوليه / متوز٩يف 

 . أعاله٣٩٦احلاشية 

 "Function and Scope of the lex specialis rule and theالدراسة اليت أعدها الرئيس بعنوان )٤٠٢(
question of 'self contained regimes') " ا`وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألةاحلاشية ) `النظم القائمة بذا

 . أعاله٣٦٧
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 الفصل الثاين عشر

 مقررات اللجنة واستنتاجاا األخرى

 برنامج اللجنة وإجراءاا وأساليب عملها ووثائقها -ألف 

 . فريق ختطيط للدورة احلالية٢٠٠٥مايو / أيار٣دت يف  اليت عق٢٨٣٢أنشأت اللجنة يف جلستها  -٤٩٤

وكان معروضاً عليه الفرع حاء من امللخص املوضوعي للمناقشة اليت دارت . وعقد فريق التخطيط أربع جلسات -٤٩٥
وقرار " مقررات اللجنة واستنتاجاا األخرى"يف اللجنة السادسة باجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني وعنوانه 

بشأن تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا ) ١٧ و١٤ و١٣ و٨ و٧ و٦الفقرات  (٥٩/٤١اجلمعية العامة 
 .السادسة واخلمسني

 .، بتقرير فريق التخطيط٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨ املعقودة يف ٢٨٥٩وأحاطت اللجنة علماً، يف جلستها  -٤٩٦

  تدابري تقليص التكاليف-١

، ويف قيود امليزانية ومتطلبات برنامج عمل ٥٩/٤١ من قرار اجلمعية العامة ٨ت اللجنة يف الفقرة بعد أن نظر -٤٩٧
اللجنة يف الدورة احلالية الناشئة عن ظروف غري متوقعة، قررت الشروع يف اجلزء الثاين من الدورة السابعة واخلمسني يف 

 . كي تقلص فترة الدورة مبدة أسبوع واحد٢٠٠٥يوليه / متوز١١

  الوثائق-٢

وذكَّرت بأنه إذا مل تراع مواعيد تقدمي . نظرت اللجنة يف مسألة تقدمي تقارير املقررين اخلاصني يف الوقت احملدد -٤٩٨
التقارير اليت حددها أصالً املقررون اخلاصون، قد يتأثر بذلك سلباً توفر التقارير، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة املدى يف 

واللجنة إذ تضع يف اعتبارها املبادئ الناظمة لتقدمي الوثائق يف األمم املتحدة وشدة عبء أعمال توفري . جنةبرنامج عمل الل
اخلدمات ذات الصلة يف املنظمة، تؤكد األمهية اليت يعلقها على تقدمي تقارير املقررين اخلاصني يف الوقت احملدد لتقدميها 

 .كافياً لألعضاء لدراسة التقارير قبل الدورةبغية جتهيزها وتوزيعها على حنو يتيح وقتاً 

  الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل-٣

وعقد الفريق العامل . أُعيد تشكيل الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل وبقي السيد بيليه رئيساً لـه -٤٩٩
ويعتزم الفريق العامل تقدمي تقرير كامل . ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٥ يف جلستني وقدم رئيسه تقريراً شفوياً إىل فريق التخطيط

 .وبه املوضوعات اليت يقترح إدراجها يف برنامج العمل الطويل األجل يف اية فترة السنوات اخلمس

  موضوع جديد يتوخى إدراجه يف برنامج العمل اجلاري للجنة-٤

التزام التسليم أو احملاكمة "، قررت اللجنة أن موضوع ٢٠٠٥أغسطس / آب٤، املعقودة يف ٢٨٦٥يف اجللسة  -٥٠٠
، املدرج أصالً يف برنامج العمل الطويل األجل للجنة، سيتم إدراجه يف برنامج عمل اللجنة، )"واجب التسليم أو احملاكمة(
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لسة ذاا، قررت ويف اجل). ٣٦٣، الفقرة A/59/10(عمالً بالقرار الذي اعتمدته اللجنة يف دورا السادسة واخلمسني 
واجب التسليم أو (التزام التسليم أو احملاكمة "اللجنة تعيني السيد جيسالف غاليتسكي مقرراً خاصاً معنياً مبوضوع 

