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 مالحظة

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

(، فهاات تعااين اإلحالااة إىل 2007 حوليااةمتبوعااة لالةاانة ًمااث     "حوليااة"وحيثمااا ورديف ه هااذا اجمللااد  لمااة 
، تشااأ أرقااام التااىلحايف إىل الاانز اإلن ليااز  1981حوليااة عاان الةاانة املااذ ورة. وحاا   حوليااة جلنااة النااانول الاادوي

 لاللغة العرلية، تشأ أرقام التىلحايف إىل النز العريب.وهت أول حولية تتدر ، 1982حولية من  والتداء  للحولية. 
 وتتألف  ل حولية من جملدين 

 اجمللد األول  يتضمن احملاضر املوجزة جللةايف اللجنة؛ 
 اجمللد الثاين  يتألف من جزأين  

ها اجلاااااازء األول  يتضاااااامن تنااااااارير املنااااااررين اجاتاااااا  والوثااااااائق األ اااااارى الاااااا  جااااااريف درا اااااات 
 الدورة؛   ل
 اجلزء الثاين  يتضمن تنرير اللجنة إىل اجلمعية العامة. 

 احلوليااةومجيااا اإلرااارايف إىل هااذه األعمااال واملنتاىلااايف منهااا تتعلااق لالنتااوع النهائيااة املابوعااة جمللاادايف 
 التادرة  منشورايف لألمم املتحدة.

* 
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 المختصرات

 املختترايف ال  ورديف ه هذا اجمللد فيما يلت تىلتيل  

EEC اجلماعة االقتتادية األورولية 
FAO  األغذية والزراعة لألمم املتحدةمنظمة 

ICJ حم مة العدل الدولية 
OAS  الدول األمري يةمنظمة 

OECD  منظمة التعاول والتنمية ه امليدال االقتتاد 
PCIJ حم مة العدل الدوي الدائمة 

UNCTAD األون تاد(ً مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
UNECE جلنة األمم املتحدة االقتتادية ألورولا 

UNEP لرنامج األمم املتحدة للبيئة 
UNESCO ًاليونة و( للرتلية والعلم والثنافة منظمة األمم املتحدة 

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.) 
ILR  International Law Reports 
P.C.I.J., Series B  PCIJ, Collection of Advisory Opinions (Nos. 1–18: up to and including 1930) 
UNRIAA  United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
*    * 

ه هااااذا اجمللااااد، تشااااأ عبااااارة "احمل مااااة الدوليااااة ليوغو اااا فيا الةااااالنة" إىل احمل مااااة الدوليااااة حملا مااااة األرااااخاع املةااااؤول  عاااان  
 .1991االنتها ايف اجلةيمة للنانول اإلنةاين الدوي ال  ارت بت ه إقليم يوغو  فيا الةالنة منذ عام 

* 
*    * 

 مالحظة بشأن االقتباسات

  لمة أو مجلة أو اقتباس، املب  خبط مائل ما إرارة*، معناه أل التأ ياد مضااف ولام يرد ه النز األتلت.التأ يد على   
 االقتبا ايف من أعمال للغايف غأ اللغة العرلية قد ترمجتها األمانة العامة، ما مل يذ ر   ف ذلك. 

* 
*    * 
/http://legal.un.org/ilcعنوال جلنة النانول الدوي على رب ة اإلنرتنت  



الصكوك المتعددة األطراف 7  

 

 الصكوك المتعددة األطراف المشار إليها في هذا المجلد
 املتدر 

 بالوسائل السلميةتسوية المنازعات الدولية 
 16( ًلاااااااريس، 1856إعاااااا ل لاااااااريس لعااااااام اإلعاااااا ل املتعلااااااق لالنااااااانول البحاااااار  ً

 (1856نيةال/ألريل 
British State Papers 1856, vol. LXI, p. 155. 

لراينااااااد(  -ًميثاااااااق  يلااااااوغ  املعاهاااااادة العامااااااة لنبااااااذ احلاااااارب  ااااااأداة للةيا ااااااة الوطنيااااااة
 (1928آب/أغةاس  27 ًلاريس،

League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, 

No. 2137, p. 57. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 49, No (1947رباط/ف اير  10ًلاريس،  معاهدة الة م ما إيااليا

747, p. 3. 

 .Ibid., vol. 41, No. 643, p. 21 (1947رباط/ف اير  10للغاريا ًلاريس، معاهدة الة م ما 

 .Ibid., vol. 48, No. 746, p. 203 (1947رباط/ف اير  10فنلندا ًلاريس، معاهدة الة م ما 

 .Ibid., vol. 41, No. 644, p. 135 (1947رباط/ف اير  10هنغاريا ًلاريس، معاهدة الة م ما 

 .Ibid., vol. 42, No. 645, p. 3 (1947رباط/ف اير  10رومانيا ًلاريس، معاهدة الة م ما 

 .Ibid., vol. 34, No. 541, p. 243 (1949نيةال/ألريل  4ًوارنان،  معاهدة حلف مشال األطلةت

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95 (1961نيةال/ألريل  18فيينا، اتىلاقية فيينا للع قايف الدللوما ية ً

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 (1963نيةال/ألريل  24فيينا، ً اتىلاقية فيينا للع قايف الننتلية

  2ًنيوياااورك،  اتىلاقيااة األمااام املتحااادة حلتااانايف الااادول وممتل اهتاااا ماان الوالياااة النضاااائية
 (2004 انول األول/ديةم  

الوثاااااائق الرمسياااااة للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة التا اااااعة 
(، اجمللاد A/59/49ً 49واجمةول، امللحق رقم 

 .املرفق، 59/38األول، النرار 
 حقوق اإلنسان

 ااااااانول األول/   9اتىلاقيااااااة منااااااا جرمااااااة اإللااااااادة اجلماعيااااااة واملعاقبااااااة عليهااااااا ًلاااااااريس، 
 (1948 ديةم 

United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 

1021, p. 277. 

اتىلاقية محاية حناوق اإلنةاال واحلريايف األ ا ية ًاالتىلاقياة األورولياة حلناوق اإلنةاال( 
 (1950تشرين الثاين/نوفم   4ًروما، 

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

 ااانول   21االتىلاقيااة الدوليااة للنضاااء علااى مجيااا أر اااال التميياااز العنتااار  ًنيويااورك، 
 (1965األول/ديةم  

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

 ااااااانول األول/   16ك، العهااااااد الاااااادوي اجاااااااع لاااااااحلنوق املدنيااااااة والةيا ااااااية ًنيويااااااور 
 (1966 ديةم 

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

 ااانول   16العهاد الادوي اجاااع لااحلنوق االقتتاادية واالجتماعيااة والثنافياة ًنيوياورك، 
 (1966األول/ديةم  

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

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217 ( 1981حزيرال/يونيه  27امليثاق األفرينت حلنوق اإلنةال والشعوب ًنأويب، 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3 (1989تشرين الثاين/نوفم   20اتىلاقية حنوق الاىلل ًنيويورك، 

 .Ibid., vol. 2515, No. 44910, p. 3 (2006األول/ديةم   انول   13اتىلاقية حنوق األرخاع ذو  اإلعاقة ًنيويورك، 

 الالجئون واألشخاص عديمو الجنسية
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2135, No (1997تشرين الثاين/نوفم   6االتىلاقية األورولية املتعلنة لاجلنةية ً رتا بورغ، 

37248, p. 213. 

 التجارة الدولية والتنمية 
 .League of Nations, Treaty Series, vol (1923أيلول/ بتم   24ًجنيف، ال وتو ول املتعلق لشروط التح يم 

XXVII, No. 678, p. 157. 
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 .Ibid., vol. XCII, No. 2096, p.301 (1927أيلول/ بتم   26ًجنيف،  االتىلاقية املتعلنة لتنىليذ قرارايف التح يم األجنبية

 تشاااااارين األول/ 30لشااااااأل التعريىلااااااايف اجلمر يااااااة والتجااااااارة ًجنيااااااف، االتىلاااااااق العااااااام 
 (1947 أ تولر

United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 

814, p. 187. 

تشارين  18االتىلاق املتعلق لإنشاء مترف التنمية ملناناة البحار ال ااريك ً ينغةاتول، 
 (1969األول/أ تولر 

Ibid., vols. 712, 1021(addendum) and 1401, 

No. 10232. 

االتىلاااق املتعلاااق لالننااال الااادوي للماااواد الغذائياااة الناللاااة للتلاااف ولاملعااادايف اجاتاااة هلاااذا 
 (1970أيلول/ بتم   1الننل ًجنيف، 

Ibid., vol. 1028, No. 15121, p. 121. 

 .Ibid., vol. 1429, No. 24237, p. 71  1986لنمح، االتىلاق الدوي ل

  (1986آذار/مارس  14ًلندل،  1986جتارة النمح، اتىلاقية  ًأ(

  (1986آذار/مارس  13ًلندل،  1986اتىلاقية املعونة الغذائية،  ًب(

الرالعة املعناودة لا  جمموعاة دول أفرينياا والبحار ال ااريك واحملايط اهلاادئ ولا   االتىلاقية
 (1989 انول األول/ديةم    15اجلماعة االقتتادية األورولية ًلومت، 

Ibid., vol. 1924, No. 32847, p. 3.  

االتىلااااق العاااام لشاااأل التجاااارة ه اجااادمايف ًاملرفاااق لاتىلااااق مااارا   املنشااا  ملنظماااة 
 (1994نيةال/ألريل  15التجارة العاملية( ًمرا  ، 

Ibid., vols. 1867–1869, No. 31874. 

 النقل واالتصاالت
 ,League of Nations, Treaty Series, vol. XI (1919تشرين األول/أ تولر  13ًلاريس،  االتىلاقية املتعلنة لتنظيم امل حة اجلوية

No. 297, p. 173. 

لاعتمااد مواتاىلايف تننياة موحادة تةار  علاى املر باايف ذايف العجا يف االتىلاق املتعلاق 
واملعدايف واألجزاء الا  م ان تر يبهاا و/أو ا اتخدامها ه املر باايف ذايف العجا يف 
وراااااروط االعااااارتاف املتباااااادل لاملوافناااااايف املمنوحاااااة علاااااى أ ااااااس هاااااذه املواتاااااىلايف 

 (1958آذار/مارس  20ًجنيف، 

United Nations, Treaty Series, vols. 335, 

516, 609 and 1059, No. 4789. See also 

UNECE, TRANS/WP.29/409. 

ال  فُاتح لااب التوقياا عليهاا  التىلاقية الفتايف وإرارايف الارق امل مِّلالتىلاق األورويب ا
 (1971أيار/مايو  1ًجنيف،  1968تشرين الثاين/نوفم   8ه فيينا ه 

United Nations, Treaty Series , vol. 1142, 

No. 17935, p. 225. 

االتىلاقيااة اجلمر ياااة املتعلناااة لالننااال الااادوي للبضاااائا مبنتضاااى دفااااتر الننااال الااادوي الااا   
 (1975تشرين الثاين/نوفم   14ًجنيف، 

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

 12ر، االتىلااااق املنشااا  ملعهاااد آ ااايا واحملااايط اهلاااادئ لتااااوير الباااث اإلذاعااات ً واالملباااو 
 (1977آب/أغةاس 

Ibid., vols. 1216 and 1436, No. 19609, p. 81. 

ال اوارث للحد مان موارد االتتااليف الةل ية وال  ل ية  اتىلاقية تامبأ املتعلنة لتندمي
 (1998حزيرال/يونيه  18ًتامبأ،  ولعمليايف اإلغاثة

Ibid., vol. 2296, No. 40906, p. 5. 

 السلع األساسية
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1393, No (1983تشرين الثاين/نوفم   18ًجنيف،  1983االتىلاق الدوي لأل شاب املدارية، 

23317, p. 67. 

 المسائل الجنائية
 اااااانول   9اتىلاقياااااة  ااااا مة ماااااو ىلت األمااااام املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبا   اااااا ًنيوياااااورك، 

 (1994األول/ديةم  
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 

35457, p. 363. 

  اااااانول األول/  15االتىلاقيااااة الدولياااااة لنماااااا اهلجماااااايف اإلرهاليااااة لالننالااااال ًنيوياااااورك، 
 (1997ديةم  

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

 .Ibid., vol. 2187, No. 38544, p. 3 (1998متوز/يوليه  17نظام روما األ ا ت للمح مة اجلنائية الدولية ًروما، 

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197 (1999 انول األول/ديةم    9االتىلاقية الدولية لنما متويل اإلرهاب ًنيويورك، 
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 المخدرات والمؤثرات العقلية
اتىلاقياااة األمااام املتحااادة مل افحاااة االجتاااار غاااأ املشاااروع ه املخااادرايف واملاااؤثرايف العنلياااة 

 (1988 انول األول/ديةم    20ًفيينا، 
United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 

27627, p. 95. 

 قانون البحار
  (1958نيةال/ألريل  29اتىلاقيايف جنيف لنانول البحار ًجنيف، 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 516, No اتىلاقية البحر اإلقليمت واملنانة املتامخة

7477, p. 205. 

 .Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11 اتىلاقية أعاي البحار

 ااااااااااانول األول/   10اتىلاقيااااااااااة األماااااااااام املتحاااااااااادة لنااااااااااانول البحااااااااااار ًمونتيغااااااااااو لااااااااااا ، 
 (1982 ديةم 

Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3. 

 ااانول  10اتىلاااق تنىليااذ مااا تتضاامنه اتىلاقيااة األماام املتحاادة لنااانول البحااار املؤر ااة 
مااااان أح اااااام لشاااااأل حىلاااااظ وإدارة األرتااااادة الةااااام ية  1982األول/ديةااااام  

 4نيوياااااااااورك، املتدا لاااااااااة املنااااااااااطق واألرتااااااااادة الةااااااااام ية ال ثاااااااااأة االرحتاااااااااال ً
 (1995آب/أغةاس 

Ibid., vol. 2167, No. 37924, p. 3. 

 10ًرومااا،  اتىلاقيااة قمااا األعمااال غااأ املشااروعة املوجهااة ضااد  اا مة امل حااة البحريااة
 (1988آذار/مارس 

Ibid., vol. 1678, No. 29004, p. 201. 

اتىلاقياااة قماااا األعمااال غاااأ املشاااروعة املوجهاااة ضاااد امللحاااق ل 2005لروتو ااول عاااام 
 (2005تشرين األول/أ تولر  14ًلندل،    مة امل حة البحرية

IMO, document LEG/CONF.15/21 of 1 No-

vember 2005. 

 في النزاعات المسلحة القانون المطبق
 6ه امليااااادال ًجنياااااف،  اجلياااااو حتةااااا  حالاااااة اجلرحاااااى واملرضاااااى مااااان أفاااااراد اتىلاقياااااة 

 (1906متوز/يوليه 
D. Schindler and J. Toman, The Laws of 

Armed Conflicts, Martinus Nihjoff, 1988, 

pp. 301–310. 

 تشااارين األول/ 18ًالهااا ،  اتىلاقيااايف الهااا  املتعلناااة لنااوان  احلااارب ال يااة وأعرافهاااا
حلااد ماان ا ااتخدام النااوة ه ا اارتداد املتعلنااة لا (الثانيااةًتىلاقيااة (  اال1907أ تااولر 

، واالتىلاقياااااة ًالرالعاااااة( املتعلناااااة لناااااوان  احلااااارب ال ياااااة وأعرافهاااااا، الاااااديول التعاقدياااااة
املتعلناااة لوضاااا الةاااىلن التجارياااة التالعاااة للعااادو عناااد انااادالع واالتىلاقياااة ًالةاد اااة( 

 األعمال العدائية

The Hague Conventions and Declarations of 

1899 and 1907, J. B. Scott (ed.), New 

York, Oxford University Press. 

ال ئحااة املتعلنااة لنااوان  احلاارب ال يااة وأعرافهااا ًمرفنااة لاتىلاااقي  الهااا  الثانيااة والرالعااة 
 (1907و 1899لعامت 

D. Schindler and J. Toman, The Laws of 

Armed Conflicts, Martinus Nihjoff, 1988, 

pp. 69–93. 

 28 فر ااا ،الةاا م لاا  النااوى احلليىلااة والشااري ة وأملانيااا ًمعاهاادة فر ااا ( ًمعاهاادة 
 (1919حزيرال/يونيه 

British and Foreign State Papers, 1919, vol. 

CXII, London, HM Stationery Office, 

1922, p. 1. 

معاهاادة الةاا م ]لاا  اإلم اطوريااة ال ياانيااة وفرنةااا وإيااليااا واليالااال واليونااال ورومانيااا 
 24 ،الةاااالوفينية وتر يااااا[ ًمعاهااادة لااااوزال( ًلااااوزال -ال رواتياااة  -والدولاااة التاااارلية 

 (1923متوز/يوليه 

League of Nations, Treaty Series, vol. 

XXVIII, p. 11. 

مال احلااريب للغااازايف اجاننااة أو الةااامة أو مااا رااا ها وللو ااائل لروتو ااول حظاار اال ااتع
 (1925حزيرال/يونيه  17جنيف، ًالب رتيولوجية 

Ibid., vol. XCIV, No. 2138, p. 65. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos (1949آب/أغةاس  12ًجنيف، املتعلنة حبماية ضحايا احلرب اتىلاقيايف جنيف 

970–973, pp. 31 et seq. 
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 املتدر 
اتىلاقية جنيف لتحة  حالة اجلرحى واملرضى مان أفاراد الناوايف املةالحة ه امليادال 

 (1949آب/أغةاس  12جنيف، ًاالتىلاقية األوي( ً
Ibid., No. 970, pp. 31 et seq. 

 12جنياااااف، ًاالتىلاقياااااة الثالثاااااة( ً  ااااارى احلاااااربمعاملاااااة أ لشاااااأل جنياااااف اتىلاقياااااة
 (1949آب/أغةاس 

Ibid., No. 972, pp. 135 et seq. 

ه وقاات احلاارب ًاالتىلاقيااة الرالعااة( املاادني  اتىلاقيااة جنيااف لشااأل محايااة األرااخاع 
 (1949آب/أغةاس  12جنيف، ً

Ibid., No. 973, pp. 287 et seq. 

 1949آب/أغةاااس  12ال وتو ااول اإلضاااه امللحااق لاتىلاقيااايف جنيااف املؤر ااة 
 8واملتعلق حبماياة ضاحايا النزاعاايف املةالحة الدولياة ًال وتو اول األول( ًجنياف، 

 (1977حزيرال/يونيه 

Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3. 

 1949آب/أغةاااس  12ال وتو ااول اإلضاااه امللحااق لاتىلاقيااايف جنيااف املؤر ااة 
الثاااااين( ول ال وتو ااااً واملتعلااااق حبمايااااة ضااااحايا النزاعااااايف املةاااالحة غااااأ الدوليااااة

 (1977حزيرال/يونيه  8ًجنيف، 

Ibid., No. 17513, p. 609. 

أياااااار/  14اتىلاقياااااة محاياااااة املل ياااااة الثنافياااااة ه حالاااااة نشاااااوب نااااازاع مةااااالح ًالهاااااا ، 
 (1954 مايو

Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215. 

  .Ibid., vol. 2688, No. 47713, p. 35 (2008أيار/مايو  30اتىلاقية الذ ائر العننودية ًدللن، 

 قانون المعاهدات
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No (1969أيار/مايو  23اتىلاقية فيينا لنانول املعاهدايف ًفيينا، 

18232, p. 331. 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3 (1978آب/أغةاس  23اتىلاقية فيينا ج فة الدول ه املعاهدايف ًفيينا، 

اتىلاقيااة فيينااا لنااانول املعاهاادايف لاا  الاادول واملنظمااايف الدوليااة أو فيمااا لاا  املنظمااايف 
 (1986آذار/مارس  21الدولية ًفيينا، 

Official Records of the United Nations Con-

ference on the Law of Treaties between 

States and International Organizations or 

between International Organizations, vol. 

II (United Nations publication, Sales No. 

E.94.V.5). See also ILM, vol. 25 (1986), 

p. 543.  

 نزع السالح
 معاهدة حظر جتارب األ لحة النووية ه اجلاو وه الىلضااء اجاارجت وحتات  ااح املااء

 (1963آب/أغةاس  5ًمو  و، 
United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 

6964, p. 43. 

 البيئـة
اتىلاقية منا التلوث البحر  الناجم عن إغراق النىلايايف ومواد أ ارى ًلنادل وم ةاي و 

 (1972 انول األول/ديةم    29 ي  ومو  و ووارنان، 
United Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 

15749, p. 138. 

امللحااااق لاتىلاقياااة منااااا التلاااوث البحااار  الناااااجم عااان إغااااراق  1996لروتو اااول عاااام 
 (1996تشرين الثاين/نوفم   7ًلندل،  1972النىلايايف ومواد أ رى لعام 

ILM, vol. 36 (1997), p. 7. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1513, No (1985آذار/مارس  22فيينا، اتىلاقية فيينا حلماية طبنة األوزول ً

26164, p. 293. 

اتىلاااااااق رالاااااااة أماااااام جنااااااوب راااااارق آ اااااايا لشااااااأل حىلااااااظ الابيعااااااة واملااااااوارد الابيعيااااااة 
 (1985متوز/يوليه  9 ً واالملبور،

UNEP, Selected Multilateral Treaties in the 

Field of the Environment, vol. 2, Cam-

bridge, Grotius, 1991, p. 343. 



 الصكوك المتعددة األطراف 11

 

 املتدر 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1439, No (1986أيلول/ بتم   26ًفيينا،  املب ِّر عن وقوع حادث نوو  اتىلاقية التبليغ

24404, p. 275. 

تشارين  24نومياا، اتىلاقية محاية املوارد الابيعية والبيئة ه منانة جنوب احملايط اهلاادئ ً
 (1986الثاين/نوفم  

UNEP, Selected Multilateral Treaties in the 

Field of the Environment, vol. 2, Cam-

bridge, Grotius, 1991, p. 372. See also 

ILM, vol. 26 (1987), p. 41. 

اجااارة إىل أفرينيااا ومراقبااة حر تهااا عاا  احلاادود  اتىلاقيااة لامااا و حلظاار ا ااتأاد النىلايااايف
 (1991  انول الثاين/يناير  30ًلاما و،  وإدارهتا دا ل أفرينيا

United Nations, Treaty Series, vol. 2101, No. 
36508, p. 177. 

 اتىلاقيااااااااة محايااااااااة وا ااااااااتخدام اجملااااااااار  املائيااااااااة العالااااااااارة للحااااااااادود والبحااااااااأايف الدولياااااااااة
 (1992آذار/مارس  17 ًهلةن ت،

Ibid., vol. 1936, No. 33207, p. 269. 

لاتىلاقيااة محايااة وا ااتخدام اجملااار  املائيااة العااالرة ال وتو ااول املتعلااق لاملاااء والتااحة امللحااق 
 (1999حزيرال/يونيه  17ًلندل،  1992للحدود والبحأايف الدولية لعام 

Ibid., vol. 2331, No. 33207, p. 202.  

 .Ibid., vol. 2099, No. 36495, p. 195 (1992نيةال/ألريل  9ًهلةن ت،  1992اتىلاقية محاية البيئة البحرية لبحر البلايق، 

 .Ibid., vol. 1771, No. 30822, p. 107 (1992أيار/مايو  9نيويورك، اتىلاقية األمم املتحدة اإلطارية لشأل تغأ املنا  ً

 .Ibid., vol. 1760, No. 30619, p. 79 (1992حزيرال/يونيه  5ريو د  جانأو، االتىلاقية املتعلنة لالتنوع البيولوجت ً

البحريااااااة لشاااااامال راااااارق احملاااااايط األطلةاااااات ًاتىلاقيااااااة أو اااااابار( اتىلاقيااااااة محايااااااة البيئااااااة 
 (1992أيلول/ بتم   22 ًلاريس،

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

 29اتىلاقيااااة التعااااااول مااااان أجااااال محاياااااة هنااااار الااااادانوب وا اااااتخدامه املةاااااتدام ًتاااااوفيا، 
 (1994حزيرال/يونيه 

Official Journal of the European Communi-
ties, No. L 342, 12 December 1997, p. 19. 

اتىلاقية م افحة التتحر ه البلدال الا  تعااين مان اجلىلااف الشاديد و/أو مان التتاحر 
 (1994تشرين األول/أ تولر  14ًلاريس،  وخباتة ه أفرينيا

United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 
33480, p. 3. 

 10واملناااطق الةاااحلية للبحاار األلااي  املتو ااط ًلرراالونة، اتىلاقيااة محاياااة البيئاااة البحريااة 
 (1995حزيرال/يونيه 

UNEP, Selected Multilateral Treaties in the 
Field of the Environment, vol. 2, Cam-
bridge, Grotius, 1991, p. 448. 

 21يوياورك، اتىلاقية قاانول ا اتخدام اجملاار  املائياة الدولياة ه األغاراض غاأ امل حياة ًن
 (1997أيار/مايو 

الوثاااااائق الرمسياااااة للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة احلادياااااة 
(، اجمللاد A/51/49ً 49واجمةول، امللحق رقم 

 ، املرفق.51/229الثالث، النرار 
-Official Journal of the European Communi (1999نيةال/ألريل  12اتىلاقية محاية هنر الراين ًلرل، 

ties, No. L 289, vol. 43, 16 November 
2000, p. 31 (16/11/2000). 

اإلمنائياااة للجناااوب األفرينااات  للجماعاااةال وتو اااول املاااننح لشاااأل اجملاااار  املائياااة املشااارت ة 
 (2000آب/أغةاس  7ًوندهوك، 

S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in 
International Law: Compilation of Treaties 
and Other Legal Instruments, Rome, 
FAO/UNESCO, 2005, p. 102. See also 
ILM, vol. 40, No. 2 (March 2001), p. 321. 

ال نامج املتعلق لوضا ا رتاتيجية إقليمية ل نتىلاع لشب ة احلجر الرملت النويب لابناايف 
لامليااااه وتباااادل املعلوماااايف املتتااالة اال تتاتاااايف املتعلناااة لالرتاااد  -امليااااه اجلوفياااة 

تشااارين  5اجلوفياااة لشاااب ة احلجااار الرملااات الناااويب لابناااايف امليااااه اجلوفياااة ًطاااراللس، 
 (2000األول/أ تولر 

S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in 
International Law: Compilation of Trea-
ties and Other Legal Instruments, Rome, 
FAO/UNESCO, 2005, p. 4.  

 ثت املؤقت ل  مجهورية موزامبيق ومجهورياة جناوب أفرينياا وممل اة  اوازيلند التىلاق الثا
للتعاول لشأل محاية املوارد املائية جملرَيت إن ومايت ومالوتو املاائي  واالنتىلااع املةاتدام 

 (2002آب/أغةاس  29ًجوهانة غ،  ا 

Ibid., p. 158. 
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 املتدر 
  ااااااانول األول/  3غااااااورا، ً راجنةاااااا ا االتىلاااااااق اإلطااااااار  لشااااااأل حااااااوض هناااااار  ااااااافا 

 (2002 ديةم 
United Nations, Treaty Series, vol. 2366, No. 

42662, p. 479. 

 22ً ييااااف،  محايااااة منانااااة ال ارلااااايف وتنميتهااااا املةااااتدامةاإلطاريااااة لشااااأل تىلاقيااااة اال
 (2003أيار/مايو 

S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in 

International Law: Compilation of Trea-

ties and Other Legal Instruments, Rome, 

FAO/UNESCO, 2005, p. 119. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2338, No (2003حزيرال/يونيه  12ًدار الة م، املةتدامة لبحأة تنجانينا  اإلدارةاتىلاقية 

41902, p. 43. 

-International Environmental Law – Multilat (2003متوز/يوليه  11ًمالوتو،  الابيعية دواملوار  االتىلاقية األفرينية حلىلظ الابيعة

eral Treaties, W. E. Burhenne (ed.), The 

Hague, Kluwer Law International, vol. 

IX, p. 52. 

تشااااارين  29ًأروراااااا،  تورياااااا يحلاااااوض حباااااأة ف ةاااااتدامةال وتو اااااول املتعلاااااق لالتنمياااااة امل
 (2003الثاين/نوفم  

S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in 

International Law: Compilation of Trea-

ties and Other Legal Instruments, Rome, 

FAO/UNESCO, 2005, p. 198. 

 مواضيع متفرقة
 .United Nations, Treaty Series, vol. 294, No (1957ارس آذار/م 25معاهدة إنشاء اجلماعة االقتتادية األورولية ًروما، 

4300, p. 3. See also the consolidated ver-

sion of the Treaty establishing the Euro-

pean Community, Official Journal of the 

European Communities, No. C 340, 10 

November 1997, p. 173. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 402, No (1959 انول األول/ديةم    1ًوارنان، معاهدة أنتار تي ا 

5778, p. 71. 

 تشاااااارين األول/ 4لروتو اااااول معاهااااادة أنتار تي اااااا املتعلااااااق حبماياااااة البيئاااااة ًمدرياااااد، 
 ًاملرفق الةادس(( 2005حزيرال/يونيه  17، و ت هومل، 1991 أ تولر

ILM, vol. 30 (November 1991), p. 1461, and 

vol. 45 (January 2006), No. 1, p. 5. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1757, No (1992رباط/ف اير  7ًمعاهدة ما رتخيت( ًما رتخيت،  األورويب معاهدة االحتاد

30615, p. 3 

 .Ibid., vol. 2172, No. 38131, p. 213 (2000 أيار/مايو 22االتىلاقية اإلطارية للمةاعدة ه جمال احلماية املدنية ًجنيف، 



 

13 

 الفصل األول

تنظيم أعمال الدورة
عنديف جلنة النانول الدوي اجلزء األول من دورهتا الةت   -1

واجلزء الثاين  2008حزيرال/يونيه  6أيار/مايو إىل  5ه الىلرتة من 
ه منرها  2008آب/أغةاس  8متوز/يوليه إىل  7ه الىلرتة من 

وافتتح الدورة الةيد إيال  مب تب األمم املتحدة ه جنيف.
 لراونلت، رئيس اللجنة ه دورهتا التا عة واجمة .

 أعضاء اللجنة  -ألف
 تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم  -2

 ًال تغال( إسكارامياالةيدة لاوال  
 ًنيجأيا( أوجوالةيد لايو  
 ًإ وادور( بيرموديس - باسكيسالةيد مار يلو  

ًاململ ة املتحدة ل ياانيا العظمى  اونليبر الةيد إيال 
 *يرلندا الشمالية(آو 

 ً لوفينيا( بيتريتشالةيد إيرِنةت 
 ً ر  الن ا( بيريراالةيد أ. روهال  
 ًفرنةا( بيليوالةيد آالل  
 ًالةويد( جاكوبسونالةيدة مار  غ.  
 ًمتر( حسونةالةيد حة  ع.  
 ًاألردل( الحمودالةيد حممود ض.  
 ًجنوب أفرينيا( دوغاردالةيد  ريةتوفر جول رولريف  
 ًال ازيل( سابوياالةيد جيلبأتو فأين  
 ًاهلند( سينغالةيد ناريندر  
 ًالت ( شوالةيدة هن    
 ًلولندا( غالِتسكيالةيد جية ف  
 ًإيااليا( غاياالةيد جورجيو  
 ًريلت( كارينيو فارغاسالةيد إدموندو  
 ًجاماي ا( فاسيانيالةيد  تيىلن يف.  
 ً ولومبيا( أوسبينا - فَِلنسياالةيد إدواردو  
 ًماي( فومباالةيد  اليىلو  
 ً ويةرا( كافليشالةيد لو يوس  
 ًال امأول( كامتوالةيد موريس  
 ًاألرجنت ( كانديوتيالةيد إنري يه  
 ًتونس( كميشوالةيد فتحت  

__________ 
 أدناه. 372انظر الىلنرة  *

 ًاالحتاد الرو ت( كولودكينالةيد رومال أناتوليىليت   
 ًموزامبيق( أفونسو كوميساريوالةيد ليدرو  
 ً ندا( ماكريوالةيد دونالد م.  
 ًقار( المريالةيد علت حمةن فاّيس  
 ًرومانيا( ميليسكانوالةيد تيودور فيوريل  
 ًأملانيا( نولتيالةيد غيورغ  
 ً و تاري ا( نيهاوس.  الةيد لأند ه 
 (ً ينيا واكوالةيد آموس س.  
 ًإندونيةيا( ويسنومورتيالةيد نوغروهو  
 ًاليالال( ياماداالةيد رو ت  

 أعضاء المكتب والمكتب الموسع  -باء
 5املعناااااااودة ه  2956انتخبااااااات اللجناااااااة، ه جلةاااااااتها  -3

 ، أعضاء امل تب التالية أمساؤهم 2008أيار/مايو 
 الةيد إدموندو فارغاس  ارينيو  الرئيس 

الةااااااااايد رومااااااااااال أناااااااااااتوليىليت     النائاااااااااب األول للاااااااااارئيس
  ولود  

 الةيد حممود ض. احلمود  النائب الثاين للرئيس 
 الةيد ليدرو  وميةاريو أفونةو  رئيس جلنة التياغة 
 الةيدة لاوال إ  اراميا  املنرر 

وتاألف م تااب اللجنااة املو اااا ماان أعضااء م تااب الاادورة  -4
 .(2ًاجات ، واملنررين (1ًاحلالية، ورؤ اء اللجنة الةالن 

ولنااااء  علاااى توتاااية مااان امل تاااب املوّ اااا، أنشاااأيف اللجناااة  -5
فرياااق طاااايط يتاااألف مااان األعضااااء التالياااة أمسااااؤهم  الةااايد روماااال  

لأماااااوديس،  - ولاااااود   ًرئيةاااااا (، والةااااايد مار ااااايلو لا ااااا يس 
والةااايد إياااال لراونلااات، والةااايد إيرنةااات ليرتيااات ، والةااايد روهاااال 

، والةياااااااااااادة ماااااااااااار  جا ولةاااااااااااول، لأيااااااااااارا، والةااااااااااايد آالل ليلياااااااااااه
__________ 

الةااااااايد إنري ياااااااه  اناااااااديويت، والةااااااايد إياااااااال لراونلااااااات، والةااااااايد  (1ً
، والةايد تياودور فيوريال ميليةا انو، والةايد آالل ليليااه، غالتةا تجيةا ف 

 والةيد رو ت يامادا.
الةيد إيال لراونلت، والةيد جورجياو غاياا، والةيااد جيةا ف  (2ً

ل غالتةااا ت، والةااايد روماااال  ولاااود  ، والةااايد ماااوريس  اااامتو، والةااايد آال
 أو بينا، والةيد رو ت يامادا. -ليليه، والةيد إدواردو فلنةيا 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   14 

 

حةاا  حةااونة، والةاايد حممااود احلمااود، والةاايد جيلبأتااو  والةاايد
فأين  الويا، والةايد نارينادر  اينغ، والةايدة هن ا  راه، والةايد 
جيةاا ف غالتةاا ت، والةااايد إدموناادو فارغااااس  ااارينيو، والةااايد 
 تيىلن فا ياين، والةيد  االيىلو فومباا، والةايد لو ايوس  اافلي ، 

لةااااايد إنري ياااااه  اناااااديويت، والةااااايد ليااااادرو  وميةااااااريو أفونةاااااو، وا
والةيد دونالد ما ريه، والةيد غيورغ نول ، والةيد لأند نيهاوس، 
والةيد آموس وا و، والةيد نوغروهو ويةنوموريت، والةياد رو ت 

 يامادا، والةيدة لاوال إ  اراميا ًحب م منتبها(.
 لجنة الصياغة  -جيم

 2968و 2965و 2957اللجنااة، ه جلةاااهتا أنشااأيف  -6
 متاااااااااااااااوز/ 16أيار/ماااااااااااااااايو و 29و 21و 6املعناااااااااااااااودة ه  2977و

، جلناااة تاااياغة مؤلىلاااة مااان األعضااااء التالياااة أمسااااؤهم 2008 يولياااه
 لتناول املواضيا املبّينة  

  الةاااااايد لياااااادرو  التحىلظااااااايف علااااااى املعاهاااااادايف ًأ( 
ررا   اتاااا (،  وميةااااريو أفونةاااو ًرئيةاااا (، والةااايد آالل ليلياااه ًمنااا
لأماااااوديس،  -والةااااايد لاااااايو أوجاااااو، والةااااايد مار ااااايلو لا ااااا يس 

والةيد روهال لأيرا، والةايد حمماود احلماود، والةايدة هن ا  راه، 
والةاااايد جورجيااااو غاياااااا، والةاااايد  اااااليىلو فومباااااا، والةاااايد إنري ياااااه  
 اناااااديويت، والةااااايد روماااااال  ولاااااود  ، والةااااايد دونالاااااد ما رياااااه، 

والةاايد نوغروهاو ويةاانوموريت، والةايدة لاااوال والةايد غيااورغ ناول ، 
 إ  اراميا ًحب م منتبها(.

  الةااااااااااايد ليااااااااااادرو  املاااااااااااوارد الابيعياااااااااااة املشااااااااااارت ة ًب( 
 وميةاريو أفونةو ًرئيةا (، والةيد رو ت يامادا ًمنررا   اتا (، 

لأماااااوديس،  -لا ااااا يس  ار ااااايلوأوجاااااو، والةااااايد م ايوالةااااايد لاااااو 
 مااودجا ولةااول، والةاايد حم  ار لراونلاات، والةاايدة ماا إيااالوالةاايد 

رااااه، هن اااا   ااااالويا، والةاااايدة  أينفاااا يلبأتااااومااااود، والةاااايد جاحل
غاياااااا، والةااااايد  ورجياااااوغالتةااااا ت، والةااااايد ج يةااااا فوالةااااايد ج

 اافلي ،   و ايوسفومباا، والةايد ل اليىلوفا ياين، والةيد  ا تيىلن 
الةايد دونالاد  ولود  ، و   ومالوالةيد ر والةيد إنري يه  انديويت، 

 ويةاااانوموريت، وغروهااااونيهاااااوس، والةاااايد ن أناااادالةاااايد لما ريااااه، و 
 والةيدة لاوال إ  اراميا ًحب م منتبها(.

  الةااااااايد ليااااااادرو  مةاااااااؤولية املنظماااااااايف الدولياااااااة ًج( 
 وميةاريو أفونةو ًرئيةا (، والةيد جورجيو غايا ًمنررا   اتا (، 

لراونلاااات،  إيااااالوالةاااايد لأمااااوديس،  -والةااايد مار اااايلو لا اااا يس 
الةاااااايدة مااااااار  جا ولةااااااول، والةاااااايد حممااااااود احلمااااااود، والةاااااايد  و 

 ريةااتوفر جااول رولااريف دوغااارد، والةاايد ناريناادر  ااينغ، والةاايدة 
 -هن ااا  راااه، والةااايد  اااتيىلن فا اااياين، والةااايد إدواردو فلنةااايا 

أو اابينا، والةاايد  اااليىلو فومبااا، والةاايد إنري يااه  انااديويت، والةاايد 
 رياااه، والةااايد غياااورغ ناااول ، روماااال  ولاااود  ، والةااايد دونالاااد ما 

والةاااايد آمااااوس وا ااااو، والةاااايد نوغروهااااو  نيهاااااوس، أناااادوالةاااايد ل
ويةااااانوموريت، والةااااايد رو ااااات ياماااااادا، والةااااايدة لااااااوال إ ااااا اراميا 

 ًحب م منتبها(.

  الةايد آثار النزاعاايف املةالحة علاى املعاهادايف ًد( 
را  ًمنااار  لراونلااات إياااالوالةااايد  ليااادرو  وميةااااريو أفونةاااو ًرئيةاااا (،

إيرنةات الةيد و لأموديس،  -لا  يس مار يلو والةيد  اتا (، 
 احلمااااود، والةاااايد مااااودلأياااارا، والةاااايد حم روهااااال ليرتياااات ، والةاااايد

ره، هن    ينغ، والةيدة ناريندر  الويا، والةيد  أينف يلبأتوج
 ااااليىلو ، والةااايد  اااتيىلن فا اااياينغاياااا، والةااايد  ورجياااووالةااايد ج

 ااامتو، والةاايد مااوريس   ااافلي ، والةاايد   لو اايوس فومبااا، والةاايد
نيهاااوس، لأنااد ما ريااه، والةاايد  دونالااد  ولااود  ، والةاايدرومااال  
والةايدة لاااوال  ويةانوموريت،نوغروهاو وا او، والةايد آماوس والةايد 

 إ  اراميا ًحب م منتبها(.
  الةيد ليدرو  وميةاريو أفونةو طرد األجانب ًه( 

منااررا   اتاااا (، والةاايد مار اايلو ًرئيةااا (، والةاايد مااوريس  ااامتو ً
، والةااايد إيرنةااات لراونلااات إياااالد اوالةيااالأماااوديس،  -لا ااا يس 

، والةاااايد احلمااااود مااااودوالةاااايد حمليرتياااات ، والةاااايد روهااااال لأياااارا، 
جيلبأتو فأين  الويا، والةيد ناريندر  ينغ، والةيدة هن   ره، 

، والةااااايد جورجياااااو غاياااااا، والةااااايد غالتةااااا ت يةااااا فوالةااااايد ج
 اااتيىلن فا اااياين، والةااايد  ااااليىلو فومباااا، والةااايد دونالاااد ما رياااه، 
والةااااايد لأناااااد نيهااااااوس، والةااااايد نوغروهاااااو ويةااااانوموريت، والةااااايد 

 رو ت يامادا، والةيدة لاوال إ  اراميا ًحب م منتبها(.
جلةااااة لشااااأل  41وعنااااديف جلنااااة التااااياغة مااااا جمموعااااه  -7

 املواضيا اجمةة املبينة أع ه.

 العاملةاألفرقة   -دال
 2965و 2964أنشااااااأيف اللجناااااااة أيضاااااااا ، ه جلةااااااااهتا  -8
 حزياااارال/ 6أيار/مااااايو و 21و 16املعنااااودة ه  2988و 2973و

 متوز/يوليه، على التواي، األفرقة العاملة التالية  31يونيه و
الىلرياااااااااق العامااااااااال املعاااااااااين مبةاااااااااؤولية املنظماااااااااايف  ًأ( 
والةايد جورجياو غاياا   الةيد إنري يه  انديويت ًرئيةاا (، (3ًالدولية

لأمااوديس، والةاايد  -ًمنااررا   اتااا (، والةاايد مار اايلو لا اا يس 
إيرنةاااااات ليرتياااااات ، والةاااااايد روهااااااال لأياااااارا، والةاااااايد آالل ليليااااااه، 
والةاااااايدة مااااااار  جا ولةااااااول، والةاااااايد حممااااااود احلمااااااود، والةاااااايد 
جيلبأتو فأين  الويا، والةيد ناريندر  ينغ، والةيدة هن   ره، 

والةيد  أو بينا، -ن فا ياين، والةيد إدواردو فلنةيا والةيد  تيىل
، والةاايد لياادرو  وميةاااريو أفونةااو، والةاايد دونالااد  ااامتومااوريس  

ما ريااااااه، والةاااااايد غيااااااورغ نااااااول ، والةاااااايد آمااااااوس وا ااااااو، والةاااااايد 
نوغروهااااااو ويةاااااانوموريت، والةاااااايد رو اااااات يامااااااادا، والةاااااايدة لاااااااوال 

 إ  اراميا ًحب م منتبها(.

__________ 
 أيااااااار/ 27املعنااااااودة ه  2967أُعلناااااات العضااااااوية ه اجللةااااااة  (3ً
 .2008 مايو
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الىلريااااق العاماااال املعااااين ل ثااااار النااااازاعايف املةاااالحة  ًب( 
  الةاايد لو اايوس  ااافلي  ًرئيةااا (، والةاايد إيااال علااى املعاهاادايف

لراونلااااات ًمناااااررا   اتاااااا (، والةااااايد لاااااايو أوجاااااو، والةااااايد مار ااااايلو 
 لأمااوديس، والةاايد إيرنةاات ليرتياات ، والةاايد روهااال -لا اا يس 

لأيارا، والةايدة ماار  جا ولةاول، والةايد  ريةاتوفر جاول رولاريف 
دوغااااارد، والةاااايد جيلبأتااااو فااااأين  ااااالويا، والةاااايدة هن اااا  رااااه، 
والةاااايد  ااااتيىلن فا ااااياين، والةاااايد  اااااليىلو فومبااااا، والةاااايد لياااادرو  
 وميةاريو أفونةو، والةيد دونالد ما ريه، والةيد لأند نيهاوس، 

، والةاااااااااايدة لاااااااااااوال إ ااااااااااا اراميا والةاااااااااايد نوغروهااااااااااو ويةااااااااااانوموريت
 منتبها(. ًحب م

  الةاايد (4ًالىلريااق العاماال املعااين لااارد األجانااب ًج( 
دونالاااد ما رياااه ًرئيةاااا (، والةاااايد ماااوريس  اااامتو ًمناااررا   اتااااا (، 

لأموديس، والةيد إيرنةت ليرتيت ،  -والةيد مار يلو لا  يس 
يلبأتاو فاأين والةيد روهال لأيرا، والةيد حممود احلمود، والةايد ج

والةااااايد  ااااالويا، والةياااااد ناريناااادر  ينااااااغ، والةاااايدة هن اااا  رااااه، 
، والةااايد إدموناادو فارغااااس  ااارينيو، والةااايد غالتةاا ت يةاا فج

، نيهااااوسلأناااد والةااايد  اااتيىلن فا اااياين، والةااايد  ااااليىلو فومباااا، 
 والةيدة لاوال إ  اراميا ًحب م منتبها(.

لالتةااااااااليم أو الىلريااااااااق العاماااااااال املعااااااااين لااااااااااللتزام  ًد( 
(  الةااااايد آالل ليلياااااه ًرئيةااااااا (، aut dedere aut judicareًاحملا ماااااة 

 والةياد جية ف غالتة ت ًمنررا   اتا (.
أُعياااااد ه الااااادورة احلالياااااة تشااااا يل الىلرياااااق العامااااال املعاااااين  -9

ل نامج العمل الاويل األجال لىلارتة الةانوايف اجماس، ويتاألف مان 
د إنري يه  انديويت ًرئيةا (، والةايد األعضاء التالية أمساؤهم  الةي

لأمااااوديس، والةاااايد إيااااال لراونلاااات، والةاااايد  -مار ااايلو لا اااا يس 
روهااااال لأيااااارا، والةااااايد آالل ليليااااه، والةااااايدة ماااااار  جا ولةاااااول، 
والةاايد حةاا  حةااونة، والةاايد حممااود احلمااود، والةاايد جيلبأتااو 

والةايد فأين  الويا، والةايد نارينادر  اينغ، والةايدة هن ا  راه، 
جيةاااا ف غالتةاااا ت، والةاااايد جورجيااااو غايااااا، والةاااايد إدموناااادو 

أو بينا، والةيد  اليىلو  -فارغاس  ارينيو، والةيد إدواردو فلنةيا 
فومبا، والةيد رومال  ولود  ، والةيد ليدرو  وميةاريو أفونةو، 
والةيد دونالد ما ريه، والةيد غيورغ نول ، والةيد لأند نيهاوس، 

 وا و، والةيدة لاوال إ  اراميا ًحب م منتبها(. والةيد آموس
__________ 

 متااااااوز/ 16املعنااااااودة ه  2979أُعلناااااات العضااااااوية ه اجللةااااااة  (4ً
 .2008 يوليه

 األمانة  -هاء
قااام الةاايد ني ااوال ميشاايل، و ياال األماا  العااام واملةتشااار  -10

النااااانوين لألماااام املتحاااادة، لتمثياااال األماااا  العااااام. وعملاااات الةاااايدة 
أر ااااانجاين، ماااااديرة راااااعبة التااااادوين مب تاااااب الشاااااؤول ه. مااااااهنو  

النانونيااة، أمينااة  للجنااة،  مااا قاماات لتمثياال األماا  العااام ه غياااب 
وعمل الةايد جاورج  اورونتزيس،  املةتشار النانوين لألمم املتحدة.

نائااااب مااااديرة رااااعبة التاااادوين، نائبااااا  ألمينااااة اللجنااااة. وعماااال الةاااايد 
تريىلااور تشاايميمبا، مو ااف الشااؤول النانونيااة األقاادم، أمينااا  مةاااعدا  
أقاااادم. وعماااال الةاااايد أرنولااااد لرونتااااو، مو ااااف الشااااؤول النانونيااااة، 

الةااايد ليىليناااِاك، مو اااف الشاااؤول النانونياااة، و  -والةااايد لياااأ لاااودو 
 ااااانتياغو فيالباناااادو، مو ااااف الشااااؤول النانونيااااة، والةاااايد جوناتااااا 

 لوتةيين، مو ف الشؤول النانونية، أمناَء مةاعدين للجنة.

 جدول األعمال  -واو
 5املعناااااااااااودة ه  2956أقاااااااااااريف اللجناااااااااااة، ه جلةاااااااااااتها  -11

، جادول أعماال دورهتاا الةات  الاذ  يتاألف مان 2008أيار/مايو 
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 الفصل الثاني

ملخص أعمال اللجنة في دورتها الستين

فيمااا يتعلااق مبوضااوع "املاااوارد الابيعيااة املشاارت ة"، اعتماااديف  -12
مشااااروع مااااادة،  19اللجناااة ه النااااراءة الثانيااااة ديباجااااة وجمموعااااة ماااان 

مشىلوعة لالتعلينايف عليها، لشأل قانول طبنايف املياه اجلوفياة العاالرة 
مان نظامهاا األ ا ات أوتات لانهج مان  23للحدود، ووفنا  للماادة 

جلمعياة العاماة مباا يلات  ًأ( أل حتايط علماا   اوت  يتألف مان قياام ا
مبشاااريا املااواد الااا   اارتفق لنرارهاااا وتوتاات لااأل تتخاااذ الاادول املعنياااة 
ترتيباايف ثنائيااة وإقليميااة م ئمااة إلدارة طبنااايف مياههااا اجلوفيااة العااالرة 
للحدود إدارة  ليمة على أ اس املبادئ املنتوع عليها ه مشاريا 

رحلااااة الحنااااة ه تااااياغة اتىلاقيااااة علااااى املااااواد؛ وًب( أل تنظاااار ه م
أ اااس مشاااريا املااواد. ومبااا أنااه  يمضاات لعاا  الوقاات قباال الباات ه 
اجاااوة الثانيااة فااإل اللجنااة قاارريف أل حتجاام عاان تااوغ مشااروع مااادة 
لشاااأل الع قاااة لااا  مشااااريا املاااواد هاااذه واالتىلاقاااايف الدولياااة األ ااارى 

هما لان و ذلك مشروع مادة لشأل تةوية املنازعاايف، ذلاك أل تاوغ
 يتبح ضروريا  إال لعد الشروع ه اجاوة الثانية. 

وعنااد النظاار ه املوضااوع ه الاادورة احلاليااة،  ااال معروضااا   -13
( الااذ  A/CN.4/591علااى اللجنااة التنرياار اجااامس للمناارر اجاااع ً

مشاااروع ماااادة عااان قاااانول طبناااايف امليااااه  20يتضااامن جمموعاااة مااان 
يف وامل حظاااايف الاااواردة مااان اجلوفياااة العاااالرة للحااادود، ماااا التعليناااا

احل وماااااااااايف علااااااااااى مشااااااااااريا املااااااااااواد املعتمااااااااادة ه النااااااااااراءة األوىل 
ًA/CN.4/595 وAdd.1  ولعاااد اعتمااااد هناااج يتاااألف مااان  ااااوت .)

اعتُااااا  مااااان الةاااااالق ألواناااااه معاجلاااااة النضاااااايا املتتااااالة لالع قاااااة ماااااا 
 االتىلاقايف األ رى وتةوية املنازعايف ًانظر الىلتل الرالا(.

تعلاااااق مبوضاااااوع "آثااااااار النزاعاااااايف املةااااالحة علااااااى وفيماااااا ي -14
املعاهااااادايف"، اعتماااااديف اللجنااااااة مؤقتاااااا  ه الناااااراءة األوىل جمموعااااااة 

مشروع مادة ومرفنا  ًيتضمن قائمة لىلئايف املعاهدايف ال   18 من
ي اااول ماااؤدى موضاااوعها أل تةاااتمر ه النىلااااذ  لياااا  أو جزئياااا  أثنااااء 

عااان آثاااار النزاعاااايف النااازاع املةااالح(، مشاااىلوعة لالتعليناااايف عليهاااا، 
 21إىل  16املةلحة على املعاهدايف. وقرريف اللجنة، وفناا  للمواد 

مااان نظامهاااا األ ا ااات، أل حُتيااال مشااااريا املاااواد عااان طرياااق األمااا  
العام إىل احل ومايف إللداء تعليناهتا وم حظاهتا، ما طلاب تنادمي 

 اااااانول   1هااااذه التعلينااااايف وامل حظاااااايف إىل األماااا  العاااااام حبلااااول 
. ومشااااريا املاااواد، وهااات تناباااق علاااى احلاااااليف 2010ين/ينااااير الثا

ال  ي ول فيها طارف واحاد علاى األقال مان أطاراف املعاهادة طرفاا  
ه ناازاع مةاالح،  ااواء  ااال دوليااا  أو غااأ دوي، تةااأ علااى أ اااس 

وهاو أل انادالع  -املبدأ األ ا ات ال اتمرارية الع قاايف التعاهدياة 
الضااااارورة إىل إهناااااء أو تعلياااااق نىلااااااذ هااااذا النااااازاع املةاااالح ال ياااااؤد  ل

 وتةتخِلز اآلثار التىلةأية ذايف التلة من ذلك. -املعاهدايف 

وعناااد النظااار ه املوضاااوع ه الااادورة احلالياااة  اااال معروضاااا   -15
( الااااذ  A/CN.4/589علااااى اللجنااااة التنرياااار الرالااااا للمناااارر اجاااااع ً

ةااالح. تنااااول إجاااراءايف تعلياااق أو إهنااااء املعاهااادايف نتيجاااة النااازاع امل
ونُظااااار ه التنريااااار ه  اااااياق أعماااااال الىلرياااااق العامااااال املعاااااين ل ثاااااار 
النزاعايف املةالحة علاى املعاهادايف الاذ  واتال أعمالاه الا  لادأها 

، وُأحيلات مشااريا املاواد الباقياة الا  ا ات ملها إىل 2007ه عام 
 ( ًانظر الىلتل اجامس(.A/CN.4/L.726جلنة التياغة ً

التحىلظاااااايف علاااااى املعاهااااادايف"، وفيماااااا يتعلاااااق مبوضاااااوع " -16
مشروع مبدأ توجيهت تتناول تياغة و احب  23اعتمديف اللجنة 

النبااااااول واالعاااااارتاض، و ااااااذلك إجااااااراءايف قبااااااول التحىلظااااااايف، مااااااا 
 التعلينايف عليها.

وعناد النظاار ه مشاااريا املباادئ التوجيهيااة هااذه ه الاادورة  -17
اجاااااع احلاليااااة، قاماااات اللجنااااة لعملهااااا ا ااااتنادا  إىل مااااذ رة املناااارر 

لشااااأل تعلياااال  9-1-2املتعلنااااة مبشااااروع املباااادأ التااااوجيهت اجلديااااد 
ومشاااااااريا املبااااااادئ التوجيهياااااة الااااااواردة ه التنرياااااارين  (5ًالتحىلظاااااايف
للمنارر اجااع، والا  ُأحيلاات إىل  (7ًوالثااين عشاار (6ًاحلااد  عشار

 .2007جلنة التياغة ه عام 
ونظااااريف اللجنااااة أيضااااا  ه التنرياااار الثالااااث عشاااار للمنااااارر  -18

عاان ردود الىلعاال علااى اإلع نااايف التىلةااأية  (A/CN.4/600)اجاااع 
مشاااريا مبااادئ توجيهيااة عاان ردود  10وأحالاات إىل جلنااة التااياغة 

الىلعاااال علااااى اإلع نااااايف التىلةااااأية. و اناااات النضااااايا الرئيةاااااية ه 
ىلةااااااااأية املشااااااااروطة املناقشاااااااة طااااااااز الع قااااااااة لاااااااا  اإلع نااااااااايف الت

والتحىلظااايف و ااذلك آثااار التاامت  اارد فعاال علااى إعاا ل تىلةااأ  
 ًانظر الىلتل الةادس(.

وفيمااااااا يتعلااااااق مبوضااااااوع "مةااااااؤولية املنظمااااااايف الدوليااااااة"،  -19
اعتماااديف اللجناااة مؤقتاااا  رانياااة مشااااريا ماااواد، مشاااىلوعة لالتعليناااايف 
 عليهاااااا، تتنااااااول االحتجااااااج لاملةاااااؤولية الدولياااااة للمنظماااااة الدولياااااة

الااذ  وتشاا ِّل الىلتاال األول ماان الباااب الثالااث ماان مشاااريا املااواد 
لإعماااال املةاااؤولية الدولياااة للمنظماااة الدولياااة.  ماااا أحاطااات  يتعلاااق

علما  لةبعة مشاريا مواد اعتمدهتا جلناة التاياغة مؤقتاا ، تر از علاى 
__________ 

الوثيناااااااااااااة (، ول، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااازء األ2007 حولياااااااااااااة (5ً
A/CN.4/586. 

الوثيناااااااااااااة (، ول، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااازء األ2006 حولياااااااااااااة (6ً
A/CN.4/574. 

الوثيناااااااااااااة (، ول، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااازء األ2007 حولياااااااااااااة (7ً
A/CN.4/584. 
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التاااادالأ املضااااادة وتشاااا ِّل الىلتاااال الثاااااين ماااان الباااااب الثالااااث ماااان 
لإعمااااال املةااااؤولية الدوليااااة للمنظمااااة  يتعلااااقالااااذ  مشاااااريا املااااواد 

(. و تنظر اللجنة ه مشااريا املاواد A/CN.4/L.725/Add.1الدولية ً
 املذ ورة والتعلينايف عليها ه العام النادم.

وعنااد النظاار ه املوضااوع ه الاادورة احلاليااة،  ااال معروضااا   -20
 الااذ  (A/CN.4/597)علااى اللجنااة التنرياار الةااادس للمناارر اجاااع 

اااز علاااى النضاااايا املتتااالة لإعماااال مةاااؤولية املنظماااايف الدولياااة.  ير ِّ
ولعاااد املناقشاااة الااا  قامااات  اااا اللجناااة للتنريااار والااا  لااارزيف أثناءهاااا 
قضااايا تتعلااق لالتاادالأ املضااادة، أحالاات اللجنااة  ااتة مشاااريا مااواد 
لشاااااأل االحتجااااااج مبةاااااؤولية املنظماااااة الدولياااااة إىل جلناااااة التاااااياغة. 

ضااا  فريناا  عااام   لغارض النظاار ه مةاألة التاادالأ وأنشاأيف اللجناة أي
املضااادة، و ااذلك ه ماادى ا تتااواب إدراج ح اام يتعلااق مبنبوليااة 
املاالباااايف ه مشااااريا املاااواد. ولعاااد ا ااات م تناااارير الىلرياااق العامااال 
أحالت اللجناة إىل جلناة التاياغة مشاروع ماادة إضاافيا  عان منبولياة 

دالأ املضاااادة، ا اااتنادا  إىل املاالباااايف و اااتة مشااااريا ماااواد عااان التااا
مشاريا املواد املندَّمة من املنرر اجاع، مشاىلوعة لتوتايايف الىلرياق 

 العامل ًانظر الىلتل الةالا(.
وفيما يتعلاق مبوضاوع "طارد األجاناب"، نظاريف اللجناة ه  -21

( الااذ  يتناااول مةااائل A/CN.4/594التنرياار الرالااا للمناارر اجاااع ً
زدوجااة أو املتعااددة، و ااذلك فنااادال تتتاال لااارد حاماال اجلنةاااية امل

اجلنةاااية أو التجرياااد مااان اجلنةاااية فيماااا يتعلاااق لاااالارد، وأُعاااد هاااذا 
. ولعاد مناقشاة 2007التنرير ه ضوء املناقشاة الا  جاريف ه عاام 

التنريااار أنشاااأيف اللجناااة فريناااا  عاااام   للنظااار ه النضاااايا الااا  أثارهاااا 
ماا يادعو إىل وجاود املنرر اجاع ه تنريره، وقرريف أنه لايس هنااك 

مشااااريا ماااواد منىلتااالة لشاااأل املةاااألة؛ إذ إل التوضااايحايف ال زماااة 
 ااااُتدرج ه التعلينااااايف علااااى مشاااااريا املااااواد ذايف التاااالة. و ااااتظل 

 2007مشاريا املواد الةبعة ال  ُأحيلت إىل جلنة التياغة ه عام 
معروضة على جلنة التياغة ح  تُعتمد لتاىلة مؤقتاة مجياُا مشااريا 

 ًانظر الىلتل الثامن(. املواد
وفيمااااااا يتعلااااااق مبوضااااااوع "محايااااااة األرااااااخاع ه حااااااااليف  -22

ال وارث"، أجاريف اللجناة مناقشاة تةاتند إىل التنريار األوي للمنارر 
. و اااااال معروضاااااا  عليهاااااا أيضاااااا  ماااااذ رة مااااان (A/CN.4/598)اجااااااع 

 A/CN.4/590األمانااة العامااة تر اااز أ ا ااا  علاااى ال ااوارث الابيعياااة ً
مشلااات النضاااايا ال ثاااأة الااا   انااات موضاااا املناقشاااة (. و Add.1-3و

املةائَل النانونية األ ا ية ال  يتع  أل يغايها املوضاوع، مباا فيهاا 
مةااائل تتعلااق لااالنهج املتبااا ه تناااول املوضااوع، و ااذلك نااقااه ماان 
ناحياااااااااااااة اال تتااااااااااااااع املوضاااااااااااااوعت واال تتااااااااااااااع الشختااااااااااااات 

 تل التا ا(.واال تتاع امل اين واال تتاع الزمين ًانظر الىل
وفيمااااااا يتعلااااااق مبوضااااااوع "حتااااااانة مةااااااؤوي الاااااادول ماااااان  -23

النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة"، أجااريف اللجنااة مناقشااة تةااتند  الواليااة
(. و ااااال معروضااااا  (A/CN.4/601إىل التنرياااار األوي للمناااارر اجاااااع 

(. A/CN.4/596أيضاااااا  علاااااى اللجناااااة ماااااذ رة مااااان األماناااااة العامااااااة ً

ال   انت موضا املناقشة املةائَل النانونياة النضايا ال ثأة  ومشلت
األ ا ية ال  يتع  النظر فيها عند تعريف ناااق املوضاوع، مباا ه 
ذلااااااك املةااااااؤولول املالااااااوب إدراجهاااااام وطبيعااااااة األفعااااااال املالااااااوب 
إدراجهااا، و اااذلك مةاااألة وجاااود ا اااتثناءايف حمتملاااة ًانظااار الىلتااال 

 العارر(.

 التةااااااليم أو احملا مااااااةوفيمااااااا يتعلااااااق مبوضااااااوع "االلتاااااازام ل -24
(aut dedere aut judicare) أجاااااااريف اللجناااااااة مناقشاااااااة تةاااااااتند إىل ،"

. و اال معروضاا  أيضاا  (A/CN.4/603)التنرير الثالث للمنارر اجااع 
علاااااااااااى اللجناااااااااااة تعليناااااااااااايف ومعلوماااااااااااايف واردة مااااااااااان احل وماااااااااااايف 

(A/CN.4/599) ومشلت النضايا ال   انت موضا املناقشة مةاائَل .
لالااااالا العاااره هلاااذا االلتااازام والع قاااة ماااا الوالياااة موضاااوعية تتتااال 

العاملياااااة واحملاااااا م الدولياااااة و اااااذلك اجلواناااااب اإلجرائياااااة الااااا  يتعااااا  
 معاجلتها ه املةتنبل ًانظر الىلتل احلاد  عشر(.

وأنشاااااااأيف اللجناااااااة فرياااااااق التخاااااااايط لينظااااااار ه لرناجمهاااااااا  -25
الىلااااارع وإجراءاهتاااااا وأ ااااااليب عملهاااااا ًانظااااار الىلتااااال الثااااااين عشااااار، 

ألاااف(. وأعرلااات اللجناااة عااان لاااالغ تناااديرها للجهاااود املبذولاااة أثنااااء 
األنشاااااة الاااا  نُظماااات طااااوال يااااوم  ل حتىلااااال لالااااذ رى الةاااانوية 

(. 1-الةاااات  إلنشااااائها ًانظاااار الىلتاااال الثاااااين عشاااار، الىلاااارع ألااااف
  ااااااانول األول/  6املااااااؤر   62/70وعماااااا   لناااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة 

ى دورهاا احلااي ه دعام  ايادة ، علنت اللجنة علا2007ديةم  
(. وأُعياد إنشاااء 2-الناانول ًانظار الىلتاال الثااين عشار، الىلاارع ألاف

الةاايد  الىلريااق العاماال املعااين ل نااامج العماال الاوياال األجاال، لرئا ااة
(. 4-إنري يااااه  انااااديويت ًانظاااار الىلتاااال الثاااااين عشاااار، الىلاااارع ألااااف

 وقاااااارريف اللجنااااااة أل تُاااااادرج ه لرنااااااامج عملهااااااا احلاااااااي موضااااااوع 
جديااادين مهاااا "املعاهااادايف عااا  الااازمن"، ا اااتنادا  إىل منااارت  ماااننح 
وحمااادَّث قدماااه الةااايد غياااورغ ناااول  ًانظااار املرفاااق األول(؛ و"رااارط 
الدولاااة اأَلوبىل لالرعايااااة"، علااااى أ اااااس تنريااار الىلريااااق العاماااال املعااااين 

لرئا ة الةيد دونالد ما ريه ًانظار املرفاق  (2007ً8لاملوضوع لعام 
ذا التدد قرريف اللجنة أل تُنش  ه دورهتا ه الةنة الثاين(. وه ه

النادمة فرينت درا ة معني   ذين املوضوع  ًانظر الىلتال الثااين 
(. وقاااارريف اللجناااة أل تعنااااد دورهتااااا احلاديااااة 5-عشااار، الىلاااارع ألااااف

حزيرال/يونيااه  5أيار/مااايو إىل  4والةاات  ه جنيااف ه الىلاارتة ماان 
 .2009س آب/أغةا 7متوز/يوليه إىل  6ومن 
 

__________ 
ًمةتنةااااااااخة؛ متاحااااااااة علااااااااى املوقااااااااا  A/CN.4/L.719الوثينااااااااة  (8ً

 الشب ت للجنة، وثائق الدورة التا عة واجمة (.
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 الثالثالفصل 
 قضايا محددة تكون للتعليقات التي تُبدى

بشأنها أهمية خاصة للجنة
 التحفظات على المعاهدات  -ألف

ه جماال ردود الىلعال علاى اإلع ناايف نظرا  لندرة املمار ة  -26
التىلةاااأية وال ااات ف آراء أعضااااء اللجناااة، ترجاااو اللجناااة ممتناااة أل 
تتىلضااااال الااااادول لاإلجالاااااة علاااااى األ ااااائلة التالياااااة لشاااااأل ممار اااااتها 

 العملية 

هل توجد  روف م ن أل يعت  فيها الة ويف  ًأ( 
 على إع ل تىلةأ  إقرارا  لذلك اإلع ل؟

اجلااواب علااى الةااؤال األول لاإلهاااب، إذا  ااال  ًب( 
 فما هت هذه الظروف ًالرجاء إيراد أمثلة حمددة(؟

إذا مل ي ن الة ويف ه حد ذاته إقرارا  إلعا ل  ًج( 
تىلةأ ، فهل ينبغت أل ي ول له دور ه اآلثار النانونية ال  م ن 

 أل ترتتب على إع ل تىلةأ ؟

لةانة النادماة  ايتناول ما مراعاة أل تنرير املنرر اجااع ل -27
ه مجلاااة أماااور نتاااائج اإلع ناااايف التىلةااااأية، ماااا هااات نتاااائج تااااوغ 

 إع ل تىلةأ  على 

 تاحبه؛ ًأ( 

دولة أو منظمة دولية وافنت على هذا اإلعا ل  ًب( 
 التىلةأ ؛

دولااااة أو منظمااااة دوليااااة ألااااديف اعرتاضااااها علااااى  ًج( 
 اإلع ل التىلةأ ؟

اإلهاليااااة أو  -الىلعاااال ولتااااىلة أعاااام، ماااااذا ي ااااول لااااردود  -28
للاااااادول أو املنظمااااااايف الدوليااااااة األ اااااارى علااااااى إعاااااا ل  -الةاااااالبية 

تىلةااأ  ماان أثاار علااى النتااائج الاا  حيتماال أل ت ااول هلااذا اإلعاا ل 
 ًحيبَّذ تندمي أمثلة حمددة(؟

 مسؤولية المنظمات الدولية  -باء
ترحااااااب اللجنااااااة لااااااأ  تعلينااااااايف وم حظااااااايف تاااااارد ماااااان  -29

، 53إىل  46دوليااة لشااأل مشارياااا املااااواد احل ومااايف واملنظمااايف ال
 ال  تتناول االحتجاج مبةؤولية منظمة دولية. 

 مااا ترحااب اللجنااة لااأ  تعلينااايف علااى املةااائل املتتاالة  -30
لالتااادالأ املضااااادة ضااااد املنظمااااايف الدولياااة، مااااا مراعاااااة مااااا ياااارد ه 

 الىلتل الةالا من مناقشة هلذه املةائل.
 الت الكوارثحماية األشخاص في حا  -جيم

ترحاااب اللجناااة لاااأ  معلوماااايف تااارد لشاااأل ممار اااة الااادول  -31
إطااااار هااااذا املوضااااوع، مبااااا فيهااااا أمثلااااة عاااان التشااااريعايف احملليااااة.  ه

وترحااااب لتااااىلة  اتااااة لااااأ  معلومااااايف وتعلينااااايف عاااان املشااااا ل 
النانونياااااة واملؤ ةاااااية احملاااااددة الااااا  تعااااارتض التتاااااد  لل اااااوارث أو 

 اال تجالة هلا.
أيضاااا  مباااا يااارد مااان معلوماااايف مااان األمااام  وترحاااب اللجناااة -32

 املتحدة ا تنادا  إىل الةؤال التاي 
 يااف أضااىلت منظومااة األماام املتحاادة طالعااا  مؤ ةاايا  علااى األدوار 
واملةاااؤوليايف املضااااالا  اااا علااااى املةاااتوي  العاااااملت والُناااار  فيمااااا 
يتعلاااق لاملةااااعدة املندماااة للةااا ال املتضاااررين والااادول املتضاااررة ه 

ه مرحلااة التتااد  لل ااوارث ول اان أيضااا  ه  - ااوارث حااااليف ال
و يف تتعامل ه  ل مرحلة  -مرحل  ما قبل ال وارث وما لعدها 

ماااان هااااذه املراحاااال مااااا اجلهااااايف الىلاعلااااة مثاااال الاااادول، واملنظمااااايف 
احل ومية الدولية األ رى، وحر ة التليب األمحر، واملنظماايف غاأ 

، والةالاايف الوطنيااة احل ومياة، وفارق التتاد  الوطنياة املتختتاة
 املعنية لإدارة ال وارث، وغأها من اجلهايف الىلاعلة املعنية؟

و ااُتلتمس معلومااايف أيضااا  ماان االحتاااد الاادوي جلمعيااايف  -33
التااليب األمحاار واهلاا ل األمحاار ا ااتنادا  إىل ا تنتاااء مماثاال معاادَّل 

 حةب االقتضاء.
 



 

19 

 الفصل الرابع
الموارد الطبيعية المشتركة

 مقدمة  -ألف
( إدراج 2002قرريف اللجنة ه دورهتا الرالعة واجمة  ً -34

موضوع "املوارد الابيعية املشرت ة" ه لرنامج عملها، وعيَّنت الةيد 
. وأنشاا  أيضااا  فريااق عاماال ملةاااعدة (9ًمنااررا   اتااا  رو اات يامااادا 

املناارر اجااااع ه وضاااا إطاااار للتوجاااه العاااام ه معاجلاااة املوضاااوع ه 
. وأوضاح املنارر (2000ً10ضوء املخاط العام الاذ  أُعاد ه عاام 

اجااااااع أناااااه يعتااااازم معاجلاااااة مةاااااألة امليااااااه اجلوفياااااة احملتاااااورة العاااااالرة 
ر هااذا املوضااوع واقاارت  اتباااع للحاادود ومةااألة الاانىلط والغاااز ه إطااا

 .(11ًهنج تدرهت يبدأ لاملياه اجلوفية
وتلناااااااات اللجنااااااااة ه دوراهتااااااااا ماااااااان اجامةااااااااة واجمةاااااااا   -35
( أرلعاة تناارير مان املنارر 2007( إىل التا عة واجمة  2003ًً

. وه أثنااااء هاااذه الىلااارتة، أنشاااأيف اللجناااة (12ًاجااااع ونظاااريف فيهاااا
، ورأ اااه املنااارر اجااااع، 2004 أرلعاااة أفرقاااة عاملاااة  األول ه عاااام

و اااااااعد ه مواتاااااالة نظاااااار اللجنااااااة ه املوضااااااوع؛ والثاااااااين ه عااااااام 
، ورأ ااه الةاايد إنري يااه  انااديويت، وقااام لا ااتعراض وتنناايح 2005

املتعلناااة لناااانول طبناااايف امليااااه اجلوفياااة العاااالرة  25ل مشااااريا املاااواد ا
 اااذا  ه للحااادود والااا  اقرتحهاااا املنااارر اجااااع ه تنرياااره الثالاااث، آ
، 2006اعتبااااره املناقشاااة الااا  داريف ه اللجناااة؛ والثالاااث ه عاااام 

ورأ ه الةيد إنري يه  انديويت، وأمت ا تعراض وتننيح مشاريا املواد 
املندماااة مااان املنااارر اجااااع ه تنرياااره الثالاااث، مماااا أ اااىلر عااان إمتاااام 
 مشااريا املاواد املتعلناة لناانول طبنااايف امليااه اجلوفياة العاالرة للحاادود

، ورأ اه الةايد 2007(؛ والرالاا ه عاام 2006ه النراءة األوىل ً
إنري يه  اناديويت، و ااعد املنارر اجااع ه النظار ه وضاا لرناامج 
عماال للمةااتنبل، وخباتااة لشااأل الع قااة لاا  طبنااايف املياااه اجلوفيااة 
وأ  درا اااة جُتااارى ه املةاااتنبل لشاااأل الااانىلط والغااااز، فوافاااق علااااى 

 2008الاااداعت إىل أل تناااوم اللجناااة ه عاااام اقااارتا  املنااارر اجااااع 
__________ 

 518الىلنرتااااااال ، (ثاااااااين، اجمللااااااد الثاااااااين ًاجلاااااازء ال2002 حوليااااااة (9ً
 57/21ماااااان الناااااارار  2. وأحاطاااااات اجلمعيااااااة العامااااااة علمااااااا ، ه الىلناااااارة 519و

، لناااارار اللجنااااة إدراج موضااااوع "املااااوارد 2002تشاااارين الثاااااين/نوفم   19 املااااؤر 
 55/152الابيعيااة املشاارت ة" ه لرنااامج عملهااا. انظاار أيضااا  قاارار اجلمعيااة العامااة 

 .  2000 انول األول/ديةم    12املؤر  
 .260 ، املرفق، ع(ثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء ال2000  حولية (10ً
 . 520، الىلنرة (ثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء ال2002 حولية (11ً
(، ول، اجمللااااااد الثاااااااين ًاجلاااااازء األ2003 حوليااااااةالتنريااااار األول   (12ً
، اجمللاااد الثااااين 2004 حولياااة؛ والتنريااار الثااااين  Add.1و A/CN.4/533الوثيناااة 

 حولياااااااااة؛ والتنريااااااااار الثالاااااااااث  Add.1و A/CN.4/539الوثيناااااااااة (، ولًاجلااااااااازء األ
؛ والتنريااار Add.1و A/CN.4/551الوثيناااة (، ول، اجمللااد الثااااين ًاجلاازء األ2005
 .A/CN.4/580الوثينة (، ول، اجمللد الثاين ًاجلزء األ2007 حوليةالرالا  

لناااراءة ثانيااااة ملشاااااريا املاااواد املتعلنااااة لنااااانول طبناااايف املياااااه اجلوفيااااة 
العالرة للحدود وأل تعاجل هذا املوضوع مبعزل عن أ  عمل تنوم له 

 ه املةتنبل لشأل النىلط والغاز. 
(، اعتماديف اللجناة 2006وه الدورة الثامنة واجمة  ً -36
راءة األوىل مشاريا املواد املتعلنة لنانول طبنايف امليااه اجلوفياة ه الن

، لاإلضااافة إىل (13ًمشااروَع مااادة 19العاالرة للحاادود البااالغ عااددها 
من نظامها  21إىل  16، وقرريف، وفنا  للمواد (14ًالتعلينايف عليها

األ ا ااات، أل حتيااال مشااااريا املاااواد، عااان طرياااق األمااا  العاااام، إىل 
التعلينااايف وامل حظااايف عليهااا وأل تالااب إليهااا  احل ومااايف إللااداء

تنااااادمي هاااااذه التعليناااااايف وامل حظاااااايف إىل األمااااا  العاااااام ه موعاااااد 
 .(2008ً15 انول الثاين/يناير   1أقتاه 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
 ال معروضا  على اللجنة ه هاذه الادورة التنريار اجاامس  -37

 20(، وهاااااو يتضاااامن جمموعااااة مااااان A/CN.4/591للمناااارر اجاااااع ً
مشااروع مااادة متعلنااة لنااانول طبنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادود 
لنظااار اللجناااة فيهاااا ه الناااراءة الثانياااة. وُعرضااات علاااى اللجناااة أيضاااا  
التعلينايف وامل حظايف الواردة من احل وماايف لشاأل مشااريا املاواد 

. وعااااااارض (Add.1)ً16و A/CN.4/595املعتمااااااادة ه الناااااااراءة األوىل ً
 5املعنااااودة ه  2956املناااارر اجاااااع التنرياااار اجااااامس ه اجللةااااة 

، ونظاااااريف اللجناااااة ه هاااااذا التنريااااار ه جلةااااااهتا 2008أيار/ماااااايو 
أيار/ماااااااااااااااايو  8و 7و 6املعناااااااااااااااودة ه  2959و 2958و 2957
، علااى التااواي. ور اازيف املناقشااة لتااورة رئيةااية علااى النظاار 2008

قرتحهاا املنارر اجااع،  ماا ر ازيف املوضوعت ه مشاريا املواد الا  ا
 20علااى راا ل مشاااريا املااواد، واضااعة ه اعتبارهااا مشااروع املااادة 

__________ 
 .2006حزيرال/يونيه  9املعنودة ه  2885ه اجللةة  (13ً
 3و 2املعنااااااااودة ه  2906و 2905و 2903ه اجللةااااااااايف  (14ً

. انظااااااار مشاااااااريا املاااااااواد والتعلينااااااايف عليهاااااااا الااااااا  2006آب/أغةاااااااس  4و
، اجمللاااااد الثاااااااين ًاجلاااااازء 2006 حوليااااااةاعتمااااادهتا اللجنااااااة ه الناااااراءة األوىل ه 

 .76الىلنرة (، ثاينال
 حزياااااارال/ 9املعنااااااودت  ه  2903و 2885انظاااااار اجللةاااااات   (15ً
 التواي.، على 2006آب/أغةاس  2يونيه و
انظر أيضا  املاوجزين املواضايعي  اللاذين أعادهتما األماناة العاماة  (16ً

للمناقشااة الاا  جااريف ه اللجنااة الةاد ااة للجمعيااة العامااة أثناااء دورهتااا احلاديااة 
، الىلااااارع ألاااااف ًمةتنةاااااخة؛ متاحاااااة علاااااى Add.1-2و A/CN.4/577والةااااات  ً

 ااااعة واجمةاااا (( املوقااااا الشااااب ت للجنااااة النااااانول الاااادوي، وثااااائق الاااادورة التا
، الىلااارع لااااء ًمةتنةاااخة؛ متاحاااة علاااى A/CN.4/588ودورهتاااا الثانياااة والةااات  ً

 املوقا الشب ت للجنة النانول الدوي، وثائق الدورة الةت ((.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   20 

 

الااذ  اقرتحااه املناارر اجاااع لشااأل الع قااة لاالتىلاقيااايف واالتىلاقااايف 
الدوليااااة األ اااارى، وتوتاااايته الداعيااااة إىل اتباااااع هنااااج ماااان  اااااوت  

اماااااااة  يتعلاااااااق مبشااااااااريا املاااااااواد، يتمثااااااال ه قياااااااام اجلمعياااااااة الع فيماااااااا
لاإلحاطة علما  مبشاريا املواد ال   ارُتفق لنرارهاا والتوتاية لاأل  ًأ(

تتخاااذ الااادول اإلجاااراء الااا زم؛ وًب( لالبااات ه مرحلاااة الحناااة ه 
 إم انية إلرام اتىلاقية لشأل املوضوع.

 8و 7املعنااااااااااااودت  ه  2959و 2958وه اجللةاااااااااااات   -38
يااال إىل جلناااة ، علاااى التاااواي، قااارريف اللجناااة أل حت2008أيار/ماااايو 

الااواردة ه التنرياار  20إىل  14و 13إىل  1التااياغة مشاااريا املااواد 
إىل  2959اجااامس. وفضاا   عاان ذلااك، طلباات اللجنااة ه اجللةااة 

املنااارر اجااااع أل يُعاااد مشاااروع ديباجاااة، ولعاااد نظرهاااا ه جلةاااتها 
ه ماذ رة أعادها املناارر  2008أيار/ماايو  21املعناودة ه  2965

(، قاااارريف إحالااااة A/CN.4/L.722ه الديباجااااة ًاجااااع وتتضاااامن هااااذ
 مشروع الديباجة إىل جلنة التياغة. 

 الع قة ل  مشاريا املواد والت وك األ رى  -1
اعتُااااا  اقاااااارتا  املنااااارر اجاااااااع الاااااداعت إىل إدراج مشااااااروع  -39
، لشاااأل الع قاااة ماااا االتىلاقياااايف واالتىلاقاااايف الدولياااة (20ً17 ماااادة

األ ااارى، مرتبااااا  لتحاااول مشااااريا املاااواد إىل اتىلاقياااة، وهااات نتيجااااة 
حمتملة متو اة ه هنج اجاوت  الذ   ال املنرر اجاع قد اقرتحه 

؛ ويرجاا 20أيضا . وقرريف جلنة التاياغة عادم إدراج مشاروع املاادة 
تاا يف أل النضااايا اجاتااة لالع قااة ذلااك لتااورة رئيةااية إىل أهنااا اع

لالتااا وك األ ااارى مرتبااااة لاملةاااائل الااا  طاااز الشااا ل النهاااائت. 
وعليااااااه، رأيف أل ماااااان الةااااااالق ألوانااااااه أل تنااااااوم اللجنااااااة، لعااااااد أل 
اعتمااااديف هنجااااا  ينااااوم علااااى  اااااوت  ًانظاااار الىلاااارع جاااايم أدناااااه(، 
مبعاجلااة هااذه النضااايا، وخباتااة ألهنااا رأيف أيضااا  أل مةااائل الع قااة 

ثاااأ جمموعاااة متنوعاااة مااان االعتباااارايف الةيا ااااتية الااا  ي اااول مااان ت
األفضاااال تر هااااا لألطااااراف املتىلاوضااااة حللهااااا. وهتاااادف هااااذه املااااادة، 

ماااان اتىلاقيااااة األماااام  311ماااان املااااادة  1جزئيااااا ، ا ااااتنادا  إىل الىلناااارة 
املتحادة لنااانول البحااار، إىل حتديااد الع قااة لاا  مشاااريا املااواد هااذه 

__________ 
 لتيغته املنرتحة  20فيما يلت مشروع املادة  (17ً
 الع قة ما االتىلاقيايف واالتىلاقايف الدولية األ رى"
املاااااواد هاااااذه مااااان حناااااوق والتزاماااااايف الااااادول ال تغاااااأ مشااااااريا  -1"

األطراف ال  تنشأ عن اتىلاقيايف واتىلاقايف دولياة أ ارى تتوافاق ومشااريا املاواد 
هااااذه وال تااااؤثر علااااى متتااااا الاااادول األطااااراف األ اااارى حبنوقهااااا أو علااااى الوفاااااء 

 لالتزاماهتا مبوجب مشاريا املواد هذه.
ف ه ، عنااااادما ت ااااااول الااااادول األطاااااارا1رغااااام أح اااااام الىلناااااارة  -2"

مشااااريا املاااواد هاااذه أطرافاااا   اااذلك ه اتىلاقياااة قاااانول ا اااتخدام اجملاااار  املائياااة 
الدوليااة ه األغااراض غااأ امل حيااة، فااإل مااا ياارد ه هااذه االتىلاقيااة األ ااأة ماان 
أح ام متعلنة لابنايف املياه اجلوفية العالرة للحدود أو لشب ايف طبنايف املياه 

لناااادر توافنااااه مااااا األح ااااام الااااواردة ه  اجلوفيااااة العااااالرة للحاااادود ال يةاااار  إال
 مشاريا املواد هذه".

ايف الدوليااااة األ اااارى النا مااااة  ليااااا  أو جزئياااااا  واالتىلاقيااااايف واالتىلاقاااا
للمةائاال املتعلنااة لابناايف املياااه اجلوفياة العااالرة للحادود، لاإلضااافة 
إىل توضيح الع قة ل  مشاريا املواد هذه واتىلاقية قاانول ا اتخدام 
اجملاااااار  املائياااااة الدولياااااة ه األغاااااراض غاااااأ امل حياااااة ًاملشاااااار إليهاااااا 

"(، وخباتااااااة 1997ار  املائيااااااة لعااااااام يلاااااات لااااااا "اتىلاقيااااااة اجملاااااا فيمااااااا
يتعلاق حبالااة وجاود طبنااة ميااه جوفياة عااالرة للحادود أو رااب ة  فيماا

طبنايف مياه جوفية عالرة للحدود مرتباة هيدرولي يا  مبجرى ماائت 
دوي على حناو هعلهاا طضاا ل ال مان مشااريا املاواد هاذه واتىلاقياة 

 . 1997اجملار  املائية لعام 
ئل الااا  طرحهاااا مشاااروع املاااادة تعليناااايف ه وأثااااريف املةاااا -40

اجللةاااة العاماااة وه جلناااة التاااياغة حياااث ُأراااأ أيضاااا  إىل أل فائااادة 
هذه املادة ال منعها حتاولل أو عادم حتاول مشااريا املاواد إىل اتىلاقياة. 
وعلياااه، رُئااات أل مااان املهااام أل تبااااد  اللجناااة آراءهاااا لشاااأل الاااانز 

ألة ه املةاااتنبل. إال أل ملةااااعدة الااادول عناااد نظرهاااا ه هاااذه املةااا
لعاااا  األعضاااااء رأوا أنااااه ال م اااان معاجلااااة هااااذه املةااااألة إال علااااى 

 أ اس ررطت لدول تبين موقف هنائت.

املنرتحااة انتنااادايف ألهنااا  20ماان املااادة  1وأثاااريف الىلناارة  -41
تااأيت لاجلديااد وتاادع جماااال   بااأا  للتضاام ، وخباتااة أنااه ه حالااة  ال

ألح ام مشاريا املواد. غأ أنه ه هاذه عدم االتةاق ت ول الغلبة 
احلالة، ذ ر لع  األعضاء أنه ليس من الواضح متاما  ما إذا  انت 
األولويااة  ااتعاى لالضاارورة ملشاااريا املااواد ه مجيااا األحااوال. ورُئاات 
أنااه ينبغاات إجااراء عاادد ماان عمليااايف اال تيااار املتعلنااة لالةيا ااايف 

 حالااة التىلاااوض لشااأل قباال حتديااد اجيااار الااذ  ينبغاات األ ااذ لااه ه
تك ُملزم، مباا ه ذلك  ًأ( حتديد ماا إذا  اال املنتاود أل تاغاى 
مشااااااريا املاااااواد علاااااى االتىلاقاااااايف اإلقليمياااااة احلاليااااااة أو غأهااااااا مااااان 
االتىلاقاااااااايف، أو ًب( حتدياااااااد ماااااااا إذا  اااااااال ينبغااااااات أل ت اااااااول أ  
اتىلاقيااايف تُاا م ه املةااتنبل متىلنااة مااا أح ااام مشاااريا املااواد هااذه. 

من اتىلاقية األمم املتحادة لناانول البحاار  311راأ إىل أل املادة وأُ 
نشاااااااأيف عااااااان عملياااااااة تىلااااااااوض أ اااااااذيف ه حةاااااااباهنا املنتضااااااايايف 
الةيا اتية اجاتة لتلك االتىلاقية. وقد نشأيف حالة مماثلة ه أثناء 

، وهات االتىلاقياة 1997التىلااوض لشاأل اتىلاقياة اجملاار  املائياة لعاام 
منهاا جمموعاة متنوعاة مان اجياارايف الا   4و 3ال  تع س املادتال 

 ُوضعت ه أثناء التىلاوض. 

وفيما خيز الع قاة لا  مشااريا املاواد، ه حاال حتوهلاا إىل  -42
، رُئاااات أل ماااان املىلياااااد 1997اتىلاقيااااة، واتىلاقيااااة اجملااااار  املائيااااة لعااااام 

معاجلة هذه املةألة. غأ أنه  هريف وجهتا نظر فيما يتعلق لاحتمال 
ل. فاااذهب رأ  إىل عااادم وجاااود تااادا ل مااان الناحياااة حااادوث تااادا 

النانونيااة؛ وهااذه نتيجااة منانيااة مبااا أل تعريااف طبنااة املياااه اجلوفيااة أو 
رااااب ة طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة ألغااااراض مشاااااريا املااااواد هااااذه يغااااات 
أ ا ااا  "املياااه اجلوفيااة احملتااورة" وال يشااامل لااأ  حااال ماان األحاااوال 

ًأ( ماااان اتىلاقيااااة 2رِّف املااااادة منانااااة التتااااريف. و  فااااا  لااااذلك، تُعاااا
اجملارى املاائت ألغاراض تلاك االتىلاقياة لأناه  1997اجملار  املائياة لعاام 
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راااب ة امليااااه الةااااحية وامليااااه اجلوفياااة الااا  تشااا ل "حب ااام ع قتهاااا 
الابيعيااااة لعضااااها لاااابع ،  اااا   واحاااادا  وتتاااادفق عااااادة تااااوب نناااااة 

ال   ابق أل . وفض   عن ذلك، فإل املناقشايف (18ًوتول مشرت ة"
يبااادو أل متااالح "طبناااة  أجرهتااا اللجناااة مااا  ااا اء املياااه تؤ اااد فيمااا

املياااه اجلوفياااة" يناباااق علااى  تلاااة مائياااة مةااتنلة ال تتاااب مبارااارة ه 
ننااااة وتاااول مشااارت ة عااان طرياااق راااب ة أهناااار أو تتلناااى  مياااة ذايف 
راأل ماان املياااه ماان أ   تلااة مائياة  اااحية موجااودة. ولتأ يااد وجااود 

ني  مةااااتنل  يغايهمااااا التاااا ال، رُئاااات أل ماااان املهاااام نظااااام  قااااانو 
اإلراااارة إىل هاااذا الىلهااام ه ديباجاااة ملشااااريا املاااواد أو علاااى األقااال أل 

 متتنا اللجنة عن اإلحياء ه التعليق لوجود تدا ل.
وذهااااب الاااارأ  اآل اااار إىل أنااااه ال م اااان جتاهاااال إم انيااااة  -43

تىلاقية اجملار  ًأ( من ا2حدوث هذا التدا ل. وُأرأ إىل أل املادة 
تار  تعريىلا  للمجرى املاائت يشامل لعا  امليااه  1997املائية لعام 

اجلوفيااااااة وأناااااااه ه أثنااااااااء التىلااااااااوض لشااااااأل اتىلاقياااااااة اجملاااااااار  املائياااااااة 
مل ت ن هناك مناقشايف متعلنة لالرالاة اهليدرولوجية،  1997 لعام

ومن مث ي ول من التعب ا تبعاد حدوث أ  تدا ل وخباتاة ه 
ود طبنااااايف مياااااه جوفيااااة ليةاااات مجيعهااااا "حمتااااورة". حااااااليف وجاااا

و اناااااااااات اللجنااااااااااة ه قرارهااااااااااا املتعلااااااااااق لاملياااااااااااه اجلوفيااااااااااة احملتااااااااااورة 
الا   (20ً، والذ  اعتمدته لعد إجناز مشااريا املاواد(1994ً19 لعام

، قاااد أوتااات 1997أديف إىل اعتمااااد اتىلاقياااة اجملاااار  املائياااة لعاااام 
يا املاواد املتعلناة لناانول لأل هتتد  الدول لاملبادئ الواردة ه مشاار 

ا ااتخدام اجملااار  املائيااة الدوليااة ه األغااراض غااأ امل حيااة، حيثمااا  
 ااال ذلااك منا اابا ، ه تنظاايم املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادود. وعليااه 
فنااد ت ااول هناااك حااااليف تتنا اام فيهااا دولتااال طبنااة مياااه جوفيااة 

شاااريا املااواد وطضاا فيهااا إحاادامها ل تىلاقياة لينمااا طضااا األ ارى مل
 هذه، وهنا ينشأ تعارض.

وفيماااا يتعلاااق مباااا إذا  اااال ينبغااات أل ت اااول ملشااااريا املاااواد  -44
، أرااااار لعاااا  1997األ اااابنية علااااى اتىلاقيااااة اجملااااار  املائيااااة لعااااام 

األعضاااااء إىل أل افاااارتاض األ اااابنية هاااااذا جاااادير لاأل ااااذ لااااه نظااااارا  
ياااااه لابيعااااة مشاااااريا املااااواد هااااذه  نظااااام  اااااع ملعاجلااااة طبنااااايف امل

اجلوفياااااة. والحاااااظ أعضااااااء آ ااااارول أناااااه لااااايس لالضااااارورة أل ت اااااول 
 األ بنية دائما  ألح ام مشاريا املواد.

ولاإلضااااافة إىل الع قااااة لاالتىلاقيااااايف واالتىلاقااااايف الدوليااااة  -45
األ رى، ُأرأ إىل ضرورة معاجلة ع قايف معينة لاالتىلاقايف الثنائية 

__________ 
ًأ( ماااااااان اتىلاقيااااااااة اجملااااااااار  املائيااااااااة 2فيمااااااااا يلاااااااات نااااااااز املااااااااادة  (18ً
رااب ة املياااه الةاااحية واملياااه اجلوفيااة ‘ اجملاارى املااائتل ‘  "يُنتااد 1997 لعااام

ال  تش ل، حب م ع قتهاا الابيعياة لعضاها لابع ،  ا   واحادا  وتتادفق عاادة 
 وتول مشرت ة".توب نناة 

، 222الىلنااااارة (، ثااااااين، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء ال1994حولياااااة  (19ً
 .288 ع

 .288-192املرجا نىلةه، ع  (20ً

اجلاااااااااااااة مةاااااااااااااألة واإلقليمياااااااااااااة احلالياااااااااااااة والنادماااااااااااااة. وذُ ااااااااااااار أل مع
املنازعاايف ال تنال أمهياة واقارُت  النظار ه تاياغة ماادة لشااأل  تةاوية

 هذه املةألة.
 اعتماد مشاريا املواد والتعلينايف عليها  -2

 4و 3، املعنااااااااااااودت  ه 2971و 2970ه اجللةاااااااااااات   -46
، تلنااااااااات اللجناااااااااة تنريااااااااار جلناااااااااة التاااااااااياغة 2008حزيرال/يونياااااااااه 

(A/CN.4/L.724) ديباجااة وجمموعااة  2971اجللةااة ، واعتمااديف ه
مشااااروع مااااادة متعلنااااة لنااااانول طبنااااايف املياااااه  19 املااااة تتضاااامن 

 أدناه(. 1-اجلوفية العالرة للحدود ًانظر الىلرع هاء
 5و 4، املعنااااااااودة ه 2991إىل  2989وه اجللةاااااااايف  -47

، اعتمااديف اللجنااة التعلينااايف علااى مشاااريا 2008آب/أغةاااس 
 أدناه(. 2-رع هاءاملواد اآلنىلة الذ ر ًانظر الىل

وحتيل اللجنة، وفنا  لنظامها األ ا ت، إىل اجلمعية العامة  -48
مشاااااريا املااااواد، لاإلضااااافة إىل التوتااااية املبينااااة أدناااااه ًانظاااار الىلاااارع 

 أدناه(. جيم

 توصية اللجنة  -جيم
آب/أغةاااااااااااااااس  5، املعنااااااااااااااودة ه 2991ه اجللةااااااااااااااة  -49

ا األ ا ت، أل من نظامه 23، قرريف اللجنة، وفنا  للمادة 2008
 توتت اجلمعية العامة مبا يلت 

أل حتاااايط علمااااا  مبشاااااريا املااااواد املتعلنااااة لنااااانول  ًأ( 
طبنايف امليااه اجلوفياة العاالرة للحادود ه قارار، وأل ترفاق هاذه املاواد 

 لالنرار؛
أل توتت الدول املعنية لاطاذ ترتيباايف ثنائياة أو  ًب( 

وفياة العاالرة للحادود إدارة إقليمية م ئمة إلدارة طبناايف مياههاا اجل
  ليمة لاال تناد إىل املبادئ املنتوع عليها ه هذه املواد؛

أل تنظاار أيضااا ، ه مرحلااة الحنااة، ولااالنظر إىل  ًج( 
 أمهية املوضوع، ه تياغة اتىلاقية لاال تنااد إىل مشاريا املواد.

 اإلشادة بالمقرر الخاص، السيد شوسي يامادا  -دال
، 2008آب/أغةاس  5املعنودة ه  2991ه اجللةة  -50

 اعتمديف اللجنة النرار التاي لدول تتويت 
 "إل جلنة النانول الدوي، 
مشاريا املواد املتعلنة لنانول طبنايف املياه  "وقد اعتمديف 

 اجلوفية العالرة للحدود،
للمناااااارر اجاااااااع، الةاااااايد رو اااااات يامااااااادا، عاااااان  "تعاااااارب 

تنااديرها البااالغ وهتانيهااا احلااارة ملااا قدمااه ماان مةااامهة لااارزة ه إعااداد 
مشااريا املااواد، مبااا لذلااه ماان جهاود ال ت اال ومااا ألااداه ماان تىلااال  ه 
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العمااال، وملاااا مت حتنيناااه مااان نتاااائج ه وضاااا مشااااريا املاااواد املتعلناااة 
 لرة للحدود".لنانول طبنايف املياه اجلوفية العا

واعرتفاات اللجنااة أيضااا  مبااا لذلااه املناارر اجاااع ماان جهااود  -51
ت ااال أثنااااء معاجلاااة املوضاااوع ه تنظااايم جلةاااايف إع مياااة رااا   ال

رارك فيها   اء ه املياه اجلوفياة مان منظماة األمام املتحادة للرتلياة 
األغذياااااة والزراعاااااة لألمااااام والعلااااام والثنافاااااة ًاليونةااااا و(، ومنظماااااة 

جلناة األمام املتحادة االقتتاادية ألورولاا، والرالااة الدولياة ، و املتحادة
أل تااااائيت اجليولوجيااااا املائيااااة. وه هااااذا التاااادد، ت حااااظ اللجنااااة 
أيضااا  أل الرالاااة الدوليااة أل تااائيت اجليولوجيااا املائيااة  ّرماات املناارر 
اجاااع مبنحااه تااىلة العضااو املنتةااب املتميااز ملااا قدمااه ماان مةااامهة 

 .لارزة ه هذا امليدال
وأعرلااات اللجناااة أيضاااا  عااان لاااالغ تناااديرها للةااايد إنري ياااه   -52

 اناااااااااديويت الاااااااااذ  رأس لعااااااااادة  ااااااااانوايف الىلرياااااااااق العامااااااااال املعاااااااااين 
الابيعياااة املشااارت ة ملاااا قدماااه مااان مةاااامهة قيِّماااة ه األعماااال  لااااملوارد

 املتعلنة لاملوضوع.

مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات  -هاء
 دودالمياه الجوفية العابرة للح

 نز مشاريا املواد  -1
يرد فيما يلت ناز الديباجاة ومشااريا املاواد الا  اعتمادهتا  -53

 اللجنة، ه النراءة الثانية، ه دورهتا الةت .
 قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 الديباجة
 ... 
 ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعـم إذ تدرك 

 جميع مناطق العالم،الحياة البشرية في 
من  13)أ( من المادة 1الفقرة  وإذ تضع في اعتبارها 

ميثاق األمم المتحدة، والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة 
بـــــ جراء دراســـــات ووضـــــع توصـــــيات بقصـــــد تشـــــجيع التطـــــوير 

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينو،
( 17-)د1803إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وإذ تشــير 
بشـــــأن الســـــيادة  1962كـــــانون األول/ديســـــمبر   14المـــــؤر  

 الدائمة على الموارد الطبيعية،
المبــادو والتوصــيات التــي اعتمــدها  وإذ تؤكــد مــن جديــد 

فـــي  1992مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالبيئـــة والتنميـــة لعـــام 
 ،21أعمال القرن إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول 

تزايد الطلب على المياه العذبة  وإذ تأخذ في االعتبار 
 وضرورة حماية موارد المياه الجوفية،

المشاكل الخاصة التـي تثيرهـا قابليـة تعـر   وإذ تدرك 
 طبقات المياه الجوفية للتلوث،

منهــا بالحاجــة إلــى ضــمان تنميــة مــوارد الميــاه واقتناعــا   
حفظهـــا وإدارتهـــا وحمايتهــا فـــي ســـياق الجوفيــة واالنتفـــاع بهــا و 

تعزيـــــز التنميـــــة المثلـــــى والمســـــتدامة للمـــــوارد المائيـــــة لصـــــال  
 األجيال الحالية والمقبلة،

أهميـــة التعـــاون الـــدولي وحســـن الجـــوار فـــي  وإذ تؤكــد 
 هذا الميدان،
على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان وإذ تشدد  
 النامية،
 بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإذ تعترف 
 ... 

 الباب األول
 مقدمة

 النطاق  -1المادة 
 تسري مشاريع المواد هذه على ما يلي: 
االنتفاع بطبقات المياه الجوفيـة أو بشـبكات  )أ( 

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
واألنشــــطة األخــــرى التــــي لهــــا تــــأثير، أو مــــن  )ب( 

تــأثير، علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة أو المحتمــل أن يكــون لهــا 
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛

ــــة أو  )ج(  ــــة طبقــــات الميــــاه الجوفي ــــدابير حماي وت
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها.

 استخدام المصطلحات  -2المادة 
 غرا  مشاريع المواد هذه:أل 
يُقصـــــد بمصـــــطل  "طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة"  )أ( 

تشكيالت جيولوجية نفيذة حاوية للميـاه تقـع تحتهـا طبقـة أقـل 
ــــة، والميــــاه التــــي تحويهــــا المنطقــــة المشــــبعة مــــن هــــذه  إنفاذي

 التشكيالت؛
يُقصــــــد بمصــــــطل  "شــــــبكة طبقــــــات الميــــــاه  )ب( 

الجوفية" سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثـر مـن طبقـات الميـاه 
 متصلة هيدروليكيا ؛الالجوفية 
ــــة الميــــاه الجوفيــــة قصــــد بمصــــطلحيُ  )ج(  ي "طبق

"شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة أو العــــابرة للحــــدود" 
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ــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات  للحــدود"، علــى التــوالي، طبقــة مي
 مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛

قصد بمصطل  "دولة طبقة الميـاه الجوفيـة" يُ  )د( 
لجوفيـــة أو يقـــع فـــي إقليمهـــا أي جـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه ا دولـــة  

 شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
يشـــــمل مصـــــطل  "االنتفـــــاع بطبقـــــات الميـــــاه  (ه) 
الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود" طبقـــات شـــبكات ب وأالجوفيـــة 

 استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
قصــــــد بمصــــــطل  "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة يُ  )و( 
ـــة ال ُيســـتهان بهـــا مـــن  " طبقـــةالمغـــذاة ـــة تتلقـــى كمي ـــاه جوفي مي

 التغذية المائية المعاصرة؛
قصـــد بمصـــطل  "منطقـــة التغذيـــة" المنطقـــة يُ  )ز( 

تتــألف مــن مســتجمعات و  ،التــي تــوفر الميــاه لطبقــة ميــاه جوفيــة
ميـاه األمطــار والمنطقــة التــي تتــدفق فيهـا هــذه الميــاه إلــى طبقــة 

 بالتسرب عبر التربة؛مياه جوفية بالجريان على سط  األر  و 
ف" المنطقـة يصـر تقصد بمصـطل  "منطقـة اليُ  )ح( 

التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ 
هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو البحيــرة، أو الواحــة، أو 

 األر  الرطبة، أو المحيط.

 الباب الثاين
 مبادو عامة

 المياه الجوفيةسيادة دول طبقة   -3المادة 
ــاه الجوفيــة ســيادة علــى   ــة مــن دول طبقــة المي لكــل دول

ــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات الميــاه  ذلــك الجــزء مــن طبقــة المي
الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخـل إقليمهـا. وتمـارس هـذه 

 المواد هذه.ولمشاريع الدول سيادتها وفقا  للقانون الدولي 
 والمعقولاالنتفاع المنصف   -4المادة 

الميــاه الجوفيــة أو  طبقــاتِ طبقــة الميــاه الجوفيــة ســتخدم دول تَ 
شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود وفقـــا  لمبـــدأ 

 على النحو التالي: ،االنتفاع المنصف والمعقول
سـتخدم طبقـات الميــاه الجوفيـة أو شــبكات تَ  )أ( 

ينســجم مــع طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود اســتخداما  
توزيــع الفوائـــد المتأتيـــة منهـــا توزيعـــا  منصـــفا  ومعقـــوال  علـــى دول 

 طبقة المياه الجوفية المعنية؛
وتهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الحـــــد األقصـــــى مـــــن  )ب( 

الفوائد الطويلة األجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها 
 تلك الطبقة أو الشبكة؛

وتضــــع، فـــــرادى أو مجتمعـــــة، خطـــــة شـــــاملة  )ج( 
النتفـــاع تأخـــذ فـــي الحســـبان الحاجـــات الحاليـــة والمســـتقبلية ل

 لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛
أو  اةســـــتخدم طبقـــــة ميـــــاه جوفيـــــة مغـــــذوال تَ  )د( 

ـــة مغـــذ ـــاه جوفي عـــابرة للحـــدود اســـتخداما   اةشـــبكة طبقـــات مي
 يحول دون استمرار عملها على نحو فعال.

 ذات الصلة باالنتفاع المنصف والمعقول العوامل  -5المادة 
ــــة أو  -1  ــــاه الجوفي يتطلــــب االنتفــــاع بطبقــــة المي

بشبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بطريقـة منصـفة 
، أخـذ جميـع العوامـل ذات 4مشروع المـادة  بمفهومومعقولة، 

 الصلة في االعتبار، بما في ذلك ما يلي:
طبقـــة الميـــاه  الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى )أ( 

ــة مــن  ــاه الجوفيــة، فــي كــل دول ــة أو شــبكة طبقــات المي الجوفي
 دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجــات االجتماعيــة واالقتصــادية وغيرهــا مــن  )ب( 
 الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

الخصـــائص الطبيعيـــة لطبقــــة الميـــاه الجوفيــــة  )ج( 
 المياه الجوفية؛شبكة طبقات  أو

المســـاهمة فـــي تشـــكيل وإعـــادة تغذيـــة طبقـــة  )د( 
 المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛

االنتفــــــاع القــــــائم والمحتمــــــل بطبقــــــة الميــــــاه  (ه) 
 شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالجوفية أو 
بطبقـــة الميـــاه  والمحتملـــةآثـــار االنتفـــاع الفعليـــة  )و( 

الميــاه الجوفيــة فــي إحــدى دول طبقــة  شــبكة طبقــاتبالجوفيــة أو 
 المياه الجوفية على غيرها من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

مـــدى تــــوافر بــــدائل النتفـــاع معــــين، قــــائم أو  )ز( 
مخطـــط لـــو، بطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو بشـــبكة طبقـــات الميـــاه 

 الجوفية؛
تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقــات  )ح( 
الجوفيــــة وحمايتهــــا وصــــونها، وتكــــاليف التــــدابير التــــي الميــــاه 

 ستتخذ في هذا الصدد؛
دور طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات  )ط( 

 المياه الجوفية في النظام اإليكولوجي ذي الصلة.
ُيحدَّد الوزن الـذي يُعطـى لكـل عامـل حسـب  -2 

 شـبكة طبقـات الميـاهبأهميتو المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو 
ــــة العوامــــل  ــــة بأهمي ــــة العــــابرة للحــــدود بالمقارن ــــة المعين الجوفي
األخــرى ذات الصــلة. وعنـــد تحديــد ماهيـــة االنتفــاع المنصـــف 
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والمعقــول، يتعــين النظــر فــي كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة 
والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعا . إال أنـو يجـب إيـالء 

نــد تحديــد أوزان اعتبــار خــاص الحتياجــات اإلنســان الحيويــة ع
أنواع االنتفاع المختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات 

 المياه الجوفية.
 االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  -6المادة 
تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عنـد االنتفـاع  -1 

بطبقـــات الميــــاه الجوفيـــة أو بشــــبكات طبقـــات الميــــاه الجوفيــــة 
إقليمهــا، كــل التــدابير المناســبة للحيلولــة  العــابرة للحــدود داخــل

ــــاه  ــــدول طبقــــة المي دون التســــبب فــــي وقــــوع ضــــرر ذي شــــأن ل
 الجوفية األخرى أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها.

تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا  -2 
بأنشــــطة أخــــرى غيــــر االنتفــــاع بطبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو بشــــبكة 

ابرة للحدود، لها أثر أو ُيحتمل أن يكون طبقات مياه جوفية ع
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شـبكة طبقـات الميـاه 
الجوفية تلك، جميَع التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب 

 أن مــن خــالل تلــك الطبقــة أو الشــبكةفــي وقــوع ضــرر ذي شــ
لدول أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو دول أخـرى تقـع 

 طقة تصريف في إقليمها.من
ــــو مــــتى وقــــع ضـــرر ذو شـــأن  -3  ومـــع ذلـــك، ف ن

لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة أو دولـة تقـع منطقـة 
تصـــريف فـــي إقليمهـــا، تتخـــذ دولـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي 
تســببأ أنشــطتها فــي وقــوع هــذا الضــرر، بالتشــاور مــع الدولــة 

لمناسـبة مـن أجـل إزالـة أو المتضررة، جميع تـدابير االسـتجابة ا
تخفيــــف هــــذا الضــــرر، مــــع إيــــالء االعتبــــار الواجــــب ألحكــــام 

 .5و 4مشروعي المادتين 
 االلتزام العام بالتعاون  -7المادة 

ــة علــى أســاس  -1  ــاه الجوفي تتعــاون دول طبقــة المي
المســــاواة فــــي الســــيادة والســــالمة اإلقليميــــة والتنميــــة المســــتدامة 
والمنفعة المتبادلة وُحسن النّية من أجـل تحقيـق االنتفـاع المنصـف 

شـــبكات طبقـــات مياههـــا بوالمعقـــول بطبقـــات مياههـــا الجوفيـــة أو 
 اسبة لها.الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية المن

، ينبغـي لـدول طبقـة الميـاه 1ألغرا  الفقـرة  -2 
 الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.

 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -8المادة 
، تتبـــادل دول طبقــــة 7عمـــال  بمشـــروع المــــادة  -1 

الميـــاه الجوفيـــة، بصـــفة منتظمـــة، البيانـــات والمعلومـــات المتـــوافرة 
بُيسر عن حالة طبقات مياهها الجوفية أو شـبكات طبقـات مياههـا 
ــــات والمعلومــــات ذات  ــــة العــــابرة للحــــدود، وخاصــــة البيان الجوفي

تلـــــــك الطـــــــابع الجيولـــــــوجي والهيـــــــدروجيولوجي والهيـــــــدرولوجي و 
المتعلقـــة باألرصـــاد الجويـــة وذات الطـــابع اإليكولـــوجي والمتصـــلة 

شـــــبكات لبالكيميـــــاء الهيدرولوجيـــــة لطبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة أو 
 طبقات المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.

طبيعـة ونطـاق المتعلقـة بمعرفة الحيثما تكون  -2 
جوفيــة عـابرة للحــدود  طبقـة ميـاه جوفيــة أو شـبكة طبقــات ميـاه

ــة المعنيــة قصــاراها  غيــر كافيــة، تبــذل دول طبقــة الميــاه الجوفي
الميـاه  ةلجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما يتصـل بطبقـ

طبقات المياه الجوفية هذه، على أن تُراعي  ةشبكبالجوفية أو 
ـــــك  .الممارســـــات والمعـــــايير القائمـــــة ـــــدول تل وتتخـــــذ هـــــذه ال

ــــد االقتضــــاء مــــع اإلجــــراءات بصــــورة فر  ــــة أو مشــــتركة، وعن دي
 منظمات دولية أو عن طريقها.

إذا طلبأ دولة من دول طبقة المياه الجوفية  -3 
دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة تقــديم بيانــات إلــى 

بُيســر عــن طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة ومعلومــات غيــر متــوافرة 
ــة الثانيــة  فــ ن، طبقــات ميــاه جوفيــة لتلبيــة  اهاار قصــتبــذل الدول

للدولــــة التــــي قــــدم إليهــــا الطلــــب أن تشــــترط ويجــــوز  .الطلـــب
الدولـة الطالبـة بسـداد التكـاليف المعقولـة  قيـامتلبيتها للطلـب ل

، وعنـــد االقتضـــاء، ســـداد لجمـــع هـــذه البيانـــات أو المعلومـــات
 .التكاليف المعقولة لتجهيزها

علــــى دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أن تبــــذل،  -4 
قصـــاراها مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتجهيزهـــا  عنـــد االقتضـــاء،

بــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بطريقــة تُيســر اســتخدامها مــن قِ 
 ل إليها تلك البيانات والمعلومات.تي تُرسَ ـاألخرى ال

 االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية  -9المادة 
إدارة طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه  لغـــر  

جوفيــة معينــة عــابرة للحــدود، تشــجَّع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة 
على إبرام اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية فيمـا بينهـا. 
ويجوز إبرام هذه االتفاقـات أو وضـع هـذه الترتيبـات فيمـا يتصـل 

ات الميـاه الجوفيـة أو الجوفيـة أو شـبكة طبقـ يـاهبكامل طبقـة الم
ــامع أو انتفــاع معــين، مــا لــم  ــأي جــزء منهــا، أو بمشــروع أو برن ب
يكــن االتفــاق أو الترتيــب يــؤثر تــأثيرا  ســلبيا، إلــى حــد ذي شــأن، 
على انتفاع دولة أو أكثر مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة األخـرى 

 بدون موافقتها الصريحة. كةشبالطبقة أو تلك البالمياه في 
 ثالثالباب ال

 والصون واإلدارة الحماية
 النُّظُم اإليكولوجية وصونها حماية  -10 المادة
ـــــع التـــــدابير  تتخـــــذ  ـــــاه الجوفيـــــة جمي دول طبقـــــة المي

المناســــبة لحمايــــة وصــــون الــــنظم اإليكولوجيــــة التــــي تقــــع فــــي 
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مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقـات  اتطبق
مياههــــا الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود أو التــــي تعتمــــد علــــى تلــــك 

أو الشبكات، ومن هـذه التـدابير مـا يضـمن أن يكـون  اتالطبق
ـــاه المحفوفـــة فـــي طبقـــة كـــمنـــوع و  ـــة المي  أو شـــبكة ميـــاه جوفي

طق منــاتتصــرَّف عبــر الميــاه التــي كــذلك و  طبقــات ميــاه جوفيــة،
ــنظم  تلــك الطبقــة أو الشــبكة،تصــريف   كــافيين لحمايــة تلــك ال

 وصونها. اإليكولوجية

 التغذية والتصريف مناطق  -11 المادة
ـــــاطق  -1  ـــــاه الجوفيـــــة من تحـــــدد دول طبقـــــة المي

ـــة و ال ـــابرة للحـــدود  اتطبقـــلتصـــريف التغذي ـــة الع ـــاه الجوفي المي
طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود التـي توجـد  اتشبك أو

داخل إقليمها. وتتخـذ التـدابير المالئمـة لمنـع تعـر  عمليـات 
التغذيـــــة والتصــــــريف لتــــــأثيرات ضـــــارة أو للتقليــــــل منهــــــا إلــــــى 

 األدنى. الحد

منطقـة تغذيـة أو  قـعتعلى جميع الـدول التـي  -2 
 طبقةوالتي ليسأ من دول  ، كال  أو بعضا ،تصريف في إقليمها

جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة المياه ال
طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك، أن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه 

شــبكة طبقــات الميــاه  أوالجوفيــة لحمايــة طبقــة الميــاه الجوفيــة 
 المتصلة بها. اإليكولوجيةالجوفية والنظم 

 ومكافحتووخفضو  التلوث منع  -12 المادة
ــــــد  تقــــــوم  ــــــة منفــــــردة، وعن ــــــاه الجوفي دول طبقــــــة المي

الجوفيـة العـابرة  هـااالقتضاء مجتمعة، بمنع تلـوث طبقـات مياه
الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــاللحــدود أو شــبكات طبقــات مياه

بما في ذلك التلوث من خالل عملية التغذية، الذي يمكن أن 
 ة،يســـبب ضـــررا  ذا شـــأن لغيرهـــا مـــن دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــ

. ونظــرا  إلــى عــدم التــيقن مــن ومكافحتــووبخفــه هــذا التلــوث 
طبقـات  ةمياه جوفية عابرة للحدود أو شبك ةطبيعة ونطاق طبق
تعرضـها للتلـوث، تتبــع دول  وقابليـةللحــدود ميـاه جوفيـة عـابرة 

 طبقة المياه الجوفية نهجا  تحوطيا .

 الرصـد  -13المادة 
ترصــــد دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات  -1 

ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات مياههـــا  مياههـــا الجوفي
الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتضــطلع حيثمــا أمكــن بأنشــطة هــذا 

دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة الرصد باالشتراك مع 
المعنيـــــة، وعنـــــد االقتضـــــاء بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة 

تنفيــذ هــذه األنشــطة تنفيــذا  مشــتركا ،  يتعــذرما وعنــد. صــةالمخت
تتبـــــــادل دول طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا البيانـــــــات 

 المرصودة.

تطبــــــق دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة معــــــايير  -2 
فقــا  عليهمــا أو منســـقين فــي رصــد طبقــات مياههـــا ومنهجيــة مت

الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة 
د بــارامترات رئيســية ترصــدها أن تحــد   وينبغــي .العــابرة للحــدود

باالســــتناد إلــــى نمــــوذج مفــــاهيمي متفــــق عليــــو لطبقــــات الميــــاه 
أو شــــــــبكات طبقــــــــات الميــــــــاه الجوفيــــــــة. وينبغــــــــي  فيــــــــةالجو 
لبارامترات أن تشمل بارامترات تتعلق بحالة طبقـة الميـاه ا لهذه

الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية على النحو المبين في 
بـــــــــارامترات كـــــــــذلك ، و 8مـــــــــن مشـــــــــروع المـــــــــادة  1الفقــــــــرة 
ــاه الجوفيــة أو  تتعلــق شــبكات طبقــات بباالنتفــاع بطبقــات المي

 المياه الجوفية.

 اإلدارة  -14 المادة
ــة وتنفــذ خططــا  إلدارة  تضــع  ــاه الجوفي دول طبقــة المي

طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات 
وتقـوم، بنـاء  علـى . مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سـليمة

طلب أي منها، ب جراء مشاورات بشأن إدارة طبقة ميـاه جوفيـة 
ــاه جوفيــة عــابرة لل حــدود. عــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات مي

 وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة لإلدارة.

 المخطط لها األنشطة  -15 المادة
عنـــــدما تكـــــون لـــــدى دولـــــة أســـــباب معقولـــــة  -1 

لالعتقاد بأن نشاطا  معينـا  مخططـا  لــو فـي إقليمهـا قـد يـؤثر فـي 
طبقـة ميـاه جوفيــة عـابرة للحــدود أو شـبكة طبقــات ميـاه جوفيــة 

قــد يكــون لـــو أثــر ســلبي ذو شــأن علــى عــابرة للحــدود وبالتــالي 
عمليـا ، بتقيـيم  كـندولة أخرى، تقـوم تلـك الدولـة، بالقـدر المم

 اآلثار المحتملة لهذا النشاط.

ــة أو تســم  بتنفيــذ أنشــطة  -2  ــذ دول قبــل أن تُنف 
مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود 

بالتـالي يمكـن و د أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحـدو 
أن يكون لها أثـر سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى، توجـو هـذه 
ـــذلك فـــي الوقـــأ  ـــة األخـــرى إخطـــارا  ب ـــى تلـــك الدول الدولـــة إل

ويكون هذا اإلخطار مشفوعا  بالبيانات والمعلومات  .المناسب
التقنية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك أي تقيـيم للتـأثير البيئـي، بهـدف 

طارهـــا مـــن تقيـــيم اآلثـــار المحتملـــة تمكـــين الدولـــة التـــي تـــم إخ
 لألنشطة المخطط لها.

إذا اختلفـــــــأ الدولــــــــة الموجهــــــــة لإلخطــــــــار  -3 
ــــر المحتمــــل لألنشــــطة  ــــة لإلخطــــار بشــــأن األث والدولــــة المتلقي

كمـــا تقومـــان، عنـــد   ،المخطــط لهـــا، تقـــوم الـــدولتان بمشــاورات
الضــــرورة، بمفاوضــــات للتوصــــل إلــــى تســــوية منصــــفة للحالــــة. 

لدولتين االستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق ويجوز لهاتين ا
 محايد ألثر األنشطة المخطط لها. تقييمإلجراء 
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 الرالا الباب
 متنوعة أحكام

 التقني مع الدول النامية التعاون  -16 المادة
الـدول، مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات الدوليـة  تعزز 

المختصــــة، التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والقــــانوني وغيــــره مــــن 
أشــــكال التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل حمايــــة وإدارة 
ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات  ـــاه الجوفي طبقـــات المي

 المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
بناء قدرات تلك الدول في المجـاالت  تعزيز )أ( 

 العلمية والتقنية والقانونية؛
تيســـــير مشـــــاركة تلـــــك الـــــدول فـــــي البـــــرامع  )ب( 

 الدولية ذات الصلة؛
تزويـــد تلـــك الـــدول بالمعـــدات والتســـهيالت  )ج( 
 الالزمة؛
تعزيـــز قـــدرة تلـــك الـــدول علـــى تصـــنيع هـــذه  )د( 
 المعدات؛
ــرامع البحــث  (ه)  والرصــد إســداء المشــورة بشــأن ب

 والبرامع التعليمية وغيرها من البرامع وإقامة المرافق الالزمة لها؛
إســــداء المشــــورة بشــــأن التقليــــل إلــــى الحــــد  )و( 

األدنى من اآلثار الضارة لألنشطة الرئيسية التي تمـس بطبقـات 
شـــبكات طبقـــات مياههـــا بمياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو 
 المرافق الالزمة لذلك؛الجوفية العابرة للحدود، وإقامة 

لتـأثير لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات  )ز( 
 البيئي؛

التقنيــــــة  والخبــــــراتدعــــــم تبــــــادل المعــــــارف  )ح( 
بين الدول النامية بغية تعزيـز التعـاون بينهـا فـي إدارة طبقـة  فيما

المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود.

 الطوارو حاالت  -17 ادةالم
حالــة ب "لغــر  مشــروع المــادة هــذا، يقصــد  -1 

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن  ،الطوارو" حالة
تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـات ميـاه  ،سلوك بشري

جوفية وتنطوي على تهديـد وشـيك ب لحـاق ضـرر جسـيم بـدول 
 طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.

 في إقليمها: طواروتقوم الدولة التي تنشأ حالة  -2 
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، ب خطار  )أ( 

ــــة  ــــأثر والمنظمــــات الدولي ــــي ُيحتمــــل أن تت الــــدول األخــــرى الت
 ؛الطواروالمختصة بحالة 

باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة التــي تقتضــيها  )ب( 
عنـد و ، بالتعاون مع الدول التي ُيحتَمـل أن تتـأثر ،الظروف فورا  
تصة، لمنع أي آثار ضارة مع المنظمات الدولية المخاالقتضاء 

 .وتخفيفها وإزالتها الطواروتترتب على حالة 
ـــــة  -3  ـــــى  طـــــواروعنـــــدما تشـــــكل حال خطـــــرا  عل

حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم 
 قطعـــا  ، أن تتخـــذ التـــدابير الضـــرورية 6و 4مشـــروعي المـــادتين 
 لتلبية هذه الحاجات.

ـــــــدول التعـــــــاون ال تكفـــــــل -4  ـــــــي ال علمـــــــي والتقن
وغيــره مــن أشــكال التعــاون للــدول التــي تنشــأ فيهــا  ســتيواللوج
. ويمكـــن أن يشـــمل التعـــاون تنســـيق اإلجـــراءات طـــواروحالـــة 

 واالتصــــاالت الدوليــــة فــــي حالــــة الطــــوارو، وإتاحــــة العــــاملين
االســــــــتجابة لحــــــــاالت الطــــــــوارو، والمعــــــــدات ب المختصــــــــين

الالزمة لالستجابة لهذه الحاالت، والخبرة العلمية  داداتواإلم
 والتقنية، والمساعدة اإلنسانية.

 في وقأ النـزاعات المسلحة الحماية  -18 المادة
أو شــــبكات طبقــــات  الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات تتمتــــع 

ت والمرافـق واألشـغال آالمياه الجوفية العـابرة للحـدود والمنشـ
ـــادو وقواعـــد  ـــي توفرهـــا مب ـــة الت األخـــرى المتصـــلة بهـــا بالحماي
القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 

 ههـــذ اســـتخداما  ينتهـــكوغيـــر الدوليـــة، وال يجـــوز اســـتخدامها 
 المبادو والقواعد.

والمعلومـــات الحيويـــة للـــدفاع  البيانـــات -19 المادة
 أو األمن الوطني الوطني

فــي مشــاريع المــواد هــذه مــا يُلــزِم الدولــة بتقــديم  لــيس 
بيانــات أو معلومــات حيويــة لــدفاعها الــوطني أو أمنهــا الــوطني. 
ومع ذلك، تتعـاون تلـك الدولـة بُحسـن نيـة مـع الـدول األخـرى 
بقصـــد تقـــديم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات التـــي تســـم  

 الظروف بتقديمها.

 املواد والتعلينايف عليهانز مشاريا   -2
يارد فيمااا يلاات نااز مشاااريا املااواد املتعلنااة لنااانول طبنااايف  -54

املياه اجلوفية العالرة للحادود الا  اعتمادهتا اللجناة ه الناراءة الثانياة 
 ه دورهتا الةت  والتعلينايف عليها.

 تعليق عام
قااارريف جلناااة الناااانول الااادوي، ه دورهتاااا الرالعاااة واجمةااا   (1ً
(، أل تاااادرج ه لرنااااامج عملهااااا املوضااااوع املعنااااول "املااااوارد 2002ً

الابيعيااااة املشاااارت ة". و ااااال ماااان املىلهااااوم عمومااااا  أل هااااذا املوضااااوع 
يشمل املياه اجلوفية والنىلط والغاز الابيعت، وإل ذهب لع  الرأ  
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أيضا  موارد أ رى من قبيل الايور  إىل أل املوضوع م ن أل يشمل
واحليوانايف األ ارى املهااجرة. وقارريف اللجناة أل تتباا هنجاا  تادرهيا  
وتر ز علاى النظار ه امليااه اجلوفياة علاى  ابيل املتالعاة لعمال اللجناة 

علاى األقال  ا ل  ،(21ًالةالق لشأل تدوين قانول امليااه الةااحية
النااااراءة األوىل ملشاااااريا املااااواد. واعتمااااديف اللجنااااة ه النااااراءة األوىل 

مشااروع مااادة لشااأل قااانول طبنااايف املياااه اجلوفيااة  19جمموعااة ماان 
وأحالتهااا إىل  2006العااالرة للحاادود مااا التعلينااايف عليهااا ه عااام 

احل وماااااايف إللاااااداء تعليناهتاااااا وم حظاهتاااااا عليهاااااا، و اااااذلك علاااااى 
  1لنهااائت ملشاااريا املااواد، علااى أل تناادم ه موعااد أقتاااه الشاا ل ا

. وه انتظاااااار التعليناااااايف الاااااواردة مااااان 2008 اااااانول الثاين/ينااااااير 
، مةااألة الع قااة لاا  2007احل ومااايف، تناولاات اللجنااة، ه عااام 

أعماهلا لشأل طبنايف امليااه اجلوفياة العاالرة للحادود وأعماهلاا لشاأل 
رجيحها ملباررة وإمتام النراءة الثانية النىلط والغاز الابيعت. وألديف ت

مبعاازل عاان أ  عماال  طبنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادودلنااانول 
 .(22ًمنبل تنوم له لشأل مةألة النىلط والغاز الابيعت

و اا ل املناقشااايف املتعلناااة لتناريااار جلنااة النااانول الاادوي ه  (2ً
ة والةااااااات  اللجنااااااااة الةاد اااااااة للجمعياااااااة العاماااااااة ه دورتيهاااااااا احلاديااااااا

(، قااادمت احل وماااايف تعليناهتاااا 2007( والثانياااة والةااات  2006ًً
.  ما أحيلات تعليناايف  اياة إىل األما  العاام ا اتجالة (23ًالشىلوية

. و انااااات التعليناااااايف الااااا  ألااااادهتا (24ًلالاااااب جلناااااة الناااااانول الااااادوي
احل وماااااايف علاااااى مشااااااريا املاااااواد املعتمااااادة ه الناااااراءة األوىل مؤيِّااااادة 

ىلة عامة وُراجِّعت اللجناة علاى أل تبارار الناراءة الثانياة ومةانِدة لت
علاااى أ ااااس نتاااوع الناااراءة األوىل ملشااااريا املاااواد ه حااا  ُعرضااات 
اقرتاحايف معينة إلد اال حتةاينايف عليهاا. وخبتاوع مةاألة الع قاة 
لاا  األعمااال لشااأل طبنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادود واألعمااال 

أياديف األغلبياة الةااحنة الارأ  الاداعت  لشأل النىلط والغاز الابيعات،
إىل معاجلة قانول طبنايف املياه اجلوفية العاالرة للحادود مبعازل عان أ  
عماال تنااوم لااه اللجنااة مةااتنب   لشااأل املةااائل املتعلنااة لااالنىلط والغاااز 

ملشااريا املاواد، ا تلىلات آراء الابيعت. وفيماا يتعلاق لالشا ل النهاائت 
تااااك ملاااازم قانونااااا  ه حاااا  أيااااد  احل ومااااايف، فبعضااااها أيااااد اعتماااااد

 البع  اآل ر اعتماد تك غأ ملزم قانونا .
(، نظاااااريف اللجناااااة ه رااااا  2008وه الااااادورة الةااااات  ً (3ً

التعليناااااايف الاااااواردة مااااان احل وماااااايف واعتماااااديف ه الناااااراءة الثانياااااة 
مشاااروع ماااادة لشاااأل  19النتاااوع املننحاااة املتضااامِّنة جملموعاااة مااان 

العاااالرة للحااادود. وقُااادمت النتاااوع  قاااانول طبناااايف امليااااه اجلوفياااة
__________ 

اتىلاقياة قاانول ا اتخدام اجملاار  املائياة الدولياة ه األغاراض غاأ  (21ً
 .1997امل حية لعام 

، (ثاااااااااااااااااينالثاااااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااااازء ال اجمللااااااااااااااااد، 2007 حوليااااااااااااااااة (22ً
 .183-160 الىلنرايف
 A/CN.4/577 املواضاااااااااايعيال الااااااااااواردال ه الااااااااااوثينت املااااااااااوجزال  (23ً

 ًمثله(. A/CN.4/588و أع ه( 16ًانظر احلارية  Add.1-2و
 .Add.1و A/CN.4/595 الوثينة (24ً

املعتمدة ه النراءة الثانية ه ر ل مشاريا مواد. ومتشيا  ما ممار ة 
اللجناااة، ا اااتخدم تعباااأ "مشااااريا املاااواد" دول احل ااام مةااابنا  علاااى 
الش ل النهائت حلتيلة أعماهلاا. وملاا  انات آراء احل وماايف لشاأل 

وتاااى اجلمعياااة الشااا ل النهاااائت مننةااامة، فاااإل اللجناااة قااارريف أل ت
العامة لنهج مان  ااوت ، يتمثال ه  ًأ( أل حتايط اجلمعياة العاماة 
علمااا  مبشاااريا املااواد الاا   اارتفق لنرارهااا وتوتاات لااأل تتخااذ الاادول 
املعنية ترتيبايف ثنائية وإقليمية م ئمة إلدارة طبنايف مياهها اجلوفية 
ا العااالرة للحاادود إدارة  االيمة علااى أ اااس املبااادئ املنتااوع عليهاا
ه مشاااااريا املااااواد؛ وًب( أل تنظاااار ه مرحلااااة الحنااااة ه تااااياغة 
اتىلاقياة علاى أ اااس مشااريا املااواد. ومباا أناه  يمضاات لعا  الوقاات 
قبل البت ه اجاوة الثانياة فاإل اللجناة قارريف أل حتجام عان تاوغ 
مشاااروع ماااادة لشاااأل الع قاااة لااا  مشااااريا املاااواد هاااذه واالتىلاقاااايف 

مادة لشأل تةوية املنازعايف، ذلك الدولية األ رى و ذلك مشروع 
 أل توغهما لن يتبح ضروريا  إال لعد الشروع ه اجاوة الثانية. 

ونظااااريف اللجنااااة لعنايااااة خبتااااوع  اااال مشااااروع مااااادة ه  (4ً
مةألة ما إذا  اال مان الضارور  تنظايم مشااريا املاواد حبياث ت اول 
هنااااك التزاماااايف تناباااق علاااى مجياااا الااادول لتاااىلة عاماااة، والتزاماااايف 
لاادول طبنااة املياااه اجلوفيااة إزاء الاادول األ اارى لابنااة املياااه اجلوفيااة، 
والتزامااايف لاادول طبنااة املياااه اجلوفيااة إزاء الاادول األ اارى غااأ دول 
طبنة املياه اجلوفية. وقد َتنرَّر، تو ياا  للىلعالياة، أل تىلاَرض ه لعا  
مشااااريا املاااواد التزاماااايف علاااى دول ال تتنا ااام طبناااة امليااااه اجلوفياااة 

ملعنية العالرة للحدود، ومنح هذه الدول ه لعا  احلاااليف حنوقاا  ا
إزاء دول طبنااة املياااه اجلوفيااة.  مااا أنااه ه لعاا  احلااااليف األ اارى 
 اااتنابق االلتزامااااايف لتااااىلة عامااااة علااااى مجيااااا الاااادول. وقااااد أقااااريف 
اللجنااة لتوتاالها إىل هااذه اال ااتنتاجايف احلاجااَة إىل محايااة طبنااايف 

 لحدود.املياه اجلوفية العالرة ل
وتراعااات مشااااريا املاااواد العدياااد مااان االتىلاقاااايف والرتتيباااايف  (5ً

الثنائيااة واإلقليميااة والدوليااة النائمااة واملتعلنااة لاملياااه اجلوفيااة. وقااد مت 
األغذية جتميا العديد من هذه الت وك ه منشور أتدرته منظمة 

ًالىلاو( لاالررتاك ما منظمة األمام املتحادة والزراعة لألمم املتحدة 
. ومماااا  اااهل عمااال اللجناااة (25ًلرتلياااة والعلااام والثنافاااة ًاليونةااا و(ل

لشااااأل طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة العااااالرة للحاااادود املةااااامهُة واملةاااااعدة 
النيِّمتااال اللتاااال لاااذهلما علمااااء املياااه اجلوفياااة ًأ تاااائيو اجليولوجياااا 
املائيااة(، والنااائمول لشااؤول إدارة املياااه، و اا اء قااوان  املياااه. ومنااذ 

، ما فتئت منظمة اليونة و، وهات الو الاة املنةِّانة مبنظوماة 2003
األماام املتحاادة فيمااا يتعلااق مبشااا ل املياااه العامليااة، تنااوم لاادور لااارز 

ه إ اداء املشاورة  عن طريق ال نامج اهليادرولوجت الادوي التاالا هلاا
العلمية والتننية للمنارر اجااع وللجناة. وقاد لاذلت جهاودا  منةانة 

و ااااليف األمااام املتحااادة وجلاهنااا ولراجمهاااا، مااان قبيااال مااا غأهاااا مااان 
منظماااة الىلااااو، وجلناااة األمااام املتحااادة االقتتاااادية ألورولاااا، ولرناااامج 

__________ 
ً25) S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in International 

Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments, Rome, 
FAO/UNESCO, 2005. 
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األمااام املتحااادة للبيئاااة/مرفق البيئاااة العاملياااة، و اااذلك الو الاااة الدولياااة 
للااقااااااة الذريااااااة.  مااااااا تعاوناااااات مااااااا الرالاااااااة الدوليااااااة أل تااااااائيت 

املر ااز الاادوي لتنياايم دول األمري يااة، و اجليولوجيااا املائيااة، ومنظمااة الاا
الةويةاارية املعنيااة لابناااة  -، واللجناااة الىلرنةااية مااوارد املياااه اجلوفيااة

املياااه اجلوفيااة ه منانااة جنيااف، ومشااروع رااب ة غااواراين لابنااايف 
املياه اجلوفية. ويود املنرر اجاع وجلنة النانول الدوي أل يعرلا هلذه 

مااا عنااديف اللجنااة اجتماعااا  غااأ اهليئااايف عاان  ااالز امتناهنمااا.  
ماااا جلناااة قاااانول املاااوارد املائياااة التالعاااة لرالااااة  2004رمسااات ه عاااام 

النانول الدوي، وتود اللجنة أل تنر لتةلمها لتعليناايف جلناة قاانول 
املااوارد املائيااة لشااأل مشاااريا املااواد الاا  اعتماادهتا اللجنااة ه النااراءة 

التاااادرة عااان  2004عاااام األوىل، و اااذلك تناااديرها لنواعاااد لااارل  ل
 .(26ًرالاة النانول الدوي

ويتضمن نز النراءة الثانية ملشااريا املاواد املتعلناة لناانول  (6ً
طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة العااااالرة للحاااادود الااااذ  اعتمدتااااه اللجنااااة ه 

عااادة تغياااأايف لاملنارناااة ماااا الااانز املعتماااد ه الناااراءة  2008 عاااام
 لينايف املتاحبة.األوىل، يرد تعليل ملعظمها ه التع

 الديباجة
 ... 
 ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعـم إذ تدرك 

 الحياة البشرية في جميع مناطق العالم،
من  13)أ( من المادة 1الفقرة  وإذ تضع في اعتبارها 

ميثاق األمم المتحدة، والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة 
بـــــ جراء دراســـــات ووضـــــع توصـــــيات بقصـــــد تشـــــجيع التطـــــوير 

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينو،
( 17-)د1803إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وإذ تشــير 
 بشـــــأن الســـــيادة 1962كـــــانون األول/ديســـــمبر   14المـــــؤر  

 الدائمة على الموارد الطبيعية،
المبــــــادو والتوصــــــيات التــــــي  وإذ تؤكــــــد مــــــن جديــــــد 

اعتمــــــدها مــــــؤتمر األمــــــم المتحــــــدة المعنــــــي بالبيئــــــة والتنميــــــة 
فـــي إعـــالن ريـــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة وجـــدول  1992 لعـــام

 ،21أعمال القرن 
تزايد الطلب على المياه العذبة  وإذ تأخذ في االعتبار 

 وارد المياه الجوفية،وضرورة حماية م
المشاكل الخاصة التـي تثيرهـا قابليـة تعـر   وإذ تدرك 

 طبقات المياه الجوفية للتلوث،
منهــا بالحاجــة إلــى ضــمان تنميــة مــوارد الميــاه واقتناعــا   

الجوفيــة واالنتفـــاع بهــا وحفظهـــا وإدارتهـــا وحمايتهــا فـــي ســـياق 
__________ 

ً26) International Law Association, Report of the Seventy-First 
Conference, Berlin, 16–21 August 2004, London, 2004, pp. 335–412. 

