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  الحظةم

 إىل إحدى   ةأحد هذه الرموز اإلحال    يرادإويعين  . تألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام       ت
  . املتحدةاألمموثائق 

، فهي تعين اإلحالـة  )٢٠٠٤ولية  ح: ثالًم( متبوعة بالسنة    "حولية"ذا اجمللد كلمة    ه  يف وردت   وحيثما
 تشري أرقام الـصفحات إىل الـنص   ،١٩٨١ولية حوحىت .  عن السنة املذكورة   حولية جلنة القانون الدويل   إىل  
 باللغة العربية،   - وما تالها من حوليات تباعاً       - اليت صدرت    ،١٩٨٢ولية  حاراً من   واعتب. كليزي للحولية نإلا

  .لنص العريبتشري أرقام الصفحات إىل ا
  : كل حولية من جملدينوتتألف

  ؛ن احملاضر املوجزة جللسات اللجنةويتضم: األولاجمللد 
  : ويتألف من جزأين: اجمللد الثاين
والوثائق األخرى اليت جرت دراسـتها       جلزء األول، ويتضمن تقارير املقررين اخلاصني     ا  

  خالل الدورة؛ 
   .جلمعية العامةجلزء الثاين، ويتضمن تقرير اللجنة إىل اا  

" احلولية"ومجيع اإلشارات إىل هذه األعمال واملقتطفات منها تتعلق بالنصوص النهائية املطبوعة جمللدات 
  .والصادرة كمنشورات لألمم املتحدة
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  *A/60/10الوثيقة 
   القانون الدويل عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسنيتقرير جلنة

  )٢٠٠٥أغسطس / آب٥ -يوليه / متوز١١يونيه و/ حزيران٣ -مايو /أيار ٢(

  احملتويات
  الصفحة 

  ٦  .........................................................................................تفصيل التسميات والتعابري املختزلة
  ٦  .................................................................................................مالحظة بشأن االقتباسات

  ٧  .........................................................................الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا اجمللد
  الفقرات الفصل
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  ١٢  ٧-٦  .....................................................................جلنة الصياغة  - جيم  
  ١٢  ٩-٨  ....................................................................األفرقة العاملة  -  دال  
  ١٢  ١٠  ...........................................................................األمانة  -  هاء  
  ١٢  ١١  ..................................................................جدول األعمال  -  واو  

  ١٣  ٢٣-١٢  ...........................................ملخص ألعمال اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني  -  الثاين
  ١٥  ٢٩-٢٤  ................مسائل حمددة ستكون التعليقات اليت ُتبدى بشأهنا ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنة  - الثالث

  ١٥  ٢٤  ...........................................................املوارد الطبيعية املشتركة  - ألف  
  ١٥  ٢٥  ............................................سلحة على املعاهداتآثار النـزاعات امل  -  باء  
  ١٥  ٢٦  .........................................................مسؤولية املنظمات الدولية  - جيم  
  ١٥  ٢٧  ....................................................................طرد األجانب  -  دال  
  ١٦  ٢٨  ...........................................................األفعال االنفرادية للدول  -  هاء  
  ١٦  ٢٩  .........................................................التحفظات على املعاهدات  -  واو  

  ١٧  ١٠٧-٣٠  ....................................................................املوارد الطبيعية املشتركة  -  الرابع
  ١٧  ٣١-٣٠  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ١٧  ١٠٧-٣٢  .................................................ضوع يف الدورة احلاليةالنظر يف املو  -  باء  

  ١٧  ٤٧-٣٤  ..........................................عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث  -١  
  ٢٢  ٩٨-٤٨  ...........................................................ملخص املناقشة  -٢  

  ٢٢  ٦٠-٤٨  ....................................................التعليقات العامة  )أ(  
  ٢٤  ٩٥-٦١  ..................................التعليقات على مشاريع مواد حمددة  )ب(  
  ٢٩  ٩٨-٩٦  .........................................التعليقات على شكل الصك  )ج(  

  ٣٠  ١٠٧-٩٩  ..........................................اصاملالحظات اخلتامية للمقرر اخل  -٣  
  ٣٢  ١٩١-١٠٨  .....................................................آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات  - اخلامس

  ٣٢  ١٠٩-١٠٨  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ٣٢  ١٩١-١١٠  .................................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء  

__________  
  .١٠ لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقماوزعت يف بادئ األمر بوصفها إحدى   *  



نة القانون الدويل إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسنيتقرير جل   2 

 

  الصفحة  الفقرات الفصل

  ٣٢  ١٢٧-١١٣  .............................................مالحظات عامة على املوضوع  -١  
  ٣٢  ١١٦-١١٣  ...................................عرض املقرر اخلاص لتقريره األول  )أ(  
  ٣٢  ١٢٣-١١٧  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٣  ١٢٧-١٢٤  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٣٤  ١٣٣-١٢٨  ..........................................................النطاق -١املادة   -٢  
  ٣٤  ١٢٨  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٣٤  ١٣١-١٢٩  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٤  ١٣٣-١٣٢  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٣٥  ١٤١-١٣٤  ............................................م املصطلحات استخدا-٢املادة   -٣  
  ٣٥  ١٣٥-١٣٤  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٣٥  ١٤٠-١٣٦  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٦  ١٤١  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٣٦  ١٤٨-١٤٢  ......................................... اإلهناء أو التعليق التلقائي-٣املادة   -٤  
  ٣٦  ١٤٢  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٣٦  ١٤٦-١٤٣  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٧  ١٤٨-١٤٧  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٣٧  ١٥٦-١٤٩  ........حالة نزاع مسلح  دالئل قابلية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف-٤املادة   -٥  
  ٣٧  ١٥٠-١٤٩  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٣٧  ١٥٤-١٥١  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٨  ١٥٦-١٥٥  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٣٨  ١٦١-١٥٧  ............................ األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات-٥املادة   -٦  
  ٣٨  ١٥٧  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٣٨  ١٦٠-١٥٨  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٩  ١٦١  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٣٩  ١٦٦-١٦٢  ................ املسلح املعاهدات املتعلقة بسبب اللجوء إىل النـزاع-٦املادة   -٧  
  ٣٩  ١٦٢  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٣٩  ١٦٤-١٦٣  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٣٩  ١٦٦-١٦٥  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٤٠  ١٧٥-١٦٧  .......ملوضوعها وغرضها  نفاذ املعاهدات بناء على املؤدى الضروري-٧املادة   -٨  
  ٤٠  ١٦٨-١٦٧  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٤٠  ١٧٣-١٦٩  ....................................................قشةملخص املنا  )ب(  
  ٤١  ١٧٥-١٧٤  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٤١  ١٧٨-١٧٦  ........................................... طريقة التعليق أو اإلهناء-٨املادة   -٩  
  ٤١  ١٧٦  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٤١  ١٧٧  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٤٢  ١٧٨  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٤٢  ١٨١-١٧٩  ........................................ت املعلقة استئناف املعاهدا-٩املادة   -١٠  
  ٤٢  ١٧٩  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٤٢  ١٨٠  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٤٢  ١٨١  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٤٢  ١٨٧-١٨٢  ..................................... مشروعية تصرف األطراف-١٠املادة   -١١  
  ٤٢  ١٨٢  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(  
  ٤٢  ١٨٥-١٨٣  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٤٣  ١٨٧-١٨٦  ...................................الحظات اخلتامية للمقرر اخلاصامل  )ج(  
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  الصفحة  الفقرات الفصل

الدول الثالثة بوصفها دوالً      مركز -١٢ قرارات جملس األمن، واملادة      -١١املادة    -١٢
 إحياء املعاهـدات    -١٤اإلهناء أو التعليق، واملادة       حاالت -١٣حمايدة، واملادة   

  ٤٣  ١٩١-١٨٨  ...........................................................أو املعلقة املنهاة
  ٤٣  ١٨٨  ..........................................قرر اخلاص للموادعرض امل  )أ(  
  ٤٤  ١٩٠-١٨٩  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٤٤  ١٩١  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  

  ٤٥  ٢٠٦-١٩٢  ................................................................مسؤولية املنظمات الدولية  -  السادس
  ٤٥  ١٩٤-١٩٢  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ٤٥  ٢٠٤-١٩٥  .................................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء  

اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتـة      قة مبسؤولية املنظمات الدولية اليت    نص مشاريع املواد املتعل     -  جيم
  ٤٧  ٢٠٦-٢٠٥  .........................................................................حىت اآلن

  ٤٧  ٢٠٥  ........................................................نص مشاريع املواد  -١  
يف دورهتـا الـسابعة      نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة         -٢

  ٤٩  ٢٠٦  ................................................................واخلمسني
  ٥٠    ........................................... خرق التزام دويل-الفصل الثالث  

  ٥٠    .................................رق اللتزام دويلوقوع خ  -٨املادة 
  ٥٠    .......................................................التعليق

  ٥٢    .....................االلتزام الدويل النافذ جتاه منظمة دولية  -٩املادة 
  ٥٢    .......................................................التعليق

  ٥٢    ..........................االمتداد الزمين خلرق التزام دويل  -١٠املادة 
  ٥٢    .......................................................التعليق

  ٥٢    ............................اخلرق املكون من فعل مركب  -١١املادة 
  ٥٢    .......................................................لتعليقا
  ٥٢    .دولية أخرى فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة مسؤولية املنظمة الدولية -الفصل الرابع
  ٥٤    .دولياً تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري مشروع  -١٢املادة 
  ٥٤    .......................................................لتعليقا
  ٥٤    ..دولياً التوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب فعل غري مشروع  -١٣املادة 

  ٥٤    .......................................................التعليق
  ٥٥    ........................إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى  -١٤املادة 

  ٥٥    .......................................................التعليق
  القرارات والتوصـيات واألذون املوجهـة إىل الـدول     -]١٦[١٥املادة  

  ٥٥    ..........................................واملنظمات الدولية األعضاء
  ٥٦    .......................................................التعليق

  ٥٧    ..................................... أثر هذا الفصل-]١٥[١٦املادة 
  ٥٧    .......................................................التعليق

  ٥٨  ٢٤١-٢٠٧  .........................................................................احلماية الدبلوماسية  - السابع
  ٥٨  ٢٢٤-٢٠٧  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ٥٩  ٢٤١-٢٢٥  ................................................. يف الدورة احلاليةالنظر يف املوضوع  -  باء  

  ٦٠  ٢٣٦-٢٢٦  .......................................................مبدأ األيدي النظيفة  -١  
  ٦٠  ٢٣٠-٢٢٦  ..........................................عرض املقرر اخلاص للمبدأ  )أ(  
  ٦١  ٢٣٥-٢٣١  ....................................................ملخص املناقشة  )ب(  
  ٦١  ٢٣٦  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(  
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  الصفحة  الفقرات الفصل

  ٦٢  ٢٤١-٢٣٧  .............................................................مسائل أخرى  -٢  
  ٦٢  ٢٣٨-٢٣٧  ....................................................ملخص املناقشة  )أ(  
  ٦٢  ٢٤١-٢٣٩  ...................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ب(  

  ٦٣  ٢٧٤-٢٤٢  ..............................................................................طرد األجانب  -  الثامن
  ٦٣  ٢٤٣-٢٤٢  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ٦٣  ٢٧٤-٢٤٤  .................................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء  

  ٦٣  ٢٥٠-٢٤٥  .............................................عرض املقرر اخلاص للموضوع  -١  
  ٦٤  ٢٧٠-٢٥١  ...........................................................ملخص املناقشة  -٢  

  ٦٤  ٢٥٢-٢٥١  ....................................................لعامةالتعليقات ا  )أ(  
  ٦٤  ٢٦٠-٢٥٣  ................................)نطاقه وتعاريفه(مفهوم طرد األجنيب   )ب(  
  ٦٥  ٢٦٢-٢٦١  .........................................................حق الطرد  )ج(  
  ٦٥  ٢٦٥-٢٦٣  ......................................................أسباب الطرد  )د(  
  ٦٦  ٢٦٨-٢٦٦  ..............................................احلقوق املتصلة بالطرد  )ه(  
  ٦٧  ٢٧٠-٢٦٩  ....................................................املسائل املنهجية  )و(  

  ٦٧  ٢٧٤-٢٧١  ..........................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣  
  ٦٩  ٣٣٢-٢٧٥  ....................................................................ألفعال االنفرادية للدولا  - التاسع

  ٦٩  ٢٩٣-٢٧٥  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ٧٠  ٣٣٢-٢٩٤  .................................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء  

  ٧٠  ٣٠٠-٢٩٥  ..........................................عرض املقرر اخلاص لتقريره الثامن  -١  
  ٧١  ٣١٦-٣٠١  ...........................................................ملخص املناقشة  -٢  
  ٧٢  ٣٢٦-٣١٧  ..........................................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣  
  ٧٣  ٣٣٢-٣٢٧  ..................................................لفريق العاملاستنتاجات ا  -٤  

  ٧٤  ٤٣٨-٣٣٣  ..................................................................التحفظات على املعاهدات  - العاشر
  ٧٤  ٣٤٢-٣٣٣  ...........................................................................مقدمة  - ألف  
  ٧٥  ٤٣٦-٣٤٣  .................................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء  

  ٧٥  ٣٨٨-٣٥٠  .........................................عرض املقرر اخلاص لتقريره العاشر  -١  
  ٨٠  ٤٢٦-٣٨٩  ...........................................................ملخص املناقشة  -٢  
  ٨٣  ٤٣٦-٤٢٧  ..........................................اخلاصاملالحظات اخلتامية للمقرر   -٣  

املعاهدات اليت اعتمدهتا اللجنـة      نص مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات على        -  جيم
  ٨٤  ٤٣٨-٤٣٧  .............................................................بصفة مؤقتة حىت اآلن

  ٨٤  ٤٣٧  .............................................نص مشاريع املبادئ التوجيهية  -١  
املعاهدات والتعليقـات    نص مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات على        -٢

  ٩٠  ٤٣٨  .......................اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني هاعلي
  ٩٠    ...............................إبداء االعتراضات على التحفظات  ٦-٢    

  ٩٠    ........................................................التعليق  
  ٩٠    .............................تعريف االعتراضات على التحفظات  ١-٦-٢    

  ٩١    ........................................................التعليق  
املتأخر  تعريف االعتراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التوسيع         ٢-٦-٢

  ٩٧    ........................................................لنطاقها
  ٩٧    ........................................................تعليقال  
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  الصفحة  الفقرات الفصل

  ٩٩  ٤٩٣-٤٣٩  ....................وتوسع القانون الدويل الصعوبات الناشئة عن تنوع: جتزؤ القانون الدويل  - احلادي عشر
  ٩٩  ٤٤١-٤٣٩  .......................................................................مقدمة  -  ألف  
  ٩٩  ٤٤٤-٤٤٢  ............................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء  
  ٩٩  ٤٩٣-٤٤٥  ...........................................................تقرير فريق الدراسة  -  جيم  

  ٩٩  ٤٤٨-٤٤٥  .................... واحلصيلة املرتقبة ألعمال فريق الدراسةتعليقات عامة  -١
وظيفة ونطـاق  "ب  يف إطار الدراسة املتعلقة" اإلقليمية"مناقشة مذكرة بشأن     -٢

  ١٠٠  ٤٦٦-٤٤٩  ........................."‘بذاهتا النظم القائمة‘قاعدة التخصيص ومسألة 
أي قاعدة من قواعـد     "الدراسة املتعلقة بتفسري املعاهدات يف ضوء       مناقشة    -٣

" نون الدويل املتعلقة باملوضوع واجبة التطبيق يف العالقات بني األطراف         القا
يف سـياق   ) ١٩٦٩ من اتفاقية فيينـا لعـام        ٣١من املادة   ) ج(٣ الفقرة(

  ١٠٣  ٤٧٩-٤٦٧  ................التطورات العامة يف القانون الدويل وشواغل اجملتمع الدويل
القواعد : القانون الدويل  التسلسل اهلرمي يف    "  مناقشة التقرير األوَّيل املتعلق ب      -٤

 من ميثاق األمـم املتحـدة،       ١٠٣واملادة   اآلمرة، وااللتزامات ِقَبل الكافة،   
  ١٠٦  ٤٩٣-٤٨٠  ............................................"حاالت الرتاع كقواعد يف

  ١٠٩  ٥٢٤-٤٩٤  .....................................................مقررات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى  - الثاين عشر
  ١٠٩  ٥٠١-٤٩٤  .............................برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها، ووثائقها  -  ألف  

  ١٠٩  ٤٩٧  ................................................تدابري تقليص التكاليف  -١  
  ١٠٩  ٤٩٨  ...............................................................الوثائق  -٢  
  ١٠٩  ٤٩٩  ........................الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل  -٣  
  ١٠٩  ٥٠٠  ..............موضوع جديد ُيتوخى إدراجه يف برنامج العمل احلايل للجنة  -٤  
  ١٠٩  ٥٠١  ..............................................................األتعاب  -٥  

  ١٠٩  ٥٠٢  ...............................لجنةموعد ومكان عقد الدورة الثامنة واخلمسني ل  -  باء  
  ١١٠  ٥٠٩-٥٠٣  ...................................................التعاون مع اهليئات األخرى  -  جيم  
  ١١٠  ٥١١-٥١٠  ....................................متثيل اللجنة يف الدورة الستني للجمعية العامة  -  دال  
  ١١٠  ٥٢٤-٥١٢  .................................................احللقة الدراسية للقانون الدويل  -  هاء  
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 تفصيل التسميات والتعابري املختزلة

عابري األخرى اليت وردت خمتزلة يف األصل اإلنكليزي هلذه الوثيقة، كما اسـتخدمت يف              فيما يلي تفصيل تسميات اهليئات واألجهزة والت        
  : املختزليهذه الترمجة العربية، وإىل جانبها األصل اإلنكليز

ECHR  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
GATT  االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة  

IAH    لوجياجيوهليدرو األخصائييالرابطة الدولية 
ICJ   حمكمة العدل الدولية  

ICRC  اللجنة الدولية للصليب األمحر  
ILA  رابطة القانون الدويل  

IUSCTR  حمكمة املطالبات بني إيران والواليات املتحدة  
KFOR  القوة األمنية الدولية يف كوسوفو  

MERCOSUR  السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب 
NATO  طلسيمنظمة حلف مشال األ 

OAS   منظمة الدول األمريكية  
OHCHR  اإلنسان حلقوق الساميةفوضية امل 

PCIJ  حمكمة العدل الدويل الدائمة 
UNESCO  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
UNHCR  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

UNIDROIT  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 
WIPO  ظمة العاملية للملكية الفكريةاملن 
WTO  منظمة التجارة العاملية  

* 
*    *  

I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 
P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24: up to and including 1930) 
P.C.I.J., Series A/B PCIJ, Judgments, Orders and Advisory Opinions (Nos. 40–80: beginning in 1931) 
UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

*  
*    *  

 إىل احملكمة الدولية حملاكمة األشـخاص       "احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة   "يف هذا اجمللد، تشري عبارة        
 . ١٩٩١املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

* 
*    *  

  مالحظة بشأن االقتباسات
  .أكيـد مضـاف ولـم يرد يف النص األصلي، معناه أن الت*التأكيد على كلمة أو مجلة أو اقتباس، املبني خبط مائل مع إشارة  
  .االقتباسات من أعمال بلغات غري اللغة العربية قد ترمجتها األمانة العامة، ما مل يذكر خالف ذلك  

* 
*    *  

  ./www.un.org/law/ilc: عنوان جلنة القانون الدويل على شبكة اإلنترنت  
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  د إليها يف هذا اجمللاملشار املتعددة األطراف الصكوك

 املصدر  

  والقنصلية الدبلوماسية لعالقاتاالمتيازات واحلصانات، ا
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 500 )١٩٦١أبريل / نيسان١٨فيينا، (  للعالقات الدبلوماسيةفيينا اتفاقية

No. 7310, p. 95. 

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 )١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤ فيينا،( القنصلية  للعالقاتفيينا اتفاقية

 ٢نيويـورك،    ( األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية        اتفاقية
  )٢٠٠٤ديسمرب، /كانون األول

 التاسعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة      
، )A/59/49( ٤٩واخلمسون، امللحق رقم    

 .، املرفق٥٩/٣٨ ، القرارولاجمللد األ

   اإلنسانقحقو
/  كـانون األول   ٩نيويـورك،   (اجلماعية واملعاقبة عليها     إلبادةامنع جرمية    تفاقيةا

  )١٩٤٨ديسمرب 
United Nations, Treaty Series, vol. 78, 

No. 1021, p. 277. 

االتفاقية األوروبيـة حلقـوق     ( واحلريات األساسية    انـاإلنسوق  ـ محاية حق  اتفاقية
  )١٩٥٠نوفمرب / الثاين تشرين٤روما، ( )اإلنسان

Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

الربوتوكـول   ( واحلريات األساسـية   انـاإلنسوق  ـمحاية حق بروتوكول اتفاقية   
  )١٩٥٢مارس / آذار٢٠باريس، ) (١ رقم

Ibid. 

  واحلريـات األساسـية    انـاإلنـس وق  ـمحاية حق  التفاقية   ٧الربوتوكول رقم   
  ) ١٩٨٤نوفمرب /ين تشرين الثا٢٢ستراسبورغ، (

Ibid., vol. 1525, No. 2889, p. 195. 

كانون  ٢١ نيويورك، (ريـالعنصز  ـال التميي ـ الدولية للقضاء على مجيع أشك     االتفاقية
 )١٩٦٥ديسمرب /األول

Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195. 

 / كـانون األول   ١٦نيويـورك،   (  اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية     الدويل العهد
 )١٩٦٦ ديسمرب

Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. 

  اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية     الدويل لعهدالربوتوكول االختياري امللحق با   
  ) ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦نيويورك، (

Ibid. 

سـان  " (ميثاق سان خوسـيه، كوسـتاريكا     : "االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   
  )١٩٦٩نوفمرب /  الثاين تشرين٢٢خوسيه، 

Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123. 

 كـانون   ١٨نيويـورك،   (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            
  ) ١٩٧٩ديسمرب /األول

Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. 

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217  ) ١٩٨١يونيه / حزيران٢٧نريويب، (امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 

و الالإنسـانية   أ لقاسيةامناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          تفاقيةا
  )١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠نيويورك، (أو املهينة 

Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85. 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3  )١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠نيويورك، (اتفاقية حقوق الطفل 

لربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل          ا
  )٢٠٠٠مايو / أيار٢٥نيويورك، (األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

Ibid., vol. 2171, p. 227. 

 ١٨نيويورك،   (اجرين وأفراد أسرهم  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امله      
  )١٩٩٠ديسمرب /كانون األول

Ibid, vol. 2220, No. 39481, p. 3. 
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 املصدر  

  واملؤثرات العقليةاملخدرات
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملـؤثرات العقليـة            

  )١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠فيينا، (
United Nations, Treaty Series, vol. 

1582, No. 27627, p. 95. 

  الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 189 )١٩٥١يوليه / متوز٢٨جنيف، (  بوضع الالجئنياخلاصة االتفاقية

No. 2545, p. 137. 

 .Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267  )١٩٦٧يناير / كانون الثاين٣١نيويورك، (الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني 

 .Ibid., vol. 1438, No. 24378, p. 127  )١٩٥٤مارس / آذار٢٨راكاس، اك (التفاقية اخلاصة باللجوء اإلقليميا

 .Ibid., vol. 360, No. 5158, p. 117 )١٩٥٤ سبتمرب / أيلول٢٨نيويورك، (  األشخاص عدميي اجلنسيةركز مباخلاصة االتفاقية

  Ibid., vol. 989, No.14458, p. 175  ) ١٩٦١أغسطس / آب٣٠ نيويورك،(تفاقية املعنية خبفض حاالت انعدام اجلنسية اال

  التجارة الدولية والتنمية 
 الكارييب واحملـيط اهلـادئ     البحرو أفريقيا دولجمموعة  بني  الرابعة  االتفاقية املشتركة   

 )١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٥لومي، ( وبني اجلماعة االقتصادية األوروبية
United Nations, Treaty Series, vol. 

1924, No. 32847, p. 3. 

  النقل واالتصاالت
الـدويل  الـربي    دفاتر النقل    مبوجبالدويل للبضائع     النقل بشأناالتفاقية اجلمركية   

  )١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤جنيف، ) ( الدويلاتفاقية النقل الربي(
United Nations, Treaty Series, vol. 

1079, No. 16510, p. 89, and vol. 

1142, p. 413. 

 املالحة

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 289  )١٩٤٨مارس / آذار٦جنيف، (االتفاقية املنشئة للمنظمة البحرية الدولية 

No. 4214, p. 3. 

  املسائل اجلنائية
 .United Nations, Treaty Series, vol  )١٩٩٨يوليه / متوز١٧روما، (نائية الدولية روما األساسي للمحكمة اجل ظامن

2187, No. 38544, p. 3. 

  قانون البحار
   )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (اتفاقيات جنيف لقانون البحار 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 516  اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة

No. 7477, p. 205. 

 .Ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311  اتفاقية اجلرف القاري

 .Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11  اتفاقية أعايل البحار

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3  )١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠مونتيغو باي، (اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

 ٢٢باريس،  ) (اتفاقية أوسبار (ية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي        اتفاقية محا 
  )١٩٩٢سبتمرب /أيلول

Ibid., vol. 2354, No. 42279, p. 67. 
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 املصدر  

 املطبق يف الرتاعات املسلحة لقانونا

 تـشرين   ١٨الهـاي،   ( وأعرافهـا     الهاي املتعلقة بقوانني احلرب الربيـة      اتاتفاقي
  )١٩٠٧أكتوبر /ألولا

J. B. Scott, ed., The Hague Conventions 

and Declarations of 1899 and 1907, 

3rd ed. (New York, Oxford University 

Press, 1918), p. 100. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 49  )١٩٤٧فرباير / شباط١٠باريس، (معاهدة السالم مع إيطاليا 

No. 747, p. 3. 

 Ibid., vol. 75, Nos. 970–973, pp. 31 et  )١٩٤٩غسطس أ/ آب١٢جنيف، (احلرب  حاياضاملتعلقة حبماية جنيف  تفاقياتا

seq. 

 .Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215  )١٩٥٤مايو / أيار١٤الهاي، (اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح 

  قانون املعاهدات
 .United Nations, Treaty Series, vol  )١٩٦٩مايو / أيار٢٣فيينا، (عاهدات لقانون امل يينا فتفاقيةا

1155, No. 18232, p. 331. 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3  )١٩٧٨أغسطس / آب٢٣فيينا، (خلالفة الدول يف املعاهدات  يينا فتفاقيةا

ة أو فيما بـني املنظمـات    الدوليتبني الدول واملنظما  ملعاهداتافيينا لقانون    تفاقيةا
  )١٩٨٦مارس / آذار٢١فيينا، (الدولية 

A/CONF.129/15. 

  املسؤولية
 ٢١لوغانو، (اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة            

  )١٩٩٣يونيه /حزيران
Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 150. 

  والالسلكيةاالتصاالت السلكية

 .United Nations, Treaty Series, vol  )١٩٨٩مايو / أيار٥ستراسبورغ، (االتفاقية األوروبية املتعلقة بالتلفزة العابرة للحدود 

1966, No 33611, p. 265  

  لبيئـةا
 ٢لنـدن،   () اتفاقية ماربول  (١٩٧٣االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن،        

لنـدن،  ( ١٩٧٨، بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام      )١٩٧٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
  )١٩٧٨فرباير /شباط ١٧

United Nations, Treaty Series, vol. 

1340, No. 22484, p. 61. 

 .Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293  )١٩٨٥مارس / آذار٢٢فيينا،  (اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

 .Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309  )١٩٩١فرباير / شباط٢٥إسبو، (يف إطار عرب حدودي  لبيئيار تقييم األث تفاقيةا

 .Ibid., vol. 1771, No. 30822, p. 107  )١٩٩٢مايو / أيار٩نيويورك،  (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 .Ibid., vol. 1760, No. 30619, p. 79  )١٩٩٢يونيه / حزيران٥و،  جانريريو دي (االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

 ٢١نيويورك،   (اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية         
  )١٩٩٧مايو /أيار

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية      
، )A/51/49 (٤٩واخلمسون، امللحق رقم    

 .، املرفق٥١/٢٢٩ ، القراراجمللد الثالث
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 املصدر  

الربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن اآلثـار العـابرة             
  )٢٠٠٣مايو / أيار٢١كييف، (للحدود للحوادث الصناعية على املياه العابرة للحدود 

ECE/MP.WAT/11. 

  مواضيع متفرقة 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 294  )١٩٥٧مارس / آذار٢٥روما،  (معاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية

No. 4300, p 3 .   وانظر أيـضاً الـصيغة
 :املوحدة ملعاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية    

Official Journal of the European 

Communities, No. C 340, vol. 40 (10 

November 1997), p. 173.  
د القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافيـة املـسروقة         فاقية املعهد الدويل لتوحي   ات

  )١٩٩٥يونيه / حزيران٢٤روما، (رة بطرق غري مشروعة املصدَّ أو
United Nations, Treaty Series, vol. 

2421, No. 43718, p 457. 
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  الفصل األول

تنظيم أعمال الدورة
عقدت جلنة القانون الدويل اجلزء األول مـن دورهتـا            -١
يونيه / حزيران٣مايو إىل / أيار٢لسابعة واخلمسني يف الفترة من   ا

 ٥يوليـه إىل    / متـوز  ١١ واجلزء الثاين يف الفترة مـن        ٢٠٠٥
يف مقرهـا   )  أدنـاه  ٤٩٧انظر الفقرة   ( ٢٠٠٥أغسطس  /آب

وافتتحت الدورة السيدة هنكني . مبكتب األمم املتحدة يف جنيف   
  . السادسة واخلمسنيشه، النائب األول ِلرئيس اللجنة يف دورهتا

  أعضاء اللجنة  -ألف
  :تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم  -٢

  )غانا( آدوالسيد إميانويل أكوي 
  )الربتغال( إسكارامياالسيدة باوال 
  )أوروغواي( أوبريت بادانالسيد ديدييه 

  )اليونان( إيكونوميدسالسيد قسطنطني 
  )بونغا(  تشيفوندا-بامبو السيد غّيوم 

  )الربازيل( بايينا سوارسالسيد جواو كليمنيت 
  )البحرين( البحارنةالسيد حسني 

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      ( براونليالسيد إيان   
  )يرلندا الشماليةأو

  )فرنسا( بيليهالسيد آالن 
  )مجهورية كوريا( تشيالسيد تشونغ إل 

  )وريةاجلمهورية العربية الس( الداوديالسيد رياض 
  )جنوب أفريقيا( دوغاردالسيد كريستوفر جون روبرت 

  )اهلند( راوالسيد بيماراجو سرينيفاسا 
مجهورية فنـزويال  ( رودريغيس ثيدينيو السيد فيكتور   
  )البوليفارية

  )املكسيك( سيبولفيداالسيد برناردو 
  )الصني( شهالسيدة هنكني 

  )بولندا( غالتسكيالسيد جيسالف 
  )إيطاليا( اياغالسيد جورجيو 

  )مايل( فومباالسيد سليفو 
  )أوغندا( كاباتسيالسيد بيتر 

  )مجهورية ترتانيا املتحدة( كاتيكاالسيد جيمس لوتابانزيبوا 
  )الكامريون( كامتوالسيد موريس 
  )األرجنتني( كانديويتالسيد إنريكي 
  )تونس( كميشهالسيد فتحي 
  )فنلندا( كوسكينيميالسيد ماريت 

  )االحتاد الروسي (كولودكنيناتوليفيتش السيد رومان أ
  )موزامبيق( كوميساريو أفونسوالسيد بيدرو 
  )الواليات املتحدة األمريكية( ماثيسونالسيد مايكل 
  )نيوزيلندا( مانسفيلد السيد وِلَيم

  )قطر( املريالسيد علي حمسن فطّيس 
  )مجهورية إيران اإلسالمية( ممتازالسيد مجشيد 

  )رومانيا( ميليسكانو السيد تيودور فيوريل
  )كوستاريكا( نيهاوسالسيد بريند 

  )اليابان( ياماداالسيد شوسي 
  أعضاء املكتب واملكتب املوسع  -باء

 ٢ املعقـودة يف     ٢٨٣١انتخبت اللجنة، يف جلـستها        -٣
  :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠٠٥مايو /أيار

  السيد مجشيد ممتاز :الرئيس
   تشيفوندا-لسيد غّيوم بامبو ا  :النائب األول للرئيس
  السيد رومان كولودكني  :النائب الثاين للرئيس
  السيد وِلَيم مانسفيلد  :رئيس جلنة الصياغة

  السيد بريند نيهاوس  :املقرر
وتألف مكتب اللجنة املوسع من أعضاء مكتب الدورة          -٤

  .)٢(، واملقررين اخلاصني)١(احلالية، ورؤساء اللجنة السابقني
لى توصية من املكتب املوسع، أنشأت اللجنـة        وبناء ع   -٥

السيد غّيـوم   : فريق ختطيط يتألف من األعضاء التالية أمساؤهم      
، والـسيد إميانويـل أكـوي آدو،        )رئيساً( تشيفوندا   -بامبو  

باوال إسكاراميا، والـسيد ديدييـه أوبـريت بـادان،           والسيدة
قسطنطني إيكونوميدس، والسيد آالن بيليـه، والـسيد         والسيد

نكني شه،    تشونغ إل تشي، والسيد رياض الداودي، والسيدة ه       
__________  

السيد جواو كليمنيت بايينا سوارس، والسيد آالن بيليـه،          )١(
والسيد بيماراجو سرينيفاسا راو، والسيد جيسالف غالتسكي، والسيد بيتر 

ميليـسكانو،   كاباتسي، والسيد إنريكي كانديويت، والسيد تيودور فيوريل      
  .والسيد شوسي يامادا

يستوفر السيد إيان براونلي، والسيد آالن بيليه، والسيد كر        )٢(
جون روبرت دوغارد، والسيد بيماراجو سرينيفاسا راو، والسيد فيكتـور          
رودريغيس ثيدينيو، والسيد جورجيو غايا، والسيد موريس كامتو، والسيد         

  .شوسي يامادا
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والسيد جيسالف غالتسكي، والسيد سليفو فومبا، والسيد بيتر        
كاباتسي، والسيد جيمس لوتابانزيبوا كاتيكا، والسيد فتحـي        
كميشه، والسيد ماريت كوسكينيمي، والسيد رومان أناتوليفيتش   

سو، والسيد مايكل   كولودكني، والسيد بيدرو كوميساريو أفون    
  ).حبكم منصبه(ماثيسون، والسيد بريند نيهاوس 

  جلنة الصياغة  -جيم
، املعقودتني  ٢٨٤٤ و ٢٨٣٤أنشأت اللجنة يف جلستيها       -٦

 على التوايل، جلنة صياغة تتألف من ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ و٦يف 
  : األعضاء التالية أمساؤهم للمواضيع املبينة

 الـسيد وِلـَيم   : التحفظات على املعاهـدات     )أ(  
، والسيدة  )مقرراً خاصاً (، والسيد آالن بيليه     )رئيساً(مانسفيلد  

باوال إسكاراميا، والسيد رياض الداودي، والسيدة هنكني شه،        
والسيد جيسالف غالتسكي، والسيد جورجيو غايا، والـسيد        
سليفو فومبا، والسيد فتحي كميشه، والسيد رومان أناتوليفيتش        

بيدرو كوميساريو أفونسو، والسيد مايكل     كولودكني، والسيد   
  ؛ )حبكم منصبه(ماثيسون، والسيد بريند نيهاوس 

مانسفيلد  السيد وِلَيم: مسؤولية املنظمات الدولية  )ب(  
، والسيدة باوال   )مقرراً خاصاً (، والسيد جورجيو غايا     )رئيساً(

إسكاراميا، والسيد قسطنطني إيكونوميدس، والسيد تشونغ إل       
يد بيماراجو سرينيفاسا راو، والسيدة هنكني شـه،        تشي، والس 

 والسيد رومان أنـاتوليفيتش كولـودكني، والـسيد بيـدرو         
كوميساريو أفونسو، والسيد مايكل ماثيسون، والسيد شوسـي    

  ).حبكم منصبه(يامادا، والسيد بريند نيهاوس 
وعقدت جلنة الصياغة ما جمموعه ست جلسات بـشأن           -٧

  .هاملوضوعني املبينني أعال

  األفرقة العاملة  -دال
 ٢٨٣٦ و ٢٨٣٢أنشأت اللجنة أيـضاً، يف جلـساهتا          -٨
مـايو  / أيار ٢٤ و ١٨ و ١١ و ٣ املعقودة يف    ٢٨٤٣ و ٢٨٤٠و

  :  على التوايل، األفرقة العاملة التالية وفريق الدراسة التايل٢٠٠٥
: فريق الدراسة املعين بتجزؤ القـانون الـدويل         )أ(  

 :الـرئيس . توسع القانون الدويل  الصعوبات الناشئة عن تنوع و    
  السيد ماريت كوسكينيمي؛

. الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول       )ب(  
   السيد آالن بيليه؛:الرئيس

. الفريق العامل املعين باملوارد الطبيعية املـشتركة       )ج(  
  إنريكي كانديويت؛السيد  :الرئيس

. مات الدولية الفريق العامل املعين مبسؤولية املنظ      )د(  
  . السيد جورجيو غايا:الرئيس

واجتمع من جديد الفريق العامل املعين بربنامج العمـل           -٩
السيد : الطويل األجل وكان مؤلفاً من األعضاء التالية أمساؤهم       

بايينا سوارس، والـسيدة     ، والسيد جواو كليمنيت   )رئيساً(بيليه  
هنكني شه، والسيد جيسالف غالتسكي، والـسيد مـوريس         
كامتو، والسيد ماريت كوسكينيمي، والسيد برينـد نيهـاوس         

  ).حبكم منصبه(

  األمانة  -هاء
قام السيد نيكوال ميشيل، وكيل األمني العام للـشؤون           -١٠

وعمل السيد  . القانونية واملستشار القانوين، بتمثيل األمني العام     
فاكالف ميكولكا، مدير شعبة التدوين يف مكتـب الـشؤون          

يناً للجنة، كما عمل، يف غياب املستشار القانوين،        القانونية، أم 
أرسنجاين، نائبة  .    وعملت السيدة ماهنوش ه   . ممثالً لألمني العام  

وعمل السيد جـورج    . مدير شعبة التدوين، نائبةً ألمني اللجنة     
كورونتزيس، موظف الشؤون القانونية األقدم، أميناً مـساعداً        

مبا والـسيد آرنولـد     أقدم للجنة، وعمل السيد تريفور تشيمي     
  . برونتو، موظفا الشؤون القانونية، أميَنني مساعَدين للجنة

  جدول األعمال  -واو
، جدول أعمال دورهتا   ٢٨٣١أقرت اللجنة، يف جلستها       -١١

  :السابعة واخلمسني، الذي يتألف من البنود التالية
  .تنظيم أعمال الدورة  -١
  .احلماية الدبلوماسية  -٢
  .مات الدوليةمسؤولية املنظ  -٣
  .املوارد الطبيعية املشتركة  -٤
  .األفعال االنفرادية للدول  -٥
  .التحفظات على املعاهدات  -٦
  .طرد األجانب  -٧
  .آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات  -٨
 الصعوبات الناشـئة عـن    : جتزؤ القانون الدويل    -٩

  .تنوع وتوسع القانون الدويل
وأسـاليب عملـها،    برنامج اللجنة وإجراءاهتا      -١٠

  .ووثائقها
  .التعاون مع اهليئات األخرى  -١١
  .موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة واخلمسني  -١٢
  .مسائل أخرى  -١٣
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  الفصل الثاين

ملخص ألعمال اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني
، نظرت  "املوارد الطبيعية املشتركة  "فيما يتعلق مبوضوع      -١٢

، Add.1) و (A/CN.4/551الث للمقرر اخلاص    اللجنة يف التقرير الث   
 مشروع مادة تتعلق    ٢٥الذي يتضمن جمموعة كاملة مؤلفة من       

وأنشأت اللجنـة   . بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود     
أيضاً فريقاً عامالً معنياً باملياه اجلوفية العابرة للحدود يرأسه السيد 

د املقدمة من املقـرر     إنريكي كانديويت الستعراض مشاريع املوا    
. اخلاص مع مراعاة املناقشة اجلارية يف اللجنة بشأن هذا املوضوع

واستفاد الفريق العامل من مشورة وإحاطات مقدمة من خـرباء   
يف املياه اجلوفية من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          

ا والرابطة الدولية ألخصائيي اهليدروجيولوجيا، كم    ) اليونسكو(
اهليئة الفرنسية السويسرية   عقد جلسة إحاطة غري رمسية قدمتها       

وقـام الفريـق العامـل      . لطبقة املياه اجلوفية يف منطقة جنيف     
باستعراض وتنقيح مثانية مشاريع مواد وأوصى بأن جيتمع مـن          

  ).انظر الفصل الرابع( إلكمال أعماله ٢٠٠٦جديد يف عام 
ـ   "وخبصوص موضوع     -١٣ سلحة علـى   آثار النـزاعات امل

، نظرت اللجنة يف التقرير األول للمقرر اخلاص بشأن "املعاهدات
، الذي يقدم نظـرة عامـة علـى    (A/CN.4/552)هذا املوضوع   

القضايا اليت ينطوي عليها هذا املوضوع إىل جانـب جمموعـة           
 مشروع مادة مـن أجـل مـساعدة اللجنـة           ١٤مؤلفة من   

قـدمي ممارسـات    واحلكومات يف إبداء تعليقات، مبا يف ذلك ت       
وأيدت اللجنة اقتراح املقرر اخلاص بأن ُيعمـم علـى          . الدول

انظر (احلكومات األعضاء طلب خطي للحصول على معلومات        
  ).الفصل اخلامس

، "مسؤولية املنظمـات الدوليـة    "وبالنسبة إىل موضوع      -١٤
، (A/CN.4/553)نظرت اللجنة يف التقرير الثالث للمقرر اخلاص        

مشاريع مواد بشأن قيام منظمة دولية خبـرق  الذي يقترح تسعة  
التزام دويل ومسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل صادر عن 

ونظرت اللجنة يف التقرير الثالث     . دولة أو منظمة دولية أخرى    
انظـر  (واعتمدت مشاريع املواد التسعة إىل جانب تعليقـات         

  ).الفصل السادس

، نظـرت   "لدبلوماسـية احلماية ا "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٥
 الـذي   (A/CN.4/546)اللجنة يف التقرير السادس للمقرر اخلاص       

  ).انظر الفصل السابع(يتناول مبدأ األيدي النظيفة 

، نظرت اللجنـة يف     "طرد األجانب "وخبصوص موضوع     -١٦
، (A/CN.4/554)التقرير األويل للمقرر اخلاص بشأن هذا املوضوع        

القضايا اليت ينطوي عليها وعلى     الذي يقدم نظرة عامة على بعض       
  ).انظر الفصل الثامن(خمطط عام حمتمل ملواصلة النظر يف املوضوع 

، نظـرت   "األفعال االنفرادية للدول  "وبشأن موضوع     -١٧
 الـذي   (A/CN.4/557)اللجنة يف التقرير الثامن للمقرر اخلـاص        

 حالة ملمارسات الدول واالستنتاجات املتوصل ١١يتضمن حتليل 
ومت جمدداً تشكيل فريق عامل معين باألفعال . ا يف هذا الصدد إليه

االنفرادية، وركّز هذا الفريق عمله على دراسة ممارسات الدول         
وعلى صياغة استنتاجات أولية بشأن هذا املوضوع ينبغي للجنة         

  ).انظر الفصل التاسع(أن تنظر فيها يف دورهتا املقبلة 
، "على املعاهـدات  التحفظات  "وبالنسبة إىل موضوع      -١٨

 (A/CN.4/558نظرت اللجنة يف التقرير العاشر للمقرر اخلـاص         
 وأحالت إىل جلنة الصياغة سبعة مـشاريع مبـادئ          Add.1-2)و

توجيهية تتناول صحة التحفظات وتعريف موضـوع وغـرض     
واعتمدت اللجنة أيضاً مشروعي مبدأين تـوجيهيني       . املعاهدة

حفظات وتعريف االعتراض يتناوالن تعريف االعتراضات على الت
على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو على التوسيع املتأخر لنطاقها،         

  ).انظر الفصل العاشر(إىل جانب تعليقات 
الصعوبات : جتّزؤ القانون الدويل  "وفيما يتصل مبوضوع      -١٩

، أجرت اللجنة تبادالً    "الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل     
ع استناداً إىل إحاطة قدمها رئيس فريق       لآلراء بشأن هذا املوضو   

ونظر فريق الدراسة يف    . الدراسة بشأن حالة عمل فريق الدراسة     
وظيفـة    "  املذكرة اخلاصة باإلقليمية يف سياق الدراسة املتعلقة ب       

، "‘الـنظم القائمـة بـذاهتا     ‘ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة     
ـ  "والدراسة املتعلقة بتفسري املعاهدات يف ضوء        دة مـن   أي قاع

قواعد القانون الدويل املتعلقة باملوضـوع واجبـة التطبيـق يف           
 من اتفاقية   ٣١من املادة   ) ج(٣الفقرة  " (العالقات بني األطراف  
اتفاقية فيينا لعام   "ب املشار إليها فيما يلي     (فيينا لقانون املعاهدات    

، فضالً عن التقرير النهائي بشأن الدراسـة املتعلقـة      "))١٩٦٩
القواعد اآلمرة، وااللتزامات : رمي يف القانون الدويلبالتسلسل اهل

 من ميثاق األمم املتحدة، باعتبارهـا       ١٠٣ِقبل الكافة، واملادة    
وتلقى فريق الدراسة أيضاً التقريـر      . قواعد يف حاالت النـزاع   

النهائي بشأن الدراسة املتعلقة بتعـديل املعاهـدات املتعـددة          
 من اتفاقية فيينـا     ٤١ادة  امل(األطراف بني بعض األطراف فقط      

ورأى فريق الدراسة   ). انظر الفصل احلادي عشر   ) (١٩٦٩لعام  
أنه سيكون يف وضع ميكنه من تقدمي دراسة موحدة، فضالً عن           
جمموعة استنتاجات أو مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة إىل اللجنة 

  ).٢٠٠٦عام (يف دورهتا الثامنة واخلمسني 
 يط للنظر يف برناجمها وإجراءاهتاوأنشأت اللجنة فريق ختط  -٢٠

). انظر الفصل الثاين عـشر، الفـرع ألـف        (وأساليب عملها   
اللجنة أن تدرج يف برنامج عملها احلـايل موضـوعاً           وقررت
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إما التـسليم وإمـا     (احملاكمة  االلتزام بالتسليم أو    "جديداً هو   
وقررت اللجنـة يف هـذا   ". )aut dedere aut judicare احملاكمة
ن تعيِّن السيد جيسالف غالتسكي مقرراً خاصاً ُيعـىن         الصدد أ 

  .هبذا املوضوع
وواصلت اللجنة تبادهلا التقليدي للمعلومات مع حمكمـة          -٢١

العدل الدولية، واللجنة القانونية للبلدان األمريكيـة، واملنظمـة         
 األفريقية، واللجنـة األوروبيـة      -االستشارية القانونية اآلسيوية    

 وجلنة املستشارين القانونيني املعنيـة بالقـانون        للتعاون القانوين، 
وعقد أعضاء اللجنـة أيـضاً      . الدويل العام التابعة جمللس أوروبا    

اجتماعات غري رمسية مع هيئات ورابطات أخرى بشأن مـسائل          
  ).انظر الفصل الثاين عشر، الفرع جيم(حتظى باهتمامها املشترك 

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

وقررت اللجنة أن تعقد دورهتا القادمة يف مكتب األمم           -٢٣
 ٩مـايو إىل    / أيـار  ١مـن   : املتحدة يف جنيـف يف جـزأين      

 ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١يوليه إىل   / متوز ٣يونيه، ومن   /حزيران
  ).انظر الفصل الثاين عشر، الفرع باء(
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  صل الثالثالف

مسائل حمددة ستكون التعليقات اليت ُتبدى بشأهنا ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنة
  املوارد الطبيعية املشتركة  -ألف

يف إطار هذا املوضوع، تركز اللجنة يف الوقت الراهن على   -٢٤
طبقات املياه اجلوفيـة    (تدوين قانون املياه اجلوفية العابرة للحدود       

ويتقدم العمل يف شكل صـياغة      ). ه اجلوفية وشبكات طبقات امليا  
مشاريع مواد على أساس املقترحات املقدمة من املقـرر اخلـاص         

وكانت اللجنة  ). Add.1 و A/CN.4/551(والواردة يف تقريره الثالث     
يف تقريرها إىل اجلمعية العامة عن أعمـال دورهتـا الـسادسة            

كومية قد طلبت من الدول واملنظمات احل      ٢٠٠٤واخلمسني لعام   
الدولية املعنية تقدَمي معلومات رداً على االستبيان الذي أعده املقرر          

 دولـة وثـالث     ٢٣وكانت الردود اليت وردت من      . )٣(اخلاص
مفيدة جداً للجنة   ) Add.1 و A/CN.4/555( منظمات حكومية دولية  

ولذلك، ترجو اللجنة من الـدول واملنظمـات        . يف عملها احلايل  
 مل ترد بعد أن تقدم معلومات مفصلة ودقيقة       احلكومية الدولية اليت  

  .استناداً إىل االستبيان الذي أعده املقرر اخلاص

  آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات  -باء
ترحب اللجنة بأي تعليقات قد ترغب احلكومـات يف           -٢٥

تقدميها بشأن ممارساهتا خبصوص هـذا املوضـوع، وخاصـة          
وترحـب أيـضاً بـأي      . املمارسات األحدث يف هذا الصدد    

  .معلومات ترى احلكومات أهنا ذات صلة هبذا املوضوع

  مسؤولية املنظمات الدولية  -جيم
سيتناول التقرير القادم للمقرر اخلاص مـسائل تتعلـق           -٢٦

بالظروف النافية لعدم املشروعية، ومبسؤولية الدول عن األفعال        
حب اللجنة وتر. غري املشروعة دولياً الصادرة عن منظمات دولية

بالتعليقات واملالحظات املتعلقة هبذه املسائل، وال سيما بـشأن         
  :النقاط التالية

 من مشاريع املواد املتعلقة مبـسؤولية       ١٦املادة    )أ(  
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً اليت اعتمدهتا اللجنـة يف           
دورهتا الثالثة واخلمسني تنظر فقط يف حالة الدولة اليت تعـاون           

. )٤(تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غري مشروع دولياً         وأ
__________  

 .٨١الفقرة ، ٦٧ص ، )الثايناجلزء  (الثاين، اجمللد ٢٠٠٤حولية  )٣(
  : كما يلي١٦نص املادة  )٤(

  املساعدة الرتكاب تقدمي العون أو -١٦املادة "
  فعل غري مشروع دولياً

تكون الدولة اليت تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل           "
  :غري مشروع دولياً من جانب هذه األخرية مسؤولة عن ذلك دولياً إذا

ينبغي للجنة أن تدرج أيضاً يف مـشاريع املـواد املتعلقـة             هل
مبسؤولية املنظمات الدولية حكماً يتعلق باملعاونة أو املساعدة اليت 
تقدمها دولة إىل منظمة دولية يف ارتكاب فعل غـري مـشروع            

د املقدم على السؤال الوارد أعاله دولياً؟ وهل ينبغي أن ينطبق الر
 )٦(أو اإلكراه  )٥(على حالة قيام دولة بالتوجيه ومبمارسة السيطرة      

على ارتكاب فعل من جانب منظمة دولية كان، لوال اإلكراه،          
  سُيعد فعالً غري مشروع؟

، هـل هنـاك     )أ(وخبالف احلاالت الـواردة يف        )ب(  
ن الفعل غري املـشروع     ميكن فيها أن ُتعّد الدولة مسؤولة ع       حاالت

  فيها؟ دولياً الصادر عن منظمة دولية تكون هذه الدولة عضواً

  طرد األجانب  -دال
ترحب اللجنة بتلقي أي معلومات تتعلـق مبمارسـات           -٢٧

  .الدول بشأن هذا املوضوع، مبا يف ذلك التشريعات الوطنية
_________________________________________  

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

  ". غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولةكان هذا الفعل  )ب"(
  ).٨٤والتصويب، ص ) اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١حولية (

 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن ١٧انظر املادة  )٥(
 :األفعال غري املشروعة دولياً، ونصها كما يلي

  الرتكاب السيطرة وممارسة  التوجيه-١٧املادة "
  مشروع دولياًفعل غري 

تكون الدولة اليت تقوم بتوجيه دولة أخرى ومبمارسة الـسيطرة          "
عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً من جانـب هـذه األخـرية             

  :مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إذا
فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل           )أ"(

  غري املشروع دوليا؛ و
  ".غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولةكان هذا الفعل   )ب"(

  ).٨٦املرجع نفسه، ص (
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن ١٨انظر املادة  )٦(

 :األفعال غري املشروعة دولياً، ونصها كما يلي
   إكراه دولة أخرى-١٨املادة "

تكون الدولة اليت ُتكره دولة أخرى على ارتكاب فعل مـسؤولة           "
  :الفعل دولياً إذاعن ذلك 
كان من شأن الفعل، لوال اإلكراه، أن يكون فعـالً غـري              )أ"(

  مشروع دولياً صادراً عن الدولة اليت مورس عليها اإلكراه؛ و
كانت الدولة اليت متارس اإلكراه تفعل ذلك وهي تعلـم            )ب"(

  ".بالظروف احمليطة بالفعل
  ).٨٩املرجع نفسه، ص (
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  األفعال االنفرادية للدول  -هاء
ت ومالحظـات مـن     ترحب اللجنة بتلقـي تعليقـا       -٢٨

تعديل  احلكومات بشأن قابلية األفعال االنفرادية لإللغاء وبشأن      
وترحب اللجنة بشكل خاص بتلقي معلومات عن       . هذه األفعال 

املمارسات املتعلقة بإلغاء أو تعديل األفعال االنفرادية، وعن أي         
ظروف وأوضاع خاصة يف هذا الصدد، وعن آثـار أي إلغـاء            

دي ونطاق ردود الفعل احملتملة من جانب       تعديل لفعل انفرا   أو
  .أطراف ثالثة يف هذا الصدد

  التحفظات على املعاهدات  -واو
كثرياً ما تعترض الدول على حتفظ ترى أنه ال يتفق مع             -٢٩

موضوع معاهدة ما والغرض منها، ولكن دون معارضة بدء نفاذ 
لجنة وترحب ال. املعاهدة يف عالقاهتا مع اجلهة اليت تبدي التحفظ

. بصورة خاصة بتلقي تعليقات احلكومات على هذه املمارسـة        
 اليت تتوقع اجلهات املبديـة      اآلثاروهي تود بوجه خاص معرفة      

أن تترتب عليها، وكيف تتفق هذه املمارسة،       لتلك االعتراضات   
من اتفاقيـة   ) ج(١٩وفقاً ملا تراه احلكومات، مع أحكام املادة        

  .١٩٦٩فيينا لعام 
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 بعراالفصل ال

املوارد الطبيعية املشتركة
  مقدمة  -ألف

، )٢٠٠٢(قررت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمـسني          -٣٠
 )٧(يف برنامج عملها  " املوارد الطبيعية املشتركة  "إدراج موضوع   

وقد . )٨(وقررت كذلك تعيني السيد شوسي يامادا مقرراً خاصاً       
 ٥٧/٢١ا   من قراره  ٢أحاطت اجلمعية العامة علماً، يف الفقرة       

، بقرار اللجنـة إدراج     ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩املؤرخ  
  .يف برنامج عملها" املوارد الطبيعية املشتركة"موضوع 

ونظرت اللجنة، يف دورتيهـا اخلامـسة واخلمـسني           -٣١
 )٩(يف التقريرين األول  ) ٢٠٠٤(والسادسة واخلمسني   ) ٢٠٠٣(

وتـضمن  . ر اخلاص ، على التوايل، املقدمني من املقر     )١٠(والثاين
التقرير األخري إطاراً عاماً مقترحاً وجمموعة من سـتة مـشاريع          

كما أنشأت اللجنة، يف دورهتا السادسة واخلمسني، فريقاً        . مواد
  .عامالً يترأسه املقرر اخلاص

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
ُعرض على اللجنة، يف دورهتا احلالية، التقرير الثالـث           -٣٢

وقد نظـرت   ). Add.1 و A/CN.4/551(املقدم من املقرر اخلاص     
، املعقودة  ٢٨٣٦ إىل   ٢٨٣١اللجنة يف هذا التقرير يف جلساهتا       

كما قُّدم أمام   . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١و ١٠ و ٦ و ٤ و ٣ و ٢يف  
، عرٌض تقين غري رمسـي عـن        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٤اللجنة، يف   

وأنشأت اللجنة،  . مشروع غواراين لشبكة طبقات املياه اجلوفية     
. ، فريقاً عامالً يرأسه السيد إنريكي كانديويت٢٨٣٦يف جلستها 

  . جلسة١١وعقد الفريق العامل 
 املعقـودة   ٢٨٦٣وأحاطت اللجنة علماً، يف جلـستها         -٣٣
وأعربـت  . ، بتقرير الفريق العامل   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣ يف

 اللجنة عن تقديرها ملا أحرزه الفريق العامل من تقدم كـبري يف           
وأحاطت اللجنة  . أعماله باستعراض وتنقيح مثانية مشاريع مواد     

علماً باملقترح املقدم من الفريق العامل ومفاده أن تنظر اللجنة يف     
 لكي ميكن لـه أن      ٢٠٠٦إعادة انعقاد الفريق أثناء دورة عام       

  .يكمل أعماله
__________  

، ١١٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٢حولية   )٧(
  .٥١٨ الفقرة
  .٥١٩املرجع نفسه، الفقرة  )٨(
الوثيقـة  ،  )األولاجلـزء    (الثـاين ، اجمللـد    ٢٠٠٣حولية   )٩(

A/CN.4/533و Add.1. 
الوثيقـة  ،  )األولاجلـزء    (الثـاين ، اجمللـد    ٢٠٠٤حولية   )١٠(

A/CN.4/539و Add.1 

  عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث  -١
 ٢٥ الكاملة املؤلفة مـن      قّدم املقرر اخلاص اجملموعة     - ٣٤

مشروع مادة اليت تضمنها تقريره الثالث، مذكّراً بأنه كان قد 
أشار يف تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتـا           

 إىل عزمه تقدمي هذه اجملموعة ٢٠٠٤السادسة واخلمسني لعام 
وتبني مـن   . )١١(الكاملة من املواد استناداً إىل املخطط العام      

اللجنة السادسة أثناء الدورة التاسـعة واخلمـسني        نقاشات  
للجمعية العامة، أن مثة تأييداً عاماً لنهجه األساسي وموافقة         
على مقترحه الداعي إىل تقدمي هذه اجملموعة مـن مـشاريع           

مضمون مشاريع املواد، أوضح املقـرر        وتعليقاً على . املواد
ات اخلاص أوالً أن بعض الوفود قد شّددت، أثنـاء مناقـش          

إىل إدراج إشارة صـرحية إىل        اللجنة السادسة، على احلاجة   
 كـانون   ١٤، املـؤرخ    )١٧- د(١٨٠٣قرار اجلمعية العامة    

، بشأن السيادة الدائمة على املـوارد       ١٩٦٢ديسمرب  /األول
وقال إن من رأيه أن باإلمكان إدراج مثـل هـذه           . الطبيعية

 اإلشارة يف الديباجة، على أن تؤجـل صـياغتها إىل حـني          
  .االنتهاء من النظر يف األحكام املوضوعية

وبقي . ثانياً، عرض املقرر اخلاص خمتلف مشاريع املواد        - ٣٥
على نفس النحو الذي اقُترح به يف      )١٢(١ مشروع املادة    جوهر

، ولكن أعيدت صياغته لتوضـيح الفئـات        )١٣(التقرير الثاين 
 الثالث املختلفة لألنشطة اليت من املعتزم أن يغطيهـا نطـاق          

  .مشروع املواد

__________  
، ١٨ص ، )الثـاين اجلـزء   (الثاين، اجمللد   ٢٠٠٤ حوليةانظر   )١١(

 .٨٦، الفقرة ٦٨، وص ٢٧الفقرة 
، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ١ينّص مشروع املادة     )١٢(

  : تقريره الثالث، على ما يلي
   نطاق هذه االتفاقية-]١املادة  [١املادة "

  :تسري هذه االتفاقية على ما يلي"
استخدام طبقات املياه اجلوفية وشبكات طبقـات امليـاه           )أ"(

  اجلوفية العابرة للحدود؛
ألنشطة األخرى اليت هلا تأثري على طبقات املياه اجلوفيـة          ا  )ب"(

وشبكات طبقات املياه اجلوفية تلك أو من احملتمل أن يكون هلا تـأثري             
  عليها؛

تدابري محاية طبقات املياه اجلوفية وشبكات طبقات امليـاه           )ج"(
  ."اجلوفية تلك وصوهنا وإدارهتا

لوثيقـة  ، ا )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ٢٠٠٤ حولية )١٣(
A/CN.4/539و Add.1 ١٠، الفقرة. 
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فقد أعيـد صـك      ،)١٤(٢ مشروع املادة    أما خبصوص   - ٣٦
استجابةً ألوجه القلق املُعرب عنها بـشأن       ) أ(الفقرة الفرعية   

" قابلة لالستغالل[...] كميات "و" التشكالت الصخرية"تعبري 
وأشري، يف سياق توضيح التغيري، أوالً إىل أن طبقـة          . من املياه 

تشكالت جيولوجية  ) أ: ( عنصرين مها  املياه اجلوفية تتألف من   
امليـاه  ) ب(حتت سطح األرض تعمل كحاويات للميـاه؛ و       

هو " الصخر"ومصطلح  . املخزونة فيها واليت ميكن استخراجها    
مصطلح فين يستخدمه أخصائيو اهليدروجيولوجيا ويشمل ليس 

ولكـن مبـا أن     . فقط احلجر الصلد بل أيضاً احلصى والرمل      
عادة يف االستخدام الشائع إىل احلجر      يشري  " الصخر"مصطلح  

أكثر مالءمةً من " التشكالت اجليولوجية"الصلد، فقد بدا تعبري 
وثانيـاً، إن التـشكالت     ". التـشكالت الـصخرية   "تعبري  

اجليولوجية، كي تقوم بدور احلاوية، جيب أن تكون منفـذة،          
وأن تكون هلا على األقل طبقة أقل إنفاذاً حتتها وأخرى مماثلة           

وتتجمع يف املنطقـة املـشبعة مـن        . ها يف معظم األحيان   فوق
ويكون املاء فوق هـذه     . التشكل املياُه اليت ميكن استخراجها    

املنطقة املشبعة من التشكُّل علـى شـكل خبـار وال ميكـن             
قابلـة  "لذا، وتفادياً للبس، مل ُيستخدم تعـبريا         . استخراجه
  ".قابلة لالستغالل"أو " لالستخراج

" شبكة طبقات املياه اجلوفية   ) "ب(قرة الفرعية   تعّرف الف   -٣٧
املياه اجلوفية  طبقات  بأهنا سلسلة مؤلفة من طبقتني أو أكثر من         

وضوحاً " شبكة طبقات املياه اجلوفية"وهو ما ُيضفي على مفهوم 
وتضمن التقرير الثاين، ألغراض االختصار، افتراضاً بـأن        . أكرب

__________  
، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٢ينص مشروع املادة     )١٤(

  :تقريره الثالث، على ما يلي
   استخدام املصطلحات-]٢املادة  [٢املادة "

  :ألغراض هذه االتفاقية"
 تشكالت جيولوجيـة  ‘املياه اجلوفية طبقة  ‘ُيقصد مبصطلح     )أ"(

قع حتتها طبقة أقل إنفاذاً واملياه الـيت حتتويهـا          ت] حاوية للمياه [ذة  ُمنِف
  املنطقة املشّبعة من هذه التشكالت؛

 سلسلة مؤلفة   ‘شبكة طبقات املياه اجلوفية   ‘ُيقصد مبصطلح     )ب"(
، كـل منـها مـرتبط       [املياه اجلوفية   طبقات  من طبقتني أو أكثر من      

  ومتصلة هيدروليكياً بعضها ببعض؛] بتشكالت جيولوجية حمددة،
 ‘املياه اجلوفية العـابرة للحـدود     طبقة  ‘ُيقصد مبصطلحي     )ج"(

 على التوايل طبقة ميـاه      ‘شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود     ‘ أو
  ها يف دول خمتلفة؛اؤ، تقع أجز أو شبكة طبقات مياه جوفيةجوفية

أي دولة طـرف   ‘ولة طبقة املياه اجلوفية   د‘ُيقصد مبصطلح     )د"(
قع يف إقليمها أي جزء من طبقة املياه اجلوفية أو شبكة           يف هذه االتفاقية ي   

  ؛طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
 طبقة مياه   ‘مياه جوفية تعاد تغذيتها   طبقة  ‘ُيقصد مبصطلح     )ه"(

  ؛ال ميكن إغفاهلا من التغذية املعاصرة باملياهجوفية تتلقى كمية 
 طبقـة   ‘يتهامياه جوفية ال تعاد تغذ    طبقة  ‘ُيقصد مبصطلح     )و"(

  ".التغذية املعاصرة باملياه من ال تذكرمياه جوفية تتلقى كمية 

. طبقة مياه جوفية وحيدةشبكة طبقات املياه اجلوفية تشمل أيضا 
كل منها مرتبط   [وتشري العبارة املوضوعة بني قوسني معقوفتني       

، واليت ميكن وضعها يف الـشرح       ]بتشكالت جيولوجية حمددة  
كبديل، إىل أن شبكة طبقات املياه اجلوفية قد تتألف من سلسلة           
من طبقات املياه اجلوفية من فئات خمتلفـة مـن التـشكالت            

  .اجليولوجية
كمـا وردتـا يف     ) د(و) ج(وظلت الفقرتان الفرعيتان      -٣٨

 )ه(التقرير الثاين، فيما أضيفت الفقرتان الفرعيتان اجلديـدتان         
ميـاه  طبقـة   "و" مياه جوفية تعاد تغذيتها   طبقة  "لتعريف  ) و(و

 يفترض تطبيق قواعد    ٥فمشروع املادة   ". جوفية ال تعاد تغذيتها   
ني أن املياه متجددةٌ يف   ففي ح . خمتلفة على كل من هاتني الفئتني     

طبقة املياه اجلوفية اليت تعاد تغذيتها، مثل طبقة غواراين للميـاه           
، فلـيس   )األرجنتني وأوروغواي وباراغواي والربازيل   (اجلوفية  

احلال هكذا يف طبقـة املياه اجلوفية اليت ال تعـاد تغذيتـها يف             
تشاد (منطقة قاحلة،كطبقة احلجر الرملي النوبية للمياه اجلوفية        

  ).والسودان وليبيا ومصر
إىل التأكيد على أمهية إقامة      )١٥(٣مشروع املادة   ويرمي    -٣٩

ترتيبات ثنائية وإقليمية بني الدول املعنية بشأن طبقـات ميـاه           
وعندما يتقرر أن الصّك امللزم هو اخليار املفضل،        . جوفية معينة 

__________  
، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٣ينص مشروع املادة     )١٥(

  :تقريره الثالث، على ما يلي
   الترتيبات الثنائية واإلقليمية-٣املادة "

ألغراض إدارة طبقة مياه جوفية معينة أو شبكة طبقـات            -١"
ة عابرة للحدود، ُتشجَّع دول طبقة املياه اجلوفية اليت تقع     مياه جوفية معين  

يف أقاليمها طبقة املياه اجلوفية هذه أو شبكة طبقات املياه اجلوفية هـذه             
وجيوز إقامة هذا الترتيـب   . على إقامة ترتيب ثنائي أو إقليمي فيما بينها       

فية أو  يف ما يتصل بكامل طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلو           
إال بالقـدر   بأي جزء منها، أو مبشروع أو برنامج أو استخدام خاص،           

، إىل حد ذي شأن، علـى اسـتخدام   الذي يؤثر به الترتيب تأثرياً ضاراً 
دولة، أو أكثر من دولة، من دول طبقة املياه اجلوفية األخرى للميـاه يف       

ي دولة  وحيق أل . شبكة بدون موافقتها الصرحية   تلك ال تلك الطبقة أو يف     
تقع يف إقليمها طبقة املياه اجلوفية هذه أو شبكة طبقات املياه اجلوفيـة             
هذه أن تشارك يف املفاوضات وأن تصبح طرفاً يف الترتيبـات عنـدما             
يكون من احملتمل أن تضر هذه الترتيبات بوضعها فيما يتصل بطبقة املياه            

  .اجلوفية تلك أو شبكة طبقات املياه اجلوفية تلك
 يف  ١ األطراف يف الترتيب املشار إليـه يف الفقـرة           تنظر  -٢"

وعندما تـرى   . مواءمة هذا الترتيب مع املبادئ األساسية هلذه االتفاقية       
تلك األطراف أنه يلزم إجراء تعديل يف تطبيق أحكام هـذه االتفاقيـة             
بسبب خصائص أو استعماالت خاصة لطبقة مياه جوفيـة معينـة أو            

نة، فعليها أن تتشاور بغية التفاوض حبسن       لشبكة طبقات مياه جوفية معي    
  .نية من أجل إبرام ترتيب مفيد جلميع األطراف

ما مل يوجد اتفاق خمالف، تنطبق هذه االتفاقية على طبقة            -٣"
 مـا  ١املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية املشار إليها يف الفقرة            

  ".إليه يف الفقرة ذاهتادامت أحكامها متوافقة مع أحكام الترتيب املشار 
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ني وهكذا، ففي حني يتع   . فإنه سيوضع على شكل اتفاقية إطارية     
احترام املبادئ األساسية املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة، فـإن      

  .األولوية تكون للترتيبات الثنائية أو اإلقليمية
 مها حكمان ٧ و٥وتشديداً على أن مشروعي املادتني   - ٤٠

يتضمن مبدأين   )١٦(٥رئيسيان، فقد لوحظ أن مشروع املادة       
قة بامليـاه،   أساسيني يوجدان تقريباً يف مجيع املعاهدات املتعل      

مبدأ االنتفاع املنصف الذي يقضي حبق دولة مـا يف          : ومها
املشاركة على قدم املساواة مع الدول األخرى يف اسـتخدام          
النشاط ذاته، ومبدأ االنتفاع املعقول الذي يقضي حبق الدولة         

. والتزامها معاً خبصوص إدارة نشاط معني بصورة معقولـة        
أين، وأهنما كثرياً ما يعتربان     ورغم أن مثة صلة وثيقة بني املبد      

بديهيني وُيستخدم أحدمها مكان اآلخـر، فإهنمـا مبـدآن          
خمتلفان، وهكذا جرى تناول كل منـهما علـى حـدة يف            

  . على التوايل٢ و١الفقرتني 
واعترب املقرر اخلاص أن مبـدأ االنتفـاع املنـصف            - ٤١

 يسري فقط يف سـياق املـوارد        ١املنصوص عليه يف الفقرة     
وبالتايل، فإن القبول باملبدأ املنـصوص عليـه يف         . ةاملشترك
 يعين ضمناً اعترافاً بطابع االشتراك يف طبقة امليـاه          ١الفقرة  

. اجلوفية العابرة للحدود بني دول طبقة املياه اجلوفية هـذه         
__________  

، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٥ينص مشروع املادة     )١٦(
  :تقريره الثالث، على ما يلي

   االنتفاع املنصف واملعقول-]٣املادة  [٥املادة "
تستخدم دول طبقة املياه اجلوفية، يف أراضي كل منـها،            -١"

 للحدود، بطريقة طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة     
تكفل أن تعود الفوائد اليت تترتب على هذا االنتفاع بشكل منصف على        

  .دول طبقة املياه اجلوفية املعنية
تستخدم دول طبقة املياه اجلوفية، يف أراضي كل منـها،            -٢"

طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، بشكل           
  :معقول وال سيما

فيما خيص طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية            )أ"(
العابرة للحدود اليت تعاد تغذيتها، تأخذ يف االعتبار استدامة هذه الطبقة           

  ؛هبذه الطبقة أو الشبكة ووظائفهاأو الشبكة، وال تعرقل االنتفاع 
فيما خيص طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية            )ب"(

عابرة للحدود اليت ال تعاد تغذيتها، هتدف إىل حتقيق احلد األقصى من            ال
الفوائد الطويلة األجل املترتبة على استخدام املياه اليت حتتويها تلك الطبقة 

وُتشجَّع على أن تضع خطة لتنمية طبقة املياه اجلوفية هذه،          . أو الشبكة 
 األجل املتفـق    أو شبكة طبقات املياه اجلوفية هذه، واضعة يف احلسبان        

على أن طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية هذه ستستمر            
خالله، فضال عن االحتياجات املستقبلية لدول طبقة امليـاه اجلوفيـة،           

  .واملصادر املائية البديلة هلا
، يتعني على دول طبقة امليـاه       ٢ و ١عند تطبيق الفقرتني      -٣"

ما تقتضي احلاجة، يف مشاورات تـسودها       اجلوفية املعنية الدخول، عند   
  ".روح التعاون

ولكن ليست هناك أي نية لتدويل أو عوملة طبقـات امليـاه            
لدول األخرى يف   وفيما يتعلق بدور ا   . اجلوفية العابرة للحدود  

املوضوع، أشري إىل أن االنتفاع بطبقة مياه جوفية معينة عابرة 
للحدود وإدارهتا هو أمر خيّص الدول املعنية اليت تقع طبقـة           
املياه اجلوفية يف أراضيها وُرئي أنه ليس للدول األخـرى أي           

  .دورٍ يف هذا الصدد
 أي(، املتعلقة باالنتفاع املعقـول      ٢وقُسمت الفقرة     - ٤٢

مبا يعكس  ) ب(و) أ(، إىل فقرتني فرعيتني     )االنتفاع املستدام 
التطبيق العملي هلذا املبدأ يف الظروف املختلفة لطبقة امليـاه          

ورغم أن . اجلوفية اليت تعاد تغذيتها وتلك اليت ال تعاد تغذيتها
كثريين من خرباء املياه اجلوفية حيبذون استخدام املياه اجلوفية         

إن تطبيق مثل هذا املبدأ ال يعترب ممكناً إال         على حنو مستدام، ف   
مـشروع  أما  . يف حالة مورد متجدد حقاً، كاملياه السطحية      

فيعدد ببساطة العوامل والظروف ذات الصلة اليت  )١٧(٦املادة 
ينبغي أخذها يف االعتبار عند تقييم ما ُيشكل انتفاعاً منصفاً          

  .أو معقوالً يف سياق طبقة مياه جوفية معينة

__________  
، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٦ينص مشروع املادة     )١٧(

  :تقريره الثالث، على ما يلي
   العوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف واملعقول-٦املادة "
يتطلب االنتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقات مياه           -١"

بطريقة منصفة ومعقولة، بـاملعىن املقـصود يف        جوفية عابرة للحدود،    
، أخذ مجيع العوامل والظروف ذات الصلة يف االعتبار، مبـا يف            ٥ املادة

  :ذلك ما يلي
الوضع الطبيعي لطبقة املياه اجلوفيـة أو شـبكة طبقـات       )أ"(

  اجلوفية؛  املياه
احلاجات االجتماعية واالقتصادية لـدول طبقـة امليـاه           )ب"(
  ة؛املعني اجلوفية

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

آثار االنتفاع بطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات امليـاه            )د"(
اجلوفية يف إحدى دول طبقة املياه اجلوفية على غريها من دول طبقة املياه           

  فية املعنية؛اجلو
االنتفاع القائم واحملتمل بطبقة املياه اجلوفيـة أو شـبكة            )ه"(

  طبقات املياه اجلوفية؛
تنمية طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات امليـاه اجلوفيـة             )و"(

  ومحايتها وصوهنا، وتكاليف التدابري اليت ستتخذ يف هذا الصدد؛
فاع معني قائم   مدى توافر بدائل، ذات قيمة مساوية، النت        )ز"(

  .أو يعتزم القيام به بطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية
ُيحدَّد الوزن الذي مينح لكل عامل من هذه العوامل حسب    -٢"

وعند حتديد ماهيـة    . أمهيته مقارنةً بأمهية العوامل األخرى ذات الصلة      
مل ذات الصلة معاً    االنتفاع املنصف واملعقول، يتعني النظر يف مجيع العوا       

  ".والتوصل إىل استنتاج على أساسها ككل
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 ، وهي املادة األخـرى    )١٨(٧وفيما يتعلق مبشروع املادة       -٤٣
. الرئيسية، فال يزال يوجد اعتراض على عتبة الضرر ذي الشأن         

وبعد النظر يف خصائص طبقات املياه اجلوفية، أعـرب بعـض           
بيد أن  . الوفود يف اللجنة السادسة عن تفضيلهم حتديد عتبة أدىن        

أن مالئٌم وقادٌر على املقرر اخلاص رأى أن مفهوم الضرر ذي الش
فضالً عن ذلك، كان موقف . أخذ هشاشة أي مورد يف احلسبان

جلنة القانون الدويل ُمثبتاً بشكل جيد ومل يبد أن مثة مربراً لتغيري            
كما اعترض بعض الوفود يف اللجنـة الـسادسة علـى           . العتبة

بيد أن احلكم مماثل . ٣يف الفقرة الفرعية  " التعويض"اإلشارة إىل   
استخدام اجملاري املائيـة    قانون   من اتفاقية    ٧ من املادة    ٢قرة  للف

ُيشار إليها فيما   ( ١٩٩٧لعام  الدولية يف األغراض غري املالحية      
وقد اقترحته اللجنة استناداً إىل     ") ١٩٩٧اتفاقية عام   "يلي باسم   

  . ممارسات الدول
 ٨وفيما يتصل مبشاريع املواد املتبقية، فإن مشاريع املـواد            -٤٤
 تتناول املسائل املتعلقة بالتعاون فيما بني الدول املشتركة يف          ١٠ إىل

ينّص على االلتزام العـام      )١٩(٨طبقة مياه جوفية؛ فمشروع املادة      
__________  

، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٧ينص مشروع املادة     )١٨(
  :تقريره الثالث، على ما يلي

   االلتزام بعدم التسبب يف ضرر-]٤املادة  [٧املادة "
تتخذ دول طبقة املياه اجلوفية، عند االنتفاع بطبقة ميـاه            -١"

قات مياه جوفية عابرة للحدود داخل أراضيها، كل        جوفية أو بشبكة طب   
التدابري املناسبة للحيلولة دون التسبب يف وقوع ضرر ذي شأن لـدول            

  .طبقة املياه اجلوفية األخرى
تتخذ دول طبقة املياه اجلوفية، عند قيامها بأنشطة أخـرى      -٢"

اجلوفية يف أراضيها هلا أثر على طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه             
العابرة للحدود، أو حيتمل أن يكون هلا هذا األثر، مجيع التدابري املناسبة            
للحيلولة دون التسبب يف وقوع ضرر ذي شأن، مـن تلـك الطبقـة              

  .الشبكة، لدول أخرى من دول طبقة املياه اجلوفية أو
ومع ذلك، فإنه مىت وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى مـن              -٣"

، تتخذ دول طبقة املياه اجلوفية، الـيت تـسببت          دول طبقة املياه اجلوفية   
أنشطتها يف وقوع هذا الضرر، يف حالة عدم وجود اتفاق بشأن هـذه             

 ٥عاة الواجبة ألحكام املـادتني      األنشطة، مجيع التدابري املناسبة مع املرا     
، بالتشاور مع الدولة املتضررة، من أجل إزالة أو ختفيف هذا الضرر            ٦و

  ".اء، مبناقشة مسألة التعويضوالقيام، حسب االقتض
، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٨ينص مشروع املادة     )١٩(

  :تقريره الثالث، على ما يلي
   االلتزام العام بالتعاون-]٥املادة  [٨املادة "

تتعاون دول طبقة املياه اجلوفية على أسـاس املـساواة يف             -١"
 النية من أجل حتقيق     السيادة والسالمة اإلقليمية والفائدة املتبادلة وحسن     

اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة  االنتفاع املعقول بطبقة املياه
  . للحدود، وتوفري احلماية الكافية هلما

لدى حتديد طريقة هذا التعاون، ُتشجَّع دول طبقة امليـاه            -٢"
 اجلوفية على إنشاء آليات أو جلان مشتركة، حسبما تراه ضرورياً، لتيسري
التعاون بشأن اختاذ التدابري واإلجراءات ذات الصلة، يف ضـوء اخلـربة            
املكتسبة من خالل التعاون يف إطار اآلليات واللجان املشتركة القائمة يف       

  ".خمتلف املناطق

بالتعاون ويوصي بالتنفيذ عن طريق إقامة آليات أو جلان مـشتركة           
فيتناول  )٢٠(٩ أما مشروع املادة  . على الصعيدين الثنائي أو اإلقليمي    

نيب التعاون املتمثل يف التبادل املنتظم للبيانات واملعلومـات         أحد جا 
 بـشكل منفـصل     )٢١(١٠ ويتناول مشروع املادة  . القابلة للمقارنة 

ومستقل اجلانب اآلخر للتعاون املتمثل يف الرصد، وذلك للتأكيـد          
  .على أمهية الرصد يف إدارة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

__________  
، حسبما اقترحه املقـرر اخلـاص يف        ٩ينص مشروع املادة     )٢٠(

  :تقريره الثالث، على ما يلي
  املنتظم للبيانات واملعلوماتالتبادل  -]٦املادة  [٩املادة "
، تتبادل دول طبقة املياه اجلوفيـة، بـصفة         ٨عمال باملادة     -١"

طبقة املياه اجلوفية   منتظمة، البيانات واملعلومات املتوافرة عادة عن حالة        
 املياه اجلوفية العابرة للحـدود، وخاصـة البيانـات          ات طبق ةشبكأو  

جيولوجي واهليـدرولوجي   واملعلومات ذات الطابع اجليولوجي واهليدرو    
 وذات الطابع اإليكولوجي واملتصلة بالكيمياء      باألرصاد اجلوية واملتعلقة  

 املياه اجلوفية، وكذلك ات طبق ةشبكطبقة املياه اجلوفية أو     اهليدرولوجية ل 
  .بالتنبؤات املتعلقة هبذه العوامل

أنواع طبيعة ونطاق بعض    الذي يكتنف   يف ضوء الغموض      -٢"
 املياه اجلوفية العابرة للحـدود،      اتشبكات طبق اجلوفية أو   طبقات املياه   

ا من أجل مجع وإصـدار      ى جهده تبذل دول طبقة املياه اجلوفية قصار     
، بيانات ومعلومات جديدة، وفقا للممارسة واملعايري املتاحـة حاليـاً         

بصورة فردية أو مشتركة، ومع منظمات دولية أو عن طريقهـا، عنـد       
 امليـاه   اتشبكات طبق املياه اجلوفية أو     ةطبقاالقتضاء، وذلك لتحديد    
  .اجلوفية على وجه أكمل

إذا طلبت دولة من دول طبقة املياه اجلوفية من دولة أخرى             -٣"
من دول طبقة املياه اجلوفية تقدمي بيانات ومعلومات غري متوافرة عادة،           

ها لتلبية الطلب، ولكن جيـوز هلـا أن        ى جهد تبذل الدولة الثانية قصار   
 تلبيتها للطلب متوقفة على قيام الدولة الطالبة بـسداد التكـاليف        جتعل

  .حسب االقتضاءاملعقولة جلمع هذه البيانات أو املعلومات وجتهيزها، 
ها من أجل   ى جهود قصار  دول طبقة املياه اجلوفية بذل     على  -٤"

، بطريقـة   ، حسب االقتضاء  مجع البيانات واملعلومات، ومن أجل جتهيزها     
  ."قة املياه اجلوفية األخرى االنتفاع هبا عند إبالغها إليهاتيسر لدول طب

، حسبما اقترحه املقرر اخلـاص يف       ١٠ينص مشروع املادة     )٢١(
  :تقريره الثالث، على ما يلي

   الرصد-١٠املادة "
ألغراض التعرف بشكل جيد على أحوال طبقة املياه اجلوفيـة أو           "

  :شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
تتفق دول طبقة املياه اجلوفية على معايري ومنهجية متـسقة     -١"

من أجل رصد طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة            
وحتدد الدول البارامترات الرئيسية اليت سترصدها اسـتناداً إىل         . للحدود

منوذج مفاهيمي متفق عليه لطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات امليـاه            
 ةشـبك وتشمل هذه البارامترات نطاق طبقة املياه اجلوفيـة أو        . جلوفيةا

 وخصائصها اهلندسية ومسار تدفقها وتوزيع الضغط  املياه اجلوفيةاتطبق
  .مياههاكيمياء اهليدروستايت فيها وكميات التدفق فيها و

تتعهد دول طبقة املياه اجلوفية برصد البارامترات املـشار           -٢"
 وتقوم، حيثما أمكن، بتنفيذ أنشطة الرصد هذه على         ١إليها يف الفقرة    

إال أنه،  . حنو مشترك فيما بينها وبالتعاون مع املنظمات الدولية املختصة        
يف حالة عدم تنفيذ أنشطة الرصد على حنو مشترك، تتبادل دول طبقـة             

  ".املياه اجلوفية البيانات النامجة عن الرصد



 املوارد الطبيعية املشتركة 21

 

 على املتطلبـات    )٢٢(١٧ و ١٦دتني  وينص مشروعا املا    - ٤٥
ولوحظ يف هذا السياق أن مثـة       . اإلجرائية للتدابري املخطط هلا   

مشروعي مادتني فقط يف هـذا اجملـال، خالفـاً التفاقيـة            
.  اليت تتضمن إجراءات مفصلة لألنشطة املخطط هلا١٩٩٧  عام

فقد تبني من مناقشات اللجنة السادسة أن مثة رغبة عامـة يف            
 إجرائية أبسط، مع ترك التفاصيل للدول املعنية        وضع ترتيبات 

  .بطبقة مياه جوفية معينة
 ١١ ومـشاريع املـواد      ٤واعُترب أن مـشروع املـادة         -٤٦
.  تفسِّر نفسها بنفسها   )٢٤(٢١ إىل   ١٨ ومشاريع املواد    )٢٣(١٥ إىل

__________  
ترحـه املقـرر    ، حسبما اق  ١٧ و ١٦ينص مشروعا املادتني     )٢٢(

  :اخلاص يف تقريره الثالث، على ما يلي
   تقييم اآلثار احملتملة لألنشطة-١٦املادة "

عندما تكون لدى دولة من دول طبقة املياه اجلوفية مربرات معقولة       
 خمططاً له يف إقليمها قد خيلف آثارا سلبية على           معيناً لالعتقاد بأن نشاطاً  

ه جوفية عابرة للحدود، تقوم تلك      طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات ميا      
  ".الدولة، بالقدر املمكن عملياً، بتقييم اآلثار احملتملة هلذا النشاط

   األنشطة املخطط هلا-١٧املادة "
قبل أن تنفذ دولة من دول طبقة املياه اجلوفيـة، أو تـسمح           -١"

بتنفيذ، أنشطة خمطط هلا ميكن أن يكون هلا آثار سلبية ذات شـأن علـى               
ى من دول طبقة املياه اجلوفية، توجه هذه الدولة إىل تلك الدول            دول أخر 

ويكون هذا اإلخطار مشفوعاً بالبيانات     . إخطاراً بذلك يف الوقت املناسب    
واملعلومات التقنية املتاحة، مبا يف ذلك أي تقييم للتأثري البيئي، هبدف متكني            

  .املخطط هلاالدول اليت مت إخطارها من تقييم اآلثار املمكنة لألنشطة 
إذا اختلفت الدولة املوجهة لإلخطـار والـدول املتلقيـة            -٢"

لإلخطار بشأن أثر األنشطة املخطط هلا، تدخل الدول يف مـشاورات           
كما تدخل، عند الضرورة، يف مفاوضات بغية التوصـل إىل تـسوية            

وجيوز هلذه الدول االستعانة هبيئة مستقلة لتقصي احلقائق        . منصفة للحالة 
  ". هلا إجراء تقييم حمايد ألثر األنشطة املخطط هلاقد يتسىن

، حسبما اقترحه املقرر    ١٥ إىل   ١١، و ٤تنص مشاريع املواد     )٢٣(
  :اخلاص يف تقريره الثالث، على ما يلي

   العالقة مع االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى-٤املادة "
يف إذا كانت الدول األطراف يف هذه االتفاقية أطرافاً أيضاً            -١"

اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحيـة،       
فال تنطبق أحكام االتفاقية األخرية فيما يتصل بطبقات املياه اجلوفيـة أو      

بقدر اتـساقها مـع      بشبكات طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود إال      
  .أحكام االتفاقية احلالية

 حقوق والتزامات الدول األطـراف      ال تغري هذه االتفاقية     -٢"
الناشئة عن اتفاقات أخرى متوافقة مع االتفاقية احلالية وال تؤثر على متتع        
الدول األطراف األخرى حبقوقها أو على أدائها اللتزاماهتا مبوجب هذه          

  ."االتفاقية
  نتفاع املختلفةالعالقة بني أنواع اال - ]٧املادة  [١١املادة "
كون ألي انتفاع   ق أو عرف خمالف، ال ي     ما مل يوجد اتفا     -١"

أولوية بطبقة املياه اجلوفية أو بشبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود          
  .أنواع االنتفاعمتأصلة على غريه من 

_________________________________________  
أنواع االنتفاع بطبقـة امليـاه      يف حالة وجود تعارض بني        -٢"

هـذا   العابرة للحـدود، حيـسم       اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية     
  ."االحتياجات البشرية احليويةبإيالء اهتمام خاص ملقتضيات  التعارض

   محاية النظم اإليكولوجية وصوهنا-١٢املادة "
تقوم دول طبقة املياه اجلوفية حبماية وصون النظم اإليكولوجيـة          "

