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 ٢٠١٦نيويورك وجنيف،  



 

 

 الحظة 

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق 
 األمم املتحدة.

(، فهة  تعةين اإلحالةة إىل 2005حوليةة متبوعةة االنةنة ثمةث     "حوليةة"وحيثما وردت يف هذا اجمللد كلمة 
، تشري أرقام الصفحات إىل النص اإلنكليزي 1981حولية عن الننة املذكورة. وحىت  "حولية جلنة القانون الدويل"

االلغةةة العرايةةة، تشةةري أرقةةام  -ومةةا ت هةةا مةةن حوليةةات تباعةةا   -، الةةص رةةدرت 1982حوليةةة . واعتبةةارا  مةةن للحوليةةة
 الصفحات إىل النص العريب.

 من جملدين  حوليةوتتألف كل 
 اجمللد األول  يتضمن احملاضر املوجزة جللنات اللجنة؛ 
 اجمللد الثاين  يتألف من جزأين  

 اجلزء األول  يتضمن تقارير املقررين اخلارني والوثائق األخرى الص جرت دراستها خ ل الدورة؛
 اجلزء الثاين  يتضمن تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة.

 احلوليةةةومجيةةا اإلرةةارات إىل هةةذه األعمةةال واملقتافةةات منهةةا تتعلةةق االنصةةوع النهائيةةة املابوعةةة جمللةةدات 
 الصادرة كمنشورات لألمم املتحدة.

* 
*      * 
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 تفصيل التسعيات والتيابير العختزلة

واألجهزة والتعااري األخرى الص وردت خمتزلة يف األرل اإلنكليةزي هلةذه الوثيقةة، كمةا اسةتخدمت يف هةذه فيما يل  تفصيل تنميات اهليئات  
 الرتمجة العراية، وإىل جانبها األرل اإلنكليزي املختزل 

ICJ حمكمة العدل الدولية 
NATO  منظمة حلف مشال األطلن 

OHCHR مفوضية األمم املتحدة النامية حلقوق اإلننان 
PCIJ كمة العدل الدويل الدائمةحم 

UNESCO منظمة األمم املتحدة للرتاية والعلم والثقافة 
WTO منظمة التجارة العاملية 

* 
*      * 

AJIL American Journal of International Law (Washington, D.C.) 
BYBIL The British Year Book of International Law 

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 B PCIJ, Collection of Advisory Opinions (Nos. 1–18: 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 

* 
   *   * 

ة" إىل احملكمة الدولية حملاكمة األرخاع املنؤولني عن االنتهاكةات اجلنةيمة يف هذا اجمللد، تشري عبارة "احملكمة الدولية ليوغوس فيا النااق 
 .1991للقانون اإلنناين الدويل الص ارتكبت يف إقليم يوغوس فيا النااقة منذ عام 

* 

   *   * 

  الحظة بشأن االقتباسات
 التأكيةد مضةاف ولةم يرد يف النص األرل .التأكيد على كلمة أو مجلة أو اقتباس، املبني خبط مائل ما إرارة*، معناه أن  

 االقتباسات من أعمال الغات غري اللغة العراية قد ترمجتها األمانة العامة، ما مل يذكر خ ف ذلك. 

* 
   *   * 

 ./www.un.org/law/ilcعنوان جلنة القانون الدويل على ربكة اإلنرتنت  
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 العجلدالصكوك العتيددة األطراف العشار إليها في هذا 

 املصدر 

 تسوية العنازعات الدولية بالوسائل السلعية
 F. L. Israel (ed.), Major Peace Treaties of (1856آذار/مارس  30ثااريس،  1856معاهدة ااريس لعام 

Modern History, 1648–1967, vol. II, New 
York, Chelsea House, 1967, p. 947. 

 اليالقات الدبلو اسية والقنصليةاال تيازات والحصانات، 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4 (1946رباط/فرباير  13اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا ثنيويورك، 

p. 15 and vol. 90, p. 327. 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95 (1961نينان/أاريل  18اتفاقية فيينا للع قات الدالوماسية ثفيينا، 

 حقوق اإلنسان
 .www.ilo.orgانظر  (1919تشرين الثاين/نوفمرب  28ثوارنان،  1919اتفاقية عمل النناء لي   لعام 

كةةةةةةةانون األول/   9اتفاقيةةةةةةةة منةةةةةةةا جرميةةةةةةةة اإلاةةةةةةةادة اجلماعيةةةةةةةة واملعاقبةةةةةةةة عليهةةةةةةةا ثاةةةةةةةاريس، 
 (1948 دينمرب

United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 
1021, p. 277. 

اتفاقيةةة يايةةة حقةةةوق اإلننةةةان واحلريةةات األساسةةية ثاالتفاقيةةة األوروايةةة حلقةةوق اإلننةةان( 
 (1950تشرين الثاين/نوفمرب  4ثروما، 

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

يايةةةةةة حقةةةةةةوق اإلننةةةةةةان واحلريةةةةةات األساسةةةةةية امللحةةةةةق ااتفاقيةةةةةة  4الربوتوكةةةةةول رقةةةةةم 
الذي يضةمن اعةض احلقةوق واحلريةات غةري  1950تشرين الثاين/نوفمرب  4 املؤرخة

تلةةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةةص سةةةةةةةةةةبق أن تضةةةةةةةةةةمنتها االتفاقيةةةةةةةةةةة والربوتوكةةةةةةةةةةول األول امللحةةةةةةةةةةق  ةةةةةةةةةةا 
 (1963أيلول/سبتمرب  16 ثسرتاسبورغ،

Ibid., vol. 1496, No. 2889, p. 263. 

ساسةةةةةةية امللحةةةةةةق ااتفاقيةةةةةةة يايةةةةةةة حقةةةةةةوق اإلننةةةةةةان واحلريةةةةةةات األ 6الربوتوكةةةةةةول رقةةةةةةم 
، واملتعلةةةةةةةةق اولغةةةةةةةةاء عقواةةةةةةةةة اإلعةةةةةةةةدام 1950تشةةةةةةةةرين الثةةةةةةةةاين/نوفمرب  4 املؤرخةةةةةةةةة

 (1983نينان/أاريل  28ثسرتاسبورغ، 

Ibid., p. 281. 

امللحةةةةةةق ااتفاقيةةةةةةة يايةةةةةةة حقةةةةةةوق اإلننةةةةةةان واحلريةةةةةةات األساسةةةةةةية  7الربوتوكةةةةةةول رقةةةةةةم 
 (1984تشرين الثاين/نوفمرب  22ثسرتاسبورغ، 

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

، واملتعلةةةق امللحةةةق ااتفاقيةةةة يايةةةة حقةةةوق اإلننةةةان واحلريةةةات األساسةةةية 13الربوتوكةةول رقةةةم 
 (2002 مايو/أيار 3ثفيلنيوس،  اولغاء عقواة اإلعدام يف مجيا الظروف

Ibid., vol. 2246, No. 2889, p. 110. 

 .Ibid., vol. 193, No. 2613, p. 135 (1953آذار/مارس  31اتفاقية احلقوق النياسية للمرأة ثنيويورك، 

كةةةانون   21االتفاقيةةةة الدوليةةةة للقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أركةةةةال التمييةةةةز العنصةةةةري ثنيويةةةورك، 
 (1965األول/دينمرب 

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

كةةةةةةةةانون األول/   16العهةةةةةةةد الةةةةةةةدويل اخلةةةةةةةاع اةةةةةةةةاحلقوق املدنيةةةةةةةة والنياسةةةةةةةية ثنيويةةةةةةةورك، 
 (1966 دينمرب

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

الربوتوكةةةةول االختيةةةةاري امللحةةةةةق االعهةةةةد الةةةةةدويل اخلةةةةاع اةةةةةاحلقوق املدنيةةةةة والنياسةةةةةية 
 (  1966كانون األول/دينمرب   16ثنيويورك، 

Ibid. 

كةةةانون   16العهةةةد الةةةدويل اخلةةةاع اةةةاحلقوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة ثنيويةةةورك، 
 (1966األول/دينمرب 

Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3. 

 22االتفاقية األمريكية حلقوق اإلننان  "ميثاق سان خوسةيه، كوسةتاريكا" ثسةان خوسةيه، 
 (1969تشرين الثاين/نوفمرب 

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

 كةةةةةةةةانون األول/  18اتفاقيةةةةةةةةة القضةةةةةةةةاء علةةةةةةةةى مجيةةةةةةةةا أرةةةةةةةةكال التمييةةةةةةةةز ضةةةةةةةةد املةةةةةةةةرأة ثنيويةةةةةةةةورك، 
 (  1979 دينمرب

Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. 
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 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217 ( 1981حزيران/يونيه  27امليثاق األفريق  حلقوق اإلننان والشعوب ثنريويب، 

ال إننةانية أو  اتفاقية مناهضةة التعةذيب وغةريه مةن ضةروب املعاملةة أو العقواةة القاسةية أو
 (1984كانون األول/دينمرب   10ثنيويورك، املهينة 

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

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3 (1989تشرين الثاين/نوفمرب  20اتفاقية حقوق الافل ثنيويورك، 

  18ثنيويةةةورك،  االتفاقيةةةة الدوليةةةة حلمايةةةة حقةةةوق مجيةةةا العمةةةال املهةةةاجرين وأفةةةراد أسةةةرهم
 (1990كانون األول/دينمرب 

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

 

 ,Boston University International Law Journal (2004أيار/مايو  23امليثاق العريب حلقوق اإلننان ثتونس، 
vol. 24, No. 1 (2006), p. 147. 

 العخدرات والعؤثرات اليقلية
  20ثفيينةا،  اتفاقية األمم املتحةدة ملكافحةة االجتةار غةري املشةروع يف املخةدرات واملةؤثرات العقليةة

 (1988كانون األول/دينمرب 
United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 

27627, p. 95. 

 الالجئون واألشخاص عديعو الجنسية
 .United Nations, Treaty Series, vol. 189, No (1951متوز/يوليه  28االتفاقية اخلارة اوضا ال جئني ثجنيف، 

2545, p. 137. 

 .Ibid., vol. 360, No. 5158, p. 117 (1954 سبتمرب/أيلول 28االتفاقية اخلارة اوضا األرخاع عدمي  اجلننية ثنيويورك، 

  Ibid., vol. 989, No.14458, p. 175 (  1961آب/أغناس  30اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلننية ثنيويورك، 

 التجارة الدولية والتنعية 
 1ثالهةةةةةاي،  االتفاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة االقةةةةةانون املوحةةةةةد إلنشةةةةةاء عقةةةةةود البيةةةةةا الةةةةةدويل للبضةةةةةائا

 (1964متوز/يوليه 
United Nations, Treaty Series, vol. 834, No. 

11930, p. 169. 

 ,Council of Europe, European Treaty Series (1966 كانون الثاين/يناير  20ثسرتاسبورغ،  موحدا  للتحكيماالتفاقية األورواية املتضمنة قانونا  
No. 56. 

اةةةني حكومةةةةة كنةةةةدا وحكومةةةة الواليةةةةات املتحةةةةدة  اتفةةةاق التجةةةةارة احلةةةرة ألمريكةةةةا الشةةةةمالية
  17األمريكية وحكومة الواليةات املتحةدة املكنةيكية ثأوتةاوا، ومكنةيكو، ووارةنان، 

 (1992كانون األول/دينمرب 

Washington D.C., United States Government 
Printing Office, 1993. 

 العسائل الجنائية
  10ثنيويةةةورك،  األدىن لنةةةن الةةةزواج وتنةةةجيل عقةةةود الةةةزواجاتفاقيةةةة الرضةةةا اةةةالزواج واحلةةةد 
 (1962كانون األول/دينمرب 

United Nations, Treaty Series , vol. 521, No. 
7525, p. 231. 

 قانون البحار

  (1958نينان/أاريل  29اتفاقيات جنيف لقانون البحار ثجنيف، 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 499, No اجلرف القارياتفاقية 
7302, p. 311. 

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

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3 (1982 دينمرب/كانون األول  10اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ثمونتيغو ااي، 

 القانون العطبق في النزاعات العسلحة

 28 اةةةني القةةةوى احلليفةةةة والشةةةريكة وأملانيةةةا ثمعاهةةةدة فرسةةةاي( ثفرسةةةاي، معاهةةةدة النةةة م
 (1919حزيران/يونيه 

British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII, 
London, HM Stationery Office, 1922, p. 1. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos (1949آب/أغناس  12اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحايا احلرب ثجنيف، 
970–973, pp. 31 et seq. 

 .Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215 (1954 مايو/أيار 14اتفاقية ياية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع منلح ثالهاي، 
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 قانون العياهدات
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No (1969أيار/مايو  23اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ثفيينا، 

18232, p. 331. 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3 (1978آب/أغناس  23اتفاقية فيينا خل فة الدول يف املعاهدات ثفيينا، 

اتفاقيةةةة فيينةةةا لقةةةانون املعاهةةةدات اةةةني الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة أو فيمةةةا اةةةني املنظمةةةات 
 (1986آذار/مارس  21الدولية ثفيينا، 

A/CONF.129/15. 

 البيئـة

اتفاقيةة اةةازل اشةأن الةةتحكم يف نقةل النفايةةات اخلاةرة والةةتخلص منهةا عةةرب احلةدود ثاةةازل، 
 (1989آذار/مارس  22

United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 
28911, p. 57. 

 .Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309 (1991رباط/فرباير  25عرب حدودي ثإسبو، اتفاقية تقييم األثر البيئ  يف إطار 

 اإلرهاب
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No (1979 كانون األول/دينمرب  17االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ثنيويورك، 

21931, p. 205. 

كةةةةةةةةانون األول/   15ثنيويةةةةةةةةورك،  اإلرهاايةةةةةةةةة االقنااةةةةةةةةلاالتفاقيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لقمةةةةةةةةا اهلجمةةةةةةةةات 
 (1997 دينمرب

Ibid., vol. 2149, No. 37517, p. 256. 

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197 (1999 دينمربكانون األول/  9نيويورك، ث االتفاقية الدولية لقما متويل اإلرهاب
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 الفصل األول
 تنظيم أععال الدورة

عقةةةةةدت جلنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل اجلةةةةةزء األول مةةةةةن دورهتةةةةةا  -1
 حزيةةةةةةران/ 5أيار/مةةةةةةايو إىل  7التاسةةةةةةعة واخلمنةةةةةةني يف الفةةةةةةرتة مةةةةةةن 

 10متوز/يوليةةةه إىل  9واجلةةةزء الثةةةاين يف الفةةةرتة مةةةن  (1ث2007 يونيةةةه
يف مقرها مبكتب األمم املتحةدة يف جنيةف.  2007آب/أغناس 

وافتتح الدورة النيد جورجيو غايةا، النائةب األول لةرئيس اللجنةة يف 
 دورهتا الثامنة واخلمنني.
 أعضاء اللجنة -ألف

 أمساؤهم تتألف اللجنة من األعضاء التالية  -2
 ثالربتغال( إسكارا ياالنيدة ااوال  
 ثنيجرييا( أوجوالنيد اايو  
 ثإكوادور( بير وديس -باسكيس النيد مارسيلو  
ثاململكةةة املتحةةدة لربياانيةةا العظمةةى  براونلــيالنةةيد إيةةان  

 وأيرلندا الشمالية(
 ثسلوفينيا( بيتريتشالنيد إيرننت  
 ثسري النكا( بيريراالنيد أ. روهان  
 ثفرننا( بيليهالنيد آالن  
 ثالنويد( جاكوبسونالنيدة ماري غ.  
 ثمصر( حسونةالنيد حنني ع.  
 ثاألردن( الحعودالنيد حممود ض.  
 ثجنوب أفريقيا( دوغاردالنيد كرينتوفر جون روارت  
 ثالربازيل( سابوياالنيد جيلبريتو فريين  
 ثاهلند( سينغالنيد ناريندر  
 (ثالصني شهالنيدة هنكني  
 ثاولندا( غالتسكيالنيد جين ف  
 ثإيااليا( غاياالنيد جورجيو  
 ثريل ( كارينيو فارغاسالنيد إدموندو  
 ثجامايكا( فاسيانيالنيد ستيفن ك.  
 ثكولومبيا( أوسبينا - َفلنسياالنيد إدواردو  

__________ 
 من هذا التقرير. 373انظر الفقرة  (1ث

 ثمايل( فو باالنيد ساليفو  
 ثسوينرا( كافليشالنيد لوسيوس  
 ثالكامريون( كا توالنيد موريس  
 ثاألرجنتني( كانديوتيالنيد إنريكيه  
 ثتونس( كعيشهالنيد فتح   
 ثاالحتاد الروس ( كولودكينالنيد رومان  
 ثموزامبيق( أفونسو كو يساريوالنيد ايدرو  
 ثكندا(  اكريهالنيد دونالد م.  
 ثقار( العريالنيد عل  حمنن فايس  
 ثرومانيا(  يليسكانوالنيد تيودور فيوريل  
 ثأملانيا( نولتيالنيد غيورغ  
 ثكوستاريكا( نيهاوس.  النيد اريند ه 
 ثكينيا( واكوالنيد آموس س.  
 ثإندونينيا( ويسنو ورتيالنيد نوغروهو  
 ثاليااان( يا اداالنيد روس   

 أعضاء العكتب والعكتب العوسع -باء
 7املعقةةةةةةةودة يف  2914انتخبةةةةةةةت اللجنةةةةةةةة، يف جلنةةةةةةةتها  -3

 ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم 2007أيار/مايو 
 النيد إيان اراونل   الرئيس 
 النيد إدموندو فارغاس كارينيو  للرئيس األول النائب 
 النيد ايدرو كوميناريو أفوننو  للرئيس الثاين النائب 
 النيد روس  يامادا  الصياغة جلنة رئيس 
 النيد إيرننت ايرتيتش  املقرر 

تةةب اللجنةةة املوسةةا مةةن أعضةةاء مكتةةب الةةدورة وتةةألف مك -4
 .(3ث، واملقررين اخلارني(2ثاحلالية، ورؤساء اللجنة النااقني

__________ 
والنةةةةةةيد  النةةةةةةيد آالن ايليةةةةةةه والنةةةةةةيد جينةةةةةة ف غالتنةةةةةةك  (2ث

 إنريكيه كانديويت والنيد روس  يامادا.
النةةةةةةةيد إيةةةةةةةان اراونلةةةةةةة  والنةةةةةةةيد آالن ايليةةةةةةةه والنيةةةةةةةةد جينةةةةةةة ف  (3ث

 غالتنك  والنيد جورجيو غايا والنيد موريس كامتو والنيد روس  يامادا.
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وانةةةاء علةةةى تورةةةية مةةةن املكتةةةب املوسةةةا، أنشةةةأت اللجنةةةة  -5
فريةق طاةيط يتةألف مةن األعضةةاء التاليةة أمسةاؤهم  النةيد إدمونةةدو 

النةةةةةةيد فارغةةةةةةاس كةةةةةةارينيو ثرئينةةةةةةا (، والنةةةةةةيدة اةةةةةةاوال إسةةةةةةكاراميا، و 
اريمةةةةوديس، والنةةةةيد روهةةةةان ارييةةةةرا، والنةةةةيد  -مارسةةةةيلو ااسةةةةكيس 

آالن ايليةةه، والنةةيدة مةةاري جاكوانةةون، والنةةيد حنةةني حنةةونة، 
والنةةةةيد حممةةةةود احلمةةةةود، والنةةةةيد جيلبريتةةةةو فةةةةريين سةةةةااويا، والنةةةةيد 
ناريندر سينغ، والنيدة هنكني ره، والنيد جين ف غالتنةك ، 

أوسةةبينا، والنةةيد  -دواردو فلننةةيا والنةةيد جورجيةةو غايةةا، والنةةيد إ
ساليفو فومبا، والنيد لوسيوس كافليش، والنيد إنريكيه كانديويت، 
والنةةةةيد ايةةةةدرو كومينةةةةاريو أفوننةةةةو، والنةةةةيد علةةةة  حمنةةةةن فاةةةةيس 
املةةةةةةري، والنةةةةةةيد غيةةةةةةورغ نةةةةةةولص، والنةةةةةةيد ارينةةةةةةد نيهةةةةةةاوس، والنةةةةةةيد 
نوغروهةةةةو وينةةةةنوموريت، والنةةةةيد روسةةةة  يامةةةةادا، والنةةةةيد إيرننةةةةت 

 رتيتش ثحبكم منصبه(.اي
 لجنة الصياغة -جيم

 ،2943و 2938و 2915أنشةةةةةةأت اللجنةةةةةةة، يف جلنةةةةةةاهتا  -6
، علةةةةةةةى 2007متوز/يوليةةةةةةةه  26و 18أيار/مةةةةةةةايو و 8املعقةةةةةةةودة يف 

التةةةوايل، جلنةةةة رةةةياغة مؤلفةةةة مةةةن األعضةةةاء التاليةةةة أمسةةةاؤهم لتنةةةاول 
 املواضيا املبينة  

  النةةةةيد روسةةةة  التحفظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات ثأ( 
يامةةادا ثرئينةةا (، والنةةيد آالن ايليةةه ثمقةةررا  خارةةا (، والنةةيدة اةةاوال 

اريموديس، والنيد روهان  -إسكاراميا، والنيد مارسيلو ااسكيس 
ارييةةةةرا، والنةةةةيد حممةةةةود احلمةةةةود، والنةةةةيد نارينةةةةدر سةةةةينغ، والنةةةةيدة 

نكني رةه، والنةيد جورجيةو غايةا، والنةيد سةاليفو فومبةا، والنةيد  ه
، والنيد رومان كولودكني، والنيد دونالد ماكريه، إنريكيه كانديويت

والنةةةةيد غيةةةةورغ نةةةةولص، والنةةةةيد ارينةةةةد نيهةةةةاوس، والنةةةةيد نوغروهةةةةو 
 ويننوموريت، والنيد إرننت ايرتيتش ثحبكم منصبه(.

  النةةةةيد روسةةةة  منةةةةؤولية املنظمةةةةات الدوليةةةةة ثب( 
يامةةادا ثرئينةةا (، والنةةيد جورجيةةو غايةةا ثمقةةررا  خارةةا (، والنةةيدة 

اريموديس، والنيد  - إسكاراميا، والنيد مارسيلو ااسكيس ااوال
روهةةةان ارييةةةرا، والنةةةيد آالن ايليةةةه، والنةةةيدة مةةةاري جاكوانةةةون، 
والنةةةيد حممةةةود احلمةةةود، والنةةةيد جيلبريتةةةو فةةةريين سةةةااويا، والنةةةيد 
نارينةةةةةةةةدر سةةةةةةةةينغ، والنةةةةةةةةيدة هنكةةةةةةةةني رةةةةةةةةه، والنةةةةةةةةيد جينةةةةةةةة ف 

 -ردو فلننةةةيا غالتنةةةك ، والنةةةيد سةةةتيفن فاسةةةياين، والنةةةيد إدوا
أوسبينا، والنيد ساليفو فومبا، والنيد رومان كولودكني، والنةيد 
دونالةةةد ماكريةةةه، والنةةةيد نوغروهةةةو وينةةةنوموريت، والنةةةيد إرننةةةت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
  النةةيد روسةةة  يامةةادا ثرئينةةةا (، طةةرد األجانةةةب ثج( 

، والنةةةةيد مةةةةوريس كةةةةامتو ثمقةةةةررا  خارةةةةا (، والنةةةةيدة اةةةةاوال إسةةةةكاراميا
اريمةةةةةوديس، والنةةةةةيد روهةةةةةان ارييةةةةةرا،  -والنةةةةةيد مارسةةةةةيلو ااسةةةةةكيس 

والنةةةةةيد جيلبريتةةةةةو فةةةةةريين سةةةةةااويا، والنةةةةةيد نارينةةةةةدر سةةةةةينغ، والنةةةةةيدة 
نكني ره، والنيد جورجيو غايا، والنيد إدموندو فارغاس كارينيو،  ه

والنةةةةيد سةةةةتيفن فاسةةةةياين، والنةةةةيد سةةةةاليفو فومبةةةةا، والنةةةةيد إنريكيةةةةه  

ان كولةودكني، والنةيد دونالةد ماكريةه، والنةيد كانديويت، والنيد رومة
ارينةةةةةد نيهةةةةةاوس، والنةةةةةيد نوغروهةةةةةو وينةةةةةنوموريت، والنةةةةةيد إيرننةةةةةت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
جلنةةةةة اشةةةةأن  16وعقةةةةدت جلنةةةةة الصةةةةياغة مةةةةا جمموعةةةةه  -7

 املواضيا الث ثة املبينة أع ه.
 األفرقة اليا لة -دال

 2928و 2920أنشةةةةةةةةةةةأت اللجنةةةةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةةةةا ، يف جلنةةةةةةةةةةةاهتا  -8
، 2007حزيران/يونيةةةةةةه  1أيار/مةةةةةةايو و 31و 16املعقةةةةةةودة يف  2929و

 على التوايل، األفرقة العاملة التالية 
الفريةةةةةةةةةةةةق العامةةةةةةةةةةةةل املعةةةةةةةةةةةةين اةةةةةةةةةةةةاملوارد الابيعيةةةةةةةةةةةةة  ثأ( 
  النةةةةيد إنريكيةةةةه كانةةةةديويت ثرئينةةةةا (، والنةةةةيد روسةةةةة  (4ثاملشةةةةرتكة

د مارسةةيلو يامةةادا ثمقةةررا  خارةةا (، والنةةيدة اةةاوال إسةةكاراميا، والنةةي
اريموديس، والنيد إيان اراونل ، والنيد روهان ارييرا،  -ااسكيس 

والنيدة ماري جاكوانون، والنيد حنني حنونة، والنيد حممود 
احلمةةةةود، والنةةةةيد جيلبريتةةةةو فةةةةريين سةةةةااويا، والنةةةةيد نارينةةةةدر سةةةةينغ، 
والنةةةةةةيدة هنكةةةةةةني رةةةةةةه، والنةةةةةةيد جينةةةةةة ف غالتنةةةةةةك ، والنةةةةةةيد 

رو كومينةةاريو أفوننةةو، والنةةيد دونالةةد جورجيةةو غايةةا، والنةةيد ايةةد
ماكريه، والنيد غيورغ نولص، والنيد نوغروهو ويننوموريت، والنيد 

 إيرننت ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
الفريةةةق العامةةةل املعةةةين ازثةةةار النةةةةزاعات املنةةةلحة  ثب( 

  النيد لوسيوس كافليش ثرئينا (، والنيد إيةان (5ثعلى املعاهدات
(، والنةةةةيدة اةةةاوال إسةةةةكاراميا، والنةةةيد اةةةةايو اراونلةةة  ثمقةةةةررا  خارةةةا  

اريمةةةوديس، والنةةةيد روهةةةان  -أوجةةةو، والنةةةيد مارسةةةيلو ااسةةةكيس 
ارييةةةةرا، والنةةةةيد آالن ايليةةةةه، والنةةةةيدة مةةةةاري جاكوانةةةةون، والنةةةةيد 
حممود احلمود، والنيدة هنكني ره، والنيد جورجيو غايا، والنيد 

النةةةيد رومةةةان  إدمونةةةدو فارغةةةاس كةةةارينيو، والنةةةيد سةةةاليفو فومبةةةا، و 
كولةةةةودكني، والنةةةةةيد ايةةةةدرو كومينةةةةةاريو أفوننةةةةو، والنةةةةةيد دونالةةةةةد 
ماكريةةةةةه، والنةةةةةيد غيةةةةةورغ نةةةةةولص، والنةةةةةيد ارينةةةةةد نيهةةةةةاوس، والنةةةةةيد 
نوغروهةةةةو وينةةةةنوموريت، والنةةةةيد روسةةةة  يامةةةةادا، والنةةةةيد إيرننةةةةت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
الفريةةةةق العامةةةةل املفتةةةةوع العضةةةةوية املعةةةةين اشةةةةرط  ثج( 
   النيد دونالد ماكريه ثرئينا (.وىل االرعايةالدولة األ

الفريق العامل املعةين اربنةامج العمةل وأنشأ فريق التخايط  -9
لفرتة الننوات اخلمس، ويتألف من األعضاء التاليةة  الاويل األجل

أمسةةةةةةةاؤهم  النةةةةةةةيد إنريكيةةةةةةةه كانةةةةةةةديويت ثرئينةةةةةةةا (، والنةةةةةةةيدة اةةةةةةةاوال 
اريمةةوديس، والنةةيد إيةةان  -إسةةكاراميا، والنةةيد مارسةةيلو ااسةةكيس 

__________ 
 أيةةةةار/ 18املعقةةةةودة يف  2921أعلنةةةةت العضةةةةوية يف اجللنةةةةة  (4ث
 .2007مايو 

 متةةةةوز/ 10عقةةةةودة يف امل 2933أعلنةةةةت العضةةةةوية يف اجللنةةةةة  (5ث
 .2007يوليه 
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اراونلةة ، والنةةيد روهةةان ارييةةرا، والنةةيد آالن ايليةةه، والنةةيد حنةةني 
حنةةةةةونة، والنةةةةةيد حممةةةةةود احلمةةةةةود، والنةةةةةيدة مةةةةةاري جاكوانةةةةةون، 
والنةةةةيد جيلبريتةةةةو فةةةةريين سةةةةااويا، والنةةةةيد نارينةةةةدر سةةةةينغ، والنةةةةيدة 
هنكني ره، والنةيد جينة ف غالتنةك ، والنةيد جورجيةو غايةا، 

أوسةةبينا، والنةةيد سةةاليفو فومبةةا، والنةةيد  -اردو فلننةةيا والنةةيد إدو 
رومان كولودكني، والنيد ايدرو كوميناريو أفوننو، والنيد دونالد 
ماكريه، والنيد غيورغ نولص، والنيد آموس واكو، والنيد إيرننت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
الفريةةةةةةق العامةةةةةةل املعةةةةةةين االنشةةةةةةر وأنشةةةةةةأ فريةةةةةةق التخاةةةةةةيط  -10

، ويتةةةةألف مةةةن األعضةةةةاء التاليةةةة أمسةةةةاؤهم  ائق اللجنةةةةاخلةةةارج  لوثةةةة
النةةةيد جورجيةةةو غايةةةا ثرئينةةةا (، والنةةةيدة اةةةاوال إسةةةكاراميا، والنةةةيد 
حنةةةةني حنةةةةونة، والنةةةةيد حممةةةةود احلمةةةةود، والنةةةةيدة هنكةةةةني رةةةةه، 
والنةةةيد مةةةوريس كةةةامتو، والنةةةيد إنريكيةةةه كانةةةديويت، والنةةةيد رومةةةان  

يةةورغ نةةولص، والنةةيد كولةةودكني، والنةةيد دونالةةد ماكريةةه، والنةةيد غ
 روس  يامادا، والنيد إيرننت ايرتيتش ثحبكم منصبه(.

 األ انة -هاء
قام النيد نيكوال ميشيل، وكيل األمني العام واملنتشةار  -11

القةةةانوين لألمةةةم املتحةةةدة، اتمثيةةةل األمةةةني العةةةام. وعملةةةت النةةةيدة 
الشةةةؤون  مبكتةةةبمةةةاهنو. أ. أرسةةةنجاين، مةةةديرة رةةةعبة التةةةدوين 

، أمينة  للجنة، كما قامت اتمثيل األمةني العةام يف غيةاب القانونية
املنتشةةةةةةةةار القةةةةةةةةةانوين لألمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةةدة. وعمةةةةةةةةل النةةةةةةةةةيد جةةةةةةةةةورج  
كةةةورونتزيس، مواةةةف الشةةةؤون القانونيةةةة الرئينةةة ، أمينةةةا  منةةةاعدا  
رئينةةيا  للجنةةة، وعمةةل النةةيد تريفةةور تشةةيميمبا، مواةةف الشةةؤون 

ل النيد أرنولد ارونتو، القانونية األقدم، أمينا  مناعدا  أقدم. وعم

ليفينةك، مواةف  -مواةف الشةؤون القانونيةة، والنةيد ايةري اةودو 
الشةؤون القانونيةةة، والنةيد سةةانتياغو في لبانةدو، مواةةف الشةةؤون 
القانونيةةةةة، والنةةةةيد جوناتةةةةا اوتنةةةةيين، مواةةةةف الشةةةةؤون القانونيةةةةة 

 املعاون، أمناَء مناعدين للجنة.
 جدول األععال -واو

جةةدول أعمةةال دورهتةةا  2914يف جلنةةتها  أقةةرت اللجنةةة -12
 التاسعة واخلمنني الذي يتألف من البنود التالية 

 تنظيم أعمال الدورة. -1
 املوارد الابيعية املشرتكة. -2
 منؤولية املنظمات الدولية. -3
 التحفظات على املعاهدات. -4
 آثار النزاعات املنلحة على املعاهدات. -5
 (.aut dedere aut judicareاحملاكمة ثااللتزام االتنليم أو  -6
 طرد األجانب. -7
 ارنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها. -8
 موعد ومكان انعقاد الدورة النتني. -9
 التعاون ما اهليئات األخرى. -10
 منائل أخرى. -11
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 الفصل الثاين
  لخص أععال اللجنة في دورتها التاسية والخعسين

فيمةةةةا يتعلةةةةق مبوضةةةةوع "التحفظةةةةات علةةةةى نظةةةةرت اللجنةةةةة،  -13
والثةةةةةةةةةةةةاين عشةةةةةةةةةةةةر  (6ثاملعاهةةةةةةةةةةةةدات"، يف التقريةةةةةةةةةةةةرين احلةةةةةةةةةةةةادي عشةةةةةةةةةةةةر

( للمقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع اشةةةةةةأن إاةةةةةةداء القبةةةةةةول واالعةةةةةةرتاض A/CN.4/584ث
، علةةةةةى اإلجةةةةةراءات املتعلقةةةةةة اقبةةةةةول التحفظةةةةةاتوسةةةةةحبهما واشةةةةةأن 

الةةةص أعةةةدهتا  35  التةةةوايل، وأرةةةارت إىل مشةةةاريا املبةةةادي التوجيهيةةةة ال
نة الصةياغة اشةأن املنةائل املةذكورة أعة ه. واعتمةدت اللجنةة أيضةا  جل

تنعة مشاريا مبادي توجيهية تتناول منألة حتديةد موضةوع املعاهةدة 
والغةةرض منهةةا، فضةة  عةةن منةةألة عةةدم توافةةق الةةتحفظ مةةا موضةةوع 
 املعاهدة والغرض منها، إىل جانب التعليقات ثانظر الفصل الرااا(.

وع "املةةةةوارد الابيعيةةةةة املشةةةةرتكة"، نظةةةةرت وفيمةةةةا يتعلةةةةق مبوضةةةة -14
(، الةةةةذي ركةةةةز A/CN.4/580اللجنةةةةة يف التقريةةةةةر الرااةةةةةا للمقةةةةةرر اخلةةةةةاع ث

علةةةى منةةةألة الع قةةةة اةةةني العمةةةل اشةةةأن طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة العةةةاارة 
للحةةدود وأي عمةةل منةةتقبل  خبصةةوع مةةوارد الةةنفط والغةةاز، وأورةةت 

املتعلقة اقانون طبقةات ريا املواد شااأن تشرع اللجنة يف القراءة الثانية مل
امليةةاه اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود مبعةةزل عةةن أي خاةةوة للنظةةر منةةتقب   يف 
منألة موارد النفط والغاز. كما أنشأت اللجنة فريقا  عام   يعىن مبنألة 

فحةوى مشةاريا املةواد املتعلقةة  املوارد الابيعية املشةرتكة يعةاق قضةايا  ثأ(
يةةاه اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود والةةص اعتمةةدت يف القةةراءة اقةةانون طبقةةات امل

األوىل؛ وثب( الشةةكل النهةةائ  الةةذي ينبغةة  أن تتخةةذه مشةةاريا املةةواد؛ 
وثج( القضةةةةةايا الةةةةةص يناةةةةةوي عليهةةةةةا النظةةةةةر يف منةةةةةألة الةةةةةنفط والغةةةةةاز، 

سيما إعداد استبيان عن  ارسةات الدولةة فيمةا اةص الةنفط والغةاز  وال
 ثانظر الفصل اخلامس(.لتوزيعه على احلكومات 

وفيما يتعلق مبوضوع "طةرد األجانةب"، نظةرت اللجنةةة يف  -15
( للمقةةةرر اخلةةةاع اللةةذين A/CN.4/581والثالةةث ث (7ثالتقريريةةةن الثةةاين

يتنةةةةةةاوالن، علةةةةةةى التةةةةةةوايل، ناةةةةةةاق املوضةةةةةةوع والتعةةةةةةاريف ثمشةةةةةةروعا 
مادتني(، وأحكاما  عامةة تقيةد حةق الدولةة يف طةرد األجنةيب ث نةة 
مشةةةةاريا مةةةةواد(. وعقةةةةب مناقشةةةةة التقريةةةةرين، قةةةةررت اللجنةةةةة إحالةةةةة 
 مشاريا املواد النبعة إىل جلنة الصياغة ثانظر الفصل النادس(.

وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبوضةةةةةوع "آثةةةةةار النزاعةةةةةات املنةةةةةلحة علةةةةةى  -16
املعاهةةةةةدات"، نظةةةةةرت اللجنةةةةةة يف التقريةةةةةر الثالةةةةةث للمقةةةةةرر اخلةةةةةاع 

ئاسةةة النةةيد لوسةةيوس  ( وقةةررت إنشةةاء فريةةق عامةةل ار A/CN.4/578ث
كةةةافليش. واعتمةةةدت اللجنةةةة يف وقةةةت الحةةةق تقريةةةر الفريةةةق العامةةةل 

 10و 7مكةةةةةررا  و 5و 5و 3إىل  1وقةةةةررت إحالةةةةةة مشاريةةةةةةا املةةةةةواد 
كمةةةةا اقرتحةةةةه   4كمةةةةا اقرتحهةةةةا املقةةةةرر اخلةةةةاع ومشةةةةروع املةةةةادة   11و

الفريةةةق العامةةةل إىل جلنةةةة الصةةةياغة، ومعهةةةا تورةةةيات الفريةةةق العامةةةل 
 انظر الفصل النااا(.واقرتاحاته ث

وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبوضةةةةةةوع "منةةةةةؤولية املنظمةةةةةات الدوليةةةةةةة"،  -17
( A/CN.4/583نظةةةرت اللجنةةةة يف التقريةةةر اخلامةةةس للمقةةةرر اخلةةاع ث

__________ 
 .A/CN.4/574، اجمللد الثاين ثاجلزء األول(، الوثيقة 2006حولية  (6ث
 .A/CN.4/573املرجا نفنه، الوثيقة  (7ث

الذي ركز على مضمون املنؤولية الدولية للمنظمة الدولية. وعقب 
مشروع مادة إىل جلنةة الصةياغة  15مناقشة التقرير، أحالت اللجنة 

مشةةةةروع مةةةةادة، ومعهةةةةا التعليقةةةةات، تتنةةةةاول  15دت الحقةةةةا  واعتمةةةة
 مضمون املنؤولية الدولية ملنظمة دولية ثانظر الفصل الثامن(.

وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق مبوضةةةةةةوع "االلتةةةةةةزام االتنةةةةةةليم أو احملاكمةةةةةةة  -18
("، نظرت اللجنة يف التقرير الثاين للمقرر aut dedere aut judicareث

مشةةروع مةةادة واحةةدة اشةةأن ( الةةذي يتضةةمن A/CN.4/585اخلةةاع ث
ناةةاق التابيةةق، فضةة   عةةن خاةةة مقرتحةةة ملزيةةد مةةن التاةةوير. وكةةان 
معروضةةةةةةا  علةةةةةةى اللجنةةةةةةة أيضةةةةةةا  تعليقةةةةةةات ومعلومةةةةةةات تلقتهةةةةةةا مةةةةةةن 

 ( ثانظر الفصل التاسا(.Add.1-4و A/CN.4/579احلكومات ث
وأنشةةةةةةأت اللجنةةةةةةة فريةةةةةةق طاةةةةةةيط يتةةةةةةوىل النظةةةةةةر يف ارناجمهةةةةةةا  -19

ملها ثانظر الفصل العارر، الفرع ألف(. وأنشة  وإجراءاهتا وأساليب ع
فريةةق عامةةل يعةةىن اربنةةامج العمةةل الاويةةل األجةةل ارئاسةةة النةةيد إنريكيةةه  
كانةديويت، وسةةيقدم هةةذا الفريةق تقريةةره النهةةائ  إىل اللجنةة يف هنايةةة فةةرتة 

(. 3-النةةةةنوات اخلمةةةةس اجلاريةةةةة ثانظةةةةر الفصةةةةل العارةةةةر، الفةةةةرع ألةةةةف
نةامج عملهةا احلةايل موضةوعني جديةدين، وقررت اللجنةة أن تةدرج يف ار 

مهةةةةا  "يايةةةةة األرةةةةخاع يف حةةةةاالت الكةةةةوار " و"حصةةةةانة منةةةةؤويل 
الةةةدول مةةةن الواليةةةة القضةةةائية اجلنائيةةةة األجنبيةةةة". وقةةةررت  ةةةذا الصةةةدد 

أوسةةةبينا مقةةةررا  خارةةةا  يعةةةىن ااملوضةةةوع  -تعيةةةني النةةةيد إدواردو فَلننةةةيا 
يعةةةةىن ااملوضةةةوع الثةةةةاين  األول، والنةةةيد رومةةةان كولةةةةودكني مقةةةررا  خارةةةا  

(. وأنشةةأت اللجنةةة أيضةةا  فريقةةا  4-ثانظةةر الفصةةل العارةةر، الفةةرع ألةةف
عام   يعين مبوضوع "ررط الدولة األوىل االرعاية" ارئاسة النيد دونالد 

 لبحث إمكانية النظر يف ذلك املوضوع ثاملرجا نفنه(. ماكريه
كمةة ووارلت اللجنة تبادهلا التقليةدي للمعلومةات مةا حم -20

العةةةةةدل الدوليةةةةةة، واللجنةةةةةة القانونيةةةةةة للبلةةةةةدان األمريكيةةةةةة، واملنظمةةةةةة 
األفريقيةةةةةةة، واللجنةةةةةةة األوروايةةةةةةة  -االستشةةةةةةارية القانونيةةةةةةة اآلسةةةةةةيوية 

للتعةةةةةاون القةةةةةانوين، وجلنةةةةةة املنتشةةةةةارين القةةةةةانونيني املعنيةةةةةة االقةةةةةانون 
الةةةةدويل العةةةةام التااعةةةةة جمللةةةةس أورواةةةةا ثانظةةةةر الفصةةةةل العارةةةةر، الفةةةةرع 

ونظمت اللجنة أيضا  اجتماعا  ما خرباء من األمةم املتحةدة جيم(. 
ومةا خةرباء آخةرين يف ميةدان حقةوق اإلننةان خصةص للمناقشةات 
املتعلقة االتحفظات على معاهدات حقوق اإلننان ثانظةر الفصةل 

(. كمةةا عقةةدت اللجنةةة اجتماعةةا  غةةري رمسةة  9-العارةةر، الفةةرع ألةةف
نةةةةائل ذات اهتمةةةةام مةةةةا اللجنةةةةة الدوليةةةةة للصةةةةليب األيةةةةر اشةةةةأن م
 مشرتك ثانظر الفصل العارر، الفرع جيم(.

مشةةاركا   25وعقةةدت حلقةةة دراسةةية للقةةانون الةةدويل حضةةرها  -21
مةةةةن جننةةةةةيات خمتلفةةةةة وألقةةةةةى أعضةةةةةاء اللجنةةةةة حماضةةةةةرات ورةةةةةاركوا يف 
 أنشاة أخرى هتم احللقة الدراسية ثانظر الفصل العارر، الفرع هاء(.

دورهتةةا القادمةةة يف مكتةةب األمةةم وقةةررت اللجنةةة أن تعقةةد  -22
حزيران/يونيةةةه  6أيار/مةةةايو إىل  5املتحةةةدة فنيةةةف يف جةةةزأين  مةةةن 

ثانظةةةةةر الفصةةةةةل  2008آب/أغنةةةةةاس  8متوز/يوليةةةةةه إىل  7ومةةةةةن 
 العارر، الفرع ااء(.
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 صة للجنةقضايا  حددة تكون للتيليقات التي تبدى بشأنها أهعية خا

 التحفظات عل  العياهدات -ألف
يعتزم املقرر اخلاع املعين االتحفظات على املعاهدات أن  -23

من عرض املشةاكل الةص تارحهةا منةألة عةدم  2008يفرغ يف عام 
التفضةةةةةل رةةةةةحة التحفظةةةةةات. وعليةةةةةه، ترجةةةةةو اللجنةةةةةة مةةةةةن الةةةةةدول 

 ااإلجااة على األسئلة التالية 
مةةا هةة  النتةةائج الةةص تنتخلصةةها الةةدول مةةن البةةت  ثأ( 

مةةن  19اعةدم رةةحة حتفةةظ مةا لنةةبب مةةن األسةباب املدرجةةة يف املةةادة 
"اتفاقيةة فيينةا لعةةام  ااتفاقيةة فيينةا لقةانون املعاهةدات ثيشةار إليهةا الحقةا  

الةةةةةدول واملنظمةةةةةات "( واتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا لقةةةةةانون املعاهةةةةةدات اةةةةةني 1969
"اتفاقيةةة  االدوليةةة أو فيمةةا اةةني املنظمةةات الدوليةةة ث"يشةةار إليهةةا الحقةةا  

"(؟ هل ترى أن الدولة املبدية للةتحفظ تظةل يف هةذه 1986فيينا لعام 
احلالةةةةةة ملتزمةةةةةة اأحكةةةةةام املعاهةةةةةدة دون أن يكةةةةةون اومكاهنةةةةةا أن تتةةةةةذرع 

املتحفظةة  االتحفظ؟ أم هل ترى، على نقةيض ذلةك، أن موافقةة الدولةة
ااطلة وأنه ال ميكن اعتبارها ملتزمة اأحكام املعاهدة؟ أم هل تؤيد حة   

 وساا ، ويف حال ذلك، فما هو؟
هةةةل اإلجااةةةةات علةةةةى األسةةةةئلة املاروحةةةةة أعةةةة ه  ثب( 

متصلة مبوقف مبدئ  أم ه  قائمة على اعتبارات عملية؟ هةل هة  
انةةت الدولةةة قةةد متباينةةة ثأو ينبغةة  أن تكةةون متباينةةة( وفقةةا  ملةةا إذا ك

 أادت أم مل تبد اعرتاضا  على التحفظ موضا البحث؟
هل اإلجااات علةى جممةوعص األسةئلة املاروحةة  ثج( 

تكون متباينة( وفقا  لنوع املعاهدة املعنية أن أع ه متباينة ثأو ينبغ  
ثثنائيةةة أو رةةارعة؛ متعلقةةة حبقةةوق اإلننةةان؛ متعلقةةة حبمايةةة البيئةةة؛ 

 إىل ذلك(؟معاهدة تدوين؛ وما 
وعلةةةةةى وجةةةةةه التحديةةةةةد، توجةةةةةد يف  ارسةةةةةة الةةةةةدول  ثد( 

اعرتاضات يقصد  ا أن حتد  آثارا  خمتلفةة عةن تلةك املنصةوع عليهةا 
ثب( 4 ثاعةةرتاض ذو أثةةر أدىن( ويف الفقةةرة 21مةةن املةةادة  3يف الفقةةرة 
ثاعةةةةةرتاض ذو أثةةةةر أقصةةةةى( مةةةةةن اتفةةةةاقيص فيينةةةةا لعةةةةةام   20مةةةةن املةةةةادة 
اجلهةةةة املعرتضةةةة ترغةةةب يف أن تنةةةتثىن  ، سةةةواء كانةةةت1986و 1969

مةةةةةن ع قاهتةةةةةا التعاهديةةةةةة مةةةةةا اجلهةةةةةة املتحفظةةةةةة أحكةةةةةام ال ينةةةةةتهدفها 
الةةةتحفظ ثأثةةةر متوسةةةط(، أم كانةةةت تنةةةوي جتريةةةد الةةةتحفظ مةةةن أي أثةةةر 
وتَعترب الدولةَة املتحفظةَة ملتزمةة  اكامةل أحكةام املعاهةدة دون أن حيةد  

جنةةة معرفةةة وجهةةة نظةةر الةةتحفظ آثةةاره ثأثةةر "فةةوق األقصةةى"(. وتةةود الل
 الدول اشأن هذه املمارسات ثأيا  كانت املمارسة لديها ه (.

وتؤكةةد اللجنةةة أهنةةا تةةدرك الاةةااا املعقةةد لألسةةئلة املاروحةةة  -24
أعةةة ه، الةةةص تتنةةةاول مشةةةاكل تتصةةةف هةةة  ذاهتةةةا ادرجةةةة كبةةةرية مةةةن 
التعقد وتنتدع  النظر يف  ارسة متعددة األركال. وتقرتع اللجنة 

ردود علةى هةذه األسةئلة كتااةة  إىل املقةرر اخلةاع عةن طريةق توجيه الة
األمانةةة العامةةة. وحيبةةذ أن تكةةون الةةردود مشةةفوعة اشةةرع واف قةةدر 

 اإلمكان للممارسة املتبعة لدى مقدميها.

والحظةةةةةةت اللجنةةةةةةة أن  ارسةةةةةةة إاةةةةةةداء اعرتاضةةةةةةات علةةةةةةى  -25
التحفظات تقتصر عموما  على عدد حمدود ننبيا  من الدول. وه  

مةةن الةةدول الةص ال تنخةةرط يف هةةذه املمارسةة أن تالعهةةا علةةى  ترجةو
آرائهةةةةةةا اشةةةةةةأن هةةةةةةذه املنةةةةةةائل، الةةةةةةص تكمةةةةةةن يف رةةةةةةميم موضةةةةةةةوع 

 "التحفظات على املعاهدات".
 العوارد الطبييية العشتركة -باء

تعتةةةزم اللجنةةةة دراسةةةةة القضةةةايا املتعلقةةةةة اةةةالنفط والغةةةةاز يف  -26
ومةةن املفيةةد للجنةةة لةةدى  إطةةار موضةةوع "املةةوارد الابيعيةةة املشةةرتكة".

نظرها يف هذه القضايا أن تالا على  ارسات الةدول املتصةلة  ةذا 
املوضةةةوع، ال سةةةيما املعاهةةةدات أو غريهةةةا مةةةن الرتتيبةةةات القائمةةةة يف 

 .(8ثهذا الشأن
 طرد األجانب -جيم

ترحب اللجنة ما االهتمام اكل مةا تتلقةاه مةن معلومةات  -27
املوضوع، مبةا يف ذلةك تشةريعاهتا  عن  ارسة الدول فيما يتصل  ذا

الداخليةةة. وهةة  ترغةةب علةةى وجةةه اخلصةةوع يف موافاهتةةا مبعلومةةات 
 وتعليقات اشأن املنائل التالية 

 ارسةةة الةةدول فيمةةا يتصةةل مبنةةألة طةةرد الرعايةةا.  ثأ( 
فهةةل جتيةةز التشةةريعات الوطنيةةة ذلةةك؟ وهةةل هةةوز القيةةام اةةه مبوجةةب 

 أحكام القانون الدويل؟
الةةةص تةةةتم  ةةةا، مةةةن منظةةةور التشةةةريعات  الاريقةةةة ثب( 

املتعلقةة اةالارد، معاملةة مةن حيملةةون جننةيتني أو أكثةر. هةل ميكةةن 
 اعتبار هؤالء األرخاع أجانَب فيما يتعلق االارد؟

منةةألة إمكانيةةة جتريةةد رةةخص مةةا مةةن جننةةيته   ثج( 
كشةةرط منةةبق لاةةرده. هةةل جتيةةز التشةةريعات الوطنيةةة هةةذا اإلجةةراء؟ 

 مبوجب أحكام القانون الدويل؟ وهل هوز القيام اه
منألة الارد اجلماع  لألجانب من رعايا دولة  ثد( 

تكةةون يف حالةةة نةةزاع منةةلح مةةا الدولةةة املضةةيفة هلةةم. هةةل ينبغةة  يف 
هةةذه احلالةةة التمييةةز اةةني األجانةةب الةةذين يعيشةةون انةة م يف الدولةةة 

 املضيفة واألجانب الضالعني يف أنشاة معادية هلا؟
د أحكةةةام قانونيةةةة تةةةنص علةةةى مةةةنح منةةةألة وجةةةو  ( ثه 

حةةةةق العةةةةودة ألجنةةةةيب كةةةةان قةةةةد تَةَوجةةةةَب عليةةةةه مغةةةةادرة أراضةةةة  دولةةةةة 
عةةد ذلةةك سةةلاة خمتصةةة تابيقةةا  لتةةداري مةةن تةةدااري الاةةرد قضةةت ا مةةا

 اعدم قانونيته؛

__________ 
 مت تعميم استبيان اشأن هذه املنألة على احلكومات. (8ث
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املعةةةةايري الةةةةص تتةةةةيح التفريةةةةق اةةةةني طةةةةرد رةةةةخص  ثو( 
أجنةةةةةةةيب واةةةةةةةني إرةةةةةةةكالية عةةةةةةةدم النةةةةةةةماع االةةةةةةةدخول؛ وعلةةةةةةةى وجةةةةةةةه 

نةةةةألة معرفةةةةة الوقةةةةت الةةةذي يةةةةتم اعتبةةةةارا  منةةةةه إخضةةةةاع اخلصةةةوع، م
يس إىل إجةةراء عمليةةة إاعةةاد مهةةاجر غةةري رةةرع  إىل إجةةراء الاةةرد ولةة

 عدم النماع االدخول؛
الوضةةةةةةةا القةةةةةةةانوين للمهةةةةةةةاجرين غةةةةةةةري الشةةةةةةةرعيني  ثز( 

املتواجةةدين داخةةل البحةةر اإلقليمةة  أو امليةةاه الداخليةةة، أو يف مناقةةة 
رات. وعلةةةةى وجةةةةه اخلصةةةةوع، هةةةةل حدوديةةةةة غةةةةري املةةةةوان  أو املاةةةةا

توجد، عدا مناطق املوان  أو املاارات، مناقة دولية يعترب األجنةيب 
املتواجةةةةةد داخلهةةةةةا مل يةةةةةدخل إقلةةةةةيم الدولةةةةةة اَعةةةةةد؟ وإذا كةةةةةان األمةةةةةر  

 حتدد مناحة هذه املناقة وطومها؟ كذلك، فكيف
 ارسةةةةةة الةةةةةدول فيمةةةةةا يتصةةةةةل اأسةةةةةباب الاةةةةةرد،  ثع( 

ذا كانةةت هةةذه األسةةباب طضةةا لقيةةود فضةة   عةةن منةةألة معرفةةة مةةا إ
 يفرضها القانون الدويل؛ وإذا كان األمر كذلك، فوىل أي حد؟

ووافقةةةت اللجنةةةة كةةةذلك علةةةى تورةةةية املقةةةرر اخلةةةاع الةةةص  -28
تةةدعو األمانةةة العامةةة إىل االتصةةال ااملنظمةةات الدوليةةة املعنيةةة، اغيةةة 
احلصةول منهةةا علةةى معلومةةات والوقةةوف علةةى آرائهةةا اشةةأن جوانةةب 

 معينة من هذا املوضوع.
  سؤولية العنظعات الدولية -دال

ترحةةةةب اللجنةةةةة اتعليقةةةةات احلكومةةةةات واملنظمةةةةات الدوليةةةةة  -29
، واوجةةةه خةةةاع علةةةى 45إىل  31وم حظاهتةةةا علةةةى مشةةةاريا املةةةواد 

، املتعلقة اواجةب أعضةاء منظمةة دوليةة منةؤولة أن 43مشروع املادة 
التةةدااري املناسةةبة لتزويةةد املنظمةةة يتخةةذوا، وفقةةا  لقواعةةد املنظمةةة، مجيةةا 

 االوسائل الص متكنها من الوفاء على حنو فعال االتزامها ااجلرب.
كمةةا ترحةةب اللجنةةة اةةزراء احلكومةةات واملنظمةةات الدوليةةة  -30

 اشأن املنألتني التاليتني، املقرر تناوهلما يف التقرير القادم 
اشةةةةأن منةةةةؤولية الةةةةدول عةةةةن  48تةةةةنص املةةةةادة  ثأ( 
ل غةةةةةري املشةةةةةروعة دوليةةةةةا  علةةةةةى أنةةةةةه، يف حالةةةةةة إخةةةةة ل دولةةةةةة األفعةةةةةا
اةةالتزام واجةةب عليهةةا جتةةاه اجملتمةةا الةةدويل ككةةل، حيةةق للةةدول أن  مةةا

تاالةةةةب الدولةةةةة املنةةةةؤولة اةةةةالكف عةةةةن الفعةةةةل غةةةةري املشةةةةروع دوليةةةةا  
والوفةةاء االتزامهةةا اةةاجلرب جتةةاه الدولةةة املضةةرورة أو اجلهةةات املنةةتفيدة 

. ففةةة  حةةةال إخةةة ل منظمةةةة دوليةةةة (9ثمةةةن االلتةةةزام الةةةذي أخةةةل اةةةه
اةةةالتزام جتةةةاه اجملتمةةةا الةةةدويل ككةةةل، هةةةل حيةةةق للمنظمةةةات األخةةةرى 

 لبعضها أن تتقدم مباالبة  اثلة؟ أو
إذا كانةةت منظمةةة دوليةةة مضةةرورة تعتةةزم اللجةةوء  ثب( 

إىل تةةدااري مضةةادة، هةةل تواجةةه قيةةودا  إضةةافة إىل القيةةود املدرجةةة يف 

__________ 
، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء الثةةةاين( والتصةةةويب، ع 2001حوليةةةة  (9ث
163-166. 

املتعلقةةة مبنةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةال مةةن املةةواد  53إىل  49املةةواد 
 ؟(10ثغري املشروعة دوليا  

 aut dedere aut االلتـــزاا بالتســـليم أو العحاكعـــة  -هاء

judicare) 

ترحب اللجنة مبا قد ترغب احلكومات يف موافاهتا اه مةن  -31
معلومةةات عةةن تشةةريعاهتا و ارسةةاهتا اشةةأن هةةذا املوضةةوع، وخبارةةةة 

األحةةد  عهةةدا . وينبغةة  قةةدر اإلمكةةان أن التشةةريعات واملمارسةةات 
 تكون هذه املعلومات متعلقة مبا يل  

املعاهدات الدولية الص تكون الدولةة ملَزمةة   ةا،  ثأ( 
والص تتضمن مبدأ الوالية القضائية العاملية يف املنائل اجلنائية؛ هةل 

 هو مرتبط اااللتزام االتنليم أو احملاكمة؟
حملليةةة الةةص اعتمةةدهتا الدولةةة األنظمةةة القانونيةةة ا ثب( 

وطبقتهةةةةا، مبةةةةةا يف ذلةةةةك األحكةةةةةام الدسةةةةتورية وقةةةةةوانني العقواةةةةةات 
قةةوانني اإلجةةراءات اجلنائيةةة، فيمةةا يتعلةةق مببةةدأ الواليةةة القضةةائية  أو

العامليةةةةة يف املنةةةةائل اجلنائيةةةةة؛ هةةةةل هةةةةو مةةةةرتبط اةةةةااللتزام االتنةةةةليم 
 احملاكمة؟ أو

يتجلةةةةةى فيهةةةةةا املمارسةةةةةة القضةةةةةائية للدولةةةةةة الةةةةةص  ثج( 
تابيةةق مبةةدأ الواليةةة القضةةائية العامليةةة يف املنةةائل اجلنائيةةة؛ هةةل هةةو 

 مرتبط اااللتزام االتنليم أو احملاكمة؟
اجلرائم أو األفعال اجلرمية الةص يابةق عليهةا، يف  ثد( 

تشةةريا الدولةةة و ارسةةتها، مبةةدأ الواليةةة القضةةائية العامليةةة يف املنةةائل 
 لتزام االتنليم أو احملاكمة؟اجلنائية؛ هل هو مرتبط ااال

 كما ترجو اللجنة التفضل مبوافاهتا مبعلومات عما يل   -32
عمةةةةا إذا كانةةةةةت الدولةةةةة خمولةةةةةة مبوجةةةةب قانوهنةةةةةا  ثأ( 

احملل  تنليم األرخاع يف حاالت غةري مشةمولة اأحكةام معاهةدة 
 ما أو تنليم أرخاع حيملون جننيتها؛

واليتهةةةةةا عمةةةةةا إذا كانةةةةةت الدولةةةةةة خمولةةةةةة تابيةةةةةَق  ثب( 
القضةةائية علةةى اجلةةرائم الةةص حتةةد  يف دول أخةةرى وال يكةةون أحةةد 

 من رعايا الدولة ضالعا  فيها؛
عمةةةا إذا كانةةةت الدولةةةة تعتةةةرب االلتةةةزام االتنةةةليم  ثج( 

احملاكمةةة التزامةةا  مبوجةةب القةةانون الةةدويل العةةريف؛ وإذا كةةان األمةةر   أو
 كذلك، فوىل أي مدى؟

لومات ووجهات نظر أخرى وترحب اللجنة أيضا  اأية مع -33
 قد تراها احلكومات ذاَت رلة  ذا املوضوع.

__________ 
 .178-168املرجا نفنه، ع  (10ث



 
 

 16  

 الفصل الرااا
 التحفظات عل  العياهدات

  قد ة -ألف
كانون   9املؤرخ  48/31أيدت اجلمعية العامة، يف قرارها  -34

، قةةةةةرار جلنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل اشةةةةةأن إدراج 1993األول/دينةةةةةمرب 
موضوع "القانون واملمارسة املتعلقان االتحفظات علةى املعاهةدات" 

 يف جدول أعماهلا.
دورهتةةةةةةةةةةةةا النادسةةةةةةةةةةةةة واألراعةةةةةةةةةةةةني وقامةةةةةةةةةةةةت اللجنةةةةةةةةةةةةة، يف  -35

، اتعيةةةةةةني النةةةةةةيد آالن ايليةةةةةةه مقةةةةةةررا  خارةةةةةةا  1994 عةةةةةةام املعقةةةةةةودة
 .(11ثاملوضوع هلذا
وتلقةةةةةت اللجنةةةةة يف دورهتةةةةا النةةةةااعة واألراعةةةةني، املعقةةةةةودة  -36
، التقريةةةةةةةةةر األول للمقةةةةةةةةةرر اخلةةةةةةةةةاع وناقشةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةذا 1995 عةةةةةةةةةام
 .(12ثالتقرير
اخلةةةةةةةةاع ويف أعقةةةةةةةةاب تلةةةةةةةةك املناقشةةةةةةةةة، خلةةةةةةةةص املقةةةةةةةةرر  -37

االستنتاجات الص استخلصها من نظر اللجنة يف املوضةوع، وهة  
تتعلةةةةق اعنةةةةوان املوضةةةةوع، الةةةةذي أرةةةةبح نصةةةةه "التحفظةةةةات علةةةةى 
املعاهةةةةةدات"؛ واالشةةةةةكل الةةةةةذي سةةةةةوف تتخةةةةةذه نتةةةةةائج الدراسةةةةةة، 
والةةةذي ينبغةةة  أن يكةةةون دليةةةل  ارسةةةة فيمةةةا يتصةةةل االتحفظةةةات؛ 

نةةة اشةةأن املوضةةوع؛ وااملرونةةة الةةص ينبغةة  أن يتنةةم  ةةا عمةةل اللج
واتوافةةةةق اآلراء يف اللجنةةةةة علةةةةى وجةةةةوب عةةةةدم إحةةةةدا  تغيةةةةري يف 

، واتفاقية فيينا 1969األحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لعام 
"اتفاقيةةة فيينةةا ا خل فةةة الةةدول يف املعاهةةدات ثاملشةةار إليهةةا الحقةةا  

. وتشةةةكل هةةةذه (13ث1986"(، واتفاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 1978لعةةةام 
ات، يف نظر اللجنة، نتائج الدراسة األولية الةص طلبتهةا االستنتاج

كةةانون األول/دينةةمرب   9املةةؤرخ  48/31اجلمعيةةة العامةةة يف قراريهةةا 
 .1994كةةةةةةةةةةةةانون األول/دينةةةةةةةةةةةةمرب   9املةةةةةةةةةةةةؤرخ  49/51و 1993

دليةةل املمارسةةة فنةةوف يتخةةذ رةةكل مشةةروع مبةةادي توجيهيةةة  أمةةا
يهيةةةةةة مصةةةةحواة اتعليقةةةةات، وسةةةةةوف تنةةةةاعد هةةةةةذه املبةةةةادي التوج

الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة علةةى رةةعيد املمارسةةة وسةةوف ترافقهةةا، 
 عند الضرورة، أحكام منوذجية.

ويف دورهتةةةةا النةةةةااعة واألراعةةةةني أيضةةةةا ، أذنةةةةت اللجنةةةةة،  -38
، للمقةةرر اخلةةاع أن (14ثوفقةةا  للممارسةةة الةةص اتبعتهةةا يف النةةااق

يعد استبيانا  مفص   عةن التحفظةات علةى املعاهةدات مةن أجةل 
الوقةةةوف علةةةى  ارسةةةات الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة، وال سةةةيما 
تلةةةةك الةةةةص تعمةةةةل وديعةةةةة التفاقيةةةةات متعةةةةددة األطةةةةراف، وعلةةةةى 

__________ 
 .381الفقرة  (،الثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء 1994 حولية انظر (11ث
 .A/CN.4/470الوثيقة  (،األول، اجمللد الثاين ثاجلزء 1995 حولية (12ث
 .487الفقرة ، (الثايناجمللد الثاين ثاجلزء املرجا نفنه،  (13ث
 .286، اجمللد الثاين ثاجلزء الثاين(، الفقرة 1983حولية انظر  (14ث

. وأرسةةلت األمانةةة العامةةة االسةةتبيان (15ثتواجهةةه مةةن مشةةاكل مةةا
ت اجلمعيةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة علمةةةةةةةةا ، يف اجلهةةةةةةةةات املعنيةةةةةةةةة. وأحاطةةةةةةةة إىل

، 1995كةةةةةةةةانون األول/دينةةةةةةةةمرب   11املةةةةةةةةؤرخ  50/45 قرارهةةةةةةةةا
ااسةةتنتاجات اللجنةةةة ودعةةةت هةةةذه األخةةةرية إىل موارةةةلة أعماهلةةةا 
حنةةةب الةةةنهج املبةةةني يف تقريرهةةةا ودعةةةت أيضةةةا  الةةةدول إىل الةةةرد 

 .(16ثاالستبيان على
 الثامنةةةةةةة واألراعةةةةةةني دورهتةةةةةةايف  ،علةةةةةةى اللجنةةةةةةة وُعةةةةةةر ضَ  -39

التقريةةةةةةةر الثةةةةةةةاين للمقةةةةةةةرر اخلةةةةةةةاع عةةةةةةةن  ،1996املعقةةةةةةةودة عةةةةةةةام 
مشروع قرار للجنة  اتقريرهأرفق املقرر اخلاع  وقد. (17ثاملوضوع

املتعددة  الشارعة القانون الدويل عن التحفظات على املعاهدات
وهو مشروع وجه ، مبا فيها معاهدات حقوق اإلننان، األطراف

ر إىل اجلوانةةةب القانونيةةةة النظةةة توجيةةةهاغةةةرض  العامةةةةجلمعيةةةة إىل ا
 .(18ثللمنألة وتوضيح هذه اجلوانب

 يف دورهتةةةةةةةةةةةا التاسةةةةةةةةةةةعة واألراعةةةةةةةةةةةني ،اللجنةةةةةةةةةةةة اعتمةةةةةةةةةةةدتو  -40
االسةةةةةتنتاجات األوليةةةةةة اشةةةةةأن التحفظةةةةةات ، 1997 عةةةةةام املعقةةةةةودة
املعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف الشةةةارعة، مبةةةا فيهةةةا معاهةةةدات  علةةةى

 .(19ثحقوق اإلننان
 52/156يف قرارهةةةا  علمةةا ،اجلمعيةةةة العامةةةة  وأحاطةةت -41

، ااالسةتنتاجات األوليةة 1997كةانون األول/دينةمرب   15املةؤرخ 
املنشةأة  هيئةات املعاهةداتواالدعوة الص وجهتهةا إىل مجيةا  للجنة

والةةص قةةد ترغةةةب يف  األطةةرافمتعةةددة رةةارعة مبوجةةب معاهةةدات 
علةةةةةةةةةةةةى  وم حظاهتةةةةةةةةةةةةاأن تقةةةةةةةةةةةةدم، اصةةةةةةةةةةةةورة خايةةةةةةةةةةةةة، تعليقاهتةةةةةةةةةةةةا 

قيةةةام اةةةذلك، ووجهةةت يف الوقةةةت نفنةةةه نظةةةر االسةةتنتاجات إىل ال
االسةةتنتاجات  اشةةأنمةةا يتنةةم اةةه اإلدالء ازرائهةةا  إىلاحلكومةةات 

 .األولية من أمهية للجنة
ونظةةةةةةرت اللجنةةةةةةة، خةةةةةة ل الفةةةةةةرتة مةةةةةةن دورهتةةةةةةا اخلمنةةةةةةني  -42

إىل دورهتةةةةةةةةا الثامنةةةةةةةةة واخلمنةةةةةةةةني املعقةةةةةةةةودة  1998املعقةةةةةةةةودة عةةةةةةةةام 
__________ 

. 489الفقةةةرة  (،الثةةةاين، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء 1995 حوليةةةةانظةةةر  (15ث
يةةةةةةةةةرد االسةةةةةةةةةتبيانان املرسةةةةةةةةة ن إىل الةةةةةةةةةدول األعضةةةةةةةةةاء واملنظمةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةة يف 

، Add.1و A/CN.4/477الوثيقةةةةة  (،األول، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء 1996 حوليةةةةة
 املرفقان الثاين والثالث.

منظمةةة  26دولةةة و 33، كانةةت 2007متوز/يوليةةه  31حةةىت  (16ث
 ة قد ردت على االستبيان.دولي

، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقتةةةةةةةةةان 1996حوليةةةةةةةةةة  (17ث
A/CN.4/477 وAdd.1 وA/CN.4/478. 

 136لفقةةةةةةرة املرجةةةةةةا نفنةةةةةةه، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء الثةةةةةةاين(، ا (18ث
 .238واحلارية 
 .157الفقرة ، اجمللد الثاين ثاجلزء الثاين(، 1997حولية  (19ث
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 أعةةةةدها املقةةةةرر اخلةةةةاع، (20ث، يف مثانيةةةةة تقةةةةارير أخةةةةرى2006 عةةةةام
 مشروَع مبدأ توجيه  والتعليقات عليها. 76واعتمدت مؤقتا  

 النظر في العوضوع في الدورة الحالية -باء
كةةةةان معروضةةةةا  علةةةةى اللجنةةةةة يف الةةةةدورة احلاليةةةةة التقريةةةةران  -43

( املقةدمان مةةن املقةةرر A/CN.4/584والثةاين عشةةر ث (21ثاحلةادي عشةةر
عةةةةةةةةرتاض وسةةةةةةةةحبهما واشةةةةةةةةأن اخلةةةةةةةةاع اشةةةةةةةةأن إاةةةةةةةةداء القبةةةةةةةةول واال
، علةةى التةةوايل. وكةةان التقريةةر اإلجةةراءات املتعلقةةة اقبةةول التحفظةةات

احلةةةةادي عشةةةةر قةةةةد قةةةةدم إىل اللجنةةةةة يف دورهتةةةةا الثامنةةةةة واخلمنةةةةني، 
أهنةةةةةا قةةةةةررت أن تنظةةةةةر فيةةةةةه يف دورهتةةةةةا التاسةةةةةعة واخلمنةةةةةني نظةةةةةرا   إال

 .(22ثالوقت لضيق
ر اخلاع يف ونظرت اللجنة يف التقرير احلادي عشر للمقر  -44

 11و 10و 9و 8و 7املعقةةةةةةودة يف  2920إىل  2914جلنةةةةةاهتا 
؛ ونظةةةرت يف تقريةةةره الثةةةاين عشةةةر يف 2007أيار/مةةةايو  16و 15و

 19و 18و 17و 13املعقةةةةةةةودة يف  2940إىل  2936جلنةةةةةةةاهتا 
 .2007متوز/يوليه  20و

 2920و 2919و 2917وقةةررت اللجنةةة، يف جلنةةاهتا  -45
، إحالةةةةةةةة مشةةةةةةةاريا 2007ر/مةةةةةةةايو أيا 16و 15و 10املعقةةةةةةةودة يف

-6-2إىل  7-6-2و 6-6-2إىل  3-6-2املبةةةادي التوجيهيةةةة 
إىل جلنةةة الصةةياغة، وإعةةادة النظةةر يف  9-7-2إىل  1-7-2و 15

يف ضةةةوء مةةةا جةةةرى مةةةن  6-1-2رةةةياغة مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه  
 20املعقةةةةةةةةودة يف  2940نقةةةةةةةةا.. وقةةةةةةةةررت اللجنةةةةةةةةة يف جلنةةةةةةةةتها 

إىل  1-8-2و 8-2دي التوجيهيةةةة إحالةةةة املبةةةا 2007متوز/يوليةةةه 
 إىل جلنة الصياغة. 2-8-12
وأوعةةةةةز إىل جلنةةةةةة الصةةةةةياغة أن تضةةةةةا يف اعتبارهةةةةةا تفنةةةةةري  -46

النارةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةن تصةةةةةةةةةويت  12-8-2مشةةةةةةةةةروع املبةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةوجيه  

__________ 
، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء األول(، 1998حوليةةةة التقريةةر الثالةةةث   (20ث
، اجمللةد الثةةاين 1999حوليةة ؛ والتقريةر الرااةةا  Add.1-6و A/CN.4/491الوثيقةة 

؛ والتقريةةةةةةةةةةةةةر A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499ثاجلةةةةةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقتةةةةةةةةةةةةةان 
 A/CN.4/508، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء األول(، الوثيقةةةةة 2000حوليةةةةة اخلةةةةامس  

، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء األول(، 2001حوليةةةةة نةةةةادس  ؛ والتقريةةةةر الAdd.1-4و
، اجمللةةةد 2002حوليةةةة ؛ والتقريةةةر النةةةااا  Add.1-3و A/CN.4/518 الوثيقةةةة

؛ والتقريةةةةةر الثةةةةةامن  Add.1-3و A/CN.4/526 الثةةةةاين ثاجلةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةة
؛ Add.1و A/CN.4/535، اجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء األول(، الوثيقةةة 2003حوليةةة 

، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةة 2004حوليةةةةةةةة والتقريةةةةةةةر التاسةةةةةةةةا  
A/CN.4/544  اجمللةد الثةاين ثاجلةزء األول(، 2005حولية ؛ والتقرير العارر ،

. ول طةةة ع علةةةى عةةةرض تةةةارا  مفصةةةل Add.1-2و A/CN.4/558 الوثيقةةةة
 ثاجلةةةزء ، اجمللةةةد الثةةاين2004حوليةةة للتقةةارير مةةن الثالةةةث إىل التاسةةا، انظةةةر 

 .269-257الثاين(، الفقرات 
 أع ه. 6انظر احلارية  (21ث
عقدت اللجنة اجتماعا  ما خرباء األمم املتحةدة وغةريهم مةن  (22ث

. انظةر 2007أيار/مةايو  16و 15اخلرباء يف ميدان حقوق اإلننان يف يةوم  
 أدناه. 9-الفصل العارر، الفرع ألف

مةةةةن  20مةةةةن املةةةةادة  5وعةةةةن حتليةةةةل ألحكةةةةام الفقةةةةرة  (23ثإررةةةةادي
القبةةةول اورةةفها توجةةد دواعةة  الفةةرتاض  1969اتفاقيةةة فيينةةا لعةةام 

 .(24ثالضمين دون أن يعترب القبول نفنه يف حكم احلارل
 ،2007حزيران/يونيةةةه  4املعقةةةودة يف  2930ويف جلنةةةتها  -47

ثعةدم توافةق  5-1-3نظرت اللجنة يف مشةاريا املبةادي التوجيهيةة 
ثحتديةةةد  6-1-3الةةتحفظ مةةةا موضةةةوع املعاهةةدة والغةةةرض منهةةةا( و

ثالتحفظةةات الغامضةةة  7-1-3موضةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا( و
ثالتحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية(  8-1-3أو العامة( و

 10-1-3ثالتحفظةةةةةةةةات املخالفةةةةةةةةة لقاعةةةةةةةةدة آمةةةةةةةةرة( و 9-1-3و
ثالتحفظةةةةات علةةةةى نصةةةةوع تتعلةةةةق حبقةةةةوق غةةةةري قاالةةةةة ل نتقةةةةاع( 

 12-1-3( والتحفظات املتعلقة االقانون الةداخل ث 11-1-3و
 13-1-3( والتحفظات على املعاهدات العامة حلقةوق اإلننةانث
التحفظةةةةات علةةةةى نصةةةةوع يف املعاهةةةةدة تتعلةةةةق اتنةةةةوية املنازعةةةةات ث
 تا .(، واعتمدهتا مؤقررد تنفيذ املعاهدة أو
 7، املعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودتني يف 2951و 2950ويف جلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيها  -48

، اعتمةةدت اللجنةةة التعليقةةات علةةى مشةةاريا 2007آب/أغنةةاس 
 املبادي التوجيهية النالفة الذكر.

ويةةةةرد نةةةةص مشةةةةاريا املبةةةةادي التوجيهيةةةةة هةةةةذه والتعليقةةةةات  -49
 أدناه. 2-عليها يف الفرع جيم

 عرض املقرر اخلاع تقريره احلادي عشر -1
م املقةةرر اخلةةاع حملةةة تارايةةة عةةن موضةةوع "التحفظةةات قةةد -50

على املعاهدات"، فأرار إىل النظام املرن الةذي أرسةته اتفاقيتةا فيينةا 
، وإىل مةةةا تضةةمنه ذلةةةك النظةةام مةةةن أوجةةةه 1986و 1969لعةةام  

عةةةةةدم يقةةةةةني، وإىل القةةةةةرار األساسةةةةةة  الةةةةةذي اطذتةةةةةه اللجنةةةةةة اعةةةةةةدم 
اةةل أن تعمةةل علةةى وضةةا  التشةةكك فيمةةا مت إ ةةازه يف اتفةةاقيص فيينةةا

دليةةةل للممارسةةةة يتضةةةمن مبةةةادي توجيهيةةةة لينةةةت، يف حةةةد ذاهتةةةا، 
اومكةةةان الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة أن ولكةةةن ذات طةةةااا إلزامةةة ، 

 تنرترد  ا فيما يتعلق االتحفظات واإلع نات التفنريية.
واةةةةةةةةني املقةةةةةةةةرر اخلةةةةةةةةاع أن اجملموعةةةةةةةةة األوىل مةةةةةةةةن املبةةةةةةةةادي  -51

-2إىل  3-6-2التوجيهيةةةة املدرجةةةة يف التقريةةةر احلةةةادي عشةةةر ثمةةةن 
( تتعلق اومكانية إاداء اعرتاضات على التحفظات. وأرةار إىل 6-6

أن هذه جمرد إمكانية، وأن اللجنة مل تعلق هةذه اإلمكانيةة علةى كةون 
اهةةدة والغةةرض منهةةا، وأن مةةؤمتر الةةتحفظ غةةري متوافةةق مةةا موضةةوع املع

األمم املتحدة لقانون املعاهدات قد حذا حذو اللجنة يف هذا الشأن 
علةى الةةرغم  ةةا أادتةه اعةةض الوفةةود مةةن رةكوك. وقةةال إن هةةذا الةةنهج 
يتمشةةى مةةا مةةا يتصةةف اةةه كامةةل قةةانون املعاهةةدات مةةن روع توافقيةةة، 

__________ 
ة اكامةل كان املقرر اخلاع قد أادى أمله يف أن تتخذ اللجنة (23ث

هيئتهةةا موقفةةا  واضةةحا  اشةةأن هةةذه املنةةألة املبدئيةةة، وقةةد أعراةةت اللجنةةة، عقةةب 
لإلاقةةاء علةةى املبةةدأ املاةةروع يف مشةةروع املبةةدأ  تصةةويت إررةةادي، عةةن تأييةةدها

 .12-8-2التوجيه  
 مت التورل إىل هذا التفنري اتوافق اآلراء. (24ث
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اف مةةةن حيةةةث إنةةةه ال هةةةوز لدولةةةة مةةةا أن تفةةةرض مبفردهةةةا علةةةى أطةةةر 
أخةةةةرى متعاقةةةةدة تعةةةةديل معاهةةةةدة مربمةةةةة اينهةةةةا واةةةةني تلةةةةك األطةةةةراف 
اواةةدائها حتفظةةا . وإن جعةةل إمكانيةةة إاةةداء االعرتاضةةات قارةةرة علةةى 
التحفظات غةري املتوافقةة مةا موضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا هةو أمةر 
مةةن رةةأنه جعةةل آليةةة قبةةول التحفظةةات واالعةةرتاض عليهةةا املنصةةوع 

 ادون أثر. 1969تفاقية فيينا لعام من ا 20عليها يف املادة 
غةةةةري أن إمكانيةةةةة االعةةةةرتاض هةةةةذه لينةةةةت اعتباطيةةةةة، اةةةةل  -52

طضةةا لشةةروط رةةكلية وإجرائيةةة تتناوهلةةا مشةةاريا املبةةادي التوجيهيةةة 
. أمةةةةا أسةةةةباب االعرتاضةةةةات فهةةةة  قةةةةد 7-6-2إىل  3-6-2مةةةةن 

تةةةرتاوع مةةةن ثافةةةرتاض( عةةةدم توافةةةق الةةةتحفظ مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة 
إىل أسةةةةباب ذات طةةةةااا سياسةةةة . ومةةةةا أن الدولةةةةة  والغةةةةرض منهةةةةا

لينةةةةت ملزمةةةةة االتةةةةذرع حبجةةةةة عةةةةدم التوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة 
والغةةةةرض منهةةةةا كنةةةةبب العرتاضةةةةها، فممةةةةا يةةةةدعو إىل الدهشةةةةة أن 

 الدول قد تذرعت مرارا   ذا النبب االذات.
فكةرة أن أي  (25ث3-6-2ونقل مشةروع املبةدأ التةوجيه   -53

 ية تتمتا حبرية إردار اعرتاضات.دولة أو منظمة دول
مث تاةةةةرق املقةةةةرر اخلةةةةاع إىل ع قةةةةة االعةةةةرتاض ابةةةةدء نفةةةةاذ  -54

املعاهدة املربمة اني اجلهة املقدمة للتحفظ واجلهة املقدمةة ل عةرتاض، 
وقةةال إنةةه، علةةى الةةرغم مةةن أن املقةةررين اخلارةةني للجنةةة قةةد اعتةةربوا يف 

اذ املعاهةةةدة املربمةةةة اةةةني املاضةةة  أن االعةةةرتاض ينةةةتثين تلقائيةةةا  اةةةدء نفةةة
هةةةذين الاةةةرفني، فةةةون النةةةري مَهفةةةري وولةةةدك قةةةد أيةةةد يف وقةةةت الحةةةق 

والةص  (26ث1951الفتوى الصادرة عةن حمكمةة العةدل الدوليةة يف عةام 
تعتةةرب أن للدولةةة املقدمةةة ل عةةرتاض حريةةة اخللةةوع إىل مةةا ترتئيةةه هةة  
مةةةةن االسةةةةةتنتاجات اشةةةةأن مةةةةةا يرتتةةةةب علةةةةةى اعرتاضةةةةها مةةةةةن آثةةةةةار يف 

ع قةةةةات اينهةةةةا واةةةةني الدولةةةةة املقدمةةةةة للةةةةتحفظ. ويف حةةةةال رةةةةمت ال
الدولة املقدمة ل عةرتاض، فةون االفةرتاض الةذي أخةذت اةه اللجنةة يف 

. (27ثهو أن املعاهةدة ال تةدخل حيةز النفةاذ اةني الاةرفني 1966عام 
هذا االفرتاض، على الرغم  ا يتصف اه من مناقية، قد سقط أثنةاء 

نون املعاهةةدات. وعليةةه، فةةون املعاهةةدة تعتةةرب مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةا
سةةارية اةةني الاةةرفني املعنيةةني، فيمةةا عةةدا انةةدها الةةذي يتناولةةه الةةتحفظ. 

مةةن اتفاقيةةة  20ثب( مةةن املةةادة 4 ويتجلةةى هةةذا االفةةرتاض يف الفقةةرة
منهةا. وقةد نظةر املقةرر  21من املةادة  3الفقرة  ويف 1969فيينا لعام 

الصيغة الص ه  غري مناقية االقدر اخلاع يف إمكانية "تنقيح" هذه 
أنةه قةرر يف هنايةة املاةاف عةدم تعةديلها نظةرا   الكايف وغري مرضةية، إال

__________ 
  3-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (25ث

 نية إردار اعرتاضاتإمكا 2-6-3"
"للدولةةة أو املنظمةةةة الدوليةةةة أن تبةةةدي اعرتاضةةا  علةةى الةةتحفظ 

 ألي سبب من األسباب، وفقا  ألحكام دليل املمارسة هذا".
 17، الفقرتةةةةةان 654، اجمللةةةةةد األول، اجللنةةةةة 1962حوليةةةةة  (26ث

 Reservations to the. وملعرفةةة موقةةف حمكمةةة العةةدل الدوليةةة، انظةةر 20و

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 26. 
 . 208-202، ع ، اجمللد الثاين1966حولية انظر  (27ث

ألهنةةةا تةةةنم عةةةن املمارسةةةة املعارةةةرة. وعليةةةه، أدرجةةةت هةةةذه الصةةةيغة يف 
 .(28ث4-6-2 مشروع املبدأ التوجيه 

حيةةةةاول  (29ث5-6-2وذََكةةةةر أن مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -55
 1-6-2تةةرك معلقةةا  مبشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   اإلجااةةة علةةى سةةؤال

الةةةةةذي يتنةةةةةاول تعريةةةةةف االعرتاضةةةةةات، وهةةةةةو  مةةةةةن حيةةةةةق لةةةةةةه إاةةةةةداء 
مةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةة فيينةةةةةةةا  20ثب( مةةةةةةةن املةةةةةةةادة 4اعرتاضةةةةةةةات؟ والفقةةةةةةةرة 

تقةةةةةدم إررةةةةةادا  يف هةةةةةذا الشةةةةةأن، إذ تشةةةةةري إىل إاةةةةةداء  1986 لعةةةةةام
دولةة  اعرتاض من قبل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقةدة. فأيةة

أو منظمةةةةةة دوليةةةةةة مؤهلةةةةةة ألن تصةةةةةبح طرفةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة وأالغةةةةةت 
االتحفظةةات هةةوز هلةةا أيضةةا  إاةةداء اعرتاضةةات ال ترتتةةب عليهةةا آثةةار 

 إال عندما تصبح تلك الدولة أو املنظمة طرفا  يف املعاهدة.
، اةةني (30ث6-6-2وفيمةةا يتعلةةق مبشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -56

ية  ارسات ذات رلة تشكل مشاريا املقرر اخلاع أنه يف غياب أ
املبةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةة إعمةةةةةةاال  للتاةةةةةةوير التةةةةةةدره  للقةةةةةةانون الةةةةةةدويل. 

ملبدأين ومشروع املبدأ التوجيه  هذا يقاال، يف جمال االعرتاضات، ا
 .2-2-1و 7-1-1التوجيهيني 

 7-6-2وعرض املقرر اخلاع مشاريا املبةادي التوجيهيةة مةن  -57
إاةةةةةةداء االعرتاضةةةةةةات مةةةةةةن النةةةةةةاحيتني  الةةةةةةص تتنةةةةةةاول 15-6-2إىل 

الشةةةةةةةكلية واإلجرائيةةةةةةةة، فأرةةةةةةةار إىل أنةةةةةةةه، فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق االشةةةةةةةكل، 
مةةن اتفةةةاقيص فيينةةةا علةةةى وجةةةوب أن  23مةةةن املةةةادة  1الفقةةةرة  تةةنص

تبةةةةةةةدى االعرتاضةةةةةةةات علةةةةةةةى التحفظةةةةةةةات كتااةةةةةةةة ؛ ومشةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ 
 يتناول هذا االررتاط. (31ث7-6-2التوجيه  

__________ 

  4-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (28ث
إمكانيةةةةةة االعةةةةةرتاض علةةةةةى دخةةةةةول املعاهةةةةةدة  2-6-4"

 الع قة ما اجلهة املبدية للتحفظحيز النفاذ يف 
علةةةى الةةةص تبةةةدى اعرتاضةةةا  دوليةةةة النظمةةةة امللدولةةةة أو لميكةةةن "
الدولةة أو  النفاذ اينها واةنيدخول املعاهدة حيز  تعارضأن ما حتفظ 

املتحفظةةةةة ألي سةةةبب مةةةن األسةةةةباب وفقةةةا  ألحكةةةةام املنظمةةةة الدوليةةةة 
 دليل املمارسة هذا".

  5-6-2التوجيه  فيما يل  نص مشروع املبدأ  (29ث
 اجلهة املقدمة ل عرتاض 2-6-5"

 "ميكن أن تبدي اعرتاضا  على حتفظ 
 كل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة؛ و "ثأ(
كةةل دولةةة أو منظمةةة دوليةةة حيةةق هلةةا أن تصةةبح طرفةةا   "ثب(
 يف املعاهدة".

  6-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (30ث
 االعرتاضاتاالررتاك يف إاداء  2-6-6"

"ال يةةةةةةؤثر ارةةةةةةرتاك عةةةةةةدة دول أو منظمةةةةةةات دوليةةةةةةة يف إاةةةةةةداء 
 اعرتاض على الاااا االنفرادي هلذا االعرتاض".

  7-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (31ث
 الشكل الكتايب 2-6-7"

 "هب أن يبدى االعرتاض كتااة ".
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فعنةةةةدما تنةةةةوي دولةةةةة أو منظمةةةةة دوليةةةةة وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك،  -58
ااعرتاضةةها احليلولةةَة دون دخةةول املعاهةةدة حيةةز النفةةاذ اينهةةا واةةني اجلهةةة 
املتحفظة، هب عليها أن تعرب اوضوع عن تلك النيةة، وفقةا  ملةا تةنص 

مةةةةةةةن اتفةةةةةةةاقيص فيينةةةةةةةا. ومةةةةةةةا أن  20ثب( مةةةةةةةن املةةةةةةةادة 4عليةةةةةةةه الفقةةةةةةةرة 
اتةةةة، فةةةون مشةةةروع املبةةةدأ املتبعةةةة اشةةةأن هةةةذه املنةةةألة لينةةةت ا املمارسةةةة
اتفةاقيص  يشااه يف رياغته الةنص املقااةل لةةه يف (32ث8-6-2التوجيه  

فيينةةا. وينبغةة  اإلفصةةاع عةةن هةةذه النيةةة علةةى آخةةر تقةةدير عنةةدما حيةةد  
القةةانوين. لةةذلك يرتئةة   االعةةرتاض آثةةاره الكاملةةة وذلةةك لةةدواع  اليقةةني

 8-6-2يه  املقةةةرر اخلةةةاع أن تضةةةاف يف هنايةةةة مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوج
"، حيةث 13-6-2عبارة من قبيل "مبا يتفق ومشروع املبدأ التةوجيه  

 مهلَة إاداء االعرتاض. 13-6-2يتناول مشروع املبدأ التوجيه  
كمةةةةا اةةةةني املقةةةةرر اخلةةةةاع أن اإلجةةةةراءات املتعلقةةةةة اواةةةةداء  -59

االعرتاضةةات ال طتلةةف عةةن تلةةك املتعلقةةة اواةةداء التحفظةةات. ومةةن 
استنناخ مجيا مشاريا املبةادي التوجيهيةة الةص   مث، كان من املمكن

كانةةةةةت قةةةةةد اعتمةةةةةدهتا اللجنةةةةةة اشةةةةةأن اإلجةةةةةراءات املتعلقةةةةةة اواةةةةةداء 
التحفظةةةات، أو االكتفةةةاء ااإلحالةةةةةة إليهةةةةا، وهةةةةو مةةةا مت يف مشةةةةروع 

 .(33ث9-6-2املبدأ التوجيه  
منةةةةةألة  (34ث10-6-2ويتنةةةةاول مشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   -60

تعليةةةةل االعةةةةةرتاض، وهةةةة  منةةةةةألة ال تتناوهلةةةةا اتفاقيتةةةةةا فيينةةةةا. ومةةةةةا أن 
إمكانيةةة إاةةداء اعرتاضةةات هةة  منةةألة تقديريةةة، فمةةن املفيةةد مةةا ذلةةك 
ايةةان أسةةباب االعةةرتاض، سةةواء االننةةبة للدولةةة املتحفظةةة أو االننةةةبة 
لألطةةراف الثالثةةة الةةص يتعةةني عليهةةا البةةت يف رةةحة الةةتحفظ، وخبارةةة 

ون أساس االعرتاض هو عةدم التوافةق مةا موضةوع املعاهةدة عندما يك
والغةةرض منهةةا. اةةل وتنةةاءل املقةةرر اخلةةاع عمةةا إذا كةةان يتعةةني علةةى 
 اللجنة تضمني دليل املمارسة تورية  اثلة تتعلق اتعليل التحفظات.

وفيمةةةةا يتعلةةةةق مبنةةةةألة تأكيةةةةد االعرتاضةةةةات، أرةةةةار املقةةةةرر  -61
مةةةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةةةة فيينةةةةةةةةةا  23مةةةةةةةةةن املةةةةةةةةةادة  3اخلةةةةةةةةةاع إىل أن الفقةةةةةةةةةرة 

تنص على أن االعرتاضات على التحفظات ال حتتةاج  1986 لعام
__________ 

  8-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (32ث
نيةةةةة االعةةةةرتاض علةةةةى دخةةةةول اإلعةةةةراب عةةةةن  2-6-8"

 املعاهدة حيز النفاذ
"يف حةةال نيةةة الدولةةة أو املنظمةةة الدوليةةة املعرتضةةة علةةى حتفةةظ 
ما معارضَة دخول املعاهةدة حيةز النفةاذ اينهةا واةني الدولةة أو املنظمةة 
الدولية املتحفظة، هب عليها أن تعرب اوضوع عن تلك النيةة وقةت 

 إاداء اعرتاضها".
  9-6-2املبدأ التوجيه   فيما يل  نص مشروع (33ث

 إجراءات إاداء االعرتاضات 2-6-9"
 4-1-2و 3-1-2"تنابةةةةةةةق مشةةةةةةةاريا املبةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةة 

علةةةةةى االعرتاضةةةةةات، مةةةةةا مراعةةةةةاة  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و
 يقتضيه اخت ف احلال". ما
  10-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (34ث

 التعليل 2-6-10"
در اإلمكةةةةةةان إىل األسةةةةةةةباب "ينبغةةةةةة  أن يشةةةةةةري االعةةةةةةرتاض قةةةةةة

 الداعية إىل إادائه".

إىل تأكيةةد إذا أاةةديت قبةةل تأكيةةد الةةتحفظ. ويتجلةةى هةةذا املبةةدأ يف 
ورأى املقةةةةرر اخلةةةةاع أن  .(35ث11-6-2مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

هةةذا املبةةدأ ذاتةةه ميكةةن أيضةةا  تابيقةةه يف حةةال مةةا إذا كانةةت دولةةة أو 
ليةةة قةةد أاةةدت اعرتاضةةا  قبةةل أن تصةةبح طرفةةا  يف معاهةةدة، منظمةةة دو 

 .(36ث12-6-2وهو ما ينص عليه مشروع املبدأ التوجيه  
يتعلةةةةق اةةةةالفرتة  (37ث13-6-2ومشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -62

 5الص ينبغ  يف غضوهنا إاداء االعرتاض، وهو منتوحى من الفقرة 
أن املقةرر اخلةاع . ايةد 1986من اتفاقية فيينةا لعةام  20من املادة 

الةةةةةذي سةةةةةةبق أن  6-1-2قةةةةةد اةةةةةني أن مشةةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  
اعتمةةةةةةد، وعنوانةةةةةةه "إجةةةةةةراءات اإلاةةةةةة غ االتحفظةةةةةةات"، يتنةةةةةةاول يف 

منةةةةةه منةةةةةألة مهلةةةةةة إاةةةةةداء االعةةةةةرتاض، األمةةةةةر الةةةةةذي قةةةةةد  3 الفقةةةةةرة
التباسةةةةةةةةةةةا . وعليةةةةةةةةةةةه، وجتنبةةةةةةةةةةةا  ل زدواجيةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةا مشةةةةةةةةةةةروع  حيةةةةةةةةةةةد 
ع إمةةةةةةا إعةةةةةةادة النظةةةةةةر يف ، فهةةةةةةو يقةةةةةةرت 13-6-2التةةةةةةوجيه   املبةةةةةةدأ
املنةةةةةةألة عنةةةةةةد القةةةةةةراءة الثانيةةةةةةة، أو "تنقةةةةةةيح" مشةةةةةةروع املبةةةةةةدأ  هةةةةةةذه

 اعتبارا  من اآلن. 6-1-2 التوجيه 
مث أعةةاد املقةةرر اخلةةاع إىل األذهةةان مةةا كانةةت قةةد درجةةت  -63

عليةه الةدول مةن إع هنةا منةبقا  عزمهةا االعةرتاض علةى فئةات معينةةة 
و أن تلةةةك االعرتاضةةةات مةةةن التحفظةةةات حةةةىت قبةةةل إاةةةدائها. ويبةةةد

الوقائية تؤدي غرضا  من أهم أغراض االعرتاضات، هو إنذار اجلهة 
املتحفظةةةةة. وتتجلةةةةى هةةةةذه املمارسةةةةة املتبعةةةةة علةةةةى ناةةةةاق واسةةةةا يف 

 .(38ث14-6-2مشروع املبدأ التوجيه  
__________ 

  11-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (35ث
عةدم لةزوم تأكيةد اعةرتاض أاةدي قبةل تأكيةةد  2-6-11"

 التحفظ رمسيا  
حتفةةظ   "ال ضةرورة لتأكيةةد اعةرتاض تبديةةه دولةة أو منظمةةة دوليةة علةةى

 ".1-2-2 قبل تأكيد التحفظ نفنه وفقا  ملشروع املبدأ التوجيه 
  12-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (36ث

عةةةةةةد م لةةةةةةزوم تأكيةةةةةةد اعةةةةةةرتاض أاةةةةةةدي قبةةةةةةةل  2-6-12"
 على االلتزام ااملعاهدة اإلعراب عن املوافقة

"ال يلةةةزم التأكيةةةد الرمسةةة  العةةةرتاض أاةةةدي قبةةةل اإلعةةةراب عةةةن 
املوافقةةة علةةى االلتةةزام ااملعاهةةدة مةةن جانةةب الدولةةة أو املنظمةةة الدوليةةة 

 أادته عندما تعرب عن موافقتها على االلتزام ااملعاهدة".الص 
  13-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (37ث

 مهلة إاداء االعرتاض 2-6-13"
"مةا مل تةنص املعاهةدة علةى حكةةم خمةالف، هةوز لدولةة أو منظمةةة 
دوليةةةة أن تبةةةدي اعرتاضةةةا  علةةةى حتفةةةظ قبةةةل انقضةةةاء فةةةرتة اثةةةين عشةةةر رةةةهرا  

رها اةةةةالتحفظ، أو حةةةةىت تةةةةاري  إعةةةةراب تلةةةةك الدولةةةةة أو علةةةةى تةةةةاري  إرةةةةعا
 املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام ااملعاهدة، أيهما كان الحقا ".

  14-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (38ث
 االعرتاضات الوقائية 2-6-14"

"هةةةوز لدولةةةةة أو منظمةةةة دوليةةةةة االعةةةةرتاض علةةةى حتفةةةةظ حمةةةةدد 
ه يف املنةةةةتقبل، أو علةةةةى فئةةةةة معينةةةةة مةةةةن هةةةةذه حمتمةةةةل أو ميكةةةةن إاةةةةداؤ 

التحفظةةات، أو اسةةتبعاد تابيةةق املعاهةةدة كلهةةا يف ع قاهتةةا مةةا اجلهةةة 
تنشةةأ  الةص تبةةدي الةةتحفظ احملتمةةل أو املمكةةن إاةةداؤه يف املنةةتقبل. وال

عةةةةن هةةةةذا االعةةةةرتاض الوقةةةةائ  اآلثةةةةار القانونيةةةةة ل عةةةةرتاض إىل أن يةةةةتم 
 ".إاداء التحفظ واإلرعار اه فع   
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وعلةةةةةةةى نقةةةةةةةيض االعرتاضةةةةةةةات الوقائيةةةةةةةة، مثةةةةةةةة اعرتاضةةةةةةةات  -64
يه يف اتفاقيص فيينا. متأخرة، تقدم اعد انقضاء األجل املنصوع عل

ولةةةةيس هلةةةةذه "االعرتاضةةةةةات" آثةةةةار االعرتاضةةةةةات املبةةةةداة يف األجةةةةةل 
احملةةدد، كمةةا أهنةةا ال تلغةة  القبةةول الضةةمين للةةتحفظ. ايةةد أن املقةةرر 
اخلاع يرى أن هذه "االعرتاضات" ه  مبثااة إع نات طضا، ما 
ر مراعاة ما يقتضيه اخت ف احلال، لنظام اإلع نات التفنريية أكث

 ا طضا لنظام التحفظات، وميكن أن يظل دورها إخااريا . ونظرا  
ألنةةةةه توجةةةةةد أرةةةةة    ارسةةةةة مةةةةةن هةةةةةذا القبيةةةةل، فةةةةةون مشةةةةةروع املبةةةةةدأ 

 مكرس هلذه "االعرتاضات" املتأخرة. (39ث15-6-2التوجيه  
 1-7-2وفيمةةةةا يتعلةةةةق مبشةةةةاريا املبةةةةادي التوجيهيةةةةة مةةةةن  -65
ضةةةرورة تضةةةمني دليةةةل  ، اةةةني املقةةةرر اخلةةةاع أنةةةه يةةةرى9-7-2 إىل

املمارسةةةة مبةةةادي توجيهيةةةة اشةةةأن سةةةحب االعرتاضةةةات وتعةةةةديلها، 
على الرغم من انعدام هذه املمارسة تقريبا . كما أنه يرتئ  أن تكون 
هةةةةةذه املبةةةةةادي التوجيهيةةةةةة علةةةةةى ننةةةةةق املبةةةةةادي التوجيهيةةةةةة املتعلقةةةةةة 
انةةةحب التحفظةةةات وتعةةةديلها. وعليةةةه، يتضةةةمن مشةةةروعا املبةةةدأين 

، علةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةوايل، نةةةةةةةةةص (41ث2-7-2و (40ث1-7-2التةةةةةةةةةوجيهيني 
من اتفاقيص فيينةا.  23من املادة  4والفقرة  22من املادة  2 الفقرة

إحالةةةةةة إىل  (42ث3-7-2كمةةةةةا يتضةةةةةمن مشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
املبةةادي التوجيهيةةة ذات الصةةلة فيمةةا يتعلةةق االتحفظةةات لنقلهةةا إىل 

 إاداء سحب االعرتاضات واإلا غ اه.
ذلك، فون أثر سحب االعرتاض ال ميكن اعتبةاره  ومبقاال -66

 اث   ألثر سحب التحفظ. وقد يكةون هلةذه املنةألة جوانةب االغةة 
التعقيد، إال أن من األفضل اعتبار أن سةحب االعةرتاض هةو مبثااةة 
قبةةةةول للتحفظةةةةات، وهةةةةذا هةةةةو املبةةةةدأ الةةةةذي يكرسةةةةه مشةةةةروع املبةةةةدأ 

نفةةةةةاذ سةةةةةحب . أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق اتةةةةةاري  (43ث4-7-2التةةةةةوجيه  
__________ 

  15-6-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (39ث
 االعرتاضات املتأخرة 2-6-15"

"ال حيةةد  االعةةرتاض علةةى حتفةةظ أاةةدي اعةةد انقضةةاء األجةةل 
مجيةةا اآلثةةار القانونيةةة  13-6-2املنصةةوع عليةةه يف املبةةدأ التةةوجيه  

 الص حيدثها االعرتاض املبدى يف األجل احملدد".
  1-7-2التوجيه  فيما يل  نص مشروع املبدأ  (40ث

 سحب االعرتاضات على التحفظات 2-7-1"
 "هوز سحب االعرتاض على الةتحفظ يف أي وقةت، مةا مل تةنص

 املعاهدة على خ ف ذلك".
  2-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (41ث

 ركل سحب االعرتاضات على التحفظات 2-7-2"
 "هب إاداء سحب االعرتاض على التحفظ كتااة ".

  3-7-2يل  نص مشروع املبدأ التوجيه  فيما  (42ث
 إاداء وإا غ سحب االعرتاضات على التحفظات 2-7-3"

 6-5-2و 5-5-2و 4-5-2"تنابةةةةق املبةةةةادي التوجيهيةةةةة 
علةةى سةةحب االعرتاضةةةات علةةى التحفظةةات، مةةةا مراعةةاة مةةا يقتضةةةيه 

 اخت ف احلال".
  4-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (43ث

 االعرتاضأثر سحب  2-7-4"
"تعتةةرب كةةل دولةةة سةةحبت اعرتاضةةا  أادتةةه يف وقةةت سةةااق علةةى 

 حتفظ ما أهنا قبلت ذلك التحفظ".

 (44ث5-7-2االعرتاض، فيتم تناوله يف مشروع  املبدأين التوجيهيني 
ثب( مةةةن 3حيةةةث رةةةيغ أوهلمةةةا علةةةى ننةةةق الفقةةةرة  (45ث6-7-2و

  .1986من اتفاقية فيينا لعام  22املادة 
كمةةةا أرةةةار املقةةةرر اخلةةةاع إىل أنةةةه هةةةوز، حةةةىت وإن خلةةةت  -67

مةةا يةةنص املمارسةةة مةةن ذلةةك، سةةحب اعةةرتاض مةةا جزئيةةا ، علةةى حنةةو 
وفيمةةةةا يتعلةةةةق مبشةةةةروع  .(46ث7-7-2عليةةةه مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةوجيه  

، فهةةو مصةةاغ علةةى ننةةق مشةةروع املبةةدأ (47ث8-7-2املبةةدأ التةةوجيه  
ثأثةةةةةر النةةةةةحب اجلزئةةةةة  للةةةةةتحفظ(. ويتنةةةةةاول  11-5-2التةةةةةوجيه  

احلالةةةةة الةةةةص تريةةةةد فيهةةةةا دولةةةةة  (48ث9-7-2مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
نااقةه. ومثةة أسةباب توسا منظمة دولية أادت اعرتاضا  انياا  أن  أو

متعلقةةة حبنةةن النيةةة، فضةة   عةةن عةةدم إمكانيةةة إدالء الدولةةة املتحفظةةة 
 ارأيها، حتمله على االعتقاد اوجوب منا توسيا نااق االعرتاض.

 ملخص املناقشة -2
 3-6-2فيمةةةةا يتعلةةةةق مبشةةةةروع  املبةةةةدأين التةةةةوجيهيني  -68
ظ أنةةه ميكةةن أن ينةةتنتج مةةن فتةةوى حمكمةةة العةةدل ، لةةوح4-6-2و

__________ 
  5-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (44ث

 تاري  نفاذ سحب االعرتاض 2-7-5"
"ما مل تنص املعاهدة علةى حكةم خمةالف أو مةا مل يتفةق علةى إجةراء 

نافةةةةذا  إال عنةةةةدما تتنةةةةلم خمةةةةالف، ال يصةةةةبح سةةةةحب اعةةةةرتاض علةةةةى حتفةةةةظ 
 الدولة أو املنظمة الدولية الص أادت التحفظ إرعارا  اذلك النحب".

  6-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (45ث
احلاالت الص هوز فيها للدولة أو املنظمةة الدوليةة  2-7-6"

 املعرتضة أن تنفرد اتحديد تاري  نفاذ سحب االعرتاض على التحفظ
عةةةةرتاض علةةةةى الةةةةتحفظ نافةةةةذا  يف التةةةةاري  "يصةةةةبح سةةةةحب اال

الةذي حيةةدده رةاحبه حينمةةا يكةون هةةذا التةاري  الحقةةا  للتةاري  الةةذي 
 تنلمت فيه الدولة املتحفظة إرعارا  اه".

  7-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (46ث
 النحب اجلزئ  ل عرتاض 2-7-7"

علةةى "هةةوز لدولةةة أو منظمةةة دوليةةة أن تنةةحب جزئيةةا  اعرتاضةةا  
حتفظ، ما مل تةنص املعاهةدة علةى خة ف ذلةك. وحيةد النةحب اجلزئة  
مةةةةن اآلثةةةةار القانونيةةةةة ل عةةةةرتاض علةةةةى الع قةةةةات التعاهديةةةةة اةةةةني اجلهةةةةة 

 املعرتضة واجلهة املتحفظة، أو على املعاهدة ارمتها.
لةةنفس القواعةةد الشةةكلية "اضةةا النةةحب اجلزئةة  ل عةةرتاض 

 وفقةةا   الكامةةل ويصةةبح نافةةذا   واإلجرائيةةة الةةص تابةةق يف حالةةة النةةحب
 ".لنفس الشروط

  8-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (47ث
 أثر النحب اجلزئ  ل عرتاض 2-7-8"

"يعةةدل النةةحب اجلزئةة  ل عةةرتاض األثةةر القةةانوين ل عةةرتاض 
 على النحو الوارد يف الصيغة اجلديدة ل عرتاض".

  9-7-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (48ث
 حظر توسيا نااق االعرتاض على حتفظ 2-7-9"

"ال هةةوز لدولةةة أو منظمةةة دوليةةة أاةةدت اعرتاضةةا  علةةى حتفةةظ 
 أن توسا نااق ذلك االعرتاض الحقا ".
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أنةةةةةةةه هةةةةةةةوز التمييةةةةةةةز اةةةةةةةني االعرتاضةةةةةةةات  (49ث1951الدوليةةةةةةةة لعةةةةةةةام 
"الثانوية" ثغري املتعلقةة اعةدم التوافةق مةا موضةوع املعاهةدة والغةرض 
منهةةةا( واالعرتاضةةةات "الرئينةةةية" القائمةةةة علةةةى عةةةدم التوافةةةق ذلةةةك. 
وتكون اآلثار املرتتبة على ذلك خمتلفة، ما يدعو إىل االعتقاد اأنه، 

ال متيةز رةراحة اةني هةذين  1969االرغم من أن اتفاقيةة فيينةا لعةام 
النةةةةوعني مةةةةن االعرتاضةةةةات، فةةةةون نظةةةةام االعرتاضةةةةات لةةةةيس موحةةةةدا  
االضرورة. غري أنه ميكن التناؤل هنا عما إذا كانةت القرينةة الةواردة 

مةةن اتفاقيةةة فيينةةا تنابةةق علةةى كةةل  20ثب( مةةن املةةادة 4يف الفقةةرة 
لنظم اعرتاض أم على االعرتاضات "الثانوية" فقط. فهذا التنوع يف ا

قد يعلل أيضا  ما درجت عليةه دول معينةة مةن اعةرتاض علةى حتفةظ 
يةةزعم أنةةه غةةري متوافةةق مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا ال حيةةول 
دون دخةةةةول املعاهةةةةدة حيةةةةز النفةةةةاذ اةةةةني الدولةةةةة املتحفظةةةةة والدولةةةةة 

ال تتفةةق  20ثب( مةةن املةةادة 4املعرتضةةة. وذكةةةر كةةذلك أن الفقةةةرة 
إذا كانةةةت تتنةةةاول اعرتاضةةةات "ثانويةةةة".  إال 19مةةةا أحكةةةام املةةةادة 

وعلةةةى اللجنةةةة أال تعتمةةةد نصورةةةا  يبةةةدو أهنةةةا تناةةةوي علةةةى تأكيةةةةد 
 وجود نظام موحد.

كمةةةةا طةةةةرع أيضةةةةا  رأي يقةةةةول اعةةةةدم ضةةةةرورة التمييةةةةز اةةةةني  -69
االعرتاضةةةةةات "الرئينةةةةةية" و"الثانويةةةةةةة"، حيةةةةةث إن الةةةةةتحفظ الةةةةةةذي 

الغيةا  وال ترتتةب  يتوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منها يعتةرب ال
 4-6-2عليةةه االتةةايل آثةةار قانونيةةة. واقةةرتع جعةةل املبةةدأ التةةوجيه  

أكثر دقةة اتضةمينه نصةا  رةرحيا  اأنةه، يف حةال عةدم سةحب الدولةة 
املتحفظةةةةةةة حتفظهةةةةةةا وعةةةةةةةدم سةةةةةةحب الدولةةةةةةةة املعرتضةةةةةةة اعرتاضةةةةةةةها، 

 تدخل املعاهدة حيز النفاذ. ال
 االعرتاضةاتو نية" وذكر أن التمييز اني االعرتاضات "الرئي -70

"الثانويةةةة" تكةةةون لةةةه آثةةةار علةةةى مهلةةةة إاةةةداء االعةةةرتاض. ومةةةن هةةةذا 
مةةةةن  5عشةةةةر رةةةةهرا  احملةةةةددة يف الفقةةةةرة  اإلثةةةةيناملنالةةةةق، فةةةةون مهلةةةةة 

مةةةن اتفاقيةةةة فيينةةةةا ال تنةةةري علةةةى االعرتاضةةةات املتعلقةةةةة  20 املةةةادة
اصةةحة التحفظةةات ثاالعرتاضةةات الرئينةةية(، علمةةا  اأنةةه، وفقةةا  هلةةذا 

مةةةن اتفاقيةةةة فيينةةةا ال تنةةةريان علةةةى  21و 20، فةةةون املةةةادتني الةةةرأي
 .19حفظات الوارد ذكرها يف املادة االعرتاضات على الت

تنريان على مجيا  21و 20وحىت وإن اعترب أن املادتني  -71
أنةةواع االعرتاضةةات، فةة  ينبغةة  التجاهةةل املنهجةة  للتمييةةز اةةني فئةةص 

  إضةةايف يبةةني أنةةه، يف االعرتاضةات. ومةةن املفيةةد وضةةا مبةدأ تةةوجيه
حةال عةةدم وجةةود أيةة إرةةارة رةةرحية أو ضةمنية، يعتةةرب أن االعةةرتاض 

 ال يتصل اصحة التحفظ.
وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق اةةةةةالتمييز اةةةةةني لفظةةةةةص "إرةةةةةدار" و"إاةةةةةداء"  -72

(، مت making" and "formulating" [objections]"]االعرتاضةةات[ ث
"إاةةةداء" يف  التنةةاؤل عمةةا إذا مل يكةةةن مةةن األينةةر اسةةةتخدام لفظةةة 

 كامل دليل املمارسة.

__________ 
 Reservations to the Convention on the Prevention and (49ث

Punishment of the Crime of Genocide  27، ع أع ه( 26ثانظر احلارية. 

كمةةةةا أاةةةةدي رأي مفةةةةاده أن مثةةةةة تباينةةةةا  اةةةةني عنةةةةوان املبةةةةدأ  -73
ومضةةةةةمونه، نظةةةةةرا  ألنةةةةةه تةةةةةرد يف عنوانةةةةةه كلمةةةةةة  3-6-2التةةةةةوجيه  
( اينمةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةرد يف نصةةةةةةةةةةه كلمةةةةةةةةةةة "تبةةةةةةةةةةدي" "to make""إرةةةةةةةةةةدار" ث

(. كمةةةةةةةا استفنةةةةةةةر عمةةةةةةةا إذا مل تكةةةةةةةن مثةةةةةةةة حةةةةةةةدود "to formulate"ث
االعرتاضةةات، وخبارةةة فيمةةا يتعلةةق ااملعاهةةدات الةةص  إلمكانيةةة إاةةداء

جتيةةةز رةةةراحة  اسةةةتثناءات معينةةةة، وإن كانةةةت تنةةةميها "حتفظةةةات"،  
كاتفةةاق التجةةارة احلةةرة ألمريكةةا الشةةمالية. وأثةةريت تنةةاؤالت أيضةةا  
عمةا إذا كةان االفةرتاض األرةل ، وهةو عةدم اةدء نفةاذ املعاهةدة اةةني 

والدولةةةةةة أو املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة املعرتضةةةةةة  الدولةةةةةة أو
املتحفظةةةةةةةة، هةةةةةةةو أفضةةةةةةةل مةةةةةةةن االفةةةةةةةرتاض احلةةةةةةةايل الةةةةةةةذي تتضةةةةةةةمنه 

 من االتفاقية.  20 ثب( من املادة4 الفقرة
 3-6-2وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبشةةةةةروع  املبةةةةةدأين التةةةةةوجيهني  -74
( ال تفة  "freedom"، لوحظ أيضا  أن لفظة "إمكانية" ث4-6-2و

يف الواقا حبق. كما لوحظ أن االغرض متاما ، حيث إن األمر يتعلق 
عبارة "ألي سبب من األسباب" تنةتلزم أيضةا  نوعةا  مةن التحديةد، 
وذلك ااإلرارة على األقةل إىل اتفةاقيص فيينةا أو إىل القواعةد العامةة 
للقةةةةةانون الةةةةةدويل، حيةةةةةث إن دليةةةةةل املمارسةةةةةة ال ينبغةةةةة  أن يشةةةةةمل 

 عد اآلمرة.االعرتاضات الص تتناىف ما مبدأ حنن النية أو ما القوا
كمةةةةةا أعةةةةةرب عةةةةةن رأي مفةةةةةاده أنةةةةةه، إذا مةةةةةا أذن اواةةةةةةداء  -75

حتفظةات وكةان الةةتحفظ املقةدم مةةن دولةة أو منظمةةة دوليةة واضةةحا ، 
ال حيةةةق للةةةدول األخةةةرى أن تعةةةرتض علةةةى ذلةةةك. ومةةةن املنتصةةةوب 
أيضةةةا  أن يتضةةةمن دليةةةل املمارسةةةة ورةةةفا  أكثةةةر وضةةةوحا  لألرةةةكال 

ت أم ضةةمنية( الةةص قةةد حتةةد املمكنةة لقبةةول التحفظةةات ثرةةرحية كانة
من إمكانية إاداء اعرتاضات توخيا  لتحقيق قدر أكرب من األمن يف 
الع قات التعاهدية. وع وة على ذلك، فقد لوحظ أيضا  أن احلةق 
التقةديري يف إاةداء اعةرتاض مةا ال يتوقةةف علةى منةألة معرفةة مةةا إذا  

والغةرض  كان حتفظ ما متوافقا  أم غري متوافق مةا موضةوع املعاهةدة
 .3-6-2يف املبدأ التوجيه   منها. واقرتع إدراج ذلك

، استفنةر 5-6-2وفيما يتعلةق مبشةروع املبةدأ التةوجيه   -76
عمةةا إذا كةةان ميكةةن التحةةد  عةةن تقةةدا طةةرف حمتمةةل "اعرتاضةةا ". 
فمةةةن األحةةةرى التحةةةد  عةةةن اعةةةرتاض رةةةرط . كمةةةا سةةةئل عمةةةا إذا  

ل عةةةةةدة واةةةةةني كةةةةةان مثةةةةةة فةةةةةرق اةةةةةني اعةةةةةرتاض تشةةةةةرتك يف إادائةةةةةه دو 
 اعرتاضات متناارة أو متداخلة، مصاغة اعبارات متماثلة.

وسةئل كةذلك عمةا إذا كةان متتةا الةدول الةص أعلنةت عةدم  -77
اعتزامهةةا االنضةةمام إىل املعاهةةدة اةةاحلق ذاتةةه الةةذي تتمتةةا اةةه الةةدول 
املتعاقدة يف إاداء اعرتاضات أمرا  لةه ما يربره. وارتئ  يف هذا الشأن 

سةةةةة الةةةةدول واملنظمةةةةات اإلقليميةةةةة، ولةةةةيس فقةةةةط  ارسةةةةة مراعةةةةاة  ار 
 األمني العام لألمم املتحدة.

إىل  5-6-2كما نوه اأن اإلرارة يف املبدأ التوجيه   -78
الةةةدول أو املنظمةةةةات الدوليةةةة الةةةةص حيةةةق هلةةةةا أن تصةةةبح طرفةةةةا  يف 
املعاهدة ه  أفضل مةن معيةار "النيةة" يف أن تصةبح طرفةا  فيهةا، 

لنةةةهل البةةةت يف النوايةةةا، نظةةةرا  الرتباطهةةةا حيةةةث إنةةةه لةةةيس مةةةن ا
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ارتباطةةةا  وثيقةةةا  اةةةاإلجراءات الداخليةةةة لةةةدى الةةةدول أو املنظمةةةات 
الدولية. ايد أنه لوحظ أن املشكلة َمَردها الرتمجة اإلنكليزية غري 
املناسةةبة للةةنص األرةةل  الفرننةة  ملشةةروع املبةةدأ التةةوجيه . كمةةا 

نظمةةات الدوليةةة الةةص ذكةةر أن املمارسةةة املتبعةةة لةةدى الةةدول أو امل
حيق هلا أن تصبح أطرافا  يف املعاهدة يف إاداء اعرتاضاهتا لينت 

  ارسة ااتة.
كمةةةةا لةةةةوحظ أنةةةةه، عنةةةةد النظةةةةر يف اآلثةةةةار املرتتبةةةةة علةةةةى  -79

االعرتاضةةات، ينبغةةة  تأكيةةد أن اعةةةرتاض دولةةة أو منظمةةةة دوليةةةة 
نيةة حيق هلا أن تصبح طرفا  يف املعاهةدة ال ترتتةب عليةه آثةار قانو 

إال اعتبةةةةةارا  مةةةةةن االنضةةةةةمام الفعلةةةةة  للدولةةةةةة أو املنظمةةةةةة املعنيةةةةةة 
 املعاهدة. إىل
، أرةةةةري إىل أنةةةةه 6-6-2وفيمةةةةا يتعلةةةةق ااملبةةةةدأ التةةةةوجيه   -80

رمبا ال يكون مفيدا  اصيغته احلالية الص تؤكد على الاااا االنفرادي 
 ل عرتاضات املشرتكة.

وع املبةةةةةدأ كمةةةةةا متةةةةةت املوافقةةةةةة عمومةةةةةا  علةةةةةى فحةةةةةوى مشةةةةةر  -81
، إال أنه، وفقا  ألحد اآلراء، لةيس مثةة مةا يةدعو 10-6-2التوجيه  

إىل توسيا نااق هذه التورةية لتشةمل التحفظةات؛ فةالتحفظ، طاملةا 
كةةةان واضةةةحا ، ال لةةةزوم ألن يكةةةون مشةةةفوعا  ااألسةةةباب الداعيةةةةة إىل 

وهةةةة  غالبةةةةا  مةةةةا تكةةةةون ذات طةةةةااا داخلةةةة ، علةةةةى نقةةةةيض  -إادائةةةةه 
قد يَنهل تعليلهةا حتديةَد مةدى توافةق الةتحفظ مةا  االعرتاضات، الص

موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا. وأاةةةدي رأي آخةةةر، أوسةةةا انتشةةةارا ، 
مفةةةةاده أن توسةةةةيا ناةةةةاق التورةةةةية علةةةةى هةةةةذا النحةةةةو حبيةةةةث تشةةةةمل 

 التحفظات هو أمر منتصَوب طاملا كانت جمرد تورية.
، سةةةئل 12-6-2وفيمةةا يتعلةةةق مبشةةةروع املبةةدأ التةةةوجيه   -82
إذا مل يكن من املغاالة إعفاء الدول أو املنظمات الدوليةة الةص  عما

أاةةةدت اعرتاضةةةا  قبةةةل اإلعةةةراب عةةةن رضةةةاها اةةةااللتزام ااملعاهةةةدة ثأو 
حةةىت قبةةل توقيعهةةا عليهةةا( مةةن تأكيةةد ذلةةك االعةةرتاض وقةةت إعرا ةةا 
عةةن رضةةاها اةةااللتزام. واقةةرتع إعةةادة النظةةر يف هةةذا املبةةدأ التةةوجيه ، 

الاويلة للغاية أحيانا  الفارلة اةني ذلةك االعةرتاض  ما مراعاة الفرتة
 وإعراب اجلهة املقدمة له عن رضاها اااللتزام ااملعاهدة. 

كما أعرب عن رأي مفاده أن العبارة "قبةل اإلعةراب عةن  -83
الرضا اااللتزام ااملعاهدة" مبهمة. فوذا أاةدت دولةة مةا اعرتاضةا  قبةل 

قيةةةا رهةةةن التصةةةديق أو القبةةةول توقيعهةةا علةةةى املعاهةةةدة وإذا كةةةان التو 
املوافقةةةةة، فيلةةةةزم تأكيةةةةد االعةةةةرتاض عنةةةةد إيةةةةداع رةةةةك التصةةةةديق  أو
القبةةول أو املوافقةةة، إذا مل تكةةن الدولةةة قةةد أكدتةةه عنةةد التوقيةةا.  أو

وسةةئل مةةن جهةةة أخةةرى عمةةا إذا كةةان ميكةةن اعتبةةار "االعرتاضةةات" 
املقدمةةةةة قبةةةةةل اإلعةةةةةراب عةةةةةن الرضةةةةةا اةةةةةااللتزام اعرتاضةةةةةات حقيقيةةةةةة.  

 ينمح إال لألطراف املتعاقدة اتقدا اعرتاضات. اقرتع أال اكم
، ذكر أن 13-6-2وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيه   -84

فةةةرتة اثةةةين عشةةةر رةةةهرا  تنةةةري منةةةذ تةةةاري  إرةةةعار الدولةةةة أو املنظمةةةة 
الدوليةةة اةةالتحفظ؛ ومةةن الضةةروري االتةةايل التمييةةز اوضةةوع اةةني هةةذا 

اةةالتحفظ. وقةةد ورد نفةةس التمييةةز يف التةةاري  وتةةاري  إاةة غ الوديةةا 
الةةذي سةةةبق أن اعتمةةد. وأاةةةدي  6-1-2مشةةروع املبةةدأ التةةةوجيه  

رأي آخةر مفةاده أنةه، يف ضةوء مشةروع املبةدأ التةوجيه  هةذا، ميكةةن 
. وارتئة  6-1-2حذف الفقرة الثالثة من مشةروع املبةدأ التةوجيه  

 ررع معىن لفظة "إرعار" مبزيد من الدقة.
، أاةةدي 14-6-2شةةروع املبةةدأ التةةوجيه  وفيمةةا يتعلةةق مب -85

رأي مفةةةةاده أن االعرتاضةةةةات "الوقائيةةةةة" ال ميكةةةةن أن ترتتةةةةب عليهةةةةا 
آثةةةةار قانونيةةةةة. وينبغةةةة  للةةةةدول أو املنظمةةةةات الدوليةةةةة أن تَةةةةرد علةةةةى 
التحفظةات الفعليةةة ال االفرتاضةية، ولةةديها كةل الوقةةت الة زم لةةذلك 

 اعد اإلرعار االتحفظ.
ن هةةةةةةةذه االعرتاضةةةةةةةات هةةةةةةة  ومةةةةةةةن جهةةةةةةةة أخةةةةةةةرى، رئةةةةةةة  أ -86

اعرتاضات حقيقية تنفر عن كل ما يرتتب عليها من آثار، لكنها ال 
تصةةبح فعليةةة إال عنةةدما يتةةوفر الشةةرطان ال زمةةان لةةذلك، ومهةةا إاةةداء 
الةةةةةةتحفظ وإا غةةةةةةه. فمةةةةةةن احلَةةةةةةري التحةةةةةةد  إَذن عةةةةةةن "اعرتاضةةةةةةات 

قد حيد   14-6-2ررطية". كما ذكر أن مشروع املبدأ التوجيه  
اةةةني التصةةةرحيات النياسةةةية والتصةةةرحيات الراميةةةة إىل إحةةةدا   التباسةةةا  

آثةةةار قانونيةةةة. ووفقةةةا  ألحةةةد اآلراء، فمةةةن األرةةةح اعتبارهةةةا "ا غةةةات 
وقائيةةةةة" ينبغةةةة  تأكيةةةةدها عنةةةةد إاةةةةداء الةةةةتحفظ إذا مةةةةا أريةةةةد اعتبارهةةةةا 

 اعرتاضات. كما أرري إىل إمكانية استبعاد جزء ما من معاهدة.

"مجيةةا اآلثةةار القانونيةةة" الةةواردة يف كمةةا لةةوحظ أن العبةةارة  -87
لينت واضحة مبا فيه الكفاية؛  15-6-2مشروع املبدأ التوجيه  

فوفقا  هلةذا الةرأي، ال حتةد  االعرتاضةات املتةأخرة أيةة آثةار قانونيةة. 
وميكةن اةاألحرى تشةبيهها ااإلع نةةات التفنةريية لكوهنةا مبثااةة ايةةان 

ة املعاهةةةدة. ويف أي حةةةال، االاريقةةةة الةةةص تفنةةةر  ةةةا الدولةةةة املعرتضةةة
ينبغ  البت فيما إذا كان هوز إاداء اعرتاضات من هذا القبيل ويف 
أنةةواع اآلثةةار الةةص حتةةدثها. لةةذلك يقةةوم األمةةني العةةام اةةاإلا غ عنهةةا 
حتت تنمية "ا غات". ولعل من املناسب تضمني دليل املمارسة، 

ال أو علةةةى غةةةرار اإلع نةةةات الةةةص ال تشةةةكل حتفظةةةات، ردود األفعةةة
"الب غةةات املعرتضةةة" الةةص لينةةت اعرتاضةةات، حيةةث إن مةةن رةةأن 

 ذلك أن ينم عن املمارسة املتبعة حاليا .
، ارتئة  تعةديل 1-7-2وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيه   -88

 عنوانه ليصبح "وقت سحب االعرتاضات على التحفظات".
وأعةةرب أعضةةاء عديةةدون عةةن تأييةةدهم ملشةةروع  املبةةدأين  -89

. وسةةةةةئل عمةةةةةا إذا كةةةةةان سةةةةةحب 3-7-2و 2-7-2التةةةةةوجيهيني 
 وتعديل االعرتاضات يشمل أيضا  االعرتاضات الوقائية واملتأخرة.

، رئةة  أن 4-7-2وفيمةةا يتعلةةق مبشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -90
عنوانةةه أعةةم  ةةا ينبغةة ، حيةةث إن سةةحب االعةةرتاض قةةد تكةةون لةةه 

الةتحفظ انةحب  آثار عديدة. وارتئ  تعديل العنوان ليصبح "قبول
 االعرتاض عليه".

حيةاول معاجلةة املنةألة  7-7-2ومشروع املبةدأ التةوجيه   -91
البالغة التعقيد املتعلقة االنحب اجلزئ  ل عرتاضات، إال أنه هةدر 
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أن يصةةةةةري أكثةةةةةر تعمقةةةةةا  يف ضةةةةةوء مةةةةةا سةةةةةيجري مةةةةةن دراسةةةةةة آلثةةةةةار 
التحفظةةات واالعرتاضةةات. وعةة وة علةةى ذلةةك، ارتئةة  نقةةل اجلملةةة 

إىل مشةةةةروع املبةةةةدأ  7-7-2انيةةةةة مةةةةن مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  الث
. وقيل إن احلجة ذاهتا تنري أيضا  على عنةوان 8-7-2 التوجيه 

. وفيمةةةةا يتصةةةةل مبشةةةةروع املبةةةةدأ 8-7-2مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
التةةوجيه  ذاك، ذكةةر أن لةةيس مثةةة تنةةاار تةةام اةةني النةةحب اجلزئةة  

ن الغةةرض الرئينةةة  ل عةةرتاض والنةةحب اجلزئةةة  للةةتحفظ، حيةةةث إ
 من االعرتاض هو احلفاظ على وحدة املعاهدة.

، تناءل 9-7-2وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيه   -92
أعضاء عديدون عما إذا كان املنا املالق، حىت يف غضون فةرتة 
االثين عشر رهرا ، ميكةن تربيةره اانعةدام املمارسةة. وأرةري إىل أن 

د اةةةه فيمةةةا يتعلةةةق اتوسةةةيا مبةةةدأ حنةةةن النيةةةة، الةةةذي مل ينتشةةةهَ 
نفعةةةا . ومبةةةا أن اللجنةةةة قةةةد قبلةةةت  هةةةديناةةةاق التحفظةةةات، ال 

اتوسيا نااق التحفظات رهنا  اشروط معينة، فمن املناقة  أن 
تقبةةل اتوسةةيا ناةةاق االعرتاضةةات، علةةى األقةةل أثنةةاء فةةرتة االثةةين 
عشةةر رةةهرا ، علمةةا  اةةأن اتفةةاقيص فيينةةا مل تتارقةةا إىل هةةذا األمةةر. 