ال  تعزيـــــز التنميـــــة المثلـــــى والمســـــتدامة للمـــــوارد المائيـــــة لصـــــ
 األجيال الحالية والمقبلة،

أهميـــة التعـــاون الـــدولي وحســـن الجـــوار فـــي  وإذ تؤكــد 
 هذا الميدان،
على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان وإذ تشدد  
 النامية،
 بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإذ تعترف 
 ... 

 التعليق
أضااايىلت الديباجاااة ه الناااراءة الثانياااة لتاااوفأ إطاااار  اااياقت  (1ً

ملشاريا املواد. ويةأ مشروع الديباجة على هد  الةوالق الةاالىلة 
 ةاملاواد املتعلناال  وضعتها اللجنة، وال  ايما تلاك املتتالة مبشااريا 
ومشاااريا  (27ًمبناا الضارر العاالر للحادود النااجم عان أنشااة  اارة

يااااا اجةااااارة ه حالااااة الضاااارر العااااالر للحاااادود املبااااادئ املتعلنااااة لتوز 
 .(28ًالناجم عن أنشاة  ارة

والىلناارة األوىل ماان الديباجااة راااملة ماان حيااث إهنااا تةاالم  (2ً
مبا ملوارد املياه اجلوفية من أمهية ه دعم حياة البشرية. ف  غىن عان 
امليااااه العذلاااة لبنااااء البشااار. وعليهاااا يعولاااول ه الشااارب والتتاااحا  

ظيااف( وه اإلنتاااج الزراعاات وترليااة املواراات. وال يوجااد ًالغةاال والتن
أ  مااورد طبيعاات لااديل عنهااا. ويوجااد  اابعة وتةااعول ه املائااة ماان 

. ونظاارا  لةاارعة (29ًاملياااه العذلااة املتاحااة  زونااا  حتاات  اااح األرض
مناااو الةااا ال وتةااااارع وتاااأة التنميااااة االقتتاااادية، فااااإل ماااوارد املياااااه 

لااااإفراط وتتعااارض للتلااااوث. ورااااة حاجااااة اجلوفياااة هاااار  ا ااااتخراجها 
 ما ة إىل أل تدار موارد املياه اجلوفية إدارة  ليمة.

وتشاااأ الىلناااارة الثالثاااة ماااان الديباجااااة إىل قااارار اجلمعيااااة العامااااة  (3ً
لشاااأل الةااايادة الدائماااة علاااى املاااوارد الابيعياااة. وتعياااد ( 17-ًد1803

ئااااة والتنميااااة الىلناااارة الرالعااااة ماااان الديباجااااة تأ يااااد إعاااا ل ريااااو لشااااأل البي
ملاااااؤمتر  21وجاااادول أعماااااال الناااارل  (30ًً"إعاااا ل رياااااو"( 1992 لعااااام

__________ 
والتتااااااااويب،  ، اجمللااااااااد الثاااااااااين ًاجلاااااااازء الثاااااااااين(2001حوليااااااااة  (27ً
 .97 الىلنرة
 .66، الىلنرة ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2006حولية  (28ً
 25املرجاااااا املاااااذ ور ًاحلاراااااية ، Burchi and Mechlemانظااااار  (29ً

 .P. H. Gleick, “Water resources”, in Sالتتااااااااادير. انظااااااااار أيضاااااااااا  أعااااااااا ه(، 

H. Schneider (ed.), Encyclopedia of Climate Change and Weather, vol. 

2, New York, Oxford University Press, 1996, pp. 817–823. 
م املتحااااادة املعااااين لالبيئاااااة والتنميااااة، رياااااو د  تنرياااار ماااااؤمتر األماااا (30ً

ًمنشاااورايف األماام املتحااادة، رقاام املبياااا  1992حزيرال/يونيااه  14-3جااانأو، 
A.93.I.8   النارار األول، النرارايف ال  اطذها املؤمتروالتتويب(، اجمللد األول ،

 املرفق األول.
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منااااه  18األمااام املتحاااادة املعااااين لالبيئااااة والتنمياااة، والااااذ  يتبااااىن الىلتاااال 
 .(31ًتابيق النُاُهج املت املة ه تنمية املوارد املائية وإدارهتا وا تخدامها

ة أماااا الىلنااارايف اجامةاااة والةاد اااة والةاااالعة مااان الديباجااا (4ً
فااتع س املناتااد الرئيةااية ملشااااريا املااواد هااذه، وال  اايما االنتىلااااع 
مبوارد املياه اجلوفية ومحايتها، واضاعة ه اعتبارهاا تزاياد الالاب علاى 
املياه العذلاة ًولالتااي ضارورة محاياة ماوارد امليااه اجلوفياة(، واملشاا ل 
اجاتااااااة الااااااا  تثأهااااااا هشاراااااااة طبنااااااايف امليااااااااه اجلوفيااااااة، و اااااااذلك 

ايف األجيال احلالية واملنبلة. وتؤ د الىلنرايف الثامنة والتا عة احتياج
والعاراارة ماان الديباجااة تأ ياادا   اتااا  علااى التعاااول الاادوي وتراعاات 
احلالااااااااة اجاتااااااااة للبلاااااااادال الناميااااااااة، واضااااااااعة ه اعتبارهااااااااا مبااااااااادئ 

 املةؤوليايف املشرت ة ل ن املتمايزة.

 الباب األول
 مقدمة

 النطاق  -1المادة 
 مشاريع المواد هذه على ما يلي:تسري  
االنتفاع بطبقات المياه الجوفيـة أو بشـبكات  )أ( 

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
واألنشــــطة األخــــرى التــــي لهــــا تــــأثير، أو مــــن  )ب( 

المحتمــل أن يكــون لهــا تــأثير، علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة أو 
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛

ــــدابير  )ج(  ــــة أو وت ــــة طبقــــات الميــــاه الجوفي حماي
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها.

 التعليق
الناااااق الااذ  تةااار  فياااه مشااااريا  1يباا  مشاااروع املاااادة  (1ً

ا تخدام تعباأ "امليااه  عموما  املواد هذه. وه ح  أنه من املنا ب 
لوتاااف  تلاااة مااان امليااااه اجلوفياااة، فاااإل  (”groundwaters“ًاجلوفياااة" 

قااااااد ا تااااااأ  (”aquifer“ًاملتااااااالح التنااااااين "طبنااااااة املياااااااه اجلوفيااااااة" 
املعااّرف ه ألغااراض مشاااريا املااواد هااذه، ذلااك ألل هااذا املتااالح 

ي تنىلااه أ   هااو أ ثاار دقااة ماان الناحيااة العلميااة وال 2مشااروع املااادة 
اه اجلوفياااااة غماااااوض  اااااواء لالنةااااابة جااااا اء الناااااانول أو لعلمااااااء امليااااا

إدارة هذه املياه. وغالبا  ما ت ول طبنة املياه اجلوفياة  والنائم  على
متتاالة هياادرولي يا  لابنااة أو أ ثاار ماان طبنااايف املياااه اجلوفيااة. وه 
مثل هذه احلالة، هاب معاملاة طبناايف امليااه اجلوفياة هاذه لاعتبارهاا 

ذلاااك ألل هنااااك  ،تشااا ل راااب ة وحيااادة ألغاااراض إدارهتاااا الةاااليمة
تةاااااقا  هياااادرولي يا  فيمااااا لينهااااا. وهااااذه الةلةاااالة الاااا  تتااااألف ماااان ا

طبنتاا  أو أ ثاار ماان طبنااايف املياااه اجلوفيااة تةاامى "رااب ة طبنااايف 
__________ 

 .90-1، الىلنرايف 18املرجا نىلةه، املرفق الثاين، الىلتل  (31ً

"طبنااااة املياااااه  ُيشااااار إىلمشاااااريا املااااواد هااااذه،  املياااااه اجلوفيااااة". وه
 "رب ة طبنايف املياه اجلوفية" معا  لتورة دائمة.واجلوفية" 

ندة إىل اللجنة ه تدوين النانول لشأل وتتمثل الوالية املة (2ً
"املاااوارد الابيعياااة املشااارت ة". ولالتااااي فاااإل مشااااريا املاااواد هاااذه لااان 

أو راااب ايف طبناااايف امليااااه  تةااار  إال علاااى طبناااايف امليااااه اجلوفياااة
 . و ااات ول مجياااا طبناااايف امليااااه اجلوفياااة"العاااالرة للحااادود" اجلوفياااة

د  اضااعة ألح ااام العااالرة للحاادو  ورااب ايف طبنااايف املياااه اجلوفيااة
مشااااريا املاااواد هاااذه لتااارف النظااار عماااا إذا  انااات هاااذه الابناااايف 

أل املياه  ورغممتتلة أو غأ متتلة هيدرولي يا  مبجار  مائية دولية. 
 وفنااا   1997اجلوفيااة املشاامولة لأح ااام اتىلاقيااة اجملااار  املائيااة لعااام 

 ًأ( منهاا تتةام لنادر أ اا  مان  تاائز امليااه الةاااحية2للماادة 
 االتىلاقياة تغاات راب ة مان امليااه الةااحية وامليااه اجلوفياة يث إلح

واحااادا   حب اام ع قتهااا الابيعيااة لعضااها لاابع ،  اا   " الاا  تشاا ل
فااإل إم انياة  ضااوع  "،وتتادفق عاادة تااوب ننااة وتااول مشارت ة

غاأ مةاتبعدة  أيضاا   تلك امليااه اجلوفياة ألح اام مشااريا املاواد هاذه
 ملزما   عليه، فإنه عندما تتبح مشاريا املواد هذه ت ا   . ولناء  متاما  
 ت ول رة حاجة إىل حتديد الع قة ل  مشاريا املاواد  ه، فإنقانونا  

 .1997اجملار  املائية لعام  هذه واتىلاقية

، ه الىلنااااااااارايف الىلرعياااااااااة ًأ( 1ويتناااااااااول مشاااااااااروع املاااااااااادة  (3ً
شاريا املواد. مب املشمولةًج(، ث ث فئايف  تلىلة من األنشاة  إىل

فالىلنرة الىلرعياة ًأ( تتنااول االنتىلااع لابناايف امليااه اجلوفياة الاذ  لاه 
أ اا  أثاار مباراار علااى طبنااايف املياااه اجلوفيااة. ولنااد ا تااأ متااالح 

 أيضاا  يشامل  "االنتىلاع"، ألل ايف"اال تخدام"من  لدال   "االنتىلاع"
 .2ه مشروع املادة  "االنتىلاع"ف رِّ طرينة اال تخدام. وعُ 

وتتناااول الىلناارة الىلرعيااة ًب( أنشاااة أ اارى غااأ االنتىلاااع  (4ً
. اجلوفيااة حيتماال أل ي ااول هلااا تااأثأ علااى طبنااايف املياااه هلااا تااأثأ أو

ويبدو للوهلة األوىل أل الىلنرة الىلرعية مىلرطة ه اتةاعها وم ن أل 
غأ ضارورية علاى تلاك األنشااة. غاأ  تىلرض قيودا   تىلةر على أهنا

تنظيم تلاك  يف املياه اجلوفية، من الضرور  قاعا  أنه، ه حالة طبنا
األنشااااة إلدارة طبناااة ميااااه جوفياااة أو راااب ة طبناااايف ميااااه جوفياااة 

د لدقة االلتزام فيما يتعلق لتلاك األنشااة ه إدارة  ليمة. وقد حدِّ 
مشاريا املاواد املوضاوعية. وهاذه األنشااة هات تلاك الا  تُنىلَّاذ فاوق 

لعا   ، أو حيتمال أل تلحاق،تُلحاقأو حول طبنايف املياه اجلوفية و 
وهاااب أل ت اااول هنااااك، لابيعاااة احلاااال، تااالة  . ااااالةااالبية  اآلثاااار

 ببية ل  األنشاة واآلثار. وعلى  بيل التوضيح، فإل اال تخدام 
مبيادايف اآلفاايف ه الزراعاة ه أرض  وألألمسدة ال يماوية  املتهاِول
لاوث يرب ة طبنايف مياه جوفية قد  وأفوق طبنة مياه جوفية تنا 

 نىلناتطبنة امليااه أو راب ة طبناايف امليااه. وقاد ياؤد  إنشااء طرياق 
دول النيام لعمليايف املةح امل ئمة إىل تدمأ التشا يل اجليولاوجت 

عمليااة  إعاقااةلابنااة مياااه جوفيااة أو رااب ة طبنااايف مياااه جوفيااة أو 
طبنااايف املياااه  تغااذيتها املائيااة أو تتااريىلها. وقااد يشاامل التااأثأ علااى

 اجلوفياااة تاااادهور نوعياااة املياااااه، و ىلاااا   ميتهاااا، والتةاااابب ه تغااااأ
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متااالح "التاأثأ" حباد ذاتااه و عمال طبنااايف امليااه اجلوفياة.  الك ه 
ال ياادل علااى أثاار إهااايب أو  االك. إال أل هااذا املتااالح قااد يىلَهاام 
على أل لاه داللة  لبية إذا  اال الةاياق الاذ  ُيةاتخدم فياه  البيا   

هو احلال ه الىلنرة الىلرعية ًب(. ومىلهوم "التأثأ" هو أو اا   ما
رتك حتدياد احلاد من مىلهوم "األذى" أو "الضرر" األ ثر حتديدا . ويُا

 شاريا مواد موضوعية الحنة. ملاألدىن للتأثأ 
 أهنااا "التاادالأال ينتااد مبىلهااوم "وه الىلناارة الىلرعيااة ًج(،  (5ً

اذهاا للتعامال ماا تارد  طبناايف عا  اطتتنتتر علاى التادالأ الا  ي
د ل عليهااا التحةااينايف الاا  تُاا ل أيضااا  متشااهاات لاال  ،املياااه اجلوفيااة

مل  انااات ذايف طاااالا مؤ ةااات أم أورااا  أرااا ال التعااااول،  اااواء 
 . ت ن  ذلك

 استخدام المصطلحات  -2المادة 
 غرا  مشاريع المواد هذه:أل 
يُقصـــــد بمصـــــطل  "طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة"  )أ( 
جيولوجية نفيذة حاوية للميـاه تقـع تحتهـا طبقـة أقـل تشكيالت 

ــــة، والميــــاه التــــي تحويهــــا المنطقــــة المشــــبعة مــــن هــــذه  إنفاذي
 التشكيالت؛
يُقصــــــد بمصــــــطل  "شــــــبكة طبقــــــات الميــــــاه  )ب( 

الجوفية" سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثـر مـن طبقـات الميـاه 
 متصلة هيدروليكيا ؛الالجوفية 
ــــة يُ  )ج(  الميــــاه الجوفيــــة قصــــد بمصــــطلحي "طبق

"شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة أو العــــابرة للحــــدود" 
ــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات  للحــدود"، علــى التــوالي، طبقــة مي

 مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛
قصد بمصطل  "دولة طبقة الميـاه الجوفيـة" يُ  )د( 
و يقـــع فـــي إقليمهـــا أي جـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أ دولـــة  

 شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
يشــــــمل مصــــــطل  "االنتفــــــاع بطبقــــــات الميــــــاه  (ه) 
الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود" طبقــــات شــــبكات ب وأالجوفيــــة 

 استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
قصــــــد بمصــــــطل  "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة يُ  )و( 
ـــاه المغـــذاة ـــة ال ُيســـتهان بهـــا مـــن " طبقـــة مي ـــة تتلقـــى كمي جوفي

 التغذية المائية المعاصرة؛
قصـــد بمصـــطل  "منطقـــة التغذيـــة" المنطقـــة يُ  )ز( 

تتــألف مــن مســتجمعات و  ،التــي تــوفر الميــاه لطبقــة ميــاه جوفيــة
ميـاه األمطــار والمنطقــة التــي تتــدفق فيهـا هــذه الميــاه إلــى طبقــة 

 ب عبر التربة؛مياه جوفية بالجريان على سط  األر  وبالتسر 
ف" المنطقـة يصـر تقصد بمصـطل  "منطقـة اليُ  )ح( 

التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ 
هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو البحيــرة، أو الواحــة، أو 

 األر  الرطبة، أو المحيط.

 التعليق
رانياة متاالحايف ا اتخدمت ه  2يعرف مشروع املادة  (1ً

مشااااريا املاااواد هاااذه. وقاااد ا اااتخدمت متاااالحايف تننياااة لي اااول 
ملةتخدميه احملتمل ، أ  املو ىل  العلمي  والنائم   النز مراعيا  

هناااك تعااريف  تلىلااة لابناة املياااه اجلوفيااة و علاى رااؤول إدارة امليااه. 
لمياااه اجلوفيااة ه املعاهاادايف النائمااة وغأهااا ماان الوثااائق النانونيااة لو 

م تعرياااف غاااأ أناااه ألغاااراض مشااااريا املاااواد هاااذه، ينااادِّ  .(32ًالدولياااة

__________ 
التاادر عان  EC/2000/60توجياه المان  2من املاادة  11رة الىلن (32ً

 2000تشاارين األول/أ تااولر  23 ال ملااال األورويب وجملااس االحتاااد األورويب ه
 املائية  ايفلجماعة األورولية ه جمال الةيا لطار عمل إل واملنش 
طبناااة أو طبناااايف حتااات  ااااح  ‘طبناااة امليااااه اجلوفياااة‘يُنتاااد مبتاااالح "

األرض ماان التااخر أو غااأه ماان الابنااايف اجليولوجيااة ذايف املةااامية والنىلاذيااة 
ال ااافيت  للةااما  إمااا لتاادفق ذ  رااأل للمياااه اجلوفيااة أو لا ااتخراج  ميااايف 

 Official Journal of the European" ًذايف رااااااااااااااأل ماااااااااااااان املياااااااااااااااه اجلوفيااااااااااااااة

Communities, No. L 327 of 22 December 2000, p. 6). 
جلنااة األمااام املتحااادة للتعويضاااايف، تنرياار وتوتااايايف فرياااق املىلوضااا   

 " 4-لشأل الدفعة الثالثة من املاالبايف من الىلئة "واو
وجاد حتات يللميااه  م اوَّل جيولاوجت طبيعات حااو  طبنة امليااه اجلوفياة  "

 .املةرد( ،S/AC.26/2003/31" ً اح األرض
املتعلااااااق النمااااااوذجت يااااااو جل  ماااااان اتىلاااااااق 1ماااااان املااااااادة  1الىلناااااارة  

  1989 لعام لا تخدام املياه اجلوفية العالرة للحدود
جيولاااوجت حااااو  للميااااه  تشااا يل ‘طبناااة امليااااه اجلوفياااة‘يُنتاااد مبتاااالح "

" حتااااات  ااااااح األرض م ااااان أل ُتةاااااتخرج مناااااه  مياااااايف ذايف راااااأل مااااان امليااااااه
ًBurchi and Mechlem 537 أع ه(، ع 25، املرجا املذ ور ًاحلارية). 

 لعااام ماان قواعااد لاارل  املتعلنااة لاااملوارد املائيااة 3ماان املااادة  2الىلناارة  
 رالاة النانول الدوي والتادرة عن  2004

طبناااة أو طبناااايف حتااات  ااااح ‘ طبناااة امليااااه اجلوفياااة‘"ينتاااد مبتاااالح 
األرض ماان الابنااايف اجليولوجيااة ذايف املةاااامية والنىلاذيااة ال افيااة الاا  تةااامح 

قاللاااااة ل  اااااتخدام مااااان امليااااااه اجلوفياااااة أو لا اااااتخراجها" إماااااا لتااااادفق  مياااااايف 
ًInternational Law Association, Report of the Seventy-First Conference 

 (.9أع ه(، ع  26ًاحلارية 
التااااادر عااان جملااااس  EEC/80/68ماااان التوجياااه  1ًأ( ماااان املاااادة 2الىلنااارة 

شااااأل محايااااة املياااااه ل 1979 ااااانول األول/ديةاااام    17اجلماعااااايف األوروليااااة ه 
 Official Journal of theاجلوفياااة مااان التلاااوث الاااذ  تةاااببه لعااا  املاااواد اجاااارة ً
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الىلناااارة الىلرعيااااة ًأ( الوتااااف الاااادقيق ه طبنااااة املياااااه اجلوفيااااة الااااوارد 
للعنترين اللذين تتألف منهما طبنة املياه اجلوفية وما يتعلق  ا من 

ينبغاااااااات تنظيمهااااااااا. ويتمثاااااااال أحااااااااد هااااااااذين العنتاااااااارين ه  أنشاااااااااة
رض الا  حتتاو  علاى املااء. التش ي يف اجليولوجية حتت  ااح األ

والاااااذ  م ااااان  فيهااااااأماااااا العنتااااار الثااااااين فيتمثااااال ه املااااااء املختااااازل 
ح  ال ي ول رة رك  "حاوية للمياه"خدم تعبأ ا تخراجه. وا تُ 

ه أل نااااق مشاااريا املااواد هااذه ال يشاامل الاانىلط والغاااز الابيعاات. 
الاااواردة ه ناااز الناااراءة األوىل  ”underground“ لماااة وقاااد حاااذفت  
تشاااا يل ألنااااه ماااان البااااديهت أل طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة اإلن ليااااز  
" اجليولاااااوجت ااااااح األرض. و"التشااااا يل  حتاااااتوجاااااد جيولاااااوجت ي

يتااااألف ماااان مااااواد تت ااااول لتااااورة طبيعيااااة مثاااال التااااخور واحلتااااى 
والرمل. وتنا حتت مجيا طبنايف املياه اجلوفياة طبناايف أقال إنىلاذيّاة 

الة قاع احلاوية.  ما تنا فوق لع  طبناايف امليااه اجلوفياة ت ول مبث
امليااااه املختزناااة ه طبناااايف امليااااه  وُيشاااار إىلطبناااايف أقااال إنىلاذيّاااة. 

حياث إهناا ت اول  اضاعة  لتعبأ املياه اجلوفية احملتاورةاجلوفية هذه 
 لضغوط أ رى إضافة إىل الضغط اجلو .

مليااااه اجلوفياااة الاااذ  حتوياااه طبناااة ا "املااااء"وينتتااار تعرياااف  (2ً
على ذلك املاء املختزل ه الابنة املشابعة مان التشا يل اجليولاوجت 

. أمااا املاااء لةااهولة ألل هاذا املاااء هااو وحاده الااذ  م اان ا اتخراجه
الاااذ  يوجاااد فاااوق املناناااة املشااابعة مااان التشااا يل اجليولاااوجت، مثااال 
املااااء الاااذ  يوجاااد حتااات األرض  اااارج طبناااة امليااااه اجلوفياااة، فيظااال 

ه را ل خباار وال م ان ا اتخراجه و طبنايف ذايف مةام  ه جممعا  
شااابه الزيااات احلجااار . ومااان املم ااان نظرياااا ، ي وهاااذا املااااءلةاااهولة. 

لالابا، فتل هاذه امليااه عان اهلاواء والرتلاة ول ان ذلاك لايس مم ناا  
حالياااا  مااان الناحياااة التننياااة أو االقتتاااادية. وقاااد أثاااأ تةااااؤل حاااول 

أل تنابق أيضا  على التش ي يف  إذا  انت مشاريا املواد ينبغت ما
. وه ح  أنه من ءمن املا رحيحةال  ال حتتو  إال على  ميايف 

الواضح أل الدول ليةت معنية لابنايف املياه اجلوفية ال  ال تتةام 
لأمهياااة لالنةااابة هلاااا، فلااايس مااان املم ااان حتدياااد معياااار مالاااق هلاااذه 

، املاااء العااذب  ااا  أ ا هااوتتناولااه مشاااريا املااواد  فاملاااء الااذ الغايااة. 
ه  واردة ضاااامنا   املاااااءحلياااااة البشاااار. وعذولااااة  الزمااااا   لاعتباااااره مااااوردا  

التاااااحة التعرياااااف و يةاااااتعمل اجااااا اء املباااااادئ التوجيهياااااة ملنظماااااة 
 يفوجاااااااد التشااااااا ي تاملتعلناااااااة لنوعيااااااة ميااااااااه الشاااااارب. وال  العامليااااااة

 لتلاااااك امليااااااه العذلاااااة إال حتااااات  ااااااح األرض. ةاحلاويااااا ةاجليولوجياااا
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 اال املياااه ال ائنااة حتاات  اااح األرض ‘ املياااه اجلوفيااة‘"ينتااد مبتااالح 
ه الابناااة املشااابعة لامليااااه الباطنياااة واملتتااالة اتتااااال  مبارااارا  لةااااح األرض أو 

 الرتلة اجلوفية".
 املائياااااااةقواعاااااااد لاااااارل  املتعلنااااااة لاااااااملوارد ماااااان  3ماااااان املااااااادة  11الىلناااااارة 

املياااااه ‘  "يُنتاااد مبتااااالح رالاااااة الناااانول الاااادويوالتااااادرة عااان  2004 لعاااام
امليااااه ال ائناااة حتااات  ااااح األرض واملوجاااودة ه طبناااة مشااابعة لامليااااه ‘ اجلوفياااة

 الباطنية، وعلى اتتال مبارر لةاح األرض أو الرتلة".

حتاااات اجلاااارف النااااار   ةوالواقعاااا ةاملغمااااور  ةاجليولوجياااا يفي فالتشاااا 
عذلة ولالتاي فإل تلك التش ي يف واملياه طرج عن  ا  و  مياهحت ال

نااق مشاريا املواد هذه. غأ أل لع  طبنايف املياه اجلوفية حتو  
وتتاادا ل طبنااايف املياااه اجلوفيااة الةاااحلية الاا  تتاارف  أجاجااا   ماااء  

األجااج أو  املااءمياهها ه البحر ما املياه املاحلة. وم ن ا اتخدام 
ه املوجاااود ه طبناااايف امليااااه اجلوفياااة تلاااك املااانخىل  امللوحاااة  املااااء

تةااار  مشااااريا املاااواد هاااذه علاااى و أغاااراض الااار  أو م ااان حتليتاااه. 
 طبنايف املياه اجلوفية تلك. 

وتتااااألف "رااااب ة طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة" ماااان طبنتاااا  أو  (3ً
أ ثر من طبنايف املياه اجلوفية املتتلة هيدرولي يا . وهذه الابناايف 
ال ت اااول مااان نىلاااس التشااا يل اجليولاااوجت فناااط لااال إهناااا م ااان أل 

 اااول يت اااول أيضاااا  مااان تشااا ي يف جيولوجياااة  تلىلاااة. وم ااان أل 
، لااااابع لعضاااااها  ،اجلوفياااااةابناااااايف امليااااااه االتتاااااال اهليااااادرولي ت ل

تتلة هيادرولي يا " إىل املرأ يا  أو أفنيا  أيضا . ويشأ تعبأ "اتتاال  
وجود ع قة فيزيائية ل  طبنت  أو أ ثر مان طبناايف امليااه اجلوفياة 
حيث ي ول مبندور إحدى طبنايف املياه اجلوفية أل تننل  مياة ماا 

. تااااحيحلع ااااس ماااان املياااااه إىل طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة األ اااارى وا
وتُعت   مية املاء ال  م ن أل تُننل من طبنة إىل أ رى مهمة ألل  

قاااد ال تىلضااات إىل  راااحيحة مياااة املااااء الااا  ليةااات ذايف راااأل أو 
نشوء تلة هيدرولي ياة حنينياة لا  طبناايف امليااه اجلوفياة. ويتتال 
معياااار حتدياااد ماااا إذا  انااات  مياااة امليااااه ذايف راااأل اتتااااال  مبارااارا  

نية أل ي ول لابنة امليااه اجلوفياة الناقلاة للميااه أثار علاى مبدى إم ا
 مياااة ونوعياااة امليااااه ه طبناااايف امليااااه اجلوفياااة املتلنياااة. ولااايس مااان 
املم ن وضا معايأ عامة ومالنة لتحديد مثل هذا األثار. وينبغات 
إتاادار ح اام ه  اال حالااة لعينهااا حااول مااا إذا  ااال ينبغاات معاملااة 

لوتاىلها راب ة ألغاراض اإلدارة الةاليمة  طبنايف املياه اجلوفية هاذه
 لابنايف املياه اجلوفية.

وتُعارِّف الىلنارة الىلرعياة ًج( متااالح "طبناة امليااه اجلوفيااة  (4ً
جلوفياااة العاااالرة العاااالرة للحااادود" ومتاااالح "راااب ة طبناااايف امليااااه ا

النااااااق وه ل املتعلنااااة 1  ه مشااااروع املااااادة للحاااادود" املةااااتخدم
العدياد مان مشاااريا املاواد األ ارى. وينتااب الرت ياز ه هاذه الىلناارة 
علااى النعاات "عااالرة للحاادود". وتااانز هااذه الىلناارة علااى أنااه ل ااات 
تُعتااا  طبناااة امليااااه اجلوفياااة أو راااب ة طبناااايف امليااااه اجلوفياااة "عاااالرة 
للحاااادود" هااااب أل ت ااااول أجاااازاء ماااان طبنااااة املياااااه اجلوفيااااة أو ماااان 

يااه اجلوفياة هاذه واقعاة ه دول  تلىلاة. وحتدياد ماا رب ة طبنايف امل
إذا  انت أجزاء من طبنة املياه اجلوفية أو مان راب ة طبناايف امليااه 
اجلوفية واقعة ه دول  تلىلة يتوقف على عوامال مادياة. فىلات حالاة 
املياه الةاحية، م ن التثبت لةهولة من وجاود مثال هاذه العوامال 

امليااااه اجلوفياااة، يتالاااب حتدياااد وجاااود  املراقباااة البةاااياة. وه حالاااةل
 تعنياادا  طبنااايف مياااه جوفيااة عااالرة للحاادود األ ااذ لأ اااليب أ ثاار 

مثااال ت نولوجياااا التتباااا  ،تعتماااد علاااى احلىلااار وا اااتخدام الت نولوجياااا
 لابنايف املياه اجلوفية. اجارجتمن أجل تعي  احلد  ،النظائر 
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ة املياااااه وتُعاااارِّف الىلناااارة الىلرعيااااة ًد( متااااالح "دولااااة طبناااا (5ً
اجلوفيااة" املةااتخدم ه مشااروع املااواد  لااه. فعناادما يااتم التثباات ماان 
وجاااود جااازء مااان طبناااة ميااااه جوفياااة أو راااب ة طبناااايف ميااااه جوفياااة 
عااالرة للحاادود ه اإلقلاايم اجاضااا لواليااة دولااة معينااة، ت ااول تلااك 
الدولااة مااان دول طبنااة امليااااه اجلوفيااة ألغاااراض مشاااريا املاااواد هاااذه. 

مليااااه اإلقليمياااة. وه لعااا  احلاااااليف اال اااتثنائية، ويشااامل اإلقلااايم ا
م ن أل تدير دولة ثالثة إقليم دولة أ رى ينا فيها جزء من طبناة 
ميااه جوفياة أو رااب ة طبناايف ميااه جوفيااة عاالرة للحادود. ومةااألة 
اعتبااار الدولااة النائمااة لااااإلدارة دولااة طبنااة ميااااه جوفيااة تناارر حالاااة 

ملنتىلعاااااا  ماااااان طبنااااااة املياااااااه حبالاااااة مااااااا مراعاااااااة متاااااالحة الةااااا ال ا
 تلك.  اجلوفية

( ه النراءة الثانية. فا تخراج املياه هالىلنرة ً توقد تيغ (6ً
العذلااة هااو لابيعااة احلااال وجااه االنتىلاااع الرئيةاات ماان طبنااايف املياااه 
اجلوفية. ورة أناواع أ ارى مان أوجاه االنتىلااع الا  ال ينبغات جتاهلهاا 

غاااأ جااااما تعريىلاااا   "االنتىلااااع"رغااام أهناااا ا اااتثنائية وثانوياااة. وعااارف 
ليشاامل ال ا ااتخراج املياااه فحةااب لاال وا ااتخراج احلاارارة ألغااراض 

 ايفعليهااا ه طبنااا قااد يعثاارالااقااة احلراريااة وا ااتخراج املعااادل الااا  
جتريااب  ماان قبياال ،املياااه اجلوفيااة، و ااذا طاازين النىلايااايف أو تتااريىلها

ثااين أ ةايد تننية جديادة ال اتخدام طبناة امليااه اجلوفياة ه تنحياة 
تتاااريف ل املتعلناااةنواعاااد ال ال رلاااول. ومااان املتوقاااا أل تةااار  أيضاااا  

 النىلايايف الةامة واإلرعاعية وغأها من النىلايايف اجارة.
مغااذاة أو غااأ وم اان أل ت ااول طبنااة املياااه اجلوفيااة طبنااة  (7ً

. وتةاار  قواعااد  تلىلااة إىل حااد مااا علااى  اال واحاادة منهمااا. مغااذاة
. وألغاااااراض إدارة املغاااااذاةًو( طبناااااة امليااااااه  وتعااااارف الىلنااااارة الىلرعياااااة

" هااات غااأ املغااذاةطبنااايف املياااه اجلوفيااة، فاااإل طبنااة املياااه اجلوفياااة "
تلاااك الااا  تتلناااى  مياااة "ال تُاااذ ر" مااان التغذياااة املائياااة "املعاتااارة". 

 مية ما من املياه. وينبغت ل تغذية" إىل ُيةتهال  اويشأ تعبأ "ال 
" لاال اتناد ُيةاتهال  ااذه ال مياة "ال تنييم مةألة ما إذا  انت ها

إىل اجتااااائز احملااااددة لابنااااة املياااااه اجلوفيااااة املتلنيااااة، مبااااا ه ذلااااك 
حجااام امليااااه ه طبناااة امليااااه اجلوفياااة املتلنياااة، وحجااام امليااااه املتااارَّفة 
منهااا، وحجاام املياااه الاا  تغااذيها، واملعاادل الااذ  حتاادث لااه عمليااة 

رة" لاعتباااره يشااأ إىل الىلاارتة التغذيااة. وينبغاات فهاام متااالح "املعاِتاا
 اااانة ه املاضاااات  50منهااااا  ، اااانة 100الزمنيااااة الاااا  تشاااامل قرالااااة 

ويتاااانف العلماااااء عمومااااا  طبنااااايف املياااااه  . اااانة ه املةااااتنبل 50و
اجلوفية املوجودة ه مناناة قاحلاة ينال فيهاا املعادل الةانو  هلااول 

. ةغاأ ُمغاذاملام لاعتبارهاا طبناايف ميااه جوفياة  200األماار عان 
ومااان املم ااان التحناااق مماااا إذا  انااات طبناااة ميااااه جوفياااة معيناااة قاااد 
حتلت على تغذية مائية   ل فارتة اجمةا   انة األ اأة تنريباا  
لا اااتخدام أ ااااليب تتبّاااا اآلثاااار اإلراااعاعية. وهاااذه تشااامل ماااااديت 

مبةااتوى   عاان جتااارب األ االحة النوويااة توم الناراائيااالةاايزيوم والرتيت
، ومااادة ال ريبتااول الناراائة عاان 1963/1964 تااه هذرو ضااخ للااغ 

ايف. ياالنبعاااث املةااتمر ماان التااناعة النوويااة منااذ أوا ااط اجمةااين
وهت مواد عائمة ه الغ ف اجلاو  علاى مادى الةانوايف اجمةا  

األ اااااأة وم ااااان  شاااااف وجودهاااااا ه طبناااااة امليااااااه اجلوفياااااة املتلنياااااة 
 للتغذية املائية من مياه األماار   ل تلك الىلرتة.

، مبااا "منانااة تغذيااة"وقااد ت ااول ل اال طبنااة مياااه جوفيااة  (8ً
منانااة "و ،وفيااةاجلياااه امللابنااة  فيهااا مةااتجما متتاال هياادرولي يا  

وفيااة إىل منىلااذها. اجلياااه املاملاااء ماان طبنااة    هلااايتاادفق  "تتااريف
ه الىلنااااارت  " مناناااااة التتاااااريف"و "مناناااااة التغذياااااة"وورد تعريىلاااااا 

 ااااارج طبنااااة املياااااه  املنانتااااال وتنااااا هاتااااالالىلاااارعيت  ًز( وً (. 
. وتةاهم مناناة التغذياة  ا هيدرولي يا   متتلتالاجلوفية رغم أهنما 

وهاات تشاامل املنانااة الاا  تتةاارب  ،لتااوفأ املياااه لابنااة املياااه اجلوفيااة
فيهااااا مياااااه األماااااار مباراااارة عاااا   اااااح األرض، ومنانااااة اجلريااااال 

اح األرض، الةااااحت الااا  تتةااارب منهاااا امليااااه ه النهاياااة عااا   ااا
ومناناااة التةااارب اجلاااوه غاااأ املشااابعة. أماااا مناناااة التتاااريف فهااات 
 ،املنانة ال  تتدفق   هلا املياه من طبنة املياه اجلوفياة إىل منىلاذها

الاااذ  م ااان أل ي اااول هنااارا  أو حباااأة أو حميااااا  أو واحاااة أو أرضاااا  و 
رطبة. واملنافذ من هذا النبيل ليةت جزءا  من مناناة التتاريف ه 

تغاذيتها وتتااريىلها   اد ذاهتاا. وتشا ل طبناة امليااه اجلوفياة ومنانتاحا
لضارورة  اإلقاراره الادورة اهليدرولوجياة. وإل  دينامي ياا   متتا        

تتوقف شأ إىل أمهية محاية جممل البيئة ال  يمحاية تلك املناطق إمنا 
عليها حياة طبنة املياه اجلوفية. وطضا تلك املناطق لتدالأ  اتاة 

 وترتيبايف تعاونية مبوجب أح ام مشاريا املواد هذه. 

 الباب الثاين
 مبادو عامة

 سيادة دول طبقة المياه الجوفية  -3المادة 
لكــل دولــة مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة ســيادة علــى  

ذلـــــك الجـــــزء مـــــن طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو شـــــبكة طبقـــــات 
الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود الــــذي يقــــع داخــــل إقليمهــــا.  الميــــاه

ولمشــاريع وتمــارس هــذه الــدول ســيادتها وفقــا  للقــانون الــدولي 
 المواد هذه.

 التعليق
إل احلاجة إىل إدراج إرارة ترحية ه ر ل مشروع ماادة  (1ً

لشأل  يادة الادول علاى املاوارد الابيعياة الا  توجاد دا ال إقليمهاا  
 اايما  تأ ياد ماان قبال العدياد ماان الادول، والادة عاا انات موضاا إ

ماان قباال دول طبنااايف املياااه اجلوفيااة الاا  تاارى أل املااوارد املائيااة هاات 
طضااااا للةاااايادة  أهناااااملااااك للاااادول الاااا  توجااااد هااااذه املااااوارد فيهااااا و 

احلترية لتلك الدول.  ما أرأ إىل أل املياه اجلوفية هب أل تعت  
مااااااوارد  علااااااى غااااااراريهااااااا، مل ااااااا  للاااااادول الاااااا  توجااااااد هااااااذه املياااااااه ف

والغاااااز الابيعاااات. وُأرااااأ ه هااااذا التاااادد إىل قاااارار اجلمعيااااة  الاااانىلط
 1962 اااانول األول/ديةااام    14( املاااؤر  17-ًد1803العاماااة 

املعنول "الةيادة الدائماة علاى املاوارد الابيعياة". وقاد ورديف إراارة و 
 إىل ذلك النرار ه الديباجة. 
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والت وك النانونياة األ ارى ويشأ العديد من املعاهدايف  (2ً
 3ويؤ اد مشاروع املاادة . (33ًإىل  يادة الادول علاى املاوارد الابيعياة

دول  يادة على طبنة املياه اجلوفية أو للاملبدأ األ ا ت النائل لأل 
 إمجااااال  دا ااال إقليمهاااا. ويوجاااد  أجااازاء طبناااة امليااااه اجلوفياااة الواقعاااة

 اااذه املةاااألة.  نوعاااال مااان التااايغ ه ممار اااايف الااادول فيماااا يتعلاااق
ه التااايغة اإلهالياااة. ويىلااارض لعااا   ويتمثااال أحاااد هاااذين الناااوع 

ملمار ة هذا احلاق ه الةايادة. ومان  منيِّدةهذه املمار ايف رروطا  
 األمثلة على ذلك التيغة التالية  

__________ 
املعاهااااادايف الااااا  تشاااااأ إىل هاااااذا املىلهاااااوم ه ديباجتهاااااا   ًأ( (33ً
(؛ واالتىلاق املتعلق لنوعية اهلواء ل   1985فيينا حلماية طبنة األوزول ًاتىلاقية 

 .United Nations, Treaty Series, volً 1991 ندا والوالياايف املتحادة لعاام 

1852, No. 31532, p. 79, reproduced in ILM, vol. 30 (1991), p. 678 ؛)
(؛ واالتىلاقياة املتعلناة 1992ًواتىلاقية األمم املتحدة اإلطارية لشأل تغأ املنا  

(؛ واتىلاقياة م افحاة التتاحر ه البلادال الا  تعااين 1992لالتنوع البيولوجت ً
(؛ واتىلاقياة 1994من اجلىلاف الشديد و/أو مان التتاحر وخباتاة ه أفرينياا ً

 .(2003اإلدارة املةتدامة لبحأة تنجانينا ً
امهاا  املعاهادايف الا  تشاأ إىل هاذا املىلهاوم ضامن أح  ًب( 

(؛ وامليثاااق األفريناات حلنااوق 1978اتىلاقيااة فيينااا ج فااة الاادول ه املعاهاادايف ً
(؛ واتىلاقيااااااااة األماااااااام املتحاااااااادة لنااااااااانول البحااااااااار 1981اإلنةااااااااال والشااااااااعوب ً

(؛ واتىلاقيااااة محايااااة املااااوارد الابيعياااااة والبيئااااة ه منانااااة جنااااوب احملااااايط 1982ً
مااام املتحاااادة لنااااانول (؛ واتىلاااااق تنىلياااذ مااااا تتضااامنه اتىلاقيااااة األ1986اهلاااادئ ً

مااان أح اااام لشاااأل حىلاااظ  1982 اااانول األول/ديةااام    10البحاااار املؤر اااة 
وإدارة األرتاااااادة الةاااااام ية املتدا لااااااة املناااااااطق واألرتاااااادة الةاااااام ية ال ثااااااأة 

(؛ وال وتو ااول املتعلااق لاملاااء والتااحة امللحااق لاتىلاقيااة محايااة 1995االرحتااال ً
 1992د والبحاااااأايف الدولياااااة لعاااااام وا اااااتخدام اجملاااااار  املائياااااة العاااااالرة للحااااادو 

 .(2003(؛ واالتىلاقية األفرينية حلىلظ الابيعة واملوارد الابيعية 1999ًً
 الت وك الدولية غأ امللزمة الا  تشاأ إىل هاذا املىلهاوم  ًج( 

مشاااريا املااواد املتعلنااة مبنااا الضاارر العااالر للحاادود الناااجم عاان أنشاااة  ااارة، 
 2001 لااادوي ه دورهتاااا الثالثاااة واجمةااا  عاااامَ والااا  اعتمااادهتا جلناااة الناااانول ا

 االقتتاااادية أعااا ه(؛ و"العمااال املتضاااافر مااان أجااال التنمياااة 27ًانظااار احلاراااية 
 (15-ًد1515للبلااادال األقااال مناااوا  مااان الناحياااة االقتتاااادية" ًقااارار اجلمعياااة العاماااة 

الدائمااااة علااااى املااااوارد  (؛ و"الةاااايادة1960 ااااانول األول/ديةاااام    15 املااااؤر 
 اااااااااااانول   14( املاااااااااااؤر  17-ًد1803يعياااااااااااة" ًقااااااااااارار اجلمعياااااااااااة العاماااااااااااة الاب

 (؛ وإعااا ل ماااؤمتر األمااام املتحااادة املعاااين لالبيئاااة البشااارية1962األول/ديةااام  
 Report of the United Nations Conference( 1972ًً "(إع ل  ت هوملً"

on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations 

publication, Sales No. E.73.II.A.14), part one, chap. I) ؛ وميثاااااااااااااااااااق حنااااااااااااااااااوق
  12( املااؤر  29-ًد3281الادول وواجباهتااا االقتتااادية ًقاارار اجلمعيااة العامااة 

التنمياة ًقارار اجلمعياة العاماة  (؛ وإعا ل احلاق ه1974 انول األول/ديةم  
( 1992(؛ وإعاا ل رياااو 1986ً ديةااام   ااانول األول/  4املااؤر   41/128

 .أع ه( 30ًانظر احلارية 
املعاهاااااادايف األ اااااارى ذايف التاااااالة  اتىلاااااااق رالاااااااة أماااااام  ًد( 

 .، غأ نافذ(1985جنوب ررق آ يا لشأل حىلظ الابيعة واملوارد الابيعية ً
]املعاهاادايف الاا  تشااأ إىل مىلهااوم حااق الشااعوب ه الةاايادة علااى  

  [.مواردها الابيعية
(؛ 1966اجااااع لااااحلنوق االقتتاااادية واالجتماعياااة والثنافياااة ًالعهاااد الااادوي 

(؛ وامليثااق األفرينات 1966والعهد الدوي اجاع لاحلنوق املدنياة والةيا اية ً
 (.1981حلنوق اإلنةال والشعوب ً

للااادول، وفناااا  مليثااااق األمااام املتحااادة ومباااادئ الناااانول الااادوي، حاااق  
لةيا اااااهتا البيئيااااة واإلمنائيااااة، وتنااااا علااااى   ااااياد  ه ا ااااتغ ل مواردهااااا وفنااااا  

عاتنهاااا مةااااؤولية ضاااامال أال تُلحاااق األنشاااااة املضااااالا  اااا ه نااااااق واليتهااااا 
 ااااايارهتا ضاااااررا  لبيئاااااة دول أ ااااارى أو لبيئاااااة منااااااطق أ ااااارى  اااااارج حااااادود  أو

 . (34ًالوطنية واليتها
، ومان ذلاك رارط ا اتثناء أو رارط إلاراء أما النوع الثاين فيتمثل ه

التيغة التالية  "ليس ه هذه االتىلاقية ما مس احلق الةياد  مث   
 . (35ًللدول ه ا تغ ل وتنمية وإدارة مواردها الابيعية"

النااااوع اإلهااااايب، وهااااو مثاااال نتااااا   3ويعتمااااد مشااااروع املااااادة  (3ً
. واجلملتااااال اللتااااال يتااااألف منهمااااا مشااااروع املااااادة م ئمااااا   متوازنااااا  توازنااااا  

افظة علاى هاذا التاوازل. وفحوامهاا األ ا اية هات ضروريتال من أجل احمل
أل ل ااال دولااااة مااان دول طبنااااة امليااااه اجلوفيااااة  ااايادة علااااى طبناااة املياااااه 
اجلوفيااة العااالرة للحاادود أو رااب ة طبنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادود 

دا اااال إقليمهااااا. وقااااد تلااااك الابنااااة أو تلااااك الشااااب ة  لناااادر مااااا تنااااا
قواعاد أ ارى  لتوضايح أناه توجاد "ويالناانول الاد"أضيىلت اإلرارة إىل 

رغاام أل مشاااريا املااواد  ماان النواعااد العامااة للنااانول الاادوي تظاال  ااارية
  .هذه قد تيغت على أ اس ا تمرار  ريال النانول الدوي العره

الااااوارد هنااااا هااااو إرااااارة إىل الةاااايادة  "الةاااايادة"ومتااااالح  (4ً
علااااى طبنااااة املياااااه اجلوفيااااة الواقعااااة دا اااال إقلاااايم دولااااة طبنااااة املياااااه 

ممار ااة "اجلوفيااة، مبااا فيااه البحاار اإلقليماات، ويتعاا  متيياازه عاان عبااارة 
، مان قبيال احلناوق املمار اة علاى اجلارف النااار  "احلناوق الةايادية

ة للبحاار اإلقليماات. و ماااا أو ه املنانااة االقتتااادية اجالتااة املتامخااا
مشاااااروع  التعلياااااق علاااااى( مااااان 2 ااااابنت اإلراااااارة إلياااااه ه الىلنااااارة ً

ه اجلااااارف الناااااار   الواقعاااااة، فاااااإل طبناااااايف امليااااااه اجلوفياااااة 2 املاااااادة
 مةتبعدة من نااق مشاريا املواد هذه.

 االنتفاع المنصف والمعقول  -4المادة 
الميــــاه  طبقــــاتِ طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة ســــتخدم دول تَ  

الجوفيـــة أو شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود 
 على النحو التالي: ،وفقا  لمبدأ االنتفاع المنصف والمعقول

سـتخدم طبقـات الميــاه الجوفيـة أو شــبكات تَ  )أ( 
طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود اســتخداما  ينســجم مــع 

ومعقـــوال  علـــى دول  توزيــع الفوائـــد المتأتيـــة منهـــا توزيعـــا  منصـــفا  
 طبقة المياه الجوفية المعنية؛

وتهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الحـــــد األقصـــــى مـــــن  )ب( 
الفوائد الطويلة األجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها 

 تلك الطبقة أو الشبكة؛
__________ 

، (2003االتىلاقياااة األفرينياااة حلىلاااظ الابيعاااة واملاااوارد الابيعياااة ً (34ً
 .الديباجة
والبيئاااة ه مناناااة جناااوب احملااايط  اتىلاقياااة محاياااة املاااوارد الابيعياااة (35ً

 .6، الىلنرة 4، املادة (1986اهلادئ ً
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وتضــــع، فـــــرادى أو مجتمعـــــة، خطـــــة شـــــاملة  )ج( 
ة لالنتفـــاع تأخـــذ فـــي الحســـبان الحاجـــات الحاليـــة والمســـتقبلي
 لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛

أو مغـــــذاة ســـــتخدم طبقـــــة ميـــــاه جوفيـــــة وال تَ  )د( 
ـــة مغـــذ ـــاه جوفي عـــابرة للحـــدود اســـتخداما   اةشـــبكة طبقـــات مي

 يحول دون استمرار عملها على نحو فعال.
 التعليق

إل طبنايف املياه اجلوفية العالرة للحدود هت موارد طبيعياة  (1ً
مشااارت ة. وم ااان تنةااايم االنتىلااااع لابناااة امليااااه اجلوفياااة إىل فئتااا ، 
حياااث إل طبناااة امليااااه اجلوفياااة تتاااألف مااان التشااا ي يف اجليولوجياااة 

هاااذه امليااااه ومااان امليااااه الااا  حتتويهاااا هاااذه التشااا ي يف. وا اااتخدام 
ورة أ ا ااية ألغااراض الشاارب وغااأ لتاا رااائا جاادا ، وهاات تةااتخدم

ذلاااك مااان اال اااتخدامايف ال زماااة حليااااة اإلنةاااال، مثااال متالباااايف 
والر  والتناعة. واالنتىلاع لالتش ي يف اجليولوجية ناادر  التتحا 

إىل حد ما. ومن األمثلة النموذجية على ذلك التغذية االتاناعية 
 ه مناناااةالةويةااارية  -ية ىلرنةاااالامليااااه اجلوفياااة  ةابنااالالااا  جتااار  

جنيااف حيااث ُيةااتخدم املاااء املةااتنى ماان هناار آرف ألغااراض هااذه 
التغذية. وعمال طبناة امليااه اجلوفياة يعااجل امليااه ل لىلاة أقال مان لنااء 

ة ملعاجلااة املياااه،  مااا أهنااا تااوفر مياهااا  ذايف نوعيااة عاليااة. و مااا أمنشاا
ه   اابنت اإلرااارة إليااه، م اان ا ااتخدام طبنااة املياااه اجلوفيااة أيضااا  

جترياااااااب تننياااااااة جديااااااادة  عااااااان طرياااااااقتاااااااريف، ولتاااااااىلة  اتاااااااة الت
امليااااااااااه اجلوفياااااااااة ه تنحياااااااااة ثااااااااااين أ ةااااااااايد  ايفال اااااااااتخدام طبنااااااااا

 وهذا اال تخدام ثانو  ه مشاريا املواد هذه. .(36ًال رلول
. فأحاااادمها وثيناااا   ترالااااا   5و 4ويااارتالط مشاااروعا املاااادت   (2ً

دد اآل اااار  نتىلااااع لابناااايف املياااااه اجلوفياااة وحيااالير ااات املبااادأ العااااام 
 فنرته اال ته ليةه  4عوامل تنىليذ هذا املبدأ. وينر مشروع املادة 

املبدأ األ ا ات الةاار  علاى االنتىلااع لااملوارد الابيعياة املشارت ة أال 
الىلنااارايف الىلرعياااة ًأ(  وتتنااااول. "االنتىلااااع املنتاااف واملعناااول"وهاااو 
االنتىلااع . وه ح  أل مىلهوم هذا املبدأ مبزيد من التىلتيل ًد( إىل

املنتاااف ومىلهاااوم االنتىلااااع املعناااول مهاااا مىلهوماااال  تلىلاااال، فإهنماااا 
مرتالاال ترالااا  وثيناا  و ثاأا  ماا ياتم اجلماا لينهماا ه  تلاف الانظم 

 .(37ًالنانونية
وتوضااح الىلناارة الىلرعيااة ًأ( أل االنتىلاااع املنتااف واملعنااول  (3ً

ائااد الاا  تنشااأ املياااه اجلوفيااة ينبغاات أل ياؤد  إىل توزيااا الىلو  ايفلابنا
عاان مثاال هااذا االنتىلاااع توزيعااا  منتااىلا  فيمااا لاا  الاادول الاا  تتنا اام 
طبنة املياه اجلوفية. ومن املىلهوم أل  لمة "املنتف" ليةات مرادفاة 

 ل لمة "املتةاو ".
__________ 

 أع ه. 2( من التعليق على مشروع املادة 6انظر الىلنرة ً (36ً
اتىلاقياااااة ماااان  5ماااان املااااادة  1الىلنااااارة انظاااار علااااى  اااابيل املثااااال  (37ً

 .1997اجملار  املائية لعام 

وتتعلاااق الىلنااارايف الىلرعياااة ًب( إىل ًد( أ ا اااا  لاالنتىلااااع  (4ً
لاااااااملوارد الابيعيااااااة املعنااااااول. وه  تلااااااف الاااااانظم النانونيااااااة املتعلنااااااة 

املتجااااددة،  ثااااأا  مااااا يُعاااارَّف متااااالح "االنتىلاااااع املعنااااول" لاعتباااااره 
"االنتىلااااع املةاااتدام" أو "االنتىلااااع األمثااال". وهنااااك تعرياااف علمااات 
مةتنر هلذا املبدأ. وهاو يتمثال ه اطااذ تادالأ، علاى أ ااس أفضال 
د األدلاااة العلمياااة املتاااوفرة،  ااادف تاااول أو ا اااتعادة مةاااتوى املاااوار 

ذلاك يتالاب اطااذ . و (38ًالذ  م ن أل يدر أقتى غلة مةاتدامة
املوارد. وه حالة اتىلاقية اجملار  املائية  دمومةتدالأ للمحافظة على 

لاملياااه املتجااددة الاا  حتتاال علااى   ااال األماار يتعلااق،  1997لعااام 
، وه ذلااااك الةااااياق ينابااااق مباااادأ االنتىلاااااع قاااادر  بااااأ ماااان التغذيااااة

. أمااااا ه حالااااة طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة، فااااإل تامااااا   املةااااتدام اناباقااااا  
الوضااا  تلااف متامااا . فاملياااه ه طبنااايف املياااه اجلوفيااة،  ااواء  اناات 

، غأ متجددة إىل حد ما، ما مل ت ن ه طبنايف ميااه مغذاة أم ال
حتنياااق احلاااد ". ولالتااااي، فاااإل اهلااادف هاااو جوفياااة تغاااذى اتااااناعيا  

 [تلااك]ل العائاادة ماان ا ااتخدام األقتااى ماان الىلوائااد الاويلااة األجاا
 احلااد األقتااى لوضااا دول طبنااة املياااهذلااك . وم اان حتنيااق "املياااه

ااااااة انتىلااااااع رااااااملة تراعااااات االحتياجاااااايف احلالياااااة جاجلوفياااااة املعنياااااة 
واملنبلاااة، و اااذا املاااوارد املائياااة البديلاااة املتاحاااة هلاااا. وتع اااس الىلنرتاااال 

ل اال ااااتدامة لشااااواغ الىلرعيتااااال ًب( وًج( هااااذه الشااااروط. وإقاااارارا  
إىل مااان الديباجاااة  7واإلنتااااف فيماااا لااا  األجياااال، تشاااأ الىلنااارة 

هااذه املةااائل. وه الىلناارة الىلرعيااة ًج(، أدرجاات عبااارة "فاارادى أو 
للداللااة علااى أمهيااة وجااود  اااة راااملة مةاابنة ل اان لاايس  جمتمعااة"

ماان قباال دول  ماان الضاارور  أل ت ااول تلااك اجاااة مةااعى مشاارت ا  
املعنياة، علاى األقال ه املرحلاة األوىل. وال ت اول طبنة املياه اجلوفية 

معيناااااة مااااان إال خبتاااااوع طبناااااة  "نتىلااااااع[رااااااملة ل ل]ا ااااااة [ل"]ا
عالرة للحدود، ولايس خبتاوع  امال املاوارد الوفية اجلياه طبنايف امل

عاااة ااملائيااة لاادول طبنااة املياااه اجلوفيااة املعنيااة. ولناااء عليااه، ينبغاات مر 
 املتاحة.املوارد املائية البديلة 

، ماااان املةتتااااوب املغااااذاةولالنةاااابة لابنااااة املياااااه اجلوفيااااة  (5ً
التخايط ل نتىلاع على مدى فارتة أطاول ل ثاأ مماا هاو علياه احلاال 

. إال أنااه لاايس ماان الضاارور  أل غااأ املغااذاةه طبنااة املياااه اجلوفيااة 
ينتتاااار مةااااتوى االنتىلاااااع علاااااى مةااااتوى التغذيااااة. وتتعلااااق الىلنااااارة 

، مبا فيهاا تلاك الا  تتلناى املغذاةيف املياه اجلوفية الىلرعية ًد( لابنا
مبزايااااااا  تبنااااااى حمتىلظااااااةتغذيااااااة اتاااااااناعية. فماااااان املهاااااام للغايااااااة أل 

علياه، تانز الىلنارة علاى أل مةاتوى  و تائز مادية معينة. ولناء  
 حياااااول دول ا اااااتمرار عمااااالمةااااتوى االنتىلاااااع ال ينبغااااات أل ي اااااول 
 .على حنو فعالطبنايف املياه اجلوفية تلك 

من اتىلاقياة  5من املادة  2وينز احل م املنالل ه الىلنرة  (6ً
علااااى مباااادأ آ اااار هااااو مباااادأ املشااااار ة  1997اجملااااار  املائيااااة لعااااام 

__________ 
 اتىلاقية األمم املتحدة لنانول البحار.من  119املادة انظر  (38ً
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من قبل دول اجملرى املائت، وهاو يشاتمل علاى  (39ًاملنتىلة واملعنولة
احلق ه االنتىلاع لاجملرى املاائت وواجاب التعااول ه محايتاه وتنميتاه. 

موال  هنااااا، إذ إناااه مبثالااااة أ ااااس تةااااتند إليااااه وهاااذا املباااادأ لااايس مشاااا
 .(40ًأح ام التعاول الدوي ال   تتاغ ه مشاريا مواد الحنة

 العوامل ذات الصلة باالنتفاع المنصف والمعقول  -5المادة 
ــــة أو  -1  ــــاه الجوفي يتطلــــب االنتفــــاع بطبقــــة المي

بشبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بطريقـة منصـفة 
، أخـذ جميـع العوامـل ذات 4مشروع المـادة  بمفهومومعقولة، 

 الصلة في االعتبار، بما في ذلك ما يلي:
الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى طبقـــة الميـــاه  )أ( 

ــاه ــة أو شــبكة طبقــات المي ــة مــن  الجوفي الجوفيــة، فــي كــل دول
 دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية وغيرهــــا  )ب( 
من الحاجـات الحاليـة والمسـتقبلية لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة 

 المعنية؛
الخصـــائص الطبيعيـــة لطبقــــة الميـــاه الجوفيــــة  )ج( 

 شبكة طبقات المياه الجوفية؛ أو
ادة تغذيـــة طبقـــة المســـاهمة فـــي تشـــكيل وإعـــ )د( 

 المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛
االنتفــــــاع القــــــائم والمحتمــــــل بطبقــــــة الميــــــاه  (ه) 

 شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالجوفية أو 
بطبقـة الميـاه  والمحتملةآثار االنتفاع الفعلية  )و( 

ـــة أو  ـــة فـــي إحـــدى دول بالجوفي ـــاه الجوفي شـــبكة طبقـــات المي
الجوفية علـى غيرهـا مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة طبقة المياه 
 المعنية؛
مـــــدى تــــــوافر بـــــدائل النتفــــــاع معـــــين، قــــــائم  )ز( 

ـــــاه الجوفيـــــة أو بشـــــبكة طبقـــــات  أو ـــــو، بطبقـــــة المي مخطـــــط ل
 الجوفية؛ المياه

تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقــات  )ح( 
 الميــــاه الجوفيــــة وحمايتهــــا وصــــونها، وتكــــاليف التــــدابير التــــي

 ستتخذ في هذا الصدد؛
دور طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات  )ط( 

 المياه الجوفية في النظام اإليكولوجي ذي الصلة.
__________ 

ماااااان  5املااااااادة  التعليااااااق علااااااى( ماااااان 6( و5ًظاااااار الىلناااااارت  ًان (39ً
مشاريا املواد املتعلناة لناانول ا اتخدام اجملاار  املائياة الدولياة ه األغاراض غاأ 

، 1994حوليااة الاا  اعتماادهتا اللجنااة ه دورهتااا الةاد ااة واألرلعاا ، امل حيااة 
 .210-209 ع ،اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(

 .16-7مشاريا املواد  (40ً

ُيحدَّد الوزن الـذي يُعطـى لكـل عامـل حسـب  -2 
شـبكة طبقـات الميـاه بأهميتو المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو 

ــــة بأهم ــــة العــــابرة للحــــدود بالمقارن ــــة المعين ــــة العوامــــل الجوفي ي
األخــرى ذات الصــلة. وعنـــد تحديــد ماهيـــة االنتفــاع المنصـــف 
والمعقــول، يتعــين النظــر فــي كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة 
والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعا . إال أنـو يجـب إيـالء 
اعتبــار خــاص الحتياجــات اإلنســان الحيويــة عنــد تحديــد أوزان 

لمياه الجوفية أو بشبكة طبقات أنواع االنتفاع المختلفة بطبقة ا
 المياه الجوفية.

 التعليق
العواماااااال الاااااا  يتعاااااا  أ ااااااذها ه  5عااااااّدد مشااااااروع املااااااادة  (1ً

االعتبار لدى حتديد االنتىلاع املنتف واملعنول على النحو املنتوع 
ىلتاال ل العواماال ترتيااب. ولاايس ماان الةااهل 4عليااه ه مشااروع املااادة 

عاان تلااك الاا  تنابااق علااى  "املنتاافاالنتىلاااع "ينابااق منهااا علااى  مااا
. . وه لع  احلااليف، تةر  العوامل عليهماا معاا  "االنتىلاع املعنول"

 وماااا ذلااااك، رتباااات الىلنااارايف الىلرعيااااة لتحنيااااق اتةااااق دا لاااات وتبعااااا  
للمنااااااق دول إقاماااااة أ  ترتياااااب لألولوياااااايف، عااااادا ماااااا تااااانز علياااااه 

. "الظااااروف" "العواماااال". وتشاااامل مشااااروع املااااادة هااااذاماااان  2 الىلناااارة
 ،وقواعااد االنتىلاااع املنتااف واملعنااول هاات لالضاارورة قواعااد عامااة ومرنااة
ويتالااااااب تابينهااااااا الةااااااليم أل تأ ااااااذ دول طبنااااااة املياااااااه اجلوفيااااااة ه 

للماااوارد فضااا   عااان احتياجاااايف  الواقعياااةاالعتباااار العوامااال والظاااروف 
دول طبنة املياه اجلوفية املعنية. واالنتىلاع الاذ  يُعتا  منتاىلا  ومعناوال  

الااااااة لعينهااااااا يتوقااااااف علااااااى عمليااااااة وزل ألمهيااااااة مجيااااااا العواماااااال ه ح
نتااااا   والظااااروف ذايف التاااالة. وي اااااد مشااااروع املااااادة هااااذا أل ي ااااول

 .1997من اتىلاقية اجملار  املائية لعام  6مةتنةخا  من نز املادة 

وه الىلناااااارة الىلرعيااااااة ًج(، ُيةااااااتخَدم تعبااااااأ "اجتااااااائز  (2ً
امااال ذايف الااااالا "الابيعااات"  الابيعيااة" لااادال  مااان إدراج قائمااة لالعو 
. والةابب ه ذلاك 1997 ما جاء ه اتىلاقية اجملار  املائية لعاام 

هاو أل العوامال ذايف الااالا الابيعات ينبغات أل تؤ اذ ه االعتباار، 
 ذايف تاااالةال الواحاااد منهاااا تلااااو اآل ااار، وإمناااا لوتااااىلها  تاااائز 

ابناااايف امليااااه اجلوفياااة. وتشاااأ اجتاااائز الابيعياااة إىل اجتاااائز ل
املادياااة الااا  تُعااارِّف ومتيّاااز طبناااة ميااااه جوفياااة معيناااة. وإذا اتلباااا هناااج 

، م ن تتنيف اجتائز الابيعية ه ث ث فئايف هات  منظومايت
. املنظومااااةمتغااااأايف املااااد  يف، ومتغااااأايف املخرجااااايف، ومتغااااأايف 

وتتتااااال متغاااااأايف املاااااد  يف لتغذياااااة امليااااااه اجلوفياااااة مااااان األمااااااار 
تتااال متغاااأايف املخرجاااايف لتتاااريف امليااااه واألهناااار والبحاااأايف. وت

فتتتااال لنااادرة  املنظوماااةالينااااليا واألهناااار. أماااا متغاااأايف  إىلاجلوفياااة 
نىلاذيّااة( وقاادرهتا علااى ا تاازال اإلطبنااة املياااه اجلوفيااة علااى التوتاايل ً

توزياا منةاوب امليااه  تتمثال ه. وهاذه املنظوماةاملياه، مما يب  حالة 
رقم الااااا، و والعةاااااراجلوفياااااة و تاااااائز امليااااااه، مثااااال درجاااااة احلااااارارة، 

اهلياااادروجيين ًدرجااااة احلموضااااة والنلويّااااة(، والناااادرة علااااى التوتاااايل 
ال هرلائت، وجمموع املواد التلبة املذالة. وهذه الىلئاايف الاث ث مان 
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املتغااأايف، جمتمعااة، تباا   تااائز طبنااة املياااه اجلوفيااة ماان حيااث 
 ميااااة والنوعيااااة والديناميااااة. والواقااااا أل هااااذه اجتااااائز ماالنااااة ال

لشاااااأل التباااااادل  8مااااان مشاااااروع املااااادة  1لتلااااك احملاااااددة ه الىلناااارة 
 املنتظم للبيانايف واملعلومايف.

الىلناااارة الىلرعيااااة ًز( مباااااا إذا  اناااات هناااااك لااااادائل  قلااااعوتت (3ً
، لابنااة مياااه جوفيااة. وه  اااط لااهمتااوفرة النتىلاااع معاا ، قااائم أو 

لواقااااااا العملاااااات، م اااااان أل يتخااااااذ البااااااديل راااااا ل متاااااادر آ ااااااار ا
 ،إلمااادادايف امليااااه، وتتمثااال العوامااال األ ثااار أمهياااة هناااا ه اجلااادوى

لاالنتىلاااع  والىلعاليااة ماان حيااث الت لىلااة منارنااة   ،واإلم انيااة العمليااة
ولالنةابة ل ال لاديل مان  .لابنة املياه اجلوفية املخاَّط لهالنائم أو 

ليل ينارل الت االيف لالىلوائاد. ولاإلضاافة إىل البدائل، يلزم إجراء حت
لباااادائل دورا  ل الاااااالا العملااااتؤد  يااااجاااادوى الباااادائل وا ااااتدامتها، 

م ن أل يُعت   لدي   مةتداما  هاما  ه التحليل. ومن ذلك مث   أل 
، ه طبناة امليااه اجلوفياة مىلضَّ   من حياث نةابة التغذياة والتتاريف

مااان الباااديل املتمثااال ه  ااااالا العملاااتاتةااااما  لالول ناااه لاااديل أقااال 
 اال تنىلاد املتح َّم له.

وتاارد ه الىلناارت  الىلاارعيت  ًد( وًط( عواماال إضااافية إىل  (4ً
. وتعاين 1997تلك العوامل املدرجة ه اتىلاقياة اجملاار  املائياة لعاام 

املةاااامهة ه تشااا يل وإعااااادة تغذياااة طبناااة املياااااه اجلوفياااة أو رااااب ة 
ة، علاااى النحاااو الاااوارد ه الىلنااارة الىلرعياااة ًد(، طبناااايف امليااااه اجلوفيااا

احلجم النةك لابنة املياه اجلوفية ه  ل دولة مان دول طبناة امليااه 
اجلوفيااة، واألمهيااة النةاابية لعمليااة إعااادة التغذيااة ه  اال دولااة توجااد 
 فيها منانة إعادة التغذية. ولعل الىلنرة الىلرعية ًط( ال تندرج متاما  

 لمااة "الاادور" علااى تنااوع الو ااائف اهلادفااة   ه فئااة العواماال. وتاادل
الاا  تؤديهااا طبنااة املياااه اجلوفيااة ه النظااام اإلي ولااوجت ذ  التاالة. 
وقااد ي ااول هااذا أحااد االعتبااارايف ذايف التاالة ال  اايما ه املناااطق 
الناحلاااة. وتوجاااد معاااال   تلىلاااة ملتاااالح "النظاااام اإلي ولاااوجت" ه 

لنظااام اإلي ولااوجت هااب النظاار ه متااالح "او األو اااط العلميااة. 
ذ  التلة" منرتنا  مبتالح "الُنظم اإلي ولوجية" الاوارد ه مشاروع 

. وهاااو يشاااأ إىل نظاااام إي ولاااوجت يعتماااد علاااى طبناااايف 10املاااادة 
املياه اجلوفية أو على املياه اجلوفية املختزنة ه طبنايف املياه اجلوفية. 

فية،  طبنايف مياه جو  وقد يوجد مثل هذا النظام اإلي ولوجت ضمن
 تلااك احملتويااة علااى حجااارة جأيااة، وي ااول معتماادا  ه لنائااه علااى 
عماال طبنااايف املياااه اجلوفيااة.  مااا أل النظااام اإلي ولااوجت ذا التاالة 
قااااد يوجااااد  ااااارج طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة ويعتمااااد ه وجااااوده علااااى 

معاا  أو نوعيااة معينااة  طبنااايف املياااه اجلوفيااة للحتااول علااى حجاام
 بيل املثال، يعتمد النظام اإلي ولوجت ه  من املياه اجلوفية. وعلى

لعاا  البحااأايف علااى طبنااايف املياااه اجلوفيااة. وقااد ي ااول للبحااأايف 
نظام معند لتدفق املياه اجلوفية مرتبط  ا. وتتلناى لعا  البحاأايف 
تاادفنايف ماان املياااه اجلوفيااة علااى امتااداد قاعهااا  لااه. وقااد حياادث ه 

وفيااة علااى امتااداد قاعهااا  طبنااايف املياااه اجلإىل  للمياااهلعضااها نضااح 
 له. ويتلنى لعضها اآل ر تدفنايف من املياه اجلوفية ع  جزء مان 
قاعها لينما حيدث نضح للمياه إىل طبنايف املياه اجلوفية ع  أجزاء 

. وم ن الخنىلاض منةوب مياه البحاأايف، نتيجاة لضاخ منه أ رى
علاى هاذه املياه اجلوفية، أل يؤثر ه الانظم اإلي ولوجياة الا  تعتماد 

البحاااأايف. واالخنىلااااض ه تتاااريف امليااااه اجلوفياااة إىل البحاااأة ياااؤثر 
لبحأة ا إىللدرجة  بأة على املد  يف من املواد ال يميائية املذالة 

ح  ه احلااليف ال  يش ل فيها مثل هذا التتريف م وِّنا  تاغأا  
ة وقد يىلضت إىل تغيأ امل ونايف الرئيةي ،من م ونايف مياه البحأة

 واأل ةج  املذاب. املاُغذيّايفللبحأة مثل 
أنااااه عنااااد حتديااااد ماهيااااة االنتىلاااااع املنتااااف  2وتباااا  الىلناااارة  (5ً

واملعنااول، يتعاا  النظاار ه  اال العواماال ذايف التاالة جمتمعااة والتوتاال 
ويظل من االعتبارايف الا  يعتاد  اا  إىل ا تنتاج على أ ا ها مجيعا .

العوامااال، فضااا   عااان مااادى الاااذ  يُعااااى ل ااال عامااال مااان أل الاااوزل 
أناه هاب إياا ء اعتباار  اااع  غااأ أمهيتاه، يتىلااويف حبةااب الظاروف.

الحتياجااااااايف اإلنةااااااال احليويااااااة عنااااااد حتديااااااد أوزال أنااااااواع االنتىلاااااااع 
ة اتىلاقياااة اجملاااار  املائياااة ااملختلىلاااة. وينبغااات التاااذ أ لأناااه  ااا ل تياغااا

هم التااي ، أحاط الىلريق العامال اجلااما علماا  لبياال التىلاا1997لعام 
احلاجااااايف ‘حتديااااد عنااااد "  "لإلنةااااال احليويااااة احلاجااااايفخبتااااوع "

، ينبغت إي ء اهتمام  اع إىل توفأ  مياايف  افياة ‘احليوية لإلنةال
مااان املااااء للمحافظاااة علاااى احليااااة البشااارية، مباااا ه ذلاااك  ااال مااان مااااء 

 .(41ًاجملاعة" جتنبمن أجل  الشرب واملاء ال زم إلنتاج األغذية

 االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  -6المادة 
تتخــــــذ دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة، عنــــــد  -1 

االنتفـــاع بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة أو بشـــبكات طبقـــات الميـــاه 
الجوفيـة العــابرة للحــدود داخــل إقليمهـا، كــل التــدابير المناســبة 
للحيلولــة دون التســبب فــي وقــوع ضــرر ذي شــأن لــدول طبقــة 

ـــة األخـــرى  ـــاه الجوفي أو دول أخـــرى تقـــع منطقـــة تصـــريف المي
 إقليمها. في

تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا  -2 
بأنشــــطة أخــــرى غيــــر االنتفــــاع بطبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو بشــــبكة 
طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لها أثر أو ُيحتمل أن يكون 
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شـبكة طبقـات الميـاه 

ة تلك، جميَع التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب الجوفي
 أن مــن خــالل تلــك الطبقــة أو الشــبكةفــي وقــوع ضــرر ذي شــ

لدول أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو دول أخـرى تقـع 
 منطقة تصريف في إقليمها.

ــــو مــــتى وقــــع ضـــرر ذو شـــأن  -3  ومـــع ذلـــك، ف ن
دولـة تقـع منطقـة  لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة أو

تصـــريف فـــي إقليمهـــا، تتخـــذ دولـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي 
تســببأ أنشــطتها فــي وقــوع هــذا الضــرر، بالتشــاور مــع الدولــة 

__________ 
، تنرير اللجنة الةاد ة املعناودة لوتاىلها الىلرياق العامال اجلااما (41ً
 .8، الىلنرة 1997نيةال/ألريل  11 ةاملؤر  A/51/869 الوثينة
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المتضررة، جميع تـدابير االسـتجابة المناسـبة مـن أجـل إزالـة أو 
تخفيــــف هــــذا الضــــرر، مــــع إيــــالء االعتبــــار الواجــــب ألحكــــام 

 .5و 4مشروعي المادتين 
 التعليق

مبادأ  6، يتناول مشاروع املاادة 4إضافة إىل مشروع املادة  (1ً
آ ر لالنةبة لدول طبنة املياه اجلوفية. وهاو يتنااول مةاائل   ا يا  أ

الضااارر ذ  الشاااأل النارااا  عااان االنتىلااااع وعااان أنشااااة أ ااارى غاااأ 
، فضاا   عاان مةااائل 1االنتىلاااع علااى حنااو مااا يتو اااه مشااروع املااادة 

شاااأل الاااذ  حيااادث رغااام لاااذل جهاااود إزالاااة وطىلياااف الضااارر ذ  ال
تناااول هااذه  مت العنايااة ال زمااة ملنااا حاادوث مثاال هااذا الضاارر. وقااد

. ولاإلضاااافة إىل دول طبناااة 3و 2و 1ه الىلنااارايف  اجلواناااب تباعاااا  
املياااااه اجلوفيااااة، فااااإل ماااان األرجااااح أل تتااااأثر لااااالظروف املتو اااااة ه 

بنة مياه مشروع املادة الدولة ال  تنا ه إقليمها منانة تتريف لا
جوفيااااة عااااالرة للحاااادود. ولالتاااااي، مت تو اااايا نااااااق مشااااروع املااااادة 

 تلك الدولة األ رى.دوال   ليشمل 
ومباادأ "ا ااتعِمل مااا هااو لااك دول اإلضاارار مبااا هااو للغااأ"  (2ً
ًSic utere tuo ut alienum non laedas)  هااو املباادأ املةااتنر ه جمااال

املةؤولية الدولية. وااللتزام الذ  يانز علياه مشاروع املاادة هاذا هاو 
يىلهام  ،1التادالأ املنا ابة". وه حالاة الىلنارة   ال [اطااذ]"لا التزام 

ضااامنا  أل الضااارر يلحااااق لااادول أ ااارى عاااا  طبناااايف امليااااه اجلوفيااااة 
مشااروع املاااادة  فتوضااح تاااراحة أل، 2العااالرة للحااادود. أمااا الىلنااارة 

يناباااق إال علاااى الضااارر الاااذ  يلحاااق لااادول أ ااارى "مااان  ااا ل  ال
 تلك الابنة أو الشب ة".

، فاإل اللجناة "ذ  الشاأل"وخبتاوع مةاألة عتباة الضارر  (3ً
يزياد راتء علاى أناه  "ذ  الشأل"ه أعماهلا الةالنة فهمت عبارة 

أو  "اجلةااايم"ل ااان ال يلااازم أل ي اااول ه مةاااتوى  "امللحاااو "علاااى 
مىلهاااوم مااارل ونةاااك.  "الضااارر ذ  الشاااأل" فعتباااة. (42ً"وهر اجلااا"

الناانوين، ه  ال  التحديادويتع  مراعاة االعتبارايف الوقائعية، لدل 
مااااا مراعاااااة هشارااااة طبنااااايف  ، وه هااااذه احلالااااة أيضااااا  معينااااةحالااااة 
 اجلوفية.  املياه
لاحتماااال حااادوث ضااارر ذ  راااأل حااا   3وتُعاااىن الىلنااارة  (4ً

ماااان ِقباااال دول طبنااااة املياااااه  التاااادالأ املنا اااابةه حالااااة اطاااااذ مجيااااا 
تشااااامل  ااااا   مااااان  3. واإلراااااارة إىل "األنشااااااة" ه الىلنااااارة اجلوفياااااة

، 2و 1"االنتىلااع" و"األنشااة األ ارى" املشاار إليهماا ه الىلناارت  
__________ 

مشاااريا املااواد املتعلنااة  التعلينااايف علااىانظاار علااى  اابيل املثااال  (42ً
حوليااااة لنااااانول ا ااااتخدام اجملااااار  املائيااااة الدوليااااة ه األغااااراض غااااأ امل حيااااة، 

مشاااريا  والتعلينااايف علااى ؛222الثاااين ًاجلاازء الثاااين(، الىلناارة  ، اجمللااد1994
حولياااة  ،املاااواد املتعلناااة مبناااا الضااارر العاااالر للحااادود النااااجم عااان أنشااااة  اااارة

التعلينااايف علااى ؛ و 98، الىلناارة والتتااويب ، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين(2001
ر للحادود النااجم مشاريا املبادئ املتعلناة لتوزياا اجةاارة ه حالاة الضارر العاال

 .67الىلنرة ، ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2006حولية عن أنشاة  ارة، 

. وهذا االحتمال مم ن ألل 1على النحو املتو ى ه مشروع املادة 
ال م ان  اجااروهاذا األنشاة تناو  على  ار التةبب ه ضرر 

إزالته.  ما تشمل تدالأ اال تجالة امل ئمة ال  يتع  أل تتخاذها 
 دول طبنة املياه اجلوفية تدالأ اإلت  .

مةاااااااألة التعاااااااوي  ه  عااااااان 6ةااااااا ت مشاااااااروع املاااااااادة يو  (5ً
الظروف ال  ينشأ فيهاا ضارر ذو راأل رغام لاذل جهاود ملناا ذلاك 

ي  ه هاذا اجملاال  اتح مها الضرر. ومن املىلهوم أل مةاألة التعاو 
قواعااد أ اارى ماان النااانول الاادوي، ماان قبياال تلااك املتعلنااة مبةااؤولية 
الااادول أو املةااااؤولية الدولياااة عاااان األفعااااال الااا  ال حيظرهااااا النااااانول 

 وال تتالب معاجلة  اتة ه مشاريا املواد هذه. ،الدوي

 االلتزام العام بالتعاون  -7المادة 
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أسـاس  -1 

المســاواة فــي الســيادة والســالمة اإلقليميــة والتنميــة المســتدامة 
ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق االنتفــــاع  والمنفعــــة المتبادلــــة وُحســــن النّي

ــــة أو  ــــات مياههــــا الجوفي شــــبكات بالمنصــــف والمعقــــول بطبق
طبقــــات مياههــــا الجوفيــــة العـــــابرة للحــــدود، وتــــوفير الحمايـــــة 

 اسبة لها.المن
، ينبغـي لـدول طبقـة الميـاه 1ألغرا  الفقـرة  -2 

 الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.
 التعليق

على مبدأ االلتزام العام لدول طبنة  7ينز مشروع املادة  (1ً
لعااا ، ويتتاااور اإلجاااراءايف ماااا امليااااه اجلوفياااة لاااأل تتعااااول لعضاااها 

بنة املياه اجلوفية هو اجاتة  ذا التعاول. والتعاول فيما ل  دول ط
ويعماال مشااروع  ،عيااةياملااوارد الابلتنا اام  فيمااا يتعلااقراارط مةاابق 

املاادة علاى تااوفأ  اياق أ ا ات لتابيااق األح اام املتعلناة لأراا ال 
حمددة من التعاول، مان قبيال التباادل املناتظم للبياناايف واملعلوماايف، 

مبيَّنااااة ه واإلدارة. وأمهيااااة االلتاااازام لالتعاااااول  التااااولو ااااذا احلمايااااة و 
.  مااااا أل أمهيااااة هااااذا االلتاااازام (43ًماااان إعاااا ل  اااات هومل 24املباااادأ 

لالنةااابة للموضاااوع احلااااي قاااد أ اااّدها ماااؤمتر األمااام املتحااادة املعاااين 
 18، والىلتال (1977ً44 لاملياه ه  اة عمل ماار دل ل تاا عاامَ 

الااذ  اعتمااده مااؤمتر األماام املتحاادة  21ماان جاادول أعمااال الناارل 
املعناااول "محاياااة ، وهاااو الىلتااال 1992لعاااام املعاااين لالبيئاااة والتنمياااة 

نوعية موارد املياه العذلة وإمداداهتا  تابيق هُنج مت املة على تنمية 
. وهنااااااك جمموعاااااة  تلىلاااااة (45ًماااااوارد امليااااااه وإدارهتاااااا وا اااااتخدامها"

__________ 
 أع ه. 33انظر احلارية  (43ً
 ,Report of the United Nations Water Conference انظر (44ً

Mar del Plata, 14–25 March 1977 (United Nations publication, Sales 
No. E.77.II.A.12), part one, p. 51 (recommendation 85). 

تنرياااار ماااااؤمتر األماااام املتحااااادة املعااااين لالبيئاااااة والتنميااااة، رياااااو د   (45ً
 أع ه(. 31و 30ًانظر احلاريت   1992حزيرال/يونيه  14-3جانأو، 
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ا امليااه الةااحية وامليااه ووا عة من الت وك الدولية املتعلنة لنضااي
اجلوفياااة والااا  تااادعو إىل التعااااول لااا  األطاااراف فيماااا يتعلاااق حبماياااة 

 .(46ًوتول وإدارة طبنايف املياه اجلوفية العالرة للحدود
علاااااى ُأ ااااس وأهاااااداف التعاااااول، وهااااات  1وتاااانز الىلناااارة  (2ً

مااااان اتىلاقياااااة اجملاااااار  املائياااااة لعاااااام  8ناااااز املاااااادة جاااااوهر تةتنةاااااخ 
الةااااااا مة "و "املةااااااااواة ه الةااااااايادة"مبااااااادأ   . ومت تأ ياااااااد1997
للتعااااااول. وقاااااد أُدرج مبااااادأ "التنمياااااة  لاعتبارمهاااااا أ ا اااااا   "اإلقليمياااااة

املةاااااتدامة"  مبااااادأ عاااااام يتعااااا  أ اااااذه ه االعتباااااار أيضاااااا . ويااااادل 
متاااالح "التنمياااة املةاااتدامة" علاااى املبااادأ العاااام املتمثااال ه التنمياااة 

 .(47ًنتىلاع املةتدام"املةتدامة وينبغت متييزه عن مىلهوم "اال
إنشااء "آلياايف مشارت ة للتعااول"، وهاذا  2وتتو ى الىلنرة  (3ً

ُيشااأ إىل و اايلة متىلااق عليهااا لتااورة متبادلااة الطاااذ الناارارايف فيمااا 
إم انياااة ا اااتخدام  هاااذا لااا  دول طبناااة امليااااه اجلوفياااة. وال يةاااتبعد

 ايفاآللياااااايف النائماااااة. ومااااان الناحياااااة العملياااااة، تشااااامل تلاااااك اآلليااااا
رت ة جلنااة أو  االاة أو مؤ ةااة أ اارى تُنشاائها دول طبنااة املياااه املشاا

اجلوفياااة املعنيااااة ماااان أجاااال حتنيااااق غااارض حماااادد. وقااااد تشاااامل أنااااواع 
التعاااول تبااادل املعلومااايف وقواعااد البيانااايف، وضاامال اتةاااق قواعااد 

 والتنبيااه إلنااذارنظااام لوتنةاايق االتتااال، والرتااد، و  البيانااايف تلااك،
بحاااااث والتاااااااوير. وي اااااول أمااااار حتديااااااد واإلدارة و اااااذا ال ،يناملب ااااار 

ا تتاتااااايف مثاااال هااااذه اهليئااااة مرتو ااااا  لاااادول طبنااااة املياااااه اجلوفيااااة 
املعنيااااة.  مااااا تىليااااد هااااذه اآلليااااة ه درء املنازعااااايف لاااا  دول طبنااااة 

 اجلوفية.  املياه
وألورولا تناليد عرينة ه جمال إنشاء جلال األهنار الدولية،  (4ً

ومنهااا مااث   اللجنااة الدوليااة حلمايااة هناار الااراين، وجلنااة ماااس، وجلنااة 
الدانوب. وضمن هذه اللجال أو لالتعاول الوثيق معها تعمل جلاال 

األملانيااة الدائمااة املعنيااة  -ثنائيااة عاا  احلاادود مثاال اللجنااة اهلولنديااة 
  احلاادود. واللجااال النائمااة تُعااىن ه املنااام األول لنضااايا لاملياااه عاا

 لامليااااااه املتعلاااااقامليااااااه الةااااااحية. وهااااار  تنىلياااااذ التوجياااااه اإلطاااااار  
2000/60/EC أ ا اااا  مااان  ااا ل  (48ًالحتااااد األورويبالتاااادر عااان ا

م احلااادود وعملياااايف الرتاااد. و اااوف ُتتااابح ي ااارت املعنياااة ل اللجاااال
__________ 

اتىلاااااق رالاااااة أماااام جنااااوب راااارق آ اااايا لشااااأل حىلااااظ الابيعااااة  (46ً
 العااااالرة ئيااااةاملا اجملااااار (؛ واتىلاقيااااة محايااااة وا ااااتخدام 1985واملااااوارد الابيعيااااة ً

(؛ وال وتو اااااول املتعلاااااق لاملااااااء والتاااااحة 1992والبحاااااأايف الدولياااااة ً للحااااادود
 الدولياة والبحاأايف للحادود العالرة املائية اجملار  وا تخدام محاية اتىلاقيةامللحق ل
(؛ واتىلاقيااااااة التعاااااااول ماااااان أجاااااال محايااااااة هناااااار الاااااادانوب 1999ً 1992لعااااااام 

(؛ واالتىلاقية 1999اية هنر الراين ً(؛ واتىلاقية مح1994وا تخدامه املةتدام ً
(؛ واالتىلاقيااة اإلطاريااة لشااأل 2003األفرينيااة حلىلااظ الابيعااة واملااوارد الابيعيااة ً

(؛ واتىلاقيااااااااة اإلدارة 2003محايااااااااة منانااااااااة ال ارلااااااااايف وتنميتهااااااااا املةااااااااتدامة ً
(؛ وال وتو اااول املتعلاااق لالتنمياااة املةاااتدامة 2003املةاااتدامة لبحاااأة تنجانيناااا ً

 .(2003ة في توريا ًحلوض حبأ 
 .أع ه 4مشروع املادة  التعليق على( من 4انظر الىلنرة ً (47ً
 .أع ه 32انظر احلارية  (48ً

متزاياادة  عاان إدارة طبنااايف املياااه هااذه اللجااال مةااؤولة أيضااا لتااورة 
وه أحناء أ رى من العامل، مان املتوقاا . (49ًاجلوفية العالرة للحدود

أيضااا  أل تضااالا منظمااايف إقليميااة مماثلااة لاادور ه تشااجيا إنشاااء 
أنااه أحيانااا  مااا تنشااأ مثاال وُي حااظ أيضااا  . (50ًآليااايف مشاارت ة مماثلااة
لية على جاانك احلادود، اإلدارايف احمل ِقبلمن  هذه اآلليايف املشرت ة

الةويةاارية املعنيااة لابنااة املياااه اجلوفيااة  -ماان قبياال اللجنااة الىلرنةااية 
ه منانة جنياف الا  أنشاأها  اانتول جنياف وحمافظاة  اافوا العلياا 

 (. 1996ًعام 
 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -8المادة 
، تتبــادل دول طبقــة 7عمــال  بمشــروع المــادة  -1 

المياه الجوفية، بصفة منتظمة، البيانـات والمعلومـات المتـوافرة 
بُيســـر عـــن حالـــة طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة أو شـــبكات طبقـــات 
مياهها الجوفية العابرة للحـدود، وخاصـة البيانـات والمعلومـات 
ذات الطــــــابع الجيولــــــوجي والهيــــــدروجيولوجي والهيــــــدرولوجي 

ـــوجي و  ـــة وذات الطـــابع اإليكول تلـــك المتعلقـــة باألرصـــاد الجوي
والمتصــلة بالكيميــاء الهيدرولوجيــة لطبقــات الميــاه الجوفيــة أو 

شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة، وكــذلك بــالتنبؤات المتعلقــة ل
 بهذه العوامل.

طبيعـة ونطـاق المتعلقـة بمعرفة الحيثما تكون  -2 
جوفيــة عـابرة للحــدود  طبقـة ميـاه جوفيــة أو شـبكة طبقــات ميـاه

ــة المعنيــة قصــاراها  غيــر كافيــة، تبــذل دول طبقــة الميــاه الجوفي
الميـاه  ةلجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما يتصـل بطبقـ

طبقات المياه الجوفية هذه، على أن تُراعي  ةشبكبالجوفية أو 
ـــــك  .الممارســـــات والمعـــــايير القائمـــــة ـــــدول تل وتتخـــــذ هـــــذه ال

ــــد االقتضــــاء مــــع اإلجــــراءات بصــــورة فر  ــــة أو مشــــتركة، وعن دي
 منظمات دولية أو عن طريقها.

__________ 
الحتاد التادر عن ا لاملياه املتعلقينضت التوجيه اإلطار   (49ً

لأل تضا الدول األعضاء  اة لإلدارة. انظر أيضا  املبدأين  األورويب
املتعلنة لرتد وتنييم املياه اجلوفية من املبادئ التوجيهية  8و 2التوجيهي  

العالرة للحدود ال  وضعتها جلنة األمم املتحدة االقتتادية ألورولا 
ًGuidelines on Monitoring and Assessment of Groundwaters of the 

UNECE, Institute for Inland Water Management and Waste Water 

Treatment, UN/ECE Task Force on Monitoring & Assessment under the 

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses 

and International Lakes (Helsinki, 1992) - Work programme 

التادر عن ال ملال األورويب  EC/2006/118. انظر أيضا التوجيه (1996/1999
ماية واملتعلق حب 2006 انول األول/ديةم    12 ه وجملس االحتاد األورويب

 Official Journal of the Europeanمن التلوث والتدهور ً املياه اجلوفية

Union, No. L 372 of 27 December 2006, p. 19). 
ًاملياااه( ماان االتىلاقيااة  7 ةماان املاااد 3االحتاااد األفريناات  الىلناارة  (50ً

عية؛ واجلماعاة اإلمنائياة للجناوب األفرينات  األفرينية حلىلظ الابيعة واملوارد الابي
ًاإلطاار املؤ ةات للتنىلياذ( مان ال وتو اول املاننح لشاأل اجملاار  املائياة  5املادة 

 .املشرت ة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفرينت
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إذا طلبأ دولة من دول طبقة المياه الجوفية  -3 
دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة تقــديم بيانــات إلــى 

بُيســر عــن طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة ومعلومــات غيــر متــوافرة 
ــة الثانيــة  فــ ن، طبقــات ميــاه جوفيــة لتلبيــة  اهاار قصــتبــذل الدول

للدولــــة التــــي قــــدم إليهــــا الطلــــب أن تشــــترط ويجــــوز  .الطلـــب
الدولـة الطالبـة بسـداد التكـاليف المعقولـة  قيـامتلبيتها للطلـب ل

، وعنـــد االقتضـــاء، ســـداد لجمـــع هـــذه البيانـــات أو المعلومـــات
 .التكاليف المعقولة لتجهيزها

علــــى دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أن تبــــذل،  -4 
قصـــاراها مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتجهيزهـــا  عنـــد االقتضـــاء،

بــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بطريقــة تُيســر اســتخدامها مــن قِ 
 إليها تلك البيانات والمعلومات. تُرَسلتي ـاألخرى ال

 التعليق
ُمثِّااال التباااادل املناااتظم للبياناااايف واملعلوماااايف اجااااوة األوىل  (1ً

وقاااد مت ت يياااف ناااز للتعااااول فيماااا لااا  دول طبناااة امليااااه اجلوفياااة. 
ملراعااااة املميااازايف  1997مااان اتىلاقياااة اجملاااار  املائياااة لعاااام  9املاااادة 

حُيادد الشاروط العاماة  فاالنز احلااياجاتة لابنايف امليااه اجلوفياة. 
دول طبنااااااة املياااااااه اجلوفيااااااة للبيانااااااايف واملعلومااااااايف  بااااااادلوالاااااادنيا لت

يااه الضرورية من أجل ضمال االنتىلاع املنتف واملعنول لابناايف امل
اجلوفية العالرة للحدود. وحتتاج دول طبنة املياه اجلوفياة إىل لياناايف 
ومعلومااايف عاان حالااة طبنااة املياااه اجلوفيااة ماان أجاال تابيااق أح ااام 

الاذ  يادعو دول طبناة امليااه اجلوفياة إىل أل تأ اذ  5مشروع املادة 
ه االعتباااار "مجياااا العوامااال" والظاااروف "ذايف التااالة" لااادى تنىلياااذ 

تعلاااااق لاالنتىلااااااع املنتاااااف واملعناااااول املنتاااااوع علياااااه ه االلتااااازام امل
هاات قواعااد  8. والنواعااد الااواردة ه مشااروع املااادة 4مشااروع املااادة 

ت ميلياة. وهات تناباق ه حالاة عاادم وجاود تنظايم للموضاوع متىلااق 
عليااه  تيتااا ، وهاات ال ُطاال لااالتنظيم احملاادد مبوجااب ترتيااب تتىلااق 

عااااالرة مياااااه جوفيااااة معينااااة  عليااااه الاااادول املعنيااااة فيمااااا يتعلااااق لابنااااة
. والواقاا أل راة حاجاة واضاحة ألل تعناد دول طبناة امليااه للحدود

تتايح، ه مجلاة أماور،  تاجلوفية مثال هاذه االتىلاقاايف فيماا لينهاا ل ا
مجاا وتبااادل البيانااايف واملعلومااايف علاى ضااوء  تااائز طبنااة املياااه 

 اجلوفية املعنية العالرة للحدود.
والااذ  ينضاات  1والغاارض ماان االراارتاط الااوارد ه الىلناارة  (2ً

لااأل يااتم تبااادل البيانااايف واملعلومااايف لتااىلة منتظمااة هااو ضاامال أل 
تتاااوفر لااادول طبناااة امليااااه اجلوفيااااة احلناااائق الضااارورية لتم ينهاااا ماااان 

. وماااان  اااا ل 6و 5و 4الوفاااااء لالتزاماهتااااا مبوجااااب مشاااااريا املااااواد 
، تاانز الىلناارة "لتااىلة منتظمااة" واملعلومااايف يانااايفلبااراارتاط تبااادل 

على عملية مةاتمرة ومنهجياة طتلاف عان تاوفأ هاذه املعلوماايف  1
ه حاااليف  اتااة، مثاال املعلومااايف املتعلنااة لاألنشاااة املخاااط هلااا 

أل  1. وتنتضاات الىلناارة 15علااى النحااو املتااو ى ه مشااروع املااادة 
 رةوافتتباااااادل دول طبناااااة امليااااااه اجلوفياااااة البياناااااايف واملعلوماااااايف "املتااااا

لُيةااار". وُيةاااتخدم هاااذا التعباااأ للداللاااة علاااى أل دولاااة طبناااة امليااااه 

اجلوفيااة ال ينااا عليهااا التاازام لااأل تااوّفر،  واجااب قااانوين عااام،  ااوى 
تلك البيانايف واملعلومايف ال  ت ول متوفرة لديها لُيةر ومنها مث   
البيانايف واملعلومايف ال  ت ول قد مجَّعتها لالىلعل ل ت تةتخدمها 

 و البيانايف واملعلومايف ال  م ن احلتول عليها لةهولة. وههت أ
أ  حالاة حمااددة، يتوقاف حتديااد ماا إذا  اناات البياناايف واملعلومااايف 
متوافرة "لُيةر" على إجراء تنييم موضوعت لعوامل من قبيل اجلهود 
والت اليف ال  يناو  عليها توفأ مثل هذه البياناايف واملعلوماايف، 

البشرية والتننية واملالية وغأ ذلك من املاوارد ذايف  املواردما مراعاة 
التاااالة لدولااااة طبنااااة املياااااه اجلوفيااااة الاااا  يُالااااب منهااااا تااااوفأ تلااااك 
البيانااااايف واملعلومااااايف. ولالتاااااي فااااإل تعبااااأ "لُيةاااار" املةااااتخدم ه 

علااى وجااه التنريااب ينااا ر هااو تعبااأ فااين لاااه معااىن  3و 1الىلناارت  
وف ذايف التلة" أو تعبأ "مم ن الظر  يامعىن تعبأ "على ضوء مج

. وأمهيااة تبااادل البيانااايف ماث    عملياا " ولاايس "عن نيااا " أو "منانيااا "
 .(51ًواملعلومايف تنع س ه جمموعة  تلىلة ووا عة من االتىلاقايف

"و اتة البيانايف واملعلوماايف  1والعبارة الواردة ه الىلنرة  (3ً
رولوجت وتلااااااك ذايف الاااااااالا اجليولااااااوجت واهلياااااادروجيولوجت واهليااااااد

املتعلناااااااة لاألرتااااااااد اجلوياااااااة وذايف الااااااااالا اإلي ولاااااااوجت واملتتااااااالة 
طبناايف  ايفشاب لامليااه اجلوفياة أو  ايفلال يمياء اهليدرولوجية لابن
 ومُتيِّااااازواملعلوماااااايف الااااا  تُعااااارِّف  البياناااااايفاملياااااه اجلوفياااااة" ُتشاااااأ إىل 

 تاااائز طبناااة امليااااه اجلوفياااة. ف لماااة "اجليولوجياااة" تتاااف عمااار 
امليااااااااااااه اجلوفياااااااااااة. و لماااااااااااة  ةين وهي ااااااااااال متاااااااااااىلوفة طبناااااااااااوت اااااااااااو 

"اهليدروجيولوجياااة" تتاااف قااادرة طبناااة امليااااه اجلوفياااة علاااى ا تااازال 
وننل وتتريف املياه اجلوفية. و لمة "اهليدرولوجية" تتف العناتر 

التهاااال األ ارى للادورة املائيااة غاأ عنتار املياااه اجلوفياة، وال  ايما 
ًprecipitationشاا  ل عنتاارين يالةاااحية اللااذال  ( الىلعااال واملياااه

لالنةبة لتغذية طبناة امليااه اجلوفياة ونظاام طبناة امليااه اجلوفياة هام  
اجلاازء  ذلااكهااو  التهاااال الىلعااالوعمليااايف اال تاازال والتتااريف. و 

__________ 
اتىلاقياااااااة محاياااااااة وا اااااااتخدام اجملااااااااار  املائياااااااة العاااااااالرة للحاااااااادود  (51ً

لاااااق لوضاااااا ا ااااارتاتيجية إقليمياااااة (؛ وال ناااااامج املتع1992والبحاااااأايف الدولياااااة ً
(؛ 2000ل نتىلااااااع لشااااااب ة احلجاااااار الرملاااااات الناااااويب لابنااااااايف املياااااااه اجلوفيااااااة ً

واالتىلاقياااااااة اإلطارياااااااة لشاااااااأل محاياااااااة مناناااااااة ال ارلاااااااايف وتنميتهاااااااا املةاااااااتدامة 
(؛ 2003(؛ واالتىلاقياااااة األفرينياااااة حلىلاااااظ الابيعاااااة واملاااااوارد الابيعياااااة 2003ًً

(؛ 1994ر الادانوب وا اتخدامه املةاتدام ًواتىلاقية التعاول مان أجال محاياة هنا
االتىلاق الث ثت املؤقت ل  مجهورية موزامبيق ومجهورية جناوب أفرينياا وممل اة و 

 اااوازيلند للتعااااول لشاااأل محاياااة املاااوارد املائياااة جملريَااات إن وماااايت وماااالوتو املاااائي  
(؛ واالتىلاااق اإلطااار  لشااأل حااوض هناار  ااافا 2002واالنتىلاااع املةااتدام  ااا ً

(؛ وال وتو ااول 2003(؛ واتىلاقيااة اإلدارة املةااتدامة لبحااأة تنجانينااا 2002ًً
(؛ وال وتو اول املعادل 2003املتعلق لالتنمية املةتدامة حلوض حبأة في تورياا ً

املعنود ل  الواليايف املتحدة األمري ية و ندا لشأل نوعية  1978التىلاق عام 
ًُوقِّاااا ه توليااادو ه  1983عاااام ميااااه البحاااأايف العظماااى لتااايغته املعدلاااة ه 
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2185, No. 18177, p. 504 ؛ واتىلاااق التعاااول ماان أجاال محايااة مياااه األحااواض)
ال تغاليااة وا ااتخدامها املةااتدام ًُوقِّااا ه ألبااوفأا ه  -اهليدروغرافيااة اإل اابانية 
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 . ولعباارة أ ارى،الذ  يد ل ه طبنايف املياه اجلوفية التهاالمن 
ماروحا  منه التبّخار وامليااه الا  جتار  علاى التهاال نه ُمثل إمجاي إ

 اااح األرض واملياااه الاا  يتشاار ا الغااااء النبااايت. وتااوفر "األرتاااد 
 رجااااة، ودرجااااة احلاااارارة، ودالتهاااااالاجلويااااة" ليانااااايف لشااااأل معاااادل 

 الرطولاااااة، وهااااات لياناااااايف ضااااارورية حلةااااااب معااااادل التبخااااار. وتاااااوفر
النبااايف.  ناَااتبحِ  "اإلي ولوجياا" ليانااايف عان النباتااايف ضاارورية حلةااب

وتااااوّفر "ال يمياااااء اهليدرولوجيااااة" ليانااااايف عاااان الت ااااوين ال يميااااائت 
مااان دول  1للميااااه مااان أجااال حتدياااد نوعياااة امليااااه. وتنتضااات الىلنااارة 

تتبادل ال البيانايف واملعلومايف املتعلنة لاحلالة  لطبنة املياه اجلوفية أ
ذايف  الراهناااااة لابناااااة امليااااااه اجلوفياااااة فحةاااااب وإمناااااا أيضاااااا  التنباااااؤايف

مبةائل منها أمناط الانس وآثارها  املتو اةالتلة. وتتتل التنبؤايف 
التغذياااااااة  ميااااااااه و مياااااااة ؛احملتملاااااااة علاااااااى منةاااااااوب امليااااااااه وتااااااادفنها

واآلثااار الاويلااة  ؛وأحااوال التجلّااد الاا  ُم اان التنبااؤ  ااا والتتااريف؛
وحالااة أو حر ااة  ؛األجاال الاا  م اان أل ترتتااب علااى االنتىلاااع احلاااي

ينابااق حاا  ه احلااااليف  1الااوارد ه الىلناارة  والشاارطيّااة. املااوارد احل
النادرة نةبيا  ال  ال تنوم فيها دولة من دول طبنة املياه اجلوفية، أو 

 ، لاالنتىلاع لابنة املياه اجلوفية العالرة للحدود. فيها النيام عتزمال ت
نناااااز ه لاااااأل راااااة  تاماااااا   لتنااااار إقااااارارا   2تااااايغت الىلنااااارة و  (4ً

ونااااااق لعاااا  طبنااااايف املياااااه املعرفااااة املتعلنااااة لابيعااااة املعلومااااايف و 
البيانااايف واملعلومااايف الااواردة ه مشااروع املااادة هااذا تتعلااق اجلوفيااة. و 

لالبيانااااااااايف واملعلومااااااااايف املتتاااااااالة حبالااااااااة طبنااااااااايف املياااااااااه اجلوفيااااااااة. 
اإلحتااءايف األولياة فحةاب  يفتشمل هاذه البياناايف واملعلوماا وال

البياناااااااايف أمااااااا التحلياااااال. وإمنااااااا أيضااااااا  نتااااااائج عمليااااااايف البحااااااث و 
واملعلوماااااايف املتعلناااااة لعملياااااايف الرتاااااد، واالنتىلااااااع لابناااااايف امليااااااه 
اجلوفيااااة، واألنشاااااة األ اااارى الاااا  تااااؤثر ه طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة 

رتد معاجلتهااا ه مشاااريا املااواد فااوماادى تأثأهااا علااى هااذه الابنااايف 
ياه ابنايف امللجرد إجراء  تشجيا الدول على ومن ال زم.  حنةال

  تااازال دول عدياااادة غاااأ مالعااااة علاااى نااااااق طبنااااايف فاااااجلوفياااة. 
 .وحالتها من حيث النوع وال ممياهها اجلوفية 

حبااليف طلب البيانايف أو املعلوماايف الا   3وتُعىن الىلنرة  (5ً
ال ي ول توفرها متيةرا  ه الدولة ال  ُتالب منها هذه البيانايف أو 

تعاا  علااى الدولااة املعنياااة أل املعلومااايف. وه مثاال هااذه احلاااااليف، ي
تبااااذل "قتاااااراها" لتلبيااااة الالااااب. وعليهااااا أل تتتاااارف حبةاااان نيااااة 

طبنااة  ةدولال تااوفأ البياناايف أو املعلومااايفل  اعيا  ولارو  مان التعاااول 
. وال ت اول دول طبناة امليااه اجلوفياة ماالباة الاالبة هلاااملياه اجلوفية 

لتجهياااز البياناااايف واملعلوماااايف الااا   ااايتم تبادهلاااا ماااا مل ي ااان هنااااك 
أل  3اتىلاق ينتضت ذلك. غأ أل من املتع  عليها مبوجب الىلنرة 

من أجل تلبية الالب. ول ن هوز لدولة طبنة املياه  قتاراهاتبذل 
ام الدولاااااة الاالباااااة لةاااااداد تلبيتهاااااا للالاااااب قيااااال تشااااارتطاجلوفياااااة أل 

يف، وعنااااااد الت اااااااليف املعنولااااااة جلمااااااا هااااااذه البيانااااااايف أو املعلومااااااا
. وُيةااااتخدم تعبااااأ االقتضاااااء،  ااااداد الت اااااليف املعنولااااة لتجهيزهااااا

لعااادة  لضاااروريةاالقتضااااء" مااان أجااال إتاحاااة قااادر مااان املروناااة ا عناااد"
أ ااباب. فىلاات لعااا  احلااااليف، قاااد ال ي ااول مااان الضاارور  جتهياااز 

املعلوماااايف مااان أجااال جعلهاااا قاللاااة ل  اااتعمال مااان قبااال البياناااايف و 
دولااة أ اارى. وه حااااليف أ اارى، قااد ي ااول هااذا التجهيااز ضااروريا  
لضاااامال أل ت ااااول املااااادة قاللااااة ل  ااااتعمال ماااان قباااال دول أ اااارى 
ول ن ذلك قد يناو  على أعباء مىلرطاة لالنةابة للدولاة الا  تاوفر 

 تلك املواد.
ايف قيماااة عملياااة لالنةااابة ول ااات ت اااول للبياناااايف واملعلومااا (6ً

لاادول طبنااة املياااه اجلوفيااة، هااب أل ت ااول ه راا ل هعلهااا قاللااة 
تنتضات مان دول طبناة  4ل  تعمال لةاهولة. ولاذلك فاإل الىلنارة 

ماان أجاال مجااا البيانااايف وجتهيزهااا  اهااملياااه اجلوفيااة أل تبااذل "قتااار 
لارينااااااة تُيةاااااار ا ااااااتخدامها" ماااااان قباااااال دول طبنااااااة املياااااااه اجلوفيااااااة 

ى. وينبغت لذل جهد مجاعت إلدماج قواعد البيانايف النائماة األ ر 
 ومواءمتها،  لما أم ن. 

 االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية  -9المادة 
إدارة طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه  لغــر  

جوفية معينة عـابرة للحـدود، تشـجَّع دول طبقـة الميـاه الجوفيـة 
ــــــة  علــــــى إبــــــرام اتفاقــــــات أو وضــــــع ترتيبــــــات ثنائيــــــة أو إقليمي

بينها. ويجوز إبرام هذه االتفاقات أو وضع هذه الترتيبات  فيما
ات المياه الجوفية أو شبكة طبق ياهفيما يتصل بكامل طبقة الم

الجوفيـــة أو بـــأي جـــزء منهـــا، أو بمشـــروع أو برنـــامع أو انتفـــاع 
معين، ما لم يكن االتفاق أو الترتيب يؤثر تأثيرا  سلبيا، إلى حد 
ـــر مـــن دول طبقـــة الميـــاه  ـــة أو أكث ـــى انتفـــاع دول ذي شـــأن، عل

ـــاه فـــي  ـــدون  كةشـــبالطبقـــة أو تلـــك الالجوفيـــة األخـــرى بالمي ب
 موافقتها الصريحة.

 التعليق
هااب التشااديد علااى أمهيااة االتىلاقااايف والرتتيبااايف الثنائيااة أو  (1ً

اإلقليميااااااة الاااااا  تراعاااااات علااااااى النحااااااو الواجااااااب اجتااااااائز التارخييااااااة 
والةيا اااية واالجتماعياااة واالقتتاااادية للمناناااة ولابناااة امليااااه اجلوفياااة 

درج مشااروع املااادة ه الباااب الثاااين احملااددة العااالرة للحاادود. وه ااذا أُ 
العاماة. وتادعو اجلملاة األوىل مان مشاروع املاادة  باادئامل لالاذ  يتنااو 

هااذا دول طبنااة املياااه اجلوفيااة إىل التعاااول فيمااا لينهااا وتشااجعها علااى 
عنااد اتىلاقااايف أو وضااا ترتيبااايف ثنائيااة أو إقليميااة لغاارض إدارة طبنااة 
امليااااه اجلوفياااة املعيناااة العاااالرة للحااادود. واملىلهاااوم الاااذ  هعااال املةاااألة 

طبنااااة املياااااه اجلوفيااااة املعنيااااة يةااااتند إىل  دول ةمنتتاااارة علااااى جمموعاااا
. وهاااو (52ًاملباااادئ احملاااددة ه اتىلاقياااة األمااام املتحااادة لناااانول البحاااار

مان  3املاائت" املنتاوع عليهاا ه املاادة  اجملرىأيضا  "اتىلاقايف  ينا ر
. وه حالااااااااة اجملااااااااار  املائيااااااااة 1997اتىلاقيااااااااة اجملااااااااار  املائيااااااااة لعااااااااام 

ىلاقااايف الثنائيااة واإلقليميااة. إال أنااه ه العديااد ماان االت أُلاارمالةاااحية، 
__________ 

ًتعاااااول  118اتىلاقيااااة األماااام املتحاااادة لنااااانول البحااااار، املااااادة  (52ً
ًالتعااول علااى أ ااس عاااملت  197الادول ه حىلاظ وإدارة املااوارد احلياة( واملااادة 

 .أو إقليمت(
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حالااة املياااه اجلوفيااة، ال تاازال هااذه التاادالأ اجلماعيااة الدوليااة ه مرحلااة 
الت ااوين وال ياازال يتعاا  تااياغة إطااار التعاااول علااى النحااو املنا ااب. 

 . "اتىلاقايف"لاإلضافة إىل  لمة  "ترتيبايف"ولذلك، ا تخدمت  لمة 
نز علاى أناه ينبغات أل تتاا   ما أل مشروع املادة هذا يا (2ً

للااااادول املعنياااااة فرتاااااة مت افئاااااة للمشاااااار ة ه هاااااذه االتىلاقاااااايف أو 
الرتتيباااايف. وم ااان عناااد مثااال هاااذه االتىلاقاااايف أو وضاااا مثااال هاااذه 
الرتتيبااايف فيمااا يتعلااق ل اماال طبنااة املياااه اجلوفيااة أو رااب ة طبنااايف 

مبشاااااروع أو لرناااااامج أو انتىلااااااع  وامليااااااه اجلوفياااااة أو أ  جااااازء منهاااااا أ
مع . وعندما يتتل االتىلاق أو الرتتيب ل امل طبنة املياه اجلوفية 
أو رااب ة طبنااايف املياااه اجلوفيااة، ياارجَّح أل ت ااول مجيااا دول طبنااة 
املياه اجلوفية ال  تتنا م طبنة املياه اجلوفية أو رب ة طبنايف امليااه 

إال ه لع  احلااليف  الرتتيباجلوفية نىلةها مشارِ ة ه االتىلاق أو 
ادرة. ومن جهة أ رى، عندما ي ول االتىلاق أو الرتتيب متتا   الن

مشار ا  لأ  جزء من طبنة املياه اجلوفية أو مبشروع مع ، ال ي ول 
دول طبنااة املياااه اجلوفيااة الاا  ماان  لعاا    إال االتىلاااق أو الرتتياابه 

حااال، فااإل اجلملاااة  أ تتنا اام طبنااة املياااه اجلوفيااة نىلةااها. وعلااى 
ع املاااادة هاااذا تُلااازم دول طبناااة امليااااه اجلوفياااة لاااأال الثانياااة مااان مشااارو 

، إىل تااد ل ه أ  اتىلاااق أو ترتيااب ماان رااأنه أل يااؤثر تااأثأا   االبيا  
حااد ذ  رااأل، علااى وضااا دول طبنااة املياااه اجلوفيااة املةااتبعدة ماان 

 وياالاالتىلاااق أو الرتتيااب، دول موافنتهااا التاارحية. وهااذا ال يعااين ط
تناادير مااا إذا  ااال الضاارر  أماااحااق الاانن  هلااذه الاادول األ اارى. و 

دول طبناااااااة املياااااااه اجلوفياااااااة لااااااإىل حااااااد ذ  راااااااأل لالنةاااااابة   اااااالبيا  
  ل حالة على حدة.، فلن يتم إال لتناول  املةتبعدة

 الباب الثالث
 والصون واإلدارة الحماية

 النُّظُم اإليكولوجية وصونها حماية  -10 المادة
ـــــع التـــــدابير  تتخـــــذ  ـــــاه الجوفيـــــة جمي دول طبقـــــة المي

المناســــبة لحمايــــة وصــــون الــــنظم اإليكولوجيــــة التــــي تقــــع فــــي 
مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقـات  اتطبق

مياههــــا الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود أو التــــي تعتمــــد علــــى تلــــك 
أو الشبكات، ومن هـذه التـدابير مـا يضـمن أن يكـون  اتالطبق
ـــاه المحفوفـــة فـــي طبقـــة كـــمنـــوع و  ـــة المي  أو شـــبكة ميـــاه جوفي

منــاطق تتصــرَّف عبــر الميــاه التــي كــذلك و  طبقــات ميــاه جوفيــة،
ــنظم  تلــك الطبقــة أو الشــبكة،تصــريف   كــافيين لحمايــة تلــك ال

 وصونها. اإليكولوجية
 التعليق

الباب الثالث من مشاريا املواد  10يةتهل مشروع املادة  (1ً
حبماياة وتاول الانظم اإلي ولوجياة الا  تناا لالنز علاى التازام عاام 

النظم محاية وتول و ذلك  ،ضمن طبنة مياه جوفية عالرة للحدود
من   ل  اإلي ولوجية اجارجية ال  تعتمد على طبنة املياه اجلوفية

من املياه ال  تد ل منانة  افيةالنوعية امل ئمة وال مية ال  ضمال
من  192رأنه رأل املادة  ،10التتريف. ويتضمن مشروع املادة 

مان اتىلاقياة اجملاار   20اتىلاقية األمم املتحدة لنانول البحار واملاادة 
، التزامااااايف لاحلمايااااة و ااااذلك لالتااااول. وهااااذه 1997املائيااااة لعااااام 

تنااا دا اال و اااارج  الاانظم اإلي ولوجياااة" الاا ل "االلتزامااايف تتتاال 
نظااااام طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة العااااالرة للحاااادود. ويشااااأ متااااالح "ال

اإلي ولاااوجت" عموماااا  إىل وحااادة إي ولوجياااة تتاااألف مااان م وِّناااايف 
وتعمااال جمتمعاااة. فالتاااأثأ اجاااارجت  مرتالااااةحياااة وغاااأ حياااة ت اااول 

واحااادا  مااان م ونااااايف النظاااام اإلي ولاااوجت قااااد  م وِّنااااا  الاااذ  ماااّس 
ل  امل ونايف األ ارى وقاد ياؤد  إىل اإل ا ل  اليةبب ردود أفع

 له، مما قد يعوِّق أو ينوِّض قدرة النظام   لتوازل النظام اإلي ولوجت
 اإلي ولوجت على العمل  نظام داعم للحياة.

وهنااااااااك فاااااااوارق معيناااااااة ه طرائاااااااق محاياااااااة وتاااااااول الااااااانظم  (2ً
دا اااال طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة وطرائااااق احلمايااااة الواقعااااة اإلي ولوجيااااة 

الاا  تعتمااد علااى طبنااايف املياااه  اجارجيااة لاانظم اإلي ولوجيااةلوالتااول 
وفية. ومحاية وتول النظم اإلي ولوجية املائياة دا ال طبناايف امليااه اجل

الو يىلااااة احليويااااة هلااااذه الاااانظم  ره ضاااامال ا ااااتمرايةاااااعدال اجلوفيااااة 
لوتىلها نظما  داعمة  للحياة. وحلماية وتاول نوعياة و مياة امليااه الا  
تد ل منانة التتاريف تاأثأ  باأ علاى الانظم اإلي ولوجياة اجارجياة 

ماان مشاااروع املاااادة  2لواحاااايف والبحااأايف. وحت ااام الىلنااارة ماان قبيااال ا
والتتااريف  تغذيااةال مناااطقمحايااة وتااول الاانظم اإلي ولوجيااة ه  11
 بل الدول غأ دول طبنة املياه اجلوفية.من قِ 
محاياااة" الااانظم اإلي ولوجياااة ينتضااات مااان دول ل "وااللتااازام  (3ً

ى أو الضارر. طبنة املياه اجلوفياة محاياة الانظم اإلي ولوجياة مان األذ
تاااول" الااانظم اإلي ولوجياااة يناباااق لتاااىلة  اتاااة علاااى ل "وااللتاازام 

الااااانظم اإلي ولوجياااااة للميااااااه العذلاااااة الااااا  ت اااااول ه حالاااااة نناوهتاااااا 
. وينتضاااات هااااذا االلتاااازام أل يىلةاااادهااألتاااالية دول أل تتعاااارض ملااااا 

تعاماااال الاااانظم اإلي ولوجيااااة هااااذه لارينااااة ت ىلاااال، إىل أقتااااى حااااد 
لتهااااااا الابيعيااااااة. ومحايااااااة وتااااااول الاااااانظم مم اااااان، احملافظااااااة علااااااى حا

هاااااذه الااااانظم دوام يةااااااعدال معاااااا  ه ضااااامال  املائياااااةاإلي ولوجياااااة 
 لوتىلها نظما  داعمة  للحياة.

وينتتاار التاازام الاادول لاطاااذ "مجيااا التاادالأ املنا اابة" علااى  (4ً
محاياااة الااانظم اإلي ولوجياااة ذايف التااالة. وهاااذا ماااا يتااايح للااادول قااادرا  
أ اااا  ماااان املرونااااة ه الوفاااااء مبةااااؤولياهتا مبوجااااب هااااذا احل اااام. وقااااد 

حااليف ي ول فيهاا تغياأ النظاام  توجدلوحظ، لتىلة  اتة، أنه قد 
 اااا  أمااارا  تااا ره اعتباااارايف أ ااارى مباااا ه ذلاااك تغياااأا  ملمو  تاإلي ولاااوج

 اال تخدام املخاط له لابنة املياه اجلوفية وفنا  ملشاريا املواد هذه. 
وهناك ال ثأ من الةوالق املتتلة لااللتزام الوارد ه مشروع  (5ً

، وهت  والق تتمثل ه ممار ايف الدول وأعمال املنظماايف 10املادة 
الدوليااة. فاتىلاااق رالاااة أماام جنااوب راارق آ اايا لشااأل حىلااظ الابيعااة 

( ياانز علااى االلتاازام حبىلااظ األنااواع والاانظم 1985ًواملااوارد الابيعيااة 
اتىلاقياااة  وتااانزعلاااى العملياااايف اإلي ولوجياااة.  ظاااةاحملافاإلي ولوجياااة و 
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محاياااة وا اااتخدام اجملاااار  املائياااة العالاااارة للحاااادود والبحاااأايف الدوليااااة 
النظم  إت  ضمال حىلظ و ذلك، عند االقتضاء، ل "االلتزام على 

ال وتو اااول املتعلاااق لاملااااء والتاااحة . ويااانز (2ًاملاااادة  اإلي ولوجياااة"
 للحااااادود العاااااالرة املائياااااة اجملاااااار  وا اااااتخدام محاياااااة اتىلاقياااااةامللحاااااق ل
اطاااذ مجيااا التاادالأ ل "علااى االلتاازام  1992لعااام  الدوليااة والبحااأايف

احلماياااااة الىلعالااااااة للماااااوارد املائيااااااة  [...] املنا ااااابة ماااااان أجااااال ضاااااامال
املةتخدمة  متادر ملياه الشرب، والنظم اإلي ولوجية املائياة املتتالة 

االتىلاااق . وياانز (4ًاملاادة  أل اارى" اا، ماان التلااوث مان املةااببايف ا
الث ثت املؤقت ل  مجهورية موزامبيق ومجهورية جنوب أفرينياا وممل اة 
 ااوازيلند للتعاااول لشااأل محايااة املااوارد املائيااة جملريَاات إن ومااايت ومااالوتو 

 طاااراف( علاااى أل "تتخاااذ األ2002ً املاااائي  واالنتىلااااع املةاااتدام  اااا
تضااء، مجياا التادالأ حلماياة وتاول منىلردة، ولتورة مشرت ة عند االق

. (6ًاملااااادة  " إن ومااااايت ومااااالوتو املااااائي جملريَااااتالاااانظم اإلي ولوجيااااة 
ويااانز ال وتو اااول املتعلاااق لالتنمياااة املةاااتدامة حلاااوض حباااأة في تورياااا 

اطاذ مجيا التدالأ املنا بة، لتاورة منىلاردة لا " ( على االلتزام2003ً
ر ة مجيا اجلهايف تااحبة املتالحة، وعند االقتضاء مبشا ة،أو مشرت 

من أجل محاية وتول، وعند االقتضاء إعادة تأهيل، حاوض البحاأة 
 ."ونظمه اإلي ولوجية

 التغذية والتصريف مناطق  -11 المادة
تحــــــدد دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة منــــــاطق  -1 

الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو  اتطبقـــلتصـــريف التغذيـــة و ال
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي توجد داخل  اتشبك

إقليمهــا. وتتخــذ التــدابير المالئمــة لمنــع تعــر  عمليــات التغذيــة 
 األدنى. الحدوالتصريف لتأثيرات ضارة أو للتقليل منها إلى 

منطقـة تغذيـة أو  قـعتعلى جميع الـدول التـي  -2 
 طبقةوالتي ليسأ من دول  ، كال  أو بعضا ،تصريف في إقليمها

جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة المياه ال
طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك، أن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه 

شــبكة طبقــات الميــاه  أوالجوفيــة لحمايــة طبقــة الميــاه الجوفيــة 
 المتصلة بها. اإليكولوجيةالجوفية والنظم 

 التعليق
يشر    اء املياه اجلوفية أمهية التدالأ الا  يتعا  اطاذهاا  (1ً

حلماياااة وتاااول منااااطق التغذياااة والتتاااريف مااان أجااال ضااامال عمااال 
عملياة تغذياة أو فاحملافظاة علاى طبنة املياه اجلوفية على حناو  اليم. 

تتااريف عاديااة أماار حيااو  لعمااال طبنااايف املياااه اجلوفيااة علااى حناااو 
اجلوفيااااااة" الااااااوارد ه الىلناااااارة  ياااااااهمللتعريااااااف "طبنااااااة ا  ااااااليم. ووفنااااااا  

، تناا منااطق التغذياة أو التتاريف 2ًأ( مان مشاروع املاادة  الىلرعية
لاازم مشااروع مااادة مةااتنل  ااارج طبنااة املياااه اجلوفيااة. ولناااء عليااه، يَ 
التزامااايف دول طبنااة املياااه  1لتنظاايم تلااك املناااطق. وتتناااول الىلناارة 

الواقعاة دا ال  تتاريفالاجلوفية فيما يتعلاق حبماياة منااطق التغذياة و 
إقليمها. ورة مرحلتال ه تنىليذ هذه االلتزامايف. األوىل هات حتدياد 

مناااطق التغذيااة أو التتااريف والثانيااة هاات اطاااذ تاادالأ م ئمااة ملنااا 
تعرض عملية التغذية والتتريف لتأثأايف ضارة أو للتنليل منها إىل 

هااذه،  ريفتاااحلااد األدىن. وعناادما يااتم حتديااد مناااطق التغذيااة والت
دول طبنااااة املياااااه  أقاااااليمولناااادر مااااا ت ااااول هااااذه املناااااطق واقعااااة ه 

اجلوفياااة املعنياااة، يناااا علاااى عااااتق هاااذه الااادول التااازام لاطااااذ تااادالأ 
م ئمااااة ماااان أجاااال التنلياااال إىل احلااااد األدىن ماااان التااااأثأايف الضااااارة 
لعمليااايف التغذياااة والتتاااريف. وهلااذه التااادالأ دور حماااور  ه محاياااة 

اجلوفيااااة. وي حااااظ أل اطاااااذ مجيااااا التاااادالأ ه  املياااااه وتااااول طبنااااة
منااااطق التغذياااة مااان أجااال احليلولاااة دول د اااول امللوثاااايف ه طبناااة 

. إال أل االلتزام حبماية منانة أمر ي تةت أمهية حيوية املياه اجلوفية
لحيلولة دول تلوياث طبناايف امليااه اجلوفياة يعااجل ه  اياق لالتغذية 

 حتديدا  مبةألة التلوث. عىنيُ الذ   12مشروع املادة 
التغذياة أو  منانةاحلالة ال  ت ول فيها  2وتتناول الىلنرة  (2ً

التتاريف اجاتاة لابنااة ميااه جوفيااة معيناة عااالرة للحادود موجااودة 
ه دولة من غأ الدول ال  تتنا م طبنة املياه اجلوفية املعنية العالرة 

 دولة منوالتتريف، فإل للحدود. ولالنظر إىل أمهية عملية التغذية 
املياااااه اجلوفيااااة توجااااد ه إقليمهااااا منانااااة تغذيااااة أو  طبنااااةغااااأ دول 

تتااريف ملزمااة لااأل تتعاااول مااا دول طبنااة املياااه اجلوفيااة ماان أجاال 
محاية هذه الابنة والنظام اإلي ولوجت املتتال  اا. وينبغات التاذ أ 

ولة ة هاات نىلةااها مشااماة املياااه اجلوفياااه هااذا التاادد لااأل دول طبناا
 .7الوارد ه مشروع املادة  للااللتزام العام لالتعاو 

 ومكافحتوالتلوث وخفضو  منع  -12 المادة
ــــــد  تقــــــوم  ــــــة منفــــــردة، وعن ــــــاه الجوفي دول طبقــــــة المي

الجوفيـة العـابرة  هـااالقتضاء مجتمعة، بمنع تلـوث طبقـات مياه
الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــاللحــدود أو شــبكات طبقــات مياه

بما في ذلك التلوث من خالل عملية التغذية، الذي يمكن أن 
 ة،يســـبب ضـــررا  ذا شـــأن لغيرهـــا مـــن دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــ

. ونظــرا  إلــى عــدم التــيقن مــن ومكافحتــووبخفــه هــذا التلــوث 
طبقـات  ةمياه جوفية عابرة للحدود أو شبك ةطبيعة ونطاق طبق
تعرضـها للتلـوث، تتبــع دول  وقابليـةللحــدود ميـاه جوفيـة عـابرة 

 طبقة المياه الجوفية نهجا  تحوطيا .
 التعليق

علااى االلتاازام العااام لاادول طبناااة  12ياانز مشااروع املااادة  (1ً
امليااااه اجلوفياااة مبناااا تلاااوث طبناااايف مياههاااا اجلوفياااة العاااالرة للحااادود 
الاااذ  م ااان أل يةااابب ضاااررا  ذا راااأل لااادول طبناااة امليااااه اجلوفيااااة 

. والضرر هو ذلك الضرر وم افحتهاأل رى، وخبىل  هذا التلوث 
األ ارى ماان  ا ل طبنااايف الاذ  يلحااق لادول طبنااة امليااه اجلوفيااة 

امليااااه اجلوفياااة العاااالرة للحااادود والبيئاااة املتتااالة لابناااة امليااااه اجلوفياااة. 
واملشاا لة املاروحااة هنااا تتمثاال أ ا ااا  ه نوعيااة املياااه الاا  حتتويهااا 
طبنايف املياه اجلوفية. وهذا احل م هو تابيق حمدد للمبادئ العاماة 

 .6و 4الواردة ه مشروعت املادت  
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طبنايف املياه اجلوفياة العاالرة للحادود هات طبناايف  ولع  (2ً
ملوثااة لالىلعاال لاادرجايف متىلاوتااة، ه حاا  أل هناااك طبنااايف أ اارى 

 12ليةت ملوثة. ولالنظر إىل واقا احلال هاذا، فاإل مشاروع املاادة 
". وهاااذا التعباااأ وم افحتااهيةااتخدم تااايغة "منااا التلاااوث و ىلضاااه 

فيما  1982بحار لعام لنانول ال تحدةمةتخدم ه اتىلاقية األمم امل
. (1997ً53يتعلق لالتلوث البحر ، وه اتىلاقية اجملار  املائية لعام 

واحلالاااة هااات نىلةاااها فيماااا يتتااال ل ااال مااان البيئاااة البحرياااة واجملاااار  
املنااا" يتتاال لااالتلوث اجلديااد، ه حاا  ل "املائيااة الدوليااة. وااللتاازام 

ث الناائم " يتتال لاالتلو م افحتاه ىلا " التلاوث و"ل "أل االلتزام 
محايااة" الاانظم اإلي ولوجيااة مبوجااب ل "فعا  . و مااا ه حالااة االلتاازام 

الااااذ   [...]الااااا[تلوث ]منااااا ل "، فااااإل االلتاااازام 10مشااااروع املااااادة 
م ن أل يةبب ضررا  ذا رأل" يشتمل على واجب ممار اة العناياة 

تاادل  تاازامال زمااة لاادرء  ااار التةاابب مبثاال هااذا الضاارر. وهااذا االل
. واالراارتاط الااذ  ينتضاات ماان دول ب""م اان أل يةاابعلياه عبااارة 

" يع ااس م افحتااهطبنااة املياااه اجلوفيااة " ىلاا " التلااوث النااائم و"
ممار ة الدول. فاررتاط الوقف الىلور  للتلوث النائم الذ  يةابب 
مثل هذا الضرر م ن أل يىلضت، ه لع  احلااليف، إىل متاعب 

لدولاااة املنشاااأ ي اااول الضااارر ال حاااق  ماااا توتاااا  حيث ال مااا ر هلاااا
ضمن دول طبنة املياه اجلوفية غأ متنا ب عموما  ما الىلوائاد الا  
م ن أل تتحنق لدولة طبنة املياه اجلوفية ال  يتيبها الضرر. ومن 

ه  ىلاا   لالعناياة ال زمااة دولاة املنشااأالتاازام جهاة ثانيااة، فاإل عاادم 
التلوث إىل مةاتويايف منبولاة يةامح للدولاة املتضاررة لاالدعااء لاأل 

 دولة املنشأ قد أ لَّت لالتزامها لأل تىلعل ذلك. 
وينتضت مشروع املادة هذا أل تتخذ الدول التدالأ املعنية  (3ً

وعنااد االقتضاااء جمتمعااة". وهااذا االلتاازام لاطاااذ إجااراءايف  ،"منىلااردة
 ،7ايف عامااة معينااة تاارد ه مشااروع املااادة مشاارت ة ناراا  عاان التزاماا

 منه. 2وخباتة ه الىلنرة 
تنابااااااق  وم افحتااااااهوااللتزامااااااايف مبنااااااا التلااااااوث و ىلضااااااه  (4ً

 [لدول]مجيعها على التلوث "الذ  م ن أل يةبب ضررا  ذا رأل 
". أماااا التلااوث الااذ  ي ااول مةاااتواه [األ اارى]طبنااة املياااه اجلوفيااة 

فاا  يااد ل ه نااااق هااذه املااادة ول نااه م اان أل  العتبااةدول هااذه 
 وذلك حبةب الظروف. 10ي ول مشموال  مبشروع املادة 

واجلملة الثانية من مشروع املادة هذا تُلزم دول طبنة املياه  (5ً
هلشارااااة طبنااااايف املياااااه  ونظاااارا   ".هنجااااا  حتوطيااااا  "اجلوفيااااة لااااأل تتبااااا 

هناج حتاوطت.  اتبااعيلازم  ه، فإنالشأهنا اجلوفية وانعدام الين  العلمت
 "الانهج التحااوطت"اآلراء املتباينااة لشاأل مىلهااوم  وتادرك اللجنااة متاماا  
. وقااارريف ا تياااار متاااالح "املبااادأ التحاااوطت"لاملنارناااة ماااا مىلهاااوم 
__________ 

 195انظر، مث  ، اتىلاقية األمم املتحدة لناانول البحاار، املاادة  (53ً
ب عدم ننل الضرر أو األ ااار أو حتويال ناوع مان التلاوث إىل ناوع آ ار ًواج

ًا اااااتخدام الت نولوجياااااايف أو إد اااااال األناااااواع الغريباااااة أو  196مناااااه( واملاااااادة 
ًمناااااا التلاااااوث  21، املاااااادة 1997اجلديااااادة(، واتىلاقياااااة اجملاااااار  املائياااااة لعاااااام 

 وطىليضه وم افحته(.

