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 المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات  
 بقلم لوسيوس كافليش  
عضــو يف جلنــة القــانون الــدويل لألمــم املتحــدة وأســتاذ فخــري يف معهــد الدراســات العليــا الدوليــة   

 واإلمنائية جبنيف
  

 مقدمة - ١ 
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  2(أ) مـــن املـــادة  1مـــا مصـــري املعاهـــدات، كمـــا حتـــددها الفقـــرة  

تناولــه،  قـد ذُكـر هــذا املوضـوع بالفعـل، دون، عنــد نشـوب نـزاع مســلح؟ ل1969املعاهـدات لعـام 
، أدرجتـــه جلنــــة القـــانون الــــدويل 2004. ويف عـــام 1969مـــن اتفاقيــــة فيينـــا لعــــام  73يف املـــادة 

، اعتمــــدت اللجنــــة 2011يف برنــــامج عملهــــا. ويف عــــام “) اللجنــــة” ار إليهــــا فيمــــا يلــــي بـــــ(يشــــ
، A/66/10مشــــروع مــــادة ومرفقــــاً، مشــــفوعة بشــــروحات، عــــن هــــذا املوضــــوع ( 18جمموعــــة مــــن 

 ).225الصفحة 

ُأحيلــــت مشــــاريع املــــواد إىل  مــــن النظــــام األساســــي للجنــــة، 23 و 22ووفقــــا للمــــادتني  
ــية باإلحاـــة علمــا بــا والنظــر، يف مرحلــة الحقــة، يف  اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مشــفوعة بتـو

ـــــية يف قـــــرا املـــــؤرخ  66/99ر اجلمعيـــــة العامـــــة إبـــــرام اتفاقيـــــة يف هـــــذا الشـــــأن. وقُبلـــــت هـــــذه التـو
ا املوضــــــــوع يف ا الرجــــــــوع إىل هــــــــذ. وقــــــــررت اجلمعيــــــــة أيضــــــــ2011كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  9

كل الـــذي قـــد توضـــع فيـــه املـــواد. مـــن أجـــل النظـــر يف أمـــور مـــن مجلتهـــا مســـألة الشـــ 2014 عـــام
تعــود  ، قــررت اجلمعيــة العامــة أن2014رب كــانون األول/ديســم  10املــؤرخ  69/125القــرار  ويف

مـــن أجـــل النظـــر يف عـــدة أمـــور منهـــا مســـألة الشـــكل الـــذي قـــد  2017إىل هـــذه املســـألة يف عـــام 
 املستقبل. أ�ا يفه املواد، ودعوة احلكومات إىل التعليق على أي إجراء يتخذ بشتوضع في

مـن جمموعـة مـن ‘‘ آثـار النــزاعات املسـلحة علـى املعاهـدات’’ وتتألف األحكام املتعلقة بــ 
النطـــاق ’’مـــادة ومرفقـــا وشـــروحات. وهـــي مقســـمة إىل ثالثـــة أبـــواب: البـــاب األول، بعنـــوان  18

)؛ والبــــاب 13إىل  3(املــــواد “ املبــــادئ”)؛ والبــــاب الثــــاين بشــــأن 2و  1(املادتــــان ‘‘ والتعـــاريف
). ويتضــــــمن املرفــــــق قائمــــــة إرشــــــادية 18إىل  14(املــــــواد ‘‘ أحكــــــام متنوعــــــة’’الثالــــــث، بعنــــــوان 

باملعاهــدات الــيت يقتضــي موضــوعها ضــمنا أن تســتمر يف النفــاذ، كليــا أو جزئيــا، يف حــال نشــوب 
 نزاع مسلح.
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 )2و  1اق والتعاريف (المادتان النط - ٢ 
، كنقطــــة انطــــالق لصــــياغة املــــواد املتعلقــــة بآثــــار النزاعــــات املســــلحة علــــى 1تشـــري املــــادة  

. وتـــنص علـــى أن 1969مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات لعـــام  73املعاهـــدات، إىل املـــادة 
ار معاهـــــدة مـــــن تســـــري [...] علـــــى آثـــــار النـــــزاع املســـــلح علـــــى عالقـــــات الـــــدول يف إــــــ’’املـــــواد 

ويتضــح مــن هــذه الصــيغة أن املــواد املعنيــة تشــمل أيضــاً وضــع الــدول غــري األـــراف ‘‘. املعاهــدات
يف نــزاع مســلح والــيت هــي أـــراف يف معاهــدة مــع دولــة مشــرتكة يف النــزاع. وتراعــى يف ذلــك ثالثــة 

ــــا العالقــــات التعاهديــــة بــــني دولتــــني مشــــتبكتني يف نــــزاع مســــلح، ســــواء كا‘ 1’جوانــــب، هــــي:  نت
العالقــات التعاهديــة بــني دولــة مشــتبكة ‘ 2’تقــاتالن يف جــانبني خمتلفــني أو يف جانــب واحــد؛ و 

أثــر نــزاع مســلح ‘ 3’يف نــزاع مســلح مــع دولــة أخــرى ودولــة ثالثــة ليســت ـرفــاً يف ذلــك النــزاع؛ و 
غـري  غري دويل داخل دولة ما علـى العالقـات التعاهديـة لتلـك الدولـة. وحيـد مـن آثـار النـزاع املسـلح

إىل القـوة املسـلحة املنصـوص عليـه يف املـادة ‘‘ الطويـل األمـد’’الـدويل بدرجـة أكـرب افـرتاض اللجـوء 
باعتبـــاره عـــامال ينبغـــي أن يؤخـــذ بعـــني االعتبـــار مبوجـــب ‘‘ مـــدى التـــدخل اخلـــارجي’’(ب)، و  2

النمطيـة أال (ب) من جمموعة املواد املعروضة هنـا. وينبغـي للنزاعـات املسـلحة غـري الدوليـة  6املادة 
 تؤثر، من حيث املبدأ، على العالقات التعاهدية بني الدول.