الواقعة داخل طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العـابرة            
لدول أيضا جودة مناسبة وكمية كافية مـن ميـاه          وتكفل ا . للحدود

التصريف حلماية وصون النظم اإليكولوجية اخلارجية اليت تعتمد علـى          
  ."طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية

   محاية مناطق التغذية والتصريف-١٣املادة "
حتدد دول طبقة املياه اجلوفية مناطق تغذية طبقـة امليـاه             -١"

وفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، وُتتخذ يف هـذه            اجل
املناطق تدابري خاصة للتقليل إىل احلد األدىن من تعرض عملية التغذيـة            
لتأثريات ضارة وتتخذ أيضا مجيع التدابري الرامية إىل منع دخول امللوثات           

  .إىل طبقة املياه اجلوفية أو إىل شبكة طبقات املياه اجلوفية
حتدد دول طبقة املياه اجلوفية مناطق تصريف طبقة امليـاه            -٢"

اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، وتتخذ يف هـذه            
املناطق تدابري خاصة للتقليل إىل احلد األدىن من تعرض عملية التصريف           

  .لتأثريات ضارة
ـ            -٣" اليم يف حالة وقوع مناطق التغذية أو التصريف هذه يف أق

دول أخرى غري دول طبقة املياه اجلوفية، ينبغي لدول طبقة املياه اجلوفية            
  ".أن تلتمس تعاون تلك الدول حلماية هذه املناطق

  منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه -١٤املادة "
تقوم دول طبقة املياه اجلوفية منفردةً وكذلك، حيثما كان مناسباً، "

 املياه اجلوفية أو شبكة طبقـات امليـاه         جمتمعةً مبنع وتقليل تلوث طبقة    
اجلوفية العابرة للحدود والسيطرة على هذا التلوث الذي ميكن أن يسبب     

ويف ضـوء   . ضرراً ذا شأن لغريها من دول طبقة املياه اجلوفية أو لبيئتها          
عدم التيقن بشأن طبيعة ونطاق بعض طبقات املياه اجلوفية وشـبكات           

ة للحدود، ُتشجَّع دول طبقة املياه اجلوفيـة        طبقات املياه اجلوفية العابر   
  ".على اتباع هنج حتوطي

  اإلدارة -١٥املادة "
تتعهد دول طبقة املياه اجلوفية بوضع خطط وتنفيذ هذه اخلطـط           "

من أجل اإلدارة السليمة لطبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقـات امليـاه             
 وُتجري هذه الدول، .اجلوفية العابرة للحدود وفقاً ألحكام هذه االتفاقية

بناًء على طلب أي منها، مشاورات بشأن إدارة طبقة املياه اجلوفيـة أو             
شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، األمر الذي ميكن أن يشمل           

  ".إنشاَء آلية مشتركة لإلدارة
، حسبما اقترحـه املقـرر      ٢١ إىل   ١٨تنص مشاريع املواد     )٢٤(

  :ما يلياخلاص يف تقريره الثالث، على 
   تقدمي املساعدة العلمية والتقنية إىل الدول النامية-١٨املادة "

تقدم الدول، مباشرة أو عن طريق املنظمات الدوليـة املختـصة،           "
املساعدة العلمية والتعليمية والتقنية وغريها من أشكال املساعدة إىل الدول          

 مياه جوفية   النامية من أجل محاية وإدارة طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات          
  :وتشمل هذه املساعدة، يف مجلة أمور، ما يلي. عابرة للحدود

  تدريب العاملني العلميني والتقنيني التابعني لتلك الدول؛  )أ"(
  )تابع على الصفحة التالية(
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بشأن محايـة منـاطق      ١٣ مشروع املادة    ولكن ُوجِّه االنتباه إىل   
تقع خارج طبقات املياه اجلوفية والـيت ال        التغذية والتصريف اليت    

ويضمن تنظيم األنشطة يف هذه املناطق عدم       . بد منها لكي تعمل   
كما يتناول مـشروع    . إحلاق الضرر بعمل طبقات املياه اجلوفية     

املادة احلالة اليت تكون فيها هذه املناطق واقعة يف دول ثالثة، وذلك  
اإللزامي من حيـث    عن طريق إدراج حكم يتعلق بالتعاون، غري        

 ١٨مشروع املادة   وُوجِّه االنتباه أيضاً إىل     . املبدأ، مع هذه الدول   
ومبا أن  . املتعلق بتقدمي املساعدة العلمية والتقنية إىل البلدان النامية       

علم اهليدروجيولوجيا مل يزل يف املهد ومل حيرز تقدماً نسبياً سوى           
كم ضروري لـضمان  يف البلدان املتقدمة، فإن إدراج مثل هذا احل      

_________________________________________  
  )تابع) ٢٤(احلاشية (

  تيسري مشاركة تلك الدول يف الربامج الدولية ذات الصلة؛  )ب"(
  لتسهيالت الالزمة؛تزويدها باملعدات وا  )ج"(
  دعم قدرهتا على تصنيع هذه املعدات؛  )د"(
إسداء املشورة بشأن برامج البحث والرصـد والـربامج           )ه"(

  التعليمية وغريها من الربامج وإقامة املرافق الالزمة هلا؛
التقليل إىل أدىن حد من آثار األنشطة الرئيسية اليت متـس             )و"(

  بقات املياه اجلوفية؛بطبقات املياه اجلوفية أو شبكات ط
  ".إعداد تقييمات عن التأثري البيئي  )ز"(

   حاالت الطوارئ-١٩املادة "
تقوم دولة طبقة املياه اجلوفية، دون إبطاء وبأسرع الوسائل           -١"

املتاحة، بإخطار الدول األخرى اليت حيتمل أن تتأثر واملنظمات الدوليـة        
سبب ضرراً شـديداً    املختصة بأي حالة طوارئ تنشأ داخل إقليمها وت       

لدول أخرى، أو تنطوي علي هتديد وشيك بالتسبب يف هذا الضرر هلا،            
  .وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري

على دولة طبقة املياه اجلوفية اليت تنشأ حالة طوارئ داخل            -٢"
إقليمها أن تتخذ فوراً مجيع التدابري العملية اليت تقتـضيها الظـروف،            

ع الدول اليت حيتمل أن تتأثر هبذه احلالة وكذلك، حيثما كان           بالتعاون م 
مناسباً، مع املنظمات الدولية املختصة ملنع اآلثار الضارة املترتبة علـى           

  . حالة الطوارئ وختفيفها والقضاء عليها
عندما تكون املياه عامالً حامساً للتخفيف من حالة طوارئ،   -٣"

 ختالف أحكام املواد الواردة يف األجزاء       جيوز لدولة طبقة املياه اجلوفية أن     
من الثاين إىل الرابع من هذه االتفاقية بالقدر الذي يقتضيه التخفيف من            

  ".حالة الطوارئ
   احلماية يف وقت النـزاعات املسلحة-٢٠املادة "

تتمتع طبقات املياه اجلوفية أو شبكات طبقات املياه اجلوفية العابرة "
ق واألشغال األخرى املتصلة هبما باحلماية اليت       للحدود واملنشآت واملراف  

متنحها مبادئ وقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق يف النــزاعات          
 املسلحة الدولية وغري الدولية، وال جيوز استخدامها بصورة تنطوي علي         

  ".انتهاك هلذه املبادئ والقواعد
  ألمن الوطنيني البيانات واملعلومات احليوية للدفاع أو ا-٢١املادة "

ليس يف هذه االتفاقية ما يلزم دولة من دول طبقة امليـاه اجلوفيـة              "
ومـع  . بتقدمي بيانات أو معلومات تكون حيوية لدفاعها أو أمنها الوطنيني       

ذلك، تتعاون تلك الدولة حبسن نية مع دول طبقة املياه اجلوفية األخـرى             
  ". الظروف بتقدميهابقصد تقدمي أكرب قدر ممكن من املعلومات اليت تسمح

تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، حيث تقع معظم طبقات املياه          
  .اجلوفية
أما بالنسبة إىل شكل الصّك النهائي، فقد ذكر املقـرر            -٤٧

اخلاص، يف مطلع تقدميه، أن عرض مشاريع املواد ال ينبغي بأي           
شكل من األشكال اعتباره أمراً القصد منه احلكم مسبقاً علـى           

ويف حني  . صلة النهائية، إذ إنه مل َيتخذ قراراً بعد هبذا الشأن         احمل
يدرك املقرر اخلاص اآلراء املُعرب عنها يف اللجنة السادسة واليت          
حتبذ وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة، فإنه حيثّ على التركيـز           

  .)٢٥(على اجلوهر وليس الشكل يف هذه املرحلة املبكرة
  ة  ملخص املناقش-٢
  ليقات العامةالتع  )أ(

أثىن أعضاء اللجنة على املقرر اخلاص لتقريـره الثالـث       -٤٨
وجهوده املتواصلة الرامية إىل التعمق يف دراسة املوضوع، آخذاً         
يف االعتبار آراء احلكومات، وإىل إثراء فهم اللجنة للموضـوع          
عن طريق التشاور والتماس املشورة العلمية من خـرباء امليـاه           

 النهج كفيلٌ بأن يضمن حتقيق نتيجة تكـون         وإن هذا . اجلوفية
. بصورة عامة مقبولة ومستجيبة لشواغل األوساط العلمية يف آن        

وقد متّ التأكيد على أمهية املوضوع وُوجِّه االنتباه يف هذا السياق           
__________  

 املتضمنة لألحكام النهائيـة،  ٢٥ إىل ٢٢تنص مشاريع املواد     )٢٥(
  :حسبما اقترحه املقرر اخلاص يف تقريره الثالث، على ما يلي

   التوقيع-٢٢املادة "
ُيفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول يف الفتـرة            "

  ".ركمبقر األمم املتحدة يف نيويو... وحىت ... من 
   التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام-٢٣املادة "
ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنـضمام           "

وتودع صكوك التـصديق أو القبـول أو املوافقـة          . من جانب الدول  
  ".االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة أو

   بدء النفاذ-٢٤املادة "
الذي يلي تاريخ إيداع    ... اذ هذه االتفاقية يف اليوم      يبدأ نف   -١"
للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام          ... الصك  

  .لألمم املتحدة
بالنسبة إىل كل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تقبلـها          -٢"

 للتصديق أو القبول  ... أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك          
بعد إيداعها ... أو املوافقة أو االنضمام، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم       

  ".صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها
   النصوص ذات احلجية-٢٥املادة "

ُيوَدع لدى األمني العام لألمم املتحدة الـنص األصـلي هلـذه            "
ة والروسية والصينية   االتفاقية، اليت تكون نصوصها اإلسبانية واإلنكليزي     

  .والعربية والفرنسية متساوية احلجية
وإثباتاً ملا تقدم، وقّع على هذه االتفاقية املفوضون املوقعون أدناه،          "

  .املأذون هلم حسب األصول بالتوقيع عليها
  ...".سنة ألفني ... من ... ُحررت يف نيويورك، يف هذا اليوم "
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الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحـديات       إىل تقرير   
  .اتهالذي أملح إىل املوضوع ذ )٢٦(والتغيري
ويف املسائل العامة املتعلقة باهليكل والعرض وكيف ينبغي   -٤٩

املضي قدماً يف النظر يف هذا املوضوع، رّحب بعض األعـضاء           
باهليكل اإلمجايل ومشاريع املواد اليت قدمها املقرر اخلاص، فيما         
أبدى أعضاء آخرون، حسب األمهية اليت يولوهنا ملضمون أحكام 

مشاريع مواد معينة يف بدايـة الـنص أو   معينة، تفضيلَهم وضَع    
كما أشار بعض األعضاء إىل أن مثة       . هنايته أو حذفها منه كليةً    

أحكاماً حمددة تتطلب إعادة النظـر يف صـياغتها ألن اللغـة            
املستخدمة فيها ليست إال لغة وعظية وال تبدو مناسبة لـصّك           

ـ    . قانوناً، وهو اخليار املفضل لديهم    ملزم   رين بيد أن أعضاء آخ
أن اللغة مالئمة متاماً حىت يف سياق وثيقة إطارية ترمي إىل           رأوا  

. توجيه الدول فيما يتعلق مبواالة التفاوض بشأن صكوك حمددة        
  .واعُتربت املرونة مسة أساسية

والحظ بعض األعضاء أيضاً أن بعض املبادئ قد صيغت        -٥٠
ـ          ارة بدرجة مرتفعة من العمومية والتجريد، مما يفسح اجملال إلث

شكوك حول مدى جدواها، عملياً، يف تـوفري توجيـٍه واٍف           
ومن اجلهة األخرى، أُشَري إىل أنه ما من سـبيل آخـر            . للدول

للمضي قدماً مبا أن وضع نصٍ أكثر تفصيالً ووصفاً من احملتمل           
وباإلشارة . أن يؤدي إىل إثارة أسئلة أكثر مما يقدمه من أجوبة          

خدمت إىل حد كبري كأساسٍ      قد استُ  ١٩٩٧إىل أن اتفاقية عام     
لصياغة مشاريع املواد، علّق بعض األعضاء أيـضاً بقـوهلم إن           
مشاريع املواد كانت ستحظى بتقدير أوىف لو أن التقرير أبـرز           
املنطق الكامن وراء أي خروج، ولـو كـان طفيفـاً، علـى             

، ولو أُعطيت شروٌح تفصيلية بشأن      ١٩٩٧اتفاقية عام    صياغة
ويف حني اقترح بعض األعضاء إحالـة       . ترحةمشاريع املواد املق  

مشاريع املواد، باستثناء بضع منها، إىل جلنة الصياغة، فإن الرأي          
وقـد  . السائد آثر إنعام النظر فيها أوالً يف إطار فريق عامـل          

أنشأت اللجنة بالفعل فريقاً عامالً هلذا الغـرض يف جلـستها           
  .، كما ورد أعاله٢٨٣٦
عضاء إىل ندرة ممارسات الـدول يف  وأملح العديد من األ    -٥١

وأثريت شكوك حول   . هذا اجملال وتأثري ذلك على عمل اللجنة      
ما إذا كان يوجد ما يكفي من ممارسـات الـدول لـتمكني             

واعُترب أن القانون يف    . من التحرُّك يف اجتاه عملية تدوين      اللجنة
هج لذا، فإن املشروع سينت   . هذا اجملال ال يزال يف مراحله اجلنينية      

إىل حد كبري هنج التطوير التدرجيي أو سيمضي قُـدماً باختـاذ            
  . منطلقا١٩٩٧ًاتفاقية عام 

 أمـراً   ١٩٩٧ويف حني اعُتربت اإلشارة إىل اتفاقية عام          -٥٢
مفر منه عامةً، أشار بعض األعضاء إىل احلاجة إىل املضي قدماً  ال

__________  
بالتهديدات والتحـديات   تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين       )٢٦(

  .٩٣، الفقرة )A/59/565" (مسؤوليتنا املشتركة: أمناًعامل أكثر "والتغيري، 

يـاه  حبذر، آخذين يف االعتبار الفروق بني املياه الـسطحية وامل         
وأشري إىل أن   . اجلوفية، وخصوصاً هشاشة طبقات املياه اجلوفية     

هذا املوضوع خمتلف اختالفاً كبرياً عن موضوع اجملاري املائيـة          
 إال لكي تكـون     ١٩٩٧ولذلك ال ينبغي استخدام اتفاقية عام       

وأثارت مسألة املياه اجلوفيـة قـضايا حـساسة،         . دليالً فقط 
ية، ينبغي أن يعرب عنها الـنص       خصوصاً من منظور احلماية البيئ    

تعبرياً مالئماً، مع مراعاة التطورات اليت حدثت منـذ اعتمـاد           
، مبا يف ذلك ضمن إطار جلنة القانون الدويل         ١٩٩٧اتفاقية عام   

مبنع الـضرر العـابر     نفسها، مثل اعتماد مشروع املواد املتعلقة       
ت ونظراً ملا تتسم به طبقا  . )٢٧(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

املياه اجلوفية من خصائص فيزيائية، فقد متّ التشديد على ضرورة          
التأكيد على محاية هذه الطبقات وصوهنا يف اعتبارات السياسة         

وال ينبغي النظر إىل االستدامة على أهنا تتـصل فقـط           . العامة
باالستخدام بل تتصل أيضاً باحلمايـة اإلمجاليـة لألوضـاع          

كما ذكّر بعض األعضاء بأن . وفيةاإليكولوجية لطبقات املياه اجل
 مل تدخل بعد حيز النفاذ وبالتايل فهي تفتقر         ١٩٩٧اتفاقية عام   

  .إىل التأييد الواسع النطاق
وأشار بعض األعضاء إىل أن االعتبار املهـيمن، عنـد            -٥٣

صياغة مشاريع املواد، قد متثل يف االنتفاع بطبقات املياه اجلوفية          
يقه بفعالية عن طريق الُنهج الثنائيـة       ومحايتها، وهو ما ميكن حتق    

لذا ينبغي أال هتدف اللجنة إىل توفري حلول شـاملة          . واإلقليمية
. وإمنا مبادئ عامة لتوجيه وتشجيع احللول الثنائية أو اإلقليميـة         

ويف هذا السياق، شّدد بعض األعضاء أيضاً على أمهيـة أخـذ            
وُسلِّطت . بارالتطورات احلاصلة على األصعدة اإلقليمية يف االعت      

األضواء بشكل خاص على األعمال اجلارية خبصوص مـشاريع         
إقليمية معينة، مبا فيها األعمال اليت تقوم هبا السوق املـشتركة           

فيما يتعلق بطبقة غواراين    ) مريكوسور( اجلنويب   لبلدان املخروط 
وأشري إىل املشاريع اليت ُتنفذ بدعم مـن البنـك     . اجلوفية للمياه

ة الدول األمريكية بغية حتسني فهـم اخلـصائص         الدويل ومنظم 
الفيزيائية والتقنية لطبقة غواراين للميـاه اجلوفيـة، وكـذلك          

اليت َيضطلع هبا فريق خمصص من اخلرباء دعا إىل انعقاده       األعمال
 اجلنويب هبدف وضـع     لبلدان املخروط جملس السوق املشتركة    

ومـضى  . ذكورةمبادئ ومعايري الستخدام طبقة املياه اجلوفية امل      
تأكيـد الـسيادة    ) أ: (هذا العمل استناداً إىل االعتبارات التالية     

االلتزام بعدم التسبب يف وقوع ضرر ذي شأن؛        ) ب( اإلقليمية؛
كما شـّدد   . الصون عن طريق االنتفاع الرشيد واملستدام     ) ج(

بعض األعضاء على أمهية االعتبارات املتعلقة بالقرب اجلغـرايف         
ويف الوقـت   . ة لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي    واجلهود املبذول 

نفسه، أشار أعضاء آخرون إىل أن االتفاقات الثنائية واإلقليمية         
توفر دائماً توجيهاً كافيـاً ألهنـا متيـل عـادةً إىل صـاحل               ال

  .األقوى األطراف
__________  

 والتـصويب،   )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   )٢٧(
 .٩٧، الفقرة ١٨٨ ص
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وفيما يتعلق باقتراح املقرر اخلاص إدراج إشارة صرحية          -٥٤
، أبدى بعض )١٧-د(١٨٠٣ العامة يف الديباجة إىل قرار اجلمعية

. األعضاء تأييدهم إلدراج مثل هذه اإلشارة عند صياغة الديباجة
بيد أن أعضاء آخرين رأوا أن مبدأ السيادة الدائمة على املوارد           
الطبيعية يدخل يف صميم املوضوع ويستحق تناوله بشكل كامل         

وإن إدراج إشارة كهذه سـيبدد أي       . يف مشروع مادة منفصل   
ولكن . قادات تتعلق بكون املياه اجلوفية تراثاً مشتركاً للبشرية       انت

أعضاء آخرين شككوا يف أن يكون هلـذا املبـدأ أي دور يف             
فإذا كانت طبقة املياه اجلوفية العابرة للحـدود        : مشروع املواد 

معترفاً هبا على أهنا مورد طبيعي مشترك فإن ذلك معناه أن ليس            
 املياه اجلوفية أن تطالب بسيادة      بإمكان أي دولة من دول طبقة     

كما أشري إىل أنه لن تكون مثة جمازفة بتقويض املبدأ . دائمة عليها
  .املذكور حىت لو ُحذفت أي إشارة من هذا النوع

وشّدد بعض األعضاء على الطابع النسيب ملبدأ السيادة،          -٥٥
وأكدوا أمهية تأويل السيادة ألغراض مشروع املواد على أهنـا          

فاملياه يف طبقة مياه جوفية عابرة للحدود .  السيادة املطلقةتعين ال
ليست خاضعة فقط لسيادة الدولة اليت تقع يف أراضـيها وإمنـا    
أيضاً لإلطار التنظيمي املتفق عليه حبرية بني الدول اليت تتقاسـم           

وحاول أعضاء آخرون إبراز جوانـب      . طبقة املياه اجلوفية هذه   
ود التزام بالتعاون بني الدول املعنية      وجكذلك  الوالية القضائية و  

بدالً من التركيز على ما إذا كانت حقوق السيادة مطلقـة أم            
ومبا أن طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية . حمدودة

العابرة للحدود ستكون خاضعة لواليات قضائية وطنية خمتلفة،        
احلقوق السيادية  فإن على الدول املعنية أن حتترم بشكل متبادل         
  .للدول األخرى يف املناطق الواقعة ضمن واليتها

كما أملح بعض األعضاء إىل العالقة بني مشروع املـواد            -٥٦
والقواعد العامة للقانون الدويل كاعتبارٍ هام، وجرى التـشديد         
على أنه ال ينبغي النظر إىل تطبيق مشروع املواد بشكل منعـزل       

. تمر للقواعد العامة للقانون الـدويل     وإمنا يف سياق التطبيق املس    
فهذا القانون ال يزال ينطبق على أنشطة الدول يف إطار عالقاهتا           

وبشكل خاص، فإن املبادئ األساسية املعلنة      . مع الدول األخرى  
قد اعتربت ذات أمهية يف حالة طبقات        )٢٨(قناة كورفو يف قضية   

  .املياه اجلوفية العابرة للحدود
ضاء على ضرورة مراعاة العالقة بـني       وأكد بعض األع    -٥٧

املوضوع الفرعي احلايل املتعلق باملياه اجلوفية واملواضيع الفرعية        
  .األخرى ذات الصلة يف جمايل النفط والغاز

وفيما يتعلق باملضمون اإلمجايل ملشروع املـواد، شـّدد        -٥٨
بعض األعضاء على أن اجلزء الثاين املتضمن املبادَئ العامة ُيعترب          

وسيكون جمدياً لو وفـرت     . اسياً للهيكل العام ملشروع املواد    أس
هذه املبادئ توجيهاً مفيداً للدول يف جمال التفـاوض وإبـرام           

__________  
)٢٨ ( Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 4.  

. االتفاقات أو الترتيبات اليت يسهل على األطراف املعنية قبوهلـا       
كما ذكّر بعض األعضاء بأن اللجنة، عند صياغة مشاريع املواد          

اري املائية الدولية يف األغراض غـري   استخدام اجمل املتعلقة بقانون   
، أجرت مناقشات واسعة النطاق بـشأن مـسائل         )٢٩(املالحية

السيادة، ومبادئ االنتفاع املنصف واملعقول، وااللتـزام بعـدم         
وبالتايل فإن  . التسبب يف وقوع ضرر، وعتبة الضرر ذي الشأن       

إعادة فتح هذه املسائل يف سياق املوضوع احلـايل لـن خيـدم           
  .مفيداً غرضاً
وأعرب بعض األعضاء عن تفضيلهم إعطاء دورٍ أبـرز           -٥٩

وأكثر صدارة للمبدأ التحوطي فيما اعترب أعـضاء آخـرون أن      
  .النهج التحوطي الذي اعتمده املقرر اخلاص يفي بالغرض

وأعرب بعض األعضاء عن اختالفهم مع املقرر اخلاص          -٦٠
فصيالً بـشأن   قائلني إهنم كانوا يفضلون صياغة أحكام أكثر ت       

 العالقة مع الدول األخرى غري دول طبقة املياه اجلوفية والتأكيد         
الدول اليت تقع يف أراضيها     فهذه الدول، خصوصاً    . على دورها 

مناطق التغذية والتصريف، ملزمة بالتعاون وتبادل املعلومـات        
وفضالً عن ذلك، شّدد    . يتعلق حبماية طبقات املياه اجلوفية     فيما
 على أمهية توفري إطار مؤسسي لتنفيـذ أحكـام          األعضاء بعض

وفيمـا يتعلـق    . مشروع املواد ولتسوية النــزاعات يف آن      
النـزاعات، جرى التشديد على احلاجة إىل إيراد أحكام         بتسوية

  .منفصلة بشأهنا
  التعليقات على مشاريع مواد حمددة  )ب(

، بشأن نطاق هذه االتفاقية،     ١ مبشروع املادة    فيما يتعلق   -٦١
بيد أن أعضاء آخرين    . أيّد بعض األعضاء الصيغة املعدلة احلالية     

أشاروا إىل احلاجة إىل حتديد نطاق االتفاقية بوضوح إما يف منت           
املادة أو يف التعليق، مع حتديد احلاالت اليت تكون فيهـا امليـاه             

، والعالقة بني طبقات    ١٩٩٧اجلوفية مشمولة أصالً باتفاقية عام      
لوطنية والعابرة للحدود، وذلك بالنص صـراحةً       املياه اجلوفية ا  

على أن مشاريع املواد ال تنطبق على طبقـات امليـاه اجلوفيـة        
وفضالً عن ذلك، مثة حاجـة إىل إدراج أحكـام يف           . الوطنية

مشروع املادة خبصوص تنظيم التزامات الدول األخرى غري دول         
  .طبقة املياه اجلوفية

 يشمل أحكاماً حمددة    ويف حني أن مشروع املواد ككل       -٦٢
، فإن  )ج(و) أ(خبصوص األنشطة املتوخاة يف الفقرتني الفرعيتني       

بعض األعضاء أشاروا إىل أنه ال توجد فيما يبدو أي مـشاريع            
). ب(مواد مفصلة تتناول األنشطة اليت تغطيها الفقرة الفرعيـة          

وأعرب أعضاء آخرون عن شكهم إزاء ما يبدو نطاقاً واسـعاً           

__________  
راءة الثانيـة يف دورهتـا      اعتمدهتا جلنة القانون الدويل يف الق      )٢٩(

اجلـزء  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٤ حوليةانظر   (١٩٩٤السادسة واألربعني عاَم    
 .)١٩٢ ص، )الثاين
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وفيمـا يتعلـق    . باإلضافة إىل موضـعها   ) ب(عية  للفقرة الفر 
بالنطاق، ارتأى بعض األعضاء حذف هذه الفقرة الفرعية فيما         
اقترح آخرون توضيح نطاقها، وبوجه خاص معـىن املـصطلح          

هبذا املصطلح كعتبـة    " ذي شأن "واقُترح إحلاق صفة    ". تأثري"
للتأثري، لضمان االنسجام مع أحكام اجلزء الثاين من مـشروع          

وسيساعد ذلك أيضاً يف تفادي إعطاء االنطبـاع بـأن          . ملوادا
االستخدامات األخرى اليت قد يكون هلا تأثٌري ال يكاد ُيـذكر           
على طبقات املياه اجلوفية مشمولةٌ أيـضاً باإلطـار التنظيمـي           

بيد أن بعض األعضاء اآلخرين أقّروا اسـتخدام        . ملشروع املواد 
، "ضرر"وسع من مصطلح    ، الذي يغطي نطاقاً أ    "تأثري"مصطلح  

كما أُشـَري   . كما أشار إىل ذلك املقرر اخلاص يف تقريره الثالث        
وفيما . ليست دقيقة مبا يكفي   " األنشطة األخرى "إىل أن عبارة    

علـى  ) ج(يتعلق باملوضع، اقترح البعض تقدمي الفقرة الفرعية        
بغية التأكيد على الدور البارز الذي ينبغي       ) ب(الفقرة الفرعية   

  .ؤه حلماية طبقات املياه اجلوفية وصوهنا وإدارهتاإيال
، بـشأن اسـتخدام     ٢ مبـشروع املـادة      وفيما يتعلق   -٦٣

طبقة "املصطلحات، أيد بعض األعضاء التعريف اجلديد ملصطلح        
، وكذلك االستعاضة عـن     )أ(يف الفقرة الفرعية    " املياه اجلوفية 

وحـذف  " تشكالت جيولوجية "مبصطلح  " تشكالت صخرية "
كما أُعرب عن قدر من التأييد إلبقاء       ". قابلة لالستغالل "  تعبري

ألهنا جتعل التعريف أسهل فهماً لـدى       ]" حاوية للمياه "[عبارة  
باإلضافة إىل ذلك، فإن تعريف طبقـة امليـاه         . القارئ العادي 

اجلوفية يف مشروع معاهدة بيالجيو بشأن املياه اجلوفية العـابرة          
عُترب أكثر اختصاراً، أشار إىل     ، والذي ا  )٣٠(١٩٨٩للحدود لعام   

ومن اجلهة األخرى، حظي بالتأييد أيضاً      ". حاوية للمياه "صفة  
وتوضـيحها  " حاوية للمياه "مقترُح املقرر اخلاص حذَف عبارة      

" استخدام"كما أشار بعض األعضاء إىل أن مفهوم        . يف التعليق 
عـادة  أمر ال بد منه يف التعريف وينبغي إ       " االنتفاع هبا "املياه أو   

وتـساءل  . إدراجه وأن يتضمن أيضاً عنصر القابلية لالستغالل      
تقع حتتـها  "أعضاء آخرون أيضاً عن جدوى اإلبقاء على عبارة     

وأثـريت  . يف تعريف طبقة امليـاه اجلوفيـة      " طبقة أقل إنفاذاً  
تساؤالت أيضاً عما إذا كان التعريف يظل سارياً حىت لـو مل            

  .املياهتكن التشكالت اجليولوجية مشبعة ب
وفضالً عن ذلك، رأى بعض األعضاء أن مثـة حاجـة             -٦٤
توضيح تغيريات معينة يف التعـاريف مقارنـةً بالتعـاريف           إىل
ففـي بعـض    . )٣١(اقترحها املقرر اخلاص يف التقرير الثاين      اليت

احلاالت، اسُتخدمت مصطلحات خمتلفة ورغم ذلك يبـدو أن         
  .املعىن مل يتغري

__________  
)٣٠( R. D. Hayton and A. E. Utton, "Transboundary 

groundwaters: the Bellagio draft treaty", Natural Resources Journal, 

vol. 29, No. 3 (1989), p. 663. 
 . أعاله١٠ احلاشية انظر )٣١(

الوارد يف الفقرة   " ت املياه اجلوفية  شبكة طبقا "أما مفهوم     -٦٥
سلسلة مؤلفة من طبقتني أو أكثـر مـن      بوصفها  ) ب(الفرعية  

طبقات املياه اجلوفية، كما اقُترح يف تصويب التقرير الثالث، فقد 
اعُترب مبثابة حتسنيٍ للمقترح السابق الوارد يف التقرير الثاين للمقرر 

بع العابر للحدود   فهذا التعريف يسلط الضوء على الطا     . اخلاص
لطبقة املياه اجلوفية كمصدر التزامات للـدول املعنيـة ولـيس        

واعترب بعض األعـضاء    . كمصدر عام لاللتزامات للدول كافة    
يف ]" ، كل منها مرتبط بتشكالت جيولوجية حمـددة،       "[عبارة  

غري ضـرورية مؤيـدين     " شبكة طبقات املياه اجلوفية   "تعريف  
  . ليق، مثلما اقترح املقرر اخلاصحذفها وتوضيح معناها يف التع

" طبقة املياه اجلوفية العابرة للحدود  "وفيما يتعلق بتعريف      -٦٦
، أعرب بعض األعضاء عن شكهم      )ج(الوارد يف الفقرة الفرعية     

فيما إذا كان النهج الدائري املتبع يـضيف أي مـضمون إىل            
شبكة طبقـات   "و" طبقة املياه اجلوفية  "فكال مفهومي   . التعريف

  .قد متّ بالفعل تعريفهما تعريفاً وافياً" ملياه اجلوفيةا
طبقة "وأُعرب عن بعض الشكوك أيضاً إزاء التمييز بني           -٦٧

يف " طبقة مياه جوفية ال تعاد تغذيتها"و" مياه جوفية تعاد تغذيتها
فالفرق بني الكميـة    . على التوايل ) و( و )ه(الفقرتني الفرعيتني   

مـن التغذيـة    " ال ميكن إغفاهلا  "يت  والكمية ال " ال ُتذكر "اليت  
وال ينبغي إعطاء   . املعاصرة باملياه يبدو تافهاً من املنظور العملي      

وعالوة علـى  . التغذية أمهية كبرية عند النظر يف استدامة املوارد  
ذلك، فإن تنوع طبقات املياه اجلوفية جيعل من الصعب قيـاس           

صدد، أن املكان   واقُترح، يف هذا ال   . كون كمية التغذية ال ُتذكر    
األمثل لتناول مثل هذه املسائل التعريفية قد يكون يف مـشروع           

 املوضوعية ذات الصلة، حيث ميكن إدراج متييـزٍ أقـل   ٥املادة  
كما اقُترح تأجيل املسألة إىل حني الفراغ من النقـاش          . مجوداً

حول ما إذا كان سيلزم وضع قواعد منفصلة يف إطار مـشروع   
ة األخرى، رحب أعضاء آخرون هبذا التمييز       ومن اجله . ٥املادة  

ويف اآلن ذاته، أُشَري إىل ضرورة إيراد تعريـف         . بني املفهومني 
  .باملياه يف التعليق" املعاصرة"للتغذية 

وأبديت تعليقات أيضاً خبصوص احلاجة إىل تعـاريف          -٦٨
، ١يف مشروع املادة    " تأثري"شروح لبعض املصطلحات مثل      أو
مناطق التغذية " وغريها، و٧ مشروع املادة يف" ضرر ذي شأن"و

 الواردة يف مشروع املادة     -يف أقاليم دول أخرى     " أو التصريف 
آثار سـلبية   "، و ١٦يف مشروع املادة    " آثاراً سلبية "، و )٣(١٣

يف مشروع  " ضرراً شديداً "، و ١٧يف مشروع املادة    " ذات شأن 
للتمييـز بـني    " اسـتخدام "، وكـذلك مـصطلح      ١٩املادة  
  .تخدامات املختلفة للمياهاالس
، بشأن الترتيبات الثنائية    ٣ مبشروع املادة    وفيما يتعلق   - ٦٩

واإلقليمية، أعرب أعضاء عن تأييدهم للمضمون العام مبا أنه         
وجرى التشديد  . يركز على أمهية الترتيبات الثنائية واإلقليمية     

على أن من املناسب إتاحة املزيد من املرونة هلذه الترتيبـات           
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بيد أن . حالة املياه اجلوفية أكثر منها يف حالة املياه السطحية  يف
الصياغة تبدو أكثر صرامةً من األحكام املنـاظرة يف اتفاقيـة           

ورغم أهنا بدت مصوغة حبـذر، فـإن بعـض          . ١٩٩٧  عام
األعضاء أشاروا إىل أهنا ستثري مشاكل على صعيدي التفـسري          

 أال متّس أحكـام     واعُترب بشكل خاص أن من األمهية     . والتنفيذ
مشاريع املواد احلالية باحلقوق وااللتزامات اليت تنص عليهـا         

  .االتفاقات القائمة
 ٣كما أبديت شكوك تتعلق مبا إذا كان مشروع املادة            -٧٠

ويف هذا  . ١٩٩٧ املناظرة يف اتفاقية عام      ٣يشكِّل حتسيناً للمادة    
 اللغة  السياق، أبدى أعضاٌء تفضيلَهم لنصٍ حيذو عن كثبٍ حذو        

فقد أبـدى بعـض     .  من تلك االتفاقية   ٣املستخدمة يف املادة    
، الذي اعتـرب    "ترتيب"األعضاء حتفظهم إزاء استخدام مصطلح      

فضفاضاً أكثر من الالزم وأقل ثباتاً من املصطلح األكثر شيوعاً          
بيد أن أعضاء آخـرين قبلـوا       ". اتفاق"واملرتكز على السوابق    

أوضحه املقرر اخلاص يف تقريـره      التغيري املقترح للسبب الذي     
وهو أن اإلطار التعاوين بشأن املياه اجلوفية ال يزال يتعني تطويره           

يتـيح املرونـة    " ترتيـب "على النحو املالئم وأن مـصطلح       
  .للمشاركة الالزمة
، أعرب أعضاء عـن تفـضيلهم       ١فيما يتعلق بالفقرة      -٧١

عام علـى   استخدام لغٍة أقوى وأكثر قطعية من جمرد التشجيع ال        
فهذا االلتزام حاسـم األمهيـة      . إقامة ترتيبات ثنائية أو إقليمية    

وُرئي أيضاً  . خصوصاً يف سياق مورد هشٍ كطبقة املياه اجلوفية       
أن الفقرة مفصلة أكثر مما جيب واقترحوا إعادة صياغة الفقـرة           

. برمتها عن طريق إعادة صياغة اجلملة األوىل بلغة أكثر إلزامـاً          
آخرين وجدوا االلتزام بالتشجيع مالئماً ألنه يتيح       بيد أن أعضاء    

للدول املرونة، على الصعيدين الثنائي واإلقليمـي، للبـت 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
 مبـدأً   ٢بعض األعضاء مبدأ املواءمة يف الفقرة       واعترب    - ٧٢

هاماً، من منطلق أنه ال بد ألية اتفاقية إطارية أن تتضمن مبادئ 
. تساعد الدول يف التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية واإلقليمية       

يف [...] تنظـر   "بيد أن بعض األعضاء قد رأوا أن عبـارة          
ة وينبغي االستعاضة الواردة يف هذه الفقرة ضعيفة للغاي" مواءمة
، اقُترح اإلشارة بشكل صريح إىل ٣وفيما يتعلق بالفقرة . عنها

. االمتثال للمبادئ العامة املنصوص عليها يف مشروع املـواد        
، لـيس مـن     ١٩٩٧وفضالً عن ذلك، وخالفاً التفاقية عام       

الواضح ما إذا كانت الفقرة متّس الترتيبات اليت أبرمتها الدول          
كما أُشري إىل أن    . األمر إعادة التفاوض عليها   سابقاً، فيتطلب   

للدول احلق، يف غياب اتفاقٍ من هذا النوع، يف العمل بشكل           
مستقل فيما يتعلق باالنتفاع بطبقات املياه اجلوفية، وال حيّدها         
يف هذا اجملال سوى احلقوق والواجبات اليت تفرضها القواعـد          

 أن مثـل هـذا      واقترح بعض األعضاء  . العامة للقانون الدويل  
االنتفاع ينبغي مع ذلك أن يتمشى مع املبادئ املنصوص عليها          

  .يف اجلزء الثاين من مشروع املواد
، بـشأن العالقـة مـع       ٤ مبشروع املادة    وفيما يتعلق   -٧٣

االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى، أشار بعض األعضاء إىل        
نه ميـنح   أن مشروع املادة يشكل خطوة يف االجتاه الصحيح، أل        

األسبقية تلقائياً، يف حالة النـزاع، ملشروع املواد على اتفاقيـة          
 وكذلك، يف حاالت معينة، على االتفاقات الدولية        ١٩٩٧عام  

وأشار أعضاء آخرون إىل إمكانية التطبيق املـزدوج         . األخرى
وبالتايل، مثة حاجة إىل    . ١٩٩٧ملشروع املواد هذا واتفاقية عام      

إجياد نظام قانوين شامل موحد ينظم امليـاه        بذل اجلهد يف سبيل     
بيد أن بعض األعضاء أعربـوا      . السطحية واملياه اجلوفية كليهما   

عن شكهم إزاء العالقة املقترحة بني مشروع املـواد واتفاقيـة           
، مشريين إىل أن العالقة واهية أساساً وأن مثة كتلتني       ١٩٩٧ عام

 فإن املسألة برمتها    وفضالً عن ذلك،  . مائيتني خمتلفتني قيد النظر   
حتتاج إىل إنعام النظر، خصوصاً يف ضوء حقيقـة أن اتفاقيـة            

كما اقُترح إدراج عبارة    .  مل تدخل حيز النفاذ بعد     ١٩٩٧ عام
إضافية بشأن العالقة بني مشروع املواد والقواعد العامة للقانون         

واقترح . الدويل، بغية التأكيد على صلة هذه القواعد باملوضوع       
  . خرون إدراج ُحكم يف الديباجة هبذا املعىنأعضاء آ

، أُشري إىل أن من غـري املالئـم         ١وفيما يتعلق بالفقرة      -٧٤
 إال بقدر اتساقها مع     ١٩٩٧اقتراح أال تنطبق أحكام اتفاقية عام       

وإن اقتراحاً كهذا ال يكون صحيحاً إال       . أحكام مشروع املواد  
جوفية معينة هـي    إذا كانت مجيع الدول اليت تتقاسم طبقة مياه         

ووفقاً لبعض األعـضاء،    . ١٩٩٧أيضاً أطراف يف اتفاقية عام      
يكون من املعقول النظر يف صـياغة مـشروع املـواد علـى             

بيد أن هذه اإلمكانية مل     . ١٩٩٧بروتوكول التفاقية عام     شكل
حتظ بتأييد بعض األعضاء اآلخرين الذين رأوا أن مـن املهـم،         

 فصل مشروع املواد عن اتفاقيـة  قانونياً وكمسألة سياسة عامة،   
  .١٩٩٧عام 
وعلى الرغم من أن قدراً من االهتمام قد ُوجِّه أيضاً إىل             -٧٥

 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ٣١١ من املادة ٢الفقرة 
أبدى بعض األعضاء شكهم حول ما إذا كان ميكن اسـتخدام           

 عن ذلـك،    وفضالً. ٢هذه املادة كسابقة ترتكز عليها الفقرة       
وبدالً من اإلشارة إىل التوافق مع االتفاقية احلالية، اقُترح أن من           
األنسب إدراج إشارة إىل املبادئ العامة اليت تشملها االتفاقيـة          

كما أُشري إىل صعوبة استشفاف الصلة بني هذه الفقرة         . احلالية
وبالتايل اقُترح االستعاضة عـن مـشروعي       . ٣ومشروع املادة   

وأعرب بعض  . ١٩٩٧ من اتفاقية عام     ٣ باملادة   ٤ و ٣املادتني  
األعضاء عن تفضيلهم إدراَج حكم ينص حتديداً على أن الصك          
املستقبلي لن ميس احلقوق والواجبـات املنـصوص عليهـا يف           

  . اتفاقات أخرى
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، بشأن االنتفاع املنـصف     ٥ مبشروع املادة    وفيما يتعلق   -٧٦
لمبادئ املنـصوص   واملعقول، أعرب عدة أعضاء عن تأييدهم ل      

عليها، مشريين إىل أمهيتها بالنسبة إىل طبقات املياه اجلوفية نظراً          
 مـن   ٥بيد أن أعضاء آخرين ذكّروا بأن املادة        . لطابعها اهلش 

، واليت متاثل مشروع املادة احلايل، كانت مثار ١٩٩٧اتفاقية عام 
لـذا ينبغـي    . ١٩٩٧جدلٍ أثناء املفاوضات حول اتفاقية عام       

حلذر إزاء نقل هذين املبدأين لتطبيقهمـا علـى امليـاه           توخي ا 
وأُبديت يف الواقع شكوك إزاء مدى انطبـاق هـذين          . اجلوفية

  .املبدأين على املياه اجلوفية

وذكّر بعض األعضاء بوجوب إجياد التوازن الالزم بني           -٧٧
حقوق الدول يف السيادة على مواردها الطبيعية، واحلاجـة إىل          

األخرى فضالً عن حقوق األجيال احلاضرة      صون مصاحل الدول    
وعليه، أُشري إىل أنه ميكن على حنو مناسب تناول مبدأ          . واملقبلة

 ٥السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية يف سياق مشروع املـادة     
بدالً من تناوله يف الديباجة أو ضمن مبدأ املساواة يف الـسيادة            

  .٨الوارد يف مشروع املادة 

، رّحب أعضاٌء بـالتمييز بـني       ٢علق بالفقرة   وفيما يت   -٧٨
القواعد السارية على طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود الـيت          

وأُشري إىل أن مثل هذا     . ُتعاد تغذيتها وتلك اليت ال ُتعاد تغذيتها      
ومن اجلهـة   . التمييز قد يوفر محاية أفضل لطبقات املياه اجلوفية       

وأثـريت  . لتمييز غري مهم  األخرى، اعترب بعض األعضاء هذا ا     
على الـصعيد   " االستدامة"بعض التساؤالت حول كيفية تقييم      

فليس من الواضح ما إذا كان الشرط املنصوص عليه يف          . العملي
والقائل بأن دول طبقة املياه اجلوفية ينبغي أن        ) أ(الفقرة الفرعية   

ينطـوي  " هبذه الطبقة أو الشبكة ووظائفها    ال تعرقل االنتفاع    "
 انعدام اخلطر متاماً أو على شكل ما من اخلطر املتـدرِّج أو             على

عالوة على ذلك، جـرى التـشديد علـى أن          . على عتبة له  
االستدامة ال تنطوي بالضرورة على وجوب اإلبقاء على املوارد         
الطبيعية املتجددة على املستوى الذي يوفر أقصى استدامة ممكنة،         

إن مثل هـذا التفـسري،      و. كما اقترح املقرر اخلاص يف تقريره     
املنطبق على موارد مصائد األمساك، ال ينبغي أن يظل هو نفسه           
يف حالة املياه اجلوفية ألن الدول املعنية قد ال توّد اسـتغالهلا إىل            

. أقصى حدود االستغالل أو قد تكون لديها مـصادر بديلـة          
لطبقة املياه  " االستعادة االقتصادية "أعضاء إىل أن مفهوم      وأشار
واعتـرب بعـض    . وفية قد يكون معياراً ممكناً يف هذا الصدد       اجل

حماولة مبتكرة ومفيـدة إلسـباغ      ) ب(األعضاء الفقرة الفرعية    
على مفهوم االنتفاع املعقول يف سياق طبقة مياه جوفيـة           معىن
  .تعاد تغذيتها ال

 ،٦ويف حني أبدى بعض األعضاء ترحيبهم مبشروع املادة           -٧٩
لة باالنتفاع املنصف واملعقول، فـإهنم      بشأن العوامل ذات الص   

أشاروا إىل أن أحكام مشروع هذه املادة تبدو أنسب يف سياق           
وأشار أعـضاء آخـرون إىل أن االلتـزام        . ١٩٩٧اتفاقية عام   

باحملافظة على موارد طبقات املياه اجلوفية ال ينطبق على األجيال          
علـق  وفيمـا يت  . املقبلة فحسب بل على األجيال احلاضرة أيضاً      

أثريت تساؤالت حول ما إذا كان يوجـد        ) أ(بالفقرة الفرعية   
لطبقات املياه اجلوفية وأخذ    " الوضع الطبيعي "فرق ملموس بني    

يف احلسبان، باعتبارها خصائص لطبقة املياه      " العوامل الطبيعية "
. اجلوفية، كما أشار إىل ذلك املقرر اخلاص يف تقريره الثالـث          

 العوامل الـواردة يف الفقـرتني       ورّحب بعض األعضاء بإدراج   
وأُشري إىل أن املياه ألغراض الشرب هي       ). ج(و) ب(الفرعيتني  

أحد العوامل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار يف الفقـرة الفرعيـة      
 من  ١وعالوة على ذلك، اقُترح إدراج إشارة إىل الفقرة         ). ج(

ت ، اللتني تشمالن عوامـل ذا     ١٠ من املادة    ١ والفقرة   ٩املادة  
  .صلة أيضاً

، بشأن االلتـزام بعـدم      ٧ مبشروع املادة    وفيما يتعلق   -٨٠
التسبب يف ضرر، أعرب أعضاء عن تأييدهم ملوقـف املقـرر           

ألغـراض  " الضرر ذي الشأن  "اخلاص القائل باإلبقاء على عتبة      
االتساق، مشريين أيضاً إىل ضرورة إدراج إشارة من هذا النوع          

ال املوارد الطبيعيـة والبيئـة،      ففي جم . يف عنوان مشروع املادة   
ميكن حتديد الضرر بشكل مطلق ألن حق االستخدام ُيواَزن          ال

والعتبة تتضمن اعتبارات معينة من اعتبارات      . دائماً حبق احلماية  
وتعبري . السياسة العامة ترمي إىل احملافظة على توازن يف املصاحل        

ف ولكن  يشري إىل ضرر أكثر من تافٍه أو قابلٍ للكش        " ذي شأن "
بيد أن أعضاء آخرين ارتأوا     . ليس بالضرورة شديداً أو جوهرياً    

فأي ". الضرر"أنه ينبغي خفض العتبة باالقتصار على اإلشارة إىل 
ضرر يلحق بطبقة املياه اجلوفية سيكون من الـصعب تداركـه           

. وستكون لـه آثار ضارة عليها، بالنظر إىل طبيعتها وهشاشتها        
 املبدأ التحوطي يبدو متعارضاً مع عتبة       وباإلضافة إىل ذلك، فإن   

بالنظر إىل أنه قد متر سنوات قبل أن يصبح         " ذي الشأن "الضرر  
كما احُتّج  . من املمكن تكشُّف اآلثار اليت حلقت باملياه اجلوفية       

بأنه يكون من املفيد أن تأخذ مشاريع املواد ككلٍ يف احلـسبان         
، ١٩٩٧ التطورات اليت حدثت منـذ اعتمـاد اتفاقيـة عـام          

  مـشروع ٢٠٠١وخصوصاً اعتماد جلنة القانون الدويل يف عام     
 مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة          ةاملواد املتعلق 

لذا اقُترح التركيز بقدر أكرب على الوقاية قبل تناول         . )٣٢(خطرة
وفضالً عن ذلك، أكّد أعضاء آخرون ضرورة       . قضية املسؤولية 

ب فيها دول أخرى غري دول طبقـة        تناول احلاالت اليت قد تسب    
  .املياه اجلوفية ضرراً إلحدى دول طبقة املياه اجلوفية

أو حيتمل  [...] هلا أثر   "وأّيد بعض األعضاء إبقاء عبارة        -٨١
ومن اجلهة األخرى، اقُترح . ٢يف الفقرة " أن يكون هلا هذا األثر

وفيمـا يتعلـق    . كصفة لألثر املـذكور   " سليب"إضافة كلمة   
، أبدى بعض األعضاء تأييدهم إلدراج حكم يتنـاول     ٣ ةبالفقر

ويف هذا الـصدد،    . املسؤولية فيما يتعلق بطبقات املياه اجلوفية     
__________  

 . أعاله٢٧انظر احلاشية  )٣٢(
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 بصيغتها ٣أعرب أعضاء آخرون عن شكهم يف أن تكون الفقرة 
فبصيغتها احلالية فإن   . احلالية تفي بالغرض بدون تفاصيل إضافية     

 واقترح أعضاء آخرون    .قيمتها كأداة لتسوية النـزاعات ضئيلة    
حذفها أو على األقل إيضاح كيف ميكن تطبيقهـا يف سـياق            

وجرى التأكيد على اسـتمرار     . القواعد العامة للقانون الدويل   
فعلى سـبيل املثـال،     . انطباق القواعد املتعلقة مبسؤولية الدولة    
 مناسبةً يف )٣٣(قناة كورفوتكون املبادئ املنصوص عليها يف قضية 

م طبقة مياه جوفية كأداة للتسبب يف ضرر لدولـة          حالة استخدا 
جماورة، مع وجود الدرجة املطلوبة من املعرفة لدى دولة طبقـة           

ويف الـصيغة   . املياه اجلوفية أو من إمكانية إسناد الضرر إليهـا        
بعدم وجـود التـزام     " حسب االقتضاء "احلالية، توحي عبارة    

مبناقشة مسألة ويكون من األنسب إيضاح أن االلتزام . بالتعويض
التعويض، وليس االلتزام بتقدمي التعويض بالفعل، يفترض مسبقاً        

وتسري تدابري إزالـة    . أن االلتزام مبنع وقوع الضرر قد امُتثل له       
  .الضرر أو ختفيفه بغض النظر عن االمتثال لاللتزام باملنع

، بـشأن االلتـزام العـام    ٨ مبشروع املادة  وفيما يتعلق   -٨٢
 األعضاء تأييدهم للتأكيد على االلتـزام العـام         بالتعاون، أبدى 

كأساس " السالمة اإلقليمية "ولكن أُشري إىل أن إدراج      . بالتعاون
للتعاون يبدو ملفتاً للنظر مع أن األساس املنطقي إلدراجها ليس          

وذُكر أنه يكفي تأسيس هذا االلتزام      . واضحاً يف التقرير الثالث   
كما أبديت مالحظات   .  النية على مبدأي املنفعة املتبادلة وحسن    

خبصوص احلاجة إىل حكمٍ أكثر تفصيالً بشأن اإلطار املؤسسي         
  .لتنفيذ واجب التعاون

، أُعرب عن رأى مفاده أن استخدام الفعل        ٢ويف الفقرة     -٨٣
. يبدو متحفظاً واقُترح استخدام لغة إلزامية أكثر جرأة       " ُتشجَّع"

ناصـر مـشروع    وُعرضت أيضاً إمكانية مزج هذه الفقـرة بع       
  .، كطريقة لتوفري آلية إدارية للتنفيذ١٥ املادة
ورّحب أعضاٌء باألحكام املتعلقـة بتبـادل البيانـات           -٨٤

واعُترب مثل هذا التبـادل حيويـاً   . ٩مشروع املادة والواردة يف   
وبـدون  . لتيسري الفهم األفضل خلصائص طبقة املياه اجلوفيـة       

ع خطط ومعـايري  معلومات كهذه، يكون من الصعب جداً وض 
، أُشري  ٢ومع الترحيب بالفقرة    . لالنتفاع بطبقات املياه اجلوفية   

. إىل أنه كان ينبغي تعليل األساس املنطقي إلدراجها تعليالً وافياً         
 يف بدايـة    ٢وذُكر أيضاً أنه يكون من املناسب وضع الفقـرة          

واعترب بعض األعضاء أن صيغة     .  أو يف هنايته   ١٠مشروع املادة   
ها من أجل   ى جهد  دول طبقة املياه اجلوفية قصار     تبذل"ة  العبار
كما أُشري إىل أن لغة الفقرة ككل تبـدو         . ضعيفة [...]" مجع

  .أنسب إلدراجها يف تعليق من إدراجها يف مشروع مادة
املتعلقـة   ١٠مشروع املـادة    ورّحب أعضاء بأحكام      -٨٥

ذ  إلزامية أكثر مما جيـب، إ      ١ولكن لوحظ أن الفقرة     . بالرصد
__________  

 . أعاله٢٨انظر احلاشية  )٣٣(

ويكون من  . تترك انطباعاً بأن مثة التزاماً شامالً يتم التأسيس له        
  .األنسب إدراج هذا احلكم يف سياق ترتيب ثنائي أو إقليمي

، ١٢مـشروع املـادة   وأُعرب عن الشك يف أن يكون      -٨٦
املتعلق حبماية النظم اإليكولوجية وصوهنا، يضفي حتسيناً علـى         

فنظراً إىل احلالة الراهنة . ١٩٩٧م  املناظرة يف اتفاقية عا    ٢٠املادة  
للمعرفة بشأن طبقات املياه اجلوفيـة وآثارهـا علـى النظـام          

. اإليكولوجي، لوحظ أن اللغة املستخدمة قطعية أكثر من الالزم        
كما أُثريت تساؤالت حول ما إذا كان مشروع املادة يـسري           

  .بأي شكلٍ على طبقة مياه جوفية ال تعاد تغذيتها
، املتعلق حبماية مناطق التغذية     ١٣شروع املادة   واعُترب م   -٨٧

وبصورة خاصة، استحـسن    . والتصريف، إضافةً مبتكرةً هامة   
وباإلضافة إىل ذلك،   . بعض األعضاء األخذ مبفهوم التأثري الضار     

أُشري إىل أن أفضل حل يتمثل يف وضع حقوق والتزامات مباشرة   
الـصالت  للدول من غري دول طبقة املياه اجلوفيـة، وحتديـد           

وأعرب بعض األعضاء عن . القانونية والعملية مع الدول األخرى
شكهم يف وجود أي أساس قانوين يف القواعد العامة للقـانون           
الدويل ميكن أن يرتكز عليه إدراج التزام بالتعاون من جانـب           

  .الدول هذه
 ، بشأن منـع التلـوث     ١٤وفيما يتعلق مبشروع املادة       -٨٨

أعرب بعض األعضاء عن اتفاقهم مع      وخفضه والسيطرة عليه،    
املقرر اخلاص على أن املبدأ التحوطي مل يظهر بعد كقاعدة من           
القواعد العامة للقانون الدويل، وأبدوا موافقتهم علـى النـهج          

بيد أن أعضاء آخرين أعربوا عن أسفهم ألن املقرر اخلاص . املتبع
غة املستخدمة  فالل. قرر اتباع هنجٍ أكثر حذراً جتاه املبدأ التحوطي       

وقد ورد هذا املبدأ يف إعـالن       . تبدو مناسبة إلدراجها يف تعليق    
، ويف قواعد هلسنكي    )٣٤()إعالن ريو (ريو بشأن البيئة والتنمية     

 وقواعـد بـرلني     )٣٥(بشأن أوجه استخدام مياه األهنار الدولية     
 اليت اعتمدهتا رابطة القانون الـدويل،       )٣٦(املتعلقة باملوارد املائية  

وهذا املبدأ معترف به جيداً كمبدأ      . يف معاهدات شىت  وكذلك  
عام من مبادئ القانون البيئي الدويل وينبغي التشديد عليـه يف           

  .مشروع املواد
كما أُشري إىل أن جزم املقرر اخلاص يف تقريـره بـأن              -٨٩

أهداف مشاريع املواد ليست محاية طبقات املياه اجلوفية وصوهنا "
__________  

تقرير األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو،           )٣٤(
منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع         (١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣

A.93.I.8 القـرار   القرارات اليت اختذها املؤمتر   : ، اجمللد األول  ) والتصويب ،
 .ول، املرفق األولاأل

)٣٥( International Law Association, Report of the Fifty-Second 

Conference, Helsinki, 1966 (London, 1967), p. 484. 
 ,Report of the Seventy-First Conferenceاملرجع نفـسه،   )٣٦(

Berlin, 16–21 August 2004 (London, 2004), p. 334. 
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وهنا حىت يتسىن للبـشرية أن تـستخدم        لذاهتا وإمنا محايتها وص   
هو جزم ينبغـي    ) ٣٣الفقرة  " (موارد املياه الثمينة اليت حتتويها    

تنقيحه ألنه يستجلب فيما يبدو مـدلوالت تتعلـق بـالتراث           
  .للبشرية املشترك

 مشروع  وأعرب بعض األعضاء عن شكهم يف أن يكون         -٩٠
 ٢٤رنة مع املـادة     ، املتعلق باإلدارة، ميثل حتسيناً باملقا     ١٥املادة  

" اإلدارة"فبمـا أن مفهـوم      . ١٩٩٧املناظرة يف اتفاقية عـام      
ُيستخدم بطرق شىت، فإن استخدامه يف سياق مشروع املـواد          

كما جرى التشديد على أنه ما مل تتضمن اللغة         . يتطلب الشرح 
حتسيناً واضحاً، فإنه ينبغي اإلبقاء على اللغة املستخدمة يف اتفاقية 

ن اجلهة األخرى، اقُترحت إعادة النظر يف كامل وم. ١٩٩٧عام 
فمن أجل تفادي مواجهة وضع متسم . ١٥منطلق مشروع املادة 

بالقصور، ينبغي أن يقتضي املنطلق العام للمادة من دول طبقـة           
املياه اجلوفية إجراء مشاورات بغية االتفاق على خطة أو آليـة           

  .ريوال توضع اخلطط الفردية إال كبديل أخ. لإلدارة
، ١٦مشروع املادة   وأشار بعض األعضاء إىل أن أحكام         -٩١

املتعلق بتقييم اآلثار احملتملة لألنشطة، عند قراءهتا مقترنة مبشروع  
، املتعلق باألنشطة املخطط هلا، تبدو أكثر واقعيةً مـن          ١٧املادة  

وينبغي . ١٩٩٧اإلجراءات املعقدة اليت تنص عليها اتفاقية عام        
ططُ يف االعتبـار مصاحلَ دول طبقـة امليـاه         أن تأخذ هذه اخل   

ومن اجلهـة   . ١٧اجلوفية األخرى، كما يرد يف مشروع املادة        
األخرى، أُعرب عن حتفظات بشأن اختصار تسع مواد مكرسة         

 إىل مشروعي مادتني    ١٩٩٧للتدابري املخطط هلا يف اتفاقية عام       
فعلـى  ورأى بعض األعضاء أن اللغة املستخدمة ضعيفة،        . فقط

" إىل أقصى حد ممكـن    "سبيل املثال من املفضل استخدام عبارة       
كما جرى التشديد على    ". بالقدر املمكن عملياً  "عبارة  بدالً من   

، وهو  ١٧الوقت املناسب، يف مشروع املادة      أمهية اإلخطار يف    
حبرية  به يف القرار التحكيمي الصادر يف قضية         ما سبق االعتراف  

نه ينبغي اإلشارة بشكل صـريح إىل       وأُشري أيضاً إىل أ   . )٣٧(النو
  .شرط تقييم التأثري البيئي وليس التلميح إليه كخيار

 ، املتعلق بتقدمي املساعدة   ١٨ويف حني أن مشروع املادة        -٩٢
العلمية والتقنية إىل البلدان النامية، يبدو هاماً وجـذاباً علـى           

فإن الصعيد النظري ملا ينشئه من التزام قانوين بتقدمي املساعدة،          
لذا فإن إدراجه   . بعض األعضاء أشاروا إىل صعوبة تطبيقه عملياً      

واعترب . قد يكون أكثر إثارةً للجدل مما يبدو عليه للوهلة األوىل         
  .أعضاء آخرون لغة مشروع املادة إلزاميةً بشكل مفرط

 ، املتعلـق ١٩واعترب بعض األعضاء أن مشروع املـادة        -٩٣
لحكم املناظر لـه يف اتفاقية     حباالت الطوارئ، يتضمن حتسيناً ل    

ولكن أُشري إىل أن إيراد حتليل أكثر دقةً لألسباب         . ١٩٩٧عام  
__________  

)٣٧( Lake Lanoux, UNRIAA, vol. XII (Sales No. 63.V.3), 

p. 281. 

الكامنة وراء التغيريات اليت أُجريت كان من شأنه أن يتيح فهماً           
  .أفضل ملشروع املادة

، املتعلق باحلماية يف وقت     ٢٠مشروع املادة   ولوحظ أن     -٩٤
، املتعلـق بالبيانـات     ٢١ومشروع املادة   النـزاعات املسلحة،   

واملعلومات احليوية للدفاع أو األمن الوطنيني، ال يسهمان بأي         
ويف هذا الـصدد،    . جديد وال جتدر إحالتهما إىل جلنة الصياغة      

 يبدو أكثر مالءمة يف جمال املياه       ٢٠أُشري إىل أن مشروع املادة      
بيد أن أعضاء آخرين أبدوا تأييدهم ملشروع املـادة         . السطحية

مشريين إىل ضرورة أن تشمل احلماية األسرار الـصناعية         ،  ٢١
 من مشروع املواد املتعلقة ١٤وامللكية الفكرية، استناداً إىل املادة      

  . )٣٨(نع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرةمب
وفيما يتعلق باألحكام اخلتامية، اقُترح إضـافة حكـم           -٩٥

  .خاص بالتحفظات
  الصكالتعليقات على شكل   )ج(

فيما يتعلق بالشكل النهائي للـصّك، أعـرب بعـض            -٩٦
األعضاء عن اتفاقهم مع املقرر اخلاص على أنه ينبغي تأجيل اختاذ 
قرار بشأن هذه املسألة إىل حني التوصـل إىل اتفـاق علـى             

بيد أن أعضاء آخرين أشاروا إىل أنه إذا اختذ قرار هبذا       . املضمون
 املوضوع فإن ذلك سيسّرع     الشأن يف وقت مبكر أثناء النظر يف      

العمل إذ سيكون هلذا القرار تـأثري علـى مـسأليت الـصياغة       
ويف واقع احلال، يبدو أنه يوجد بالفعل يف بعض         . واملضمون معاً 

  .احلاالت حتيٌز إىل جانب اعتماد صّك ملزم
وأعرب أعضاء عن حتبيذهم صكاً ملزماً علـى شـكل            -٩٧

ضرورة أن تتضمن مثـل     وجرى التشديد على    . اتفاقية إطارية 
هذه االتفاقية اإلطارية مبادَئ توجيهية تـستخدمها الـدول يف          

ورأى أعضاء آخرون   . التفاوض على ترتيباهتا الثنائية واإلقليمية    
أن من املناسب أن يكون هذا الصّك على شـكل بروتوكـول     

ولكن أثريت شكوك بشأن اعتماد هنجٍ من       . ١٩٩٧التفاقية عام   
 مل تدخل حيـز     ١٩٩٧، ذُكر أن اتفاقية عام      فأوالً. هذا القبيل 

وثانياً، أُوضح أنـه    . النفاذ بعد وال يبدو أهنا حتظى بتأييد كبري       
، فإن  ١٩٩٧رغم وجود عالقة بني مشروع املواد واتفاقية عام         

مثة اختالفاً جوهرياً بني املوضوع الذي تغطيه االتفاقية املذكورة         
ن مسألة املياه اجلوفية ال متّس وثالثاً، أشري إىل أ. واملوضوع احلايل

سوى جمموعة معينة من الدول، وبالتايل فإن اعتمـاد اتفاقيـة           
مستقلة بشأهنا سيحقق النتائج املنشودة الـيت تكـون مفيـدة           

  .املعنية للدول
ونظراً إىل ندرة املعلومات املتعلقة مبمارسات الـدول،          - ٩٨

.  ملزمة أعرب أعضاٌء عن حتبيذهم لصياغة مبادئ توجيهية غري       
__________  

،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   )٣٨(
 .٢١٣ ص
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فهذا النهج من شأنه إتاحة مرونة كافية لدول طبقـة امليـاه            
كمـا  . اجلوفية، وهو يطرح أفضل إمكانية لَنيل تأييد الدول       

اقُترح أن تعتمد اللجنة النهَج املتبع فيما يتعلق مبشروع املبادئ          
املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم         

 اعُتمدت مبادئ غري ملزمة يف القراءة       عن أنشطة خطرة، حيث   
 مع االحتفاظ حبق إعادة النظر يف الشكل النـهائي          )٣٩(األوىل

للصّك أثناء القراءة الثانية يف ضـوء تعليقـات احلكومـات           
وأُشري كذلك إىل أن من املمكن أن تتخذَ هـذه          . ومالحظاهتا

  .املبادئ التوجيهية شكل قرار

  اصاملالحظات اخلتامية للمقرر اخل  -٣
بشأن ما إذا كان قد حتقق تقدم كاٍف يف هذا املوضوع             -٩٩

يسمح بتدوينه، ذكّر املقرر اخلـاص بـأن قـرار اللجنـة يف             
 بإدراج هذا املوضوع يف برنامج عملها كان مستنداً         ٢٠٠٠ عام

ويف حني أن تقـاريره  .  )٤٠(إىل تقييم أُجري خبصوص صالحيته 
طباع بأنه ما من أدلة السابقة رمبا تكون قد أسهمت يف تكوين ان

كافية على وجود ممارسات للدول تـسمح بالتـدوين، فـإن           
ممارسات الدول بشأن هذا املوضوع قد شهدت تزايداً كبرياً يف          

وتوجد جهود تعاونيـة كـثرية يف أفريقيـا         . السنوات األخرية 
واألمريكتني وأوروبا، وتظهر إىل حيز الوجود ممارسات للدول        

ه قانوين تكفي جمتمعةً ألن تشرع اللجنة       واتفاقات وترتيبات وفق  
وستمضي اللجنة يف عملية التطوير     . يف العمل يف هذا املوضوع    

 ٩٧فاملياه اجلوفية تشكل    . التدرجيي لقانون املياه اجلوفية وتدوينه    
يف املائة من موارد املياه العذبة املتاحة، وخالل السنوات األخرية          

جهـت مـشاكل تتعلـق      تزايد االعتماد على هذه املياه وُوو     
ومبا أن املياه اجلوفيـة     . باستغالل طبقات املياه اجلوفية وتلوثها    

ستكون إحدى القضايا الرئيسية اليت سُتناقش يف املنتدى العاملي         
، فـإن   ٢٠٠٦الرابع للمياه الذي سُيعقد يف املكسيك يف عـام          

اللجنة تواجه حتدياً يتمثل يف االستجابة بسرعة ملواكبة التطورات  
  .سريعة يف هذا اجملالال

وبدون احلكم مسبقاً على قرار اللجنة بشأن املواضـيع          -١٠٠
الفرعية األخرى املتعلقة بالنفط والغاز، أشار املقرر اخلـاص إىل          

فـصياغة  . وجود أوجه متاثل كثرية بينها وبني امليـاه اجلوفيـة         
مشروع مواد بشأن املياه اجلوفية سيكون له انعكاسات علـى          

 والغاز، كما أن ممارسة الدول يف هذين اجملالني هلـا           جمايل النفط 
ويف حني ميكن عملياً الشروع يف قراءة       . تأثري على املياه اجلوفية   

أوىل ملشروع املواد املتعلقة باملياه اجلوفية دون النظر يف موضوعي 
النفط والغاز، فإن من الضروري إيالء هذه العالقـة االهتمـام           

  .لقراءة الثانيةالواجب قبل االنتهاء من ا
__________  

، ٨١ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      ٢٠٠٤حولية   )٣٩(
 .١٧٥ الفقرة
 .٢٥٩ املرفق، ص، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠حولية  )٤٠(

وفيما يتعلق مبا إذا كان ينبغي تناول مـسألة الـسيادة            -١٠١
الدائمة على املوارد الطبيعية يف الديباجة أم يف مادة منفـصلة،           

فنـهج  . أشار املقرر اخلاص إىل أن مثة سوابق لكال النـهجني         
مبنع املتعلقة  الديباجة الذي اقترحه لـه سابقة يف مشروع املواد         

 وكـذلك يف    بر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة      الضرر العا 
تفاقية األمـم املتحـدة     اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، ويف ا      

.  واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي    تغري املناخ بشأن  اإلطارية  
ومن اجلهة األخرى، فإن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار          

، ١٩٣لدائمة، هي املـادة     تتضمن مادة منفصلة بشأن السيادة ا     
  .اليت يعتزم التعمق يف دراستها

وفيما خيص العالقة بني مشروع املواد والقواعد العامـة          -١٠٢
للقانون الدويل، الحظ املقرر اخلاص أن من طبيعـة القـانون           
الدويل أن ُتطبَّق القواعد العامة للقانون الدويل بـاملوازاة مـع           

لديباجة كما هو احلـال يف      وهذا ميكن تأكيده يف ا    . املعاهدات
اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا مـن الواليـة          
القضائية، واتفاقية فيينا للعالقات القنـصلية، واتفاقيـة فيينـا          
للعالقات الدبلوماسية، أو يف مادة منفـصلة كمـا جتلـى يف            

 من مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال         ٥٦ املادة
  . )٤١( املشروعة دولياًغري

وفيما يتعلق باملبدأ التحوطي، أوضح املقرر اخلاص أنـه          -١٠٣
. مدرك لكون هذا املبدأ قد أُدرج يف صكوك شىت ملزمة قانوناً          

ولكنه يرى أن مثل هذه األحكام ليست أحكاماً كاشفة للقانون       
وعلى أي حال، تتمثـل  . الدويل العريف وال منشئةً لعرٍف جديد    

لرئيسية للجنة يف توضيح التدابري اليت يـتعني تنفيـذها          املهمة ا 
  .إلعمال هذا املبدأ فيما يتعلق بإدارة طبقات املياه اجلوفية

وفيما خيص االقتراح املتعلق بوضـع أحكـامٍ بـشأن           -١٠٤
التزامات الدول األخرى من غري دول طبقة املياه اجلوفية، شّدد          

فـإذا كـان    . واقعيةاملقرر اخلاص على احلاجة إىل االتصاف بال      
الصك امللزم هو اخليار املفضل، فمن احملتمل جداً أن دول طبقة           

ولن يكون . املياه اجلوفية هي وحدها اليت ستنضم إىل هذا الصك
هناك أي حافز حقيقي للدول األخرى غري دول طبقـة امليـاه            
اجلوفية لالنضمام إىل صّك من هذا النوع بدون أي مقابل يربر           

  .امات ذات الصلةحتملها االلتز
وفيما يتعلق بااللتزام بعدم التسبب يف ضررٍ املنـصوص          -١٠٥

، أوضح املقرر اخلاص أن مشروع املادة      ٧عليه يف مشروع املادة     
فهو يركِّز بـاألحرى علـى   . ليس معنياً مبسألة مسؤولية الدول   

األنشطة اليت ال حيظرها القانون الدويل، وهي أوجه االنتفـاع          
وإن مثل هذه األنـشطة     . اجلوفية العابرة للحدود  بطبقات املياه   

ضرورية ومشروعة للبقاء البشري وعادةً ما جيري التساهل، إىل         
حد معني، بشأن تأثريها السليب، وهو ما يربر احلاجة إىل حتديد           

__________  
 .٣٧ص ، ب والتصوي)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١حولية  ) ٤١(
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 تتناول اجلوانـب املتعلقـة      ١ويف حني أن الفقرة     . عتبة الضرر 
ل احتمال التـسبب يف      تتناو ٣بااللتزام مبنع الضرر، فإن الفقرة      

  .ضرر ذي شأن رغم االمتثال لواجب احلذر الالزم
وأقّر املقرر اخلاص بعدم اشتمال مشروع املـواد علـى      -١٠٦

حكم بشأن اآلليات املؤسسية وإدارة طبقات املياه اجلوفية العابرة 
وخالفاً حلالة اجملاري املائية الدولية، حيث يوجد تاريخ        . للحدود

اهليئـة  الدويل، يبدو يف حالة املياه اجلوفية أن        مديد من التعاون    
 لطبقة املياه اجلوفية يف منطقة جنيف هـي         الفرنسية السويسرية 

. املنظمة الدولية الوحيدة اليت تعمل بصورة كاملة يف هذا اجملال         
ويف الوقت الذي أخذت تظهر فيه ترتيبات تنظيميـة تعاونيـة           

وصي بإنشاء آليات    ت ٨ من مشروع املادة     ٢عديدة، فإن الفقرة    

كما أشار املقرر اخلاص إىل أنه رغـم عـدم          . وجلان مشتركة 
وجود اعتراض على إدراج حكم يتعلق بتسوية النـزاعات مماثل  

 ٣٣، فإنه يـرى أن املـادة        ١٩٩٧ من اتفاقية عام     ٣٣للمادة  
املذكورة غري ذات مغزى ألهنا ال تنّص على واليـة قـضائية            

امية إىل تقصٍ نزيه للحقائق، الواردة يف       أما اإلحالة اإللز  . إلزامية
 من مشروع   ٢، فقد انعكست يف الفقرة      ٣٣ من املادة    ٣الفقرة  
 للمساعدة يف تسوية اخلالفات املتعلقة بأثر األنـشطة         ١٧املادة  

  .املخطط هلا
وأجاب املقرر اخلاص أيضاً على بعض املالحظات املبداة      -١٠٧

 يف التعليق تفسريات    بشأن مشاريع مواد معينة وعرض أن يقدم      
  .أوىف يف سياق حتليله لشىت األحكام الواردة يف مشاريع املواد
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اعات املسلحة على املعاهداتآثار الرت
  مقدمة  -ألف

حددت جلنة القانون الدويل يف دورهتا الثانية واخلمسني         -١٠٨
آثـار النــزاعات املـسلحة علـى     "موضوع ) ٢٠٠٠عام  (

وصفه موضوعاً ُيدرج يف برنامج عملها الطويـل        ب" املعاهدات
وأُرفق بتقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة عن أعمـال         . )٤٢(األجل

دورهتا الثانية واخلمسني خمططٌ عام موجز يصف اهليكلَ العـام          
وأحاطت اجلمعية العامة علمـاً     . )٤٣(والنهَج املمكنني للموضوع  

نون  كـا  ١٢ املـؤرخ    ٥٥/١٥٢ مـن قرارهـا      ٨يف الفقرة   
  . بإدراج املوضوع٢٠٠٠ديسمرب /األول
وقررت اللجنة، يف دورهتا الـسادسة واخلمـسني، يف          -١٠٩

، أن تدرج   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٦ املعقودة يف    ٢٨٣٠جلستها  
يف برنامج  " آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات    "موضوع  

عملها احلايل، وأن تعّين السيد إيان براونلـي مقـرراً خاصـاً            
 مـن   ٥وأيدت اجلمعية العامـة، يف الفقـرة        . )٤٤(للموضوع

 قـرار   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٥٩/٤١ قرارها
  .اللجنة إدراَج هذا املوضوع يف جدول أعماهلا

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
كان أمام اللجنة يف دورهتا احلالية التقرير األول للمقرر          -١١٠

فضالً عن مذكرة أعدهتا األمانة العامـة       ،  )A/CN.4/552(اخلاص  
دراسة للممارسة  : أثر النـزاع املسلح على املعاهدات    "بعنوان  
  ).Corr.1-2 وA/CN.4/550" (والفقه
ونظرت اللجنة يف تقرير املقرر اخلـاص يف جلـساهتا           -١١١
 / أيـار  ١٨ إىل   ٦ املعقودة يف الفترة من      ٢٨٤٠ إىل   ٢٨٣٤ من

  .٢٠٠٥مايو 
 ٥ املعقـودة يف     ٢٨٦٦جنة، يف جلـستها     وأيدت الل  -١١٢
، اقتراَح املقرر اخلاص بأن ُيطلـب مـن         ٢٠٠٥أغسطس  /آب

تعميم مذكرة على احلكومات تطلب معلومات عن العامة األمانة 
ممارساهتا بشأن هذا املوضوع، وباألخص املمارسات احلديثـة        

  .نسبياً منها، فضالً عن أية معلومات أخرى ذات صلة
__________  

، ٢٣٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٠ حولية )٤٢(
 .٧٢٩ الفقرة
  .٢٥٧، ص املرجع نفسه، املرفق )٤٣(
، ١٤٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٤ حولية )٤٤(
  .٣٦٤ الفقرة

   على املوضوعمالحظات عامة  -١
  عرض املقرر اخلاص لتقريره األول  )أ(

أشار املقرر اخلاص إىل أنه كان قد أعد جمموعة كاملـة      -١١٣
من مشاريع املواد تعطي نظرة إمجالية على املوضـوع وعلـى           
املسائل اليت ينطوي عليها، وذلك بقـصد مـساعدة اللجنـة           
 واحلكومات على التعليق على املوضوع، مبا يف ذلـك تقـدمي          

وتتمثل السياسة األساسية اليت تقـوم عليهـا        . ممارسات الدول 
مشاريع املواد يف توضيح املوقف القانوين وتشجيع وتعزيز أمـن     

مبا حيد من الظروف اليت يكـون       (العالقات القانونية بني الدول     
  ).فيها للرتاع املسلح تأثري على العالقات التعاهدية

جه القلق اليت أعرب    وأشار املقرر اخلاص كذلك إىل أو      -١١٤
عنها من كتبوا عن املوضوع فيما يتعلق بوجوه عـدم التـيقُّن            

فطبيعة املصادر تطرح مشاكل، واملوضوع يهـيمن       : املالزمة له 
عليه الفقه النظري، واملمارسة حمدودة وجزء كبري منها مّر عليه          

وفيما يتعلق مببعث القلق األخري، قال إنـه   . أكثر من ستني عاماً   
 ليس من الضروري أن تكون رؤى الـسياسة العامـة           يرى أنه 

يتصل بأثر النـزاع املسلح قد تغريت تغرياً نوعيـاً منـذ            فيما
فالتغري الرئيسي يف فترة ما بني احلربني قـد متثـل      . ١٩٢٠ عام

باألحرى يف التحول التدرجيي حنو الواقعية واالبتعاد عن الـرأي          
طـاق القـانون   القائل بأن حدوث النـزاع املسلح خيرج عن ن  

  .خيضع، بدرجة أو بأخرى، الختصاص القضاء وال
وشرح املقرر اخلاص أن مشروع املواد قد أُريَد لـه أن            -١١٥

ويوجد افتراض عام  . ١٩٦٩يكون متماشياً مع اتفاقية فيينا لعام       
بأن املوضوع قيد البحث يشكل جزءاً من قانون املعاهـدات،          

ال القوة؛ وجتدر اإلشارة إىل وليس تطويراً للقانون املتعلق باستعم
 قد استبعدت صراحة هذا املوضوع      ١٩٦٩أن اتفاقية فيينا لعام     

  . منها٧٣يف املادة 
كما سلَّم املقرر اخلاص بأن موضوع التسوية الـسلمية          -١١٦

وقال إنه يرى أنه ليس من   . للمنازعات غائب عن مشروع املواد    
ية للمنازعـات إىل  األفكار اجليدة النظر يف مسألة التسوية السلم    

أن يقترب العمل بشأن املشروع املوضوعي من النهاية، مبا أنـه           
توجد عالقة وثيقة بني املسائل اجلوهرية ونوع آليـة تـسوية           

  .املنازعات اليت تكون مالئمة
  ملخص املناقشة  )ب(

أعرب األعضاء عن تأييدهم لقرار املقرر اخلاص تقـدَمي          -١١٧
وأُشري أيضاً إىل املذكرة الـيت      . ادجمموعة كاملة من مشاريع املو    
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أعدهتا األمانة العامة واليت اعُتربت مفيدة للغاية لفهـم جـوهر           
  .املسائل املطروحة وتعقّدها

ورأى بعض األعضاء أن تقرير املقرر اخلاص مفـرط يف    -١١٨
اإلجياز من حيث أنه ال يوفر إال توجيهاً حمدوداً حول مدى صلة            

وأُشري إىل  . الدول ماضياً أو حاضراً   احللول املقترحة مبمارسات    
أن حتليالً دقيقاً للممارسة املتاحة ميكن أن يكون عامالً حفـازاً           

وباملثل أُعرب . يدفع الدول إىل تقدمي ممارسات رمبا كانت متباينة
عن األسف لالفتقار النسيب يف التقرير إىل حبث ما ينطوي عليه           

  .األمر من اعتبارات السياسة العامة 
وأشار بعض األعضاء إىل أن مشروع املواد ينبغـي أن           -١١٩

وينبغي . يكون متوافقاً مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة       
بصورة خاصة أن يأخذ املشروع يف احلسبان الطابع غري املشروع 
للجوء إىل القوة يف العالقات الدولية والتمييز اجلـوهري بـني           

فردي منه واجلمـاعي،    العدوان والدفاع املشروع عن النفس، ال     
استعمال القوة يف إطار نظام األمن اجلماعي الذي أنـشأته           أو

  .املتحدة األمم
وأُعرب عن االعتراض على بعض وجهات النظر املعرب         -١٢٠

من املسلّم به عموماً "عنها يف التقرير، مبا يف ذلك ما جاء من أن  
] هـدات فيما يتعلق بأثر احلرب علـى املعا   [أن القرارات احمللية    

ولوحظ أنه يف حني أن قرارات احملـاكم        . )٤٥("‘جتدي كثريا  ال‘
 متسقة يف مجيع األحوال، وهذا أمر ميكن أن يقال          ليستاحمللية  

أيضاً عن املتاح من ممارسات الدول، فإهنا توفر دليالً مفيداً على           
ممارسة الدول، وعلى نية األطراف فيما يتصل بأنواع معينة من          

وأمهيـة  .  طبيعة الرتاع على بقاء املعاهدة     أثر وعلىاملعاهدات،  
اليت تـشري   العامة   تؤيدها مذكرة األمانة     السوابق القضائية احمللية  

  .إىل عدد من هذه القرارات
وأُعرب عن التأييد لرغبة املقرر اخلاص يف التشجيع على          -١٢١

استمرارية االلتزامات التعاهدية يف الرتاعات املسلحة يف احلاالت        
 أو اإلهنـاء، وكـذلك   لتعليق فيها حاجة حقيقية ل توجد  اليت ال 
اآلراء  أال تكون اللجنة مقيدة بـبعض        ينبغيأنه  القائل ب للرأي  
 املوروثة عن املاضي واليت من شأهنا أن تـضعف هـذه            اجلامدة

أن أثـر   مفاده   أُعرب عن رأي     ه،نفسالوقت  ويف  . االستمرارية
ألحكام والظـروف   على املعاهدات يتوقف على ا    املسلح  الرتاع  

اخلاصة املعنية أكثر مما يتوقف على أية قواعد عامة قد ُتوضـع،            
وأنه ميكن أن يكون من األكثر فعالية حتديد االعتبـارات الـيت      

 وضع قواعد أو تـصنيفات      بدالً من  على الدول مراعاهتا     جيب
  .دائماً على الدول اتباعها جيبهنائية 

__________  
 C. Parry, "The law of من التقرير األول، نقالً عن ٤٤الفقرة  )٤٥(

treaties", in M. Sørensen, ed., Manual of Public International Law, 

(London, Macmillan, 1968), p. 237.  

 املوضـوع يف    تنـاول لعن التأييد أيضاً    البعض   وأعرب -١٢٢
أن ال لزوم اآلخر  البعض، وارتأى ١٩٦٩ لعام سياق اتفاقية فيينا

. لقانون الدويل ل إطار امليدان األوسع  لتحديد مكان املوضوع يف     
ه قد مر بتطورات هامة  وأُشري أيضاً إىل أنه من طبيعة املوضوع أن       

ل وطرائـق الرتاعـات     اشكأ بسبب التغريات يف     على مر الزمن  
 العصرية وكذلك يف النظام القانوين الدويل الذي حيكم         املسلحة

  .اللجوء إىل القوة املسلحة، وال سيما منذ احلرب العاملية الثانية
بديت اقتراحات خمتلفة بشأن كيفية املـضي قُـدماً،         وأُ -١٢٣
إىل جلنـة   ) أو بعضها فقـط   (يف ذلك إحالة مشاريع املواد       مبا

 املواد األكثر إثارة للجدل، الصياغة، وإنشاء فريق عامل للنظر يف
أو ببساطة عدم اختاذ أي إجراء يف هذه املرحلة بغية إعطاء املقرر      
اخلاص الوقت ملزيد من التفكري يف املالحظات املُبداة يف اللجنة          

واقُترح أيضاً إعداُد   . وكذلك يف أية معلومات قد ترد من الدول       
  .استبيان يوزَّع على احلكومات األعضاء

  حظات اخلتامية للمقرر اخلاصاملال  )ج(
ذكَّر املقرر اخلاص جمدداً باألهداف العامة لتقريره، كما         -١٢٤

عدَّدها يف مقدمته، وذكر أن طريقة العمل اليت اختارهـا هـي            
تقدمي جمموعة كاملة من مشاريع املواد دون احلكم مسبقاً على          

غري أنه أوضح أن اللجوء إىل مـشاريع املـواد       . شكلها النهائي 
وأشار إىل أن الشكل    . ينبغي أال يثري فرضية أنه يستعجل احلكم      

الذهن وأنه قد تـرك  انفتاح املعياري املتبع قد رافقته عناصر من       
وين رأي مجاعي داخل    عن قصد عدة مسائل مفتوحة لغرض تك      

وأشار أيضاً إىل أن مشاريع املواد هلا طابع مؤقت وأهنا          . اللجنة
وال سيما ما ُيعـّد بينـةً علـى         (قُدمت بغية التماس معلومات     

  .وآراء من احلكومات) ممارسات الدول
وفيما يتعلق باملصادر املستخدمة، سلَّم املقرر اخلـاص         - ١٢٥

. بأنه يلزم إيراد مزيد مـن اإلشـارات إىل الفقـه النظـري            
يتعلق بالقضايا احمللية، أوضح أنه ليس لديه اعتقاد بأهنا           وفيما

والحظ أيضاً أن   .  فقط تناقض بينها   قليلة األمهية بل بأنه يوجد    
السوابق القضائية احمللية تتطلب تقييماً حذراً؛ فمن الضروري        
التمييز بني األحكام القضائية اليت تشري فيها احملكمة فعـالً إىل           
القانون الدويل العام بوصفه قانوناً واجب التطبيق والقضايا اليت 

ملطروحة من وجهـة    تنظر فيها احملكمة إىل املشاكل القانونية ا      
وباملثل فإن ممارسة احملاكم . نظر القانون احمللّي على وجه احلصر

الدولية، عندما ُتحلَّل حبذر، ال جتدي كثرياً يف بعض األحوال          
  .هي األخرى

كما حدد املقرر اخلاص عدة مسائل تتعلق بالـسياسة          -١٢٦
خصيص العامة وتتطلب حبثاً يف املستقبل، مبا فيها مسألة قاعدة الت

اليت ميكن اإلشارة إليها يف مشاريع املـواد،         )٤٦(الواجبة التطبيق 
__________  

  .، أدناه٥انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٤٦(
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وكذلك مسألة إدراج متييز بني املعاهدات الثنائية واملعاهـدات         
غري أنه يف رأيه ال يبدو أنه توجد مـربرات          . املتعددة األطراف 

ومبدأ النية يبدو . جيدة لطلب تصميم معايري خاصة هلاتني الفئتني
  .يار العامأنه يوفر املع

ونظراً إىل الطبيعة األوَّلية للتقرير األول، فـإن املقـرر           -١٢٧
اخلاص يعارض إحالة مشاريع املواد إىل جلنة الصياغة أو إنـشاء           

وبدالً من ذلك، فإنه اقترح تعميم طلـب علـى          . فريق عامل 
احلكومات ُيطلَب فيه إليها أن تقدم معلومات عـن ممارسـاهتا           

  .اصة املمارسات األحدثخبصوص هذا املوضوع، وخ

  )٤٧( النطاق-١املادة   -٢

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(

 يستند إىل صيغة ١شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة    -١٢٨
  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ١املادة 

  ملخص املناقشة  )ب(
 على اقتراحات   ١اقتصرت التعليقات املبداة على املادة       -١٢٩

فعلى سبيل املثال، أيد عـدة أعـضاء        . وعبتوسيع نطاق املوض  
واألمثلة اليت  . إدراج املعاهدات اليت تدخل فيها منظمات دولية      

ذُكرت هي معاهدات التكامل اإلقليمي ومعاهـدات تتنـاول         
االمتيازات واحلصانات ملسؤويل وموظفي املنظمات الدوليـة،       

سيما يف سياق عمليات حفظ السالم اليت ُيضطلع هبـا يف            وال
ولوحظ أيضاً أن معهد القانون الدويل  . ات الرتاعات املسلحة  أوق

آثـار  " بعنـوان    ١٩٨٥ من قراره الثاين لعام      ٦كان، يف املادة    
، قـد أدرج املعاهـدات      )٤٨("الرتاعات املسلحة على املعاهدات   

وحسب رأي آخر، فإن إدراج املنظمات . املنشئة ملنظمات دولية  
 من  ١وأُشري كذلك إىل الفقرة     . الدولية ليس أمراً ضرورياً متاماً    

 من اتفاقية فيينا لقـانون املعاهـدات بـني الـدول            ٧٤املادة  
 ١٩٨٦واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية لعـام          

  ").١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام "ب املشار إليها فيما يلي (
واُقترح إجراء متييز بني األطراف املتعاقـدة، مبوجـب          -١٣٠
، ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢من املادة   ) و(١ الفقرة

ويف حني فضَّل بعض األعـضاء      . واألطراف اليت ليست كذلك   
__________  

 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ١فيما يلي نص مشروع املادة       )٤٧(
 :يف تقريره

  النطاق"
تسري مشاريع املواد هذه على آثار الرتاع املسلح فيما يتعلق       "

  ". الدولباملعاهدات بني
)٤٨( Yearbook of the Institute of International Law, vol. 61, 

part II (1986), p. 281.  