علاى اعتبااار ألنااه التايغة األقال إثااارة للخا ف و  "الانهج التحاوطت"
 .حبةان نياةإذا طبناا  يؤديال إىل نتاائج متماثلاة عملياا  ملىلهوم  األ 
تاااااحيح أل هنااااااك عااااادة معاهااااادايف أو اتىلاقياااااايف إقليمياااااة ال ومااااان

 علاااقفيماااا يتأماااا  .(54ًتتضااامن إراااارة تااارحية إىل "املبااادأ التحاااوطت"
تةاااتخدم تعاااالأ  تلىلاااة مثااال فالعاملياااة،  االتىلاقياااايفلاملعاهااادايف أو 

 .(55ً"النهج التحوطت" و"التدالأ التحوطية"

 الرصـد  -13المادة 
طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات ترصــــد دول  -1 

ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات مياههـــا  مياههـــا الجوفي
الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتضــطلع حيثمــا أمكــن بأنشــطة هــذا 
الرصد باالشتراك مع دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة 
المعنيـــــة، وعنـــــد االقتضـــــاء بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة 

تنفيــذ هــذه األنشــطة تنفيــذا  مشــتركا ،  عــذريتما وعنــد. صــةالمخت
تتبـــــــادل دول طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا البيانـــــــات 

 المرصودة.
تطبــــــق دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة معــــــايير  -2 

ومنهجيــة متفقــا  عليهمــا أو منســـقين فــي رصــد طبقــات مياههـــا 
الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة 

د بــارامترات رئيســية ترصــدها أن تحــد   وينبغــي .دودالعــابرة للحــ
باالســــتناد إلــــى نمــــوذج مفــــاهيمي متفــــق عليــــو لطبقــــات الميــــاه 

أو شــــبكات طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة. وينبغــــي لهــــذه  فيــــةالجو 
البــــــــارامترات أن تشـــــــــمل بـــــــــارامترات تتعلـــــــــق بحالـــــــــة طبقـــــــــة 

ــاه ــاه الجوفيــة علــى النحــو  المي الجوفيــة أو شــبكة طبقــات المي
__________ 

حملااايط األطلةاااات، اتىلاقياااة محاياااة البيئاااة البحريااااة لشااامال رااارق ا (54ً
ًاتىلاقياااااااة أو ااااااابار(؛ واتىلاقياااااااة محاياااااااة البيئاااااااة البحرياااااااة لبحااااااار البلاياااااااق  1992

واتىلاقيااة محاياااة البيئاااة البحريااة واملناااطق الةاااحلية للبحاار األلااي  (؛ 1992ً
؛ واتىلاقياااة محاياااة وا اااتخدام اجملااار  املائياااة العاااالرة للحااادود (1995املتو ااط ً

إنشااااء اجلماعااة االقتتااادية األورولياااة  (؛ ومعاهاادة1992والبحااأايف الدوليااة ً
اجااارة إىل أفرينيااا ومراقبااة  اتىلاقيااة لامااا و حلظاار ا ااتأاد النىلايااايف(؛ و 1957ً

ال وتو اول املتعلاق لاملااء (؛ و 1991ً حر تها ع  احلدود وإدارهتا دا ل أفرينياا
والتاااااحة امللحاااااق لاتىلاقياااااة محاياااااة وا اااااتخدام اجملاااااار  املائياااااة العاااااالرة للحااااادود 

(؛ واالتىلاقياااة اإلطارياااة لشاااأل محاياااة 1999ً 1992بحاااأايف الدولياااة لعاااام وال
(؛ واتىلاقياااة التعاااااول ماااان أجاااال 2003مناناااة ال ارلااااايف وتنميتهااااا املةااااتدامة ً

(؛ واتىلاقيااة محايااة هناار الااراين 1994محايااة هناار الاادانوب وا ااتخدامه املةااتدام ً
ال وتو ااول (؛ و 2003ً اتىلاقيااة اإلدارة املةااتدامة لبحااأة تنجانينااا(؛ و 1999ً

 (.2003ً املتعلق لالتنمية املةتدامة حلوض حبأة في توريا
امللحاااق لاتىلاقياااة  1996مااان ذلاااك ماااث   أل لروتو اااول عاااام  (55ً

 1972منا التلوث البحر  الناجم عن إغراق النىلايايف ومواد أ رى لعام 
  10 اتىلاق تنىليذ ما تتضمنه اتىلاقية األمم املتحدة لنانول البحار املؤر ةو 

مااان أح اااام لشاااأل حىلاااظ وإدارة األرتااادة  1982 اااانول األول/ديةااام  
 (1995ً الةم ية املتدا لة املناطق واألرتدة الةم ية ال ثأة االرحتال

يةتخدمال تعبأ "النهج التحوطت". وتنز اتىلاقية األمم املتحدة اإلطارية 
 .على االلتزام لاطاذ "تدالأ حتوطية" (1992لشأل تغأ املنا  ً
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بـارامترات كـذلك ، و 8مـن مشـروع المـادة  1في الفقـرة  المبين
ــاه الجوفيــة أو  شــبكات طبقــات بتتعلــق باالنتفــاع بطبقــات المي

 المياه الجوفية.
 التعليق

علاااى دول طبناااة امليااااه اجلوفياااة  13يةااار  مشاااروع املاااادة  (1ً
املتعلق لاإلدارة. ويشدد معظم   اء امليااه  14ومهد ملشروع املادة 

العلمااااء والناااائم  لااااإلدارة( علاااى أمهياااة الرتاااد  اااأمر اجلوفياااة ًمااان 
غىن عناه مان أجال اإلدارة الةاليمة ألياة طبناة ميااه جوفياة عاالرة  ال

، هاارى الرتااد عااادة لتااورة فرديااة ماان قباال مار ااةللحاادود. وه امل
الدولااااة املعنيااااة، و ااااذلك ماااان قباااال احل ومااااة احملليااااة ه ال ثااااأ ماااان 

مااا  يُبااذلل إىل جهااد مشاارتك احلاااليف، مث يتاااور لعااد ذلااك ليتحااو 
 التاااامالاادول اجملااااورة املعنياااة. إال أل اجااا اء يتىلنااول علاااى أل الرتاااد 

النائم على أ اس منوذج مىلاهيمت متىلق  شرتكواملثاي هو الرتد امل
دول طبنااااة املياااااه علاااى  علياااه لابنااااة املياااااه اجلوفياااة. وحيثمااااا يتعااااذر

 هذه الادول تبادللتورة مشرت ة، فإل من املهم أل ت العملاجلوفية 
 البيانايف لشأل أنشاة الرتد ال  تنوم  ا.

ةلةال تَ على على االلتزام العام لالرتد و  1تنز الىلنرة و  (2ً
إما لتورة مشرت ة أو منىلردة. وتتمثال أغاراض  ،أنشاة الرتد تلك

الرتد ه  ًأ( توضيح حالة طبنة مياه جوفية حمددة عالرة للحدود 
ل اطاااذ تاادالأ فعالااة حلمايتهااا وتااوهنا وحالااة االنتىلاااع  ااا، ماان أجاا
املنتظماااة لابناااة امليااااه اجلوفياااة مااان  راقباااةوإدارهتاااا؛ وًب( مواتااالة امل

أجااال احلتاااول علاااى معلومااااايف عااان أ  تغياااأ أو ضااارر ه مرحلااااة 
مب رة. وينبغت أال ينتتر الرتد على حالاة طبناة امليااه اجلوفياة لال 

اجلوفياااة مثااال  اااحب ينبغااات أل يشااامل أيضاااا  االنتىلااااع لابناااة امليااااه 
الىلعااال ماان  رتااداملياااه وتغااذيتها االتاااناعية.  مااا أل ماان رااأل ال

ادة تااااااوير املعرفاااااة اا  ه زياااااا ااااا ل التعااااااول الااااادوي أل يةاااااهم أيضااااا
العلميااة فيمااا يتتاال لابنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادود. ومتثاال 
أمهيااااة الرتاااااد أماااارا  مةاااااّلما  لاااااه علااااى ناااااااق وا ااااا ه ال ثاااااأ مااااان 

 ةاوفياااه اجلاق لااإدارة املياااومنهااا مااث   امليثاااق املتعلاا ،ك الدوليااةالتاا و 
وتنياااايم املياااااه  املتعلنااااة لرتاااادواملبااااادئ التوجيهيااااة  (1989ً56 لعااااام

 جلناااااااة األمااااااام املتحااااااادةو  مهاااااااا أعدتااااااه  (2000ً57اجلوفيااااااة لعاااااااام 
واتىلاقياة محاياة وا اتخدام اجملاار  املائياة العاالرة  ؛االقتتادية ألورولاا

واالتىلاقية األفرينية حلىلظ  ؛1992لعام  للحدود والبحأايف الدولية
 الابيعية. دالابيعة واملوار 

__________ 
. 1989جلناااة األمااام املتحااادة االقتتاااادية ألورولاااا عااااَم اعتمدتاااه  (56ً
 ,Charter on Ground-Water Management (United Nations publicationانظر 

Sales No. E.89.II.E.21), document E/ECE/1197-ECE/ENVWA/12. 
فرقة العمل املعنية لالرتد والتنيايم التالعاة تاغت هذه املبادئ  (57ً

 محاياااااة اتىلاقياااااةم املتحااااادة االقتتاااااادية ألورولاااااا واملنشاااااأة مبوجاااااب للجناااااة األمااااا

، وأقرهتاا األطاراف ه الدولياة والبحاأايف للحادود العاالرة املائية اجملار  وا تخدام
 أع ه(. 49احلارية انظر ً 2000االتىلاقية ه آذار/مارس 

وهناااك تااا وك دوليااة  تلىلاااة تااانز علااى الرتاااد املشااارتك  (3ً
لابنااة مياااه جوفيااة حمااددة عااالرة للحاادود. وماان األمثلااة علااى ذلااك 

تعلااق لوضااا ا اارتاتيجية إقليميااة ل نتىلاااع لشااب ة احلجاار ال نااامج امل
. وأحاااد 2000الرملااات الناااويب لابناااايف امليااااه اجلوفياااة املعتماااد عاااام 

لتنىليذ هذا ال نامج هو "اال تتاتايف املتعلنة  عنودةاالتىلاقايف امل
.  مااا تاانز (58ً"وتبااادل املعلومااايف املتتاالة لاملياااه اجلوفيااةلالرتااد 

مناناة ال ارلاايف وتنميتهاا املةاتدامة  ل محايةلشأاالتىلاقية اإلطارية 
على االلتزام لانتهاج  يا ايف هتدف إىل تنىليذ لرامج  2003لعام 

. بيئاةرتد مشرت ة أو ت ميلية، مبا ه ذلك الرتد املنهجت حلالة ال
هنااار الااادانوب وا اااتخدامه  مااان أجااال محاياااةوتااانز اتىلاقياااة التعااااول 

نةاااايق عمليااااايف الرتااااد ال علااااى االلتاااازام لت 1994لعااااام املةااااتدام 
الىلردية فحةب وإمنا أيضا  على التزام لتياغة وتنىليذ لرامج مشرت ة 

الادانوب فيماا يتتال مةاتجما ميااه ه مناناة  احلالة النهريةلرتد 
اإلي ولااااوجت للنهاااار.  ملنوعيااااة املياااااه و ميتهااااا، والرت اااابايف، والنظااااا

التاااادر عااان  EC/2000/60التوجياااه اإلطاااار  املتعلاااق لامليااااه ويااانز 
على أل "ت ىلل الدول األعضاء وضا لرامج لرتد االحتاد األورويب 

حالاااااة امليااااااه مااااان أجااااال التوتااااال إىل نظااااارة عاماااااة متةااااانة ورااااااملة 
يتعلااااق حبالااااة املياااااه ضاااامن  اااال منانااااة ماااان مناااااطق أحااااواض  فيمااااا

 .(59ً(8ًاملادة  األهنار"
م اااان لاااادول طبنااااة امليااااه اجلوفيااااة أل تتىلااااق علااااى  وحيثماااا (4ً

ء مثل هذه اآللية املشرت ة، فإل هذا النهج يعت  النهج األجنا. إنشا
إال أل هناك ال ثأ من احلااليف ال  مل تشرع فيها دول طبنة املياه 

  إىل أاجلوفياااااة املعنياااااة لعاااااد ه أ  مشااااااورايف أو مل تتوتااااال لعاااااد 
آلية مشرت ة. وح  ه هاذه احلاااليف، ت اول هاذه  اءاتىلاقايف إلنش

 ولتباااادل، ملزماااة لاااإجراء عملياااايف رتاااد فردياااة الااادول، علاااى األقااال
نتااائج هااذه العمليااايف مااا دول طبنااة املياااه اجلوفيااة األ اارى املعنيااة. 
وتااااااااانز االتىلاقياااااااااة األفرينياااااااااة حلىلاااااااااظ الابيعاااااااااة واملاااااااااوارد الابيعياااااااااة 

لرتد حالة موارده  فعلى التزام  ل طرف من األطرا 2003 لعام
اإلمنائياااة علاااى هاااذه الابيعياااة فضااا   عااان تاااأثأ األنشااااة واملشااااريا 

املةاااااااااتدامة لبحاااااااااأة تنجانيناااااااااا  اإلدارةاملاااااااااوارد. وتشاااااااااتمل اتىلاقياااااااااة 
علاااى االلتاازام لالرتاااد وذلاااك ه إطااار احل ااام املتعلاااق  2003 لعااام

 ةتدامة. وينز ال وتو ول املتعلق لالتنمية املوم افحتهمبنا التلوث 
علااى االلتاازام لالرتااد ماان قباال   2003لعااام  توريااا يحلااوض حبااأة ف

 ل دولة مبىلردها ول ن لارينة موحدة ومتنا نة. 
 املتعلااق 8مبشااروع املااادة  أيضااا   13مشااروع املااادة  ويتتاال (5ً
التباااادل املنااااتظم للبياناااايف واملعلومااااايف. وماااان أجااال تنىليااااذ االلتاااازام ل

لالتبادل املنتظم للبيانايف واملعلومايف، من الضرور  أل ي ول هناك 
رتد فعال. إال أل البيانايف واملعلومايف الا  يتالبهاا مشاروع املاادة 

واملعلوماايف املتعلناة حبالاة طبناة امليااه  البياناايفتنتتر على تلاك  8
__________ 

أُعااااااديف هااااااذه االتىلاقااااااايف ه إطاااااااار ال نااااااامج ول اااااان مل يبااااااادأ  (58ً
 لعد. نىلاذها
 أع ه. 32احلارية انظر  (59ً
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لتاورة مبارارة لنادر أ ا  طرائاق الرتاد  2وتتنااول الىلنارة  اجلوفية.
رامرتاتااه. فهاات حتاادد العناتاار األ ا ااية اللتاازام دول طبنااة املياااه اول

أو مواءمااة معياااار الرتاااد  توافاااقاجلوفيااة لاااإجراء الرتااد الىلعاااال، أ  
دول طبنة املياه اجلوفية على املعايأ  تتىلقومنهجيته. ومن املهم أل 

م ا ااااتخدامها ه الرتااااد أو علااااى و ااااائل مواءمااااة واملنهجيااااة الاااا ز 
هتا املختلىلاة  مؤرار موحاد للرتاد. فبادول هاذا امعايأها أو منهجي

االتىلااااق أو املواءماااة، لااان ت اااول املعلوماااايف اجملمعاااة مىليااادة. فل ااات 
بااال ي اااول ه منااادور دولاااة ماااا أل تةاااتخدم البياناااايف اجملمعاااة مااان قِ 

وملاااذا ماا  وأياان  أوال  دول أ اارى، هااب علااى هااذه الدولااة أل تىلهاام 
ولتوفر هذه "البيانايف عن البياناايف"،  .مُجعت هذه البيانايفو يف 

م ان للدولااة أل تنااوم لتااورة مةااتنلة لتنياايم نوعيااة هااذه البيانااايف. 
هلاذه الادول ه هاذا اجملاال،  اوإذا  انت البيانايف تىلت لاملعايأ الدني

احااة وتىلةااأ م اان للدولااة عناادها أل تنتناال إىل مواءمااة البيانااايف املت
الةويةاارية  -قاعاادة البيانااايف املوحاادة. وه حالااة اللجنااة الىلرنةااية 

املعنية لابنة املياه اجلوفية ه منانة جنيف، لدأ اجلانبال لا تخدام 
مااااا ماااارور الوقاااات  تااعا،وا اااا  مااااا ةمجااااا البيانااااايف اجاتاااا معااااايأ

ل .  ما ينبغت لدو املواَءمةاملمار ة، التوتل إىل مةتوى البيانايف ول
طبنااة املياااه اجلوفيااة أل تتىلااق علااى النمااوذج املىلاااهيمت لابنااة املياااه 
اجلوفيااة احملااددة ل اات تااتم ن ماان ا تيااار البااارامرتايف الرئيةااية الاا  

نوعال من النماذج املىلاهيمياة. يتمثال  ك وف تنوم لرتدها. وهنا
النااوع اآل اار ه ويتمثاال  ،النااوع األول منهمااا ه املتااىلوفة الىليزيائيااة

اهلياادرودينامت. وم اان لاادول طبنااة املياااه اجلوفيااة أل تتىلااق  النمااوذج
علاااى منااااوذج ه البدايااااة مث تغااااأ هاااذا النمااااوذج مااااا حتةاااان معرفتهااااا 

الرتاد. ومان الباارامرتايف الرئيةاية  ياةلابنة املياه اجلوفية نتيجة لعمل
ال  يتع  رتدها ما يشمل حالة طبنة املياه اجلوفية واالنتىلاع  ا. 

ل حالاااة طبناااة امليااااه اجلوفياااة تتتااال لالناااااق، وعلااام والبياناااايف لشاااأ
اهلند ة، ومةار تدفق املياه، وتوزع الضغط اهليدرو تايت، و ميايف 

لاااااة لتلاااااك وهااااات معادِ  ذلاااااك،وماااااا إىل  ،التااااادفق، وال يميااااااء املائياااااة
 .8من مشروع املادة  1اجملااليف املدرجة ه الىلنرة 

التىلاااااق الث ثاااات املؤقاااات لاااا  مجهوريااااة موزامبيااااق اوحياااادد  (6ً
ومجهورية جنوب أفرينيا وممل ة  وازيلند للتعاول لشأل محاية املوارد 
املائياااااة جملريَااااات إن وماااااايت وماااااالوتو املاااااائي  واالنتىلااااااع املةاااااتدام  اااااا 

التاازام  اال طاارف ماان األطااراف لوضااا نظاام وأ اااليب  2002 لعااام
ىلياذ لرناامج رتاد مناتظم، مباا ه وتن قاللاة للمنارناةوإجراءايف رتاد 

إن وماايت وماالوتو جملرَيت ذلك رتد اجلوانب البيولوجية وال يميائية 
، وتنادمي تناارير، علاى فارتايف حتاددها اللجناة الث ثياة التننياة املائي 

الدائماة، لشاأل حالاة واجتاهااايف الانظم اإلي ولوجياة املائياة والبحريااة 
اجملاااااارَي  املااااااائي  يااااااة مياااااااه نوعل ذايف التاااااالة فيمااااااا يتعلااااااقوالنهريااااااة 
. وياااااانز االتىلاااااااق اإلطااااااار  لشااااااأل حااااااوض هناااااار  ااااااافا املااااااذ ورين

علاااى التااازام األطاااراف لاالتىلااااق علاااى وضاااا منهجياااة  2002 لعاااام
 للرتد الدائم لتنىليذ االتىلاق واألنشاة ال  تةتند إليه.

وه حاا  أل االلتزامااايف العامااة قااد تاايغت للغااة إلزاميااة،  (7ً
فااااإل طرائااااق حتنيااااق االمتثااااال ل لتزامااااايف الرئيةااااية تظاااال ه راااا ل 

وي ول الرتد أقل ، وذلك من أجل تيةأ امتثال الدول. يفاتوتي
أمهياااة لوجاااه عااااام عنااادما ال يُنتىلااااا لابناااة املياااااه اجلوفياااة أو لشااااب ة 

 طبنايف املياه اجلوفية.

 اإلدارة  -14 المادة
ــة وتنفــذ خططــا  إلدارة  تضــع  ــاه الجوفي دول طبقــة المي

طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات 
وتقـوم، بنـاء  علـى . مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سـليمة

طلب أي منها، ب جراء مشاورات بشأن إدارة طبقة ميـاه جوفيـة 
ــاه  جوفيــة عــابرة للحــدود. عــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات مي

 وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة لإلدارة.
 التعليق

التاااازام دول طبناااة امليااااه اجلوفيااااة  14حيااادد مشاااروع املاااادة  (1ً
مياههاا اجلوفياة العاالرة للحادود  ايفلوضا وتنىليذ  اط إلدارة طبن

إدارة  ليمة. ولالنظر إىل الةيادة على طبنة املياه اجلوفياة املوجاودة 
إقليم الدولة واحلاجة للتعاول فيما لا  دول طبناة امليااه اجلوفياة،  ه

ه مشروع املادة هذا نوعال من االلتزامايف  أوهلما التازام   جفند أدر 
 اال دولااة ماان دول طبنااة املياااه اجلوفيااة لوضااا  اتهااا اجاتااة  ااا 
فيماااا يتعلاااق لابناااة مياههاااا اجلوفياااة ولتنىلياااذ هاااذه اجااااة؛ وثانيهماااا 

لد ول ه مشاورايف ما دول طبنة املياه اجلوفياة األ ارى االلتزام لا
 أ  منها. لباملعنية لناء  على ط

ماان اتىلاقيااة اجملااار  املائيااة  24ماان املااادة  2وتاانز الىلناارة  (2ً
 ماا يلات لتاىلة  اتاة، ، ‘اإلدارةل ‘ه "ينتاد على أنا 1997لعام 

والعماااااال دوي الااااااائت املاااااالمجاااااارى للتنميااااااة املةااااااتدامة اًأ( طااااااايط 
 ،أ اااارىالنيااااام، لارائااااق ؛ وًب( تنىليااااذ أيااااة  اااااط معتماااادة علااااى
فيااه لارينااة رراايدة  تعزيااز االنتىلاااع لاااجملرى املااائت ومحايتااه والااتح مل

". وهااذا التعريااف نىلةااه قااد قبُاال ه ال وتو ااول ألمثاالوعلااى الوجااه ا
اإلمنائياااة للجنااااوب  للجماعاااةاملاااننح لشاااأل اجملاااار  املائياااة املشااارت ة 

وقاااااااد لااااااادأ  اااااااريال هاااااااذا ال وتو اااااااول ه . 2000لعاااااااام األفرينااااااات 
هااااذا التعرياااف ه  اااياق املوضااااوع  وم ااان ا اااتخدام. 2003 عاااام

مراعاااااة مااااا ينتضاااايه ا اااات ف احلااااال، ووضااااا مشااااروع  مااااااحلاااااي 
 ه احلةبال. 4 املادة

وترد ه الباب الثااين النواعاد املتعلناة لاإدارة طبناايف امليااه  (3ً
مايف لاالنتىلاع لابنايف املياه اجلوفية العالرة للحدود. وتش ل االلتزا

ه  اجلوفية العاالرة للحادود انتىلاعاا  منتاىلا  ومعناوال ، وعادم التةابب
 اارى، والتعاااول مااا دول طبنااة طبنااة املياااه اجلوفيااة األضاارر لاادول 

طبناايف املياااه اجلوفياة العااالرة  إلدارة امليااه اجلوفيااة األ ارى، األ اااسَ 
علااااى التاااادالأ الاااا   للحاااادود إدارة  ااااليمة. وتشااااتمل  لمااااة "إدارة"

يتع  اطاذها من أجل حتنيق أقتى زيادة ه املنافا الاويلة األجل 
ن االنتىلاااع لابنااايف املياااه اجلوفيااة.  مااا أهنااا تشاامل محايااة ماااملتأتيااة 

 وتول طبنايف املياه اجلوفية العالرة للحدود.
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وماان املىلهااوم أل النتااد ماان املبااادئ املنتااوع عليهااا ه  (4ً
ذه تاااوفأ إطاااار ملةااااعدة الااادول ه وضاااا  ااااط مشااااريا املاااواد هااا

إلدارة طبناايف املياااه اجلوفياة. وتعااد املشااورايف لاا  دول طبناة املياااه 
ه عملياااااة اإلدارة. ورااااة قيماااااة عظماااااى ه  أ ا اااايا   اجلوفيااااة عنتااااارا  

اجلوفيااة وينبغاات أل تااتم حيثمااا  ااال  ياااهاإلدارة املشاارت ة لابنااايف امل
قاد ال ي اول  املعرتف له أيضا  أناه من غأ أنه. ومم نا   ذلك م ئما  

من املم ن دائما  ه املمار اة إنشااء هاذه اآللياة. ولاذلك م ان أل 
 ط وتنىليذها لتورة منىلردة أو مشرت ة.ايتم وضا هذه اج

وتااااانز اتىلاقياااااة محاياااااة وا اااااتخدام اجملاااااار  املائياااااة العاااااالرة  (5ً
ائياة "حبياث للحدود والبحأايف الدولية على االلتزام لاإدارة املاوارد امل

تلىب احتياجايف األجيال احلالية دول اإلضرار لندرة األجيال املنبلة 
 1999عاااام . وينااادم لروتو اااول (2ًاملااادة  علااى تلبياااة احتياجاهتاااا"

املتعلااااق لاملاااااء والتااااحة امللحااااق لاتىلاقيااااة محايااااة وا ااااتخدام اجملااااار  
مزيااادا  مااان  1992املائياااة العاااالرة للحااادود والبحاااأايف الدولياااة لعاااام 

التوضيح للعناتر ال  يتع  النظر فيها ألغراض إدارة املياه. وتنز 
محاية مناناة ال ارلاايف وتنميتهاا املةاتدامة اإلطارية لشأل تىلاقية اال

. وتااانز االتىلاقياااة (4ًاملاااادة  إدارة حاااوض النهااار"ل "علاااى االلتااازام 
لاااأل "تااادير  علاااى االلتااازام ياااةاألفرينياااة حلىلاااظ الابيعاااة واملاااوارد الابيع

األطراف مواردها املائية على حنو ي ىلل لناء هذه املوارد عند أعلى 
 .(7ًاملادة  "مةتوى مم ن  ما  ونوعا  

وهناااك لعااا  األمثلااة عااان احلااااليف الااا  يااتم فيهاااا إنشااااء  (6ً
مؤ ةة أو آلية إقليمية ألغراض إدارة نظام مياه حمدد. فال وتو ول 

لجماعاااة اإلمنائياااة للجنااااوب لشااارت ة املاااننح لشاااأل اجملاااار  املائياااة امل
تشاااجيا وتيةاااأ وضاااا    ]...["يةاااعى إىل 2000لعاااام األفرينااات 

وإنشاااااء مؤ ةااااايف معنيااااة  شاااارت ةاتىلاقااااايف لشااااأل اجملااااار  املائيااااة امل
 "املائيااااااة لاجملااااااار  املائيااااااة املشاااااارت ة ماااااان أجاااااال إدارة هااااااذه اجملااااااار 

ام لعاا. وياانز االتىلاااق اإلطااار  لشااأل حااوض هناار  ااافا (2 ًاملااادة
ألغاااراض اإلدارة املةاااتدامة ]...[ لتعااااول "ال علاااى االلتااازام  2002
وضاا  ااة مشارت ة ل "لاى االلتازام ع ما يانز   ،(2ًاملادة  للمياه"

. (12ًاملااادة  املائيااة حلااوض هناار  ااافا" ملااواردو/أو مت املااة إلدارة ا
علاى  2003لعاام املةاتدامة لبحاأة تنجانيناا  اإلدارةوتنز اتىلاقياة 

حباااأة  هيئاااةنشااا  تُ لاااإدارة املاااوارد الابيعياااة لبحاااأة تنجانيناااا و االلتااازام 
مااااا يتمثاااال ه  دمااااة ومتثياااال  اهليئااااةتنجانينااااا. وماااان و ااااائف هااااذه 

املتعلنااة لااإدارة حبااأة  ائلاملتاالحة املشاارت ة للاادول املتعاقاادة ه املةاا
تنجانيناااا وحوضاااها. ويااانز ال وتو اااول املتعلاااق لالتنمياااة املةاااتدامة 

األطراف واللجناة  ايفعلى التزام 2003لعام يا  تور يحلوض حبأة ف
املنشااااأة مبوجااااب هااااذا ال وتو ااااول فيمااااا يتعلااااق خباااااط اإلدارة الاااا  

 هتدف إىل حىلظ موارد هذا احلوض واالنتىلاع املةتدام  ا.

 المخطط لها األنشطة  -15 المادة
عنـــــدما تكـــــون لـــــدى دولـــــة أســـــباب معقولـــــة  -1 

لالعتقاد بأن نشاطا  معينـا  مخططـا  لــو فـي إقليمهـا قـد يـؤثر فـي 
طبقـة ميـاه جوفيــة عـابرة للحــدود أو شـبكة طبقــات ميـاه جوفيــة 

عــابرة للحــدود وبالتــالي قــد يكــون لـــو أثــر ســلبي ذو شــأن علــى 
م عمليـا ، بتقيـي كـندولة أخرى، تقـوم تلـك الدولـة، بالقـدر المم

 اآلثار المحتملة لهذا النشاط.
ــة أو تســم  بتنفيــذ أنشــطة  -2  ــذ دول قبــل أن تُنف 

مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود 
بالتـالي يمكـن و أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحـدود 

أن يكون لها أثـر سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى، توجـو هـذه 
ـــى تلـــك  ـــذلك فـــي الوقـــأ الدولـــة إل ـــة األخـــرى إخطـــارا  ب الدول

ويكون هذا اإلخطار مشفوعا  بالبيانات والمعلومات  .المناسب
التقنية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك أي تقيـيم للتـأثير البيئـي، بهـدف 
تمكـــين الدولـــة التـــي تـــم إخطارهـــا مـــن تقيـــيم اآلثـــار المحتملـــة 

 لألنشطة المخطط لها.
خطــــــــار إذا اختلفـــــــأ الدولــــــــة الموجهــــــــة لإل -3 

ــــر المحتمــــل لألنشــــطة  ــــة لإلخطــــار بشــــأن األث والدولــــة المتلقي
كمـــا تقومـــان، عنـــد   ،المخطــط لهـــا، تقـــوم الـــدولتان بمشــاورات

الضــــرورة، بمفاوضــــات للتوصــــل إلــــى تســــوية منصــــفة للحالــــة. 
ويجوز لهاتين الدولتين االستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق 

 لها. محايد ألثر األنشطة المخطط تقييمإلجراء 
 التعليق

 1997لعاااااام  اتىلاقياااااة اجملاااااار  املائياااااة لالتاااااذ أ أل هااااادر (1ً
 ا اتنادا   االتدالأ املخاط هل عنتتضمن تةا مواد لأح ام مىلتلة 

لذلك، اتبا هنج احلاد األدىن ه مشاروع  إىل ممار ة الدول. و  فا  
لةااابب نااادرة ممار اااة الااادول فيماااا يتعلاااق لابناااايف امليااااه  ااملاااادة هاااذ

علاى أ  دولاة ت اول لاديها أ اباب  املاادةاجلوفية. ويةار  مشاروع 
ا  ااااا  لاااه ه إقليمهااا م اان أل عيناامعنولااة ل عتناااد لااأل نشاااطا  م

يؤثر ه طبنة مياه جوفياة عاالرة للحادود ولالتااي م ان أل يتةابب 
ولذلك فإل نااق اناباق  .أ رى ذ  رأل على دولة  لكه أثر 

 .ةهذا احل م ال ينتتر على دول طبنة املياه اجلوفي
واألنشاااة الاا   ااتُنظَّم مبوجااب مشااروع املااادة هااذا م اان  (2ً

الاادول أو مؤ ةاايف  اتااة. وحياادد مشااروع  أجهاازةإمااا  تنىلاذهاأل 
املادة  لةلة من التادالأ أو اإلجاراءايف الا  م ان اطاذهاا. وحتادد 

تنييمااا  مةاابنا  لألثاار  جُتاار االلتاازام األدىن للدولااة لااأل  همناا 1الىلناارة 
احملتماال للنشاااط املخاااط لاااه. وال يشاارتط قيااام الدولااة لااإجراء تنياايم 

أ اااباب  يهالآلثاااار احملتملاااة للنشااااط املخااااط لااااه إال إذا  انااات لاااد
ملزماة  غاأأل الدولاة   مااة.   البي آثاارمعنولة لتوقا احتماال وقاوع 

مم ااان عملياااا . واألنشااااة  غاااأنيااايم إذا  اااال التنيااايم لاااإجراء هاااذا الت
املخاااط هلااا ال تشاامل فنااط االنتىلاااع لابنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة 
للحدود لل إهنا تشمل أيضا  أنشاة أ رى ي ول هلا، أو حُيتمل أل 

 ي ول هلا، تأثأ على طبنايف املياه اجلوفية تلك.
الا  طااط لتنىلياذ  وااللتزام لإجراء التنيايم مان قبال الادول (3ً

نشاااااااااط مااااااااا ياااااااارد ه جمموعااااااااة وا ااااااااعة و تلىلااااااااة ماااااااان املعاهاااااااادايف 
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واالتىلاقياايف. وماان األمثلااة علااى ذلااك أل اتىلاااق رالاااة أماام جنااوب 
ينز  1985لعام ررق آ يا لشأل حىلظ الابيعة واملوارد الابيعية 

األثااار البيئااات قبااال  مإىل إجاااراء تنياااي]...[ الةاااعت ل "علاااى االلتااازام 
  تاأثأ ذ إحاداثذ أ  نشاط قد يناو  على  اار البدء ه تنىلي

ااااارف آ اااار ماااان األطااااراف لرااااأل علااااى البيئااااة أو املااااوارد الابيعيااااة 
املتعاقاااادة أو علااااى البيئااااة أو املااااوارد الابيعيااااة  ااااارج نااااااق الواليااااة 

. وتاااانز االتىلاقيااااة األفرينيااااة حلىلااااظ الابيعااااة (20ًاملااااادة  الوطنيااااة"
ضااااامال أل ت اااااول لزام علاااااى االلتااااا 2003لعاااااام واملاااااوارد الابيعياااااة 

الةيا ااايف واجاااط والاا امج واال اارتاتيجيايف واملشاااريا واألنشاااة 
ال  حُيتمل أل تؤثر على املوارد الابيعية والنظم اإلي ولوجية والبيئاة 
لتاااورة عاماااة  اضاااعة ه أل ااار مرحلاااة مم ناااة لعملياااة تنيااايم لآلثاااار 

ماان أجاال محاياااة  اول. وياانز اتىلااااق التعاا(14ًاملااادة  لشاا ل واف
ال تغاليااااة وا ااااتخدامها  -انية اإل ااااب اهليدروغرافيااااةمياااااه األحااااواض 

علاى أل "يعتمااد الارفاال األح اام الضاارورية  1998لعاام املةاتدام 
والا   ،لضمال أل ت ول املشااريا واألنشااة املشامولة  اذا االتىلااق

لعملياة  - لاالنظر إىل طالعهاا وحجمهاا وموقعهاا -طضا هب أل 
 تنيايم  هااذا قبال أل ياتم إقرارهااا"موضاَا عا  احلاادود،  ثاارتنيايم لآل
يضاااف إىل ذلااك أل لروتو ااول معاهاادة أنتار تي ااا  .(60ً(9ًاملااادة 

منااه علاى أل مجيااا األنشاااة  8املتعلاق حبمايااة البيئااة يانز ه املااادة 
املضااالا  ااا ه منانااة معاهاادة أنتار تي ااا طضااا إلجااراءايف تنياايم 

 التأثأ البيئت.
البيئت مبينة أيضاا  ه التا وك  التأثأأمهية تنييم  ما أل  (4ً

الاااا  أعاااادهتا األماااام املتحاااادة ه هااااذا الشااااأل. وماااان ذلااااك مااااث   أل 
الااذ  أعدتااه جلنااة  1989لعااام امليثاااق املتعلااق لااإدارة املياااه اجلوفيااة 

األمااام املتحااادة االقتتاااادية ألورولاااا يااانز علاااى أل "مجياااا املشااااريا 
ا  على  لبيوال  يُتوقا أل تؤثر تأثأا   قتتاد النائمة ه أ  قااع ا

طبناااايف امليااااه اجلوفياااة ينبغااات أل طضاااا لتنيااايم يهااادف إىل تنااادير 
احملتماال للمشااروع علاى النظااام املااائت و/أو علاى نوعيااة مااوارد  التاأثأ

املياه اجلوفية، ما إي ء اهتمام  اع للدور اهلام الاذ  تؤدياه امليااه 
. وقااااد (61ًًاملااااادة الرالعااااة عشاااارة( "جتاجلوفيااااة ه النظااااام اإلي ولااااو 

الااذ  اعتمااده  21ماان جاادول أعمااال الناارل  18ه الىلتاال اقاارُت  
، وهاااااو 1992لعاااااام مااااؤمتر األمااااام املتحااااادة املعاااااين لالبيئااااة والتنمياااااة 

  تابيااق اوإمااداداهت املعنااول "محايااة نوعيااة مااوارد املياااه العذلااةالىلتال 
أناااه  ،"هاتخداموا ااا هتااااوإدار امليااااه  ماااواردهُناااج مت املاااة علاااى تنمياااة 

"إجراء تنييم إلزامت لآلثاار البيئياة يشامل مجياا  جلميا الدول ينبغت
مشاريا تنمية املوارد املائية ال  حيتمل أل تؤد  إىل إضعاف نوعية 

 .(62ًاملياه والنظم اإلي ولوجية املائية"

__________ 
 أع ه. 51انظر احلارية  (60ً
 أع ه. 56انظر احلارية  (61ً
تنرياااار ماااااؤمتر األماااام املتحااااادة املعااااين لالبيئاااااة والتنميااااة، رياااااو د   (62ً

أعاااا ه(،  31و 30ًانظاااار احلاراااايت   1992حزيرال/يونيااااه  14-3جااااانأو، 
 .40الىلنرة 

وتةااهم النتااائج الاا  يااتمخ  عنهااا التنياايم ه التخااايط  (5ً
للنشاااااااط علااااااى حنااااااو  ااااااليم.  مااااااا أهنااااااا تشاااااا ل األ اااااااس الطاااااااذ 

. وهاتاااال 3و 2اإلجاااراءايف األ ااارى املنتاااوع عليهاااا ه الىلنااارت  
الىلنرتاااال تُنشااائال إطاااارا  إجرائياااا  الغااارض مناااه هاااو جتناااب املنازعاااايف 

مااااااان التنيااااااايم  يتبااااااا املتتااااااالة لاألنشااااااااة املخااااااااط هلاااااااا. وعنااااااادما 
لآلثااار احملتملااة للنشاااط املخاااط لااه أل  1رى وفنااا  للىلناارة ُهاا الااذ 

ا  علااااااى طبنااااااايف املياااااااه  اااااالبيهااااااذا النشاااااااط م اااااان أل يااااااؤثر تااااااأثأا  
ذو رااأل علااى   االكه قااد ي ااول لاااه أثاار نااالعااالرة للحاادود وأ اجلوفياة

لاااااأل  2ملزماااااة مبوجاااااب الىلنااااارة  املنشاااااأدول أ ااااارى، ت اااااول دولاااااة 
عنيااة لالنتااائج الاا  توتاالت إليهااا. وينبغاات أل ي ااول الاادول امل طااار

هااااااذا اإل اااااااار املوجااااااه ه الوقاااااات املنا ااااااب مشااااااىلوعا  لالبيانااااااايف 
البيئااااات،   التاااااأثأواملعلوماااااايف التننياااااة املتاحاااااة، مباااااا ه ذلاااااك تنيااااايم 

ينبغاااااات أل يااااااوفر للاااااادول الاااااا  حُيتماااااال أل تتااااااأثر املعلومااااااايف   مااااااا
ثاااار احملتملاااة للنشااااط جُتااار  هااات لنىلةاااها تنييماااا  لآل  اااتل الضااارورية

 املخاط له.

وإذا اقتنعاات الاادول الاا  يوجااه إليهااا اإل اااار لاملعلومااايف  (6ً
هلااا الاادول املوجهااة لإل اااار، فةااتتوفر  تناادمهاونتااائج التنياايم الاا  

هلا عندئذ األرضاية املشارت ة للتعامال ماا النشااط املخااط لاه. ومان 
 آثاااااارياااايم جهااااة أ اااارى، إذا مل توافااااق هااااذه الاااادول علااااى نتااااائج تن

علااى عاتنهاا التازام لالةاعت إىل التوتاال  االنشااط املخااط لاه، فينا
. والشارط املةابق للتوتال 3إىل تةوية منتاىلة للحالاة وفناا  للىلنارة 

إىل مثاال هااذه التةااوية يتمثاال ه أل ي ااول لاادى الاادول املعنيااة فهاام 
مشااارتك لآلثاااار احملتملاااة. وهلاااذه الغاياااة، يتاااو ى مشاااروع املاااادة هاااذا 

إجاراء تناز  أو  ىلاوضاايف،ورايف، وعند الضرورة إجراء مإجراء مشا
للحناااااائق وذلاااااك لغااااارض التوتااااال إىل حااااال عاااااادل حلالاااااة مةاااااتنل 

 1997مااان اتىلاقياااة اجملاااار  املائياااة لعاااام  33 لعينهاااا. وتااانز املاااادة
على اللجوء اإللزامت إلجراء تنتت احلنائق هذا. ويبدو أنه ليةت 

فيمااااا يتعلااااق لاملياااااه  هناااااك حاااا  اآلل أدلااااة علااااى مثاااال هااااذا االلتاااازام
إراارة إىل اللجاوء اال تياار  إىل مثال  أورديفاجلوفية. ولالتاي فناد 

عااادم إياااراد هاااذه اآللياااة لتنتااات احلناااائق. وال ينبغااات أل يىلهااام مااان 
ماان رااأنه أل يبااال  عماالإجااراءايف مىلتاالة تاارحية الرت اايز لااأ  

الااادول  متتنااااالغاارض مااان مشاااروع املاااادة هاااذا. وعلااى  ااابيل املثاااال، 
، لناااء علاى طلااب، عاان تنىلياذ النشاااط املخاااط لااه أو مباادئيا   املعنياة

، والذ  هب إمتامه وديا  التشاور أو التىلاوض أثناءالرت يز له ه 
. وينبغااات أل تتتااارف الااادول املعنياااة ه غضاااول فااارتة زمنياااة معنولاااة

 حبةن نية.

إىل  يةااتندواإلجااراء الااذ  ياانز عليااه مشااروع املااادة هااذا  (7ً
إم انية أل ي ول للنشاط املخاط لاه "أثار  الك املعيار املتمثل ه 

" ألثاااار الةاااالك ذ  الشااااألاذو رااااأل" علااااى دول أ اااارى. وعتبااااة "
مشاااااااروطة وحتةااااااابية وهااااااات أدىن مااااااان عتباااااااة "الضااااااارر ذ  الشاااااااأل" 

 .6املنتوع عليها ه مشروع املادة 
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 الرالا الباب
 متنوعة أحكام

 التقني مع الدول النامية التعاون  -16 المادة
الـدول، مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات الدوليـة  تعزز 

المختصــــة، التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والقــــانوني وغيــــره مــــن 
أشــــكال التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل حمايــــة وإدارة 
ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات  ـــاه الجوفي طبقـــات المي

 المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
بناء قدرات تلك الدول في المجـاالت  تعزيز )أ( 

 العلمية والتقنية والقانونية؛
تيســـــير مشـــــاركة تلـــــك الـــــدول فـــــي البـــــرامع  )ب( 

 الدولية ذات الصلة؛
تزويـــد تلـــك الـــدول بالمعـــدات والتســـهيالت  )ج( 
 الالزمة؛
تعزيـــــــز قـــــــدرة تلـــــــك الـــــــدول علـــــــى تصـــــــنيع  )د( 

 المعدات؛ هذه
ــرامع البحــث  (ه)  والرصــد إســداء المشــورة بشــأن ب

 والبرامع التعليمية وغيرها من البرامع وإقامة المرافق الالزمة لها؛
إســــداء المشــــورة بشــــأن التقليــــل إلــــى الحــــد  )و( 

األدنى من اآلثار الضارة لألنشطة الرئيسية التي تمـس بطبقـات 
شـــبكات طبقـــات مياههـــا بمياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو 
 مرافق الالزمة لذلك؛الجوفية العابرة للحدود، وإقامة ال

لتـأثير لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات  )ز( 
 البيئي؛

التقنيــــــة  والخبــــــراتدعــــــم تبــــــادل المعــــــارف  )ح( 
بين الدول النامية بغية تعزيـز التعـاون بينهـا فـي إدارة طبقـة  فيما

المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود.

 التعليق
التعاااااااول التنااااااين مااااااا الاااااادول  16يتناااااااول مشااااااروع املااااااادة  (1ً

"التعاول" قاد ُفضِّال علاى  متالحالنامية. وينبغت التأ يد على أل 
عاااّ  لشااا ل يُ  إناااه "املةااااعدة" ه مشاااروع املاااادة هاااذا؛ إذ متاااالح

أفضاال عاان العمليااة الاا  جتاار  لاا  جااانب  والضاارورية لتعزيااز النمااو 
عاااان طريااااق محايااااة وإدارة طبنااااايف املياااااه  لناميااااةلاااادول اه ااملةاااتدام 

الىلنااااااارة  جاااااااب. ومبو اجلوفياااااااة أو راااااااب ايف طبناااااااايف امليااااااااه اجلوفياااااااة
، يتعااا  علاااى الااادول أل تعااازز 16اال اااته لية مااان مشاااروع املاااادة 

غااااأه ماااان أراااا ال النااااانوين و التعاااااول العلماااات والتعليماااات والتنااااين و 
 ،العالرة للحدود التعاول من أجل محاية وإدارة طبنايف املياه اجلوفية

وم نهاااا أل تناااوم لاااذلك مبارااارة أو عااان طرياااق املنظماااايف الدولياااة 
الثانية. ومن املىلهوم أل  ةالنانوين ه النراء ولدرج التعااملختتة. وأُ 

 ترا مياااااااةقائماااااااة األنشااااااااة الاااااااواردة ه الىلنااااااارايف الىلرعياااااااة ليةااااااات 
لعاا  اجيااارايف املختلىلااة املدرجااة حتاارية. ومتثاال أنااواع التعاااول  وال

املتاحة للدول للوفاء لااللتزام لالتعاول ه اجملااليف ال  ينز عليهاا 
ه  ال ناوع مان أناواع  خنراطمشروع املادة. والادول غاأ ماالَباة لااال

 اااي ول مةاااموحا  هلاااا لاااأل طتاااار  ول ااانالتعااااول الاااوارد تعااادادها، 
 ماان قبياال ،و ااائل تعاوهنااا، مبااا فيهااا الو ااائل غااأ املنتااوع عليهااا

 املةاعدة املالية.
تااااولرا   اجليولوجياااا املائياااة، ، أوامليااااه اجلوفياااة ويشاااهد علااام (2ً

 ااااريعا . وهااااذه املعرفااااة العلميااااة اجلدياااادة والةااااريعة التاااااولر متتل هااااا 
وال تزال العديد من الدول النامية غأ مالعة أ ا ا  الدول املتندمة 
ناااين ماااا الااادول وهااار  التعااااول العلمااات والتعليهاااا اط عاااا   اااام  . 

الناميااااة ماااان  اااا ل املنظمااااايف الدوليااااة املختتااااة. ويااااؤد  ال نااااامج 
ليونةااا و دورا  حموريااااا  ه هاااذا اجملااااال، لاهليااادرولوجت الااادوي التااااالا 

وهو ال نامج العلمت احل ومت الدوي العاملت ملنظومة األمم املتحدة 
الوطنيااااة واإلقليميااااة  لبااااايفالحتياجااااايف والاا تلبيااااةالااااذ  يةااااتايا 

احملاااادَّدة.  مااااا أل الرتتيبااااايف اإلقليميااااة قااااد أ ااااذيف تتاااااور لنجااااا  
ملةاااااعدة الاااا  تناااادمها املنظمااااايف نااااواع الىلضاااال النااااااق الوا ااااا أل
املىلهاوم األو اا  خدمتُ رة الىلرعياة ًأ(، ا اناالدولية املختتاة. وه الىل

 ،للتأ ياااد علاااى ضااارورة التااادريب "عزياااز لنااااء النااادرايفاملتمثااال ه "ت
رعيااااة ً ( علااااى ضاااارورة تناااادمي الاااادعم لتبااااادل  ااااد ه الىلناااارة الىلوأُ 

 التننية ل  الدول النامية. واج ايفاملعارف 
وااللتزام املنتوع عليه مبوجاب مشاروع املاادة هاذا هاو مان  (3ً

 202طرائاااااق التعااااااول فيماااااا لااااا  الااااادول وت مااااان جاااااذوره ه املاااااادة 
حاادة ًاملةاااعدة العلميااة والتننيااة للاادول الناميااة( ماان اتىلاقيااة األماام املت

أمهيااة تناادمي  (63ً اات هومل. ويباا ِّ إعا ل 1982لناانول البحااار لعااام 
اااال للجهاااااد احمللااااات املبااااذول مااااان أجااااال  املةاااااعدة الت نولوجياااااة  م مِّ
التنمياااة، وأمهياااة إيااا ء اعتباااار  ااااع للااادول النامياااة ألغاااراض التنمياااة 

، 7ه املباادأ  (64ً(. ويشااأ إعاا ل ريااو12و 9ومحايااة البيئااة ًاملباادآل 
مااان  9املشااارت ة ول ااان املتماااايزة. وقاااد جااااء ه املبااادأ  ليايفإىل املةاااؤو 

ينبغت أل تتعاول الدول ه تعزيز لناء الندرة الذاتية هذا اإلع ل أنه "
علاااى التنمياااة املةاااتدامة لتحةااا  التىلااااهم العلمااات عااان طرياااق تباااادل 

يايف وت ييىلها املعارف العلمية والت نولوجية، ولتعزيز تاوير الت نولوج
 ".ونشرها وننلها، مبا ه ذلك الت نولوجيايف اجلديدة وااللت ارية

 ما أل عناتر التعاول املنتوع عليها ه مشروع املادة  (4ً
هاااذا ماااذ ورة أيضاااا  ه عااادة اتىلاقياااايف ومعاهااادايف. فاتىلاقياااة محاياااة 
وا ااتخدام اجملااار  املائيااة العااالرة للحاادود والبحااأايف الدوليااة تاانز 

 لاملااااء تعلاااقااللتااازام لتنااادمي املةااااعدة املتباَدلاااة. وال وتو اااول املعلاااى 
__________ 

 أع ه. 33انظر احلارية  (63ً
 أع ه. 30انظر احلارية  (64ً
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لاتىلاقيااااة محايااااة وا ااااتخدام اجملااااار  املائيااااة العااااالرة والتااااحة امللحااااق 
يشاادِّد علااى أمهيااة "تعلاايم  1992للحاادود والبحااأايف الدوليااة لعااام 

وتااادريب املاااو ىل  املهنيااا  والتننيااا  ال زمااا  إلدارة املاااوارد املائياااة 
" وأمهيااااااة التتااااااحا ومرافااااااق  هغيل رااااااب ايف إماااااادادايف املياااااااولتشاااااا

. ويعااااادِّد هاااااذا (9ًاملااااادة  "حتااااديث وحتةااااا  معااااارفهم ومهااااااراهتم"
اجلوانااب الاا  يلاازم فيهااا تناادمي الاادعم منااه  14ه املااادة ال وتو ااول 

 وذلك على النحو التاي   ،الدوي للعمل الوطين
الرة للحادود والةاياقايف الوطنياة ًأ( إعداد  اط إلدارة املياه ه الةاياقايف العا

؛ التتااااحا لتحةاااا  إماااادادايف املياااااه ومرافااااق   ااااااايفو/أو احمللياااة، وإعااااداد 
، عماا   اهليا اال األ ا اايةوًب( حتةاا  تااياغة املشاااريا، وال  اايما مشاااريا 

 ااااذه اجاااااط واملخااااااايف، ماااان أجاااال تيةااااأ الوتااااول إىل متااااادر التموياااال؛ 
املشاااااريا؛ وًد( إنشاااااء نُظُاااام للمراقبااااة ورااااب ايف التنىليااااذ الىلعااااال هلااااذه  وًج(

اار ووضااا  اااط للاااوارئ وتاااوير قاادرايف اال ااتجالة فيمااا يتعلااق  لإلنااذار املب ِّ
إعداد التشريعايف ال زمة لدعم تنىليذ هذا ه( لاألمراض ذايف التلة لاملياه؛ وً

ال وتو ااااااول؛ وًو( تعلاااااايم وتاااااادريب املااااااو ىل  املهنياااااا  والتننياااااا  الرئيةااااااي ؛ 
البحااااث والتاااااوير فيمااااا يتتاااال لالو ااااائل والتننيااااايف الىلعالااااة ماااان حيااااث  وًز(

الت لىلااة ماان أجاال الوقايااة مااان األمااراض ذايف التاالة لاملياااه وم افحتهااا واحلاااد 
منهااا؛ وً ( تشااغيل رااب ايف فعالااة لرتااد وتنياايم ماادى تااوفلر اجاادمايف ذايف 

انااايف التاالة لاملياااه ونوعيااة هااذه اجاادمايف، وإنشاااء نُظُاام معلومااايف وقواعااد لي
ه ذلاااك  مبااااضااامال اجلاااودة لالنةااابة ألنشااااة الرتاااد، حتنياااق مت املاااة؛ وًط( 

 املنارنة فيما ل  العمليايف املخت ية. إم انية 

وي َحااظ أيضااا  أل اتىلاقيااة م افحااة التتااحر ه البلاادال الاا  تعاااين 
 مااااااان اجلىلااااااااف الشاااااااديد و/أو مااااااان التتاااااااحر وخباتاااااااة ه أفرينياااااااا

، فيماااااا يتعلاااااق 6هااااات املاااااادة  تتضااااامن ماااااادة حماااااّددة، 1994 لعاااااام
هااااااذه املااااااادة تعاااااادِّد و لالتزامااااااايف األطااااااراف ماااااان البلاااااادال املتندمااااااة. 

من  األطرافوتول إم انية  تعزز وتيةر"أل االلتزامايف ومن لينها 
البلاادال املتاااأثرة، و اتااة األطاااراف ماان البلااادال الناميااة املتاااأثرة، إىل 

  الت نولوجيا واملعرفة والدراية العملية املنا بة".

وااللتاازام لالتعاااول املتباااَدل هااو التاازام منتااوع عليااه أيضااا   (5ً
ومنهااا مااث   االتىلاقيااة األفرينيااة حلىلااظ الابيعااة  .ايف إقليميااةيااه اتىلاق

تشااااجيا لالاااا  تاااانز علااااى االلتاااازام  2003لعااااام واملااااوارد الابيعيااااة 
وتعزياااااز التعااااااول مااااان أجااااال ا اااااتحداث وا اااااتخدام الت نولوجياااااايف 

إتاحاااة الوتاااول إليهاااا وننلهاااا، لشاااروط  نفضااا   عاااالةاااليمة ليئياااا ، 
اعتمااااد التااادالأ ل، والنياااام هلاااذه الغاياااة لااا  األطاااراف متىلاااق عليهاااا

التشاااريعية والتنظيمياااة الااا  تاااوفِّر، ه مجلاااة أماااور، حاااوافز اقتتاااادية 
ألغااااااراض ا ااااااتحداث وا ااااااتأاد ونناااااال وا ااااااتخدام الت نولوجيااااااايف 

 .(19ًاملادة  مالةليمة ليئيا  ه النااع  اجاع والعا

 مااا أل أمهيااة املةاااعدة العلميااة والتننيااة مااذ ورة أيضااا  ه  (6ً
إع ناااااايف أ ااااارى غاااااأ ملزِماااااة. فخااااااة عمااااال ماااااار دل ل تاااااا الااااا  
اعُتمااااااااديف ه مااااااااؤمتر األماااااااام املتحاااااااادة املعااااااااين لاملياااااااااه املعنااااااااود ه 

تشاااأ إىل االفتناااار إىل املعرفاااة العلمياااة ال افياااة لشاااأل  1977 عاااام
لامليااه اجلوفياة، توتات  ااة العمال هاذه  علقة. وفيما يتاملوارد املائي
 لاآليت البلدال 

املةاااااعدة إلنشاااااء أو تعزيااااز رااااب ايف املراقبااااة لتةااااجيل اجتااااائز  تناااادمي ‘1‘
املةااااعدة إلنشااااء متاااارف  تنااادمي ‘2‘ال مياااة والنوعياااة ملاااوارد امليااااه اجلوفياااة؛ 

لرامج  وضاو  لثغرايفااملياه اجلوفية وال تعراض الدرا ايف، وحتديد عن ليانايف 
، مباا العاولتنادمي  ‘3‘؛ والتننيب الا   ايجر  تنىلياذها مةاتنب   اال ت شاف 
 الاارق، مثال املتندماةإلتاحاة ا اتخدام التننياايف  ،ل واملعادايفو ه ذلك املو ىل

 .(65ًإخلاجليوفيزيائية، والتننيايف النووية، والنماذج الرياضية، 

الاااذ   21الناارل ماان جااادول أعمااال  18الىلتاال ويشااأ  (7ً
ىل إ( 1992ين لالبيئاة والتنمياة ًادة املعاام املتحاااعُتمد ه مؤمتر األم

أل أحااد األهااداف الرئيةااية األرلعااة الاا  يتعاا  الةااعت إىل حتنينهااا 
وتنوية أو، إذا لزم، ا تحداث اآللياايف املؤ ةاية يتمثل ه "حتديد 

ضامال أل لالبلادال النامياة، ال  يما ه ، و امل ئمةلنانونية واملالية وا
لتنااااااادم حىلاااااااازا  لتحنيااااااق ا يا اااااااة املياااااااه وتنىلياااااااذها عااااااام    ت ااااااول

"  ماا جاااء ه هااذا   .(66ًاالجتمااعت والنمااو االقتتااد  املةااتداَم ب
  الىلتل أنه

م ااان جلمياااا الااادول أل تناااوم، وفناااا  لنااادراهتا واملاااوارد املتاحاااة هلاااا، وعااان طرياااق 
طاراف، مباا ه ذلاك األمام املتحادة واملؤ ةاايف املتعدد األ [أو]التعاول الثنائت 

األ اااارى ذايف التااااالة، حةااااب االقتضااااااء، لتنىلياااااذ األنشاااااة التالياااااة لتحةااااا  
...[ النيااام، حةااب االقتضاااء، لتاااوير وتنويااة   اإلدارة املت املااة ملااوارد املياااه]

التعااااول، مبااااا ه ذلااااك ماااا ينتضاااايه األماااار ماااان آلياااايف، علااااى مجيااااا املةااااتويايف 
علااااى املةااااتوى العاااااملت، حتةاااا  حتديااااد املةااااؤوليايف،  ‘4‘]...[  املعنيااااة، أ ب 

، مباا ه ذلاك تيةاأ [الدولياة]وتنةيم العمل والتنةيق ل  املنظماايف والا امج 
 .(67ًاملناقشايف وتنا م اج ايف ه اجملااليف املتتلة لإدارة موارد املياه

 ماااا يشاااأ إىل أل أحاااد األهاااداف الث ثاااة الااا  ينبغااات الةاااعت إىل 
نينهااا ه الوقااات نىلةاااه مااان أجاال إدمااااج عناتااار نوعياااة امليااااه ه حت

تاااالب إدارة مااااوارد املياااااه يتمثاااال ه "تنميااااة املااااوارد البشاااارية، وهاااات 
.  (68ًوراااارط مةاااابق لتنىليااااذ إدارة نوعيااااة املياااااه" ةلناااااء الناااادر  مىلتااااا 
النماااااااااة العااااااااااملت للتنمياااااااااة  نتاااااااااائج ماااااااااؤمتر تنىلياااااااااذأل  ااااااااااة   ماااااااااا

 .(69ًاملةاعدة التننية ( تشأ أيضا  إىل2002ً املةتدامة
 

__________ 
ً65) Report of the United Nations Water Conference ً انظااااااااااااااااااار

 .ًب((4ًالتوتية  9أع ه(، ع  44احلارية 
تنرير مؤمتر األمم املتحدة املعين لالبيئة والتنمية، ريو د  جاانأو،  (66ً
 .ًد(9أع ه(، الىلنرة  30ًانظر احلارية  1992حزيرال/يونيه  3-14

 .12املرجا نىلةه، الىلنرة  (67ً
 .ًج(38املرجا نىلةه، الىلنرة  (68ً
تنرير مؤمتر النمة العاملت للتنمية املةاتدامة، جوهانةا غ ًجناوب  (69ً

، A/CONF.199/20ً 2002 اااااااااااااااابتم   4 -آب/أغةااااااااااااااااس  26أفرينياااااااااااااااا(، 
 2(، الىلتااااال األول، النااااارار A.03.II.A.1منشااااورايف األمااااام املتحااااادة، رقاااام املبياااااا 

 ابتم  أيلول/ 4 ة اة تنىليذ نتائج مؤمتر النمة العااملت للتنمياة املةاتدامة املؤر اً
 .(25، رالعا ، الىلنرة ، املرفق2002
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 الطوارو حاالت  -17 المادة
حالــة ب "لغــر  مشــروع المــادة هــذا، يقصــد  -1 

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن  ،الطوارو" حالة
تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـات ميـاه  ،سلوك بشري

جوفية وتنطوي على تهديـد وشـيك ب لحـاق ضـرر جسـيم بـدول 
 طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.

 في إقليمها: طواروتقوم الدولة التي تنشأ حالة  -2 
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، ب خطار  )أ( 

ــــة  ــــأثر والمنظمــــات الدولي ــــي ُيحتمــــل أن تت الــــدول األخــــرى الت
 ؛الطواروالمختصة بحالة 

باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة التــي تقتضــيها  )ب( 
عنـد و ، بالتعاون مع الدول التي ُيحتَمـل أن تتـأثر ،الظروف فورا  
تصة، لمنع أي آثار ضارة مع المنظمات الدولية المخاالقتضاء 

 .وتخفيفها وإزالتها الطواروتترتب على حالة 
ـــــة  -3  ـــــى  طـــــواروعنـــــدما تشـــــكل حال خطـــــرا  عل

حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم 
 قطعـــا  ، أن تتخـــذ التـــدابير الضـــرورية 6و 4مشـــروعي المـــادتين 
 لتلبية هذه الحاجات.

ـــــــدول التعـــــــاون ال تكفـــــــل -4  ـــــــي ال علمـــــــي والتقن
وغيــره مــن أشــكال التعــاون للــدول التــي تنشــأ فيهــا  ســتيواللوج
. ويمكـــن أن يشـــمل التعـــاون تنســـيق اإلجـــراءات طـــواروحالـــة 

 واالتصــــاالت الدوليــــة فــــي حالــــة الطــــوارو، وإتاحــــة العــــاملين
االســــــــتجابة لحــــــــاالت الطــــــــوارو، والمعــــــــدات ب المختصــــــــين

الالزمة لالستجابة لهذه الحاالت، والخبرة العلمية  داداتواإلم
 والتقنية، والمساعدة اإلنسانية.

 التعليق
التزاماااااايف الااااادول لاال اااااتجالة  17يتنااااااول مشاااااروع املاااااادة  (1ً

حلاااااليف الااااوارئ الىلعلياااة الااا  تتتااال لابناااايف امليااااه اجلوفياااة العاااالرة 
ا  مماااث   ح ماا 1997للحاادود. وتتضاامن اتىلاقيااة اجملااار  املائيااة لعااام 

. وه حالة طبنايف امليااه اجلوفياة، قاد ال ت اول حاااليف 28ه املادة 
 ثاااااأة ومااااادمِّرة  ماااااا ه حالااااة اجملاااااار  املائياااااة. إال أناااااه مااااان   رئالاااااوا

، إىل  ارثاااة الضااارور  إدراج ماااادة لشاااأل هاااذه املةاااألة لاااالنظر، ماااث   
داد أماااواج املاااد الاوفااااين املااادمِّرة ًالتةاااونامت( الااا  وقعااات علاااى امتااا
قبالاة  احل احمليط اهلند  وال  جنمت عن هزة أرضاية هائلاة وقعات 

. 2004ه  ااااانول األول/ديةاااام   نيةاااايالاناااادا آتشااااه لإندو   اااااحل
يااااااه امل ايفم اااان أل تغماااار طبناااا األعاتاااااأفااااأمواج املااااد الاوفاااااين أو 

 .والزالزل م ن أل تدمر طبنايف املياه اجلوفية ،وفية مبياه البحراجل
الاوارئ" ألغاراض مشاروع حالة "ل تعريىلا   1نرة وتورد الىل (2ً

مااان اتىلاقياااة  28مااان املاااادة  1الىلنااارة  التعلياااق علاااىاملاااادة. ويوضِّاااح 

حالة الاوارئ" يشتمل على "أل تعريف  1997اجملار  املائية لعام 
عااااادد مااااان العناتااااار اهلاماااااة ويتضااااامن عااااادة أمثلاااااة تنااااادَّم ألغاااااراض 

أو  ،معرَّفة، هاب أل تةابِّبحالة الاوارئ"،  ما هت "التوضيح. و
 ." لاادول أ اارىجةايما  "ضااررا   ،تشا ِّل هتدياادا  وراي ا  لااأل تةابِّب

، لاإلضاااافة إىل الااااالا املىلااااج  حلااادوث املعاااينوتااا ِّر رااادة الضااارر 
حالااة الاااوارئ، اطاااذ التاادالأ الاا  ينتضاات مشااروع املااادة اطاذهااا. 

ال أنه يشامل املادة. إ وعأ ا ت ه  ريال مشر  "الىلجائية"وعنتر 
تلااك احلااااليف الاا  قااد ت ااول متوقَّعااة لاال ااتناد إىل التنبااؤايف أيضااا  

شاااامل ياملتعلنااااة لااااأحوال الانااااس. وعاااا وة علااااى ذلااااك، فإنااااه قااااد 
نتيجاة ت ول حااليف زاحىلة، مبا فيها تلك ال  حتدث فجأة ل نها 

 "هتدياااد ورااايك" لعوامااال ترا مااات علاااى مااادى فااارتة زمنياااة. ولعباااارة
نبغاااات  لاااااه مبىلاااااهيم تناااارتل لتهدياااادايف الةاااالم ي معااااىن وقااااائعت ال

مليثااااق  واألماان الاادولي  ومااا قااد يناارتل  اااا ماان نتااائج م زمااة وفنااا  
ه  يتجااااااوز تعاااااين ضاااااررا   "ضااااارر جةااااايم"األمااااام املتحااااادة. وعباااااارة 

. وأ أا ، قد ت ول حالة الاوارئ نارئة "الشأل االضرر ذ"  اورته
 أو عن  لوك لشر ". إما "عن أ باب طبيعية

أل تناااوم الدولاااة  2وتنتضااات الىلنااارة الىلرعياااة ًأ( مااان الىلنااارة  (3ً
دول إلاااااء ولأ ااارع الو اااائل "ه إقليمهاااا  الااااوارئالااا  تنشاااأ حالاااة 

لإ اااااار الاااادول األ اااارى الاااا  حيتماااال أل تتااااأثر واملنظمااااايف  "املتاحااااة
. وهنااك التازام مشااله يارد، علاى  ابيل حبالة الاوارئالدولية املختتة 

ااااااااار عااااااااان وقاااااااااوع حاااااااااادث ناااااااااوو املثاااااااااال، ه   اتىلاقياااااااااة التبلياااااااااغ املب ِّ
، واتىلاقياااااااااااة األمااااااااااام املتحااااااااااادة لناااااااااااانول البحاااااااااااار (1986ً70 لعاااااااااااام
، وه عااادد ماااان االتىلاقاااايف املتعلنااااة لابناااايف املياااااه (1982ً71 لعاااام

اجلوفية العالرة للحدود. ويعاين تعباأ "دول إلاااء" أل يوّجاه اإل ااار 
رة "لأ رع الو ائل املتاحة" عبا . وتعينحالة الاوارئفور العلم لوقوع 

أناه يتعا  ا اتخدام الو ايلة األ ارع مان و اائل اإل ااار الا  ي اول 
ا تخدامها متيةِّرا . والدول ال  يتع  إ اارها ال تنتتار علاى دول 
طبنااة املياااه اجلوفيااة ألل دوال  أ اارى ماان غااأ دول طبنااة املياااه اجلوفيااة 

ماا أل الىلنارة الىلرعياة تادعو .  ارئقد تتأثر أيضا  من جرّاء حالاة الااو 
أل ت اااول هاااذه  و ااايتع إىل إ اااار "املنظماااايف الدولياااة املختتااة". 

املنظمااااايف  تتااااة ومؤهلااااة للمشااااار ة ه اال ااااتجالة حلالااااة الاااااوارئ 
مبوجاااب تااا ها التأ يةااات. وه معظااام األحاااوال، ت اااول مثااال هاااذه 

 ل ات تضاالا لملاة فياةاملنظمة ُمنشاأة مان ِقبال دول طبناة امليااه اجلو 
تنااااول مشااااريا املاااواد تمهاااام منهاااا التعامااال ماااا حاااااليف الااااوارئ. ومل 

. وه حاا  أنااه ماان وال هاات أوردهتااا ضاامنا   هاذه مةااألة التعااوي  لتاتااا  
املم ااان متاماااا  أال تتحمااال دولاااة ماااا أ  مةاااؤولية عااان اآلثاااار الضاااارة 

 األوىلدولااااة أ اااارى نتيجااااة حلالااااة طارئااااة تنشااااأ ه الدولااااة احلادثااااة ه 
لال امل عن أ باب طبيعية، فإل االلتزامايف املنتوع  نامجة  ولوت

تنابق ما ذلاك  2عليها ه الىلنرت  الىلرعيت  ًأ( وًب( من الىلنرة 
 على حااليف الاوارئ هذه.

__________ 
 ًالتبليغ واإلع م(. 2املادة  (70ً
 ًاإل اار لضرر وريك أو فعلت(. 198املادة  (71ً
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أل تنوم الدولة  2الىلنرة الىلرعية ًب( من الىلنرة  وتنتضت (4ً
ه إقليمهااا "لاطاااذ مجيااا التاادالأ العمليااة  الاااوارئالاا  تنشااأ حالااة 

 الااااوارئملناااا أ  آثاااار ضاااارة ترتتاااب علاااى حالاااة  [...] فااورا  ]...[ 
وطىليىلهاااا وإزالتهاااا". واإلجاااراءايف الىلعالاااة للتتاااد  ملعظااام حاااااليف 

هات تلاك اإلجاراءايف الا  يتعا   لشار الاوارئ النامجة عن  الوك 
ارتاام  اىلينة اطاذها ه احلااليف ال  ينا فيها حادث تناعت أو 

حلاااوادث. ول ااان هاااذه الىلنااارة ال تنتضااات أو غاااأ ذلاااك مااان الالنااااع 
اطاااذ  ااوى مجيااا التاادالأ "العمليااة"، أ  تلااك التاادالأ الاا  ت ااول 
مم نة عمليا  وقاللة للتنىليذ ومعنولة.  ما ال يتع  اطاذ  وى تلك 

أ  التااادالأ الااا  يتالبهاااا واقاااا  ،التااادالأ الااا  "تنتضااايها الظاااروف"
أ رى. والتزام الادول املعنياة وأثرها احملتمل على دول  الاوارئحالة 

هاااو التااازام لباااذل عناياااة ال التااازام لتحنياااق غاياااة. وعلاااى غااارار الىلنااارة 
 ياةفاإل الىلنارة الىلرعياة ًب( تتتاور إم ان ،2الىلرعية ًأ( من الىلنرة 

أل ت اااول هنااااك منظماااة دولياااة  تتاااة، مثااال جلناااة مشااارت ة، م ااان 
نز هذه الىلنرة للدول أل تتعاول معها ه اطاذ التدالأ املالولة. وت

دول أيضااا  علااى التعاااول مااا الاادول الاا  حُيتماال أل تتااأثر ًمبااا فيهااا 
غأ دول طبنة املياه اجلوفية(. وهذا التعاول م ن أل ي ول منا با  

حالااة طبنااايف املياااه اجلوفيااة أو رااب ايف طبنااايف  هلتااىلة  اتااة 
 أو ه احلاااليف الا  ت اول فيهاا لعضها لبع املياه اجلوفية املتتلة 

الدولااة الاا  حُيتماال أل تتااأثر ه وضااا مّ نهااا ماان تااوفأ التعاااول ه 
 .الاوارئإقليم دولة طبنة املياه اجلوفية ال  نشأيف فيها حالة 

ليونةااا و التاااالا لويشاااتمل ال ناااامج اهليااادرولوجت الااادوي  (5ً
االيف الاااااوارئ". ويتمثاااال حلااااعلااااى املشااااروع املعنااااول "املياااااه اجلوفيااااة 

 النظاار ه ال ااوارث الابيعيااة وال ااوارث الاا  هاادف هااذا املشااروع ه
علاى تااحة   االبيا   أثأا  هاا اإلنةااال والا  م اان أل تاؤثر تافييتةابب 

اإلنةااااال وحياتااااه، والتحديااااد املةاااابق ملااااوارد املياااااه اجلوفيااااة احملتملااااة 
الااا  م ااان أل ُتةاااتخدم ذايف الناللياااة املنخىلضاااة للتضااارر املأموناااة و 

املتضااااررة. ومثاااال تااااأم  مياااااه مؤقتااااا  لتحاااال حماااال رااااب ايف اإلمااااداد 
الشاااارب للةاااا ال املعرضاااا  للخااااار أولويااااة ماااان أعلااااى األولويااااايف 

 .مباررة  ل حدوث ال وارث ولعد وقوعها 
وااللتااازام لتوجياااه إ ااااار فاااور  إىل الااادول األ ااارى فيماااا  (6ً

يتتل لاأ   اوارث طبيعياة أو غاأ ذلاك مان حاااليف الااوارئ الا  
اجئااة ضااارة لبيئااة تلااك الاادول هااو حُيتماال أل ترتتااب عليهااا آثااار مىل

. وهناااك (72ًماان مبااادئ إعاا ل ريااو 18التاازام مشااار إليااه ه املباادأ 
النيااااام، دول إلااااااء، االلتاااازام لإقليميااااة تاااانز علااااى  اتىلاقيااااايفعاااادة 

لتوجياااااه إ ااااااار إىل الااااادول الااااا  حُيتمااااال أل تتاااااأثر وإىل اللجناااااة أو 
الو الااااااة اإلقليميااااااة وغأهااااااا ماااااان املنظمااااااايف املختتااااااة. وماااااان هااااااذه 
االتىلاقيااايف، مااث  ، ال وتو ااول املااننح لشااأل اجملااار  املائياااة املشرت اااة 

االتىلاااااااق ، و 2000لعااااااام  ألفرينااااااتلجماعااااااة اإلمنائيااااااة للجنااااااوب ال
لث ثاااات املؤقاااات لاااا  مجهوريااااة موزامبيااااق ومجهوريااااة جنااااوب أفرينيااااا ا

وممل ة  وازيلند للتعاول لشاأل محاياة املاوارد املائياة جملريَات إن وماايت 
__________ 

 أع ه. 30انظر احلارية  (72ً

 اإلدارة، واتىلاقية 2002ومالوتو املائي  واالنتىلاع املةتدام  ا لعام 
ية املتعلق لالتنم و ول، وال وت2003لعام املةتدامة لبحأة تنجانينا 

. وتاااانز االتىلاقيااااة 2003لعااااام املةااااتدامة حلااااوض حبااااأة في توريااااا 
علاااى حاااق  2003لعاااام األفرينياااة حلىلاااظ الابيعاااة واملاااوارد الابيعياااة 

الدولااااة الااااارف ه أل يااااتم تزوياااادها لميااااا البيانااااايف املتاحااااة ذايف 
التااااالة مااااان ِقبااااال الاااااارف اآل ااااار الاااااذ  حتااااادث ه إقليماااااه حالاااااة 

تماال أل تااؤثر علااى املااوارد الابيعيااة  ارثااة طبيعيااة حيُ   أوليئيااة  طااوارئ
 للدولة األوىل.

وقاااد أنشااائت مبوجاااب لعااا  االتىلاقياااايف آلياااايف أو نُظااام  (7ً
ا تخدام اجملار  و لإل اار املب ر حبااليف الاوارئ. فاتىلاقية محاية 

تاانز علااى  1992 لعاااماملائيااة العااالرة للحاادود والبحااأايف الدوليااة 
لاأ  حالاة  لعضاا  لعضاها  ،اءاألطراف املشاطئة، دول إلااتبلِّغ أل "

،  مااا تاانز (14ًاملااادة  ي ااول هلااا تااأثأ عااالر للحاادود" قاادحرجااة 
علاى االلتاازام لالنيااام، عنااد االقتضاااء، لإنشاااء وتشااغيل نظاام منةاانة 

مااان أجااال اتىلاقياااة التعااااول و أو مشااارت ة ل تتاااال واإلناااذار والتنبياااه. 
"نُُظماا  تنشا   1994لعاام هنر الدانوب وا تخدامه املةتدام  محاية

وتاانز  (16ًاملااادة  منةاانة أو مشاارت ة ل تتااال واإلنااذار والتنبيااه"
علاااى االلتااازام لالتشااااور حاااول  ااابل وو اااائل املواءماااة لااا  راااب ايف 
االتتااال واإلنااذار والتنبيااه و اااط الاااوارئ. وياانز اتىلاااق التعاااول 

ال تغاليااة  -اإل اابانية  اهليدروغرافيااةمياااه األحااواض  ماان أجاال محايااة
على التزام األطراف لإنشااء  (1998ً73لعام ا املةتادام وا تخدامه

 تناقُااااالأو حتةااااا  نظااااام االتتاااااال املشااااارت ة أو املنةااااانة مااااان أجااااال 
 اإلنذارايف املب رة أو املعلومايف عن حااليف الاوارئ.

على ا تثناءايف من االلتزامايف املنتوع  3وتنز الىلنرة  (8ً
. إذ الااااوارئه حاااااليف  6و 4عليهاااا مبوجاااب مشاااروَعت املاااادت  

م ااااان لااااادول طبناااااة امليااااااه اجلوفياااااة أال تتنياااااد، مؤقتاااااا ، لااللتزاماااااايف 
عناادما ت ااول  املااذ وريناملنتاوع عليهااا مبوجااب مشااروعت املااادت  

ماان أجاال التخىليااف ماان حاادة حالااة  ةاا الاملياااه حيويااة لالنةاابة لل
 1997 . وعلااى الااارغم ماان أل اتىلاقيااة اجملاااار  املائيااة لعاااامالاااوارئ

ه حالاااة طبناااايف امليااااه اجلوفياااة  ، فإناااهل هاااذا احُل ااامتتضااامن مثااا ال
ينبغاااات إياااا ء اعتبااااار  اااااع ه حااااااليف الاااااوارئ لتلبيااااة حاجااااايف 

ال اااوارث  لاااةاإلنةاااال احليوياااة. ومااان األمثلاااة علاااى ذلاااك أناااه ه حا
الابيعيااة، مثاال الاازالزل أو الىليضااانايف، هااب علااى دول طبنااة املياااه 

مياااه الشاارب. ماان  اهنا اجلوفياة أل تعماال فااورا  علااى تلبيااة حاجااة  اا
وه حالة اجملار  املائياة، م ان للادول أل تلاك هاذه احلاجاايف دول 

ذلاااك ألل التغذياااة املائياااة للمجاااار  املائياااة  ،التزاماهتاااا ياااد عااانأل حت
أل ت ااااول  افيااااة. إال أنااااه ه حالااااة طبنااااايف املياااااه اجلوفيااااة،  تماااالحيُ 
ألل التغذيااة ت ااول الاادول املعنيااة قااادرة علااى النيااام لااذلك نظاارا   ال

. ولالتاااي هااب أل ي ااول ماان حااق املائيااة ت ااول منعدمااة أو ضاائيلة
يتوجاب  لالدول أل تةاتغل لتاىلة مؤقتاة طبناة امليااه اجلوفياة دول أ

عليهااااااا الوفاااااااء لااللتزامااااااايف املنتااااااوع عليهااااااا مبوجااااااب مشااااااروعت 
__________ 
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. ووجااااااب التأ يااااااد علااااااى أل مشااااااروع املااااااادة هااااااذا 6و 4 املااااااادت 
 .التنيااااااد لااللتزامااااااايف لتااااااىلة مؤقتااااااةيتعلااااااق إال حبااااااااليف عاااااادم  ال
ت ااول هناااك حااااليف ال ت ااول فيهااا الاادول قااادرة علااى الوفاااء  وقااد

ماااواد أ ااارى ه حاااااليف  ريالااللتزاماااايف املنتاااوع عليهاااا ه مشاااا
الاوارئ أيضا . وه هذه احلااليف، م ن للدول أل حتتج لالظروف 

، مثل الناوة العامة للنانول الدوي النافية لعدم املشروعية ه النواعد
 الناهرة أو حالة الشدة أو الضرورة.

عاتق ينا على على التزام لتندمي املةاعدة  4وتنز الىلنرة  (9ً
الااادول لتاارف النظااار عمااا إذا  انااات تتعاارض، علاااى أ  حناااو، مجيااا 

. وُهماا علمااء امليااه اجلوفياة طاوارئللضرر اجلةيم الناجم عان حالاة 
 ا  جهااودمجيااا الاادول علااى االعاارتاف لضاارورة لااذل والنااائمول لإدارهتااا 
 مااااان راااااألالاااااة الااااااوارئ. و حل التتاااااد  لىلعالياااااةمشااااارت ة مااااان أجااااال 
اإلجااراءايف واالتتااااليف  متتاالة لتنةاايقأل ت ااول املةاااعدة املالولااة 
، وتاااااوفأ العاااااامل  املااااادرَّل  ه جماااااال اال اااااتجالة ه حالاااااة الااااااوارئ
يف ال زمااة للتعاماال مااا املعاادايف واإلمااداداتااوفأ حلااااليف الاااوارئ، و 

 والتننية واملةاعدة اإلنةانية. ميةاج ة العل إتاحة، و الاوارئحالة 

 في وقأ النـزاعات المسلحة الحماية  -18 المادة
أو شــــبكات طبقــــات  الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات تتمتــــع 

ت والمرافـق واألشـغال آالمياه الجوفية العـابرة للحـدود والمنشـ
ـــادو وقواعـــد  ـــي توفرهـــا مب ـــة الت األخـــرى المتصـــلة بهـــا بالحماي
القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 

 ههـــذ اســـتخداما  ينتهـــكوغيـــر الدوليـــة، وال يجـــوز اســـتخدامها 
 المبادو والقواعد.

 التعليق
 توفأهااااااا لاحلماياااااة الاااااا  يتعااااا  18يُعاااااىن مشاااااروع املااااااادة  (1ً

لابنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة للحاادود ومااا يتتاال  ااا ماان منشاا يف 
وذلك ه أوقايف النازاعايف املةلحة. وتتضمن اتىلاقية اجملار  املائياة 

والىل ااااارة األ ا اااااية  ،ماااااادة تتنااااااول املوضاااااوع نىلةاااااه 1997لعاااااام 
. ملشاااااروع املاااااادة هاااااذا هااااات نىلاااااس الىل ااااارة األ ا اااااية لتلاااااك املاااااادة

أ   ا الذ  ال خيُِّل لالنانول الناائم ال يانز علاىاملادة هذ ومشروع
قاعااادة جديااادة. فالو يىلاااة الرئيةاااية ملشاااروع املاااادة هاااو تاااذ أ  افاااة 

امليااه اجلوفياة؛  الدول لةريال قانول النزاعايف املةلحة على طبناايف
فمباااااادئ وقواعاااااد الناااااانول الاااااادوي الواجباااااة التابياااااق ه النااااااازاعايف 

والدا ليااااة تتضاااامن أح امااااا  هامااااة لشااااأل املااااوارد  الدوليااااةاملةاااالحة 
وماااا يتتااال  اااا مااان أراااغال. وتنااادرج هاااذه األح اااام لتاااىلة  املائياااة
ه فئتااا  اثنتااا   األح اااام املتعلناااة حبماياااة املاااوارد املائياااة وماااا  عاماااة

يتتاال  ااا ماان أرااغال، واألح ااام الاا  تُعااىن لاالنتىلاااع  ااذه املااوارد 
ولااالنظر إىل أل التنظاايم املىلتاال  املائيااة ومااا يتتاال  ااا ماان أرااغال.

 18هلاذا املوضااوع يتجاااوز نااااق تااك إطااار ، فااإل مشااروع املااادة 
ينتتاااار علااااى جماااارد اإلرااااارة إىل  اااال فئااااة ماااان هااااات  الىلئتاااا  ماااان 

 والنواعد. املبادئ

ليس موجها  فنط إىل دول طبنة املياه  18ومشروع املادة  (2ً
جلوفياة العاالرة للحادود يف امليااه ااجلوفية، وذلك لالنظر إىل أل طبنا

ومااا يتتاال  ااا ماان أرااغال م اان أيضااا  أل ُتةااتخدم أو هُتاااَجم ه 
أوقااايف النااازاعايف املةاالحة ماان ِقباال دول أ اارى غااأ دول طبناااايف 

 املياه اجلوفية. 

امليااه  طبناايفاملياه اجلوفية حبماياة  ايفوإل التزام دول طبن (3ً
واالنتىلاع  اا وفناا   اجلوفية العالرة للحدود وما يتتل  ا من أرغال

ينبغااااات أل يظااااال نافاااااذا  حااااا   ااااا ل أوقاااااايف  ههاااااذ ملشااااااريا املاااااواد
الناااااازاعايف املةااااالحة. إال أل العملياااااايف احلرلياااااة م ااااان أل تاااااؤثر ه 

العااالرة للحاادود و ااذلك ه محايتهااا واالنتىلاااع  ةطبنااايف املياااه اجلوفياا
 ااا مااان قبااال دول طبناااايف املياااه اجلوفياااة. وه مثااال هاااذه احلاااااليف، 

أل النواعد واملباادئ الا  حت ام الناازاعايف  18وضح مشروع املادة ي
املةاالحة هااات قواعااد ومباااادئ واجبااة التابياااق، مبااا ه ذلاااك  تلاااف 

إذا  اناااات الاااادوي أح ااااام االتىلاقيااااايف املتعلنااااة لالنااااانول اإلنةاااااين 
الااااادول املعنياااااة ملزماااااة  اااااا. ومااااان األمثلاااااة علاااااى ذلاااااك أل تةاااااميم 

اتىلاقية الها  املتعلنة لنوان  احلرب  إمدادايف املياه حمظور مبوجب
امللحاااق ل وتو اااول اإلضااااه اومبوجاااب  1907وأعرافهاااا لعاااام ال ياااة 

واملتعلااق  1949/أغةاااس آب 12ه اتىلاقيااايف جنيااف املعنااودة ل
، (ال وتو اااااول األولًحبماياااااة ضاااااحايا املنازعاااااايف املةااااالحة الدولياااااة 

الةاااادود  ماااان هااااذا ال وتو ااااول علااااى محايااااة 56تاااانز املااااادة  لينمااااا
ماان وحااواجز واملياااه وغااأ ذلااك ماان األرااغال ماان اهلجمااايف الاا  "

 ةااائر  ترتابقااوى  اارة  اناا قتةبب ه ]تا[ااأل  رأنا]ااها ...[
الة ال املدني ". وتنابق أح ام مماثلة على الناازاعايف  ل فادحة 
ال وتو ااااول ماااان  15و 14غااااأ الدوليااااة مبوجااااب املااااادت   املةاااالحة

آب/أغةااااااس  12لاتىلاقياااااايف جنياااااف املؤر اااااة اإلضااااااه امللحاااااق 
واملتعلااااق حبمايااااة ضااااحايا النزاعااااايف املةاااالحة غااااأ الدوليااااة  1949

. ومن األح اام ذايف التالة أيضاا  حبماياة املاوارد ًال وتو ول الثاين(
املائياااااة ه أوقاااااايف الناااااازاعايف املةااااالحة احل ااااام الاااااذ  يااااانز علياااااه 

محاية البيئة  لنتالتراعى أثناء ا"أل ال وتو ول األول والذ  ينتضت 
ًاملاادة  "األمادوا اعة االنتشاار وطويلاة  البالغةالابيعية من األضرار 

. وه احلااااااليف الاااا  ال تشااااملها قاعاااادة حمااااددة، يااااوفر "راااارط (55
مارتنز" لع  أوجه احلماية األ ا ية. وهذا الشارط الاذ  أُدرج ه 

 ل يااةلنااوان  احلاارب ا تاا األتاال ه ديباجااة اتىلاااقي  الهااا  املتعلن
من  عدد ما أُدرج فيما لعد ه   ،1907و 1899 تلعامها وأعراف

قااااد أتاااابحت لاااااه اآلل مر ااااز النواعااااد  ،االتىلاقيااااايف وال وتو ااااواليف
العامة للنانول الدوي. وينز هذا الشرط أ ا اا  علاى أناه حا  ه 
احلاااااااليف الااااا  ال تشاااااملها اتىلاقاااااايف دولياااااة حماااااددة يظااااال املااااادنيول 

مايااة و االاة مبااادئ النااانول الاادوي املنبثنااة واحملااارلول مشاامول  حب
وعان مباادئ اإلنةاانية وماا ملياه الضامأ العاام.  ةتنرعن العرف امل
ماان مشاااريا املااواد هااذه علااى  5ماان مشااروع املااادة  2وتانز الىلناارة 

لابناااايف امليااااه اجلوفياااة تةاااوية تناااازع لااا  أوجاااه االنتىلااااع أناااه عناااد 
ع ملنتضااايايف حاجاااايف العاااالرة للحااادود، ينبغااات إيااا ء اعتباااار  اااا

 اإلنةال احليوية.
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والمعلومـات الحيويـة للـدفاع  البيانات -19 المادة
 الوطني أو األمن الوطني

فــي مشــاريع المــواد هــذه مــا يُلــزِم الدولــة بتقــديم  لــيس 
بيانــات أو معلومــات حيويــة لــدفاعها الــوطني أو أمنهــا الــوطني. 
ومع ذلك، تتعـاون تلـك الدولـة بُحسـن نيـة مـع الـدول األخـرى 
بقصـــد تقـــديم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات التـــي تســـم  

 الظروف بتقديمها.

 التعليق
ثناء ذا نااق ضاّيق جادا  مان ا ت 19 ينش  مشروع املادة (1ً

تااوفأ املعلومااايف. وتاارد الناعاادة نىلةااها  الاا  تنتضااتمشاااريا املااواد 
. و اا ل النااراءة األوىل، رُ ااز 1997ه اتىلاقيااة اجملااار  املائيااة لعااام 

لوتاف  ارية تلاك  "ضرورية"على جوانب الةرية لا تخدام عبارة 
 انااات تلاااك لااادل الرت يااز علاااى ماااا إذا  وذلاااك واملعلوماااايف  ايفالبياناا

األماان الااوطين، دول  البيانااايف واملعلومااايف حيويااة للاادفاع الااوطين أو
أل ينترف النتد إىل تغيأ جوهر النز. ولعد املزيد من املراجعاة 

 اا ل النااراءة الثانيااة، قاارريف اللجنااة أنااه ال يوجااد أ   اابب قاااهر 
 .1997اجملار  املائية لعام  قيةللحيد عن تيغة اتىلا

احياااة الواقعياااة، أل يُتوقاااا مااان الااادول أل ال م ااان، مااان الن (2ً
توافق على اإلفراج عن معلومايف حيوية لالنةبة لدفاعها الوطين أو 
أمنها الوطين. إال أل دولة طبنة املياه اجلوفية ال  م ان أل تتعارض 

  امالقد تنشأ عن تدالأ  ااط هلاا ينبغات أال تُارتَك لال  لبيةآلثار 
ذه اآلثااار احملتملااة. ولااذلك فااإل أ  معلومااايف فيمااا يتعلااق  اا لاادول

ينتضااات مااان الدولاااة الااا  حتاااتىلظ لاملعلوماااايف أل  19مشااروع املاااادة 
حُبةااان نياااة ماااا الااادول األ ااارى لنتاااد تنااادمي أ ااا  ]...[ "تتعااااول 

وال خيال قدر مم ن مان املعلوماايف الا  تةامح الظاروف لتنادمها". 
تتتال  اللااللتزاماايف الا   19مشاروع املاادة  النار  عن ناءاال تث

 لتناُقل البيانايف واملعلومايف.
التااااااناعية والتجاريااااااة،  ظاااااار ه مةااااااألة محايااااااة األ اااااارارنُ قااااااد و  (3ً

أو  ةز الثنافياااااو ، وال نااااااجتوتااااايةواحلاااااق ه  ،املل ياااااة الىل رياااااة وحناااااوق
. و اااال مااان املىلهاااوم أل تباااادل البياناااايف واملعلوماااايف الاااذ  ة اهلاماااةالابيعيااا

 دول املس لتلك احلنوق. فع    تنتضيه مشاريا املواد هذه م ن أل يتم
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 مقدمة  -ألف

 (74ً(2004دورهتاااا الةاد اااة واجمةااا  ًقااارريف اللجناااة ه  -55
أل تدرج موضوع "آثاار النزاعاايف املةالحة علاى املعاهادايف" ه لرناامج 
 عملها احلاي، وأل تع  الةيد إيال لراونلت منررا   اتا  للموضوع.

وُعااارض علاااى اللجناااة، ه دوراهتاااا مااان الةاااالعة واجمةااا   -56
 (75ًاألول (، التنرياااااااار2007( إىل التا ااااااااعة واجمةاااااااا  2005ًً

للمنرر اجاع، لاإلضاافة إىل  (77ًوالتنرير الثالث (76ًوالتنرير الثاين
ماااااذ رة أعااااادهتا األماناااااة العاماااااة لعناااااوال "أثااااار النااااازاع املةااااالح علاااااى 

 .(78ًاملعاهدايف  درا ة للممار ة والىلنه"
، 2007أيار/ماااايو  31املعناااودة ه  2928وه اجللةاااة  -57

لرئا ة الةيد لو يوس  افلي  قرريف اللجنة أل تنش  فرينا  عام   
ليندم مزيدا  من التوجيهاايف لشاأل عادة مةاائل ُحادديف أثنااء نظار 

 2946اللجناااااة ه التنريااااار الثالاااااث للمنااااارر اجااااااع. وه اجللةاااااة 
، اعتمااااااديف اللجنااااااة تنرياااااار 2007آب/أغةاااااااس  2املعنااااااودة ه 
 ذلك، قرريف اللجنة أيضاا    2946. وه اجللةة (79ًالىلريق العامل

__________ 
، 2004آب/أغةاااااااااااااس  6املعنااااااااااااودة ه  2830ه اجللةااااااااااااة  (74ً
. وأيديف اجلمعياة العاماة، 364ثاين(، الىلنرة ، اجمللد الثاين ًاجلزء ال2004 حولية

، قااارار 2004 اااانول األول/ديةااام    2املاااؤر   59/41مااان قرارهاااا  5ه الىلنااارة 
اللجنااااة لااااإدراج املوضااااوع ه جاااادول أعماهلااااا. و اناااات اللجنااااة، ه دورهتااااا الثانيااااة 

(، قااااااد حاااااادديف موضااااااوع "آثااااااار النزاعااااااايف املةاااااالحة علااااااى 2000واجمةاااااا  ً
، اجمللاااد 2000 حولياااةه لرناااامج عملهاااا الاويااال األجااال، املعاهااادايف" إلدراجاااه 

. وأُرفااق لتنرياار اللجنااة لتلااك الةاانة عاان أعمااال 729ثاااين(، الىلناارة الثاااين ًاجلاازء ال
دورهتاا الثانيااة واجمةاا   اااط عااام مااوجز يتااف اهلي اال العااام والاانهج املم ناا  

معياااااااة مااااااان قااااااارار اجل 8لدرا اااااااة املوضاااااااوع، املرجاااااااا نىلةاااااااه، املرفاااااااق. وه الىلنااااااارة 
، أحاطااات اجلمعياااة 2000 اااانول األول/ديةااام    12املاااؤر   55/152 العاماااة

 العامة علما  لإدراج املوضوع. 
الوثيناااااااااااااة (، ول، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااازء األ2005حولياااااااااااااة  (75ً

A/CN.4/552. 
الوثيناااااااااااااة (، ول، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااازء األ2006حولياااااااااااااة  (76ً

A/CN.4/570. 
الوثيناااااااااااااة (، ول، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااازء األ2007حولياااااااااااااة  (77ً

A/CN.4/578. 
املعنااااااااودة  2866. وه اجللةااااااااة Corr.1-2و A/CN.4/550الوثينااااااااة  (78ً
، أيااديف اللجنااة اقاارتا  املناارر اجاااع لااأل تنااوم األمانااة 2005آب/أغةاااس  5 ه

يتعلاااق  العامااة لتعماايم مااذ رة علااى احل ومااايف لالاااب معلومااايف عاان ممار ااتها فيمااا
عهاادا ، فضاا   عاان أيااة معلومااايف أ اارى  ااذا املوضااوع، وخباتااة ممار ااتها األحاادث 

 .112، الىلنرة (ثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء ال2005 حوليةذايف تلة، 
 323ثاااااين(، الىلنرتااااال ، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء ال2007 حوليااااة (79ً

 .324و

م اااررا   5و 5و 3إىل  1 جلنااة التاااياغة مشاااريا املااواد أل حتياال إىل
، لالتااااايغة الااااا  اقرتحهاااااا املنااااارر اجااااااع ه تنرياااااره 11و 10و 7و

لالتاااايغة الاااا  اقرتحهااااا الىلريااااق  4الثالااااث، و ااااذلك مشااااروع املااااادة 
 .(80ًالعامل، لاإلضافة إىل توتيايف الىلريق العامل

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
 2964هااااااااذه الاااااااادورة قاااااااارريف اللجنااااااااة، ه جلةااااااااتها  ه -58

، أل تعيااد إنشاااء الىلريااق العاماال 2008أيار/مااايو  16املعنااودة ه 
املعااااين ل ثااااار النزاعااااايف املةاااالحة علااااى املعاهاااادايف، لرئا ااااة الةاااايد 
لو يوس  افلي ، إلمتاام النظار ه عادة مةاائل  انات قاد حادديف 

اجااااع ه دورهتاااا ه أثنااااء نظااار اللجناااة ه التنريااار الثالاااث للمنااارر 
 .2007التا عة واجمة  املعنودة ه عام 

وُعاارض علااى الىلريااق العاماال التنرياار الرالااا للمناارر اجاااع  -59
(A/CN.4/589)  الذ  أحالته إليه اجللةة العامة والذ  يعاجل مةألة

إجااراءايف التعليااق أو اإلهناااء، وماااذ رة أعاادها رئاايس الىلريااق العامااال 
(A/CN.4/L.721) ماااااان  45إىل  42لة اناباااااااق املااااااواد لشااااااأل مةااااااأ

اتىلاقيااة فيينااا لنااانول املعاهاادايف ًاملشااار إليهااا فيمااا يلاات لااا "اتىلاقيااة 
"(، لاإلضااافة إىل جتمياا للتعلينااايف وامل حظااايف 1969فييناا لعااام 

 (.Add.1و A/CN.4/592الواردة من املنظمايف الدولية ً
( مةاااألة ونظااار الىلرياااق العامااال ه املةاااائل األرلاااا التالياااة  ًأ -60

مااااان اتىلاقياااااة فييناااااا  65انابااااااق اإلجاااااراء املنتاااااوع علياااااه ه املاااااادة 
فيمااا يتعلااق وذلااك إهناااء املعاهاادايف أو تعلينهااا،  لشااأل 1969 لعااام

ماااااان  45إىل  42؛ وًب( مةااااااألة انابااااااق املاااااواد 8مبشاااااروع املاااااادة 
املتعلنااة لإم ااال فتاال  44، وخباتااة املاادة 1969اتىلاقياة فيينااا لعااام 
أيضااا ؛ وًج( مشااروع  8، فيمااا يتعلااق مبشااروع املااادة أح ااام املعاهاادة

املتعلااق لا ااتئناف املعاهاادايف املعلنااة، لالتاايغة الاا  اقرتحهااا  9املااادة 
، 14و 13و 12املنرر اجاع ه تنريره الثالث؛ وًد( مشاريا املواد 

لالتيغة ال  اقرتحها املنرر اجاع ه تنريره الثالث، واملتعلنة لالدول 
ها دوال  حماياااادة، ولإهناااااء املعاهاااادايف أو تعلينهااااا حب اااام الثالثااااة لتااااىلت

، وت حية قياام األطاراف لالتىلااوض لشاأل 1969اتىلاقية فيينا لعام 
اتىلاااق حماادد ياانظم اإللناااء علااى  ااريال املعاهاادايف أو إحياَءهااا، علااى 

، 2008أيار/مااااااايو  29املعنااااااودة ه  2968التااااااواي. وه اجللةااااااة 
 .(A/CN.4/L.726)لعامل اعتمديف اللجنة تنرير الىلريق ا

__________ 
وافناااات اللجنااااة أيضااااا  علااااى توتااااية الىلريااااق العاماااال لااااأل تنااااوم  (80ً

الدوليااة تالااب فيهااا إليهااا تناادمي األمانااة العامااة لتعماايم مااذ رة علااى املنظمااايف 
معلوماااايف عااان ممار اااتها فيماااا يتعلاااق لاااأثر النااازاع املةااالح علاااى املعاهااادايف الااا  

 .272تعنيها، املرجا نىلةه، الىلنرة 
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وه اجللةااااااة نىلةااااااها، قاااااارريف اللجنااااااة أل حتياااااال إىل جلنااااااة  -61
، 14و 9و رالعاا   8و ثالثاا   8و م اررا   8و 8التياغة مشاريا املاواد 

 12لالتيغة ال  اقرتحها الىلريق العامل، و ذلك مشروعت املادت  
، لالتيغة ال  اقرتحها املنارر اجااع، لاإلضاافة إىل توتايايف 13و

 الىلريق العامل الواردة ه تنريره.
ونظاااااريف اللجناااااة ه تناااااارير جلناااااة التاااااياغة ه جلةاااااتيها  -62

متوز/يولياااااه  17حزيرال/يونياااااه و 6املعناااااودت  ه  2980و 2973
، واعتمااااديف ه اجللةااااة الثانيااااة منهمااااا، ه النااااراءة األوىل، 2008

مشااااااروعا  ماااااان مشاااااااريا املااااااواد املتعلنااااااة ل ثااااااار  18جمموعااااااة تضاااااام 
النزاعايف املةلحة على املعاهدايف، لاإلضافة إىل مرفق ًانظر الىلرع 

 6املعناااااااودت  ه  2994و 2993جااااااايم أدنااااااااه(. وه اجللةااااااات  
، اعتماااديف اللجناااة جمموعاااة مااان التعليناااايف 2008آب/أغةااااس 

على مشاريا املواد املتعلنة ل ثار النزاعايف املةلحة على املعاهادايف 
 ألوىل ًانظر الىلرع دال أدناه(.لتيغتها املعتمدة ه النراءة ا

آب/أغةاااااااااااااااس  6املعنااااااااااااااودة ه  2993وه اجللةااااااااااااااة  -63
مااااان نظامهاااااا  21إىل  16، قااااارريف اللجناااااة، عمااااا   لااااااملواد 2008

األ ا اات، أل حتياال مشاااريا املااواد ًانظاار الىلاارع جاايم أدناااه(، عاان 
طرياق األماا  العاام، إىل احل ومااايف إللاداء التعلينااايف وامل حظااايف 

الاااب منهاااا تنااادمي هاااذه التعليناااايف وامل حظاااايف إىل عليهاااا، وأل ت
 .2010 انول الثاين/يناير   1األم  العام ه موعد أقتاه 

، 2008آب/أغةاس  6املعنودة ه  2994وه اجللةة  -64
أعرلاات اللجنااة عاان لااالغ تنااديرها للمةااامهة البااارزة الاا  قاادمها املناارر 

عااان طرياااق حبوثاااه اجااااع، الةااايد إياااال لراونلااات، ه معاجلاااة املوضاااوع 
العلمياااة الرفيعاااة و  تاااه الوا اااعة، مماااا مساااح للجناااة لاااأل طتاااتم لنجاااا  
قراءهتاااا األوىل ملشاااااريا املاااواد املتعلنااااة ل ثاااار النزاعااااايف املةااالحة علااااى 
املعاهاادايف.  مااا اعرتفاات اللجنااة مبااا لذلااه الىلريااق العاماال املعااين ل ثااار 

وس  اافلي ، النزاعايف املةلحة على املعاهدايف، لرئا ة الةايد لو اي
 من جهود ال ت ل وما قدمه من مةامهة ه املوضوع.

نص مشاريع المواد المتعلقة بآثـار النزاعـات  -جيم
المســـلحة علـــى المعاهـــدات التـــي اعتمـــدتها 

 اللجنة في القراءة األولى
 نز مشاريا املواد  -1

يرد فيما يلت ناز مشااريا املاواد الا  اعتمادهتا اللجناة ه  -65
  ه دورهتا الةت .النراءة األوىل

 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 النطاق  -1المادة 

تسري مشـاريع المـواد هـذه علـى آثـار النـزاع المسـل   
فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول 

 على األقل طرفا  في النزاع المسل .

 استخدام المصطلحات  -2المادة 
 المواد هذه:ألغرا  مشاريع  
اتفـاق دولـي معقـود  "المعاهـدة"يقصد بتعبير  )أ( 

وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا االتفاق  بين دول كتابة  
فـي وثيقـة واحـدة أو فـي اثنتـين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطــة، 

 كانأ تسميتو الخاصة؛وأيا   
حالة حرب أو  "النزاع المسل بتعبير "يقصد  )ب( 

بحكــم طبيعتهــا أو  مســلحة ُيحتمــللــى عمليــات نــزاع ينطــوي ع
المعاهدات بين الدول األطراف فـي  تطبيقأن تؤثر على مداها 

النــزاع المســل  أو بــين دولــة طــرف فــي النــزاع المســل  ودولــة 
ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رسمي للحرب أو إعالن 

 آخر من أي طرف أو من كل األطراف في النزاع المسل .

 اإلنهاء أو التعليق غير التلقائي  -3المادة 
ال ينهي نشوب النزاع المسل  أو يعلق بالضرورة نفاذ  

 المعاهدات:
 بين الدول األطراف في النزاع المسل ؛ )أ( 
بـــين دولـــة طـــرف فـــي النـــزاع المســـل  ودولـــة  )ب( 
 ثالثة.

دالئـــل إمكانيـــة إنهـــاء المعاهـــدات  -4المادة 
 أو االنسحاب منها أو تعليقها

للتأكـــــــد ممــــــــا إذا كــــــــان يمكـــــــن إنهــــــــاء معاهــــــــدة أو  
 االنسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسل ، يُلجأ إلى:

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  32و 31المــادتين  )أ( 
 المعاهدات؛
طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـل ، وأثـــر النـــزاع و  )ب( 

المســل  علــى المعاهــدة، وموضــوع المعاهــدة، وعــدد األطــراف 
 .ةالمعاهد في

 نفاذ المعاهدات بناء  على مؤدى موضوعها  -5المادة 
في حالة المعاهـدات التـي يكـون مـؤدى موضـوعها أن  

تســــتمر فــــي النفــــاذ، كليــــا  أو جزئيــــا ، خــــالل النــــزاع المســــل ، 
 يؤثر وقوع النزاع المسل  في حد ذاتو على نفاذها. ال

 إبرام المعاهدات خالل النزاع المسل   -6المادة 
ال يـؤثر نشـوب نـزاع مسـل  علـى أهليـة دولــة  -1 
ــا  ذلــكطــرف فــي  ــة فيين ــرام المعاهــدات وفقــا  التفاقي النــزاع إلب

 لقانون المعاهدات.
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يجـــوز للـــدول إبـــرام اتفاقـــات قانونيـــة تنطـــوي  -2 
ــزاع  علــى إنهــاء أو تعليــق معاهــدة نافــذة بينهــا أثنــاء حــاالت الن

 المسل .

 المعاهدات األحكام الصريحة بشأن نفاذ  -7المادة 
تظــل المعاهــدة نافــذة فــي حــاالت النــزاع المســل  إذا   

 كانأ تنص صراحة  على ذلك. 

 تعليقالأو االنسحاب أو  باإلنهاءاإلخطار  -8المادة 
التـي و على الدولة المشـتركة فـي نـزاع مسـل   -1 

أو  ،تنـــوي إنهـــاء معاهـــدة هـــي طـــرف فيهـــا أو االنســـحاب منهـــا
أو  األخرى تخطر الدولة الطرفأن  نفاذ تلك المعاهدة،تعليق 

الــــدول األطــــراف األخــــرى فــــي المعاهــــدة، أو الجهــــة الوديعــــة 
 بتلك النية. ،للمعاهدة
اســــتالم الدولــــة  عنــــديكــــون اإلخطـــــار نافــــذا   -2 
 راف األخرى لهذا اإلخطار.ـأو الدول األط األخرى الطرف
ليس في الفقـرات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق  -3 
في االعترا ، وفقا  ألحكام المعاهدة أو لقواعد القانون  طرف

، علــى إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب الواجبــة التطبيــقالــدولي 
 .نفاذهامنها أو تعليق 

االلتزامـــات التـــي يفرضـــها القـــانون  -9 المادة
 الدولي بمعزل عن المعاهدة

 نفاذها،إنهاء معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق  إن 
مــن واجــب أي دولــة  ال ينــتقص بــأي حــال زاع مســل ،نتيجـة لنــ

بموجـب  وتكـون ملزمـة بـوالمعاهـدة  تتضمنوبأي التزام  تفي أن
 ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.ـالقان

 فصل أحكام المعاهدة يةإمكان  -10المادة 
يســري إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليــق  
المعاهدة بأكملها، مـا لـم تـنص على  نتيجة لنزاع مسل  نفاذها

 :عدا عندما المعاهدة أو تتفق األطراف على خالف ذلك،
تتضـــمن المعاهـــدة بنـــودا  قابلـــة للفصـــل، مـــن  أ() 

 حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
يتبــين مــن المعاهــدة أو يثبــأ بطريقــة أخــرى و  )ب( 

الطـــرف  جوهريـــا  لرضـــا أن قبـــول تلـــك البنـــود لـــم يكـــن أساســـا  
 ؛بكاملهابالمعاهدة  باالرتباطخر أو األطراف األخرى اآل

أجـــــزاء االســـــتمرار فـــــي تنفيـــــذ بقيـــــة ويكـــــون  )ج( 
 على إجحاف.غير منطٍو المعاهدة 

الحــــــق فــــــي إنهــــــاء المعاهــــــدة  ســــــقوط -11المادة 
 نفاذهااالنسحاب منها أو تعليق  أو

منها  تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزا  ال يعود  
 نتيجة لنزاع مسل : نفاذهاأو تعلق 
 المعاهـــدةأن تظـــل إذا وافقـــأ صـــراحة علـــى  )أ( 

 ؛ أوأن يظل العمل بها مستمرا  أو على نافذة المفعول 
، مســـــــــلكها، بســـــــــبب أمكـــــــــن اعتبارهـــــــــاإذا  )ب( 

وافقــــأ ضــــمنا  علــــى مواصــــلة العمــــل بالمعاهــــدة أو علــــى  قــــد
 .استمرار نفاذها

 استئناف المعاهدات المعلقة  -12المادة 
يتقرر استئناف نفاذ معاهـدة معلقـة نتيجـة نـزاع مسـل   

 . 4وفقا  للدالئل المشار إليها في مشروع المادة 

أثــر ممارســة الحــق فــي الــدفاع الفــردي  -13المادة 
 أو الجماعي عن النفس على معاهدة

ــــــدفاع الفــــــردي   ــــــة تمــــــارس حقهــــــا فــــــي ال يحــــــق لدول
أن تعلـق،   الجماعي عن النفس وفقا  لميثـاق األمـم المتحـدة أو

 كليا  أو جزئيا ، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق.

 قرارات مجلس األمن  -14المادة 
ـــــــة   ال ُتخـــــــل مشـــــــاريع المـــــــواد هـــــــذه باآلثـــــــار القانوني
مجلس األمن وفقا  ألحكام الفصـل السـابع مـن ميثـاق  لقرارات

 األمم المتحدة.

 منع استفادة الدولة المعتدية  -15المادة 
ميثــــاق األمــــم  بمفهــــوموز لدولــــة ترتكــــب عــــدوانا  ال يجــــ 

 (29-)د3314المتحــدة وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
أن تنهي معاهدة أو تنسحب منهـا أو تعلّـق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع 

 مسل  إذا كانأ تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.

 الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد  -16المادة 
ُتخـل مشاريـع المواد هذه بحقوق وواجبـات الـدول ال  

 الناشئة عن قوانين الحياد.

 حاالت اإلنهاء أو االنسحاب أو التعليق األخرى -17المادة 
ال ُتخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه ب نهـــاء المعاهـــدات أو  

 االنسحاب منها أو تعليقها نتيجة أمور منها ما يلي: 
 اتفاق األطراف؛ أو )أ( 
 جوهري؛ أوخرق  )ب( 
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 ؛ أونشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة )ج( 
 تغير أساسي في الظروف.  )د( 

إحيـــــاء العالقـــــات التعاهديـــــة بعـــــد  -18المادة 
 انتهاء النزاع المسل 

ال ُتخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بحـــق الـــدول األطـــراف  
بعـــد انتهـــاء  أن تـــنظم، بنـــاء  علـــى اتفـــاق،نـــزاع مســـل  فـــي  فـــي

ــاء المعاهــدات التــي أُنهيــأ أو ُعلــق نفاذهــا نتيجــة  النــزاع، إحي
 للنزاع المسل .

 مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها 

 5مشروع المادة  في
المتعلقــــــــة بقــــــــانون النزاعــــــــات المعاهــــــــدات  )أ( 

المســـلحة، بمـــا فيهـــا المعاهـــدات المتعلقـــة بالقـــانون اإلنســـاني 
 ؛ الدولي

ــة أو المنشــئة أو المنظمــة  )ب(  المعاهــدات المعلن
أو ما يتصل بو من حقـوق دائمـة، بمـا فيهـا  نظام أو مركز دائمل

 ؛ المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية
معاهـــــــدات الصـــــــداقة والتجـــــــارة والمالحـــــــة  )ج( 

 ؛بالحقوق الخاصة لألفرادواالتفاقات المماثلة المتعلقة 
 دات حماية حقوق اإلنسان؛معاه )د( 
 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛  (ه) 
المعاهـــــــدات المتعلقـــــــة بالمجـــــــاري المائيـــــــة  )و( 

 الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛ 
بطبقات الميـاه الجوفيـة المعاهدات المتعلقة  )ز( 

 والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛
 طراف؛المعاهدات الشارعة المتعددة األ )ح( 
المعاهــدات المتعلقــة بتســوية المنازعــات بــين  )ط( 

الـــــدول بالوســـــائل الســـــلمية، بمـــــا فيهـــــا اللجـــــوء إلـــــى التوفيـــــق 
 والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛

 بالتحكيم التجاري؛لمعاهدات المتعلقة ا )ي( 
 بالعالقات الدبلوماسية؛ المتعلقةالمعاهدات  )ك( 
 بالعالقات القنصلية. المتعلقةالمعاهدات  )ل( 

 نز مشاريا املواد والتعلينايف عليها  -2
فيمااا يلااات نتاااوع مشااااريا املااواد والتعليناااايف عليهاااا الااا   -66

 اعتمدهتا اللجنة ه النراءة األوىل ه دورهتا الةت .

 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 النطاق  -1المادة 

النـزاع المسـل  تسري مشـاريع المـواد هـذه علـى آثـار  
فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول 

 على األقل طرفا  في النزاع المسل .
 التعليق

مااااااان اتىلاقياااااااة فييناااااااا  73املاااااااادة  1مشاااااااروع املاااااااادة  يضاااااااا (1ً
 نناااة انااا ق لتااياغة مشاااريا املااواد، فهاات تاانز،   1969 لعااام

قياة أ  ح ام مةابق أنه لايس ه أح اام االتىلا على ه مجلة أمور،
على أ  مةألة قد تنتج لالنةابة إىل معاهادة عان نشاوب األعماال 

وه ااذا، تةاار  مشاااريا املااواد هااذه علااى  .(81ًالعدائيااة لاا  الاادول
 آثار النزاع املةلح فيما يتعلق لاملعاهدايف ل  الدول.

مان اتىلاقياة  1علاى مناط املاادة  1وقد تيغ مشاروع املاادة  (2ً
ه هناياااة اجلملاااة  الاااواردة والنتاااد مااان اإلراااارة. 1969لعاااام  فييناااا

عندما ت ول إحدى الادول علاى األقال طرفاا  ه " واملتمثلة ه عبارة
 على أل مشاريا املواد تغات أيضاا   هو النز حتديدا   "النزاع املةلح

 ة ه ناازاع  معاهاادة مااا دولااة مشاارِت هوضااا الاادول الثالثااة األطااراف 
  ًأ( احلالاااة هاات  اايناريوهايف ةث ثاا مةاالح. ولناااء عليااه، مت تتاااور

املتعلنة لالع قايف التعاهدية ل  دولت  مشارت ت  ه نازاع مةالح؛ 
 ة ه نازاع مةاالح حالاة الع قاايف التعاهدياة لاا  دولاة مشارِت  ًب(و

ه ذلاااااااك النااااااازاع؛  ماااااااا دولاااااااة أ ااااااارى ودولاااااااة ثالثاااااااة ليةااااااات طرفاااااااا  
دولة حالة أثر نزاع مةلح دا لت على الع قايف التعاهدية لل ًج(و

 املعنية ما الدول الثالثة.
وه اللجنااة الةاد ااة للجمعيااة العامااة، أعرلاات عاادة وفااود  (3ً

معاهادة أو علاى أيضاا  مشااريا املاواد   ريالعن رأ  ينول لضرورة 
وه رأ  اللجنة، م ن حل  .(82ًجزء من معاهدة معمول  ا مؤقتا  

__________ 
أل ( 1963ا ااااااتنتجت اللجناااااااة ه دورهتاااااااا اجامةاااااااة عشااااااارة ً (81ً

مشاااريا املااواد املتعلنااة لنااانول املعاهاادايف ينبغاات أال تتضاامن أ  أح ااام لشااأل 
دالع األعمااال العدائيااة علااى املعاهاادايف، رغاام أل هااذا املوضااوع قااد يثااأ  أثاار اناا

. وارتاأيف أل درا اة مان هاذا     من مش ل  إهنااء املعاهادايف وتعلياق نىلاذهاا
املتعلنااة  ميثاااق األماام املتحاادةعلااى تناااول ألثاار أح ااام  النبياال  ااتناو  حتمااا  

اللجااوء إىل األعمااال علااى رارعية  فعا   ا هلا ااتعما لالتهدياد لا ااتعمال الناوة أو
لة ه  ااياق أولالتاااي، مل تاار أل ماان املنا ااب تناااول هااذه املةاااملعنيااة. العدائيااة 

الوثيناة اجمللاد الثااين، ، 1963حولياة  عندئاذ، عملها املتعلق لنانول املعاهدايف
A/5509 مااااؤمتر األماااام املتحاااادة لنااااانول . وأضاااايىلت ه 14الىلناااارة ، 189، ع
 منت إرجاء  ترحيا  للموقف من املش لة.تضال   73املادة  املعاهدايف

الوثاااائق الرمسياااة للجمعياااة العاماااة، (، 2005ً انظاار تعلياااق هولنااادا (82ً
 ؛40، الىلناارة (A/C.6/60/SR.18ً 18الادورة الةااتول، اللجنااة الةاد اة، اجللةااة 

الاااااادورة احلاديااااااة والةااااااتول، اللجنااااااة املرجااااااا نىلةااااااه،  (،2006ماليزيااااااا ً وتعليااااااق
 .48، الىلنرة (A/C.6/61/SR.19ً 19الةاد ة، اجللةة 
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مااااان اتىلاقياااااة فييناااااا  25هاااااذه املةاااااألة لاإلحالاااااة إىل أح اااااام املاااااادة 
  .(83ًذاهتا 1969 لعام
لة األثاااااار علااااااى املعاهاااااادايف املتعلنااااااة أومل يااااااتم تناااااااول مةاااااا (4ً

لاملنظمااااايف الدولياااااة ه مشااااااريا املااااواد ه هاااااذه املرحلاااااة. ولاااااذلك، 
تتنااااول مشااااريا املاااواد هاااذه أثااار النااازاع املةااالح علاااى املعاهااادايف  ال

 نة مبنظمايف دولية.املتعل

إىل عاااااادة جمموعااااااايف   وقةااااامت مشاااااااريا املااااااواد هي لياااااا   (5ً
يتناااول النااااق  ا ااته ليا   طالعااا   2و 1اطااذ مشااروعا املااادت   ،أوال  

 5و 4و 3، تشااا ل مشااااريا املاااواد وا اااتخدام املتاااالحايف. ثانياااا  
األح اااام اجلوهرياااة الااا  تع اااس الر يااازة الااا  تةاااتند إليهاااا مشااااريا 

إىل حتنيق اال تنرار واال تمرارية النانوني .   وهت الةعتأال ،املواد
، يةااتنبط تع ااس قرينااة ا ااتمرارية الع قااايف التعاهديااة. ثالثااا  وهاات 

مشااااريا مااان املباااادئ األ ا اااية الاااواردة ه  7و 6مشاااروعا املاااادت  
من االفرتاضايف النانونية األ ا اية. ومشااريا  عددا   5إىل  3 املواد

 8، تتنااااااول مشااااااريا املاااااواد املاااااواد هاااااذه توضااااايحية لابعهاااااا. رالعاااااا  
مجلاااة مااان اجلواناااب الىلرعياااة املتعلناااة لاإلهنااااء واالنةاااحاب  12 إىل

 والتعليااق، وذلااك لالنياااس علااى األح ااام املماثلااة ماان اتىلاقيااة فيينااا
مةااااالح ال علاااااى قاااااانول ، ياااااؤثر وقاااااوع نااااازاع . وأ اااااأا  1969لعاااااام 

علااااى جمااااااليف أ اااارى ماااان  وإمنااااا يااااؤثر أيضااااا   املعاهاااادايف فحةااااب،
النااااانول الاااادوي، مبااااا فيهااااا التزامااااايف الاااادول مبوجااااب ميثاااااق األماااام 

 تتنااول عاددا   18إىل  13املتحدة. ولنااء علياه، فاإل مشااريا املاواد 
 لنااودمور منهااا أماان املةااائل املختلىلااة فيمااا يتعلااق لتلااك الع قااايف لاا

 اال تثناء.  لنودإل  ل أو عدم ا

 استخدام المصطلحات  -2المادة 
 ألغرا  مشاريع المواد هذه: 
اتفـاق دولـي معقـود  "المعاهـدة"يقصد بتعبير  )أ( 

وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا االتفاق  بين دول كتابة  
فـي وثيقـة واحـدة أو فـي اثنتـين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطــة، 

 تسميتو الخاصة؛كانأ وأيا   

__________ 
 التابيق املؤقت -25املادة " (83ً

تابق املعاهدة أو يابق جزء منها لتورة مؤقتة ريثما تد ل حيز  -1
 النىلاذ إذا  
 نتت املعاهدة ذاهتا على ذلك؛ أو ًأ(
 اتىلنت الدول املتىلاوضة على ذلك لارينة أ رى. ًب(
ماااا مل تااانز املعاهااادة علاااى ح ااام  اااالف أو ماااا مل ت ااان الااادول  -2"

املتىلاوضاة قااد اتىلنات علااى إجاراء  ااالف، ينتهات التابيااق املؤقات للمعاهاادة أو 
جلاازء ماان املعاهاادة لالنةاابة إىل دولااة مااا إذا قاماات تلااك الدولااة لإ اااار الاادول 

 ."عاهدةه امل تتبح طرفا   لأالال  تابق عليها املعاهدة لتورة مؤقتة لنيتها 

حالة حرب أو  "النزاع المسل بتعبير "يقصد  )ب( 
بحكــم طبيعتهــا أو  مســلحة ُيحتمــلنــزاع ينطــوي علــى عمليــات 

المعاهدات بين الدول األطراف فـي  تطبيقأن تؤثر على مداها 
النــزاع المســل  أو بــين دولــة طــرف فــي النــزاع المســل  ودولــة 

للحرب أو إعالن ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رسمي 
 آخر من أي طرف أو من كل األطراف في النزاع المسل .

 التعليق
 تعااااااريىل  ملتااااااالح  رئيةااااااي  2يناااااادم مشااااااروع املااااااادة  (1ً

 ه مشاريا املواد. ا تخدما
 ، وتةتنةااخ حرفيااا  "املعاهادة"تعاارف متااالح  فاالىلنرة ًأ( (2ً

ز علاى يَّا. ومل مُ 1969لعاام  (ًأ( مان اتىلاقياة فييناا2ً1تيغة املاادة 
وجاااااااه التحدياااااااد لاااااااا  املعاهااااااادايف الثنائيااااااااة واملعاهااااااادايف املتعااااااااددة 

 األطراف.
 عمليا   تعريىلا  " النزاع املةلح"وتعرف الىلنرة ًب( متالح  (3ً

ألغاااراض مشااااريا املاااواد هاااذه ال غاااأ. ومل تنتااارف النياااة إىل وضاااا 
، وهااو أماار يتااعب تعريااف للناازاع املةاالح ه النااانول الاادوي عمومااا  

 .(84ًويتجاوز نااق املوضوعللوغه 
وينابق هذا التعريف على الع قايف التعاهدية ل  الادول  (4ً

دولاة طارف ه نازاع مةالح  علاى و اذلك ،األطراف ه نازاع مةالح
عباارة  إياراد ايما  ودولة ثالثة. والنتد من تياغة هذا احل ام، وال

__________ 
آثار النزاعايف املةلحة " املعنولانظر قرار معهد النانول الدوي  (84ً

 دورة هلةن ت ه  1985آب/أغةاس  28املعتمد ه "، و على املعاهدايف
 1املادة " 
حالااة حاارب  ‘الناازاع املةاالح‘ألغااراض هااذا الناارار، ينتااد مبتااالح  

و مااداها حب اام طبيعتهااا أ حُيتماال مةاالحةأو ناازاع دوي يناااو  علااى عمليااايف 
أل تاااؤثر علاااى نىلااااذ املعاهااادايف لااا  الااادول األطاااراف ه النااازاع املةااالح أو لااا  
الااادول األطاااراف ه النااازاع املةااالح والااادول الثالثاااة، لتااارف النظااار عااان تااادور 
إعااا ل رمسااات للحااارب أو إعااا ل آ ااار مااان أ  طااارف أو مااان  ااال األطاااراف ه 

 ."النزاع املةلح
Institute of International Law, Yearbook, vol. 61 (1986), Session of 

Helsinki (1985), Part II, p. 278  ًم ن االط ع عليه ع  العنوال الشب ت
لاإلرارة أل  وهدر (.http://www.idi-iil.org, resolutionsوالرالط التالي   

نشوب األعمال العدائية "تشأ إىل  1969لعام من اتىلاقية فيينا  73املادة 
ينوم نزاع مةلح  لما مت "  هأن تاديت ، ه ح  لوحظ ه قضية "الدولل  

اللجوء إىل النوة املةلحة ل  الدول أو إىل عنف مةلح طويل األمد ل  
 لاايف ح ومية ومجاعايف مةلحة منظمة أو ل  هذه اجلماعايف املةلحة 

 Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Decision on the" ًدا ل الدولة

Defence Motion of Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-

94-1-AR72, 2 October 1995, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, ILM, vol. 35, No. 1 (January 1996), p. 37  احلولية . انظر أيضا
 .(964ع  ، اجلزء الثالث،1995 ،النانونية لألمم املتحدة
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زاع آثار ن، هو تغاية "ل  دولة طرف ه النزاع املةلح ودولة ثالثة"
. ولنااااء علياااه، فإناااه يشااامل مةااالح م ااان أل تتبااااين تبعاااا  للظاااروف

جتاااه إال عاهاادة املةاالح علااى نىلاااذ احلالااة الاا  ال يااؤثر فيهااا الناازاع امل
م لاأل النازاع املةالح م ان أل ياؤثر ، ويةالّ هااطرف من األطاراف في

علااى التزامااايف األطااراف ه معاهاادة لارائااق راا .  مااا طاادم تلااك 
األثااار  ج ه ناااااق مشااااريا املاااواددِر ا تاااتمثااال ه أهناااي ا  العباااارة غرضااا

 ة احملتمل لنزاع مةلح دا لت على الع قايف التعاهدية لدولة مشرِت 
علاى تابياق أو نىلااذ  آلثاارنتاب اته ذلك النزاع ماا دولاة ثالثاة. و 
 املعاهدة ال على املعاهدة نىلةها.

اااادةوفيمااااا يتعلااااق لشاااارط  (5ً ماااان عبااااارة  املةااااتىلاد ضاااامنا   الشِّ
فناااد احاااُتىلظ لعنتااار ، "أل تاااؤثرحب ااام طبيعتهاااا أو ماااداها  "حُيتمااال
ت ءم مااااا طائىلااااة وا ااااعة ماااان احلااااااليف تااااه مشاااااريا املااااواد ل مرونااااة

ل مةااااتوى إالتارخييااااة. وه ااااذا م اااان النااااول، ه لعاااا  احلااااااليف، 
لنزاع مانخىل   عندما يتعلق األمر مث   ، غأ ذ  تلة  بأة الشِّدة

، رغااااام اخنىلااااااض جاااااذريا   تاااااأثأا   ثره مناناااااة حدودياااااة ياااااؤ  املةاااااتوى
علاااى تابياااق معاهااادايف ثنائياااة تااانظم مراقباااة حر اااة  مةاااتوى رااادته،

لوجااود حااااليف  لم أيضااا  املاارور عاا  احلاادود. وماان جهااة أ اارى، ُ اا
ماداه تاأثأ علاى تابياق  وأتارخيياة ي اول فيهاا لابيعاة النازاع املةالح 

 املعاهدايف.
يف تناوم فيهاا املةتتاوب إدراج حااالمان أل  وارتئت أيضا   (6ً

وهااذا مااا  .(85ًحالاة حاارب ه غيااب أعمااال مةالحة لاا  األطاراف
يةاااتتبا لالتااااي أل يشااامل التعرياااف احااات ل إقلااايم ال يتاااادف أ  
 مناوماة مةالحة. وه هاذا الةااياق، ت تةات أمهياة ملمو اة أح ااامُ 

نااااااازاع مةااااااالح نشاااااااوب الثنافياااااااة ه حالاااااااة  محاياااااااة املل ياااااااةاتىلاقياااااااة 
أجزائهاااااا ذايف منهاااااا تااااانز ه  18. وه اااااذا فاملاااااادة 1954 لعاااااام
 على ما يلت التلة 

 تابيق االتىلاقية  -18املادة 

تاباق  ،فيما عدا األح ام الواجب تنىليذها وقت الةالم -1 
هذه االتىلاقية ه حالة إع ل حرب أو عند نشوب أ  نزاع مةلح ل  طرف  

 لوجاود وإل مل يعارتف طارف أو أ ثار ،أو أ ثر من األطاراف الةاامية املتعاقادة
 حالة احلرب.

ه مجياا حاااليف االحات ل اجلزئات  تابق االتىلاقياة أيضاا   -2 
هاااااذا  يتاااااادفمل  وإلأو ال لااااات إلقلااااايم أحاااااد األطاااااراف الةاااااامية املتعاقااااادة، 

 االحت ل مناومة مةلحة. 

وتؤيد اعتبارايف مماثلة إدراج حالة احلتاار حا  ه غيااب  (7ً
 .(86ًأعمال مةلحة ل  األطراف

__________ 
 A. D. McNair and A. D. Watts, The Legal Effects ofانظر  (85ً

War, 4th ed., Cambridge University Press, 1966, pp. 2–3. 
 .21-20ع املرجا نىلةه،  (86ً

مةاااات النزاعااااايف املةاااالحة املعاتاااارة الىلاااارق لاااا  ولنااااد ط (8ً
النزاعايف املةلحة الدولية والنزاعايف املةلحة الدا لية. وتزايد عدد 

ماااان النزاعاااااايف  أ ثاااار تاااااواترا   احلااااروب األهليااااة وأتااااابحت إحتااااائيا  
املةااالحة الدولياااة. ولاإلضاااافة إىل ذلاااك، يتضااامن العدياااد مااان هاااذه 

دعااام أو مشاااار ة  ، مااان قبيااال"عناتااار  ارجياااة" "احلاااروب األهلياااة"
وتاااوفأ مرافاااق  ،دول أ ااارى لااادرجايف متبايناااة، والتزوياااد لاأل ااالحة

التدريب واألموال، وما إىل ذلك. وم ن أل تؤثر النزاعايف املةلحة 
الدا لية على نىلاذ املعاهدايف لنىلس الندر الذ  تؤثر لاه النزاعاايف 

يف ا املواد أثر النزاعاايولذلك تدرج مشار  .املةلحة الدولية أو أ ثر
 املةلحة الدا لية على املعاهدايف. 

إراااااارة تااااارحية إىل  "النااااازاع املةااااالح"وال يتضااااامن تعرياااااف  (9ً
. والنتااد ماان ذلااك تىلااااد  "الاادا لت"أو  "الاادوي"الناازاع املةاالح 

إيراد اعتبارايف وقائعية أو قانونية حمددة ه مشروع املادة، مما هعلها 
 النرينة املعا ةة.لمدعاة لتىلةأايف 

 اإلنهاء أو التعليق غير التلقائي  -3المادة 
ال ينهي نشوب النزاع المسل  أو يعلق بالضرورة نفاذ  

 المعاهدات:
 بين الدول األطراف في النزاع المسل ؛ )أ( 
بـــين دولـــة طـــرف فـــي النـــزاع المســـل  ودولـــة  )ب( 
 ثالثة.

 التعليق
املبدأ األ ا ات  و ير تأمهية قتوى. فه 3ملشروع املادة  (1ً

يتضاامن الغايااة  هاملتمثاال ه اال ااتنرار واال ااتمرارية النااانوني . وهلااذ
ه قاارار معهاااد الناااانول مشااروع املاااادة املةااتِجدايف الرئيةاااية الاااواردة 

ر ااات يُ لتااااظ نظاااام الوضاااا الناااانوين  يعاااّدل، و 1985الااادوي لعاااام 
ه تعلياق حباد ذاتاه قرينة تىليد لأل نشاوب النازاع املةالح ال يتةابب 

املعاهاادة أو إهنائهااا. وه الوقاات ذاتااه، يةاالم لأنااه لاايس ماان الةااهل 
 ولااااا ، 3التوفياااااق لااااا  مبااااادأ اال اااااتنرار، الاااااوارد ه مشاااااروع املاااااادة 

احلنيناااة املتمثلاااة ه أل نشاااوب النااازاع املةااالح قاااد يةاااىلر عااان إهنااااء 
 . تعلينهاالتزامايف تعاهدية أو 

ار الاذ  اعتماده مان النار  2وتةتنةخ هاذه التايغة املاادة  (2ً
. وقااااد حبااااذ عاااادد ماااان (1985ً87معهااااد النااااانول الاااادوي ه عااااام 

  اائدا   رأياا  "ال ّتاب ذو  احلجة هذا املبادأ. ويؤ اد أولنهاامي أل راة 
إىل حااد مااا يىليااد لااأل احلاارب ال تلغاات  اال معاهاادة لااأ  حااال ماان 

__________ 
 على ما يلت  معهد النانول الدويمن قرار  2تنز املادة  (87ً

الةارية  نىلاذ املعاهدايف ينهت نشوب النزاع املةلح أو يعلق تلنائيا   "ال
 Institute of International Law, Yearbook" ًل  األطراف ه النزاع املةلح

 (.280أع ه(، ع  84ًانظر احلارية 
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عااان آراء  وياااذهب اللاااورد ماااا نأ إىل الناااول، معرلاااا   .(88ً"األحاااوال
الواضح لالتااي أل احلارب ال تنهات  "من  ، لألجوهرها لرياانية ه

ه حاااد ذاهتاااا االلتزاماااايف التعاهدياااة الةاااالنة للحااارب والنائماااة لااا  
 معهاااد الناااانول الااادويو ااا ل أعماااال  .(89ً"املتحاااارل  املتعارضااا 

 -إل أول قاعدة من قواعدنا " ، قال األ تاذ لريغز 1983ه عام 
معلناة  زاع املةلح ً اواء  اال حرلاا  هو أل جمرد نشوب الن -وأمهها 

املعاهدايف النافذة ل  األطراف ه  أم ال( ال ينهت وال يعلق تلنائيا  
 .(90ً"النزاع. وهذا ما أقره النانول الدوي

 ل لماة "لالضارورة"ومت تناول إم انية اال تعاضة عن  لمة  (3ً
ل تةاااق مااا العنااوال، ل اان تناارر عاادم النيااام لااذلك، ألل   "تلنائيااا  "

الا   "ipso facto"  لمااة  أقرب إىل "(necessarily" ً"لالضرورة" لمة 
 2املااااادت  ا ااااُتخدمت  ثااااأا  ه هااااذا الةااااياق،  مااااا هااااو احلااااال ه 

 من النرار الذ  اعتمده معهد النانول الدوي. (5ً91و
 2مشااااروع املااااادة  ماااااوإلضااااىلاء قاااادر أ اااا  ماااان االتةاااااق  (4ً

الادول "، تشاأ الىلنارة الىلرعياة ًأ( إىل لا اتخدام املتاالحايفاملتعلق 
ه النزاع املةلح، ه ح  تغات الىلنرة الىلرعية ًب( نىلااذ  "األطراف

 ه النزاع املةلح ودولة ثالثة. "دولة طرف"املعاهدايف ل  
ومت تناااااااااول إم انيااااااااة إدراج االنةااااااااحاب ماااااااان معاهاااااااادة،  (5ً

نتيجة من نتائج نشوب نزاع مةلح، إىل جانب التعليق أو لاعتباره 
االنةااحاب حيااث إل ، ل نهااا رفضاات 3اإلهنااء، ه مشااروع املااادة 

 3يناااو  علاااى قااارار واع تتخاااذه دولااة، ه حااا  أل مشاااروع املاااادة 
 التلنائت للنانول. التابيقيتناول 

دالئــــــــــل إمكانيــــــــــة إنهــــــــــاء المعاهــــــــــدات  -4المادة 
 تعليقهااالنسحاب منها أو  أو

للتأكـــــــد ممــــــــا إذا كــــــــان يمكـــــــن إنهــــــــاء معاهــــــــدة أو  
 االنسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسل ، يُلجأ إلى:

__________ 
ً88) L. Oppenheim, International Law: a Treatise, 7th ed., 

vol. II, Disputes, War and Neutrality, Hersch Lauterpacht (ed.), 
London, Longmans, 1952, p. 302. 

ً89) A. D. McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon, 
1961, p. 697. 

ً90) Institute of International Law, Yearbook, vol. 61 (1985), 
Session of Helsinki (1985), Part I, pp. 8–9 .  انظر أيضا The Law of 

Nations: Cases, Documents and Notes, 2nd ed., H. W. Briggs (ed.), 
New York, Appleton-Century-Crofts, 1952, p. 938. 