 )".احملاكمة

  األتعــاب-٥

 من تقريرها عن ٥٣١ إىل ٥٢٥أكدت اللجنة مرة أخرى اآلراء اليت كانت قد أعربت عنها يف الفقرات من  -٥٠١
ا الرابعة واخلمسني أعمال دور(A/57/10) ا اخلامسة واخلمسني ٤٤٧ ويف الفقرةمن تقريرها عن أعمال دور 

(A/58/10) ا السادسة واخلمسني ٣٦٩ ويف الفقرةمن تقريرها عن أعمال دور A/59/10))ِِ . وتكرر اللجنة أن قرار
 يؤثر بصورة خاصة على املقررين  بشأن مسألة األتعاب٢٠٠٢مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٥٦/٢٧٢اجلمعية العامة 

 .اخلاصني، وال سيما املقررين من البلدان النامية، ألنه يضر بالدعم املمنوح ألعماهلم البحثية الالزمة

  موعد ومكان عقد الدورة الثامنة واخلمسني للجنة –باء 

يونيه ويف الفترة / حزيران٩ إىل مايو/ أيار١قررت اللجنة عقد دورا الثامنة واخلمسني يف جنيف يف الفترة من  -٥٠٢
 .٢٠٠٦أغسطس / آب١١يوليه إىل / متوز٣من 

  التعاون مع اهليئات األخرى-جيم 

مثلت اللجنة القانونية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية للجنة القانون الدويل عضو اللجنة، السيدة آنا إليزابيث  -٥٠٣
وتبع ذلك تبادل . )٤٠٣(٢٠٠٥يونيه / حزيران١ املعقودة يف ٢٨٤٧ يف جلستها فياتا فيسكارا، اليت حتدثت أمام اللجنة

 .لآلراء

، تكلم القاضي جيويونغ شي، رئيس حمكمة العدل ٢٠٠٥يوليه / متوز١٤ املعقودة يف ٢٨٥١ويف اجللسة  -٥٠٤
وقد . )٤٠٤(روضة عليها حالياًالدولية، أمام اللجنة وأحاطها علماً مبا اضطلعت به احملكمة مؤخراً من أنشطة وبالقضايا املع

 .وأعقب ذلك تبادل لآلراء. سجلت كلمته يف احملضر املوجز لتلك اجللسة

 األفريقية يف الدورة احلالية للجنة القانون الدويل األمني العام لتلك -ومثل اللجنة االستشارية القانونية اآلسيوية  -٥٠٥
 / متوز١٩ املعقودة يف ٢٨٥٣القانون الدويل يف جلستها كامل، الذي حتدث أمام جلنة . اللجنة، السيد وفيق ز

 .وأعقب ذلك تبادل لآلراء. )٤٠٥(٢٠٠٥يوليه 

                                                        

 .هذه الكلمة مسجلة يف احملضر املوجز لتلك اللجنة )٤٠٣(

 .املرجع نفسه )٤٠٤(

 .املرجع نفسه )٤٠٥(
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ومثل اللجنة األوروبية للتعاون القانوين وجلنة املستشارين القانونيني املعنيني بالقانون الدويل العام يف الدورة  -٥٠٦
لعام للشؤون القانونية يف جملس أوروبا، الذي حتدث أمام جلنة احلالية للجنة القانون الدويل السيد غي دي فيل املدير ا

 .وأعقب ذلك تبادل لآلراء. )٤٠٦(٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ املعقودة يف ٢٨٦٠القانون الدويل يف جلستها 

، جرى تبادل غري رمسي لآلراء بني أعضاء اللجنة وأعضاء الرابطة األوروبية للقانون ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ويف  -٥٠٧
 . بشأن موضوع مسؤولية املنظمات الدوليةالدويل

، جرى تبادل غري رمسي لآلراء بني أعضاء اللجنة وأعضاء الدوائر القانونية بلجنة ٢٠٠٥يوليه / متوز١٣ويف  -٥٠٨
 .الصليب األمحر الدولية بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك

أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية املعنية ، جرى تبادل غري رمسي لآلراء بني ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ويف  -٥٠٩
 ".التحفظ على املعاهدات"بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشأن القضايا اليت حتظى باهتمام مشترك، وال سيما موضوع 

  متثيل اللجنة يف الدورة الستني للجمعية العامة-دال 

 . رئيسها السيد مجشيد ممتازقررت اللجنة أن ميثلها يف الدورة الستني للجمعية العامة -٥١٠