إدراج املعاهدات اليت مل تدخل بعد حيز النفاذ، اقترح آخـرون           
  .أال تغطي مشاريع املواد إال املعاهدات السارية وقت الرتاع

 احلكـُم   ووفقاً ملا جاء يف اقتراح آخر، ميكن أن يستبعد         -١٣١
املتعلق بالنطاق الفئةَ احملددة من املعاهدات اليت تفرض قواعـَد          
احلرب أو قواعَد االشتباك، مثل اتفاقيات الهاي املتعلقة بقوانني         
احلرب الربية وأعرافها واتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضـحايا       

فمثل هذه املعاهـدات ال تـصبح نافـذة إال أثنـاء            . احلرب
ة، لذلك فإهنا ال تنـدرج ضـمن فئـات          النـزاعات املسلح 

، ٧ من مـشروع املـادة       ١املعاهدات الوارد وصفها يف الفقرة      
يف " أن تستمر يف النفاذ خالل نزاع مسلح      "بالنظر إىل أن منطق     

  .تلك الفقرة ال ينطبق عليها

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(
طـي  أشار املقرر اخلاص إىل االقتراح القائـل بـأن تغ          -١٣٢

مشاريع املواد املعاهدات املعقودة مع منظمات دولية فقال إنـه          
بينما تساوره هو أيضاً بعُض الشكوك اليت أُعرب عنها فإنه لن           

  .يعترض على إدراجها
وفيما يتصل مبسألة عالقة مشاريع املواد مبجـاالت         - ١٣٣

أخرى من جماالت القانون الدويل، كان بعض األعضاء قـد          
ياق مواد حمددة، فإن املقرر اخلاص قد نصح أشاروا إليها يف س

بتوخي احلذر؛ فمن الضروري تفادي جمرد إضافة مواضـيع         
أخرى من مواضيع القانون الدويل إىل املشروع دون سـبب          

وقال إنه يوافق على أنه يوجد قدر معني من التداخل          . وجيه
غري أنه ال يقلقه وجود     . )٤٩(مع مواضيع مثل استعمال القوة    

ن فيها املوضوع نفسه مالئماً لتصنيفات متعددة، حاالت يكو
وإن كان يسلِّم بضرورة توخي احلذر بغية عدم التأثري علـى      
مسائل القانون العادي للمعاهدات من أجل تفادي مشاكل        

وذكَّر كـذلك بـأن بعـض       . التوافق مع قانون املعاهدات   
األعضاء كانوا قد أشاروا، أثناء النقاش حول اللجوء املشروع 

، إىل احلاجة )١٠يف سياق مشروع املادة    ( استعمال القوة    إىل
بيد أنه تساءل عّما    . إىل مراعاة تطبيق مبادئ القواعد اآلمرة     

إذا كان من املستصوب مباشرة تدوين القواعد اآلمرة كناتج         
وأوضح أنـه ال يـرى مـن        . ثانوي للموضوع قيد البحث   

الضروري إدراج حكم شرطي ألغراض مبـادئ القواعـد         
آلمرة، مبا أن ذلك يتطلب حتديد ما هي املبادئ اليت ُيحـال      ا

وأحاط علماً أيضاً باقتراح يرمي إىل إدراج إشارة يف         . إليها
غري أنه يـرى أن     . مشاريع املواد إىل مبادئ مسؤولية الدول     

مثل هذه املبادئ تظل يف اخللفية وال تـشكل جـزءاً مـن             
  . املشروع احلايل

__________  
  .، أدناه١٠انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٤٩(
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  )٥٠(صطلحات استخدام امل-٢املادة   -٣
  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(

 يعـرِّف   ٢ذكَّر املقرر اخلاص بأن مـشروع املـادة          - ١٣٤
يف الفقـرتني   " النـزاع املسلح "ومصطلح  " املعاهدة"مصطلح  

يتبع " املعاهدة"فتعريف  . منه، على التوايل  ) ب(و) أ(الفرعيتني  
مـن  ) أ(١الفقرة  (١٩٨٦التعريف الوارد يف اتفاقية فيينا لعام    

يـستند إىل   " النـزاع املـسلح  "يف حني أن تعريف     ) ٢املادة  
الصيغة اليت اعتمدها معهد القانون الـدويل يف قـراره لعـام            

بأنه عندما اقُترح ألول مرة إدراج املوضوع   وذكَّر. )٥١(١٩٨٥
يف جدول أعمال اللجنة، كان قد أُعرب آنذاك عن خماوف من 

. وم النـزاع املسلح  أنه قد يفضي إىل عرض أكادميي عام ملفه       
وأعرب عن أمله يف أن تكون اللجنة مرتاحة لتعريف عملـي           
يطبق حسب السياق، بدالً من حماولة تدوين معقدة بـشكل          

وقال املقرر اخلاص إنه يرى أن التعريف الـذي         . لزوم لـه   ال
اعتمده معهد القانون الدويل ُيفضَّل، وإن مل يكن شامالً، ألنه          

  .يتبع هنجاً سياقياً
وأشار املقرر اخلاص إىل مسألة عامة أخرى من مسائل          -١٣٥

السياسات أال وهي ما إذا كان النـزاع املسلح ينبغي أن يشمل           
وأبدى تفـضيله لتقييـد حـاالت       . النـزاعات الداخلية أيضاً  

النـزاعات املسلحة اليت ميكن أن توقف العالقات التعاهدية فيما   
ت، وأضاف أنه لـذلك     بني الدول بدالً من توسيع هذه احلاال      

ويف الوقت نفـسه،  . يفضل استبعاد النـزاع املسلح غري الدويل   
قال إنه يدرك وجهة النظر اليت مفادها أن النـزاعات املـسلحة     
الداخلية ميكن أن تشمل عناصر خارجية وبالتايل تؤثر على عمل      
املعاهدات بنفس القدر الذي ميكن أن تؤثر بـه النــزاعات           

) ب(فصيغة الفقرة الفرعيـة  .  إن مل يكن أكثر املسلحة الدولية، 
  .قد تركت املسألة بدون حل

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ٢فيما يلي نص مشروع املادة       )٥٠(

 :يف تقريره
  استخدام املصطلحات"

  : ألغراض مشاريع املواد هذه"
 اتفاق دويل معقـود بـني دول        ‘املعاهدة‘    قصد ب ُي  )أ"(

بصورة خطية وخاضع للقانون الدويل، سواء أُثبت يف وثيقة وحيدة          
  أو يف اثنتني أو أكثر من الوثائق املترابطة، وأياً كانت تسميته اخلاصة؛

 حالة حـرب أو نـزاع       ‘النـزاع املسلح ‘    ُيقصد ب   )ب"(
بيعتها أو مـداها أن     ينطوي على عمليات عسكرية ُيحتمل حبكم ط      

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 النـزاع املسلح
  . أعاله٤٨انظر احلاشية  )٥١(

  ملخص املناقشة  )ب(
، أُشري إىل أن مـصطلح      )أ(فيما يتعلق بالفقرة الفرعية      -١٣٦

: كان قد سبق بالفعل تعريفه يف ثالث معاهدات هي        " معاهدة"
؛ واتفاقية فيينـا خلالفـة الـدول يف         ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

اتفاقية فيينـا   "ب املشار إليها فيما يلي      (١٩٧٨هدات لعام   املعا
وقد أُعرب عن رأي    . ١٩٨٦؛ واتفاقية فيينا لعام     ")١٩٧٨ لعام

  .مؤداه أن تعريفاً كهذا ال لزوم لـه يف مشروع املواد احلايل
، أُعرب عن االتفاق مـع      )ب(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية      -١٣٧

 اللجنة بوضع تعريف شامل للنـزاع      اقتراح املقرر اخلاص بأال تقوم    
وأُعرب عن رأي مفاده أن العتبـة الـواردة يف الفقـرة            . املسلح
النـزاع، عامـة   " طبيعة أو مدى  "، أال وهي اختبار     )ب( الفرعية

الـذي   وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أن التعريف،      . أكثر من اللزوم  
هـدات  نفـاذ املعا   على"يشري إىل النـزاع الذي ُيحتمل أن يؤثر        

، هو تعريف دائري حيث إن حتديد ما إذا كان نفاذ معاهدة            [...]"
  . املواد ما سيتأثر أم ال وهو أمر متروك ملشروع

، فقد أُعرب  "النـزاع املسلح "أما فيما يتعلق بنطاق تعريف       -١٣٨
ولو أن بعض األعضاء أعربـوا عـن        (عن التأييد إلدراج احلصار     

ل العـسكري الـذي     ، وكذلك االحـتال   )شكوك هبذا اخلصوص  
، )٥٢(يرافقه عنف مسلح طويل األجل أو عمليات مسلحة مطولة         ال

حىت وإن مل يكن من السهل التوفيق بني هـذا األمـر واإلشـارة              
وطُرح سؤال ملعرفـة مـا إذا       ". العمليات العسكرية "الصرحية إىل   

تشمل " العمليات العسكرية "كانت مثل هذه اإلشارة الصرحية إىل       
.  اإلسـرائيلي  -وسع نطاقاً مثل الـصراع العـريب        النـزاعات األ 

وأُعرب عن القلق أيضاً ألن الصيغة املستخدمة ميكن أن تنطبق على           
احلاالت اليت تقع خارج نطاق املفهوم العادي للنـزاع املسلح، مثل          
األعمال العنيفة اليت تقوم هبا كارتالت املخـدرات، والعـصابات          

  .رهابيون يف الداخلاإلجرامية، وتلك اليت يقوم هبا اإل
وأُعرب عن وجهات نظر خمتلفة بشأن مدى مالءمـة          -١٣٩

إدراج آثار النـزاعات املسلحة غري الدولية علـى املعاهـدات          
وحتدث عدة أعضاء فأيـدوا هـذا       . ضمن نطاق هذا املوضوع   

اإلدراج مالحظني، يف مجلة أمور، أن املعيار التوجيهي خبصوص         
ى مالءمة مشاريع املواد يف سياق هذه النقطة ينبغي أن يكون مد     

ما هو قائم من أنواع النـزاعات املسلحة يف عصرنا هذا الذي           
كثرياً ما يكون فيه التمييز بني النـزاعات املـسلحة الدوليـة           

ولوحظ أن آثار هذين النوعني من النـزاعات . والداخلية ضبابياً
على املعاهدات قد ال تكون بالضرورة هـي نفـس اآلثـار،            

وأبدى آخرون حتفظـات    . ينبغي النظر يف كال النوعني     تايلوبال
وأُشري إىل أنه ميكن . على هذا التمييز بني النوعني من النـزاعات

النظر يف مسألة الرتاعات الداخلية بشكل منفصل، حىت وإن كان 
  .ذلك كموضوع جديد مستقل بذاته

__________  
شري كذلك إىل اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب          أُ )٥٢(

  .نزاع مسلح، اليت نصت على حالة االحتالل
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: وكان من بني اقتراحات إعادة صياغة النص ما يلـي          -١٤٠
د تعريف يذكر ببساطة أن املواد تنطبق على النــزاعات          اعتما

املسلحة سواء ُوجد أم مل يوجد إعالن حرب، دون املـضي إىل       
أبعد من ذلك؛ أو أن ُيتخذ كأساسٍ التعريُف الذي اعُتمـد يف            

النـزاع املسلح يوجد عندما حيدث     "أال وهو أن     ،تاديتشقضية  
مسلح مطول بـني    جلوء إىل القوة املسلحة بني الدول أو عنف         

السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة أو فيما بني هـذه      
واقُتـرح أيـضاً أن تؤخـذ يف        . )٥٣("اجلماعات داخل دولة ما   

. احلسبان أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       
ألغراض مشاريع  "أما فيما يتعلق بالصياغة، فاقُترح إدراج عبارة        

ن أجل تقييد نطاق التعريف، كما اقُتـرح        م[...]" املواد هذه   
اإلشارة إىل املنظمات الدولية، وكذلك النظر يف مسألة العالقة         

وتـساءل  ). ب(مع األطراف الثالثة يف سياق الفقرة الفرعيـة         
آخرون عما إذا كان األمر حيتاج فعالً إىل تعريف، وأشاروا إىل           

النـزاع "إىل  أن املعاهدات املتعددة األطراف اليت تتضمن إشارة        
  .مل تعرِّف هذا النـزاع" املسلح

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(
الحظ املقرر اخلاص أنه يف حني تؤيد األغلبية يف اللجنـة            -١٤١

، مل  "النـزاع املسلح "إدراج النـزاع املسلح غري الدويل يف تعريف        
يؤيد كثريون حماولة إعادة تعريف مفهـوم النــزاع املـسلح يف            

وأشار إىل أنه توجد أيضاً اقتراحات تسري يف اجتـاه          . شروع املواد م
إيراد صيغة أبسط تذكر أن املواد تنطبق على النـزاعات املـسلحة           
  .سواء كان هناك إعالن حرب أم ال، دون املضي إىل أبعد من ذلك

  )٥٤( اإلهناء أو التعليق التلقائي-٣املادة   -٤

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(
 بأنه من حيث    ٣صف املقرر اخلاص مشروع املادة      و - ١٤٢

طبيعته إيضاحي بصورة رئيسية؛ ففي ضوء صـيغة املـواد          
 ، مل يكن مشروع املادة هذا     ٤الالحقة، وال سيما مشروع املادة      

__________  
)٥٣( The Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “DULE”, 

International Tribunal for the Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-

A72, decision of 2 October 1995, Judicial Reports 1994–1995, vol. I, p. 

429, para. 70 . ًانظر أيضاILM, vol. 35, No. 1 (January 1996), pp. 37–

38, para. 70. 
 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ٣فيما يلي نص مشروع املادة       )٥٤(

 :يف تقريره
  اإلهناء أو التعليق التلقائي"

  : ملعاهداتال ُينهي نشوب النـزاع املسلح وال يعلِّق تلقائياً نفاذ ا"
  بني األطراف يف النـزاع املسلح؛  )أ"(
بني طرف أو أكثر من أطـراف النــزاع املـسلح             )ب"(
  ".ثالثة ودولة

بل إن غرضه يتمثل يف جمرد تأكيد أن        . الزماً بصورة قطعية  
يـاً  املوقف السابق، الذي مبوجبه يلغي النـزاُع املسلح تلقائ       

العالقاِت التعاهدية، قد حلت حمله وجهة نظر أكثر عصرية         
ترى أن جمرد نشوب النـزاع املسلح، سواء كان حرباً معلنةً 
أم ال، ال ُينهي أو يعلق تلقائياً املعاهـدات الـسارية بـني             

بيد أن املقرر اخلاص ال يعترض على       . األطراف يف النـزاع  
فـصيغته  . ذلـك حذف هذا احلكم إذا ما رغبت اللجنة يف         

 من القرار الذي اعتمده معهـد القـانون   ٢تستند إىل املادة   
  .)٥٥(١٩٨٥الدويل يف عام 

  ملخص املناقشة  )ب(

يف حني أُعرب عن التأييد للمقترح املقدم من املقرر          - ١٤٣
اخلاص، أشار بعض األعضاء إىل أنه توجد أمثلة حلاالت من          

اص ومـذكرة   املمارسة، أشار إليها كل من تقرير املقرر اخل       
األمانة العامة، يبدو أهنا توحي بأن النــزاعات املـسلحة          
تتسبب يف التعليق التلقائي لفئات خمتلفـة مـن العالقـات           

ويف الواقع، فقد اقُترح أال تستبعد      . جزئياً  التعاهدية، كلياً أو  
. املواُد إمكانيةَ التعليق أو اإلهناء التلقائي يف بعض احلـاالت         

خر إىل أنه ميكن أن يذكر احلكم ببساطة        فيما أشار اقتراح آ   
ينهي أو يعلق بالضرورة نفاذ       أن نشوب النـزاع املسلح ال    

  .أي معاهدة
كما اقُترح التمييز بني اإلهناء والتعليق؛ فالنـزاع املسلح       -١٤٤

ال ُينهي تلقائياً املعاهدة بني األطراف يف النـزاع املسلح، ولكن          
اف يف النـزاع املسلح هو أمٌر      تعليق نفاذ املعاهدات بني األطر    

ُينظَّم وفقاً للخطوط اليت اقترحها معهـد القـانون الـدويل يف       
  .)٥٦(١٩٨٥ من قراره لعام ٩ و٧ املادتني
وحسب مقترح آخر، ميكن توضيح موقف األطـراف         -١٤٥

الثالثة، وال سيما ما إذا كان الوضع جتاه أطراف ثالثة ميكن أن            
.  بني األطـراف يف النــزاع      يكون خمتلفاً عن الوضع السائد    

ويدعو اقتراح آخر إىل أن ُيوضَّح يف النص، فيما يتعلق باآلثـار            
اليت تلحق بالدول الثالثة، أن القواعد العادية يف اتفاقيـة فيينـا            

، مثل تلك املتعلقة بالتغري اجلـذري يف الظـروف          ١٩٦٩ لعام
  .واالستحالة العارضة لألداء، تنطبق يف هذه احلالة

عرب عن االتفاق أيضاً مع مقترح املقـرر اخلـاص،          وأُ -١٤٦
" تلقائيـاً "الوارد يف تقريره، والرامي إىل االستعاضة عن كلمة         

، ولو أن بعض األعضاء كـانوا مرتـاحني         "بالضرورة"بكلمة  
ومشلت اقتراحاٌت أخرى إدراَج إشارة يف سياق       . للعبارة األوىل 
  . إىل املنظمات الدولية٣مشروع املادة 

__________  
 . أعاله٤٨انظر احلاشية  )٥٥(
  .أدناه ٤٢ص ، ١٠انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٥٦(
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  الحظات اخلتامية للمقرر اخلاصامل  )ج(
أشار املقرر اخلاص إىل أنه مل يؤيد بشدة مشروع املادة           -١٤٧

مبا (، إذا ُحسنت صياغتها     ٣غري أنه يرى أن املادة      . منذ البداية 
") بالـضرورة "بكلمـة   " تلقائياً"يف ذلك االستعاضة عن كلمة      

 ٣دة  والحظ أن أعضاء كثريين رأوا أن املا      . ينبغي اإلبقاء عليها  
تشكل نقطة انطالقٍ لكامل مشروع املواد وأهنا تعكس مبـدأ          

وأحاط علماً أيضاً مبختلف اقتراحـات      . االستمرارية األساسي 
  .الصياغة اليت قُدِّمت

وفيما يتعلق مبوقف األطراف الثالثة، الحظ أن التمييـز          -١٤٨
بني العالقات مع األطراف الثالثة والعالقات بني األطـراف يف          

. املسلح ذاهتا ليس له أمهية إال يف إطار معيـار النيـة           النـزاع  
وأضاف أن هذا املعيار هو الذي حيكم العالقات بني املتحاربني          
واحملايدين، ولو أنه ُيسلم بأن املمارسة ذات الصلة ال بـد مـن    

. مراجعتها لتبيُّن ما إذا كانت توجد إمكانية األخذ حبلول خمتلفة         
  .٤بق أيضاً على مشروع املادة وأشار إىل أن هذه النقطة تنط

 دالئل قابلية املعاهدات لإلهناء     -٤املادة    -٥
  )٥٧(أو التعليق يف حالة نزاع مسلح

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(
الحظ املقرر اخلاص أنه توجد فيما كُتب عن املوضوع  - ١٤٩

أربعة أسس منطقية فيما يتعلق بآثار النـزاعات املسلحة على         
 أن احلرب هي نقيض السلم وتنطوي علـى         )١: (املعاهدات

قطع كامل للعالقات والعودة إىل الفوضى؛ وبالتايل فإن ذلك         
يستتبع أن مجيع املعاهدات تلغى بدون استثناء وأن احلـق يف           
اإللغاء ينشأ عن نشوب احلرب بصرف النظر عن النية األصلية          

أن احملك يف هذه املسألة هو مدى التوافق مـع            )٢(للطرفني؛  
غراض احلرب أو حالة األعمال احلربية، أي أن املعاهـدات          أ

أن املعيار ذا الصلة هو ) ٣(تظل نافذة رهناً بضرورات احلرب؛ 
أنه منذ  ) ٤(نية األطراف يف الوقت الذي أبرمت فيه املعاهدة؛         

، وال سيما منذ ظهور ميثاق األمم املتحدة، مل تعد          ١٩١٩  عام
ء إىل اسـتعمال القـوة،      الدول متلك اختصاصاً عاماً باللجو    

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ٤فيما يلي نص مشروع املادة       )٥٧(

 :يف تقريره
  لية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالة نزاع مسلحدالئل قاب"

تتحدد قابلية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالـة           -١"
  . نزاع مسلح استناداً إىل نية األطراف وقت إبرام املعاهدة

تتحدد نية األطراف يف معاهدة فيما يتعلق بقابليتـها        -٢"
  :لإلهناء أو التعليق استناداً إىل ما يلي

 من اتفاقية فيينـا لقـانون       ٣٢ و ٣١أحكام املادتني     )أ"(
  املعاهدات؛
  ".طبيعة ومدى النـزاع املسلح املعين  )ب"(

عدا يف حالة الدفاع املشروع عن النفس، وبالتايل فـإن            فيما
استعمال القوة ينبغي عدم االعتـراف بـه كفاسـخ عـام            

وقال إن من رأيه أن األساس املنطقـي        . التعاهدية  لاللتزامات
الثالث هو أكثر األسس عملية وأكثرها متثيالً لإلطار القـائم          

  .للقانون الدويل

 يعـد   ٤وأشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة         - ١٥٠
حكماً رئيسياً والحظ أن الفقه العصري يتضمن اجتاهي رأي         

أن نية األطراف هي احلل ملـشكلة أثـر         ) ١: (رئيسيني مها 
، الذي َيربز )caducité(أن مبدأ الُبطالن ) ٢(اندالع احلرب؛ و

ـ         ذي بشكل خاص يف املصادر الصادرة باللغة الفرنسية، وال
يتمثل يف املزج بني املواقف السابقة واملواقف األحدث عهداً         
واليت مبوجبها ينهي أثُر احلرب العالقاِت التعاهدية، وإن كان         
ذلك مع بعض االستثناءات اهلامة اسـتناداً إىل النيـة أو إىل            

غري أنه يرى أن من التنـاقض أصـالً         . االستدالل على النية  
تفق من الناحية النوعية مـع      ي  القول إن النـزاع املسلح ال    

خيضع الختصاص القضاء،     العالقات التعاهدية وإنه بالتايل ال    
مع القول يف الوقت نفسه إنه ميكن وجود استثناءات لتلـك           
القاعدة، على أن يكون االختبار هـو موضـوع املعاهـدة           

واستدرك قائالً إنه يف التحليل النهائي، يبـدو أن         . وغرضها
رأيه إىل مفهوم النية، وبالتايل فإن مشروع النهجني ينتهيان يف 

 يسعى إىل إضفاء الصبغة العاملية على اختبار النيـة،          ٤املادة  
فيما يتعلق بكل من طبيعة املعاهدة نفسها وطبيعـة ومـدى    

  .النـزاع املسلح املعين

  ملخص املناقشة  )ب(
خبصوص النظريات األساسية األربع اليت أوجزها املقرر        -١٥١

ها على أهنا رمبا حتكم تأثري النـزاعات املـسلحة         اخلاص وقدم 
على املعاهدات، علق عدة أعضاء على اختيار املقـرر اخلـاص           

وأُعرب عن رأي مفاده أن املقرر اخلـاص        . ملعيار نية األطراف  
يشرح مبا فيه الكفاية السبب الذي من أجله مل يكن بوسـعه            مل

أُشـري إىل أن  فعلى سبيل املثال،   . تأييد بعض النظريات األخرى   
املعيار الذي يستند إىل التوافق مع النـزاع املسلح هو معيار هام           
وأنه ميكن العثور على بعض آثاره يف بعض مشاريع املواد الـيت            

والحظ بعض األعضاء أن مبدأ حظـر       . اقترحها املقرر اخلاص  
  .اللجوء إىل استعمال القوة هو مبدأ هام

ملقترح، ففي حني أعـرب     أما فيما يتعلق مبعيار النية ا      - ١٥٢
بعض األعضاء عن تأييدهم هلذا املعيار، رأى البعض اآلخر أنه          
غامض أو ذايت أو غري موجود، وأنه يثري مسائل معقدة تتعلق           

وارتئي أيضاً أنه يثري مشاكل     . ١٩٦٩بتطبيق اتفاقية فيينا لعام     
. بالنظر إىل أنه ال توجد عادة نية فعلية وقت إبرام املعاهـدة           

ا تقوم الدول بإبرام معاهدة ما فإهنا نادراً ما تفكـر يف            وعندم
األثر الذي ميكن أن ُيلحقه هبا أي نزاع مسلح حمتمل، وهـذه          
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هي احلال بصفة أخص فيما يتعلق باملعاهدات املربمة عقـب          
وأُشري إىل أنه إذا كان الغرض من اختيار    . احلرب العاملية الثانية  

 بالقرينة فإن ذلك ينبغـي      النية كمعيار هو اشتراع االستدالل    
وكان آخرون أقل انتقـاداً هلـذا       . النص عليه بطريقة خمتلفة   

املفهوم ألنه يراعي عوامل السياق يف وضع معـني وبالتـايل           
  .يسمح بتنظيم هذه املسألة بطريقة أكثر واقعية وحساسية

وأُشري إىل أنه وإن كانت نية األطراف هي أهم معيار           - ١٥٣
رى هلا صلة باملسألة، وأن مشاريع املواد       فإنه توجد معايري أخ   

وفعالً أُشري إىل  . ينبغي أن تتجنب استبقاء معيار حصري واحد      
أن معايري حتديد النية هي موضوع وطبيعة ومدى النــزاع          

؛ ووجود حكم صريح يف املعاهدة      ))ب(٢يف الفقرة   (املسلح  
 ١الفقرة (؛ وموضوع املعاهدة وغرضها )٥ من املادة ١الفقرة (

 اليت تقدم أمثلـة لفئـات       ٢ باالقتران مع الفقرة     ٧من املادة   
يف اقتراح آخر أن املعيار املتعلق        وجاء). املعاهدات ذات الصلة  

مبوضوع املعاهدة وغرضها ميكن أن ُيستخدم كمبدأ توجيهي        
عام، فَتنُص مشاريُع املواد ببساطة على أن املعايري العامة تنطبق          

غري أن وجهة نظر    .  خالف ذلك  عندما ال تنص املعاهدة على    
أخرى رأت أنه من األمهية أيضاً النظر يف اإلجراءات الالحقة          
يف سياق تطبيق املعاهدة، مبا يف ذلك اإلجـراءات الالحقـة           

  . الرتاعلنشوب

، أُعرب عن شكوك حول صـلة       ٢وفيما يتعلق بالفقرة     -١٥٤
أيضاً إىل وأُشري . جمموعيت املعايري املقترحتني بتحديد نية األطراف

هو منطق دائري؛ فهو يشري ) أ(أن املنطق املتبع يف الفقرة الفرعية 
إىل أنه لتحديد نية األطراف هناك حاجة إىل االستناد إىل نيـة            

 مـن   ٣٢ و ٣١ولوحظ أيضاً أن اإلشارة إىل املادتني       . األطراف
 تظل حمدودة الفائدة ما مل توجد نيـة         ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

وأُعرب عن التأييد إلضافة طبيعـة      . رام املعاهدة صرحية وقت إب  
  .٢املعاهدة كمعيار إضايف يف إطار الفقرة 

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

الحظ املقرر اخلاص أن مسألة معيار النيـة كانـت           - ١٥٥
موضوَع الكثري من النقاش وأن عدة أعضاء قد أشـاروا إىل           

ق مبـشاكل اإلثبـات     أوجه قلق كبرية، وال سيما فيما يتعل      
ويف الوقت نفسه، أشار إىل أن أغلبيـة اآلراء الـيت    . املألوفة

. تقترح االستعاضة عن النية مبعيار هام آخـر         أُعرب عنها ال  
وأعلن نيته القياَم ببحث أمشل هلذه املسائل يف التقرير الثاين،          

مناص من مفهوم النية ألن النيـة، يف          ولكنه حذّر من أنه ال    
وأكّد كذلك  . ال، هي أساس االتفاقات الدولية    خمتلف األحو 

، علـى   ٤على تعقُّد عناصر النية فيما يتصل مبشروع املادة         
وبشكل خـاص، يبـدو مـن      . الوجه الذي أُثري يف املناقشة    

البديهي أن طبيعة النـزاع املعين ومداه مها معياران الزمان         
.  بعينه مبا أن معيار النية ال ينطبق انطباقاً جمرداً بل يف سياق          

وقال إنه لذلك يرى أن األمر يتطلب قدراً مـن التناسـب،         
  .بالنظر إىل أنه ال يوجد حل بسيط ملشكلة إثبات النية

والحظ املقرر اخلاص كذلك أن النقاش قد كشف عن          -١٥٦
 ٣احلاجة إىل مزيد الوضوح بشأن العالقة بني مشروعي املادتني          

 حباجة إىل مزيد    ٤ادة  ، وأن امل  )مبا يف ذلك إمكانية دجمهما     (٤و
 . التطوير فيما يتعلق بآثار اإلهناء أو التعليق

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

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(

 احلالة اليت تظل فيها املعاهدات      ٥يتناول مشروع املادة     -١٥٧
 يف  املنطبقة بشكل صريح على حاالت النـزاع املسلح نافـذةً        

حالة نـزاعٍ مسلحٍ واليت ال يؤثر فيها نشوب نزاع مسلح على           
وأشار املقرر  . صالحية األطراف يف النـزاع يف إبرام معاهدات      

اخلاص إىل أمثلة معروفة جيداً ملتحاربني يف نزاع مسلح أبرمـوا           
اتفاقات فيما بينهم أثناء النـزاع، والحظ أن املبادئ املنصوص         

  . يؤيدها أيضاً ما كُتب عن املوضوععليها يف مشروع املادة

  ملخص املناقشة  )ب(

وأثريت نقطة مفادها   . أُعرب عن تأييد عام هلذا احلكم      -١٥٨
أنه يف حني أن هذا احلكم بديهي وزائد عن اللزوم نوعاً مـا،             

  .أنه ميكن مع ذلك إدراجه توخياً للوضوح إال

ص عليه يف   ، أُشري إىل املبدأ املنصو    ١وفيما يتعلق بالفقرة     -١٥٩
مـشروعية  الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية بـشأن         

واليت جاء فيها أنـه يف   التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها
حني أن مبادئ معينة يف جمايل حقوق اإلنسان والبيئة ال يتوقف           

قاعدة "سرياهنا يف أوقات النـزاعات املسلحة فإن تطبيقها حتدده 
، أال وهي القانون الساري يف النــزاعات        التخصيص السارية 

. )٥٩("تنظيم سري األعمـال العدائيـة     املسلحة والذي يرمي إىل     

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلـاص      ٥فيما يلي نص مشروع املادة       )٥٨(

 :يف تقريره
  األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات"

تكون املعاهدات املنطبقة على حاالت النـزاع املسلح         -١"
قاً ألحكامها الصرحية نافذة يف حالة النـزاع املسلح، دون مساس          وف

بإبرام اتفاقات مشروعة بني األطراف يف النـزاع املـسلح تتعلـق           
  . بتعليق املعاهدات ذات الصلة أو اإلعفاء منها

ال يؤثر نشوب النـزاع املسلح على صالحية األطراف يف           -٢"
  ".تفاقية فيينا لقانون املعاهداتالنـزاع املسلح يف إبرام معاهدات وفقاً ال

)٥٩( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996, p. 226 at p. 240, para. 25.  
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كما اقُترح أن   . واقُترح أن ينعكس هذا املبدأ يف مشروع املواد       
ُتدَرج إشارة إىل القواعد القطعية يف القانون الدويل الـسارية يف    

 تساؤل عـن    وباإلضافة إىل ذلك، أثري   . وقت النـزاع املسلح  
  ".مشروعة"إدراج صفة 

، فقد أُعرب عن رأي مفاده أن       ٢أما فيما يتعلق بالفقرة      -١٦٠
وذُكر أيضاً أن اإلشارة إىل     .  ليست واضحة  ١عالقتها بالفقرة   

األطراف يف النـزاع املسلح يف إبرام معاهداٍت ينبغي " صالحية"
  ".أهلية"أن ُتستبدل هبا لفظة 

  للمقرر اخلاصاملالحظات اخلتامية   )ج(

الحظ املقرر اخلاص أن هذا احلكم، الـذي يكمِّـل      - ١٦١
" مشروعة"أما فيما يتعلق بلفظة     . ، ليس حمل خالف   ٣  املادة

فيما يتصل باالتفاقات اليت ُتربم بني الدول اليت هي بالفعل يف       
حالة نزاع مسلح، فأشار إىل أن مثة أمثلة حلاالت أَبرمت فيها 

وهنا متحاربة اتفاقاٍت خاصٍة أثناء     أزواٌج من الدول برغم ك    
حالة احلرب، بل إنه قد أُبرمت اتفاقاٌت ترمـي إىل تعـديل     

أُدرجت " مشروعة"وبالتايل فإن لفظة    . تطبيق قانون احلرب  
لضمان أن تكون هذه االتفاقات متطابقة مع السياسة العامة         

وستكون هذه املسألة موضوَع حبث أكثر تفصيالً يف     . الدولية
ووافق املقرر اخلاص على أن املبدأ املعلـن يف         .  الحقاً التعليق

مشروعية التهديد باألسلحة فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن 
  . ينبغي التعبري عنه بشكل مالئمالنووية أو استخدامها

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

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(

 يتناول املسألة   ٦شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة        - ١٦٢
املتخصصة املتمثلة يف املعاهدات املتعلقة باحلالة اليت تسببت يف         

والحظ أنه وإن كـان بعـض       . اللجوء إىل النـزاع املسلح   
الثقات السابقني قد رأوا أنه يف احلاالت اليت يكون فيها سبب           

فسري معىن معاهدة ما النـزاع املسلح هو وجود اختالفات يف ت
أو مركزها ميكن افتراض أن املعاهدة باطلة، إال أن وجهة النظر 
األكثر معاصرة هي أن حالة كهذه ال تعـين بالـضرورة أن            

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلـاص      ٦فيما يلي نص مشروع املادة       )٦٠(

 :يف تقريره
  اع املسلحاملعاهدات املتعلقة بسبب اللجوء إىل النـز"

املعاهدة اليت يكون مركزها أو تفسريها هو موضوع املسألة         "
اليت كانت السبب يف اللجوء إىل النـزاع املسلح، ُيفتـرض أهنـا ال         
ُتنهى حبكم القانون، لكن هذا االفتراض يبطل إذا توافر الدليل علـى            

  ". وجود نية معاكسة لدى األطراف املتعاقدة

وتؤكـد ممارسـة الـدول أن    . املعاهدة املعنية تفقد نفاذهـا    
االلتزامات مبوجب املعاهدات القائمة تظل سارية أثناء عملية        

  .منازعاتالتسوية السلمية لل

  ملخص املناقشة  )ب(

يف حني أُعرب عن شيء من االتفاق مع هذا احلكم،           - ١٦٣
 مع  ٦أُثريت بعض الشكوك بشأن مدى توافق مشروع املادة         

ولوحظ أن موضوع هـذه املـادة       . القانون الدويل املعاصر  
يتوقف إىل حد كبري على السياق والظروف الـسائدة وأن          

. أ التسوية السلمية للمنازعـات    املبدأ األكثر انطباقاً هو مبد    
وجاء يف وجهة نظر أخرى أن كون األطراف املتعاقدة قـد           
اضطُرت إىل اللجوء إىل نزاع مسلح يوحي بأن أحد الطرفني          
املتعاقدين على األقل غري موافق على جوهر املعاهدة أو على          

وكحل آخر، ميكن أن يطبق حكم هذه املادة يف         . استمرارها
لق فيها املنازعة بتفسري املعاهدة وليس بصحة   احلاالت اليت تتع  
  .املعاهدة برمتها

وأُعرب أيضاً عن وجهة نظـر مفادهـا أن مـشروع            -١٦٤
، من حيث األصوب، ال لزوم لـه يف ضوء مـشروع           ٦ املادة

 اليت تنص على أن نشوب نزاع مسلح ال ينهي أو يعلق            ٣املادة  
قد يكون تفسريها   تلقائياً أي معاهدة، وهذا يشمل املعاهدة اليت        

وميكن أيضاً وفقاً لذلك تناول هذه املسألة . سبباً يف نشوب نزاع
  .٣ املادةيف التعليق على 

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

الحظ املقرر اخلاص أن مشروع املادة قد اتضح أنه يثري           -١٦٥
 غري املعقول يف    وشرح أنه من  . مشاكل وأن ذلك لـه ما يربره     

معاهدة شكّلت أساساً لرتاع مسلح وأصبحت      تراض أن   رأيه اف 
يف وقت الحق موضوَع إجراء ما وفقاً للقانون هـي معاهـدة            

غري أنه سلَّم بأن مشروع املادة زائد عن احلاجة يف ضوء           . الغية
  . من أحكام املشروعالسابقةاألحكام 

وأُعلن كذلك أن التعليق على مشروع املادة سـُيعدَّل          -١٦٦
نة وى أكثر مالءمة ملقتضى احلال، مبا يف ذلك قرار جلليتضمن حمت

فيما يتصل بتعيني احلدود بني دولة        اإلريترية -احلدود اإلثيوبية   
 ١٣إريتريا ومجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، والصادر يف        

  .)٦١(٢٠٠٢أبريل /نيسان
  

__________  
)٦١( Decision Regarding Delimitation of the Border between the 

State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of Ethiopia, 

ILM, vol. 41, No. 5 (September 2002), p. 1057.  
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 نفاذ املعاهدات بنـاء علـى       -٧املادة    -٨
  )٦٢( وغرضهااملؤدى الضروري ملوضوعها

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(
 يتناول أنواع ٧أشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة      -١٦٧

املعاهدات اليت يكون املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها أن        
 املبـدأ   ١وقد أقرت الفقـرة     . يستمر نفاذها أثناء نزاع مسلح    

د ذاته األساسي وهو أن أثر النـزاع املسلح ليس من شأنه يف ح       
 تتضمن قائمة إرشادية    ٢والفقرة  . أن مينع نفاذ تلك املعاهدات    

ولوحظ أن أثر هذا التصنيف     . ببعض هذه الفئات من املعاهدات    
يتمثل يف إقامة جمموعة من القرائن الضعيفة اليت ميكن دحـضها           
فيما يتصل مبوضوع وغرض هذه األنواع من املعاهـدات، أي          

هدة مفاده أهنا ستظل قائمة     كدليل يتصل مبوضوع وغرض املعا    
وأوضح أنه يف حني ال يوافق على مجيع فئات         . برغم حرب ما  

املعاهدات املدرجة يف القائمة إال أنه كان قد أدرجها مع ذلـك        
وتعكس القائمة  . كفئات مرشحة حمتملة لكي تنظر اللجنة فيها      

وجهات نظر أجيال عدة من املؤلفني وتنعكس إىل حد كبري يف           
ول املتاحة، وال سيما ممارسة الواليات املتحدة الـيت         ممارسة الد 

ويف حـني أن   . يعود تارخيها إىل األربعينيات من القرن العشرين      
__________  

 حسبما اقترحه املقرر اخلـاص      ٧فيما يلي نص مشروع املادة       )٦٢(
 :يف تقريره

  ا وغرضهانفاذ املعاهدات بناء على املؤدى الضروري ملوضوعه"
يف حالة املعاهدات اليت يكـون املـؤدى الـضروري            -١"

ملوضوعها وغرضها أن تستمر يف النفاذ خالل نزاع مسلح، ال مينـع            
  .وقوُع نزاع مسلح يف حد ذاته نفاذَها

  :املعاهدات املتسمة هبذا الطابع تشمل ما يلي  -٢"
  املعاهدات اليت تنطبق صراحة يف حالة نزاع مسلح؛  )أ"(
عاهدات املعِلنة أو املنشئة أو املنِظمة حلقوق دائمة أو         امل  )ب"(

  نظام أو مركز دائم؛
معاهدات الصداقة والتجارة واملالحـة واالتفاقـات         )ج"(

  املماثلة املتعلقة باحلقوق اخلاصة لألفراد؛
  معاهدات محاية حقوق اإلنسان؛  )د"(
  املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة؛  )ه"(
تعلقة باجملاري املائية الدوليـة واملنـشآت     املعاهدات امل   )و"(

  واملرافق املتصلة هبا؛
  املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛  )ز"(
املعاهدات املتعلقة بتسوية املنازعـات بـني الـدول           )ح"(

بالوسائل السلمية، مبا فيها اللجوء إىل التوفيق والوساطة والتحكـيم          
  وحمكمة العدل الدولية؛

الناشئة مبوجب اتفاقيات متعددة األطراف     االلتزامات    )ط"(
  متعلقة بالتحكيم التجاري وتنفيذ األحكام؛

  املعاهدات املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية؛  )ي"(
  ".املعاهدات املتعلقة بالعالقات القنصلية  )ك"(

 فإنه يف املقـام األول      ٤ و ٣مشروع املادة وثيق الصلة باملادتني      
  .إيضاحي وبالتايل ميكن استبعاده

وقال إنه بينما توجد دواعٍ إلدراج املعاهدات املتعلقـة          -١٦٨
حبماية حقوق اإلنسان، وال سيما يف ضـوء إدراج الـصداقة           
والتجارة واملالحة وما شابه ذلك من اتفاقات تتعلق بـاحلقوق          
اخلاصة مثل معاهدات االستثمارات الثنائية، إال أنه ليس مقتنعاً         

وباملثل، يف حالة معاهدات القـانون البيئـي،        . متاماً هبذا األمر  
صوص القانونية اهلامة إذا ُنظر     الحظ أنه يف حني توجد بعض الن      

إليها بشكل فردي وبعض املعاهدات اهلامة املنـشئة للمعـايري،          
يوجد قانون موحد حلماية البيئة، وبالتايل ال يوجد موقـف           ال

واحد خبصوص ما إذا كان نشوب النـزاع املـسلح يـؤثر يف            
  .املعاهدات البيئية

  ملخص املناقشة  )ب(

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

وما يبدو أكثر وجاهةً هو نـوع النــزاع    . من حيث طبيعتها  
وأُعرب أيضاً عـن رأي مفـاده أن مـن          . ية األطراف وليس ن 

األفضل أن يكون التأكيد على طبيعة املعاهـدة ولـيس علـى            
وأيد آخرون معيار املوضوع والغـرض،      . موضوعها وغرضها 

ومشلـت  . ١٩٦٩سيما بسبب صلته باتفاقية فيينـا لعـام      وال
من حيث املبدأ، تظل    : "اقتراحاٌت أخرى إدراَج صيغة أعم مثل     

، مع مراعاة سـياق     لقابليتها للبقاء  املعاهدة منطبقة تبعاً     أحكام
  ".النـزاع املسلح وتبعاً ملوقف الطرف من مشروعية النـزاع

، بينما أُعرب عن بعض التأييـد       ٢وفيما يتعلق بالفقرة     -١٧٠
إلدراج قائمة إرشادية، أبدى عدة أعـضاء شـكوكاً بـذلك           

ـ       . اخلصوص ات دقيقـة   ولوحظ أن املعاهدات ال تندرج يف فئ
حمكمة، فاملعاهدات الثنائية مثالً كثرياً ما تتضمن جوانب مـن          
ميادين عدة خمتلفة من ميادين القانون؛ وحىت داخل الفئة املعينة          
الواحدة قد يكون من املنطقي أن تتسم بعض أحكام املعاهـدة           
بطابع ُيخضعها للتعليق أثناء نزاع املسلح، يف حني أن أحكامـاً           

عاهدة قد ال تكون كذلك؛ وحىت فيما يتصل        أخرى من نفس امل   
بأنواع معينة من األحكام ميكن أن تكون لغة املعاهـدة ونيـة            
األطراف فيها خمتلفتني عن نظريتيهما يف حالة أحكام مماثلـة يف           
معاهدات أخرى؛ وممارسة الدول غري متناسقة يف معظم اجملاالت      

ز أم ال تعليق وال تسمح باإلجابة بنعم أو ال على ما إذا كان جيو          
أو إهناء فئة ما من فئات املعاهدات؛ وقد يكون مـن الـصعب             
التوصل إىل توافق معقول يف اآلراء داخل اللجنة أو فيما بـني            

وأُعرب أيضاً  . الدول خبصوص قائمة باملعاهدات من هذا القبيل      
 ة،لم، باملعىن الدقيق للك   عن رأي مفاده أن القائمة ليست الزمة      
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ار النية العام، أي أنه إذا كانت النية معروفة         ضوء تطبيق معي   يف
وأُشري كذلك إىل إمكانيـة إدراج      . فإنه ال لزوم لقائمة إرشادية    

  .القائمة يف التعليق
، فقد أُعرب عن رأي     )أ(أما فيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -١٧١

 ٥مفاده أن هذه الفئة ال لزوم هلا، بالنظر إىل أن مشروع املادة             
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفئة الواردة يف الفقرة        . يغطيها بالفعل 

تبدو غامضة، إذ إنه ليس من الواضح مـا هـي           ) ب(الفرعية  
ومـا هـي احلقـوق      " دائمـة "احلقوق وااللتزامات اليت هي     

وباإلضـافة إىل   ". مركز"أو  " نظام"وااللتزامات اليت هي مبثابة     
هدات ذلك، ميكن أن تكون بعض أحكام تلك األنواع من املعا         

غري متمشية مع التزامات وحقوق سلطات االحتالل يف النـزاع  
وأُعرب أيضاً عن . املسلح وأن يلزم، بصفتها تلك، تعليقها مؤقتاً    

تعطي مثاالً جيداً للمعاهدات    ) ج(رأي مفاده أن الفقرة الفرعية      
اليت تتضمن بعض األحكام اليت ينبغي عادة أن تـستمر أثنـاء            

ألحوال الشخصية وحقوق امللكية للرعايا     مثل ا (النـزاع املسلح   
، وتتضمن كذلك أحكاماً أخرى قد يلزم تعليقها يف         )األجانب

مثل مباشرة املالحة والتجارة بني الدول املتورطة       (ظروف معينة   
  ).يف نزاع مسلح

وأُعرب عن رأي مؤداه أن فئة املعاهدات الواردة يف          - ١٧٢
ك أسـاس جيـد     هي فئة رمبا كان هنـا     ) د(الفقرة الفرعية   

الستمرارها، رهناً مبراعاة التنبيه الصادر عن حمكمة العـدل         
 مـشروعية التهديـد باألسـلحة النوويـة         الدولية بـشأن  

 بأن مثل هذه احلقوق جيب أن تطبق وفقاً         )٦٣(استخدامها  أو
وأُعرب عن شكوك يف وجـود      . )٦٤(لقانون النـزاع املسلح  

يف الفقرة الفرعية   افتراض عام باستمرارية كامل الفئة الواردة       
، يف ضوء حقيقة أن كثرياً من املعاهدات البيئية تفـرض           )ه(

قيوداً تقنية حمددة جداً ميكن أن تكون غري متفقة يف بعـض            
احلاالت مع املتطلبات املشروعة للعمليـات العـسكرية يف         

وأيد آخرون إدراج هذه الفئـة يف إطـار         . النـزاع املسلح 
وأُشري أيضاً إىل أنه ميكـن    . ويلالتطوير التدرجيي للقانون الد   

  .إدراج املعاهدات املتعلقة باملياه اجلوفية
وخبصوص فئة املعاهـدات املـشار إليهـا يف الفقـرة            -١٧٣
، أُعرب عن الشك أيضاً يف إمكانيـة وجـود أي           )و( الفرعية

افتراض عام باالستمرارية، نظراً إىل أنه قد يكون من الضروري          
 احلركة اجلوية أو البحرية يف اجتاه دولة وقَت احلرب منُع أو تقييُد

، فلوحظ أنـه    )ز(أما فيما يتعلق بالفقرة الفرعية      . عدو أو منها  
ليس من الواضح متاماً ما الذي ميكـن أن يـشكل معاهـدة             

، نظراً إىل كون مجيع املعاهدات هي معاهدات شارعة         "شارعة"
ـ          اً تنشئ قوانني، وأن الكثري من هذه املعاهدات تتضمن أحكام

__________  
 . أعاله٥٩انظر احلاشية  )٦٣(
  .أعاله ٣٨ص ، ٥انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  )٦٤(

تتعلق باحلقوق الشخصية اليت ينبغي اسـتمرارها، إىل جانـب          
أحكام أخرى قد ال تتماشى مع متطلبات النـزاع املسلح وقد          

وقُدِّمت اقتراحات أخـرى  . يتطلب األمر تعليقها بشكل مؤقت  
إلدراج فئات إضافية مشلت املعاهدات املنشئة ملنظمات دوليـة         

  .بشأن اجلرائم الدوليةوتلك اليت تتضمن قواعد اتفاقية جديدة 

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(
 قد أثار جمموعة ٧الحظ املقرر اخلاص أن مشروع املادة  -١٧٤

وأشار إىل أن مشروع املادة هذا نتيجة طبيعية  . متنوعة من اآلراء  
، وسلَّم مع ذلك بأن هذه الصلة ميكن بياهنا بقدر أكرب           ٤للمادة  

 ُيقصد به أن يكـون      ٧ وحمتوى املادة    .من الوضوح يف التعليق   
وقال إنه يف حني أن من املمكن حذفه، فإنـه          . مؤقتاً وإيضاحياً 

يود أن يشري إىل أن مسة هامة من مسات ما كُتب عـن هـذا               
املوضوع تتمثل يف بيان فئات املعاهدات من أجل حتديد أنـواع    

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

وأوضح أنه بينما حييط علماً بأن شكوكاً قد أُبـديت،           -١٧٥
فإنه يرى مع ذلك أنه يوجد فيما يبدو تأييد عـام للمفهـوم              

، أال وهو أن هذه املادة ال تعدو أن تكـون           ٧األساسي للمادة   
إيضاحية يف طبيعتها وأن النية منها هي فقط وضع افتراض قابل           

إىل أن بعض الفئات تستحق التمييز عن غريها        وأشار  . للدحض
إذ إن هلا أساساً متيناً يف ممارسة الدول، ومنها مثالً املعاهـدات            
املنشئة لنظام دائم، ومعاهدات الصداقة والتجـارة واملالحـة،         

  .واملعاهدات الشارعة املتعددة األطراف

  )٦٥( طريقة التعليق أو اإلهناء-٨املادة   -٩

  اص للمادةعرض املقرر اخل  )أ(
 بأهنا آلية إىل حد كبري مـن حيـث          ٨ُوصفت املادة    -١٧٦
ومناقشة النتيجة احملتملة من حيث التعليق أو اإلهنـاء         . إنفاذها

ويبدو من املفيد . تطرح بالضرورة مسألة طريقة التعليق أو اإلهناء
  . إدراج هذا احلكم، وإن مل يكن أمراً ال بد منه

  ملخص املناقشة  )ب(
ح أيضاً تضمُني مشروع املـادة إمكانيـةَ اإلهنـاء          اقُتر -١٧٧
التعليق اجلزئي للمعاهدات يف حاالت معينة، بالنظر إىل أنـه           أو

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلـاص      ٨ مشروع املادة    فيما يلي نص   )٦٥(

 :يف تقريره
  طريقة التعليق أو اإلهناء"

يف حالة نزاع مسلح، تكون طريقة التعليق أو اإلهناء هي نفس "
 مـن   ٤٥ إىل   ٤٢أشكال التعليق أو اإلهناء الواردة يف أحكام املواد         

  ".اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات



 42 تقرير جلنة القانون الدويل إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني 

 

ومثل هذه  . يوجد شرط مسبق بتعليق أو إهناء املعاهدة برمتها        ال
اإلمكانية ميكن أن ُتستخدم أيضاً للسماح مبراعاة السياق الذي         

يضاً التمييـز بـني اإلهنـاء       واقُترح أ . ُتطبق فيه مشاريع املواد   
ومشلت اقتراحاٌت أخرى النظَر يف املادة باالقتران مع         . والتعليق

والنظر يف إمكانية ) مع توضيح العالقة بينهما (١٣مشروع املادة 
 من اتفاقية فيينا    ٥٧إدراج حكم مناظر للحكم الوارد يف املادة        

  .١٩٦٩لعام 
  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

أشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة مل يكن نسبياً           -١٧٨
وأحاط علماً باقتراح النظر يف إمكانيـة فـصل         . مثرياً للجدل 

األحكام بطريقة أوضح يف مشروع املادة، والحـظ أن هـذه           
 من  ٤٤اإلمكانية تشملها بالفعل، يف الواقع، اإلشارةُ إىل املادة         

 املسألة سُتعطى قـدراً     وأكد أن هذه  . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
  . أكرب من األمهية يف مشروع املادة

  )٦٦( استئناف املعاهدات املعلقة-٩املادة   - ١٠

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(

، شأنه شـأن    ٩شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة        -١٧٩
وقد أُشري إىل التجارب    . ، آيل من حيث طبيعته    ٨مشروع املادة   

ض معاهدات السالم مثل معاهدة السالم      الدولية، مبا يف ذلك بع    
مع إيطاليا، اليت ُبذلت فيها حماوالت جادة لتوضيح الوضع الذي          
ُوجدت فيه، نتيجة نزاع مسلح كبري، خملفـات كـبرية مـن            

ويف هـذه   . العالقات القانونية اليت دار التساؤل حول بقائهـا       
الظروف، اعتمدت الدول مناهج عملية إلزالة أوجه غمـوض         

  . عالقاهتاكبرية يف

  ملخص املناقشة  )ب(
أُعرب عن التأييد للموقف القائل بأنه ينبغي حتبيـذ          - ١٨٠

استئناف املعاهدات املعلقة عندما تصبح أسباب التعليق غـري   
، ٩وأثار أعضاء كثريون، فيما يتصل مبشروع املادة        . منطبقة

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلـاص      ٩فيما يلي نص مشروع املادة       )٦٦(

 :يف تقريره
  استئناف املعاهدات املعلقة"

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

تتحدد نية األطراف يف معاهدة ُعلِّق نفاذُها نتيجة نزاع           -٢"
  : املعاهدة الستئناف النفاذ، وفقاً ملا يليمسلح، فيما يتعلق بقابلية

 من اتفاقية فيينـا لقـانون       ٣٢ و ٣١أحكام املادتني     )أ"(
  املعاهدات؛

  ".طبيعة ومدى النـزاع املسلح املعين  )ب"(

. ٤نفس النقاط اليت كانوا قد أثاروهـا يف سـياق املـادة             
ثال، اقُترح من جديد إدراج إشارة إىل طبيعة        سبيل امل   وعلى

املعاهدة يف فقرة فرعية جديدة تكون هي الفقـرة الفرعيـة           
وباملثل، فإن إدخال أي تغـيريات علـى مـشروع          ). ج(٢

َبِعّية على        ٤  املادة مـشروع   سيعين ضمنياً إدخال تعديالت َت
واقُترح أيضاً إدراُج حكم ينص على أنه يف حاالت         . ٩املادة  
ك خبصوص ما إذا كانت معاهدة قد ُعلِّقت أو أُهنيـت           الش

نتيجة لرتاع مسلح، يكون االفتراض هو أن تكون املعاهـدة          
معلقة فقط، مبا يترك اجملال مفتوحاً إلمكانية اتفاق األطراف         

  .على خالف ذلك

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

ـ    ٩أشار املقرر اخلاص إىل أن املادة        -١٨١ راض  مكملـة ألغ
  .٤ املادة

  )٦٧( مشروعية تصرف األطراف- ١٠املادة   - ١١

  عرض املقرر اخلاص للمادة  )أ(

، قد اتبع   ١٠شرح املقرر اخلاص أنه، يف مشروع املادة         -١٨٢
هنجاً خمتلفاً عن النهج الذي اتبعه معهد القانون الدويل يف قراره           

 الذي تضمن عدة مواد بشأن مسألة مشروعية        )٦٨(١٩٨٥لعام  
والحـظ أن الـصعوبة     . ألطراف يف النـزاع املسلح   تصرف ا 

تكمن يف غياب حتديد لعدم املشروعية من جانب هيئـة ذات            
ويف مشروع املادة هذا، ُتركت املسألة جانباً إىل حـد          . حجية
وشرح أن طبيعة مشاريع املواد ستتغري إذا ما أريد هلا أن           . بعيد

  .تبحث مثل هذه املسائل

  ملخص املناقشة  )ب(

دث عدة أعضاء تأييـداً إلدراج أحكـام مماثلـة          حت - ١٨٣
 من قرار معهد القانون الدويل، اليت       ٩ و ٨ و ٧ألحكام املواد   

متيِّز بني حقوق الدول اليت تتصرف يف إطار الدفاع الفردي          
اجلماعي عن النفس أو امتثاالً لقرار صادر مـن جملـس             أو

اعُتمد يف إطار الفصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم        األمن
من ناحية، وحقوق الدولة اليت ترتكب العدوان من          تحدةامل

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ١٠فيما يلي نص مشروع املادة       )٦٧(

 :يف تقريره
   تصرف األطرافمشروعية"

عليق معاهدة مبـشروعية تـصرف      ال يتأثر حدوث إهناء أو ت     "
األطراف يف النـزاع املسلح وفقاً إما ملبادئ القانون الدويل العام أو           

  ".ألحكام ميثاق األمم املتحدة
 . أعاله٤٨انظر احلاشية  )٦٨(
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن          . )٦٩(الناحية األخرى 
الضروري النظر يف احلالة اليت يكون قد استفاد فيها األطراف 
يف نزاع مسلح من حرب غري مشروعة، وأن اللجوء إىل معيار 

. نية األطراف دون غريه ميكن أن يؤدي إىل استنتاج خمتلف         
وارتأى أيضاً عدة أعضاء أن مشاريع املواد ينبغي أن تراعي          
التطورات احلاصلة منذ احلرب العاملية الثانية، وال سيما فيما         
يتعلق حبظر استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا، وهو األمر         
الذي يشكل حجر الزاوية يف كامل هيكل نظام األمم املتحدة 

كما أُكد أنه ميكن القيام بذلك . حلفظ السلم واألمن الدوليني
بالتركيز عما قد يكون للعدوان أو الدفاع عن النفس من آثار 

ولوحظ أن  . على املعاهدات، دون تعريف مثل هذه األفعال      
املعاهدات غري املتماشية مع ممارسة حق الدفاع عن النفس هي 

  .وحدها اليت ينبغي تعليقها أو حىت إلغاؤها
ه يف حني أن مسألة مشروعية      وحسب رأي آخر، فإن    - ١٨٤

النـزاع املسلح ليست وثيقة الصلة باملوضوع فيما يتـصل         
بقواعد النـزاع املسلح، فليس ممكناً أن ُيقال الشيُء نفـسه     

وبالتـايل  . عن إهناء أو تعليق الفئات األخرى من املعاهدات       
فإنه ليس واضحاً ما إذا كان احلكم الوارد يف هـذه املـادة             

 اليت ُتفرد معاملةً خمتلفةً     ١٩٦٩فاقية فيينا لعام    متطابقاً مع ات  
  .للدول املرتكبة ألفعال غري مشروعة

ويف الوقت نفسه، أُبديت معارضةٌ لتضمني مشاريع        - ١٨٥
. املواد إشاراٍت إىل عـدم تـساوي األطـراف املتحاربـة          

أن من الصعب، يف املمارسـة العمليـة، إصـدار            ولوحظ
 ولـوحظ أيـضاً أن   على األطراف يف نزاع مـسلح،       حكم
سيما يف ضوء وجود وجهات       ال ختلو من التعقيد وال      املسألة

نظر يف اجملتمع الدويل ترى أن هناك أشكاالً أخرى للجـوء           
املشروع الستعمال القوة، يؤيدها على ما ُيـدَّعى القـانونُ          

  .الدويل العريف

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

 ١٠ النقد املوجه ملشروع املادة      سلَّم املقرر اخلاص بأن    - ١٨٦
لـه ما يربره، وأن مشروع هذه املادة حيتـاج إىل إعـادة            

وقال إن من رأيه أنه ميكن أن تـسوى   . طبقاً لذلك   صياغة
املسألة عن طريق اللجوء إىل حكم شرطي يصاغ بعبـارة          

اع الفردي أو اجلمـاعي عـن       عامة يشري إىل احلق يف الدف     
 الدول املعنية ميكن أن تعتمد      وال ميكن افتراض أن   . النفس

على مثل هذا احلكم الشرطي إال إذا تـوافرت الـشروط           
  .القانونية اليت تستلزم التعليق أو اإلهناء

__________  
 من قرار معهد القانون الدويل يف التقرير        ٩-٧يرد نص املواد     )٦٩(

 ).١٢٣الفقرة (األول للمقرر اخلاص 

وذكر املقرر اخلاص أنه مل تكن لديه نية حبث مـسألة            -١٨٧
صحة أو بطالن املعاهدات يف ضوء أحكام ميثاق األمم املتحدة          

  .املتعلقة باستعمال القوة

 -١٢، واملادة   )٧٠( قرارات جملس األمن   -١١املادة    -١٢
 ،)٧١(مركز الدول الثالثة بوصـفها دوالً حمايـدة       

، )٧٢(التعليـق   حـاالت اإلهنـاء أو     -١٣واملادة  
  )٧٣(املعلقة  إحياء املعاهدات املنهاة أو-١٤ واملادة

  عرض املقرر اخلاص للمواد  )أ(
كن  وإن مل ي   ١١شرح املقرر اخلاص أن مشروع املادة        -١٨٨

وأشار . ضرورياً بصورة قطعية، فإنه مفيد يف مشروع إيضاحي       
. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينـا لعـام   ٧٥كذلك إىل مضمون املادة     

 حكَم استثناء له غرض عملي ١٢وباملثل، يتضمن مشروُع املادة 
وفيما يتعلق مبشروع   . وإن مل يكن بدوره ضرورياً بصورة قطعية      

 أن املوضوع الرئيسي للتقرير     ، أشار املقرر اخلاص إىل    ١٣املادة  
يتداخل مع جوانب أخرى مسلَّم هبا بدرجة كبرية من جوانب          
قانون املعاهدات، وأن احلكم الوارد يف هذه املادة يأخذ هـذا           

__________  
 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ١١ادة  فيما يلي نص مشروع امل     )٧٠(

 :يف تقريره
  قرارات جملس األمن"

ال ختل هذه املواد باآلثار القانونية لقرارات جملس األمن وفقاً          "
   ".ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ١٢فيما يلي نص مشروع املادة       )٧١(
 :يف تقريره

  بوصفها دوالً حمايدةمركز الدول الثالثة "
ال ختل مشاريع املواد هذه مبركز الدول الثالثة بوصـفها دوالً    "

  ".حمايدة فيما يتعلق برتاع مسلح
 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ١٣فيما يلي نص مشروع املادة       )٧٢(

 :يف تقريره
  حاالت اإلهناء أو التعليق"

تيجة ال ختل مشاريع املواد هذه بإهناء املعاهدات أو تعليقها ن         "
  :ملا يلي

  اتفاق األطراف؛ أو   )أ"(
  خرق جوهري؛ أو  )ب"(
  استحالة أداء عارضة؛ أو  )ج"(
  ".يف الظروفأساسي تغري   )د"(

 حسبما اقترحه املقرر اخلاص     ١٤فيما يلي نص مشروع املادة       )٧٣(
 :يف تقريره

  إحياء املعاهدات املنهاة أو املعلقة"
طراف يف نـزاع    ال ختل مشاريع املواد هذه بصالحية قيام األ       "

مسلح بتنظيم مسألة اإلبقاء على سريان أو إحياء املعاهدات املعلقـة           
  ".املنهاة نتيجة نزاع مسلح، وذلك بناء على اتفاق أو
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وقََصَر املقرر اخلـاص عرَضـه ملـشروع        . التداخل يف االعتبار  
 على مالحظة وجود قدر كبري من املمارسات بـشأن        ١٤ املادة

  . معاهدات ما قبل احلربإحياء مركز

  ملخص املناقشة  )ب(
  .١٤ إىل ١١ُوجد تأييد عام ملشاريع املواد  -١٨٩
وأُعرب عن التأييد لتكـرار قواعـد اتفاقيـة فيينـا            -١٩٠
وأُشري كذلك إىل أنه ينبغي     . ١٣ يف مشروع املادة     ١٩٦٩ لعام

أن ُتميَّز جبالء، ألغراض الوضوح والتوافق، املعاهداُت اليت قـد          
  .مح بالتذرع بالتنازل أو باستحالة األداء يف حالة عدم األداءتس

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

 ١١أحاط املقرر اخلاص علماً بكون مـشاريع املـواد           -١٩١
 ١١والحظ أيضاًَ أنه يف حني أن املادة        .  مل تلق أي نقد    ١٤ إىل

هي حكم شرطي ضروري فإهنا ميكن أن ُتدَرج يف حكم شرطي     
  .أعم بشأن ميثاق األمم املتحدة
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 الفصل السادس

مسؤولية املنظمات الدولية
 مقدمة  -ألف

، يف دورهتـا الثانيـة      جلنة القانون الـدويل   قررت   - ١٩٢
مـسؤولية  " موضـوع    ، إدراجَ )٢٠٠٠عـام   (واخلمسني  

. )٧٤(يف برنامج عملها الطويـل األجـل      " املنظمات الدولية 
 مـن قرارهـا     ٨ الفقرة   وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف    

، بقرار  ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٢
وباملخطط العام  علق بربنامج عملها الطويل األجل      اللجنة املت 
 إىل اجلمعية العامة عن      اجلديد املرفق بتقرير اللجنة    للموضوع

وطلبت اجلمعية العامـة، يف   .أعمال دورهتا الثانية واخلمسني 
 كــانون ١٢   املــؤرخ٥٦/٨٢ اقرارهــ مــن ٨الفقــرة 

أن تبدأ عملـها بـشأن      إىل اللجنة   ،  ٢٠٠١ديسمرب  /األول
 ".مسؤولية املنظمات الدولية"موضوع 

 وقررت اللجنـة، يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني        - ١٩٣
 املوضوع يف برنامج عملها، وعينـت        إدراجَ )٢٠٠٢  عام(

ويف الدورة   .)٧٥(السيد جورجيو غايا مقرراً خاصاً للموضوع     
 .)٧٦(نفسها، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً بشأن هذا املوضوع       

 نطاق املوضـوع،    )٧٧(وتناول الفريق العامل بإجياز يف تقريره     
والعالقة بني املشروع اجلديد ومشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية 

واليت اعتمدهتا اللجنة   الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً،       
 الفعـل،   إسـناد ومـسائل   ،  )٧٨(يف دورهتا الثالثة واخلمسني   

واملسائل املتعلقة مبسؤولية الدول األعـضاء عـن الـسلوك          
 مبـضمون   املتعلقـة املنسوب إىل منظمة دولية، واملـسائل       

 .املسؤولية الدولية، وتنفيذ املسؤولية وتـسوية املنازعـات       
واعتمدت اللجنة يف هناية دورهتا الرابعة واخلمـسني تقريـر          

 .)٧٩(الفريق العامل

والدورة ) ٢٠٠٣عام  (ويف الدورة اخلامسة واخلمسني      -١٩٤
  ، نظرت اللجنة يف التقريرين     )٢٠٠٤عام  (السادسة واخلمسني   

  
__________  

  . أعاله٤٢انظر احلاشية  )٧٤(
، ١٠٩ص   ،)زء الثاين ـاجل(لد الثاين   ـ، اجمل ٢٠٠٢ ةـحولي )٧٥(

  .٤٦٣-٤٦١الفقرات 
 .٤٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )٧٦(
  .٤٨٨-٤٦٥الفقرات ، ١١٣-١٠٩ص املرجع نفسه،  )٧٧(
، ٣١ ص،   والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   ) ٧٨(
 .٧٦ الفقرة
، ١٠٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٢ حولية )٧٩(
  .٤٦٤ الفقرة

 للمقرر اخلاص، واعتمدت اللجنة بـصفة       )٨١( والثاين )٨٠(األول
 .)٨٢(٧ إىل ١مؤقتة املواد 

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء

  على اللجنـة التقريـرُ    وضاًيف الدورة احلالية، كان معر     -١٩٥
  .(A/CN.4/553) ملقرر اخلاصاملقدم من ا الثالث
األمانة على املنظمات   ، عممت   )٨٣(اللجنة  بتوصيات عمالًو -١٩٦

تقرير اللجنة الـسنوي عـن       املتعلق هبذه املسألة من      الدولية الفصلَ 
، وطلبت إىل هـذه املنظمـات أن   أعمال دورهتا إىل اجلمعية العامة   

  وأن تزود اللجنة بأي مواد هلا صلة باملوضـوع          عليه قاهتاتبدي تعلي 
 كما ُعرض على اللجنة مـا ورد مـن          .تستطيع تقدميها إىل اللجنة   

 .)٨٤(تعليقات حىت اآلن من املنظمات الدولية واحلكومات

 علـى غـرار      الثالث للمقرر اخلاص،   التقريرقد اتبع   و -١٩٧
علقة مبسؤولية الدول   التقريرين السابقني، النمط العام للمواد املت     

املـسائل الـيت    التقرير  وتناول  .  غري املشروعة دولياً   األفعالعن  
 يف الفصلني الثالث والرابع من الباب األول مـن هـذه            ُبحثت
إسـناد  وهكذا، فبعد التقرير الثاين الذي تناول مـسائل         . املواد

 خرق الثالث وقوعالتقرير تناول  إىل املنظمات الدولية، التصرف
 الدولية  ة ومسؤولية املنظم  ،ام دويل من جانب منظمة دولية     تزالل

  .أخرىدولية  دولة أو منظمة فعل تقوم بهفيما يتصل ب
وقد اقترح املقرر اخلاص يف تقريره الثالـث مـشاريع           -١٩٨
 خـرق اللتـزام     وقـوع  (٨املـادة   :  كالتايل ١٦ إىل   ٨ املواد

__________  
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٣ حوليــة )٨٠(

A/CN.4/532.  
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٤ حوليــة )٨١(

A/CN.4/541. 
 يف الدورة اخلامسة    ٣ إىل   ١اعُتمدت بصفة مؤقتة مشاريع املواد       ) ٨٢(

، )٤٩الفقرة  ،  ٢١ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حولية(واخلمسني  
 يف الدورة السادسة واخلمسني     ٧ إىل   ٤واعُتمدت بصفة مؤقتة مشاريع املواد      

ولالطالع ). ٦٩الفقرة  ،  ٥٦ص  ،  )لثايناجلزء ا (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية(
  .، انظر الفرع جيم أدناه٧ إىل ١على نص مشاريع املواد 

، ١٠٩ص   ،)اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حوليةانظر   )٨٣(
، اجمللـد الثـاين     ٢٠٠٣ حولية، و ٤٨٨، الفقرة   ١١٣، وص   ٤٦٤الفقرة  

  .٥٢الفقرة ، ٢١ص ، )اجلزء الثاين(
لواردة من احلكومات واملنظمـات     لالطالع على التعليقات ا    )٨٤(

 ، الوثيقـة  )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ٢٠٠٤ حوليةالدولية، انظر   
A/CN.4/545 تـان  ، الوثيق )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٥ حولية؛ و
A/CN.4/547و A/CN.4/556.  
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منظمـة  االلتزام الـدويل النافـذ جتـاه         (٩، واملادة   )٨٥()دويل
، )٨٧()االمتداد الزمين خلرق التزام دويل    ( ١٠املادة  ، و )٨٦()دولية

 ١٢املـادة   ، و )٨٨() مركب املكون من فعل  اخلرق  ( ١١املادة  و
  غـري مـشروع    فعـل ارتكاب  يف  تقدمي العون أو املساعدة     (

 فعلالتوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب     ( ١٣املادة  ، و )٨٩()دوليا
__________  

 :٨يما يلي نص مشروع املادة ف )٨٥(
  خرق اللتزام دويل وقوع-٨املادة "

 عندما يكون فعـل     دولياً ة الدولية التزاماً  خترق املنظم   -١"
املنظمة الدولية غري مطابق ملا يتطلبه منها ذلك االلتزام، بصرف النظر           

 .طابعهوعن منشأ االلتزام 
 على خرق التـزام      الفقرة السابقة أيضاً    مبدئياً تنطبق  -٢"

  ".تنص عليه قاعدة من قواعد املنظمة
 :٩فيما يلي نص مشروع املادة  )٨٦(

  االلتزام الدويل النافذ جتاه منظمة دولية -٩ املادة"
 اللتزام دويل ما مل تكـن      املنظمة الدولية خرقاً   فعلال يشكل   "

  ."الفعل وقت وقوع املعيناملنظمة الدولية ملزمة بااللتزام 
 :١٠فيما يلي نص مشروع املادة  )٨٧(

  االمتداد الزمين خلرق التزام دويل -١٠املادة "
ليس له   لية اللتزام دويل بفعل    املنظمة الدو  خرقيقع    - ١"

  . القيام بذلك الفعل، حىت لو استمرت آثارهحلظةطابع مستمر 
له طـابع   م دويل بفعلا املنظمة الدولية اللتز  خرقميتد    -٢"

مستمر طوال كامل الفترة اليت يستمر فيها الفعل ويظل غري مطـابق            
  .لاللتزام الدويل

ـ    خرق التزام دويل يتطلب من املنظم      يقع  -٣"  عة الدولية من
 طوال كامل الفتـرة الـيت       وميتد ،حدث معني عند وقوع هذا احلدث     

  ."يستمر فيها احلدث ويظل غري مطابق لذلك االلتزام
 :١١فيما يلي نص مشروع املادة  )٨٨(

   مركباملكون من فعلاخلرق  -١١املادة "
خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بسلسلة أعمال       يقع    -١"

وقوع عند   ل حمددة يف جمموعها بأهنا غري مشروعة      أو امتناع عن أعما   
العمل أو االمتناع الذي يكون، إذا أُخذ مع غريه مـن األعمـال أو              

  .االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع
 احلالة، ميتد اخلرق طوال كامل الفترة اليت تبدأ         هذهويف    -٢"

 طاملا تكـررت    ويظل مستمراً أو امتناع يف السلسلة،     عمل  بوقوع أول   
  ." وظلت غري مطابقة لاللتزام الدويلاتهذه األعمال أو االمتناع

 :١٢فيما يلي نص مشروع املادة  )٨٩(
  يفتقدمي العون أو املساعدة  -١٢املادة "

   غري مشروع دولياًفعل ارتكاب
تكون املنظمة الدولية اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمـة           "

روع دوليا من جانب هـذه       غري مش  فعلدولية أخرى على ارتكاب     
  : عن ذلك إذاالدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دولياً

قامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة          )أ("
  ؛ غري املشروع دولياًبالفعل

 لـو  غري مـشروع دوليـاًَ   سيكون   الفعلوكان هذا     )ب("
  ."ارتكبته تلك املنظمة

 إكراه دولة أو منظمة دولية( ١٤ة املاد، و)٩٠()غري مشروع دولياً 
 ١٦املـادة  ، و)٩٢()الـسالفة أثر املواد ( ١٥املادة ، و )٩١()أخرى

القرارات والتوصيات واألذون املوجهة إىل الدول واملنظمـات        (
  .)٩٣()الدولية األعضاء

__________  
 :١٣فيما يلي نص مشروع املادة  )٩٠(

  التوجيه وممارسة السيطرة -١٣دة املا"
   غري مشروع دولياًفعل الرتكاب

متارس السيطرة على دولـة  وه تكون املنظمة الدولية اليت توجِّ   "
 من جانب    غري مشروع دولياً   فعلأو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب       

  : عن ذلك إذاهذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة دولياً
ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة     قامت تلك املنظمة ب     )أ("
  ؛ غري املشروع دولياًبالفعل

 لـو   غري مـشروع دوليـاً   الفعل سيكون وكان هذا     )ب("
  ."ارتكبته تلك املنظمة

 :١٤فيما يلي نص مشروع املادة  )٩١(
  إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -١٤املادة "
تكون املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة دولية أخرى          "

  :، إذاالفعل عن ذلك  مسؤولة دولياًفعل ارتكاب على
 غري مشروع   فعالًيكون  س، لوال اإلكراه،    الفعلكان    )أ("

   صادرا عن الدولة أو املنظمة الدولية اليت مورس عليها اإلكراه؛دولياً
 قد قامت اليت متارس اإلكراه،    الدولية  وكانت املنظمة     )ب("

  ."بالفعلبذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة 
 :١٥فيما يلي نص مشروع املادة  )٩٢(

  السالفةأثر املواد  -١٥املادة "
 باملسؤولية الدولية للدولة أو املنظمة      ١٤ إىل   ١٢ال ختل املواد    "

 املعين، أو باملسؤولية الدولية ألي دولـة أو         الفعلالدولية اليت ترتكب    
  ."منظمة دولية أخرى

 :١٦فيما يلي نص مشروع املادة  )٩٣(
  رات والتوصيات واألذون املوجهةالقرا -١٦املادة "

  إىل الدول واملنظمات الدولية األعضاء
  :تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا  -١"
 اً يلزم دولة أو منظمة دوليـة عـضو         قراراً اعتمدت  )أ("

 لو قامت به املنظمـة األوىل        يكون غري مشروع دولياً    فعلبارتكاب  
  مباشرة؛ 
  .عين املالفعلكب وارُت  )ب("
تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا أذنت لدولة          -٢"

 لو قامت    يكون غري مشروع دولياً    فعلأو منظمة دولية عضو بارتكاب      
  : ، شريطةالفعلبه املنظمة األوىل مباشرة، أو إذا أوصت بذلك 

   مصلحة للمنظمة ذاهتا؛الفعلأن حيقق   )أ("
  . املعينالفعلب كَرَتُيأن و  )ب("
تسري أيضا الفقرات السابقة إذا مل تقـم الدولـة أو       -٣"

 التزاماهتا الدوليـة    ما يشكل خرقاً ألحد    بفعلاملنظمة الدولية العضو    
  ."وبالتايل ال تتحمل املسؤولية الدولية
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 ١٥ إىل   ١٢ تقابـل املـواد      ١١ إىل   ٨ومشاريع املواد    -١٩٩
د املتعلقة مبـسؤولية    الواردة يف الفصل الثالث من مشروع املوا      

وقوع خـرق   اليت تتناول األفعال غري املشروعة دولياً الدول عن   
 وقت حـدوث    اللتزام دويل، واشتراط أن يكون االلتزام نافذاً      

املكـون   واخلرق   ،، واالمتداد الزمين خلرق االلتزام الدويل     الفعل
ورأى املقرر اخلاص أن املـواد املتعلقـة        . )٩٤(من فعل مركب  

 تتسم بطابع عام    األفعال غري املشروعة دولياً   لدول عن   مبسؤولية ا 
شخص من أي  قيام بوضوح على تنطبقاليت وأهنا تعكس املبادئ 

 ولذلك، فال يوجـد  .التزام دويلخبرق أشخاص القانون الدويل    
سبب يدعو إىل اتباع هنج خمتلف يف هذا السياق فيمـا يتعلـق             

ى فائدة يف إضـافة     غري أن املقرر اخلاص رأ    . باملنظمات الدولية 
 تتناول خرق التـزام مبوجـب       ٨فقرة حمددة إىل مشروع املادة      

  .قواعد املنظمة
، أوضح املقـرر    ١٦ إىل   ١٢وفيما يتعلق مبشاريع املواد      -٢٠٠

 الواردة يف الفصل الرابع من      ١٩ إىل   ١٦اخلاص أهنا تقابل املواد     
شروعة مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري امل        

تكون اليت  فمواد ذلك الفصل تبحث احلاالت واألوضاع       . دولياً
دولـة  املـساعدة إىل     أو   فيها الدولة مسؤولة عن تقدمي العون     

 غـري   فعل الرتكاب   ،عليهاالسيطرة   و هاهيتوجعن   أو   ،أخرى
دولة أخرى علـى    ، خبالف ذلك، عن إكراه      مشروع دوليا، أو  

رر اخلاص أنه، حىت     وأوضح املق  .)٩٥( غري مشروع  فعلارتكاب  
املتعلقة باملسؤولية الدولية للمنظمات الدولية رغم قلة املمارسات 

، فال يوجد ما يدعو إىل الظن بـأن          النوع من احلاالت   ايف هذ 
االشتراطات املفروضة والنهج املتبع خيتلفان على أي حنو عـن          

. االشتراطات املفروضة والنهج املتبع فيما يتعلق مبسؤولية الدول       
ار املقرر اخلاص إىل احتمال وجود حاالت ميكن أن تكون          وأش

وال يبدو أن   . فيها املنظمات الدولية مسؤولة عن سلوك أعضائها      
 يف أي فئة مـن الفئـات املـشمولة          هذه احلاالت تندرج متاماً   

 عن األفعـال غـري       املتعلقة مبسؤولية الدول   ١٨ إىل   ١٦ باملواد
 أعضاء املنظمات الدولية    املشروعة دولياً، بل هي تتعلق بامتثال     

وقد تكون هذه األفعال مقـررات ملزمـة أو         . ألفعال املنظمة 
وقال املقرر اخلاص إنه لتغطية هذه . توصيات أو أذون غري ملزمة  

  .١٦احلاالت، اقترح مشروع املادة 
وقد نظرت اللجنة يف التقرير الثالث الذي أعده املقـرر           -٢٠١

ملعقـودة يف الفتـرة      ا ٢٨٤٣ إىل   ٢٨٣٩اخلاص يف جلـساهتا     
 املعقودة  ٢٨٤٣ويف اجللسة   . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٧ من
، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً للنظر يف       ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤يف  

ونظرت اللجنة يف تقريـر الفريـق       . ١٦ و ٨مشروعي املادتني   
  .٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ املعقودة يف ٢٨٤٤العامل يف جلستها 

__________  
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   )٩٤(
 .٣٣-٣٢ ص

 .٣٣املرجع نفسه، ص  )٩٥(

 ٩ أحالت اللجنة مشاريع املـواد       ،٢٨٤٣ويف اجللسة    -٢٠٢
 إىل  ١٦ و ٨وأحيل مشروعا املادتني    .  إىل جلنة الصياغة   ١٥ إىل

  . بناء على تقرير الفريق العامل٢٨٤٤جلنة الصياغة يف اجللسة 
 ٢٠٠٥يونيـه  / حزيران٣ املعقودة يف ٢٨٤٨يف جلستها  و -٢٠٣

 ٨  مـشاريع املـواد    بشأننظرت اللجنة يف تقرير جلنة الصياغة       
 ). أدناه١-انظر الفرع جيم(واعتمدته ] ١٥[١٦ إىل

 املعقودتني  ٢٨٦٣ و ٢٨٦٢قامت اللجنة، يف جلستيها     و -٢٠٤
، باعتماد التعليقات على مشاريع ٢٠٠٥أغسطس / آب٣ و٢يف 

  ). أدناه٢-انظر الفرع جيم (املواد املذكورة أعاله 

نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات        -جيم
 اعتمدهتا اللجنة بـصفة مؤقتـة       الدولية اليت 

  اآلن حىت
  نص مشاريع املواد  -١

فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة مؤقتـاً      -٢٠٥
  .حىت اآلن

  مسؤولية املنظمات الدولية
  الباب األول

  الفعل غري املشروع دولياً الصادر عن منظمة دولية
  الفصل األول

  مقدمة
  ملواد هذهنطاق مشاريع ا -)٩٦(١املادة 

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

تنطبق مشاريع املواد هذه أيضاً على املسؤولية الدوليـة           -٢  
  .لدولة ما عن الفعل غري املشروع دولياً الصادر عن منظمة دولية

  ستخدمةاملصطلحات امل -)٩٧(٢املادة 

" منظمـة دوليـة   "ألغراض مشاريع املواد هذه، يعين مصطلح         
منظمة منشأة مبوجب معاهدة أو صك آخر حيكمه القانون الدويل ومتلك       

وميكن أن تشمل العضوية يف املنظمات      . شخصية قانونية دولية خاصة هبا    
  .الدولية، باإلضافة إىل الدول، كيانات أخرى

__________  
، ٢٠٠٣ حوليـة هذه املادة، انظر    لالطالع على التعليق على      )٩٦(

  .٥٤الفقرة ، ٢٣-٢١ص ، )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 
لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجـع نفـسه،            )٩٧(
  .٢٦-٢٣ ص
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  مبادئ عامة  -)٩٨(٣املادة 

كل فعل غري مشروع دولياً صادر عن منظمة دوليـة            -١  
  .يستتبع املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

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

  ُينسب إىل املنظمة الدولية مبوجب القانون الدويل؛  )أ(  

ام دويل واقع على تلـك املنظمـة   وُيشكّل خرقاً اللتز    )ب(  
  .الدولية

  )٩٩(الفصل الثاين

  نسبة التصرف إىل منظمة دولية
  قاعدة عامة بشأن نسبة التصرف إىل منظمة دولية  -)١٠٠(٤املادة 

ُيعترب تصرف جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية يف تأدية       -١  
 كـان   مهامه فعالً صادراً عن تلك املنظمة مبقتضى القانون الدويل، أّيـاً          

  .املركز الذي يشغله ذلك اجلهاز أو الوكيل يف املنظمة

املوظفني " الوكيل"، يشمل مصطلح    ١ألغراض الفقرة     -٢  
  .)١٠١(وغريهم من األشخاص أو الكيانات ممَّن تتصرف املنظمة بواسطتهم

ُتطبَّق قواعد املنظمة على حتديـد وظـائف أجهزهتـا            -٣  
  .ووكالئها

قواعـد  " تعـين عبـارة      لغرض مشروع هذه املادة،     -٤  
الـصكوك املنـشئة، واملقـررات،      : ، بشكل خاص، ما يلـي     "املنظمة

والقرارات، وغري ذلك من اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة وفقاً هلـذه           
  .)١٠٢(الصكوك؛ واملمارسة املتبعة يف املنظمة

  ّممن تضعهم حتت تصرف األجهزة أو الوكالء -)١٠٣(٥املادة 
   أو منظمةٌ دولية أخرىاملنظمة الدولية دولةٌ تصرف

ُيعترب، مبوجب القانون الدويل، تصرف جهـاز تـابع             
لدولة أو جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية يوضع حتت تصرف منظمـة             

__________  
لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجـع نفـسه،            )٩٨(
  .٢٧-٢٦ ص

 حوليـة  رـانظلالطالع على التعليق على هـذا الفصـل،        )٩٩(
، ٢-الفصل اخلامس، الفـرع جـيم     ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤
  .٧٢ الفقرة

  .لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه )١٠٠(
 هبدف القيام يف هناية     ٢قد يعاد النظر الحقاً يف موضع الفقرة         )١٠١(

  .٢األمر بوضع مجيع التعاريف املتعلقة باملصطلحات يف املادة 
 هبدف القيام يف هناية     ٤ الحقاً يف موضع الفقرة      قد يعاد النظر   )١٠٢(

  .٢األمر بوضع مجيع التعاريف املتعلقة باملصطلحات يف املادة 
، ٢٠٠٤ حوليـة  انظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،        )١٠٣(

  .٧٢الفقرة ، ٢-الفصل اخلامس، الفرع جيم، )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 

دولية أخرى فعالً صادراً عن املنظمة األخرية، إذا كانت املنظمة متارس           
  .السيطرة الفعلية على ذلك التصرف

  لطة أو خمالفة التعليماتجتاوز حدود الس -)١٠٤(٦املادة 

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

  .ذلك الوكيل أو كان خمالفاً للتعليمات

  التصرف الذي تعترف به -)١٠٥(٧املادة 
  وتعتربه صادراً عنها منظمة دولية

التصرف الذي ال ميكن نسبته إىل منظمة دولية مبوجب مشاريع            
املواد السابقة ُيعترب مع ذلك فعالً صادراً عن تلـك املنظمـة الدوليـة              
مبوجب القانون الدويل، إذا اعترفت هذه املنظمـة بـذلك التـصرف            