 على ما يلت  معهد النانول الدويمن قرار  5تنز املادة  (91ً
 نىلااااذ املعاهاادايف الثنائياااة ال ينهاات نشااوب نااازاع مةاالح أو يعلاااق تلنائيااا  "
  لدول الثالثة.ال  طرف ه ذلك النزاع و الةارية 
لاا  لعاا  األطااراف ه معاهاادة متعااددة  ينهاات نشااوب ناازاع مةاالح الو 
 تلااك املعاهاادة لاا  الاادول املتعاقاادة األ اارى أونىلاااذ  أو يعلااق تلنائيااا   األطااراف

 ."لينها ول  الدول األطراف ه النزاع املةلح
ًInstitute of International Law, Yearbook  أعاااااااااا ه(،  84ًانظاااااااااار احلارااااااااااية

 .(280 ع

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  32و 31المــادتين  )أ( 
 المعاهدات؛
طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـل ، وأثـــر النـــزاع و  )ب( 

المســل  علــى المعاهــدة، وموضــوع المعاهــدة، وعــدد األطــراف 
 .المعاهدة يف

 التعليق
. 3علااى مضاامول مشااروع املااادة  4يرتتااب مشااروع املااادة  (1ً

فنشااوب النااازاع املةااالح ال ينهااات أو يعلااق لالضااارورة نىلااااذ املعاهااادة. 
 ح م رئيةت آ ر ه مشاريا املواد.  وهو

مشااااااااااروع املااااااااااادة ، أدرج ه 3ملشااااااااااروع املااااااااااادة  و  فااااااااااا   (2ً
إم انيااة ماان اإلم انيااايف االنةااحاب ماان املعاهاادايف لاعتباااره  هااذا

املىلتوحاااااااااة للااااااااادول األطاااااااااراف ه نااااااااازاع مةااااااااالح. وتاااااااااوفر مةاااااااااألة 
ه  اإلدراجهاااااا منا ااااابا    ااااااياقا   املااااااادة هاااااذا مشاااااروعه  االنةاااااحاب

 مشاريا مواد فرعية الحنة.

وفيماااا يتعلاااق لالااادالئل الاااواردة ه الىلنااارت  الىلااارعيت  ًأ(  (3ً
 "الئلالاااااااد"  لماااااااةوًب(، نُظااااااار ه اقرتاحاااااااايف ل  تعاضاااااااة عااااااان  

  لماة، ل ن تنرر إلنااء  "املعايأ"و "العوامل"من قبيل  مبتالحايف
. ويتعااا  مةاااتنرةأل  إحيااااء ضااامين لأهناااا راااروط  تىلادياااا   "الااادالئل"

ع مااايف علااى النالليااة ت ااول ذايف أمهيااة ه حااااليف اعتبارهااا جماارد 
 للظروف.  تبعا  لعينها 

أل الااااااااادالئل الاااااااااواردة ه الىلنااااااااارة  ومااااااااان املىلهاااااااااوم أيضاااااااااا   (4ً
ًب( ال ينبغت اعتبارها دالئل أدرجت علاى  ابيل احلتار.  الىلرعية

مااااان اتىلاقياااااة  32و 31والواقاااااا أناااااه ينبغااااات التاااااذ أ لاااااأل املاااااادت  
 ،أرااااأ إليهمااااا ه الىلناااارة الىلرعيااااة ًأ( تاااا لالو ، 1969لعااااام  فيينااااا

مااااااان الااااااادالئل الااااااا  يتعااااااا  أ اااااااذها  عاااااااددا   تتضااااااامنال مهاااااااا أيضاااااااا  
 االعتبار.  لع 

مان  لة ررعية ا تعمال الناوة لاعتبارهاا عاام   أمةوحُبثت  (5ً
ل ن  ،4العوامل ال زم أ ذها لع  االعتبار مبوجب مشروع املادة 

ل ه  ااااياق تابيااااق حتاااا علااااى أل املةااااألة تاااارف النظاااار عاااانتناااارر 
 .15إىل  13مشاريا املواد 

وال م ااااااان افااااااارتاض أل ي اااااااول أثااااااار النااااااازاع املةااااااالح لااااااا   (6ً
ألثاره علاى املعاهادايف لا  طارف  اث   األطراف ه نىلس املعاهادة مما
 ه نزاع مةلح ودولة ثالثة. 

 نفاذ المعاهدات بناء  على مؤدى موضوعها  -5المادة 
في حالة المعاهـدات التـي يكـون مـؤدى موضـوعها أن  

تســــتمر فــــي النفــــاذ، كليــــا  أو جزئيــــا ، خــــالل النــــزاع المســــل ، 
 نفاذها.يؤثر وقوع النزاع المسل  في حد ذاتو على  ال
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 التعليق
تعلاق لاحلاااليف يتوضايحت و لااالا  5مشروع املادة  يتةم (1ً

أو   لهااالااأل نىلااذ املعاهاادة   الا  يىليااد فيهاا موضااوع معاهاادة ضامنيا  
 . (92ًه لع  أح امها ال يتأثر لوقوع نزاع مةلح

الاااواردة ه  "الضااارور " املاااؤدىوقاااد حاااذفت اإلراااارة إىل  (2ً
. 4أل  تنااااق  ماااا مشاااروع املاااادة  الااانز األتااالت وذلاااك تىلادياااا  

قااد  "املوضااوع والغاارض"وإضااافة إىل ذلااك، فااإل اإلرااارة األوىل إىل 
اااااان . و "املوضااااااوع" ل لمااااااةا ااااااتعي  عنهااااااا  الاااااانز ه النهايااااااة ُحةِّ
تماراااى لنااادر ي الاااذ  "ياااؤثرلىلظ "لاااا "مناااالىلاااظ "لاال تعاضاااة عااان 

 أ   ما التيغة املةتعملة ه مشاريا املواد.
الةااااالق  7املناااارر اجاااااع ملشااااروع املااااادة وتضاااامن مناااارت   (3ً

وضاوعها لأهناا مل يىليد املؤدى الضرور قائمة لىلئايف املعاهدايف ال  
تظل نافذة   ل النزاع املةلح. وأدى حتديد تلك النائمة إىل لروز 
  فااايف ه الاارأ   ااواء دا اال جلنااة النااانول الاادوي أو ه اللجنااة 

 الةاد ة.
ه جلناة الناانول الادوي ه دورة  أثناء املناقشة ال  جاريفو  (4ً

، رار  املنارر اجاااع الةيا اة العاماة ألح اام مشااروع 2005عاام 
 ، على النحو التاي الةالق 7املادة 

 ي اااول املااؤدى الضااارور يتنااااول أنااواع املعاهااادايف الاا   7مشااروع املااادة  [...]
 1 الىلناارة أقااريفأثناااء نااازاع مةاالح. وقااد أل يةااتمر نىلاذهااا وضااوعها وغرضااها مل

الناازاع املةالح لايس مان راأنه ه حاد ذاتاه أل مناا  أثارأل وهاو املبدأ األ ا ت 
بع  هااذه الىلئااايف لااتتضاامن قائمااة إررااادية  2نىلاااذ تلااك املعاهاادايف. والىلناارة 

مااان املعاهااادايف. ولاااوحظ أل أثااار هاااذا التتااانيف يتمثااال ه إقاماااة جمموعاااة مااان 
رض هااذه األنااواع الضااعيىلة الاا  م اان دحضااها فيمااا يتتاال مبوضااوع وغاا الناارائن

تظل  اأهناا  مىلاادهوضاوع وغارض املعاهادة مب يتتالمن املعاهادايف، أ   ادليل 
علاااااى مجياااااا فئاااااايف  ه حااااا  ال يوافاااااقحااااارب ماااااا. وأوضاااااح أناااااه لااااارغم قائماااااة 

مررحة ىلئايف ما ذلك  أدرجها  إال أنه  ال قد املعاهدايف املدرجة ه النائمة
تنظر اللجنة فيها. وتع س النائمة وجهايف نظار أجياال عادة مان  ل ت حمتملة

، وال  ااايما ممار اااة املتاحاااة ممار اااة الااادول ه املاااؤلىل  وتااانع س إىل حاااد  باااأ
ايف ماان الناارل العشااارين. وه يااالواليااايف املتحاادة الاا  يعااود تارخيهااا إىل األرلعين

ه املناام إناه ف 4و 3املاادت  لاا ]مشاروعت[  وثياق التالةمشروع املادة  ألح  
 .(93ًا تبعادهم ن ولالتاي  األول إيضاحت

__________ 
، لالتااااايغة الااااا  7 املاااااادة مشاااااروعإىل أتااااال مشاااااروع املاااااادة يعاااااود  (92ً

. و اناات أعاا ه( 75ه تنريااره األوي ًانظاار احلارااية  اقرتحااه  ااا املناارر اجاااع
 شروع املادة على النحو التاي مل الةالنة تيغةال

 نىلاذ املعاهدايف لناء على املؤدى الضرور  ملوضوعها وغرضها"
ه حالااااااة املعاهاااااادايف الاااااا  ي ااااااول املااااااؤدى الضاااااارور  ملوضااااااوعها  -1

رضها أل تةتمر ه النىلاذ   ل النزاع املةلح، ال منا وقوع نزاع مةلح ه وغ
 حد ذاته نىلاذها.

 ".]…[واملعاهدايف املتةمة  ذا الاالا تشمل ما يلت   -2
 .167(، الىلنرة ثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء ال2005حولية  (93ً

، وه اللجناااااة الةاد اااااة،  اااااال ا اااااتعمال الىلئاااااايف، ماااااث    (5ً
موضا تعليق ألدته الواليايف املتحدة لالتىلتيل الدقيق، أثناء الدورة 

  ، حيث ورد فيه ما يلت2005الةت  للجمعية العامة ه عام 
لنااء علااى الاادالاليف املةااتمدة ماان نىلاااذ املعاهاادايف  7تتنااول املااادة  

. فهات تادرج اثنا  عشاارة موضاوعها وغرضاها. وهات أ ثار مشااريا املااواد تعنيادا  
نىلاذهااا  اا ل  ا ااتمرار، لةاابب موضااوعها وغرضااها، تىلياادفئااة ماان املعاهاادايف 
ألل احملاااااواليف الراميااااة إىل مثاااال هااااذا  اإلراااا اليثااااأ  مااااا النااااازاع املةاااالح. وهااااذا

املعاهدايف ال تندرج فعلى ما يبدو.  يف تىلشل دوما  التتنيف الوا ا للمعاهدا
ضااامن فئاااة مااان فئاااايف عديااادة. وعااا وة علاااى ذلاااك، وحااا  فيماااا يتعلاااق  تلنائياااا  

لتتااانيف أح اااام لعينهاااا، فاااإل لغاااة األح اااام ونياااة األطاااراف قاااد طتلاااف عااان 
أل  إفاادة أح ام مماثلة ه معاهدايف م مة لا  أطاراف أ ارى. و اي ول أ ثار

مل ال  قد تؤد  إىل نتيجاة مىلادهاا أل معاهادة ماا أو لعا  تذ ر اللجنة العوا
أح امها ينبغت أل تةاتمر ًأو تعلَّاق أو توقاف( ه حاال نشاوب نازاع مةالح. 
وماااان رااااأل التعاااارف علااااى مثاااال هااااذه العواماااال أل يااااوفر، ه حااااااليف عدياااادة، 

 .(94ًالتترفللدول لشأل  يىلية  معلومايف مىليدة وتوجيها  
مااان ذلاااك أل تااادرج قائماااة ه مرفاااق  وقااارريف اللجناااة لااادال   (6ً

درج فيمااا يتعلااق مبشاااريا املااواد هااذه مرفااق ملشاااريا املااواد. وه ااذا أُ 
يتضااامن قائماااة لىلئاااايف املعاهااادايف الااا  يىلياااد موضاااوعها أهناااا تظااال 

،  اااا ل الناااازاع املةاااالح. ورغاااام أل التأ يااااد أو لعضااااا    اااا     ااااارية،
منتاااب علاااى فئاااايف املعاهااادايف، فاااإل مااان الاااوارد أل جمااارد موضاااوع 

. ا اااتمرارها الضااارور  اهماااؤدّ  ي اااولأح اااام معيناااة ه املعاهااادة قاااد 
املادة مشروع من  1درج حمتوى الىلنرة ع وة على ذلك، تنرر أل يُ 

مشااروع ، لتااىلته 4الةااالق، لشاا ل معاادل، لعااد مشااروع املااادة  7
 ىلنارة إضاافية ه مشااروع و اال راة اقارتا  لإدراجاه  احلااي.  5املاادة 
 ألنه  يخل لتوازل املادة.  م ئما   مل يعت  اقرتاحا  ول نه  4املادة 

أ  أولوياة حب ام  وال تىلياد ضامنا   والنائمة إرراادية حتارا   (7ً
م الرتتيب الذ  ورديف له الىلئايف ه املرفق. وع وة على ذلك،  لِّ 

تنجم عنه تدا  يف.  قد نه ه لع  احلااليف تتناطا الىلئايف ممالأ
وقرريف اللجنة عدم إدراج لند يشاأ إىل النواعاد اآلمارة ه النائماة. 

درجت ه النائمة. أُ الىلئايف األ رى ال   فهذه الىلئة ال تشبه نوعيا  
فئاااااايف تةاااااتند إىل املوضاااااوع، ه حااااا  أل النواعاااااد اآلمااااارة  إذ هااااات

 5ومااان املىلهاااوم أل أح ااااام مشاااروع املااااادة  تتخلااال عااادة مواضاااايا.
ل لااأثر املبااادئ أو النواعااد الاا  تتةاام لاااالا الناعاادة اآلماارة. طاا ال

اجملةاااادة للنواعااااد  ايفأل فئااااة املعاهاااادرأوا عضاااااء غااااأ أل لعاااا  األ
 اآلمرة تةتحق إدراجها ه النائمة.

ويرت ز ا تيار فئايف املعاهدايف إىل حد  بأ على الىلنه،  (8ً
أل الدول. ومن املةلم لاه أل احتماال  ملتا  من ممار ةإىل جانب ا

 اهتادفااق  بااأ ماان املعلومااايف الاا  تاادل علااى ممار ااالاادول ماان  ردياا
الدول ذايف احتمال ضعيف. وزيادة على ذلك، فإل حتديد ممار ة 

__________ 
م اااااان االطاااااا ع علاااااات التعليااااااق علااااااى العنااااااوال الشااااااب ت التاااااااي   (94ً

www.state.gov/s/l/2005/87206.htm وم ااان االطااا ع علاااى ملخاااز لاااه ه .
 20الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الادورة الةاتول، اللجناة الةاد اة، اجللةاة 

ًA/C.6/60/SR.20 34(، الىلنرة. 
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ماا ت اول  ه هذا اجملاال. و ثاأا   املألوفعن  التلة يتةم لتعولة تندّ 
ممار ااة الاادول متعلنااة مببااادئ قانونيااة ال  مثلااة الظاهريااة الدالااة علااىاأل

لة قانونيااة أع قااة هلااا لااأثر الناازاع املةاالح علااى املعاهاادايف لاعتباااره مةاا
حمددة. وعلى  ابيل املثاال، يشاأ لعا  املمار اة احلديثاة للادول، ه 

ىل اال اااااتحالة إ أولظاااااروف ه اىل أثااااار التغاااااأ األ ا ااااات إمعظماااااه، 
تااااالة لاملوضاااااوع. وه لعااااا    ا هعلاااااه غاااااأ ذمماااااالعارضاااااة للوفااااااء، 

 اول ياحلااليف، من قبيل حااليف املعاهدايف املنشائة ألنظماة دائماة، 
مت  ه ممار ة الدول. وفيما يتعلق لالىلئاايف األ ارى، راة  أ اسرة 

أ اااس متاا  ه االجتهاااد النضااائت للمحااا م احملليااة ولعاا  املشااورة 
 رااا لها ه، ل ااان ممار ااة الاادول الاا  تتلناهااا مااان اجلهااايف التنىليذيااة

 الىلئايف. تؤيد لالضرورة هذه الالتنليد  

املعاهااااادايف املتعلناااااة لناااااانول النزاعاااااايف املةااااالحة، مباااااا فيهاااااا  ًأ(
 املعاهدايف املتعلنة لالنانول اإلنةاين الدوي

الااا  تةااار  تاااراحة  ايفلاااأل املعاهاااد تنااار املتاااادر حتماااا   (9ً
علااى  ااأ األعمااال العدائيااة ال تتااأثر ه حالااة الناازاع املةاالح. وقااد 

راااة " وتاااف اللاااورد ماااا نأ املمار اااة ال ياانياااة علاااى النحاااو التااااي 
أدلاااة غزيااارة علاااى أل املعاهااادايف الااا  تىلياااد ه تااايغ تااارحية تنظااايم 

رب، مبااا فيهااا الةااأ الىلعلاات احلااع قااايف األطااراف املتعاقاادة  اا ل 
ألعماااال احلرلياااة، تظااال  اااارية  ااا ل احلااارب وال تةاااتلزم إحياءهاااا ل

 .(95ً"لعد انتهائها
__________ 

ً95) McNair 704أع ه(، ع  89، املرجا املذ ور ًاحلارية . 
ىل عاادد ماان املعاهاادايف ً اناات و ااال رااة عنااد اناادالع احلاارب العامليااة األو "
فيهاااا دولااااة أو أ ثااار مااان الاااادول احملايااادة( موضاااوعها تنظاااايم  اااأ األعمااااال  طرفاااا  

]اإلعااااا ل املتعلاااااق لالنااااااانول  1856العدائياااااة، مااااان قبيااااال إعااااا ل لاااااااريس لعاااااام 
ض أل هاااذه . وافاارتُ 1907و 1899، ولعاا  اتىلاقيااايف الهاااا  لعااامت البحاار [

لاااات  ااااارية، وا ااااتنديف إليهااااا عاااادة قاااارارايف املعاهاااادايف مل تتااااأثر لاااااحلرب وأهنااااا  
أتااادرهتا حماااا م الغناااائم ال ياانياااة وغأهاااا. عااا وة علاااى ذلاااك، مل ياااتم إحياؤهاااا 

مبوجب معاهدايف الة م أو ه إطارها. ولايس مان الواضاح ماا إذا  انات  حتديدا  
حمايادة أو  هذه النتيجة النانونية تعزى إىل أل األطراف املتعاقدة  انت تضام دوال  

لنواعااد عامااة للنااانول قتااد  ااا أل تةاار   طااالا املعاهاادايف لاعتبارهااا متاادرا   إىل
 ااا ل احلااارب، ل ااان يُعتناااد أل هاااذا الةااابب األ اااأ هاااو الااارأ  التااااائب. وإذا  
 انااات راااة حاجاااة إىل دليااال يثبااات أل اتىلاقياااايف الهاااا   انااات تعت هاااا ح وماااة 

ه يتمثاال ه العديااد الةا م، فإناا التوتاال إىلاململ اة املتحاادة اتىلاقيااايف نافاذة لعااد 
االنضااااامامايف ‘الناااااوائم ال ياانياااااة الةااااانوية املتعلناااااة لاااااا  مااااان اإلحاااااااليف إليهاااااا ه
الااااا  نشاااااريف ه  لةااااالة املعاهااااادايف ال ياانياااااة  ااااا ل ‘ واالنةاااااحالايف وغأهاااااا

تمثاااال ه الاااانن  ال يااااااين التىلاقيااااة الهااااا  الةاد ااااة ياأل ااااأة،  مااااا  الةاااانوايف
ضا الةىلن التجارية التالعاة للعادو عناد انادالع ]االتىلاقية املتعلنة لو  1907 لعام

عناادما  ااألت ح ومااة وعلااى نىلااس املنااوال، . 1925ه عااام األعمااال العدائيااة[ 
، ح ومااة اململ ااة املتحاادة عمااا إذا  اناات تعتاا  اتىلاقيااة 1923ه عااام  ،أجنبيااة

حتةااااا  حالاااااة ]اتىلاقياااااة  1906متوز/يولياااااه  6جنياااااف للتاااااليب األمحااااار املؤر اااااة 
 النااوىاتىلاقيااة ال تاازال  ااارية لاا  [ ه املياادال اجليااو ضااى ماان أفااراد اجلرحااى واملر 

 لاة تاحب اجلح ومة ‘املعادية الةالنة، أجالت لأل  والنوىاملتحالىلة الةالنة 
ل وهنااا تنادرج ه فئااة ياانظم  تارى أل هااذه االتىلاقياة مل تتااأثر لاناادالع احلارب، نظاارا  

 .(نىلةه املرجاً ‘"موضوعها  لوك املتحارل    ل احلرب

 ااااواء ه الىلنااااه أو ه ممار ااااة  وهاااذا مباااادأ منبااااول عموماااا   (10ً
، تاااار  املةتشااااار العااااام لااااوزارة الاااادفاع 1963 عااااام الاااادول. فىلاااات

معاهااادة حظاااار لالوالياااايف املتحااادة، ه معاااارض إراااارته إىل  ااااريال 
وية ه اجلو وه الىلضاء اجارجت وحتات  ااح جتارب األ لحة النو 

إياااه ه رأياات الااذ  يشاااطرين   "مبااا يلاات ،وقاات احلاارب اا ل  املاااء
اااا ر املعاهااااادة املةتشااااار النااااانوين لاااااوزارة اجارجيااااة، ال م ااااان أل تىلةَّ

 .(96ً"على ذلك املنوال  ليما   تىلةأا  
  وا تارد قائ   

هااادر لامل حظاااة أل املمار اااة االعتيادياااة قاااد جاااريف ه املعاهااادايف الااا   [...]
أو أعماااال حمااددة وقاات احلااارب علااى أل تااانز  ةحتظاار ا ااتخدام أ ااالحة حماادد

تابيااق  وذلااك لغيااة تىلاااد املعاهاادايف تااراحة علااى أهنااا تةاار  وقاات احلاارب، 
الناعااادة الناضاااية لاااأل احلااارب م ااان أل تعلاااق أو تباااال نىلااااذ املعاهااادايف لااا  

 ,Karnuth v. United States, 279 U.S. 231 طاااراف املتحارلاااة. ًراجاااااأل
236–239; Oppenheim’s ‘International Law’, vol. II, 7th ed., pp. 

302–306) [...]ً97) 
ا اتخدام األ الحة  وه احلالة املعروضة، ال يبدو أل تيغة النز حتظار حتديادا  

النووياااااااة وقااااااات احلااااااارب؛ ولاااااااذلك يتعااااااا  افااااااارتاض عااااااادم  اااااااريال حظااااااار مااااااان 
 .(98ًالنبيل هذا
 

__________ 
ً96) M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 14 (1970), 

p. 510 ("Hearings before the Senate Committee on Foreign Relations on 
the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer 

Space and Under Water [...], 88th Cong., 1st sess."). 
 املرجا نىلةه. وقد أضاف قائ    (97ً
   على  بيل املثال ،انظر"

نبذ ا تخدام املنذوفايف املتىلجرة ال  ينل وزهنا  إع ل ]...[‘]...[ 
  11تشرين الثاين/نوفم ،  29، ار بورغغرام وقت احلرب ً ال ل 400عن 

–British and Foreign State Papers, 1867] (1868 انول األول/ديةم  

1868, vol. LVIII, London, H. M. Stationery Office, 1873, p. 16.] 
 1899متوز/يوليه  29الغازايف اجاننة، الها ، املتعلق ل اإلع ل ]...[‘

[The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, J. B. Scott 

(ed.), New York, Oxford University Press, 1918] املتعلق ]...[اإلع ل و ؛ 
 ]املرجا نىلةه[. 1899متوز/يوليه  29الالنايف املتمددة، الها ، ل

 18، الهااااا ، وأعرافهاااا املتعلناااة لنااااوان  احلااارب ال يااااةالهااااا  اتىلاقياااة ‘
 ]املرجا نىلةه[. 1899تشرين األول/أ تولر 

ماااا  لروتو اااول حظااار اال اااتعمال احلاااريب للغاااازايف اجانناااة أو الةاااامة أو‘
 .1925حزيرال/يونيه  17وللو ائل الب رتيولوجية، جنيف،  را ها
]املتعلناااة حبمايااة ضاااحايا احلااارب  اتىلاقياااة  1949اتىلاقيااايف جنياااف لعاااام ‘

جنياااااااف لتحةااااااا  حالاااااااة اجلرحاااااااى واملرضاااااااى مااااااان أفاااااااراد الناااااااوايف املةاااااااالحة ه 
(؛ 2 اااارى احلاااارب ًاملااااادة معاملااااة أ لشااااأل جنيااااف اتىلاقيااااة(؛ و 2ًاملااااادة  املياااادال

" [‘(2ًاملااادة ه وقاات احلاارب املاادني  اتىلاقيااة جنيااف لشااأل محايااة األرااخاع و 
 ًاملرجا نىلةه(.

 املرجا نىلةه. (98ً
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وتةاااءل لعاا  أعضاااء اللجنااة عمااا إذا  اناات هااذه الىلئااة  (11ً
علااى أل املعاهاادة  نزياا الااذ  7ضاارورية علااى ضااوء مشااروع املااادة 

ة ه حااااليف الناازاع املةاالح إذا  اناات تاانز علااى ذلااك. ذتظاال نافاا
بنت اإلرااااارة إليااااه، فااااإل النائمااااة ليةاااات  ااااوى إررااااادية و مااااا  اااا

لابعها. عا وة علاى ذلاك، فاإل هاذا اإلطاار أو اا مان املعاهادايف 
الةاااااارية تاااااراحة  ااااا ل النااااازاع املةااااالح. إذ يغاااااات لتاااااورة أمشااااال 
املعاهاادايف املتعلنااة لنااانول النزاعااايف املةاالحة، مبااا فيهااا املعاهاادايف 

ناااااذ فااااارتة مب ااااارة تعاااااود إىل املتعلناااااة لالناااااانول اإلنةااااااين الااااادوي. فم
مان معاهادة التاداقة والتجاارة لا   24، نتات املاادة 1785 عام

لرو اايا والواليااايف املتحاادة األمري يااة تااراحة علااى أل ج لااة ملااك 
أ  أثاااار علااااى أح امهااااا املتعلنااااة لالنااااانول  هالناااازاع املةاااالح لاااايس لاااا

متااااااااااانف ياااااااااااورد  لينمااااااااااااولاإلضاااااااااااافة إىل ذلاااااااااااك،  .(99ًاإلنةااااااااااااين
Restatement of the Law Third  املوقااااف الااااذ  مىلاااااده أنااااه مبوجااااب

النانول الدوي التنليد  ينهت اندالع احلرب ل  الدول االتىلاقايف 
االتىلاقاايف الا  حت ام  اأ "النائمة لينهاا أو يعلنهاا، فإناه ينار لاأل 

وقااات  حياااث إهناااا ُوضاااعت لتةااار  األعماااال العدائياااة تظااال قائماااة،
 ولياااة ه فتواهاااا لشاااأل. وا اااتنتجت حم ماااة العاادل الد(100ً"احلاارب

 هأن امشروعية التهديد لاأل لحة النووية أو ا تخدامه
 علاااى غااارار حالاااة مباااادئ الناااانول اإلنةااااين املنابناااة ه النااازاع املةااالح، ال يااادع

 اااال مضااامونه، وهاااو ذو   للشاااك ه أل مبااادأ احليااااد، أياااا   جمااااال   الناااانول الااادوي
لأح ااام  ، ينابااق ًرهنااا  اإلنةااانية نواعاادالبااادئ و املطااالا أ ا اات مماثاال لاااالا 

 انااات   أياااا   ،ذايف التااالة( علاااى  ااال نااازاع مةااالح دوي [ميثااااق األمااام املتحااادة]
 .(101ًاأل لحة املةتخدمة

 تابياااق اااال األمااار فاااإل ماااؤدى اال اااتمرارية ال ماااس   وأياااا   (12ً
قاعاااااااادة التختاااااااايز الاااااااا  قااااااااانول النزاعااااااااايف املةاااااااالحة لاعتباااااااااره 

ناااول حتديااد هااذا اإلطااار مةااائل علااى الناازاع املةاالح. وال يت تةاار 
عديدة قد تنشأ فيما يتعلق لتابياق ذلاك الناانول.  ماا مل ينتارف 
النتد إىل تغليبه فيما يتعلق لالنتائج ال  م ن ا تخ تها لشأل 

 ه  ياقايف معينة.   ريال مبادئ وقواعد النانول اإلنةاين

__________ 
ل  ج لة  لرمتعاهدة التداقة والتجارة ال  أُ من م 24املادة  (99ً
أيلول/ بتم   10ه الها  ًاألمري ية لرو يا والواليايف املتحدة  ملك

1785) ًTreaties and Other International Agreements of the United 

States of America, 1776–1949, vol. 8, Department of State, 1971, p. 

 .International Law in Historical Perspective, J. H. W عن نن   (، 78

Verzijl (ed.), Leyden, Sijthoff, 1973, at p. 371. 
ً100) Restatement of the Law Third, Restatement of the Law, The 

Foreign Relations Law of the United States, vol. 1, St. Paul (Minnesota), 
American Law Institute Publishers, 1987, para. 336 (e). 

ً101) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 261, para. 89. 

مر ااااز  مااااة لنظااااام أواملعاهاااادايف املعلنااااة أو املنشاااائة أو املنظِّ  (ًب
فيهااااااا دائمااااااة، مبااااااا  دائاااااام أو مااااااا يتتاااااال لااااااه ماااااان حنااااااوق

 املعاهدايف املنشئة أو املعدلة للحدود ال ية والبحرية
يناار الىلنااه علااى ماادى عاادة أجيااال لااأل املعاهاادايف املعلنااة  (13ً

أو مااااا يتتاااال لااااه ماااان نظااااام أو مر ااااز دائاااام لأو املنشاااائة أو املنظمااااة 
اع املةاالح. وماان أنااواع ى ه حالاة النااز ق أو تنَهااال تعلَّااحناوق دائمااة 

 ايفالتنااااازل عاااان أقاااااليم، ومعاهااااد ايفاالتىلاقااااايف املنتااااودة معاهااااد
االحتاد، ومعاهدايف حتييد جزء من إقليم دولاة، واملعاهادايف املنشائة 

 الااد ولأو املعدلااة للحاادود، وإنشاااء حنااوق ا ااتثنائية ل نتىلاااع أو 
 فيما يتعلق لإقليم دولة. 

ماااان ممار ااااة الاااادول  عاااا وة علااااى ذلااااك، رااااة قاااادر معاااا و  (14ً
املؤيدة للموقف النائل لاأل تلاك االتىلاقاايف ال تتاأثر حبادوث النازاع 

 ،(102ًاملةااااالح. فماااااا نأ يتاااااف املمار اااااة ال ياانياااااة ذايف التااااالة
تبنااااااه  الاااااذ ماااااا الااااارأ   ويؤ اااااد تاااااول  أل املمار اااااة تتىلاااااق عموماااااا  

، متاااااائد أمسااااااك  ااااااحل مشاااااال األطلةااااات وه قضاااااية .(103ًالىلناااااه
أل حناوق الوالياايف املتحادة فيماا  ة املتحادةح وماة اململ ازعمت 

، قد  نات (1783ً104يتعلق مبتائد األمساك، مبنتضى معاهدة 
 ااااذا  حم مااااة التح اااايم الدائمااااة. ومل تأ ااااذ 1812نتيجااااة حلاااارب 
  إل النانول الدوي ه تاوره احلديث ينر لاأل عاددا  "الرأ  وقالت  

ق ه أقتى علّ يى لاحلرب، لل لغَ يمن االلتزامايف التعاهدية ال   بأا  
 .(105ً"األحوال

وعلى نىلس املنوال، تناولت حم مة ا تئناف ه الواليايف  (15ً
 ،(In re Meyer’s Estateً تر ااااة ماااااير ، ه قضاااايةاألمري يااااة املتحاااادة

ل أيباااااااادو "مةااااااااألة دوام املعاهاااااااادايف املتعلنااااااااة لاألقاااااااااليم وقالاااااااات 
تنااااا  مااااا متىلنااااة علااااى عاااادم وجااااود مااااا ي املرجعيااااايف ذايف احلجيااااة

احلاارب ه  مواتاالةمااا  اا مة األمااة، أو مااا  وأ يا ااة احل ومااة، 
هااذه فتنىليااذ املعاهاادايف التتاارفية أو أجاازاء تتاارفية ماان املعاهاادايف. 

 .(106ً"ى  ااألح ام ال تتنا  ما حالة احلرب وال تلغَ 

__________ 
ً102) McNair 715-704أع ه(، ع  89، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً103) H. J. Tobin, The Termination of Multipartite Treaties, New 

York, Columbia University Press, 1933, pp. 137 et seq. 
 بتم  أيلول/ 3ية املوقعة ه لاريس ه معاهدة الة م النهائ (104ً

1783، Treaties and other International Acts of the United States of 

America, H. Miller (ed.), vol. 2, documents 1–40 (1776–1818), Washington 

D.C., United States Government Printing Office, 1931, p. 151. 
ً105) The North Atlantic Coast Fisheries Case, Award 

of 7 September 1910, UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 167, at p. 

–A British Digest of International Law: Phase I: 1860 . وانظر أيضا  181

1914, vol. 2B, C. Parry (ed.), London, Stevens and Sons, 1967, pp. 

585–605. 
ً106) In re Meyer’s Estate, 107 Cal. App. 2d 799, 805 (1981). 
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 ،(107ًاب الاااااذين  ااااالموا  اااااذا املوقاااااف هاااااولومااااان ال تّااااا (16ً
 ،(111ًوماااااا نأ، (110ًوفيتزماااااوريس ،(109ًوأولنهاااااامي ،(108ًوهر ااااات
 ،(115ًوأو ااات، (114ًوليلياااه هوداييااا ،(113ًوغوغنهاااامي ،(112ًورو اااو
 .(119ًجيالدينو وريت و  ،(118ًو تول، (117ًوديل وك ،(116ًوتول 

يثأ مشا ل معيناة. ولتاىلة  الىلئة هغأ أل اللجوء إىل هذ (17ً
 اتااة، فااإل معاهاادايف التنااازل وغأهااا ماان املعاهاادايف الاا  تُعِماال 

دائمااااااة. و مااااااا أرااااااار إىل  إقليميااااااة دائمااااااة ترتااااااب حنوقااااااا   أح امااااااا  
احلنوق امل تةبة ال  تنشأ عن املعاهدايف هت فإل "هر ت،  ذلك

ولالتاااااااااي  .(120ً"الاااااااا  تتتااااااااف لالاااااااادوام، ال املعاهاااااااادايف نىلةااااااااها
تلااااك املعاهاااادايف، فإهنااااا ال تتااااأثر لناااازاع مةاااالح الحااااق  ىلااااذيفنُ  إذا
 األطراف. ل 
التعولة ينشأ عن أل حدود ورة متدر آ ر من متادر  (18ً

إىل حاااااد ماااااا. وعلاااااى  ااااابيل املثاااااال، ه حالاااااة  امضاااااةهااااذه الىلئاااااة غ

__________ 
ً107) W. E. Hall, A Treatise on International Law, 8th ed., A. 

Pearce Higgins (ed.), Clarendon, Oxford University Press, Humphrey 
Milford Publisher to the University, 1924, pp. 456–457. 

ً108) C. J. B. Hurst, “The effect of war on treaties”, BYBIL, 
1921–22, pp. 37–47. 

ً109) Oppenheim 304 أع ه(، ع 88، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً110) G. G. Fitzmaurice, “The juridical clauses of the peace 

treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La 

Haye, 1948-II, vol. 73 (1948-II), pp. 312–313. 
ً111) McNair 710-704 أعااا ه(، ع 89، املرجاااا املاااذ ور ًاحلاراااية 
 .720و
ً112) Ch. Rousseau, Droit international public, vol. I, Paris, 

Sirey, 1970, p. 223. 
ً113) P. Guggenheim, Traité de droit international public, 2nd 

ed., vol. I, Genève, Librairie de l’Université, 1967, pp. 241–242. 
 P. Daillier and A. Pellet, Droit international publicنظر ا (114ً

(Nguyen Quoc Dinh), 7th ed., Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 2002, p. 309. 

ً115) A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge 
University Press, 2000, p. 244. 

ً116) Tobin 69-50 أع ه(، ع 103، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً117) J. Delbrück, “War, effect on treaties”, in R. Bernhardt 

(ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, 
Elsevier, 2000, p. 1370. 

ً118) J. Stone, Legal Controls of International Conflict: a 
Treatise on the Dynamics of Disputes – and War – Law, rev. ed., 

London, Stevens and Sons, 1959, p. 448. 
ً119) A. Curti Gialdino, Gli Effetti della Guerra sui Trattati, 

Milan, Dott. A. Giuffrè, 1959, pp. 240 and 245. 
ً120) Hurst وانظار  .46أعا ه(، ع  108، املرجا املذ ور ًاحلاراية
 314و 313أع ه(، ع  110، املرجا املذ ور ًاحلارية Fitzmaurice أيضا  
 .317و

ماااااان  ،(121ًا اااااتخدام معاهاااااادايف الضااااامال، وهااااااو موضاااااوع وا ااااااا
الواضاااااح أل أثااااار النااااازاع املةااااالح يتوقاااااف علاااااى املوضاااااوع والغااااارض 
الدقين  ملعاهدة الضمال. فاملعاهدايف ال  ترمت إىل ضامال وضاا 

تنتهاات لااالنزاع املةاالح.  لاانالاادائم إلقلاايم،  دائاام، ماان قبياال التحييااد
املعاهااادايف املنشااائة والضاااامنة " فاااإلالحاااظ ماااا نأ،  ماااا  ،وه اااذا

 ل ةاااااام غ تعااااااد حتمااااااا  للجي ااااااا أو  وأللحياااااااد الاااااادائم لةويةاااااارا 
معاهدايف  يا ية غأ أهنا مل تلغ لاندالع احلرب ألنه من الواضح 

 ."(122ًأل موضوعها هو إنشاء نظام أو مر ز دائم
اب ه فئة املعاهدايف املنشئة حلنوق ويدرج عدد من ال تّ  (19ً

دائام االتىلاقاايف املتعلناة مبانح حناوق متبادلاة للرعاياا ملر از دائمة أو 
تلاك  معاملاةوا تةاب اجلنةاية. غاأ أل االعتباارايف الا  أديف إىل 

متييزهااا  تةااتوجبناللااة لإلهناااء التىلاقااايف غااأ الامعاملااة  االتىلاقااايف
إىل حااد مااا عاان املعاهاادايف املتعلنااة لالتنااازل عاان إقلاايم ومعاهاادايف 
احلدود. ولنااء علياه، فاإل األنةاب أل تنارل تلاك االتىلاقاايف لالىلئاة 
الوا عة املتمثلة ه فئة معاهدايف التداقة والتجارة وامل حة وغأها 
ماان االتىلاقااايف املتعلنااة لاااحلنوق اجاتااة لألفااراد. وتاارد أدناااه درا ااة 

 هلذه الىلئة من املعاهدايف.
ا لنانول ا، ه تنظيمهإىل حد ما اللجنة والدول أقريفوقد  (20ً

ًأ( مااان 2املعاهااادايف، لااااملر ز اجااااع ملعاهااادايف احلااادود. فاااالىلنرة 
تااانز علاااى أناااه ال هاااوز  1969لعاااام اتىلاقياااة فييناااا  مااان 62 املاااادة

ب إلهناء معاهدة باالحتجاج حبدوث تغأ أ ا ت ه الظروف  ة
واعارتف لاأل  .االنةحاب منها إذا  انت املعاهادة تنارر حادودا  أو 

وض أل ِعاا فااإل الناعاادةالناعاادة وإال  ماانا ااتثناء  ايفهااذه املعاهااد
 ج فاااااااااايف ت اااااااااول أداة للتغياااااااااأ الةااااااااالمت، قاااااااااد تتااااااااابح متااااااااادرا  

وعلى نىلس املنوال، طلز اتىلاقية فيينا ج فاة الادول  .(123ً اأة
لاااااات لااااااا "اتىلاقيااااااة فيينااااااا لعااااااام ًاملشااااااار إليهااااااا فيمااااااا يه املعاهاااااادايف 

ثلة لشأل تمود معاهادايف احلادود، حياث اإىل نتيجة مم"( 1978
ال تااؤثر   فااة الاادول، ه حااد "علااى أنااه منهااا  11ه املااادة تانز 

__________ 
أع ه(،  99، املرجا املذ ور ًاحلارية Verzijl (ed.)انظر  (121ً
، أع ه( 103ًاحلارية  ، املرجا املذ ورTobinو؛ 459-457 ع
 ,G. Ress, “Guarantee treaties”, in Bernhardt (ed.)و ؛69-55 ع

Encyclopedia of Public International Law, vol. 2, Amsterdam, Elsevier, 
1995, pp. 634–637 و؛McNair أع ه(،  89، املرجا املذ ور ًاحلارية

 .254-239 ع
أعااااااااااا ه(،  89، املرجاااااااااااا املاااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااية McNairانظااااااااااار  (122ً
 .703 ع
 59( من تعليق اللجنة على مشروع املادة 11ًالىلنرة انظر  (123ً

الوثينة ، اجمللد الثاين، 1966 حولية، من اتىلاقية فيينا[ حاليا   62]املادة 
A/6309/Rev.1،  ؛ أو 283عOfficial Records of the United Nations 

Conference on the 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), p. 79 وقد أيديف أغلبية  بأة للغاية من الدول ه مؤمتر .
قاعدة  رة للحدود مناألمم املتحدة لنانول املعاهدايف ا تثناء املعاهدة املنرِّ 

 .ة لضا دوللظروف، رغم معارضه ا األ ا تالتغأ 
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االلتزامااااااايف ًب( أو  ؛احلاااااادود املنااااااررة مبعاهاااااادة ًأ(  علااااااى ،ذاهتااااااا
ورغااام أل هاااذه  ".واحلناااوق املناااررة مبعاهااادة واملتعلناااة لنظاااام حااادود

النزاع املةلح علاى املعاهادايف،  آثاراألمثلة ال ترتبط مباررة مبةألة 
 إىل املر ز اجاع املنوط لأنواع النظام هذه.فإهنا تشأ 

معاهادايف التااداقة والتجاارة وامل حااة واالتىلاقاايف املماثلااة  ًج(
 املتعلنة لاحلنوق اجاتة لألفراد

لغايااااة ماااان املعااااام يف تشاااا ل هااااذه املعاهاااادايف فئااااة مهمااااة ل (21ً
اإلرهاتايف األوىل ملعاهادايف اال اتثمار الثنائياة األحادث  وتعدالدولية 
 . وطتلاااااااااف التةاااااااااميايف فتةااااااااامى تلاااااااااك املعاهااااااااادايف أحياناااااااااا  عهااااااااادا  

. وال ينبغاااات "معاهاااادايف التااااداقة"أو  "معاهاااادايف إقامااااة األجانااااب" الاااا
ة مان اجلط لينها ول  املعاهدايف التجارياة العادياة. وتشاأ طائىلاة حمرتما

اب إىل معاهااادايف التاااداقة والتجاااارة وامل حاااة ًأو اإلقاماااة( علاااى ال تّااا
اب أهناااا معاهااادايف ال تنتهااات نتيجاااة للنااازاع املةااالح. ومااان هاااؤالء ال تّااا

 .  (128ًوفأزيل (127ًوفيتزموريس (126ًوما نأ (125ًوتول  (124ًهر ت
وتشااااامل هاااااذه الىلئاااااة مااااان املعاهااااادايف معاهااااادايف أ ااااارى  (22ً

نيم  ه إقليم  ال طارف مان امللرعايا لمتعلنة مبنح حنوق متبادلة 
األطاااراف، مباااا فيهاااا حناااوق ا تةااااب املل ياااة، وحناااوق ننااال تلاااك 

وترتبط  ذه الىلئة اتىلاقايف  .(129ًوحنوق ا تةا ا لاإلرث ،املل ية
تتعلااااااق لا تةاااااااب اجلنةااااااية أو فنااااااداهنا، ومةااااااائل أ اااااارى تتعلااااااق 

 .(130ًالوتايةلاألحوال الشختية من قبيل الزواج و 
__________ 

ً124) Hurst ، 44-43 أع ه(، ع 108املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً125) Tobin ، 87-82 أع ه(، ع 103املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً126) McNair ، 715-713 أعااا ه(، ع 89املرجاااا املاااذ ور ًاحلاراااية 
 .719-718و
ً127) Fitzmaurice ، أعااااااااااااا ه(،  110املرجاااااااااااااا املاااااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااااية
 .315-314 ع
ً128) Verzijl (ed.) ، أعااااااااااااااا ه(،  99املرجاااااااااااااااا املاااااااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااااااية
"أثااار الناااازاع املةااالح علاااى املعاهااادايف  درا ااااة  أيضاااا  . وانظااار 385-382 ع

، الىلناارايف أعاا ه( 78احلارااية مااذ رة ماان األمانااة العامااة ًللممار ااة والىلنااه"، 
رااة  لةاالة مهمااة للغايااة ماان "أل  ،46ه الىلناارة  ،. وت حااظ املااذ رة37-46

تحدة، يعززها االجتهااد النضاائت ه لرياانياا العظماى، النضايا ه الواليايف امل
وتىليد لأل معاهدايف التوارث تظل تةر    ل النزاع املةلح. وهذا االجتهاد 
النضااائت متةااق مااا األطروحااة العامااة لاا  العديااد ماان احملااا م والشاارا  النائلااة 

غت أل   ل النزاع املةلح ينب ]الوطنية[لأل املعاهدايف املنةجمة ما الةيا ة 
. [تتعلاق إال حبناوق  اتاة لألفاراد]ال تظل قائمة، ماا دامات تلاك املعاهادايف 

غاااأ أل حم ماااة الااانن  الىلرنةاااية  لتااات إىل نتيجاااة معا ةاااة، مماااا تااارك هاااذا 
 ".اجملال دول رأ  مةتنر ه النانول الدوي

؛ 711 أعاا ه(، ع 89، املرجااا املااذ ور ًاحلارااية McNairانظاار  (129ً
 Verzijl؛ و315 أعااااا ه(، ع 110املاااااذ ور ًاحلاراااااية املرجاااااا  ،Fitzmauriceو

(ed.) ، و"أثااااار النااااازاع  ؛385-382 أعااااا ه(، ع 99املرجاااااا املاااااذ ور ًاحلاراااااية
 األماناااة العاماااةمااان ماااذ رة املةااالح علاااى املعاهااادايف  درا اااة للممار اااة والىلناااه"، 

، املرجااااا Oppenheimو ؛76و 67و 46-37، الىلناااارايف أعاااا ه( 78ًاحلارااااية 
 .304 أع ه(، ع 88رية املذ ور ًاحلا

أعااااااااااا ه(،  89، املرجاااااااااااا املاااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااية McNairانظااااااااااار  (130ً
 .385 ع، أع ه( 99، املرجا املذ ور ًاحلارية Verzijl (ed.)و؛ 714 ع

ويةااتند األ اااس الااذ  تنااوم عليااه  يا ااة ماانح مر ااز  اااع  (23ً
النااااانوين األماااان لىلئااااة ماااان املعاهاااادايف ه جااااوهره إىل وازع تااااوفأ هلااااذه ا

لشاااارط املعاملااااة  منرتنااااا   ماااان املتاااااظ اجاتااااة املعنيااااة،غااااأهم لللرعايااااا و 
من ممار ة الادول يؤ اد املوقاف  ال غرالة ه أل رة قدرا   ،لاملثل. ولذلك

 الذ  مؤداه أل تلك املعاهدايف ال تنتهت ه حالة النزاع املةلح.
 االحتاديةالعدل والشرطة ، مل تنبل إدارة 1931 عام فىلت (24ً

إقاماااااة األجاناااااب والتجاااااارة لااااا  طااااارف معاهااااادايف أّل  الةويةااااارية
و اال موقاف  .(131ًقأو تعلَّا ىتلغَام ان أل  متحارب ودولة حمايادة

ه املىلاوضااااايف  ا ويةاااار  ملوقااااف مناقضااااا   اململ ااااة املتحاااادةح ومااااة 
ذايف التاااالة. غاااااأ أل ممار اااااة الوالياااااايف املتحااااادة تاااااأثريف لنااااارارايف 

مااان وزيااار  1945تع اااس ر اااالة موجهاااة ه عاااام قضاااائية معيناااة. و 
ه ممار ااة الواليااايف  حتااوال  إىل وزياار العاادل  (غااروًاجارجيااة لالنيالااة 
 .(132ًل املعاهدة تظل  ارية رغم اندالع احلربأاملتحدة يىليد ل

__________ 
ً131) Répertoire suisse de droit international public: 

documentation concernant la pratique de la Confédération en matière de 
droit international public, 1914-1939, P. Guggenheim (ed.), Basel, 

Helbing and Lichtenhahn, 1975, vol. I, pp. 188–191. 
ً132) Whiteman أعااااااااااااااا ه(،  96، املرجاااااااااااااااا املاااااااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااااااية
  وقد جاء ه الر الة ما يلت ؛497-495 ع

نايِّم علاى للُعهاد فيهاا  فيما يتتل خبتومة قضائية تتعلاق لرت اة متاوف "
، ا تىلةاااااار وزياااااار العاااااادل لياااااادل ه مبتاااااااظ لرعايااااااا أملااااااال ممتل ااااااايف األجانااااااب

عمااا إذا  اناات وزارة اجارجيااة تتىلااق مااا املوقااف الااذ  تاادافا عنااه  1945 عااام
الرالعااااااااة ماااااااان معاهاااااااادة و وزارة العاااااااادل والنائاااااااال لااااااااأل أح ااااااااام املااااااااادت  األوىل 

 ااااااااااانول   8ؤر ااااااااااة والتجااااااااااارة واحلنااااااااااوق الننتاااااااااالية مااااااااااا أملانيااااااااااا وامل التاااااااااداقة
 United States Treaty Series 725; 44 United States] 1923األول/ديةم  

Statutes at Large 2132; 52, League of Nations Treaty Series, 133]  مل تلغ
 21لااااحلرب لااال  لااات نافاااذة. وه جاااواب وزيااار اجارجياااة لالنيالاااة غااارو املاااؤر  

 ، واملوجه إىل وزير العدل، ورد ما يلت 1945أيار/مايو 
إل املااادة األوىل ماان املعاهاادة تغااات جماااال  وا ااعا ، وهاات طااول رعايااا  ‘

  ل طرف  ام متعاقد حق الد ول إىل أراضت الارف اآل ر واإلقاماة  اا،
ر اجئتا ااااو  وا ااااتئجارهاوالنيااااام لااااأنواع حمااااددة ماااان املهاااان، واماااات ك املباااااين 

األراضاات، وعاادم التعاارض للتمييااز ه الضاارائب، وحريااة اللجااوء إىل احملااا م، 
 ايفومحايااة أرخاتااهم وممتل اااهتم. وتتعلااق املااادة الرالعااة لالتتاارف ه العنااار 

 واملمتل ايف الشختية وتوارثها.
تعلق لأثر احلرب على املعاهدايف غأ ويبدو أل النانول فيما ي‘
إىل ]مث ترد إحااليف  ]...[ لأ  حال من األحوال وال هو مةتنر واضح

 Karnuth v. United States, 279 U.S. 231, 236ها  واقتبا ايف منالتالية نضايا ال
(1929), Techt v. Hughes, 229 N.Y. 222, 240 (1920), 128 N.E. 185, 191 
(1920), certiorari denied 254 U.S. 643 (1920), and the Sophie Rickmers, 

45 Fed. 2d 413 (S.D.N.Y. 1930)]. 
[‘...] 
وتابيناااا  للمباااادئ املةاااتىلادة مااان هاااذه النااارارايف علاااى املاااادة األوىل مااان ‘

مااا أملانيااا، يباادو أل رااة قاادرا  ال يةااتهال لااه ماان الشااك  1923معاهاادة عااام 
لبع  أح ام تلك املادة، من قبيال تلاك األح اام فيما يتعلق لالةريال احلاي 

ملهاان ومااا إىل املتعلنااة لالااد ول إىل الواليااايف املتحاادة، واحلااق ه مزاولااة لعاا  ا
ذلااك. وماان جهااة أ اارى، يباادو أنااه ال يوجااد أ   اابب ياادعو إىل عاادم اعتبااار 

 املادة الرالعة مةتمرة ه النىلاذ رغم اندالع احلرب.
 تالا على التىلحة التالية
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، أ ااد املةتشااار النااانوين لالنيالااة، جاااك 1948 عااام وه (25ً
   (133ًب. تيت، املوقف املتخذ. وعلى حد تعبأه فإنه

                                                                                             
 ( ًتالا(132ارية ًاحل

هنغارياا مماثال للماادة الرالعاة  -فند اعت  ح م ه معاهدة ما النمةاا ‘
 ، أع ه ]...[Techt v. Hughesح ما نافذا  وقت احلرب ه قضية 

 State ex rel. Miner v. Reardonقضاية  اأ علاى ذايف املناوال ه  وقاد‘
[120 Kans. 614, 245 Pac. 158 (1926)[ ]...]  احمل ماااااااااة العلياااااااااا و لتااااااااات

 ,Goos v. Brocks [117 Neb. 750 (1929)لن ا  ا إىل نىلس النتيجة ه قضية 

223 N.W. 13 (1929) ][...] 
ولاائن  ااال احل ااام التعاهااد  ه النضاااية املعروضااة  تلىلااا  نوعاااا  مااا عااان ‘

، فإناااه هااادر لامل حظاااة أل احمل ماااة العلياااا ه Karnuthاحل ااام الاااوارد ه قضاااية 
األ ااأة قااد قالااات إنااه "يباادو أل رااة اتىلاقاااا  عامااا  إىل حااد مااا علاااى أل النضااية 

ألح اااام الااا  االلتزاماااايف التعاهدياااة التالياااة، علاااى األقااال، تظااال نافاااذة  ]...[ ا
املتعاقدة الةامية حق اال تمرار ه حيازة  النوى إحدىطول مواطين أو رعايا 

 [...] "األراضت وننل مل يتها ه إقليم األ رى
 1918أيلول/ ااابتم   10أل وزيااار اجارجياااة النةاااينغ  تاااب ه  ورغااام‘

لتتااارف ه العناااار أل الاااوزارة ال تعتااا  تلاااك األح اااام التعاهدياااة فيماااا يتعلاااق لا
فااإل  [...]هنغاريااا  - ااارية  اا ل احلاارب مااا أملانيااا والنمةااا  وتوارثااه أح امااا  

شااها ه ذلااك البيااال قااد تاادر قباال تاادور الناارارايف النضااائية الاا  ورديف مناق
هاااذا املناااام وقبااال أل تتباااىن احملاااا م لوضاااو  الااانهج املتمثااال ه تلاااك النااارارايف. 

حنااو اإلقاارار لالةااريال املةااتمر لألح ااام التعاهديااة  اا ل  ويباادو أل رااة توجهااا  
عتناد أل لياال الاوزير احلرب لندر أ   مما  ال عليه األمر ه أوقايف  النة. ويُ 

 مد ه الوقت الراهن.النةينغ ال مثل الرأ  الذ  قد يعت
ولعله ي حظ أل احملا م ه هذا البلد قد اطذيف فيما يبدو موقىلا  ‘

األح ام التعاهدية وقت احلرب أ ثر مما  مؤيدا  إىل حد ما ال تمرار  ريال
اب احملدث  اب ه النانول الدوي. ويبدو لدى ال تّ ذهب إليه ال ثأ من ال تّ 

نتر الذ  يتع  أل يتوقف عليه اجلواب الع"توجه يؤيد الرأ  النائل لأل 
معاهدة معينة قد ألغيت لاندالع احلرب ل   تمةألة ما إذا  ان على

عليه ه نية األطراف وقت إلرامها للمعاهدة،  العثورال م ن  األطراف أم
 Sir Cecil Hurst, “The Effect of War" ًهاه طبيعة احل م التعاهد  نىلة ال

on Treaties”, 1921–1922 BYBIL, 37, 47) .  وانظر أيضاC. C. Hyde, 

International Law (2nd ed. 1945), volume II, pp. 1546 et seq.; Harvard 

Research in International Law, Law of Treaties, 29 AJIL Supp. (1935), 

1183 et seq   على النية الىلعلية ه هذا التدد وقت  . وال يبدو أل رة دلي
للنرار احلديث آنذاك  . غأ أنه نظرا  1923 عام إلرام املعاهدة ما أملانيا ه

، املذ ورة أع ه، فإنه لن ي ول من غأ Techt v. Hughesوالتادر ه قضية 
 1923عام من قبيل املادة الرالعة من معاهدة  املعنول افرتاض أل ح ما  

 ه حالة اندالع احلرب.  اريا   ينبغت أل يظل
وعلااى ضااوء مااا  اابق، ال تاارى الااوزارة أ  اعاارتاض علااى املوقااف الااذ  ‘

 اااااانول األول/   8لاااااذ  مىلااااااده أل املاااااادة الرالعاااااة مااااان معاهااااادة تااااادعول إلياااااه وا
وزيار مان ر االة  .‘ما أملانيا ال تزال نافذة رغم انادالع احلارب 1923ديةم  

، 1945أيار/ماااااايو  21ر العااااادل ًليااااادل(، اجارجياااااة لالنيالاااااة ًغااااارو( إىل وزيااااا
 ."file 740.00113 EW/4-1245ة، اوط وزارة اجارجياا ا
ً133) Whiteman أعااااااااااااا ه(،  96، املرجاااااااااااااا املاااااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااااية
موجهاااة و  1948تشااارين الثااااين/نوفم   10ر اااالة مؤر اااة  ،503-502 ع

 إىل وزير العدل.

، موجهاااة مااان وزيااار اجارجياااة 1945أيار/ماااايو  21ه ر اااالة مؤر اااة  
وزارة اجارجياة آراءهاا لشاأل ا اتمرار نىلااذ املاادة  عرضاتلالنيالة إىل وزيار العادل، 

 ضااد اا رك الرالعااة ماان املعاهاادة املااذ ورة أعاا ه رغاام اناادالع احلاارب. وه قضااية 
ت احمل ماااااة ضااااا، ق(Clark v. Allen (1947), 91 L. Ed. 1633, 1641–1643ً آلااااان
ما أملانياا واملتعلناة لاقتنااء  1923 عام أل أح ام املادة الرالعة من معاهدةلالعليا 

املمتل اااايف والتتااارف فيهاااا وفااارض الضاااريبة عليهاااا  لااات  اااارية  ااا ل احلااارب. 
، على غارار ماا يتبا  مان النارار التاادر ه د عرفيا  وت حظ الوزارة أل العامل احملدِّ 

عدد من قرارايف احمل مة العليا للواليايف املتحادة، هاو وه  آلن ضد  رك قضية 
حالااة احلااارب  البناااء همااا إذا  ااال راااة ماان التناااه لااا  احل اام التعاهااد  املعاااين و 

 يىليد ل ء أل ذلك احل م ينبغت أال ينىلذ. ما
هاااا احل وماااة األملانياااة ه  اااال توفيماااا يتتااال لاملمتل اااايف الااا  متل  

ألغااراض قنتاالية، فااإل األح ااام ذايف التاالة ماان  1941 عااام فرانةيةاا و ه
ما أملانيا هات تلاك األح اام الاواردة ه الىلنارة الثانياة مان  1923 عام معاهدة

وتاااااارى وزارة اجارجياااااة أل األثاااااار النااااااانوين لتلااااااك  [...]املاااااادة التا ااااااعة عشاااااارة 
ا األح ااام مل يتغااأ لاناادالع احلاارب لاا  الواليااايف املتحاادة وأملانيااا. ويتىلااق هااذ

تباعها منذ عهد لعيد،  واء اما الةيا ة ال  دألت احل ومة على  الرأ  متاما  
أو وقااات احلااارب، فيماااا يتعلاااق لاملمتل اااايف اململو اااة حل وماااة للاااد  الةااالموقااات 

أل والواقعااة دا اال إقلاايم للااد آ اار. وقااد دألاات هااذه احل ومااة علااى الةااعت إىل 
م  اضاااااا لوالياااااة ممتل اااااايف احل وماااااايف األ ااااارى الواقعاااااة ه إقلااااايتةااااابغ علاااااى 

الوالياااااايف املتحااااادة األمري ياااااة االعااااارتاف املمناااااو  عاااااادة للممتل اااااايف مبوجاااااب 
حناوق مضامونة لتلاك املمتل اايف أياة  أل حتارتم احرتاماا  أميناا  املمار ة الدولياة و 

مبوجاااااب معاهاااااادة.  مااااااا أل هاااااذه احل ومااااااة مااااااا فتئااااات حتاااااارع علااااااى ماالبااااااة 
 ل اهتا ه أقاليمها.نىلس االعرتاف واحلنوق ملمت مبنحاحل ومايف األ رى 

تااااااريخ تعامااااال هاااااذه احل وماااااة ماااااا املمتل اااااايف الدللوما اااااية لعااااال و  
والننتلية األملانية ه الواليايف املتحدة ه أعناب اندالع احلرب ل  الواليايف 

 املتحدة وأملانيا مهم فيما يتتل  ذه املةألة.
 [...] 
أ  اعارتاض هلذه االعتبارايف، فاإل وزارة اجارجياة لايس لاديها  ونظرا   

أل مىلااااده  علاااى املوقاااف الاااذ  يااادعو إلياااه م تاااب ممتل اااايف األجاناااب والاااذ 
 اانول   8أح ام الىلنرة الثانية من املاادة التا اعة عشارة مان املعاهادة املوقعاة ه 

ما أملانيا تظل  ارية رغم اندالع احلرب ل  الوالياايف  1923األول/ديةم  
 املتحدة وأملانيا.

 قرارايف احملا م احمللياة ه عادة والياايف، وتردد هذا الرأ  ه (26ً
  .(134ًلأ  حال من األحوال غأ أل االجتهاد النضائت ليس متةنا  

وال هااااه اجتهااااد حم ماااة العاااادل الدولياااة لشاااأل أح ااااام  (27ً
تعاهدية مماثلة املواقف النانونية املعروضة أع ه. غأ أل احمل ماة مل 

تحة املعاهدة أو تعلينها ه تتناول مةألة آثار النزاع املةلح على 
 ني ااااااااااااراغوااألنشااااااااااااة العةااااااااااا رية ورااااااااااابه العةااااااااااا رية ه  قضاااااااااااية
ع وة على ذلك، مل طلز احمل مة إىل أ  ا تنتاج  .(135ًوضدها

__________ 
ً134) R. Rank, "Modern war and the validity of treaties", Cornell 

Law Quarterly, vol. 38 (1952–1953), pp. 511–533؛ وWhiteman املرجا ،
املرجا املذ ور  ،Verzijl (ed.)؛ و505-497 أع ه(، ع 96املذ ور ًاحلارية 

 .385-377 أع ه(، ع 99ًاحلارية 
ً135) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 
Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at pp. 426–429. 
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 .(136ًل  الاارف  "نزاع مةلح"لشأل مةألة وجود أو عدم وجود 
لالتااذ أ أل الواليااايف املتحاادة  اناات ال تاازال تناايم ع قااايف  وهاادر

دللوما ية ما ني اراغوا، ومل ي ن راة أ  إعا ل للحارب أو للنازاع 
 املةلح.

 (137ًمنتاااايف الااانىلط  ماااا ا اااتند قااارار احمل ماااة ه قضاااية (28ً
إىل افااارتاض أل معاهااادة التاااداقة والع قاااايف االقتتاااادية واحلناااوق 

ال تااازال    إيااارال والوالياااايف املتحااادةلااا (1955ً138الننتااالية لعاااام 
عاهااادة  انااات ال تااازال املوتتاااأثر أمهياااة هاااذه النااارارايف ل اااول   اااارية.
 وهذا ما مل ينازع فيه الارفال. .(139ً ارية

ولاإلضااااافة إىل ذلااااك، فااااإل الناااااول لااااأل هااااذه الىلئااااة مااااان  (29ً
شاامل معاهاادايف اال ااتثمار الثنائيااة قااول  االيم. و مااا ت ايفاملعاهااد

أو ت، فإل الغرض من هذه االتىلاقايف هو احلماية أرار إىل ذلك 
  .(140ًاملتبادلة لرعايا الارف 

 معاهدايف محاية حنوق اإلنةال ًد(
إىل مر اااااااز  ال تاااااااورد األدلياااااااايف إال إراااااااارايف قليلاااااااة جااااااادا   (30ً

. خبتااوع األغااراض حماال النظاارمعاهاادايف محايااة حنااوق اإلنةااال 
األدلياايف ذايف . فاال ثأ مان ههاذا الوضاا يةاهل تىلةاأ  والواقا أل

لااا وز معاااايأ حناااوق اإلنةاااال ه حنباااة ميثااااق  التااالة  اااال  اااالنا  
عاا وة علااى ذلااك، تناازع األدليااايف املتختتااة ه و األماام املتحاادة. 

التنين. ال  يغلب عليها الاالا حنوق اإلنةال إىل إمهال املشا ل 
 1985ه عااااام املعتمااااد وقااااد تضاااامن قاااارار معهااااد النااااانول الاااادوي 

ول خياحالة النزاع املةالح ال وجود إل " ( 4ًه املادة احل م التاي 
نىلاذ أح ام تعاهدية متعلناة حبماياة  أل ينهت أو يعلق انىلراديا  طرفا  

  اااااا ف رااااااخز اإلنةااااااال، مااااااا مل ت اااااان املعاهاااااادة تاااااانز علااااااى
منالااااال  تاااااوتا   36لأغلبياااااة  4وقاااااد اعتماااااديف املاااااادة  .(141ً"ذلاااااك
 .(142ًرتء، وامتناع عضوين عن التتويت ال

__________ 
"أثاار الناازاع املةاالح علااى املعاهاادايف  درا ااة للممار ااة والىلنااه"،  (136ً

 .74-69، الىلنرايف أع ه( 78ًاحلارية  األمانة العامةمن مذ رة 
ً137) Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of 

America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161 .نظااااااااااااااااااااااااااااار أيضاااااااااااااااااااااااااااااا  وا 
Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803. 

 United، 1955آب/أغةاس  15وقعت ه طهرال ه  (138ً

Nations, Treaty Series, vol. 284, No. 4132, p. 93. 
 Oil Platforms, Preliminary Objection, Judgmentانظاااااااااااااااااااااااااار  (139ً

 .15الىلنرة ، 809ع ، أع ه( 137ًاحلارية 
ً140)  Aust, Modern Treaty Law and Practice املرجااااااااااا املااااااااااذ ور ،

 .244 أع ه(، ع 115ًاحلارية 
ً141) Institute of International Law, Yearbook, vol. 61 (1986), 

Session of Helsinki (1985), Part II, p. 280. 
 .221-219املرجا نىلةه، ع  (142ً

 ولعاال ا ااتخدام فئااة محايااة حنااوق اإلنةااال يعتاا  امتاادادا   (31ً
للمر ااااااز املمنااااااو  ملعاهاااااادايف التااااااداقة والتجااااااارة وامل حااااااة  طبيعيااااااا  

واالتىلاقااااايف املماثلاااااة املتعلناااااة لااااااحلنوق اجاتااااة لألفاااااراد، مباااااا فيهاااااا 
ع قااة وثينااة لاملعاهاادايف أيضااا  معاهاادايف اال ااتثمار الثنائيااة. ورااة 

، وتنااااايم لاااااذلك معاااااايأ حت ااااام حناااااوق ا  إقليميااااا الااااا  تنشااااا  نظاماااااا  
 لألقليااااايف، أو نظامااااا   اإلنةاااال الواجبااااة للةاااا ال   اااال، أو نظامااااا  

 الذايت احمللت. للح م
وورد وتف تابيق معاهدايف حنوق اإلنةال وقت النزاع  (32ً

 املةلح على النحو التاي 
رغم أل الننا  متواتل لشأل ما إذا  انت معاهدايف حناوق اإلنةاال تةار  

الناازاع املةاالح، فإنااه ماان املؤ ااد أل األح ااام الاا  ال هااوز احليااد عنهااا ماان  علااى
، تاااارحت أوال  ]فاااا[النااازاع املةاااالح.   اااا لمعاهااادايف حناااوق اإلنةااااال تةااار  

 Legality of the]األ ااالحة النووياااة لشاااأل[  اهااافتو ]حم مااة العااادل الدولياااة ه 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1996, p. 226 ] احلماية ال  يوفرها العهاد الادوي اجااع لااحلنوق املدنياة "لأل
من العهد ال   اا  4تتوقف ه أوقايف احلرب، إال لإعمال املادة  والةيا ية ال

" م اااااان احليااااااد عاااااان لعاااااا  األح ااااااام ه أوقااااااايف حااااااااليف الاااااااوارئ الوطنيااااااة
فتواهاااا لشاااأل األ ااالحة النووياااة  و انااات احمل ماااة ه [.25، الىلنااارة 240 ]ع

أقااارب ماااا ت اااول إىل درا اااة آثاااار النااازاع املةااالح علاااى املعاهااادايف، مباااا ه ذلاااك 
مناقشااة أثاار الناازاع املةااالح علااى  اال ماان حناااوق اإلنةااال واملعاهاادايف البيئياااة. 

، ذ ااريف جلنااة النااانول الاادوي ه رااروحها للمااواد املتعلنااة مبةااؤولية الاادول ثانيااا  
احلاق األتايل ه الادفاع عان الانىلس ]...[ أل  شاروعة دولياا  عن األفعال غأ امل

"]فيمااا يتعلااق[ لااللتزامااايف وإل  ااال ياا ر عاادم الوفاااء لاابع  املعاهاادايف فإنااه 
املرتتبااااة مبوجاااااب الناااااانول ]اإلنةااااااين الاااادوي، وفيماااااا يتعلاااااق[ لأح اااااام حناااااوق 
ية اإلنةااال الاا  ال هااوز احليااد عنهااا، ال ينىلاات الاادفاع عاان الاانىلس عاادم مشااروع

، يتىلق الشرا  على أل أح ام حنوق اإلنةاال الا  ال هاوز . أ أا  "يفالتترفا
احليد عنها تةر    ل النزاع املةلح. وملا  انت أح ام حنوق اإلنةال ال  
ال هوز احلياد عنهاا تادول النواعاد اآلمارة، فاإل  اريال أح اام حناوق اإلنةاال 

 اااان اعتبااااره نتيجااااة منانيااااة الااا  ال هااااوز احلياااد عنهااااا  ااا ل الناااازاع املةااالح م
والااا  مىلادهاااا أل األح اااام التعاهدياااة  ]...[ 4للناعااادة املعااا  عنهاااا ه الىلااارع 

 .(143ًال  متثل قواعد آمرة ال لد من الوفاء  ا رغم اندالع النزاع املةلح
ويوضااااح هااااذا الوتااااف املشااااا ل املتعلنااااة لةااااريال معااااايأ  (33ً

ولاااايس ماااان مهمااااة  .(144ًحنااااوق اإلنةااااال ه حالااااة الناااازاع املةاااالح
اجلوهر لل إل مهمتها املتعلنة لةائل مثل هذه املاللجنة اجوض ه 

تاااحة  وأتوجيااه االنتبااااه إىل مةاااألة آثاااار النااازاع املةااالح علاااى نىلااااذ 
 للحيااادمعاهااادايف معيناااة. وه هاااذا التااادد ال يعاااد معياااار الناللياااة 

لاق تتعلاق لنىلااذ األح اام وال تتع للحياد، ألل الناللياة م ئما   معيارا  
وقات احلارب أو " احليادمبةألة التحة أو اإلهناء. غأ أل ت حية 

 توفر حتما   "غأها من حااليف الاوارئ العامة ال  هتدد حياة األمة
علااااى أل الناااازاع املةاااالح ه حااااد ذاتااااه ال يااااؤد  إىل التعليااااق  دلااااي   

__________ 
"أثاار الناازاع املةاالح علااى املعاهاادايف  درا ااة للممار ااة والىلنااه"،  (143ً

 ًاحلوارت حمذوفة(. 32، الىلنرة أع ه( 78ًاحلارية  األمانة العامةمن مذ رة 
 R. Provost, International Human Rights and  اااذلك انظااار (144ً

Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2002. 
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املعااااايأ امل ئمااااة هاااات املعااااايأ اإلهناااااء. وه هنايااااة املااااااف، فااااإل  أو
ممار ااة ًأو عاادم ممار ااة( . ف4عليهااا ه مشااروع املااادة املنتااوع 
آ ااار ه املعاهااادة مااان أل يااادعت أل  لااان متناااا طرفاااا   احليااادتااا حية 

 .(ab extraً من اجارج التعليق أو اإلهناء  ال م را  
 املعاهدايف املتعلنة حبماية البيئة ًه(
ترحية لشاأل  ال تتضمن معظم املعاهدايف البيئية أح اما   (34ً

موضاااااوع  راااااديدا    ااااارياهنا ه حالاااااة النااااازاع املةااااالح. ويتبااااااين تبايناااااا  
 .(145ًوطرائق معاهدايف محاية البيئة

وتشااااأ املرافعااااايف املتعلنااااة لىلتااااوى حم مااااة العاااادل الدوليااااة  (35ً
إراااارة  أو ا اااتخدامها األ ااالحة النووياااةمشاااروعية التهدياااد للشاااأل 

ر  النائاال لااأل مجيااا واضااحة إىل أنااه ال يوجااد اتىلاااق عااام علااى الااا
وقاااات الةاااالم ووقاااات الناااازاع ه  اااال ماااان املعاهاااادايف البيئيااااة تةاااار  

 .(146ًأح ام ترحية تىليد الع سوجود ل املةلح، رهنا  
 أو ا اتخدامها األ لحة النووياةمشروعية التهديد لوه فتوى  (36ً

 تاغت حم مة العدل الدولية املوقف النانوين العام لالتيغة التالية  
ولااااأل ا ااااتخدام  تةاااالم لااااأل البيئااااة عرضااااة للتهديااااد يوميااااا  واحمل مااااة  

 األ االحة النوويااة م اان أل يشاا ل  ارثااة لالنةاابة للبيئااة. واحمل مااة تةاالم أيضااا  
لأل البيئة ليةات ف ارة جماردة، وإمناا هات متثال حياز املعيشاة ومتثال نوعياة احليااة، 

. وإل وجاود وتحة ال ائنايف البشرية ذاهتا، مبا فيها األجيال الا  مل تولاد لعاد
املضاااالا  ااااا دا اااال واليتهااااا  االلتااازام العااااام للاااادول ل ىلالاااة أل حتاااارتم األنشاااااةُ 

هو  ارج الواليايف الوطنية املناطق الواقعة ليئة الدول األ رى أو  وإررافها ليئةَ 
 النانول الدوي املتتل لالبيئة. قواماآلل جزء من 
 انااات أو مل إال أل احمل ماااة تااارى أل املةاااألة ليةااات مةاااألة ماااا إذا   

ت ااان املعاهااادايف املتتااالة حبماياااة البيئاااة  اااارية أثنااااء النااازاع املةااالح، وإمناااا هااات 
مةاااألة ماااا إذا  اااال ينتاااد أل ت اااول االلتزاماااايف النارااائة عااان هاااذه املعاهااادايف 

 ال امل أثناء النزاع املةلح.لاملنا التزامايف 
ا وال ترى احمل مة أل املعاهدايف املعنية قد قتد  اا أل حتارم دولاة ما 

من ممار اة حنهاا ه الادفاع عان الانىلس مبوجاب الناانول الادوي جاراء التزاماهتاا 
حبماياااة البيئاااة. وماااا ذلاااك، يتعااا  علاااى الااادول أل تضاااا االعتباااارايف البيئياااة ه 
احلةبال لدى تنييمها ملا هاو ضارور  ومتنا اب ه الةاعت لتحنياق األهاداف 

الدا لااة ه تنياايم مااا إذا  العةاا رية املشااروعة. واحاارتام البيئااة هااو أحااد العناتاار 
   الضرورة والتنا ب.أما مبد  ال عمل ما متمشيا  

ماان إعاا ل ريااو  24وهااذا الاانهج تدعمااه، ه الواقااا، أح ااام املباادأ  
 نز على ما يلت يالذ  

__________ 
 Ph. Sands, Principles of International Environmentalانظر  (145ً

Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2003, pp. 307–316; P. W. 
Birnie and A. E. Boyle, International Law and the Environment, 2nd 
ed., Oxford University Press, 2002, pp. 148–151; and K. Mollard 
Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, 

Paris, Pedone, 2001. 
"أثاااار الناااازاع املةاااالح علااااى املعاهاااادايف  درا ااااة للممار ااااة انظاااار  (146ً
 .63-58، الىلنرايف أع ه( 78ًاحلارية  األمانة العامةمن مذ رة نه"، والىل

ل احلااااارب، حب ااااام طبيعتهااااااا، تااااادمر التنمياااااة املةااااااتدامة. "إ 
ة ولاااذلك هاااب أل حتااارتم الااادول الناااانول الااادوي الاااذ  ياااوفر احلمايااا
 ."للبيئة وقت النزاع املةلح وأل تتعاول ه زيادة تاويره، عند اللزوم

ماان  55واملااادة  35ماان املااادة  3أل الىلناارة  وت حااظ احمل مااة أيضااا   
آب/أغةاااااس  12]ال وتو ااااول اإلضاااااه امللحااااق لاتىلاقيااااايف جنيااااف املؤر ااااة 

 ألول([واملتعلق حبماية ضحايا النزاعايف املةلحة الدولياة ًال وتو اول ا 1949
 جمتمعاة، التزاماا   تنتال على مزياد مان احلماياة للبيئاة. وهاذه األح اام تتضامن،

حبماياااااة البيئاااااة الابيعياااااة مااااان الضااااارر الوا اااااا االنتشاااااار والاويااااال األماااااد  عاماااااا  
ال اااتخدام و اااائل وأ ااااليب النتاااال الااا  ينتاااد  اااا أو قاااد  واجلةااايم؛ وحظااارا  

للنياااام  جماااايف علاااى البيئاااة  يتوقااا منهاااا أل تةااابب مثااال هاااذا الضااارر؛ وحظااارا  
 الابيعية على  بيل االنتنام.

وهااااذه قيااااود قويااااة علااااى  افااااة الاااادول الاااا  تعهااااديف لااااااللتزام  ااااذه  
 .(147ًاألح ام

وغأ  عاما   وهذه الىلروض مهمة لابيعة احلال وتوفر تأييدا   (37ً
مباراااار ال ااااتخدام االفاااارتاض الااااذ  يىليااااد لااااأل املعاهاااادايف البيئيااااة 

اع املةااالح. غاااأ أناااه ال يوجاااد توافاااق ه الااارأ  تةااار  ه حالاااة الناااز 
ما تشأ إليه املةتندايف اجاية حةبلشأل املةألة النانونية احملددة، 

 .(148ًه مرافعايف الىلتوى

املعاهااااادايف املتعلناااااة لاجملااااااار  املائياااااة الدولياااااة واملنشاااااا يف  ًو(
 واملرافق املتتلة  ا

حناااوق امل حاااة إل املعاهااادايف املتعلناااة لاجملاااار  املائياااة أو  (38ً
جمموعاااة فرعياااة مااان فئاااة املعاهااادايف املنشااائة أو املنظماااة  هااات أ ا اااا  

حلناااوق دائماااة أو نظاااام أو مر اااز دائااام. ومااان املنا اااب، ماااا ذلاااك، 
درا ااااة هااااذه اجملموعااااة علااااى حاااادة. ويناااار عاااادد ماااان ال تاااااب ذو  

غااأ مررااح لإلهناااء  احلجااة  ااذا النااوع ماان التاا وك لاعتباااره نوعااا  
 (150ًومااا نأ (149ًوماان هااؤالء ال تاااب تااول وقاات الناازاع املةاالح. 

 .(154ًوديل وك (153ًورين   (152ًورانك (151ًوفيتزموريس

__________ 
ً147) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  ًانظاااااااااااار

 .31-29، الىلنرايف 242-241أع ه(، ع  101احلارية 
 ?D. Akande, “Nuclear weapons, unclear law انظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار (148ً

Deciphering the Nuclear Weapons Advisory Opinion of the International 
Court”, BYBIL, 1997, vol. 68, pp. 183–184. 

ً149) Tobin ، 95-89 أع ه(، ع 103املرجا املذ ور ًاحلارية . 
ً150) McNair،  720 أع ه(، ع 89املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً151) Fitzmaurice ، ع أعاااااااا ه(، 110املرجااااااااا املااااااااذ ور ًاحلارااااااااية 

316-317. 
ً152) Rank, "Modern war and the validity of treaties" ، املرجاااااااااااااااااااا

 .527-526 أع ه(، ع 134املذ ور ًاحلارية 
ً153) C. M. Chinkin, “Crisis and the performance of international 

agreements: the outbreak of war in perspective”, The Yale Journal of 
World Public Order, vol. 7 (1980–1981), pp. 202–205. 

ً154) Delbrück 1370أع ه(، ع  117، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
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غأ أل التورة ألعد ماا ت اول عان البةااطة. فناد وتاف  (39ً
 ممار ة الدول على النحو التاي   فيتزموريس

متحارلاة، فاإل   اال طالعهاا، أطرافاا    عندما ي ول  ل األطراف ه معاهادة، أياا  
حالااااة لاااانىلس الارينااااة الاااا  يىلتاااال  ااااا ه إىل حااااد  بااااأ ىلتاااال فيهااااا املةااااألة يُ 

املعاهاااااادة الثنائيااااااة. وعلااااااى  اااااابيل املثااااااال، فااااااإل فئااااااة املعاهاااااادايف الشااااااارعة، أو 
االتىلاقيااايف الاا  ترماات إىل إحااداث تةااويايف دائمااة، ماان قبياال االتىلاقيااايف الاا  

جملاااار  املائياااة أو علاااى حرياااة تااانز علاااى حرياااة امل حاااة ه لعااا  النناااوايف أو ا
التجااارة واملةاااواة فيهااا ه املناااطق املةااتعمرة، لاان تتااأثر لاناادالع حاارب تشاارتك 

حىي اغاااأ أهناااا تظااال قائماااة ويُااا فيهاااا  افاااة األطاااراف. وقاااد يعلاااق نىلاذهاااا جزئياااا  
 .(155ًلإح ل الة م نىلاذها تلنائيا  

وقاد ي ااول تابيااق املعاهاادايف املتعلناة مبر ااز لعاا  اجملااار   (40ً
ممار ااة احلااق الابيعاات ه الاادفاع عاان الاانىلس الااذ  ينااره  رهاانَ املائياة 

 .(51ً156ميثاق األمم املتحدة ه املادة 
  ال األمر، فإل نظام املضاايق والنناوايف الىلردياة  ثاأا    وأيا   (41ً

اهاااادايف االتىلاقيااااة مااااا تتناولااااه أح ااااام حمااااددة. وماااان أمثلااااة هااااذه املع
 ،1922لعاااااام  هنااااار اإللباااااهلم حااااة ه األ ا ااااات لنظاااااام لاملنشاااائة ل

الةااااا م لااااا  الناااااوى احلليىلاااااة والشاااااري ة وأملانياااااا وأح اااااام معاهااااادة 
واالتىلاقيااة املتعلنااة لنظااام املضااايق  ،املتعلنااة لنناااة  ياال 1919 لعااام
واملعاهاااادة  ،(1977ً157لعااااام ومعاهاااادة قناااااة لنمااااا  ،1936لعااااام 

 .(1977ً158لعام املتعلنة لاحلياد الدائم لنناة لنما وتشغيلها 
علااى  األطااراف تااراحة   ةوتاانز لعاا  االتىلاقااايف املتعاادد (42ً

 االتىلاقياااة مااان 15حااق التعلياااق وقاات احلااارب. وه ااذا تااانز املااادة 
نظاااااام الاااااارق املائياااااة امل حياااااة ذايف والنظاااااام األ ا ااااات املتعلناااااال ل

ال حياااااادد هااااااذا النظااااااام " علااااااى أل  1921لعااااااام األمهيااااااة الدوليااااااة 
األ ا ت حنوق وواجبايف املتحارل  واحملايدين وقات احلارب. غاأ 

وقاااات احلاااارب مااااا داماااات تلااااك  أل النظااااام األ ا اااات يظاااال  اااااريا  
 ."احلنوق والواجبايف تةمح لذلك

وتااااانز اتىلاقياااااة قاااااانول ا اااااتخدام اجملاااااار  املائياااااة الدولياااااة ه  (43ً
 على ما يلت منها  29ه املادة  1997لعام األغراض غأ امل حية 

 اجملار  املائية الدولية واإلنشاءايف وقت النزاع املةلح 
تتمتااااااا اجملااااااار  املائيااااااة الدوليااااااة، واإلنشاااااااءايف واملرافااااااق واألرااااااغال  

اهلند اااية األ ااارى املتتااالة  اااا، لاحلماياااة الااا  متنحهاااا مباااادئ الناااانول الااادوي 
__________ 

ً155) Fitzmaurice،  316أع ه(، ع  110املرجا املذ ور ًاحلارية. 
 R. R. Baxter, The Law of International Waterways, with انظر (156ً

Particular Regard to Interoceanic Canals, Cambridge (Massachusetts), 
Harvard University Press, 1964, p. 205. 

 United، 1977أيلول/ ااااااااااابتم   7ُوقعااااااااااات ه وارااااااااااانان ه  (157ً

Nations, Treaty Series, vol. 1280, No. 21086, p. 3  انظر أيضا .ILM, vol. 

16 (1977), p. 1022. 
ًانظااااار  ILM، 1977أيلول/ ااااابتم   7ُوقعاااات ه وارااااانان ه  (158ً

 .1040 ع، أع ه( 157احلارية 

املةااااالح الااااادوي وغاااااأ الااااادوي وال هاااااوز وقواعاااااده الواجباااااة التابياااااق ه الناااااازاع 
 ا تخدامها لتورة تناو  على انتهاك هلذه املبادئ والنواعد.

النائمااة إىل إدراج هااذه الىلئااة ه لااذلك، يوجااد مااا ياادعو و  (44ً
  اإلررادية.

املعاهدايف املتعلنة لابنايف املياه اجلوفية واملنش يف واملرافق  ًز(
 املتتلة  ا

رااة اعتبااارايف مماثلااة ل عتبااارايف الااواردة أعاا ه يباادو أهنااا   (45ً
تةر  خبتوع املعاهدايف املتعلنة لابنايف املياه اجلوفية واملنش يف 

ه املائااة ماان مااوارد  97واملرافااق املتتاالة  ااا. فاملياااه اجلوفيااة تشاا ل 
امليااااااااااه احملتاااااااااورة ه اجللياااااااااد  لا اااااااااتثناءامليااااااااااه العذلاااااااااة ه العاااااااااامل، 

ن  ال رة قدر  بأ مان ممار اة الادول فيماا يتعلاق ولئ .(159)الناك
مبوارد املياه الةاحية، فإل هذا النول ال ينةحب على موارد امليااه 

ه هاذا اجملاال ه عملهاا  م ن إحرازهاللجنة ما  لّينتاجلوفية. وقد 
أ اذيف . و (160ًاملتعلق لنانول طبنايف املياه اجلوفياة العاالرة للحادود

تىلاقااااااايف والرتتيبااااااايف الثنائيااااااة واإلقليميااااااة اجملموعااااااة النائمااااااة ماااااان اال
 .(161ًتتبح حم   ل هتماموالدولية املتعلنة لاملياه اجلوفية 

أر ال احلماية املةتند إليها وال  ينز عليها ولناء على  (46ً
قاااانول النااازاع املةااالح، فاااإل الىلرضاااية األ ا اااية هااات أل طبناااايف أو 

املنشااا يف واملرافاااق راااب ايف طبناااايف امليااااه اجلوفياااة العاااالرة للحااادود و 
واألرااغال األ اارى املتتاالة  ااا تتمتااا لاحلمايااة الاا  توفرهااا مبااادئ 
وقواعد النانول الدوي الواجبة التابيق ه النازاعايف املةلحة الدولية 
وغأ الدولية، وال هوز ا تخدامها لتورة تناو  على انتهاك هلذه 

 .(162ًاملبادئ والنواعد
ورغم أل قانول النزاع املةلح نىلةه يوفر احلماية، فإنه من  (47ً

غااأ الواضااح مااا إذا  ااال رااة مااؤدى ضاارور  مةااتمد ماان موضااوع 
املعاهدايف املتعلنة لابنايف املياه اجلوفياة واملنشا يف واملرافاق املتتالة 

هشارااة إل  ااا يىليااد لااأل نشااوب ناازاع مةاالح ال يةااتتبا أ  أثاار. 
محايااة املياااه الاا  حتويهااا ياادفعال لنااوة  طبناايف املياااه اجلوفيااة وضاارورة

 الضرور  املتمثل ه اال تمرارية. ىإىل ا تخ ع املؤد
 املعاهدايف الشارعة املتعددة األطراف (ً 
  ف ما نأ فئة املعاهدايف الشارعة على النحو التايعرّ  (48ً

__________ 
 25، املرجاااااااا املاااااااذ ور ًاحلاراااااااية Burchi and Mechlem انظااااااار (159ً

 .التتديرأع ه(، 
 .انظر أع ه الىلتل الرالا من هذا التنرير (160ً
، املرجااااااا املاااااااذ ور Burchi and Mechlem انظاااااار لتااااااىلة عامااااااة  (161ً

 أع ه(. 25ًاحلارية 
نانول طبنايف املتعلنة لواد املمن مشاريا  18املادة أع ه انظر   (162ً

 رة للحدود ال  اعتمدهتا اللجنة ه دورهتا احلالية.املياه اجلوفية العال
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ينتااد  ااا املعاهاادايف الاا   .املعاهاادايف الشااارعة املتعااددة األطااراف 
دول أل حتادث  الناانول الادوي املنظماة لةالوك األطاراف مةاتنب   تضاا قواعاد 

عتند أل هذه املعاهدايف تتمد أماام احلارب، . ويُ دوليا   أو نةنا   أو مر زا   نظاما  
 عاااادة وم اان ااواء  اناات األطااراف املتعاقاادة متحارلااة  لهااا أو لعضااها فنااط. 

أمثلتهاا. فمنهاا  نية إنشااء قاانول دائام مان هاذه املعاهادايف. وال تتعادد ا تنتاج
؛ إذ يتضاح مان ]اإلع ل املتعلق لالناانول البحار [ 1856إع ل لاريس لعام 

حمتواه أل األطراف انترفت نيتهاا إىل جعلاه يانظم  الو ها  ا ل احلارب، غاأ 
لعااد احلاارب هااو أل األطااراف  أنااه يىلاارتض أل الةاابب الااذ  هعلااه يظاال قائمااا  

اتىلاقيااة الهااا   نااويف وضااا قواعااد قانونيااة دائمااة. وماان أمثلااة هااذا النااوع أيضااا  
حلااااد مااان ا ااااتخدام النااااوة ه ا اااارتداد الااااديول ]املتعلنااااة لا 1907الثانياااة لعااااام 
املعاهاادة العامااة لنبااذ احلاارب  ] 1928وميثاااق لاااريس للةاا م لعااام  [التعاقديااة

. ولعااال االتىلاقياااايف احملدثاااة لرايناااد([ -يثااااق  يلاااوغ ًم  اااأداة للةيا اااة الوطنياااة
لنواعااد تتعلااق لاجلنةااية والاازواج والااا ق والتنىليااذ املتبااادل لألح ااام، ومااا إىل 

 .(163ًذلك، تندرج ه نىلس الىلئة
وقد ورديف اإلرارة إىل أمهياة هاذه الىلئاة لادى عادة  تااب  (49ً

 (165ًوفيتزماااااااااوريس (164ًة، مبااااااااان فااااااااايهم رو اااااااااويااااااااامااااااااان ذو  احلج
 . (168ًجيالدينو وريت و  (167ًوديل وك (166ًو تارك

وقاد  (169ًماا اإلرا ال إىل حاد "الشاارعة"ويثأ متالح  (50ً
مان ممار اة الادول  ال يتيةر حتديد معاملاه النهائياة. غاأ أل راة قادرا  

فيماااااا يتعلاااااق لاملعاهااااادايف املتعاااااددة األطاااااراف ذايف الااااااالا التناااااين 
والنارااائة عااان ترتيباااايف ماااا لعاااد احلااارب النامجاااة عااان احلااارب العاملياااة 

االتىلاقياايف املتعاددة األطاراف مان الناوع "الثانية. ويناول  اتارك إل 
ية املتعلنة لالتحة أو املخدرايف أو محاية املل ية التناعو ‘ الشارع‘

ىي عنااد علااق وحُتااومااا إىل ذلااك، ال تلغااى عنااد اناادالع احلاارب لاال تُ 
وقاااات ه حاااا   جزئيااااا   ، أو تابااااق تابينااااا  نتاليااااةانتهاااااء األعمااااال ال

 .(170ً"احلرب
وقااااااد ورد وتااااااف موقااااااف الواليااااااايف املتحاااااادة ه ر ااااااالة  (51ً

املةتشاااااااار  تاااااااادرة عاااااان 1948 اااااااانول الثاين/يناااااااير   29 مؤر ااااااة
 ا جاء فيه ،. غروسأالنانوين لوزارة اجارجية، إرنةت 

__________ 
ً163) McNair 723 أع ه(، ع 89، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً164) Rousseau ، أعاااااااااااا ه(، 112املرجااااااااااااا املااااااااااااذ ور ًاحلارااااااااااااية 
 .224-223 ع
ً165) Fitzmaurice ، أعااااااااااااا ه(،  110املرجاااااااااااااا املاااااااااااااذ ور ًاحلاراااااااااااااية
 .313و 309-308 ع
ً166) Starke’s International Law, 11th ed., I. A. Shearer (ed.), 

London, Butterworths, 1994, p. 493. 
ً167) Delbrück 1370 ع، أع ه( 117، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
ً168) Curti Gialdino ، أعاااااااااا ه(،  119املرجاااااااااا املاااااااااذ ور ًاحلاراااااااااية
 .239-225 ع
"أثاااار الناااازاع املةاااالح علااااى املعاهاااادايف  درا ااااة للممار ااااة انظاااار  (169ً

 .50و 49الىلنرتال  ،أع ه( 78ًاحلارية  األمانة العامةمن مذ رة والىلنه"، 
ً170) Shearer (ed.) أعاااااااااااا ه(،  166، املرجااااااااااااا املااااااااااااذ ور ًاحلارااااااااااااية
 .493 ع

فيماا يتعلااق لاملعاهاادايف املتعااددة األطااراف ماان النااوع املشااار إليااه ه  
أل املعاهادايف غاأ الةيا اية املتعاددة لوجاه عاام ر الت م، ترى هاذه احل وماة 

ياااايف فيهاااا عنااادما أتااابحت الوال األطاااراف الااا   انااات الوالياااايف املتحااادة طرفاااا  
 املتحااادة دولاااة حمارلاااة ه احلااارب، والااا  مل تننضاااها هاااذه احل وماااة منذئاااذ وفناااا  

 مااا   ،الواليااايف املتحاادة فيمااا خياازألح امهااا، هاات معاهاادايف ال تاازال  ااارية 
، أل وجود حالة احلرب ل  لع  األطراف ه هذه املعاهدايف مل يلغها تلنائيا  

أل ااباب عمليااة. وتاارى  رغاام الااوعت لااأل لعاا  األح ااام رمبااا مل ت اان  ااارية،
زد علااى إهناااء أو تعليااق يااهاذه احل ومااة أل أثاار احلاارب علااى تلاك املعاهاادايف مل 

 تنىليااذها لاا  املتحاااارل  املتعارضاا ، وأناااه ه غياااب أ ااباب  اتاااة تىليااد رأياااا  
، ولاااا  املتحااااارل  احملااااارل  معااااا  ، تظاااال تلااااك املعاهاااادايف  ااااارية لاااا  معا ةااااا  

 راف احملايدة.واألطراف احملايدة، ول  األط

 أيلاااول/ 15ولاااد ول معاهااادة الةااا م ماااا إياالياااا حياااز النىلااااذ ه  
، تعتااا  هاااذه احل وماااة أل املعاهااادايف غاااأ الةيا اااية املتعاااددة 1947 ااابتم  

األطاااراف الااا   انااات نافاااذة لااا  الوالياااايف املتحااادة وإياالياااا ه الوقااات الاااذ  
 مان احل اومت  وفناا   لدأيف فيه حالة احلرب لا  البلادين، والا  مل تننضاها أ 

، هااات معاهااادايف نافاااذة ه الوقااات الاااراهن وتةااار  مااارة أ ااارى لااا  ألح امهاااا
 ممااث    الواليايف املتحدة وإيااليا. وقد اطذيف ح ومة الواليايف املتحادة موقىلاا  

 .(171ً[...] لشأل للغاريا وهنغاريا ورومانيا
ه ر االة مان وزارة اجارجيااة  موقاف اململ اة املتحادة وورد (52ً

  جاء فيها ،1948 انول الثاين/يناير   7لتاريخ 
املر ااز  عاانالاا  ا تىلةاارمت فيهااا  [...] علااى ر ااالت م [...] أجيااب 

النااانوين للمعاهاادايف املتعااددة األطااراف ذايف الاااالا التنااين أو غااأ الةيا اات، 
تحدة معاهدايف ما إذا  انت تعت ها ح ومة تاحب اجل لة ه اململ ة املعو 

 أهنتها احلرب، أو علنتها فنط.

 اات حظول أنااه ه معاهاادايف الةاا م مااا إيااليااا وفنلناادا ورومانيااا  
وللغارياااا وهنغارياااا، مل يااارد ذ ااار تلاااك املعاهااادايف، ألل الااارأ  الةاااائد ه ماااؤمتر 
الة م هو أنه ال حاجاة إىل إدراج ح ام لشاأهنا، ماا دامات تلاك املعاهادايف، 

لا  املتحاارل  طيلاة احلارب، ومت  لنات مبادئيا  انول الدوي، قد عُ إىل الن ا تنادا  
حبلاااول الةااا م. ولااايس مااان رأ  ح وماااة تااااحب اجل لاااة أل  إحياؤهاااا تلنائياااا  

لانااادالع احلااارب، ويتااادق هاااذا  تننضاات املعاهااادايف املتعاااددة األطاااراف تلنائيااا  
فيها. ومن األمثلة  أطرافا   قوى حمايدةلتىلة  اتة على االتىلاقيايف ال  ت ول 

 [االتىلاقيااااة املتعلنااااة لتنظاااايم امل حااااة اجلويااااة]الواضااااحة علااااى هااااذه االتىلاقيااااايف 
ورااااا  اتىلاقياااااايف ال ياااااد والتلغاااااراف. والواقاااااا أل املبااااادأ الناااااانوين  1919 لعاااااام

 احلنينت فيما يبدو هو أل تعليق الع قاايف الةالمية العادياة لا  املتحاارل  هاو
فيماااا لينهاااا،  تىلاقياااايف املتعاااددة األطاااراف متعاااذرا  الاااذ  هعااال الوفااااء لاال وحاااده

لتلاااااك االتىلاقيااااايف لااااا  املتحااااارل . غاااااأ أنااااه ه لعااااا   مؤقتااااا   تعليناااااا   ليُعِمااااو 
احلااااااليف ماااان قبياااال حالااااة اتىلاقيااااة التااااليب األمحاااار، ت ااااول االتىلاقيااااة املتعااااددة 
األطراف متممة لتنااول الع قاايف لا  الناوى وقات احلارب، ومان الواضاح أل 

 تىلاقية  تظل  ارية ولن تعلق.تلك اال

 وفيماااا يتعلاااق لاالتىلاقياااايف املتعاااددة األطاااراف الااا  ال ت اااول أطرافاااا   
ذايف طااالا غااأ  يا اات  هااذه االتىلاقيااايف فيهااا إال الاادول املتحارلااة، إل  اناات

تناااين، فاااإل الااارأ  الاااذ  حيتمااال أل تتتااارف علاااى أ ا اااه ح وماااة تااااحب و 

__________ 
ً171) R. Rank, "Modern war and the validity of treaties: a 

comparative study", Cornell Law Quarterly, vol. 38, (1952–1953), pp. 
343–344. 
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ناه علاى لعادها ماا مل تُ  ىي تلنائياا  حُتااجل لة هاو أهناا تعلاق  ا ل احلارب، ل نهاا 
 .(172ًوجه التحديد. غأ أل هذه احلالة مل تنشأ لعد ه املمار ة

 (174ًوإياالياااااااااا (173ًأملانيااااااااااويبااااااااادو موقاااااااااف ح وماااااااااايف  (53ً
ه جوهره فيما يتعلق  ذا املوضوع. غاأ أل  متشا ا   (175ًاو ويةر 

ورااة حاجااة إىل املزيااد ماان األدلااة  ممار ااة الاادول ليةاات متةاانة  ليااا  
 .املةتمدة من املمار ة، ال  يما من املمار ة األحدث عهدا  

يتع  اعتبار قرارايف احملا م احمللية ه هذا الةياق حتديدا ، و  (54ً
علاااى تعاااوِّل هاااذه احملاااا م يثاااأ اإلرااا ال. فىلااات املناااام األول،  متااادرا  

تةتند احملا م احمللية إىل  ، قدتوجيه تريح من اجلهاز التنىليذ . ثانيا  
__________ 

املرجاااااا ، Oppenheim . وانظااااار أيضاااااا  346 عاملرجاااااا نىلةاااااه،  (172ً
. ويناااق  فيتزمااوريس الارينااة 306-304 ع، أعاا ه( 88املااذ ور ًاحلارااية 

والااا  انااااويف علاااى  ،املعاهااادايف الثنائياااةأو عااادم إحيااااء إحيااااء  اااا  عاااوجل الااا 
 فينول  و يلة اإل اار،

ل فائدة ح م من هذا الناوع هاو أناه يةاو  مباا ال ياالاه راك املوقاف "إ
 اال معاهاادة ثنائيااة  اناات نافااذة عنااد اناادالع احلاارب لاا  الاادول األعااداء ماان  

شاااري ة، وهااو األمااار الااذ  ماااا  ااال لياااتم الليىلااة أو احلدول ماان الاااالةااالنة وأ  
تاعولة ال باأة والغماوض الاذ  نظارا  لله غياب ح ام مان هاذا النبيال،  قاعا  

 ايف الثنائية.ا املعاهدادايف، ال  يما منهايلف موضوع أثر احلرب على املعاه
املعاهادايف واالتىلاقياايف املتعااددة لتاعولة فيماا يتعلااق هااذه ال  ماا توجاد"

األطااراف، غااأ أهنااا تااعولة أقاال  اااورة، ألنااه عااادة مااا يتباا  إىل حااد مااا ماان 
أثر  هالنظرة الةاحية للمعاهدة أو االتىلاقية املتعددة األطراف املعنية ما  ي ون

ه فيماااااا يتعلاااااق لالعااااادد اهلائااااال مااااان انااااادالع احلااااارب عليهاااااا. ولنااااااء علياااااه، فإنااااا
 احلليىلااااةاالتىلاقيااااايف املتعااااددة األطااااراف الاااا   ااااال األعااااداء الةااااالنول والاااادول 

فيهااا ًإىل جانااب عاادد مان الاادول األ اارى، الاا   ااال لعضااها  أطرافااا   والشاري ة
والااابع  اآل ااار مل يشاااارك ه التةاااوية الةااالمية( والتاااعولة الااا   انااات  حمايااادا  

تنشااأ ه وضااا أح ااام مىلتاالة لشااأل  اال هااذه االتىلاقيااايف، تناارر الةاا ويف  
عنهااااا ه معاهاااادايف الةاااا م وتاااارك األماااار لتناولااااه علااااى أ اااااس قواعااااد النااااانول 
الدوي ال  حت مه. غأ أنه من املهم اإلرارة إىل أناه عنادما  اال املوضاوع قياد 

 للجناة املةاجل رمسياا  اتلك املناقشة ه اللجنة النانونية ملؤمتر الة م،  ال رأ  
ه الوثائق واملدول ه احملاضار هاو أل االتىلاقياايف املتعاددة األطاراف امل ماة لا  

، ال تتاااأثر لانااادالع ، وتلاااك الااا  هلاااا طاااالا تناااين  توتاااا  املتحاااارل ، عموماااا  
احلاارب فيمااا يتعلااق لوجودهااا وا ااتمرار تااحتها، رغاام أنااه قااد يةااتحيل  اا ل 

حاارل ، أو ه لعا  احلاااليف حا  لا  املتحاارل  فرتة احلرب تابينها لا  املت
لينهم خباط احلارب؛ ل ان تلاك االتىلاقياايف  ينناا التواتلواحملايدين الذين قد 

عناد إحا ل الةا م دول حاجاة  ىي تلنائياا  يعلق نىلاذها ه أقتاى األحاوال وحُتا
ألمر ه الواقا ليس  ذه البةااطة، أل اإىل أ  ح م  اع  ذا التدد. غأ 

فيما يتعلق لاالتىلاقيايف املتعددة األطراف، ل ن على  ال حاال ذلاك هاو  ح 
عنااااد اطااااااذ قااااارار لعااااادم إدراج أ  ح ااااام  األ اااااس الاااااذ  ا اااااتند إلياااااه عموماااااا  

، املرجااااا املااااذ ور Fitzmaurice" ًلشااااأل املةااااألة ه معاهاااادايف الةاااا م تااااريح
 (.309-308 أع ه(، ع 110ًاحلارية 

ً173) Rank, "Modern war and the validity of treaties: a comparative 

study" 354-349 أع ه(، ع 171، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
 .348-347 عاملرجا نىلةه،  (174ً
ً175) Répertoire suisse de droit international public املرجااااااااااااااااااااااااا ،

 .191-186ع أع ه(،  131املذ ور ًاحلارية 

عناتر ه الةيا ة العامة غأ مرتباة مباررة مببادئ النانول الدوي. 
االجتهااااااد النضاااااائت احمللااااات ال هااااااه مبااااادأ إال أنااااه م ااااان الناااااول إل 

يااد هااذا املباادأ العااام ه قاارار احمل مااة املدنيااة العليااا وقااد أُ  .(176ًالبناااء
 .(1976ً177عام  ما ينيمبوريف   تلندية ه قضيةاال
، فإنااااه م اااان متجانةااااةورغاااام أل املتااااادر ليةاااات  لهااااا  (55ً

التوتية لإقرار فئة املعاهادايف الشاارعة  تانف مان املعاهادايف الا  
تلك املعاهدايف  تُعت تتمتا مبر ز البناء. و مةألة مبدئية ينبغت أل 

راااة قاادر ال يةاااتهال لااه ماان ممار اااة الاادول يؤياااد ، إذ مؤهلااة لااذلك
 ء.مبدأ البنا

املعاهدايف املتعلنة لتةوية املنازعايف لا  الادول لالو اائل  ًط(
الةلمية، مبا فيها اللجوء إىل التوفيق والو ااطة والتح ايم 

 وحم مة العدل الدولية
هاذه الىلئااة غاأ لااارزة ه األدلياايف ورمبااا يىلارتض أهنااا تناادمج  (56ً

 نظامااا  إىل حااد مااا ه فئااة املعاهاادايف املتعااددة األطااراف الاا  تشاا ل 
نىلاااااذ لا ااااتمرار  تاااارحيا   . غااااأ أل لعاااا  ال تاااااب يناااارول إقاااارارا  دوليااااا  

ملعاهااااااااادايف الااااااااا  تشااااااااا ل آلياااااااااة للتةاااااااااوية الةااااااااالمية للمنازعاااااااااايف ا
ند إىل اتىلاقايف  اتة ألرمت قبل هلذا املبدأ، ا تُ  ووفنا   .(178ًالدولية

 احلرب العاملية األوىل إلجراء عمليايف التح يم املعنية لعد احلرب.

 يم التجار  اهدايف املتعلنة لالتحاملع ً (
 مةااااألة ماااان مةااااائل املباااادأ والةيا ااااة العامااااة الةااااليمة،  (57ً

يتع  تابيق مبدأ البناء علاى االلتزاماايف النارائة مبوجاب اتىلاقياايف 
متعااددة األطااراف متعلنااة لااالتح يم وإنىلاااذ األح ااام. فىلاات قضاااية 

لااأل تلااك اال اا تلندية قضاات احمل مااة املدنيااة العليااا ما ااينيمبوريف 
احلارب العاملياة الثانياة ومل تشاملها معاهادة مل تُناه لةابب  ايفاملعاهد
ال املعنياااا لو ااااال االتىلاقااااا .(179)1947لعااااام  مااااا رومانياااااالةاااا م 

 أيلاااااول/ 24 املوقَّاااااا هال وتو اااااول املتعلاااااق لشاااااروط التح ااااايم  مهاااااا
واالتىلاقية املتعلنة لتنىليذ قارارايف التح ايم األجنبياة  1923 بتم  
وتاانىلت احمل مااة التاا   ه  .1927أيلول/ اابتم   26ة املؤر اا

__________ 
، "Rank, "Modern war and the validity of treatiesانظااااااااااااااااااااااااااار  (176ً

 ،Verzijl (ed.)؛ و533و 511 ع، أعااااا ه( 134املرجاااااا املاااااذ ور ًاحلاراااااية 
 .391-387 أع ه(، ع 99املرجا املذ ور ًاحلارية 

ً177) Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Ltd., 

ILR, vol. 74 (1987), p. 559, at p. 564. 
 S. H. McIntyre, Legal Effect of World War II on انظر (178ً

Treaties of the United States, The Hague, Martinus Nijhoff, 1958, pp. 

. وانظر 720 أع ه(، ع 89املرجا املذ ور ًاحلارية ، McNairو ؛86–74
 ,M. O. Hudson, The Permanent Court of International Justice أيضا  

1920–1942: a Treatise, New York, The Macmillan Company, 1943. 
ً179) Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Ltd. 

 .564أع ه(، ع  177ًانظر احلارية 
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، 1971 عااام . وه"املعاهاادايف الشااارعة املتعااددة األطااراف"عااداد 
ال وتو ااول  قضاات حم مااة الاانن  اإليااليااة ًجلةااة مشاارت ة( لااأل

مل يُنه  ةالتجاريلشأل املةائل  1923شروط التح يم لعام املتعلق ل
علاى اعتباار أل  اريانه إمناا  حلارب علاى فرنةاا،إياالياا ارغم إعا ل 

 .(180ًعلق ه انتظار وقف حالة احلرب
ر فيمااا يباادو ولعاال إقاارار هااذه الاائىلااة ماان املعاهاادايف ماا َّ  (58ً

ت يف لىلئايف أ رى من املعاهدايف، مبا فيها املعاهدايف  ورة أيضا  
 الشارعة املتعددة األطراف.

ة نتاليااورااة تنااا ر  بااأ مااا مةااألة أثاار اناادالع األعمااال ال (59ً
على الشرط الذ  ينز على التح يم مبوجب قواعد غرفة التجاارة 

،  لااز احمل اام لألمسناات احملاادودة راار ة داملياااالدوليااة. فىلاات قضااية 
اللياااااف، ه معااااارض إراااااارته إىل األعماااااال  لياااااأالوحياااااد، األ اااااتاذ 

، 1965ال  وقعات لا  اهلناد ولا ةاتال ه أيلول/ ابتم   نتاليةال
نااه ال خيااامرين رااك ه أنااه، أول ال الناااوجمماا"  إىل اال ااتنتاج التاااي

رف املاادعت طلااب حت اايم لاادى حم مااة التح اايم اا أودع الااااعندماا
ح وملاااازم ااق تحيااااا  اتىلااااالاااا  الارفاااا  اااااللغرفااااة التجااااارة الدوليااااة،  

، ح  ما افارتاض أناه  ةللتح يم مبوجب الئحة غرفة التجارة الدولي
 .(181ً" انت رة حالة حرب ل  اهلند ولا ةتال

 لالع قايف الدللوما ية املتعلنةاملعاهدايف  ًك(
 املتعلناااةه النائماااة اإلرراااادية املعاهااادايف  درجاات أيضاااا  وأُ  (60ً

، حم ما   لالع قايف الدللوما ية. ولئن مل ت ن التجرلة موثنة توثينا  
فإنااه لاايس ماان غااأ املعتاااد أل تظاال الةااىلارايف مىلتوحااة وقاات الناازاع 

__________ 
ً180) Lanificio Branditex v. Società Azais e Vidal, ILR, vol. 71 

(1986), p. 595 روط االنرار الةويةر  لشأل ال وتو ول املتعلق لش انظر أيضا  . و
ًاحمل مة  Telefunken v. N.V. Philips, ibid., vol. 19, p. 557م  االتح ي

 .االحتادية(
ً181) Dalmia Cement Ltd. v. National Bank of Pakistan, Award of 

18 December 1976, ILR, vol. 67 (1984), p. 611, at p. 629  وقال أيضا .   
للتح اااايم ولاااايس ماااان الضاااارور  عناااادها النظاااار فيمااااا إذا  ااااال اجضااااوع "

 ةومااااا إذا  ااااال ال تاااااب ذوو احلجاااا ‘العاااادو‘ مااااا‘ تعاماااال‘ علااااى يناااااو  فعاااا   
هتم علااااى عمليااااايف ة إفااااادتنتتاااار أمهياااا ال املةتشااااهد  اااام لاااادعم هااااذا االدعاااااء

"اإلن ليزياااة" أو احمللياااة لااال تشااامل أيضاااا  عملياااايف التح ااايم الدولياااة التح ااايم 
ملناقشاااة مةاااألة ماااا إذا  مبنتضاااى الئحاااة غرفاااة التجاااارة الدولياااة. وال داعااات أيضاااا  

 اال الارفااال  انااا يتوقعااال، أو  ااال لإم اهنمااا أل يتوقعااا، عنااد قبوهلمااا لشاارط 
 ال تتال إىل درجاةأو حالاة نازاع مةالح  ‘حالاة حارب‘التح يم، إم انية قياام 

 حالة حرب ل  لا ةتال واهلند.
 وهلذه األ باب،"
 يةتنتج احمل م املوقا أدناه"
امهااا الااارف املاادعت تااد ل ه ا تتاااع أل دعااوى التح اايم الاا  أق"

حم مة التح يم لغرفة التجارة الدولية وأل احمل م له ا تتاع النظار ه النازاع 
" ( ماااان الئحااااة التوفيااااق والتح اااايم لغرفااااة التجااااارة الدوليااااة13ً3للمااااادة  وفنااااا  

 ًاملرجا نىلةه(.

إل األح ااااام التاااارحية التىلاقيااااة فيينااااا  ااااال األماااار، فاااا  املةاااالح. وأيااااا  
للع قااااايف الدللوما ااااية تاااانز علااااى  اااارياهنا وقاااات الناااازاع املةاااالح. 

علااى أل حرمااة حمىلو ااايف البعثااة ووثائنهااا  24وه ااذا تاانز املااادة 
، وقاد أضايىلت هاذه العباارة  ا ل "ه  ل األوقايف"ت ول متونة 

مااااااؤمتر فيينااااااا للداللااااااة علااااااى أل احلرمااااااة تظاااااال قائمااااااة وقاااااات الناااااازاع 
، املتعلنة 44وتتضمن أح ام أ رى، من قبيل املادة  .(182ًاملةلح

. "حاااا  ه حالااااة وجااااود ناااازاع مةاااالح"لتةااااهي يف املغااااادرة، عبااااارة 
 أمهية  اتة إذ تنز على ما يلت  45وت تةت املادة 

ه حالااااة قاااااا الع قااااايف الدللوما ااااية لاااا  دولتاااا  أو اال ااااتدعاء  
 املؤقت أو الدائم إلحدى البعثايف 

هااب علاااى الدولااة املعتماااد لااديها، حااا  ه حالااة وجاااود  ًأ( 
 نزاع مةلح، احرتام ومحاية دار البعثة، و ذلك أمواهلا وحمىلو اهتا؛

هااااااوز للدولاااااااة املعتمااااااادة أل تعهاااااااد حبرا اااااااة دار البعثاااااااة،  ًب( 
 و ذلك أمواهلا وحمىلو اهتا، إىل دولة ثالثة تنبل  ا الدولة املعتمد لديها؛

تمدة أل تعهد حبماياة متااحلها ومتااظ هوز للدولة املع ًج( 
 .مواطنيها إىل دولة ثالثة تنبل  ا الدولة املعتمد لديها

ووتاااىلت حم مااااة . (183)بنااااءالأقااار لعااا  الشااارا  مبااادأ و  (61ً
العاادل الدوليااة ه تاايغ تأ يديااة الاااالا اجاااع للنظااام املنتاااوع 

 ماااااو ىلت قضاااااية علياااااه ه اتىلاقياااااة فييناااااا للع قاااااايف الدللوما اااااية ه
. وعلااى حااد اليااايف املتحاادة الدللوما ااي  والننتاالي  ه طهاارالالو 

  تعبأ احمل مة
 قائمااااا   إل قواعااااد النااااانول الدللوما اااات، لا تتااااار، تشاااا ل نظامااااا   

لذاتاااه ير ااات، ماااان جهاااة، التزامااااايف الدولاااة املعتماااد لااااديها لشاااأل التةااااهي يف 
واالمتياااازايف واحلتاااانايف املمنوحاااة للبعثاااايف الدللوما اااية، ومااان جهاااة أ ااارى، 
يتحةااااب إل اااااءة ا ااااتعماهلا ماااان طاااارف أفااااراد البعثااااة وحياااادد الو ااااائل املتاحااااة 

ائل فعالاة للدولة املعتمد لاديها للتتاد  إل ااءة اال اتعمال تلاك. وهاذه الو ا
مل تةتدع الدولة املوفدة عضو البعثة املعرتض عليه، فإل  إذالابعها، ألنه  متاما  

المتيازاتااااه وحتااااناته، لةااااحب الدولاااة املعتمااااد راااابه الىلاااور  احتماااال فنداناااه 
على املغاادرة  ه البعثة،  يج  ذلك الشخز عمليا   ه عضوا  ل العرتافهالديها 

 أل مباااادأ حرمااااة أرااااخاع املااااو ىل  علااااى متاااالحته. غااااأ ، حىلا ااااا  ه احلااااال
الدللوما ااي  ومنااار البعثااايف الدللوما ااية ماان األ ااس الاا  يةااتند إليهااا هااذا 

. جوهرياااا   النظاااام النااادمي العهاااد، والاااذ  أ اااهمت فياااه تنالياااد اإل ااا م إ اااهاما  
ولاإلضافة إىل ذلك، فإل الاالا األ ا ت ملبدأ احلرمة قد أ دتاه لناوة أح اام 

 1961 فيينااااا للع قااااايف الدللوما ااااية[ لعااااام اتىلاقيااااة]ن ماااا 45و 44املااااادت  
 فييناااا للع قاااايف الننتااالية[ لعاااام اتىلاقياااة]مااان  27و 26املاااادت   ًراجاااا أيضاااا  

(. وحااااااااا  ه حالاااااااااة النااااااااازاع املةااااااااالح أو ه حالاااااااااة قااااااااااا الع قاااااااااايف 1963
__________ 

 E. Denza, Diplomatic Law: a Commentary on the انظر (182ً

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2nd ed., Oxford, Clarendon 

Press, 1998, p. 160. 
، املرجااااا املااااذ ور ًاحلارااااية Chinkinانظاااار علااااى  اااابيل املثااااال   (183ً

"أثااااااار النااااااازاع املةااااااالح علاااااااى  انظااااااار أيضاااااااا  و . 195-194 ع، أعااااااا ه( 153
 78ًاحلاراية  األماناة العاماةمان ماذ رة املعاهدايف  درا ة للممار اة والىلناه"، 

 .36، الىلنرة أع ه(
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الدللوما ية، تشرتط تلك األح ام وجاوب احارتام الدولاة املعتماد لاديها حلرماة 
 .(184ًمنار البعثة وممتل اهتا وحمىلو اهتاحلرمة عثة الدللوما ية و أعضاء الب

 1961و اناات اتىلاقيااة فيينااا للع قااايف الدللوما ااية لعااام  (62ً
إياارال والوالياااايف املتحااادة. وعلاااى  ااال  ااال مااان  ااارية املىلعاااول جتااااه  

أل النانول الةار  يشمل  معنوال   حال، أوضحت احمل مة إيضاحا  
وأل االتىلاقياة  "النواعاد العاماة للناانول الادويالنواعد الةاارية مان "

 .(185ًللنانول تش ل تدوينا  

 لالع قايف الننتلية املتعلنةاملعاهدايف  ًل(
علااى غاارار معاهاادايف الع قااايف الدللوما ااية، رااة أ ااباب  (63ً

ه  وجيهة تدعو إىل إدراج معاهدايف الع قايف الننتلية هات أيضاا  
تعلااااق لالضاااارورة ه حالااااة الناااازاع فئااااة االتىلاقااااايف الاااا  ال تنتهاااات أو 

املةااالح. فمااان املةااالم لاااه أل الع قاااايف الننتااالية م ااان أل تةاااتمر 
وتاانز  .(186)حاا  ه حالااة احلاارب أو قاااا الع قااايف الدللوما ااية

األح ااام التاارحية التىلاقيااة فيينااا للع قااايف الننتاالية علااى  ااارياهنا 
ولااة علااى أل متاانح الد 26وقاات الناازاع املةاالح. وه ااذا تاانز املااادة 

عنااااااد  ،التةااااااهي يف ألعضاااااااء املر ااااااز الننتاااااالت وغااااااأهماملةااااااتنبلة 
على أل  27. وتنز املادة "ح  ه حالة النزاع املةلح"مغادرهتم، 
، املباين "ح  ه حالة النزاع املةلح"حترتم وحتمت، املةتنبلة الدولة 

 .(187ًةأقر رين   مبدأ لناء املعاهدقد و  الننتلية.
وأ ااااديف حم مااااة العاااادل الدوليااااة ه ح مهااااا التااااادر ه  (64ً

 الواليايف املتحدة الدللوما ي  والننتلي  ه طهرال مو ىلت قضية
 .1963و 1961على الاالا اجاع التىلاقي  فيينا لعامت 

و انااات اتىلاقياااة فييناااا للع قاااايف الننتااالية  اااارية املىلعاااول  (65ً
علاااى ذلاااك، أقاااريف إيااارال والوالياااايف املتحااادة. عااا وة  ااال مااان جتاااه  

 للناااانول وأوضاااحت إيضااااحا   احمل ماااة لاااأل االتىلاقياااة تشااا ل تااادوينا  
النواعاااد الةاااارية مااان النواعاااد "أل الناااانول الةاااار  يشااامل  معناااوال  

 .(188ً"العامة للنانول الدوي
 

__________ 
ً184) United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 

Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at p. 40, para. 86. 
؛ وه 90، الىلنرة 41؛ وع 45، الىلنرة 24املرجا نىلةه، ع  (185ً

 .95، الىلنرة 44اجلزء املتضمن للمناوق  ع 
ً186) L. T. Lee, Consular Law and Practice, 2nd ed., Oxford, 

Clarendon Press, 1991, p. 111. 
ً187) Chinkin أعاااااااااااااااا ه(، 153، املرجااااااااااااااااا املااااااااااااااااذ ور ًاحلارااااااااااااااااية 
"أثااااار النااااازاع املةااااالح علاااااى املعاهااااادايف  درا اااااة  . وانظااااار أيضاااااا  195-194 ع

 .36، الىلنرة أع ه( 78ًاحلارية  األمانة العامةمن مذ رة للممار ة والىلنه"، 
ً188) United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 

 ؛90، الىلنرة 41 وع؛ 45، الىلنرة 24 ع، أع ه( 184ًانظر احلارية 
 .95، الىلنرة 44 ع  لمناوقاجلزء املتضمن لوه 

وليةاااات ممار ااااة الاااادول املتعلنااااة لاألح ااااام الننتاااالية ه  (66ً
وراة حاجاة إىل املزياد مان  .(189ًاملعاهدايف الثنائياة منةاجمة للغاياة

 املعلومايف، و اتة فيما يتعلق لاملمار ة احلديثة العهد.

 إبرام المعاهدات خالل النزاع المسل   -6المادة 
ال يـؤثر نشـوب نـزاع مسـل  علـى أهليـة دولــة  -1 
ــا  ذلــكطــرف فــي  ــة فيين ــرام المعاهــدات وفقــا  التفاقي النــزاع إلب

 لقانون المعاهدات.
إبـــرام اتفاقـــات قانونيـــة تنطـــوي يجـــوز للـــدول  -2 

ــزاع  علــى إنهــاء أو تعليــق معاهــدة نافــذة بينهــا أثنــاء حــاالت الن
 المسل .

 التعليق
جاااا درِ د أُ ا. فنااتباعااا   7و 6 مشااروعت املاااادت  ةينبغاات قااراء (1ً

د رااريعة املتعاقاادين؛ ومهااا يتماراايال مااا الةيا ااة ادأ العناااملباا ا  اتوناا
األماااان النااااانوين إىل ضاااامال  األ ا ااااية ملشاااااريا املااااواد الاااا  تةااااعى

. ويع س مشروعا املادت  حنينة مىلادها أل وا تمرارية املعاهدايف
الاااادول هااااوز هلااااا، ه أوقااااايف الناااازاع املةاااالح، أل تةااااتمر ه إجااااراء 

 لعضها ما لع .معام يف 
لااار  األ ا اات ا 6ماان مشااروع املااادة  1وتع ااس الىلناارة  (2ً

ية الدولة الارف ه ذلاك النائل لأل النزاع املةلح ال يؤثر على أهل
 النزاع إللرام معاهدايف.

، يتناااول أثاار ماان وجهااة نظاار تننيااةوإذا  ااال هااذا احل اام،  (3ً
ثااره علااى   فااا  ألالنازاع املةاالح علااى أهليااة الاادول إللاارام اتىلاقااايف، 

من املىلياد ماا ذلاك ا اتبناء الىلنارة فند اعُتند أنه  املعاهدة نىلةها،
دولاااة "قاااق هاااذا احل ااام ليشاااأ إىل أهلياااة ه مشااااريا املاااواد.  ماااا دُ 

، حاا  يباا  احتمااال أل ت ااول دولااة واحاادة "طاارف ه ذلااك الناازاع
 ه حااليف النزاع املةلح الدا لت. ما ه النزاع،   فنط طرفا  

ممار ااة الاادول األطااراف ه ناازاع مةاالح  2وتتناااول الىلناارة  (4ً
اء الااا  تتىلاااق تاااراحة  ااا ل النااازاع املةااالح إماااا علاااى تعلياااق أو إهنااا

ال توجد "معاهدة نافذة لينها ه ذلك احل . و ما الحظ ما نأ  
االلتزامااايف التعاهديااة لاا   إنشاااءه  ..[.]ا ااتحالة قانونيااة م زمااة 

فند ألرمت اتىلاقاايف مان  .(190ً"متحارل ب متعارض ب   ل احلرب
هااذا النبيااال ه املمار اااة وأراااار عااادد مااان ال تااااب إىل وقاااائا ذايف 

ذهااااب إليااااه مااااا  -إىل حااااد مااااا  -د فيتزمااااوريس تاااالة. وردد جأالاااا
 ما نأ، حيث الحظ ه حماضراته لأ ادمية الها  ما يلت 

__________ 
 Rank, "Modern war and the validity of treaties: aانظاااااااااااااااااااااااااااااااار  (189ً

comparative study"،  ؛355-341ع  عاا ه(،أ 171املرجااا املااذ ور ًاحلارااية 
 .199-191ع أع ه(،  178املرجا املذ ور ًاحلارية  ،McIntyreو
ً190) McNair 696أع ه(، ع  89، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
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 ومرة أ رى، ليس رة أ  ا تحالة م زماة ه إلارام املعاهادايف فعا    
، اتىلاااق  م، مااث    أثناااء احلاارب. وهااذا مااا ينااا ه الواقااا عناادما يُاالاا  متحااارل ب 

حيدث عندما ي م املتحارلول اتىلاقايف  اتة لتبادل هدنة ل  املتحارل .  ما 
الاااااادول األعااااااداء ه أقاااااااليمهم،  للماااااارور اآلماااااان ملةااااااتخَدمتم ، أو املةااااااتخدَ 

إىل ذلاااااك. وقاااااد يتعااااا  إلااااارام هاااااذه االتىلاقاااااايف عااااان طرياااااق و ااااااطة دولاااااة  ومااااا
ل تاااا م حاااا  تتاااابح اتىلاقااااايف دوليااااة أحماياااادة أو دولااااة حاميااااة، ل اااان مااااا  ثالثاااة

 .(191ًتحيحة وملزمة

 األحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  -7المادة 
تظــل المعاهــدة نافــذة فــي حــاالت النــزاع المســل  إذا   

 كانأ تنص صراحة  على ذلك.
 التعليق

 7يتنااااااول مشااااااروع املااااااادة  ،6ملشااااااروع املااااااادة  ا ااااات ماال   (1ً
اإلم انية األ رى ال  تنز فيها املعاهادايف تاراحة علاى ا اتمرار 

ر ت الناعادة العاماة الا  تانز يالنزاع املةلح. و  نىلاذها ه حااليف
علاااى ا اااتمرار نىلااااذ املعاهااادة ه حاااااليف النااازاع املةااالح إذا  انااات 

 تنز على ذلك.
أنااااااواع  "نىلااااااذ"علاااااى أل  7وتر اااااز تااااايغة مشاااااروع املاااااادة  (2ً

إىل  و ال احل م يشاأ أتا    .لنزاع يتأثراملعاهدايف قيد املناقشة ال 
وقااادمت اقرتاحاااايف ترمااات إىل اإلراااارة . املعاهااادةار " اااريال" ا اااتمر 
. وتناارر "النىلاااذ" أو ه "التابيااق"ماان ذلااك إىل اال ااتمرار ه  لاادال  

اعتماااااد اجيااااار األ ااااأ إذ ارتئياااات ضاااارورة التأ يااااد ال علااااى مااااا إذا  
إذا  ااال حيتماال أل تظاال واجبااة  أو مااا  ااارية اناات املعاهاادة تظاال 

 ياق النزاع املةلح.نافذة ه   التابيق، لل على ما إذا  انت فع   
" تاراحة  "ونوقشت مةألة ما إذا  ال يلزم ا اتبناء رارط  (3ً

د لتاورة ال ما ر   مىلاده أل هذا الشارط منيِّاأأم ال. وأعرب عن ر 
حب م مؤداهاا، رغام أهناا نافذة هلا، ما دامت توجد معاهدايف تظل 

، ا اتبناء تايغة ال تنز تراحة علاى ذلاك. غاأ أناه تنارر، إمجااال  
 ، ال تغات لوضو  إال املعاهدايف ال  تتضامن أح اماا  تنييدا  أ ثر 

حب اام نافااذة تاارحية ماان هااذا النبياال، وتاارتك املعاهاادايف الاا  تظاال 
 .5و 4تابيق مشروعت املادت  مبنتضى مؤداها الضرور  مشمولة 

، ومااان منظاااور ضااايق، قاااد يبااادو مشاااروع املاااادة هاااذا زائااادا   (4ً
 ر لدواعت الوضو  التىلةأ .م م  ااحل  لأل هذا لم عموما  ل ن  ُ 
 تعليق الأو االنسحاب أو  باإلنهاءاإلخطار  -8المادة 
التـي و على الدولة المشـتركة فـي نـزاع مسـل   -1 

أو  ،تنـــوي إنهـــاء معاهـــدة هـــي طـــرف فيهـــا أو االنســـحاب منهـــا
أو  األخرى أن تخطر الدولة الطرف نفاذ تلك المعاهدة،تعليق 

الــــدول األطــــراف األخــــرى فــــي المعاهــــدة، أو الجهــــة الوديعــــة 
 بتلك النية. ،للمعاهدة

__________ 
ً191) Fitzmaurice 309 أع ه(، ع 110، املرجا املذ ور ًاحلارية. 

اســــتالم الدولــــة  عنــــديكــــون اإلخطـــــار نافــــذا   -2 
 راف األخرى لهذا اإلخطار.ـأو الدول األط األخرى الطرف
ليس في الفقـرات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق  -3 
في االعترا ، وفقا  ألحكام المعاهدة أو لقواعد القانون  طرف

، علــى إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب الواجبــة التطبيــقالــدولي 
 .نفاذهامنها أو تعليق 

 التعليق
لاإل ااااااار لإهنااااااء  أ ا ااااايا   واجباااااا   8ينااااار مشاااااروع املاااااادة  (1ً

ند هاااذا الااانز إىل تتعلينهاااا. ويةااا أواالنةاااحاب منهاااا  معاهااادة أو
، وإل ورد ه تيغة مبةاة 1969لعام  من اتىلاقية فيينا 65املادة 

وم يىلااة مااا  ااياق الناازاع املةاالح. والنتااد ماان مشااروع املااادة هااذا 
الاانز علااى واجااب أ ا اات لاإل اااار، مااا إقاارار حااق دولااة طاارف 

. ولعبارة تزيد على ذلكتعرتض، دول أل  ألأ رى ه املعاهدة ه 
 ة  اااتظل دول حااال،أ ااارى،  ااات ول راااة ه تلاااك احلاااااليف منازعااا

لم لأناه مان غاأ العملات إقارار على األقل طيلة لنية فارتة النازاع. وُ ا
، ألنااه ماان غااأ الااواقعت الةااعت إىل فاارض 65للمااادة نظااأ أ ماال 

نظاااام لتةاااوية املنازعاااايف لالو اااائل الةااالمية ه إهنااااء املعاهااادايف أو 
 االنةحاب منها أو تعلينها ه  ياق النزاع املةلح.

، متاات مواءمااة الاانز مااا نااز اتىلاقيااة فيينااا، 1ة وه الىلناار  (2ً
، مث "الااا  تناااو "لعباااارة  "الااا  ترغاااب"حيااات ا اااتعي  عااان عباااارة 

ه هناياة اجلملاة لتحدياد موضاوع ذلاك  "لتلك النية"أضيىلت عبارة 
اإل ااااار. و انااات موضاااوع مناقشاااة إم انياااة جعااال العباااارة األ اااأة 

رر عاادم األ ااذ علااى غاارار تاايغة اتىلاقيااة فيينااا، ل اان تناا "لاادعواها"
 جااااراء واإلجااااراءاإل  اااذا االقاااارتا  وذلااااك للتمييااااز لوضاااو  لاااا  هااااذا

 من اتىلاقية فيينا. 65املنتوع عليه ه املادة 

، "أو اجلهاااااة الوديعاااااة للمعاهااااادة"ىل إوخبتاااااوع اإلراااااارة  (3ً
 ،"واجلهة الوديعة للمعاهادة"قدمت اقرتاحايف ترمت إىل تغيأها إىل 

ه الانز ا اتبنت . غاأ أل "أل رىالدول ا"حذف اإلرارة إىل  أو
هناية املااف لالتيغة الا  اقارت   اا ه البداياة ماا دام مان و اائف 
اجلهة الوديعة إ اار األطراف. ولاإلضافة إىل ذلك، رة معاهدايف 

علاى  1هلا جهايف وديعة. ولنااء علياه، لازم الانز ه الىلنارة  تلية
غااااااأ أنااااااه  إم انيااااااة إ اااااااار الاااااادول األطااااااراف أو اجلهااااااة الوديعااااااة.

يتعلااق لااد ول اإل اااار حيااز النىلاااذ، فااإل املهاام هااو اللحظااة  فيمااا
ال  تتةلم فيها الدولة الارف أو الدول األطراف اإل اار، وليس 
اللحظااة الاا  تتةاالم فيهااا اجلهااة الوديعااة اإل اااار. ولااذلك، مل تاارد 

 .2أ  إرارة إىل اجلهة الوديعة ه الىلنرة 

 درا ااة اقاارتا    موضااوعَ  ،  ااال2وخبتااوع تااياغة الىلناارة  (4ً
 "اإلهناء أو التعليق أو االنةاحاب"على أل  يرمت إىل النز حتديدا  

تةاالم اإل اااار. غااأ أنااه تناارر ا ااتبناء اإلرااارة  عنااد يتاابح نافااذا  
اعتماد التعديل املنرت   إذ  ال من رأل، "اإل اار"فنط إىل نىلاذ 
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 رفااو  نافااذا  االنةاحاب ي ااول  التعليااق أو أل يشاأ إىل أل اإلهناااء أو
أل حياااتىلظ الاااارف ه  3اال ااات م ه حااا  أل املتاااو ى ه الىلنااارة 
 املعاهدة لاحلق ه االعرتاض على اإلهناء. 

 تااااول احلااااق الااااذ  ي ااااول قائمااااا   3والنتااااد ماااان الىلناااارة  (5ً
النواعاااااد العاماااااة للناااااانول الااااادوي ه  مبوجااااابمبوجاااااب معاهااااادة أو 

نةحاب منهاا. ومان االعرتاض على إهناء معاهدة أو تعلينها أو اال
اإلهناااء أو التعليااق أو االنةااحاب  نيااة، فااإل االعاارتاض هااو علااى مث

 .1ال  يتم اإلل غ عنها لاإل اار املتو ى ه الىلنرة 

االلتزامـــات التـــي يفرضـــها القـــانون الـــدولي  -9 المادة
 بمعزل عن المعاهدة

 نفاذها،إنهاء معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق  إن 
مــن واجــب أي دولــة  ال ينــتقص بــأي حــال نتيجـة لنــزاع مســل ،

بموجـب  وتكـون ملزمـة بـوالمعاهـدة  تتضمنوبأي التزام  تفي أن
 ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.ـالقان

 التعليق
ل إىل إقاماااة نظاااام معااادَّ  11إىل  9تةاااعى مشااااريا املاااواد  (1ً

. 1969لعام  من اتىلاقية فيينا 45إىل  43تيغ على را لة املواد 
مااان اتىلاقياااة فييناااا.  43يعاااود لأتاااوله إىل املاااادة  9فمشاااروع املاااادة 

الوفااااء لاااااللتزام مبوجاااب النواعاااد  متالَّااابوالغااارض مناااه هاااو تاااول 
يارد االلتازام نىلةاه ه معاهادة أهنيات  ماالعامة للناانول الادوي، عناد

نتيجااة ناازاع مةاالح.  أو علناات أو انةااحبت منهااا الدولااة الااارف،
األ ااااأة، أ  التاااالة لااااالنزاع املةاااالح، قااااد أضاااايىلت  وهااااذه النناااااة

 إلدراج هذا احل م ه  ياقه الةليم ألغراض مشاريا املواد هذه.

حتتايل  اويبدو املبدأ املنتوع عليه ه مشاروع املاادة هاذ (2ً
حاتل ألل النانول الادوي العاره يظال يةار   اارج إطاار االلتازام 

 م حظتها العارضةه  التعاهد . فند قالت حم مة العدل الدولية
األنشااة العةا رية ورابه العةا رية ه ني ااراغوا الشهأة ه قضاية 

لناانول الادوي والناانول العامة لنواعد ال"إل  ول مبادئ ]  وضدها
 وأوناات املعاارتف هلااا  ااذه التااىلة قااد دُ اآلنىلااة الااذ ر العااره[ الادوي 

يعد هلا وجود درجت ه اتىلاقيايف متعددة األطراف ال يعين أهنا مل أُ 
وأهناااا ال تاباااق لتاااىلتها مباااادئ للناااانول العاااره، حااا  جتااااه البلااادال 

 .(192ً"األطراف ه تلك االتىلاقيايف
 

__________ 
ً192) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua, Jurisdiction and Admissibility, Judgment  135ًانظر احلارية 
 Morelliلناضت املخالف لرأ  ال أيضا  وانظر  .73، الىلنرة 424أع ه(، ع 
 ,North Sea Continental Shelf ،اجلرف النار  لبحر الشماله قضي  

Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 198. 