(أ) تعــــــرف مصــــــطلح  2فاملــــــادة “. النــــــزاع املســــــلح” و“ املعاهــــــدة” 2وتعــــــّرف املــــــادة  
مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون  2(أ) مـــــن املـــــادة  1بـــــإيراد الصـــــيغة الـــــواردة يف الفقـــــرة ‘‘ املعاهـــــدة’’

ويشـــمل املعاهـــدات املعقـــودة بـــني دول وتكـــون ’’هـــا عبـــارة ، وتضـــيف إلي1969املعاهـــدات لعـــام 
الـــــذي ‘‘ النـــــزاع املســـــلح’’(ب) تعريـــــف  2وتـــــورد املـــــادة ‘‘. منظمـــــات دوليـــــة أيضـــــا أـرافـــــا فيهـــــا

ــــــاديتش  ــــــة ليوغوســــــالفيا الســــــابقة يف قرارهــــــا بشــــــأن قضــــــية ت ــــــة الدولي اســــــتخدمته احملكمــــــة اجلنائي
)Prosecutor v. Dusko Tadić, IT-94-1-A 72, para. 70( ـــــــــــه ـــــــــــزاع مســـــــــــلح  ’’، وهـــــــــــو أن يوجـــــــــــد ن

كان هنـاك جلـوء إىل القـوة املسـلحة بـني الـدول أو عنـف مسـّلح ـويـل األمـد بـني السـلطات  كلما
ـــة مـــا ، باســـتثناء ‘‘احلكوميـــة ومجاعـــات مســـلحة منظمـــة أو فيمـــا بـــني تلـــك اجلماعـــات داخـــل دول

علـى احلـاالت  هنـا ال تنطبـق إالملـواد املعروضـة الكلمات الست األخرية، الـيت ُحـذفت، نظـراً ألن ا
 اليت تكون فيها دولة واحدة على األقل ـرفاً يف نزاع مسلح.

وجتدر اإلشـارة كـذلك إىل أن املـواد املعروضـة هنـا، علـى خـالف القـرار الـذي أــدره عـام  
)، 1(املــــادة ‘‘ آثــــار النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات’’معهــــد القــــانون الــــدويل عــــن  1985

ت املســلحة الداخليــة والدوليــة. وقــد أـــبحت النزاعــات الداخليــة اليــوم أكثــر تــواترا تشــمل النزاعــا
عناــر ’’تشـمل ‘‘ احلـروب األهليـة’’من النزاعات الدوليـة. وجتـدر اإلشـارة أيضـا إىل أن كثـرياً مـن 

، مــن قبيــل املســاعدة املقدمــة مــن دول ثالثــة عــن ـريــق التزويــد باألســلحة وتــوفري مرافــق ‘‘خارجيــة
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املـــواد املعنيـــة ميتـــد  ـبيعـــة النـــزاع. وأخـــريا، فـــإن نطـــاق ب واألمـــوال، وهـــو مـــا قـــد يـــؤثر علـــىالتـــدري
 واحلصار. ى أية أعمال مسلحة، مثل االحتاللليشمل احلاالت اليت ال تنطوي عل

 
 )13إلى  3المبادئ (المواد  - ٣ 

، الــيت تــنص 3 ميكــن إجيــاد املبــدأ األساســي الــذي تســتند إليــه املــواد املــوجزة هنــا يف املــادة 
علــى أن نشــوب نــزاع مســلح ال ينهــي أو يعلــق حبكــم الواقــع نفــاذ املعاهــدات بــني الــدول األـــراف 

 يف النزاع أو بني دولة ـرف يف النزاع ودولة ليست ـرفا فيه.

والغـــرض مـــن هـــذا املبـــدأ إرســـاء االســـتقرار واالســـتمرار القـــانونيني، شـــأنه يف ذلـــك شـــأن  
. غــــري أنــــه ال يرقــــى إىل مســــتوى افــــرتاض 1985القــــانون الــــدويل لعــــام مــــن قــــرار معهــــد  2املــــادة 

ـريح باالسـتمرارية، ألن مثـل هـذا الـنهج قـد يتعـارض مـع الوضـع السـائد يف ظـل القـانون الـدويل. 
ـــــات املتحـــــدة  ـــــة �جـــــا ممـــــاثال، وال ســـــيما يف الوالي وتتبـــــع االجتهـــــادات القضـــــائية للمحـــــاكم احمللي

تعــد دائمــاً  يا الرئيســية بشــأن هــذه املســألة الرنســا. ولــئن كانــت القضــاوبريطانيــا العظمــى وأملانيــا وف
منـــاذج للوضـــوح، فقـــد أــــبح مـــن اجللـــي أن نشـــوب نـــزاع مســـلح ال يـــؤدي حبكـــم الواقـــع، مبوجـــب 
القـــانون الـــدويل املعاــــر، إىل إ�ـــاء أو تعليـــق املعاهـــدات القائمـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن عـــدداً منهـــا 

لَّـــق بســـبب ـبيعتهـــا، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل املثـــال املعاهـــدات أو ميكـــن بالفعـــل أن ينقضـــي أو يع
 األحكام التجارية.