  .قدر هذا االعتراف واالعتبارواعتربته صادراً عنها، وب

  )١٠٦(الفصل الثالث

  خرق التزام دويل
   دويلاللتزام خرق وقوع -)١٠٧(٨ املادة

 فعـل  عندما يكون   دولياً  الدولية التزاماً  املنظمة خترق  -١  
 ذلك االلتزام، بصرف النظـر      منهااملنظمة الدولية غري مطابق ملا يتطلبه       

  .عن منشأ االلتزام وطابعه

مبوجب القـانون    التزام على خرق     أيضاً ١قرة   الف نطبقت  -٢  
  . الدوليةتنص عليه قاعدة من قواعد املنظمةالدويل 

   النافذ جتاه منظمة دوليةالدويل اللتزاما -)١٠٨(٩ املادة

 اللتزام دويل مـا مل تكـن         املنظمة الدولية خرقاً   فعل يشكل ال  
  .فعل وقت وقوع الاملعين بااللتزاماملنظمة الدولية ملزمة 

   خلرق التزام دويلالزمين االمتداد -)١٠٩(١٠ ملادةا

ليس له   يقع خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بفعل        -١  
  . القيام بذلك الفعل، حىت لو استمرت آثارهحلظةطابع مستمر 

له طـابع   م دويل بفعلاميتد خرق املنظمة الدولية اللتز      -٢  
يظل غـري مطـابق     مستمر طوال كامل الفترة اليت يستمر فيها الفعل و        

  .لاللتزام الدويل
__________  

  . املرجع نفسهانظرادة، لالطالع على التعليق على هذه امل )١٠٤(
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١٠٥(
 ٢-لالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر الفرع جـيم          )١٠٦(
  .أدناه
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١٠٧(
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١٠٨(
  . املرجع نفسهانظرالتعليق على هذه املادة، لالطالع على  )١٠٩(
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ـ           -٣    عيقع خرق التزام دويل يتطلب من املنظمة الدولية من
 طوال كامل الفترة اليت يستمر      وميتد ،حدث معني عند وقوع هذا احلدث     

  .فيها احلدث ويظل غري مطابق لذلك االلتزام

  مركباملكون من فعل خلرق ا -)١١٠(١١ املادة

لتزام دويل بسلسلة أعمال    خرق املنظمة الدولية ال   يقع    -١  
عند وقـوع   أو امتناع عن أعمال حمددة يف جمموعها بأهنا غري مشروعة           

الذي يكون، إذا أُخذ مع غـريه مـن األعمـال أو            العمل أو االمتناع    
  .االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع

 احلالة، ميتد اخلرق طوال كامل الفترة الـيت         هذهويف    -٢  
 طاملـا  ويظـل مـستمراً  أو امتناع يف السلسلة،     عمل  أول  تبدأ بوقوع   

  . وظلت غري مطابقة لاللتزام الدويلاتتكررت هذه األعمال أو االمتناع

  )١١١(الفصل الرابع

  مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل
  دولة أو منظمة دولية أخرى

غري مشروع فعل ارتكاب يف تقدمي العون أو املساعدة  -)١١٢(١٢املادة 
  دولياً

تكون املنظمة الدولية اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمة دولية             
 من جانب هـذه الدولـة        غري مشروع دولياً   فعلأخرى على ارتكاب    

  :إذا مسؤولة دوليا عن ذلكاألخرى املنظمة الدولية  أو

قامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة          )أ(  
  ؛عل غري املشروع دولياًفبال

 لـو   غري مـشروع دوليـاً    سيكون  ل  فعوكان هذا ال    )ب(  
  .ارتكبته تلك املنظمة

  التوجيه وممارسة السيطرة -)١١٣(١٣املادة 
   غري مشروع دولياًفعلالرتكاب 

متارس السيطرة علـى دولـة أو       وتكون املنظمة الدولية اليت توجه        
 من جانـب هـذه      عل غري مشروع دولياً   فمنظمة دولية أخرى يف ارتكاب      

  : عن ذلك إذامسؤولة دولياًاألخرى ة أو املنظمة الدولية الدول

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

 لو ارتكبتـه    غري مشروع دولياً  سيكون  عل  فوكان هذا ال    )ب(  
  .تلك املنظمة

__________  
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١١٠(
  املرجع نفسهلالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر  )١١١(
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١١٢(
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١١٣(

  إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -)١١٤(١٤املادة 

مة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة دولية أخـرى          تكون املنظ   
  :عل، إذاف عن ذلك العل مسؤولة دولياًفعلى ارتكاب 

 غري مـشروع   عالًفيكون  سعل، لوال اإلكراه،    فكان ال   )أ(  
   عليها اإلكراه؛مورس عن الدولة أو املنظمة الدولية اليت  صادراًدولياً

 قد قامـت  راه  اليت متارس اإلك  الدولية  وكانت املنظمة     )ب(  
  .علفبذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بال

  القرارات والتوصيات واألذون -)١١٥(]١٦[١٥املادة 
  الدول واملنظمات الدولية األعضاء املوجهة إىل

 إذا اعتمـدت    الدولية تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية     -١  
وع  يكون غري مشر   فعلبارتكاب  اً   يلزم دولة أو منظمة دولية عضو      قراراً
   .ويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليهااألوىل لو ارتكبته املنظمة  دولياً

  :تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا  -٢  

 فعـل كـاب   تأذنت لدولة أو منظمة دولية عضو بار        )أ(  
ويكون التفافاً على   ملنظمة األوىل   إذا ارتكبته ا    دولياً يكون غري مشروع  

بقيام دولة أو منظمة دولية عضو      إذا أوصت    ، أو قع عليها التزام دويل ي  
   بارتكاب هذا الفعل؛

الفعل املعين  تلك الدولة أو املنظمة الدولية      وارتكبت    )ب(  
  .إىل هذا اإلذن أو هذه التوصيةاستناداً 

 سواء كان الفعل املعـين أو مل        ٢ و ١تنطبق الفقرتان     -٣  
لة أو املنظمة الدولية العضو اليت يكن غري مشروع دولياً بالنسبة إىل الدو      

  . يكون القرار أو التوصية أو اإلذن موجهاً إليها

  هذا الفصلأثر  -)١١٦(]١٥[١٦املادة 

باملسؤولية الدولية للدولة أو املنظمة الدولية      ال خيل هذا الفصل       
 املعين، أو باملسؤولية الدولية ألي دولـة أو منظمـة           فعلاليت ترتكب ال  
  .دولية أخرى

ص مشاريع املواد والتعليقات عليها الـيت       ن  -٢
  اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني

يرد أدناه نص مشاريع املواد والتعليقات عليهـا الـيت           -٢٠٦
  .اعتمدهتا اللجنة مؤقتاً يف دورهتا السابعة واخلمسني

__________  
  . املرجع نفسهانظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،  )١١٤(
 املرجـع نفـسه،     انظرلالطالع على التعليق على هذه املادة،        )١١٥(

ويشري الرقم بني القوسني املعقوفتني إىل املادة املقابلة يف التقرير الثالث املقدم 
  .من املقرر اخلاص

 ٢-لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر الفرع جـيم          )١١٦(
ويشري الرقم بني القوسني املعقوفتني إىل املادة املقابلة يف التقرير الثالث . أدناه

  .املقدم من املقرر اخلاص
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  الفصل الثالث
  خرق التزام دويل

روع احلايل مسألةَ    من املش  ٧ إىل   ٤تتناول مشاريُع املواد      )١(
، فإن ٣ من املادة ٢ووفقاً للفقرة . نسبة تصرف إىل منظمة دولية

نسبة التصرف هو الشرط األول من الشرطني الالزمني لكـي          
والشرط . ينشأ فعل دويل غري مشروع صادر عن منظمة دولية         

خرقاً اللتزام دويل واقع على "الثاين هو أن يشكل التصرف نفسه 
  .بحث الفصل احلايل هذا الشرطوي". تلك املنظمة

، فإن تصرف منظمة ٣ من املادة ٢وكما حددت الفقرة     )٢(
ويـشكل  ". عمل أو امتناع عن عمـل     "دولية ما قد يتمثل يف      

االمتناع خرقاً حني يقع على املنظمة الدولية التزام دويل بالقيام          
كما قد يتمثل اخلرق يف القيام بعمل ال . بفعل إجيايب وال تقوم به

تسق مع ما هو مطلوب من املنظمة الدولية أن تفعله أو ال تفعله ي
  .مبوجب القانون الدويل

واملواد األربع الواردة يف الفصل احلايل تتطابق إىل حـد            )٣(
 من  ١٥ إىل   ١٢كبري، من حيث جوهرها وصياغتها، مع املواد        

مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة         
وتعرب هذه املواد عن مبادئ ذات طبيعة عامة تنطبق         . )١١٧(اًدولي

على خرق التزام دويل من جانب أي شخص مـن أشـخاص            
القانون الدويل، ومن مث ليس هناك ما يدعو إىل اختاذ هنج خمتلف            
يف مشاريع املواد احلالية، وإن كانت املمارسات املتاحة املتعلقة         

باملسائل املختلفـة الـيت     باملنظمات الدولية حمدودة فيما يتعلق      
  .يتناوهلا هذا الفصل

   وقوع خرق اللتزام دويل-٨املادة 

خترق املنظمة الدولية التزاماً دولياً عندما يكون         -١  
فعل املنظمة الدولية غري مطابق ملا يتطلبه منها ذلك االلتزام،          

  .بصرف النظر عن منشأ االلتزام وطابعه
التزام مبوجب  أيضاً على خرق  ١تنطبق الفقرة     -٢  

  .املنظمة الدوليةقواعـد  قاعدة منالقانون الدويل تنص عليه 
  التعليق

 من مـشروع    ١٢ مع صيغة املادة     ١تتفق صيغة الفقرة      )١(
املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عـن األفعـال غـري املـشروعة       

  ".دولة"حمل تعبري " منظمة دولية"مع إحالل تعبري  )١١٨(دولياً
" التزام دويل "ن مع الدول، يعين مصطلح      وكما هو الشأ    )٢(

". بصرف النظر عن منشأ االلتزام  "التزاماً مبوجب القانون الدويل     
__________  

  .٧٦، الفقرة  والتصويب)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١ حولية ) ١١٧(
  .٧٣-٦٩، والتعليق على املادة، ص ٦٩املرجع نفسه، ص  )١١٨(

 ١٢ويقصد من هذا، كما ذُكر يف التعليق على مشروع املادة 
من مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غـري          

تزامـات  ميكن أن يتم إرساء االل    "املشروعة دولياً، بيان أنه     
الدولية كقاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل، أو مبوجب         

مبدأ عام ينطبق ضمن نطاق النظـام القـانوين           معاهدة أو 
  .)١١٩("الدويل

وقد يقع على منظمة دولية التزام دويل جتـاه اجملتمـع             )٣(
الدويل ككل أو جتاه دولـة واحـدة أو عـدة دول، سـواء              

 أو جتاه منظمـة دوليـة       أعضاء يف املنظمة أو مل تكن،      كانت
منظمات دولية أخرى، أو جتاه أي شخص آخر من أشخاص           أو

  .القانون الدويل

ومن احملتمل أن تنشأ معظم االلتزامات بالنسبة إىل منظمة   )٤(
 مـن مـشروع   ٤دولية عن قواعد املنظمة، املعرفة يف الفقـرة     

: بشكل خاص، ما يلـي    " من املشروع احلايل بأهنا تعين       ٤ املادة
لصكوك املنشئة، واملقررات، والقرارات، وغـري ذلـك مـن          ا

اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة وفقاً هلذه الصكوك؛ واملمارسة        
ويف حني قد يكون من الزائد عن احلاجـة         ". املتبعة يف املنظمة  

ذكر أن االلتزامات املترتبة على الصكوك املنشئة أو اإلجراءات         
هي التزامات دولية حقاً، فإن     امللزمة املستندة إىل هذه الصكوك      

األمهية العملية لاللتزامات املنصوص عليها يف قواعد املنظمة جتعل 
من املفضل تبديد أي شك يف أن خروق هذه االلتزامات تندرج           

، اليت تشري   ٢وصيغة الفقرة   . أيضاً ضمن نطاق املشروع احلايل    
قصد هبا  ُي" تنص عليه قاعدة من قواعد املنظمة الدولية      "إىل التزام   

  .اإلشارة إىل أي التزام ناشئ عن قواعد املنظمة

وقد ُيطرح سؤال عما إذا كانت مجيع االلتزامات الناشئة   )٥(
فالطبيعـة القانونيـة    . عن قواعد املنظمة تعد التزامات دوليـة      

فقد اعترب الكثريون أن    . املنظمة مثرية للجدل إىل حد ما      لقواعد
أة مبوجـب معاهـدات هـي       القواعد اخلاصة باملنظمات املنش   

هذا بينما أكد بعـض املـؤلفني       . )١٢٠(من القانون الدويل   جزء
اآلخرين أنه بالرغم من أن املنظمات الدولية تنشأ مبعاهدات أو          

القانون الـداخلي    بصكوك أخرى حيكمها القانون الدويل، فإن     
يشكل جـزءاً مـن      للمنظمة، مىت دخلت إىل حيز الوجود، ال      

__________  
  ).قمن التعلي) ٣(الفقرة  (٦٩املرجع نفسه، ص  )١١٩(
هي جزء مـن القـانون      " قواعد املنظمة "النظرية القائلة بأن     )١٢٠(

 Matteo Decleva, Il diritto interno delleالدويل طرحها بصورة خاصـة  

Unioni internazionali (Padua, Cedam, 1962)؛ وGiorgio Balladore 

Pallieri, “Le droit interne des organisations internationales”, Recueil 

des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1969–II, 

vol. 127, p. 1.  ولالطالع على إعادة تأكيد حديثة هلذا األمر، انظرPatrick 

Daillier and Alain Pellet, Droit international public, 7th ed. (Paris, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002), pp. 576–577.  
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ومثة رأي آخر، جيد تأييده يف املمارسـة،        . )١٢١(القانون الدويل 
مفاده أن املنظمات الدولية اليت حققت درجة عالية من التكامل          

وأُعرب عن رأي آخر، اشترك فيـه       . )١٢٢(تشكل حالة خاصة  
بعض أعضاء اللجنة، مييز بني مصدر قواعد املنظمة وموضوعها،         

  .يلويستبعد مثالً بعض اللوائح اإلدارية من دائرة القانون الدو
ورغم أن مسألة الطبيعة القانونية لقواعد املنظمة أبعد من   )٦(

أن تكون مسألة نظرية ألغراض مشروع املواد احلايل، ألهنا تؤثر          
على انطباق مبادئ القانون الدويل فيما يتعلق باملسؤولية عـن          

 ال  ٢خرق التزامات معينة ناشئة عن قواعد املنظمة، فإن الفقرة          
وإمنا القصد منـها    . أي قاطع يف هذه املسألة    حتاول التعبري عن ر   

ببساطة هو القول بأن املبادئ اليت ُيعرب عنها يف املشروع احلايل           
تنطبق بقدر ما ميكن اعتبار االلتزام الناشئ عن قواعد املنظمـة           

  .التزاماً مبقتضى القانون الدويل
كما أن قواعد املنظمة قد تبتكر معاملة خاصة خلـرق            )٧(

وال يلـزم   .  وكذلك خبصوص مسألة وقوع خرق     االلتزامات،
 ألنه ميكن تناوله بدرجة كافية يف حكـم         ٨ذكر ذلك يف املادة     

أخري يف املشروع يشري إىل إمكانية وجود قواعد خاصة بـشأن           
وهذه القواعـد اخلاصـة     . أي من املسائل اليت يتناوهلا املشروع     

__________  
 L. Focsaneanu, “Leمن بني املؤلفني الذين دافعوا عن هذا الرأي  ) ١٢١(

droit interne de l’Organisation des Nations Unies”, Annuaire français de 

droit international, vol. 3 (1957), p. 315؛ و P. Cahier, “Le droit interne 

des organisations internationales”, Revue générale de droit international 

public, vol. 67 (1963), p. 563؛ و J. A. Barberis, “Nouvelles questions 

concernant la personnalité juridique internationale”, Recueil des cours de 

l’Académie de droit international de La Haye, 1983-I, vol. 179, pp. 145 et 

seq. at pp. 222–225 .   كما جرى التأكيد على موقف التمييز بـني القـانون
ـ   ,Rudolf Bernhardtلـالدويل والقانون الداخلي للمنظمات الدولية من ِقب

“Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts 

internationaler Organisationen”, Berichte der Deutschen Gesellschaft für 

Völkerrecht, vol. 12 (1973), p. 7 .  
ميكن اعتبار اجلماعة األوروبية مثاالً هلذا النوع من املنظمات،          )١٢٢(

  كوستا اليت قَدمت خبصوصها حمكمةُ العدل الدولية الوصَف التايل يف قضية         
 :١٩٦٤يف عام  ،).Costa v. E.N.E.L(. ل. إ. ن. إضد 

ات الدولية العادية، أنـشأت معاهـدة       وعلى عكس املعاهد  "
اجلماعة االقتصادية األوروبية نظامها القانوين اخلاص الذي أصبح، مع         
بدء سريان املعاهدة، جزءاً ال يتجزأ من النظم القانونية للدول األعضاء           

  . تلتزم حماكمها بتطبيقه
وبإقامة الدول األعضاء جلماعة ذات استمرارية غري حمدودة، هلا     

ا وشخصيتها وأهليتها القانونية وأهلية التمثيل على الـصعيد         مؤسساهت
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 ذلك يف ميادين حمـدودة، وخلقـت          

 ". نني تلزم مواطنيها كما تلزمها هيبذلك جمموعة من القوا
Case 6/64, Judgment of 15 July 1964, European Court Reports, vol. X 

(1964), p. 585.  

ـ         ال . )١٢٣(ايلتعلو بالضرورة على املبادئ املبينة يف املشروع احل
وعلى سبيل املثال، وفيما يتعلق بوقوع خرق اللتزام دويل، فإن          
أي قاعدة خاصة من قواعد املنظمة لن تؤثر علـى خروقـات            

كمـا  . اللتزامات تتحملها املنظمة الدولية جتاه دولة غري عضو       
تؤثر القواعد اخلاصة على االلتزامات الناشئة عـن مـصدر           ال

القانون الدويل الذي يقع    أعلى، بصرف النظر عن هوية شخص       
  .على املنظمة الدولية االلتزام جتاهه

 إىل طابع االلتزام، كما هو موضح      ١واإلشارة يف الفقرة      )٨(
 من مشروع املواد املتعلقة مبـسؤولية       ١٢يف التعليق على املادة     

تـصنيفات   ]لبا"[الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، تتعلق        
  .)١٢٤(" الدوليةخمتلفة لاللتزامات ]لا[
وااللتزامات القائمة ملنظمة دولية ما قد ترتبط، مبجموعة          )٩(

متنوعة من الطرق، بسلوك الدول أو املنظمات الدولية األعضاء         
وعلى سبيل املثال قد تتحمل منظمة دولية ما التزاماً مبنـع       . فيها

ويف هذه احلالة، فإن . الدول األعضاء فيها من اتباع مسلك معني
دول األعضاء ال يشكل، يف حد ذاته، خرقاً لاللتزام، بل سلوك ال

يتمثل اخلرق يف عجز املنظمة الدولية عن االمتثـال اللتزامهـا           
وحيدث امتزاج ممكن آخر لسلوك منظمة دولية ما وسلوك . باملنع

الدول األعضاء فيها حني يكون على املنظمة التزام بتحقيق نتيجة 
السلوك الـضروري لـذلك     معينة، بصرف النظر عما إذا كان       

ستتخذه املنظمة ذاهتا أو واحدة أو أكثر من الـدول األعـضاء            
 وقد اعترفت هبذا االمتزاج حمكمة العدل األوروبية يف قضية. فيها

 بشأن معاهدة تعاون ُعقدت بني اجلماعـة         اجمللس ضدالربملان  
األوروبية والدول األعضاء فيها من ناحية وعدة دول غري أعضاء    

  : فقد وجدت احملكمة أنه. حية األخرىمن النا
يف هذه الظروف، ويف غياب تقييدات منصوص عليه صراحة يف االتفاقية،           
فإن اجلماعة والدول األعضاء فيها كشركاء جملموعة دول أفريقيا والبحـر           
الكارييب واحمليط اهلادئ مسؤولةٌ مسؤولية مشتركة جتاه تلك الدول األخرية          

اشئ عن التعهدات املقطوعة، مبا فيهـا التعهـدات         عن الوفاء بكل التزام ن    
  .)١٢٥(املتعلقة باملساعدة املالية

__________  
وصف فعل ما   "تذكر رابطة القانون الدويل يف هذا الصدد أن          )١٢٣(

. ملنظمة دولية بأنه فعل غري مشروع دولياً هو أمر حيكمه القانون الـدويل            
تأثر بوصف الفعل نفسه من جانب النظـام القـانوين          وهذا الوصف ال ي   

 Final Report of the Committee"" (الداخلي للمنظمة الدولية بأنه مشروع

on Accountability of International Organisations", part three, section 

one, adopted by resolution No. 1/2004, Report of the Seventy-First 

Conference, Berlin, 16–21 August 2004)   أعـاله ٣٦انظر احلاشـية ( ،
وتنطلق هذه الفقرة على ما يبدو من افتراض أن قواعد املنظمة           ). ١٩٩ ص

  .الدولية املعنية ليست جزءاً من القانون الدويل
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٢٤(
  .١٢وع املادة من التعليق على مشر) ١١(الفقرة ، ٧١ ص
)١٢٥( Case C-316/91. Judgment of 2 March 1994, European 

Court Reports, 1994–I, p. 625 at pp. 661–662.  
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   االلتزام الدويل النافذ جتاه منظمة دولية-٩املادة 
ال يشكل فعل املنظمة الدولية خرقاً اللتزام دويل ما مل            

  .تكن املنظمة الدولية ملزمة بااللتزام املعين وقت وقوع الفعل
  التعليق

 أنه ال توجد فيما يبدو أية مسألة حمددة تـؤثر           نظراً إىل   
 من مشروع املواد املتعلقة     ١٣على تطبيق املبدأ الوارد يف املادة       

علـى   )١٢٦(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً       
" الدولة"املنظمات الدولية، فقد اكُتفي باالستعاضة عن مصطلح        

  . ونصه٩ املادة يف عنوان مشروع" املنظمة الدولية"مبصطلح 
   االمتداد الزمين خلرق التزام دويل-١٠املادة 

 يقع خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بفعل        -١  
 القيام بـذلك الفعـل، حـىت        حلظةليس له طابع مستمر     

  .استمرت آثاره  لو
له  م دويل بفعل اميتد خرق املنظمة الدولية اللتز      -٢  

ر فيها الفعل ويظل    طابع مستمر طوال كامل الفترة اليت يستم      
  .غري مطابق لاللتزام الدويل

يقع خرق التزام دويل يتطلـب مـن املنظمـة            -٣  
 طـوال   وميتد ، حدث معني عند وقوع هذا احلدث      عالدولية من 

كامل الفترة اليت يستمر فيها احلدث ويظـل غـري مطـابق            
  .االلتزام لذلك

  التعليق
 لتلك   اعتبارات مماثلة  ١٠تنطبق يف حالة مشروع املادة        

مشروع ويتطابق  . ٩اليت وردت يف التعليق على مشروع املادة        
 من مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن ١٤املادة املادة مع 

، مع االستعاضة عن مـصطلح      )١٢٧(األفعال غري املشروعة دولياً   
  ".املنظمة الدولية"مبصطلح " الدولة"

   اخلرق املكون من فعل مركب-١١املادة 
خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل بسلسلة  يقع  -١  

أعمال أو امتناع عن أعمال حمددة يف جمموعها بأهنـا غـري            
أو االمتناع الذي يكون، إذا أُخذ      العمل  مشروعة عند وقوع    

__________  
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٢٦(
 1/2004وقد صـيغ القـرار      . ٧٥-٧٣، والتعليق على املادة، ص      ٧٣ ص

ال يشكل فعل : "يف برلني صياغة مماثلةاملعتمد من ِقبل رابطة القانون الدويل    
املنظمة الدولية خرقاً اللتزام دويل ما مل تكن املنظمة ملزمة بااللتزام املعـين             

–Report of the Seventy-First Conference, Berlin, 16" (وقت وقوع الفعل

21 August 2004)  ١٩٩، ص ) أعاله٣٦انظر احلاشية.(  
 ، والتـصويب  )جلـزء الثـاين   ا(، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٢٧(
  .٧٩-٧٥، والتعليق على املادة، ص ٧٥ ص

مع غريه من األعمال أو االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري 
  .املشروع
فترة ويف هذه احلالة ميتد اخلرق طوال كامل ال         -٢  

أو امتناع يف السلـسلة، ويظـل       عمل  اليت تبدأ بوقوع أول     
مستمراً طاملا تكررت هذه األعمال أو االمتناعات وظلت غري         

  .مطابقة لاللتزام الدويل
  التعليق

 املالحظة الواردة يف    ١١تنطبق أيضاً على مشروع املادة        
مـشروع املـادة مـع      ويتطابق  . ٩التعليق على مشروع املادة     

 من مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال         ١٥ املادة
 عـن   ١مع االستعاضـة يف الفقـرة        ،)١٢٨(غري املشروعة دولياً  

  ".املنظمة الدولية"مبصطلح " الدولة"مصطلح 

  الفصل الرابع

  مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل
  بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى

ع املـواد املتعلقـة      من مشرو  ١٨ إىل   ١٦تبحث املواد     )١(
احلـاالت   )١٢٩(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً      

اليت تساعد أو تعني فيها الدولةُ دولةً أخرى على ارتكاب فعـل     
غري مشروع دولياً أو توجِّهها أو متارس السيطرة عليها الرتكابه          

وميكن تصور أوضاع مماثلة فيما يتعلـق       . أو تكرهها على ذلك   
فعلى سبيل املثال، قد تساعد املنظمةُ الدولية       . ت الدولية باملنظما

أو تعني دولةً أو منظمةً دولية أخرى على ارتكاب فعـل غـري             
وما من داع، ألغراض املسؤولية الدولية، لتمييز       . مشروع دولياً 

حالة املنظمة الدولية اليت تعني أو تساعد دولة أو منظمة دوليـة            
.  أو تـساعد دولـة أخـرى       أخرى عن حالة الدولة اليت تعني     

وهكذا، وحىت إذا كانت املمارسة املتاحة فيما يتعلق باملنظمات         
الدولية حمدودة، فإن هناك بعض املـربرات إلدراج أحكـام يف         

 من مشروع املـواد     ١٨ إىل   ١٦املشروع احلايل موازية للمواد     
  .املتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

األحكام ذات الصلة من مشروع املواد املتعلـق        وتستند    )٢(
مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً إىل أساس قوامه          
أن العون أو املساعدة، والتوجيه والسيطرة، واإلكراه ال تـؤثر          
على نسبة السلوك إىل الدولة اليت تلقت العون أو املساعدة، أو           

فهذه الدولة هـي    . راهاليت تعرضت للتوجيه والسيطرة، أو لإلك     
اليت ترتكب فعالً غري مشروع دولياً، وإن كان مـن املمكـن            
استبعاد الالمشروعية يف حالة اإلكراه، يف حني ُتعتـرب الدولـةُ           

__________  
  .٨١-٧٩، والتعليق على املادة، ص ٧٩املرجع نفسه، ص  )١٢٨(
  .٩٠-٨٤املرجع نفسه، ص )١٢٩(
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األخرى مسؤولة ال عن القيام فعالً بارتكـاب الفعـل غـري            
  .يف ارتكاب الفعلالسبيب املشروع، بل عن إسهامها 

املنظمـة الدوليـة والـدول      والعالقات القائمة بـني       )٣(
املنظمات الدولية األعضاء فيها تسمح هلذه املنظمة بالتـأثري          أو

أيضاً على سلوك األعضاء يف حاالت غري تلـك املتـصورة يف            
 من مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عن        ١٨ إىل   ١٦ املواد

فبعض املنظمات الدوليـة متتلـك      . األفعال غري املشروعة دولياً   
 حني أن معظم املنظمات     اختاذ قرارات ملزمة ألعضائها يف    سلطة  

ليس هلا أن تؤثر على سلوك أعضائها إال عـن طريـق            الدولية  
وسيبحث الفصل احلايل كذلك اآلثار اليت      . إجراءات غري ملزمة  

قد يستتبعها هذا النوع من العالقة، اليت ال يوجد ما يوازيها يف            
  .نظمة الدوليةالعالقات بني الدول، على مسؤولية امل

ومسألة املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية فيما يتـصل          )٤(
بفعل دولة ما قد نوقشت يف عدة قضايا عرضت على حمـاكم            
دولية أو هيئات أخرى، ولكن هذه احملاكم أو اهليئات مل تبحثها           

. )ratione personae(بسبب االفتقار إىل االختصاص الشخصي 
 )١٣٠(وشركاه .م:  إىل القضايا التاليةوينبغي اإلشارة بوجه خاص   

 ؛)١٣١(كـانتوين أمام اللجنة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان؛ و        
أمام احملكمة األوروبية حلقوق  )١٣٣(سناتور اليرت و ؛)١٣٢(ماثيوسو

أمام اللجنـة املعنيـة حبقـوق        )١٣٤(.ب. د. ف. هاإلنسان؛ و 
ويف هذه القضية األخرية، اعُترب بالغ متعلق بـسلوك         . اإلنسان
ب األورويب لرباءات االختراع غري مقبول ألن ذلك السلوك    املكت

ال ميكن، بأي حال، تأويله باعتباره داخالً ضمن والية هولندا          "
أو أي دولة أخرى طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  .)١٣٥("والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق به

__________  
)١٣٠( M. & Co. v. the Federal Republic of Germany, Application 

No. 13258/87, Decision of 9 February 1990, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports, vol. 64, p. 138.  
)١٣١( Cantoni v. France, Application No. 17862/91, Judgment of 

15 November 1996, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 

1996–V, p. 1614.  
)١٣٢( Matthews v. the United Kingdom, Application No. 

24833/94, Grand Chamber, Judgment of 18 February 1999, ECHR, 

Reports of Judgments and Decisions, 1999–I, p. 251.  
)١٣٣( Senator Lines v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, 

Application No. 56672/00, Grand Chamber, Decision of 10 March 

2004, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2004–IV, p. 335.  
)١٣٤( H.v.d.P. v. the Netherlands, Communication No. 217/1986, 

decision of 8 April 1987, Official Records of the General Assembly, 

Forty-Second Session, Supplement No. 40 (A/42/40), p. 185.  
  ).٢-٣الفقرة  (١٨٦املرجع نفسه، ص  )١٣٥(

اعـة األوروبيـة    وتتعلق عدة قضايا بالعالقات بني اجلم       )٥(
 أكدت اللجنـة    وشركاه. مففي قضية   . والدول األعضاء فيها  

  :األوروبية حلقوق اإلنسان
تذكِّر اللجنة أوالً بأهنا يف احلقيقة ليست خمتصة اختصاصاً شخصياً      

ببحث اإلجراءات املعروضة على أجهزة اجلماعات األوروبية أو ببحـث          
سلطات األملانية املختصة، بإعطائها    إال أن هذا ال يعين أن ال      [...] مقرراهتا  

قوة تنفيذية حلكم صادر عن حمكمة العدل األوروبية، قد تصرفت كأهنـا            
أجهزة تابعة للجماعة وأهنا هبذا القدر خترج عن نطاق السيطرة اليت متارسها        

  .)١٣٦(أجهزة االتفاقية
وقد أَقّر مؤخراً فريُق خرباء تابع ملنظمة التجارة العامليـة            )٦(

 -اجلماعـات األوروبيـة     نظر أخرى يف التقرير املعنون      وجهةَ  
محاية العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية للمنتجات الزراعية 

  :، حيث إن الفريقواملواد الغذائية
قبل تفسري اجلماعات األوروبية ملا هو مبثابة نوع خـاص مـن ترتيباهتـا              

 ُتنفذ عموماً على يـد      الدستورية الداخلية، ومؤداها أن قوانني اجلماعة ال      
سلطات على مستوى اجلماعة وإمنا باللجوء إىل سلطات الدول األعـضاء           

تعمل كأجهزة فعلية للجماعـة، وتكـون       "فيها اليت هي، يف هذا الوضع       
اجلماعة مسؤولة عنها مبقتضى قانون منظمة التجـارة العامليـة والقـانون     

  .)١٣٧("عموماً الدويل
استثناء للعالقات بـني اجلماعـة      ويعين هذا النهج ضمناً إيراد      

األوروبية والدول األعضاء فيها مؤداه أنه عند وجـود إجـراء           
 فإنه ميكن اعتبار سـلطات  للجماعة األوروبية ملزم لدولة عضو  

  . مبثابة أجهزة من أجهزة اجلماعةالدولة 
وقد طُرحت املسألة مؤخراً على احملكمـة األوروبيـة           )٧(

، وقالت احملكمة يف قرارها     وروسبوسفحلقوق اإلنسان يف قضية     
املتعلق مبقبولية الدعوى إهنا ستبحث يف مرحلـة الحقـة مـن      

  :اإلجراءات
ما إذا كانت اإلجراءات املطعون فيها تدخل ضـمن اختـصاص الدولـة        

اتفاقية محاية حقـوق اإلنـسان      [ من   ١ باملعىن الوارد يف املادة      ةيرلندياأل
دولة أهنا كانت ملزمة بالتـصرف  ، حني تدعي هذه ال   ]واحلريات األساسية 

  .)١٣٨(دعماً لالئحة خاصة باجلماعة األوروبية سارية مباشرةً وإلزامية
وقالت الدائرة الكربى للمحكمة، يف حكمهـا يف املوضـوع          

  :، إنه٢٠٠٥ يونيه/ حزيران٣٠الصادر باإلمجاع يف 

__________  
)١٣٦( M. & Co. v. Germany ) أعــاله١٣٠انظــر احلاشــية ( ،
  .١٤٤ ص
)١٣٧( WTO, European Communities―Protection of Trademarks 

and Geographical Indications for Agricultural Products and 

Foodstuffs: Complaint by the United States, Report of the Panel, 15 

March 2005 (WT/DS/174/R), para. 7.725.  
)١٣٨( Bosphorus Hava Yollari ve Ticaret AS v. Ireland, 

Application No. 45036/98, Decision of 13 September 2001 

(unpublished), para. A.  
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عية، ال نزاع، يف القضية احلالية، يف أن اإلجراء الذي تشكو منه الشركة املد     
وهو احتجاز الطائرة اليت استأجرهتا لفترة من الزمن، قد نفذته سـلطات            
الدولة املدعى عليها يف أراضيها يف إثر قرار صـادر عـن وزيـر النقـل                

ويف هذه الظروف فإن الشركة املدعية، باعتبارها املـستهدفة          . األيرلندي
مما يترتـب   لندية،  يراألالدولة  " والية"فيه، تدخل ضمن    باإلجراء املطعون   

عليه أن الشكوى من هذا اإلجراء تتسق مكانياً وشخصياً وموضوعياً مـع            
  .)١٣٩(أحكام االتفاقية

وألغراض هذا الفصل، يبدو من املفضل يف املرحلة الراهنة مـن           
التطورات القضائية عدم افتراض أن قاعدة خاصة قد نـشأت           
مؤداها أن سلطات الدولة، عند تنفيذها إلجـراء ملـزم مـن            

ءات اجلماعة األوروبية، تتصرف باعتبارها أجهزة للجماعة       إجرا
  .األوروبية

   تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب-١٢املادة 
  فعل غري مشروع دولياً

تكون املنظمة الدولية اليت تعـني أو تـساعد دولـة             
منظمة دولية أخرى على ارتكاب فعل غري مشروع دولياً          أو

ة الدولية األخرى مـسؤولة     من جانب هذه الدولة أو املنظم     
  :دولياً عن ذلك إذا

قامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف         )أ(  
  احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛

وكان هذا الفعل سيكون غري مشروع دولياً لو   )ب(  
  .ارتكبته تلك املنظمة

  التعليق
 من مشروع املواد    ١٦ال يثري تطبيق حكم مقابل للمادة         
على  )١٤٠(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً      املتعلق  

 إال  ١٢وال تـدخل املـادة      . )١٤١(املنظمات الدولية أي إشكال   
فاإلشارة إىل احلالة اليت تعني فيها دولةٌ أو تساعد : بضعة تغيريات

دولةً أخرى قد عدِّلت لكي تشري إىل قيام منظمة دولية بتقـدمي            
و منظمة دولية أخرى؛ وبالتـايل      العون أو املساعدة إىل دولة أ     

  .أُجريت بعض التغيريات يف بقية النص
__________  

 ,Grand Chamber, decision of 30 June 2005املرجع نفسه،  )١٣٩(

ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2005–VI, para. 137.  
 ، والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٤٠(
  .٨٦-٨٤، والتعليق على املادة، ص ٨٤ ص
يكون : "ورد يف قرار رابطة القانون الدويل الصادر يف برلني أنه    )١٤١(

غري مشروع دولياً من جانب منظمة دولية حني تعـني          هناك كذلك فعل    
تساعد دولةً أو منظمةً دولية أخرى على ارتكاب هذه الدولة أو املنظمة             أو

 Report of the Seventy-First". (الدولية األخرى لفعل غري مشروع دولياً

Conference, Berlin, 16–21 August 2004)   أعـاله ٣٦انظر احلاشـية ( ،
 وال يشري هذا النص إىل الشروط املدرجة يف الفقـرتني           .)٢٠١-٢٠٠ ص

  .١٢من املادة ) ب(و) أ(الفرعيتني 

   التوجيه وممارسة السيطرة الرتكاب-١٣املادة 
  فعل غري مشروع دولياً

متارس السيطرة على   وتكون املنظمة الدولية اليت توجه        
دولة أو منظمة دولية أخرى يف ارتكاب فعل غري مـشروع           

 املنظمة الدوليـة األخـرى      دولياً من جانب هذه الدولة أو     
  :مسؤولة دولياً عن ذلك إذا

قامت تلك املنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف         )أ(  
  احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً؛

وكان هذا الفعل سيكون غري مشروع دولياً لو   )ب(  
  .ارتكبته تلك املنظمة

  التعليق
 مـن   ١٧ مع مشروع املادة     ١٣يتطابق مشروع املادة      )١(

وع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة         مشر
، مع تضمنه تغيريات مماثلة للتغيريات اليت شرحت يف         )١٤٢(دولياً

وهكذا استعيض عن اإلشـارة     . ١٢التعليق على مشروع املادة     
متارس السيطرة باإلشـارة إىل املنظمـة       وإىل الدولة اليت توجه     

دولة أو  "عبارة  ة؛ كما أُحلت    متارس السيطر وجه  الدولية اليت تو  
يف اإلشـارة إىل    " الدولـة "حمل مصطلح   " منظمة دولية أخرى  
  .ُتمارس عليه السيطرةوالكيان الذي ُيوجَّه 

القوة األمنية الدولية   (وإذا افترض املرء أن قوة كوسوفو         )٢(
هي منظمة دولية فيمكن أن يؤخذ املثال       )) KFOR(يف كوسوفو   

عي أهنما مارستا التوجيه والسيطرة يف      على منظمتني دوليتني ادُّ   
ارتكاب فعل غري مشروع من االعتراضات األولية من جانـب          

 أمام حمكمة   مشروعية استخدام القوة  احلكومة الفرنسية يف قضية     
منظمة حلف " :العدل الدولية، حني ادعت احلكومة الفرنسية أن     

 قوة كوسـوفو، واألمـم      ‘توجيه‘مشال األطلسي مسؤولة عن     
ورمبا كان املتصوَّر    .)١٤٣(" عليها ‘السيطرة‘تحدة مسؤولة عن    امل

  .هو ممارسة مشتركة للتوجيه والسيطرة
ويف العالقات بني منظمة دولية والدول واملنظمـات          )٣(

الدولية األعضاء فيها، ميكن تصور توسيع نطـاق مفهـوم          
__________  

 ، والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٤٢(
  .٨٩-٨٦، والتعليق على املادة، ص ٨٦ ص
)١٤٣( I.C.J. Pleadings, Legality of Use of Force (Serbia and 

Montenegro v. France), Preliminary Objections of the French Republic 

(5 July 2000), p. 33, para. 46 .   وقد اعتنق آالن بيليه رأياً ممـاثالً بـشأن
 Alain Pellet, “L’imputabilitéالعالقة بني حلف األطلسي وقوة كوسوفو 

d’éventuels actes illicites: responsabilité de l’OTAN ou des États 

membres”, in C. Tomuschat, ed., Kosovo and the International 

Community: A Legal Assessment (The Hague, Kluwer Law 

International, 2002), pp. 193 et seq. at p. 199.  
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ليشمل احلاالت اليت تتخذ فيها منظمـة     " التوجيه والسيطرة "
 من ١٧ويوضح التعليق على املادة .  يلزم أعضاءهادولية قراراً

مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عـن األفعـال غـري           
على احلاالت الـيت    ] تقتصر [١٧  املادة"املشروعة دولياً أن    

تقوم فيها فعالً دولة مهيمنة بتوجيه سلوك خمل بالتزام دويل          
وأن ،  )١٤٤("للدولة التابعة أو بالسيطرة على ذلك الـسلوك       

ُيقصد هبا حاالت اهليمنة على  [...] ‘ممارسة السيطرة‘عبارة "
جمرد اإلشراف عليه، ناهيك      ارتكاب سلوك غري مشروع، ال    
 ‘توجيه‘عبارة "وأن . )١٤٥("عن جمرد التأثري فيه أو االهتمام به

اإلحياء بل تتضمن أيضاً التوجيه       ال تشمل جمرد التحريض أو    
ا فسر املرء احلكم على ضوء      وإذ. )١٤٦("الفعلي العملي الطابع  

املقتطفات املقتبسة أعاله فإن اعتماد منظمة دولية ملقرَّر ملزم         
قد ُيعيِّن، يف ظل ظروف معينة، نوعاً من التوجيه أو السيطرة   

واالفتراض هو أن الدولة . يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً  
ديرية أو املنظمة الدولية املخاطَبة بالقرار ليس هلا السلطة التق        

التباع سلوك ال يشكل فعالً غري مشروع دولياً وإن كـان           
  .ميتثل للقرار

وإذا اعُترب اعتماد قرار ملزم شكالً من أشكال التوجيه   )٤(
، فإن هـذا احلكـم      ١٣والسيطرة يف مفهوم مشروع املادة      

ولكن .  من املشروع احلايل   ١٥سيتداخل مع مشروع املادة     
ي؛ إذ يكفي إيضاح أن     التداخل لن يكون سوى تداخل جزئ     

 يتناول كذلك احلالة اليت يتطلـب فيهـا         ١٥مشروع املادة   
القرار امللزم من الدولة أو املنظمة الدولية العضو القيام بفعل          
ال يعد فعالً غري مشروع بالنسبة إىل هذه الدولة أو املنظمـة            

وعلى أي حال، فإن التداخل املمكن بني مشروعي        . الدولية
 لن خيلق أي عدم اتساق، ألن احلكمـني         ١٥ و ١٣املادتني  

كليهما يؤكدان، وإن يكن يف أوضاع خمتلفـة، املـسؤولية          
الدولية للمنظمة الدولية اليت اختذت قراراً ملزماً للـدول أو          

  .للمنظمات الدولية األعضاء فيها

   إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى-١٤املادة 
منظمة دولية  تكون املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو          

  :أخرى على ارتكاب فعل مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل إذا
كان الفعل، لوال اإلكراه، سيكون فعالً غـري          )أ(  

مشروع دولياً صادراً عن الدولة أو املنظمة الدوليـة الـيت           
  مورس عليها اإلكراه؛

__________  
 ٨٨ص  ،   والتصويب )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٤٤(
  ).١٧من التعليق على املادة ) ٦(الفقرة (

  ).١٧من التعليق على املادة ) ٧(الفقرة (ه املرجع نفس )١٤٥(
  .املرجع نفسه )١٤٦(

وكانت املنظمة الدولية اليت متارس اإلكراه قد         )ب(  
  .روف احمليطة بالفعلقامت بذلك وهي تعلم بالظ
  لتعليقا

 مـن   ١٨  مع مشروع املادة   ١٤يتطابق مشروع املادة      )١(
مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة         

، مع إيراد تغيريات مماثلة للتغيريات اليت ُشـرحت يف          )١٤٧(دولياً
فقد استعيض عن اإلشـارة إىل      . ١٢التعليق على مشروع املادة     

ة اليت متارس اإلكراه باإلشارة إىل املنظمة الدولية؛ وفضالً          الدول
عن ذلك فإن الكيان الذي ُيمارس عليه اإلكراه ليس بالضرورة          

كذلك . أن يكون دولة بل ميكن كذلك أن يكون منظمة دولية         
إكراه دولة أو منظمة    "إىل  " إكراه دولة أخرى  "تغري العنوان من    

  ".دولية أخرى
ني منظمة دولية والدول أو املنظمـات       ويف العالقات ب    )٢(

الدولية األعضاء فيها، فإن صدور قرار ملزم عن منظمة دولية هو 
ويؤكد التعليـق   . أمر ال ُيحدث إكراهاً إال يف ظروف استثنائية       

 من مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول ١٨على مشروع املادة 
 ١٨ض املـادة    اإلكراه لغر "عن األفعال غري املشروعة دولياً أن       

يتصف بنفس الطابع األساسي الذي تتصف به القوة القـاهرة          
، وأن الشرط الالزم لتحقق اإلكراه، يف       )١٤٨("٢٣مبوجب املادة   

حده األدىن، هو وجود تصرف جيـرب إرادة الدولـة املكَرهـة            
يتيح هلا من خيار فعلي سوى االمتثال لرغبات الدولة الـيت            وال

  .متارس اإلكراه
ُترب مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة أو منظمة وإذا اع  )٣(

دولية عضواً حني تعتمد قراراً ملزماً، فإنه ميكن أن حيدث تداخل 
ولن يكون التداخل   . ١٥ ومشروع املادة    ١٤بني مشروع املادة    

إال جزئياً، بالنظر إىل الشروط املختلفة الـيت يـضعها هـذان            
 فإن الفعل   ١٥ادة  احلكمان، وبوجه خاص أنه وفقاً ملشروع امل      

الذي ترتكبه الدولة أو املنظمة الدولية العضو ليس بالضرورة أن          
وبقدر ما  . يكون غري مشروع بالنسبة إىل هذه الدولة أو املنظمة        

حيدث تداخل، فإن املنظمة الدولية ميكن أن ُتعَتـرب مـسؤولة           
وال يؤدي  . ١٥ أو مشروع املادة     ١٤مبقتضى إما مشروع املادة     

  .شوء أي عدم اتساقهذا إىل ن
   القرارات والتوصيات واألذون-]١٦[١٥املادة 

  املوجهة إىل الدول واملنظمات الدولية األعضاء
تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدوليـة إذا         -١  

اعتمدت قراراً يلزم دولةً أو منظمةً دوليةً عضواً بارتكـاب          
وىل فعل يكون غري مشروع دولياً لـو ارتكبتـه املنظمـة األ     

  .ويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليها
__________  

  .٩٠-٨٩، والتعليق على املادة، ص ٨٩املرجع نفسه، ص  )١٤٧(
  ).من التعليق) ٢(الفقرة  (٨٩املرجع نفسه، ص  )١٤٨(
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  :تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا  -٢  
أذنت لدولة أو منظمة دولية عضو بارتكـاب          )أ(  

فعل يكون غري مشروع دولياً إذا ارتكبتـه املنظمـة األوىل           
ويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليهـا، أو إذا أوصـت          

  أو منظمة دولية عضو بارتكاب هذا الفعل؛بقيام دولة 
الفعل  تلك الدولة أو املنظمة الدولية       وارتكبت  )ب(  

  .إىل هذا اإلذن أو هذه التوصيةاملعين استناداً 
 سواء كان الفعل املعين     ٢ و ١تنطبق الفقرتان     -٣  

أو مل يكن غري مشروع دولياً بالنسبة إىل الدولة أو املنظمـة            
كـون القـرار أو التوصـية أو اإلذن         الدولية العضو اليت ي   

  .إليها موجهاً
  التعليق

إن حقيقة أن املنظمة الدولية شخص مـن أشـخاص            )١(
القانون الدويل، متميز عن أعضاء املنظمة، تفتح إمكانية حماولة         
املنظمة أن تؤثر على أعضائها لكي حتقق عن طريقهم نتيجـة            

، وبذا تلتف تستطيع املنظمة أن حتققها مباشرة بشكل مشروع ال
وكما الحظ وفد النمـسا أثنـاء       . على أحد التزاماهتا الدولية   

ال ينبغـي   "[...]  :املناقشات اليت دارت يف اللجنة الـسادسة      
السماح للمنظمة الدولية باإلفالت من املسؤولية جبعل عناصرها        

  .)١٤٩("‘عناصر خارجية‘الفاعلة 
لملكيـة  وقد نظر املستشار القانوين للمنظمة العامليـة ل         )٢(

الفكرية يف حالة منظمة دولية تطلب من دولة عضو ارتكـاَب           
  :فعل غري مشروع دولياً، وقال إنه

يف حالة تصرف معيَّن تقوم به دولة عضو امتثاالً لطلـب مـن منظمـة               
ويبدو أنه خيرق التزاماً دولياً واقعـاً يف آن واحـد علـى تلـك                دولية،
ن ُتعترب أيضاً مـسؤولة مبوجـب   وتلك املنظمة، فإن املنظمة ينبغي أ    الدولة

  .)١٥٠(القانون الدويل
ومن احملتمل أن تكون فرصة االلتفـاف أكـرب حـني             )٣(
يشكل سلوك الدولة أو املنظمة الدولية العضو خرقاً اللتـزام           ال

دويل، مثالً لكون املنظمة الدولية اليت تقوم هبذا االلتفاف ملتزمة          
عاهـدة آثارهـا    مبعاهدة مع دولة غري عضو وال حتدث نفس امل        

  .بالنسبة إىل أعضاء املنظمة

__________  
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمـسون،         )١٤٩(

  .٢٤الفقرة والتصويب، ) A/C.6/59/SR.22 (٢٢، اجللسة اللجنة السادسة
 واملنظمـات   التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومـات      )١٥٠(

، A/CN.4/556، الوثيقة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٥ حوليةالدولية،  
  .٥-الفرع نون، ٦٠ص 

وليس وجود نية حمددة لدى املنظمة الدولية لاللتفـاف           )٤(
وهكذا، فحني تطلب منظمة دولية من أعضائها اتبـاع         . شرطاً

سلوك معني، ويكون هذا الطلب معناه ضمناً االلتفاف على أحد 
ؤولية التزامات املنظمة، فال ميكن هلذه املنظمة أن تتجنب املـس         

  .بإثبات عدم وجود نية لاللتفاف على التزامها
 كـشرط   ١ويف حالة اختاذ قرار ملزم، ال تنص الفقرة           )٥(

أن تقوم دول   على  مسبق لنشوء املسؤولية الدولية ملنظمة دولية       
فلما كـان   . أو منظمات دولية أعضاء بارتكاب الفعل املطلوب      

كون احتمـال أن    امتثال األعضاء لقرار ملزم أمراً متوقعاً، فسي      
ومن مث يبدو مـن املفـضل   . يضار طرف ثالث احتماالً مرتفعاً  

اعتبار املنظمة مسؤولة بالفعل مبا يسمح للطرف الثالث املُعرَّض         
وفضالً عن  . للضرر بأن يلتمس إنصافاً حىت قبل ارتكاب الفعل       

ذلك، فمع تقدمي عتبة املسؤولية الدولية سيكون على املنظمـة          
ع عن وضع أعضائها يف وضع غري مريح يكـون          الدولية أن متتن  

عليهم فيه إما أن ينتهكوا التزاماهتم مبقتضى القرار أو يتسببوا يف           
نشوء املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية فضالً عن إمكان حتملهم 

  .هم أنفسهم للمسؤولية
وقد ُتمنح الدولة أو املنظمة الدولية العـضو سـلطةً            )٦(

. تنفيذ قرار ملزم اعتمدته منظمة دوليـة تقديرية فيما يتعلق ب  
فاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف حكمها الـصادر يف         

 قـد نظـرت يف      بوسـفوروس األساس املوضوعي يف قضية     
التصرف الذي يصدر عن الـدول األعـضاء يف اجلماعـة           
األوروبية عند تنفيذ إجراءات ملزمة أمرت هبـا اجلماعـة،          

  :وأبدت املالحظة التالية
تكون الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة مبوجب االتفاقية عن مجيع           

. األفعال اليت خترج عن نطاق التزاماهتا القانونية الدولية مبعناهـا الـضيق           
فكـل قـضية    [...] وتؤكد ذلك العديد من القضايا املتعلقة باالتفاقيـة         

تتعلق مبراجعة من جانب ) ٢٦، الفقرة ١٦٢٦، ص كانتوينوخاصة قضية   (
احملكمة ملمارسة السلطة التقديرية للدولة اليت يـنص عليهـا قـانون            هذه  

  .)١٥١(اجلماعة األوروبية
 أن االمتثال للقرار امللـزم للمنظمـة        ١وتفترض الفقرة     )٧(

. الدولية يستتبع بالضرورة االلتفاف على أحد التزاماهتا الدوليـة  
وكما لوحظ يف بيان لوفد الدامنرك، باسـم بلـدان الـشمال            

  : اخلمسة، يف اللجنة السادسةاألورويب
العثور على النقطة اليت ميكن عندها القـول إن         [...] يبدو من الضروري    

 املتاح للدولة العضو من الضيق حبيث يبدو من غري املعقول           "جمال املناورة "
  .)١٥٢(اختصاصها باملسؤولية عن تصرف معني

__________  
)١٥١( Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS v. Ireland, 

decision of 30 June 2005)  ١٥٧، الفقرة ) أعاله١٣٩انظر احلاشية.  
، ) أعـاله  ١٤٩انظر احلاشية    (الوثائق الرمسية للجمعية العامة    )١٥٢(

  .٦٦الفقرة 
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وعلى العكس من ذلك، فإذا كـان القـرار يـسمح للدولـة       
مة الدولية العضو ببعض السلطة التقديرية يف اختاذ مسار         املنظ أو

بديل ال ينطوي على التفاف فلن تنشأ مسؤولية املنظمة الدولية          
اليت اختذت القرار إال إذا حدث التفاف بالفعل، كما هو مذكور 

  .٢يف الفقرة 

 احلالة اليت تلتف فيها منظمة دولية على ٢وتبحث الفقرة   )٨(
دولية بأن توصي دولة أو منظمة دولية عـضواً         أحد التزاماهتا ال  

بارتكاب فعل معني، أو بأن تأذن لدولة أو منظمة دولية عضو            
وقد ختتلف آثـار التوصـيات واألذون،       . بارتكاب هذا الفعل  

وُيقصد من اإلشـارة إىل هـذين       . وخاصة تبعاً للمنظمة املعنية   
ة غـري   النوعني من األفعال تغطية مجيع إجراءات املنظمة الدولي       

امللزمة اليت ميكن أن تؤثر على سـلوك الـدول أو املنظمـات             
  .األعضاء الدولية

، لنشوء املسؤولية الدولية، ٢والشرط األول يف الفقرة   )٩(
هو أن تأذن املنظمة الدولية بفعل يكون غري مشروع بالنسبة          
إىل تلك املنظمة ويسمح هلا أيضاً بااللتفـاف علـى أحـد            

وملا مل تكن التوصية املعنية أو اإلذن املعين        . التزاماهتا الدولية 
ملزمني، وقد ال يدفعان إىل أي سلوك يتفق مـع التوصـية            

 شرط إضايف هو أن يكون      ٢اإلذن، فقد ُوضع يف الفقرة        أو
الفعل املوصى أو املأذون به، كما هـو مـبني يف الفقـرة             

  . بالفعلارُتكب، قد )أ(  الفرعية

ـ           )١٠( دد يف الفقـرة    وفضالً عن ذلـك، وكمـا هـو حم
، فإن الفعل املعين ينبغي أن يكون قـد ارُتكـب           )ب( الفرعية

ويعين هذا الـشرط    . باالستناد إىل ذلك اإلذن أو تلك التوصية      
حتليالً للسياق بشأن الدور الذي متارسه التوصية أو اإلذن بالفعل     

  .يف حتديد سلوك الدولة أو املنظمة الدولية العضو

سـتناد إىل التوصـية أو اإلذن       وينبغي أال يكون اال     )١١(
وعلى سبيل املثال، ال ميكـن أن تنـشأ     . استناداً غري معقول  

مسؤولية املنظمة الدولية اليت أصدرت التوصية أو اإلذن إذا         
كانت التوصية قد سقطت مدهتا أو ال يقصد منها أن تنطبق           
على الظروف اجلارية بسبب التغريات اجلوهرية اليت طـرأت         

  .اعتمادهامنذ 

وبينما تكون املنظمة الدولية اليت أصدرت التوصـية          )١٢(
اإلذن مسؤولة إن هي طلبت ارتكاب فعل ميثل التفافاً على   أو

أحد التزاماهتا، فإن من الواضح أن تلك املنظمة لن تكـون           
مسؤولة عن أي خرق آخر قد ترتكبه الدولـة أو املنظمـة            

هبـذا  و. الدولية العضو اليت صدر هلـا اإلذن أو التوصـية         
فإن البيان التايل، الوارد يف رسالة وجهها األمني العام           القدر

 تـشرين   ١١لألمم املتحدة إىل رئـيس وزراء روانـدا يف          
  :، يبدو دقيقا١٩٩٦ًنوفمرب /الثاين

فـرغم أن  ] ”Opération Turquoise“" [عملية توركواز"ب وفيما يتعلق ... 
عملية نفسها كانـت حتـت      جملس األمن فإن ال   " أَِذن هبا "هذه العملية قد    

ولذلك فـإن   . القيادة والسيطرة الوطنيتني، ومل تكن عملية لألمم املتحدة       
ال أو االمتناعات الـيت قـد       األمم املتحدة ليست مسؤولة دولياً عن األفع      

  .)١٥٣("عملية توركواز"إىل ُتنسب 
، على خـالف    ١٥ أن مشروع املادة     ٣وتبني الفقرة     )١٣(

، ال يبين املسؤولية الدولية للمنظمة ١٤ إىل ١٢مشاريع املواد 
الدولية اليت تتخذ قراراً ملزماً، أو توصي أو تأذن مبثل هـذا            

مشروعية سلوك الدولة أو املنظمة الدولية      على عدم   القرار،  
وكمـا  . العضو اليت وجِّه إليها القرار أو اإلذن أو التوصـية        
، ١٤ و١٣سبقت اإلشارة يف التعليقني على مشروعي املادتني 

فحني يكون السلوك غري مشروع وُتستوىف الشروط األخرى، 
فإنه توجد إمكانية للتداخل بني احلاالت اليت يغطيها هـذان          

غري . ١٥احلكمان واحلاالت اليت ينطبق عليها مشروع املادة        
أن النتيجة لن تكون سوى وجود أسس بديلة العتبار املنظمة  

  .الدولية مسؤولة
   الفصل أثر هذا-]١٥[١٦املادة 

ال خيل هذا الفصل باملسؤولية الدوليـة للدولـة أو            
املنظمة الدولية اليت ترتكب الفعل املعين، أو باملسؤولية الدولية 

  .ألي دولة أو منظمة دولية أخرى
  التعليق

يتعلـق  " عدم إخـالل  " هو شرط    ١٦مشروع املادة     
 من  ١٩وهو يتطابق جزئياً مع مشروع املادة       . بالفصل كله 

ملواد املتعلق مبسؤولية الدول عـن األفعـال غـري          مشروع ا 
ويشري هذا احلكم األخـري إىل عـدم        . )١٥٤(املشروعة دولياً 

باملسؤولية الدولية اليت تقع، مبوجب أحكام أخرى       "اإلخالل  
من هذه املواد، على الدولة اليت ترتكب الفعل املعين أو على           

رة  اإلشا١٦وقد أضيفت يف مشروع املادة ". أي دولة أخرى
وفضالً عن ذلك، فلما كانت املسؤولية . إىل املنظمات الدولية

الدولية للدول اليت ترتكب فعالً غري مشروع ُمتناولةً يف املواد 
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً وليس 
يف املشروع احلايل، فقد ُجعلت صيغة هذا احلكم الـشرطي          

  .أكثر عمومية

__________  
مبوجب قـرار   " عملية توركواز "نشأت  . رسالة غري منشورة   )١٥٣(

  ).١٩٩٤ (٩٢٩جملس األمن 
 ، والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )١٥٤(
  .٩١-٩٠، والتعليق على املادة، ص ٩٠ ص
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 يف دورهتـا الثامنـة      جلنة القانون الـدويل    حّددت - ٢٠٧
ثالثة كأحد   "احلماية الدبلوماسية " )١٩٩٦عام  (واألربعني  

ويف العـام   . )١٥٥(مواضيع مناسبة للتدوين والتطوير التدرجيي    
قرارهـا   مـن   ١٣الفقـرة    العامة، يف    نفسه، دعت اجلمعيةُ  

 ، اللجنةَ ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦  املؤرخ ٥١/١٦٠
إىل مواصلة دراسة املوضوع وحتديد نطاقه ومضمونه يف ضوء 

بديت أثناء النقاش يف اللجنـة      التعليقات واملالحظات اليت أُ   
 .السادسة وأي تعليقات خطية قد تود احلكومات تقـدميها        

 من دورهتـا    ٢٤٧٧وأنشأت جلنة القانون الدويل يف اجللسة       
فريقاً عـامالً ُيعـىن هبـذا      ) ١٩٩٧عام  (واألربعني  التاسعة  
. ٥١/١٦٠، وذلك عمالً بقرار اجلمعية العامة       )١٥٦(املوضوع

. )١٥٧(يف نفس الدورة تقريراً أيدته اللجنةالفريق العامل  وقدم  
توضيح نطـاق   ) أ: (وقد حاول الفريق العامل القيام مبا يلي      

يت ينبغي حتديد املسائل ال) ب(املوضوع إىل أقصى حد ممكن؛ 
واقترح الفريق العامل خمططـاً     . دراستها يف سياق املوضوع   

يـستند  للنظر يف املوضوع أوصت اللجنة باستخدامه أساساً        
 .)١٥٨(املقرر اخلاص لتقدمي تقرير أويلإليه 

السيد ، عينت اللجنة    دورهتا التاسعة واألربعني أيضاً   ويف   -٢٠٨
 .)١٥٩(حممد بنونه مقرراً خاصاً للموضوع

ــرة  وو -٢٠٩ ــة، يف الفق ــة العام ــت اجلمعي ــن ٨افق  م
، ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ املؤرخ   ٥٢/١٥٦ قرارها

 يف  "احلمايـة الدبلوماسـية   "إدراج موضوع   بعلى قرار اللجنة    
 .جدول أعماهلا

على اللجنـة، يف دورهتـا اخلمـسني        وكان معروضاً    -٢١٠
ويف الدورة  . )١٦٠(، التقرير األويل للمقرر اخلاص    )١٩٩٨ عام(

ذاهتا، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً مفتوح العـضوية للنظـر يف           

__________  
 ،A/51/10لوثيقـة   ، ا )اجلزء الثاين (لد الثاين   ، اجمل ١٩٩٦ حولية )١٥٥(

  .٢٩٤، ص ١، واملرفق الثاين، اإلضافة ٢٤٨ الفقرة، ٢٠٦ص 
، ١١٤ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٧ حولية )١٥٦(

  .١٦٩ الفقرة
 .١٧١املرجع نفسه، الفقرة  )١٥٧(
  .١٩٠ و١٨٩، الفقرتان ١٢٠-١١٧املرجع نفسه، ص  )١٥٨(
 .١٩٠الفقرة ، ١٢٠ص املرجع نفسه،  )١٥٩(
 ، الوثيقــة)اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ١٩٩٨ حوليــة )١٦٠(

A/CN.4/484.  

االستنتاجات احملتملة اليت ميكن استخالصها على أساس املناقشة        
  .)١٦١(نهج معاجلة املوضوعاملتعلقة ب
، عّينـت   )١٩٩٩عام  ( الدورة احلادية واخلمسني     ويف -٢١١
 دوغارد مقـرراً خاصـاً       جون روبرت   كريستوفر  السيد اللجنة
السيد بنونه قاضـياً يف     بعد أن انُتخب     وذلك   ،)١٦٢(ضوعللمو

 .احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

ـ هتـا   يف دور على اللجنــة     كان معروضاً و -٢١٢ ة ـالثاني
ــسني  ــام (واخلم ــ)٢٠٠٠ع ـــ، التقري رر ـر األول للمق

إىل  نظراًو. ٩ إىل   ١ الذي يتضمن مشاريع املواد      )١٦٣(اصـاخل
 الفصل الثالث من التقريريف نظرها  ة  أرجأت اللجن  ضيق الوقت، 

 اللجنة مـشاورات    أجرت،  ذاهتا الدورة    ويف .إىل الدورة التالية  
 ١غري رمسية مفتوحة برئاسة املقرر اخلاص بشأن مشاريع املواد          

، أن حتيل إىل ٢٦٣٥مث قررت اللجنة، يف جلستها . )١٦٤(٦ و٣و
إىل تقرير  باإلضافة ،٨ إىل ٥ و٣ و١جلنة الصياغة مشاريع املواد 

 .املشاورات غري الرمسية

على اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني      وكان معروضاً    -٢١٣
 اجلزء املتبقي من التقرير األول للمقرر اخلـاص         )٢٠٠١عام  (

إىل   ونظراً .)١٦٥(، فضالً عن تقريره الثاين    ٩بشأن مشروع املادة    
ير يف أجزاء التقر  أن تنظر    سوىاللجنة  مل تستطع   ضيق الوقت،   

، وأرجـأت إىل    ١١ و ١٠الثاين اليت تشمل مشروعي املـادتني       
وهي األجزاء   التقرير،دورهتا التالية النظر يف األجزاء املتبقية من        

يف  ،وقـررت اللجنـة  .١٣ و ١٢شروعـي املادتني   املتعلقة مب 
 .إىل جلنة الصياغة ١١ إىل ٩مشاريع املواد  أن حتيل الدورة ذاهتا،

 إجراء مـشاورات    الدورة ذاهتا يف  يضاً  أوقررت اللجنة    -٢١٤
 .، برئاسة املقرر اخلاص٩ غري رمسية مفتوحة بشأن املادة

كان معروضاً على اللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمـسني         و -٢١٥
املتعلق  اجلزء املتبقي من التقرير الثاين للمقرر اخلاص      ) ٢٠٠٢عام  (

__________  
، اجمللد الثـاين    ترد استنتاجات الفريق العامل يف املرجع نفسه       )١٦١(
  .١٠٨الفقرة ، ١٠٠ص ، )اجلزء الثاين(

ـ ، ال )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩ حولية )١٦٢( ، A/54/10 ةوثيق
  .١٩، الفقرة ٨ص 
، الوثيقــة )اجلــزء األول( ، اجمللــد الثــاين٢٠٠٠ حوليــة )١٦٣(

A/CN.4/506و Add.1. 
اجمللد الثاين  املرجع نفسه،   يف  يرد   تقرير املشاورات غري الرمسية    )١٦٤(
  .٤٩٥الفقرة ، ١٤٢-١٤٠ص ، )اجلزء الثاين(

، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠١ حوليــة )١٦٥(
A/CN.4/514. 
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، الذي  )١٦٦(، فضالً عن تقريره الثالث    ١٣ و ١٢مبشروعي املادتني   
تلـك  قررت اللجنـة، يف     و. ١٦ إىل   ١٤يتناول مشاريع املواد    

) ب(و) أ(الفرعيـة   ، أن حتيل إىل جلنة الصياغة الفقرات        الدورة
نظر فيها باالقتران مع الفقرة     لكي يُ ( ١٤من مشروع املادة    ) د(و

وقررت كذلك أن حتيـل إىل       .)ه(الفرعية  ، والفقرة   ))أ(الفرعية  
 لتنظر فيها ١٤من مشروع املادة   ) ج(الفرعية  ة  جلنة الصياغة الفقر  

 .)أ(الفرعية باالقتران مع الفقرة 

يف تقرير جلنة   أيضاً خالل تلك الدورات     لجنة  الونظرت   -٢١٦
واعتمدت اللجنـة   . ]٨[٧ إىل   ١الصياغة بشأن مشاريع املواد     

 اعتمدت  ، كما ]٨[٧ و ٦و] ٧[٥و] ٩[٤و] ٥[٣ إىل   ١املواد  
 .)١٦٧(هذهيت على مشاريع املواد بدالتعليقات اليت أُ

غـري رمسيـة،   مفتوحة  مشاورات  أيضاً وأجرت اللجنة  -٢١٧
برئاسة املقرر اخلاص، بشأن مسألة احلماية الدبلوماسية ألطقـم         

 .وكذلك للشركات ومحلة األسهمالسفن 

 على اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني  معروضاًوكان -٢١٨
 ونظرت اللجنة .)١٦٨(قرر اخلاص التقرير الرابع للم   )٢٠٠٣عام  (

، ٢٠ إىل   ١٧ يف اجلزء األول من التقرير، املتعلق مبشاريع املواد       
يف  املعقـودة   ٢٧٦٨ و ٢٧٦٤ و ٢٧٦٢ إىل   ٢٧٥٧يف جلساهتا   

 ٥مـايو و  / أيـار  ٢٨يف  مـايو و  / أيار ٢٣ إىل   ١٤من  الفترة  
ونظرت اللجنة بعد ذلك يف  .، على التوايل٢٠٠٣يونيه  /حزيران

 يف  ،٢٢ و ٢١من التقرير، املتعلق مبشروعي املادتني      اجلزء الثاين   
ــساهتا  ــودة يف٢٧٧٧ إىل ٢٧٧٥جل  ١٨ و١٦ و١٥  املعق

 .٢٠٠٣يوليه /متوز

 إنشاء فريق عامـل     ٢٧٦٢وقررت اللجنة يف جلستها      -٢١٩
 مـن   ٢مفتوح العضوية برئاسة املقرر اخلاص، بشأن الفقـرة         

عامـل يف   ونظرت اللجنة يف تقرير الفريـق ال      . )١٦٩(١٧ املادة
  .٢٧٦٤جلستها 
أن حتيل إىل جلنـة      ٢٧٦٤وقررت اللجنة يف جلستها      -٢٢٠

 ،)١٧٠( بصيغتها املقترحة من الفريق العامل     ،١٧املادة  الصياغة  
 بعـد ذلـك يف      أيـضاً وقررت  . ٢٠إىل  ١٨املواد  كذلك  و

 . إىل جلنة الصياغة٢٢ و٢١ إحالة املادتني ٢٧٧٧  جلستها

__________  
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٢ حوليــة )١٦٦(

A/CN.4/523و Add.1. 
، يرد نص مشاريع املواد والتعليقات عليها يف املرجـع نفـسه      )١٦٧(

 .٢٨١-٢٨٠تان الفقر، ٩٠-٧٨ص ، )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٣ حوليــة )١٦٨(

A/CN.4/530و Add.1. 
، الفقـرات   ٣٢ص  ،  )اجلزء الثاين (اجمللد الثاين    املرجع نفسه،  )١٦٩(
٩٢-٩٠. 
  .٩٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٧٠(

ة الصياغة بشأن مـشاريع     ونظرت اللجنة يف تقرير جلن     -٢٢١
ــواد  ــستها ] ١٤[١٠و] ١١[٩و] ١٠[٨امل . ٢٧٦٨يف جل

] ١٠[٨يف اجللسة ذاتـها مـشاريع املـواد        مؤقتاً  واعتمدت  
 .)١٧١(]١٤[١٠و ]١١[٩و

 علـى اللجنـة يف دورهتـا الـسادسة          وكان معروضاً  -٢٢٢
 .)١٧٢( التقرير اخلامس للمقرر اخلـاص     )٢٠٠٤عام   (واخلمسني

 ٢٧٩٦ إىل   ٢٧٩١ريـر يف جلـساهتا      ونظرت اللجنة يف التق   
 علـى   اًورد. ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١ إىل   ٣من  يف الفترة   املعقودة  

 أمهيـة   عن )١٧٣(استفسار من اللجنة، أعد املقرر اخلاص مذكرة      
ضـيق  إىل  ونظراً .ملوضوعإىل ا بالنسبة "األيدي النظيفة" مبدأ

 .الوقت، أرجأت اللجنة النظر يف املذكرة إىل الدورة التالية

، ٢٠٠٤ مايو/ أيار ٦ املعقودة يف    ٢٧٩٤ويف اجللسة    - ٢٢٣
 ،٢٦قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشروع املـادة           

رحة ت املق ٢١البديلة ملشروع املادة    جنباً إىل جنب مع الصيغة      
 ٢٧٩٦وقررت اللجنة كذلك، يف جلستها       .من املقرر اخلاص  

 الـصياغة يف    ، أن تنظر جلنة   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١  املعقودة يف 
الـسفن واحلمايـة      حكم عن العالقة بني محاية أطقم      إعداد

 .الدبلوماسية

وىل األقـراءة   اللجنة يف ال  اعتمدت  يف الدورة نفسها    و -٢٢٤
مشروع مادة مع التعليقات عليها بشأن احلماية        ١٩جمموعة من   
 ويف اجللسة ذاهتا قـررت اللجنـة، وفقـاً         . )١٧٤(الدبلوماسية
 أن حتيل مـشاريع     ، نظامها األساسي   من ٢١ و ١٦  للمادتني
 لتعليقاهتـا   األمني العام، إىل احلكومات طلباً    عن طريق   املواد،  

 إىل   هذه التعليقات واملالحظات    تقدمي التماسومالحظاهتا، مع   
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١األمني العام حبلول 

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء

 التقريـر   ، يف الدورة احلالية،    اللجنة  على كان معروضاً  -٢٢٥
ونظـرت اللجنـة يف     ). A/CN.4/546(السادس للمقرر اخلاص    

 ٢٥ املعقودة يف الفترة من ٢٨٤٦ إىل ٢٨٤٤التقرير يف جلساهتا 
  .٢٠٠٥مايو / أيار٣١إىل 

__________  
يرد نص مشاريع املواد والتعليقات عليها يف املرجـع نفـسه،       )١٧١(
 .١٥٣، الفقرة ٤٩-٤١ ص
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٤ حوليــة )١٧٢(

A/CN.4/538. 
صدرت فيما بعد بوصفها التقرير السادس للمقـرر اخلـاص           )١٧٣(
  ).A/CN.4/546الوثيقة  ،)اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٥ حولية(

 .٥٩، الفقرة ٢٢، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٤ حولية ) ١٧٤(
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 النظيفةمبدأ األيدي   -١

  للمبدأعرض املقرر اخلاص )أ(

أن أمهية مبدأ األيدي    يف حني   نه  إىل أ املقرر اخلاص   أشار   -٢٢٦
ـ   ال ميكن إنكارهـا    النظيفة يف القانون الدويل    الـسؤال  ل  ، يظ

هذا املبدأ وثيق الصلة    ما إن كان    معرفة   هواملطروح على اللجنة    
ـ بدرجة كافية لتربيـر     مبوضوع احلماية الدبلوماسية      يف  هإدراج

وكان استنتاجه هو أن مـن      .  املواد املتعلقة باملوضوع   مشروع
هذا املبدأ ال عالقة له مبيدان احلمايـة الدبلوماسـية       الواضح أن   

  .ولذلك ينبغي أال ُيدرج يف مشروع املواد
 سابقة للجنة   دوراتيف  االحتجاج   قد جرى والحظ أنه    -٢٢٧
قد  املواد ألنه    مشروعدراجه يف   إالنظيفة ينبغي   مبدأ األيدي   بأن  

ممارسة  من   الدولسياق احلماية الدبلوماسية بغية منع      ُدفع به يف    
تسعى إىل محايتـه    احلماية الدبلوماسية إذا كان مواطنها الذي       

يف هذا الصدد   فع  وُد.  غري املشروع   بسبب سلوكه  للضررتعرض  
  .بثالث حجج لدعم هذا املوقف

فيما  املنازعات   هذا املبدأ ليس حمله ميدان    ُدفع بأن   ،  أوالً -٢٢٨
شـرة  بني الدول، أي املنازعات اليت تنطوي على أضـرار مبا         

ورداً على ذلـك،    . وليس بأحد املواطنني  تلحقها دولة بأخرى    
حمكمـة  قضاء   عن   موجزةقدم املقرر اخلاص دراسة استقصائية      

لتبيان احلقيقة املتمثلة يف أنـه يف حـني أن           )١٧٥(العدل الدولية 
مطالبة دولـة مـا     املبدأ يتعلق مبيدان     أن   احملكمة مل تؤكد أبداً   

 هذا املبدأ قد أُثري      مباشر، فإن  ضرر مباشر أو غري   عن  بالتعويض  
أكثَر ما أُثري يف سياق املطالبات فيما بني الدول بـشأن ضـرر             
مباشر حلق بالدولة، ومل حيصل قط أن اعتمدت احملكمة على هذا 

وبدالً من ذلك، فإهنا دائماً مـا وجـدت أنـه         . املبدأ أو أيدته  
قـط  وباملثل، مل تذكر احملكمة قط ومل يصدر عنـها        . ينطبق ال

__________  
 Legal Consequences of the Construction of a Wall inانظر   )١٧٥(

the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2004, p. 136 at pp. 163–164, paras. 63–64و؛ Oil Platforms (Islamic 

Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 

2003, p. 161 at pp. 176–178, paras. 27–30و؛  LaGrand (Germany v. 

United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466 at pp. 

488–489, paras. 61–63و؛ Avena and Other Mexican Nationals (Mexico 

v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 2004, p. 12 at p. 

38, paras. 45–47و؛ Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7 at p. 76, para. 133والرأي املخالف ؛ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000خصصة فان دين واينغارت للقاضية امل

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 3 at p. 159, para. 35والـرأي املخـالف للقاضـي    ؛ 
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaشويبل

(Nicaragua v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 

1986, p. 14, at pp. 392–394, paras. 268–272 .ضاً التقرير السادس انظر أي
 .٥، الفقرة للمقرر اخلاص

أن هذه احلجة ال تنطبق يف املطالبات فيما بني الـدول            يفيد ما
  .وأهنا تنطبق فقط يف قضايا احلماية الدبلوماسية

الفرد الذي يلتمس احلمايـة      أشري إىل إنه إذا كان    ،  ثانياً -٢٢٩
هك هو نفسه القانون احمللـي      انَتقد  من جانب دولته    الدبلوماسية  

، فإنه ال ميكن للدولة    قانون الدويل للدولة املدعى عليها أو انتهك ال     
 على ذلـك، الحـظ      ورداً .اليت حيمل جنسيتها أن تقوم حبمايته     

 ألحد مواطنيهـا تتـصل    مطالبةً تبنت دولةٌ مىتاملقرر اخلاص أنه    
املطالبة مبثابة مطالبة مقدمة مـن      بانتهاك للقانون الدويل، تصبح     

) Vattelian fiction( "االفتـراض الفـاتيلي  "ل  وفقاًالدولة نفسها 
، )١٧٦(امتيـازات مافرومـاتيس يف القـدس       قضية   يفاملعترف به   

سوء  تعود مسألة سوء تصرف املواطن ذات أمهية، يف حني أن       وال
تصرف الدولة املدَّعى عليها نفسها هو وحده الذي قد يصبح ذا           

ـ ، ال )١٧٨( وأفينـا  )١٧٧(الغراندواستشهد مبثلي قضييت    . أمهية تني ل
انب جرائم بشعة ولكن الدولـة املـدعي   ارتكب فيهما رعايا أج  

نفسها كحجة تدفع هبا عن     عليها مل تثر موضوع سوء سلوكهم       
 وباإلضـافة إىل  .هتم تقصري يف متكينهم من االتصال بقنـصليتهم     

 أساءذلك، فإن دولة اجلنسية نادراً ما حتمي مواطناً من مواطنيها           
األمر  ، ألن التصرف يف دولة أجنبية أو أتى فيها ما خيالف القانون         

 .مشروع  دويل غريبفعليف معظم الظروف هنالك ال يتعلق 

ُدفع بأن مبدأ األيدي النظيفة قد طُبق يف قـضايا          ،  اًثالث -٢٣٠
ورداً على ذلك، الحـظ املقـرر       . تتعلق باحلماية الدبلوماسية  

اخلاص أن عدد القضايا اليت ميكن االستشهاد هبا تأييداً النطباق          
ة يف سياق احلماية الدبلوماسية ضئيل نسبياً،       مبدأ األيدي النظيف  

وأنه يتبني بعد التحليل أن القضايا اليت اسُتشهد هبا ال تـصلح            
أنه يف حني أن بعـض الكتـاب        وأشار إىل    .)١٧٩(لتأييد انطباقه 
سـياق احلمايـة   مبدأ األيدي النظيفة له حمـل يف       يؤكدون أن   

 ،نظـرهم الدبلوماسية، فإهنم ال يقدمون أي سند يؤيد وجهات         
تـراودهم  من الكتاب اآلخرين الذين     وأضاف أنه يوجد كثري     

املناقشة الـيت   وباإلضافة إىل ذلك، فخالل     . شكوك بالغة بشأنه  
جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة يف دورهتـا التاسـعة           

مبـدأ األيـدي   بد معظم الوفود أي تعليق على        ت واخلمسني، مل 
علقت عليه اتفقت على ضرورة     يف حني أن الوفود اليت      النظيفة،  

  . املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسيةمشروعدراجه يف إعدم 
__________  

)١٧٦( Mavrommatis Jerusalem Concessions, Judgment No. 5, 

1925, P.C.I.J., Series A, No. 5, p. 12. 
 . أعاله١٧٥ انظر احلاشية )١٧٧(
 .املرجع نفسه )١٧٨(
 ,Ben Tillett (Belgium v. Great Britain), C. G. Fenwickانظر  )١٧٩(

Cases on International Law (Chicago, Callaghan, 1935) p. 181؛ 
 Virginius in J. B. Moore, A Digest of International Law (Washingtonو

D.C., United States Government Printing Office, 1906), vol. II, p. 895 .
  .١٣ و١٢انظر أيضاً التقرير السادس للمقرر اخلاص، الفقرتان 
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  املناقشةملخص )ب(

لالستنتاج الذي خلص إليه املقرر     عن تأييد عام    عرب  أُ -٢٣١
 . املواد مشروعيف  ومفاده أال ُيدرج مبدأ األيدي النظيفة       اخلاص  

 سـياق املطالبـات     فهذا املبدأ كان قد أُثري بصورة رئيسية يف       
األضرار املباشرة اليت تلحق بالدول، وهـو مـا         عن  بالتعويض  

كمـا أن   ،  )١٨٠(يذهب إىل أبعد من نطاق احلماية الدبلوماسية      
القلة القليلة من القضايا اليت تقع يف نطاق احلماية الدبلوماسـية           

وال ميكن تربير   . تشكل ممارسة كافية تسوغ تدوين هذا املبدأ       ال
.  التدرجيي للقانون الـدويل  باره يتم يف إطار التطوير    إدراجه باعت 

أُعرب عن التأييد لالقتراح الـذي أورده       وباإلضافة إىل ذلك،    
أنه مـن   ومفاده  ) ١٦الفقرة  (املقرر اخلاص يف تقريره السادس      

األنسب االحتجاج هبذا املبدأ يف مرحلة فحص القضية من حيث       
ؤولية أو اإلعفاء منها املوضوع بالنظر إىل أنه يتصل بتخفيف املس  

أكثر من اتصاله مبسألة املقبولية؛ واقترح اإلقرار هبذه اإلمكانيـة          
وقُّدم اقتراح آخر بـإدراج حكـم       . صراحة يف مشروع املواد   

ليس يف مشاريع املواد ما خيـل بتطبيـق         شرطي ينص على أنه     
 .لقانون الدويل على مسائل املقبوليةالقواعد العامة ل

إىل أبعد مما ينبغي    أن املقرر اخلاص ذهب     آخرون  ورأى   -٢٣٢
بقوله إن مبدأ األيدي النظيفة قد يؤدي إىل اإلعفاء من املسؤولية         
يف مرحلة النظر يف القضية من حيث املوضوع، وذكروا أهنـم           

شري إىل أن تطبيـق      وأُ .يفضلون أن يقتصر األمر على التخفيف     
ج خمتلفـة يف    نتـائ ب رمبا يأيت    ،، أو قاعدة حسن النية    هذا املبدأ 

رم بالضرورة الطرف الشاكي من     حيختلفة، وأنه لن    املاالت  احل
وإن كـان   حالة انتصافاً مالئماً حىت      يف كل    يلتمسحقه يف أن    

 وأُشري.  الرد غري املشروع   ما استجلب سلوكه غري املشروع هو     
املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن مشروع  من ٣٩ إىل املادة أيضاً

 .)١٨١( دولياًملشروعة غري ااألفعال

واعترض بعض األعضاء على حجج املقرر اخلاص، على         -٢٣٣
على سبيل  رت اللجنة   ذُِّحفقد  . الرغم من تأييدهم الستنتاجاته   

 القائل  ،)١٨٢(مبدأ مافروماتيس توسيع نطاق   من املبالغة يف    املثال  
 هو ضـرر    من الدول بأن الضرر الذي يلحق بأحد رعايا دولة        

ا؛ إذ لن يكون مثة تـضارب يف اعتبـار أن      يلحق بالدولة نفسه  
لألفراد ميكن أن تشكل شرطاً مسبقاً للحماية       " األيدي النظيفة "

الدبلوماسية، متاماً كما أن استنفاد سبل االنتصاف احمللية هـو          
  .مسألة متروكة للفرد وليس الدولة

__________  
انظر مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية اليت اعتمدهتا         )١٨٠(

 .١٥ و١، املادتان ) أعاله١٧٤احلاشية (اللجنة يف القراءة األوىل 
  .١٤٢ص ، التصويب و)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١ حولية ) ١٨١(
 ,Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2انظر  )١٨٢(

1924, P.C.I.J., Series A, No. 2, p. 12.  

وباإلضافة إىل ذلك، أكد بعض األعـضاء أن املقـرر           -٢٣٤
الغرانـد  (قـضييت اإلخطـار القنـصلي       اخلاص، بإشارته إىل    

أيـدي  " عدم نظافة "، على سبيل إيضاح نقطة أن       )١٨٣()أفيناو
األفراد املعنيني مل يكن له دور يف احلماية الدبلوماسـية، إمنـا            
يستخدم مفهوماً بالغ الغموض ملبدأ األيدي النظيفـة ألنـه مل           
 يبحث العالقة بني الفعل غري املشروع الصادر عن الفرد والفعل         

والسؤال املطروح هو ما    . غري املشروع دولياً الصادر عن الدولة     
إذا كان الفرد الذي استفاد من احلماية الدبلوماسية مسؤوالً هو          
نفسه عن خرق قاعدة القانون الدويل اليت ُتتَّهم الدولة املـضيفة           

  .بأهنا انتهكتها
وجود أن عدم   مفادها   وجهة نظر أخرى     وأُعرب عن  - ٢٣٥

 شكل ما من أشكال هذا املبدأاد م بالضرورة اعت نعممارسة ال مي  
 الصعوبة الرئيسية تتمثلو .على سبيل التطوير التدرجيي للقانون  

وقفـان  معلى األقل   يوجد   ألنه   اً سليم حتديداً املبدأ حتديد   يف
 تـشكل عندما  ) أ(:  ُيسميان بنفس التسمية    خمتلفان قانونيان

ءاً مـن األسـاس     الالقانونية املدعاة، من حيث املبدأ، جـز      
 الدولة املدعى عليها  حتتج به   عندما  و  )ب(املوضوعي للقضية؛   

العامة كمبدأ للسياسة   ضرار،  من جانب واحد، على سبيل اإل     
كل قضية تتطلب   ف. مقبولية املطالبة أمام   الدولية يشكل حاجزاً  

  .حتليل سياقها وحتديد خصائصها بعناية

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ج(

شكل ي النظيفة   مبدأ األيدي ن  أحظ املقرر اخلاص    ال - ٢٣٦
مىت ُوجد   مراعاته   يتعني من مبادئ القانون الدويل      اً هام مبدأً

 أن الدولة املدعية مل تتصرف حبسن نية وأهنا جاءت دليل على
 وبـني  ه بين اخللط جيبوال   . غري نظيفتني  يداهاإىل احملكمة و  

 ةـاليت تسمح للدول ")tu quoque("" عن فعلٍ أتيَته ال َتنه"حجة 
انتهكت هـي   قد  أن تؤكد أن الدولة املدعية      ب عليها   ىاملدع
وينبغي بدالً من ذلك    القانون الدويل،   قاعدة من قواعد     أيضاً

  القضايا اليت تصرفت فيها الدولة املدعية تـصرفاً        قصره على 
كـذلك مبختلـف    وأقر   .القضية إىل احملكمة  برفع  غري سليم   

 ، تقريـره  تناوله هلذا املبـدأ يف    جهت إىل   ُواالنتقادات اليت   
غفل أوالحظ أن بعض األعضاء أشار عن حق إىل أن التقرير           

ببعض يف القضية املتعلقة    قد جرى تناوله     ذكر أن هذا املبدأ   
  .)١٨٤(أراضي الفوسفات يف ناورو

__________  
التقرير السادس للمقرر اخلـاص،      أعاله، و  ١٧٥انظر احلاشية    )١٨٣(

  .٩الفقرة 
)١٨٤( Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 240 at p. 