 فصل أحكام المعاهدة يةإمكان  -10المادة 
يســري إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليــق  
على المعاهدة بأكملها، مـا لـم تـنص  نتيجة لنزاع مسل  نفاذها

 :عدا عندما أو تتفق األطراف على خالف ذلك،المعاهدة 
تتضـــمن المعاهـــدة بنـــودا  قابلـــة للفصـــل، مـــن  أ() 

 حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
يتبــين مــن المعاهــدة أو يثبــأ بطريقــة أخــرى و  )ب( 

الطـــرف  جوهريـــا  لرضـــا أن قبـــول تلـــك البنـــود لـــم يكـــن أساســـا  
 ؛بكاملهااهدة بالمع باالرتباطاآلخر أو األطراف األخرى 

أجـــــزاء االســـــتمرار فـــــي تنفيـــــذ بقيـــــة ويكـــــون  )ج( 
 على إجحاف.غير منطٍو المعاهدة 

 التعليق
انيااة فتاال أح ااام املعاهاادة  إم 10يتنااول مشااروع املااادة  (1ً

 ال  تتأثر لنزاع مةلح.
وقااااااد أعاااااارب عاااااان النلااااااق ماااااان أل التاااااايغة األوىل للىلناااااارة  (2ً

مان اتىلاقياة  44ا ه املاادة هتاال   انت تةتند إىل نظأ  اال ته لية
أل املعاهدة  تلأل الناعدة العامة ه تولد اناباعا   1969لعام  فيينا

نهااى أو تعلااق مااا مل ت اان رااة أ ااباب لىلتاال األح ااام. لأ ملهااا تُ 
أل املةااألة املتعلنااة لااأثر الناازاع املةاالح طتلااف عاان املةااألة  ولااوحظ

 ي ول أثر النزاع املتو اة ه اتىلاقية فيينا، من حيث وجود ممار ة ال
 والناااول لغاااأ هاااذا. املةااالح فيهاااا علاااى لعااا  املعاهااادايف إال جزئياااا  

لااااذلك، علااااى املعاهاااادة لأ ملهااااا. و  يعااااين أل األثاااار  ااااي ول دائمااااا  
لااأل موضاااوع معاهاادة ماان املعاهاادايف قاااد  5يعاارتف مشااروع املااادة 

تنرر يىليد ضمنا  أل نىلاذها مةتمر أثناء النزاع املةلح. وما ذلك، 
، ل ن ما معاجلاة املةاألة لإعاادة تاياغة 10مشروع املادة ا تبناء 
ح  ال تؤ اد علاى  ابق وجاود حاق ه املعاهادة  اال ته ليةالىلنرة 

 أو االنةحاب منها أو تعلينها. يةمح لإهنائها 
 علااااى غاااارارًأ( إىل ًج( قااااد تاااايغت الىلناااارايف الىلرعيااااة و  (3ً

 من اتىلاقية فيينا. 44مثي هتا ه املادة 

الحـــــــق فـــــــي إنهـــــــاء المعاهـــــــدة  ســـــــقوط -11المادة 
 نفاذهااالنسحاب منها أو تعليق  أو

منها  تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزا  ال يعود  
 نتيجة لنزاع مسل : نفاذهاأو تعلق 
 المعاهـــدةأن تظـــل إذا وافقـــأ صـــراحة علـــى  )أ( 

 ؛ أوأن يظل العمل بها مستمرا  أو على نافذة المفعول 
ــــد ، مســــلكها، بســــبب اعتبارهــــاأمكــــن إذا  )ب(  ق

وافقأ ضمنا  علـى مواصـلة العمـل بالمعاهـدة أو علـى اسـتمرار 
 .نفاذها
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 التعليق
 إىل ح ام مماثال ه اتىلاقياة فييناا 11يةتند مشروع املاادة  

. فهااذا احل اام يتنااول  اانوط احلااق ه 45، هااو املاادة 1969لعاام 
لةاياق  وحتةبا  االنةحاب منها أو تعليق نىلاذها.  إهناء معاهدة أو

 .اال ته ليةالىلنرة  هالنزاع املةلح، أضيىلت إرارة م ئمة 

 استئناف المعاهدات المعلقة  -12المادة 
يتقرر استئناف نفاذ معاهـدة معلقـة نتيجـة نـزاع مسـل   

 .4وفقا  للدالئل المشار إليها في مشروع المادة 
 التعليق

، 4ملشروع املاادة  إضافيا   يش ل مشروع املادة هذا تاويرا   (1ً
ويتنااااااول ا اااااتئناف املعاهااااادايف الااااا  علنااااات نتيجاااااة نااااازاع مةااااالح. 

لتابياااق  تااالة أيضاااا  هلاااا  4لااادالئل املشاااار إليهاااا ه مشاااروع املاااادة فا
مان  32و 31راعاى املادتاال مشروع املاادة هاذا. وه اذا م ان أل تُ 

وأثر  النزاع املةلح، مدىو ذلك طبيعة و  ،1969لعام اتىلاقية فيينا 
وعاادد األطاااراف  ،الناازاع املةااالح علااى املعاهااادة، وموضااوع املعاهااادة

 ه املعاهدة.
حةاااب  ااال املعاهااادة مااا  ُتةاااتأنف وينبغااات حااال مةاااألة  (2ً

 .حالة على حدة
ـــدفاع الفـــردي  -13المادة  ـــي ال ـــر ممارســـة الحـــق ف أث

 الجماعي عن النفس على معاهدة أو
يحــــق لدولــــة تمــــارس حقهــــا فــــي الــــدفاع الفــــردي أو  
ي عن النفس وفقا  لميثاق األمم المتحدة أن تعلق، كليا  الجماع

 أو جزئيا ، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق.
 التعليق

أول مشروع من ث ثة مشاريا مواد هو  13مشروع املادة  (1ً
ه  معهد الناانول الادوي الذ  اعتمده تةتند إىل النرار ذ  التلة

 13. ويع ااااااس مشااااااروع املااااااادة (1985ً193دورة هلةاااااان ت عااااااام 
ضااارورة االعاااارتاف الواضااااح لااااأل مشااااريا املااااواد ال تنشاااا  امتيااااازايف 

ال  متليها الةيا ة ذاهتا س هذه الضرورة  ما تنع للدولة املعتدية.  
 .15و 14العامة ه مشروعت املادت  

__________ 
ونتاااااها   معهاااااد الناااااانول الااااادوي،مااااان قااااارار  7املاااااادة وال  ااااايما  (193ً
 تاي  ل ا

 ه الدفاع الىلرد  أو اجلماعت عن النىلس وفنا   حنهاارس متحيق لدولة "
نىلاااذ معاهاادة تتنااا  مااا ممار اااة  ليااا  أو جزئيااا  مليثاااق األماام املتحاادة أل تعلااق  

ويعتا   لأ  نتائج تانجم عان قارار يتخاذه جملاس األمان الحناا   ذلك احلق، رهنا  
 Institute of International Law, Yearbookً ."فياااه تلاااك الدولاااة دولاااة معتدياااة

 (282و 280أع ه(، ع  84ًانظر احلارية 

 دولاااةويغاااات مشاااروع املاااادة هاااذا احلالاااة الااا  متاااارس فيهاااا  (2ً
مليثااق األمام  اجلماعت عان الانىلس وفناا   أو حنها ه الدفاع الىلرد 

، نىلاذ معاهدة أو جزئيا   يحق لتلك الدولة أل تعلق،  ليا  فاملتحدة. 
تتناا  ماا ممار اة ذلاك احلاق. ويتعا  فهام مشاروع املاادة هاذا علاى 

علااى  ميثاااق األماام املتحاادة، املنتااوع علياه هضاوء تابيااق النظااام 
 .15و 14النحو املتو ى ه مشروعت املادت  

 قرارات مجلس األمن  -14المادة 
ال ُتخل مشاريع المـواد هـذه باآلثـار القانونيـة لقـرارات  

مجلــس األمــن وفقــا  ألحكــام الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 
 المتحدة.

 التعليق
إىل تااااااول اآلثااااااار النانونيااااااة  14يةااااااعى مشااااااروع املااااااادة  (1ً

ميثاااق ماان  الىلتاال الةااالا ه إطااارلناارارايف جملااس األماان املتخااذة 
مان قارار  8األمم املتحدة. ويؤد  نىلس الو يىلاة الا  تؤديهاا املاادة 

ورجحاااات اللجنااااة هنااااج  .(1985ً194معهااااد النااااانول الاااادوي لعااااام 
، لاادل التاايغة الاا  "عاادم اإل اا ل"تناادمي احل اام ه راا ل راارط 

 بت ه تيغة إهالية لندر أ  . اعتمدها املعهد وال  تُ 
أح اام الىلتال "وأيد لع  األعضااء حاذف اإلراارة إىل  (2ً

إم انياااة اطااااذ جملاااس األمااان لنااارار مبوجاااب فتاااول لبياااال ، "الةاااالا
ىل إ. غاااأ أناااه ا اااتبنيت اإلراااارة ميثااااق األمااام املتحااادةأ ااارى مااان 

 الىلتل الةالا ألل  ياق مشاريا املواد هو  ياق النزاع املةلح.
إذا  ااال  ،املتحاادةماان ميثاااق األماام  103ومبوجااب املااادة  (3ً

هنااااك تعاااارض لااا  االلتزاماااايف املرتتباااة علاااى أعضااااء األمااام املتحااادة 
مبوجااب امليثاااق وااللتزامااايف املرتتبااة علاايهم مبوجااب أ  اتىلاااق دوي 

اللتزاماااايف املرتتباااة علااايهم مبوجاااب ميثااااق األمااام ا ، فإناااه تااارجحآ ااار
ألمام املتحدة. ولاإلضافة إىل احلنوق وااللتزامايف الواردة ه ميثاق ا

الواجبااايف املةااتندة إىل قاارارايف  103نىلةااه، تشاامل املااادة  املتحاادة
ملزمااة تتخااذها أجهاازة األماام املتحاادة. ولتااىلة  اتااة، فااإل أولويااة 

منبولاة علاى ناااق وا اا  103قرارايف جملس األمان مبوجاب املاادة 
 .(195ًه املمار ة و ذا ه الىلنه

__________ 
 على ما يلت  معهد النانول الدوي من قرار  8تنز املادة  (194ً

لنارار جمللاس األمان التاالا لألمام املتحادة  تنهت الدولاة أو تعلاق، امتثااال  "
شأل هتديدايف للةلم أو إ ا ل لالةالم أو أعماال عادوال، متعلق لإجراءايف ل

 (.282" ًاملرجا نىلةه، ع نىلاذ معاهدة تتنا  ما ذلك النرار
الاا  أعاادها فريااق الدرا ااة انظاار لتااىلة  اتااة الدرا ااة التحليليااة  (195ً

( Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682للجنااة لشااأل جتاازؤ النااانول الاادوي ً التااالا
ليهاا علاى املوقاا الشاب ت للجناة، وثاائق الادورة ًمةتنةخة، وم ن االط ع ع

، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2006 حوليااةالثامنااة واجمةاا ؛ وياارد الاانز النهااائت ه 
 .(340-328، الىلنرايف إضافة(، ولاأل
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م اان أل الاا  املةااائل  ماان مجلااة 14مشااروع املااادة ويارتك  (4ً
 . دول أل يىلتل فيها 103على املادة  ترتتب

 منع استفادة الدولة المعتدية  -15المادة 
ـــة ترتكـــب عـــدوانا    ـــاق األمـــم  بمفهـــومال يجـــوز لدول ميث

 (29-)د3314المتحدة وقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة 
أن تنهي معاهدة أو تنسحب منهـا أو تعلّـق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع 

 مسل  إذا كانأ تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.
 التعليق

الدولاة املعتدياة مان اال اتىلادة مان  15منا مشاروع املاادة  (1ً
إم انيااة إهناااء معاهاادة أو االنةااحاب منهااا أو تعلينهااا نتيجااة ناازاع 

من  9مةلح لادريف إليه. وتةتند تيغة هذا احل م إىل نز املادة 
مااااا إد ااااال لعاااا   (1985ً196معهااااد النااااانول الاااادوي لعااااام قاااارار 

االنةاااااحاب مااااان معاهااااادة  ااااايما إلدراج إم انياااااة  التعااااادي يف، ال
إهناؤهاااا أو املعاهااادايف املعنياااة هااات تلاااك الااا  ياااتم  أل والااانز علاااى

 نتيجة النزاع املةلح املعين.تعلينها االنةحاب منها أو 
ويؤ ااد عنااوال املااادة علااى أل هااذا احل اام ال يتعلااق مبةااألة  (2ً

ما يتعلق لالىلائدة ال  م ان أل جتنيهاا دولاة  ارت اب العدوال لندر
مااااان النااااازاع املةااااالح املعاااااين مااااان حياااااث إهنااااااء معاهااااادة أو معتدياااااة 

 االنةحاب منها أو تعلينها.
الحقــوق والواجبــات الناشــئة عــن  -16المادة 

 قوانين الحياد
ال ُتخـل مشاريـع المواد هذه بحقوق وواجبـات الـدول  

 الناشئة عن قوانين الحياد.
 التعليق

عاااااادم "آ اااااار ماااااان لنااااااود  ا  لنااااااد 16يعااااااد مشااااااروع املااااااادة  
ىل تااااول حنااااوق وواجبااااايف إ، ويةااااعى ه هااااذه احلالااااة "اإل اااا ل

الااادول النارااائة عااان قاااوان  احليااااد. ومت تىلضااايل هاااذه التااايغة علاااى 
مر ااز الاادول الثالثااة "ىل إ ياادا  د ثاار حتتتضاامن إرااارة أ ااالنة تاايغة 

غاأ  "الادول احملايادة". وارتئات أل اإلراارة إىل "لتىلتها دوال حمايادة
نااااه ال يتضااااح منهااااا مااااا إذا  انااااات دقينااااة ماااان حيااااث التااااياغة، أل
. "عاااادم التحااااارب"وضااااا  جماااارد اإلرااااارة إىل احلياااااد الرمساااات أو إىل

 .إىل حد ما ولإعادة التياغة اننلب احل م إىل لند ا تثناء

__________ 
 على ما يلت   معهد النانول الدويمن قرار  9تنز املادة  (196ً

املتحادة وقارار اجلمعيااة دوال مبىلهاوم ميثااق األمام اإل الدولاة املرت باة للعا"
( ال تنهاااات أو تعلااااق نىلاااااذ معاهاااادة إذا  29-ًد3314العامااااة لألماااام املتحاااادة 

 ,Institute of International Law" ً انت تلك الدولة  تةتىليد من أثر ذلك

Yearbook  282أع ه(، ع  84ًانظر احلارية). 

حــــــــــاالت اإلنهــــــــــاء أو االنســــــــــحاب  -17المادة 
 التعليق األخرى أو

ال ُتخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه ب نهـــاء المعاهـــدات أو  
 االنسحاب منها أو تعليقها نتيجة أمور منها ما يلي: 

 اتفاق األطراف؛ أو )أ( 
 خرق جوهري؛ أو )ب( 
 ؛ أونشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة )ج( 
 تغير أساسي في الظروف. )د( 

 التعليق
إم انياااااة إهنااااااء املعاهااااادايف أو  17مشاااااروع املاااااادة  حيىلاااااظ (1ً

االنةحاب منهاا أو تعلينهاا نتيجاة تابياق قواعاد أ ارى مان قواعاد 
ه حالاااة األمثلاااة األرلعاااة الاااواردة ه وي اااول ذلاااك الناااانول الااادوي، 

 تابياااااااااااق اتىلاقياااااااااااة فييناااااااااااانتيجاااااااااااة رايف الىلرعياااااااااااة ًأ( إىل ًد( االىلنااااااااااا
هاااااا. واإلراااااارة إىل من 62إىل  54 ااااايما املاااااواد  ، وال1969 لعاااااام
الااواردة ه العنااوال إمنااا النتااد منهااا اإلرااارة إىل أل هااذه  "األ اارى"

 األ اباب مضااافة إىل تلاك الااواردة ه مشااريا املااواد. وتةاعى عبااارة
ىل ليااااال أل الىلناااارايف إالااااواردة ه الىلنااارة اال ااااته لية " أماااور منهااااا"

 الىلرعية ًأ( إىل ًد( تش ل قائمة إررادية. 
  هااذا الااتحىلظ حتتاايل حاتاال، فإنااه ارتئاات أل ولاائن اعتُاا (2ً

فالنتد مناه تا ه أل يىلهام ضامنا  أل  .ال خيلو من فائدةالتوضيح 
نشوب نزاع مةلح م ن أل ينش  قاعدة طتيز حتول دول نىلاذ 

 األ باب األ رى لإلهناء أو االنةحاب أو التعليق.

ـــة بعـــد  -18المادة  إحيـــاء العالقـــات التعاهدي
 المسل انتهاء النزاع 

ال ُتخل مشاريع المواد هذه بحق الدول األطراف فـي  
بعـد انتهـاء النـزاع،  أن تـنظم، بنـاء  علـى اتفـاق،نزاع مسل  فـي 

إحيـــاء المعاهـــدات التـــي أُنهيـــأ أو ُعلـــق نفاذهـــا نتيجـــة للنـــزاع 
 المسل .

 التعليق
احلالة ال  ي ول  تناولغرض حمدد هو  ملشروع املادة هذا (1ً

النيام لتنييم عاام  ويلزم غامضا   "ما قبل احلرب"فيها مر ز اتىلاقايف 
، علااى إحياااء . وقااد يناااو  هااذا التنياايم، عمليااا  للموقااف التعاهااد 

أحاد الاارف   اعت هاأو ال   للمعاهدايف ال  ي ول مر زها غامضا  
لناااااازاع أو   مهااااااا ه عااااااداد املعاهاااااادايف املنتهيااااااة أو املعلنااااااة نتيجااااااة 

تاانظم إحياااء  ةهااذه لاتىلاقااايف حمااددمشاااريا املااواد مةاالح. وال طاال 
 تلك املعاهدايف.

 "الااادول"حااق هااو يوضااح مشااروع املااادة أل احلااق املعااين و  (2ً
 األطراف ه النزاع.
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 مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها 

 5مشروع المادة  في
المتعلقــــــــة بقــــــــانون النزاعــــــــات المعاهــــــــدات  )أ( 

المســـلحة، بمـــا فيهـــا المعاهـــدات المتعلقـــة بالقـــانون اإلنســـاني 
 ؛الدولي

ــة أو المنشــئة أو المنظمــة  )ب(  المعاهــدات المعلن
أو ما يتصل بو من حقـوق دائمـة، بمـا فيهـا  نظام أو مركز دائمل

 ؛المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية
 معاهـــــــدات الصـــــــداقة والتجـــــــارة والمالحـــــــة )ج( 

 ؛بالحقوق الخاصة لألفرادواالتفاقات المماثلة المتعلقة 
 معاهدات حماية حقوق اإلنسان؛ )د( 

 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛ (ه) 
المعاهـــــــدات المتعلقـــــــة بالمجـــــــاري المائيـــــــة  )و( 

 الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛
بطبقات الميـاه الجوفيـة المعاهدات المتعلقة  )ز( 

 والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛
 المعاهدات الشارعة المتعددة األطراف؛ )ح( 
المعاهــدات المتعلقــة بتســوية المنازعــات بــين  )ط( 

الـــــدول بالوســـــائل الســـــلمية، بمـــــا فيهـــــا اللجـــــوء إلـــــى التوفيـــــق 
 والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛

 بالتحكيم التجاري؛لمعاهدات المتعلقة ا )ي( 
 بالعالقات الدبلوماسية؛ المتعلقةالمعاهدات  )ك( 
 بالعالقات القنصلية. المتعلقةالمعاهدات  )ل( 
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التحفظات على المعاهدات
 مقدمة  -ألف

(، 1993قااارريف اللجناااة، ه دورهتاااا اجامةاااة واألرلعااا  ً -67
إدراج موضااااااوع "النااااااانول واملمار ااااااة املتعلنااااااال لالتحىلظااااااايف علااااااى 

ه لرنااااامج عملهااااا وقاماااات، ه دورهتااااا الةاد ااااة  (197ًاملعاهاااادايف"
ا (، لتعيااا  الةااايد آالل ليلياااه مناااررا   اتاااا  هلاااذ1994واألرلعااا  ً
 .(198ًاملوضوع

وه أعنااااااااب نظااااااار اللجناااااااة، ه دورهتاااااااا الةاااااااالعة واألرلعااااااا   -68
، جاااااز (199ً(، ه التنريااااار األول املنااااادم مااااان املنااااارر اجااااااع1995ً

املناارر اجااااع اال ااتنتاجايف الااا  مت التوتاال إليهاااا، مبااا ه ذلاااك تغياااأ 
عناوال املوضااوع لي اول "التحىلظااايف علاى املعاهاادايف"؛ والشا ل الااذ  

نتااائج الدرا ااة الاا   اايتم االضااا ع  ااا وهااو دلياال ممار اااة  ااتتخذه 
فيما يتتل لالتحىلظايف؛ واملرونة الا  ينبغات أل يتةام  اا عمال اللجناة 
لشاااأل املوضاااوع؛ وتوافاااق اآلراء ه اللجناااة لشاااأل عااادم تغياااأ األح اااام 

، 1978، واتىلاقياة فييناا لعاام 1969ذايف التلة من اتىلاقية فييناا لعاام 
لنااانول املعاهاادايف لاا  الاادول واملنظمااايف الدوليااة أو فيمااا  واتىلاقيااة فيينااا

ا "اتىلاقياااة فييناااا لعاااام لااايلااات  لااا  املنظماااايف الدولياااة ًاملشاااار إليهاااا فيماااا
. وتشاا ل هاااذه اال اااتنتاجايف، ه نظاار اللجناااة، نتاااائج (200ً("1986

  9املاؤر   48/31الدرا ة األولية ال  طلبتها اجلمعية العامة ه قراريهاا 
 ااااااااااااااااانول   9املااااااااااااااااؤر   49/51و 1993/ديةاااااااااااااااام   ااااااااااااااااانول األول
. أماااا دليااال املمار اااة فةااايتخذ رااا ل مشاااروع 1994األول/ديةااام  

مبادئ توجيهية متحولة لتعلينايف، و تةاعد هذه املباادئ التوجيهياة 
الاااادول واملنظمااااايف الدوليااااة ه املمار ااااة و اااارتفق  ااااا، عنااااد الضاااارورة، 

منارر اجااع، وفناا  أح ام منوذجية. وه نىلس الدورة، أذنت اللجناة لل
، لأل يعد ا تبيانا  مىلت   عن التحىلظايف علاى (201ًملمار تها الةالنة

املعاهدايف من أجل الوقوف على ممار ايف الادول واملنظماايف الدولياة، 
وال  اايما تلااك الاا  تعماال وديعااة التىلاقيااايف متعااددة األطااراف، وعلااى 

إىل  . وأر ااالت األماناااة العاماااة اال اااتبيال(202ًماااا تواجهاااه مااان مشاااا ل
 50/45اجلهاااايف املعنياااة. وأحاطااات اجلمعياااة العاماااة علماااا ، ه قرارهاااا 

، لا اااااااتنتاجايف اللجناااااااة 1995 ديةااااااام   اااااااانول األول/  11املاااااااؤر  
__________ 

 ااانول األول/   9املااؤر   48/31أياديف اجلمعيااة العامااة، ه قرارهاا  (197ً
 ، قرار اللجنة.1993ديةم  

 .381، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة 1994حولية  (198ً
 .A/CN.4/470، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 1995حولية  (199ً
 .487املرجا نىلةه، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة  (200ً
 .286، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة 1983حولية انظر  (201ً
. 489، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة 1995حولية انظر  (202ً

ويرد اال تبيانال املوجهال إىل الدول األعضاء وإىل املنظمايف الدولية ه 
، Add.1و A/CN.4/477، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 1996حولية 

 املرفنال الثاين والثالث.

ودعت اللجنة إىل مواتلة أعماهلا حةاب الانهج املبا  ه تنريرهاا  ماا 
 .(203ًدعت الدول إىل الرد على اال تبيال

 الثامنااااااااة واألرلعاااااااا  هااااااااايدورته  ،علااااااااى اللجنااااااااة رضوعاااااااا -69
املناادم ماان ، التنرياار الثاااين (1997ًالتا ااعة واألرلعاا  ( و 1996ً
مشاااروع قااارار عااان التحىلظاااايف ، و اااال مرفناااا  لاااه (204ًملنااارر اجااااعا

، مباااا فيهاااا معاهااادايف األطااارافاملتعاااددة  الشاااارعة علاااى املعاهااادايف
النظر من أجل توجيه  العامةجلمعية للعرض على احنوق اإلنةال، 

. وه (205ًناااب النانونياااة للمةاااألة وتوضااايح هاااذه اجلوانااابإىل اجلوا
ا تنتاجايف أولية اللجنة  (، اعتمديف1997الدورة األ أة منهما ً

لشااأل التحىلظااايف علااى املعاهاادايف الشااارعة املتعااددة األطااراف، مبااا 
اجلمعياااة العامااااة  وأحاطاااات. (206ًفيهاااا معاهااادايف حنااااوق اإلنةاااال

األول/ديةااااااام    اااااااانول  15املاااااااؤر   52/156ه قرارهاااااااا  علماااااااا ،
ولالااادعوة الااا  وجهتهاااا إىل  للجناااة، لاال اااتنتاجايف األولياااة 1997
متعااددة رااارعة املنشااأة مبوجااب معاهادايف  هيئااايف املعاهادايفمجياا 

الاااا  قااااد ترغااااب ه أل تناااادم، لتااااورة  ايااااة، تعليناهتااااا  األطااااراف
علاااااى اال اااااتنتاجايف إىل النياااااام لاااااذلك، ووجهااااات ه  وم حظاهتاااااا

 لشاألما يتةم له اإلدالء ل رائها  إىلالوقت نىلةه نظر احل ومايف 
 .اال تنتاجايف األولية من أمهية للجنة

( إىل دورهتا 1998ونظريف اللجنة، من دورهتا اجمة  ً -70
مندمة من  (207ًتنارير أ رى 10( ه 2007التا عة واجمة  ً
__________ 

منظماااااة  26ة ودولااااا 33،  انااااات 2008متوز/يولياااااه  31حااااا   (203ً
 دولية قد رديف على اال تبيال.

، اجمللااااااااااااد الثاااااااااااااين ًاجلاااااااااااازء األول(، الوثينتااااااااااااال 1996حوليااااااااااااة  (204ً
A/CN.4/477 وAdd.1 وA/CN.4/478. 

 136لىلناااااااارة املرجااااااااا نىلةااااااااه، اجمللااااااااد الثاااااااااين ًاجلاااااااازء الثاااااااااين(، ا (205ً
 .238 واحلارية

 .157الىلنرة ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، 1997حولية  (206ً
، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء األول(، 1998حولياااااة لاااااث  التنريااااار الثا (207ً

، اجمللاد الثاااين 1999حوليااة ؛ والتنرياار الرالاا  Add.1-6و A/CN.4/491الوثيناة 
؛ والتنريااااااااااااار A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499ًاجلااااااااااااازء األول(، الوثينتاااااااااااااال 

 A/CN.4/508، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 2000حوليااااة اجااااامس  
، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، 2001حوليااااة ؛ والتنرياااار الةااااادس  Add.1-4و

، اجمللاااد 2002حولياااة ؛ والتنريااار الةاااالا  Add.1-3و A/CN.4/518 الوثيناااة
؛ والتنريااااار الثاااااامن  Add.1-3و A/CN.4/526 الثااااااين ًاجلااااازء األول(، الوثيناااااة

؛ Add.1و A/CN.4/535، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء األول(، الوثينااة 2003حوليااة 
، اجمللاااااااد الثاااااااااين ًاجلاااااااازء األول(، الوثينااااااااة 2004حوليااااااااة والتنريااااااار التا ااااااااا  

A/CN.4/544  اجمللاد الثااين ًاجلازء األول(، 2005حولية ؛ والتنرير العارر ،
، 2006حولياااة ؛ والتنرياار احلااااد  عشاار  Add.1-2و A/CN.4/558 الوثينااة

لتنرياااار الثاااااين عشاااار  ؛ واA/CN.4/574 اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة
. ول طا ع A/CN.4/584 ، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة2007حولية 

حوليااة للتنااارير ماان الثالااث إىل التا ااا، انظاار  مىلّتاالعلااى عاارض تااارخيت 
 .269-257، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرايف 2004
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مشاااااااروَع مبااااااادأ تاااااااوجيهت  85واعتماااااااديف مؤقتاااااااا   اع،املنااااااارر اجااااااا
 والتعلينايف عليها.

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
رض علاااى اللجناااة ه هاااذه الااادورة التنريااار الثالاااث عشااار ُعاا -71

( املختاااااااز لاااااااردود الىلعااااااال علاااااااى A/CN.4/600للمنااااااارر اجااااااااع ً
ناارر رضاات علااى اللجنااة مااذ رة ماان املاإلع نااايف التىلةااأية.  مااا عُ 

املتعلاااااق لتعلياااااال  9-1-2اجااااااع عااااان مشاااااروع املباااااادأ التاااااوجيهت 
 انااات قاااد قُااادمت ه هناياااة الااادورة   ، وهااات ماااذ رة(208ًالتحىلظاااايف

 التا عة واجمة .
ونظااريف اللجنااة أوال  ه مااذ رة املناارر اجاااع ه جلةااتها  -72

. وه اجللةااااااة ذاهتااااااا، 2008أيار/مااااااايو  27املعنااااااودة ه  2967
إىل  9-1-2مشروع املبدأ التوجيهت اجلديد قرريف اللجنة أل حتيل 

 جلنة التياغة.
ونظريف اللجنة ه التنرير الثالث عشار للمنارر اجااع ه  -73

 15إىل  7ودة ه الىلااااارتة ماااااان ااملعناااااا 2978إىل  2974جلةااااااهتا 
 .2008متوز/يوليه 

، 2008متوز/يولياااه  15املعناااودة ه  2978 اجللةاااةوه  -74
 إىل 1-9-2 ةاادئ التوجيهيااااااااملباااااا ااقاااااارريف اللجنااااااة إحالااااااة مشارياااااا

 ًمبااااا فيهااااا الىلناااارة الثانيااااة ماااان مشااااروع املباااادأ التااااوجيهت 2-9-10
( إىل جلنااااااة التااااااياغة، مؤ اااااادة ه الوقاااااات ذاتااااااه علااااااى أل 2-9-3

أو  اإللناااااءإم انيااااة ل خياااالال  10-9-2مشااااروع املباااادأ التااااوجيهت 
 مشاااريا املبااادئ التوجيهيااة املتعلنااة لاإلع نااايف اإللناااء علااىعاادم 

التىلةأية املشروطة. ولاإلضافة إىل ذلك، أعرلت اللجنة عان أملهاا 
ه أل يعاااد املناااارر اجااااع مشاااااريا مبااااادئ توجيهياااة لشااااأل راااا ل 

 اإلع نايف التىلةأية وتعليلها واإلل غ  ا. 
، 2008حزيرال/يونيه  3املعنودة ه  2970 اجللةةوه  -75

ًإجاااراءايف  6-1-2نظاااريف اللجناااة ه مشااااريا املباااادئ التوجيهياااة 
 9-1-2(، و(209ًاإللااااااااااا غ لالتحىلظاااااااااااايف( ًلتااااااااااايغته املننحاااااااااااة

 االعرتاضاااااايف تاااااوغً 6-6-2التحىلظاااااايف[( وتعليااااال ] تعليااااالالً
ًالشا ل ال تاايب(،  7-6-2(، ولتاورة مشارت ة التحىلظاايف[ ]على
(، النىلاااااذًاإلعاااراب عاااان نيااااة منااااا د ااااول املعاهاااادة حيااااز  8-6-2و
 ًالتعليال(، 10-6-2ًإجراءايف تاوغ االعرتاضاايف(، و 9-6-2و
ًاالعرتاضاايف  14-6-2ًمهلاة تاوغ االعارتاض(، و 13-6-2و

 1-7-2ًاالعرتاضااااااااااايف املتااااااااااأ رة(، و 15-6-2املشااااااااااروطة(، و
ًرااااااا ل  2-7-2ً اااااااحب االعرتاضاااااااايف علاااااااى التحىلظاااااااايف(، و

ًتاوغ وإلا غ  3-7-2 حب االعرتاضايف على التحىلظايف(، و
__________ 

، اجمللااااااااااااااد الثاااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااازء األول(، الوثينااااااااااااااة 2007حوليااااااااااااااة  (208ً
A/CN.4/586. 

 .45الىلنرة املرجا نىلةه، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(،  (209ً

ًأثااااار  اااااحب  4-7-2 اااااحب االعرتاضاااااايف علاااااى التحىلظاااااايف(، و
ًتاااااااااااريخ نىلاااااااااااذ  ااااااااااحب  5-7-2علااااااااااى الااااااااااتحىلظ(، و االعاااااااااارتاض

ًاحلاااااليف الااا  هاااوز فيهاااا للدولاااة أو املنظماااة  6-7-2االعااارتاض(، و
الدوليااة املعرتضااة أل تنىلاارد لتحديااد تاااريخ نىلاااذ  ااحب االعاارتاض علااى 

 8-7-2ًالةااااحب اجلزئاااات ل عاااارتاض(، و 7-7-2الاااتحىلظ(، و
 تو اااااايا نااااااااقً 9-7-2ب اجلزئاااااات ل عاااااارتاض(، واًأثاااااار الةحاااااا

مشااااريا  ةمؤقتااا اللجناااة لتاااىلة االعااارتاض علاااى حتىلاااظ(، واعتماااديف
 املبادئ التوجيهية هذه.

، 2008متوز/يوليااااااه  7املعنااااااودة ه  2974 اجللةااااااةوه  -76
ًتااااحب  5-6-2نظاااريف اللجناااة ه مشااااريا املباااادئ التوجيهياااة 

قبال  التادرتأ يد االعرتاض  لزومًعدم  11-6-2و ،االعرتاض(
ًلازوم تأ ياد االعارتاض الاذ   12-6-2و ،تأ يد التحىلظ رمسياا (

 8-2و ،يتاااغ قباال اإلعااراب عاان املوافنااة علااى االلتاازام لاملعاهاادة(
مشاااااريا املبااااادئ اللجناااة ًأرااا ال قبااااول التحىلظاااايف(، واعتمااااديف 

 .لتىلة مؤقتةالتوجيهية هذه 
، 2008متوز/يولياااه  31املعناااودة ه  2988 اجللةاااةوه  -77

 إىل 1-8-2ادئ التوجيهيااااة ابااااا املاأحاطاااات اللجنااااة علمااااا  مبشارياااا
لتاااااااايغتها الاااااااا  اعُتمااااااااديف لتااااااااىلة مؤقتااااااااة ماااااااان ِقباااااااال  2-8-12
 .التياغة جلنة
 6و 5املعنااااااااااودة ه  2993إىل  2991اجللةااااااااااايف وه  -78

مشاااريا  التعلينااايف علااى، اعتمااديف اللجنااة 2008آب/أغةاااس 
 املبادئ التوجيهية الةالىلة الذ ر. 

والتعلينااااايف ذه مشاااااريا املبااااادئ التوجيهيااااة هاااانااااز رد يااااو  -79
 أدناه. 2-ه الىلرع جيم عليها

 الثالث عشر هعرض املنرر اجاع لتنرير   -1
أوضاااح املنااارر اجااااع، ه معااارض تندماااه لتنرياااره الثالاااث  -80

عشاااااار، الاااااااذ  يتنااااااااول ردود الىلعااااااال علاااااااى اإلع ناااااااايف التىلةاااااااأية 
 ماادى التناادم الااذ  أحاارز لشااألاإلع نااايف التىلةااأية املشااروطة، و 

املشروع املتعلق لالتحىلظايف على املعاهادايف. فاالبطء الاذ  يؤا اذ 
أحيانااا  ه هااذا التاادد إمنااا يعاازى ه الواقااا إىل املناارر اجاااع عليااه 

طبيعااااة التااااك الااااذ  تتااااوغه اللجنااااة ًوهااااو دلياااال ممار ااااة ولاااايس 
 مااااا يعاااازى إىل ا تيااااار منتااااود يتااااو ى تغليااااب   ،مشاااروع اتىلاقيااااة(

 اال مل يازل   لشاأل املوضاوع. ولائن  التىل أ املتعماق وتو ايا النناا
الااا  يتعااا   مااان املباااادئ التوجيهياااة  باااأعااادد  أماااام اللجناااة نىلةاااها 
، فإنه من املعنول تو ت إجناز اجلزء الثاين من النظر فيها واعتمادها

 دليل املمار ة   ل الدورة احلادية والةت  للجنة.
ويتااااو ى التنرياااار الثالااااث عشاااار، الااااذ  يشاااا ل ه الواقااااا  -81

، إمتاااااام درا ااااااة مةااااااائل التااااااياغة (210ًتتماااااة للتنرياااااار الثاااااااين عشاااااار
__________ 

 أع ه. 207انظر احلارية  (210ً
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واإلجاااااراءايف. وأ اااااد املنااااارر اجااااااع أل حتليااااال ردود الىلعااااال علاااااى 
اإلع نايف التىلةأية يتع  أل ينالق من م حظت . تتعلق أوالمها 

علااااى  1986و 1969لعااااامت لالةاااا ويف املالااااق التىلاااااقي  فيينااااا 
ناوهلاااااا إال ملاماااااا  ه األعماااااال اإلع ناااااايف التىلةاااااأية، الااااا  مل ياااااتم ت

التحضااااااأية. وتتعلااااااق امل حظااااااة الثانيااااااة لالو ااااااائف املةااااااتنلة الاااااا  
تتو اها التحىلظايف، من جهة، واإلع ناايف التىلةاأية واإلع ناايف 

ه مشااااروعت املباااادأين  حةاااابما جاااارى تعريىلهااااا التىلةااااأية املشااااروطة
، من جهة أ رى. ولذلك، فإنه ليس 1-2-1و 2-1التوجيهي  

اقتباس النواعد ال  ل أل ُي تىلى م ال ه حالة هذه اإلع نايفلاإل
وإل  ااال ماان املم اان أل يُنظاار إىل تلااك تةاار  علااى التحىلظااايف، 

وناادرة النانونياة  ا ويف النتااوع النواعاد ل  ااتلهام منهاا ه  اال 
 .التىلةأية اإلع نايفلاملمار ة املتعلنة 

الىلعااااال ومياااااز املنااااارر اجااااااع لااااا  أرلعاااااة أناااااواع مااااان ردود  -82
، وعادم املوافناةهات  املوافناة، و  ،املم نة على توغ إع ل تىلةأ 

تشااااأ أل  وينتااااد لااااالنوع األ ااااأ ،وإعااااادة الت ييااااف ،والةاااا ويف
الدولاااااة املعنياااااة إىل أل اإلعااااا ل التىلةاااااأ ، ه نظرهاااااا، يشااااا ل ه 

 .الواقا حتىلظا  

ة اوال تثأ املوافنة الترحية علاى إعا ل تىلةاأ  أ  تعولا -83
الحاااق لااا  [لا] [اتىلااااقل"]االنيااااس علاااى ياااث م ااان هناااا حتاااذ ر، 

الااذ  حتااث  "األطااراف لشااأل تىلةااأ املعاهاادة أو تابيااق أح امهااا
 فييناااااااا  مااااااان اتىلااااااااقي 31ًأ( مااااااان املاااااااادة 3علاااااااى مراعاتاااااااه الىلنااااااارة 

املوافنة على املماثلة ل  . غأ أنه ال م ن 1986و 1969 لعامت
 ااأ م اان أل يناايم قبااول حتىلااظ، مااا دام هااذا األو إعاا ل تىلةااأ  

تااااااحب الاااااتحىلظ ع قاااااة تعاهدياااااة أو يعااااادل أثااااار املعاهااااادة لااااا  
يتااو ى  (1ً211-9-2مشااروع املباادأ التااوجيهت و . وتاااحب النبااول

 من   ل العبارايف ال  يةتخدمها احلىلا  على هذا التمييز.

والحاظ املناارر اجاااع  ااذلك أنااه علااى غاارار االعرتاضااايف  -84
علااى التحىلظااايف، وهاات أ ثاار انتشااارا  ماان النبااول التااريح هلااا، تعااد 
ردود الىلعاااال الةاااالبية علااااى اإلع نااااايف التىلةااااأية أ ثاااار تااااواترا  ماااان 

ينبغاات أل تضاااف إىل ردود الىلعاال الراميااة و حااااليف املوافنااة عليهااا. 
 ةال  تةجل فيها الدولا احلااليفُ  إىل اإلرعار لرف  التىلةأ املندم

لديل. ويع س مشروع املبدأ  لار  تىلةأأو املنظمة املعنية رفضها 
 هذين االحتمال . (2ً212-9-2التوجيهت 

__________ 
  1-9-2املبدأ التوجيهت مشروع فيما يلت نز  (211ً

 املوافنة على إع ل تىلةأ  2-9-1"
انىلااراد  تتادره دولااة أو  لياال  علاى إعاا ل تىلةاأ   ‘املوافنااة‘ا يُنتاد لا"

أو منظمااة  أ اارى منظمااة دوليااة ردا  علااى إعاا ل تىلةااأ  ملعاهاادة تاااغته دولااة
عاان تعاارب ماان   لااه الدولااة أو املنظمااة الدوليااة متاادرة البيااال دوليااة أ اارى، 

 ."ما التىلةأ املنرت  ه هذا اإلع ل اتىلاقها
  2-9-2املبدأ التوجيهت  مشروع فيما يلت نز (212ً

، ت اااول لاااردود األفعاااال علاااى اإلع ناااايف علاااى أياااة حاااالو  -85
التىلةاااأية آثاااار  تلىلاااة عااان تلاااك الااا  تنتجهاااا ردود األفعاااال علاااى 

ث إل األوىل ليةااات هلااا آثااار علااى نىلااااذ التحىلظااايف، ولااو ماان حياا
الع قاااايف التعاهدياااة. وهلاااذا يىلضااال املنااارر  إنشااااءاملعاهااادة أو علاااى 

لنعاات ردود الىلعاال  "املعارضااة"و "املوافنااة"اجاااع ا ااتخدام عباااريت 
 "االعااارتاض"و "النباااول"علاااى اإلع ناااايف التىلةاااأية، متييااازا  هلاااا عااان 

و ااايتم تنااااول املةاااتخدمة لوتاااف ردود الىلعااال علاااى التحىلظاااايف. 
مةاااألة آثاااار اإلع ناااايف التىلةاااأية وردود الىلعااال الااا  تةاااتتبعها ه 

 اجلزء الثالث من دليل املمار ة.
وينبغااااااااات أل تضااااااااااف إىل ردود الىلعااااااااال املختلىلاااااااااة هاااااااااذه  -86

الااااااا  ورد تعريىلهاااااااا ه مشاااااااروع املبااااااادأ  "إعاااااااادة الت يياااااااف" فرضاااااااية
نظمااة الدولااة أو امل تشااأ، والاا  مبنتضاااها (3ً213-9-2التااوجيهت 
اإلعااااا ل الاااااذ  يندماااااه تااااااحبه علاااااى أناااااه إعااااا ل  إىل ألالدولياااااة 

تىلةأ  ليس ه الواقا  وى حتىلظ. وتةتند هذه املمار ة املتاواترة 
نةااابيا  إىل معاااايأ التميياااز االعتيادياااة لااا  التحىلظاااايف واإلع ناااايف 
التىلةأية. ولذلك، فإل املنرر اجاع يرى أل رة فائدة ه أل حييل 

إىل  3-1 أ التاااوجيهت إىل مشااااريا املباااادئ التوجيهياااةمشاااروع املباااد
رتك ألعضاااااااء اللجنااااااة مهمااااااة تنياااااايم درجااااااة ، علااااااى أل تُاااااا1-3-3

 التشديد الذ  يتع  إضىلاؤه على هذه اإلحالة.
ه آل  (4ً214-9-2ويتنااااااول مشاااااروع املبااااادأ التاااااوجيهت  -87

واحاااد األجااال الاااذ  م ااان   لاااه الااارد علاااى إعااا ل تىلةاااأ   ماااا 
يتناول تاحب الرد. وفيما يتعلق مبةألة األجل، لرر املنرر اجااع 

إم انية ورود رد الىلعل ه أ  وقت ال لاحلرع على التماثل منرت  

                                                                                             
 اإلع ل التىلةأ  معارضة 2-9-2"
انىلااراد  تتااادره دولاااة أو  لياااال  اإلعاا ل التىلةاااأ   ‘معارضاااة‘  ليُنتااد "

أو منظمااة  أ اارى منظمااة دوليااة ردا  علااى إعاا ل تىلةااأ  ملعاهاادة تاااغته دولااة
التىلةأ املنارت  الدولة أو املنظمة الدولية متدرة البيال رف  له تدولية أ رى، 

أا  آ ار غااأ التىلةاأ الاوارد فيااه، مان أجاال تىلةا تناارت ه اإلعا ل التىلةاأ  أو 
 ."ا تبعاد آثار ذلك اإلع ل التىلةأ  أو احلد منها

  3-9-2املبدأ التوجيهت  مشروع فيما يلت نز (213ً
 إعادة ت ييف إع ل تىلةأ  2-9-3"
انىلاراد  تتادره دولاة أو منظماة دولياة  لياال ‘إعاادة الت يياف‘  لينتد "

أو منظماااة دولياااة أ ااارى  أ ااارى علاااى إعااا ل متعلاااق مبعاهااادة تااااغته دولاااة ردا  
مااان  الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة متااادرة البياااال ترمااات، و تىلةاااأيا   لتاااىلته إع ناااا  

 ومعاملته على هذا األ اس.   له إىل اعتبار هذا اإلع ل التىلةأ  حتىلظا  
تضااااا ه ]عنااادما تنااااوم الاااادول واملنظمااااايف الدوليااااة لإعااااادة الت ييااااف، ]

 ."[3-3-1إىل  3-1 االعتبار[ ]تابق[ مشاريا املبادئ التوجيهية
  4-9-2 املبدأ التوجيهتمشروع فيما يلت نز  (214ً

 إم انية توغ موافنة أو احتجاج أو إعادة ت ييف 2-9-4"
 وأمنظمااااة دوليااااة متعاقاااادة ول اااال دولااااة  وأهااااوز ل اااال دولااااة متعاقاااادة "

 وأعاهاادة أل تنباال إع نااا  تىلةااأيا  أل تتاابح طرفااا  ه املحيااق هلااا منظمااة دوليااة 
 ."تعيد ت ييىله ه أ  وقت وأتعارضه 
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لشااااااأل  3-4-2مااااااا مااااااا ياااااانز عليااااااه مشااااااروع املباااااادأ التااااااوجيهت 
حةاااااب، لااااال أيضاااااا  لغيااااااب  اااااال اإلع ناااااايف التىلةاااااأية نىلةاااااها ف

غ أحيانااا  إىل علاام الاادول راا  نية حت اام هااذه اإلع نااايف، الاا  تبلّاا
واملنظمايف املعنية لعد إتادارها لىلارتة. وفيماا يتعلاق لتااحب الارد، 
ينبغااات أل ت اااول هاااذه اإلم انياااة متاحاااة ل افاااة الااادول واملنظماااايف 

اجاااع ه هلااا أل تتاابح أطرافااا . وياارى املناارر حيااق املتعاقاادة أو الاا  
الواقاااا أناااه لااايس مااان الضااارور  أل يةااار  علاااى ردود الىلعااال علاااى 
اإلع نااايف التىلةاااأية النياااد الاااذ  يىلرضااه مشاااروع املبااادأ التاااوجيهت 

خ فا  ل عرتاض فلشأل تاحب االعرتاض على حتىلظ.  2-6-5
الذ  ينتج آثاره ه الع قة التعاهدية، فإل رد الىلعل الذ  يةتتبعه 

ه إال قيماة إرراادية؛ ولالتااي فإناه لايس راة إع ل تىلةأ  ليةت ل
عناادما يتاابح إال مااا ياا ر عاادم أ ااذ رد الىلعاال هااذا لعاا  االعتبااار 

 تاحبه طرفا  ه املعاهدة.
وه معااارض التااااذ أ لالعبااااارايف الاااا  ا ااااتخدمتها حم مااااة  -88

املر اااااز الااااادوي ألفرينياااااا اجلنولياااااة  العااااادل الدولياااااة ه فتواهاااااا لشاااااأل
نااارر اجااااع أل ردود الىلعااال علاااى اإلع ناااايف ، أ اااد امل(215ًالغرلياااة

التىلةااأية ترماات إىل إحااداث آثااار قانونيااة. ولالتاااي، فإنااه ماان املهاام 
الاااااادول تالااااااا عليهااااااا أل ت ااااااول معللااااااة وأل تتاااااااغ  تالااااااة، حاااااا  

واملنظمااايف الدوليااة األ اارى األطااراف ه املعاهاادة أو الاا  هلااا تااىلة 
هنااا ال يتعلااق لااالتزام  تؤهلهااا ألل تتاابح أطرافااا  فيهااا. غااأ أل األماار

فجعله  اذلك  اي ول مماا يتاعب ت ياره، حياث مان راأنه قانوين؛ 
يىلضااااات إىل إ ضااااااع ردود الىلعااااال علاااااى اإلع ناااااايف التىلةاااااأية أل 

لشااااروط راااا لية وإجرائيااااة أرااااد تاااارامة ماااان تلااااك الاااا  طضااااا هلااااا 
 اإلع نايف التىلةأية نىلةها.

ة طتيتها اجنرر اللاة ال   تناادئ التوجيهياا املباومشاري -89
ت أل اة ينبغاايف التىلةأيال على اإلع نال وإجراءايف ردود الىلعالش 
ه تااااااوغ دلياااااال اح لاااااااذا مااااااا يةماااااااايف، وهااااااارر ه راااااا ل توتياااااااحتاااااا

ث ار الثالااااات التنرياااااور قُاااادمت، فاااااذا املنظااااان هااااا. وماااا   افعاااا املمار ااااة
 (6ً217-9-2، و(5ً216-9-2ا املباادئ التوجيهياة ار، مشارياعش

__________ 
إذا مل ي ااان التىلةاااأ الاااذ  تعاياااه األطاااراف نىلةاااها للتااا وك " (215ً

 بأة عندما إثباتية  النانونية قاطعا  ه حتديد مدلوهلا، فإنه حيظى ما ذلك لنوة 
" يتضااااااامن إقاااااااراَر أحاااااااد األطاااااااراف مباااااااا علياااااااه مااااااان التزاماااااااايف مبوجاااااااب تاااااااك

ًInternational Status of South-West Africa, Advisory Opinion of 11 July 

1950, I.C.J. Reports 1950, p. 128, at pp. 135–136.) 
  5-9-2املبدأ التوجيهت مشروع فيما يلت نز  (216ً

 الش ل ال تايب للموافنة واملعارضة وإعادة الت ييف  2-9-5"
إعاادة ت ييىلاه   وأمعارضاته  وأاملوافنة على إع ل تىلةأ   توغينبغت "
 ." تالة
  6-9-2املبدأ التوجيهت  مشروع فيما يلت نز (217ً

 تعليل املوافنة واملعارضة وإعادة الت ييف  2-9-6"
إعاااااادة  وأمعارضاااااته  وأينبغااااات تعليااااال املوافناااااة علاااااى إعااااا ل تىلةاااااأ  "
 ".قدر اإلم ال ،ت ييىله

. وياااارى املناااارر اجاااااع أل تااااوغ مشاااااريا املبااااادئ (7ً218-9-2و
التوجيهياااة هااااذه مااان رااااأنه أل يااادفا اللجنااااة إىل التةااااؤل عمااااا إذا  
 انااات راااة حاجاااة إىل  اااد ثغااارة غيااااب أح اااام مماثلاااة فيماااا يتعلاااق 
لاإلع نااايف التىلةااأية نىلةااها. وخبتااوع احللااول املتو اااة ه هااذا 

، أو التعليااقلة ه التاادد، يناارت  املناارر اجاااع أل يااتم تناااول املةااأ
أل يااااتم االحتىلااااا   ااااا للنااااراءة الثانيااااة، أو أل ينااااوم املناااارر اجاااااع 

 لتندمي مشاريا مبادئ توجيهية لشأهنا.

وياارى املناارر اجاااع أل رااة متيياازا  مهمااا  ينبغاات إقامتااه لاا   -90
ردود الىلعل على التحىلظايف وردود الىلعل ال  تةتتبعها اإلع نايف 

ا علااى أل قرينااة التحىلظااايف، ياانز نظااام فيينااالتىلةااأية. فىلاات حالااة ا
عااان  اااا ويف الااادول املعنيااااة. وال م ااان ا ااااتنتاج أ   تنشااااأالنباااول 
من هذا النبيل من الة ويف على إع ل تىلةأ ، اللهم إال  ءرت

وجاااود التااازام، غاااأ معاااروف ه املمار اااة، يةاااتوجب علاااى ل إذا أقااار
هاااذه  فانعااادامالدولاااة أل تااارد علاااى تاااوغ إعااا ل مااان هاااذا النبيااال. 

  .(8ً219-9-2النرينة هو ما يع ةه مشروع املبدأ التوجيهت 

غااأ أنااه م اان أل تنشااأ املوافنااة علااى إعاا ل تىلةااأ  عاان  -91
  ويف الدول أو املنظمايف الدولية، ه احلالة ال  ي ول فيهاا مان 
املشاااااروع توقاااااا إلاااااداء هاااااذه الااااادول أو املنظماااااايف الدولياااااة تاااااراحة 

العبااااااااارايف العامااااااااة وترماااااااات  املناااااااادم.ملعارضااااااااتها احملتملااااااااة للتىلةااااااااأ 
إىل التنبيه إىل  (9ً220-9-2املةتخدمة ه مشروع املبدأ التوجيهت 

هااااذه الىلرضااااية، دول جتشاااام عناااااء ت ليااااف غااااأ معنااااول يتمثاااال ه 
تضاام  دلياال املمار ااة تىلاتاايل جمموعااة األح ااام املتعلنااة لاااإلقرار 

 ه النانول الدوي.
 

__________ 
  7-9-2نز املبدأ التوجيهت مشروع فيما يلت  (218ً

 إعادة الت ييف وأاملعارضة  وأوإل غ املوافنة  غتو   2-9-7"
 وأمعارضاااااته  وأينبغااااات تاااااوغ وإلااااا غ املوافناااااة علاااااى إعااااا ل تىلةاااااأ  "
 5-1-2و 4-1-2و 3-1-2ت ييىله وفنا  ملشاريا املبادئ التوجيهياة  إعادة
 ."، ما مراعاة ما ينتضيه ا ت ف احلال7-1-2و 6-1-2و
  8-9-2املبدأ التوجيهت مشروع فيما يلت نز  (219ً

 قرينة املوافنة أو املعارضة انعدام  2-9-8"
 ."املوافنة على إع ل تىلةأ  أو معارضته تىلرتضال "

  9-9-2املبدأ التوجيهت مشروع فيما يلت نز  (220ً
 الة ويف إزاء إع ل تىلةأ   2-9-9"
ال تنشااأ املوافنااة علااى إعاا ل تىلةااأ  عاان جماارد التاازام دولااة أو منظمااة "
عااا ل تىلةاااأ  لشاااأل معاهااادة تااااغته دولاااة أو منظماااة الةااا ويف إزاء إ دولياااة

 دولية أ رى.
وه لعاا  الظااروف اجاتااة، م اان مااا ذلااك اعتبااار الدولااة أو املنظمااة "

الدولياااااة قاااااد أقاااااريف اإلعااااا ل التىلةاااااأ  حب ااااام  ااااا وهتا أو تتااااارفها، حةاااااب 
 ."منتضى احلال
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 (10ً221-9-2تاااوجيهت وأ اااأا ، يتعلاااق مشاااروع املبااادأ ال -92
لااااااااردود الىلعااااااااال علااااااااى اإلع ناااااااااايف التىلةااااااااأية املشاااااااااروطة. فهاااااااااذه 
اإلع نايف، وإل  ال غرضها تىلةأ املعاهدة، فإهنا تتو ى إحداث 
آثااااار علااااى الع قااااايف التعاهديااااة. ولالتاااااي، فااااإل ردود الىلعاااال الاااا  
تةااااتتبعها اإلع نااااايف التىلةااااأية املشااااروطة تناااادرج ه نااااااق قبااااول 

عاارتاض املباادى عليااه أ ثاار ممااا تناادرج ه نااااق ردود الااتحىلظ أو اال
الىلعاال الاا  تةااتتبعها اإلع نااايف التىلةااأية البةااياة. وهلااذا الةاابب 

 7-2و 6-2إىل الىلاروع  10-9-2حييل مشروع املبدأ التاوجيهت 
ماااان دلياااال املمار ااااة، دول نعاااات ردود الىلعاااال قيااااد النظاااار.  8-2و

لتاىلة هت هذا قد قدم ر املنرر اجاع لأل مشروع املبدأ التوجيوذ ّ 
، علاااااى غااااارار املبااااادئ التوجيهياااااة املختتاااااة لإلع ناااااايف احتياطيااااة

ماان  تتحنااقالتىلةااأية املشااروطة، والاا   ااتبت فيهااا اللجنااة لعااد أل 
 أل أثرها م ن أل ي ول مماث   ألثر التحىلظايف.

 موجز املناقشة  -2
 تعلينايف عامة ًأ(

أعااااارب عاااااادة أعضااااااء عاااااان تأييااااادهم للنظاااااار ه اإلع نااااااايف  -93
أنااه يتعااذر النيااام  أل ااباب منهاااالتىلةااأية وردود الىلعاال الاا  تةااتتبعها، 

ماااا  حناااولننااال لةااايط لنواعاااد النظاااام الةاااار  علاااى التحىلظاااايف، علاااى 
 ااااااابق للجناااااااة أل اتىلنااااااات علياااااااه عناااااااد اعتمادهاااااااا ملشاااااااروعت املبااااااادأين 

لاااك، فااااإل لإلع نااااايف . وعاااا وة علااااى ذ1-2-1و 2-1التاااوجيهي  
 ااايما ه حالاااة املعاهااادايف الااا   ة ه املمار اااة، الاالتىلةاااأية أمهياااة لالغااا

حتظار التحىلظااايف. وا ااتنادا  إىل رأ  آ ار، فإنااه إذا  اناات امل حظااايف 
واالقرتاحايف الواردة ه التنرير الثالث عشر مننعاة، إمجااال ، فاإل ضارورة 

ةااأية ه دلياال املمار ااة تناااول مةااألة ردود الىلعاال علااى اإلع نااايف التىل
 . ليةت مؤ دة ه حد ذاهتااملختز للتحىلظايف 

وأقااااااار عااااااادة أعضااااااااء متيياااااااز ردود الىلعااااااال املم ناااااااة علاااااااى  -94
اإلع نااااااايف التىلةااااااأية إىل عاااااادة فئااااااايف  مااااااا أقااااااروا املتااااااالحايف 

ردود الىلعال علاى التحىلظاايف. ووفناا   لينها ولا املةتخدمة للتمييز 
ألحااد اآلراء، فااإل األمثلااة الااواردة ه التنرياار الثالااث عشاار تاادل مااا 
ذلاااااك علاااااى أناااااه ال يةاااااهل دائماااااا  فهااااام اإلع ناااااايف التىلةاااااأية أو 

 إدراجها ه فئة معينة من الىلئايف.

 تعلينايف حمددة لشأل مشاريا املبادئ التوجيهية ًب(
وا تياار  1-9-2بدأ التاوجيهت أيد عدة أعضاء مشروع امل -95

عااارب عااان األ ااف لعااادم توضااايح أثااار . غاااأ أنااه أُ "املوافناااة"متااالح 
__________ 

  10-9-2املبدأ التوجيهت  مشروع فيما يلت نز (221ً
 اإلع نايف التىلةأية املشروطة ردود الىلعل على  2-9-10"
، ماا مراعااة ماا ينتضايه 12-8-2إىل  6-2 تةر  املبادئ التوجيهية"

ا ااات ف احلاااال، علاااى ردود فعااال الااادول واملنظماااايف الدولياااة علاااى اإلع ناااايف 
 ."التىلةأية املشروطة

ماان  ًأ(3املوافنااة.  مااا أعاارب عاان الرغبااة ه إدراج إرااارة إىل الىلناارة 
 .1986و 1969لعامت  فيينا  من اتىلاقي 31املادة 
، وإل 2-9-2عاادة أعضاااء مشااروع املباادأ التااوجيهت  وأيااد -96
التىلةااأ املنااازع  "آثاار"عارب عاان راا وك لشاأل اإلرااارة األ ااأة إىل أُ 

فيااااه، والاااا  طىلااااف ماااان وقااااا التمييااااز لاااا  معارضااااة إعاااا ل تىلةااااأ  
واالعرتاض على حتىلظ. وا تنادا  إىل لع  األعضااء، فإناه عاوض أل 

اإلفتاا  عان الش ل الاذ  ي اول علياه يب  مشروع املبدأ التوجيهت 
املتعاااا  تاااارك ذلااااك للدولااااة أو املنظمااااة ،  ااااال ماااان أ ااااباب املعارضااااة

املعنيااة. ووفنااا  لاارأ  آ اار، ينبغاات أل يتناااول مشااروع املباادأ التااوجيهت 
أيضااااااا  احلااااااااليف الاااااا  تعتاااااا  فيهااااااا األطااااااراف األ اااااارى أل  2-9-2

 اإلعااااااا ل التىلةاااااااأ  حيااااااادث التزاماااااااايف إضاااااااافية أو يو اااااااا نااااااااااق
 .نبولهل تلك األطراف غأ مةتعدة ل، مما هعااللتزامايف النائمة

، 3-9-2أماااااااا فيماااااااا يتعلاااااااق مبشاااااااروع املبااااااادأ التاااااااوجيهت  -97
و توتااااية  ااااااهرة إعااااادة ت يياااااف  ياااااةف حااااظ عااااادة أعضاااااء واقع
 اايما ه إطااار املعاهاادايف املتعلنااة حبنااوق  اإلعاا ل التىلةااأ ، وال

اإلنةاااال. فااارغم أل إعاااادة الت يياااف  ثاااأا  ماااا تنااارتل، ه املمار اااة، 
د إجرائياااااة حماااااددة إلعاااااادة لااااااعرتاض، فإناااااه ينبغااااات طتااااايز قواعااااا

الت يياااف.  ماااا أراااأ إىل ضااارورة تىلااااد  إعاااااء انابااااع يىلياااد لأناااه 
يعااود لدولااة غااأ تاااحبة اإلعاا ل أماار حتديااد طبيعااة هااذا اإلعاا ل. 
فماااان املؤ ااااد أل الدولااااة الاااا  تلجااااأ إىل إعااااادة الت ييااااف ال لااااد وأل 

غااأ أل هااذا  ،تابااق علااى اإلعاا ل املعاااد ت ييىلااه نظااام التحىلظااايف
تىلةاااأ االنىلاااراد  ال م ااان ترجيحاااه علاااى موقاااف الدولاااة تااااحبة ال

اإلعاااااا ل.  مااااااا أرااااااأ إىل أل املمار اااااا  والودعاااااااء حيتاااااااجول إىل 
توجيهااااااايف لشااااااأل راااااا ل ردود الىلعاااااال علااااااى مااااااا م اااااان تةااااااميته 

 وآجاهلا وآثارها النانونية.املننَّعة" التحىلظايف "  ل

 ووفناا  لاارأ  آ اار، فاإل إعااادة الت ييااف را ل  اااع ماان -98
املعارضااة ويتعاا  أال ياادرج ه فئااة حمااددة مااا داماات آثاااره ال طتلااف 
عاان آثااار األنااواع األ اارى ماان أراا ال املعارضااة؛ وي ىلاات أل تاادرج 

 . 2-9-2حالة إعادة الت ييف ه إطار مشروع املبدأ التوجيهت 

عاااارب عاااان الرغبااااة ه ا ااااتبناء الىلناااارة الثانيااااة ماااان املباااادأ وأُ  -99
ب عاادة أعضاااء أيضااا  عاان تىلضاايلهم عاار أَ   مااا،  3-9-2التااوجيهت 

. غاأ أل رأياا  آ ار "تضاا ه االعتباار"لدل  "تابق"ا تخدام فعل 
ذهب إىل الناول إل هاذه الىلنارة زائادة، وإذا ا اتبنيت فإناه يلازم أل 

 ."تضا ه االعتبارُتةتخدم عبارة "

مشروع وجيهة لتضم   ا  رة أ بالوارتأى عدة أعضاء أل  -100
الاااادول  ماااان جانااااب ىلعاااالالإم انيااااة رد  4-9-2املباااادأ التااااوجيهت 

مبا أل تتبح أطرافا  ه املعاهدة،  حيق هلا ألواملنظمايف الدولية ال  
 أثر على نىلاذ املعاهدة. اإلع نايف املعنية ليس هلا

 وأعاااارب عاااان رأ  مىلاااااده أل مشاااااريا املبااااادئ التوجيهيااااة -101
ة. وا اااااااتنادا  إىل رأ  غاااااااأ ضاااااااروري 7-9-2و 6-9-2و 2-9-5
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آ ااار، فاااإل مشااااريا املباااادئ التوجيهياااة هاااذه تاااأيت لتوضااايحايف مىليااادة، 
التحريرياة. وأعارب عادة أعضااء عان التىلاتايل لترف النظر عن لع  

التىلةاااأية لشاااأل اإلع ناااايف رغباااتهم ه أل ياااتم إعاااداد أح اااام مماثلاااة 
املباادأ مشااروع  ه وأرااأ إىل أنااه ينبغاات حااذف اإلرااارة الااواردة نىلةااها.

، حياث إهناا 6-1-2إىل مشروع املبادأ التاوجيهت  7-9-2التوجيهت 
 تتعلق لأجل زمين ال ينابق على اإلع نايف التىلةأية.

النرينة الذ  يتناوله مشروع املبدأ  انعدامعدة أعضاء  وأيد -102
. وا ااااتنادا  إىل رأ  آ اااار، فااااإل مشااااروع املباااادأ 8-9-2التااااوجيهت 

ا دام ال يضااااايف رااااايئا  ألح اااااام التااااوجيهت هاااااذا غاااااأ ضااااارور ، مااااا
 .9-9-2مشروع املبدأ التوجيهت 

. وا ااااعا  ننارااااا   9-9-2وأثااااار مشااااروع املباااادأ التااااوجيهت  -103
فاابع  األعضاااء ارتااأوا أل ماان املهاام اإلرااارة إىل أل الةاا ويف، ه 
حالة اإلع نايف التىلةأية، ال يىليد الرضا ما دام الرد التريح على 

لوحظ أل مىلهوم اإلقرار وثيق التلة  هذا اإلع ل غأ واجب.  ما
لنانول املعاهدايف، ح  وإل تعاذر النياام مةابنا  لتحدياد الظاروف 

ماااان اتىلاااااقي   45املااااذ ور ه املااااادة  "املةاااالك"فيهااااا  يشاااا لالاااا  
قبااااااوال . وا تناااااااادا  إىل عاااااادة أعضاااااااء، يناااااارت  مشااااااروع املباااااادأ  فيينااااااا

يناادم  إنااه حيااثحاا   دقينااا  ويتعاا  ا ااتبناؤه،  9-9-2التااوجيهت 
 إررادايف مىليدة لشأل طرينة تىلةأ الة ويف.

ولالنةااابة ألعضااااء آ ااارين، يتعااا  حاااذف مشاااروع املبااادأ  -104
ماا فيماا يبادو  ويتنااق مشاروع عاام للغاياة  مباا أناهالتوجيهت هاذا، 

قرينااة املوافناااة أو املعارضااة املنتااوع علياااه ه مشااروع املبااادأ  انعاادام
والتعلياااق علياااه نتاااه  يتضااامنالاااذ  م ااان أل  8-9-2التاااوجيهت 

. وعلااااى األقاااال، إذا تعاااا  االحتىلااااا  لااااالىلنرة اإليضاااااحايف ال زمااااة
، فإنااااه ينبغاااات ذ اااار 9-9-2الثانيااااة ماااان مشااااروع املباااادأ التااااوجيهت 

لع  الظروف املعينة ال  جتيز اعتباار الدولاة أو املنظماة الدولياة ه 
 ح م من أقر اإلع ل التىلةأ . 

إرااااااارة لشاااااااأل  مل تااااااارد ماااااااولالنةاااااابة لاااااابع  األعضااااااااء،  -105
ال  يعت  فيها  ا ويف الدولاة إقارارا ، قاد ي اول  "الظروف اجاتة"

راااة تنااااق  لااا  فناااريت املشاااروع. وه هاااذا التااادد، ينبغااات توضااايح 
لاااا  الةاااا ويف والتتاااارف. وقااااد  ااااال املناااارر اجاااااع حمنااااا   الع قااااة

عناادما أرااار إىل الاادور الااذ  م اان أل ي ااول للةاا ويف ه حتديااد 
ه حااا  أل الةااا ويف لوحاااده ال م ااان أل  ،إقااارار وجاااود تتااارف 

 اتااااة علااااى التوقعااااايف املشااااروعة  اإلقاااارار. ويتوقااااف ا  إقاااارار  يشاااا ل
 املنظمايف املعنية والةياق الذ  يندرج فيه الة ويف.و للدول 

وا اااتنادا  إىل رأ  آ ااار، ينبغااات أل يوضاااح مشاااروع املبااادأ  -106
املعنياة إال  ةالتوجيهت أل الرضا ال م ن ا تنتاجه من تترف الدول

أ  رد ه الوقت الذ   انت فيه على علام تاام  هاإذا مل يتدر عن
أ   طلااو ماانل ثااار اإلعاا ل التىلةااأ ، وال  اايما ه احلااااليف الاا  

 رك ه معىن اإلع ل التىلةأ .

الىلناااارة الثانيااااة ماااان مشااااروع املباااادأ  تااااياغة  وأ ااااأا ، اقاااارتُ  -107
. فهااذا احلاال ماان "عاادم إ اا ل"ه راا ل لنااد  9-9-2التااوجيهت 

رأنه أل يةمح لذ ر النتائج املم نة للةا ويف لاعتبااره عنتارا  ه 
 .اإلقرار، دول اإلفراط ه التأ يد على اإلقرار
تأييااد التمييااز الااذ  أقامااه املناارر اجاااع لاا   وأعاارب عاان -108

اإلع نايف التىلةأية البةياة. غاأ و اإلع نايف التىلةأية املشروطة 
أمهية فئة اإلع نايف التىلةأية  هشك ال عنوا أل عدة أعضاء أعرل

املشااروطة الاا  ترماات إىل تعااديل األثاار النااانوين لألح ااام التعاهديااة 
هاااذا  ويااذهبهااب لالتااااي إ ضاااعها ألح ااام التحىلظاااايف. الاا  و 

فئااة اإلع نااايف التىلةااأية وفئااة  إىل أل هناااك فئتاا  فعاا   مهاااالاارأ  
أية املشااااروطة راااا    متثاااال اإلع نااااايف التىلةاااا حيااااثالتحىلظااااايف، 

إمنا يتحدد ل ثاره  فعل ما تتنيف.  ما أرأ إىل أل لأل أة اتا  
وأراااأ ه هاااذا التااادد إىل أناااه ينبغااات أيضاااا  النانونياااة ال لتةاااميته. 

اعتبااااار اإلع نااااايف التىلةااااأية املشااااروطة الراميااااة إىل تو اااايا نااااااق 
 تابيق املعاهدة حتىلظايف يتع  قبوهلا ل ت حتدث آثارها.

ماان احلياااة ه هااذه  ولالنةاابة ألعضاااء آ اارين، فإنااه لاايس -109
املرحلة قياس نظام اإلع نايف التىلةأية املشروطة على النظام الذ  
يةر  على التحىلظايف؛ فاإذا  انات هاذه األ اأة ترمات إىل تعاديل 
اآلثااار النانونيااة للمعاهاادة، فااإل األوىل طضااا املشااار ة ه املعاهاادة 

ل األمااار، فإناااه ريثماااا تبااات اللجناااة ه مااادى لتىلةاااأ معااا . وأياااا   اااا
 ت ااولم ءمااة تناااول حالااة اإلع نااايف التىلةااأية املشااروطة حتدياادا ، 

احليااااة االتاااا حية الااا  التزمهاااا املنااارر اجااااع ه مشاااروع املبااادأ 
 حمل ترحيب. 10-9-2التوجيهت 

 لمنرر اجاعامل حظايف اجتامية ل  -3
مل يلااااق معارضااااة تااااذ ر. الحااااظ املناااارر اجاااااع أل تنريااااره  -110

فمعظااام التعليناااايف تنتاااب علاااى الىلنااارة الثانياااة مااان مشاااروع املبااادأ 
. غااااأ أنااااه يااااود أل ياااارد لااااادئ ذ  لاااادء علااااى 9-9-2التااااوجيهت 

. 10-9-2امل حظايف ال  ألديت لشأل مشروع املبدأ التوجيهت 
ال يازال يعتنااد أل اإلع ناايف الا  مت تعريىلهااا ه مشاروع املباادأ هاو ف

إىل فاااااارض تىلةااااااأ حماااااادد للمعاهاااااادة  والراميااااااة 1-2-1التااااااوجيهت 
ليةااات حتىلظاااايف، إذ ال تتاااو ى ا اااتبعاد أو تعاااديل األثااار الناااانوين 

، قااارريف 2001ر لأناااه ه عاااام ألح اااام معيناااة مااان املعاهااادة. وذّ ااا
املتعلاااااق  1-2-1اللجناااااة عااااادم تعاااااديل مشاااااروع املبااااادأ التاااااوجيهت 

" هجينااة" لتعريااف اإلع نااايف التىلةااأية املشااروطة الاا  تشاا ل فئااة
تشااااابه ه آل واحاااااد التحىلظاااااايف واإلع ناااااايف التىلةاااااأية. مث تبااااا  
للجناااة وللمنااارر اجااااع فيماااا لعاااد أل نظاااام اإلع ناااايف التىلةاااأية 
املشروطة يشبه  ثأا  نظام التحىلظايف، إل مل ي ان ماالناا  لاه. غاأ 
أل اللجناااااااة مل ت ااااااان مةاااااااتعدة آناااااااذاك إِلعاااااااادة النظااااااار ه قرارهاااااااا 

ادئ التوجيهياااااااة املتعلناااااااة لاإلع ناااااااايف وحاااااااذف املبااااااا 2001 لعااااااام
التىلةأية املشروطة واال تعاضاة عنهاا مببادأ تاوجيهت وحياد يادرجها 

أل يتادر عان اللجناة ه زمرة التحىلظايف. و ال من الةالق ألوانه 
وه الوقااات قااول فتااال قاااطا يىلياااد لتاااالق النظاااام  تاالنااا  تاماااا ؛ 
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تعلنااة لاإلع نااايف ذاتااه، قاارريف اللجنااة اعتماااد املبااادئ التوجيهيااة امل
 .التىلةأية املشروطة، ولو مؤقتا  

وماان هااذا املنالااق اقاارت  املناارر اجاااع أل حُيااال إىل جلنااة  -111
الااذ  م اان اعتماااده  10-9-2التااياغة مشااروع املباادأ التااوجيهت 

مؤقتاااا ، علاااى غااارار ماااا حااادث ه املاضااات ه حاااااليف مشاااا ة، مماااا 
 أنااااه أحاااااط علمااااا  يؤ ااااد املوقااااف احلااااذر للجنااااة  ااااذا التاااادد. غااااأ

لااا  ه التنريااار لامل حظاااة الااا  تعياااب علياااه عااادم التميياااز لوضاااو  
 "،البةااياة"اإلع نااايف التىلةااأية املشااروطة واإلع نااايف التىلةااأية 

 ذايف التلة. التعلينايفو وف حياول أل يتدارك ذلك ه 
مث تناول ر  اآلراء املعرب عنهاا  ا ل املناقشاة، وارتاأى  -112

 ييااف تشاا ل فئااة مةااتنلة، إذ هاات عمليااة  تلىلااة عاان أل إعااادة الت
املعارضة  فإعادة الت ييف تشا ل  ااوة أوىل حناو املعارضاة ل نهاا 

املوافناااااة ".  ماااااا أعااااارب عااااان ترجيحاااااه لعباااااارة ليةااااات ماالناااااة هلاااااا
 ه نعت لع  أنواع املوافنة. "املشروطة
والحااظ أل عاادة أعضاااء قااد أعرلااوا عاان قلنهاام إزاء اآلثااار  -113

ه مشاااااااااروع املبااااااااادأ  حةاااااااابما جااااااااارى تعريىلهاااااااااللموافناااااااااة  احملتملااااااااة
. وأ د على أل مةألة آثار التحىلظايف نىلةها 1-9-2 التوجيهت

وآثار  ل اإلع نايف املتعلنة لالتحىلظايف  تدرس درا ة راملة ه 
 اجلزء الرالا من دليل املمار ة.

، ف حااظ 3-9-2أمااا فيمااا يتعلااق مبشااروع املباادأ التااوجيهت  -114
وأراار الثانية؛  األعضاء الذين أراروا إليه أيدوا ا تبناء الىلنرةأل أغلبية 

 التياغة.  إىل جلنة لالتاي أل النز لأ مله  يحال إىل
وأيااااااد أغلبيااااااة األعضاااااااء أيضااااااا  إحالااااااة مشاااااااريا املباااااااادئ  -115

 إىل جلنة التياغة. 7-9-2إىل  4-9-2 التوجيهية
ظ أل وأعااارب املنااارر اجااااع  اااذلك عااان ارتياحاااه إذ الحااا -116

 ل دولاة "إىل  4-9-2اإلرارة الواردة ه مشروع املبدأ التوجيهت 
مل تثااااار  "أل تتااااابح طرفاااااا  ه املعاهااااادةحياااااق هلاااااا منظماااااة دولياااااة  وأ

ه مشاااااااااروع املبااااااااادأ  املشاااااااااا ةالىلعااااااااال الااااااااا  أثارهتاااااااااا اجلملاااااااااة  ردود
 ، على اعتبار أل احلالت   تلىلتال متاما .5-6-2 التوجيهت
لشاااأل املةاااألة قاااد  حتااادثوااء الاااذين وملاااا  اااال  ااال األعضااا -117

طلبااااوا إىل املناااارر اجاااااع أل يعااااد مشاااااريا مبااااادئ توجيهيااااة تتعلااااق 
لشااا ل اإلع ناااايف التىلةاااأية نىلةاااها وتعليلهاااا واإللااا غ  اااا، فإناااه 
مةتعد للنيام لذلك إما   ل هذه الدورة أو   ل الدورة املنبلة، 

 إذا أيديف اللجنة هذه الىل رة.
اجاااااع أل أعااااوع مشاااا ل هااااو مشاااا ل والحااااظ املناااارر  -118

قااااااد تولااااااد لديااااااه اناباااااااع لااااااأل الع قااااااة لاااااا  املباااااادأين و  .الةاااااا ويف
ال تىلهاااااام دائمااااااا  فهمااااااا   ااااااليما ؛   9-9-2و 8-9-2 التااااااوجيهي 

وجهاااات انتنااااادايف لشااااأل الىلناااارة الثانيااااة ماااان مشااااروع املباااادأ   مااااا
 .9-9-2التوجيهت 

 املبااادأين التاااوجيهي  تمشاااروع لاااألاعتنااااده  وأعااارب عااان -119
. فاااألول ير اات املباادأ الناضاات لااأل يالضاارور  9-9-2و 2-9-8

ملااااااااا يةاااااااار  علااااااااى قبااااااااول إعاااااااا ل تىلةااااااااأ  ال يىلاااااااارتض،   فااااااااا  
ذلااك املباادأ إذ ياانز علااى أل  ينياادلتحىلظااايف، ه حاا  أل الثاااين ا

الة ويف ه حد ذاتاه ال يادل لالضارورة علاى اإلقارار. فالةا ويف، 
تاااي، فااإل املباادأ لاايس ه لعاا  الظااروف، م اان اعتباااره إقاارارا . ولال

 جامدا  وحيتمل ا تثناءايف.
وأغلااااب االنتنااااادايف املوجهااااة للىلناااارة الثانيااااة ماااان مشااااروع  -120

الظااااروف "تعيااااب عليهااااا أهنااااا ال حتاااادد  9-9-2املباااادأ التااااوجيهت 
املذ ورة فيها. غأ أنه من التعب أل ي ول مشروع املبدأ  "اجاتة

عن اإلقرار. وه  وال  ماالتوجيهت أ ثر إفتاحا  دول أل يدرج نتا  
هااذا التاادد، وجااه االنتباااه إىل درا ااة أعاادهتا األمانااة العامااة لشااأل 

 .(2006ً222هذا املوضوع ه عام 
 "الظاااروف اجاتاااة"الةاااعت إىل تعرياااف  وذ ااار أناااه م ااان -121

ل اان ال م ااان عااارض  ااال نظريااة اإلقااارار ه مشاااروع مبااادأ تاااوجيهت 
 التعلياااقلشاااأل التحىلظاااايف. غاااأ أناااه أعااارب عااان ا اااتعداده إلثاااراء 

لضاارب أمثلااة ملمو ااة، وإل مل ي اان متىلااائ   لشااأل إم انيااة العثااور 
فإناااااه  ااااايلجأ إىل  اااااوق أمثلاااااة  إل مل هااااادعلاااااى أمثلاااااة حنينياااااة. و 

اد النضاائت الادوي ياورد عادة افرتاضية. وارتأى ما ذلك أل االجته
حااااليف حاادث فيهاااا تىلةااأ أو تعاااديل للمعاهاادة عااان طريااق إقااارار 

، (223ًاإلريرتيااااااة -اإلثيوليااااااة ناااااااتج عاااااان الةاااااا ويف ًجلنااااااة احلاااااادود 
قاااارار ، و (224ًه حم ماااة العاااادل الدوليااااة معبااااد لرياااااه فيهيااااار قضااايةو 

ال لروتاااين ، وقاارار التح اايم ه قضااية (225ًطالاااه قضااية التح اايم 
ًla Bretagne))ً226). 

عليه، فإنه يوافق علاى الىل ارة النائلاة لاأل الةا ويف  ولناء   -122
عناتاااار أ اااارى ه التتاااارف الااااذ  يشاااا ل أ ا ااااا   ضاااامنعنتاااار 
 9-9-2الىلنارة الثانياة مان املبادأ التاوجيهت وم ن أل حتوَّر للرضا. 

ه جلنااااة التااااياغة لااااتع س هااااذه الىل اااارة لأمانااااة. ولعاااال لاإلم ااااال 
__________ 

درا ااة لشاااأل اإلقاارار وآثااااره علاااى احلناااوق وااللتزامااايف النانونياااة  (222ً
، قاااادِّمت إىل الىلريااااق العاماااال املعااااين 2006ال/يونيااااه حزير  20للاااادول، مؤر ااااة 

 ل نامج العمل الاويل األجل للجنة.
 Decision regarding the delimitation of the borderانظر  (223ً

between Eritrea and Ethiopia, Permanent Court of Arbitration, 

Decision of 13 April 2002, UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05V.5), 

p. 83, at p. 111. 
ً224) Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 40. 
ً225) Case concerning the location of boundary markers in 

Taba between Egypt and Israel, Decision of 29 September 1988, 
UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), pp. 1, at pp. 56–57. 

ً226) Case concerning filleting within the Gulf of St. Lawrence 
between Canada and France, Decision of 17 July 1986, UNRIAA, vol. 

XIX (Sales No. E/F.90.V.7), p. 225. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   86 

 

ا تثناء. وأعرب ه األ أ عان رغبتاه ه أل حتاال  التىل أ ه ررط 
 ااااال مشااااااريا املباااااادئ التوجيهيااااااة إىل جلناااااة التاااااياغة ماااااا مراعاااااااة 

 ا تنتاجاته اجتامية.
نـــص مشـــاريع المبـــادو التوجيهيـــة المتعلقـــة  –جيم

بالتحفظــــــــات علــــــــى المعاهــــــــدات والتــــــــي 
 اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى اآلن

 يهيةنز مشاريا املبادئ التوج  -1
الاااااا   (227ًياااااارد أدناااااااه نااااااز مشاااااااريا املبااااااادئ التوجيهيااااااة -123

 .(228ًاعتمدهتا اللجنة لتىلة مؤقتة ح  اآلل
__________ 

 5املعناااااااااااااااااااودة ه  2991قااااااااااااااااااارريف اللجناااااااااااااااااااة، ه جلةاااااااااااااااااااتها  (227ً
، أل ُي تىلااى لاإلرااارة إىل "املبااادئ التوجيهيااة" ه نااز 2008ب/أغةاااس آ

التنرياار ماااا مواتاالة ا اااتخدام عبااارة "مشااااريا املبااادئ التوجيهياااة" ه العناااوال. 
وهااذا الناارار هااو قاارار حترياار  حماا  وال خياال لالوضااا النااانوين ملشاااريا املبااادئ 

 التوجيهية ال  اعتمدهتا اللجنة.
 ،1-1ايف علاااااااى املباااااااادئ التوجيهياااااااة ل طااااااا ع علاااااااى التعلينااااااا (228ً
 7-1-1[، و3-1-1] 4-1-1[، و8-1-1] 3-1-1، و2-1-1و
 ، اجمللااااااااااااد الثاااااااااااااين ًاجلاااااااااااازء الثاااااااااااااين(،1998 حوليااااااااااااة[، انظاااااااااااار 1-1-1]

[، 4-1-1] 1-1-1والتعلينايف على املبادئ التوجيهياة  ؛220-201ع 
[، 4-2-1] 1-2-1، و2-1، و6-1-1[، و6-1-1] 5-1-1و
[، 2-2-1] 2-3-1، و1-3-1، و3-1[، و1-2-1] 2-2-1و
 2-4-1[، و5-1-1] 1-4-1، و4-1[، و3-2-1] 3-3-1و
 5-4-1[، و5-2-1] 4-4-1[، و7-1-1] 3-4-1[، و1-1-6]
[، 7-2-1] 2-5-1[، و9-1-1] 1-5-1، و5-1[، و1-2-6]
، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء 1999 حوليااااة، انظاااار 6-1[، و8-2-1] 3-5-1و

، 8-1-1؛ والتعليناااااايف علاااااى املباااااادئ التوجيهياااااة 257-175ع الثااااااين(، 
 ،7-1[، و8-4-1] 7-4-1[، و7-4-1، 6-4-1] 6-4-1و
 2-7-1[، و4-7-1، 3-7-1، 2-7-1، 1-7-1] 1-7-1و
 ، اجمللااااااااااااااد الثاااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااازء الثاااااااااااااااين(،2000 حوليااااااااااااااة[، انظاااااااااااااار 1-7-5]

 2-2-2، و1-2-2؛ والتعلينااايف علاااى املبااادئ التوجيهياااة 221-185ع 
، 3-3-2، و2-3-2، و1-3-2[، و4-2-2] 3-2-2[، و2-2-3]
[، 4-4-2] 5-4-2[، و5-4-2] 4-4-2، و3-4-2، و4-3-2و
، اجمللاد 2001 حولية[، انظر 8-4-2] 7-4-2[، و7-4-2] 6-4-2و

؛ والتعلينااايف علااى املبااادئ 249-230ع ، والتتااويب زء الثاااين(الثاااين ًاجلاا
م اااررا ،  3-1-2] 4-1-2، و3-1-2، و2-1-2، و1-1-2التوجيهياااة 

، 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، و4-2م اااااااااررا [، و 7-1-2] 8-1-2و

اجمللاااااااد  ،2002 حولياااااااة[، انظااااااار 9-4-2، 2-4-2] 7-4-2م اااااااررا [، و
؛ والتعلينايف على املذ رة التوضيحية وعلاى 53-26ع الثاين ًاجلزء الثاين(، 
 4-5-2، و3-5-2، و2-5-2، و1-5-2، و5-2املبااااااااادئ التوجيهيااااااااة 

، 6-5-2ثالثااااااااااا [، و 5-5-2م ااااااااااررا ،  5-5-2] 5-5-2[، و2-5-5]
[، والتعلينااااااااااااااااااااااااايف 9-5-2] 8-5-2[، و8-5-2، 7-5-2] 7-5-2و

 9-5-2ألاااف ولااااء وجااايم وعلاااى املباااادئ التوجيهيااااة  علاااى البناااود النموذجياااة
[، 12-5-2] 11-5-2[، و11-5-2] 10-5-2[، و2-5-10]

؛ والتعليناايف 107-81ع ، اجمللاد الثااين ًاجلازء الثااين(، 2003 حوليةانظر 
، 12-5-2، و10-4-2، و9-4-2، و5-3-2علااااى املبااااادئ التوجيهيااااة 

 زء الثااااااااااااااين(،، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين ًاجلااااااااااااا2004 حولياااااااااااااة، انظااااااااااااار 13-5-2و

 على المعاهدات التحفظات
 الممارسة دليل

 توضيحية مذكرة

 دليــــلبعــــه المبــــادو التوجيهيــــة الــــواردة فــــي  تقتــــرن 
البنــود قــد يكــون  عتمــاد هــذهوانموذجيــة. ببنــود الممارســة هــذا 

لتحديد معينة. وينبغي الرجوع إلى التعليقات مفيدا  في حاالت 
بنـد نمـوذجي  استخدام فيها المناسبالحاالت التي يكون من 

 .معين
 التعاريف -1
 التحفظات تعريف 1-1

ــا ، أيــا  كانــ إعالنــا  " الــتحف " يعنــي  أو  صــيغتو أانفرادي
أو  معاهــدةتســميتو، تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع 

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســميا  أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
ـــــديمهاإليهـــــا أو  االنضـــــمامأو  ـــــد تق ـــــة عن إشـــــعارا   تصـــــدره دول

أو تلــك المنظمــة  الدولــةبالخالفــة فــي معاهــدة، وتهــدف تلــك 
ل األثر القانوني ألحكـام من ذلك اإلعالن إلى استبعاد أو تعدي

من المعاهدة من حيـث انطبـاق تلـك األحكـام علـى هـذه  معينة
 .الدوليةالدولة أو هذه المنظمة 

 موضوع التحفظات  (229)[1-1-4]1-1-1

أو تعــــديل األثــــر  اســــتبعادمــــن الــــتحف  هــــو  الهــــدف
القــانوني ألحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا 

ـــد تطبيق يتعلـــق ـــبعه الجوانـــب المحـــددة عن ـــة  هـــاب علـــى الدول
 التحف . تصوغ التيالمنظمة الدولية  أو

                                                                                             
 ،1-6-2، و6-2؛ والتعلينااااااايف علااااااى املبااااااادئ التوجيهيااااااة 137-132ع 
؛ 98-90ع ، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين(، 2005 حوليااة، انظاار 2-6-2و

 ،2-1-3، و1-1-3، و1-3، و3والتعليناااااااايف علاااااااى املباااااااادئ التوجيهياااااااة 
، و اااااااذلك الااااااانز اجلدياااااااد للتعلينااااااا  علاااااااى املبااااااادأين 4-1-3، و3-1-3و

، 2006 حوليااااااااةم ااااااااررا [، انظاااااااار  7-1-2] 8-1-2، و6-1التااااااااوجيهي  
؛ والتعلينااااااايف علااااااى املبااااااادئ 197-178ع (، ثاااااااينالثاااااااين ًاجلاااااازء ال اجمللااااااد

 10-1-3و 9-1-3و 8-1-3و 7-1-3و 6-1-3و 5-1-3التوجيهيااااااااااااة 
، اجمللاااااد الثااااااين 2007 حولياااااةظااااار ، ان13-1-3و 12-1-3و 11-1-3و

. وتااااااارد التعليناااااااايف علاااااااى 2-الىلتااااااال الرالاااااااا، الىلااااااارع جااااااايم(، ثااااااااينًاجلااااااازء ال
 ،5-6-2، و9-1-2[، و8-1-2، 6-1-2] 6-1-2التوجيهياااااااااااة  املباااااااااااادئ

-6-2، و10-6-2، و9-6-2، و8-6-2، و7-6-2، و6-6-2و
، 7-2، و15-6-2، و14-6-2، و13-6-2، و12-6-2، و11
، 6-7-2، و5-7-2، و4-7-2، و3-7-2، و2-7-2، و1-7-2و
 أدناه. 2-ه الىلرع جيم 8-2، و9-7-2، و8-7-2، و7-7-2و
قو ا  معناوفت  إىل رقام املبادأ التااوجيهت  لا  واردالارقم الا يشاأ (229ً

بااادأ ملاألتااالت  الااارقمإىل  ، حةاااب منتضاااى احلاااال،ه تنريااار املنااارر اجااااع أو
 النهائت. التوجيهتتوجيهت ورد ه تنرير املنرر اجاع وأدمج ه املبدأ 
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 الحاالت التي يجوز فيها صوغ التحفظات  1-1-2

تحفــ  طبقــا   صــوغالتــي يجــوز فيهــا  الحــاالت تشــمل 
الموافقــة  عــنجميــع وســائل اإلعــراب  1-1للمبــدأ التــوجيهي 

ــزام بمعاهــدة، المــذكورة فــي المــادة  ــة مــن  11علــى االلت اتفاقي
واتفاقيــة فيينـا لقــانون المعاهـدات بــين  قــانون المعاهـداتلفيينـا 

 .الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية

 اإلقليميذات النطاق  التحفظات [1-1-8] 1-1-3

تستهدف منـو  تحفظا  اإلعالن االنفرادي الذي يشكل 
ــة  تطبيــق معاهــدة أو بعــه أحكامهــا علــى إقلــيم   اســتبعادالدول

عــدم وجـود هــذا  حالـةكانـأ ســتنطبق عليـو هــذه المعاهـدة فــي 
 اإلعالن.

التحفظات التي تصاغ عند اإلخطار  [1-1-3] 1-1-4
 بالتطبيق اإلقليمي

تحفظا  اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منـو  يشكل 
ـــة  ـــةأو  اســـتبعادالدول ـــانوني ألحكـــام معين ـــر الق مـــن  تعـــديل األث
 ُتصـــدر بشـــأنو إشـــعارا  بـــالتطبيق اإلقليمـــيعلـــى إقلـــيم معاهـــدة 

 معاهدة.لل
اإلعالنــــات الراميــــة إلــــى الحــــد مــــن  [1-1-6] 1-1-5

 التزامات أصحابها

دولـة  تصـوغوالـذي  االنفـراديتحفظا  اإلعـالن  يشكل 
عــــن  الدولــــة أو المنظمــــة تلــــكأو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب 

إلـى  صـاحبوهـدف منـو والـذي يعلى االلتـزام بمعاهـدة  موافقتها
 التي تفرضها عليو المعاهدة. االلتزاماتالحد من 

 اإلعالنات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة   1-1-6

دولـة  تصـوغوالـذي  االنفـراديتحفظا  اإلعـالن  يشكل 
عــــن أو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة 

موافقتهــا علــى االلتــزام بمعاهــدة والــذي تهــدف تلــك الدولــة أو 
المنظمــة مــن خاللــو إلــى الوفــاء بــالتزام عمــال  بالمعاهــدة بطريقــة 
 .تختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة وإن كانأ معادلة لها

 التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة [1-1-1] 1-1-7

ـــة فـــي  منظمـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن   صـــوغدولي
 تحف  ال يؤثر على الطابع االنفرادي لذلك التحف .

 التحفظات التي تبدى بمقتضى شروط استثناء  1-1-8

تحفظـا  اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـدره دولـة  يشكل 
إعــــراب تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة عــــن  دوليــــة عنــــد منظمــــةأو 

وفقـــا  لشـــرط صـــري  يـــرخص  ،موافقتهـــا علـــى االلتـــزام بمعاهـــدة

لبعضـها اسـتبعاد أو تعـديل األثـر القـانوني ألحكـام  أو لألطراف
 انطباقها على هذه األطراف. حيثمعينة من المعاهدة من 

 تعريف اإلعالنات التفسيرية 1-2

انفراديــا ، أيــا  كانــأ  إعالنــا   "اإلعــالن التفســيري" يعنــي 
 وتهــدفصــيغتو أو تســميتو، صــادرا  عــن دولــة أو منظمــة دوليــة 

منو هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى تحديـد أو إيضـاح المعنـى 
تسنده الجهة المصدرة لإلعالن إلى المعاهدة  الذيأو النطاق 

 .أو إلى بعه من أحكامها
 اإلعالنات التفسيرية المشروطة [1-2-4] 1-2-1

ـــا  تفســـيريا  مشـــروطا  اإلعـــالن االنفـــرادي   يشـــكل إعالن
ـــة أو منظمـــة  ـــذي تصـــوغو دول ـــع معاهـــدة أو ال ـــد توقي ـــة عن دولي

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســميا  أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
أو االنضــمام إليهــا، أو الــذي تصــوغو دولــة عنــدما تقــدم إشــعارا  
بالخالفــة فــي معاهــدة، والــذي ُتخِضــع بموجبــو تلــك الدولــة أو 
المنظمـــة الدوليـــة قبولهـــا بـــأن تلتـــزم بالمعاهـــدة لتفســـير محـــدد 

 اهدة أو ألحكام معينة منها.للمع
ــــات التفســــيرية التــــي تصــــاغ  [1-2-1] 1-2-2 اإلعالن

 بصورة مشتركة

ـــة فـــي  منظمـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن   صـــوغدولي
ذا ـرادي لهــــــاإلعـــــالن التفســـــيري ال يـــــؤثر علـــــى الطـــــابع االنفـــــ

 .التفسيرياإلعالن 
 التمييز بين التحفظات واإلعالنات التفسيرية 1-3

كــتحف  أو كــ عالن   االنفــرادي،اإلعــالن  طــابع دحــدَّ يُ  
 .إحداثواإلعالن هذا األثر القانوني الذي يقصد بتفسيري، 

 أسلوب التمييز بين التحفظات واإلعالنات التفسيرية  1-3-1

 تصــوغواالنفـرادي الــذي  اإلعــالنمــا إذا كـان  لتحديـد 
 تحفظـا  دولة أو منظمة دوليـة بشـأن إحـدى المعاهـدات يشـكل 

ــا  تفســيريا ، مــن المناســب  ــة  تفســيرأو إعالن اإلعــالن بحســن ني
وفقــــا  للمعنــــى المعتــــاد الــــذي يعطــــى لمصــــطلحاتو، فــــي ضــــوء 

 نيـةالتي يتعلق بها اإلعالن. ويولى االعتبار الواجـب ل المعاهدة
 اإلعالن. صوغالمعنية عند  الدوليةالدولة أو المنظمة 

 الصيغة والتسمية [1-2-2] 1-3-2

الصـــــــيغة أو التســـــــمية التـــــــي تعطـــــــى لإلعـــــــالن  تـــــــوفر 
المقصــود. وهــذه هــي الحالــة  القــانونياالنفــرادي مؤشــرا  لألثــر 

 عـــدة بصـــوغبوجـــو خـــاص عنـــدما تقـــوم دولـــة أو منظمـــة دوليـــة 
ــة فيمــا يتعلــق بمعاهــدة واحــدة وتســمى بعــه  ــات انفرادي إعالن

 اآلخر إعالنات تفسيرية. والبعههذه اإلعالنات تحفظات 
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صوغ إعالن انفرادي في حالة حظر  [1-2-3] 1-3-3
 إبداء تحف 

ـــدما  ـــداء  عن ـــع  تحفظـــاتتحظـــر المعاهـــدة إب علـــى جمي
ــــة منهــــا،  أي إعــــالن  يُفتــــر  أنأحكامهــــا أو علــــى أحكــــام معين

تحفظـا ،  شـكلأو منظمة دوليـة بشـأنها ال ي دولة تصوغوانفرادي 
األثـر القـانوني ألحكـام  تعـديلإال إذا كان يهدف إلى استبعاد أو 

معينـــــة مـــــن المعاهـــــدة أو للمعاهـــــدة ككـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــبعه 
 .صاحب اإلعالنعلى  هاتطبيقعند المحددة  الجوانب

اإلعالنــات االنفراديــة خــالف التحفظــات واإلعالنــات  1-4
 التفسيرية

بشــــــأن إحــــــدى  تصــــــاغاالنفراديــــــة التــــــي  اإلعالنــــــات 
 المعاهــــدات والتــــي ال تكــــون تحفظــــات أو إعالنــــات تفســــيرية 

 دليل الممارسة هذا. نطاقال تدخل في 
ـــــــى التعهـــــــد  [1-1-5] 1-4-1 ـــــــة إل ـــــــات الرامي اإلعالن

 بالتزامات انفرادية

اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة  
تعهــد بشــأن إحــدى المعاهــدات والــذي يهــدف منــو صــاحبو إلــى ال

بالتزامــات تتجــاوز االلتزامــات التــي تفرضــها عليــو المعاهــدة يشــكل 
 التزاما  انفراديا  ال يدخل ضمن نطاق دليل الممارسة هذا.

ــــى  [1-1-6] 1-4-2 ــــة إل ــــة الرامي ــــات االنفرادي اإلعالن
 إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة

اإلعالن االنفرادي الذي تهدف دولة أو منظمة دوليـة  
إضــافة عناصــر أخــرى إلــى معاهــدة يشــكل اقتراحــا  بموجبــو إلــى 

ـــــل  ـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق دلي لتعـــــديل مضـــــمون المعاهـــــدة وال ي
 الممارسة هذا.

 إعالنات عدم االعتراف [1-1-7] 1-4-3

إلـى أن  اإلعالن االنفرادي الذي تشير فيو إحدى الـدول 
اشتراكها في المعاهـدة ال يعنـي االعتـراف بكيـان مـا ال تعتـرف هـي 

إعالن عدم اعتراف وال يدخل في نطاق دليل الممارسة بو يشكل 
هــذا حتــى لـــو كــان الهـــدف منــو أن يســتبعد تطبيـــق المعاهــدة بـــين 

 الدولة المصدرة لإلعالن والكيان غير المعترف بو.
 إعالنات السياسة العامة [1-2-5] 1-4-4

اإلعالن االنفرادي الذي تصوغو دولة أو منظمة دولية  
ــــة ــــو هــــذه الدول أو هــــذه المنظمــــة عــــن آرائهــــا فــــي  وتعــــرب في

ـــو المعاهـــدة، دون أن  ـــذي تتناول المعاهـــدة أو فـــي الموضـــوع ال
يكــــون هــــدف اإلعــــالن إحــــداث أثــــر قــــانوني علــــى المعاهــــدة، 
ــــــل  ــــــدخل فــــــي نطــــــاق دلي يشــــــكل إعــــــالن سياســــــة عامــــــا  ال ي

 هذا. الممارسة

ـــق تنفيـــذ  [1-2-6] 1-4-5 ـــات المتعلقـــة بطرائ اإلعالن
 خليمعاهدة على الصعيد الدا

اإلعالن االنفرادي الذي تصوغو دولة أو منظمة دولية  
وتبين فيو هذه الدولـة أو هـذه المنظمـة الطريقـة التـي تعتـزم بهـا 
تنفيـــذ معاهـــدة علـــى الصـــعيد الـــداخلي، دون أن يكـــون هـــدف 
اإلعـــــالن، بوصـــــفو هـــــذا، المســـــاس بحقوقهـــــا والتزاماتهـــــا إزاء 

ميــا  ال يــدخل األطــراف المتعاقــدة األخــرى، يشــكل إعالنــا  إعال
 في نطاق دليل الممارسة هذا.

االنفراديـــــــــــة  اإلعالنـــــــــــات  [1-4-7، 1-4-6] 1-4-6
 اختياري بمقتضى شرط الصادرة

 الممارســـةينـــدرج فـــي نطـــاق تطبيـــق دليـــل  ال -1 
اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة هــذا 

لألطـــراف بقبـــول يـــأذن صـــراحة وفقـــا  لشـــرط وارد فـــي معاهـــدة 
 .أحكام أخرى في المعاهدةالتزام ال تفرضو 

يشـــكل القيـــد أو الشـــرط الـــوارد فـــي مثـــل  ال -2 
 دليل الممارسة هذا.بالمعنى المقصود في تحفظا   اإلعالنهذا 

االنفراديـــــة التـــــي تـــــنص  اإلعالنـــــات [1-4-8] 1-4-7
 على االختيار بين أحكام معاهدة

 هـــــذايـــــدخل فـــــي مجـــــال تطبيـــــق دليـــــل الممارســـــة  ال 
ــة وفقــا  الــذي تصــدره االنفــرادي  اإلعــالن ــة أو منظمــة دولي دول

االختيـار صـراحة األطـراف يقتضـي مـن لشرط وارد في معاهـدة 
 بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة.

 الثنائيةاالنفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات  اإلعالنات 1-5

 المعاهدات الثنائية على" حفظاتالت" [1-1-9] 1-5-1

ــــا    اإلعــــالن  صــــيغتو أو تســــميتو،  كانــــأاالنفــــرادي، أي
ـــذي  ـــع بـــاألحرف  تصـــوغوال ـــة بعـــد التوقي ـــة أو منظمـــة دولي دول
معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بـدء  علىاألولى 

الحصول  إلىأو المنظمة  الدولةتلك بو نفاذها، والذي تهدف 
ـــو مــن الطــرف اآلخــر علــى تعــديل  ألحكــام المعاهــدة ُتخضــع ل

ـــــزام بالمعاهـــــدة،  اإلعـــــراب عـــــن موافقتهـــــا النهائيـــــة علـــــى االلت
 يشكل تحفظا  بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا. ال

ــــات [1-2-7] 1-5-2 فيمــــا يتعلــــق  التفســــيرية اإلعالن
 بالمعاهدات الثنائية

علـــى  1-2-1و 2-1المبـــدآن التوجيهيـــان  ينطبـــق 
التفســــــيرية فيمــــــا يتعلــــــق بالمعاهــــــدات المتعــــــددة  اإلعالنــــــات

 السواء. علىاألطراف والمعاهدات الثنائية 
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القـانوني لقبـول الطـرف اآلخـر  األثـر [1-2-8] 1-5-3
 شأنهاإلعالن تفسيري صادر ب ثنائيةفي معاهدة 

من ثنائية عن إعالن تفسيري لمعاهدة  الناشئ التفسير 
المعاهـدة يصـب ،  هـذهدولـة أو منظمـة دوليـة طـرف فـي جانب 

 بعد قبول الطرف اآلخر لو، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة.
 (230)التعاريف نطاق 1-6

 هـذاتخل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الـواردة فـي  ال 
هـــذه اإلعالنـــات وآثارهـــا  صـــحةالفصـــل مـــن دليـــل الممارســـة ب

 عليها. تنطبقبموجب القواعد التي 
 التحفظات واإلعالنات التفسيرية بدائل 1-7

1-7-1 [1-7-1 ،1-7-2 ،1-7-3 ،1-7-4] 
 التحفظات بدائل

مماثلــة لنتــائع التحفظــات، يجــوز أيضــا   نتــائع لتحقيــق 
مثــل بديلــة  أسـاليبللـدول أو المنظمــات الدوليـة أن تلجــأ إلــى 

 ما يلي:
ــة ترمــي إلــى  المعاهــدة تضــمين )أ(  شــروطا  تقييدي

 الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛
بموجب حكم محدد من أحكام  اتفاق، إبرام )ب( 

ــان أو أكثــر أو منظمتــان  أو  دوليتــانمعاهــدة، تهــدف منــو دولت
أكثـر إلـى اســتبعاد أو تعـديل اآلثـار القانونيــة ألحكـام معينـة مــن 

 . قها على العالقات فيما بينهاانطبا من حيث المعاهدة
 بدائل اإلعالنات التفسيرية [1-7-5] 1-7-2

لتحديـد أو توضــي  معنــى أو نطـاق معاهــدة أو أحكــام  
معينة منهـا، يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـا  
 إلى أساليب غير أسلوب اإلعالنات التفسيرية، مثل ما يلي:

 ترمي إلى تفسيرها؛تضمين المعاهدة أحكاما   )أ( 
 إبرام اتفاق تكميلي تحقيقا  لنفس الغاية. )ب( 

 اإلجراءات -2
 شكل التحفظات واإلخطار بها 2-1
 الشكل الكتابي 2-1-1

 يجب أن يصاغ التحف  كتابة . 
__________ 

ومت تعديلااااااه ه الاااااادورة  املباااااادأ التااااااوجيهت أعيااااااد النظاااااار ه هااااااذا (230ً
(. ل طاااا ع علااااى التعليااااق اجلديااااد، انظاااار 2006واجمةاااا  للجنااااة ً الثامنااااة
 .196-195، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، ع 2006حولية 

 شكل التأكيد الرسمي 2-1-2

 يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحف  كتابة . 
 صوغ تحف  على الصعيد الدولي 2-1-3

رهنـــــــــا  بالممارســـــــــات المتبعـــــــــة عـــــــــادة فـــــــــي  -1 
المنظمات الدولية الوديعـة للمعاهـدات، يعتبـر الشـخص ممـثال  

 لدولة أو لمنظمة دولية لغر  صوغ تحف :
إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويه مطلــق  )أ( 

مناســــبة لغــــر  اعتمــــاد أو توثيــــق نــــص المعاهــــدة التــــي يصــــاغ 
موافقة الدولة أو المنظمة بشأنها التحف  أو لغر  التعبير عن 

 على االلتزام بالمعاهدة؛ أو
إذا تبــين مــن الممارســة أو مــن فــروف أخــرى  )ب( 

ــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا  أن قصــد الــدول والمنظمــات الدولي
الشـــخص مختصـــا  لهـــذا الغـــر  دون حاجـــة إلـــى تقـــديم وثيقـــة 

 تفويه مطلق.
تكـــون لألشـــخاص التـــالين، بحكـــم وفـــائفهم  -2 
اجة إلى تقـديم وثيقـة تفـويه مطلـق، صـالحية تمثيـل ودونما ح

 الدولة لغر  صوغ تحف  على المستوى الدولي:
رؤســـــاء الـــــدول ورؤســـــاء الحكومـــــات ووزراء  )أ( 
 الخارجية؛
الممثلون المعتمدون مـن الـدول لـدى مـؤتمر  )ب( 
لغــر  صــوغ تحفــ  علــى معاهــدة اعُتمـــدت فــي ذلــك  ،دولــي

 المؤتمر؛
ون من الدول لـدى منظمـة الممثلون المعتمد )ج( 

دوليــة أو لــدى أحــد األجهــزة التابعــة لهــا، لغــر  صــوغ تحفــ  
 على معاهدة اعتمدتها تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  )د( 
لغــر  صــوغ تحفــ  علــى معاهــدة ُعقــدت بــين الــدول المرســلة 

 للبعثات وتلك المنظمة.
ـــــــب أي  [4-1-2 مكررا ، 2-1-3] 2-1-4 عـــــــدم ترت

أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعـد داخليـة متعلقـة 
 بصوغ التحفظات

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد  -1 
ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صـوغ 
تحفـــ  واإلجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا فـــي ذلـــك علـــى الصـــعيد 

 الداخلي.
ال يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -2 

تحتع، كسبب إلبطال التحف ، بأن صوغ هذا التحف  يشكل 
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انتهاكـــا  لحكـــم مـــن أحكـــام القـــانون الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو 
لقاعــــدة مــــن قواعـــــد تلــــك المنظمــــة فيمـــــا يتعلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات صوغ التحفظات.
 اإلبالغ بالتحفظات 2-1-5

ـــــتحف    -1  ـــــالغ ال ـــــدول يجـــــب إب ـــــى ال ـــــة  إل كتاب
ــــدول والمنظمــــات  ــــى ال ــــدة وإل ــــدة والمنظمــــات المتعاق المتعاق
 الدولية األخرى التي يحق لها أن تصب  أطرافا  في المعاهدة.

الــتحف  علــى معاهــدة نافــذة تشــكل الصــك  -2 
التأسيسي لمنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازا  لــو أهليـة 

تلــك المنظمــة أو ذلــك قبــول الــتحف  يجــب أن تبلَّــغ بــو أيضــا  
 الجهاز.

إجــــــــــــــــراءات اإلبــــــــــــــــالغ [  2-1-8، 2-1-6] 2-1-6
 بالتحفظات

ــــــدول  -1  ــــــنص المعاهــــــدة أو تتفــــــق ال ــــــم ت مــــــا ل
، حكــم مخــالفالمتعاقــدة علــى  الدوليــة المتعاقــدة والمنظمــات

 اإلبالغ بالتحف  على المعاهدة كما يلي: يتم

ــــة عــــدم وجــــود  )أ(  ــــوم ي، ةوديعــــجهــــة فــــي حال ق
اإلبـالغ مباشـرة إلـى الـدول المتعاقـدة  بتوجيـو صاحب الـتحف 

المتعاقدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة  الدولية المنظماتو 
 المعاهدة؛ أو في  األخرى التي يحق لها أن تصب  أطرافا  

فــي حالــة وجــود جهــة وديعــة، يوجــو اإلبــالغ  )ب( 
إلــى الجهــة الوديعــة التــي تقــوم بــدورها فــي أقــرب وقــأ ممكــن 

 الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا اإلبالغ.ب خطار 
ــــــد  -2 ــــــالتحف  ق ــــــق ب ــــــالغ المتعل ــــــر اإلب ال يعتب

بالنسبة لدولة أو منظمة دولية إال عندما تتسلمو هذه الدولة  تم
 أو المنظمة.
ـــــالتحف  علـــــى المعاهـــــدة  -3  ـــــالغ ب ـــــم اإلب إذا ت

بالبريــــــد اإللكترونــــــي أو بالفـــــــاكس، يجــــــب تأكيــــــده بمـــــــذكرة 
أو ب شـــعار مـــن الوديــــع. وفـــي هـــذه الحالـــة، يعتبــــر  دبلوماســـية

 اإلبالغ قد تم بتاريخ إرسال البريد اإللكتروني أو الفاكس.
 وفائف الجهة الوديعة 2-1-7

تتحقــق الجهــة الوديعــة ممــا إذا كــان الــتحف   -1 
الـــذي صـــاغتو دولـــة أو منظمـــة دوليـــة علـــى المعاهـــدة يســـتوفي 

دولــــة أو المنظمــــة األصــــول الســــليمة الواجبــــة، وتوجــــو نظــــر ال
 الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند االقتضاء.

فــــي حالــــة نشــــوء أي خــــالف بــــين دولـــــة أو  -2 
منظمـــة دوليـــة والجهـــة الوديعـــة بشـــأن أداء مهـــام هـــذه الجهـــة، 

 تعر  الجهة الوديعة المسألة على:

الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة  )أ( 
 والمنظمات المتعاقدة؛ أو

ــــــة  )ب(  الجهــــــاز المخــــــتص فــــــي المنظمــــــة الدولي
 المعنية، عند االقتضاء.

اإلجـــــــــــراءات فـــــــــــي حالـــــــــــة مكـــــــــــررا [   2-1-7] 2-1-8
 (231ًالتحفظات غير الصحيحة بصورة بي نة

إذا ارتأت الجهة الوديعة أن أحد التحفظـات  -1 
غير صحي  بصورة بّينة، ف نها توّجو انتباه صاحب التحف  إلى 

 بب عدم صحة التحف .ما يشكل في نظرها س
إذا أصـر صــاحب الـتحف  علــى تحفظـو، تُبلــغ  -2 

ـــة  ـــدول والمنظمـــات الدولي ـــى ال ـــتحف  إل الجهـــة الوديعـــة نـــص ال
ـــة المتعاقـــدة وكـــذلك،  ـــدول والمنظمـــات الدولي ـــى ال الموقعـــة وإل
حسبما يكون مناسبا ، إلى الجهاز المختص في المنظمـة الدوليـة 

 نونية التي يثيرها التحف .المعنية، مبينة طبيعة المشاكل القا
 التعليل 2-1-9

ينبغــي أن يشــير الــتحف  قــدر اإلمكــان إلــى األســباب  
 .الداعية إلى إبدائو

 التحفظات تأكيد 2-2
التأكيـــد الرســـمي للتحفظـــات التـــي تصـــاغ عنـــد  2-2-1

 التوقيع على المعاهدة

إذا صــــيغ الــــتحف  عنــــد التوقيــــع علــــى معاهــــدة رهنــــا   
ب قرارهــــا رســــميا  أو بقبولهــــا أو بالموافقــــة بالتصــــديق عليهــــا أو 

عليهــا، وجـــب علـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة أن 
تؤكــــد هــــذا الــــتحف  رســــميا  عنــــد إعرابهــــا عــــن موافقتهــــا علــــى 
االلتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يُعتبـر الـتحف  مقـدما  فـي 

 تاريخ تأكيده.
فيهــا تأكيــد الحــاالت التــي ال يُشــترط [  2-2-3] 2-2-2

 التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على المعاهدة

ال يســتوجب الــتحف  الــذي يصــاغ عنــد التوقيــع علــى  
المعاهدة تأكيدا  الحقا  عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية 

 بتوقيعها عن موافقتها على االلتزام بالمعاهدة.
التحفظـــات التـــي تصـــاغ عنـــد التوقيـــع [  2-2-4] 2-2-3

 انأ المعاهدة تنص على ذلك صراحةإذا ك

ـــع علـــى   ـــد التوقي ـــذي يصـــاغ عن ـــتحف  ال ال يتطلـــب ال
المعاهــدة تأكيــدا  رســميا  مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 

__________ 
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المتحفظــة عنــد إعرابهــا عــن موافقتهــا علــى االلتــزام بالمعاهــدة، 
الدولـة أو جـواز إبـداء وذلك إذا نصأ المعاهدة صـراحة علـى 

 تحف  عند التوقيع.لة المنظمة الدولي
 التحفظات المتأخرة 2-3
 صوغ تحفظات متأخرة 2-3-1

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، ال يجــوز  
للدولة أو للمنظمة الدولية أن تصـوغ تحفظـا  علـى معاهـدة بعـد 
أن تعــرب عـــن موافقتهـــا علــى االلتـــزام بهـــذه المعاهـــدة، إال إذا  

أي طـــــرف مـــــن كــــان صـــــوغ تحفــــ  متـــــأخر ال يثيـــــر اعتــــرا  
 األطراف المتعاقدة األخرى.

 قبول صوغ تحف  متأخر 2-3-2

ــم   مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف أو مــا ل
ــادة التــي تتبعهــا الجهــة الوديعــة مختلفــة،  تكــن الممارســة المعت
يُعتبـــر الطـــرف المتعاقـــد قـــد قبـــل صـــوغ تحفـــ  متـــأخر إذا لـــم 

مهلـــة يعتـــر  هـــذا الطـــرف علـــى صـــوغ الـــتحف  قبـــل انقضـــاء 
 االثني عشر شهرا  التي تلي تلّقيو اإلشعار بالتحف .

 االعترا  على صوغ تحف  متأخر 2-3-3

إذا اعتر  طرف متعاقد في المعاهدة على صوغ تحف   
متـأخر، تسـري المعاهـدة أو يسـتمر سـريانها بالنسـبة إلـى الدولـة أو 

 المنظمة الدولية المتحفظة وال يؤخذ تحفظها في االعتبار.
ــــر القــــانوني  2-3-4 االســــتبعاد أو التعــــديل الالحــــق لألث

 المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات

ال يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يسـتبعد أو  
 يعدل األثر القانوني ألحكام المعاهدة باألسلوبين التاليين:

 تفسير تحف  أبدي سابقا ؛ أو )أ( 
ضـى شـرط إصدار إعالن انفرادي الحقـا  بمقت )ب( 
 اختياري.

 توسيع نطاق التحف  2-3-5
يخضع تعديل تحف  قـائم مـن أجـل توسـيع نطاقـو لـنفس  

القواعــد التــي تنطبــق علــى صــوغ تحفــ  متــأخر. بيــد أنــو فــي حالــة 
 االعترا  على هذا التعديل، يظل التحف  األصلي قائما .

 اإلجراءات الخاصة باإلعالنات التفسيرية 2-4

 التفسيريةصوغ اإلعالنات   2-4-1

يجـــب أن يصـــوغ اإلعـــالن التفســـيري شـــخص مخـــوَّل  
صــالحية تمثيـــل الدولـــة أو المنظمــة الدوليـــة لغـــر  اعتمـــاد أو 

ـــة أو  ـــر عـــن موافقـــة الدول ـــق نـــص معاهـــدة أو لغـــر  التعبي توثي
 المنظمة الدولية على االلتزام بمعاهدة.

صوغ اإلعالن التفسيري على [  مكررا   2-4-1] 2-4-2]
 الداخليالصعيد 

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد  -1 
ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صـوغ 
إعــالن تفســيري واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا فــي ذلــك علــى 

 الصعيد الداخلي.

ال يجــوز لدولــة أو لمنظمــة دوليــة أن تحــتع،   -2 
ــأن هــذا  اإلعــالن صــدر كســبب إلبطــال اإلعــالن التفســيري، ب

انتهاكـــا  لحكـــم مـــن أحكـــام القـــانون الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو 
لقاعــــدة مــــن قواعـــــد تلــــك المنظمــــة فيمـــــا يتعلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات صوغ اإلعالنات التفسيرية.[

 الوقأ الذي يجوز فيو صوغ إعالن تفسيري 2-4-3

 1-2-1مع عـدم اإلخـالل بأحكـام المبـادو التوجيهيـة  
[، يجــــــــــــــــــوز 8-4-2] 7-4-2[ و7-4-2] 6-4-2و

 إعالن تفسيري في أي وقأ. صوغ

ـــــــات [  2-4-5] 2-4-4 ـــــــد اإلعالن عـــــــدم اشـــــــتراط تأكي
 التفسيرية الصادرة عند التوقيع على معاهدة

اإلعالن التفسـيري الصـادر عنـد التوقيـع علـى معاهـدة  
ــــدما تعــــرب الدولــــة أو المنظمــــة  ــــب تأكيــــدا  الحقــــا  عن ال يتطل

 لتزام بالمعاهدة.الدولية عن موافقتها على اال

التأكيد الرسمي لإلعالنات التفسيرية [  2-4-4] 2-4-5
 المشروطة التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

إذا صــدر إعــالن تفســيري مشــروط عنــد التوقيــع علــى  
معاهــدة رهنــا  بالتصــديق عليهــا أو ب قرارهــا رســميا  أو بقبولهــا أو 

ة الدوليــة التــي بالموافقــة عليهــا، وجــب علــى الدولــة أو المنظمــ
صــدر عنهــا اإلعــالن أن تؤكــد هــذا اإلعــالن عنــدما تعــرب عــن 
ـــة، يعتبـــر  ـــي هـــذه الحال ـــزام بالمعاهـــدة. وف ـــى االلت موافقتهـــا عل

 اإلعالن التفسيري صادرا  في تاريخ تأكيده.

 صوغ إعالن تفسيري متأخر[  2-4-7] 2-4-6

إذا نصـــأ معاهـــدة علـــى عـــدم جـــواز إصـــدار إعـــالن  
وقــات محــددة، ال يجــوز للدولــة أو المنظمــة تفســيري إال فــي أ

الدولية أن تصدر إعالنا  تفسيريا  بشأن هذه المعاهدة في وقأ 
الحـــق إال إذا كـــان صـــوغ اإلعـــالن التفســـيري المتـــأخر ال يثيـــر 

 اعترا  أي من األطراف المتعاقدة األخرى.
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صوغ وإبالغ اإلعالنات [  2-4-9، 2-4-2] 2-4-7]
 التفسيرية المشروطة

يجب أن يصاغ اإلعالن التفسيري المشروط  -1 
 كتابة .

يجـــــب أن يـــــتم التأكيـــــد الرســـــمي لإلعـــــالن  -2 
 التفسيري المشروط كتابة  أيضا .

يجـــب إبـــالغ اإلعـــالن التفســـيري المشـــروط   -3 
كتابة  إلى الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة وإلـى الـدول 

أطرافا  في  والمنظمات الدولية األخرى التي يحق لها أن تصب 
 المعاهدة.
اإلعــالن التفســيري المشــروط بشــأن معاهــدة  -4 

نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو بشـأن معاهـدة 
تنشئ جهازا  لـو أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلَّغ أيضا  إلى 

 تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز.[
 (232)صوغ إعالن تفسيري مشروط متأخر 2-4-8

لدولة أو منظمـة دوليـة صـوغ إعـالن تفسـيري ال يجوز  
مشـروط بشـأن معاهـدة بعـد إعرابهــا عـن موافقتهـا علـى االلتــزام 
بهذه المعاهدة إال إذا كان صوغ اإلعـالن التفسـيري المشـروط 
 المتأخر ال يثير اعترا  أي من األطراف المتعاقدة األخرى.

 تعديل اإلعالن التفسيري 2-4-9

التفســيري فــي أي وقــأ مــا لــم يجــوز تعــديل اإلعــالن  
تــنص المعاهــدة علـــى أنــو ال يجــوز إصـــدار إعــالن تفســـيري أو 

 تعديلو إال في أوقات محددة.
تضـــــــييق وتوســـــــيع نطـــــــاق اإلعـــــــالن التفســـــــيري   2-4-10

 المشروط
يخضــــع تضــــييق وتوســــيع نطــــاق اإلعــــالن التفســــيري  

المشروط للقواعد المنطبقة علـى السـحب الجزئـي للتحفظـات 
 نطاقها، على التوالي. وعلى توسيع

 سحب التحفظات واإلعالنات التفسيرية وتعديلها 2-5
 سحب التحفظات 2-5-1

ـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف، يجـــوز   ـــا لـــم ت م
ســحب الــتحف  فــي أي وقـــأ دون أن يســتلزم ســحبو موافقـــة 

 الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلأ التحف .
__________ 

[  االنا ( 8-4-2] 7-4-2ً املبادأ التاوجيهت أعيد ترقيم هاذا (232ً
إثااااااار اعتمااااااااد مباااااااادئ توجيهياااااااة جديااااااادة  ااااااا ل الااااااادورة الرالعاااااااة واجمةااااااا  

 (.2002ً للجنة

 شكل السحب 2-5-2

 تابة.يجب صوغ سحب التحف  ك 

 االستعرا  الدوري لجدوى التحفظات 2-5-3

ينبغــــي للــــدول أو المنظمـــــات الدوليــــة التـــــي  -1 
أبــــــدت تحفظــــــا  أو عــــــدة تحفظــــــات علــــــى معاهــــــدة أن تقــــــوم 
ــم  باســتعرا  دوري لهــا وأن تتــوخى ســحب التحفظــات التــي ل

 تعد تفي بالغر  الذي أُبديأ من أجلو.

 فــي هــذا االســتعرا ، ينبغــي أن تــولي الــدول -2 
والمنظمــــــات الدوليــــــة عنايــــــة خاصــــــة للحفــــــا  علــــــى ســــــالمة 
المعاهدات المتعددة األطراف وأن تتحقق، عند االقتضاء، من 
جــدوى اإلبقــاء علـــى التحفظــات، وال ســيما فـــي ضــوء قانونهـــا 
ـــــو منـــــذ صـــــوغ هـــــذه  ـــــي طـــــرأت علي ـــــداخلي والتطـــــورات الت ال

 التحفظات.

صـــوغ ســـحب تحفـــ  علـــى الصـــعيد [   2-5-5] 2-5-4
 الدولي

رهنـــــــــا  بالممارســـــــــات المتبعـــــــــة عـــــــــادة فـــــــــي  -1 
المنظمـــــات الدوليـــــة الوديعـــــة للمعاهـــــدات، يكـــــون للشـــــخص 

 اختصاص سحب تحف  أُبدي باسم دولة أو منظمة دولية:

إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويه مطلــق  )أ( 
 مناسبة لغر  هذا السحب؛ أو

إذا تبــين مــن الممارســة أو مــن فــروف أخــرى  )ب( 
ــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا أن قصــد الــدول والم نظمــات الدولي

الشــخص مختصــا  لهــذا الغــر  دونمــا حاجــة إلــى تقــديم وثيقــة 
 تفويه مطلق.

يكـــون لألشـــخاص التـــالين، بحكـــم وفـــائفهم  -2 
ودونمــــا حاجــــة إلــــى تقــــديم وثيقــــة تفــــويه مطلــــق، اختصــــاص 

 سحب تحف  على الصعيد الدولي باسم دولة:

ووزراء  رؤســـــاء الـــــدول ورؤســـــاء الحكومـــــات )أ( 
 الخارجية؛

الممثلون المعتمدون من الدول لـدى منظمـة  )ب( 
دولية أو أحـد األجهـزة التابعـة لهـا، لغـر  سـحب تحفـ  علـى 

 معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  )ج( 
لغر  سحب تحف  علـى معاهـدة أبرمـأ بـين الـدول المرسـلة 

 وتلك المنظمة. للبعثات
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عدم ترتب أي   ثالثا [ 5-5-2مكررا ،  2-5-5] 2-5-5
أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعـد داخليـة متعلقـة 

 بسحب التحفظات

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد  -1 
ذات الصـــلة لكــــل منظمــــة دوليــــة الجهـــة التــــي لهــــا اختصــــاص 

عهــا فــي ذلــك علــى ســحب الــتحف  واإلجــراءات الواجــب اتبا
 الصعيد الداخلي.

ــــــــة أو المنظمــــــــة  -2  ال يجــــــــوز أن تحــــــــتع الدول
الدولية، كسبب إلبطـال سـحب الـتحف ، بـأن سـحب الـتحف  
قد تم انتهاكا  لحكم من أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة 

مـــن قواعـــد تلـــك المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق باختصـــاص لقاعـــدة أو 
 وإجراءات سحب التحفظات.

 بالغ بسحب تحف اإل 2-5-6

تتبــع فــي إجــراءات اإلبــالغ بســحب الــتحف  القواعــد  
ــــالغ بالتحفظــــات المنصــــوص عليهــــا  الســــارية فــــي مجــــال اإلب

، 6-1-2] 6 -1-2و 5-1-2المبـــــادو التوجيهيـــــة  فـــــي
 .7-1-2و[ 2-1-8
األثـــــــر المترتـــــــب علـــــــى [   2-5-8، 2-5-7] 2-5-7

 سحب التحف 

 يترتـب علــى سـحب الــتحف  تطبيـق األحكــام -1 
التي أُبدي التحف  بشأنها بأكملها في العالقات بين الدولة أو 
المنظمـــــة الدوليـــــة التـــــي ســـــحبأ الـــــتحف  وجميـــــع األطـــــراف 
األخـــرى، ســـواء قبلــــأ هـــذه األطــــراف الـــتحف  أو اعترضــــأ 

 عليو.
يترتـب علـى ســحب الـتحف  دخـول المعاهــدة  -2 

ــي ــة الت ــة أو المنظمــة الدولي ــين الدول ــز النفــاذ فــي العالقــات ب  حي
ـــة أو المنظمـــة الدوليـــة التـــي كانـــأ قـــد  ـــتحف  والدول ســـحبأ ال
اعترضأ على التحف  وعلـى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا 
 وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب هذا التحف .

 تاريخ نفاذ سحب التحف [   2-5-9] 2-5-8

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، أو مــا لــم  
أمــــر مخــــالف، ال يصــــب  ســــحب تحفــــ  مــــا نافــــذ يُتفـــق علــــى 

المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إال عندما 
 تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعارا  بذلك السحب.

 بنود نموذجية

 تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحف  -ألف
يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظا  على هـذه  

و بتوجيــــو إشــــعار إلــــى ]الجهــــة الوديعــــة[. المعاهــــدة أن يســــحب

ويصــــب  الســــحب نافــــذا  عنــــد انقضــــاء أجــــل )ســــين( ]شــــهرا [ 
 ]يوما [ عقب تاريخ تسلم ]الجهة الوديعة[ لإلشعار.

 تقديم تاريخ نفاذ سحب التحف   -باء

يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظا  على هـذه  
الوديعــــة[. المعاهــــدة أن يســــحبو بتوجيــــو إشــــعار إلــــى ]الجهــــة 

ويصــــب  الســــحب نافــــذا  فــــي تــــاريخ تســــلم ]الجهــــة الوديعــــة[ 
 لإلشعار.
 حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحف   -جيم

يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظا  على هـذه  
المعاهــــدة أن يســــحبو بتوجيــــو إشــــعار إلــــى ]الجهــــة الوديعــــة[. 

في  ويصب  السحب نافذا  في التاريخ الذي تحدده هذه الدولة
 اإلشعار الموجو إلى ]الجهة الوديعة[.

الحاالت التـي يجـوز فيهـا أن تنفـرد   [2-5-10] 2-5-9
الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة بتحديــد تــاريخ نفــاذ 

 سحب التحف 

ُيصب  سحب التحف  نافذا  في التاريخ الـذي تحـدده  
 الساحبة للتحف :الدولية الدولة أو المنظمة 

هذا التاريخ الحقا  للتاريخ الذي  عندما يكون )أ( 
تســّلمأ فيــو الــدول أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة األخــرى 

 إشعارا  بو؛ أو
عنــدما ال يضــيف الســحب حقوقــا  للدولــة أو  )ب( 

المنظمــة الدوليــة الســاحبة للــتحف  تجــاه الــدول أو المنظمــات 
 الدولية المتعاقدة األخرى.

 للتحف السحب الجزئي [  2-5-11] 2-5-10

يحــــّد الســــحب الجزئــــي للــــتحف  مــــن األثــــر  -1 
القانوني للتحف  ويكفل تطبيق أحكام المعاهـدة، أو المعاهـدة  

تطبيقــا  أوفــى علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الســاحبة  ،ككــل
 للتحف .
يخضـــــع الســـــحب الجزئـــــي للـــــتحف  لـــــنفس  -2 

ـــة الســـحب  ـــي ُتطبـــق فـــي حال ـــة الت القواعـــد الشـــكلية واإلجرائي
 ل ويصب  نافذا  وفقا  لنفس الشروط.الكام
 أثر السحب الجزئي للتحف [  2-5-12] 2-5-11

يُعــــــّدل الســــــحب الجزئـــــــي للــــــتحف  األثـــــــر  -1 
ـــدة  ـــو الصـــيغة الجدي القـــانوني للـــتحف  بالقـــدر الـــذي تســـم  ب
للــتحف . وتظـــل آثـــار أي اعتـــرا  أُبـــدي علـــى ذلـــك الـــتحف  

  ال ينطبـق مستمرة ما لم يقم صاحبو بسحبو، مـا دام االعتـرا
 حصرا  على ذلك الجزء من التحف  الذي تم سحبو.
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ال يجوز االعترا  عــلى الـتحف  النـاتع عـن  -2 
الســحب الجزئــي للــتحف  إال إذا كــان لهـــذا السحـــب الجـــزئي 

 أثر تمييزي.

 سحب اإلعالن التفسيري 2-5-12

ســـحب اإلعـــالن التفســـيري فـــي أي وقـــأ مـــن  يجـــوز 
اع نفــس الغــر ، وذلــك باتبــ لهــذاجانــب الســلطات المختصــة 
 .اإلجراء المطبق في إصداره

 اإلعالن التفسيري المشروط سحب 2-5-13

 القواعـداإلعالن التفسـيري المشـروط تحكمـو  سحب 
 المنطبقة على سحب التحفظات.

 صوغ االعتراضات 2-6

 االعتراضات على التحفظات تعريف 2-6-1

أ انفــرادي، أيــا  كانــ إعــالن" االعتــرا بتعبيــر " يقصــد 
أو تســــميتو، تصــــدره دولــــة أو منظمــــة دوليــــة ردا  علــــى  صــــيغتو
دولــــة أو منظمــــة دوليــــة أخــــرى،  صــــاغتومعاهــــدة  علــــىتحفــــ  

ـــة أو المنظمـــة  ـــو تلـــك الدول ـــىوتهـــدف ب اســـتبعاد أو تعـــديل  إل
اآلثـــار القانونيـــة المتوخـــاة مـــن الـــتحف  أو إلـــى اســـتبعاد تطبيـــق 

ا مــــــع الدولــــــة أو المنظمــــــة بأكملهــــــا فــــــي عالقاتهــــــ المعاهــــــدة
 .المتحفظة

الصــــــوغ المتــــــأخر علــــــى  اتاالعتراضــــــتعريــــــف  2-6-2
 لتحف  أو التوسيع المتأخر لنطاق تحف 

يمكــــن أن يقصــــد بتعبيــــر "االعتــــرا " أيضــــا  إعــــالن  
انفــــرادي تعــــار  بــــو دولــــة أو منظمــــة دوليــــة الصــــوغ المتــــأخر 

 لتحف  أو توسيع نطاقو.

 (233)4-6-2و 2-6-3

 االعترا صاحب  2-6-5

 يجوز صوغ االعترا  على التحف  من ِقبل: 

 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ )أ( 

أي دولـــــة وأي منظمـــــة دوليـــــة يحـــــق لهـــــا أن  )ب( 
وفــي هــذه الحالـة ال ينــتع عــن هــذا  ،تصـب  طرفــا  فــي المعاهـدة

اإلعــالن أي أثــر قــانوني إلــى حــين إعــراب الدولــة أو المنظمــة 
 الدولية عن موافقتها على االلتزام بالمعاهدة.

__________ 
 قرريف جلنة التياغة إرجاء النظر ه هذين املبدأين التوجيهي . (233ً

 صوغ االعتراضات بصورة مشتركة 2-6-6
ال يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صـوغ  

 اعترا  على الطابع االنفرادي لذلك االعترا .
 الشكل الكتابي 2-6-7

 يجب صوغ االعترا  كتابة. 
 اإلعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ 2-6-8

إذا كانأ لـدى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة 
على تحف  ما نية منع دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا وبـين 
الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليهـا أن تعـرب بوضـوح 

تلك النية قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين تلـك عن 
 الدولة أو المنظمة المتحفظة.

 إجراءات صوغ االعتراضات 2-6-9

 4-1-2و 3-1-2تنطبــــــــق المبــــــــادو التوجيهيــــــــة  
علـــــى االعتراضـــــات، مـــــع  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و

 مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال.
 التعليل 2-6-10

االعترا  قـدر اإلمكـان إلـى األسـباب ينبغي أن يشير  
 الداعية إلى إبدائو.

عــدم لــزوم تأكيــد االعتــرا  الصــادر قبــل تأكيــد  2-6-11
 التحف  رسميا  

علـــى االعتـــرا  الـــذي تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة  
 1-2-2التحف  وفقا  للمبدأ التوجيهي تحف  قبل تأكيد ذلك 

 يتطلب هو نفسو تأكيدا . ال
تأكيد االعترا  الذي يصاغ قبل اإلعـراب لزوم  2-6-12

 عن الموافقة على االلتزام بالمعاهدة
ال يتطلـــب االعتـــرا  الـــذي يصـــاغ قبـــل اإلعـــراب عـــن  

الموافقـــة علـــى االلتـــزام بالمعاهـــدة تأكيـــدا  رســـميا  مـــن الدولـــة أو 
المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على االلتزام 

ة أو المنظمــــة مــــن الــــدول أو المنظمــــات إذا كانــــأ هــــذه الدولــــ
الموقعة على المعاهدة عند صوغ االعترا ؛ ويجـب تأكيـده إذا 

 لم تكن من الدول أو المنظمات الموقعة عليها.
 مهلة صوغ االعترا  2-6-13

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة  
اء أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضا  على تحف  إما قبل انقض

فتــرة اثنــي عشــر شــهرا  علــى تــاريخ إشــعارها بــالتحف ، أو حتــى 
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تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على 
 االلتزام بالمعاهدة، أيهما كان الحقا .

 االعتراضات المشروطة 2-6-14

ال تنــتع عــن اعتــرا  علــى تحفــ  محــدد محتمــل أو  
 مقبل اآلثار القانونية لالعترا . 

 االعتراضات المتأخرة 2-6-15

ال تنــتع عــن االعتــرا  الــذي يصــاغ علــى تحفــ  بعــد 
اآلثـار  13-6-2انقضاء المهلة المحددة في المبدأ التوجيهي 

 صدر في حدود هذه المهلة. يالقانونية التي يحدثها اعترا  
 سحب االعتراضات على التحفظات وتعديلها 2-7
 سحب االعتراضات على التحفظات 2-7-1

يجـوز ســحب االعتــرا  علـى الــتحف  فــي أي وقــأ،  
 ما لم تنص المعاهدة على خالف ذلك.