لةةيس مثةةة مةةا يةةربر املنةةا املالةةق، نظةةرا  لكونةةه ااتةةا  أكثةةر  وقيةةل إن
ينبغةة . ومةةن املتعةةذر، يف رأي أعضةةاء آخةةرين، إقامةةة تنةةاار   ةةا

دقيةةةةق اةةةةني توسةةةةيا ناةةةةاق الةةةةتحفظ وتوسةةةةيا ناةةةةاق االعةةةةرتاض. 
وع وة على ذلك، فوذا أادت دولة موقعةة اعرتاضةا  علةى حتفةظ 

يلةةةةةزم أن يكةةةةةون مةةةةا قبةةةةةل أن تصةةةةبح رمسيةةةةةا  طرفةةةةةا  يف املعاهةةةةدة، ف
اومكاهنا إاداء اعرتاض مشدد عندما تصبح طرفا  يف املعاهدة يف 

 غضون فرتة اثين عشر رهرا .
وذكةةر أعضةةاء آخةةرون أنةةه إذا مةةا أاةةدي اعةةرتاض دون أن  -93

مينا ذلك دخول املعاهدة حيز النفةاذ اةني الدولةة املتحفظةة والدولةة 
الحةةةق لةةةن املعرتضةةةة، فةةةون توسةةةيا ناةةةاق هةةةذا االعةةةرتاض يف وقةةةت 

يكةةةون لةةةه أثةةةر مةةةن الناحيةةةة العمليةةةة. ويف مقااةةةل ذلةةةك، ففةةة  حةةةال 
إاةةةةداء عةةةةدة حتفظةةةةات، لةةةةيس مثةةةةة مةةةةا حيةةةةول دون تقةةةةدا الدولةةةةة أو 
املنظمةةة الدوليةةة اعرتاضةةات متتاليةةة علةةى حتفظةةات خمتلفةةة، علةةى أن 
يةةةةةتم ذلةةةةةك يف غضةةةةةون مهلةةةةةة االثةةةةةين عشةةةةةر رةةةةةهرا . ولةةةةةيس مثةةةةةة مةةةةةا 

يف وقةةةت واحةةةد. وعلةةةى غةةةرار ينةةةتوجب تقةةةدا مجيةةةا االعرتاضةةةات 
ذلةةةك، ففةةة  حةةةال سةةةحب الةةةتحفظ، يَباةةةل تلقائيةةةا  أثةةةر االعةةةرتاض 

مقبةةول مةةةن  9-7-2عليةةه. كمةةا رئةة  أن مشةةةروع املبةةدأ التةةوجيه  
حيةةةةث إنةةةةه ينبغةةةة  أال يكةةةةون لةةةةدى الةةةةدول االنابةةةةاع فةةةةواز توسةةةةيا 
النااق هذا، ذلك أن من رأنه أن يتيح للجهةة املقدمةة ل عةرتاض 

أو جزئيةةةةا ، مةةةةن التزاماهتةةةةا التعاهديةةةةة جتةةةةاه اجلهةةةةة  أن تتنصةةةةل، كليةةةةا  
املتحفظةةة. كمةةا لةةوحظ أنةةه، إذا كةةان مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  هةةذا 
يقتصةر علةى احلةاالت الةص تقةةدم فيهةا الدولةة اعرتاضةا  أوليةا  ال يضةةر 
ابدء نفاذ املعاهدة اينها واني الدولة املتحفظة، مث تعمةد اعةد ذلةك 

ارفضها الع قات التعاهديةة، فةون ذلةك إىل توسيا نااق اعرتاضها 
 لن يثري أية مشاكل.

وارتأى عدد ال اأس اه من األعضاء إضافة مشةروع مبةدأ  -94
تةةةوجيه  يورةةة  الةةةدول اتعليةةةل سةةةحبها اعرتاضةةةا  مةةةا، مةةةا سينةةةاعد 

هيئات املعاهدات على تفهم أسباب النظر يف التحفظ مةن منظةور 
 التحفظات". خمتلف؛ ومن رأن ذلك أن يينر "احلوار اشأن

 لمقرر اخلاعلامل حظات اخلتامية  -3
أعةرب املقةةرر اخلةةاع يف ختةةام املناقشةة عةةن سةةروره ملةةا اةةدأ  -95

يظهر من توافق يف اآلراء على إحالة مشاريا املبادي التوجيهيةة إىل 
جلنة الصياغة. وقال إنةه قةد أعجبتةه فكةرة التمييةز اةني االعرتاضةات 

الثانويةةةةةةةةة، إال أنةةةةةةةه مةةةةةةةا زال متشةةةةةةةةككا  يف الرئينةةةةةةةية واالعرتاضةةةةةةةات 
م ءمتهةةةةةا، نظةةةةةرا  السةةةةةتنادها إىل  ارسةةةةةة نةةةةةادرة إىل حةةةةةد مةةةةةا وغةةةةةري 

مةن اتفةاقيص  20ثب( من املةادة 4حامسة. واني أن ليس يف الفقرة 
أو يف األعمةةةةةةال التحضةةةةةةريية أو يف  1986و 1969فيينةةةةةةا لعةةةةةةام  

املعاهةةةةةدات املقةةةةةرتع النةةةةةوفيص أثنةةةةةاء مةةةةةؤمتر األمةةةةةم املتحةةةةةدة لقةةةةةانون 
يتةةيح التمييةةز علةةى هةةذا النحةةو، وهةةو متييةةز مت التاةةرق إليةةه اوهةةاز  مةةا

. 1951يف الفتةةةوى الصةةةةادرة عةةةةن حمكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة يف عةةةةام 
واةةني أن تينةةري إاةةداء التحفظةةات قةةدر اإلمكةةان، واحلةةد االتةةايل مةةن 
آثار االعرتاضات، كةان اهلةاجس الرئينة  لةدى املةؤمتر. وإن عكةس 

ياةةةةرع مشةةةةاكل  20ثب( مةةةةن املةةةةادة 4منة يف الفقةةةةرة القرينةةةة املتضةةةة
يتصل ااالتناق. وعلى أقصى تقدير، مل تتاةرق اتفاقيتةا فيينةا  فيما

إىل منألة التحقق  ا إذا كانت القواعد الواردة فيها واجبة التابيق 
علةةةى التحفظةةةات كافةةةة أم فقةةةط علةةةى التحفظةةةات املنةةةتوفية معيةةةار 

منهةةا. وعلةةى أي حةةال، فةةون التوافةةق مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض 
ال َوقْةَا لةةه إال يف  -مهما كان مثريا  ل هتمام فكريةا   -هذا التمييز 

 منألة اآلثار املرتتبة على التحفظات.
وأعرب املقةرر اخلةاع عةن تأييةده ملةا أاةدي مةن م حظةات  -96

ونصةةه.  3-6-2اشةةأن التبةةاين اةةني عنةةوان مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  
وان ما النص، وينبغة  أن ينةتعاض فيةه عةن كلمةة فينبغ  مواءمة العن

(. وهةةةةو "to formulate"( اكلمةةةةة "إاةةةةداء" ث"to make""إرةةةةدار" ث
يةةةةتفهم مقولةةةةة إن إمكانيةةةةة إاةةةةداء اعرتاضةةةةات مقيةةةةدة اقواعةةةةد إجرائيةةةةة 
وااملعاهةةدة نفنةةها إذا كانةةت املعاهةةدة جتيةةز حتفظةةات معينةةة. غةةري أنةةه 

ة األخةةةةرية يف الةةةةنص، تنةةةةاءل عمةةةةا إذا كةةةةان ينبغةةةة  ذكةةةةر هةةةةذه النقاةةةة
حيث إن دليل املمارسة ال يتضمن سوى قواعةد إضةافية يةرتَك للةدول 

 أن تأخذ  ا أو أال تأخذ  ا عن طريق أحكام تعاهدية خمالفة.
واملقرر اخلاع يتفهم أيضا  احلجة القائلة إن العبارة "ألي  -97

سبب من األسباب" ينبغ  فهمها يف سياق اتفاقيص فيينا والقواعةد 
العامة للقانون الدويل ودليل املمارسة نفنةه. وفيمةا يتعلةق اومكانيةة 
إاةةداء االعرتاضةةات، فهةةو مقتنةةا اةةأن هةةذه اإلمكانيةةة، مهمةةا كانةةت 
تقديرية، فه  لينت اعتباطية، ال منظمة مبوجب أحكام القانون. 
واسةةةةتدرك قةةةةائ   إنةةةةه يصةةةةعب عليةةةةه تصةةةةور اعرتاضةةةةات تتنةةةةاىف مةةةةةا 

ك لةيس اةاألمر املنةتبعد علةى اإلطة ق. القواعد اآلمةرة، مةا أن ذلة
وقةةال إن فكةةةرة ايةةان أن إمكانيةةةة إاةةداء اعرتاضةةةات هةة  إمكانيةةةة ال 
ع قةةةة لةةةةها مبةةةا إذا كةةةان الةةةتحفظ رةةةحيحا  أو متوافقةةةا  مةةةا موضةةةوع 
املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا تبةةةةدو لةةةةه فكةةةرة مقبولةةةةة. غةةةري أنةةةه يعةةةةارض 

، ألن الةةةةدليل تضةةةمني دليةةةل املمارسةةةة أيةةةة إرةةةارة إىل اتفةةةاقيص فيينةةةا
 ينبغ  أن يكون منتق   وقائما  اذاته.
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مناسةةةبة متامةةةا  االفرننةةةية، لكةةةن  "faculté"وقةةةال إن لفظةةةة  -98
ميكةةةةةةن النةةةةةةع  إىل إهةةةةةةاد لفظةةةةةةة أننةةةةةةب ااإلنكليزيةةةةةةة مةةةةةةن لفظةةةةةةةة 

"freedom" .املنتخدمة يف الرتمجة اإلنكليزية للتقرير 
ظةةةةةات عةةةةرب املقةةةةرر اخلةةةةاع عةةةةن اعتقةةةةاده اةةةةأن هةةةةذه امل حوأ -99

 ،4-6-2مجيعها ميكةن أن تنةري كةذلك علةى مشةروع املبةدأ التةوجيه  
مبا يف ذلك ما يتعلق منها ااستخدام كلمة "إمكانية" يف عنوانه. واقرتع 

 على جلنة الصياغة أن تنظر اعناية يف هذه املنألة.
، فقةةال إنةةه 5-6-2مث انتقةةل إىل مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -100

يةةةةرى أن العديةةةةد مةةةةن االنتقةةةةادات مردهةةةةا سةةةةوء فهةةةةم لغةةةةوي. فالعبةةةةارة 
 Tout État [...] ayant qualité"املنةتخدمة يف الةنص الفرننة ، وهة  

pour devenir partie au traité" ال تتضمن أية إرارة إىل النية. والنص ،
من اتفاقيص فيينا. فوذا امتنعت  23من املادة  1قرة ذاته ينتند إىل الف

منظمات إقليمية أو دول تنهض مبهام الوديا عةن إاة غ التحفظةات 
إىل الةةةةدول الةةةةص حيةةةةق هلةةةةا أن تصةةةةبح أطرافةةةةا  يف املعاهةةةةدة، فةةةةون تلةةةةك 

 23من املادة  1املنظمات اإلقليمية أو الدول ال تتصرف وفقا  للفقرة 
ا يتعلق االتمييز اني فئص مقدم  االعرتاضات، من اتفاقيص فيينا. وفيم

اقرتع املقرر اخلةاع رةرحه اقةدر أكةرب مةن التفصةيل يف التعليةق، دون 
 أن يتم االضرورة تعديل رياغة مشروع املبدأ التوجيه .

، قةةةةةال 6-6-2وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   -101
د على إمكانية املقرر اخلاع إنه يؤيد امل حظة الص اقرتحت التشدي

االرةةةرتاك يف إاةةةةداء االعرتاضةةةات أكثةةةةر مةةةن التشةةةةديد علةةةى الاةةةةااا 
االنفةةةةرادي لتلةةةةك االعرتاضةةةةات، والةةةةذي ميكةةةةن االكتفةةةةاء اةةةةذكره يف 
التعليةةةق. أمةةةا فيمةةةا يتعلةةةق ااالعرتاضةةةات املتشةةةا ة املبةةةداة مةةةن عةةةدة 
دول، فهةةةةةةو ال يةةةةةةرى إمكانيةةةةةةة اعتبارهةةةةةةا اعرتاضةةةةةةات مبةةةةةةداة اصةةةةةةورة 

 اضات متوازية ومنفصلة.مشرتكة، ال اعرت 
 7-6-2ونةوه املقةةرر اخلةاع اةةأن مشةاريا املبةةادي التوجيهيةةة  -102
قةةةد حظيةةةت ااملوافقةةةة عمومةةةا  وال تنةةةتدع   9-6-2و 8-6-2و

 تعليقات معينة.
 10-6-2واةةني املقةةرر اخلةةاع أن مشةةروع املبةةدأ التةةةوجيه   -103

، يف قد أثار تعليقات مؤيةدة؛ وقةد أعجبةه االقةرتاع الةذي مفةاده أنةه
حال رمت الدولة املعرتضة، ميكن وضا افرتاض، إما مبا مؤداه أن 
االعةةةةرتاض ينةةةةتند إىل عةةةةدم توافةةةةق الةةةةتحفظ مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة 
والغةةرض منهةةا، أو مبةةا مةةؤداه عكةةس ذلةةك. ايةةد أنةةه ال يةةرى الفائةةدة 
من افةرتاض مةن هةذا القبيةل، حيةث إنةه يشةك فيمةا إذا كانةت آثةار 

 .نوَع  االعرتاضات متغايرة
كمةةةا نةةةوه املقةةةرر اخلةةةاع اةةةأن اقةةةرتاع إدراج مبةةةدأ تةةةوجيه   -104

إضةةايف يورةة  الةةدول اةةويراد األسةةباب الداعيةةة إىل إاةةدائها حتفظةةات 
 قد حظ  اقدر كبري من التأييد، على الرغم من اعض الرتدد. 

وأادى املقرر اخلاع موافقته على التعليقات على مشروع  -105
هةةةةةةا أنةةةةةةه ال ينابةةةةةةق إال علةةةةةةى ، ومفاد12-6-2املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  

املعاهدات الص يتعني التصديق عليها أو املوافقة عليها اعد التوقيا، 

ال علةةى املعاهةةدات الةةص يبةةدأ نفاذهةةا مبجةةرد التوقيةةا عليهةةا، إال أنةةه 
ارتةةأى إمكانيةةة ذكةةر ذلةةك يف التعليةةق. وهةةو يةةدرك املخةةاطر املرتتبةةة 

ء االعةةةةرتاض علةةةةى حتديةةةةد فةةةةرتة أطةةةةول  ةةةةا ينبغةةةة  تفصةةةةل اةةةةني إاةةةةدا
والوقةت الةذي حيةد  فيةه ذلةك االعةرتاض آثةارا ، وهة  خمةاطر أرةةار 

 إليها اعض األعضاء، إال أنه ال يرى كيف ميكن تفاديها.
، اةةةةني 13-6-2وفيمةةةا يتعلةةةةق مبشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -106

املقرر اخلاع أن معظةم األعضةاء يؤيةدون حةذف الفقةرة الثالثةة مةن 
مةةةةةذكور يف املبةةةةةدأ تكةةةةةرر مةةةةةا هةةةةةو  الةةةةةص 6-1-2املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  

 .13-6-2التوجيه  
 15-6-2و 14-6-2وقةةد تعةةرض املبةةدآن التوجيهيةةان  -107

ألكةةرب قةةدر مةةن االنتقةةاد. ومهةةا يتنةةاوالن االعرتاضةةات املبةةداة خةةارج 
الفةةةرتة الزمنيةةةة احملةةةددة لةةةذلك. ونظةةةرا  ملةةةا لديةةةه هةةةو مةةةن مفهةةةوم مةةةرن 

معينةةةون إنةةةه يصةةةعب  للقةةةانون، فقةةةد َنَنةةةب إليهةةةا آثةةةارا  قةةةال أعضةةةاء
عليهم قبوهلا. فاالعرتاضات الوقائية ال تكون هلا آثار إال عند إاداء 
التحفظ الذي ردرت اعرتاضا  عليه. وقال إن منألة االعرتاضةات 
الوقائيةةةة ذات األثةةةر املتوسةةةط هةةة  منةةةألة معقةةةدة وعويصةةةة، إال أنةةةه 
 يبدو له أن هذه االعرتاضات قد تكون متوافقة ما أحكام اتفاقيص
فيينا. وهو يعتقد أيضا  اومكانية مناقشة املصالحات؛ وقد أعجبته 

، لكنه يتناءل عةن "objecting communications"العبارة اإلنكليزية 
 كيفية ترمجتها إىل الفرننية.

، فهةةةو 15-6-2وفيمةةةا يتعلةةةق مبشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه   -108
يعتقةةةةةةد أن منةةةةةةألة الصةةةةةةحة طتلةةةةةةف كليةةةةةةا  عةةةةةةن منةةةةةةألة التعريةةةةةةف. 
فاالعرتاض املتأخر، حىت وإن مل يكن رحيحا ، يظل اعرتاضا . ايد 
أنةةةه، مةةةةن وجهةةةةة نظةةةر املدرسةةةةة الوضةةةةعية، مةةةن الصةةةةحيح القةةةةول إن 
االعةةرتاض املتةةأخر ال حيةةد  آثةةارا  قانونيةةة، وميكةةن تضةةمني ذلةةك يف 

 رياغة جديدة ملشروع املبدأ التوجيه . 
اني املقرر  ،1-7-2وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيه   -109

اخلةةةةةاع أن األعضةةةةةاء الةةةةةذين اقرتحةةةةةوا أن يشةةةةةار إىل وقةةةةةت سةةةةةحب 
االعرتاضةةات حمقةةون يف ذلةةك. ونةةوه اةةأن مشةةاريا املبةةادي التوجيهيةةة 

 7-7-2و 6-7-2و 5-7-2و 4-7-2و 3-7-2و 2-7-2
قةةةد حظيةةةت اتأييةةةد األعضةةةاء الةةةذين قةةةدموا مةةةداخ ت  8-7-2و

غتها والةص ميكةن اشأهنا، فيما عةدا اعةض امل حظةات املتصةلة اصةيا
 مناقشتها يف جلنة الصياغة.

ونفى من جهة أخرى أن يكون غري متفهم ملةا أاةدي مةن  -110
. فهةةةو 9-7-2اشةةةأن رةةةياغة مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه   انتقةةةادات

يعتقد فواز توسيا نااق االعرتاض على حتفظ إذا قةدم يف غضةون 
ا هةةةو مهلةةةة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا  ورةةةرياة أال يكةةةون أثةةةر هةةةذا التوسةةةي

 تعديل الع قات التعاهدية.
ونوه املقرر اخلاع اأن مشاريا املبةادي التوجيهيةة املتعلقةة  -111

انةةةحب االعرتاضةةةات وتعةةةديلها تتنةةةاول االعرتاضةةةات الوقائيةةةة الةةةص 
تكةةةون اعرتاضةةةات حمتملةةةة حقيقيةةةة، لكنهةةةا ال تتنةةةاول االعرتاضةةةات 

 املتأخرة الص ليس هلا أثر قانوين.
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املقةةةرر اخلةةةاع ايانةةةه معراةةةا  عةةةن أملةةةه يف أن حتةةةال واختةةةتم  -112
مشةةةاريا املبةةةادي التوجيهيةةةة مجيعهةةةا إىل جلنةةةة الصةةةياغة الةةةص ميكنهةةةا 

 النظر يف إعادة رياغة البعض املعني منها.
 عرض املقرر اخلاع تقريره الثاين عشر -4

عةةةةةةةةةرض املقةةةةةةةةةرر اخلةةةةةةةةةاع تقريةةةةةةةةةره الثةةةةةةةةةاين عشةةةةةةةةةر املتعلةةةةةةةةةق  -113
التحفظةةات، فأرةةار إىل أنةةه يشةةكل يف  اةةاإلجراءات املتصةةلة اقبةةول

. ومنالق هذا التقرير (50ثالواقا اجلزء الثاين من تقريره احلادي عشر
يردد مشروع  من اتفاقيص فيينا، والص ال 20من املادة  5هو الفقرة 

رةةةةياغتها حرفيةةةةا  وإمنةةةةا يتضةةةةمن فكرهتةةةةا  (51ث8-2املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
 للتحفظةات. وأوضةح الرئينية، وذلك اارحةه مبةدأ القبةول الضةمين

املقرر اخلاع أيضا  الظروف الص ينجل فيها عةدم وجةود اعةرتاض، 
إمةةةةا ألن الدولةةةةة أو املنظمةةةةة الدوليةةةةة املتعاقةةةةدة قةةةةد أرةةةةدرت إع نةةةةا  
رةرحيا  ثقبةول رةريح( يف هةةذا الشةأن، أو ألن الدولةة تلةزم الصةةمت 
ثقبةةةول ضةةةةمين(. وال يعتقةةةةد املقةةةةرر اخلةةةةاع أن التمييةةةةز اةةةةني القبةةةةول 

( للتحفظات من جهة ثوالذي ينتج عن tacit acceptanceمين ثالض
التةةةزام الصةةةمت مةةةن قبةةةل الدولةةةة الةةةص تصةةةادق علةةةى املعاهةةةدة اعةةةد 

يكةةةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةةةتحفظ قةةةةةةةةةةةةد رةةةةةةةةةةةةدر فعةةةةةةةةةةةة  ( والقبةةةةةةةةةةةةول املضةةةةةةةةةةةةَمر  أن
( مةةةن جهةةةة أخةةةرى ثوهةةةةو النةةةاجم عةةةن التةةةةزام implicit acceptanceث

و متييةز ترتتةب الصمت فرتَة اثين عشةر رةهرا  اعةد إاةداء الةتحفظ( هة
عليةةةةةةةه آثةةةةةةةار حمةةةةةةةددة. ففةةةةةةة  احلةةةةةةةالتني، الصةةةةةةةمت يعةةةةةةةادل القبةةةةةةةول، 

ينةةتدع  هةةذا التمييةةز تضةةمنَي دليةةل املمارسةةة مبةةدأ  توجيهيةةا  يف  وال
داعة  العتبةار البنةود التعاهديةة  هذا الشأن. وع وة علةى ذلةك، ال

الةةص تةةأذن رةةراحة  اةةتحفظ مةةا مبثااةةة قبةةول منةةبق للةةتحفظ. فهةةذه 
 لغ  ضرورة القبول حتيد عن القانون العام للتحفظات.البنود الص ت

يتضةةةةمن  (52ثمكةةةةررا   1-8-2ومشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -114
. ومبةةةةةةةا أن اللجنةةةةةةةة 13-6-2فحةةةةةةةوى مشةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه  

هةةذا األخةةري إىل جلنةةة الصةةياغة، فقةةد أضةةحى مشةةروع املبةةدأ  أحالةةت
 مكررا  مشروعا  ناف  . 1-8-2التوجيه  

__________ 
 أع ه. 6احلارية انظر  (50ث
  8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (51ث

 إاداء قبول التحفظات 2-8"
"ينشأ قبول التحفظ عن غيةاب اعةرتاض دولةة متعاقةدة أو منظمةة 

 دولية متعاقدة على حتفظ أادته دولة أو منظمة دولية.
وهوز أن ينشأ غياب االعرتاض عن إع ن انفرادي  ذا املعىن "
الصةريح([ أو عةن سةكوت الدولةة املتعاقةدة أو املنظمةة الدوليةةة ]ثالقبةول 

 13-6-2املتعاقةةةدة طةةةوال املةةةدة املنصةةةوع عليهةةةا يف املبةةةدأ التةةةوجيه  
 ]ثالقبول الضمين([".

 :مكررا   1-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (52ث
 القبول الضمين للتحفظات مكررا   2-8-1"

]أو يشةةرتط القبةةول "مةا مل تةةنص املعاهةةدة علةةى حكةةم خمةةالف 
الصةةريح لنةةبب آخةةر[، يعتةةرب أن الدولةةة أو املنظمةةة الدوليةةة قةةد قبلةةت 
الةتحفظ إذا مل تكةن قةةد أاةدت اعرتاضةةا  عليةه قبةل انقضةةاء فةرتة االثةةين 
عشر رهرا  على تاري  إرعارها اةالتحفظ، أو حةىت تةاري  إعرا ةا عةن 

 املوافقة على االلتزام ااملعاهدة، أيهما كان الحقا ".

، فةةةةون جةةةةدواه (53ث1-8-2مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  أمةةةةا  -115
تتمثل يف إاهار أن قبول التحفظات واالعرتاض عليها وجهان لعملة 
واحةدة. غةةري أن للمةرء أن يتنةةاءل عةن جةةدوى االحتفةاظ اعبةةارة "مةةا 

مةةن  5مل تةةنص املعاهةةدة علةةى حكةةم خمةةالف" رغةةم ورودهةةا يف الفقةةرة 
االحتفاظ  ا تتمثل يف أهنا  من اتفاقية فيينا. ذلك أن ميزة 20املادة 

تضةةمن للةةدول املتفاوضةةة اشةةأن املعاهةةدة إمكانيةةة تغيةةري أجةةل االثةةةين 
 عشر رهرا ، وهو يعد جمرد قاعدة عرفية ااإلمكان التنصل منها.

حالةةةةةةةةةة  (54ث2-8-2ويوضةةةةةةةةةح مشةةةةةةةةةروع املبةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةوجيه   -116
املعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة األطةةةةةراف ذات املشةةةةةاركة احملةةةةةدودة ثاملاروحةةةةةة يف 

مةةن اتفةةاقيص فيينةةا(، حيةةث ال حيةةق االعةةرتاض  20مةةن املةةادة  2الفقةةرة 
على رةرط القبةول ااإلمجةاع مةن قبةل دولةة جديةدة متعاقةدة قةد تعةارض 

أال وهو وضةوع  التحفظ. ف  ميكن حتقيق اهلدف من القبول الضمين،
الع قةةات التعاهديةةة واسةةتقرارها، إذا كةةان مةةن رةةأن أي انضةةمام جديةةد 

 ادة النظر يف مشاركة اجلهة املتحفظة يف املعاهدة.أن يؤدي إىل إع
علةةةةى أن  (55ث3-8-2ويةةةةنص مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -117

القبول الصريح للتحفظات ميكن أن يقا يف أي وقت قبةل انقضةاء 
 أجل االثين عشر رهرا  أو حىت اعده.

 (57ث5-8-2و (56ث4-8-2ويعةةةاق مشةةةروعا املبةةةدأين التةةةوجيهيني  -118
 الصريح. منألص ركل وإجراءات إاداء القبولعلى التوايل 

__________ 
 :1-8-2ما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه  في (53ث

 القبول الضمين للتحفظات 2-8-1"
"]مةا مل تةنص املعاهةدة علةى حكةم خمةالف،[ يعتةرب أن الدولةة 
أو املنظمةةة الدوليةةة قةةد قبلةةت الةةتحفظ إذا مل تكةةن قةةد أاةةدت اعرتاضةةا  

 ".14-6-2إىل  1-6-2على التحفظ وفقا  للمبادي التوجيهية 
 :2-8-2املبدأ التوجيه  فيما يل  نص مشروع  (54ث

القبول الضمين لةتحفظ ينةتلزم قبةول الةدول  2-8-2"
 واملنظمات الدولية األخرى له ااإلمجاع

"يعتةةةةةرب الةةةةةتحفظ الةةةةةذي ينةةةةةتلزم قبةةةةةول األطةةةةةراف لةةةةةةه ااإلمجةةةةةاع 
ليحةةةةد  آثةةةةاره حتفظةةةةا  مقبةةةةوال  مةةةةن مجيةةةةا الةةةةدول أو املنظمةةةةات الدوليةةةةة 

أطرافةا  يف املعاهةدة، إذا مل تكةن هةذه املتعاقدة أو الص حيق هلا أن تصبح 
الدول أو املنظمات الدولية قد أادت اعرتاضا  على الةتحفظ انهايةة فةرتة 

 االثين عشر رهرا  الص تعقب تاري  تنلمها لإلرعار االتحفظ".
  3-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (55ث

 القبول الصريح للتحفظ 2-8-3"
الدوليةةةة أن تقبةةةل رةةةراحة  يف أي وقةةةةت "هةةةوز للدولةةةة أو املنظمةةةة 

 التحفظ الذي تبديه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى".
  4-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (56ث

 الشكل الكتايب للقبول الصريح 2-8-4"
 "هب أن يبدى القبول الصريح كتااة ".

 :5-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (57ث
 القبول الصريح إجراءات إاداء 2-8-5"

 4-1-2و 3-1-2"تنةةةةةةةري مشةةةةةةةاريا املبةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةة 
علةةةى القبةةةةول الصةةةةريح مةةةةا مراعةةةةاة  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و
 يقتضيه اخت ف احلال". ما
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، مةةا تعةةديل (58ث6-8-2ويةةورد مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -119
 من اتفاقيص فيينا. 23من املادة  3طفيف، أحكام الفقرة 

 11-8-2إىل  7-8-2وتتوخى مشاريا املبادي التوجيهية  -120
حةةل املشةةاكل املتصةةلة اصةةفة خارةةة مبنةةألة قبةةول التحفظةةات علةةى 

 صك التأسين  ملنظمة دولية.ال
الةةةةةةةةنص  (59ث7-8-2ويةةةةةةةورد مشةةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   -121

من اتفاقيص فيينا، علمةا  اةأن املقةرر  20من املادة  3الكامل للفقرة 
اخلةةةاع يعةةة  أن هةةةذا املبةةةدأ ال حيةةةل مجيةةةا املشةةةاكل املاروحةةةة، ويف 
مقةةةةةةدمتها مشةةةةةةكلة تعريةةةةةةف "الصةةةةةةك التأسينةةةةةة  ملنظمةةةةةةة دوليةةةةةةة". 

املقرر اخلاع التمييز اني القواعد املنابقة على التحفظات يؤيد  وال
علةةةى األحكةةةام املؤسنةةةاتية وتلةةةك املنابقةةةة علةةةى التحفظةةةات علةةةى 
األحكام املوضوعية يف املعاهدة ذاهتا، ألنه ليس من النهل الفصل 
اةةني هةةاتني الفئتةةني مةةن األحكةةام الةةص تتةةوارد أحيانةةا  يف املةةادة ذاهتةةا. 

 متييزا  من هذا القبيل. 20ورد املادة وع وة على ذلك، ال ت
اَيد أن املقرر اخلاع يعتقد أنه ينبغ  االنكبةاب علةى منةألة  -122

أخةةرى مل حتنةةمها اتفاقيتةةا فيينةةا، أال وهةة  معرفةةة مةةا إذا كةةان ينبغةة  أن 
رةةةةرحيا  أم  يكةةةةون القبةةةةول الةةةةذي يشةةةةرتطه اجلهةةةةاز املخةةةةتص يف املنظمةةةةة

ملخةةتص ااملنظمةة الةةتحفَظ هةو أمةةر ضةةمنيا . ويةرى أن قبةةول اجلهةاز ا رمبةا
غري مَنةلم اةه اةالنظر إىل الاةااا اخلةاع للقةوانني التأسينةية، وهةذا هةو 

 .(60ث8-8-2املبدأ الذي يكرسه مشروع املبدأ التوجيه  
إىل سةةةد ثغةةةرة  (61ث9-8-2وينةةةعى مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه   -123

أخةةةةةرى يف اتفةةةةةاقيص فيينةةةةةا، أال وهةةةةة  تعريةةةةةف "اجلهةةةةةاز املخةةةةةتص" اقبةةةةةول 
__________ 

 :6-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (58ث
عةةةدم لةةةزوم تأكيةةةد القبةةةول الةةةذي يبةةةدى قبةةةل  2-8-6"

 تأكيد التحفظ رمسيا  
للةةةةتحفظ مةةةةن جانةةةةب دولةةةةة أو منظمةةةةة "إن القبةةةةول الصةةةةريح 

ال  1-2-2دوليةة قبةةل تأكيةد الةةتحفظ وفقةا  ملشةةروع املبةدأ التةةوجيه  
 حيتاج هو نفنه إىل تأكيد".

  7-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (59ث
 قبول حتفظ على الصك التأسين  ملنظمة دولية 2-8-7"

ومةا مل "حينما تشكل املعاهدة ركا  تأسينيا  ملنظمةة دوليةة، 
تةنص املعاهةةدة علةى حكةةم خمةالف، فةةون الةتحفظ ينةةتلزم أن يقبةل اةةه 

 اجلهاز املختص يف تلك املنظمة".
  8-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (60ث

 غياب قرينة قبول حتفظ على رك تأسين  2-8-8"
، ال يفةةةرتض قبةةةول 7-8-2"ألغةةةراض تابيةةةق املبةةةدأ التةةةوجيه  

 ".1-8-2ال ينري املبدأ التوجيه  اجلهاز املختص يف املنظمة. و 
  9-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (61ث

 اجلهاز املختص اقبول حتفظ على رك تأسين  2-8-9"
"إن اجلهةةةةاز املخةةةةتص اقبةةةةول حتفةةةةظ علةةةةى الصةةةةك التأسينةةةة  
ملنظمةةة دوليةةة هةةو اجلهةةاز الةةذي يعةةود إليةةه اختصةةاع البةةت يف قبةةول 

أو، إن مل يوجد، فهةو اجلهةاز الةذي اجلهة املبدية للتحفظ يف املنظمة 
 يعود إليه اختصاع تفنري الصك التأسين ".

التحفظةةات. فهةةذا احلكةةم، الةةذي يةةنظم  ارسةةة نةةادرة، ال حيةةل مةةا ذلةةك 
مجيا املشةاكل الةص قةد تاةرَع يف هةذا الصةدد، وإحةدى أرةدها استعصةاء  
قضةةةةية إاةةةةداء التحفظةةةةات قبةةةةل دخةةةةول الصةةةةك التأسينةةةة  حيةةةةز النفةةةةاذ، 

، قبةةل أن يوجةةد جهةةاز خمةةتص للبةةت يف مقبوليةةة الةةتحفظ. وهةةذه واالتةةايل
 (62ث10-8-2هة  اإلرةكالية الةص يتصةدى هلةا مشةروع املبةدأ التةةوجيه  

الةةةذي يةةةنص علةةةى أن الةةةتحفظ، لةةةو قةةةدم قبةةةل دخةةةول الصةةةك التأسينةةة  
حيةةز النفةةاذ، ينةةتلزم أن تقبةةل اةةه مجيةةا الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة املعنيةةة، 

 لية تنتحق املراجعة على األرجح.وإن كانت الصيغة احلا
منةةألة  (63ث11-8-2ويتنةةاول مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -124

أخرى مل حتنمها اتفاقيتا فيينا، أال وه  ما إذا كان ررط القبول 
الصةةريح للتحفظةةات علةةى الصةةك التأسينةة  ملنظمةةة دوليةةة يلغةة  
إمكانيةةةةةةة أن تعلةةةةةةق الةةةةةةدول فرديةةةةةةا  علةةةةةةى الةةةةةةتحفظ. وميكةةةةةةن طةةةةةةرع 

الفة، ولكن املقرر اخلاع يعتقد أنه من اجملدي معرفة اعتبارات خم
مواقف الدول واملنظمات الدولية املتعاقدة، حىت وإن كانت تلةك 
املواقةةةةةف عدميةةةةةة اآلثةةةةةار القانونيةةةةةة. فمةةةةةن رةةةةةأن تلةةةةةك املواقةةةةةف أن 
تناعد اجلهاز املختص على اطاذ موقفةه وأن تفنةح اجملةال حلةوار 

 اشأن التحفظات.
 (64ث12-8-2مشروع املبدأ التوجيه   وختاما ، يقرتع -125

تكةةةةريس الاةةةةااا النهةةةةائ  والبةةةةات لقبةةةةول التحفظةةةةات. ويف اةةةةل 
رمت اتفاقيص فيينا، يعتقد املقرر اخلاع أنه سيكون من قبيةل 

منهمةةةا  20مةةةن املةةةادة  5التنةةةاقض مةةةا غةةةرض وموضةةةوع الفقةةةرة 
اإلقةةةرار اأنةةةه هةةةوز، اعةةةد حصةةةول القبةةةول، أن ترتاجةةةا الدولةةةة أو 

الدولية الص قبلت التحفظ عن قبوهلا، وهو ما من رأنه املنظمة 
أن ينةايف املبةدأ العةةام املتمثةل يف حنةةن النيةة وقةةد ياةرع مشةةاكل 
خاةةةةةرية متصةةةةةلة اةةةةةاألمن القةةةةةانوين فيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبشةةةةةاركة الدولةةةةةة 

 املتحفظة يف املعاهدة.
__________ 

  10-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (62ث
قبةةول حتفةةظ علةةى الصةةك التأسينةة  ملنظمةةة  2-8-10"

 دولية يف احلالة الص مل يشكل فيها اعد اجلهاز املختص
وعنةةدما  7-8-2"يف احلالةة املنصةةوع عليهةةا يف املبةدأ التةةوجيه  

ال يكون الصك التأسين  نافذا  اعةد، ينةتلزم الةتحفظ قبةوَل مجيةا الةدول 
 ساريا ". 1-8-2واملنظمات الدولية املعنية. ويظل املبدأ التوجيه  

  11-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (63ث
حةةةق أعضةةةاء منظمةةةة دوليةةةة يف قبةةةول حتفةةةظ  2-8-11"

 على رك تأسين 
حق الةدول أو املنظمةات  7-8-2التوجيه   "ال ينتبعد املبدأ

الدولية األعضاء يف منظمة دولية يف اطاذ موقف مةن رةحة أو م ءمةة 
يكةةون هلةةذا الةةرأي يف حةةد  حتفةةظ علةةى الصةةك التأسينةة  للمنظمةةة. وال

 ذاته أي آثار قانونية".
  12-8-2فيما يل  نص مشروع املبدأ التوجيه   (64ث

 ل التحفظاتالاااا النهائ  والبات لقبو  2-8-12"
"إن قبةةةول حتفةةةظ رةةةراحة  أو ضةةةمنا  هةةةو قبةةةول هنةةةائ  واةةةات. 

 هوز سحبه أو تعديله الحقا ". وال
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 ملخص املناقشة -5
، لةةةةوحظ أن 8-2فيمةةةةا يتعلةةةةق مبشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -126

العبةةارتني الةةواردتني اةةني أقةةواس معقوفةةة ينبغةة  اإلاقةةاء عليهمةةا توخيةةا  
ملزيةةد مةةن الوضةةوع. كمةةا اقةةرتع تبنةةيط رةةيغة نصةةه. وأثةةريت أيضةةا  
منألة أن الغلبة الواضحة للقبول الضمين تعود إىل املمارسة املعتادة 
وليس إىل قاعدة. وارتأى البعض كذلك وضا مبدأ توجيه  اشةأن 

مةةةن اتفةةةاقيص  20مةةةن املةةةادة  5املقصةةةود يف الفقةةةرة القبةةةول املضةةةَمر 
فيينةةةةا، أو علةةةةةى أيةةةةةة حةةةةةال، التمييةةةةةز اةةةةةني القبةةةةةول املضةةةةةمر والقبةةةةةول 
الضةةةةمين. ورأى آخةةةةرون أن ال داعةةةة  للتمييةةةةز اةةةةني القبةةةةول املضةةةةمر 
والقبول الضمين، وإمنا ينبغ  اسةتعمال مصةالح واحةد لإلرةارة إىل 

 عدم االعرتاض الصريح.
ض أن اتفاقيةةةةة فيينةةةةا ال يبةةةةدو أهنةةةةا تلغةةةة  كمةةةةا أفةةةةاد الةةةةبع -127

إمكانيةةةة اإلعةةةراب عةةةن قبةةةول حتفةةةظ مةةةا قبةةةل املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام 
ااملعاهدة. ويف تلك احلالة، لن تكون لذلك القبول آثةار إال عنةدما 
 تقام ع قات ثنائية اني الدولة راحبة التحفظ والدولة الص قبلته. 

 أن الدولة ]أو املنظمة كما أثريت منألة أن عبارة "يعترَب  -128
 20مةةةن املةةةادة  5الدوليةةةة[ قةةةد قبلةةةت الةةةتحفظ" الةةةواردة يف الفقةةةرة 

اتفةةةاقيص فيينةةةا تفيةةةد معةةةىن اليقةةةني ولةةةيس "االفةةةرتاض". وذهةةةب  مةةةن
آخةةةةةر إىل أنةةةةةه حنةةةةةب اتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا، يثةةةةةري غيةةةةةاب االعةةةةةرتاض  رأي

االفرتاض وأنه ينبغ  االستعاضة عن عبارة "القبول الضمين"  مفهوم
 8-2العبةةةارة "افةةةرتاض القبةةةول" يف مشةةةاريا املبةةةادي التوجيهيةةةة ا
. وأرري أيضا  إىل أن هةذا 2-8-2مكررا  و 1-8-2و 1-8-2و

االفةةرتاض ال ينابةةق إال عنةةدما تكةةون التحفظةةات رةةحيحة اةةاملعىن 
 من اتفاقية فيينا. 19املقصود يف املادة 

وقةةةةد فضةةةةل اعةةةةض األعضةةةةاء الصةةةةيغة "املبنةةةةاة" ملشةةةةروع  -129
، إذ ال داعةةةةةة  لتكةةةةةةرار مشةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ 1-8-2دأ التةةةةةةوجيه  املبةةةةةة

، حيث إنةه قةد أحيةل إىل جلنةة الصةياغة. اَيةد 13-6-2التوجيه  
أن عةةةةدة أعضةةةةاء آخةةةةرين حبةةةةذوا الصةةةةيغة الةةةةواردة يف مشةةةةروع املبةةةةدأ 

مكررا  حيةث يعتقةدون أهنةا أوضةح وأفضةل مةن  1-8-2التوجيه  
قةةاء علةةى العبةةارة الةةواردة الناحيةةة العمليةةة. كمةةا ارتئةة  أنةةه ينبغةة  اإلا

من  5اني قوسني معقوفني االنظر إىل كوهنا أكثر تاااقا  ما الفقرة 
من اتفاقيص فيينا. كما أثريت قضةية الةدول أو املنظمةات  20املادة 

الدولية الص تصبح طرفا  يف معاهدة دون إاداء اعةرتاض علةى حتفةظ 
ة، لةةةوحظ أن قبةةةل انقضةةةاء فةةةرتة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا . ويف تلةةةك احلالةةة

الدولةة أو املنظمةة الدوليةة ال تةزال لةديها إمكانيةة إاةداء اعةةرتاض إىل 
مةةةن  5غايةةةة انقضةةةاء فةةةرتة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا ، طبقةةةا  لةةةنص الفقةةةرة 

 من اتفاقية فيينا. 20 املادة
، أعةةةةةرب 2-8-2وخبصةةةةةوع مشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   -130

مةةةات اعةةةض األعضةةةاء عةةةن قلقهةةةم إزاء إمكانيةةةة قبةةةول دول أو منظ
دوليةةة حتفظةةات علةةى معاهةةدة مل تصةةبح طرفةةا  فيهةةا اعةةد. اةةل أثةةريت 
إمكانيةةة تنةةوية هةةذه املنةةألة اصةةياغة مشةةروع مبةةدأ تةةوجيه  إضةةايف 
اغرض توضيح هذه النقاة. كما لوحظ أن مشروع املبدأ التوجيه  

هةةذا يبةةدو غةةرَي متوافةةق مةةا اتفاقيةةة فيينةةا، إذ حيصةةر القبةةول الضةةمين 
 عشةةر رةةهرا  الةةص تلةة  اإلخاةةار اةةالتحفظ، للةةتحفظ يف فةةرتة االثةةين

دون اعتبار إلمكانية إاداء دولة اعرتاضا  على التحفظ وقت إعرا ا 
عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام ااملعاهةةةدة، حةةةىت لةةةو حصةةةل ذلةةةك اعةةةد 

 انقضاء فرتة االثين عشر رهرا .
وأعةةةةةةرب عةةةةةةدة أعضةةةةةةاء عةةةةةةن تأييةةةةةةدهم ملشةةةةةةاريا املبةةةةةةادي  -131

، مةا اعةض 6-8-2و 5-8-2و 4-8-2و 3-8-2التوجيهيةة 
التعةةةةةةةةةةةدي ت املتعلقةةةةةةةةةةةة االصةةةةةةةةةةةياغة. وخبصةةةةةةةةةةةوع مشةةةةةةةةةةةروع املبةةةةةةةةةةةدأ 

، أثةةةةةةةةةةريت اعةةةةةةةةةةض الشةةةةةةةةةةكوك فيمةةةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةةةق 4-8-2 التةةةةةةةةةةوجيه 
 املالق. ااااعه
، لوحظ 7-8-2وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيه   -132

أنةةه ميكةةن، ااالستعاضةةة عةةن عبةةارة "حينمةةا" اعبةةارة "اقةةدر مةةا"، 
اةةةني األحكةةةام املوضةةةوعية واألحكةةةام ذات حةةةل مشةةةكل التمييةةةز 
 الاااا التأسين .

، لةةوحظ أن 8-8-2وخبصةةوع مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -133
مةةن األفضةةل أن يوضةةح رةةراحة  أن القبةةول ينبغةة  أن يكةةون كتااةةة ، 
إذا كان ذلك مقصد مشروع املبدأ التوجيه  هذا. وذهب رأي إىل 

هةوم القبةول الضةمين. أن مفهوم االفرتاض ينبغ  االستعاضة عنه مبف
أما إذا كان املبدأ التوجيه  يشري إىل قرارات املنظمات الدولية، مثة 
رك يف أن هذا اإلجةراء ياةااق املمارسةة. وااإلضةافة إىل ذلةك، ال 
يتةةةةيح املشةةةةروع إمكانيةةةةة التحديةةةةد الواضةةةةح ألحكةةةةام مشةةةةروع املبةةةةدأ 

 الص ال تنابق. 1-8-2التوجيه  
ا إذا كةةةةةان مشةةةةةروع املبةةةةةدأ وتنةةةةةاءل اعةةةةةض األعضةةةةةاء عمةةةةة -134

ضةةةةروريا  حقةةةةا ، اةةةةالنظر إىل أن حتديةةةةد اجلهةةةةاز  9-8-2التةةةةوجيه  
املخةةتص اقبةةول التحفظةةات علةةى القةةانون التأسينةة  ملنظمةةة دوليةةة 
هةةو أمةةر يعةةود للقةةوانني الداخليةةة للمنظمةةة أو ألعضةةائها. كمةةا رأى 
رار البعض أنه ينبغ  التمييز اني األجهزة املتمتعة اص حية اطاذ الق

اشةأن قبةةول عضةوية اجلهةةة املتحفظةة يف املنظمةةة واألجهةزة املختصةةة 
 اتفنري القانون التأسين .

، سةةةئل 10-8-2وفيمةةا يتعلةةةق مبشةةةروع املبةةدأ التةةةوجيه   -135
عمةةةةةا إذا كةةةةةان وجةةةةةود نظةةةةةامني لقبةةةةةول التحفظةةةةةات علةةةةةى القةةةةةانون 
التأسين  ملنظمة دولية، حنب ما إذا كان القبول قةد حصةل قبةل 

القةةانون حيةةز النفةةاذ أم اعةةده، ال يشةةكل خاةةرا  علةةى دخةةول ذلةةك 
األمةةةن القةةةانوين. ولرمبةةةا لةةةزم أن يةةةنص علةةةى وجةةةوب أن حيظةةةى مثةةةل 

 ذلك التحفظ اقبول مجيا األطراف املوقعة للمعاهدة.
كمةةةا حبةةةذ االستعاضةةةة عةةةن كلمةةةة "املعنيةةةة" اعبةةةارة "الةةةص  -136

قةةةةةةة أعراةةةةةةت عةةةةةةن موافقتهةةةةةةا علةةةةةةى االلتةةةةةةزام ااملعاهةةةةةةدة"، توخيةةةةةةا  للد
والوضةةةةوع. واستفنةةةةر عمةةةةا قةةةةد حيةةةةد  لةةةةو أن كةةةةل الةةةةدول أاةةةةدت 

 حتفظات عند مصادقتها على الصك.
، لةةوحظ 11-8-2وفيمةا اةةص مشةروع املبةةدأ التةوجيه   -137

الةةةةةواردة  "faculté"ال تاةةةةةااق كلمةةةةةة  "right"أن الكلمةةةةةة اإلنكليزيةةةةةة 
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النص الفرننة  األرةل  وأن عنةوان املبةدأ التةوجيه  ال يعةرب عةن  يف
واه ألن املوقةةةةف املتخةةةةذ اشةةةةأن حتفةةةةظ مةةةةا قةةةةد يكةةةةون اعرتاضةةةةا . حمتةةةة

وميكةةةةن أيضةةةةةا  إدخةةةةةال حتنةةةةةينات أخةةةةرى علةةةةةى رةةةةةياغة نةةةةةص هةةةةةذا 
املشةةروع. كمةةا لةةوحظ أن عبةةارة "وال يكةةون هلةةذا الةةرأي يف حةةد ذاتةةه 
أي آثةةةار قانونيةةةة" هةةة  إمةةةا قاعيةةةة أكثةةةر مةةةن الةةة زم أو نافلةةةة. فقةةةد 

يف "احلةةةةةوار اشةةةةةأن  يكةةةةةون الةةةةةرأي مبثااةةةةةة إعةةةةة ن تفنةةةةةريي وينةةةةةاهم
التحفظةةةات"، أو قةةةد يكةةةون مبثااةةةة إعةةة ن سياسةةة . وقبةةةول اجلهةةةاز 
املخةةتص يف املنظمةةة للةةتحفظ ال مينةةةا الةةدول مةةن إاةةداء اعرتاضةةةات 

 وينبغ  أن تظل منألة آثارها القانونية مفتوحة للنقا..
 ، رأى12-8-2شةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  وفيمةةةةا اةةةةص م -138

نبغةةةة  لةةةةةه، يف مجيةةةةا الظةةةةروف، أن اعةةةةض األعضةةةةاء أن القبةةةةول ال ي
يكةةون ذا طةةااا هنةةائ  وال رجعةةة فيةةه. وجةةرت اإلرةةارة أيضةةا  إىل أن 
القبةةةةةول الصةةةةةريح ال ينبغةةةةة  أن يعةةةةةد هنائيةةةةةا  وال رجعةةةةةة فيةةةةةه إال اعةةةةةد 
انقضاء اثين عشر رهرا  على تقدا التحفظ كما هو احلال االننةبة 

سةةحب  للقبةةول الضةةمين. وينبغةة  أن يكةةون اومكةةان الةةدول خ هلةةا
قبوهلةةةا لةةةتحفظ مةةةا، وينبغةةة  هلةةةذا النظةةةام أن يكةةةون ماااقةةةا  للنظةةةام 

 املعتمد فيما يتعلق ااالعرتاضات.
ورأى الةةةبعض أيضةةةا  أنةةةه ينبغةةة  أن يكةةةون اومكةةةان الدولةةةة  -139

الص قبلت التحفظ إعادة النظر يف موقفها، يف اعض احلةاالت، إذا 
 ةةةةا كةةةةان الحظةةةةت مةةةةث   أن الةةةةتحفظ لةةةةةه انعكاسةةةةات أكةةةةرب اكثةةةةري 

متوقعةةا  أو إذا رةةدر تفنةةري قضةةائ  يعايةةه معةةىن اتلةةف كليةةا  عمةةا  
 كان مفرتضا  عند تقدميه أو إذا حد  تغري أساس  يف الظروف.

وحنب رأي آخر، ينبغ  يف تلك احلةاالت أن يتخةذ رد فعةل  -140
 الدولة الص قبلت التحفظ ركَل إع ن يوضح ويفنر رروط قبوهلا.

 اخلتامية للمقرر اخلاعامل حظات  -6
الحةةةظ املقةةةرر اخلةةةاع أن مجيةةةا املتحةةةدثني، ورغةةةم الاةةةااا  -141

التقةةين واجلةةاف للموضةةوع، أيةةدوا إحالةةة مشةةاريا املبةةادي التوجيهيةةة 
إىل جلنةةةةةةةة الصةةةةةةةياغة. ومبةةةةةةةا أن العديةةةةةةةد مةةةةةةةن  12-8-2إىل  2-8

اقرتاحات أعضاء اللجنةة ذات طةااا لةةه رةلة االصةياغة أو الرتمجةة، 
 الصياغة تتمتا اص حية الفصل فيها.فون جلنة 
ومةةن جهةةة أخةةرى، اةةدا لةةه أن الصةةيغة البديلةةة املقرتحةةة يف  -142

مكةةررا  حتظةةى االتفضةةيل؛ وميكةةن  1-8-2مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  
موارةةةلة االنكبةةةةاب يف جلنةةةة الصةةةةياغة علةةةةى دراسةةةة املنةةةةألة الةةةةص مل 

العبةارة  تارع أي إركال يتعلق ااملبدأ. وهو متفق مةا مةن قةالوا إن
مةةةةةن  20مةةةةةن املةةةةةادة  5"أيهمةةةةةا يقةةةةةا الحقةةةةةا " ثالةةةةةواردة يف الفقةةةةةرة 

اتفاقيص فيينا( تعين االضةرورة أن تنةتفيد الةدول واملنظمةات الدوليةة 
املتعاقدة من مةدة أدناهةا سةنة للبةت يف حتفةظ مةا. ولكنةه يشةك يف 

اغة مشةةةةةروع املبةةةةةدأ أن هةةةةةذه الفرضةةةةةية سةةةةةيكون هلةةةةةا أثةةةةةر علةةةةةى رةةةةةي
 .1-8-2التوجيه  

واتلف األمر فيما يتعلق اامل حظات املنجلة خبصوع  -143
الةةص أفضةةت اةةه إىل اخللةةوع إىل  2-8-2مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  

وجةةةةةةوب التمييةةةةةةةز اةةةةةةةني أراةةةةةةةا فرضةةةةةةةيات  ثأ( إذا جعلةةةةةةةت معاهةةةةةةةدة 
دخوهلةةةا حيةةةز النفةةةاذ مرهونةةةا  مبصةةةادقة املةةةَوقعني عليهةةةا ااإلمجةةةاع،  مةةةا

مةن اتفاقيةة  20مةن املةادة  5ة انابق املبدأ املنصوع عليةه يف الفقةر 
فيينا ادون أدىن رك، ما دام أن املعاهدة ال ميكن أن تةدخل حيةز 
النفةةةاذ قبةةةل أن يصةةةادق عليهةةةا مجيةةةا املةةةوقعني دون االعةةةرتاض علةةةى 
الةةةةةةةةةتحفظ. أمةةةةةةةةةا الفرضةةةةةةةةةيات األخةةةةةةةةةرى فهةةةةةةةةة  أكثةةةةةةةةةر حناسةةةةةةةةةية  

إحداها تتعلق مبنألة معرفة ما إذا كةان ينبغة ، لنةبب آخةر،  ثب(
لةةةةتحفظ اقبةةةةول مجيةةةةا األطةةةةراف؛ ثج( وأخةةةةرى تتصةةةةل أن حيظةةةةى ا

تصةةةةةةةبح أطرافةةةةةةةا  يف أن االةةةةةةةدول أو املنظمةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة الراغبةةةةةةةة يف 
املعاهةةدة، حيةةث يعتقةةد املقةةرر اخلةةاع أنةةه إذا مةةا أريةةَد احلفةةاظ علةةى 

، ينبغ  اإلقرار اأن أمامها اثةين عشةر رةهرا  اعتبةارا  20جوهر املادة 
واأنةةه اومكاهنةةا حينئةةذ أو يف  مةةن تةةاري  اإلخاةةار لتقةةوم االتصةةديق،

وقةةت الحةةةق يف غضةةةون مةةةا تبقةةةى مةةن أجةةةل االثةةةين عشةةةر رةةةهرا  أن 
تةةةةرفض قبةةةةول الةةةةتحفظ؛ ثد( يف حةةةةال عةةةةدم دخةةةةول املعاهةةةةدة حيةةةةز 
النفةةةاذ، ميكةةةن لألطةةةراف أن يتخةةةذوا مةةةوقفهم إزاء الةةةتحفظ خةةةة ل  
كامةةةل الفةةةرتة املمتةةةدة مةةةن تةةةاري  اإلخاةةةار إىل غايةةةة انقضةةةاء أجةةةل 

رةةهرا  اعةةد اإلخاةةار، أو إىل حةةني دخةةول املعاهةةدة  مدتةةه اثنةةا عشةةر
حيةةز النفةةاذ إذا حةةةل موعةةده اعدئةةذ. إال أن املقةةةرر اخلةةاع يةةةرى أن 

أو مشةةةةةروع املبةةةةةدأ  1-8-2يكةةةةةون إمةةةةةا مشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
هةةو النةةاري يف مجيةةا احلةةاالت. وميكةةن للجنةةة  2-8-2التةةوجيه  

ية الةص ينبغة  الصياغة أن توارل دراسةة هةذه املنةائل وحتةدد الفرضة
أن يقةةرن  ةةا كةةل مشةةروع مةةن مشةةاريا املبةةادي التوجيهيةةة هةةذه، مةةا 

 احلرع على ضرورة احلفاظ على الع قات التعاهدية.

ايةد أن املقةةرر اخلةاع يةةرى أن منةألة مةةا إذا كةان ينبغةة   -144
 1-8-2و 8-2احلديث، فيما اص مشاريا املبادي التوجيهية 

اةةةةاألحرى عةةةةن "افةةةةةرتاض ، عةةةةن "القبةةةةول الضةةةةمين" أو 2-8-2و
القبةةةةول الضةةةةمين"، لينةةةةت جمةةةةرد منةةةةألة رةةةةياغة. فهةةةةو يف الواقةةةةا 
مقتنا اأن التزام الصةمت خة ل اثةين عشةر رةهرا  أو إىل أن حيةني 
موعةةد التصةةديق الةةق افرتاضةةا  انةةياا  اةةالقبول اسةةتنادا  إىل حقيقةةة 
أنةةه قةةد يتضةةح أن الةةتحفظ غةةري جةةائز ألسةةباب رةةىت، منهةةا علةةى 

دم توافقه ما موضوع املعاهدة والغةرض منهةا. كمةا سبيل املثال ع
مةن  5أن هذا املوقف املبةدئ  هةو وحةده الةذي يتوافةق مةا الفقةرة 

من اتفاقية فيينا الص تنص على أنه "يعترَب أن الدولة قد  20املادة 
 قبلت التحفظ".

، أعةرب املقةرر 3-8-2وخبصوع مشروع املبدأ التوجيه   -145
ضةةافة كلمةةة "املتعاقةةدة" اعةةد عبةةارة "للدولةةة اخلةةاع عةةن اعتقةةاده اةةأن إ

 أو املنظمة الدولية" أمر ستأخذه جلنة الصياغة اعني االعتبار.

واةدت لةةةه الشةةكوك املثةةارة اشةةأن مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   -146
غري مربرة؛ وه  ااإلضافة إىل ذلك جعلت حمةَط تنةاؤل  2-8-4

أي التقيةةةد إحةةةدى املنةةةلمات األساسةةةية الةةةص قةةةام عليهةةةا املشةةةروع، 
رةةراحة   23مةن مادهتةا  1اةنص اتفاقيةة فيينةا، والةص تقتضةة  الفقةرة 

 إاداء القبول كتااة .
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وكةةةذلك مل يؤيةةةد اقرتاحةةةا  يتعلةةةق مبشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه   -147
يةةةةدعو إىل التمييةةةةز اةةةةني األحكةةةةام املؤسنةةةةاتية واألحكةةةةام  2-8-6

مةةةة ال املوضةةةوعية للصةةةك التأسينةةة  ملنظمةةةة دوليةةةة. فاملمارسةةةة القائ
تعكةةس مثةةل هةةذا التمييةةز، فضةة   عةةن املشةةاكل الةةص قةةد يثريهةةا هةةذا 

 التمييز من الناحيتني النظرية والعملية.
وال يرتئ  املقرر اخلاع اطاذ قواعد املنظمة الدولية مرجعا   -148

ألن رةةةةفافية العمليةةةةة  8-8-2يف إطةةةةار مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
 ا األمران املهمان هنا.واليقني الذي ينبغ  أن يتولد عنها مه

، أعةةةرب 9-8-2وفيمةةةا يتعلةةةق مبشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه   -149
املقرر اخلاع عن اعتقاده اأنةه مةن املناسةب إرسةاء املبةدأ القائةل إن 
اجلهةةاز املخةةتص هةةري حتديةةده انةةاء  علةةى قواعةةد املنظمةةة، حةةىت وإن  
كةةةان ذلةةةك ال يكفةةة ؛ وحتةةةتفظ الصةةةياغة احلاليةةةة اأمهيتهةةةا يف حةةةال 

 ت الصك التأسين  عن هذه املنألة.سكو 
، فهةةةةو 10-8-2وخبصةةةةوع مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -150

يعتقةةةةةد أن االستعاضةةةةةة عةةةةةن عبةةةةةارة "الةةةةةدول واملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة 
اعبةةةارة "الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة املتعاقةةةدة" قةةةد حتةةةد   املعنيةةةة"

رعواات؛ ولرمبا يكون من األفضل اإلرارة إىل الدول واملنظمات 
 "املوقعة". الدولية
، 11-8-2وفيمةةةةةةةا اةةةةةةةص مشةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   -151
ةةةوخ  رةةةةيغة  أقةةةةر اةةةةأن عنوانةةةةه ال يوافةةةةق مضةةةةمونه واأنةةةةه ينبغةةةة  تَة

لم اوجةةوب إعةةادة النظةةر فمةةا قيةةل اشةةأن اآلثةةار  جديةةدة. كمةةا َسةة
القانونية اغية تفادي إعااء االناباع اأن أعضةاء املنظمةة الدوليةة 

اجلهةةةاز املخةةةتص، وهةةةو املوقةةةف ميكةةةنهم أن يعرتضةةةوا علةةةى موقةةةف 
الذي يلزم اجلميا، وكذلك ل ستعاضةة عةن الصةيغة احلاليةة اةنهج 
أقل سةلبية، مةن قبيةل عبةارة "دون املنةاس ااآلثةار الةص قةد ترتتةب 

 على تلك املمارسة".
-8-2وختامةةةةا ، وخبصةةةةوع مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   -152
نوين للقبول ، ال يرى املقرر اخلاع أي داع  جلعل النظام القا12

الصريح متوافقا  ما نظام القبول الضمين. فالدولة الص تبادر إىل 
إرةةدار إعةةة ن رمسةةة  اقبةةول حتفةةةظ ال ميكنهةةةا الرتاجةةا عةةةن هةةةذا 
األمر حىت لو مت قبل انقضاء فرتة االثين عشر رهرا ، فمثل ذلك 
الرتاجا لةن يكةون مةربرا  وفقةا  لةنص اتفاقيةة فيينةا وال متوافقةا  مةا 

ن النيةة. وااإلضةافة إىل ذلةك، قةد َالةف القبةول آثةارا  مبدأ حنة
جوهريةةةة يف وضةةةا الدولةةةة رةةةاحبة الةةةتحفظ إزاء املعاهةةةدة، وقةةةد 
تشةةةكل إمكانيةةةة الرتاجةةةا عةةةن هةةةذا القبةةةول عامةةةل عةةةدم اسةةةتقرار 
قوي من منظور أمن الع قات القانونية. كما إنه ال يوافق على 

ريح يف حةةةال مت االقةةرتاع القائةةةل اومكانيةةة الرتاجةةةا عةةن قبةةةول رةة
علةةةةى أسةةةةاس تفنةةةةري معةةةةني للمعاهةةةةدة مث رةةةةدر تفنةةةةري قضةةةةائ  
االفةةةةه فيمةةةةا اعةةةةد. فلةةةةيس هلةةةةذا التفنةةةةري األخةةةةري سةةةةوى احلجيةةةةة 
الننبية املتعلقة مبنألة فصل فيها قضائيا ، وميكن يف هذه احلالة 
للدولة الص قبلت التحفظ أن تلجأ إىل إردار إع ن تفنريي، 

 أي وقةةةةةت طبقةةةةةا  ملشةةةةةروع املبةةةةةدأ واومكاهنةةةةةا أن تفعةةةةةل ذلةةةةةك يف
 .3-4-2التوجيه  

نص  شاريع العبـاد  التوجيهيـة العتيلقـة بالتحفظـات  –جيم
 ؤقتـة  التـي اعتعـدتها اللجنـة بصـفةو عل  العياهـدات 

 حت  اآلن
 نص مشاريا املبادي التوجيهية -1

يةةرد أدنةةاه نةةص مشةةاريا املبةةادي التوجيهيةةة الةةص اعتمةةدهتا  -153
 .(65ثمؤقتة حىت اآلناللجنة اصفة 

__________ 
، 1-1ل طةةةةة ع علةةةةةى التعليقةةةةةات علةةةةةى املبةةةةةادي التوجيهيةةةةةة  (65ث

 7-1-1[، و3-1-1] 4-1-1[، و8-1-1] 3-1-1، و2-1-1و
-201ع ، اجمللةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةزء الثةةةةاين(، 1998 حوليةةةةة[، انظةةةر 1-1-1]

 5-1-1[، و4-1-1] 1-1-1والتعليقات على املبةادي التوجيهيةة  ؛220
 2-2-1[، و4-2-1] 1-2-1، و2-1، و6-1-1[، و1-1-6]
 3-3-1[، و2-2-1] 2-3-1، و1-3-1، و3-1[، و1-2-1]
[، 6-1-1] 2-4-1[، و5-1-1] 1-4-1، و4-1[، و1-2-3]
[، 6-2-1] 5-4-1[، و5-2-1] 4-4-1[، و7-1-1] 3-4-1و
  3-5-1[، و7-2-1] 2-5-1[، و9-1-1] 1-5-1، و5-1و
ع ، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء الثةةةاين(، 1999 حوليةةةة، انظةةةر 6-1[، و1-2-8]

 6-4-1، و8-1-1؛ والتعليقةةةةةةةةات علةةةةةةةةى املبةةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةةة 175-257
   1-7-1، و7-1[، و8-4-1] 7-4-1[، و1-4-7، 1-4-6]
[، 5-7-1] 2-7-1[، و1-7-4، 1-7-3، 1-7-2، 1-7-1]

؛ 221-185ع  ، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةزء الثةةةةةةةةةاين(،2000 حوليةةةةةةةةةةانظةةةةةةةةةر 
  [، 3-2-2] 2-2-2، و1-2-2والتعليقةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةى املبةةةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةةةة 

، 4-3-2، و3-3-2، و2-3-2، و1-3-2[، و4-2-2] 3-2-2و
 6-4-2[، و4-4-2] 5-4-2[، و5-4-2] 4-4-2، و3-4-2و
 ، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةاين2001 حوليةةةةةةةةة[، انظةةةةةةةةر 8-4-2] 7-4-2[، و2-4-7]

؛ والتعليقةةةةةةةةات علةةةةةةةى املبةةةةةةةةادي 249-230ع ، والتصةةةةةةةويب ثاجلةةةةةةةزء الثةةةةةةةةاين(
مكةةةررا ،  3-1-2] 4-1-2، و3-1-2، و2-1-2، و1-1-2التوجيهيةةةة 

، 7-1-2[، و8-1-2، 6-1-2] 6-1-2، و5-1-2[، و2-1-4
 1-4-2] 2-4-2، و1-4-2، و4-2مكةةةةةةةةةررا [، و 7-1-2] 8-1-2و

، اجمللةةةةةةةد 2002 حوليةةةةةةةة[، انظةةةةةةةر 9-4-2، 2-4-2] 7-4-2مكةةةةةةةررا [، و
؛ والتعليقات على املذكرة التوضيحية وعلةى 53-26ع الثاين ثاجلزء الثاين(، 
 4-5-2، و3-5-2، و2-5-2، و1-5-2، و5-2املبةةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةةة 

، 6-5-2ثالثةةةةةةةةةةا [، و 5-5-2مكةةةةةةةةةةررا ،  5-5-2] 5-5-2[، و2-5-5]
[، والتعليقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 9-5-2] 8-5-2[، و8-5-2، 7-5-2] 7-5-2و

 9-5-2موذجيةةة ألةةف واةةاء وجةةيم وعلةةى املبةةادي التوجيهيةةة علةةى األحكةةام الن
 [، انظةةةةةةةر12-5-2] 11-5-2[، و11-5-2] 10-5-2[، و2-5-10]

؛ والتعليقةات علةى 107-81ع ، اجمللةد الثةاين ثاجلةزء الثةاين(، 2003 حولية
-2، و12-5-2، و10-4-2، و9-4-2، و5-3-2املبةةةادي التوجيهيةةةةة 

؛ 137-132ع ين ثاجلةزء الثةةاين(، ، اجمللةد الثةةا2004 حوليةةة، انظةر 5-13
، انظةةةةةةر 2-6-2، و1-6-2، و6-2والتعليقةةةةةةات علةةةةةةى املبةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةة 

؛ والتعليقةةةات علةةةى 98-90ع ، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء الثةةةاين(، 2005 حوليةةةة
-3، و3-1-3، و2-1-3، و1-1-3، و1-3، و3املبةةةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةةةة 

، 6-1ن التةةةةوجيهيني ، وكةةةذلك الصةةةةيغة اجلديةةةدة للتعليقةةةةني علةةةى املبةةةةدأي1-4
، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء 2006 حوليةةةةةةةمكةةةةةةررا [، انظةةةةةةر  7-1-2] 8-1-2و
 5-1-3. وتةةرد التعليقةةات علةةى املبةةادي التوجيهيةةة 197-178ع (، ثةةاينال
 11-1-3و 10-1-3و 9-1-3و 8-1-3و 7-1-3و 6-1-3و
 أدناه. 2-يف الفرع جيم 13-1-3و 12-1-3و
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 عل  العياهدات التحفظات
 املمارسة دليل
 توضيحية  ذكرة

 دليةةةلاعةةةض مشةةةاريا املبةةةادي التوجيهيةةةة الةةةواردة يف تقةةةرتن  
البنةود قةةد يكةةون مفيةةدا   عتمةةاد هةةذهوامنوذجيةة. ابنةةود املمارسةة هةةذا 
لتحديةد احلةاالت معينةة. وينبغة  الرجةوع إىل التعليقةات يف حاالت 

 .اند منوذج  معني استخدام فيها املناسبالص يكون من 
 التياريف -1
 التحفظات تيريف 1-1

أو  صــيهته تانفراديــا ، أيــا  كانــ إعالنــا  " الــتحف " يينــي 
أو   ياهــدةتســعيته، تصــدرل دولــة أو  نظعــة دوليــة عنــد توقيــع 

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســعيا  أو قبولهــا أو العوافقــة عليهــا 
ـــــة إليهـــــا أو  االنضـــــعااأو  ـــــد تقـــــديعتصـــــدرل دول إشـــــيارا   هاعن

أو تلــ  العنظعــة  الدولــةبالخالفــة فــي  ياهــدة، وتهــدف تلــ  
 ن ذل  اإلعالن إل  استبياد أو تيديل األثر القانوني ألحكاا 

 ن العياهدة  ن حيـ  انطبـاق تلـ  األحكـاا علـ  هـذل   يينة
 .الدوليةالدولة أو هذل العنظعة 

 التحفظات  وضوع (66ث[1-1-4] 1-1-1
أو تيــــديل األثــــر  اســــتبياد ــــن الــــتحف  هــــو  الهــــدف 

القــانوني ألحكــاا  يينــة  ــن العياهــدة أو للعياهــدة ككــل فيعــا 
علــ  الدولــة أو  هــابــبيا الجوانــب العحــددة عنــد تطبيق يتيلــق

 تصدر التحف . التيالعنظعة الدولية 
 الحاالت التي يجوز فيها إبداء التحفظات 1-1-2

التــي يجــوز فيهــا إبــداء تحفــ  طبقــا   الحــاالت تشــعل 
العوافقــة  عــنجعيــع وســائل اإلعــراب  1-1للعبــدأ التــوجيهي 

ــزاا بعياهــدة، العــذكورة فــي العــادة  ــة  ــن  11علــ  االلت اتفاقي
واتفاقيـة فيينـا لقــانون العياهـدات بــين  قـانون العياهــداتل فيينـا

 .الدول والعنظعات الدولية أو فيعا بين العنظعات الدولية
 اإلقليعيذات النطاق  التحفظات [1-1-8] 1-1-3

تحفظا  اإلعـالن االنفـرادي الـذي تسـتهدف  نـه  يشكل 
تطبيق  ياهدة أو بيا أحكا ها عل  إقليم كانت  استبيادالدولة 

 عدا وجود هذا اإلعالن. حالةستنطبق عليه هذل العياهدة في 

__________ 
قوسةني معقةوفتني إىل رقةم مشةروع املبةدأ  اةني واردالرقم ال يشري (66ث

األرةل   الرقمإىل  ، حنب مقتضى احلال،التوجيه  يف تقرير املقرر اخلاع أو
ملشةةةةروع مبةةةةدأ تةةةةوجيه  ورد يف تقريةةةةر املقةةةةرر اخلةةةةاع وأدمةةةةج يف مشةةةةروع املبةةةةدأ 

 النهائ . التوجيه 

التحفظــات التــي تبــدى عنــد اإلشـــيار  [1-1-3] 1-1-4
 اإلقليعيبالتطبيق 

تحفظا  اإلعـالن االنفـرادي الـذي تسـتهدف  نـه  يشكل 
 ن  ياهدة  أو تيديل األثر القانوني ألحكاا  يينة استبيادالدولة 

 عياهدة.لل تصدر بشأنه إشيارا  بالتطبيق اإلقليعيعل  إقليم 
ـــــ  الحـــــد  ـــــن  [1-1-6] 1-1-5 ـــــة إل ـــــات الرا ي اإلعالن

 التزا ات الجهات العصدرة لها
الـذي تصـدرل دولـة  االنفـراديتحفظا  اإلعـالن  يشكل 

الدولــــة أو العنظعــــة عــــن  تلــــ أو  نظعــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب 
تهـدف  نـه الجهـة التـي والـذي عل  االلتـزاا بعياهـدة   وافقتها

 التي تفرضها عليها العياهدة. االلتزا اتتصدرل إل  الحد  ن 
  يادلةاإلعالنات الرا ية إل  الوفاء بالتزاا بطرق  1-1-6

دولـة  صـدرلالـذي ت االنفـراديتحفظا  اإلعـالن  يشكل 
أو  نظعــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب تلــــ  الدولــــة أو العنظعــــة عــــن 
ـــة   وافقتهـــا علـــ  االلتـــزاا بعياهـــدة والـــذي تهـــدف تلـــ  الدول

العنظعة  ن خالله إل  الوفاء بالتزاا ععال  بالعياهدة بطريقة  أو
 .كانت  يادلة لهاتختلف عن تل  التي تفرضها العياهدة وإن  

 التحفظات التي تبدى بصورة  شتركة [1-1-1] 1-1-7
ـــداء   نظعـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن  ـــي إب ـــة ف دولي

 تحف  ال يؤثر عل  الطابع االنفرادي لذل  التحف .
 التحفظات التي تبدى بعقتض  شروط استثناء 1-1-8

تحفظا  اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـدرل دولـة  يشكل 
إعـــراب تلـــ  الدولـــة أو العنظعـــة عـــن  عنـــد ،دوليـــة  نظعـــةأو 

وفقـــا  لشـــرط صـــري  يـــرخص  ، وافقتهـــا علـــ  االلتـــزاا بعياهـــدة
أو لبيضـها اسـتبياد أو تيـديل األثـر القـانوني ألحكـاا  لألطراف

 انطباقها عل  هذل األطراف. حي  يينة  ن العياهدة  ن 
 تيريف اإلعالنات التفسيرية 1-2

انفراديــا ، أيــا  كانــت  إعالنــا   "اإلعــالن التفســيري" يينــي 
 وتهــدفصــيهته أو تســعيته، صــادرا  عــن دولــة أو  نظعــة دوليــة 

 نه هذل الدولة أو هذل العنظعة إل  تحديـد أو إيضـاا العينـ  
تسندل الجهة العصدرة لإلعالن إل  العياهدة  الذيأو النطاق 

 .أو إل  بيا  ن أحكا ها
 شروطةاإلعالنات التفسيرية الع [1-2-4] 1-2-1

يشـــكل إعالنـــا  تفســـيريا   شـــروطا  اإلعـــالن االنفـــرادي  
ـــع  ياهـــدة أو  ـــد توقي ـــة عن ـــة أو  نظعـــة دولي ـــذي تصـــدرل دول ال
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســعيا  أو قبولهــا أو العوافقــة عليهــا 
أو االنضــعاا إليهــا، أو الــذي تصــدرل دولــة عنــد ا تقــدا إشــيارا  
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وجبــه تلــ  الدولــة أو بالخالفــة فــي  ياهــدة، والــذي تخضــع بع
العنظعـــة الدوليـــة قبولهـــا بـــأن تلتـــزا بالعياهـــدة لتفســـير  حـــدد 

 للعياهدة أو ألحكاا  يينة  نها.
إصـــدار اإلعالنـــات التفســـيرية بصـــورة  [1-2-1] 1-2-2

  شتركة
دوليـة فـي إصـدار   نظعـاتاشتراك عـدة دول أو  إن 

ــــ  الطــــابع اإلعــــالن التفســــيري ال  ــــرادي لهــــذا يــــؤثر عل االنف
 .التفسيرياإلعالن 

 التعييز بين التحفظات واإلعالنات التفسيرية 1-3
كــتحف  أو كــ عالن   االنفــرادي،طــابع اإلعــالن  يحــدد 
 .إحداثهاإلعالن هذا األثر القانوني الذي يقصد بتفسيري، 

 أسلوب التعييز بين التحفظات واإلعالنات التفسيرية 1-3-1
االنفـرادي الــذي تصــدرل  اإلعــالن ــا إذا كـان  لتحديـد 

 تحفظـا  دولة أو  نظعة دوليـة بشـأن إحـدى العياهـدات يشـكل 
ــا  تفســيريا ،  ــن العناســب  ــة  تفســيرأو إعالن اإلعــالن بحســن ني

وفقــــا  للعينــــ  العيتــــاد الــــذي ييطــــ  لعصــــطلحاته، فــــي ضــــوء 
 نيـةالتي يتيلق بها اإلعالن. ويول  االعتبار الواجـب ل العياهدة

 العينية عند إصدار اإلعالن. الدوليةلعنظعة الدولة أو ا
 الصيهة والتسعية [1-2-2] 1-3-2

الصــــــيهة أو التســــــعية التــــــي تيطــــــ  لإلعــــــالن  تــــــوفر 
العقصــود. وهــذل هــي الحالــة  القــانونياالنفــرادي  ؤشــرا  لألثــر 

ــة ب صــدار  ــة أو  نظعــة دولي ــد ا تقــوا دول  عــدةبوجــه خــاص عن
ــة فيعــا يتيلــق بعياهــدة واحــدة وتســع  بيــا  ــات انفرادي إعالن

 اآلخر إعالنات تفسيرية. والبياهذل اإلعالنات تحفظات 
إصدار إعالن انفرادي في حالة حظـر  [1-2-3] 1-3-3

 إبداء تحف 
ـــع  تحفظـــاتتحظـــر العياهـــدة إبـــداء  عنـــد ا  علـــ  جعي

أي إعــــالن  يفتــــر  أنأحكا هــــا أو علــــ  أحكــــاا  يينــــة  نهــــا، 
تحفظـا ،  شـكلأو  نظعـة دوليـة بشـأنها ال ي دولةانفرادي تصدرل 

األثـر القـانوني ألحكـاا  تيـديلإال إذا كان يهدف إل  استبياد أو 
 يينـــــة  ـــــن العياهـــــدة أو للعياهـــــدة ككـــــل فيعـــــا يتيلـــــق بـــــبيا 

 عل  الجهة العصدرة لإلعالن. هاالعحددة في تطبيق الجوانب
خــالف التحفظــات واإلعالنــات اإلعالنــات االنفراديــة  1-4

 التفسيرية
ـــــات  ـــــي  اإلعالن ـــــة الت بشـــــأن إحـــــدى  تصـــــدراالنفرادي

العياهــدات والتــي ال تكــون تحفظــات أو إعالنــات تفســيرية ال 
 دليل الععارسة هذا. نطاقتدخل في 

اإلعالنات الرا ية إلـ  التيهـد بالتزا ـات  [1-1-5] 1-4-1
 انفرادية
دولة أو  نظعة دولية اإلعالن االنفرادي الذي تصدرل  

بشأن إحدى العياهدات والذي تهدف  نه الجهة التي تصدرل 
إلــ  التيهــد بالتزا ــات تتجــاوز االلتزا ــات التــي تفرضــها عليهــا 
ــا  ال يــدخل ضــعن نطــاق دليــل  العياهــدة يشــكل التزا ــا  انفرادي

 الععارسة هذا.
ــــــ   [1-1-6] 1-4-2 اإلعالنــــــات االنفراديــــــة الرا يــــــة إل

 أخرى إل  العياهدة إضافة عناصر
اإلعالن االنفرادي الذي تهدف دولة أو  نظعة دولية  

بعوجبه إل  إضافة عناصر أخرى إل  العياهـدة يشـكل اقتراحـا  
ـــــدخل ضـــــعن نطـــــاق دليـــــل  لتيـــــديل  ضـــــعون العياهـــــدة وال ي

 الععارسة هذا.
 إعالنات عدا االعتراف [1-1-7] 1-4-3

الدول إلـ  أن اإلعالن االنفرادي الذي تشير فيه إحدى  
اشتراكها في العياهـدة ال يينـي االعتـراف بكيـان  ـا ال تيتـرف هـي 
به يشكل إعالن عدا اعتراف وال يدخل في نطاق دليل الععارسة 
هــذا حتــ  لــو كـــان الهــدف  نــه أن يســـتبيد تطبيــق العياهــدة بـــين 

 الدولة العصدرة لإلعالن والكيان غير العيترف به.
 السياسة اليا ةإعالنات  [1-2-5] 1-4-4

ـــة أو  نظعـــة   ـــذي تصـــدرل دول اإلعـــالن االنفـــرادي ال
ــة أو هــذل العنظعــة عــن آرائهــا  ــة وتيــرب فيــه هــذل الدول دولي

العياهــــدة أو فـــــي العوضــــوع الـــــذي تتناولــــه العياهـــــدة،  فــــي
أن يكــــون هـــــدف اإلعـــــالن إحـــــدا  أثـــــر قـــــانوني علـــــ   دون

ال يـــدخل فـــي نطـــاق  العياهـــدة، يشـــكل إعـــالن سياســـة عا ـــا  
 يل الععارسة هذا.دل
ـــــذ  [1-2-6] 1-4-5 ـــــق تنفي ـــــات العتيلقـــــة بطرائ اإلعالن

 العياهدة عل  الصييد الداخلي
اإلعالن االنفرادي الذي تصدرل دولة أو  نظعة دولية  

وتبين فيه هذل الدولـة أو هـذل العنظعـة الطريقـة التـي تيتـزا بهـا 
تنفيــذ العياهــدة علــ  الصــييد الــداخلي، دون أن يكــون هــدف 

ن، بوصـــــفه هـــــذا، العســـــاس بحقوقهـــــا والتزا اتهـــــا إزاء اإلعـــــال
األطــراف العتياقــدة األخــرى، يشــكل إعالنــا  إعال يــا  ال يــدخل 

 في نطاق دليل الععارسة هذا.
االنفراديـــــــــــة  اإلعالنـــــــــــات [1-4-7، 1-4-6] 1-4-6

 اختياري بعقتض  شرط الصادرة
 الععارســـةينـــدري فـــي نطـــاق تطبيـــق دليـــل  ال -1 

اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي تصــدرل دولـــة أو  نظعـــة دوليـــة هــذا 
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لألطـــراف بقبـــول يـــأذن صـــراحة  وفقـــا  لشـــرط وارد فـــي  ياهـــدة 
 العياهدة. أحكاا أخرى فيالتزاا ال تفرضه 

يشــــــكل القيــــــد أو الشــــــرط الــــــوارد فــــــي  ال -2 
دليـــــل بـــــالعين  العقصـــــود فـــــي تحفظـــــا   اإلعـــــالنهـــــذا   ثـــــل

 الععارسة هذا.
االنفراديـة التـي تـنص علـ   اإلعالنـات [1-4-8] 1-4-7

 االختيار بين أحكاا  ياهدة
 هـــــذايــــدخل فــــي  جـــــال تطبيــــق دليـــــل الععارســــة  ال 
ــة وفقــا  الــذي تصــدرل االنفــرادي  اإلعــالن ــة أو  نظعــة دولي دول

االختيـار صـراحة األطـراف يقتضـي  ـن لشرط وارد في  ياهـدة 
 بين حكعين أو أكثر  ن أحكاا العياهدة.

 الثنائيةاالنفرادية فيعا يتيلق بالعياهدات  اإلعالنات 1-5
 العياهدات الثنائية عل " التحفظات" [1-1-9] 1-5-1

صــــيهته أو تســــعيته،  كانــــتاالنفــــرادي، أيــــا    اإلعــــالن 
الـــذي تصـــدرل دولـــة أو  نظعـــة دوليـــة بيـــد التوقيـــع بـــاألحرف 

 ياهدة ثنائية أو بيد التوقيع عليها ولكن قبل بـدء  عل األول  
الحصول  إل أو العنظعة  الدولةتل  به نفاذها، والذي تهدف 

ـــه  ــن الطــرف اآلخــر علــ  تيــديل  ألحكــاا العياهــدة تخضــع ل
ـــــزاا بالعياهـــــدة،  اإلعـــــراب عـــــن  وافقتهـــــا النهائيـــــة علـــــ  االلت

 ذا.يشكل تحفظا  بالعين  العقصود في دليل الععارسة ه ال
ــــــات [1-2-7] 1-5-2 ــــــق  التفســــــيرية اإلعالن فيعــــــا يتيل

 بالعياهدات الثنائية
ـــق  ـــان  ينطب ـــدآن التوجيهي علـــ   1-2-1و 2-1العب

التفســــــيرية فيعــــــا يتيلــــــق بالعياهــــــدات العتيــــــددة  اإلعالنــــــات
 السواء. عل األطراف والعياهدات الثنائية 

القـــانوني لقبـــول الطـــرف اآلخـــر  األثـــر [1-2-8] 1-5-3
 شأنهاإلعالن تفسيري صادر ب ثنائيةفي  ياهدة 

 ـن عن إعالن تفسـيري لعياهـدة ثنائيـة  الناشئ التفسير 
العياهــدة يصــب ،  هــذلدولــة أو  نظعــة دوليــة طــرف فــي جانــب 

 بيد قبول الطرف اآلخر له، التفسير الرسعي لهذل العياهدة.
 (67ثالتياريف نطاق 1-6

 هـذاتخل تياريف اإلعالنات االنفرادية الواردة فـي  ال 
هـــذل اإلعالنـــات وآثارهـــا  صـــحةالفصـــل  ـــن دليـــل الععارســـة ب

 عليها. تنطبقبعوجب القواعد التي 
__________ 

أعيةةد النظةةر يف مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  هةةذا ومت تعديلةةه يف الةةدورة  (67ث
. ل طةةةةة ع علةةةةةى التعليةةةةةق اجلديةةةةةد، انظةةةةةر 2006منةةةةةة واخلمنةةةةةني للجنةةةةةة عةةةةةام الثا

 .2-الفصل الثامن، الفرع جيم(، ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2006 حولية

 التحفظات واإلعالنات التفسيرية بدائل 1-7
1-7-1 [1-7-1 ،1-7-2 ،1-7-3 ،1-7-4] 

 التحفظات بدائل
 عاثلــة لنتــائ  التحفظــات، يجــوز أيضــا   نتــائ  لتحقيــق 

 ثــل بديلـة  أســاليبللـدول أو العنظعــات الدوليـة أن تلجــأ إلـ  
  ا يلي:
شــروطا  تقييديــة تر ــي إلــ   العياهــدة تضــعين  أ( 

 الحد  ن نطاق العياهدة أو انطباقها؛
بعوجب حكم  حدد  ن أحكـاا  اتفاق، إبراا  ب( 

أو أكثر  دوليتان ياهدة، تهدف  نه دولتان أو أكثر أو  نظعتان 
 العياهدةإل  استبياد أو تيديل اآلثار القانونية ألحكاا  يينة  ن 

 . انطباقها عل  اليالقات فيعا بينها  ن حي 
 بدائل اإلعالنات التفسيرية [1-7-5] 1-7-2

اق  ياهـدة أو أحكـاا لتحديد أو توضـي   ينـ  أو نطـ 
 يينة  نهـا، يجـوز للـدول أو العنظعـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـا  

 إل  أساليب غير أسلوب اإلعالنات التفسيرية،  ثل  ا يلي:
 تضعين العياهدة أحكا ا  تر ي إل  تفسيرها؛  أ( 
 إبراا اتفاق تكعيلي تحقيقا  لنفس الهاية.  ب( 

 اإلجراءات -2
 واإلشيار بهاشكل التحفظات  2-1
 الشكل الكتابي 2-1-1

 يجب أن يبدى التحف  كتابة . 
 شكل التأكيد الرسعي 2-1-2

 يجب أن يكون التأكيد الرسعي للتحف  كتابة . 
 إبداء التحفظات عل  الصييد الدولي 2-1-3

ــــــــي  -1  ــــــــة عــــــــادة ف ــــــــا  بالععارســــــــات العتبي رهن
ال  العنظعات الدولية الودييـة للعياهـدات، ييتبـر الشـخص  عـث

 لدولة أو لعنظعة دولية لهر  إبداء تحف :
إذا قــدا هــذا الشــخص وثيقــة تفــويا  طلــق   أ( 

 ناســــبة لهــــر  اعتعــــاد أو توثيــــق نــــص العياهــــدة التــــي يبــــدى 
بشأنها التحف  أو لهر  التيبير عن  وافقة الدولة أو العنظعة 

 عل  االلتزاا بالعياهدة؛ أو
خـرى أن إذا تبين  ن الععارسة أو  ن ظـروف أ  ب( 

قصد الدول والعنظعات الدولية العينية كان اعتبـار هـذا الشـخص 
  ختصا  لهذا الهر  دون حاجة إل  تقديم وثيقة تفويا  طلق.
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تكــون لألشــخاص التـــالين، بحكــم وظـــائفهم  -2 
ودونعا حاجة إل  تقـديم وثيقـة تفـويا  طلـق، صـالحية تعثيـل 

 الدولة لهر  إبداء تحف  عل  العستوى الدولي:
 رؤساء الدول ورؤساء الحكو ات ووزراء الخارجية؛  أ( 
ـــــدول لـــــدى   ب(  ـــــن ال ـــــون العيتعـــــدون   الععثل

 ــؤتعر دولــي لهــر  إبــداء تحفــ  علــ   ياهــدة اعتعــدت فــي 
 ذل  العؤتعر؛

الععثلون العيتعدون  ن الدول لدى  نظعة   ي( 
دوليــة أو لــدى أحــد األجهــزة التابيــة لهــا، لهــر  إبــداء تحفــ  

 عتعدتها تل  العنظعة أو ذل  الجهاز؛عل   ياهدة ا
رؤســاء البيثــات الدائعــة لــدى  نظعــة دوليــة،   د( 

لهــر  إبــداء تحفــ  علــ   ياهــدة عقــدت بــين الــدول العرســلة 
 للبيثات وتل  العنظعة.

عــدا ترتــب أي أثــر [ 4-1-2 كــررا ،  2-1-3] 2-1-4
علــ  الصــييد الــدولي علــ  انتهــاك قواعــد داخليــة  تيلقــة 

 التحفظاتب بداء 
ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أو  -1  يحــــــدد الق

القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل  نظعـــــة دوليـــــة الجهــــة التـــــي لهـــــا 
اختصاص إبداء تحف  كعا يحـدد اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا 

 في ذل  عل  الصييد الداخلي.
ال يجــــــوز للدولــــــة أو للعنظعــــــة الدوليــــــة أن  -2 

لتحف  يشكل تحت ، كسبب إلبطال التحف ، بأن إبداء هذا ا
انتهاكـــا  لحكـــم  ـــن أحكـــاا القـــانون الـــداخلي لتلـــ  الدولـــة أو 
لقاعــــدة  ــــن قواعــــد تلـــــ  العنظعــــة فيعــــا يتيلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات إبداء التحفظات.
 اإلبالغ بالتحفظات 2-1-5

يجـــــب إبـــــالغ الـــــتحف  كتابـــــة  إلـــــ  الـــــدول  -1 
ــــدول والعنظعــــات  ــــ  ال ــــدة وإل ــــدة والعنظعــــات العتياق العتياق

 ة األخرى التي يحق لها أن تصب  أطرافا  في العياهدة.الدولي
التحف  علـ   ياهـدة نافـذة تشـكل الصـ   -2 

التأسيســـي لعنظعـــة دوليـــة أو علـــ   ياهـــدة تنشـــئ جهـــازا  لــــه 
ــتحف  يجــب أن  ــه أيضــا  تلــ  العنظعــة تبلــغ أهليــة قبــول ال ب

 ذل  الجهاز. أو
 إجراءات اإلبالغ بالتحفظات[ 2-1-8، 2-1-6] 2-1-6

 ــا لـــم تـــنص العياهـــدة علـــ  حكـــم  خـــالف  -1 
أ ر   ا لـم تتفق الدول العتياقدة والعنظعات العتياقدة عل  أو

  خالف، يحد  اإلبالغ بالتحف  عل  العياهدة كعا يلي:

فـــي حالـــة عـــدا وجـــود وديـــع، تقـــوا الجهـــة   أ( 
ـــــدول العتياقـــــدة  ـــــ  ال ـــــالغ  باشـــــرة إل العتحفظـــــة بتوجيـــــه اإلب

إل  الدول والعنظعات الدولية األخرى والعنظعات العتياقدة و 
 التي يحق لها أن تصب  أطرافا  في العياهدة؛ أو

فـــي حالـــة وجـــود وديـــع، يوجـــه اإلبـــالغ إلـــ    ب( 
الوديع، ويقـوا الوديـع، فـي أقـرب وقـت  عكـن، بـ عالا الـدول 

 والعنظعات العوجه إليها اإلبالغ.
ال تيتبــــر الجهــــة العتحفظــــة قــــد أصــــدرت  -2 
ـــــــبالغ  ـــــــة ال ـــــــد ا تتســـــــلعه الدول ـــــــالتحف  إال عن العتيلـــــــق ب

العنظعــــة التــــي وجــــه إليهــــا، أو عنــــد ا يتســــلعه الوديــــع،  أو
 حسب الحال.

يبدأ سـريان  هلـة االعتـرا  علـ  الـتحف   -3 
اعتبــارا   ــن تــاري  تســلم الدولــة أو العنظعــة الدوليــة إشــيارا  

 بهذا التحف .
إذا تـــم اإلبـــالغ بـــالتحف  علـــ  العياهـــدة  -4 

ريــــد اإللكترونـــــي أو بالفــــاكس، يجـــــب تأكيــــدل بعـــــذكرة بالب
دبلو اســية أو ب شــيار  ــن الوديــع. وفــي هــذل الحالــة، ييتبــر 
ــــــي  اإلبــــــالغ قــــــد حــــــد  بتــــــاري  إرســــــال البريــــــد اإللكترون

 الفاكس. أو
  وظائف الوديع 2-1-7

يتحقــق الوديــع  عـــا إذا كــان الــتحف  الـــذي  -1 
اهـــــدة يســـــتوفي أبدتــــه الدولـــــة أو العنظعـــــة الدوليـــــة علـــــ  العي

األصــــول الســــليعة الواجبــــة، ويوجــــه نظــــر الدولــــة أو العنظعــــة 
 الدولية العينية إل  هذل العسألة عند االقتضاء.

ــــة أو  -2  ــــين دول ــــة نشــــوء أي خــــالف ب فــــي حال
 نظعـــة دوليـــة والوديـــع بشـــأن أداء  هـــاا هـــذا األخيـــر، ييـــر  

 الوديع العسألة عل :
لعتياقـدة الدول والعنظعات العوقية والدول ا  أ( 

 والعنظعات العتياقدة؛ أو
الجهاز العختص في العنظعـة الدوليـة العينيـة،   ب( 

 عند االقتضاء.
اإلجراءات في حالة التحفظات  كررا [  2-1-7] 2-1-8

 (68ثغير الصحيحة بصورة بينة
ـــر  -1  إذا ارتـــأى الوديـــع أن أحـــد التحفظـــات غي

أبدت التحف  صحي  بصورة بينة، ف نه يوجه انتبال الجهة التي 
 إل   ا يشكل في نظرل سبب عدا صحة التحف .

__________ 
 مثله. (68ث
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إذا أصرت الجهـة التـي أبـدت الـتحف  علـ   -2 
تحفظهـــا، يبلـــغ الوديـــع نـــص الـــتحف  إلـــ  الـــدول والعنظعـــات 
الدولية العوقية وكذا إل  الدول والعنظعات الدوليـة العتياقـدة 
وكـــذل ، حســـبعا يكــــون  ناســـبا ، إلـــ  الجهــــاز العخـــتص فــــي 

الدوليــة العينيــة،  بينــا  طبييــة العشــاكل القانونيــة التــي  العنظعــة
 يثيرها التحف .

التأكيد الرسعي للتحفظات التي تبدى عند التوقيع  2-2-1
 عل  العياهدة

إذا أبـــدي الـــتحف  عنـــد التوقيـــع علـــ   ياهـــدة رهنـــا   
بالتصـــديق عليهـــا أو ب قرارهـــا رســـعيا  أو بقبولهـــا أو بالعوافقـــة 

ولــة أو العنظعــة الدوليــة العتحفظــة أن عليهــا، وجــب علــ  الد
تؤكــــد هــــذا الــــتحف  رســــعيا  حــــين تيبــــر عــــن  وافقتهــــا علــــ  
االلتــزاا بالعياهــدة. وفــي هــذل الحالــة، ييتبــر الــتحف   قــد ا  

 في تاري  تأكيدل.
الحــاالت التــي ال يشــترط فيهــا تأكيــد  [2-2-3] 2-2-2

 التحفظات التي تبدى عند التوقيع عل  العياهدة
يســتوجب الــتحف  الــذي يبــدى عنــد التوقيــع علــ  ال  

العياهدة تأكيدا  الحقا  عند ا تيرب الدولة أو العنظعة الدولية 
 بتوقييها عن  وافقتها عل  االلتزاا بالعياهدة.

التحفظـــات التـــي تبـــدى عنـــد التوقيـــع  [2-2-4] 2-2-3
 إذا كانت العياهدة تنص عل  ذل  صراحة

ـــ  ـــدى عن ـــذي يب ـــتحف  ال ـــ  ال يتطلـــب ال ـــع عل د التوقي
العياهـدة تأكيــدا  رســعيا   ــن جانــب الدولــة أو العنظعــة الدوليــة 
العتحفظــة عنــد إعرابهــا عــن  وافقتهــا علــ  االلتــزاا بالعياهــدة، 
وذل  إذا نصت العياهدة صراحة  عل  حق الدولة أو العنظعة 

 الدولية في إبداء تحف  عند التوقيع.
 (69ث... 

 إبداء تحفظات  تأخرة 2-3-1
لــم تــنص العياهــدة علــ  حكــم  خــالف، ال يجــوز  ــا  

للدولة أو للعنظعـة الدوليـة أن تبـدي تحفظـا  علـ   ياهـدة بيـد 
أن تيــرب عـــن  وافقتهــا علـــ  االلتــزاا بهـــذل العياهـــدة، إال إذا  
كـــان إبـــداء الـــتحف  العتـــأخر ال يثيـــر اعتـــرا  أي طـــرف  ـــن 

 األطراف العتياقدة األخرى.
  تأخرةقبول إبداء تحفظات  2-3-2

 ــا لــم تــنص العياهــدة علــ  حكــم  خــالف أو  ــا لــم  
ــادة التــي تتبيهــا الجهــة الودييــة  ختلفــة،  تكــن الععارســة العيت

__________ 
الةةةةةةةذي اقرتحةةةةةةةه املقةةةةةةةرر اخلةةةةةةةاع إاةةةةةةةداء  3-2يتنةةةةةةةاول الفةةةةةةةرع  (69ث

 التحفظات املتأخرة.

ييتبـــر الطـــرف العتياقـــد قـــد قبـــل إبـــداء تحفـــ   تـــأخر إذا لـــم 
ييتـــر  هـــذا الطـــرف علـــ  إبـــداء الـــتحف  قبـــل انقضـــاء  هلـــة 

 االثني عشر شهرا  التي تلي تلقيه اإلشيار بالتحف .
 االعترا  عل  إبداء تحفظات  تأخرة 2-3-3

إذا اعتـــر  طـــرف  تياقـــد فـــي العياهـــدة علـــ  إبـــداء  
تحفــــــــ   تــــــــأخر، تســــــــري العياهــــــــدة، أو يســــــــتعر ســــــــريانها، 

إلـــ  الدولـــة أو العنظعـــة الدوليـــة العتحفظـــة وال يؤخـــذ  بالنســـبة
 تحفظها في االعتبار.

االســــــتبياد أو التيـــــــديل الالحــــــق لألثـــــــر القـــــــانوني  2-3-4
 العترتب عل   ياهدة بوسائل غير التحفظات

ال يجوز للطرف العتياقد في العياهدة أن يستبيد أو  
 ييدل األثر القانوني ألحكاا العياهدة باألسلوبين التاليين:

 تفسير تحف  أبدي سابقا ؛ أو  أ( 
ـــــرادي الحقـــــا  بعقتضـــــ    ب(  إصـــــدار إعـــــالن انف

 اختياري. شرط
 توسيع نطاق التحفظات 2-3-5

يخضع تيديل تحف  قائم  ـن أجـل توسـيع نطاقـه لـنفس  
القواعــد التــي تنطبــق علــ  إبــداء تحفــ   تــأخر. بيــد أنــه فــي حالــة 

 االعترا  عل  هذا التيديل، يظل التحف  األصلي قائعا .
 إجراءات إصدار اإلعالنات التفسيرية 2-4
 إصدار اإلعالنات التفسيرية 2-4-1

شـــــخص  يجـــــب أن يصـــــدر اإلعـــــالن التفســـــيري عـــــن 
 خول صالحية تعثيل الدولة أو العنظعة الدولية لهر  اعتعاد 
ـــة  ـــر عـــن  وافقـــة الدول ـــق نـــص  ياهـــدة أو لهـــر  التيبي أو توثي

 العنظعة الدولية عل  االلتزاا بعياهدة. أو
إصـــدار اإلعالنـــات التفســـيرية  كـــررا [  2-4-1] 2-4-2]

 عل  الصييد الداخلي
ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أ -1  و يحــــــدد الق

القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل  نظعـــــة دوليـــــة الجهــــة التـــــي لهـــــا 
كعــــا يحــــدد اإلجــــراءات اختصــــاص إصــــدار إعــــالن تفســــيري  

 الواجب اتباعها في ذل  عل  الصييد الداخلي.
ال يجــــــوز للدولــــــة أو للعنظعــــــة الدوليــــــة أن  -2 

تحــت ، كســبب إلبطــال اإلعــالن التفســيري، بــأن هــذا اإلعــالن 
ا القـانون الـداخلي لتلـ  الدولـة صدر انتهاكا  لحكم  ـن أحكـا

أو لقاعـــدة  ـــن قواعـــد تلـــ  العنظعـــة فيعـــا يتيلـــق باختصـــاص 
 وإجراءات إصدار اإلعالنات التفسيرية.[
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 الوقت الذي يجوز فيه إصدار اإلعالنات التفسيرية 2-4-3
-2-1 ع عدا اإلخالل بأحكاا العباد  التوجيهيـة  

[، يجــــــوز 8-4-2] 7-4-2[ و7-4-2] 6-4-2و 1
 ر إعالن تفسيري في أي وقت.إصدا
عــــــــدا اشــــــــتراط تأكيــــــــد اإلعالنــــــــات  [2-4-5] 2-4-4

 التفسيرية الصادرة عند التوقيع عل  العياهدة
اإلعالن التفسيري الصادر عند التوقيع عل  العياهدة  

ــــا  عنــــد ا تيــــرب الدولــــة أو العنظعــــة  ــــب تأكيــــدا  الحق ال يتطل
 الدولية عن  وافقتها عل  االلتزاا بالعياهدة.

التأكيد الرسعي لإلعالنـات التفسـيرية  [2-4-4] 2-4-5
 العشروطة الصادرة عند التوقيع عل  العياهدة

إذا صــدر إعــالن تفســيري  شــروط عنــد التوقيــع علــ   
 ياهــدة رهنــا  بالتصــديق عليهــا أو ب قرارهــا رســعيا  أو بقبولهــا أو 
بالعوافقــة عليهــا، وجــب علــ  الدولــة أو العنظعــة الدوليــة التــي 

عنهــا اإلعــالن أن تؤكــد هــذا اإلعــالن عنــد ا تيــرب عــن  صــدر
ـــة، ييتبـــر  ـــي هـــذل الحال ـــزاا بالعياهـــدة. وف ـــ  االلت  وافقتهـــا عل

 اإلعالن التفسيري صادرا  في تاري  تأكيدل.
 إصدار إعالنات تفسيرية  تأخرة [2-4-7] 2-4-6

إذا نصــــــت العياهــــــدة علــــــ  عــــــدا جــــــواز إصــــــدار  
 حددة، ال يجوز للدولة أو إعالنات تفسيرية إال في أوقات 

العنظعــــة الدوليـــــة أن تصـــــدر إعالنـــــا  تفســـــيريا  بشـــــأن هـــــذل 
ــــت الحــــق إال إذا كــــان إصــــدار اإلعــــالن  ــــي وق العياهــــدة ف
التفســــــيري العتــــــأخر ال يثيــــــر اعتــــــرا  أي  ــــــن األطــــــراف 

 العتياقدة األخرى.
إصدار وإبالغ اإلعالنـات  [2-4-9، 2-4-2] 2-4-7

 التفسيرية العشروطة
أن يصــــــــــدر اإلعـــــــــالن التفســــــــــيري  يجـــــــــب -1 

 العشروط كتابة .
ـــد الرســـعي لإلعـــالن  -2  يجـــب أن يكـــون التأكي

 التفسيري العشروط كتابة  أيضا .
يجــب إبــالغ اإلعــالن التفســيري العشــروط   -3 

كتابة  إل  الدول العتياقدة والعنظعات العتياقدة وإل  الدول 
طرافـا  والعنظعات الدوليـة األخـرى التـي يحـق لهـا أن تصـب  أ

 في العياهدة.
اإلعــالن التفســيري العشــروط بشــأن  ياهــدة  -4 

نافذة تشكل الص  التأسيسي لعنظعة دولية أو بشأن  ياهـدة 
تنشئ جهازا  لـه أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلغ أيضا  إل  

 تل  العنظعة أو إل  ذل  الجهاز.[

 (70ثإصدار إعالنات تفسيرية  شروطة  تأخرة 2-4-8
ـــــة أو  نظعـــــة دوليـــــة إصـــــدار إعـــــالن ال   يجـــــوز لدول

تفســـيري  شـــروط بشـــأن  ياهـــدة بيـــد إعرابهـــا عـــن  وافقتهـــا 
علـــ  االلتـــزاا بهــــذل العياهـــدة إال إذا كــــان إصـــدار اإلعــــالن 
ــــــن  ــــــرا  أي   ــــــر اعت ــــــأخر ال يثي التفســــــيري العشــــــروط العت

 األطراف العتياقدة األخرى.
 تيديل اإلعالنات التفسيرية 2-4-9

اإلعالنات التفسيرية في أي وقت  ـا لـم يجوز تيديل  
تنص العياهدة علـ  أنـه ال يجـوز إصـدار اإلعالنـات التفسـيرية 

 أو تيديلها إال في أوقات  حددة.
الحــد  ــن نطــاق اإلعالنــات التفســيرية العشــروطة  2-4-10

 وتوسيع نطاقها
يخضــــــع الحــــــد  ـــــــن نطــــــاق اإلعالنــــــات التفســـــــيرية  

العنطبقـــة علـــ  الســـحب العشـــروطة وتوســـيع نطاقهـــا للقواعـــد 
 الجزئي للتحفظات وتوسيع نطاق التحفظات، عل  التوالي.

 سحب التحفظات واإلعالنات التفسيرية وتيديلها 2-5
 سحب التحفظات 2-5-1

ـــ  حكـــم  خـــالف، يجـــوز   ـــنص العياهـــدة عل ـــم ت  ـــا ل
ســحب الــتحف  فــي أي وقــت دون أن يســتلزا ســحبه  وافقـــة 

 لت التحف .الدولة أو العنظعة الدولية التي قب
 شكل السحب 2-5-2

 يجب أن يتم سحب التحف  كتابة. 
 االستيرا  الدوري لجدوى التحفظات 2-5-3

ــــي  -1  ــــة الت ينبهــــي للــــدول أو العنظعــــات الدولي
أبــــــدت تحفظــــــا  أو عــــــدة تحفظــــــات علــــــ   ياهــــــدة أن تقــــــوا 
ــم  باســتيرا  دوري لهــا وأن تتــوخ  ســحب التحفظــات التــي ل

  ن أجله.تيد تفي بالهر  الذي أبديت 
فـي هــذا االسـتيرا ، ينبهــي أن تـولي الــدول  -2 

والعنظعــــــات الدوليــــــة عنايــــــة خاصــــــة للحفــــــا  علــــــ  ســــــال ة 
العياهـــدات العتيـــددة األطـــراف وأن تتحقـــق، عنـــد االقتضـــاء، 

قانونهـا  جدوى اإلبقاء عل  التحفظات، وال سيعا في ضوء  ن
الـــــــــداخلي والتطـــــــــورات التـــــــــي طـــــــــرأت عليـــــــــه  نـــــــــذ إبـــــــــداء 

 ات.التحفظ هذل
__________ 

 [8-4-2] 7-4-2أعيةةد تةةرقيم مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  هةةذا ث (70ث
سةةةةااقا ( إثةةةةر اعتمةةةةاد مشةةةةاريا مبةةةةادي توجيهيةةةةة جديةةةةدة خةةةة ل الةةةةدورة الرااعةةةةة 

 .2002واخلمنني للجنة عام 
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إبـــداء ســـحب الـــتحف  علـــ  الصـــييد  [2-5-5] 2-5-4
 الدولي
ــــــــي  -1  ــــــــة عــــــــادة ف ــــــــا  بالععارســــــــات العتبي رهن

العنظعـــــات الدوليـــــة الودييـــــة للعياهـــــدات، يكـــــون للشـــــخص 
 اختصاص سحب تحف  أبدي باسم دولة أو  نظعة دولية:

إذا قــدا هــذا الشــخص وثيقــة تفــويا  طلــق   أ( 
  ناسبة لهر  هذا السحب؛ أو

إذا تبين  ن الععارسة أو  ن ظـروف أخـرى أن   ب( 
قصد الدول والعنظعات الدولية العينية كان اعتبـار هـذا الشـخص 
  ختصا  لهذا الهر  دونعا حاجة إل  تقديم وثيقة تفويا  طلق.

يكــون لألشــخاص التـــالين، بحكــم وظـــائفهم  -2 
ودونعــــا حاجــــة إلــــ  تقــــديم وثيقــــة تفــــويا  طلــــق، اختصــــاص 

 ييد الدولي باسم دولة:سحب تحف  عل  الص
رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء الحكو ــــات ووزراء   أ( 
 الخارجية؛
الععثلون العيتعدون  ن الدول لدى  نظعة   ب( 

دولية أو أحد األجهـزة التابيـة لهـا، لهـر  سـحب تحفـ  علـ  
  ياهدة اعتعدتها هذل العنظعة أو ذل  الجهاز؛

رؤســاء البيثــات الدائعــة لــدى  نظعــة دوليــة،   ي( 
ر  سحب تحف  علـ   ياهـدة أبر ـت بـين الـدول العرسـلة له

 للبيثات وتل  العنظعة.
عـدا ترتـب أي  [ثالثا   5-5-2،  كررا   2-5-5] 2-5-5

أثر عل  الصييد الدولي عل  انتهاك قواعد داخلية  تيلقة 
 بسحب التحفظات

ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أو  -1  يحــــــدد الق
جهــــة التـــــي لهـــــا القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل  نظعـــــة دوليـــــة ال

اختصـــاص ســـحب الـــتحف  كعــــا يحـــدد اإلجـــراءات الواجــــب 
 اتباعها في ذل  عل  الصييد الداخلي.

ال يجــــــوز للدولــــــة أو للعنظعــــــة الدوليــــــة أن  -2 
تحــت ، كســبب إلبطــال ســحب الــتحف ، بــأن ســحب الــتحف  
قد تم انتهاكا  لحكم  ن أحكاا القانون الـداخلي لتلـ  الدولـة 

  العنظعـــة فيعـــا يتيلـــق باختصـــاص أو لقاعـــدة  ـــن قواعـــد تلـــ
 وإجراءات سحب التحفظات.

 اإلبالغ بسحب التحف  2-5-6
يتبع في إجراءات اإلبالغ بسحب التحف  القواعد  

ــــالتحف  العنصــــوص عليهــــا  ــــالغ ب الســــارية فــــي  جــــال اإلب
، 6-1-2] 6-1-2و 5-1-2العبــاد  التوجيهيــة  يفــ
 .7-1-2و[ 2-1-8

 التحف آثار سحب  [2-5-8، 2-5-7] 2-5-7
ـــــــق  -1  ـــــــتحف  تطبي يترتـــــــب علـــــــ  ســـــــحب ال

األحكاا التي أبـدي الـتحف  بشـأنها بأكعلهـا فـي اليالقـات 
بين الدولة أو العنظعة الدولية التي سحبت التحف  وجعيع 

األخــرى، ســواء قبلــت هــذل األطــراف الــتحف  أو  األطــراف
 اعترضت عليه.

ـــــــتحف  دخـــــــول  -2  ـــــــ  ســـــــحب ال ـــــــب عل يترت
ــز النفــاذ فــي ــة أو العنظعــة  العياهــدة حي ــين الدول اليالقــات ب

الدولية التي سحبت التحف  والدولة أو العنظعة الدولية التي  
كانت قد اعترضت عل  التحف  وعل  دخول العياهدة حيز 
النفاذ بينها وبين الدولة أو العنظعة الدولية العتحفظة بسبب 

 هذا التحف .
 تاري  نفاذ سحب التحف  [2-5-9] 2-5-8

العياهــدة علــ  حكــم  خــالف، أو  ــا لــم  ــا لــم تــنص  
يتفـــق علــــ  أ ــــر  خــــالف، ال يصـــب  ســــحب تحفــــ   ــــا نافــــذ 
العفيول بالنسبة إل  دولة  تياقدة أو  نظعة  تياقدة إال عند ا 

 تتسلم تل  الدولة أو تل  العنظعة إشيارا  بذل  السحب.
 بنود نعوذجية

 تأجيل تاري  نفاذ سحب التحف  -ألف
الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـا   يجوز للطرف العتياقـد 

علــ  هــذل العياهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــيار إلــ  ]الوديــع[. 
ويصــــب  الســــحب نافــــذا  عنــــد انقضــــاء أجــــل  ســــين( ]شــــهرا [ 

 ]يو ا [ عقب تاري  تسلم ]الوديع[ لإلشيار.
 تقديم تاري  نفاذ سحب التحف   -باء

يجوز للطرف العتياقـد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـا   
العياهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــيار إلــ  ]الوديــع[. علــ  هــذل 

 ويصب  السحب نافذا  في تاري  تسلم ]الوديع[ لإلشيار.
 حرية تحديد تاري  نفاذ سحب التحف  -جيم

يجوز للطرف العتياقـد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـا   
علــ  هــذل العياهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــيار إلــ  ]الوديــع[. 

لتاري  الذي تحددل هذل الدولة في ويصب  السحب نافذا  في ا
 اإلشيار العوجه إل  ]الوديع[.

الحــاالت التــي يجــوز فيهــا أن تنفــرد [ 2-5-10] 2-5-9
الدولــة أو العنظعــة الدوليــة العتحفظــة بتحديــد تــاري  نفــاذ 

 سحب التحف 
يصب  سحب التحف  نافذا  في التاري  الذي تحـددل  

 الدولة أو العنظعة الساحبة للتحف :
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عنــــد ا يكــــون هــــذا التــــاري  الحقــــا  للتــــاري    أ( 
ـــذي تســـلعت فيـــه الـــدول أو العنظعـــات الدوليـــة العتياقـــدة  ال

 األخرى إشيارا  به؛ أو
عنــد ا ال يضــيف الســحب حقوقــا  للدولــة أو   ب( 

العنظعــة الدوليــة الســاحبة للــتحف  تجــال الــدول أو العنظعــات 
 الدولية العتياقدة األخرى.

 الجزئي للتحف السحب [ 2-5-11] 2-5-10
يحــد الســحب الجزئــي للــتحف   ــن األثــر  -1 

ـــــق أحكـــــاا العياهـــــدة، أو  ـــــتحف  ويكفـــــل تطبي القـــــانوني لل
العياهدة ككل، تطبيقا  أوف  عل  الدولة أو العنظعة الدولية 

 الساحبة للتحف .
ــــنفس  -2  ــــي للــــتحف  ل يخضــــع الســــحب الجزئ

ـــة الســـحب  ـــق فـــي حال ـــي تطب ـــة الت القواعـــد الشـــكلية واإلجرائي
 الكا ل ويصب  نافذا  وفقا  لنفس الشروط.

 أثر السحب الجزئي للتحف [ 2-5-12] 2-5-11
ــــــر  -1  ــــــي للــــــتحف  األث ييــــــدل الســــــحب الجزئ

ـــدة  ـــذي تســـع  بـــه الصـــيهة الجدي القـــانوني للـــتحف  بالقـــدر ال
للــتحف . وتظـــل آثـــار أي اعتـــرا  أبــدي علـــ  ذلـــ  الـــتحف  

داا االعتـرا    ستعرة  ا لم تقم الجهة التي أبدته بسحبه،  ا
 ال ينطبق حصرا  عل  ذل  الجزء  ن التحف  الذي تم سحبه.

ال يجوز االعترا  عل  التحف  النات  عن  -2 
السحب الجزئـي للـتحف  إال إذا كـان لهـذا السـحب الجزئـي 

 أثر تعييزي.
 سحب اإلعالنات التفسيرية 2-5-12

ســحب اإلعالنــات التفســيرية فــي أي وقــت  ــن  يجــوز 
الهــر ، وذلــ  باتبــاع نفــس  لهــذات العختصــة جانــب الســلطا

 اإلجراء العطبق في إصدارها.

 اإلعالنات التفسيرية العشروطة سحب 2-5-13
اإلعالنـــــات التفســـــيرية العشـــــروطة تحكعــــــه  ســـــحب 
 العنطبقة عل  سحب التحفظات. القواعد

 االعتراضات عل  التحفظات  تيريف 2-6-1
 تانفــرادي، أيــا  كانـــ إعــالن" االعتــرا بتيبيــر " يقصــد 
ــــة أو  نظعــــة دوليــــة، ردا  علــــ   صــــيهته أو تســــعيته، تصــــدرل دول
 ياهــدة أبدتــه دولــة أخــرى أو  نظعــة دوليــة أخــرى،  علــ تحفــ  

اسـتبياد أو تيـديل اآلثـار  إلـ وتهدف به تل  الدولة أو العنظعة 
 العياهــدةالقانونيــة العتوخــاة  ــن الــتحف  أو إلــ  اســتبياد تطبيــق 

 بأكعلها في عالقاتها  ع الدولة أو العنظعة التي أبدت التحف .

لتحفظـات العتـأخر لبداء اإلعل   االعترا تيريف  2-6-2
 عل  التوسيع العتأخر لنطاقهاأو 
يقصد بتيبير "االعترا " أيضا  إعالن انفرادي تصدرل  

دولــة أو  نظعــة دوليــة لتيــار  بــه اإلبــداء العتــأخر لــتحف  أو 
 العتأخر لنطاق تحف .التوسيع 

  التحفظات التي تجيزها العياهدة 3-1
للدولـــة أو للعنظعـــة الدوليـــة، عنـــد توقيـــع  ياهـــدة أو  

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســعيا  أو قبولهــا أو العوافقــة عليهــا 
 أو االنضعاا إليها، أن تبدي تحفظا ،  ا لم:

 تحظر العياهدة هذا التحف ؛ أو  أ( 
علــ  أنــه ال يجــوز أن تبــدى  تــنص العياهــدة  ب( 

 سوى تحفظات  حددة ليس  ن بينها التحف  العيني؛ أو
يكـــن الـــتحف ، فـــي الحـــاالت التـــي ال تـــنص   ي( 

عليها الفقرتان الفرعيتان  أ( و ب(،  خالفا  لعوضوع العياهدة 
 والهر   نها.

  التحفظات التي تحظرها العياهدة صراحة   3-1-1
بعوجـب العياهـدة إذا  يكون التحف   حظورا  صراحة   

 كانت العياهدة تتضعن حكعا  خاصا :
 يحظر جعيع التحفظات؛ أو  أ( 
يحظر إبداء تحفظات علـ  أحكـاا  حـددة،   ب( 

 وأبدي التحف  العيني عل  حكم  ن هذل األحكاا؛ أو
ـــة  ـــن التحفظـــات، وكـــان   ي(  ـــات  يين يحظـــر فئ

 التحف  العيني يندري ضعن فئة  ن هذل الفئات.
 تيريف التحفظات العحددة 3-1-2

، يينــــــــي تيبيــــــــر 1-3ألغــــــــرا  العبــــــــدأ التــــــــوجيهي  
"التحفظــــات العحــــددة" التحفظــــات العتوخــــاة فــــي العياهــــدة 
صــراحة  بشــأن أحكــاا  يينــة  ــن العياهــدة أو بشــأن العياهــدة  

 ككل فيعا يتيلق بجوانب  حددة بيينها.
  جواز إبداء تحفظات ال تحظرها العياهدة 3-1-3

لعياهدة تحظر إبداء تحفظات  يينة، ف نـه إذا كانت ا 
ـــة أن تبـــدي تحفظـــا  ال تحظـــرل  ـــة أو  نظعـــة دولي ال يجـــوز لدول
العياهـــدة إال إذا كـــان هـــذا الـــتحف  ال يتيـــار   ـــع  وضــــوع 

 العياهدة والهر   نها.

  جواز إبداء تحفظات  حددة 3-1-4
إذا كانـــت العياهـــدة تتـــوخ  إ كانيـــة إبـــداء تحفظـــات  

دد  ضــعونها، فــال يجــوز لدولــة أو  نظعــة  حــددة دون أن تحــ
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دولية أن تبدي تحفظا  إال إذا كان هذا التحف  ال يتيـار   ـع 
  وضوع العياهدة والهر   نها.

عـــــدا توافـــــق الـــــتحف   ـــــع  وضـــــوع العياهـــــدة  3-1-5
  والهر   نها

يكـــون الـــتحف  غيـــر  توافـــق  ـــع  وضـــوع العياهـــدة  
العياهـــدة يكـــون والهـــر   نهـــا إذا  ـــس عنصـــرا  أساســـيا   ـــن 

 ضروريا  لتوجهها الياا، بحي  يخل بيلة وجود العياهدة.
  والهر   نهاالعياهدة   وضوعتحديد  3-1-6

والهر   نها بحسـن نيـة  ـع العياهدة   وضوع يحدد 
جــــوز يو  راعــــاة  صــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. 

 هــــاأععالبينــــوان العياهــــدة و  ،بصــــفة خاصــــة االســــتيانة أيضــــا ،
ا وكـــذل ، حيثعــا كـــان التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهــ

 .ة الالحقة التي تتفق عليها األطرافبالععارس ، ناسبا  
 التحفظات الها ضة أو اليا ة 3-1-7

يصاغ التحف  عل  نحو يتـي  تحديـد نطاقـه، بهيـة تقيـيم  
  دى توافقه بصفة خاصة  ع  وضوع العياهدة والهر   نها.

 نص ييكس قاعدة عرفية التحفظات عل  3-1-8
إن تيبيــــر نــــص فــــي العياهــــدة عــــن قاعــــدة  -1 

عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكم علـ  صـحة الـتحف  
يشكل في حد ذاته عائقا  أ اا إبداء التحف  عل   وإن كان ال
 ذل  النص.
الــتحف  علـــ  نـــص فــي العياهـــدة ييبـــر عـــن  -2 

التـي يسـتعر  قاعدة عرفية ال يعس الطابع العلزا لتل  القاعدة
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة  لز ــة بــين الدولــة أو العنظعــة الدوليــة 
العتحفظـــة وغيرهـــا  ـــن الـــدول أو العنظعـــات الدوليـــة العلَز ـــة 

 بتل  القاعدة.
 التحفظات العخالفة لقاعدة آ رة 3-1-9

ال يعكن أن يستبيد التحف  األثر القـانوني للعياهـدة  
قطيية  ن القواعد اليا ة أو أن ييدله عل  نحو يخالف قاعدة 

 للقانون الدولي.
التحفظــــات علــــ  نصــــوص تتيلــــق بحقــــوق غيــــر  3-1-10

 قابلة لالنتقاص
ال يجـــوز لدولـــة أو  نظعـــة دوليـــة أن تبـــدي تحفظـــا   

عل  نص في  ياهدة يتيلق بحقوق غير قابلة لالنتقاص، إال 
إذا كــــان ذلــــ  الــــتحف  يتوافــــق  ــــع الحقــــوق وااللتزا ــــات 

عـــة عـــن تلـــ  العياهـــدة. وفـــي تقيـــيم ذلـــ  األساســـية الناج
التوافق، تراع  األهعية التي أولتها األطراف لتل  الحقـوق 

 بجيلها غير قابلة لالنتقاص.

 التحفظات العتيلقة بالقانون الداخلي 3-1-11
ال يجــوز إبــداء تحفــ  تر ــي بــه دولــة أو  نظعــة دوليــة  

 ياهدة  إل  استبياد أو تيديل األثر القانوني لنصوص  يينة في
أو للعياهـــــدة ككـــــل صـــــونا  لســـــال ة  يـــــايير  حـــــددة للقـــــانون 
الـــداخلي لتلـــ  الدولـــة أو لقواعـــد تلـــ  العنظعـــة إال إذا كـــان 

 يتوافق  ع  وضوع العياهدة والهر   نها.
التحفظــــــات علــــــ  العياهــــــدات اليا ــــــة لحقـــــــوق  3-1-12

 اإلنسان
ــــتحف   ــــع  وضــــوع وغــــر    ــــق ال ــــيم  ــــدى تواف لتقي

ـــي  ياهـــدة عا ـــة لحعا ـــة حقـــوق اإلنســـان، ينبهـــي أن يؤخـــذ ف ي
الحسـبان عــدا قابليـة الحقــوق العنصـوص عليهــا فـي العياهــدة 
للتجزئــة وتــرابه هــذل الحقــوق وتشــابكها وكــذل  أهعيــة الحــق 

الــنص  وضــوع الــتحف  فــي ســياق التوجــه اليــاا للعياهــدة،  أو
 و دى خطورة تأثير ذل  التحف  عليه.

العياهـــدة تتيلـــق التحفظـــات علـــ  نصـــوص فـــي  3-1-13
 بتسوية العنازعات أو رصد تنفيذ العياهدة

ال يكــون الــتحف  علــ  نــص وارد فــي  ياهــدة يتيلــق  
بتسوية العنازعات أو رصد تنفيـذ العياهـدة غيـر  توافـق، فـي 
حــد ذاتــه،  ــع  وضــوع العياهــدة والهــر   نهــا،  ــا لــم يكــن 

 هذا التحف :
وني ير ــي إلــ  اســتبياد أو تيــديل األثــر القــان  أ( 

 لنص في العياهدة ال بد  نه ليلة وجودها؛ أو
يترتــب عليــه أثــر  ــؤدال اســتبياد الدولــة أو   ب( 

العنظعــة الدوليــة العتحفظــة  ــن آليــة لتســوية العنازعــات أو 
لرصد تنفيـذ العياهـدة فيعـا يتيلـق بـنص فـي العياهـدة سـبق 
لهــا قبولــه، إذا كــان إععــال هــذل اآلليــة يشــكل ذات الهــر  

 العياهدة.العتوخ   ن 
نص مشاريا املبادي التوجيهية املتعلقة االتحفظات  -2

املعاهدات والتعليقات عليها الص اعتمدهتا اللجنة  على
 دورهتا التاسعة واخلمنني  يف مؤقتة اصفة

يرد فيما يلة  نةص مشةاريا املبةادي التوجيهيةة والتعليقةات  -154
 منني.عليها الص اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة واخل

عـــــدا توافـــــق الـــــتحف   ـــــع  وضـــــوع العياهـــــدة  3-1-5
 والهر   نها

يكـــون الـــتحف  غيـــر  توافـــق  ـــع  وضـــوع العياهـــدة  
والهـــر   نهـــا إذا  ـــس عنصـــرا  أساســـيا   ـــن العياهـــدة يكـــون 

 ضروريا  لتوجهها الياا، بحي  يخل بيلة وجود العياهدة. 
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 التعليق
إن توافةةةةةةةق الةةةةةةةتحفظ مةةةةةةةا موضةةةةةةةوع املعاهةةةةةةةدة  (1ث 

ثج( مةن اتفاقيةة 19والغرض منها يشكل، وفقةا  ألحكةام املةادة 
فيينةةةةةا، الةةةةةةص تكررهةةةةةا الفقةةةةةةرة الفرعيةةةةةة ثج( مةةةةةةن مشةةةةةروع املبةةةةةةدأ 

، املعيةةار األساسةة  جلةةواز إاةةداء الةةتحفظ. وهةةو 1-3التةةوجيه  
 أيضا  أكثر املعايري إثارة للمشاكل.

غري أن مفهوم موضوع املعاهدة والغرض منها  (2ث 
ميةةدان التحفظةةات. فهةةو منةةتخدم يف اتفاقيةةة فيينةةا ال يقتصةةر علةةى 
 ثج(19مهةةةةا املةةةةادة  -فقةةةةط ، حكمةةةةان منهةةةةا (71ثيف مثانيةةةةة أحكةةةةام

يتعلقان االتحفظةات. لكةن أيةا  مةن  - 20من املادة  2والفقرة 
هةذه األحكةام ال يعةرف مفهةوم موضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا 

وميكةةةةةةةةةن أن  .(72ثوال يعاةةةةةةةةة  "إرةةةةةةةةةارات" معينةةةةةةةةةة هلةةةةةةةةةذه الغايةةةةةةةةةة
ينتخلص من ذلك على أكثر تقدير أنه ينبغ  التزام قدر كبةري 
مةةن العموميةةة  فلةةيس املقصةةود هةةو "متحةةيص" املعاهةةدة وفحةةص 
أحكامهةةةةةا الواحةةةةةد تلةةةةةو اآلخةةةةةر، اةةةةةل املقصةةةةةود هةةةةةو اسةةةةةتخ ع 

 "جوهرها"، أي "مهمتها" اإلمجالية  
من اتفاقية  18فهناك إمجاع على أن الفقرة ثأ( من املادة  •
املعاهةةةةةدة، اةةةةل تلزمهةةةةةا فقةةةةةط  اةةةةةاحرتامنةةةةا ال تلةةةةةزم الةةةةةدول املوقعةةةةة فيي

ااالمتناع عن إتيان أعمال مةن رةأهنا تعايةل املعاهةدة خة ل الفةرتة 
 ؛(73ثالنااقة لتعبريها عن موافقتها على االلتزام  ا

اةنفس املعةىن   58مةن املةادة  `2`ثب(1وريغت الفقةرة  •
اهدة، مبا أن موضوع هذا فاملقصود، افرتاضا ، ليس فرض احرتام املع

__________ 
، 20مةةةن املةةةادة  2ثج(، والفقةةةرة 19، واملةةةادة 18راجةةةا املةةةادة  (71ث
مةةةةن  ‘2‘ثب(1، والفقةةةةرة 33مةةةةن املةةةةادة  4، والفقةةةةرة 31مةةةةن املةةةةادة  1والفقةةةةرة 
. 60ثب( مةةةن املةةةادة 3، والفقةةةرة 58مةةةن املةةةادة  ‘2‘ثب(1، والفقةةةرة 41 املةةةادة

"]الشةةةروط   "]األسةةةس اجلوهريةةةة[" أو ا  املتعلقةةةة ا وميكةةةن راةةةط ذلةةةك ااألحكةةةام
 P. Reuter, “Solidarité etاألساسية للرضا[ ]...[ ااالرتباط ااملعاهدة" ثانظر 

divisibilité des engagements conventionnels”, in Y. Dinstein (ed.), 

International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai 

Rosenne, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989, p. 627 ؛ ويةرد أيضةا  يفP. 

Reuter, Le développement de l’ordre juridique international: Écrits de 

droit international, Paris, Économica, 1995, p. 366.) 
، فةةةةةةةةةةةةةةون Karl Zemanekو Isabelle Buffardكمةةةةةةةةةةةةةةا أرةةةةةةةةةةةةةةارت  (72ث

مل تتاةةرق علةةى حنةةو يةةذكر إىل  1966تعليقةةات اللجنةةة علةةى مشةةروع املةةادة عةةام 
 I. Buffard and K. Zemanek, “The ‘object and purpose’ of aاملنألة ثانظر 

treaty: an enigma?”, Austrian Review of International and European 

Law, vol. 3, No. 3 (1998), pp. 311–343, at p. 322.) 
 P. Reuter, Introduction au droitانظةر علةى سةبيل املثةال  (73ث

des traités, 3rd ed. revised and expanded by Ph. Cahier, Paris, Presses 

universitaires de France, 1995, p. 62 حيةث يعةرف االلتةزام النارة  عةن ،
 Ph. Cahier, “L’obligation de ne pasاأنه التزام انةلوك معةني، أو  18ادة امل

priver un traité de son object et de son but avant son entrée en vigueur”, 

Mélanges Fernand Dehousse, Paris, Nathan, 1979, vol. I, p. 31. 