احلـــاالت الـــيت حتتـــوي فيهـــا املعاهـــدة ذاتـــا علـــى أحكـــام بشـــأن نفاذهـــا  4وتتنـــاول املـــادة  
أوقــات النــزاع املســلح. ويف مثــل هــذه األوقــات، تظــل هــذه األحكــام ســارية. وهكــذا فــإن اخلطــوة 

إذا   الـة النـزاع املسـلح هـي التأكـد ممــاح مسـألة اسـتمرار نفـاذ املعاهـدة يف حاألوىل يف أي حالـة تطـر 
زائـــدة عـــن احلاجـــة، لكنهـــا  4كانـــت املعاهـــدة نفســـها تـــنص علـــى اســـتمرارها. وقـــد تبـــدو املـــادة 

 تسهم يف وضوح جمموعة املواد.

يــر علــى أن تطبــق قواعــد القــانون الــدويل املتعلقــة بتفســري املعاهــدات لتقر  5وتــنص املــادة  
 مدى إمكانية إ�اء معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليقها يف حال نشوب نزاع مسلح.

. فـــإذا مل تـــنجح التحقيقـــات 5 و 4لتـــتم التسلســـل الـــذي بدأتـــه املادتـــان  6وتــأيت املـــادة  
. وحتــدد هــذه املــادة العوامــل الــيت تــدل علــى 6املضــطلع بــا مبوجــب تلــك األحكــام، تســري املــادة 

املعاهـــدة أو االنســـحاب منهـــا أو تعليقهـــا يف حالـــة النـــزاع املســـلح. وتـــنص علـــى أن إمكانيـــة إ�ـــاء 
وتشـــمل هـــذه العوامـــل: (أ) ـبيعـــة املعاهـــدة، ‘‘. جلميـــع العوامـــل املتصـــلة بـــذلك’’يـــوىل االعتبـــار 

(ب) وخصــــائص  وخباـــــة موضــــوعها وهــــدفها والغــــرض منهــــا ومضــــمو�ا وعــــدد األـــــراف فيهــــا؛



 
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

 

4 

قليمــي ونطاقــه وحدتــه ومدتــه ومــدى التــدخل اخلــارجي إذا كــان النــزاع النــزاع املســلح، مثــل مــداه اإل
 املسلح غري دويل.

يعـين  ؛ وهـذا‘‘يـع العوامـل املتصـلة بـذلكجلم’’إىل إيـالء االعتبـار  6ويدعو تصدير املـادة  
 أنــه قــد تكــون هنــاك عوامــل أخــرى متصــلة بــذلك غــري تلــك املــذكورة يف الفقــرتني الفــرعيتني (أ) و

 (ب). 

لـق العوامـل املدرجـة يف الفقـرة الفرعيـة (أ) بطبيعــة املعاهـدة. وليسـت كلهـا علـى درجــة وتتع 
مساوية من االتصـال باملوضـوع عنـد النظـر يف املعاهـدة أو النـزاع؛ وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن وجـود 

 عدد كبري من األـراف يف املعاهدة غري املشرتكة يف النزاع املسلح قد يوحي باستمرار نفاذها.

شــــمل العوامــــل الــــواردة يف الفقــــرة الفرعيــــة (ب)، الــــيت تتعلــــق خبصــــائص النــــزاع، املــــدى وت 
اإلقليمــي للنـــزاع وِحّدتـــه ومدتـــه. وقــد يســـتمر، علـــى ســـبيل املثــال، نفـــاذ اتفاقـــات النقـــل اجلـــوي يف 

مــدى ’’املنــاـق الواقعــة خــارج املنــاـق الــيت جتــري فيهــا األعمــال العدائيــة. وال تكتســي اإلشــارة إىل 
أمهية إال يف سـياق النزاعـات املسـلحة غـري الدوليـة. فهـي حتـد مـن إمكانيـة قيـام ‘‘ خل اخلارجيالتد

الــــدول األـــــراف يف معاهــــدة مــــا بتأكيــــد إ�ــــاء املعاهــــدات أو تعليقهــــا، أو احلــــق يف االنســــحاب 
 منها: فكلما زاد اشرتاك دول ثالثة، زادت إمكانية تأثر نفاذ املعاهدات.