، إىل السيد أيان ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ املعقودة يف ٢٨٦٥وإضافة إىل ذلك، طلبت اللجنة يف جلستها  -٥١١
، أن حيضر الدورة الستني للجمعية العامة "آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات"براونلي، املقرر اخلاص املعين مبوضوع 

 .٤٤/٣٥قرار اجلمعية العامة  من ٥مبوجب أحكام الفقرة 

  احللقة الدراسية للقانون الدويل–هاء 

، عقدت الدورة احلادية واألربعون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف قصر ٥٩/٤١عمالً بقرار اجلمعية العامة  -٥١٢
ة الدراسية موجهة للطالب وهذه احللق. ، أثناء الدورة احلالية للجنة٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ إىل ١١األمم يف الفترة من 

املتقدمني املتخصصني يف القانون الدويل ولألساتذة اجلامعيني الشبان أو املوظفني احلكوميني الذين يشتغلون مبهن أكادميية 
 . أو دبلوماسية أو يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية يف بلدام

وشهد . )٤٠٧(لفة، معظمهم من البلدان النامية مشتركاً من جنسيات خمت٢٤ومتكن من االشتراك يف الدورة  -٥١٣
املشتركون يف احللقة الدراسية اجللسات العامة للجنة وحضروا حماضرات جرى الترتيب هلا خصيصاً هلم، وشاركوا يف 

 .أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمددة

                                                        

 .املرجع نفسه )٤٠٦(

 : ن الدويل األشخاص التالية أمساؤهمشارك يف الدورة احلادية األربعني للحلقة الدراسية للقانو )٤٠٧(
Mr. Ms. Paula Cristina Aponte-Urdaneta (Colombia); Ms. Nicola Brown (Jamaica); Mr. Daniel Costa (USA); Mr. 

Eric De Brabandère (Belgium); Mr. Diallo Madou (Mali); Mr. Ekouevi Eucher Eklu-Koevanu (Togo); Ms. Amelia 

Emran (Malaysia); Ms. Ginette Goabin Y.A. (Benin); Mr. Øyvind Hernes (Norway); Mr. Kumar Karki Krishna 
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لسيد أولريك فون بلومنتال، املستشار القانوين وتوىل ا. وافتتح احللقة الدراسية رئيس اللجنة، السيد مجشيد ممتاز -٥١٤
 . األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، مسؤولية إدارة احللقة الدراسية وتنظيمها وتسيريها

األعمال اليت يتم القيام ا : "السفري السيد فيكتور رودريغيس سيدينيو: وألقى أعضاء اللجنة احملاضرات التالية -٥١٥
 بالتعاون مع السيدة ماريا إيسابيل تورس كاسوالر، أستاذة جامعية؛ األستاذ اجلامعي السيد جون ،"من جانب واحد

يوليه / متوز٩فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة : "؛ األستاذ اجلامعي السيد مجشيد ممتاز"احلماية الدبلوماسية: "دوغارد
 األستاذ اجلامعي ؛"دولية عن أعمال ال حيظرها القانون الدويلالتبعية ال: "راو. س. ؛ األستاذ اجلامعي السيد ب"٢٠٠٤

؛ "تجزؤ القانون الدويل: "كوسكينيمي. ؛ األستاذ اجلامعي السيد م"املوارد الطبيعية املشتركة: "السيد شو سي يامادا
 ".مسؤولية املنظمات الدولية: "األستاذ اجلامعي السيد جيورجيو غايا

أعمال جلنة : "السيد آرنولد برونتو، مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية: اضرات التاليةوأُلقيت كذلك احمل -٥١٦
نظام منظمة التجارة العاملية لتسوية : "؛ السيد إيف رنوف، مستشار قانوين يف منظمة التجارة العاملية"القانون الدويل

ونظمت ". أعمال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان: "ان؛ السيد ماركُس مشيثّ، املفوضية السامية حلقوق اإلنس"املنازعات
 .وإىل قصر وِلسن) سرين(زيارات دراسية إىل املنظمة األوروبية للبحوث النووية 

 وأُحلق كل مشارك من املشاركني يف احللقة الدراسية بأحد فريقني عاملني، مها الفريق العامل املعين  -٥١٧
أما املقرران اخلاصان للجنة املعنيان ذين املوضوعني، ". احلماية الدبلوماسية " عامل املعين بوالفريق ال" األفعال االنفرادية " ب