النص هو حتديد الشةروط الةص هةوز مبوجبهةا تعليةق تنفيةذ املعاهةدة، 
 ال املقصود هو احلفاظ على ما تعتربه األطراف املتعاقدة جوهريا ؛ 

هةةة   41مةةةن املةةةادة  `2`ثب(1وتتةةةوخى الفقةةةرة الفرعيةةةة  •
 (74ث*"اكاملهةا]...[ املعاهةدة   أيضا  احلفاظ على "التنفيذ الفعال ل

يف حالةةةة تعةةةديل املعاهةةةدة االننةةةبة للع قةةةات اةةةني أطةةةراف متعاقةةةدة 
 معينة فقط؛

"اخلةةةةةةةةرق  60ثب( مةةةةةةةةن املةةةةةةةةادة 3كمةةةةةةةةا تعةةةةةةةةرف الفقةةةةةةةةرة  •
اجلوهري" للمعاهدة، مقارنة خبرق آخر، اأنه "انتهاك حكةم ]...[ 

 *"؛ال غىن عنه
مةةةن املةةةادة  4والفقةةةرة  31مةةةن املةةةادة  1ومبقتضةةةى الفقةةةرة  •
يتحةةةةدد املعةةةةىن العةةةةام للمعاهةةةةدة يف ضةةةةوء موضةةةةوع يفةةةةرتض أن  33

 .(75ثاملعاهدة والغرض منها على حنو ينمح اتفنريها
ولةةةيس هنةةةاك أدىن رةةةك يف أن عبةةةارة "موضةةةوع  (3ث 

املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا" تفيةةةةد فعةةةة   نفةةةةس املعةةةةىن يف مجيةةةةا هةةةةذه 
( الةةةذي يعةةةد Waldockاألحكةةام   ةةةا يةةةدل علةةةى ذلةةك أن وولةةةدك ث

انون التحفظةةات علةةى املعاهةةدات يف اتفاقيةةة دون مبالغةةة مؤسةةس قةة
لتربيةر إدراج هةذا املعيةار يف الفقةرة  (76ثفيينا، قد أرةار إليهةا رةراحة
علةةةى سةةةبيل االسةةةتدالل مبةةةا هةةةو أْوىَل   19الفرعيةةةة ثج( مةةةن املةةةادة 

فبمةا أن "مواضةيا املعاهةةدات وأغراضةها ]...[ معةةايري االغةة األمهيةةة 
 أنيف تفنري ]...[ املعاهدات" ومبا 

اللجنةةةة قةةةد اقرتحةةةت أن الدولةةةة الةةةص وقعةةةت علةةةى معاهةةةدة أو رةةةدقت عليهةةةا أو 
انضةةةمت إليهةةةا أو قبلتهةةةا أو وافقةةةت عليهةةةا ينبغةةة  أن متتنةةةا، حةةةىت قبةةةل اةةةدء نفةةةاذ 
املعاهةةدة، عةةن األعمةةال الةةص مةةن رةةأن آثارهةةا إااةةال أغةةراض املعاهةةدة ]...[ فونةةه 

ري متوافقةةةة مةةةا موضةةةوع سةةةيكون مةةةن املفارقةةةة إقةةةرار إمكانيةةةة إرةةةدار حتفظةةةات غةةة
 .(77ثاملعاهدة والغرض منها

غري أن هذا ال حيل املشكلة، فهو يؤكد أن هناك مفهومةا   
وحيةةةةدا  ومتعةةةةدد االسةةةةتخدامات، لكةةةةن تعريفةةةةه يظةةةةل غةةةةري واضةةةةح. 

جةةاء يف أحةةد املؤلفةةات "إن موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا  فكمةةا

__________ 
ص والةةةة -إن عبةةةةارة "موضةةةةوع وغةةةةرض" الةةةةواردة يف ذلةةةةك الةةةةنص  (74ث

 تزيد املعىن غموضا  ادال  من توضيحه.  -حذفت من االقتباس الوارد أع ه 
 The Pajzs, Csáky, Esterházy Case, Judgment of 16انظر  (75ث

December 1936, P.C.I.J., Series A/B, No. 68, p. 30, at p. 60  ؛ وانظر أيضا
S. Bastid, Les traités dans la vie internationale – conclusion et effets, 

Paris, Économica, 1985, p. 131 ؛ أوS. Sur, L’interprétation en droit 

international public, Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1974, pp. 227–230. 
 ثاحلاليتني(. 31و 18أرار حتديدا  إىل املادتني  (76ث
اخلةةةةةةةةةاع النةةةةةةةةةةري مهفةةةةةةةةةري وولةةةةةةةةةةدك  التقريةةةةةةةةةر الرااةةةةةةةةةا للمقةةةةةةةةةةرر (77ث

، اجمللةةةةةد 1965 حوليةةةةةة( عةةةةةن قةةةةةانون املعاهةةةةةدات، Sir Humphrey Waldockث
 .6، الفقرة 51، ع Add.1-2و A/CN.4/177، الوثيقة الثاين
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أن احملاولةةة . ومةةن املؤكةةد (78ثيشةةك ن مفهومةةا  غامضةةا  إىل حةةد  مةةا"
إلدخةةةةةال عنصةةةةةر  19املتمثلةةةةةة يف الفقةةةةةرة الفرعيةةةةةة ثج( مةةةةةن املةةةةةادة 

موضةةةوع  يف نظةةةام ذايت إىل حةةةد  اعيةةةد، يف ضةةةوء الفتةةةوى الصةةةادرة 
، لينةةةةةت مقنعةةةةةة (79ث1951عةةةةةن حمكمةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة يف عةةةةةام 

إن القةةةةةول اتعةةةةةارض حتفةةةةةظ مةةةةةا مةةةةةا موضةةةةةوع املعاهةةةةةدة   "(80ثمتامةةةةةا  
. وكةان القضةاة الةذين تبنةوا آراء (81ثوالغرض منها أسهل من إثباتةه"

احلةةل  1951خمالفةةة قةةد انتقةةدوا يف رأيهةةم املشةةرتك الصةةادر يف عةةام 
التحفظةات علةةى الةذي أقرتةه األغلبيةة يف الفتةةوى الصةادرة يف قضةية 

مؤكةدين أن هةذا  اجلماعيةة واملعاقبةة عليهةا اتفاقية منا جرميةة اإلاةادة
، وكان هةذا (82ثمتنقة"احلل ال ينمح االتورل إىل "نتائج هنائية و 

هو أحد األسباب الرئينية للمقاومة الص أادهتا جلنة القانون الدويل 
   1951للنظام املرن الذي أقرته حمكمة العدل الدولية يف عام 

وحةةىت لةةو اعتربنةةا أنةةه ميكةةن مةةن حيةةث املبةةدأ التمييةةز اةةني األحكةةام  
رةةةةلة  مةةةةا، فةةةةون  املتعلقةةةة مبوضةةةةوع االتفاقيةةةةة والغةةةرض منهةةةةا واألحكةةةةام األاعةةةد
 .(83ثاللجنة ال ترى كيف ميكن أن يكون هذا التمييز غري ذايت

__________ 
أعة ه(،  72املرجا املذكور ثاحلارةية ، Buffard and Zemanek (78ث

. وهناك إمجاع يف الفقةه اشةأن عةدم اليقةني املةرتبط  ةذا املعيةار ثوالةذي 342 ع
 .Aتوجةه إليةه االنتقةادات اةدرجات متفاوتةة مةن احلةدة(  انظةةةر علةى سةبيل املثةال 

Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd ed., Cambridge University 
Press, 2007, p. 111; P. -M. Dupuy, Droit international public, 8th ed., 
Paris, Dalloz, 2006, p. 286; G. G. Fitzmaurice, “Reservations to 
multilateral conventions”, International and Comparative Law Quarterly, 
vol. 2 (January 1953), p. 12; M. Rama-Montaldo, “Human rights 
conventions and reservations to treaties”, in Héctor Gros Espiell 
Amicorum Liber: Human Person and International Law, vol. II, Brussels, 
Bruylant, 1997, p. 1265; Ch. Rousseau, Droit international public, vol. I, 
Introduction et sources, Paris, Sirey, 1970, p. 126; or G. Teboul, 
“Remarques sur les réserves aux traités de codification”, Revue générale 

de droit international public, vol. 86 (1982), pp. 695–696  انظةر أيضةا .
علةةةى التقريةةر األول للمقةةرر اخلةةاع عةةن القةةانون واملمارسةةة املتعلقةةني االتحفظةةات 

 .109أع ه(، الفقرة  12املعاهدات ثاحلارية 
 Reservations to the Convention on the Preventionانظر  (79ث

and Punishment of the Crime of Genocide  أعة ه(  "وعليةه  26ثاحلارةية
فون مدى توافةق الةتحفظ مةا موضةوع االتفاقيةة والغةرض منهةا هةب أن يشةكل 

تقةةرن انضةةمامها اةةتحفظ، وكةةذلك الدولةةة الةةص ترتئةة   املعيةةار لتوجةةه الدولةةة الةةص
أهنا هةب أن تعةرتض علةى هةذا الةتحفظ. فتلةك هة  قاعةدة النةلوك الةص هةب 
أن تنرترد  ا كل دولة يف التقييم الةذي يتعةني عليهةا القيةام اةه، مبفردهةا ومةن 

 (. 24وجهة نظرها، ملقبولية التحفظ" ثع 
كمةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة "أدخلةةةةةةةةةةت احمل Jean Kyongun Koh  وفقةةةةةةةةةةا  ل (80ث

مصالحات غائية يف جمموعة املفردات املتعلقة االتحفظةات الةص كةان ينةودها 
 J. K. Koh, “Reservations to multilateral‘" ثاملوافقةةة‘اسةةتخدام كلمةةة 

treaties: how international legal doctrine reflects world vision”, 
Harvard International Law Journal, vol. 23 (1982–1983), p. 85.) 

 :L. Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties (81ث
Ratify and Ruin?, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994, pp. 82–83. 

 Reservations to the Convention on the Prevention and (82ث
Punishment of the Crime of Genocide  44أع ه(، ع  26ثانظر احلارية. 

حولية تقرير جلنة القانون الدويل الذي يتناول أعمال دورهتا الثالثة،  (83ث
 . 24، الفقرة 128، يف ع 123، ع A/1858، اجمللد الثاين، الوثيقة 1951

واةةةل النةةةري مهفةةةري وولةةةدك نفنةةةه يبةةةدي تةةةرددا   (4ث 
  (84ث1962يف تقريره األول اهلام املتعلق اقانون املعاهدات يف عام 

إن املبدأ الذي طبقته احملكمةة هةو مبةدأ ذايت يف جةوهره وال ميكةن اطةاذه معيةارا  
ا  لتحديةةةد مةةةا إذا كةةةان حيةةةق أو ال حيةةةق لدولةةةة متحفظةةةة أن تعتةةةرب طرفةةةا  يف عامةةة

معاهةةدة متعةةددة األطةةراف. وميكةةن إقةةرار هةةذا املعيةةار إذا كانةةت منةةألة "التوافةةق 
مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا" ميكةةن حنةةمها دائمةةا  حنةةما  موضةةوعيا ؛ 

 لكن ذلك ليس هو احلال ]...[

وضةةوع االتفاقيةةة والغةةرض منهةةا" الةةذي غةةري أن معيةةار "التوافةةق مةةا م 
طبقته احملكمة استوح  ا  جدال من مفهوم مفيد ينبغ  أن يدخل يف اعتبةار 
الةةةدول الةةةص تبةةةدي حتفظةةةات والةةةدول الةةةص هةةةب أن تقةةةرر قبةةةول أو عةةةدم قبةةةول 
حتفظ تبديةه دولةة أخةرى. ]...[ ولةئن كةان املقةرر اخلةاع يعتةرب أن املبةدأ الةذي 

يةةة مؤكةةدة كمفهةةوم عةةام، فونةةه يةةرى أنةةه سيصةةعب اطةةاذه طبقتةةه احملكمةةة لةةةه أمه
ملركةةز دولةةة متحفظةةة كاةةرف يف معاهةةدة، إىل جانةةب املعيةةار املوضةةوع   معيةةارا  

 .(85ثاملتمثل يف قبول التحفظ أو رفضه من جانب الدول األخرى
__________ 

هةةذا هةةو التقريةةر الةةذي قةةدم "النظةةام املةةرن" إىل اللجنةةة ودافةةا عنةةه  (84ث
 (.74-72 ، عAdd.1و A/CN.4/144، اجمللد الثاين، الوثيقة 1962حولية اقوة ث

؛ ويف نفةةةةةةةةةةس 10، الفقةةةةةةةةةةرة 66-65املرجةةةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةةةه، ع  (85ث
، املرجةةا نفنةةه، اجمللةةد Waldockاالجتةةاه، انظةةر العةةرض الشةةفوي الةةذي قدمةةه 

؛ 6-4، الفقةةرات 139، ع 1962أيار/مةةايو  25، 651األول، اجللنةةة 
  خلاع ما ذلك يف ورةف مبةدأ التوافةق اويف أثناء املناقشة، مل يرتدد املقرر ا

وتوضح هذه الفقرة أيضةا   - 85، الفقرة 145"املعيار" ثاملرجا نفنه، ع 
رأى منةةةةذ البدايةةةةة أن هةةةةذا املعيةةةةار حاسةةةةم فيمةةةةا يتعلةةةةق اواةةةةداء  Waldockأن 

التحفظات ثخ فا  ل عرتاضات الص كةان يةرى خبصورةها أن مبةدأ الرتاضة  
ابيةةةةةةةةق((. وكانةةةةةةةةت الصةةةةةةةةيغة املنةةةةةةةةتخدمة يف وحةةةةةةةةده هةةةةةةةةو املبةةةةةةةةدأ القااةةةةةةةةل للت

الةةص اقرتحهةةا املقةةرر اخلةةاع تعكةةس هةةذا  17ثأ( مةةن مشةةروع املةةادة 2 الفقةةرة
ثأ( 1املوقف غةري احملةدد  "علةى كةل دولةة تبةدي حتفظةا  وفقةا  ألحكةام الفقةرة 

( مةن التعليةق علةى 3من هذه املةادة ]فيمةا يتعلةق  ةذا احلكةم، انظةر الفقةرة ث
، اجمللةةةةةد الثةةةةةاين ثاجلةةةةةزء 2006 حوليةةةةةة، 1-1-3يه  مشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوج

الةةتحفظ مةةا [ أن تراعةة  توافةةق هةةذا 2-الفصةةل الثةةامن، الفةةرع جةةيم(، ثةةاينال
(. وقةد 60، اجمللد الثاين، ع 1962حولية موضوع املعاهدة والغرض منها" ث

 1962القةةى هةةذا املبةةدأ قبةةوال  عامةةا  يف املناقشةةات الةةص أجرهتةةا اللجنةةة يف عةةام 
، املرجةةا نفنةةه، اجمللةةد األول، Briggsثانظةةر اوجةةه خةةاع مةةداخ ت كةةل مةةن 

؛ 54، الفقةةةةةةةةةرة 142، ع Lachs؛ و23، الفقةةةةةةةةةرة 140، ع 651اجللنةةةةةةةةةة 
مل يرتددوا يف احلديث عن  ، حيث79، الفقرة 145-144، ع Rosenneو

، 1962أيار/مةةةايو  29، 653، واجللنةةةة 82"معيةةةار" ثانظةةةر أيضةةةا  الفقةةةرة 
، 1962أيار/مايو  28، 652، اجللنة Castrén(؛ و27، الفقرة 156ع 
، Yasseenثانظةةةةةةةةةةةةةر  1965(، وكةةةةةةةةةةةةةذلك يف عةةةةةةةةةةةةةام 25، الفقةةةةةةةةةةةةةرة 148ع 

، 1965حزيران/يونيةةةةةةةةةةةه  8، 797، اجمللةةةةةةةةةةةد األول، اجللنةةةةةةةةةةةة 1965 حوليةةةةةةةةةةة
(؛ وانظر مةا 25، الفقرة 150، ع Tunkin؛ و20، الفقرة 150-149 ع

، 652اجللنةةةةةةةة ، ول، اجمللةةةةةةةد األ1962 حوليةةةةةةةة، de Lunaذلةةةةةةك اعرتاضةةةةةةةات 
، Gros؛ و67، الفقةةةةةةةةةرة 160، ع 653، واجللنةةةةةةةةةة 18، الفقةةةةةةةةةرة 148 ع

، 653، اجللنةةةةةةةةةةةةةةة Ago؛ و51-47، الفقةةةةةةةةةةةةةةرات 150، ع 652اجللنةةةةةةةةةةةةةةة 
، 1965يف أثنةاء مناقشةات عةام  Rudaضات ؛ أو اعرتا34، الفقرة 157 ع

، 1965حزيران/يونيةةةةةةةةةةةه  4، 796، اجمللةةةةةةةةةةةد األول، اجللنةةةةةةةةةةةة 1965حوليةةةةةةةةةةة 
، Ago؛ و69، الفقةةةةةةةةةةرة 154، ع 797، واجللنةةةةةةةةةةة 55، الفقةةةةةةةةةةرة 147 ع

. واعةةةةةةرتض 71، الفقةةةةةةرة 161، ع 1965حزيران/يونيةةةةةةه  9، 798اجللنةةةةةةة 
Tsuruoka  حةةةىت النهايةةةة علةةةى الفقةةةرة الفرعيةةةةة ثج(، وهلةةةذا النةةةبب امتنةةةا عةةةةن

رةةةةوتا   16ارمتةةةه ثوالةةةةذي اعتمةةةةد اأغلبيةةةةة  18التصةةةويت علةةةةى مشةةةةروع املةةةةادة 
، 1965متوز/يوليةةه  2مقااةةل ال رةة ء وامتنةةاع عضةةو واحةةد عةةن التصةةويت يف 

 (.42، الفقرة 283، ع 1965متوز/يوليه  2، 816املرجا نفنه، اجللنة 
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وكان املقصود ا  رك هو توخ  احلذر التكتيكة  ألن تبةين املقةرر 
ما موضوع املعاهدة والغرض منها، ليس اخلاع نفنه ملبدأ التوافق 

فقةةط كمعيةةار لصةةحة التحفظةةات اةةل أيضةةا  كعنصةةر أساسةة  ينبغةة  
 .(87ث، كان سريعا  (86ثأخذه يف احلنبان يف جمال التفنري

ويتميةةز هةةذا املعيةةار يف الواقةةا مبزايةةا كبةةرية. فعلةةى  (5ث 
الةةرغم مةةن وجةةود "هةةوامش ذاتيةةة" ال مفةةر منهةةا، وحيةةدها مةةا ذلةةك 

مبدأ   19لنية العام، توفر الفقرة الفرعية ثج( من املادة مبدأ حنن ا
 توجيهيا  مفيدا  ينمح حبل معظم ما يثور من مشاكل ح   معقوال .

واألعمةةةةةال التحضةةةةةريية املتعلقةةةةةة  ةةةةةذا الةةةةةنص ال  (6ث 
، فةون التعليةق (89ث. فكمةا ذكةر(88ثتفيد كثريا  يف حتديد معةىن العبةارة

جلنةةةةة  1966دتةةةةه يف عةةةةام ، والةةةةذي اعتم16علةةةةى مشةةةةروع املةةةةادة 
القةةانون الةةدويل الةةص تكةةون عةةادة أكثةةر إسةةهااا ، يقتصةةر علةةى فقةةرة 

يتاةةةرق حةةةىت إىل الصةةةعواات املرتباةةةة اتعريةةةف موضةةةوع  وحيةةةدة وال
املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا، إال اأسةةةلوب غةةةري مبارةةةر إىل حةةةد اعيةةةد، 

  "إن مقبوليةةةةة أو (90ث17يقتصةةةر علةةةى اإلحالةةةةة إىل مشةةةروع املةةةادة 
ليةةة حتفةةظ يبةةدى يف إطةةار الفقةةرة ثج( ]...[ يتوقةةف إىل عةةدم مقبو 

حةةةد كبةةةري، يف مجيةةةا األحةةةوال، علةةةى مةةةدى اعتبةةةار الةةةدول املتعاقةةةدة 
 .(91ثاألخرى هذا التحفظ حتفظا  مقبوال "

ومل تةةةةؤد مناقشةةةةة الفقةةةةرة الفرعيةةةةة ثج( مةةةةن هةةةةذا  (7ث 
مث يف مؤمتر األمةم املتحةدة لقةانون  (92ثالنص يف جلنة القانون الدويل

إىل توضةةيح معةةىن عبةةارة "موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض  (93ثاملعاهةةدات
منهةةا" ألغةةراض هةةذا الةةنص. وال تنةةمح األحكةةام القضةةائية الدوليةةة 

__________ 
 .1969من اتفاقية فيينا لعام  31من املادة  1قرة انظر الف (86ث
 72، املرجةا املةذكور ثاحلارةية Buffard and Zemanekانظةر  (87ث

 .321-320 أع ه(، ع
 .321-319املرجا نفنه، ع  (88ث
 C. Redgwell, “The law of reservations in respect of (89ث

multilateral conventions”, in J. P. Gardner (ed.), Human Rights as 

General Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and 

Objections to Human Rights Conventions, London, British Institute of 

International and Comparative Law, 1997, p. 7. 
. وهةةةةذه 1969مةةةةن اتفاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  20أرةةةةبحت املةةةةادة  (90ث

 قا أي حل للمنألة الص الت معلقة.املادة ال تقدم يف الوا
يةةةذكر  . وال17، الفقةةةرة 207، اجمللةةةد الثةةةاين، ع 1966حوليةةةة  (91ث

 (18ثد( مةةن املةةادة 1 ثالفقةرة 1962التعليةق علةى الةنص املقااةةل الةذي اعتمةد يف عةةام 
 (.15، الفقرة 180 ، اجمللد الثاين، ع1962حولية أي ر ء إضايف ثانظر 

 أع ه. 85انظر احلارية  (92ث
مةةةةةن األمةةةةةور ذات الداللةةةةةة أن أيةةةةةا  مةةةةةن التعةةةةةدي ت الةةةةةص اقةةةةةرتع  (93ث

مبةا يف ذلةك التعةةدي ت  -للجنةة القةانون الةدويل  16إدخاهلةا علةى مشةروع املةادة 
مل يضةةةةةا هةةةةةذا املبةةةةةدأ موضةةةةةا التنةةةةةاؤل. وكةةةةةان أقصةةةةةاها هةةةةةو  -األكثةةةةةر جذريةةةةةة 

ضةةةةافة التعةةةدي ت املقدمةةةة مةةةن إسةةةبانيا وكولومبيةةةا والواليةةةات املتحةةةدة والداعيةةةة إل
( 6مفهوم "طبيعة" املعاهدة أو االستعاضة اه عن مفهةوم املوضةوع ثانظةر الفقةرة ث

، اجمللةد الثةاين 2006 حوليةة، 1-1-3من التعليق على مشةروع املبةدأ التةوجيه  
 (.759، احلارية 2-الفصل الثامن، الفرع جيم(، ثاينثاجلزء ال

أيضةةةةةةا  اتحديةةةةةةد املقصةةةةةةود  ةةةةةةذه العبةةةةةةارة علةةةةةةى الةةةةةةرغم مةةةةةةن رةةةةةةيوع 
، وإن كانةةةةةةةةت هةةةةةةةةذه األحكةةةةةةةةام تتضةةةةةةةةمن اعةةةةةةةةةض (94ثاسةةةةةةةةتخدامها
فيدة، وخبارة يف فتوى حمكمة العةدل الدوليةة الصةادرة اإلرارات امل
التحفظةةات علةةى اتفاقيةةة منةةا جرميةةة اإلاةةادة اشةةأن  1951يف عةةام 

 .اجلماعية واملعاقبة عليها
ويبةةةةدو أن هةةةةذه العبةةةةارة قةةةةد اسةةةةتخدمت للمةةةةرة  (8ث 

يف فتةةوى حمكمةةة العةةدل الةةدويل الدائمةةة  (95ثاألوىل اصةةيغتها احلاليةةة
"الاوائةةةةةةةةف" اشةةةةةةةةأن قضةةةةةةةةية  1930وليةةةةةةةةه متوز/ي 31الصةةةةةةةةادرة يف 

. غةةةري أنةةةه توجةةةب االنتظةةةار حةةةىت كةةةان فصةةةل (96ثاليونانيةةةة البلغاريةةةة
األنشاة العنكرية ورةبه العنةكرية حمكمة العدل الدولية يف قضية 

لكةة  تنهةة  مةةا ورةةف اأنةةه  1986عةةام  (97ثيف نيكةةاراغوا وضةةدها
اةةة   1969، اتةةةأثري اتفاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام (98ث"فوضةةةى املصةةةالحات"

. غةةةةري أنةةةةه يصةةةةعب اسةةةةتنتاج أي رةةةة ء يةةةةذَكر مةةةةن هةةةةذه (99ثكرةةةة
__________ 

 72، املرجةا املةذكور ثاحلارةية Buffard and Zemanekانظةر  (94ث
 أدناه. 99، واحلارية 319-312 أع ه(، ع
 72املرجةا املةذكور ثاحلارةية ث Buffard and Zemanekأرةار  (95ث

 the aim and the“عبةةارة "اهلةةدف والناةةاق" ث( إىل أن 315 أعةة ه(، ع

scope” الفتةةوى الةةص أرةةدرهتا حمكمةةة العةةدل الةةدويل ( قةةد اسةةتخدمت فعةة   يف
 Competence of theن قضةةةةية اشةةةةأ 1926متوز/يوليةةةةه  23الدائمةةةةة يف 

International Labour Organization to Regulate, Incidentally, the 

Personal Work of the Employer  فيمةةا يتعلةةق االبةةاب الثالةةث عشةةر مةةن
 معاهةةةةةدة النةةةةة م اةةةةةني القةةةةةوى احلليفةةةةةة والشةةةةةريكة وأملانيةةةةةا ثمعاهةةةةةدة فرسةةةةةاي(،
Advisory Opinion of 23 July 1926, P.C.I.J., Series B, No. 13, p. 18 .

ويصف املؤلفان نفنهما، اعد استعراض رةامل لقةرارات احملكمةة ذات الصةلة، 
رةةةعواة اخللةةةوع إىل مصةةةالحات هنائيةةةة ثوخصورةةةا  ااإلنكليزيةةةة( مةةةن خةةة ل 

املرجةةةةا املةةةةذكور ، Buffard and Zemanekالنةةةةوااق القضةةةةائية للمحكمةةةةة ث
 (.316-315 أع ه(، ع 72ثاحلارية 
 The Greco-Bulgarian “Communities”, Advisory (96ث

Opinion of 31 July 1930, P.C.I.J., Series B, No. 17 . غةري أن املصةالحني
عكنةةةةا  إذ اسةةةةتندت احملكمةةةةة إىل "هةةةةدف وموضةةةةوع" االتفاقيةةةةة املعقةةةةودة اةةةةني 

 27يف  Neuilly-sur-Seineاليونةةان والغاريةةا اشةةأن النةةزوع املتبةةادل، واملوقعةةة يف 
 (.21ثاملرجا نفنه، ع  1919تشرين الثاين/نوفمرب 

 Military and Paramilitary Activities in and against (97ث
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 
I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 135–137, paras. 271–273, p. 138, para. 

275, or pp. 140–141, para. 280. 
أعة ه(،  72، املرجا املذكور ثاحلارةية Buffard and Zemanek (98ث

 .316 ع
منةةذ ذاك احلةةني اةةدت املصةةالحات الةةص اسةةتخدمتها احملكمةةة  (99ث

 Border and Transborder Armed Actions (Nicaraguaراسخة متاما ؛ راجا  
v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 20 December 
1988, I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 89, para. 46; Maritime 
Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment 
of 14 June 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at pp. 49–51, paras. 25–27; 
Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment of 3 
February 1994, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 25–26, para. 52; Oil 
Platforms, Preliminary Objection, Judgment of 12 December 1996, 
I.C.J. Reports 1996, p. 813, para. 27; Gabčíkovo–Nagymaros Project 
(Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997, I.C.J. Reports 
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النوااق القضائية الةوفرية ننةبيا  فيمةا يتعلةق ااألسةلوب الةذي ينبغة  
اتباعةةه لتحديةةد موضةةوع معاهةةدة حمةةددة والغةةرض منهةةا، إذ كثةةريا  مةةا 

وعنةدما تبةةدي حررةا  علةةى  ،(100ثتكتفة  احملكمةةة اتأكيةدات رةةرفة
 .(101ثليا  تربير موقفها تتبا يف ذلك هنجا  عم

وملعاجلةةةةةةة منةةةةةةاوي عةةةةةةدم الوضةةةةةةوع هةةةةةةذا، ثةةةةةةةار  (9ث 
التنةةةةةاؤل عمةةةةةا إذا كةةةةةان ينبغةةةةة  حتليةةةةةل مفهةةةةةوم "موضةةةةةوع املعاهةةةةةدة 
والغرض منها" مبحاولة حتديد موضوع املعاهدة من ناحية، والغرض 
منهةةا مةةن ناحيةةة أخةةرى. وهكةةذا أرةةار رويةةرت، عنةةد مناقشةةة مشةةروع 

ملتعاقةةةةةةةدين"، إىل أن املتعلةةةةةةةق اقاعةةةةةةةدة "العقةةةةةةةد رةةةةةةةريعة ا 55املةةةةةةةادة 
__________________________________________ 

1997, p. 7, at pp. 64–65, para. 104, and p. 67, para. 110; Land and 
Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary 
Objections, Judgment of 11 June 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at 
p. 318, para. 98; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment 
of 13 December 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1072–1073, 
para. 43; LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment of 
27 June 2001, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at pp. 502–503, para. 102; 
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 
(Indonesia/Malaysia), Merits, Judgment of 17 December 2002, I.C.J. 
Reports 2002, p. 625, at p. 652, para. 51; Avena and Other Mexican 
Nationals (Mexico v. the United States of America), Judgment of 31 
March 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 12, at p. 48, para. 85; Legal 
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, I.C.J. Reports 
2004, p. 136, at p. 179, para. 109; Legality of Use of Force (Serbia and 
Montenegro v. Belgium), Preliminary Objections, Judgment of 15 
December 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 279, at p. 319, para. 102; 
Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 
2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and 
Admissibility, Judgment of 3 February 2006, ICJ Reports 2006, p. 6, at 
p. 32, paras. 66–67, and p. 35, para. 77; Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 
and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Merits, Judgment of 26 
February 2007, p. 43, at pp. 109–110, para. 160, and p. 126, para. 198. 

 Jurisdiction of the Europeanانظةةر علةةى سةةبيل املثةةال  (100ث

Commission of the Danube between Galatz and Braila, Advisory 

Opinion of 8 December 1927, P.C.I.J., Series B, No. 14 من الواضح أن"  
[ ]...[ كةةةةان تةةةةأمني حريةةةةة امل حةةةةةة" 1856موضةةةةوع معاهةةةةدة اةةةةاريس ]لعةةةةةام 

 International Status of South-West Africa, Advisory(؛ و64 ثع

Opinion of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 128, at pp. 136–137 ؛
 Maritimeاملشةةةار إليهةةةا يف احلارةةةية النةةةااقة   واألحكةةةام يف القضةةةايا التاليةةةة

Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (judgment 

of 14 June 1993), pp. 50–51, para. 27; Gabčíkovo–Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia) (judgment of 25 September 1997), p. 67, para. 110; 

Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, 

Preliminary Objections (judgment of 11 June 1998), p. 318, para. 98; 

LaGrand (judgment of 27 June 2001), pp. 502–503, para. 102; and 

Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), 

(judgment of 15 December 2004), p. 319, para. 102. 
( مةةةةةةةةةةةن التعليةةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةةروع املبةةةةةةةةةةةدأ 3انظةةةةةةةةةةر الفقةةةةةةةةةةةرة ث (101ث
 أدناه. 6-1-3 التوجيه 

. ويف حني يبدو (102ث"موضوع االلتزام والغرض منه ريئان خمتلفان"
، فونةةه (103ثالتمييةةز رةةائعا  يف الفقةةه الفرننةة  ثأو النةةاطق االفرننةةية(
 .(104ثيثري رك الكتاب من املدرسة األملانية أو اإلنكليزية

غري أن كاتبا  ثفرننيا ( أثبةت اأسةلوب مقنةا أن  (10ث 
. وهةةةةذا (105ثالقضةةةةائية الدوليةةةةة ال تنةةةةمح حبنةةةةم املنةةةةألةاألحكةةةةام 

الةذي يعةرف  -رحيح اوجه خةاع ألن أيةا  مةن موضةوع املعاهةدة 
فض   عةن الغةرض مةن املعاهةدة ثأي  - (106ثاأنه مضمون املعاهدة
ال يبقةةى ثااتةةا  عةةرب الةةزمن، وهةةو األمةةر  (107ثالنتيجةةة املنشةةودة منهةةا(

ور الةةص طرحهةةا النةةري الغةةرض املتاةةالةةذي تشةةري إليةةه اوضةةوع نظريةةة 
جريالةةةةةد فيتنةةةةةموريس  "إن مفهةةةةةوم املوضةةةةةوع والغةةةةةرض ذاتةةةةةه لةةةةةيس 
مفهومةةا  ثااتةةا  وسةةاكنا ، اةةل هةةو عرضةةة للتغةةري، أو اةةاألحرى التاةةور، 

. (108ثمةةةةةةا اكتنةةةةةةاب اخلةةةةةةربة يف جمةةةةةةال إنفةةةةةةاذ االتفاقيةةةةةةة وتابيقهةةةةةةا"
غرااةةة االتةةايل يف أن مةةزل احملةةاوالت الفقهيةةة للتورةةل إىل طريقةةة  وال

لتحديةةةةةةةةد موضةةةةةةةةوع املعاهةةةةةةةةدة والغةةةةةةةةرض منهةةةةةةةةا كةةةةةةةةان خميبةةةةةةةةا   عامةةةةةةةةة
 .(109ثلآلمال

__________ 
 أيةةةةةةةةار/ 19، 726، اجمللةةةةةةةةد األول، اجللنةةةةةةةةة 1964حوليةةةةةةةةة  (102ث
. غةةةري أن املؤلةةةف نفنةةةه أاةةةدى يف موضةةةا 77، الفقةةةرة 26، ع 1964 مةةةايو

، املرجةةا املةةذكور ”... Reuter, “Solidaritéآخةةر رةةكه يف فائةةدة التمييةةز ثانظةةر 
 ،... Reuter, Le développementثيةرد أيضةا  يف  625 أعة ه(، ع 71ثاحلارةية 

 ((.363 (، عاملرجا نفنهاملرجا املذكور ث
 72، املرجةا املةذكور ثاحلارةية Buffard and Zemanekانظةر  (103ث
 .327-325ع أع ه(، 
 .328-327و 325-322املرجا نفنه، ع  (104ث
 .696ع أع ه(،  78، املرجا املذكور ثاحلارية Teboul (105ث
 J. -P. Jacqué, Éléments pour uneانظةر علةى سةبيل املثةال  (106ث

théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1972, p. 142   إن موضوع أي رةك
 وااللتزامات املرتتبة عليه. يكمن يف احلقوق

 املرجا نفنه. (107ث
 G. G. Fitzmaurice, “The law and procedure of the (108ث

International Court of Justice 1951–4: treaty interpretation and other 

treaty points”, BYBIL, vol. 33 (1957), p. 208  انظةةر أيضةةا .Teboul، 
 ,W. A. Schabas، أو 697أعةةةةةة ه(، ع  78املةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةية  املرجةةةةةةا

“Reservations to the Convention on the rights of the child”, Human 

Rights Quarterly, vol. 18 (1996), p. 479. 
تقةةةرتع أكثةةةر احملةةةاوالت اكتمةةةاال ، والةةةص يرجةةةا الفضةةةل فيهةةةا إىل  (109ث
Buffard وZemanekاملرحلةةة األوىل ، القيةةام  ةةذا األمةةر علةةى مةةرحلتني  ينبغةة  يف 

اللجةةوء إىل العنةةوان، والديباجةةة، ومةةواد املعاهةةدة الةةص توضةةح رسةةالتها العامةةة، إن "
وجدت"؛ أمةا يف املرحلةة الثانيةة، فينبغة  اختبةار النتيجةة الةص أمكةن التورةل إليهةا 

، املرجةةةا املةةةذكور Buffard and Zemanekثألول وهلةةةة يف ضةةةوء نةةةص املعاهةةةدة 
(. لكةةن تابيةةق هةةذه الاريقةةة الةةص تبةةدو مناقيةةة 333 عأعةة ه(،  72ثاحلارةةية 

مةن اتفاقيةة فيينةا الةص  31ثوإن كانت تقلب ترتيةب األولويةات النارة  عةن املةادة 
جتعةةل "تعةةااري املعاهةةدة" نقاةةةة االناةة ق ألي تفنةةري؛ انظةةةر أيضةةا  فتةةوى حمكمةةةة 

 Restrictions to the Death Penaltyالبلدان األمريكية حلقوق اإلننان يف قضةية 

(arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), Advisory 

Opinion OC-3/83 of 8 September 1983, Series A, No. 3, para. 50 )
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وكمةةةةةا أرةةةةةار آغةةةةةو يف مناقشةةةةةات جلنةةةةةة القةةةةةانون  (11ث 
يف اتفاقيةة  19ثالذي أربح املةادة  17الدويل اشأن مشروع املادة 

 فيينا(، فونه  
ال ميكةةةةةن البةةةةةت يف مقبوليةةةةةةة التحفظةةةةةات إال اةةةةةالرجوع إىل أحكةةةةةةام  

 معظةم األحيةان إقامةة متييةز اةني األحكةام األساسةية املعاهدة ارمتهةا. وميكةن يف
من املعاهةدة، وهة  األحكةام الةص ال هةوز إاةداء حتفظةات عليهةا اصةورة عامةة، 

 .(110ثواألحكام األقل أمهية الص ميكن إاداء حتفظات اشأهنا
وهةذان مهةا العنصةران األساسةيان  إذ ال ميكةن اسةتخ ع املوضةةوع 

؛ وهةةةةةذا املعيةةةةةار يةةةةةؤدي (111ثارمتهةةةةةاوالغةةةةةرض إال ادراسةةةةةة املعاهةةةةةدة 
وحةةةدها  (112ثاسةةةتبعاد التحفظةةةات علةةةى األحكةةةام "األساسةةةية" إىل

 دون سواها.
واعبةةارة أخةةرى، فةةون املقصةةود هةةو احلفةةاظ علةةى  (12ث 

من أجل جتنب  (114ثاملعاهدة و"نواهتا األساسية" (113ث"علة وجود"
__________________________________________ 

حةةةاالت ملموسةةةة اتضةةةح أنةةةه إىل حةةةد كبةةةري غةةةري مقنةةةا  فقةةةد أقةةةر الكاتبةةةان  علةةةى
أراةا  مةن أرةل  اعجزمها عن التورل إىل حتديد موضوع  وانيط ملوضوع وغرض

 ةةةةةس معاهةةةةةدات أو جمموعةةةةةات معاهةةةةةدات مت اختيارهةةةةةا علةةةةةى سةةةةةبيل اإليضةةةةةاع 
ثميثةةاق األمةةم املتحةةدة، واتفاقيةةة فيينةةا للع قةةات الدالوماسةةية، واتفاقيةةة فيينةةا لعةةام 

، واالتفاقيةةةةةات العامةةةةةة حلقةةةةةوق اإلننةةةةةان، واتفاقيةةةةةة القضةةةةةاء علةةةةةى مجيةةةةةا 1969
معاهةةةدات حقةةةوق اإلننةةةان األخةةةةرى أرةةةكال التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة، ااإلضةةةةافة إىل 

املتعلقةةةةةةةةة حبقةةةةةةةةوق حمةةةةةةةةددة؛ ومل تكةةةةةةةةن الاريقةةةةةةةةة املقرتحةةةةةةةةة حامسةةةةةةةةة إال يف احلالةةةةةةةةةة 
أعةةةةةةةةة ه(،  72، املرجةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةةةةية Buffard and Zemanekث األخةةةةةةةةةرية

(( وخلةةةص الكاتبةةةان إىل أن هةةةذا املفهةةةوم ال يةةةزال "لغةةةزا " ثانظةةةر 342-334 ع
حلايل(. أما احملاوالت الفقهية األخرى فهة  لينةت ( من التعليق ا3أع ه الفقرة ث

أكثةةر إقناعةةا  وإن اةةدا أرةةحا ا أكثةةر جزمةةا  فيمةةا يتعلةةق اتعريةةف موضةةوع املعاهةةدة 
اخلاضةةةةعة للدراسةةةةة والغةةةةرض منهةةةةا. والواقةةةةا أن هةةةةذه املعاهةةةةدات غالبةةةةا  مةةةةا تكةةةةون 
معاهةدات حلقةوق اإلننةةان، والةص يكثةر أن تنةةتخلص اشةأهنا اسةتنتاجات متةةأثرة 
مبواقةةةةةف ذات توجهةةةةةات أيديولوجيةةةةةة، ويتجلةةةةةى أحةةةةةد مظةةةةةاهر تلةةةةةك املواقةةةةةف يف 
التأكيةةةد علةةةى أن مجيةةةا األحكةةةام املوضةةةوعية هلةةةذه املعاهةةةدات تعكةةةس موضةةةوعها 
 -والغرض منها ث ا يعةين، االنتيجةة املناقيةة النهائيةة، اسةتبعاد رةحة أي حتفةظ( 

 Schabas, “Reservations to theول ط ع على نقةد هلةذا الةرأي املتاةرف، انظةر 

Convention on the rights of the child”،  108املرجةةا املةةذكور ثاحلارةةية 
 Invalid reservations to the International“، أو 477-476 أعةة ه(، ع

Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a party?”, 

Brooklyn Journal of International Law, vol. 21, No. 2 (1995–1996), pp. 

. ول طةة ع علةةى موقةةف اللجنةةة املعنيةةة حبقةةوق اإلننةةان، انظةةر الفقةةرة 293–291
 .12-1-3( من التعليق على مشروع املبدأ التوجيه  2ث

 أيةةةةةةةةار/ 25، 651، اجمللةةةةةةةةد األول، اجللنةةةةةةةةة 1962حوليةةةةةةةةة  (110ث
 .35، الفقرة 141، ع 1962 مايو

إذا كةةةان الةةةتحفظ متوافقةةةا  "مةةةا الةةةروع املقصةةةود هةةةو حبةةةث مةةةا  (111ث
 (.40، الفقرة 142-141، املرجا نفنه، ع Bartošالعامة" للمعاهدة ث

، Paredesولةةيس األحكةةام الةةص "ال طةةص سةةوى التفارةةيل" ث (112ث
 (.90، الفقرة 146املرجا نفنه، ع 

 Reservations to the Convention on the Prevention and (113ث

Punishment of the Crime of Genocide  أعةةة ه(،  26ثانظةةر احلارةةةية
  "ال هوز ألي طرف من األطراف املتعاقةدة إااةال أو تقةويض ]...[ 21 ع

 الغرض من االتفاقية وعلة وجودها".

املعاهةةةةةةةدة ككةةةةةةةل، و"هةةةةةةةذا ينةةةةةةةتلزم متييةةةةةةةز  (115ثتقةةةةةةةويض "فعاليةةةةةةةة"
ت الص تشةكل لةب املعاهةدة وعلةة وجودهةا، مةن اةني مجيةا االلتزاما

 .(116ثااللتزامات املرتتبة على املعاهدة"

وحةةةةةةىت إذا كانةةةةةةت التوجهةةةةةةات العامةةةةةةة واضةةةةةةحة  (13ث 
يكفةةةة ، فلةةةةيس مةةةةن النةةةةهل ترمجتهةةةةا إىل رةةةةيغة انةةةةياة. ورأى  مبةةةةا

اعةةةةةض أعضةةةةةةاء اللجنةةةةةة أن "العتبةةةةةةة" الةةةةةص حيةةةةةةددها مشةةةةةروع املبةةةةةةدأ 
مرتفعةةةةةة للغايةةةةةة وقةةةةةد تينةةةةةر اةةةةة  مةةةةةربر إاةةةةةداء  5-1-3التةةةةةوجيه  

التحفظةةةةةات. غةةةةةري أن غالبيةةةةةة األعضةةةةةاء رأوا أن أي حتفةةةةةظ، حبكةةةةةم 
تعريفه، يهدف إىل "استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة 
من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق اةبعض اجلوانةب احملةددة 

وأنةةةه ينبغةةة   (117ثعنةةةد تابيقهةةةا" علةةةى الدولةةةة الةةةص تصةةةدر الةةةتحفظ
يتنةةا تعريةةف موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا حبيةةث يةةؤدي إىل  أال

رل القدرة على إاداء التحفظات. وفعةل عةدم توافةق الةتحفظ مةا 
موضوع املعاهدة والغرض منها يقتصر علةى احلةاالت الةص ثأ( ميةس 
فيهةةةا الةةةتحفظ عنصةةةرا  أساسةةةيا  مةةةن املعاهةةةدة، ثب( يكةةةون ضةةةروريا  

ثج( حبيةث اةل اعلةة وجةود املعاهةدة، حتقةق رةيغة لتوجهها العةام، 
توازنةا  مرضةيا  اةني ضةرورة احلفةاظ  5-1-3مشروع املبةدأ التةوجيه  

على س مة املعاهدة واني احلرع على تينري أوسا مشةاركة  كنةة 
 يف االتفاقيات املتعددة األطراف.

ولةةةئن كةةةان وضةةةا تعريةةةف دقيةةةق لكةةةل مةةةن هةةةذه  (14ث 
اااة منألة غري  كنة اة  جةدال، فقةد يكةون املتالبات الث ثة املرت 

 من املفيد تقدا اعض اإليضاحات 
ينبغةةة  فهةةةم عبةةةارة "عنصةةةرا  أساسةةةيا " قياسةةةا  إىل  ثأ( 

موضةةوع الةةتحفظ نفنةةه كمةةا أاةةداه الاةةرف املةةتحفظ وااعتبارهةةا ال 
تقتصر االضرورة علةى نةص معةني. فقةد يتمثةل "العنصةر األساسة " 

يكةةةةون، مبعنةةةةاه يف النةةةةياق الةةةةذي ورد  يف قاعةةةةدة أو حةةةةق أو التةةةةزام

__________________________________________ 
ايةةان  ثةةل فرننةةا يف اللجنةةة الثالثةةة أثنةةاء الةةدورة احلاديةةة عشةةرة  (114ث

 Official Records of the General Assembly, Eleventhللجمعيةة العامةة، 

Session, Third Committee, 703rd meeting, 6 December 1956 ورد يف ،A. 

-C. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit 

international public, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 

1962, vol. I, p. 277, No. 552. 
 ,Loizidou v. Turkey, Preliminary Objectionsانظةةر (115ث

Judgment of 23 March 1995, Application no. 15318/89, European 

Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 310, 

p. 27, para. 75 إن قبةةول نظةةم منةةتقلة إلنفةةاذ االتفاقيةةة األوروايةةة حلقةةوق  
]...[ يضةةةةةعف فعاليةةةةةة االتفاقيةةةةةة كصةةةةةك دسةةةةةتوري للنظةةةةةام اإلننةةةةةان "سةةةةةوف 

 األورويب". العام
؛ 83ع أعةةةة ه(،  81املرجةةةةا املةةةةذكور ثاحلارةةةةية  ،Lijnzaad (116ث

 L. Sucharipa-Behrmann, “The legal effects of، أو 59انظةر أيضةا  ع 

reservations to multilateral treaties”, Austrian Review of International 

and European Law, vol. 1, No. 1 (1996), p. 76. 
 .1-1-1انظر مشروع املبدأ التوجيه   (117ث



عال دورتها التاسية والخعسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع   44 

 

   

ال غةةىن عنةةه للتوجةةه العةةام للمعاهةةدة ويكةةون اسةةتبعاده أو  ،(118ثفيةةه
تعديلةةه خمةة   اعلةةة وجةةود املعاهةةدة نفنةةها. وينةةري هةةذا عمومةةا  إذا 
سةةةةةعت دولةةةةةة إىل اسةةةةةتبعاد نةةةةةص يف املعاهةةةةةدة هنةةةةةد يف حةةةةةد ذاتةةةةةه 

وهكذا، موضوع املعاهدة والغرض منها أو إىل تعديله اشكل كبري. 
فةةةةون إاةةةةداء حتفةةةةظ ينةةةةتبعد تابيةةةةق نةةةةص  اثةةةةل للمةةةةادة األوىل مةةةةن 
معاهةةدة الصةةداقة والتجةةارة واحلقةةوق القنصةةلية املربمةةة اةةني الواليةةات 

 15املتحةةةةةةدة ومجهوريةةةةةةة إيةةةةةةران اإلسةةةةةة مية واملوقعةةةةةةة يف طهةةةةةةران يف 
سةةةةةيمس االتأكيةةةةةد "عنصةةةةةرا  أساسةةةةةيا "  (119ث1955آب/أغنةةةةةاس 

مبةةةةا أن هةةةةذا الةةةةنص  5-1-3تةةةةوجيه  اةةةةاملعىن املقصةةةةود يف املبةةةةدأ ال
"يتعةةةةةني اعتبةةةةةاره حمةةةةةددا  هلةةةةةدف هةةةةةب أن تفنةةةةةر وتابةةةةةق يف ضةةةةةوئه 

 ؛(120ثاألحكام األخرى للمعاهدة"
وهةةةةةةب أن يكةةةةةةون هةةةةةةذا "العنصةةةةةةر األساسةةةةةة "  ثب( 

االتةةةةةةايل "ضةةةةةةروريا  للتوجةةةةةةه العةةةةةةام للمعاهةةةةةةدة" أي لتةةةةةةوازن احلقةةةةةةوق 
العامةةةةة الةةةةص وااللتزامةةةةات الةةةةص تشةةةةكل جةةةةوهر املعاهةةةةدة أو للفكةةةةرة 

ويف حةني أن اللجنةة مل جتةد أي رةعواة  (121ثتنتند إليها املعاهةدة.
" ثالتوجةه économie générale du traitéيف اعتماد العبارة الفرننةية "

العةةام للمعاهةةدة( الةةص رأت أهنةةا توضةةح جيةةدا  أن الاةةااا األساسةة  
للنقاةة الةةص يبةدى اشةةأهنا الةةتحفظ هةب تقةةديره مةن زاويةةة املعاهةةدة 

كةةةل، فوهنةةةا كانةةةت أكثةةةر تةةةرددا  يف اختيةةةار املصةةةالح اإلنكليةةةزي. ك
 general structure"و" "general framework"فبعةةةد ترددهةةةا اةةةةني 

ثالتوجةةةه  "general thrust"، رأت أن عبةةةارة overall structure"و"
العةةةام( تتميةةةز اتشةةةديدها علةةةى الاةةةااا الكلةةة  لعمليةةةة التقةةةدير الةةةص 

ر التفنةري يف إطةار اةالغ اجلمةود. وهكةذا، ينبغ  القيةام  ةا وال حتصة
حةةةةددت حمكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا 
ااالسةةةةتناد لةةةةيس فقةةةةط إىل ديباجتهةةةةا، اةةةةل أيضةةةةا  إىل "انيتهةةةةا" كمةةةةا 

 ؛(122ث تعكنها أحكام املعاهدة نفنها يف جمملها
وااملثةةةةل، فونةةةةةه لتجنةةةةةب "عتبةةةةةة" االغةةةةةة االرتفةةةةةاع،  ثج( 

ضةةةروري" علةةةى رةةةفة "ال غةةةىن عنةةةه" األكثةةةر فضةةةلت اللجنةةةة رةةةفة "
تشددا ، واختارت فعل "ال" ثادال  من "هرد"( يف اإلرارة إىل "علة 
وجود" املعاهدة، يف ال كونه مفهومةا  أن هةذه العلةة ميكةن أن تكةون 

"علةةةةة وجةةةةود" اتفاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة اإلاةةةةادة وانةةةةياة وأحاديةةةةة املعةةةةىن ث
__________ 

 .6-1-3انظر مشروع املبدأ التوجيه   (118ث
 .United Nations, Treaty Series, vol. 284, No. 4132, p. 93 (119ث
، 814 أعةةةةةةةةةة ه(، ع 99احلارةةةةةةةةةةية انظةةةةةةةةةةر ث Oil Platforms (120ث
 .28الفقرة 
هةةةا االضةةةرورة وال االكامةةةل إىل مبةةةا أن املعاهةةةدات ال تنةةةتند مجيع (121ث

  تةةةةوازن للحقةةةةوق وااللتزامةةةةات ثانظةةةةر علةةةةى وجةةةةه اخلصةةةةوع املعاهةةةةدات املتعلقةةةةةة ا
"االلتزامات الكلية"، مبةا يف ذلةك معاهةدات حقةوق اإلننةان( ثالتقريةر الثةاين عةن 

، 1957حولية ج. غ. فيتنموريس، الذي أعده املقرر اخلاع قانون املعاهدات 
 (.128-125، الفقرات 55-54، ع A/CN.4/107اجمللةد الثاين، الوثيقة 

 ،814-813أعةةةة ه(، ع  99ثاحلارةةةةية  Oil Platformsانظةةةةر  (122ث
 Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadanو ؛27الفقةةرة 

(Indonesia/Malaysia)  51، الفقرة 652ثاملرجا نفنه(، ع. 

حمةددة اوضةوع يف عنواهنةةا( أو  1948اجلماعيةة واملعاقبةة عليهةا لنةنة 
أرةةد تعقيةةدا  إىل حةةد اعيةةد ثسةةواء أكةةان األمةةر متعلقةةا  مبعاهةةدة عامةةة 

أم ااتفاقية متعلقة حبماية البيئة أو االسةتثمارات  (123ثحلقوق اإلننان
تغاةة  نااقةةا  عريضةةا  مةةن املنةةائل( وأنةةه ميكةةن التنةةاؤل حةةول مةةا إذا  

 .(124ثكانت هذه العلة قاالة للتاور مبرور الزمن
 5-1-3وما ذلك، فون مشروع املبدأ التةوجيه   (15ث 

يشةةري إىل اجتةةاه أكثةةر مةةن كونةةه حيةةدد معيةةارا  واضةةحا  ميكةةن تابيقةةه 
مبارةةرة يف مجيةةا احلةةاالت. وهلةةذا النةةبب اةةدا مةةن املفيةةد اسةةتكماله 
ااةةةةريقتني  النةةةةع ، مةةةةن ناحيةةةةة، لتوضةةةةيح طرائةةةةق حتديةةةةد موضةةةةوع 

ه مشةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ وهةةةةةةةو مةةةةةةةا يقةةةةةةةوم اةةةةةةة -املعاهةةةةةةةدة والغةةةةةةةرض منهةةةةةةةا 
؛ ومةةةن ناحيةةةة أخةةةةرى، توضةةةيح هةةةذه املنهجيةةةةة 6-1-3 التةةةوجيه 

توضيحا  أدق مبجموعةة مةن األمثلةة املنتقةاة مةن امليةادين الةص يتكةرر 
فيهةةةةا اهةةةةور املشةةةةاكل املتصةةةةلة فةةةةواز إاةةةةداء التحفظةةةةات ثمشةةةةاريا 

 (.13-1-3إىل  7-1-3املبادي التوجيهية من 
 والهر   نهاتحديد  وضوع العياهدة  3-1-6

يحدد  وضوع العياهدة والهر   نها بحسـن نيـة  ـع  
 راعــــاة  صــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. ويجــــوز 
االســــتيانة أيضــــا ، بصــــفة خاصــــة، بينــــوان العياهــــدة وأععالهــــا 
التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهــا وكـــذل ، حيثعــا كـــان 

  ناسبا ، بالععارسة الالحقة التي تتفق عليها األطراف. 
 التعليق

لةةةةيس مةةةةن النةةةةهل وضةةةةا رةةةةيغة واحةةةةدة جتمةةةةل  (1ث 
جمموعةةة العنارةةر الةةص ينبغةة  أخةةذها يف احلنةةبان لتحديةةد موضةةوع 
املعاهةةدة والغةةرض منهةةا، يف كةةل حالةةة حمةةددة. فهةةذه العمليةةة تعتمةةد 
اةةةةةةةةة  رةةةةةةةةةك علةةةةةةةةةى "الفانةةةةةةةةةة" أكثةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةا تعتمةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةى "الدقةةةةةةةةةة 

 وهةةذه العمليةةة هةة  يقينةةا   -، رةةأهنا رةةأن أي تفنةةري (125ثالرياضةةية"
 عملية تفنري.
ونظةةةةرا  للتنةةةةوع الشةةةةديد يف احلةةةةاالت، والحتمةةةةال  (2ث 

فونةةةةه يبةةةةدو مةةةةن املنةةةةتحيل وضةةةةا جمموعةةةةة  ،(126ثتغريهةةةةا مبةةةةرور الةةةةزمن
__________ 

 . 12-1-3 انظر مشروع املبدأ التوجيه  (123ث
( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى 7( أعةةةةة ه، والفقةةةةةرة ث10انظةةةةةر الفقةةةةةرة ث (124ث

 أدناه. 6-1-3مشروع املبدأ التوجيه  
 B. Pascal, Pensées, Œuvres complètes, Paris, Bibliothèque (125ث

de la Pléiade, N. R. F.-Gallimard, 1954, p. 1091. 
( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى مشةةةةروع املبةةةةدأ 10انظةةةةر أعةةةة ه الفقةةةةرة ث (126ث

. وميكةةةن التنةةةاؤل ااإلضةةةافة إىل ذلةةةك اشةةةأن مةةةا إذا كةةةان 5-1-3التةةةوجيه  
تةةراكم التحفظةةات الةةص طةةص نقاطةةا  اعينهةةا، والةةص يكةةون كةةل منهةةا علةةى حةةدة 
مقبوال ، ال يؤدي يف هناية األمر إىل عدم توافقها ما موضوع املعاهةدة والغةرض 

 B. Clark, “The Vienna Convention reservations regime andا ثانظةر منهة

the Convention on Discrimination Against Women”, AJIL, vol. 85 

(1991), p. 314; or R. J. Cook, “Reservations to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, Virginia 

Journal of International Law, vol. 30 (1989–1990), pp. 706–707.) 
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 موحةةةدة مةةةن طةةةرق حتديةةةد موضةةةةوع معاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا، وينبغةةةة 
وهةةو أمةةر لةةيس غريبةةا  علةةى  -التنةةليم حبتميةةة وجةةود قةةدر مةةن الذاتيةةة 

 عامة والقانون الدويل اصورة خارة.اإلط ق يف القانون اصورة 
ومن هذه الزاويةة، ميكةن اإلرةارة إىل أن حمكمةة  (3ث 

العةةدل الدوليةةة قةةد استخلصةةت موضةةوع معاهةةدة والغةةرض منهةةا مةةن 
 عنارر رديدة التنوع، منفردة أو جمتمعة 

 ؛(127ثمن عنواهنا •
 ؛(128ثمن ديباجتها •

حمةةةةةددة  مةةةةةن مةةةةةادة واردة يف منةةةةةتهل املعاهةةةةةدة "يتعةةةةةني اعتبارهةةةةةا •
 ؛(129ثهلدف هب أن تفنر وتابق يف ضوئه األحكام األخرى للمعاهدة"

مةةةةن مةةةةادة يف املعاهةةةةدة توضةةةةح "الشةةةةاغل الرئينةةةة  لكةةةةل  •
 ؛(130ثطرف من األطراف املتعاقدة" عند إارام املعاهدة

 ؛(131ثمن األعمال التحضريية للمعاهدة •
__________ 

 ,Certain Norwegian Loans, Judgment of 6 July 1957انظةر  (127ث

I.C.J. Reports 1957, p. 9, at p. 24  ؛ ولكن انظر أيضاMilitary and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment of 27 June 1986 
 ,Oil Platforms؛ و273، الفقةةةةةرة 137-136أعةةةةة ه(، ع  97ثاحلارةةةةةية 

Preliminary Objection  28، الفقرة 814أع ه(، ع  99ثاحلارية. 
انظةةةةةةر فتةةةةةةوى حمكمةةةةةةة العةةةةةةدل الةةةةةةدويل الدائمةةةةةةة اشةةةةةةأن قضةةةةةةية  (128ث

The Greco-Bulgarian “Communities”  ؛ 19أعةةةةةةةةة ه(، ع  96ثاحلارةةةةةةةةةية
 Rights of nationalsاألحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف قضايا  أو

of the United States of America in Morocco, Judgment of 27 August 

1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 196و ؛Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America), Merits, Judgment  138أعة ه(، ع  97ثاحلارةية ،
 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)؛ و275الفقةةرة 

 Sovereignty over Pulauو ؛52، الفقرة 26-25أع ه(، ع  99ثاحلارية 

Ligitan and Pulau Sipadan  ؛ وانظةر 51، الفقةرة 652ثاملرجةا نفنةه(، ع
املذيلةة اةه فتةوى حمكمةة العةدل الةدويل  Anzilottiأيضا  الرأي املخالف للقاض  

 Interpretation، 1919تفنةري اتفاقيةة عمةل الننةاء لةي   لعةام الدائمة اشأن 

of the Convention of 1919 concerning Employment of Women During 

the Night, Advisory Opinion of 15 November 1932, P.C.I.J., Series A/B, 

No. 50, p. 384. 
، 814أعةةةةةةةةةة ه(، ع  99ثانظةةةةةةةةةةر احلارةةةةةةةةةةية  Oil Platforms (129ث
 .28الفقرة 
 ,Kasikili/Sedudu Island, Judgment of 13 December 1999 (130ث

I.C.J. Reports 1999  43، الفقرة 1073-1072أع ه(، ع  99ثانظر احلارية. 
لتأكيد التفنري املنتند إىل النص نفنه يف كثري من األحيان؛  (131ث

 Territorialانظةةةر األحكةةةام الصةةةادرة عةةةن حمكمةةةة العةةةدل الدوليةةةة يف قضةةةايا 

Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)  أعةة ه(،  99ثانظةةر احلارةةية
 ثاملرجةةةا نفنةةةه(، Kasikili/Sedudu Island؛ و56-55، الفقرتةةةان 28-27 ع
 Legal Consequences of the؛ و46، الفقةةةةرة 1075-1074ع 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 
وانظةةر أيضةةا  الةةرأي املخةةالف الةةذي ؛ 109، الفقةةرة 179نفنةةه(، ع  ثاملرجةةا

 .(132ثمن توجهها العام •
"طةةةرق"   ا ولكةةةن يصةةةعب اعتبةةةار األمةةةر متعلقةةةا   (4ث 

مبعناها الدقيق، فهذه العنارر املختلفة تؤخةذ يف احلنةبان اة  متييةز 
اينها، على حدة أو جمتمعة، وتكون احملكمة "اناباعا  عاما " يكون 

. غةةةةري أنةةةةه مةةةةا دام األمةةةةر يتعلةةةةق (133ثفيةةةةه للذاتيةةةةة دور كبةةةةري حتمةةةةا  
مبشةةكلة تفنةةري يبةةدو مةةن املناقةة  أن تنةةتخدم يف حتديةةد موضةةوع 

والغةةةرض منهةةةا، مةةةا مراعةةةاة مةةةا يقتضةةةيه اخةةةت ف احلةةةال،  املعاهةةةدة
مةةةةةةن  31"القاعةةةةةدة العامةةةةةةة للتفنةةةةةةري" املنصةةةةةةوع عليهةةةةةةا يف املةةةةةةادة 

و"وسائل التفنري التكميلية"  1986و 1969اتفاقيص فيينا لعام  
، أي املبةةةادي الواجبةةةة التابيةةةق (134ث32املنصةةةوع عليهةةةا يف املةةةادة 

مةن  32و 31 املةادتني على تفنري املعاهدات واملنصوع عليهةا يف
 اتفاقيص فيينا اعد تكييفها.

وتةةدرك اللجنةةة متامةةا  أن هةةذا املوقةةف يف جانةةب  (5ث 
  31من املادة  1مبا أنه مبوجب الفقرة  (135ثمنه حتصيل حارل

__________________________________________ 
 Interpretation of the Convention ofيف قضةية  Anzilottiأاةداه القاضةة  

1919 concerning Employment of Women During the Night 
. ويف الفتةةةوى الصةةةادرة عةةةن حمكمةةةة 389-388أعةةة ه(، ع  128 ثاحلارةةةية

 Reservations to theاشةةةةأن  1951أيار/مةةةةايو  28 العةةةدل الدوليةةةةة يف

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide23االتفاقية ثع "أرول"   ، أعات احملكمة أمهية ل.) 
انظر الفتوَيني الصادرتني عن حمكمةة العةدل الةدويل الدائمةة اشةأن  (132ث
 ,Competence of the International Labour Organization to Regulateقضةيص 

Incidentally, the Personal Work of the Employer  أعة ه(، ع  95ثاحلارةية
؛ 20أعة ه(، ع  96ثاحلارةية  ”The Greco-Bulgarian “Communitiesو ؛18

ثاحلارةية  Oil Platformsأو األحكام الصادرة عةن حمكمةة العةدل الدوليةة يف قضةيص 
 Sovereignty over Pulau Ligitanو ؛27، الفقةرة 814-813أعة ه(، ع  99

and Pulau Sipadan  51، الفقرة 652ثاملرجا نفنه(، ع. 
احلةةةدس وحةةةةده" "ميكةةةن أيضةةةا  اعتبةةةةار احملكمةةةة معتمةةةدة علةةةةى  (133ث

 (.319 أع ه(، ع 72، املرجا املذكور ثاحلارية Buffard and Zemanekث
عةةةةن  1983أيلول/سةةةةبتمرب  8انظةةةةر الفتةةةةوى الصةةةةادرة يف  (134ث

 Restrictions to theحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلننان اشأن قضية 

Death Penalty  ؛ وانظةةةةةةةةةةةةر أيضةةةةةةةةةةةةةا  63أعةةةةةةةةةةةة ه(، الفقةةةةةةةةةةةةرة  109ثاحلارةةةةةةةةةةةةية
Sucharipa-Behrmann 76 أعةةةةةة ه(، ع 116، املرجةةةةةةا املةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةية .

وعلةةى الةةرغم مةةن إدراك جلنةةة القةةانون الةةدويل لعةةدم قااليةةة القواعةةد املتعلقةةة 
اتفنري املعاهدت للتابيق ابناطة على اإلع نةات االنفراديةة الةص تبةديها 
األطةراف اشةةأن معاهةدة ثالتحفظةةات واإلع نةةات التفنةريية(، فقةةد أقةةرت 

ن هةةذه القواعةةةد تشةةكل مبةةةادي توجيهيةةة مفيةةدة يف هةةةذا الصةةدد ثانظةةةر اةةأ
ثأسةةةةةةلوب التمييةةةةةةز اةةةةةةني التحفظةةةةةةات  1-3-1مشةةةةةةروع املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  

واإلع نةةةةات التفنةةةةريية( والتعليةةةةق عليةةةةه، وقةةةةد اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة يف دورهتةةةةا 
، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةزء الثةةةةةةةةةاين(، 1999حوليةةةةةةةةةة احلاديةةةةةةةةةة واخلمنةةةةةةةةةني، 

رةةةحيح اةةةاألحرى عنةةةدما يتعلةةةق األمةةةر اتقةةةةدير  (. وهةةةذا215-211 ع
 .منهانفنها والغرض  املعاهدةمدى توافق حتفظ ما موضوع 

 W. A. Schabas, “Reservations to human rightsانظةر  (135ث
treaties: time for innovation and reform”, The Canadian Yearbook of 

International Law 1994, p. 48. 
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تفنر املعاهدة حبنن نيةة وفقةا  للمعةىن العةادي الةذي يعاةى لتعةااري  
 *.موضوع املعاهدة وغرضهاويف ضوء املعاهدة يف النياق الذي ترد فيه 

غةةري أن حتديةةد موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا  (6ث 
هو يف الواقا عملية تفنري تنتلزم فهم املعاهدة ارمتها، حبنن نية، 
واصورة راملة، وفقا  للمعىن العادي ملصةالحاهتا يف النةياق الةذي 
وردت فيةةةةةه، مبةةةةةا يف ذلةةةةةك الديباجةةةةةة، علةةةةةى أن تؤخةةةةةذ يف احلنةةةةةبان 

وحيثما كان مناسبا ، األعمةال التحضةريية للمعاهةدة  ،(136ثاملمارسة
 .(137ثو"الظروف الص عقدت فيها"

وهةةةذه هةةة  الثوااةةةت الةةةص يقرهةةةا مشةةةروع املبةةةدأ  (7ث 
الةةذي يةةردد جزئيةةا  التعةةااري الةةواردة يف املةةادتني  6-1-3التةةوجيه  

من اتفاقيص فيينا االتشديد على ضرورة التحديد حبنن  32و 31
ىل تعةااري املعاهةدة يف النةياق الةذي وردت فيةه. ومبةا نيةة اسةتنادا  إ

، الةةةةنص، مبةةةةا يف ذلةةةةك (138ثأن ذلةةةةك يشةةةةمل، ألغةةةةراض التفنةةةةري
. (139ثالديباجةةة، فقةةد اةةدا أن مةةن غةةري املفيةةد تكةةرار ذلةةك رةةراحة

غري أن أمهية ذكر األعمال التحضريية والظروف الص عقدت فيها 
والغرض منها تفوق املعاهدة فيما يتعلق اتحديد موضوع املعاهدة 

اةةةة  رةةةةك أمهيةةةةة ذكرهةةةةا فيمةةةةا يتعلةةةةق اتفنةةةةري حكةةةةم مةةةةن أحكةةةةام 
املعاهةةدة، رةةأهنا يف ذلةةك رةةأن عنةةوان املعاهةةدة، والةةذي ال تشةةري 

مةةةن اتفةةةاقيص فيينةةةا ولكنةةةه يشةةةكل عنصةةةرا   32و 31إليةةةه املادتةةةان 
هامةةا  يف حتديةةد موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا. أمةةا فيمةةا يتعلةةق 

ال حقةة الةص تتفةق عليهةا األطةراف"، فوهنةا تةةردد اعبةارة "املمارسةة 
مةن  3والفقرتني الفرعيتني ثأ( وثب( من الفقرة  2أحكام الفقرة 

، إذ رأت غالبيةةةة أعضةةةاء اللجنةةةة أن موضةةةوع املعاهةةةدة 31املةةةادة 
. وفض   عن ذلةك، (140ثوالغرض منها قاا ن للتاور مبرور الزمن

سةةة ال حقةةة زائةةد عةةن فعلةةى الةةرغم مةةن اإلرةةارة إىل أن ذكةةر املمار 
احلاجةة نظةةرا  ألن أي اعرتاضةةات علةى الةةتحفظ هةةب أن تقةةدم يف 
النةةةنة التاليةةةة إلاةةةداء الةةةتحفظ، فقةةةد ذكةةةر أن تقيةةةيم الةةةتحفظ مةةةن 
جانةةب طةةرف ثالةةث ميكةةن أن حيةةد  يف أي حلظةةة، مبةةا يف ذلةةك 

 اعد مرور سنوات طويلة على إادائه.
ويف اعةةةةةةةةض احلةةةةةةةةاالت، ال يثةةةةةةةةري تابيةةةةةةةةق هةةةةةةةةذه  (8ث 

وجهةةةةات املنهجيةةةةة أي مشةةةةكلة. فمةةةةن البةةةةديه  أن إاةةةةداء حتفةةةةظ الت
علةةةى اتفاقيةةةة منةةةا جرميةةةة اإلاةةةادة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا حتةةةةتفظ 
مبوجبةةةةه دولةةةةة مةةةةن الةةةةدول حبةةةةق ارتكةةةةاب أفعةةةةال معينةةةةة حمظةةةةورة، يف 

__________ 

 .31املادة  من 3انظر الفقرة  (136ث
 .32املادة  (137ث
 .31من املادة  2الفقرة  (138ث
اةةدت اإلرةةارة إىل الةةنص كافيةةة أيضةةا  لغةةرض مشةةول األحكةةام  (139ث

احملددة لألهةداف العامةة للمعاهةدة؛ غةري أن هةذه األحكةام قةد تكةون هلةا أمهيةة 
 أع ه(. 129خارة لتحديد "التوجه العام" للمعاهدة ثانظر احلارية 

علةةى مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   ( مةةن التعليةةق10انظةةر الفقةةرة ث (140ث
 ( من التعليق احلايل.2أع ه، والفقرة ث 3-1-5

إقليمهةةةا أو يف أحنةةةاء معينةةةة منةةةه، سةةةيكون منافيةةةا  ملوضةةةوع املعاهةةةدة 
 . (141ثوالغرض منها
أملانيةةةةةةا وعةةةةةدة الةةةةةةدان أوروايةةةةةة، تعزيةةةةةةزا   وأوضةةةةةحت (9ث 

العرتاضةةةاهتا علةةةى حتفةةةظ أادتةةةه فييةةةت نةةةام علةةةى اتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة 
ملكافحةةةةةةةةة االجتةةةةةةةةار غةةةةةةةةري املشةةةةةةةةروع يف املخةةةةةةةةدرات واملةةةةةةةةؤثرات العقليةةةةةةةةة 

 ، ما يل  1988 لعام
يتعةةةارض مةةةا مبةةةدأ "إمةةةا  6إن الةةةتحفظ الةةةذي أاةةةدي اشةةةأن املةةةادة  

يقضةة  مبحاكمةةة مةةرتكيب اجلةةرائم أو تنةةليمهم إىل  التنةةليم أو احملاكمةةة" الةةذي
 الدول الص تالب ذلك.

وتةةةةرى حكومةةةةة مجهوريةةةةة أملانيةةةةةا االحتاديةةةةة أن الةةةةتحفظ املعةةةةين اةةةةةل  
، أال وهةةو 2مةةن املةادة  1مبقصةود االتفاقيةةة، كمةا هةةو منصةوع عليةةه يف الفقةرة 

تعزيز التعاون اةني األطةراف حبيةث يتنةىن هلةا التصةدي مبزيةد مةن الفعاليةة للبعةد 
 الدويل ل جتار غري املشروع ااملخدرات.

ضا  ركوكا  اشأن التةزام حكومةة مجهوريةة فييةت وقد يثري التحفظ أي 
 .(142ثنام االررتاكية ااحرتام األحكام األساسية للمعاهدة

__________ 
تثةةةةةةور املنةةةةةةألة اشةةةةةةكل خةةةةةةاع فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق اناةةةةةةاق "البنةةةةةةد  (141ث

االسةةةةتعماري" الةةةةوارد يف املةةةةادة الثانيةةةةة عشةةةةرة مةةةةن االتفاقيةةةةة والةةةةذي طعنةةةةت يف 
 Multilateralرحته الدان الكتلة النوفياتية الص أادت حتفظات عليه ثانظر 

Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 

December 2005, vol. I (United Nations publication, Sales No. 

E.06.V.2), pp. 126–134 (chap. IV.1)) إال أن الرتكيةز يف هةذه احلالةة هةةو ،
 على رحة هذا النص الشبيه ابند التحفظ. 

(؛ ويف نفةس املنحةةى، VI.19صةل ثالف 466ااملرجةا نفنةه، ع  (142ث
انظةةةر اعرتاضةةةات إسةةةبانيا وأيرلنةةةدا وإيااليةةةا والربتغةةةال والجيكةةةا والةةةدامنرك والنةةةويد 
واململكةةة املتحةةدة وهولنةةدا واليونةةان، وكةةذلك اعرتاضةةات فرننةةا والنمنةةا الةةص كةةان 

. وانظةةةةر أيضةةةةا  اعةةةةرتاض 468-466ع  ،تعليلهةةةةا أقةةةةل وضةةةةوحا ، املرجةةةةا نفنةةةةه
أملانيةةةا والنةةةويد األقةةةل وضةةةوحا ، فيمةةةا يتعلةةةق اةةةوع ن تةةةونس  النةةةرويج، واعرتاضةةة 

 ،، املرجا نفنةه1961اشأن تابيق اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلننية لننة 
(. ول طةة ع علةةى مثةةال هةةام آخةةر، انظةةر إعةة ن V.4ثالفصةةل  401-400ع 

ااكنةةةةةتان املتعلةةةةةق ااالتفاقيةةةةةة الدوليةةةةةة لقمةةةةةا اهلجمةةةةةات اإلرهاايةةةةةة االقنااةةةةةل لعةةةةةام 
، وهةو اإلعةة ن الةةذي ينةةتبعد مةةن تابيةةق االتفاقيةةة "أرةةكال الكفةةاع، مبةةا 1997

فيهةةةا الكفةةةاع املنةةةلح، مةةةن أجةةةل إعمةةةال حةةةق تقريةةةر املصةةةري ضةةةد أي احةةةت ل أو 
 136-135سةةةةةةيارة أجنبيةةةةةةة أو خارجيةةةةةةة"، املرجةةةةةةا نفنةةةةةةه، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين، ع 

ملوضةةةوع  (. وقةةةد اعتةةةرب عةةةدد مةةةن الةةةدول هةةةذا "اإلعةةة ن" منافيةةةا  XVIII.9ثالفصةةةل 
االتفاقيةةةةةة والغةةةةةرض منهةةةةةا، أال وهةةةةةو "قمةةةةةا اهلجمةةةةةات اإلرهاايةةةةةة االقنااةةةةةل، أينمةةةةةا 
ارتكبةةت وأيةةا  كةةان مرتكبوهةةا"؛ انظةةر اعرتاضةةات إسةةبانيا وأسةةرتاليا وأملانيةةا وإيااليةةا 
والةةةةدامنرك والنةةةةةويد وفرننةةةةا وفنلنةةةةةدا وكنةةةةدا واململكةةةةةة املتحةةةةدة والنةةةةةرويج والنمنةةةةةا 

الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة واليااةةان ثوهةة  الدولةةة الةةص ونيوزيلنةةدا واهلنةةد وهولنةةدا و 
. كةةةةذلك، اةةةةررت فنلنةةةةدا 143-137ع  ،قةةةةدمت تعلةةةةي   اينةةةةا (، املرجةةةةا نفنةةةةه

التفاقية الدولية للقضاء على مجيةا امن  5اعرتاضها على حتفظ اليمن على املادة 
اةأن "األحكةام الةص متنةا التمييةز العنصةري  1966لعةام  أركال التمييةز العنصةري

يف منح حقوق سياسية وحريات مدنية أساسية مثل احلق يف املشةاركة يف الشةؤون 
العامةةةةة، واحلةةةةق يف الةةةةزواج واختيةةةةار الشةةةةريك، واحلةةةةق يف اإلر ، واحلةةةةق يف حريةةةةة 
الفكةةةةةر والوجةةةةةةدان والةةةةةةدين، هةةةةة  أحكةةةةةةام جوهريةةةةةةة يف اتفاقيةةةةةة ملناهضةةةةةةة التمييةةةةةةز 

 (.IV.2ثالفصل  146-145العنصري"، املرجا نفنه، اجمللد األول، ع 
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وقةةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةتحفظ احملظةةةةةةةةةةور، يف اعةةةةةةةةةةض  (10ث 
احلاالت، متعلقا  اأحكام أقةل أمهيةة، ومةا ذلةك يتنةاىف مةا موضةوع 
املعاهةةدة والغةةرض منهةةا وهعةةل تابيةةق املعاهةةدة منةةتحي  ؛ وهةةذا مةةا 

حذر اتفاقيةة فيينةا إزاء التحفظةات علةى الصةكوك التأسينةية  يفنر
. وهكةةةةةةذا، أعلنةةةةةةت اجلمهوريةةةةةةة األملانيةةةةةةة (143ثللمنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة

الدميقراطية، عند تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
ضةةةةةةةروب املعاملةةةةةةةة أو العقواةةةةةةةة القاسةةةةةةةية أو ال إننةةةةةةةانية أو املهينةةةةةةةة 

النفقةةةةات املتعلقةةةةة اعمةةةةل جلنةةةةةة ، أهنةةةةا لةةةةن تشةةةةارك يف 1984 لعةةةةام
مناهضةةة التعةةذيب إال فيمةةةا يتعلةةق ااألنشةةاة الةةةص أقةةرت اأهنةةا تقةةةا 

، وهةةذا "اإلعةة ن" ثالةةذي كةةان (144ثضةةمن اختصةةاع تلةةك اللجنةةة
حتفظا  يف الواقا( أثار اعرتاضات لكنمربغ الص أرارت، حمقة، إىل 
 أنه سيؤدي إىل "إعاقةة أنشةاة اللجنةة علةى حنةو يتنةاىف مةا موضةوع

 .(145ثاالتفاقية والغرض منها"
وال ميكةةةةةةةةةن االتأكيةةةةةةةةةد وضةةةةةةةةةا قائمةةةةةةةةةة رةةةةةةةةةاملة  (11ث 

ااملشاكل الص قد تنشأ فيما يتعلق مبدى توافق حتفظ ما موضوع 
املعاهدة والغرض منها. غري أن التحفظات على فئةات معينةة مةن 
املعاهةةةدات أو مةةةن أحكةةةام املعاهةةةدات أو التحفظةةةات الةةةص تتنةةةم 

، تثةةري اةة  رةةك مشةةاكل معينةةة متعلقةةة اةةبعض اخلصةةائص احملةةددة
فةواز إاةدائها، وينبغةة  تنةاول تلةةك املشةاكل االدراسةةة تباعةا  سةةعيا  
إىل اسةةةةتخ ع مبةةةةادي توجيهيةةةةةة مةةةةن رةةةةةأهنا أن تنةةةةاعد الةةةةةدول 

إاةةداء هةةذا النةةوع مةةن التحفظةةات ويف الةةرد عليهةةا عةةن اصةةرية.  يف
، 13-1-3إىل  7-1-3وهذا هو هدف املبادي التوجيهية من 

والةةةةةةةةص كانةةةةةةةةت اختيةةةةةةةةار موضةةةةةةةةوعاهتا مةةةةةةةةدفوعا  اةةةةةةةةالتكرار الننةةةةةةةةيب 
املشةةةاكل الةةةص جةةةرى التاةةةرق إليهةةةا؛ ومجيعهةةةا ذات طةةةااا  حلةةةدو 

 توضيح  ررف. 
 التحفظات الها ضة أو اليا ة 3-1-7

يصاغ التحف  عل  نحو يتي  تحديد نطاقه، بهية تقييم  
  دى توافقه بصفة خاصة  ع  وضوع العياهدة والهر   نها.

 التعليق
ثج( مةةةةةةةن 19مةةةةةةةا دام يتعةةةةةةةني، مبوجةةةةةةةب املةةةةةةةادة  (1ث 

، الةةةةواردة يف مشةةةةروع املبةةةةدأ 1986و 1969اتفةةةةاقيص فيينةةةةا لعةةةةام  
، أن يكةةون الةةتحفظ متوافقةةا  مةةا موضةةوع املعاهةةدة 1-3التةةوجيه  

والغرض منها، وما دامت الدول املتعاقدة األخرى مةدعوة، مبوجةب 
__________ 

  "حينما تشكل املعاهدة وثيقةة 20من املادة  3راجا الفقرة  (143ث
منشةئة ملنظمةةة دوليةةة، ومةا مل تةةنص املعاهةةدة علةةى حكةم خمةةالف، فةةون الةةتحفظ 

 ينتلزم أن يقبل اه اجلهاز املختص يف تلك املنظمة".
 141، اجمللد األول ثاحلارية … Multilateral Treatiesانظر  (144ث

 ,R. W. Edwards(؛ وانظر أيضا IV.9ثالفصل  7، احلارية 308أع ه(، ع 

Jr., “Reservations to treaties”, Michigan Journal of International Law, 

vol. 10, No. 2 (1989), pp. 391–393 and 400. 
 141احلارية ، اجمللد األول ثانظر … Multilateral Treaties (145ث
 وأادت  س عشرة دولة أخرى اعرتاضات  اثلة.. 309، ع أع ه(

وافق، فونه هب متكينها من ، إىل اطاذ موقف من هذا الت20املادة 
القيةةةام اةةةذلك. ولةةةن يكةةةون احلةةةال كةةةذلك إذا رةةةيغ الةةةتحفظ املعةةةين 
اعبةةةارات ال تنةةةمح اتقةةةدير نااقةةةه، أي إذا رةةةيغ الةةةتحفظ ااريقةةةة 
غامضة أو عامة كما يشري إىل ذلك عنوان مشروع املبدأ التةوجيه  

ال . وهذا املشروع ال يتناول إذا ، حبصر املعىن، احلالة الص 3-1-7
يتوافق فيها التحفظ ما موضوع املعاهدة والغرض منها وإمنا يتناول 
ااألحرى احلالة االفرتاضية الص يتعذر فيها تقدير عدم التوافق هذا. 
وادا هذا القصور خاريا  ادرجةة أن اللجنةة جلةأت إىل هلجةة رةارمة 

أو  ”should be worded“ولةيس  ”shall be worded“اشكل خةاع  
“is worded”  ث"يصةةةةةاغ" ولةةةةةيس "ينبغةةةةة  أن يصةةةةةاغ" أو "تكةةةةةون

 ”worded“رةةةةياغة"(. وااإلضةةةةافة إىل ذلةةةةك فةةةةون اسةةةةتخدام لفظةةةةة 
يف الننخة الفرننية( ينمح اتنليط الضوء علةى كةون  ”rédigée“ث

 األمر يتعلق مبتالب يتصل ااملضمون وليس االشكل فحنب.
واحلارةةةةةةةةةةل أن املاالبةةةةةةةةةةةة االدقةةةةةةةةةةة يف رةةةةةةةةةةةياغة  (2ث 

عن تعريف هذه التحفظات ذاتةه. وينةتفاد مةن التحفظات ناجتة 
من اتفاقيص فيينا، الص ريغ على منواهلا  2ثد( من املادة 1الفقرة 

مةةن دليةةل املمارسةةة، أن التحفظةةات ترمةة   1-1املبةةدأ التةةوجيه  
إىل استبعاد أو تعةديل "األثةر القةانوين ألحكةام معينةة يف املعاهةدة 

ايل ال يعقةةل التنةةليم . واالتةة(146ثلةةدى تابيقهةةا" علةةى مةةن يبةةديها
اأنةةه ميكةةن أن يكةةون هلةةا أثةةر منةةا املعاهةةدة اأكملهةةا مةةن إحةةدا  
مفعوهلا. وإذا كانت "التحفظات الواسعة النااق"  ارسة رائعة، 
فوهنةةةا ال تكةةةون رةةةحيحة، علةةةى غةةةرار مةةةا أوضةةةحه مشةةةروع املبةةةدأ 

، إال إذا كانةت ترمة  (147ثمةن دليةل املمارسةة 1-1-1التوجيه  
 يتعلقللمعاهدة ككل فيما تعديل األثر القانوين ] إىل "استبعاد أو

 [".ابعض اجلوانب احملددة

__________ 
علةى املشةروع املقدمة من حكومةة إسةرائيل  حظات املانظر  (146ث

 مواءمةةةإىل  أدتالةةص و األول للجنةةة القةةانون الةةدويل اشةةأن قةةانون املعاهةةدات 
كلمةةةةةةة   اتغيةةةةةريالةةةةةنص الفرننةةةةة  مةةةةةا زي لتعريةةةةةف التحفظةةةةةات يةةةةةالةةةةةنص اإلنكل

"some" )لتصةةةةبح ثاعةةةةض "certain " )التقريةةةةر الرااةةةةا للمقةةةةرر اخلةةةةاع ثثمعينةةةةة
 ت( عةةةةةةةن قةةةةةةانون املعاهةةةةةةةداSir Humphrey Waldockالنةةةةةةري مهفةةةةةةةري وولةةةةةةدك ث

مةةؤمتر األمةةم يةةان رةةيل  أثنةةاء ا  اانظةةر أيضةةو ؛ (15ع  أعةة ه(، 77ثاحلارةةية 
 Official Records of the United Nationsاملتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات، 

Conference on the Law of Treaties, first session, Vienna, 26 March–24 

May 1968, Summary records of plenary meetings and of the meetings of 

the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations 

publication, Sales No. E.68.V.7), Committee of the Whole, fourth 

meeting, 29 March 1968   األثةةر القةةانوين ألحكةةام  تغيةةريإىل ‘"إن عبةةارة
(( تعةةةةين وجةةةةوب أن يبةةةةني الةةةةتحفظ دثالفقةةةةرة الفرعيةةةةة ث ‘معينةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدة

 تفةةةادي التحفظةةةات غةةةري الدقيقةةةة" هةةةباألحكةةةام الةةةص يةةةرد عليهةةةا. و اوضةةةوع 
 .(5، الفقرة 21ثع 

 .181-176ع ، ثاجمللةةةد الثةةةاين( اجلةةةزء الثةةةاين، 1999حوليةةةة  (147ث
 Lasيف  Rosa Riquelme Cortadoانظةةةر أيضةةةا  امل حظةةةات الةةةص أاةةةدهتا 

reservas a los tratados: Lagunas y ambigüedades del Régimen de 

Viena, Universidad de Murcia, 2004, p. 172. 
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ع وة على ذلةك، يرتتةب علةى الاةااا التةوافق   (3ث 
ولقةةانون التحفظةةات  (148ثاجلةةوهري لقةةانون املعاهةةدات اشةةكل عةةام

أنةةه إذا كانةةت الةةدول حةةرة يف أن تبةةدي ثال أن  (149ثاشةةكل خةةاع
تكةةون األطةراف األخةةرى يف ( حتفظةات، فونةةه يتعةني أن (150ثتصةدر

وضةةا ينةةمح هلةةا اةةالرد اقبةةول الةةتحفظ أو رفضةةه. وال يكةةون األمةةر  
 كذلك إذا كان نص التحفظ ال ينمح اتقييم نااقه.

وذلةةك هةةو احلةةال أحيانةةا  عنةةدما حييةةل حتفةةظ مةةا  (4ث 
إىل القانون الداخل  للدولة الص أادته من دون أي توضيح آخر أو 

دين أو اجلنائ  دون ايان األحكام املعنية. إىل دستورها أو قانوهنا امل
ويف هةةذه احلةةاالت فةةون مةةا يثةةري إرةةكاال  لةةيس اإلحالةةة إىل القةةانون 

، وإمنةا الاةااا الغةامض (151ثالداخل  للدولة املتحفظة يف حةد ذاهتةا
والعام يف كثري من األحيان للتحفظةات املتعلقةة االقةانون الةداخل ، 

ول األطةةةراف األخةةةرى ملوقةةةف  ةةةا ينةةةتبعد كةةةل إمكانيةةةة الطةةةاذ الةةةد
إزاءهةةا. وكانةةت تلةةك هةة  الفكةةرة وراء تعةةديل قدمتةةه اةةريو يف مةةؤمتر 

__________ 
، P. Reuter, Introduction au droit des traitésانظةةر  (148ث
 ,C. Tomuschatو ؛21-20 أعةةةةة ه(، ع 73املةةةةةذكور ثاحلارةةةةةية  املرجةةةةةا

“Admissibility and legal effects of reservations to multilateral treaties: 

comments on arts. 16 and 17 of the ILC’s draft articles on the law of 

treaties”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht/Heidelberg Journal of International Law, vol. 27 (1967), p. 466. 
انظر أيضا ، على سةبيل املثةال، احلكةم الصةادر عةن حمكمةة العةدل الةدويل الدائمةة 

 ,SS “Wimbledon”, Judgments, 1923يف قضية  1923آب/أغناس  17يف 

P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 25 11؛ أو فتوى حمكمة العةدل الدوليةة املؤرخةة 
 International Status of South-West Africaاشةأن قضةية 1950متوز/يوليةه 
 .139أع ه(، ع  100ثاحلارية 
 فتواهةةةةاأوضةةةةحت حمكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة يف هةةةةذا الصةةةةدد يف  (149ث
 Reservations to the Convention on theاشةةةأن قضةةةية  1951لعةةةام 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide  26ثانظةر احلارةية 
أنةةةه ال هةةةوز إلةةةزام الدولةةةة يف ع قاهتةةةا التعاهديةةةة دون أنةةةه "مةةةن املنةةةتقر أعةةة ه( 
 (.21ثع  ، وأنةةه االتةةايل ال حيةةتج إزاءهةةا اةةتحفظ مل تبةةد موافقتهةةا عليةةه"رضةةاها

ه الفكةرة ااريقةة الفتةوى هةذه اة ةوراغ أرحاب الةرأي املخةالف املشةرتك واملذيلة
رضةةةا األطةةةراف يشةةةكل أسةةةاس االلتزامةةةات التعاهديةةةة. إن   "فقةةةالوا أكثةةةر رةةةرامة

مةةن حةةاالت انابةةاق وال يشةةكل القةةانون الةةذي يةةنظم التحفظةةات إال حالةةة خارةةة 
موافقةة األطةراف علةى الةتحفظ قبةل اإلعة ن عنةه  ، سةواء أتةتاملبدأ األساس هذا 
 (.32-31 ثاملرجةةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةةه، ع" اةةةةةةةةالتزامن مةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةذا اإلعةةةةةةةةة ن أو اعةةةةةةةةةدهأو 

يف قضةةةةةةةةةية  1977حزيران/يونيةةةةةةةةةه  30قةةةةةةةةةرار التحكةةةةةةةةةيم املةةةةةةةةةؤرخ  أيضةةةةةةةةةا   انظةةةةةةةةةر
Case concerning the delimitation of the continental shelf between the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French 

Republic  ثواملعروفةة أيضةا  ااسةمEnglish Channel ،)UNRIAA, vol. XVIII 

(Sales No. E/F.80.V.7), pp. 41–42, paras. 60–61و ؛W. W. Bishop, Jr., 

“Reservations to treaties”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International, vol. 103 (1961-II), p. 255. 
، 1-3( من التعليةق علةى مشةروع املبةدأ التةوجيه  6انظر الفقرة ث (150ث
 .2-الفصل الثامن، الفرع جيم(، ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2006 حولية

( مةةةةةةن التعليةةةةةةق علةةةةةةى مشةةةةةةروع املبةةةةةةدأ 4انظةةةةةةر أدنةةةةةةاه الفقةةةةةةرة ث (151ث
 .11-1-3التوجيه  

األمم املتحدة لقانون املعاهةدات اغةرض إضةافة فقةرة فرعيةة ثد( إىل 
 من االتفاقية يكون نصها كالتايل  19ما سيصبح املادة 

]مةةةةةا لةةةةةةم[ يةةةةةؤد الةةةةةتحفظ إىل إااةةةةةال مفعةةةةةول املعاهةةةةةةدة  ثد( 
 .(152ثقها، اصفة عامة وغري حمددة، للتشريا الوطيناوخضاع تابي

وكانةةةةت االعرتاضةةةةات الفنلنديةةةةة علةةةةى حتفظةةةةات  (5ث 
عةةدة دول اشةةأن اتفاقيةةة حقةةوق الافةةل معللةةة تعلةةي   أمةة  يف هةةذا 

فيينةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةةةة 27اجملةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةن جمةةةةةةةةةرد اإلحالةةةةةةةةةة إىل املةةةةةةةةةادة 
 يف معرض الرد علةى حتفةظ ماليزيةا الةص ،وهكذا ؛(153ث1969 لعام
 رةةةرياة أن تكةةةون" حقةةةوق الافةةةلعةةةدة أحكةةةام مةةةن اتفاقيةةةة  قبلةةةت

والنياسةةات الوطنيةةة للحكومةةة  الوطنيةةة نيانو ماااقةةة للدسةةتور والقةة
تةرك ارتأت فنلندا أن "الاةااا الواسةا" هلةذا الةتحفظ  ،(154ثاملاليزية"

حمةةة   للتنةةةاؤل "مةةةدي اعتةةةزام ماليزيةةةا أن تلتةةةزم ااالتفاقيةةةة وأن تفةةة  
. وكةان موضةا اعةرتاض النةويد (155ثاملفروضةة مبوجبهةا"اااللتزامات 

هةذه  أحكةامإع ن تايلند الذي يشري إىل أهنةا "ال تفنةر وال تابةق 
لقضةةةةاء علةةةةى مجيةةةةا أرةةةةكال التمييةةةةز االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لتفاقيةةةةة ]اال

التزامات تتجاوز احلدود الص يرمسهةا أية  عليها فرضي مباالعنصري[ 
__________ 

 Official Records of the United Nations Conference on the (152ث
Law of Treaties, first and second sessions, Vienna, 26 March–24 May 
1968 and 9 April–22 May 1969, Documents of the Conference 
(A/CONF.39/11/Add.2, United Nations publication, Sales No. E.70.V.5), 
Report of the Committee of the Whole, A/CONF.39/14, pp. 133–134, 

para. 177 احلاديةةةة والعشةةةرين ؛ وانظةةةر توضةةةيحات  ثةةةل اةةةريو يف اجللنةةةة العامةةةة
 Official Records of the، 1968نينةةان/أاريل  10، املعقةةودة يف للمةةؤمتر

United Nations Conference on the Law of Treaties, first session… 
رفةةةةةةةةةةةض التعةةةةةةةةةةةديل قةةةةةةةةةةد . و 25، الفقةةةةةةةةةةةرة 109، ع أعةةةةةةةةةةة ه( 146ثاحلارةةةةةةةةةةية 
عةةةةةن التصةةةةةويت  وفةةةةةدا   26امتنةةةةةاع مةةةةةا  رةةةةةوتا   16مقااةةةةةل  رةةةةةوتا   44 اأغلبيةةةةةة

، املرجةةا نفنةةةه، 1968نينةةان/أاريل  16، اخلامنةةة والعشةةرونثاجللنةةة العامةةة 
النزر القليةةةةةةل مةةةةةةةن اةةةةةةةقةةةةةةةراءة املناقشةةةةةةات إال  ال تفيةةةةةةد(؛ و 26، الفقةةةةةةرة 135ع 
مةةةن الوفةةةود،  ممةةةا ال رةةةك فيةةةه أن عةةةددا  ف اشةةةأن رفةةةض التعةةةديل، لتوضةةةيحاتا

عةدم جةدوى الصةياغة الصةرحية للفرضةية، ألن األمةر "إيااليةا، ارتةأت وفد ومنها 
الثانيةةةة ثاجللنةةةة العامةةة  "املعاهةةدة موضةةوعيتعلةةق هنةةا حبالةةةة حتفظةةات تتنةةاىف مةةةا 

(؛ 75، الفقةةرة 120، املرجةةا نفنةةه، ع 1968نينةةان/أاريل  11 ،والعشةةرون
 ,”R. Szafarz, “Reservations to multilateral treatiesيف ذات املنحةى وانظةر 

Polish Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), p. 302. 
علةةى مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  ( مةةن التعليةةق 4ثالفقةةرة أدنةةاه انظةةر  (153ث

كةةة املتحةةةدة لةةةدعم كمةةا أن النةةةبب الةةةذي احتجةةت اةةةه هولنةةةدا واململ   .3-1-11
جرميةةةةة ا علةةةةى الةةةةتحفظ الثةةةةاين للواليةةةةات املتحةةةةدة اشةةةةأن اتفاقيةةةةة منةةةةا ماعرتاضةةةةاهت

"غمةةةةوض فيمةةةةا يتعلةةةةق  واملعاقبةةةةة عليهةةةةا، أال وهةةةةو مةةةةا حيدثةةةةه مةةةةناإلاةةةةادة اجلماعيةةةةة 
مبةةةةةدى االلتزامةةةةةات الةةةةةص تكةةةةةون حكومةةةةةة الواليةةةةةات املتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة منةةةةةةتعدة 

، اجمللةةد األول ثانظةةر … Multilateral Treatiesثلتحملهةةا فيمةةا يتعلةةق ااالتفاقيةةة" 
كثةر إقناعةا  هةو سةبب أ ((،IV.1ثالفصةل  132-130أع ه(، ع  141احلارية 
أدنةاه احلارةيتني الةداخل  ثانظةر ذلةك القةائم علةى اسةتناد الةتحفظ إىل القةانون من 

 (.11-1-3مشروع املبدأ التوجيه  ( من التعليق على 4األولَيني للفقرة ث
 141، اجمللد األول ثانظر احلارية … Multilateral Treaties (154ث
 (.IV.11الفصل ث 326ع أع ه(، 
انظةةةةةر أيضةةةةةا  اعرتاضةةةةةات . 332-331ع املرجةةةةةا نفنةةةةةه،  (155ث

فنلندا وعةدة دول أطةراف أخةرى علةى التحفظةات املماثلةة لعةدة دول أخةرى، 
 .335-330املرجا نفنه، ع 
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أن حيةةةةةةث أرةةةةةارت النةةةةةةويد إىل  ،(156ثدسةةةةةتور]ها[ وتشريعةة]ةةةةةةها["
لةةةتحفظ عةةةام  تايلنةةةد مبنةةةلكها هةةةذا جتعةةةل تابيةةةق االتفاقيةةةة خاضةةةعا  
 .(157ثحييل إىل حدود التشريا الوطين الذي مل حيدد مضمونه

حتةةةةةتفظ الدولةةةةةة نفةةةةةس القةةةةةول عنةةةةةدما ويصةةةةةدق  (6ث 
؛ كمةا  (158ثترجح دستورها على املعاهةدة لنفنها ااحلق العام يف أن
حتفةةظ الواليةةات املتحةةدة علةةى اتفاقيةةة  يف كةةان عليةةه احلةةال، مةةث  ،

  واملعاقبة عليها اإلاادة اجلماعيةجرمية منا 
األمريكيةة أو الواليات املتحدة على  ما ينتوجبليس يف االتفاقية  

مبوجةةب   ةةا هةةو حمظةةورمةةن التةةدااري  ذلةةك غةةرياطةةاذ أو  هيةةز هلةةا سةةن تشةةريعات
 .(159ثاملتحدة ما تفنره الوالياتحنبدستور الواليات املتحدة، 

وعلةى نفةةس املنةوال كةةان أيضةا  االعةةرتاض النارةة   (7ث 
 ةاملتعلقةةةةة ات"التحفظةةةةة  اعلةةةةةى تنةةةةةميته  مت التعةةةةةارف عةةةةةن اعةةةةةض مةةةةةا

يف الةةةتحفظ الةةةذي هلةةةا منةةةوذج   مثةةةاليتجنةةةد والةةةص  (160ثاالشةةةريعة"
القضاء على مجيا أركال التمييز ضد املرأة قبلت اه موريتانيا اتفاقية 

"يف كةةةةةةةل جةةةةةةةزء مةةةةةةةن أجزائهةةةةةةةا غةةةةةةةري املنافيةةةةةةةة للشةةةةةةةريعة  1979لعةةةةةةةام 
__________ 

 .(IV.2الفصل ث 142املرجا نفنه، ع  (156ث
. انظةةةر اعرتاضةةةات النةةةرويج 149-148ع نفنةةةه،  املرجةةةا (157ث

، علةةى 1999 كةةانون األول/دينةةمرب  14و آذار/مةةارس 15والنةةويد املؤرخةةة 
علةةى اةةنغ ديش الةةص تقةةوم علةةى الفكةةرة نفنةةها فيمةةا يتعلةةق اةةتحفظ  التةةوايل،

، املرجةةةةا 1953آذار/مةةةةارس  31اتفاقيةةةةة احلقةةةةوق النياسةةةةية للمةةةةرأة املؤرخةةةةة 
اعرتاضةةةات فنلنةةةدا (، أو XVI.1ثالفصةةةل  86-85 اجمللةةةد الثةةةاين، عنفنةةةه، 

واعرتاضةةات النةةويد ، 1969لعةةام غواتيمةةاال علةةى اتفاقيةةة فيينةةا لعلةةى حتفةةظ 
نفةةةس االتفاقيةةةة، املرجةةةا إزاء اةةةريو أادتةةةه هولنةةةدا علةةةى حتفةةةظ  اثةةةل و والنمنةةةا 
 .(XXIII.1ثالفصل  384-381 نفنه، ع
أرةكال اتفاقية القضاء على مجيا حتفظ ااكنتان على  انظر (158ث

 ،((VI.8ثالفصةةةل  253ع اجمللةةةد األول، ثاملرجةةةا نفنةةه،  التمييةةز ضةةةد املةةرأة
واعرتاضةةةةةةةات أملانيةةةةةةةا وفنلنةةةةةةةدا والنةةةةةةةرويج والنمنةةةةةةةا وهولنةةةةةةةدا ثاملرجةةةةةةةا نفنةةةةةةةه، 

( واعةةرتاض الربتغةةال ثاملرجةةا نفنةةه، 272-267و 265-260و 256 ع
 (.52 ، احلارية286ع 

 .(IV.1ثالفصل  128 املرجا نفنه، ع (159ث
انظةر  على مناقشةة تتنةاول املةدارس الفقهيةة املختلفةة،ل ط ع  (160ث
 ”A. Sassi, “General reservations to multilateral treaties خارةةةة

Comunicazioni e Studi, vol. 22 (2002), pp. 96–99  وفيمةةا يتعلةق حتديةةدا .
اتفاقيةةةة القضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةةكال التمييةةةز ضةةةد اتابيةةةق هةةةذه التحفظةةةات علةةةى 

 302-299 أعةةةة ه(، ع 126، املرجةةةةا املةةةةذكور ثاحلارةةةةية Clark، انظةةةةر املةةةةرأة
 J. Connors, “The Women’s Convention in the Muslim؛ و311-310و

world” in Gardner (ed.) 85 أعةةة ه(، ع 89، املرجةةا املةةذكور ثاحلارةةية-
؛ 692-690أعةةةةةةة ه(، ع  126املرجةةةةةةةا املةةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةةية  ،Cookو ؛103
 J. McBride, “Reservations and the capacity of States to implementو

human rights treaties” in Gardner (ed.) أع ه(،  89، املرجا املذكور ثاحلارية
 Y. Tyagi, “The conflictو ثيورد العديد من األمثلة املمتةازة(؛ 156-149 ع

of law and policy on reservations to human rights treaties”, BYBIL, vol. 

71 (2000), pp. 198–201 ولتنةةةاول أكثةةةر حتديةةةدا ، انظةةةر ،A. Jenefsky, 

“Permissibility of Egypt’s reservations to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Maryland 

Journal of International Law and Trade, vol. 15 (1991), pp. 200–233. 

يف حةد التمنةك  وما يثري اإلركال هنا أيضا  ليس .(161ثاإلس مية"
اةةةةل كمةةةةا  ،(162ثذاتةةةةه اقةةةةانون ذي مصةةةةدر ديةةةةين تابقةةةةه تلةةةةك الدولةةةةة

حتيةةةةل إىل أحكةةةةام العامةةةةة الةةةةص "إن التحفظةةةةات   الحظةةةةت الةةةةدامنرك
 حمةةةةةةةدود وطةةةةةةةااا غةةةةةةةري هلةةةةةةةا ناةةةةةةةاق غةةةةةةةري [...]الشةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةة مية 

؛ وعنةةةدها فةةةون حتفظةةةا  مةةةن هةةةذا القبيةةةل، علةةةى حةةةد قةةةول (163ثحمةةةدد"
دون  الةةوطينإحالةةة عامةةة إىل القةةانون يف   ةةا يتمثةةلاململكةةة املتحةةدة "

ال يبةةةةني اوضةةةةوع للةةةةدول األخةةةةرى األطةةةةراف يف  ،دد مضةةةةمونهحيةةةة أن
االتفاقية مدى قبول الدولة املتحفظةة ل لتزامةات املنصةوع عليهةا يف 

 .(164ثتفاقية"اال
ويف اجلةةةةوهر، فةةةةون اسةةةةتحالة تقيةةةةيم توافةةةةق تلةةةةك  (8ث 

عةدم مةن  التةيقنال  ،هاالغرض مناملعاهدة و موضوع التحفظات ما 
نةةدرج يف ناةةاق أحكةةام الفقةةرة ثج( مةةن توافقهةةا، هةة  الةةص جتعلهةةا ت

__________ 

 141، اجمللد األول ثانظر احلارية … Multilateral Treaties (161ث
اململكةةة العرايةةة  اتوانظةةر أيضةةا  حتفظةة (.IV.8ثالفصةةل  251أعةة ه(، ع 
ع  املرجةةةةا نفنةةةةه،ثذكر "قواعةةةةد الشةةةةريعة اإلسةةةة مية" تةةةة صالنةةةةعودية الةةةة

أو الةةتحفظ األويل  ،(250ماليزيةةا ثاملرجةةا نفنةةه، ع  ات( وحتفظةة253
حكةةةةةام االتفاقيةةةةةة، أل سةةةةةتمتثلمللةةةةةديف  "إن حكومةةةةةة مجهوريةةةةةة ملةةةةةديف 

تةةةراه منهةةةا خمالفةةةا  ملبةةةادي الشةةةريعة اإلسةةة مية الةةةص تقةةةوم قةةةد ااسةةةتثناء مةةةا 
(؛ 43، احلارةية 284ملةديف وتقاليةدها" ثاملرجةا نفنةه، ع  عليها قةوانني

لةديف لتقيةد مةن وقد لق  هذا التحفظ اعرتاضات عديدة، فعدلته حكومةة م
الةتحفظ أيضةا  نااقه غري أن أملانيا اعرتضت عليه من جديد وانتقةدت فنلنةدا 

اجلديد ثاملرجا نفنه(. كما أادت عدة دول اعرتاضةات علةى حتفةظ اململكةة 
لقضةةاء علةةى مجيةةا أرةةكال التمييةةز الدوليةةة لتفاقيةةة االالعرايةةة النةةعودية اشةةأن 

أحكةةةةام هةةةةذه االتفاقيةةةةة  وهةةةةو حتفةةةةظ اضةةةةا تابيةةةةق ،1966لعةةةةام العنصةةةةري 
 141، ع نفنةةه" ثاملرجةةا اإلسةة مية لشةةريعةتعةةاليم الشةةرط "عةةدم خمالفتهةةا ل

 .((IV.2ثالفصل  149-144و
لعةةةةةةام رةةةةةدق الكرسةةةةةة  الرسةةةةةةويل علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة حقةةةةةةوق الافةةةةةةل  (162ث
مةةةةا الابيعةةةةة اخلارةةةةة عمليةةةةا  يكةةةةون تابيةةةةق االتفاقيةةةةة متوافقةةةةا  "أن  رةةةةرياة 1989

-324ع ثاملرجةةا نفنةةه،  صةةادر قانوهنةةا املوضةةوع "ملكةةان و يلدولةةة حاضةةرة الفات
 Schabas, “Reservations to the Convention on theث ذكةر وكمةا(. 325

rights of the child” 478 أعةة ه(، ع 108، املرجةةا املةةذكور ثاحلارةةية-
لةةتحفظ املتعلةةق "افةون هةةذا الةةنص ياةةرع نفةةس املشةاكل الةةص يارحهةةا (، 479

 ما يقتضيه اخت ف احلال. ما مراعاة، االشريعة"
 141، اجمللةةةد األول ثاحلارةةةية … Multilateral Treaties (163ث

 (.IV.8ثالفصل  259-258أع ه(، ع 
 وانظةةةةةةر أيضةةةةةةا  اعرتاضةةةةةةات .278-277ع  ،املرجةةةةةةا نفنةةةةةةه (164ث

أملانيةةا والربتغةةال والنةةويد وفنلنةةدا والنةةرويج والنمنةةا وهولنةةدا ثاملرجةةا نفنةةه، ع 
(. ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن املؤكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد أن 278-274و 272-267و 265-260و 256

 اسةةةةتنادا  إىلحتفظةةةةات عةةةةدة دول إسةةةة مية علةةةةى أحكةةةةام معينةةةةة مةةةةن االتفاقيةةةةة، 
، علةى هةذا األسةاستنافيها ما أحكام الشريعة، ه  حتفظات أقل عرضة للنقةد 

األطةةةراف الةةةدول اعةةةض  مةةةن جانةةةبأثةةةار اعرتاضةةةات قةةةد عةةةدد منهةةةا كةةةان ن  وإ
 126جةةةةا املةةةةذكور ثاحلارةةةةية املر ث Clarkيف حةةةةني الحةةةةظ ال، ةل املثةةةةةثعلةةةى سبيةةةة
مةةن اتفاقيةةة القضةةاء علةةى  16أن حتفةةظ العةةراق علةةى املةةادة  (300ع أعةة ه(، 

هةةةةةو حتفةةةةةظ حمةةةةةدد  ،واملنةةةةةتند إىل الشةةةةةريعة ،مجيةةةةةا أرةةةةةكال التمييةةةةةز ضةةةةةد املةةةةةرأة
هةةةةةذا الةةةةةتحفظ أثةةةةةار  فةةةةةونمةةةةةن نظةةةةةام االتفاقيةةةةةة،  مؤاتةةةةةاةنظامةةةةةا  أكثةةةةةر  وينةةةةةتتبا
، اجمللةد األول … Multilateral Treatiesالنويد واملكنيك وهولنةدا،  اعرتاضات
 .((IV.8ثالفصل  277-274و 269-267أع ه(، ع  141ثاحلارية 
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. وكمةةا أرةةارت إىل ذلةةك 1969مةةن اتفاقيةةة فيينةةا لعةةام  19املةةادة 
 هاإلننان، فوناللجنة املعنية حبقوق 

هةةةب أن تكةةةةون التحفظةةةةات حمةةةةددة ورةةةفافة حبيةةةةث تكةةةةون اللجنةةةةة  
وكذلك اخلاضعون لوالية الدولة املتحفظة والةدول األطةراف األخةرى علةى علةم 

ذلك ال اةةفيمةةا يتعلةةق حبقةةوق اإلننةةان. و عقةةدها اااللتزامةةات الةةص مت أو مل يةةتم 
عني من أحكام هوز أن تكون التحفظات عامة ال هب أن تشري إىل حكم م

حمةةددة  اتوأن تبةةني اعبةةار  الةةدويل اخلةةاع اةةاحلقوق املدنيةةة والنياسةةية[ العهةةد]
 .(165ث[ا]اناباقهنااق 

مةةةن اتفاقيةةةة يايةةةة حقةةةوق  57ومبوجةةةب املةةةادة  (9ث 
اإلننةةان واحلريةةات األساسةةية ثاالتفاقيةةة األوروايةةة حلقةةوق اإلننةةان( 

كمة األورواية وأعلنت احمل"ال جتاز التحفظات ذات الاااا العام". 
، عةةةدم رةةةحة إعةةة ن سوينةةةرا اليلةةةوسحلقةةةوق اإلننةةةان، يف قضةةةية 

 االتفاقية األوروايةمن  6من املادة  1لتحفظ( على الفقرة  املعادلث
للغايةةةةة أو فضفاضةةةةة ألنةةةةه "رةةةةيغ اعبةةةةارة غامضةةةةة حلقةةةةوق اإلننةةةةان 

لكةن  .(166ثادقة" هاونااق تابيق معناهاتقييم  ذر معهايتعادرجة 
اللجنة األورواية حلقوق اإلننان ه  الةص رةاغت دون رةك املبةدأ 
الةةةةةةذي ينةةةةةةري يف هةةةةةةذا اجملةةةةةةال اأوضةةةةةةح رةةةةةةورة حينمةةةةةةا ارتةةةةةةأت أن 

عنةةدما يصةةاغ ااريقةةة يتعةةذر  [...]"الةةتحفظ يكةةون لةةه طةةااا عةةام 
 .(167ث"نااقهحتديد  هامع

ينةتلهم هةذه  7-1-3ومشروع املبدأ التوجيه   (10ث 
وانةةه يعاةة  داللةةة علةةى الصةةفات ثالتبادليةةة( الةةص الفكةةرة اجلوهريةةة. فعن

هةةةةةب أن يتميةةةةةز  ةةةةةا الةةةةةتحفظ لكةةةةة  يقةةةةةا حتةةةةةت طائلةةةةةة هةةةةةذا املبةةةةةدأ 
__________ 

، تقرير اللجنة املعنيةة حبقةوق اإلننةان، 24رقم العام  التعليق (165ث
 40الوثةةةةةةةائق الرمسيةةةةةةةةة للجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةةة، الةةةةةةةةدورة اخلمنةةةةةةةون، امللحةةةةةةةةق رقةةةةةةةةم 

انظةةةةةةةةةر أيضةةةةةةةةةا  ؛ و 19الفقةةةةةةةةةرة (، اجمللةةةةةةةةةد األول، املرفةةةةةةةةةق اخلةةةةةةةةةامس، A/50/40ث
االقةانون الةداخل  مبنةألة "التحفظةات التمنةك الةص تةراط منةألة  12 الفقرة
 ".الصيغة املعممة
 ,Belilos v. Switzerland, Judgement of 29 April 1988 (166ث

Application no. 10328/83, European Court of Human Rights, Series A: 

Judgments and Decisions, vol. 132, p. 26, para. 55.  8ثانظةر الفقةرة )
، 2006 حوليةةةة، 2-1-3مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه  مةةةن التعليةةةق علةةةى 

طةة ع  ول. 2-الفصةل الثةةامن، الفةرع جةةيم(، ثةةايناجمللةد الثةةاين ثاجلةزء ال
مةةةةةةةن  57علةةةةةةةى حتليةةةةةةةل متعمةةةةةةةق لشةةةةةةةرط العموميةةةةةةةة املاةةةةةةةروع يف املةةةةةةةادة 

 I. Cameron and F. Horn, “Reservations to theخصورةا   انظةراالتفاقيةة، 

European Convention on Human Rights: the Belilos case”, German 

Yearbook of International Law, vol. 33 (1990), pp. 97–109, and R. St. 

J. MacDonald “Reservations under the European Convention on 

Human Rights”, Revue belge de droit international, vol. 21 (1988), pp. 

433–438 and 443–448. 
 ,Temeltasch v. Switzerland, Application No. 9116/80 (167ث

Council of Europe, European Commission of Human Rights, Decisions 

and Reports, vol. 31, 1983, p. 120, para. 90 انظةر .P.-H. Imbert, "Les 

réserves à la Convention européenne des droits de l'homme devant la 

Commission de Strasbourg (Affaire Temeltasch)", Revue générale de 

droit international public, vol. 87 (1983), pp. 580–625. 

هةةةذا إمةةةا التحفظةةةات  مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه التةةةوجيه   ينةةةتهدف 
"الغامضة" أو التحفظةات "العامةة". يف احلالةة األوىل ميكةن أن يتعلةق 

 (168ثلص قد ينابق فيهااألمر اتحفظ يرتك جماال  للشك يف الظروف ا
أو يف ناةةةةةةاق االلتزامةةةةةةات الةةةةةةص أخةةةةةةذهتا علةةةةةةى عاتقهةةةةةةا فعةةةةةة   اجلهةةةةةةة 

 .(169ثاملتحفظة. والفرضية الثانية تتفق ما األمثلة الص طرحت أع ه
وإن لةةةةةةم يكةةةةةن هةةةةةذا التعليةةةةةق املكةةةةةان املناسةةةةةب  (11ث 

للتناؤل عن آثار التحفظات الغامضةة أو العامةة إال أنةه ال اةد مةن 
هةةةةذه التحفظةةةةات تاةةةةرع مشةةةةاكل خارةةةةة. ويبةةةةدو مةةةةن تأكيةةةةد أن 

الصةةةةةةةعب ادايةةةةةةةة تأكيةةةةةةةد أهنةةةةةةةا غةةةةةةةري رةةةةةةةحيحة "حبكةةةةةةةم القةةةةةةةانون" 
(  النقةةةد الرئينةةة  الةةةذي ميكةةةن أن يوجةةةه إليهةةةا هةةةو أهنةةةا ipso jureث
. هلةذا (170ثتنمح اتقدير مدى تةوافر رةروط رةحتها املوضةوعية ال

النبب، من املفرتض أن تنةتدع  هةذه التحفظةات اشةكل خةاع 
 "حوار اشأن التحفظات". إجراء
 التحفظات عل  نص ييكس قاعدة عرفية 3-1-8

إن تيبيــــر نــــص فــــي العياهــــدة عــــن قاعــــدة  -1 
عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكم علـ  صـحة الـتحف  
وإن كان ال يشكل في حد ذاته عائقا  أ اا إبداء التحف  عل  

 ذل  النص.
الــتحف  علـــ  نـــص فــي العياهـــدة ييبـــر عـــن  -2 

قاعدة عرفية ال يعس الطابع العلزا لتل  القاعدة التـي يسـتعر 
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة  لز ــة بــين الدولــة أو العنظعــة الدوليــة 
العتحفظـــة وغيرهـــا  ـــن الـــدول أو العنظعـــات الدوليـــة العلَز ـــة 

 بتل  القاعدة.
 التعليق

مشكلة  8-1-3 مشروع املبدأ التوجيه يعاق  (1ث 
يف املمارسة العملية، أال وه  مشةكلة رةحة  غالبا  ما تارع نفنها

وقد  -التحفظ على حكم ما يقتصر على التعبري عن قاعدة عرفية 
اسةةتخدمت عبةةارة "التعبةةري عةةن" مفضةةلة علةةى عبةةارة "الةةنص علةةى" 
ليكون واضحا  متاما  أن إضةفاء الصةبغة الرمسيةة علةى القاعةدة املعنيةة 

كقاعةةدة عرفيةةة. ومبةةدأ يف معاهةةدة مةةا ال أثةةر لةةةه علةةى دوام القاعةةدة  
دوام القاعةةدة العرفيةةة هةةذا ثوااللتزامةةات النامجةةة عنةةه االننةةبة للةةدول 

مةةةن  2أو املنظمةةةات الدوليةةةة امللَزمةةةة  ةةةا( يةةةنعكس أيضةةةا  يف الفقةةةرة 
، الةةص تةةذكر اةةأن املةةتحفظ علةةى حكةةم مةةن مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه 

واةةداء هةةذا النةةوع ال ميكةةن أن يتنصةةل مةةن التزاماتةةه يف هةةذا اإلطةةار ا
فتضةةةا املبةةةدأ الةةةذي مةةةؤداه أن الةةةتحفظ علةةةى  1حتفةةةظ. أمةةةا الفقةةةرة 

__________ 
انظر حتفظ مالاة على العهةد الةدويل اخلةاع اةاحلقوق املدنيةة  (168ث

  "إن حكومة مالاةة تؤيةد املبةادي املنصةوع عليهةا يف 1966نياسية لعام وال
، إال أهنةةةةةا ال ميكنهةةةةةا يف الظةةةةةروف احلاليةةةةةة أن متتثةةةةةل امتثةةةةةاال  كةةةةةام   13املةةةةةادة 

، اجمللةد األول ثانظةر احلارةية … Multilateral Treatiesألحكةام هةذه املةادة" ث
 (.(IV.4ثالفصل  183-182أع ه(، ع  141

 ( من التعليق احلايل.9ث-(5ات ثانظر الفقر  (169ث
 ( أع ه.4( وث1انظر الفقرتني ث (170ث
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قاعدة يف معاهدة تعرب عن قاعةدة عرفيةة ال يكةون "حبكةم القةانون" 
غةةةري متوافةةةق مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا، حةةةىت وإن كةةةان 

 يتعني أخذ هذا العنصر اعني االعتبار لدى تقدير هذا التوافق.
دوال  أطرافةةةةةةةةةةا  يف أن مةةةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةةةك قةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةةد  ل (2ث 
أاةةةدت اعرتاضةةةها علةةةى حتفظةةةات ونازعةةةت يف توافقهةةةا مةةةا  اتمعاهةةةد

هةةا اةةدعوى أن تلةةك التحفظةةات منافيةةة الغةةرض منو موضةةوع املعاهةةدة 
 اعبارات حذرة، أهناة. وهكذا أعلنت النمنا راسخللقواعد العرفية ال

[ 1969لعةةام  قةةانون املعاهةةداتلفيينةةا  اتفاقيةةةتةةرى أن حتفظةةات غواتيمةةاال ]علةةى 
تكاد تتعلق حصرا  اقواعد عامةة ]يف تلةك االتفاقيةة[ للكثةري منهةا أسةاس متةني يف 
القةةانون الةةدويل العةةريف. فالتحفظةةات مةةن رةةأهنا أن تضةةا موضةةا التنةةاؤل قواعةةد 

حتةةةةوم حةةةةول توافةةةةق هةةةةذه ا  . وتةةةةرى النمنةةةةا أن مثةةةةة رةةةةكوكومقبولةةةةة عامليةةةةا   راسةةةةخة
 .(171ثالغرض منها ...و ة[ ]املذكور االتفاقية  موضوعالتحفظات ما 

عةةةدة  علةةةىكمةةةا أاةةةدت هولنةةةدا اعرتاضةةةات علةةةى حتفظةةةات عةةةدة دول 
وأعلنةةت  1961لعةةام للع قةةات الدالوماسةةية أحكةةام مةةن اتفاقيةةة فيينةةا 

أهنةةةا "تةةةرى أن األحكةةةام املقصةةةودة تظةةةل قيةةةد النفةةةاذ يف الع قةةةات اينهةةةا 
 .(172ثواني تلك الدول مبقتضى القانون الدويل العريف"

مةا سةاد االعتقةاد اةأن ااإلمكةان اخللةوع  وكثريا   (3ث 
تةدون القواعةد  معاهةداتإىل استحالة إاداء حتفظةات علةى أحكةام 

العةةدل الدوليةةة يف قضةةيص حكةةم حمكمةةة إىل  وذلةةك اسةةتنادا   ،العرفيةةة
  (173ثاجلرف القاري لبحر الشمال

الصةةرف قبةةول إمكانيةةة إيةةراد  إن مةةن اخلصةةائص العامةةة للقاعةةدة أو االلتةةزام التعاهةةدي
قواعةد الحتفظات انفرادية عليه يف حدود معينة؛ غري أن األمةر لةيس كةذلك يف حالةة 

الص تنةري اابعهةا اشةروط متنةاوية إزاء مجيةا  ةأو العرفي العامة يةلتزامات القانوناالو 

__________ 
 141، اجمللد الثاين ثانظر احلارية … Multilateral Treaties (171ث

أاةةدهتا وانظةةر أيضةةا  االعرتاضةةات الةةص  ؛(XXIII.1ثالفصةةل  380أعةة ه(، ع 
فنلنةةدا واململكةةة املتحةةدة و اعبةةارات مشةةا ة أملانيةةا والجيكةةا والةةدامنرك والنةةويد 

 Case concerning . ويف قضةةية(385-383و 381ع املرجةةا نفنةةه، ث
the delimitation of the continental shelf between the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, and the French Republic  ثاحلارةية
ن الةتحفظ الفرننة  علةى اةأ القةول ، ذهبت اململكة املتحدة إىلأع ه( 149
"قواعةةد القةةانون الةةدويل العةةريف" اةةة تعلةةق يمةةن اتفاقيةةة اجلةةرف القةةاري  6املةةادة 

 (.50، الفقرة 38ثع  غري مقبول" 6وأن "ذلك التحفظ على املادة 
 141، اجمللةةد األول ثانظةةةر احلارةةةية … Multilateral Treaties (172ث

لةةةةةةيس األحكةةةةةةام  سةةةةةةاريا  مةةةةةةا يظةةةةةةل  والواقةةةةةةا أن؛ (III.3ثالفصةةةةةةل  96أعةةةةةة ه(، ع 
( 16ث-(13ات ثاملقصةةودة اةةل القواعةةد العرفيةةة الةةةص تعةةرب عنهةةا ثانظةةر أدنةةاه الفقةةةر 

(. انظةةةةةر أيضةةةةةا  اعرتاضةةةةةات اولنةةةةةدا علةةةةةى حتفظةةةةةات البحةةةةةرين مةةةةةن التعليةةةةةق احلةةةةةايل
 141، اجمللةد األول ثاحلارةية … Multilateral Treatiesث اجلماهرييةة العرايةة الليبيةةو 

 D. W. Greig, “Reservations: equity as a balancingو ،(96 ع، أعةة ه(
factor?”, Australian Year Book of International Law, vol. 16 (1995), p. 88. 

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports (173ث
1969, p. 3 . لقاضةة  املخةةالف لرأي الةةانظةةرMorelli  ثع  اةةه احلكةةماملةةذيل

 P.-H. Imbert, Les réserves الةواردة يفوالتعليقةات العديةدة  (،198-199
aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1978, p. 244, footnote 20 ؛

 .685أع ه(، ع  78، املرجا املذكور ثاحلارية Teboul أيضا   وانظر

 أعضةةةةاء اجملتمةةةةا الةةةةدويل وال هةةةةوز االتةةةةايل إخضةةةةاعها حلةةةةق اسةةةةتبعاد ميارسةةةةه انفراديةةةةا  
 .(174ثوحنب املراد أي عضو من أعضاء اجملتما الدويل لفائدته

وما أن الصيغة الةص أقرهتةا احملكمةة هة  االتأكيةد  (4ث 
اخللةوع إليةه رمبةا أمكةن فةون االسةتنتاج الةذي لينت أحنن الصيغ، 
والواقةةةةا أن  يف سةةةةياقه.ا االقتبةةةةاس وضةةةةعنا هةةةذمةةةةا لةةةيس رةةةةحيحا  إذا 
تاجات الةةةةص ينةةةةتدعيها االسةةةةتنحبةةةةذر خبصةةةةوع احملكمةةةةة اسةةةةتاردت 

استبعاد اعض التحفظات. فف  معرض م حظتها أن إمكانية إاةداء 
 1958لعةةةةام  اجلةةةةرف القةةةةاريمةةةةن اتفاقيةةةةة  6حتفظةةةةات علةةةةى املةةةةادة 

املتعلقةةةةةةةة  12د( ال تنةةةةةةةتبعدها املةةةةةةةادة و احلةةةةةةةدتعيةةةةةةةني يتعلةةةةةةةق ا ثفيمةةةةةةةا
 3إىل  1 للمةواد خ فا  ملا هو عليه احلةال االننةبة ،(175ثاالتحفظات

أن مةةةةةةةن  احملكمةةةةةةةة ارتةةةةةةةأتالةةةةةةةص تنةةةةةةةتبعد اشةةةةةةةأهنا تلةةةةةةةك اإلمكانيةةةةةةةة، 
ليها قيمةة إ سندتأ أنه ذلك لابيع " و"املشروع أن ينتخلص منا"

املةواد، ال جتنةد القةانون العةةريف  لتلةكخمتلفةة وأقةل أمهيةة وأهنةا، خ فةا  
 .(176ث"تكوينالنااق الوجود أو الذي هو يف طور ال

ا  أن احملكمةةةةة وانةةةةاء عليةةةةه، فونةةةةه لةةةةيس رةةةةحيح (5ث 
أكةةةةةدت عةةةةةدم مقبوليةةةةةة التحفظةةةةةات املبةةةةةداة علةةةةةى قواعةةةةةد القةةةةةةانون 

ال كل ما يف األمر أهنةا، يف تلةك احلالةة، الحظةت أن  ؛(177ثالعريف
مةةن  3إىل  1املعاجلةةة املختلفةةة الةةص أفردهةةا واضةةعو االتفاقيةةة للمةةواد 

مةةةةن جهةةةةة أخةةةةرى، تةةةةدفا إىل االعتقةةةةاد اةةةةأهنم مل  6جهةةةةة، واملةةةةادة 
يكونةةوا يعتةةربون هةةذه املةةادة األخةةرية تةةدوينا  لقاعةةدة عرفيةةة، وهةةذا مةةا 

 إليها احملكمة.أكدته النتيجة الص خلصت 

__________ 
أع ه(،  173ثانظر احلارية  North Sea Continental Shelf (174ث
 .63، الفقرة 39-38ع 

( مةةن التعليةةق علةةى مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  5ثانظةةر الفقةةرة  (175ث
، اجمللد الثةاين ثاجلةزء الثةاين(، الفصةل الثةامن، الفةرع 2006حولية ، 3-1-2

 .2-جيم
ع أعة ه(،  173ثانظةر احلارةية  North Sea Continental Shelf (176ث
ويف نفةةس املنحةةى، انظةةر  .63الفقةةرة ، 39-38ع وانظةةر أيضةةا   ؛66، الفقةةرة 40

وانظةةر يف خةة ف  ؛89 ع، املرجةةا نفنةةه، Padilla Nervoللقاضةة   فةةرديالةةرأي ال
 .163ع املرجا نفنه، ، Koretskyاحملكمة  لنائب رئيسذلك الرأي املخالف 

، املرجةا Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (177ث
 انظةةةر نفةةس املنحةةةى، ويف ؛244أعةةة ه(، ع  173املةةذكور ثانظةةةر احلارةةية 

A. Pellet, “La C.I.J. et les réserves aux traités – Remarques cursives sur 

une révolution jurisprudentielle”, in N. Ando, E. McWhinney and R. 