(أ) مـــن حيـــث إ�ـــا حتيـــل إىل مرفـــق جمموعـــة املـــواد. ويتضـــمن  6ادة باملـــ 7وتـــرتبط املـــادة  
 هذا املرفق قائمة بأنواع املعاهدات اليت ميكن أن تستمر يف النفاذ. وتشمل القائمة ما يلي: 

املعاهدات املتعلقة بقانون النزاعات املسـلحة، مبـا فيهـا معاهـدات القـانون الـدويل  (أ) 
 اإلنساين؛

نــة أو املنشــئة أو املنظمــة لنظــام دائــم، مبــا فيهــا االتفاقــات املتعلقــة املعاهــدات املعل (ب) 
 بتعديل احلدود الربية والبحرية؛

 املعاهدات الشارعة املتعددة األـراف؛ (ج) 
 املعاهدات املتعلقة بالعدالة اجلنائية الدولية؛ (د) 
ــــــــــاحلقوق معاهــــــــــدات الصــــــــــداقة والتجــــــــــارة واملالحــــــــــة واال )ه(  ــــــــــات املتعلقــــــــــة ب تفاق
 لألفراد؛ خلاـةا
 معاهدات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان؛ (و) 
 املعاهدات املتعلقة باحلماية الدولية للبيئة؛ (ز) 
 املعاهدات املتعلقة باااري املائية الدولية وما يتصل با من منشآت ومرافق؛ (ح) 
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 مرافق؛املعاهدات املتعلقة بطبقات املياه اجلوفية وما يتصل با من منشآت و  (ط) 
 املعاهدات اليت تكون ـكوكا تأسيسية ملنظمات دولية؛ (ي) 
 املعاهدات املتعلقة بالتسوية الدولية للمنازعات بالطرق السلمية؛ (ك) 
 املعاهدات املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية والقنصلية. (ل) 

ية. وقــد الــواردة أعــاله مقدمــة علــى ســبيل التوضــيح، وبالتــايل فإ�ــا ليســت حصــر  والقائمــة 
تقرر، عالوة علـى ذلـك، أال تـدرَج يف القائمـة االتفاقـات الـيت تشـري إىل القواعـد القطعيـة ألن هـذه 
القواعـــد تتخلـــل عـــدة مواضـــيع. وتتنـــاول الشـــروحات كـــل فئـــة مـــن الفئـــات املدرجـــة يف املرفـــق علـــى 

املمارســـة وآراء الكتـــاب فيمـــا يتعلـــق بكـــل فئـــة مـــن هـــذه الفئـــات، وتفســـر ســـبب  تصـــفحـــدة، و 
 إدراج بعضها يف القائمة رغم شح املمارسة.

، جيـوز للــدول املشــرتكة يف نـزاع مســلح أن تواـــل إبـرام املعاهــدات بشــرط 8للمــادة  ووفقـا 
أن يتم ذلك وفقـا للقـانون الـدويل؛ وجيـوز هلـا أيضـا إبـرام اتفاقـات بشـأن إ�ـاء أو تعليـق املعاهـدات 

نقيحهـــا. ومــن الواضـــح أن الــدول، مبشـــاركتها يف أو القواعــد التعاهديــة، أو تعـــديل املعاهــدات أو ت
النزاعـات املسـلحة الدوليـة وغـري الدوليـة، ال تفقــد أهليتهـا إلبـرام املعاهـدات. ووفقـا لـرأي الكتــاب، 

خدم هــذه األهليــة، علــى وجــه تفــإن للــدول أيضــا أهليــة إبــرام املعاهــدات أثنــاء النــزاع املســلح. وُتســ
 خَدميفاقـــات تبـــادل األســـرى، واتفاقـــات جـــواز مـــرور مســـتاخلصـــوص، إلبـــرام اتفاقـــات اهلدنـــة، وات

 العدو عرب أراضي الدول.

الدولـــة الـــيت تنـــوي إ�ـــاء معاهـــدة أو االنســـحاب منهـــا أو تعليـــق تطبيقهـــا أن ختطـــر  وعلــى 
بتلـــك النيـــة الدولـــة الطـــرف األخـــرى أو غريهـــا مـــن الـــدول األــــراف يف املعاهـــدة أو اجلهـــة الوديعـــة 

. ويكـــون اإلخطـــار نافـــذاً عنـــد اســـتالم الدولـــة 9لشـــرط موضـــوع املـــادة للمعاهـــدة. ويشـــكل هـــذا ا
الطـــرف األخـــرى أو الـــدول األــــراف األخـــرى هلـــذا اإلخطـــار، مـــا مل يـــنص اإلخطـــار علـــى تـــاريخ 

، لــيس مثــة مــا يــؤثر علــى حــق دولــة ـــرف 9مــن املــادة  3)). ووفقــا للفقــرة 2( 9الحــق (املــادة 
، وفقـــاً ألحكـــام املعاهـــدة أو لقواعـــد القـــانون ‘‘قولـــةمـــدة زمنيـــة مع’’أخـــرى يف االعـــرتاض خـــالل 

علــى اإلخطــار بإ�ــاء املعاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليقهــا.  تطبيــق،الــدويل األخــرى الواجبــة ال
علــى أنــه إذا قُــّدم اعــرتاض، يكــون علــى الــدول املعنيــة أن تســعى إىل  9مــن املــادة  4وتــنص الفقــرة 

مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة.  33اعـــات املبينـــة يف املـــادة إجيـــاد حـــل عـــن ـريـــق وســـائل تســـوية النز 
، مـا ميـس حقـوق الـدول والتزاماتــا 9مــن املـادة  5وأخـريا، لـيس يف الفقـرات السـابقة، وفقـا للفقـرة 
 فيما يتعلق بتسوية النـزاعات ـاملا ظلت سارية.
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، 1969 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات لعــام 65إىل املــادة  9نــص املــادة  ويســتند 
وإن ورد يف ـــــيغة مكيفــــة مــــع ســــياق النزاعــــات املســـــلحة. والقصــــد هنــــا هــــو أن هنــــاك واجـــــب 
باإلخطــــار بإ�ــــاء املعاهــــدة أو االنســــحاب منهــــا أو تعليقهــــا، وهــــو مــــا يرتتــــب عليــــه حــــق الــــدول 