255, paras. 37–38 . ًــضا ــر أي  Preliminary Objections of theانظ

Government of Australia (December 1990), I.C.J. Pleadings, vol. I, part 

V, chap. 2, sect. I, pp. 162–163, paras. 400–406.  
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 مسائل أخرى  -٢

  املناقشةملخص )أ(

وىل األلقراءة   ا يفمدت  فيما يتعلق مبشاريع املواد اليت اعتُ      -٢٣٧
ن هـذه   عن وجهة نظر مفادهـا أ     أُعرب  ،  )١٨٥(٢٠٠٤يف عام   

ا ال تتنـاول    أحيلت إىل اجلمعية العامة قبل األوان ألهن      املشاريع  
م ومل يقـدَّ  .سوى الشروط الالزمة ملمارسة احلماية الدبلوماسية

 هـذه ميكنـه ممارسـة   الذي من  :مثلأي توجيه بشأن مسائل 
ستها؛ وما هي النتائج اليت تترتب على وكيف ينبغي ممار ؛احلماية

ممارستها؛ وكيف ُيقيَّم الضرر يف احلاالت اليت تنطـوي علـى           
ممارسة احلماية الدبلوماسية؛ وما هي مربرات القاعدة الواردة يف         

على أن الدولة وحدها هي  من مشاريع املواد واليت تنص ٢املادة 
ني ليس للفرد أي    اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية، يف ح       

وفت الدولة املسؤولة بالتزاماهتا ولو حق فعلي يف التعويض، حىت     
 فضال عن السؤال العام عن درجة السيطرة        ؛من حيث التعويض  

، من   أن تتوفر للفرد فيما يتعلق باملطالبة الدولية، أي        ينبغياليت  
للفـرد أو للـشخص   حـدوده   املـسموح يف     املدى األساس،

 . من احلكومة تقدمي مطالبةيطلباالعتباري بأن 

مرة أخرى عن حتفظـات     أُعرب  وباإلضافة إىل ذلك،     -٢٣٨
 وبينمـا   .يف مشاريع املواد    مافروماتيس اللجوء إىل مبدأ  بشأن  

أُعرب عن االتفاق مع املوقف القائل بأن احلماية الدبلوماسـية          
على أن حـق    بوجه خاص   من حقوق الدولة، مت التأكيد      حق  

  هو احترام القانون الدويل يف شخص رعاياهاالدولة يف أن تكفل
 رمبـا كـان مهمـاً     ويف حني أنـه     . عفَّى عليه الزمن  مفهوم  

 مافروماتيسبامتيازات   املتعلق   قرارال عندما صدر    - ١٩٢٤ عاَم
ـ ٨٠ غري املقبول بعد مـرور     فإنه يبدو من   - يف فلسطني   اً عام

 مـع   سياق تارخيي حمدد  ل استجابةضع  التمسك مببدأ افتراضي وُ   
وخباصة فيما يتعلق مبركز    الالحقة يف القانون،    جتاهل التطورات   

 ومن وجهة النظر هذه، .األفراد ومحايتهم مبوجب القانون الدويل
أن الدولة عندما متارس حقها      لتوضيح    اللجنة فرصةً  فقد فّوتت 

عن مواطنها  ة  ابيف ممارسة احلماية الدبلوماسية فإهنا تفعل ذلك ني       
  . شخص ذلك الفردهي ممثالً يفقها حترام حلاالكفالة وليس ل

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص )ب(

 مشاريع املواد   تشملفيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل أن        -٢٣٩
ـ ر املقرر اخلـاص      احلماية الدبلوماسية، ذكَّ   نتائج يف   النظَر أن ب

مـا  وىل تركز علـى     األ القراءة   يفمدت  مشاريع املواد اليت اعتُ   
 كل من اللجنة لدىللحماية الدبلوماسية،  املقبول  النطاق   يشكل

الكتاب األكادمييني، أي جنـسية املطالبـات       معظم  السادسة و 
كذلك أن املقرر اخلاص والحظ  .احمللية  سبل االنتصافدواستنفا
 األفعالواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن      مشروع امل  من   ٤٤املادة  

__________  
 . أعاله١٧٤انظر احلاشية  )١٨٥(

، وأن )١٨٦(هلاتني املسألتنيإال  يضاً مل تتعرض أ دولياًغري املشروعة
أن هذه املسائل سيجري تناوهلا     التعليق على هذا احلكم أوضح      

 .)١٨٧(الدبلوماسيةيف الدراسة التكميلية املتعلقة باحلماية 

نه يرى أن ليس وباإلضافة إىل ذلك، ذكر املقرر اخلاص أ -٢٤٠
ن هذه أبالنظر إىل  احلماية الدبلوماسية تناول نتائجمن الضروري 

املواد املتعلقة مبسؤولية الدولـة عـن       النتائج قد تناولتها بالفعل     
كانت هو ما إذا    ، مع استثناء وحيد      دولياً  غري املشروعة  األفعال

 تلقتها على سـبيل     أمواالًمتضرر  الدولة ملزمة بأن تدفع لفرد      
 .احلماية الدبلوماسـية  استندت إىل   مطالبة  من خالل   التعويض  
اخليارات  فإنه يرى أن     أمهية هذه املسألة،  يقر ب يف حني   وقال إنه   

القيام ببساطة بتـدوين القواعـد       إما   هياملفتوحة أمام اللجنة    
يعتربه أعضاء   اعتماد ما حىت وإن كان ذلك يعين      (املستقرة جيداً   

 أن الدولة ليست ملزمة بنقـل       ، أال وهي  كثريون قاعدة رجعية  
التدرجيي تطوير ال الشروع يف وإما   ) املتضرر األموال إىل الشخص  

لقانون واإلعالن عن قاعدة جديدة تلزم الدولة بأن تدفع للفرد          ل
 وأضاف أنه يف    .املتضرر ما تلقته من أموال على سبيل التعويض       

قرار اللجنة بعدم اعتماد حكم جيرب الدول على ممارسـة          ضوء  
مل يتبني له وجود استعداد     فرد،  الاحلماية الدبلوماسية بالنيابة عن     

ن قيام  أتدرجيي بش التطوير  الاللجنة للشروع يف     لدى أعضاء    عام
 لكلـذ  وأوضح أنه    . الذي تلقته  نقديالتعويض  ال بدفعالدولة  

 كثريون مبدأ غـري وجيـه       التدوين الصريح ملا يعتربه   يفضل   ال
لن يكون مقبوالً   تدرجيي ملبدأ جديد    اللتطوير  احماولة  يفضل   وال

ة مفتوحة يف مشاريع املواد     يفضل ترك املسأل  إمنا  الدول، و لدى  
 .يف القانونحبدوث مزيد من التطور للسماح 

ـ ر املقرر اخلاص وفيما يتعلق مببدأ مافروماتيس، ذكَّ     -٢٤١ أن ب
 افتراضي وأنه تترتب عليـه      من املسلم به بصورة عامة أنه مبدأ      

، فإن من املقبول على سبيل املثالو .لفردإىل ابالنسبة خطرية  آثار
أو عـدم   تقـدمي   بصدد  دولة تتمتع بسلطة تقديرية      أن ال  عموماً
بسبب اعتبار املطالبة باحلماية الدبلوماسية     ، وذلك   املطالبةتقدمي  
اقترح يف تقريره كان قد وأشار إىل أنه  . يهم الدولة ال الفردشأناً
يف احلاالت  إلزام الدول مبمارسة احلماية الدبلوماسية       )١٨٨(األول

 آمرة بشأن الفـرد، ولكـن       قاعدةٌفيها  هكت  انُتقد   اليت تكون 
تطـوير  ال يف   كان معناه الشروع   أن ذلك    باعتبار رفض   املقترح

 وتـشوبه   بأن مبدأ مافروماتيس ليس متـسقاً     وسلَّم   .تدرجييال
 أن ليس من السهل التوفيق بينه وبـني مبـدأ           عيوب منها مثالً  

  سبل االنتـصاف   داستمرار اجلنسية، أو بينه وبني قاعدة استنفا      
 بالرغم من هذه العيوب، هـو    ،غري أن مبدأ مافروماتيس    .يةاحملل

 ،أساس القانون الدويل العريف بشأن موضوع احلماية الدبلوماسية  
  .وقد أُبِقَي عليه هلذا السبب

__________  
 .٣٦ ص،  والتصويب)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١حولية  ) ١٨٦(
  .٦٨٧ و٦٨٣، احلاشيتان ١٥٧املرجع نفسه، ص  )١٨٧(
  . أعاله١٦٣انظر احلاشية  )١٨٨(



 

63 

  الفصل الثامن
طرد األجانب

  مقدمة  -ألف
أحاطت جلنة القانون الدويل علماً يف دورهتا اخلمـسني          -٢٤٢

طرد " التخطيط الذي عّين موضوع      بتقرير فريق ) ١٩٩٨عام  (
، من بني مجلة مواضيع، الحتمال إدراجه يف برنـامج          "األجانب

 مت الحقاً يف الـدورة      ما، وهو   )١٨٩(العمل الطويل األجل للجنة   
وأُرفق بتقرير اللجنـة إىل     . )١٩٠()٢٠٠٠عام  (الثانية واخلمسني   

 عـام  خمططٌ   )١٩١(اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا لذلك العام      
وضوع يصف البنية العامة اليت ميكن أن يتخذها املوضـوع          للم

وأحاطت اجلمعية العامـة علمـاً، يف       . واملنهج املقترح لدراسته  
 / كـانون األول   ١٢ املـؤرخ    ٥٥/١٥٢ من قرارها    ٨الفقرة  

، بقرار إدراج املوضـوع يف برنـامج العمـل          ٢٠٠٠ديسمرب  
  .األجل الطويل
 قررت اللجنة يف    ،نيأثناء دورهتا السادسة واخلمس   ويف   -٢٤٣
، أن تدرج   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٦ املعقودة يف    ٢٨٣٠ها  لستج

يف برنامج عملها احلـايل وأن تعـّين        " طرد األجانب "موضوع  
ووافقت . )١٩٢(السيد موريس كامتو مقرراً خاصاً هلذا املوضوع      

 على قرار   ٥٩/٤١ من قرارها رقم     ٥اجلمعية العامة، يف الفقرة     
  . جدول أعماهلااللجنة بإدراج املوضوع يف

  ة احلاليةلنظر يف املوضوع يف الدور  ا-ءبا
ُعرض على اللجنة يف الدورة احلاليـة التقريـر األويل           -٢٤٤

ونظرت اللجنة يف تقرير املقرر     ). A/CN.4/554(للمقرر اخلاص   
 املعقـودة يف الفتـرة      ٢٨٥٢ إىل   ٢٨٤٩اخلاص يف جلـساهتا     

  .٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ إىل ١١ من
   للموضوعقرر اخلاص املعرض  -١

أن طرد األجانب هو مسألة قدمية      اص  خلالحظ املقرر ا   -٢٤٥
. ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنظيم اجملتمعات البشرية يف شـكل دول         

زالت املسألة حمل اهتمام يف الوقت احلاضر بسبب املفارقـة           وما
القائمة بني وجود عامل معومل، علـى صـعيدي التكنولوجيـا           

 حواجز تتعلق بالسيادة الـسياسية تعمـل        واالقتصاد، ووجود 
كمرشِّح يفرز األجانب الذين هلم حق اإلقامة يف إقلـيم البلـد            

__________  
، ٢٢٥ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٨ حولية )١٨٩(

  .٥٥٤ الفقرة
، ٢٣٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٠ حولية )١٩٠(

  .٧٢٩ الفقرة
  .٢٦٣ ص املرجع نفسه، املرفق، )١٩١(
، ١٤٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٤ حولية )١٩٢(

  .٣٦٤ الفقرة

وأضاف أن هـذا    . األجنيب عن أولئك الذين ليس هلم هذا احلق       
املوضوع يثري أسئلة هامة تتعلق بالقانون الدويل، كما أنه، بالنظر 

.  للتـدوين  لتنوع املمارسات اليت نتجت عنه يف كل قارة، مهيأ        
ويؤثر طرد األجانب على مجيع مناطق العامل ولذلك يوجد قدر          
وافر من التشريعات الوطنية اليت جتعل من املمكن تأكيد املبادئ          

وقد أُدجمت بالفعل بعض هذه املبادئ يف اتفاقيات حقوق . العامة
  .اإلنسان الدولية القائمة

ر أويل  وأوضح املقرر اخلاص أنه بدا لـه أن وضع تقري         -٢٤٦
والغرض . أمٌر ضروري كي يطرح فهمه للموضوع على اللجنة       

منه ببساطة هو تقدمي عرض إمجايل للموضوع مع تسليط الضوء          
على املشاكل القانونية اليت يثريها والصعوبات املنهجية املتعلقـة         

يف املرفق األول من (واقترح املقرر اخلاص خطة عمل . بالنظر فيه
  .لعام لتقاريره املقبلةتعرِض املخطط ا) تقريره
وقد قدم التقرير حملة أساسية عن مفهوم طرد األجانـب       -٢٤٧

ويف . يف القانون الدويل  " حق الطرد "تالها عرض أساسي ملفهوم     
رأي املقرر اخلاص، هذا احلق املنبثق من القانون الدويل العريف،          

ولكن . وهو احلق املتأصل يف سيادة الدول، ليس موضع تساؤل        
لطرد قد ختتلف، وهي ال ُتعد مجيعها أسـباباً جـائزة           أسباب ا 

مبوجب القانون الدويل؛ فطرد أي أجنيب يطرح مسألة التعامل مع 
 ُيرتِّب القانونُ   - وال سيما حقوق اإلنسان األساسية       -حقوقٍٍ  

  .الدويل على انتهاكها عواقَب قانونية
أثنـاء إعـداده    إنه قد واجهته    املقرر اخلاص   وقال   - ٢٤٨
لحات، أي ما إذا كان ينبغي احلديث       صطامل مسائلير،  التقر
األجانب الذي يتضح، عند النظر يف التشريعات       " طرد"عن  

الوطنية، أنه مصطلح يشمل ظاهرة أضيق نطاقاً من ترحيـل          
ولكنه فضَّل، بصورة أولية، االحتفاظ مبـصطلح       . األجانب

، وباملثل. ، حىت وإن كان يتعني تعريفه تعريفاً واسعاً       "طرد"
" األجانب"زال يتعني النظر يف مسألة ما إذا كان مصطلح           ما

وقال إن من رأيه أنه يشمل مجيع فئات        . دقيقا مبا فيه الكفاية   
  .األشخاص موضوع البحث

والتمس املقرر اخلاص التوجيه بشأن عدد من األسئلة         - ٢٤٩
املتعلقة باملنهجية، وال سيما الكيفية اليت ينبغي هبـا تنـاول           

التفاقية القائمة، املوجودة يف عدد من معاهـدات        القواعد ا 
وأعرب عن ميله إىل صياغة نظـام كامـل   . حقوق اإلنسان 

واضعاً نصب عينيه أنه، وإن كان قانون املعاهـدات يقـدم           
عناصر ميكن إدراجها يف مشاريع املواد، فإن عدداً من تلك          
القواعد نشأ يف البداية من التشريعات الوطنية ومـن الفقـه    

ائي الدويل الذي تطور يف إطار اهليئات القضائية العاملية         القض
  .واإلقليمية املختصة حبقوق اإلنسان
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العامة جتميعاً   األمانة   ُتعدَّ أن   وطلب املقرر اخلاص أيضاً    -٢٥٠
للصكوك والنصوص والسوابق القضائية الوطنية والدولية املنطبقة       

  .بشأن هذا املوضوع
 ناقشةملخص امل  -٢

 قات العامةالتعلي )أ(

وعلّـق  . لَِقي املقرُر اخلاص الثناَء على تقريـره األويل    - ٢٥١
أعضاٌء عديدون على أمهية املوضوع ألسباب ليس أقلها أنـه          

ولـوحظ أن   . ميس حياة أعداد كبرية من الناس يف العامل كله        
تنقُّل الناس، بوصفه ظاهرة اجتماعيـة مـستمرة وطبيعيـة،          

انت هلما انعكاسات سياسية    فُرض عليه من قيود وطنية ك       وما
ومهمـة  . واقتصادية واجتماعية هامة على العالقات الدوليـة      

اللجنة هي أن تنظر بعناية يف مجيع القواعد املتعلقة باملوضوع،          
املوجودة يف القانون الدويل العريف ويف املعاهدات واالتفاقات        
الدولية ويف ممارسات الدول والقوانني الداخليـة، وأن تزيـد          

ر هذه القواعد حيثما كان ذلك ممكناً أو مناسباً، وتقوم          تطوي
وأُعـرب  . بتدوينها من أجل تطبيقها على حنو أوضح وأفضل       

أيضاً عن التأييد لصياغة املقرر اخلاص للقضية الرئيسية الـيت          
تكمن خلف املوضوع، أي كيفية التوفيق بني احلق يف الطـرد         

 املتصلة حبمايـة  وبني متطلبات القانون الدويل، وال سيما تلك      
  .حقوق اإلنسان األساسية

وحسب إحدى وجهات النظر، توجد مشكلة عامـة         - ٢٥٢
 - تتعلق بالنهج الذي تسري عليه اللجنة يف بدء مواضيع جديدة         

 وهو هنج يذكِّر باإلعداد     - ال تقتصر على املوضوع قيد النظر       
اجلماعي لكتاب دراسي، حيث تكون البداية هي حتديد نطاق         

 إىل جانب التعبريات األساسية واملفـاهيم الرئيـسية         املوضوع
عملية حتديد القواعد املوجودة يف األعراف واملعاهدات يف   تليها

ومع أنه يتعني دراسة هذه املـسائل، فـإن مـن           . هذا الشأن 
الضروري أوالً دراسة املصاحل اليت تتـأثر بطـرد األجانـب           

 األجانـب،   القيم اليت تأثرت باحلاالت النمطية لطرد       وحتديد
. وباختصار، وصف املشاكل احلقيقية النامجة عن طرد األجانب

فبدون هذه الدراسة األولية، يصعب التنبؤ باالجتـاه املُنتـوى          
للتدخل التشريعي يف هذا اجملال، مما ينتج عنه وضع مـشاريع           

  .مفرطة يف التعميم
  )نطاقه وتعاريفه(مفهوم طرد األجنيب   )ب(

اء أن إحدى املـسائل احملوريـة يف        رأى كثري من األعض    -٢٥٣
واعُتربت املسألة إشـكالية    . املوضوع تتعلق بنطاق الدراسة املقبلة    

بسبب االرتباطات بني طرد األجانب والسماح بـدخوهلم، وال         
. سيما فيما يتعلق بعودة املهاجرين الذين ليست هلم وضعية قانونية         

ائل املتعلقـة   وأُكِّد أن أي حماولة تقوم هبا اللجنة لتنـاول املـس          
بسياسات اهلجرة الوافدة أو اخلارجة ستؤثر سلباً على آفاق عمل          

وحسب وجهة نظر أخرى، فإن جمال الدراسة احملـوري         . اللجنة

ليس هو مسألة الطرد أو رفض السماح بالدخول بقدر ما هـو            
وليس الطرد سوى . مسألة السيطرة اليت متارسها دولة على إقليمها    

  .سة تلك السيطرةطريقة من طرائق ممار
دراسـة  لسـع   ا هنج و  ينما أُعرب عن تأييٍد العتماد    وب -٢٥٤

 باحلـدود الـيت    ة فيما يتعلق  ددرضت اقتراحات حم  املوضوع، عُ 
فقد أُعرب عن تفضيل لقصر نطاق الدراسة       . ميكن أن َترِد عليه   

على التدابري اليت تتعلق باألجانب املقيمني، مع إمكانيـة إدراج          
موا بصورة غري شرعية على امتداد فترة معينة        األجانب الذين أقا  

كما اقُترح أن يشمل املوضوع ترحيـل املـواطنني         . من الزمن 
األجانب الذين دخلوا بصورة غري قانونيـة أو الـذين أصـبح            

يكون وجودهم غري قانوين باإلضافة إىل ترحيل األجانب الذين         
 طرد  فيما فضل آخرون التمييز بني    . وجودهم يف بلد ما قانونياً    

األجانب املوجودين يف بلد من البلدان بصورة قانونية وأولئـك          
 وهو متييز معترف به يف ممارسة الـدول         -الذين ليسوا كذلك    

فمن الشائع أن تطرد الدول . )١٩٣(واالتفاقات الدولية ذات الصلة
األجانب باالستناد فقط إىل جمـرد دخـوهلم إىل إقليمهـا أو            

يـشمل  إما أال   هكذا اقُترح   و. وجودهم فيه بشكل غري قانوين    
املوضوع ترحيل األشخاص املوجودين بصورة غري مشروعة، أو، 
إذا تقرر مشول هؤالء األشخاص، ُينص بوضوح على أن للدول          

كما لـوحظ أنـه     . احلق يف طردهم دون احلاجة إىل مربر آخر       
ينبغي أن يوضع يف االعتبار وجود فئات خمتلفة من األجانـب           

ت تتمتع بوضع خاص مبوجـب قـانون   وكون بعض هذه الفئا  
كما أُشري إىل وضع األجانب     . الدولة األجنبية اليت يقيمون فيها    

املوجودين بشكل غري قانوين والذين تتساهل الدولة املضيفة مع         
  .وجودهم على إقليمها

ها مـن نطـاق   دابعاستينبغي فيما يتعلق باملسائل اليت  و -٢٥٥
د طاليب اللجوء إىل بلداهنم     ر ُتدَرس مسائل    الاملوضوع، اقُترح أ  

وعدم السماح هلم بالدخول، أو مسألة منـع األجانـب ذوي           
وباملثل، اتُّفق مع تفضيل املقـرر     . الوضعية القانونية من الدخول   

واقُتـرح أيـضاً أال     . اخلاص استبعاَد املشردين داخلياً والعابرين    
ـ      ا يشمل املوضوع تدابري الطرد اليت تتخذها الدولة إزاء مواطنيه

الذين ينتمون إىل أصل عرقي أو عنصري أو ديين خيتلف عـن            
  .أغلبية السكان

عما إذا كان يف نية املقـرر اخلـاص إدراج          اسُتفسر  و -٢٥٦
واسعة النطاق، وال سـيما يف حـاالت        عمليات طرد السكان    

ويف حني أن اإلشارات اليت وردت يف التقرير        . النـزاع املسلح 
وع عمليات الطرد اجلمـاعي  بدت وكأهنا توحي بتضمني املوض  

. هذه، فقد أُعرب عن شكوك إزاء مدى مالءمة القيام بـذلك          
وأُشري إىل أن القانون اإلنساين الدويل قد تناول مسألة الطرد من           

__________  
، ٣٢انظر، مثالً، االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني، املـادة           )١٩٣(

  .١٣والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 
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احملتلة وأثناء فترات النـزاع املسلح، وأُشـري إىل أنـه    األراضي  
ليـشمل  " عدم اإلخـالل    "  ميكن يف هناية املطاف إدراج بند ب      

امات الدول فيما يتعلق باملدنيني مبوجب القانون اإلنـساين         التز
ورأى آخرون أنه ينبغي حبث مسائل إبعاد الناس قسراً         . الدويل

واقُترح كذلك أن   . يف فترات النـزاع املسلح بالنظر إىل أمهيتها      
ُيبحث باملثل موضوع تشريد السكان إىل دول أخرى يف بداية          

لة ما أو خـالل فتـرات       إنشاء دول جديدة أو عند تفكك دو      
  .الكوارث الطبيعية اخلطرية

وأُعرب عن دعم عام لتفضيل املقرر اخلاص اإلبقاَء على          -٢٥٧
ولـوحظ أن هـذا     . لكي ُيطبق مبعناه الواسع   " طرد"مصطلح  

املصطلح ُيستخدم بصورة شائعة لوصف ترحيل شخص أجنيب        
ي من إقليم دولة ما، سواء طوعاً حتت التهديد بالترحيل القسر         

، "طرد"وحسب رأي آخر، فإن مصطلح      . أو ترحيله فعالً قسراً   
حىت إن كان مصطلحاً وصفياً صرفاً، حمدوُد الدقة لكونه يتناول          

  .يف واقع األمر طائفة واسعة ومتنوعة من احلاالت
 ١٣يف الفقرة " طرد"لكلمة املؤقت فيما يتعلق بالتعريف  -٢٥٨

تعريف أضيق ممـا    أُعرب عن رأي مفاده أنه      ،  )١٩٤(رمن التقري 
ينبغي بالنظر إىل أنه ال يشمل األشخاص عدميي اجلنسية وألنـه           

يهدف إىل إخراج شخص ما من       يوحي بأن الطرد إجراء رمسي    
" الطـرد "وأُشري إىل وجود سوابق قضائية تسلم بأن        . إقليم ما 

ميكن اعتباره قد حدث حىت يف احلاالت االستثنائية اليت يغـادر           
ما دون أن ُيجرب على ذلك بـشكل مباشـر          فيها األجنيب بلداً    

ولوحظ كذلك أن . )١٩٥(وفوري أو أن يتلقى أمراً رمسياً باملغادرة
كثرياً من اإلجراءات املشروعة اليت تؤدي إىل نقل مواطن أجنيب          
إىل خارج والية الدولة املستقبِلة ُتتخذ مبوجب قـوانني تتعلـق           

. ل أو السياحةباهلجرة أو بتنظيم الدخول املؤقت ألغراض األعما
مبعناه الواسع  " طرد"وأُشري أيضاً إىل أنه ينبغي النظر إىل مصطلح         

كي يشمل حالة األجانب الذين ُيمَنعون من الدخول إىل والية          
الدولة املعنية، يف أعايل البحار مثالً، أو على منت طائرة تابعـة            
 للدولة الطاردة يف دولة ثالثة دون العبور املادي بالضرورة حلدود   

  .الدولة
الوارد " طرد"وحسب رأي آخر، فإن تعريف مصطلح        -٢٥٩

 هو تعريف أوسع مما ينبغي إذ ميكن فهمه على أنه           ١٣يف الفقرة   
يتضمن نقل شخص أجنيب إىل سلطات حكومة أخرى ألغراض         
إنفاذ القانون، مثل التسليم لغرض املقاضاة، إىل جانـب طـرد           

 السـتبعاد هـذه     وأُعرب عن تفضيلٍ  . املوظفني الدبلوماسيني 
اإلجراءات من نطاق املوضوع مبا أن حاالت نقـل األجانـب           

__________  
 أو جمموعة من األفراد من رعايا        به دولة فرداً   رب قانوين جت  فعل" )١٩٤(

  ".ى مغادرة إقليمهادولة أخرى عل
 .International Technical Products Corporation vانظــر  )١٩٥(

The Government of the Islamic Republic of Iran (1985), Iran-United 

States Claims Tribunal Reports, vol. 9, p. 10.  

ألغراض إنفاذ القانون تتضمن جمموعة خمتلفة متاماً من املـسائل          
وباملثل فإن املوظفني . واملعايري القانونية واعتبارات السياسة العامة

الدبلوماسيني هلم قوانينهم ومؤسساهتم اليت قد تناولت بالفعـل         
  . تناوالً وافياًشؤوهنم
، أُشري إىل أنه يوجد عدد      "أجنيب"وفيما يتعلق مبصطلح     -٢٦٠

من الفئات املتميزة من األشخاص املقيمني يف أقاليم غري أقـاليم           
. البلدان اليت حيملون جنسيتها واليت ختضع لنظم قانونية خمتلفـة         

حتكم وضعهم يف أمريكا    (ومن بني هؤالء الالجئون السياسيون      
 )١٩٥٤ة االتفاقية اخلاصة بـاللجوء اإلقليمـي لعـام          الالتيني

الذين تنظم وضـعهم االتفاقيـة      (وملتمسو اللجوء والالجئون    
 ١٩٦٧ وبروتوكول عـام     ١٩٥١اخلاصة بوضع الالجئني لعام     

الذين حتمي حقوقهم االتفاقية    (، والعمال املهاجرون    )امللحق هبا 
اد أسـرهم   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـر       

الـذين تـشملهم    (واألشخاص عدميو اجلنـسية      )١٩٩٠ لعام
 ١٩٥٤ مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعـام        اخلاصةاالتفاقية  

  ). ١٩٦١لعام  فض حاالت انعدام اجلنسيةاملعنية خبتفاقية واال
  حق الطرد  )ج(

السيادي للدولـة يف طـرد      " احلق"فيما يتعلق مبسألة     -٢٦١
 احلق معترف به عموماً مبوجب القانون األجانب، لوحظ أن هذا

الدويل، ولو أنه خيضع لقيود معينة معظمها يف سـياق قـانون            
وأُعرب عن ). وهي حمل النقاش يف الفرع القادم(حقوق اإلنسان 

رأي مفاده أن هذا احلق يثري تساؤالت عديدة، من بينها ما إذا            
ـ            وء كان حق الدولة ذاك غري قابل للتصرف، وما إذا كان اللج

ألغراض األمن القومي، مثالً،    (إليه ال جيوز إال يف حاالت معينة        
واملشكلة هي كيفية التوفيق بـني      ). أو احملافظة على النظام العام    

ويف الوقـت  . هذا احلق والقيود اليت فرضها عليه القانون الدويل       
ذاته، لوحظ أن أي قيد من هذه القيود على حق الدولة ينبغـي             

ضحاً يتفق مع القيود القائمـة الناشـئة عـن          تعريفه تعريفاً وا  
  .املعاهدات واألعراف املسلّم هبا عاملياً يف أوقات احلرب والسلم

شكوكهم إزاء النهج املتبع يف التقرير      وأعرب آخرون عن     -٢٦٢
حيث اعُترب حق الدول يف الطرد أمراً مسلَّماً به يف حني ُجعلـت             

م بأنه توجد حاالت قـد      وُسلِّ. معايري حقوق اإلنسان أمراً نسبياً    
يكون جلوء الدولة فيها إىل طرد األجانب مربراً، ولكن ما من داع 

وأُعـرب  . لوصف هذا احلق مبثل هذه القوة الواردة يف التقريـر         
أو " مطلـق "كذلك عن تفضيل عدم استعمال نعوت، من قبيل         

  .الدولة يف الطرد" حق"، عند اإلشارة إىل "تقديرية"
  أسباب الطرد  )د(

لوحظ أن حق دولة ما يف الطرد ضـروري كوسـيلة            -٢٦٣
بيد أنه يف حني    . حلماية حقوق اجملتمع املوجود على إقليم الدولة      

أن للدولة سلطة تقديرية واسعة يف ممارسـة حقهـا يف طـرد             
األجانب، فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقـة وينبغـي          
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ساسية مبا يف   موازنتها بأوجه احلماية القائمة حلقوق اإلنسان األ      
 من العهد الـدويل اخلـاص       ١٣ذلك، على سبيل املثال، املادة      

باحلقوق املدنية والسياسية اليت نصت، يف مجلة أمور، على أنـه           
ال جيوز إبعاد األجنيب املوجود بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف "

وباملثل، [...]". يف هذا العهد إال تنفيذاً لقرار اختذ وفقاً للقانون        
قتضي القانون الدويل العريف من الدولة عدم إساءة اسـتعمال          ي

حقوقها بأن تتصرف بطريقة تعسفية يف اختاذ قرارهـا بطـرد           
شخص أجنيب، وكذلك أال تتصرف على حنو غري معقول عنـد      

وميكن لدولة جنسية الشخص األجنيب املطرود أن       . تنفيذ الطرد 
يان أسباب ويتعني ب . )١٩٦(تؤكد حقها يف استقصاء أسباب طرده     

وينبغـي  . الطرد أمام حمكمة دولية عندما تتطلب الظروف ذلك       
عدم تنفيذ الطرد بطريقة تلحق املشقة أو العنف أو أذى غري مربر 

ويتعني جتنب إكراه أو احتجاز أجنيب      . بالشخص األجنيب املعين  
صدر يف حقه أمر طرٍد، إال يف احلاالت اليت يرفض فيها األجنيب            

ويـتعني  . ل اإلفالت من سيطرة سلطات الدولة     املغادرة أو حياو  
أيضاً أن ُيمنح األجنيب مهلة معقولة من الزمن لتـسوية أمـوره           

، وأن ُيسمح لـه باختيار البلد      )١٩٧(الشخصية قبل مغادرة البلد   
  .الذي يرغب يف طلب الدخول إليه

ويف الوقت نفسه، سُِلِّم بأن املوقف مبوجـب القـانون           -٢٦٤
ال ملتبساً ألن كثرياً من النظم القانونية الداخلية        الدويل العريف ما ز   

تنص على أنه ميكن لسلطات البلد إبعاد األجانب دون احلاجة إىل           
كما أُعرب عن شكوك خبصوص الشرط املـذكور      . إبداء أسباب 

ـ الدولة اليت تلجأ إىل الطـرد مُ      "يف تقرير املقرر اخلاص بأن       ة لزَم
وليس من الواضـح، يف  ). ١٦ الفقرة" (تربرهاليت سباب  بإيراد األ 

ظل عدم وجود نزاع أو عدم قيام دولة أو مؤسسة أخرى بإثارة            
مسائل يف هذا الصدد، ما إذا كان يقع على الدولة صاحبة السيادة     

  .اإلقليمية واجب أصلي حيملها على بيان املربرات املُستند إليها
، واقُترح أيضاً أن تنظر الدراسة يف جمموعة من القضايا         -٢٦٥

عدا الشأن املتعلق بعدم وجود بواعث مقبولـة، تتـصل هـي            
األخرى مبسألة ما إذا كانت عملية طرد معينة تتفق مع القانون           

مراعاة أحكـام اتفاقيـات     ) أ: (ومن بني هذه القضايا   . الدويل
وفقـاً  "حقوق اإلنسان الدولية اليت تقتضي أن يتخذ قرار الطرد    

ت الطرد فحسب وإمنـا     ، واليت ال تشمل إجراءا    )١٩٨("للقانون
__________  

ــر  )١٩٦(  .Boffolo (1903), UNRIAA, vol. X (Sales Noانظ

1960.V.4), p. 528.  
 ,Kenneth P. Yeager v. The Islamic Republic of Iranظر ان )١٩٧(

Iran-United States Claims Tribunal Reports (1987), vol. 17, p. 92؛ 
 .International Law Reports, vol. 82 (1990), p. 179, at ppوانظر أيـضاً  

196–197.  
 ؛١٣العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املـادة          )١٩٨(

، "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا   : "واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   
، وامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب       ؛  ٦، الفقرة   ٢٢املادة  
  .٤، الفقرة ١٢ املادة

تطبيق مبدأ عدم التمييز هبـدف القيـام،        ) ب(شروطه أيضاً؛   
مبوجب القانون الدويل، بإبطال قرارات الطرد اليت ُتتَخذ علـى          

املوازنة بني مصلحة الدولة يف الطـرد       ) ج(؛  )١٩٩(أساس متييزي 
حبث مسألة ) د(؛ )٢٠٠(وبني حق الفرد يف احلياة اخلاصة واألسرية 

. )٢٠١(قوق الفرد لالنتهاك يف دولـة املقـصد       احتمال تعرض ح  
وحسب اقتراح آخر، ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار أيضاً احلالة          
اليت يكون فيها الشخص األجنيب قد ُمنح حق اإلقامة، أو ُوطِّن           

  .بأي شكل آخر، بوصفها قيداً آخر يرد على الطرد
  احلقوق املتصلة بالطرد)  ه(

عاصر يعتـرف حبقـوق     لوحظ أن القانون الدويل امل     - ٢٦٦
األفراد يف اخلضوع إلجراءات طرد عادلة ونزيهة ويفـرض         
شروطاً والتزامات علـى الدولـة لـضمان تنفيـذ هـذه            

وطُرح أيضاً أن إجراء الطرد يلزم أن يكون        . )٢٠٢(اإلجراءات
. رمسياً لكي ميكن منح الشخص املعين الفرصة لالسـتئناف        

 اإلجرائية فيمـا    واقُترح أيضاً إيالء اعتبار خاص للضمانات     
يتعلق بعمليات الطرد الفردية، مبا يف ذلـك تـوفري سـبل            
انتصاف، وال سيما سبل االنتصاف اليت ميكن أن متنع وقوع          
الطرد بالنظر إىل أنه يصعب على شخص أجنيب طُرد إىل بلد           
ناٍء أن يلجأ جلوءاً فعاالً إىل سبيل انتصاف متاح وأن يتمكن           

:  من بني االقتراحات األخرى    وكان. من إلغاء إجراء الطرد   
النص على أن هذه الضمانات األساسية تنطبق على عمليـة          
الطرد برمتها وليس فقط على إجـراءات حبـث احلـاالت           
الفردية؛ والنص على التزام الدولة الطاردة بإخطار الشخص        
األجنيب املعين بقرار الطرد ومنحه احلق يف اسـتئناف ذلـك           

 قرار طرد الشخص املطرود بشكل      القرار؛ واشتراط أال ينفَّذ   
ال إنساين أو مهني أو مذل؛ واشتراط إقرار إجراءات تنطبق          
على مجيع قرارات الطرد تتعلق، يف مجلـة أمـور، مبراعـاة           

__________  
 امـرأة أخـرى مـن       ١٩شريين عمر الدين جفـرا و     انظر   )١٩٩(

، ١٩٨١أبريـل   / نيـسان  ٩، القرار املؤرخ    موريشيوس ضد   موريشيوس
 ٤٠ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثالثون، امللحق رقم          الوثائ

)A/36/40(املرفق الثالث عشر ،.  
 .Berrehab v. The Netherlands, Application noانظر، مثالً،  )٢٠٠(

10730/84, ECHR, Judgment of 21 June 1988, Series A: Judgments and 

Decisions, vol. 138, p. 3؛ و Slivenko v. Latvia, Application no. 

48321/99, ECHR, Judgment of 9 October 2003, Reports of Judgments 

and Decisions, 2003–X, p. 229, at pp. 263-264, para. 113.  
انظر، مثالً، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    )٢٠١(

؛ واالتفاقية األمريكيـة    ٣ املادة   أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      
  .٨، الفقرة ٢٢، املادة "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا: "حلقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان   التفاقية محاية  ٧انظر، مثالً، الربوتوكول رقم      )٢٠٢(
إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الـذين      "انظر كذلك   . واحلريات األساسية 

، قـرار اجلمعيـة   ٧، املـادة    "ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيـه       
  .١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٤ العامة
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األصول القانونية الواجبة، وتيسري اللجوء إىل القـضاء دون         
متييز، وتوفري املساعدة القانونيـة ملـن حيتاجهـا، ومحايـة           

صة، ومحاية االستثمارات، واحترام االلتزامات     املمتلكات اخلا 
ولوحظ كذلك أنه يتعني قياس مدى قانونية      . الدولية السارية 

عملية الطرد بناء على درجة تقيدها باإلجراءات املنـصوص         
عليها مبوجب القانون الداخلي للدولة الطاردة، بالرغم من أنه 
ليس من الواضح ما إذا كان يوجد عدد كاف من الـدول            

نظِّم عن طريق التشريعات الوطنية اإلجراءات املـستخدمة        ي
  .لطرد األجانب

وأُكد . اعيالطرد اجلم " قح"وجود  وأُبديت معارضة ل   -٢٦٧
أنه ينبغي أن ُتعتَبر عمليات الطرد اجلماعي، يف القرن احلـادي           

ويف احلد األدىن، يـتعني إقـرار       . والعشرين، أمراً حمرماً بداهةً   
وأُضيف أنه بينما قد يشمل الطـرد       . رمةافتراض واضح بأهنا حم   

جمموعة من األشخاص، يشتركون يف خصائص متماثلة، فـإن         
قرار الطرد ينبغي مع ذلك أن ُيتَخذ علـى أسـاس فـردي ال              

يتطلـب  " مجـاعي "وذهب رأي آخر إىل أن مصطلح       . مجاعي
مزيداً من الدقة حيث إنه ليس من الواضح كم عـدد األفـراد             

وأكد آخرون أنه   ". مجاعياً"طردهم طرداً   الذين ميكن أن يشكل     
ينبغي تناول هذه املسائل مبعزل عن معاملة العمال املهـاجرين،          
وهي احلالة اليت تكون فيها الغلبة للمعاهـدات الدوليـة ذات           

وباملثل، اقُترح أن يقوم املقرر اخلاص بالنظر يف االتفاقات . الصلة
ن بوصفها مناذج ممكنة    الثنائية القائمة اخلاصة باإلعادة إىل الوط     

  .لوضع لوائح تنظيمية يف هذا اجملال
مع اقتراح املقرر اخلاص بـإيالء      واتفق بعض األعضاء     - ٢٦٨

قدر من االهتمام ملسألة نتائج طرد األجانب، مبقتضى القانون         
. الدويل، من حيث مسؤولية الدولة واحلمايـة الدبلوماسـية        

سائل قـد   وأعرب أعضاء آخرون عن حتفظات لكون هذه امل       
أُخذت يف احلسبان يف مواضيع أخرى طُرحت على اللجنة يف          

واقُترح أن جيري بدالً من ذلك، يف املراحل        . املاضي واحلاضر 
األوىل من دراسة املوضوع، التركيُز على املسائل األساسية اليت       
ختص حقوق وواجبات الدول فيما يتعلق بالطرد، وأن ُتترك إىل 

إذا كان ينبغي حماولة دراسـة نتـائج    مرحلة الحقة مسألةُ ما     
  .خرق هذه الواجبات

  املسائل املنهجية  )و(
أعرب كثري من األعضاء عن تأييدهم ملقترح املقـرر          - ٢٦٩

اخلاص بالتركيز على صياغة مواد تشمل مجيع جوانب الطرد، 
وأُكِّد أن . وعدم االكتفاء بتقدمي جمموعة من املبادئ التكميلية

بادئ العامة لن تكون قابلـة للتنفيـذ        جمموعة بسيطة من امل   
واقُترح أن . تاماً ولن تكون ذات فائدة أو فعالية بارزة  تنفيذاً

تضم جمموعةٌ قادمة من مشاريع املواد حكماً يسمح بتطبيق         
 مبا يوفر محاية أكرب     -  سواء العاملية أو اإلقليمية      -   املعاهدات

 سينطوي  وأعرب آخرون عن قلقهم إزاء ما     . لألفراد املعنيني 

واقُترح أال يتنـاول املوضـوع      . عليه أي نظام جامع شامل    
القواعد املستقرة األخرى، وأن تقتصر املهمـة علـى سـد           

  .الثغرات كلما أمكن حتديدها بوضوح
وُحثَّ املقرر اخلاص أيضاً على إجراء دراسة مفـصَّلة          -٢٧٠

للقانون الدويل العريف وقانون املعاهدات القائمني، مبا يف ذلـك          
دراسة مقارنة للسوابق القضائية الدولية على الصعيدين العـاملي         

  .واإلقليمي وكذلك القوانني واملمارسات الوطنية

 خلاصاملالحظات اخلتامية للمقرر ا  -٣

أشار املقرر اخلاص إىل أنه مل يلحظ أي خالف أساسي           -٢٧١
يف اللجنة فيما يتعلق باملنهج املتبع يف دراسة املوضوع، باستثناء          
االقتراح الداعي إىل أن تبدأ الدراسة ببحث القضايا واملـصاحل          

ورداً على ذلك، الحظ املقرر اخلاص أن بعـض    . املعّرضة للتأثر 
هذه القضايا كان قد أثري يف اجلزء االستهاليل من تقريره وأنه من 
املمارسات املستقرة يف اللجنة أن تدرس املوضوع املعين بقـصد        

دويل العريف أو تلك القواعـد املتـصلة        حتديد قواعد القانون ال   
  .بالتطور التدرجيي للقانون الدويل

بالنسبة إىل نقاط االتفاق يف اللجنة، فقـد الحـظ          ما  أ -٢٧٢
االحتفاظ بالعنوان احلايل   : املقرر اخلاص أنه يوجد تأييد لكل من      

للموضوع مع تعريف املصطلحني املكونني لـه؛ والطرح القائل        
ية يف املوضوع تتعلق بالتوفيق بـني احلـق يف   بأن املشكلة احملور 

الطرد ومتطلبات القانون الدويل، وباألخص قواعد قانون حقوق     
اإلنسان الدويل؛ وتعيني حدود نطاق املوضوع بعناية؛ وعـدم         
النظر يف مسائل رفض السماح بالدخول، واهلجرة، وتـنقالت         

وضعية السكان، أو حاالت إهناء االستعمار أو تقرير املصري، أو          
وأعرب كثري من األعـضاء     . األراضي احملتلة يف الشرق األوسط    

أيضاً عن تأييدهم للمنهجية املقترحة يف التقرير، أي وضع نظام          
قانوين شامل يسلم، عند الـضرورة، باألحكـام الـواردة يف           

ونوه املقرر اخلاص أيضاً مبن اقترحوا      . االتفاقيات الدولية القائمة  
س حتليل مقارن ونقـد للتـشريعات       دراسة املوضوع على أسا   

الوطنية يف هذا اجملال وباالستناد إىل األحكام القضائية الصادرة         
وباملثل، . عن اهليئات العاملية واإلقليمية املختصة حبقوق اإلنسان      

حازت اخلطوط العريضة اليت اقترحها املقرر اخلاص على موافقة         
ينها حتتـاج   أغلبية أعضاء اللجنة مع حتفظ مفاده أن مسائل بع        

  .إجابات إىل
وقدم املقرر اخلاص إضافة إىل ذلك عرضاً عاماً مفصالً         - ٢٧٣

واتفق مع األعضاء الذين اقترحوا وضـع تعريـف         . للمناقشة
مبا ال يفيد اشتراط أن ينطوي الطرد علـى         " الطرد"ملصطلح  

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . اختاذ إجراء رمسي يف مجيع احلاالت     
ملقيِّدة اليت اقترحتها اللجنـة بـشأن       سيجري تناول الصفات ا   

يف احلكم املتعلق بالنطاق، الذي سيتـضمن       " األجنيب"مفهوم  
. إشارة واضحة إىل الفئات املختلفة لألشخاص اليت سـيغطيها   
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ورأى املقرر اخلاص أن ذلك سيشمل األشخاص املقـيمني يف          
إقليم دولة ال حيملون جنسيتها، مع التمييز بـني األشـخاص           

دون يف وضعية قانونية وأولئك الذين يوجـدون يف      الذين يوج 
مبن فيهم أولئك الذين يقيمون منذ أمـد        (وضعية غري قانونية    

وسيشمل املوضـوع  ). طويل يف الدولة اليت تسعى إىل طردهم 
أيضاً يف التعريف الالجئني وملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية        

الداعي إىل كما قبل املقرر اخلاص االقتراح . والعمال املهاجرين
أن ُتبحث على حدة مسألة طرد األشخاص عدميي اجلنسية إىل          

  .دولة حيتفظون حبق اإلقامة فيها

أشري إىل ذلك يف املناقشة،     خرى، ومثلما   األناحية  الومن   -٢٧٤
وهناك فئة  . سيصعب تضمني املوضوع رفَض السماح بالدخول     

أخرى ال يشملها نطاق املوضوع هي فئة األشـخاص الـذين           
ت جنسيتهم بسبب تغري وضع اإلقليم الذي كانوا مقـيمني       تغري

وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل أنه، . فيه، يف سياق إهناء االستعمار
مع تفضيله عدم اخلوض يف مسائل تتعلق جبنـسية األشـخاص           
املطرودين أثناء نزاع مسلح، ال ينوي استبعاد قواعد النــزاع          

لكون القانون اإلنساين الدويل املسلح استبعاداً كلياً من املوضوع    
  .يتضمن قواعد دقيقة بشأن طرد األجانب
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  الفصل التاسع
األفعال االنفرادية للدول

  مقدمة  -ألف
اقترحت جلنة القانون الدويل يف تقريرها إىل اجلمعيـة          -٢٧٥

، إدراج  )١٩٩٦عام  (العامة عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني       
للدول بوصفه موضوعاً مناسباً للتدوين     قانون األفعال االنفرادية    

  .)٢٠٣(والتطوير التدرجيي للقانون الدويل
 مـن القـرار     ١٣ودعت اجلمعية العامة، يف الفقـرة        -٢٧٦
، اللجنـةَ،   ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٥١/١٦٠

األفعال االنفرادية  "يف مجلة أمور، إىل أن تواصل دراسة موضوع         
  .ضمونهوأن تبني نطاقه وم" للدول
عـام  (وأنشأت اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعـني         -٢٧٧
فريقاً عامالً معنياً هبذا املوضوع قدم تقريراً إىل اللجنة         ) ١٩٩٧

بشأن مدى مقبولية وجدوى إجراء دراسة عن هذا املوضـوع،          
ونطاقه احملتمل ومضمونه، وقدم خمططاً عاماً لدراسة بشأن هذا         

، نظرت اللجنة يف تقريـر الفريـق        ويف الدورة ذاهتا  . املوضوع
  .)٢٠٤(العامل وأقرته

وعينت اللجنة، يف دورهتا التاسعة واألربعني أيضاً، السيد  -٢٧٨
  .)٢٠٥( ثيدينيو مقرراً خاصاً للموضوع-فيكتور رودريغيس 

ــرة   -٢٧٩ ــة، يف الفق ــة العام ــدت اجلمعي ــن ٨وأي  م
، ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ املؤرخ   ٥٢/١٥٦ قرارها
  .للجنة بأن تدرج املوضوع يف برنامج عملهاقرار ا
وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتـا اخلمـسني          - ٢٨٠

التقريــُر األول للمقــرر اخلــاص بــشأن ) ١٩٩٨  عــام(
ونتيجة ملناقشته، قررت اللجنة أن .  ونظرت فيه)٢٠٦(املوضوع

تدعو الفريق العامل املعين باألفعال االنفراديـة للـدول إىل          
  .داالنعقاد من جدي

وقدم الفريق العامل تقريراً إىل اللجنة عن املسائل املتصلة         -٢٨١
بنطاق املوضوع، والنهج املتَّبع لدراسـته، وتعريـف الفعـل          

__________  
، A/51/10الوثيقـة   ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٦ حولية )٢٠٣(
  .٢٨٤، ص  واملرفق الثاين،٢٤٨الفقرة ، ٢٠٦ ص
، ١٢١ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      ١٩٩٧ حولية )٢٠٤(

  .٢١٠-١٩٦ الفقرات ،١٢٦-١٢١، وص ١٩٤ ةالفقر
  .٢٣٤، الفقرة ١٣٤، وص ٢١٢، الفقرة ١٢٦املرجع نفسه، ص  ) ٢٠٥(
ــة )٢٠٦( ــاين ١٩٩٨ حولي ــد الث ــة )اجلــزء األول(، اجملل ، الوثيق

A/CN.4/486.  

ويف الـدورة ذاهتـا،     . االنفرادي، والعمل املقبل للمقرر اخلاص    
  .)٢٠٧(نظرت اللجنة يف تقرير الفريق العامل وأقرته

هتا احلادية واخلمسني   وكان معروضاً على اللجنة يف دور      -٢٨٢
 )٢٠٨(التقريُر الثاين للمقرر اخلاص بشأن املوضوع     ) ١٩٩٩عام  (

ونتيجة ملناقشته، قررت اللجنة أن تدعو الفريـق        . ونظرت فيه 
  .العامل املعين باألفعال االنفرادية للدول إىل االنعقاد من جديد

وقدم الفريق العامل تقريراً إىل اللجنة عن املسائل املتصلة         -٢٨٣
العناصر األساسية لتعريف عملي لألفعال االنفرادية      ) أ: (مبا يلي 

كمنطلق ملزيد من العمل يف هذا املوضوع، وكمنطلق كـذلك          
وضع املبادئ ) ب(جلمع ممارسات الدول ذات الصلة باملوضوع؛ 

التوجيهية العامة اليت ينبغي على أساسها مجع ممارسات الدول؛         
ال املقرر اخلاص أن تسري فيها      بيان الوجهة اليت ينبغي ألعم    ) ج(

أعاله، وضـع الفريـق     ) ب(وفيما يتصل بالنقطة    . يف املستقبل 
، بالتشاور مع  العامةالعامل املبادئ التوجيهية الالزمة لقيام األمانة

املقرر اخلاص، بوضع استبيان ترسله إىل الدول وتطلـب فيـه           
النفراديـة  تزويدها باملواد املتعلقة مبمارساهتا يف جمال األفعـال ا        

وتستفسر عن هذه املمارسات وكذلك عن موقف الدول مـن          
  .بعض جوانب دراسة اللجنة املتعلقة هبذا املوضوع

ونظــرت اللجنــة، يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني  -٢٨٤
، يف التقرير الثالـث للمقـرر اخلـاص بـشأن           )٢٠٠٠ عام(

 )٢١٠(، إىل جانب نص الردود الواردة من الـدول        )٢٠٩(املوضوع
 ٣٠سـتبيان املتعلـق باملوضـوع والـذي ُعمـم يف           على اال 
وقررت اللجنة إحالة مـشاريع املـواد       . ١٩٩٩سبتمرب  /أيلول

 املنقح ٥ إىل جلنة الصياغة وإحالة مشروع املادة ٤ إىل   ١املنقحة  
  .إىل الفريق العامل املعين باملوضوع

ونظــرت اللجنــة، يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني  -٢٨٥
وأنـشأت   )٢١١(ير الرابع للمقرر اخلاص   ، يف التقر  )٢٠٠١ عام(

وطلبت اللجنة، بناء على توصـية    . فريقاً عامالً مفتوح العضوية   
__________  

، ١٢٠-١١٨ص   ،)اجلزء الثـاين  (اجمللد الثاين   املرجع نفسه،    )٢٠٧(
  .٢٠١  إىل١٩٢الفقرات 

، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ١٩٩٩ حوليــة )٢٠٨(
A/CN.4/500و Add.1.  

، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٠ حوليــة )٢٠٩(
A/CN.4/505.  

  .A/CN.4/511املرجع نفسه، الوثيقة  )٢١٠(
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠١ حوليــة )٢١١(

A/CN.4/519.  
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الفريق العامل، أن ُيعمَّم على احلكومات استبيان يـدعوها إىل          
تقدمي مزيد من املعلومات عن ممارسـاهتا يف إصـدار األفعـال        

  .)٢١٢(االنفرادية وتفسري هذه األفعال
يف دورهتـا الرابعــة واخلمــسني  ونظـرت اللجنــة،   -٢٨٦

، وكذلك  )٢١٣(، يف التقرير اخلامس للمقرر اخلاص     )٢٠٠٢ عام(
يف الردود الواردة من الدول على االستبيان املتعلق باملوضـوع          

وأنشأت اللجنة . )٢١٤(٢٠٠١أغسطس / آب ٣١والذي ُعمم يف    
  .)٢١٥(أيضاً فريقاً عامالً مفتوح العضوية

امـسة واخلمـسني    ونظرت اللجنـة، يف دورهتـا اخل       -٢٨٧
  .)٢١٦(، يف التقرير السادس للمقرر اخلاص)٢٠٠٣ عام(

وأنشأت اللجنة فريقاً عامالً مفتوح العـضوية ُيعـىن          -٢٨٨
وعقد الفريق  . باألفعال االنفرادية للدول برئاسة السيد آالن بيليه      

  .العامل ست جلسات
ونظرت اللجنة، يف الدورة ذاهتا، يف التوصيات الواردة         -٢٨٩
زأين األول والثاين من تقرير الفريق العامل بشأن نطـاق          يف اجل 

  .، واعتمدت هذه التوصيات)٢١٧(املوضوع وأسلوب العمل
ونظرت اللجنـة، يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني           -٢٩٠

  .)٢١٨(، يف التقرير السابع للمقرر اخلاص)٢٠٠٤ عام(
 ١٦ املعقـودة يف     ٢٨١٨وأنشأت اللجنة، يف جلستها      -٢٩١
باألفعـال  ، فريقاً عامالً مفتوح العضوية ُيعىن       ٢٠٠٤يوليه  /متوز

وعقد الفريق العامل   . االنفرادية للدول، برئاسة السيد آالن بيليه     
  .أربع جلسات

، ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٥ املعقودة يف    ٢٨٢٩ويف اجللسة    -٢٩٢
  .أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه الفريق العامل

__________  
، ٢٩، الفقـرة    ٢٣، ص   )اجلزء الثاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين      ) ٢١٢(

ع على نص االستبيان علـى موقـع        وميكن االطال . ٢٥٤، الفقرة   ٢٦٢وص  
  :اللجنة على اإلنترنت

http://untreaty.un.org/ilc/sessions/53/english/unilateral_acts_questionnaire

(e).pdf. 
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٢ حوليــة )٢١٣(

A/CN.4/525و Add.1-2.  
  .A/CN.4/524املرجع نفسه، الوثيقة  )٢١٤(
 .أعاله ٢١٢انظر احلاشية  )٢١٥(
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٣ حوليــة )٢١٦(

A/CN.4/534.  
، ٦٨ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (املرجع نفـسه، اجمللـد الثـاين         )٢١٧(

  .٣٠٨-٣٠٣ الفقرات
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٤ حوليــة )٢١٨(

A/CN.4/542.  

على االحتفاظ بعينة من األفعـال      واتفق الفريق العامل     -٢٩٣
كما وضع  . االنفرادية مدعمة بوثائق كافية إلجراء حتليل متعمق      

. )٢١٩(الفريق خمططاً يسمح باسـتخدام أدوات حتليـل موحـدة         
أعضاء الفريق العامل عدداً من الدراسات الـيت سـيجري      وتقاسم

واُتفق على أن جيري إرسال هذه      . تنفيذها وفقاً للمخطط املوضوع   
 .٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠راسات إىل املقرر اخلاص قبل      الد

وتقرر أن ُيعهد بإعداد اخلالصة اجلامعة، املرتكزة حصرياً علـى          
هذه الدراسات، إىل املقرر اخلاص الذي سيضعها يف اعتباره عند          

   .)٢٢٠(إعداد االستنتاجات ذات الصلة يف تقريره الثامن

  احلاليةالنظر يف املوضوع يف الدورة   -باء
كان معروضاً على اللجنة يف دورهتا احلالية التقريُر الثامن          -٢٩٤

 ٢٨٥٢ الذي نظرت فيه يف جلساهتا       )A/CN.4/557(للمقرر اخلاص   
  .٢٠٠٥يوليه / متوز٢١ إىل ١٩ و١٥ املعقودة يف ٢٨٥٥إىل 

  عرض املقرر اخلاص لتقريره الثامن  -١
ريره الثـامن   ذكَّر املقرر اخلاص اللجنة، لدى عرضه تق       -٢٩٥

املتعلق باألفعال االنفرادية للدول، بأن الفريق العامل الذي يرأسه       
السيد بيليه قام باختيار ومناقشة عدة أمثلة على ممارسات الدول          

  .وفقاً لقائمة املعايري اليت وضعها الفريق
إضافةً إىل ذلك، أشار املقرر اخلاص إىل املناقشات اليت          -٢٩٦

ة واليت أُعرب فيها عن احلاجة إىل وضع        دارت يف اللجنة السادس   
تعريف لألفعال االنفرادية وكذلك وضع قواعد عامة ميكـن أن          

وينبغي أن يكون هذا التعريف على درجـة مـن          . ُتطبق عليها 
  .املرونة تكفي للسماح للدول هبامش للتحرك

 مثالً أو   ١١    ويتضمن التقرير عرضاً مفصالً بدرجة كافية ل       -٢٩٧
وتشكل هذه األمثلة إىل حـد      . عال االنفرادية املختلفة  نوعاً من األف  

كبري عينة واسعة ومتثيلية من األفعال االنفرادية اليت تتباين من مذكرة      
دبلوماسية بشأن االعتراف بسيادة إحدى الدول على أرخبيل ما إىل          
إعالنات تصدرها سلطات بلد مضيف لألمـم املتحـدة بـشأن           

  . من االمتيازات واحلصاناتاإلعفاءات من الضرائب وغري ذلك
واشتملت األمثلة املختارة أيضاً علـى إعالنـات ذات          -٢٩٨

تطبيق عام، أو إعالنات بشأن التنازل عن السيادة على إقليم ما،         
أو إعالنات احتجاج بشأن النظم القانونية املنطبقة على امليـاه          

  .اإلقليمية للدول املطلة على حبر قزوين
__________  

اجلهـاز،  /التاريخ، واجلهة املصدرة  : مشل املخطط العناصر التالية    ) ٢١٩(
اجلهاز، والشكل، واملضمون، والسياق والظروف،     /اختصاص اجلهة املصدرة  و

واهلدف، واجلهات املستهدفة، وردود أفعال اجلهات املستهدفة، وردود أفعال         
اإللغـاء، والنطـاق    /األطراف الثالثة، واألساس، والتنفيذ، والتعديل، واإلهناء     

، املرجـع نفـسه  (لفات القانوين، وقرار القاضي أو احملكم، والتعليقات، واملؤ  
  ).٥١٦ واحلاشية ٢٤٧الفقرة ، ١٢٠ص ، )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 

 .٢٤٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢٢٠(
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ضاً االستنتاجات املستخلـصة مـن      ويعرض التقرير أي   -٢٩٩
ولوحظ أن األفعال تتنوع تنوعاً واسـعاً       . احلاالت اليت نوقشت  

من حيث الشكل واملضمون واجلهات اليت تصدرها واجلهـات         
وميكن أن تكون اجلهات املستهدفة باألفعال دوالً       . املستهدفة هبا 

بعينها أو منظمات دولية أو جمموعات من الـدول أو اجملتمـع            
  . ككلالدويل
وأعرب املقرر اخلاص عن أمله يف أن تكون املناقـشات           -٣٠٠

املتعلقة باألفعال اليت جرى حتليلها يف تقريره بناءة وأن تؤدي إىل           
وضع تعريف لألفعال االنفرادية للدول، على النحو الذي طُلب         

  .يف اللجنة السادسة
  ملخص املناقشة  -٢

 الـيت جـرى     أعرب عدة أعضاء عن ارتياحهم لألمثلة      -٣٠١
حتليلها يف التقرير الثامن وقالوا إن هذا املوضـوع هـو أحـد             
املواضيع اليت حتظى بأمهية مستمرة لديهم، غري أن بعض األعضاء 

  .قالوا إنه كان ينبغي عرض االستنتاجات بشكل أكثر تفصيالً
ورأى بعض األعضاء أنه من اجللي، بناء علـى دراسـة            -٣٠٢

ر الثامن، أنه مل تعد هناك أي شكوك يف         األمثلة املذكورة يف التقري   
وجود أفعال انفرادية حتدث آثاراً قانونية وتنشئ التزامات حمددة،         

  .)٢٢١(وهي نقطة ميكن أن تدعمها األحكام القضائية الدولية
ومن الناحية األخرى، رأى بعض األعضاء أن تنوع آثار          -٣٠٣

ل جيعالن  هذه األفعال وأمهية السياق الذي حتدث فيه هذه األفعا        
لألفعـال  " نظـام "أو  " نظريـة "من الصعب جداً التوصل إىل      

بيد أن بعض األعضاء اآلخرين قد رأوا أن من املمكن . االنفرادية
وأشري إىل أنه يف حني أن بعض العوامل،        . إنشاء مثل هذا النظام   

مثل توقيت األفعال أو رمبا شكلها، ليس لـها فيما يبـدو دور          
قابل أن عوامل أخرى مثل جوهر الفعل       حاسم، فإنه يبدو يف امل    

وَمن قام هبذا الفعل وبناًء على أي سلطة، تشكل مسات حامسة            
وملا كان األمر كذلك، فإنه ينبغي عـدم إغفـال دور           . األمهية

اجلهات املستهدفة بالفعل، وردود أفعاهلا وكذلك ردود أفعـال         
ولذلك أشري إىل أن املمارسـة الـيت جـرى          . األطراف الثالثة 

 ألفعال أخرى   إضافيةراستها بالفعل، واليت رمبا تكملها دراسة       د
مثالً تلك اليت توجد بشأهنا سوابق قـضائية حملكمـة العـدل            (

 ضـد   بوركينا فاسـو  ( النـزاع على احلدود  الدولية، كقضية   
رمسي  ميكن أن تتيح األساس لوضع تعريف        )٢٢٢()مجهورية مايل 

__________  
 ,Legal Status of Eastern Greenland, Judgment, 1933انظر  )٢٢١(

P.C.I.J., Series A/B, No. 53, p. 22 at p. 71و؛  Nuclear Tests (Australia 

v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253 at pp. 266–267؛ 
 ؛Nuclear Tests (New Zealand v. France), ibid., p. 457 at pp. 471–472و
 ,Temple of Preah Vihear, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962و

p. 6 at p. 21.  
)٢٢٢( Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554.  

ون مـن املمكـن     وقد يك . ببعض املرونة حيتفظ يف الوقت ذاته     
بالتايل النظر يف إمكانية توسيع دائرة األشخاص الذين ميكن هلم          
أن يدخلوا يف تعهدات تلزم الدولة مبا يتجاوز الدائرة احملددة يف           

 عن طريق دراسة حـاالت  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام    ٧املادة  
اإلعالنات الصادرة عن أعضاء آخرين يف الـسلطة التنفيذيـة،          

وينبغي التوصل . فعال التشريعية والقرارات القضائيةفضالً عن األ
أيضاً إىل موقف بشأن بعض املسائل املتعلقـة باملـصطلحات          

، وبشأن )الفرق بني األفعال االنفرادية باملعىن الضيق والتصرفات(
علـى سـبيل املثـال      (مسائل تتعلق بشكل األفعال االنفرادية      

حقة، ميكن دراسة   ويف مرحلة ال  ). اإلعالنات اخلطية والشفوية  
نتائج األفعال االنفرادية وكذلك مسألة املسؤولية يف حالة خرق         

  .االلتزامات الناشئة عنها

وقيل أيضاً إن قيمة هذا املوضوع هي أنه يبني للـدول            -٣٠٤
املدى الذي ميكن يف حدوده إلزامها بالتعهدات الطوعية الـيت          

د األوضاع  وبالتايل، فمن الضروري حتدي   . تقطعها على أنفسها  
  ".املفاجآت"اليت تنشأ فيها حاالت إلزام بغية تفادي 

ميكن أن يـشمل عـدة      (ولذلك، فبعد وضع تعريف      -٣٠٥
، )مشاريع مواد، مجيعها تنطوي على أكرب قدر ممكن من الدقـة   

ينبغي أن تدرس اللجنة أهلية وسلطة اجلهة اليت يصدر عنها الفعل 
راسة تصرفات الدول   وسيكون من السابق ألوانه د    . االنفرادي

  .اليت ميكن أن تترتب عليها نتائج معادلة لنتائج األفعال االنفرادية
وفيما يتعلق بصحة األفعال االنفرادية، وهي جانب من         -٣٠٦

أصعب جوانب املوضوع يرتبط بأهلية وسلطة اجلهة اليت صدر         
عنها الفعل االنفرادي، سيكون من املفيد إجراء مقارنـة مـع           

 من أجل حتديد    ١٩٦٩الصلة يف اتفاقية فيينا لعام      األحكام ذات   
هرمية وتوزيع السلطة بني القانون الدويل والقـانون الـداخلي          

  .يتعلق بصياغة االلتزامات الدولية وأدائها فيما

واقُترح إعداد ملخص ألعمال اللجنـة بـشأن هـذا           -٣٠٧
املوضوع يف شكل إعالن مصحوب باستنتاجات عامة أو أولية         

وميكن أن يكـون    . يع النقاط اليت قُبلت بتوافق اآلراء     يتناول مج 
منطلق هذه االستنتاجات هو أن القانون الدويل ينـسب آثـاراً    
قانونية معينة إىل أفعال تقوم هبا الدول حبرية دون أن تكون دول            

وميكن أيضاً أن تتناول هـذه      . أخرى بالضرورة طرفاً يف األمر    
، )اخلطي أو غري اخلطي    (االستنتاجات شكل األفعال االنفرادية   

وآثارها، وتنوعها الكبري، وعالقتها مببدأ حسن النية، والوقـت         
الذي تصدر فيه، والوقت الذي ُتحدث فيه آثارها، والتصرفات         

  .اليت تدلل هبا الدول على وجود نية تستتبع آثاراً قانونية

وأُشري أيضاً إىل أنه ينبغي أخذ عوامل أخرى يف االعتبار           -٣٠٨
لتوّصل إىل هذه االستنتاجات األولية مثـل ردود أفعـال          عند ا 

اجلهات املستهدفة باألفعال االنفرادية واإلجـراءات الداخليـة        
  . املتعلقة بأداء الفعل االنفرادي
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وذُكر أن من املهم أيضاً عدم إغفال احلاجة إىل ضمان           -٣٠٩
أن تبقى للدول احلرية يف إصدار بيانات سياسية يف أي وقـت            

تشعر أهنا مغلولة اليد بفعل إمكانية أن ُتضطر إىل قبول          دون أن   
  .التزامات قانونية

ووفقاً لوجهة نظر أخرى، فـإن األفعـال املـسماة           - ٣١٠
باالنفرادية تبلغ من حيث طبيعتها حداً من التنوع واالختالف         
والتعقيد ال ميكن معه تدوينها يف شكل مشاريع مواد، ولـن           

 وبالتايل ستكون قيمة عمل مـن       يتسىن جتميع قائمة شاملة هبا    
بل قد يثور حىت التساؤل عمـا إذا      . هذا القبيل مشكوكاً فيها   

كانت الفكرة اليت تقوم عليها وهي وجود فعل قـانوين هـي    
 وبناء عليه، فإن أفضل   . ومعترف هبا بدرجة كافية    فكرة عاملية 

 هذا املوضوع ميكن أن تكون إجـراء دراسـة         لتناول طريقة
 لهاً ألن السياق الذي ُتؤَدى فيه هذه األفعال         ، نظر "إيضاحية"

وهذا العامل احلاسم املتعلق بالـسياق      . وصفهايف   دور حاسم 
يفّرق أيضاً بني تلك األفعال وبني نظام املعاهدات مبا له مـن            

وحىت وجود أحكام قضائية دوليـة تـستجيب        . رسوخ قوي 
اع حلاجات أو حجج حمددة يف كل حالة ليس مربراً كافياً التب          

وإعـداد  . هنج هو يف جوهره نظري بشأن األفعال االنفرادية       
مشاريع مواد ميكن أن يتسبب يف سوء فهم ومزيد من االلتباس 

  .يف موضوع معقد وصعب بالفعل
وأُشري أيضاً إىل أن األفعال االنفرادية ال ميكن حتديـد           -٣١١

وهي يف جوهرها آلية إطالق ميكن أن       . هويتها إال بعد حدوثها   
. إىل دول ثالثـة ) ولكن ليس التزامات  ( إىل إسناد حقوق     تؤدي

وهذا هو ما مييزها عن املعاهدات اليت تعمل يف إطار قائم علـى       
ويف الواقع فإن هذه األفعال تقع عند . املعاملة باملثل بشكل صارم

. عتبة ضرورية ولكن غري كافيٍة لوضع منوذج حتليلي مناسـب         
د أين توجد فعالً هـذه      وسيكون من الصعب إىل أبعد حد حتدي      
  .العتبة، اليت هي بطبيعتها غامضة ومتغّيرة

ومن الناحية األخرى، لوحظ أن املهمة املطروحة هـي          -٣١٢
على وجه الدقة أن ُيحدد بالضبط املوضُع الذي تقع عنده تلك           

النقطة اليت  بدا من غري املؤكد والصعب إدراك       العتبة، حىت وإن    
 إذا كان حتديد هذه النقطـة       وحىت. تصبح الدول بعدها ملزمة   

سيتم بعد حدوث الفعل، فإهنا على األقل لن تكون قد ُحددت           
ولكن الشيء اهلام هو إجياد آلية، عن طريـق         . بطريقة تعسفية 

. التدوين، متكّن من حتديد هذه األفعال حـىت قبـل حـدوثها           
وعالوة على ذلك، فمن غري الصحيح القول بأن الدول ال ميكن           

. مات على دول أخرى بواسطة األفعال االنفرادية      أن تفرض التزا  
. فاألفعال املتعلقة بتعيني احلدود البحرية تثبت عكـس ذلـك         

وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنه من حيث اجلوهر حتتاج اللجنة           
  .إىل تعريف مشروعية أو صحة األفعال االنفرادية

. كوأُشري أيضاً إىل أن نوايا الدول حامسة األمهية مع ذل          -٣١٣
ويف حني أن قصد الدخول يف تعهدات أو إنشاء التزامات هـو            

أمر يتوقف على الظروف والسياق، فإنه كثرياً ما ال ميكن متييزه           
ومن الناحية األخرى، فإن    . إال من خالل الشكل الذي يتخذه     

مما مييز بني األفعال االنفرادية واملعاهدات الدولية كونَ الشكل،         
دية، ال يشكل يف حد ذاته، فيما يبـدو،         يف حالة األفعال االنفرا   

  .عنصراً حامساً يف حتديد هوية الفعل االنفرادي
ووفقاً ملا ذكره بعض األعضاء، فسيكون من الـصعب          -٣١٤

على أي حال، االتفاق على قواعد عامة، ولـذلك ينبغـي أن            
يكون هدف اللجنة هو السري يف اجتاه وضع مبادئ توجيهية أو           

تساعد الدول وترشدها بينما تتيح حتقيق      مبادئ عامة ميكن أن     
  .قدر أكرب من اليقني خبصوص هذا املوضوع

وأُشري أيضاً إىل أنه عالوة على نوايا الدول واألوضـاع        -٣١٥
املعنية، واإلذن املمنوح ملن صـدر عنـه الفعـل أو سـلطته             

اختصاصه وأهليته، والعوامل احلامسة الـيت تعطـي للفعـل           أو
 النظر يف مسألة قابلية الفعل االنفـرادي  مضمونه القانوين، جيب  

وإذا مل  . لإلبطال إذا أُريَد دراسة هذا املوضوع دراسة شـاملة        
ُتقبل هذه األفعال من جانب الدول األخرى أو مل ُتِثر لديها أي            
توقعات مشروعة أو مل ُتعامل من جانبها كأسـاس لتعهـدات           

  .هلا حبريةفإنه ميكن من الناحية النظرية إبطا قانونية صحيحة،
وأشار بعض األعضاء إىل أن األفعال االنفرادية بامتياز اليت       -٣١٦

ينبغي النظر فيها هي األفعال املستقلة املؤهَّلة ألن تكون مـصادر           
وينبغي عـدم  . للقانون الدويل وليس تلك النابعة من مصدر عريف   

) autonomous acts (اخللط بـني مـصطلح األفعـال املـستقلة    
اليت ) (auto-normative acts (الشارعة للذاتال ومصطلحي األفع

واألفعـال  ) تفرض التزامات على اجلهة الصادر عنـها الفعـل        
اليت تفرض التزامـات  ) (hetero-normative acts (للغريالشارعة 

  ).على دول أخرى

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
 أشار املقرر اخلاص يف معرض تلخيـصه للمناقـشة إىل       -٣١٧

الصعوبة الكبرية يف حتديد األفعال االنفرادية اليت تشكل مصادر         
وبالرغم من أن بعض األعضاء مل يروا قيمة يف         . للقانون الدويل 

القيام بتدوين األفعال االنفرادية، فإن وضع مبادئ لتحديد النظام 
القانوين املنطبق على هذه األفعال سيسهم بال شك يف حتقيق قدر 

وفضالً عـن   . االستقرار يف العالقات الدولية   أكرب من اليقني و   
ذلك، ينبغي احلفاظ على التوازن بني ضمان الثقة واالستقرار من 

  . ناحية وحرية الدول يف التصرف من الناحية األخرى
وعندما تؤخذ يف االعتبار حرية الدول يف التـصرف،          -٣١٨

يكون من نافلة القول ذكر أن هناك أفعاالً سياسـية ال تنـوي             
وبالرغم من أنـه مـن      . دول هبا الدخول يف التزامات قانونية     ال

الصعب أحياناً التمييز بني هذين النوعني من األفعال، فإن مـن           
الصحيح مع ذلك أن نية الدولة يف االلتزام تشكل مسة هامة يف            

  .التمييز بينهما
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وحقيقةُ أن عالقة ميكن أن تنشأ مع دولة واحدة أو أكثر  -٣١٩
ادي ليس معناها بالضرورة أن األمر يتعلق بفعل        بسبب فعل انفر  
  .ذي طابع اتفاقي

كذلك ينبغي النظر يف تصرفات الدولة فيما يتعلق بالفعل  -٣٢٠
  .االنفرادي، وإن كان ميكن القيام بذلك يف مرحلة الحقة

وال يبدو من السهل التوصل إىل موقف موحد بـشأن           -٣٢١
االعتبار عدد مـن    التعريف؛ وعلى أي حال ينبغي أن يؤخذ يف         

  .العوامل أو العناصر غري املتصلة بالفعل االنفرادي ذاته
وفيما يتعلق مبسألة اآلثار القانونية فإهنا، بـالرغم مـن           -٣٢٢

، ينبغي أن   )الوعود، التنازل، االعتراف، وغريها   (تنوعها الكبري   
  .ُينظر فيها على ضوء مدى تطابقها مع القانون الدويل

 أن تتـيح اإلطـار      ١٩٦٩ة فيينا لعـام     وميكن التفاقي  -٣٢٣
والتوجيه لصياغة عدد من املبادئ بشأن األفعـال االنفراديـة،          
ولكن ال ينبغي نقلها أو استنساخها بالكامل بالنظر إىل اختالف          

  . طبيعة املعاهدات عن طبيعة األفعال االنفرادية
وأوضح املقرر اخلاص أنه تعمد عدم التوصـل إال إىل           -٣٢٤

حمدودة يف تقريره، وهي نتاج دراسٍة حلاالت عملية        استنتاجات  
حمددة وميكن استكماهلا وإثراؤها بدراسـة حلـاالت إضـافية          

  .بتعليقات ومالحظات أعضاء اللجنة أو
واختتم املقرر اخلاص كالمه قائالً إنه يؤيـد بالكامـل           -٣٢٥

املقترح املقدم الداعي إىل أن يقدم استنتاجات أو مقترحات عامة 
  .ة القادمةيف السن
وميكن للفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية أن ينظر         -٣٢٦

يف النقاط اليت أثارهتا املناقشة وأن يقدم توصيات بشأن توجـه           
ومضمون املقترحات حبيث تعكس نتاج عدة سنوات من عمل         

  .اللجنة بشأن هذا املوضوع

  استنتاجات الفريق العامل  -٤
عامل املفتوح العـضوية املعـين      أعيد تشكيل الفريق ال    -٣٢٧

 ١١باألفعال االنفرادية للدول، الذي يرأسه السيد آالن بيليه، يف 
  .٢٠٠٥مايو /أيار

مـايو  / أيـار  ١٨ و ١١وعقد الفريق أربع جلسات يف       -٣٢٨
وخصـصت  . ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٢٥يونيه و / حزيران ١ ويف

اجللسات الثالث األوىل لتحليل حاالت بعينها وفقاً للمخطـط         
لذي ُوضع السنة املاضية يف الدورة السادسة واخلمسني للجنـة          ا
 واالستنتاجات اليت ميكن استخالصها مـن       )٢٢٣()٢٠٠٤عام  (

  .ذلك التحليل
 ٢٨٥٥وطلبت اللجنة إىل الفريق العامل، يف جلـستها          -٣٢٩

، عند اختتام املناقشة بـشأن      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢١املعقودة يف   
، أن ينظر يف النقاط الـيت       "دولاألفعال االنفرادية لل  "موضوع  

أثريت يف املناقشة واليت يوجد بشأهنا اتفاق عام ميكن أن ميثـل            
أساساً لالستنتاجات أو املقترحات األولية بشأن املوضوع الـيت         

وشرع . ميكن أن تنظر فيها اللجنة أثناء دورهتا الثامنة واخلمسني        
هـا يف   الفريق العامل يف النظر يف العناصر الـيت ميكـن إدراج          
  .االستنتاجات األولية دومنا إخالل بإمكانية تكييفها الحقاً

وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي للفريق العامل،        -٣٣٠
  .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨ املعقودة يف ٢٨٥٩وذلك يف جلستها 

وسلم الفريق العامل بأنه بينما ميكن أن يقال من حيث           -٣٣١
للدول ميكن أن ُتحـدث آثـاراً       املبدأ إن التصرفات االنفرادية     

قانونية أياً كان الشكل الذي ميكن أن تتخذه تلك التـصرفات           
االنفرادية فإنه سيحاول وضع بعـض االسـتنتاجات األوليـة          

كما حبث الفريـق    . خبصوص األفعال االنفرادية مبعناها الضيق    
بإجياز املسائل املتعلقة بتنوع األفعال االنفرادية وآثارها، وبأمهية        

ظروف يف تقدير طبيعتها وآثارها، وبعالقتـها بااللتزامـات         ال
األخرى الواقعة على أصحاب تلك األفعال مبوجـب القـانون          
الدويل، فضالً عن املسائل املتعلقة بشروط مراجعة هذه األفعال         

  .وقابليتها لإلبطال
والفريق العامل مستعد ألن يساعد املقرر اخلاص، عنـد         -٣٣٢

طوير االستنتاجات األولية الـيت ميكـن       الضرورة، يف صياغة وت   
عرضها بعدئٍذ على اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمـسني            

مشفوعة بأمثلة توضيحية للممارسات مـستمدة      ) ٢٠٠٦ عام(
  .من املذكرات املعّدة من ِقبل أعضاء الفريق العامل

__________  
 . أعاله٢١٩ احلاشية انظر )٢٢٣(
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  الفصل العاشر
التحفظات على املعاهدات

    مقدمة-ألف 
 ٩ املـؤرخ    ٤٨/٣١أيدت اجلمعية العامة، يف قرارهـا        -٣٣٣

، قرار جلنة القانون الدويل بـشأن      ١٩٩٣ديسمرب  /كانون األول 
القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات علـى      "إدراج موضوع   

  .يف جدول أعماهلا" املعاهدات
وقامت اللجنـة، يف دورهتـا الـسادسة واألربعـني           -٣٣٤

آالن بيليه مقـرراً خاصـاً هلـذا        ، بتعيني السيد    )١٩٩٤ عام(
  .)٢٢٤(املوضوع
وتلقـت اللجنـة، يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني           -٣٣٥

 وناقـشت   )٢٢٥(، التقرير األول للمقرر اخلـاص     )١٩٩٥ عام(
  .التقرير هذا
ويف أعقاب تلك املناقـشة، خلـص املقـرر اخلـاص            -٣٣٦

االستنتاجات اليت استخلصها من نظر اللجنة يف املوضوع، وهـي      
التحفظـات علـى    "لق بعنوان املوضوع، الذي أصـبح اآلن        تتع

، وبالشكل الذي سوف تتخذه نتائج الدراسة والذي        "املعاهدات
ينبغي أن يكون دليل ممارسة فيما يتصل بالتحفظات، وباملرونة اليت 
ينبغي أن يتسم هبا عمل اللجنة بشأن املوضوع، وبتوافق اآلراء يف           

 يف األحكام ذات الصلة من اللجنة على وجوب عدم إحداث تغيري
وتـشكل  . )٢٢٦(١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩اتفاقيات فيينا ألعوام    

هذه االستنتاجات، يف نظر اللجنـة، نتـائج الدراسـة األوليـة       
 كـانون   ٩ املؤرخ   ٤٨/٣١طلبتها اجلمعية العامة يف قراريها       اليت

 / كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٩/٥١ و١٩٩٣ديــسمرب /األول
 املمارسة فسوف يتخذ شكل مشروع      أما دليل . ١٩٩٤ ديسمرب

مبادئ توجيهية مصحوبة بتعليقات، وسوف تساعد تلك املبادئ        
التوجيهية الدولَ واملنظماِت الدولية علـى صـعيد املمارسـة،          

  .وستكون مصحوبة، عند الضرورة، بأحكام منوذجية
ويف دورهتا السابعة واألربعني أيضاً أذنت اللجنة، وفقاً         -٣٣٧

، للمقرر اخلاص بأن يعـد      )٢٢٧(اتبعتها يف السابق  للممارسة اليت   
استبياناً مفصالً عن التحفظات على املعاهدات من أجل الوقوف         

__________  
، ٣٧٣ ص   ،)اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٤ حولية )٢٢٤(

  .٣٨١ الفقرة
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ١٩٩٥ حوليــة )٢٢٥(

A/CN.4/470.  
  .٤٨٧الفقرة ، ٢١٠ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين املرجع نفسه ) ٢٢٦(
، ١١٥ص  ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٨٣حولية  انظر   )٢٢٧(

  .٢٨٦الفقرة 

على ممارسات الدول واملنظمات الدولية، وال سيما تلك اليت هي 
وديعة التفاقيات متعددة األطراف، وتبيُّن مـا تواجهـه مـن           

 اجلهـات   وأرسلت األمانة العامة االسـتبيان إىل     . )٢٢٨(مشاكل
 ٥٠/٤٥وأحاطت اجلمعية العامة علمـاً، يف قرارهـا         . املعنية
، باستنتاجات اللجنة   ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ١١ املؤرخ

ودعتها إىل مواصلة أعماهلا حسب النهج املـبني يف تقريرهـا           
  .)٢٢٩(ودعت أيضاً الدولَ إىل الرد على االستبيان

 األربعـني الثامنـة و  دورهتـا  يف ،علـى اللجنـة   وُعرض -٣٣٨
 وقد. )٢٣٠( التقرير الثاين للمقرر اخلاص عن املوضوع      ،)١٩٩٦ عام(

مشروع قرار للجنة القانون الدويل عـن   بتقريرهأرفق املقرر اخلاص 
، مبـا فيهـا     األطرافالتحفظات على املعاهدات الشارعة املتعددة      

بغرض لفـت    العامةإىل اجلمعية   موجَّه  معاهدات حقوق اإلنسان،    
  . )٢٣١(وانب القانونية للمسألة وتوضيح هذه اجلوانبالنظر إىل اجل

يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني        ، اللجنـة  اعتمدتو -٣٣٩
االستنتاجات األولية بشأن التحفظـات علـى       ،  )١٩٩٧ عام(

املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف، مبا فيها معاهدات حقوق        
  .)٢٣٢(اإلنسان
 ٥٢/١٥٦ارهـا   وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف قر      -٣٤٠

، باالستنتاجات األولية ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول  ١٥املؤرخ  
للجنة وبالدعوة اليت وجهتها إىل مجيع هيئات املعاهدات املنشأة         
مبوجب معاهدات شارعة متعددة األطراف، واليت قد ترغب يف         
أن تقدم بصورة خطية تعليقاهتا ومالحظاهتا على االستنتاجات،        

وجهت يف الوقت نفسه نظر احلكومات إىل       إىل القيام بذلك، و   
ما يتسم به اإلدالء بآرائها حول االستنتاجات األولية من أمهية          

  .للجنة القانون الدويل

__________  
، ٢١٠ص  ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٥ حوليةانظر   )٢٢٨(

 واالستبيانان املرسـالن إىل الـدول واملنظمـات الدوليـة           .٤٨٩الفقرة  
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ١٩٩٦ حوليةمستنسخان يف   

A/CN.4/477و Add.1املرفقان الثاين والثالث ،. 
 ٣٣ كانت قد ردت على االستبيان       ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١حىت   ) ٢٢٩(

  . منظمة دولية٢٥دولة و
 تـان ، الوثيق )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ١٩٩٦ حولية )٢٣٠(

A/CN.4/477و Add.1و ،A/CN.4/478.  
، ١٧٥ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      املرجع نفسه  )٢٣١(

  .٢٣٨  واحلاشية١٣٦ الفقرة
، ١٠٩-١٠٨ص   ،)اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٧ حولية )٢٣٢(

  .١٥٧الفقرة 
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 وحىت دورهتا السادسة واخلمـسني يف       ١٩٩٨ومن عام    -٣٤١
أعـّدها   )٢٣٣(، نظرت اللجنة يف سبعة تقارير أخرى      ٢٠٠٤عام  

ع مبـدأ تـوجيهي      مشرو ٦٩واعتمدت مؤقتاً    املقرر اخلاص، 
  .والتعليقات عليها

يف دورهتا الـسادسة واخلمـسني، يف       اللجنة  وقررت   -٣٤٢
، وبعـد أن    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٣ املعقودة يف    ٢٨٢٢جلستها  

، أن حتيل إىل جلنة     )٢٣٤(نظرت يف التقرير التاسع للمقرر اخلاص     
تعريـف   (١-٦-٢الصياغة مشروعي املبـدأين التـوجيهيني       

تعريف االعتـراض    (٢-٦-٢و) حفظاتاالعتراضات على الت  
  ).على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التوسيع املتأخر لنطاقها

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
كان معروضاً على اللجنة يف دورهتا احلاليـة التقريـُر           -٣٤٣

املكرس لصحة  ) Add.1-2 و A/CN.4/558(العاشر للمقرر اخلاص    
  .وضوع املعاهدة وهدفهاالتحفظات وملفهوم م

ونظرت اللجنة يف جزء من التقرير العاشر للمقرر اخلاص  -٣٤٤
 ٢٢ و ٢٠ املعقودة يف    ٢٨٥٩ إىل   ٢٨٥٦ و ٢٨٥٤يف جلساهتا   

  .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨إىل 
 قررت اللجنة أن حتيـل إىل جلنـة         ٢٨٥٩ويف اجللسة    -٣٤٥

حريـة إبـداء     (١-٣الصياغة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة       
التحفظات احملظـورة صـراحة مبوجـب        (١-١-٣و )حتفظ

 ٣-١-٣و) تعريف التحفظات احملـددة    (٢-١-٣و) املعاهدة
التحفظـات   (٤-١-٣و) التحفظات اليت جتيزها املعاهدة ضمناً    (

كما قررت اللجنة أن حتيل إىل      ). غري احملددة اليت جتيزها املعاهدة    
، ٨-١-٢ و ٦-١جلنة الصياغة مشروعي املبـدأين التـوجيهيني        

، بغية تنقيحهما استناداً إىل    )٢٣٥(اللذين سبق اعتمادمها بصفة مؤقتة    
وقررت اللجنة أيضاً أن تواصـل      . ما مت اختياره من مصطلحات    

  ).٢٠٠٦عام (النظر يف التقرير العاشر يف دورهتا الثامنة واخلمسني 
__________  

، )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٨ حولية: التقرير الثالث  )٢٣٣(
، اجمللـد   ١٩٩٩ حوليـة : ؛ والتقرير الرابع  Add.1-6 و A/CN.4/491 الوثيقة
؛ والتقرير A/CN.4/478/Rev.1 وA/CN.4/499تان ، الوثيق)اجلزء األول(الثاين 
 A/CN.4/508، الوثيقة   )ولاجلزء األ (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية: اخلامس

، )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ٢٠٠١ حولية: ؛ والتقرير السادس Add.1-4و
، اجمللـد   ٢٠٠٢ حولية: ؛ والتقرير السابع  Add.1-3و A/CN.4/518الوثيقة  
: ؛ والتقريـر الثـامن   Add.1-3و A/CN.4/526، الوثيقة   )اجلزء األول (الثاين  
؛ Add.1و A/CN.4/535، الوثيقة   )زء األول اجل(، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حولية

، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٤ حولية: والتقرير التاسع 
A/CN.4/544 .       ٢٠٠٤ حوليـة ولالطالع على سرد تارخيي مفصل، انظر ،
  .٢٦٩-٢٥٧ اتالفقر، ١٢٣-١٢٢ص ، )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 

  .انظر احلاشية السابقة )٢٣٤(
، ٢٥٥ ص،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩ حوليةانظر   )٢٣٥(
 .٢٥ ص ،)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٢ حوليةو

، ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠ املعقودة يف    ٢٨٤٢ويف اجللسة    -٣٤٦
تعريف  (١-٦-٢املبدأين التوجيهيني نظرت اللجنة يف مشروعي 

تعريف االعتـراض    (٢-٦-٢و) االعتراضات على التحفظات  
) على اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التوسيع املتـأخر لنطاقهـا         

  .واعتمدهتما بصفة مؤقتة
وقد سبق أن أُحيل هذان املشروعان إىل جلنة الـصياغة           -٣٤٧

  ).٢٠٠٤عام (يف الدورة السادسة واخلمسني 
، ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ املعقودة يف    ٢٨٦٥ويف اجللسة    -٣٤٨

اعتمدت اللجنة التعليقات على مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة          
  .الذكر السالفة
ويرد نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليهـا       -٣٤٩

  . أدناه٢-يف الفرع جيم

  عرض املقرر اخلاص لتقريره العاشر  -١
ه العاشر موضحاً أنه كان ينوي      عرض املقرر اخلاص تقرير    -٣٥٠

، )٢٣٦(تضمينه مقدمةً توجز التطورات املستجدة منذ التقرير التاسع       
وجزءاً أول خيتم هنائياً املـشكلة املتعلقـة بـشكل وإجـراءات            
االعتراضات على التحفظات وقبول التحفظات، وجزءاً ثانياً عن        

ولكن نظراً لضيق الوقت وألنه كان قد بـدأ         . صحة التحفظات 
الً عمله بشأن املسألة األخرية، واليت آثر تقدميها على سـواها،           فع

ميكن القول إن التقرير     وعليه،. فقد تعذر عليه االلتزام هبذه اخلطة     
  .يبدأ من الوسط باجلزء املتعلق بصحة التحفظات

صـحة  "ودافع املقرر اخلاص يف البدايـة عـن تعـبري       -٣٥١
ن تقريره إىل املبدأ    قبل أن يتطرق يف اجلزء األول م      " التحفظات

 وإىل  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ١٩املستمد من فاحتة املادة     
املشاكل املرتبطة باحلظر الصريح أو الضمين للتحفظات، والـيت         

من تلك املادة من االتفاقية     ) ب(و) أ(تتناوهلا الفقرتان الفرعيتان    
 فتتعلق  أما املسائل األخرى اليت تناوهلا التقرير بالبحث      . املذكورة

بتوافق التحفظات مع موضوع املعاهدة وهدفها، واملنصوص عليه 
صحة التحفظات أو عدم صحتها من منظور       ) (ج(١٩يف املادة   

  ).القانون الداخلي أو القواعد العرفية أو القواعد اآلمرة
وتناول اجلزء األخري من التقرير حتديد صحة التحفظات         -٣٥٢

  .واآلثار املترتبة على ذلك
" صـحة التحفظـات   "وتطرق املقرر اخلاص إىل تعبري       -٣٥٣

املستخدم يف تقريره فذكَّر بأن ردود الدول يف اللجنة السادسة          
على السؤال املطروح عليهم من ِقبل جلنة القانون الدويل بشأن          
هذا التعبري مل تكن شافية، ذلك أهنا كانت منقسمة بني الـدول         

  . والدول اليت قبلت بهاليت كانت لديها شكوك بشأن هذا التعبري
__________  

 . أعاله٢٣٣انظر احلاشية  )٢٣٦(
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وقد أعرب املقرر اخلاص عن تفضيله الواضح ملصطلحي         -٣٥٤
احملايدين متاماً على املصطلحات األخرى     " عدم الصحة /الصحة"

" عدم اجلـواز  /اجلواز"أو  " عدم املقبولية /املقبولية"املقترحة مثل   
  .، وهي تعابري ذات أصداء فقهية قوية"عدم احلجية/احلجية" أو

شار املقرر اخلاص إىل احلرب الفقهية القائمـة بـني          وأ -٣٥٥
أنصار مدرسة اجلواز الذين يرون أن التحفظ ميكن أن يكون غري 
صحيح يف جوهره إذا كان منافياً ملوضوع املعاهدة وهـدفها،          
وأنصار مدرسة احلجية الذين يرون أن نظام التحفظات خاضع         

ملت اللجنـة   وإذا ما استع  . بأكمله لردود أفعال الدول األخرى    
أحد هذين املصطلحني فقد ُيظن أهنا تؤيد هذه املدرسة أو تلك،           
  .وهو أمر غري مستحب بالنظر إىل الواقع املعقد لنظام التحفظات

وعلى الرغم من أن السيد ديريك بويت كان قد حثّ           -٣٥٦
 وأن  )٢٣٧("غـري جـائز   /جائز"اللجنة على استخدام مصطلحي     
فقد رأى املقـرر اخلـاص أن       اللجنة أخذت بذلك يف البداية،      

التحفظ ميكن أن يكون صحيحاً أو غري صحيح ألسباب أخرى          
  ".اجلواز"غري 
ومن جهة أخـرى، قـد ُيـساء فهـم مـصطلحي             -٣٥٧

"licéité/illicéité"      ليزية ك باللغة الفرنسية، واللذين يترمجان إىل اإلن
عـدم  /اجلـواز " (permissibility/impermissibility"مبصطلحي  

وال ُيعقل القـول    . ، بالنظر إىل صلتهما مبسؤولية الدول     )اجلواز
بأن التحفظ غري الصحيح ألسباب شكلية أو موضوعية يرتـب          
مسؤولية على الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة، وال توجد يف          

وأي حتفظ من هذا القبيل     . ممارسة الدول سابقة من هذا القبيل     
   .سيكون ببساطة حتفظاً باطالً والغياً

وعليه، ينبغي للجنة من اآلن فـصاعداً أن تـستخدم           -٣٥٨
احملايدين، مبـا يف ذلـك يف       " عدم الصحة /الصحة"مصطلحي  

) ٨-١-٢ و ٦-١(مشروعي املبدأين التـوجيهيني املعتمـدين       
  .بني قوسني معقوفني" غري جائز/جائز"حيث ُتركت الكلمتان 

 بـصحة   االفتراض املسبق "أما اجلزء من التقرير املعنون       -٣٥٩
 مـن اتفـاقييت فيينـا       ١٩فيستند إىل فاحتة الفقرة     " التحفظات

 اليت اشترعت املبدأ العام القاضي جبواز       ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي
. إال أن حرية إبداء التحفظات ليست مطلقة      . إبداء التحفظات 

التوقيع على املعاهدة أو إبـداء      (فهي أوالً حمدودة بعامل الزمن      
وقد حتدها أيضاً طبيعة املعاهدة اليت      ). املوافقة على االرتباط هبا   

وميكن فضالً عن ذلك    . ميكن أن تشترط قبول التحفظ باإلمجاع     
للدول نفسها أن حتد من إمكانية إبداء التحفظات على معاهدة          

  .١٩من املادة ) ب(و) أ(كما هو متوخى يف الفقرتني الفرعيتني 

__________  
ــر  )٢٣٧(  D. W. Bowett, "Reservations to non-restrictedانظ

multilateral treaties", British Year Book of International Law, 1976–

1977, pp. 67–92. 