Wolfrum (eds.), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, vol. 1, The 

Hague, Kluwer Law International, 2002, pp. 507–508 . اطةذ القاضة  و
Tanaka،   تابيةةةةق احلكةةةةم "  افيمةةةةا يتعلةةةةق معاكنةةةةا  يف رأيةةةةه املخةةةةالف، موقفةةةةا

القواعةةةد عةةةن طريةةةق االتفةةةاق، ألن هةةةذا االلتةةةزام ينشةةةأ عةةةن القاضةةة  االتنةةةوية 
مةةن  12ويظةةل يفةةرض نفنةةه حةةىت ولةةو كانةةت املةةادة  العامةةة للقةةانون الةةدويل،

د األحكةام دامةن عة 6مةن املةادة  2و 1فقةرتني االتفاقيةة ال تنةتبعد رةراحة ال
ثانظةةر  North Sea Continental Shelfثالةةص هةةوز إاةةداء حتفظةةات عليهةةا" 

منةةةألة إمكانيةةةة إاةةةداء اةةةني هةةةذا خلةةةط و (؛ 182ع  أعةةة ه(، 173احلارةةةية 
منةةةألة آثةةةاره عنةةةدما يكةةةون للحكةةةم الةةةذي يتعلةةةق اةةةه الةةةتحفظ طةةةااا و حتفةةةظ 

 البعةديةرى أن مبةدأ تنةاوي  Tanakaقاضة  ثوالغريةب أن ال قاع عريف، ال و 
 (.املرجا نفنه(ث "هب أن يعرتف اه كقاعدة آمرة"
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ىل ذلةةةك فةةةون احلكةةةم نفنةةةه يشةةةري، إوااإلضةةةافة  (6ث 
بةةةدي ي الةةذي الاةةرف"أن  ، إىلأمهلةةت عمومةةةا   م حظةةة عارضةةةيف 

ى مةةن االلتزامةةات الةةص يفرضةةها القةةانون البحةةري العةةام عَفةةيحتفظةا  ال 
 .(178ثعنهةةا" منةةتقلة فةواصةة [اتفاقيةةة اجلةةرف القةةاري]خةةارج إطةةار 

ما  ينريئا  مغايرا  حي كان لةه رأي خمالف الذ موريلومل يقل القاض  
ن إمكانيةةةةةة إاةةةةةداء الةةةةةتحفظ ال تتعلةةةةةق اابيعةةةةةة احلةةةةةال إال إكتةةةةةب  "

. وغين عةن البيةان أن [...]اااللتزام التعاقدي الناجم عن االتفاقية 
يف حةةد ذاهتةةا. وإذا وجةةدت  ه االقاعةةدة العرفيةةةةالةةتحفظ ال ع قةةة لةة

لةة الةص أاةدت الةتحفظ كمةا هذه القاعدة، فوهنةا توجةد االننةبة للدو 
ومةةةن  .(179ث"االننةةةبة للةةةدول الةةةص مل تصةةةدق علةةةى االتفاقيةةةةتوجةةةد 

أن الاااا العريف للقاعةدة الةص أدرجةت  الواضح أن هذا يعين ضمنا  
 يف حكةةم تعاهةةدي أاةةدي عليةةه حتفةةظ ال يشةةكل يف حةةد ذاتةةه سةةببا  

فومكانية إاداء حتفظات على حكم تعاهدي " لعدم رحة التحفظ
عةةةن  تعبةةةريا   يَعةةةدمةةةا إذا كةةةان ذلةةةك احلكةةةم  علةةةى منةةةألة توقةةةفتال 

 .(180ث"ال أم قاعدة من قواعد القانون املعرتف  ا عموما  
 ،(181ثورغةةةةم أن هةةةةذا املبةةةةدأ حمةةةةل جةةةةدل أحيانةةةةا   (7ث 

  رحيح  و  .(182ثالفقه النائدفونه مبدأ يقره 
القواعد العرفية تلزم الدول اصرف النظر عن إعرا ا عن أن  •

ملةةةةا حيةةةد  يف حالةةةةة  لكةةةن، خ فةةةا   (183ثرضةةةاها االقاعةةةدة التعاهديةةةةة
لةيس القواعد اآلمرة، هةوز للةدول أن حتيةد عنهةا ااتفةاق فيمةا اينهةا؛ و 

__________ 
 .65، الفقرة 40املرجا نفنه، ع  (178ث
 .198املرجا نفنه، ع  (179ث
، املرجةةةةةةةةا Sørensen املخصةةةةةةةةصلقاضةةةةةةةة  املخةةةةةةةةالف لرأي الةةةةةةةة (180ث

 .248نفنه، ع 
 30قةةرار التحكةةيم املةةؤرخ ا البيةةان املرفةةقيف  Briggsانظةةر موقةةف  (181ث

 Case concerning the delimitation of the يف قضةةية 1977حزيران/يونيةةه 

continental shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, and the French Republic  123أع ه(، ع  149ثاحلارية. 
 M. Coccia, “Reservations to multilateral treaties onانظر  (182ث

human rights”, California Western International Law Journal, vol. 15 

(1985), pp. 31–32; G. Gaja, “Le riserve al Patto sui diritti civili e 

politici e il diritto consuetudinario”, Rivista di diritto internazionale, 

vol. 79 (1996), pp. 451–452; 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. 48و ؛Riquelme Cortado املرجةا املةذكور ،
، املرجةةةا Sucharipa-Behrmannو ؛171-159أعةةة ه(، ع  147ثاحلارةةةية 

 .77-76أع ه(، ع  116املذكور ثاحلارية 
مةةةةن  5اعةةةةرتاض فنلنةةةةدا علةةةةى حتفظةةةةات الةةةةيمن اشةةةةأن املةةةةادة  انظةةةةر (183ث

لةةةيس "   1965لعةةةام  الدوليةةةة للقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةةكال التمييةةةز العنصةةةريالتفاقيةةةة ا
أن تعفةةةة  نفنةةةةها مةةةةن قواعةةةةد ملزمةةةةة عامليةةةةا  يف جمةةةةال  اواةةةةداء حتفظةةةةات ميكةةةةن للدولةةةةة

 ،… Multilateral Treatiesث حقةوق اإلننةان ]وإن كةان هةذا يصةح كقاعةدة عامةة["
 .((IV.2ثالفصل  145أع ه(، ع  141اجمللد األول ثانظر احلارية 

إذا   - (184ثأن تفعةةةل ذلةةةك اةةةتحفظ مةةةا الةةةذي مينةةةا مةةةن مةةةن الواضةةةح
النةةةةةؤال حتديةةةةةدا  ، غةةةةةري أن هةةةةةذا هةةةةةو كةةةةةان هةةةةةذا الةةةةةتحفظ رةةةةةحيحا  

 املاروع؛
، " القاعةةةةةةةةةةةةةدةتعاهديةةةةةةةةةةةةةة"   اأن الةةةةةةةةةةةةةتحفظ ال يتعلةةةةةةةةةةةةةق إال  •
اوجودهةةةا كقاعةةةدة عرفيةةةة، حةةةىت وإن ألقةةةى، يف حةةةاالت معينةةةة،  ال

 ؛(185ث"ااعتبارهةةةةةا قانونةةةةةا  عمومةةةةةا  "اةةةةة ال  مةةةةةن الشةةةةةك علةةةةةى قبوهلةةةةةا 
علةةةةى  تعليقاهتةةةةااململكةةةةة املتحةةةةدة يف  أرةةةةارت إليةةةةهغةةةةرار مةةةةا  وعلةةةةى
هنةةاك "، فةةون للجنةةة املعنيةةة حبقةةوق اإلننةةان 24العةةام رقةةم  التعليةةق
التزامةةةةات معاهةةةةةدة  االنضةةةةمام إىلاةةةةني اختيةةةةةار عةةةةدم  واضةةةةحا   فرقةةةةا  

 .(186ث"القانون الدويل العريفاخلروج على وحماولة 
أنةةةةةةه إذا تأكةةةةةةد هةةةةةةذا الاةةةةةةااا، فةةةةةةون الةةةةةةدول تظةةةةةةل ملزمةةةةةةة  •

 ؛(187ثاالقاعدة العرفية اصرف النظر عن املعاهدة
علةى  -يف ذلةك تكون هلةا مصةلحة  قدأنه رغم املظاهر،  •

آليةةةةات  سةةةةبيل املثةةةةال، حتارةةةة  أن تابةةةةق اشةةةةأن االلتزامةةةةات املعنيةةةةة
، أو احلةةةةد مةةةةن الةةةةص تتوخاهةةةةا املعاهةةةةدةاملراقبةةةةة أو تنةةةةوية املنازعةةةةات 

قد تكون هلم اختصارات خمتلفة إزاء  نالذي احمللينيتدخل القضاة 
 ؛(188ثوالقواعد العرفية من جهة أخرى القواعد التعاهدية من جهة

ع وة على ذلك، وكمةا الحظةت فرننةا يف تعليقهةا علةى  •
ينبغةة  "للجنةةة املعنيةةة حبقةةوق اإلننةةان، فونةةه  24العةةام رقةةم  التعليةةق

مببةدأ عةريف عةام وموافقتهةا يف التقيةد عدم اخللةط اةني واجةب الدولةة 
__________ 

 املخصةةةصيف هةةذا الصةةدد، الةةةرأي املخةةالف للقاضةة   ،انظةةر (184ث
Sørenson  يف قضيصNorth Sea Continental Shelf  أعة ه(،  173ثاحلارية

أعةةةة ه(،  182، املرجةةةةا املةةةةذكور ثاحلارةةةةية Coccia وانظةةةةر أيضةةةةا   ؛248ع 
مةةةةةةن التعليةةةةةةق علةةةةةةى مشةةةةةةروع املبةةةةةةدأ  (3ث. وانظةةةةةةر مةةةةةةا ذلةةةةةةك الفقةةةةةةرة 32ع 

 أدناه. 9-1-3التوجيه  
ثب(، مةةةن النظةةةام األساسةةة  حملكمةةةة 1، الفقةةةرة 38املةةةادة  انظةةةر (185ث

 ,”R. R. Baxter, “Treaties and customsالعدل الدولية. وانظر يف هذا الصدد  

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 

129 (1970-I), p. 50و ؛Coccia أعة ه(، ع 182، املرجةا املةذكور ثاحلارةية 
، املرجةةةةا Teboulو ؛451 (، عاملرجةةةةا نفنةةةةه، املرجةةةةا املةةةةذكور ثGajaو ؛31

وقد يننحب نفس القةول، يف  .714-711أع ه(، ع 78املذكور ثاحلارية 
 Imbert, Lesانظةةةر علةةةى وجةةةود انةةةد حتفةةةظ ث ،(اعةةةض الظةةةروف ثولةةةيس دائمةةةا  

réserves aux traités multilatéraux أعة ه(،  173، املرجا املةذكور ثاحلارةية
أعة ه(،  71، املرجةا املةذكور ثاحلارةية ”... Reuter, “Solidaritéو ؛246 ع
، املرجا ... Reuter, Le développementثيرد أيضا  يف  16، احلارية 631 ع

 .((371-370 (، عاملرجا نفنهاملذكور ث
العامةةةةةة، الةةةةدورة اخلمنةةةةون، امللحةةةةةق  الوثةةةةائق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة (186ث

 .7الفقرة  ،144ع املرفق النادس، ، أع ه( 165ثانظر احلارية  40 رقم
 ( من التعليق احلايل.16ث-(13انظر أدناه الفقرات ث (187ث
املعاهةةةةةدات  حهةةةةةذا مةةةةةا هةةةةةو عليةةةةةه األمةةةةةر يف فرننةةةةةا حيةةةةةث تةةةةةرج (188ث

انظةةر قةةرار  ؛مةةن الدسةةتور(، ال القواعةةد العرفيةةة، علةةى القةةوانني 55ثمبقتضةةى املةةادة 
يف قضةةةية  1989تشةةرين األول/أكتةةةوار  20مجعيةةة جملةةةس الدولةةة الفرننةةة  املةةةؤرخ 

Nicolo, Recueil des décisions du Conseil d'Etat, 1989, p. 190 اسةتنتاجات ،
Frydman يف قضةةةةةية 1997حزيران/يونيةةةةةه  6، والقةةةةةرار الصةةةةةادر يفAquarone, 

Recueil des décisions du Conseil d'Etat, 1997 , p. 206 استنتاجات ،Bachelier. 
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ي عليةه إضةفاء سيما ما ما يناةو  على االلتزام اتعبريه االتفاق ، وال
 .(189ث"من تاويرات وإيضاحات هذه الصبغة الرمسية

 املصر" لة "املعرتضأخريا ، ميكن أن يكون التحفظ وسيلة  •
اواساة اعرتاضه  فبومكانه قاعا  أن يرفض أن يابق،  دوامإلاهار 

 القواعةةةةد معاهةةةةدة، قاعةةةةدة ال ميكةةةةن االحتجةةةةاج  ةةةةا عليةةةةه مبقتضةةةةى
 .(190ثلقانون الدويلالعامة ل

ياةةرع النةةؤال عمةةا إذا كةةان  غةةري أنةةه هنةةا أيضةةا   (8ث 
قةد نازعةت ف .(191ثللنقةل إىل جمةال حقةوق اإلننةان هذا احلل قاا   

اخلصةةةةائص اللجنةةةةة املعنيةةةةة حبقةةةةوق اإلننةةةةان يف ذلةةةةك منةةةةتندة إىل 
 حقوق اإلننان ملعاهدات  املميزة

علةةى الةةرغم مةةن أن املعاهةةدات الةةص تشةةكل جمةةرد تبةةادل ل لتزامةةات  
العامةةةة قواعةةةد ]الاةةةني الةةةدول تنةةةمح هلةةةا اةةةأن تةةةتحفظ فيمةةةا اينهةةةا علةةةى تابيةةةق 

، فةةون األمةةر اتلةةف عةةن ذلةةك يف معاهةةدات حقةةوق اإلننةةان [لقةةانون الةةدويلل
 .(192ثالذين يدخلون يف نااق اليتها الص ترم  إىل ياية األرخاع

أن اللجنةةةةةةةة  إىل در اإلرةةةةةةةارة يف املقةةةةةةةام األولجتةةةةةةة (9ث 
تؤكد أن التحفظات على قواعةد عرفيةة لينةت املعنية حبقوق اإلننان 

لةةة اخلارةةةة مبعاهةةةدات ا. ولكةة  تؤكةةةد العكةةةس يف احلاداهةةةة  منةةتبعدة 
هةةةذه الصةةةكوك ترمةةة  إىل أن حقةةوق اإلننةةةان، اكتفةةةت ااإلرةةةارة إىل 

تلةةةك النتةةةائج  ةنةةةلمامل هيايةةةة حقةةةوق األرةةةخاع. لكةةةن لينةةةت هلةةةذ
 ،وذلةك - (193ثإياهةا االص تود اللجنة املعنية حبقةوق اإلننةان حتميلهة

يعكةةةس قاعةةةدة عرفيةةةة يف  ألن الةةةتحفظ علةةةى حكةةةم نظةةةرا   ،مةةةن جهةةةة
مةن التزامهةا  معاهدة حلقوق اإلننان ال يعف  الدولة املتحفظة مالقةا  

__________ 
الوثةةةةائق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة  ،انةة حبقةةةةوق اإلننةةةةةة املعنيةةةةةتقريةةةةر اللجنةةةة (189ث

 األول،اجمللةةةةةةد (، A/51/40ث 40العامةةةةةةة، الةةةةةةدورة احلاديةةةةةةة واخلمنةةةةةةون، امللحةةةةةةق رقةةةةةةم 
، انظةةر تعليةةق الواليةةات النةةياقويف نفةةس ؛ 5الفقةةرة ، 124املرفةةق النةةادس، ع 

، أعةة ه( 165ثاحلارةةية الةةدورة اخلمنةةون  األمريكيةةة، املرجةةا نفنةةه، املتحةةدة
 G. Cohen-Jonathan, “Les réserves . انظةر أيضةا  138ع املرفق النادس، 

dans les traités institutionnels relatifs aux droits de l’homme. Nouveaux 

aspects européens et internationaux”, Revue générale de droit 

international public, vol. 100 (1996), pp. 932–933. 
مةةةن النةةةيدة  2004انظةةةر ورقةةةة العمةةةةل النهائيةةةة املقدمةةةةة عةةةام  (190ث

فراننةةةةةةواز هامبنةةةةةةون اشةةةةةةأن التحفظةةةةةةات علةةةةةةى معاهةةةةةةدات حقةةةةةةوق اإلننةةةةةةان 
 .45حلارية (، اE/CN.4/Sub.2/2004/42ث

التقريةر الثةةاين عةن التحفظةةات علةى املعاهةةدات الةذي أعةةده انظةر  (191ث
 .147-143، الفقرات أع ه( 17ثاحلارية  آالن ايليهاملقرر اخلاع النيد 

الوثةةةائق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة ، 24رقةةةم  التعليةةةق العةةةام (192ث
 .8لفقرة أع ه(، ا 165ثانظر احلارية  40اخلمنون، امللحق رقم 

 ,T. Giegerich انظةةةةرل طةةةة ع علةةةةى وجهةةةةة نظةةةةر خمالفةةةةة،  (193ث
“Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit, Gültigkeit und 
Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien: Ein konstitutioneller Ansatz”, 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Heidelberg 
Journal of International Law, vol. 55 (1995), p. 744 (English summary, 

pp. 778–782, at pp. 779–780). 

ومةةن جهةةة أخةةرى ألن مثةةة  ،(194ثاصةةفتها هةةذه تلةةك القاعةةدة اةةاحرتام
يكةةون الةةتحفظ علةةى تلةةك  كبةةريا ، مةةن الناحيةةة العمليةةة، ألن احتمةةاال  

 مةةا موضةةوع غةةري متوافةق( قاعيةةةسةةيما إذا كانةةت قاعةدة  القاعةدة ثال
. (195ثالعامةة الواجبةة التابيةق يمبقتضةى املبةاد الغةرض منهةااملعاهدة و 

هةةذه االعتبةةارات هةةة  الةةص جعلةةةت جلنةةة القةةانون الةةةدويل توضةةح منةةةذ 
 نةص يف املعاهةدة عةن قاعةدة عرفيةة هةو عنصةر وثيةق البداية أن "تعبري

 الصلة يف احلكم على رحة التحفظ".
أمةةةا فيمةةةا يتعلةةةق ااتفاقيةةةات التةةةدوين اصةةةفة أعةةةم،  (10ث 

ميكةةةن التنةةةةاؤل عمةةةةا إذا كةةةةان جمةةةةرد إاةةةداء حتفظةةةةات عليهةةةةا يتنةةةةاىف مةةةةا 
. فةةة  رةةةك أن الرغبةةةة يف التةةةدوين تقةةةرتن موضةةةوع االتفاقيةةةات وغرضةةةها

وذا فة ،(196ثعلى احلفاظ علةى القاعةدة الةص يةتم تكرينةها ااحلرععادة 
__________ 

. تةةةةرى اللجنةةةةة ( مةةةةن التعليةةةةق احلةةةةايل7ثالفقةةةةرة أعةةةة ه انظةةةةر  (194ث
 ارسةةة الةةةرق يف ال هةةوز لدولةةة أن حتةةةتفظ حبةةق "املعنيةةة حبقةةوق اإلننةةان أنةةةه  

إننةانية أو  التعذيب أو إخضاع األرةخاع ملعاملةة أو عقواةة قاسةية أو ال أو
أو اعتقةاهلم واحتجةازهم اشةكل تعنةف   مهينة أو حرمةاهنم مةن احليةاة تعنةفا  

أو حرمةةاهنم مةةن احلةةق يف حريةةةة الفكةةر أو الوجةةدان أو الةةدين، أو افةةةرتاض أن 
ثبةةت اراءتةةه، أو إعةةدام الننةةاء احلوامةةل أو األطفةةال، يالشةةخص مةةذنب مةةا مل 

الكراهيةةة العتبةةارات قوميةةة أو عنصةةرية أو دينيةةة،  اةةالتحريض علةةىأو النةةماع 
أو إنكةةار حةةق األرةةخاع الةةذين الغةةوا سةةن الةةزواج يف أن يتزوجةةوا، أو إنكةةار 
حةةةةق األقليةةةةات يف التمتةةةةا اثقافتهةةةةا اخلارةةةةة  ةةةةا أو  ارسةةةةة رةةةةعائر دينهةةةةا أو 

الوثةةائق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، ، 24رقةةم  ثالتعليةةق العةةام ".لغتهةةا اسةةتخدام
 .(8لفقةرة أعة ه(، ا 165ثانظةر احلارةية  40الدورة اخلمنةون، امللحةق رقةم 

أن التحفظةات علةى  وهذا رةحيح قاعةا ، غةري أنةه ال يةنجم عةن ذلةك تلقائيةا  
سةةية تكةةون الةةدويل اخلةةاع اةةاحلقوق املدنيةةة والنياعنيةةة مةةن العهةةد املحكةةام األ

طااعهةةا العةةريف، فمةةرد ذلةةك إىل تعةةني احةةرتام هةةذه احلقةةوق، ي نوعةةة  إذا كةةان 
 يعةةةةةةةزى ذلةةةةةةةك إىل منةةةةةةةألة ، والالقاعةةةةةةة طااعهةةةةةةةا إىل ويف اعةةةةةةةض احلةةةةةةةاالت، 

 182، املرجةا املةذكور ثاحلارةية Gajaإدراجها يف العهد. وانظر اةنفس املعةىن 
حبقةةةةةةوق  املعنيةةةةةةة. عةةةةةة وة علةةةةةةى ذلةةةةةةك، عمةةةةةةدت اللجنةةةةةةة 452أعةةةةةة ه(، ع 

إىل تأكيدات انياة، ومل تربر نعةت القواعةد العرفيةة الةذي نعتةت اةه اإلننان 
اخةةتلط مةةا ينبغةة  يف سةةياق آخةةر  " ذا الصةةدد ةة؛ وكمةةا لةةوحظ األحكةةامهةةذه 

" القةةةةانون املنشةةةةود االقةةةةانون املوجةةةةوداخةةةةتلط أن يكةةةةون مةةةةا مةةةةا هةةةةو كةةةةائن، و 
 ,T. Meron, “The Geneva Conventions as customary norms”, AJILث

vol. 81 (1987) p. 361)اأدلةةة وافيةةةة الةةةذي أورده  املةةةدعومالنقةةةد  وانظةةةر أيضةةا   ؛
Schabas  ثمةن العهةد  7و 6اشةأن املةادتنيSchabas, “Invalid reservations ...”، 

 .(310-296أع ه(، ع  109املرجا املذكور ثاحلارية 
ورقةةةةةةة العمةةةةةةل املقدمةةةةةةة مةةةةةةن النةةةةةةيدة يف هةةةةةةذا الصةةةةةةدد،  ،انظةةةةةر (195ث

دات حقةةةةةةوق اإلننةةةةةةةان ةةةةةةةةمعاه علةةةةةةىات ةةةةةةةةةالتحفظاشةةةةةةأن فرننةةةةةةواز هامبنةةةةةةون 
النهائيةةةةةة املقدمةةةةةة منهةةةةةا  العمةةةةةل ورقةةةةةةو  ،17، الفقةةةةةرة (E/CN.4/Sub.2/1999/28ث

، هةةوز ألي نظريةةا    "51أعةة ه(، الفقةةرة  190واملتعلقةةة  ةةذا املوضةةوع ثاحلارةةية 
علةةةى حكةةةم مةةةن أحكةةةام معاهةةةدة مةةةا دون إثةةةارة الشةةةك  حتفظةةةا   تضةةةادولةةةة أن 

 ااملعيةةةةةارأو حةةةةةول رغبتهةةةةةا يف االلتةةةةةزام  للمعيةةةةةاراالضةةةةةرورة حةةةةةول الوضةةةةةا العةةةةةريف 
، أن ينظَةةر إىل التحفظةةات الةةص تبةةدى علةةى العةةريف. ايةةد أنةةه مةةن املةةرجح، عمليةةا  

 ."القانون الدويل العريف نظرة رك إىل حد اعيد معايريأحكام تعرب عن 
املرجةا  ،Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (196ث

املرجةةا املةةذكور  ،Teboul انظةةر أيضةةا  . 246أعةة ه(، ع  173املةةذكور ثاحلارةةية 
، ين كليهمةامفيةدحيث لةوحظ أنةه مةا كوهنمةا  ،680أع ه(، ع  78ثاحلارية 

تقةةةةةدم هةةةةةذه الةةةةةتحفظ واتفاقيةةةةةة التةةةةةدوين ال يتواءمةةةةةان كثةةةةةريا ؛ و   مفهةةةةةومون فةةةةة
منةةةةألة التحفظةةةةات علةةةةى اتفاقيةةةةات التةةةةدوين الدراسةةةةة استعراضةةةةا  ايةةةةةةنا  جملمةةةةل 

 ، يف مواضا خمتلفة(.717-679 عث
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عةةريف يف معاهةةدة تةةدوين، ذي أرةةل جةةاز إاةةداء حتفظةةات علةةى حكةةم 
، (197ثفةةةون معاهةةةدة التةةةدوين سةةةتكون قةةةد أخفقةةةت يف حتقيةةةق غرضةةةةها

 التحفظةةات، أو علةةى األقةةل تراكمهةةا، نفيةةا  أن مثةةة مةةن اعتةةرب درجةةة  إىل
 .(198ثلعمل التدوين
أن يكةةةةةون كةةةةةل حتفةةةةةظ علةةةةةى ال ينةةةةةتتبا ذلةةةةةك  (11ث 

املعاهةةةةةةدة  ملوضةةةةةةوع ، يف جةةةةةةوهره،منافيةةةةةةا   معاهةةةةةةدة للتةةةةةةدوين حتفظةةةةةةا  
   الغرض منهاو 

للهةةةدف  موافقةةةةفمةةةن املؤكةةةد أن التحفظةةةات قلمةةةا تكةةةون  •
من خة ل  ولكن ،املبتغى املتمثل يف توحيد وتوضيح القانون العريف

الةةتحفظ ميثةل إمعةان التفكةري يف األمةةر يتبةني أن التةةوازن العةام الةةذي 
اةةةل يشةةةكل  ذاهتةةةا، املعاهةةةدةوغةةةرض  موضةةةوعال يشةةةكل  هتديةةةدا  لةةةه

 ؛(199ثعنه املعاهدة تتمخضالتفاوض الذي  موضوع وغرض
مفهةةةةوم غةةةةامض. وكمةةةةا  "اتفاقيةةةةة التةةةةدوين"مث إن مفهةةةةوم  •

أكدت جلنة القانون الدويل مرارا ، فونه ينةتحيل التمييةز اةني تةدوين 
فمةةةةا  ،(200ثالقةةةةانون الةةةةدويل اةةةةدقيق العبةةةةارة واةةةةني تاةةةةويره التةةةةدره 

حةةىت مةةا الةةذي يتعةةني أن يتةةوفر يف معاهةةدة العرفيةةة األرةةل القواعةةد 
 ؛(201ث؟"معاهدة تدوين"تورف اأهنا 

 عةةةرباملدرجةةةة يف معاهةةةدة لةةةيس جامةةةدا   كمةةةا أن مركةةةز القواعةةةد •
 يتغةةةري وضةةةعهاالةةةزمن  فالقاعةةةدة املندرجةةةة يف التاةةةوير التةةةدره  ميكةةةن أن 

يف رةةةورة قواعةةةد  "اتفاقيةةةة تةةةدوين"رةةةرفا ، وكثةةةريا  مةةةا تبلةةةور  وتصةةةبح تةةةدوينا  
 .(202ثاهذا الاااا وقت اعتماده امل يكن هل عامة للقانون الدويل معايريَ 

__________ 
 71، املرجةا املةذكور ثاحلارةية ” ... Reuter, “Solidaritéنظر ا (197ث

، ... Reuter, Le développementثيةةرد أيضةةا  يف  631-630أعةة ه(، ع 
الكاتةةةةةب أن املعاهةةةةةدة  ويضةةةةةيف. (370، ع املرجةةةةةا املةةةةةذكور ثاملرجةةةةةا نفنةةةةةه(

 غةرضموضةوعها والأاعةد عةن  قد أنشأت وضةعا  ذلك  ع وة علىاالتايل تكون 
، إذ يةةةتقلص ناةةةاق تابيةةةق القاعةةةدة العامةةةة ا لةةةو مل تكةةةن قائمةةةة أرةةة    ةةة هةةةامن

إذ يفةةةرتض فيمةةةا  ،للجةةةدل قااليةةةةالتأكيةةةد الثةةةاين أكثةةةر هةةةذا ثاملرجةةةا نفنةةةه(؛ و 
، افعةل الةتحفظ، معفةاة مةن تابيةق القاعةدة؛ تصةبحيبدو أن الدولة املتحفظة 

 (.206غري أن األمر ليس كذلك ثانظر أدناه احلارية 
، اجمللةةةةةةةةةةةةةةةةةةد األول، 1965 حوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (،R. Agoر. آغةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ث (198ث
 .58، الفقرة 153ع  ،1965حزيران/يونيه  8، 797 اجللنة
 .700أع ه(، ع  78املرجا املذكور ثاحلارية  ،Teboul (199ث
جلنةةة القةةانون الةةدويل عةةن دورتيهةةا  تقريةةريانظةةر علةةى سةةبيل املثةةال  (200ث
، اجمللةةةد 1956حوليةةةة ، (1996عةةةام ة واألراعةةةني ثالثامنةةة( و 1956عةةةام الثامنةةةة ث

ثاجلةةةةةةزء  ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين1996حوليةةةةةةة و ،26، الفقةةةةةةرة 256-255 الثةةةةةةاين، ع
 .157-156، الفقرتان 183 ، عالثاين(
 أعةةة ه(، 71املرجةةةا املةةةذكور ثاحلارةةةية  ،”... Reuter, “Solidarité (201ث
، املرجةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةذكور ... Reuter, Le développementثيةةةةةةةةةرد أيضةةةةةةةةةا  يف  632ع 
 .(371 (، عاملرجا نفنهث

واشةةةةةأن منةةةةةألة  مةةةةةن التعليةةةةةق احلةةةةايل؛ (17ث ةالفقةةةةر أدنةةةةةاه انظةةةةر  (202ث
املدنيةة اخلةاع اةاحلقوق الةدويل عهةد المةن  7و 6ويةة املةادتني اعقواة اإلعدام من ز 

 ,Schabas االنةةلب( انظةةر اخللةةوع إىل جةةواب مةةاث 1966لعةةام  والنياسةةية
“Invalid reservations ...” أعةةةةةةةةةةةةةة ه(،  109، املرجةةةةةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةةةةةةةةةية

 .310-308 ع

طبيعةةةةةةةةة اتفاقيةةةةةةةةات التةةةةةةةةدوين ال ومةةةةةةةةن مث، فةةةةةةةةون  (12ث 
حيول دون إاداء التحفظات على اعض  تشكل، يف حد ذاهتا، عائقا  

أحكامهةةا علةةى غةةرار أي معاهةةدة أخةةرى ثواةةنفس احلةةدود الةةص تبةةدى 
كمةةا ميكةةن أن تننةةحب   ،(أي معاهةةدة أخةةرى فيهةةا التحفظةةات علةةى

احلجةةج الةةص تنةةاق، اصةةفة عامةةة، لتأييةةد إمكانيةةة إاةةداء  عليهةةا متامةةا  
 عةةة وة .(203ثقاعةةةدة عرفيةةةيعةةةرب عةةن فظةةات علةةى حكةةةم تعاهةةدي حت

معاهدات  فوىل جانباملمارسة يف هذا االجتاه   استقرتذلك، على 
(، تعةد اتفاقيةات حقوق اإلننان ثالص تدون يف معظمها قانونا  قائمةا  
ألكةةةةةرب عةةةةةدد مةةةةةن  التةةةةةدوين، مةةةةةن اةةةةةني املعاهةةةةةدات كلهةةةةةا، موضةةةةةوعا  

اعةةةض االعرتاضةةةات إىل اسةةةتندت وإذا حةةةد  أن  .(204ثالتحفظةةةات
ستظهر االاااا أن ا ينبق مل هفون ،(205ث الاااا العريف للقواعد املعنية

عةةةدم توافةةةق تلةةةك اخلةةةاع هلةةةذه االتفاقيةةةات فيمةةةا يبةةةدو لتأييةةةد إعةةة ن 
 .والغرض منها االتفاقياتتلك  موضوعما  التحفظات
يكةةةةون  ومةةةةا ذلةةةةك فةةةةون للاةةةةااا العةةةةريف حلكةةةةم   (13ث 

ا يتعلةةةةةق ااآلثةةةةةار الةةةةةص حيةةةةةدثها مةةةةةمهمةةةةةة في موضةةةةةوع حتفةةةةةظ نتةةةةةائج
تابيةةةةةق القاعةةةةةدة التعاهديةةةةةة رةةةةةل الةةةةةتحفظ  فةةةةةوذا أقةةةةةر الةةةةةتحفظ، 

موضةةةةةوع الةةةةةتحفظ يف الع قةةةةةات اةةةةةني الدولةةةةةة املتحفظةةةةةة والةةةةةدول 
 عاتقهااألطراف يف املعاهدة، غري أنه ال ينف  االلتزام الواقا على 

 يكةةةون يفةةةرتض أنوالةةةذي يلزمهةةةا اةةةاحرتام القاعةةةدة العرفيةةةة ثالةةةص 
 .(206ثالةةةةةةتحفظ( ا أاةةةةةةدي اشةةةةةةأهنصللقاعةةةةةةدة الةةةةةة ماااقةةةةةةا  حمتواهةةةةةةا 

__________ 
 .من التعليق احلايل (2ثالفقرة أع ه انظر  (203ث
،  2003كةةةةةةةانون األول/دينةةةةةةةمرب   31علةةةةةةةى سةةةةةةةبيل املثةةةةةةةال، يف  (204ث
 50ث أو إع نةةةا   حتفظةةةا   57اتفاقيةةةة فيينةةةا للع قةةةات الدالوماسةةةية موضةةةوع كانةةةت 

ال تةزال ثيف الوقت الةراهن،  دولة طرفا   34منها ال تزال سارية املفعول( من جانب 
، اجمللةةد … Multilateral Treatiesثدولةةة حتفظةةات سةةارية املفعةةول(  31 لةةدى

لعةةةام  فيينةةةااتفاقيةةةة كانةةةت و ، (III.3أعةةة ه(، الفصةةةل  141األول ثانظةةةر احلارةةةية 
 35سةارية املفعةول( مةن جانةب  60ثمنهةا  أو إع نةا   حتفظا   70موضوع  1969
(. XXIII.1الفصةةةةل ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، اجمللةةةةد الثةةةةاين،  (يف الوقةةةةت الةةةةراهن 32دولةةةةة ث
الةةذي يبةةدو و ، 1966لعةةام  اخلةةاع اةةاحلقوق املدنيةةة والنياسةةيةالةةدويل عهةةد ال أمةةا

لقةانون الةةدويل القواعةد العامةة لدون يف معظمةه يةة رةكا   (ثيف يومنةا هةذا علةى األقةل
ال تةةةةةزال سةةةةةارية  196ثمنهةةةةةا  أو إع نةةةةةا   حتفظةةةةةا   218، فاسةةةةةتدعى النافةةةةةذة حاليةةةةةا  

 (.IV.4اجمللد األول، الفصل دولة ثاملرجا نفنه،  58املفعول( من جانب 
 .من التعليق احلايل (2ة ثالفقر  أع ه انظر (205ث
 Oppenheim’s International Law, 9thاملنحةى انظر يف هذا  (206ث

ed., vol. I, Peace, R. Y. Jennings and A. D. Watts (eds.), Harlow, 
Longman, 1992, pp. 1243–1244و ؛Teboul 78، املرجةا املةذكور ثاحلارةية 

 P. Weil, “Vers une normativité relative en droitو ؛711 أعة ه(، ع
international?”, Revue générale de droit international public, vol. 86 

(1982), pp. 43–44.   أعةة ه 185احلارةةية يف الكتةةاب املةةذكورين  وانظةةر أيضةةا ،
، املرجةةا املةةذكور ”Schabas, “Reservations to human rights treaties أو

املوقةةف املخةةالف دافعةةةا   Paul Reuterيتبةةةىن . و 56 أعةة ه(، ع 135ثاحلارةةية 
العرفيةةةة تتوقةةةف عةةةن النةةةريان، فيمةةةا اةةةني الدولةةةة الةةةص أاةةةدت الةةةتحفظ  القاعةةةدةاةةةأن 

، ألن تابيقهةةةةا قةةةد علةةةق ازليةةةةة عليةةةه واألطةةةراف الةةةص امتنعةةةت عةةةةن تقةةةدا اعةةةرتاض
 ، املرجةا املةذكور”…Reuter, “Solidaritéإلقةرار القاعةدة العرفيةة ث ةتعاهديةة الحقة

، …Reuter, Le développmentثيةرد أيضةا  يف  631أعة ه(، ع  71احلارةية ث
 انظةر ل ط ع علةى رأي مشةااه،و  ؛((370 (، عاملرجا نفنهاملرجا املذكور ث

Teboul صةةةادم ت؛ و 708و 690 أعةةة ه(، ع 78، املرجةةةا املةةةذكور ثاحلارةةةية
مةةةن التعليةةةق علةةةى  (2ثالفقةةةرة أدنةةةاه ااعرتاضةةةات جديةةةة  انظةةةر  وجهةةةة النظةةةر هةةةذه

 .9-1-3مشروع املبدأ التوجيه  
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 امل حظةةةةةةةيف  تةةةةةةاموالنةةةةةةبب يف ذلةةةةةةك انةةةةةةيط ويتجلةةةةةةى اوضةةةةةةوع 
األنشةةةةةةاة الشةةةةةةهرية حملكمةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة يف قضةةةةةةية العارضةةةةةةة 

  وضدها نيكاراغواالعنكرية وربه العنكرية يف 
العامةةةةةة مبةةةةةادي القواعةةةةةد ]املشةةةةةار إليهةةةةةا أعةةةةة ه بةةةةةادي املإن كةةةةةون  

العةةريف[ املعةةرتف هلةةا  ةةذه الصةةفة قةةد دونةةت القةةانون الةةدويل لقةةانون الةةدويل و ل
أهنةةا وأدرجةةت يف اتفاقيةةات متعةةددة األطةةراف ال يعةةين أهنةةا مل يعةةد هلةةا وجةةود و 

حةةةةىت جتةةةةاه البلةةةةدان األطةةةةراف يف  تابةةةق اصةةةةفتها مبةةةةادي للقةةةةانون العةةةةريف، ال
 .(207ثاالتفاقيات تلك

كانةت األمريكيةة  ومةن مث فةون الواليةات املتحةدة  (14ث 
على اتفاقية  ةنورياجلمهورية العراية الحمقة يف اعرتاضها على حتفظ 

 قانون املعاهدات، حينما ارتأت فيينا ل
ن غياب ع قات تعاهدية اني الواليات املتحدة األمريكيةة واجلمهوريةة العرايةة أ

علةةى واجةةب  امس ال يةةؤثر اتاتةةا  النةةورية فيمةةا يتعلةةق اةةبعض أحكةةام البةةاب اخلةة
وفاء هذا البلد األخري اكل التزام تنص عليه تلك األحكام الص يفرضها عليهةا 

 .(208ثالنظر عن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات فالقانون الدويل اصر 
سورننةةةةةن يف رأيةةةةةه  املخصةةةةةصوخلةةةةةص القاضةةةةة   (15ث 

يف  1969لعةام حمكمةة العةدل الدوليةة  حكةم ذيل اهاملخالف الذي 
الةةةةةص تنةةةةةري علةةةةةى  القواعةةةةةدَ  اجلةةةةةرف القةةةةةاري لبحةةةةةر الشةةةةةمالقضةةةةةيص 

 على النحو التايل  ، وذلكالتحفظ على حكم معلن للقانون العريف
تعاهدي ال تتوقف على منةألة معرفةة  حكمحتفظات على  إردارإن إمكانية 

قةد ال. و  أم عمومةا   امعةرتف  ة يةةقانونقاعةدة عةن  تعبةريا   يَعدما إذا كان احلكم 
أن حتفظةةات قةةد أاةةديت علةةى اعةةض أحكةةام  ايةةان، يكفةة ، تعزيةةزا  هلةةذا املنظةةور

إىل ديباجتهةةةا  اتفاقيةةةة أعةةةايل البحةةةار، رغةةةم أن أحكةةةام هةةةذه االتفاقيةةةة، اسةةةتنادا  
. وقةةد اعرتضةةت اعةةض "معلنةةة يف جوهرهةةا، ملبةةادي منةةتقرة يف القةةانون الةةدويل"

 تْ قبلَةحتفظةات أخةرى قةد التحفظةات، لكةن تلةك الدول املتعاقةدة علةى اعةض 
. وال يرتتب على القبول الضمين أو الصريح لتحفظ يبديه طرف متعاقةد ضمنا  
رتتةب ت. وال أو املةادة املعنيةة مةن طةااا معلةن التفاقيةة ارمتهةاا مةا تكتنةيهانتفةاء 

اإلطةةار العةةام  ضةةمنعليةه إال إقامةةة ع قةةة تعاقديةة خارةةة اةةني األطةةراف املعنيةة 
القاعةةةةدة العرفيةةةةة ال  مةةةةا دامةةةةتصةةةةوع عليةةةةه يف االتفاقيةةةةة. و للقةةةةانون العةةةةريف املن

فةون إقامةة ع قةة تعاقديةة خارةة مةن هةذا القبيةل  تندرج يف فئة القواعد اآلمرة،
حتفظةات  إرةداراةني إمكانيةة  لةيس مثةة تنةاف  عليه، ليس ااط   يف حد ذاته. و 

 معينةةواد على اعض مواد اتفاقية اجلرف القاري واالعرتاف  ذه االتفاقيةة أو مبة
 .(209ثيف القانون الدويلمقبولة عموما  عن قواعد  تعبريا   اصفتهامنها 

__________ 
 Military and Paramilitary Activities in and against (207ث

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment of 26 November 1984, I.C.J. Reports 1984, p. 

392, at pp. 424–425, para. 73؛ وانظةةر أيضةةا  الةةرأي املخةةالف الةةذي أاةةداه 
 173ثاحلارةةية  North Sea Continental Shelfيف قضةةيص  Morelliالقاضةة  
 .198، ع أع ه(
 141، اجمللد الثاين ثاحلارةية … Multilateral Treatiesانظر  (208ث

االعرتاضةةةةةةات اهلولنديةةةةةةة ؛ وانظةةةةةةر أيضةةةةةةا  (XXIII.1ثالفصةةةةةةل  385أعةةةةةة ه(، ع 
 أع ه.املذكورة  ةوالبولندي
، أعةةة ه( 173ثاحلارةةةية  North Sea Continental Shelf (209ث

 .248 ع

( العةةةةةةةريفثوينةةةةةةةتفاد مةةةةةةةن كةةةةةةةل هةةةةةةةذا أن الاةةةةةةةااا  (16ث 
 شةةكل يف حةةد ذاتةةه عائقةةا  يحكةةم تعاهةةدي ال  الةةص يعكنةةهاللقاعةةدة 

حيةةول دون إاةةداء حتفةةظ، غةةري أن ذلةةك الةةتحفظ ال هةةوز، اةةأي حةةال 
مةةن األحةةوال، أن يضةةا موضةةا التنةةاؤل الاةةااا امللةةزم للقاعةةدة املعنيةةة 

للةةتحفظ والةةدول  املبديةةةة يةةأو املنظمةةة الدول ةيف الع قةةات اةةني الدولةة
 يف املعاهدة أم ال. املنظمات الدولية األخرى، سواء كانت أطرافا   أو

هةةب تقةةدير الاةةااا العةةريف للقاعةةدة الةةص "يعةةرب  (17ث 
عنها" احلكم التعاهدي الذي يبدى التحفظ اشأنه عند إاداء هةذا 

ميكن استبعاد أن يكون اعتماد املعاهدة قد ساهم يف  التحفظ. وال
الةةورة هةةذا الاةةااا، وال سةةيما إذا أاةةدي الةةتحفظ اعةةد إاةةرام املعاهةةدة 

  .(210ثاوقت طويل
مةةا رةةياغة اجلةةزء  التعقيةةد الةةذي يابةةا نوعةةا  ويفنةةر  (18ث 

اتنةةةةوع  8-1-3مةةةةن مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   2األخةةةةري مةةةةن الفقةةةةرة 
ناةاق تابيةق لبعضةها قةد يكةون فاالختصاع املكاين للقواعةد العرفيةة  

 ،(211ثعةةامل ، اينمةةا ال يكةةون لبعضةةها اآلخةةر إال ناةةاق تابيةةق إقليمةة 
 .(212ثررف ال يابق إال على رعيد ثنائ  ال إن منها ما

 قاعدة آ رةالعخالفة لالتحفظات  3-1-9
ال يعكن أن يستبيد التحف  األثر القـانوني للعياهـدة  

اليا ة قواعد أو أن ييدله عل  نحو يخالف قاعدة قطيية  ن ال
 .لقانون الدوليل

 التعليق
حةةةةة    9-1-3يعةةةةد مشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (1ث 

وسةةاا  اةةني مناقةةني كانةةا موضةةا مواجهةةة يف اللجنةةة أثنةةاء مناقشةةته. 
فقد رأى البعض أن الاااا القاع  للقاعدة الص يتعلق  ا التحفظ 
هعل التحفظ املعةين غةري رةحيح؛ أمةا الةبعض اآلخةر فقةد رأى أنةه 

أهلةةةم مشةةةروع املبةةةدأ ال اةةد يف هةةةذا اجملةةةال مةةةن تابيةةةق التعليةةةل الةةةذي 
املتعلق االتحفظات على حكةم يعكةس قاعةدة  8-1-3التوجيه  

عرفيةةة، والتنةةليم اةةأن مثةةل هةةذا الةةتحفظ لةةيس اةةاط   يف حةةد ذاتةةه 
__________ 

 20أقةةةةةةرت حمكمةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة، يف حكمهةةةةةةا الصةةةةةةادر يف  (210ث
 173ثاحلارةية  North Sea Continental Shelfيف قضةيص  1969رةباط/فرباير 

، اأن "احلكةم الشةارع ]ميكةن أن يشةكل[ أساسةا  لقاعةدة أو ]ينةتحد [ أع ه(
أو تعاقديةةةة يف أرةةةلها، انةةةدجمت  قاعةةةدة ، ومةةةا كوهنةةةا ال تعةةةدو أن تكةةةون تعاهديةةةة

تلةةةك القاعةةةدة منةةةذ ذلةةةك احلةةةني يف املةةة  العةةةام للقةةةانون الةةةدويل، وأرةةةبحت اآلن 
([، حبيةةث opinio juris‘ ]ثمةةا يعتقةةد اولزاميتةةه قانونةةا  ‘مقبولةةة  ةةذه الصةةفة ضةةمن 

أرةةبحت ملزمةةة حةةةىت للبلةةدان الةةص لينةةةت طرفةةا  يف االتفاقيةةة ومل تكةةةن أاةةدا  طرفةةةا  
ك يف أن هةةذه العمليةةة  كنةةة احلةةدو  متامةةا  وأهنةةا جتةةري االفعةةل مةةن فيهةةا. وال رةة

حني آلخر، ال إهنا من اني الارق املعرتف  ا الص ميكن أن تتشةكل مةن خ هلةا 
 (.71، الفقرة 41قواعد جديدة للقانون الدويل العريف" ثع 

يف قضةةةايا  حمكمةةةة العةةةدل الدوليةةةةأحكةةةام  ،اصةةةفة خارةةةة ،انظةةةر (211ث
Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of 20 November 1950, 

I.C.J. Reports 1950, p. 266, at pp. 27–277و ؛Fisheries (United 
Kingdom v. Norway), Judgment of 18 December 1951, I.C.J. Reports 

1951, p. 116, at pp. 136–139و ؛Rights of Nationals of the United States 
of America in Morocco  200أع ه(، ع  128ثاحلارية. 

 ,Right of Passage over Indian Territory, Meritsانظةر  (212ث
Judgment of 12 April 1960, I.C.J. Reports 1960, p. 6, at p. 39. 
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"الاةةةةةةااا التعاهةةةةةةدي" للقاعةةةةةةدة املعنيةةةةةةة   دام يتعلةةةةةةق فحنةةةةةةب ا مةةةةةةا
ميةةةةس القاعةةةةدة يف حةةةةد ذاهتةةةةا. واجلميةةةةا يتفةةةةق علةةةةى اعتبةةةةار أن  وال

يكةةةون لةةةةه أي أثةةةر علةةةى مضةةةمون االلتزامةةةات الةةةتحفظ ال ميكةةةن أن 
الواجبةةةة النامجةةةة عةةةن القاعةةةدة اآلمةةةرة الةةةص يعةةةرب عنهةةةا احلكةةةم الةةةذي 
يشةةةري إليهةةةا. وهةةةذا التوافةةةق يف اآلراء هةةةو مةةةا يعكنةةةه مشةةةروع املبةةةدأ 

، فهةةةةذا املبةةةةدأ التةةةةوجيه  ال يتخةةةةذ موقفةةةةا  مةةةةن 9-1-3التةةةةوجيه  
يةا  وحيةدد رحة أو عدم رةحة هةذه احلجةج الةص هة  متعارضةة جزئ

أن الةةتحفظ ال هةةوز أن ينةةمح اانتهةةاك قاعةةدة قاعيةةة مةةن القواعةةد 
 العامة للقانون الدويل.

مةةن  ،رت أنةةه ملةةا كةةان الةةتحفظ يقةةيميةةيةةرى اةةول رو  (2ث 
اةني األطةراف،  "ع قةة تعاقديةة" خ ل قبول األطراف األخرى اه،

فونةةه ال يعقةةل إاةةداء حتفةةظ علةةى حكةةم تعاهةةدي يةةنص علةةى قاعةةدة 
لقةةةانون الةةةدويل  فاالتفةةةاق النةةةاتج عةةةن العامةةةة لقواعةةةد ال مةةةن قاعيةةةة

اةةاط   حكمةةا  انةةاء علةةى املبةةدأ املنصةةوع عليةةه  ذلةةك سةةيكون اتفاقةةا  
 .(213ثمن اتفاقية فيينا 53يف املادة 
  فهةةةةةو ينةةةةةتند إىل لةةةةةيس اةةةةةديهيا  وهةةةةةذا التعليةةةةةل  (3ث 
الةةةةص مبقتضةةةةاها تةةةةرتك منةةةةألة  "احلجيةةةةة"مدرسةةةةة  منةةةةلماتإحةةةةدى 

للتقةةدير الةةذايت لألطةةراف املتعاقةةدة وجتةةد  رةةحة التحفظةةات حصةةرا  
فيينةةا  دون غريهةةا مةةن أحكةةام اتفةةاقيص 20جوا ةةا يف أحكةةام املةةادة 

يف حةةةةةةةني أن هةةةةةةةذا لةةةةةةةيس اةةةةةةةاألمر  ؛(214ث1986و 1969 لعةةةةةةةام 
هعةةل مةةن آليةةة التحفظةةات  فضةة   عةةن أنةةه فةةوق ذلةةك ؛(215ثاجللةة 

، يةةرتبط انفةرادي، يف حةةني أن الةتحفظ عمةل ةحمضةعمليةة تعاهديةة 
آثةةةار خارجيةةةة  فةةةالتحفظ  لينةةةت لةةةةهمبعاهةةةدة اكةةةل تأكيةةةد، لكةةةن 

ألحكةةةام  األثةةةر القةةةانوين تغيةةةرياسةةةتبعاد أو "حبكةةةم تعريفةةةه يرمةةة  إىل 
وإذا  ،(216ثعلةةى الدولةة املتحفظةةة لةةدى تابيقهةا" املعاهةدة يفمعينةة 
يف حةني أنةه سةواء قبةل ؛ (217ثفقد قبلت، فعليا ، نتائجةه أيضةا  قبل، 

دون تغيةةةةري؛  "احملةةةةيط"أو مل يقبةةةةل، يظةةةةل القةةةةانون الةةةةدويل الةةةةتحفظ 
 ع قاهتةةةةةايتةةةةةأثر اةةةةةذلك الوضةةةةةا القةةةةةانوين للةةةةةدول املعنيةةةةةة إال يف  وال

__________ 
 71، املرجةا املةذكور ثاحلارةية ”... Reuter, “Solidaritéانظةر  (213ث

، املرجةةا ... Reuter, Le développementثيةةرد أيضةةا  يف  625 أعةة ه(، ع
املرجةةةةةا املةةةةةذكور  ،Teboul(. انظةةةةةر أيضةةةةةا  363 (، عاملرجةةةةةا نفنةةةةةهاملةةةةةذكور ث
 .692-691أع ه(، ع  78ثاحلارية 
مةةةدى تحفظ، مبوجةةةب نظةةةام االتفاقيةةةة، علةةةى الةةةتتوقةةةف رةةةحة " (214ث

إىل  ااالسةةةتناده ةه، ال علةةةى اسةةةتيفاء رةةةرط قبولةةةةقبةةةول أو عةةةدم قبةةةول دولةةةة أخةةةرى لةةة
 J. M. Ruda, “Reservations toوالغةرض منهةا" ثاملعاهةدة  موضةوعتوافقةه مةا 

treaties”, Collected Courses of the Hague Academy of International 
Law, 1975-III, vol. 146 (1977), p. 190). 

انظةةةةةةةةةةر التقريةةةةةةةةةةر األول عةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةانون واملمارسةةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةةني  (215ث
آالن ايليةةةةه اخلةةةةاع النةةةةيد  االتحفظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات الةةةةذي أعةةةةده املقةةةةرر

 .105-100أع ه(، الفقرات  12ثاحلارية 
، والةةةةةةةص فيينةةةةةةةا صمةةةةةةةن اتفةةةةةةةاقي 2املةةةةةةةادة مةةةةةةةن ثد( 1الفقةةةةةةةرة انظةةةةةةةر  (216ث
نصةةةةه منهةةةةا؛ وانظةةةةر أيضةةةةا  مشةةةةروع املبةةةةدأ  1-1مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ينةةةةتمد

 .1-1-1التوجيه  
 .ص فيينامن اتفاقي 21انظر املادة  (217ث

كل   عدم مقبولية، آخرون، أكثر عددا   وأكد كتاب. (218ثالتعاهدية
لقةانون العامةة لقواعةد المةن  قاعيةحتفظ على حكم يعكس قاعدة 

أن ذلةةةةةك االتنةةةةةليم اةةةةأو  ،(219ثإمةةةةا دون تقةةةةةدا أي رةةةةرع ،الةةةةدويل
 .(220ثوالغرض منهااملعاهدة  موضوع، اابيعة احلالالتحفظ ينايف، 

موقةةةةةف اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة حبقةةةةةوق  وكةةةةةان هةةةةةذا أيضةةةةةا   (4ث 
أمةةةةةا حيةةةةةث ورد فيةةةةةه مةةةةةا يلةةةةة   " 24العةةةةةام رقةةةةةم التعليةةةةةق اإلننةةةةةان يف 

العهةةةد موضةةةوع فةةة  تتفةةةق مةةةا  القاعيةةةةقواعةةةد الالتحفظةةةات الةةةص طةةةل ا
وه  يف كةل األحةوال  ،(222ثوهذه الصياغة قاالة للنقا. .(221ثهدفه"و 

إىل ، هامشةةةيا ، تنةةةتندباإلمكةةةان تصةةةور معاهةةةدة فغةةةري قاالةةةة للتعمةةةيم  
أو  موضةوعهاقواعد اآلمرة دون أن تندرج هذه القاعةدة يف القاعدة من 
 .الغرض منها
 حتظةةةةةر أن القاعةةةةةدة الةةةةةص أكةةةةةد الةةةةةبعض غةةةةةري أن (5ث 
قاعةةدة آمةةرة ال تنةةتهدف الع قةةات التعاهديةةة فحنةةب،  ناحليةةد عةة

 األفعةةةةةالالقانونيةةةةةة، مبةةةةةا فيهةةةةةا  األفعةةةةةالكةةةةةل   تنةةةةةتهدف أيضةةةةةا   اةةةةةل
وهةةةذا رةةةحيح قاعةةةا  ويشةةةكل، يف حقيقةةةة األمةةةر،  .(223ثاالنفراديةةةة

 ني ملةةةةةةةةةةاذا ال يابةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةىالنةةةةةةةةةةبب الوحيةةةةةةةةةةد املقنةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةذي يبةةةةةةةةةة
إىل عةةةةدم  يديةةةةؤ علةةةةى األحكةةةةام اآلمةةةةرة املناةةةةق الةةةةذي  التحفظةةةةات

__________ 
مةةةةةةن التعليةةةةةةق علةةةةةةى مشةةةةةةروع املبةةةةةةدأ ( 13ثالفقةةةةةةرة  أعةةةةةة ه انظةةةةةةر (218ث
 .8-1-3التوجيه  
، املرجةةةا املةةةذكور Riquelme Cortado انظةةر علةةةى سةةبيل املثةةةال (219ث
التقرير الثاين عةن التحفظةات علةى  . انظر أيضا  147 أع ه(، ع 147ثاحلارية 

، أعةةةة ه( 17ثاحلارةةةةية  الن ايليةةةةهاملعاهةةةدات الةةةةذي أعةةةةده املقةةةةرر اخلةةةاع النةةةةيد آ
 .142-141الفقرتان 
 North صيف قضةي Tanakaلقاضة  املخةالف لرأي الة انظةر أيضةا   (220ث

Sea Continental Shelf  182، ع أع ه( 173ثاحلارية. 
الوثةةةائق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة اخلمنةةةون، امللحةةةق  (221ث
وأرةةةةةةةةةارت فرننةةةةةةةةةا يف . 8الفقةةةةةةةةرة أعةةةةةةةةة ه(،  165ثانظةةةةةةةةةر احلارةةةةةةةةية  40رقةةةةةةةةم 

( ]رةةةةةةيغت[ 52ث 24مةةةةةن التعليةةةةةةق العةةةةةام ]رقةةةةةةم[  8الفقةةةةةةرة " أن إىل م حظاهتةةةةةا
القواعةةةد ‘مفهةةةوم ااريقةةةة تةةةراط إىل حةةةد اخللةةةط اةةةني مفهةةةومني قةةةانونيني متميةةةزين  

الوثةائق الرمسيةة للجمعيةة العامةة، ث‘" قواعةد القةانون الةدويل العةريف‘ومفهوم  ‘القاعية
لةةد أعةة ه(، اجمل 189ثانظةةر احلارةةية  40الةةدورة احلاديةةة واخلمنةةون، امللحةةق رقةةم 

 (.3، الفقرة 124األول، املرفق النادس، ع 
الواليةات املتحةدة مةن رةكوك  ةذا الصةدد،  هانظر ما أعرات عن (222ث

علةةى األحكةةام رأت أن تابةةق ، حيةةث 24العةةام رقةةم  التعليةةقعلةةى  م حظاهتةةايف 
يف حالةة األحكةام الةص تةنص  الذي رئ  ضةروريا  احلل  قاعيةالص تنص على قواعد 
وواضةةةح أن أي دولةةةة ال تنةةةتايا أن تعفةةة  نفنةةةها مةةةن أي "علةةةى قواعةةةد عرفيةةةة  

من قواعد القانون الدويل من خ ل إاةداء حتفةظ علةى العهةد. ولكةن  قاعيةقاعدة 
علةةةةى اإلطةةةة ق أنةةةةه ال هةةةةوز ألي دولةةةةة أن تنةةةةتبعد وسةةةةيلة واحةةةةدة  لةةةةيس واضةةةةحا  

 امةةن خةة ل الةةتحفظ علةةى إدراج تلةةك القواعةةد يف التزاماهتةةة معينةةة[ ]قواعةةدإلنفةةاذ 
، امللحةةةةةق الوثةةةةةائق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة العامةةةةةة، الةةةةةدورة اخلمنةةةةةونث "مبوجةةةةةب العهةةةةةد

 (.139، اجمللد األول، ع أع ه( 165ثانظر احلارية  40 رقم
، 707 أعةةةةةةة ه(، ع 78، املرجةةةةةةا املةةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةية Teboul (223ث
 J.-D. Sicault, “Du caractère obligatoire حيث ترد اإلرارة إىل، 52احلارية 

des engagements unilatéraux en droit international public”, Revue 

générale de droit international public, vol. 83 (1979), p. 663،  وإىل
 املؤلفات القانونية املنتشهد  ا يف هذا املرجا.
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بةةدئ  إلمكانيةةة إاةةداء حتفظةةات علةةى أحكةةام تعاهديةةة املسةةتبعاد اال
 .(224ثتنص على قواعد عرفية

ه مةن الةوارد جةدا  أنةوااملقاال، جتدر اإلرارة إىل  (6ث 
تةةةود اةةةذلك أن تعفةةة  نفنةةةها مةةةن قةةةد  الدولةةةة الةةةص تبةةةدي حتفظةةةا   أن

ا الةةةتحفظ نفنةةةه، وعنةةةدما يتعلةةةق األمةةةر القاعةةةدة الةةةص ينصةةةب عليهةةة
ال هةةةةوز  هاقاعةةةةدة آمةةةةرة مةةةةن القواعةةةةد العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل، فونةةةة

سةيما وأنةه ال هةوز أن ينةمح ملعةرتض  ال - (225ثينمح اةذلك أن
اأن يبال تلك القاعدة. غةري أن األهةداف الةص تتوخاهةا الدولةة ملح 

لكنهةةةةا مضةةةةمون القاعةةةةدة،  قةةةةد تقبةةةةلاملتحفظةةةةة قةةةةد تكةةةةون خمتلفةةةةة  ف
 سةيما فيمةا يتعلةق أن تتفادى النتائج الةص ترتتةب عليهةا، الترغب يف 

وخبصةةةةوع هةةةذه النقاةةةة، لةةةيس هنةةةةاك  ،(226ثة إنفةةةاذ القاعةةةدةمبراقبةةة
املابةةةةةةق املناةةةةةق  القاعيةةةةةةالقواعةةةةةد  اشةةةةةأن يابةةةةةقمينةةةةةا مةةةةةن أن  مةةةةةا
 .ملزمة اكل اناطة الص ه القواعد العرفية ا يتعلق فيما

التحفظةةةات ال تعلةةةةل ه ملةةةن املؤسةةةف أن أنةةةغةةةري  (7ث 
 فونةةه يف غيةةاب أي مث ، وقلمةةا تكةةون كةةذلك يف الواقةةا، ومةةنوجواةةا  

تعليةةةل واضةةةةح، يتعةةةةذر علةةةةى الةةةةدول األطةةةةراف املتعاقةةةةدة أو هيئةةةةات 
األفضةةةل القةةةول مةةةن ولعةةةل  ،أن تتأكةةةد مةةةن رةةةحة الةةةتحفظ الررةةةد
اأن كل حتفظ على حكم ينص على قاعدة آمةرة هةو حتفةظ  مبدئيا  
 .حبكم القانونااطل 

هةةةةةةةةذا ينبغةةةةةةةة  أن يقةةةةةةةةرن  وحةةةةةةةةىت يف رأي املؤيةةةةةةةةدين (8ث 
ن هةةةذا املنةةةا لةةةيس نتيجةةةة للفقةةةرة أ، اتحةةةذيرين مهمةةةني  أوال  االسةةةتنتاج 

نتيجةة مرتتبةة علةى  ومن اتفاقية فيينا، اةل هة 19الفرعية ثج( من املادة 
مةةةا مراعةةةاة مةةةا يقتضةةةيه اخةةةت ف ، 53ليةةةه يف املةةةادة املبةةةدأ املنصةةةوع ع

، لةةدى الةةدول طةةرق أخةةرى لتفةةادي نتةةائج إضةةفاء الاةةااا احلةةال. وثانيةةا  
مةةةةن القواعةةةةد العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل   قاعيةةةةةالتعاهةةةةدي علةةةةى قاعةةةةدة 
املعةةين، اةةل علةةى  املوضةةوع ال علةةى احلكةةم  فيجةوز هلةةا أن تبةةدي حتفظةةا  

، تنةةةةةةوية الررةةةةةةدلع قةةةةةةات التعاهديةةةةةةة ثالةةةةةةص حتكةةةةةةم ا "الثانويةةةةةةة"املةةةةةةواد 
__________ 

بةةةةول التحفظ/الق "ثنةةةةائ " ويصةةةةدق هةةةةذا اةةةةاألحرى إذا اعتةةةةرب (224ث
انظةةةةةر يعةةةةةدل املعاهةةةةةدة يف الع قةةةةةات اةةةةةني الةةةةةدولتني املعنيتةةةةةني ث مبثااةةةةةة اتفةةةةةاق

Coccia ؛ وانظةر أيضةا  31-30 أعة ه(، ع 182، املرجا املةذكور ثاحلارةية
( من التعليةق احلةايل(؛ غةري أن هةذا 2موقف رويرت املشار إليه أع ه يف الفقرة ث

 حلايل(.( من التعليق ا3التحليل فيه نظر ثانظر الفقرة ث
ومثةةةةة اابيعةةةةة احلةةةةال أمثلةةةةة قليلةةةةة علةةةةى حتفظةةةةات منافيةةةةة اوضةةةةوع  (225ث

لقاعةةةدة مةةةةن القواعةةةد اآلمةةةةرة. انظةةةر مةةةةا ذلةةةك الةةةةتحفظ الةةةذي أادتةةةةه ميامنةةةار عنةةةةد 
، والةةةةةذي 1989، إىل اتفاقيةةةةةة حقةةةةةوق الافةةةةةل لعةةةةةام 1993انضةةةةةمامها، يف عةةةةةام 

 تفاقيةةاال ذههةمةن  37ضاه حيتفظ هذا البلد لنفنه اومكانية عدم تابيق املادة تمبق
 واالسةةةةةتجواب اإلقصةةةةةاءو واالحتجةةةةةاز واحلةةةةةبس سةةةةةلاات إلقةةةةةاء القةةةةةبض "و ارسةةةةة 

 "علةةةةى املصةةةةلحة الوطنيةةةةة العليةةةةةا حفااةةةةةا  "يف حةةةةق األطفةةةةال  "والتحقيةةةةق والتحةةةةري
أعةةةةةةةةة ه(،  141احلارةةةةةةةةةية انظةةةةةةةةةر ث ، اجمللةةةةةةةةةد األول… Multilateral Treatiesث

؛ وقةةةد سةةةحب هةةةذا الةةةتحفظ الةةةذي ((IV.11ثالفصةةةل  29، احلارةةةية 339 ع
اعرتاضات من جانب أراا دول ثارتكزت على اإلحالةة إىل التشةريا  أاديت اشأنه
 ثاملرجا نفنه(. 1993يف عام  (قاعيةتنايف التحفظ ما قاعدة  علىالوطين ال 
مةةةةةةةن التعليةةةةةةةق علةةةةةةةى مشةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ  (7ثالفقةةةةةةةرة أعةةةةةةة ه انظةةةةةةةر  (226ث
 .8-1-3 التوجيه 

املنازعةةات، التفنةةري( حةةىت ولةةو اقتضةةى األمةةر قصةةر نااقةةه علةةى حكةةم 
 .(227ثاعينه موضوع 
هةةةذا التفريةةةق يوضةةةحه االسةةةتدالل الةةةذي توختةةةه  (9ث 

األنشاة املنلحة يف إقلةيم الكونغةو حمكمة العدل الدولية يف قضية 
  رواندا(ضد ثمجهورية الكونغو الدميقراطية 

أمةةةةا فيمةةةةا يتعلةةةةق حبجةةةةة مجهوريةةةةة الكونغةةةةو الدميقراطيةةةةة القائلةةةةة اةةةةأن  
مةةةن االتفاقيةةةة الدوليةةةة للقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةةكال  22الةةةتحفظ ]علةةةى املةةةادة 

التمييةةز العنصةةري[ لةةيس لةةه أثةةر قةةانوين ألن حظةةر التمييةةز العنصةةري ميثةةل قاعةةدة 
فظ قاعيةةةةة مةةةةن القواعةةةةد العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل، مةةةةن جهةةةةة، وألن هةةةةذا الةةةةتح

 يتعارض ما قاعدة قاعية، من جهة، أخرى،

 أحالت احملكمة إىل 
املةةةربرات الةةةص دحضةةةت  ةةةا حجةةةة  اثلةةةة قةةةدمتها مجهوريةةةة الكونغةةةو  

الدميقراطيةةة خبصةةوع حتفةةظ روانةةدا علةةى املةةادة التاسةةعة مةةن اتفاقيةةة منةةا جرميةةة 
 [(  إن(228ثأعة ه ] 69-64اإلاادة اجلماعية واملعاقبةة عليهةا ثانظةر الفقةرات 

تعلةةق منازعةةة اعةةدم االمتثةةال لقاعةةدة قاعيةةة مةةن القواعةةد العامةةة للقةةانون الةةدويل 
يكف  سندا  للقول ااختصاع احملكمة االنظر فيها، وليس هناك أي قاعدة  ال

قاعيةة تفةةرض علةةى الةةدول املوافقةةة علةى االختصةةاع املةةذكور لتنةةوية منازعةةات 
 .(229ثتمييز العنصريتتعلق ااالتفاقية الدولية للقضاء على مجيا أركال ال

ومن الواضح، يف هةذه القضةية أن احملكمةة ارتةأت أن الاةااا القاعة  
حلظةةةر التمييةةةز العنصةةةةري ال ينةةةتقص مةةةن رةةةةحة التحفظةةةات املتعلقةةةةة 

 االقاعدة الص حتظره ذاهتا وإمنا االنظام القانوين الذي يكتنفها. ال
وملا تعذر البت اني هذين املناقني املتعارضةني،  (10ث 

قةةررت اللجنةةة أن تتنةةاول هةةذه املشةةكلة مةةن زاويةةة خمتلفةةة وأن تنظةةر 
إليها من منظور ما ميكن ثأو ال ميكن( أن حيدثه التحفظ من آثةار 

، الةةةةةذي ينةةةةةتند إىل 9-1-3قانونيةةةةةة. ومشةةةةةروع املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
اةةةةةأي حةةةةةال مةةةةةن تعريةةةةةف التحفظةةةةةات ذاتةةةةةه، يوضةةةةةح أنةةةةةه ال ميكةةةةةن 

األحوال أن تكون نتيجة التحفظ اسةتبعاد أو تعةديل األثةر القةانوين 
ألي معاهةةدة ااريقةةة خمالفةةة للقواعةةد اآلمةةرة. وحررةةا  علةةى اإلهةةاز، 

 1-1مل يَةْبد من الضروري إيراد نص  مشروع  املبدأين التوجيهيني 
__________ 

ذا املنحةى، حتفظةات مة وي واملكنةيك علةى هلة كأمثلةة ،انظر (227ث
الةةةةةص طضةةةةةا تابيةةةةةق و  ،1979ناهضةةةةةة أخةةةةةذ الرهةةةةةائن لعةةةةةام الدوليةةةةةة ملتفاقيةةةةةة اال

ثتنةةةةةةةةوية املنازعةةةةةةةةات واختصةةةةةةةةاع احملكمةةةةةةةةة( لشةةةةةةةةروط إع نيهمةةةةةةةةا  16 املةةةةةةةةادة
النظةةام األساسةةة  حملكمةةةة  مةةةن، 36املةةادة ( مةةةن 2ثاالختيةةاريني مبقتضةةةى الفقةةرة 

 141، اجمللةةد الثةةاين ثانظةةر احلارةةية … Multilateral Treaties، العةةدل الدوليةةة
ولةيس مثةة رةك يف أن تلةك التحفظةات  (.XVIII.5ثالفصةل  112أع ه(، ع 

 .والتعليق عليه 13-1-3مشروع املبدأ التوجيه  ؛ انظر غري منتبعدة مبدئيا  
خبصةةةةةةةوع هةةةةةةةذا اجلانةةةةةةةب مةةةةةةةن حكةةةةةةةم احملكمةةةةةةةة، انظةةةةةةةر أدنةةةةةةةاه  (228ث
 .13-1-3على مشروع املبدأ التوجيه  ( من التعليق 3( وث2ث الفقرتني
 Armed Activities on the Territory of the Congo (New (229ث

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 3 February 2006  ثانظةر
 .78، الفقرة 35أع ه(، ع  99احلارية 
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ارمتهمةةةةةةةةةةةا لكةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةب قةةةةةةةةةةةراءة العبةةةةةةةةةةةارة  "ينةةةةةةةةةةةتبعد  1-1-1و
انوين للمعاهةةةةدة أو أن يعدلةةةةه" علةةةةى أهنةةةةا تعةةةةىن األثةةةةر القةةةة الةةةةتحفظ

اسةةةتبعاد أو تعةةةةديل "األثةةةةر القةةةةانوين ألحكةةةام معينةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدة" 
وأيضةةةا  "األثةةةر القةةةانوين ]...[ للمعاهةةةدة ككةةةل فيمةةةا يتعلةةةق اةةةبعض 
اجلوانب احملددة" من حيث اناباقها على الدولة أو املنظمة الدولية 

 الص تصدر التحفظ.
املبةةةةدأ التةةةةوجيه  احلالةةةةة الةةةةص ال  يغاةةةة  مشةةةةروع (11ث 

تعكةةس فيهةةا املعاهةةدة أي قاعةةدة مةةن القواعةةد اآلمةةرة ولكةةن يكةةون 
فيها التحفظ متالبا  تابيق املعاهدة على حنو خمالف لقاعدة آمةرة. 
فعلى سبيل املثال، قد يقصد اةالتحفظ حرمةان فئةة مةن األرةخاع 

مةةن  مةن التمتةةا حبقةةوق معينةةة تكفلهةةا املعاهةدة، علةةى أسةةاس رةةكل
 أركال التمييز خمالف لقاعدة آمرة.

ورأى اعةةةض أعضةةةاء اللجنةةةة أن مشةةةروع املبةةةدأ  (12ث 
لينت لةه رلة مباررة ااملنةائل قيةد البحةث  9-1-3التوجيه  

يف هةةةذا اجلةةةزء مةةةن دليةةةل املمارسةةةة، وأنةةةه يتعلةةةق ازثةةةار التحفظةةةات 
أكثر من تعلقه اصحتها. ويرى هةؤالء األعضةاء فضة   عةن ذلةك 

ملبدأ هذا ال يقدم إجااةة اشةأن املنةألة اهلامةة املتمثلةة أن مشروع ا
يف الصةةحة املوضةةوعية للتحفظةةات علةةى أحكةةام تعاهديةةة تعكةةس 

 قواعد آمرة.
نصــــوص تتيلــــق بحقــــوق غيــــر التحفظــــات علــــ   3-1-10

 قابلة لالنتقاص
 ال يجـــوز لدولـــة أو  نظعـــة دوليـــة أن تبـــدي تحفظـــا   

لالنتقـاص، إال نص في  ياهدة يتيلق بحقوق غيـر قابلـة عل  
إذا كــــان ذلـــــ  الـــــتحف  يتوافـــــق  ـــــع الحقـــــوق وااللتزا ـــــات 
األساســــية الناجعــــة عــــن تلــــ  العياهــــدة. وفــــي تقيــــيم ذلــــ  
التوافـق، تراعـ  األهعيــة التـي أولتهـا األطــراف لتلـ  الحقــوق 

 بجيلها غير قابلة لالنتقاص.
 التعليق

ااهريا  فون منألة التحفظات على األحكام  (1ث 
اااللتزامةةات غةةري قاالةةة ل نتقةةاع الةةواردة يف معاهةةدات املتعلقةةة 

حقةةوق اإلننةةان، وكةةذلك يف اعةةض االتفاقيةةات املتعلقةةة اقةةانون 
أو االع قةةةةةةات  (231ثأو حبمايةةةةةةة البيئةةةةةةة (230ثالنزاعةةةةةةات املنةةةةةةلحة

__________ 
املشةةةرتكة  3مةةةن املةةةادة  1املبةةةادي املنصةةةوع عليهةةةا يف الفقةةةرة إن  (230ث

غةةةةري قاالةةةةة  1949اةةةةني اتفاقيةةةةات جنيةةةةف املتعلقةةةةة حبمايةةةةة ضةةةةحايا احلةةةةرب لعةةةةام 
 ل نتقاع وال اد من احرتامها "يف كل زمان ومكان".

لةةةئن كانةةةت معظةةةم االتفاقيةةةات املتعلقةةةة حبمايةةةة البيئةةةة تناةةةوي  (231ث
اتفاقيةة اةازل اشةأن مةن  11ع ثانظةر املةادة على قواعد تعترب غري قاالة ل نتقا

(، فوهنةا غالبةا  مةا التحكم يف نقةل النفايةات اخلاةرة والةتخلص منهةا عةرب احلةدود
مةن اتفاقيةة األمةم  311مةن املةادة  3متنا التحفظات كافة. وانظر أيضا  الفقرة 

 املتحدة لقانون البحار.

، تاةةةةرع نفنةةةةها اصةةةةورة رةةةةبيهة جةةةةدا  مبنةةةةألة (232ثالدالوماسةةةةية
التحفظةةةةةةةات علةةةةةةةى أحكةةةةةةةام تعاهديةةةةةةةة تعكةةةةةةةس قواعةةةةةةةد قاعيةةةةةةةة 

القواعةةةةةد العامةةةةةة للقةةةةةانون الةةةةةدويل، غةةةةةري أنةةةةةه ميكةةةةةن حلهةةةةةا  مةةةةةن
. وكثةةةةريا  مةةةةا تعلةةةةل الةةةةدول اعرتاضةةةةها علةةةةى (233ثمنةةةةتقل اشةةةةكل

التحفظات على هذه األحكام ااملنا التعاهدي لتعليق تابيقهةا 
 .(234ثأيا  كانت الظروف

األحكام الةص  اقدر ما تعلقتومن الواضح أنه  (2ث 
ون املناةةةق الةةةذي ينةةةري علةةةى ال هةةةوز احليةةةد عنهةةةا اقواعةةةد آمةةةرة، فةةة

ايد أنه ليس هناك االضةرورة تاةااق  .(235ثيننحب على تلك ههذ
 وترى اللجنة املعنية حبقوق اإلننان أنه .(236ثاني هذه وتلك تام

تةرااط تلقةائ  اةني التحفظةات علةى أحكةام يف حني أنه ليس هناك  
 ه، فونةوهدفةهالعهةد  موضةوعوالتحفظةات الةص تتنةاىف مةا  [احليد عنهةا]ال هوز 

 .(237ثتربير مثل هذا التحفظليقا على عاتق الدولة عبء ثقيل 

__________ 
ية مةةةةةن اتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا للع قةةةةةات الدالوماسةةةةة 45انظةةةةةر املةةةةةادة  (232ث
 United States Diplomatic and Consular Staff in. انظر أيضا  1961 لعام

Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at p. 40, para. 86. 
، املرجةةا Riquelme Cortadoفيمةا يتعلةةق  ةةذه املنةةألة، انظةةر  (233ث

 .159-147 أع ه(، ع 147املذكور ثاحلارية 
من العهد الدويل اخلاع اةاحلقوق  4من املادة  2انظر الفقرة  (234ث

( مةن االتفاقيةة األوروايةة حلقةوق 2ث15، واملةادة 1966املدنية والنياسية لعةام 
( مةةةةةن 3ث4، واملةةةةةادة 6مةةةةةن الربوتوكةةةةةول رقةةةةةم  3اإلننةةةةةان ثانظةةةةةر أيضةةةةةا  املةةةةةادة 

مةةةةةةن  27(، واملةةةةةةادة 13مةةةةةةن الربوتوكةةةةةةول رقةةةةةةم  2، واملةةةةةةادة 7الربوتوكةةةةةةول رقةةةةةةم 
قةةةةوق اإلننةةةةان  "ميثةةةةاق سةةةةان خوسةةةةيه، كوسةةةةتاريكا". االتفاقيةةةةة األمريكيةةةةة حل

يتضةةةةةةمن حكمةةةةةةا  مةةةةةةن هةةةةةةذا القبيةةةةةةل ال العهةةةةةةد الةةةةةةدويل اخلةةةةةةاع اةةةةةةةاحلقوق  وال
االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة والثقافيةةةةةةةة وال امليثةةةةةةةاق األفريقةةةةةةة  حلقةةةةةةةوق اإلننةةةةةةةان 

 F. Ouguergouz, “L’absence de clauses de dérogationوالشةعوب ثانظةر 

dans certains traités relatifs aux droits de l’homme: les réponses du 

droit international général”, Revue générale de droit international 

public, vol. 98 (1994), pp. 289–336.) 
للجنةةةة املعنيةةةة حبقةةةوق اإلننةةةةان   24العةةةام رقةةةةم  التعليةةةقانظةةةر  (235ث
غةةري القاالةةة ]ل نتقةةاع[ ]...[ ال ميكةةن اةةأي حةةال مةةن  اعةةض احلقةةوق"]...[ 

 ومةةن األمثلةةة علةةى ذلةةك -األحةةوال الةةتحفظ عليهةةا ألهنةةا مةةن القواعةةد القاعيةةة 
الوثةةائق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، تعنةةفيا " ثالتعةةذيب واحلرمةةان مةةن احليةةاة  حظةةر

 .(10الفقرة أع ه(،  165ثانظر احلارية  40الدورة اخلمنون، امللحق رقم 
تقريةةةةر اللجنةةةةة املعنيةةةةة حبقةةةةوق  ،29العةةةةام رقةةةةم  التعليةةةةقانظةةةةر  (236ث

الوثةةةةةائق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة العامةةةةةة، الةةةةةدورة النادسةةةةةة واخلمنةةةةةون، اإلننةةةةةان، 
. 11، الفقةةةةةرة (، اجمللةةةةةد األول، املرفةةةةةق النةةةةةادسA/56/40ث 40امللحةةةةةق رقةةةةةم 
أعةةة ه(،  147املرجةةةا املةةةذكور ثاحلارةةةية  ،Riquelme Cortado انظةةةر أيضةةةا  

 K. Teraya, “Emerging hierarchy in international؛ أو 155-153 ع

human rights and beyond: from the perspective of non-derogable 

rights”, European Journal of International Law, vol. 12, No. 5 (2001), 

pp. 917–941. 
امةةةةةة، الوثةةةةةائق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة الع، 24رقةةةةةم  التعليةةةةق العةةةةةام (237ث

 .10، الفقرة أع ه( 165ثانظر احلارية  40الدورة اخلمنون، امللحق رقم 
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هةةةة  مصةةةةادرة علةةةةى املالةةةةوب مدفوعةةةةة دون  ةوهةةةةذه النقاةةةةة األخةةةةري 
مةةةن قةةةوم علةةةى أسةةةاس مبةةةدأ تال  الكنهةةةرةةةك اةةةدوافا االستننةةةاب 

مبادي القانون الوضع ، وال ميكن إال أن تندرج يف رلب التاةوير 
وااإلضافة إىل  .يس تدوينه ادقيق العبارةالتدره  للقانون الدويل ول

يف رأي اللجنةةة  ،أنةةهاسةةتدالال  االضةةد مةةا سةةبق، يرتتةةب علةةى ذلةةك 
غةةةةري القاالةةةةة املعنيةةةةة حبقةةةةوق اإلننةةةةان، إذا كةةةةان حةةةةق مةةةةن احلقةةةةوق 

أن  يف فئةةةة القواعةةةد اآلمةةةرة، فونةةةه هةةةوز مبةةةدئيا   ل نتقةةةاع ال ينةةةدرج
 يكون موضوع حتفظ.

دان األمريكيةةةة حلقةةةوق البلةةة حمكمةةةةوقةةةد أعلنةةةت  (3ث 
 1983أيلول/سةةبتمرب  8اإلننةةان، مةةن جهتهةةا، يف فتواهةةا املؤرخةةة 

 أن عقواة اإلعدام املفروضة على قيودالاشأن 
يف حالةةة احلةةرب أو ، مةةن االتفاقيةةة تنةةمح للةةدول األطةةراف 27املةةادة  

 ،وأمنهةا االةص هتةدد اسةتق هل الاوارياخلار العام أو أي حالة أخرى من حاالت 
االتفاقيةةةةة، رةةةةرياة  تصةةةةديقها علةةةةى اةةةةأن تعلةةةةق االلتزامةةةةات الةةةةص تعقةةةةدها مبقتضةةةةى

إىل  وأاجلوهريةةةةةة  وأيةةةةةؤدي هةةةةةذا القةةةةةرار إىل تعليةةةةةق اعةةةةةض احلقةةةةةوق األساسةةةةةية  أال
. 4، ومةةن هةةذه احلقةةوق احلةةق يف احليةةاة املضةةمون مبقتضةةى املةةادة االنتقةةاع منهةةا

اتعليق أي حةق مةن  ويرتتب على ذلك أن كل حتفظ يبدى اغرض النماع لدولة
ملوضةةوع  منافيةةا   ال اةةد وأن يعتةةرب حتفظةةا   غةةري القاالةةة ل نتقةةاع احلقةةوق األساسةةية

. غةةةةري جةةةةائز مبقتضةةةةى االتفاقيةةةةة، ويعتةةةةرب االتةةةةايل حتفظةةةةا  الغةةةةرض منهةةةةااالتفاقيةةةةة و 
حةةق غةةةري جوانةةب اعةةض  تقييةةدإىل االنةةع  الةةتحفظ  اكتفةةىواتلةةف الوضةةا لةةو 

األساسةةةةة . وملةةةةا كةةةةةان يف كليتةةةةه مةةةةةن غرضةةةةه  دون جتريةةةةد احلةةةةةق، ل نتقةةةةةاعقااةةةةل 
ال يتةةوخى فيمةةا يبةةدو إنكةةار احلةةق يف  هةةاالةةتحفظ الةةذي تشةةري إليةةه اللجنةةة يف طلب

فةةةةون احملكمةةةةة تنةةةةتنتج أن الةةةةتحفظ واقةةةةدر كونةةةةه كةةةةذلك، احليةةةةاة يف حةةةةد ذاتةةةةه، 
 .(238ثالغرض منهااالتفاقية و  ملوضوعميكن اعتباره مبدئيا  حتفظا  منافيا   ال

اةداء حتفظةات علةى إلاحتمةال  أيويف مواجهةة  (4ث 
تعليةةةق  ه ملةةةا كةةةان أياأنةةةالةةةبعض  حةةةاجحكةةةم ال هةةةوز احليةةةد عنةةةه، 
فثمةةةة سةةةبب راجةةةح "مبقتضةةةى املعاهةةةدة  ا  ل لتزامةةةات املعنيةةةة منةةةتبعد

 هاإىل أن تنةةةةةحب مؤاةةةةدة يةةةةدفا املةةةةرء إىل عةةةةةدم قبةةةةول أي حتفظةةةةةات
كةةان،   قيةةدي تتنةةاىف، دون أ [...]الدولةةة املعنيةةة؛ فهةةذه التحفظةةات 

غري وهذه احلجة . (239ثوالغرض منها"تلك املعاهدات  موضوعما 
، وحتديةةةد مةةةا إذا  ملتةةةَزم اةةةه حكةةةمعةةةن   فعةةةدم إمكانيةةةة احليةةةد مقنعةةةة

__________ 
 109ثانظةر احلارةية  Restrictions to the Death Penalty (238ث

 .61أع ه(، الفقرة 
 Antonio Augusto Cançadoللقاضةةةة   املنةةةةتقلالةةةةرأي  (239ث

Trindade 22البلةةدان األمريكيةةة حلقةةوق اإلننةةان املةةؤرخ  حمكمةةةقةةرار ه املةةذيل اةة  
 Blake. Reparations (Art. 63(1) of theيف قضةية  1999كةانون الثاين/ينةاير 

American Convention on Human Rights), Judgement of 22 January 1999, 
Series C, No. 48, para. 11 عنةه  تالذي أعرا املؤيد؛ وانظر التعليقRiquelme 

Cortado ويف نفةةةةةةةةس 155أعةةةةةةةة ه(، ع  147ثاحلارةةةةةةةةية  املةةةةةةةةذكور، املرجةةةةةةةةا .
الةةذي أوضةةحت فيةةه أن حتفةةظ الواليةةات املتحةةدة االجتةةاه، انظةةر اعةةرتاض هولنةةدا 

مةةةةةن العهةةةةةد الةةةةةدويل اخلةةةةةاع اةةةةةاحلقوق املدنيةةةةةة والنياسةةةةةية لعةةةةةام  7علةةةةةى املةةةةةادة 
مبقتضةةى "لةةه ذات أثةةر احليةةد عةةن هةةذه املةةادة حيةةدا  عامةةا ، يف حةةني أنةةه  1966
من العهد ال ينةمح اةأي حيةد حةىت يف أثنةاء حةاالت الاةواري العامةة"  4املادة 

أعةةةةة ه(،  141، اجمللةةةةةد األول ثانظةةةةةر احلارةةةةةية … Multilateral Treatiesث
 .((IV.4ثالفصل 193 ع

غةري أن  .(240ثأمةران خمتلفةان مهةاالدولة ملزمة اةذلك احلكةم  تكان
 ما ينبغ  حله هو هذا املشكل الثاين.

تعةةةةةةني االتةةةةةةايل اإلقةةةةةةرار اأنةةةةةةه إذا كانةةةةةةت اعةةةةةةض يو  (5ث 
 -قاعةا  التحفظات على األحكام الص ال هوز احليد عنهةا منةتبعدة 

ألن مةةن رةةأهنا أن تكةةبح تابيةةق قاعةةدة قاعيةةة، اةةافرتاض أن مثةةل إمةةا 
 ملوضةةةوعمنافيةةةة سةةةتكون ، أو ألهنةةةا (241ثهةةذه التحفظةةةات غةةةري جةةةائزة

كةةةةةةةذلك  رورةاالضةةةةةةة لةةةةةةةيسفةةةةةةةون األمةةةةةةةر  -والغةةةةةةةرض منهةةةةةةةا املعاهةةةةةةةدة 
فالاةةةةةااا غةةةةةري القااةةةةةل ل نتقةةةةةاع حلةةةةةق حممةةةةة  مبوجةةةةةب  .(242ثدائمةةةةةا  

األمهيةةةة الةةةص أسةةةبغت  يؤكةةةدحقةةةوق اإلننةةةان مةةةن معاهةةةدات معاهةةةدة 
على هذا احلق يف نظر األطراف املتعاقدة، ويرتتب على ذلك أن أي 
حتفةةظ يرمةة  اكةةل انةةاطة إىل منةةةا تابيقةةه إمنةةا هةةو خمةةالف االتأكيةةةد 

غةةري أنةةه ال ينةةتج عةةن ذلةةك أن  (243ثوالغةةرض منهةةاملوضةةوع املعاهةةدة 
هذا الاااا غةري القااةل ل نتقةاع يَعةد يف حةد ذاتةه عائقةا  أمةام إاةداء 
حتفظ علةى احلكةم الةذي يةنص علةى احلةق املعةين، مةا دام الةتحفظ ال 

 .يتعلق إال فوانب معينة حمدودة تتصل اونفاذ ذلك احلق
رةةةيل مبةةةا فيةةةه مةةةن تفاهةةةذا احلةةةل  َعةةةرب عةةةنوقةةةد  (6ث 
اعةةةةرتاض الةةةةدامنرك علةةةةى حتفظةةةةات الواليةةةةات املتحةةةةدة اشةةةةأن  دقيقةةةةة
 اخلاع ااحلقوق املدنيةة والنياسةية الدويل عهدالمن  7و 6املادتني 
  1966لعام 

مةةةةن العهةةةةد، والةةةةص  4مةةةةن املةةةةادة  2إىل الفقةةةةرة  النظةةةةرتوجةةةةه الةةةةدامنرك  
، مةن 7و 6ن اومنهةا املادتة ،عدد من املواد األساسةيةهوز احليد عن مبقتضاها ال 

 األمة. الت الاواري العامة الص تتهدد حياةولو يف حا جانب الدول األطراف

 اشةةةأنالواليةةات املتحةةةدة ( مةةةن قبةةةل 2ثتحفظ الةةوتةةرى الةةةدامنرك أن  
قةةل أعمةةارهم عةةن تأرةةخاع  الةةص يرتكبهةةاعقواةةة اإلعةةدام علةةى اجلةةرائم توقيةةا 

حيةدا  ذا طةااا يشةك ن  7املتعلةق ااملةادة  (3ثوكةذا الةتحفظ  مثانية عشر عامةا  
__________ 

 24العةةةةام رقةةةةم  التعليةةةةقانظةةةةر تعليةةةةق اململكةةةةة املتحةةةةدة علةةةةى  (240ث
تةةةةةزام متعاقةةةةةد عليةةةةةه رمسيةةةةةا  ال "]احليةةةةةد عةةةةةن[للجنةةةةةة املعنيةةةةةة حبقةةةةةوق اإلننةةةةةان  

 "واملمانعةةةةةةة يف االضةةةةةةا ع اةةةةةةذلك االلتةةةةةةةزام يف املقةةةةةةام األول أمةةةةةةران خمتلفةةةةةةةان
ثانظةةةر  40الوثةةائق الرمسيةةة للجمعيةةةة العامةةة، الةةدورة اخلمنةةةون، امللحةةق رقةةم ث

 (6، الفقرة 144أع ه(، ع  165احلارية 
 9-1-3خبصوع عدم اليقني هةذا، انظةر مشةروع املبةدأ التةوجيه   (241ث

 عليق عليه أع ه.والت
مةةةن النةةةيدة  2004ورقةةةة العمةةةةل النهائيةةةة املقدمةةةةة عةةةام انظةةةر  (242ث

فراننةةةةةةواز هامبنةةةةةةون اشةةةةةةأن التحفظةةةةةةات علةةةةةةى معاهةةةةةةدات حقةةةةةةوق اإلننةةةةةةان 
 R. Higgins, “Human؛ وانظةةر أيضةةا  52أعةة ه(، الفقةةرة  190ثاحلارةةية 

rights: some questions of integrity”, The Modern Law Review, vol. 52, 
No. 1 (1989), p. 15و ؛McBride أعة ه(،  160، املرجةا املةذكور ثاحلارةية

 J. Polakiewicz, Treaty-Making in the Council ofو ؛164-163 ع
Europe, Strasbourg, Council of Europe, 1999, p. 113و ؛C. J. Redgwell, 

“Reservations to treaties and Human Rights Committee General 
Comment No.24(52)”, International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 46 (1997), p. 402 ؛ وااملقااةل، انظةرLijnzaad املرجةا املةذكور ثاحلارةية ،
 .91 أع ه(، ع 81

  "يكةةةةةةون 5-1-3انظةةةةةةر أعةةةةةة ه مشةةةةةةروع املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   (243ث
إذا مس عنصرا  أساسيا  التحفظ غري متوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منها 

 من املعاهدة ]...[".
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مةن العهةد  4من املةادة  2، يف حني أنه مبقتضى الفقرة 7و 6 عام عن املادتني
 .ا احليدال ينمح  ذ

أهةةةم حتميةةةان حقةةةني مةةةن  7و 6ن ااملادتةةةملةةةا كانةةةت هلةةةذا النةةةبب، و  
 التحفظنيالدامنرك تعترب  حكومةاحلقوق األساسية الص نص عليها العهد، فون 

؛ واالتةةةايل تبةةةدي اعرتاضةةةها علةةةى الغةةةرض منةةةهالعهةةةد و  ملوضةةةوع املعنيةةةني منةةةافيني
 .(244ثنيالتحفظ هذين

 حتفظة  الواليةات املتحةدة انةبب كوهنمةالم تعرتض الةدامنرك علةى ف
، اةةةل إهنةةا اعرتضةةةت ل نتقةةةاع فحنةةبحبقةةوق غةةةري قاالةةة  يتعلقةةان

 يفأساسةةةةية  ا  أحكامةةةة أفرغةةةةت الةةةةص املصةةةةيغته نظةةةةرا   عليهمةةةةا أيضةةةةا  
األطةةراف،  أن . كمةةا ينبغةة  اإلرةةارة إىلمضةةموهنا كليةةا  مةةن  املعاهةةدة

اعرتاضا  على حتفظات تتعلق اأحكام ال  تبديف اعض احلاالت، مل 
 .(245ثحيد عنهاهوز أي 
أن كةةةون مةةةن جهةةةة أخةةةرى،  ،وغةةةين عةةةن البيةةةان (7ث 

يعين أن كل حتفظ متعلق اه  حكم ما قاا   مبدئيا  ألن حياد عنه ال
أيضةةا  معيةةار التوافةةق  علةةى مثةةل هةةذا الةةتحفظينةةري و  .(246ثرةحيح
 .والغرض منهااملعاهدة  موضوعما 

 ومثة عدة م حظات تفرض نفنها  (8ث 
أوال ، تنري مبادي خمتلفةة علةى تقيةيم رةحة التحفظةات  •

ص على قواعد آمرة أو علةى نتتعلق اأحكام ت حبنب ما إذا كانت
 ؛احليد عنهاقواعد ال هوز 

تظل الشكوك قائمة خبصوع إمكانية يف احلالة األوىل،  •
إاداء حتفظ على حكم تعاهدي يةنص علةى قاعةدة قاعيةة، ذلةك 

رةةةةةأنه أن يهةةةةةدد وحةةةةةدة القاعةةةةةدة الةةةةةص ينبغةةةةة  أن يكةةةةةون أن مةةةةةن 
ملةةا عليةةةه أمةةر القواعةةد العرفيةةة الةةص تقبةةةل  ثخ فةةا   تابيقهةةا موحةةدا  

 (؛احليد عنها
االتأكيةةد  ات  كنةةةعلةةى العكةةس مةةن ذلةةك، تظةةل التحفظةة •

يف احلالة الثانية، ما دامت ال تضا موضا التناؤل املبدأ الذي تنص 

__________ 
 141، اجمللةد األول ثانظةر احلارةية … Multilateral Treaties (244ث

؛ وانظةةةةةر أيضةةةةةا  اعرتاضةةةةةات أملانيةةةةةا وإيااليةةةةةا (IV.4ثالفصةةةةةل  189أعةةةةة ه(، ع 
والجيكةةا وفنلنةةدا وهولنةةدا، وهةة  مةةذكورة أعةة ه، واعرتاضةةات الربتغةةال والنةةويد 

(، وإن كانةت هةذه االعرتاضةات أقةل 196-194والنرويج ثاملرجةا نفنةه، ع 
 .  7و 6وضوحا  من حيث استنادها إىل الاااا غري القاال ل نتقاع للمادتني 

فيمةةةةةا يتعلةةةةةق  Schabasسةةةةةاقها العديةةةةةدة الةةةةةص انظةةةةةر األمثلةةةةةة  (245ث
واالتفاقيةةةةةة  1966 االعهةةةةةد الةةةةةدويل اخلةةةةةاع اةةةةةاحلقوق املدنيةةةةةة والنياسةةةةةية لعةةةةةام

االتفاقيةةةة األمريكيةةةة حلقةةةوق اإلننةةةان  "ميثةةةاق سةةةان األوروايةةةة حلقةةةوق اإلننةةةان و
 ،”... Schabas, “Reservations to human rights treaties، خوسةيه، كوسةتاريكا"

 .51، احلارية 52-51 أع ه(، ع 135املذكور ثاحلارية املرجا 
أعةةةةةةة ه(،  242، املرجةةةةةةةا املةةةةةةةذكور ثاحلارةةةةةةةية Redgwellانظةةةةةةةر  (246ث

 .402 ع

لفرضةةية تنابةق متامةةا  التوضةةيحات ا هعليةه القاعةةدة التعاهديةة، ويف هةةذ
 ؛(247ث6-1-3املنهجية الواردة يف مشروع املبدأ التوجيه  

هب ما ذلك التصرف اأكرب قةدر مةن احلةذر؛ وذلةك هةو  •
ن أجلةةةه رةةةاغت اللجنةةةة اجلملةةةة األوىل مةةةن مشةةةروع النةةةبب الةةةذي مةةة
للدولةةةةةة أو  ال هةةةةوزيف رةةةةيغة النفةةةة  ث" 10-1-3املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

]...["(، كمةةا فعلةةت  إال إذااملنظمةةة الدوليةةة أن تبةةدي حتفظةةا  ]...[ 
عدة مرات من قبل عندما أرادت توجيه النظر إىل الاةااا االسةتثنائ  

 ؛(248ثالذي هب أن يكتنيه سلوك حمدد يف جمال التحفظات
ع وة على ذلك وضعت اللجنة مشروع املبةدأ هةذا وهة   •

حريصة على عدم إعااء االناباع اأهنا تدخل معيارا  إضافيا  لتقييم 
، فتقدير مدى التوافق املشار إليه يف اجلملة الثانية جواز التحفظات

يتعلق اع قة التحفظ اة "احلقوق وااللتزامات األساسية النامجة عةن 
]...[ املعاهدة"، وجتدر اإلرارة إىل أن "]املناس اعنصر أساس [ 
مةةن املعاهةةدة" يشةةكل واحةةدا  مةةن معةةايري عةةدم التوافةةق مةةا املوضةةوع 

 .(249ثوالغرض
 ات العتيلقة بالقانون الداخليالتحفظ 3-1-11

ال يجــوز إبــداء تحفــ  تر ــي بــه دولــة أو  نظعــة دوليــة  
إل  استبياد أو تيديل األثر القانوني لنصوص  يينة في  ياهدة 
أو للعياهـــــدة ككـــــل صـــــونا  لســـــال ة  يـــــايير  حـــــددة للقـــــانون 
الـــداخلي لتلـــ  الدولـــة أو لقواعـــد تلـــ  العنظعـــة إال إذا كـــان 

 العياهدة والهر   نها.يتوافق  ع  وضوع 
 التعليق

مةةةن األسةةةباب الةةةص كثةةةريا  مةةةا تتةةةذرع  ةةةا الةةةدول  (1ث 
دعمةا  إلاةةداء التحفظةات حررةةها علةى رةةيانة سة مة قواعةةد معينةةة 

 من قواعد قانوهنا الداخل .
ولةةئن كانةةت املشةةاكل الةةص يارحهةةا هةةذا النةةوع  (2ث 

 من التحفظات تقرتب من تلك النارئة عن التحفظات الغامضةة
أو العامةةةةةةةةة إال أنةةةةةةةةه هةةةةةةةةب التمييةةةةةةةةز اةةةةةةةةني هةةةةةةةةذين النةةةةةةةةوعني مةةةةةةةةن 
التحفظةةةةةات. فالتحفظةةةةةات الغامضةةةةةة أو العامةةةةةة كثةةةةةريا  مةةةةةا تبةةةةةدى 
ااإلرةةةةةارة إىل القةةةةةانون الةةةةةداخل  اشةةةةةكل عةةةةةام أو إىل أجةةةةةزاء منةةةةةه 
اأكملهةةةا ثمةةةن قبيةةةل الدسةةةتور والقةةةانون اجلنةةةائ  وقةةةانون األسةةةرة( 

تقةةةةدير مةةةةدى  دون مزيةةةةد مةةةةن التوضةةةةيح، األمةةةةر الةةةةذي حيةةةةول دون
__________ 

 .الغرض منها"املعاهدة و  موضوعحتديد " (247ث
ث"إاةةداء حتفظةةات  1-3-2انظةةر مشةةاريا املبةةادي التوجيهيةةة  (248ث

 8-4-2ث"إرةةةةةةدار إع نةةةةةةات تفنةةةةةةريية متةةةةةةأخرة"(، و 6-4-2متةةةةةةأخرة"(، و
ث"أثةةر النةةحب  11-5-2ث"إرةةدار إع نةةات تفنةةريية مشةةروطة متةةأخرة"(، و

ث"جةةواز إاةةداء حتفظةةات ال حتظرهةةا  3-1-3(، و2اجلزئةة  للةةتحفظ"( ثالفقةةرة 
 ث"جواز إاداء حتفظات حمددة"(. 4-1-3املعاهدة"(، و

، واةةةةاألخص 5-1-3انظةةةةر أعةةةة ه مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (249ث
 (ثب( من التعليق عليه.14الفقرة ث
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توافةةةةةةق الةةةةةةتحفظ املعةةةةةةين مةةةةةةا موضةةةةةةوع املعاهةةةةةةدة والغةةةةةةرض منهةةةةةةا. 
الةةرد  11-1-3النةةؤال الةةذي يزمةةا مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه   أمةةا

عليةةه فهةةو خمتلةةف، ذلةةك أن األمةةر يتعلةةق االتنةةاؤل عمةةا إذا كةةان 
إاةةةةةةداء حتفةةةةةةظ ثواضةةةةةةح ودقيةةةةةةق مبةةةةةةا فيةةةةةةه الكفايةةةةةةة( ميكةةةةةةن تربيةةةةةةره 

 .(250ثاخل ااعتبارات منتمدة من القانون الد
 أيضةةةةةا  وتةةةةةرى اللجنةةةةةة أن األمةةةةةر يتالةةةةةب هنةةةةةا  (3ث 
ولةةيس مةةن املمكةةن  يراعةة  االخت فةةات الدقيقةةة،فةةواب  اإلتيةةان
تةذهب إليةه فيمةا يبةدو اإلجااة االنف  القاطا حنبما  االتأكيد

فعلةةى سةةبيل اعةةض االعرتاضةةات علةةى حتفظةةات مةةن هةةذا النةةوع. 
اعرتضت عدة دول على التحفظ الذي أادته كندا علةى املثال، 

 25اتفاقيةةةة تقيةةةيم األثةةةر البيئةةة  يف إطةةةار عةةةرب حةةةدودي املؤرخةةةة 
االمتثةةةةةةةال هعةةةةةةةل "، ألن هةةةةةةةذا االعةةةةةةةرتاض 1991رةةةةةةةباط/فرباير 

اأحكةةةام معينةةةة مةةةن القةةةانون الةةةداخل   االتفاقيةةةة رهينةةةا   ألحكةةةام
دة كمةةا اعرتضةةت فنلنةةدا علةةى حتفظةةات أاةةدهتا عةةة  .(251ث"لكنةةدا

املبدأ اة "منتظهرة  1989دول على اتفاقية حقوق الافل لعام 
املعاهةةةدات الةةةذي مبقتضةةةاه ال هةةةوز لاةةةرف يف ا التقيةةةدالعةةةام يف 

 طلفةه عةن أداءاأحكام قانونه الةداخل  لتربيةر  حيتجمعاهدة أن 
 .(252ثالتعاهدية" التزاماته
. يف رةةةةة ء قنةةةةةال عةةةةةرتاض ال يوهةةةةذا األسةةةةةاس  (4ث 

 ،(253ثمةةةن اتفاقيةةةة فيينةةةا 27أنةةةه، وفقةةةا  للمةةةادة فممةةةا ال رةةةك فيةةةه 
هةةةةةوز للاةةةةةرف أن حيةةةةةتج اقانونةةةةةه الةةةةةداخل  لتربيةةةةةر عةةةةةدم تنفيةةةةةذ  ال

أي أن  ،لكن هذا يفرتض أن املشكل قةد لقة  حة    .(254ثاملعاهدة
ايد أن هةذا هةو عةني  ،األحكام املعنية تنري على الدولة املتحفظة

__________ 

( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى مشةةةةروع 6ث-(4ظةةةةر أعةةةة ه الفقةةةةرات ثان (250ث
 .7-1-3املبدأ التوجيه  

يرلنةةةدا والنةةةويد أ ، وكةةةذلك اعرتاضةةةاتانظةةر اعةةةرتاض إسةةةبانيا (251ث
، اجمللةد الثةاين ثانظةر … Multilateral Treaties ،وفرننةا ولكنةمربغ والنةرويج

 (.XXVII.4ثالفصل  498-495أع ه(، ع  141احلارية 
علةةةةةةةى حتفظةةةةةةات إندونينةةةةةةيا وسةةةةةةةنغافورة فنلنةةةةةةدا اعرتاضةةةةةةات  (252ث
 332-331اجمللةةةةةةةةد األول، ع نفنةةةةةةةةه، وقاةةةةةةةةر وماليزيةةةةةةةةا، املرجةةةةةةةةا  وعمةةةةةةةان
يرلنةةةةةةدا أ ، علةةةةةةى سةةةةةةبيل املثةةةةةةال، اعرتاضةةةةةةاتوانظةةةةةةر أيضةةةةةةا  (. IV.11ثالفصةةةةةةل 

والةةدامنرك والنةةويد وفنلنةةدا واملكنةةيك والنةةرويج واليونةةان علةةى الةةتحفظ الثةةاين 
واملعاقبةةةةةةةة اإلاةةةةةةةادة اجلماعيةةةةةةةة رميةةةةةةةة جللواليةةةةةةةات املتحةةةةةةةدة علةةةةةةةى اتفاقيةةةةةةةة منةةةةةةةا 

طةةةة ع علةةةةى  ل(؛ و IV.1ثالفصةةةةل  131-130نفنةةةةه، ع املرجةةةةا  عليهةةةةا،
مةةن التعليةةق علةةى مشةةروع املبةةدأ  (6ث الفقةةرة أعةة ه نةةص هةةذا الةةتحفظ، انظةةر 

 .  ( من نفس التعليق4ثوانظر أيضا  الفقرة ؛ 7-1-3التوجيه  
ا وهولنةةةةدا مةةةةث   اسةةةةتنادا  رةةةةرحيا  إسةةةةتوني إليهةةةةا وقةةةةد اسةةةةتندت (253ث

 ،لتعزيةةز اعرتاضةةهما علةةى هةةذا الةةتحفظ نفنةةه الةةذي أادتةةه الواليةةات املتحةةةدة
 .131-130املرجا نفنه، ع 

تج اأحكةةةةةةام حيةةةةةةاةةةةةةرف أن لال هةةةةةةوز "  27مبقتضةةةةةةى املةةةةةةادة  (254ث
هةةةةةةةذه القاعةةةةةةةدة ال طةةةةةةةل قانونةةةةةةةه الةةةةةةةداخل  لتربيةةةةةةةر عةةةةةةةدم تنفيةةةةةةةذه ملعاهةةةةةةةدة. و 

(. وتتعلةةةةةق القاعةةةةةدة "املعيبةةةةةةالتصةةةةةديقات "  اتتعلةةةةةق  46املةةةةةادة ث "46 ااملةةةةةادة
ن الةةةةتحفظ حبكةةةةم لكةةةةااملعاهةةةةدات النةةةةارية،  26املنصةةةةوع عليهةةةةا يف املةةةةادة 

تعريفةةةه يرمةةة  إىل اسةةةتبعاد أو تعةةةديل األثةةةر القةةةانوين للحكةةةم الةةةذي يتعلةةةق اةةةه 
 التحفظ يف تابيقه على اجلهة الص تبديه.

مةةا  ا  ة كثةةري اإلرةةكال. وكمةةا سةةبقت م حظتةةه عةةن حةةق، فةةون الدولةة
املعاهدة تفةرض عليهةا التزامةات تتنةاىف مةا قانوهنةا  ألنتبدي حتفظا  

يف مرحلةةة أوىل علةةى  ،(255ثتعدلةةةهالةةداخل  الةةذي لةةيس اوسةةعها أن 
االتفاقية األورواية  من 57املادة  ع وة على ذلك فون .(256ثاألقل

للدولة الارف أن تبدي حتفظا  يف وحنب  جتيزحلقوق اإلننان ال 
عةةةارض قانوهنةةةا الةةةداخل  مةةةا حكةةةم مةةةن أحكةةةام االتفاقيةةةة، حالةةةة ت
حالةةة واحةةدة هةة  احلالةةة الةةص  علةةىتقصةةر هةةذه الصةة حية  ولكنهةةا

ال يتوافةةةةةق مةةةةةا هةةةةةذا يف إقليمهةةةةةا سةةةةةار   ]...[قةةةةةانون "يكةةةةةون فيهةةةةةا 
وإىل جانةةةةب االتفاقيةةةةة األوروايةةةةة حلقةةةةوق اإلننةةةةان،  .(257ث"حلكةةةةما

ال تنةةةتدع  أي توجةةةد حتفظةةةات تتعلةةةق اتابيةةةق القةةةانون الةةةداخل  
ومن جهة أخرى، فون . (258ثاعرتاض ومل تلق يف الواقا أي اعرتاض

 ."التحفظات ذات الاااا العام"هذا احلكم ذاته ينتبعد رراحة 

__________ 

 Schabas, “Reservations to the Convention on theانظةر  (255ث

rights of the child” 480-479 أعة ه(، ع 108، املرجا املذكور ثاحلارية، 
، املرجةةا املةةةذكور ”... Reservations to human rights treaties“وكةةذلك 
 .59 أع ه(، ع 135ثاحلارية 
لزمهةةةا ملواءمةةةة قةةةد حيةةةد  أن حتةةةدد الدولةةةة املتحفظةةةة أجةةة   يَ  (256ث

 6ا علةةى تابيةةق املةةةادة حتفةةظ إسةةةتوني كمةةا يفقانوهنةةا الةةداخل  مةةا املعاهةةةدة ث
االتفاقيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن  5مةةةةةةةةن املةةةةةةةةادة  3حتفةةةةةةةةظ ليتوانيةةةةةةةةا علةةةةةةةةى تابيةةةةةةةةق الفقةةةةةةةةرة  أو

نةةةةةةةةنة واحةةةةةةةةدة ا حلقةةةةةةةةوق اإلننةةةةةةةةان، ومهةةةةةةةةا حتفظةةةةةةةان حةةةةةةةةددا زمنيةةةةةةةةا   األوروايةةةةةةةة
كمةةةا تعلةةةن عةةةن نيتهةةةا القيةةةام اةةةذلك ثأن أو  (،(/http://conventions.coe.intث
لقضةةاء علةةى مجيةةا ا حتفظةةات قةةربع ومةة وي عنةةد انضةةمامهما إىل اتفاقيةةة يف

قةةةد أوفتةةةةا فعةةة   االتزاميهمةةةةا  ةةةةذا ، و 1979لعةةةةام  أرةةةكال التمييةةةةز ضةةةد املةةةةرأة
 141، اجمللةةةد األول ثاحلارةةةةية … Multilateral Treatiesانظةةةر  - الشةةةأن

 ((؛IV.8ثالفصل  40، احلارية 283ع و  ،25، احلارية 281أع ه(، ع 
اتفاقيةة اةازل اشةأن الةتحكم إع ن إندونينةيا عنةد انضةمامها إىل  انظر أيضا  و 

آذار/مةةارس  22 املؤرخةةة يف نقةةل النفايةةات اخلاةةرة والةةتخلص منهةةا عةةرب احلةةدود
. كمةةةةا (XXVII.3ثالفصةةةةل  487اجمللةةةةد الثةةةةاين، ع ، املرجةةةا نفنةةةةه، 1989

ة إىل فةةرتة أن ترتاجةةا دولةةة عةةن حتفةةظ أادتةةه دون اإلرةةار  أيضةةا  حيصةةل أحيانةةا  
زمنيةةة اعةةةد أن تكةةةون قةةةد عةةةدلت أحكةةةام قانوهنةةةا الةةةوطين الةةةص أدت إىل إاةةةداء 

فرننةةةةةا واململكةةةةةة املتحةةةةةدة لعةةةةةدة و  يرلنةةةةةداأسةةةةةحب  كمةةةةةا يف حالةةةةةة ،الةةةةةتحفظ
حتفظةةةةةةات علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة القضةةةةةةاء علةةةةةةى مجيةةةةةةا أرةةةةةةكال التمييةةةةةةز ضةةةةةةد املةةةةةةرأة 

، 32و 28، احلارةةةةةةةةةيتان 282-281، اجمللةةةةةةةةةد األول، ع نفنةةةةةةةةةه املرجةةةةةةةةةاث
إجةةةةةراءات  انظةةةةةر أيضةةةةةا  ((؛ و IV.8ثالفصةةةةةل  58، احلارةةةةةية 287-286 وع

( 2001و 1999و 1998و 1996يف أعةةةوام النةةحب اجلزئةة  املت حقةةة ث
مةن االتفاقيةة  6املةادة مةن  1حتفظهةا علةى الفقةرة اشةأن الص قامت  ا فنلندا 

فهةةةذه املمارسةةةات  .(/http://conventions.coe.intاألوروايةةةة حلقةةةوق اإلننةةةان ث
مةةن  3-5-2املبةةدأ التةةوجيه  مشةةروع  انظةةرمةةودة وهةةب تشةةجيعها قاعةةا  ثحم

(، ثةةةاين، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء ال2003حوليةةةة  ،التعليةةةق عليةةةهدليةةةل املمارسةةةة و 
ال ميكةن أن ينةتنتج مةن ذلةك عةدم الصةحة املبةدئ  غةري أنةه  (،89-88 ع

 .للتحفظات املنتندة إىل القانون الداخل 
يةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةروع املبةةةةةةةةةةدأ ( مةةةةةةةةةةن التعل8ثانظةةةةةةةةةةر الفقةةةةةةةةةةرة  (257ث

الفصةةةةل  (،ثةةةةاين، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء ال2006 حوليةةةةة، 2-1-3 التةةةةوجيه 
 .2-الثامن، الفرع جيم

انظةةةةر، علةةةةةى سةةةةةبيل املثةةةةةال، حتفةةةةةظ موزامبيةةةةةق علةةةةةى االتفاقيةةةةةة  (258ث
، 1979كةةةةةانون األول/دينةةةةةمرب   17الدوليةةةةة ملناهضةةةةةة أخةةةةةذ الرهةةةةةائن املؤرخةةةةةة 

Multilateral Treaties … 112 أعةة ه(، ع 141ثاحلارةةية  الثةةاين، اجمللةةد 
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واملهةةةةةم يف املنةةةةةألة هةةةةةو أن الدولةةةةةة الةةةةةص تبةةةةةدي  (5ث 
لكةة  ال تقبةةل، يف  (259ثال تتةةذرع اقانوهنةا الةةداخل ينبغةة  أالةتحفظ 

 علةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن (260ثحقيقةةةةةة األمةةةةةر، أي التةةةةةزام دويل جديةةةةةد
. وإذا كان ال ة الدول األطراف فيهااملعاهدة ترم  إىل تعديل  ارس

مةةةن اتفةةةاقيص فيينةةةا ميكةةةن تابيقهةةةا يف  27يصةةةح القةةةول اةةةأن املةةةادة 
ينبغة  مةةا ذلةك أال يغةةرب عةن الةةذهن  هفونةة ،(261ثحمةةل النظةراحلالةة 
يف نظةةةةةر القةةةةةانون  "جمةةةةةرد وقةةةةةائا"الوطنيةةةةةة مةةةةةا هةةةةة  إال  نيالقةةةةةوانأن 

__________________________________________ 
(. ومثة حتفظ آخر يتعلق اتنليم املواطنني املةوزامبيقيني أاةدي XVIII.5ثالفصل 

فيما يتصل مبعاهةدات أخةرى، ومنهةا علةى سةبيل املثةال االتفاقيةة الدوليةة لقمةا 
(، وحتفظةةةةةات XVIII.11ثالفصةةةةةل  167متويةةةةةل اإلرهةةةةةاب، املرجةةةةةا نفنةةةةةه، ع 

علةةةةةى اتفاقيةةةةةة الرضةةةةةا اةةةةةالزواج واحلةةةةةد األدىن لنةةةةةن الةةةةةزواج غواتيمةةةةةاال والفلبةةةةةني 
(، XVI.3ثالفصل  93، املرجا نفنه، ع 1962وتنجيل عقود الزواج لعام 

وحتفظةةات كولومبيةةا ثالةةص أاةةديت عنةةد التوقيةةا( وحتفظةةات إيةةران وهولنةةدا ثوإن  
كانت غامضة إىل حد اعيد( على اتفاقية األمم املتحةدة ملكافحةة االجتةار غةري 

روع يف املخةةةةةةةةدرات واملةةةةةةةةؤثرات العقليةةةةةةةةة، املرجةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةه، اجمللةةةةةةةةد األول، املشةةةةةةةة
مةن  1(. وكان التحفظ الفرنن  على الفقرة VI.19ثالفصل  464-462 ع

مةةةةن االتفاقيةةةةة األوروايةةةةة حلقةةةةوق اإلننةةةةان موضةةةةوَع قةةةةدر أكةةةةرب مةةةةن  15املةةةةادة 
 N. Questiaux, “La Convention européenne des droits deالنقةا.  انظةر 

l’homme et l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958”, Revue 

des Droits Humains/Human Rights Journal, vol. 3, No. 4 (1970), pp. 

651–663; A. Pellet, “La ratification par la France de la Convention 

européenne des droits de l’homme”, Revue de droit public et de la 

science politique en France et à l'étranger, vol. 90 (1974), pp. 1358–

1365; or V. Coussirat-Coustère, “La réserve française à l’article 15 de 

la Convention européenne des droits de l’homme”, Journal du droit 

international, vol. 102, No. 2 (1975), pp. 269–293. 
أال تتةةةةةةةذرع اةةةةةةةة "قواعةةةةةةةد  -يف حالةةةةةةةة املنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة  -أو  (259ث

مةةةةةن اتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا  46و 27املنظمةةةةةة"  هةةةةةذا التعبةةةةةري منةةةةةتخدم يف املةةةةةادتني 
مةةن  4مةةن املةةادة  4. كمةةا يةةرد هةةذا التعبةةري ثويعةةرف( يف الفقةةرة 1986 لعةةام

مشةةاريا مةةواد جلنةةة القةةانون الةةدويل املتعلقةةة مبنةةؤولية املنظمةةات الدوليةةة ثانظةةر 
(. غةةةري أن اإلرةةةارة إىل 58، ع (ثةةةاين، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء ال2004حوليةةةة 

قتصةةر يف اناباقةةه قواعةةد املنظمةةة قةةد ال تثةةري مشةةكلة  اثلةةة إذا كةةان الةةتحفظ ي
 على الع قات اني املنظمة وأعضائها.

وأعراةت اللجنةة املعنيةة حبقةوق اإلننةان، يف م حظاهتةا اخلتاميةةة  (260ث
اشةةأن التقريةةر األويل للواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة 1995نينةةان/أاريل  6املؤرخةةة 

، عةن 1966عن تابيقها للعهةد الةدويل اخلةاع اةاحلقوق املدنيةة والنياسةية لعةام 
فها ملدى حتفظات الدولة الارف وإع ناهتا وتفامهاهتةا املتعلقةة االعهةد. وهة  "أس

تةةةرى أن املقصةةةود  ةةةا، يف جمملهةةةا، هةةةو كفالةةةة أن تقبةةةل الواليةةةات املتحةةةدة مةةةا هةةةو 
االفعةةةةةةةل قةةةةةةةانون الواليةةةةةةةات املتحةةةةةةةدة. وتشةةةةةةةعر اللجنةةةةةةةة أيضةةةةةةةا  اقلةةةةةةةق خةةةةةةةاع إزاء 

مةن العهةد وتةرى  7املةادة واشةأن  6من املادة  5التحفظات املقدمة اشأن الفقرة 
الوثةةةائق الرمسيةةةة للجمعيةةةةة ثأهنةةةا ال تتفةةةق مةةةا ]موضةةةوع[ العهةةةةد و]الغةةةرض منةةةه[" 

أعةةةةةة ه(،  165ثانظةةةةةةر احلارةةةةةةية  40العامةةةةةةة، الةةةةةةدورة اخلمنةةةةةةون، امللحةةةةةةق رقةةةةةةم 
 Schabas, “Invalid(. انظةةةةر التحلةةةةي ت الةةةةص قةةةةدمها كةةةةل مةةةةن279 الفقةةةةرة

reservations ...” ؛325-277 أعةةة ه(، ع 109، املرجةةةا املةةةذكور ثاحلارةةةية 
 .172 أع ه(، ع 160، املرجا املذكور ثاحلارية McBrideو

 .من التعليق احلايل (4ثالفقرة أع ه انظر  (261ث

املعاهدة ذاته قد يكون هو دفا الةدول من غرض الوأن  (262ثالدويل
 .القواننيإىل تعديل تلك 

فضةةةةلت اللجنةةةةةة عبةةةةةارة "معةةةةةايري حمةةةةةددة للقةةةةةانون  (6ث 
الةةةةةداخل " علةةةةةى "أحكةةةةةام القةةةةةانون الةةةةةداخل " الةةةةةص رمبةةةةةا دعةةةةةت إىل 

يتعلةةةةةق إال االقواعةةةةةد املكتواةةةةةة ذات الاةةةةةااا  االعتقةةةةةاد اةةةةةأن األمةةةةةر ال
التشةةةةةريع  أو التنظيمةةةةة ، يف حةةةةةني أن مشةةةةةروع املبةةةةةدأ  الدسةةةةةتوري أو
ينةةةتهدف أيضةةةا  القواعةةةد العرفيةةةة أو الفقهيةةةة.   11-1-3التةةةوجيه  

كمةةةا أن عبةةةارة "قواعةةةد املنظمةةةة" تشةةةمل علةةةى حةةةد سةةةواء "املمارسةةةة 
ت والقةةرارات وغةةري ة و"املقةةرراياملتبعةةة يف املنظمةةة" والصةةكوك التأسينةة

 .(263ثذلك من اإلجراءات الص تتخذها املنظمة وفقا  لتلك الصكوك"
 11-1-3واللجنة تدرك أن مشروع املبدأ التةوجيه   (7ث 

قةةةةد يبةةةةدو، ألول وهلةةةةة، جمةةةةرد تكةةةةرار للمبةةةةدأ املنصةةةةوع عليةةةةه يف 
ثج( مةةةن اتفةةةاقيص فيينةةةا والةةةوارد أيضةةةا  يف مشةةةروع املبةةةدأ 19 املةةةادة

غري أن وايفته ال طلو من األمهية  فه  تتمثل . 1-3التوجيه  
يف إثبةةةةةات أن الةةةةةتحفظ، خ فةةةةةا  لفكةةةةةرة خاطئةةةةةة ولكةةةةةن رةةةةةائعة، 

يكةةون غةةري رةةحيح جملةةرد كونةةه يرمةة  إىل حفةةظ سةة مة قواعةةد  ال
علةةةةى أن يكةةةةون مفهومةةةةا   -حمةةةددة مةةةةن قواعةةةةد القةةةةانون الةةةداخل  

التحفظةةةةات الةةةةص تنشةةةةد مثةةةةل هةةةةذا اهلةةةةدف هةةةةب أن تكةةةةون،  أن
رأن أي حتفظ، متوافقةة مةا موضةوع وغةرض املعاهةدة الةص  رأهنا

 تبدى اشأهنا.
لقد اقرتع ااإلضةافة إىل ذلةك طصةيص مشةروع  (8ث 

مبةةدأ تةةوجيه  يتنةةاول التحفظةةات علةةى األحكةةام التعاهديةةة املتعلقةةة 
. ودون االنتقةةةةاع مةةةةن (264ثاتابيةةةةق املعاهةةةةدة يف القةةةةانون الةةةةداخل 
جنةةةةة أنةةةةه مةةةةن النةةةةااق ألوانةةةةه األمهيةةةةة احملتملةةةةة للمنةةةةألة، ارتةةةةأت الل

طصةيص مشةروع مبةدأ تةوجيه  منةتقل هلةا يف حةني أنةه، يف الواقةةا 
العمل ، يبدو أن املشكل مل يارع نفنه، ويف حني أن مربر وجةود 

هةةةةةةةو  13-1-3إىل  7-1-3مشةةةةةةةاريا املبةةةةةةةادي التوجيهيةةةةةةةة مةةةةةةةن 
 5-1-3توضيح التوجيه العام الةذي يعايةه مشةروع املبةدأ التةوجيه  

__________ 
 ,Certain German interests in Polish Upper Silesiaانظر  (262ث

Merits, Judgment No. 7, 25 May 1926, P.C.I.J., Series A, No. 7, p. 19؛ 
 ,Arbitration Commission of the Conference on Yugoslavia وانظةر أيضةا  

Opinion No. 1 of 29 November 1991 ، يةرد يفILM, vol. 31 (1992), p. 

مشةاريا املةواد املتعلقةة مبنةؤولية مةن  4املبةدأ يف املةادة ويرد تأكيد هلذا . 1494
يف جلنةة القةانون الةدويل الةص اعتمةدهتا  ليةا  الدول عن األفعال غةري املشةروعة دو 

، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء 2001 حوليةةةة، 2001دورهتةةةا الثالثةةةة واخلمنةةةني عةةةاَم 
 .53-49ع ، والتصويب (ثاينال

ثمشاريا  58ع (، ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2004 حولية (263ث
 (.4، الفقرة 4املواد املتعلقة مبنؤولية املنظمات الدولية، املادة 

االتفاقيةةة املتعلقةةةة انظةةر، علةةى سةةةبيل املثةةال، املةةادة األوىل مةةةن  (264ث
متوز/يوليةةةه  1ثالهةةةاي،  االقةةةانون املوحةةةد إلنشةةةاء عقةةةود البيةةةا الةةةدويل للبضةةةائا

مةةةن االتفاقيةةةة األوروايةةةة املتضةةةمنة قانونةةةا  موحةةةدا  للتحكةةةيم  1(؛ واملةةةادة 1964
مةةةن االتفاقيةةةة  2و 1(، واملةةادتني 1966كةةةانون الثاين/ينةةةاير   20ثسرتاسةةبورغ، 

 (.1979كانون األول/دينمرب   17الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ثنيويورك، 
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. هةةةذا، (265ثارة حبنةةةب أمهيتهةةةا العمليةةةة االننةةةبة للةةةدولاأمثلةةةة خمتةةة
وترى اللجنة أن التحفظةات علةى أحكةام مةن هةذا النةوع لةن تكةون 

 رحيحة إذا متثل أثرها يف منا تابيق املعاهدة تابيقا  فعليا .
التحفظــــــات علــــــ  العياهــــــدات اليا ــــــة لحقـــــــوق  3-1-12

 اإلنسان
ــــتحف   ــــع  وضــــوع وغــــر    ــــق ال ــــيم  ــــدى تواف لتقي

ـــي  ـــة حقـــوق اإلنســـان، ينبهـــي أن يؤخـــذ ف  ياهـــدة عا ـــة لحعاي
الحسـبان عــدا قابليـة الحقــوق العنصـوص عليهــا فـي العياهــدة 
للتجزئــة وتــرابه هــذل الحقــوق وتشــابكها وكــذل  أهعيــة الحــق 

الــنص  وضــوع الــتحف  فــي ســياق التوجــه اليــاا للعياهــدة،  أو
 و دى خطورة تأثير ذل  التحف  عليه.

 التعليق
ر التحفظات أكثر ما تكثر يف جمال حقوق تكث (1ث 

اإلننةةان وحيتةةد النقةةا. أكثةةر مةةا حيتةةد حةةول رةةحتها. وقةةد أرةةارت 
اللجنة إىل املشاكل احملددة الةص ميكةن أن تظهةر كلمةا اةدا هلةا ذلةك 

. غةةةةري أنةةةةه اةةةةدا هلةةةةا مةةةةن املفيةةةةد تكةةةةريس مشةةةةروع مبةةةةدأ (266ثضةةةةروريا  
يةةةةل تةةةةوجيه  خةةةةاع االتحفظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات العامةةةةة مةةةةن قب

االتفاقيةةةة األوروايةةةة واتفاقيةةةة البلةةةدان األمريكيةةةة واالتفاقيةةةة األفريقيةةةة 
والعهةةد الةةدويل اخلةةاع اةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة 

 .(267ثوالعهد الدويل اخلاع ااحلقوق املدنية والنياسية
وفيما يتعلق  ذا العهةد األخةري، أعلنةت اللجنةة  (2ث 

 أنه  24تعليقها العام رقم املعنية حبقوق اإلننان يف 
يف رةةةك حيةةةدد فيةةةه عةةةدد كبةةةري جةةةدا  مةةةن احلقةةةوق املدنيةةةة والنياسةةةية،  

يكون يف كةل مةادة مةن املةواد العديةدة، اةل ويف التفاعةل اةني هةذه املةواد، مةا يةؤمن 
]حتقيةةق[ أهةةداف العهةةد. إذ إن موضةةوع العهةةد وهدفةةه يتمةةث ن يف إرسةةاء معةةايري 

نيةةةة وسياسةةةية تتعلةةق حبقةةةوق اإلننةةةان ملزمةةةة قانونةةةا  مةةةن خةةة ل تعريةةةف حقةةةوق مد

__________ 
( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى مشةةةةروع املبةةةةدأ 15انظةةةةر أعةةةة ه الفقةةةةرة ث (265ث

 .5-1-3التوجيه  
فيما يتعلق ااملبادي التوجيهية ذات الصلة فةواز التحفظةات،  (266ث

املبةةةةةدأ  ( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى مشةةةةةروع9( وث8انظةةةةةر اشةةةةةكل خةةةةةاع الفقةةةةةرتني ث
( 9( وث8ثالتحفظةةةات الغامضةةةة أو العامةةةة(، والفقةةةةرتني ث 7-1-3التةةةوجيه  

ثالتحفظةةةات علةةةى نةةةص  8-1-3مةةةن التعليةةةق علةةةى مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه  
( مةةن التعليةةق علةةى مشةةروع املبةةدأ التةةوجيه  4يعكةةس قاعةةدة عرفيةةة(، والفقةةرة ث

ع املبةةةدأ ثالتحفظةةةات املخالفةةةة لقاعةةةدة آمةةةرة(، والتعليةةةق علةةةى مشةةةرو  3-1-9
ثالتحفظةةةةات علةةةةى نصةةةةوع تتعلةةةةق حبقةةةةوق غةةةةري قاالةةةةة  10-1-3التةةةةوجيه  

 ل نتقاع( يف مواضا متفرقة.
هةةذه املعاهةةدات لينةةت هةة  الوحيةةدة الةةص ينةةتهدفها مشةةروع  (267ث

ترمةة   1989املبةةدأ التةةوجيه  هةةذا  فاتفاقيةةة مثةةل اتفاقيةةة حقةةوق الافةةل لعةةام 
انظةةر أيضةةا  اتفاقيةةة القضةةاء  أيضةةا  إىل يايةةة جمموعةةة متنوعةةة جةةدا  مةةن احلقةةوق.

أو االتفاقيةة الدوليةة حلمايةة  1979علةى مجيةا أرةكال التمييةز ضةد املةرأة لعةام 
 .1990حقوق مجيا العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

معينة وإدراجها يف إطةار مةن االلتزامةات امللزمةة قانونةا  االننةبة للةدول الةص تصةدق 
 .(268ثعليها، وتوفري آلية فعالة لإلرراف على االمتثال ل لتزامات املتعهد  ا

وإذا أخذ هذا املوقف حرفيا ، فةون مةن رةأنه أن يةؤدي إىل اعتبةار  
الةةص حيميهةةا العهةةد كةةل حتفةةظ عةةام يتعلةةق اةةأي حةةق مةةن احلقةةوق 

. غةةري أن هةةةذا املوقةةف لةةةيس هةةو موقةةةف (269ثحتفظةةا  غةةري رةةةحيح
الدول األطراف الص مل تبد اانتظام اعرتاضات على حتفظات مةن 

كمةةةا ال تةةةذهب اللجنةةةة املعنيةةةة حبقةةةوق اإلننةةةان  ،(270ثهةةذا النةةةوع
نفنةةها إىل ذلةةةك احلةةةد يف موقفهةةةا، إذ عرضةةةت اتفصةةةيل أكةةةرب يف 

وقفها املبدئ  هذا املعايرَي الص هتتدي  ا الفقرات الص تلت ايان م
  (271ثلضةةمان توافةةق التحفظةةات مةةا موضةةوع العهةةد والغةةرض منةةه

ال يرتتةةةب علةةةةى موقفهةةةا ذلةةةةك أن الةةةةتحفظ العةةةام املتعلةةةةق حبقةةةةوق 
 حممية يكون اابيعته غري رحيح اصفته تلك.