 شكل سحب االعتراضات على التحفظات 2-7-2

 يجب أن يصاغ سحب االعترا  على التحف  كتابة . 

صـــــــوغ وإبـــــــالغ ســـــــحب االعتراضـــــــات علـــــــى  2-7-3
 التحفظات

 5-5-2و 4-5-2تنطبــــــــق المبــــــــادو التوجيهيــــــــة  
عتراضـــات علـــى التحفظـــات، مـــع علـــى ســـحب اال 6-5-2و

 مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال.

 أثر سحب االعترا  على التحف  2-7-4

ــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تقــوم بســحب   ــر الدول تُعتب
 اعترا  سبق أن صاغتو على تحف  قد قبلأ ذلك التحف .

 تاريخ نفاذ سحب االعترا  2-7-5

ــم مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى   حكــم مخــالف أو مــا ل
ـــى إجـــراء مخـــالف،  ـــرا ال يصـــب  ســـحب يتفـــق عل علـــى  اعت

الدوليـة التـي  إال عنـدما تتسـلم الدولـة أو المنظمـةا  نافـذ تحف 
 .إشعارا  بذلك السحب صاغأ التحف 

الحـــاالت التـــي يجـــوز فيهـــا للدولـــة أو المنظمـــة  2-7-6
الدوليـــة المعترضــــة أن تنفـــرد بتحديــــد تـــاريخ نفــــاذ ســــحب 

 االعترا  على التحف 

يصب  سحب االعترا  على التحف  نافذا  في التاريخ  
الــذي يحــدده صــاحبو إذا كــان هــذا التــاريخ الحقــا  للتــاريخ الــذي 

 تسّلمأ فيو الدولة أو المنظمة الدولية المتحف ظة إشعارا  بو.

 السحب الجزئي لالعترا  2-7-7

يجـــــوز لدولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أن تســــــحب جزئيــــــا   
اعتراضا  على تحف  ما لـم تـنص المعاهـدة علـى خـالف ذلـك. 
ويخضــع الســحب الجزئــي لالعتــرا  لــنفس القواعــد الشــكلية 
واإلجرائية التي تنطبق على السحب الكامل لالعترا  ويكـون 

 نافذا  بنفس الشروط.
 أثر السحب الجزئي لالعترا  2-7-8

ـــة   ـــار القانوني ـــى تعـــديل اآلث يـــؤدي الســـحب الجزئـــي إل
عالقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب االعتـــرا  تـــرا  علـــى اللالع

ـــتحف   ـــى النحـــو وصـــاحب ال ـــدة عل ـــي الصـــيغة الجدي ـــوارد ف ال
 لالعترا .

 توسيع نطاق االعترا  على تحف  2-7-9

يجــوز لدولـــة أو منظمــة الدوليـــة أبــدت اعتراضـــا  علـــى  
تحفــ  أن توســع نطــاق ذلــك االعتــرا  خــالل الفتــرة الزمنيـــة 

علـــى أال  13-6-2المنصـــوص عليهـــا فـــي المبـــدأ التـــوجيهي 
يؤدي هذا التوسيع إلى تعديل العالقات التعاهدية بين صاحب 

 التحف  وصاحب االعترا . 

 أشكال قبول التحفظات 2-8
قبــول الــتحف  مــن خــالل إعــالن انفــرادي بهــذا  قــد ينشــأ 

الخصــوص أو مــن خــالل ســكوت دولــة متعاقــدة أو منظمــة دوليــة 
 .13-6-2متعاقدة خالل المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 

 صحة التحفظات واإلعالنات التفسيرية -3
 الجائزةالتحفظات  3-1

ـــد توقيـــع معاهـــدة أو   للدولـــة أو للمنظمـــة الدوليـــة، عن
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســميا  أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 

 أو االنضمام إليها، أن تصوغ تحفظا ، ما لم:
 تحظر المعاهدة هذا التحف ؛ أو )أ( 
تــنص المعاهــدة علــى أنــو ال يجــوز أن تُبــدى  )ب( 

 سوى تحفظات محدَّدة ليس من بينها التحف  المعني؛ أو
التـــي ال تـــنص  يكـــن الـــتحف ، فـــي الحـــاالت )ج( 

عليها الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ب(، مخالفا  لموضوع المعاهدة 
 والغر  منها.

 التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحة   3-1-1
يكون التحف  محظورا  صـراحة  بموجـب المعاهـدة إذا  

 كانأ المعاهدة تتضمن حكما  خاصا :
 يحظر جميع التحفظات؛ أو )أ( 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   96 

 

تحفظـات علـى أحكـام محـددة، يحظر إبـداء  )ب( 
 وصيغ التحف  المعني على حكم من هذه األحكام؛ أو

يحظـــر فئــــات معينـــة مــــن التحفظـــات، وكــــان  )ج( 
 التحف  المعني يندرج ضمن فئة من هذه الفئات.

 تعريف التحفظات المحدَّدة 3-1-2
، يعنــــــــي تعبيــــــــر 1-3ألغــــــــرا  المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  

التي تنص المعاهدة صراحة  "التحفظات المحدَّدة" التحفظات 
بشأن أحكام معينة من المعاهدة أو بشـأن على إمكانية إبدائها 

 المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعه الجوانب المحددة.
 جواز التحفظات التي ال تحظرها المعاهدة 3-1-3

إذا كانــــأ المعاهــــدة تحظــــر صــــوغ تحفظــــات معينــــة،  
ا  ال تحظــره يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن تصــوغ تحفظــ فــال

المعاهـــدة إال إذا كـــان هـــذا الــــتحف  ال يتعـــار  مـــع موضــــوع 
 المعاهدة والغر  منها.

 التحفظات المحددةجواز  3-1-4
إمكانية صوغ تحفظات  تنص علىإذا كانأ المعاهدة  

محــددة دون أن تحــدد مضــمونها، فــال يجــوز لدولــة أو منظمــة 
يتعار  مع  دولية أن تصوغ تحفظا  إال إذا كان هذا التحف  ال

 موضوع المعاهدة والغر  منها.

عـــــدم توافـــــق الـــــتحف  مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة  3-1-5
 والغر  منها

يكــــون الــــتحف  غيــــر متوافــــق مــــع موضــــوع المعاهــــدة  
والغـــر  منهـــا إذا مـــس عنصـــرا  أساســـيا  مـــن المعاهـــدة يكـــون 

 ضروريا  لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة.
 والغر  منهاالمعاهدة  موضوعتحديد  3-1-6

والغر  منهـا بحسـن نيـة مـع المعاهدة  موضوع يحدد 
جــــوز يو مراعــــاة مصــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــو. 

 هــــاأعمالبعنــــوان المعاهــــدة و  ،بصــــفة خاصــــة االســــتعانة أيضــــا ،
ا وكــذلك، حيثمـــا كـــان التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهـــ

 .ليها األطرافة الالحقة التي تتفق عبالممارس ،مناسبا  
 التحفظات الغامضة أو العامة 3-1-7

يصاغ التحف  على نحـو يتـي  تحديـد نطاقـو، بغيـة تقيـيم  
 مدى توافقو بصفة خاصة مع موضوع المعاهـدة والغر  منها.

 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية 3-1-8
إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعـدة عرفيـة هـو  -1 

الحكــــم علــــى صــــحة الــــتحف  وإن كــــان عنصــــر وثيــــق الصــــلة فــــي 
 يشكل في حد ذاتو عائقا  أمام صياغة التحف  على ذلك النص. ال

والــتحف  علــى نــص فــي المعاهــدة يعبــر عــن  -2 
قاعدة عرفية ال يمّس الطابع الملزم لتلك القاعدة التـي يسـتمر 
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 

رهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الُملَزمــــة المتحف ظـــة وغي
 بتلك القاعدة.

 التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة 3-1-9
ال يمكن أن يستبعد التحف  األثـر القـانوني للمعاهـدة  

لو على نحو يخالف قاعدة قطعية من القواعد العامة  أو أن يعد 
 للقانون الدولي.

غيــــر التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق  3-1-10
 قابلة لالنتقاص

ــة أن تصــوغ تحفظــا  علــى   ــة أو منظمــة دولي ال يجــوز لدول
نــص فــي معاهــدة يتعلــق بحقــوق غيــر قابلــة لالنتقــاص، إال إذا كــان 
ذلــك الــتحف  يتوافــق مــع الحقــوق وااللتزامــات األساســية الناجمــة 
عن تلك المعاهدة. وفي تقيـيم ذلـك التوافـق، تراعـى األهميـة التـي 

 لتلك الحقوق بجعلها غير قابلة لالنتقاص.أولتها األطراف 
 التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي 3-1-11

ال يجــوز إبــداء تحفــ  ترمــي بــو دولــة أو منظمــة دوليــة  
إلى استبعاد أو تعديل األثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة 
أو للمعاهـــــدة ككـــــل صـــــونا  لســـــالمة معـــــايير محـــــددة للقـــــانون 

أو لقواعـــد تلـــك المنظمـــة إال إذا كـــان  الـــداخلي لتلـــك الدولـــة
 يتوافق مع موضوع المعاهدة والغر  منها.

التحفظــــات علـــــى المعاهـــــدات العامـــــة لحقـــــوق  3-1-12
 اإلنسان
لتقيــــيم مــــدى توافــــق الــــتحف  مــــع موضــــوع وغـــــر   

ـــي  ـــة حقـــوق اإلنســـان، ينبغـــي أن يؤخـــذ ف معاهـــدة عامـــة لحماي
المعاهــدة الحسـبان عــدم قابليـة الحقــوق المنصــوص عليهـا فــي 

للتجزئة وترابط هذه الحقوق وتشابكها وكذلك أهمية الحق أو 
الـــنص موضـــوع الـــتحف  فـــي ســـياق التوجـــو العـــام للمعاهــــدة، 

 ومدى خطورة تأثير ذلك التحف  عليو.
التحفظـــات علـــى نصـــوص فـــي المعاهـــدة تتعلـــق  3-1-13

 بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة
فــي معاهــدة يتعلــق  ال يكــون الــتحف  علــى نــص وارد 

بتســوية المنازعــات أو رصــد تنفيــذ المعاهــدة غيــر متوافــق، فــي 
حد ذاتو، مع موضوع المعاهدة والغر  منها، ما لم يكـن هـذا 

 التحف :
يرمــي إلـــى اســـتبعاد أو تعـــديل األثـــر القـــانوني  )أ( 

 لنص في المعاهدة ال بد منو لعلة وجودها؛ أو
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لدولــــة أو يترتــــب عليــــو أثــــر مــــؤداه اســــتبعاد ا )ب( 
المنظمــــة الدوليــــة المتحفظــــة مــــن آليــــة لتســــوية المنازعــــات أو 
لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلـق بـنص فـي المعاهـدة سـبق لهـا 
قبولو، إذا كان إعمال هذه اآللية يشكل ذات الغر  المتوخى 

 من المعاهدة.

ناااز مشااااريا املباااادئ التوجيهياااة والتعليناااايف  -2
 دورهتا الةت  عليها ال  اعتمدهتا اللجنة ه

يرد فيماا يلات ناز مشااريا املباادئ التوجيهياة والتعليناايف  -124
 عليها ال  اعتمدهتا اللجنة ه دورهتا الةت .

إجــــــــــــــــراءات اإلبــــــــــــــــالغ [  2-1-8، 2-1-6] 2-1-6
 (234ًبالتحفظات

ــــــدول  -1  ــــــنص المعاهــــــدة أو تتفــــــق ال ــــــم ت مــــــا ل
، حكــم مخــالفالمتعاقــدة علــى  الدوليــة المتعاقــدة والمنظمــات

 اإلبالغ بالتحف  على المعاهدة كما يلي: يتم

ــــة عــــدم وجــــود  )أ(  ــــوم ي، ةوديعــــجهــــة فــــي حال ق
اإلبـالغ مباشـرة إلـى الـدول المتعاقـدة  صاحب الـتحف  بتوجيـو

المتعاقدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة  الدولية المنظماتو 
 المعاهدة؛ أو في  األخرى التي يحق لها أن تصب  أطرافا  

حالــة وجــود جهــة وديعــة، يوجــو اإلبــالغ فــي  )ب( 
إلــى الجهــة الوديعــة التــي تقــوم بــدورها فــي أقــرب وقــأ ممكــن 
 ب خطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا اإلبالغ.

ـــم  -2 ـــالتحف  قـــد ت ـــالغ المتعلـــق ب ـــر اإلب ال يعتب
بالنســبة لدولــة أو منظمــة دوليــة إال عنــدما تتســلمو هــذه الدولــة 

 المنظمة. أو
ـــــالتحف  علـــــى المعاهـــــدة إ -3  ـــــالغ ب ـــــم اإلب ذا ت

بالبريــــــد اإللكترونــــــي أو بالفـــــــاكس، يجــــــب تأكيــــــده بمـــــــذكرة 
دبلوماســـية أو ب شـــعار مـــن الوديــــع. وفـــي هـــذه الحالـــة، يعتبــــر 

 اإلبالغ قد تم بتاريخ إرسال البريد اإللكتروني أو الفاكس.
 

__________ 
 2002اعتمديف اللجنة هذا املبدأ التوجيهت والتعليق عليه عااَم  (234ً

(. غااااأ أل 46-40، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء الثاااااين(، ع 2002حوليااااة ًانظاااار 
اللجنة قرريف ه دورهتاا التا اعة واجمةا ، عما   لااقرتا  املنارر اجااع ًانظار 

( أل تعيااااد النظاااار ه 62، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء الثاااااين(، الىلناااارة 2007حوليااااة 
وأل  13-6-2وجيهت الىلنرة الثالثاة مان هاذا املشاروع، لعاد النظار ه املبادأ التا

تعااادل التعلياااق لنااااء  علاااى ذلاااك. ولاإلضاااافة إىل ذلاااك، قااارريف اللجناااة، عناااب 
تتويت أجرته لشأل تعديل قدمه أحد أعضائها أثنااء جلةاة عاماة، أل تُعادِّل 

. وقد ُعدِّل التعلياق أيضاا  لنااء  6-1-2الىلنرة اال ته لية من املبدأ التوجيهت 
 على ذلك.

 التعليق
التااالي ، ، مثاال املباادأين 6-1-2حياااول املباادأ التااوجيهت  (1ً

توضيح جوانب معينة من اإلجراءايف الواجب اتباعها إلل غ ناز 
الاااااتحىلظ علاااااى املعاهااااادة إىل اجلهاااااايف املوجاااااه إليهاااااا هاااااذا اإللااااا غ 

. وهو يتنااول جاانب   تلىلا  5-1-2واحملددة ه املبدأ التوجيهت 
 إىل حد ما ول نهما مرتالاال لش ل وثيق ومها 

 تاحب الب غ، و  - 
 العملية لإلل غ. الارائق  - 

 1969مااان اتىلااااقي  فييناااا لعاااامت  23وال تتضااامن املاااادة  (2ً
أيااااااة إرااااااارة إىل الشااااااخز الااااااذ  هااااااب أل يتااااااوىل هااااااذا  1986و

اإلل غ. وه معظم احلااليف، ينوم الوديا لذلك حةبما يتب  من 
الاا  تةاار ،  (1986ً235ماان اتىلاقيااة فيينااا لعااام  79أح ااام املااادة 

 اارايف والب غايف املتعلناة لاملعاهادايف. لوجه عام، على مجيا اإل
وتاااورد أح اااام هاااذه املاااادة أيضاااا  لعااا  اإليضااااحايف لشاااأل طرائاااق 

 اإلل غ.
وقاااااد  ااااابق، أثنااااااء النظااااار ه موضاااااوع التحىلظاااااايف علاااااى  (3ً

املعاهاااااادايف، أل رأيف اللجنااااااة أو منرروهااااااا اجاتااااااول أل يوضااااااحوا 
الا  تاراحة أل علاى الودياا إلا غ الادول املعنياة لانز التحىلظاايف 
 1951تيغت. وه ذا، مث  ، ارتأيف اللجنة ه دورهتا الثالثة عام 

أنه يتع  على "وديا اتىلاقية متعددة األطاراف أل يُبلاغ  ال حتىلاظ، 
مبجرد تةلمه، إىل مجيا الدول األطراف ه االتىلاقية أو الدول ال  

.  ما أل الةأ مهىلر  والدوك، (236ًحيق هلا أل تتبح أطرافا  فيها"
،  ااال ياارى أل 1965يااره الرالااا عاان قااانول املعاهاادايف عاااَم ه تنر 

الااتحىلظ "هااب أل خُياَاار لااه الوديااا، وه حالااة عاادم وجااود وديااا، 
 .(237ًُطار له الدول املعنية األ رى"

إذ و ومل تأ اااااذ اللجناااااة  اااااذه التااااايغة ه هناياااااة املاااااااف،  (4ً
الحظااات أل املشااااريا الااا  اعُتماااديف ه الةاااالق " انااات تتضااامن 

معينااا  ماان املااواد الاا  تتناااول الب غااايف أو اإل اااارايف الاا زم عااددا  
توجيهها مباررة إىل الدول املعنية، أو إىل الوديا ه حال وجوده"، 
 لتات إىل ا اتنتاج مىلااده أل "مان املم ان تبةايط نتاوع هااذه 
املاااواد املختلىلااااة لشااا ل  بااااأ إذا ُأضاااايىلت إىل املشاااروع مااااادة عامااااة 

 .(238ًب غايف"تنظم مةألة اإل اارايف وال

__________ 
 .1969يينا لعام من اتىلاقية ف 78املادة  (235ً
، 34، الىلناااااارة A/1858، الوثينااااااة ، اجمللااااااد الثاااااااين1951حولياااااة  (236ً
 .130 ع
، Add.1-2و A/CN.4/177الوثينااة  ،، اجمللااد الثاااين1965حولياة  (237ً
 .13، الىلنرة 53ع 
، A/6309/Rev.1الوثيناااااااااااااة ، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين، 1966 حولياااااااااااااة (238ً
 .73من التعليق على مشروع املادة  (1ً، الىلنرة 270 ع
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الاااااااذ  طُااااااار   73وهاااااااذا هاااااااو موضاااااااوع مشاااااااروع املاااااااادة  (5ً
من اتىلاقية فيينا  78، والذ  أتبح يش ل املادة (1966ً239 عام
من اتىلاقية فيينا  79، وقد ا ُتنةخت لاعتبارها املادة 1969لعام 
 دول تغيأ، عدا إضافة املنظمايف الدولية  1986لعام 

 والر ائل  اارايفاإل 

فاإل أ  ح ام  االف، ما مل تنز املعاهدة أو هاذه االتىلاقياة علاى  
 منظمة دولية مبنتضى هذه االتىلاقية  ةدولة أو أي ةمن أيإ اار أو ر الة 

 اااااال مباراااااارة، عنااااااد عاااااادم وجااااااود وديااااااا، إىل الاااااادول ير  ًأ( 
 واملنظمايف املنتود توجيهه إليها، أو إىل الوديا عند وجوده؛

لدولاااااااة أو املنظماااااااة املعنياااااااة ال يعتااااااا  أناااااااه تااااااادر عااااااان ا ًب( 
للحالااة، عنااادما  عناادما تتلناااه الدولااة أو املنظمااة الااا  أر اال إليهااا أو، تبعااا   إال

 يتلناه الوديا؛

ال يعتاا ، ه حالااة إر اااله إىل الوديااا، أنااه قااد وتاال إىل  ًج( 
إال عندما ي اول الودياا قاد أللاغ هاذه الدولاة أو  ه إليهااة املوجاة أو املنظماالدول
 .78من املادة  ( ه1ً للىلنرة ة له وفنا  املنظم

عان احل ام األ ااأ املشاار إليااه  79وال م ان فتال املااادة  (6ً
 الذ  جاء فيه ما يلت 

ا مل تااااااااانز املعاهااااااااادة، أو تتىلاااااااااق الااااااااادول املتعاقااااااااادة مااااااااا -1 
، ح ام  االفللحالة، املنظمايف املتعاقدة، على  واملنظمايف املتعاقدة أو، تبعا  

 لوجه  اع على تشتمل و ائف الوديا 

 [...] 

إل غ األطراف والادول واملنظماايف الدولياة الا  حياق هلاا  ه(ً 
املتتااااااالة  ااااااااارايف والر اااااااائل ه املعاهااااااادة لاألعماااااااال واإل أل تتااااااابح أطرافاااااااا  

 .لاملعاهدة

ومااااااااان اجلااااااااادير لالاااااااااذ ر أل عباااااااااارة "األطاااااااااراف والااااااااادول  (7ً
هاااادة"، واملنظماااايف الدوليااااة الااا  حيااااق هلااااا أل تتااابح أطرافااااا  ه املعا

الااواردة ه الىلناارة املشااار إليهااا، ليةاات املنالاال املاااالق للتاايغة الاا  
ماان االتىلاقيااة الاا  تتحاادث  23ماان املااادة  1ا ااُتعملت ه الىلناارة 

عاان "الاادول املتعاقاادة واملنظمااايف املتعاقاادة". ولاايس هلااذا الىلاارق أ  
تااأثأ عملاات ألنااه حيااق للاادول املتعاقاادة واملنظمااايف الدوليااة املتعاقاادة 

لتأ يااد أل تتاابح أطرافااا  ه املعاهاادة وألهنااا تتاابح أطرافااا  مبجااارد لا
ًو( مااان 1لااادء نىلااااذ املعاهااادة وفناااا  للتعرياااف الاااذ  تندماااه الىلنااارة 

مان االتىلاقياة؛ ول ناه يثاأ ماا ذلاك مشا لة لشاأل تاياغة  2املادة 
 املبدأ التوجيهت الواجب إدراجه ه دليل املمار ة.

ه دليااااال املمار اااااة ومااااان املنا اااااب لااااا  راااااك أل تااااادرج  (8ً
ماان اتىلاقيااة  79وأح ااام املاادة  78( مان املااادة  ًه1أح اام الىلناارة 

، ما ت ييىلها حةب احلالة اجاتة لالتحىلظايف، 1986فيينا لعام 
وإال فااااااإل الاااااادليل لاااااان يىلاااااات لااااااالغرض العملاااااات منااااااه وهااااااو تزويااااااد 

__________ 
 نىلةه.املرجا  (239ً

مةااتخِدميه مبجموعاااة  املاااة مااان املباااادئ التوجيهياااة الااا  تتااايح هلااام 
الاااااااا زم اطاااااااااذه  لمااااااااا واجهااااااااوا مشاااااااا لة تتعلااااااااق  حتديااااااااد املوقااااااااف

لالتحىلظاايف. غاأ أل اللجناة تةااءلت عماا إذا  اال مان األنةااب، 
لتياغة هذا املبادأ التاوجيهت، ا اتخدام تايغة هاذين احل ما ، أم 

مااان االتىلاقياااة.  23مااان املاااادة  1األنةاااب ا اااتخدام تااايغة الىلنااارة 
ه ولاااااااادا هلااااااااا أل ماااااااان املناناااااااات ا ااااااااتخدام املتااااااااالح املةااااااااتخدم 

، تىلاديااااا  ل اااال غمااااوض أو تنااااافر، ولااااو  اااااهر  لشاااا ل 23 املااااادة
 ترف، ل   تلف املبادئ التوجيهية لدليل املمار ة.

وعااااا وة علاااااى ذلاااااك، مااااان املؤ اااااد أل الب غاااااايف املتعلناااااة  (9ً
لالتحىلظاااااايف، ال  ااااايما ماااااا يتتااااال منهاااااا لااااانز التحىلظاااااايف الااااا  

اهاادة" تتااوغها دولااة أو منظمااة دوليااة، هاات ل غااايف "متتاالة لاملع
.  ما أل جلناة (240ً الىلة الذ ر 78من املادة ًه( 1مبىلهوم الىلنرة 

، عهاديف 1966النانول الدوي، ه املشروع الذ  وضعته ه عاام 
 أوتااراحة إىل الوديااا مبهمااة النظاار "فيمااا إذا  ااال توقيااا أو تااك 

، وهاات (241ًماالنااا  ألح ااام املعاهاادة وأح ااام هااذه املااواد" حتىلااظ*
ه فيينااا لعبااارة أ اارى أعاام هاات  "التوقيااا أو عبااارة ا ااتعي  عنهااا 

، دول أل (242ًأ  وثيناااااة أو إ ااااااار أو ر اااااالة تتعلاااااق لاملعاهااااادة"
 يىلهم من ذلك ا تبعاد التحىلظايف من جمال تابيق هذا احل م.

( من التعلياق 2ولاإلضافة إىل ذلك،  ما أراريف الىلنرة ً (10ً
نااااااة ه ماااااان مشاااااااريا املااااااواد الاااااا  اعتماااااادهتا اللج 73علااااااى املااااااادة 

ماااااااان اتىلاقيااااااااة فيينااااااااا  79ًوالاااااااا  أتاااااااابحت املااااااااادة  1966 عااااااااام
(، فإل الناعادة املنتاوع عليهاا ه الىلنارة الىلرعياة ًأ( 1986 لعام

من هذا احل م "تةر  أ ا ا  على اإل اارايف والب غايف املتعلنة 
أ  األفعااااااال الاااااا  تاااااادل علااااااى املوافنااااااة،  -املعاهاااااادايف ‘ حياااااااة‘  ل
اإل اارايف املتعلناة لعادم التاحة، *، واالعرتاضايف، و التحىلظايفو

 .(243ًوتلك ال  ترمت إىل إهناء املعاهدة، وما إىل ذلك"
( مااااااان  ًه1ومااااااان حياااااااث اجلاااااااوهر، ال راااااااك أل الىلنااااااارة  (11ً

 1986مان اتىلاقياة فييناا لعاام  79والىلنرة ًأ( مان املاادة  78 املادة
__________ 

( من التعليق على مشاروع املبادأ التاوجيهت 6انظر أع ه الىلنرة ً (240ً
 هذا.
، اجمللاااااد 1966 حولياااااة، 72ًد( مااااان مشاااااروع املاااااادة 1الىلنااااارة  (241ً

. وللوقوف على جاوهر هاذا احل ام، 269، ع A/6309/Rev.1الوثينة الثاين، 
، اجمللاااد 2002 حوليااة، 7-1-2انظاار التعلياااق علااى مشاااروع املباادأ التاااوجيهت 

 .49-46ع (، الثاين ًاجلزء الثاين
ًد(. والتااااايغة 1، الىلنااااارة 77، املاااااادة 1969اتىلاقياااااة فييناااااا لعاااااام  (242ً

اجلديااااادة نارااااائة عااااان تعاااااديل اقرتحتاااااه مجهورياااااة لاااااي روس االرااااارتا ية الةاااااوفياتية 
عن  27توتا ، ما امتناع  24توتا  منالل  32واعتمدته اللجنة اجلامعة لأغلبية 

 Official Records of the United Nations Conference on theالتتااويت، انظاار 

Law of Treaties  وانظااار ‘1‘ 660، الىلناارة 203أعاا ه(، ع  123ًاحلارااية ،
 .‘3‘ 164، الىلنرة 131-130أيضا  ع 

، A/6309/Rev.1الوثيناااااااااااااة ، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين، 1966 حولياااااااااااااة (243ً
 .270 ع



 التحفظات على المعاهدات 99

 

. ومهاااا ال تةاااتدعيال تعليناااا  (244ًتع ةاااال  لتامهاااا املمار اااة احلالياااة
، عدا م حظة أنه ح  ه احلالاة الا  يوجاد فيهاا ودياا، قاد  اتا  

حيادث أل تناوم الدولاة املتحىلظاة هاات نىلةاها لاإل غ ناز الااتحىلظ 
مباررة إىل الدول األ رى واملنظمايف الدولية املعنية. وه ذا قامت 
اململ ة املتحدة، مث  ، لإل غ األم  العام لألمم املتحدة، لاعتباره 

املتعلااااااق لإنشاااااااء متاااااارف التنميااااااة ملنانااااااة البحاااااار وديعااااااا  ل تىلاااااااق 
ال اريك، لأهنا تشاوريف ما مجيا املوقع  على هاذا االتىلااق لشاأل 
جاناااب مااان اإلعااا ل ًالاااذ  يشااا ل حتىلظاااا ( الاااذ  أرفنتاااه لوثيناااة 
تتدينها ًوالذ  قبله جملس حمافظت املترف فيما لعد، مث  حبته 

حمافظت معهد  .  ذلك أ اريف فرنةا جملس(245ًاململ ة املتحدة(
آ ااااااايا واحملااااااايط اهلاااااااادئ لتااااااااوير الباااااااث اإلذاعااااااات لاااااااتحىلظ ألدتاااااااه 

االتىلااااااق املنشااااا  هلاااااذه املنظماااااة، والاااااذ  أُودع لااااادى األمااااا   علاااااى
 .(246ًأيضا   العام

وال يبااادو أل هاااذه املمار اااة تثاااأ أ  اعااارتاض، لشااارط أال  (12ً
. غأ (247ًيُعىلى الوديا من الواجبايف املنوطة له على وجه التحديد

تش ل متدر لبس وغماوض، مبعاىن أل الودياا قاد يعاّول علاى  أهنا
مان  ) ًه1الدول املتحىلظة ه النيام لالو يىلة ال  تنياها لاه الىلنارة 

مان اتىلاقياة  79واجلملة األ أة من الىلنرة ًأ( من املاادة  78املادة 
. وهلاااذا الةااابب، رأيف اللجناااة أل مااان غاااأ (1986ً248فييناااا لعاااام 

ه املمار ااة، وامتنعاات عاان اقاارتا  مباادأ املنا ااب التشااجيا علااى هااذ
 توجيهت ي ر ها.

، على أمهية 1966وقد ردديف اللجنة، ه تعلينها لعام  (13ً
ماان مشااروع املااادة ًه( 1املهمااة املةااندة إىل الوديااا مبوجااب الىلناارة 

ماان اتىلاقيااة فيينااا  77ماان املااادة ًه( 1ًأتاابحت اآلل الىلناارة  72
ب لابيعاة احلاال أل ، وأ ديف أل "من املةتتو (249ً(1969 لعام

__________ 
ًأ( ًالاذ  أتابح 73انظر املرجا نىلةه خبتوع مشروع املاادة  (244ً

ناااااااا يمااااااان اتىلاقياااااااة في 79واملاااااااادة  1969مااااااان اتىلاقياااااااة فييناااااااا لعااااااام  78املااااااادة 
 (.1986 لعام
-Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryانظر  (245ً

General: Status as at 31 December 2006 (United Nations publication, 

Sales No. E.07.V.3), document ST/LEG/SER.E/25, vol. I, p. 570, note 9 

(chap. X.6). 
ًالىلتااااال  4، احلاراااااية 439املرجاااااا نىلةاااااه، اجمللاااااد الثااااااين، ع  (246ً

 (.3اجامس والعشرين  
 .7-1-2انظر املبدأ التوجيهت  (247ً
ًأ(، علاااااى التاااااواي، مااااان 78، واملاااااادة ًه(1، الىلنااااارة 77املاااااادة  (248ً

. وه احلالة  الىلة الاذ ر املتعلناة لاتحىلظ فرنةاا علاى 1969اتىلاقية فيينا لعام 
ق املنشااا  ملعهاااد آ ااايا واحملااايط اهلاااادئ لتااااوير الباااث اإلذاعااات، يبااادو أل االتىلااا

األم  العام قد ا تىلى لاإلحاطة علما  لعادم وجاود اعارتاض مان جاناب جملاس 
-Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryحمافظت املنظمة ًانظر 

General: Status as at 31 December 2006  عااااا ه(، اجمللاااااد أ 245ًاحلاراااااية
 (. و لبية األم  العام ه هذه احلالة مدعاة ل نتناد.الثاين
 .1986من اتىلاقية فيينا لعام ، ًه(1، الىلنرة 78املادة  (249ً

. ويتعلاق األمار (250ًيؤد  الودياا هاذه الو يىلاة علاى وجاه الةارعة"
هناااااا مبةاااااألة مهماااااة مرتبااااااة لاااااالىلنرت  الىلااااارعيت  ًب( وًج( مااااان 

  ال حُياادث الااتحىلظ (1969ً251ماان اتىلاقيااة فيينااا لعااام  78 املااادة
آثارا  إال اعتبارا  من تاريخ تةلمه مان ِقبال الادول واملنظماايف املوجاه 

هااااااا، ولاااااايس اعتبااااااارا  ماااااان تاااااااريخ تااااااوغه. وه الواقااااااا، إذا  ااااااال إلي
لااالتحىلظ يااتم مباراارة ماان ِقباال اجلهااة املتحىلظااة فااإل األماار  اإللاا غ

يهاام  ثااأا ، إذ لاان تلااوم إال نىلةااها إذا تااأ ريف ه إحالااة الااب غ  ال
إىل اجلهااااايف املوجااااه إليهااااا. غااااأ أنااااه إذا  ااااال رااااة وديااااا، فااااإل ماااان 

ة اإللااا غ، وإال فإناااه  ااايعال أثااار األ ا ااات أل حيااارع علاااى  ااارع
الاااااتحىلظ و اااااذلك إم انياااااة رد الااااادول واملنظماااااايف الدولياااااة املعنياااااة 

 .(252ًاأل رى عليه

ومااااان الناحياااااة العملياااااة، ه  ااااال الوضاااااا الاااااراهن لو اااااائل  (14ً
االتتاااال احلديثاااة، تناااوم اجلهاااايف الوديعاااة لو ائىلهاااا لةااارعة  باااأة، 

لياة. وه حا  على األقل إذا  انت هذه اجلهايف هات منظماايف دو 
 اناااات الىلاااارتة الىلاتاااالة،  اااا ل الثمانينيااااايف، لاااا  تاااااريخ ا اااات م 
األمانة العامة لألمم املتحدة للتحىلظايف وتاريخ إل غها ترتاو  ل  
رهر ورهرين، لل ث ثة أراهر، فإناه وفناا  للمعلوماايف الا  أر الها 
قةااام املعاهااادايف ه م تاااب الشاااؤول النانونياااة لااااألمم املتحااادة إىل 

 ة، تب  ما يلت اللجن

إل الىلرتة الزمنية الىلاتلة ل  تةلم قةم املعاهدايف لتك  -1 
ماا مل يلازم النياام لرتمجاة أو  ، اعة 24 تناهز وإل غه إىل األطراف ه معاهدة

تنشاااأ مةاااألة قانونياااة لتااادده. فاااإذا لااازم النياااام لرتمجاااة، فاااإل قةااام املعاهااادايف 
يالبها لا تعجال، ه مجياا األحاوال. وإذا  انات املةاألة النانونياة متشاعبة أو 

حياادث تتالاب مرا ا يف مااا أطاراف ال تاتح م فيهااا األمام املتحادة، فإنااه قاد 
لامل حظاة أل التا وك ياتم واجلدير لما حيدث ذلك. غأ أنه ق ،لع  التأ أ

عدا  ، اعة، ه  ل األحوال 24إل غها إىل األطراف ذايف التلة ه غضول 
 ه حااليف قليلة.

إىل البعثااااااايف الدائمااااااة هاااااار  إلاااااا غ إ اااااااارايف اإليااااااداع و  -2 
واملنظمااااايف ذايف التاااالة عاااان طريااااق ال يااااد العاااااد  وال يااااد اإلل اااارتوين ه آل 

 وة علاااى ذلاااك، اوعااا. (LA 41 TR/221 ااااعة ًانظااار  24غضاااول واحاااد، ه 
اإلياداع إ ااارايف ، م ان االطا ع علاى 2001من  انول الثاين/ينااير اعتبارا  

ه جمموعة معاهدايف األمم املتحدة على راب ة اإلنرتنات علاى العناوال التااي  
http://untreaty.un.org  اإليااااااااداع ه رااااااااب ة اإلنرتناااااااات إ اااااااااارايف ًوتعاااااااارض

رمسياااااااة مااااااان قبااااااال الودياااااااا(. إ اااااااارايف غااااااراض اإلعااااااا م ال غاااااااأ وال تعتااااااا  أل

__________ 
، A/6309/Rev.1، الوثيناااااااااااااة ، اجمللاااااااااااااد الثااااااااااااااين1966 حولياااااااااااااة (250ً
 ( من التعليق.5، الىلنرة 270ً ع
نااز . انظاار 1986ًأ( وًب( ماان اتىلاقيااة فيينااا لعااام 79املااادة  (251ً

( من التعلياق علاى مشاروع املبادأ التاوجيهت 5هذين احل م  أع ه ه الىلنرة ً
 هذا.
، A/6309/Rev.1، الوثينااااااة ، اجمللااااااد الثااااااين1966 حولياااااةانظااااار  (252ً
؛ 73( مااان التعلياااق علاااى مشاااروع املاااادة 6ً-(3، الىلنااارايف 271ً-270 ع

 ,T. O. Elias, The Modern Law of Treaties, Dobbs Ferry/Leidenوانظر أيضاا  

Oceana/Sijthoff, 1974, pp. 216–217. 
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يداع إ اارايف اإلاإليداع املشىلوعة مبلحنايف ضخمة، من قبيل إ اارايف  أما
 .(254ًطريق الىلا س فرت ل عن، (253)16ًب(11املتعلنة لالىلتل 

وقامت أمانة املنظمة البحرية الدولية، من جهتها، لإع م  (15ً
الىلاتالة لا  تااريخ إلا غ الاتحىلظ علاى معاهادة  اللجنة لاأل الىلارتة

ت ااول املنظمااة وديعااة هلااا، وتاااريخ إحالتااه إىل الاادول املعنيااة، تاارتاو  
لوجاااه عاااام لااا  أ ااابوع وأ ااابوع . وتُااارتجم الب غاااايف إىل اللغاااايف 
الرمسيااة الااث ث للمنظمااة ًاإل اابانية واإلن ليزيااة والىلرنةااية( وتُر اال 

 .دائما  عن طريق ال يد العاد 
ووتااىلت أمانااة جملااس أورولااا للجنااة ممار ااة جملااس أورولااا  (16ً

 على النحو التاي 
ث ثااااة أ اااااليا ًإذ جتمااااا تاااارتاو  لاااا  أ اااابوع و إل الىلاااارتة االعتياديااااة  

(. وه لعاا  احلااااليف، حياادث تااأ أ وتر اال  اال أ اابوع  تنريبااا    اااارايفاإل
اىلااايف منت وألةاابب ضااخامة اإلع نايف/التحىلظااايف أو التااذيي يف ًعااروض 

( الاا  يتعاا  التأ ااد منهااا وترمجتهااا الدا ليااة ماان النااانول الاادا لت واملمار ااايف
للغاة  اإل ااارايف ال ت اول  الرمسية األ رى ًيشرتط جملاس أورولاا أل اللغة إىل 

ترمجاة إىل لغاة مان تلاك اللغاايف. ا من اللغايف الرمسية أو على األقال أل ترفاق  ا
وتُنجااااز ىل اللغااااة الرمسيااااة األ اااارى(. الرتمجااااة إويتااااوىل م تااااب املعاهاااادايف تااااوفأ 

العاجلااة الاا  هلااا أثاار فااور  ً ماان قبياال اال ااتثناءايف املاار ز  ااا اإل اااارايف 
 .يوم  من االتىلاقية األورولية حلنوق اإلنةال( ه غضول 15املادة  مبوجب

مباراااااااارة إىل وزارة   اااااااااارايفومااااااااا مل تىلضاااااااال ]الاااااااادول[ توجيااااااااه اإل 
ه الوقااااات الاااااراهن(، فاااااإل  دولاااااة عضاااااوا   43مااااان  دولاااااة عضاااااوا   11اجارجياااااة ً

األتلية تر ل  تالة إىل البعثايف الدائمة ه  رتا بورغ ال  حتيلها   اارايفاإل
لدورها إىل عواتمها. أما الدول غأ األعضاء الا  ليةات هلاا لعثاة دللوما اية 

دللوما اية ه لعثاهتاا العان طرياق   اارهااإفيجر  ًأو قنتلية( ه  رتا بورغ 
اريس أو لرو ةاااال أو مباراااارة. وقااااد أديف الزيااااادة ه عاااادد الاااادول األعضاااااء لاااا

__________ 
يتعلق األمر هنا لالب غايف املتتلة لاالتىلاق املتعلق لاعتماد  (253ً

مواتىلايف تننية موحدة تةر  على املر بايف ذايف العج يف واملعدايف واألجزاء 
ال  م ن تر يبها و/أو ا تخدامها ه املر بايف ذايف العج يف ورروط 
 االعرتاف املتبادل لاملوافنايف املمنوحة على أ اس هذه املواتىلايف ًانظر
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as 

at 31 December 2006  683أع ه(، اجمللد األول، ع  245ًاحلارية.) 
ترجى م حظة أل  -3أوضح قةم املعاهدايف أيضا  ما يلت  " (254ً

ممار ة الوديا قد عدِّلت ه احلااليف ال  ي ول فيها اإلجراء املتعلق لاملعاهدة 
تعدي   لتحىلظ قائم واحلااليف ال  يتوغ فيها أحد األطراف حتىلظا  لعد 

اهدة املعنية اإلعراب عن موافنته على االلتزام. فأتبح يتا  اآلل للارف ه املع
رهرا  إلل غ الوديا لأنه يعرتض على التعديل أو ال يرغب ه أل يأ ذ  12

لع  االعتبار التحىلظ التادر لعد التتديق أو النبول أو املوافنة، وما إىل 
ذلك. وحيةب الوديا فرتة االثين عشر رهرا  التداء  من تاريخ إتدار إ اار 

 P. T. B. Kohona, “Some. انظر أيضا  ("LA 41 TR/221 (23-1)اإليداع ًانظر 

notable developments in the practice of the UN Secretary-General as 

depository of multilateral treaties: reservations and declarations”, AJIL, 

vol. 99 (2005), pp. 433–450, and “Reservations: discussion of recent 

developments in the practice of the Secretary-General of the United 

Nations as depositary of multilateral treaties”, Georgia Journal of 

International and Comparative Law, vol. 33 (2004–2005), pp. 415–450. 

واحاااد يتمثااال فيماااا تبةااايط العشااار األ اااأة إىل الةااانوايف  ااا ل   ااااارايفواإل
، مل يعااد املاادير العاام للشااؤول النانونياة ًالااذ  يتتاارف 1999 عاام يلات  منااذ

  ااارايفاإل ، لل جتماافرديا    اارلا م األم  العام جمللس أورولا( يوقا  ل إ
. ومل تارد أ  را اوى مان هاذا فردياا  وتوقا فنط  ل ر االة مان ر اائل اإلحالاة 

 اإلجراء.

ومنااااااااااااااااااااااذ تشااااااااااااااااااااااغيل موقعنااااااااااااااااااااااا علااااااااااااااااااااااى رااااااااااااااااااااااب ة اإلنرتناااااااااااااااااااااات  
ًhttp://conventions.coe.int تتااااااااااا   اااااااااال 2000( ه  ااااااااااانول الثاين/يناااااااااااير ،

 . ويوضاااا نااازالشاااب تعلاااى املوقاااا ه احلاااال املعلوماااايف املتعلناااة لااااإلجراءايف 
. غاأ أل  اا رمسياا    ااريوم اإلنىلس التحىلظايف أو اإلع نايف على املوقا ه 

 .رمسيا    اارا  النشر عن طريق املوقا ال يعد إ

وأ ااأا ، يتضااح ماان املعلومااايف الاا  قاادمتها منظمااة الاادول  (17ً
 األمري ية ما يلت 

الادول األعضااء لاأ  توقيعاايف أو تتادينايف جديادة  هر  إ اار 
تحيىلة منظمة الدول "على املعاهدايف امل مة ل  البلدال األمري ية عن طريق 

وعلااى حنااو رمساات لدرجااة وم. ال يااا اا  تااوزَّعالاا   (OAS Newspaperً "األمري يااة
ير اال رمسات  ال ث ثااة أراهر عان طريااق حمضار    ااارايفاإلنناوم لتوجيااه ، أ ا 
الاا  جتماعااايف العثااايف الدائمااة لاادى منظمااة الاادول األمري يااة أو لعااد اإىل الب
اجتماعااايف ، مثال فيهاا عادد  بااأ مان التوقيعاايف والتتاادينايف اجلديادةحيادث 

 اجلمعية العامة.

االتىلاقااااايف الثنائيااااة  الاااا  تشاااامل أيضااااا   ،الرمسيااااة اإل اااااارايفوحتاااارر  
 .اإل بانية واإلن ليزية املوقعة ل  األمانة العامة واألطراف األ رى، لاللغت 

ومل تااار اللجناااة أل مااان الضااارور  إدراج هاااذه اإليضااااحايف  (18ً
املىليدة جدا  ل املها ه دليل املمار ة. ول ن لدا هلا من املىلياد أل 

لعاااا  اإلرااااارايف الاااا  تشاااا ل  6-1-2تاااورد ه املباااادأ التااااوجيهت 
توتااايايف عاماااة موجهاااة إىل  ااال مااان الودياااا ًعنااادما ي اااول هنااااك 

هااايف املتحىلظااة ًعناادما ال ي ااول هناااك وديااا(. وهمااا وديااا( واجل
ناااز و  78ماان املاااادة ًه( 1هااذا املبااادأ التااوجيهت لااا  نااز الىلنااارة 

حةاااب  مااااوي يىله (1986ً255مااان اتىلاقياااة فييناااا لعاااام  79 املاااادة
 املشا ل اجاتة ال  يارحها إل غ التحىلظايف.

وتةتنةاااخ الىلنااارة اال اااته لية مااان املبااادأ التاااوجيهت هاااذا  (19ً
 78و 77األجزاء املعنية املشارت ة لا  الىلنارايف اال اته لية للماواد 

مااان اتىلاقياااة فييناااا لعاااام  79و 78و 1969مااان اتىلاقياااة فييناااا لعاااام 
، وتبةاااها راايئا  مااا  فالتاايغة املعتماادة ه فيينااا ال ااته ل 1986
ً"الااااااادول املتعاقااااااادة  1986مااااااان اتىلاقياااااااة فييناااااااا لعاااااااام  78املاااااااادة 

، تبعا  للحالة، املنظمايف املتعاقدة"( تبادو ه واملنظمايف املتعاقدة أو
الواقا ثنيلة وال تضيف ريئا  يُاذ ر. وعا وة علاى ذلاك،  ماا  ابق 

يةتنةااااخ  6-1-2، فااااإل نااااز املباااادأ التااااوجيهت (256ًليانااااه أعاااا ه
ماااا  1986ماان اتىلاقياااة فيينااا لعااام  23مااان املااادة  1تاايغة الىلناارة 

يف املتعاقااادة وإىل ا ااات ف طىلياااف ً"إىل الااادول املتعاقااادة واملنظماااا
__________ 

 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  78، واملادة ًه(1، الىلنرة 77املادة  (255ً
( ماان التعليااق علااى مشااروع املباادأ 8( و7ًانظاار أعاا ه الىلناارت  ً (256ً

 التوجيهت هذا.
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الادول األ اارى واملنظماايف الدوليااة األ ارى الاا  حياق هلااا أل تتاابح 
ماااان ًه( 1أطرافااااا  ه املعاهاااادة"( تىلضااااي   هلااااا علااااى تاااايغة الىلناااارة 

ً"األطااراف والاادول واملنظمااايف الدوليااة الاا  حيااق هلااا أل  78 املااادة
تتاابح أطرافااا  ه املعاهاادة"(. ورغاام أل هااذه التاايغة األ ااأة، أللااغ 
علااااى األرجاااااح وهلاااااا نىلاااااس املعااااىن، فإهناااااا تبتعاااااد عااااان املتاااااالحايف 
املةتخدمة ه الىلرع املتعلق لالتحىلظايف من اتىلاقي  فيينا. على أنه 
مل يبااااااُد ماااااان املىليااااااد إثنااااااال الاااااانز لرتديااااااد العبااااااارة املةااااااتخدمة ه 

مرت  ه الىلنرت  الىلرعيت  ًأ( وًب(. وعلى أ  حال،  23 املادة
غت التاارف ال يةااتتبا أ  تغيااأ ه نااز فااإل هااذا التحةاا  التاايا

" الدول واملنظماايف الدولياة املنتاودة  اذا اإللا غفيينا  إل عبارة "
 الدولية املنظمايفو الدول املتعاقدة ًب(( حتيل إىل " ًالىلنرة الىلرعية
الدول واملنظمايف الدولية األ رى ال  حيق هلاا أل  ]...[املتعاقدة و
ًأ((. ويةر  ذلك أيضا  على إضافة  " ًالىلنرة الىلرعيةتتبح أطرافا  

تااااىلة "الدوليااااة" الاااا  أحلنتهااااا اللجنااااة لاملوتااااوف "املنظمااااايف" ه 
مةااتهل الىلناارة األوىل لاات ه أ  غمااوض و ااد الااننز املتمثاال ه 
عادم نااز دليال املمار ااة علاى تعريااف لعباارة "املنظمااايف املتعاقاادة" 

ن اتىلاقيااة ماا 2ًو( ماان املااادة 1ًلينمااا ياارد هااذا التعريااف ه الىلناارة 
(؛ وماااا ذلاااك أعااارب لعااا  أعضااااء اللجناااة عااان 1986 فيينااا لعاااام

أ ااىلهم إزاء هااذا التحاارر ماان تااياغة فيينااا الااذ  اعتاا وه غااأ جمااد؛ 
ومن البديهت أل هاذا التوضايح يةار  علاى املبادأ التاوجيهت لرمتاه.  
 ااذلك فااإل تنةاايم الىلناارة األوىل ماان املشااروع إىل فناارت  فاارعيت  

 هعلها أقرب إىل الىلهم، دول أل يغّأ معناها.منىلتلت  رمبا 
وفيما يتعلق مبهل إحالة الاتحىلظ إىل الادول أو املنظماايف  (20ً

الدولياااة املوجاااه إليهاااا، مل يباااُد للجناااة أل مااان املم ااان حتدياااد مهلاااة 
تاااارمة. وتبااادو عباااارة "ه أقااارب وقااات مم ااان"، املدرجاااة ه الىلنااارة 

طَب  إىل ضاارورة التتااارف الىلرعيااة ًب(،  افيااة لتوجيااه انتباااه املخااا
على وجه الةرعة. وه املنالل، ال حاجة إىل مثل هذا اإليضا  ه 
الىلنااارة الىلرعياااة ًأ(، إذ ينااااا علاااى عااااتق اجلهااااة املتحىلظاااة أل تنااااوم 

 .(257ًمبةؤولياهتا ه هذا الشأل
، 2-1-2و 1-1-2وعلاااااى غااااارار املبااااادأين التاااااوجيهي   (21ً

ايف هب أل حيدثا  تالاة، اللذين يذّ رال لأل توغ وتأ يد التحىلظ
أل إلاااا غ  6-1-2توضااااح الىلناااارة األ ااااأة ماااان املباااادأ التااااوجيهت 

التحىلظايف إىل الدول واملنظمايف الدولية املعنية  ا هاب أل ي اول 
رمسياااا . ورغااام أل لعااا  أعضااااء اللجناااة أعرلاااوا عااان رااا وك لشاااأل 
ضااارورة الااانز علاااى ذلاااك، فناااد لااادا هاااذا األمااار مىليااادا  لاااالنظر إىل 

الشاااااائعة لااااادى اجلهاااااايف الوديعاااااة واملتمثلاااااة ه ا اااااتخدام املمار اااااة 
و ائل االتتال احلديثة،  ال يد اإلل رتوين أو الىلا س، اللذين ال 
م ااان التعويااال عليهماااا لااانىلس النااادر الاااذ  يعاااول لاااه علاااى و اااائل 
االتتاااااال التنليدياااااة. وهلاااااذا الةااااابب، رأيف أغلبياااااة أعضااااااء اللجناااااة 

رة دللوما اية ًه حاال وجوب تأ يد  ل ل غ يتعلق لتحىلظ مبذ 
__________ 

( ماااااان التعليااااااق علااااااى مشااااااروع املباااااادأ 13انظاااااار أعاااااا ه الىلناااااارة ً (257ً
 التوجيهت هذا.

لإ ااااار مااان الودياااا ًإذا  اااال تاااادرا  عاااان  تااادوره عااان دولاااة( أو
(. ولينما  ال لبع  األعضاء رأ   الف، رأيف (258ًمنظمة دولية

اللجنة أل املهلة، ه هذه احلالة، هب أل تةار  اعتباارا  مان تااريخ 
إر اااال ال ياااد اإلل ااارتوين أو الىلاااا س، وميااازة ذلاااك أناااه حياااول دول 

أ  جدل لشأل تاريخ ا ت م التأ يد وال تنشأ عناه مشاا ل  نشوء
عملياااة ألل التأ ياااد ال تاااايب حيااادث لوجاااه عاااام، طبناااا  للمعلوماااايف 
ال  أُللغت  اا اللجناة، ه نىلاس الوقات الاذ  حيادث فياه اإلر اال 
لال ياااد اإلل ااارتوين أو لالىلاااا س أو لعاااد ذلاااك لىلااارتة وجيااازة، علاااى 

ة الوديعاااة. وهاااذه اإليضااااحايف األقااال مااان جاناااب املنظماااايف الدوليااا
 .6-1-2مبينة ه الىلنرة الثالثة من املبدأ التوجيهت 

ومل يبُد من املىلياد وال مان املم ان حتدياد اللغاة أو اللغاايف  (22ً
الاااا  هااااب أل تُر اااال  ااااا هااااذه الب غااااايف ألل ممار ااااايف اجلهااااايف 

.  ااااذلك رأيف اللجنااااة أل ماااان احل مااااة اتِّباااااع (259ًالوديعااااة متباينااااة
اجلاريااة فيمااا يتعلااق لتحديااد اجلهاااز الااذ  هااب أل توّجااه املمار ااة 

 .(260ًإليه الب غايف

ومااااااان ناحياااااااة أ ااااااارى، فاااااااإل الىلنااااااارة الثانياااااااة مااااااان املبااااااادأ  (23ً
ت ااااااااااااارر الناعااااااااااااادة املنتاااااااااااااوع عليهاااااااااااااا ه  6-1-2 التاااااااااااااوجيهت
ماااان اتىلاقيااااة فيينااااا  79الىلاااارعيت  ًب( وًج( ماااان املااااادة  الىلناااارت 

ن تبةاايط تااياغتها دول . غااأ أنااه لاادا ماان املم اا(1986ً261 لعاام
إجراء متييز ل  احلالة ال  تنوم فيها اجلهة املتحىلظة لإل غ حتىلظها 
مباراارة، واحلالااة الاا  تنااوم فيهااا جهااة وديعااة لااإل غ الااتحىلظ. وه 
احلالت ، ي ول ا ت م الب غ من جانب الدولة أو املنظمة الدولية 

اااه إليهاااا الاااب غ هاااو الىلاتااال. فمهلاااة إلاااداء ا العااارتاض تةااار  املوجَّ
. وينبغت اإلرارة (262ًاعتبارا  من تاريخ اال ت م على وجه التحديد

إىل أل تاااااريخ  ااااريال مىلعاااااول اإل اااااار قااااد خيتلاااااف ماااان دولاااااة أو 
 منظمة دولية إىل أ رى تبعا  لتاريخ اال ت م.

 
__________ 

اإل ااااار املوجاااه مااان الودياااا هاااو الو ااايلة الااا  أتااابحت راااائعة  (258ً
عة إلر ال وال  تةتخدمها املنظمايف الدولية الوديعة أو رؤ اء األمانايف الودي

الب غااااايف املتعلنااااة لاملعاهاااادايف. علااااى أنااااه م اااان للمنظمااااة الدوليااااة ا ااااتخدام 
املااذ رايف الدللوما ااية االعتياديااة ه حالااة إر ااال الااب غ إىل دول غااأ أعضاااء 

 ه املنظمة وليس هلا أيضا  مر ز املراقب.
عناادما ت ااول اجلهااة الوديعااة دولااة، فإهنااا تلجااأ عمومااا  إىل إحالااة  (259ً

الاا  ماان هااذا النااوع لُلغتهااا أو للغاهتااا الرمسيااة علااى مااا يباادو؛ وعناادما الب غااايف 
ت ااول اجلهااة الوديعااة منظمااة دوليااة، فإهنااا قااد تةااتخدم إمااا مجيااا لغاهتااا الرمسيااة 
 ًاملنظمة البحرية الدولية( أو لغة عمل واحدة أو لغ  عمل ًاألمم املتحدة(.

ة أو الاادول وزارايف اجارجيااة، والبعثااايف الدللوما ااية لاادى الدولاا (260ً
 الوديعة، والبعثايف الدائمة لدى املنظمة الوديعة.

( مااااااان التعلياااااااق علاااااااى مشاااااااروع املبااااااادأ 5انظااااااار أعااااااا ه الىلنااااااارة ً (261ً
 هذا. التوجيهت

 13-6-2فيمااااا يتعلااااق لاالعرتاضااااايف، انظاااار املباااادأ التااااوجيهت  (262ً
 أدناه.
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 التعليل 2-1-9
ينبغــي أن يشــير الــتحف  قــدر اإلمكــان إلــى األســباب  

 الداعية إلى إبدائو.
 التعليق

ال تىلاااااااارض أعمااااااااال اللجنااااااااة لشااااااااأل قااااااااانول املعاهاااااااادايف  (1ً
لشاااا ل أو لااا  ر علااااى  1986و 1969اتىلاقيتاااا فيينااااا لعاااامت  وال

الدولة أو املنظمة الدولياة الا  تُباد  حتىلظاا  أل تعللاه وأل تشاأ إىل 
األ ااباب الاا  جتعلهااا تاارى أنااه ماان الاا زم ا ااتبعاد أو تعااديل األثاار 

الااااا  تااااانز عليهاااااا املعاهااااادة، أو األثااااار الناااااانوين لااااابع  األح اااااام 
النااااانوين للمعاهاااادة لرمتهااااا فيمااااا يتعلااااق لاااابع  اجلوانااااب احملااااددة. 
فتعليل التحىلظايف ال يش ل إذا  ررطا  من رروط تحتها ه إطار 

 نظام فيينا.
لااَزم، ه إطااار لعاا  التاا وك التعاهديااة، غااأ أل الاادول تُ  (2ً

 دعتهااااا إىل إلاااادائها. لتعلياااال حتىلظاهتااااا واإلرااااارة إىل األ ااااباب الاااا 
ماااااان  57ويتمثااااال أحااااااد األمثلااااااة املعاااااا ة لشااااا ل  اااااااع ه املااااااادة 
 االتىلاقية األورولية حلنوق اإلنةال ال  تنز على ما يلت 

هوز ل ل دولة، عند التوقيا على هذه االتىلاقية أو عند  -1 
إيداع تك التتديق عليهاا، أل تباد  حتىلظاا  لشاأل ح ام لعيناه مان االتىلاقياة 

مااا ي ااول رااة تناااف لاا  أحااد النااوان  الةااارية آنااذاك ه إقليمهااا وذلااك لناادر 
 احل م. وال جتوز التحىلظايف ذايف الاالا العام مبوجب أح ام هذه املادة.

يتضاااامن  اااال حتىلااااظ يُباااادى مبوجااااب هااااذه املااااادة عرضااااا   -2 
 منتضبا  للنانول املعين.

وه إطار هذا النظام الذ  يش ل دول أدىن رك قاعدة طتايز 
لااى مةااتوى النواعااد العامااة للنااانول الاادوي، مثاال عاارض النااانول ع

الااذ  أُلااد  الااتحىلظ لةااببه راارطا  حنينيااا  لتااحة أ  حتىلااظ علااى 
االتىلاقية األورولياة حلناوق اإلنةاال. فناد اعتا يف احمل ماة األورولياة 

مااااااان  2الشاااااااهأة أل الىلناااااارة  لليلااااااوسحلنااااااوق اإلنةااااااال ه قضاااااااية 
"ال تتضاامن جماارد إلاازام راا لت، لاال   ااالنا ( 64ًاملااادة  57 املااادة

. ورأيف احمل مااة أل اإللاازام لتناادمي (263ًتاانز علااى راارط جااوهر "
تعليل أو تىلةأ يرمت إىل "منح األطراف املتعاقدة األ رى وهيئايف 
االتىلاقياااة علاااى وجاااه اجتاااوع ضااامانة لاااأل ينتتااار الاااتحىلظ علاااى 

ب . ويرتتا(264ًاألح ام ال  ا تبعدهتا الدولة املعنية لش ل تريح"
التىلةااااأ( هااااذا عاااادم تااااحة  علااااى عاااادم احاااارتام راااارط التعلياااال ًأو

 .(265ًالتحىلظ

__________ 
ً263) Belilos v. Switzerland, Judgement of 29 April 1988, 

Application no. 10328/83, European Court of Human Rights, Series A: 
Judgments and Decisions, vol. 132, p. 26, para. 59. 

 املرجا نىلةه. (264ً
 .60املرجا نىلةه، الىلنرة  (265ً

وعلااااى الاااارغم ماااان أنااااه ال م اااان لالتأ يااااد، وفنااااا  للنواعااااد  (3ً
العامة للنانول الدوي، ترتيب هذه النتيجة احلامسة على عدم تندمي 
تعلياال، فااإل مااا أراااريف إليااه احمل مااة األوروليااة حلنااوق اإلنةااال ه 

باب وفوائااد لتعلياال التحىلظااايف قالاال للتابيااق ماان أ اا 1988عااام 
علااى مجيااا املعاهاادايف ويةاار  علااى مجيااا التحىلظااايف. وهلااذا رأيف 
اللجنااة أل ماان املىليااد تشااجيا تعلياال التحىلظااايف دول جعلااه إلزاميااا  

فهاذا اإللازام، علاى أ  األحاوال، لان ي اول  -من الناحية النانونية 
. وتياغة املبدأ التوجيهت متىلنا  ما الابيعة النانونية لدليل املمار ة

تياغة غأ ُملزمة، على حنو ما يتجلى ه ا تخدام تيغة الشارط، 
 توضح أل األمر يتعلق لإجراء مةتتوب ال لالتزام قانوين.

وال يش ل التعليل ًاال تيار  لالتاي( إجراء  إضافيا  يزيد  (4ً
من تعولة توغ التحىلظايف، ل نه يش ل و يلة مىليادة ل ال مان 

ملتحىلظااة واجلهااايف املعنيااة األ اارى ماان الاادول أو املنظمااايف اجلهااة ا
الدولية أو هيئايف الرتد ل ضاا ع مبةاؤولياهتا ل ىلااءة. فالتعليال 

 ال لااأل تعااا  فحةااب عااان رأيهااا وتوضاااحيةاامح للجهااة املتحىلظاااة 
وعلااااى  اااابيل املثااااال  -األ ااااباب الاااا  دعتهااااا إىل إلااااداء الااااتحىلظ 

ل الاادا لت الاا  قااد جتعاال احلتاار( لاإلرااارة إىل عنبااايف النااانو  ًال
ماااان التااااعب أو املةااااتحيل تابيااااق احل اااام الااااذ  أُلااااد  الااااتحىلظ 

أل توفر أيضا  عناتر مىليدة ه احل م على تحة لول ن  - لشأنه
الااتحىلظ. وينبغاات أالّ يغيااب عاان األذهااال ه هااذا التاادد أل تنياايم 
تااااحة حتىلااااظ مااااا ينااااا أيضااااا  علااااى عاااااتق اجلهااااة الاااا  قاااادمت هااااذا 

 التحىلظ. 
   عاان ذلااك، فااإل التعلياال والتىلةااأايف الاا  تناادمها وفضاا (5ً

اااار أيضااااا  مهمااااة ال يانااااايف األ اااارى املختتااااة  اجلهااااة املتحىلظااااة تيةِّ
لتنيااايم تاااحة الاااتحىلظ، أ  الااادول أو املنظماااايف الدولياااة األ ااارى 
املعنياااااة، وهيئاااااايف تةاااااوية املنازعاااااايف امل لىلاااااة لتىلةاااااأ املعاهااااادة أو 

عاهااادة. ويشااا ل تعليااال تابينهاااا واهليئاااايف امل لىلاااة لرتاااد تابياااق امل
الااتحىلظ لالتاااي و اايلة ماان الو ااائل الاا  متل هااا الاادول واملنظمااايف 
الدوليااة املتحىلظااة للتعاااول مااا األطااراف األ اارى املتعاقاادة وهيئااايف 

 .(266ًالرتد ح  يتةىن تنييم تحة التحىلظ
وأ  تعليااال ورااار  لأل اااباب الااا  تااادعو اجلهاااة املتحىلظاااة  (6ً

إىل اعتبار التحىلظ ضروريا  ُيةهم أيضا  ه إقامة حاوار مثمار لشاأل 
التحىلظاااااااايف لااااااا  اجلهاااااااة املتحىلظاااااااة والااااااادول واملنظماااااااايف الدولياااااااة 

__________ 
أ ديف اللجنة هذا االلتزام لالتعاول ما هيئايف الرتد ه  (266ً

لشأل التحىلظايف على املعاهدايف املتعددة  1997ا تنتاجاهتا األولية لعام 
 9األطراف الشارعة، مبا فيها معاهدايف حنوق اإلنةال، وال  يبدأ نز الىلنرة 

منها مبا يلت  "تالب اللجنة إىل الدول أل تتعاول ما هيئايف الرتد" 
ا  اهليئايف املنشأة أع ه(. والتزام التعاول هذا أ دته أيض 206احلارية  ًانظر

ه اجتماعها  2007مبوجب املعاهدايف الدولية حلنوق اإلنةال عاَم 
 Report of the meeting of the Workingاملشرتك ل  اللجال ًانظر  الةادس

Group on reservations, HRI/MC/2007/5, para. 16 (Recommendations), 

recommendation No. 9 (a).) 
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املتعاقدة، وهيئة الرتد إل ُوجديف. وهذا األمر ال يىليد فنط الدول 
هلاااا إلااااداء رأيهااااا لشااااأل الااااتحىلظ أو املنظماااايف الدوليااااة الاااا  ينبغاااات 

لنبولااه أو لاااالعرتاض عليااه، لاال يىليااد أيضااا  اجلهااة املتحىلظااة نىلةااها 
ألهنااا لتعليلهااا للااتحىلظ م نهااا املةااامهة ه إزالااة الشاا وك الاا  قااد 
تةااااااور رااااار اءها لشاااااأل تاااااحة الاااااتحىلظ وتوجياااااه احلاااااوار املتعلاااااق 

 لالتحىلظ حنو مزيد من التىلاهم.
العملياااة أل تعليااال التحىلظاااايف أ ثااار وُي حاااظ ه املمار اااة  (7ً

نااادرة مااان تعليااال االعرتاضاااايف. وماااا ذلاااك، توجاااد ه ممار اااة الااادول 
أمثلااة علااى حااااليف  ااعت فيهااا الاادول واملنظمااايف الدوليااة إىل ليااال 
األ ااباب الاا  دعتهاااا إىل إلااداء حتىلاااظ ماان التحىلظاااايف. وهاات تىلعااال 

تااوفر  ذلااك ه لعاا  األحيااال العتبااارايف امل ءمااة احملاا ، وماان مثّ ال
رمبا لا تثناء ما يناره  -تىلةأاهتا عونا  حمددا  ه تنييم تحة التحىلظ 

. (267ًالتعليااال مااان  اااول الاااتحىلظ يةاااتند إىل اعتباااارايف امل ءماااة هاااذه
ول ن ه  ثاأ مان األحياال توضاح التىلةاأايف املتااحبة للتحىلظاايف 
لدرجااااة  بااااأة أ ااااباب هااااذه التحىلظااااايف. وه ااااذا، لاااارريف لرلااااادوس 

مااان العهاااد الااادوي اجااااع لااااحلنوق املدنياااة  14ة حتىلظهاااا علاااى املااااد
تُعلان ح وماة " والةيا ية لالتاعولايف العملياة الا  تعارتض تنىلياذها 

حتااااتىلظ حبااااق عاااادم التنىليااااذ ال اماااال للضاااامانة املتعلنااااة  لرلااااادوس أهنااااا
ًد( مااان املاااادة 3لاملةااااعدة النضاااائية اجملانياااة املشاااار إليهاااا ه الىلنااارة 

مااان تأييااادها للمباااادئ املنتاااوع مااان العهاااد؛ فهااات علاااى الااارغم  14
عليهااا ه هااذه الىلناارة، ال م نهااا، لةاابب تااعولايف التابيااق البالغااة، 

وماااان األمثلااااة  .(268ً"أل تضاااامن حاليااااا  تنىليااااذ هااااذا احل اااام لال اماااال
األ اااارى ًضاااامن عاااادد  بااااأ ماااان الةااااوالق( الااااتحىلظ الااااذ  تاااااغته 

 من العهد نىلةه  11ال ونغو، مشىلوعا  لتىلةأ ماوَّل، على املادة 
تُعلان ح وماة مجهوريااة ال ونغاو الشااعبية أهناا ليةاات ُملزماة لأح ااام  

 [...] 11املادة 

من العهد الدوي اجاع لاحلنوق املدنية والةيا ية تتناا   11فاملادة  
وماااا يليهاااا مااان قاااانول اإلجاااراءايف املدنياااة والتجارياااة  386تنافياااا   باااأا  ماااا املاااادة 

 21 املاااااااؤر  51/83تمدة مااااااان الناااااااانول واإلدارياااااااة واملالياااااااة ه ال ونغاااااااو، واملةااااااا
، وال  تنز على أنه هوز، ه إطاار الناانول اجااع، تنىلياذ 1983نيةال/ألريل 

األح ااام أو حماضاار التاالح عاان طريااق احلااابس وفاااء  للاادين لعااد ا ااتنىلاد و اااائل 
 20 000التنىليااااذ األ اااارى دول جاااادوى، وحينمااااا يتجاااااوز أتاااال مبلااااغ العنولااااة 

__________ 
التىلااااااق األورويب لاااااتحىلظ الىلرنةااااات علاااااى ايناباااااق ذلاااااك علاااااى ا (267ً

اااال ، وهااااو الااااتحىلظ الااااذ  جاااااء فيااااه  التىلاقيااااة الفتااااايف وإرااااارايف الااااارق امل مِّ
من االتىلاق املتعلاق ل فتاايف  23من املادة م ررا  ًب(  3يتعلق لالىلنرة  "فيما

وإرارايف الارق، تعتزم فرنةا االحتىلا  لإم انية ا تخدام اإلرارايف الضاوئية 
االجتاااه املعااا س الجتاااه الةااأ، حاا  يتةااىن أل ت ااول هلااا دالاليف املوجااودة ه 

 تلىلاة عان داللاة اإلراارايف الضااوئية املوجاودة ه اجلاناب املاوائم الجتااه الةاااأ" 
ًMultilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as 

at 31 December 2006  907ول، ع أعاااااااااا ه(، اجمللااااااااااد األ 245ًاحلارااااااااااية 
 (.(24-ًالىلتل احلاد  عشر  لاء

(. انظار أيضاا  حتىلاظ 4ًالىلتل الرالاا   181املرجا نىلةه، ع  (268ً
 (.182 عغامبيا ًاملرجا نىلةه، 

 18املالية األفرينية وي ول املااَديان الذ  يتجااوز  انه فرنك من فرن ايف اجلماعة 
 .(269ً نة قد دلَّر إعةاره عن  وء نية 60 نة وينل عن 

وه ضوء املزايا الواضحة لتعليل التحىلظاايف والادور الاذ   (8ً
م اان أل يؤديااه هااذا التعلياال ه احلااوار املتعلااق لالتحىلظااايف، قاارريف 

إىل ضارورة تنادمي  9-1-2ت اللجنة عدم اإلرارة ه املبدأ التوجيه
 مااا هااو   -التعلياال مااا الااتحىلظ نىلةااه وجعلااه جاازءا  ال يتجاازأ منااه 

. ل ن ذلك (270ًاحلال لتورة عامة فيما يتعلق لتعليل االعرتاضايف
أمر مةتتوب ل  أدىن رك، وإل مل ي ان هنااك ماا مناا دولاة أو 

 منظمة دولية من تعليل حتىلظها ه وقت الحق. 
اللجناااااة أناااااه إذا لااااادا أل مااااان املنا اااااب وماااااا ذلاااااك، رأيف  (9ً

تشاااجيا تعليااال التحىلظاااايف، فيجاااب عااادم ا اااتخدام هاااذا التعليااال  
 حجاااااة مرحياااااة للغاياااااة لت يااااار تاااااوغ حتىلظاااااايف عاماااااة أو غامضاااااة. 

ًالتحىلظااااااااااايف الغامضااااااااااة  7-1-3فبموجاااااااااب املباااااااااادأ التااااااااااوجيهت 
العامة( "يتاغ التحىلظ على حنو يتيح حتديد نااقه، لغية تنييم  أو

ىلة  اتااة مااا موضااوع املعاهاادة والغاارض منهاااا". ماادى توافنااه لتاا
 ن أل يُغين تعليل التحىلظ عن مالب تياغة الاتحىلظ علاى م وال

حنو يتايح تنيايم تاحته. فاالتحىلظ، حا  لاو  اال لا  تعليال، هاب 
أل ي ااااول  افيااااا  ه حااااد ذاتااااه وأل يةاااامح وحااااده لتنياااايم تااااحته. 

 .(271ًوليس من رأل التعليل إال أل يةهِّل عملية التنييم هذه

__________ 
 (.4ًالىلتل الرالا   182-181املرجا نىلةه، ع  (269ً
والتعليق عليه. وعلاى أ   10-6-2انظر أدناه املبدأ التوجيهت  (270ً

لااتحىلظ وتعليلااه ه حالااة إدراجهمااا ه حااال، فإنااه يتااعب  ثااأا  التمييااز لاا  ا
 نىلس التك.

غأ أل اإليضا  الناتج عن تعليال الاتحىلظ قاد يةامح ه لعا   (271ً
احلاااااليف لاعتباااار حتىلاااظ "مشااا وك فياااه" حتىلظاااا  تاااحيحا . وقاااد راااىلعت للياااز 
حتىلظها على اتىلاقية األمم املتحدة مل افحة االجتاار غاأ املشاروع ه املخادرايف 

 ىلةأ التاي واملؤثارايف العنلياة لالت
من االتىلاقية األطراف لأل تنظر ه إم انية أل تننل  8"تُلزم املادة 

لينها اإلجراءايف اجلنائية املتعلنة لبع  اجلرائم حينما ي ول ذلك ضروريا   فيما
 ملا فيه متلحة إقامة العدل لش ل  ليم.

وليس حملا م لليز أ  ا تتاع  ارج اإلقليم، وهت لالتاي غأ "
ى اإلط ق لالنظر ه اجلرائم املرتَ بة ه اجارج ما مل ت ن قد  تتة عل

ارُت بت جزئيا  دا ل اإلقليم الذ  يد ل ه نااق ا تتاتها من جانب 
رخز خيضا ال تتاتها. ولاإلضافة إىل ذلك، مبوجب د تور لليز، فإل 
مباررة الدعوى العامة هت من ا تتاع مدير النيالة العامة، وهو مو ف 

 أ تالا للح ومة.مةتنل غ
إال تنىليذا  حمدودا  لندر  8ولذلك، ال تةتايا لليز أل تنىلذ املادة "

 Multilateral Treaties Depositedتةمح له أح ام د تورها وقوانينها" ً ما

with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  ًاحلارية
 (.(19ًالىلتل الةادس   477أع ه(، اجمللد األول، ع  245

ولوال هذا التىلةأ ل ال من املم ن أل يُعت  حتىلظ لليز "غامضا  أو 
. ويبدو التحىلظ، 7-1-3عاما " وأل يُدرج ه نااق املبدأ التوجيهت 
 مشىلوعا   ذا التعليل، أ ثر  هولة ه الدفاع عنه.
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ولاملثاااااال فااااااإل إم انيااااااة تعلياااااال حتىلااااااظ ه أ  وقاااااات ماااااان  (10ً
األوقاااااايف ال تةااااامح للجهاااااة املتحىلظاااااة لتعاااااديل أو تو ااااايا ناااااااق 
الااتحىلظ الااذ   اابق إتااداره. وهااذا مااا يتضااح ماان املباادأ التااوجيهت 

ًاال ااااتبعاد أو التعااااديل ال حااااق لألثاااار النااااانوين املرتتااااب  2-3-4
 5-3-2بادأ التاوجيهت على معاهادة لو اائل غاأ التحىلظاايف( وامل

 ًتو يا نااق التحىلظ(.
 صوغ االعتراضات 2-6
 صاحب االعترا  2-6-5

 يجوز صوغ االعترا  على التحف  من ِقبل: 
 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ )أ( 
أي دولـــــة وأي منظمـــــة دوليـــــة يحـــــق لهـــــا أن  )ب( 

وفــي هــذه الحالـة ال ينــتع عــن هــذا  ،تصـب  طرفــا  فــي المعاهـدة
اإلعــالن أي أثــر قــانوني إلــى حــين إعــراب الدولــة أو المنظمــة 

 الدولية عن موافقتها على االلتزام بالمعاهدة.
 التعليق

املتعلق لتعريف االعرتاضايف  1-6-2إل املبدأ التوجيهت  (1ً
علااى التحىلظااايف ال هيااب عاان الةااؤال اجاااع لتحديااد الاادول أو 

دولية ال  م نهاا أل ُتتادر أو تتاوغ اعرتاضاايف علاى املنظمايف ال
حتىلااظ دولااة أ اارى أو منظمااة دوليااة أ اارى. وهااذا هااو الغاارض ماان 

 .5-6-2املبدأ التوجيهت 
إرااارايف  1986و 1969وتتضاامن اتىلاقيتااا فيينااا لعااامت  (2ً

ًب( مان 4إىل مةألة اجلهايف ال  حيق هلا تندمي اعرتاض. فالىلنرة 
تشاأ إىل "اعارتاض الدولاة  1986ييناا لعاام مان اتىلاقياة ف 20املادة 

املتعاقااادة أو املنظماااة املتعاقااادة". ويتبااا  مااان هاااذا الااانز أل الااادول 
املتعاقاااااااااادة واملنظمااااااااااايف الدوليااااااااااة املتعاقاااااااااادة لاااااااااااملعىن املنتااااااااااود ه 

هااااات  1986مااااان اتىلاقياااااة فييناااااا لعاااااام  2ًو( مااااان املاااااادة 1 الىلنااااارة
االفارتاض مادرج ه رك جهايف حيق هلاا تنادمي اعارتاض. وهاذا  ل 

 .5-6-2الىلنرة ًأ( من املبدأ التوجيهت 
غأ أل اللجنة اننةمت فيماا يتعلاق مبةاألة حتدياد ماا إذا   (3ً

 انت الدول أو املنظمايف الدولية ال  حيق هلا أل تتبح أطرافا  ه 
املعاهاادة حياااق هلااا أيضاااا  تاااوغ اعرتاضااايف. وقاااد ذهاااب رأ  إىل أل 

ال تتمتاا لاانىلس احلناوق الا  تتمتااا  هاذه الادول واملنظمااايف الدولياة
 اااا الااادول واملنظماااايف الدولياااة املتعاقااادة وال حياااق هلاااا لالتااااي تاااوغ 
اعرتاضايف لااملعىن احلنينات لل لماة. وأ اد أتاحاب هاذا الارأ  أل 
عاادم تااارق اتىلاقيااة فيينااا إىل هااذه النناااة هااب أال يىلةَّاار علااى أهنااا 

احلاااااق ه تاااااوغ  متاااانح هاااااذه الىلئاااااة ماااان الااااادول واملنظماااااايف الدوليااااة
ماان اتىلاااقي   20ماان املااادة  5اعرتاضااايف، وأنااه يتضااح ماان الىلناارة 

فيينااااااا أل األطااااااراف املتعاقاااااادة هاااااات وحاااااادها الاااااا  حيااااااق هلااااااا تااااااوغ 
اعرتاضااااااايف. وأ اااااادوا لالتاااااااي أل اإلع نااااااايف الاااااا  تتااااااوغها دول 

 (272ًومنظمايف دولية حيق هلا فحةاب أل تتابح طرفاا  ه املعاهادة
ايف. ويذهب هذا الرأ  إىل أل إتاحة هذه ال م ن اعتبارها اعرتاض

اإلم انياااة م ااان أل تةااابب مشااا لة عملياااة، ألناااه ه حالاااة وجاااود 
معاهاااادة مىلتوحااااة للغااااأ، قااااد ال ُطااااار األطااااراف ه هااااذه املعاهاااادة 

 لوجود لع  االعرتاضايف.
ًب( والىلناارة 4وماا ذلااك، تاارى األغلبياة أل أح ااام الىلناارة  (4ً
ا ال تةاااتبعد مالناااا  إم انياااة قياااام مااان اتىلااااقي  فيينااا 20مااان املاااادة  5

الاادول واملنظمااايف الدوليااة الاا  حيااق هلااا أل تتاابح أطرافااا  ه املعاهاادة 
لتوغ اعرتاضايف لاملعىن املنتاود لاالتعريف الاوارد ه املبادأ التاوجيهت 

، لاال علااى الع ااس تناااو  علااى هااذه اإلم انيااة. وتنتتاار 2-6-1
احملتملاااة العااارتاض علاااى حتدياااد اآلثاااار  20ًب( مااان املاااادة 4الىلنااارة 

 4تندماه دولاة متعاقادة أو منظماة متعاقاادة، ل ان عادم حتدياد الىلناارة 
لآلثاااااار املرتتباااااة علاااااى االعرتاضاااااايف الااااا  تتاااااوغها دول غاااااأ الااااادول 
املتعاقدة أو منظمايف غأ املنظمايف املتعاقدة ال يعين مالناا  أل هاذه 

. (273ًالااااادول أو املنظماااااايف األ ااااارى ال حياااااق هلاااااا تاااااوغ اعرتاضاااااايف
ياد اجلهاايف الا  م ان أل تنادم اعرتاضااا  علاى حناو ماا قاد تااوحت وحتد

 3مان اتىلااقي  فييناا ال يارد ه الىلنارة  20ًب( من املاادة 4له الىلنرة 
املتعلنااة ل ثااار االعاارتاض علااى تابيااق املعاهاادة ه حااال  21ماان املااادة 

عدم اعرتاض اجلهة تاحبة االعرتاض على د ول املعاهدة حياز النىلااذ 
الدولاااة املتحىلظاااة. وفضااا   عااان ذلاااك،  ماااا تشاااأ لوضاااو  لينهاااا ولااا  

، يُبلَّااااغ الااااتحىلظ والنبااااول التااااريح لااااالتحىلظ 23ماااان املااااادة  1الىلناااارة 
واالعااارتاض علاااى الاااتحىلظ لااايس فناااط إىل الااادول املتعاقااادة واملنظماااايف 
الدوليااااة املتعاقاااادة لاااال أيضااااا  "إىل الاااادول األ اااارى واملنظمااااايف الدوليااااة 

. وال ي اااول (274ًح أطرافاااا  ه املعاهااادة"األ ااارى الااا  حياااق هلاااا أل تتاااب
هلاااذا اإل ااااار معاااىن إال إذا  اااال حياااق هلاااذه الااادول واملنظماااايف الدولياااة 
األ ااارى الااارد علاااى الاااتحىلظ لإلاااداء قباااول تاااريح أو اعااارتاض. وأ اااأا ، 
وفوق ما  بق، رأيف اللجنة أل هذا املوقاف هاو وحاده الاذ  يتىلاق ماا 

يعاارِّف االعرتاضااايف علااى الااذ   1-6-2رو  ونااز املباادأ التااوجيهت 
التحىلظايف ليس تبعا  لآلثار املرتتبة عليها ول ان تبعاا  لآلثاار الا  تنشاد 

 . (275ًالدول أو املنظمايف الدولية املعرِتضة حتنينها منها

__________ 
يبدو هذا املوقف هو املوقف الذ  دافعت عنه لليندا   رك  (272ً

(Belinda Clark, “The Vienna Convention reservations regime and the 

Convention on Discrimination Against Women”, AJIL, vol. 85, No. 2 

(1991), p. 297). 
 P.-H. Imbert, Les réserves aux traitésانظااار ه هاااذا التااادد  (273ً

multilatéraux, Paris, Pedone, 1978, p. 150. 
مااان اتىلاقياااة فييناااا  77وًو( مااان املاااادة ًه( 1انظااار أيضاااا  الىلنااارة  (274ً
( لشااأل و يىلااة الوديااا 1986ماان اتىلاقيااة فيينااا لعااام  78 املااادةً 1969لعااام 

 إزاء "الدول واملنظمايف الدولية ال  حيق هلا أل تتبح أطرافا ".
ًد( مااان 1نىلةاااه،  ماااا ورد ه الىلنااارة تااايغ تعرياااف التحىلظاااايف  (275ً

، لااانىلس 1-1مااان اتىلااااقي  فييناااا و ماااا ا اااُتخدم ه املبااادأ التاااوجيهت  2املاااادة 
الارينة  املنتود لالتحىلظايف هو اإلع نايف ال  تةتهدف حتنيق آثاار معيناة 

 ًل نها ال حتننها لالضرورة(.
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وهااااذا الاااارأ  أ دتااااه أيضااااا  فتااااوى حم مااااة العاااادل الدوليااااة  (5ً
التحىلظااااايف علااااى اتىلاقيااااة منااااا جرمااااة اإللااااادة لشااااأل  1951 لعااااام
. فناااد أقاااريف احمل ماااة لوضاااو  ه منااااوق عياااة واملعاقباااة عليهاااااجلما

فتواها إم انية قيام الدول ال  حيق هلا أل تتبح أطرافا  ه االتىلاقية 
 لتندمي اعرتاضايف  

 [...] ترى احمل مة
تحىلظ الاااذ  تندماااه دولاااة موقِّعاااة الاااأل االعااارتاض علاااى  ًأ( 

علااااى االتىلاقيااااة ومل تتاااادِّق عليهااااا لعااااد ال م اااان أل ي ااااول لااااه األثاااار النااااانوين 
املوضَّح ه الرد على الةؤال األول إال عند التتديق. وإىل أل حيا  التتاديق، 

إىل املوقااف الااذ  حُيتماال أل علاى تنبيااه الاادول األ ارى   االعاارتاضأتااأثينتتار 
 ؛املوقعةتتخذه الدولة 

تحىلظ الااذ  تندمااه دولااة حيااق هلااا الااأل االعاارتاض علااى  ًب( 
 .(276ًأل توقِّا أو تنضم ول نها مل تىلعل ذلك لعد ال حُيِدث أ  أثر قانوين

وه ممار اااة الااادول، تتاااوغ الااادول غاااأ املتعاقااادة ه  ثاااأ  (6ً
مااان األحياااال اعرتاضاااايف علاااى التحىلظاااايف. فناااد اعرتضااات هااااي  

شأل اتىلاقية فيينا للع قايف الدللوما ية ه على حتىلظايف البحرين ل
. (277ًوقت مل ت ان فياه هااي  قاد وقَّعات حا  علاى هاذه االتىلاقياة

ولاملثاااااال، تاااااااغت الواليااااااايف املتحاااااادة األمري يااااااة اعرتاضاااااا  علااااااى 
حتىلظااااايف تااااونس واجلمهوريااااة العرليااااة الةااااورية لشااااأل اتىلاقيااااة فيينااااا 

تعاقاادة ه دولااة م -وليةاات  -ه حاا  أهنااا مل ت اان  1969 لعااام
ماااااااااة (278ًهااااااااذه االتىلاقياااااااااة . ولاملثااااااااال أيضاااااااااا ،  انااااااااات الااااااااادول املندِّ

العرتاضااايف ه األمثلااة التاليااة، ه تاااريخ إلااداء هااذه االعرتاضااايف، 
 جمرد دول موقِّعة على املعاهدة ًال  تدَّقت عليها الحنا ( 

اعاااارتاض ل ةاااام غ علااااى التحىلظااااايف الاااا  قاااادمها احتاااااد  -
فياتية، ومجهوريااااة لااااي روس اجلمهوريااااايف االراااارتا ية الةااااو 

__________ 
ً276) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1951, p. 15, at p. 30, para. III  ًعلى الرغم مما تنز عليه الىلنرة الىلرعية
ًب(، رأى لع  أعضاء اللجنة أل احمل مة مل ت ن تنتد  وى األطراف 

األول لشأل والدوك ه تنريره ه. املتعاقدة(. وهذا أيضا   ال موقف الةأ 
املختز لال امل ل عرتاضايف وآثارها   19قانول املعاهدايف. فمشروع املادة 

أو حيق هلا أل تتبح  ال ينز على أنه "حيق ل ل دولة طرف ه معاهدة، 
 A/CN.4/144، اجمللد الثاين، الوثينة 1962حولية *، أل تندم اعرتاضا " ًطرفا  
غة مل تدرج ه اتىلاقية (. وي حظ ما ذلك أل هذه التي62، ع Add.1و

 .1969فيينا لعام 
ً277) Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-

General: Status as at 31 December 2006  أع ه(،  245ًانظر احلارية
 أيار/ 9تاريخ االعرتاض   (.3ًالىلتل الثالث   96اجمللد األول، ع 

 .1978ر رباط/ف اي 2؛ تاريخ االنضمام  1972 مايو
ًالىلتااااااااال الثالاااااااااث  417املرجاااااااااا نىلةاااااااااه، اجمللاااااااااد الثااااااااااين، ع  (278ً

 (.1والعشرول  

االراااااااارتا ية الةااااااااوفياتية، ومجهوريااااااااة أو رانيااااااااا االراااااااارتا ية 
 ؛ (279ًالةوفياتية لشأل اتىلاقية فيينا للع قايف الدللوما ية

يرلنااااادا آاعرتاضااااايف اململ اااااة املتحاااادة ل ياانياااااا العظمااااى و  -
الشاااامالية علااااى حتىلظااااايف احتاااااد اجلمهوريااااايف االراااارتا ية 

وللغاريااا، وتشي و االوفا يا، وتااونس، الةااوفياتية، وإياارال، 
ومجهورياااااااااة أو رانياااااااااا االرااااااااارتا ية الةاااااااااوفياتية، ومجهورياااااااااة 
لاااي روس االراااارتا ية الةااااوفياتية، ورومانيااااا لشااااأل اتىلاقيااااة 

، وعلااااى حتىلظااااايف (280ًالبحاااار اإلقليماااات واملنانااااة املتامخااااة
احتاد اجلمهوريايف االررتا ية الةوفياتية، وإيرال، وللغاريا، 

 و ااالوفا يا، ومجهورياااة أو رانياااا االرااارتا ية ولولنااادا، وتشي
الةاااااوفياتية، ومجهورياااااة لاااااي روس االرااااارتا ية الةاااااوفياتية، 

 .(281ًورومانيا، وهنغاريا لشأل اتىلاقية أعاي البحار
ووفنااااا  ملمار ااااة األماااا  العااااام لوتااااىله وديعااااا ، فااااإل تلااااك  (7ً

االعرتاضااااايف الاااا  تتااااوغها دول أو منظمااااايف دوليااااة حيااااق هلااااا أل 
ولاايس "إ اااارايف ماان  (282ًطرافااا  توجااه لشااأهنا "ل غااايف"تتاابح أ

الودياااا" ول ااان ماااا هااار  "إل غاااه" هاااو حتديااادا  اعرتاضاااايف لااااملعىن 
 .1-6-2املنتود ه املبدأ التوجيهت 

ووفناااااا  ملوقاااااف األغلبياااااة، يبااااادو أل قياااااام دول ومنظماااااايف  (8ً
دولية حيق هلا أل تتبح أطرافا  ه املعاهدة لتوغ اعرتاضايف لاملعىن 

أمار مم ان  1-6-2املنتود ه التعرياف الاوارد ه املبادأ التاوجيهت 
متاماااااا  علاااااى الااااارغم مااااان عااااادم إعرا اااااا عااااان موافنتهاااااا علاااااى االلتااااازام 
لاملعاهاادة. وهااذه اإلم انيااة تؤ اادها الىلناارة الىلرعيااة ًب( ماان املباادأ 

 .5-6-2التوجيهت 
ويباادو ه الواقااا أنااه لاايس ماان املم اان فحةااب، لاال ماان  (9ً

، أل تناوم الادول أو املنظماايف الدولياة الا  تنتاو  أل احل مة أيضاا  
تتااابح أطرافاااا ، ول نهاااا مل تُعااارب لعاااد عااان موافنتهاااا النهائياااة علاااى 
االلتاازام، لااإع ل اعرتاضااها علااى حتىلااظ وإلااداء وجهااة نظرهااا لشااأل 
هاااااذا الاااااتحىلظ. ف ماااااا أرااااااريف حم ماااااة العااااادل الدولياااااة ه فتواهاااااا 

[ ەينتتر تأثأ]"عرتاض ، فإل مثل هذا اال1951التادرة ه عام 
على تنبيه الدول األ رى إىل املوقف الذ  حُيتمل أل تتخذه الدولة 

__________ 
(. 3ًالىلتاااااال الثالااااااث   96املرجااااااا نىلةااااااه، اجمللااااااد األول، ع  (279ً

  ااانول الثاااين/  18؛ تاااريخ االعاارتاض  1962رااباط/ف اير  2تاااريخ التوقيااا  
 .1966آب/أغةاس  17؛ تاريخ التتديق  1965يناير 
ًالىلتاااااااال احلاااااااااد   317ثاااااااااين، ع املرجااااااااا نىلةااااااااه، اجمللااااااااد ال (280ً

 6؛ تااريخ االعارتاض  1958أيلول/ بتم   9(. تاريخ التوقيا  1والعشرول  
 .1960آذار/مارس  14؛ تاريخ التتديق  1959تشرين الثاين/نوفم  

ًالىلتاااااااال احلاااااااااد   323املرجااااااااا نىلةااااااااه، اجمللااااااااد الثاااااااااين، ع  (281ً
 6خ االعارتاض  ؛ تااري1958أيلول/ بتم   9(. تاريخ التوقيا  2والعشرول  

 .1960آذار/مارس  14؛ تاريخ التتديق  1959تشرين الثاين/نوفم  
ً282) Summary of Practice of the Secretary-General as 

Depositary of Multilateral Treaties, United Nations publication (Sales 
No. E.94.V.15), document ST/LEG/7/Rev.1, para. 214. 
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. وهاااذا اإلراااعار م ااان أل ي اااول مىليااادا  أيضاااا   اااواء (283ً"املوقعاااة
لمنظمااة الاا  ألااديف الااتحىلظ أو للهيئااايف املعنيااة لرتااد لللدولااة أو 

 تابيق املعاهدة، حبةب األحوال.
ل للشااك ه أل االعاارتاض الااذ  غااأ أنااه لاايس هناااك جمااا (10ً

تتااوغه دولاااة أو منظماااة مل تُعاارب لعاااد عااان موافنتهااا علاااى االلتااازام 
لاملعاهاادة ال حُيااِدث علااى الىلااور اآلثااار النانونيااة الاا  تنشاادها اجلهااة 
املعرتضااااااة. ويتباااااا  هااااااذا أيضااااااا  ماااااان مناااااااوق الىلتااااااوى التااااااادرة ه 

اض الااا  مبوجبهاااا ال م ااان أل ي ااول ملثااال هاااذا االعااارت  1951 عااام
"األثااااااار الناااااااانوين املوضَّاااااااح ه الااااااارد علاااااااى الةاااااااؤال األول إال عناااااااد 

. فااملىلعول (284ًالتتديق" من جانب الدولة أو املنظمة ال  تاغته
النااااانوين احملتماااال العاااارتاض تبديااااه دولااااة أو منظمااااة دوليااااة قباااال أل 
تتبح طرفا  ه املعاهدة ال يتحنق إال عناد التتاديق علاى املعاهادة 

ا أو املوافناة عليهاا ًإذا  اال األمار يتعلاق مبعاهادة أو االنضامام إليها
اطااااذيف راااا لها الرمساااات( أو التوقيااااا عليهااااا ًه حااااال تعلااااق األماااار 
لاتىلاق ه ر ل مبةَّط(. وهذا ال منا من اعتبار هذه اإلع نايف 
مبثالاة اعاارتاض؛ ل نهاا "معلَّنااة علااى رارط" أو "مشااروطة" مبعااىن أل 

حمدد، أال وهو التعبأ عن املوافناة آثارها النانونية تتوقف على فعل 
 النهائية على االلتزام.

 صوغ االعتراضات بصورة مشتركة 2-6-6
ال يــــؤثر اشــــتراك عــــدة دول أو منظمــــات دوليــــة فــــي 

 صـوغ اعترا  علـى الطابـع االنـفرادي لذلك االعترا .
 التعليق

علااى الاارغم ماان أل االعاارتاض هااو إعاا ل انىلااراد ، وفنااا   (1ً
، فاإل مان املم ان (1ً285-6-2الوارد ه املبدأ التوجيهت للتعريف 

متامااااا  أل تشاااارتك عاااادة دول و/أو عاااادة منظمااااايف دوليااااة ه تااااوغ 
اعااارتاض. واملمار اااة ه هاااذا اجملاااال ليةااات را اااخة ول نهاااا ليةااات 

 معدومة. 
وه إطاااااار املنظماااااايف اإلقليمياااااة، وحتديااااادا  دا ااااال جملاااااس  (2ً

ردود أفعاهلاا واعرتاضاااهتا أورولاا، تةاعى الاادول األعضااء إىل تنةاايق 
على التحىلظايف والتوفيق لينها قادر اإلم اال. وعلاى الارغم مان أل 
هذه الدول ال تازال تتاوغ اعرتاضااهتا لتاورة منىلاردة، فإهناا تتشااور 
فيماااا لينهاااا لااايس فناااط لشاااأل م ءماااة تنااادمي االعرتاضاااايف، ول ااان 

__________ 
ً283) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أع ه(،  276ًانظر احلارية
 .، الرد على الةؤال الثالث30 ع
 املرجا نىلةه. (284ً
ًتعرياااااف  1-6-2انظاااار أيضاااااا  التعلياااااق علااااى املبااااادأ التاااااوجيهت  (285ً

(، الثااااين، اجمللااد الثااااين ًاجلاازء 2005 حوليااةاالعرتاضااايف علااى التحىلظاااايف(، 
 ( من التعليق.6، ولاأل ز الىلنرة 97ً-90ع 

. ومااان الناحياااة الىلنياااة، (286ًأيضاااا  لشاااأل تااايغة هاااذه االعرتاضاااايف
هذه االعرتاضايف ما ذلاك إع ناايف انىلرادياة مان جاناب  ال  تظل

 دولة من الدول ال  تندمها.
ول ااان م ااان اإلراااارة أيضاااا  إىل حاااااليف قامااات فيهاااا دول  (3ً

ومنظمااااايف دوليااااة لتااااوغ اعرتاضااااايف لتااااورة مشاااارت ة لالىلعاااال. فنااااد 
اعرتضت اجلماعة األورولية ودوهلا األعضاء التةا ًه ذلاك احلا (، 

، علااى "اإلع ناا " التااادرين عاان للغاريااا ومجهوريااة ه نىلااس التااك
من االتىلاقية اجلمر ية  52من املادة  3أملانيا الدمنراطية لشأل الىلنرة 

املتعلناااة لالننااال الااادوي للبضاااائا مبنتضاااى دفااااتر الننااال الااادوي الااا   
وهااات الىلنااارة الااا  تةااامح  1975تشااارين الثااااين/نوفم   14املؤر اااة 

. وقاادمت (287ًو االقتتااادية لااأل تتاابح أطرافااا  ل حتااادايف اجلمر يااة أ
اجلماعة األورولية أيضا  لع  االعرتاضايف "لا م الدول األعضاء ه 

 .(288ًاجلماعة االقتتادية األورولية ولا م اجلماعة ذاهتا"
ولاادا للجنااة أنااه لاايس هناااك مااا يعيااب اراارتاك عاادة دول أو  (4ً

واضااح منعهااا منظمااايف دوليااة ه تااوغ اعاارتاض، إذ ال يوجااد  اابب 
من أل تشرتك ه النيام لشتء يةتايا  ال منهاا لا  راك أل يؤدياه 
لشاا ل مةااتنل ولاانىلس الشااروط. وهااذه املرونااة ضاارورية وخباتااة ألنااه 
مااا تزايااد األ ااواق املشاارت ة واالحتااادايف اجلمر يااة واالقتتااادية يُاارجَّح 
 أل تتزاياااد الةاااوالق املتمثلاااة ه االعرتاضاااايف أو اإلع ناااايف التىلةاااأية
املشاارت ة املشااار إليهااا آنىلااا ، مبااا أل هااذه املؤ ةااايف تتنا اام ه  ثااأ 
ماان األحيااال ا تتاتااايف مااا الاادول األعضاااء فيهااا؛ وماالبااة هااذه 
الاااادول لالتتاااارف لشاااا ل مةااااتنل عاااان املؤ ةااااة الاااا  تنتماااات إليهااااا 
 اايناو  علااى قاادر  بااأ ماان التتاانلا. وال يوجااد لالتاااي ماان الناحيااة 

مشااارت ة. غاااأ أل هاااذا ال ياااؤثر  اض لتاااورةالىلنياااة ماااا مناااا تاااوغ اعااارت 
 ل عرتاض.  مالنا  على الاالا االنىلراد 

__________ 
انظر على  بيل املثال اعرتاضايف لع  الدول األعضاء ه  (286ً

جملس أورولا على االتىلاقية الدولية لنما اهلجمايف اإلرهالية لالننالل لعام 
1997 ًMultilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: 

Status as at 31 December 2006  أع ه(، اجمللد الثاين،  245ًانظر احلارية
(( أو على االتىلاقية الدولية لنما 9ًالىلتل الثامن عشر   146-138ع 

ًالىلتل الثامن  192-175ًاملرجا نىلةه، ع  1999متويل اإلرهاب لعام 
 ((.11عشر  
  عشاار  ًالىلتاال احلاااد 639املرجااا نىلةااه، اجمللااد األول، ع  (287ً
 (.16-ألف
انظر، على  بيل املثال، االعرتاض على اإلع ل التادر  (288ً
احتاد اجلمهوريايف االررتا ية الةوفياتية املتعلق لاتىلاقية جتارة النمح  عن
 United Nations, Treaty Series, vol. 1455, p. 286, orً 1986 لعام

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 

31 December 1987 (United Nations publication, Sales No. E.88.V.3), 

document ST/LEG/SER.E/6 (chap. XIX.26) واالعرتاض املاالق على )
اإلع ل التادر عن احتاد اجلمهوريايف االررتا ية الةوفياتية املتعلق لاالتىلاق 

التا ا ًاملرجا نىلةه، الىلتل  1983ية لعام الدوي لأل شاب املدار 
ه إطار  2002(. وه الةياق نىلةه، انظر املمار ة املتبعة منذ عام 28 عشر 

خيز التحىلظايف على االتىلاقيايف املتعلنة مب افحة اإلرهاب  جملس أورولا فيما
 هذا(.التوجيهت ( من التعليق على مشروع املبدأ 2ًالىلنرة ً
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علااااااى غاااااارار املباااااادأ  6-6-2وقااااااد تاااااايغ املباااااادأ التااااااوجيهت  (5ً
ً"التحىلظااايف الاا  تتاااغ لتااورة مشاارت ة"( واملباادأ  7-1-1التاوجيهت 
ً"اإلع نااااااااايف التىلةااااااااأية الاااااااا  تتاااااااااغ لتااااااااورة  2-2-1التااااااااوجيهت 

" characterه الانز اإلن لياز ، مت تىلضايل  لماة "مشرت ة"(. غأ أناه 
؛ ومياازة هااذا التعااديل أنااه "unilateral"لعااد التااىلة  "nature"علااى  لمااة 

هعل النز اإلن ليز  متةنا  ماا الانز الىلرنةات ل ناه يتالاب توحياد 
 اللغة املةتخَدمة ه مشاريا املبادئ التوجيهية الث ثة ه النراءة الثانية.

 كتابيالشكل ال 2-6-7
 يجب صوغ االعترا  كتابة. 

 التعليق
ماان اتىلاااقي  فيينااا لعااامت  23ماان املااادة  1مبوجااب الىلناارة  (1ً

، هااااااااب أل يوضااااااااا االعاااااااارتاض علااااااااى الااااااااتحىلظ 1986و 1969
" تالاااة  وأل يبلاااغ إىل الااادول املتعاقااادة ]واملنظماااايف املتعاقااادة[ وإىل 

أل تتبح الدول األ رى ]واملنظمايف الدولية األ رى[ ال  حيق هلا 
 أطرافا  ه املعاهدة".

، فاإل رارط تنادمي (289ًو ما هو احلال لالنةبة للتحىلظاايف (2ً
االعرتاضايف ه ر ل  تايب مل ي ن قاط موضاا راك ه املناقشاايف 
ال  جريف دا ل اللجنة أو ه أثنااء ماؤمترايف فييناا وقاد طُار  لاعتبااره 

والادوك، ه.  أمرا  لاديهيا . فاالتنرير األول عان قاانول املعاهادايف للةاأ
وهااو أول مناارر  اااع يىلاارد أح امااا  ل عرتاضااايف، نااز لالىلعاال ه 

علااى أل "يتاااغ االعاارتاض علااى  19ًأ( ماان مشااروع املااادة 2الىلناارة 
، دول أل يثااااااااأ هااااااااذا الشاااااااارط الشاااااااا لت أ  (290ًالااااااااتحىلظ  تالااااااااة "

. وعلااى الاارغم ماان أل املناارر اجاااع أد اال تعاادي يف (291ًتعلينااايف
يااة مراعاااة مل حظااايف ألاادهتا ح ومتااال جذريااة علااى األح ااام اإلجرائ

، فاااإل (292ًواقرتحتاااا فيهاااا "تبةااايط األح اااام اإلجرائياااة إىل حاااد ماااا"
 ررط تندمي االعرتاضايف  تالة   ل يُذ ر تراحة  

ال  اعتمدهتا اللجنة ه النراءة  19من املادة  5ه الىلنرة  -
(  "يتااااااغ أ  اعااااارتاض علاااااى حتىلاااااظ ماااااا  1962األوىل ً

 ؛(293ًاإل اار له" تالة  ويتم 
__________ 

ًالشااااا ل ال تاااااايب( والتعلياااااق  1-1-2انظااااار املبااااادأ التاااااوجيهت  (289ً
 .28-26ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2002 حوليةعليه، 
، Add.1و A/CN.4/144الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين، 1962حوليااااة  (290ً
 .62ع 
( ماان التعليااق علااى مشااروع 22، الىلناارة 68ًاملرجااا نىلةااه، ع  (291ً

 17املاااادة  ، وهااات ت تىلااات لإحالاااة الناااارئ إىل التعلياااق علاااى مشاااروع19املاااادة 
 ((.11، الىلنرة 66ًًاملرجا نىلةه، ع 

يُنتد لذلك ح ومتا الدامنرك والةويد. انظر التنريار الرالاا عان  (292ً
 237 قانول املعاهدايف الذ  أعده الةأ ه. والدوك، املنرر اجااع ًاحلاراية

 .13، الىلنرة 53، وع 47-46أع ه(، ع 
 .176، ع A/5209الوثينة ، اجمللد الثاين، 1962حولية  (293ً

الاا  اقرتحهااا املناارر اجاااع ه  20ماان املااادة  5ه الىلناارة  -
(  "يُنااادَّم أ  اعااارتاض علاااى حتىلاااظ 1965تنرياااره الرالاااا ً

 ؛(294ً تالة " ما
ال  اعتمدهتا اللجنة ه النراءة  20من املادة  1ه الىلنرة  -

(  "يتااااااااغ الاااااااتحىلظ والنباااااااول التاااااااريح 1965الثانياااااااة ً
علااااى حتىلااااظ  تالااااة  ويُبلَّااااغ إىل الاااادول لااااتحىلظ واالعاااارتاض 
 .(295ًاملتعاقدة األ رى"

ومل ي اااان الشاااا ل ال تااااايب أيضااااا  موضااااا رااااك ه مااااؤمتر  
. فعلاااااى الع اااااس، تضااااامنت مجياااااا 1969و 1968عاااااامت  فييناااااا

التعاااادي يف املنرتحااااة فيمااااا يتعلااااق لاااااحل م موضااااوع الدرا ااااة راااارط 
 .(296ًالش ل ال تايب

  لا  راك. فاالواقا والش ل ال تايب ل عرتاضايف ضارور  (3ً
أل اإل ااااار، وهاااو رااارط إجرائااات آ ااار يةااار  علاااى االعرتاضاااايف 

من اتىلااقي  فييناا(، يتالاب وثيناة  23من املادة  1ًمبوجب الىلنرة 
م تولة؛ فالب غ الشىلو  احمل  ال م ن إيداعه وال تةجيله لدى 
ودياااااا املعاهااااادة، وال إر ااااااله إىل الااااادول األ ااااارى املعنياااااة.  ماااااا أل 

وتةااتلزمه.  اليناا  النااانوين تاا ر األ ااذ لالشاا ل ال تااايب اعتبااارايف
يغياااب عااان األذهاااال أل االعااارتاض م ااان أل  وينبغااات ه الواقاااا أال

حُياااِدث آثاااارا  قانونياااة هاماااة علاااى حجياااة الاااتحىلظ وانابااااق أح اااام 
املعاهادة لا  الدولااة املتحىلظاة والدولااة الا  اعرتضاات علاى الااتحىلظ 

اقي  فييناا( وعلاى د اول املعاهادة مان اتىلا 21مان املاادة  3ًالىلنرة 
(. وعا وة علاى ذلاك، ُيةانط 20مان املاادة  4حيز النىلاذ ًالىلنارة 

ماان  20ماان املااادة  5االعاارتاض افاارتاض النبااول الناراا  ماان الىلناارة 
اتىلاااقي  فيينااا وي اااول الشاا ل ال تاااايب دلياال إثباااايف هامااا  ه تنريااار 

لااتحىلظ  اا ل إذا  اناات الدولااة قااد ألااديف فعاا   اعرتاضااا  علااى ا مااا
املهلة الزمنية احملاددة ه هاذا احل ام أو ماا إذا  اال هاب، ه احلالاة 

 الع ةية، اعتبارها قد قبلت التحىلظ.
لالتااي لت ارار ارارتاط  7-6-2وي تىلت املبادأ التاوجيهت  (4ً

 1الشااا ل ال تاااايب ل عرتاضاااايف املنتاااوع علياااه ه لداياااة الىلنااارة 
 ل نظااااااااأا  للمباااااااادأ ماااااااان اتىلاااااااااقي  فيينااااااااا، ويشاااااااا 23املااااااااادة  ماااااااان

 املتعلق لالش ل ال تايب للتحىلظايف. 1-1-2 التوجيهت
__________ 

، Add.1-2و A/CN.4/177، الوثينااة ، اجمللااد الثاااين1965حولياة  (294ً
 .55 ع
. وقاااد أتااابح مشاااروع 162، ع A/6009املرجاااا نىلةاااه، الوثيناااة  (295ً

ه الااانز الاااذ  اعتمدتاااه اللجناااة ه  18مشاااروَع املاااادة  1965لعاااام  20املاااادة 
 (.208، ع A/6309/Rev.1الوثينة ، اجمللد الثاين، 1966 حوليةً 1966عام 
التعديل الذ  قدمته إ بانيا  "يتاغ التحىلظ وقبول انظر  (296ً

التحىلظ واالعرتاض على التحىلظ  تالة  وتُبلِّغ اجلهة املندِّمة للتحىلظ أو ال  
قبلت التحىلظ أو ال  اعرتضت على التحىلظ على النحو الواجب الدوَل 
األ رى األطراف ه املعاهدة أو ال  حيق هلا أل تتبح أطرافا  فيها" 
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 اإلعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ 2-6-8
إذا كانــأ لــدى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة  

على تحف  ما نية منع دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا وبـين 
عليهـا أن تعـرب بوضـوح الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، 

عن تلك النية قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين تلـك 
 الدولة أو المنظمة المتحفظة.

 التعليق
ماان اتىلاااقي   20ًب( مان املااادة 4 ماا يتباا  ماان الىلناارة  (1ً

، هوز لدولة أو منظمة دولية معرَتِضة 1986و 1969فيينا لعامت 
اهاادة حيااز النىلاااذ لينهااا ولاا  علااى حتىلااظ مااا أل تعااارض د ااول املع

الدولااااة تاااااحبة الاااااتحىلظ. غااااأ أنااااه ُيشااااارتط لااااذلك، وفنااااا  للىلنااااارة 
نىلةااها، أل "تُعاارب الدولااة أو املنظمااة املعرتضااة لتااورة قاطعااة" عاان 
هذه النية. فبعد إ ناط النرينة املتعلنة ل ثار االعرتاض على د ول 

ماة ل عارتاض املعاهدة حيز النىلاذ ل  الدولة املتحىِلظة والدولة امل ندِّ
، هااب إتاادار (1969ً297علااى حنااو مااا تناارر ه مااؤمتر فيينااا لعااام 

إعاااا ل واضااااح ال لاااابس فيااااه ملنااااا د ااااول املعاهاااادة حيااااز النىلاااااذ ه 
. وهااااذا مااااا هااااب فهمااااه ماااان الىلناااارة (298ًالع قااااايف لاااا  الاااادولت 

ماان اتىلاااقي  فيينااا، وهاات الىلناارة الاا  ُيةااتند  20ًب( ماان املااادة 4
 .8-6-2ة ه املبدأ التوجيهت إليها لتورة  بأ 

ماااة لشاااأل املاااادة  (2ً واعااارتاض هولنااادا علاااى التحىلظاااايف املندَّ
التا عة من اتىلاقية منا جرمة اإللاادة اجلماعياة واملعاقباة عليهاا يلاك 
لالتأ يااااد راااارط الوضااااو  هااااذا؛ فهااااو يوضااااح أل "ح ومااااة ممل اااااة 
هولناادا ]...[ تعتاا  أ  دولااة ألااديف أو  ااتبد  حتىلظااايف ماان هااذا 

. وأعرلت فرنةا أيضا  لوضو  (299ًنبيل ليةت طرفا  ه االتىلاقية"ال
 باااأ عاااان هااااذه النياااة إزاء حتىلااااظ الواليااااايف املتحااادة علااااى االتىلاااااق 
املتعلااااق لالنناااال الاااادوي للمااااواد الغذائيااااة الناللااااة للتلااااف ولاملعاااادايف 
اجاتااااة هلااااذا النناااال، حيااااث أعلناااات أهنااااا لاااان "ت ااااول ُملَزمااااة  ااااذا 

__________ 
انظر لتورة  اتة التعديل الذ  قدمه احتاد اجلمهوريايف  (297ً

( 266-265، املرجا نىلةه، ع A/CONF.39/L.3االررتا ية الةوفياتية ً
 Official Records of the Unitedوالذ  اعتمده املؤمتر ه هناية األمر ً

Nations Conference on the Law of Treaties, second session, Vienna, 9 

April–22 May 1969, Summary records of the plenary meetings and of 

the meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11/Add.1, 

United Nations publication, Sales No. E.70.V.6), tenth plenary 

meeting, 29 April 1969, p. 35, para. 79). 
 ,R. Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati, Milanانظااار  (298ً

Giuffrè, 1999, p. 352 . الناعادة يؤ د املؤلف أنه "ل ت يتحناق األثار املنشاود مان
املتعلناااة لاااااالعرتاض املشااااروط هااااب أل تُعاااارب اجلهااااة املعرتضااااة عاااان إرادهتااااا ه هااااذا 

 ( من التعليق على هذا املبدأ التوجيهت.6الشأل". انظر ما ذلك أدناه الىلنرة ً
ً299) Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: 

Status as at 31 December 2006 أع ه(، اجمللد األول،  245ة ًانظر احلاري
(. انظر أيضا  اعرتاض الت  ًاملرجا 1ًالىلتل الرالا   133-132ع 

 (.131نىلةه، ع 

. ولاملثل، (300ًالواليايف املتحدة األمري ية" االتىلاق ه ع قاهتا ما
أعلنات اململ ااة املتحاادة ه اعرتاضااها علاى حتىلااظ اجلمهوريااة العرليااة 

أهنااااا "ال تنباااال د ااااول  1969الةااااورية لشااااأل اتىلاقيااااة فيينااااا لعااااام 
 .(301ًاالتىلاقية حيز النىلاذ ل  اململ ة املتحدة و ورية"

لاااااأل ومااااان ناحياااااة أ ااااارى، فاااااإل جمااااارد تعليااااال االعااااارتاض  (3ً
الاتحىلظ يعتا  منافياا  ملوضاوع املعاهادة والغارض منهاا ال ي ىلات ملناا 
د ااااول املعاهاااادة حيااااز النىلاااااذ لاااا  تاااااحب االعاااارتاض وتاااااحب 
الاااتحىلظ. وهنااااك ممار اااة مةاااتنرة لالتأ ياااد ه هاااذا االجتااااه مباااا أل 
الاادول تاا ر ه  ثااأ ماان األحيااال اعرتاضاااهتا لوجااود هااذا التعااارض 

 حظااااة ال متنااااا د ااااول املعاهاااادة حيااااز ول نهااااا توضِّااااح أل هااااذه امل
 .(302ًالنىلاذ لينها ول  اجلهة تاحبة التحىلظ

__________ 
(. 22-ًالىلتاااال احلاااااد  عشاااار  لاااااء 899املرجااااا نىلةااااه، ع  (300ً

 (.900انظر أيضا  اعرتاض إيااليا ًاملرجا نىلةه، ع 
ًالىلتااااااااال الثالاااااااااث  416املرجاااااااااا نىلةاااااااااه، اجمللاااااااااد الثااااااااااين، ع  (301ً

. انظااار أيضاااا  اعااارتاض اململ اااة املتحااادة علاااى حتىلاااظ فييااات ناااام (1والعشااارول  
 (.417ًاملرجا نىلةه، ع 

ال ثاااااأة، انظاااار اعرتاضاااااايف عااااادة دول أعضااااااء ه ماااان لااااا  األمثلاااااة  (302ً
جملاااس أورولاااا علاااى حتىلاااظ اجلمهورياااة العرلياااة الةاااورية لشاااأل االتىلاقياااة الدولياااة لنماااا 

االتىلاقياااة والغااارض منهاااا  متويااال اإلرهااااب ا اااتنادا  إىل تعاااارض الاااتحىلظ ماااا موضاااوع
ًإ ااااااتونيا، أملانيااااااا، ال تغااااااال، للجي ااااااا، الاااااادامنرك، الةااااااويد، فرنةااااااا، فنلناااااادا،  ناااااادا 

 192-175املرجاااااا نىلةاااااه، ع  ]مراقاااااب[، التىلياااااا، النااااارويج، النمةاااااا، هولنااااادا؛
. وه هااااذه احلااااااليف مجيعهاااا، أُوضااااح أل االعاااارتاض ((11ًالىلتااال الثااااامن عشااار  

االتىلاقياة حياز النىلااذ لا  الدولاة املعرتضاة واجلمهورياة العرلياة منا ما ذلاك د اول  ال
الةاااورية. وانظااار أيضاااا  اعرتاضاااايف للجي اااا علاااى حتىلظاااايف متااار و مبودياااا واملغااارب 

 94لشااااأل اتىلاقيااااة فيينااااا للع قااااايف الدللوما ااااية ًاملرجااااا نىلةااااه، اجمللااااد األول، ع 
متعلناااة لاالتىلاقياااة (( أو اعرتاضاااايف أملانياااا علاااى عااادة حتىلظاااايف 3ًالىلتااال الثالاااث  

(. وماان اجلاادير لالااذ ر مااا ذلااك أنااه ه حاا  96-95نىلةااها ًاملرجااا نىلةااه، ع 
اعتاا يف أملانيااا أل مجيااا التحىلظااايف املشااار إليهااا "تتنااا  مااا نااز ورو  االتىلاقيااة"، 
أعلنااات ح وماااة أملانياااا فيماااا يتعلاااق لااابع  االعرتاضاااايف فناااط أهناااا ال متناااا د اااول 

انياااا والااادول املتحىلظاااة، دول أل تتخاااذ ماااا ذلاااك موقىلاااا  املعاهااادة حياااز النىلااااذ لااا  أمل
لشأل احلااليف األ رى. وتتوفر عادة أمثلاة أ ارى ه االعرتاضاايف علاى التحىلظاايف 
املتعلنااااة لالعهااااد الاااادوي اجاااااع لاااااحلنوق املدنيااااة والةيا ااااية، وخباتااااة اعرتاضااااايف 

ا والنااااارويج إ ااااابانيا وإياالياااااا وال تغاااااال وللجي اااااا والااااادامنرك والةاااااويد وفرنةاااااا وفنلناااااد
ماااان العهااااد  6وهولناااادا علااااى الااااتحىلظ الااااذ  ألدتااااه الواليااااايف املتحاااادة علااااى املااااادة 

((؛ ومجياا هاذه الادول اعتاا يف 4ًالىلتال الرالااا   200-191ًاملرجاا نىلةاه، ع 
التحىلظ منافيا  ملوضوع العهد والغرض منه ل نها مل تعرتض علاى د ولاه حياز النىلااذ 

لزمااات أملانياااا وحااادها التااامت لشاااأل مةاااألة ه ع قاهتاااا ماااا الوالياااايف املتحااادة؛ و 
د ااول العهااد حيااز النىلاااذ علااى الاارغم ماان اعرتاضااها علااى الااتحىلظ ًاملرجااا نىلةااه(. 
غاااااأ أل هاااااذه الظااااااهرة ال تنتتااااار علاااااى معاهااااادايف حناااااوق اإلنةاااااال  انظااااار ماااااث   
اعرتاضايف أملانيا وإيااليا وفرنةا والنمةاا علاى حتىلاظ فييات ناام لشاأل اتىلاقياة األمام 

 1988مل افحااة االجتااار غااأ املشااروع ه املخاادرايف واملااؤثرايف العنليااة لعااام  املتحاادة
(( أو اعرتاضاااايف الااادول 19ًالىلتااال الةاااادس   483-482ًاملرجاااا نىلةاااه، ع 

األعضااااء ه جملاااس أورولاااا علاااى التحىلظاااايف املندَّماااة لشاااأل االتىلاقياااة الدولياااة لنماااا 
 146-138اين، ع اهلجمااااااايف اإلرهالياااااااة لالننالااااااال ًاملرجاااااااا نىلةاااااااه، اجمللاااااااد الثااااااا

(( أو لشاأل االتىلاقياة الدولياة لنماا متويال اإلرهااب ًاملرجاا 9ًالىلتل الثامن عشر  
 ((.11نىلةه ًالىلتل الثامن عشر  
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وال تعات اتىلاقيتا فيينا وال أعماهلما التحضأية أ  إراارة  (4ً
مىلياااادة إىل التوقياااات الااااذ  هااااب علااااى الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة 
مااااة ل عاااارتاض أل تُعااااارب فيااااه لوضااااو  عااااان نيااااة منااااا د اااااول  املندِّ

ماااة للاااتحىلظ. غاااأ أناااه املعاهااادة حيااا ز النىلااااذ لينهاااا ولااا  اجلهاااة املندِّ
ًب( 4م ن اللجوء إىل اال تنتاج. فوفنا  للنريناة الاواردة ه الىلنارة 

والا  مبوجبهااا ال حياول االعاارتاض  ،ماان اتىلااقي  فيينااا 20مان املاادة 
دول د ول املعاهدة حيز النىلاذ ه الع قايف التعاهدياة لا  الدولاة 

ماااة ل عااارتاض والدولاااة أو املنظماااة الدولياااة أو املنظماااة الد ولياااة املندِّ
إلاااداء اعااارتاض فاااإل املتحىِلظاااة ماااا مل يُعلَااان  ااا ف ذلاااك تاااراحة ، 

يتاااحبه هاااذا اإلعااا ل ياااؤد  لالتااااي إىل د اااول املعاهااادة حياااز  ال
مان اتىلااقي  فييناا لشاأل  21من املاادة  3النىلاذ رهنا  لتابيق الىلنرة 

الاااااارف . وإذا أعرلااااات الدولاااااة أو أثاااار الاااااتحىلظ ه الع قاااااايف لااااا  
املنظمة الدولية املعرَتِضة عن نياة  الىلاة لإتادار إعا ل الحاق فإهناا 

 تزعزع الين  النانوين. 
ل ااااان األماااااور ال تةاااااأ علاااااى هاااااذا النحاااااو إال إذا د لااااات  (5ً

املعاهااادة فعااا   حياااز النىلااااذ ه الع قاااايف لااا  الااادولت  أو املنظمتااا  
د ال متانا اجلهاة تااحبة االعارتاض ه حادوث الدوليت  املعنيت . فن

 (303ًذلاااك عناااد تاااوغها االعااارتاض، ل ااان املعاهااادة أل اااباب أ ااارى
تااد ل حيااز النىلاااذ مباراارة. وه هااذه احلالااة رأيف اللجنااة أنااه لاايس  ال

ماااة ل عااارتاض مااان اإلعاااراب ه  هنااااك ماااا يااادعو إىل مناااا اجلهاااة املندِّ
وقاات الحااق عاان نيااة منااا د ااول املعاهاادة حيااز النىلاااذ؛ ويباادو هاااذا 
احلاال ضااروريا  لتااورة  اتااة ه احلااااليف الاا  متضاات فيهااا فاارتة طويلااة 

ي والتعبأ عن املوافنة على االلتزام لاملعاهدة ل  توغ االعرتاض األو 
من جانب الدولة أو املنظماة الدولياة تااحبة الاتحىلظ أو مان جاناب 
الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة تاااااحبة االعاااارتاض. وهلااااذا الةاااابب، فااااإل 
اللجنة، على الرغم من ا تبعادها إلم انياة تنادمي إعا ل لاا "تو ايا" 

لعااد د ااول املعاهاادة حيااز النىلاااذ  األقتااىد احلاانااااق االعاارتاض إىل 
لا  اجلهااة تااحبة الااتحىلظ واجلهااة تااحبة االعاارتاض، أوضااحت أل 
نياااة مناااا د اااول املعاهااادة حياااز النىلااااذ هاااب أل تُعلااان "قبااال د ااااول 
املعاهااادة حياااز النىلااااذ" لااا  هاااات  اجلهتااا ، دول أل تشااارتط أل ياااتم 

د ااااول املعاهااااادة حياااااز النىلااااااذ ه مجياااااا معارضاااااة نياااااة اإلعاااا ل عااااان 
 األحوال ه وقت توغ االعرتاض. 

غأ أل اإلعراب عن نياة مناا د اول املعاهادة حياز النىلااذ  (6ً
من جانب اجلهة تاحبة االعرتاض أو عدم اإلعراب عن هذه النية 
ال خُياااال لااااأ  راااا ل ماااان األراااا ال مبةااااألة حتديااااد مااااا إذا  اناااات 
املعاهااادة تاااد ل فعااا   حياااز النىلااااذ لااا  الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة 

ماااة للاااتحىلظ والدولاااة أو املنظماااة الدولياااة الااا  ألاااديف اعرتاضاااا . ا ملندِّ
فهااذه املةااألة تتعلااق لاآلثااار النانونيااة املر بااة املرتتبااة علااى حتىلااظ مااا 
وعلااااى ردود الىلعاااال الاااا  أثارهااااا، وهاااات مةااااألة مةااااتنلة جزئيااااا  عاااان 

 مةألة نية الدول أو املنظمايف الدولية املعنية. 
__________ 

عااادم وجاااود عااادد  ااااف  مااان عملياااايف التتاااديق أو االنضااامام،  (303ً
 .ووجود مهلة إضافية تنز عليها أح ام املعاهدة نىلةها

 ضاتإجراءات صوغ االعترا 2-6-9

 4-1-2و 3-1-2تنطبــــــــق المبــــــــادو التوجيهيــــــــة  
علـــــى االعتراضـــــات، مـــــع  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و

 مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال.
 التعليق

ال طتلااف النواعااد اإلجرائيااة املتعلنااة لتااوغ االعرتاضااايف  (1ً
ا ت فااااا   بااااأا  عاااان اإلجاااااراءايف املابَّنااااة علااااى تااااوغ التحىلظاااااايف. 

اللجنااة فيمااا يباادو إىل عاادم إياا ء اهتمااام  ي ااول هااذا مااا دفااا  ورمبااا
 بااااأ هلاااااذه املةاااااائل ه أثنااااااء األعماااااال التحضاااااأية التىلاقياااااة فييناااااا 

 .1969 لعام
وم ااان تىلةااااأ عاااادم االهتمااااام هااااذا لةااااهولة فيمااااا يتعلااااق  (2ً

لاااملنررين اجاتاا  املؤياادين للنظااام التنليااد  لإلمجاااع، وهاام لريااري 
أوا أل النباااول، الاااذ  يااادور   فبينماااا ر (304ًولوترلا ااات وفيتزماااوريس

حولااه النظااام التنليااد  لإلمجاااع، هااب منانيااا  أل ي ااول لااه إطااار 
قااااانوين، وخباتااااة فيمااااا يتعلااااق لعنتااااره الاااازمين، رأوا أل االعاااارتاض، 
الذ  ال يعدو أل ي ول ه نظرهم رفضا  للنبول منا حتنق اإلمجاع 

لتاااااك، ومناااااا لالتااااااي الدولاااااة املتحىلِّظاااااة مااااان أل تتااااابح طرفاااااا  ه ا
 يةتحق النظر فيه لش ل حمدَّد. ال
والاااادوك، الااااذ  أد اااال النظااااام ه. والتنرياااار األول للةااااأ  (3ً

"املاااااارل" الااااااذ  تااااااؤد  فيااااااه االعرتاضااااااايف دورا  إل مل ي اااااان أ ثاااااار 
فهاااو علاااى األقاال أ ثااار غموضاااا ،  ااال يتضااامن مشاااروع ماااادة   أمهيااة

 .(305ً ااام   لشااأل املةااائل اإلجرائيااة املرتباااة لتااوغ االعرتاضااايف

__________ 
تعلنااااة لااااا "النااااانول علااااى الاااارغم ماااان أل اقرتاحااااايف لوترلا اااات امل (304ً

االعرتاضااااايف، فااااإل املناااارر اجااااااع مل يااااَر ماااان الضاااارور   املنشااااود" أراااااريف إىل
تناول اإلجراءايف ال  ينبغت اتباعهاا لتوغهاا. انظار مشاريااا اجياارايف اجاتاة 

الااااواردة ه التنرياااار ]األول[ عاااان قااااانول املعاهاااادايف الااااذ  أعااااده ه.  9لاملااااادة 
، A/CN.4/63الوثيناة ، اجمللاد الثااين، 1953 ياةحوللوترلا ت، املنارر اجااع، 

 .92-91ع 
 هذا ينز على ما يلت  19 ال مشروع املادة  (305ً

"]...[ 
يتاااغ االعاارتاض علااى حتىلااظ مااا  تالااة  ماان جانااب الةاالاة  ًأ( -2"

املختتااة للدولااة املعرِتضااة أو ماان جانااب ممثاال للدولااة خيااوَّل التاا حية ال زمااة 
 ألداء هذا الغرض.

االعااارتاض إىل الدولاااة الاا  ألاااديف الاااتحىلظ وإىل مجياااا  يُبلَّااغ ًب("
الاادول األ اارى األطااراف ه املعاهاادة أو الاا  حيااق هلااا أل تتاابح أطرافااا  فيهااا، 
 وفنا  لإلجراءايف ال  قد تنز عليها املعاهدة ألغراض عمليايف اإلل غ هذه.

إذا  اناااات املعاهاااادة ال تاااانز علااااى أ  إجااااراءايف ل نهااااا  "ًج(
الودياااا لااااالعرتاض، وعلياااه  يُبلَّاااغوديعاااا  للتااا وك املتعلناااة لاملعاهااادة،  حتااادد

 النيام مبا يلت  

 تالا على التىلحة التالية
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الاالا التىلتيلت الشديد هلذا احل م، ي تىلت التنرير لالتعليق  ورغم
عليه لإهاز، فيشأ إىل أل "أح ام هاذه املاادة تع اس ه معظمهاا 
أح اااااام ]املاااااادت  املتعلنتااااا  لةااااالاة تاااااوغ التحىلظاااااايف و اااااحبها 

([، 18( واملوافنااااااة علاااااى التحىلظااااااايف وآثارهاااااا ًاملااااااادة 17ًاملاااااادة 
 .(306ًا  آ ر"تةتلزم لالتاي تىلةأ  وال
ولعاااااد التعاااااديل اجلاااااذر  ملشااااااريا املاااااواد املتعلناااااة لاااااالنبول  (4ً

، أتااابحت (307ًواالعااارتاض الااا  اقرتحهاااا املنااارر اجااااع ه األتااال
الاااا  عرضااااتها جلنااااة التااااياغة ه  18ماااان مشااااروع املااااادة  5الىلناااارة 
هااات وحااادها الااا  تتضااامن م حظاااايف لشاااأل رااا ل  1962 عاااام

ناارة ذ ااريف اللجنااة أنااه "يباادو ، وهاات ف(308ًاالعاارتاض واإل اااار لااه

                                                                                             
 ( ًتالا(305احلارية ً
إحالااااة نااااز االعاااارتاض إىل الدولااااة املتحىلِّظااااة وإىل مجيااااا الاااادول  ‘1‘"

األ ااااااارى األطاااااااراف ه املعاهااااااادة أو الااااااا  حياااااااق هلاااااااا أل تتااااااابح 
 فيها؛ أطرافا  

توجيااااه انتباااااه الدولااااة املتحىلِّظااااة والاااادول املعنيااااة األ اااارى إىل أيااااة  ‘2‘"
 أح ام ه املعاهدة تتعلق لاالعرتاضايف على التحىلظايف.

ه حالااااة املعاهااااادايف امل مااااة لااااا  لضااااعة أطاااااراف أو املتعاااااددة  ًأ( -3"
األطاااراف، ال يناااتج أثااار عااان االعااارتاض علاااى حتىلاااظ إال إذا قااادِّم ه غضاااول االثااااين 
عشر رهرا  التالية لتاريخ إل غ الدولة رمسيا  لالتحىلظ الذ  اعرتضات علياه؛ غاأ أناه 

در عاان دولااة مل ت اان ه حالااة املعاهاادايف املتعااددة األطااراف ي ااول ل عاارتاض التااا
طرفاااا  ه املعاهااادة عناااد اإللااا غ لاااالتحىلظ أثااار ماااا ذلاااك إذا قااادِّم الحناااا  عناااد إمتاااام 

 الدولة اإلجراء أو اإلجراءايف ال  مت ِّنها من أل تتبح طرفا  ه املعاهدة. 
ه حالة املعاهدة امل مة ل  لضعة أطراف، يرتتب ماا يلات  ًب("

تتاااابح لعااااد، فعليااااا  أو افرتاضاااايا ، طرفاااااا   علااااى االعاااارتاض التااااادر عاااان دولااااة مل
 املعاهدة  ه

يبااال أثااره إذا مل تنجااز الدولااة املعرِتضااة ذاهتااا، ه غضااول االثااين  ‘1‘"
عشر رهرا  التالية لتاريخ إلداء االعرتاض، إجاراء هنائياا  ل رارتاك 

 ه املعاهدة؛
ي ول عدمي األثر إذا  انت املعاهادة  اارية ومضاى علاى اعتمااد  ‘2‘"

 نتها أرلا  نوايف.
]...[" 

ًالتنريااار األول عااان قاااانول املعاهااادايف الاااذ  أعاااده الةاااأ ه. والااادوك، املنااارر 
 (.62، ع A/CN.4/144الوثينة ، اجمللد الثاين، 1962 حوليةاجاع، 

 ( من التعليق.22، الىلنرة 68ًاملرجا نىلةه، ع  (306ً
إل التىلةااأ الوحيااد الااذ  م اان ا تخ تااه ماان أعمااال اللجنااة  (307ً
والدوك ه األتال ياوفره ه. يتعلق لدمج مشاريا املواد ال  اقرتحها الةأ فيما 

للجنااة، فنااد أعلاان املناارر اجاااع  663عرضااه لتنرياار جلنااة التااياغة ه اجللةااة 
اجلديدة تضم ه الوقات ذاتاه قباول التحىلظاايف  18ه هذه املنا بة أل "املادة 

الةاااالنت  وا تتاااارمها  19و 18واالعااارتاض عليهاااا وأناااه قاااد مت تر ياااز املاااادت  
لشاااااااادة دول إغىلااااااااال أ  عنتاااااااار أ ا اااااااات" ًاملرجااااااااا نىلةااااااااه، اجمللااااااااد األول، 

 (.36، الىلنرة 223، ع 663 اجللةة
. انظاااااار 30، الىلناااااارة 258، ع 668املرجااااااا نىلةااااااه، اجللةااااااة  (308ً

، املعتمااد ه النااراءة األوىل، املرجااا نىلةااه، 5، الىلناارة 19أيضااا  مشااروع املااادة 
 .176اجمللد الثاين، ع 

. وا اااااتمر عااااادم االهتماااااام هاااااذا ه (309ًأهناااااا ال حتتااااااج إىل تعلياااااق"
ه أثنااء الناراءة الثانياة للمشاروع. وعلاى الارغم مان أل  1965 عام

اجلديااد املختاااز لال اماال للمةااائل اإلجرائياااة  20مشااروع املااادة 
تناااول االعرتاضااايف،  اال املناارر اجاااع ياارى أل ماان غااأ املنا ااب 

 .(310ًاإلفاضة ه التعليق على هذه األح ام
ومت التأ يااد علااى التاااالق لااا  النواعااد اإلجرائيااة املتعلناااة  (5ً

لتااااوغ التحىلظااااايف واإل اااااار  ااااا وإل غهااااا ماااان جهااااة والنواعااااد 
اإلجرائية املتعلنة لاالعرتاضايف من جهة أ ارى ه أثنااء املناقشاايف 

 23من املادة  1ىلنرة ال  داريف ه اللجنة و ر ته ه هناية األمر ال
الااا  حتااادد إجاااراءايف تاااوغ النباااول  1969مااان اتىلاقياااة فييناااا لعاااام 

التااريح للااتحىلظ واالعاارتاض علااى الااتحىلظ. و ااال الةاايد  ا اارتين 
 إىل ما يلت  1965حُمنا  حينما أرار ه عام 

، وهااااااات لعاااااااد ا تتاااااااارها 20]مااااااان مشاااااااروع املاااااااادة  5إل الىلنااااااارة  
[ تااانز فيماااا يتعلاااق 23مااان املاااادة  1وتبةاااياها لشااا ل  باااأ، أ ااااس الىلنااارة 

لاالعرتاضاااايف علاااى حتىلاااظ ماااا علاااى ذايف النواعاااد اإلجرائياااة املنتاااوع عليهاااا 
فيما يتعلق لتندمي التحىلظايف واإل ااار  اا. ويىلضَّال لالتااي  1مبوجب الىلنرة 

 1إىل أل أح ام الىلنارة  5دمج هات  الىلنرت  أو اال تىلاء لاإلرارة ه الىلنرة 
 .(311ًاالعرتاضايف على التحىلظ تةر  أيضا  على

ورأيف اللجنااة لالتاااي أل مااان احل مااة اال تىلاااء لاإلحاطاااة  (6ً
علما ، ه إطار "دليال املمار اة"،  اذا التاواز  اإلجرائات لا  تاوغ 
التحىلظاااااااايف وتاااااااوغ االعرتاضاااااااايف. وجااااااادير لالاااااااذ ر علاااااااى وجاااااااه 
اجتااوع أل ضاارورة االلتاازام لانااب راا لت معاا ، وهاات الضاارورة 

التشااااله لااا  إجاااراءايف تاااوغ االعرتاضاااايف وإجاااراءايف النامجاااة عااان 
توغ التحىلظايف، ت رها اآلثار البالغة األمهية ال  م ن أل حُيدثها 
االعااارتاض  اااواء علاااى الاااتحىلظ وتابيناااه أو علاااى د اااول املعاهااادة 

 .(312ًنىلةها حيز النىلاذ وتابينها
ويةاار  ذلااك لتااورة  اتااة علااى النواعااد الواجبااة التابيااق  (7ً

ايف فيماااا يتعلاااق لالةااالاة الااا  حياااق هلاااا تاااوغها علاااى علاااى التحىلظااا
املةتوى الدوي وآثار ًأو لاألحرى انعدام أثر( انتهاك قواعاد الناانول 
الاااااااادا لت فيمااااااااا يتعلااااااااق لتااااااااوغها، والنواعااااااااد املتعلنااااااااة لاإل اااااااااار 
لالتحىلظايف ولاإلل غ  ا، لاإلضافة إىل تلك املتعلنة لالو ائف ال  

ال. ويبادو أناه م ان تابياق هاذه النواعاد، مار ها الوديا ه هاذا اجملا
ه ا ااات ف احلاااال، علاااى تاااوغ االعرتاضاااايف. يماااا مراعااااة ماااا ينتضااا

ًتااوغ حتىلااظ علااى  3-1-2ولاادال  ماان ا تنةااا  املبااادئ التوجيهيااة 
ًعادم ترتاب أ  أثار علاى التاعيد  4-1-2، و(313ًالتعيد الدوي(

__________ 
 .( من التعليق18، الىلنرة 180ًرجا نىلةه، ع امل (309ً
، اجمللاااااد 1965 حولياااااةالتنريااااار الرالاااااا عااااان قاااااانول املعاهااااادايف،  (310ً

 .19، الىلنرة 54، ع Add.1-2و A/CN.4/177الوثينة الثاين، 
 .53، الىلنرة 168، ع 799املرجا نىلةه، اجمللد األول، اجللةة  (311ً
مان  23مان املاادة  3والىلنارة  20ًب( مان املاادة 4انظر الىلنارة  (312ً

 اتىلاقي  فيينا.
 .32-29ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2002 حوليةانظر  (313ً
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، (314ًالاادوي علااى انتهاااك قواعااد دا ليااة متعلنااة لتااوغ التحىلظااايف(
ًإجاااااااااراءايف  6-1-2، و(315ًًاإللاااااااا غ لالتحىلظااااااااايف( 5-1-2و

ًو ااااااااااااااااائف اجلهااااااااااااااااة  7-1-2، و(316ًاإللاااااااااااااااا غ لالتحىلظااااااااااااااااايف(
ماااااا اال تعاضاااااة فحةاااااب عااااان متاااااالح "الاااااتحىلظ"  (317ًالوديعاااااة(

مبتالح "االعرتاض" ه نز املبادئ التوجيهية، رأيف اللجنة أل مان 
الاا   (318ًاحل مااة اإلرااارة لشاا ل إمجاااي إىل هااذه املبااادئ التوجيهيااة

 تنابق ما مراعاة ما ينتضيه ا ت ف احلال على االعرتاضايف.
 التعليل 2-6-10

ينبغي أن يشير االعترا  قـدر اإلمكـان إلـى األسـباب  
 الداعية إلى إبدائو.