علــــى هــــذا اإلخطــــار؛ ويظــــل اخلــــالف النــــاجم عــــن ذلــــك دون  عــــرتضاألـــــراف األخــــرى يف أن ت
ـــل إىل حـــل عـــن ـريـــق اســـتخدام وســـائل تســـوية النزاعـــات املوضـــحة يف تســـوية إىل أن يـــتم ال تـو

 من امليثاق. 33املادة 

علــى وجــوب اإلخطــار بنيــة إ�ــاء املعاهــدة أو االنســحاب  9مــن املــادة  1الفقــرة  وتــنص 
منها أو تعليقهـا. ويف حـال عـدم اإلخطـار، يسـتمر انطبـاق املعاهـدة مبوجـب القاعـدة العامـة املبينـة 

يعلـــق  حـــد ذاتـــه املعاهـــدات أو، الـــيت تـــنص علـــى أن نشـــوب نـــزاع مســـلح ال ينهـــي يف 3يف املـــادة 
، يكـون اإلخطـار نافـذا عنـد تسـلم الدولـة الطـرف األخـرى 9مـن املـادة  2الفقرة بـ النفاذها. وعم

أو غريها من الدول األـراف هلذا اإلخطـار، مـا مل يـنص اإلخطـار علـى تـاريخ الحـق؛ ومل تـرد هنـا 
أي إشـارة إىل اجلهـة الوديعـة ألن هنـاك معاهـدات لـيس هلـا وديـع، سـواء كـان هـذا األخـري كيانــا أو 

ة وجــود جهــة وديعــة، يكــون تــاريخ اإلخطــار هــو التــاريخ الــذي حييــل فيــه الوديــع شخصــا. ويف حالــ
مسـألة االعـرتاض علـى اإلخطـارات. وقـد يكـون مـن غـري  9من املـادة  3اإلخطار. وتتناول الفقرة 

انظــر بشــأن هــذه النقطــة  -الــواقعي أن تُفــرض حــدود زمنيــة معينــة علــى التعبــري عــن االعرتاضــات 
يف حـــاالت النـــزاع  - 1969مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات لعـــام  65 دةمـــن املـــا 2الفقـــرة 

. 9املســلح؛ ولكــن عــدم فــرض أي حــد زمــين علــى اإلـــالق مــن شــأنه أن حيــد مــن فعاليــة املــادة 
لالعـــرتاض، علـــى أن ‘‘ معقولـــة’’مـــدة زمنيـــة  9 مـــن املــادة 3بب يف اختيـــار الفقـــرة وهــذا هـــو الســـ

ال نشـــوء خـــالف بشـــأ�ا، عـــن ـريـــق وســـائل التســـوية املنصـــوص حـــ يف، ‘‘املعقوليـــة’’حتـــدَّد هـــذه 
. وهكــــذا يبــــدأ ســــريان 9مــــن املــــادة  4مــــن امليثــــاق املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة  33عليهــــا يف املــــادة 

. 9مــن املــادة  2يف اللحظــة املوضــحة يف الفقــرة  9 مــن املــادة 1املقــدم مبوجــب الفقــرة اإلخطــار 
ي اعـــرتاض يف غضـــون مـــدة زمنيــــة معقولـــة، جـــاز هلــــا أن أ اروإذا مل تتلـــق الدولـــة ــــاحبة اإلخطــــ

تتخذ اإلجراء املبني يف اإلخطار. ويف حالة تلقـي اعـرتاض، فـإن اخلـالف الناشـئ عـن ذلـك يبقـى، 
، قائمــــا إىل أن تتحقــــق تســــوية دبلوماســــية أو قانونيــــة. وأخــــريا، فــــإن 9مــــن املــــادة  4وفقــــا للفقــــرة 

الــيت لتزاماتــا فيمــا يتعلــق مبســائل تســوية املنازعــات وا لحتفــظ حقــوق الــدو  9مــن املــادة  5الفقــرة 
يفيــد ســقوط احلقــوق وااللتزامــات  9مــن املــادة  4تفســري للفقــرة  تظــل ســارية، كيمــا تثــين عــن أي

 .7املعنية بسبب نزاع مسلح. ويتماشى هذا احلكم مع الفقرة (ك) من مرفق املادة 

نســحاب منهــا نتيجــة نــزاع مســلح أن إ�ــاء معاهــدة أو تعليقهــا أو اال 10املــادة  وتوضــح 
ال يعفـــي أي دولـــة مــــن واجـــب الوفــــاء بااللتزامـــات الـــيت تتضــــمنها املعاهـــدة وتكــــون ســـارية أيضــــا 
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مبوجـب القــانون الـدويل مبعــزل عـن تلــك املعاهــدة. وكمـا توضــح اللجنـة، فــإن املبـدأ املنصــوص عليــه 
يف يظــل سـاريا خـارج إـــار مـا هـو إال حتصــيل حاــل، ذلـك أن القــانون الـدويل العـر  10يف املـادة 