__________ 
الوثةةةائق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة اخلمنةةةون، امللحةةةق  (268ث
ة العمةةةل النهائيةةة . وانظةةر ورقةة7أعةة ه(، الفقةةرة  165ثانظةةر احلارةةية  40رقةةم 

مةةن النةةيدة فراننةةواز هامبنةةون اشةةأن التحفظةةات علةةى  2004املقدمةةةة عةةام 
 .50أع ه(، الفقرة  190معاهدات حقوق اإلننان ثاحلارية 

ذهةةةب اعةةةض الكتةةةاب إىل القةةةول اانعةةةدام التوافةةةق متامةةةا  اةةةني نظةةةام  (269ث
الةةةةةةذي ال يؤيةةةةةةةد هةةةةةةذه الرؤيةةةةةةةة  Imbertالتحفظةةةةةةات وحقةةةةةةوق اإلننةةةةةةةان. انظةةةةةةر رأي 

 P.-H. Imbert, “La question des réserves et les conventions enملتشةددة، ا

matière de droits de l’homme”, Actes du cinquième colloque international 

sur la Convention européenne des droits de l’homme, organisé 

conjointement par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 

et le secrétariat général du Conseil de l’Europe (Francfort, 9–12 avril 

1980), Paris, Pedone, 1982, p. 99  ثانظةر أيضةا  ااإلنكليزيةة“Reservations and 

human rights conventions”, The Human Rights Review, vol. 6, No. 1 (1981), 

p. 28 أو ،)Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux املرجةةا املةةذكور ،
، املرجةةةةا املةةةةذكور Coccia. وانظةةةةر أيضةةةةا  249أعةةةة ه(، ع  173ثانظةةةةر احلارةةةةية 

 R. P. Anand, “Reservations to multilateral؛ و16 أعة ه(، ع 182ثاحلارةية 

conventions”, The Indian Journal of International Law, vol. 1, No. 1 (July 

1960), p. 88 ؛ وانظةر كةذلك م حظةاتBaylis  للجنةة  24علةى التعليةق العةام رقةم
 E. A. Baylis, “Generalأعةة ه(،  165املعنيةةة حبقةةوق اإلننةةان ثانظةةر احلارةةية 

Comment 24: confronting the problem of reservations to human rights 

treaties”, Berkeley Journal of International Law, vol. 17 (1999), pp. 277–

 242، املرجةةا املةةذكور ثاحلارةةية ”...Redgwell, “Reservations to treaties؛ و329
، R. Higgins, “Introduction”, in Gardner (ed.)؛ و412-390 أعةة ه(، ع

 K. Korkelia, “New؛ وxvii-xxix أعةةة ه(، ع 89املرجةةةا املةةةذكور ثاحلارةةةية 

challenges to the regime of reservations under the International Covenant on 

Civil and Political Rights”, European Journal of International Law, vol. 13, 

No. 2 (2002), pp. 437–477. 
ثاملتعلقةةة  13انظةةر، علةةى سةةبيل املثةةال، حتفةةظ مالاةةة علةةى املةةادة  (270ث

 Multilateralاألجانةةةةب( وهةةةةو حتفةةةةظ مل يلةةةةق أي اعةةةةرتاض ثانظةةةةر اشةةةةروط طةةةةرد 

Treaties … ثالفصةةةةةةةل  183-182أعةةةةةةة ه(، ع  141، اجمللةةةةةةةد األول ثاحلارةةةةةةةية
IV.4) أو حتفةةةةةظ 14مةةةةةن املةةةةةادة  3(. وانظةةةةر أيضةةةةةا  حتفةةةةةظ اراةةةةةادوس علةةةةى الفقةةةةةرة ،
(؛ أو حتفةةةةظ موريشةةةةيوس علةةةةى 179علةةةةى نفةةةةس احلكةةةةم ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، ع  اليةةةةز
 ((.IV.11ثالفصل  326 من اتفاقية حقوق الافل ثاملرجا نفنه، ع 22 املادة

 165ثانظةر احلارةية  24مةن التعليةق العةام رقةم  10-8الفقرات  (271ث
أعةة ه(؛ وتتعلةةق هةةذه املعةةايري، إضةةافة إىل معيةةار توافةةق الةةتحفظ مةةا موضةةوع العهةةد 

يةةد عنهةةا؛ والغةرض منةةه، االاةااا العةةريف أو القاعةة  للقواعةد املعنيةةة أو اعةةدم جةواز احل
 .10-1-3إىل  8-1-3انظر أع ه مشاريا املبادي التوجيهية من 
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كمةةةةا أنةةةةه فيمةةةةا يتعلةةةةق ااتفاقيةةةةة حقةةةةوق الافةةةةل  (3ث 
عديةةةةةدة علةةةةةى األحكةةةةةام املتعلقةةةةةة أاةةةةةديت حتفظةةةةةات  1989 لعةةةةةام
. وكما الحظ أحد الكتاب  "إنه من الصعب اخللةوع (272ثاالتبين

إىل أن هةةةةةةذه املنةةةةةةألة أساسةةةةةةية يف االتفاقيةةةةةةة ادرجةةةةةةة جتعةةةةةةل تلةةةةةةةك 
 .(273ثالتحفظات منافية ملوضوع االتفاقية والغرض منها"

وخ فةةةةا  للمعاهةةةةدات الةةةةص تتعلةةةةق حبةةةةق معةةةةني مةةةةن  (4ث 
ة مناهضةةة التعةةذيب واتفاقيةةة القضةةاء علةةى حقةةوق اإلننةةان، مثةةل اتفاقيةة

التمييةةةةز العنصةةةةري، فةةةةون موضةةةةوع معاهةةةةدات حقةةةةوق اإلننةةةةان العامةةةةة 
وغرضها معقدان، فهذه املعاهدات تتعلق مبجموعة واسةعة مةن احلقةوق 
املختلفةةةة وتتميةةةز االاةةةااا الشةةةمويل للحقةةةوق الةةةص تعتةةةزم يايتهةةةا. ومةةةا 

ية أكثةةةةةر مةةةةةن ذلةةةةةك، ميكةةةةةن أن تكةةةةةون اعةةةةةض احلقةةةةةوق احملميةةةةةة أساسةةةةة
؛ وااإلضافة إىل ذلك، وحىت فيما يتعلق ااحلقوق األساسية، (274ثغريها

ال ميكةةن اسةةتبعاد رةةحة حتفةةظ يتعلةةق فوانةةب معينةةة حمةةدودة هلةةا رةةلة 
اونفةةاذ احلةةق املعةةين. و ةةذا اخلصةةوع فةةون التحفظةةات علةةى معاهةةدات 
حقوق اإلننان العامة تارع مشاكل رةبيهة مبشةاكل التحفظةات علةى 

 .(275ثاملتعلقة ااحلقوق غري القاالة ل نتقاعاألحكام 
 12-1-3حيةةةةةةةاول مشةةةةةةةروع املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   (5ث 

إقامة توازن دقيق اشكل خاع اني هذه االعتبةارات املختلفةة، مةن 
 خ ل اجلما اني ث ثة عنارر 

"عدم قاالية احلقوق املنصوع عليها يف املعاهةدة للتجزئةة  •
 وترااط هذه احلقوق وتشااكها"؛

أمهية احلق أو النص موضوع الةتحفظ يف سةياق التوجةه و" •
 العام للمعاهدة"؛

 ".ى خاورة تأثري ]...[ التحفظ عليهو"مد •
من  5رياغة العنصر األول منتعارة من الفقرة  (6ث 

إعةةةة ن وارنةةةةامج عمةةةةل فيينةةةةا الةةةةذي اعتمةةةةده املةةةةؤمتر العةةةةامل  حلقةةةةوق 
الةص توفرهةا . وه  تشدد على مشولية احلمايةة 1993اإلننان لعام 

 .(276ثمعاهدات حقوق اإلننان العامة وترم  إىل تفادي تفككها
العنصر الثاين هعل العنصر األول أقل ررامة من  (7ث 

اةةأن اعةةض احلقةةوق الةةص  -طبقةةا  للممارسةةة املتبعةةة  -خةة ل التنةةليم 
__________ 

، اجمللةةد … Multilateral Treaties؛ انظةر 21و 20املادتةان  (272ث
 .(IV.11ثالفصل  335-321أع ه(، ع  141األول ثاحلارية 

 Schabas, “Reservations to the Convention on theانظةر  (273ث

rights of the child” 480 أع ه(، ع 108، املرجا املذكور ثاحلارية. 
 ( من التعليق احلايل.3انظر أع ه الفقرة ث (274ث
، واشةةةةكل 10-1-3انظةةةةر أعةةةة ه مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (275ث

 ( من التعليق عليه.8ث-(4أخص الفقرات ث
، A/CONF.157/24 (Part I)إعةةة ن وارنةةةامج عمةةةل فيينةةةا ث (276ث

الفصةةل الثالةةث(. وقةةد اسةةتخدمت هةةذه الصةةياغة ااسةةتمرار منةةذ ذلةةك احلةةني؛ 
انظةةةر اشةةةكل خةةةاع قةةةرارات اجلمعيةةةة العامةةةة املتعلقةةةة حبقةةةوق اإلننةةةان، والةةةص 

 تنتخدم اصورة منهجية هذا التعبري. 

حتميها هذه الصكوك تكتن  ما ذلك طااعا  أقل أساسية من غريها 
ية مةةةةةةةةةن احلقةةةةةةةةةةوق غةةةةةةةةةري القاالةةةةةةةةةةة واصةةةةةةةةةفة خارةةةةةةةةةة أقةةةةةةةةةةل أساسةةةةةةةةة -

. والصةةياغة املنةةتخدمة تشةةدد علةةى أن التقةةدير هةةب (277ثل نتقةةاع
أن يراعةة  كةة   مةةن احلةةق املعةةين ثالةةنهج املوضةةوع ( واحلكةةم املعةةين يف 
املعاهدة ثالةنهج الشةكل (، حيةث أرةرَي إىل أن نفةس احلةق ميكةن أن 

لعةةةام يكةةةون موضةةةوع عةةةدة أحكةةةام. أمةةةا فيمةةةا يتعلةةةق اعبةةةارة "التوجةةةه ا
 .(278ث5-1-3للمعاهدة" فه  منتمدة من مشروع املبدأ التوجيه  

وأخةةةةريا  فةةةةون اإلرةةةةارة إىل "مةةةةدى خاةةةةورة تةةةةأثري  (8ث 
]...[ التحفظ" على احلةق أو احلكةم الةذي يبةَدى اشةأنه تشةري إىل 
أنه حةىت خبصةوع احلقةوق األساسةية يبقةى إاةداء التحفظةات  كنةا  

عنيةةةة ومةةةا مل يكةةةن غرضةةةةها مةةةا دامةةةت ال تنةةةتبعد يايةةةة احلقةةةوق امل
 تعديل النظام القانوين لتلك احلقوق تعدي   مفرطا .

التحفظـــات علـــ  نصـــوص فـــي العياهـــدة تتيلـــق  3-1-13
 بتسوية العنازعات أو رصد تنفيذ العياهدة

ال يكون التحف  عل  نص وارد في  ياهدة يتيلق بتسـوية  
ذاتـه،  ـع العنازعات أو رصـد تنفيـذ العياهـدة غيـر  توافـق، فـي حـد 
  وضوع العياهدة والهر   نها،  ا لم يكن هذا التحف :

ير ــي إلــ  اســتبياد أو تيــديل األثــر القــانوني   أ( 
 لنص في العياهدة ال بد  نه ليلة وجودها؛ أو

ـــــة   ب(  ـــــؤدال اســـــتبياد الدول ـــــر   ـــــه أث ـــــب علي يترت
العنظعــــة الدوليــــة العتحفظــــة  ــــن آليــــة لتســــوية العنازعــــات  أو
لعياهـدة فيعـا يتيلـق بـنص فـي العياهـدة ســبق لرصـد تنفيـذ ا أو

ـــة يشـــكل ذات الهـــر   ـــه، إذا كـــان إععـــال هـــذل اآللي لهـــا قبول
 العتوخ   ن العياهدة.

 التعليق
تأكيةةةدا  قاطعةةةا  يف تقريةةةره األول  أكةةةد فيتنةةةموريس (1ث 

عن قانون املعاهدات أنه  "من غري املقبةول أن تكةون أطةراف معينةة يف 
معاهدة غري متقيدة االتزام يتعلةق اتنةوية املنازعةات الةص تنشةأ عةن هةذه 

. وهةةذا (279ثاملعاهةةدة يف حةةني أن هةةذا احلكةةم ملةةزم لألطةةراف األخةةرى"
م أثنةةةاء احلةةةرب البةةةاردة اشةةةأن املوقةةةف املنةةةتلهم طبعةةةا  مةةةن اجلةةةدل القةةةائ

التحفظةةةات علةةةى اتفاقيةةةة منةةةا جرميةةةة اإلاةةةادة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا 
موقف مفرط يف تشدده، وقد نقضةته حمكمةة العةدل الدوليةة الةص أقةرت 

اشةةةةةأن طلةةةةةيب  1999حزيران/يونيةةةةةه  2اوضةةةةةوع، يف أمريهةةةةةا املةةةةةؤرخني 
ضةةةةةد إسةةةةةبانيا اإلرةةةةةارة اتةةةةةدااري حتفظيةةةةةة اللةةةةةذين قةةةةةدمتهما يوغوسةةةةة فيا 

__________ 
 .10-1-3انظر أع ه مشروع املبدأ التوجيه   (277ث
(ثب( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى 14انظةةةةةر اشةةةةةكل خةةةةةاع الفقةةةةةرة ث (278ث
 أع ه. 5-1-3املبدأ التوجيه  مشروع 
، A/CN.4/101، اجمللةةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةةاين، الوثيقةةةةةةةةةةةةة 1956حوليةةةةةةةةةةةةة  (279ث

 37مةن مشةروع املةادة  4؛ وكان ذلك هو غةرض الفقةرة 96، الفقرة 127 ع
 (.115الص اقرتع املقرر اخلاع اعتمادها ثاملرجا نفنه، ع 
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 ،رةةةرعية اسةةةتعمال القةةةوةوالواليةةةات املتحةةةدة يف القضةةةيتني املتعلقتةةةني اةةةة 
رةةحَة التحفظةةات الةةص أاةةدهتا الةةدولتان علةةى املةةادة التاسةةعة مةةن اتفاقيةةة 

الةةةص طةةةول  1948منةةةا جرميةةةة اإلاةةةادة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا لعةةةام 
ذه احملكمةةةةةةةةة االختصةةةةةةةةاع اةةةةةةةةالنظر يف مجيةةةةةةةةا املنازعةةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةةة  ةةةةةةةة

، يف حةةةةةةةني أن اعةةةةةةةض األطةةةةةةةراف كانةةةةةةةت قةةةةةةةد اعتةةةةةةةربت (280ثاالتفاقيةةةةةةةة
 .(281ثحتفظات من هذا القبيل منافية ملوضوع االتفاقية والغرض منها

ويف أمرهةةةةةةا الصةةةةةةادر اشةةةةةةأن اإلرةةةةةةارة اتةةةةةةدااري  (2ث 
األنشةةةاة املنةةةلحة يف إقلةةةيم الكونغةةةو ثطلةةةب  حتفظيةةةة يف قضةةةية

ق ، أقةةةةةةةرت احملكمةةةةةةةة نفةةةةةةس احلةةةةةةةل فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةة(2002 جديةةةةةةد 
اةةةةالتحفظ الروانةةةةدي علةةةةى نفةةةةس احلكةةةةم، حيةةةةث أوضةةةةحت أن 

يتعلةق فةةوهر القةانون، اةل يتعلةق ااختصةةاع  "ذلةك الةتحفظ ال
احملكمة فقط" و"االتايل ال يبدو أنه يتناىف ما موضوع االتفاقية 

. وقةةةةةد أكةةةةةدت احملكمةةةةةة هةةةةةذا املوقةةةةةف يف (282ثوالغةةةةةرض منهةةةةةا"
 3حكمهةةةةةةةةةةا اشةةةةةةةةةةةأن األسةةةةةةةةةةس املوضةةةةةةةةةةةوعية للةةةةةةةةةةدعوى املةةةةةةةةةةةؤرخ 

  ردا  علةةةةى مجهوريةةةةة الكونغةةةةو الدميقراطيةةةةة 2006رةةةةباط/فرباير 
الص زعمت أن حتفظ رواندا على املادة التاسعة من اتفاقية منةا 
جرميةةةة اإلاةةةادة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا حتفةةةظ "غةةةري رةةةحيح"، 

تأكيةةةد موقفهةةةا الةةةذي كانةةةت قةةةد اطذتةةةه يف فتواهةةةا  واعةةةد إعةةةادة
التحفظةةةات علةةى اتفاقيةةةة اشةةأن  1951أيار/مةةةايو  28املؤرخةةة 

، والةذي مفةاده (283ثمنا جرميةة اإلاةادة اجلماعيةة واملعاقبةة عليهةا
أن الةةةتحفظ علةةةى تلةةةك االتفاقيةةةة جةةةائز مةةةا مل يكةةةن متنافيةةةا  مةةةا 

 أن موضوع االتفاقية والغرض منها، خلصت احملكمة إىل 
حتفةةةظ روانةةةدا علةةةى املةةةادة التاسةةةعة مةةةن ]اتفاقيةةةة منةةةا جرميةةةة اإلاةةةادة  

اجلماعية واملعاقبةة عليهةا[ يتصةل ااختصةاع احملكمةة وال يةؤثر علةى االلتزامةات 
املوضوعية املنبثقة عن هذه االتفاقية فيما يتعلق اأعمال اإلاادة اجلماعية ذاهتا. 

تنتنتج أنه ينبغ  النظةر إىل ويف سياق اروف القضية، ال ميكن للمحكمة أن 
الةةةتحفظ الةةةةذي أادتةةةةه روانةةةدا، اهلةةةةادف إىل اسةةةةتثناء وسةةةيلة معينةةةةة مةةةةن وسةةةةائل 
تنةةوية منازعةةة متعلقةةة اتفنةةري االتفاقيةةة أو تابيقهةةا أو تنفيةةذها، علةةى أنةةه غةةري 

 .(284ثمتوافق ما موضوع االتفاقية والغرض منها
__________ 

 ,Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain)انظةر  (280ث
Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 
761, at p. 772, paras. 29–33, and (Yugoslavia v. United States of 

America), ibid., p. 916, at pp. 923–924, paras. 21–25. 
 141، اجمللد األول ثاحلارةية ... Multilateral Treatiesانظر  (281ث

( ثانظةةةةةةةر اةةةةةةةاألخص االعرتاضةةةةةةةات IV.1الفصةةةةةةةل ث 132-129أعةةةةةةة ه(، ع 
 الواضحة جدا  الصادرة  ذا املعىن عن الربازيل والصني واملكنيك وهولندا(.

 Armed Activities on the Territory of the Congo (New (282ث
Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 
Provisional Measures, Order of 10 July 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 

219, at p. 246, para. 72. 
 Reservations to the Convention on the Prevention and (283ث

Punishment of the Crime of Genocide  15، ع أع ه( 26ثانظر احلارية. 
 Armed Activities on the Territory of the Congo (New (284ث

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 
Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 3 February 2006  ثانظةر

 .67أع ه(، الفقرة  99احلارية 

مةن اتفاقيةة  لذلك أنفذت احملكمة حتفظ روانةدا علةى املةادة التاسةعة
منا جرمية اإلاادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مؤكدة موقفهةا النةااق. 
وهذا االستنتاج يعززه الاااا االعتيادي جةدا  ملثةل هةذه التحفظةات 

 .(285ثوكون االعرتاض عليها  ارسة غري مألوفة
غةةةةةري أن عةةةةةةدة قضةةةةةةاة اعتةةةةةةربوا يف رأيهةةةةةةم املنةةةةةةتقل  (3ث 

احملكمةةةة يف قرارهةةةا ال ميكةةةن أن يكةةةون املشةةةرتك أن املبةةةدأ الةةةذي طبقتةةةه 
نااقةةةه مالقةةةا . وأكةةةدوا أنةةةه قةةةد تكةةةون هنةةةاك حةةةاالت ميكةةةن أن يتضةةةح 
فيها أن التحفظات على انود تنوية املنازعات منافيةة ملوضةوع املعاهةدة 

 .(286ثوالغرض منها، واألمر كله يتوقف على القضية املاروحة
ورأت اللجنةةةةةةةة املعنيةةةةةةةة حبقةةةةةةةوق اإلننةةةةةةةان، مةةةةةةةن  (4ث 

اخلاع ااحلقوق  الدويل يتها، أن التحفظات على أحكام العهدناح
املتعلقةةة اضةةمانات تابيقةةه والةةواردة  1966املدنيةةة والنياسةةية لعةةام 

يف كل من العهد نفنه ويف الربوتوكةول االختيةاري امللحةق اةه ميكةن 
 أن تكون منافية ملوضوع هذين الصكني والغرض منهما 

توفر هذه الضمانات اإلطار ال زم لتأمني احلقوق املنصوع عليهةا  
يف العهةةد واالتةةايل فوهنةةا تتنةةم اأمهيةةة أساسةةية االننةةبة ملوضةةوع العهةةد وهدفةةه. 
]...[ كمةةا أن العهةةد يتةةوخى، مةةن أجةةل تعزيةةز الةةوغ أهدافةةه احملةةددة، أن ينةةند 

ذا العنصةةةر إىل اللجنةةة دور الررةةد. والتحفظةةةات الةةص ترمةةة  إىل التنصةةل مةةةن هةة
األساسةةة  يف ]تصةةةميم[ العهةةةةد، وهةةةو عنصةةةر ينةةةةتهدف ]...[ تةةةأمني التمتةةةةا 
اةةةاحلقوق، إمنةةةا تتنةةةةاىف ]...[ مةةةا موضةةةةوع العهةةةد وهدفةةةه. فةةةة  هةةةوز لدولةةةةة أن 
حتةةةتفظ حبةةةق عةةةدم تقةةةدا تقةةةارير وعةةةدم حبةةةث اللجنةةةة هلةةةذه التقةةةارير. إذ إن دور 

 ضةةةةةى الربوتوكةةةةةولني أو مبقت 40اللجنةةةةةة مبقتضةةةةةى العهةةةةةد، سةةةةةواء مبقتضةةةةةى املةةةةةادة 
__________ 

، املرجةةةةةةا املةةةةةةةذكور Riquelme Cortadoانظةةةةةةر يف هةةةةةةذا الصةةةةةةةدد  (285ث
علةةةةةةةةةى  . والواقةةةةةةةةا أن االعرتاضةةةةةةةةةات202-192 أعةةةةةةةةة ه(، ع 147ثاحلارةةةةةةةةية 

حتفظةةةةةةةات متعلقةةةةةةةة ابنةةةةةةةود تنةةةةةةةوية املنازعةةةةةةةات نةةةةةةةادرة. ومةةةةةةةا ذلةةةةةةةك، إىل جانةةةةةةةب 
االعرتاضةات علةى حتفظةةات متعلقةة ااملةادة التاسةةعة مةن اتفاقيةة منةةا جرميةة اإلاةةادة 
اجلماعيةةةةةةة واملعاقبةةةةةةةة عليهةةةةةةةا، انظةةةةةةر االعرتاضةةةةةةةات الةةةةةةةص أاةةةةةةدهتا عةةةةةةةدة دول علةةةةةةةى 

، واصةةةفة خارةةةة 1969مةةةن اتفاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  66التحفظةةةات املتعلقةةةة ااملةةةادة 
اعرتاضةةةةات أملانيةةةةا وكنةةةةدا ومصةةةةر والواليةةةةات املتحةةةةدة األمريكيةةةةة ثحيةةةةث جةةةةاء يف 
اعرتاض الواليات املتحدة أن حتفظ اجلمهورية العراية النورية "يتنةاىف مةا موضةوع 
االتفاقيةة والغةرض منهةا ويقةةوض مبةدأ التنةوية النزيهةةة للمنازعةات املتعلقةة اةةبا ن 

تعليق تابيقها، والذي كان موضةوع مفاوضةات ماولةة يف املعاهدات وانقضائها و 
 141، اجمللةةةد الثةةةاين ثانظةةةر احلارةةةية … Multilateral Treatiesمةةةؤمتر فيينةةةا"، 
، واعرتاضةةةات نيوزيلنةةةدا وهولنةةةدا واليااةةةان ((XXIII.1ثالفصةةةل  385أعةةة ه(، ع 

ا ثحيةةث رأت هولنةةدا أن "األحكةةام املتعلقةةة اتنةةوية املنازعةةات، واملنصةةوع عليهةة
مةةن االتفاقيةةة، تشةةكل عنصةةرا  مهمةةا  يف االتفاقيةةة وال ميكةةن فصةةةلها  66يف املةةادة 

((، واعةةةةرتاض 382املرجةةةةا نفنةةةةه، ع عةةةةن القواعةةةةد اجلوهريةةةةة الةةةةص تةةةةرتبط  ةةةةا" ث
اململكة املتحدة ث"ترتبط هذه األحكام ارتباطا  ال ينفصم اأحكام الباب اخلةامس 

جهةةةا األسةةةاس الةةةذي اسةةةتند إليةةةه الةةةص تتعلةةةق هةةةذه األحكةةةام  ةةةا. وقةةةد رةةةكل إدرا
مؤمتر فيينا يف قبولةةه لتلةك األجةزاء مةن البةاب اخلةامس الةص تشةكل تاةويرا  تةدرهيا  

((، واعةةةرتاض النةةةويد ثوهةةةو يتبةةةىن يف 384للقةةةانون الةةةدويل" ثاملرجةةةا نفنةةةه، ع 
 ((.383جوهره نفس املوقف الذي اطذته اململكة املتحدة ثاملرجا نفنه، ع 

 Kooijmansو Higginsملشةةةةةةةةةرتك للقضةةةةةةةةةاة الةةةةةةةةةرأي املنةةةةةةةةةتقل ا (286ث
 2006رةةةةةباط/فرباير  3اشةةةةةأن احلكةةةةةم املةةةةةؤرخ  Simmaو Owadaو Elarabyو

 .21أع ه، الفقرة  284املشار إليه يف احلارية 
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االختيةةةاريني، ينةةةتتبا االضةةةرورة تفنةةةري نصةةةوع العهةةةد وإرسةةةاء أحكةةةام ينةةةتند 
إليهةةا. واالتةةايل فةةون أي حتفةةظ يةةرفض اختصةةاع اللجنةةة يف تفنةةري مقتضةةيات 

 .(287ثأي أحكام يف العهد يكون أيضا  منافيا  ملوضوع هذا الصك وهدفه

 اللجنة ما يل  أما فيما يتعلق االربوتوكول االختياري، فتضيف  
ال ميكن إاداء حتفظ على العهد مةن خة ل الربوتوكةول االختيةاري،  

فمثل هذا التحفظ ]سيكون من أثره[ ضةمان عةدم قيةام اللجنةة افحةص مةدى 
امتثةال الدولةة ]ل لتةزام[ يف إطةار الربوتوكةول االختيةاري األول. واةةالنظر إىل أن 

ن يف إتاحةةةة قيةةةام اللجنةةةة موضةةةوع وهةةةدف الربوتوكةةةول االختيةةةاري األول يتمةةةث 
افحةص احلقةةوق امللزمةةة االننةةبة للدولةةة مبقتضةى العهةةد، فةةون أي حتفةةظ يةةراد اةةه 
اسةةةةةتبعاد اختصةةةةةاع اللجنةةةةةة يف هةةةةةذا الشةةةةةأن يكةةةةةون منافيةةةةةا  ملوضةةةةةوع وهةةةةةدف 
الربوتوكةةول االختيةةاري األول حةةىت إذا مل يكةةن منافيةةا  للعهةةد ذاتةةه. إذ يبةةدو أن 

إطةةةار الربوتوكةةةول االختيةةةاري األول، علةةةى الةةةتحفظ الةةةذي يةةةدرج ألول مةةةرة، يف 
التزام أساس  يدل على أن ما تقصده الدولة املعنية اذلك هو منا اللجنةة مةن 

 . (288ثإاداء آرائها فيما يتعلق مبادة معينة من مواد العهد يف حالة فردية معينة

واستنادا  إىل هةذا التعليةل ارتةأت اللجنةة املعنيةة حبقةوق اإلننةان، يف 
عةةةةدم رةةةةحة حتفةةةةظ ترينيةةةةداد وتواةةةةاغو الةةةةذي  كنةةةةدي،  راولقضةةةةية 

ينةةةتبعد اختصارةةةها اةةةالنظر يف الب غةةةات املتعلقةةةة انةةةجني حمكةةةوم 
 .(289ثعليه ااإلعدام

__________ 
الوثةةةائق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة اخلمنةةةون، امللحةةةق  (287ث
؛ انظةر أيضةا  ورقةة العمةةل النهائيةة 11، الفقةرة أع ه( 165ثاحلارية  40رقم 

مةةن النةةيدة فراننةةواز هامبنةةون اشةةأن التحفظةةات علةةى  2004املقدمةةةة عةةام 
 .55أع ه(، الفقرة  190معاهدات حقوق اإلننان ثاحلارية 

الوثةةةائق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة اخلمنةةةون، امللحةةةق  (288ث
يف الفقةةرة التاليةةة رأت اللجنةةة . و 13، الفقةةرة أعةة ه( 165ثاحلارةةية  40رقةةم 

املعنيةةة حبقةةوق اإلننةةان أن "التحفظةةات املتعلقةةة اةةاإلجراءات املالواةةة يف إطةةار 
 الربوتوكول االختياري األول ]لن تكون متفقة[ ما موضوعه وهدفه".

ترينيةةةةةةةةداد  ضةةةةةةةةدكنةةةةةةةةدي راول  ، 845/1999الةةةةةةةةب غ رقةةةةةةةةم  (289ث
ق الرمسيةة للجمعيةة العامةة، الوثائ، تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلننان ،وتوااغو

، اجمللةةد الثةةاين، املرفةةق (A/55/40) 40الةةدورة اخلامنةةة واخلمنةةون، امللحةةق رقةةم 
. وكانت ترينيداد وتوااغو قد اررت حتفظهةا 7-6ألف، الفقرة  -احلادي عشر

اأهنةةةةا تقبةةةةل اةةةةة "املبةةةةدأ الةةةةذي مبوجبةةةةه ال هةةةةوز للةةةةدول أن تنةةةةتخدم الربوتوكةةةةول 
ر حتفظات علةى العهةد الةدويل اخلةاع اةاحلقوق املدنيةة االختياري كوسيلة لتمري

والنياسية نفنه، ]غري أهنا[ تؤكد على أن حتفظها على الربوتوكةول االختيةاري 
ال ال اأي حال من األحوال اااللتزامات الص عقدهتا والتعهدات الص أارمتهةا 

، اجمللةةد األول ثانظةةر احلارةةية ... Multilateral Treatiesمبقتضةةى ذلةةك العهةةد" ث
. وقةةةد أثةةةار هةةةذا الةةةتحفظ اعرتاضةةةات ((IV.5ثالفصةةةل  234أعةةة ه(، ع  141

من قبل سبا دول قبل أن تعمةد ترينيةداد وتواةاغو إىل االننةحاب مةن الربوتوكةول  
 (.3، احلارية 238-236ع  كلية يف هناية األمر ثاملرجا نفنه،

وخلصةةةةةت احملكمةةةةةة األوروايةةةةةة حلقةةةةةوق اإلننةةةةةان، يف قضةةةةةةية  (5ث
اعةةةةةد حتليةةةةةل ملوضةةةةةوع االتفاقيةةةةةة األوروايةةةةةة حلقةةةةةوق اإلننةةةةةان  لويزيةةةةةدو،

وغرضها إىل أن "الدول ال هوز هلا أن حتةد مةن قبوهلةا للبنةود االختياريةة 
‘ لواليتهةا‘مبا اةرج يف واقةا األمةر أجةزاء  مةن قانوهنةا و ارسةتها اخلاضةعة 

وأن كةةةل تقييةةةد الختصارةةةها  (290ثمةةةن ناةةةاق مراقبةةةة أجهةةةزة االتفاقيةةةة"
 .(291ثأو املوضوع  يتناىف ما طبيعة االتفاقيةاملكاين 

ومجيةةةةا هةةةةذه النةةةةوااق القضةةةةائية أفضةةةةت الجنةةةةة القةةةةانون  (6ث
 الدويل إىل 
التةةةةذكري اةةةةأن إاةةةةداء التحفظةةةةات علةةةةى نصةةةةوع  ثأ( 

تعاهديةةةةة تتعلةةةةق اتنةةةةوية املنازعةةةةات أو ررةةةةد تنفيةةةةذ املعاهةةةةدة لةةةةيس 
ة" منةةةتبعدا  يف حةةةد ذاتةةةه؛ وذلةةةك هةةةو موضةةةوع "العبةةةارة االسةةةته لي

 ؛13-1-3ملشروع املبدأ التوجيه  
وذلك ما مل تكن القواعد املعنية أو الررد املعةين  ثب( 

 هو ذات موضوع الصك التعاهدي الذي يبدى اشأنه التحفظ؛
واإلرةةةارة مةةةا ذلةةةك إىل أنةةةه ال هةةةوز للدولةةةة أو  ثج( 

املنظمةةةة الدوليةةةة أن حتةةةد مةةةن التزاماهتةةةا التعاهديةةةة اجلوهريةةةة النةةةااقة 
فظ على حكم تعاهدي يتعلق اتنوية املنازعةات أو ررةد اواداء حت

 تنفيذ املعاهدة عند قبوهلا هلذا احلكم.

وما أن اعض أعضاء اللجنة كان هلم رأي خمالف إال أن  (7ث
اللجنةةةةةة ارتةةةةةأت أنةةةةةه ال مةةةةةدعاة للفصةةةةةل اةةةةةني هةةةةةذين النةةةةةوعني مةةةةةن 

، فةةةةون (292ثاألحكةةةام  لةةةةئن كةةةةان هلمةةةةا أغةةةةراض متباينةةةةة إىل حةةةةد مةةةةا
الةةةةةص ميكةةةةةن إاةةةةةداؤها اشةةةةةأهنما تثةةةةةري نفةةةةةس النةةةةةوع مةةةةةن التحفظةةةةةات 

املشاكل، وتقنةيم مشةروع املبةدأ التةوجيه  إىل مشةروعني منفصةلني  
 كان من رأنه أن يفض  إىل إيراد نفس القواعد مرتني.

__________ 
، 28أعة ه(، ع  115ثانظر احلارية  Loizidou v. Turkey (290ث
 .77الفقرة 
؛ وانظةةةةةةر اصةةةةةةفة خارةةةةةةة 89-70املرجةةةةةةا نفنةةةةةةه، الفقةةةةةةرات  (291ث
. انظةةةةةر أيضةةةةةا  قةةةةةرار الةةةةةدائرة الكةةةةةربى للمحكمةةةةةة األوروايةةةةةة حلقةةةةةوق 79 الفقةةةةةرة

يف  48787/99اشةأن مقبوليةة الالةب رقةم  2001متوز/يوليةه  4اإلننان املةؤرخ 
؛ 20، ع Ilie Ilaşcu et al. v. Moldova and the Russian Federationقضية 

 Assanidze، يف قضةية 2004نينةان/أاريل  8أو حكم الدائرة الكربى املؤرخ 

v. Georgia  140(، الفقرة 71503/01ثالالب رقم. 
جزئيةةا  فقةةط، ألن تنةةةوية املنازعةةات ثغةةةري اإللزاميةةة( ميكةةةن أن  (292ث

تكةةون إحةةدى واةةائف هيئةةة ررةةد املعاهةةدة وتشةةكل جةةزءا  مةةن مهمتهةةا العامةةة 
 يف الررد.املتمثلة 
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 الفصل اخلامس
 ةالعوارد الطبييية العشترك

  قد ة -ألف
( 2002قررت اللجنة يف دورهتا الرااعة واخلمنني ثعام  -155

إدراج موضةةةةةوع "املةةةةةوارد الابيعيةةةةةة املشةةةةةرتكة" يف ارنةةةةةامج عملهةةةةةةا، 
. وأنشةةة  أيضةةةا  (293ثمقةةةررا  خارةةةا   وعينةةةت النةةةيد روسةةة  يامةةةادا

فريق عامل ملناعدة املقرر اخلاع يف وضا إطار للتوجةه العةام يف 
معاجلةةةةةة املوضةةةةةوع يف ضةةةةةوء املخاةةةةةط العةةةةةام الةةةةةذي أعةةةةةد يف عةةةةةام 

. وأوضح املقرر اخلاع أنه يعتزم معاجلة منألة املياه (294ث2000
إطةةةار اجلوفيةةة احملصةةةورة العةةةاارة للحةةةدود ومنةةألة الةةةنفط والغةةةاز يف 
 . (295ثهذا املوضوع واقرتع اتباع هنج تدره  يبدأ ااملياه اجلوفية

وتلقةةةت اللجنةةةة يف دوراهتةةةا مةةةن اخلامنةةةة واخلمنةةةني ثعةةةام  -156
( ث ثةةةةة تقةةةةارير مةةةةن 2006( إىل الثامنةةةةة واخلمنةةةةني ثعةةةةام 2003

ويف أثنةةةاء هةةةذه الفةةةرتة، أنشةةةأت  .(296ثاملقةةةرر اخلةةةاع ونظةةةرت فيهةةةا
، ورأسةةةةه املقةةةةرر 2004األول يف عةةةةام  اللجنةةةةة ث ثةةةةة أفرقةةةةة عاملةةةةة 

اخلاع وساعد يف موارلة نظر اللجنة يف املوضوع؛ والثةاين يف عةام 
، ورأسةةه النةةيد إنريكيةةه كانةةديويت، وقةةام ااسةةتعراض وتنقةةيح 2005

املتعلقةةةة اقةةةانون طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة العةةةاارة  25  مشةةاريا املةةةواد ال
يةةةره الثالةةةث، آخةةةذا  يف للحةةةدود والةةةص اقرتحهةةةا املقةةةرر اخلةةةاع يف تقر 

، 2006اعتبةةةاره املناقشةةةة الةةةص دارت يف اللجنةةةة؛ والثالةةةث يف عةةةام 
ورأسه أيضا  النيد إنريكيه كانديويت، وأمت استعراض وتنقيح مشاريا 

 املواد املقدمة من املقرر اخلاع يف تقريره الثالث.
(، اعتمةةةةةدت 2006ويف الةةةةةدورة الثامنةةةةةة واخلمنةةةةةني ثعةةةةةام  -157

القةةةةراءة األوىل، اعةةةةةد أن نظةةةةرت يف تقريةةةةةر الفريةةةةق العامةةةةةل اللجنةةةةة يف 
ويف تقريةةر جلنةةة الصةةياغة، مشةةاريَا  (297ثمشةةروع مةةادة 19  املتضةةمن ل

املةةةةواد املتعلقةةةةة اقةةةةانون طبقةةةةات امليةةةةاه اجلوفيةةةةة العةةةةاارة للحةةةةدود البةةةةالغ 

__________ 
 .519-518ثةاين(، الفقرتةان ، اجمللةد الثةاين ثاجلةزء ال2002 حولية (293ث

 19 املةةةؤرخ 57/21مةةةن القةةةرار  2وأحاطةةةت اجلمعيةةةة العامةةةة علمةةةا ، يف الفقةةةرة 
، اقةةةةةةرار اللجنةةةةةةة إدراج موضةةةةةةوع "املةةةةةةوارد الابيعيةةةةةةة 2002تشةةةةةةرين الثةةةةةةاين/نوفمرب 

 55/152العامةةةةةةةة  املشةةةةةةةرتكة" يف ارنةةةةةةةامج عملهةةةةةةةا. انظةةةةةةةر أيضةةةةةةةا  قةةةةةةةرار اجلمعيةةةةةةةة
 .2000كانون األول/دينمرب   12 املؤرخ

 .260 ثاين(، املرفق، ع، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2000 حولية (294ث
 .520ثاين(، الفقرة ، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2002 حولية (295ث
(، ول، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء األ2003 حوليةةةةةالتقريةةةةر األول   (296ث
، اجمللةةةةةةةةةةد 2004 حوليةةةةةةةةةةة؛ والتقريةةةةةةةةةةر الثةةةةةةةةةةاين  Add.1و A/CN.4/533الوثيقةةةةةةةةةةة 
؛ والتقريةةةةةةةةةر الثالةةةةةةةةةث  Add.1و A/CN.4/539الوثيقةةةةةةةةةة (، ولثاجلةةةةةةةةةزء األ الثةةةةةةةةةاين
 .Add.1و A/CN.4/551الوثيقة (، ول، اجمللد الثاين ثاجلزء األ2005 حولية
 أيةار/ 19و 18املعقودتني يف  2879و 2878يف اجللنتني  (297ث
 19 للجنةةة إحالةة مشةةاريا املةةواد الةةة، قةةررت ا2879. ويف اجللنةةة 2006مةايو 

 إىل جلنة الصياغة.

وقةةةةررت،  ،(299ث، والتعليقةةةةات عليهةةةةا(298ثمشةةةةروع مةةةةادة 19عةةةةددها 
نظامهةةةا األساسةةة ، أن حتيةةةل مشةةةاريا مةةةن  21إىل  16وفقةةةا  للمةةةواد 

املةةةةواد، عةةةةن طريةةةةق األمةةةةني العةةةةام، إىل احلكومةةةةات التماسةةةةا  لتعليقاهتةةةةا 
وم حظاهتةةةةا، طالبةةةةة إليهةةةةا تقةةةةدا هةةةةذه التعليقةةةةات وامل حظةةةةات إىل 

 .(300ث2008كانون الثاين/يناير   1األمني العام يف موعد ال يتجاوز 
 النظر في العوضوع في الدورة الحالية -باء

كان معروضا  علةى اللجنةة يف الةدورة احلاليةة التقريةر الرااةا  -158
، والةةةةذي عرضةةةةه املقةةةةرر اخلةةةةاع يف (A/CN.4/580)للمقةةةةرر اخلةةةةاع 

. ويف اليةةةةةةوم 2007أيار/مةةةةةةايو  18املعقةةةةةةودة يف  2921جلنةةةةةةتها 
نفنةةةه، قةةةدم املقةةةرر اخلةةةاع عرضةةةا  مةةةوجزا  غةةةري رمسةةة  ملشةةةاريا املةةةواد 

جلوفيةة العةاارة للحةدود موجهةا  اصةفة املتعلقة اقةانون طبقةات امليةاه ا
خارةة ألعضةةاء اللجنةة اجلةةدد. ونظةرت اللجنةةة يف التقريةر الرااةةا يف 

 حزيةةةةةةةةةةةةةةةةران/ 5و 4املعقةةةةةةةةةةةةةةةةودتني يف  2931و 2930جلنةةةةةةةةةةةةةةةةتيها 
 على التوايل. 2007 يونيه
، 2007أيار/مةةةايو  16املعقةةةودة يف  2920ويف اجللنةةةة  -159

أنشأت اللجنة فريقا  عام   معنيةا  اةاملوارد الابيعيةة املشةرتكة، ارئاسةة 
النيد إنريكيه كانديويت، من أجل مناعدة املقةرر اخلةاع يف النظةر 
يف ارنةةةةامج عمةةةةل مقبةةةةل، آخةةةةذا  يف اعتبةةةةاره اآلراء املعةةةةرب عنهةةةةا يف 

 4أيار/مةةايو و 18لعامةةل أراةةا جلنةةات يف اللجنةةة. وعقةةد الفريةةق ا
 2947. ويف اجللنةةةةةةة 2007متوز/يوليةةةةةةه  17حزيران/يونيةةةةةةه و 5و

، أحاطت اللجنة علما  اتقرير 2007آب/أغناس  3املعقودة يف 
الفريةةق العامةةل ثانظةةر الفةةرع جةةيم أدنةةاه(. وطلةةب إىل األمانةةة العامةةة 
ول أيضةةةا  أن تعمةةةم علةةةى احلكومةةةات االسةةةتبيان الةةةذي أعةةةد للحصةةة
 على معلومات اشأن  ارسة الدول فيما يتعلق االنفط والغاز.

 عرض املقرر اخلاع تقريره الرااا -1
أرةةةةةةار املقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع إىل أن اللجنةةةةةةة أمتةةةةةةت يف دورهتةةةةةةا  -160

، يف القةةةراءة األوىل، مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة 2006املعقةةةودة عةةةاَم 
كةةةان ينتظةةةر اقةةةانون طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة العةةةاارة للحةةةدود. وملةةةا  

احلصةول علةى تعليقةةات احلكومةات وم حظاهتةةا اخلايةة يف موعةةد 
، فنةةةةةوف يتعةةةةةني أن ترجةةةةةأ 2008كةةةةةانون الثاين/ينةةةةةاير   1غايتةةةةةه 

القراءة الثانية ملشاريا املواد إىل الةدورة النةتني للجنةة الةص سةتعقد 
. لةةذا ال يعةةاق التقريةةر الرااةةا سةةوى جانةةب معةةني 2008يف عةةام 

__________ 
 .2006حزيران/يونيه  9املعقودة يف  2885يف اجللنة  (298ث
 3و 2املعقةةةةةودة يف  2906و 2905و 2903يف اجللنةةةةةات  (299ث

، علةةةةةى التةةةةةوايل. انظةةةةةر مشةةةةةاريا املةةةةةواد والتعليقةةةةةات 2006آب/أغنةةةةةاس  4و
، اجمللةةد الثةةاين 2006 حوليةةةعليهةةا الةةص اعتمةةدهتا اللجنةةة يف القةةراءة األوىل يف 

 الفصل النادس، الفرع جيم.(، ثاينثاجلزء ال
 .2903و 2885انظر اجللنتني  (300ث
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العمةةةل اشةةةأن طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة العةةةاارة يتنةةةاول الع قةةةة اةةةني 
للحةةةدود وأيةةةة أعمةةةال مقبلةةةة اشةةةأن الةةةنفط والغةةةاز. واقةةةرتع املقةةةرر 
اخلةةةةاع أن تبارةةةةر اللجنةةةةة القةةةةراءة الثانيةةةةة ملشةةةةاريا املةةةةواد املتعلقةةةةة 

وأن  2008اقانون طبقات املياه اجلوفيةة العةاارة للحةدود يف عةام 
تقةةةوم اةةةه اشةةةأن  تعةةاق ذلةةةك املوضةةةوع مبعةةةزل عةةةن أي عمةةةل مقبةةةل

منةةةألة الةةةنفط والغةةةاز. وتنةةةتدع  االحتمةةةاالت الةةةص تنةةةذر اوقةةةوع 
أزمة مياه يتضرر منها مئات امل يني من البشر، وخبارة يف العامل 
النةةةام ، اإلسةةةراع يف وضةةةا إطةةةار قةةةانوين دويل إلدارة مةةةوارد امليةةةاه 

 إدارة معقولة ومنصفة وللتعاون الدويل وتنوية املنازعات.
 اةةةني العمةةةل املتعلةةةق اامليةةةاه اجلوفيةةةة والعمةةةل املتعلةةةق الع قةةةة ثأ(

 االنفط والغاز
مهةةةةةد املقةةةةةرر اخلةةةةةاع للمناقشةةةةةة اتنةةةةةاول أوجةةةةةه التشةةةةةااه  -161

واالخت ف اني النفط والغاز من جهة وطبقات املياه اجلوفية من 
جهة أخرى، من منظور علمة  وتقةين، وكةذلك يف ضةوء اجلوانةب 

م حظةةةةا  أنةةةةه يوجةةةةد اوجةةةةه عةةةةام  النياسةةةةية واالقتصةةةةادية والبيئيةةةةة،
تشةةةااه وثيةةةق يف النةةةمات الفيزيائيةةةة اةةةني طبقةةةة امليةةةاه اجلوفيةةةة غةةةري 
املغةةةةذاة والصةةةةخر اخلةةةةازن للةةةةنفط والغةةةةاز. ايةةةةد أن الفةةةةوارق تةةةةوح  
إمجةةاال  اضةةرورة معاجلةةة املوضةةوعني معاجلةةة منفصةةلة. وسةةلط املقةةرر 
اخلةةةةاع الضةةةةوء علةةةةى مةةةةا ميثلةةةةه املةةةةاء العةةةةذب مةةةةن مةةةةورد أساسةةةة  

تمرار احلياة، حيوي للبشر ال يوجد مورد اديل عنه. كما ميثل الس
املةةةةةاء العةةةةةذب ثأ( مةةةةةوردا  حيويةةةةةا  لعةةةةةيش اإلننةةةةةان عيشةةةةةا  رةةةةةحيا ؛ 

موردا  ال غىن عنه إلنتاج الغذاء؛ وثج( عنصرا  أساسيا  من  وثب(
عنارةةةر الةةةنظم اإليكولوجيةةةة الابيعيةةةة واحليةةةاة العضةةةوية للكوكةةةب. 

سياسة إلدارة املياه اجلوفية طتلف  وتقتض  هذه االعتبارات وضا
 عن سياسة إدارة النفط والغاز.
 النفط والغاز ثب(

تورةةةل املقةةةرر اخلةةةاع إىل االسةةةتنتاجات املةةةذكورة أعةةة ه  -162
اعةةد أن قةةدم عرضةةا  عامةةا  للنظريةةات املتعارضةةة اشةةأن أرةةل الةةنفط 
والغةةةاز وتكوهنمةةةا وتةةةاري  رةةةناعة الةةةنفط احلديثةةةة وتةةةأثري اسةةةتغ ل 

ملةةةةوردين علةةةةى البيئةةةةة، م حظةةةةا  اصةةةةورة رئينةةةةية أن نظريةةةةة هةةةةذين ا
املصةةةةةةةدر الراجةةةةةةةا إىل مةةةةةةةواد عضةةةةةةةوية، وال سةةةةةةةيما نظريةةةةةةةة األرةةةةةةةل 
الكريوجيةةةةةين، تغلةةةةةب اليةةةةةوم علةةةةةى نظريةةةةةة املصةةةةةادر غةةةةةري العضةةةةةوية 

كانت سائدة فيما مضى. ووفقا  لنظرية الكريوجني، حتجرت  الص
يف قةةةةةةاع الكائنةةةةةةات احليةةةةةةة ثمةةةةةةن حيةةةةةةوان ونبةةةةةةات( الةةةةةةص تراكمةةةةةةت 

احملياةةةةةات والبحةةةةةريات، هةةةةة  والرتسةةةةةبات، ورةةةةةكلت مةةةةةادة امسهةةةةةا 
"الكريوجةةةني". وافعةةةل التةةةأثري املشةةةرتك للبكترييةةةا واحلةةةرارة األرضةةةية 
لة ميةةةةةاه.  والضةةةةةغط اجلةةةةةويف، يتحةةةةةول الكريوجةةةةةني إىل اةةةةةرتول وَفْضةةةةة
وحتةةةةةةةةد  عمليةةةةةةةةة تكةةةةةةةةون وتةةةةةةةةراكم اهليةةةةةةةةدروكراونات هةةةةةةةةذه علةةةةةةةةى 

امل يةةةني مةةةن النةةةنني. فةةةرتات زمنيةةةة طويلةةةة تنةةةتغرق مئةةةات  مةةةدى
ورغةةةةةةم الاةةةةةةااا املنةةةةةةتمر هلةةةةةةذه العمليةةةةةةة، فةةةةةةون أي إعةةةةةةادة تغذيةةةةةةة 
ااهليةةةةدروكراونات يف حقةةةةول الةةةةنفط احلاليةةةةة تعةةةةد تافهةةةةة لألغةةةةراض 
العمليةةةةةةة. وعليةةةةةةه ينبغةةةةةة  اعتبةةةةةةار الةةةةةةنفط والغةةةةةةاز الابيعةةةةةة  مةةةةةةوردا  

 متجدد. غري

ويةةةةةدفا الضةةةةةغط اجلةةةةةويف البةةةةةرتول واملةةةةةاء حنةةةةةو األعلةةةةةى عةةةةةرب  -163
 ت الصةةةةةةةخرية إىل أن ازنةةةةةةةا يف منةةةةةةةام الصةةةةةةةخر اخلةةةةةةةازن. التشةةةةةةةكي

والصةةخر اخلةةازن هةةو عبةةارة عةةن تشةةكل جيولةةوج  يتكةةون عةةادة مةةن 
الرمةةةةل أو احلجةةةةر الرملةةةة  أو خمتلةةةةف أنةةةةواع احلجةةةةر اجلةةةةريي. ويكةةةةةون 

الصةةةخر اخلةةةازن عةةةادة حبةةةري املنشةةةأ واملةةةاء مةةةاء  أجاجةةةا  
. ويتةةةوزع (301ث

عموديةةةا  حبنةةةب ترتيةةةب  البةةةرتول واملةةةاء ضةةةمن الصةةةخر اخلةةةازن توزعةةةا  
كثافتهما  الغاز الابيع  يف املناقة العليةا والةنفط يف املناقةة النةفلى 
إذا وجةةةد الةةةنفط والغةةةاز الابيعةةة  معةةةا ، اينمةةةا ينةةةتقر املةةةاء يف القةةةاع. 

يوجد فارل قاطا اني مناقة الغاز ومناقة النفط. إال أنه توجد  وال
 مناقةص الغةاز واملةةاء مناقةة انتقاليةة اةني مناقةص الةنفط واملةاء، أو اةني

عنةةةةد عةةةةدم وجةةةةود الةةةةنفط. ويكةةةةون رةةةةخر الغاةةةةاء الةةةةذي ميتةةةةد فةةةةوق 
الصةةةةخر اخلةةةةازن مبثااةةةةة سةةةةدادة متنةةةةةا اسةةةةتمرار انةةةةدفاع الةةةةنفط والغةةةةةاز 
الابيعةة  حنةةو األعلةةى، فةة  ينةةدفا الةةنفط والغةةاز الابيعةة  حنةةو األعلةةى 
إال عنةةةةدما حيفةةةةر ائةةةةر عةةةةرب رةةةةخر الغاةةةةاء. وملةةةةا كةةةةان الةةةةنفط والغةةةةاز 

ع  هتمعان يف كثري من األحيان يف الصخر اخلازن نفنه، رغةم الابي
أهنمةةا يوجةةدان أيضةةا  كةة   علةةى حةةدة، فونةةه ينبغةة  معاجلتهمةةا كمةةةورد 

 واحد ألغراض أي عمل من أعمال اللجنة.
وفيمةةةا يتعلةةةق اتةةةاري  رةةةةناعة الةةةنفط احلديثةةةة، مل يتنةةةةن  -164

عنةةةةدما  ةةةةح إ. ل. دريةةةةك  1859اسةةةةتخراج الةةةةنفط إال يف عةةةةام 
( يف حفةةر أول ائةةر للةةنفط يف اننةةلفانيا. وعلةةى مةةر E. L. Drakeث

النةةنني مةةا اةةرع اإلنتةةاج يتزايةةد يف كةةل قةةارة تقريبةةا  وعلةةى اجلةةروف 
. وهةةري إنتةةاج الةةنفط اليةوم يف اقةةاع تقةةا ضةةمن واليةةة (302ثالقاريةة

 دولة، ويبلغ هذا اإلنتاج م يني الرباميل يوميا . 70يزيد على 
وحتةةةتفظ الةةةدول أو فروعهةةةا النياسةةةية، اوجةةةه عةةةام، حبةةةق  -165

تةةةأجري حقةةةول الةةةنفط اخلاضةةةعة لواليتهةةةا. ويف حةةةاالت اسةةةتثنائية، 
يعامةةةل الةةةنفط والغةةةاز ااعتبارمهةةةا ملكيةةةة خارةةةة لصةةةاحب األرض 
املوجةةةةودة فةةةةوق الصةةةةخر اخلةةةةازن. وتتةةةةوىل عمليةةةةات التنقيةةةةب عةةةةن 

 رةةةةةةةركات نفةةةةةةةط خارةةةةةةةة أو (303ثالبةةةةةةةرتول وإنتاجةةةةةةةه واالجتةةةةةةةار اةةةةةةةه
مؤسنةات حكوميةة. وتعتةرب أنشةاة املؤسنةات احلكوميةة يف هةذا 
النةةةياق ذات طةةةااا جتةةةاري يف إطةةةار القةةةانون الةةةدويل احلةةةايل. وملةةةا  
كةةةةان الةةةةنفط والغةةةةاز الابيعةةةة  سةةةةائلني فةةةةون اسةةةةتغ ل طةةةةرف مةةةةن 
األطةةراف يف ناةةاق واليةةة وطنيةةة مةةا حقةة   مةةن حقةةول الةةنفط قةةد 

اليةةة وطنيةةة أخةةرى يكةون لةةةه تةةأثري علةةى أطةةراف أخةةرى يف ناةةاق و 
تتقاسةةم مةةا األوىل حقةةل الةةنفط ذاتةةه. غةةري أن املعلومةةات املتعلقةةة 
 ةةةذا اجلانةةةةب لينةةةت سةةةةهلة املنةةةال وسةةةةيلزم إجةةةراء حبةةةةو  واسةةةةعة 

 النااق  ذا الصدد يف املنتقبل.

__________ 
هدر االذكر فيما اص املياه اجلوفية أنه توجةد أيضةا  طبقةات  (301ث

 مياه جوفية حتت ساح البحار.
أمةةا منةةح امليةةاه اجلوفيةةةة واسةةتخراجها فعمليةةة تةةتم يف الغالةةةب  (302ث

 األعم على الياانة.
ة  ااملياه اجلوفية، توجد فوارق فيما يتعلةق اارائةق االجتةار مقارن (303ث

 الدويل االنفط والغاز.
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أمةةا التلةةو  الةةذي اةةص الةةنفط والغةةاز الابيعةة  املخةةزنني يف  -166
إال أن اسةتغ ل حقةل مةن الصخر اخلازن نفنه فيبدو أنه ضئيل جدا . 

حقول النفط ونقل البرتول قد يلحقةان ضةررا  ذا رةأن االبيئةة. وتتنةبب 
اسةةةتخدامات البةةةرتول كمصةةةدر للااقةةةة يف انبعةةةا  كميةةةات كبةةةرية مةةةن 
غازات الدفيئة  ا يشكل أيضا  عام   من العوامل الرئينةية الةص تنةاهم 

ملنتجةةةةةةات يف االحةةةةةةرتار العةةةةةةامل . كمةةةةةةا يثةةةةةةري الةةةةةةتخلص مةةةةةةن نفايةةةةةةات ا
 البرتوكيميائية رواغل متعلقة االبيئة.

مشةةةةةةاريا املةةةةةةواد املتعلقةةةةةةةة اقةةةةةةانون طبقةةةةةةةات امليةةةةةةاه اجلوفيةةةةةةةة  ثج(
 للحدود الص اعتمدت يف القراءة األوىل العاارة

أالغ املقرر اخلاع اللجنةة أيضةا  أن منظمةة األمةم املتحةدة  -167
ا اللجنةةة يف للرتايةة والعلةةم والثقافةةة ثاليوننةةكو(، الةةص سةةاعد خرباؤهةة

وضةةةا مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة اقةةةانون طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة العةةةاارة 
للحةةةةدود، تقةةةةوم اتنظةةةةيم حلقةةةةات دراسةةةةية إقليميةةةةة، ااالرةةةةرتاك مةةةةا 
منظمةةةةةات إقليميةةةةةة، إلعةةةةة م احلكومةةةةةات وتوعيتهةةةةةا مبشةةةةةاريا املةةةةةواد 
املعتمدة يف القراءة األوىل اغية تشجيعها أيضا  على تقدا تعليقاهتةا 

الةةةةةنص. ومةةةةةن املقةةةةرر عقةةةةةد مثةةةةةل هةةةةذه االجتماعةةةةةات للةةةةةدول علةةةةى 
ولةةدول أمريكةةا الشةةمالية  2007األوروايةةة يف اةةاريس يف أيار/مةةايو 

 وأمريكةةةةا ال تينيةةةةة والبحةةةةر الكةةةةارييب يف مونرتيةةةةال اكنةةةةدا يف أيلةةةةول/
. وتبحةةةةث اليوننةةةةكو أيضةةةةا  عةةةةن رةةةةركاء إقليميةةةةني 2007سةةةةبتمرب 

اآلسةةةةيوية واألفريقيةةةةة. ومت للتعةةةةاون معهةةةةم يف تنظةةةةيم دورات للةةةةدول 
 -أيضةةا  اطةةاذ ترتيبةةةات مةةا املنظمةةة االستشةةةارية القانونيةةة اآلسةةةيوية 

األفريقيةة لتمكةةني املقةرر اخلةةاع مةن عةةرض مشةاريا املةةواد يف دورهتةةا 
 .2007نوب أفريقيا يف متوز/يوليه ف الص ستعقد يف كيب تاون
 ملخص املناقشة -2

 يةةةاه اجلوفيةةةة والعمةةةل املتعلةةةقالع قةةةة اةةةني العمةةةل املتعلةةةق اامل ثأ(
 االنفط والغاز

ركةةز أعضةةاء اللجنةةة يف تعليقةةاهتم اهتمةةامهم اوجةةه خةةاع  -168
على الع قة اني العمل املتعلق ااملياه اجلوفية والعمل املتعلق االنفط 
والغاز. ورحب األعضةاء اتقريةر املقةرر اخلةاع الةذي تضةمن اصةورة 

ة القانون املتعلق ااملياه خمتصرة وواضحة حججا  مقنعة لصاحل معاجل
اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود والقضةةايا املتعلقةةة اةةالنفط والغةةاز كةة   علةةى 
حةةدة، واتفقةةوا إمجةةاال  مةةا العةةرض العةةام الةةذي قدمةةه املقةةرر اخلةةاع 
اشأن أوجه التشااه واالخت ف اني املوضوعني وتوريته اأن تبارر 

اه اجلوفيةةةة العةةةاارة اللجنةةةة وتنجةةةز القةةةراءة الثانيةةةة لقةةةانون طبقةةةات امليةةة
 للحدود مبعزل عن أي عمل مقبل يتعلق االنفط والغاز الابيع .

غةةةةري أن األعضةةةةاء أاةةةةدوا آراء خمتلفةةةةة اشةةةةأن مةةةةا إذا كةةةةان  -169
ينبغة  للجنةة أن تتنةاول موضةوع الةنفط والغةاز وكيفيةة تناولةةه. فةرأى 
اعض األعضاء أنه من الضةروري أال تتنةاول اللجنةة املنةألة إال اعةد 

تنجز القراءة الثانية لقانون طبقات املياه اجلوفية العاارة للحدود، أن 
مبةةةا يف ذلةةةك البةةةت يف مةةةا إذا كةةةان ينبغةةة  النظةةةر يف موضةةةوع الةةةنفط 
والغةةةةاز أرةةةة  . والحةةةةظ هةةةةؤالء األعضةةةةاء أن النقةةةةا. الةةةةذي دار يف 
اللجنةةةةةةة النادسةةةةةةة اشةةةةةةأن املنةةةةةةألة أثنةةةةةةاء الةةةةةةدورة احلاديةةةةةةة والنةةةةةةتني 

علةةى مةةا يبةةدو، االجتةةاه الةةذي ينبغةة  أن ( لةةةم حينةةم، 2006 ثعةةام
تتخةةةةذه جلنةةةةة القةةةةانون الةةةةدويل، ودعةةةةوا إىل اتبةةةةاع هنةةةةج أكثةةةةر حةةةةذرا ، 
االنظر إىل ما يتنم اه املوضوع من تعقيد. ويف هذا الصةدد، اقةرتع 
إجةةةراء اعةةةض البحةةةو  التمهيديةةةة اإلضةةةافية، واستحنةةةن أن يكةةةون 

ا يف ذلةةك ذلةةك مبنةةاعدة األمانةةة العامةةة، اشةةأن  ارسةةة الةةدول، مبةة
املمارسةةة املتعلقةةة ااملعاهةةدات، قبةةل اطةةاذ موقةةف هنةةائ  مةةن جةةدوى 
التاةةةوير التةةةدره  للقةةةانون وتدوينةةةه يف هةةةذا اجملةةةال. وأرةةةري يف هةةةذا 
الصةةدد إىل أن األمانةةة العامةةة سةةبق هلةةا أن أ ةةزت اعةةض العمةةل يف 

، وهةةةو عمةةةل دليةةةل تعيةةةني احلةةةدود البحريةةةةهةةةذا امليةةةدان أثنةةةاء إعةةةداد 
 . (304ثثه وتكييفه ملناعدة اللجنة يف عملهاميكن حتدي

وذكةر اعةةض األعضةاء اآلخةةرين اةةأن املوضةوع، كمةةا جةةرى  -170
سةبق أن تضةمن  ،(305ث2000تصوره أر   يف املخاط العام لعام 

دراسةةة الةةنفط والغةةاز، واةةأن املقةةرر اخلةةاع اقةةرتع اتبةةاع هنةةج تةةدره  
يبةةدأ اامليةةاه اجلوفيةةة. وذكةةر اعةةض األعضةةاء أن قةةرار اجلمعيةةة العامةةة 
ميةةةنح اللجنةةةة واليةةةة معاجلةةةةة منةةةألة الةةةنفط والغةةةةاز، وهةةة  جةةةزء مةةةةن 
موضوع الدراسة. وعليه، ال حاجةة للمزيةد مةن النظةر فيمةا إذا كةان 

للجنةةةةة أن تتنةةةةاول اجلةةةةزء املتبقةةةة  مةةةةن املوضةةةةوع، أيةةةةا  كانةةةةت ينبغةةةة  
النتيجةةةة النهائيةةةة هلةةةذه العمليةةةة. ويف هةةةذا النةةةياق، هةةةب أن تضةةةا 
اللجنة جدوال  زمنيا  واضحا  يعا  األولوية لبةدء العمةل يف موضةوع 
الةةةةنفط والغةةةةةاز. وإذ جةةةةرى التنةةةةةليم اةةةةأن اعةةةةةض الوفةةةةود يف اللجنةةةةةة 

ا يتنةةم اةةه تنةةاول منةةألة الةةنفط النادسةةة أعراةةت عةةن قلقهةةا إزاء مةة
والغاز من تعقيد، أكد الةبعض أن مةا حتويةه هةذه املةوارد مةن عنصةر 
عةةاار للحةةدود حتديةةدا ، ومةةن اةةاب أَْوىل خضةةوع أجةةزاء منهةةا لواليةةة 
دولة أخرى، ه  من األسباب الةص جتعةل املبةادي التوجيهيةة مفيةدة 

 الع قةةات اةةني لتةةوفري يايةةة كافيةةة للمةةوارد املعنيةةة وتعزيةةز التعةةاون يف
الدول. واالررتاك يف املةوارد ال يعةين إط قةا  احلةد مةن سةيادة الدولةة 
على املوارد الواقعة ضمن إقليمها. كما أرري إىل أن الاااا املشرتك 
للمةةورد هةةو املعيةةار األساسةة  الةةذي يةةل اللجنةةة علةةى معاجلةةة مةةورد 
مبةةةا اعينةةةه يف سةةةياق املوضةةةوع. ورغةةةم أن الةةةنفط والغةةةاز ال يتنةةةمان 

تتنم اةه امليةاه اجلوفيةة مةن طةااا حيةوي حليةاة اإلننةان، فةون هلةذين 
املوردين أمهية اسرتاتيجية للدول، والبحث عن موارد الااقة هو من 
القضةةايا امللحةةة يف هةةذا العصةةر. ومةةن رةةأن وضةةا نظةةام السةةتغ ل 
هةةةةةذين املةةةةةوردين أن يوضةةةةةح اجلوانةةةةةب القانونيةةةةةة وينةةةةةاعد يف تعزيةةةةةز 

اةةةةني الةةةةدول. وميكةةةن االناةةةة ق يف تنةةةةاول هةةةةذا النةةة م واالسةةةةتقرار 

__________ 

 Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries (304ث

(United Nations publication, Sales No. E.01.V.2)  انظةر أيضةا .The Law 

of the Sea: Maritime Boundary Agreements, 1970–1984 (United 

Nations publication, Sales No. E.87.V.12); 1942–69 (Sales No. 

E.91.V.11); and 1985–1991 (Sales No. E.92.V.2); and The Law of the 

Sea: Current Developments in State Practice, No. I (United Nations 

publication, Sales No. E.87.V.3); No. II (Sales No. E.89.V.7); No. III 

(Sales No. E.92.V.13); and No. IV (Sales No. E.95.V.10). 
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املوضةةةةةوع مةةةةةن  ارسةةةةةة الةةةةةدول. والواقةةةةةا أنةةةةةه توجةةةةةد يف هةةةةةذا اجملةةةةةال 
 اتفاقات أكثر  ا يوجد يف موضوع املياه اجلوفية.

وما ذلك الحظ أعضاء آخرون أنه حةىت لةو لةةم يكةن مةن  -171
 الضةةةروري إمتةةةام النظةةةر يف موضةةةوع امليةةةاه اجلوفيةةةة قبةةةل أن تبةةةدأ اللجنةةةة
عملها يف موضوع النفط والغاز، مبا يف ذلك ما قةد هةرى مةن حبةو  
مرجعية، فونه سيلزم ما ذلك مراعاة ما قد يكون لكل من املوضوعني 

 من تأثري على اآلخر وضرورة عدم استبعاد هذه الع قة منبقا .
وحةةىت لةةو عةةوق املوضةةوعان أحةةدمها مبعةةزل عةةن اآلخةةر فةةون  -172

توجةد أرة   اعةض اجلوانةب يف القةانون اعض األعضاء الحظوا أنه 
املتعلةةق اابقةةات امليةةاه اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود الةةص ميكةةن أن تكةةون 
وثيقةةة الصةةلة مبوضةةةوع الةةنفط والغةةاز، وأن هةةةذا هةةو حةةال األحكةةةام 
املتعلقةةةةةة ااملبةةةةةادي العامةةةةةة، وخبارةةةةةة األحكةةةةةام املتعلقةةةةةة االنةةةةةيادة، 

التنبب يف ضرر ذي واالستخدام املنصف واملعقول، وااللتزام اعدم 
رأن، وكذلك االلتزام العام االتعاون، ولو اختلف مضمون القاعدة 

 أو االلتزام يف اعض احلاالت.
ورةةةدد أعضةةةاء آخةةةرون علةةةى الفةةةوارق يف اخلصةةةائص اةةةني  -173

املياه اجلوفية والنفط والغاز، والحظوا اوجه خاع أن الدول تتعامل 
تني اقتصةةاديا  ورةةناعيا . مةةا الةةنفط والغةةاز ااعتبارمهةةا سةةلعتني ضةةروري

وعلةةةى هةةةذا األسةةةاس، دعةةةوا إىل اتبةةةاع هنةةةج خمتلةةةف مؤكةةةدين اوجةةةه 
خةةةةاع علةةةةى أن مبةةةةدأ الوحدنةةةةة ألجةةةةل التنميةةةةة املشةةةةرتكة هةةةةو مبةةةةدأ 

 أساس  يف تاوير النظام املتعلق االنفط والغاز.
مشةةةةةةاريا املةةةةةةواد املتعلقةةةةةةةة اقةةةةةةانون طبقةةةةةةةات امليةةةةةةاه اجلوفيةةةةةةةة  ثب(

 دت يف القراءة األوىلللحدود الص اعتم العاارة
رحةةب األعضةةاء اصةةورة عامةةة او ةةاز اللجنةةة مشةةاريا املةةواد  -174

املتعلقةةة اقةةانون طبقةةات امليةةاه اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود الةةص اعتمةةدت 
يف القراءة األوىل، وسلموا أيضا  اأن العرض املوجز الةذي قدمةه املقةرر 

وضةوع وجةدواه اخلاع خ ل الدورة احلالية سةاعد علةى إاةراز أمهيةة امل
يف الع قات اني الدول. وأكدوا أيضا  أهنةم يتالعةون إىل اةدء القةراءة 
الثانيةةة للةةنص حةةال تلقةة  تعليقةةات احلكومةةات وم حظاهتةةا. والعمةةل 
املضةةةةالا اةةةةه حةةةةىت اآلن قةةةةائم علةةةةى مبةةةةادي راسةةةةخة للقةةةةانون الةةةةدويل 
وحيةةةافظ علةةةى تةةةوازن حاسةةةم األمهيةةةة يتمحةةةور حةةةول النةةةيادة الدائمةةةة 

لةةةةةى مواردهةةةةةا الابيعيةةةةةة، واسةةةةةتخدامها املعقةةةةةول واملنصةةةةةف، للةةةةةدول ع
واحلفةةاظ عليهةةةا ويايتهةةا، وااللتةةةزام اعةةدم التنةةةبب اضةةرر ذي رةةةأن.  

 كما سيناعد هذا العمل يف تعزيز التعاون اني الدول.
وفيما يتعلةق االشةكل النهةائ ، أيةد اعةض األعضةاء فكةرة  -175

اتفاقيةةةة منوذجيةةةة املبةةادي النموذجيةةةة، مبةةا يف ذلةةةك أن تتخةةةذ رةةكل 
تنتخدم على رعيد ثنائ  أو إقليم  وتراع  االحتياجةات احملةددة 
للةةدول املعنيةةة، اينمةةا أعةةرب أعضةةاء آخةةرون عةةن تفضةةيلهم التفاقيةةة 
إطاريةةة. وأرةةري أيضةةا  إىل أنةةه ال ينبغةة  النظةةر إىل هةةذين االحتمةةالني 
ااعتبةةار أن أحةةةدمها ينةةتبعد اآلخةةةر. ورأى أعضةةةاء آخةةرون أنةةةه مةةةن 

 ق ألوانه البت يف الشكل النهائ .الناا

ورحةةةةب اعةةةةض األعضةةةةاء أيضةةةةا  مببةةةةادرة اليوننةةةةكو اشةةةةأن  -176
تنظةةيم اجتماعةةات إقليميةةة لتوعيةةة احلكومةةات اشةةأن مشةةاريا املةةواد 
وأعراوا عن أملهم يف أن تتمكن مجيا املناطق من اإلفةادة مةن هةذه 

الكثةةري االجتماعةةات. وعلةةى الةةرغم  ةةا أ زتةةه اللجنةةة ال يةةزال يوجةةد 
 ا هب عمله من حيث نشةر املعةارف املتعلقةة اأمهيةة امليةاه اجلوفيةة 

 وأمهية تنظيمها.
 امل حظات اخلتامية للمقرر اخلاع -3

أعةةةةةةرب املقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع لألعضةةةةةةاء عةةةةةةن تقةةةةةةديره ملةةةةةةوقفهم  -177
اإلهايب من التورية الص تدعو اللجنة إىل ادء القراءة الثانية لقانون 

يةةةة العةةةاارة للحةةةدود مبعةةةزل عةةةن القضةةةايا املتعلقةةةة طبقةةةات امليةةةاه اجلوف
االنفط والغاز. وعلى الرغم من إاداء آراء خمتلفة اشأن مةا إذا كةان 
قةةةد مت البةةةت يف كةةةون الةةةنفط والغةةةاز جةةةزءا  مةةةن املوضةةةوع أم ال، رأى 
املقةةرر اخلةةاع أنةةه يوجةةد اعةةرتاف عةةام ااحلاجةةة إىل إجةةراء دراسةةات 

 ذلةةةك جتميةةةا معلومةةةات عةةةن متهيديةةةة اشةةةأن الةةةنفط والغةةةاز، مبةةةا يف
  ارسة الدول.

 تقرير الفريق اليا ل -جيم
قرر الفريق العامل أن يعاق ث   قضايا ه   ثأ( فحوى  -178

مشةاريا املةواد املتعلقةة اقةانون طبقةات امليةاه اجلوفيةة العةاارة للحةةدود 
والةةةةص اعتمةةةةدت يف القةةةةراءة األوىل؛ وثب( الشةةةةكل النهةةةةائ  الةةةةذي 

شةةاريا املةواد؛ وثج( القضةايا الةةص يناةوي عليهةةا ينبغة  أن تتخةذه م
 النظر يف منألة النفط والغاز.

وقد عرضت على الفريةق العامةل ورقةات غةري رمسيةة عممهةا  -179
املقرر اخلاع وتضمنت مقتافات من احملاضةر املةوجزة للمناقشةة الةص 
جةةرت يف اللجنةةة النادسةةة حةةول موضةةوع "املةةوارد الابيعيةةة املشةةرتكة" 

ورة احلادية والنتني للجمعية العامة، ومقتافات من املوجز خ ل الد
املواضةةةةيع  للمناقشةةةةةة الةةةةةص جةةةةةرت اشةةةةةأن موضةةةةةوع "املةةةةةوارد الابيعيةةةةةة 

، الفةةةرع ألةةةف(، فضةةة   عةةةن ثبةةةت Add.1-2و A/CN.4/577املشةةةرتكة" ث
أويل للمراجا املتعلقة مبوضةوع الةنفط والغةاز أعةد مبنةاعدة مةن رئةيس 

أيار/مةايو  18ق العامل أراا جلنات، يف الفريق العامل. وعقد الفري
 .2007متوز/يوليه  17زيران/يونيه وح 5و 4و

وقةةةةد وضةةةةا الفريةةةةق العامةةةةل يف اعتبةةةةاره أن مشةةةةاريا املةةةةواد  -180
املتعلقة اقانون طبقةات امليةاه اجلوفيةة العةاارة للحةدود الةص اعتمةدت 
يف القةةةةةةةراءة األوىل سةةةةةةةبق أن عرضةةةةةةةت علةةةةةةةى احلكومةةةةةةةات التماسةةةةةةةا  

ا وم حظاهتةةةةا، مبةةةةا يف ذلةةةةك مةةةةا يتعلةةةةق االشةةةةكل النهةةةةائ  لتعليقاهتةةةة
ملشةةةةاريا املةةةةواد. واالتةةةةايل فقةةةةد اطةةةةذت التعليقةةةةات الةةةةص أاةةةةديت يف 
الفريق العامل طااعا  غري رمس  ومل يةرد  ةا سةوى تينةري عمةل املقةرر 
اخلةاع يف إعةداد تقريةره اخلةامس، كجةةزء مةن عمليةة عصةف ذهةةين، 

ت ومناقشةةةات إضةةةافية جتةةةرى دون احلكةةةم منةةةبقا  علةةةى أيةةةة حتلةةةي 
خ ل القراءة الثانية ملشاريا املواد ودون اإلخ ل اتلك التحلي ت 
واملناقشةةةةةةات، ومةةةةةةا مراعةةةةةةاة مةةةةةةا تبديةةةةةةه احلكومةةةةةةات مةةةةةةن تعليقةةةةةةات 
وم حظةةةات. وقةةةد أرةةةار اعةةةض األعضةةةاء إىل أمهيةةةة احلفةةةاظ علةةةى 
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التةةةةوازن الةةةةذي حتقةةةةق يف نةةةةص القةةةةراءة األوىل، وخبارةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق 
ثاألنشةةةةةاة املخاةةةةةط هلةةةةةا(.  14ثالناةةةةةاق( و 1  املةةةةةادتني مبشةةةةةروع

وأاةةدى اعةةةض األعضةةاء اآلخةةةرين تعليقةةات أو التمنةةةوا توضةةةيحات 
 1حمةةددة اشةةأن مشةةاريا املةةواد، وخبارةةة فيمةةا يتعلةةق مبشةةاريا املةةواد 

ثسةةيادة دول طبقةةة  3ثاسةةتخدام املصةةالحات(، و 2ثالناةةاق(، و
ثالعوامةةةةل  5عقةةةةول(، وثاالنتفةةةةاع املنصةةةةف وامل 4امليةةةةاه اجلوفيةةةةة(، و

ثااللتةةةةةةزام العةةةةةةام  7ذات الصةةةةةةلة ااالنتفةةةةةةاع املنصةةةةةةف واملعقةةةةةةول(، و
ثمنةا  11ثالتبادل املنتظم للبيانةات واملعلومةات(، و 8االتعاون(، و

ثاألنشةةاة املخاةةط هلةةا(،  14التلةةو  وخفضةةه والنةةيارة عليةةه(، و
ثاالتفاقةةةةةةات والرتتيبةةةةةةات الثنائيةةةةةةة واإلقليميةةةةةةة(. إال أن اعةةةةةةض  19و

ضاء قد آثةروا إاةداء تعليقةاهتم يف الوقةت املناسةب خة ل النظةر األع
يف القةةةراءة الثانيةةةة ملشةةةاريا املةةةواد. وقةةةد أجةةةاب الفريةةةق العامةةةل علةةةى 

 األسئلة املاروحة وأحاط علما  االتعليقات املبداة.
وقد مت التذكري اأن اللجنةة تقةدم إىل اجلمعيةة العامةة تورةية  -181

اشةةأن الشةةكل النهةةائ  ملشةةاريا املةةواد عنةةد اختتةةام القةةراءة الثانيةةة. وملةةا  
كان الشكل النهائ  سيؤثر يف فحةوى الةنص، مبةا يف ذلةك التةأثري يف 
القضةةةايا املتصةةةلة االع قةةةة اةةةني أي رةةةك ملةةةزم مقبةةةل واالتفاقةةةات أو 

ائية القائمة، وكذلك فيما يتعلق اتنةوية املنازعةات، فقةد الرتتيبات الثن
لوحظ أن تبادل اآلراء اشأن هةذه املنةألة يف مرحلةة مبكةرة سينةاعد 
املقرر اخلاع يف إعةداد تقريةره اخلةامس. واينمةا تبةادل األعضةاء اآلراء 
حةةول خمتلةةف االحتمةةاالت، مبةةا يف ذلةةك إاةةداء تفضةةيلهم إمةةا لصةةك 

مبةةادي أو لصةةيغة ملزمةةة تتخةةذ رةةكل  غةةري ملةةزم يتخةةذ رةةكل إعةة ن
اتفاقيةةة إطاريةةة، فقةةد امتنةةا الفريةةق العامةةل عةةن اطةةاذ أي موقةةف قةةاطا 
اشأن الشكل النهائ . كما ردد اعض األعضةاء علةى أمهيةة الصةيغة 

 الشارعة ملشاريا املواد املعتَمدة يف القراءة األوىل.

ألة وفيمةةا يتعلةةق االقضةةايا الةةص يناةةوي عليهةةا النظةةر يف منةة -182
مةةةوارد الةةةةنفط والغةةةةاز العةةةةاارة للحةةةةدود، اقةةةةرتع أن تعةةةةد األمانةةةةة العامةةةةة 
دراسةةة استقصةةائية ملمارسةةة الةةدول اشةةأن منةةألة الةةنفط والغةةاز. ومةةن 
رةةةأن هةةةذه الدراسةةةة االستقصةةةائية أن تنةةةاعد اللجنةةةة يف رسةةةم معةةةامل 
املعاجلةةةةةة املقبلةةةةةة هلةةةةةذا اجلةةةةةزء مةةةةةن املوضةةةةةوع. واعةةةةةد مناقشةةةةةة ملختلةةةةةف 

الفريةةةق العامةةةل، كخاةةةوة أوىل، علةةةى إعةةةداد اسةةةتبيان  اخليةةةارات، وافةةةق
اشأن  ارسة الدول من أجل تعميمه علةى احلكومةات. والغةرض مةن 
هةةةذا االسةةةتبيان هةةةو، يف مجلةةةة أمةةةور، حتديةةةد مةةةا إذا كانةةةت هنةةةاك أيةةةة 
اتفاقةةةات أو ترتيبةةةات أو  ارسةةةات فيمةةةةا يتعلةةةق االتنقيةةةب عةةةن مةةةةوارد 

ا أو فيمةةا يتعلةةق اةةأي رةةكل الةةنفط والغةةاز العةةاارة للحةةدود واسةةتغ هل
آخر مةن أرةكال التعةاون فيمةا اةص مةوارد الةنفط أو الغةاز هةذه، مبةا 
يف ذلةةةك، حنةةةب مقتضةةةى احلةةةال، اتفاقةةةات تعيةةةني احلةةةدود البحريةةةة 
فضةةةة   عةةةةن اتفاقةةةةات الوحدنةةةةة والتنميةةةةة املشةةةةرتكة أو غةةةةري ذلةةةةك مةةةةن 
الرتتيبةةات؛ ومعرفةةة مضةةمون هةةذه االتفاقةةات أو الرتتيبةةات أو ورةةةف 

مارسةةةة؛ ااإلضةةةافة إىل أيةةةة تعليقةةةةات أو معلومةةةات إضةةةافية، مبةةةةا يف امل
ذلك ما يتعلق االتشريعات واألحكةام القضةائية، قةد تةرى احلكومةات 
 أهنا هتم أو تفيد اللجنة يف نظرها يف املنائل املتعلقة االنفط والغاز.

وقد رأى اعض األعضاء أنه سيكون مةن الضةروري يف  -183
نةةةاعدة األمانةةةة العامةةةة مةةةن أجةةةل وقةةةت الحةةةق احلصةةةول علةةةى م

حتليةةةةةل  ارسةةةةةة الةةةةةدول. واقةةةةةرتع أيضةةةةةا  أن تقةةةةةدم األمانةةةةةة العامةةةةةة 
مناعدة  يف الوقوف على اخلةربات املتاحةة ضةمن منظومةة األمةم 
املتحةةةةةةدة لكةةةةةة  يتنةةةةةةىن يف الوقةةةةةةت املناسةةةةةةب تةةةةةةوفري املعلومةةةةةةات 
األساسةةية العلميةةة والفنيةةة ال زمةةة لبلةةورة املوضةةوع مثلمةةا حةةد  

مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة اقةةةانون طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة حالةةةة  يف
 العاارة للحدود.
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  قد ة -ألف
( 1998أحاطت اللجنة علما  يف دورهتا اخلمنني ثعام  -184

فيةةةةه، مةةةةن اةةةةني مجلةةةةة أمةةةةور، حةةةةدد اتقريةةةةر فريةةةةق التخاةةةةيط الةةةةذي 
األجانةةةةةب" ألغةةةةةراض إدراجةةةةةه يف ارنةةةةةامج العمةةةةةل موضةةةةةوع "طةةةةةرد 

، وهةةةو مةةةا مت الحقةةةا  يف دورهتةةةا الثانيةةةة (306ثالاويةةةل األجةةةل للجنةةةة
. وأرفةةق اتقريةةر اللجنةةة إىل اجلمعيةةة (307ث(2000 واخلمنةةني ثعةةام

العامةة عةةن أعمةةال تلةةك الةةدورة خماةط مةةوجز يصةةف البنيةةة العامةةة 
. (308ثتهالةةةةص ميكةةةةن أن يتخةةةةذها املوضةةةةوع والةةةةنهج املقةةةةرتع لدراسةةةة

 55/152من قرارها  8وأحاطت اجلمعية العامة علما ، يف الفقرة 
، اةةةةودراج املوضةةةةةوع يف 2000 كةةةةانون األول/دينةةةةةمرب  12املةةةةؤرخ 

 ارنامج العمل الاويل األجل.
وقةةةةةررت اللجنةةةةةة، أثنةةةةةاء دورهتةةةةةا النادسةةةةةة واخلمنةةةةةني، يف  -185

، أن تةةةدرج 2004آب/أغنةةةاس  6املعقةةةودة يف  2830جلنةةتها 
د األجانب" يف ارنامج عملها وأن تعني النيد موريس  موضوع "طر 

. ووافقةةت اجلمعيةةة العامةةةة، (309ثكةةامتو مقةةررا  خارةةا  هلةةذا املوضةةوع
كةةةةانون األول/دينةةةةمرب   2املةةةةؤرخ  59/41مةةةةن قرارهةةةةا  5يف الفقةةةةرة 
 ، على قرار اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا. 2004
(، نظةةةةةرت 2005ويف دورهتةةةةةا النةةةةةااعة واخلمنةةةةةني ثعةةةةةام  -186

يف التقريةةةةةر األويل  ،(310ث2852إىل  2849اللجنةةةةةة، يف جلنةةةةةاهتا 
 .(311ثاملقدم من املقرر اخلاع

(، كةةةةةةةةان 2006ويف دورهتةةةةةةةةا الثامنةةةةةةةةة واخلمنةةةةةةةةني ثعةةةةةةةةام  -187
 (312ثمعروضةةا  علةةةى اللجنةةةة التقريةةر الثةةةاين املقةةةدم مةةن املقةةةرر اخلةةةاع

رت . ويف الةةةةةدورة نفنةةةةةها، قةةةةةر (313)ودراسةةةةةة أعةةةةةدهتا األمانةةةةةة العامةةةةةة
اللجنةةةةةةةةة أن تنظةةةةةةةةر يف التقريةةةةةةةةر الثةةةةةةةةاين يف دورهتةةةةةةةةا التاليةةةةةةةةة يف عةةةةةةةةام 

 .(314ث2007

__________ 
 .554ثاين(، الفقرة ، اجمللد الثاين ثاجلزء ال1998 حولية (306ث
 .729ثاين، الفقرة ، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2000 حولية (307ث
 .263املرجا نفنه، املرفق، ع  (308ث
 .364، الفقرة (ثاينثاجلزء ال ، اجمللد الثاين2004 حولية (309ث
 .274-242الفقرات  (،ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2005 حولية (310ث
الوثيقةةةةةةةةةةةة (، ول، اجمللةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةةةزء األ2005 حوليةةةةةةةةةةةة (311ث

A/CN.4/554. 
الوثيقةةةةةةةةةةةة (، ول، اجمللةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةةةزء األ2006 حوليةةةةةةةةةةةة (312ث

A/CN.4/573. 
ثمنتننةةةةخة؛ ميكةةةةن االطةةةة ع عليهةةةةا  Corr.1و A/CN.4/565 (313ث

 على املوقا الشبك  للجنة(.
 .252الفقرة (، ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2006 حولية (314ث

 النظر في العوضوع في الدورة الحالية -باء
عرض على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير الثةاين والتقريةر  -188

فنظةرت فيهمةا، ، ( املقدمان من املقرر اخلاعA/CN.4/581الثالث ث
، املعقةةةودة يف الفةةةرتة 2926إىل  2923علةةةى التةةةوايل، يف جلنةةةاهتا 

إىل  2941، ويف جلنةةةةةةةةاهتا 2007أيار/مةةةةةةةةايو  29إىل  23مةةةةةةةةن 
. 2007متوز/يوليةةةةه  27إىل  24، املعقةةةةودة يف الفةةةةرتة مةةةةن 2944

، قةةةةةةررت 2007أيار/مةةةةةةايو  29املعقةةةةةةودة يف  2926ويف اجللنةةةةةةة 
، 2و 1اللجنةةةةةةةة أن حتيةةةةةةةل إىل جلنةةةةةةةة الصةةةةةةةياغة مشةةةةةةةروع  املةةةةةةةادتني 

. ويف (315ث نقحهةةا املقةةرر اخلةةاع يف اجللنةةة نفنةةهااصةةيغتهما الةةص
، قررت اللجنة 2007متوز/يوليه  27املعقودة يف  2944جلنتها 

  .7إىل  3أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريا املواد 
 عرض املقرر اخلاع تقريريه الثاين والثالث -1

ذكةةةةةر املقةةةةةرر اخلةةةةةاع اةةةةةأن اللجنةةةةةة وافقةةةةةت علةةةةةى أغلةةةةةب  -189
اخلةةةةاع وكةةةةذلك، يف اجملمةةةةل، علةةةةى مشةةةةروع خاةةةةة خيةةةةارات املقةةةةرر 

. وكانةةةةت الةةةةدول (316ثالعمةةةةل الةةةةوارد يف املرفةةةةق األول للتقريةةةةر األويل
للجنةةةةة النادسةةةةة التااعةةةةةة  2005الةةةةص أدلةةةةت ارأيهةةةةا يف دورة عةةةةام 

للجمعيةةة العامةةة قةةد أاةةدت تأييةةدها للةةنهج العةةام املقةةرتع مةةن املقةةرر 
 وتعقده. اخلاع، مؤكدة أيضا  أمهية املوضوع وراهنيته

وال جدال يف أن هذا املوضوع قاال للتدوين، نظرا  لوجود  -190
جمموعةة مةن القواعةد العرفيةة، ومةادة تعاهديةة وفةرية، وفقةه قةائم منةذ 
أمةةةةد اعيةةةةد، واجتهةةةةاد قضةةةةائ  دويل وإقليمةةةة  وطيةةةةد رغةةةةم حداثتةةةةه 
الننبية. و ةا جعةل دراسةة اللجنةة للموضةوع أكثةر إحلاحةا  م حظةة 

متزايةةدة إىل عمليةات الاةةرد دون احةةرتام القواعةةد  جلةوء الةةدول اصةةفة
األساسةةةةةية حلقةةةةةوق اإلننةةةةةان، وخبارةةةةةة يف سةةةةةياق اجلهةةةةةود املبذولةةةةةة 
ملكافحةةةةةة اإلرهةةةةةاب ويف وجةةةةةه تفشةةةةة  اةةةةةاهرة اهلجةةةةةرة الوافةةةةةدة غةةةةةري 

 املشروعة وتدفق ال جئني.
، والذي ادأ ادراسة القواعةد (317ثوقد تناول التقرير الثاين -191

ب، ناةةةةةةاَق املوضةةةةةةوع وتعريةةةةةةف مصةةةةةةالحاته العامةةةةةةة لاةةةةةةرد األجانةةةةةة
 (.2و 1األساسية واقرتع مشروع  مادتني ثمشروعا املادتني 

ويبدو أن اآلراء قد توافقةت يف إطةار جلنةة القةانون الةدويل  -192
ويف اللجنة النادسة على النواء علةى أن يةدرَج يف ناةاق املوضةوع 

ا التمييز األرخاع املقيمون يف إقليم دولة ال حيملون جننيتها، م
اةةني األرةةخاع الةةذين هةةم يف وضةةا قةةانوين واألرةةخاع الةةذين هةةم 
يف وضا غري قانوين، مبن فيهم األرخاع املقيمون منذ فرتة طويلة 

__________ 
 أدناه. 327و 326انظر احلاريتني  (315ث
 أع ه. 311انظر احلارية  (316ث
 أع ه. 312انظر احلارية  (317ث
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يف الدولة الااردة. وينبغة  أيضةا  إدراج ال جئةني وملتمنة  اللجةوء 
واألرةةخاع عةةدمي  اجلننةةية والعمةةال املهةةاجرين. ويف املقااةةل، كةةان 

واعةةةةةض الوفةةةةةود قةةةةةد أاةةةةةدوا رةةةةةكوكهم يف تضةةةةةمني اعةةةةةض األعضةةةةةاء 
املوضةةوع منةةألة رفةةض النةةماع اةةدخول املهةةاجرين غةةري القةةانونيني، 
وموقةةةةف األرةةةةخاع الةةةةذين غةةةةريوا جننةةةةيتهم َعقةةةةب تعةةةةديل مركةةةةز 
اإلقلةةةيم الةةةذي يقيمةةةون فيةةةه، يف سةةةياق إهنةةةاء االسةةةتعمار، وموقةةةةف 
، رعايةةا دولةةة يف حالةةة نةةزاع منةةلح. ورأى املقةةرر اخلةةاع، مةةن جهتةةه

أنةه ينبغةة  أن ينةةتبعد مةن ناةةاق املوضةةوع رفةض النةةماع االةةدخول 
وحالةةةة األجانةةةب املتمتعةةةني اامتيةةةازات وحصةةةانات مبقتضةةةى القةةةانون 

، ينبغة  أن (318ث1الدويل. وااملقاال، مبوجب أحكام مشروع املادة 
يةةةدرَج يف ناةةةاق املوضةةةوع، اوجةةةه خةةةاع، األجانةةةب الةةةذين هةةةم يف 

جئةةةةةةةةةون وملتمنةةةةةةةةةو اللجةةةةةةةةةوء وضةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةانوين أو غةةةةةةةةةري قةةةةةةةةةانوين وال 
واألرخاع عدميو اجلننية والعمال املهةاجرون ورعايةا دولةة معاديةة 

 ورعايا الدولة الااردة الذين فقدوا جننيتهم أو جردوا منها. 
وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق اتعريةةةةةةف املصةةةةةةالحات املنةةةةةةتخدمة الةةةةةةذي  -193

، اقرتع املقرر اخلاع تعريةف مفهةوم (319ث2خصص لةه مشروع املادة 
ولةةةةةيس  (ressortissant)( مبقارنتةةةةه مبفهةةةةوم "الرعيةةةةة" alien"األجنةةةةيب" ث

. ومةةةةةا أن مصةةةةةالح "الرعيةةةةةة" (national)مبفهةةةةةوم "حامةةةةةل اجلننةةةةةية" 
ينةةتخدم مبعةةان  متغةةرية، فونةةه ميكةةن أن ينةةند إليةةه مةةدلول أوسةةا مةةن 

، حبيةةةث يشةةةمل أيضةةةا  (national)مةةةدلول مصةةةالح "حامةةةل اجلننةةةية" 
راااةةة قانونيةةة معينةةة، مثةةل األرةةخاع اخلاضةةعني لنةةلاة دولةةة حبكةةم 

__________ 
  1فيما يل  نص مشروع املادة  (318ث

 "نااق التابيق
ه علةةى كةةل رةةخص يوجةةد تنةةري مشةةاريا املةةواد هةةذ -1"

 يف دولة ليس من رعاياها.
تنةةةري خبارةةةة علةةةى األجانةةةب الةةةذين هةةةم يف وضةةةا  -2"

قةةةانوين أو غةةةري قةةةانوين يف الدولةةةة املضةةةيفة وعلةةةى ال جئةةةني وملتمنةةة  
اللجةةوء واألرةةخاع عةةدمي  اجلننةةية والعمةةال املهةةاجرين ورعايةةا دولةةة 

 و جردوا منها".معادية ورعايا الدولة الااردة الذين فقدوا جننيتهم أ
  2فيما يل  نص مشروع املادة  (319ث

 "التعاريف
 "ألغراض مشاريا املواد هذه 

يقصد اارد األجنيب الفعل أو النةلوك الةذي تكةره اةه  -1"
 الدولة الااردة أحد رعايا دولة أخرى على مغادرة إقليمها.

يقصد ااألجنيب أحد رعايا دولةة غةري الدولةة  ثأ( -2"
 الااردة؛اإلقليمية أو الدولة 

يقصةةد اةةالارد فعةةل  أو سةةلوك تكةةره اةةه الدولةةة الاةةاردة  ثب(
 األجنيب على مغادرة إقليمها؛

يقصةةةد ااحلةةةةدود مناقةةةة طةةةةوم إقلةةةيم الدولةةةةة الاةةةاردة الةةةةص  ثج(
 يفقد األجنيب فيها مركز املقيم وينته  اعبوره إياها اإلجراء الوطين للارد؛

راااة قانونيةة يقصد االرعية الشخص اخلاضا، حبكم أي  ثد(
 [ دولة ما؛ مبا يف ذلك اجلننية، ]لوالية[ ]ل ختصاع الشخص  ل

يقصةةد اةةاإلقليم اجملةةال الةةذي متةةارس فيةةه الدولةةة كامةةل  ( ثه
 ر حياهتا النارئة عن سيادهتا".

ال جئةةةةةةةةني وملتمنةةةةةةةةة  اللجةةةةةةةةةوء واألرةةةةةةةةخاع عةةةةةةةةةدمي  اجلننةةةةةةةةةية أو 
األرةةةخاع املةةةرتباني اأقةةةاليم خاضةةةعة ل نتةةةداب أو احلمايةةةة. وعنةةةد 

إلاةةراز  2ثد( مةةن مشةةروع املةةادة 2اللةةزوم، ميكةةن تعةةديل رةةيغة الفقةةرة 
 .(320ثأن اجلننية ه  الراااة القانونية الرئينية يف النياق احلايل

ويف التقريةةةةةةر األويل، كةةةةةةان يقصةةةةةةد مبصةةةةةةالح "الاةةةةةةرد" فعةةةةةةل  -194
انفرادي رادر عن الدولةة تكةره اةه أجنبيةا  علةى مغةادرة إقليمهةا. ولكةن 
اعةةةةةد أخةةةةةذ م حظةةةةةات اعةةةةةض األعضةةةةةاء والنةةةةةوااق القضةةةةةائية الدوليةةةةةة 
احلديثة يف االعتبار، قبل املقةرر اخلةاع افكةرة أن "الاةرد" يشةمل أيضةا  

 ة انلوكها فردا  على مغادرة إقليمها.حاالت تكره فيها دول
وملةةةةةةا كةةةةةةان الاةةةةةةرد يقتضةةةةةة  مغةةةةةةادرة إقلةةةةةةيم الدولةةةةةةة اعبةةةةةةور  -195

يقةةةةدم أيضةةةةةا  تعريفةةةةةا  ملصةةةةةالح   2حةةةةدودها، فةةةةةون مشةةةةةروع املةةةةةادة 
 "احلدود" و"اإلقليم". 

وتارق التقرير الثالث لدراسة املبادي العامة املتعلقة اارد  -196
(. 7إىل  3د ثمشةةةاريا املةةةواد األجانةةةب واقةةةرتع  نةةةة مشةةةاريا مةةةوا

وقةةةدم حةةةق الدولةةةةة يف طةةةرد أجانةةةةب كحةةةق مةةةة زم لنةةةيادة الدولةةةةة، 
نارةة  عةةن االختصةةاع اإلقليمةة  لكةةل دولةةة، ال كحةةق عةةريف طولةةه 
للدولة قاعدة "خارجية". على أن هذا احلق اضا لقيود من اينها، 
وع من جهة، القيود األرلية يف النظام القانوين الدويل ثيتناوهلا مشر 

مبعزل عن مبادي أخةرى مقيةدة تنةدرج يف الص توجد  (321ث(3املادة 
، ومةةةن جهةةةة أخةةةرى، القةةةانون الةةةدويلمواضةةةيا مواضةةةيا خارةةةة مةةةن 

القيود النارئة عن القانون الدويل حلقوق اإلننان. وتتعلةق مشةاريا 
( ratione personaeاقيةةود االختصةةاع الشخصة  ث 7إىل  4املةواد 

 للحق يف الارد.
حبظةةةر  (322ث4ويتعلةةق قيةةةد أول ورد نصةةةه يف مشةةروع املةةةادة  -197

قيام دولة اارد مواطنيها. وما أن هذا احلظر ثاات يف قواعد القانون 
الةةدويل العامةةة املعارةةةرة، فونةةه اضةةا السةةةتثناءات أو خمالفةةات معينةةةة 

__________ 
اقةةةةرتع املقةةةةرر اخلةةةةاع الصةةةةيغة البديلةةةةة التاليةةةةة  "كةةةةل رةةةةخص  (320ث

ة أخةةةةةةةةرى، حيمةةةةةةةةل جننةةةةةةةةية دولةةةةةةةةة مةةةةةةةةا أو اضةةةةةةةةا، حبكةةةةةةةةم أي راااةةةةةةةةة قانونيةةةةةةةة
 [ ]لوالية[ دولة ما". ]ل ختصاع الشخص  ل

  3فيما يل  نص مشروع املادة  (321ث
 "حق الارد

 حيق للدولة أن تارد أجنبيا  من إقليمها. -1"
غةةةةةري أن الاةةةةةةرد يتعةةةةةني أن يةةةةةةتم يف احةةةةةرتام للمبةةةةةةادي  -2"

األساسةةةةية للقةةةةانون الةةةةدويل. واصةةةةفة خارةةةةة، هةةةةب علةةةةى الدولةةةةة أن 
 ."م اللتزاماهتا الدوليةتتصرف حبنن نية ويف احرتا

  4مشروع املادة فيما يل  نص  (322ث
 عدم جواز طرد الدولة لرعاياها"
 .ال هوز للدولة أن تارد رعاياها -1"
غري أنه إذا اضةارت إىل ذلةك، ألسةباب اسةتثنائية، فونةه  -2"

 إال مبوافقة الدولة املنتقبلة. هتفعلال هوز هلا أن 
املاةرود مةن الةده أن يعةود إليةه يف أي  للشةخصحيق  -3"

 ."وقت اناء على طلب الدولة املنتقبلة
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أكدهتا املمارسة. على أن طةرد دولةة ألحةد مواطنيهةا قةد خضةا علةى 
املنتقبلة؛ هذا وال ال الارد حبق الشخص  الدوام لشرط قبول الدولة

 املارود يف العودة إىل الده اناء على طلب الدولة املنتقبلة.
، علةةةةى التةةةةوايل، (324ث6و (323ث5ويتعلةةةةق مشةةةةروعا املةةةةادتني  -198

حبةةةالص ال جئةةةني واألرةةةخاع عةةةدمي  اجلننةةةية. واهلةةةدف منهمةةةا هةةةو 
من االتفاقية  تكملة القواعد املنصوع عليها يف األحكام ذات الصلة

واالتفاقيةةةةةة اخلارةةةةةة اوضةةةةةا  1951اخلارةةةةةة اوضةةةةةا ال جئةةةةةني لعةةةةةام 
. ومةةةةا مراعةةةةاة التاةةةةورات 1954األرةةةةخاع عةةةةدمي  اجلننةةةةية لعةةةةام 

احلديثةةة فيمةةا يتعلةةق مبكافحةةة اإلرهةةاب، وكةةذلك يف ضةةوء قةةرار جملةةس 
، ميكةةةةةن 2001أيلول/سةةةةةبتمرب  28( املةةةةةؤرخ 2001ث1373األمةةةةةن 

اايةةةة ثفضةةة   عةةةن التصةةةرفات الةةةص رهالةةةنص رةةةراحة علةةةى األنشةةةاة اإل
نر  ارسة هذه األنشاة( ضمن األسباب الةص ميكةن أن تةربر طةرد تي

الجةةةةة  أو رةةةةةخص عةةةةةدا اجلننةةةةةية، حةةةةةىت وإن أمكةةةةةن مشةةةةةول هةةةةةذه 
األنشاة ااالستناد إىل الباعث العام للارد القائم على "األمن العام". 

نةةتحب، أمةةا فيمةةا يتعلةةق حبالةةة األرةةخاع عةةدمي  اجلننةةية، فمةةن امل
مراعةةةةةاة  لوضةةةةةعهم اخلةةةةةاع، أال يةةةةةرتبط ناةةةةةاق احلمايةةةةةة املمنوحةةةةةة هلةةةةةم 
اوضةةعهم القةةةانوين أو غةةةري القةةةانوين يف الدولةةة الاةةةاردة. وميكةةةن النظةةةر 
أيضةةةا ، يف إطةةةةار التاةةةةوير التةةةةدره ، يف الةةةنص علةةةةى إمكانيةةةةة إرةةةةراك 
الدولة الااردة يف البحث عن دولة منتقبلة يف حالة عجز الشخص 

 عن العثور عليها انفنه يف غضون مهلة معقولة. عدا اجلننية
__________ 

  5مشروع املادة فيما يل  نص  (323ث
 عدم جواز طرد ال جئني

يوجةد اصةةفة  ا  ال هةوز للدولةة أن تاةرد الجئة -1"
ين أو النظةةةةام العةةةةام ]أو طألسةةةةباب األمةةةةن الةةةةو  قانونيةةةةة يف إقليمهةةةةا إال

اةةةةاألمر الةةةةذي رةةةةدر يف حقةةةةه حكةةةةم  اإلرهةةةةاب[، أو إذا كةةةةان املعةةةةين
علةةةةى  هنةةةةائ  ااإلدانةةةةة جلرميةةةةة أو جنحةةةةة االغةةةةة اخلاةةةةورة يشةةةةكل خاةةةةرا  

 الدولة.ه اجملتما يف هذ
علةى كةل  من هذه املادة أيضةا   1تنري أحكام الفقرة  -2"

قانونيةةة يف إقلةةيم الدولةةة املنةةتقبلة ويالةةب غةةري رةةخص يوجةةد اصةةفة 
الواضةةةةح أن الغةةةةرض احلصةةةةول علةةةةى مركةةةةز ال جةةةة ، مةةةةا مل يكةةةةن مةةةةن 

الوحيةةد مةةن تقةةدا هةةذا الالةةب هةةو إحبةةاط إجةةراء طةةرد حيتمةةل اطةةاذه 
 ."يف حقه ]ضد ذلك الشخص[

  6مشروع املادة فيما يل  نص  (324ث
 عدم جواز طرد األرخاع عدمي  اجلننية"
ننةية يوجةد اجلعةدا رخصةا  ال هوز للدولةة أن تاةرد  -1"
الةوطين أو النظةام العةام [ يف إقليمها إال ألسةباب األمةن قانونية]اصفة 

]أو اإلرهةةاب[، أو إذا كةةان املعةةين اةةاألمر الةةذي رةةدر يف حقةةه حكةةم 
علةةةةى  هنةةةةائ  ااإلدانةةةةة جلرميةةةةة أو جنحةةةةة االغةةةةة اخلاةةةةورة يشةةةةكل خاةةةةرا  

 الدولة. هاجملتما يف هذ
الشةةروط رخصةةا  عةةدا اجلننةةية االدولةةة الةةص تاةةرد  متةةنح -2"

ذلةك  لتمكةني زمنيةة معقولةة هذه مهلة املنصوع عليها يف مشاريا املواد
ه ادخول الد آخر اصورة قانونية. ]غةري ةالنماع ل التماسمن  الشخص

يةتمكن  عةدا اجلننةية ملالشةخص أن  أنه إذا انقضت هذه املهلةة وتبةني
، إىل الةةةةد منةةةةتقبل، هةةةةوز للدولةةةةة ]مةةةةن احلصةةةةول علةةةةى مسةةةةاع ادخولةةةةه 

 ."دولة تقبل استقباله[ أي إىل[ أن تارده ،تفاق معهالاا

مبةةةةةةدأ عةةةةةدم جةةةةةةواز الاةةةةةةرد  (325ث7ويةةةةةورد مشةةةةةةروع املةةةةةادة  -199
اجلمةةةةةاع  لألجانةةةةةب، ومييةةةةةز يف هةةةةةذا الصةةةةةدد اةةةةةني حةةةةةاالت الاةةةةةرد 
اجلماع  الص حتد  يف وقةت النةلم وحةاالت الاةرد اجلمةاع  الةص 

 حتد  يف وقت احلرب.
قةةةةت النةةةةلم طةةةةااا وحلظةةةةر حةةةةاالت الاةةةةرد اجلمةةةةاع  يف و  -200

مالةةق تؤكةةده عةةةدة رةةكوك قانونيةةة، فضةةة   عةةن النةةوااق القضةةةائية 
للمحاكم اإلقليمية حلقوق اإلننان. على أن هذا احلظةر ال يشةمل 
طةةرد جمموعةةة مةةن األرةةخاع اضةةا كةةل مةةنهم لدراسةةة فرديةةة. ويف 

، والةةص 7هةةذا الصةةدد، اسرترةةدت الفقةةرة األوىل مةةن مشةةروع املةةادة 
" يف حالةةةةة كةةةةل مةةةةن نظةةةةر املعقةةةةول واملوضةةةةوع التشةةةةري إىل معيةةةةار "

األجانب املعنيني ااألمر، االنوااق القضائية ذات الصلة للمحكمة 
 األورواية حلقوق اإلننان.

أمةةا الاةةرد اجلمةةاع  يف وقةةت احلةةرب لرعايةةا دولةةة معاديةةة،  -201
فيبةةدو أنةةه ال اضةةا ل تفاقيةةات املتعلقةةة االقةةانون الةةدويل للنزاعةةات 

قانون اإلنناين الدويل. وتتفاوت املمارسات يف هةذا املنلحة وال لل
الصةدد، ويرتتةةب علةى ذلةةك أن لةيس علةةى الةدول التةةزام عةام اواقةةاء 
رعايةةةةا دولةةةةة معاديةةةةة يف إقليمهةةةةا أو التةةةةزام ااةةةةردهم منةةةةه. علةةةةى أن 

تظهره املمارسة والفقه هو أن الارد اجلماع  لرعايا دولة معادية  ما
ادين للدولةة املنةتقبلة؛ أمةا طةرد هب أن يقتصر على األجانب املعة

رعايا دولة معادية تتنم تصرفاهتم االاااا النلم  فيبدو أنه ينبغ  
حظةةره ألن القواعةةد العاديةةة املتعلقةةة اةةالارد يف وقةةت النةةلم تنابةةق 

 على هؤالء األفراد.
 ملخص املناقشة -2

 التعليقات العامة واملنهجية املتبعة ثأ(
جلودة وعمةق تقريريةه الثةاين والثالةث. امتدع املقرر اخلاع  -202

وأعةةةةةةةرب أيضةةةةةةةا  عةةةةةةةن االمتنةةةةةةةان العميةةةةةةةق للدراسةةةةةةةة التحليليةةةةةةةة الةةةةةةةص 
األمانةةةة العامةةةة والةةةص متثةةةل أداة عمةةةل االغةةةة الفائةةةدة ملعاجلةةةة  أعةةةدهتا

 املوضوع يف اللجنة.

__________ 
  7مشروع املادة فيما يل  نص  (325ث

 عدم جواز الارد اجلماع "
الاةةةرد اجلمةةةاع  لألجانةةةب، مبةةةن فةةةيهم العمةةةال  حيظةةةر -1"

 يف آن واحةةداملهةاجرون وأفةةراد أسةةرهم. غةةري أنةه هةةوز للدولةةة أن تاةةرد 
جمموعةةة مةةن األجانةةب، رةةرياة أن يتخةةذ قةةرار الاةةرد اعةةد النظةةر  أفةةراد

املعقةةةةول واملوضةةةةوع  يف احلالةةةةةة اخلارةةةةة لكةةةةل أجنةةةةةيب مةةةةن األجانةةةةةب 
 ذلك النظر. اناء علىالذين يشكلون اجملموعة، و 

أو تصةةرف تكةةره اةةه  فعةةليقصةةد اةةالارد اجلمةةاع  كةةل  -2"
 دولة جمموعة من األجانب على مغادرة إقليمها.

دولة طرف يف من رعايا  األجانبَاضا ال هوز أن  -3"
تةةدااري طةةرد مجةةاع ، إال إذا أاةةدوا، اصةةفتهم جمموعةةة، لنةةزاع منةةلح 

 ."جتاه الدولة املنتقبلة عداء  
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وأكةد عةةدة أعضةاء علةةى أمهيةة املوضةةوع وراهنيتةه وتعقةةده،  -203
هلجرات، مبا يف ذلك اهلجرات غري االنظر خارة إىل تنام  ااهرة ا

 القانونية والتحديات الص تارحها مكافحة اإلرهاب.
وذهب أحد اآلراء إىل أن موضوع طةرد األجانةب أننةب  -204

للتفاوض النياس  منه للتدوين يف إطار هيئة خرباء. ايةد أن عةددا  
مةةةن األعضةةةاء رأوا أن املوضةةةوع قااةةةل للتةةةدوين، وأكةةةدوا أن التةةةدوين 

 ن يتخذ ركل مشاريا مواد اغية اعتماد اتفاقية دولية.ميكن أ
ورأى اعض األعضةاء أنةه ينبغة  النظةر يف جممةوع القواعةد  -205

القائمةةة يف خمتلةةف امليةةادين، مبةةا فيهةةا القواعةةد التعاهديةةة، مةةن أجةةل 
استخ ع نظام عام حيفظ ما ذلك القواعد اخلارة الةص وضةعتها 

لةةيس مةةن احلصةةيف رةةياغة نظةةم اعينهةةا. وذهةةب رأي آخةةر إىل أنةةه 
قواعةةةةد عامةةةةة يف هةةةةذا اجملةةةةال وأنةةةةه هةةةةدر االلجنةةةةة أن تعكةةةةف علةةةةى 

 حتديد القواعد النارية على خمتلف فئات األجانب. 
وأاةةةدى عةةةدة أعضةةةاء تأييةةةةدهم للةةةنهج العةةةام الةةةذي اتبعةةةةه  -206

املقةةرر اخلةةاع، مؤكةةدين خارةةة علةةى ضةةرورة إهةةاد تةةوازن اةةني حةةق 
ام قواعد القانون الدويل ذات الصلة، الدولة يف طرد األجانب واحرت 

مبةةةا فيهةةةا القواعةةةد املتصةةةلة حبمايةةةة حقةةةوق اإلننةةةان واملعةةةايري الةةةدنيا 
ملعاملةةةةة األجانةةةةب. وأكةةةةد الةةةةبعض أيضةةةةا  أن علةةةةى اللجنةةةةة أن تعةةةةىن 
حبقةةةوق الةةةةدول والتزاماهتةةةا، ال االع قةةةةة اةةةني الدولةةةةة الاةةةاردة والفةةةةرد 

 املارود فقط. 
األجانةةب منةةألة طضةةا أساسةةا  ولةةوحظ أن منةةألة طةةرد  -207

للنظم القانونية الوطنية، حيث إن للدول حقا  ال ميكن إنكاره يف 
طةةرد األجانةةب رهنةةا  اةةاحرتام قواعةةد القةةانون الةةدويل ذات الصةةلة. 
وينبغة  إيةة ء اهتمةام خةةاع ألحكةام القضةةاء الوطنيةة الةةص تنةةهم 
ة يف تاةةةةوير معةةةةايري معينةةةةة الغايةةةةة منهةةةةا تةةةة يف التعنةةةةف يف  ارسةةةة

أيضةةةةةةا  إىل دور  الاةةةةةةرد. ومةةةةةةا ذلةةةةةةك، أرةةةةةةار عةةةةةةدة أعضةةةةةةاء حةةةةةةق
القانون الدويل العريف يف حتديد القيود الواجب فرضها على  قواعد

 حق الارد.
 تعليقات حمددة ثب(
 نطاق التطبيق -1العادة 

رةةدد عةةدة أعضةةاء علةةى ضةةرورة حتديةةد ناةةاق املوضةةوع  -208
اوضةةةةةةوع، وهةةةةةةو ناةةةةةةاق ال يقتصةةةةةةر علةةةةةةى جانةةةةةةب االختصةةةةةةاع 
الشخص . وتناول النقا. تدااري اإلاعاد واحلاالت واألرةخاع 
الذين ينبغ  أن يشملهم نااق املوضوع. واقرتع البعض تبنيط 

، االصةةةةيغة الةةةةص اقرتحهةةةةا املقةةةةرر 1مةةةةن مشةةةةروع املةةةةادة  1الفقةةةةرة 
اخلةةاع، حبيةةث تةةنص علةةى أن مشةةاريا املةةواد تنةةري علةةى طةةةرد 

، ألن 1ادة األجانةةةةةب. وقةةةةةدم اقةةةةةرتاع للعةةةةةدول عةةةةةن مشةةةةةروع املةةةةة
، املخصص للتعاريف، ميكن أن يكف  لتحديد 2مشروع املادة 
 نااق املوضوع.

 تدااري اإلاعاد واحلاالت املشمولة انااق املوضوع ‘1‘
يف الوقت الذي أيد فيه عدة أعضاء استبعاد منألة عدم  -209

النماع ادخول األجانب من نااق املوضوع، آثر اعةض األعضةاء 
جل مراعاة مصاحل العديد من املهاجرين غةري إدراجها، خارة من أ

القانونيني الذين حيتجزون فرتات طويلة. وذهةب أحةد اآلراء إىل أن 
اإلرةةكال احلقيقةة  الةةذي ينبغةة  أن تتناولةةه اللجنةةة ال يقتصةةر علةةى 

مبةةةا فيهةةةا رفةةةض النةةةماع  -الاةةةرد وإمنةةةا يشةةةمل اوجةةةه عةةةام الوسةةةائل 
ألجانةةةةب يف املتاحةةةةة للةةةدول مةةةةن أجةةةةل ضةةةبط وجةةةةود ا -االةةةدخول 

أقاليمهةا. واقةرتع أيضةا  أن تةدرَج يف ناةاق املوضةوع حالةة األجانةةب 
الذين يالبون النماع ادخوهلم إىل دولة من الدول اعد أن يكونوا 
موجةةةةودين فعةةةة   يف املناقةةةةة الدوليةةةةة لتلةةةةك الدولةةةةة. وااإلضةةةةافة إىل 
ذلك، ميكةن يف اعةض احلةاالت أن يكةون رفةض النةماع االةدخول 

 بدأ عدم اإلعادة القنرية.متنافيا  ما م
وأيد عدد من األعضاء استبعاد منألة تنليم اجملرمني من  -210

نااق املوضوع. واقرتع ما ذلك معاجلة فرضية الارد الةذي يشةكل 
تنليما  منترتا . وااإلضافة إىل ذلك، عارض اعض األعضاء اقرتاع 
املقةةةرر اخلةةةاع أن تنةةةتبعد مةةةن ناةةةاق املوضةةةوع حةةةاالت النقةةةل ثأو 

تنةليم( االسةةتثنائية أو اجملةةراة خةةارج ناةةاق القضةةاء، وهةة  حةةاالت ال
 تثري مشاكل جدية يف القانون الدويل.

وتضةةارات اآلراء حةةول مةةا إذا كةةان ينبغةة  إدراج حةةاالت  -211
الارد الص حتد  يف سياق النزاعات املنلحة يف نااق املوضوع أو 
نةةةة اسةةةتبعادها منةةةه. ففةةة  حةةةني رأى اعةةةض األعضةةةاء أن علةةةى اللج

معاجلةةةةةة هةةةةةذه املنةةةةةألة، رأى أعضةةةةةاء آخةةةةةرون أن علةةةةةى اللجنةةةةةة أن 
تنةةةتبعد مةةةن ناةةةاق مشةةةاريا املةةةواد، اةةةنص رةةةريح إن اقتضةةةى األمةةةر 
ذلةةك، منةةألة تنظمهةةا قواعةةد راسةةخة يف قةةانون النزاعةةات املنةةلحة، 
خارةةةة فيمةةةا يتعلةةةق اةةةالارد يف حالةةةة االحةةةت ل العنةةةكري. واقةةةرتع 

ا يتعلةةةةق اقواعةةةةد القةةةةانون أيضةةةةا  إدراج رةةةةرط "عةةةةدم اإلخةةةة ل" فيمةةةة
 اإلنناين الدويل.

واقةرتع أن تتاةرق اللجنةةة إىل منةألة التاهةةري اإلثةين الةةذي  -212
ينةةةتهدف األجانةةةةب، وكةةةةذلك إىل منةةةألة إسةةةةقاط اجلننةةةةية الةةةةذي 
يتبعه الارد، حيث مثةة رةك يف تاااقهةا مةا القةانون الةدويل. ورئة  

الةةةةذين أنةةةةه ينبغةةةة  أن تةةةةدرَج يف ناةةةةاق املوضةةةةوع حالةةةةة األرةةةةخاع 
 يصبحون أجانب عقب نشوء دولة جديدة.

 فئات األرخاع املشمولني انااق املوضوع ‘2‘
رأى عدة أعضاء أن مشاريا املةواد ينبغة  أن تنابةق علةى  -213

األجانةةةب املوجةةةودين ماديةةةا  يف إقلةةةيم الدولةةةة الاةةةاردة، سةةةواء أكةةةان 
وجودهم قانونيا  أم ال. إال أن وضا نظام قانوين يعىن مبنةألة الاةرد 
ينبغ  أن يضا يف االعتبار التمييز اني هاتني الفئتني من األجانب. 

نةةةةةص يوضةةةةةح أن مشةةةةةاريا املةةةةةواد تنابةةةةةق علةةةةةى واقةةةةةرتع أيضةةةةةا  إيةةةةةراد 
 األرخاع الابيعيني، ال على األرخاع االعتباريني. 
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ويف الوقةةةةةةت الةةةةةةذي أكةةةةةةد فيةةةةةةه اعةةةةةةض األعضةةةةةةاء جةةةةةةدوى  -214
الةص تتضةمن قائمةة افئةات األجانةب  1من مشروع املةادة  2 الفقرة

الةةةةذين هةةةةب مشلهةةةةم، رأى أعضةةةةاء آخةةةةرون أن هةةةةذه الفقةةةةرة عدميةةةةة 
ة املةةةةةذكورة فيهةةةةةةا ميكةةةةةن االكتفةةةةةاء اويرادهةةةةةةا يف اجلةةةةةدوى وأن األمثلةةةةة

مةن مشةروع املةادة هةذا،  2و 1التعليق. واقرتع أيضا  دمةج الفقةرتني 
. وذهب رأي آخةر إىل أن 2حبذف تعبري "خبارة" من نص الفقرة 

ناةةةاق مشةةةاريا املةةةواد احلةةةايل أوسةةةا  ةةةا ينبغةةة  وأن علةةةى اللجنةةةة أن 
 ب حتديدها.تقصر عملها على فئات معينة من األجانب ه

وإذا كان اعض األعضاء قد أيدوا رراحة استبعاد األفراد  -215
املتمتعةةني اامتيةةازات وحصةةانات مبقتضةةى القةةانون الةةدويل مةةن ناةةاق 
املوضةةةةةةوع، فقةةةةةةد أعةةةةةةرب عةةةةةةن آراء متضةةةةةةاراة اشةةةةةةأن إدراج العمةةةةةةال 
املهاجرين أو استبعادهم. واقةرتع اعةض األعضةاء اسةتبعاد ال جئةني 

ننةةةية ألن مركةةةزهم فيمةةةا اةةةص الاةةةرد حمةةةدد واألرةةةخاع عةةةدمي  اجل
اوضةةةوع وتنظمةةةه جمموعةةةة مةةةن القواعةةةد القائمةةةة، وال سةةةيما القواعةةةد 
التعاهديةةةةةة. ويف مقااةةةةةل ذلةةةةةك، رأى أعضةةةةةاء آخةةةةةرون أن ال جئةةةةةني 
واألرةةةخاع عةةةدمي  اجلننةةةية هةةةب مشلهةةةم مبشةةةاريا املةةةواد، وذلةةةك 
 علةةى األقةةل اقةةدر مةةا توجةةد ثغةةرات أو نةةواقص تشةةوب القواعةةد الةةص
طةةةص هةةةذه الفئةةةات مةةةن األرةةةخاع حتديةةةدا . ووفةةةق هةةةذا املنظةةةور، 
اقةةةرتع أن تراعةةةة  اللجنةةةة التورةةةةيات الةةةةص قةةةدمتها اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة 
ملفوضةةةةية األمةةةةم املتحةةةةدة النةةةةامية لشةةةةؤون ال جئةةةةني. واقةةةةرتع أيضةةةةا  
تضةمني مشةةاريا املةةواد رةرط "عةةدم اإلخةة ل" فيمةا يتعلةةق االقواعةةد 

 املتصلة اال جئني.
 التياريف -2 العادة

لةةةئن رةةةةدد اعةةةض األعضةةةةاء علةةةةى أمهيةةةة توضةةةةيح مفةةةةاهيم  -216
املوضةةةةةةوع األساسةةةةةةية يف هةةةةةةذه املرحلةةةةةةة، مةةةةةةا احلةةةةةةرع أيضةةةةةةا  علةةةةةةى 
االسةةتخدام املوحةةد للمصةةالحات ثوال سةةيما "الدولةةة الاةةةاردة" أو 
"الدولةةةة املنةةةتقبلة" أو "الدولةةةة اإلقليميةةةة"( يف مشةةةاريا املةةةواد، فقةةةد 

ضل أن حترز اللجنة تقدما  يف أعماهلا قبل رأى البعض اآلخر أنه يف
 وضا التعاريف. 

 مفهوم "األجنيب" ‘1‘
اعرتض عدة أعضاء على النهج الذي اتبعه املقرر اخلاع  -217

يف تناول مفهوم "األجنيب" مبقارنته مبفهوم "الرعية" ادال  من مفهوم 
"حامةةل اجلننةةية". ولةةوحظ اوجةةه خةةاع أن تعريةةف "الرعيةةة" الةةذي 

املقرر اخلاع تعريف أوسةا  ةا ينبغة  وأنةه مصةدر البلةة وأن اقرتحه 
املصةةةالح غةةةري قااةةةل للرتمجةةةة، وال سةةةيما إىل اإلسةةةبانية واإلنكليزيةةةة، 
وأنه حينن يف تلك احلالة اعتمةاد معيةار اجلننةية. كمةا اقةرتع اعةض 

اتعريةةةف  2ثأ( مةةةن مشةةةروع املةةةادة 2األعضةةةاء تعةةةديل نةةةص الفقةةةرة 
جننية الدولةة الاةاردة، دون إيةراد  "األجنيب" اأنه رخص ال حيمل

أيةةة إرةةارة إىل الةةروااط الةةص قةةد تكةةون قائمةةة اةةني الفةةرد املعةةين ودولةةة 
أخةةةرى. واقةةةرتع أيضةةةا  أن تبحةةةث اللجنةةةة منةةةألة ازدواج اجلننةةةية يف 
ضوء القاعةدة الةص تةنص علةى وجةوب حظةر طةرد حةامل  اجلننةية؛ 

اجلننةية وااإلضافة إىل ذلك، ينبغ  توضةيح أن األرةخاع عةدمي  
 مشمولون اتعريف "األجانب".

وأرةةةري إىل أن اعةةةض فئةةةات األجانةةةب، مثةةةل "ال جئةةةني"  -218
و"ملتمنةةةةة  اللجةةةةةوء" و"العمةةةةةال املهةةةةةاجرين"، جةةةةةديرة اةةةةةالتعريف. 
واقةرتع اعتمةةاد تعريةةف واسةةا ملصةالح "ال جةة " يأخةةذ يف االعتبةةار 

 التاورات احلديثة الص منت هذا املفهوم. 
 لارد"مفهوم "ا ‘2‘

أيةةد عةةدة أعضةةاء املقةةرر اخلةةاع يف تعريفةةه الواسةةا ملفهةةوم  -219
والقةةائم علةةى  2ثب( مةةن مشةةروع املةةادة 2"الاةةرد" الةةوارد يف الفقةةرة 

معيار "اإلكراه" الذي ميكن  ارسته افعةل قةانوين أو انةلوك رةادر 
عةةن الدولةةة الاةةاردة. إال أن الةةبعض رأى أن مةةن الضةةروري توضةةيح 

نةةةليم اجملةةةرمني ثمةةةا إمكانيةةةة اسةةةتثناء أن هةةةذا التعريةةةف ال يشةةةمل ت
الاةةرد الةةذي يعةةد رةةك   مةةن أرةةكال التنةةليم املنةةترت(. كمةةا أرةةري 
إىل ضرورة وضا معةايري متكةن مةن حتديةد مةا إذا كةان سةلوك الدولةة 
ميكةةةن اعتبةةةةاره طةةةةردا . واقةةةرتع يف هةةةةذا الصةةةةدد الةةةنص علةةةةى أن هةةةةذا 

خيةةةارا   النةةةلوك هةةةب أن يتمثةةةل يف  ارسةةةة إكةةةراه ال يةةةرتك لألجنةةةيب
سةةوى مغةةادرة إقلةةيم الدولةةة. وذهةةب رأي آخةةر إىل وجةةوب تعريةةف 
الاةةةةةرد اأنةةةةةه "فعةةةةةةل"، ألن تعبةةةةةري "سةةةةةلوك" الدولةةةةةةة يكتنةةةةة  أمهيةةةةةةة  
االدرجةةةةةة األوىل يف سةةةةةياق املنةةةةةؤولية عةةةةةن األفعةةةةةال غةةةةةري املشةةةةةروعة 
دوليا . وقيل أيضا  إنه هدر وضا تعريف يغا  كامةل عمليةة تنفيةذ 

 طرد رخص أجنيب. 
 وما "اإلقليم" و"احلدود"مفه ‘3‘

أاديت اضعة حتفظات على التعريفني الواردين يف البندين  -220
. وأكةةةةد 2مةةةةن مشةةةةروع املةةةةادة  2( مةةةةن الفقةةةةرة  الفةةةةرعيني ثج( وثه

الةةةبعض أيضةةةا  أن علةةةى اللجنةةةة أن تنظةةةر يف اآلثةةةار القانونيةةةة املرتتبةةةة 
يف  علةةةى وجةةةود أجنةةةيب يف البحةةةر اإلقليمةةة  أو يف امليةةةاه الداخليةةةة أو

 مياه األرخبيل لدولة من الدول.
ورةةةكك الةةةبعض يف رةةةحة مفهةةةوم "اإلقامةةةة" املشةةةار إليةةةه  -221

يف تعريةةةف حةةةدود الدولةةةة.  2ثج( مةةةن مشةةةروع املةةةادة 2يف الفقةةةرة 
وأرري إىل أن على الدول أن حترتم، يف مناطق املةوان  اجلويةة، مجيةا 

لية. التزاماهتةةةةةةةا الدوليةةةةةةةة، مبةةةةةةةا يف ذلةةةةةةةك احلةةةةةةةق يف املنةةةةةةةاعدة القنصةةةةةةة
وااإلضافة إىل ذلك، رأى اعض األعضاء أن وضا تعريف مناسب 

 ملفهوم "اإلقليم" يلغ  احلاجة إىل تعريف مصالح "احلدود".
 حق الطرد -3 العادة

يقةةيم توازنةةا  عةةادال   3رأى عةةدة أعضةةاء أن مشةةروع املةةادة  -222
اةةةةةني حةةةةةق الدولةةةةةة يف طةةةةةرد أجانةةةةةب والضةةةةةمانات الواجةةةةةب منحهةةةةةا 

قااةةل  3ن. وأفةةاد رأي آخةةر اةةأن مشةةروع املةةادة لألرةةخاع املاةةرودي
للنقةةد ألنةةه ال يةةورد أيةةة إرةةارة مبارةةرة إىل حقةةوق الشةةخص املاةةرود 
ويعرب عن مفهوم فيه خ ف يقض  اأن القواعد الص يعتربها املقةرر 
اخلةاع أرةلية يف النظةةام القةانوين الةدويل ألهنةةا منةتقاة مةن النةةيادة 
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لارد، يف مقاال قواعد أخرى ه  الوحيدة الص ميكن أن تقيد حق ا
ال تقيةةةد سةةةوى  ارسةةةة هةةةذا  -كتلةةةك املتعلقةةةة حبقةةةوق اإلننةةةان   -

احلق. وأعرب أيضا  عن تفضيل ل عرتاف االاااا العةريف للحةق يف 
 الارد ال ااااعه "امل زم" حنبما رأى املقرر اخلاع. 

الص تنص  3من مشروع املادة  1وأيد عدة أعضاء الفقرة  -223
الدولةةةةة يف طةةةةرد أجنةةةةيب. ومةةةةا ذلةةةةك، اقةةةةرتع عةةةةدد مةةةةن علةةةةى حةةةةق 

احلايل  1اأن تضاف إىل نص الفقرة  2و 1األعضاء ضم الفقرتني 
إرارة إىل القيةود الةص يفرضةها القةانون الةدويل علةى احلةق يف الاةرد، 

 مبا يف ذلك القيود الناجتة عن احلماية الدولية حلقوق اإلننان.
 3مةةةةن مشةةةةروع املةةةةةادة  2الفقةةةةرة واسةةةةرتع  االنتبةةةةاه إىل أن  -224

اصةةيغتها الراهنةةةة عدميةةة الفائةةةدة أو ناقصةةة. وأاةةةدي رأي لإلفةةادة اةةةأن 
مةةةن األفضةةةل الةةةنص علةةةى أن احلةةةق يف طةةةرد أجانةةةب اضةةةا ألحكةةةام 
مشةةروع املةةواد الةةراهن وااللتزامةةات اخلارةةة الناجتةةة عةةن املعاهةةدات الةةص 

كن االكتفةاء تراط الدولة الااردة، يف حني رأى أعضاء آخرون أنه مي
ااإلرارة إىل االلتزام ااحرتام القانون الدويل. ويف رأي اعض األعضاء 
أن اإلرةةةةةارة إىل "املبةةةةةادي األساسةةةةةية للقةةةةةانون الةةةةةدويل" ضةةةةةيقة أكثةةةةةر 

ال زم. وااإلضافة إىل ذلك، اقرتع إيراد إرةارة إىل القواعةد اآلمةرة  من
يهةةا يف وإىل اعةةض القواعةةد احملةةددة اشةةأن الاةةرد، كتلةةك املنصةةوع عل

 من العهد الدويل اخلاع ااحلقوق املدنية والنياسية. 13املادة 
وتفاوتةةةةت اآلراء حةةةةول ضةةةةرورة إيةةةةراد إرةةةةارة رةةةةرحية ملبةةةةدأ  -225

حنةن النيةةة. كمةةا مت التأكيةد علةةى أن مةةدى مةا سيتنةةم اةةه مشةةروع 
، 2املةةةواد الةةةةراهن مةةةةن مشةةةول هةةةةو الةةةةذي سيحنةةةم مضةةةةمون الفقةةةةرة 

االكتفةةةةاء ااإلرةةةةارة إىل أحكةةةةام وخبارةةةةة معرفةةةةة مةةةةا إذا كةةةةان ميكةةةةن 
 مشروع املواد الراهن.
 عدا جواز طرد الدولة لرعاياها -4العادة 

أيد عدد كبري من األعضةاء تضةمني مشةروع املةواد حكمةا   -226
 4يتعلةةةق ااةةةرد املةةةواطنني. واقةةةرتع مةةةا ذلةةةك حةةةذف مشةةةروع املةةةادة 
 وتنةةاول مشةةكلة طةةرد املةةواطنني يف إطةةار التعليةةق علةةى مشةةروع املةةادة

. ويف رأي آخةةر اعتةةرب أن التجريةةد مةةن اجلننةةية، كةةوجراء متهيةةدي 3
 حمتمل للارد، هو الوحيد الذي يدخل يف إطار املوضوع الراهن. 