 التعليق
ال تتضاامن أ  ماان اتىلاااقي  فيينااا أح امااا  تلاازم الاادول لتعلياال  (1ً

. وعلاااى الااارغم مااان الااارلط الاااذ  مت أ ا اااا  لااا   اعرتاضاااها علاااى حتىلاااظ 
االعاارتاض، ماان جهااة، واتىلاااق الااتحىلظ مااا موضااوع املعاهاادة والغاارض 

والاادوك مل يتااوَ  ه أ  وقااات ه. منهااا، ماان جهااة أ اارى، فاااإل الةااأ 
 من األوقايف أَ  التزام لتعليل االعرتاض. وهذا أمر مؤ ف.

والواقاااا أل إم انياااة االعااارتاض علاااى حتىلاااظ  باااأة للغاياااة ه  (2ً
فييناااا، إذ هاااوز لدولاااة أو منظماااة دولياااة أل تعااارتض علاااى إطاااار نظاااام 

حتىلاااظ أل   ااابب مااان األ اااباب ولتااارف النظااار عااان مةاااألة تاااحة 
الاااتحىلظ  "ال هاااوز تنيياااد أ  دولاااة لالتزاماااايف تعاقدياااة تعت هاااا غاااأ 

. وماااااان جهااااااة أ اااااارى، أراااااااريف عاااااادة دول، ه أثناااااااء (319ًمنا اااااابة"
لعاماااة، إىل أناااه  املناقشاااايف الااا  داريف ه اللجناااة الةاد اااة للجمعياااة ا

 ثااااااأا  مااااااا ت ااااااول دوافااااااا دولااااااة ه تااااااوغ اعاااااارتاض دوافااااااا  يا ااااااية 
. وه هااااذه احلالااااة، قااااد يةاااابب ليااااال الاااادوافا للدولااااة أو (320ًحماااا 

__________ 
 .34-32املرجا نىلةه، ع  (314ً
 .40-34املرجا نىلةه، ع  (315ً
والتعلياااق علياااه،  6-1-2ل طااا ع علاااى ناااز املبااادأ التاااوجيهت  (316ً

 انظر أع ه ه هذا التنرير.
 .49-46ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2002 حوليةانظر  (317ً
 2-5-1اتبعاااات اللجنااااة نىلااااس الاااانهج ه املباااادأين التااااوجيهي   (318ً

ًحيياااااااااال إىل  3-4-2( و1-2-1و 2-1ًحيياااااااااال إىل املباااااااااادأين التااااااااااوجيهي  
(، ولشااااا ل أوضاااااح ه 7-4-2، و6-4-2، و1-2-1املباااااادئ التوجيهياااااة 
، 6-1-2، و5-1-2ًحييل إىل املبادئ التوجيهياة  6-5-2املبدأ التوجيهت 

 (.7-1-2و
ً319) C. Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 

reservations to multilateral treaties: comments on arts. 16 and 17 of the 
ILC's 1966 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 على  بيل املثال مدا لة ممثل الواليايف املتحدة ه اللجنة  (320ً

الةاد ة ه أثناء الدورة الثامنة واجمة  للجمعية العامة  "إل املمار ة تب  
أل الدول واملنظمايف الدولية تعرتض على التحىلظايف أل باب متنوعة، هت 

املنظمة الدولية ال  تبد  االعرتاض حرجا  ال داعت لاه دول أل يىلياد 
هااااااذه الدولااااااة أو املنظمااااااة الدوليااااااة أو الاااااادول أو املنظمااااااايف الدوليااااااة 

 عنية.األ رى امل

ول ااان املةاااألة طتلاااف ه حالاااة اعااارتاض دولاااة أو منظماااة  (3ً
دولياة علاى حتىلاظ ألهناا تعتا ه غااأ تاحيح ًأياا   اال الةابب الااذ  
يةتند إليه هذا املوقف(. فبغ  النظر عن مةألة ما إذا  ال هناك 

لأل تبد  الدول اعرتاضايف على حتىلظاايف تتناا   (321ًالتزام قانوين
غااارض منهااا، ياااؤد  االعااارتاض، ه النظاااام مااا موضاااوع املعاهااادة وال

"املاارل"، دورا  رئيةاايا  ملمو ااا  ه تنرياار تااحة حتىلااظ مااا. وه حااال 
عاادم وجااود آليااة ملراقبااة التحىلظااايف، ي ااول علااى الاادول واملنظمااايف 
الدولياااة ه الواقاااا أل تعااارب، عااان طرياااق االعرتاضاااايف، عااان وجهاااة 

. غاأ (322ً نظرها، الذاتية لالضرورة، فيما يتعلق لتحة حتىلظ مع
أل أداء هاااااااااذه الو يىلاااااااااة ال ياااااااااتم إال لاالعرتاضاااااااااايف املةاااااااااتندة إىل 
اعتبارايف متعلنة لعدم تحة التحىلظ املنتود. وهلذا الةبب، ح  

                                                                                             
أ باب  يا ية أ ثر من  وهنا أ بالا  قانونية، تدفعها إىل ذلك ه الغالب 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واجمةول، نوايا  تلىلة" ً
(. وه الدورة 9(، الىلنرة A/C.6/58/SR.20ً 20الةاد ة، اجللةة  اللجنة

جلانب ا يؤد الةت ، أ د ممثل هولندا أيضا  أنه "ه النظام املعاتر 
ه االعرتاضايف، أ  وجهة النظر ال  تُع  عنها الدولة املعرتضة  الةيا ت

هذا ملثل لشأل مدى منا بة التحىلظ، دورا  أ ا يا ، وأتبحت اآلثار النانونية 
الدورة الةتول، اللجنة االعرتاض هامشية إىل حد  بأ" ًاملرجا نىلةه، 

(؛ وفيما يتعلق 31(، الىلنرة A/C.6/60/SR.14ً 14الةاد ة، اجللةة 
لاجلانب الةيا ت ل عرتاض، انظر أيضا  مدا لة ممثل ال تغال ًاملرجا 

(. وانظر أيضا  الرأ  44(، الىلنرة A/C.6/60/SR.16ً 16اجللةة  نىلةه،
 Caesar v. Trinidadه قضية  A. A. Cançado Trinidadeاملةتنل للناضت 

and Tobago, Judgement of 11 March 2005, Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 123, para. 24. 
رأيف هولناااااادا أل "الاااااادول األطااااااراف، لاعتبارهااااااا أوتااااااياء علااااااى  (321ً

املعاهاادة، يباادو أل عليهااا واجبااا  أ  قيااا ، إل مل ي اان قانونيااا ، ل عاارتاض علااى 
 الوثاااااائق الرمسياااااةأ  حتىلاااااظ يتناااااا  ماااااا ]موضاااااوع املعاهااااادة والغااااارض منهاااااا[" ً

 14للجمعياااااااااااة العامااااااااااااة، الااااااااااادورة الةااااااااااااتول، اللجناااااااااااة الةاد ااااااااااااة، اجللةااااااااااااة 
ًA/C.6/60/SR.14 ويااااذهب هااااذا الاااارأ  إىل أل " اااال طاااارف 29(، الىلناااارة .)

ماالااب لإنىلاااذ تعهداتااه عاان حةاان نيااة وهااذا مااا  اايمنعه ماان قبااول حتىلاااظ ال 
يتةااق مااا مواضاايا املعاهاادة وأهاادافها" ًورقااة عماال هنائيااة مندمااة ماان الةاايدة 

لشااااأل التحىلظااااايف علاااى معاهاااادايف حنااااوق  2004ز هامبةااااول عاااام فرانةاااوا
(؛ وماااا ذلاااك، رأيف الةااايدة 24(، الىلنااارة E/CN.4/Sub.2/2004/42اإلنةاااال ً

هامبةااول أنااه يبااادو أل لاايس راااة التاازام عاااام لاااالعرتاض علاااى التحىلظااايف غاااأ 
 (.30املنةجمة ما موضوع املعاهدة والغرض منها ًاملرجا نىلةه، الىلنرة 

نظم التعاهدياااااااة إىل حاااااااد اال اااااااتناد إىل عااااااادد تاااااااذهب لعااااااا  الااااااا (322ً
مان  2االعرتاضايف عند البت ه منبولية التحىلظ. انظر على  ابيل املثاال الىلنارة 

مااان االتىلاقياااة الدولياااة للنضااااء علاااى مجياااا أرااا ال التميياااز العنتاااار   20املاااادة 
الاا  تاانز علااى أنااه  "ال يةاامح لااأ  حتىلااظ ي ااول منافيااا  ملوضااوع  1965 لعااام

ياااة ومنتااادها،  ماااا ال يةااامح لاااأ  حتىلاااظ ي اااول مااان راااأنه تعايااال هاااذه االتىلاق
ويعتااا  الاااتحىلظ منافياااا  أو تعايليااااا  إذا  عمااال أياااة هيئاااة مااان اهليئاااايف املنشاااأة  اااا.

 *".اعرتض عليه ما ال ينل عن ثلثت الدول األطراف ه هذه االتىلاقية
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وإل مل ي اااان مااااان  اااابب غاااااأه، يباااادو مااااان املعنااااول اإلراااااارة قااااادر 
املةتااع إىل األ باب الداعية إللداء اعرتاض. إذ ليس هنااك ما ر 

  تتااااااغ أل اااااباب  يا اااااية حمااااا  لعااااا  أل اااااذ االعرتاضاااااايف الااااا
االعتبااااااار عنااااااد تنياااااايم توافااااااق حتىلااااااظ مااااااا مااااااا الشااااااروط الااااااواردة ه 

 من اتىلاقي  فيينا. 19 املادة
وفض   عن ذلك، فاإل لياال أ اباب االعارتاض ال يةامح  (4ً

فنااط للدولااة أو املنظمااة الدوليااة املتحىلظااة مبعرفااة وجهااة نظاار الاادول 
مةااألة تااحة حتىلظهااا، لاال إنااه، واملنظمااايف األ اارى املعنيااة لشااأل 
، يااوفر أيضااا  معيااارا  هامااا  هليئااة (323ًرااأنه رااأل تعلياال الااتحىلظ ذاتااه

الرتااد امل لىلااة لالباات ه ماادى اتىلاااق الااتحىلظ مااا املعاهاادة. فىلاات 
، رأيف احمل مااااااااة األوروليااااااااة حلنااااااااوق اإلنةااااااااال أل لويزياااااااادوقضااااااااية 

 قباول ا تتااعفيما يتتل لإع هناا ا تنتاجاهتا لشأل حتىلظ تر يا 
احمل ماااااة تؤ ااااادها اإلع ناااااايف واالعرتاضاااااايف التاااااادرة عااااان الااااادول 

. (324ًاأل ااااارى األطاااااراف ه االتىلاقياااااة األورولياااااة حلناااااوق اإلنةاااااال
ولاملثااال، رأيف الةااايدة هامبةاااول، ه ورقاااة العمااال الااا  قااادمتها إىل 

أنااه  2004اللجنااة الىلرعيااة لتعزيااز ومحايااة حنااوق اإلنةااال ه عااام 
جاااب معاهااادة لااادورها، ي اااول عليهاااا "ل ااات تناااوم اهليئاااة املنشاااأة مبو 

التاادقيق ه أمااور منهااا ممار ااة ]األطااراف ه املعاهاادة املعنيااة[ فيمااا 
. أمااا اللجنااة املعنيااة حبنااوق (325ًياارتبط لالتحىلظااايف واالعرتاضااايف"

، علااى الاارغم 24اإلنةااال نىلةااها، فنااد رأيف ه تعلينهااا العااام رقاام 
اضااايف ومااا ماان حااذرها الشااديد جتاااه ممار ااة الاادول ه جمااال االعرت 

م ااان ا تخ تاااه منهاااا مااان ا اااتنتاجايف لتنيااايم تاااحة حتىلاااظ، أل 
"االعارتاض علاى حتىلاظ ماا ماان جاناب الادول م ان أل ياوفر للجنااة 
عناتاار تةااتند إليهااا ه تىلةااأها ملاادى اتىلاااق الااتحىلظ مااا موضااوع 

 .(326ًالعهد وهدفه"
ومن ناحية أ رى، توضاح ممار اايف الادول أل هاذه الادول  (5ً

 مان األحياال لاإلراارة ه اعرتاضااهتا إىل أهناا تعتا  ال ت تىلت ه  ثأ
التحىلظ املعين منافيا  ملوضوع املعاهدة والغرض منها، لل توضح أيضا  
لناادر ماان التىلتاايل  اابب و يىليااة توتاالها إىل هااذا اال ااتنتاج. فناااد 

__________ 
( 6( إىل 4ًوالىلنااارايف ً 9-1-2انظااار أعااا ه املبااادأ التاااوجيهت  (323ً

 ليه.من التعليق ع
ً324) Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections, Judgment of 

23 March 1995, Application no. 15318/89, European Court of Human 

Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 310, pp. 28–29, para. 
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الوثااائق الرمسيااة للجمعيااة العامااة، الاادورة الةااتول، اللجنااة الةاد ااة، الةاد ااة ً
 (.22(، الىلنرة A/C.6/60/SR.14ً 14اجللةة 

ورقااااة عماااال هنائيااااة مندمااااة ماااان الةاااايدة فرانةااااواز هامبةااااول عااااام  (325ً
 321لشأل التحىلظايف على معاهادايف حناوق اإلنةاال ًانظار احلاراية  2004

 من هذه الدرا ة. 35إىل  21وانظر لش ل أعم الىلنرايف ؛ 28أع ه(، الىلنرة 
الوثاااائق الرمسياااة للجمعياااة تنريااار اللجناااة املعنياااة حبناااوق اإلنةاااال،  (326ً

(، اجمللاااد األول، املرفاااق A/50/40ً 40العاماااة، الااادورة اجمةاااول، امللحاااق رقااام 
 .17اجامس، الىلنرة 

رأى ممثل إيااليا ه اللجنة الةاد ة ه أثناء الدورة الةات  للجمعياة 
ا اتخدام التايغ الاواردة ه  للجنة حاث الادول علاىالعامة أنه ينبغت 

 .(327ًمن اتىلاقية فيينا لتوضيح اعرتاضاهتا 19املادة 
وه ضااوء هااذه االعتبااارايف، وعلااى الاارغم ماان عاادم وجااود  (6ً

التزام لتعليل االعرتاضايف ه نظام فيينا، رأيف اللجناة أل مان املىلياد 
حيااااث الااااذ   10-6-2تضاااام  دلياااال املمار ااااة املباااادأ التااااوجيهت 

الدول واملنظمايف الدولية علاى تااوير وتعمياق ممار اة التعليال. غاأ 
أناااه هاااب التأ ياااد علاااى أل هاااذا البناااد هاااو جمااارد توتاااية، أ  مبااادأ 
تااااوجيهت لتوجيااااه ممار ااااة الاااادول، ولاااايس تاااادوينا  لناعاااادة ثالتااااة ماااان 

 قواعد النانول الدوي.
علاااى مناااط املبااادأ  10-6-2وقاااد تااايغ املبااادأ التاااوجيهت  (7ً

املتعلاااق لتعليااال التحىلظاااايف وهاااو، راااأنه راااأل  9-1-2هت التاااوجي
ذلااك املباادأ التااوجيهت، ال حياادد التوقياات الاا زم لتعلياال االعاارتاض. 

، يباادو ماان (328ًومبااا أل تاااالق األ ااباب يااؤد  إىل تاااالق النتااائج
املةتتاااوب أل تناااوم الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة املعرتضاااة لاإلراااارة 

علااى الااتحىلظ ه نىلااس وثينااة  قاادر اإلم ااال إىل أ ااباب اعرتاضااها
 اإل اار لاالعرتاض.

عدم لزوم تأكيـد االعتـرا  الصـادر قبـل تأكيـد  2-6-11
 التحف  رسميا  

ــة   ــة أو منظمــة دولي علــى االعتــرا  الــذي تصــدره دول
 1-2-2التحف  وفقا  للمبدأ التوجيهي تحف  قبل تأكيد ذلك 

 يتطلب هو نفسو تأكيدا . ال
 التعليق

ماان اتىلاااقي   23ماان املااادة  2أل الىلناارة علااى الاارغم ماان  (1ً
تنضاات لتأ يااد الااتحىلظ رمسيااا  حاا   1986و 1969فيينااا لعااامت 

تعااارب الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة املتحىلظاااة عااان رضااااها لاالرتبااااط 
، فااااااااإل االعااااااارتاض ال حيتاااااااااج إىل تأ ياااااااد، وتاااااااانز (329ًلاملعاهااااااادة

التريح  من اتىلاقي  فيينا على أل  "النبول 23من املادة  3 الىلنرة
للتحىلظ أو االعرتاض عليه ال حيتاج هاو نىلةاه إىل تأ يد إذا أُلد  

هااو جماارد  11-6-2قباال تأ يااد هااذا الااتحىلظ". واملباادأ التااوجيهت 
ت اارار جزئاات هلااذا الاانز لعااد إد ااال التعاادي يف التحريريااة ال زمااة 

 لنتر نااقه على االعرتاضايف وحدها.

__________ 
الوثاااااااائق الرمسياااااااة للجمعياااااااة العاماااااااة، الااااااادورة الةاااااااتول، اللجناااااااة  (327ً
 .20(، الىلنرة A/C.6/60/SR.16ً 16د ة، اجللةة الةا
 9-1-2( ماااان التعليااااق علااااى املباااادأ التااااوجيهت 8انظاااار الىلناااارة ً (328ً

 أع ه.
ًالتأ ياااااااااد الرمساااااااااات  1-2-2انظااااااااار أيضاااااااااا  املباااااااااادأ التاااااااااوجيهت  (329ً

للتحىلظااااااااايف الاااااااا  تتاااااااااغ عنااااااااد التوقيااااااااا علااااااااى املعاهاااااااادة( والتعليااااااااق عليااااااااه، 
 .234-230ع ، لتتويبوا (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2001 حولية
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من اتىلاقياة فييناا  23ة من املاد 3واحل م الوارد ه الىلنرة  (2ً
مل يظهاار إىل الوجااود إال ه مرحلااة متااأ رة للغايااة ماان  1969لعااام 

األعمااااال التحضااااأية املتعلنااااة  ااااذه االتىلاقيااااة. فااااالواقا أل مشاااااريا 
املااااواد األوىل املتعلنااااة لااااإجراءايف إلااااداء االعرتاضااااايف مل تتااااارق إىل 

مسيااة. حالااة إلااداء اعاارتاض علااى حتىلااظ مل يااتم تأ يااده لعااد لتااورة ر 
ومل تظهاااااااار اإلرااااااااارة إىل عاااااااادم ضاااااااارورة تأ يااااااااد االعاااااااارتاض إال ه 

الا  اعُتماديف ه  18مان مشاروع املاادة  3، ه الىلنرة 1966 عام
دول أ  رار  أو إيضاا ؛ ل نهاا  (330ًالنراءة الثانياة ه ذلاك العاام

 .(331ًأُدرجت لاعتبارها تد ل ه نااق النانول املنشود
ىلظ يهاااام مجيااااا الاااادول وهااااذا أماااار مناناااات  إل تااااوغ الااااتح (3ً

واملنظماااايف الدولياااة املتعاقااادة أو الااا  حياااق هلاااا أل تتااابح متعاقااادة؛ أماااا 
عمليااايف النبااول واالعاارتاض فتتعلااق ه املنااام األول لالع قااايف الثنائيااة 
لااا  اجلهاااة املتحىلظاااة و ااال دولاااة أو منظماااة ألاااديف قباااوال  أو اعرتاضااااا . 

إم ااهنم قبولااه أو فاالتحىلظ هاو "عارض" موجاه إىل مجياا املتعاقادين، ول
رفضه؛ إل الدولة أو املنظمة املتحىلظة هت الا  تعارض  ا مة املعاهادة 
للخار وجتازف لتجزئتها إىل  لةلة مان الع قاايف الثنائياة. أماا مةاألة 
ماا إذا  اال النباول أو االعاارتاض قاد تادر قباال أو لعاد تأ ياد الااتحىلظ 

املتحىلظااة إىل نوايااا  فاا  أمهيااة هلااا  إل املهاام هااو تنبيااه الدولااة أو املنظمااة
، ويتحنااااق ذلااااك عناااادما يتَّبااااا هااااؤالء الشاااار اء إجااااراءايف (332ًراااار ائها

 . 23من املادة  1اإلل غ املنتوع عليها ه الىلنرة 
وممار اااايف الااادول ه جماااال تأ ياااد االعرتاضاااايف متباعااادة  (4ً

ومتغااأة، فأحيانااا  تؤ ااد الاادول اعرتاضاااهتا الةااالنة لعااد قيااام الدولااة 
. (333ًنىلةاااها لتأ ياااد حتىلظهاااا، وأحياناااا  متتناااا عااان ذلاااكاملتحىلظاااة 

__________ 
 .208، ع A/6309/Rev.1الوثينة ، اجمللد الثاين، 1966حولية  (330ً
"مل تاار اللجنااة ضاارورة لتأ يااد اعاارتاض علااى حتىلااظ، لعااد تأ يااد  (331ً

الاااااتحىلظ، إذا  اااااال االعااااارتاض تااااادر قبااااال تأ ياااااد الاااااتحىلظ" ًاملرجاااااا نىلةاااااه، 
 ( من التعليق(.5ً الىلنرة
دولاااة موقِّعاااة مبثالاااة اعتااا يف حم ماااة العااادل الدولياااة اعرتاضاااا  ألدتاااه  (332ً

أيار/مااااايو  28"حتااااذير" موجااااه إىل اجلهاااااة املتحىلظاااااة، وذلااااك ه فتواهاااااا املؤر اااااة 
 Reservations to the Convention on the Prevention and لشأل قضية 1951

Punishment of the Crime of Genocide  أعاااااااااااااااا ه(،  276ًانظااااااااااااااار احلاراااااااااااااااية
 .29 ع
لاااااااااى  ااااااااابيل املثاااااااااال، لتأ ياااااااااد مل تنااااااااام أ ااااااااارتاليا وإ اااااااااوادور، ع (333ً

اعرتاضاااااااهتما علااااااى التحىلظااااااايف الاااااا  ألااااااداها احتاااااااد اجلمهوريااااااايف االراااااارتا ية 
الةااوفياتية وتشي و االوفا يا ومجهوريااة أو رانيااا االراارتا ية الةااوفياتية ومجهوريااة 

علاااى اتىلاقياااة مناااا جرماااة اإللاااادة  التوقياااالاااي روس االرااارتا ية الةاااوفياتية عنااااد 
عندما تادقت هاذه الادول علاى  ، وذلك1948ليها لعام اجلماعية واملعاقبة ع

 Multilateral Treaties Deposited withاالتىلاقيااة ذاهتاااا مااا تأ ياااد حتىلظاهتاااا ً

the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  ًانظاااااااار احلارااااااااية
(.  اااذلك (1ًالىلتااال الرالاااا   132-131أعااا ه(، اجمللاااد األول، ع  245

لنااااادا وال تغاااااال لتأ ياااااد اعرتاضااااااهتما الااااا   انتاااااا قاااااد ألااااادتاها علاااااى ير آمل تنااااام 
الاااااااذ  أعلنتاااااااه تر ياااااااا عناااااااد توقيعهااااااا علاااااااى اتىلاقياااااااة حناااااااوق الاىلااااااال  الااااااتحىلظ

، وذلااك عنااادما أ اااديف تر يااا حتىلظهااا ه تااك التتااديق ًاملرجااا 1989 لعااام
 ((.11ًالىلتل الرالا   342-341نىلةه، ع 

وعلاااى الااارغم مااان أل املوقاااف الثااااين يبااادو أ ثااار رااايوعا  فاااإل وجاااود 
التأ ياااااااادايف أحيانااااااااا  ال يلغاااااااات التااااااااىلة الوضااااااااعية للناعاااااااادة  هااااااااذه
  األماار يتعلاق لتاادالأ احتياطيااة 23مان املااادة  3ه الىلناارة  املاذ ورة

ا الشعور لوجاود التازام قاانوين ال يوجد ما يدل على أهنا تدالأ مليه
ًopinio juris) ورأى لعااااا  أعضاااااااء اللجنااااااة ماااااا ذلااااااك أل هااااااذا .

التأ ياااد ضااارور  ه احلاااااليف الااا  متااار فيهاااا فااارتة طويلاااة لااا  تاااوغ 
 التحىلظ واالعرتاض عليه والتأ يد الرمست للتحىلظ.

ورأيف أقلية من األعضااء رفضات اعتباار اإلع نااايف التااادرة  (5ً
أناه  (334ًماايف دولياة غاأ متعاقاادة اعرتاضااايف  حنينيااةعن دول أو منظ

هاب ه مجيااا احلاااليف تأ ياد هاذه االعرتاضاايف. ومل تنار اللجناة هاذا 
 .(335ًاملوقاف إذ رأيف أنه ليس من الضرور  إجراء هذه التىلرقة

ــــــل  2-6-12 ــــــذي يصــــــاغ قب ــــــرا  ال ــــــد االعت ــــــزوم تأكي ل
 اإلعراب عن الموافقة على االلتزام بالمعاهدة

يتطلـــب االعتـــرا  الـــذي يصـــاغ قبـــل اإلعـــراب عـــن ال  
الموافقـــة علـــى االلتـــزام بالمعاهـــدة تأكيـــدا  رســـميا  مـــن الدولـــة أو 
المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على االلتزام 
إذا كانــــأ هــــذه الدولــــة أو المنظمــــة مــــن الــــدول أو المنظمــــات 

ب تأكيـده إذا الموقعة على المعاهدة عند صوغ االعترا ؛ ويجـ
 لم تكن من الدول أو المنظمات الموقعة عليها.

 التعليق
مااااااان اتىلااااااااقي  فييناااااااا  23مااااااان املاااااااادة  3ال جتياااااااب الىلنااااااارة  (1ً

عاااان الةااااؤال املتعلااااق لتحديااااد مااااا إذا  ااااال  1986و 1969 لعااااامت
االعااااارتاض الاااااذ  تتاااااوغه دولاااااة أو منظماااااة دولياااااة مل ت ااااان، وقااااات 

االلتاازام لاملعاهاادة هاااب تااوغه، قااد أعرلاات لعااد عاان موافنتهااا علااى 
تأ يده الحنا  ل ت حينق اآلثار املنشودة. وعلى الارغم مان أل الةاأ 

والدوك مل يغىلل إم انية تدور اعتااراض مان دول موقِّعاة أو دول ه. 
، فااااإل مةألاااااة (336ًحيااااق هلااااا فحةااااب أل تتاااابح أطرافااااا  ه املعاهاااادة

نظر ه اقرتا  . ومل يُ (337ًالتأ ياد ال حاق هلذا االعرتاض مل ُتار  قط
__________ 

 أع ه. 5-6-2دأ التوجيهت ( من التعليق على املب3انظر الىلنرة ً (334ً
( ماان التعليااق علااى املباادأ التااوجيهت 5( و4ًانظاار الىلناارت  ً (335ً
 أع ه. 2-6-5
الااذ   19ًب( ماان مشاروع املااادة 3انظار لتااورة  اتاة الىلناارة  (336ً

 305والدوك ه تنريره األول عن قاانول املعاهادايف ًاحلاراية ه. اقرتحه الةأ 
الاااااذ  اقرتحاااااه ه تنرياااااره الرالاااااا  20مااااان مشاااااروع املاااااادة  6أعااااا ه( أو الىلنااااارة 

 .55أع ه(، ع  237ًاحلارية 
رمباا ورديف فناط ه عباارة عرضااية واحادة للةايد تاون  ، حيااث  (337ً

ذ ر أنه "من البديهت وفنا  للممار ة العترية أال ي اول الاتحىلظ تحيحااا  إال 
 ال إذا مت إلاداؤه أو تأ يده عند إع ل املوافناة النهائية على االلتزام، وهذا ما  

. ويناباااق نىلااس املباادأ علااى االعرتاضااايف علااى 1962مىلرتضااا  ه مشااروع عااام 
ماان الاانز  6التحىلظااايف. وقااد عوجلاات هااذه املةااألة معاجلااة جزئيااة ه الىلناارة 

، األول، اجمللاد 1965 حولياةالذ  اقرتحه املنرر اجااع" ً 20اجلديد للمادة 
 (.38، الىلنرة 799اجللةة 
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. وماان مثّ فااإل (338ًقدمتااه لولناادا ه هااذا االجتاااه ه أثناااء مااؤمتر فيينااا
 االتىلاقية يشو ا ننز ينبغت أل تةعى اللجنة إىل  ده. 

وت ااد ممار ااة الادول ه هااذا اجملااال ت اول معدومااة. وماان  (2ً
األمثلااة الناااادرة ه هااذا اجملاااال االعرتاضااايف الااا  تاااغتها الواليااااايف 

 1969لشاااااأل عااااادة حتىلظاااااايف علاااااى اتىلاقياااااة فييناااااا لعاااااام املتحااااادة 
الااا  مل تُعااارب حااا   -. وأوضاااحت الوالياااايف املتحااادة (339ًنىلةاااها

ه اعرتاضااااها علااااى  -اآلل عاااان موافنتهااااا علااااى االلتاااازام لاالتىلاقيااااة 
 حتىلظ اجلمهورية العرلية الةورية أهنا 

ول تعتاااااازم، حاااااا  ي ااااااول ه إم اهنااااااا أل تتاااااابح طرفااااااا  ه اتىلاقيااااااة فيينااااااا لنااااااان
* علااى الااتحىلظ املااذ ور وأل تاارف  أ  تعيااد تأ يااد اعرتاضااهااملعاهاادايف، أل 

ع قايف تعاهدية ما اجلمهورية العرلية الةورية ترتتب على مجيا أح ام الباب 
اجااامس ماان االتىلاقيااة الاا  رفضاات اجلمهوريااة العرليااة الةااورية لشااأهنا إجااراءايف 

 .(340ًىلاقيةاملتاحلة اإلجبارية املنتوع عليها ه مرفق االت
والغرياااب أل االعااارتاض الثااااين الاااذ  ألدتاااه الوالياااايف املتحااادة علاااى 

 حتىلظ تونس ال يتضمن هذا التوضيح.

ويباادو أيضااا  أل حم مااة العاادل الدوليااة ه فتواهااا التااادرة  (3ً
اعتااا يف أل االعرتاضاااايف الااا  تباااديها الااادول غاااأ  1951ه عاااام 

 األطراف ال تتالب تأ يدا  رمسيا ، حيث رأيف أنه  
إىل أل يتم التتديق، يعات املر ز املؤقت الناجم عن التوقيا الدول  

ياااااطت، اعرتاضااااايف هاااات نىلةااااها ذايف املوقِّعااااة احلااااق ه أل تتااااوغ،  تاااادلأ احت
 *، وإال زال.وإذا أُتبا التوقيا لتتديق، غدا االعرتاض هنائيا  طالا مؤقت. 

فالدولة الا  ألاديف الاتحىلظ ت اول قاد نُابِّهات إىل أهناا مبجارد  [...] 
الوفاااء لاملتالباااايف الد ااتورية أو غأهاااا مااان املتالبااايف الااا  قااد ت اااول  اااببا  ه 

 .(341ًعرتاضا  تحيحا  حُيدث أثره النانوين لال املتأ أ التتديق  تواجه ا

__________ 
ًالااا   18مااان املاااادة  2ىلنااارة اقرتحااات ح وماااة لولنااادا تاااياغة ال (338ً

( علااى النحااو التاااي  "إل الااتحىلظ الااذ  يااتم تااوغه عنااد 23أتاابحت املااادة 
اعتماااد نااز املعاهاادة أو عنااد التوقيااا علااى املعاهاادة رهنااا  لالتتدياااق عليهااا أو 
قبوهلاااا أو املوافناااة عليهاااا، وأ  اعااارتاض قاااد يتااااغ لشاااأل هاااذا الاااتحىلظ، هاااب 

لاة املتحىلظاة والدولاة املعرتضاة عناد إعرا ماا عان تأ يدمها رمسيا  من جانب الدو 
املوافنة علاى االلتازام لاملعاهادة. وه هاذه احلالاة، يُعتا  الاتحىلظ واالعارتاض قاد 

 A/CONF.39/6/Add.1أُلااااااديا ه التاااااااريخ الااااااذ  مت فيااااااه تأ ياااااادمها" ًالوثينااااااة 
 (.18ًمةتنةخة(، ع 

ياااااااة يُنتاااااااد لاااااااذلك التحىلظااااااايف الاااااا  تاااااااغتها اجلمهورياااااااة العرل (339ً
 Multilateral Treaties Deposited with theالةورياااة ًالنناااااة هاااااء( وتاااونس ً

Secretary-General: Status as at 31 December 2006  245ًانظاار احلارااية 
 ((.1ًالىلتل الثالث والعشرول   412أع ه(، اجمللد الثاين، ع 

 .417املرجا نىلةه، ع  (340ً
ً341) Reservations to the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide  أع ه(،  276ًانظر احلارية
 .29-28 ع

وعليه، يبدو أل احمل مة أقريف تلنائية نىلاذ مىلعول االعرتاض مبجرد 
. غاااااأ أهناااااا مل تتخاااااذ (342ًالتتاااااديق، دول احلاجاااااة إىل أ  تأ ياااااد

 موقىلا  رمسيا  ه هذا الشأل، ويظل لاب الننا  مىلتوحا .
ىلاقي  فيينا على غأ أنه م ن أل ُيةتنتج من عدم نز ات (4ً

ررط تأ يد اعرتاض تبدياه دولاة أو منظماة دولياة قبال التتاديق أو 
املوافنااااة أنااااه ال أعضاااااء اللجنااااة وال املناااادولول ه مااااؤمتر فيينااااا  ااااانوا 

. وعااادم اعتمااااد التعاااديل الاااذ  (343ًيعتااا ول هاااذا التأ ياااد ضاااروريا  
الذ   ال يهدف حتديدا  إىل مةاواة االعارتاض  (344ًاقرتحته لولندا

حبالة التحىلظ ه هذا الشاأل يؤ اد أيضاا  وجهاة النظار هاذه. وتازداد 
قوة هذه االعتباارايف إذا ُأ اذ ه احلةابال أل رارط التأ ياد الرمسات 
للتحىلظاااايف املعَلناااة عناااد التوقياااا علاااى املعاهااادة، وهاااو رااارط را اااخ 

 اااال عنااادما   ،مااان اتىلااااقي  فييناااا 23مااان املاااادة  2حالياااا  ه الىلنااارة 
درج ه إطااار التاااوير التاادرهت أ ثاار ماان  وناااه اعتمدتااه اللجنااة يناا

. واال ااات ف ه هاااذه (345ًينااادرج ه إطاااار التااادوين مبعنااااه الضااايق
النناة ل  النواعد اإلجرائية املىلروضة لشأل تاوغ التحىلظاايف مان 
جهاااة وتاااوغ االعرتاضاااايف مااان جهاااة أ ااارى ال م ااان إرجاعاااه إىل 

 الةهو، لل هب منانيا  اعتباره متعمدا .
وهنااك أيضاا  ماا رايف أ ارى لعادم اراارتاط التأ ياد الرمساات  (5ً

العاارتاض تبديااه دولااة أو منظمااة دوليااة قباال اإلعااراب عاان موافنتهااا 
علاااى االلتااازام لاملعاهااادة. فاااالتحىلظ الاااذ  تبدياااه الدولاااة أو املنظماااة 
الدولية قبل أل تتبح طرفا  متعاقدا  ه املعاهدة ال م ان أل حُيادث 

ا  علاى ورق إىل أل تُعارب الدولاة فعا   عان أ  أثر قانوين ويظل ح  
موافنتهاا علااى االلتاازام لاملعاهاادة. واراارتاط التأ يااد الرمساات للااتحىلظ 
يرجااا أ ا ااا  ه هااذه احلالااة إىل أل الااتحىلظ، ماا  مت قبولااه، يُعاادِّل 
هذه املوافناة. وخيتلاف األمار فيماا يتعلاق لاالعرتاضاايف. فاالواقا أناه 

حُيدث أيضا  اآلثار املنتوع عليها  على الرغم من أل االعرتاض ال
ماان اتىلااااقي   21ماان املااادة  3والىلناارة  20ماان املااادة  4ه الىلناارة 

فييناااااا إال لعاااااد أل تتااااابح الدولاااااة أو املنظماااااة الدولياااااة الااااا  تُباااااد  
االعاااارتاض طرفااااا  متعاقاااادا ، فإنااااه ال خيلااااو ماااان األمهيااااة حاااا  قباااال أل 

__________ 
 F. Horn, Reservations and Interpretativeانظر ه هذا الشأل  (342ً

Declarations to Multilateral Treaties, The Hague, T.M.C. Asser Instituut, 

Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 

5 (1988), p. 137. 
 املرجا نىلةه. (343ً
 أع ه. 338انظر احلارية  (344ً
ه. انظر التنرير األول عن قانول املعاهدايف الذ  أعده الةأ  (345ً

( من التعليق على مشروع 11، الىلنرة 66ًأع ه(، ع  276والدوك ًاحلارية 
 D. W. Greig, “Reservations: equity as a balancing. انظر أيضا  17املادة 

factor?”, Australian Yearbook of International Law, vol. 16 (1995), p. 28 ؛
. وانظر  ذلك التعليق 41 أع ه(، ع 342، املرجا املذ ور ًاحلارية Hornو

ًالتأ يد الرمست للتحىلظايف ال  تتاغ عند  1-2-2على املبدأ التوجيهت 
، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2001 حوليةاملعاهدة(، التوقيا على 

 (.8، الىلنرة 232ً-231ع 
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به لشاااأل ذلاااك. فااااالعرتاض هاااو تعباااأ عااان وجهاااة نظااار تااااح ياااتم
مةاااألة تاااحة الاااتحىلظ أو منبوليتاااه وم ااان علاااى هاااذا األ ااااس أل 
تنااااوم األجهاااازة املختتااااة لتنياااايم تااااحة التحىلظااااايف لأ ااااذه لعاااا  

. وع وة على ذلك، فإل فتوى حم مة العدل الدولياة (346ًاالعتبار
تظال تااحيحة فيمااا يتعلااق  ااذه املةااألة، فاااالعرتاض يشاا ل تنبيهااا  

قااف الدولااة الاا  اعرتضاات علااى للدولااة تاااحبة الااتحىلظ لشااأل مو 
 التحىلظ. فند أراريف احمل مة إىل أل  

املتلحة النانونية ال  تةعى إىل حتنينهاا الدولاة املوقِّعاة لااالعرتاض  
على التحىلظ تتبح لالتاي متاونة لدرجاة  باأة. فالدولاة الا  ألاديف الاتحىلظ 

أو غأهاااا ماااان ت اااول قاااد نُابِّهااات إىل أهنااااا مبجااارد الوفااااء لاملتالبااااايف الد اااتورية 
املتالبااايف الاا  قااد ت ااول  ااببا  ه تااأ أ التتااديق  ااتواجه اعرتاضااا  تااحيحا  
حُيدث أثره النانوين لال امل، و يتع  عليها لالتاي، مبجرد إع ل االعارتاض، 

 .(347ًأل تنظر ه التمةك لالتحىلظ أو  حبه
وهذا االعرتاض الذ  يتاغ قبل اإلعراب عان املوافناة علاى االلتازام 

ملعاهااااادة يااااادفا لالتااااااي الدولاااااة املتحىِلظاااااة إىل إعاااااادة التىل اااااأ ه لا
حتىلظهااااااا أو تعديلااااااه أو  ااااااحبه علااااااى غاااااارار مااااااا حياااااادث ه حالااااااة 
االعرتاض الذ  تبديه دولة متعاقدة. غأ أل هذا التنبيه يتبح جمرد 
احتمال إذا ما اررُتط على الدولة مندمة االعارتاض أل تؤ اده عناد 

االلتزام لاملعاهدة. وترى اللجنة لالتاي أل التعبأ عن موافنتها على 
اراارتاط تأ ياااد رمساات إضااااه  اااُينلل  ثااأا  مااان أمهيااة مت ااا  الااادول 
واملنظمااايف الدوليااة الاا  مل تتاابح لعااد أطرافااا  متعاقاادة ه املعاهاادة 

 من إلداء اعرتاضايف.
وفضااا   عااان ذلاااك، فاااإل عااادم تأ ياااد االعااارتاض ه هاااذه  (6ً

مااااااااان حياااااااااث الينااااااااا  الناااااااااانوين.  احلالاااااااااة ال يةااااااااابب أ  مشااااااااا لة
فاالعرتاضااايف الاا  تبااديها دولاااة موقِّعااة أو دولااة حيااق هلااا أل تتاابح 
طرفاااا  ه املعاهااادة هاااب، راااأهنا راااأل أ  إ ااااار أو لااا غ يتعلاااق 

، أل تتم  تالة  وأل تُر ل وتُبلَّغ لنىلس الارينة املتبعاة (348ًلاملعاهدة
فضاا   عاان ه حالااة االعاارتاض الااذ  يبديااه طاارف ماان األطااراف. و 

ذلك، و  فا  للاتحىلظ، ال يغاأ االعارتاض الع قاايف التعاهدياة إال 
 -ال  أُللغت له  -على تعيد الع قة الثنائية ل  الدولة املتحىِلظة 

والدولااااة مندمااااة االعاااارتاض. أمااااا حنااااوق والتزامااااايف الدولااااة مندمااااة 
االعاااااااارتاض ه مواجهااااااااة الاااااااادول األطااااااااراف األ اااااااارى ه املعاهاااااااادة 

 لك على اإلط ق. تتأثر لذ ف 
ورغاام أل هااذه االعتبااارايف تباادو مننعااة، رأيف اللجنااة أل ماان  (7ً

الضاااااارور  التمييااااااز لاااااا  حااااااالت   االعرتاضااااااايف الاااااا  تبااااااديها دول أو 
__________ 

 10-6-2( ماان التعليااق علااى املباادأ التااوجيهت 4انظاار الىلناارة ً (346ً
 أع ه.
ً347) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أع ه(،  276ًانظر احلارية
 .29 ع
مااان  79واملاااادة  1969مااان اتىلاقياااة فييناااا لعاااام  78انظااار املاااادة  (348ً

 .1986اتىلاقية فيينا لعام 

منظمااايف دوليااة موقِّعااة، ماان جهااة، واالعرتاضااايف الاا  تبااديها دول أو 
منظمااااايف دوليااااة مل ت اااان قااااد وقَّعاااات علااااى املعاهاااادة ه تاااااريخ إلااااداء 

اض مااان جهاااة أ اارى. فاااالتوقيا علاااى املعاهاادة مااانح الىلئاااة األوىل االعاارت 
، (349ًمااان الااادول واملنظماااايف الدولياااة وضاااعا  قانونياااا  جتااااه هاااذا التاااك

وتُعت  الدول واألطراف األ رى أطرافا  ثالثة. وعلى الارغم مان أناه هاوز 
، تاارى اللجنااة (350ًهلااذه األطااراف الثالثااة أل تُبااد  اعرتاضااا  علااى حتىلااظ

أل مااان املنا اااب أل ياااتم التأ ياااد الرمسااات هلاااذه االعرتاضاااايف عناااد قياااام 
الدولااة أو املنظمااة الدوليااة مندمااة االعاارتاض لااالتوقيا علااى املعاهاادة أو 
لااااالتعبأ عاااان موافنتهااااا النهائيااااة علااااى االلتاااازام  ااااا. ويباااادو هااااذا األماااار 

ريخ إلاااداء ضاااروريا ، وخباتاااة الحتماااال مااارور فااارتة زمنياااة طويلاااة لااا  تاااا
االعاارتاض ماان جانااب دولااة أو منظمااة دوليااة مل ت اان قااد وقَّعاات علااى 
 املعاهدة عند إلدائه والتاريخ الذ  حُيدث فيه هذا االعرتاض آثاره. 

وال تُعرِّف اتىلاقيتا فيينا عباارة "املوقِّعاة علاى املعاهادة" الا   (8ً
 . غااأ أنااه يتباا 12-6-2ا ااتخدمتها اللجنااة ه املباادأ التااوجيهت 

مان اتىلااقي  فييناا أل املنتاود  18من الىلنرة الىلرعياة ًأ( مان املاادة 
هااااو الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة الاااا  "وقَّعاااات املعاهاااادة أو تبادلاااات 
الوثائق امل وِّنة هلا رهنا  لالتتاديق أو لااإلقرار الرمسات أو لاالنبول أو 
املوافناااة، وذلاااك إىل أل تىلتاااح تلاااك الدولاااة أو تلاااك املنظماااة عااان 

 ها لأالّ تتبح طرفا  ه املعاهدة".نيت
 مهلة صوغ االعترا  2-6-13

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة  
أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضا  على تحف  إما قبل انقضاء 
فتــرة اثنــي عشــر شــهرا  علــى تــاريخ إشــعارها بــالتحف ، أو حتــى 

عن موافقتها على  تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية
 االلتزام بالمعاهدة، أيهما كان الحقا .
 التعليق

ماان اتىلاااقي  فيينااا إجالااة  20ماان املااادة  5تتضاامن الىلناارة  (1ً
جزئيااااة وغااااأ مباراااارة عاااان الةااااؤال املتعلااااق لتحديااااد الوقاااات واملهلااااة 
اللااذين هااوز فيهماااا لدولااة أو منظماااة دوليااة إثاااارة اعاارتاض. وتنااااز 

 على ما يلت  1986املعتمدة عام  هذه الىلنرة ه تياغتها
، ومااااا مل تاااانز املعاهاااادة علااااى نااااز (4ً351و 2ألغااااراض الىلناااارت   

 ااالف، يُعتاا  أل الدولااة أو املنظمااة الدوليااة قااد قبلاات الااتحىلظ إذا مل ت اان قااد 
__________ 

ماااااان  18انظااااار لتاااااورة  اتااااااة الىلنااااارة الىلرعياااااة ًأ( ماااااان املاااااادة  (349ً
 اتىلاقي  فيينا.

 أع ه. 5-6-2انظر املبدأ التوجيهت  (350ً
  ت ول املشار ة لالتحىلظايف على املعاهدايف ال 2تتعلق الىلنرة  (351ً

اآلثااااااااار املرتتبااااااااة علااااااااى قبااااااااول التحىلظااااااااايف  4فيهااااااااا حماااااااادودة؛ وحتاااااااادد الىلناااااااارة 
التحىلظااااايف الااااا  تااااأذل  ةواالعرتاضااااايف ه مجيااااا احلااااااليف األ اااارى غااااأ حاااااال

يتعلااااااق لاملعاهااااااادايف ذايف املشااااااار ة احملااااااادودة وفيماااااااا املعاهااااااادة  اااااااا تراحاااااااة، 
 والت وك التأ يةية للمنظمايف الدولية.
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أثاريف اعرتاضا  عليه قبل اننضااء فارتة اثاين عشار راهرا  علاى إراعارها لاالتحىلظ 
 لاالرتباط لاملعاهدة، أيهما ينا الحنا . أو ح  تاريخ إعرا ا عن الرضا

عناتاار هااذا احل اام  13-6-2ويبحااث املباادأ التااوجيهت  (2ً
. ومرة (352ًال  تتعلق حتديدا  لاملهلة ال  هوز فيها توغ االعرتاض

 أ رى، هر  التمييز ل  حالت .
وتتعلااااااق احلالااااااة األوىل لالاااااادول واملنظمااااااايف الدوليااااااة الاااااا   (3ً

 ااااااار لاااااالتحىلظ، دوال  أو منظماااااايف دولياااااة ت اااااول، ه تااااااريخ اإل
متعاقاااادة. فُتتااااا  هلااااا فاااارتة اثااااين عشاااار رااااهرا  إللااااداء اعاااارتاض علااااى 

وحُتةاااب هاااذه املهلاااة اعتباااارا  مااان تااااريخ ا ااات م اإلراااعار  تحىلظ،الااا
لاالتحىلظ مان جانااب الادول واملنظمااايف الدولياة املعنيااة وفناا  للمباادأ 

 . 6-1-2التوجيهت 
 5عشر رهرا  ال   ر اتها الىلنارة  وقد نشأيف مهلة االثين (4ً

والاادوك الاذ  لاارَّر تلاك املهلااة ه. عان مبااادرة للةاأ  20مان املااادة 
لعناياااة. و اااال، عناااد اقرتاحاااه هلاااذه املهلاااة، يبتعاااد  ثاااأا  عااان ممار اااة 

ه تلااااك الىلاااارتة. فاااااملنرر اجاااااع  -املتباينااااة إىل حااااد مااااا  -الاااادول 
ع  يوماااا  والةاااتة الاااذ  الحاااظ ه املمار اااة التعاهدياااة مهلااا  التةااا

فضَّااال ماااا ذلاااك اتبااااع اقااارتا  جملاااس البلااادال األمري ياااة  (353ًأراااهر
 . وقد أرار ه هذا التدد إىل ما يلت (354ًللحنوقي 
ناااارى أل هناااااك أ اااابالا  وجيهااااة القاااارتا  اعتماااااد هااااذه املهلااااة األطااااول.  

فااأوال ، إل االتىلاااق علااى مهلااة قتااأة ألغااراض معاهاادة معينااة معااروف مضااموهنا 
 تلااف إىل حااد  باأ عاان جعاال هاذه املهلااة قاعاادة عاماة واجبااة التابيااق علااى  أمار 

 ل معاهدة تة ت عن تنااول هاذه الننااة. ولعال األيةار علاى الادول أل تنبال 
 .(355ًحدا  زمنيا  عاما  لتندمي االعرتاضايف إذا  انت املهلة املنرتحة أطول

غاااأ أل مهلاااة االثاااين عشااار راااهرا  هاااذه الااا  هاااب تاااوغ  (5ً
 5اض   هلا إللاال قرينة النبول املنتوع عليها ه الىلنرة االعرت 

من اتىلاقي  فييناا مل ت ان تبادو قاعادة عرفياة را اخة  20من املادة 
ه إلال مؤمتر فيينا؛ ليد أهنا تش ل املهلة الا  حتظاى لاا "أ ا  قادر 

 . والحظ هورل ه هذا التدد ما يلت (356ًمن النبول"

__________ 
جنة أناه  اال مان األنةاب مان الناحياة املنانياة التارفة تعتند الل (352ً

النااول لااأل األماار يتعلااق لاملهلااة الاا  هااوز فيهااا "إتاادار" االعاارتاض. غااأ أهنااا 
 من اتىلاقي  فيينا. 20من املادة  5فضَّلت االلتزام لنز الىلنرة 

، اجمللاااااد 1962 حولياااااةالتنريااااار األول عااااان قاااااانول املعاهااااادايف،  (353ً
( مااااااااان 14، الىلنااااااااارة 67ً-66، ع Add.1و A/CN.4/144الوثيناااااااااة الثااااااااااين، 

 .18التعليق على املادة 
 .16، الىلنرة 67املرجا نىلةه، ع  (354ً
 املرجا نىلةه. (355ً
ً356) Imbert, Les réserves aux traités multilatéreaux املرجاااااااااااااااااااااااا ،

. ويارى د. و. غرياغ أل مهلاة االثاين 107 أع ه(، ع 273املذ ور ًاحلارية 
من اتىلاقية فيينا تش ل  20من املادة  5ه الىلنرة عشر رهرا  املنتوع عليها 

، املرجااااااا املاااااااذ ور Greigعلااااااى األقااااااال "إرااااااارة إىل ماااااااا هااااااو ]...[ معناااااااول" ً
 (.128أع ه(، ع  345 ًاحلارية

لاول نظرا  ألهنا قاد تاؤد  إىل فارتة ممتادة ال م ن قبول فرتة مىلرطة ا 
ماان عاادم اليناا  فيمااا خيااز الع قااايف النانونيااة لاا  الدولااة املتحىِلظااة والااارف 
اآل اار. وينبغاات أال ت ااول هااذه الىلاارتة مىلرطااة النتاار أيضااا . إذ لاان ي ااول أمااام 
الدول املعنية وقت  اف  إلجراء الدرا ة ال زمة لآلثاار الا  حُيتمال أل يةاببها 

 .(357ًا التحىلظهل
الااا   انااات تنااادرج لوضاااو  ه  -والواقاااا أل هاااذه املهلاااة  (6ً

 -إطاار التااوير التاادرهت للناانول الاادوي عناد اعتماااد اتىلاقياة فيينااا 
مل تىلارض نىلةاها متاماا   ناعادة عرفياة واجباة التابياق ه حالاة عادم 

. ولىلاااارتة طويلااااة،  اااال ماااان التااااعب التوفيااااق لاااا  (358ًوجااااود نااااز
العام، لاعتباره وديعا  للمعاهدايف املتعددة األطاراف، ممار ة األم  

. والواقا (359ًمن اتىلاقي  فيينا 20من املادة  5ول  أح ام الىلنرة 
أنااه ه احلالااة الاا  ال تعاااجل فيهااا املعاهاادة مةااألة التحىلظااايف،  ااال 
األم  العام يعتا  عاادة أناه ماا مل ي ان قاد ورد اعارتاض ه غضاول 

ىلااظ مت اإل اااار لااه علااى النحااو الاا زم فااإل يومااا  علااى حت 90مهلااة 
. ل ان األما  العاام رأى (360ًالدولة املتحىلظة تتبح دولاة متعاقادة

أل هاااااذه املمار اااااة تاااااؤ ِّر د اااااول املعاهااااادايف حياااااز النىلااااااذ وتاااااؤ ر 
، فتخلااى عنهااا وأتاابح يعتاا  أ  دولااة ألااديف حتىلظااا  (361ًتةااجيلها

. (362ًمامدولااة متعاقاادة مناااذ تارياااخ نىلاااذ تااك التتااديق أو االنضاا
ولت يااار هاااذا املوقاااف، أراااار األمااا  العاااام إىل أناااه مااان غاااأ الاااواقعت 

__________ 
ً357) Horn 126 أع ه(، ع 342، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
 :D. Müller, "Convention de Vienne de 1969: Article 20انظر  (358ً

acceptation des réserves et objections aux réserves", in O. Corten and P. 

Klein (eds.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: 

commentaire article par article, Brussels, Bruylant, 2006, vol. I, pp. 807–

808, para. 16  انظر أيضا .G. Gaja, “Unruly treaty reservations”, in 

International Law at the Time of its Codification: Essays in Honour of 

Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, p. 324؛ وGreig املرجا املذ ور ،
 Aust, Modern Treaty Law andوما يليها؛ و 127أع ه(، ع  345ًاحلارية 

Practice 127 أع ه(، ع 115، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
 P.-H. Imbert, “À l’occasion de l’entrée en vigueur de laانظر  (359ً

Convention de Vienne sur le droit des Traités, réflexions sur la pratique 

suivie par le Secrétaire Général des Nations Unies dans l’exercice de ses 

fonctions de dépositaire”, Annuaire français de droit international, vol. 26 

(1980), pp. 524–541؛ وGaja،  أع ه(،  358املرجا املذ ور ًاحلارية
 :R. Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados؛ و324-323 ع

Lagunas y ambigüedades del Régimen de Viena, Universidad de Murcia, 

2004, pp. 245–250؛ وMüller أع ه(،  358، املرجا املذ ور ًاحلارية
 .48، الىلنرة 822-821 ع
ً360) Summary of Practice of the Secretary-General as 

Depositary of Multilateral Treaties  55 أع ه(، ع 282ًاحلارية ،
 .185الىلنرة 
التةاع  يوماا   ال  ااريا  فيماا يتعلاق لنباول غأ أل تابياق مهلاة  (361ً

التحىلظايف املتأ رة ال  ُيشرتط لشأهنا عموما  موافنة الدول املتعاقادة لاإلمجااع 
 (.206و 205، الىلنرتال 62-61ًاملرجا نىلةه، ع 

 .187-184، الىلنرايف 55-54املرجا نىلةه، ع  (362ً
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 20ًب( مااان املاااادة 4االعتنااااد لاااأل الشاااروط الااا  تىلرضاااها الىلنااارة 
م ن ا تيىلاؤها، فلمنا د ول املعاهدة حياز النىلااذ لالنةابة للدولاة 
املتحىلظااة، ينبغاات أل ت ااول مجيااا األطااراف املتعاقاادة قااد اعرتضاات 

وال تنتااااب انتنااااادايف األماااا  العااااام لالتاااااي علااااى  علااااى الااااتحىلظ.
لناااادر مااااا تنتااااب علااااى عاااادم واقعيااااة  5النرينااااة الااااواردة ه الىلناااارة 

، أعلاااان 2000. وه عاااام 4الىلنااارايف الىلرعياااة الاااث ث ماااان الىلنااارة 
املةتشاااار الناااانوين لألمااام املتحااادة تأيياااده ملهلاااة االثاااين عشااار راااهرا  

مابَّنة ه حالة قباول ، وال  أتبحت 5املنتوع عليها ه الىلنرة 
. وتوضح (363ًالتحىلظايف املتأ رة الذ  ُيشرتط أل ي ول لاإلمجاع

ممار ااة الاادول أيضااا  أل الاادول تُبااد  اعرتاضااايف حاا  لعااد اننضاااء 
مااااااان  5مهلاااااااة االثاااااااين عشااااااار راااااااهرا  املنتاااااااوع عليهاااااااا ه الىلنااااااارة 

"التااااىلة ل . وأيااااا   اناااات أوجاااه عاااادم اليناااا  فيماااا يتعلااااق 20 املاااادة
ناعاادة ماان زاويااة النواعااد العامااة للنااانول الاادوي، فنااد الوضااعية" لل

أقرهتااااا اتىلاقيتااااا فيينااااا وال رااااك أل عيااااوب تعااااديلها ألغااااراض دلياااال 
املمار ة  تىلوق مزاياه، فوفنا  للممار ة ال  تبنتها اللجنة ه إطار 
األعمال املتعلنة لالتحىلظايف، هاب أل ي اول هنااك  ابب حا ام 

ت  املتعلنت  لنانول املعاهادايف؛ للتخلت عن تيغة أح ام االتىلاقي
 ومثل هذا الةبب غأ قائم لالتأ يد ه هذه احلالة.

وعلااااى الاااارغم ماااان أل عبااااارة "مااااا مل تاااانز املعاهاااادة علااااى  (7ً
ح اااام  ااااالف" عبااااارة لديهيااااة مبااااا أل مجيااااا األح ااااام ذايف التاااالة 
املنتاااوع عليهاااا ه اتىلااااقي  فييناااا تتةااام لااااالا ا تياااار  ت ميلااات 

ينهااااااا إال ه حااااااال عاااااادم وجااااااود أح ااااااام  الىلااااااة ه م اااااان تاب وال
املعاهدة، فند ا تتولت اللجنة، للةبب نىلةه، اإللناء على هذه 

. وم اان، فضاا   عاان ذلااك، 13-6-2التاايغة ه املباادأ التااوجيهت 
مان  20مان املاادة  5من   ل درا اة األعماال التحضاأية للىلنارة 

ا إىل إدراج هااذه تبيااالن الةاابب الااذ  دعاا 1969اتىلاقيااة فيينااا لعااام 
اإلرارة، وهو ما ي ر اإللناء عليها. فالواقا أل إدراج هذا التوضيح 
ً"ما مل تنز املعاهدة على ح م  الف"( قد مت لناء  على تعاديل 

. فند أوضح ممثل الواليايف (364ًاقرتحته الواليايف املتحدة األمري ية
ز اللجناة املتحدة ه املؤمتر أل الدافا وراء هاذا التعاديل هاو "أل نا

يااوحت لأنااه منااا الاادول املتىلاوضااة ماان أل تاانز ه املعاهاادة نىلةااها 

__________ 
 مذ رة رىلوية من املةتشار النانوين لألمم املتحدة موجَّهة إىل (363ً

. 2000نيةال/ألريل  4املمثل  الدائم  للدول األعضاء ه األمم املتحدة، 
حولية ، 2-3-2( من التعليق على املبدأ التوجيهت 9( و8ًانظر الىلنرت  ً

. غاأ أل 243-242، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين( والتتويب، ع 2001
املتأ رة تتمثل ه املمار اة دا ل جملس أورولا فيما يتعلق لنبول التحىلظايف 

منح الدول املتعاقدة مهلة ال تتجاوز تةعة أرهر إللداء االعرتاض ًانظر 
J. Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe, Strasbourg, 

Council of Europe, 1999, p. 102.) 
ً364) A/CONF.39/C.1/L.127, Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, first and second sessions… 
 .136أع ه(، ع  123ًاحلارية 

. ومن مث مل ي ن (365ًعلى مهلة تنل أو تزيد عن اثين عشر رهرا "
التعاااديل املنااارت  ماااان الوالياااايف املتحاااادة ينتاااب حتدياااادا  علاااى فاااارتة 
االثاين عشاار رااهرا  الاا  أر ااتها اللجناة، لاال  ااال يرماات فحةااب إىل 

يتعلق لناعدة ت ميلية ا تيارية ال متنا املتىلاوض   توضيح أل األمر
 .(366ًلأ  حال من األحوال من أل حيددوا مهلة زمنية مغايرة

 13-6-2وتتعلق احلالة الثانياة املنتاودة لاملبادأ التاوجيهت  (8ً
لالدول واملنظمايف الدولية ال  ال تتبح "متعاقدة" إال لعد اننضاء 

لتااااريخ تلنيهااا اإل ااااار. وه هاااذه مهلااة االثاااين عشاار راااهرا  التاليااة 
احلالة، هوز للدول واملنظمايف الدولية املعنية أل تندم اعرتاضا  ح  
موعاااد غايتاااه تااااريخ إعرا اااا عااان موافنتهاااا علاااى االلتااازام لاملعاهااادة، 

 وهذا ال منعها لابيعة احلال من االعرتاض قبل ذلك التاريخ.
لاادول املتعاقاادة وهااذا احلاال الااذ  ينااوم علااى التىلرقااة لاا  ا (9ً

والدول ال  مل ت تةب لعد هذا املر ز لالنةبة إىل املعاهدة ورد ه 
لوترلا ااات ه. اقرتاحاااايف ج. ل. لرياااري، ول ااان مل ي ااارره أ  مااان 

وج. غ. فيتزماااااوريس، ومل تباااااق علياااااه اللجناااااة ه املاااااواد املعتمااااادة ه 
والادوك قاد ه. ، وإل  ال الةاأ (1962ً367النراءة األوىل ه عام 

. (1962ً368الاااوارد ه تنريااااره لعااااام  18ه ه مشااااروع املااااادة أدرجااا
وأُعيااد إدراج هااذا احلاال ه هنايااة األماار ه أثناااء النااراءة الثانيااة ل اات 
تؤ اااذ ه احلةااابال انتناااادايف احل وماااة األ ااارتالية الااا  أعرلااات عااان 
قلنهاااا إزاء ماااا م ااان أل يةاااببه تابياااق مبااادأ النباااول الضااامين مبعنااااه 

 . (369ًمن تعولايف عملية الضيق
غاااااأ أل هاااااذا احلااااال ال يضاااااا مالناااااا  الااااادول واملنظماااااايف  (10ً

الدوليااة الاا  ال ت ااول أطرافااا  متعاقاادة ه تاااريخ اإل اااار لااالتحىلظ 
ه مر ز غأ مت اف  ماا مر از األطاراف املتعاقادة. لال الع اس هاو 
 1التااحيح، إذ ينبغاات أال يغيااب عاان األذهااال أنااه مبوجااب الىلناارة 

، هااااب أل يُبلااااغ أ  حتىلااااظ يتاااااغ لاااايس فنااااط إىل 23دة ماااان املااااا
األطراف املتعاقدة وإمنا أيضا  إىل الدول واملنظمايف الدولية األ ارى 

__________ 
ً365) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first and second sessions, Vienna, 26 March–24 May 
1968 and 9 April–22 May 1969, Summary records of the 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), twenty-first meeting, 

10 April 1968, p. 108, para. 13. 
يؤ د  و يه ماريا رودا أل التعديل الذ  قدمته الواليايف  (366ً

 ,J.M. Ruda" 20ًمن املادة  5املتحدة يشأ إىل "الاالا الت ميلت للىلنرة 

“Reservations to treaties”, Collected Courses of The Hague Academy of 

International Law, 1975–III, vol. 146 (1977), p. 190.) 
الاواردة ه تنريار اللجناة  19مان مشاروع املاادة  3مل ت ن الىلنارة  (367ً

إىل اجلمعياااة العاماااة تتعلاااق ه الواقاااا إال لاااالنبول الضااامين مبعنااااه الضااايق، انظااار 
 .176، ع A/5209الوثينة ، اجمللد الثاين، 1962حولية 
 .62-61، ع Add.1و A/CN.4/144املرجا نىلةه، الوثينة  (368ً
انظااار التنريااار الرالاااا عااان قاااانول املعاهااادايف الاااذ  أعاااده الةاااأ ه.  (369ً

 .17، الىلنرة 53، وع 45أع ه(، ع  237والدوك، املنرر اجاع ًاحلارية 
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. فالادول واملنظماايف (370ًال  حيق هلا أل تتبح أطرافاا  ه املعاهادة
الدوليااة "الاا  حيااق هلااا أل تتاابح أطرافااا  ه املعاهاادة" حتتاال لالتاااي 

ل زمة فيما يتعلق لالتحىلظايف علاى معاهادة على مجيا املعلومايف ا
املهلاااة  (371ًمعيناااة ومتااانح أيضاااا  مهلاااة للتىل اااأ تةااااو  علاااى األقااال

 رهرا (. 12املمنوحة لألطراف املتعاقدة ً
 االعتراضات المشروطة 2-6-14

ال تنــتع عــن اعتــرا  علــى تحفــ  محــدد محتمــل أو  
 مقبل اآلثار القانونية لالعترا . 
 التعليق

 ااوى إجالااة جزئيااة  13-6-2املباادأ التااوجيهت  ال يناادم (1ً
عن الةؤال املتعلق مبعرفة التوقيت الذ  م ان أل يبادأ عناده تاوغ 
االعااارتاض علاااى حتىلاااظ. وال راااك أناااه يوضاااح أل املهلاااة الااا  هاااوز 
تااوغ االعاارتاض   هلااا تباادأ منااذ تاااريخ إلاا غ الااتحىلظ إىل الدولااة 

اض، وفنااااااا  للمباااااادأ أو املنظمااااااة الدوليااااااة الاااااا  تعتاااااازم إلااااااداء االعاااااارت 
، وهااااو مااااا يعااااين ضاااامنا  أنااااه م اااان منااااذ تلااااك 6-1-2التااااوجيهت 

اللحظة االعرتاض علاى الاتحىلظ. ل ان ذلاك ال يعاين لالضارورة أناه 
ال هااااااوز إلااااااداء االعاااااارتاض قباااااال ذلااااااك. ولاملثاااااال، يوضااااااح تعريااااااف 

أنه  1-6-2االعرتاضايف الذ  اعتمدته اللجنة ه املبدأ التوجيهت 
ردا  على حتىلظ على دولية أل تبد  اعرتاضا  " هوز لدولة أو منظمة

* دولاااة أ ااارى أو منظماااة دولياااة أ ااارى". وهاااو ماااا معاهااادة تااااغته
يوحت لأنه ال هوز لدولة أو منظمة دولية إلداء اعرتاض إال لعد أل 
ي ااول هناااك حتىلااظ قااد تاايغ. ويباادو ذلااك منانيااا  للوهلااة األوىل. 

 تةرع.ل ن اللجنة رأيف أل هذه النتيجة تناو  على 
والواقاااا أل ممار اااة الااادول توضاااح أل الااادول تباااد  أيضاااا   (2ً

اعرتاضااااايف ألغااااراض "وقائيااااة". فشاااايلت علااااى  اااابيل املثااااال ألااااديف 
على النحو التاي  "تعارتض  1969اعرتاضا  على اتىلاقية فيينا لعام 

مجهوريااة راايلت علااى التحىلظااايف الاا  ألااديت أو الاا  قااد تباادى ه 
. وه (372ًمااان االتىلاقياااة" 62املاااادة مااان  2املةاااتنبل لشاااأل الىلنااارة 

 الةياق نىلةه، ألديف اليالال االعرتاض التاي  

__________ 
 .5-1-2 انظر أيضا  الىلنرة األوىل من املبدأ التوجيهت (370ً
ه التنرياااار األول  18ًب( ماااان مشااااروع املااااادة 3 اناااات الىلناااارة  (371ً

والااادوك تااانز علاااى الناعااادة نىلةاااها لاعتبارهاااا ا اااتثناء  فيماااا يتعاااالق ه. للةاااأ 
مبهلاااة االثاااين عشااار راااهرا ، حياااث أوضاااحت أل الدولاااة الااا  ال ت اااول طرفاااا  ه 

لعاااد  املعاهااادة "ال تُعتااا  قاااد وافنااات علاااى الاااتحىلظ إذا قامااات لعاااد ذلاااك ]أ 
اننضاااااء مهلااااة االثااااين عشاااار رااااهرا [ لاااااالعرتاض علااااى الااااتحىلظ حاااا  إجنازهااااا 
لإلجاااااااراء أو اإلجاااااااراءايف ال زمااااااااة لتأهيلهاااااااا ألل تتاااااااابح طرفاااااااا  ه املعاهاااااااادة" 

 (.61، ع Add.1و A/CN.4/144الوثينة ، اجمللد الثاين، 1962 حوليةً
ً372) Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: 

Status as at 31 December 2006  أع ه(، اجمللد الثاين،  245ًانظر احلارية
 (.1الثالث والعشرول  ًالىلتل  413ع 

تعاارتض ح ومااة اليالااال علااى أ  حتىلااظ يةااتهدف منااا تابيااق أح ااام  
واملرفق،  ليا  أو جزئيا ، فيما يتعلق لااإلجراءايف اإللزامياة لتةاوية النزاعاايف،  66املادة 

ب االتىلاقية ما دولاة ألاديف أو تعتازم إلاداء وتعت  أل اليالال ال ترلاها ع قايف مبوج
حتىلاااظ مااان هاااذا النبيااال فيماااا يتعلاااق لأح اااام البااااب اجاااامس مااان االتىلاقياااة الااا  لااان 

 .(373ًتنابق عليها اإلجراءايف اإللزامية املذ ورة لىلعل التحىلظ املذ ور
غاااأ أل ح وماااة اليالاااال أوضاااحت ه اجلااازء الثااااين مااان اعرتاضاااها أل 

ه تااااونس واجلمهوريااااة العرليااااة الةاااااورية. هااااذا االعاااارتاض  يةاااار  جتااااا
و رريف الحناا  إع هناا موضاحة أل نىلاس اآلثاار  اتحدث جتااه احتااد 
اجلمهوريااايف االراارتا ية الةااوفياتية ومجهوريااة أملانيااا الدمنراطيااة اللتاا   
 انتا قد ألدتا حتىلظايف مشا ة لتحىلظاايف تاونس واجلمهورياة العرلياة 

اعرتاضااايف جدياادة ردا  علااى  اال . وقاادمت دول أ اارى (374ًالةااورية
 .(375ًحتىلظ جديد ألدته دولة طرف أ رى لشأل نىلس األح ام

وأوضااااح اعاااارتاض اليالااااال علااااى حتىلظاااات ح ومااااة البحاااارين  (3ً
 1961وح ومة قار لشأل اتىلاقية فيينا للع قايف الدللوما ية لعاام 

لايس فناط اعتبارهاا التحىلظا  املنتاودين حتديادا  غاأ تاحيح  لال 
وقف ]موقف اليالال[ يةر  أيضا  على مجياا التحىلظاايف أل "هذا امل

 . (376ًال  م ن أل تبديها دول أ رى ه املةتنبل لنىلس الغرض"
علااى اتىلاقيااة منااا جرمااة علااى التحىلظااايف واعاارتاض اليونااال  (4ً

االعرتاضااااايف اإللااااادة اجلماعيااااة واملعاقبااااة عليهااااا يناااادرج أيضااااا  ه فئااااة 
فضااا   عااان ذلاااك أنناااا مل ننبااال  يلااات  "نعلااان املةااابنة. وجااااء فياااه ماااا

ننبل أ  حتىلظايف ألدهتا فعا   أو قاد تباديها البلادال املوقعاة علاى  وال
هااااااذا التااااااك أو البلاااااادال الاااااا  انضاااااامت إليااااااه أو الاااااا  قااااااد تنضاااااام 

. وقاااادمت هولناااادا أيضااااا  اعرتاضااااا  عامااااا  علااااى التحىلظااااايف (377ًإليااااه"
مااان أل  املتعلناااة لاملاااادة التا اااعة مااان االتىلاقياااة نىلةاااها. وعلاااى الااارغم

االعاارتاض أرااار إىل الاادول الاا   اابق أل تاااغت هااذه التحىلظااايف، 
فند جاء ه  تامه أل  "ح ومة ممل ة هولندا تعت  أ  دولة ألاديف 

. غااأ أل (378ًأو  اتبد  حتىلظااا   هااذا دولااة  غاأ طاارف ه االتىلاقيااة"
فيماا يتعلاق لالتحىلظاايف الا   1996هذا االعارتاض  احب ه عاام 

ليزيا، و حب ه نىلس املنا بة فيما خيز للغاريا ألدهتا  نغافورة وما
 .(379ًومنغوليا وهنغاريا ال   انت قد  حبت حتىلظاهتا

ويتضااح لالتاااي أل ممار ااة الااادول غااأ موحاادة إط قاااا  ه  (5ً
هذا التدد. وترى اللجنة أنه ليس هناك ما منا ما ذلك أل تنوم 

__________ 
 .414-413املرجا نىلةه، ع  (373ً
 املرجا نىلةه. (374ً
انظااار علاااى  ااابيل املثاااال إع ناااايف واعرتاضاااايف أملانياااا واململ اااة  (375ً

مشاااا ة ألااادهتا املتحااادة ونيوزلنااادا وهولنااادا والوالياااايف املتحااادة لشاااأل حتىلظاااايف 
 (.417-413ًاملرجا نىلةه، ع  1969لعام  عدة دول على اتىلاقية فيينا

 (.3ًالىلتل الثالث   96املرجا نىلةه، اجمللد األول، ع  (376ً
(. ورغااااااام هاااااااذا 1ًالىلتااااااال الرالاااااااا   132املرجاااااااا نىلةاااااااه، ع  (377ً

االعاااارتاض العااااام، ألااااديف اليونااااال اعرتاضاااا  جدياااادين لشااااأل حتىلااااظ الواليااااايف 
 ةه(. املتحدة ًاملرجا نىل

 املرجا نىلةه. (378ً
 .133املرجا نىلةه، ع  (379ً
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قبال تاوغ  دولة أو منظمة دولية لتوغ اعرتاضايف ألغراض وقائية،
حتىلظ، أو أل تعلن ه حالة وجود التحىلظ أهنا تعرتض مةبنا  على 

 أ  حتىلظ ماالق أو مشاله. 
وهاااااااذه االعرتاضااااااااايف ال حُتاااااااادث لابيعااااااااة احلااااااااال اآلثااااااااار  (6ً

مااااااان  3والىلنااااااارة  20مااااااان املاااااااادة  4املنتاااااااوع عليهاااااااا ه الىلنااااااارة 
مااان اتىلاااقي  فييناااا مااا مل تُتاااغ دولااة متعاقااادة أو منظماااة  21 املااادة
تعاقاادة أ اارى الااتحىلظ املنتااود. وال طتلااف هااذه احلالااة ا ت فااا   م

 بأا  عن حالة التحىلظ الذ  تتوغه دولة أو منظمة دولياة موقعاة 
ول نهااا مل تتاابح طرفااا  لعااد ويثااأ اعاارتاض دولااة أو منظمااة أ اارى؛ 
فهااذا االعاارتاض ال حياادث آثاااره إال عناادما تعاارب الدولااة املتحىلظااة 

. ولاملثااال فااإل االعااارتاض (380ًتاازام لاملعاهاادةعاان قبوهلااا النهاااائت ل ل
الاااذ  يُبااادى ألغاااراض وقائياااة ال حيااادث أ  أثااار قاااانوين ماااا مل ياااتم 
توغ التحىلظ املتوقا؛ غأ أنه يش ل تنبيها  من اجلهة املعرتضة إىل 
أهنا لن تنبل حتىلظايف معينة. و ما أرااريف حم ماة العادل الدولياة، 

رتضااة، ماان جهااة، وُيشااعر فااإل هااذا التنبيااه يتااول حنااوق الدولااة املع
ماان جهااة أ اارى الاادوَل األ اارى الاا  تعتاازم إلااداء حتىلااظ مماثاال لااأل 

 .(381ًهذا التحىلظ  يثأ اعرتاضا  
وقرريف اللجنة أل ُتالق على هاذه الىلئاة مان االعرتاضاايف  (7ً

تعباااأ "االعرتاضاااايف املشاااروطة". فهااات ه الواقاااا مرهوناااة لشااارط أل 
أو منظماااة دولياااة  دولاااةيتااااغ فعلياااا  حتىلاااظ متتااال  اااا مااان جاناااب 

أ اااااارى. وقباااااال حتنااااااق هااااااذا الشاااااارط، يظاااااال االعاااااارتاض غااااااأ نافااااااذ 
 حُيدث اآلثار النانونية ال  حُيدثها االعرتاض "التنليد ".  وال
 14-6-2غااااأ أل اللجنااااة مل حتاااادد ه املباااادأ التااااوجيهت  (8ً

اآلثااار الاا  حُياادثها هااذا االعاارتاض املشااروط ماا  حتنااق الشاارط، أ  
ظ املتتااال لاااه. وهاااذه املةاااألة ال تنااادرج ه إطاااار مااا  تااايغ الاااتحىل

توغ االعرتاضايف، لل تندرج لاألحرى ه إطار اآلثار الا  حُتادثها 
 االعرتاضايف. 

 االعتراضات المتأخرة 2-6-15
ــرا  الــذي يصــاغ علــى تحفــ  بعــد   ــتع عــن االعت ال تن

اآلثـار  13-6-2انقضاء المهلة المحددة في المبدأ التوجيهي 
 في حدود هذه المهلة. يصدرالقانونية التي يحدثها اعترا  

 التعليق
 ما ُيةمح لتوغ اعرتاض مةبق، على أ اس مشروط،  (1ً

اعرتاضاايف  ال يوجد ماا مناا الادول أو املنظماايف الدولياة مان تاوغ
متاااأ رة، أ  لعاااد اننضااااء مهلاااة االثاااين عشااار راااهرا  ًأو أ  مهلاااة 

__________ 
 أع ه. 12-6-2انظر املبدأ التوجيهت  (380ً
لشأل قضية  1951انظر املنتاىلايف من فتوى احمل مة لعاام  (381ً

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide  من  (5ه الىلنرة ًأع ه( الواردة  276ًاحلارية

 أع ه. 12-6-2التعلياق عالى املبدأ التاوجيهت 

أ رى حُتددها املعاهدة( أو لعد قباول االلتزام لاملعاهادة فيماا يتعلاق 
لالااادول واملنظماااايف الدولياااة الااا  تنضااام إىل املعاهااادة لعاااد اننضااااء 

 .(382ًمهلة االثين عشر رهرا  
ممار اااة فرياادة. فناااد وهااذه املمار ااة ليةااات علااى اإلطاا ق  (2ً

، إىل أنااه مااان 1988أرااار ف. هااورل، ه درا ااته التاااادرة ه عااام 
اعرتاضا  تيغت  118اعرتاضا  مت إحتاؤها  ال هناك  721جمموع 
. وهناااااااك (384ً، وازداد هااااااذا العاااااادد منااااااذ ذلااااااك احلاااااا (383ًمتااااااأ را  
فيماااااااا يتعلاااااااق مبعاهااااااادايف حناااااااوق  (385ًعديااااااادة علاااااااى ذلاااااااك أمثلاااااااة
دايف املتتلة مبياادين متنوعاة مثال قاانول ، و ذلك املعاه(386ًاإلنةال

، وفيماااااا يتعلاااااق أيضاااااا  (388ً، أو م افحاااااة اإلرهااااااب(387ًاملعاهااااادايف
__________ 

 أع ه. 13-6-2انظر املبدأ التوجيهت  (382ً
ً383) Horn انظار 206 أع ه(، ع 342، املرجا املذ ور ًاحلارية .

أعاااااااااااا ه(،  359، املرجااااااااااااا املااااااااااااذ ور ًاحلارااااااااااااية Riquelme Cortadoأيضااااااااااااا  
 .265-264 ع
ً384) Riquelme Cortado ، عاااا ه(، أ 359املرجااااا املااااذ ور ًاحلارااااية
 .265 ع
تنتتر األمثلة ال  يرد ذ رها على حااليف حددها األم  العام  (385ً

وجرى اإل اار  ا لالتاي لاعتبارها "ل غاايف". وقاد اتضاح ه واقاا األمار أل 
درا ااااة املةااااألة معنَّاااادة نظاااارا  ألناااااه ه جمموعااااة املعاهاااادايف املتعااااددة األطاااااراف 

اإل ااار، ول ان تااريخ إياداع التاك املودعة لدى األم  العام ال يُذ ر تااريخ 
 الذ  يتضمن التحىلظ.

املرجاا ، Riquelme Cortadoانظر النائمة ال املاة الا  وضاعتها  (386ً
 (.316ًاحلارية  265ع أع ه(،  359املذ ور ًاحلارية 

 (.317ًاحلارية  265املرجا نىلةه، ع  (387ً
انظااار االعرتاضاااايف املتاااأ رة علاااى اإلعااا ل التاااادر عااان لا ةاااتال  (388ً
( عنااااااااد انضاااااااامامها إىل االتىلاقيااااااااة الدوليااااااااة لنمااااااااا 2002ةاااااااااس آب/أغ 13ً

تشااارين األول/  6  مجهورياااة مولااادوفا 1997ًاهلجماااايف اإلرهالياااة لالننالااال لعاااام 
( ولولناااااااااااادا 2003أيلول/ اااااااااابتم   22( واالحتاااااااااااد الرو ااااااااااات 2003ًأ تااااااااااولر 

-Multilateral Treaties Deposited with the Secretary( 2004ًرااباط/ف اير  3ً

General: Status as at 31 December 2006  اجمللاااد أعااا ه 245ًانظااار احلاراااية ،)
؛ أو ((9ًالىلتاااااااااااال الثااااااااااااامن عشاااااااااااار   7، احلارااااااااااااية 152-151الثاااااااااااااين، ع 

االعرتاضااااايف املتااااأ رة علااااى التحىلظااااايف الاااا  ألاااادهتا الاااادول التاليااااة فيمااااا يتعلااااق 
 17ً   حتىلاااااظ للجي اااااا1999لاالتىلاقياااااة الدولياااااة لنماااااا متويااااال اإلرهااااااب لعاااااام 

 22( واألرجنتاا  2005ًحزيرال/يونيااه  7(  االحتاااد الرو اات 2004ًأيار/مااايو 
(  للجي اا 2003آب/أغةااس  28(؛ وإع ل األردل 2005ًآب/أغةاس 

( واليالااال 2005آذار/مااارس  1( واالحتاااد الرو اات 2004ًأيلول/ اابتم   23ً
 اآيرلنااااااااد( و 2005آب/أغةاااااااااس  22( واألرجنتاااااااا  2005ًمتوز/يوليااااااااه  14ً
آب/أغةاااااااااااااااس  23( واجلمهوريااااااااااااااة التشااااااااااااااي ية 2006ًحزيرال/يونياااااااااااااه  23ً

 آيرلناادا(  2005نيةااال/ألريل  24(؛ وحتىلاظ اجلمهوريااة العرليااة الةااورية 2006ً
آب/أغةاااااااااااااااس  23( واجلمهوريااااااااااااااة التشااااااااااااااي ية 2006ًحزيرال/يونياااااااااااااه  23ً

تشااارين الثااااين/نوفم   12(؛ وحتىلااظ مجهورياااة  ورياااا الشااعبية الدمنراطيااااة 2006ً
، عناد التاوقيا؛ ومل يتم تأ ياد الاتحىلظ حياث مل تتادق الدولاة لعاد علاى 2001

 17( وأملانياااااا 2003ًتشااااارين األول/أ تاااااولر  6االتىلاقياااااة(  مجهورياااااة مولااااادوفا ً
( ًاملرجااا نىلةااه، 2005آب/أغةاااس  22( واألرجنتاا  2004ًحزيرال/يونيااه 

 .((11ًالىلتل الثامن عشر   12و 11و 7و 6، احلوارت 200-197ع 
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 (389ًلاتىلاقيااااة  اااا مة مااااو ىلت األماااام املتحاااادة واألفااااراد املاااارتبا   ااااا
 .(1998ً390ونظام روما األ ا ت للمح مة اجلنائية الدولية لعام 

الع اس، فهات وال هوز راجب هاذه املمار اة لالتأ ياد. لال  (3ً
تةمح للدول واملنظماايف الدولياة لاأل تُعارب، عان طرياق االعرتاضاايف، 
عاان وجهاااة نظرهااا لشاااأل تااحة حتىلاااظ مااا، ولاااو  ااال تاااادرا  قباال فااارتة 
تتجاوز اثين عشر رهرا ، وهو أمر ال خيلاو مان الىلائادة، حا  لاو  انات 
هاذه االعرتاضااايف املتااأ رة ال حُتاادث أ  أثار قااانوين مباراار. والواقااا أل 

وقااااااف الاااااادول واملنظمااااااايف املعنيااااااة فيمااااااا يتعلااااااق لتااااااحة حتىلااااااظ ماااااان م
ااارة،  اااواء أ انااات جهااااز  التحىلظاااايف يشااا ل لالنةااابة إىل اجلهاااة املىلةِّ
رتد أم حم مة دولية، عنترا  هاما  ينبغت أ ذه ه احلةبال عند البات 
ه تاااحة الاااتحىلظ. ووجهاااة النظااار هاااذه تؤيااادها أيضاااا  ممار اااة األمااا  

لمعاهاااااادايف املتعاااااددة األطااااااراف. فهااااااو يتلنااااااى العاااااام لاعتباااااااره وديعااااااا  ل
االعرتاضاااااايف املتاااااأ رة وير ااااالها إىل الااااادول واملنظماااااايف املعنياااااة، لااااايس 

. وفضاا   عاان ذلااك (391ًلاعتبارهااا اعرتاضااايف لاال لاعتبارهااا "ل غااايف"
فااإل االعاارتاض، حاا  لااو أُلااد  متااأ را ، يشاا ل عنتاارا  هامااا  م اان أل 

 .(392ًيةهم فيهيؤد  إىل إقامة حوار لشأل التحىلظايف أو 
__________ 

 اااااانول   15انظااااار االعرتاضاااااايف املتاااااأ رة الااااا  ألااااادهتا ال تغاااااال ً (389ً
( 2004آب/أغةاااااااااس  9( لشااااااااأل إعاااااااا ل تر يااااااااا 2005ًاألول/ديةاااااااام  

 ((.8ًالىلتل الثامن عشر   5، احلارية 130ًاملرجا نىلةه، ع 
متوز/يولياااه  28ً آيرلناااداانظااار االعرتاضاااايف املتاااأ رة الااا  ألااادهتا  (390ً

 21( والاااااااااااااادامنرك 2003ًوز/يوليااااااااااااااه مت 31( واململ ااااااااااااااة املتحاااااااااااااادة 2003ً
( لشأل اإلعا ل 2003آب/أغةاس  29( والنرويج 2003ًآب/أغةاس 

التىلةاااأ  ًالاااذ  اعت تاااه الااادول املعرتضاااة مبثالاااة حتىلاااظ حمظاااور( التاااادر عااان 
، 165-164( ًاملرجاااااااا نىلةاااااااه، ع 2002حزيرال/يونياااااااه  28أوروغاااااااوا  ً

 ((.10ًالىلتل الثامن عشر   8احلارية 
لنيمة اإلررادية هلذا النز الوارد ه اتىلاقية فيينا "ما مراعاة ا (391ً

[، فإل األم  العام عندما يتلنى اعرتاضا  لعد اننضاء 20من املادة  5]الىلنرة 
ح  يُعلم األطراف املعنية لإيداعه"  ‘ل غا  ‘هذه الىلرتة الزمنية يةميه 

ًSummary of Practice of the Secretary-General as Depositary of 

Multilateral Treaties  غأ أل 213أع ه(، الىلنرة  282ًانظر احلارية .)
 Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-Generalاملنشور املعنول 

يتضمن عدة أمثلة على اعرتاضايف متأ رة ترد حتت عنوال "االعرتاضايف". وهذا 
( لشأل 1987 انول الثاين/يناير   27هو احلال مث   لالنةبة العرتاض اليالال ً

 حزيرال/ 6( وقار 1971ًتشرين الثاين/نوفم   2حتىلظت البحريان ً
. فىلت ح   1961ام ( على اتىلاقية فيينا للع قايف الدللوما ية لع1986 يونيه

 ال االعرتاض متأ ارا  لدرجة  بأة فيما يتعلق لتحىلظ البحرين، فإنه أُلد  ه 
غضول املهلة املةمو   ا فيما يتعلق لتحىلظ قار؛ وهذا يىلةِّر ل  رك إل غه 

 Multilateral Treaties Depositedلاعتبااره اعرتاضاا  ولايس لاعتباره جمرد "ل غ" ً

with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  ًانظر
 ((.3ًالىلتل الثالث   96(، اجمللد األول، ع أع ه 245 احلارية
لعد االعرتاض املتأ ر الذ  ألدته الةاويد، قامات تايلناد لةحااب  (392ً

 15، احلارااااية 345حتىلظهاااااا علاااااى اتىلاقيااااة حنااااوق الاىلاااال ًاملرجااااا نىلةااااه، ع 
ى رولرتاااااو لاراتاااااا أل "االعااااارتاض لااااايس جمااااارد و ااااايلة ((. ورأ11ًالىلتااااال الرالاااااا  

ُتةااتخدم أ ا ااا  إللاااداء عاادم املوافناااة علااى حتىلاااظ جهااة أ ااارى وأحيانااا  لإلراااارة 
عاادم توافنااه ماااا التزاماااايف أ اااارى مبوجااب الناااانول الاادوي، لااال هااو لااااألحرى  إىل

و ااااايلة حلىلاااااز تااااااحب الاااااتحىلظ علاااااى إعاااااادة النظااااار فياااااه، وإل أم ااااان  اااااحبه" 
ًBaratta، 320-319أع ه(، ع  298رجا املذ ور ًاحلارية امل.) 

مااان اتىلااااقي   20مااان املاااادة  5غاااأ أناااه يتبااا  مااان الىلنااارة  (4ً
فيينااااا أل الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة الاااا  مل تبااااِد اعرتاضااااا  ه مهلااااة 
االثين عشار راهرا  التالياة لتاوغ الاتحىلظ أو ه موعاد أقتااه تااريخ 
اإلعااراب عاان قبوهلااا ل لتاازام لاملعاهاادة تعتاا  قااد قبلاات الااتحىلظ مااا  

ماااا يرتتاااب علاااى ذلاااك مااان نتاااائج. ودول اجاااوض ه تىلاتااايل   ااال
اآلثار املرتتبة على هذا النبول الضامين، ت ىلات اإلراارة إىل أل هاذا 
النباول ياؤد  مان حيااث املبادأ إىل د اول املعاهاادة حياز النىلااذ لاا  
الدولااة أو املنظماااة الدوليااة املتحىلظاااة والدولاااة أو املنظمااة الااا  اعتُااا  

ال م ااان الاعااان ه هاااذه النتيجاااة لااااعرتاض أهناااا قبلااات الاااتحىلظ. و 
يُباادى لعااد د ااول املعاهاادة حيااز النىلاااذ لاا  الاادولت  أو املنظمتاا  

 الدولت  دول اإل  ل اجلةيم لالين  النانوين. 

ويبااادو أيضاااا  أل الااادول تُااادرك أل هاااذا االعااارتاض املتاااأ ر  (5ً
م ه م ااان أل حُيااادث اآلثاااار العادياااة الااا  حُيااادثها اعااارتاض منااادَّ  ال

الوقاات املنا ااب. فاململ ااة املتحاادة، ه اعرتاضااها ًالااذ  مت  اا ل 
مهلااة االثااين عشاار رااهرا  املالولااة( علااى حتىلااظ رواناادا لشااأل املاااادة 
التا اااعة مااان اتىلاقياااة مناااا جرماااة اإللاااادة اجلماعياااة واملعاقباااة عليهاااا، 
أعرلات عان رغبتهاا ه "أل ُيةاجَّل أهنااا تتخاذ املوقاف نىلةاه ]مبعااىن 

 نها قبول التحىلظ[ فيما يتعلق لالتحىلظ املماثل ]لاتحىلظ أنه ال م
رواندا[ الذ  ألدته مجهورية أملانيا الدمنراطياة، وهاو الاتحىلظ الاذ  

. (393ً"1973نيةال/ألريل  25ُأ ار له ه التعميم ]...[ املؤر  
ومن الواضح أنه فيما يتعلق لتحىلظ مجهورية أملانيا الدمنراطية  اال 

تحاادة متاأ را . وتادل التااياغة احلاذرة ل عاارتاض اعارتاض اململ اة امل
على أل اململ اة املتحادة مل ت ان تتوقاا أل حُيادث اعرتاضاها اآلثاار 

مان  5النانونية العرتاض يتاغ   ل املهلة ال  تنضات  اا الىلنارة 
 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  20املادة 

ومااة وماان األمثلااة املثااأة ل هتمااام لدرجااة  بااأة لاا غ ح  (6ً
واملتعلق لاعرتاض متأ ر  2002 انول الثاين/يناير   21لأو املؤر  

لشااأل حتىلااظ لااأو علااى  (394ًألدتااه النمةااا -لبضااعة أيااام فنااط  -
  1969اتىلاقية فيينا لنانول املعاهدايف لعام 

م مااااااان ح وماااااااة النمةاااااااا   ]تشااااااأ ح وماااااااة لاااااااأو إىل الاااااااب غ املنااااااادَّ
يتعلاااق لاااالتحىلظ الاااذ  قدمتاااه لاااأو عناااد التتاااديق.[ وهاااذه الوثيناااة تُعلِااام  فيمااا

الدول األعضاء لانز لا غ حل وماة النمةاا تعلان فياه اعرتاضاها علاى الاتحىلظ 
لشاااأل اتىلاقياااة فييناااا  2000أيلول/ ااابتم   14الاااذ  ألدتاااه ح وماااة لاااأو ه 

 لنانول املعاهدايف عند إيداعها تك التتديق على هذه االتىلاقية. 

 20مان املاادة  5و ما هو معلوم ]لدى األماناة العاماة[، تانز الىلنارة  
مااان اتىلاقياااة فييناااا علاااى أناااه "يُعتااا  أل الدولاااة قاااد قبلااات الاااتحىلظ إذا مل ت ااان قاااد 

__________ 
ً393) Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: 

Status as at 31 December 2006  اجمللد األول، أع ه 245ًانظر احلارية ،)
 (.1ًالىلتل الرالا   133ع 
اجمللاد  مت اإل اار  ذا االعارتاض لاعتبااره "ل غاا " ًاملرجاا نىلةاه، (394ً

 ((.1ًالىلتل الثالث والعشرول   19، احلارية 420-419الثاين، ع 
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أثاااريف اعرتاضااا  عليااه قباال اننضاااء فاارتة اثااين عشاار رااهرا  علااى إرااعارها لااالتحىلظ 
لتتاديق  2000نوفم  تشرين الثااين/ 9ً...(". وقد أُللغت الدول األعضاء ه 

 لأو على اتىلاقية فيينا ولإلدائها التحىلظ املشار إليه. 

 14ومبااااا أل األمانااااة العامااااة قااااد تلناااات لاااا غ ح ومااااة النمةااااا ه  
تشاااارين  28وعمَّمتااااه علااااى الاااادول األعضاااااء ه  2001تشاااارين الثاااااين/نوفم  

ح ومة النمةا الثاين/نوفم  من العام نىلةه، فإل البعثة الدائمة لبأو تعت  أل 
وافنااااات ضااااامنيا  علاااااى الاااااتحىلظ الاااااذ  ألدتاااااه ح وماااااة لاااااأو، نظااااارا  ألل مهلاااااة 

مااان اتىلاقيااااة  20مااان املااااادة  5عشاااار راااهرا  املنتااااوع عليهاااا ه الىلناااارة  االثاااين
قااااد اننضاااات دول أل يُباااادى أ  اعاااارتاض. وعليااااه، تعتاااا  ح ومااااة لااااأو  فيينااااا
ة، لةااابب التاااأ ر لااا غ ح وماااة النمةاااا عااادمي األثااار مااان الناحياااة النانونيااا أل
 .(395ًتندمه ه

وعلااى الاارغم ماان أنااه ماان غااأ املؤ ااد أل ي ااول لاا غ النمةااا عاادمي 
األثاار ماان الناحيااة النانونيااة، فااإل لاا غ لااأو يُظهاار لوضااو  تااام أل 
تناادمي اعاارتاض متااأ ر ال حيااول دول  ااريال قرينااة النبااول املنتااوع 

 من اتىلاقي  فيينا. 20من املادة  5عليها ه الىلنرة 
وُيةتخلز مما  ابق أناه إذا  اال االعارتاض املتاأ ر م ان  (7ً

أل يشاا ل معيااارا  للباات ه تااحة حتىلااظ، فإنااه ال م اان رغاام ذلااك 
أل حُياادث اآلثااار "العاديااة" الاا  حُياادثها اعاارتاض مناادَّم علااى النحااو 

ماااان  3والىلناااارة  20ًب( ماااان املااااادة 4املنتااااوع عليااااه ه الىلناااارة 
 .(396ًمن اتىلاقي  فيينا 21 املادة
ورأى لع  أعضاء اللجنة أل هذه اإلع نايف املتأ رة ال  (8ً

تشااا ل "اعرتاضاااايف" نظااارا  ألهناااا ال م ااان أل حُتااادث اآلثاااار املرتتباااة 
علاااى االعااارتاض. واقااارُت  ا اااتخدام متاااالحايف مثااال "إعااا ل" أو 
"لااااااا غ" أو "لااااااا غ اعرتاضااااااات". غاااااااأ أل اللجناااااااة رأيف أل هاااااااذه 

اضااااااايف الااااااوارد ه املباااااادأ اإلع نااااااايف ينابااااااق عليهااااااا تعريااااااف االعرت 
. ف ماااااا 13-6-2منرتناااااا  لاملبااااادأ التاااااوجيهت  1-6-2التاااااوجيهت 

، يعرَّف االعرتاض (5ً397-6-2يشأ التعليق على املبدأ التوجيهت 
ًرأنه رأل التحىلظ( ليس على أ اس اآلثار ال  حُيدثها لال علاى 

 أ اس اآلثار ال  ينشدها تاحب االعرتاض من اعرتاضه. 
هاااذا لاملروناااة  15-6-2تاااياغة املبااادأ التاااوجيهت وتتمياااز  (9ً

ال افيااااااة ملراعاااااااة ممار ااااااة الاااااادول الرا ااااااخة ه جمااااااال االعرتاضااااااايف 
املتاااااأ رة. فهااااات ال متناااااا الااااادول أو املنظماااااايف الدولياااااة مااااان إلاااااداء 
اعرتاضاااااااااايف لعاااااااااد اننضااااااااااء املهلاااااااااة املنتاااااااااوع عليهاااااااااا ه املبااااااااادأ 

، وإل  اناااااااااات حتااااااااااادد لوضااااااااااو  أل هاااااااااااذه 13-6-2 التااااااااااوجيهت
اضايف ال حُتدث اآلثار النانونية ال  حُيدثها اعرتاض مندم ه االعرت 

 حدود تلك املهلة.

__________ 
 املرجا نىلةه. (395ً
هااااذا ال يعااااين إتاااادار ح اااام مةاااابق لشااااأل حتديااااد مااااا إذا  ااااال  (396ً

 1التحىلظ الذ  يُعت  منبوال  حُيدث األثر "العاد " املنتاوع علياه ه الىلنارة 
 ك األثر.من اتىلاقي  فيينا، ولشأل  يىلية إحداثه لذل 21من املادة 

 ( من التعليق.4انظر لتورة  اتة الىلنرة ً (397ً

 سحب االعتراضات على التحفظات وتعديلها 2-7
 التعليق

 ماااا هاااو احلاااال لالنةااابة لةاااحب التحىلظاااايف، ال تعااااجل  (1ً
اتىلاقيتاااااا فييناااااا مةاااااألة  اااااحب االعرتاضاااااايف علاااااى التحىلظاااااايف إال 

ترد فيهما  وى لع  اإلررادايف  . إذ ال(398ًمعاجلة ناقتة للغاية
املوجزة فيما يتعلق لش ل الةحب وتوقيت حدوثاه ونىلااذ مىلعولاه. 

 أما تعديل االعرتاضايف ف  يرد ذ ره على اإلط ق.
مااان اتىلاقياااة فييناااا  22مااان املاااادة  3و 2وتااانز الىلنرتاااال  (2ً

 على ما يلت  1986لعام 
هااااوز  اااااحب االعااااارتاض علاااااى الاااااتحىلظ ه أ  وقااااات،  -2 

  تنز املعاهدة على ح م  الف لذلك.مل ما

ما مل تانز املعاهادة علاى ح ام  االف، أو ماا مل يُتىلاق  -3 
 على حل  الف، فإنه 

 [...] ًأ( 

ال يتبح  حب االعرتاض على حتىلاظ ماا نافاذ املىلعاول  ًب( 
إال عنااادما تتلناااى الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة الااا  ]تااااغت[ الاااتحىلظ إراااعارا  

 لذلك الةحب.

هااب أل " راا ل  ااحب االعاارتاض  23ماان املااادة  4د الىلناارة وحُتااد
 ."]يتاغ[  حب التحىلظ أو  حب االعرتاض على التحىلظ  تالة  

 ذلك مل ت ن األعمال التحضأية التىلاقي  فيينا قاطعاة  (3ً
فيمااا يتعلااق لةااحب االعرتاضااايف. فهااذه املةااألة مل تتناوهلااا أعمااال 

غريبااا  نظاارا  لتمةاا هم لىل اارة املناررين اجاتاا  األوائاال؛ وهااذا لايس 
اإلمجااااااع التنليدياااااة الااااا   انااااات تةاااااتبعد منانياااااا  إم انياااااة  اااااحب 
ه. االعااارتاض. ومااان املنانااات أيضاااا  أل ي اااول التنريااار األول للةاااأ 

والاادوك، وهااو ماان أنتااار النظااام املاارل، هااو التنرياار الااذ  يتضاامن 
أول ح ااام منااارت  يتعلاااق لةاااحب االعرتاضاااايف علاااى التحىلظاااايف. 

الاااذ  اقرتحاااه علاااى  19مااان مشاااروع املاااادة  5الىلنااارة  وقاااد تااايغت
 النحو التاي 
هااااوز أل  دولااااة قاااادمت اعرتاضااااا  علااااى حتىلااااظ أل تةااااحب لتااااورة  

 االعاارتاضمنىلااردة هااذا االعاارتاض،  ليااا  أو جزئيااا ، ه أ  وقاات. ويااتم  ااحب 
اااه إىل ودياااا التااا وك املتتااالة لاملعاهاااادة، وه حالاااة عااادم  لإ ااااار  تاااايب يوجَّ
اه إىل  اال دولاة مان الادول األطااراف ه املعاهادة أو الا  حياااق  وجاود ودياا، يوجَّ

 . (399ًهلاا أل تتباح أطرافا  فيها

__________ 
فيمااااااا يتعلااااااق لتااااااىلة  اتااااااة ل ثااااااار  ااااااحب االعرتاضااااااايف علااااااى  (398ً

 R. Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, Polishالتحىلظايف، انظر 

Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), p. 314. 
، Add.1و A/CN.4/144الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين، 1962حوليااااة  (399ً
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غااأ أنااه لعااد إد اااال تعااديل  اماال علاااى األح ااام املتعلنااة لشااا ل 
ايف، مت التخلات عان مشاروع املاادة وإجراءايف التحىلظايف واالعرتاضا

الااااذ   ااااال جماااارد ت اااارار للح اااام املماثاااال املتعلااااق لةااااحب  -هاااذا 
؛ ومل توضاااح (400ًالاااتحىلظ ماااا مراعااااة ماااا ينتضااايه ا ااات ف احلاااال

أعمااال اللجنااة أ ااباب التخلاات عاان هااذا املشااروع. ومل يُاادرَج ح اام  
 هااااااااذا ال ه الاااااااانز املعتمااااااااد ه النااااااااراءة األوىل، وال ه املشااااااااروع 

 النهائت للجنة. 
ومل تُااادرَج مةاااألة  اااحب االعرتاضاااايف مااان جدياااد إال ه  (4ً

، لعاااد تعاااديل قدمتاااه 23و 22أثنااااء ماااؤمتر فييناااا ه ناااز املاااادت  
و ال ياالق من جديد إجراءايف  احب االعرتاضاايف  (401ًاهنغاري

 -ماااا إجاااراءايف  اااحب التحىلظاااايف. و ماااا  انااات الةااايدة لو اااور 
  يغو قد أوضحت لا م وفد هنغاريا فإنه 

إذا أُد ل ح م لشأل  حب التحىلظايف، هب اإلرارة أيضاا  إىل  
إم انيااة  اااحب االعرتاضاااايف علاااى التحىلظاااايف، وخباتاااة ألل هاااذه اإلم انياااة 

 .(402ًة فع   ه املمار ةمتاح
ودافااا ممثاال إيااليااا ه املااؤمتر أيضاااا  عاان ماالنااة إجااراءايف  اااحب 

 االعرتاض على التحىلظ ما إجراءايف  حب التحىلظ  
إل الع قااااايف لاااا  الااااتحىلظ واالعاااارتاض علااااى الااااتحىلظ هاااات نىلااااس  

الع قايف النائمة ل  االدعااء واالدعااء املضااد. فاننضااء االدعااء، أو  احب 
يناللااه اننضاااء االدعاااء املضاااد أو  ااحب االعاارتاض علااى الااتحىلظ، الااتحىلظ، 

وهااااو فعاااال مثاااال هااااو أيضااااا  مرحلااااة ماااان مراحاااال العماااال الدللوما اااات والنااااانوين 
 .(403ًلتياغة املعاهدايف

غأ أل ممار ة الدول ه هذا اجملال ت اد ت ول معدوماة.  (5ً
ومل يتوتاال ف. هااورل  ااوى إىل مثااال واحااد علااى  ااحب واضااح 

__________ 
تنز ه الواقا على أنه   17من مشروع املادة  6 انت الىلنرة  (400ً

"هوز أل  دولة تاغت حتىلظا  أل تنوم لتورة منىلردة لةحبه،  ليا  أو جزئيا ، 
ه أ  وقاااات،  اااااواء قبلتاااااه الااااادول املعنيااااة األ ااااارى أو رفضاااااته. وياااااتم  اااااحب 

اه إىل ود ياا التا وك املتتالة لاملعاهادة، وه حالااة الاتحىلظ لإ ااار  تاايب يوجَّ
ااه إىل الاادول األطااراف ه املعاهاادة أو الاا  حيااق هلااا أل  عاادم وجااود وديااا، يوجَّ

والادوك إىل ه. (. وقاد أراار الةاأ 61تتبح أطرافا  فيها" ًاملرجا نىلةه، ع 
أل  19مان مشاروع املاادة  5التشاله ل  النت  واعت  ه التعليق علاى الىلنارة 

و"ال حتتااااج لالتاااااي إىل  17ماااان مشاااروع املاااادة  6ىلنااارة مناااا رة للىلنااارة هاااذه ال
 ( من التعليق(.22، الىلنرة 68ًررو  إضافية" ًاملرجا نىلةه، ع 

ً401) A/CONF.39/L.18, Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, first and second sessions…  ًانظر
. واعُتمد التعديل الذ  قدمته هنغاريا، لعد 267أع ه(، ع  123احلارية 

 Official Recordsتوتا  منالل ال رتء ً 98إد ال تغيأ طىليف عليه، لأغلبية 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, second 

session…  30أع ه(، اجللةة العامة احلادية عشرة،  297ًانظر احلارية 
 (.41، الىلنرة 38، ع 1969نيةال/ألريل 

 .14، الىلنرة 37املرجا نىلةه، ع  (402ً
 .27، الىلنرة 38-37املرجا نىلةه، ع  (403ً

، أ اااااريف ح ومااااة  ولااااا 1982ه عااااام   (404ًرتاضومؤ ااااد العاااا
األم  العام لةحب اعرتاضايف قدمتها عند تتدينها على اتىلاقية 
منااا جرمااة اإللااادة اجلماعيااة واملعاقبااة عليهااا لشااأل حتىلظااايف ألاادهتا 
عاااااادة دول اراااااارتا ية علااااااى املااااااادت  التا ااااااعة والثانيااااااة عشاااااارة ماااااان 

 .(405ًاالتىلاقية
تىلاقياااااة فييناااااا ال تتضااااامن وعلاااااى الااااارغم مااااان أل أح اااااام ا (6ً

تىلاتاااايل لشااااأل  ااااحب االعرتاضااااايف، فااااإل األعمااااال التحضااااأية 
ُتظهااااار لوضاااااو  أناااااه ينبغااااات مااااان حياااااث املبااااادأ أل خيضاااااا  اااااحب 
االعرتاضايف لنىلس النواعد ال  خيضا هلا  حب التحىلظايف،  ما 
هاو احلاال لالنةابة لتاوغ االعرتاضاايف الاذ  خيضاا لانىلس النواعاد 

. ولتوضااايح األح ااام املتتاالة  اااذا (406ًاملتعلنااة لتااوغ التحىلظااايف
املوضاااااوع وحتدياااااادها لدقاااااة، ا رترااااااديف اللجناااااة مبشاااااااريا املبااااااادئ 
التوجيهياااااااااة املعتمااااااااادة فعااااااااا   فيماااااااااا يتعلاااااااااق لةاااااااااحب ًوتعاااااااااديل( 

، ماااا إد اااال التغياااأايف ال زماااة ملراعااااة  توتاااية (407ًالتحىلظااايف
االعرتاضااايف. غااأ أنااه ينبغاات أال يعتاا  ذلااك حماولااة لتابيااق نظريااة 

؛ فلااايس املنتاااود ماالناااة إجاااراءايف  ااااحب (408ًاألرااا ال تناااا ر
االعرتاضايف ما إجراءايف توغها، وإمنا إ ضاع  حب االعرتاض 
لنىلس النواعد املابَّنة على  حب التحىلظ. والعم ل، ل  راك، 
حُياااااااِدثال آثاااااااارا  متبايناااااااة علاااااااى الع قاااااااايف الااااااا  تنشااااااائها املعاهااااااادة 

 ماااااا. غاااااأ أهنماااااا ه طبيعتهماااااا وه اجلهاااااايف املخاطَباااااة  وخيتلىلاااااال
حيمااا ل مااان أوجاااه التشااااله ماااا ي ىلااات إل ضااااعهما لاااُنظم رااا لية 
وإجرائياااة مماثلاااة، علاااى حناااو ماااا اقااارُت  ه أثنااااء األعماااال التحضاااأية 

 .1969التىلاقية فيينا لعام 
و ماااااا هاااااو احلاااااال لالنةااااابة للمباااااادئ التوجيهياااااة املتعلناااااة  (7ً

التوجيهياة املدرجاة ه لةحب التحىلظايف وتعديلها، تتعلق املباادئ 
هذا الىلرع على التواي لش ل الةحب وإجراءاتاه، وآثااره، وتوقيات 
نىلاذ مىلعوله، والةاحب اجلزئات ل عارتاض، وإم انياة تو ايا ناااق 

 االعرتاض.
 

__________ 
ً404) Horn 227 أع ه(، ع 342، املرجا املذ ور ًاحلارية. 
-Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryانظااااااااااار  (405ً

General: Status as at 31 December 2006  أعااااا ه(، اجمللاااااد  245ًاحلاراااااية
 .(1ًالىلتل الرالا   31، احلارية 136األول، ع 

( ماااااااااااان التعليااااااااااااق علااااااااااااى املباااااااااااادأ 6( إىل 1ًانظاااااااااااار الىلناااااااااااارايف ً (406ً
 أع ه. 9-6-2 التوجيهت

. ول طاااا ع علااااى 11-5-2إىل  1-5-2املبااااادئ التوجيهيااااة  (407ً
، اجمللاد 2003 حولياةنتوع هذه املبادئ التوجيهية والتعلينايف عليها، انظر 

 .107-82ع (، الثاينالثاين ًاجلزء 
، 4-5-2( مااان التعلياااق علاااى املبااادأ التاااوجيهت 6انظااار الىلنااارة ً (408ً

 .90املرجا نىلةه، ع 
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 سحب االعتراضات على التحفظات 2-7-1
يجـوز ســحب االعتــرا  علـى الــتحف  فــي أي وقــأ،  

 ما لم تنص المعاهدة على خالف ذلك.
 التعليق

إل اإلجالة عن الةؤال املتعلق لإم انية  حب االعرتاض  (1ً
ماااااااااان  2وتوقيتااااااااااه تاااااااااارد ه اتىلاااااااااااقي  فيينااااااااااا، وحتدياااااااااادا  ه الىلناااااااااارة 

. وال توجااد حاجااة لشاارو  طويلااة  ااواء فيمااا يتعلااق (22ً409 املااادة
لإم انيااة  ااحب االعاارتاض ه أ  وقاات، أو لالتوقياات الااذ  هااوز 

من اتىلاقي  فيينا  22من املادة  2فالىلنرة فيه إجراء هذا الةحب، 
ت ىلااااات ه حااااااد ذاهتااااااا. أمااااااا فيمااااااا يتعلااااااق مبمار ااااااة الاااااادول، فهاااااات 

ت ااااااااول معدومااااااااة ه هااااااااذا الشااااااااأل. وعليااااااااه، فااااااااإل املباااااااادأ  ت اااااااااد
 ال يعدو أل ي ول إعادة لنز اتىلاقي  فيينا. 1-7-2 التوجيهت

وعلااى الاارغم ماان أنااه ماان احل مااة، ماان حيااث املباادأ، ماالنااة  (2ً
األح ااام املتعلنااة لةااحب االعرتاضااايف مااا األح ااام املتعلنااة لةااحب 

، فااااا  لاااااد مااااان م حظاااااة ا ااااات ف هاااااام ه تاااااياغة (410ًالتحىلظاااااايف
ماان  2ًاملتعلنااة لةااحب التحىلظااايف( والىلناارة  22ماان املااادة  1 الىلناارة

مان  1نىلس املادة ًاملتعلنة لةحب االعرتاضايف(  لينما حتارع الىلنارة 
  إىل أنااااااه هااااااوز  ااااااحب الااااااتحىلظ علااااااى اإلرااااااارة لوضااااااو  22املااااااادة 
، ال حتاادِّد (411ًيةااتلزم  ااحبه موافنااة الدولااة الاا  قبلاات الااتحىلظ" "وال

أ  رااااااتء ماااااان هااااااذا النبياااااال فيمااااااا يتعلااااااق لاالعرتاضااااااايف.  2الىلناااااارة 
وا ت ف التياغة هذا منانت، فىلت هذه احلالاة الثانياة يشا ل الااالا 

ضاا  ا اتُبعد مان االنىلراد  احمل  للةحب أمرا  لديهيا . وهلذا الةابب أي
ذلااااك اجلاااازء الااااذ   ااااال يهاااادف  (412ًالتعااااديل الااااذ  اقرتحتااااه هنغاريااااا

، وذلاااك لنااااء  علاااى طلاااب وفاااد 1علاااى غااارار الىلنااارة  2لتاااياغة الىلنااارة 
هناااك ا اات ف لاا  طبيعااة " يلاات  اململ ااة املتحاادة الااذ  أرااار إىل مااا

التحىلظاااااايف وطبيعاااااة االعرتاضاااااايف علاااااى التحىلظاااااايف؛ فنباااااول الدولاااااة 
مالولا  لابيعة احلاال لةاحب االعارتاض، وإدراج ح ام  املتحىلظة ليس

تااااريح  ااااذا املعااااين قااااد يااااوحت لوجااااود قاااادر ماااان الشااااك لشااااأل هااااذه 
. وهذا م ِّر مننا ال ت ف التياغة ل  احل ما ، وهاو (413ً"النناة

 اال ت ف الذ  ال يوجد ما يدعو إىل إعادة النظر فيه.
__________ 

 أع ه. 7-2( من التعليق التمهيد  على الىلرع 2انظر الىلنرة ً (409ً
 املرجا نىلةه، ه مواضا متعددة. (410ً
 والتعلياااق علياااه، 1-5-2انظااار ه هاااذا الشاااأل املبااادأ التاااوجيهت  (411ً

 .86-82ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2003 حولية
ً412) A/CONF.39/L.18, Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, first and second sessions…  ًانظاااااااااااااار
ه  2. ويرجاا إىل هاذا التعاديل إدراج الىلنارة 267أع ه(، ع  123احلارية 
 أع ه(. 7-2( من التعليق التمهيد  على الىلرع 4ر الىلنرة ًًانظ 22املادة 
ً413) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, second session…  أع ه(، اجللةة  297ًانظر احلارية
 .31، الىلنرة 38، ع 1969نيةال/ألريل  30العامة احلادية عشرة، 

 شكل سحب االعتراضات على التحفظات 2-7-2
 أن يصاغ سحب االعترا  على التحف  كتابة .يجب  

 التعليق
إل الرد على الةؤال املتعلق لش ل  حب االعرتاض يارد  (1ً

. (23ً414مااان املاااادة  4أيضاااا  ه اتىلااااقي  فييناااا، وذلاااك ه الىلنااارة 
حيتااااج رااارط الشااا ل ال تاااايب هلاااذا اإلجاااراء إىل رااارو  طويلاااة،  وال

على الارغم مان أل نظرياة  وقواعد اتىلاقي  فيينا ت ىلت ه حد ذاهتا 
فمااااان  ،(415ًتناااااا ر األرااااا ال ليةااااات منبولاااااة ه الناااااانول الااااادوي

املناناااات لالتأ يااااد اراااارتاط قاااادر ماااان التنيلااااد لالشاااا ليايف لةااااحب 
االعااااارتاض الاااااذ  هاااااب أل ياااااتم  تالاااااة ،  ماااااا هاااااو احلاااااال لالنةااااابة 

. والةااحب الشااىلو   ااترتتب عليااه أوجااه عاادم (416ًللااتحىلظ نىلةااه
 تنتتاار لالضاارورة علااى الع قااة الثنائيااة لاا  يةااتهال  ااا وال يناا  ال

 . (417ًالدولة أو املنظمة املتحىلظة واجلهة تاحبة االعرتاض األتلت

من  4نز الىلنرة  2-7-2وعليه، ي رِّر املبدأ التوجيهت  (2ً
، وهت 1986و 1969من  ل من اتىلاقي  فيينا لعامت  23املادة 

 فنرة متاغة على النحو ذاته ه االتىلاقيت .
ولاااذا فاااإل رااا ل  اااحب االعااارتاض علاااى حتىلاااظ مااااالق  (3ً

 لش ل  حب التحىلظ.

 صوغ وإبالغ سحب االعتراضات على التحفظات   2-7-3
 5-5-2و 4-5-2تنطبــــــــق المبــــــــادو التوجيهيــــــــة  

علـــى ســـحب االعتراضـــات علـــى التحفظـــات، مـــع  6-5-2و
 مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال.
 التعليق

واتىلاقية فيينا  1969فيينا لعام ال تتضمن أ  من اتىلاقية  (1ً
إيضااااحايف لشاااأل تاااوغ وإلااا غ الةاااحب. غاااأ أناااه  1986لعاااام 

يتباااا  لوضااااو   بااااأ ماااان األعمااااال التحضااااأية التىلاقيااااة فيينااااا لعااااام 
أنه  ما هو احلال لالنةبة لتوغ االعرتاضاايف وتاوغ  (1969ً418

__________ 
 أع ه. 7-2التعليق التمهيد  على الىلرع ( من 2انظر الىلنرة ً (414ً
، 4-5-2( مااان التعلياااق علاااى املبااادأ التاااوجيهت 6انظااار الىلنااارة ً (415ً

 .90ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2003 حولية
، 2-5-2( مااان التعلياااق علاااى املبااادأ التاااوجيهت 3انظااار الىلنااارة ً (416ً

 .86املرجا نىلةه، ع 
م ااان أل مباااا أل  اااحب االعااارتاض يشااابه قباااول الاااتحىلظ، فإناااه  (417ً

يؤد  ه لع  األحوال إىل د ول املعاهدة حيز النىلاذ جتاه الدولاة أو املنظماة 
 املتحىلظة.

( ماااااااان التعليااااااااق التمهيااااااااد  علااااااااى 6( إىل 3ًانظاااااااار الىلناااااااارايف ً (418ً
 أع ه. 7-2 الىلرع
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هاااااااب أل ت اااااااول اإلجاااااااراءايف املتبعاااااااة لةاااااااحب  (419ًالتحىلظاااااااايف
هااااات إع نااااايف انىلرادياااااة، ماالناااااة لإلجاااااراءايف االعرتاضااااايف، الااااا  

 الةارية على  حب التحىلظايف.
ولااذا لاادا للجنااة ماان احل مااة أل تةااجِّل، ه إطااار "دلياال  (2ً

املمار ااة"، هااذا التااواز  لاا  إجااراءايف  ااحب الااتحىلظ وإجااراءايف 
 حب االعرتاض، والذ  يةر  فيما يتعلاق لالةالاة الا  حياق هلاا 

لااادوي وآثاااار ًأو لااااألحرى انعااادام النياااام لالةاااحب علاااى التاااعيد ا
آثااار( انتهاااك قواعااد النااانول الاادا لت عنااد تااوغ الةااحب وتلاااك 
املتعلنة لاإل اار واإلل غ لالةحب. ويبادو أناه م ان ننلهاا، ماا 
مراعاة ما ينتضايه ا ات ف احلاال، إىل جماال  احب االعرتاضاايف. 

ًتاااوغ  اااحب  4-5-2ولااادال  مااان ا تنةاااا  املباااادئ التوجيهياااة 
ًعاادم ترتلااب أ  أثاار  5-5-2و (420ًعلااى التااعيد الاادوي( حتىلااظ

علاااى التاااعيد الااادوي علاااى انتهااااك قواعاااد دا لياااة متعلناااة لةاااحب 
 - (422ًًاإللااااا غ لةاااااحب حتىلاااااظ( 6-5-2و (421ًالتحىلظاااااايف(

واملبدأ التوجيهت األ أ هاذا يشاأ هاو نىلةاه إىل املباادئ التوجيهياة 
مااا اال تىلاااء  -ة املتعلنااة لاااإلل غ لالتحىلظااايف ودور اجلهااة الوديعاا

لاال تعاضة عن متالح "التحىلظ" مبتالح "االعرتاض" ه نز 
هااذه املبااادئ، رأيف اللجنااة أل ماان األفضاال اإلرااارة لشاا ل إمجاااي 

الا  تناباق، ماا مراعااة ماا ينتضايه  (423ًإىل هذه املبادئ التوجيهية
 ا ت ف احلال، على االعرتاضايف.

 أثر سحب االعترا  على التحف  2-7-4
ــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تقــوم بســحب   ــر الدول تُعتب

 اعترا  سبق أن صاغتو على تحف  قد قبلأ ذلك التحف .
 التعليق

، نظريف (424ً ما حدث فيما يتعلق لةحب التحىلظايف (1ً
اللجناااة ه آثاااار  اااحب االعااارتاض ه اجلااازء املختاااز إلجاااراءايف 

عياااد، الةااحب. غاااأ أناااه اتضااح أل املةاااألة أ ثااار تعنياادا  إىل حاااد ل
فبينما ينتتر أثر  حب التحىلظ على ا تعادة   مة املعاهدة ه 

__________ 
 والتعليق عليه أع ه. 9-6-2انظر املبدأ التوجيهت  (419ً
 .92-89ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2003 حولية (420ً
 .93-92املرجا نىلةه، ع  (421ً
 .95-93املرجا نىلةه، ع  (422ً
 2-5-1اتبعاااااات اللجنااااااة نىلااااااس الاااااانهج ه املباااااادأين التااااااوجيهي   (423ً

ًاإلرااااااارة إىل  3-4-2( و1-2-1و 2-1ًاإلرااااااارة إىل املباااااادأين التااااااوجيهي  
(، ولتاااااااااااورة أوضاااااااااااح ه 7-4-2و 6-4-2و 1-2-1املباااااااااااادئ التوجيهياااااااااااة 

 6-1-2و 5-1-2ملبااادئ التوجيهيااة ًاإلرااارة إىل ا 6-5-2التااوجيهي   املباادأين
 4-1-2و 3-1-2ًاإلرااااااارة إىل املبااااااادئ التوجيهياااااااة  9-6-2( و7-1-2و
 (.7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و
ًاألثاار املرتتااب علااى  ااحب  7-5-2انظاار املباادأ التااوجيهت  (424ً

(، الثاااااين، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء 2003 حوليااااةالااااتحىلظ( والتعليااااق عليااااه، 
 .97-95 ع

الع قااااايف لاااا  تاااااحب الااااتحىلظ واألطااااراف األ اااارى، م اااان أل 
 حُيدث  حب االعرتاض آثارا  متعددة.

وال يوجااااد أدىن رااااك ه أل الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة الاااا   (2ً
ذا تناااوم لةاااحب اعرتاضاااها علاااى حتىلاااظ هاااب أل تُعتااا  قاااد قبلااات هااا

ماان  20ماان املااادة  5الاتحىلظ. وتلااك هاات نتيجااة ضاامنية لنريناة الىلناارة 
اتىلاقي  فيينا ال  تعتا  عادم إلاداء اعارتاض مان جاناب دولاة أو منظماة 
دولياااااة مبثالاااااة قباااااول. وقاااااد رأى ال وفةاااااور لويااااات أيضاااااا  أل " اااااحب 

 . (425ًاالعرتاض على حتىلظ ]...[ يتبح معادال  لنبول التحىلظ"
مااان املؤ اااد أل  اااحب االعااارتاض هعااال وماااا ذلاااك لااايس  (3ً

. ف ثاار  احب االعارتاض أو (426ً"التحىلظ نافذ املىلعول لال امال"
النبااااول "املتااااأ ر" الناااااتج عنااااه م اااان ه الواقااااا أل ت ااااول متعااااددة 
ومعنادة تبعاا  للعناتاار املتتالة لايس فنااط لابيعاة وتاحة الااتحىلظ، 

 :(427ًلل أيضا  ولتورة  اتة خبتائز االعرتاض نىلةه
ي اااااااان االعاااااااارتاض متااااااااحولا  لاااااااااإلع ل التااااااااريح  إذا مل -

ماااااان  20ًب( مااااان املاااااادة 4املنتاااااوع علياااااه ه الىلنااااارة 
االتىلاقيااااة، حُيااااِدث الااااتحىلظ آثاااااره "العاديااااة" علااااى النحااااو 

 ؛21من املادة  1املنتوع عليه ه الىلنرة 
إذا  ااال االعاارتاض ذا "أثاار أقتااى" تااد ل املعاهاادة حيااز  -

آثاااره لال اماال وفنااا   النىلاااذ لاا  الااارف  وحُيااِدث الااتحىلظ
 ؛21ألح ام املادة 

إذا  ااال االعاارتاض يشاا ل  ااببا  منااا د ااول املعاهاادة حيااز  -
، 20مان املاادة  2النىلاذ ل  مجيا األطراف مبوجب الىلنرة 
من املاادة نىلةاها،  4أو جتاه الدولة املتحىِلظة عم   لالىلنرة 

 تد ل املعاهدة حيز النىلاذ ًوحُيِدث التحىلظ آثاره(.
ح احلالاااااااة األ اااااااأة لتاااااااورة  اتاااااااة أل  اااااااحب االعااااااارتاض وتوضااااااا

تنحتر آثاره ه إم انية أو عدم إم انية تابيق التحىلظ، ول ن  ال
م ااان أيضاااا  أل ت اااول لاااه آثاااار علاااى د اااول املعاهااادة نىلةاااها حياااز 

. غااأ أل اللجناااة رأيف أل ماان األفضااال أل ينتتاار املباادأ (428ًالنىلاااذ
"علااى الااتحىلظ" علااى آثااار  ااحب االعاارتاض  4-7-2التااوجيهت 

 واعتمديف عنوال املبدأ التوجايهت لناء  على ذلك.
__________ 

 D. W. Bowett, “Reservations to non-restricted multilateral انظااااار (425ً

treaties”, BYBIL, vol. 48 (1976–1977), p. 88  انظااااااااار أيضاااااااااا .Szafarz املرجاااااااااا ،
 L. Migliorino, “La revoca di؛ و314 أعاااااااااا ه(، ع 398املااااااااااذ ور ًاحلارااااااااااية 

riserve e di obiezioni a riserve”, Rivista di diritto internazionale, vol. 75 

(1992), p. 329 
ً426) Bowett،  88أع ه(، ع  425املرجا املذ ور ًاحلارية. 
 398املرجااااا املااااذ ور ًاحلارااااية  ،Szafarzانظاااار ه هااااذا الشااااأل  (427ً

أعاااا ه(،  425املرجااااا املااااذ ور ًاحلارااااية  ،Migliorino؛ و314أعاااا ه(، ع 
 .329 ع
 أدناه. 5-7-2( من التعليق على املبدأ التوجيهت 3انظر الىلنرة ً (428ً
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واعتماااد ح اام ياانز علااى مجيااا آثااار  ااحب االعاارتاض  (4ً
يبااادو فناااط تاااعبا  لةااابب تعنلاااد املةاااألة، ول ناااه أيضاااا  قاااد خيااال  ال

قباول الاتحىلظ. وعلياه، رأيف اللجناة أناه آثاار مبةاألة آثاار الاتحىلظ و 
على  احب االعارتاض فاإل مان احل ماة نظرا  لآلثار املعنَّدة املرتتبة 

تشبيه  حب االعرتاض لالنبول واعتبار الدولة ال  قامت لةحب 
اعرتاضااها قااد قبلاات الااتحىلظ، دول النظاار حاليااا  ه طبيعااة وجااوهر 
آثاااار هاااذا النباااول. ويشاااأ هاااذا احل ااام ضااامنا  إىل حاااااليف النباااول 
وآثارهااااا. أمااااا مةااااألة حتديااااد وقاااات حاااادوث هااااذه اآلثااااار فيتناوهلااااا 

 .5-7-2مشروع املبدأ التوجيهت 
 تاريخ نفاذ سحب االعترا  2-7-5

ــم مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى   حكــم مخــالف أو مــا ل
ـــرا  علـــى  ـــى إجـــراء مخـــالف، ال يصـــب  ســـحب اعت يتفـــق عل
تحف  نافـذا  إال عنـدما تتسـلم الدولـة أو المنظمـة الدوليـة التـي 

 صاغأ التحف  إشعارا  بذلك السحب.
 التعليق

اتىلاقيتاااا فييناااا ح ماااا  لاااالغ الوضاااو  فيماااا يتعلاااق تتضااامن  (1ً
ًب( 3 لالتوقيت الذ  يتبح فيه  حاب االعرتاض نافذا . فاالىلنرة

ما  -3" تنز على ما يلت  1986من اتىلاقية عام  22من املادة 
مل تااانز املعاهااادة علاااى ح ااام  اااالف، أو ماااا مل يُتىلاااق علاااى حااال 

لاى حتىلاظ ال يتبح  حب االعارتاض ع ًب( [...]  الف، فإنه 
ماااا نافاااذ املىلعاااول إال عنااادما تتلناااى الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة الااا  

 وضعت التحىلظ إرعارا  لذلك الةحب".
ويتميااز هااذا احل اام عاان الناعاادة املماثلااة املتعلنااة لتاااريخ نىلاااذ  (2ً

 اااااحب الاااااتحىلظ مااااان حياااااث إل  اااااحب الاااااتحىلظ ال يتااااابح نافاااااذا  
إال عناادما تتةاالم تلااك "لالنةاابة إىل دولااة متعاقاادة أو منظمااة متعاقاادة 

الدولاااة أو تلاااك املنظماااة إراااعارا  لاااذلك الةاااحب". ومااان الةاااهل فهااام 
أ اااباب ا ااات ف التاااياغة هاااذا. فبينماااا يىلااارتض أل  اااحب الاااتحىلظ 
يعاااادِّل مضاااامول االلتزامااااايف التعاهديااااة لاااا  الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة 

أل اارى، املندِّماة للااتحىلظ ومجيااا الاادول أو املنظمااايف الدوليااة املتعاقِاادة ا
ال يعاااادِّل  ااااحب االعاااارتاض علااااى حتىلااااظ، ماااان حيااااث املباااادأ،  ااااوى 
الع قة التعاهدياة الثنائياة لا  الدولاة أو املنظماة املندِّماة للاتحىلظ وتلاك 
 -الاا   اناات قااد اعرتضاات علااى الااتحىلظ. وقااد فةَّااريف الةاايدة لو ااور 

، ا ااااات ف 1969 ااااايغو، ممثلاااااة هنغارياااااا ه أثنااااااء ماااااؤمتر فييناااااا لعاااااام 
  الىلناااارة الىلرعيااااة ًأ( والىلناااارة الىلرعيااااة ًب( الاااا  اقرتحهااااا التااااياغة لاااا

"إل  حب االعرتاض ال خياز مبارارة   (429ًوفدها على النحو التاي
 .(430ً وى الدولة املندِّمة ل عرتاض والدولة املندِّمة للتحىلظ"

__________ 
 أع ه. 7-2( من التعليق التمهيد  على الىلرع 4انظر الىلنرة ً (429ً
ً430) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, second session…  أعااااا ه(، اجللةاااااة  297ًانظااااار احلاراااااية
 .14، الىلنرة 37-36، ع 1969نيةال/ألريل  30العامة احلادية عشرة، 

غاااااأ أل آثاااااار  اااااحب االعااااارتاض علاااااى حتىلاااااظ م ااااان أل  (3ً
مااة للااتحىلظ تتخاااى هااذه الع قااة الثنائيااة التاارف لاا   اجلهااة املندِّ

ماااة ل عااارتاض. وهاااذا يتوقاااف ه الواقاااا علاااى مضااامول  واجلهاااة املندِّ
وقوة االعرتاض  فةحب االعرتاض قد يتل تاأثأه إىل حاد د اول 
املعاهاااادة حيااااز النىلاااااذ لاااا  مجيااااا الاااادول واملنظمااااايف الدوليااااة الاااا  
تدَّقت عليها. وينابق ذلك لتورة  اتة علاى احلالاة الا  ياؤد  

االعرتاض إىل منا د ول املعاهدة حيز النىلاذ ل  األطراف ه فيها 
 20من املادة  2معاهدة ي ول عدد املشار   فيها حمدودا  ًالىلنرة 

مااان اتىلااااقي  فييناااا(، أو ه احلالاااة، األضاااعف احتمااااال ، الااا  هعااال 
فيها  حب االعرتاض الدولة أو املنظماة الدولياة املتحىِلظاة طرفاا  ه 

نيااااااة وياااااؤد  لالتاااااااي إىل للاااااوغ عاااااادد األطاااااراف احلااااااد املعاهااااادة املع
املالوب لد وهلا حيز النىلاذ. وم ن التةااؤل لالتااي عماا إذا  اال 
ماان اجلااائز جعاال تاااريخ نىلاااذ  ااحب االعاارتاض علااى حتىلااظ متوقىلااا  
فناااط علاااى توجياااه اإلراااعار لالةاااحب إىل الدولاااة املتحىِلظاااة، وهااات 

لوحياد لالضارورة. وه لالتأ يد الاارف املعاين الرئيةات ول ان لايس ا
االفرتاضايف املذ ورة آنىلا ،  يجعل تضييق ررط اإلرعار على هذا 
النحو الدول أو املنظمايف املتعاقدة األ رى غاأ قاادرة علاى حتدياد 

 تاريخ لدء نىلاذ املعاهدة على وجه الدقة.
غأ أل هذا العيب يبدو نظرياا  أ ثار مان  وناه حنينياا  مباا  (4ً

أل يُبلَّغ ليس فناط إىل الدولاة املتحىِلظاة  أل  حب االعرتاض هب
لاال أيضااا  إىل مجيااا الاادول واملنظمااايف املعنيااة أو إىل وديااا املعاهاادة 

 .(431ًالذ  يتوىل هذا اإلل غ
أمااااا العيااااوب األ اااارى للناعاااادة الاااا  تاااارلط تاااااريخ النىلاااااذ  (5ً

لاإلراااااااعار لالةاااااااحب فناااااااد ُعرضااااااات ه إطاااااااار موضاااااااوع  اااااااحب 
ًتااريخ نىلااذ  8-5-2دأ التاوجيهت التحىلظايف ه التعليق علاى املبا

. وهت تتعلق لالاالا الىلاور  هلاذا النىلااذ مان (432ً حب التحىلظ(
جهاااة ولعااادم الينااا  الاااذ  تواجهاااه اجلهاااة النائماااة لالةاااحب فيماااا 

. وهاذا لإلراعار الدولة أو املنظمة الدولية املعنياةتلّنت يتعلق لتاريخ 
ج. تااااحيح أيضااااا  فيمااااا يتعلااااق لةااااحب االعاااارتاض، ل نااااه ال ياااازع

يتعلاق لالاااالا الىلاور  لنىلاااذ الةاحب، ينبغاات أال يغياب عاان  وفيماا
األذهال أل الارف املعين الرئيةت يظل اجلهة املندِّمة للتحىلظ الا  
تود أل حُيِدث حتىلظها أثره لال امل جتاه طرف متعاقاد آ ار   لماا 
زاديف  اااارعة  ااااحب االعاااارتاض،  اناااات النتيجااااة أفضاااال ماااان هااااذا 

ماااة ل عااارتاض، فلهاااا مالاااق املنظاااور. أماااا فيماااا يتعلااا ق لاجلهاااة املندِّ
احلريااااااة ه النيااااااام  ااااااذا اإلرااااااعار وهلااااااا أل تةااااااتعد ًوتُعااااااد قانوهنااااااا 

__________ 
وماااااااان املباااااااادأين  3-7-2ج ماااااااان املباااااااادأ التااااااااوجيهت هااااااااذا نااااااااات (431ً

ًإجاراءايف اإللا غ  6-1-2ًاإلل غ لةحب حتىلظ( و 6-5-2التوجيهي  
لالتحىلظااايف( احملااال إليهمااا. وعليااه، فااإل  ااحب االعاارتاض هااب أل يُبلَّااغ إىل 
"الاادول املتعاقااادة واملنظمااايف الدولياااة املتعاقاادة وإىل الااادول واملنظمااايف الدولياااة 

 حيق هلا أل تتبح أطرافا ".األ رى ال  
ًتااااريخ نىلااااذ  اااحب  8-5-2انظااار التعلياااق علاااى املبااادأ التاااوجيهت  (432ً

 .100-97ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2003 حوليةالتحىلظ(، 
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الاااااادا لت( لتحنلااااااق آثااااااار الةااااااحب لال اماااااال ًوخباتااااااة الناباااااااق 
 التحىلظ ه الع قايف ل  الدولت (.