 ,Nicaragua case, I.C.J. Reports 1984, p. 392االلتزامـــــات التعاهديـــــة (انظـــــر قضـــــية نيكـــــاراغوا: 

para. 83.( 

. وقــــــد 7إىل  4أثــــــر املــــــواد ‘‘ ختفيــــــف’’قاعــــــدة مهمــــــة تــــــدف إىل  11املــــــادة  وتضــــــع 
. وتستنســــخ 1969اهــــدات لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون املع 44علــــى منــــوال املــــادة  ـــــيغت

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات  44(أ) إىل (ج) حرفيــا األحكــام املقابلــة يف املــادة  11 املــادة
أن يســــري إ�ــــاء املعاهــــدة أو االنســــحاب منهــــا أو تعليقهــــا، بســــبب  ىوتــــنص علــــ 1969لعــــام 

ة للفصــل، نشــوب نــزاع مســلح، علــى املعاهــدة بأكملهــا، إال عنــدما تتضــمن املعاهــدة أحكامــا قابلــ
(أ))، أو يتبــني مــن املعاهــدة أو يثبـــت  11مــن حيــث تطبيقهــا، عــن بقيــة أجــزاء املعاهــدة (املــادة 

األـــراف  ا جوهريــا ملوافقــة الطــرف اآلخــر أومل يكــن أساســ امبطريقــة أخــرى أن قبــول تلــك األحكــ
تنفيــــذ (ب))، أو ال يكـــون االســـتمرار يف  11األخـــرى علـــى االلتـــزام باملعاهـــدة بأكملهـــا (املـــادة 

 (ج)). 11(املادة ‘‘ إجحاف’’بقية أجزاء املعاهدة منطويا على 

مـن  44يتعلق بالشرط األخري، تشري اللجنـة إىل أن هـذا احلكـم قـد اُدرج يف املـادة  وفيما 
بنــاء علـــى مقــرتح مـــن الواليــات املتحـــدة، الــيت قـــال  1969اتفاقيــة فيينــا لقـــانون املعاهــدات لعـــام 

 ممثلها مفسرا:

مكـــن أن تصـــر دولـــة تـــدعي عـــدم ــــحة جـــزء مـــن املعاهـــدة علـــى إ�ـــاء امل مــن’’  
بعـــض أحكامهـــا، حـــىت لـــو كـــان االســـتمرار يف تنفيـــذ بقيـــة أجـــزاء املعاهـــدة يف غيبـــة تلـــك 

(بيــان أدىل بــه الســيد كــريين، ‘‘ األحكـام منطويــاً علــى إجحــاف شــديد لألــراف األخــرى
، A/CONF.39/C.1/SR.41املعاهــدات، الوثــائق الرمسيــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بقــانون 

 “من النص اإلنكليزي). 17الفقرة 

، 1969(ج) مــن اتفاقيــة فيينــا لعـــام  44وكمــا هــو احلــال فيمــا يتعلــق باملــادة  وبالتــايل، 
 -(ج) هي حكـم عـام ميكـن االحتجـاج بـه إذا مـا أحـدث فصـل أحكـام املعاهـدة  11فإن املادة 

األـــراف  ينطــوي علــى إضــرار بــالطرف اآلخــر أوإخــالًال بــارزاً  -إلرضــاء رغبــات الطــرف الطالــب 
 األخرى.

بســــــقوط احلــــــق يف إ�ــــــاء املعاهــــــدة أو االنســــــحاب منهــــــا أو تعليــــــق  12املــــــادة  وتتعلــــــق 
أحكامهـــا نتيجـــة نشـــوب نـــزاع مســـلح. ويســـقط هـــذا احلـــق إذا: (أ) وافقـــت الدولـــة املعنيـــة ــــراحة 
علـى أن تظـل املعاهـدة نافـذة املفعـول أو علـى أن يظـل العمـل بـا مسـتمرا؛ أو (ب) وجـب اعتبــار 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/C.1/SR.41
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منا علـــى اســـتمرار نفـــاذ املعاهـــدة أو علـــى مواــــلة قـــد وافقـــت ضـــ وكها،تلـــك الدولـــة، بســـبب ســـل
 العمل با.

. 1969مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات لعـــام  45هـــذا احلكـــم إىل املـــادة  ويســـتند 
وهــو يعــرتف بوجــوب احلفــاظ علــى حــد مــا مــن حســن النيــة حــىت يف أوقــات النــزاع املســلح. وميكــن 

ميكـــن  ح قـــد أحـــدث أثـــره علـــى املعاهـــدة، إذســـلأن يســـقط احلـــق املعـــين مبجـــرد أن يكـــون النـــزاع امل
(ب) مـــن املـــادة  فقـــط أن تتخـــذ املواقـــف املبينـــة يف الفقـــرتني الفـــرعيتني (أ) و نئـــذللدولـــة املعنيـــة حي

12  . 