ورئ  أن منألة طرد أرخاع حيملون جننيتني أو أكثةر  -227
جةديرة اةةأن تةةدرس مبزيةد مةةن التفصةةيل وأن تنةوى يف إطةةار مشةةروع 

نفصةةلة. واوجةةه خةةاع، ينبغةة  أو يف إطةةار مشةةروع مةةادة م 4املةةادة 
دراسةةةةة مةةةةا إذا كةةةةان ينبغةةةة  ملعيةةةةار الفعاليةةةةة أن يقةةةةوم اةةةةدور يف هةةةةذا 
الصدد. وأفاد رأي آخر اأنةه مةن غةري امل ئةم تنةاول املنةألة يف هةذا 
النةةياق، خارةةة إذا كانةةت اللجنةةة تنةةوي اإلسةةهام يف تعزيةةز قاعةةدة 

ننةية، حظر طرد املواطنني. ولوحظ أيضا  أن منألة التجريد من اجل
الةةةص اسةةةتخدمت أحيانةةةا  كخاةةةوة متهيديةةةة للاةةةرد، منةةةألة تنةةةتحق 
دراسة متعمقة. ويف هذا الصةدد، اقةرتع حظةر اطةاذ إجةراء مةن هةذا 

 إرارة إىل "اإلاعاد". 4النوع. واقرتع أيضا  تضمني مشروع املادة 

وأيةةةد عةةةدة أعضةةةاء حظةةةر طةةةرد املةةةواطنني وفةةةق مةةةا جةةةرى  -228
. ونظةةةر أيضةةةا  يف 4روع املةةةادة مةةةن مشةةة 1الةةةنص عليةةةه يف الفقةةةرة 

متديد نااق هذه احلماية لألرخاع الذين جةردوا مةن جننةيتهم 
ولفئات أخةرى مةن األجانةب  ةن تةرااهم االدولةة الاةاردة روااةط 

 وثيقة جدا .
وأكةةد اعةةض األعضةةةاء، يف ضةةوء رةةةكوك دوليةةة عديةةةدة،  -229

على أن الاااا الذي يتنم اه حظر طةرد املةواطنني طةااا مالةق ال 
مةةةن مشةةةروع  2يقيةةةد اشةةةروط. و ةةةذا املناةةةق، اقةةةرتع حةةةذف الفقةةةرة 

الةةص تقةةر اومكانيةةة إيةةراد اسةةتثناءات مةةن مبةةدأ عةةدم الاةةرد.  4املةةادة 
وقيةةل اوجةةه خةةاع إن اعةةض األمثلةةة الةةص أرةةار إليهةةا املقةةرر اخلةةاع 
لتأسيس إمكانية إيةراد هةذه االسةتثناءات متثةل أمهيةة تارايةة حبتةة أو 

. والضرورة ه  الص ميكن أن تةربر نوعةا  طةرد حاالت تنليم ال طرد
املةةةواطنني يف حةةةاالت قصةةةوى. ووفقةةةا  القةةةرتاع آخةةةر، ينبغةةة  تعةةةديل 

إللقاء الضوء على أن الارد أو النف  الذي تفرضةه  3و 2الفقرتني 
سةةةةةةةلاة قضةةةةةةةائية كبةةةةةةةديل للنةةةةةةةجن ميةةةةةةةث ن اإلجةةةةةةةراءين املشةةةةةةةروعني 

 الوحيدين إلاعاد املواطنني.
رةةةةةةةةةيغة االسةةةةةةةةةتثناءات الةةةةةةةةةواردة يف  واقةةةةةةةةةرتع أن تكةةةةةةةةةون -230
مفهةةوم يوضةةح أكثةةر تقييةةدا  وأن  4مةةن مشةةروع املةةادة  2 الفقةةرة

"األسباب االسةتثنائية" الةص ميكةن أن تةربر طةرد مةواطن. كمةا مت 
التناؤل عما إذا كان ال ينبغ  على أية حال أن يةنص القةانون 

 على هذه األسباب. 
إىل الضةةمانات إرةةارة  4واقةةرتع تضةةمني مشةةروع املةةادة  -231

اإلجرائية الواجب منحها للفرد املارود. وقيل أيضا  إن من املهم 
االعةةةرتاف للمةةةواطن املاةةةرود حبةةةةق العةةةودة إىل الةةةده مةةةىت انتفةةةةت 
أسةةباب طةةرده أو اهةةرت عنارةةر جديةةدة أرةةبح طةةرده يف الهةةا 

 غري مربر.
ومت التنةةةةةةاؤل عمةةةةةةا إذا كانةةةةةةت منةةةةةةألة الاةةةةةةرد اجلمةةةةةةاع   -232

. كمةةةةةةا كةةةةةةان مةةةةةةن اجلةةةةةةدير 4شةةةةةةروع املةةةةةةادة للمةةةةةةواطنني مشةةةةةةمولة مب
االتوضةةيح أن هةةذا احلكةةم ال اةةل اتنةةليم املةةواطنني، وهةةو مةةا هيةةزه 

 القانون الدويل.
 عدا جواز طرد الالجئين  -5العادة 

 عدا جواز طرد عديعي الجنسية -6العادة 
أاةةدى عةةدد مةةن األعضةةاء اعرتاضةةهم علةةى إعةةداد مشةةاريا  -233

اع عةةدمي  اجلننةةية تتجةةاوز حةةدود مةةواد اشةةأن ال جئةةني واألرةةخ
 1951اإلحالةةةةةةةة إىل االتفاقيةةةةةةةة اخلارةةةةةةةةة اوضةةةةةةةا ال جئةةةةةةةني لعةةةةةةةةام 
، 1954واالتفاقية اخلارة اوضا األرةخاع عةدمي  اجلننةية لعةام 

وأيةةد أعضةةاء آخةةرون إعةةداد هةةذه املشةةاريا اشةةرط أال يثةةري مضةةموهنا 
 تناقضات ما النظم التعاهدية النةارية. واقةرتع أيضةا  أن يعقةد أحةد
خةةةةرباء مفوضةةةةية األمةةةةم املتحةةةةدة النةةةةامية لشةةةةؤون ال جئةةةةني جلنةةةةة 

 إحاطة يف هذا الصدد.
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وعةةةةارض عةةةةدة أعضةةةةاء إدراج إرةةةةارة رةةةةرحية إىل "اإلرهةةةةاب"  -234
ضمن أسباب طرد الج  أو رخص عدا اجلننية. ويف هذا الصةدد، 
قيل إن ليس هناك تعريف رامل لإلرهاب وإن دواع  "األمن الوطين" 

تةةةةةدااري الاةةةةةرد انةةةةةبب اإلرهةةةةةاب وإن األمةةةةةر ال يتعلةةةةةق تغاةةةةة  االفعةةةةةل 
مبشةةكلة طةةص ال جئةةني واألرةةخاع عةةدمي  اجلننةةية االتحديةةد. هةةذا 
عةةةة وة علةةةةى أن الاةةةةرد انةةةةبب اإلرهةةةةاب ميكةةةةن أن ميثةةةةل مشةةةةكلة إزاء 
تابيةةق مبةةدأ التنةةليم أو احملاكمةةة. هةةذا وأيةةد اعةةض أعضةةاء اللجنةةة إيةةراد 

د ال جئةةةني واألرةةةخاع إرةةةارة إىل اإلرهةةةاب كنةةةبب مةةةن أسةةةباب طةةةر 
عةةةةدمي  اجلننةةةةية. واقةةةةرتع اوجةةةةه خةةةةاع إدراج اإلرهةةةةاب ارااةةةةه مبفهةةةةوم 
"األمةةةةةن الةةةةةوطين"، إن مل يكةةةةةن مبفهةةةةةوم "النظةةةةةام العةةةةةام"، واإلرةةةةةارة يف 
التعليةةةق إىل االجتاهةةةات احلديثةةةة يف  ارسةةةة الةةةدول الراميةةةة إىل مكافحةةةة 
، إسةةةةةاءة اسةةةةةتخدام مركةةةةةز ال جةةةةةة  مةةةةةن جانةةةةةب اإلرهةةةةةاايني. وكبةةةةةةديل
اقرتحت اإلرارة إىل جرائم حمددة من أمثال اجلرائم املعرفة يف الصةكوك 

 املتعددة األطراف املقبولة عموما  يف جمال مكافحة اإلرهاب.
وفيمةةا يتعلةةق اةةال جئني اشةةةكل خةةاع، قيةةل إن أسةةةباب  -235

أوسةةةا مةةةن  5مةةةن مشةةةروع املةةةادة  1الاةةةرد الةةةوارد ذكرهةةةا يف الفقةةةرة 
من االتفاقية اخلارة  33النقاة، فون املادة ال زم؛ وخبصوع هذه 
، والةةةةةص تةةةةةورد مبةةةةةدأ عةةةةةدم اإلعةةةةةادة 1951اوضةةةةةا ال جئةةةةةني لعةةةةةام 

القنةةةرية، أكثةةةر تقييةةةدا . و ةةةا كةةةان موضةةةا نقةةةد أيضةةةا  إعةةةادة تنةةةاول 
القواعةةةةد الةةةةواردة يف االتفاقيةةةةة اشةةةةةكل جزئةةةة  فقةةةةط وحماولةةةةة املقةةةةةرر 

وأخةةةريا  اقةةةرتع مةةةن هةةةذه االتفاقيةةةة.  33و 32اخلةةةاع دمةةةج املةةةادتني 
إدراج إرارة إىل مبدأ عدم اإلعادة القنرية وإىل حالة األفراد الذين 
ينتظةةرون احلصةةول علةةى مركةةز ال جةة  أو الةةذين رفةةض مةةنحهم هةةذا 

 املركز، ااعتبار أهنم هب أن حيصلوا على قدر من احلماية.
وفيمةةةا يتعلةةةق ااألرةةةخاع عةةةدمي  اجلننةةةية، فقةةةد اعةةةرتض  -236

قةةرتاع املقةةرر اخلةةاع إعةةداد مشةةروع مةةادة مةةن اعةةض األعضةةاء علةةى ا
مةةن االتفاقيةةة اخلارةةة اوضةةا  31رةةأنه، خ فةةا  ملةةا تقضةة  اةةه املةةادة 
، يايةة األرةخاع عةدمي  1954األرخاع عدمي  اجلننية لعةام 

اجلننةةةية  ةةةن هةةةم يف وضةةةا قةةةانوين وأولئةةةك الةةةذين لينةةةوا يف وضةةةا 
كون متناقضة. قانوين، وذلك منعا  إلنشاء أنظمة قانونية ميكن أن ت

ورأى آخةةةةرون ااملقااةةةةل أنةةةةه ينبغةةةة  مةةةةنح احلمايةةةةة حةةةةىت لألرةةةةخاع 
 عدمي  اجلننية  ن هم يف وضا غري قانوين.

، واالةةذات اإلرةةارة 6مةةن مشةةروع املةةادة  2وقيةةل إن الفقةةرة  -237
إىل تةةةةةدخل الدولةةةةةة املضةةةةةيفة يف البحةةةةةث عةةةةةن دولةةةةةة منةةةةةتقبلة، متثةةةةةل 

 ينتهدف سد فراغ قانوين.منامهة هامة يف التاوير التدره  الذي 
 عدا جواز الطرد الجعاعي -7العادة 

أيةةةةد عةةةةدة أعضةةةةاء تضةةةةمني مشةةةةروع املةةةةواد حكمةةةةا  اشةةةةأن  -238
الارد اجلماع . وأفاد رأي آخر اأن مفهوم "الارد اجلماع " يفتقر 
إىل الوضةةةةةوع وأن مةةةةةن األفضةةةةةل اآلن الرتكيةةةةةز علةةةةةى منةةةةةألة الاةةةةةرد 

اجلمةةةاع  يف وقةةةت النةةةزاع التمييةةةزي. وذكةةةر أيضةةةا  أن منةةةألة الاةةةرد 
املنةةةةلح ال ينبغةةةة  أن تنةةةةوى يف إطةةةةار مشةةةةروع املةةةةواد الةةةةراهن ألهنةةةةا 

 تندرج يف القانون اإلنناين الدويل.

علةى  7وأيد عدة أعضاء الفقرة األوىل مةن مشةروع املةادة  -239
أساس أن القانون الدويل املعارر حيظةر الاةرد اجلمةاع  لألجانةب، 

اد رأي آخةةةر اةةةأن لينةةةت هنةةةاك علةةةى األقةةةل يف وقةةةت النةةةلم. وأفةةة
قاعدة عامة حتظر الارد اجلماع  لألجانب، ال مبدأ نار  فقةط، 
ينةةةةةةتند إىل املمارسةةةةةةات اإلقليميةةةةةةة، هنةةةةةةد حظةةةةةةر الاةةةةةةرد ويقةةةةةةرتن 
ااسةتثناءات؛ هةذا عةة وة علةى أن الاةرد غةةري التعنةف  جملموعةة مةةن 
األفةةراد ال يعتةةرب طةةردا  غةةري مشةةروع اشةةرط أن ينةةتفيد مجيةةا األفةةراد 

 ضمانات إجرائية. من
وأعةةةرب عةةةدة أعضةةةاء عةةةن مةةةوافقتهم علةةةى تعريةةةف "الاةةةرد  -240

. ومةةا ذلةةك، رأى 7مةةن مشةةروع املةةادة  2اجلمةةاع " الةةوارد يف الفقةةرة 
اعض األعضاء ضرورة تشذيب التعريف وأن مثةة منةائل ال تةزال غةري 
حمنومة، ال سيما املعايري الص ينتند إليها تعريف "اجملموعة" ومنألة 

ألرةةخاع املاةةرودين. وفيمةةا يتعلةةق  ةةذه النقاةةة األخةةرية، قيةةل عةةدد ا
إن العنصر األساس  لةيس عنصةرا  كميةا  اةل نوعيةا ؛ إن مةا يهةم اصةفة 
خارةة هةو معرفةةة مةا إذا كةةان الاةرد ينةتند ألسةةباب متييزيةة أو مةةا إذا 

 حصل كل من األفراد املعنيني على ضمانات إجرائية.
لتمييز اني الارد اجلماع  يف وقد أفاد رأي اعدم م ءمة ا -241

وقةةةةةةت النةةةةةةلم والاةةةةةةرد اجلمةةةةةةاع  يف وقةةةةةةت احلةةةةةةرب ألن الصةةةةةةكوك 
القانونية الدولية الرئينية حتظةر الاةرد يف كلتةا احلةالتني. ومةن وجهةة 

أو ذكةةةر  7مةةن مشةةروع املةةادة  3النظةةر هةةذه، اقةةرتع حةةذف الفقةةرة 
حق كل فرد، حىت يف وقةت النةزاع املنةلح، يف دراسةة حالتةه دراسةة 

ردية. وأفاد رأي آخةر اةأن احلكةم املقةرتع خمةالف للممارسةة وحلالةة ف
القةةةةةانون الةةةةةدويل يف الوقةةةةةت احلاضةةةةةر الةةةةةص تعةةةةةرتف اشةةةةةرعية الاةةةةةرد 

 اجلماع  لرعايا الدولة املعادية يف وقت النزاع املنلح.
وذكةةر أن القةةانون اإلننةةاين الةةةدويل ال يةةنص علةةى قاعةةةدة  -242

النزاع املنلح. واقرتع توضيح حتظر طرد رعايا دولة معادية يف وقت 
ال تنابةةق إال علةةى األفةةراد الةةذين  7مةةن مشةةروع املةةادة  3أن الفقةةرة 

حيملةةةون جننةةةية دولةةةة داخلةةةة يف نةةةزاع منةةةلح مةةةا الدولةةةة الاةةةاردة. 
وااإلضةةافة إىل ذلةةك، فةةون املصةةالحات املنةةتخدمة يف هةةذه الفقةةرة 
غامضةةةةة أكثةةةةر مةةةةن الةةةة زم؛ ويلةةةةزم اوجةةةةه خةةةةاع قصةةةةر حةةةةق الاةةةةرد 

اع  لرعايةا دولةة معاديةةة علةى احلةاالت الةةص تثبةت فيهةا معةةاداة اجلمة
هؤالء األفراد اشكل "جدي" أو "خاري" للدولة الااردة، ال على 
حالةةة األفةةراد الةةذين "تصةةرفوا اكةةل وضةةوع" ااريقةةة معاديةةة. وميكةةن 
النظةةر أيضةةا  يف إيةةراد اسةةتثناء علةةى أسةةاس وجةةود اعتبةةارات قصةةوى 

هةةة أخةةرى، اقةةرتع توضةةيح أن الدولةةة تتعلةةق اةةاألمن الةةوطين. ومةةن ج
حتتفظ حبق طرد رعايا دولة معادية إذا اقتضى األمر ذلك حلمايتهم 
من احتمةال انتقةام النةكان احملليةني مةنهم. ويف هةذا الصةدد، اقةرتع 
ورف التدااري الص تتخذ حلماية األجانةب مةن ايئةة معاديةة اتةدااري 

 ارد"."اإلاعاد املؤقت" ادال  من ورفها اتدااري "ال
واقةةةةرتع عةةةةدد مةةةةن األعضةةةةاء إضةةةةافة مةةةةادة منةةةةتقلة اشةةةةأن  -243

العمال املهاجرين االنظر إىل ضعف موقفهم اوجه خاع، واعرتض 
 آخرون على ذلك.
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 تعليقات على منائل أخرى ثج(
مةةةةن العهةةةةةد الةةةةةدويل اخلةةةةةاع  13ذكةةةةر الةةةةةبعض أن املةةةةةادة  -244

عامليةا  ميكةن أن ااحلقوق املدنيةة والنياسةية تعةرب عةن مبةادي مقبولةة 
تشةةةةكل أساسةةةةا  مناسةةةةبا  ألعمةةةةال اللجنةةةةة. وأرةةةةري أيضةةةةا  إىل اعةةةةض 
األحكام الواردة يف ركوك إقليمية خارة حبماية حقوق اإلننان، 

التفاقيةةة يايةةة حقةةوق اإلننةةان  7و 4وال سةةيما الربوتوكةةوالن رقمةةا 
واحلريات األساسية، واالتفاقيةة األمريكيةة حلقةوق اإلننةان  "ميثةاق 

وسةةةةيه، كوسةةةةتاريكا"، وامليثةةةةاق األفريقةةةة  حلقةةةةوق اإلننةةةةةان سةةةةان خ
والشةةعوب، وامليثةةاق العةةريب حلقةةوق اإلننةةان ثانصةةه احلةةديث الةةذي 

 (.2004اعتمد يف عام 
واقةةةةرتع تضةةةةمني مشةةةةروع املةةةةواد حكمةةةةا  اصةةةةص للعمةةةةال  -245

مةةةةةن االتفاقيةةةةةة  22املهةةةةةاجرين وأفةةةةةراد أسةةةةةرهم ااالسةةةةةتناد إىل املةةةةةادة 
مجيةةا العمةةال املهةةاجرين وأفةةراد أسةةرهم لعةةام الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق 

، وحكمةةةةا  ينةةةةتهدف املنةةةةتفيدين مةةةةن معاهةةةةدات الصةةةةداقة 1990
 والتجارة وامل حة.

واقةةةةةةةرتع أن تنظةةةةةةةر اللجنةةةةةةةة يف األسةةةةةةةباب املمكنةةةةةةةة لعةةةةةةةدم  -246
مشةروعية الاةةرد، علةى أن تتاةةرق أيضةا  إىل منةةألة مشةروعية تةةدااري 

يانةا  طةرد األجنةيب. ولكةن نةزع امللكيةة أو املصةادرة الةص تصةاحب أح
لةةةوحظ أنةةةه لةةةيس مالواةةةا  مةةةن اللجنةةةة أن تضةةةالا ادارسةةةة مفصةةةلة 

 لألنظمة املتعلقة انزع امللكية.
وذكةةةةةرت أيضةةةةةا  منةةةةةألة مةةةةةا إذا كةةةةةان هةةةةةب علةةةةةى الدولةةةةةة  -247

الاةةةةاردة أن متةةةةنح األجنةةةةيب املاةةةةرود إمكانيةةةةة اختيةةةةار دولةةةةة املقصةةةةد 
نة  حتديةد اجلننةية وحدود تلك اإلمكانيةة. ويف هةذا النةياق، يكت

أمهيةةةة خارةةةة ألن دولةةةة اجلننةةةية وحةةةدها ملزمةةةة، مةةةن حيةةةث املبةةةدأ، 
 اقبول الشخص املارود. 

وع وة على ذلك، ذكر أن عةدم اإلعةادة القنةرية قاعةدة  -248
 من القواعد اآلمرة. 

 امل حظات اخلتامية للمقرر اخلاع -3
رةةةةةةةةكر املقةةةةةةةةرر اخلةةةةةةةةاع ألعضةةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةةة م حظةةةةةةةةاهتم  -249
اهتم الةةةةةص أوالهةةةةةا أكةةةةةرب قةةةةةدر مةةةةةن االهتمةةةةةام. إال أن اعةةةةةض وتعليقةةةةة

امل حظةةةات تناولةةةت جوانةةةب سةةةةبق أن ناقشةةةتها اللجنةةةة وسةةةةبق أن 
قةةةدمت للمقةةةةرر اخلةةةاع توجيهةةةةات اشةةةأهنا وافقةةةةت عليهةةةا اجلمعيةةةةة 
العامةةة. وال يةةزال املقةةرر اخلةةاع يةةرى أن املوضةةوع قااةةل للتةةدوين يف 

الةةةدول ميكنهةةةا اعةةةد  إطةةةار هيئةةةة خةةةرباء، علةةةى أن يكةةةون مفهومةةةا  أن
 ذلك أن تبدأ مفاوضات سياسية اشأن حمصلة أعمال اللجنة.

وردا  علةةةةى اعةةةةض امل حظةةةةات ذات الاةةةةااا املنهجةةةة ،  -250
أكةةد املقةةرر اخلةةاع مةةن جديةةد تفضةةيله لتحليةةل القواعةةد العامةةة 
املتعلقة ااملوضوع حتلي   يعقبه حبث القواعد املنابقة على فئات 
حمددة من األجانب، وهو ما كانت اللجنة قد وافقت عليه. أما 

تملةةةةة علةةةةى أمةةةة ك النتةةةةائج القانونيةةةةة للاةةةةرد، وكةةةةذلك آثةةةةاره احمل

األجنةةةيب فهمةةةا منةةةألتان سةةةيجري حبثهمةةةا يف التقةةةارير ال حقةةةة، 
املتعلةةق  1وإن كةةان مةةن غةةري الضةةروري ذكرمهةةا يف مشةةروع املةةادة 

 انااق املوضوع.

املقةةةرر اخلةةةاع االقةةةةرتاع الةةةداع  إىل إيةةةراد إرةةةةارة يف وأيةةةد  -251
توضةةح أن مشةةاريا املةةواد تنةةتهدف  1التعليةةق علةةى مشةةروع املةةادة 

األرةةخاع الابيعيةةني حصةةرا . وردا  علةةى األعضةةاء الةةذين دعةةوا إىل 
استبعاد ال جئني واألرخاع عدمي  اجلننية مةن ناةاق املوضةوع، 
الحةظ املقةةرر اخلةاع أن الصةةكوك القانونيةةة القائمةة ال تضةةا نظامةةا   
كةةام   اشةةأن طةةرد هةةاتني الفئتةةني مةةن األرةةخاع. وهةةدر االلجنةةة 

بقة علةى هةاتني الفئتةني مةن األرةخاع إذن أن تدرس القواعد املنا
آخةذة يف اعتبارهةا  -مبا يف ذلك عدم اإلعادة القنةرية ل جئةني  -

القةةانون واملمارسةةة املعارةةرين. وتنابةةق امل حظةةة نفنةةها علةةى طةةرد 
األجانةةةةةةب األعةةةةةةداء، وهةةةةةة  منةةةةةةألة ال تنظمهةةةةةةا رةةةةةةكوك القةةةةةةانون 

 اإلنناين الدويل.
األجانةةةب املختلفةةةة وأكةةةد املقةةةرر اخلةةةاع أن تعةةةداد فئةةةات  -252

أمر ضروري. ذلك إن إلغاء  1من مشروع املادة  2الوارد يف الفقرة 
هةةذه الفقةةرة، كمةةا اقةةرتع اعةةض األعضةةاء، سةةيؤدي اةةدون وجةةه حةةق 
إىل توسيا نااق االختصاع الشخصة  ملشةاريا املةواد ليشةمل أي 
فئةةةةةة مةةةةةن فئةةةةةات األجانةةةةةب، مبةةةةةن فةةةةةيهم مةةةةةث   األجانةةةةةب املتمتعةةةةةون 

 ت مبقتضى القانون الدويل.اامتيازات وحصانا
وقةةال املقةةرر اخلةةاع إن اللجنةةة ومعظةةم الةةدول الةةص أدلةةت  -253

ارأيهةةةا يف اللجنةةةة النادسةةةة أعراةةةت عةةةن تفضةةةيلها السةةةتبعاد منةةةألة 
عدم النماع االدخول من نااق املوضةوع. وال يةزال املقةرر اخلةاع 
علةةةةى هةةةةذا الةةةةرأي، ألنةةةةه ال ميكةةةةن طةةةةرد األجنةةةةيب إن مل ينةةةةمح لةةةةةه 

ل أرةةةة  ، وألن النةةةةماع اةةةةدخول األجانةةةةب منةةةةألة طةةةةص االةةةةدخو 
سيادة كل دولةة. إال أن علةى الةدول أن حتةرتم، يف املنةاطق الدوليةة، 
مجيةةةةا قواعةةةةد القةةةةانون الةةةةدويل ذات الصةةةةلة، مبةةةةا يف ذلةةةةك القواعةةةةد 

 املتعلقة حبقوق اإلننان األساسية.
وذكةةر املقةةرر اخلةةاع أن منةةألة التنةةليم املنةةترت يف رةةكل  -254
نةةألة سةةيتناوهلا أحةةد التقةةارير املقبلةةة. ويف املقااةةل، قةةال املقةةرر طةرد م

اخلةةاع إنةةه ال يؤيةةد االقةةرتاع الةةداع  إىل إدراج منةةألة نقةةل اجملةةرمني 
يف ناةةاق املوضةةوع، ألهنةةا منةةألة تةةدخل يف ناةةاق القةةانون اجلنةةائ  
الدويل. ذلك أن إخضاع عمليات النقل هذه للقواعد املتعلقة اارد 

ن ينةةةال مةةةن فعاليةةةة التعةةةاون اةةةني الةةةدول يف جمةةةال األجانةةةب ميكةةةن أ
 مكافحة اإلجرام، مبا يف ذلك اإلرهاب.

وأحاط املقرر اخلاع علما  االتحفظةات الةص أاةداها عةدد  -255
مةةةةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةتخدام مصةةةةةةةةةةةالح "الرعيةةةةةةةةةةةة" 

(. وقةةةةةةال إن هةةةةةةذا املصةةةةةةالح سينةةةةةةتخدم مةةةةةةن اآلن ressortissantث
(. ومةةةةةا nationalمةةةةل اجلننةةةةية" ثفصةةةةاعدا  كمةةةةرادف ملصةةةةةالح "حا

ذلةةةةةةك فةةةةةةون مفهةةةةةةوم  "غةةةةةةري حامةةةةةةل اجلننةةةةةةية" و"األجنةةةةةةيب" لينةةةةةةا 
متكةةةةافئني دائمةةةةا ، ذلةةةةك أن اعةةةةض فئةةةةات "غةةةةري حةةةةامل  اجلننةةةةية" 
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يعتربون أجانب ألغراض الارد مبوجب تشةريعات اعةض الةدول.  ال
 إركالية ازدواج اجلننية فنتناقش يف تقارير الحقة.  أما

وأادى املقرر اخلةاع موافقتةه علةى ضةرورة تعريةف اإلكةراه  -256
 "الارد".   الذي هب أن متارسه الدولة لورف سلوكها ا

وفيمةةا يتعلةةق مبفهةةوم  "اإلقلةةيم" و"احلةةدود"، أرةةر املقةةرر  -257
اخلةةةةاع علةةةةى االحتفةةةةاظ اةةةةالتعريفني املقرتحةةةةني. فتعريةةةةف "اإلقلةةةةيم" 

الداخليةةةةة والبحةةةةر  تعريةةةةف حيظةةةةى ااإلمجةةةةاع، ويشةةةةمل خبارةةةةة امليةةةةاه
اإلقليمةة . أمةةا مفهةةوم "احلةةدود" فيجةةب إيةةراده يف تعريةةف حمةةدد يف 
إطار املوضوع احلايل. ذلك أن احلدود، ألغراض اهلجرة الوافدة، ال 
تتخةةذ رةةكل خةةط وإمنةةا رةةكل مناقةةة ثمثةةل منةةاطق املةةوان  البحريةةة 

 أو املوان  اجلوية أو املناطق اجلمركية(.
رات، قدم املقةرر اخلةاع إىل اللجنةة ويف ضوء هذه االعتبا -258

 .(327ث2و (326ث1نصا  منقحا  ملشروع  املادتني 

وفيمةةةا يتعلةةةق مبشةةةاريا املةةةواد اخلمنةةةة املقرتحةةةة يف التقريةةةر  -259
الثالث، فقد أاةدى األعضةاء م حظةات متعارضةة اسةتندت أحيانةا  

__________ 
 اصيغته املنقحة يكون نصه كما يل   1مشروع املادة  (326ث

 نااق التابيق"
تنةةري مشةةاريا املةةواد هةةذه علةةى طةةرد األجانةةب، املةةذكورة  -1"
 من هذه املادة، واملوجودين يف إقليم الدولة الااردة". 2يف الفقرة  فئاهتم

 أو 
تنةةةةةري مشةةةةةاريا املةةةةةواد هةةةةةذه علةةةةةى قيةةةةةام دولةةةةةة ااةةةةةرد  -1"

مةةن هةةذه املةةادة، واملوجةةودين  2األجانةةب، املةةذكورة فئةةاهتم يف الفقةةرة 
 يف إقليمها.
يقصد اذلك األجانب الذين هم يف وضةا قةانوين أو  -2"

غةةةةةةةةةري قةةةةةةةةةانوين يف الدولةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةاردة وال جئةةةةةةةةةون وملتمنةةةةةةةةةو اللجةةةةةةةةةوء 
واألرةةخاع عةةدميو اجلننةةية والعمةةال املهةةاجرون ورعايةةا دولةةة معاديةةة 

 ورعايا الدولة الااردة الذين فقدوا جننيتهم أو جردوا منها". 
 كما يل  اصيغته املنقحة يكون نصه   2مشروع املادة  (327ث

 "التعاريف
   "ألغراض مشاريا املواد هذه، يقصد ا

فعةةةل قةةةانوين أو سةةةلوك تكةةةره اةةةه دولةةةة  الاةةةرد "ثأ( 
 أجنبيا  على مغادرة إقليمها؛

رخص ال حيمةل جننةية الدولةة الةص  األجنيب "ثب( 
 يوجد يف إقليمها، ما مل ينص تشريا تلك الدولة على خ ف ذلك؛

كل فعل رادر عن سةلاات الدولةة   النلوك "ثج( 
الاةةاردة ال ميلةةك األجنةةيب ضةةده أي سةةبيل مةةن سةةبل الاعةةن وال يةةرتك 

 لةه خيارا  سوى مغادرة إقليم تلك الدولة؛
اجملةال الةذي متةارس فيةه الدولةة كامةل  اإلقليم "ثد( 

 ر حياهتا النارئة عن سيادهتا؛
مناقةة طةوم إقلةيم الدولةة الاةاردة الةص  احلدود ( "ثه 

 ال يتمتا فيها األجنيب مبركز املقيم وينته  اعبوره إياها إجراء الارد".

إىل تفضةةيل رخصةة  فغةةاب عنهةةا أخةةذ املمارسةةة القائمةةة والقةةانون 
 عتبار.الناري يف اال

 2و 1ومل يعرتض املقرر اخلاع على اقرتاع دمج الفقرتني  -260
. وما مراعاة االقرتاحات الص قدمت ووجهات 3من مشروع املادة 

الاةرد هةب  النظر املختلفة الص أاديت، ميكن النظةر يف توضةيح أن
أن يتم "يف إطار احرتام قواعد القانون الدويل ذات الصلة، وخبارة 

 اسية لإلننان، ومشاريا املواد الراهنة".احلقوق األس

وال يزال املقرر اخلاع يعتقد أنه ينبغ  االحتفاظ مبشةروع  -261
، ال لشةة ء إال للتأكيةةد علةةى وجةةود مبةةدأ عةةدم جةةواز طةةرد 4املةةادة 

املةةواطنني. فقةةد أثبتةةت املمارسةةة وجةةود حةةاالت اسةةتثناء  كنةةة هلةةذا 
 التقريةةةةةر الثالةةةةةث احلظةةةةةر واالفعةةةةةل تشةةةةةكل األمثلةةةةةة املشةةةةةار إليهةةةةةا يف

حاالت طرد ال حاالت تنليم. وأيد املقرر اخلاع االقرتاع الداع  
إىل توضيح "الظروف االستثنائية" الةص ميكةن أن تةربر طةرد مةواطن. 
وفيمةةةا يتعلةةةق اةةةاملواطنني مةةةن حةةةامل  جننةةةيتني، قةةةال إنةةةه مل يكةةةن 

ألن احلمايةةة مةةن  4منةةتحبا  تنةةاول املنةةألة يف إطةةار مشةةروع املةةادة 
رد هةةةب أن تنابةةةق إزاء كةةةل دولةةةة حيمةةةل الشةةةخص جننةةةيتها. الاةةة

وميكن أن يكون هلذه املنألة وقا على  ارسةة احلمايةة الدالوماسةية 
يف حالة الارد غةري املشةروع. وللةرد علةى أسةئلة عةدة أعضةاء، اقةرتع 
املقةةةرر اخلةةةاع تنةةةاول منةةةألة طةةةرد املةةةواطنني مةةةن حةةةامل  جننةةةيتني 

، والقيام أيضا  مبنةاعدة مةن األمانةة مبزيد من التعمق يف تقرير مقبل
العامةةةةة ادراسةةةةة منةةةةألة التجريةةةةد مةةةةن اجلننةةةةية كتمهيةةةةد للاةةةةرد. وال 
ينةةتدع  األمةةر مةةةا ذلةةك إيةةراد إرةةةارة إىل "اإلاعةةاد" ألنةةه مشةةةمول 

 االفعل مبفهوم "الارد" االصيغة الص اعتمد  ا.

، ال يةةةةةزال املقةةةةةرر 6و 5وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبشةةةةةروع  املةةةةةادتني  -262
يؤيد فكرة النع  لتحنةني احلمايةة الةص متنحهةا االتفاقيةات اخلاع 

الدوليةةةةة القائمةةةةة ل جئةةةةني واألرةةةةخاع عةةةةدمي  اجلننةةةةية. ذلةةةةك أن 
األمةةر ال يتعلةةق اتعةةديل القواعةةد النةةارية اقةةدر مةةا يتعلةةق اتكملتهةةا 
االنص على مبدأ عدم جةواز الاةرد، واشةكل خةاع اتنةاول منةألة 

ل جئني حبكم الواقا أو لألرخاع  احلماية املؤقتة واحلقوق املتبقية
الةةةةذين رفةةةةض مةةةةنحهم مركةةةةز ال جةةةة . هةةةةذا عةةةة وة علةةةةى أن تنةةةةازع 
القواعد أمر ميكن التغلب عليه يف حالة نشةوئه ألن القةانون الةدويل 
يوفر األدوات ال زمة لتنويته. ونظرا  إىل اآلراء املتفاوتة الص أاديت 

ة املقةةةةرر اخلةةةةاع اشةةةةأن هةةةةذه املنةةةةألة، فمةةةةن املهةةةةم أن تةةةةزود اللجنةةةة
اورارات واضحة حول طريقة تناول مشكلة ال جئني واألرةخاع 
عدمي  اجلننةية. ومبةا أن معظةم األعضةاء اعرتضةوا علةى إيةراد إرةارة 
ررحية لإلرهةاب كنةبب مةن أسةباب طةرد الجة  أو رةخص عةدا 
اجلننةةية، فمةةن املنةةتحب أن يوضةةح يف التعليةةق أن اإلرهةةاب ميكةةن 

 اع  "األمن الوطين".أن يشكل سبب طرد ضمن دو 

املخصص لعدم جواز الارد  7وفيما يتعلق مبشروع املادة  -263
اجلمةاع ، مل يعتقةد املقةةرر اخلةاع أن األمةةر ينةتوجب إدراج حكةةم 
حمةةةدد ينةةةتهدف العمةةةال املهةةةاجرين ألهنةةةم مشةةةمولون االفعةةةل مببةةةدأ 

 عدم الارد اجلماع  لألجانب اشكل عام. 
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ت النةةةزاع املنةةةلح ااةةةرد رعايةةةا وفيمةةةا يتعلةةةق االقيةةةام يف وقةةة -264
دولةةةةةة معاديةةةةةة، كةةةةةرر املقةةةةةرر اخلةةةةةاع موقفةةةةةه مصةةةةةرحا  اةةةةةأن القةةةةةانون 
اإلنناين الدويل مل حيل هذه املنألة اوضوع. ويف حني أن طرد فرد 
مةةةةةن رعايةةةةةا دولةةةةةة معاديةةةةةة هةةةةةب أن اضةةةةةا للنظةةةةةام العةةةةةادي لاةةةةةرد 
األجانةةةةب، فةةةةون الاةةةةةرد اجلمةةةةاع  يف وقةةةةت النةةةةةزاع املنةةةةلح موضةةةةةا 

متفاوتةةةةة تنحةةةةو إىل إاةةةةداء التنةةةةامح إزاء أفةةةةراد ال يتبنةةةةون  ارسةةةةات 
مواقف معادية. وما مراعاة االقرتاحات الص تقةدم  ةا عةدة أعضةاء 

 ، اقةةرتع املقةةرر 7مةةن مشةةروع املةةادة  3اشةةأن ناةةاق ورةةياغة الفقةةرة 
 

اخلاع الصيغة التالية  "ال هوز أن اضا األجانب من رعايا دولة 
لدولةةة املنةةتقبلة لتةةدااري الاةةرد اجلمةةاع  داخلةةة يف نةةزاع منةةلح مةةا ا

إال إذا كةةةانوا، كمجموعةةةة، ضةةةحايا أفعةةةال معاديةةةة أو منخةةةرطني يف 
 أنشاة معادية للدولة املنتقبلة". 

وختامةةةةةا ، أرةةةةةار املقةةةةةرر اخلةةةةةاع إىل أنةةةةةه سةةةةةيجري تنةةةةةاول  -265
منةةائل ورد ذكرهةةا يف املناقشةةات، مثةةل مبةةدأ عةةدم اإلعةةادة القنةةرية 

تمييةةةةزي، لةةةةدى النظةةةةر يف حةةةةدود االختصةةةةاع أو مشةةةةكلة الاةةةةرد ال
 ( حلق الارد.ratione materiaeاملادي ث
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 الفصل النااا
 آثار النـزاعات العسلحة عل  العياهدات

  قد ة -ألف
 (،2000حددت اللجنة، يف دورهتا الثانية واخلمنةني ثعةام  -266

موضةةةةوع "آثةةةةار النةةةةةزاعات املنةةةةلحة علةةةةى املعاهةةةةدات" إلدراجةةةةه يف 
. وأرفق اتقرير اللجنة إىل اجلمعية (328ثارنامج عملها الاويل األجل

العامةةة عةةن أعمةةال تلةةك الةةدورة خماةةط مةةوجز يصةةف اهليكةةل العةةام 
وأحاطةةت اجلمعيةةة العامةةة  .(329ثوالةةنهج املمكنةةني لدراسةةة املوضةةوع
 55/152مةةةةةن قرارهةةةةةا  8 الفقةةةةةرة علمةةةةةا  اةةةةةودراج هةةةةةذا املوضةةةةةوع يف

 . 2000كانون األول/دينمرب   12 املؤرخ
(، قةةةةررت 2004ويف الةةةةدورة النادسةةةةة واخلمنةةةةني ثعةةةةام  -267

، 2004آب/أغناس  6املعقودة يف  2830اللجنة، يف جلنتها 
أن تةةةدرج موضةةةوع "آثةةةةار النةةةةزاعات املنةةةةلحة علةةةى املعاهةةةةدات" يف 

د إيةةان اراونلةة  مقةةررا  خارةةا  ارنةةامج عملهةةا احلةةايل، وأن تعةةني النةةي
مةةةن قرارهةةةا  5. وأيةةةدت اجلمعيةةةة العامةةةة، يف الفقةةةرة (330ثللموضةةةوع

، قةةةةةةرار اللجنةةةةةةة 2004كةةةةةةانون األول/دينةةةةةةمرب   2املةةةةةةؤرخ  59/41
 إدراج هذا املوضوع يف جدول أعماهلا.

وكان معروضا  على اللجنة، يف دورتيها النااعة واخلمنني  -268
(، التقريةةةةةةةةران 2006واخلمنةةةةةةةةني ثعةةةةةةةةام ( والثامنةةةةةةةةة 2005ثعةةةةةةةةام 
للمقةةةةةرر اخلةةةةةاع، وكةةةةةذلك مةةةةةذكرة أعةةةةةدهتا  (332ثوالثةةةةةاين (331ثاألول

األمانةةة العامةةة عنواهنةةا "أثةةر النةةةزاع املنةةلح علةةى املعاهةةدات  دراسةةة 
 2866. وأيةةةةةةدت اللجنةةةةةةة، يف جلنةةةةةةتها (333ثللممارسةةةةةةة والفقةةةةةةه"

، اقةةةةةرتاع املقةةةةةرر اخلةةةةةاع أن 2005آب/أغنةةةةةاس  5املعقةةةةةودة يف 
ىل األمانةةةة العامةةةة تعمةةةيم مةةةذكرة علةةةى احلكومةةةات لالةةةب يالةةةب إ

معلومات عن  ارساهتا فيما يتعلق  ذا املوضوع، وخبارة  ارستها 
 .(334ثاحلديثة العهد، فض   عن أية معلومات أخرى ذات رلة

 النظر في العوضوع في الدورة الحالية -باء
للمقةرر عرض علةى اللجنةة يف هةذه الةدورة التقريةر الثالةث  -269

(. ونظةةرت اللجنةةة يف تقريةةر املقةةرر اخلةةاع يف A/CN.4/578اخلةاع ث
__________ 

 .729، الفقرة (ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2000 حولية (328ث
 املرجا نفنه، املرفق. (329ث
 .364الفقرة  (،ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2004 حولية (330ث
الوثيقةةةةةةةةةةةة (، ول، اجمللةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةةةزء األ2005حوليةةةةةةةةةةةة  (331ث

A/CN.4/552. 
الوثيقةةةةةةةةةةةة (، ول، اجمللةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةةةزء األ2006حوليةةةةةةةةةةةة  (332ث

A/CN.4/570. 
ثمنتننةةخة؛ ميكةةن االطةة ع  Corr.1-2و A/CN.4/550الوثيقةةة  (333ث

 عليها على املوقا الشبك  للجنة، وثائق الدورة النااعة واخلمنني(.
 .112، الفقرة (ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2005 حولية (334ث

أيار/مايو  29، املعقودة يف الفرتة من 2929إىل  2926جلناهتا 
 . 2007حزيران/يونيه  1إىل 
، 2007أيار/مةايو  31، املعقودة يف 2928ويف اجللنة  -270

اسةة النةيد قررت اللجنة أن تنش  فريقا  عةام   معنيةا  ااملوضةوع، ارئ
لوسيوس كافليش، ليقدم مزيدا  مةن التوجيهةات اشةأن عةدة منةائل 
حةةددت أثنةةةاء نظةةر اللجنةةةة يف التقريةةر الثالةةةث للمقةةرر اخلةةةاع. ويف 

، اعتمةةدت 2007آب/أغنةةاس  2، املعقةةودة يف 2946اجللنةةة 
 اللجنة تقرير الفريق العامل ثانظر الفرع جيم أدناه(.

اللجنةةةةةة أن حتيةةةةةل إىل  أيضةةةةةا ، قةةةةررت 2946ويف اجللنةةةةة  -271
 10و 7مكةةةةةررا  و 5و 5و 3إىل  1جلنةةةةةة الصةةةةةياغة مشةةةةةاريا املةةةةةواد 

، كمةةةةةةا اقرتحهةةةةةةةا املقةةةةةةةرر اخلةةةةةةاع يف تقريةةةةةةةره الثالةةةةةةةث، ومعهةةةةةةةا 11و
(ثد( مةةةةةن 1(ثأ( إىل ث1التوجيهةةةةات الةةةةةواردة يف الفقةةةةةرات الفرعيةةةةةة ث

أدنةةاه املتضةةمنة تورةةيات الفريةةق العامةةل ثانظةةر الفةةةرع  324الفقةةرة 
 ، كما اقرتحه الفريق العامل.4، وكذلك مشروع املادة جيم أدناه(

ووافقت اللجنة أيضا  على تورية الفريق العامل اأن تقوم  -272
األمانةةة العامةةة اتعمةةيم مةةذكرة علةةى املنظمةةات الدوليةةة تالةةب فيهةةا 
إليهةةةا تقةةةدا معلومةةةات عةةةن  ارسةةةتها فيمةةةا يتعلةةةق ازثةةةار النةةةةزاعات 

 .لهاتشماملنلحة على املعاهدات الص 
 م حظات عامة اشأن املوضوع -1

 عرض املقرر اخلاع ثأ(
عةرض املقةةرر اخلةةاع اوهةةاز اةةروف النظةةر يف تقريريةةه األول  -273
. وأرةةةار إىل أن التقريةةةر األول يظةةةل هةةةو األسةةةاس الةةةذي (335ثوالثةةةاين

تنتند إليه التقارير ال حقةة، وأنةه ينبغة  قةراءة التقةارير الث ثةة مجيعهةا 
املقةةرر اخلةةاع اأنةةه كةةان قةةد اقةةرتع جمموعةةة كاملةةة مةةن جمتمعةةة. وذكةةر 

مشاريا املواد كحزمة تنمح اتقدا خماط رامل. ومةا ذلةك أوضةح 
أنه ال يقصد تقدا جمموعة حلول هنائية وجازمة. وفضة   عةن ذلةك، 

 أوضح أنه قصد أن يكون جزء من املواد تفنريي الاااا.
تقةةاريره هةة   وذكةةر املقةةرر اخلةةاع اةةأن األهةةداف العامةةة ل -274

ثأ( توضةيح املوقةف القةانوين؛ وثب( تعزيةز أمةن الع قةات القانونيةةة 
علةى أن نشةوب  3اني الدول، عن طريق التأكيد يف مشروع املةادة 

نةةزاع منةةلح ال يناةةوي يف حةةد ذاتةةه علةةى إهنةةاء أو تعليةةق معاهةةدة؛ 
 وثج( احلث احملتمل لظهور أدلة متعلقة مبمارسات الدول.

اخلاع إىل مشكلة املصادر، وخبارةة مشةكلة  وأرار املقرر -275
أمهيةةةة  ارسةةةةات الةةةةدول. وأوضةةةةح أنةةةه اعةةةةد دراسةةةةة املصةةةةادر القانونيةةةةة 
املتاحة، تبةني لةةه وجةود حةالتني خمتلفتةني ومهةا  ثأ( املعاهةدات املنشةئة 

__________ 
 أع ه. 332و 331 انظر احلاريتني (335ث
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لةةةنظم دائمةةةة هلةةةا أسةةةاس راسةةة  يف  ارسةةةات الةةةدول؛ وثب( املواقةةةف 
ام احملةةةةاكم احملليةةةةة واملشةةةةورة القانونيةةةةة الةةةةص هلةةةةا أسةةةةاس راسةةةة  يف أحكةةةة

التنفيذيةةةة املقدمةةةةة إىل احملةةةاكم ولكةةةةن ال تؤيةةةدها  ارسةةةةات الةةةةدول يف 
رةةةكلها التقليةةةدي. ورأى املقةةةرر اخلةةةاع أن مةةةن غةةةري امل ئةةةم اإلرةةةرار 
على أن تشةكل مجيةا فئةات املعاهةدات املةذكورة يف الفقةرة الثانيةة مةن 

ون الةةةدويل احلاليةةةة. جةةةزءا  مةةةن القواعةةةد العامةةةة للقةةةان 7مشةةةروع املةةةادة 
وفضةة   عةةن ذلةةك، فيمةةا يتعلةةق مبنةةألة األدلةةة علةةى  ارسةةات الةةدول، 
لةةةةةوحظ أن احتمةةةةةال حةةةةةدو  تةةةةةدفق كبةةةةةري للمعلومةةةةةات مةةةةةن الةةةةةدول 

، وأن حتديةةةةد  ارسةةةةةات الةةةةدول املتصةةةةةلة  ةةةةةذا (336ثاحتمةةةةال ضةةةةةعيف
املوضةةةوع يتنةةةةم اصةةةةعواة غةةةةري عاديةةةة. ويف كثةةةةري مةةةةن احلةةةةاالت تشةةةةري 

حلديثةةة، الةةص يةةرد ذكرهةةا يف اعةةض األحيةةان، معظةةم  ارسةةات الةةدول ا
إىل خمتلةةف املنةةائل املتعلقةةة ازثةةار حةةدو  تغةةري أساسةة  يف الظةةروف 
أو ااسةةةتحالة الوفةةةاء العارضةةةة، ولينةةةت هلةةةا رةةةلة ااملوضةةةوع االتةةةايل. 
وفضةة   عةةن ذلةةك، أعةةرب املقةةرر اخلةةاع مةةن جديةةد عةةن موقفةةه وهةةو 

فمةةن املناسةةب للغايةةة  أنةةه، اةةالنظر إىل عةةدم اليقةةني املةةرتبط ااملصةةادر،
 اإلرارة إىل اعتبارات النياسة العامة.

وفيمةا يتعلةةق اأسةةاليب عمةةل اللجنةة، اقةةرتع املقةةرر اخلةةاع  -276
إنشةةاء فريةةق عامةةل يتةةوىل النظةةر يف عةةدد مةةن القضةةايا الرئينةةية الةةص 

 يلزم تبين رأي مجاع  اشأهنا.
 ملخص املناقشة ثب(

املتعلقةةة اةةالنهج  حةةدد اعةةض األعضةةاء عةةددا  مةةن القضةةايا -277
العةةةام املتبةةةا يف مشةةةاريا املةةةواد، ملوارةةةلة النظةةةر فيهةةةا. ومشلةةةت هةةةذه 
القضايا ما يل   استمرار االعتماد على معيةار النيةة يف مجيةا أجةزاء 
مشروع املةواد؛ واقةرتاع االعتمةاد علةى قائمةة افئةات املعاهةدات الةص 

ارة واضحة يفرتض استمرار نفاذها يف أثناء النةزاع املنلح، ادون إر
إىل املعايري املابقة يف إعداد القائمة؛ واحلاجة إىل موارلة النظةر يف 
مجيا جوانب اآلثار الص سيحدثها حظر استعمال القوة أو التهديد 
ااستعماهلا علةى املعاهةدات؛ وفكةرة أن املوضةوع أساسةا  منةألة مةن 
منةةةةةةائل قةةةةةةانون املعاهةةةةةةدات يف املقةةةةةةام األول؛ واسةةةةةةتبعاد النةةةةةةةزاعات 

نلحة غري الدولية. واقرتع كذلك إقامة متييز اني عةدة أطةراف أو امل
حةةاالت  علةةى سةةبيل املثةةال، اةةني األطةةراف يف نةةزاع منةةلح والةةدول 
الثالثة، مبا يف ذلك الدول احملايدة؛ واني الدول األطراف يف معاهدة 
والةةةةةةدول املوقعةةةةةةة علةةةةةةى هةةةةةةذه املعاهةةةةةةدة؛ واةةةةةةني املعاهةةةةةةدات النافةةةةةةذة 

عليهةا عةدد غةري كةاف مةن األطةراف؛ واةني  واملعاهدات الص رةدق
املعاهةةدات املربمةةة اةةني الةةدول نفنةةها واملعاهةةدات املربمةةة اةةني تلةةك 
الدول ومنظمات دولية تكون الدول األطراف يف نزاع أعضاء فيها؛ 
واني اآلثار الص حتد  على أحكام حمددة من معاهدة واآلثار الةص 

ليةةةةةق املعاهةةةةةدات حتةةةةةد  علةةةةةى املعاهةةةةةدة ارمتهةةةةةا؛ واةةةةةني حةةةةةاالت تع

__________ 
مل تصةةةةةل ردود علةةةةةى مةةةةةذكرة أعةةةةةدهتا األمانةةةةةة العامةةةةةة وقامةةةةةت  (336ث

، انةاء  علةى طلةب اللجنةة، اللتمةاس 2005اتعميمها على احلكومات يف عةام 
معلومةةةةات اشةةةةأن  ارسةةةةاهتا، وخبارةةةةة املمارسةةةةات املعارةةةةرة، فيمةةةةا يتعلةةةةق  ةةةةذا 

 أع ه. 334املوضوع. انظر احلارية 

وحةةةاالت إهنائهةةةا؛ واةةةني اآلثةةةار املتعلقةةةة االنزاعةةةات الدوليةةةة واآلثةةةار 
املتعلقةةةةة االنزاعةةةةات الداخليةةةةة؛ واةةةةني اآلثةةةةار الةةةةص حتةةةةدثها النةةةةةزاعات 
الواسةةةةعة الناةةةةاق علةةةةى املعاهةةةةدات واآلثةةةةار الةةةةص حتةةةةدثها النةةةةةزاعات 

ائيةةة احملةةدودة الناةةاق؛ واةةني اآلثةةار الةةص حتةةد  علةةى املعاهةةدات الثن
واآلثةةار الةةص حتةةد  علةةى املعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف، وال سةةيما 
 املعاهدات املتعددة األطراف الص ردق عليها على نااق واسا.

وأثين على األمانة العامة مةرة أخةرى للمةذكرة الةص قةدمتها  -278
 A/CN.4/550ث 2005إىل اللجنةةةةةةة اشةةةةةةأن هةةةةةةذا املوضةةةةةةوع يف عةةةةةةام 

 .(337ث(Corr.1-2و
 التعليقات على مشاريا املواد -2

 (338ثالنطاق -1العادة 
 عرض املقرر اخلاع ثأ(

مل يثةةةر رةةةعواة   1ذكةةةر املقةةةرر اخلةةةاع اةةةأن مشةةةروع املةةةادة  -279
كبرية يف اللجنة النادسة. ورأى أن االقرتاحات الداعية إىل توسيا 
ناةةةاق املوضةةةوع، حبيةةةث يشةةةمل املعاهةةةدات الةةةص تةةةدخل املنظمةةةات 
الدولية طرفا  فيها، ال تضا يف حنباهنا الصعواات امل زمة ملوضوع 

 خمتلف يف نوعيته. 
 املناقشةملخص  ثب(

أادي تأييد إلدراج املنظمات الدوليةة يف ناةاق املوضةوع.  -280
وأاةةةةةةديت معارضةةةةةةةة ملوقةةةةةةةف املقةةةةةةرر اخلةةةةةةةاع الةةةةةةةذي يةةةةةةةرى أن إدراج 
املنظمات الدولية سيشكل توسيعا  للموضةوع، مبةا أن هةذا املوضةوع 
ال يوح  تلقائيا  اأنه يقتصر علةى املعاهةدات اةني الةدول. وال تعتةرب 

ضةةرورة إىل حةةد ال ينةةمح اتبنيهةةا يف سةةياق نظةةر املنةةألة معقةةدة اال
اللجنةةةةةةةة يف املوضةةةةةةةوع. وأرةةةةةةةري إىل أنةةةةةةةه اةةةةةةةالنظر إىل تزايةةةةةةةد أعةةةةةةةداد 
املعاهدات الص دخلت املنظمةات الدوليةة طرفةا  فيهةا، فمةن املتصةور 
أن تتةةأثر هةةذه املنظمةةات اوهنةةاء أو تعليةةق معاهةةدة هةة  طةةرف فيهةةا 

 نتيجة الستعمال القوة.
ون إحجةةةةام املقةةةةرر اخلةةةةاع عةةةةن إدراج وأيةةةةد أعضةةةةاء آخةةةةر  -281

املنظمات الدولية يف نااق املوضوع، لألسباب العملية الص ذكرها. 
وأرةةةةري إىل أنةةةةه قةةةةد مت وضةةةةا اتفةةةةاقيتني منفصةةةةلتني يف حالةةةةة قةةةةانون 
املعاهةةةةدات، وأن اللجنةةةةة تتبةةةةا هةةةةذا الةةةةنمط االتحديةةةةد فيمةةةةا يتعلةةةةق 

أنه ميكن  مبوضوع منؤولية املنظمات الدولية. وذهب رأي آخر إىل
إرجاء اطاذ أي قرار اشأن توسةيا ناةاق املوضةوع علةى هةذا النحةو 

 إىل أن يتم إحراز تقدم يف العمل املتعلق  ذا املوضوع.
__________ 

 أع ه. 333انظر احلارية  (337ث
  1فيما يل  نص مشروع املادة  (338ث

 النااق"
يتعلةق  "تنري مشاريا املواد هةذه علةى آثةار النةةزاع املنةلح فيمةا

 ااملعاهدات اني الدول".
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وفيمةةةا يتعلةةةةق مبوقةةةف الةةةةدول الثالثةةةة، رئةةةة  أنةةةه إذا كانةةةةت  -282
هناك قاعدة خارة تتعلق اوهناء أو تعليق معاهدة يف حالة نشةوب 

وقةا أال تةؤثر هةذه القاعةدة إال علةى الع قةة أعمال القتال، فمةن املت
اني دولة طرف يف النزاع املنلح ودولة أخرى طرف أيضةا  يف ذلةك 
النةزاع. ووفقا  لقانون املعاهدات، فةون النةةزاع املنةلح الةذي قةد ينشةأ 
اةةني دولةةة طةةرف يف معاهةةدة ودولةةة ثالثةةة لةةن حيةةد  سةةوى النتةةائج 

، وخبارةةةةة 1969ا لعةةةةام املنصةةةةوع عليهةةةةا عمومةةةةا  يف اتفاقيةةةةة فيينةةةة
 حدو  تغري أساس  يف الظروف واستحالة الوفاء لنبب عارض. 

أما فيما يتعلق ااالقرتاع الداع  إىل أن تغا  مشاريا املواد  -283
املعاهةةةدات املابقةةةة اصةةةورة مؤقتةةةة اةةةني األطةةةراف، فقةةةد أعةةةرب اعةةةض 
األعضاء عةن رةكوكهم إزاء رأي املقةرر اخلةاع الةذي يةذهب إىل أنةه 

 . 1969 من اتفاقية فيينا لعام 25حل املنألة اتابيق املادة ميكن 
 (339ثاستخداا العصطلحات -2العادة 

 عرض املقرر اخلاع ثأ(
، 2أكةةد املقةةرر اخلةةاع، يف معةةرض تقدميةةه ملشةةروع املةةادة  -284

أن التعاريف الةواردة فيةه هة ، وفقةا  لةنص املةادة الصةريح، "ألغةراض 
قةةةرة الفرعيةةةة ثأ( تتضةةةمن تعريفةةةا  مشةةةاريا املةةةواد هةةةذه". وقةةةال إن الف

ملصةةةالح "املعاهةةةدة"، اسةةةةتنادا  إىل التعريةةةف الةةةةوارد يف اتفاقيةةةة فيينةةةةا 
. ومضةى يقةول إن الةنص مل يثةر أي رةعواات. وعلةى 1969 لعام

عكس ذلةك، أثةار تعريةف "النةةزاع املنةلح" الةوارد يف الفقةرة الفرعيةة 
االتنةةاوي ثب( كثةةريا  مةةن النقةةا.. وأوضةةح أن اآلراء قةةد انقنةةمت 

تقريبا  يف كل من جلنة القانون الدويل واللجنة النادسة فيما يتعلق، 
علةةى سةةبيل املثةةال، اةةودراج النةةةزاع املنةةلح الةةداخل . وااإلضةةافة إىل 
ذلةةةك، الحةةةظ املقةةةرر اخلةةةاع أن جةةةزءا  مةةةن الصةةةعواة يتمثةةةل يف أن 
اعتبارات النياسة العامة أرارت إىل اجتاهات خمتلفةة. فعلةى سةبيل 

ل، ليس من الواقعية فصل النةزاع املنلح الةداخل  مبعنةاه الضةيق املثا
عةةن األنةةواع األخةةرى مةةن النةةةزاع املنةةلح الةةداخل  الةةص هلةةا يف الواقةةا 
روااةةط وأسةةباب خارجيةةة. وهةةذا الةةنهج ميكةةن أن يقةةوض يف الوقةةت 

سةةيا األسةةس الوقائعيةةة احملتملةةة ذاتةةه سةة مة الع قةةات التعاهديةةة اتو 
دعاء اوجود نزاع منلح ألغراض مشاريا املةواد ومةا يرتتةب علةى ل 

 ذلك من تعليق أو إهناء للع قات التعاهدية. 
__________ 

  2فيما يل  نص مشروع املادة  (339ث
 "استخدام املصالحات

 "ألغراض مشاريا املواد هذه 
اتفاق دويل معقود اةني دول اصةورة ‘ املعاهدة‘  يقصد ا "ثأ(

وخاضةةا للقةةانون الةةدويل، سةةواء أثبةةت يف وثيقةةة وحيةةدة أو يف اثنتةةني خايةةة 
 أو أكثر من الوثائق املرتاااة، وأيا  كانت تنميته اخلارة؛

حالةةةة حةةةرب أو نةةةزاع يناةةةوي ‘ النةةةةزاع املنةةةلح‘  يقصةةةد ا "ثب(
علةةى عمليةةات منةةلحة حيتمةةل حبكةةم طبيعتهةةا أو مةةداها أن تةةؤثر علةةى نفةةاذ 

اف يف النةزاع املنلح أو اني الدول األطةراف يف املعاهدات اني الدول األطر 
النةزاع املنلح والدول الثالثة، اصرف النظر عن ردور إع ن رمس  للحرب 

 أو إع ن آخر من أي طرف أو من مجيا األطراف يف النةزاع املنلح".

 ملخص املناقشة ثب(
كان هناك تأييد عةام لتعريةف "املعاهةدة" الةوارد يف الفقةرة  -285

 الفرعية ثأ(. 
وفيمةةا يتعلةةق اتعريةةف "النةةةزاع املنةةلح"، الةةوارد يف الفقةةرة  -286
ثب(، اسةةةةتمر االنقنةةةةام يف الةةةةرأي. فقةةةةد أيةةةةد عةةةةدد مةةةةن  الفرعيةةةةة

األعضةةةةاء إدراج النةةةةةزاعات املنةةةةلحة غةةةةري الدوليةةةةة اةةةةنص رةةةةريح. 
وأرةةةةري إىل أن تكةةةةرار حةةةةدو  هةةةةذه النةةةةةزاعات ورةةةةدهتا يف الةةةةزمن 
احلةديث، وحقيقةةة أهنةا قةةد حتةد  آثةةارا  علةى نفةةاذ املعاهةدات اةةني 

النةةةةةزاعات  الةةةةدول، مجيعهةةةةا أسةةةةباب تؤيةةةةد إدراجهةةةةا. وإدراج هةةةةذه
سةةةيعزز القيمةةةة العمليةةةة ملشةةةاريا املةةةواد. وأرةةةري إىل أن هةةةذا الةةةنهج 
سيتناسةةةةب مةةةةا االجتاهةةةةات احلديثةةةةة يف القةةةةانون اإلننةةةةاين الةةةةدويل 
الةةذي يتجةةه إىل التقليةةل مةةن أمهيةةة التفرقةةة اةةني النةةةزاعات املنةةلحة 
الدوليةةةةة والنزاعةةةةات املنةةةةلحة غةةةةري الدوليةةةةة. وأاةةةةدي تأييةةةةد لوضةةةةا 

نةةةةزاع املنةةةلح" يشةةةمل االحةةةت ل العنةةةكري. وأاةةةدي "ال  تعريةةةف ل
تفضةةةةةةةةةيل لتعريةةةةةةةةةف ينةةةةةةةةةتند إىل الصةةةةةةةةةيغة املنةةةةةةةةةتخدمة يف قضةةةةةةةةةية 

يايةةة امللكيةةة الثقافيةةة يف حالةةةة وكةةذلك إىل اتفاقيةةة  (340ثتةةاديتش
  .1954لعام  نشوب نزاع منلح

وفضةةةةةةل أعضةةةةةةاء آخةةةةةةرون حصةةةةةةر التعريةةةةةةف يف النةةةةةةةزاعات  -287
الدولية أو النزاعات اني الدول. وأرةري إىل أن هةذا الةنهج سةيحفظ 
. 1االتناق ما الاريقةة الةص اسةتخدم  ةا التعبةري يف مشةروع املةادة 

ورئةة  أنةةه ينبغةة  االسرترةةاد مبعيةةار مةةا إذا كةةان مةةن احملتمةةل أن تةةؤثر 
ا علةةى نفةةاذ املعاهةةدات اةةني دولةةة النةةةزاعات الداخليةةة حبكةةم طبيعتهةة

طةةةرف يقةةةا فيهةةةا النةةةةزاع ودولةةةة طةةةرف أخةةةرى أو دولةةةة ثالثةةةة، ولةةةيس 
معيةةةار مةةةدى تةةةواتر النةةةةزاعات الداخليةةةة. وعلةةةى الةةةرغم مةةةن التنةةةليم 
اومكانيةةة وجةةود اعةةض األمثلةةة علةةى هةةذا التةةأثري، فقةةد أاةةدي رةةك 
 فيمةةا إذا كانةةت هةةذه األمثلةةة تشةةكل  ارسةةة للةةدول أو مبةةدأ راسةةخا  
على حنو يعتد اه. ورئ  أيضا  أن هناك اخت فا  نوعيا  اني النةزاعات 
املنلحة الدولية والنزاعات املنلحة غةري الدوليةة. وأرةري كةذلك إىل 
أنه ال ميكن معاجلة مجيا النةزاعات، الدولية منها والداخلية، اةنفس 
األسلوب. ورئ  أنه ميكن ادال  من ذلك الرتكيز على حبةث الع قةة 

 تابيةةق املعاهةةدات الةةص تشةةمل دوال  تقةةا فيهةةا نةةةزاعات داخليةةة اةةني
وااللتزامةةةات األخةةةرى الةةةص قةةةد تقةةةا علةةةى عةةةاتق الةةةدول، وال سةةةيما 

__________ 
 ,Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A (340ث

Judgement of 15 July 1999, Appeals Chamber, International Tribunal 

for the Former Yugoslavia, para. 84  
" ةةةا ال رةةةك فيةةةه أن أي نةةةزاع منةةةلح يكةةةون دوليةةةا  إذا وقةةةا اةةةني 
دولتةةةةني أو أكثةةةةر. وعةةةة وة علةةةةى هةةةةذا، ففةةةة  حالةةةةة نشةةةةوب نةةةةزاع منةةةةلح 
داخل  يف إقليم الدولة، قد يصبح ذلةك النةزاع دوليةا  ثأو، رهنةا  اةالظروف، 

دويل الاةةةااا إىل جانةةةب كونةةةه نزاعةةةا  منةةةلحا  داخليةةةا (، وذلةةةةك إذا يكةةةون 
تةةدخلت دولةةة أخةةرى يف ذلةةك الصةةراع اقواهتةةا، أو اةةدال  مةةن ذلةةك إذا ‘ 1‘
كةةةان اعةةةض املشةةةرتكني يف الصةةةراع املنةةةلح الةةةداخل  يعملةةةون لصةةةاحل ‘ 2‘

. Judicial Supplement No. 6, June/July 1999تلةك الدولةة األخةرى" ث
 (.ILM, vol. 38 (1999), p. 1518انظر أيضا  
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. وينبغةة  أن (341ثااللتةةزام ااحليةةاد جتةةاه الةةدول املشةةاركة يف النةةةزاعات
ينظةر املةرء أيضةةا  إىل الع قةة اةةني االلتزامةات الةص تنشةةأ عةن معاهةةدة 

 تزامات.وغريها من االل
ورئةة  أيضةةا  أن هنةةاك حةة   توفيقيةةا   كنةةا  يتمثةةل يف نةةص  -288

مةةةةةن اتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام  3 اثةةةةل لةةةةةذلك الةةةةةنص الةةةةةوارد يف املةةةةةادة 
، والةةةةةةذي يعةةةةةةاق االتفاقةةةةةةات الدوليةةةةةةة الةةةةةةص ال تةةةةةةدخل يف 1969
تلةةك االتفاقيةةة. وأرةةري أيضةةا  إىل أن عبةةارة "حالةةة احلةةرب"  ناةةاق

(state of war) يها الزمن، وأنه ميكن االستعاضة عنهةا قد عفى عل
. وذهةب اقةةرتاع (state of belligerency)اعبةارة "حالةة التحةةارب" 

آخةةر إىل عةةدم إدراج نشةةاط "العمليةةات الشةةرطية إلنفةةاذ القةةانون" 
 يف التعريف. 
 (342ثاإلنهاء أو التيليق غير التلقائي -3العادة 

  عرض املقرر اخلاع ثأ(
أرار املقرر اخلةاع إىل أن هنةاك تغيةريين قةد أدخة  علةى  -289

( االستعاضة 2( تغيري العنوان؛ وث1النص يف التقرير الثالث ومها  ث
، (necessarily)اتعبةةري "االضةةرورة"  (Ipso facto)عةن تعبةةري "تلقائيةا " 

وذكةةر اةةأن هةةذا الةةنص يظةةل أساسةةيا  جملموعةةة مشةةاريا املةةواد ارمتهةةا، 
لقةةرار الةةذي اعتمةةده معهةةد القةةانون الةةدويل يف عةةام وأنةةه ينةةتند إىل ا

. والحظ أن غالبية الوفود يف اللجنةة النادسةة مل جتةد (343ث1985
 .3إركالية يف مشروع املادة 
 ملخص املناقشة ثب(

كةةةةةةةان هنةةةةةةةاك اعةةةةةةةرتاف عةةةةةةةام مةةةةةةةن األعضةةةةةةةاء اأمهيةةةةةةةة مبةةةةةةةدأ  -290
ملخاةةط مشةةاريا املةةواد  3االسةةتمرارية الةةذي يةةنص عليةةه مشةةروع املةةادة 

اتوكيةةد أكةةرب وذلةةك علةةى سةةبيل  3ارمتةةه. واقةةرتع رةةياغة مشةةروع املةةادة 
املثال اوعادة رياغة النص على النحو التةايل  "اصةورة عامةة، ال يةؤدي 
نشوب النةزاع املنلح إىل إهنةاء أو تعليةق نفةاذ املعاهةدات". وكةان هنةاك 
 اقرتاع آخر يدعو إىل إضافة الشرط التةايل إىل الصةياغة اجلديةدة  "فيمةا
عدا الظروف االستثنائية الص يكون فيها النةزاع املنلح مشروعا  أو مةربرا  
مبوجةةةةب القةةةةانون الةةةةدويل". وأرةةةةري كةةةةذلك إىل أن اقةةةةاء املعاهةةةةدات ال 
يتوقةف حصةرا  علةى نشةوب نةزاع منةلح مةن عدمةه، وإمنةا يتوقةف أيضةةا  
على احتمال توافق هذا النزاع املنلح ال مةا موضةوع املعاهةدة والغةرض 

 فحنب، ال وما ميثاق األمم املتحدة أيضا .  منها
__________ 

 أع ه(. 148ثاحلارية  ”SS “Wimbledonانظر قضية  (341ث
  3فيما يل  نص مشروع املادة  (342ث

 اإلهناء أو التعليق غري التلقائ 
 "نشوب النةزاع املنلح ال ينه  أو يعلق االضرورة نفاذ املعاهدات 

 اني األطراف يف النةزاع املنلح؛ "ثأ(
 ثالثة".  من أطراف النةزاع املنلح ودولةاني طرف أو أكثر  "ثب(

 Institute of International Law, Yearbook, vol. 61انظةر  (343ث

(1986), Session of Helsinki (1985), Part II, pp. 278–283. 

واينمةا أاةدي تأييةد للتعبةةري اجلديةد الةذي اسةتخدمه املقةةرر  -291
اخلاع، أرار عضو كةذلك إىل عةدم االتنةاق اةني اسةتخدام تعبةري 
"غري التلقائ " الوارد يف العنوان وتعبري "ال ... االضرورة" الةوارد يف 

عبةةارة "غةةري التلقةةائ " يف الةةنص نفنةةه. وأاةةدي تفضةةيل السةةتخدام 
الةةنص. وأاةةدى أعضةةاء آخةةرون أيضةةا  اعرتاضةةهم علةةى الةةرأي الةةذي 

 يشري إىل ترادف تعبريي "تلقائيا " و"االضرورة".
دالئـــل قابليـــة العياهـــدات لإلنهـــاء أو التيليـــق فـــي  -4العـــادة 

 (344ثحالة النـزاع العسل 
 عرض املقرر اخلاع ثأ(

قد انقنمت االتناوي تقريبةا  ذكر املقرر اخلاع اأن اآلراء  -292
داخل اللجنة النادسة فيما يتعلق اودراج معيار النية ثوهذا ما حد  
أيضا  يف جلنة القانون الدويل نفنها(. وأرار إىل أن معارضة االعتماد 
علةى معيةةار النيةةة تنةتند عةةادة إىل مشةةاكل التأكةد مةةن نيةةة األطةةراف، 

مةن القواعةد القانونيةة، لكنه رأى أن هذا ينري أيضا  على عدد كبري 
مبةا يف ذلةك األحكةام التشةريعية والدسةتورية. وفضة   عةن ذلةك، ذكةر 
أن االخةةت ف اةةني وجهةةص النظةةر املعةةرب عنهمةةا يف اللجنةةة النادسةةة 
لةةةةيس جوهريةةةةا  علةةةةى األرجةةةةح مةةةةن الناحيةةةةة العمليةةةةة. فوجةةةةود معاهةةةةدة 
وتفنةةةةريها لينةةةةت منةةةةألة متعلقةةةةة االنيةةةةة اجملةةةةردة، اةةةةل انيةةةةة األطةةةةراف  

 تتجلى يف العبارات الص استخدمتها ويف ضوء الظروف احملياة.  كما
 ملخص املناقشة  ثب(

على مدى م ئمة اإلاقةاء  4تركز حبث اللجنة ملشروع املادة  -293
علةةى معيةةار نيةةة األطةةراف وقةةت إاةةرام املعاهةةدة كمعيةةار غالةةب لتحديةةد 

ح اةني مدى قاالية معاهدة لإلهناء أو التعليةق انةبب نشةوب نةزاع منةل
الةةةدول األطةةةراف. وقةةةد أثةةةار هةةةذا الةةةنهج مةةةن جديةةةد انتقةةةاد عةةةدد مةةةن 
األعضةةةاء الةةةذين كةةةرروا رأيهةةةم اةةةأن اللجةةةوء إىل النيةةةة املفرتضةةةة لألطةةةراف 
يظل من أهم الصعواات الكامنة يف مشاريا املواد ارمتها. وأكةد هةؤالء 
األعضةةاء أنةةه علةةى الةةرغم مةةن أن نيةةة األطةةراف يف املعاهةةدات ميكةةن أن 

أحةةةد املعةةةايري املمكنةةةة لتحديةةةد مصةةةري معاهةةةدة يف حةةةال نشةةةوب تكةةةون 
نةةةةةزاع منةةةةةلح، فوهنةةةةةا ال ميكةةةةةن أن تكةةةةةون املعيةةةةةار املالةةةةةق أو الغالةةةةةب. 

ميكةةن أيضةةا  تصةةور أن تتوقةةا الةةةدول األطةةراف وقةةت إاةةرام املعاهةةةدة  وال
مصةةري هةةذه املعاهةةدة يف حالةةة نشةةوب نةةزاع منةةلح اينهةةا. ورئةة  كةةذلك 

غةةةري   1969مةةةن اتفاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  32و 31أن اإلرةةةارة إىل املةةةادتني 
كافيةةةةةةة؛ وأرةةةةةةري إىل أن إدراج اإلحالةةةةةةة إىل معيةةةةةةار املوضةةةةةةوع والغةةةةةةةرض 

__________ 

  4فيما يل  نص مشروع املادة  (344ث
 "دالئل قاالية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالة النةزاع املنلح

تتحةدد قااليةةة املعاهةدات لإلهنةةاء أو التعليةق يف حالةةة  -1"
 النةزاع املنلح استنادا  إىل نية األطراف وقت إارام املعاهدة. 

تتحةةةةدد نيةةةةة أطةةةةراف املعاهةةةةدة فيمةةةةا يتعلةةةةق اقااليتهةةةةا  -2"
 لإلهناء أو التعليق استنادا  إىل 

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛ 32و 31أحكام املادتني  "ثأ(
 طبيعية النزاع املنلح املعين ومداه". "ثب(
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(، ضةةمن مجلةةة أمةةور 7ه أيضةةا  يف مشةةروع املةةادة معيةةار مشةةار إليةة ثوهةةو
أخةةةرى، كوسةةةيلة لتحديةةةد نيةةةة األطةةةراف يف معاهةةةدة هةةةو منةةةألة االغةةةة 
التعقيةةد أو االغةةة انعةةدام اليقةةني وقةةد تةةؤدي إىل اخللةةط اةةني عةةدة معةةايري، 
اعضها ذايت واعضها اآلخةر موضةوع . وفضة   عةن ذلةك، فةون هةذين 

يتنةةةةةةاوالن تفنةةةةةةري  1969 احلكمةةةةةةني مةةةةةةن أحكةةةةةةام اتفاقيةةةةةةة فيينةةةةةةا لعةةةةةةام
األحكةةام يف معاهةةدة؛ غةةري أنةةه يف معظةةم احلةةاالت لةةن تةةرد يف املعاهةةدة 

 إرارة حمددة إىل نتائج نشوب نزاع منلح اني الدول األطراف.
واقةةةةرتع اعتمةةةةاد معةةةةايري أننةةةةب، مثةةةةل مةةةةدى تةةةةوافر مقومةةةةات  -294

االسةةتمرار لنفةةاذ أحكةةةام معينةةة مةةةن املعاهةةدة يف حالةةةة نشةةوب نزاعةةةات 
، أو مةةا 7ة. ولتحقيةةق ذلةةك ميكةةن أن تةةدرج ثيف مشةةروع املةةادة منةةلح

يعادهلةةا( قائمةةة االعوامةةل الةةص ميكةةن اعتبارهةةا مؤرةةرا  ملةةدى اسةةتمرار نفةةاذ 
املعاهةةدة يف حالةةة نشةةوب نةةزاع منةةلح، مبةةا يف ذلةةك  طبيعةةة املعاهةةدة؛ 
وموضةةوعها، أي مةةا إذا كةةان اسةةتمرارها  كنةةا ؛ ووجةةود نةةص رةةريح يف 

إىل النةةةزاع املنةةلح؛ وطبيعةةة النةةزاع املنةةلح ومةةداه؛ وعةةدد املعاهةةدة يشةةري 
األطةةةةةةراف يف املعاهةةةةةةدة؛ وأمهيةةةةةةة اسةةةةةةتمرار املعاهةةةةةةدة حةةةةةةىت يف حةةةةةةاالت 
احلةةرب؛ ومةةدى توافةةق أداء االلتزامةةات النامجةةة عةةن املعاهةةدة مةةا  ارسةةة 
 الدفاع الفردي أو اجلماع  عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة.

ون إىل أن االخت فةةةةةةات يف املواقةةةةةةف وأرةةةةةةار أعضةةةةةةاء آخةةةةةةر  -295
لينت ااالتناع الذي تبدو عليه  فةاللجوء إىل معيةار النيةة، حةىت لةو 
كانةةةةةت النيةةةةةة املفرتضةةةةةة، هةةةةةو  ارسةةةةةة رةةةةةائعة يف تفنةةةةةري التشةةةةةريعات 
الوطنية. ولذا فون مصدر اللبس احملتمةل هةو إدراج عبةارة "وقةت إاةرام 

ن ذلك، اقرتع إدراج املعاهدة". واقرتع حذف هذه العبارة. وفض   ع
 ، ااعتباره فقرة جديدة ثالثة.4ضمن مشروع املادة  7مشروع املادة 

 (345ثاألحكاا الصريحة بشأن نفاذ العياهدات -5العادة 
 (346ثإبراا العياهدات وقت النـزاع العسل  - كررا   5العادة 

 عرض املقرر اخلاع ثأ(
زاويةةةة ، مةةةن 5أرةةةار املقةةةرر اخلةةةاع إىل أن مشةةةروع املةةةادة  -296

الصياغة مبعناها الصرف، زائد عن احلاجة، لكةن هنةاك اتفاقةا  عامةا  
 على ضرورة إدراج هذا النص حررا  على الوضوع.

كةان  مكةررا   5وأرار املقةرر اخلةاع إىل أن مشةروع املةادة  -297
، ولكنةةةه معةةةروض 5مةةةن مشةةةروع املةةةادة  2قةةةد سةةةبق إدراجةةةه كفقةةةرة 

__________ 
  5فيما يل  نص مشروع املادة  (345ث

 "األحكام الصرحية اشأن نفاذ املعاهدات
"تكةةون املعاهةةدات املنابقةةة علةةى حةةاالت النةةةزاع املنةةلح وفقةةا  
ألحكامها الصرحية نافةذة  يف حالةة النةةزاع املنةلح، دون منةاس اةوارام 

اع املنةلح تتعلةق اتعليةق املعاهةدات اتفاقات مشروعة اةني أطةراف النةةز 
 ذات الصلة أو اإلعفاء منها".

 مكررا   5فيما يل  نص مشروع املادة  (346ث
 "إارام املعاهدات وقت النةزاع املنلح

"ال يةةؤثر نشةةوب النةةةزاع املنةةلح علةةى قةةدرة األطةةراف يف النةةةزاع 
 املنلح على إارام املعاهدات وفقا  التفاقية فيينا لقانون املعاهدات".

االقرتاحةات الةص دعةت إىل  حاليا  كمشروع مةادة منةتقلة انةاء  علةى
. وقةد حةذف 5متييز هذا النص عةن الةنص الةوارد يف مشةروع املةادة 

مصالح "ر حية" وحل حمله مصالح "قدرة". فاملقصود مبشروع 
املةةادة هةةو أن يعكةةس جتراةةة األطةةراف املتحاراةةة يف نةةزاع منةةلح الةةص 

 تربم اتفاقات فيما اينها يف أثناء النةزاع.
 ملخص املناقشة ثب(

يف أثنةةةةةةةاء  5مل يبةةةةةةةد أي اعةةةةةةةرتاض علةةةةةةةى مشةةةةةةةروع املةةةةةةةادة  -298
مكررا ، ولوضعها كنص  5املناقشة. وأادي تأييد عام ملشروع املادة 

منةةةةةةتقل. وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق ااالستعاضةةةةةةة عةةةةةةن مصةةةةةةالح "رةةةةةة حية" 
مبصةةةةةالح "قةةةةةدرة"، أرةةةةةري إىل أنةةةةةه يف أثنةةةةةاء النةةةةةةزاع املنةةةةةلح حتةةةةةتفظ 

يتعلةةةق هنةةةا  فةةةاألمر الاألطةةةراف انةةةلاة إاةةةرام املعاهةةةدات، ومةةةن مث 
 االقدرة أو الص حية اقدر ما يتعلق حبرية إارام املعاهدات. 

القـــــــانون العنطبـــــــق وقـــــــت النـــــــــزاع  -(347ث كـــــــررا   6العـــــــادة 
 (348ثالعسل 

 عرض املقرر اخلاع ثأ(
هةةو نةةةص  مكةةةررا   6ذكةةر املقةةةرر اخلةةاع أن مشةةةروع املةةادة  -299

جديةةد. وقةةد أدرج اسةةتجااة لعةةدد مةةن االقرتاحةةات املقدمةةة يف كةةل 
مةةةن اللجنةةةة النادسةةةة وجلنةةةة القةةةانون الةةةدويل والةةةص تةةةدعو إىل إدراج 
نةةص يعكةةس املبةةدأ الةةذي أعلنتةةه حمكمةةة العةةدل الدوليةةة يف الفتةةوى 

مشةةةةةةةةةةةةةةروعية التهديةةةةةةةةةةةةةةد ااألسةةةةةةةةةةةةةةلحة النوويةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةادرة اشةةةةةةةةةةةةةةأن 
االع قةةةةة القائمةةةةة، يف سةةةةياق النةةةةةزاع واملتصةةةةلة  (349ثاسةةةةتخدامها أو

املنةةةةلح، اةةةةني حقةةةةوق اإلننةةةةان وقاعةةةةدة التخصةةةةيص املنابقةةةةة، أي 
القةةانون املنابةةق وقةةت النةةةزاع املنةةلح والةةذي ينةةتهدف تنظةةيم سةةري 
األعمةةال القتاليةةة. وأرةةار املقةةرر اخلةةاع إىل أنةةه علةةى الةةرغم مةةن أن 

روع املةةادة املبةةدأ، إذا مةةا توخيةةت الدقةةة، زائةةد عةةن احلاجةةة، فةةون مشةة
 يوفر إيضاحا  مفيدا  اأسلوب تفنريي.

 ملخص املناقشة ثب(
 6اينمةةةا أيةةةد عةةةدد مةةةن األعضةةةاء إدراج مشةةةروع املةةةادة  -300

مكررا ، رئ  أنه ينبغ  إي ء االعتبار أيضا  للصيغة الص اعتمدهتا 
__________ 

، 2006 حوليةة. انظةر 6سحب املقرر اخلاع مشروع املةادة  (347ث
، والتقريةةةةر الثالةةةث للمقةةةةرر 208-207، الفقرتةةةان (ثةةةةايناجمللةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةزء ال

 .29اخلاع، الفقرة 
 مكررا   6فيما يل  نص مشروع املادة  (348ث

 "القانون املنابق وقت النةزاع املنلح
فيهةا املعاهةدات "ينتمر تابيق املعاهدات احملددة للمعةايري، مبةا 

املتعلقةةةة حبقةةةوق اإلننةةةةان ويايةةةة البيئةةةةة، وقةةةت النةةةةةزاع املنةةةلح، غةةةةري أن 
تابيقهةةةةا حيةةةةدد اةةةةالرجوع إىل قاعةةةةدة التخصةةةةيص املنابقةةةةة، أي القةةةةانون 

 املنابق يف حالة النةزاع املنلح".
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (349ث

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 240, para. 25. 
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اآلثةار القانونيةة حمكمة العدل الدولية يف الفتوى الصادرة اشأن 
، (350ثجةةةدار يف األرض الفلنةةةاينية احملتلةةةةةالنارةةةئة عةةةن تشةةةةييد 

حبيث يوضح أنه ينبغ  عدم استبعاد معاهدات حقوق اإلننان 
نتيجةةةةة لنفةةةةاذ قاعةةةةدة التخصةةةةيص املتمثلةةةةة يف القةةةةانون اإلننةةةةاين 
الدويل. ودعا اقرتاع آخر إىل إعادة رياغة النص اعبةارات أعةم 
دون قصةره علةى املعاهةدات احملةددة للمعةايري. وذهةب رأي آخةر 
إىل عدم ضرورة اإلرارة على حنو حمدد إىل القانون اإلنناين يف 
حالةةة النةةزاع املنةةلح ااعتبةةاره قاعةةدة طصةةيص مبةةا أن نفةةاذ مبةةدأ 
قاعةةةةدة التخصةةةةيص سةةةةيحد  يف مجيةةةةا األحةةةةوال إذا مةةةةا كانةةةةت 
احلالة احملددة تربره. ورأى أعضاء آخرون أن مشروع املادة ينبغ  

ننةان أو قةانون البيئةة أو أن حيذف ألن تابيق قانون حقوق اإل
القةةةانون اإلننةةةاين الةةةدويل يتوقةةةف علةةةى اةةةروف حمةةةددة ال ميكةةةن 

 إدراجها يف مادة عامة.

 (351ثلعوضوعها وغرضهانفـــاذ العياهـــدات بنـــاء  علـــ  العـــؤدى الضـــروري  -7العادة 
 عرض املقرر اخلاع ثأ(

 7رةةةةةدد املقةةةةةرر اخلةةةةةاع علةةةةةى أمهيةةةةةة مشةةةةةروع املةةةةةادة  -301
ملخاط مشاريا املواد ارمته. وقال إن القضية الرئينية متعلقة 

__________ 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in (350ث

the Occupied Palestinian Territory  178أع ه(، ع  99ثانظر احلارية ،
 .106الفقرة 
  7فيما يل  نص مشروع املادة  (351ث

 "نفاذ املعاهدات اناء  على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها
يف حالةةةةةة املعاهةةةةةدات الةةةةةص يكةةةةةون املةةةةةؤدى الضةةةةةروري  -1"

ملوضوعها وغرضها أن تنتمر يف النفاذ خة ل النةةزاع املنةلح، ال مينةا 
 وقوع نزاع منلح يف حد ذاته نفاذها.

 املعاهدات املتنمة  ذا الاااا تشمل ما يل   -2"
 منلح؛ املعاهدات الص تنابق رراحة يف حالة نزاع "ثأ( 
املعلنةةةةةةةة أو املنشةةةةةةةئة أو املنظمةةةةةةةة املعاهةةةةةةةدات  "ثب( 

 حلقوق دائمة أو نظام أو مركز دائم؛
معاهةةةةةةةةةدات الصةةةةةةةةةداقة والتجةةةةةةةةةارة وامل حةةةةةةةةةة  "ثج( 

 واالتفاقات املماثلة املتعلقة ااحلقوق اخلارة لألفراد؛
 معاهدات ياية حقوق اإلننان؛  "ثد( 
 املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة؛ ( "ثه 
املتعلقةةةةة ااجملةةةةاري املائيةةةةة الدوليةةةةة املعاهةةةةدات  "ثو( 

 واملنشزت واملرافق املتصلة  ا؛
 املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛ "ثز( 
املعاهةةةةدات املتعلقةةةةةة اتنةةةةةوية النزاعةةةةةات اةةةةةني  "ثع( 

الةةةةدول االوسةةةةائل النةةةةلمية، مبةةةةا فيهةةةةا اللجةةةةوء إىل التوفيةةةةق والوسةةةةاطة 
 والتحكيم وحمكمة العدل الدولية؛

امات النارئة مبوجب اتفاقيات متعددة االلتز  "ثط( 
 األطراف متعلقة االتحكيم التجاري وتنفيذ األحكام؛ 

 املعاهدات املتعلقة االع قات الدالوماسية؛ "ثي( 
 املعاهدات املتعلقة االع قات القنصلية". "ثك( 

اةةةودراج قائمةةةة إررةةةادية افئةةةات املعاهةةةدات الةةةص يكةةةون املةةةؤدى 
الضروري ملوضةوعها وغرضةها أن تنةتمر يف النفةاذ خة ل نةزاع 
ألة منةةلح. وذكةةر مبختلةةف اآلراء الةةص أعةةرب عنهةةا اشةةأن املنةة

اللجنةةةةةةةة النادسةةةةةةةة وجلنةةةةةةةةة القةةةةةةةانون الةةةةةةةةدويل وأعةةةةةةةرب مةةةةةةةةن  يف
عةةةةةن تفضةةةةةيله لإلاقةةةةةاء علةةةةةى هةةةةةذه القائمةةةةةة اصةةةةةورة أو  جديةةةةةد

اةةةأخرى، مبةةةا يف ذلةةةك إمكانيةةةة اإلاقةةةاء عليهةةةا كمرفةةةق ملشةةةاريا 
املةواد. وأرةار كةذلك إىل أنةه اةالنظر إىل مةا يتنةم اةه املوضةةوع 

تلةك الفئةات من تعقيد، ف  اد من إفناع اجملةال يف القائمةة ل
مةةن املعاهةةدات املنةةتندة إىل  ارسةةات الةةدول وكةةذلك الفئةةات 
غةةةةةةري املنةةةةةةتندة إليهةةةةةةا وإن كانةةةةةةت تتمتةةةةةةا اةةةةةةدعم يف املمارسةةةةةةة 

 القانونية حننة النمعة. 

 ملخص املناقشة ثب(

وكذلك  7أادي تأييد للمبدأ املذكور يف مشروع املادة  -302
يةار النيةة املةذكور لقائمة الفئات الواردة فيه حىت ميكن موازنة مع

. ورئةةة  أنةةةه ميكةةةن إضةةةافة فئةةةات أخةةةرى إىل 4يف مشةةةروع املةةةادة 
القائمة. وأرار أعضاء آخرون إىل أن أي قائمة إررادية افئات 
املعاهةةةةةدات ينبغةةةةة  أن تنةةةةةتند إىل جمموعةةةةةة مةةةةةن املعةةةةةايري املتفةةةةةق 
عليهةةةةةا، والةةةةةص ينبغةةةةة  اةةةةةدورها أن تكةةةةةون راسةةةةةخة يف  ارسةةةةةات 

ج القائمةةة مقيةةد حبقيقةةة مضةةموهنا الةةدول. ولةةوحظ كةةذلك أن هنةة
أنةةةه علةةةى الةةةرغم مةةةن إمكانيةةةة اسةةةتمرار اعةةةض املعاهةةةدات فميةةةا 
أحكامهةةا يف حالةةة نشةةوب نةةزاع منةةلح، فقةةد تكةةون املنةةألة يف 
حةةةةةةاالت أخةةةةةةرى متعلقةةةةةةة ادرجةةةةةةة أكةةةةةةرب اأحكةةةةةةام معينةةةةةةة قاالةةةةةةة 

املعاهةةةةدة ككةةةةل. وذهةةةةب رأي آخةةةةر إىل أنةةةةه ال سةةةةتمرار ولةةةةيس 
ميكةةن اتبةةاع هنةةج خمتلةةف يشةةمل مبوجبةةه الةةنص، اةةدال  مةةن قائمةةة 
افئات املعاهدات، قائمة االعوامل أو املعايري العامة ذات الصلة 
الص ميكن أخذها يف احلنبان عند التحقق  ا إذا كان املوضةوع 

أثناء نزاع  معاهدة ما والغرض منها ينتلزمان استمرار نفاذها يف
. وفضةةةةةة   عةةةةةةن ذلةةةةةةك، ميكةةةةةةن التفرقةةةةةةة اةةةةةةني فئةةةةةةات (352ثمنةةةةةةلح

املعاهدات الص ال ميكةن أن ينهيهةا نةزاع منةلح حتةت أي اةرف 
من الظروف، وتلك الفئات الص ميكن اعتبارها معلقة أو منتهية 

 أثناء نزاع منلح، تبعا  للظروف. 

وأاةةةةةةديت معارضةةةةةةة لتفضةةةةةةيل املقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع عةةةةةةدم إدراج  -303
هةةةدات املدونةةةة لقواعةةةد آمةةةرة. واقةةةرتع أيضةةةا  أن تشةةةمل القائمةةةة املعا

املعاهدات أو االتفاقات احملددة للتخوم الربية والبحرية والةص تنتمة  
أيضةةا  حبكةةم طبيعتهةةا إىل الةةنظم الدائمةةة. وذهةةب رأي آخةةر إىل أن 
التعليقةةةات هةةة  أفضةةةل مكةةةان للمناقشةةةة املتعلقةةةة ااألحكةةةام املعينةةةة 

تعاهديةةةة الةةةص مةةةن رةةةأهنا أن تنةةةتمر يف حالةةةة أنةةةواع األحكةةةام ال أو
 7نشوب النةزاع املنلح. ودعا اقةرتاع آخةر إىل إدراج مشةروع املةادة 

 . 4يف مشروع املادة 

__________ 
 أع ه. 4انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة  (352ث
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 (353ثطريقة التيليق أو اإلنهاء -8العادة 
 عرض املقرر اخلاع ثأ(

الحةةظ املقةةرر اخلةةاع، كمةةا هةةو احلةةال االننةةبة لعةةدد مةةن  -304
، إذا 8مشةاريا املةواد، أن مشةروع املةةادة أحكةام النصةف الثةاين مةن 

ما توخيت الدقة، زائةد عةن احلاجةة انةبب طااعةه التفنةريي. ورأى 
 أنه ليس من الضروري حماولة تعريف التعليق أو اإلهناء.

 ملخص املناقشة ثب(
لةةةةوحظ يف اللجنةةةةة أن الاةةةةااا التفنةةةةريي للحكةةةةم ال مينةةةةا  -305

مةن  45إىل  42يق املواد إمكانية إجراء مناقشة متعمقة لنتائج تاب
، وأن موارلة النظر فيها على هةذا النحةو 1969اتفاقية فيينا لعام 

قد تكشف أن هذه األحكةام لةن تكةون كلهةا االضةرورة منابقةة يف 
سياق املعاهدات الص يةتم تعليقهةا أو إهناؤهةا يف حالةة نشةوب نةزاع 
منةةةةلح. وذكةةةةر أعضةةةةاء آخةةةةرون أيضةةةةا  أن اإلجةةةةراءات املتوخةةةةةاة يف 

قةةةد ال تنابةةةق  1969يليهةةةا مةةةن اتفاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  ومةةةا 65 ادةاملةةة
علةةةةى حةةةةاالت النزاعةةةةات املنةةةةلحة الةةةةص ينبغةةةة  أن يكةةةةون اإلجةةةةراء 

 اخلاع  ا أكثر اناطة.
 (354ثاستئناف العياهدات العيلقة -9العادة 

 عرض املقرر اخلاع ثأ(
لةةةةةيس أيضةةةةةا   9ذكةةةةةر املقةةةةةرر اخلةةةةةاع اةةةةةأن مشةةةةةروع املةةةةةادة  -306

ضروريا  متاما ، لكنه يشكل تاويرا  إضافيا  مفيدا  للمبادي الةواردة يف 
 . 4و 3مشروع  املادتني 

 ملخص املناقشة ثب(
لوحظ أن نفةس الشةواغل املتعلقةة االقاعةدة العامةة القائلةة  -307

اهةةةدة تصةةةبح منتهيةةةة ااطةةةاذ النيةةةة أساسةةةا  لتحديةةةد مةةةا إذا كانةةةت املع
معلقةةةةة يف حالةةةةة نشةةةةوب نةةةةزاع منةةةةلح، والةةةةص أثةةةةريت يف سةةةةياق  أو

__________ 
  8فيما يل  نص مشروع املادة  (353ث

 "طريقة التعليق أو اإلهناء
"يف حالةةةةةة النةةةةةةزاع املنةةةةةلح، تكةةةةةون طريقةةةةةة التعليةةةةةق أو اإلهنةةةةةاء 

 42اةةةةةةنفس أرةةةةةةكال التعليةةةةةةق أو اإلهنةةةةةةاء الةةةةةةواردة يف أحكةةةةةةام املةةةةةةواد 
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات". 45 إىل

  9فيما يل  نص مشروع املادة  (354ث
 "استئناف املعاهدات املعلقة

املعاهةةةةدة املعلقةةةةة نتيجةةةةة نةةةةزاع منةةةةلح ينةةةةتأنف نفةةةةاذ  -1"
 ررياة أن يتقرر ذلك وفقا  لنية األطراف وقت إارام املعاهدة.

تتحدد نيةة األطةراف يف معاهةدة علةق نفاذهةا نتيجةة نةزاع  -2"
 منلح، فيما يتعلق اقاالية املعاهدة الستئناف النفاذ، وفقا  ملا يل  

مةةن اتفاقيةةة فيينةةا  32و 31أحكةةام املةةادتني  "ثأ( 
 لقانون املعاهدات؛ و

 طبيعة النةزاع املنلح املعين ومداه". "ثب( 

. ولةوحظ أيضةا  أنةه، 9، تنري علةى مشةروع املةادة 4مشروع املادة 
، إذا كةان 3وفقا  ملبدأ االستمرارية املنصوع عليه يف مشةروع املةادة 

أثر النةةزاع املنةلح هةو تعليةق تابيةق املعاهةدة فينبغة  أن يفةرتض أنةه 
جةةةرد توقةةةف النةةةةزاع املنةةةلح سةةةيتعني أن تنةةةتأنف املعاهةةةدة تلقائيةةةا  مب
 مل تكن هناك نية خمالفة. ما

ــــــدفاع الفــــــردي أو  -10العادة  ــــــر  عارســــــة الحــــــق فــــــي ال أث
 (355ثالجعاعي عن النفس عل   ياهدة

 عرض املقرر اخلاع ثأ(
أرةةار املقةةرر اخلةةاع إىل أنةةه لةةيس رةةحيحا  أنةةه مل يتنةةاول  -308

الشةةةةةةرعية. وأوضةةةةةةح أنةةةةةةه كةةةةةةان قةةةةةةد اقةةةةةةرتع يف تقريةةةةةةره منةةةةةةألة عةةةةةةدم 
، وأنةةةةةه عةةةةةرض أيضةةةةةا  3نصةةةةةا  يتفةةةةةق مةةةةةا مشةةةةةروع املةةةةةادة  (356ثاألول

األجةةةةزاء ذات الصةةةةلة مةةةةن قةةةةرار معهةةةةد القةةةةانون الةةةةدويل الصةةةةادر يف 
والذي تبىن هنجا  خمتلفا . وأكد كذلك أن اقرتاحه  (357ث1985 عام

 يةةةؤثر يف األرةةةل ، أي القةةةول اةةةأن عةةةدم رةةةرعية اسةةةتعمال القةةةوة ال
منألة ما إذا كان نشةوب نةزاع منةلح يةؤدي إىل التعليةق أو اإلهنةاء  
كنتيجةةةةةة تلقائيةةةةةةة أو ضةةةةةةرورية، كةةةةةةان اقرتاحةةةةةةا  سةةةةةةليما  مةةةةةةن الناحيةةةةةةة 
التحليليةةة نظةةرا  ألنةةه يف حلظةةة نشةةوب نةةزاع منةةلح ال يكةةون حتديةةد 
املعتةدي يف احلةةال  كنةا  اصةةورة دائمةة. غةةري أن املقةرر اخلةةاع، انةةاء 

جديةةةةد   10ضةةةةة اقرتاحةةةةه األرةةةةل ، أدرج مشةةةةروع مةةةةادة علةةةةى معار 
كمحاولة ل ستجااة ل نتقاد الذي يذهب إىل أن رةيغته النةااقة 
تتجاهةةل منةةألة عةةدم رةةرعية أرةةكال معينةةة مةةن اسةةتعمال القةةوة أو 

من قرار معهةد  7التهديد ااستعماهلا. وينتند هذا النص إىل املادة 
 .1985القانون الدويل املعتمد يف عام 

 ملخص املناقشة (ثب
كخاةةوة   10علةةى الةةرغم مةةن الرتحيةةب اةةودراج مشةةروع املةةادة  -309

يف االجتةةةاه الصةةةحيح، اقةةةرتع الةةةنص أيضةةةا  علةةةى موقةةةف الدولةةةة املمتثلةةةة 
لقةةرار يعتمةةةده جملةةةس األمةةةن مبوجةةةب الفصةةل النةةةااا مةةةن ميثةةةاق األمةةةم 
املتحةةدة، وكةةذلك موقةةف الدولةةة املرتكبةةة للعةةدوان، ومهةةا املوقفةةان اللةةذان 

مةةن قةةرار معهةةد القةةانون الةةدويل. ورئةة  كةةذلك  9و 8تغايهمةةا املادتةةان 
أن عدم ررعية اسةتعمال القةوة ورةلتها ااملوضةوع تتالبةان دراسةة أكثةر 
تعمقةةا ، وخبارةةة فيمةةا يتعلةةق مبوقةةف الدولةةة املعتديةةة وتقريةةر وجةةود عمةةل 
مةةةةةن أعمةةةةةال العةةةةةدوان، حبيةةةةةث ميكةةةةةن اسةةةةةتخ ع اسةةةةةتنتاجات أكثةةةةةر 

__________ 
  10فيما يل  نص مشروع املادة  (355ث

"أثةةر  ارسةةة احلةةق يف الةةدفاع الفةةردي أو اجلمةةاع  عةةن الةةنفس 
 على معاهدة

"حيق للدولة الص متارس حقهةا يف الةدفاع الفةردي أو اجلمةاع  
كليةا  أو جزئيةا ، نفةاَذ   عن النفس وفقا  مليثةاق األمةم املتحةدة أن تعلةق،

معاهدة تتناىف ما  ارسة ذلك احلق، رهنا  اأي نتائج تنجم عن قةرار 
 يتخذه جملس األمن الحقا  ويعترب فيه تلك الدولة معتدية".

 أع ه. 331انظر احلارية  (356ث
 أع ه. 343انظر احلارية  (357ث
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املعاهدات النارية االفعةل يف الع قةة اةني أطةراف تفصي   اشأن مصري 
النةزاع، واني هذه األطراف وأطراف ثالثة. ويدعو اقرتاع آخةر إىل حبةث 
حالةةةةة املعاهةةةةدات الثنائيةةةةة املربمةةةةة اةةةةني الدولةةةةة املعتديةةةةة والدولةةةةة القائمةةةةة 
االدفاع عن نفنها وإمكانية وضةا إجةراء أسةرع للدولةة القائمةة االةدفاع 

اء معاهةدة أو تعليقهةا. وينةري ذلةك اوجةه خةاع، يف عن نفنها إلهنة
إىل انابةةةاق اإلجةةةةراءات الةةةةواردة يف  8ضةةةوء اإلرةةةةارة يف مشةةةروع املةةةةادة 

، علةةى تعليةةق أو إهنةةاء 1969مةةن اتفاقيةةة فيينةةا لعةةام  45إىل  42املةةواد 
املعاهةةةدات الةةةص تنشةةة  إجةةةراءات ال تتفةةةق مةةةا الواقةةةا املتمثةةةل يف وجةةةود 

 نزاع منلح.
 (358ثقرارات  جلس األ ن -11العادة 

 (359ث ركز الدول الثالثة بصفتها دوال   حايدة -12العادة 
 (360ثحاالت اإلنهاء أو التيليق -13العادة 

 (361ثإحياء العياهدات العنتهية أو العيلقة -14العادة 
 عرض املقرر اخلاع ثأ(

هةة   14إىل  11الحةةظ املقةةرر اخلةةاع أن مشةةاريا املةةواد  -310
تفنةةةةةةةةريي يف املقةةةةةةةةام األول. وفيمةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق مشةةةةةةةةاريا ذات طةةةةةةةةااا 

، أوضةةةح املقةةةرر اخلةةةاع أنةةةه حةةةاول اإلرةةةارة إىل القضةةةية 12 ااملةةةادة
دون الشروع يف استاراد حول احلياد وفقا  للقانون الدويل املعارةر، 
وهو موضةوع معقةد. فةالواقا أن قضةية احليةاد مل تتجاهةل وإمنةا كةان 

__________ 
  11فيما يل  نص مشروع املادة  (358ث

 "قرارات جملس األمن
ااآلثةةةار القانونيةةةة لقةةةرارات جملةةةس األمةةةةن  "ال طةةةل هةةةذه املةةةواد

 وفقا  ألحكام الفصل النااا من ميثاق األمم املتحدة".
  12فيما يل  نص مشروع املادة  (359ث

 "مركز الدول الثالثة اصفتها دوال  حمايدة
"ال طةةل مشةةاريا املةةواد هةةذه مبركةةز الةةدول الثالثةةة اصةةفتها دوال  

 حمايدة فيما يتعلق انزاع منلح".
  13نص مشروع املادة  فيما يل  (360ث

 "حاالت اإلهناء أو التعليق
"ال طةةةةل مشةةةةةاريا املةةةةةواد هةةةةذه اوهنةةةةةاء املعاهةةةةةدات أو تعليقهةةةةةا 

 نتيجة ملا يل  
 اتفاق األطراف؛ أو "ثأ(
 خرق جوهري؛ أو "ثب(
 استحالة وفاء عارضة؛ أو "ثج(
 تغري أساس  يف الظروف". "ثد(

  14فيما يل  نص مشروع املادة  (361ث
 املعاهدات املنتهية أو املعلقة"إحياء 

"ال طةةل مشةةاريا املةةواد هةةذه اصةة حية قيةةام األطةةراف يف نةةزاع 
منةةةةةةلح اتنظةةةةةةيم منةةةةةةةألة اإلاقةةةةةةاء علةةةةةةى سةةةةةةةريان املعاهةةةةةةدات املعلقةةةةةةةة 

 املنتهية نتيجة نزاع منلح أو إحيائها، وذلك اناء على اتفاق". أو

وأرةةار املقةةرر اخلةةاع املقصةةود هةةو عةةدم إخةة ل مشةةاريا املةةواد  ةةا. 
نظرا  حلجم اخللةط  13إىل أنه من املفيد اإلاقاء على مشروع املادة 

القةةائم اةةني حةةاالت اإلهنةةاء أو التعليةةق نتيجةةة لنشةةوب نةةزاع منةةلح 
 وتلك احلاالت املذكورة يف مشروع املادة.

 ملخص املناقشة ثب(
، أعةةرب عةةن رةةاغل مبعثةةه 11فيمةةا يتعلةةق مبشةةروع املةةادة  -311

ة تابيةةةق الفصةةةل النةةةااا مةةةن ميثةةةاق األمةةةم املتحةةةدة، وهةةةو أن قضةةةي
الفصةةةةةل املتعلةةةةةق االتهديةةةةةدات للنةةةةةلم وانتهاكةةةةةات النةةةةةلم وأعمةةةةةال 
العةةةةةةةدوان، هةةةةةةة  قضةةةةةةةية أساسةةةةةةةية للموضةةةةةةةوع إىل حةةةةةةةد ال ينةةةةةةةمح 

مةةةن  75ااختصةةةارها يف رةةةرط "عةةةدم اإلخةةة ل" علةةةى غةةةرار املةةةادة 
ا يتعلق . ورئ  أن هذا احلل غري كاف فيم1969اتفاقية فيينا لعام 

حتديةةةدا  اةةةةأثر النزاعةةةات املنةةةةلحة علةةةةى املعاهةةةدات، وإن كةةةةان حةةةة   
معقةةوال  يف سةةياق اتفاقيةةة فيينةةا. واقةةرتع االستعاضةةة عةةن هةةذا الةةنص 

معهةةد القةةانون الةةدويل يف مةةن القةةرار الةةذي اعتمةةده  9و 8ااملةةادتني 
 .1985عام 
وأاةةديت رةةعواات فيمةةا يتعلةةق ااسةةتخدام كلمةةة "حمايةةدة"  -312

  فهةل ستنةري هةذه الكلمةة علةى الةدول الةص 12ع املادة يف مشرو 
تعلةةن نفنةةها دوال  حمايةةدة أم ستنةةري علةةى تلةةك الةةدول الةةص تتمتةةا 
مبركةةةةةز حيةةةةةاد دائةةةةةم؟ وذكةةةةةر أن احلالةةةةةة تاةةةةةورت منةةةةةذ إنشةةةةةاء األمةةةةةم 
املتحةدة، وأن احليةاد مل يعةد  كنةةا  يف اعةض احلةاالت، وعلةى سةةبيل 

جب الفصل النةااا مةن ميثةاق املثال يف سياق املقررات املتخذة مبو 
األمةةةةةم املتحةةةةةدة. وأرةةةةةري كةةةةةذلك إىل وجةةةةةود أمثلةةةةةة علةةةةةى دول غةةةةةري 
متحاراة ولكن غري حمايدة. وأرري إىل أن هذه التفرقة هامة االننبة 
للنقةةا. املتعلةةق االتةةأثري علةةى الةةدول الثالثةةة  فالةةدول الثالثةةة لينةةت 

ثالثةةةة. واقةةةرتع  حمايةةةدة تلقائيةةةا ، والةةةدول احملايةةةدة لينةةةت تلقائيةةةا  دوال  
 أيضا  حذف اإلرارة إىل احلياد من النص ارمته.

، اقةةةةةةةةرتع االستعاضةةةةةةةةة 14وخبصةةةةةةةةوع مشةةةةةةةةروع املةةةةةةةةادة  -313
كلمةةةةةةةة "رةةةةةةة حية" اكلمةةةةةةةة "قةةةةةةةدرة"، اتنةةةةةةةاقا  مةةةةةةةا نةةةةةةةص  عةةةةةةةن

 مكررا . 5املادة  مشروع
 امل حظات اخلتامية للمقرر اخلاع -3

اقشة، مثل أرار املقرر اخلاع إىل جماالت التقارب يف املن -314
التقةةارب اشةةأن إدراج النةةةزاعات املنةةلحة الداخليةةة. وأرةةار إىل أنةةةه 
عاق املوضوع من ثة   زوايةا متداخلةة. فقةد قةام أوال  االتنقيةب يف 
الدراسةةةةات اخلارةةةةة ااملوضةةةةوع، مبنةةةةاعدة األمانةةةةة العامةةةةة. وتنةةةةتند 
تقةةةاريره الث ثةةةة اصةةةورة كبةةةرية إىل  ارسةةةات الةةةدول واملعلومةةةات الةةةص 

تلقاهةةةا مةةةن أعةةة م املةةةؤلفني. وثانيةةةا ، تشةةةكل مشةةةاريا املةةةواد  أمكةةةن
انعكاسا  واضحا  ودقيقا  يف الوقت ذاته حلقيقة تبنيه مبدأ الثبات أو 
االستمرارية، كأحد معايات النياسة العامة. غري أنه رأى أن مبدأ 
االسةةةةةتمرارية تقيةةةةةده احلاجةةةةةة إىل التعبةةةةةري عةةةةةن احلقيقةةةةةة الواضةةةةةحة يف 

هةة  أن النةةةزاع املنةةلح يةةؤدي االفعةةل إىل حةةد مةةا  ارسةةات الةةدول و 
إىل تعليق املعاهدات أو إهنائها. وثالثا ، حةاول املقةرر اخلةاع اةوع  
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ياية املشروع اعزل دقيق للمجاالت األخرى املثرية للخ ف، مثل 
القانون املتعلق ااستعمال القةوة مةن جانةب الةدول، والةص طةرج عةن 

 هتا اجلمعية العامة. نااق املوضوع االصيغة الص أقر 
ثالناةةةةةاق(، أكةةةةةد املقةةةةةرر  1وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبشةةةةةروع املةةةةةادة  -315

اخلةةاع أنةةه لةةيس لديةةه موقةةف قةةاطا اشةةأن منةةألة التابيةةق املؤقةةت 
للمعاهةةةةدات. وقةةةةال إن منةةةةألة املنظمةةةةات الدوليةةةةة هةةةة  أيضةةةةا  مةةةةن 
املنةةائل املبدئيةةة الةةص ينبغةة  النظةةر فيهةةا. ومضةةى يقةةول إنةةه يبةةدو أن 

ء ال يفرقةةةةون اةةةني منةةةةألة مةةةةا إذا كانةةةت آثةةةةار النةةةةةزاع اعةةةض األعضةةةةا
املنلح على معاهةدات املنظمةات الدوليةة موضةوعا  رةاحلا  للدراسةة 

ومنةألة مةا إذا كةان ميكةن إدماجهةا  -وهو على األرجح كذلك  -
يف املوضةةوع الةةذي طلبةةت اجلمعيةةة العامةةة مةةن اللجنةةة دراسةةته وهةة  

 منألة خمتلفة للغاية.
ثاسةةةتخدام املصةةةالحات(، أرةةةار  2ااملةةةادة وفيمةةةا يتعلةةةق  -316

املقةةةةةرر اخلةةةةةاع إىل أن تعريةةةةةف "النةةةةةةزاع املنةةةةةلح" أساسةةةةة  االننةةةةةبة 
ملشةةةةروع اللجنةةةةة، وإن كةةةةان يقةةةةرتب أيضةةةةا  مةةةةن اخلةةةةط الفارةةةةل اةةةةني 
املوضوع واني ميادين أخرى للقةانون الةدويل. وذكةر أن النقةا. دار 

لةداخل  أم ال، حول منألة ما إذا كان ينبغ  إدراج النةةزاع املنةلح ا
لكةن املةةادة لينةةت مصةاغة علةةى هةةذا النحةو. وأرةةار إىل أن منةةألة 
رةةةةدة النةةةةةزاع املنةةةةلح يغايهةةةةا اسةةةةتخدام عبةةةةارة "حبكةةةةم طبيعتهةةةةا أو 
مةةداها". ورأى أنةةه ينبغةة  عةةدم تعريةةف النةةةزاع املنةةلح مبعةةايري كميةةة. 
فكةةل رةة ء يتوقةةف ال علةةى طبيعةةة النةةةزاع فحنةةب اةةل أيضةةا  علةةى 

 تعاهدي املعين.طبيعة احلكم ال
ثاإلهناء أو التعليق  3اعرتف املقرر اخلاع اأن مشروع املادة  -317

غري التلقائ ( يثري إركالية، وأرار إىل أنه كان قد ذكر ذلك يف تقريةره 
األول. وأوضةةةح أن للةةةنص ث ثةةةة جوانةةةب ذات رةةةلة. فهةةةو أوال  يشةةةري 

اع املنةةلح عمةةدا  إىل التنلنةةل الةةزمين  إذ يؤكةةد ابنةةاطة أن نشةةوب النةةةز 
ينه  يف حد ذاته أو يعلق نفاذ معاهدة؛ ويف مرحلةة الحقةة، عنةدما  ال

يتعلةةةق األمةةةر اتقيةةةيم رةةةرعية احلالةةةة علةةةى أسةةةاس الوقةةةائا، تثةةةور منةةةةألة 
القانون الواجب التابيق. أما اجلانب الثاين فيتعلق ااالستمرارية، وأرار 

مشروع املادة حبيث املقرر اخلاع إىل االقرتاع الداع  إىل إعادة رياغة 
يةةنص علةةى مبةةدأ االسةةتمرارية مبزيةةد مةةن القةةوة. واجلانةةب الثالةةث ملشةةروع 

هو أنه ميثل تقدما  تارايا  كبريا  على املنتوى الفقه  يتمثةل يف  3املادة 
اسةةةتعداد أغلبيةةةة هامةةةة مةةةن أعضةةةاء معهةةةد القةةةانون الةةةدويل مةةةن خمتلةةةف 

 اجلننيات واخللفيات ل نتقال إىل هذا املوقف.
ثدالئةةةةل  4أرةةةةار املقةةةةرر اخلةةةةاع إىل أنةةةةه يف مشةةةةروع املةةةةادة  -318

قااليةةةة املعاهةةةدات لإلهنةةةاء أو التعليةةةق يف حالةةةة النةةةةزاع املنةةةلح( جتنةةةب 
حبةةةةةةذر اسةةةةةةتخدام مصةةةةةةالح "النيةةةةةةة" مبعنةةةةةةاه اجملةةةةةةرد. فاملنةةةةةةألة تتعلةةةةةةق 

مةةن اتفاقيةةة فيينةةا. وعةة وة علةةةى  32و 31االتفنةةري، وفقةةا  للمةةادتني 
أيضةةا  إىل طبيعةةة النةةةزاع املنةةلح ومةةداه.  4ملةةادة ذلةةك، يشةةري مشةةروع ا

وردا  علةةى االقةةرتاع الةةداع  إىل إدراج إرةةارة مبارةةرة ادرجةةة أكةةرب إىل 
معايري توافق حمددة، أكد أن هذه املعايري مشمولة فعة  . وفضة   عةن 
ذلةةك، أرةةةار إىل أنةةه يف املمارسةةةة القضةةائية يشةةةار ااسةةتمرار إىل النيةةةة 

خةةرى لقةةانون املعاهةةدات. ويةةرد هةةذا املصةةالح عنةةد مناقشةةة مواضةةيا أ
أيضا  يف املعاجم القانونية العادية. وعليه، فونه ال ميكةن رةرف النظةر 
يف احلةةال وابنةةاطة عةةن منةةألة النيةةة. وقةةال أيضةةا  إنةةه إذا طرحنةةا النيةةة 
جانبا ، فمةا الةذي سةيحد  عنةدما يكةون هنةاك دليةل مبارةر عليهةا؟ 

ل اةةأن النيةةة كثةةريا  مةةا تقةةوم علةةى وذكةةر أنةةه علةةى الةةرغم مةةن رةةحة القةةو 
االسةةةتنتاج وتكةةةون االتةةةايل افرتاضةةةية، فونةةةه ال توجةةةد رةةةعواة معينةةةة يف 

 هذا الشأن. فالصعواة احلقيقية تكمن يف إثبات النية.
مكةةةةررا  ثالقةةةةانون املنابةةةةق  6وفيمةةةةا يتعلةةةةق مبشةةةةروع املةةةةادة  -319

وقةةةةت النةةةةةزاع املنةةةةلح(، الحةةةةظ املقةةةةرر اخلةةةةاع أن الةةةةنص قةةةةد أثةةةةار 
جمةةا  كبةةريا  مةةن االنتقةةاد الوجيةةه وأنةةه سةةيتالب مزيةةدا  مةةن العمةةل. ح

وقةةال إنةةه كةةان قةةد أوعةةز اةةأن يؤخةةذ يف احلنةةبان مةةا ذكرتةةه حمكمةةةة 
مشةةةةةروعية التهديةةةةةد العةةةةةدل الدوليةةةةةة يف الفتةةةةةوى الصةةةةةادرة يف قضةةةةةية 

، غري أنه ينلم اآلن اأنه ينبغ  أن ااألسلحة النووية أو استخدامها
اآلثةار اشةأن  2004لفتوى الصادرة يف عام يشري النص أيضا  إىل ا

 .القانونية النارئة عن تشييد جدار يف األرض الفلناينية احملتلة
ثنفةةةةةةةةةاذ  7الحةةةةةةةةةظ املقةةةةةةةةةرر اخلةةةةةةةةةاع أن مشةةةةةةةةةروع املةةةةةةةةةادة  -320

املعاهدات اناء على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضةها(، والةذي 
فلةةئن   يأمةةل يف اإلاقةةاء عليةةه اصةةورة أو أخةةرى، يةةؤدي وايفةةة هامةةة.

كانةةةت  ارسةةةات الةةةدول غةةةري متةةةوافرة علةةةى النحةةةو املرغةةةوب فيةةةه يف 
هةةةو أداة  7فئةةةات معينةةةة، فوهنةةةا غزيةةةرة إىل حةةةد مةةةا. ومشةةةروع املةةةادة 

للتعبري عن  ارسات الدول اأسلوب منظم. وقال املقرر اخلاع إن 
علةةةى اللجنةةةة أن تقةةةرر مةةةا إذا كانةةةت سةةةتدرج يف القائمةةةة الةةةواردة يف 

ت املدونةةة للقواعةةد اآلمةةرة. وأرةةار إىل أن مةةذكرة املعاهةةدا 2الفقةةرة 
األمانة العامة اقرتحت إدراج هذه املعاهدات لكنها أثةارت مشةكلة 
احلدود اينها واني مواضيا أخرى. وقال إنه لةيس واثقةا   ةا إذا كةان 
من الصواب إدراج هذه املعاهةدات، حةىت مةن الناحيةة التقنيةة، وإذا  

  مةن الضةروري وضةا رةرط آخةر اكان من ال زم إدراجهةا سةيكون 
 "عدم اإلخ ل".

ثأثر  ارسةة احلةق يف الةدفاع  10وفيما يتعلق مبشروع املادة  -321
الفةةردي أو اجلمةةاع  عةةن الةةنفس علةةى معاهةةدة( أرةةار املقةةرر اخلةةاع 
إىل الةةةرأي النةةةائد يف اللجنةةةة والةةةذي يةةةدعو إىل تعزيةةةز اإلرةةةارات إىل 

أنةةةه الحةةةظ أن نةةةص مشةةةروع القةةةانون املتعلةةةق ااسةةةتعمال القةةةوة. غةةةري 
املادة الذي أعيدت رياغته هو حل توفيق  دقيق وأن الذهاب أاعةد 

 من ذلك قد يعين اخلوض يف حبار قانونية جمهولة.
ثمركةز  12أرار املقرر اخلاع، فيما يتعلق مبشةروع املةادة  -322

الةةدول الثالثةةة اصةةفتها دوال  حمايةةدة(، إىل إثةةارة منةةألة مةةدى ضةةرورة 
ا املةةواد إىل ميةةادين أخةةرى مةةن ميةةادين القةةانون الةةدويل إرةةارة مشةةاري

مثةةةةةل احليةةةةةاد أو احليةةةةةاد الةةةةةدائم. ورأى أن علةةةةةى اللجنةةةةةة أن تتةةةةةوخى 
احلةةذر  فمةةن املنةةلم اةةه أن النةةةزاع املنةةلح هةةو جانةةب جةةوهري مةةن 
جوانةةب املوضةةةوع، لكةةةن هنةةةاك جمةةاالت أخةةةرى مثةةةل احليةةةاد تشةةةكل 

 أن مشةةةةةةةروع قضةةةةةةةايا مبهمةةةةةةةة االفعةةةةةةةل. وأرةةةةةةةار املقةةةةةةةرر اخلةةةةةةةاع إىل
التعليةةق( يؤكةةد ابنةةاطة منةةألة اينةةة  ثحةةاالت اإلهنةةاء أو 13 املةةادة
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وه  أن املشروع ال ال ااألحكام املنصوع عليها يف اتفاقية فيينةا 
. وكمةةا هةةو احلةةال يف قةةانون الضةةرر، قةةد يكةةون هنةةاك 1969لعةةام 

عةةدد مةةن أسةةباب الةةدعوى املتداخلةةة. ومةةن مث فةةون أثةةر احلةةرب علةةى 
ن أن يتةةوازى مةةا أنةةواع أخةةرى مةةن التغةةري األساسةة  املعاهةةدات ميكةة

يف الظروف. وااإلضافة إىل ذلك، فون منةألة الفصةل مل تغَفةل اةل 
 حنيت جانبا  عن عمد.
 تقرير الفريق اليا ل -جيم

 مقدمة -1
نظةةم ارنةةامج عمةةل الفريةةق العامةةل يف ثةة   جمموعةةات مةةن  -323

املةةواد؛ وثب( املنةةائل املنةةائل  ثأ( املنةةائل املتعلقةةة اناةةاق مشةةاريا 
، كمةةةةا اقرتحهةةةةا املقةةةةرر اخلةةةةاع يف 7و 4و 3املتعلقةةةةة مبشةةةةاريا املةةةةواد 

تقريره الثالث؛ وثج( املنةائل األخةرى املثةارة أثنةاء النقةا. يف اجللنةة 
العامةةةةة. وأهنةةةةى الفريةةةةق العامةةةةل نظةةةةره يف اجملمةةةةوعتني األوليةةةةني ولكنةةةةه 

وعقد الفريق العامل يتمكن من إهناء عمله اشأن اجملموعة الثالثة.  مل
 .2007متوز/يوليه  24إىل  10ة من مثاين جلنات يف الفرت 
 توريات الفريق العامل 2

 أورى الفريق العامل مبا يل   -324
مكةةةةررا   5و 5و 3إىل  1إحالةةةةة مشةةةةاريا املةةةةواد  (1ث 

، كمةا اقرتحهةةا املقةةرر اخلةاع يف تقريةةره الثالةةث، إىل 11و 10و 7و
 جيهات التالية جلنة الصياغة مرفقة االتو 

  1فيما يتعلق مبشروع املادة  ثأ( 
ينبغةةةةةة  أن تابةةةةةةق مشةةةةةةاريا املةةةةةةواد علةةةةةةى مجيةةةةةةا  ‘1‘ 

املعاهةةةةةدات املربمةةةةةة اةةةةةني الةةةةةدول حيثمةةةةةا تكةةةةةون 
 إحداها على األقل طرفا  يف نزاع منلح؛

مةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةث املبةةةةةةةةةدأ، ينبغةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةرك النظةةةةةةةةةر يف  ‘2‘ 
املعاهدات الص تشمل منظمات حكومية دولية 

مرحلةةةةة الحقةةةةة مةةةةن مراحةةةةل عمةةةةل معلقةةةةا  حةةةةىت 
اللجنةةةةة اشةةةةأن املوضةةةةوع ككةةةةل، ينظةةةةر فيهةةةةا يف 
منةةةةةةةةائل تعريةةةةةةةةف املنظمةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة وأنةةةةةةةةواع 
املعاهدات املعنية ثأي إما املعاهدات املربمة اني 

كةةةةةةذلك  الةةةةةةدول واملنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة فقةةةةةةط أو
 املعاهدات املربمة فيما اني املنظمات الدولية(؛

األمانةةة العامةةة تعمةةيم مةةذكرة ينبغةة  أن يالةةب إىل  ‘3‘ 
علةةةةى املنظمةةةةات الدوليةةةةة تالةةةةب فيهةةةةا معلومةةةةةات 
حةةةةةةةول  ارسةةةةةةةاهتا فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق اتةةةةةةةأثري النةةةةةةةةزاعات 
 املنلحة على املعاهدات الص تكون طرفا  فيها.