. مطلقاًوعليه، فإن احلق يف إبداء التحفظات ليس حقاً          -٣٦٠
 نفسه ألن إبداء التحفظ ال يعين       ١٩ويوحي بذلك عنوان املادة     

وهذا ما تشري إليه صـيغة      . بالضرورة إعماله، أي حدوث آثاره    
 ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي      ٢١ من املادة    ١الفقرة  

 ٢٠ و١٩أي حتفظ يوضع بالنسبة إىل طرف آخر وفقاً للمواد   ("
 هو أحد شـروط     ١٩تحفظ مع املادة    وَتوافُق ال ").  [...]٢٣و

صحة التحفظ ولكنه ليس الشرط الوحيد، ويبدو هلذا السبب أنه 
 دون النظر إىل أي     ١٩اليت تركز على املادة     (مدرسة اجلواز    ال

الـيت هتـتم    (وال مدرسـة احلجيـة      ) من االعتبارات األخرى  
  .تراعي الطابع البالغ التعقيد لنظام التحفظات)  فحسب٢٠ باملادة
وملا كانت حرية إبداء التحفظات هي املبدأ األساسـي          -٣٦١

نظَر املقرر اخلاص فيما إذا كان ينبغي ختصيص مشروع مبـدأ           
ولكنه عدل  . توجيهي منفصل ملسألة افتراض صحة التحفظات     

عن هذه الفكرة تسهيالً الستخدام دليل املمارسة، وآثر استنساخ 
ألهنا تـشمل   (ملها   بأك ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ١٩املادة  

  .)٢٣٨(١-٣يف مشروع املبدأ التوجيهي ) املنظمات الدولية
وعلى الرغم من أن هذا احلل ليس مرضياً متاماً، بالنظر           -٣٦٢

، فإن املقرر اخلـاص     ١٩إىل عيوب الصياغة اليت تشوب املادة       
  ".تصويبها" هذه املادة بصيغتها احلالية على خفضَّل استنسا

اء من التقرير مسألة التحفظات الـيت       ويتناول الفرع ب   -٣٦٣
حتظرها املعاهدة صراحة أو ضمناً، وهي مسألة يقابلها مضمون         

 من اتفاقييت فيينـا     ١٩من املادة   ) ب(و) أ(الفقرتني الفرعيتني   
ويظهر من األعمال التحضريية هلاتني     . ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  

 االتفاقيتني أن املعاهدة ميكنها حظر مجيع التحفظات أو بعـض         
وتبدو احلالة األوىل أبسط، وإن كان من الالزم . التحفظات فقط

البت فيما إذا كان اإلعالن االنفرادي يـشكل حتفظـاً أم ال،            
  .ولكنها مع ذلك مشكلة تتعلق بتعريف التحفظات ال بصحتها

فاملعاهدة ميكـن أن    . أما احلالة الثانية فهي أكثر شيوعاً      -٣٦٤
من املعاهـدة، وميكـن أن      حتظر التحفظات على أحكام حمددة      

  .حتظر فئات معينة من التحفظات، وهذا أمر أكثر تعقيداً

__________  
 :شروع املبدأ التوجيهي على النحو التايلصيغ م )٢٣٨(
  حرية 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 جيـوز أن ُتبـَدى سـوى           تنص ا   )ب"(

  حتفظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أو
يكن التحفظ، يف احلاالت اليت ال تنص عليها الفقرتان           )ج"(

  ".، خمالفاً ملوضوع املعاهدة وهدفها)ب(و) أ(الفرعيتان 
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) أ(وحاالت احلظر الثالث هذه تشملها الفقرة الفرعية         -٣٦٥
، وهذا بالضبط ما ينص عليـه مـشروع املبـدأ           ١٩من املادة   
  .)٢٣٩(١-١-٣التوجيهي 

ومن جهة أخرى، تتعلق مجيع هذه احلاالت بتحفظـات          -٣٦٦
فهذه الفئة  . املعاهدة صراحة ال بتحفظات حمظورة ضمناً     حتظرها  

األخرية حتيل بوجه خاص إىل املعاهدات املربمة بني عدد حمـدود           
  ).٢٠املادة (من األطراف وإىل الوثائق املنشئة للمنظمات الدولية 

فهو أكثر تعقيداً مما يبدو عليه      " حتفظات حمددة "أما تعبري    -٣٦٧
هو يستتبع أن التحفظات اليت ُتبـدى       ومع ذلك ف  . يف ظاهر األمر  

مبوجب بند متعلق التحفظات ال حيدد التحفظات املسموح هبا هي   
  . حتفظات جيب التثبت من توافقها مع موضوع املعاهدة وهدفها

وهلذه األسباب، كان من املهم أن حتـدد اللجنـة يف            -٣٦٨
 املقـصود بعبـارة     )٢٤٠(٢-١-٣مشروع املبـدأ التـوجيهي      

  ".ددةالتحفظات احمل"
وحاول املقرر اخلاص تعريف هذه التحفظات تعريفـاً         -٣٦٩
يفرط يف التعميم وال يف التحديد، وهو ما جيعله قريبـاً مـن         ال

  .)٢٤١("التحفظات املُتفاوض عليها"مفهوم 
وذكَّر املقرر اخلاص بأن اللجنة عقدت اجتماعات مـع          -٣٧٠

 اللجنة مجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان إال
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليت يوجـد مقرهـا يف             

واقترح تنظيم حلقة دراسية تستغرق يوماً أو يومني يف         . نيويورك
 عن موضوع التحفظات على معاهـدات حقـوق         ٢٠٠٦عام  

اإلنسان، مما يسمح بوجه خاص بتنقيح االستنتاجات األولية اليت        
ت على املعاهـدات الـشارعة      اعتمدهتا اللجنة بشأن التحفظا   

املتعددة األطراف، مبا فيها املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان، يف         
  .)٢٤٢(١٩٩٧دورهتا التاسعة واألربعني عام 

__________  
 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٣٩(
  ورة صراحة مبوجب املعاهدةالتحفظات احملظ  ١-١-٣"

ُيحظر التحفظ مبوجب املعاهدة إذا كانت هـذه املعاهـدة          "
  :تتضمن حكماً خاصاً

  حيظر إبداء أي حتفظ؛  )أ"(
  حيظر التحفظات على أحكام حمددة؛  )ب"(
  ".حيظر فئات معينة من التحفظات  )ج"(

 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٤٠(
  ت احملددةتعريف التحفظا  ٢-١-٣"

التحفظـات  ‘عبـارة   ، تعين   ١-٣ألغراض املبدأ التوجيهي    "
أحكـام  بإبدائها على   املعاهدة صراحة   تأذن  التحفظات اليت    ‘احملددة

  ". حتددها املعاهدةمعينة واليت تستويف شروطاً
، اجمللد الثـاين    ٢٠٠٠ حوليةانظر التقرير اخلامس للمقرر اخلاص،       ) ٢٤١(

 .١٦٤الفقرة ، ٢٢٠ص ، Add.1-4 وA/CN.4/508، الوثيقة )اجلزء األول(
 . أعاله٢٣٢انظر احلاشية  )٢٤٢(

مث عرض املقرر اخلاص اجلزء الثاين من تقريره موضحاً  - ٣٧١
. أنه يتناول التحفظات املنافية ملوضوع املعاهـدة وهـدفها        

من النظام املرن املنبثق من فتـوى       ويشكل هذا الشرط جزءاً     
التحفظات على اتفاقية منع جرمية حمكمة العدل الدولية بشأن 

 ومـن اتفاقيـة فيينـا       )٢٤٣(اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   
وحق الدول يف إبداء حتفظات يقابله، يف هذا         . ١٩٦٩  لعام

للمعاهدة أو علة " النواة األساسية"اإلطار، شرط احلفاظ على 
وال ينطبق معيار التوافق مع موضـوع املعاهـدة         . اوجوده

وهدفها إال على التحفظات، ألن الدول غري ملزمة بتعليـل          
 وإن ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠اعتراضاهتا مبوجب املادة 

وَتوافُق الـتحفظ مـع     . كانت تفعل ذلك يف كثري من األحيان      
اعـدة  موضوع املعاهدة وهدفها قاعدةٌ عرفية، وإن مل تكـن ق         

والتحفظ الذي حتظره املعاهدة    . قطعية من قواعد القانون الدويل    
صراحة ال ميكن اعتباره صحيحاً حبجة أنه يتوافق مع موضـوع           

ومبا أن التحفظات احملددة حتفظات تأذن هبـا        . املعاهدة وهدفها 
ميكـن   املعاهدة صراحة، فهي صحيحة حبكـم القـانون وال        

   . املعاهدة وهدفهاإخضاعها الختبار التوافق مع موضوع

وخيتلف األمر يف احلالتني األخريني املتعلقتني بالتحفظات   -٣٧٢
املأذون هبا ضمناً والتحفظات املأذون هبا صراحة مـن غـري أن     

فمن البديهي يف كلتـا احلـالتني أن للـدول أو           . تكون حمددة 
املنظمات الدولية أن تبدي حتفظات ال تتنـاىف مـع موضـوع      

ويبدو أن األعمال التحضريية التفاقية فيينـا       . املعاهدة وهدفها 
 عن  ١٩٧٧احلكم الصادر عام    ( والسوابق القضائية    ١٩٦٩ لعام

 تؤيد هذه الفرضية )٢٤٤()القنال اإلنكليزيهيئة التحكيم يف قضية 
اليت عرضها للمرة األوىل، يف سياق التحفظات املأذون هبا ضمناً، 

ري مهفري ولـدوك يف     املقرر اخلاص املعين بقانون املعاهدات الس     
وقد أُدرجت احلالتان يف مشروعي مبـدأين        .)٢٤٥(تقريره الرابع 

ــشروعان   ـــا امل ــصلني، مه ــوجيهيني منف    )٢٤٦(٣-١-٣ت
  

__________  
)٢٤٣( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I. C. J. 

Reports 1951, p. 15. 
)٢٤٤( Case concerning the delimitation of the continental shelf 

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

and the French Republic, decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. 

XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 3. 
، Add.1-2 و A/CN.4/177 الوثيقة   ،، اجمللد الثاين  ١٩٦٥ حولية )٢٤٥(

  .٤، الفقرة ٦ص 
 :يهي على النحو التايلصيغ مشروع املبدأ التوج )٢٤٦(
  التحفظات اليت جتيزها املعاهدة ضمناً  ٣-١-٣"

إذا كانت املعاهدة حتظر إبداء حتفظات معينة، فإنه ال جيـوز           "
لدولة أو منظمة دولية أن تبدي حتفظاً ال حتظره املعاهدة إال إذا كان             

  ".متوافقاً مع موضوع املعاهدة وهدفها
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على التوايل، وهو ما فضله املقرر اخلـاص علـى           )٢٤٧(٤-١-٣و
  .اخليار املتمثل يف مشروع مبدأ توجيهي واحد جيمع بني الفرضيتني

  تعريف مفهوم موضـوع املعاهـدة     مث تناول املقرر اخلاص    -٣٧٣
وهدفها، الذي يشكل إحدى أشد املسائل حـساسيةً يف قـانون           

فهذا املفهوم املُغرق يف الذاتيـة حبـسب رأي معظـم           . املعاهدات
  من اتفاقييت فيينـا لعـامي      ١٩املؤلفني القانونيني ال يظهر يف املادة       

 فحسب وإمنا يظهر يف أحكام أخـرى عديـدة          ١٩٨٦ و ١٩٦٩
  .االتفاقيتني ومن الواضح أن لـه املعىن نفسه حيثما ورد يفمنهما، 
. وهلذا السبب تتسم كفاءة مفسِّر املفهوم بأمهية كربى        -٣٧٤

إال أن الطابع الذايت للمفهوم ال يشكل سبباً حيول دون حماولـة            
، "اآلداب العامـة  ("تعريفه؛ إذ توجد مفاهيم قانونية أخـرى        

اً بطابع ذايت أو متغيِّر عـرب       تتسم أيض ") ُحسن النية "،  "معقول"
  .الزمن وال تثري مشاكل مستعصية لدى إعماهلا

ولتقدمي توجيٍه، حبسن نية، لعملية تفسري هذا املفهـوم          -٣٧٥
سعى املقرر اخلـاص جاهـداً      ) اليت حتكمها الذاتية بالضرورة   (

ل يف الوصول    القضائية والفقه دون أن يؤم     لالستناد إىل السوابق  
وهو يعتقد أن املوضوع واهلـدف يـشكالن        . إىل يقني مطلق  

مفهوماً واحداً ال مفهومني منفصلني، وقد حاول مشروع املبدأ         
تقدمي تعريف مفيـد هلـذا املفهـوم         )٢٤٨(٥-١-٣التوجيهي  

وهو مبدأ توجيهي شديد العمومية، ولكن املقرر اخلاص . أكثر ال
  . رأى أنه ال ميكن الذهاب إىل أبعد من ذلك

فيحاول أن   )٢٤٩(٦- ١- ٣بدأ التوجيهي   أما مشروع امل   - ٣٧٦
 باقتراح منـهج    ٥- ١- ٣خيفف الطابع العام للمبدأ التوجيهي      

__________  
 :لنحو التايلصيغ مشروع املبدأ التوجيهي على ا )٢٤٧(
  التحفظات غري احملددة اليت جتيزها املعاهدة  ٤-١-٣"

إذا أجازت املعاهدة حتفظات معينة دون أن حتددها، فإنـه ال           "
جيوز لدولة أو ملنظمة دولية أن تبدي حتفظاً إال إذا كان متوافقاً مـع   

  ".موضوع املعاهدة وهدفها
 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٤٨(
  تعريف موضوع املعاهدة وهدفها   ٥-١-٣"

ألغراض تقييم صحة التحفظات، ُيقصد مبوضوع املعاهـدة        "
  ".وهدفها األحكام األساسية يف املعاهدة اليت تشكل علة وجودها

 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٤٩(
  حتديد موضوع املعاهدة وهدفها   ٦-١-٣"

، جيـب تفـسري     لتحديد موضوع املعاهدة وهـدفها      -١"
املعاهدة بأكملها حبسن نية، وفقاً للمعىن العادي الذي ُيعطَى لتعابري          

  .املعاهدة يف السياق الذي ترد فيه
. وهلذه الغاية، يشمل السياق الديباجـة واملرفقـات         -٢"

وجيوز، باإلضافة إىل ذلك، االستعانة، بصفة خاصـة، باألعمـال          
عاهدة، كما جيوز االستعانة    التحضريية والظروف اليت أُبرمت فيها امل     

بعنوان املعاهدة، وعند االقتضاء، باملواد اليت حتدد بنيتها األساسـية          
  ]".وباملمارسة اليت اتبعتها األطراف الحقاً[

لتحديد موضوع املعاهدة وهدفها، استرشاداً باملبادئ املنطبقة       
 مـن   ٣٢ و ٣١على تفسري املعاهدات والواردة يف املـادتني        

ويف هذا الـصدد، رأى     . ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    
اص أن موضوع املعاهدة وهدفها ال يبقيـان علـى          املقرر اخل 

مها عليه وقت إبرام املعاهدة، وأنه ينبغي بالتـايل مراعـاة             ما
املمارسة الالحقة اليت تتبعها األطراف، وإن كان يدرك وجود         

  .آراء معارضة هلذا املوقف

ومن جهة أخرى، حاول املقرر اخلاص التخفيف من         - ٣٧٧
ن الطابع العام ملشروعي املبدأين     بواعث عدم اليقني النابعة م    

، فاقترح عدداً كـبرياً مـن       ٦- ١- ٣ و ٥- ١- ٣التوجيهيني  
مشاريع املبادئ التوجيهية يف اجلزء املخصص مـن تقريـره          

  .إلعمال املعيار

والحظ املقرر اخلاص أنه ال يدعي أنه متكن من تغطيـة          -٣٧٨
ل مجيع احلاالت وال مجيع الفرضيات املمكنة، وهذا على أية حا         

ليس الغرض من التدوين؛ بل حاول إدراج أجدى احلاالت من          
الناحية العملية، وميكن مع ذلك إضافة املزيد إىل مشاريع املبادئ          

  .التوجيهية إذا كانت لدى أعضاء اللجنة أمثلة أخرى

ومع أن احلاالت املشمولة متباينة إىل حد ما فإهنا تقدم           - ٣٧٩
ر اخلاص أيضاً أن التحفظ     ويدرك املقر . عينة متثيلية للتحفظات  

ميكن أن يندرج حتت عدة فئات من الفئات املتوخاة، وينبغي          
يف هذه احلالة اجلمع بني خمتلف القواعد املدرجة يف مـشاريع           

  .التوجيهية  املبادئ

مث تطرق املقرر اخلاص إىل خمتلف فئات التحفظات،         - ٣٨٠
افية  تسوية املنازعات غري منأحكاموذكَّر بأن التحفظات على 

ملوضوع املعاهدة وهدفها حبسب السوابق القضائية الثابتـة        
إال أن اهليئـات املنـشأة مبوجـب        . حملكمة العدل الدولية  

اليت ترى  )٢٥٠( ال تشاطره هذا الرأيمعاهدات حقوق اإلنسان
أن بنود مراقبة تطبيق املعاهدة تشكل ضمانة حلماية احلقوق         

 احلمايـة الالزمـة     املنصوص عليها يف املعاهدة وتوفر بالتايل     
  .ملوضوع املعاهدة وهدفها

  

__________  
، تقرير اللجنـة املعنيـة حبقـوق        ٢٤انظر التعليق العام رقم      )٢٥٠(

 ٤٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم  اإلنسان،  
)A/50/40(        ؛ والـبالغ رقـم     ١٣٠، اجمللد األول، املرفق اخلـامس، ص

وتوباغو، املرجع نفسه، الدورة اخلامسة  ترينيداد ضد ِكنِدي، ٨٤٥/١٩٩٩
، اجمللد الثاين، املرفق احلادي عشر،      )A/55/40 (٤٠واخلمسون، امللحق رقم    

 ,Loizidou v. Turkey. ECHR, Application No. 15318/89 ؛ و٢٥٢ص 

Judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions, 

1996–VI.  
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التوفيق  )٢٥١(١٣-١-٣وحياول مشروع املبدأ التوجيهي      -٣٨١
  .بني وجهيت النظر املتناقضتني على ما يبدو

أما عن املشكالت املرتبطة بالتحفظات علـى املعاهـدات          -٣٨٢
 )٢٥٢(١٢-١-٣العامة حلقوق اإلنسان فإن مشروع املبدأ التوجيهي        

  . هامش تقدير كافللمفسرين يتيحونة ما به من املر

وهناك مسألة كثرياً ما تطرح، وخاصة يف جمال حقوق          -٣٨٣
اإلنسان، تتعلق بالتحفظات اليت ُتبدى بغية اإلبقاء على تطبيـق          
القانون الداخلي، ويبدو أن الرد على هذه املسألة يقتضي، بأكثر        

ض، أن مما قد توحي به التأكيدات القطعية الصادرة عـن الـبع        
تؤخذ يف احلسبان العديد من الفروق الدقيقة؛ إذ يبدو للمقـرر           
اخلاص أنه من املستحيل أن ُينكر على دولة ما احلق يف إبـداء             
حتفظ يرمي إىل احلفاظ على سالمة قانوهنا الداخلي إذا كانـت           

وهـذا هـو    . الدولة حتترم مع ذلك موضوع املعاهدة وهدفها      
   )٢٥٣(١١-١-٣جيهي ُيِقرُّه مشروع املبدأ التو ما

وينبغي عدم اخللط بني التحفظات املتعلقة بتطبيق القانون  -٣٨٤
الداخلي والتحفظات الغامضة والعامة اليت ال تتيح لألطـراف         

وغين عن البيـان أن     . األخرى، حبكم طابعها، فهمها وتقييمها    

__________  
 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٥١(

تسوية املنازعات  التحفظات على بنود يف املعاهدة تتعلق ب         ١٣-١-٣"
  املعاهدةبرصد تنفيذ أو 

 تعلـق بتـسوية   ال يكون التحفظ على حكم يف املعاهـدة ي        "
برصد تنفيذ املعاهدة منافياً، يف حد ذاتـه، ملوضـوع          املنازعات أو   

  :املعاهدة وهدفها إال إذا
كان احلكم الذي ورد عليه التحفظ يشكل علة وجود           )أ"(

  املعاهدة؛ أو
كان من أثر التحفظ إعفاء ُمبديه من آليـة لتـسوية             )ب"(

سبق املنازعات أو لرصد تنفيذ املعاهدة خبصوص حكم يف املعاهدة          
  ".لـه أن قَبِله إذا كان هدف املعاهدة نفسه هو إعمال تلك اآللية

 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٥٢(
  التحفظات على املعاهدات العامة حلقوق اإلنسان  ١٢-١-٣"

لتقييم توافق حتفظ مع موضوع وهدف معاهدة عامة حلماية         "
ملنصوص عليها فيها،   حقوق اإلنسان، ينبغي مراعاة ترابط احلقوق ا      

واألمهية اليت يكتسيها احلق الذي هو موضوع الـتحفظ يف البنيـة            
العامة للمعاهدة، وخطورة ما ينطوي عليه التحفظ من آثار علـى           

  ".احلقذلك 
 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٥٣(

  التحفظات املتعلقة بتطبيق القانون الداخلي   ١١-١-٣"
فظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إىل استبعاد         ال جيوز إبداء حت   "

أو تعديل تطبيق حكم يف معاهدة صوناً لسالمة قانوهنا الداخلي إال           
  ".إذا مل يكن منافياً ملوضوع املعاهدة وهدفها

هذه التحفظات تتعارض مع موضوع املعاهدة وهدفها، وهذا ما         
  .)٢٥٤(٧-١-٣أ التوجيهي يقوله مشروع املبد

وفيما يتعلق مبسألة التحفظات على أحكام تنص علـى          -٣٨٥
قاعدة عرفية انطلق املقرر اخلاص من حكم حملكمة العدل الدولية          

والواقع أن الـدول    . )٢٥٥(اجلرف القاري لبحر الشمال   يف قضية   
اليت تعترض على مثل هذا احلكم ترمي بوجه خاص إىل تفـادي            

، وباملثل "تعاهدي"وضع القاعدة العرفية يف إطار   اآلثار النامجة عن    
تتحفظ الدول كذلك، كما تبني املمارسـة، علـى معاهـدات           

إىل  )٢٥٦(٨-١-٣ويرمي مشروع املبـدأ التـوجيهي       . التدوين
توضيح املبادئ األساسية املستندة إىل السوابق القضائية واملمارسة        

  .يف هذا الصدد
 على أحكام تـنص     والوضع خمتلف بالنسبة للتحفظات    -٣٨٦

واملقرر اخلاص مقتنع بأن    .  للتقييد غري قابلة على قواعد آمرة أو     
هذه التحفظات حمظورة ما دام من املسلم به أن القواعد اآلمرة           

 من اتفاقييت فيينا    ٦٤ و ٥٣تنتج آثارها بغض النظر عن املادتني       
  .١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي 
 مـع   وبالتايل فإن عدم صحة هذه التحفظات تـستند،        -٣٨٧

 مـن  ٥٣تعديل ما يلزم تعديله، إىل املبدأ الذي تنص عليه املادة    
وهذا بالتحديد هو معىن مشروع املبدأ      . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

  .)٢٥٧(٩-١-٣التوجيهي 
أما عن التحفظات اليت ُتبدى على القواعد غـري القابلـة            -٣٨٨

للتقييد فرغم أن هذه القواعد كثرياً ما تنص على مبـادئ آمـرة             
__________  

 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٥٤(
  التحفظات الغامضة والعامة   ٧-١-٣"

دفها التحفظُ الـذي ُيـصاغ      يتناىف مع موضوع املعاهدة وه    "
  ".بعبارات غامضة وعامة ال تتيح حتديد نطاقه

)٢٥٥( North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 

1969, p. 3.  
 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٥٦(

  التحفظات املتعلقة حبكم ينص على قاعدة عرفية   ٨-١-٣"
منصوص عليهـا يف حكـم      إن الطابع العريف لقاعدة       -١"

تعاهدي ال يشكل يف حد ذاته عائقاً حيول دون إبداء حتفظ علـى             
  .ذلك احلكم

ال ميس التحفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة           -٢"
عرفية بالطابع اإللزامي لتلك القاعدة العرفية يف العالقات بني الدولة          

املرتبطة هبذه أو املنظمات الدولية الدول أو املنظمة الدولية املتحفظة و  
  ".القاعدة

 :صيغ مشروع املبدأ التوجيهي على النحو التايل )٢٥٧(
  التحفظات على أحكام تنص على قاعدة آمرة   ٩-١-٣"

 على حكم   حتفظاًال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تبدي         "
  ".على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العاميف معاهدة ينص 
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 )٢٥٨(١٠-١-٣اقترح املقرر اخلاص مشروع املبدأ التـوجيهي         فقد
مستلهماً بوجه خاص ممارسة اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات        
حقوق اإلنسان والسوابق القضائية حملكمة البلـدان األمريكيـة         

  .)٢٥٩(حلقوق اإلنسان

  ملخص املناقشة  -٢
يـر  أثىن عدة أعضاء على األمهية النظرية والعملية للتقر        -٣٨٩

  .العاشر الذي جاء فائقاً يف تفصيله وطابعه التحليلي والغين
ولوحظ أن التحفظات غري الصحيحة ال ميكنها، حبكم         -٣٩٠

التعريف، أن تصل إىل النتيجة اليت ترمي هلا الدولة اليت أبـدت            
ومن ناحية أخرى فإن عدم صحة الـتحفظ جيعـل          . التحفظ

  .ماًالتصديق على املعاهدة ذاهتا غري صحيح عمو
وأُشَري كذلك إىل أن اإلشكالية املتعلقة باملـصطلحات         -٣٩١

ليست مشكلة لغوية فحسب، بـالنظر إىل أن للمـصطلحات          
وعـارض  . املستخدمة دالالت دقيقة خمتلفة يف اللغات املختلفة      

" غري جائز /جائز"عدد من األعضاء كذلك استخدام مصطلحي       
حمايـداً  " الصحة"وال يبدو مصطلح    . املرتبطني بفكرة املسؤولية  

يكـون  بالدرجة املّدعاة وإمنا هو ينطوي على حكم قيمي ذايت          
 الحقاً للحدث، ويتناول وجود أو عدم وجـود آثـار           إجراؤه

وذُكر يف هذا . قانونية للفعل املعين وليس عملية إجنازه أو صياغته
الصدد أن كثرياً من احلجج قد قدمت يف اللجنة السادسة ضـد           

ومن ناحيـة   . لوصف التحفظات " يحصح"استخدام مصطلح   
يتوصالن إىل املعىن الذي " غري جائز/جائز"أخرى فإن مصطلحي 

تود اللجنة إعطاءه للتحفظات يف املرحلة احلاليـة، ويتـصفان          
  .باحليدة على الرغم من أهنما مرتبطان مبدرسة فكرية معينة

وأُعرب كذلك عن رأي مفاده أن مسألة الصحة أساسية  -٣٩٢
غـري أن   . لتحفظات، ومتثل أساسه من حيث املبـدأ      يف نظام ا  

تعريف الصحة ذاته يطرح مشكالت وال سيما فيما يتعلق مبـا           
وملا كانت الصحة صفة يتحدد بناًء      . على أساسه تتحدد الصحة   

عليها االمتثال مع املعيار املرجعي، أي نظام فيينا، فـإن مـن            
حفظ، مـن   البديهي أن إثبات هذه الصفة يتم الحقاً إلبداء الت        

جانب الدول األخرى أو، عند االقتضاء، مـن جانـب هيئـة        
__________  

 :يهي على النحو التايلصيغ مشروع املبدأ التوج )٢٥٨(
  التحفظات على أحكام تتعلق حبقوق غري قابلة للتقييد   ١٠-١-٣"

جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على حكـم يف            "
معاهدة يتعلق حبقوق غري قابلة للتقييد، مىت كان ذلك التحفظ ال يتناىف       

وعند تقييم  . ممع احلقوق وااللتزامات األساسية النامجة عن ذلك احلك       
وهدفه، ينبغي مراعاة األمهية    احلكم املعين   توافق التحفظ مع موضوع     

  ".ة للتقييدغري قابلاليت أولتها األطراف لتلك احلقوق جبعلها 
)٢٥٩( Restrictions to the Death Penalty (arts. 4.2 and 4.4 of the 

American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83 

of 8 September 1983, Series A, No. 3.  

وتنطوي املتغريات املالزمة للصحة كذلك على املعيـار       . قضائية
ورد الفعل  ) إبداء التحفظ (واحلالة الواقعية   ) نظام فيينا (املرجعي  

جتاه التحفظ الذي جيد تعبرياً عنه إما يف اعتراض أو بواسطة هيئة     
وترتبط مسألة الصحة مبشكلة جوهرية     . كِّمثالثة، كقاض أو حم   

هي القيود املوضوعية على حريـة إبـداء التحفظـات وفقـاً            
  .١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ١٩ للمادة
وقيل أيضاً إن مفهوم صحة التصرف ذاته هـو أحـد            -٣٩٣

، وإنه يتسم باحليدة املطلوبة، إال      "جوازه"أو  " قانونيته"متطلبات  
عضاء تساءلوا عّما إذا مل يكن من املمكن، نظـراً          أن بعض األ  

ألمهية االعتراضات يف تقدير الصحة، التفكري يف إدراج مشاريع         
املبادئ التوجيهية املتعلقة باالعتراضات يف اجلزء اخلاص بصحة        

  .التحفظات من دليل املمارسة
كذلك أُعرب عـن رأي مـؤداه أن مـسألة صـحة             -٣٩٤

ع مسألة اآلثار القانونية للتحفظات التحفظات ينبغي أن تبحث م
غري الصحيحة، وأن مسألةَ انفصال أو عدم انفصال التحفظات         
غري الصحيحة عن تعبري دولة ما عن موافقتها علـى االرتبـاط            

  .مبعاهدة ما ككل تظل مسألة أساسية
يتنـاول  " الصحة"ولوحظ كذلك أنه ملا كان مصطلح        -٣٩٥

مكن أن يكـون مـصطلح      أساساً الشروط املطلوبة فإن من امل     
أكثر قبوالً وأقل تقييداً ألن التحفظ املـسموح بـه          " املقبولية"
  .املقبول ليس بالضرورة صحيحاً أو

غري أن كثرياً من األعضاء أعلنوا مع ذلـك تأييـدهم            -٣٩٦
  ".عدم الصحة/الصحة"ملصطلحي 

يتـضمن صـفة    " الصحة"وأُشَري إىل أن معىن مصطلح       -٣٩٧
اليت ينبغي أن تـستويف     و عليها نظام قانوين     العناصر اليت يشتمل  

كل الشروط املوضوعية والشكلية اليت يتطلبها هذا النظام لكي         
وَتوافق الفعل مع هذه الشروط هو      . ُيحدث فعل ما آثاراً قانونية    

وهلذا ينبغي أال تغيـب هـذه       . الذي يسمح بالقول إنه صحيح    
. انونية للفعل الشروط عن بصر اللجنة وأال هتتم فقط باآلثار الق        

ومن وجهة النظر هذه فإن إبداء حتفظ ليست له صلة بـصحته            
وبالتايل، . اليت تتقرر بعد حبث الشروط اليت ينبغي أن يستوفيها        

، ألغراض  ٦-١ حمل ألن حتذف من مشروع املبدأ التوجيهي         مثة
نظراً ألن الصحة هي بالتحديد قدرة      " وبآثارها"التنقيح، عبارة   

  .آثارهالتحفظ على إحداث 

ن السابق ألوانه يف هذه     ورأت وجهة نظر أخرى أن م      -٣٩٨
اختاذ قرار بشأن مسألة الصحة قبـل النظـر يف آثـار            املرحلة  

  .التحفظات اليت قد تكون هلا آثار على املسؤولية الدولية للدول

غري أن أعضاء آخرين أعربوا عن شـكوكهم بـشأن           -٣٩٩
ئ التوجيهية الـيت    يف مشاريع املباد  " الصحة"استخدام مصطلح   
  .اعتمدت بالفعل
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 ذكـر أن    ١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التـوجيهي        -٤٠٠
 ال يعكس حمتواه بدقـة،      ١-٣عنوان مشروع املبدأ التوجيهي     

 من اتفاقيـة فيينـا      ١٩ويبدو من املربر أن ُيستخدم نص املادة        
 لبيان شروط الصحة، ومع هذا فإن كـون هـذا           ١٩٨٦ لعام

وط الزمنية اليت ينبغي أن يـستوفيها إبـداء         احلكم يؤكد الشر  
التحفظ وكون ذلك يأيت مباشرة عقب اجلزء املتعلق باإلجراءات  

. يف مشروع املبادئ التوجيهية قد يبدو غريباً بعـض الـشيء          
ومفهوم افتراض صحة التحفظات ال يبدو مقنعاً وال مفيـداً يف           

 مـن   ١٩وجرت اإلشارة إىل أن املـادة       . نظر بعض األعضاء  
 تنص، على أقصى تقدير،     ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    

على افتراض حرية إبداء التحفظات وهو ما خيتلف جوهرياً عن          
  .افتراض صحة التحفظات

وقال أعضاء آخرون إن عنوان مشروع املبدأ هذا ينبغي          -٤٠١
، سـواء ألسـباب لغويـة       "حق إبداء التحفظات  "أن يكون   

لق بتحديد حق خيضع مع هـذا       ألسباب موضوعية ألنه يتع    أو
وحسب رأي آخر، فإن    . لبعض الشروط اليت وضعها نظام فيينا     
حـدود حريـة    " هو   ١٩أفضل عنوان يناسب مضمون املادة      

  ".التحفظات إبداء
 فقد لوحظ أن ١-١-٣أما عن مشروع املبدأ التوجيهي  -٤٠٢

الوارد يف عنوان املشروع ال يوجد يف نـص         " صراحةً"مصطلح  
، ومن النادر، وإن مل يكن من املستحيل، أال تـسمح           ١٩املادة  

املعاهدات ضمنياً بالتحفظات، كما هي احلال، علـى سـبيل          
كما ينبغي مراجعـة صـياغة      . املثال، يف ميثاق األمم املتحدة    

مشروع املبدأ التوجيهي هذا ألن الفقرة االستهاللية ال تتفق متاماً      
ذا كانت معاهدة ما    وفضالً عن ذلك فإ   . مع األحكام اليت تليها   

ال تسمح إال بتحفظات معينة فإن من البديهي أن التحفظـات           
كما أن من املناسب حتديد أنه إذا حظـرت         . األخرى حمظورة 

معاهدة ما التحفظ على أحكام معينة، أو حظرت فئات معينـة           
من التحفظات، فإن هذه التحفظات وحدها هـي احملظـورة          

در كبري من الذاتيـة، أن      ومن املهم، من أجل تفادي ق     . صراحة
 الضمنية اليت ميكن    حاالت احلظر أو التصريح   تقتصر اللجنة على    

استخالصها منطقياً وعقلياً من نوايا األطراف يف الوقت الـذي          
ورأى البعض اآلخر أن هذا املبدأ التوجيهي       . فيه املعاهدة أبرمت  

  .ينبغي أن يقتصر على حاالت احلظر الصرحية
ى الحظ البعض أن من الصعب حتديـد        ومن ناحية أخر   -٤٠٣

كل فئات التحفظات احملظورة على وجه اليقني، كما أثريت حالة          
معاهدة حتظر أي حتفظات غري تلك اليت تبيحها صراحة، إذ ُرئي           

  .أن هذه احلالة ينبغي أن تدرج يف مشروع املبدأ التوجيهي هذا
قاً  أُشَري، وف  ٢-١-٣وبالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي      -٤٠٤

، إىل أن ١٩٨٦ و١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي ) ب(١٩للمادة 
املسألة تتعلق مبعرفة ما إذا كانت املعاهدة تسمح فقط بتحفظات      

مـا إذا   يصبح املطلوب حتديد    معينة، وإذا كان الرد باإلجياب،      

وأثـري  . كان التحفظ املبدى يندرج يف هذه الفئة أو ال يندرج         
وعلى أي حال ". تأذن" مصطلح كذلك التساؤل بشأن صالحية

فإن اجلزء األخري من اجلملة يف النسخة اإلنكليزية ليس واضحاً          
  .بالدرجة الكافية أو يبدو مقتضباً أكثر من الالزم

ورئي كذلك أن تصنيف التحفظات احملظورة الذي وضعه     -٤٠٥
املقرر اخلاص مفيد، ولكن أحياناً ما يكون من الصعب للغاية يف           

  .يدة الثراء والتنوع التمييُز بني خمتلف الفئاتاملمارسة شد
وأعرب عن رأي مؤداه أنه يف حالة الـسماح العـام            -٤٠٦

بالتحفظات فإن بوسع األطراف األخرى دائماً االعتراض عليها،       
وأن التحفظات املسموح هبا صراحة ختضع بـدورها الختبـار          

  .التوافق مع موضوع املعاهدة وهدفها
ات احملظورة ضمناً فيبدو من الـصعب       وأما عن التحفظ   -٤٠٧

للغاية متييزها بصورة مؤكدة، ألهنا غري حمددة بطبيعتها، وينبغي         
  .أن خيصص هلا مشروع مبدأ توجيهي مستقل

وأعرب كثري من األعضاء عن تفضيلهم لوضع مشروعي  -٤٠٨
  .٤-١-٣ و٣-١-٣مبدأين توجيهيني منفصلني 

 لـوحظ   ٤-١-٣هي  وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجي     -٤٠٩
أنه ينبغي اختيار صياغة أوضح ترمي إىل تأكيـد أن الـتحفظ            
سيخضع ملعيار التوافق مع موضوع املعاهدة وهدفها إذا كـان          
هناك مساح عام، أو إذا مل تكن املعاهدة حتتوي على أية أحكام            

  .خاصة بالتحفظات

وأكد كثري من األعضاء أن فكرة موضـوع املعاهـدة           -٤١٠
وتصمت اتفاقيتا  . رئيسية يف قانون املعاهدات ككل    وهدفها فكرة   

وتتوقع الدول  .  عن معىن هذه الفكرة    ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   
وقد أُثىن على جهود املقرر اخلـاص       . أن هتتم اللجنة هبذه املشكلة    

ويبدو أن املوضوع يتعلـق     . لتحديد هذه الفكرة الغائمة املداورة    
. علق بالغاية من املعاهـدة    مبضمون املعاهدة يف حني أن اهلدف يت      

  . مضاد هلاتني الفكرتني ليس مسموحاً بهحتفظوأي 

 حياول توفري   ٥-١-٣ويبدو أن مشروع املبدأ التوجيهي       -٤١١
املستخدم فيـه   " علة وجودها "قدر من الوضوح، غري أن تعبري       

ورأى البعض أيـضاً أن     . يقدم بدوره إال القليل من اإليضاح      ال
التقييد مما يؤدي إىل كون قلة قليلة من        هذا املصطلح مفرط يف     

وذُكر أنه ينبغي، مـن أجـل   . التحفظات هي فقط اليت سُتمَنع    
الوصول إىل لب هذه الفكرة، عدم الفصل بـني مـصطلحي           

فموضوع املعاهدة وهدفها مها اللـذان      ". هدف"و" موضوع"
يسمحان بتحديد أي أحكام املعاهدة هي األحكام األساسـية         

  .سفيها، وليس العك

وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنه سواء بالنسبة ملشروع          -٤١٢
 ١٣-١-٣ أو مشروع املبدأ التوجيهي      ٥-١-٣املبدأ التوجيهي   
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لكنه مرتبط بعلة وجود املعاهدة     " ثانوي"فإن حتفظاً على حكم     
ميكن أن يكون بدوره خطراً؛ فتمييز األحكام األساسية ملعاهدة         

  . هاما يغدو مهمة خطرة ومشكوكاً في
وترى وجهة نظر أخرى أنه إذا كان البحث عن معىن           - ٤١٣

فكرة موضوع املعاهدة وهدفها يندرج يف تفسري املعاهدات فال  
ووفق هذا  . ميكن أن حتكمه تعاريف أو قواعد سابقة التجهيز       
" علة الوجود"املنظور يغدو من الصعب للغاية حتديد أفكار مثل 

.  أو مداورة أو غري مؤكدة، فكلها غامضة"النواة األساسية"أو 
وملا كانت املعاهدات تعرب عن نوايا الدول اليت عقدهتا فإن املرء 
ال يستطيع أن يقدم سوى افتراضات بشأن هذه النوايا، وهو ما 
يتضح جبالء من الفتوى الصادرة عن حمكمة العـدل الدوليـة      
بشأن التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة          

، ففكرة موضوع املعاهدة وهدفها حتددها      )٢٦٠(ة عليها واملعاقب
كل دولة ذاتياً، وكثرياً جداً ما يكون حمل شك ما إذا كـان             
ملعاهدة ما موضوع وهدف حمددان، ألهنا تأيت نتيجة عمليـة          

وقد تساءل بالتايل بعض أعضاء . مفاوضات أو مبادالت معقدة
. ىت ضرورياًاللجنة عما إذا كان تعريف هذه الفكرة ممكناً أو ح

وعلى أي حال فإن من الصعب للغاية تعريفها، إذ سيظل هناك 
  .دائماً جانب غامض

وأما عن فئات أمثلة األحكام اليت أوردها املقرر اخلاص          -٤١٤
فقد تساءل بعض األعضاء عن املعايري اليت اعَتمد عليها، بالنظر          
إىل أن أمهية هذه األحكام تتفاوت من معاهدة ألخرى، تبعـاً           

كما يبدو متييـز معاهـدات      . ملصاحل خمتلف الدول اليت أبرمتها    
حقوق اإلنسان صعباً باملثل، سواء من حيث صعوبة التحديـد          
الدقيق هلذه املعاهدات أو ألن هناك فئات أخرى من املعاهدات          

  .تقوم بدورها على املصاحل املشتركة
وجرت اإلشارة إىل أنه قد يكون من املفيد النص بشكل    -٤١٥
يح على املغزى الذي سعت إىل توضيحه أمثلةُ املقرر اخلاص، صر

أال وهو احلاالت اليت ينال فيها التحفظ إمـا مـن التطلعـات             
  .املشروعة لألطراف أو من طبيعة املعاهدة بصفتها تعهداً مشتركاً

 فقد قيل إن    ٦-١-٣وأما عن مشروع املبدأ التوجيهي       -٤١٦
 ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي    من اتفاقييت فيينـا      ٣٢ و ٣١املادتني  

املشار إليهما فيه تعرضان للدور اهلام ملوضوع املعاهدة وهدفها         
يف تفسري املعاهدة، كما لوحظ أن االتفاقات ذات الصلة مبعاهدة 

أو املمارسة اليت اتبعتها األطـراف      ) ٣١ من املادة    ٢الفقرة  (ما  
وينبغي أال حتاول اللجنة الوصـول إىل       . الحقاً ميكن أن ُتدرج   

دة عامة بشأن حتديد موضوع املعاهدة وهدفها ألهنما خيتلفان  قاع
بقدر التنوع الشديد للمعاهدات، فضالً عن الفكـرة الذاتيـة          

  .بالضرورة اليت تكون لألطراف عنهما

__________  
 . أعاله٢٤٣انظر احلاشية  )٢٦٠(

وتساءل أعضاء آخرون عن جدوى مشروعي املبـدأين         -٤١٧
  .٦-١-٣ و٥-١-٣التوجيهيني 

 فقـد   ٧- ١- ٣وأما عن مشروع املبدأ التـوجيهي        - ٤١٨
إىل أنه ينبغي للجنة أن تتناول املسألة الواردة به مـن             أشري

وجهة اإلجراءات وأن تتساءل عما إذا كان من املمكن القول 
إن حتفظاً ُحرر بتعابري غامضة وعامة يـستهدف اسـتبعاد          

تعديل األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة يف تطبيقها على   أو
زت كذلك أمهيـة الـسياق   وأُبر. الدولة اليت أبدت التحفظ  

  .والظروف اخلاصة
وأكد كثري من األعضاء على جدوى مـشروع املبـدأ           -٤١٩

  .٨-١-٣التوجيهي 
 أُعرب عـن  ٩-١-٣وبالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي      -٤٢٠

رأي يقول إن من املمكن وجود حاالت يكون فيها الـتحفظ           
 على حكم ينص على قاعدة آمرة أمراً متصوراً وليس متنـافراً          
بالضرورة مع موضوع املعاهدة وهـدفها ألسـباب مطابقـة          

مـشروع املبـدأ    (لألسباب اليت قدمت بشأن القواعد العرفية       
وينبغي أال يكـون حظـر مثـل هـذه      ). ٨-١-٣التوجيهي  

التحفظات قاطعاً إال إذا كانت الدولة املتحفظة، بتعديلها لألثر         
. لقاعدة اآلمرة القانوين هلذا احلكم، تعتزم إدخال قاعدة مناقضة ل       

وأُعرب كذلك عن رأي يقول إن هذا املشروع ليس ضـرورياً           
يف الواقع ألن أي حتفظ مناقض للقواعد اآلمرة سيكون تلقائيـاً           

  . غري متفق مع موضوع املعاهدة وهدفها
وشدد عدة أعضاء علـى جـدوى مـشروع املبـدأ            -٤٢١

  .٩-١-٣ التوجيهي
 فإن مـن    ١١-١-٣وأما عن مشروع املبدأ التوجيهي       -٤٢٢

وينبغـي للجنـة أن     . الضروري التوصل إىل صيغة أكثر حتديداً     
توضح أن التحفظ لن يكون مقبوالً إال إذا أُبدي فيما يتـصل            
حبكم حمدد ُيعترب حكماً أساسياً يف القانون الداخلي، بل اقتـرح   
البعض ضم مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل مـشروع املبـدأ           

  . شابه بينهما نظراً للت٧-١-٣التوجيهي 

 قيـل إن    ١٢-١-٣وبالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي      -٤٢٣
كثرياً من أحكامه األساسية تتعلق كذلك مبمارسـة احلقـوق          
احملمية، وفضالً عن ذلك فإن املعيارين يبدوان شديدي العمومية         

  .حبيث لن يكونا مفيدين حقاً
 قيل  ١٣- ١- ٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       - ٤٢٤

 مـن   ١٩من املادة   ) ج(ه أكثر تقييداً من الفقرة الفرعية       إن
، كمـا أشـري إىل أن       ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    
تسوية املنازعـات أو مراقبـة إنفـاذ        (احلالتني املطروحتني   

من االختالف مبا يربر وضع مـشروعي مبـدأين         ) املعاهدة
  .توجيهيني منفصلني
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حيب اقتـراح عقـد     واستقبل كثري من األعضاء بالتر     -٤٢٥
، واقُترح أن تركّز بوجه خاص علـى مـشكلة          "دراسية حلقة"

توافق التحفظات مع موضوع املعاهدة وهدفها، وبالتايل علـى         
دور هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة يف التحقق من 

  .هذا التوافق
وأعرب بعض األعضاء عن رغبتهم يف مواصلة مناقشة         -٤٢٦

 بتوافق التحفظات مع موضـوع املعاهـدة        جزء التقرير املتعلق  
ويف اآلن  ) ٢٠٠٦عـام   (وهدفها أثناء الدورة الثامنة واخلمسني      

ذاته احتفظوا مبوقفهم فيما يتعلق بالقضايا اليت أثارها هذا اجلزء          
  .من التقرير

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
ن أعرب املقرر اخلاص يف هناية املناقشة عن ارتياحـه أل          -٤٢٧

جزءاً كبرياً من مشاريع مبادئه التوجيهية قد اسـتقبل بالتأييـد           
وبطريقة بناءة من جانب أغلب أعضاء اللجنة، وأشار إىل بعض          
آراء سلبية تستند إىل مواقف نظرية فقال إن الغرض مما تقوم به            
اللجنة ليس وضع مؤلف فقهي جمرد وإمنا هو باألحرى تزويـد           

 وخمتلف املسائل اليت ميكـن أن       الدول بأجوبة متسقة على مجيع    
  . تربز أمامها يف جمال التحفظات

ومن ناحية أخرى ذكَر أن بعض االنتقادات اليت وجهت  -٤٢٨
إليه، وإن كانت المعة على املستوى النظري فإهنـا ال تقتـرح            
مشاريع مبادئ توجيهية حمددة ميكن أن حتل حمل املشاريع الـيت           

تظل مشاريع املبادئ التوجيهية    و. تقترح هذه االنتقادات إلغاءها   
. والتعليقات عليها هي أوثق وسيلة لتوجيه املمارسني والـدول        

وينبغي للجنة يف ممارستها ذات الطـابع التعليمـي املفيـد أال            
تسترشد باعتبارات جمردة تتعلق بطابع تقدمي أو حمافظ مزعوم         
للمقترحات، وإمنا عليها أن تتبع موقفـاً براغماتيـاً ومعتـدالً           

 ١٩٦٩وسطاً، آخذة يف االعتبار أن اتفـاقييت فيينـا لعـامي      و
، اللتني تدور يف إطارمها هذه املمارسة، شديدتا املرونة         ١٩٨٦و

  .حىت وإن أظهرتا قدراً واسعاً من التسامح يف جمال التحفظات

وقال إن هذه هي الروح اليت صاغ هبا التقرير العاشـر            -٤٢٩
  . عشر اليت اقترحهاومشاريع املبادئ التوجيهية األربعة

وفيما يتعلق مبسألة الصحة فإنه يرى أهنا ليست مـسألة          -٤٣٠
مصطلحات فحسب، وال مشكلة اختالف بني اللغة الفرنـسية         

وبعد أن أحاط علمـاً بـاملواقف املختلفـة         . واللغة اإلنكليزية 
لألعضاء جتاه هذا املوضوع فإنه ما زال مقتنعاً بأنه ليس علـى            

آثار التحفظات لكي تعّرف صحتها، كما أنه اللجنة انتظار حبث 
وفضالً عن ذلـك،    . يعتقد أن الصحة ال ميكن أن تشبه باجلواز       

ونظراً أيضاً إىل أن الصحة ليست مسألة موضوع فحسب بـل           
مسألة شكل كذلك، ينبغي إما أن يسبق اجلزء الثالث من دليل           
 املمارسة مبدأٌ توجيهي شديد العمومية حيدد أن التحفظ يعتـرب         

صحيحاً إذا استوىف شروط املوضوع والشكل املنصوص عليهـا        
 واحملددة يف دليـل     )٢٦١(١٩٨٦ و ١٩٦٩يف اتفاقييت فيينا لعامي     

ويف . املمارسة، أو ُيعدل عنوان اجلزء الثالث من دليل املمارسة        
 ينطبـق   ")validité("باللغة الفرنسية   " الصحة"رأيه أن مصطلح    

تناوهلا الفصل الثاين مـن     اليت  (على كل من الشروط الشكلية      
والشروط املوضوعية، يف حني أن مشروع املبدأ       ) دليل املمارسة 

 يف صيغته احلاليـة ال يتعلـق إال بالـشروط           ١-٣التوجيهي  
" اجلواز"وعلى العكس فإن مصطلح . ١٩املوضوعية وفقاً للمادة 

")permissibility) ("  املقبولية"وليس") "admissibility(("  باللغة ،
، ومن هنا فإنه يقترح     ١٩نكليزية، حيدد جيداً مضمون املادة      اإل

 Validity of" ("صــحة التحفظــات"االحتفــاظ مبــصطلح 

reservations ("        كعنوان للجزء الثالث من دليل املمارسة على أن
ُيفهم باعتباره يشمل كالً من شروط الشكل وشروط املوضوع،         

ا اجلزء مـن  وأن شروط املوضوع هي فحسب اليت سيتناوهلا هذ 
، يف حني   )وشروط الشكل يتناوهلا اجلزء الثاين من الدليل      (الدليل  

 ١-٣أن من املمكن أن ُيعنـَون مـشروع املبـدأ التـوجيهي             
") جواز التحفظات" ("Permissibility of reservations"باإلنكليزية 

ــسية  ــصحة " ("Validité substantielle des réserves"وبالفرن ال
  ").فظاتاملوضوعية للتح

 ٨-١-٢ و ٦-١وأما عن مشروعي املبدأين التوجيهيني       -٤٣١
 مصطلحفإن من املمكن االستعاضة عن      ) اللذين اعتمدا بالفعل  (
غري  "عبارةوعن  " الصحة"يف املشروع األول مبصطلح     " اجلواز"

ويف الفقرة األوىل من    ". غري الصحيحة "يف الثاين بعبارة    " اجلائزة
إذا " تنص العبارة األوىل على      ٨-١-٢مشروع املبدأ التوجيهي    

[...]" ارتأى الوديع أن أحد التحفظات غري صحيح بصورة بينة 
  .مع إجراء التعديالت الالزمة يف التعليق

 واملالحظات اليت ١-٣وبالنسبة ملشروع املبدأ التوجيهي  -٤٣٢
أبديت بشأن عنوانه يوافق املقرر اخلاص على أنه ينبغي أن يصاغ 

إال أن املشكلةَ مشكلةُ صياغة ميكن أن هتتم هبـا          بوضوح أكرب،   
  . جلنة الصياغة

 فإنـه   ١-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التـوجيهي        -٤٣٣
يعتقد كذلك أن من املمكن حتسني صياغته، غري أنه ليس مقتنعاً           
بأنه ينبغي أن تدرج فيه إمكانية التحفظات احملظورة ضمناً ألن          

، أي  ١٩من املادة   ) ج(قرة الفرعية   هذه األخرية تتعلق أكثر بالف    
أهنا غري صحيحة ألهنا ال تتوافق مع موضوع املعاهدة وهـدفها           

  .وليس ألهنا حمظورة ضمناً
ـ     -٤٣٤  ٣-١-٣ و ٢-١-٣ة  ـأما مشاريع املبادئ التوجيهي

 فقد الحظ أهنا قد أقرت عموماً، وإن كانت قابلـة           ٤-١-٣و
  .لبعض التحسينات يف الصياغة

__________  
، )املعارضـة  (٢٠، و )املوضوع (١٩، و )التأسيس (٢١املواد   )٢٦١(
  . ١٩٨٦ و١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي ) الشكل (٢٣و
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د اقترح املقرر اخلـاص أن حتيـل اللجنـة          ومن هنا فق   -٤٣٥
 ١-١-٣ و ١-٣جلنة الصياغة مشاريع املبادئ التوجيهيـة        إىل
، جنباً إىل جنب مع مشروعي      ٤-١-٣ و ٣-١-٣ و ٢-١-٣و

) اللذين سبق اعتمادمهـا    (٦-١ و ٨-١-٢املبدأين التوجيهيني   
  . بغية تعديلهما يف ضوء املصطلحات اليت وقع عليها االختيار

املقرر اخلاص أن مشاريع املبـادئ التوجيهيـة        ويرى   -٤٣٦
األخرى الواردة يف التقرير العاشر ينبغي إعادة النظـر فيهـا يف          
الدورة الثامنة واخلمسني نظراً ألن اللجنة مل تـستطع تعميـق           

إال أنه يرى أن من الـضروري       . مناقشاهتا بشأهنا لضيق الوقت   
" عاهدة وهدفها موضوع امل "متاماً أن تقوم اللجنة بتعريف مفهوم       

وأعـرب  ). ٦-١-٣ و ٥-١-٣مشروعا املبدأين التوجيهيني    (
املقرر اخلاص مرة أخرى عن رغبته يف عقد اجتماع مع هيئات           
معاهدات حقوق اإلنسان أثناء الدورة الثامنة واخلمـسني، وإن         

حيـث إن تلـك   (كان يدرك أن هناك بعض املصاعب العملية      
، وكذلك قيود تتعلـق     )اهليئات ال جتتمع كلها يف وقت واحد      

  .بامليزانية
نص مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقـة        -جيم

بالتحفظات على املعاهدات اليت اعتمدهتا     
  اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

  نص مشاريع املبادئ التوجيهية  -١
يرد أدناه نص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدهتا          -٤٣٧

  .)٢٦٢(اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن
__________  

 ،٢-١-١، و ١-١لالطالع على التعليقات على املبادئ التوجيهية        )٢٦٢(
انظر ] ١-١-١ [٧-١-١، و ]٣-١-١ [٤-١-١، و ]٨-١-١ [٣-١-١و

؛ والتعليقات على   ٢٢١-٢٠١ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٨ حولية
 ،٦-١-١، و ]٦-١-١ [٥-١-١، و ]٤-١-١ [١-١-١املبادئ التوجيهيـة   

 ،١-٣-١، و ٣-١، و ]١-٢-١ [٢-٢-١، و ]٤-٢-١ [١-٢-١، و ٢-١و
 ،]٥-١-١[١-٤-١، و ٤-١، و ]٣-٢-١[٣-٣-١، و ]٢-٢-١[٢-٣-١و
، ]٥-٢-١ [٤-٤-١، و ]٧-١-١[ ٣-٤-١، و ]٦-١-١ [٢-٤-١و
 ،]٧-٢-١[٢-٥-١، و ]٩-١-١[١-٥-١، و ٥-١، و ]٦-٢-١[٥-٤-١و
اجلـزء  (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٩ حولية انظر   ٦-١، و ]٨-٢-١ [٣-٥-١و

، ٨-١-١ـة  ادئ التوجيهي ـ؛ والتعليقات على املب   ٢٥٧-١٧٥ ص،  )الثاين
 ١-٧-١، و ٧-١، و ]٨-٤-١[٧-٤-١، و ]٧-٤-١،  ٦-٤-١[٦-٤-١و
انظــر ] ٥-٧-١ [٢-٧-١، و]٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[

؛ والتعليقات علـى    ٢٢١-١٨٥ ص،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية
 ،]٤-٢-٢ [٣-٢-٢، و ]٣-٢-٢ [٢-٢-٢، و ١-٢-٢املبادئ التوجيهية   

 ٤-٤-٢، و ٣-٤-٢، و ٤-٣-٢، و ٣-٣-٢، و ٢-٣-٢، و ١-٣-٢و
 ٧-٤-٢، و ]٧-٤-٢ [٦-٤-٢، و ]٤-٤-٢ [٥-٤-٢، و ]٥-٤-٢[
،  والتـصويب  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حوليةانظر  ] ٨-٤-٢[

، ٢-١-٢، و ١-١-٢؛ والتعليقات على املبادئ التوجيهية      ٢٤٩-٢٣٠ ص
 ٦-١-٢، و ٥-١-٢، و ]٤-١-٢ مكرراً،   ٣-١-٢ [٤-١-٢،  ٣-١-٢و
، ٤-٢، و ] مكرراً ٧-١-٢ [٨-١-٢، و ٧-١-٢، و ]٨-١-٢،  ٦-١-٢[
] ٩-٤-٢،  ٢-٤-٢[٧-٤-٢، و ] مكرراً ١-٤-٢[٢-٤-٢و،  ١-٤-٢و

   على املعاهداتالتحفظات
  املمارسة دليل
  توضيحية مذكرة

 املمارسة دليل بعض مشاريع املبادئ التوجيهية الواردة يف     تقترن  
يف بعـض   النموذجية  وقد يتسم اعتماد هذه البنود      . هذا ببنود منوذجية  

وينبغي للمستخدم الرجوع إىل التعليقات لتقيـيم       .  معينة مبزايااألحوال  
  . بند منوذجي معنيالستخدامسبة األحوال املنا

  التعاريف  -١

   التحفظاتتعريف  ١-١

 انفرادياً، أياً كان نصه أو تـسميته،        إعالناً" التحفظ "يعين  
 أو التصديق عليها    معاهدةتصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع        

 إليها أو عند االنضمامأو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو 
 الدولـة دولة ما إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، وهتـدف تلـك      تقدمي  

تلك املنظمة من ذلك اإلعالن إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين   أو
 من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكام على هذه          معينةألحكام  

  .الدوليةالدولة أو هذه املنظمة 

  موضوع التحفظات  )٢٦٣(]٤-١-١[١-١-١

 أو تعديل األثر القانوين ألحكام      استبعادظ هو    من التحف  اهلدف  
 ببعض اجلوانب احملددة    يتعلقمعينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما        

  . تصدر التحفظاليت على الدولة أو املنظمة الدولية هاعند تطبيق

  احلاالت اليت جيوز فيها إبداء التحفظات  ٢-١-١

بقـاً للمبـدأ     اليت جيوز فيها إبداء حتفظ ط      احلاالت تشمل  
 املوافقة علـى االلتـزام      عن مجيع وسائل اإلعراب     ١- ١التوجيهي  

لقانون املعاهـدات    فيينا   اتفاقية من   ١١مبعاهدة املذكورة يف املادة     
واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما 

  .بني املنظمات الدولية

_________________________________________  
؛ ٥٣-٢٦ ص،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      ٢٠٠٢ ةـحوليانظر  

ـ  ـوالتعليقات على املذكرة التوضيحية وعلى املب      ، ٥-٢ة  ـادئ التوجيهي
 ٥-٥-٢، و ]٥-٥-٢[ ٤-٥-٢، و ٣-٥-٢، و ٢-٥-٢، و ١-٥-٢و
، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢، و ٦-٥-٢، و ]ثالثـاً  ٥-٥-٢رراً،  ـ مك ٥-٥-٢[
 ١٠-٥-٢، و ]١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢و ،]٩-٥-٢[ ٨-٥-٢، و ]٨-٥-٢
، اجمللـد الثـاين   ٢٠٠٣ حولية انظر ]١٢-٥-٢[١١-٥-٢، و ]١١-٥-٢[
 ،٥-٣-٢؛ والتعليقات على املبادئ التوجيهيـة       ١٠٧-٨١ص  ،  )اجلزء الثاين (
، ٢٠٠٤ حولية انظر   ١٣-٥-٢، و ١٢-٥-٢، و ١٠-٤-٢، و ٩-٤-٢و

وترد التعليقات على املبـادئ  . ١٣٧-١٣٢ص ، )يناجلزء الثا (اجمللد الثاين   
 . أدناه٢ يف الفرع ٢-٦-٢، ١-٦-٢، و٦-٢التوجيهية 

 قوسني معقوفتني إىل رقم مـشروع       بني الرقم املوضوع    يشري )٢٦٣(
 األصلي ملـشروع    الرقم املقرر اخلاص أو إىل      تقريريف  هذا  املبدأ التوجيهي   

 مـشروع املبـدأ   مبدأ توجيهي ورد يف تقرير املقرر اخلـاص وأدمـج يف     
  . النهائيالتوجيهي
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  اإلقليمي  ذات النطاقالتحفظات  ]٨-١-١[٣-١-١

 حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولـة         يشكل  
 تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على إقليم كانت ستنطبق عليه           استبعاد

  . عدم وجود هذا اإلعالنحالةهذه املعاهدة يف 
  التحفظات املبداة عند اإلشعار بالتطبيق اإلقليمي  ]٣-١-١[٤-١-١

فرادي الذي تستهدف منه الدولـة       حتفظاً اإلعالن االن   يشكل  
ُتقـدِّم  على إقليم   أو تعديل األثر القانوين لبعض أحكام معاهدٍة         استبعاد

  .معاهدةلل بشأنه إشعاراً بالتطبيق اإلقليمي

اإلعالنات الرامية إىل احلد مـن التزامـات          ]٦-١-١[٥-١-١
   هلااملصدرةاجلهات 

ة أو منظمة    الذي تصدره دول   االنفرادي حتفظاً اإلعالن    يشكل  
 علـى االلتـزام     موافقتها الدولة أو املنظمة عن      تلكدولية عند إعراب    

 اليت  االلتزاماتمبعاهدة والذي هتدف منه اجلهة اليت تصدره إىل احلد من           
  .تفرضها عليها املعاهدة

  اإلعالنات الرامية إىل الوفاء بالتزام بطرق معادلة  ٦-١-١

أو منظمة   دولة   صدره ت  الذي االنفرادي حتفظاً اإلعالن    يشكل  
دولية عند إعراب تلك الدولة أو املنظمة عن موافقتها علـى االلتـزام             
مبعاهدة والذي هتدف تلك الدولة أو املنظمة من خالله إىل الوفاء بالتزام            
عمالً باملعاهدة بطريقة ختتلف عن تلك اليت تفرضها املعاهدة وإن كانت           

  .معادلة هلا

  بداة بصورة مشتركةالتحفظات امل  ]١-١-١[٧-١-١

 دولية يف إبداء حتفظ ال يؤثر       منظمات اشتراك عدة دول أو      إن  
  .على الطابع االنفرادي لذلك التحفظ

  التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء  ٨-١-١

 منظمة حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو         يشكل  
دة وفقاً لشرط صريح    دولية عندما تعرب عن موافقتها على االلتزام مبعاه       

 أو تعديل األثر القانوين ألحكـام        أو لبعضها استبعادَ   لألطرافيرخص  
  . انطباقها على هذه األطرافحيثمعينة من املعاهدة من 

  تعريف اإلعالنات التفسريية   ٢-١

 انفرادياً، أيـاً كانـت صـيغته        إعالناً "اإلعالن التفسريي " يعين 
 منه هـذه الدولـة      وهتدفمة دولية   تسميته، صادراً عن دولة أو منظ      أو
 تسنده  الذيهذه املنظمة الدولية إىل حتديد أو إيضاح املعىن أو النطاق            أو

  .اجلهة املصدرة لإلعالن إىل املعاهدة أو إىل بعض من أحكامها

  اإلعالنات التفسريية املشروطة]   ٤-٢-١[١-٢-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دوليـة عنـد      
التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رمسيـاً أو قبوهلـا أو         
املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو الذي تصدره دولة عنـدما تقـدم             
إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، والذي ُتخِضع مبوجبه تلك الدولة أو املنظمة           

 أو ألحكام معينة الدولية قبوهلا بأن تلتزم باملعاهدة لتفسري حمدد للمعاهدة    
  .منها، يشكل إعالناً تفسريياً مشروطاً

  إصدار اإلعالنات التفسريية بصورة مشتركة ] ١-٢-١[٢-٢-١

 دولية يف إصـدار اإلعـالن       منظمات اشتراك عدة دول أو      إن  
  .التفسرييالتفسريي ال ميس الطابع االنفرادي هلذا اإلعالن 

  رييةالتمييز بني التحفظات واإلعالنات التفس  ٣-١

 كتحفظ أو كإعالن تفسريي،     االنفرادي، طابع اإلعالن    حددتي  
  . إحداثهاالنفرادياألثر القانوين الذي يقصد هذا اإلعالن من خالل 

  طريقة التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية  ١-٣-١

 االنفرادي الذي تصدره دولـة أو       اإلعالن ما إذا كان     لتحديد 
 أو إعالناً تفسريياً، من حتفظاًاملعاهدات يشكل منظمة دولية بشأن إحدى 

 اإلعالن حبسن نية وفقاً للمعىن املعتـاد الـذي يعطـى            تفسرياملناسب  
ويـوىل االعتبـار    .  اليت يتعلق هبا اإلعالن    املعاهدةملصطلحاته، يف ضوء    

  . املعنية عند إصدار اإلعالنالدوليةالواجب لقصد الدولة أو املنظمة 

  غة والتسميةالصي  ]٢-٢-١[٢-٣-١

 الصيغة أو التسمية اليت تعطى لإلعالن االنفرادي مؤشراً         توفر 
وهذه هي احلالة بوجه خاص عندما تقوم دولة أو .  املقصود القانوينلألثر  

 إعالنات انفرادية فيما يتعلق مبعاهدة واحـدة  عدةمنظمة دولية بإصدار   
  .فسريية اآلخر إعالنات توالبعضوتسمى بعض هذه اإلعالنات حتفظات 

  إصدار إعالن انفرادي يف حالة حظر إبداء حتفظ  ]٣-٢-١[٣-٣-١

 على مجيع أحكامها أو على      تحفظاتال حتظر املعاهدة إبداء     عندما  
 أو منظمة دوليـة     دولةأحكام معينة منها، فإن أي إعالن انفرادي تصدره         

 القانوين  األثرتعديلبشأهنا ال يعترب حتفظاً إال إذا كان يهدف إىل استبعاد أو      
 اجلوانـب ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض           

  . على اجلهة املصدرة لإلعالنهااحملددة يف تطبيق

  اإلعالنات االنفرادية خالف التحفظات واإلعالنات التفسريية  ٤-١

 بشأن إحدى املعاهدات والـيت ال       تصدر االنفرادية اليت    اإلعالنات  
  . دليل املمارسة هذانطاق إعالنات تفسريية ال تدخل يف تكون حتفظات أو

  اإلعالنات الرامية إىل التعهد بالتزامات انفرادية  ]٥-١-١[١-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بـشأن            
إحدى املعاهدات والذي هتدف منه اجلهة الـيت تـصدره إىل التعهـد             

ليت تفرضها عليها املعاهدة يشكل التزاما      بالتزامات تتجاوز االلتزامات ا   
  .انفرادياً ال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة هذا

 االنفرادية الرامية إىل إضافة عناصر    اإلعالنات  ]٦-١-١[٢-٤-١
  أخرى إىل املعاهدة

اإلعالن االنفرادي الذي هتدف دولة أو منظمة دولية مبوجبه إىل   
اقتراحاً لتعديل مضمون املعاهدة إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة يشكل 
  .وال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة هذا

  إعالنات عدم االعتراف  ]٧-١-١[٣-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيـه إحـدى الـدول إىل أن              
اشتراكها يف املعاهدة ال يعين االعتراف بكيان ما ال تعترف هي به يشكل 
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يل املمارسة هذا حىت ولـو      إعالن عدم اعتراف وال يدخل يف نطاق دل       
كان اهلدف منه أن يستبعد تطبيق املعاهدة بني الدولة املصدرة لإلعـالن    

  .والكيان غري املعترف به

  إعالنات السياسة العامة  ]٥-٢-١[٤-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتعرب           
ة أو يف املوضـوع     فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة عن آرائها يف املعاهد         

الذي تتناوله املعاهدة، دون أن يكون هدف اإلعالن إحداث أثر قانوين           
 ال يـدخل يف نطـاق دليـل         عامةعلى املعاهدة، يشكل إعالن سياسة      

  .املمارسة هذا

 املتعلقة بطرائق تنفيذ املعاهدة على      اإلعالنات  ]٦-٢-١[٥-٤-١
  الصعيد الداخلي

لة أو منظمة دولية وتـبني      اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دو      
فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة الطريقة اليت تعتزم هبا تنفيذ املعاهدة على             
الصعيد الداخلي، دون أن يكون هدف اإلعالن، بوصفه هذا، املـساس          
حبقوقها والتزاماهتا جتاه األطراف املتعاقدة األخرى، يشكل إعالناً إعالمياً      

  .ة هذاال يدخل يف نطاق دليل املمارس
 الـصادرة  االنفراديـة    اإلعالنات]   ٧-٤-١،  ٦-٤-١[٦-٤-١

   اختياريمبقتضى شرط

  احلايل اإلعالنُ  املمارسة يندرج يف نطاق تطبيق دليل       ال  -١  
 وارد  صريحاالنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وفقاً لشرط          

  .لكيف معاهدة يسمح لألطراف بقبول التزام ال تفرضه املعاهدة لوال ذ

 الـوارد يف مثـل هـذا        الشرط أو   القيد يشكل   وال  -٢  
  . حتفظاً مبفهوم دليل املمارسة هذااإلعالن

 االنفرادية اليت تنص على االختيار      اإلعالنات  ]٨-٤-١[٧-٤-١
  بني أحكام معاهدة

 االنفرادي اإلعالن يدخل يف جمال تطبيق دليل املمارسة احلايل     ال  
وفقاً لشرط صريح وارد يف معاهـدة       الصادر عن دولة أو منظمة دولية       

  . األطراف باالختيار بني حكمني أو أكثر من أحكام املعاهدةُيلزم
  الثنائية االنفرادية فيما يتعلق باملعاهدات اإلعالنات  ٥-١

   املعاهدات الثنائيةعلى" التحفظات"  ]٩-١-١[١-٥-١

 صيغته أو تسميته، الذي تصدره      كانت االنفرادي، أياً    اإلعالن 
 معاهدة ثنائيـة    علىة أو منظمة دولية بعد التوقيع باألحرف األوىل         دول
 الدولـة بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها والذي هتدف تلك            أو
املنظمة من إصداره إىل احلصول من الطرف اآلخـر علـى تعـديل              أو

ألحكام املعاهدة، وُتخضع لـه اإلعراب عن موافقتها النهائيـة علـى           
  .عاهدة، ال يشكل حتفظاً باملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذاااللتزام بامل

 فيما يتعلق باملعاهـدات     التفسريية اإلعالنات  ]٧-٢-١[٢-٥-١
  الثنائية

 اإلعالنـات  على   ١-٢-١ و ٢-١ املبدآن التوجيهيان    ينطبق  
التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة األطراف واملعاهدات الثنائيـة         

  . السواءعلى

 القانوين لقبول الطرف اآلخر يف معاهدة       األثر  ]٨-٢-١[٣-٥-١
   إلعالن تفسريي صادر بصددهاثنائية

 الناجم عن إعالن تفسريي ملعاهدة ثنائية صـادر عـن        التفسري  
 املعاهدة يصبح، بعد قبول الطـرف       هذهدولة أو منظمة دولية طرف يف       

  .اآلخر له، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة

  تعاريف النطاق  ٦-١

 الفـصل   هذا ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة يف        ال  
 هذه اإلعالنات وبآثارها مبوجب القواعد الـيت        جبوازدليل املمارسة    من

  . عليهاتنطبق

   التحفظات واإلعالنات التفسرييةبدائل  ٧-١

  التحفظات بدائل  ]٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[١-٧-١

ائج التحفظات، جيـوز أيـضاً للـدول         مماثلة لنت  نتائج لتحقيق  
  : بديلة من قبيل ما يليأساليباملنظمات الدولية أن تلجأ إىل  أو

 شروطاً تقييدية ترمي إىل احلـد مـن         املعاهدة تضمني  )أ(  
  نطاق املعاهدة أو انطباقها؛

 مبوجب حكم حمدد من أحكام معاهـدة،        اتفاق، إبرام  )ب(  
 أو أكثر إىل اسـتبعاد أو       دوليتانهتدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان        

 مـن حيـث     املعاهـدة تعديل اآلثار القانونية ألحكام معينة من أحكام        
  .انطباقها على العالقات فيما بينها

  بدائل اإلعالنات التفسريية  ]٥-٧-١[٢-٧-١

لتحديد أو توضيح معىن أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها،             
 تلجأ أيضاً إىل أساليب غري أسلوب       جيوز للدول أو املنظمات الدولية أن     
  :اإلعالنات التفسريية، من قبيل ما يلي

  تضمني املعاهدة أحكاماً ترمي إىل تفسريها؛  )أ(  
  .إبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً لنفس الغاية  )ب(  

  اإلجراءات  -٢
  شكل التحفظات واإلشعار هبا  ١-٢
  الشكل الكتايب  ١-١-٢

  .جيب أن ُيبدى التحفظ كتابةً  
  شكل التأكيد الرمسي  ٢-١-٢

  .جيب أن يكون التأكيد الرمسي للتحفظ كتابةً  
  إبداء التحفظات على الصعيد الدويل  ٣-١-٢

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمـات الدوليـة           -١  
الوديعة للمعاهدات، يعترب الشخص ممثالً لدولة أو ملنظمة دولية لغرض          

  :إبداء حتفظ
ص وثيقة تفويض مطلـق مناسـبة       إذا قدم هذا الشخ     )أ(  

لغرض اعتماد أو توثيق نص املعاهدة اليت ُيبدى بشأهنا التحفظ أو لغرض     
  التعبري عن موافقة الدولة أو املنظمة على االلتزام باملعاهدة؛ أو
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إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى أن قـصد             )ب(  
لشخص صالحية  الدول واملنظمات الدولية املعنية كان اعتبار أن لذلك ا        
  .هلذه األغراض دون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق

تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائفهم ودومنا حاجة         -٢  
إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق، صالحية متثيل الدولة لغرض إبداء حتفظ           

  :على املستوى الدويل

  رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  )أ(  
ثلون املعتمدون من الدول لدى مؤمتر دويل لغرض        املم  )ب(  

  إبداء حتفظ على معاهدة اعتمدت يف ذلك املؤمتر؛

املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمـة دوليـة           )ج(  
أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض إبداء حتفظ على معاهدة اعتمدت يف            أو

  تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

 لدى منظمة دوليـة، لغـرض       رؤساء البعثات الدائمة    )د(  
إبداء حتفظ على معاهدة ُعقدت بني الدول املعتمدين من ِقبلها وتلـك            

  .املنظمة

عدم ترتب أية آثار علـى      ]   ٤-١-٢ مكرراً،   ٣-١-٢[٤-١-٢
  الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء التحفظات

يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو للقواعـد ذات      -١  
الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلـا صـالحية إبـداء              
التحفظات وحتديد اإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك على الـصعيد          

  .الداخلي

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كـسبب        -٢  
إلبطال التحفظ، بأن إبداء هذا التحفظ يشكل انتهاكاً حلكم من أحكام           

خلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة بـشأن           القانون الدا 
  .صالحية وإجراءات إبداء التحفظات

  اإلبالغ بالتحفظات  ٥-١-٢

جيب إبالغ الـتحفظ كتابـةً إىل الـدول املتعاقـدة             -١  
واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا          

  .أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

التحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيـسي          -٢  
ملنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظ جيب            

  .أن تبلَّغ به أيضاً تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز

  إجراءات اإلبالغ بالتحفظات]   ٨-١-٢، ٦-١-٢[٦-١-٢

ظمـات  ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول املتعاقـدة واملن       -١  
  :املتعاقدة على خالف ذلك، َيحدث اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة كما يلي

يف حالة عدم وجود وديع، تقـوم اجلهـة املتحفظـة             )أ(  
بإرسال اإلبالغ مباشرة إىل الدول املتعاقدة واملنظمـات املتعاقـدة وإىل         
الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تـصبح أطرافـاً يف             

  هدة؛ أواملعا

يف حالة وجود وديع، ُيرَسل اإلبالغ إىل الوديع، ويقـوم            )ب(  
  .الوديع، يف أقرب وقت ممكن، بإعالم الدول واملنظمات املوجه إليها اإلبالغ

ال ُيعترب أن اجلهة املتحفظة قد أصدرت البالغ املتعلق           -٢  
نـدما  بالتحفظ إال عندما تتسلمه الدولة أو املنظمة اليت ُوجه إليها، أو ع      

  .يتسلمه الوديع، حسب احلال
يبدأ سريان مهلة االعتراض على التحفظ اعتباراً مـن           -٣  

  .تاريخ تسلم الدولة أو املنظمة الدولية إشعاراً هبذا التحفظ
حيثما يكون اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة بالربيـد          -٤  

 اإللكتروين أو بالفاكس، جيب تأكيده مبذكرة دبلوماسية أو بإشعار مـن          
ويف هذه احلالة، ُيعترب أن اإلبالغ قد حدث بتاريخ إرسال الربيد         . الوديع

  .اإللكتروين أو الفاكس
  وظائف الوديع  ٧-١-٢

يتحقق الوديع مما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة أو            -١  
املنظمة الدولية على املعاهدة يستويف األصول السليمة الواجبة، ويوجه نظر   

  .الدولية املعنية إىل هذه املسألة عند االقتضاءالدولة أو املنظمة 
يف حالة نشوء أي خالف بني دولة أو منظمة دوليـة             -٢  

  :والوديع بشأن أداء وظائف هذا األخري، يعرض الوديع املسألة على
الدول واملنظمات املوقعة والدول املتعاقدة واملنظمات        )أ(  

  املتعاقدة؛ أو
  .الدولية املعنية، عند االقتضاءاجلهاز املختص يف املنظمة   )ب(  

غـري  [ يف حالة التحفظات     اإلجراءات]     مكرراً ٧-١-٢[٨-١-٢
  بصورة بيِّنة] اجلائزة

بصورة ] غري جائز [إذا ارتأى الوديع أن أحد التحفظات         -١  
  ].غري جائز[بّينة، فإنه يلفت انتباه اجلهة اليت أبدت التحفظ إىل ما يراه 

 أبدت التحفظ على حتفظها، ُيبِلغ      إذا أصرت اجلهة اليت     -٢  
الوديع نص التحفظ إىل الدول واملنظمات الدولية املوقعة وكذا إىل الدول           
واملنظمات الدولية املتعاقدة، وعند االقتضاء، إىل اجلهاز املختص يف املنظمة          

  .الدولية املعنية، ويبيِّن طبيعة املشاكل القانونية اليت يثريها التحفظ
   الرمسي للتحفظات اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدةالتأكيد  ١-٢-٢

إذا أبدي التحفظ لدى التوقيع على معاهدة ختضع للتـصديق أو             
اإلقرار الرمسي أو القبول أو املوافقة، وجب على الدولة أو املنظمة الدولية            
املتحفظة أن تؤكد ذلك التحفظ رمسياً حني تعرب عن موافقتها على االلتزام            

  .ويف هذه احلالة، ُيعترب التحفظ مقدماً يف تاريخ تأكيده. دةباملعاه
 اليت ال ُيشترط فيها تأكيد التحفظات       احلاالت]   ٣-٢-٢[٢-٢-٢

  اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدة

ال يستوجب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على املعاهـدة            
بتوقيعهـا عـن    تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدوليـة          

  .موافقتها على االلتزام باملعاهدة
التحفظات اليت تبدى لدى التوقيع إذا كانـت        ]  ٤-٢-٢[٣-٢-٢

  صراحةاملعاهدة تنص على ذلك 

ال يتطلب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع علـى املعاهـدة             
تأكيداً رمسياً من جانب الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة عندما تعرب           

ها على االلتزام باملعاهدة، وذلك إذا ما نصت املعاهدة صراحة عن موافقت
  .على حق الدولة أو املنظمة الدولية يف إبداء حتفظ يف حينه
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  ]...[)٢٦٤(   
  إبداء حتفظات متأخرة    ١-٣-٢

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على معاهدة             
 املعاهدة، إال إذا كان إبداء      بعد أن تعرب عن موافقتها على االلتزام هبذه       

حتفظ متأخر ال يثري اعتراض أي طرف من األطراف املتعاقدة األخرى،           
  .ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك

  قبول إبداء حتفظات متأخرة    ٢-٣-٢

يعترب أن الطرف املتعاقد قد قبل إبداء حتفظ متأخر إذا مل يعترض         
ء مهلة االثين عشر شهراً اليت      هذا الطرف على إبداء التحفظ قبل انقضا      

تلي تلقّيه اإلشعار بالتحفظ، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو ما             
  .مل تكن املمارسة املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفة

  االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة    ٣-٣-٢

إذا اعترض طرف متعاقد يف املعاهدة على إبداء حتفظ متـأخر،             
 بالنسبة للدولة أو املنظمـة الدوليـة        املعاهدة أو يستمر سرياهنا    تسري

  .املتحفظة وال يؤخذ حتفظها يف االعتبار
االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانوين املترتب علـى            ٤-٣-٢

  معاهدة بوسائل غري التحفظات

ال جيوز للطرف املتعاقد يف املعاهدة أن يستبعد أو يعدل األثـر              
  : ألحكام املعاهدة باألسلوبني التالينيالقانوين

  تفسري حتفظ أبدي سابقاً؛ أو  )أ(  
  .إصدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى بند اختياري  )ب(  

  توسيع نطاق التحفظات    ٥-٣-٢
هبدف توسيع نطاقه تطبق عليـه نفـس        القائم  تعديل التحفظ     

لة االعتراض على   بيد أنه يف حا   . القواعد املنطبقة على إبداء حتفظ متأخر     
  .التعديل يظل التحفظ األصلي قائماً

  إجراءات إصدار اإلعالنات التفسريية  ٤-٢

  إصدار اإلعالنات التفسريية    ١-٤-٢

جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي عن شخص خموَّل صـالحية            
متثيل الدولة أو املنظمة الدولية لغرض اعتماد أو توثيق نص معاهـدة أو        

  .موافقة الدولة أو املنظمة الدولية على االلتزام مبعاهدةلغرض التعبري عن 
إصدار اإلعالنات التفـسريية علـى      ]   مكرراً ١-٤-٢[٢-٤-٢[

  الصعيد الداخلي

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة           -١  
لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلا صالحية إصدار إعالن تفـسريي             

  .اءات الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد الداخليوحتديد اإلجر
ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كـسبب        -٢  

إلبطال اإلعالن التفسريي، بأن هذا اإلعالن صدر انتهاكاً حلكـم مـن    

__________  
 الذي اقترحه املقرر اخلاص يتناول اإلبداء املتأخر        ٣-٢الفرع   )٢٦٤(

 .للتحفظات

أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة           
  .] اإلعالنات التفسرييةيتعلقان بصالحية وإجراءات إصدار

  الوقت الذي جيوز فيه إصدار اإلعالنات التفسريية    ٣-٤-٢

 ٦-٤-٢ و ١-٢-١مع عدم اإلخالل بأحكام املبادئ التوجيهية         
، ميكن إصدار إعالن تفسريي يف      ]٨-٤-٢ [٧-٤-٢و] ٧-٤-٢[

  .أي وقت
 تأكيد اإلعالنـات التفـسريية      اشتراطعدم    ]٥-٤-٢[٤-٤-٢

  وقيع على املعاهدةالصادرة لدى الت

اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع على املعاهدة ال يتطلب           
تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية عن موافقتها علـى         

  .االلتزام باملعاهدة
 لإلعالنات التفسريية املشروطة    الرمسيالتأكيد  ]   ٤-٤-٢[٥-٤-٢

  الصادرة لدى التوقيع على املعاهدة

إذا صدر إعالن تفسريي مشروط عند التوقيع على معاهـدة            
ختضع للتصديق أو اإلقرار الرمسي أو القبول أو املوافقة، وجـب علـى     
الدولة أو املنظمة الدولية اليت صدر عنها اإلعالن أن تؤكد هذا اإلعالن            

ويف هذه احلالة، يعترب    . عندما تعرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة      
  .ن التفسريي صادراً يف تاريخ تأكيدهاإلعال

  إصدار إعالنات تفسريية متأخرة]   ٧-٤-٢[٦-٤-٢
إذا نصت املعاهدة على عدم جواز إصدار إعالنات تفسريية إال            

يف أوقات حمددة ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تـصدر إعالنـاً              
ار إعـالن   تفسريياً بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحق إال إذا كان إصد          

  .تفسريي متأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى
ــات ]   ٩-٤-٢، ٢-٤-٢[٧-٤-٢[ ــالغ اإلعالن ــدار وإب إص

  التفسريية املشروطة

  .جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي املشروط كتابةً  -١  
جيب أن يكون التأكيد الرمسي لإلعـالن التفـسريي           -٢  

  .املشروط كتابةً أيضاً
جيب إبالغ اإلعالن التفسريي املـشروط كتابـةً إىل           -٣  

الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمـات الدوليـة          
  .األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

اإلعالن التفسريي املشروط بشأن معاهدة نافذة تـشكل          -٤  
نشئ جهازاً لــه أهليـة      الصك التأسيسي ملنظمة دولية أو بشأن معاهدة ت       

  .]قبول التحفظات جيب أن يبلَّغ أيضاً إىل تلك املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز
  )٢٦٥(إصدار إعالنات تفسريية مشروطة متأخرة  ٨-٤-٢

ال جيوز لدولة أو منظمة دولية إصدار إعالن تفسريي مشروط            
 إذا  بشأن معاهدة بعد إعراهبا عن موافقتها على االلتزام هبذه املعاهدة إال          

كان إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر ال يثري اعتـراض أي مـن             
  .األطراف املتعاقدة األخرى

__________  
] ٨-٤-٢ [٧-٤-٢(أعيد ترقيم مشروع املبدأ التوجيهي هـذا         ) ٢٦٥(

إثر اعتماد مشاريع مبادئ توجيهية جديدة خـالل الـدورة الرابعـة            ) سابقاً
  .واخلمسني
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  تعديل اإلعالنات التفسريية    ٩-٤-٢

جيوز تعديل اإلعالنات التفسريية يف أي وقـت مـا مل تـنص               
املعاهدة على أنه ال جيوز إصدار اإلعالنات التفسريية أو تعديلـها إال يف     

  .أوقات حمددة
  حتديد نطاق اإلعالنات التفسريية املشروطة وتوسيعه    ١٠-٤-٢

حتديد نطاق اإلعالنات التفسريية املشروطة وتوسيعه حتكمهما         
القواعد املنطبقة على التوايل علـى الـسحب اجلزئـي للتحفظـات            

  .نطاقها وتوسيع
  سحب التحفظات واإلعالنات التفسريية وتعديلها    ٥-٢
  تسحب التحفظا    ١-٥-٢

ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، جيوز سحب التحفظ يف             
أي وقت دون أن يستلزم سحبه موافقة الدولة أو املنظمة الدولية الـيت             

  .قبلت التحفظ
  شكل السحب    ٢-٥-٢

  .جيب أن يتم سحب التحفظ كتابةً  
  االستعراض الدوري جلدوى التحفظات    ٣-٥-٢

لية اليت أبدت حتفظاً أو     ينبغي للدول أو املنظمات الدو      -١  
عدة حتفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض دوري هلا وأن تتـوخى            

  .سحب التحفظات اليت مل تعد تفي بالغرض الذي أبديت من أجله
يف هذا االستعراض، ينبغي أن تويل الدول واملنظمات          -٢  

الدولية عناية خاصة هلدف احلفاظ على وحـدة املعاهـدات املتعـددة            
، وأن تتحقق، عند االقتضاء، مـن جـدوى اإلبقـاء علـى             األطراف

التحفظات، ال سيما على ضوء التطورات اليت طـرأت علـى قانوهنـا     
  .الداخلي منذ إبداء هذه التحفظات

  إبداء سحب التحفظ على الصعيد الدويل]   ٥-٥-٢[٤-٥-٢

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمـات الدوليـة           -١  
ت، تكون لشخص صالحية سحب حتفظ باسم دولة أو   الوديعة للمعاهدا 

  :منظمة دولية
إذا أبرز هذا الشخص وثيقة تفويض مطلـق مناسـبة            )أ(  

  لغرض هذا السحب؛ أو
إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى أن قـصد             )ب(  

الدول واملنظمات الدولية املعنية أن تعترب أن هلذا الشخص صالحية هلذه           
  .إىل إبراز وثيقة تفويض مطلقالغاية دومنا حاجة 

تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائفهم ودومنا حاجة         -٢  
إىل إبراز وثيقة تفويض مطلق، صالحية سحب حتفظ على الصعيد الدويل 

  :باسم دولة
  رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  )أ(  
املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دوليـة أو           )ب(  

د األجهزة التابعة هلا، لغرض سحب حتفظ على معاهدة اعتمـدت يف     أح
  تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض سحب          )ج(  
  .املنظمة حتفظ على معاهدة أبرمت بني الدول املعتمدين من ِقبلها وتلك

على عدم ترتب أي أثر     ]    ثالثاً ٥-٥-٢ مكرراً،   ٥-٥-٢[٥-٥-٢
  الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات

يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو للقواعـد ذات      -١  
الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلـا صـالحية سـحب              

  .التحفظ وحتديد اإلجراءات املتبعة يف ذلك على الصعيد الداخلي
أو املنظمة الدوليـة كـسبب      ال جيوز أن حتتج الدولة        -٢  

مبطل لسحب التحفظ بأن سحب التحفظ قد مت انتهاكاً حلكـم مـن             
أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة           

  .تتعلق بصالحية وإجراءات سحب التحفظات
  اإلبالغ بسحب التحفظ   ٦-٥-٢

الـسارية يف   َتتَّبع إجراءاُت اإلبالغ بسحب التحفظ القواعَد         
 ٥-١-٢ املبادئ التوجيهيـة     جمال اإلبالغ بالتحفظ املنصوص عليها يف     

  .٧-١-٢و] ٨-١-٢، ٦-١-٢[٦-١-٢و
   سحب التحفظأثر]   ٨-٥-٢، ٧-٥-٢[٧-٥-٢

يترتب على سحب التحفظ تطبيق احلكم أو األحكام          -١  
اليت أُبدي التحفظ بشأهنا بأكملها يف العالقات بني الدولة أو املنظمـة             

دولية اليت سحبت التحفظ وجمموع األطراف األخرى، سواء كانـت          ال
  .هذه األطراف قد قبلت التحفظ أو اعترضت عليه

يترتب على سحب حتفظ دخولُ املعاهدة حيز النفـاذ           -٢  
يف العالقات بني الدولة أو املنظمة الدولية اليت سحبت التحفظ والدولة           

ى التحفظ وعلى دخـول    أو املنظمة الدولية اليت كانت قد اعترضت عل       
  .املعاهدة حيز النفاذ بينها وبني الطرف املتحفظ بسبب هذا التحفظ

  تاريخ نفاذ سحب التحفظ]   ٩-٥-٢[٨-٥-٢

ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، أو ما مل يتفق على خالف               
ذلك، ال يصبح سحب حتفظ ما نافذ املفعول بالنسبة إىل دولة متعاقـدة             

ال عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك املنظمة إشـعاراً         منظمة متعاقدة إ   أو
  .بذلك السحب
  بنود منوذجية

  تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -ألف
 حتفظاً على هذه املعاهـدة أن       أبدىجيوز للطرف املتعاقد الذي       

ويصبح السحب نافذاً عند انصرام     ]. الوديع[يسحبه بتوجيه إشعار إىل     
  .لإلشعار] الوديع[تاريخ تسلم ب عق] يوماً] [شهراً) [سني(أجل 

  تقصري أجل نفاذ سحب التحفظ  -باء

حتفظاً على هذه املعاهـدة أن      أبدى  جيوز للطرف املتعاقد الذي       
ويصبح السحب نافذاً يف تـاريخ      ]. الوديع[يسحبه بتوجيه إشعار إىل     

  .لإلشعار] الوديع[تسلم 

  حرية حتديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ -جيم 

ملتعاقد الذي أبدى حتفظاً على هذه املعاهـدة أن         جيوز للطرف ا    
ويصبح السحب نافذاً يف التـاريخ      ]. الوديع[يسحبه بتوجيه إشعار إىل     

  ].الوديع[الذي حتدده تلك الدولة يف اإلشعار املوجه إىل 
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احلاالت اليت جيوز فيها أن تنفـرد الدولـة           ]١٠-٥-٢[٩-٥-٢
  نفاذ سحب التحفظاملنظمة الدولية املتحفظة بتحديد تاريخ  أو

ُيصبح سحب التحفظ نافذاً يف التاريخ الذي حتدده الدولـة أو            
  :املنظمة الساحبة لـه

عندما يكون هذا التاريخ الحقاً للتاريخ الذي تسلّمت          )أ(  
  فيه الدول أو املنظمات الدولية املتعاقدة األخرى إشعاراً به؛ أو

نظمة الدولية  عندما ال يضيف السحب حقوقاً للدولة أو امل         )ب(  
  .الساحبة للتحفظ جتاه الدول أو املنظمات الدولية املتعاقدة األخرى

  السحب اجلزئي للتحفظ]   ١١-٥-٢[١٠-٥-٢

حيّد السحب اجلزئي للتحفظ من األثر القانوين للتحفظ   -١  
ويكفل تطبيق أحكام املعاهدة، أو تطبيق املعاهدة ككل، تطبيقاً أوىف على        

  .دولية الساحبة للتحفظالدولة أو املنظمة ال
خيضع السحب اجلزئي للـتحفظ لـنفس القواعـد           -٢  

الشكلية واإلجرائية اليت ُتطبق يف حالة السحب الكامل ويصبح نافـذاً           
  .وفقاً لنفس الشروط

  أثر السحب اجلزئي للتحفظ]   ١٢-٥-٢[١١-٥-٢

ُيعّدل السحب اجلزئي للتحفظ اآلثار القانونية للتحفظ         -١  
وتظل اآلثار النامجة عن    . سمح به الصيغة اجلديدة للتحفظ    بالقدر الذي ت  

االعتراض الذي أُبدي على ذلك التحفظ مستمرة ما مل تقم اجلهة الـيت             
أبدته بسحبه، ما دام االعتراض ال ينطبق حصراً على ذلك اجلزء مـن             

  .التحفظ الذي مت سحبه
ال جيوز االعتراض على التحفظ الناتج عن الـسحب           -٢  
  .حفظ إال إذا كان هلذا السحب اجلزئي أثراً متييزياًاجلزئي للت

  سحب اإلعالنات التفسريية    ١٢-٥-٢

جيوز سحب اإلعالنات التفسريية يف أي وقـت مـن جانـب            
السلطات املختصة هلذا الغرض، وذلك باتباع نفس اإلجـراء املطبـق           

  .صدارهاإ يف
  سحب اإلعالنات التفسريية املشروطة    ١٣-٥-٢

نات التفسريية املشروطة حتكمه القواعد املنطبقة      سحب اإلعال   
  .على سحب التحفظات

   تعريف االعتراضات على التحفظات   ١-٦-٢
تسميته،  إعالن انفرادي، أياً كان نصه أو     " االعتراض"يقصد بتعبري     

تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً على حتفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى             
وهتدف به تلك الدولة أو املنظمـة إىل اسـتبعاد أو           أو منظمة دولية أخرى،     

تعديل اآلثار القانونية املتوخاة من التحفظ أو إىل استبعاد تطبيـق املعاهـدة             
  .بأكملها يف عالقاهتا مع الدولة أو املنظمة اليت أبدت التحفظ

تعريف االعتراض علـى اإلبـداء املتـأخر للتحفظـات              ٢-٦-٢
  التوسيع املتأخر لنطاقها أو

 أيضاً إعالن انفرادي تصدره دولـة     " االعتراض"يقصد بتعبري     
منظمة دولية لتعارض به اإلبداء املتأخر للتحفظات أو التوسيع املتأخر         أو

  .لنطاقها

نـص مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة   -٢
بالتحفظات على املعاهدات والتعليقات عليها اليت      

  خلمسنياعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة وا
فيما يلي نصوص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات        -٤٣٨

  .عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني
  إبداء االعتراضات على التحفظات   ٦-٢

  التعليق
 مخـسة   ١٩٨٦ و ١٩٦٩توجد يف اتفاقييت فيينا لعـامي         )١(

  :لى معاهدةأحكام ذات صلة بإبداء االعتراضات على التحفظات ع
" بـصورة عرضـية   " ٢٠من املادة   ) ب(٤حتدد الفقرة     •

  ؛اليت ُيحتمل أن تبدي اعتراضاًاألطراف 
 نفسها إشارات مبهمـة     ٢٠ من املادة    ٥تتضمن الفقرة     •

 إىل املهلة الزمنية اليت ميكن خالهلا إبداء اعتراض؛

تفرضـه   الواجب الـذي    ٢١ من املادة    ٣تؤكد الفقرة     •
اجلهة  املشار إليها آنفاً على      ٢٠املادة  من  ) ب(٤الفقرة  

عـارض  ت تدد ما إذا كان   حتاالعتراض بأن   اليت أبدت   
اجلهـة الـيت     وبني   انفاذ املعاهدة بينه  بدء  نتيجة لذلك   

 ؛التحفظ أبدت

 إبداء االعتراضات، على    ٢٣ من املادة    ١تشترط الفقرة     •
غرار التحفظات، بصورة خطية وإبالغهـا إىل الـدول         

 الدولية نفسها اليت أُبلغت بالتحفظات؛واملنظمات 

د ـ أن اعتراضاً سابقاً لتأكي  ٢٣ من املادة    ٣الفقرة  حتدد    •
  .حتفظ ما ال يتطلب هو ذاته أي تأكيد

جيب إدراج كل حكم من هذه األحكام، وعند االقتـضاء            )٢(
توضيحها وتكميلها، يف هذا الفرع من دليل املمارسة، على أن ميهَّد           

 ١٩٦٩الذي مل يرد يف اتفاقييت فيينا لعامي        " عتراضاال"هلا بتعريف   
وهذا هو اهلدف   . ، وهو نقص يبدو من الضروري تداركه      ١٩٨٦و

  .)٢٦٦(س-٦-٢ إىل ١-٦-٢من مشاريع املبادئ التوجيهية 
  تعريف االعتراضات على التحفظات  ١-٦-٢

إعالن انفرادي، أياً كـان     " االعتراض"يقصد بتعبري     
ولة أو منظمة دولية، رداً على حتفظ نصه أو تسميته، تصدره د

على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة أخـرى،            
وهتدف به تلك الدولة أو املنظمة إىل استبعاد أو تعديل اآلثار           
القانونية املتوخاة من التحفظ أو إىل استبعاد تطبيق املعاهـدة          

 .ظبأكملها يف عالقاهتا مع الدولة أو املنظمة اليت أبدت التحف

__________  
ة نقل مشاريع املبادئ التوجيهية هذه      حتتفظ اللجنة لنفسها بإمكاني    ) ٢٦٦(

  .عندما تقوم بالتنقيح النهائي لدليل املمارسة) التعاريف(إىل الفصل األول 
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  التعليق
 تقـدمي   ١-٦-٢اهلدف من مشروع املبدأ التـوجيهي         )١(

تعريف عام ينطبق على مجيع فئات االعتراضات على التحفظات         
وألجل . ١٩٨٦ و١٩٦٩املنصوص عليها يف اتفاقييت فيينا لعامي 

ذلك، استرشدت اللجنة بتعريف التحفظات نفسها املنـصوص        
تفـاقيتني والـوارد يف      من اال  ٢من املادة   ) د(١عليه يف الفقرة    

 من دليل املمارسة، وعدلته مبـا       ١-١مشروع املبدأ التوجيهي    
  .يتناسب مع االعتراضات

  :مخسة عناصرمن هذا التعريف يتألف   )٢(
إعالن من جانـب    "(يتناول العنصر األول طبيعة الفعل        •

  ؛)"واحد
أياً كانـت صـيغته أو      "(يتناول العنصر الثاين تسميته       •

 ؛)"تسميته

تصدره الدولة أو املنظمة "(تناول العنصر الثالث مصدره ي  •
 ؛)"الدولية

يتناول العنصر الرابع املهلة الزمنية اليت يتعـّين خالهلـا            •
وقـت اإلعـراب عـن الرضـا باالرتبـاط          (إبداؤه  
 ؛))٢٦٧(باملعاهدة

، الذي يتحـدد     أو غرضه  يتناول العنصر اخلامس حمتواه     •
اجلهة اليت أبـدت    حبسب اهلدف الذي ترمي إىل حتقيقه       

مستهدفة به استبعاد أو تغيري األثر القـانوين        "( التحفظ
ألحكام معينة يف املعاهدة لدى تطبيقها على تلك الدولة         

 ).)٢٦٨("أو تلك املنظمة

ولكن اللجنة رأت أن تعريف االعتراضات ال ينبغي أن           )٣(
يتضمن بالضرورة مجيع تلك العناصر، إذ ينطبق بعضها علـى          

راً ويستحق بعضها اآلخر مزيداً من التوضـيح        التحفظات حص 
  .ألغراض تعريف االعتراضات

وبدا هلا بوجه خاص أنه من األفضل عدم اإلشـارة إىل             )٤(
املهلة الزمنية اليت يتعّين خالهلا إبداء االعتراض؛ فاتفاقيتا فيينـا          

مـن   مل حتسما هذه املسألة بوضوح، و      ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  
ة وحماولة إجياد حل هلا بواسـطة       املستصوب دراستها على حد   

  .)٢٦٩(منفصلمشروع مبدأ توجيهي 
وعلى العكس من ذلك، جيب يقيناً إدراج عنصرين من           )٥(

عناصر تعريف التحفظات يف تعريف االعتراضات اليت هي على         
__________  

  .٢-١-١انظر أيضاً مشروع املبدأ التوجيهي  )٢٦٧(
انظـر  . ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من املادة   ) د(١الفقرة   )٢٦٨(
  ].٤-١-١[١-١-١ضاً مشروع املبدأ التوجيهي أي

  .ة دراسة هذه املسألة يف دورهتا املقبلةتقترح اللجن )٢٦٩(

 صـيغتها أو   كانـت    انفرادية، أيـاً  غرار التحفظات إعالنات    
  .تيتيح وصفها باالعتراضاغرضها سميتها، ما دام ت
 ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعـامي    اتفاقييت  وال تترك أحكام      )٦(

يصدر االعتراض عن   : أي جمال للشك فيما يتعلق بالعنصر األول      
بيد أن . )٢٧٠(دولة أو عن منظمة دولية وميكن سحبه يف أي حلظة

هذا ال حيسم مسألة حساسة للغاية هي مسألة فئات الـدول أو            
  . عتراضاملنظمات الدولية اليت ميكنها إبداء ا

إال أن اللجنة ال ترى ضرورةً يف هذه املرحلة لتـضمني             )٧(
من ) ب(٤التحديد املنصوص عليه يف الفقرة      االعتراض  تعريف  

دولـة  ال"، اليت تشري إىل     ١٩٨٦عام  ل من اتفاقية فيينا     ٢٠املادة  
  :، وذلك لسببني)٢٧١("*تعاقدةاملنظمة امل"وإىل " *تعاقدةامل

 ٢٠من املادة   ) ب(٤رة  من جهة أوىل، إن الفق      )أ(  
 على بدء نفـاذ     آثار لالعتراض   تحتل مسألة معرفة ما إذا كان     

املعاهدة بني اجلهة اليت أبدت الـتحفظ وتلـك الـيت أبـدت            
 لكن هذا النص ال يتناول على اإلطـالق املـسألة           ،االعتراض

  متعاقـداً  املتعلقة مبا إذا كان لدولة أو منظمة دولية ليست طرفاً         
؛  اعتراضاً تبديمن االتفاقية، أن    ) و(٢ املادة   د يف باملعىن املقصو 

على بإبداء اعتراض   كهذه  وال ميكن استبعاد قيام دولة أو منظمة        
 من املفهوم أن هذا االعتراض ال ينتج اآلثار املنصوص          أن يكون 

 إال عندما تصبح الدولـة      ٢٠من املادة   ) ب(٤عليها يف الفقرة    
 مـن   ٣ عن ذلك، إن الفقرة      وفضالً".  متعاقداً طرفاً"املنظمة   أو

 هذا التحديد وتكتفـي باإلشـارة إىل        نص على ت  ال ٢١املادة  
 دون  " مـا   على حتفظ  اعترضتدولة أو املنظمة الدولية اليت      ال"

  تناوله بدراسة منفصلة؛هذا اجلانب ويستحق ؛ مزيد من التوضيح
ومن جهة أخرى، إن تعريف التحفظات بذاتـه          )ب(  

اليت  بشأن صفة الدولة أو املنظمة الدولية         دقيقاً يعطي حتديداً  ال
؛ وال يبدو مفيداً سلوك هنج مغاير وحتديـد         إبداء حتفظ حيق هلا   

  .تلك الصفة يف تعريف االعتراضات
ويكفي التذكري فيما يتعلق بالعنصر الثاين بـأن قـانون            )٨(

، ١٩٦٩املعاهدات، على النحو الذي كرسته اتفاقية فيينا لعـام   
املـصطلحات  أهم مـن    كرة أن نوايا الدول     مطبوع بكليته بف  

__________  
، ٢١ من املـادة     ٣، والفقرة   ٢٠من املادة   ) ب(٤انظر الفقرة    )٢٧٠(

 ١٩٦٩ من اتفـاقييت فيينـا لعـامي         ٢٢من املادة   ) ب(٣ و ٢والفقرتني  
 R. Baratta, Gli effetti delle riserve: وانظر بشأن املوضوع ذاته. ١٩٨٦و

ai trattati (Milan, Giuffrè, 1999), p. 341 ؛ وR. Szafarz, “Reservations 

to multilateral treaties”, Polish Yearbook of International Law, vol. 3 

(1970), p. 293 at p. 313 . ومع ذلك، ينبغي أال ُيستنتج أن االعتراض، على
غرار التحفظ، ال ميكن أن يصدر بصورة مـشتركة عـن عـدة دول أو               

  . ُينظر يف هذا االحتمال الحقاًوسوف. منظمات دولية
 ال  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢٠من املادة   ) ب(٤ الفقرة )٢٧١(

  ".الدولة املتعاقدة"تنص إال على 
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ويبدو ذلك جلياً انطالقـاً مـن       . تستخدمها للتعبري عنها   اليت
اليت يراد هبـا     )٢٧٢("املعاهدة"التعريف الوارد يف االتفاقية لتعبري      

وعلى النحو . )٢٧٣("أياً كانت تسميته اخلاصة [...] اتفاق دويل"
ن من جانب واحد،    إعال"ذاته، ُيعرَّف التحفظ يف االتفاقية بأنه       

ـ   . )٢٧٤("أياً كانت صيغته أو تسميته     ة ـوقد استخدمت اللجن
وجيـب أن   . )٢٧٥(العبارة نفسها لتعريف اإلعالنات التفـسريية     

 يف  "النيـة هـو   فاملهم  "يسري املبدأ نفسه على االعتراضات،      
النية، وهي مسألة تنـدرج يف      جيب حتديد تلك    ولكن  . احلالتني

  .١-٦-٢روع املبدأ التوجيهي صلب التعريف الذي يقترحه مش
 ال خيفى "اعتراض"وللوهلة األوىل، يبدو أن معىن كلمة   )٩(

 به املرء يتصدىسبباً "فهي تعين يف استعماهلا الشائع . على أحد
هي تعين من منظور قانوين، و. )٢٧٦("تهاإلفادة ما من أجل جماهب 

معارضة من جانـب    "،  "قاموس القانون الدويل العام   "ل وفقاً  
 من أشخاص القانون لفعل أو ادعاء صادر عن شخص          شخص

آخر من أشخاص القانون بغية احليلولة دون نفاذه أو حجيته           
االعتراض "ويعّرف القاموس نفسه    . )٢٧٧("جتاه الشخص األول  

إعراب دولة عـن رفـضها      ":  على النحو التايل   "على حتفظ 
لتحفظ على معاهدة صادر عن دولة أخرى بقصد معارضـة          

موضوع التحفظ بني الدولتني،  - م أو األحكا - م كانطباق احل
املعاهدة بني الدولتني إذا كانت تلك      بدء نفاذ   احليلولة دون     أو

  .)٢٧٨("هي النية املعلنة للدولة املعترضة

__________  
 عنـدما  "تعبري"ميكن التساؤل عن مدى صحة استخدام كلمة   )٢٧٢(

غري أن هذا املـصطلح كّرسـه       . يتألف اللفظ املشار إليه من كلمة واحدة      
  .سب إعادة النظر فيهاالستعمال ومن غري املنا

. ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٢من املادة   ) أ(١الفقرة   )٢٧٣(
 ١٩٩٤يوليـه   / متـوز  ١أيضاً، على سبيل املثال، احلكم الصادر يف         انظر
 دود البحرية واملسائل اإلقليمية بني قطـر والبحـرين        ـتعيني احل قضية   يف
)Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and 

Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1994, p. 112 at 

p. 120, para. 23" :( االتفاقات الدولية ميكن أن تتخذ أشكاالً عدة وتسمى
  ".بأمساء متباينة

  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢من املادة ) د(١الفقرة  )٢٧٤(
تعليـق عليـه يف    وال٢-١انظر مـشروع املبـدأ التـوجيهي       ) ٢٧٥(

وعلـى  ( ٢٠٠-١٨٦ ص   ،)اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٩ حولية
إعادة "، وانظر أيضاً األمثلة على      )من التعليق ) ١٥(و) ١٤(الفقرتني   األخص
 ٢-٣-١ يف التعليق نفسه ويف التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي           "التسمية

  .٢٢٠-٢١٥، املرجع نفسه، ص )الصيغة والتسمية] (٢-٢-١[
)٢٧٦( Grand Larousse encyclopédique, vol. 7, (Paris, Larousse, 

1963).  
)٢٧٧( J. Salmon, ed., Dictionnaire de droit international public 

(Brussels, Bruylant, 2001), p. 763.  
وال تكاد تبدو مثة حاجة ألن ُيذكَر       . ٧٦٤املرجع نفسه، ص     )٢٧٨(

  .ض الصادر عن منظمة دوليةأن هذا التعريف ينطبق كذلك على االعترا

 ٢١ من املـادة     ٣األخري إىل الفقرة    التوضيح  ويستند هذا     )١٠(
ام  اليت تشري إىل جواز قي     ١٩٨٦ و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي     

عاهدة بينه بدء نفاذ املالطرف املعترض بتوضيح ما إذا كان يعارض 
وتعرب عن هذا االحتمال العبارة األخـرية       . وبني صاحب التحفظ  

 الـذي   ١-٦-٢من التعريف الوارد يف مشروع املبدأ التوجيهي        
إىل استبعاد  "يشري إىل أن اجلهة اليت أبدت االعتراض قد هتدف به           

ا يف عالقاهتا مع الدولة أو املنظمة اليت أبدت تطبيق املعاهدة بأكمله
ويف هذا النوع من احلاالت ال يثور أي شك بشأن نية           ". التحفظ

  .صاحب اإلعالن االنفرادي االعتراَض على التحفظ
وقد خيتلف األمر فيما خيص ردود األفعال األخرى على           )١١(

 عن هواجس أصحاهبا دون أن تكون       التحفظ اليت ميكن أن تعرب    
  . لك اهلواجس مكافئةً العتراض فعليت
هيئة التحكيم املكلفة بالبت يف النـزاع       أوضحتوكما    )١٢(

يرلندا الـشمالية  أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  وبني فرنسا   
 يف قرارها القنال اإلنكليزيبشأن حتديد اجلرف القاري يف قضية      

  :١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠الصادر يف 
تقـوم  كون رد فعلها على هذا النحو       ي كانت الدولة اليت     إن معرفة ما إذا   

، يف هذا الصدد   هاأو تعرب فحسب عن موقف     ،مبجرد التعليق على التحفظ   
أو كل صلة متبادلة بالدولة املتحفظة يف إطار        املعين فقط   أو ترفض التحفظ    

  .)٢٧٩(على نية الدولة املعنيةبالتايل توقف ت ،املعاهدة
رد "طبيعة  بشأن  هيئة التحكيم صراحة     تبتويف هذه احلالة، مل     

تـصرفت كمـا لـو أنـه        " اململكة املتحدة، ولكنـها      "فعل
 ٣، وذلك بأن طّبقت القاعدة اليت أرستها الفقرة         )٢٨٠("اعتراض

 اليت مل تكن مع ذلك      ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢١من املادة   
  .نافذة بني الطرفني

ولكـن  ،  )٢٨١(كماحلوقد انُتقد هذا اجلانب بالذات من         )١٣(
 اإلعالن الربيطاين املعين تظهـر      صيغةيبدو أن ال جدال يف أن       

 اململكة املتحدة االعتراض على التحفظ الذي أبدته        نيةبوضوح  
 :فقد جاء نص هذا اإلعـالن علـى الـشكل التـايل           . فرنسا

 .)٢٨٢()"ب( التحفظ   قبولتستطيع حكومة اململكة املتحدة      ال"
 اعتـراض بـاملعىن الكامـل       إن عدم قبول حتفظ هو بالتحديد     

  .والعادي هلذه الكلمة
__________  

)٢٧٩( English Channel )  ٣٣، ص ) أعـاله ٢٤٤انظر احلاشـية ،
  .٣٩الفقرة 

)٢٨٠( P. H. 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”, Annuaire français de droit 

international, vol. 24 (1978), p. 29 at p. 45.  
  .املرجع نفسه )٢٨١(
)٢٨٢( English Channel )  ٣٣، ص ) أعـاله ٢٤٤انظر احلاشـية ،

  .٤٠الفقرة 
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 الربيطانيـة،   –وكما الحظت حمكمة التحكيم الفرنسية        )١٤(
، ميكن مع ذلك أال يشكل رد فعل على حتفظ، وإن جاء انتقادياً           

  مـن اتفـاقييت فيينـا      ٢٣ إىل   ٢٠ مبوجب املواد من     اعتراضاً
 أن يتعلق األمر بشكل خـاص       وميكن. ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي

 الذي تعطيه دولة    – الضيق   – تعرب عن التفسري     مالحظاتجرد  مب
أو منظمة دولية للتحفظ أو الشروط اليت تضعها لكي تعترب هذا           

   :فعلى سبيل املثال. التحفظ صحيحاً

 وفرنسا عن رد وأملانيا، أعربت اململكة املتحدة  ١٩٧٩عام  يف    
امللكيـة  فعلها على التحفظ الذي أبدته الربتغال على محاية حقـوق           

.  من بروتوكول االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      ١الواردة يف املادة    
من خالل هذا التحفظ، كانت الربتغال عازمة على جعـل التـدابري            ف

ثـورة  "الواسعة النطاق لرتع امللكية والتأميم اليت اعتمـدت عقـب           
مبنأى عن أي اعتراض لدى املفوضية األوروبيـة واحملكمـة          " القرنفل

ومل تبد الدول اليت صدرت عنها ردود فعل        .  اإلنسان روبية حلقوق األو
أي اعتراض رمسي على التحفظ الذي أبدته الربتغال، إمنا كانت هلـا            
إعالنات مفادها أنه ال ميكن أن يؤثر على املبادئ العامة للقانون الدويل 
اليت تستلزم تسديد تعويض سريع ومالئم وفعال يف حالة نزع امللكيـة       

عقب التعديالت ، ١٩٨٧سحبت الربتغال هذا التحفظ عام و. بيةاألجن
  .)٢٨٣(هتاالدستورية والتشريعية اليت اعتمد

  : نفسهاالطريقةجيري حتليل األمثلة التالية بميكن أن و  )١٥(

الـدول مبوجبـها أن   عدد مـن   البالغات اليت اعترب      •
 الصادرة عن مجهورية بيالروسـيا       ]٢٨٤[اإلعالنات"

ومجهورية أوكرانيا االشتراكية   ياتية  السوفاالشتراكية  
السوفياتية واحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية     

 مـن   )١(واجلمهورية الشعبية املنغولية حول الفقرة      
ال ] من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية    [ ١١املادة  

تعدل بأي شكل من األشكال احلقوق والواجبـات        
ُينظر إىل هذه كن أن ميو؛ )٢٨٥("النامجة عن هذه الفقرة

لحكـم  لأو  ( املعنية   لإلعالناتتفسريات  البالغات ك 
أكثر منها اعتراضات حقيقية، ال سيما      ) الذي تتناوله 

__________  
)٢٨٣( J. Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe 

(Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1999), p. 106  ؛ احلواشـي
  .حمذوفة

 أنـه املعنيـة    مبوجبها األطراف    تهذه اإلعالنات، اليت اعترب    )٢٨٤(
لدى ظهور تباين يف وجهات النظر حول مسألة قوام بعثـة دبلوماسـية،          "

جيب معاجلة هذه املسألة باالتفاق املتبادل بني الدولـة املوفـدة والدولـة             
 "حتفظـات "، كانت قد وصفتها تلك األطراف، صراحة، بأهنـا          "ملضيفةا
)Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as 

at 31 December 2004, vol. I (United Nations publication, Sales No. 

E.05.V.3), pp. 90–92(.  
 ٩٤-٩٣يـضاً ص    انظر أ  .)سترالياأ (٩٣ص  املرجع نفسه،    )٢٨٥(
 ٩٦ وص   ،)مالطـة  (٩٥ ص، و )الدامنرك، وفرنـسا  ( ٩٤، وص   )كندا(
  ).اململكة املتحدةتايلند، و (٩٧ ص و،)نيوزيلندا(

  ختتلف عن اإلعالنات األخرى اليت تتخذ رمسياً       اوأهن
  ؛)٢٨٦(شكل االعتراضات

البالغ الذي صدر عن الواليات املتحدة حول التحفظ          •
يا على اتفاقية األمم املتحـدة      األول الذي أبدته كولومب   

ملكافحة االجتار غري املشروع باملخـدرات واملـؤثرات        
والذي اعتربت فيه الواليات املتحدة أن التحفظ       العقلية  

 ٦من االلتزامات الواردة يف الفقرتني      ال يعفي كولومبيا    "
إال بقدر ما     من االتفاقية  ٦ ويف املادة    ٣ من املادة    ٩و

املادة متعارضاً مع ذه االلتزامات يكون وفاء كولومبيا هب
تسليم الكولومبيني  بشأن  ( من دستورها السياسي     ٣٥

وبقدر ما ُيقـصد أن ينطبـق هـذا         ؛  )حبكم الوالدة 
 ما يتعلق بتسليم الكولومبيني حبكم      على غري  *التحفظ
تعتـرض علـى    ، فـإن الواليـات املتحـدة        الوالدة
أكثر منـها   " موافقة مشروطة "؛ فهذه   )٢٨٧("*التحفظ

   ؛ أوباملعىن الدقيقاعتراض 
البالغات اليت تقدمت هبا اململكة املتحـدة والنـرويج           •

واليونان املتعلقة باإلعالن الذي صدر عن كمبوديا بشأن 
  .)٢٨٨(االتفاقية املنشئة للمنظمة البحرية الدولية

هذه تتضاعف منذ بضع سنوات "  االعتراضاتأشباه"إن   )١٦(
طلـع  يف هذا اإلطار، تُ   و". حفظياحلوار الت "مع انتشار ممارسة    

اجلهة اليت أبدت التحفظ علـى      ) األوروبية يف معظمها  (الدول  
األسباب اليت جتعلها تعترب أن على هذه األخرية أن تسحب هذا           

ميكن أن تشكل هذه البالغـات      و. التحفظ أو حتدده أو تعدله    
__________  

، )٩٥ ص(املرجع نفسه، اإلعالنات الصادرة عـن اليونـان          )٢٨٦(
ترتانيـا  مجهوريـة   ، أو   )٩٦-٩٥ص  (وهولنـدا    ،)٩٥ ص(لكسمربغ  و

 الـصادر عـن بلجيكـا       وضاً األكثر غم  أو اإلعالن ،  )٩٧ ص(املتحدة  
، على سبيل املثال، الفقرة األخرية من البالغ الـذي           انظر أيضاً  .)٩٣ ص(

 التحفظات واإلعالنات املرفقـة بـصك       بشأنتقدمت به اململكة املتحدة     
احتاد اجلمهوريات االشتراكية الـسوفياتية علـى       املودع من ِقبل    تصديق  ال

 vol. II (United Nations  نفـسه، املرجـع  (١٩٦٩اتفاقية فيينـا لعـام   

publication, Sales No. E.05.V.3), p. 360 (    أو رد فعـل النـرويج علـى
 ١٩٨٢أغـسطس   / آب ١١يف  التصحيحي الصادر عن فرنسا     " اإلعالن"

االتفاقية الدولية ملنع التلوث النـاجم  بامللحق  ١٩٧٨بروتوكول عام  بشأن  
 بوضوح كـتحفظ،    بداوهو إعالن    ()اتفاقية ماربول  (١٩٧٣،  عن السفن 

 اعتربتـه   قائلة إهنـا  ) السويدإيطاليا و  كل من    هبذه الصفة واعترضت عليه   
 Status of Multilateral Conventions and Instruments(  وليس حتفظاًإعالناً

in respect of which the International Maritime Organization or its 

Secretary-General Performs Depositary or other Functions as at 31 

December 2000, p. 81, footnote 1( .  
)٢٨٧( Multilateral Treaties ...)    أعـاله ٢٨٤انظـر احلاشـية ( ،
وقد سحبت كولومبيا هذا التحفظ يف وقـت الحـق          . ٤٥١-٤٥٠ ص

  ).١١ احلاشية، ٤٥١ص املرجع نفسه، (
، ٩، ص   ) أعـاله  ٢٨٦احلاشـية    (املرجع نفسه، اجمللد الثاين    )٢٨٨(

  .١٢احلاشية 



 94 تقرير جلنة القانون الدويل إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني 

 

 يف غالـب    اعتراضات حقيقية، غري أن األمر قد يتعلق أيـضاً        
 إىل اعتراض، لكنه ميكن أيضاًفعالً  حوار قد يؤدي فتحباألحيان 

وواضح أن رد فعل فنلندا . أن يؤول إىل تعديل التحفظ أو سحبه
على التحفظات اليت أبدهتا ماليزيا لدى انـضمامها إىل اتفاقيـة    
  :حقوق الطفل يندرج يف الفئة األوىل ويشكل بال شك اعتراضاً

 موضوعالية، يتعارض مع    واضح أن التحفظ، يف صيغته احل     من ال   
 من املادة   ٢ ألحكام الفقرة    االتفاقية وهدفها، وهو بالتايل غري مقبول وفقاً      

 مثـل هـذا     تعارضلذا، فإن احلكومة الفنلندية     . ]هذه االتفاقية [ من   ٥١
إىل عدم ترتب أي آثار قانونيـة       احلكومة الفنلندية أيضاً     وتشري   .*التحفظ

  .)٢٨٩(املاليزيةعلى التحفظ الذي أبدته احلكومة 
أما رد الفعل الصادر عن النمسا جتاه التحفظات ذاهتـا،         )١٧(

، فهـو أكثـر    أنه معزز باحلجج ويسعى إىل أهداف مماثلة       علماً
 / حزيـران ١٨؛ فاإلعالن الصادر عن النمـسا يف    للجدل إثارة

 مـن عبـارات الـرفض النـهائي      ال يتضمن أياً ١٩٩٦يونيه  
  : حرى عن موقف املترقبللتحفظات املاليزية ويعرب باأل

__________  
 .٣١٨، ص   ) أعاله ٢٨٤احلاشية  (اجمللد األول    املرجع نفسه،  )٢٨٩(

 :وقد جاء النص الكامل هلذا االعتراض على النحو التايل
يشمل التحفظ الذي أبدته ماليزيا عدة أحكام مركزية مـن          "

 الـتحفظ   ، وإن الطابع الواسع النطاق الذي مييز      ]املذكورةتفاقية  اال[
 مدى استعداد ماليزيا لتطبيق االتفاقية والوفاء        ال يسمح مبعرفة   املذكور

وترى احلكومة الفنلنديـة أن إبـداء       . بااللتزامات اليت تفرضها عليها   
حتفظات عامة إىل هذا احلد من شأنه أن يساهم يف تقـويض أسـاس         

 .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
ر احلكومة الفنلنديـة بـأن الـتحفظ        من جهة أخرى، تذكّ   "

 املعاهـدات   احترامب أن خيضع للمبدأ العام املعمول به يف         املذكور جي 
طرف من األطراف يف معاهدة ما االحتجاج بأحكـام         لالذي ال جييز    

قصوره عـن    سياساته الوطنية، بغية تربير      فضالً عن قانونه الداخلي،   
كون تفاملصلحة املشتركة للدول تقتضي أن      . الوفاء بالتزاماته التعاهدية  

 إلدخال التعديالت املطلوبـة     مستعدةعاهدات الدولية   األطراف يف امل  
وعالوة . مبا يتفق مع موضوع املعاهدة وهدفها      ة الداخلي قوانينهاعلى  

عرضة ألن  الوطنية  على ذلك، فإن القانون الداخلي لبلد ما وسياساته         
 اليت احملددةغري توسع من نطاق اآلثار دخل عليها تعديالت ميكن أن     ُت

  . ظتترتب على التحف
 موضوعواضح أن التحفظ، يف صيغته احلالية، يتعارض مع         و"

 مـن  ٢ ألحكام الفقرة االتفاقية وهدفها، وهو بالتايل غري مقبول وفقاً      
تعترض لذا، فإن احلكومة الفنلندية     . ] املذكورة االتفاقية[ من   ٥١املادة  

بالتايل إىل عدم ترتب أي احلكومة الفنلندية  وتشري .*على هذا التحفظ 
   .على التحفظ الذي أبدته احلكومة املاليزيةار قانونية آث

يف وتوصي احلكومة الفنلندية احلكومة املاليزية بإعادة النظـر         "
  ".]االتفاقية املذكورة[التحفظ الذي أبدته بشأن 

 على التحفظات اليت أبـدهتا      لالطالع على اعتراضات أشد وضوحاً    و
الـسويد  الربتغـال و   و يرلنداأيا و ماليزيا، انظر اإلعالنات الصادرة عن أملان     

املرجـع  ( والبالغات الصادرة عن بلجيكا والـدامنرك        ،والنرويج وهولندا 
 مـن   وقد سحبت ماليزيا يف وقت الحق جزءاً      ). ٣٢٢-٣١٧ صنفسه،  

  . )٢٧احلاشية ، ٣٣١ص املرجع نفسه، (حتفظاهتا 

اليت اسُتمدت  وقانون املعاهدات، من اتفاقية فيينا ل١٩ للمادة وفقاً  
، جيب أن يتالءم التحفظ الـذي يـتم         ]تفاقيةهذه اال [ من   ٥١املادة  منها  

لكـي يكـون    وهـدفها    تلك املعاهدة    موضوعإبداؤه على معاهدة مع     
 املعاهدة وهدفها   ضوعموويتعارض التحفظ مع    . يف القانون الدويل   مقبوالً

 للوفـاء مبوضـوع   ها أساسي    أحكام تطبيقُ  احليد عن  إذا كان القصد منه   
  .املعاهدة وهدفها

النظر يف التحفظات اليت أبـدهتا      النمساوية   احلكومة أنعمت لقد  
وبـالنظر إىل الطـابع العـام هلـذه         ].  املذكورة االتفاقية[ماليزيا بشأن   
هنائي تقدير  إجراُء   ،*د من اإليضاحات  إال بتوافر مزي  ،  ال ميكن التحفظات،  

  .مبوجب القانون الدويل تهاقبوليمل

 اآلثار القانونية   نطاقبانتظار أن حتدد ماليزيا مبزيد من الدقة        و  
 ال تؤثر التحفظاتاملترتبة على حتفظاهتا، تعترب مجهورية النمسا أن هذه        

 ]االتفاقية [للوفاء مبوضوع  تطبيقها أساسياًُيعديف أي من األحكام اليت 
  .هاوهدف

 كان *إنمع ذلك، تعارض النمسا اعتبار هذه التحفظات مقبولة     و  
بااللتزامـات  [...]  وفاء ماليزيا    يؤثر سلباً على   أن   ات التحفظ هلتطبيق هذ 

للوفاء مبوضوع   التزامات أساسية     واليت ُتعد  ]االتفاقية[اليت تتحملها مبوجب    
  .االتفاقية وهدفها

[...] ن تعترب التحفظات اليت أبـدهتا ماليزيـا         ال ميكن للنمسا أ   و  
قانون فيينا ل  من اتفاقية    ١٩ واملادة   ]االتفاقية[ من   ٥١ مبوجب املادة    مقبولة

 إضـافية   معلومـات خـالل    من ،تؤكد ماليزيا [...]  *ما مل املعاهدات  
لتنفيـذ  ، أن حتفظاهتا متالئمة مع األحكام األساسـية         *ةممارسة الحق  أو

  .)٢٩٠(وهدفها ]ةاالتفاقي[موضوع 
 أو اعتراضاً ( موافقة مشروطة    هعترب هذ ُت، ميكن أن    وهنا أيضاً 
على  الدولة اليت أبدت التحفظ حث( واضح بقصد) مشروطاً

، لكنـها   خالصاً أكثر منها اعتراضاً  )  أو تعدله  هتعود عن أن  
ذات وضع قانوين غري واضح وآثار غري أكيـدة، وذلـك،           

للموافقة على الـتحفظ    األقل، ألن الشروط املطروحة       على
مل يـتم   ألنـه   رفضه ال ميكن تقييمها بصورة موضوعية و        أو

  .حتديد أجل معني
يطرح هذا النوع من اإلعالنات مشاكل مماثلة لتلك        و  )١٨(

مبوجبها دولـة أو منظمـة   " حتتفظ"النامجة عن البالغات اليت    
ما يتعلق بصحة التحفظ الذي أبداه طـرف      في" مبوقفها"دولية  
وهكذا، ميكن  . حبكم الوقت ما خيص صحته    سيما في ال  آخر،  
 حول األثر املترتب علـى إعـالن هولنـدا الـذي            التساؤل

بكامل حقوقهـا إزاء    "مبوجبه حكومة هذا البلد     " احتفظت"
 ١٢التحفظات اليت أبدهتا حكومـة فرتويـال علـى املـادة            

من اتفاقية البحـر اإلقليمـي   [ ٢٤ من املادة   ٣ و ٢  والفقرتني

__________  
 رد الفعل الصادر    انظر أيضاً . ٣١٨-٣١٧ص  املرجع نفسه،    )٢٩٠(

تقييم األثر البيئي يف    لى التحفظ الذي أبدته كندا على اتفاقية        عن السويد ع  
 ٢٨٦احلاشية  (، املرجع نفسه، اجمللد الثاين )سبواتفاقية إ (إطار عرب حدودي    

  .٤٦٨، ص )أعاله
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األثر أو  ،  )٢٩١("لدى تصديقها على املعاهدة   ] ملتامخةواملنطقة ا 
على اإلعالن الصادر عن اململكة املتحدة الذي ذكرت        املترتب  
التحفظـات  ] تلـك [لن تستطيع اختاذ موقف مـن       "فيه أهنا   

اليت أبدهتا مجهورية كوريا على العهد الدويل اخلاص        [املزعومة  
وضيح كـاف    لعدم وجود ت   نظراً] باحلقوق املدنية والسياسية  
قـانون   ألحكام اتفاقيـة فيينـا ل      لألثر املتوخى حتقيقه، وفقاً   

بانتظار احلصول على   و.  وممارسة األطراف يف العهد    املعاهدات
توضيح من هذا النوع، حتتفظ حكومة اململكة املتحدة بكامل         

كذلك، ال يسهل حتديد طـابع      . )٢٩٢("حقوقها مبوجب العهد  
 على القيود الـيت     )٢٩٣(ةردود الفعل الصادرة عن بلدان عديد     

وضعتها تركيا على موافقتها على احلق يف الطعـن الفـردي           
 اتفاقية محاية حقوق اإلنـسان      منالسابقة   ٢٥مبوجب املادة   

 فقد  ،)االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   (واحلريات األساسية   
َبلّغت هذه الدول األمني العام جمللس أوروبا، بواسطة صياغات         

بانتظار صدور قرار عن هيئـات      " حتتفظ مبوقفها "عديدة، أهنا   
عدم وجود رد فعـل رمسـي       " أن   املختصة موضحةً االتفاقية  

  ضمنياً  اعتباره اعترافاً  [...]خبصوص صميم املشكلة ال ميكن      
يبـدو  و. )٢٩٤(" بالتحفظات اليت أبدهتا احلكومة التركية     [...]
راء  إمنـا هـي آ     ؛ اعتراضات  تلك البالغات مبثابة    اعتبار صعباً

املقابـل   ويف   .املؤقتة املرتبطة مبوقف الترقـب    " بعدم املوافقة "
 ملوقف رمسي يهدف إىل احلؤول دون       ختاذاًاعتراض  االيشكل  

  .هاجلهة اليت أبدتإحداث التحفظ اآلثار اليت تتوخاها منه 

__________  
 ساقها األمثلة اليت    انظر أيضاً . ٢٦٩-٢٦٨ص  ،  املرجع نفسه  )٢٩١(

 F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations toهـورن يف  

Multilateral Treaties (The Hague, T.M.C. Asser Institute, Swedish 

Institute of Intenational Law, Studies in Internatinal Law, No. 5, 1988), 

p. 318 ) رد الفعل الصادر عن كندا على التحفظات واإلعالنات الفرنسية
  . p. 336، و)اتفاقية اجلرف القاريخبصوص 

)٢٩٢( Multilateral Treaties ...اجمللد األول ،)   ٢٨٤انظر احلاشـية 
 بـشأن  الـبالغ الـصادر عـن هولنـدا          انظر أيضاً . ١٩٢ص  ،  )أعاله

املرجـع نفـسه،     (العهد من   ١٠تراليا على املادة    أساليت أبدهتا    التحفظات
 رد الفعل الصادر عن هولنـدا       يبدو،  ومن جهة أخرى  ؛  )١٨٩-١٨٨ ص

تفسري أقرب إىل  العهد من ٥٠ و٢ية على املادتني  سترال التحفظات األ  بشأن
  ). املرجع نفسه(للتحفظات املعنية 

ال تشكل  و. ولكسمربغ والنرويج والسويد  بلجيكا والدامنرك    )٢٩٣(
 مـن مـشروع   ٢ الفقرة(هذه القيود حتفظات مبوجب دليل املمارسة    مثل  

 ساقه الذي   املثال، غري أن    )]٧-٤-١ ،٦-٤-١ [٦-٤-١املبدأ التوجيهي   
Polakiewicz )  هو مع ذلك ملفـت  ) ١٠٧ أعاله، ص ٢٨٣انظر احلاشية

   .للنظر عند املقارنة
مبختلـف تلـك    ترد النصوص اخلاصـة     . إعالن لكسمربغ  )٢٩٤(

 ٢٣اإلعالنات يف القرار الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املـؤرخ          
 Loizidou v. Turkeyتركيـا  ضد لويزيدوة ـ يف قضي١٩٩٥مارس /آذار

(Preliminary Objections), Series A, vol. 310, pp. 12–13, paras. 18–24.  

وال يترتب على ذلك أن ردود الفعل األخرى، من قبيـل      )١٩(
تصدر عن األطراف األخرى    ، واليت قد    )٢٩٥(تلك املذكورة أعاله  

يف املعاهدة بشأن حتفظات أبدهتا دولة أو منظمة دولية ُتعترب ممنوعة    
باملعىن  ليست اعتراضات ولكنها ،أو حىت عدمية األثر القانوين متاماً     

، وآثارها إما أن    ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي    يف اتفاقييت فيينا   املقصود
الـيت تـشكلها     للمعاهدة أو لألفعال االنفراديـة       تكون تفسرياً 

 الذي تود األطـراف     "تحفظيالوار  احل"جزءاً من   التحفظات، أو   
 حقيقـة أن  تبقـى و. األخرى فتحه مع اجلهة اليت أبدت التحفظ      

 هذه ُتظهر جبالء الفائـدة الكامنـة يف اسـتعمال           الاليقنيأوجه  
مصطلحات دقيقة وخالية من الغموض، يف وصف ردود الفعـل          

الذي تنـوي   يف حتديد النطاق    و ،غتهااصيويف  على التحفظات،   
  .)٢٩٦( لالعتراضاجلهة املعترضة إعطاءه

 ال شك   - وصف رد الفعل     -يما يتعلق بالنقطة األوىل     وف  )٢٠(
" اعتـراض " يتمثل يف استخدام كلمـة       يف أن احلل األكثر حذراً    

، )٢٩٧(تعـارض / مثل معارضة  تعبرياتبيد أن   ". تعترض"فعل   أو
 داللـة  أن ُتعترب هي أيضاً   ، وما إىل ذلك، جيب      )٢٩٨(ترفض/ضفَْر

أيضاً  جدا، ينطبق ذلك     وما مل يكن السياق خاصاً    . على اعتراض 
التحفظ " أو )٢٩٩(..."حتفظ ... ال تقبل حكومة    "على تعابري مثل    

. )٣٠٠("غري مقبول /املوافقة عليه  ميكن   ال/غري جائز ... الذي أبدته   
ولية حني تعلن دولة أو منظمة د     أيضاً  وهذه هي احلالة اليت تنشأ      

__________  
 )١٧(-)١٣(الفقرات  التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا،        ) ٢٩٥(

  .أعاله
 بـشأن النموذجية لردود الفعـل     البنود  "انظر يف هذا الصدد      )٢٩٦(

 .recommendation No ( وزراء جملس أوروباجلنةاملرفقة بتوصية " التحفظات

R (99) 13( وجيـب  . ١٩٩٩مـايو  / أيار١٨ اليت اعتمدهتا تلك اللجنة يف
 البديلة املقترحة يف هذه الوثيقة تستخدم صراحة  اغاتمالحظة أن كل الصي   

، احملـددة  االعتراضات الغامضة وغري     مثالبوخبصوص  ". اعتراض"كلمة  
، ١٨٥-١٨٤ص  ،  ) أعـاله  ٢٩١احلاشـية   (، املرجع املذكور    Hornانظر  

  .٢٢٢-٢٢١ و١٩٧-١٩١ص  يضاًوانظر أ
 على حتفظ ماليزيا املتعلق باتفاقية حقـوق      اعتراض فنلندا انظر   )٢٩٧(

  .) أعاله٢٨٩احلاشية  (الطفل
اعتراض غواتيماال على حتفظات كوبا على اتفاقية فيينا     مثالً  انظر   ) ٢٩٨(
 ٢٨٤احلاشية  (، اجمللد األول… Multilateral Treaties(لعالقات الدبلوماسية ل

  ).٩٥، ص )أعاله
 اعتراضات احلكومة األسترالية على عدة حتفظات على        مثالًانظر   ) ٢٩٩(

، )١٢٩ص  ،  املرجع نفسه  (املعاقبة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و     
 اتفاقية أعايل البحار    بشأن على حتفظات عديدة     يةولنداحلكومة اهل واعتراضات  

  انظر أيـضاً   .)٢٧٥ ص،  ) أعاله ٢٨٦احلاشية   (املرجع نفسه، اجمللد الثاين   (
 مـن اتفاقيـة     ٦على املادة   ) ب(االعتراض الربيطاين على التحفظ الفرنسي      

  .) أعاله٢٨٢احلاشية  (اجلرف القاري
 التحفظـات علـى اتفاقيـة       بشأن رد فعل اليابان     انظر مثالً  )٣٠٠(

، ) أعاله٢٨٦احلاشية (الثاين ، اجمللد … Multilateral Treaties(البحار  أعايل
 حتفظ غواتيمـاال علـى      بشأنأملانيا  الصادر عن    د الفعل ر أو   ،)٢٧٥ص  

 ٢٨٤احلاشية   (املرجع نفسه، اجمللد األول   ( الالجئني   اخلاصة بوضع االتفاقية  
  ).٣٦٩-٣٦٨ص ، )أعاله
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عـدمي األثـر    "، أو   )٣٠١("ممنوع مبوجب املعاهـدة   " ما   أن حتفظاً 
 )٣٠٣("وهدفها املعاهدة   موضوعيتناىف مع   " أو جمرد أنه     )٣٠٢("متاما

هو ما حيدث دون أن ختلص صراحة إىل نتيجة مترتبة على ذلك، و
ويف هذه احلاالت األخرية، ال مناص من اخللوص إىل         .  جداً كثرياً

 مـن اتفـاقييت فيينـا       ١٩ ألحكام املـادة     االستنتاج التايل نظراً  
ميكن إبداء حتفظ،    يف هذه احلاالت، ال   : ١٩٨٦ و ١٩٦٩ يلعام
، أن هذه هي احلالـة، فإنـه        حني تذكر دولة متعاقدة، صراحةً    ف
  .ميكن تصور أهنا ال تعتزم االعتراض على التحفظ ال
ويبقى أن الدول تقصد يف بعـض احلـاالت حتميـل             )٢١(

 مغايرة لآلثار املنـصوص عليهـا صـراحةً يف          اعتراضاهتا آثاراً 
، ١٩٨٦ و١٩٦٩ يلعام من اتفاقييت فيينا ٢١ من املادة ٣ الفقرة

ويثور عندئذ تساؤل عما إذا كان األمر يتعلق باعتراضات باملعىن 
  .الدقيق للكلمة

  :وال يتوخى هذا احلكم سوى احتمالني  )٢٢(
 تطبق  األحكام اليت يتناوهلا التحفظ ال    "فإما أن     )أ(  

فيما بني الدولة أو املنظمة املتحفظة والدولة أو املنظمة املعترضة          
" األثـر األدىن  "؛ وهذا هو    "إىل املدى الذي يذهب إليه التحفظ     

  للتحفظات؛
وإما أال تدخل املعاهدة حيز النفاذ بني الدولـة           )ب(  

املنظمة املعترضة والدولة أو املنظمة املتحفظة إذا كانت الدولة   أو
ملنظمة املعترضة قد أعربت صراحةً عن هذه النيـة تطبيقـاً           أو ا 

؛ وهذا ما يسمى عمومـاً األثـر        ٢٠من املادة   ) ب(٤للفقرة  
  .)٣٠٤(لالعتراضات" األقصى"
 ينيتبني من املمارسة وجود طور وسيط بني األثر       ولكن،    )٢٣(
لالعتراض اللذين يتوخامها هذا احلكم، فثمة      " األقصى"و" األدىن"

الدولة تدخل يف عالقات تعاهدية مع      دولة ما أن    ها  فيتود  حاالت  
__________  

 املتصلة باإلعالنـات الـصادرة      البالغات جمموع   مثالًانظر   )٣٠١(
، ع نفسه املرج( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار        ٣١٠مبوجب املادة   
  ).٣١٤-٣١٢ص ، ) أعاله٢٨٦احلاشية  (اجمللد الثاين

 بـشأن اجلماعـة األوروبيـة   الصادرة عن فعل ال ردود  انظر مثالً  ) ٣٠٢(
إعالنات بلغاريا ومجهورية أملانيا الدميقراطية خبصوص االتفاقية اجلمركية بـشأن       

ي اتفاقية النقـل الـرب     ( النقل الربي الدويل   دفاترالنقل الدويل للبضائع مبوجب     
  ).٥٩٨ص ، ) أعاله٢٨٤احلاشية  (املرجع نفسه، اجمللد األول ()الدويل

 إعالن الربتغال بشأن حتفظات ملديف على اتفاقيـة         انظر مثالً  )٣٠٣(
، )٢٦٣املرجع نفـسه، ص     (لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ا

املرجع (وإعالن بلجيكا بشأن حتفظات سنغافورة على اتفاقية حقوق الطفل   
  ).٣١٨ص  ،نفسه

 :R. Riquelme Cortado, Las Reservas a los tratadosانظـر  )٣٠٤(

Lagunas y Ambigüedades del Régimen de Viena (University of Murcia, 

2004), pp. 279–280 ؛ وHorn أعـاله ٢٩١احلاشية (، املرجع املذكور ( ،
  .١٧٢-١٧٠ ص

 جيـب  أثر اعتراضهااليت أبدت التحفظ وترى يف الوقت نفسه أن    
  .)٣٠٥(٢١  من املادة٣أن يتجاوز حدود ما تنص عليه الفقرة 

قد حيدث أن الدولة اليت أبدت االعتراض تـود         كذلك،    )٢٤(
يف   ال يتمثـل    )٣٠٦("فوق األقـصى  "حتميله ما ميكن وصفه بأثر      

وإمنـا  لتحفظ املعترض عليه غري صحيح، االنتهاء فحسب إىل أن ا 
أن املعاهدة تنطبق يف جمموعهـا،      االنتهاء أيضاً، نتيجة لذلك، إىل      

ما فعلته، علـى    ذا   وه .على العالقات بني الدولتني   ،  بطبيعة احلال 
 / تـشرين الثـاين    ٢٧سبيل املثال، السويد يف اعتراضها املؤرخ       

ر لدى انضمام هـذا     طَالتحفظ الذي أبدته قَ    على   ٢٠٠٢ نوفمرب
اتفاقية حقـوق الطفـل     امللحق ب البلد إىل الربوتوكول االختياري     

  : يف البغاء ويف املواد اإلباحية األطفالبشأن بيع األطفال واستغالل
. ال يعوق هذا االعتراض بدء نفاذ االتفاقية بني قطـر والـسويد             

ولتني، دون أن ميكن لقطـر أن حتـتج         نفاذ االتفاقية بتمامها بني الد     ويبدأ
  .)٣٠٧(بتحفظها

وال يغيب عن اللجنة أن صحة هذه االعتراضات هـي            )٢٥(
ولكن ال يبدو هلا ضرورياً البت يف هذه النقطة         . )٣٠٨(حمل شك 

ألغراض تعريف االعتراضات؛ فالواقع هو أن اجلهات املبدية هلا         
" صوىفوق القُ " ترمي إىل أن تكون العتراضها آثار متوسطة أو       

__________  
فيينـا   على اتفاقية    سوريا حتفظ   بشأن اعتراض كندا    انظر مثالً  ) ٣٠٥(
 مع اجلمهوريـة    بعالقات تعاهدية ال تعترب كندا نفسها مرتبطة      : "١٩٦٩ لعام

العربية السورية فيما يتعلق بأحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تنطبـق            
". االتفاقية املذكورة مرفق   اإللزامية املنصوص عليها يف      التوفيقعليها إجراءات   

)Multilateral Treaties ...٣٥٦، ص ) أعـاله ٢٨٦احلاشية (لد الثاين ، اجمل .(
 . هذه املمارسة، انظر أدناه    مناقشة بشأن جواز  ولالطالع على أمثلة أخرى و    

 R. W. Edwards Jr., “Reservations to treaties”, Michigan وانظـر أيـضاً  

Journal of International Law, vol. 10, No. 2 (1989), p. 400.  
 B. Simma, “Reservations to human rights treaties: some انظر ) ٣٠٦(

recent developments”, in G. Hafnered., Liber Amicorum―Professor 

Ignaz Seidl-Hohenveldern: in honour of his 80th birthday (The Hague, 

Kluwer, 1998), p. 659 at pp. 667–668 ؛ وRiquelme Cortado املرجــع ،
  .٣٠٥-٣٠٠، ص ) أعاله٣٠٤احلاشية (املذكور 

)٣٠٧( Multilateral Treaties ... ــد األول ــية (، اجملل  ٢٨٤احلاش
 / كانون األول  ٣٠ اعتراض النرويج املؤرخ      انظر أيضاً  .٣٤٨ص   ،)أعاله

  ).املرجع نفسه (٢٠٠٢ديسمرب 
ميكن االستناد يف تأييد صحتها إىل املوقف الذي تبنته أجهـزة            ) ٣٠٨(

 للجنة املعنيـة    ٢٤ن وإىل التعليق العام رقم      االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا   
، ولكن هذا الـدفع يـصعب أن      ) أعاله ٢٥٠انظر احلاشية   (حبقوق اإلنسان   

 ١٩٩٧ من االستنتاجات األولية اليت اعتمدهتا يف عام         ١٠يتماشى مع الفقرة    
جلنة القانون الدويل بشأن التحفظات على املعاهدات املتعـددة األطـراف           

)  أعـاله ٢٣٢انظـر احلاشـية   (معاهدات حقوق اإلنسان    الشارعة مبا فيها    
أنه كما  . "هليس للنظري والية قضائية على نظري     "وكذلك مع املبدأ القائل بأنه      

التوفيق بني إعطاء هذا األثر لـرفض التحفظـات ومبـدأ           ليس من اليسري    "
، ) أعاله٢٤٤احلاشية  (English Channelقضية " (التراضي يف إبرام املعاهدات

  .)٦٠، الفقرة ٤٢ص 
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وكما أن تعريف التحفظـات     . وهذا هو املهم يف هذه املرحلة     
فـإن اللجنـة بنـصها يف      )٣٠٩(يعين البت مسبقاً يف صحتها     ال

الدولة أو املنظمـة    " على أن    ١-٦-٢مشروع املبدأ التوجيهي    
إىل استبعاد أو تعديل اآلثار القانونية املتوخاة ] هتدف باالعتراض[

وقفاً حمايداً متاماً فيمـا يتعلـق       أرادت أن تعتمد م   " من التحفظ 
. بصحة اآلثار اليت تريد اجلهة املعترضة العتراضها أن ُيحـدثها         

  .وهذه مسألة سيتم تناوهلا يف إطار دراسة آثار االعتراضات

ؤلفني املخـالف ملـا   بعض املرأي من  رغم  هذا وعلى ال    )٢٦(
، ال تفرض أي قاعدة من قواعد القانون الدويل علـى         )٣١٠(سبق

وما مل يكن . أو منظمة دولية أن تربر اعتراضاهتا على حتفظدولة 
، فإن األطراف )٣١١(عاهدةامل يف  ومأذونا به صراحةًالتحفظ حمدداً

عـدم  املتعاقدة األخرى هلا حرية رفضه، بل وحـىت احلـق يف            
.  مع الطرف الذي أبدى الـتحفظ      تعاهديةالدخول يف عالقات    

إبداء ... وي حكومة تن" :واإلعالن الذي تكون صيغته كما يلي
الـصحة  له نفس    ،)٣١٢(..."اعتراض على التحفظ الذي أبدته      

 آخر مـدعوم حبجـج      إلعالناحلجية القانونية اللتني تكونان     و
 قوية  بيد أنه يالحظ وجود نزعة، أصبحت حديثاً      . )٣١٣(مطولة

__________  
: أعـاله ) نطاق التعاريف  (٦-١انظر مشروع املبدأ التوجيهي      ) ٣٠٩(
ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة يف هذا الفـصل مـن دليـل              ال"

  ".وجب القواعد اليت تنطبق عليهااملمارسة جبواز هذه اإلعالنات وبآثارها مب
 ,Liesbeth Lijnzaad(يف هذا الـصدد استـشهدت لـيجرتاد     ) ٣١٠(

Reservations to UN–Human Rights Treaties: Ratify and Ruin? 

(Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995), p. 45(   بكـل مـن Rolf Kühner, 

Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen (Berlin, 

Springer-Verlag, 1986), p. 183و ،Renata Szafarz ــذكور ــع امل ، املرج
ـ بيد أنه، فيما خيـص      . ٣٠٩، ص   ) أعاله ٢٧٠ شيةاحلا( ة  األخـري  ةاملؤلف
)Szafarz(  ،      وقد تبني مـن املمارسـة      . ال يبدو أن ذاك هو موقفها احلقيقي
، Horn بوجه خـاص  الدول ال تعترب نفسها ملزمة بتربير اعتراضاهتا؛ انظر          أن

، وبـاألخص  ١٣١بـدءاً مـن ص    ،  ) أعاله ٢٩١احلاشية  (املرجع املذكور   
  .٢١٩-٢٠٩ ص
 / حزيـران  ٣٠دد قرار التحكيم املـؤرخ      ـانظر يف هذا الص    )٣١١(
 وما مل جتز: ") أعاله٢٤٤احلاشية  (English Channel يف قضية ١٩٧٧ يونيه

طراف يف االتفاقية   األ ميكن اعتبار أن     الاملادة املعنية إبداء حتفظات حمددة،      
) Imbert( أمبريويرى  . )٣٩، الفقرة   ٣٢ص   ("حتفظاً بعينه  قد قبلت مسبقاً  

 Les réserves( إبـداؤه   صراحةًُمجازأنه ميكن االعتراض حىت على حتفظ 

aux traités multilatéraux (Paris, Pedone, 1978), pp. 151–152(.  
انظر، ضمن أمثلة عديدة، إعالن أسـتراليا بـشأن حتفـظ            )٣١٢(

اين  اجمللد الث،… Multilateral Treaties(املكسيك على اتفاقية أعايل البحار 
 ، إيطاليـا  اإلعالنات الصادرة عـن    و ،))٢٧٤ أعاله، ص    ٢٨٦احلاشية  (
االتفاقيـة الدوليـة    بشأن   والنرويج   ،بلجيكا، وفنلندا، واململكة املتحدة   و

املرجع نفـسه، اجمللـد األول      (للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
  ).١٤٩-١٤٤، ص ) أعاله٢٨٤احلاشية (

عتراض الذي أبدته فنلندا بـشأن      لالطالع على مثال، انظر اال     )٣١٣(
  ). أعاله٢٨٩احلاشية (حتفظ ماليزيا على اتفاقية حقوق الطفل 

، إىل حتديد وتفسري األسباب املربرة لالعتـراض يف نظـر           جداً
لجنة تتوخى اعتماد مبدأ توجيهي     ، وال الطرف الذي أعرب عنه   

  .يرمي إىل تشجيع الدول على األخذ بذلك

ـ "من جهة أخرى، تدرك اللجنة أن كلمة          )٢٧(  "صدرهُت
 ١- ٦- ٢املستخدمة يف التعريف املقترح يف املبدأ التوجيهي        

) " دولة أو منظمة دوليـة     *تصدره [...] إعالن انفرادي "(
 ميكن أن تبعث على فهي إذا أُخذت حرفياً: تستدعي املناقشة 

االعتقاد بأن االعتراض ُيحدث آثاراً من تلقاء ذاته دون أن           
يقتضي ذلـك اسـتيفاء أي شـرط آخـر؛ وإن كانـت             

وقد . االعتراضات، كمثل التحفظات، جيب أن تكون جائزةً      
 حرصا على التطابق مـع تعريـف        "صدرهُت"احُتفظ بتعبري   

، استـصوبت   ويف املقابل . التحفظات، حيث يرد التعبري ذاته    
 على حتفظ على    رداً"اللجنة اإلشارة إىل أن االعتراض يصدر       

، مبـا أن    "معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى       
يوضع بالنسبة إىل طرف آخر     "التحفظ ال حيدث آثاراً ما مل       

  .)٣١٤("٢٣ و٢٠ و١٩وفقاً للمواد 

تعريف االعتراض على اإلبداء املتأخر للتحفظات         ٢-٦-٢
  لتوسيع املتأخر لنطاقهاأو ا

أيضاً إعالن انفرادي تصدره    " االعتراض"يقصد بتعبري     
دولة أو منظمة دولية لتعارض به اإلبداء املتأخر للتحفظـات          

  .التوسيع املتأخر لنطاقها أو

  التعليق

 ١-٣-٢اريع املبادئ التوجيهيـة     ـام مش ـتنص أحك   )١(
ـ          ٣-٣-٢إىل   صدر  على أنه جيوز لألطـراف املتعاقـدة أن ت

ال على التحفظ نفسه فحسب وإمنا على التـأخر يف          " اعتراضاً"
  .إبداء التحفظ أيضاً

وقد تساءلت اللجنة، يف تعليقها على مشروع املبدأ          )٢(
كلمـة  اسـتخدام   مدى مالءمة   ، عن   ١- ٣- ٢التوجيهي  

 يف ه الفرضية الثانية، والحظت أن  للتعبري عن هذه  " اعتراض"
 عتراضها واأخر يف إبداء حتفٍظ للتضوء إمكانية قبول دولة ما

تـساءلوا  على مضمونه، فإن بعـض أعـضائها          مع ذلك 
 يف  ‘اعتـراض ‘ كلمة استخدام   املناسبإذا كان من      عما"

 لإلشـارة إىل اعتـراض      ١- ٣- ٢مشروع املبدأ التوجيهي    
ـ    ، ال على التحفظ املزمع،    دولة  إبدائـه  ةوإمنا على إمكاني

__________  
 ١٩٦٩ من اتفـاقييت فيينـا لعـامي         ٢١ من املادة    ١الفقرة   )٣١٤(
  .١٩٨٦و
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 إدخالن من غري املفيد      أ  رأوا  األعضاء على أن غالبية  . نفسها
  .)٣١٥(" يف املمارسةمتطابقتانالتمييز بصورة رمسية ألن العمليتني 

ولكن إذا كان صحيحاً أنه ال توجد على ما يبدو سوابق   )٣(
اإلبداء املتأخر لتحفظ   على  مل تعترض فيها دولة أو منظمة دولية        

ما، لكنها اعترضت مع ذلك على التحفظ نفسه، فإنه ال ميكن           
__________  

 ٢٤١ ص،   والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   ) ٣١٥(
  .)١-٣-٢من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي ) ٢٣(الفقرة (

 االنتباه  ٢-٦-٢ويوجه املبدأ التوجيهي    . اد هذه الفرضية  استبع
  .إىل هذا التمييز

أما أعضاء اللجنة الذين كانوا قد أبدوا رفضهم إلدراج           )٤(
فقـد   )٣١٦(ممارسة اإلبداء املتأخر للتحفظات يف دليل املمارسة      

  .أعلنوا جمدداً معارضتهم لذلك
__________  

من التعليق على مشروع    ) ٢(الفقرة  ( ٢٣٧املرجع نفسه، ص     )٣١٦(
  .)١-٣-٢املبدأ التوجيهي 

  



 

99 

  الفصل احلادي عشر
 وبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويلالصع: جتّزؤ القانون الدويل

  مقدمة  -ألف
قررت جلنة القانون الـدويل بعـد نظرهـا يف دراسـة             -٤٣٩
) ٢٠٠٠عـام  (أُجريت يف دورهتا الثانية واخلمـسني        )٣١٧(جدوى

أن تدرج  " املخاطر الناشئة عن جتزؤ القانون الدويل     "بشأن موضوع   
وبعد مـرور   . )٣١٨(لهذا املوضوع يف برنامج عملها الطويل األج      

) ٢٠٠٢عـام   (عامني قامت اللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمـسني         
وقـررت  . بإدراج املوضوع يف برنامج عملها وأنشأت فريق دراسة    

الصعوبات : جتزؤ القانون الدويل"أيضاً تغيري عنوان املوضوع فأصبح      
وإضافة إىل ذلـك،    . )٣١٩("الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل     

للجنة على عدد من التوصيات، منها توصـيات بـشأن          وافقت ا 
سلسلة من الدراسات اليت يتعني االضطالع هبا، على أن تبدأ هـذه     

وظيفـة  "الدراسات بدراسة يضطلع هبا رئيس فريق الدراسة عنواهنا       
  ".‘النظم القائمة بذاهتا‘ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة 

ني وعينــت اللجنــة يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــس -٤٤٠
. السيد ماريت كوسكينيمي رئيساً لفريق الدراسة     ) ٢٠٠٣ عام(

ووضع فريق الدراسة جدوالً زمنياً مؤقتاً للعمل ينفَّذ خالل مـا           
، )٢٠٠٦-٢٠٠٣(تبقى من فترة السنوات اخلمـس احلاليـة         
 األخرى  بالدراساتوَوزَّع على أعضاء الفريق األعمال املتعلقة       

، وأقر املنهجية اليت يـتعني      )٣٢٠(٢٠٠٢اليت اتُّفق عليها يف عام      
وأجرى فريق الدراسة كذلك مناقشة     . اعتمادها لتلك األعمال  

وظيفـة  "أولية ملوجز وضعه رئيس فريق الدراسة عن مـسألة          
  ".‘النظم القائمة بذاهتا‘ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة 

أعادت اللجنـة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني           -٤٤١
اسة، الذي أجرى مناقـشات     تشكيل فريق الدر  ) ٢٠٠٤ عام(

وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة  " حول الدراسة املتعلقة ب
، وكذلك مناقشات حول اخلطوط العامة      "‘النظم القائمة بذاهتا  ‘

  .)٣٢١(املعدة بشأن الدراسات املتبقية األخرى

__________  
 ،"املخاطر الناشئة عن جتـزؤ القـانون الـدويل        "هافنر  . غ )٣١٧(

  .٢٦٧، املرفق، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٠ حولية
  .٧٢٩، الفقرة ٢٣٩املرجع نفسه، ص  )٣١٨(
، ١١٥ص ، )يناجلـزء الثــا (، اجمللـد الثــاين  ٢٠٠٢ حوليـة  ) ٣١٩(

  .٤٩٤-٤٩٢ الفقرات
، ١١٤-١١٣ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حوليةانظر   ) ٣٢٠(

 .٤٢٧الفقرة 
أي قاعدة من قواعـد القـانون       "تفسري املعاهدات يف ضوء     ) أ( ) ٣٢١(

" الدويل املتعلقة باملوضوع واجبة التطبيـق يف العالقـات بـني األطـراف            
يف سياق التطورات   ) ١٩٦٩ينا لعام    من اتفاقية في   ٣١من املادة   ) ج(٣ الفقرة(

تطبيـق املعاهـدات    ) ب(العامة يف القانون الدويل وشواغل اجملتمع الدويل؛        
؛ )١٩٦٩ من اتفاقية فيينـا لعـام        ٣٠املادة  (املتتابعة املتصلة مبوضوع واحد     

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
 تشكيل فريق الدراسـة   أعادت اللجنة يف الدورة احلالية       -٤٤٢

 ٢مـايو و  / أيـار  ٢٣ و ١٧ و ١٢ جلـسات يف     ٨الذي عقد   
أغـسطس  / آب ٣يوليه و / متوز ٢٧ و ١٨ و ١٢يونيه و /حزيران
مذكرة عـن   ) أ: (وكانت الوثائق التالية معروضة عليه    . ٢٠٠٥

وظيفـة ونطـاق قاعـدة      "ب اإلقليمية يف إطار الدراسة املتعلقة      
دراسة عن تفسري ) ب(؛ "التخصيص ومسألة النظم القائمة بذاهتا   

أي قاعدة من قواعد القـانون الـدويل        "املعاهدات على ضوء    
" املتعلقة باملوضوع واجبة التطبيق يف العالقات بـني األطـراف    

يف ) ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ٣١من املادة   ) ج(٣الفقرة  (
سياق التطورات العامة يف القانون الدويل وشـواغل اجملتمـع          

اسة عن تطبيق املعاهـدات املتتابعـة املتـصلة         در) ج(الدويل؛  
؛ )١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٣٠املادة  (مبوضوع واحد   

دراسة عن تعديل املعاهدات املتعددة األطراف بني بعـض          )د(
؛ )١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٤١املادة  (األطراف فقط   

القواعـد  : دراسة عن التسلسل اهلرمي يف القانون الـدويل        )ه(
 من ميثاق األمـم     ١٠٣مرة، وااللتزامات ِقَبل الكافة، واملادة      اآل

وُعرضت علـى فريـق     . املتحدة كقواعد يف حاالت النـزاع    
  .)٣٢٢("بند االنفصال"الدراسة كذلك ورقة غري رمسية عن 

 ٢٨٦٤ و ٢٨٦٠ و ٢٨٥٩قامت اللجنة، يف جلـساهتا       -٤٤٣
، ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٣يوليه و / متوز ٢٩ و ٢٨املعقودة يف   

دل لوجهات النظر حول املوضوع باالستناد إىل إحاطة مـن      بتبا
  .رئيس فريق الدراسة حول عمل الفريق

 ٤ املعقودة يف    ٢٨٦٥أحاطت اللجنة علماً، يف جلستها       -٤٤٤
 A/CN.4/L.676(، بتقرير فريق الدراسـة      ٢٠٠٥أغسطس  /آب
  .، وهو يرد يف الفرع جيم أدناه)Corr.1و

  تقرير فريق الدراسة  -جيم
ليقات عامة واحلصيلة املرتقبـة     تع  -١

  ألعمال فريق الدراسة
استهل فريق الدراسة مناقشاته، متبعـاً منـوذج العـام           -٤٤٥

السابق، بإجراء استعراض عام للموجز املواضيعي للمناقشة اليت        
_________________________________________  

 ٤١املادة  (تعديل املعاهدات املتعددة األطراف بني بعض األطراف فقط          )ج(
: التسلسل اهلرمـي يف القـانون الـدويل     ) د(؛  )١٩٦٩عام  من اتفاقية فيينا ل   

 مـن ميثـاق األمـم       ١٠٣القواعد اآلمرة، وااللتزامات ِقَبل الكافة، واملادة       
  ).املرجع نفسه(املتحدة، كقواعد يف حاالت النـزاع 

  .الوثائق متاحة لدى شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونية ) ٣٢٢(
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جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورهتا التاسـعة          
  ).، الفرع هاءA/CN.4/549(واخلمسني 

وأحاط فريق الدراسة علماً بالتأييد الواسع لعمله حـىت          -٤٤٦
وأكد الفريق رغبته يف إمتام     . اآلن يف مداوالت اللجنة السادسة    

مهمته على أساس اجلدول الزمين وبرنامج العمل واملنهجية املتفق 
  .)٣٢٣(٢٠٠٣عليها مجيعاً أثناء دورة جلنة القانون الدويل لعام 

ةً نيته التركيَز علـى اجلوانـب       وأكد فريق الدراسة ثاني    -٤٤٧
 وتنحيـةَ   ١٩٦٩اجلوهرية للتجزؤ يف ضوء اتفاقية فيينا لعـام         

وأحاط الفريق علماً   . االعتبارات املؤسسية املتصلة بالتجزؤ جانباً    
باملداوالت اليت جرت يف اللجنة السادسة، وأعاد تأكيد عزمـه          
ةً على التوصل إىل نتيجة تكون ملموسة وذات قيمة عملية، خاص

بالنسبة إىل اخلرباء القانونيني يف وزارات اخلارجية واملنظمـات         
ومن مث ُينتظر أن حيتوي عمله على حتليالت نقدية خلربة       . الدولية

التجزؤ يف شىت األجهزة واملؤسسات الدولية، وينبغي أن يؤدي         
هذا العمل إىل نتيجة تكون عوناً يف توفري مصادر مرجعية للقضاة 

يتصدون ملسائل من قبيل االلتزامات املتنازعة أو       واملديرين الذين   
وهذا سيتطلب عرضاً . املتداخلة الناشئة عن مصادر قانونية خمتلفة
  .للمشاكل احلالية يف سياقها االجتماعي

وكرر فريق الدراسة تأكيد عزمه على أن يعـد، كنتيجـة            -٤٤٨
أحـدمها  . جوهرية لعمله، وثيقة جمّمعة واحدة تتألف من جـزأين        

سة حتليلية واسعة نسبياً ملسألة التجزؤ، توضع على أساس فرادى          درا
املخططات العامة والدراسات اليت قدمها فرادى أعضاء الفريـق يف          

.  واليت نوقشت داخل فريق الدراسة     ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣الفترة من   
وسوف تتألف من وصف وحتليل للموضوع، وخاصة من زاويـة          

ا اجلزء الثاين فسيتألف من جمموعة      أم. اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات   
مكثفة من االستنتاجات أو املبادئ التوجيهية أو املبـادئ العامـة           
املأخوذة عن دراسات الفريق العامل ومناقشاته، وستكون جمموعـة      
واقعية ذات وجهة عملية من البيانات املوجزة اليت تـشكل، مـن            

تنتاجات، ناحية، خالصة عمل فريق الدراسة وما توصل إليه من اس         
وتشكل، من الناحية األخرى، جمموعة من املبادئ التوجيهية العملية         
الرامية إىل املساعدة يف التفكري بشأن مسألة التجـزؤ ويف التعامـل            

وسيقدم فريق الدراسة مشروعاً لكلتـا      . معها يف املمارسة القانونية   
  .٢٠٠٦الوثيقتني لكي تعتمدمها اللجنة يف عام 

يف إطـار   " اإلقليمية"أن  مناقشة مذكرة بش    -٢
وظيفة ونطاق قاعـدة    "ب الدراسة املتعلقة   

  "‘النظم القائمة بذاهتا‘التخصيص ومسألة 
واصل فريق الدراسة مناقشته املوضوعية للدراسة املتعلقة        -٤٤٩

، "النظم القائمة بذاهتا  "بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة      
  ".يميةاإلقل"وذلك مبراجعة مذكرة أعدها رئيسه عن 

__________  
، ١١٤-١١٣ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣حولية   ) ٣٢٣(
 .٤٢٨-٤٢٤ات الفقر

مل يـربز يف    " اإلقليمية"وقد لوحظ يف املذكرة أن تعبري        -٤٥٠
أحباث القانون الدويل، وأنه يف احلاالت اليت ظهر فيها نادراً مـا    

وكثرياً ما أثري هـذا التعـبري يف        ". مبدأ"أو  " قاعدة"اختذ شكل   
املناقشات املتعلقة بعاملية القانون الـدويل، يف سـياق تطـوره           

ومل يطرح . ثريات الكامنة خلف مكوناته املوضوعيةالتارخيي والتأ
مبعىن معياري إال يف حاالت نادرة كـدعوى تتعلـق بقاعـدة            

  .التخصيص اإلقليمية

وتوجد ثالث طرق متميزة على األقـل تفهـم هبـا            -٤٥١
كمجموعة من النُّهج واألسـاليب     ) أ: (عادة، وهي " اإلقليمية"

نّية لوضـع قواعـد     كتق) ب(املتمايزة لبحث القانون الدويل؛     
كتتبع لالستثناءات اجلغرافية اليت ترد على      ) ج(القانون الدويل؛   

  .القواعد العاملية للقانون الدويل

 أي اإلقليمية كمجموعة من الـنُُّهج       -والطريقة األوىل    -٤٥٢
 هي املعىن األكثر عموميـة      -واألساليب لبحث القانون الدويل     

إلشارة إىل توجهات معينـة     وقد اسُتخدم هذا املعىن ل    . واتساعاً
وهذا هو الوضع يف    . للفكر القانوين أو للتقاليد التارخيية والثقافية     

للقـانون  " القارية"أو التقاليد "  أمريكية -األنغلو  "حالة التقاليد   
ُنُهـج العـامل    "أو   )٣٢٥("الـسوفياتية "أو املبادئ    ،)٣٢٤(الدويل
  .بشأن القانون الدويل )٣٢٦("الثالث

املمكن تتبع التأثريات االجتماعية والثقافية     ورغم أن من     -٤٥٣
والسياسية اليت كانت ألقاليم معينة على القانون الدويل، فـإن          
هذه التأثريات ال تتناول حقاً جوانب التجزؤ كما يدخل ضمن          

وهي تظل مـصادر تارخييـة أو ثقافيـة         . والية فريق الدراسة  
 تأثريات سياسية مستمرة بدرجة أو بأخرى تكمـن خلـف          أو

وهناك افتراض قوي جداً بني املتخصـصني يف        . القانون الدويل 
القانون الدويل بضرورة فهم القانون ذاته بطريقة عاملية، بالرغم         

__________  
 H. Lauterpacht, “The so-calledانظــر بــصورة عامــة  )٣٢٤(

Anglo-American and Continental schools of thought in international 

law”, British Year Book of International Law, 1931, vol. 12, pp. 31–62. 
 E. D. Dickinson, “L’interprétation etل، املثـا  سبيل على أيضاً، وانظر

l’application du droit international dans les pays anglo-américains”, 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1932 

(The Hague, Martinus Nijhoff), vol. 40, pp. 305–395.  
 :K. Grzybowski, Soviet Public International Lawانظـر   )٣٢٥(

Doctrines and Diplomatic Practice (Leiden, Sijthoff, 1970); and T. 