إحيــــــاء ‘ 1’للــــــدول أن تتفــــــق، بعــــــد انتهــــــاء النــــــزاع املســــــلح، علــــــى:  13املــــــادة  وجتيــــــز 
 ات املعلقة.استئناف نفاذ املعاهد‘ 2’املعاهدات اليت أ�يت أو 

، ميكــن إحيــاء املعاهــدات، بعــد انتهــاء النــزاع املســلح، باتفــاق بــني الــدول 1للفقــرة  ووفقــا 
مــن معاهــدة الســالم مــع  44املعنيــة. وميكــن العثــور علــى اتفــاق مــن هــذا النــوع، مــثًال، يف املــادة 

الفـة، يف . فبموجـب تلـك املـادة، جيـوز لكـل دولـة متح1947شـباط/فرباير  10إيطاليا املربمـة يف 
 حدود فرتة زمنية مدتا ستة أشهر، أن ُختطر إيطاليا باملعاهدات اليت تود إحياءها.

مســـألة اســـتئناف نفـــاذ املعاهـــدات املعلقـــة علـــى أســـاس  13مـــن املـــادة  2الفقـــرة  وتتنـــاول 
. ويــتم االســتئناف بطلــب مــن دولــة ـــرف كانــت ـرفــا أيضــاً يف 6العوامــل املشــار إليهــا يف املــادة 

ــــزاع  ــــزاع املســــلح مــــن اســــتئناف نفــــاذ الن املســــلح، إذ ميّكــــن اختفــــاء هــــذه العوامــــل بعــــد انتهــــاء الن
مل تربز يف الوقت نفسـه بطبيعـة احلـال أسـباب أخـرى إل�ائهـا أو االنسـحاب منهـا أو  ااملعاهدة، م

اســـــتئناف املعاهـــــدة، وهـــــي مســـــألة  تعليقهـــــا. وجيـــــوز لدولـــــة واحـــــدة أو عـــــدد مـــــن الـــــدول ـلـــــب
ويتحـدد الـرد علـى هـذا الطلـب األحـادي اجلانـب وفقـا للعوامـل الـواردة يف املـادة  تتطلب اتفاقا. ال
6. 
 

 )18إلى  14أحكام متنوعة (المواد  - ٤ 

قهــــــا الطبيعــــــي يف الــــــدفاع الفــــــردي علــــــى أنــــــه حيــــــق لدولــــــة متــــــارس ح 14املــــــادة  تــــــنص 
يـق معاهـدة تكـون اجلماعي عن النفس وفقا مليثـاق األمـم املتحـدة أن تعلـق، كليـا أو جزئيـا، تطب أو

 ـرفا فيها ـاملا كان ذلك التطبيق يتعارض مع ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس.

ن قــــــرار معهــــــد القــــــانون الــــــدويل مــــــ 7هــــــذا احلكــــــم، الــــــذي يســــــتند إىل املـــــادة  ويعـــــرتف 
، بأنــه ال ينبغــي الســماح لدولــة معتديــة باالســتفادة مــن اســتمرار نفــاذ معاهــدة مــا إذا  1985 لعــام

نفـــاذ يتنـــاىف مـــع ممارســـة حـــق الدولـــة املعتـــدى عليهـــا يف الـــدفاع عـــن نفســـها. ويهـــدف كـــان هـــذا ال
أيضــــاً إىل احليلولـــــة دون إفـــــالت املعتــــدي مـــــن العقـــــاب وتفـــــادي نشــــوء أي تفـــــاوت بـــــني حقـــــوق 
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الـــدولتني، وهـــو مـــا قـــد حيـــدث إذا كـــان املعتـــدي قـــادرا، بعـــد جتاهلـــه حلظـــر اســـتخدام القـــوة، علـــى 
لقــانون املعاهــدات الســاري وبالتــايل حرمــان الدولــة املعتــدى عليهــا، كليــا  املطالبــة بــالتطبيق الصــارم

 نفسها. عنأو جزئيا، من حق الدفاع 

االتفاقــات املربمــة بــني املعتــدي واملعتــدى  -ال إ�ــاء  -أساســا بتعليــق  14املــادة  وتســمح 
تنطبـق  ثـة. وهـي الملعتـدى عليهـا ودول ثالعليه، بيد أ�ا ال تسـتبعد تعليـق املعاهـدات بـني الدولـة ا

مــن  51 الــدفاع عــن الــنفس يف إـــار املــادة علــى النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، إذ تتنــاول فقــط
ال ُختـــل بقواعـــد القـــانون  14ميثـــاق األمـــم املتحـــدة. وأخـــريا، ال بـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن املـــادة 

 زاعات.ـلنالدويل املتعلقة باإلخطار واالعرتاض واملهل الزمنية والتسوية السلمية ل

) 29-(د 3314الــدول املعتديــة، مبفهــوم امليثــاق وقــرار اجلمعيــة العامــة  15املــادة  ومتنــع 
(تعريـــف العـــدوان)، مـــن االســـتفادة مـــن احلـــق يف إ�ـــاء  1974كـــانون األول/ديســـمرب   14املــؤرخ 

املعاهدات أو تعليقها، أو االنسحاب منها، بسـبب نـزاع مسـلح نـاجم عـن العـدوان، إذا كـان هـذا 
 حة املعتدي.مصل ماإلجراء خيد

ن قـــــــرار معهـــــــد القـــــــانون الـــــــدويل مـــــــ 9هـــــــذا احلكـــــــم، الـــــــذي يســـــــتند إىل املـــــــادة  ومينـــــــع 
، الدولـــة املعتديـــة مـــن االســـتفادة مـــن ســـلوكها غـــري املشـــروع بالتنصـــل مـــن التزاماتـــا 1985 لعـــام