فيمةةةا يتعلةةةق اتعريةةةف "النةةةةزاع املنةةةلح" الةةةوارد يف  ثب( 
 ألغراض مشاريا املواد  2الفقرة ثب( من املادة 

ينبغة ، مةن حيةةث املبةدأ، أن يشةةمل تعريةف النةةةزاع  ‘1‘ 
املنةةةةةةةلح النةةةةةةةةزاعات املنةةةةةةةلحة الداخليةةةةةةةة، رةةةةةةةرياة 

يكةةةون اومكةةةان الةةةدول التةةةذرع اوجةةةود نزاعةةةات  أال
منةةةةةةةةلحة داخليةةةةةةةةة لتعليةةةةةةةةق أو إهنةةةةةةةةاء املعاهةةةةةةةةدات 

 عندما يبلغ النةزاع منتوى معينا  من احلدة؛ إال
املنةلح  ينبغ  أال ينتبعد االحت ل أثنةاء النةةزاع ‘2‘ 

 من تعريف "النةزاع املنلح".
  7فيما يتعلق مبشروع املادة  ثج( 
ينبغةةةةةةةة  االستعاضةةةةةةةةة عةةةةةةةةن عبةةةةةةةةارة "موضةةةةةةةةوعها  ‘1‘ 

اعبارة "موضةوعها"، مبةا  1وغرضها"، يف الفقرة 
 4يتفةةةةق مةةةةا الصةةةةياغة املقرتحةةةةة ملشةةةةروع املةةةةادة 

ثانظر أدنةاه(؛ وينبغة  تقريةب هةذا احلكةم أكثةر 
 ؛4من مشروع املادة 

وإدراج القائمة الةواردة فيهةا  2ينبغ  حذف الفقرة  ‘2‘ 
  (362ثيف تذييل مبشاريا املواد ما ايان ما يل 

 أن القائمة غري راملة؛ •
هوز أن طضا خمتلف أنواع املعاهدات املدرجة  •

 يف القائمة لإلهناء أو التعليق إما كليا  أو جزئيا ؛
 أن القائمةةةة تنةةةتند إىل املمارسةةةة واالتةةةايل ميكةةةن •

 أن يتغري مضموهنا مبرور الزمن.
، ينبغة  11و 10فيما يتعلق مبشروع  املادتني  ثد( 

مةةن قةةرار  9و 8و 7أن تتناوهلمةةا جلنةةة الصةةياغة مبةةا يتفةةق مةةا املةةواد 
 .1985معهد القانون الدويل املعتمد يف عام 

ينبغةة  أن حتةةال إىل جلنةةة الصةةياغة الصةةيغة املنقحةةة التاليةةة  (2ث
  4ملشروع املادة 
"للتأكد  ا إذا كانت معاهدة ما قاالة لإلهنةاء أو التعليةق  

 يف حالة نزاع منلح، يلجأ إىل ما يل  
مةةةةةن اتفاقيةةةةةة فيينةةةةةةا  32و 31أحكةةةةةام املةةةةةادتني  ثأ( 

 لقانون املعاهدات؛ و
طبيعةة النةةزاع املنةلح ومةةداه، وأثةر النةةزاع املنةةلح  ثب( 

 املعاهدة".على املعاهدة، وموضوع املعاهدة، وعدد األطراف يف 
مكةةةةررا  وايةةةةان  6ينبغةةةة  حةةةةذف مشةةةةروع املةةةةادة  (3ث 

موضةةةوعه يف التعليقةةةات، وميكةةةن أن يكةةةون ذلةةةك يف التعليةةةق علةةةى 
 .7مشروع املادة 
ينبغةةةة  إعةةةةادة إنشةةةةاء الفريةةةةق العامةةةةل يف الةةةةدورة  (4ث 

، إلكمال عمله اشأن املنائل املتبقية 2008النتني للجنة يف عام 
 .14إىل  12و 9و 8ذات الصلة مبشاريا املواد 

__________ 
ينبغةةةةة  أن تعيةةةةةد جلنةةةةةة الصةةةةةياغة النظةةةةةر يف القائمةةةةةة آخةةةةةذة  يف  (362ث

 تبارها وجهات النظر املعرب عنها يف النقا. يف اجللنة العامة.اع
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  قد ة -ألف
( 2000اللجنةةة يف دورهتةةا الثانيةةة واخلمنةةني ثعةةام  قةةررت -325

 عملهةةةةةاارنةةةةةامج  يفاملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة"  منةةةةةؤوليةإدراج موضةةةةةوع "
 8اجلمعيةةة العامةةةة علمةةا ، يف الفقةةةرة  وأحاطةةةت (363ثالاويةةل األجةةل
، 2000/دينةةةةمرب األولكةةةانون   12املةةةؤرخ  55/152مةةةن قرارهةةةا 

  ااملخاط العامو  ،اقرار اللجنة املتعلق اربنامج عملها الاويل األجل
إىل اجلمعية العامة عن أعمال اجلديد املرفق اتقرير اللجنة  موضوعلل

 هةةةةةامةةةةةن قرار  8ة . وطلبةةةةةت اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة يف الفقةةةةةر تلةةةةةك الةةةةةدورة
أن اللجنةةة  مةةن 2001كةةانون األول/دينةةمرب   12املةةؤرخ  56/82
 املنظمات الدولية". منؤولية" موضوععملها اشأن تبدأ 
جلنةةتها  يفاللجنةة، يف دورهتةةا الرااعةة واخلمنةني،  وقةررت -326
، إدراج املوضةةةةوع يف 2002أيار/مةةةةايو  8الةةةةص عقةةةةدت يف  2717

يةةةةةةةو غايةةةةةةةةا مقةةةةةةةررا  خارةةةةةةةةا  النةةةةةةةيد جورج وعينةةةةةةةةتارنةةةةةةةامج عملهةةةةةةةا 
 معنيةا  فريقا  عام    اللجنة تأنشأ ،ذاهتا الدورة ويف .(364ثللموضوع

 (366ثالعامةةةةل اوهةةةةاز يف تقريةةةةره الفريةةةةق. وتنةةةةاول (365ثذا املوضةةةةوع ةةةة
املواد املتعلقة ومشاريا املشروع اجلديد  اني والع قة املوضوع، نااق

الةةةص  املشةةةروعة دوليةةةا " غةةةري األفعةةةال عةةةن الةةةدول منةةةؤولية"مبوضةةةوع 
 ومنةةةةةةةةائل، (367ثاعتمةةةةةةةةدهتا اللجنةةةةةةةةة يف دورهتةةةةةةةةا الثالثةةةةةةةةة واخلمنةةةةةةةةني

إىل  املةةةنندعةن النةلوك  األعضةاء الةدول واملنائل املتعلقةة مبنةؤولية
وتنفيةذ  الدوليةة، املنةؤولية منظمة دوليةة، واملنةائل املتعلقةة مبضةمون

 دورهتةةةةا ة يف هنايةةةةوتنةةةوية املنازعةةةةات. واعتمةةةدت اللجنةةةة ،املنةةةؤولية
 .(368ثواخلمنني تقرير الفريق العامل الرااعة
اللجنةةةة قةةةد تلقةةةت، يف الفةةةرتة مةةةن دورهتةةةا اخلامنةةةة  وكانةةةت -327

(، 2006 عامواخلمنني الثامنة  دورهتا( إىل 2003عام واخلمنني ث
يف هةةةةةذه التقةةةةةارير،  ونظةةةةةرت ،(369ثتقةةةةةارير مةةةةةن املقةةةةةرر اخلةةةةةاعأراعةةةةةة 

 .(370ث30إىل  1املواد  مشارياواعتمدت مؤقتا  

__________ 
 .729 الفقرة ،ثاين(، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2000 حولية (363ث
 .463و 461ثاين(، الفقرتان ، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2002 حولية (364ث
 .462املرجا نفنه، الفقرة  (365ث
 .488-465الفقرات  نفنه، ملرجاا (366ث
 .76ثاين( والتصويب، الفقرة ثاجلزء ال، اجمللد الثاين 2001 حولية (367ث
 .464الفقرة  نفنه، املرجا (368ث
، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء األول(، 2003 حوليةةةةةالتقريةةةةر األول   (369ث
، اجمللةةةةةد الثةةةةةاين ثاجلةةةةةزء 2004 حوليةةةةةة؛ والتقريةةةةةر الثةةةةةاين  A/CN.4/532 الوثيقةةةةة

الثةةةاين ، اجمللةةةد 2005 حوليةةةةوالتقريةةةر الثالةةةث   ؛A/CN.4/541األول(، الوثيقةةة 
، اجمللةةةد 2006 حوليةةةة؛ والتقريةةةر الرااةةةا  A/CN.4/553 ثاجلةةةزء األول(، الوثيقةةةة

 .Add.1-2و A/CN.4/564 الثاين ثاجلزء األول(، الوثيقة
 يف الةدورة اخلامنةة واخلمنةني 3إىل  1املةواد  مشةاريا اعتمدت (370ث

 4 املةةوادمشةةاريا و  ؛(49، اجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء الثةةاين(، الفقةةرة 2003حوليةةة ث
، اجمللةةةةةد الثةةةةةاين ثاجلةةةةةزء 2004حوليةةةةةة يف الةةةةةدورة النادسةةةةةة واخلمنةةةةةني ث 7إىل 

 النظر في العوضوع في الدورة الحالية -باء
كةةةةةةةةةةان معروضةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةى اللجنةةةةةةةةةةة يف الةةةةةةةةةةدورة احلاليةةةةةةةةةةة  -328
(، (A/CN.4/583اخلةةةةةةامس املقةةةةةةدم مةةةةةةن املقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع  التقريةةةةةةر

وكةةةةةةةةذلك تعليقةةةةةةةةات مكتواةةةةةةةةة تلقتهةةةةةةةةا اللجنةةةةةةةةة حةةةةةةةةىت اآلن مةةةةةةةةن 
 .(371ثدولية منظمات
اخلةةاع، الةةذي يتنةةاول مضةةمون والتقريةةر اخلةةامس للمقةةرر  -329

املنةةةؤولية الدوليةةةة ملنظمةةةة دوليةةةة، قةةةد اتبةةةا فيةةةه، علةةةى غةةةرار التقةةةارير 
النةةااقة، الةةنمط العةةام للمةةواد املتعلقةةة مبنةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةال 

 غري املشروعة دوليا .
وعةةرض املقةةرر اخلةةاع تقريةةره اخلةةامس، فتنةةاول اعةةض مةةا  -330

واد الةةةص اعتمةةةدهتا اللجنةةةة أديل اةةةه مةةةن تعليقةةةات علةةةى مشةةةاريا املةةة
اصفة مؤقتة. وفيما يتعلق االرأي القائل إن مشةاريا املةواد الراهنةة 
ال يراعةةى فيهةةا مراعةةاة كافيةةة مةةا تتصةةف اةةه املنظمةةات الدوليةةة مةةن 
تنةةوع رةةديد، اةةني أن ملشةةاريا املةةواد منةةتوى مةةن العموميةةة هعلهةةا 

هةةةةذا مناسةةةةبة ملعظةةةةم املنظمةةةةات الدوليةةةةة، إن مل يكةةةةن جلميعهةةةةا؛ و 
ينتثين تابيةق قواعةد خارةة، إذا مةا اسةتدعت ذلةك النةمات  ال

 اخلارة مبنظمات معينة. 
كمةةا أرةةار املقةةرر اخلةةاع إىل عةةدم تةةوافر املمارسةةة اصةةورة  -331

كافيةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق مبنةةةةؤولية املنظمةةةةات الدوليةةةةة. ودعةةةةا إىل موافةةةةاة 
اللجنة مبزيد من املعلومات عن احلاالت ذات الصةلة اةذلك، وأكةد 

الوقت ذاته ما ملشاريا املواد من منفعة كوطار حتليل ، من رأنه  يف
أن ينةةاعد الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة علةةى الرتكيةةز علةةى مةةا يارحةةه 

 املوضوع من منائل قانونية رئينية.

__________________________________________ 
[ يف الةةةةةةدورة النةةةةةةااعة 15]16إىل  8املةةةةةةواد  ومشةةةةةةاريا ؛(69الثةةةةةةاين(، الفقةةةةةةرة 
؛ (203، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء الثةةةةةةاين(، الفقةةةةةةرة 2005حوليةةةةةةة واخلمنةةةةةةني ث
، 2006وليةةةةةة حواخلمنةةةةةني ث الثامنةةةةةةيف الةةةةةدورة  30إىل  17املةةةةةواد  ومشةةةةةاريا

 .(88اجمللد الثاين ثاجلزء الثاين(، الفقرة 
، اجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء 2002 حوليةةةعمةة   اتورةةيات اللجنةةة ث (371ث
، ، اجمللةد الثةاين ثاجلةزء الثةاين(2003 حوليةة، و488و 464الفقرتةان  الثةاين(،
(، مةةا ارحةةت األمانةةة العامةةة تقةةوم سةةنويا  اتعمةةيم الفصةةل ذي الصةةلة 52الفقةةرة 
اللجنة على املنظمات الدولية طالبة إليها اإلدالء اتعليقاهتةا وموافاهتةا  من تقرير

مبةةا اوسةةعها تقدميةةه إىل اللجنةةة مةةن مةةواد ذات رةةلة. ول طةة ع علةةى تعليقةةات 
، اجمللةةةةةد الثةةةةةاين ثاجلةةةةةزء 2004 حوليةةةةةةاحلكومةةةةةات واملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة، انظةةةةةر 

 ثاجلةةةزء األول(، ، اجمللةةةد الثةةةاين2005 حوليةةةة؛ وA/CN.4/545الوثيقةةةة  األول(،
، اجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء 2006 حوليةةة؛ وA/CN.4/556و A/CN.4/547 الةةوثيقتني
ثتةرد  A/CN.4/582. انظر أيضةا  الوثيقةة Add.1و A/CN.4/568الوثيقة  األول(،

 (.، اجمللد الثاين ثاجلزء األول(2007 حوليةيف 
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وعةةةةرض املقةةةةرر اخلةةةةاع مشةةةةاريا املةةةةواد الةةةةواردة يف تقريةةةةره  -332
اخلامس، فبني أن العمل الذي تضالا اةه اللجنةة لةيس جمةرد تكةرار 
للمةةواد املتعلقةةة مبنةةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةةال غةةري املشةةروعة دوليةةةا . 
وسةةةواء  كانةةةت املنةةةائل القانونيةةةة الةةةص يةةةتم تناوهلةةةا مشةةةمولة يف هةةةذه 

ا، فينظةةةةةةر فيهةةةةةةا مةةةةةةن حيةةةةةةث أسنةةةةةةها املةةةةةةواد أم غةةةةةةري مشةةةةةةمولة فيهةةةةةة
املوضةةةوعية فيمةةةا يتعلةةةق ااملنظمةةةات الدوليةةةة. غةةةري أنةةةه، نظةةةرا  لدرجةةةة 
عموميةةةةة مشةةةةاريا املةةةةواد، فهةةةةو يرتئةةةة  اعتمةةةةاد رةةةةياغة  اثلةةةةة لتلةةةةك 
املنةةةتخدمة يف املةةةواد املتعلقةةةة مبنةةةؤولية الةةةدول يف احلةةةاالت الكثةةةرية 

ل وعلةةى الةةص ميكةةن أن تنةةري فيهةةا األحكةةام االتنةةاوي علةةى الةةدو 
املنظمةةةةات الدوليةةةةة. وهةةةةذه هةةةة  احلةةةةال االفعةةةةل فيمةةةةا يتعلةةةةق مبعظةةةةم 

 مشاريا املواد املقرتحة يف تقريره اخلامس. 
مشروع مادة، تنةاار البةاب  14ويتضمن التقرير اخلامس  -333

 31الثاين من املواد املتعلقة مبنؤولية الدول. وتتناول مشاريا املةواد 
املنةةةةةؤولية الدوليةةةةةة ملنظمةةةةةة  مبةةةةةادي عامةةةةةة تتعلةةةةةق مبضةةةةةمون 36إىل 

جةةةرب الضةةةرر؛ ويتنةةةاول  42إىل  37دوليةةةة؛ وتتنةةةاول مشةةةاريا املةةةواد 
منةةةألة اإلخةةة الت اخلاةةةرية االتزامةةةات  44و 43مشةةةروعا املةةةادتني 

 تفرضها قواعد قاعية من القواعد العامة للقانون الدويل.
وعةةةرض املقةةةةرر اخلةةةةاع مشةةةةاريا املةةةواد النةةةةتة الةةةةص جتنةةةةد  -334

ثالنتائج القانونية للفعل غري  31ة، وه   مشروع املادة مبادي عام
ثاسةةةةةةةةتمرار واجةةةةةةةةب  32، ومشةةةةةةةةروع املةةةةةةةةادة (372ثاملشةةةةةةةةروع دوليةةةةةةةةا (

، (374ثثالكةةةةف وعةةةةدم التكةةةةرار( 33، ومشةةةةروع املةةةةادة (373ثالوفةةةةاء(
ثعةةدم جةةواز  35، ومشةةروع املةةادة (375ثثاجلةةرب( 34ومشةةروع املةةادة 
__________ 

 على ما يل    31ينص مشروع املادة  (372ث
 للفعل غري املشروع دوليا  "النتائج القانونية 

تناةةوي املنةةؤولية الدوليةةة للمنظمةةة الدوليةةة الةةص ترتتةةب علةةى "
ألحكةةةةام البةةةةاب األول علةةةةى النتةةةةائج  طبقةةةةا   فعةةةةل غةةةةري مشةةةةروع دوليةةةةا  

 ."القانونية املبينة يف هذا الباب
 على ما يل   32مشروع املادة ينص  (373ث

 استمرار واجب الوفاء"
مبوجب هذا الباب  غري مشروع دوليا  ال متس النتائج القانونية لفعل "

 ."الوفاء اااللتزام الذي خرق املنؤولة ااستمرار واجب املنظمة الدولية
 على ما يل   33ينص مشروع املادة  (374ث

 "الكف وعدم التكرار
 علةى املنظمةة الدوليةةة املنةؤولة عةةن الفعةل غةةري املشةروع دوليةةا  "
 التزام اأن 

 ؛تكف عن الفعل، إذا كان منتمرا   ثأ(" 
تقدم التأكيدات والضةمانات امل ئمةة اعةدم  ثب(" 

 ."ذلك التكرار، إذا اقتضت الظروف
 على ما يل   34ينص مشروع املادة  (375ث

 "اجلرب
كامةةةةل الرب اجلعلةةةى املنظمةةةة الدوليةةةة املنةةةةؤولة التةةةزام اةةة -1"

 .لضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دوليا  ل
معنويةةةة، أو كانةةت يشةةمل الضةةةرر أي خنةةارة، ماديةةةة   -2"

  ."ةياملنظمة الدول الذي ترتكبه املشروع دوليا   تنجم عن الفعل غري

ثناةةةةةةاق  36، ومشةةةةةروع املةةةةةةادة (376ثاالحتجةةةةةاج اقواعةةةةةةد املنظمةةةةةةة(
 .(377ثااللتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب(

 36و 34إىل  31واةةني املقةةرر اخلةةاع أن مشةةاريا املةةواد  -335
قةةةةد اتبعةةةةت فيهةةةةا اتباعةةةةا  دقيقةةةةا  رةةةةياغة األحكةةةةام املنةةةةاارة املتعلقةةةةة 
مبنةةةةؤولية الةةةةدول عةةةةن األفعةةةةال غةةةةري املشةةةةروعة دوليةةةةا . ويةةةةرى املقةةةةرر 

هةةذه املةةواد تنابةةق اةةذات القةةدر علةةى اخلةةاع أن املبةةادي الةةواردة يف 
املنظمات الدولية. وطتلف احلالة اعض الش ء فيما يتعلةق مبشةروع 

  فبينمةةةةا ال هةةةةوز للدولةةةةة أن تنةةةةتند إىل أحكةةةةام قانوهنةةةةا 35املةةةةادة 
الةةةةةداخل  لتربيةةةةةر عةةةةةدم وفائهةةةةةا مبةةةةةا تفرضةةةةةه عليهةةةةةا منةةةةةؤوليتها مةةةةةن 

ها الداخليةةة التزامةةات، فقةةد حيةةق ملنظمةةة دوليةةة أن تنةةتند إىل قواعةةد
لتربيةةةر عةةةدم اجلةةةرب جتةةةاه أعضةةةائها. والشةةةرط الةةةذي يتضةةةمنه مشةةةروع 

 غرضه التعامل ما هذا االفرتاض االذات. 35املادة 
كمةةا عةةرض املقةةرر اخلةةاع سةةتة مشةةاريا مةةواد تتعلةةق فةةرب  -336

، (378ثثأرةةةةةةةةةةكال اجلةةةةةةةةةةرب( 37الضةةةةةةةةةةرر، وهةةةةةةةةةة   مشةةةةةةةةةةروع املةةةةةةةةةةادة 
 39، ومشةةةةةةةةةةةةةةةروع املةةةةةةةةةةةةةةةادة (379ثثالةةةةةةةةةةةةةةةرد( 38املةةةةةةةةةةةةةةةادة  ومشةةةةةةةةةةةةةةةروع

__________ 
 على ما يل   35ينص مشروع املادة  (376ث

 "عدم جواز االحتجاج اقواعد املنظمة
"ما مل تنص قواعد املنظمة علةى أحكةام خمالفةة تتصةل االع قةات 

منظمةةة اةةني املنظمةةة الدوليةةة والةةدول واملنظمةةات األعضةةاء فيهةةا، ال هةةوز لل
املنةةؤولة أن تنةةتند إىل أحكةةام قواعةةدها ذات الصةةلة لتربيةةر عةةدم االمتثةةال 

 ل لتزامات القائمة مبوجب هذا الباب".
 على ما يل   36شروع املادة ينص م (377ث

 "نااق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب
أن تكةةةةون االلتزامةةةةات الةةةةص تقةةةةا علةةةةى املنظمةةةةة  ميكةةةةن -1"

جتاه منظمة أو أكثر، أو  بينة يف هذا الباب واجبة  الدولية املنؤولة وامل
اوجةةةه خةةةاع،  ،دولةةةة أو أكثةةةر، أو جتةةةاه اجملتمةةةا الةةةدويل ككةةةل، تبعةةةا  

 وقا فيها اخلرق. لابيعة االلتزام الدويل ومضمونه وللظروف الص
ال اةةل هةةذا البةةاب اةةأي حةةق ينشةةأ نتيجةةة للمنةةؤولية  -2"

ي رةخص أو كيةةان آخةةر الدوليةة ملنظمةةة دوليةةة وقةد يرتتةةب مبارةةرة أل
 ."غري الدولة أو املنظمة الدولية

 على ما يل   37مشروع املادة ينص  (378ث
 "أركال اجلرب

النةةاجم عةةن الفعةةل غةةري املشةةروع  للضةةرريكةةون اجلةةرب الكامةةل "
اوحةداها أو اةاجلما اينهةا،  عةن طريةق الةرد والتعةويض والرتضةية، دوليا  
 ."ألحكام هذا الفصل وفقا  

 على ما يل   38ينص مشروع املادة  (379ث
 "الرد
 املنظمةةةة الدوليةةةة املنةةةؤولة عةةةن فعةةةل غةةةري مشةةةروع دوليةةةا   علةةةى"

التةزام اةةالرد، أي إعةادة احلالةةة إىل مةةا كانةت عليةةه قبةل ارتكةةاب الفعةةل 
 قدر ما يكون ا، اشرط أن يكون هذا الرد و غري املشروع دوليا  
 ؛غري منتحيل ماديا   ثأ(" 
مةةا  قةةا  غةةري منةةتتبا لعةةبء ال يتناسةةب إط  ثب(" 

 ".التعويض من املنفعة املتأتية من الرد ادال  
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، ومشةةةةةةةةروع (381ثثالرتضةةةةةةةةية( 40، ومشةةةةةةةةروع املةةةةةةةةادة (380ثثالتعةةةةةةةةويض(
ثاملنةةةةةةةةةةةةةةةامهة  42، ومشةةةةةةةةةةةةةةةروع املةةةةةةةةةةةةةةةادة (382ثثالفائةةةةةةةةةةةةةةةدة( 41 املةةةةةةةةةةةةةةادة

 .(383ثالضرر( يف
وعلى الرغم من قلة املمارسة ذات الصلة لدى املنظمات  -337

الدولية، فاحلاالت القليلة الص تنىن حتديدها تؤكد أنه تنابق عليها 
اةةاجلرب الةةص اعتمةةدت فيمةةا يتعلةةق االةةدول. وعليةةه،  القواعةةد املتعلقةةة

فلةةةيس مثةةةة مةةةا يةةةدعو إىل اخلةةةروج عةةةن نةةةص املةةةواد املتعلقةةةة مبنةةةؤولية 
 الدول يف هذا الشأن.

وعرض املقرر اخلاع اعد ذلك مشروع  مادتني تتناوالن  -338
اخلاةةرية االتزامةةات تفرضةةها قواعةةد قاعيةةة مةةن القواعةةةد  اإلخةة الت

ثانابةةةةاق هةةةةذا  43العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل، ومهةةةةا  مشةةةةروع املةةةةادة 

__________ 
 على ما يل   39ينص مشروع املادة  (380ث

 "التعويض
املنظمةةة الدوليةةة املنةةؤولة عةةن فعةةل غةةري مشةةروع  علةةى -1"
التةةةزام اةةالتعويض عةةةن الضةةرر النةةةاتج عةةن هةةةذا الفعةةل، يف حةةةال  دوليةةا  

 الرد.عن طريق عدم إر ع هذا الضرر 
للتقيةةةةيم مةةةةن  التعةةةةويض أي ضةةةةرر يكةةةةون قةةةةاا    يغاةةةة  -2"

فةةات مةةن الكنةةب، اقةةدر مةةا يكةةون  الناحيةةة املاليةةة، مبةةا يف ذلةةك مةةا
 ."هذا الكنب مؤكدا  

 على ما يل   40ينص مشروع املادة  (381ث
 الرتضية"
علةةى املنظمةةة الدوليةةة املنةةؤولة عةةن فعةةل غةةري مشةةروع  -1"
هةذا الفعةل إذا   التزام اتقدا ترضية عن الضرر الذي ترتةب علةى دوليا  

 التعويض. كان يتعذر إر ع هذا الضرر عن طريق الرد أو
هةةوز أن تتخةةذ الرتضةةية رةةكل إقةةرار اةةاخلرق، أو تعبةةري  -2"

 اعتذار رمس ، أو أي ركل آخر مناسب. عن األسف، أو
هةةةةب أال تكةةةةون الرتضةةةةية غةةةةري متناسةةةةبة مةةةةا الضةةةةرر،  -3"

 ."للمنظمة الدولية املنؤولة مذال      هوز أن تتخذ رك وال
 على ما يل   41ينص مشروع املادة  (382ث

 "الفائدة
تةةةدفا عنةةةد االقتضةةةاء فائةةةدة علةةةى أي مبلةةةغ أرةةةل   -1"

هةةةةةذا الفصةةةةةل مةةةةةن أجةةةةةل ضةةةةةمان اجلةةةةةرب مبقتضةةةةةى واجةةةةةب الةةةةةدفا 
حنةةةو حيقةةةق  قةةةة احلنةةةاب علةةةىيالكامةةةل. وحيةةةدد سةةةعر الفائةةةدة وطر 

 تلك النتيجة.
ري  الةةذي كةةان هةةب فيةةه يبةةدأ سةةريان الفائةةدة مةةن التةةا -2"

 ."دفا املبلغ األرل  حىت تاري  الوفاء االتزام الدفا
 على ما يل   42ينص مشروع املادة  (383ث

 "املنامهة يف الضرر
االفعةةةةل أو املنةةةةامهة يف الضةةةةرر  ،عنةةةةد حتديةةةةد اجلةةةةرب ،تراعةةةةى"
املنظمةةة الدوليةةة  أو، مةةن جانةةب الدولةةة عةةن عمةةد أو إمهةةال، التقصةةري

 ".ه اجلربةأو كيان يلتمس لأي رخص  املضرورة أو

ثنتةةةةةةائج معينةةةةةةة مرتتبةةةةةةة علةةةةةةى  44، ومشةةةةةةروع املةةةةةةادة (384ثالفصةةةةةةل(
 . (385ثاإلخ ل اخلاري االتزام مبوجب هذا الفصل(

وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق اةةةةةاإلخ الت اخلاةةةةةرية االتزامةةةةةات تفرضةةةةةها  -339
قواعةةةةد قاعيةةةةة مةةةةن القواعةةةةد العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل، أرةةةةار املقةةةةرر 
اخلاع إىل ما أدلت اه الدول واملنظمات الدوليةة مةن تعليقةات ردا  

إمكانية  . وارتأى(386ثعلى أسئلة وجهتها اللجنة يف تقريرها النااق
اعتبةةةار أن الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة علةةةى النةةةواء ملَزمةةةة االتعةةةاون 

إلخةة ل، واعةةدم اعتبةةار احلالةةة مشةةروعة، واعةةدم علةةى وضةةا هنايةةة ل
ال يعةين ضةمنا  أنةه  تقدا عةون أو منةاعدة يف اإلاقةاء عليهةا. وهةذا

ينبغ  للمنظمة أن تتصةرف مبةا يتعةدى رة حياهتا مبقتضةى رةكها 
 الصلة.  التأسين  أو غريه من القواعد ذات

ونظةةةةةرت اللجنةةةةةة يف التقريةةةةةر اخلةةةةةامس للمقةةةةةرر اخلةةةةةاع يف  -340
 9املعقةةةةودة يف الفةةةةرتة مةةةةن  2938و 2935إىل  2932ا جلنةةةةاهت

. وقامةةةةةةت 2007متوز/يوليةةةةةةه  18ويف  2007متوز/يوليةةةةةةه  12إىل 
، 2007متوز/يوليةةةه  12املعقةةةودة يف  2935اللجنةةةة، يف جلنةةةتها 
إىل جلنةةة الصةةياغة. ويف اجللنةةة  44إىل  31اوحالةةة مشةةاريا املةةواد 

. واقرتع (387ثكميليةذاهتا، اقرتع أحد أعضاء اللجنة مشروع مادة ت
ويف جلنة  املقرر اخلاع مادة إضافية خمتلفة اشأن القضية نفنها.

، أحالت اللجنة مشروع 2007متوز/يوليه  18املعقودة يف  2938
 . (388ثالصياغة املادة املقرتع من املقرر اخلاع إىل جلنة

__________ 
 على ما يل   43ينص مشروع املادة  (384ث

 "اناباق هذا الفصل
ينةةةري هةةةذا الفصةةةل علةةةى املنةةةؤولية الدوليةةةة  -1"

املرتتبةةةة علةةةى إخةةة ل خاةةةري مةةةن جانةةةب منظمةةةة دوليةةةة اةةةالتزام نارةةة  
 .قاعية من القواعد العامة للقانون الدويلمبوجب قاعدة 

إذا كةان يناةوي علةى  خاةريا   يكون اإلخ ل  ةذا االلتةزام -2"
 ."طلف جنيم أو منهج  من جانب املنظمة الدولية املنؤولة عن الوفاء اااللتزام

 على ما يل   44ينص مشروع املادة  (385ث
 اري االتزام مبوجب هذا الفصلاخلخ ل اإلائج معينة مرتتبة على تن"
يف سةةةبيل وضةةةا حةةةد،  ةاملنظمةةةات الدوليةةةالةةةدول و  تتعةةةاون -1"

 .43املادة ااملعين املقصود يف االوسائل املشروعة، ألي إخ ل خاري 
منظمةةةةة دوليةةةةة اشةةةةرعية وضةةةةا دولةةةةة أو  ال تعةةةةرتف أي -2"

أي قدم ت، وال 43املادة ااملعين املقصود يف ناجم عن إخ ل خاري 
 عون أو مناعدة للحفاظ على ذلك الوضا.

ال طةةةل هةةةذه املةةةادة االنتةةةائج األخةةةرى املشةةةار إليهةةةا يف  -3"
علةةى إخةة ل ينابةةق  أخةةرى ا قةةد يرتتةةب مةةن نتةةائجمبةةهةةذا البةةاب وال 

 ."عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل
 .28، الفقرة (ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2006 حولية (386ث
 ينص مشروع املادة التكميلية على ما يل    (387ث

املنظمةةة الدوليةةة املنةةؤولة تةةوفر للمنظمةةة  "الةةدول األعضةةاء يف
 وسائل الوفاء على حنو فعال االتزاماهتا النارئة مبوجب هذا الباب".

 ينص مشروع املادة التكميلية يف ريغته املعدلة على ما يل   (388ث
"وفقا  لقواعد املنظمةة الدوليةة املنةؤولة، فةون أعضةاءها ماةالبون 

ويد املنظمة االوسائل ال زمةة للوفةاء ااطاذ مجيا التدااري املناسبة اغية تز 
 افعالية مبا يرتتب عليها مبوجب هذا الفصل من التزامات".
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ونظةةةةةرت اللجنةةةةةة يف تقريةةةةةر جلنةةةةةة الصةةةةةياغة عةةةةةن مشةةةةةاريا  -341
 متوز/ 31املعقودة يف  2945[ يف جلنتها 45]44إىل  31 املواد
 أدناه(. 1-واعتمدته ثالفرع جيم 2007يوليه 
املعقودة  2954إىل  2949وقامت اللجنة، يف جلناهتا  -342
، ااعتمةةةةةاد التعليقةةةةةات علةةةةةى 2007آب/أغنةةةةةاس  8و 7و 6يف 

 أدناه(. 2-مشاريا املواد املشار إليها أع ه ثالفرع جيم
ــــــــص  شــــــــاريع العــــــــواد  -جيم ــــــــة بعســــــــؤولية ن العتيلق

العنظعــات الدوليــة التــي اعتعــدتها اللجنــة بصــفة 
  ؤقتة حت  اآلن

 نص مشاريا املواد -1
فيما يل  نةص مشةاريا املةواد الةص اعتمةدهتا اللجنةة اصةفة  -343

 مؤقتة حىت اآلن.
  سؤولية العنظعات الدولية

 الباب األول
 األفيال غير العشروعة دوليا  الصادرة عن  نظعة دولية

 الفصل األول
  قد ة

  شاريع العواد هذل نطاق -(389ث1العادة 

العواد هـذل علـ  العسـؤولية   شاريع تنطبق -1 
ـــر  شـــروع بعوجـــب  ـــة لعنظعـــة دوليـــة  ـــا عـــن فيـــل غي الدولي

 الدولي. القانون
ـــــق -2  ـــــ   تنطب  شـــــاريع العـــــواد هـــــذل أيضـــــا  عل
الدوليـــة لدولـــة  ـــا عـــن الفيـــل غيـــر العشـــروع دوليـــا   العســـؤولية

 الصادر عن  نظعة دولية.

 العستخد ة العصطلحات -(390ث2العادة 

 يشـــــــير شـــــــاريع العـــــــواد هـــــــذل،  ألغـــــــرا   
 نشـأة بعوجـب  ياهـدة أو   نظعةإل  دولية"   نظعة صطل  "

شخصـــية قانونيـــة  وتعلـــ صــ  آخـــر يحكعـــه القـــانون الـــدولي 
دوليــة خاصــة بهــا. ويعكــن أن تشــعل اليضــوية فــي العنظعــات 

 إل  الدول، كيانات أخرى. باإلضافةالدولية، 

__________ 
، 2003حوليةة على التعليق على هذه املادة، انظر  ل ط ع (389ث

 .54، الفقرة 2-الفصل الرااا، الفرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ثاجلزء ال
 .مثله (390ث

 عا ة  باد  -(391ث3العادة 

ــــا  صــــادر عــــن  فيــــل كــــل -1  ــــر  شــــروع دولي غي
 .الدولية نظعة دولية يستتبع العسؤولية الدولية للعنظعة 

ــة فيــال  غيــر  شــروع  العنظعــة ترتكــب -2  الدولي
 :ععلفي ععل أو ا تناع عن  كان التصرف العتعثلدوليا  إذا  
العنظعـة الدوليـة بعوجـب القـانون  إلـ  يسند  أ( 
 الدولي؛
اللتـزاا دولــي واقـع علـ  تلــ   خرقـا   ويشـكل  ب( 

 العنظعة الدولية.
 (392ثالفصل الثاين

 إسناد التصرف إل   نظعة دولية

ــــ   إســــنادعا ــــة بشــــأن  قاعــــدة -(393ث4العادة  التصــــرف إل
  نظعة دولية

ييتبـــر تصـــرف جهـــاز أو وكيـــل تـــابع لعنظعـــة  -1 
ـــــ  العنظعـــــة  ـــــة  ها ـــــه فيـــــال  صـــــادرا  عـــــن تل دوليـــــة فـــــي تأدي

بعقتض  القانون الدولي، أيا  كان العركز الذي يشـهله  
 ذل  الجهاز أو الوكيل في العنظعة.

 "الوكيل"، يشعل  صطل  1الفقرة  ألغرا  -2 
األشــخاص أو الكيانــات  عــن تتصــرف   ــنوغيــرهم  عــوظفينال

 .(394 العنظعة بواسطتهم
  هـــــااتحديـــــد  فـــــي العنظعـــــةقواعـــــد  تطبـــــق -3 

 أجهزتها ووكالئها.

، تينـــي عبـــارة هـــذا  شـــروع العـــادةألغـــرا   -4 
بشـكل خـاص،  ـا يلـي: الصـكوك العنشـئة؛ د العنظعة"، قواع"
التـــــي ذلــــ   ـــــن اإلجــــراءات  وغيـــــرالعقــــررات والقــــرارات و 

ـــــي الصـــــكوك؛  لتلـــــ العنظعـــــة وفقـــــا   تتخـــــذها والععارســـــة الت
 .(395 العنظعة تتبيها

__________ 
 .مثله (391ث
علةةةةةةةةةةةى التعليةةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةذا الفصةةةةةةةةةةةل، انظةةةةةةةةةةةةر  ل طةةةةةةةةةةة ع (392ث
، 2-الفصةةل اخلةةامس، الفةةرع جةةيم(، ثةةاين، اجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء ال2004 حوليةة
 .72الفقرة 
 .نفنهعلى التعليق على هذه املادة، انظر املرجا  ل ط ع (393ث
لكةةةة  توضةةةةا يف  2موضةةةةا الفقةةةرة  يفيعةةةةاد النظةةةر الحقةةةةا   قةةةد (394ث

 .2املادة هناية األمر مجيا تعاريف املصالحات يف 
يف لكةةةة  توضةةةةا  4موضةةةةا الفقةةةرة  يفيعةةةةاد النظةةةر الحقةةةةا   قةةةد (395ث

 .2املادة يف  هناية األمر مجيا تعاريف املصالحات
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تصــرف األجهــزة أو الــوكالء  عــن تضــيهم  -(396ث5العادة 
العنظعــــــة الدوليــــــة دولــــــة  تحــــــت تصــــــرف

  نظعة دولية أخرى أو
ـــابع   ييتبـــر، بعوجـــب القـــانون الـــدولي، تصـــرف جهـــاز ت

يوضـع تحـت تصـرف لدولة أو جهاز أو وكيل تابع لعنظعة دولية 
 نظعة دولية أخرى فيال  صادرا  عن العنظعـة األخيـرة، إذا كانـت 

 العنظعة تعارس السيطرة الفيلية عل  ذل  التصرف.
 حدود السلطة أو  خالفة التيليعات تجاوز -(397ث6العادة 

جهاز أو وكيل تابع لعنظعة دولية فيال   تصرف ييتبر 
ــــدولي،صــــادرا  عــــن تلــــ  العنظعــــة، بعوجــــب القــــانون  إذا  ال

تصرف الجهاز أو الوكيل بهذل الصفة، وذل  حت  إذا تجاوز 
ذلــ  الجهــاز أو ذلــ  الوكيــل أو كــان  ســلطةالتصــرف حــدود 

  خالفا  للتيليعات.
الذي تيترف به  نظعة دولية  التصرف -(398ث7العادة 

 صادرا  عنها وتيتبرل

إلـــ   نظعـــة دوليـــة بعوجـــب  يســـندال  الـــذي التصـــرف 
صــــادرا  عــــن  فيــــال   شــــاريع العــــواد الســــابقة ييتبــــر  ــــع ذلــــ  

العنظعـــة الدوليـــة بعوجـــب القـــانون الـــدولي، إذا اعترفـــت  تلــ 
بـــذل  التصـــرف واعتبرتـــه صـــادرا  عنهـــا، وبقـــدر هـــذا  العنظعـــة

 االعتراف واالعتبار.
 (399ثالفصل الثالث

 خرق التزاا دولي
 دوليخرق اللتزاا  وقوع -(400ث8العادة 

العنظعــة الدوليــة التزا ــا  دوليــا  عنــد ا  تخــرق -1 
فيـل العنظعـة الدوليـة غيـر  طـابق لعـا يتطلبـه  نهـا ذلـ   يكون

 االلتزاا وطابيه.  نشأااللتزاا، بصرف النظر عن 
ــــق -2  أيضــــا  علــــ  خــــرق التــــزاا  1الفقــــرة  تنطب

قواعــــــد   ــــــنبعوجــــــب القــــــانون الــــــدولي تــــــنص عليــــــه قاعــــــدة 
 الدولية. العنظعة

__________ 
، 2004 حوليةةعلى التعليق على هذه املادة، انظر  ل ط ع (396ث

 .72، الفقرة 2-الفصل اخلامس، الفرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ثاجلزء ال
 مثله. (397ث
 مثله. (398ث
، 2005 حوليةةةهةةذا الفصةةل، انظةةر  علةةىليةةق علةةى التع ل طةة ع (399ث

 .206، الفقرة 2-الفصل النادس، الفرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ثاجلزء ال
 نفنه.على التعليق على هذه املادة، انظر املرجا  ل ط ع (400ث

 الواقع عل النافذ  الدولي اللتزااا -(401ث9العادة 
 دولية  نظعة

اللتزاا دولـي  ـا لـم  العنظعة الدولية خرقا   فيل يشكل ال 
 .فيلوقت وقوع ال العيني بااللتزااتكن العنظعة الدولية  لز ة 

 لخرق التزاا دولي الز ني اال تداد -(402ث10العادة 
 دولــــيخــــرق العنظعــــة الدوليــــة اللتــــزاا  يقــــع -1 
، فيــلالقيــاا بــذل  ال لحظــةَ  ه طــابع  ســتعرـلــيس لــ فيــلنتيجــة 

 حت  لو استعرت آثارل.
ا دولـــي اخـــرق العنظعـــة الدوليـــة اللتـــز  يعتـــد -2 
طوال كا ل الفترة التي يستعر فيها  ه طابع  ستعرـيل لفنتيجة 

 ل ويظل غير  طابق لاللتزاا الدولي.فيال
رق التــزاا دولــي يتطلــب  ــن العنظعــة خــ يقــع -3 

 ويعتــــدعنــــد وقــــوع هــــذا الحــــد   حــــد   يــــين عالدوليــــة  نــــ
كا ل الفترة التي يستعر فيها الحد  ويظـل غيـر  طـابق  طوال

 لذل  االلتزاا.
  ركبالعكون  ن فيل لخرق ا -(403ث11العادة 
 ـن خرق العنظعة الدوليـة اللتـزاا دولـي  يقع -1 
سلســـــلة أععـــــال أو ا تنـــــاع عـــــن أععـــــال  حـــــددة فـــــي خـــــالل 

اليعـــل أو اال تنـــاع  وقـــوع جعوعهـــا بأنهـــا غيـــر  شـــروعة عنـــد 
الــذي يكــون، إذا أخــذ  ــع غيــرل  ــن األععــال أو اال تناعــات،  

 كافيا  لتشكيل الفيل غير العشروع.
الحالــة، يعتــد الخــرق طــوال كا ــل  هــذلوفـي  -2 

ويظل ناع في السلسلة، أو ا ت ععلالفترة التي تبدأ بوقوع أول 
وظلت غير  ات تناعالطالعا تكررت هذل األععال أو ا  ستعرا  

  طابقة لاللتزاا الدولي.
 (404ثالفصل الرااا

   سؤولية العنظعة الدولية فيعا يتصل بفيل صادر
 عن دولة أو  نظعة دولية أخرى

ارتكــــاب فــــي تقــــديم اليــــون أو العســــاعدة  -(405ث12العادة 
 غير  شروع دوليا  فيل 

ـــي   ـــة الت ـــة  تيـــينتكـــون العنظعـــة الدولي أو تســـاعد دول
 غيــر  شــروع دوليــا   فيــل نظعــة دوليــة أخــرى علــ  ارتكــاب  أو

__________ 
 مثله. (401ث
 مثله. (402ث
 مثله. (403ث
 ل ط ع على التعليق على هذا الفصل، انظر املرجا نفنه. (404ث
 هذه املادة، انظر املرجا نفنه.ل ط ع على التعليق على  (405ث
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عن  سؤولة األخرى جانب هذل الدولة أو العنظعة الدولية   ن
 إذا: دوليا  ذل  

ذل  وهـــــي تيلـــــم بـــــتلـــــ  العنظعـــــة  قا ـــــت  أ( 
 ؛يل غير العشروع دوليا  فبالظروف العحيطة بال

لو  غير  شروع دوليا  ليكون ل فيكان هذا الو   ب( 
 ارتكبته تل  العنظعة.

  عارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فيل -(406ث13العادة 
 غير  شروع دوليا  

دولـــة أو  تقـــوا بتوجيـــهتكـــون العنظعـــة الدوليـــة التـــي  
يـل ففـي ارتكـاب و عارسـة السـيطرة عليهـا  نظعة دولية أخرى 
 ــن جانــب هــذل الدولــة أو العنظعــة الدوليــة  غيــر  شــروع دوليــا  

 إذا:عن ذل  الفيل   سؤولة دوليا  األخرى 
ذل  وهـــــي تيلـــــم بـــــتلـــــ  العنظعـــــة  قا ـــــت  أ( 

 ؛غير العشروع دوليا   بالفيلبالظروف العحيطة 
لو  غير  شروع دوليا  ليكون يل فوكان هذا ال  ب( 

 ارتكبته تل  العنظعة.
  نظعة دولية أخرىإكرال دولة أو   -(407ث14العادة 
تكــون العنظعــة الدوليــة التــي تكــرل دولــة أو  نظعــة دوليــة  

 يل، إذا:فعن ذل  ال يل  سؤولة دوليا  فأخرى عل  ارتكاب 
 أن يكـونيل، لوال اإلكرال، فال ن شأن كان   أ( 

عـن الدولـة أو العنظعـة الدوليـة  صـادرا   غيـر  شـروع دوليـا   يال  ف
 عليها اإلكرال؛  ورسالتي 

التـي تعـارس اإلكـرال الدولية وكانت العنظعة   ب( 
 يل.فذل  وهي تيلم بالظروف العحيطة بالب قد قا ت
القرارات والتوصيات واألذون  -(408ث[16]15العادة 

 األعضاء الدول والعنظعات الدولية  العوجهة إل
 الدوليــة تتحعــل العنظعــة الدوليــة العســؤولية -1 

بارتكــاب ا  يلــزا دولــة أو  نظعــة دوليــة عضــو  قــرارا   إذا اعتعــدت
األولـــ  لـــو ارتكبتـــه العنظعـــة  يكـــون غيـــر  شـــروع دوليـــا   فيـــل

  ويكون التفافا  عل  التزاا دولي يقع عليها.
 :تتحعل العنظعة الدولية العسؤولية الدولية إذا -2 

__________ 
 مثله. (406ث
 مثله. (407ث
إىل املةةةةادة املقاالةةةةة يف التقريةةةةر األقةةةةواس املعقوفةةةةة مثلةةةةه. وتشةةةةري  (408ث

(، ول، اجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء األ2005 حوليةةةالثالةةث املقةةدم مةةن املقةةرر اخلةةاع، 
 .A/CN.4/553الوثيقة 

 أذنـــت لدولـــة عضـــو أو  نظعـــة دوليـــة عضـــو  أ( 
لعنظعـــة إذا ارتكبتــه ا دوليــا   يكــون غيـــر  شــروع فيــلكــاب تبار 

ـــ   ـــي يقـــع عليهـــااألول ـــا  علـــ  التـــزاا دول إذا  ، أوويكـــون التفاف
  بقياا دولة أو  نظعة دولية عضو بارتكاب هذا الفيل؛أوصت 
وارتكبـــت تلـــ  الدولـــة أو العنظعـــة الدوليـــة  ( ب 

 الفيل العيني استنادا  إل  هذا اإلذن أو هذل التوصية.
سواء كان الفيل العينـي  2و 1تنطبق الفقرتان  -3 

ـــر  شـــروع دوليـــا  بالنســـبة إلـــ  الدولـــة أو العنظعـــة  أو لـــم يكـــن غي
 أو التوصية  وجها  إليها. أو اإلذن الدولية اليضو التي يكون القرار 

 هذا الفصلأثر  -(409ث[15]16العادة 
بالعســــؤولية الدوليــــة ال يخــــل هــــذا الفصــــل   

العينــــي، أو  فيـــلالدوليـــة التــــي ترتكـــب الللدولـــة أو العنظعـــة 
 بالعسؤولية الدولية ألي دولة أو  نظعة دولية أخرى.

 (410ثاخلامس الفصل

 النافية ليدا العشروعية الظروف
 العوافقة -(411ث17 العادة

علـــ   دوليـــةدولـــة أو  نظعـــة لالعوافقـــة الصـــحيحة  إن 
نفــي عــدا  شــروعية تارتكــاب  نظعــة دوليــة أخــرى لفيــل  يــين 

الدولة أو العنظعة العوافقـة  ـا داا ذلـ   تل ذل  الفيل إزاء 
 الفيل في حدود تل  العوافقة. 

 عن النفس الدفاع -(412ث18 العادة
عــدا العشــروعية عــن فيــل العنظعــة الدوليــة  صــفة تنتفــي 

عن الـنفس اتخـذ  للدفاعإذا كان هذا الفيل يشكل تدبيرا   شروعا  
 .العتحدةطبقا  لعباد  القانون الدولي العجسدة في  يثاق األ م 

 العضادة التدابير -(413ث19 العادة
 ... 414) 

__________ 
ل طةة ع علةةى التعليةةق علةةى هةةذه املةةادة، انظةةر املرجةةا نفنةةه،  (409ث
 .206، الفقرة 2-الفصل النادس، الفرع جيم(، ثاينالثاين ثاجلزء الاجمللد 
، 2006 حوليةةةل طةة ع علةةى التعليةةق علةةى هةةذا الفصةةل، انظةةر  (410ث

 .91، الفقرة 2-الفصل النااا، الفرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ثاجلزء ال
 ل ط ع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجا نفنه. (411ث
 مثله. (412ث
 مثله. (413ث
املضادة الص تتخذها منظمة  االتدااري 19املادة مشروع  تعلقي (414ث

ااعتبةار ، دوليةة أخةرى أو دولةة منظمةةدولية إزاء فعل غري مشروع دوليا  ترتكبةه 
 املةةادة مشةةروعيصةةاغ نةةص  وسةةوفتلةةك التةةدااري اروفةةا  نافيةةة لعةةدم املشةةروعية. 

الةةةص  ضةةةادةاملاالتةةةدااري  املتعلقةةةةنةةائل امليف مرحلةةةة الحقةةةة عنةةةد النظةةةر يف  هةةذا
 دولية.النظمة امليف سياق إعمال منؤولية وذلك  ،تتخذها منظمة دولية
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 القاهرة القوة -(415ث20العادة 

ـــــي -1  ـــــل  تنتف صـــــفة عـــــدا العشـــــروعية عـــــن في
الـــذي ال يكـــون  طابقـــا  اللتـــزاا دولـــي لتلـــ   الدوليـــةالعنظعـــة 

قاهرة، أي حدو   قوةإل  العنظعة إذا كان ذل  الفيل راجيا  
إرادة عن  ان، يخرجفجائيقوة ال سبيل إل   قاو تها أو حد  

ـــ   ـــاء بـــذل  االلتـــزاا العنظعـــة،تل ، فـــي ظـــل  عـــا يجيـــل الوف
  ستحيال   اديا . الظروف القائعة،

 :1تنطبق الفقرة  ال -2 
ــــاهرة   إذا  أ(  ــــة القــــوة الق ــــت حال ــــ   تيــــزىكان إل

، سواء أكانت تيزى إليه  نفردا  بها تحت تصرف العنظعة التي 
 ؛ أوأا باالقتران  ع عوا ل أخرى

 تحعلت العنظعة تبية نشوء تل  الحالة. إذا  ب( 
 دةـالش ةـحال -(416ث21 العادة

ـــــي -1  ـــــل  تنتف صـــــفة عـــــدا العشـــــروعية عـــــن في
الـــذي ال يكـــون  طابقـــا  اللتـــزاا دولـــي لتلـــ   الدوليـــةالعنظعـــة 

العــذكور، وهــو فــي  الفيــلالعنظعــة إذا لــم تكــن لــدى  رتكــب 
ـــــة شـــــدة،  ـــــاة  طريقـــــةحال ـــــه أو حي ـــــة أخـــــرى إلنقـــــاذ حيات  يقول
 العوكلة إليه رعايتهم. اآلخريناألشخاص 
 :1تنطبق الفقرة  ال -2 
ـــت حالـــة الشـــدة   إذا  أ(  إلـــ  تصـــرف  تيـــزىكان

، ســواء أكانــت تيــزى إليــه  نفــردا  أا بهــا  تحــتالعنظعــة التــي 
 ؛ أوباالقتران  ع عوا ل أخرى

أن يــــــؤدي الفيــــــل  العحتعــــــلكــــــان  ــــــن   إذا  ب( 
 خطر  عاثل أو خطر أكبر. حدو العيني إل  

 الضرورة -(417ث22 العادة

ــة أن تحــت  بالضــرورة  ال -1  يجــوز لعنظعــة دولي
لنفي عدا العشروعية عن فيل غير  طابق اللتزاا دولـي  كعبرر

 :الفيللتل  العنظعة إال إذا كان 
درء أ اا هذل العنظعة لـ ةالوحيد الوسيلة هو  أ( 

أساسـية للعجتعـع الـدولي    صـلحةخطر جسيم ووشي  يتهدد 
بعوجـــب القـــانون  العنظعـــة،ككـــل، عنـــد ا تكـــون  هعـــة تلـــ  

 حعاية تل  العصلحة؛هي الدولي، 
 صلحة أساسية نحو خطير عل   يضيف وال  ب( 
أو الدول التي كان االلتزاا قائعـا  تجاههـا، أو للعجتعـع  للدولة

 الدولي ككل.
__________ 

، 2006 حوليةةعلى هذه املادة، انظر  على التعليق ل ط ع (415ث
 .91، الفقرة 2-الفصل النااا، الفرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ثاجلزء ال

 مثله. (416ث
 .مثله (417ث

أن تحــت  بأيــة حــال لعنظعــة دوليــة يجــوز  ال -2 
 كعبرر لنفي عدا العشروعية:  بالضرورة
 يســـــتبيدكـــــان االلتـــــزاا الـــــدولي العينـــــي   إذا  أ( 
 ؛ أوبالضرورة االحتجاي إ كانية

كانـت العنظعــة قـد أســهعت فـي حــدو    إذا  ب( 
 .الضرورةحالة 

 القطييةللقواعد  اال تثال -(418ث23 العادة
هــذا الفصــل  ــا ينفــي صــفة عــدا العشــروعية  فــي لــيس 

 طابقـا  اللتـزاا  يكـونعن أي فيل  ـن أفيـال العنظعـة الدوليـة ال 
 .القواعد اليا ة للقانون الدولي ن  قطييةناشئ بعقتض  قاعدة 

بظـــــــرف نـــــــاف ليـــــــدا  االحتجـــــــاي نتـــــــائ   -(419ث24 العـــــــادة
 العشروعية

هـذا ل وفقـا  بظرف ناف ليدا العشروعية  االحتجاي إن 
 :يلي الفصل ال يخل بعا

اللتزاا العيني، إذا لم ييد الظـرف ل اال تثال  أ( 
 ليدا العشروعية قائعا  وبقدر  ا لم ييد قائعا ؛ النافي

التيويا عن أي خسارة  ادية تسبب   سألة  ب( 
 .العيني فيها الفيل

 (420ثالفصل ثس(
  سؤولية الدولة فيعا يتصل بفيل صادر عن  نظعة دولية

إل  تقديم دولة لليون أو العساعدة   -(421ث25العادة 
 فيل غير  شروع دوليا   في ارتكاب دولية  نظعة

تكون الدولة التي تياون أو تساعد  نظعة دولية علـ   
  ــــن جانــــب هــــذل األخيــــرة ارتكــــاب فيــــل غيــــر  شــــروع دوليــــا  

 إذا:  سؤولة عن ذل  دوليا  

فيلت تل  الدولة ذل  وهي تيلم بالظروف   أ( 
 ؛العحيطة بالفيل غير العشروع دوليا  

لو  غير  شروع دوليا  ليكون وكان هذا الفيل   ب( 
 ارتكبته تل  الدولة.

__________ 
 مثله. (418ث
 مثله. (419ث
ول طةةةة ع سةةةةيحدد مكةةةةان هةةةةذا الفصةةةةل يف مرحلةةةةة الحقةةةةة.  (420ث

 على التعليق على هذا الفصل، انظر املرجا نفنه.
 ل ط ع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجا نفنه. (421ث
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 ارتكـاب فـي والسيطرة عارسة دولة للتوجيه  -(422ث26العادة 
 لفيل غير  شروع دوليا    نظعة دولية

تكون الدولة التي تقوا بتوجيه  نظعـة دوليـة و عارسـة  
 ـن جانـب  السيطرة عليها في ارتكـاب فيـل غيـر  شـروع دوليـا  

 إذا:  سؤولة عن ذل  الفيل دوليا  هذل األخيرة 
فيلت تل  الدولة ذل  وهي تيلم بالظروف   أ( 

 ؛غير العشروع دوليا   العحيطة بالفيل
لو  غير  شروع دوليا  ليكون وكان هذا الفيل   ب( 

 ارتكبته تل  الدولة.
 إكرال دولة لعنظعة دولية -(423ث27العادة 

ــة التــي تكــرل  نظعــة دوليــة علــ  ارتكــاب   تكــون الدول
 إذا:عن ذل  الفيل،  فيل  سؤولة دوليا  

كان  ن شأن الفيل، لوال اإلكرال، أن يكـون   أ( 
 العنظعة الدولية؛ عن صادرا   غير  شروع دوليا   فيال  

وفيلــــــت تلــــــ  الدولــــــة ذلــــــ  وهــــــي تيلــــــم  (ب  
 .بالظروف العحيطة بالفيل

ــة  ــن  صــالحية ا -(424ث28العــادة  لعســؤولية الدوليــة فــي حال
 عنظعة دوليةل

علــ  الدولــة اليضــو العســؤولية الدوليــة قــع ت -1 
ــــة  ــــة علــــ   إذافــــي  نظعــــة دولي ــــزاا  ــــن التفــــت هــــذل الدول الت

التزا اتها الدولية عن طريق  ن  صالحية للعنظعة الدولية فيعا 
يتصل بذل  االلتزاا، وارتكبت العنظعة فيـال  لـو ارتكبتـه تلـ  

 الدولة لشكل خرقا  لذل  االلتزاا.

فيال   العينيكان الفيل أسواء  1تسري الفقرة  -2 
 ال.لعنظعة الدولية أا بالنسبة إل  ا غير  شروع دوليا  

 سؤولية الدولة اليضو في  نظعة دولية عن  -(425ث29العادة 
  شروع دوليا  ترتكبه تل  العنظعة فيل غير

 25 ـــــع عـــــدا اإلخـــــالل بعشـــــاريع العـــــواد  -1 
، تتحعــل الدولــة اليضــو فــي  نظعــة دوليــة العســؤولية 28 إلــ 

 عن فيل غير  شروع دوليا  ترتكبه تل  العنظعة إذا:
 ذل  الفيل؛ أو قبلت العسؤولية عن  أ( 
 جيلت الطرف العتضرر ييتعد عل   سؤوليتها.  ب( 
يفتر  أن تكون العسؤولية الدوليـة للدولـة،  -2 

 ،  سؤولية تبيية.1التي تنشأ وفقا  للفقرة 
__________ 

 مثله. (422ث
 مثله. (423ث
 مثله. (424ث
 مثله. (425ث

 أثر هذا الفصل -(426ث30العادة 
ال يخـــل هـــذا الفصـــل بالعســـؤولية الدوليـــة التـــي تقـــع،  

واد هــذل، علــ  بعوجــب أحكــاا أخــرى  ــن أحكــاا  شــاريع العــ
العنظعة الدولية التي ترتكب الفيل العيني أو علـ  أي  نظعـة 

 دولية أخرى.
 (427ثالباب الثاين

  ضعون العسؤولية الدولية لعنظعة دولية
 الفصل األول
  باد  عا ة

 النتائ  القانونية للفيل غير العشروع دوليا   -(428ث31العادة 
التـــــي تنطــــوي العســـــؤولية الدوليـــــة للعنظعــــة الدوليـــــة  

تترتب عل  فيل غيـر  شـروع دوليـا  طبقـا  ألحكـاا البـاب األول 
 عل  النتائ  القانونية العبينة في هذا الباب.

 استعرار واجب الوفاء -(429ث32العادة 
ـــر  شـــروع دوليـــا    ـــة لفيـــل غي ـــائ  القانوني ال تعـــس النت

بعوجب هذا الباب باستعرار واجب العنظعة الدولية العسؤولة 
 بااللتزاا الذي خرق.الوفاء 

 الكف وعدا التكرار -(430ث33 العادة
علــــ  العنظعــــة الدوليــــة العســــؤولة عــــن الفيــــل غيــــر  

 العشروع دوليا  التزاا بأن:
 تكف عن الفيل، إذا كان  ستعرا ؛  أ( 
تقدا التأكيـدات والضـعانات العالئعـة بيـدا   ب( 

 التكرار، إذا اقتضت الظروف ذل .
 الجبر -(431ث34العادة 

علــــــ  العنظعــــــة الدوليــــــة العســــــؤولة التــــــزاا  -1 
 بالجبر الكا ل للضرر الناجم عن الفيل غير العشروع دوليا .

يشـــعل الضـــرر أي خســـارة،  اديـــة كانـــت أو  -2 
 ينويـــة، تـــنجم عـــن الفيـــل غيـــر العشـــروع دوليـــا  الـــذي ترتكبـــه 

 العنظعة الدولية.

__________ 
 مثله. (426ث
 أدناه. 2-ل ط ع على التعليق على هذا الباب، انظر الفرع جيم (427ث
 أدناه. 2-ل ط ع على التعليق على هذه املادة، انظر الفرع جيم (428ث
 مثله. (429ث
 مثله. (430ث
 مثله. (431ث
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 عدا جواز االحتجاي بقواعد العنظعة -(432ث35العادة 
يجــوز للعنظعــة الدوليــة العســؤولة أن تســتند ال  -1 

 إل  قواعدها لتبرير عدا اال تثال اللتزا اتها بعوجب هذا الباب.
بانطبــــاق قواعـــــد العنظعـــــة  1ال تخــــل الفقـــــرة  -2 

الدوليــة فيعــا يتيلــق بعســـؤولية العنظعــة تجــال الــدول والعنظعـــات 
 األعضاء فيها.

العبينــة فــي هــذا نطــاق االلتزا ــات الدوليــة   -(433ث36 العــادة
 الباب

أن تكــون االلتزا ــات التــي تقــع علــ   يعكــن -1 
في هـذا البـاب واجبـة تجـال  العنظعة الدولية العسؤولة والعبينة

العجتعـــع أو أكثــر، أو دولـــة أو أكثــر، أو تجــال  أخــرى  نظعــة
ــــدولي ككــــل ــــدولي  ،بوجــــه خــــاص ،تبيــــا   ،ال ــــزاا ال لطبييــــة االلت

 .و ضعونه وللظروف التي وقع فيها الخرق
ال يخـــل هـــذا البـــاب بـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة  -2 

وقــــد يترتــــب  باشــــرة ألي  للعســــؤولية الدوليــــة لعنظعــــة دوليــــة
 .الدولية غير الدولة أو العنظعةشخص أو كيان آخر 

 الفصل الثاين
 جبر الضرر

 أشكال الجبر -(434ث37العادة 
ــر الكا ــل   ــر  للضــرريكــون الجب ــاجم عــن الفيــل غي الن

ب حــداها  عــن طريــق الــرد والتيــويا والترضــية، العشــروع دوليــا  
 ألحكاا هذا الفصل. بالجعع بينها، وفقا   أو

 الرد -(435ث38العادة 
العنظعة الدولية العسؤولة عن فيـل غيـر  شـروع  عل  

ــه قبــل  دوليــا   ــ   ــا كانــت علي ــة إل ــالرد، أي إعــادة الحال ــزاا ب الت
، بشـرط أن يكـون هـذا الـرد ارتكاب الفيل غير العشروع دوليـا  

 قدر  ا يكون:بو 
 ؛غير  ستحيل  اديا    أ( 
 ـــع  غيـــر  ســـتتبع ليـــبء ال يتناســـب إطالقـــا    ب( 

 التيويا.  ن العنفية العتأتية  ن الرد بدال  

__________ 
 مثله. (432ث
 مثله. (433ث
 مثله. (434ث
 مثله. (435ث

 التيويا -(436ث39العادة 
العنظعــة الدوليــة العســؤولة عــن فيــل  علــ  -1 

ــــا   ــــر  شــــروع دولي ــــات   غي ــــالتيويا عــــن الضــــرر الن ــــزاا ب الت
عـــن هـــذا الفيـــل، فـــي حـــال عـــدا إصـــالا هـــذا الضـــرر  عـــن
 الرد. طريق

للتقيـيم  التيويا أي ضرر يكون قابال   هطيي -2 
بقدر  ا  ا فات  ن الكسب،  ن الناحية العالية، بعا في ذل  

 . ؤكدا   يكون هذا الكسب
 الترضية -(437ث40العادة 

علـــ  العنظعـــة الدوليـــة العســـؤولة عـــن فيـــل  -1 
التزاا بتقديم ترضـية عـن الضـرر الـذي ترتـب  غير  شروع دوليا  

علـ  هـذا الفيـل إذا كـان يتيـذر إصـالا هـذا الضـرر عـن طريــق 
 التيويا. الرد أو

يجوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق،  -2 
اعتـــــــذار رســـــــعي، أو أي شـــــــكل  أو أو تيبيــــــر عـــــــن األســـــــف،

  ناسب. آخر
يجــــــب أال تكــــــون الترضــــــية غيــــــر  تناســــــبة  -3 

للعنظعـــــــة   ـــــــذال   ال  الضـــــــرر، وال يجـــــــوز أن تتخـــــــذ شـــــــك  ــــــع
 العسؤولة. الدولية

 الفائدة -(438ث41العادة 
ـــد االقتضـــاء فائـــدة علـــ  أي  بلـــغ  -1  تـــدفع عن

هـــذا الفصـــل  ـــن أجـــل ضـــعان بعقتضـــ  أصـــلي واجـــب الـــدفع 
 قـــة الحســـاب علـــ يالكا ـــل. ويحـــدد ســـير الفائـــدة وطر الجبـــر 

 نحو يحقق تل  النتيجة.
ــــذي   -2  ــــاري  ال ــــدة  ــــن الت ــــدأ ســــريان الفائ يب

ـــاري  الوفـــاء  كـــان ـــه دفـــع العبلـــغ األصـــلي حتـــ  ت يجـــب في
 الدفع. بالتزاا

 العساهعة في الضرر -(439ث42العادة 
ـــر ،تراعـــ   ـــد الجب ـــد تحدي العســـاهعة فـــي الضـــرر  ،عن

 ـــن جانـــب الدولـــة بالفيـــل أو التقصـــير، عـــن ععـــد أو إهعـــال، 
أي شــخص أو كيــان يلــتعس  العنظعــة الدوليــة العضــرورة أو أو
 ه الجبر.ـل

__________ 
 مثله. (436ث
 مثله. (437ث
 مثله. (438ث
 مثله. (439ث
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 ضعان األداء الفيال لواجب الجبر -(441(ث440ث43العادة 
علــ  أعضــاء العنظعــة الدوليــة العســؤولة أن يتخــذوا،  

وفقا  لقواعد العنظعة، جعيع التدابير العناسـبة لتزويـد العنظعـة 
بالوســــائل التــــي تعكنهــــا  ــــن الوفــــاء بالتزا اتهــــا بعوجــــب هــــذا 

 الفصل عل  نحو فيال. 
 الفصل الثالث

 التي تفرضها قواعد تزا ات لباالالخطيرة  تاإلخالال
 عد اليا ة للقانون الدولي ن القوا قطيية
 انطباق هذا الفصل -(442ث[43]44 العادة

يســري هـــذا الفصـــل علــ  العســـؤولية الدوليـــة  -1 
 ن جانب  نظعة دوليـة بـالتزاا ناشـئ  خطيرالعترتبة عل  إخالل 

 .قطيية  ن القواعد اليا ة للقانون الدوليبعوجب قاعدة 
إذا كـان  خطيـرا  يكون اإلخالل بهـذا االلتـزاا  -2 

جســـيم أو  نهجـــي  ـــن جانـــب العنظعـــة  تخلـــفينطـــوي علـــ  
 .عن الوفاء بااللتزاا الدولية العسؤولة

خالل اإلائ   يينة  ترتبة عل  تن -(443ث[44]45 العادة
 بالتزاا بعوجب هذا الفصل الخطير

فـي سـبيل  ةالعنظعات الدوليـالدول و  تتياون -1 
بــالعين   خطيــروضــع حــد، بالوســائل العشــروعة، ألي إخــالل 

 .[43]44 العادةالعقصود في 
 نظعــة دوليــة بشــرعية دولــة أو  ال تيتـرف أي -2 

ــــــالعين  العقصــــــود فــــــي  خطيــــــروضــــــع نــــــاجم عــــــن إخــــــالل  ب
عــــون أو  ســــاعدة للحفــــا  أي  تقــــدا، وال [43]44 العــــادة

 عل  ذل  الوضع.
ـــــائ  األخـــــرى  -3  ال تخـــــل هـــــذل العـــــادة بالنت

قـــــد يترتـــــب  ـــــن عـــــا بالعشـــــار إليهـــــا فـــــي هـــــذا البـــــاب وال 
علـ  إخـالل ينطبـق عليـه هـذا الفصـل بعقتضـ   أخرى نتائ 

 .القانون الدولي

__________ 
 .مثله (440ث
اقةةةرتع اعةةةض األعضةةةاء الةةةنص التةةةايل وناقشةةةوه وأاةةةدوا تأييةةةدهم  (441ث

لةةةةةه  "تتخةةةةذ املنظمةةةةة الدوليةةةةة املنةةةةؤولة مجيةةةةا التةةةةدااري املناسةةةةبة وفقةةةةا  لقواعةةةةدها 
اء االتزاماهتةةةا لضةةةمان قيةةةام أعضةةةائها اتزويةةةدها االوسةةةائل الةةةص متكنهةةةا مةةةن الوفةةة

 مبوجب هذا الفصل على حنو فعال".
 2-ل ط ع علةى التعليةق علةى هةذه املةادة، انظةر الفةرع جةيم (442ث

إىل املةادة املقاالةة يف التقريةةر اخلةامس املقةدم مةةن األقةواس املعقوفةةة أدنةاه. وتشةري 
 (.A/CN.4/583املقرر اخلاع ث

 مثله. (443ث

ة ةاعتمدهتا اللجنوالتعليقةات عليها الص واد ةنص مشاريا امل -2
 يف دورهتا التاسعة واخلمنني

 والتعليقةةةةةات عليهةةةةةا الةةةةةصيةةةةرد أدنةةةةةاه نةةةةةص مشةةةةةاريا املةةةةةواد  -344
 .اعتمدهتا اللجنة اصفة مؤقتة يف دورهتا التاسعة واخلمنني

 الباب الثاين

  ضعون العسؤولية الدولية لعنظعة دولية

 احلاليةةةةةالبةةةةاب الثةةةةاين مةةةن مشةةةةاريا املةةةةواد  يةةةنص (1ث 
القانونيةةةةة املرتتبةةةةة علةةةةى األفعةةةةال غةةةةري املشةةةةروعة دوليةةةةا  علةةةةى النتةةةةائج 
ب إىل ث ثةةةة فصةةةول املنظمةةات الدوليةةةة. وينقنةةةم البةةا الصةةادرة عةةةن

جةةةرى ترتيةةةب حمتوياهتةةةا وفةةةق الةةةنمط العةةةام للمةةةواد املتعلقةةةة مبنةةةؤولية 
 .(444ثالدول عن األفعال غري املشروعة دوليا  

( 36إىل  31وحيةةةةةةدد الفصةةةةةةل األول ثاملةةةةةةواد  (2ث 
ناةةاق البةةاب الثةةاين. وحيةةدد الفصةةل يبةةني اعةةض املبةةادي العامةةة و 

اةةةاجلرب اأرةةةكاله املختلفةةةة. ( االلتةةةزام 43إىل  37الثةةةاين ثاملةةةواد 
النتةائج  ([44]45[ و43]44ويعاق الفصةل الثالةث ثاملادتةان 

 خروقا  اإلضافية املقرتنة ااألفعال غري املشروعة دوليا  الص تشكل 
 مةةةةن القواعةةةةدل لتزامةةةةات املقةةةةررة مبوجةةةةب قواعةةةةد قاعيةةةةة  خاةةةرية

 .العامة للقانون الدويل
 الفصل األول

  باد  عا ة

 نتائ  القانونية للفيل غير العشروع دوليا  ال -31العادة 

تنطــــوي العســـــؤولية الدوليـــــة للعنظعــــة الدوليـــــة التـــــي  
تترتب عل  فيل غيـر  شـروع دوليـا  طبقـا  ألحكـاا البـاب األول 

 .عل  النتائ  القانونية العبينة في هذا الباب
 التعليق

 28ااااا اسةته يل. وهةو مياثةل املةادة  احلكم ايتنم هذ 
نؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة مبمن مشاريا املواد املتعلقة 

، مةةا اخةت ف وحيةةد هةةو أن مصةالح "املنظمةةة الدوليةةة" (445ثدوليةا  
قةةد حةةل حمةةل مصةةالح "الدولةةة". وال يوجةةد مثةةة مةةا يةةربر اسةةتخدام 

 .مشروع املادة هذارياغة خمتلفة يف 
 استعرار واجب الوفاء -32العادة 

ـــائ   ـــر  شـــروع دوليـــا   ال تعـــس النت ـــة لفيـــل غي القانوني
بعوجب هذا الباب باستعرار واجب العنظعة الدولية العسؤولة 

 .الوفاء بااللتزاا الذي خرق
__________ 

 .76الفقرة ، والتصويب (ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2001 حولية (444ث
 .113-112املرجا نفنه، ع  (445ث
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 التعليق

يةةةنص مشةةةروع املةةةادة هةةةذا علةةةى مبةةةدأ مةةةؤداه أن  (1ث 
له يف حد  خرق منظمة دولية اللتزام يقض  اه القانون الدويل ليس

زام. ولةةيس املقصةةود مةةن ذلةةك هةةو ذاتةةه تةةأثري علةةى وجةةود هةةذا االلتةة
 مةةث    اةةالنظر اسةةتبعاد أن ينتهةة  سةةريان االلتةةزام فيمةةا يتعلةةق اةةاخلرق 

 املضةةةةرورة أن االلتةةةةزام ينشةةةةأ مبوجةةةةب معاهةةةةدة مةةةةا وتقةةةةوم الدولةةةةة إىل
 املعاهةدة وفقةا   املنظمة املضرورة اوعمال حقهةا يف تعليةق أو إهنةاء أو

  .1986 من اتفاقية فيينا لعام 60للمادة 
لةةه تةةأثري  ال يعةةين املبةةدأ القائةةل اةةأن اخلةةرق لةةيسو  (2ث 

علةةةةى االلتةةةةزام يف حةةةةد ذاتةةةةه أن الوفةةةةاء اةةةةااللتزام سةةةةيظل  كنةةةةا  اعةةةةد 
 حةةةدو  اخلةةةرق. فةةةذلك سةةةيتوقف علةةةى طبيعةةةة االلتةةةزام حمةةةل النظةةةر
وطبيعةةةة اخلةةةرق. فةةةوذا كانةةةت منظمةةةة دوليةةةة مةةةا، علةةةى سةةةبيل املثةةةال، 

إىل دولةةة معينةةة، فةةون  ملتزمةة انقةةل اعةةض األرةةخاع أو املمتلكةات
هةةةةةةذا االلتةةةةةةزام ال يعةةةةةةود ااإلمكةةةةةةان الوفةةةةةةاء اةةةةةةه مبجةةةةةةرد نقةةةةةةل هةةةةةةؤالء 

 األرخاع أو املمتلكات إىل دولة أخرى خرقا  ل لتزام.
وطضا رروط تعليق التزام ما أو إهنائه للقواعد  (3ث 

األوليةةةة املتعلقةةةة اةةةذلك االلتةةةزام. وينةةةري نفةةةس الشةةة ء فيمةةةا يتعلةةةق 
اومكانية الوفاء اةااللتزام اعةد حةدو  اخلةرق. وال يلةزم فحةص تلةك 

 .املنظمات الدولية قانون منؤوليةالقواعد يف سياق 

ء وفيما يتعلق االنص على استمرار واجب الوفةا (4ث 
وحالةةة  مثةةة داع للتفرقةةة اةةني حالةةة الةةدول لةةيساعةةد حةةدو  اخلةةرق، 

املنظمةةةات الدوليةةةة. وهلةةةذا فقةةةد رةةةيغت هةةةذه املةةةادة اةةةنفس رةةةياغة 
الةةدول عةةن األفعةةال  نةةؤوليةمب مةةن مشةةاريا املةةواد املتعلقةةة 29املةةادة 

، مةةةةا اخةةةةت ف وحيةةةةد هةةةةو أن مصةةةةالح (446ثغةةةةري املشةةةةروعة دوليةةةةا  
 ."صالح "الدولة"املنظمة الدولية" قد حل حمل م

 الكف وعدا التكرار -33العادة 

علــــ  العنظعــــة الدوليــــة العســــؤولة عــــن الفيــــل غيــــر  
 :العشروع دوليا  التزاا بأن

 تكف عن الفيل، إذا كان  ستعرا ؛  أ( 

تقدا التأكيـدات والضـعانات العالئعـة بيـدا   ب( 
 .التكرار، إذا اقتضت الظروف ذل 
 التعليق

التةزام يقضة  اةه  خةرقينتتبا املبةدأ القائةل اةأن  (1ث 
له يف حةد ذاتةه تةأثري علةى وجةود هةذا االلتةزام،  القانون الدويل ليس

، وجةوب االمتثةال لةذلك االلتةزام إذا  32ملا نصت عليةه املةادة  وفقا  
كان الفعل غةري املشةروع منةتمرا . وعليةه، فةون القاعةدة األوليةة الةص 

 .الفعل غري املشروع الكف عنتنص على االلتزام تقتض  
__________ 

 .114-113املرجا نفنه،  (446ث

االلتةةزام ويتوارةةل الفعةةل غةةري  خةةرقوعنةةدما يقةةا  (2ث 
املشةةةةةروع، سةةةةةيكون الغةةةةةرض الرئينةةةةة  للدولةةةةةة املضةةةةةرورة أو املنظمةةةةةة 

النةةةلوك غةةةري  الكةةةف عةةةنالدوليةةةة املضةةةرورة يف أغلةةةب األحيةةةان هةةةو 
، فةةون الةةذي سةةيالب اخلةةرقاملشةةروع. ورغةةم أن املاالبةةة ستشةةري إىل 

متثال ل لتزام مبوجب القاعدة األولية. وال يشكل ذلك فعليا  هو اال
 .التزاما  جديدا  ينشأ نتيجة للفعل غري املشروع

وسةةةةةةيتوقف وجةةةةةةود التةةةةةةزام اتقةةةةةةدا تأكيةةةةةةةدات أو  (3ث 
. وال يلةزم أن يكةون اخلةرق احلالةضمانات اعدم التكرار على اروف 
را  اصةفة ويبةدو أن االلتةزام يكةون مةرب منتمرا  لك  ينشأ هذا االلتةزام. 

 .اخلرق مناا  يف سلوك الكيان املنؤول يشكل خارة عندما

ويصةةةةةةةةعب العثةةةةةةةةور علةةةةةةةةى أمثلةةةةةةةةة لتأكيةةةةةةةةدات  (4ث 
عدم التكرار مقدمة من منظمات دولية. إال أنه قد اوضمانات 

تكةةون هنةةاك حةةاالت تتنةةم فيهةةا تلةةك التأكيةةدات والضةةمانات 
مةةة كمةةةا يف حالةةة الةةةدول. فعلةةى سةةةبيل ءاةةنفس الدرجةةة مةةةن امل 

املثةةةةال، إذا تبةةةةني متةةةةادي منظمةةةةة دوليةةةةة يف خةةةةرق التةةةةزام معةةةةني،  
أو أفةةةراد القةةةةوات التااعةةةة هلةةةةا  موافيهةةةاكةةةااللتزام مبنةةةا ارتكةةةةاب 

العتةةةةةةداءات جننةةةةةةية، فةةةةةةون ضةةةةةةمانات عةةةةةةدم التكةةةةةةرار سةةةةةةتكون 
 .مناسبة متاما  

التأكيدات والضمانات اعةدم التكةرار يف  تنظرو  (5ث 
لفعةةل غةةري املشةةروع ألهنةةا عةةن ا الةةذي ينظةةر فيةةه الكةةفياق ذاتةةه النةة

تتصل مجيعةا  ااالمتثةال ل لتةزام املنصةوع عليةه يف القاعةدة األوليةة. 
فعةةل غةةري مشةةروع منةةتمر، قةةد  اةةالكف عةةنل لتةةزام  إال أنةةه وخ فةةا  

يعتةةةةرب االلتةةةةزام اتقةةةةدا تأكيةةةةدات وضةةةةمانات اعةةةةدم التكةةةةرار التزامةةةةا  
إىل خاةةر حةةدو   يشةةريلفعةةل غةري املشةةروع، و جديةدا  ينشةةأ نتيجةةة ل
 .انتهاكات يف املنتقبل

واةةالنظر إىل التماثةةل اةةني حالةةة الدولةةة وحالةةة  (6ث 
املنظمةةةات الدوليةةةة فيمةةةا يتعلةةةق اةةةالكف وتأكيةةةدات وضةةةمانات 

 30عدم التكرار، فقةد رةيغت هةذه املةادة اةنفس رةياغة املةادة 
ألفعةةةال غةةةةري مبنةةةةؤولية الةةةدول عةةةةن امةةةن مشةةةاريا املةةةةواد املتعلقةةةة 

، مةا االستعاضةة عةن لفظةة "الدولةة" اعبةارة (447ثاملشروعة دوليةا  
 ."املنظمة الدولية"

 الجبر -34العادة 

علــــــ  العنظعــــــة الدوليــــــة العســــــؤولة التــــــزاا  -1 
 .بالجبر الكا ل للضرر الناجم عن الفيل غير العشروع دوليا  

يشـــعل الضـــرر أي خســـارة،  اديـــة كانـــت أو  -2 
الفيـــل غيـــر العشـــروع دوليـــا  الـــذي ترتكبـــه  ينويـــة، تـــنجم عـــن 

 .العنظعة الدولية

__________ 
 .117-114املرجا نفنه، ع  (447ث
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 التعليق

املبةةةةةدأ القاضةةةةة  اةةةةةةأن علةةةةةى هةةةةةذه املةةةةةادة  تةةةةةنص (1ث 
املنظمة الدولية املنؤولة ماالبة ااجلرب الكامل للضرر الذي تنببت 
 فيه. ومبتغى هةذا املبةدأ هةو يايةة الاةرف املضةرور مةن التةأثر سةلبيا  

 .االفعل غري املشروع دوليا  

علةى حنةو مةرن  ويابق مبدأ اجلرب الكامةل عمليةا   (2ث 
يف حالة املنظمات الدولية والدول على النواء. وقد يكون الاةرف 

اشةةةكل رئينةةةة  اةةةالكف عةةةةن الفعةةةل غةةةةري املشةةةةروع  املضةةةرور مهتمةةةةا  
املنةةتمر أو اعةةدم تكةةرار الفعةةل غةةري املشةةروع. ولةةذلك فةةون املاالبةةة 

دودة. وحيةةةد  ذلةةةك اوجةةةه ذلةةةك رمبةةةا تكةةةون حمةةة إثةةةراةةاجلرب املقدمةةةة 
أو املنظمةةةة املضةةةرورة مباالبةةةة  املضةةةرورة خةةةاع عنةةةدما تتقةةةدم الدولةةةة

تعود االنفا عليها ه  وليس علةى األفةراد أو الكيانةات الةص تنةعى 
أو املنظمةةةة  املضةةةرورة الدولةةةة اختيةةةارإىل يايتهةةةا. ومةةةا ذلةةةك، فةةةون 

ف الاةةر  هةةذاحقوقهةةا ال يعةةين عمومةةا  أن  عةةدم إعمةةال كةةلاملضةةرورة 
يعتةةرب نفنةةه منةتحقا  للجةةرب الكامةةل. وهلةذا فةةون مبةةدأ اجلةةرب  الذاتةه 

 .موضا تناؤل ال يوضا هناالكامل 

وقةةد يكةةون مةةن الصةةعب علةةى منظمةةة دوليةةة أن  (3ث 
عةدم  اذلةك  ويةرتبطمتتلك كل الوسائل ال زمةة لتقةدا اجلةرب الة زم. 

فةةاء  ةةذا كفايةةة املةةوارد املاليةةة الةةص متةةنح عةةادة للمنظمةةات الدوليةةة للو 
عفة  يالنوع من اإلنفاق. ايد أن عدم الكفايةة املةذكور ال ميكةن أن 

 تنةةةتج عةةةن منةةةةؤوليتهااملنظمةةةة املنةةةؤولة مةةةةن النتةةةائج القانونيةةةة الةةةةص 
 .مبوجب القانون الدويل

ورمبةةةةةا كةةةةةان جلةةةةةوء املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة يف اعةةةةةض  (4ث 
لةيس راجعةا  إىل وفةرة املةوارد،  دون مقااةلاألحيان إىل مةنح تعةويض 

وإمنةةةةةا إىل إحجةةةةةام املنظمةةةةةات، رةةةةةأهنا رةةةةةأن الةةةةةدول، عةةةةةن اإلقةةةةةرار 
 .مبنؤوليتها الدولية

يف نصةةةها وتشةةةري هةةةذه املةةةادة اشةةةكل رئينةةة ،  (5ث 
مبدأ اجلرب الكامل، إىل احلالة األكثر ريوعا  الص تكون فيها  على

وليةةةةا . داملنظمةةةة الدوليةةةةة منةةةةؤولة وحةةةةدها عةةةةن فعةةةةل غةةةةري مشةةةةروع 
وتأكيةةد واجةةب اجلةةرب الكامةةل علةةى املنظمةةة ال يعةةين االضةةرورة أن 

عةن فعةل معةني  ةينةؤولاملاملنظمةة  حتمةلاملبدأ نفنه ينابق عنةدما 
ااالرةةرتاك مةةا دولةةة أو أكثةةر أو منظمةةة أخةةرى أو أكثةةر. وذلةةك، 

املنةةةةةاعدة لدولةةةةةة مةةةةةا يف العةةةةةون أو مةةةةةث  ، عنةةةةةدما تقةةةةةدم املنظمةةةةةة 
 .(448ثارتكاب فعل غري مشروع

وقةةةةةةةةد رةةةةةةةةةيغت هةةةةةةةةةذه املةةةةةةةةادة اةةةةةةةةةنفس رةةةةةةةةةياغة  (6ث 
نةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةال مب مةةن مشةةاريا املةةواد املتعلقةةة 31 املةةادة

__________ 
مةةةن مشةةةةاريا املةةةواد احلاليةةةةة، والةةةص اعتمةةةةدهتا  12انظةةةر املةةةةادة  (448ث

، اجمللةد الثةاين 2005 حولية، 2005اللجنة يف دورهتا النااعة واخلمنني عاَم 
 .206، الفقرة 2-جيمالفصل النادس، الفرع (، ثاينثاجلزء ال

، ما االستعاضة عن لفظةة "الدولةة" اعبةارة (449ثغري املشروعة دوليا  
 ."املنظمة الدولية" يف كلتا الفقرتني

 عدا جواز االحتجاي بقواعد العنظعة -35العادة 

ــــــة العســــــؤولة أن ال يجــــــوز  -1  للعنظعــــــة الدولي
تســتند إلــ  قواعــدها لتبريــر عــدا اال تثــال اللتزا اتهــا بعوجــب 

 .هذا الباب

بانطبـــاق قواعـــد العنظعـــة  1ال تخـــل الفقـــرة  -2 
الدولية فيعا يتيلق بعسؤولية العنظعة تجال الـدول والعنظعـات 

 .األعضاء فيها

 التعليق

احتجةةاج علةةى مبةةدأ عةةدم جةةواز  1تةةنص الفقةةرة  (1ث 
املنظمةةةة الدوليةةةة اقواعةةةدها لتربيةةةر عةةةدم االمتثةةةال اللتزاماهتةةةا مبوجةةةب 
القانون الةدويل النارةئة عةن ارتكةاب فعةل غةري مشةروع دوليةا . وهلةذا 
املبةةةدأ مةةةا يوازيةةةةه يف املبةةةدأ القاضةةةة  اعةةةدم جةةةةواز اسةةةتناد الدولةةةةة إىل 
قانوهنةةةةا الةةةةداخل  يف تربيةةةةر عةةةةدم امتثاهلةةةةا اللتزاماهتةةةةا مبوجةةةةب البةةةةاب 

لثةاين مةن املةواد املتعلقةة مبنةؤولية الةدول عةن األفعةال غةري املشةروعة ا
، (450ثاملتعلقةةةة مبنةةةؤولية الةةةدول 32املةةةادة  1اثةةةل الفقةةةرة متدوليةةةا . و 

وجةةةود اخت فةةةني مهةةةا  االستعاضةةةة عةةةن لفظةةةة "للدولةةةة" اعبةةةارة  مةةةا
"للمنظمةةةةةة الدوليةةةةةة" وعةةةةةن اإلرةةةةةارة إىل القةةةةةانون الةةةةةداخل  للدولةةةةةة 

 .د املنظمةااإلرارة إىل قواع

مةةةن  27مةةةن املةةةادة  2واطةةةذت رةةةياغة الفقةةةرة  (2ث 
، وهةةة  الةةةص تةةةوازي احلكةةةم هنجةةةا   ةةةاث    1986اتفاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 

، وذلك عندما نصةت علةى أنةه 1969املناار يف اتفاقية فيينا لعام 
طةةرف يف معاهةةدة أن حتةةتج اقواعةةد املنظمةةة دوليةةة هةةوز ملنظمةةة  "ال

 ."ملعاهدةا لتربير عدم تنفيذها
ويف الع قةةةةةةةةات اةةةةةةةةةني منظمةةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةةة ودولةةةةةةةةةة  (3ث 

أن قواعةةةةةد املنظمةةةةةة  منظمةةةةةة غةةةةةري عضةةةةةو فيهةةةةةا، يبةةةةةدو واضةةةةةحا   أو
ميكةةن أن تةةؤثر يف حةةد ذاهتةةا علةةى االلتزامةةات الةةص تنشةةأ  ال األوىل

نتيجة للفعل غري املشروع دوليا . وال ينابق املبدأ نفنةه االضةرورة 
. فمةةةةن املمكةةةةن أن تةةةةؤثر علةةةةى الع قةةةةات اةةةةني منظمةةةةة وأعضةةةةائها

أو القواعد املنصوع عليها يف  املباديقواعد املنظمة على تابيق 
هةةةذا البةةةةاب. وقةةةةد يةةةةؤدي ذلةةةك، علةةةةى سةةةةبيل املثةةةةال، إىل تعةةةةديل 
القواعةةةةةد املتعلقةةةةةة اأرةةةةةكال اجلةةةةةرب الةةةةةص قةةةةةد يتعةةةةةني علةةةةةى املنظمةةةةةة 

 .املنؤولة تقدميها ألعضائها

علةةةى تابيةةةق  وقةةةد تةةةؤثر قواعةةةد املنظمةةةة أيضةةةا   (4ث 
املبةةادي والقواعةةةد املنصةةوع عليهةةةا يف البةةاب األول فيمةةةا اةةةص 
الع قةةةةةةات اةةةةةةني املنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة وأعضةةةةةةائها، وذلةةةةةةك، مةةةةةةث  ، 

__________ 
والتصةةةةةةويب، ( ثةةةةةةاين، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء ال2001 حوليةةةةةةة (449ث

 .121-117 ع
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قواعةةد  فنةةتعترب هةةذه القواعةةدالفعةةل.  إسةةناديتصةةل مبنةةألة  فيمةةا
وال يلزم اإلرارة إليها اشكل خاع. وعلى النقيض من  ،خارة

الثةاين  البةابعبارة "ال طل" يف االنص املبدوء ذلك، فون إدراج 
 ا  فيمةةا يتعلةةق اانابةةاق قواعةةد املنظمةةة جتةةاه أعضةةائها يبةةدو مفيةةد

مةةةن مبةةةدأ عةةةدم جةةةواز  اةةةالنظر إىل النتةةةائج الةةةص قةةةد تفهةةةم ضةةةمنا  
. وسةةةينبه ذلةةةك الةةةنصدرج يةةةاالحتجةةةاج اقواعةةةد املنظمةةةة لةةةو مل 

 1العام الوارد يف الفقةرة  احلكمالقاري إىل أن  النص اإدراج هذ
استثناءات يف الع قات اني املنظمة الدولية والدول ينمح اقد 

 .واملنظمات األعضاء فيها

وال ينابةةق الةةنص حمةةل النظةةر، الةةذي يةةرد يف  (5ث 
، إال اقدر اتصال االلتزامات الواردة يف البةاب الثةاين 2الفقرة 

علةةةةى املنظمةةةةة الدوليةةةةة جتةةةةاه  تقةةةةاااملنةةةةؤولية الدوليةةةةة الةةةةص قةةةةد 
ت األعضةةةةاء فيهةةةةا. وال ميكةةةةن أن يةةةةؤثر ذلةةةةك واملنظمةةةةا الةةةةدول

النص اأي وجه على النتائج القانونية الص ينتتبعها فعةل غةري 
مشروع دوليا  جتاه دولة أو منظمة من غري األعضاء. وال ميكن 

علةةةةى النتةةةةائج املتصةةةةلة خبةةةةرق التزامةةةةات مقةةةةررة  أن يةةةةؤثر أيضةةةةا  
ألن ذلةةةك اخلةةةرق سةةةيؤثر علةةةى اجملتمةةةا  ،مبوجةةةب قواعةةةد قاعيةةةة

 ككل.الدويل  
 نطاق االلتزا ات الدولية العبينة في هذا الباب -36العادة 

عكــن أن تكــون االلتزا ــات التــي تقــع علــ  ي -1 
العنظعة الدولية العسؤولة والعبينة في هـذا البـاب واجبـة تجـال 

 العجتعـــع نظعــة أخــرى أو أكثــر، أو دولـــة أو أكثــر، أو تجــال 
ــــد ولي ككــــل، تبيــــا ، بوجــــه خــــاص، لطبييــــة االلتــــزاا الــــدولي ال

 .و ضعونه وللظروف التي وقع فيها الخرق

ال يخـــل هـــذا البـــاب بـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة  -2 
للعســــؤولية الدوليــــة لعنظعــــة دوليــــة وقــــد يترتــــب  باشــــرة ألي 

 .الدولية ةأو العنظع ةشخص أو كيان آخر غير الدول

 التعليق

يف املةةةواد املتعلقةةةة مبنةةةؤولية الةةةدول عةةةن األفعةةةال  (1ث 
البةةةةاب األول أي خةةةةرق اللتةةةةزام مقةةةةرر  يعةةةةاقغةةةةري املشةةةةروعة دوليةةةةا ، 

إىل الدولةةة، اصةةرف النظةةر  ينةةندمبوجةةب القةةانون الةةدويل ميكةةن أن 
عةةن طةةااا الكيةةان أو الشةةخص الةةذي يقةةا االلتةةزام إزاءه. وينحصةةر 

مةةات الةةص تنشةةأ علةةى دولةةة اااللتز يف ناةةاق البةةاب الثةةاين هلةةذه املةةواد 
نتةائج  النظةر يفإزاء دولة أخرى. ويبةدو أن ذلةك راجةا إىل رةعواة 

تابيق املنؤولية فيما يتعلةق ااةرف تناول فعل غري مشروع دوليا  مث 
مضةةرور ال يغاةة  البةةاب األول أرةةكال خرقةةه ل لتزامةةات الدوليةةة. 

إزاء  ةوال تنشةةةةأ مشةةةةكلة  اثلةةةةة عنةةةةد اإلرةةةةارة إىل املنةةةةؤولية القائمةةةة
اجملتمةةةةةا الةةةةةدويل ككةةةةةل، وذلةةةةةك ألن مةةةةةن غةةةةةري املتصةةةةةور أن ترتتةةةةةب 

 .منؤولية دولية على اجملتما الدويل ككل

ولةةةةو اتبةةةةا هنةةةةج  اثةةةةل فيمةةةةا يتعلةةةةق ااملنظمةةةةةات  (2ث 
، فنةةيتعني حصةةر ناةةاق البةةاب الثةةاين هةةذا الدوليةةة يف مشةةروع املةةادة

دوليةة يف االلتزامات الص تنشأ علةى منظمةات دوليةة جتةاه منظمةات 
أن يةةتم  أخةةرى أو جتةةاه اجملتمةةا الةةدويل ككةةل. إال أنةةه يبةةدو مناقيةةا  

إدراج التزامات املنظمات جتاه الدول، االنظر إىل وجةود املةواد  أيضا  
املتعلقة مبنؤولية الدول. ونتيجةة لةذلك، سيشةمل البةاب الثةاين مةن 

 جتةةةةاهااللتزامةةةةات الةةةةص قةةةةد تقةةةةا علةةةةى منظمةةةةة دوليةةةةة املةةةةواد  مشةةةةاريا
اجملتمةةةةا  جتةةةةاهأو جتةةةةاه دولةةةةة أو أكثةةةةر، أو  ،أخةةةةرى أو أكثةةةةرمنظمةةةةة 

 .الدويل ككل

ومةةةةةةةا تغيةةةةةةةري اإلرةةةةةةةارة إىل الكيةةةةةةةان املنةةةةةةةؤول  (3ث 
علةةةةةى  1، رةةةةةيغت الفقةةةةةرة رةةةةةرحهااإلضةةةةةافة الةةةةةص جةةةةةرى  إيةةةةةرادو 

 مةةةةةةن مشةةةةةةاريا املةةةةةةواد املتعلقةةةةةةة 33مةةةةةةن املةةةةةةادة  1 الفقةةةةةةرة غةةةةةةرار
 .(451ثالدول نؤوليةمب

حمةةةةةةةدود وفقةةةةةةةا  ومةةةةةةةا أن ناةةةةةةةاق البةةةةةةةاب الثةةةةةةةاين  (4ث 
، فةون ذلةك ال يعةين أن االلتزامةات الةص 1يف الفقةرة  للتعريف الةوارد

ينتتبعها فعل غري مشروع دوليا  ال تنشأ جتةاه أرةخاع أو كيانةات 
 33مةن املةادة  2غري الدول واملنظمات الدوليةة. فعلةى غةرار الفقةرة 

علةةى أن البةةاب الثةةاين ال  2نةةؤولية الةةدول، تةةنص الفقةةرة مب املتعلقةةة
ال اأي حق ينشأ عن املنؤولية الدولية وقد يرتتةب مبارةرة هلةؤالء 

 .األرخاع أو الكيانات

وفيمةةةةا يتعلةةةةةق ااملنةةةةؤولية الدوليةةةةةة للمنظمةةةةةات  (5ث 
الدوليةةةةةة، فةةةةةون مةةةةةن اجملةةةةةاالت املهمةةةةةة الةةةةةص ترتتةةةةةب فيهةةةةةا حقةةةةةوق 
ألرةةةةةخاع غةةةةةري الةةةةةدول أو املنظمةةةةةات خةةةةةرق املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة 

وهنةاك  االعمالةة. املتعلقةةالقانون الةدويل قواعد اللتزاماهتا مبوجب 
ميةةس جمةةال آخةةر، وهةةو اخلةةرق الةةذي ترتكبةةه قةةوات حفةةظ النةة م و 

. ورغم أن مشاريا املواد ال تغا  نتائج هذه اخلروق،  (452ثاألفراد
، فقةةةةةةد تكةةةةةةون اعةةةةةض املنةةةةةةائل املتعلقةةةةةةة 1كمةةةةةا جةةةةةةاء يف الفقةةةةةرة 

ااملنةةةؤولية الدوليةةةة املثةةةارة يف سةةةياق العمالةةةة  اثلةةةة للمنةةةائل الةةةص 
 عوجلت يف مشاريا املواد احلالية.

 الفصل الثاين
 جبر الضرر

 أشكال الجبر -37العادة 
ــر   ــاجم عــن الفيــل غي ــر الكا ــل للضــرر الن يكــون الجب

العشروع دوليا  عن طريق الرد والتيويا والترضية، ب حداها أو 
 بالجعع بينها، وفقا  ألحكاا هذا الفصل.

__________ 
 .123-122املرجا نفنه، ع  (451ث
للجمعيةة العامةة  52/247انظر علةى سةبيل املثةال القةرار  (452ث
اشةةةةةأن "املنةةةةةؤولية قبةةةةةل الغةةةةةري  احلةةةةةدود  1998حزيران/يونيةةةةةه  26املةةةةةؤرخ 

 ة".الزمنية واملالي
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 التعليق
 34إن احلكةةةةةةم الةةةةةةوارد أعةةةةةة ه ماةةةةةةااق للمةةةةةةادة  (1ث 

. وهذا (453ثاملتعلقة مبنؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا  
يبةةةةةدو مةةةةةربرا  ألن أرةةةةةكال اجلةةةةةرب الةةةةةص تتةةةةةألف مةةةةةن الةةةةةرد والتعةةةةةويض 
والرتضةةةية تنابةةةق يف املمارسةةةة العمليةةةة علةةةى املنظمةةةات الدوليةةةة كمةةةا 
تنابةةق علةةى الةةدول. وهنةةاك أمثلةةة معينةةة تتصةةل ااملنظمةةات الدوليةةة 
تةةةةرد يف التعليقةةةةات علةةةةى املةةةةواد التاليةةةةة الةةةةص تتنةةةةاول حتديةةةةدا  خمتلةةةةف 

 أركال اجلرب.
ثةةةل مةةةذكرة رةةةةادرة عةةةن املةةةةدير العةةةام للوكالةةةةة ومت (2ث 

الدولية للااقة الذرية حالة  تعتةرب فيهةا أرةكال اجلةرب الث ثةة منابقةة 
علةةةةى منظمةةةةة دوليةةةةة منةةةةؤولة. فبشةةةةأن "املنةةةةؤولية الدوليةةةةة للوكالةةةةة 

 24يتعلةةةةةةق االضةةةةةةمانات"، كتةةةةةةب املةةةةةةدير العةةةةةةام للوكالةةةةةةة يف  فيمةةةةةةا
 ما يل   1970 حزيران/يونيه
تكةةةةةةون مثةةةةةةة اةةةةةةروف يكةةةةةةون فيهةةةةةةا قيةةةةةةام الوكالةةةةةةة رغةةةةةةم أنةةةةةةه قةةةةةةد  
م ئمةةةةةةا ، فونةةةةةةه يقةةةةةةرتع أال ينظةةةةةةر إال يف اجلةةةةةةرب اةةةةةةدقيق العبةةةةةةةارة.  االرتضةةةةةةية
عامةةةةةة، ميكةةةةةن أن يكةةةةةون اجلةةةةةرب اةةةةةدقيق العبةةةةةارة إمةةةةةا ردا  عينيةةةةةا  أو  واصةةةةةفة
 .(454ثلتعويض دفعا  

وتنبغةةة  م حظةةةة أنةةةه وفقةةةا  ل سةةةتخدام النةةةائد الةةةذي يةةةنعكس يف 
املتعلقةةة مبنةةؤولية الةةدول ويف املةةادة الةةواردة أعةة ه، يعتةةرب  34املةةادة 

 اجلرب رام   للرتضية.
 الرد -38العادة 

عل  العنظعة الدولية العسؤولة عن فيـل غيـر  شـروع  
ــه قبــل  ــ   ــا كانــت علي ــة إل ــالرد، أي إعــادة الحال ــزاا ب دوليــا  الت
ارتكاب الفيل غير العشروع دوليـا ، بشـرط أن يكـون هـذا الـرد 

 قدر  ا يكون:وب
 غير  ستحيل  اديا ؛  أ( 
غيـــر  ســـتتبع ليـــبء ال يتناســـب إطالقـــا   ـــع   ب( 

 العنفية العتأتية  ن الرد بدال   ن التيويا.
 التعليق

يبةةةدو أن مفهةةةوم الةةةرد ومةةةا يتصةةةل اةةةه مةةةن رةةةروط، علةةةى  
املتعلقةة مبنةؤولية الةدول عةن األفعةال  35النحو املعةرف يف املةادة 

، ينابةةق أيضةةا  علةةى املنظمةةات الدوليةةة. (455ثغةةري املشةةروعة دوليةةا  
ولةةيس مثةةة مةةن سةةبب يةةدعو إىل األخةةذ اةةنهج خمتلةةف فيمةةا يتعلةةق 

__________ 
، والتصةةةةةةويب (ثةةةةةةاين، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء ال2001 حوليةةةةةةة (453ث

 .124-123 ع
، اجمللةةد 2004 حوليةةة. انظةر GOV/COM.22/27, para. 27 (454ث

، املرفةةةةق. واملةةةةذكرة حمفواةةةةة لةةةةةدى A/CN.4/545الوثيقةةةةة (، ولالثةةةةاين ثاجلةةةةزء األ
 رعبة التدوين مبكتب الشؤون القانونية.

، والتصةةةةةةويب (ثةةةةةةاينال، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء 2001 حوليةةةةةةة (455ث
 .127-124 ع

ااملنظمةةةات الدوليةةةةة. ولةةةةذلك فةةةةون الةةةنص الةةةةوارد أعةةةة ه ينتننةةةة  
مةةةن مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة مبنةةةؤولية الةةةدول مةةةا  35املةةةادة  نةةةص

فةةةةةارق وحيةةةةةد يتمثةةةةةل يف االستعاضةةةةةة عةةةةةن كلمةةةةةة "الةةةةةدول" اتعبةةةةةري 
 ملنظمات الدولية"."ا

 التيويا -39العادة 
علــ  العنظعــة الدوليــة العســؤولة عــن فيــل  -1 

ــــات   ــــالتيويا عــــن الضــــرر الن ــــزاا ب ــــا  الت ــــر  شــــروع دولي غي
هـــذا الفيـــل، فـــي حـــال عـــدا إصـــالا هـــذا الضـــرر عـــن  عـــن
 الرد. طريق

يهطي التيويا أي ضرر يكون قابال  للتقيـيم  -2 
 ا فات  ن الكسب، بقدر  ا  ن الناحية العالية، بعا في ذل  

 يكون هذا الكسب  ؤكدا .
 التعليق

التعةةويض هةةو أكثةةر أرةةكال اجلةةرب اسةةتخداما   (1ث 
مثةةةال علةةةى هةةةذه املمارسةةةة أرةةةهر مةةةن قبةةةل املنظمةةةات الدوليةةةة. و 

يتعلةةةةةق اتنةةةةةوية املاالبةةةةةات النامجةةةةةة عةةةةةن عمليةةةةةة األمةةةةةم املتحةةةةةدة 
 الكونغةةةةةةو. فقةةةةةةد مةةةةةةنح التعةةةةةةويض لرعايةةةةةةا إيااليةةةةةةا والجيكةةةةةةا يف

وسوينةةةرا ولكنةةةمربغ واليونةةةان مةةةن خةةة ل تبةةةادل للرسةةةائل اةةةني 
األمةةةةةني العةةةةةام والبعثةةةةةات الدائمةةةةةة للةةةةةدول املعنيةةةةةة، وذلةةةةةك وفقةةةةةا  
إلع ن األمم املتحدة الوارد يف هذه الرسائل الذي جاء فيه أن 

 األمم املتحدة 
ررحت اأهنا لن تتهرب من املنؤولية عندما يثبت أن وك ء األمم املتحدة قد 

 .(456ثبوا حقيقة  يف حدو  ضرر غري مربر ألطراف اريئةتنب

وفيما يتعلق االعملية نفنها، أجريت تنويات أخرى ما زامبيا، 
والواليةةةةةةةات املتحةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةة، واململكةةةةةةةة املتحةةةةةةةدة لربياانيةةةةةةةا 

__________ 
تبةةةةةادل للرسةةةةةائل يشةةةةةكل اتفاقةةةةةا  يتعلةةةةةق اتنةةةةةوية املاالبةةةةةات  (456ث

املقدمةةةةةةةة ضةةةةةةةد األمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةدة يف الكونغةةةةةةةةو مةةةةةةةن قبةةةةةةةةل رعايةةةةةةةا الجيكيةةةةةةةةني 
 .United Nations, Treaty Series, vol(،1965رباط/فرباير  20 ثنيويورك،

535, No. 7780, p. 197اتفاقةا  يتعلةق  ؛ وتبةادل للرسةائل ثمةا مرفةق( يشةكل
اتنةةةوية املاالبةةةات املقدمةةةة ضةةةد األمةةةم املتحةةةدة يف الكونغةةةو مةةةن قبةةةل رعايةةةا 

 ,ibid., vol. 564, No. 621(،1966حزيران/يونيةه  3سوينةريني ثنيويةورك، 

p. 193 ؛ وتبادل للرسائل يشكل اتفاقا  يتعلق اتنوية املاالبات املقدمة ضةد
 20ونةةةةةةةةانيني ثنيويةةةةةةةةورك، األمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةدة يف الكونغةةةةةةةةو مةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل رعايةةةةةةةةا ي

؛ وتبةادل للرسةةائل 1966ibid., vol. 565, No. 8230, p. 3حزيران/يونيةه 
يشكل اتفاقا  يتعلق اتنوية املاالبات املقدمة ضد األمم املتحدة يف الكونغو 

 (،1966كةانون األول/دينةمرب   28 من قبل رعايةا لكنةمربغيني ثنيويةورك،
ibid., vol. 585, No. 8487, p. 147 وتبةادل للرسةائل يشةكل اتفاقةا  يتعلةق ؛

اتنةةةوية املاالبةةةات املقدمةةةة ضةةةد األمةةةم املتحةةةدة يف الكونغةةةو مةةةن قبةةةل رعايةةةا 
 .ibid., vol. 588, No(،1967 ينةاير/كةانون الثةاين  18إياةاليني ثنيويةورك، 

8525, p. 197. 
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، وكةةةذلك مةةةا اللجنةةةة (457ثالعظمةةةى وأيرلنةةةدا الشةةةمالية، وفرننةةةا
 .(458ثالدولية للصليب األير

هةةةةذه التعويضةةةةات قةةةةد قةةةةدمت جةةةةربا  وإن كةةةةون  (2ث 
خلرق التزامات قائمة مبوجب القانون الدويل هو أمر ميكةن الوقةوف 
 6عليةةةةةه ال يف اعةةةةةض املاالبةةةةةات فحنةةةةةب اةةةةةل ويف رسةةةةةالة مؤرخةةةةةة 

موجهةةة مةةن األمةةني العةةام إىل املمثةةل الةةدائم  1965آب/أغنةةاس 
لة االنيااة الحتاد اجلمهوريات االررتاكية النوفياتية. فف  هذه الرسا

 قال األمني العام 
لقد دأات األمم املتحدة، من خ ل األمني العام، على اتباع  

سياسةةة تعةةويض األفةةراد الةةذين يتكبةةدون أضةةرارا  تكةةون املنظمةةة منةةؤولة 
عنهةةةةا قانونةةةةا . وتتمشةةةةى هةةةةذه النياسةةةةة مةةةةا املبةةةةادي القانونيةةةةة املعةةةةرتف 

ا. وااإلضةافة عموما  ومةا اتفاقيةة امتيةازات األمةم املتحةدة وحصةاناهت  ا
إىل ذلك، فونةه فيمةا يتعلةق اأنشةاة األمةم املتحةدة يف الكونغةو، تعةززت 
هةةةةةةةةذه النياسةةةةةةةةة ااملبةةةةةةةةادي املنصةةةةةةةةوع عليهةةةةةةةةا يف االتفاقيةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة 

حبماية أرواع النكان املدنيني و تلكاهتم أثناء األعمال العدائية   املتعلقة
ن لألمم املتحدة كما تعززت ااعتبارات اإلنصاف واإلننانية الص ال ميك

 .(459ثأن تتجاهلها

وقةةةد أرةةةارت حمكمةةةة العةةةدل الدوليةةةة أيضةةةا ، يف  (3ث 
اخلةة ف املتصةةل حبصةةانة مقةةرر خةةاع للجنةةة حقةةوق فتواهةةا اشةةأن 

، إىل االلتةزام اةدفا التعةةويض (460ثاإلننةان مةن اإلجةراءات القانونيةة
 الواقا على عاتق األمم املتحدة. 

هنةةاك أي سةةبب وفيمةةا يتعلةةق اةةالتعويض، لةةيس  (4ث 
مةةةن مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة  36ينةةةتدع  اخلةةةروج عةةةن نةةةص املةةةادة 

، فيمةةا عةةةدا (461ثمبنةةؤولية الةةدول عةةةن األفعةةال غةةري املشةةةروعة دوليةةا  
 االستعاضة عن كلمة "الدول" اتعبري "املنظمات الدولية". 

__________ 
 K. Schmalenbach, Die Haftung Internationalerانظةةةر  (457ث

Organisationen im Rahmen von Militäreinsätzen und Territorialverwaltungen, 

Frankfurt am Main. Peter Lang, 2004, at pp. 314–321. 
 K. Ginther, Dieاستننةة  نةةص االتفةةاق يف املرجةةا التةةايل   (458ث

völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen 

gegenüber Drittstaaten, Vienna/New York, Springer, 1969, pp. 166–167. 
 .United Nations, Juridical Yearbook 1965 (Sales No (459ث

67.V.3), p. 41, note 26 (document S/6597) وقةد ورد تأييةد للةرأي القائةل اةأن .
 .J. J. Aاألمم املتحةدة قةد وضةعت منةؤوليتها علةى املنةتوى الةدويل، وذلةك يف  

Salmon, “Les accords Spaak–U Thant du 20 février 1965”, Annuaire 

français de droit international, vol. 11 (1965), p. 468, at pp. 483 and 487. 
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of (460ث

a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1999, pp. 88–89, para. 66. 
، والتصةةةةةةويب (ثةةةةةةاين، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء ال2001 حوليةةةةةةة (461ث

 .137-127 ع

 الترضية -40العادة 
علـــ  العنظعـــة الدوليـــة العســـؤولة عـــن فيـــل  -1 

التزاا بتقديم ترضـية عـن الضـرر الـذي ترتـب  غير  شروع دوليا  
علـ  هـذا الفيـل إذا كـان يتيـذر إصـالا هـذا الضـرر عـن طريــق 

 الرد أو التيويا.
يجوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق،  -2 

أو تيبيــــــر عـــــــن األســـــــف، أو اعتـــــــذار رســـــــعي، أو أي شـــــــكل 
  ناسب. آخر

يجــــــب أال تكــــــون الترضــــــية غيــــــر  تناســــــبة  -3 
ــــــذال  للعنظعــــــة الضــــــرر،   ــــــع وال يجـــــــوز أن تتخـــــــذ شــــــكال   

 العسؤولة. الدولية
 التعليق

تقةةةدم املمارسةةةة اعةةةض األمثلةةةة علةةةى الرتضةةةية مةةةن  (1ث 
قبل املنظمات الدولية، وه  تتخذ عموما  ركل اعتذار أو تعبري عن 
األسةةةف. ورغةةةم أن األمثلةةةة التاليةةةة ال تشةةةري رةةةراحة إىل وجةةةود خةةةرق 

الةةدويل، فوهنةةةا علةةى األقةةةل تفيةةد اصةةةورة  اللتةةزام قةةةائم مبوجةةب القةةةانون
ضةةةمنية اةةةأن اعتةةةذار منظمةةةة دوليةةةة أو إعرا ةةةا عةةةن األسةةةف ميكةةةن أن 

 هذا اخلرق. املناسبة املرتتبة على مثليكون أحد النتائج القانونية 
ففيمةةا يتعلةةق انةةقوط سريربينيتنةةا، قةةال األمةةني  (2ث 

 العام لألمم املتحدة 
لقةةةةد كانةةةةت جتراةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة يف البوسةةةةنة واحةةةةدة مةةةةن أرةةةةعب  

التجةةةةارب وأقنةةةةاها يف تةةةةاري  املنظمةةةةة. وقةةةةد استعرضةةةةنا ابةةةةالغ األسةةةةى والنةةةةةدم 
 .(462ثأعمالنا وقراراتنا يف مواجهة العدوان على سريربينيتنا

، عنةةدما 1999كةانون األول/دينةةمرب   16ويف  (3ث 
املنةتقل يف اإلجةراءات الةةص تلقةى األمةني العةةام تقريةر جلنةة التحقيةةق 

اطةةذهتا األمةةم املتحةةدة أثنةةاء عمليةةة اإلاةةادة اجلماعيةةة الةةص وقعةةت يف 
 ، قال 1994رواندا يف عام 

نبذل املزيةد مةن اجلهةد ملنعهةا.  لةمنأسف مبرارة ألننا  علينا مجيعا  أن 
فقةةةد كانةةةت مثةةةة قةةةوة لألمةةةم املتحةةةدة يف البلةةةد آنةةةذاك، لكنهةةةا لةةةةم تكةةةن مكلفةةةة 

هةةةةةزة هلةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن اسةةةةةتعمال القةةةةةوة الةةةةةذي كةةةةةان الزمةةةةةا  ملنةةةةةا اإلاةةةةةادة جم وال
أو وقفهةةةةا. وااسةةةةم األمةةةةم املتحةةةةدة، أقةةةةر  ةةةةذا القصةةةةور وأعةةةةرب عةةةةن  اجلماعيةةةةة
 .(463ثندم  عميق

__________ 
  53/35تقريةةةر األمةةةني العةةةام املقةةةدم عمةةة   اقةةةرار اجلمعيةةةة العامةةةة  (462ث

 . 503، الفقرة (A/54/549ثسقوط سريربينيتنا 
كةةةةةةةةةةانون   16يف  SG/SM/7263-AFR/196النشةةةةةةةةةةرة الصةةةةةةةةةةحفية  (463ث

 ، وميكةةةةةةةةن االطةةةةةةةة ع عليهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى العنةةةةةةةةوان الشةةةةةةةةبك  1999األول/دينةةةةةةةةمرب 
www.un.org/press/en/1999/19991216.sgsm7263.doc.html انظر تقرير جلنةة .

التحقيةةق املنةةتقل يف اإلجةةراءات الةةص اطةةذهتا األمةةم املتحةةدة أثنةةاء عمليةةة اإلاةةادة 
 ، ضميمة.S/1999/1257، 1994اجلماعية الص وقعت يف رواندا يف عام 
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واعةةةةد قصةةةةف منظمةةةةة حلةةةةف مشةةةةال األطلنةةةة   (4ث 
لنةةفارة الصةةني يف الغةةراد افةةرتة قصةةرية، رةةرع جةةام  رةةيا، النةةاطق 

 رحف  مبا يل   ااسم املنظمة، يف مؤمتر
أعتقد أننا قمنا مبا كان ليقوم اه أي رخص يف هذه الظروف،  

أعرانةةا عةةن أسةةفنا و  ؛إذ أقررنةةا أوال  ااملنةةؤولية اوضةةوع ودون لةةبس وانةةرعة
 .(464ثللنلاات الصينية

رةةةةرودر، ااسةةةةم أملانيةةةةا ومنظمةةةةة  ووجةةةةه املنتشةةةةار األملةةةةاين، غرهةةةةارد
حلةةةةف مشةةةةةال األطلنةةةةة  واألمةةةةةني العةةةةةام للحلةةةةةف خةةةةةافيري سةةةةةوالنا، 

إىل وزيةةةةر خارجيةةةةة الصةةةةني  1999أيار/مةةةةايو  12اعتةةةةذارا  آخةةةةر يف 
 .(465ثتانغ جياسوان ورئيس الوزراء زهو رو  

وإن طرائةةق ورةةروط الرتضةةةية املتعلقةةة االةةةدول  (5ث 
وقةد يكةون رةكل الرتضةية تنابق أيضا  على املنظمات الدوليةة. 

الةةذي يقصةةد اةةه إذالل املنظمةةة الدوليةةة املنةةؤولة أمةةرا  منةةتبعدا ، 
ولكنه ليس  ا ال ميكن تصوره. ومن األمثلة النظرية علةى ذلةك 
طلةةب تقةةدا اعتةةةذار رمسةة  اعبةةةارات قةةد تكةةةون مهينةةة للمنظمةةةة 

ألحةةةةد أجهزهتةةةةا. كمةةةةا أن الالةةةةب ميكةةةةن أن يشةةةةري أيضةةةةا  إىل  أو
عةةن واحةةدة أو أكثةةر مةةن الةةدول أو املنظمةةات  النةةلوك الصةةادر

األعضةةاء يف املنظمةةة الدوليةةة املنةةؤولة. ورغةةم أن طلةةب الرتضةةية 
قةةةد ينةةةتهدف عندئةةةذ علةةةى وجةةةه التحديةةةد واحةةةدا  أو أكثةةةر مةةةن 
األعضةةةةاء، فنةةةةيكون علةةةةى املنظمةةةةة املنةةةةؤولة أن تقةةةةدم الرتضةةةةية 

 وسوف تكون ه  متأثرة االضرورة.
 37فقةةةةةةةرات املةةةةةةةادة واالتةةةةةةةايل ميكةةةةةةةن أن تنقةةةةةةةل  (6ث 

املشروعة  مشاريا املواد املتعلقة مبنؤولية الدول عن األفعال غري من
إىل مشةةةةروع املةةةةادة احلةةةةايل، مةةةةا االستعاضةةةةة عةةةةن كلمةةةةة  (466ثدوليةةةةا  
 .3و 1الدولية" يف الفقرتني  اتعبري "املنظمة" ة"الدول

 الفائدة -41العادة 
ـــد االقتضـــاء فائـــدة علـــ  أي  بلـــغ  -1  تـــدفع عن
واجـــب الـــدفع بعقتضـــ  هـــذا الفصـــل  ـــن أجـــل ضـــعان أصـــلي 

الجبـــر الكا ـــل. ويحـــدد ســـير الفائـــدة وطريقـــة الحســـاب علـــ  
 نحو يحقق تل  النتيجة.

 يبــدأ ســريان الفائــدة  ــن التــاري  الــذي كــان -2 
 الدفع. يجب فيه دفع العبلغ األصلي حت  تاري  الوفاء بالتزاا

__________ 
 .www.nato.int/kosovo/press/p990509b.htm (464ث
 /NATO apologises to Beijing”, http://news.bbc.co.uk“ (465ث

2/hi/asia-pacific/341533.stm. 
، والتصةةةةةةويب (ثةةةةةةاين، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء ال2001 حوليةةةةةةة (466ث

 .139-137 ع

 التعليق
مشاريا املواد املتعلقة  من 38إن القواعد الواردة يف املادة  

فيمةةا يتعلةةق  (467ثمبنةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةال غةةري املشةةروعة دوليةةا  
االفائةةدة هةة  قواعةةد يقصةةد  ةةا ضةةمان تابيةةق مبةةدأ اجلةةرب الكامةةل. 
وتنابةةةق اعتبةةةارات  اثلةةةة يف هةةةذا الصةةةدد علةةةى املنظمةةةات الدوليةةةة. 

ستننةختا  املتعلقة مبنؤولية الدول قد ا 38واالتايل فون فقريت املادة 
 ك مها يف مشروع املادة احلايل دون تغيري.

 العساهعة في الضرر -42العادة 
ـــر، العســـاهعة فـــي الضـــرر   ـــد الجب ـــد تحدي تراعـــ ، عن

بالفيـــل أو التقصـــير، عـــن ععـــد أو إهعـــال،  ـــن جانـــب الدولـــة 
العنظعــة الدوليــة العضــرورة أو أي شــخص أو كيــان يلــتعس  أو

 لـه الجبر. 
 التعليق

سبب واضح حيةول دون متديةد انابةاق  ليس مثة (1ث 
مةةةةن مشةةةةاريا املةةةةواد املتعلقةةةةة مبنةةةةؤولية  39احلكةةةةم املبةةةةني يف املةةةةادة 

حبيةةةث ينابةةةق علةةةى  (468ثالةةةدول عةةةن األفعةةةال غةةةري املشةةةروعة دوليةةةا  
املنظمةةات الدوليةةة. ومثةةل هةةذا التمديةةد يةةتم يف اجتةةاهني  أوهلمةةا أن 

يف الضرر مةن  من حق املنظمات الدولية أيضا  االحتجاج ااملنامهة
أجةل التقليةةل مةن منةةؤوليتها؛ وثانيهمةا أن الكيانةةات الةص ميكةةن أن 
تكةةةةةون قةةةةةد سةةةةةامهت يف الضةةةةةرر تشةةةةةمل املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة. وهةةةةةذا 
التمديد األخري يتالب إضافة عبارة "أو املنظمة الدولية" اعد كلمة 

 "الدولة" يف املادة املقاالة املتعلقة مبنؤولية الدول.
علةةى املمارسةةة ذات الصةةلة ااملوضةةوع  ومةةن األمثلةةة (2ث 

والةةص مت فيهةةا االحتجةةاج ااملنةةامهة يف وقةةوع الضةةرر مثةةال يتعلةةق حبادثةةة 
هةةةةذه احلالةةةةة،  إطةةةة ق الررةةةةاع علةةةةى مركبةةةةة مدنيةةةةة يف الكونغةةةةو. ويف

خفض مبلةغ التعةويض املةدفوع مةن قبةل األمةم املتحةدة انةبب حةدو  
 .(469ثمن جانب سائق املركبة أسهم يف وقوع الضرر تقصري

وهذه املةادة ال طةل اةأي التةزام اتخفيةف الضةرر  (3ث 
قد يقا على عاتق الاةرف املضةرور مبوجةب القةانون الةدويل. وينشةأ 
مثةةل هةةذا االلتةةزام مبوجةةب قاعةةدة مةةن القواعةةد األوليةةة. واالتةةايل فةة  

 حاجة ملناقشته هنا.
كيان  وينبغ  قراءة اإلرارة إىل "أي رخص أو (4ث 

لناةةةةاق  36قرتنةةةةة اةةةةالتعريف الةةةةوارد يف املةةةةادة يلةةةةتمس لةةةةةه اجلةةةةرب" م
االلتزامات الدولية املبينة يف الباب الثاين. وهذا النااق يقتصر على 
االلتزامةةةات النارةةةئة االننةةةبة ملنظمةةةة دوليةةةة منةةةؤولة جتةةةاه الةةةدول أو 

__________ 
 .142-139املرجا نفنه، ع  (467ث
 .143-142املرجا نفنه، ع  (468ث
 P. Klein, La responsabilité des organisationsانظةةةر  (469ث

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 
Brussels, Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998, at p. 606. 
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املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة األخةةةةةرى أو اجملتمةةةةةا الةةةةةدويل ككةةةةةل. ويبةةةةةدو أن 
مناسةةةةةب يف هةةةةةذا  ى حنةةةةةواإلرةةةةةارة الةةةةةواردة أعةةةةة ه قةةةةةد رةةةةةيغت علةةةةة

احلقةةةةوق الةةةةص ترتتةةةةب  النةةةةياق. واالتةةةةايل فلةةةةيس مثةةةةة إخةةةة ل اوجةةةةود
 لكيانات أخرى. اصورة مباررة ألرخاع آخرين أو

 ضعان األداء الفيال لواجب الجبر -43العادة 
علــ  أعضــاء العنظعــة الدوليــة العســؤولية أن يتخــذوا،  

لتزويـد العنظعـة وفقا  لقواعد العنظعة، جعيع التدابير العناسـبة 
بالوســــائل التــــي تعكنهــــا  ــــن الوفــــاء بالتزا اتهــــا بعوجــــب هــــذا 

 الفصل عل  نحو فيال.
 التعليق

املنظمات الدولية الص تعترب ذات رخصةية قانونيةة  (1ث 
منةةةتقلة هةةة  الوحيةةةدة، مةةةن حيةةةث املبةةةدأ، الةةةص ميكةةةن أن ترتتةةةب دوليةةةة 

دما تكةةون منظمةةة علةةى أفعاهلةةا غةةري املشةةروعة دوليةةا  نتةةائج قانونيةةة. وعنةة
دولية ما منؤولة عن فعل غري مشروع دوليا  تتحمةل الةدول واملنظمةات 
األخةةةرى املنةةةؤولية انةةةبب عضةةةويتها يف املنظمةةةة الدوليةةةة املنةةةؤولة وفقةةةا  

. وال تتصور هذه املةادة أيةة حالةة 29و 28للشروط احملددة يف املادتني 
يةةة عةةن فعةةل أخةةرى حتمةةل فيهةةا الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة منةةؤولية دول

 املنظمة الص تكون هذه الدول واملنظمات الدولية أعضاء فيها.
ووفقا  لآلراء الةص أعراةت عنهةا عةدة دول ردا  علةى  (2ث 

، ال (470ث2006 سؤال أثارته اللجنة يف تقريرها إىل اجلمعية العامة لعام
يعترب أن أي التزام تبع  لألعضةاء جتةاه الاةرف املضةرور ينشةأ عنةدما ال 

. وقد أعرب عةن (471ثميكنها من اجلرب املنظمة املنؤولة يف وضاتكون 
هةةذا الةةرأي نفنةةه يف ايةةانني رةةدرا عةةن رةةندوق النقةةد الةةدويل ومنظمةةة 

__________ 
 أع ه. 386انظر احلارية  (470ث
أسةةةاس هلةةةذا االلتةةةزام"  الحةةةظ وفةةةد هولنةةةدا أنةةةه لةةةيس هنةةةاك "أي (471ث

الوثةةةةائق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة احلاديةةةةة والنةةةةتون، اللجنةةةةة النادسةةةةة، ث
(. وأعةةةرب عةةةن آراء  اثلةةةة مةةةن قبةةةل 23، الفقةةةرة A/C.6/61/SR.14، 14 اجللنةةةة

الدامنرك، االنيااة عن الدان الشةمال األورويب ثآينةلندا والةدامنرك والنةويد وفنلنةدا 
(؛ والجيكةا 32، الفقرة A/C.6/61/SR.13، 13اجللنة ا نفنه، والنرويج( ثاملرج
(؛ وإسةةةبانيا 42-41، الفقرتةةةان A/C.6/61/SR.14، 14اجللنةةةة ثاملرجةةةا نفنةةةه، 

(؛ وإيااليةا 63(؛ وفرننا ثاملرجا نفنه، الفقرة 53-52ثاملرجا نفنه، الفقرتان 
(؛ 83قةةةةرة (؛ والواليةةةةات املتحةةةةدة ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، الف66ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، الفقةةةةرة 

، 15اجللنةةة (؛ وسوينةةرا ثاملرجةةا نفنةةه، 100واةةي روس ثاملرجةةا نفنةةه، الفقةةرة 
A/C.6/61/SR.15 16اجللنةةةةةةةةةةةةةةةة (؛ وكواةةةةةةةةةةةةةةةا ثاملرجةةةةةةةةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةةةةةةةةه، 5، الفقةةةةةةةةةةةةةةةرة ،
A/C.6/61/SR.16 19اجللنةةةةةةةةةةةة (؛ ورومانيةةةةةةةةةةةا ثاملرجةةةةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةةةةه، 13، الفقةةةةةةةةةةةرة ،
A/C.6/61/SR.19 إال أن وفةةد اةةي روس أرةةار إىل أنةةه ميكةةن وضةةا 60، الفقةةرة .)

خماط للمنؤولية التبعية عن التعويض كقاعدة خارة، وذلك، على سبيل املثال، 
يف احلاالت الص يكون فيها عمل املنظمة متص   ااستغ ل املوارد اخلارة ثاملرجةا 

يةةةةةةده للةةةةةةرأي (. ورغةةةةةةم تأي100، الفقةةةةةةرة A/C.6/61/SR.14، 14اجللنةةةةةةة نفنةةةةةةه، 
، A/C.6/61/SR.13، 13اجللنةةةةة النةةةةائد، فةةةةون وفةةةةد األرجنتةةةةني ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، 

( طلةةةةب مةةةةن اللجنةةةةة أن حتلةةةةل مةةةةا إذا كانةةةةت خصةةةةائص كةةةةل منظمةةةةة 49الفقةةةةرة 
وقواعةةةدها، فضةةة   عةةةن اعتبةةةارات العدالةةةة واإلنصةةةاف، تنةةةتدع  أن تكةةةون هنةةةاك 

 استثناءات من القاعدة األساسية حبنب اروف كل حالة.

. وهةةةةذا مةةةةةا يتفةةةةةق، فيمةةةةا يبةةةةةدو، مةةةةةا (472ثحظةةةةر األسةةةةةلحة الكيميائيةةةةةة
تتبةني منهةا أيةة حالةة تؤيةد وجةود ذلةك االلتةزام مبوجةب  املمارسة الةص ال

 الدويل. القانون
واالتايل يتعني على الارف املضرور أن يعتمد  (3ث 

فقةةط علةةى وفةةاء املنظمةةة الدوليةةة املنةةؤولة االتزاماهتةةا. ويتوقةةا أن 
تقةةةةةةوم املنظمةةةةةةة املنةةةةةةؤولة، مةةةةةةن أجةةةةةةل الوفةةةةةةاء االتزامهةةةةةةا اةةةةةةاجلرب، 
ااستخدام مجيا الوسائل املتاحة القائمة مبوجب قواعدها. وهذا 

مةةةن قبةةةل  يناةةةوي، يف معظةةةم احلةةةاالت، علةةةى طلةةةب منةةةامهات
 أعضاء املنظمة املعنية. 