وقدم الفريقان . ومها السيدان فيكتور رودريغيس سيدينيو والسيد جون دوغارد، فقد قدما التوجيهات للفريقني العاملني
وقد . دمي تقرير موجز مكتوب عن إحدى احملاضراتوكلف كل مشارك أيضاً بتق. استنتاجاما إىل احللقة الدراسية

 .وضعت التقارير يف جمموعة وزعت على مجيع املشتركني

 وأتيحت للمشتركني أيضاً الفرصة الستخدام مرافق مكتبة األمم املتحدة اليت مددت ساعات العمل يف -٥١٨
 .هذه املناسبة

 املعهود، ونظمت هلم زيارة بصحبة مرشد إىل قاعيت ومشلت مجهورية وكانتون جنيف املشتركني بكرم الضيافة -٥١٩
 .أالباما والس األعلى، أعقبها حفل استقبال

                                                      

(Nepal); Mr. Lazarus Kpasaba Istifanus (Nigeria); Ms. Magdalena Lickova (Czech Republic); Ms. Norma Irina 

Mendoza Sandoval (Mexico); Ms. Loretta Mensa-Nyarko (Ghana); Mr. Makenga Mpasi (Congo); Ms. Maryam 

Norouzi (Iran); Mr. Eric Rabkin (Canada); Ms. Aušra Raisyté-Daukantiene (Lithuania); Mr. Shikhar Ranjan (India); 

Ms. Neni Ruhaeni (Indonesia); Mr. Scott Scheeran (New Zealand); Ms. Annika Elisabeth Tahvanainen (Finland); 

Mr. Knut Traisbach (Germany); Mr. Lijiang Zhu (China) . جلنة اختيارٍ برئاسة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠وقد اجتمعت يف 
 أشخاص قدموا طلبات ١١٠ مرشحاً من بني ٢٤واختارت ) رئيس شبكة جنيف األكادميية الدولية( ماري دوفور –السيد جان 

 .للمشاركة يف احللقة
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وحتدث أمام اللجنة وإىل املشتركني يف احللقة لدى اختتامها السيد ثيودور ميليسكانو، رئيس اللجنة، والسيد  -٥٢٠
ف، والسيد أولريك فون بلومينتال، مدير احللقة سريجي أوردزونيكيدزي، املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جني

ومنح كل واحد من املشتركني شهادة تثبت مشاركته يف الدورة . الدراسية، والسيد سكوت شريان، باسم املشاركني
 .األربعني للحلقة الدراسية

سويد قد قدمت والحظت اللجنة بتقدير عميق أن حكومات النمسا وفنلندا وأملانيا وآيرلندا والنرويج وال -٥٢١
وقد أتاحت احلالة املالية للصندوق تقدمي . تربعات إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للحلقة الدراسية للقانون الدويل

وقد منحت يف هذا العام . عدد كاف من الزماالت لتحقيق التوزيع اجلغرايف املالئم للمرشحني اجلديرين من البلدان النامية
تشمل بدل اإلقامة ( مرشحاً ومنحت مرشحان زماالت جزئية ١٧إىل ) ل السفر وبدل اإلقامةتشم(زماالت كاملة 

 ).فقط

، وهو تاريخ ١٩٦٥ جنسية اشتركوا يف احللقة الدراسية منذ عام ١٥٦ مشتركني ميثلون ٩٠٣ومن بني  -٥٢٢
 . مشتركاً زماالت من اللجنة٥٤١إنشائها، تلقى 

 توليها لدورات احللقة الدراسية اليت متكن القانونيني الشبان، ال سيما من البلدان وتشدد اللجنة على األمهية اليت -٥٢٣
وتوصي . النامية، من االطالع على أعمال اللجنة وعلى أنشطة املنظمات الدولية الكثرية اليت يوجد مقرها يف جنيف

 ٢٠٠٥عقد احللقة الدراسية يف عام اللجنة بأن تناشد اجلمعية العامة الدول مرة أخرى تقدمي تربعات من أجل ضمان 
 . بأوسع متثيل ممكن

 خدمـات ترمجة شفوية ٢٠٠٤وأحاطت اللجنة علماً مع االرتياح بأنه قد أتيحت للحلقة الدراسية يف عام  -٥٢٤
 .اليةوتعرب اللجنة عن األمل يف أن تتاح اخلدمات نفسها للحلقة الدراسية يف الدورة القادمة يف حدود املوارد احل. شاملة

- - - - - 

 