التعاقديـــة جتـــاه الدولـــة الـــيت وقعـــت ضـــحية هلـــذا العـــدوان. وتطبيـــق هـــذا احلكـــم يفـــرتض مســـبقا أن 
ـــــةمـــــن قـــــد حـــــدد الجملـــــس األ ـــــه ثبـــــت أن ت دول ـــــة ستســـــتفيد مـــــن اإل�ـــــاء املعتديـــــة، وأن لـــــك الدول

 االنسحاب أو التعليق. وهذه النقطة األخرية ميكن أن يقّيمها االس أو قاٍض أو حمّكم. أو

معلقــــا إىل أن يبـــت جملــــس األمـــن يف األمــــر. فهـــذا القــــرار هــــو  15تطبيــــق املـــادة  ويبقـــى 
ّشـف أن الدولـة الـيت كانـت تُعتـرب يف البدايـة معتديـة ليسـت كـذلك، أو الذي ُحيدد ما يلـي: إذا تك

 نأ�ــا مل تســتفد مــن العــدوان، تُقــّيم احلالــة وفقــا للمعــايري العاديــة الــيت أرســتها املــواد. وإذا تأكــد أ
الدولة معتديـة وأ�ـا اسـتفادت مـن جتاهـل التزاماتـا التعاهديـة، تصـبح هـذه املعـايري غـري منطبقـة وال 

إلخطـــار أي أثـــر، مـــا مل تـــنص املعاهـــدة علـــى خـــالف ذلـــك. وأخـــريا، يرتتـــب علـــى عبـــارة يكـــون ل
جتنـــب التفســـريات الـــيت حتـــتفظ مبوجبهـــا الدولـــة ‘‘ بســـبب نـــزاع مســـلح نـــاجم عـــن عمـــل عـــدواين’’

 اليت اكتسبتها يف نزاعات سابقة. ‘‘املعتدي’’بصفة 

لـس األمـن يف هـذا الشـأن مـن ، ال ختل املواد املعروضة هنا مبا يتخـذه جم16للمادة  ووفقا 
قرارات وفقا مليثـاق األمـم املتحـدة. وبعبـارة أخـرى، يُعتـد بـاإلجراءات الـيت يتخـذها االـس مبوجـب 

املتعلقـــة بتنفيـــذ أحكـــام  94الفصـــل الســـابع أو مبوجـــب أحكـــام أخـــرى مـــن امليثـــاق، مثـــل املـــادة 
مــن امليثــاق، الـــيت  103ادة العــدل الدوليـــة. وال بــد مــن اإلشـــارة، يف هــذا الصــدد، إىل املـــ ةحمكمــ

تنص علـى أنـه إذا كـان هنـاك تعـارض بـني االلتزامـات املرتتبـة علـى الـدول األعضـاء مبوجـب امليثـاق 
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 مليثـاق،وااللتزامات املرتتبة عليها مبوجب اتفاقـات أخـرى، تـرجَّح االلتزامـات املرتتبـة عليهـا مبوجـب ا
 ها جملس األمن.مبا يف ذلك الواجبات الناشئة عن قرارات ملزمة يتخذ

ــــــنص  ــــــاحل 17املــــــادة  وت ــــــى أن هــــــذه املــــــواد ال ختــــــل ب ــــــات الناشــــــئة عــــــن عل قوق والواجب
 احلياد. قوانني

احليــاد مبوجــب املعاهــدة نافــذا بصــورة كاملــة لــدى نشــوب نــزاع مســلح بــني دول  ويصــبح 
 مثـل ثالثة؛ ويبدأ نفـاذه يف ذلـك الوقـت بالـذات. غـري أن احليـاد ال ُيسـتمد دومـا مـن معاهـدة؛ ويف

 هذه احلاالت أيضا، تُغلَّب حقوق الدولة احملايدة وواجباتا على هذه املواد.

حـــــــاالت اإل�ـــــــاء أو االنســـــــحاب أو التعليـــــــق ’’، املعنونـــــــة 18املـــــــادة األخـــــــرية  وتـــــــنص 
تعليقهــا  عاهــدات أو االنســحاب منهــا أو، علــى أن املــواد املعروضــة هنــا ال ختــل بإ�ــاء امل‘‘األخــرى

منهــا مــثال حــدوث خــرق مــادي، ونشــوء حالــة يســتحيل معهــا تنفيــذ املعاهــدة،  نتيجــة أمــور أخــرى
 يف الظروف. يوحدوث تغري جوهر 

إمكانيــة االحتجــاج بأحكــام أخــرى مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات  18املــادة  وتتــيح 
 إل�ـــاء املعاهـــدات أو االنســـحاب منهـــا أو تعليـــق تطبيقهـــا يف حالـــة النـــزاع املســـلح. 1969لعـــام 

ولـئن اعتـرب هـذا احلكـم غنيــا عـن البيـان، فإنـه يفيـد يف تبديــد أي فكـرة تـوحي بـأن القواعـد املتعلقــة 
النزاعات املسلحة علـى املعاهـدات تنشـئ قانونـا خاــا يغـين عـن اإلشـارة إىل أسـباب أخـرى  اربآث

 إل�اء املعاهدات أو االنسحاب منها أو تعليقها.
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