Långström, Transformation in Russia and International Law (Leiden, 

Martinus Nijhoff, 2003).  
 A. Anghie and B. S. Chimni, “Third world approachesانظر  )٣٢٦(

to international law and individual responsibility in international 

conflict”, in S. R. Ratner and A.-M. Slaughter, eds., The Methods of 

International Law (Washington, D.C., American Society of 

International Law, 2004), pp. 185–210.  
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وال توجد دعوى جادة بضرورة     . )٣٢٧(من وجود تلك التأثريات   
فهم بعض القواعد أو استخدامها بطريقة خاصة ألهنا نـشأت          

  ".إقليمي"نتيجة الستلهام 
صية اإلقليمية كثرياً ما تعرب عن نفسها أو تـربز          اخلصو -٤٥٤

كخصوصية وظيفية، فعلى سبيل املثال قد يكون نظـام بيئـي           
إقليمي أو نظام إقليمي حلقوق اإلنسان أكثر أمهية بسبب تركيزه   

وال حيتاج  . على البيئة أو على حقوق اإلنسان منه كنظام إقليمي        
نفصل ألنه ميثل بالفعل    هذا النوع من التفرقة مزيداً من التناول امل       

وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة       "  لب الدراسة املتعلقة ب   
اليت نوقشت باستفاضة داخـل فريـق       " ‘النظم القائمة بذاهتا  ‘

  .)٣٢٨(الدراسة يف العام املاضي
 أي النهج اإلقليمي لوضع     -والنوع الثاين من اإلقليمية      -٤٥٥

ليم كمحافل متميزة لوضع  ينظر إىل األقا-قواعد القانون الدويل 
قواعد القانون الدويل بسبب التجانس النسيب للمصاحل والفاعلني        

وأحياناً ما يشار، مثالً، إىل أن القانون الدويل ينبغي أن          . املعنيني
يطوَّر يف سياق إقليمي، ألن تنفيذه سيكون بذلك أكثر كفـاءة      
 وإنصافاً، وألن القواعد ذات الصلة سُتفهم وتطبـق بطريقـة         

واإلقليمية هبذا املعىن كثرياً ما تطرحهـا ُنُهـج علـم           . متسقة
وال شك يف أنه يكون من      . )٣٢٩(االجتماع بشأن القانون الدويل   

. املستصوب أحياناً قصر تطبيق القواعد اجلديدة على إقليم بعينه        
وقد تطور جانب كبري من القانون الدويل على هـذا النحـو،            

. صالً إىل مناطق خارج اإلقليم    كامتداد تدرجيي لقواعد إقليمية أ    
غري أن منظور علم االجتماع أو املنظور التارخيي هذا خيرج هو           

كمـا أن  . اآلخر إىل حد كبري عن بؤرة اهتمام فريق الدراسـة     
الشاغل التشريعي يف مثل هذه احلاالت كثرياً ما يتعلق بطبيعـة           

") البيئـة "أو  " التجـارة "أي كقواعد حول    (القواعد املطروحة   
  .كثر من تعلقه بأية رابطة إقليمية مقترحةبأ

 أي اإلقليمية كتتبع لالستثناءات     -ويبدو أن النوع الثالث      -٤٥٦
 أكثر أمهية -اجلغرافية اليت ترد على القواعد العاملية للقانون الدويل       

مبعىن إجيايب أي كقاعدة أو مبدأ ) أ: (وميكن حتليله. يف هذا السياق
النسبة إىل قاعدة عاملية أو مبدأ عاملي؛ لـه نطاق صالحية إقليمي ب

__________  
 R. Y. Jennings, “Universal internationalانظر بصورة عامة  )٣٢٧(

law in a multicultural world”, in M. Bos and I. Brownlie, eds., Liber 

Amicorum for the Rt. Hon. Lord Wilberforce (Oxford, Clarendon Press, 

1987), pp. 39–51.  
بالنسبة للتمييزات بني النظم اخلاصة، وباألخص تلك القائمة         )٣٢٨(

. ي، انظر التقرير األويل الذي أعده الـسيد م        على أساس التخصص الوظيف   
وظيفـة  "كوسكينيمي، رئيس فريق الدراسة، عن الدراسة املتعلقة مبوضوع  

  ".‘النظم القائمة بذاهتا‘ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة 
 M. G. Scelle, Cours de droit international publicانظـر   )٣٢٩(

(Paris, Domat-Montchrestien, 1948), p. 253.  ًانظر أيـضا H. Bull, The 

Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 1st ed. 

(London, Macmillan, 1977), at pp. 305–306.  

مبعىن سليب، أي كقاعدة أو مبدأ يفرض قيداً على قاعدة          ) ب(أو  
ويف احلالة األوىل، ال تكون القاعدة املعنيـة        . عاملية أو مبدأ عاملي   

ملزمة إال لدول إقليم بعينه، أما يف احلالة الثانية فُتـستثىن الـدول    
وفيما يتعلق هبـذا    . ة أو مبدأ عاملي   املعنية من انطباق قاعدة عاملي    

، ال يبدو أن مثة استقالل له عـن املـسألة   ")السليب("املعىن الثاين   
األكثر عمومية اليت ناقشها فريق الدراسة يف العام املاضي وهـي           

وآثارها، فاألوضاع اليت   ) إقليمية(إمكانية وجود قاعدة ختصيص     
يـة تبـدو مـشاهبة      ميكن فيها لقاعدة إقليمية أن تقيد قاعدة عامل       

  .)٣٣٠(مطابقة للمشاكل اليت نوقشت يف العام املاضي أو
وال شك أن الدول يف إقليم ما قد تنـشئ، بواسـطة             -٤٥٧

معاهدة أو بغري ذلك من الوسائل، قانوناً خاصاً ينطبـق علـى            
أن " املعىن اإلجيـايب  "ويف هذا الصدد، ال يعدو      . عالقاهتا املتبادلة 

ك ادعاء أقوى مؤداه أنه قـد تنـشأ         غري أن هنا  . يكون بديهية 
كذلك أنواع من القانون اإلقليمي تكون ملزمـة جلميـع دول           
اإلقليم، أو لدول أخرى يف عالقاهتا بدول اإلقليم، بغض النظـر   

  .عن رضا هذه األخرية
وقد تناولت هذا االدعاء، وإن مل يكن بصورة قاطعـة،           -٤٥٨

آيـا دي ال    قضية   ويف   )٣٣١(اللجوءحمكمة العدل الدولية يف قضية      
قانوناً " حيث كان من بني ما احتجت به كولومبيا أن           )٣٣٢(توري
 بغـرض تفـادي     )٣٣٣(قد نشأ بشأن احلماية الدبلوماسية    " إقليمياً

ورأت كولومبيا أن هذا القانون ينطبق حىت علـى         . القانون العام 
وقال القاضي ألفاريس، يف رأيـه      . )٣٣٤(دول اإلقليم اليت مل تقبله    

ليست ملزمة فحسب   "، إن هذه القاعدة     اللجوءضية  املخالف يف ق  
مل يكن من الضروري أن تقبلها      "، وإن   "جلميع دول العامل اجلديد   

يف األمور اليت   "، وإمنا ملزمة كذلك جلميع الدول األخرى        "مجيعها
إال أن احملكمة مل تعلن موقفها مـن مـسألة          . )٣٣٥("متس أمريكا 

لقائياً لدول إقلـيم مـا،      اإلمكانية النظرية لوجود قواعد ملزمة ت     
بل تناولت  . وملزمة للدول األخرى يف عالقتها بدول ذلك اإلقليم       

احملكمة دعوى كولومبيا باعتبارها دعوى تتعلق بالقانون العـريف         
ورفضتها على أساس أن كولومبيا مل تقدم أدلة على وجود القانون 

اع  وما من حاالت ال نز     -إال أن من الصعب جداً      . العريف املعين 
 قبول أن تكون قاعدة مـن القواعـد         -فيها بشأن هذه املسألة     

__________  
كوسكينيمي، رئيس فريـق    . التقرير األويل املقدم من السيد م      )٣٣٠(

وظيفة ونطاق قاعدة التخـصيص     "الدراسة، عن الدراسة املتعلقة مبوضوع      
  ".‘النظم القائمة بذاهتا‘ ومسألة

)٣٣١( Asylum, Judgment, I.C.J. Reports 1950, p. 266. 
)٣٣٢( Haya de la Torre, Judgment, I.C.J. Reports 1951, p. 71. 
انظر مالحظات احلكومة الكولومبية بشأن وجود قانون دويل         )٣٣٣(

 ,Judgments of 20 and 27 November 1950, I.C.J. Pleadings،أمريكـي 

Asylum, Vol. I, p. 316, at pp. 330–334.  
 Judgment of 13 Juneانظر ادعاءات احلكومة الكولومبية يف  )٣٣٤(

1951, I.C.J. Pleadings, Haya de la Torre, p. 17, at pp. 25–27.  
)٣٣٥( Asylum)  ٢٩٤، ص ) أعاله٣٣١انظر احلاشية.  
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اإلقليمية ملزمة لدول اإلقليم، أو للدول األخرى، بدون رضا هذه          
وبصرف النظر عن االعتبارات األخرى، فليست هنـاك        . الدول

  .طرق قاطعة لتحديد انتماء دول بعينها ألقاليم جغرافية معينة
مسألتني حمددتني يف سـياق     وُوجه االنتباه كذلك إىل      -٤٥٩

، مبعىن تتبع االستثناءات اجلغرافية من القواعد العاملية،        "اإلقليمية"
مسألة العاملية واإلقليمية ) أ: (قد حتتاجان إىل معاملة منفصلة ومها

العالقـة بـني العامليـة      ) ب(يف إطار قانون حقوق اإلنسان؛      
ليه يف ميثاق   واإلقليمية يف إطار نظام األمن اجلماعي املنصوص ع       

 العاملية واإلقليمية يف    -وقد أثارت املسألة األوىل     . األمم املتحدة 
 مسائل فلسفية تتعلق بالنسبية الثقافيـة       -جمال حقوق اإلنسان    

وعلى أي حال فإن نظم حقوق      . خترج عن نطاق هذه الدراسة    
اإلنسان اإلقليمية قد ُتعترب تنفيذاً وتطبيقاً متبـاينني ومتـأثرين          

.  ملعايري مشتركة، وليس استثناءات من املعايري العامـة        بالسياق
ويعين هذا أن هذه األمور ميكن أن تندرج ضمن املسألة األكثر           
عمومية وهي العالقة بني القانون العام والقانون اخلاص يف دراسة 

  . وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص
 األمن اجلماعي املنصوص عليـه يف       -أما املسألة الثانية     -٤٦٠

 فتثري مـسألة أولويـة      -لفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة       ا
االختصاص بني الوكاالت والترتيبات اإلقليمية من ناحية وجملس  

ومبقتـضى  . األمن من الناحية األخرى يف اختاذ إجراءات اإلنفاذ      
 من امليثاق، ال جيوز اعتبار أي إجـراء         ٥٢ من املادة    ٢الفقرة  

من اختصاص  " استثناًء"ترتيبات  يصدر عن تلك الوكاالت أو ال     
ولذلك ينبغي اعتبار الفصل الثامن مـن امليثـاق         . جملس األمن 

جمموعة من األحكام الوظيفية اليت تسعى إىل التوصل إىل أنسب          
  ".التبعية"مستوى للتعامل مع مسائل بعينها ذات صلة مبفاهيم 

. وأعرب فريق الدراسة عن تأييده للتوّجه العام للمذكرة        -٤٦١
تندرج عـادة ضـمن     " اإلقليمية"يف حني الحظ األعضاء أن      و

مشكلة قاعدة التخصيص، رأى البعض أن هـذا لـيس كـل            
ففي بعض اجملاالت، كالتجارة مـثالً،      . ميكن أن يقال بشأهنا    ما

تؤثر اإلقليمية على القانون العام بقدر كبري يـستلزم إيـضاحاً           
ورويب وأكدوا بوجه خاص على ممارسات االحتـاد األ       . خاصاً

ورغم اإلعراب عـن رأي     . وكذلك دول إقليم أمريكا الالتينية    
مفاده أن دراسة دور وطبيعة القانون األورويب مسألة جـديرة          
باالهتمام رأى معظم األعضاء أن هذا أمر ال ميكن أن ينجز يف            

  .املدة الزمنية املتاحة
وأشري إىل أن قانون حقوق اإلنسان، على سبيل املثال،          -٤٦٢

احلقوق السياسية، واحلقـوق    : ئ دائماً إىل أجزاء خمتلفة    قد جز 
إال أنه اتفـق    . االقتصادية، وحقوق اجليل الثالث، وما إىل ذلك      

على أال يبدأ فريق الدراسة يف إجراء مناقشة بـشأن مـشاكل            
وفيما يتعلق مبـسائل    . النسبية الثقافية يف جمال حقوق اإلنسان     
كن مبدأ عدم التـدخل     األمن، أُعرب عن رأي مفاده أنه وإن ي       

أكثر رسوخاً يف نصف الكرة الغريب منه يف أي مكان آخر فقد            

تكون هناك حاجة إىل اإلشارة إىل األنشطة احلديثة للمنظمات         
. اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي، يف جمال حفظ السالم وإنفاذه        

إال أن آخرين رأوا أن النُّهج اإلقليمية يف إطار الفصل الثامن من            
بل تتعلـق بتطبيـق     " جتزئة"ثاق األمم املتحدة ال تبدو مبثابة       مي

  .أحكام حمددة من امليثاق
وأجرى فريق الدراسة دراسة منفصلة، على أساس ورقة         -٤٦٣

" بند الفصل"قدمها أحد أعضائه، السيد إيكونوميدس، ملا يسمى 
الذي أُدرج يف كثري من االتفاقيات املتعددة األطراف، ومبقتضاه         

ق بعض أطراف االتفاقية املتعددة األطراف يف العالقـات         تطب ال
فيما بينها قواعد االتفاقية وإمنا قواعد خاصـة متفـق عليهـا            

وكثرياً ما أُدرج هذا البند بطلب من أعضاء االحتـاد   . بينها فيما
. وقد أُدرجت بوجه خاص ثالثة أنواع من هذا البند        . األورويب

عاهـدة ذات الـصلة     وكقاعدة عامة كان استبعاد أحكـام امل      
 )٣٣٧( ويف حاالت استثنائية كان اسـتبعاداً جزئيـاً         ؛)٣٣٦(كلياً
واهلدف من هذا البند هو ضـمان أن تكـون          . )٣٣٨(اختيارياً أو

ألحكام القانون األورويب األسبقية على أحكام االتفاقيات املتعددة        
األطراف يف العالقات فيما بني الـدول األعـضاء يف اجلماعـة            

ولـيس  . العالقات بني هذه الدول واجلماعة ذاهتا     األوروبية، ويف   
هلذا البند أثر على حقوق والتزامات الدول غـري األعـضاء يف             
اجلماعة، وال على حقوق والتزامات الدول األعضاء يف اجلماعـة         

  .جتاه تلك الدول، وال على حقوق والتزامات اجلماعة نفسها

__________  
 من االتفاقيـة    ٢٧ من املادة    ١على سبيل املثال، تنص الفقرة       )٣٣٦(

 :تعلقة بالتلفزة العابرة للحدود على ما يلياألوروبية امل
تطبق األطراف اليت هي أعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية           "

األوروبية، يف العالقات املتبادلة بينها، قواعد اجلماعة، وال ُتطبَّـق          
بالتايل القواعد الناشئة عن هذه االتفاقية إال بقدر ما ال توجد قاعدة            

  ".املعين بعينهمن قواعد اجلماعة تنظم املوضوع 
 من اتفاقية املسؤولية املدنية عـن       ٢٥ من املادة    ٢انظر أيضاً الفقرة    

  .األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة
الربوتوكول املتعلـق باملـسؤولية      من   ٢٠ من املادة    ٢الفقرة   )٣٣٧(

لحدود للحوادث  لعابرة  الثار  اآلاملدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن       
 : تنص على ما يليلحدودلعابرة اللى املياه الصناعية ع

تطبق األطراف اليت هي أعضاء يف اجلماعـة األوروبيـة، يف           "
العالقات املتبادلة بينها، قواعد اجلماعة ذات الصلة باملوضوع بـدالً     

  ".١٨ و١٥من املادتني 
 من اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد      ١٣ من املادة    ٣تنص الفقرة    )٣٣٨(

علقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدَّرة بطرق غري        القانون اخلاص املت  
 :مشروعة على ما يلي

جيوز للدول املتعاقدة اليت هي أعضاء يف منظمات للتكامـل          "
االقتصادي أو يف هيئات إقليمية أن تعلن أهنا ستطبق، يف العالقـات          

وأهنا املتبادلة فيما بينها، القواعد الداخلية هلذه املنظمات أو اهليئات،          
بالتايل لن تطبق فيما بينها ما يتطابق نطاق تطبيقه من أحكام هـذه             

  ".االتفاقية مع نطاق تطبيق تلك القواعد
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ة سـلبية   ورأى بعض األعضاء أن تكاثر هذه البنود ظاهر        -٤٦٤
بل أُعرب عن رأي مفاده أن هذه البنود قد تكون غـري            . كبرية

. مشروعة بقدر ما تتعارض مع املبادئ اجلوهرية لقانون املعاهدات        
إال أن البعض اآلخر رأى أن هذه البنود، أياً كانـت دوافعهـا             
السياسية أو آثارها، ما زالت تدرج وفق األصـول املرعيـة يف            

ومن مث فإن صحتها تنبـع مـن قبـول          االتفاقيات ذات الصلة،    
ومن الصعب أن ُيرى على أي أساس ميكن منـع          . األطراف هبا 

إال أن فريق الدراسة قد وافق علـى      . األطراف من التراضي عليها   
ومن املهم ضمان . أن هذه البنود قد تنال أحياناً من ترابط املعاهدة 

. منهاأال ُتستخدم هذه البنود إلحباط موضوع املعاهدة واهلدف         
  . إال أنه ُرئي أن من املستحيل حتديد أثرها بصورة جمردة

وأُوضح أيضاً أن النتيجة يف بعض احلاالت قد ال تكون هبذا          -٤٦٥
القدر من اإلشكالية، وال سيما إذا كان القصد من االلتزامات اليت           
تتحملها األطراف مبقتضى بند الفصل هو التعامل مع التنفيذ التقين          

اقية املتعددة األطراف، أو إذا كانت هذه االلتزامـات         ألحكام االتف 
  .أكثر مواتاة من التزامات النظام الذي حييد عنه بند الفصل

ووافق فريق الدراسة، على أسـاس مـا جـرى مـن           -٤٦٦
ينبغي أال يكون هلا فرع مستقل      " اإلقليمية"مناقشات، على أن    

خدام بل سيجري باألحرى اسـت    . يف التقرير املوضوعي اخلتامي   
جوانب خمتلفة من املذكرة ومن النقاش كأمثلـة يف املخطـط           

. اإلمجايل للموضوع، وخاصة فيما يتصل بقاعدة التخـصيص       
ينبغي أن ُتدرج يف مقدمة التقريـر اخلتـامي إشـارة إىل             كما

إال أنه ينبغي أال يغيب عـن       . اإلقليمية كعامل يسهم يف التجزؤ    
رياً ما تكون مفيـدة     فهي كث . البال أن دورها ليس فقط سلبياً     

كما يف حالة اتفاقيـة     (كشكل من أشكال تنفيذ القانون العام       
وسُتعاجل مسألة بنـد الفـصل،      ). األمم املتحدة لقانون البحار   

كأسلوب خاص من أساليب املعاهـدات يـستخدمه االحتـاد          
األورويب، يف سياق فهم العالقات املختلفة بني القـانون العـام    

وظيفة ونطـاق قاعـدة     "ب راسة املتعلقة   والقانون اخلاص يف الد   
  ".‘النظم القائمة بذاهتا‘التخصيص ومسألة 

الدراسة املتعلقة بتفـسري املعاهـدات يف       مناقشة    -٣
أي قاعدة من قواعـد القـانون الـدويل    "ضوء  

املتعلقة باملوضوع واجبة التطبيق يف العالقات بني       
 مـن   ٣١من املـادة    ) ج(٣الفقرة  " (األطراف
يف سياق التطـورات    ) ١٩٦٩ينا لعام   اتفاقية في 

  العامة يف القانون الدويل وشواغل اجملتمع الدويل
ناقش فريق الدراسة كذلك ورقة منقحة قدمها الـسيد          -٤٦٧

أي قاعدة من قواعد ‘تفسري املعاهدات يف ضوء "مانسفيلد بشأن 
القانون الدويل املتعلقة باملوضوع واجبة التطبيق يف العالقات بني         

 مـن اتفاقيـة فيينـا      ٣١من املـادة    ) ج(٣الفقرة   (‘فاألطرا
، يف سياق التطورات العامة يف القـانون الـدويل          )١٩٦٩ لعام

) ج(٣وأشري إىل أنه وفقاً للفقرة      . )٣٣٩("وشواغل اجملتمع الدويل  
، ينبغـي أن تفـسر      ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٣١ من املادة 

ون الدويل املتعلقة   أي قاعدة من قواعد القان    "املعاهدات يف سياق    
وبـذا  ". باملوضوع واجبة التطبيق يف العالقات بني األطـراف       

يساعد هذا احلكم يف وضع مشكلة العالقات التعاهدية يف سياق          
التكامـل  "وهو يعرب عما ميكن تسميته مببدأ       . تفسري املعاهدات 

، أَْي مبدأ توجيهي ينبغي أن ُتفسر املعاهدات وفقاً لـه          "النُّظمي
 - إىل خلفية قوامها مجيع قواعد ومبادئ القانون الدويل          استناداً

وعادة مـا   . أي، بعبارة أخرى، القانون الدويل مفهوماً كنظام      
جترى املفاوضات بشأن آحاد املعاهدات كممارسات دبلوماسية       
وعملية منفصلة، يقوم هبا خرباء يف امليدان املعـني للموضـوع           

مـن  ) ج(٣ الفقـرة    وهدف. التنظيمي الذي تتناوله املعاهدة   
 هو ربط أحكام املعاهدات املنفصلة اليت تنشأ عن هذه          ٣١ املادة

املمارسات بعضها ببعض كجوانب من جمموع إمجايل حلقـوق         
وهذا املبدأ، كأداة تفسريية، يعرب عن طبيعـة        . الدول والتزاماهتا 

  .)٣٤٠("حيكمه القانون الدويل"املعاهدة باعتبارها اتفاقاً 
. احلكم ليس بلسماً شافياً خيفـف التجـزؤ       غري أن هذا     -٤٦٨

 ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام٣١من املادة ) ج(٣فالواقع أن الفقرة 
ال تصلح كأسلوب حلل أوجه التنازع أو التداخل بـني قواعـد            

 يف القـانون    املتخصصني بل هي تدعو فحسب      -القانون الدويل   
. ا املعياريـة  إىل تفسري املعاهدات تفسرياً يكفل االتساق مع بيئته       

وهبذه الطريقة يأخذ احلكم مكانه بني جمموعة واسعة من األحكام          
  .)٣٤١(اع واألساليب الواقعية حلل الرت١٩٦٩يف اتفاقية فيينا لعام 

 كـثرياً يف  ٣١من املادة  ) ج(٣ومل يتم اللجوء إىل الفقرة       -٤٦٩
لى ويف الواقع فإن املادة قد انُتقدت أحياناً لعدم احتوائها ع. املاضي

أي توجيه بشأن وقت استخدامها وكيفيته، وما ينبغي عمله بشأن         
االلتزامات التعاهدية املتداخلة، وما إذا كانت تأخذ يف االعتبـار          

قواعد القانون الدويل املتعلقة "أيضاً القواعد العرفية، وما إذا كانت 
تـشري  " واجبة التطبيق يف العالقات بني األطراف      ]لوا[باملوضوع  

. )٣٤٢(نون الساري وقت إبرام املعاهدة أو إىل قانون آخـر         إىل القا 
غري أن املمارسة احلديثة كشفت عن زيادة كبرية يف اللجـوء إىل            

حمكمة املطالبات بـني إيـران      فقد جلأت إليه مثالً     . هذا احلكم 
__________  

 C. McLachlan, “The principle of systemicانظـر أيـضاً    )٣٣٩(

integration and article 31(3)(c) of the Vienna Convention”, 

International and Comparative Law Quarterly. vol. 54, part 2 (April 

2005), pp. 279–319.  
  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢من املادة ) أ(١الفقرة  )٣٤٠(
  .وهذه تشمل األساليب األخرى اليت يناقشها فريق الدراسة )٣٤١(
 يف  (Weeramantry)انظر الرأي املستقل للقاضي ويرامـانتري        )٣٤٢(

 Gabčikovo-Nagymaros Project، مشروع غابتشيكوفو ناغيماروسقضية 
 H. Thirlway, “The law وانظر أيـضاً  .١١٤، ص ) أعاله١٧٥احلاشية (

and procedure of the International Court of Justice 1960–1989 (Part 

Three)”, British Year Book of International Law, 1991, vol. 62, p. 58.  
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، )٣٤٤(، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )٣٤٣(والواليات املتحدة 
تفاقــات املتعــددة وحمــاكم التحكــيم املنــشأة مبوجــب اال

، وهيئة االستئناف فـي إطار التفاهم املتعلق بتسوية )٣٤٥(األطراف
، وحمكمــة   )٣٤٦( فـي منظمـة التجارة العامليــة     املنازعات

 ٣١من املادة   ) ج(٣الفقرة  " إلنفاذ"واقُترح  . )٣٤٧(العدل الدولية 
إعادة إقرار الدور الرئيسي للقواعد العامـة للقـانون      ) أ: (ما يلي 

حتديد صلة جوانب القـانون     ) ب(يف تفسري املعاهدات؛    الدويل  
إلقاء الضوء علـى    ) ج(الدويل التعاهدي األخرى هبذه العملية؛      

وضع املعاهدات يف التطور التدرجيي للقانون الدويل على مر الزمن          
، ويف هذا الصدد َعَرض التقرير املنقح املقـدم         ")التداخل الزمين ("

  .املقترحات للنظر فيهامن السيد مانسفيلد جمموعة من 
__________  

 Esphahanian v. Bank Tejarat (1983) IUSCTR  انظــر )٣٤٣(

(Cambridge, Grotius, 1984), vol. 2, p. 157 .  ًانظر أيـضاcase No. A/18 

(1984), ibid., vol. 5, p. 251, at p. 260 .  كما اعُتمد على هذا احلكـم يف
بشأن ، Grimm v. Iran (1983), ibid., vol. 2, p. 78, at p. 82رأي خمالف يف 

رد ما قد يشكل تـدبرياً ميـس        مسألة ما إذا كان قصور إيران عن محاية ف        
 Amoco International Financeوانظـر أيـضاً   . لزوجته" حقوق امللكية"

Corporation v. Iran (1987), ibid., 1988, vol. 15, p. 189, at p. 222.  
)٣٤٤( Golder v. United Kingdom, Judgment of 21 February 1975, 

ECHR, Series A: Judgments and Decisions, vol. 18؛ وLoizidou v. 

Turkey)  انظر أيضاً . ) أعاله٢٥٠احلاشيةFogarty v. United Kingdom, 

ECHR, application No. 37112/97, Grand Chamber, Judgment of 21 

November 2001, Reports of Judgments and Decisions, 2001–XI, p. 

 ,.McElhinney v. Ireland, ECHR, application No. 31253/96, ibid؛ و 157

p. 37؛ وAl-Adsani v. United Kingdom, ECHR, application No. 

35763/97, ibid., p. 74 ؛ وBanković and Others v. Belgium and Others, 

ECHR, application No. 52207/99, Judgment of 12 December 2001, 

2001–XII, p. 333.  
)٣٤٥( Permanent Court of Arbitration: Dispute Concerning 

Access to Information Under Article 9 of the OSPAR Convention 

between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, Final Award, decision of 2 July 2003, UNRIAA, vol. 

XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), p. 59. ًانظر أيضا ILM, vol. 42 (2003), 

p. 1118 .  وانظر كـذلكthe International Tribunal for the Law of the 

Sea, Mox Plant case (Ireland v. United Kingdom), Request for 

Provisional Measures Order, 3 December 2001, ITLOS Reports 2001, 

p.95؛ وOrder No. 3 (24 June 2003), ILM)  ١١٨٧، ص )انظر أعـاله. 
 Pope and Talbot Inc v. Government of Canada beforeوانظـر أيـضاً   

the North American Free Trade Agreement Tribunal, Award on the 

merits (10 April 2001), ICSID Reports, vol. 7 (2005), p. 102 ؛ وaward 

in respect of damages (31 May 2002), ibid., p. 148 . ًوانظر أيضاILM, 

vol. 41 (2002), p. 1347.  
)٣٤٦( WTO, United States: Import Prohibition of Certain Shrimp 

and Shrimp Products, Appellate Body Report (WT/DS58/AB/R), of 12 

October 1998؛ وEuropean Communities: Measures Concerning Meat 

and Meat Products (Hormones), (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R), 

of 16 January 1998.  
)٣٤٧( Oil Platforms)  وانظر أيضاً الرأي ).  أعاله١٧٥انظر احلاشية

انظـر   (Gabčikovo-Nagymaros Project املستقل للقاضي ويرامانتري يف 
  .١١٤ص ، وباألخص ٨٨بدءاً من ص ، ) أعاله١٧٥احلاشية 

ينبغـي إيـالء    " التكامل النظمـي  "فأوالً، ووفقاً ملبدأ     -٤٧٠
االهتمام كذلك، يف تفسري أي معاهدة، لقواعد القانون الدويل         
العريف ومبادئ القانون العامة اليت تنطبق على العالقـات بـني           

ـ    . أطراف املعاهدة  دأ كـافتراض سـليب   وميكن صياغة هذا املب
  :يبوكافتراض إجيا

 مبعىن أن األطراف، بدخوهلا يف      كافتراض سليب   )أ(  
التزامات تعاهدية، ُيفترض أهنا مل تعتزم التصرف مبا ال يتسق مع           

  القواعد العرفية أو مع مبادئ القانون العامة؛
 حيث ُيعتـرب أن األطـراف       وكافتراض إجيايب   )ب(  

 اليت  يرجعون إىل املبادئ العامة للقانون الدويل يف مجيع املسائل        "
  .)٣٤٨("بعبارات صرحية أو بطريقة خمتلفة] املعاهدة[ال حتلها 
وتربز أمهية العرف واملبادئ العامة مىت كان حكم املعاهدة          -٤٧١

غري واضح أو مصاغ صياغة مفتوحة أو حني يكون للمصطلحات          
املستخدمة يف املعاهدة معىن معترف به يف القانون الدويل العـريف،           

. )٣٤٩(ن األطراف قد انتَووا الرجـوع إليـه       ومن مث ميكن اعتبار أ    
تنطوي العملية يف بعض األحيان على حبـث مـستفيض يف            وقد

املصادر خارج املعاهدة من أجل حتديد مضمون القاعدة العرفيـة           
 )٣٥٠(العدسـاين كمـا يف قـضييت      (املنطبقة أو املبدأ العام املنطبق      

 ومبادئ  وأمهية قواعد القانون الدويل العريف    ). )٣٥١(منصات النفط و
القانون العامة يف هذه العملية هي أهنا يف الواقع تؤدي وظيفة ُنظُمية            

  .)٣٥٢( الدويلأو بِْنَيوية يف وصف عمل النظام القانوين

__________  
)٣٤٨ ( Pinson case, Franco-Mexican Commission (Verzijl 

President), in A. D. McNair and H. Lauterpacht, eds., Annual Digest of 

Public International Law Cases 1927–1928 (London, Longman, 1931) :
جيب أن ُيعترب أن كل اتفاقية دولية تشري ضمناً إىل املبادئ العامـة للقـانون          "

نسبة إىل مجيع املسائل اليت ال حتلها هي نفسها بعبـارات صـرحية             الدويل بال 
  .UNRIAA, vol. V (Sales No. 52.V.3), p. 422انظر أيضاً ". وبطريقة خمتلفة

املعاملة العادلـة   "على سبيل املثال، كما يف تفسري مصطلحي         )٣٤٩(
 .Pope and Talbot Inc. vيف " احلمايـة واألمـن الكـامالن   "و" واملنصفة

Government of Canada ) أعاله٣٤٥انظر احلاشية .(  
 . أعاله٣٤٤انظر احلاشية  )٣٥٠(
 . أعاله١٧٥انظر احلاشية  )٣٥١(
 Loizidou انظر(معيار وضعية الدولة : من أمثلة القواعد العرفية )٣٥٢(

v. Turkey)  ؛ وقانون مـسؤولية الـدول   )) أعاله٢٩٤ و٢٥٠احلاشيتان
 Loizidou v. Turkeyانظر (الذي أثر على نطاق التزامات حقوق اإلنسان (

and Issa and Others v. Turkey, application No. 31821/96, decision of 

16 November 2004(  ؛ وانظر أيضاً االعتماد على قواعد القانون الـدويل
 .Banković and Others vالعام بشأن االختـصاص القـضائي يف قـضية    

Belgium and Others)  الفقرتـان  ٣٥٢-٣٥١، ص ) أعاله٣٤٤احلاشية ،
؛ وكذلك قانون التدابري االقتصادية املضادة يف التفـاهم املتعلـق           ٦٠-٥٩

؛ وقانون حصانة الـدول؛     يف إطار منظمة التجارة العاملية     بتسوية املنازعات 
 United States: Import Prohibition of(واستعمال القوة؛ ومبدأ حسن النية 

Certain Shrimp and Shrimp Products)  أعاله٣٤٦احلاشية ((.  
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وثانياً، حيثما تكون معاهـدة أخـرى منطبقـة يف           - ٤٧٢
العالقات بني األطراف فإن هذا يطرح مسألة ما إذا كان من           

عاهدة اليت جيري تفسريها أطراف املمجيع الضروري أن يكون 
هم أيضاً أطراف يف املعاهدة اليت ُيستند إليها لتكون املصدر          

وميكن تصور أربـع    . اآلخر للقانون الدويل ألغراض التفسري    
  :إجابات على هذا السؤال

أن مجيع أطراف املعاهدة اليت جيري تفـسريها          )أ(  
ليهـا  ينبغي أن يكونوا أطرافاً أيضاً يف أي معاهـدة ُيـستند إ           

وقد ميكـن   . وهذا معيار واضح لكنه ضيق جداً     . )٣٥٣(لتفسريها
ختفيف املشاكل الناشئة بالتمييز بني استخدام املعاهدة األخـرى    

 وعلى أي حال، فإن من      .التطبيق أو ألغراض    التفسريألغراض  
املمكن دائماً استخدام هذه املعاهدة األخرى كدليل على وجود         

  تفاهم مشترك بني األطراف؛
 ينبغي أن يكونـوا أطرافـاً      النـزاعأن أطراف     )ب(  

ومن شأن هذا النـهج أن يوسـع        . كذلك يف املعاهدة األخرى   
إال أنه ينذر . دائرة املعاهدات اليت ميكن تطبيقها ألغراض التفسري    

بنشوء تفسريات غري متسقة حسب الظروف اخلاصة بـأطراف         
  املعاهدة املتنازعني؛

اردة يف معاهدة معينة    أن ُيشترط يف القاعدة الو      )ج(  
وهلذا النهج ميـزة    . )٣٥٤(أن حتظى مبكانة القانون الدويل العريف     

الدقة، ولكنه قد يكون تقييدياً أكثر من الالزم يف حالة معاهدات 
، )مبا فيه الدول املتنازعـة    (حتظى بقبول واسع يف اجملتمع الدويل       

مثـل  (ولكنها ال تعرب من مجيع النواحي عن قانون دويل عريف           
  ؛)اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

أنه وإن مل ُيشترط التطابق الكامل بني أطـراف           )د(  
املعاهدتني، فإن القاعدة األخرى اليت ُيستند إليها ميكن أن يقال          
إهنا مقبولة ضمناً أو مسموحاً هبا من جانـب مجيـع أطـراف     

  .)٣٥٥(املعاهدة قيد التفسري

__________  
كان هذا هو النهج الذي اعُتمد يف تقرير الفريق املنبثق عـن             )٣٥٣(

 Unitedخبصوص ) الغات(االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة 

States: Restrictions on Imports of Tuna (DS29/R of 16 June 1994) ؛ وهو
  .ILM, vol. 33 (1994), p. 839, at p. 892, para. 5.19يرد يف 

 United States: Importد يف ارانظر على سبيل املثال التأكيد الو )٣٥٤(

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products)   ٣٤٦احلاشـية 
على حقيقة أن الواليات املتحدة، رغم أهنا مل تصدق على اتفاقيـة            ) أعاله

اش أن أحكامها ذات الصلة األمم املتحدة لقانون البحار، قد قبلت أثناء النق    
  .تعكس يف معظمها أحكام القانون الدويل العريف

يؤيد باولني هذا النهج يف حالة االتفاقات اليت تغطيها منظمـة    )٣٥٥(
 J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Publicانظـر  . التجـارة العامليــة  

International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of 

International Law (Cambridge University Press, 2003), pp. 257–263.  

مـن  ) ج(٣ها صياغة الفقرة    واملشكلة الثالثة اليت تركت    -٤٧٣
خل الزمين، أي املسألة املتعلقـة       مفتوحة تتعلق بالتدا   ٣١املادة  

إذا كان ينبغي أن يقتصر مفسر املعاهدة، خبصوص قواعـد           مبا
القانون الدويل األخرى يف معرض تفسري املعاهدة، على القانون         
الدويل املنطبق وقت أن اعُتمدت املعاهدة أم جيوز أن تؤخذ يف           

وهنـا ميكـن    . )٣٥٦(عتبار أيضاً التطورات التعاهدية الالحقة    اال
 املعاهدة  تطبيقالتمييز بني املعاهدات الالحقة اليت قد تؤثر على         

هذه املعاهـدة وفقـاً آلخـر     عملية حتديث(املطلوب تفسريها  
 تفـسري  واملعاهدات الالحقة اليت قد تؤثر على        )٣٥٧()التطورات

تكون فيها املفاهيم املتضمنة يف     املعاهدة ذاهتا، أي احلاالت اليت      
ورغم وجـود   . )٣٥٨("غري ساكنة بل تطورية   "املعاهدة هي ذاهتا    

أي أال تؤخذ يف االعتبـار إال األحكـام         (تأييد ملبدأ املعاَصرة    
فال ميكن أن يستبعد بداهـة أن       ) املعاصرة للمعاهدة قيد التفسري   

 األطراف رمبا قد قصدوا أن يتبع تفـسري املعاهـدة وتطبيقهـا           
  .التطورات الالحقة

غري أن النية املنسوبة إىل األطراف قد ال توفر وحـدها            -٤٧٤
بل علـى املفـسر     . دليالً موثوقاً الختاذ قرار بشأن هذه املسألة      

باألحرى أن جيد دليالً ملموساً على نوايا األطراف يف هذا الشأن 
  من اتفاقيـة   ٣٢ و ٣١يف املصادر املادية املشار إليها يف املادتني        

، أي يف املصطلحات نفسها، ويف السياق، ويف        ١٩٦٩فيينا لعام   
موضوع املعاهدة وهدفها، وكذلك يف أعماهلا التحـضريية إذا         

  .)٣٥٩(اقتضى األمر

__________  
اإلشارة الواردة يف عنوان دراسة السيد مانسفيلد إىل التفـسري      )٣٥٦(
تشري " يف سياق التطورات العامة يف القانون الدويل وشواغل اجملتمع الدويل    "

إىل التداخل الزمين، وهو مشكلة مل تكن اللجنة قد حلتها صـراحة عنـد              
  .١٩٦٩ اتفاقية فيينا لعام إعداد

)٣٥٧ ( Dispute Concerning Access to Information Under Article 9 

of the OSPAR Convention between Ireland and the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland)    أعـاله ٣٤٥انظـر احلاشـية ( ،
  .١٠٣، الفقرة ١١٣٨، ص )املرجع نفسه( ILM؛ أو ١٠٣، الفقرة ٩١ ص
)٣٥٨( Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, eds., 

Oppenheim’s International Law, 9th ed. (Harlow, Longman, 1992), 

p. 1282.  
قبلت حمكمة العدل الدولية يف عدة مناسبات بأن هذه العملية قد            ) ٣٥٩(

اً توحي  تكون جائزة يف احلاالت اليت تدرج فيها األطراف يف معاهدهتا أحكام          
-Gabčikovoوقد مت هـذا مـؤخراً يف قـضية    .  بالتطوربعباراهتا أو بطبيعتها  

Nagymaros Project)  وانظر أيضاً . ٨٠-٧٦، ص ) أعاله١٧٥انظر احلاشية
وانظـر  . ١١٥-١١٣الرأي املستقل للقاضي ويرامانتري، املرجع نفسه، ص        

الدولية يف قضية   كذلك، على سبيل املثال، الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل          
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa 

in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at 

p. 31 ؛ وقرارها يف قضيةAegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. 

Reports 1978, p. 3, at p. 32.  
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ورحب فريق الدراسة بالورقة املنقحة اليت قـدمها الـسيد           -٤٧٥
) ج(٣مانسفيلد، مؤيداً بعبارات عامة اعتماد هنج تفسريي للفقـرة         

 والذي قد تكون لـه     ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام      ٣١من املادة   
وُرئي أن النهج املتبـع لتحقيـق       . أمهية عملية للقضاة واملديرين   

التكامل النظمي يتسق مع النهج الذي اختذه فريـق الدراسـة يف            
الـنظم  "مناقشته لتقرير الرئيس عن قاعدة التخصيص ومـسألة         

بعض األعضاء ما زالوا    إال أن   . )٣٦٠(يف العام املاضي  " القائمة بذاهتا 
يرون أنه قد تكون هناك حاجة إىل العثور على أساس هلذا املبـدأ             

وتبعاً لذلك، فضل فريق الدراسة .  ذاهتا١٩٦٩يف اتفاقية فيينا لعام 
ووفقاً ". مبدأ"ك وليس  " هدف"ك اإلشارة إىل التكامل النظمي     

نظام هلذا اهلدف فإن املعاهدات، أياً كان موضوعها، هي وليدة لل         
  .القانوين الدويل، والعمل هبا يستند إىل هذه احلقيقة

) ج(٣وسلم فريق الدراسة بأن هناك حاجة إلنفاذ الفقرة          -٤٧٦
إال أنه ُرئي على نطاق واسـع أن العالقـة بـني           . ٣١من املادة   

 وبـني   ٣١ من املادة    ٣من الفقرة   ) ب(و) أ(الفقرتني الفرعيتني   
. اهتـا يف حاجـة إىل إيـضاح       من الفقرة ذ  ) ج(الفقرة الفرعية   

. ٣١ خارج السياق العام للمادة   ) ج(٣ينبغي استخدام الفقرة     فال
بعيداً يف حتديد    كما أُعرب عن قدر من الشك يف إمكانية املضي        

فمثل هذا التفسري هو باألحرى نـشاط       . قواعد تفسري املعاهدات  
  .عمليات صارمة ال ميكن أن تلم به قواعد أو" فين"

) ج(٣ريق الدراسة املرونة اليت تتسم هبا الفقرة        وأبرز ف  -٤٧٧
وسلم بأن القواعد املشار إليها يف هـذه املـادة          . ٣١من املادة   

تتضمن ليس فقط قواعد املعاهدات األخرى بل أيـضاً قواعـد      
وفيما يتعلق بدور العرف    . القانون العريف ومبادئ القانون العامة    

لى ذات القدر مـن     كونان ع واملبادئ العامة، لوحظ أهنما قد ي     
باإلضافة إىل  يف احلاالت اليت ينهار فيها النظام التعاهدي        األمهية  

وإذا كان مثة قواعد    .  أعاله ٤٧١احلاالت املشار إليها يف الفقرة      
ميكن ) املعاهدة، العرف، املبادئ العامة   (عدة من مصادر خمتلفة     

أن تكون منطبقة فقد تكرر اإلعراب عن رأي، كان قد أُعرب           
 يف العام املاضي، وهو أنه رغم عدم وجود تسلسل هرمـي            عنه

رمسي بني املصادر القانونية، مييل املتخصصون يف القـانون إىل          
البحث أوالً يف املعاهدات، مث يف القواعد العرفية مث يف القواعـد      

  .العامة، يف سعيهم إىل إجياد إجابات على مشاكل التفسري
لدويل التعاهدية األخـرى    وفيما يتعلق بقواعد القانون ا     -٤٧٨

املنطبقة، رأى فريق الدراسة أنه ال حاجة به إىل أن يتخذ موقفاً            
.  أعـاله  ٤٧٢حمدداً بشأن احللول األربعة املقترحة يف الفقـرة         

فمهمة التحديد تقع على عاتق القاضي أو املدير على أسـاس           
. طبيعة املعاهدة قيد التفسري واحلقائق امللموسة يف كـل حالـة          

 أيضاً إىل أنه ميكن النظر يف حل خامس هـو أن مجيـع              وأشري

__________  
، ١٤٣-١٣٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية ) ٣٦٠(
  .٣٣٠-٣٠٣ اتالفقر

قواعد القانون الدويل ذات الصلة اليت تنطبق يف العالقات بـني           
األطراف ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان وأن ُيسند إليهـا الـوزن            

  .الذي يكون مناسباً يف ظل الظروف القائمة
وفيما يتعلق بالتداخل الزمين، كان هناك تأييد ملبـدأ          - ٤٧٩

وهنا أيـضاً رأى فريـق      . املعاَصرة وكذلك للنهج التطوري   
الدراسة أنه ال ينبغي لـه أن جيري اختيـاراً بـني املواقـف             

ورأى أن دوره يقتصر على إيضاح اخليارات املمكنة        . املختلفة
املدير املكلف باإلجابة على سؤال مـا إذا          املتاحة للقاضي أو  

 قاعدة  أي" إىل   ٣١من املادة   ) ج(٣لفقرة  كانت اإلشارة يف ا   
قاصـرة علـى    " من قواعد القانون الدويل املتعلقة باملوضوع     

القواعد السارية وقت اعتماد املعاهدة أو ميكن توسيعها لتشمل 
  .كذلك املعاهدات الالحقة

التسلسل اهلرمي    "  مناقشة التقرير األوَّيل املتعلق ب      -٤
القواعد اآلمرة، وااللتزامات   : يف القانون الدويل  

 من ميثـاق األمـم      ١٠٣ل الكافة، واملادة    ِقَب
  "املتحدة، كقواعد يف حاالت الرتاع

نظر فريق الدراسة أيضاً يف تقرير منقَّح قدمـه الـسيد            -٤٨٠
القواعـد  : التسلسل اهلرمي يف القانون الـدويل     "غالتسكي عن   

 من ميثاق األمـم     ١٠٣اآلمرة، وااللتزامات ِقَبل الكافة، واملادة      
وقد استعرض هذا التقرير    ".  يف حاالت الرتاع   املتحدة، كقواعد 

اجلوانب ذات الصلة اليت ينبغي النظر فيها فيما يتعلـق مبفهـوم    
التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل، وقدم وصفاً موجزاً للقواعد         
اآلمرة وااللتزامات ِقَبل الكافة وطبيعـة االلتزامـات مبوجـب          

للحاالت اليت جـرى     من امليثاق، وقدم أمثلة عملية       ١٠٣ املادة
، كما أثار مـسائل تتـصل       )٣٦١(فيها تناول بعض هذه الفئات    

ونظر التقرير أيضاً يف التأثري     . بالعالقات املمكنة بني هذه الفئات    
احملتمل هلذه الفئات الثالث كقواعد يف حاالت الـرتاع علـى           
عملية جتزؤ القانون الدويل، وخباصة التأثري على القواعد األخرى         

دويل، مسلطاً الضوء على الصلة بني هـذه الدراسـة          للقانون ال 
  .والدراسات األخرى املتعلقة بتجزؤ القانون الدويل

__________  
 Barcelona Traction, Light and Power، على سبيل املثـال  )٣٦١(

Company, Limited,. Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, 

at p. 32؛ وEast Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 

1995, p. 90, at p. 102؛ وApplication of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 595, at p. 616 ؛
 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment ofو

the Crime of Genocide)  ؛ والرأي املستقل ٢٣، ص ) أعاله٢٤٣احلاشية
 Lauterpacht(،Application of the Convention on the(للقاضي الوترباخت 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisonal 

Measures, Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 325, at 

p. 440, para. 100 . ًوانظر أيضاLegal Consequences of the Construction 

of a Wall in the Occupied Palestinian Territory)  أعاله١٧٥احلاشية .(  
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وأشري إىل أنه ينبغي لفريق الدراسة أن يتناول وينـاقش           -٤٨١
مفهوم التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل يف املقام األول مـن           

 استبعاد  وجهة نظر التسلسل اهلرمي للقواعد وااللتزامات، بدون      
كما أشري إىل أن . املفاهيم احملتملة األخرى للتسلسل اهلرمي سلفاً

مفهوم التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل قد أنشأه خباصة فقـه     
  .ذلك القانون

كما أشري إىل ضـرورة معاملـة القواعـد اآلمـرة،            -٤٨٢
وااللتزامات ِقَبل الكافة، وااللتزامات مبوجب ميثـاق األمـم         

كثالث فئات متوازيـة ومنفـصلة مـن       ) ١٠٣ملادة  ا(املتحدة  
القواعد وااللتزامات، مع مراعاة مصادرها وحمتواها املوضـوعي      

كما أن هذه الفئات الثالث     . ونطاقها اإلقليمي وتطبيقها العملي   
تفتقر القواعد اآلمـرة إىل  ) أ: (مجيعها تّتسم بنقاط ضعٍف معينة 

سلم متاماً من الطعـن؛     حصر هنائي وبالتايل فإن هذا املفهوم ال ي       
كثرياً ما تّتسم االلتزامات ِقَبل الكافـة بطـابع شـديد           ) ب(

العمومية، من حيث اجلوهر والتطبيق معاً، وهي تنطوي علـى          
واليت قد تتطور مع مرور الوقت؛ " املصاحل القانونية للدول كافة  "
خالفاً للقواعد اآلمرة وااللتزامات ِقَبـل الكافـة، فـإن          ) ج(

 من امليثاق تقتصر بشكل رمسي      ١٠٣ مبوجب املادة    االلتزامات
  .على الدول األعضاء يف األمم املتحدة

ورغم أن الفئات الثالث املذكورة تثري جمموعة واسـعة          -٤٨٣
من املسائل النظرية والعملية، فقد أُكِّد جمدداً علـى أن فريـق            

كقواعـد يف حـاالت     "الدراسة ينبغي أن يكتفي بدراسـتها       
اق الصعوبات النامجة عن تنوع القانون الـدويل        يف سي  "الرتاع

ويتمثل اهلدف يف التوصل إىل مبادئ توجيهيـة        . واتساع نطاقه 
ذات طابع عام، مع مراعاة صعوبة حتديد هياكـل للتسلـسل           

  .اهلرمي بني القواعد
وسلّط التقرير الضوء كذلك على الصلة الوثيقة بـني          - ٤٨٤

القـانون الـدويل    الدراسة املتعلقة بالتسلـسل اهلرمـي يف        
وعليه فإن االسـتنتاجات الـيت      . والدراسات األربع األخرى  

سيخلص إليها فريق الدراسة من هذه الدراسة ستتوقف علـى          
استنتاجات الدراسات األخـرى، وسـيكون هلـا باملقابـل          

وأُشري يف هـذا    . انعكاسات على استنتاجات هذه الدراسات    
ات حبيث تتـوزع    الصدد إىل أنه ميكن زيادة تطوير االستنتاج      

املفهـوم العـام    ) أ: (املتعلقة مبا يلي    على عدد من اجملموعات   
تقبـل التسلـسل    ) ب(للتسلسل اهلرمي يف القانون الدويل؛ و     

العالقة بني  ) ج(اهلرمي وأساسه املنطقي يف القانون الدويل؛ و      
العالقة بني التسلسل اهلرمي      )د(القواعد املختلفة قيد النظر؛ و    

يتعلق بالعالقـة بـني القواعـد         وفيما. لدويلوجتزؤ القانون ا  
املختلفة قيد النظر، أشارت الورقة املقدمة من السيد غالتسكي         

  .إىل ضرورة االعتراف مببدأ املواءمة

ولوحظ يف النقاش الذي أعقب ذلك أن الدراسـة          - ٤٨٥
احلالية هي األكثر جتريداً وأكادمييةً من بني الدراسات اخلمس 

 من الضروري أخذ اآلراء املعرب عنها يف ولذلك فإن. احملددة
عملي قدر  بأسلوب  اللجنة السادسة يف االعتبار واملضي قدماً       

فريـق  يركـز   وُشدِّد، يف هذا السياق، علـى أن        . اإلمكان
الدراسة على التسلسل اهلرمي والعالقات األخرى املمكنة بني 

وعلى الفريق  . قواعد القانون الدويل يف سياق مسألة التجزؤ      
ن يسعى إىل استخدام األسلوب املتبع يف الدراسات األخرى، أ

واملتمثل يف إدراج موضوع االستدالل القانوين ضمن نظـام         
قانوين دويل يتعلق بالفئات الثالث للقواعـد، كقواعـد يف          

  .حاالت الرتاع
ورئي أنه ال بد من دراسة كيف أن التسلسل اهلرمـي            -٤٨٦

ل هذا التسلسل وأساسـه    ميثل أداة حلل النـزاعات، ومدى قبو     
املنطقي ضمن أمثلة عملية تتعلق بالفئات الـثالث، وكـذلك          
السياق الذي يعمل ضمنه هذا التسلسل اهلرمي لتنحية قاعـدة          

  .أدىن رتبة وانعكاسات هذه التنحية
ويف حني ال يوجد تسلسل هرمي باملعين الدقيق بني          - ٤٨٧

نون الدويل تقّر مصادر القانون الدويل، فإن القواعد العامة للقا
كما أن هناك قواعد    . بأن مثة قواعد معينة ذات طابع قطعي      

معينة ُيعترف بأهنا ذات مكانة أعلى أو خاصة أو مميزة بسبب 
مضموهنا أو مفعوهلا أو نطـاق انطباقهـا، أو اسـتناداً إىل            

ويكمـن األسـاس املنطقـي      . التراضي فيما بني األطراف   
 يف مبدأ النظـام العـام       للتسلسل اهلرمي يف القانون الدويل    

قواعد من قبيـل القواعـد      لالدويل، ويتجلى قبوله يف أمثلة      
اآلمرة، وااللتزامات ِقَبل الكافة، واألحكـام املـستندة إىل         

وفكرة . )٣٦٢( من ميثاق األمم املتحدة    ١٠٣معاهدات كاملادة   
النظام العام هي اعتراف حبقيقة أن لبعض القواعد أمهية أكرب          

وهناك قواعد معينة ُوجدت لتلبية     . د أخرى أو أقل من قواع   
بيد أن بعض أعـضاء فريـق       . مصاحل اجملتمع الدويل ككل   

التسلسل اهلرمي "الدراسة رأوا أن استخدام التعبري االستعاري 
ليس جمدياً من الناحية التحليلية، وأنـه       " يف القانون الدويل  

حباجة إىل وضعه يف سياق عالقات حمددة بني قواعد القانون          
وُشدِّد على أن التسلسل اهلرمي يعمل بطريقة ترتبط        . الدويل

  .بالعالقات والسياق معاً
ومن املفهوم أنه يف حني تتناول القواعـد اآلمـرة            - ٤٨٨

 من ميثـاق األمـم      ١٠٣وااللتزامات الناشئة مبوجب املادة     
املتحدة جوانب من التسلسل اهلرمي، فإن االلتزامات ِقَبـل         

طاق انطباق القواعد ولـيس تسلـسلها       الكافة ُتعىن أكثر بن   
ووصف القواعد بأهنا تشكل التزامات قبل الكافة هو . اهلرمي

وميكـن للفريـق    . أمر ال ينطوي على أي تسلسل هرمـي       
الدراسي أيضاً، أثناء حبثه هلـذه العالقـات، أن يـستعرض           

__________  
قة مبسؤولية الدول عن األفعـال      انظر مثالً مشاريع املواد املتعل     )٣٦٢(

انظـر  (غري املشروعة دولياً اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني         
  ). أعاله٧٨احلاشية 
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أحكاماً أخرى يف نظم املعاهدات املتعددة األطراف هلا طابع         
، وأن يأخـذ يف االعتبـار     ١٠٣ للمادة   تسلسل هرمي مماثل  

ومبا . كذلك الوضع اخلاص مليثاق األمم املتحدة بشكل عام       
أن االلتزامات ِقَبل الكافة ال تتضمن تسلسالً هرمياً للقواعد،         

يف االعتبار  فقد أُشري إىل أنه سيكون من األفضل أخذ ذلك          
القواعد ذات الوضـع اخلـاص يف   "من خالل اعتماد عنوان     

  ".ن الدويلالقانو
وقد حظي مبدأ القواعد اآلمرة بقبول واسـع النطـاق           -٤٨٩
فقه القانون الـدويل، ويتجلـى قبولـه يف اتفاقيـة فيينـا              يف
وكانت اللجنة قد قاومت سابقاً اجلهد الرامي . )٣٦٣(١٩٦٩ لعام

ترك حمتـوى هـذه     "إىل جتميع قائمة بالقواعد اآلمرة وقررت       
. )٣٦٤("اء احملاكم الدوليـة   القواعد كلياً ملمارسات الدول وقض    

وعلى هذا األساس، اتفق فريق الدراسة على أنه لـن يـسعى            
  .إلعداد قائمة بالقواعد اآلمرة

ويف حني أن التسلسل اهلرمي قد حيلّ مسألة التنازع بني           -٤٩٠
القواعد، ُسلِّم بأن التنازع قد ينشأ أيضاً بني القواعـد اآلمـرة            

 مـن  ١٠٣مات مبوجب املـادة  وااللتزامات ِقَبل الكافة وااللتزا 
وفيما يتصل بالعالقة املعقدة بني االلتزامات . ميثاق األمم املتحدة  

ِقَبل الكافة والقواعد اآلمرة، لوحظ أنه بينمـا تتـسم مجيـع            
االلتزامات الناشئة عن القواعد اآلمرة بطـابع االلتزامـات إزاء          

وكان ذلك أيضاً   . الكافة، فإن العكس ليس بالضرورة صحيحاً     
  هو الرأي الذي اعتمدته اللجنة يف مـشاريع املـواد املتعلقـة            

  
__________  

تكون املعاهدة   "١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥٣وفقاً للمادة    )٣٦٣(
الغية إذا كانت، يف وقت عقدها، تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعـد             

وألغراض هذه االتفاقية، يقصد بالقاعدة اآلمرة من       .  الدويل العامة للقانون 
القواعد العامة للقانون الدويل، القاعدة اليت تقبلها وتعترف هبـا اجلماعـة            
الدولية للدول ككل بوصفها قاعدة ال يسمح بأي خروج عنها وال ميكـن    
تغيريها إال بقاعدة جديدة من القواعد العامة للقانون الدويل هلـا نفـس             

إذا ظهـرت قاعـدة آمـرة    " من االتفاقية ذاهتا ٦٤ووفقاً للمادة  ". صفةال
جديدة من القواعد العامة للقانون الدويل، فإن أية معاهدة قائمة تتعـارض            

  ".مع تلك القاعدة تصبح الغية وتنتهي
ــة )٣٦٤( ــاين،١٩٦٦  حولي ــد الث ــة ٢٤٨ ص ، اجملل ، الوثيق

A/6309/Rev.1    ـ    (، اجلزء الثاين ال دورهتـا الثامنـة     تقرير اللجنة عن أعم
 من مشاريع املواد املتعلقـة      ٥٠من التعليق على املادة     ) ٣(الفقرة   عشرة،

  .)بقانون املعاهدات

وسوف . )٣٦٥(مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً      
كما أشري إىل أمهية الفتوى     . هبذا املوقف  يتمسك فريق الدراسة  

اآلثار القانونيـة   اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية مؤخراً بشأن        
بالنـسبة إىل     األرض الفلسطينية احملتلة   الناشئة عن تشييد جدار يف    

  .)٣٦٦(هذه العالقة
وفيما خيص العالقة بني القواعد اآلمـرة وااللتزامـات          -٤٩١

 من ميثاق األمم املتحدة، فقد سلَّط بعـض         ١٠٣مبوجب املادة   
األعضاء الضوء على طابعها املعقد، فيما شّدد آخـرون علـى           

  .األولوية املطلقة لألوىل على األخرية
وأشار فريق الدراسـة إىل احلاجـة إىل تنـاول آثـار             -٤٩٢
القواعد اآلمرة وااللتزامات ِقَبل الكافة وااللتزامات مبوجب        إعمال
أو غريهـا مـن أحكـام       (  من ميثاق األمم املتحدة    ١٠٣املادة  

فالقواعد اآلمرة ال جيوز تقييدها ويتمثـل أثـر       ). معاهدات مماثلة 
وعلى العكس من ذلك، فإن     . ىنالعمل هبا يف إبطال القاعدة األد     

االلتزامات إزاء الكافة تتصل حبجية االلتزامات إزاء مجيع الدول،         
وخاصة حق كل دولة يف التذرع بانتهاكها كأسـاس لنـشوء           

ولوحظ أيضاً أن من الضروري التمييز بني عدم        . مسؤولية الدول 
صالحية القاعدة األدىن بسبب وجود قاعدة آمرة وبـني عـدم           

  . من امليثاق١٠٣قاعدة األدىن بسبب إعمال املادة انطباق ال
وأعرب بعض أعضاء فريق الدراسة كذلك عن شكهم         -٤٩٣

يف أن يكون ملبدأ املواءمة دور خاص يف العالقة بـني القواعـد         
ومع ذلك سلَّم فريق الدراسة بأن مبدأ . اآلمرة والقواعد األخرى

 شامل ينطبق أيضاً املواءمة ينبغي النظر إليه على أنه مبدأ تفسريي
  .)٣٦٧(على عالقات التسلسل اهلرمي قدر اإلمكان

__________  
 من مـشاريع املـواد املتعلقـة        ٤٠ من املادة    ١وفقاً للفقرة    )٣٦٥(

يسري هذا الفصل على    : "مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً      
 إخالل خطري من جانب دولة بالتزام ناشـئ         املسؤولية الدولية املترتبة على   

، ٢٠٠١ حولية" (مبوجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدويل العام       
من ) ب(١ووفقاً للفقرة   ). ٣٥ص  ،   والتصويب )اجلزء الثاين (اجمللد الثاين   

إذا كان االلتزام الذي ُخرق واجباً جتاه اجملتمع الـدويل          : "[...] ٤٨املادة  
  ). ٣٦ نفسه، ص املرجع" (ككل

)٣٦٦( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory)  أعاله١٧٥انظر احلاشية .(  
وظيفة ونطاق قاعدة   "انظر الدراسة اليت أعّدها الرئيس بشأن        )٣٦٧(

  ".‘النظم القائمة بذاهتا‘التخصيص ومسألة 
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  الفصل الثاين عشر
مقررات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

برنامج اللجنة وإجراءاهتـا وأسـاليب        -ألف
  عملها، ووثائقها

 ٣ اليت ُعقـدت يف      ٢٨٣٢أنشأت اللجنة يف جلستها      -٤٩٤
  .)٣٦٨( فريق ختطيط للدورة احلالية٢٠٠٥مايو /أيار

وكان معروضـاً   . وعقد فريق التخطيط أربع جلسات     -٤٩٥
للمناقشة الـيت دارت يف     املوجز املواضيعي   عليه الفرع حاء من     

اللجنة السادسة باجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمـسني         
 A/CN.4/549" (مقررات اللجنة واستنتاجاهتا األخـرى    "وعنوانه  

 ٥٩/٤١ العامــة وقــرار اجلمعيــة) ، الفــرع حــاءAdd.1و
بشأن تقرير جلنـة القـانون      ) ١٧ و ١٤-١٣ و ٨-٦ الفقرات(

  .الدويل عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني
 املعقـودة  ٢٨٥٩وأحاطت اللجنة علماً، يف جلـستها       -٤٩٦
  .، بتقرير فريق التخطيط٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨ يف

  تدابري تقليص التكاليف  -١
 من قـرار اجلمعيـة      ٨ة  بعد أن نظرت اللجنة يف الفقر      -٤٩٧

، ويف قيود امليزانية ومتطلبات برنامج عمل اللجنة ٥٩/٤١العامة 
يف الدورة احلالية الناشئة عن ظروف غري متوقعة، قررت الشروع 

 / متـوز  ١١يف اجلزء الثاين من الدورة السابعة واخلمـسني يف          
  . حبيث تقلص فترة الدورة مبدة أسبوع واحد٢٠٠٥ يوليه

  الوثائق  -٢
نظرت اللجنة يف مسألة تقدمي تقارير املقررين اخلاصني         -٤٩٨

وذكَّرت بأنه إذا مل ُتراَع مواعيد تقدمي التقارير        . يف الوقت احملدد  
اليت حددها أصالً املقررون اخلاصون، قد يتأثر بذلك سلباً توفر          
التقارير، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة املدى يف برنامج عمـل            

إذ تضع يف اعتبارها املبادئ الناظمـة لتقـدمي         واللجنة  . اللجنة
الوثائق يف األمم املتحدة وشدة عبء أعمال توفري اخلدمات ذات 
الصلة يف املنظمة، تؤكد األمهية اليت تعلقها على تقدمي تقـارير           
املقررين اخلاصني يف الوقت احملدد لتقدميها بغية جتهيزها وتوزيعها 

  .ء لدراسة التقارير قبل الدورةعلى حنو يتيح وقتاً كافياً لألعضا
الفريق العامل املعـين بربنـامج        -٣

  العمل الطويل األجل
أُعيد تشكيل الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل         -٤٩٩

وعقد الفريـق   . )٣٦٩(األجل وبقي السيد آالن بيليه رئيساً لـه      
__________  

 . أعاله٥انظر الفقرة لالطالع على تشكيل فريق التخطيط،  )٣٦٨(
 . أعاله٩لالطالع على تشكيل الفريق العامل، انظر الفقرة  )٣٦٩(

العامل جلستني وقدم رئيسه تقريراً شفوياً إىل فريق التخطـيط          
ويعتزم الفريق العامل تقدمي تقريـر      . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥ يف

كامل مع املوضوعات اليت يقترح إدراجها يف برنـامج العمـل           
  .الطويل األجل يف هناية فترة السنوات اخلمس احلالية

موضوع جديد ُيتوخى إدراجـه       -٤
  يف برنامج العمل احلايل للجنة

 ،٢٠٠٥ أغسطس/ آب ٤، املعقودة يف    ٢٨٦٥يف اجللسة    -٥٠٠
إمـا  (احملاكمة  االلتزام بالتسليم أو    "قررت اللجنة أن موضوع     

، املدرج أصالً يف برنامج العمل الطويل       )" احملاكمة التسليم وإما 
األجل للجنة، سيتم إدراجه يف برنامج عمل اللجنة، عمالً بالقرار 

. )٣٧٠(الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني         
ررت اللجنة تعيني السيد جيسالف غالتسكي اجللسة ذاهتا، ق ويف

احملاكمـة  االلتـزام بالتـسليم أو      "مقرراً خاصاً معنياً مبوضوع     
  )". احملاكمةالتسليم وإما إما(

  اباألتع  -٥
أكدت اللجنة مرة أخرى اآلراء الـيت كانـت قـد            - ٥٠١
 من تقريرها إىل    ٥٣١ إىل   ٥٢٥عنها يف الفقرات من       أعربت

، ويف  )٣٧١(ال دورهتا الرابعة واخلمسني   اجلمعية العامة عن أعم   
 من تقريرها عـن أعمـال دورهتـا اخلامـسة           ٤٤٧الفقرة  

 من تقريرها عـن أعمـال       ٣٦٩، ويف الفقرة    )٣٧٢(واخلمسني
وتكرر اللجنة أن قرار اجلمعية . )٣٧٣(دورهتا السادسة واخلمسني

 بشأن مسألة   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٧٢العامة  
اصة على املقررين اخلاصني، وال سيما      األتعاب يؤثر بصورة خ   

املقررين من البلدان النامية، ألنه يضر بالدعم املمنوح ألعماهلم         
  .البحثية الالزمة

موعد ومكان عقد الدورة الثامنة       -باء
  واخلمسني للجنة 

قررت اللجنة عقد دورهتا الثامنة واخلمسني يف جنيف يف  -٥٠٢
يوليـه  / متوز ٣يونيه ومن   / حزيران ٩مايو إىل   / أيار ١الفترة من   

  .٢٠٠٦أغسطس / آب١١ إىل
__________  

، ١٤٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٤حولية   )٣٧٠(
 .٣٦٣ الفقرة

 .١٢٢، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٢حولية  )٣٧١(
 .١١٦، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٣حولية  )٣٧٢(
 .١٥٠، ص )اجلزء الثاين(اين ، اجمللد الث٢٠٠٤حولية  )٣٧٣(
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  التعاون مع اهليئات األخرى  -جيم
مثلت اللجنة القانونية للبلدان األمريكية يف الـدورة         - ٥٠٣

احلالية للجنة القانون الدويل عضو تلـك اللجنـة، الـسيدة           
إليزابيث فيالتا فيثكاّرا، اليت حتـدثت أمـام اللجنـة يف             آنا

. )٣٧٤(٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ١قودة يف    املع ٢٨٤٧  جلستها
  .وتبع ذلك تبادل لآلراء

، ٢٠٠٥يوليه / متوز١٤ املعقودة يف ٢٨٥١ويف اجللسة  - ٥٠٤
تكلم القاضي جيويونغ شي، رئيس حمكمة العدل الدولية، أمام        
اللجنة وأحاطها علماً مبا اضطلعت به احملكمة مـؤخراً مـن           

وأعقب ذلـك   . )٣٧٥(أنشطة وبالقضايا املعروضة عليها حالياً    
  .تبادل لآلراء

 األفريقية  -ومثل اللجنة االستشارية القانونية اآلسيوية       -٥٠٥
يف الدورة احلالية للجنة القانون الدويل األمني العام لتلك اللجنة،          

كامل، الذي حتدث أمام جلنة القانون الدويل يف        . السيد وفيق ز  
. )٣٧٦(٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١٩ املعقـودة يف     ٢٨٥٣جلستها  

  .أعقب ذلك تبادل لآلراءو
ومثل اللجنة األوروبية للتعاون القانوين وجلنة املستشارين  -٥٠٦

القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة جمللس أوروبـا يف          
الدورة احلالية للجنة القانون الدويل السيد غي دي فيل املـدير           

 أمام جلنة   العام للشؤون القانونية يف جملس أوروبا، الذي حتدث       
 / متـوز  ٢٩ املعقـودة يف     ٢٨٦٠القانون الدويل يف جلـستها      

  .وأعقب ذلك تبادل لآلراء. )٣٧٧(٢٠٠٥ يوليه
، جرى تبادل غـري رمسـي       ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧ويف   -٥٠٧

لآلراء بني أعضاء اللجنة وأعضاء اجلمعية األوروبيـة للقـانون          
  .الدويل بشأن موضوع مسؤولية املنظمات الدولية

، جرى تبادل غري رمسـي      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٣  ويف - ٥٠٨
لآلراء بني أعضاء اللجنة وأعضاء الدوائر القانونيـة باللجنـة          
  .الدولية للصليب األمحر بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك

، جرى تبادل غري رمسـي      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ويف   -٥٠٩
ايـة  لآلراء بني أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لتعزيز ومح 

حقوق اإلنسان بشأن القضايا اليت حتظى باهتمـام مـشترك،          
  ".التحفظات على املعاهدات"سيما موضوع  وال
  

__________  
، ٢٠٠٥ حوليةهذا البيان مسجل يف احملضر املوجز لتلك اجللسة،          ) ٣٧٤(

  . وما يليها١٣٥، ص اجمللد األول
  . وما يليها١٥٨، ص املرجع نفسه )٣٧٥(
  . وما يليها١٨٢ص  ،املرجع نفسه )٣٧٦(
  . وما يليها٢٤٩، ص املرجع نفسه )٣٧٧(

  متثيل اللجنة يف الدورة الستني للجمعية العامة  -دال
قررت اللجنة أن ميثلها يف الدورة الستني للجمعية العامة          -٥١٠

  .رئيسها السيد مجشيد ممتاز
 ٢٨٦٥لبت اللجنـة يف جلـستها   وإضافة إىل ذلك، ط  -٥١١

يان براونلـي،   إ إىل السيد    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤املعقودة يف   
آثار النـزاعات املـسلحة علـى   "املقرر اخلاص املعين مبوضوع   

، أن َيحُضر الدورة الستني للجمعية العامة مبوجـب         "املعاهدات
 ٤ املـؤرخ    ٤٤/٣٥ من قرار اجلمعية العامـة       ٥أحكام الفقرة   
  .١٩٨٩يسمرب د/كانون األول

  احللقة الدراسية للقانون الدويل  -هاء
، ُعقدت الدورة   ٥٩/٤١عمالً بقرار اجلمعية العامة      - ٥١٢

احلادية واألربعون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف قـصر         
، أثنـاء  ٢٠٠٥يوليـه  / متوز٢٩ إىل  ١١األمم يف الفترة من     
ة للطالب  وهذه احللقة الدراسية موجه   . الدورة احلالية للجنة  

املتقدمني املتخصصني يف القانون الدويل ولألساتذة اجلامعيني       
املوظفني احلكوميني الذين يشتغلون مبهن أكادميية        الشبان أو 

  . دبلوماسية أو يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية يف بلداهنم  أو
 مـشاركاً مـن     ٢٤ومتكن من املشاركة يف الـدورة        -٥١٣

وشـهد  . )٣٧٨(البلدان الناميـة  جنسيات خمتلفة، معظمهم من     
املشاركون يف احللقة الدراسية اجللسات العامة للجنة، وحضروا        
حماضرات جرى الترتيب هلا خصيصاً هلم، وشاركوا يف أعمـال          

  .األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمددة

__________  
لقـانون  شارك يف الدورة احلادية واألربعني للحلقة الدراسية ل        )٣٧٨(

 أوردانيتا  -السيدة باوال كريستينا أُبنيت     :الدويل األشخاص التالية أمساؤهم   
؛ الـسيد دانيِـل كوسـتا       )جامايكا(؛ السيدة نيكوال براون     )كولومبيا(
؛ السيد ديالّو مادو   )بلجيكا(؛ السيد إريك دو برابوندار      )الواليات املتحدة (
؛ السيدة أِمليا إمران )توغو( كويفانو -؛ السيد إكويفي أويتشر إكلو )مايل(
؛ الـسيد أويفـن هرينـس       )بنن. (أ. ؛ السيدة جينت غوابِن ي    )ماليزيا(
؛ السيد الزاروس باسابا    )نيبال(؛ السيد كومار كاركي كريشنا      )النرويج(

؛ )اجلمهوريـة التـشيكية   (؛ السيدة ماغدالينا ليكوفا     )نيجرييا(إستيفاُنس  
 -؛ السيدة لورِّتا ِمنـسا      )املكسيك(ال  السيدة نورما إيرينا ِمندوزا ساندوف    

؛ السيدة مرمي نـوروزي     )الكونغو(؛ السيد ماكنجا مباسي     )غانا(نياركو  
؛ السيدة أوسـرا    )كندا(؛ السيد إريك رابكن     )مجهورية إيران اإلسالمية  (

؛ السيدة نيين   )اهلند(؛ السيد شيكهار راجنان     )ليتوانيا( داوكانتيِين   -رايسييت  
؛ الـسيدة أنيكـا     )نيوزيلندا(؛ السيد سكوت شريان     )سياإندوني(روهايين  

؛ السيد ليجيانغ   )أملانيا(؛ السيد كنوت ترايسباخ     )فنلندا(إليزابث تاهفانينن   
 جلنـة اختيـارٍ     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠وقد اجتمعت يف    ). الصني(زُهو  

) رئيس شبكة جنيف األكادميية الدولية   ( ماري دوفور    -برئاسة السيد جان    
 أشخاص قدموا طلبات للمشاركة يف      ١١٠ مرشحاً من بني     ٢٤ واختارت

  .احللقة الدراسية
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وافتتح احللقة الدراسية رئيس اللجنة، الـسيد مجـشيد          -٥١٤
ن بلومنتال، املستشار القـانوين     وتوىل السيد أولريك فو   . ممتاز

األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، مسؤولية إدارة احللقة          
  . الدراسية وتنظيمها وتسيريها

السيد فيكتـور   : وألقى أعضاء اللجنة احملاضرات التالية     -٥١٥
، بالتعاون مع الـسيدة     "األفعال االنفرادية : "رودريغيس ثيدينيو 

احلماية : "اسورال؛ والسيد جون دوغارد   مارّيا إيسابيل تورِّس ك   
فتوى حمكمة العدل الدولية    : "؛ والسيد مجشيد ممتاز   "الدبلوماسية

؛ والسيد بيماراجو سرينيفاسـا     "٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩املؤرخة  
املسؤولية الدولية عن األفعال اليت ال حيظرهـا القـانون          : "راو

؛ "ملـشتركة املوارد الطبيعية ا  : "؛ والسيد شوسي يامادا   "الدويل
؛ والـسيد   "َتَجزُّؤ القانون الدويل  : "والسيد ماريت كوسكينيمي  

  ".مسؤولية املنظمات الدولية: "جيورجيو غايا
السيد آرنولد برونتو،   : وأُلقيت كذلك احملاضرات التالية    -٥١٦

أعمال جلنة القـانون    : "مكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة    
السامية فوضية األمم املتحدة    ؛ والسيد فنسان كوشتل، م    "الدويل

التطورات املستجِدة يف القانون الدويل بشأن      : "لشؤون الالجئني 
؛ والسيد إيف رنوف، املستشار القانوين يف منظمـة         "الالجئني

؛ "نازعات مبنظمة التجارة العاملية   نظام تسوية امل  : "التجارة العاملية 
أعمال : "نالسيد ماركُس مشيت، املفوضية السامية حلقوق اإلنسا

وُنظمت زيـارات دراسـية إىل    ". اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   
  .املنظمة األوروبية للبحوث النووية وإىل قصر وِلُسن

وأُحلق كل مشارك من املشاركني يف احللقة الدراسـية          -٥١٧
األفعـال    "  بأحد فريقني عاملني، مها الفريق العامـل املعـين ب         

وقـام  ". احلماية الدبلوماسية " عين بوالفريق العامل امل  " االنفرادية
املقرران اخلاصان للجنة املعنيان هبذين املوضوعني، ومها السيدان        
فيكتور رودريغيس ثيدينيو والسيد جـون دوغـارد، بتقـدمي          

وقدم الفريقان اسـتنتاجاهتما إىل     . التوجيهات للفريقني العاملني  
ير كتـايب   وكلِّف كل مشارك أيضاً بتقدمي تقر     . احللقة الدراسية 

وقد وضعت التقارير يف جمموعة     . موجز عن إحدى احملاضرات   
  .ُوزعت على مجيع املشاركني

وأتيحت للمشاركني أيضاً الفرصة الستخدام مرافـق        - ٥١٨
مكتبة األمم املتحدة اليت مددت ساعات العمل أثناء انعقـاد          

  .احللقة الدراسية

ومشلت مجهورية وكانتون جنيف املـشاركني بكـرم         -٥١٩
الضيافة املعهود، ونظمت هلم زيارة مصحوبة بالشرح إىل قاعيت         

  .أالباما واجمللس األعلى، أعقبها حفل استقبال

وحتدث أمام اللجنة واملشاركني يف احللقة لدى اختتامها         -٥٢٠
ي غالسيد مجشيد ممتـاز، رئـيس اللجنـة، والـسيد سـري           

يـف،  ، املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جن       أوردزونيكيدزه
والسيد أولريك فون بلومنتال، مدير احللقة الدراسية، والـسيد         

وُمـنح كـل واحـد مـن     . سكوت شريان، باسم املشاركني  
املشاركني شهادة تثبت مشاركته يف الدورة احلادية واألربعـني         

  .للحلقة الدراسية
والحظت اللجنة بتقدير خاص أن حكومـات أملانيـا          -٥٢١

وسويسرا وفنلنـدا واملكـسيك     واجلمهورية التشيكية والسويد    
ونيوزيلندا قد قدمت تربعات إىل صـندوق األمـم املتحـدة           

وقد أتاحت احلالة   . االستئماين للحلقة الدراسية للقانون الدويل    
املالية للصندوق تقدمي عدد كاٍف من الزماالت إىل املرشـحني          
اجلديرين من البلدان النامية مبا حيقق التوزيع اجلغـرايف املالئـم           

تـشمل  (وقد منحت يف هذا العام زماالت كاملة        . شاركنيللم
 مرشحني  ٦ مرشحني ومنح    ١٠إىل  ) بدل السفر وبدل اإلقامة   

  ).تشمل بدل اإلقامة فقط(زماالت جزئية 
 جنسية شاركوا يف ١٥٧ مشاركاً ميثلون   ٩٢٧ومن بني    -٥٢٢

، وهو تـاريخ    ١٩٦٥احللقة الدراسية للقانون الدويل منذ عام       
  . مشاركاً زماالت من اللجنة٥٥٧قى إنشائها، تل

وتشدد اللجنة على األمهية اليت توليها لـدورات احللقـة          -٥٢٣
الدراسية للقانون الدويل اليت متكن القانونيني الشبان، ال سيما من          
البلدان النامية، من االطالع على أعمال اللجنة وعلـى أنـشطة           

وتوصـي  . يفاملنظمات الدولية العديدة اليت توجد مقارها يف جن       
اللجنة بأن تناشد اجلمعية العامة الدولَ مرة أخرى تقدَمي تربعات          

 بأوسـع   ٢٠٠٦من أجل ضمان عقد احللقة الدراسية يف عـام          
  . ممكن متثيل

وأحاطت اللجنة علماً مع االرتياح بأنه قـد أتيحـت           -٥٢٤
.  خدمـات ترمجة شفوية شاملة٢٠٠٥للحلقة الدراسية يف عام 

أملها يف أن تتاح اخلدمات نفسها للحلقـة        وتعرب اللجنة عن    
  .الدراسية يف الدورة القادمة يف حدود املوارد املتاحة
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قائمة مرجعية بوثائق الدورة السابعة واخلمسني

  رمز الوثيقة  العنوان    مالحظات وإحاالت

، اجمللد الثاين   ٢٠٠٥حولية  ترد يف   
  ).اجلزء األول(

اسية، املقدم من الـسيد     التقرير السادس عن احلماية الدبلوم      
  جون دوغارد، املقرر اخلاص

A/CN.4/546 

 التعليقات واملالحظات الواردة    -مسؤولية املنظمات الدولية        .مثله
  من احلكومات

A/CN.4/547 

ولالطالع على جدول   . مستنسخة
األعمال بالصيغة اليت أُقر هبـا،      

  . أعاله١٢انظر ص 

 A/CN.4/548  واخلمسنيجدول األعمال املؤقت للدورة السابعة  

موجز مواضيعي، أعدته األمانة العامـة، للمناقـشة الـيت             .مستنسخة
يف اللجنة السادسة للجمعية العامة أثنـاء دورهتـا          جرت
  واخلمسني  التاسعة

A/CN.4/549و Add.1 

دراسـة للممارسـة    : أثر النـزاع املسلح على املعاهـدات         .مثله
 لعامة مذكرة أعدهتا األمانة ا- والفقه

A/CN.4/550] وCorr.1-2[ 

، اجمللد الثاين   ٢٠٠٥حولية  ترد يف   
  ).اجلزء األول(

املياه اجلوفية العـابرة  : التقرير الثالث عن املوارد الطبيعية املشتركة   
 للحدود، املقدم من السيد شوسي يامادا، املقرر اخلاص

A/CN.4/551و ]Corr.1[ 
 Add.1و

لرتاعات املسلحة على املعاهـدات،     التقرير األول عن آثار ا        .مثله
  املقدم من السيد إيان براونلي، املقرر اخلاص 

A/CN.4/552 

التقرير الثالث عن مسؤولية املنظمات الدولية، املقـدم مـن              .مثله
  السيد جيورجيو غايا، املقرر اخلاص

A/CN.4/553 

تقرير أويل عن طرد األجانب، مقدم من الـسيد مـوريس               .مثله
  قرر اخلاص كامتو، امل

A/CN.4/554 

 التعليقات واملالحظات الـواردة     -املوارد الطبيعية املشتركة        .مثله
  من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة

A/CN.4/555و Add.1 

 التعليقات واملالحظات الواردة    -مسؤولية املنظمات الدولية       .مثله
  من احلكومات واملنظمات الدولية

A/CN.4/556 

التقرير الثامن عن األفعال االنفرادية للدول، املقدم من السيد             .مثله
  فيكتور رودريغيس ثيدينيو، املقرر اخلاص

A/CN.4/557 

التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات، املقـدم مـن        .مثله
  السيد آالن بيليه، املقرر اخلاص

A/CN.4/558] وCorr.1[ 
 ]Corr.1-2و [Add.1و

 Add.2و

 عناوين ونـصوص مـشاريع      -التحفظات على املعاهدات        .مستنسخة
  املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة

A/CN.4/L.665 

 عناوين ونصوص مشاريع املواد     -مسؤولية املنظمات الدولية        .مثله
  اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة

A/CN.4/L.666/Rev.1 
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  رمز الوثيقة  العنوان    مالحظات وإحاالت

 ولالطالع على النص بصيغته   . مثله
الوثائق الرمسيـة   املعتمدة، انظر   

للجمعية العامـة، الــدورة     
 ١٠الستون، امللـحق رقــم     

.(A/60/10)    ويرد النص النهائي 
  .  أعاله١٧يف ص 

مشروع تقرير جلنـة القانـون الدويل عـن أعمـال دورهتـا         
  )املوارد الطبيعة املشتركة(الفصل الرابع : السابعة واخلمسني

A/CN.4/L.667 

آثـار الرتاعـات املـسلحة علـى        (الفصل اخلامس   : مثله    . أعاله٣٢، ص مثله
 )املعاهدات

A/CN.4/L.668 

 Add.1 وA/CN.4/L.669  )مسؤولية املنظمات الدولية(الفصل السادس : مثله    . أعاله٤٥، ص مثله

 A/CN.4/L.670  )احلماية الدبلوماسية(الفصل السابع : مثله    . أعاله٥٨، ص مثله
 Add.1-2 وA/CN.4/L.671  )التحفظات على املعاهدات(الفصل العاشر : مثله    .ه أعال٧٤، ص مثله

 Add.1-2 وA/CN.4/L.672 )األفعال االنفرادية للدول(الفصل التاسع : مثله    . أعاله٦٩، ص مثله

 A/CN.4/L.673  )تنظيم أعمال الدورة(الفصل األول : مثله    . أعاله١١، ص مثله
 A/CN.4/L.674 )طرد األجانب( الفصل الثامن :مثله    . أعاله٦٣، ص مثله

 تقرير  -برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها، ووثائقها           .مستنسخة
 فريق التخطيط

A/CN.4/L.675] وCorr.1[ 

 ٩٩ويـرد التقريـر يف ص       . مثله
  .أعاله

الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسـع      : جتزؤ القانون الدويل    
  فريق الدراسة تقرير -القانون الدويل 

A/CN.4/L.676] وCorr.1[ 

ولالطالع على الـنص    . مستنسخة
الوثـائق  بصيغته املعتمدة، انظر    
ــة  ــة للجمعي ــةالرمسي ، العام

الـدورة الستون، امللــحق    
 ويـرد   (A/60/10). ١٠رقـم  

 .  أعاله٩٩النص النهائي يف ص 

مشروع تقرير جلنـة القانـون الدويل عـن أعمـال دورهتـا         
جتـزؤ القـانون    (الفصل احلادي عشر    : خلمسنيالسابعة وا 

  )الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل: الدويل

A/CN.4/L.677 

 A/CN.4/L.678  )مقررات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى(الفصل الثاين عشر : مثله    . أعاله١٠٩، ص مثله
نـة يف دورهتـا     ملخص ألعمـال اللج   (الفصل الثاين   : مثله    . أعاله١٣، ص مثله

  )واخلمسني السابعة
A/CN.4/L.679 

مسائل حمددة ستكون التعليقات الـيت      (الفصل الثالث   : مثله    . أعاله١٥، ص مثله
  )ُتبدى بشأهنا ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنة

A/CN.4/L.680 

تقرير الفريق العامل املعـين بـاملوارد الطبيعيـة املـشتركة               .مستنسخة
  )اجلوفية املياه(

A/CN.4/L.681] وCorr.1[ 

حولية ويرد النص النهائي يف     . مثله
  .، اجمللد األول٢٠٠٥

-A/CN.4/SR.2831  ٢٨٦٦ إىل ٢٨٣١احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات   

A/CN.4/SR.2866 

 ــــــــــ





United Nations publication 
ISSN 1014-5532

Printed at United Nations, Geneva–GE.13-60354–November 2013–67


	Page vierge