وقةةد قةةدم اقةةرتاع اةةأن يكةةون هنةةاك نةةص رةةريح  (4ث 
على أن "تتخذ املنظمة الدولية املنؤولة مجيا التةدااري املناسةبة وفقةا  
لقواعدها لضمان قيام أعضائها اتزويدها االوسائل الةص متكنهةا مةن 

حظة  فعةال". وقةد  الوفاء االتزاماهتةا مبوجةب هةذا الفصةل علةى حنةو
هذا االقرتاع اقدر من التأييةد. إال أن أغلبيةة أعضةاء اللجنةة اعتةربوا 
أن هةةذا احلكةةم لةةيس ضةةروريا  ألن االلتةةزام املةةذكور سةةيكون مشةةموال  

 االفعل اصورة ضمنية يف االلتزام ااجلرب.
وقةةةد أيةةةدت أغلبيةةةة أعضةةةاء اللجنةةةة إدراج املةةةادة  (5ث 

اخلةةةةةةةاع. فهةةةةةةةذه املةةةةةةةادة احلاليةةةةةةةة الةةةةةةةص مل تقةةةةةةةرتع يف تقريةةةةةةةر املقةةةةةةةرر 
يف  أساسةةا  ااةةااا تفنةةريي. فاملقصةةود  ةةا أن تةةذكر األعضةةاء تتنةةم

منظمةةةة دوليةةةة منةةةؤولة اةةةأهنم ماةةةالبون اةةةأن يتخةةةذوا، وفقةةةا  لقواعةةةد 
املنظمةةة االوسةةائل  املنظمةةة، مجيةةا التةةدااري املناسةةبة مةةن أجةةل تزويةةد

 الص متكنها من الوفاء على حنو فعال االتزامها ااجلرب. 
واملقصود ااإلرارة إىل قواعد املنظمة هو حتديد  (6ث 

. ففةةة  حةةةني أن قواعةةةد املنظمةةةة قةةةد ال (473ثأسةةةاس االرةةةرتاط املعةةةين
تتنةاول االضةةرورة املنةةألة علةةى حنةةو رةةريح، فةةون االلتةةزام الواقةةا علةةى 
عاتق األعضاء اتمويل املنظمة كجةزء مةن الواجةب العةام املتمثةل يف 

ضةةةمنيا  اشةةةكل عةةةام  مشةةةموال  التعةةةاون مةةةا املنظمةةةة ميكةةةن أن يعتةةةرب 
مبوجةةب القواعةةد ذات الصةةلة. وكمةةا الحةةظ القاضةة  النةةري جريالةةد 
فيتنةةةموريس، يف رأيةةةه املنةةةتقل فيمةةةا يتصةةةل افتةةةوى حمكمةةةة العةةةدل 

  اعض نفقات األمم املتحدةالدولية يف قضية 
ال ميكن للمنظمة أن تؤدي واجباهتا إذا مل يكن هناك متويةل. ولةذلك  
، فةون مثةة التزامةا  عامةا  يقةا علةى عةاتق 17من املةادة  2لفقرة  يف غياب افونه حىت

الدول األعضاء جمتمعة اتمويل املنظمة يتعني أن ينتخلص من امليثةاق ااالسةتناد 
__________ 

، 2007 حوليةةةةةثتةةةةرد يف  1-، الفةةةةرع رةةةةنيA/CN.4/582يقةةةةة الوث (472ث
 (.(ولاجمللد الثاين ثاجلزء األ

انظةةةةر البيانةةةةات الةةةةص أدلةةةةت  ةةةةا وفةةةةود الةةةةدامنرك، االنيااةةةةة عةةةةن الةةةةدان  (473ث
الوثةةةةةةائق الرمسيةةةةةةة الشةةةةةةمال األورويب ثآينةةةةةةلندا والةةةةةةدامنرك والنةةةةةةويد وفنلنةةةةةةدا والنةةةةةةرويج( ث

، 13اللجنةةةةةةةةةة النادسةةةةةةةةةة، اجللنةةةةةةةةةة  للجمعيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة، الةةةةةةةةةدورة احلاديةةةةةةةةةة والنةةةةةةةةةتون،
A/C.6/61/SR.13 14اجللنةةةةةةةةةةةةةةةة (؛ والجيكةةةةةةةةةةةةةةةا ثاملرجةةةةةةةةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةةةةةةةةه، 32، الفقةةةةةةةةةةةةةةةرة ،
A/C.6/61/SR.14 ؛ وفرننةةا ثاملرجةةا 53(؛ وإسةةبانيا ثاملرجةةا نفنةةه، الفقةةرة 42، الفقةةرة)
، A/C.6/61/SR.15، 15اجللنةةةةةةةة (؛ وسوينةةةةةةةرا ثاملرجةةةةةةةا نفنةةةةةةةه، 63نفنةةةةةةةه، الفقةةةةةةةرة 

القةةانون الةةدويل قةةد اعتةةرب أن االلتةةزام اتمويةةل منظمةةة منةةؤولة  (. كمةةا أن معهةةد5 الفقةةرة
 ,Institute of International Law, Yearbookال يكةون قائمةا  إال "مبوجةب قواعةدها" ث

vol. 66 (1996), Session of Lisbon (1995), Part II, p. 451.) 
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األضةةةرار ال حقةةةة مبةةةواف  األمةةةم إىل املبةةةدأ ذاتةةةه الةةةذي طبقتةةةه احملكمةةةة يف قضةةةية 
االننبة ألدائهةا ]أي  ا ينتدل عليه االضرورة من أنه أمر جوهريمب، أي "املتحدة

 .(474ث(I.C.J. Reports 1949, p. 182أداء املنظمة[ لواجباهتا" ث

وقةةةةةد أعةةةةةرب غالبيةةةةةة أعضةةةةةاء اللجنةةةةةة عةةةةةن رأي  (7ث 
مفةةةةاده أنةةةةه ال يرتتةةةةب علةةةةى أعضةةةةاء منظمةةةةة دوليةةةةة مةةةةا أي واجةةةةب 
مبوجةةب القةةانون الةةةدويل اةةأن يتخةةذوا مجيةةةا التةةدااري املناسةةبة لتزويةةةد 

سةةائل الةةص متكنهةةا مةةن الوفةةاء االتزامهةةا اةةاجلرب. املنظمةةة املنةةؤولة االو 
غةةري أنةةه كةةان لةةبعض األعضةةاء رأي خمةةالف، يف حةةني أعةةرب اعةةض 
األعضةةاء اآلخةةرين عةةن رأي مفةةاده أنةةه ينبغةة  الةةنص علةةى مثةةل هةةذا 
االلتزام اورفه قاعدة من قواعد التاةوير التةدره . ومةن رةأن هةذا 

 املنظمة. االلتزام أن يكمل أي التزام قائم مبوجب قواعد
 الفصل الثالث

اإلخالالت الخطيرة بااللتزا ات التي تفرضها قواعد 
  ن القواعد اليا ة للقانون الدولي قطيية
 انطباق هذا الفصل -[43]44 العادة

ـــة  -1  يســـري هـــذا الفصـــل علـــ  العســـؤولية الدولي
ناشــئ  العترتبـة علــ  إخـالل خطيــر  ـن جانــب  نظعـة دوليــة بـالتزاا

 قطيية  ن القواعد اليا ة للقانون الدولي.بعوجب قاعدة 
يكون اإلخالل بهـذا االلتـزاا خطيـرا  إذا كـان  -2 

ينطـــوي علـــ  تخلـــف جســـيم أو  نهجـــي  ـــن جانـــب العنظعـــة 
 الدولية العسؤولة عن الوفاء بااللتزاا.
 التعليق

إن نااق الفصةل الثالةث يقااةل الناةاق املعةرف  (1ث 
املتعلقة مبنؤولية الدول عن األفعال من مشاريا املواد  40يف املادة 

. وقد يكون اإلخ ل االتزام نار  مبوجب (475ثغري املشروعة دوليا  
قاعةةةةدة قاعيةةةةةة مةةةةةن القواعةةةةةد العامةةةةةة للقةةةةةانون الةةةةةدويل إخةةةةة ال  أقةةةةةل 
احتمةةةاال  يف حالةةةة املنظمةةةات الدوليةةةة منةةةه يف حالةةةة الةةةدول. إال أن 

الكامةل. فةوذا خار وقوع مثةل هةذا اإلخة ل ال ميكةن أن ينةتبعد ا
حةةةد  االفعةةةل إخةةة ل خاةةةري، فونةةةه ينةةةتتبا العواقةةةب نفنةةةها الةةةص 

 تنابق يف حالة الدول.
والفقرتةةةةةةان اللتةةةةةةان تتةةةةةةألف منهمةةةةةةا هةةةةةةذه املةةةةةةادة  (2ث 

املتعلقةةةة مبنةةةؤولية الةةةدول عةةةن األفعةةةال  40ماااقتةةةان لفقةةةريت املةةةادة 
غةةةري املشةةةةروعة دوليةةةا . ولكةةةةن مةةةا االستعاضةةةةة عةةةن كلمةةةةة "الدولةةةةة" 

 "املنظمة الدولية". اتعبري
__________ 

 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17 (474ث

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. 

Reports 1962, p. 151, at p. 208. 
، والتصةةةةةةويب (ثةةةةةةاين، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةاين ثاجلةةةةةةزء ال2001 حوليةةةةةةة (475ث

 .148-146 ع

تبــة علـ  اإلخـالل الخطيــر نتـائ   يينـة  تر  -[44]45العـادة 
 بعوجب هذا الفصلبالتزاا 

تتياون الدول والعنظعات الدوليـة فـي سـبيل  -1 
وضــع حــد، بالوســائل العشــروعة، ألي إخــالل خطيــر بــالعين  

 [.43]44العقصود في العادة 
بشــرعية ال تيتـرف أي دولــة أو  نظعــة دوليــة  -2 

ــــــالعين  العقصــــــود فــــــي  وضــــــع نــــــاجم عــــــن إخــــــالل خطيــــــر ب
[، وال تقــــدا أي عــــون أو  ســــاعدة للحفــــا  43]44 العــــادة

 عل  ذل  الوضع.
ـــــائ  األخـــــرى  -3  ال تخـــــل هـــــذل العـــــادة بالنت

العشـــــار إليهـــــا فـــــي هـــــذا البـــــاب وال بعـــــا قـــــد يترتـــــب  ـــــن 
أخرى علـ  إخـالل ينطبـق عليـه هـذا الفصـل بعقتضـ   نتائ 

 الدولي.القانون 
 التعليق

تةةةنص هةةةذه املةةةادة علةةةى أنةةةه إذا أخلةةةت منظمةةةة  (1ث 
دولية ما إخ ال  خاريا  االتزام نار  عن قاعدة قاعيةة مةن القواعةد 
العامةةةة للقةةةانون الةةةدويل تقةةةا علةةةى عةةةاتق الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة 
واجبةةةةةةةات تقااةةةةةةةل تلةةةةةةةك الواجبةةةةةةةات املنابقةةةةةةةة علةةةةةةةى الةةةةةةةدول وفقةةةةةةةا  

اد املتعلقةة مبنةؤولية الةدول عةن األفعةال من مشةاريا املةو  41 للمادة
. ولةةةةةذلك فقةةةةةد اسةةةةةتخدمت هنةةةةةا نفةةةةةس (476ثغةةةةةري املشةةةةةروعة دوليةةةةةا  

املنةةةةتخدمة يف تلةةةةك املةةةةادة ولكةةةةن مةةةةا إضةةةةافة عبةةةةارة "واملنظمةةةةات 
 .2وعبارة "أو منظمة دولية" يف الفقرة  1الدولية" يف الفقرة 

 وردا  علةةةةى سةةةةؤال أثارتةةةةه اللجنةةةةة يف تقريرهةةةةا إىل (2ث 
، أعراةةةةةت عةةةةةدة دول عةةةةةن رأي (477ث2006لعةةةةةام  اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة

مفةةةاده أن الوضةةةا القةةةانوين ملنظمةةةة دوليةةةة مةةةا ينبغةةة  أن يكةةةون هةةةو 
. وعةة وة (478ثنفةس وضةا الدولةة الةص طةل االتزاماهتةا إخة ال   ةاث   

__________ 
 .150-148املرجا نفنه، ع  (476ث
 أع ه. 386انظر احلارية  (477ث
األورويب انظر مداخ ت الدامنرك، االنيااة عن الدان الشمال  (478ث

الوثائق الرمسية للجمعيةة العامةة، ثآينلندا والدامنرك والنويد وفنلندا والنرويج( ث
، A/C.6/61/SR.13، 13الةةةدورة احلاديةةةة والنةةةتون، اللجنةةةة النادسةةةة، اجللنةةةة 

(؛ وهولنةةدا ثاملرجةةا نفنةةه، 50(؛ واألرجنتةةني ثاملرجةةا نفنةةه، الفقةرة 33الفقةرة 
(؛ والجيكةةةةةةةةا ثاملرجةةةةةةةةا نفنةةةةةةةةه، 25رة ، الفقةةةةةةةةA/C.6/61/SR.14، 14اجللنةةةةةةةةة 
(؛ وفرننةةةةا ثاملرجةةةةا 54(؛ وإسةةةةبانيا ثاملرجةةةةا نفنةةةه، الفقةةةةرة 46-43الفقةةةرات 

(؛ وسوينةةةةةةرا 101(؛ واةةةةةةي روس ثاملرجةةةةةةا نفنةةةةةةه، الفقةةةةةةرة 64نفنةةةةةةه، الفقةةةةةةرة 
(؛ واألردن ثاملرجةةةا 8، الفقةةةرة A/C.6/61/SR.15، 15اجللنةةةة ثاملرجةةةا نفنةةةه، 

(؛ واالحتةةاد الروسةة  ثاملرجةةا 5، الفقةةرة A/C.6/61/SR.16، 16اجللنةةة نفنةةه، 
(؛ ورومانيةا ثاملرجةا نفنةه، 68، الفقةرة A/C.6/61/SR.18، 18اجللنةة نفنه، 
 (.60، الفقرة A/C.6/61/SR.19، 19اجللنة 
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علةةى ذلةةك، فقةةد رأت عةةدة دول أن علةةى املنظمةةات الدوليةةة أيضةةا  
 . (479ثحد لإلخ لالتزاما  االتعاون يف سبيل وضا 

وأاةةةةةةدت منظمةةةةةةة حظةةةةةةر األسةةةةةةلحة الكيميائيةةةةةةةة  (3ث 
 امل حظة التالية 

مةةن املؤكةةد أنةةه ينبغةة  أن يكةةون علةةى الةةدول التةةزام االتعةةاون لوضةةا  
حةةةد هلةةةةذا اخلةةةرق ألنةةةةه يف حالةةةةة ارتكةةةاب منظمةةةةة دوليةةةةة ألفعةةةال تشةةةةكل خرقةةةةا  

وقفهةا كثةريا  عةن لقاعدة آمرة من ]القواعد العامة للقةانون الةدويل[، ال اتلةف م
 .(480ثموقف الدولة]ةة[

وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق اةةةةةااللتزام االتعةةةةةاون مةةةةةن جانةةةةةب املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة، 
الحظةةةةت املنظمةةةةة نفنةةةةها أن املنظمةةةةة الدوليةةةةة "هةةةةب أن تتصةةةةرف 

 .(481ثدائما  يف حدود واليتها ووفقا  لقواعدها"
ومةةن الواضةةح أنةةه لةةيس املقصةةود  ةةذه املةةادة أن  (4ث 

لدوليةةة واةةائف ال تنةةدرج يف ناةةاق والياهتةةا. تنةةند إىل املنظمةةات ا
 تكلةةفومةةن جهةةة أخةةرى، فةةون اعةةض املنظمةةات الدوليةةة ميكةةن أن 

طل  اواائف تتجاوز ما هو مالوب يف هذه املادة. وهذه املادة ال
اأيةةةةةة وايفةةةةةة منةةةةةةندة إىل منظمةةةةةة مةةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةةق خبةةةةةروق معينةةةةةةة 

العامة للقانون ل لتزامات النارئة مبوجب قواعد قاعية من القواعد 
 الدويل، كما يف حالة األمم املتحدة فيما يتصل االعدوان.

ويف حةةةةةةني أن املمارسةةةةةةةة ال تقةةةةةةةدم أمثلةةةةةةةة علةةةةةةةى  (5ث 
فيهةةةةةةةةا االلتزامةةةةةةةات املنصةةةةةةةةوع عليهةةةةةةةةا يف هةةةةةةةةذه  أكةةةةةةةةدتحةةةةةةةاالت 

األمور  فيما يتعلق خبرق خاري ارتكبته منظمة دولية، فون من املادة
املنظمةةةات  تزامةةةات منابقةةةة علةةةىالةةةص هلةةةا مغزاهةةةا أن تعتةةةرب هةةةذه االل

 أن اخلرق قد ارتكب من قبل دولة. يزعمالدولية عندما 
ويف هةةذا النةةياق، قةةد يكةةون مةةن املفيةةد التةةذكري  (6ث 

اأن حمكمةة العةدل الدوليةة قةد أقةرت أوال ، يف مناةوق فتواهةا اشةأن 
اآلثةةةار القانونيةةةة النارةةةئة عةةةن تشةةةييد جةةةدار يف األرض الفلنةةةاينية 

تةةزام الةةذي يقةةا علةةى عةةاتق إسةةرائيل اةةأن توقةةف أعمةةال ، االلاحملتلةةة
تشةةةييد اجلةةةدار "نظةةةرا  لابيعةةةة وأمهيةةةة احلقةةةوق وااللتزامةةةات املعنيةةةة"، 

__________ 
انظةةةةر مةةةةداخ ت الةةةةدامنرك، االنيااةةةةة عةةةةن الةةةةدان الشةةةةمال  (479ث

فنةةةه، األورويب ثآينةةةلندا والةةةدامنرك والنةةةويد وفنلنةةةدا والنةةةرويج( ثاملرجةةةا ن
(؛ واألرجنتةني ثاملرجةا نفنةه، 33، الفقةرة A/C.6/61/SR.13، 13اجللنة 
، A/C.6/61/SR.14، 14اجللنةةةةة (؛ وهولنةةةةدا ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، 50الفقةةةةرة 
(؛ وإسةةةةبانيا ثاملرجةةةةا 45(؛ والجيكةةةةا ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، الفقةةةةرة 25الفقةةةةرة 

(؛ واةةةةةي روس 64(؛ وفرننةةةةةا ثاملرجةةةةةا نفنةةةةةه، الفقةةةةةرة 54نفنةةةةةه، الفقةةةةةرة 
، 15اجللنةةةةة (؛ وسوينةةةةرا ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، 101ثاملرجةةةةا نفنةةةةه، الفقةةةةرة 

A/C.6/61/SR.15 18اجللنةةة (؛ واالحتةةاد الروسةة  ثاملرجةةا نفنةةه، 8، الفقةةرة ،
A/C.6/61/SR.18 68، الفقرة.) 

الفةةةةةرع  ،أعةةةةة ه( 472ثانظةةةةةر احلارةةةةةية  A/CN.4/582الوثيقةةةةةة  (480ث
 .2-رني

املرجا نفنه. وقد خاا رندوق النقد الدويل خاةوة أاعةد إذ  (481ث
قةةال إن "أي التةةزام للمنظمةةات الدوليةةة االتعةةةاون إمنةةا اضةةا ألحكةةام مواثيقهةةةا 

 ويتحدد مبوجبها" ثاملرجا نفنه(.

وااللتزام الذي يقا على عاتق مجيا الدول "اعدم االعرتاف االوضا 
غةري القةةانوين املرتتةب علةةى تشةييد اجلةةدار ]...[ وعةدم تقةةدا العةةون 

ى الوضةةةةةةةةةةةا النارةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةذا أو املنةةةةةةةةةةةاعدة يف اإلاقةةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةة
 . مث أضافت احملكمة قائلة إنه (482ثالتشييد"
ينبغةةة  لألمةةةم املتحةةةةدة، وال سةةةيما اجلمعيةةةة العامةةةةة وجملةةةس األمةةةةن،  

النظةةر يف مةةا يلةةزم مةةن إجةةراءات أخةةرى إلهنةةاء الوضةةا غةةري القةةانوين النةةاتج عةةن 
 .(483ثتشييد اجلدار والنظام املرتبط اه، ما املراعاة الواجبة هلذه الفتوى

واعةةةةةةةةةض األمثلةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى املمارسةةةةةةةةةة املتصةةةةةةةةةلة  (7ث 
ااخلروقات اخلارية الص ترتكبها الدول تتعلق اواجةب املنظمةات 
الدوليةة عةةدم االعةرتاف اشةةرعية حالةةة نامجةة عةةن خةرق مةةن هةةذه 
اخلروقةةةةات. ففيمةةةةا يتعلةةةةق اضةةةةم العةةةةراق للكويةةةةت، علةةةةى سةةةةبيل 

 (1990ث662مةن قةرار جملةس األمةن  2املثال، جةاء يف الفقةرة 
أن جملةةةةس األمةةةةن "يالةةةةب إىل  1990 آب/أغنةةةةاس 9املةةةةؤرخ 

مجيةةةةا الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة والوكةةةةاالت املتخصصةةةةة عةةةةدم 
االعرتاف اذلك الضم واالمتناع عن اطاذ أي إجراء أو اإلقةدام 
علةةةةى أيةةةةة معةةةةام ت قةةةةد تفنةةةةر علةةةةى أهنةةةةا اعةةةةرتاف غةةةةري مبارةةةةر 
ول االضةةةةم". ومةةةةن األمثلةةةةة األخةةةةرى اإلعةةةة ن الصةةةةادر عةةةةن الةةةةد

اشةةأن "املبةةادي  1991األعضةةاء يف اجلماعةةة األوروايةةة يف عةةام 
التوجيهية املتعلقة ااالعرتاف االةدول اجلديةدة يف أورواةا الشةرقية 

. وقةةةةد تضةةةةمن هةةةةذا الةةةةنص اجلملةةةةة (484ثويف االحتةةةةاد النةةةةوفيايت"
التاليةةة  "لةةن تعةةرتف اجلماعةةة والةةدول األعضةةاء فيهةةا االكيانةةات 

 .(485ثالنارئة عن العدوان"
وتتعلق املةادة احلاليةة اااللتزامةات احملةددة للةدول  (8ث 

واملنظمات الدولية يف حالة حدو  إخة ل خاةري مةن قبةل منظمةة 
دوليةةة اةةالتزام نارةة  عةةن قاعةةدة قاعيةةة مةةن القواعةةد العامةةة للقةةانون 
الدويل. وليس املقصود  ذه املادة أن تنتبعد وجود التزامات  اثلة 

 نات أخرى.االننبة ألرخاع آخرين أو كيا

__________ 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in (482ث

the Occupied Palestinian Territory  200أع ه(، ع  99ثانظر احلارية ،
مةةةةن فقةةةةرة املناةةةةوق،  ( اةةةةاء ودال3ثانظةةةةر أيضةةةةا  الفقةةةةرة الفرعيةةةةة . 159الفقةةةةرة 

 .163، الفقرة 202-201املرجا نفنه، ع 
( 3ث، الفقةةةرة الفرعيةةةة 163، الفقةةةرة 202املرجةةةا نفنةةةه، ع  (483ث

مةةن الفتةةوى،  160مةةن فقةةرة املناةةوق. وتةةرد هةةذه اللغةةة نفنةةها يف الفقةةرة  اءهةة
 .200املرجا نفنه، ع 

 Bulletin of the European Communities, vol. 24, no. 12 (484ث

(1991), pp. 119–120. 
 European Community, Declaration on Yugoslavia and (485ث

on the Guidelines on the Recognition of New States, 16 December 

 .ILM, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487، يرد يف 1991
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 الفصل التاسا
 (AUT DEDERE AUT JUDICARE االلتزاا بالتسليم أو العحاكعة 

  قد ة -ألف
 (،2004 قةررت اللجنةةة، يف دورهتةةا النادسةة واخلمنةةني ثعةةام -345

 aut dedere autأن تةةدرج موضةةةوع "االلةةةتزام االتنةةةليم أو احملةةةاكمة ث

judicareوخةةةةة ل الةةةةةدورة (486ث(" يف ارنةةةةةامج عملهةةةةةا الاويةةةةةل األجةةةةةل .
 2865(، قةةررت اللجنةةة يف جلنةةتها 2005النةةااعة واخلمنةةني ثعةةام 

أن تةةةةدرج املوضةةةةةوع يف ارنةةةةةامج  2005آب/أغنةةةةةاس  4املعقةةةةودة يف 
جينةة ف غالتنةةك  مقةةررا  خارةةا  معنيةةا  عملهةةا احلةةايل وعينةةت النةةيد 

مةةةن قرارهةةةا  5. وقةةةد أيةةةدت اجلمعيةةةة العامةةةة، يف الفقةةةرة (487ثااملوضةةةوع
، قةةةةرار اللجنةةةةة اةةةةأن 2005تشةةةةرين الثةةةةاين/نوفمرب  23املةةةةؤرخ  60/22

 تدرج هذا املوضوع يف ارنامج عملها.
وقةةةةةةةةةد تلقةةةةةةةةةت اللجنةةةةةةةةةة، يف دورهتةةةةةةةةةا الثامنةةةةةةةةةة واخلمنةةةةةةةةةني  -346
 ونظرت فيه. (488ثاألويل للمقرر اخلاع(، التقرير 2006 ثعام

 النظر في العوضوع في الدورة الحالية -باء
عةةةةةرض علةةةةةى اللجنةةةةةة، يف دورهتةةةةةا احلاليةةةةةة، التقريةةةةةر الثةةةةةاين  -347

(، فضةة   عةةن التعليقةةات واملعلومةةات A/CN.4/585للمقةةرر اخلةةاع ث
(. ونظةةةةةةرت Add.1-4و A/CN.4/579الةةةةةص وردت مةةةةةن احلكومةةةةةات ث

املعقةةةةةةةودة يف  2947إىل  2945 جلنةةةةةةةاهتا اللجنةةةةةةةة يف التقريةةةةةةةر يف
  .2007آب/أغناس  3متوز/يوليه إىل  31الفرتة من 

 عرض املقرر اخلاع تقريره الثاين -1
الحةةةظ املقةةةرر اخلةةةةاع أن تقريةةةره الثةةةةاين يلخةةةص األفكةةةةار  -348

واملفةةةاهيم الرئينةةةية الةةةص وردت يف تقريةةةره األويل، مةةةن أجةةةل التمةةةاس 
يدة، اشأن املنائل األكثر إثارة للجدل آراء اللجنة، اعضويتها اجلد

فيما يتعلق  ةذا املوضةوع. وأكةد أن خاةة العمةل األوليةة الةواردة يف 
تظةةةةةةةل متثةةةةةةةل "خارطةةةةةةةة الاريةةةةةةةق" الرئينةةةةةةةية الةةةةةةةص  (489ثتقريةةةةةةره األويل

 سينرترد  ا يف موارلة االضا ع اعمله اشأن هذا املوضوع.
رئينةةية الةةص وقةةد كانةةت املنةةائل التاليةةة مةةن اةةني املنةةائل ال -349

أثريت خ ل املناقشةة الةص جةرت يف الةدورة النةااقة والةص سةريحب 
املقةةةةرر اخلةةةةاع اتلقةةةة  آراء اللجنةةةةة اصةةةةددها  مةةةةا إذا كةةةةان مصةةةةدر 

__________ 
الفقرتةةةةةان (، ثةةةةةاين، اجمللةةةةةد الثةةةةةاين ثاجلةةةةةزء ال2004 حوليةةةةةة (486ث
. وقةةد أرفةةق اتقريةةر اللجنةةة لتلةةك النةةنة خماةةط مةةوجز يصةةف 362-363

اهليكل العام والنهج املمكنني لدراسة هذا املوضوع. وقد أحاطت اجلمعية 
، 2004كةانون األول/دينةمرب   2املةؤرخ  59/41علما ، يف قرارهةا  العامة

 اتقرير اللجنة فيما يتعلق اربنامج عملها الاويل األجل.
 .500ثاين(، الفقرة ، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2005 حولية (487ث
الوثيقةةةةةةةةةةةة ، ول(، اجمللةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةاين ثاجلةةةةةةةةةةةزء األ2006 حوليةةةةةةةةةةةة (488ث

A/CN.4/571. 
 .61املرجا نفنه، الفقرة  (489ث

االلتزام االتنليم أو احملاكمةة هةو مصةدر حمةض تعاهةدي أو أنةه يةرد 
أيضةةا  يف القةةانون الةةدويل العةةريف، علةةى األقةةل االننةةبة لةةبعض فئةةات 

ثةل جةرائم احلةرب، والقررةنة، واإلاةادة اجلماعيةة، واجلةرائم اجلرائم ثم
املرتكبةةة ضةةد اإلننةةانية(؛ ومةةا إذا كةةان ينبغةة  أن يكةةون هنةةاك متييةةز 
واضةةح اةةني االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة ومفهةةوم الواليةةة القضةةائية 
العاملية، وما إذا كان ينبغة  النظةر يف هةذا املفهةوم األخةري يف سةياق 

إذا كان األمر كذلك، فوىل أي حد(؛ ومةا إذا كةان هذا املوضوع ثو 
العنصةةران البةةدي ن ل لتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة ينبغةة  أن يعةةام  
على قدم املنةاواة، أو مةا إذا كةان ينبغة  أن يكةون ألحةدمها أولويةة 
علةةةةى اآلخةةةةر؛ ومةةةةا إذا كةةةةان ينبغةةةة  للجنةةةةة أن تنظةةةةر يف مةةةةا ينةةةةمى 

تنةةةليم َمةةةن يةةةدعى ارتكااةةةه "البةةةديل الث ثةةة " الةةةذي يشةةةمل عنصةةةر 
اجلرميةةةة إىل حمكمةةةة جنائيةةةة دوليةةةة خمتصةةةة؛ ومةةةا هةةةو الشةةةكل الةةةذي 
ينبغ  أن يتخذه املنتج النهائ  لعمل اللجنة املتعلةق  ةذا املوضةوع. 
والحظ املقرر اخلاع أنه قد مت اإلعراب عةن جمموعةة كبةرية وخمتلفةة 

قةانون الةدويل من اآلراء اشأن هذه املنائل الننَة املاضية يف جلنةة ال
 ويف اللجنة النادسة.

إال أن املقةةرر اخلةةاع اسةةتااع، حةةىت يف هةةذه املرحلةةة، أن  -350
يقدم مشروع مادة واحدة فيما يتعلق اناةاق انابةاق مشةاريا املةواد 

. ويتضةةمن احلكةةم (490ثاملرتقبةةة اشةةأن االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة
ففيمةا يتعلةق اعنصةر املقرتع ث ثة عنارر سيلزم أن تتناوهلةا اللجنةة. 

الةةزمن املشةةار إليةةه يف هةةذا احلكةةم، سةةيتعني أن تأخةةذ مشةةاريا املةةواد 
يف االعتبار الفرتات املختلفة الص ينشأ فيها االلتزام وينري وحيد  
آثةةةاره؛ ومنةةةألة مصةةةدر االلتةةةزام تتصةةةل اةةةالفرتة األوىل. وفيمةةةا يتعلةةةق 

اةةاق االعنصةةر املوضةةوع ، سةةيتعني علةةى اللجنةةة أن تثبةةت وجةةود ون
االلتةزام االتنةليم أو احملاكمةة، حمةددة اةذلك، يف مجلةة أمةور، مةةا إذا  
كةةةان ينبغةةة  أن يكةةةون جلةةةزء  واحةةةد  مةةةن البةةةديل أولويةةةة علةةةى اجلةةةزء 
اآلخةةةةر، وإىل أي حةةةةد  يكةةةةون للدولةةةةةة املتحفظةةةةة علةةةةى َمةةةةن يةةةةةدعى 
ارتكااةةةةه اجلرميةةةةة هةةةةامش  مةةةةن النةةةةلاة التقديريةةةةة اةةةةأن تةةةةرفض طلةةةةب 

لتةةةزام يشةةةتمل علةةةى إمكانيةةةة تنةةةليمه إىل التنةةةليم، ومةةةا إذا كةةةان اال
حمكمةةةة جنائيةةةة دوليةةةة. وأخةةةريا ، وفيمةةةا يتعلةةةق االعنصةةةر الشخصةةة ، 
أرةةةةار احلكةةةةم إىل األرةةةةخاع املةةةةةدعى ارتكةةةةا م جلةةةةرائم اخلاضةةةةعني 
للوالية القضائية للدول املعنية،  ا يثري منألة ع قة االلتزام مبفهوم 

لةةةزم أن تنظةةةر فيهةةةا اللجنةةةة الواليةةةة القضةةةائية العامليةةةة، وهةةة  منةةةألة ي
أيضةةا . واقرتانةةا  االعنصةةر الشخصةة ، سةةيتعني علةةى اللجنةةة أيضةةا  أن 

 حتدد اجلرائم واألفعال اجلرمية الص يشملها هذا االلتزام.
__________ 

 على ما يل   1مشروع املادة ينص  (490ث
 "نااق التابيق

"تابةق مشةةاريا املةةواد هةةذه علةةى إرسةةاء االلتةةزام البةةديل للةةدول 
اتنةةةةليم أو حماكمةةةةة األرةةةةخاع اخلاضةةةةعني لواليتهةةةةا القضةةةةائية ومضةةةةمون هةةةةذا 

 االلتزام وتابيقه وآثاره".
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كمةا اقةةرتع املقةةرر اخلةاع خاةةة  ملزيةةد  مةن التاةةوير وعةةرض  -351
أفكاره اشأن املواد الص ستصاغ منتقب  . وأوضةح، اصةفة خارةة، 

مشةةةروع مةةةادة  واحةةةدة  ينبغةةة  أن يتضةةةمن تعريفةةةا  للمصةةةالحات  أن
املنةةةةتخدمة، وأن مشةةةةروع مةةةةادة أخةةةةرى ثأو جمموعةةةةة مةةةةن مشةةةةاريا 
املةةةةواد( ينبغةةةة  أن اصةةةةص لورةةةةف االلتةةةةزام االتنةةةةليم أو احملاكمةةةةة 
والعنارر املكونة له. كما توخى املقرر اخلاع رياغة مشروع مةادة 

و حماكمةة جمةرم  مزعةوم  إذا تنص على أن "كةل دولةة ملزمةة اتنةليم أ
ما نصت على هذا االلتزام معاهدة تكون فيهةا هةذه الدولةة طرفةا ". 
وينبغ  أن تكون هناك مشاريا مواد أخرى تنتلهم مشةروع مدونةة 
اجلةةةرائم املخلةةةةة انةةةةلم اإلننةةةةانية وأمنهةةةا الةةةةذي اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة يف 

 .(491ث1996دورهتا الثامنة واألراعني عاَم 
رر اخلاع يف النهاية إىل ضرورة القيام، يف هذه وأرار املق -352

الدورة، اتكرار الالب املوجةه إىل احلكومةات لكة  تقةدم معلومةات 
 عن تشريعاهتا و ارستها فيما يتعلق اااللتزام االتنليم أو احملاكمة.

 موجز املناقشة -2

 تعليقات عامة ثأ(

تنةةاول أعضةةاء اللجنةةة علةةى وجةةه اخلصةةوع، يف تعليقةةاهتم  -353
االلتةةةةةزام االتنةةةةةليم أو احملاكمةةةةةة وع قتةةةةةه االواليةةةةةة  العامةةةةةة، مصةةةةةدرَ 
، ومنةةألة هةوناةةاق االلتةةزام والعنصةةرين املكةةونني لةة ،القضةةائية العامليةةة

مةا ينةةمى ث تنةليم املةةدعى ارتكااةه اجلرميةة إىل حمكمةة جنائيةة دوليةة
 .("البديل الثالث" الذي اقرتحه املقرر اخلاع  ا

وأعرب عن رأي مؤداه أن منألة مصدر االلتزام االتنليم  -354
أو احملاكمة متثل جةوهر املوضةوع املاةروع وينبغة  أن طصةها اللجنةة 
اتحليل دقيق، االنظر على وجه اخلصوع إىل املوقف الذي اطذته 

اعةةةض األعضةةةاء اةةةأن ومةةةا تنةةةليم اعةةةض احلكومةةةات يف تعليقاهتةةةا. 
قائمةةا  علةةى معاهةةدات يف أغلةةب  االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة كةةان

، ولةةةو فيمةةةا يتصةةةل أيضةةةا  ا  يةةةعرف ه طااعةةةا  ةاألحيةةةان، فقةةةد ارتةةةأوا أن لةةة
ااجلرائم املشمولة االقانون الدويل. ولكةن تظةل هنةاك منةألة تتصةل 
مبا إذا كان االلتزام ينابق فقط على جرائم معينة مشمولة االقةانون 

أخةةةرى منصةةةةوع الةةةدويل العةةةةريف أو سيتنةةةا نااقةةةةه ليشةةةمل جةةةةرائم 
عليها يف معاهدات دولية، وما إذا كان سينابق أيضا  علةى اجلةرائم 
العادية. ويرى اعض األعضاء أن على اللجنةة أن تركةز علةى حتديةد 
اجلةةةرائم الةةةص يشةةةملها االلتةةةزام االتنةةةليم أو احملاكمةةةة. وارتةةةأى اعةةةض 
األعضةةةةاء اآلخةةةةرين أن علةةةةى اللجنةةةةة أال حتةةةةاول وضةةةةا قائمةةةةة  ةةةةذه 

إذ سةةةةةيؤدي ذلةةةةةك إىل عرقلةةةةةة التاةةةةةوير التةةةةةدره  للقةةةةةانون اجلةةةةةرائم ث
الةةدويل يف هةةذا اجملةةال(، اةةل ينبغةة  اةةاألحرى أن تضةةا معةةايري تتةةيح 
حتديةد فئةةات اجلةةرائم الةص تكةةون الدولةةة إزاءهةا ملزمةةة اةةذلك االلتةةزام 
حبكةةم القةةانون. واقةةرتع يف هةةذا الصةةدد أن تشةةري اللجنةةة إىل مفهةةوم 

نية وأمنهةةةا" الةةةذي عةةةوق اوسةةةهاب يف "اجلةةةرائم املخلةةةة انةةةلم اإلننةةةا
. 1996يف عةةام  اللجنةةة مشةةروع القةةانون ذي الصةةلة الةةذي وضةةعته

__________ 
 .50الفقرة ، والتصويب (ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال1996 حولية (491ث

وأرةار اعةض األعضةاء، إىل أن اللجنةةة ينبغة  هلةا أن تنظةر أيضةةا  يف 
منةةألة مةةا إذا كةةةان االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةةة ميكةةن أن ينةةةتمد 

 من القواعد العامة للقانون الدويل.من قاعدة قاعية 

وأرةةةةةار اعةةةةةض األعضةةةةةاء كةةةةةذلك إىل أن املشةةةةةروع املقبةةةةةل  -355
ينبغةةة ، أيةةةا  كةةةان األمةةةر، أن ينةةةتهدف تنظةةةيم كلتةةةا احلةةةالتني اللتةةةني 
تكةةةون فيهمةةةا الةةةدول ملزمةةةة اةةةااللتزام االتنةةةليم أو احملاكمةةةة مبوجةةةب 

معاهةةةدة أو  سةةةياقالقةةةانون الةةةدويل العةةةريف، واملشةةةاكل الةةةص تنشةةةأ يف 
 أن اعةض األعضةاء اآلخةرين حةذروا االلتزام. غريذلك أكثر تفرض 

 قانون املعاهدات. من حصر توريات اللجنة يف نااق

ورةةةدد اعةةةض األعضةةةاء علةةةى أنةةةه حةةةىت وإن كةةةان االلتةةةزام  -356
االتنةةةةليم أو احملاكمةةةةة والواليةةةةة القضةةةةائية العامليةةةةة يتشةةةةاطران هةةةةدفا  
واحةةةدا  ثوهةةةو مكافحةةةة اإلفةةة ت مةةةن العقةةةاب حبرمةةةان األرةةةخاع 

ئم معينةةةةة مةةةةن "املةةةة ذات اآلمنةةةةة"(، فينبغةةةة  التفريةةةةق املتهمةةةةني فةةةةرا
تكةةةون معاجلةةةة الواليةةةة القضةةةائية العامليةةةة،  الاينهمةةةا. وهلةةةذا ينبغةةة  أ

إال الةةص قةةررت اللجنةةة عةةدم إدراجهةةا كموضةةوع يف جةةدول أعماهلةةا، 
اقةةدر اتصةةاهلا املبارةةر ااملوضةةوع الةةراهن. وأرةةري يف هةةذا الصةةدد إىل 

إذا كانةةةةةت الدولةةةةةة اكمةةةةةة لةةةةن ينشةةةةةأ إال أن االلتةةةةزام االتنةةةةةليم أو احمل
املعنية قد أرست واليتها القضائية وكان الشةخص، علةى أيةة حةال، 

وأرةةةار اعةةةض األعضةةةاء  موجةةةودا  يف إقليمهةةةا أو خاضةةةعا  لنةةةيارهتا.
اآلخةرين إىل أن الدولةة املعتقلةةة غالبةا  مةةا تكةون هلةةا الواليةة القضةةائية 

ألحةةد ووفقةةا   رميةةة.فقةةط كنتيجةةة لعةةدم تنةةليم َمةةن يةةدعى ارتكااةةه اجل
، فون االلتزام االتنةليم أو احملاكمةة مفةروض علةى الةدول فيمةا اآلراء

اةةةص اجلةةةرائم اخلاضةةةعة للواليةةةة القضةةةائية العامليةةةة. واقةةةرتع أن تعةةةاَق 
الع قةةة اةةني االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة والواليةةة القضةةائية العامليةةة 

 يف نص خاع.

م، أعةةرب عةن آراء خمتلفةةة فيمةةا وفيمةا يتعلةةق اناةاق االلتةةزا -357
"، والع قةةة املتبادلةةة اكمةةةيتعلةةق اعنصةةري االلتةةزام  "التنةةليم" و"احمل

اينهمةةةا. ووفقةةةا  ملةةةا ذكةةةره اعةةةض األعضةةةاء، فةةةون الدولةةةة املعتقلةةةة هلةةةا 
، علةى وجةه اخلصةوع سلاة أن تقرر، اسةتنادا  إىل تشةريعاهتا احملليةة

اآلخةةرين إىل أن  أي عنصةةري االلتةةزام تنفةةذ. وأرةةار اعةةض األعضةةاء
االلتزام االتنليم أو احملاكمة قد ينشأ يف حاالت خمتلفةة، ينبغة  أن 
تأخةةةةذها اللجنةةةةة يف االعتبةةةةار ألن تلةةةةك احلةةةةاالت ميكةةةةن أن تكةةةةون 

عةةةةةرض رأى أعضةةةةةاء آخةةةةةرون أن مهمةةةةةة لتحديةةةةةد ناةةةةةاق االلتةةةةةزام. و 
علةةى  يضةةف  رةةيئا  مةةن التعتةةيمااللتةةزام علةةى أنةةه اةةديل مةةن رةةأنه أن 

 ام ذاته.طااا االلتز 

وفيمةةةا يتعلةةةق اةةةاجلزء األول مةةةن االلتةةةزام، فقةةةد ذكةةةر أنةةةه اينمةةةا  -358
سةةةةةتحتاج اللجنةةةةةة إىل دراسةةةةةة حةةةةةدود التنةةةةةليم ثمثةةةةةل احلةةةةةدود املتعلقةةةةةة 

تضةةمن  أو مةةواطين الدولةةة املعتقلةة، أو احلالةةة الةةص ال ،اةاجلرائم النياسةةية
الفةرد فيها الدولة الاالبة للتنليم توفري ضةمانات حمةددة حلمايةة حقةوق 

املعةةين(، ينبغةة  هلةةةا أن تتةةوخى احلةةةذر مةةن الةةةدخول يف حتليةةل للجوانةةةب 
الةدقيق  ىنالفنية لقانون التنليم. كما سيتعني علةى اللجنةة أن حتةدد املعة

 " ثاحملاكمة(.judicare"  العنصر االلتزام املشار إليه 
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"البةديل الثالةث"، أوضةح اعةض   اوفيما يتعلةق مبةا ينةمى  -359
نةةةليم حملكمةةةة جنائيةةةة دوليةةةة ال ينبغةةة  أن يعةةةاق يف األعضةةةاء أن الت

النةةياق احلةةايل، ألنةةه اضةةا لظةةروف خمتلفةةة، ويثةةري مشةةاكل خمتلفةةة 
عن املشةاكل الةص يثريهةا التنةليم. غةري أن اعةض األعضةاء اآلخةرين 

ذات رةةلة معينةةة قةةد ذكةةروا أن اللجنةةة ينبغةة  هلةةا أن تعةةاق منةةائل 
 أن واجةةب الدولةةة تنةةليم فةةرد ااملوضةةوع احلةةايل؛ وأرةةاروا، مةةث  ، إىل

أنةةه إىل حمكمةةة دوليةةة ميكةةن أن يشةةل االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة و 
وأرةةةةةار الةةةةةبعض إىل أن  معاجلتةةةةةه يف مشةةةةةاريا املةةةةةواد.االتةةةةةايل ينبغةةةة  

الصةةةةةكوك التأسينةةةةةية للمحةةةةةاكم الدوليةةةةةة تتنةةةةةاول منةةةةةألة الالبةةةةةات 
 .واالتقدا إىل حمكمة دولية املتزامنة املتعلقة االتنليم

 الذي اقرتحه املقرر اخلاع 1تعليقات على مشروع املادة  ثب(

الةةةذي  1اينمةةةا ارتةةةأى اعةةةض األعضةةةاء أن مشةةةروع املةةةادة  -360
اقرتحةةه املقةةرر اخلةةاع مقبةةول مةةن حيةةث املبةةدأ، فقةةد أرةةار أعضةةةاء 
آخةةةرون إىل أن مةةةن الصةةةعب علةةةى اللجنةةةة أن تتخةةةذ موقفةةةا  اشةةةأن 

ملقةةةةةرر اخلةةةةةاع اشةةةةةأن ناةةةةةاق مشةةةةةاريا املةةةةةواد دون أن تعةةةةةرف آراء ا
املنةائل ال حقةة، ومةن اينهةا مصةدر االلتةزام االتنةليم أو احملاكمةةة. 
وأعةةرب اعةةض األعضةةاء عةةن تأييةةدهم لإلرةةارة إىل الفةةرتات الزمنيةةةة 
املختلفةةةةةة املتصةةةةةلة  ةةةةةذا االلتةةةةةزام، غةةةةةري أهنةةةةةم انتقةةةةةدوا املصةةةةةالحات 

ومضةمون االلتةزام ]...[ إرساء "ثمشروع املادة املنتخدمة يف نص 
(. واقةةةةرتع اعةةةةض األعضةةةةاء اآلخةةةةرين "هةةةةذا االلتةةةةزام وتابيقةةةةه وآثةةةةاره

حةةذف تلةةك اإلرةةارة، مفضةةلني اةةدال  منهةةا رةةياغة مبنةةاة للةةنص.  
الاةةةةااا  ضةةةةرورة حةةةذف رةةةفة "البةةةةديل" نظةةةرا  ألنكمةةةا استصةةةوب 

البةةديل ل لتةةزام منةةألة سةةتبحثها اللجنةةة يف مرحلةةة الحقةةة. وأاةةدى 
اع أن االلتةزام االتنةليم أو اعض األعضاء تأييدهم لرأي املقرر اخل

احملاكمة ال يوجد إال يف حالة األرخاع الابيعيني؛ وإن كان أحد 
األعضاء قد ارتأى أنه ينبغ  موارلة استكشةاف حالةة األرةخاع 
االعتبةةةاريني الضةةةالعني يف ارتكةةةاب جةةةرائم. واةةةل هنةةةاك تفةةةاوت يف 
 اآلراء اشةةةةأن مةةةةا إذا كةةةةان ينبغةةةة  أن تشةةةةري اللجنةةةةة إىل عبةةةةارة "إمةةةةا

على أهنا "التزام" ( aut dedere aut judicareثالتنليم وإما احملاكمة" 
وأعرب عن رأي ينادي ااالستعاضة عن عبةارة "واليتهةا  أم "مبدأ".

اعبةةةةارة "املوجةةةةودين يف أقاليمهةةةةا أو  1القضةةةةائية" يف مشةةةةروع املةةةةادة 
اخلاضةةةةعني لنةةةةيارهتا"، وذلةةةةك لتوضةةةةيح أن الدولةةةةة املعتقلةةةةة رمبةةةةا ال 

 والية جنائية على َمن يدعى ارتكااه اجلرمية.تكون هلا 
 تعليقات اشأن األعمال املقبلة للجنة اشأن املوضوع ثج(

رحةةةب اعةةةض األعضةةةاء خباةةةة موارةةةلة التاةةةوير املبينةةةة يف  -361
التقريةةةر الثةةةاين. وأعةةةرب، اوجةةةه خةةةاع، عةةةن التأييةةةد العتةةةزام املقةةةرر 

أيضةةا   خاةةة العمةةل األوليةةة، ولكةةن أرةةريمنهةةاج اخلةةاع النةةري علةةى 
لكة  تعةرض هةةيك   أنةه ينبغة  جعةل هةذه اخلاةةة أكثةر تفصةي   إىل 

واضةةحا  لألعمةةال املقبلةةة. وأعةةرب اعةةض األعضةةاء عةةن اتفةةاقهم مةةا 
اقرتاحات املقرر اخلاع اشأن املواد املمكةن رةياغتها يف املنةتقبل، 
وخارةةةة اشةةةأن ناةةةاق االلتةةةزام االتنةةةليم أو احملاكمةةةة. ولكةةةن جةةةرى 

إىل احلةاالت يشري الذي  احلكماه أن رياغة اإلعراب عن رأي مؤد
االلتةةزام منصورةةا  عليةةه يف معاهةةدة مةةن املعاهةةدات فيهةةا الةةص يكةةون 

 "العقةةد رةةريعة املتعاقةةدين"مبةةدأ للةةنص علةةى ميكةةن أن تعتةةرب تكةةرارا  
 وينبغ  مراجعتها اعناية.

كمةةا جةةرى اإلعةةراب عةةن التأييةةد ل قةةرتاع الةةداع  إىل أن  -362
ع عرضةا   نهجةا  للمعاهةدات الدوليةة ذات الصةلة يقةدم املقةرر اخلةا

أن نظةةر اللجنةةة قةةد ذكةةروا يف هةةذا امليةةدان. غةةري أن اعةةض األعضةةاء 
يتالةةةةب، إىل جانةةةةب دراسةةةةة املعاهةةةةدات قيةةةةد البحةةةةث يف املوضةةةةوع 

والقانون الدويل العريف، حتلي   مقارنةا  للتشةريعات الوطنيةة والقةرارات 
ء، اآلراء ذات الصةةةةةةلة القضةةةةةةائية ثمبةةةةةةا يف ذلةةةةةةك، حنةةةةةةب االقتضةةةةةةا

رغةةم أن و قضةةاة يف حمكمةةة العةةدل الدوليةةة(. الالصةةادرة عةةن فةةرادى 
علومات الصادر عن اللجنة املعدة دول قد ردت على طلب تقدا 

يف دورهتةةةةا النةةةةااقة، فةةةةون مناقشةةةةات اللجنةةةةة النادسةةةةة والتعليقةةةةات 
الةةواردة مةةن احلكومةةات مل تةةوفر أساسةةا  كافيةةا  للمضةة  قةةدما . واقةةرتع 

األعضةةةاء توجيةةةه هةةةذا الالةةب مةةةرة أخةةةرى يف الةةةدورة احلاليةةةة. اعةةض 
وجةةةرى اإلعةةةراب عةةةن رأي مفةةةاده أن املقةةةرر اخلةةةاع واللجنةةةة ينبغةةة  

ن يف االعتبار هلما، ما ذلك، تناول املوضوع اشكل منتقل، آخذيْ 
التعليقةةات املقدمةةة مةةةن الةةدول. وكةةان مةةةن رأي اعةةض األعضةةةاء أن 

حات من أجل التاوير التدره  على اللجنة أال ترتدد يف تقدا مقرت 
 للقانون الدويل يف هذا امليدان إن رأت أن ذلك مناسب.

وفيمةةةةةةا اةةةةةةص منةةةةةةألة الشةةةةةةكل النهةةةةةةائ ، أاةةةةةةدى اعةةةةةةض  -363
 األعضاء تأييدهم لصياغة جمموعة من مشاريا املواد.

 امل حظات اخلتامية للمقرر اخلاع -3

جنةة قةةد املقةرر اخلةاع يف اةةادي األمةر أن مناقشةة اللذكةر  -364
أكدت رأيه أنه ينبغة  اإلاقةاء علةى اإلرةارة إىل "االلتةزام" االتنةليم 

ثإمةا  "aut dedere aut judicare"أو احملاكمةة وإىل العبةارة ال تينيةة 
 يف عنوان املوضوع حمل النظر.التنليم وإما احملاكمة( 

وأرار أيضا  إىل أن املناقشة قد ركزت على ث   منائل  -365
ثأ( منةةةألة مصةةةدر االلتةةةزام االتنةةةليم أو احملاكمةةةة؛   رئينةةةية، وهةةة 

اللتةةزام ومفهةةوم الواليةةة القضةةائية هةةذا اوثب( مشةةكلة الع قةةة اةةني 
العامليةةةة، وكيةةةف ينبغةةة  جتنةةةيدها يف مشةةةاريا املةةةواد؛ وثج( منةةةألة 

االلتةةةزام. وكةةةان مةةةن رأيةةةه أن املةةةداخ ت املختلفةةةة قةةةد ذلةةةك ناةةةاق 
 أوضحت آراء اللجنة اشأن املوضوع.

وأضاف أنه فيما يتعلق ااملنألة األوىل املذكورة أع ه، فقد   -366
كان الرأي القائل اأن املعاهدات تشكل مصدرا  ل لتزام االتنةليم أو 
احملاكمةةةةةةةةة موضةةةةةةةةا توافةةةةةةةةق عةةةةةةةةام يف اآلراء، ولكةةةةةةةةن اقةةةةةةةةرتع أيضةةةةةةةةا  أن 

عةةريف، ولةةو فيمةةا طةةااا كةةون ل لتةةزام يتنتكشةةف اللجنةةة إمكانيةةة أن 
رائم ثمثةل اجلةرائم املشةمولة االقةانون الةدويل(. يتعلةق اةبعض فئةات اجلة

وذكر املقرر اخلاع أن عدة أعضةاء قةد أعراةوا عةن رأيهةم اشةأن هةذه 
اإلمكانيةةةة، مشةةةريا  إىل أنةةةه يوافةةةق علةةةى ضةةةرورة أن ينةةةتند أي موقةةةف 
 تتخةةةةةذه اللجنةةةةةةة إىل حتليةةةةةل واف للمعاهةةةةةةدات والتشةةةةةريعات الوطنيةةةةةةة

املناسةةب أن توارةةل اللجنةةة والقةةرارات القضةةائية. وهلةةذا الغةةرض، مةةن 
 طلب املناعدة من احلكومات يف مجا املعلومات ذات الصلة.
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وفيمةةا يتعلةةق ااملنةةألة الثانيةةة، ذكةةر املقةةرر اخلةةاع أن اعةةض  -367
األعضاء قد اقرتحوا أن تدرس اللجنة مفهةوم الواليةة القضةائية العامليةة 
لتحديد ع قتها اااللتزام االتنةليم أو احملاكمةة. وقةال إنةه يوافةق علةى 

أن يظةةل عمةةل اللجنةةة، يف  اضةةرورة هةةذا االقةةرتاع وعلةةى الةةرأي القائةةل 
 ، مركزا  على االلتزام إما االتنليم وإما ااحملاكمة.كل األحوال

وفيما يتعلق ااملنألة الثالثة، أعرب املقرر اخلاع عن اتفاقه  -368
مةةا رأي األعضةةاء الةةذين أرةةاروا إىل أن االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة 

أنةةةةه التةةةةزام اةةةةديل؛ كمةةةةا أعةةةةرب عةةةةن اتفاقةةةةه علةةةةى ا يورةةةةفينبغةةةة  أال 
اةةةةةني والةةةةةرتااط ضةةةةةرورة أن تنظةةةةةر اللجنةةةةةة اعنايةةةةةة يف الع قةةةةةة املتبادلةةةةةة 

املقرر اخلةاع تأكيةد  أعادعنصري هذا االلتزام ثالتنليم واحملاكمة(. و 
اقتناعه اضرورة أن يكون إرساء االلتزام االتنةليم أو احملاكمةة وتابيقةه 

ل. كمةا أرةةار إىل أنةه سةيمتنا، اةةالنظر إىل وآثةاره موضةا حتليةةل منةتق
"البةةةةديل   االتعليقةةةةات الةةةةص أاةةةةديت، عةةةةن موارةةةةلة حبةةةةث مةةةةا ينةةةةمى 

الثالةةةةةث"، وسةةةةةريكز اةةةةةدال  مةةةةةن ذلةةةةةك علةةةةةى االفرتاضةةةةةات الةةةةةص ميكةةةةةن 
تنةةةةليم فةةةةرد حملكمةةةةة جنائيةةةةة دوليةةةةة آثةةةةار علةةةةى يكةةةةون لمبقتضةةةةاها أن 

املقةرتع يف  1ملةادة االلتزام االتنليم أو احملاكمة. وفيما يتعلق مبشروع ا
التقرير الثاين، اقرتع املقرر اخلةاع إحالتةه إىل جلنةة الصةياغة يف الةدورة 

 أحكام أخرى سيقدمها يف الوقت املناسب. ومشاريااملقبلة، هو 
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 الفصل العارر
  قررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

وأســـــــاليب ععلهـــــــا برنـــــــا   اللجنـــــــة وإجراءاتهـــــــا  -ألف
 ووثائقها

 11املعقةةةةةةودة يف  2918أنشةةةةةأت اللجنةةةةةةة، يف جلنةةةةةةتها  -369
 ، فريق طايط للدورة احلالية.2007أيار/مايو 

جلنةةةات. وعةةةرض عليةةةه الفةةةرع  6وعقةةةد فريةةةق التخاةةةيط  -370
زاي من املوجز املواضيع  للمناقشة الص جةرت يف اللجنةة النادسةة 

ة والنةةتني، وهةةو املةةوجز الةةذي للجمعيةةة العامةةة خةة ل دورهتةةا احلاديةة
أعدته األمانة العامة وعنوانه "قرارات اللجنة واسةتنتاجاهتا األخةرى" 

كةةةةانون   4املةةةةؤرخ  61/34(؛ وقةةةةرار اجلمعيةةةةة العامةةةةة A/CN.4/577ث
اشأن تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال  2006األول/دينمرب 

 15و 14و 9و 8و 7دورهتةةا الثامنةةة واخلمنةةني، وخبارةةة الفقةةرات 
 منه. 19و

 الع قة اني جلنة القانون الدويل واللجنة النادسة -1
رأت جلنةة القةانون الةةدويل أنةه مةن املفيةةد أن تنةاَقش، علةةى  -371

أسةاس  منةتظم، النةةبل الةص ميكةن  ةةا زيةادة تعزيةز احلةةوار اينهةا واةةني 
اللجنةةةةة النادسةةةةة يف ضةةةةوء النةةةةداءات الةةةةواردة يف القةةةةرارات النةةةةنوية 

العامةةةةة، ويف هةةةةذا الصةةةةدد أجةةةةرى فريةةةةق التخاةةةةيط التةةةةااا للجمعيةةةةة 
للجنةةة القةةانون الةةدويل مناقشةةات اشةةأن الع قةةة اينهةةا واةةني اللجنةةة 
النادسة للجمعية العامةة. وستواَرةل هةذه املناقشةات يف دورة جلنةة 
القةةةةانون الةةةةدويل يف العةةةةام القةةةةادم. ويف غضةةةةون ذلةةةةك، تةةةةود اللجنةةةةة 

ة حضور اجللنات العامةة للجنةة، التذكري اأن اومكان الوفود املهتم
" .../A/CN.4واأن مشاريا تقاريرها، الص تصدر يف سلنلة الوثائق "

( والص تعتمد عادة أثناء L-documentsلتوزيعها على نااق حمدود  ث
األسبوع األخري من دورة اللجنة، ميكن االط ع عليها سلفا ، رهنا  

ة االعتمةةاد. وميكةةن مبةةا قةةد يةةدَخل عليهةةا مةةن تعةةدي ت أثنةةاء مرحلةة
االطة ع علةى مشةةاريا التقةارير يف املوقةةا الشةبك  لةةة "نظةام الوثةةائق 

. كمةا ترحةب اللجنةة ااسةةتمرار (492ث("(ODSالرمسيةة لألمةم املتحةدة 
العمةةةل مبةةةا درجةةةت عليةةةه العةةةادة فيمةةةا يتعلةةةق اةةةوجراء مشةةةاورات غةةةري 
رمسيةةة يف رةةكل مناقشةةات اةةني أعضةةاء اللجنةةة النادسةةة وأعضةةائها 

ين حيضةةرون دورات اجلمعيةةة العامةةة، وذلةةك كوسةةيلة مفيةةدة هةة  الةةذ
لتعزيز احلوار اشأن خمتلف املواضيا املدرجة يف جةدول أعمةال جلنةة 
القةةانون الةةدويل. وسةةوف يكةةون مةةن دواعةة  تقةةدير اللجنةةة أن يةةتم، 
قةةةةةدر اإلمكةةةةةان، زيةةةةةادة عةةةةةدد هةةةةةذه االجتماعةةةةةات واختيةةةةةار اعةةةةةض 

 املواضيا من أجل توجيه النقا..
وينظةةةر فريةةةق التخاةةةيط يف سةةةبل حتنةةةني الفصةةةلني الثةةةاين  -372

 والثالث من تقرير اللجنة جلعلهما أكثر م ءمة للمنتخدمني.
__________ 

 .http://documents.un.org (492ث

 تدااري توفري التكاليف -2
مةةةةةن قةةةةةرار  8قةةةةةررت اللجنةةةةةة، اعةةةةةد أن نظةةةةةرت يف الفقةةةةةرة  -373

ويف مقتضيات ارنامج عمل اللجنةة للةدورة  61/34اجلمعية العامة 
روف غةةري متوقعةةة، أن طتةةتم اجلةةزء األول مةةن احلاليةةة النارةةئة عةةن اةة

، خمتصةةةةةرة 2007حزيران/يونيةةةةةه  5الةةةةةدورة التاسةةةةةعة واخلمنةةةةةني يف 
 اذلك فرتة انعقاد الدورة مبدة ث ثة أيام.

 الفريق العامل املعين اربنامج العمل الاويل األجل -3
 14قةةةةرر فريةةةةق التخاةةةةيط يف جلنةةةةته األوىل املعقةةةةودة يف  -374

نشةةاء فريةةق عامةةل معةةين اربنةةامج العمةةل الاويةةل إ 2007أيار/مةةايو 
األجةةةةةل لفةةةةةرتة النةةةةةنوات اخلمةةةةةةس احلاليةةةةةة، يرأسةةةةةه النةةةةةيد إنريكيةةةةةةه  
كانةةةةديويت. وسةةةةيقدم الفريةةةةق العامةةةةل تقريةةةةره اخلتةةةةام  يف هنايةةةةة فةةةةرتة 
النةةنوات اخلمةةس. وقةةدم رئةةيس الفريةةق العامةةل تقريةةرا  مرحليةةا  رةةفويا  

، حيةةةةث أرةةةةار، يف 2007متوز/يوليةةةةه  25إىل فريةةةةق التخاةةةةيط يف 
مجلةةة أمةةور، إىل أن الفريةةق العامةةل قةةد عقةةد أراعةةة اجتماعةةات نظةةر 
خ هلةةةةةا يف اعةةةةةض املواضةةةةةيا احملتملةةةةةة، مةةةةةن اينهةةةةةا موضةةةةةوع اشةةةةةأن 
"االتفاق ال حق واملمارسة ال حقة فيما يتعلق ااملعاهدات"، على 

 أساس ورقة عمل أعدها النيد غيورغ نولص.
مج عمل اللجنة وإنشاء إدراج مواضيا جديدة يف ارنا -4

 أفرقة عاملة للنظر يف جدوى مواضيا معينة
 1املعقةةةةةةةةةةودة يف  2929قةةةةةةةةةةررت اللجنةةةةةةةةةةة، يف جلنةةةةةةةةةةتها  -375

، أن تةةدرج يف ارنةةامج عملهةةا موضةةوع "يايةةة 2007حزيران/يونيةةه 
 -األرخاع يف حاالت الكوار " وعينةت النةيد إدواردو فَلننةيا 

 أوسبينا مقررا  خارا .
 20املعقةةةةةةودة يف  2940نةةةةةةة، يف جلنةةةةةةتها وقةةةةةةررت اللج -376

، أن تةةةدرج يف ارنةةةامج عملهةةةا موضةةةوع "حصةةةانة 2007متوز/يوليةةةه 
منةةةؤويل الةةةدول مةةةن الواليةةةة القضةةةائية اجلنائيةةةة األجنبيةةةة"، وعينةةةت 

 كولودكني مقررا  خارا .  النيد رومان
 1املعقةودة يف  2929كما أنشةأت اللجنةة، يف جلنةتها  -377

يقةةا  عةةام   مفتةةوع العضةةوية معنيةةا  مبوضةةوع ، فر 2007حزيران/يونيةةه 
رةةةرط الدولةةةة األوىل االرعايةةةة ارئاسةةةة النةةةيد دونالةةةد ماكريةةةه لبحةةةث 
إمكانيةةةة إدراج موضةةةةوع "رةةةةرط الدولةةةة األوىل االرعايةةةةة" يف ارنةةةةامج 

 17و 16عملها الاويل األجل. وعقد الفريق العامل اجتماعني يف 
عمةةةل أعةةةدها النةةةيد ، وكةةةان معروضةةةا  عليةةةه ورقةةة 2007متوز/يوليةةه 

دونالد ماكريه والنيد أ. روهان ارييرا. وخلص الفريق العامل إىل أنه 
ميكن للجنة أن تؤدي دورا  مفيةدا  يف تقةدا إيضةاحات اشةأن معةىن 
وأثر ررط الدولة األوىل االرعاية يف جمال اتفاقات االستثمار، وأَيةةد 

اعتةةرب أن إدراج املوضةةوع يف ارنةةامج عمةةل اللجنةةة الاويةةل األجةةل. و 
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هذا العمل يقوم علةى أسةاس العمةل الةذي اضةالعت اةه اللجنةة يف 
. ونظرت اللجنة، يف (493ثاملاض  اشأن ررط الدولة األوىل االرعاية

، يف تقريةةةةةةر 2007متوز/يوليةةةةةةه  27 املعقةةةةةةودة يف 2944جلنةةةةةةتها 
 الفريق العامل وقررت إحالته إىل فريق التخايط.

 رتة الننوات اخلمسارنامج عمل اللجنة ملا تبقى من ف -5
أرارت اللجنةة إىل أنةه قةد درجةت العةادة يف منةتهل كةل  -378

فرتة  س سنوات أن يةتم إعةداد ارنةامج عمةل اللجنةة ملةا تبقةى مةن 
تلك الفرتة حيث حتدد فيه اوجه عام األهةداف املةراد حتقيقهةا فيمةا 
يتعلةةةةةةةق اكةةةةةةةل موضةةةةةةةوع  اسةةةةةةةتنادا  إىل إررةةةةةةةادات يقةةةةةةةدمها املقةةةةةةةررون 

املفهوم لدى اللجنةة أن لربنةامج العمةل طةااا أويل،  اخلارون. ومن
نظةةةةرا  ألن طبيعةةةةة العمةةةةل وتعقيداتةةةةه حتةةةةول دون التةةةةيقن عنةةةةد وضةةةةا 

 تنبؤات منبقة.
 (2011-2008برنا   اليعل  

 التحفظات عل  العياهدات  أ(
2008 
 سيقدم املقرر اخلاع تقريره الثالث عشر عن رحة التحفظات. 
2009 
اخلةةةاع تقريةةةره الرااةةةا عشةةةر عةةةن  ينبغةةة  أن يقةةةدم املقةةةرر 

التحفظةةةةات وآثةةةةار االعرتاضةةةةات علةةةةى التحفظةةةةات، وعلةةةةى  آثةةةةار
األرجةةةةةةح عةةةةةةن خ فةةةةةةة الةةةةةةدول واملنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق 
االتحفظةةةات، األمةةةر الةةةذي سينةةةةمح اةةةالفروغ مةةةن القةةةةراءة األوىل 

 ملشاريا املبادي التوجيهية.

__________ 
أن تةةدرج  1967قةررت اللجنةةة يف دورهتةةا التاسةعة عشةةرة عةةاَم  (493ث

، 1967 حوليةةةةةموضةةةةوع "رةةةةرط الدولةةةةة األوىل االرعايةةةةة" يف ارنةةةةامج عملهةةةةا ث
( وعينةةت النةةيد 48، الفقةةرة 369، ع A/6709/Rev.1الوثيقةةة  ،اجمللةةد الثةةاين
، 1977 حوليةةةسةةتور ثاملرجةةا نفنةةه( والنةةيد نيكةةوالي أورةةاكوف ثإندريةةه أو 

( مقةرَرين خارةني متعةاقبني. 77، الفقةرة 124ع (، ثةايناجمللد الثاين ثاجلزء ال
 حوليةةث 1978وأهنت اللجنةة القةراءة الثانيةة للموضةوع يف دورهتةا الث ثةني عةاَم 

ودعةةةةةت  (.74، الفقةةةةةرة 73-16ع (، ثةةةةةاين، اجمللةةةةةد الثةةةةةاين ثاجلةةةةةزء ال1978
اجلمعيةةةةة العامةةةةة، يف دوراهتةةةةا اخلامنةةةةة والث ثةةةةني والنادسةةةةة والث ثةةةةني والثامنةةةةة 

، 1983، و1981، و1980والث ثةةةةني واألراعةةةةني والثالثةةةةة واألراعةةةةني ثأعةةةةوام 
(، احلكومةةةةةةات واملنظمةةةةةةات احلكوميةةةةةةة الدوليةةةةةةة إىل إاةةةةةةداء 1988، و1985و

وأحاطةةت اجلمعيةةة العامةةة تعليقاهتةةا علةةى مشةةاريا املةةواد الةةص اقرتحتهةةا اللجنةةة. 
(، يف مقررهةةةةا 1991علمةةةةا  مةةةةا التقةةةةدير يف دورهتةةةةا النادسةةةةة واألراعةةةةني ثعةةةةام 

، اعمةةةةةةل اللجنةةةةةةة واةةةةةةزراء 1991كةةةةةةانون األول/دينةةةةةةمرب   9املةةةةةةؤرخ  46/416
وتعليقات احلكومات واملنظمةات احلكوميةة الدوليةة، وقةررت توجيةه نظةر الةدول 

مشةةاريا املةةةواد لكةةة  تنظةةةر فيهةةةا يف األعضةةاء واملنظمةةةات احلكوميةةةة الدوليةةةة إىل 
احلةةاالت املناسةةةبة واقةةةدر مةةةا تةةةراه م ئمةةةا . والتمنةةةت اللجنةةةة يف دورهتةةةا الثامنةةةة 

، 2006 حولية( آراء احلكومات حول هذا املوضوع ث2006واخلمنني ثعام 
 (.259الفقرة (، ثايناجمللد الثاين ثاجلزء ال

2010-2011 
اخلةةةةةةامس عشةةةةةةر ينبغةةةةةة  أن يقةةةةةةدم املقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع تقريريةةةةةةه  

والنادس عشر يف ضوء امل حظات الةص تبةديها الةدول، اغيةة الفةروغ 
 .2011من القراءة الثانية ملشاريا املبادي التوجيهية يف عام 

 طرد األجانب  ب(
2008 
سيقدم املقرر اخلاع إضافة إىل تقريره الثالث عن طرد  

األجانةةةةةةب يتنةةةةةةاول فيهةةةةةةا منةةةةةةألة الاةةةةةةرد يف حالةةةةةةة الرعايةةةةةةا ذوي 
ننةةةيات املزدوجةةةةة أو املتعةةةةددة، ومنةةةألة الاةةةةرد اعةةةةد التجريةةةةد اجل
اجلننةةةةية. كمةةةةا سةةةةيقدم تقريةةةةره الرااةةةةا عةةةةن طةةةةرد األجانةةةةب  مةةةةن

يتنةةةةاول فيةةةةه حةةةةدود احلةةةةق يف الاةةةةرد الةةةةص تتصةةةةل حبقةةةةوق  الةةةةذي
 اإلننان األساسية.

2009 
سةةيقدم املقةةرر اخلةةاع تقريةةره اخلةةامس عةةن طةةرد األجانةةب  

املتصةلة اةاإلجراءات الةص يتعةني اتباعهةا يف الذي يتناول فيه احلةدود 
 حالة الارد.
2010 
سةةيقدم املقةةرر اخلةةاع تقريةةره النةةادس عةةن طةةرد األجانةةب  

 الذي يتناول فيه أسباب الارد.

2011 
سةةةيقدم املقةةةرر اخلةةةاع تقريةةةره النةةةااا عةةةن طةةةرد األجانةةةب  

الةةةذي يتنةةةاول فيةةةه مةةةدة اإلقامةةةة فضةةة   عةةةن حقةةةوق امللكيةةةة اخلارةةةة 
 ارود.االشخص امل
 آثار النـزاعات العسلحة عل  العياهدات  ي(
2008 
تبةةةدأ جلنةةةة الصةةةياغة النظةةةر يف مشةةةاريا املةةةواد املقدمةةةة مةةةن  

 املقرر اخلاع، ويل  ذلك اعتماد مشاريا املواد.
2009 
يرجأ العمل يف هذا املوضةوع اغيةة إتاحةة الوقةت للحكومةات  

 القراءة األوىل.لتقدا تعليقاهتا على مشاريا املواد املعتمدة يف 
2010-2011 
سةةةيقدم املقةةةرر اخلةةةاع تقةةةارير إضةةةافية تتضةةةمن مقرتحةةةات  

فيما يتعلق االقراءة الثانية ملشاريا املواد، آخةذا  يف اعتبةاره تعليقةات 
 احلكومات وم حظاهتا.
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 العوارد الطبييية العشتركة  د(
2008 
سةةةةةيقدم املقةةةةةرر اخلةةةةةاع تقريةةةةةره اخلةةةةةامس الةةةةةذي يتضةةةةةمن  
الكاملةةةةة ملشةةةةةاريا املةةةةواد املنقحةةةةة املتعلقةةةةةة اابقةةةةات امليةةةةةاه اجملموعةةةةة 

انيةةة اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود. ويؤَمةةل أن تفةةرغ اللجنةةة مةةن القةةراءة الث
 .2008ملشاريا املواد يف عام 

2009 
ال يعتزم املقةرر اخلةاع تقةدا أي تقريةر عةن طبقةات امليةاه  

اجلوفيةةةة العةةةاارة للحةةةدود. وإذا مل يتنةةةن للجنةةةة الفةةةروغ مةةةن القةةةراءة 
يف اجلةزء ، يؤَمةل أن تفةرغ منهةا 2008الثانية ملشاريا املةواد يف عةام 

 .2009األول من دورة عام 

2010-2011 
د تقةرره يتوىل املقرر اخلاع إعةداد دراسةات يف ضةوء مةا قة 

اللجنةةة اشةةأن كيفيةةة املضةة  قةةدما  يف تنةةاول موضةةوع املةةوارد الابيعيةةة 
 غري طبقات املياه اجلوفية العاارة للحدود.

  سؤولية العنظعات الدولية  (  ه
2008 
سيقدم املقرر اخلاع تقريره النادس عن إعمال منةؤولية  

 املنظمة الدولية.

2009 
يا املةةةةةواد املتعلقةةةةةة تفةةةةرغ اللجنةةةةةة مةةةةن القةةةةةراءة األوىل ملشةةةةار  

 مبنؤولية املنظمات الدولية.

2010–2011 
تشرع اللجنة يف القراءة الثانية ملشاريا املواد عقةب تلقيهةا  

 تعليقات احلكومات واملنظمات الدولية.

ـــزاا بالتســـليم أو العحاكعـــة    و(  aut dedereااللت
aut judicare) 

2008 
تةزام االتنةليم سيقدم املقةرر اخلةاع تقريةره الثالةث عةن االل 

 (.aut dedere aut judicareأو احملاكمة ث

2009 
سيقدم املقرر اخلاع تقريره الرااا عن االلتزام االتنليم أو  
 (.aut dedere aut judicareاحملاكمة ث

2010-2011 
سةةةةةيقدم املقةةةةةرر اخلةةةةةاع تقريةةةةةره اخلةةةةةامس، إذا كةةةةةان ذلةةةةةك  

املةةةةواد املتعلقةةةةة  ضةةةةروريا ، وتفةةةةرغ اللجنةةةةة مةةةةن القةةةةراءة األوىل ملشةةةةاريا
 (.aut dedere aut judicareاااللتزام االتنليم أو احملاكمة ث

حصانة  سؤولي الدول  ن الوالية القضائية   ز(
 األجنبية الجنائية

2008 
 سيقدم املقرر اخلاع تقريره األويل. 
2009 
 سيقدم املقرر اخلاع تقريره الثاين. 
2010-2011 
حقة يف ضوء ما حيد  يف يقدم املقرر اخلاع تقاريره ال  

 اللجنة من تاورات.
 حعاية األشخاص في حاالت الكوار   ا(
2008 
 سيقدم املقرر اخلاع تقريرا  أوليا . 
2009 
 سيقدم املقرر اخلاع التقرير الثاين. 
2010-2011 
يقدم املقرر اخلاع تقاريره ال حقة يف ضوء ما حيد  يف  

 اللجنة من تاورات.
 األتعاب -6

كةةررت اللجنةةة جمةةددا  آراءهةةا اشةةأن منةةألة األتعةةاب النارةةئة  -379
آذار/مةةةارس  27املةةةؤرخ  56/272عةةةن اعتمةةةاد اجلمعيةةةة العامةةةة قرارهةةةا 

. ورةةددت اللجنةةة (494ث، وهةة  آراء أاةةدهتا يف تقاريرهةةا النةةااقة2002
جمةةةةةددا  علةةةةةةى أن القةةةةةرار املةةةةةةذكور مَيَةةةةةس خصورةةةةةةا  املقةةةةةررين اخلارةةةةةةني، 

الةةةدان ناميةةةة، حيةةةث إنةةةه يَعةةةرض للخاةةةر  سةةةيما املنتمةةةون مةةةنهم إىل ال
الدعم املقدم ملا يقومون اه من عمةل يف جمةال البحةو . وحتةث اللجنةة 
اجلمعيةة العامةةة علةةى أن تعيةةد النظةةر يف هةةذه املنةةألة، توخيةةا  للعةةودة، يف 

 هذه املرحلة، إىل دفا األتعاب املخصصة للمقررين اخلارني.

__________ 
؛ 531-525الفقةرات ، ، اجمللد الثةاين ثاجلةزء الثةاين(2002 حولية (494ث

، اجمللةةةد 2004 حوليةةةة؛ و447، الفقةةةرة ، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء الثةةةاين(2003 حوليةةةةو
، الثةةةةةاين( ، اجمللةةةةد الثةةةةاين ثاجلةةةةزء2005 حوليةةةةة؛ و369، الفقةةةةرة الثةةةةاين ثاجلةةةةزء الثةةةةاين(

 .269الفقرة (، ثاين، اجمللد الثاين ثاجلزء ال2006 حولية؛ و501 الفقرة
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 الوثائق واملنشورات -7
   لوثائق جلنة القانون الدويلالنشر اخلارج ثأ(

أنشةةةةأ فريةةةةق التخاةةةةيط فريقةةةةا  عةةةةام   معنيةةةةا  مبنةةةةألة النشةةةةر  -380
اخلارج  لوثائق جلنةة القةانون الةدويل، ارئاسةة النةيد جورجيةو غايةا. 

 25يط يف وقدم رئيس الفريةق العامةل تقريةرا  رةفويا  إىل فريةق التخاة
 .2007متوز/يوليه 

التوجيهيةةة التاليةةة الةةص أعةةدها  وافقةت اللجنةةة علةةى املبةةادي -381
 الفريق العامل اشأن نشر وثائق اللجنة 

 مبادي توجيهية اشأن نشر وثائق اللجنة" 
"لضةةةةةمان أن تنَنةةةةةةب أعمةةةةةةال جلنةةةةةةة القةةةةةةانون الةةةةةةدويل إىل  

التاليةةةة  مؤلفهةةا اشةةكل سةةةليم، تابةةق املبةةادي التوجيهيةةةة النياسةةاتية
عنةةدما ينةةةعى أعضةةاء حةةةاليون أو سةةةااقون مةةن أعضةةةاء اللجنةةةة إىل 

 نشر وثائق متصلة اأعمال اللجنة 
ينبغةةةةةة  أن تنَنةةةةةةب وثةةةةةةائق اللجنةةةةةةة إىل مؤلفهةةةةةةا  -1" 

اشكل سليم، على أن حيدد اوضوع ما إذا كان مؤلف الوثيقةة هةو 
اللجنةةةةة ككةةةةل، أو هيئةةةةة أنشةةةةأهتا اللجنةةةةة، أو مقةةةةرر خةةةةاع، أو أي 

 من أعضاء اللجنة؛ عضو آخر
عنةدما تنتنَنةة  يف املنشةور، كليةةا  أو جزئيةا ، وثيقةةة  -2" 

 من وثائق اللجنة، ينبغ  اإلرارة إىل ذلك على النحو املناسب؛
إذا كانةةت الوثيقةةة املقةةرر نشةةرها تتعلةةق مبوضةةوع  -3" 

َخلصةةةةت اللجنةةةةة اشةةةةأنه إىل نتيجةةةةة مجاعيةةةةة مةةةةا، حةةةةىت وإن كانةةةةت 
 تلك النتيجة يف املنشور؛مؤقتة، ينبغ  اإلرارة إىل 

ال هةةةةةوز لفةةةةةةرادى األعضةةةةةةاء القيةةةةةةام مةةةةةةن تلقةةةةةةاء  -4" 
أنفنهم انشر وثائق للجنة أعدت اقصد نشةرها مةن جانةب األمةم 
املتحدة، قبل أن تصدر هذه الوثائق رمسيا ، مبا يف ذلك نشرها على 

 املوقا الشبك  اخلاع اأعمال اللجنة؛
 نشور".ينبغ  موافاة اللجنة اننخة من امل -5" 

 جتهيز تقارير املقررين اخلارني وإردارها ثب(
نظرت اللجنة يف منألة تقدا املقررين اخلارني تقةاريرهم  -382

يف حينها. وما مراعاة القواعةد واألنظمةة املتصةلة اتقةدا الوثةائق يف 
األمةةم املتحةةدة، فضةة   عةةن عةةبء العمةةل الثقيةةل امللقةةى علةةى كاهةةل 

ة، تشدد اللجنة جمددا  علةى األمهيةة اخلدمات ذات الصلة يف املنظم
الةةص توليهةةا لتقةةدا املقةةررين اخلارةةني تقةةاريرهم يف حينهةةا لكةة  يةةتم 
جتهيزهةةةةةةا وتوزيعهةةةةةةا منةةةةةةبقا  حبيةةةةةةث يتةةةةةةاع لألعضةةةةةةاء وقةةةةةةت كةةةةةةاف  
لدراسةةةتها. وقةةةد ذكةةةرت اللجنةةةة يف هةةةذا الصةةةدد اةةةأن جتهيةةةز األمانةةةة 

ظةام وضةعته العامة للوثائق اضا جلداول زمنية رارمة للغاية وفَق ن
األمانة العامة انةاء  علةى طلةب الةدول األعضةاء تعةني مبوجبةه فةرتات 

 زمنية حمددة لتجهيز الوثائق.

مةةةةن مناةةةةوق قةةةةرار  8وتعيةةةةد اللجنةةةةة إىل األذهةةةةان الفقةةةةرة  -383
كةةةةانون األول/دينةةةةمرب   22اةةةةاء املةةةةؤرخ  47/202اجلمعيةةةةة العامةةةةة 

ة ااألمانةة ، والذي حثةت فيةه اجلمعيةة العامةة اإلدارات الفنية1992
العامةةةة علةةةى االلتةةةزام االقاعةةةدة الةةةص تقتضةةة  منهةةةا أن تقةةةدم وثةةةائق 

قبةةل الةةدورة إىل الوحةةدة ذات الصةةلة املنةةؤولة عةةن جتهيةةز الوثةةائق  مةةا
ااألمانة العامة قبل اداية الدورة اعشةرة أسةاايا علةى األقةل، ليتنةىن 
جتهيزهةةا يف الوقةةت املناسةةب فميةةا اللغةةات الرمسيةةة. وتةةدرك اللجنةةة 

لظةةروف اخلارةةة الةةص حتةةيط اعمليةةة تقةةدا تقةةارير املقةةررين اخلارةةني ا
يف الوقت املناسب، وقد وضعت يف اعتبارها التورةية الصةادرة عةن 
إدارة رةةةؤون اجلمعيةةةة العامةةةة واملةةةؤمترات، وتؤيةةةد اللجنةةةة رمسيةةةا  إطةةةارا  
زمنيةةةا  أقصةةةر مةةةن عشةةةرة أسةةةاايا لتقةةةدا هةةةذه الوثةةةائق. ومةةةا مراعةةةاة 

لتقةةةةةةدا الوثةةةةةةائق وإرةةةةةةدارها اغيةةةةةةة إتاحةةةةةةة اجملةةةةةةال  املبةةةةةةادي الناامةةةةةةة
لتجهيزهةةةا يف الوقةةةت املناسةةةب، طلبةةةت اللجنةةةة إعفةةةاء وثائقهةةةا مةةةن 
قاعدة األسةاايا العشةرة املتعلقةة اتقةدا وثةائق مةا قبةل الةدورة، علمةا  
اةةةةأن الفةةةةرتة الزمنيةةةةة احملةةةةددة لتجهيةةةةز الوثةةةةائق الةةةةص ال يتجةةةةاوز عةةةةدد  

 ساايا.كلماهتا العدد احملدد ه  أراعة أ
وتعيةةةةد اللجنةةةةة تأكيةةةةد أمهيةةةةة تةةةةوفري وإتاحةةةةة مجيةةةةا الشةةةةواهد  -384

املتعلقةةة مبمارسةةة الةةدول وغةةري ذلةةك مةةن مصةةادر القةةانون الةةدويل ذات 
الصةةةلة اةةةأداء اللجنةةةة وايفَتهةةةا املتمثلةةةَة يف التاةةةوير التةةةدره  للقةةةانون 
الةةةةدويل وتدوينةةةةه. واينمةةةةا تةةةةدرك اللجنةةةةة مزايةةةةا اختصةةةةار الوثةةةةائق قةةةةدر 
اإلمكةةان، فوهنةةا تعتقةةد اعتقةةادا  قويةةا  أنةةه ال ميكةةن فةةرض قيةةود منةةبقة 
 للحد من طول وثائقها ومشاريعها البحثية وتقارير املقررين اخلارني.

تةةةةةةةةراكم األعمةةةةةةةةال غةةةةةةةةري املنجةةةةةةةةزة املتصةةةةةةةةلة حبوليةةةةةةةةة جلنةةةةةةةةة  ثج(
 الدويل القانون

أعراةةةةت اللجنةةةةة عةةةةن قلقهةةةةا اشةةةةأن تةةةةراكم األعمةةةةال غةةةةري  -385
، ف حظةةةت أن (495ثحوليةةةة جلنةةةة القةةانون الةةةدويلة اةةة املنجةةزة املتصةةةل

االلغةةات الرمسيةةة لألمةةم املتحةةدة قةةد  مةةت  احلوليةةةالتةةأخر يف نشةةر 
__________ 

، كانةةت األعمةةال املرتاكمةةة غةةري 2007 حزيران/يونيةةه 30حةةىت  (495ث
، اجمللةةةد 1994حوليةةةة علةةةى النحةةةو التةةةايل   2001-1994املنجةةةزة عةةةن الفةةةرتة 

، اجمللةةةد 1995 حوليةةةةاألول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية؛ و
، اجمللةةةد 1996 حوليةةةةاألول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية؛ و

الثةةاين ثاجلةةزء األول(  ااإلسةةبانية واإلنكليزيةةة والروسةةية والعرايةةة والفرننةةية، واجمللةةد 
، اجمللةةةد 1997 حوليةةةةاألول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية؛ و

الثةةاين ثاجلةةزء األول(  ااإلسةةبانية واإلنكليزيةةة والروسةةية والعرايةةة والفرننةةية؛ واجمللةةد 
، اجمللةةةد 1998 حوليةةةةثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية؛ واألول واجمللةةةد ال

الثةةاين ثاجلةةزء األول(  ااإلسةةبانية واإلنكليزيةةة والروسةةية والعرايةةة والفرننةةية؛ واجمللةةد 
، اجمللةةةد 1999 حوليةةةةاألول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية؛ و

كليزيةةة والروسةةية والعرايةةة والفرننةةية؛ واجمللةةد الثةةاين ثاجلةةزء األول(  ااإلسةةبانية واإلن
، اجمللةةةد 2000 حوليةةةةاألول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية؛ و

الثةةاين ثاجلةةزء األول(  ااإلسةةبانية واإلنكليزيةةة والروسةةية والعرايةةة والفرننةةية؛ واجمللةةد 
، اجمللةةةد 2001حوليةةةة ؛ واألول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االصةةةينية

الثةةاين ثاجلةةزءان األول والثةةاين(  ااإلسةةبانية واإلنكليزيةةة والعرايةةة والفرننةةية؛ واجمللةةد 
األول واجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزءان األول والثةةةاين(  االروسةةةية والصةةةينية. ومل يصةةةدر أي 
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عنةةةه آثةةةار سةةةلبية علةةةى أعماهلةةةا، وكةةةذلك علةةةى مةةةا تضةةةالا اةةةه مةةةن 
أنشةةةةاة تةةةةدريس وتةةةةدريب وحبةةةةث ونشةةةةر يف جمةةةةال القةةةةانون الةةةةدويل، 

يف تةةةدوين القةةةانون وعلةةةى التقةةةدير األوسةةةا نااقةةةا  جلهودهةةةا املبذولةةةة 
الدويل. وتدرك اللجنة ضرورة اذل جهود متضافرة يف سبيل التقليل 
مةةن األعمةةال غةةري املنجةةزة املرتاكمةةة، وتؤكةةد أمهيةةة ضةةمان طصةةيص 
املةةةوارد التمويليةةةة ال زمةةةة يف إطةةةار الربنةةةامج ذي الصةةةلة مةةةن امليزانيةةةة 

حةةت العاديةةة ملعاجلةةة مشةةكلة تةةراكم األعمةةال غةةري املنجةةزة. كمةةا اقرت 
اللجنةةة إنشةةاء رةةندوق اسةةتئماين ملعاجلةةة هةةذه احلالةةة. ووفقةةا  للةةنظم 
والقواعةد املاليةة ذات الصةلة، سةتقدم الةدان أعضةاء ومنظمةات غةري 
حكوميةةةة وجهةةةات خارةةةة تربعةةةات مةةةن أجةةةل هةةةذه القضةةةية اهلامةةةة 
ذات األثر احلاسم يف تفهم ما تنهض اه اللجنة من عمل يف جمةال 

لةةدويل وتدوينةةه ويف تعزيةز سةةيادة القةةانون التاةوير التةةدره  للقةانون ا
 يف الع قات الدولية.

 منشورات أخرى واملناعدة الص تقدمها رعبة التدوين ثد(
أعرات اللجنة عن تقديرها لشعبة التدوين التااعةة لألمانةة  -386

العامة ملا تقدمةه مةن منةاعدة قيمةة متمثلةة يف اخلةدمات املوضةوعية 
د املشةاريا البحثيةةة، وذلةةك مةةن خةة ل الةص تقةةدمها للجنةةة ويف إعةةدا

 2954تةوفري املةةواد القانونيةةة وحتليلهةةا. وطلبةةت اللجنةةة يف جلنةةتها 
إىل األمانةةةةة العامةةةةة أن تعةةةةد  2007آب/أغنةةةةاس  9املعقةةةةودة يف 

دراسةةةة أساسةةةية، تقتصةةةر يف البدايةةةة علةةةى الكةةةوار  الابيعيةةةة، عةةةن 
موضةةوع "يايةةة األرةةخاع يف حةةاالت الكةةوار "، وكةةذلك دراسةةة 
أساسية عن موضوع "حصةانة منةؤويل الةدول مةن الواليةة القضةائية 

 اجلنائية األجنبية".
وأقرت اللجنة مبا للمنشورات القانونية الص تعةدها األمانةة  -387

العامةةةةةة مةةةةةن أمهيةةةةةة خارةةةةةة وقيمةةةةةة هامةةةةةة يف عمةةةةةل اللجنةةةةةة، وهةةةةة  
 The Work of the)أعمةال جلنةة القةانون الةدويل املنشةورات التاليةة  

International Law Commission)، احلولية القانونية لألمم املتحدة و
(The United Nations Juridical Yearbook)، جمموعةةة قةةرارات و

 ،(Reports of International Arbitral Awards)التحكةةيم الةةدويل 
 Analytical Guide)الدليل التحليل  ألعمال جلنةة القةانون الةدويل و

to the work of the International Law Commission)، سلنةلة و
 ،(United Nations Legislative Series)األمةةم املتحةةدة التشةةريعية 

 Repertory of Practice of)مرجا  ارسات هيئات األمم املتحةدة و

United Nations Organs)وكةةةررت طلبهةةةا إىل األمانةةةة العامةةةة أن  ؛
 توارل موافاهتا  ذه املنشورات.

ووضةةعت اللجنةةة يف اعتبارهةةا مةةا لنشةةر املعلومةةات املتعلقةةة  -388
 ةةةا مةةةن أمهيةةةة، فرحبةةةت انشةةةر رةةةعبة التةةةدوين الابعةةةة النةةةااعة مةةةن 

الذي يتضةمن استعراضةا   أعمال جلنة القانون الدويلاملنشور املعنون 
رام   وموثوقا  وحمةدثا  ملنةامهة اللجنةة يف التاةوير التةدره  للقةانون 

حظةةت اللجنةةة مةةا التقةةدير أن رةةعبة التةةدوين، الةةدويل وتدوينةةه. وال
آلخةةذة يف االتنةاع فيمةا يتعلةةق االنشةر اإللكةةرتوين، انتيجةة ملبادرهتةا 

أرةةدرت هةةذا املنشةةور ثااإلنكليزيةةة فقةةط( للمةةرة األوىل يف منةةتهل 
فةةةةرتة النةةةةنوات اخلمةةةةس وضةةةةمنته أعمةةةةال اللجنةةةةة حةةةةىت هنايةةةةة فةةةةرتة 

تشةةةةةجيا رةةةةةعبة النةةةةةنوات اخلمةةةةةس النةةةةةااقة، وهةةةةة   ارسةةةةةة ينبغةةةةة  
التدوين على موارلتها يف فرتات الننوات اخلمةس املقبلةة. وإضةافة 
إىل ذلةةك، طلةةب إىل األمانةةة العامةةة أن تبةةذل كةةل مةةا يف وسةةعها يف 
سبيل إردار هذا املنشور االلغات الرمسية اخلمس األخرى قبل ادء 

 الدورة النتني للجنة.
 لألمةم املتحةدة احلوليةة القانونيةةوأرارت اللجنة إىل أمهيةة  -389

االننةةةةةةةبة لنظةةةةةةةر اللجنةةةةةةةة حاضةةةةةةةرا  ومنةةةةةةةتقب   يف املواضةةةةةةةيا املتعلقةةةةةةةة 
الةةةص تعةةةدها األمانةةةة  احلوليةةةةااملنظمةةةات الدوليةةةة، فةةةأقرت اةةةأن هةةةذه 

العامةةةة تتنةةةم اقيمةةةة عظيمةةةة، حيةةةث إهنةةةا تتضةةةمن أكثةةةر املعلومةةةات 
مشوليةةةةة وموثوقيةةةةة عمةةةةا حيةةةةد  داخةةةةل منظومةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة مةةةةن 

قانونيةةة رئينةةية، وعةةن  ارسةةة الةةدول فيمةةا يتعلةةق تاةةورات وأنشةةاة 
ااملنظمةةةةات الدوليةةةةةة. والحظةةةةةت اللجنةةةةةة أنةةةةه نتيجةةةةةة ملبةةةةةادرة رةةةةةعبة 
التةةةدوين اآلخةةةذة يف االتنةةةاع فيمةةةا يتعلةةةق االنشةةةر اإللكةةةرتوين فقةةةد 

يف  2004و 2003لعةةةةةام   احلوليةةةةةة القانونيةةةةةةمتكنةةةةةت مةةةةةن نشةةةةةر 
لةةةةةة غضةةةةةون أقةةةةةل مةةةةةن سةةةةةنة واحةةةةةدة مقارنةةةةةة  خبمةةةةةس سةةةةةنوات يف حا

ردورا . ورجعت األمانة العامة علةى  احلوليةأحد  جملدات هذه 
موارةةةلة هةةةذه املبةةةادرة  ةةةدف تنةةةريا خاةةةى عمليةةةة إعةةةداد طبعةةةات 

 هذا املنشور منتقب  . 
ونظرا  ملا ملمارسة الدول من أمهية يف عمل اللجنة، نوهت  -390

 جمموعةةةةة قةةةةرارات التحكةةةةيم الةةةةدويلاللجنةةةةة افائةةةةدة املنشةةةةور املعنةةةةون 
ذي تعده رعبة التدوين ويتضمن القرارات الدولية الصادرة اشةأن ال

قضةايا جوهريةة متعلقةةة االقةانون الةدويل العةةام تتصةف اأمهيةة قانونيةةة 
أو تارايةةة منةةتدمية. وطلبةةت اللجنةةة إىل األمانةةة العامةةة أن توارةةل 

 إعداد هذا املنشور.
ل الةدليل التحليلة  ألعمةاوما مراعاة ما للمنشور املعنةون  -391

من قيمة اورفه دلي   ال غىن عنه يف البحو ، جلنة القانون الدويل 
، طلبةةت اللجنةةة إىل 2004وأن الابعةةة األوىل منةةه قةةد نشةةرت عةةام 

رةةةةةعبة التةةةةةدوين أن تشةةةةةرع يف إعةةةةةداد الابعةةةةةة الثانيةةةةةة هلةةةةةذا املنشةةةةةور 
 سةةةتحل يف مبناسةةبة الةةةذكرى النةةنوية النةةةتني إلنشةةةاء اللجنةةة، والةةةص

 .2008عام 
سلنةلة تدرك اللجنة ما ملنشور رعبة التدوين املعنون  وإذ -392

من أمهية وفائدة يف ما تقةوم اةه اللجنةة مةن األمم املتحدة التشريعية 
عمل اشأن مواضيا عدة، وذلك من خ ل دراسة ما هو ذو رلة 
مةةةةةةن التشةةةةةةريعات الوطنيةةةةةةة وقةةةةةةرارات احملةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةة واملراسةةةةةة ت 

لرمسيةةةةة، فضةةةة   عةةةةن أحكةةةةام الدالوماسةةةةية وغريهةةةةا مةةةةن املراسةةةة ت ا
املعاهةدات، مةةا أتةةاع هلةا أن تةةنهض علةةى النحةو الواجةةب ااملنةةؤولية 
املنندة إليها يف تةدوين القةانون الةدويل وتاةويره تةدرهيا  يف جمةاالت 

سلنةةةةلة عةةةدة، طلبةةةةت اللجنةةةة إىل األمانةةةةة العامةةةةة أن توارةةةل نشةةةةر 
 .األمم املتحدة التشريعية

مرجةةةةا األمانةةةة العامةةةة املعنةةةون وأقةةةرت اللجنةةةة مبةةةا ملنشةةةور  -393
مةةن أمهيةةة وفائةةدة اورةةفه املصةةدر   ارسةةات هيئةةات األمةةم املتحةةدة

الرئينةةة  للنةةةج ت ال زمةةةة للدراسةةةات التحليليةةةة املتعلقةةةة اتابيةةةق 
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أحكةةام امليثةةاق وتفنةةريها، فأحاطةةت علمةةةا  مبةةا أحةةرز مةةن تقةةةدم يف 
 ونشرها على اإلنرتنت اث   لغات. املرجا إعداد دراسات 

وأعادت اللجنة إىل األذهان أن حمكمة العدل الدولية،  -394
اورفها اجلهاز القضائ  الرئين  يف األمم املتحدة، قد هنضت 
اةةةدور هةةةام يف الفصةةةل يف املنازعةةةات اةةةني الةةةدول وفقةةةا  ألحكةةةام 
القةةةانون الةةةةدويل، وطلبةةةةت إىل األمانةةةةة العامةةةة أن تبةةةةذل كةةةةل مةةةةا 

حكةةةةام والفتةةةةاوى مةةةةوجز األوسةةةةعها يف سةةةةبيل موارةةةةلة نشةةةةر  يف
، فميةةةا اللغةةةات واألوامةةةر الصةةةادرة عةةةن حمكمةةةة العةةةدل الدوليةةةة

 الرمسية لألمم املتحدة. 
كما أعرات اللجنة عن تقديرها لألمانة العامة ملةا أحرزتةه  -395

مةةةةةن نتةةةةةائج يف عملهةةةةةا املتوارةةةةةل يف سةةةةةبيل حتةةةةةديث وإدارة موقعهةةةةةا 
خةةاع  . ونوهةةت اوجةةه(496ثالشةةبك  املتعلةةق الجنةةة القةةانون الةةدويل
جمموعةةةة األمةةةم املتحةةةدة لقةةةرارات اونشةةةاء موقةةةا رةةةبك  جديةةةد عةةةن 

ميكن اواساته البحةث عةن كلمةة أو مصةالح مةا  ،التحكيم الدويل
جملةةةةةدا  حةةةةةىت  25يف كامةةةةةل نصةةةةةوع جمموعةةةةةة اجمللةةةةةدات املنشةةةةةورة ث

اآلن(، علةةى أن يةةتم يف وقةةت الحةةق حتديثةةه ليشةةمل مةةا قةةد يصةةدر 
ها أن هةةةةذه املواقةةةةا مةةةةن جملةةةةدات جديةةةةدة. وكةةةةررت اللجنةةةةة تأكيةةةةد

الشةةبكية تشةةكل مةةوردا  قيمةةا  للغايةةة االننةةبة هلةةا يف هنوضةةها اعملهةةا 
واالننةةبة للبةةاحثني يف وثائقهةةا مةةن أفةةراد اجملتمةةا عمومةةا ، مةةا ينةةهم 
يف النهةةوض اتةةدريس القةةانون الةةدويل ودراسةةته ونشةةره وتقةةديره علةةى 
لةةق ناةةاق أوسةةا. وترحةةب اللجنةةة ازيةةادة تاةةوير املوقةةا الشةةبك  املتع

اعملها، ما تضمينه معلومات عن احلالة الراهنة للمواضيا املدرجةة 
 يف جدول أعماهلا. 

 االحتفال االذكرى الننوية النتني إلنشاء اللجنة -8
حبثةةةت اللجنةةةة اإلمكانيةةةات املختلفةةةة ل حتفةةةال االةةةذكرى  -396

، ووافقةةت علةةى 2008النةةنوية النةةتني إلنشةةائها الةةص حتةةل يف عةةام 
 ية التوريات التال

أن يعقةةةةةةد اجتمةةةةةةاع رمسةةةةةة  للجنةةةةةةة تةةةةةةدعى إليةةةةةةه  ثأ( 
رخصيات اارزة منها األمني العام، ورئيس اجلمعية العامةة، ورئةيس 
حمكمةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة، ومفوضةةةةة األمةةةم املتحةةةةدة النةةةةامية حلقةةةةوق 

 اإلننان، و ثلو احلكومة املضيفة؛
أن يعقةةةةد اجتمةةةةاع ملةةةةدة يةةةةوم ونصةةةةف يةةةةوم مةةةةا  ثب( 

 يكرس ملناقشة أعمال اللجنة؛ املنتشارين القانونيني
أن تشةةةةةةةةجا الةةةةةةةةدول األعضةةةةةةةةاء علةةةةةةةةى القيةةةةةةةةام،  ثج( 

ااالرةةةةةةرتاك مةةةةةةا املنظمةةةةةةات اإلقليميةةةةةةة القائمةةةةةةة والراااةةةةةةات املهنيةةةةةةة 
واملؤسنةةات األكادمييةةة وأعضةةاء اللجنةةة املعنيةةني، اعقةةد اجتماعةةات 

 وطنية أو إقليمية طصص ملناقشة أعمال اللجنة.

__________ 
 ./www.un.org/law/ilcا  عنوان املوق (496ث

األمانةةةة العامةةة، االتشةةةاور مةةةا وأورةةت اللجنةةةة اةةأن تقةةةوم  -397
، اتقةةةةةةدا املنةةةةةةاعدة يف وضةةةةةةا (497ثجمموعةةةةةةة مةةةةةةن أعضةةةةةةاء اللجنةةةةةةة

 الرتتيبات ال زمة لتنفيذ ما جاء يف التوريتني ثأ( وثب( أع ه.
االجتمةةةةةةةاع مةةةةةةةا خةةةةةةةرباء األمةةةةةةةم املتحةةةةةةةدة وخةةةةةةةرباء آخةةةةةةةرين  -9

 حقوق اإلننان ميدان يف
( مةةةةةةةن نظامهةةةةةةةا 1ث25عقةةةةةةةدت اللجنةةةةةةةة، وفقةةةةةةةا  للمةةةةةةةادة  -398

مةةةةةةةةا  2007أيار/مةةةةةةةايو  16و 15، اجتماعةةةةةةةةا  يف (498ثاألساسةةةةةةة 
خةرباء األمةم املتحةةدة وخةرباء آخةةرين يف ميةدان حقةةوق اإلننةان مةةن 
ايةةةةةنهم  ثلةةةةةون عةةةةةن هيئةةةةةات معاهةةةةةدات حقةةةةةوق اإلننةةةةةان. ودعةةةةة  
ل جتمةةةةاع أيضةةةةا  خةةةةرباء مةةةةن اهليئةةةةات اإلقليميةةةةة حلقةةةةوق اإلننةةةةان. 

ء حقةةةةةوق وخةةةةة ل هةةةةةذا االجتمةةةةةاع، أجةةةةةرى أعضةةةةةاء اللجنةةةةةة وخةةةةةربا
تبةةةةةةةةادال  مفيةةةةةةةةدا  لةةةةةةةةآلراء اشةةةةةةةةأن القضةةةةةةةةايا املتصةةةةةةةةلة  (499ثاإلننةةةةةةةةان

االتحفظةةةةةات علةةةةةى معاهةةةةةدات حقةةةةةوق اإلننةةةةةان، وخبارةةةةةة اشةةةةةأن 
أسةةةباب عةةةدم رةةةحة التحفظةةةات علةةةى معاهةةةدات حقةةةوق اإلننةةةان 

 .(500ثوتقدير رحة التحفظات على معاهدات حقوق اإلننان
  وعد و كان انيقاد الدورة الستين للجنة -باء
رت اللجنةةة عقةةد دورهتةةا النةةتني يف جنيةةف يف الفرتتةةني قةةر  -399
 8متوز/يوليةةةةةةه إىل  7حزيران/يونيةةةةةةه ومةةةةةةن  6أيار/مةةةةةةايو إىل  5مةةةةةةن 

 .2008آب/أغناس 

__________ 

أعضةةةةةاء اجملموعةةةةةة هةةةةةم التاليةةةةةة أمسةةةةةاؤهم  النةةةةةيد آالن ايليةةةةةه،  (497ث
والنةةةةةيد جينةةةةة ف غالتنةةةةةك ، والنةةةةةيد إنريكيةةةةةه كانةةةةةديويت، والنةةةةةيد ايةةةةةدرو  
كومينةةةةاريو أفوننةةةةو، والنةةةةيد روسةةةة  يامةةةةادا، وسيشةةةةارك يف اجملموعةةةةة رئةةةةيس 

 اللجنة ورئيس فريق التخايط حبكم منصبيهما.
( مةةةةن النظةةةةةام األساسةةةة  للجنةةةةةة القةةةةةانون 1ث25تةةةةنص املةةةةةادة  (498ث

الةةةةدويل علةةةةى مةةةةا يلةةةة   "للجنةةةةة أن تتشةةةةاور مةةةةا أي جهةةةةاز مةةةةن أجهةةةةزة األمةةةةم 
املتحدة اشةأن أي موضةوع يةدخل يف ناةاق اختصةاع ذلةك اجلهةاز، إذا رأت 

 .61/34ضرورة لذلك". انظر أيضا  قرار اجلمعية العامة 
د فيليةةةةب رةةةةارك يف االجتمةةةةاع اخلةةةةرباء التاليةةةةة أمسةةةةاؤهم  النةةةةي (499ث

تكنةةةييه، اللجنةةةة املعنيةةةة اةةةاحلقوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة؛ والنةةةيد 
ناهةةةةل روديل، اللجنةةةةة املعنيةةةةة حبقةةةةوق اإلننةةةةان؛ والنةةةةيد غربيةةةةل كامةةةةارا، جلنةةةةة 
مناهضةةةةة التعةةةةةذيب؛ والنةةةةةيد جةةةةةان تنةةةةةرماتن، جلنةةةةةة حقةةةةةوق الافةةةةةل؛ والنةةةةةيد 

نصةةةري؛ والنةةةيد كةةةيس ألكنةةةندر سينةةةيليانوس، جلنةةةة القضةةةاء علةةةى التمييةةةز الع
فلينرتَمن، اللجنة املعنية االقضاء على التمييز ضد املةرأة؛ والنةيد أيةد الربعة ، 
اللجنةةة املعنيةةة حبمايةةة حقةةوق مجيةةا العمةةال املهةةاجرين وأفةةراد أسةةرهم؛ والنةةيدة 
ليزايةت لينةزاد، جملةس أورواةا؛ والنةيد فاننةان ارجيةه، احملكمةة األوروايةة حلقةوق 

راننةةةواز هامبنةةون، عضةةو اللجنةةةة الفرعيةةة النةةااقة لتعزيةةةز اإلننةةان؛ والنةةيدة ف
 وياية حقوق اإلننان.

أعةةةةةةةةد املقةةةةةةةةرر اخلةةةةةةةةاع املعةةةةةةةةين مبوضةةةةةةةةوع "التحفظةةةةةةةةات علةةةةةةةةى  (500ث
املعاهةةدات" ملخصةةا  مقتضةةبا  لفهمةةه ثال يعةةزى إىل اللجنةةة( ملةةا اةةدا مةةن خةة ل 
املناقشةةةةةةةةةة، وهةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةدرج علةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةبك  املتعلةةةةةةةةةق اعمةةةةةةةةةل اللجنةةةةةةةةةة  

www.un.org/law/ilc/. 



   قررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى 121

 

   

 التياون  ع الهيئات األخرى -جيم
قةةةةةةام النةةةةةةيد نارينةةةةةةدر سةةةةةةينغ اتمثيةةةةةةل اللجنةةةةةةة يف الةةةةةةةدورة  -400

 -ية النادسةةةةةة واألراعةةةةةني للمنظمةةةةةة االستشةةةةةارية القانونيةةةةةة اآلسةةةةةيو 
 2األفريقيةةة املعقةةودة يف كيةةب تةةاون، فنةةوب أفريقيةةا، يف الفةةرتة مةةن 

. وقةةةةررت اللجنةةةةة أيضةةةةا  أن ميثلهةةةةا النةةةةيد 2007متوز/يوليةةةةه  6إىل 
آالن ايليه يف االجتماع الرااا والث ثني للجنة املنتشارين القانونيني 
املعنيةةةةة االقةةةةانون الةةةةدويل العةةةةام، وهةةةةو االجتمةةةةاع الةةةةذي سةةةةيعقد يف 

 .2007أيلول/سبتمرب  11و 10ورغ يف بسرتاس
 متةةةةةةةةةةةوز/ 10للجنةةةةةةةةةةةة املعقةةةةةةةةةةةودة يف  2933ويف اجللنةةةةةةةةةةةة  -401
، رئينةة روزالةني هيغنةز، تكلمت أمام اللجنة القاضةية 2007 يوليه

حمكمةة العةدل الدوليةةة، وأطلعتهةا علةى األنشةةاة الةص اضةالعت  ةةا 
ذلةك . وأعقةب (501ثاحملكمة مؤخرا  والقضةايا املعروضةة عليهةا حاليةا  

 تبادل لآلراء.
وقةةةد مثةةةل اللجنةةةة القانونيةةةة للبلةةةدان األمريكيةةةة يف الةةةدورة  -402

احلالية للجنة القانون الدويل النيد مورينيو إردوسيا ساكاسا الذي 
 26املعقةةةةةةودة يف  2943ألقةةةةةةى كلمةةةةةةة أمةةةةةةام اللجنةةةةةةة يف جلنةةةةةةتها 

 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء.(502ث2007متوز/يوليه 
األفريقيةةةة يف  -ستشةةارية القانونيةةةة اآلسةةيوية ومثةةل املنظمةةةة اال -403

الدورة احلالية للجنة القانون الدويل األمةني العةام للمنظمةة، النةيد وفيةق 
املعقةةةةةودة  2944ز. كامةةةةةل الةةةةةذي حتةةةةةد  أمةةةةةام اللجنةةةةةة يف جلنةةةةةتها 

 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء.(503ث2007متوز/يوليه  27 يف
ين وجلنةةة املنتشةةارين ومثةةل اللجنةةة األوروايةةة للتعةةاون القةةانو  -404

القانونيني املعنية االقةانون الةدويل العةام التااعةة جمللةس أورواةا يف الةدورة 
احلاليةةةة للجنةةةة القةةةانون الةةةدويل مةةةدير إدارة املشةةةورة القانونيةةةة والقةةةانون 
الةةةةدويل العةةةةام، النةةةةيد مانويةةةةل لزرتةةةةوا، الةةةةذي حتةةةةد  أمةةةةام اللجنةةةةة يف 

 .(504ث2007آب/أغنةةةةةةةةةةةةاس  8املعقةةةةةةةةةةةةودة يف  2952جلنةةةةةةةةةةةةتها 
 وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

، جةةةةةةرى تبةةةةةةادل غةةةةةةري رمسةةةةةة  2007متوز/يوليةةةةةةه  11ويف  -405
لةةآلراء اةةةني أعضةةةاء جلنةةة القةةةانون الةةةدويل واللجنةةة الدوليةةةة للصةةةليب 

 األير اشأن املواضيا الص ه  حمل اهتمام متبادل.
تعثيـــــل اللجنـــــة فـــــي الـــــدورة الثانيـــــة والســـــتين  -دال

 اليا ة للجعيية
قةةةررت اللجنةةةة أن ميثلهةةةا رئينةةةها النةةةيد إيةةةان اراونلةةة  يف  -406

 الدورة الثانية والنتني للجمعية العامة.
__________ 

هةةذه الكلمةةة منةةجلة يف احملضةةر املةةوجز لتلةةك اجللنةةة، وهةة   (501ث
 مدرجة أيضا  على املوقا الشبك  املتعلق اعمل اللجنة.

 هذه الكلمة منجلة يف احملضر املوجز لتلك اجللنة. (502ث
 مثله. (503ث
 مثله. (504ث

 ،2007آب/أغنةةاس  9املعقةةودة يف  2954ويف اجللنةةة  -407
طلبةةةةت اللجنةةةةة مةةةةن النةةةةيد مةةةةوريس كةةةةامتو، املقةةةةرر اخلةةةةاع املعةةةةين 
مبوضوع "طرد األجانب"، أن حيضر الدورة الثانية والنتني للجمعية 

 44/35مةةن قةةرار اجلمعيةةة العامةةة  5العامةةة مبقتضةةى أحكةةام الفقةةرة 
 .(505ث1989كانون األول/دينمرب   4املؤرخ 

 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -هاء
، عقةةةةةدت الةةةةةدورة 61/34عمةةةةة   اقةةةةةرار اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة  -408

الثالثة واألراعون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف قصر األمةم يف 
أثنةاء انعقةاد الةدورة احلاليةة  2007متوز/يوليةه  27إىل  9 الفةرتة مةن

للجنةةةةةةةةة. وهةةةةةةةةذه احللقةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةية موجهةةةةةةةةة للاةةةةةةةة ب املتقةةةةةةةةدمني 
املتخصصةةةةني يف القةةةةانون الةةةةدويل ولألسةةةةاتذة اجلةةةةامعيني الشةةةةبان أو 
املوافني احلكوميني الذين يشتغلون مبهن أكادميية أو دالوماسية أو 

 يف الداهنم. يشغلون واائف يف اخلدمة املدنية
وقد متكن من االررتاك يف الدورة  نة وعشرون مشرتكا   -409

. ورةةةهد (506ثمةةةن جننةةةيات خمتلفةةةة، معظمهةةةم مةةةن البلةةةدان الناميةةةة
املشةةةةرتكون يف احللقةةةةةة الدراسةةةةةية اجللنةةةةات العامةةةةةة للجنةةةةةة وحضةةةةةروا 
حماضةةةةرات جةةةةرى الرتتيةةةةب هلةةةةا خصيصةةةةا  مةةةةن أجلهةةةةم، ورةةةةاركوا يف 

 عنية مبواضيا حمددة.أعمال األفرقة العاملة امل

وافتةةةةةةتح احللقةةةةةةة الدراسةةةةةةية رئةةةةةةيس اللجنةةةةةةة النةةةةةةيد إيةةةةةةان  -410
اراونلةة . وتةةوىل النةةيد أولريةةك فةةون الومنتةةال، املنتشةةار القةةانوين 
األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، منؤولية إدارة احللقةة 

__________ 
جلنةةة القةةانون الةةدويل إىل أن  تةةدعو"إن اجلمعيةةة العامةةة ]...[  (505ث

الظةروف، أن حيضةةر دورة اجلمعيةةة العامةةة تالةب إىل مقةةرر خةةاع، إذا اقتضةةت 
أثنةةاء مناقشةةة املوضةةوع املنةةؤول عنةةه ذلةةك املقةةرر اخلةةاع، وتالةةب إىل األمةةني 

 العام أن يتخذ الرتتيبات ال زمة يف حدود املوارد القائمة".
رةةةارك يف الةةةدورة الثالثةةةة واألراعةةةني للحلقةةةة الدراسةةةية للقةةةانون  (506ث

الةةةةةدويل األرةةةةةخاع التاليةةةةةة أمسةةةةةاؤهم  النةةةةةيدة تانيةةةةةا دا فوننةةةةةيكا ألكنةةةةةندري 
ثالربتغال(، والنيدة ماريةا إيوخينيةا اةرونيين ثأوروغةواي(، والنةيد فيكتةور كةايرو 

لنةةةةيد اةةةةالومو ثكواةةةةا(، والنةةةةيد ألوننةةةةو تشةةةةافريي سةةةةواريس ثكوسةةةةتاريكا(، وا
إينةةةاكا غاراةةةا عبةةةده ثالنيجةةةر(، والنةةةيد غاارييةةةل إيريةةةرا ثاألرجنتةةةني(، والنةةةيدة 
ايبيةةان إينةةوتو ثأوغنةةدا(، والنةةيد عمةةار جةةاار ثالعةةراق(، والنةةيدة مةةي ين كانةةا 
ثالواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة(، والنةةيدة مةةان أنتينةةغ ثالصةةني(، والنةةيدة ياسةةن 

ويرهةةريت ثأيرلنةةدا(، والنةةيد ياسةةةويوك  أليةةو امبةةوج ثغامبيةةا(، والنةةيدة نةةةواال ين 
أوكازاك  ثاليااان(، والنةيد أيةد ولةد هةارون ثموريتانيةا(، والنةيدة اريةا اةي ي 
ثاهلنةةةةةد(، والنةةةةةيد سةةةةةريخيو اويةةةةةغ دي ال اةةةةةارا ثاملكنةةةةةيك(، والنةةةةةيد إينةةةةةتيس 
رادافيكيةةةوس ثليتوانيةةةا(، والنةةةيدة فيلوتيانةةةا راوايلينةةةا راكوتواسةةةوين ثمدغشةةةقر(، 

ا كرينتينا رودريغيس اينيدا ثغواتيمةاال(، والنةيدة فاسةيلكا ساننةن والنيدة آن
ثسلوفينيا(، والنيدة مرا سيدييب ثمايل(، والنيدة سيمونا سبينارو ثرومانيا(، 
والنةةةيد تةةةون فةةةان دن ارانةةةت ثهولنةةةدا(، والنةةةيدة أنورةةةا ويكراماسةةةينغ ثسةةةري 

 25ختيةار يف النكا(، والنيدة عائشة زاهر ثملديف(. وقد اجتمعةت جلنةة اال
ماري دوفور ثرئيس رةبكة جنيةف  -ارئاسة النيد جان  2007نينان/أاريل 

مةةةةةةن املتقةةةةةةدمني  130مررةةةةةةحا  مةةةةةةن اةةةةةةني  26األكادمييةةةةةةة الدوليةةةةةةة( واختةةةةةةارت 
للمشةةةةةاركة يف احللقةةةةةة الدراسةةةةةية. ويف اللحظةةةةةات األخةةةةةرية، مل يةةةةةتمكن املررةةةةةح 

 الدراسية. النادس والعشرون  ن وقا عليهم االختيار من حضور احللقة
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الدراسةةية وتنظيمهةةا وتنةةيري أعماهلةةا، وقةةد سةةاعده يف ذلةةك النةةيد 
ينيةص، اخلبةري االستشةاري القةانوين مبكتةب األمةم املتحةدة فيتوريو م
 يف جنيف.

وألقى أعضاء اللجنة حماضرات على النحو التايل  النةيد  -411
جورجيةةةةةةو غايةةةةةةا  "منةةةةةةؤولية املنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة"؛ والنةةةةةةيدة اةةةةةةاوال 
إسكاراميا  "النظام األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية  خاوة إىل 

ويل"؛ والنيد آالن ايليه  "جلنة القانون الدويل األمام يف القانون الد
نظرة من الداخل"؛ والنيد روس  يامادا  "تدوين قةانون املةوارد  -

الابيعيةةةة املشةةةرتكة"؛ والنةةةيد غيةةةورغ نةةةولص  "املنةةةاعدة املقدمةةةة مةةةن 
الدول يف األفعال غةري املشةروعة دوليةا  املرتكبةة مةن قبةل دول أخةرى 

قةةةانون"؛ والنةةةيد روهةةةان ارييةةةرا  "حنةةةو قضةةةايا املنةةةؤولية وتاةةةوير ال -
اتفاقيةةةةة رةةةةاملة اشةةةةأن اإلرهةةةةاب"؛ والنةةةةيد جينةةةة ف غالتنةةةةك   

("؛ والنيد aut dedere aut judicare"االلتزام االتنليم أو احملاكمة ث
 موريس كامتو  "طرد األجانب".

كمةةةةا ألقيةةةةت احملاضةةةةرات التاليةةةةة  النةةةةيد فيتوريةةةةو مينيةةةةص   -412
لقانون الدويل"؛ والنيد دانيل مولر، مناعد "مقدمة ألعمال جلنة ا

املقةةةرر اخلةةةاع النةةةيد آالن ايليةةةه  "التحفظةةةات علةةةى املعاهةةةدات"؛ 
، املنتشةةةةةةارة القانونيةةةةةةة للجنةةةةةةة الدوليةةةةةةة جيمينةةةةةةا ايجيةةةةةةتشوالنةةةةةةيدة 

للصةةليب األيةةر  "التحةةديات الراهنةةة الةةص تواجةةه القةةانون اإلننةةاين 
م املتحةةدة النةةامية الةةدويل"؛ والنةةيد مةةاركوس مشيةةت ثمفوضةةية األمةة

حلقةةةةةوق اإلننةةةةةان(  "جملةةةةةس حقةةةةةوق اإلننةةةةةان اعةةةةةد سةةةةةنته األوىل  
 حصان طروادة أم تقدم حقيق ؟".

كمةةةةةا مت تنظةةةةةيم اجتمةةةةةاع مائةةةةةدة منةةةةةتديرة اشةةةةةأن الةةةةةنظم  -413
اإلقليميةةةةة حلمايةةةةة حقةةةةوق اإلننةةةةان. وحتةةةةد  يف االجتمةةةةاع عضةةةةوا 

ايةةةة اللجنةةةة لوسةةةيوس كةةةافليش ثالقاضةةة  النةةةااق يف احملكمةةةة األورو 
كةةةةةارينيو ثاألمةةةةةني   -حلقةةةةةوق اإلننةةةةةان( والنةةةةةيد إدمونةةةةةدو فارغةةةةةاس 

التنفيذي النااق للجنةة البلةدان األمريكيةة حلقةوق اإلننةان( فتنةاوال 
على التوايل النظام األورويب ونظام البلدان األمريكية حلمايةة حقةوق 
اإلننان، اينما حتةد  النةيد موتةوي موايةاال، املواةف يف مفوضةية 

ة النةةةةامية حلقةةةةوق اإلننةةةةان، عةةةةن النظةةةةام األفريقةةةة . األمةةةةم املتحةةةةد
وتركةةةةزت املناقشةةةةة علةةةةى التحليةةةةل املقةةةةاَرن للةةةةنظم اإلقليميةةةةة الث ثةةةةةة 

 وتأثريها املتباَدل.
ودعةةةة  املشةةةةرتكون يف احللقةةةةة الدراسةةةةية إىل زيةةةةارة منظمةةةةة  -414

التجارة العاملية حيث حضروا جلنص إحاطة حتدثت فيهما النيدة 
تشةةارة املةةدير العةةام، والنةةيد فرينةةر زدوك، مةةدير غااريةةةل مارسةةو، من

أمانةة هيئةة االسةتئناف يف منظمةة التجةارة العامليةة. وتركةزت املناقشةة 
على القضايا القانونية الراهنة يف منظمة التجارة العاملية وعلى نظام 

 تنوية املنازعات يف إطار هذه املنظمة.

الدراسةةةية  وقةةةد أحلةةةق كةةةل مشةةةرتك مةةةن املشةةةرتكني يف احللقةةةة -415
اواحةةةةةد مةةةةةن ث ثةةةةةة أفرقةةةةةة عاملةةةةةة معنيةةةةةة ااملواضةةةةةيا التاليةةةةةة  "النظةةةةةام 
األساسة  للمحكمةةة اجلنائيةةة الدوليةةة  املنةائل اجلديةةدة واملنةةائل الةةص 
مل يتم حلهةا"، و"االلتةزام االتنةليم أو احملاكمةة"، و"التحفظةات علةى 
 املعاهةةةدات". وقةةةام عضةةةوا اللجنةةةة، النةةةيدة اةةةاوال إسةةةكاراميا والنةةةيد
جينةةةةة ف غالتنةةةةةك ، ااإلضةةةةةافة إىل النةةةةةيد دانيةةةةةةل مةةةةةولر، اتقةةةةةدا 
توجيهةةةةات إىل األفرقةةةةة العاملةةةةة. وأعةةةةد كةةةةل فريةةةةق عامةةةةل تقريةةةةرا  وقةةةةدم 
اسةةةتنتاجاته إىل احللقةةةة الدراسةةةية يف جلنةةةة خارةةةة مت تنظيمهةةةا هلةةةذه 

 الغاية. وقد مت جتميا هذه التقارير وتوزيعها على مجيا املشرتكني.
ة وكةةانتون جنيةف املشةةرتكني اكةرم الضةةيافة ومشلةت مجهورية -416

املعهةةةود ونظمةةةت هلةةةم زيةةةارة مصةةةحواة االشةةةرع إىل قاعةةةة أالاامةةةا يف 
 مقر البلدية أعقبها حفل استقبال.

وحتد  أمام اللجنةة وإىل املشةرتكني يف احللقةة الدراسةية لةدى  -417
 اختتامها كل من النيد اراونل ، والنيد فةون الومنتةال، والنةيدة ياسةن

كةةل مشةةرتك مةةن املشةةرتكني رةةهادة ومةةنح  أليةةو إمبةةوج، ااسةةم املشةةرتكني. 
 تثبت مشاركته يف الدورة الثالثة واألراعني للحلقة الدراسية.

وقةةةةد الحظةةةةت اللجنةةةةة اتقةةةةدير اةةةةالغ أن حكومةةةةات أملانيةةةةا  -418
وسوينةةةةةرا وفنلنةةةةةدا وقةةةةةربع واململكةةةةةة املتحةةةةةدة ونيوزيلنةةةةةدا قةةةةةدمت أو 

دوق األمةةةةةم املتحةةةةةدة االسةةةةةتئماين تعهةةةةةدت اتقةةةةةدا تربعةةةةةات إىل رةةةةةن
للحلقة الدراسية للقانون الدويل. وقد أتاحت احلالةة املاليةة للصةندوق 
تقةةةدا عةةةدد كةةةاف  مةةةن الزمةةةاالت للمررةةةحني اجلةةةديرين مةةةن البلةةةدان 
الناميةةة مبةةا حيقةةق التوزيةةا اجلغةةرايف امل ئةةم. وقةةد منحةةت يف هةةذا العةةام 

مررحا   14امة( إىل زماالت كاملة ثتشمل تكاليف النفر وادل اإلق
 مررحان اثنان زمالة جزئية ثتشمل ادل اإلقامة فقط(.ومنح 
 979، ارةةةةةةرتك يف احللقةةةةةةة الدراسةةةةةةية 1965ومنةةةةةذ عةةةةةةام  -419

 598جننةةةةةية. ومةةةةةن اةةةةةني هةةةةةؤالء، حصةةةةةل  160مشةةةةةرتكا  ميثلةةةةةون 
 مشرتكا  على زماالت.

وتشةةدد اللجنةةة علةةى األمهيةةة الةةص توليهةةا للحلقةةة الدراسةةية  -420
كةةن القةةانونيني الشةةباب، وال سةةيما مةةن البلةةدان الناميةةة، مةةن الةةص مت

االطةةةة ع علةةةةى أعمةةةةال اللجنةةةةة وعلةةةةى أنشةةةةاة املنظمةةةةات الدوليةةةةة 
الكثةةةرية الةةةص يوجةةةد مقرهةةةا يف جنيةةةف. وتورةةة  اللجنةةةة اةةةأن تنارةةةد 
اجلمعيةةة العامةةة الةةدول مةةرة أخةةرى تقةةدا تربعةةات مةةن أجةةل ضةةمان 

 مشاركة  كنة.اأوسا  2008عقد احللقة الدراسية يف عام 
وقةةةةد الحظةةةةت اللجنةةةةة اارتيةةةةاع أنةةةةه قةةةةد أتيحةةةةت للحلقةةةةة  -421

خةةةدمات ترمجةةةة رةةةفوية رةةةاملة. وتعةةةرب  2007الدراسةةةية يف عةةةام 
اللجنة عن أملها يف أن تتاع اخلةدمات نفنةها للحلقةة الدراسةية يف 

 الدورة القادمة، يف حدود املوارد املوجودة.
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 والخعسين التاسيةقائعة  رجيية بوثائق الدورة 

 م حظات وإحاالت العنوان رمز الوثيقة
A/CN.4/576  منتننةةةةةةخة. ول طةةةةةة ع علةةةةةةى جةةةةةةدول  األعمال املؤقتجدول

األعمال االصيغة الص أقر  ا، انظر 
 .أع ه 12ع 

A/CN.4/577 وAdd.1-2  موجز مواضيع  أعدته األمانة العامة للمناقشةة الةص جةرت يف
احلاديةةةة اللجنةةةة النادسةةةة للجمعيةةةة العامةةةة خةةة ل دورهتةةةا 

 النتنيو 

 منتننخة.

A/CN.4/578 [وCorr.1]  ،التقريةةر الثالةةث عةةن آثةةار النزاعةةات املنةةلحة علةةى املعاهةةدات
 أعده النيد إيان اراونل ، املقرر اخلاع

، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةاين 2007حوليةةةةةةةة تةةةةةةةرد يف 
 ثاجلزء األول(.

A/CN.4/579 وAdd.1-4 االلتةةزام االتنةةليم أو احملاكمةةة ثaut dedere aut judicare  )
 احلكوماتالتعليقات وامل حظات الواردة من 

 مثله.

A/CN.4/580  التقرير الرااا عن املوارد الابيعة املشةرتكة  امليةاه اجلوفيةة العةاارة
 للحدود، أعده النيد روس  يامادا، املقرر اخلاع

 .مثله

A/CN.4/581  مةةةةةوريس، أعةةةةةده النةةةةةيد طةةةةةرد األجانةةةةةبعةةةةةن  الثالةةةةةثالتقريةةةةةر 
 ، املقرر اخلاعكامتو

 مثله.

A/CN.4/582   التعليقةةةات وامل حظةةةات الةةةواردة منةةةؤولية املنظمةةةات الدوليةةةة
 من املنظمات الدولية

 .مثله

A/CN.4/583  عةن منةؤولية املنظمةات الدوليةة، أعةده النةيد  اخلةامسالتقرير
 ، املقرر اخلاعجورجيو غايا

 .مثله

A/CN.4/584 [وCorr.1]  أعةةةده التحفظةةةات علةةةى املعاهةةةداتعةةةن  الثةةةاين عشةةةرالتقريةةةر ،
 ، املقرر اخلاعآالن ايليهالنيد 

 مثله.

A/CN.4/585 [وCorr.1] التقريةر الثةاين عةن االلتةزام االتنةليم أو احملاكمةة ثaut dedere 
aut judicare ،) املقةرر جينة ف غالتنةك أعده النيد ،

 اخلاع

 مثله.

A/CN.4/586  التحفظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات  مةةةةذكرة أعةةةةدها املقةةةةرر اخلةةةةاع
ثايةةةان أسةةةباب  9-1-2مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه  اشةةةأن 

 التحفظات(

 مثله.

A/CN.4/L.705  التحفظةةةةةةات علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات  عنةةةةةةاوين ونصةةةةةةوع مشةةةةةةاريا
 املبادي التوجيهية الص اعتمدهتا جلنة الصياغة

 .منتننخة

A/CN.4/L.706 وAdd.1-3  مشةروع تقريةر جلنةة القةانون الةدويل عةن أعمةال دورهتةا التاسةعة
 الفصل الرااا ثالتحفظات على املعاهدات( واخلمنني 

ول طةةةة ع علةةةةى الةةةةنص اصةةةةيغته  .مثلةةةةه
الوثةةةةةةةةائق الرمسيةةةةةةةةة املعتمةةةةةةةةدة، انظةةةةةةةةر 

 الثانيةةةةةةةةللجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة، الةةةةةةةةدورة 
 10 والنةةةةةةةةةةةةةةةتون، امللةةةةةةةةةةةةةةةةةحق رقةةةةةةةةةةةةةةةةةم

ويةةرد الةةنص النهةةائ  يف  (.A/62/10ث
 أع ه. 16هذا اجمللد، ع 

A/CN.4/L.707/Rev.1 أع ه 72مثله، ع  د األجانب(الفصل النادس ثطر   مثله. 
A/CN.4/L.708 [وCorr.1] 

 Add.1و
الفصةةةةةةةةل النةةةةةةةةااا ثآثةةةةةةةةار النزاعةةةةةةةةات املنةةةةةةةةلحة علةةةةةةةةى   مثلةةةةةةةةه

 املعاهدات(
 .أع ه 82مثله، ع 

A/CN.4/L.709 وAdd.1 أع ه 67مثله، ع  الفصل اخلامس ثاملوارد الابيعية املشرتكة(  مثله. 
A/CN.4/L.710 أع ه 10مثله، ع  ثتنظيم أعمال الدورة(الفصل األول   مثله. 
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 م حظات وإحاالت العنوان رمز الوثيقة
A/CN.4/L.711 الفصةةةل الثةةاين ثملخةةةص أعمةةال اللجنةةةة يف دورهتةةا التاسةةةعة   مثلةةه

 واخلمنني(
 .أع ه 13مثله، ع 

A/CN.4/L.712 الفصةةةل الثالةةةث ثقضةةةايا حمةةةددة تكةةةون للتعليقةةةات الةةةص   مثلةةةه
 تبدى اشأهنا أمهية خارة للجنة(

 .أع ه 14مثله، ع 

A/CN.4/L.713 وAdd.1-3  أع ه. 92مثله، ع  (منؤولية املنظمات الدوليةث الثامنمثله  الفصل 
A/CN.4/L.714 وAdd.1  االلتةةةةةةةةةزام االتنةةةةةةةةةليم أو احملاكمةةةةةةةةةة ث التاسةةةةةةةةةامثلةةةةةةةةةه  الفصةةةةةةةةةل

 ((aut dedere aut judicareث
 أع ه. 111مثله، ع 

A/CN.4/L.715 وAdd.1  أع ه. 115مثله، ع  (اللجنة واستنتاجاهتا األخرىمقررات ث العاررمثله  الفصل 
A/CN.4/L.716  ارنةةةامج اللجنةةةة وإجراءاهتةةةا وأسةةةاليب عملهةةةا ووثائقهةةةا  تقريةةةر

 فريق التخايط
 .منتننخة

A/CN.4/L.717 مثله.   تقرير الفريق العاملاملوارد الابيعية املشرتكة 
A/CN.4/L.718   مثله. تقرير الفريق العاملآثار النزاعات املنلحة على املعاهدات 
A/CN.4/L.719 مثله. ]ررط الدولة األوىل االرعاية[  تقرير الفريق العامل 
A/CN.4/L.720  منةةؤولية املنظمةةات الدوليةةة  عنةةاوين ونصةةوع مشةةاريا املةةواد

 18[ الةةةةص اعتمةةةةدهتا جلنةةةةة الصةةةةياغة يف 44]45إىل  31
 2007متوز/يوليه  25و 20و 19و

 مثله.

ILC(LIX)/RT/CRP.1 Meeting with human rights bodies (15 and 16 May 2007): 
report by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur 

 مثله.

A/CN.4/SR.2914–
A/CN.4/SR.2955 

حوليةةةةةةة يةةةةةةرد الةةةةةنص النهةةةةةةائ  يف و مثلةةةةةه.   2955إىل  2914احملاضر املوجزة املؤقتة للجلنات 
 ، اجمللد األول.2007
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