يبدو  وه ضوء هذه امل حظايف ووفنا  ملمار ة اللجنة، ال (6ً
ًب( من 3 تعديل الناعدة املنتوع عليها ه الىلنرةمن الضرور  

ماان اتىلاااقي  فيينااا. والواقااا أنااه ه ضااوء املمار ااة احلديثااة  22املااادة 
للودعاااء الرئيةااي  للمعاهاادايف املتعااددة األطااراف، وخباتااة األماا  

، الااااذين يةااااتخدمول و ااااائل االتتااااال (433ًالعااااام لألماااام املتحاااادة
يف، يُتوقاا عاادة أل تتلناى الادول احلديثة والةريعة إلر ال اإلرعارا

واملنظمااااااايف الدوليااااااة األ اااااارى غااااااأ الدولااااااة أو املنظمااااااة املتحىِلظااااااة 
اإلراااعار ه نىلاااس التوقيااات ماااا الاااارف املعاااين مبارااارة. ويبااادو مااان 
 املنانت لالتاي ننل احل م الوارد ه اتىلاقية فيينا ل  قيد أو ررط.

 5-7-2 وعماا   مبمار ااة اللجنااة، ي اارر املباادأ التااوجيهت (7ً
مااان اتىلاقياااة فييناااا لعاااام  22ًب( مااان املاااادة 3حرفياااا  لالتااااي الىلنااارة 

، وهااااات أ ثااااار مشاااااوال  مااااان احل ااااام املنالااااال ه اتىلاقياااااة عاااااام 1986
أل ااذها املنظمااايف الدوليااة ه احلةاابال دول تعااديل املعااىن  1969

ما ذلك. وهلذا الةبب حتديدا  قرريف اللجناة، علاى الارغم مان رأ  
ةاااتعي  ه الااانز اإلن لياااز  ملشاااروع املبااادأ لعااا  أعضاااائها، أال ت
"، takes effect" لعباااارة "becomes operativeالتاااوجيهت عااان عباااارة "

. وهذه املش لة اللغوية طاز (434ًال  رأيف أهنا تعين الشتء نىلةه
 النز اإلن ليز  فنط.

الحــــاالت التــــي يجــــوز فيهــــا للدولــــة أو المنظمــــة  2-7-6
د تـــاريخ نفــــاذ ســــحب الدوليـــة المعترضــــة أن تنفـــرد بتحديــــ

 االعترا  على التحف 
يصب  سحب االعترا  على التحف  نافذا  في التاريخ  

الــذي يحــدده صــاحبو إذا كــان هــذا التــاريخ الحقــا  للتــاريخ الــذي 
 تسّلمأ فيو الدولة أو المنظمة الدولية المتحف ظة إشعارا  بو.

 التعليق
 9-5-2لأل باب املبينة ه التعليق على املبدأ التوجيهت  (1ً

ًاحلاااااااليف الااااا  هاااااوز فيهاااااا أل تنىلااااارد الدولاااااة أو املنظماااااة الدولياااااة 

__________ 
( من التعليق على املبدأ 18( إىل 14ًانظر الىلنرايف ً (433ً

ًإجراءايف اإلل غ لالتحىلظايف( أع ه. وانظر أيضا   6-1-2 التوجيهت
Kohona, “Some notable developments in the practice of the United Nations 

Secretary-General...” ،ه(، ااااااااااااأع 254ية اااااا املذ ور ًاحلاراااااااااملرج 
 Reservations: discussion of recent developments in“، و450-433 ع

the practice of the Secretary-General of the United Nations...” املرجا ،
 .450-415 (، عاملرجا نىلةهاملذ ور ً

( ماااااان التعليااااااق علااااااى مشااااااروع 3انظاااااار أيضااااااا ، أدناااااااه، الىلناااااارة ً (434ً
( مااااااان التعليااااااق علاااااااى مشااااااروع املبااااااادأ 5والىلناااااارة ً 6-7-2التاااااااوجيهت  املباااااادأ

 .7-7-2التوجيهت 

، رأيف اللجناة (435ًاملتحىلظة لتحدياد تااريخ نىلااذ  احب الاتحىلظ(
أل مان الضاارور  اعتماااد مشااروع مباادأ تااوجيهت مماثاال يغااات احلالااة 

الدوليااااة الاااا  ألااااديف اعرتاضااااا   الاااا  تنىلاااارد فيهااااا الدولااااة أو املنظمااااة
لتحديااد تاااريخ نىلاااذ  ااحب هااذا االعاارتاض ول اان دول ا تنةاااا  

 مشروع املبدأ التوجيهت األول لال امل. 
والواقاااا أناااه إذا ماااا قااارريف اجلهاااة تااااحبة االعااارتاض أل حتااادد  (2ً

لتورة منىلردة  تاريخ لنىلاذ  حب اعرتاضها تارخياا   االنا  لتااريخ تلنات 
للااتحىلظ إلرااعار الةااحب، وهاات احلالااة املماثلااة لتلااك الدولااة املندمااة 

 (9ً436-5-2الاااااواردة ه الىلنااااارة الىلرعياااااة ًب( مااااان املبااااادأ التاااااوجيهت 
مراعاااة مااا ينتضاايه ا اات ف احلااال، فةااتجد الدولااة أو املنظمااة  مااا

الدوليااااة املتحىلظااااة نىلةااااها ه موقاااااف غااااأ مااااريح لشاااا ل  ااااااع. 
االعارتاض تعتا  قاد فالدولة أو املنظمة الدولياة الا  قامات لةاحب 

مان  1وافنت على التحىلظ وهوز هلا لالتاي، وفناا  ألح اام الىلنارة 
، التمةااااك لااااأثر الااااتحىلظ علااااى أ اااااس املعاملااااة لاملثاااال؛ 21املااااادة 

و اااااتواجه الدولاااااة أو املنظماااااة الدولياااااة املتحىلظاااااة لالتااااااي التزاماااااايف 
دول أل ي ااااول لااااديها علاااام  ااااا، ممااااا يهاااادد لشاااا ل  اااااأ  دوليااااة
ناااااانوين ه الع قاااااايف التعاهدياااااة. وهلاااااذا الةااااابب، قااااارريف ال الينااااا 
أل تةاااااتبعد  لياااااا  هاااااذا االفااااارتاض وأل تةاااااناه مااااان املبااااادأ  اللجناااااة

. وعلياه يتابح التااريخ ال حاق لتااريخ اإلراعار 9-7-2التوجيهت 
لالتحىلظ هو وحده الذ  م ن أل حتدده الدولة أو املنظمة الدولية 

 ال  قامت لةحب االعرتاض. 
الاااااارغم ماااااان أل لعاااااا  أعضاااااااء اللجنااااااة الناااااااطن   وعلااااااى (3ً

"، الاااواردة ه الااانز becomes operativeلاإلن ليزياااة رأوا أل عباااارة "
، عبااااارة غااااأ موفنااااة، فنااااد 6-7-2اإلن ليااااز  للمباااادأ التااااوجيهت 

ًب( مان املاادة 3ألنت اللجنة عليها لةبب ا تخدامها ه الىلنارة 
. (5ً437-7-2اوجيهت مااان اتىلااااقي  فييناااا وأيضاااا  ه املباااادأ التااا 22

". وهاااااذه takes effectوال تعاااااين هاااااذه التااااايغة رااااايئا  آ ااااار  اااااوى "
 املش لة اللغوية غأ ماروحة ه نتوع اللغايف األ رى.

 السحب الجزئي لالعترا  2-7-7
يجـــــوز لدولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أن تســــــحب جزئيــــــا   

اعتراضا  على تحف  ما لـم تـنص المعاهـدة علـى خـالف ذلـك. 
الجزئــي لالعتــرا  لــنفس القواعــد الشــكلية ويخضــع الســحب 

واإلجرائية التي تنطبق على السحب الكامل لالعترا  ويكـون 
 نافذا  بنفس الشروط.

__________ 
 .101-100ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2003 حولية (435ً
( مان التعلياق علاى 5( و4ًنىلةه؛ وانظر أيضاا  الىلنارت  ً املرجا (436ً

 املبدأ التوجيهت.
 5-7-2( ماااان التعليااااق علااااى املباااادأ التااااوجيهت 7انظاااار الىلناااارة ً (437ً

 أدناه. 7-7-2( من التعليق على املبدأ التوجيهت 5أع ه، والىلنرة ً
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 التعليق
 ماااا هاااو احلاااال لالنةااابة لةاااحب الاااتحىلظ، مااان الةاااهل  (1ً

متاماااا  تتاااور قياااام دولاااة ًأو منظماااة دولياااة( لتعاااديل اعااارتاض أُلاااد  
 ال لا تااعة دولة أو منظمة   على حتىلظ لةحبه جزئيا  فنط. فإذا

دولية النيام ه أ  حلظة لةحب اعرتاضها على حتىلظ، فا  يوجاد 
 ااابب واضاااح منعهاااا مااان تضاااييق نااقاااه فناااط. وقاااد ت اااول هنااااك 

 حالتال متميزتال ه هذا اجملال 
أو  (438ًأوال ، هوز لدولة أل حتول اعرتاضاا  ذا أثار "أقتاى" -

؛ وه (440ًيط"إىل اعاارتاض "عاااد " أو "لةاا (439ًمتو ااط
هااااذه احلالااااة، حُياااادث االعاااارتاض املعاااادَّل علااااى هااااذا النحااااو 

؛  ماااا 21مااان املاااادة  3اآلثاااار املنتاااوع عليهاااا ه الىلنااارة 
ياااؤد  االنتناااال مااان اعااارتاض ذ  أثااار أقتاااى إىل اعااارتاض 
لةايط أو ذ  أثار متو اط إىل د ااول املعاهادة حياز النىلاااذ 

 ؛(441ًل  اجلهة تاحبة التحىلظ واجلهة تاحبة االعرتاض
وثانياااااا ، ال يبااااادو أل هنااااااك ماااااا مناااااا دولاااااة مااااان "تنيياااااد"  -

مضااامول االعااارتاض نىلةاااه ًلنباااول لعااا  جواناااب حتىلاااظ 
ماااا احلىلاااا  علاااى  (442ًقالااال للتحلااال علاااى هاااذا النحاااو(

مبدئه؛ وه هذه احلالة، تنظم التايغة اجلديادة ل عارتاض 
 الع قايف ل  الدولت .

__________ 
ي ول ل عرتاض أثر "أقتى" عندما تعرب اجلهة املعرتضة عن نياة  (438ً

مناا د ااول املعاهادة حيااز النىلااذ لينهااا ولا  اجلهااة املتحىلظاة وفنااا  ألح اام الىلناارة 
، اجمللاد الثااين ًاجلازء 2005 حوليةمن اتىلاقي  فيينا. انظر  20ًب( من املادة 4

 .  1-6-2التوجيهت  ( من التعليق على املبدأ22، الىلنرة 96ًع (، الثاين
مبوجاااب االعااارتاض ذ  األثااار "املتو اااط" تعااارب الدولاااة عااان نياااة  (439ً

الااااد ول ه ع قااااايف تعاهديااااة مااااا اجلهااااة تاااااحبة الااااتحىلظ ول نهااااا تاااارى ه 
الوقاات ذاتااه أل ا ااتبعاد الع قااايف التعاهدياااة هااب أل يتجاااوز مااا تاانز علياااه 

( 23، الىلناارة ًماان اتىلاااقي  فيينااا. انظاار املرجااا نىلةااه 21ماان املااادة  3الىلناارة 
 .1-6-2من التعليق على املبدأ التوجيهت 

يعتااااا  االعااااارتاض "عادياااااا " أو "لةاااااياا " إذا  اااااال اعرتاضاااااا  ذا أثااااار  (440ً
مان اتىلااقي  فييناا.  21مان املاادة  3"أدىن" على النحو املنتاوع علياه ه الىلنارة 

 .1-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيهت 22انظر املرجا نىلةه، الىلنرة ً
ى الع س من ذلك، إذا مت التخلت عان اعارتاض ذ  أثار "فاوق عل (441ً

األقتى" واال تعاضة عنه لاعرتاض ذ  أثار أقتاى، يتوقاف  اريال املعاهادة لا  
الاادول أو املنظمااايف الدوليااة املعنيااة؛ فحاا  مااا التةااليم لتااحة اعاارتاض ذ  أثاار 

اق االعاااارتاض وهاااات "فااااوق األقتااااى"، ي ااااول هناااااك ه هااااذه احلالااااة تو اااايا لنااااا
والتعليااق علياه أدنااه(. ويتمثاال  9-7-2ًانظاار املبادأ التاوجيهت  ألة غاأ مم ناةمةا

االعرتاض ذو األثر "فوق األقتى" ه التأ يد ليس فنط على أل الاتحىلظ الاذ  
يُعااارتض علياااه غاااأ تاااحيح، لااال أيضاااا  علاااى أل املعاهااادة، لالتااااي، تةااار  حب ااام 

، اجمللاد الثااين ًاجلازء 2005 يةحولالواقا لرمتهاا ه الع قايف ل  الدولت . انظر 
 .1-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيهت 24، الىلنرة 96ً، ع (الثاين
ه لعااااا  احلاااااااليف ت اااااول مةااااااألة ماااااا إذا  اااااال م ااااان احلااااااديث  (442ً

مثلماا هااو  -لالىلعال، ه احلالااة الثانياة، عاان "تنيياد" ماان هاذا النااوع مثاأة للجاادل 
 حتىلظ يش ل  حبا  جزئيا  هلذا التحىلظ.احلال لالنةبة ملةألة ما إذا  ال تعديل 

اجلزئاات وليةاات اللجنااة علااى علاام حباادوث هااذا الةااحب  (2ً
ل عاااارتاض ه ممار ااااة الاااادول. غااااأ أل ذلااااك ال يباااادو  افيااااا  لعاااادم 

والدوك قد أرار لوضو ، ه. تناول هذا االفرتاض. وقد  ال الةأ 
ه تنرياااااااره األول، إىل إم انياااااااة حااااااادوث هاااااااذا الةاااااااحب اجلزئااااااات. 

، املختتاااااة لال امااااال 19مااااان مشاااااروع املاااااادة  5ف انااااات الىلنااااارة 
التنرير ل نها ا تىلت لعاد ذلاك ذلك ل عرتاضايف وال  ورديف ه 

لةاابب التعاادي يف الاا  أد لاات علااى هي اال مشاااريا املااواد ذاتااه، 
"هوز أل  دولة قدمت اعرتاضا  على حتىلظ أل  تنز على ما يلت 

ه أ   *،جزئيااااا  تةااااحب لتااااورة منىلااااردة هااااذا االعاااارتاض،  ليااااا  أو 
وال تااوفر التعلينااايف الاا  عرضااها املناارر اجاااع لشااأل  .(443ًوقاات"
أ  إيضااااا  لأل ااااباب الاااا  دفعتااااه إىل اقرتاحااااه.  (444ًاحل اااام هااااذا

هااذه ماان مشااروع املااادة  5واجلاادير لامل حظااة مااا ذلااك أل الىلناارة 
 .(445ًماالنااة أيضااا  ل قاارتا  املماثاال املتعلااق لةااحب الااتحىلظ 19

  .(446ًوالدوك تراحة ه تعلينهه. وهذا ما أرار إليه الةأ 
لتةاااااليم لإم انياااااة واال اااااتدالل الاااااذ  دفاااااا اللجناااااة إىل ا (3ً

قالاااال للتابيااااق، مااااا مراعاااااة مااااا  (447ًالةااااحب اجلزئاااات للتحىلظااااايف
ينتضاايه ا اات ف احلااال، علااى الةااحب اجلزئاات ل عرتاضااايف علااى 
الااارغم مااان أل املةاااألة تتعلاااق ه املناااام األول لااايس لضااامال تابياااق 
أ مل للمعاهدة، لل على الع س لتحنيق األثر ال امال ًأو مزياد 

ليه، ف ما خيضا الةاحب اجلزئات للاتحىلظ من األثر( للتحىلظ. وع
، هااااب أل (448ًللنواعااااد الواجبااااة التابيااااق علااااى الةااااحب ال اماااال

تتااااغ إجاااراءايف الةاااحب اجلزئااات ل عااارتاض علاااى غااارار إجاااراءايف 
علااى هااذا  7-7-2الةااحب ال اماال. وقااد تاايغ املباادأ التااوجيهت 

 األ اس.
املرتتبااة ونظارا  للتااعولايف الاا  يناااو  عليهااا حتديااد اآلثااار  (4ً

، رأيف اللجناااة (449ًعلاااى الةاااحب ال امااال العتااااراض حتااااديدا  جماااردا  
ال توجااااد إم انيااااة وال ضاااارورة للتو ااااا ه حتديااااد معااااىن "الةااااحب 
اجلزئت". وي ىلت اإلرارة إىل أل الةحب اجلزئت هاو لالضارورة أقال 
مااان الةاااحب ال امااال وأناااه ينياااد اآلثاااار النانونياااة ل عااارتاض علاااى 

وهااااااا   مااااااا توضااااااح األمثلااااااة املااااااذ ورة آنىلااااااا ، الااااااتحىلظ دول أل مح
__________ 

، Add.1و A/CN.4/144الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين، 1962 حوليااااة (443ً
 .62ع 
 .68املرجا نىلةه، ع  (444ً
 .61، املرجا نىلةه، ع 6، الىلنرة 17انظر مشروع املادة  (445ً
 .68املرجا نىلةه، ع  (446ً
ًالةاحب اجلزئات  10-5-2انظر التعليق على املبدأ التاوجيهت  (447ً

، الىلنرتاااال 104الثااااين(، ع  ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء2003حولياااة للاااتحىلظ(، 
 (.12( و11ًً

  "خيضاااااا 10-5-2انظااااار الىلنااااارة الثانياااااة مااااان املبااااادأ التاااااوجيهت  (448ً
الةااحب اجلزئاات للااتحىلظ لاانىلس النواعااد الشاا لية واإلجرائيااة الاا  ُتابااق ه حالااة 

 (.  101الةحب ال امل ويتبح نافذا  وفنا  لنىلس الشروط" ًاملرجا نىلةه، ع 
 أع ه. 4-7-2انظر التعليق على املبدأ التوجيهت  (449ً
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الااااتحىلظ لبةاااااطة غاااأ منبااااول، وإمنااااا ترياااد الدولااااة أو املنظمااااة  فاااإل
الدولياااااة املعرِتضاااااة فحةاااااب أل تعاااااادل قلاااااي   اآلثاااااار املرتتباااااة علااااااى 

 االعرتاض ما اإللناء على االعرتاض ه أ ا ه. 
، ألنااات 7-7-2وه الااانز اإلن لياااز  للمبااادأ التوجيااااهت  (5ً

" الا  قاد ت اول غاأ موفَّناة، becomes operativeعلى تيغااة " اللجنة
مان اتىلااقي   22ًب( من املاادة 3مةتندة إىل ا تخدامها ه الىلنرة 

. (6ً450-7-2و 5-7-2فيينااااااا و ااااااذلك ه املباااااادأين التااااااوجيهي  
". وال تثااور هاذه takes effectوهذه التيغة ال تعين ريئا  آ ار  وى "

 بة لنتوع اللغايف األ رى. لة اللغوية لالنةاملش

 أثر السحب الجزئي لالعترا  2-7-8
ـــة   ـــار القانوني ـــى تعـــديل اآلث يـــؤدي الســـحب الجزئـــي إل

لالعتـــرا  علـــى العالقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب االعتـــرا  
ـــتحف  ـــى النحـــو وصـــاحب ال ـــدة  عل ـــي الصـــيغة الجدي ـــوارد ف ال

 لالعترا .
 التعليق

حُياااِدثها  اااحب اعااارتاض مااان التاااعب حتدياااد اآلثاااار الااا   (1ً
حتدياادا  جمااردا ، وتاازداد هااذه التااعولة عناادما يتعلااق األماار لالتحديااد 
الااااادقيق لألثااااار الاااااذ  م ااااان أل حُيِدثاااااه  اااااحب جزئااااات العااااارتاض. 
ولتغايااة مجيااا اآلثااار احملتملااة، أراديف اللجنااة اعتماااد مباادأ تااوجيهت 
عااااااااااري  وماااااااااارل لدرجااااااااااة  افيااااااااااة. واعتاااااااااا يف أل تااااااااااياغة املباااااااااادأ 

 (451ًاملتعلااق ل ثااار الةااحب اجلزئاات للااتحىلظ 11-5-2 التااوجيهت
علاااى  8-7-2تلاااك هاااذه الضااارورة. وعلياااه، تااايغ املبااادأ التاااوجيهت 

 غرار املبدأ التوجيهت املماثل املتعلق لالةحب اجلزئت للتحىلظ.
 8-7-2وعلااااااى الاااااارغم ماااااان أل نااااااز املباااااادأ التااااااوجيهت  (2ً
ؤ اد أل حيدد لوضو  املنتود لعبارة "الةحب اجلزئات"، فمان امل ال

هااذه العبااارة تعااين أل الدولااة أو املنظمااة الدوليااة تاااحبة االعاارتاض 
هتاادف لةااحبها العرتاضااها  ااحبا  جزئيااا  إىل تنييااد اآلثااار النانونيااة 

وماا ذلاك، ينبغاات اإلراارة لوضاو  إىل أل هاذا األماار  -ل عارتاض 
قد ال ُهد  نىلعا  إذا ما  انت اآلثار النانونية للتحىلظ قد ضعىلت 

 تيجة ملشا ل متعلنة لتحة هذا التحىلظ.فع   ن
واالعاارتاض نىلةااه حُيااِدث آثاااره لتاارف النظاار عاان أ  رد  (3ً

فعاال ماان جانااب تاااحب الااتحىلظ. فااإذا  ااال ه ا ااتااعة الاادول 
هلاااااااا، فاااااااإل يااااااارتاءى واملنظماااااااايف الدولياااااااة إلاااااااداء اعرتاضاااااااايف  ماااااااا 

لا اااااتااعتها أيضاااااا  أل تةاااااحب هاااااذه االعرتاضاااااايف أو أل ُطىلاااااف 
 ونية  ما تشاء.آثارها النان

__________ 
 5-7-2( من التعليق علاى املبادأ التاوجيهت 7انظر، أع ه، الىلنرة ً (450ً

 .6-7-2( مان التعلياق عالى املبادأ التوجيهت 3والىلنرة ً
 .106ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2003 حولية (451ً

 توسيع نطاق االعترا  على تحف  2-7-9
يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أبـــدت اعتراضـــا  علـــى  

تحفــ  أن توســع نطــاق ذلــك االعتــرا  خــالل الفتــرة الزمنيـــة 
علـــى أال  13-6-2المنصـــوص عليهـــا فـــي المبـــدأ التـــوجيهي 

يؤدي هذا التوسيع إلى تعديل العالقات التعاهدية بين صاحب 
 وصاحب االعترا .التحف  

 التعليق
التىلااااااقي  فييناااااا لعاااااامت األعماااااال التحضاااااأية ال تتضااااامن  (1ً

وال ناز هاات  االتىلااقيت  أح اماا  أو إرراادايف  1986و 1969
تتعلااق مبةااألة تو اايا نااااق اعاارتاض ألدتااه دولااة أو منظمااة دوليااة، 

 توجد ممار ة للدول ه هذا اجملال. وال
اجلاااائز متاماااا  تتاااولر أل ترغاااب ومااان الناحياااة النظرياااة، مااان  (2ً

دولة أو منظمة دولية  بق أل ألديف اعرتاضا  على حتىلظ ه تو يا 
نااااق اعرتاضااها، لااأل تنرنااه علااى  اابيل املثااال لالتحديااد الااوارد ه 

ماااان اتىلااااقي  فييناااا، وعندئاااذ يتاااابح  20ًب( مااان املاااادة 4الىلنااارة 
لنىلاااذ االعارتاض البةايط الااذ  ال حياول دول د اول املعاهاادة حياز ا

لاااا  اجلهااااة الاااا  قاااادمت الااااتحىلظ واجلهااااة الاااا  قاااادمت االعاااارتاض 
اعرتاضااااا  مشااااروطا  منااااا أ  ع قااااة تعاهديااااة لاااا  اجلهااااة املتحىلظااااة 

 واجلهة ال  قدمت االعرتاض.
ورأى لعاا  أعضاااء اللجنااة أل هااذا املثااال ي ىلاات إل هااار  (3ً

املشاااا ل الااا  م ااان أل يةاااببها هاااذا اإلجاااراء فيماااا يتعلاااق لاااالين  
لنااانوين. وأراااروا إىل أل أ  رغبااة ه تو اايا نااااق االعاارتاض ُطاال ا

لشاااا ل  اااااأ مبر ااااز املعاهاااادة ه الع قااااايف الثنائيااااة لاااا  الااااارف 
املااتحىِلظ وتاااحب االعاارتاض اجلديااد. ونظاارا  ألل الااارف املااتحىِلظ 
ال ملااك ماان حيااث املباادأ حااق الاارد علااى االعاارتاض، فااإل الةااما  

إىل وضااا الدولااة املتحىِلظااة حتاات لتو اايا نااااق االعاارتاض  اايؤد  
رمحااااة اجلهااااة تاااااحبة االعاااارتاض، الاااا  تةااااتايا تعااااديل الع قااااايف 
التعاهدية لينها ول  الاارف املاتحىِلظ  ماا حيلاو هلاا وه أ  وقات. 
وعاااادم وجااااود ممار ااااة للاااادول ه هااااذا اجملااااال م اااان أل يااااوحت لااااأل 
الاااادول واملنظمااااايف الدوليااااة تاااارى أل تو اااايا نااااااق االعاااارتاض هااااو 

 طة أمر غأ مم ن.لبةا
ويااذهب هااذا الاارأ  إىل أل هناااك اعتبااارايف أ اارى تؤيااد هااذا  (4ً

اال تنتاج. فند عاجلت اللجنة، ه إطار أعماهلا اجاتاة لالتحىلظاايف، 
وتو ايا ناااق اإلع ناايف  (452ًاملةائل املتتلة لتو يا نااق الاتحىلظ

ُغ . وه احلااالت ، يُنتااد لتو اايا النااااق التااو (453ًالتىلةااأية املشااروطة

__________ 
 ًتو ااااااايا ناااااااااق الاااااااتحىلظ( 5-3-2انظااااااار املبااااااادأ التاااااااوجيهت  (452ً

 .134-132ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2004 حوليةوالتعليق عليه، 
ًتضاااااااييق وتو ااااااايا ناااااااااق  10-4-2انظااااااار املبااااااادأ التاااااااوجيهت  (453ً

 .136اإلع ل التىلةأ  املشروط( والتعليق عليه، املرجا نىلةه، ع 
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. ونظارا  (454ًاملتأ ر لتحىلظ جديد أو إلع ل تىلةأ  مشروط جدياد
ماان اتىلاااقي  فيينااا، فااإل اإللااداء املتااأ ر  20ماان املااادة  5لنرينااة الىلناارة 

. و اال إعاا ل يتاادر (455ًل عاارتاض ال م اان أل ي ااول لااه أثاار قااانوين
لعااد اننضاااء املهلااة املنتااوع عليهااا ه هااذا الشااأل ال يىلةاار علااى أنااه 

لاااملعىن الاادقيق لل لمااة وإمنااا علااى أنااه تراجااا عاان قبااول  ااالق، اعاارتاض 
، (456ًدول مراعااااة ل لتااازام الااااذ  مت التعهاااد لاااه جتاااااه الدولاااة املتحىِلظااااة

وممار ة األم  العام لاعتباره وديعا  للمعاهدايف املتعددة األطراف تؤ اد 
 .(457ًهذا اال تنتاج

ل الناطا غأ أل أعضاء  آ رين ه اللجنة رأوا أل هذا احل (5ً
مان املاادة  5ال تؤيده قراءة أح اام اتىلااقي  فييناا. فبموجااب الىلنارة 

، مُتنح الادول واملنظماايف الدولياة مهلاة معيناة إللاداء اعرتاضااهتا 20
وال يوجاااد مااااا منعهااااا،  ااا ل هااااذه املهلااااة، مااان تعزيزهااااا أو تو اااايا 
 نااقها، وينبغت أل باب عملية إتاحة مهلة التىل أ هذه للدول.

أ أنااه مت التوتاال إىل حاال تااوفينت لاا  وجهاا  النظاار. فنااد غاا (6ً
رأيف اللجناااااة أل تو ااااايا ناااااااق االعااااارتاض ال م ااااان أل خيااااال لوجاااااود 
الع قاااايف التعاهدياااة ذاتاااه لااا  اجلهاااة تااااحبة الاااتحىلظ واجلهاااة تااااحبة 
االعاااارتاض. وإلااااداء اعاااارتاض لةاااايط غااااأ متااااحوب لنيااااة منااااا د ااااول 

ض وتاااحب الااتحىلظ م اان املعاهاادة حيااز النىلاااذ لاا  تاااحب االعاارتا
لالىلعل أل ي ول أثره املبارر هاو إقاماة ع قاايف تعاهدياة لا  الاارف ، 
حاا  قباال اننضاااء املهلااة املمنوحااة إللااداء االعرتاضااايف. واملةاااس  ااذا 
األماار الواقااا لتو اايا نااااق االعاارتاض الحنااا  لااأل يُناارل لااإعراب تااريح 

 20ًب( مان املاادة 4عن منا د ول املعاهدة حيز النىلااذ وفناا  للىلنارة 
 أمر ال م ن تتوره وخيل لش ل  اأ لالين  النانوين. 

ويع س املبدأ التوجيهت هذا احلال التاوفينت. فهاو ال مناا  (7ً
تو اااايا نااااااق االعاااارتاض  اااا ل املهلااااة املنتااااوع عليهااااا ه املباااادأ 

وهو املبدأ الذ  ال يعدو أل ي اول إعاادة  - 13-6-2التوجيهت 
علااى أال يعاادِّل  -ماان اتىلاااقي  فيينااا  20ملااادة ماان ا 5لاانز الىلناارة 

هذا التو يا الع قايف التعاهدياة. وعلياه، ي اول التو ايا مم ناا  إذا 
ماااا مت قبااال اننضااااء مهلاااة االثاااين عشااار راااهرا  ًأو أ  مهلاااة أ ااارى 
تنز عليها املعاهادة( التالياة لإلراعار لاالتحىلظ أو قبال تااريخ قياام 

ألااااديف االعاااارتاض لاااااإلعراب عاااان الدولااااة أو املنظمااااة الدوليااااة الاااا  
موافنتها على االلتزام لاملعاهدة، إل  ال هذا التاريخ الحنا ، وما مل 
خيل هذا التو يا لوجود الع قايف التعاهدية ذاتاه امل تةاب الحناا  

 نتيجة إللداء االعرتاض األتلت.
__________ 

، 5-3-2( مااان التعلياااق علاااى املبااادأ التاااوجيهت 1انظااار الىلنااارة ً (454ً
( ماااااااااان التعليااااااااااق علااااااااااى املباااااااااادأ 1والىلناااااااااارة ً، 132املرجااااااااااا نىلةااااااااااه، ع 

 .136، املرجا نىلةه، ع 10-4-2 التوجيهت
 أع ه. 15-6-2انظر أيضا  املبدأ التوجيهت  (455ً
 أع ه. 15-6-2انظر التعليق على املبدأ التوجيهت  (456ً
 15-6-2( ماان التعليااق علااى املباادأ التااوجيهت 4انظاار الىلناارة ً (457ً

 أع ه.

 أشكال قبول التحفظات 2-8
قــد ينشــأ قبــول الــتحف  مــن خــالل إعــالن انفــرادي بهــذا  

الخصــوص أو مــن خــالل ســكوت دولــة متعاقــدة أو منظمــة دوليــة 
 .13-6-2متعاقدة خالل المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 

 التعليق
مااان اتىلاقياااة فييناااا  (20ً458مااان املاااادة  5مبنتضاااى الىلنااارة  (1ً

 ، فإنه 1986لعام 
[، ومااا مل تاانز املعاهاادة علااى نااز (459ً]4و 2ألغااراض الىلناارت   

الدولااة أو املنظمااة الدوليااة قااد قبلاات الااتحىلظ إذا مل ت اان قااد  ااالف، يعتاا  أل 
أثاريف اعرتاضا  عليه قبل اننضاء فرتة اثين عشر رهرا  علاى إراعارها لاالتحىلظ، 

 أو ح  تاريخ إعرا ا عن الرضا لاالرتباط لاملعاهدة، أيهما ينا الحنا .
وه ضااوء هاااذا الااانز، م ااان تعرياااف قباااول الاااتحىلظ لأناااه  (2ً

اض. ويىلارتض وجاوده، مان حياث املبادأ، ه حالاة عادم عادم االعارت 
إلاااداء أ  اعااارتاض قبااال اننضااااء فااارتة اثاااين عشااار راااهرا  علاااى تلنااات 
اإلراااعار لاااالتحىلظ أو حااا  تااااريخ اإلعاااراب عااان الرضاااا لاالرتبااااط 
لاملعاهاااادة، أيهمااااا ينااااا الحنااااا . وه هااااذين االفرتاضاااا  املختلىلاااا  

عملية، يُعت  الة ويف قبوال  نظريا  واملتاالن  ما ذلك ه النتائج ال
دومنا حاجة إىل إع ل انىلراد  رمست. ل ن ذلك ال يعين أل ي ول 

 23مااان املاااادة  3و 1النباااول تاااامتا  لالضااارورة؛  ماااا أل الىلنااارت  
تشاااأال تاااراحة إىل "النباااول التاااريح للاااتحىلظ"، وقاااد ي اااول هاااذا 

 تانز التعبأ التريح إلزاميا ، وهو ما يىلهام ضامنا  مان عباارة "ماا مل
، 20مااان املاااادة  5املعاهااادة علاااى ناااز  اااالف" الاااواردة ه الىلنااارة 

، (460ًحاا  وإل  اناات قااد أُدرجاات ه هااذه الىلناارة أل ااباب أ اارى
 20مااان املاااادة  3ومااان عااادم اإلراااارة ه الىلنااارة نىلةاااها إىل الىلنااارة 

املتعلناااة لنباااول الاااتحىلظ علاااى الوثيناااة املنشااائة ملنظماااة دولياااة، وهاااو 
 حنينة األمر ر    معينا  للنبول.التحىلظ الذ  يةتلزم ه 

__________ 
االعااااارتاض عليهاااااا". عنااااوال هاااااذه املاااااادة هاااااو "قبااااول التحىلظاااااايف و  (458ً

و  فااا  للاانز اإلن ليااز ، يةااتخدم الاانز الىلرنةاات التىلاااقي  فيينااا تاايغة املىلاارد 
ل نااه يةااتخدم تايغة اجلمااا ل لمااة "االعاارتاض"  (acceptation)ل لماة "النبااول" 

(objections) ًانظاااااااار  1962. وقاااااااد  هاااااااار هاااااااذا اال اااااااات ل التااااااااداء  مااااااان عااااااااام
، 1962حزيرال/يونياااااااااااه  18 ،663اجللةاااااااااااة  األول،، اجمللاااااااااااد 1962 حولياااااااااااة

ماان  239ماان الاانز الىلرنةاات وع  248ماان الاانز اإلن ليااز  وع  223 ع
، اجمللااد 1962 حوليااةالاانز اإل ااباين ًالاانز الااذ  اعتمدتااه جلنااة التااياغة(؛ و

ماااااااان الاااااااانز الىلرنةاااااااات  194ماااااااان الاااااااانز اإلن ليااااااااز  وع  176ع الثاااااااااين، 
 احل . من النز اإل باين( ومل ُيتحح أو يىلةَّر منذ ذلك 203 وع
إىل التحىلظايف علاى املعاهادايف الا  ي اول عادد  2تشأ الىلنرة  (459ً

آثار قبول التحىلظايف واالعرتاضايف ه  4املشار   فيها حمدودا ؛ وحتدد الىلنرة 
مجياااا احلاااااليف األ ااارى غاااأ حالاااة التحىلظاااايف الااا  جتيزهاااا املعاهااادة تااااراحة 

 نشئة ملنظمايف دولية. وحالة املعاهدايف ذايف املشار ة احملدودة وحالة الوثائق امل
 13-6-2( ماان التعليااق علااى املباادأ التااوجيهت 7انظاار الىلناارة ً (460ً

 أع ه.
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الااااااذ  يتتااااااادر الىلاااااارع املتعلاااااااق  8-2واملباااااادأ التاااااااوجيهت  (3ً
لإجراءايف قبول التحىلظايف وأر اله من دليل املمار ة يُا ز هاذين 

 الش ل  املختلىل  للنبول  
 النبول التريح الناتج من إع ل انىلراد   ذا اجتوع؛ -
أو لش ل أدق عدم والنبول التامت الناتج من الة ويف  -

االعااارتاض علاااى الاااتحىلظ  ااا ل فااارتة زمنياااة معيناااة. وهاااذه 
الىلرتة هت املهلة الا  هاوز فيهاا إلاداء االعارتاض، أ  املهلاة 

 .13-6-2املنتوع عليها ه املبدأ التوجيهت 
غااااأ أنااااه ُأرااااأ إىل أل هااااذا الىلتاااال لاااا  النبااااول التااااريح  (4ً

ية لاااا  راااا ل  والنبااااول التااااامت للتحىلظااااايف يُغىلاااال تىلرقااااة ضاااارور 
للنبااول غااأ املناارتل لااإع ل انىلااراد ، وهااو النبااول الااذ  قااد ي ااول 
تامتا  أو ي ول ضامنيا . ولاإلضاافة إىل ذلاك، رأى لعا  الُ تااب 
أنااااه ينبغاااات احلااااديث عاااان النبااااول "املةاااابق" عناااادما جتيااااز املعاهاااادة 

"هااااااااوز قبااااااااول التحىلظااااااااايف، مبوجااااااااب اتىلاقيااااااااة فيينااااااااا،  الااااااااتحىلظ 
املةاابق مبنتضااى املعاهاادة نىلةااها، وفنااا   طاارق هاات  النبااول لااث ث
وعلااى الاارغم ماان أل هااذه التىلرقااة ال  .(461ً"]...[ (20ً1للمااادة 

تىلتناار علااى األرجاااح إىل أ اااس ماان الناحياااة األ ادميااة، فناااد رأيف 
اللجناااة أناااه ال توجاااد ضااارورة لإلراااارة إليهاااا ه دليااال املمار اااة نظااارا  

 لعدم وجود نتائج حُمددة مرتتبة عليها. 
وفيماااا يتعلاااق لاااالنبول الاااذ  يىلااارتض أناااه "مةااابق"، يشاااأ  (5ً

من  20ًال  أتبحات املادة  17تعليق اللجنة على مشروع املادة 
من هذه املادة  1"تتعلق الىلنرة  اتىلاقية فيينا( دول لبس إىل ما يلت 

لاحلااليف ال  جتيز فيها املعاهدة التحىلظ تاراحة أو ضامنا ؛ لعباارة 
 ول فيهاا قباول الادول املتعاقادة األ ارى قاد أ رى، احلااليف ال  ي

ُماااااااااانح ه املعاهاااااااااادة. ومل يعااااااااااد عليهااااااااااا لالتااااااااااااي قبااااااااااول الااااااااااتحىلظ 
ومبوجب هذا النز، وما مل تانز املعاهادة علاى أمار  .(462ًالحنا "

 الف، ال يش ل النبول ه هذه احلالة ررطا  إلقرار التحىلظ  هاو 
 ااواء النباااول  -قااائم فعليااا  مبوجاااب املعاهاادة، وردود أفعااال الااادول 
ال م ان أل تاؤثر  -التريح أو النبول التامت أو ح  االعارتاض 

ه هااااذا النبااااول الثالاااات. غااااأ أل هااااذا ال منااااا الاااادول ماااان النبااااول 
التااريح لااتحىلظ ماان هااذا النااوع، ل اان هااذا النبااول التااريح يشاا ل 
عم   زائدا  عن احلاجة وليةت له أمهية حمددة. وال توجد أيضا  أية 

من  1ه. غأ أل ذلاك ال يعين أنه هب عدم إدراج الىلنرة أمثلة علي
مااان اتىلاااقي  فييناااا ه دلياال املمار اااة، ل اان هاااذا احل ااام  20املااادة 

يتعلق ل ثار التحىلظ أ ثر من  ونه يتعلق لإلاداء النباول أو لشا ل 
 النبول؛ وعليه فإنه يتلح إلدراجه ه اجلزء الرالا من الدليل.

__________ 
ً461) Greig،  118ع  أعااااااا ه(، 345املرجاااااااا املاااااااذ ور ًاحلاراااااااية .

ولعااال هاااذا املناااال يشااا ل أعماااق درا اااة للنواعاااد الواجباااة التابياااق علاااى قباااول 
 (.153و 135-118التحىلظايف ًانظر لوجه  اع ع 

، A/6309/Rev.1الوثيناااااااااااااة الثااااااااااااااين،  ، اجمللاااااااااااااد1966حولياااااااااااااة  (462ً
 (.18، الىلنرة 207ً ع

ا  أل ماااان املنا اااااب تضااااام  دليااااال ومل تعتاااا  اللجناااااة أيضااااا (6ً
املمار اااة التىلرقاااة الااا  هريهاااا لعااا  الُ تااااب، ا اااتنادا  إىل احلاااالت  

مااان اتىلااااقي  فييناااا، لااا   20مااان املاااادة  5املشاااار إليهماااا ه الىلنااارة 
مااااان جهاااااة، والنباااااول "الضااااامين"، مااااان جهاااااة  ،النباااااول "التاااااامت"

راب الاارف أ رى، تبعا  ملا إذا  ال التحىلظ قد أُلد  فع   قبل إعا
اآل اار املعااين عاان رضاااه لاالرتباااط لاملعاهاادة أو مل ي اان قااد أُلااد . 
فىلااات احلالاااة األوىل، ي اااول النباااول "ضااامنيا "؛ أماااا ه احلالاااة الثانياااة 

. والواقا أناه ه احلالاة األوىل، تُعتا  الادول أو (463ًفي ول "تامتا "
املنظمااااايف الدوليااااة قااااد قبلاااات الااااتحىلظ مااااا مل تُبااااِد اعرتاضااااها عنااااد 
اإلعااراب عاان رضاااها لاالرتباااط لاملعاهاادة. وه احلالااة الثانيااة، تُتااا  
للدولااة أو املنظمااة الدوليااة مهلااة اثااين عشاار رااهرا  إللااداء االعاارتاض 

 وإال اعُت يف قاد قبلت التحىلظ.
أ  أل  -وعلى الارغم مان أل النتيجاة واحادة ه احلاالت   (7ً

ىلظ ما مل تُبِد اعرتاضا  الدولة أو املنظمة الدولية تُعت  قد قبلت التح
فااإل أ ا ااهما  تلااف. فىليمااا يتعلااق لالاادول أو  -ه وقاات حماادد 

املنظمايف الدولية ال  تتبح أطرافا  متعاقادة ه املعاهادة لعاد إلاداء 
التحىلظ، ال تةتند قرينة النبول إىل   ويف هذه الدولة أو املنظمة 

ليااااة قااااد الدوليااااة لاااال تةااااتند إىل  ااااول هااااذه الدولااااة أو املنظمااااة الدو 
 (464ًانضمت إىل املعاهدة وهت على علم لالتحىلظايف ال  تيغت

دول أل تعاااااارتض عليهاااااااا. وعلياااااااه ي اااااااول النباااااااول مشاااااااموال  لىلعااااااال 
التتااديق علااى املعاهاادة أو االنضاامام إليهااا، أ  لىلعاال إهااايب متنااا 

، ممااا ياادعو (465ًعان االعاارتاض علااى التحىلظاايف الاا   اابق تاوغها
ماااا فيماااا يتعلاااق لالااادول أو املنظماااايف إىل اعتبااااره قباااوال  "ضااامنيا ". أ

الدولياااة الااا  ت اااول فعااا   أطرافاااا  ه املعاهااادة عناااد إلاااداء الاااتحىلظ، 
اثااين عشاار رااهرا    -فت ااول احلالااة  تلىلااة، إذ ي ااول  اا وهتا املمتااد 

أو لتاورة أدق عادم اعرتاضاها هاو ماا يُعتا  قباوال   - ناعدة عاماة 
ط من   ويف الدولة للتحىلظ. ومن مّث فإل هذا النبول ُيةتنتج فن

 أو املنظمة املعنية؛ فهو قبول تامت.

__________ 
ً463) Greig،  ؛ 120، ع أعااااااا ه( 345املرجاااااااا املاااااااذ ور ًاحلاراااااااية
 ،Müller؛ و126-125، ع أعا ه( 342املرجا املذ ور ًاحلارية  ،Hornو

 .35، الىلنرة 816، ع أع ه( 358املرجا املذ ور ًاحلارية 
، 1986ماان اتىلاقيااة فيينااا لعااام  23ماان املااادة  1انظاار الىلناارة  (464ً

إىل الااادول  يُبلَّاااغوهااات الىلنااارة الااا  تنضااات لاااأل ُيتااااغ الاااتحىلظ " تالاااة ، وأل 
املتعاقاااااادة واملنظمااااااايف املتعاقاااااادة وإىل الاااااادول األ اااااارى واملنظمااااااايف الدوليااااااة 
دأ األ اااارى الاااا  حيااااق هلااااا أل تتاااابح أطرافااااا  ه املعاهاااادة". وانظاااار أيضااااا  املباااا

، 2002 حولياة( مان التعلياق علياه، 16( إىل 1ًوالىلنارايف ً 5-1-2التاوجيهت 
 .38-34ع (، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء 

، 816 أعا ه(، ع 358املرجا املذ ور ًاحلاراية  ،Müllerانظر  (465ً
مااان مشاااروع االتىلاقياااة املتعلناااة  10مااان املاااادة  5. انظااار أيضاااا  الىلنااارة 36الىلنااارة 

لنااااانول املعاهاااادايف الاااا  اقرتحهااااا املناااارر اجاااااع ج. ل. لريااااري ه تنريااااره األول 
(؛ ول طاااا ع 100ًمةتنةااااخة(، الىلناااارة  A/CN.4/23لشااااأل املوضااااوع ًالوثينااااة 

 .241ع لد الثاين، ، اجمل1950حولية على النز اإلن ليز ، انظر 
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والواقاا أل هااذا التميياز الىلنهاات ليةاات لاه أمهيااة ه املمار ااة.  (8ً
إذ ي ىلاات لألغااراض العمليااة التىلرقااة لاا  الاادول واملنظمااايف الدوليااة الاا  

راااهرا  ل عااارتاض والااادول واملنظماااايف الدولياااة الااا   12هلاااا مهلاااة تتاااا  
ت ول أطرافا  لعد ه املعاهدة ه تاريخ إلداء التحىلظ وتتا  هلا مهلاة  ال

غاااأ أل  -للتىل اااأ إىل حااا  إعرا اااا عااان رضااااها لاالرتبااااط لاملعاهااادة 
. (466ًذلااك ال منعهااا ماان إلااداء قبوهلااا أو اعرتاضااها قباال ذلااك التاااريخ

 ةألة تتعلق ه هذه احلالة لاملهلة وليس لالتعريف.ل ن امل

وهناااااك مةااااألة أ اااارى تتعلااااق لتعريااااف النبااااول التااااامت  (9ً
نىلةاااه. إذ م ااان التةااااؤل ه الواقاااا عماااا إذا  اااال االعااارتاض علاااى 

عتااا  قباااوال  تاااامتا  هلاااذا الاااتحىلظ. يُ ال حتىلاااظ، ه لعااا  احلاااااليف، 
. إذ 20املاااادة ًب( مااان 4وتنشاااأ هاااذه املىلارقاااة مااان تاااياغة الىلنااارة 

"اعرتاض الدولة املتعاقدة أو املنظمة  تنز هذه الىلنرة على ما يلت 
املتعاقاادة علااى حتىلااظ مااا ال منااا د ااول املعاهاادة حيااز ]النىلاااذ[ لاا  
الدولاااة أو املنظماااة الدولياااة املعرتضاااة والدولاااة أو املنظماااة املتحىلظاااة، 

يااااة مل تعاااارب الدولااااة أو املنظمااااة املعرتضااااة لتااااورة قاطعااااة عاااان ن مااااا
وعلياااه يبااادو أناااه ه حالاااة عااادم معارضاااة اجلهاااة املعرتضاااة   الىلاااة".

لااد ول املعاهاادة حيااز النىلاااذ لينهااا ولاا  الدولااة املتحىلظااة، حياادث 
االعاااارتاض نىلااااس اآلثااااار الاااا  حياااادثها قبااااول الااااتحىلظ، علااااى األقاااال 

يتعلاااق لاااد ول املعاهااادة حياااز النىلااااذ ًوعلاااى األرجاااح "إقااارار"  فيماااا
ه املةااألة، الاا  ليةاات لابيعااة احلااال الااتحىلظ نىلةااه(. غااأ أل هااذ

جمرد مةألة نظرية، تتعلق ه املنام األول مبش لة اآلثار ال  حيدثها 
 قبول التحىلظايف واآلثار ال  حيدثها االعرتاض على التحىلظايف. 

اجلهااااايف الاااا  حيتماااال أل  8-2وحيتاااار املباااادأ التااااوجيهت  (10ً
يتااااادر عنهاااااا النباااااول ه الااااادول أو املنظماااااايف املتعاقااااادة وحااااادها. 

__________ 
( ماااااااان التعليااااااااق علااااااااى املباااااااادأ 9( و8ًانظاااااااار أيضااااااااا  الىلناااااااارت  ً (466ً

( ماااااااااااان التعليااااااااااااق علااااااااااااى املباااااااااااادأ 9( و8ً، والىلناااااااااااارت  5ً-6-2 التااااااااااااوجيهت
 ، أع ه.13-6-2 التوجيهت

ال  ال تأ اذ ه االعتباار إال  20من املادة  4ويىلةَّر ذلك لالىلنرة 
النباااول التاااادر مااان دولاااة متعاقااادة أو منظماااة دولياااة متعاقااادة، مااان 

ال تاباق قريناة النباول إال علاى الا   20من املادة  5جهة، والىلنرة 
األطااااراف املتعاقاااادة ه املعاهااااادة. وماااان مث فاااااإل الدولااااة أو املنظماااااة 
الدولياااااة الااااا  ال ت اااااول طرفاااااا  متعاقااااادا  لعاااااد ه املعاهااااادة ه تااااااريخ 
اإلرااعار لااالتحىلظ ال تعتاا  قااد قبلاات الااتحىلظ إال ه تاااريخ إعرا ااا 

لاااذ  تتااابح فياااه عااان الرضاااا لاالرتبااااط لاملعاهااادة، أ  ه التااااريخ ا
 دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتىلة هنائية. 

غاااأ أل املةاااألة ت اااول  تلىلاااة عنااادما يتعلاااق األمااار لنباااول  (11ً
التحىلظايف على الوثائق املنشئة ملنظمايف دولياة علاى النحاو املشاار 

ماان املااادة نىلةااها، ماان جهااة، ولااالنبول التااريح،  3إليااه ه الىلناارة 
لاحلالاااة األ اااأة، ال يوجاااد ماااا مناااا  ماان جهاااة أ ااارى. وفيماااا يتعلاااق

دولة أو منظمة دولية مل تعرب لعد عن رضاها لاالرتبااط لاملعاهادة 
ماااان أل تتاااادر إع نااااا  تاااارحيا  لنبااااول الااااتحىلظ الااااذ  ألدتااااه دولااااة 
أ رى، دول أل ي ول هلاذا النباول نىلاس اآلثاار النانونياة املنتاوع 

ول الااذ  تبديااه فيمااا يتعلااق لااالنب 20ماان املااادة  4عليهااا ه الىلناارة 
دول أو منظماايف دولياة متعاقادة. ويةاار  ذلاك أيضاا  علاى النبااول 
التااريح الااذ  قااد تبديااه دولااة أو منظمااة دوليااة لااتحىلظ علااى وثينااة 
منشااائة ملنظماااة دولياااة  ال يوجاااد ماااا مناااا إلاااداء هاااذا النباااول ول ناااه 

م اااان أل حُياااادث نىلااااس اآلثااااار الاااا  حُياااادثها قبااااول حتىلااااظ علااااى  ال
 هذا الاالا. معاهدة ال حتمل 

وعلاااى أ  األحاااوال، يتبااا  مااان ناااز اتىلااااقي  فييناااا ومااان  (12ً
أعماهلمااااا التحضاااااأية ومااااان املمار اااااة علااااى حاااااد  اااااواء أل النباااااول 
التااامت هااو الناعاادة وأل النبااول التااريح هااو اال ااتثناء. غااأ أل 

هااو مباادأ وتااىلت تاارف ولاايس املنتااود لااه  8-2املباادأ التااوجيهت 
هاب فيهاا اللجاوء إىل را ل أو آ ار  حتديد احلااليف ال  م ن أو
 من ر لت النبول احملتمل .
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مسؤولية المنظمات الدولية

 مقدمة  -ألف
( إدراج 2002واجمةاا  ً رالعااةاللجنااة ه دورهتااا ال قاارريف -125

 وعيناااات ،عملهااااالرنااااامج  هاملنظمااااايف الدوليااااة"  مةااااؤوليةموضااااوع "
 ،ذاهتااا الاادورة وه .(467ًالةاايد جورجيااو غايااا منااررا   اتااا  للموضااوع

 الىلريااااقفرينااااا  عااااام   لشااااأل هااااذا املوضااااوع. وتناااااول  اللجنااااة يفأنشااااأ
املشااروع  لاا  والع قااة املوضااوع، نااااق (468ًالعاماال لإهاااز ه تنريااره

 غااااأ األفعااااال عاااان الاااادول ةااااؤوليةمباملااااواد املتعلنااااة ومشاااااريا اجلديااااد 
 ،(469ًال  اعتمدهتا اللجنة ه دورهتا الثالثة واجمةا  املشروعة دوليا  

عااان  األعضااااء الااادول ، واملةاااائل املتعلناااة مبةاااؤوليةاإل اااناد ومةاااائل
 املةاؤولية مبضمول إىل منظمة دولية، واملةائل املتعلنة املةندوك الةل

وتةاوية املنازعاايف. واعتماديف اللجناة ه  ،وإعماال املةاؤولية الدولية،
 .(470ًواجمة  تنرير الىلريق العامل الرالعة دورهتا هناية
اجامةاااة  اللجنااة قااد تلناات، ه الىلاارتة ماان دورهتااا و اناات -126

(، 2007واجمةاااااا  ًالتا ااااااعة  دورهتااااااا( إىل 2003واجمةاااااا  ً
ا  اديف مؤقتاواعتم ،(471ًفيها ونظريف تنارير من املنرر اجاعمخةة 

 .(472ً[44]45 إىل 1واد مشارياا امل
__________ 

 461 الىلنرتاااااال، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء الثااااااين(، 2002حولياااااة  (467ً
( إدراج 2000واجمةا  ًه دورهتاا الثانياة قاد قارريف اللجناة . و انت 463و

، الاويااااال األجااااال عملهاااااالرناااااامج  هاملنظماااااايف الدولياااااة"  مةاااااؤوليةموضاااااوع "
اجلمعيااة  وأحاطاات .729، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين(، الىلناارة 2000 حوليااة

 /األول اااااانول   12املاااااؤر   55/152مااااان قرارهاااااا  8العاماااااة علماااااا ، ه الىلنااااارة 
 ،نااااااامج عملهااااااا الاوياااااال األجاااااال، لناااااارار اللجنااااااة املتعلااااااق ل  2000ديةاااااام  

ولاملخاط العام للموضاوع اجلدياد املرفاق لتنريار اللجناة إىل اجلمعياة العاماة عان 
ماااان  8ه الىلناااارة  ،. وطلباااات اجلمعيااااة العامااااةدورهتااااا الثانيااااة واجمةاااا أعماااال 

أل تبادأ إىل اللجناة  ،2001ديةم    انول األول/  12املؤر   56/82 هاقرار 
 املنظمايف الدولية". وليةمةؤ " موضوععملها لشأل 

 .488-465الىلنرايف  ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(،2002حولية  (468ً
 .76، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين( والتتويب، الىلنرة 2001حولية  (469ً
 .464الىلنرة  ،، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2002حولية  (470ً
، اجمللااااد الثااااين ًاجلااازء األول(، الوثينااااة 2003حولياااة التنريااار األول   (471ً

A/CN.4/532  اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، الوثيناااة 2004حولياااة ؛ والتنرياار الثااااين ،
A/CN.4/541  اجمللااد الثاااين ًاجلاازء األول(، الوثينااة 2005حوليااة ؛ والتنرياار الثالااث ،
A/CN.4/553  األول(، الوثيناااة  ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء2006حولياااة ؛ والتنريااار الرالاااا
A/CN.4/564 وAdd.1-2  اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء 2007حوليااااة ؛ والتنرياااار اجااااامس ،

 .A/CN.4/583األول(، الوثينة 
ه الاادورة اجامةااة واجمةاا   3إىل  1اعُتمااديف مشاااريا املااواد  (472ً
 4(؛ ومشاااريا املاااواد 49، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين(، الىلناارة 2003حوليااة ً

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
 ااااااال معروضااااااا  علااااااى اللجنااااااة ه الاااااادورة احلاليااااااة التنرياااااار  -127

و ااااااااذلك التعلينااااااااايف (، (A/CN.4/597الةااااااااادس للمناااااااارر اجاااااااااع 
 .(473ًال تالية ال  تلنتها اللجنة ح  اآلل من منظمايف دولية

ونظاااااريف اللجناااااة ه التنريااااار الةاااااادس املنااااادم مااااان املنااااارر  -128
 9 املعناااودة ه الىلااارتة مااان 2964إىل  2960اجااااع ه جلةااااهتا 

 16، املعناااودة ه 2964. وه اجللةاااة 2008أيار/ماااايو  16إىل 
إىل  51إىل  46ت اللجنااة مشاااريا املااواد ، أحالاا2008أيار/مااايو 

جلنة التياغة. وه اجللةة ذاهتا، أنشأيف اللجنة فرينا  عاام   يرأ اه 
الةااايد إنري ياااه  اناااديويت للنظااار ه موضاااوع التااادالأ املضاااادة و اااذا 
فيما إذا  ال من املةتتوب إدراج ح ام لشاأل منبولياة املاالباايف 

 ه مشاريا املواد. 

  

                                                                                             
، اجمللاااااااااااد الثااااااااااااين 2004حولياااااااااااة دورة الةاد اااااااااااة واجمةااااااااااا  ًه الااااااااااا 7إىل 

[ ه الااااااادورة 15]16إىل  8(؛ ومشااااااااريا املاااااااواد 69 الثااااااااين(، الىلنااااااارة ًاجلااااااازء
(؛ 203، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة 2005حولية الةالعة واجمة  ً
، 2006حولياااااة ه الااااادورة الثامناااااة واجمةااااا  ً 30إىل  17ومشااااااريا املاااااواد 

ه  [44]45إىل  31(؛ ومشااريا املاواد 88اجمللد الثاين ًاجلزء الثااين(، الىلنارة 
، اجمللااااااد الثاااااااين ًاجلاااااازء الثاااااااين(، 2007حوليااااااة واجمةاااااا  ً التا ااااااعةالاااااادورة 
 .(341 الىلنرة
، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء 2002حوليااااة عماااا   لتوتاااايايف اللجنااااة ً (473ً

لاد الثااين ًاجلازء الثاااين(، ، اجمل2003حولياة ، و488و 464الثااين(، الىلنرتاال 
(، مااا لرحاات األمانااة العامااة تنااوم  اانويا  لتعماايم الىلتاال ذ  التاالة 52الىلناارة 

إليهاا اإلدالء لتعليناهتاا وموافاهتاا  من تنرير اللجنة على املنظمايف الدولية طالبة  
مبااا لو ااعها تندمااه إىل اللجنااة ماان مااواد ذايف تاالة. ول طاا ع علااى تعلينااايف 

، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء 2004حولياااااة ماااااايف الدولياااااة، انظااااار احل وماااااايف واملنظ
، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، 2005حولياااة ؛ وA/CN.4/545األول(، الوثيناااة 

، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2006حوليااة ؛ وA/CN.4/556و A/CN.4/547  الااوثينت
، اجمللااد الثاااين ًاجلااازء 2007حوليااة ؛ وAdd.1و A/CN.4/568األول(، الوثينااة 
ًتارد  Add.1و A/CN.4/593. انظر أيضاا  الوثيناة A/CN.4/582األول(، الوثينة 

 .، اجمللد الثاين ًاجلزء األول((2008حولية ه 
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توتية الىلريق العامل، أحالت اللجناة إىل جلناة ولناء على  -129
، 2008 مايو أيار/ 29املعنودة ه  2968التياغة، ه جلةتها 

 .(474ًم ررا  إضافية لشأل منبولية املاالبايف 47مشروع مادة 

رَج ه مشااريا  -130 وأيديف أغلبية أعضاء الىلرياق العامال أل تُادب
فنظاار الىلريااق ه عاادد املااواد أح ااام تاانظم مةااألة التاادالأ املضااادة، 

من املةائل ذايف التلة  ذا األمر. ونظار أوال  فيماا إذا  اال ينبغات 
التمييااااز لاااا  الوضااااا النااااانوين لألعضاااااء ه منظمااااة دوليااااة والوضااااا 
النانوين لغأ األعضاء فيها  ذا اجتوع، وإىل أ  حد ينبغات أل 
يااتم هااذا التمييااز. و لااز إىل ضاارورة إدراج مشااروع مااادة جدياادة، 

نز علاااى أل العضاااو املضااارور ه منظماااة دولياااة ال هاااوز لاااه اطااااذ تااا
تاادالأ مضااادة ضااد املنظمااة مااا داماات قواعااد املنظمااة تااوفر و ااائل 
معنولااة لضاامال امتثااال املنظمااة اللتزامهااا مبوجااب الباااب الثاااين ماان 
مشاااريا املااواد. وثانيااا ، اتىلااق الىلريااق العاماال علااى أل تاانز مشاااريا 

رة اطااااااذ التااااادالأ املضااااادة لاريناااااة حتااااارتم املااااواد حتديااااادا  علاااااى ضاااارو 
 توتااية املنظماااة املةااتهدفة. وأ اااأا ، أوتاااى الىلريااق العامااال لاااأال 
تتناااااااول مشاااااااريا املااااااواد إم انيااااااة اطاااااااذ منظمااااااة إقليميااااااة للت اماااااال 

 االقتتاد  تدالَأ مضادة  لا م عضو من أعضائها املضرورين.

 15ه ، املعناااااودة 2978وتلنااااات اللجناااااة، ه جلةاااااتها  -131
، تنرياارا  راااىلويا  ماان الىلريااق العامااال، قدمااه رئااايس 2008متوز/يوليااه 

الىلريق العامل. وأحالت اللجنة إىل جلنة التياغة مشاريا املاواد مان 
، مشاااااااىلوعة لتوتااااااايايف 57مااااااان املاااااااادة  1إىل الىلنااااااارة  52املاااااااادة 
 العامل. الىلريق

ونظاااااريف اللجناااااة ه تنريااااار جلناااااة التاااااياغة عااااان مشااااااريا  -132
 حزيااااارال/ 4، املعناااااودة ه 2971ه جلةاااااتها  53إىل  46 املاااااواد
واعتمديف هذا التنرير. واعتمديف اللجنة ه جلةتها  2008يونيه 
الىلتاااااال  ، عنااااااوال2008آب/أغةاااااااس  4، املعنااااااودة ه 2989
 أدناه(. 1-ًالىلرع جيم من الباب الثالث من مشروع املواداألول 

 آب/ 6املعناودة ه  2993وقامات اللجناة، ه جلةاتها  -133
، لاعتمااد التعليناايف علاى مشااريا املاواد املاذ ورة 2008أغةاس 
 أدناه(.  2-ًالىلرع جيم

__________ 
م ااااااررا  حةاااااابما تاااااااغها  47فيمااااااا يلاااااات نااااااز مشااااااروع املااااااادة  (474ً
 اجاع  املنرر

 "منبولية املاالبايف
ةؤولية منظمة دولية إذا مل ال هوز للدولة املضرورة أل حتتج مب -1"

م ت  .املاالبايفوفنا  للنواعد الواجبة التابيق فيما يتعلق لنةية  املاالبةندَّ
ضاااا لناعااادة ا اااتنىلاد  ااابل االنتتااااف ط املاالباااة تإذا  انااا -2"

احمللية، ال هوز للدولة املضرورة أو للمنظمة الدولية املضارورة أل حتاتج مبةاؤولية 
 ".مل ُتةتنىلد مجيا  بل االنتتاف املتوفرة والىلعالةمنظمة دولية أ رى إذا 

، 2989وتلنَّاات اللجنااة تنرياار جلنااة التااياغة ه جلةااتها  -134
، وأحاطااااات علماااااا  مبشااااااريا 2008آب/أغةااااااس  4املعناااااودة ه 

املتعلنة لالتدالأ املضادة لتيغتها املعتمدة مؤقتا   60إىل  54 املواد
 من ِقَبل جلنة التياغة.

 عرض املنرر اجاع لتنريره الةادس  -1
أرااااار املناااارر اجاااااع قباااال عاااارض تنريااااره الةااااادس إىل أل  -135

تنريااره الةااالا  اايتناول لعاا  املةااائل الاا  مل يُباات فيهااا حاا  اآلل 
ةاؤولية مثل األح ام اجتامية ملشاريا املواد وموقا الىلتل املتعلاق مب

. و ايوفر التنريار منظماة دولياةتاادر عان ل لىلعال تاالدولة فيماا يت
الةااااالا أيضااااا  الىلرتااااة للاااارد علااااى التعلينااااايف الاااا  ورديف ماااان دول 
ومنظمااايف دوليااة علااى مشاااريا املااواد الاا  اعتماادهتا اللجنااة مؤقتااا ، 

 وعند االقتضاء القرتا  لع  التعدي يف لشأهنا.

ويتباااااا التنريااااار الةاااااادس للمنااااارر اجااااااع، الاااااذ  يتنااااااول  -136
، مثاال التنااارير ملنظمااايف الدوليااةامةااؤولية لإعمااال  املةااائل املتعلنااة

لمااواد املتعلنااة مبةااؤولية الاادول عاان األفعااال لالاانمط العااام الةااالنة، 
ومتشاايا  مااا الاانهج املتبااا ه الباااب الثاااين مااان  .غااأ املشااروعة دوليااا  

مشااااريا املاااواد، ال تعااااجل مشااااريا املاااواد املتعلناااة لإعماااال املةاااؤولية 
دولااااة أو منظمااااة دوليااااة احتجاااااج دوليااااة  ااااوى املةااااائل املتعلنااااة لال

وعااا وة علاااى ذلاااك، خيااارج إعماااال . أ ااارى مبةاااؤولية منظماااة دولياااة
 مةؤولية الدولة جتاه منظمة دولية عن نااق مشاريا املواد. 

تعريىلاااا  للدولاااة أو املنظماااة  (46ً475وينااادم مشاااروع املاااادة  -137
ملعاااايأ املنتاااوع عليهااااا ه الدولياااة "املضااارورة"، مباااا يتماراااى ماااا ا

 املتعلنة مبةؤولية الدول.  42املادة 

  

__________ 
  46فيما يلت نز مشروع املادة  (475ً

 ةؤوليةاملاملنظمة الدولية املضرورة ل احتجاج الدولة أو"
مضاارور مبةااؤولية منظمااة  ااارف ملنظمااة دوليااة أل حتااتج   أو حيااق لدولااة"

  دولية أ رى إذا  ال االلتزام الذ   رق واجبا  
 املنظمة الدولية األوىل مبىلردها؛ الدولة أوتلك جتاه  ًأ(
املنظمااااة  مبااااا فيهااااا تلااااك الدولااااة أو ،جتاااااه جمموعااااة ماااان األطااااراف ًب(

 جتاه اجملتما الدوي   ل، و ال  رق االلتزام  الدولية األوىل، أو
 أواملنظمة الدولية؛  مس لوجه  اع تلك الدولة أو ‘1‘"
موقااف مجيااا األطااراف الاا  ي ااول االلتاازام  ذا طااالا يغااأ جااذريا   ‘2‘"

 ."جتاهها فيما يتعلق مبواتلة الوفاء لااللتزام واجبا  



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   134 

 

، ماااااااااا (48ً477و (47ً476ويااااااااااالق مشاااااااااروعا املاااااااااادت   -138
تعدي يف طىليىلة، األح ام املناللة املتعلنة مبةؤولية الدول. وأثأيف 
مةااألة مااا إذا  ااال ينبغاات أل تتضاامن مشاااريا املااواد ح مااا  مماااث   

ماااان املااااواد املتعلنااااة مبةااااؤولية الاااادول  44للح اااام الااااوارد ه املااااادة 
ملعاجلااة جنةااية املاالبااايف وا ااتنىلاد  اابل االنتتاااف احمللياااة. ورأى 
املنااااارر اجااااااع أل احلاااااااليف الااااا   اااااتنابق عليهاااااا هاااااذه الشاااااروط 

يتعلااااق لإعمااااال مةااااؤولية املنظمااااايف الدوليااااة أقاااال ل ثااااأ ماااان  فيمااااا
ل، احلاااااااليف الااااا   اااااتنابق عليهاااااا ه  اااااياق الع قاااااايف لااااا  الااااادو 

ولاااذلك فإناااه م ااان تااارف النظااار عااان إياااراد ح ااام لشاااأل جنةاااية 
 املاالبايف وا تنىلاد  بل االنتتاف احمللية ه مشاريا املواد احلالية. 

، علااااااااى (50ً479و (49ً478ويتعلااااااااق مشااااااااروعا املااااااااادت   -139
التاااااواي، لتعااااادد ال ياناااااايف املضااااارورة وتعااااادد ال ياناااااايف املةاااااؤولة. 

__________ 
  47فيما يلت نز مشروع املادة  (476ً

 ملاالبتهااملنظمة الدولية املضرورة  إل غ الدولة أو"
 ماالبتهااتبلغ الدولاة املضارورة الا  حتاتج مبةاؤولية منظماة دولياة  -1"

 إىل هذه املنظمة الدولية.
ة اتبلااغ املنظمااة الدوليااة املضاارورة الاا  حتااتج مبةااؤولية منظمااة دولياا -2"
 .األ رى إىل هذه املنظمة الدولية ماالبتهاأ رى 
 املنظمة الدولية املضرورة أل حتدد لش ل  اع أو هوز للدولة  -3"
ف ااملةاؤولة لوقاة الدولياة اااه املنظماذ  ينبغات أل تتبعااالا التترف ًأ(

 ؛الىلعل غأ املشروع إذا  ال ال يزال مةتمرا  
 ."ألح ام الباب الثاين الش ل الذ  ينبغت أل يتخذه اجل  وفنا   ًب(

  48فيما يلت نز مشروع املادة  (477ً
  نوط احلق ه االحتجاج لاملةؤولية"
 ال هوز االحتجاج مبةؤولية منظمة دولية "
 تاااحيحا   املنظماااة الدولياااة املضااارورة تناااازال   إذا تنازلااات الدولاااة أو ًأ(

 ؛املاالبةعن 
املضرورة، لةبب تترفها، أو املنظمة الدولية إذا اعُت  أل الدولة  ًب(

 .املاالبة"قد وافنت موافنة تحيحة على  نوط حنها ه تندمي 
  49فيما يلت نز مشروع املادة  (478ً

 املضرورةتعدد ال يانايف "
نظمة مل الىلعل غأ املشروع دوليا   ذايفعندما تتضرر عدة  يانايف من "

دولية، هوز ل ل دولة أو منظمة دولية مضرورة أل حتتج، لتورة منىلتلة، 
  ."مبةؤولية املنظمة الدولية ال  ارت بت الىلعل غأ املشروع دوليا  

  50فيما يلت نز مشروع املادة  (479ً
 تعدد ال يانايف املةؤولة"
منظماة أ ارى أ ثار أو عندما ت اول منظماة دولياة ودولاة أو  -1"
االحتجااااج هاااوز ، الىلعااال غاااأ املشاااروع دولياااا   ذايفمةاااؤولة عااان أو أ ثااار 

ت إذا  انااغااأ أنااه مبةااؤولية  اال  يااال مةااؤول فيمااا يتعلااق لااذلك الىلعاال. 
ه  ا إال االحتجاج  فنط، ف  م ناحتياطية  يال ما مةؤولية   مةؤولية

 اجل .يق الرئيةية عن حتناالحتجاج لاملةؤولية  حدود قتور

املادت  املناللت  هلما ه املاواد املتعلناة وتتمارى هاتال املادتال ما 
مبةؤولية الدول، ول ن أضيىلت إرارة  اتة إىل احلالة ال  ت اول 

 فيها مةؤولية العضو ه املنظمة الدولية احتياطية فنط.
يال غأ ، الذ  يتناول احتجاج  (51ً480ومشروع املادة  -140

 48يةتند إىل املاادة  ،ؤوليةاضرورة لاملةاملدولية النظمة املدولة أو ال
املتعلناااااة مبةاااااؤولية الااااادول. غاااااأ أناااااه مت إجاااااراء لعااااا  التعااااادي يف 

مبةاؤولية منظماة دولياة يتعلق حبق منظمة دولياة ه االحتجااج  فيما
وه ضاوء  واجاب جتااه اجملتماا الادوي   ال.عن  رق التزام  أ رى

التعلينااايف الاا  ورديف ماان دول ومنظمااايف دوليااة، يباادو أل وجااود 
املنظمااة قااد ُعهااد إليهااا مبهمااة ق يتوقااف علااى مااا إذا  اناات هااذا احلاا
ويرد هذا النياد ذلك االلتزام.  ال  يةتند إليها املتاظ العامةمحاية 

 .51من مشروع املادة  3ه الىلنرة 

                                                                                             
  1الىلنرة  -2"
مضاااااارورة أل تةاااااارتد، أو منظمااااااة دوليااااااة ال جتيااااااز أل  دولااااااة  ًأ(

 لوا اة التعوي ، أ ثر من قيمة الضرر الذ  ت بدته؛
 مااان مباااا ماااا ن أل ي ااااول لل يااااال الاااذ  يناااادم اجلااا ال طااال  ًب(
 ."املةؤولة األ رى ال يانايفضد الرجوع حق ه 

  51فيما يلت نز مشروع املادة  (480ً
 ضرورة لاملةؤوليةاملنظمة دولية املدولة أو الاحتجاج  يال غأ "
حياق أل  دولااة أو منظمااة دولياة  اا ف الدولااة أو املنظمااة  -1"

إذا  ال االلتازام  4للىلنرة  املضرورة أل حتتج مبةؤولية منظمة دولية وفنا  
لينهاا الدولاة أو املنظماة مان  جتاه جمموعة  يانايف، الذ  ُأ ل له واجبا  

هااااو محايااااة متاااالحة مجاعيااااة  هحتااااتج لاملةااااؤولية، و ااااال الغاااارض مناااا الاااا 
 للمجموعة.

الدولة املضرورة أل حتتج مبةؤولية منظمة  غأحيق أل  دولة  -2"
جتاااه اجملتمااا  إذا  ااال االلتاازام الااذ  ُأ اال لااه واجبااا   4 للىلناارة دوليااة وفنااااا  
 الدوي   ل.

أل حتااتج حيااق أل  منظمااة دوليااة ال ت ااول منظمااة مضاارورة  -3"
إذا  ال االلتزام الذ  ُأ ل  4للىلنرة  مبةؤولية منظمة دولية أ رى وفنا  

 انت املنظمة ال  حتتج لاملةؤولية و جتاه اجملتما الدوي   ل،  ا  له واجب
ذلك  ليهايةتند إال  قد ُعهد إليها مبهمة محاية متلحة اجملتما الدوي 

  االلتزام.
أل حتاتج لاملةاؤولية هلاا  قحياهوز أل  دولة أو منظمة دولياة  -4"

 لب املنظمة الدولية املةؤولة مبا يلت امبوجب الىلنرايف الواردة أع ه أل تا
وتنااااادمي تأ يااااادايف  ال اااااف عااااان الىلعااااال غاااااأ املشاااااروع دولياااااا   ًأ(

 ؛33للمادة  ت رار وفنا  الوضمانايف لعدم 
الثاااين، لتاااظ الدولااة أو  للباااب الوفاااء لااااللتزام لاااجل  وفنااا   ًب(

 اجلهايف املةتىليدة من االلتزام الذ  ُأ ل له. املنظمة الدولية املضرورة أو
ضااارورة املدوليااة النظماااة املدولااة أو التنابااق رااروط احتجااااج  -5"

على احتجاج دولاة أو منظماة دولياة  48و 47ادت  مبوجب امللاملةؤولية 
 ةالنة".ايف المبوجب الىلنر االحتجاج لاملةؤولية حيق هلا 
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 (54ً483و (53ً482و (52ً481وتةاااااااتند مشااااااااريا املاااااااواد  -141
ة هلاا املتعلنة لالتدالأ املضادة إىل املواد املنالل (56ً485و (55ً484و

__________ 
  52فيما يلت نز مشروع املادة  (481ً

 موضوع التدالأ املضادة وحدودها"
ال هوز لدولة أو منظمة دولية مضرورة أل تتخذ تدالأ مضادة  -1"
إال من أجل محل  منظمة دولية مةؤولة عن فعل غأ مشروع دوليا   ه حق

 هذه املنظمة على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الباب الثاين.
تنتتر التدالأ املضادة على عدم الوفاء ه الوقت احلاضر  -2"

املتخذة للتدالأ جتاه املنظمة لااللتزامايف الدولية للدولة أو املنظمة الدولية 
 الدولية املةؤولة.

تخذ التدالأ املضادة، قدر اإلم ال، لارينة تتيح ا تئناف تُ  -3"
 الوفاء لااللتزامايف املعنية.

، منظمة دولية مةؤولة عن فعل غأ مشروع دوليا  عندما ت ول  -4"
املنظمة  ه حقتلك املنظمة اطاذ تدالأ مضادة املضرور ه لعضو لهوز  ال

 إال إذا  ال ذلك ال يتعارض ما قواعد املنظمة.
 عندما ت ول املنظمة الدولية املةؤولة عن فعل غأ مشروع دوليا   -5"
الدولية املضرورة، ال هوز للمنظمة املضرورة اطاذ تدالأ مضادة  ه املنظمة عضوا  
 ."العضو فيها إال إذا  ال ذلك ال يتعارض ما قواعد املنظمة املضرورة ه حق
  53فيما يلت نز مشروع املادة  (482ً

 االلتزامايف ال  ال تتأثر لالتدالأ املضادة"
 ال متس التدالأ املضادة لااللتزامايف التالية   -1"
االلتاازام املنتااوع عليااه ه ميثاااق األماام املتحاادة لاالمتناااع عاان  ًأ(

 ؛التهديد لا تعمال النوة أو ا تعماهلا فع   
 االلتزامايف املتعلنة حبماية حنوق اإلنةال األ ا ية؛ ًب(
 االلتزامايف ذايف الاالا اإلنةاين ال  متنا األعمال االنتنامية؛ ًج(
نواعااااد الماااان آماااارة االلتزامااااايف األ اااارى النائمااااة مبوجااااب قواعااااد  ًد(
 الدوي. لنانولالعامة ل
ال تعىلى الدولة أو املنظمة الدولية الا  تتخاذ تادالأ مضاادة مان  -2"

 الوفاء لالتزاماهتا  
لا  الدولاة أو  مبوجاب أ  إجاراء لتةاوية املنازعاايف ي اول  ااريا   ًأ(

 نظمة الدولية املةؤولة؛املنظمة الدولية املضرورة ول  امل
املنظماااااة الدولياااااة املةاااااؤولة ماااااو ىلت فيماااااا يتعلاااااق لتاااااول حرماااااة  ًب(

 ."وحمىلو اهتا ووثائنها عملها وأما ن
  54فيما يلت نز مشروع املادة  (483ً

 التنا ب"
هااب أل ت ااول التاادالأ املضااادة متنا اابة مااا الضاارر املت بااد، علااى أل "

 ."واحلنوق املعنية دوليا   توضا ه االعتبار جةامة الىلعل غأ املشروع
  55فيما يلت نز مشروع املادة  (484ً

 الشروط املتعلنة لاللجوء إىل التدالأ املضادة"
الدولة أو املنظمة الدولية تنوم قبل اطاذ تدالأ مضادة،  -1"
  مبا يلت املضرورة
الوفاء إىل ، 47للمادة  املنظمة الدولية املةؤولة، وفنا   تدعو ًأ(
 مبوجب الباب الثاين؛لالتزاماهتا 

ه املواد املتعلنة مبةؤولية الدول. ولايس هنااك عموماا  ماا يادعو إىل 
ا تبعاد إم انية أل تتخذ دولة مضرورة تدالأ مضاادة ضاد منظماة 
دولية مةؤولة. ولاإلضافة إىل ذلك، فإناه إذا  انات املمار اة تنادم 
لع  األمثلة على تدالأ مضادة اطذهتا منظماايف دولياة ضاد دول 

د رأيف عادة دول، ه تعليناهتاا املندماة إىل اللجناة، أل مةؤولة، فنا
املنظماااة املضااارورة م نهاااا أل تلجاااأ، مااان حياااث املبااادأ، إىل التااادالأ 
املضاااادة لالشاااروط ذاهتاااا الااا  تناباااق علاااى الااادول. لياااد أل التااادالأ 
املضااادة ال ت ااول، علااى األرجااح، قاللااة للتابيااق ه الع قااايف لاا  

مااان  5و 4، ولاااذلك تااانز الىلنرتاااال املنظماااايف الدولياااة وأعضاااائها
 على هذا اال تثناء.  52مشروع املادة 

مةااااااألت  منىلتاااااالت .  (57ً486ويتناااااااول مشااااااروع املااااااادة  -142
الاااا  تنالاااال، مااااا مراعاااااة مااااا ينتضاااايه ا اااات ف احلااااال،  1فااااالىلنرة 
يتنااول  "عادم إ ا ل"املتعلنة مبةاؤولية الادول، هات لناد  54 املادة
الا  تُتخااذ ضاد منظمااة دولياة مةااؤولة مان ِقباال  "التادالأ املشااروعة"

مبىلهااااااوم مشااااااروع  "مضاااااارورة"دولااااااة أو منظمااااااة دوليااااااة أ اااااارى غااااااأ 
، ينبغااااات 57مااااان مشاااااروع املاااااادة  1. وه ناااااز الىلنااااارة 46 املاااااادة

لاإلراارة إىل  "51من املاادة  1الىلنرة "اال تعاضة عن اإلرارة إىل 
 ."51من املادة  3إىل  1الىلنرايف "

                                                                                             
املنظمة الدولية املةؤولة لأ  قرار لاطاذ تدالأ مضادة،  ُطار ًب(

 .وتعرض عليها التىلاوض معها
ًب(، هوز للدولة أو املنظمة الدولية 1لالرغم من الىلنرة  -2"

 املضرورة أل تتخذ التدالأ املضادة العاجلة ال زمة حلىلظ حنوقها.
مضادة، وإذا  انت قد اُطذيف وجب  ال هوز اطاذ تدالأ -3"

 م ر له  تعلينها دول تأ أ ال
 ؛إذا توقف الىلعل غأ املشروع دوليا   ًأ(

على حم مة أو هيئة قضائية  ّولة معروضا  النزاع  ال إذا  و  ًب(
  لاة إتدار قرارايف ملزمة للارف .

اءايف إذا مل تنىلذ املنظمة الدولية املةؤولة إجر  3ال تنابق الىلنرة  -4"
 ."نية تةوية النزاع حبةن

  56فيما يلت نز مشروع املادة  (485ً
 إهناء التدالأ املضادة"

التاادالأ املضااادة حاملااا متتثاال املنظمااة الدوليااة املةااؤولة اللتزاماهتااا  "تُنهااى
 ."مبوجب الباب الثاين فيما يتتل لالىلعل غأ املشروع دوليا  

  57فيما يلت نز مشروع املادة  (486ً
 املتخذة من جانب  يال   ف الدولة أو املنظمة الدولية املضرورةالتدالأ "
هوز هلا  ،ال خيل هذا الىلتل حبق أ  دولة أو منظمة دولية -1"

أل حتتج مبةؤولية منظمة دولية، ه اطاذ  51من املادة  1مبوجب الىلنرة 
لوقف اجرق وللج  لتاظ  تدالأ مشروعة ضد تلك املنظمة الدولية ضمانا  

 ارف املضرور أو لتاظ املةتىليدين من االلتزام الذ   رق.ال
معينة ةائل مب دولة أو منظمة دولية مضرورة ا تتاتا  عندما تننل  -2"

ت ول تلك الدولة أو املنظمة الدولية  إىل منظمة إقليمية للت امل االقتتاد 
أل  منها ذلك، املضرور العضوإذا طلب  ،هوز للمنظمة املضرورة عضوا  فيها، فإنه

 ."تلك املةائل ضد املنظمة الدولية املةؤولة متستدالأ مضادة  هتتخذ لامس
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لاحلالااة الاا  ينناال  57ماان مشااروع املااادة  2رة وتتعلااق الىلناا -143
اال تتاع مبةاائل  منظمة إقليمية للت امل االقتتاد فيها أعضاء 
هااذه املنظمااة. ومبااا أل أعضاااء املنظمااة مل يعااودوا ه وضااا معينااة إىل 

يةااامح هلاااام لاااااللجوء إىل تاااادالأ مضااااادة لشااااأل هااااذه املةااااائل، فإنااااه 
ضاارور أو لامسااه، لااأل  يةاامح للمنظمااة، لناااء علااى طلااب العضااو امل

 تتخذ تدالأ مضادة ضد منظمة أ رى، ما مراعاة ررط التنا ب.
ولعااااد اعتماااااد مشاااااريا املااااواد املتعلنااااة لالتاااادالأ املضااااادة،  -144

 اااتتم ن اللجناااة مااان  اااد الثغااارة املرتو اااة عمااادا  ه الىلتااال املتعلاااق 
 19لالظروف النافية لعدم املشروعية، حياث تأجلات تاياغة املاادة 

حااااا  النظااااار ه املةاااااائل املتعلناااااة لالتااااادالأ املضاااااادة ه  اااااياق إىل 
إعمااال مةااؤولية املنظمااة الدوليااة. و اايعاجل املناارر اجاااع ه تنريااره 
الةاااالا مةاااألة إضاااافية هااات مةاااألة ماااا إذا  اااال ينبغااات أل يتنااااول 

التاااادالأ املضااااادة الاااا  تتخااااذها منظمااااة دوليااااة  19مشااااروع املااااادة 
هت مةألة مل تعاجل ه  ياق إعمال و  -مضرورة ضد دولة مةؤولة 
 مةؤولية املنظمايف الدولية.

 موجز املناقشة  -2
 تعلينايف عامة  ًأ(

أيااااد لعاااا  األعضاااااء االقاااارتا  املناااادم ماااان املناااارر اجاااااع  -145
لشاااأل النياااام، قبااال ا ااات مال الناااراءة األوىل، لا اااتعراض نتاااوع 

املتاحااة ماان مشاااريا املااواد املعتماادة مؤقتااا  ه ضااوء مجيااا التعلينااايف 
الدول واملنظمايف الدولية. ووفنا  لرأ  آ ار، لايس مان املنا اب أل 
تناوم اللجناة لااذلك ماا دام ينبغات أل تر ااز، ه الوقات احلااي، علااى 
إعااداد جمموعااة متنا اانة ماان مشاااريا املااواد دول التااأثر لاالعتبااارايف 
الةيا اااية. و اااتتيح الناااراءة الثانياااة فرتاااة أل اااذ مواقاااف الااادول ه 

 ار على النحو الواجب.االعتب
واقااااااارت  لعااااااا  األعضااااااااء تنظااااااايم اجتمااااااااع لااااااا  اللجناااااااة  -146

واملةتشاااارين الناااانوني  ملنظماااايف دولياااة مااان أجااال النياااام مبناقشااااة 
واقعيااااة للنضااااايا الاااا  يثأهااااا املوضااااوع احلاااااي، مبااااا ه ذلااااك مةااااألة 

 التدالأ املضادة.
واد وأُعارب عان رأ  مىلااده أل ماان املؤ اف أل مشاروع املاا -147

الاااذ  قدماااه املنااارر اجااااع ال يتنااااول مةاااألة إعماااال منظماااة دولياااة 
مضاارورة مةااؤولية الدولااة املةااببة للضاارر، مااا يعااين أل اللجنااة تاارتك 

 لذلك فجوة غأ مةتحَةنة ه قانول املةؤولية الدولية.
 التدالأ املضادة ًب(

 م حظايف عامة ‘1‘ 
الا  هاوز أعرب األعضاء عان آراء  تلىلاة لشاأل الشاروط  -148

مبنتضاااااها اطاااااذ تااااادالأ مضااااادة ضااااد املنظماااااايف الدوليااااة أو جلاااااوء 
املنظمايف الدولية إليها. ولينماا اعارتض لعا  األعضااء علاى إدراج 
مشاااااريا مااااواد لشااااأل التاااادالأ املضااااادة، أيااااد أعضاااااء آ اااارول قيااااام 

اللجنااة لإعاادادها. وأيااد عاادة أعضاااء ف اارة إنشاااء فريااق عاماال ماان 
 التدالأ املضادة.أجل النظر ه موضوع 

ووفنااا  لاابع  األعضاااء، ال يوجااد ماا ر ألل تنتتاار التاادالأ  -149
املضاادة علاى الع قاايف لا  الاادول. وه هاذا التادد، قيال إناه م اان 
تو يا نااق لع  النواعد املنابنة علاى الع قاايف لا  الادول، عان 
طريااق النياااس، لتشاامل الع قااايف لاا  الاادول واملنظمااايف الدوليااة، أو 

يماااا لااا  املنظمااااايف الدولياااة.  ماااا ناُااااوِّه أل التااادالأ املضاااادة ليةاااات ف
 اوى و ايلة لضامال احاارتام االلتزاماايف الا  تنااا علاى عااتق املنظمااة 
ه مياادال املةااؤولية. وقُاادم اقاارتا  ياادعو إىل أل تتناااول مشاااريا املااواد 
أيضاا  التاادالأ املضااادة الاا  تتخااذها منظمااة دوليااة ضااد دولااة مااا. غااأ 

ضاء  ثاأين دعاوا إىل التازام احلاذر فيماا يتعلاق لالتادالأ املضاادة أل أع
الاااا  تتخااااذها املنظمااااايف الدوليااااة أو تُتخااااذ ضاااادها نظاااارا  للممار ااااة 
احملااادودة، والغماااوض الاااذ  يلاااف نظامهاااا الناااانوين، وماااا قاااد يةاااتتبا 
ذلااك ماان احتمااال إ اااءة ا ااتعماهلا. وقياال أيضااا  إل التاادالأ املضااادة 

ثنائية. ورأى لعاا  األعضاااء أل التاادالأ املضااادة ينبغاات أل تظاال ا اات
ينبغاااات أل ت ااااول متاحااااة ه احلااااااليف الاااا  تتناوهلااااا مشاااااريا املااااواد  ال

هااااذه، العتنااااادهم أيضااااا  لأنااااه مااااا  ااااال ينبغاااات املوافنااااة علااااى التاااادالأ 
املضاادة ه املاواد املتعلنااة مبةاؤولية الادول. وقياال  اذلك إل أ  حبااث 

إىل التااادالأ املضاااادة ينبغااات أل ينتتااار  إلم انياااة جلاااوء منظماااة دولياااة
علاااى االمتنااااع عااان الوفااااء لااللتزاماااايف التعاقدياااة ه إطاااار الع قاااايف 

 التعاهدية ال  تشارك فيها هذه املنظمة.
ورأى لعاااااا  األعضااااااااء أل الع قاااااااة لاااااا  منظماااااااة دولياااااااة  -150

وأعضااائها ينبغاات أل تعاااجل، فيمااا يتعلااق لالتاادالأ املضااادة، معاجلااة 
 ن معاجلة الع قة ل  منظمة دولية وغأ األعضاء فيها. طتلف ع
وأرااااار لعااااا  األعضاااااء إىل أل املمار اااااة دا اااال االحتااااااد  -151

األورويب وه ع قة االحتاد األورويب مبنظمة التجارة العاملية ال م ن 
أل ت ااااول أ ا ااااا  لوضااااا قواعااااد عامااااة ه هااااذا الشااااأل. وه حالااااة 

عضااااء أل هاااذا يُعااازى إىل الابيعاااة االحتااااد األورويب، رأى لعااا  األ
اجاتااة ل حتاااد األورويب لوتااىله  يانااا  ذا درجااة عاليااة ماان الت اماال 
االقتتاد ، لينما ردد أعضاء آ رول على أل الدول األعضاء ه 
االحتااااد األورويب قاااد فناااديف النااادرة علاااى فااارض تااادالأ مضاااادة ه 

أعرب لعا   امليدال االقتتاد . وه حالة منظمة التجارة العاملية،
األعضاااء عاان رأ  مىلاااده أل األعمااال االنتناميااة ه النظااام اجاااع 
مبنظمااااة التجااااارة العامليااااة تعاقديااااة لابيعتهااااا وطضااااا لنظااااام قااااانوين 
 اااع، وذُ اار أيضااا  أل األعمااال االنتناميااة املااذ ورة طضااا لنااانول 

 املعاهدايف وليس لنظام التدالأ املضادة.
وأُعرب عن آراء  تلىلة لشأل ما إذا  انات اجلازاءايف الا   -152

يىلرضااها جملااس األماان التااالا لألماام املتحاادة تعتاا  ماان قبياال التاادالأ 
املضادة. وأفاد عدة أعضاء أل هذه اجلزاءايف طضا لنظام  تلف، 
وينبغت لالتاي أل تظل  ارج نااق املوضوع. وتأييدا  هلذا املوقاف، 

جااااار  وإىل أل الغااااارض األ ا ااااات منهاااااا هاااااو أراااااأ إىل طالعهاااااا الز 
احلىلا  على الةلم واألمن الدولي  وليس إنىلاذ االلتزامايف مبوجب 
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النانول الدوي. ووفنا  لرأ  آ ر فاإل اجلازاءايف الا  يىلرضاها جملاس 
األمن، ه حااليف معيناة، م ان اعتبارهاا تادالأ مضاادة مان حياث 

الدوي و ثأا  ما اجلوهر، ما دامت موجهة ضد دول  رقت النانول 
هتدف إىل وقف األفعال غاأ املشاروعة دولياا . وأثاأيف أيضاا  مةاألة 
ماااا إذا  اااال حياااق للااادول املةاااتهدفة، ه حالاااة فااارض جااازاءايف غاااأ 
مشااااروعة ماااان ِقباااال جملااااس األماااان، أل تتخااااذ تاااادالأ مضااااادة ضااااد 

 املنظمة وضد الدول ال  قامت لتنىليذها.

منظمااة دوليااة ضااد أعضااائها،  وقياال إل التاادالأ الاا  تتخااذها -153
وفنا  لنواعدها الدا لية، ينبغت أل تعت  جزاءايف وليس تدالأ مضادة. 
ولوحظ أيضا  أل التدالأ املضاادة ينبغات التميياز لينهاا ولا  أناواع أ ارى 
ماان التاادالأ، مبااا ه ذلااك التاادالأ الاا  تتخااذ ه حالااة اجاارق اجلااوهر  

 ول املعاهدايف.اللتزام تعاهد ، وال  حي مها قان

 تعلينايف حمددة على مشاريا املواد ‘2‘ 
أعارب لعا  األعضااء عان تأييادهم، لوجاه عاام، ملشاااريا  -154
 .56إىل  52املواد 

 موضوع التدالأ املضادة وحدودها -52مشروع املادة 
، أ اد أعضااء  ثاأول علاى 52فيما يتعلق مبشاروع املاادة  -155

حتديااد مااا إذا  اال هااوز للمنظمااة الادور احلا اام لنواعااد املنظماة ه 
أل تتخاااذ تااادالأ مضاااادة ضاااد أعضاااائها أو هاااوز ألعضاااائها اطااااذ 
تاااااادالأ مضااااااادة ضاااااادها. وقياااااال إل النزاعااااااايف لاااااا  منظمااااااة دوليااااااة 
وأعضائها ينبغت تةويتها، قدر اإلم ال، وفنا  للنواعد واإلجراءايف 
الدا ليااة للمنظمااة. وجاارى التأ يااد أيضااا  علااى ضاارورة عاادم تعاارض 

جااااود املنظمااااة الدوليااااة وحةاااان  ااااأ العماااال فيهااااا للخااااار نتيجااااة و 
للتااادالأ املضاااادة االنىلرادياااة الااا  يتخاااذها أعضااااؤها. وفيماااا يتعلاااق 
لالتااادالأ املضاااادة الااا  تتخاااذها منظماااة مضااارورة، ألاااديت رااا وك 
لشأل ما إذا  ال مىلهوم الةلاايف الضمنية يعت  أ ا ا   افيا  حلق 

 إىل التدالأ املضادة.املنظمة الدولية ه اللجوء 

وأعاارب لعاا  األعضاااء عاان تأيياادهم لإلرااارة إىل قواعااد  -156
. ليااد أنااه 52ماان مشااروع املااادة  5و 4املنظمااة الااواردة ه الىلناارت  

مااان أجااال  52مااان املاااادة  4رئااات أناااه ينبغااات إعاااادة تاااياغة الىلنااارة 
توضاايح أنااه ال هااوز،  ناعاادة عامااة، لعضااو املنظمااة الدوليااة الااذ  

ةه مضرورا  من املنظمة أل يلجأ إىل التدالأ املضادة إال إذا  يعت  نىل
 اااال ذلاااك يتىلاااق ماااا طاااالا املنظماااة وقواعااادها؛ وينبغااات ا اااتخدام 
. 5التياغة ذاهتا، ما مراعاة ما ينتضيه ا ت ف احلال، ه الىلنرة 

ووفنا  القرتا  آ ر، ينبغات اال تعاضاة عان عباارة "ال يتعاارض ماا" 
م اررا  تنتار  1دم أيضا  اقرتا  لإضافة فنارة لعبارة "تةمح له". وقُ 

تاااا حية املنظمااااة املضاااارورة ه اللجااااوء إىل التاااادالأ املضااااادة علااااى 
احلاااااليف الااا  يااانز فيهاااا تااا ها التأ يةااات أو قواعااادها الدا لياااة 
على هذا الت حية. وه حالة   ويف قواعد املنظمة عان التادالأ 

 52ن مشااروع املااادة ماا 5و 4املضاادة، اقاارُت  أل ياانز ه الىلنارت  

علاااى حظااار التااادالأ املضاااادة الااا  قاااد طااال إ ااا ال  جةااايما  لوضاااا 
 املنظمة املةتهدفة، أو هتدد عملها أو وجودها.

ووفناااااااا  لااااااارأ  آ ااااااار، ينبغااااااات إعاااااااادة النظااااااار ه مشاااااااروع  -157
ماان الناحيااة اجلوهريااة ل اات تنتتاار التاادالأ املضااادة الاا   52 املااادة

ى احلااااااااااليف الاااااااا  تُنناااااااال فيهااااااااا تتخااااااااذها املنظمااااااااايف الدوليااااااااة علاااااااا
ا تتاتااااايف إىل منظمااااة دوليااااة وتنااااوم هااااذه املنظمااااة لاااااللجوء إىل 

 التدالأ املضادة عند ممار ة هذه اال تتاتايف.
ولينمااااا اتىلااااق لعاااا  األعضاااااء مااااا املناااارر اجاااااع علااااى أل  -158

النواعااااااد الدا ليااااااة للمنظمااااااة ال ت ااااااول هلااااااا تاااااالة لاملوضااااااوع إال ه 
أعضاائها، رأى أعضااء آ ارول ه اللجناة أناه الع قايف لا  املنظماة و 

هوز أيضا  لغأ األعضااء ه املنظماة ماالباة املنظماة لااحرتام قواعادها 
الدا لياااة عناااد اطااااذ تااادالأ مضاااادة. وقُااادم لوجاااه  ااااع اقااارتا  لاااأل 

علاااى أناااه هاااوز للدولاااة أو املنظماااة الدولياااة  52يااانز مشاااروع املاااادة 
نظمااااة الاااا  تلجااااأ إىل التاااادالأ املةااااتهدفة،  ااااواء  اناااات عضااااوا  ه امل

املضادة أو مل ت ن عضوا  فيها، أل تاعن ه رارعية هاذه التادالأ إذا  
 اناااات و ااااائف هااااذه املنظمااااة ال تةاااامح هلااااا لاطاااااذ تاااادالأ مضااااادة 

  ال اجلهاز الذ  يلجأ إىل هذه التدالأ قد جتاوز  لاته.  أو

 املضادة االلتزامايف ال  ال تتأثر لالتدالأ -53مشروع املادة 
، ُ اائل 53ًب( ماان مشااروع املااادة 2فيمااا يتعلااق لااالىلنرة  -159

أو  (lex lataًعمااااا إذا  ااااال هااااذا احل اااام يتعلااااق لالنااااانول املوجااااود 
وماااا إذا  ااااال يناباااق علاااى مجيااااا (، lex ferendaًلالناااانول املنشاااود 
 املنظمايف الدولية.

 الشروط املتعلنة لاللجوء -55مشروع املادة 
 ضادةإىل التدالأ امل

، 55ًب( مااان مشاااروع املاااادة 3فيماااا يتعلاااق لاااالىلنرة الىلرعياااة  -160
قُاادم اقاارتا  لتو اايا نااااق هااذا اال ااتثناء ليشاامل احلااااليف الاا  ي ااول 
فيهااا الناازاع معروضااا  علااى هيئااة أ اارى غااأ احملااا م واهليئااايف النضااائية، 
رارياة أل ت اول هاذه اهليئاة  ولاة  الاة اطااذ قارارايف ملزماة للاارف . 

ضاااا  اآلليااااايف الااا  ماااان احملتمااال أل ت ااااول متاحااااة ه و يشااامل هااااذا أي
 منظمة دولية لتةوية النزاعايف ل  املنظمة وأعضائها. 

 التدالأ املتخذة من جانب -57مشروع املادة 
  يال   ف الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة

، قيااال إل الىلنااارت  تعاجلاااال 57فيماااا يتعلاااق مبشاااروع املاااادة  -161
 ا ت فا   بأا  من حيث طبيعتهما يتعذر معه النز مةألت   تلىلت 

عليهما ه ح م واحد. وأعرب لعا  األعضااء عان تأييادهم للىلنارة 
ال  تتعلق لالتدالأ املشروعة ال  هاوز أل   57من مشروع املادة  1

دولاااة أو منظماااة دولياااة غاااأ مضااارورة أل تتخاااذها ضاااد منظماااة دولياااة 
روع املاادة الشارط املنتاوع علياه مةؤولة. واقرُت  أل يضااف إىل مشا

املنظماااااة الااااا  حتاااااتج ، وهاااااو أل ت اااااول 51مااااان املاااااادة  3ه الىلنااااارة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   138 

 

الااا  لاملةااؤولية قاااد ُعهاااد إليهاااا مبهماااة محاياااة متااالحة اجملتماااا الااادوي 
غاأ أناه قيال أيضاا  إل االقتبااس مان املاادة  .املعاين االلتازام يةتند إليهاا

الوحياد أماام اللجناة، وجارى املتعلنة مبةؤولية الادول لايس اجياار  54
التةااااؤل لوجاااه  ااااع عااان إم انياااة أل طااااو اللجناااة  ااااوة أ ااارى 

 لاال تعاضة عن عبارة "تدالأ مشروعة" لعبارة "تدالأ مضادة".
الااا   57مااان مشاااروع املاااادة  2وأياااد لعااا  األعضااااء الىلنااارة  -162

د  تعاجل التدالأ املضادة ال  تتخذها منظمة إقليمياة للت امال االقتتاا
ضااد منظمااة دوليااة مةااؤولة لناااء علااى طلااب عضااو مضاارور نناال إليهااا 
اال تتاااااااع املالااااااق لشااااااأل مةااااااائل معينااااااة. غااااااأ أنااااااه وفنااااااا  لاااااابع  
األعضااااء، ال يوجاااد  ااابب معناااول لينتتااار ناااااق هاااذا احل ااام علااااى 
املنظمااايف اإلقليميااة للت اماال االقتتاااد ، وقُاادم اقاارتا  لتو اايا نااااق 

الااااا  تننااااال فيهاااااا دول أعضااااااء هاااااذا احل ااااام ليشااااامل مجياااااا احلاااااااليف 
اال تتاااع إىل منظمااة دوليااة ماان أجاال التتاارف نيالااة عنهااا. وأعاارب 
أعضاااء آ اارول عاان قلنهاام لشااأل هااذا احل اام وأراااروا، لوجااه  اااع، 

متاد أل إىل أنه  يولد احتماال  جاديا  إل ااءة اال اتعمال و ايؤد  إىل 
ن الىلعاال األماار ليشاامل دوال  يزيااد عااددها عاان الاادول املضاارورة أتاا   ماا

غااأ املشااروع دوليااا . وقُاادم اقاارتا  لااأل يُنِتاار مشااروع املااادة حااق منظمااة 
دوليااة ه اطاااذ تاادالأ مضااادة علااى احلااااليف الاا  هااوز فيهااا ذلااك هلااا 
تاااراحة مبوجاااب والياااة املنظماااة. وقُااادم أيضاااا  اقااارتا  لاااأل ينتتااار حاااق 

ى علاااا 57ماااان املااااادة  2املنظمااااة ه اطاااااذ تاااادالأ مضااااادة وفنااااا  للىلناااارة 
التاااادالأ الاااا   اناااات  ااااُتعت  مشااااروعة لالنةاااابة إىل العضااااو إذا اطااااذها 
لنىلةاااااه. واقااااارُت  لشاااااأل هاااااذه الىلنااااارة، إذا مل ياااااتم التوتااااال إىل تاااااياغة 

"عاادم اإل اا ل" فيمااا  لتوفينيااة هلااا، أل تُلغااى أو يةااتعاض عنهااا لبنااد 
 يتعلق لاملنظمايف اإلقليمية للت امل االقتتاد . 

 للمنرر اجاع امل حظايف اجتامية  -3
الحااظ املناارر اجاااع عاادم االتىلاااق ه اللجنااة علااى مااا إذا   -163

 اال ينبغاات أل تتضاامن مشااريا املااواد فتاا   لشاأل التاادالأ املضااادة، 
وإذا تناارر ذلااك، علااى ماادى أحنيااة املنظمااايف الدوليااة ه اللجااوء إىل 
التااادالأ املضاااادة. وقاااد حيااااول فرياااق عامااال التوتااال إىل توافاااق لاااآلراء 

أل هااات  املةااألت . وإذا اعتمااد لنااد "عاادم اإل اا ل" فنااط، لاان لشاا
 5و 4تتا  الىلرتة للنول، على حنو ماا يةاتىلاد ضامنيا  مان الىلنارت  

لتااايغتهما احلالياااة، لاااأل التااادالأ املضاااادة ال  52مااان مشاااروع املاااادة 
م ال هلا  ناعدة عامة ه الع قايف لا  املنظماة الدولياة وأعضاائها. 

ال  هتدف إىل احلد من التدالأ املضادة، ال جتاد تعباأا  وهذه املنولة، 
 عنها لوجه عام ال ه املمار ة وال فيما يُ َتب عن هذا املوضوع.

نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات  -جيم
 الدولية التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى اآلن

 نز مشاريا املواد  -1
يا املاواد الا  اعتمادهتا اللجناة لتااىلة فيماا يلات ناز مشاار  -164

  مؤقتة ح  اآلل

 مسؤولية المنظمات الدولية
 الباب األول

 األفعال غير المشروعة دوليا  
 الصادرة عن منظمة دولية

 الىلتل األول

 مقدمة
 مشاريع المواد هذه نطاق  -(1ً487المادة 

ة ـالمــواد هــذه علــى المسؤوليــ مشــاريع تنطبــق -1 
وجب ـدوليــــة مــــا عــــن فعــــل غيــــر مشــــروع بمــــالدوليــــة لمنظمــــة 

 الدولي. القانون
مشــــــاريع المــــــواد هــــــذه أيضــــــا  علــــــى  تنطبـــــق -2 
الدوليـــة لدولـــة مـــا عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــا   المســـؤولية

 الصادر عن منظمة دولية.

 المستخدمة المصطلحات  -(2ً488المادة 

 منظمـةمصـطل  " يشـيرمشاريع المواد هذه،  ألغرا  
منشــــأة بموجــــب معاهــــدة أو صــــك آخــــر  منظمــــةإلــــى دوليــــة" 

شخصــية قانونيــة دوليــة خاصــة  وتملــكيحكمــو القــانون الــدولي 
بهـــــا. ويمكـــــن أن تشـــــمل العضـــــوية فـــــي المنظمـــــات الدوليـــــة، 

 إلى الدول، كيانات أخرى. باإلضافة

 عامة مبادو  -(3ً489المادة 

غير مشروع دوليا  صادر عن منظمة  فعل كل -1 
 .الدوليةدولية يستتبع المسؤولية الدولية للمنظمة 

الدوليـــة فعـــال  غيـــر مشـــروع  المنظمـــة ترتكـــب -2 
 :عملفي عمل أو امتناع عن  المتمثلتصرف ال كاندوليا  إذا  
المنظمــة الدوليــة بموجــب القــانون  إلــى ســنديُ  )أ( 
 الدولي؛
دولــي واقــع علــى تلــك  اللتــزام خرقــا   وُيشــّكل )ب( 

 المنظمة الدولية.

__________ 
، 2003حوليااة علااى التعليااق علااى هااذه املااادة، انظاار  ل طاا ع (487ً

 .23-21ع (، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال
 .26-23نىلةه، ع  املرجال ط ع على التعليق، انظر  (488ً
 .27-26نىلةه، ع  املرجال ط ع على التعليق، انظر  (489ً
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 (490ًالىلتل الثاين
 إسناد التصرف إلى منظمة دولية

 إسنادعامة بشأن  قاعدة  -(4ً491المادة 
 التصرف إلى منظمة دولية

ـــابع لمنظمـــة  -1  ـــل ت يُعتبـــر تصـــرف جهـــاز أو وكي
دولية في تأدية مهامو فعـال  صـادرا  عـن تلـك المنظمـة بمقتضـى 

أيـا  كـان المركـز الـذي يشـغلو ذلـك الجهـاز أو القـانون الـدولي، 
 الوكيل في المنظمة.

 "الوكيـل"، يشمل مصـطل  1الفقرة  ألغرا  -2 
األشــخاص أو الكيانــات ممَّــن تتصـــرف  مــنوغيــرهم  المــوففين

 .(492ًالمنظمة بواسطتهم
ـــــد  فـــــي المنظمـــــةقواعـــــد  ُتطبَّـــــق -3  مهـــــامتحدي

 أجهزتها ووكالئها.
ـــارة هـــذا مشـــروع المـــادةألغـــرا   -4  ـــي عب ، تعن

بشـكل خـاص، مـا يلـي: الصـكوك المنشـئة؛ د المنظمة"، قواع"
ذلــــــك مــــــن اإلجــــــراءات التــــــي  وغيــــــرالمقــــــررات والقــــــرارات و 

ـــــكالمنظمـــــة وفقـــــا   تتخـــــذها ـــــي الصـــــكوك؛  لتل والممارســـــة الت
 .(493ًالمنظمة تتبعها

تصرف األجهزة أو الوكالء مّمن تضعهم   -(5ً494المادة 
 دولة أو منظمة دولية أخرى المنظمة الدولية تحأ تصرف

يُعتبر، بموجب القانون الدولي، تصرف جهاز تـابع لدولـة  
أو جهاز أو وكيل تابع لمنظمـة دوليـة يوضـع تحـأ تصـرف منظمـة 
دولية أخرى فعال  صادرا  عن المنظمـة األخيـرة، إذا كانـأ المنظمـة 

 تمارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرف.
 السلطة أو مخالفة التعليماتحدود  تجاوز  -(6ً495المادة 

جهـاز أو وكيـل تـابع لمنظمـة دوليـة فعـال   تصـرف يُعتبر 
إذا تصرف  الدولي،صادرا  عن تلك المنظمة، بموجب القانون 

__________ 
، 2004 حولياةعلى التعليق علاى هااذا الىلتال، انظاار  ل ط ع (490ً

  58-57ع (، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال
، نىلةاااهعلاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة، انظااار املرجاااا  ل طااا ع (491ً
 .61-59 ع
ل اات توضااا ه هنايااة  2موضااا الىلناارة  هيعاااد النظاار الحنااا   قااد (492ً

 .2ه املادة األمر مجيا تعاريف املتالحايف 
ه هنايااة ل اات توضااا  4موضااا الىلناارة  هيعاااد النظاار الحنااا   قااد (493ً

 .2املادة ه  األمر مجيا تعاريف املتالحايف
، 2004 حوليااة علااى التعليااق علااى هااذه املااادة، انظاار ل طاا ع (494ً

 .64-61ع (، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال
 .65-64 على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع ل ط ع (495ً

الجهاز أو الوكيل بهذه الصفة، وذلك حتى إذا تجاوز التصرف 
ذلـــك الجهـــاز أو ذلـــك الوكيـــل أو كـــان مخالفـــا   ســـلطةحـــدود 

 للتعليمات.
 الذي تعترف بو التصرف  -(7ً496المادة 

 صادرا  عنها وتعتبرهمنظمة دولية 

إلـــى منظمـــة دوليـــة بموجـــب  ُيســـندال  الـــذي التصـــرف 
صــادرا  عــن تلــك  فعــال  مشــاريع المــواد الســابقة يُعتبــر مــع ذلــك 

المنظمـــة الدوليـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي، إذا اعترفـــأ هـــذه 
بـــذلك التصـــرف واعتبرتـــو صـــادرا  عنهـــا، وبقـــدر هـــذا  المنظمـــة

 االعتراف واالعتبار.
 (497ًالىلتل الثالث

 خرق التزام دولي
 دوليخرق اللتزام  وقوع  -(8ً498المادة 

ــا  عنــدما  تخــرق -1  ــة التزامــا  دولي المنظمــة الدولي
فعـل المنظمـة الدوليـة غيـر مطـابق لمـا يتطلبـو منهـا ذلـك  يكون

 االلتزام وطابعو. منشأااللتزام، بصرف النظر عن 
أيضا  على خرق التزام بموجـب  1رة ـالفق تنطبق -2 

 الدولية. المنظمةقواعد  منالقانون الدولي تنص عليو قاعدة 
 الواقعالنافذ  الدولي اللتزاما  -(9ً499المادة 

 منظمة دولية على
اللتـزام دولـي مـا لـم  المنظمة الدولية خرقا   فعل يشكل ال 

 .فعلأ وقوع الـوق المعـني بااللتزامتكن المنظمة الدولية ملزمة 
 لخرق التزام دولي الزمني االمتداد  -(10ً500المادة 
ــــة اللتــــزام  يقــــع -1   دولــــيخــــرق المنظمــــة الدولي
، فعــلالقيــام بــذلك ال لحظــةَ  و طــابع مســتمرـلــيس لــ فعــلنتيجــة 

 حتى لو استمرت آثاره.
ـــد -2  ـــز  يمت ـــة اللت م دولـــي اخـــرق المنظمـــة الدولي
طوال كامل الفترة التي يستمر فيها  و طابع مستمرـعل لفنتيجة 

 ل ويظل غير مطابق لاللتزام الدولي.فعال
__________ 

 .66-65ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (496ً
، 2005 حولياةهاذا الىلتال، انظار  علاىعلاى التعلياق  ل طا ع (497ً

 .50ع (، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال
نىلةاااه، علاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة، انظااار املرجاااا  ل طااا ع (498ً
 .51-50 ع
 .52ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (499ً
 التعليق، انظر املرجا نىلةه.ل ط ع على  (500ً
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خــرق التــزام دولــي يتطلــب مــن المنظمــة  يقــع -3 
 ويمتــــدحــــدث عنــــد وقــــوع هــــذا ال حــــدث معــــين عالدوليــــة منــــ

كامل الفترة التي يستمر فيها الحدث ويظـل غيـر مطـابق  طوال
 لذلك االلتزام.
 مركبالمكون من فعل لخرق ا  -(11ً501المادة 
مـن خـرق المنظمـة الدوليـة اللتـزام دولـي  يقع -1 
ــــاع عــــن أعمــــالخــــالل  دة فــــي محــــدَّ  ،سلســــلة أعمــــال أو امتن

العمـــل أو االمتنـــاع  وقـــوعمجموعهــا بأنهـــا غيـــر مشـــروعة، عنــد 
الــذي يكــون، إذا ُأخــذ مــع غيــره مــن األعمــال أو االمتناعــات،  

 كافيا  لتشكيل الفعل غير المشروع.
الحالــة، يمتــد الخــرق طــوال كامــل  هــذهوفــي  -2 

ويظل أو امتناع في السلسلة،  عملالفترة التي تبدأ بوقوع أول 
غير وفلأ  اتمتناعالطالما تكررت هذه األعمال أو ا مستمرا  

 مطابقة لاللتزام الدولي.
 (502ًالىلتل الرالا

 مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل صادر
 عن دولة أو منظمة دولية أخرى

 فيتقديم العون أو المساعدة   -(12ً503المادة 
 غير مشروع دوليا  فعل ارتكاب 

أو تســاعد دولــة أو  تعــينتكــون المنظمــة الدوليــة التــي  
مــن  غيــر مشــروع دوليــا   فعــلمنظمــة دوليــة أخــرى علــى ارتكــاب 
ـــة أو المنظمـــة  ـــب هـــذه الدول عـــن ذلـــك مســـؤولة األخـــرى جان

 إذا: دوليا  
ـــــك المنظمـــــة  قامـــــأ )أ(  ـــــتل ـــــم ب ذلك وهـــــي تعل

 ؛عل غير المشروع دوليا  فبالظروف المحيطة بال
غيــر مشــروع سيشــكل فعــال  ل فعــوكــان هــذا ال )ب( 
 لو ارتكبتو تلك المنظمة. دوليا  

 ممارسة التوجيو والسيطرة في  -(13ً504المادة 
 غير مشروع دوليا   ارتكاب فعل

دولــــة أو  تقــــوم بتوجيــــوتكــــون المنظمــــة الدوليــــة التــــي  
عـل ففـي ارتكـاب وممارسـة السـيطرة عليهـا منظمة دولية أخرى 
__________ 

 ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه. (501ً
ل طاا ع علااى التعليااق علااى هااذا الىلتاال، انظاار املرجااا نىلةاااه،  (502ً
 .54-52ع 
ل طااا ع علاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة، انظااار املرجاااا نىلةاااه،  (503ً
 .54 ع
 .55-54ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (504ً

 األخـرىمـن جانـب هـذه الدولـة أو المنظمـة  غير مشـروع دوليـا  
 إذا: دوليا  عن ذلك الفعلمسؤولة 
ـــــك المنظمـــــة  قامـــــأ )أ(  ـــــتل ـــــم ب ذلك وهـــــي تعل

 ؛غير المشروع دوليا   بالفعلبالظروف المحيطة 
غيــر مشــروع سيشــكل فعــال  عــل فوكــان هــذا ال )ب( 
 لو ارتكبتو تلك المنظمة. دوليا  

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى  -(14ً505المادة 
تكون المنظمة الدولية التي تكـره دولـة أو منظمـة دوليـة  

 عل، إذا:فعن ذلك ال دوليا   عل مسؤولة  فأخرى على ارتكاب 
 أن يكـونعل، لـوال اإلكـراه، فالمن شأن كان  )أ( 

عـن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة  صـادرا   غيـر مشـروع دوليـا   عال  ف
 عليها اإلكراه؛ مورسالتي 

التـي تمـارس اإلكـراه وليـة الدوكانأ المنظمـة  )ب( 
 عل.فذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالب قد قامأ
القرارات والتوصيات واألذون   -(506ً[16]15المادة 

 األعضاء الدول والمنظمات الدوليةى الموجهة إل
 الدوليــة تتحمــل المنظمــة الدوليــة المســؤولية -1 

بارتكــاب ا  يلــزم دولــة أو منظمــة دوليــة عضــو  قــرارا   إذا اعتمــدت
األولـــى لـــو ارتكبتـــو المنظمـــة  يكـــون غيـــر مشـــروع دوليـــا   فعـــل

  ويكون التفافا  على التزام دولي يقع عليها.
 :تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا -2 
كـاب تأذنأ لدولة أو منظمة دوليـة عضـو بار  )أ( 
لمنظمــــة األولــــى إذا ارتكبتــــو ا دوليـــا   يكــــون غيــــر مشــــروع فعـــل

بقيام إذا أوصأ  ، أوتفافا  على التزام دولي يقع عليهاويكون ال
  دولة أو منظمة دولية عضو بارتكاب هذا الفعل؛

ـــأ تلـــك الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة  ()ب  وارتكب
 الفعل المعني استنادا  إلى هذا اإلذن أو هذه التوصية.

ـــــان  -3  ســـــواء كـــــان الفعـــــل  2و 1تنطبـــــق الفقرت
دوليــا  بالنســبة إلــى الدولــة أو  المعنــي أو لــم يكــن غيــر مشــروع

المنظمة الدولية العضو التي يكون القرار أو التوصـية أو اإلذن 
 موجها  إليها. 

__________ 
 .55انظر املرجا نىلةه، ع  ل ط ع على التعليق، (505ً
. 57-56ل طااااا ع علاااااى التعلياااااق، انظااااار املرجاااااا نىلةاااااه، ع  (506ً

وتشااأ األقااواس املعنوفااة إىل املااادة املناللااة ه التنرياار الثالااث املناادم ماان املناارر 
 .A/CN.4/553الوثينة (، ول، اجمللد الثاين ًاجلزء األاجاع، املرجا نىلةه
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 هذا الفصلأثر   -(507ً[15]16المادة 
ـــة أو ال يخـــل هـــذا الفصـــل   ـــة للدول بالمســـؤولية الدولي

المعنـــي، أو بالمســـؤولية  فعـــلالمنظمـــة الدوليـــة التـــي ترتكـــب ال
 الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى.

 (508ًاجامس الىلتل

 النافية لعدم المشروعية الظروف
 الموافقة  -(17ً509 المادة

علـــى  دوليـــةدولـــة أو منظمـــة لالموافقـــة الصـــحيحة  إن 
نفــي عــدم مشــروعية تارتكــاب منظمــة دوليــة أخــرى لفعــل معــين 

قـة مـا دام ذلـك الدولة أو المنظمة الموافِ  تلكذلك الفعل إزاء 
 الفعل في حدود تلك الموافقة. 

 عن النفس الدفاع  -(18ً510 المادة
عدم المشروعية عن فعل المنظمة الدوليـة  صفة تنتفي 

عــن الــنفس  للــدفاعإذا كــان هــذا الفعــل يشــكل تــدبيرا  مشــروعا  
خذ طبقا  لمبادو القانون الـدولي المجسَّـدة فـي ميثـاق األمـم اتُ 

 .المتحدة
 المضادة التدابير  -(19ً511 المادة

...ً512) 

 القاهرة القوة  -(20ً513المادة 

صــــــفة عــــــدم المشــــــروعية عــــــن فعــــــل  تنتفــــــي -1 
الـــذي ال يكـــون مطابقـــا  اللتـــزام دولـــي لتلـــك  الدوليـــةالمنظمـــة 

قاهرة، أي حدوث  قوةإلى المنظمة إذا كان ذلك الفعل راجعا  
__________ 

انظااار املرجاااا نىلةاااه، ل طااا ع علاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة،  (507ً
 . 57ع (، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء 

، 2006 حولياةل طا ع علاى التعلياق علاى هاذا الىلتال، انظار  (508ً
 .152ع (، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال

ل طااا ع علاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة، انظااار املرجاااا نىلةاااه،  (509ً
 .153-152 ع
 .153ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (510ً
 .154ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (511ً
املضااادة الاا  تتخااذها منظمااة  لالتاادالأ 19املااادة مشااروع  تعلااقي (512ً

لاعتباار  ،دولياة أ ارى أو دولاة منظماةدولية إزاء فعل غأ مشروع دوليا  ترت باه 
 املااادة مشااروعيتاااغ نااز  و ااوفتلااك التاادالأ  روفااا  نافيااة لعاادم املشااروعية. 

الااا   املضاااادةلالتااادالأ  املتعلناااةةاااائل املة الحناااة عناااد النظااار ه ه مرحلااا هاااذا
 دولية.النظمة امله  ياق إعمال مةؤولية وذلك  ،تتخذها منظمة دولية

، 2006 حوليااةعلااى هااذه املااادة، انظاار  علااى التعليااق ل طاا ع (513ً
 .155-154ع (، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال

عن إرادة  انقوة ال سبيل إلى مقاومتها أو حدث فجائي، يخرج
، فـــي فـــل ممـــا يجعـــل الوفـــاء بـــذلك االلتـــزام المنظمـــة،تلـــك 

 مستحيال  ماديا . الظروف القائمة،
 :1تنطبق الفقرة  ال -2 
إلـــــى  تُعـــــزىكانـــــأ حالـــــة القـــــوة القـــــاهرة   إذا )أ( 

واء أكانأ تُعزى إليو منفردا  ، سبها تحتعتصرف المنظمة التي 
 ؛ أوأم باالقتران مع عوامل أخرى

 تحملأ المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة. إذا )ب( 
 الشدة حالة  -(21ً514 المادة

صــــــفة عــــــدم المشــــــروعية عــــــن فعــــــل  تنتفــــــي -1 
الـــذي ال يكـــون مطابقـــا  اللتـــزام دولـــي لتلـــك  الدوليـــةالمنظمـــة 

المــذكور، وهــو فــي  الفعــلالمنظمــة إذا لــم تكــن لــدى مرتكــب 
ـــــة شـــــدة،  ـــــاة  طريقـــــةحال ـــــو أو حي ـــــة أخـــــرى إلنقـــــاذ حيات معقول
 الموكلة إليو رعايتهم. اآلخريناألشخاص 
 :1تنطبق الفقرة  ال -2 
إلــــى تصــــرف  تُعــــزىكانــــأ حالــــة الشــــدة   إذا )أ( 

، ســواء أكانــأ تُعــزى إليــو منفــردا  أم بهــا تحــتعالمنظمــة التــي 
 ؛ أوباالقتران مع عوامل أخرى

أن يؤدي الفعل المعني  المحتملكان من   إذا )ب( 
 خطر مماثل أو خطر أكبر. حدوثإلى 

 الضرورة  -(22ً515 المادة

يجـــوز لمنظمـــة دوليـــة أن تحـــتع بالضـــرورة   ال -1 
لنفي عدم المشروعية عن فعل غير مطابق اللتزام دولـي  كمبرر

 :الفعللتلك المنظمة إال إذا كان 
درء أمام هـذه المنظمـة لـ ةالوحيد الوسيلة هو )أ( 

أساسـية للمجتمـع الـدولي   مصـلحةخطر جسيم ووشيك يتهدد 
بموجـــب القـــانون  المنظمـــة،ككـــل، عنـــدما تكـــون مهمـــة تلـــك 

 حماية تلك المصلحة؛هي الدولي، 
مصلحة أساسـية نحو خطير على  ُيضعف وال )ب( 
أو الدول التي كان االلتـزام قائمـا  تجاههـا، أو للمجتمـع  للدولة
 ي ككل.الدول

ــة يجــوز  ال -2  ــة حــال لمنظمــة دولي أن تحــتع بأي
 كمبرر لنفي عدم المشروعية:  بالضرورة

__________ 
 .155املرجا نىلةه، ع  انظرعلى التعليق،  ل ط ع (514ً
 .157-156ر املرجا نىلةه، ع التعليق، انظى علع ل ط  (515ً
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ـــــي   إذا )أ(  ـــــدولي المعن ـــــزام ال  يســـــتبعدكـــــان االلت
 بالضرورة؛ أو االحتجاج إمكانية
كانــأ المنظمــة قــد أســهمأ فــي حــدوث   إذا )ب( 
 .الضرورةحالة 

 اآلمرةللقواعد  االمتثال  -(23ً516 المادة
هــذا الفصــل مــا ينفــي صــفة عــدم المشــروعية  فــي لــيس 

متفقـــا  مـــع  يكـــونعـــن أي فعـــل مـــن أفعـــال المنظمـــة الدوليـــة ال 
لقــانون لعامــة لقواعــد االمــن  آمــرةالتــزام ناشــئ بمقتضــى قاعــدة 

 الدولي.
 بظرف ناف لعدم المشروعية االحتجاج نتائع  -(24ً517 المادة

هـذا ل وفقـا  بظرف ناف لعدم المشـروعية  االحتجاج إن 
 :يلي الفصل ال يخل بما

اللتزام المعني، إذا لـم يعـد الظـرف ل االمتثال )أ( 
 لعدم المشروعية قائما  وبقدر ما لم يعد قائما ؛ النافي

التعويه عن أي خسارة مادية تسـبب  مسألة )ب( 
 .المعني فيها الفعل

 (518ًالىلتل ًس(

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل
 صادر عن منظمة دولية

 إلىتقديم دولة للعون أو المساعدة   -(25ً519المادة 
 فعل غير مشروع دوليا   في ارتكاب منظمة دولية

تكون الدولة التي تعاون أو تساعد منظمة دوليـة علـى  
 مــــن جانــــب هــــذه األخيــــرة ارتكــــاب فعــــل غيــــر مشــــروع دوليــــا  

 إذا: مسؤولة عن ذلك دوليا  

فعلأ تلك الدولة ذلك وهي تعلم بـالظروف  )أ( 
 ؛بالفعل غير المشروع دوليا  المحيطة 

غيــر مشــروع سيشــكل فعــال  وكــان هــذا الفعــل  )ب( 
 لو ارتكبتو تلك الدولة. دوليا  

__________ 
 .157ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (516ً
 .158ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (517ً
 ااُيحدد م ااال هااذا الىلتاال ه مرحلااة الحنااة. ول طاا ع علااى  (518ً

 .159-158 التعليق على هذا الىلتل، انظر املرجا نىلةه، ع
ل طااا ع علاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة، انظااار املرجاااا نىلةاااه،  (519ً
 .159 ع

 ارتكاب في ممارسة دولة للتوجيو والسيطرة  -(26ً520المادة 
 لفعل غير مشروع دوليا   منظمة دولية

تكون الدولة التي تقوم بتوجيـو منظمـة دوليـة وممارسـة  
مـن جانـب  ارتكـاب فعـل غيـر مشـروع دوليـا  السيطرة عليها في 

 إذا: مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا  هذه األخيرة 

فعلأ تلك الدولة ذلك وهي تعلم بـالظروف  )أ( 
 ؛المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا  

غيــر مشــروع سيشــكل فعــال  وكــان هــذا الفعــل  )ب( 
 لو ارتكبتو تلك الدولة. دوليا  

 لمنظمة دوليةإكراه دولة   -(27ً521المادة 

ــة التــي تُ   ــة علــى ارتكــاب كــرِ تكــون الدول ه منظمــة دولي
 إذا:عن ذلك الفعل،  فعل مسؤولة دوليا  

كان من شأن الفعل، لـوال اإلكـراه، أن يكـون  )أ( 
 المنظمة الدولية؛ عن صادرا   غير مشروع دوليا   فعال  

ــــــم  (ب)  ــــــك وهــــــي تعل ــــــة ذل ــــــك الدول ــــــأ تل وفعل
 .بالظروف المحيطة بالفعل

 لمسؤولية الدولية في حالةا  -(28ً522دة الما
 منظمة دوليةمن  صالحية ل

علــى الدولــة العضــو المســؤولية الدوليــة قــع ت -1 
ــــة  ــــزام مــــن  إذافــــي منظمــــة دولي ــــة علــــى الت ــــأ هــــذه الدول التفَّ

يتصـل  التزاماتها الدولية عن طريق من  صـالحية للمنظمـة فيمـا
ارتكبتـو تلـك الدولـة بذلك االلتزام، وارتكبأ المنظمة فعال  لو 

 لشكل خرقا  لذلك االلتزام.

 المعنـــيكـــان الفعـــل أســـواء  1تســـري الفقـــرة  -2 
 لمنظمة الدولية أم ال.بالنسبة إلى ا غير مشروع دوليا  فعال  

 مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية  -(29ً523المادة 
 مشروع دوليا  ترتكبو تلك المنظمة عن فعل غير

 25بمشـــــاريع المـــــواد  مـــــع عـــــدم اإلخـــــالل -1 
، تتحمــل الدولــة العضــو فــي منظمــة دوليــة المســؤولية 28 إلــى

 عن فعل غير مشروع دوليا  ترتكبو تلك المنظمة إذا:
 قبلأ المسؤولية عن ذلك الفعل؛ أو )أ( 

__________ 
 .160-159ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (520ً
 .160ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (521ً
 .162-160ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (522ً
 .164-162ع ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه،  (523ً



 مسؤولية المنظمات الدولية 143

 

جعلـــــــأ الطـــــــرف المتضــــــــرر يعتمـــــــد علــــــــى  )ب( 
 مسؤوليتها.
للدولـة، الدوليـة يفتر  أن تكـون المسـؤولية  -2 
 ، مسؤولية تبعية.1وفقا  للفقرة التي تنشأ 

 أثر هذا الفصل  -(30ً524المادة 
ال ُيخـــل هـــذا الفصـــل بالمســـؤولية الدوليـــة التـــي تقـــع،  

بموجــب أحكــام أخــرى مــن أحكــام مشــاريع المــواد هــذه، علــى 
المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني أو علـى أي منظمـة 

 دولية أخرى.
 (525ًالباب الثاين

 الدولية لمنظمة دولية مضمون المسؤولية
 الىلتل األول
 مبادو عامة

 النتائع القانونية للفعل غير المشروع دوليا    -(31ً526المادة 
تنطوي المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية التي تترتب  

علــى فعــل غيــر مشــروع دوليــا  طبقــا  ألحكــام البــاب األول علــى 
 النتائع القانونية المبينة في هذا الباب.

 استمرار واجب الوفاء  -(32ً527المادة 
ال تمـــس النتـــائع القانونيـــة لفعــــل غيـــر مشـــروع دوليــــا   

بموجب هذا الباب باستمرار واجب المنظمة الدولية المسؤولة 
 بالوفاء بااللتزام الذي ُخرق.

 الكف وعدم التكرار  -(33ً528 المادة
علـــــى المنظمـــــة الدوليـــــة المســـــؤولة عـــــن الفعـــــل غيـــــر  

 م بأن:المشروع دوليا  التزا
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا ؛ )أ( 
تقــدم التأكيــدات والضــمانات المالئمــة بعــدم  )ب( 

 التكرار، إذا اقتضأ الظروف ذلك.

__________ 
 .164ل ط ع على التعليق، انظر املرجا نىلةه، ع  (524ً
، 2007 حوليااةل طاا ع علااى التعليااق علااى هااذا الباااب، انظاار  (525ً

 .344، الىلنرة 2-الىلتل الثامن، الىلرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال
 ل ط ع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجا نىلةه. (526ً
 مثله. (527ً
 مثله. (528ً

 الجبر  -(34ً529المادة 
على المنظمة الدولية المسؤولة التزام بـالجبر  -1 

 الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليا .
ـــة كانـــأ أو يشـــمل الضـــرر أي  -2  خســـارة، مادي

معنويـــة، تـــنجم عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــا  الـــذي ترتكبـــو 
 المنظمة الدولية.

 عدم جواز االحتجاج بقواعد المنظمة  -(35ً530المادة 
ال يجــوز للمنظمــة الدوليــة المســؤولة أن تســتند  -1 

 إلى قواعدها لتبرير عدم االمتثال اللتزاماتها بموجب هذا الباب.
ـــاق قواعـــد المنظمـــة  1تخـــّل الفقـــرة ال  -2  بانطب

الدولية فيما يتعلق بمسؤولية المنظمة تجاه الـدول والمنظمـات 
 األعضاء فيها.

نطاق االلتزامات الدولية المبينة في هذا   -(36ً531 المادة
أن تكـــون االلتزامـــات التـــي تقـــع علـــى  يمكـــن -1 

واجبـة تجـاه في هـذا البـاب  المنظمة الدولية المسؤولة والمبينة
المجتمـــع أو أكثـــر، أو دولــة أو أكثـــر، أو تجــاه  أخــرى منظمــة

ــــدولي ككــــل، ــــدولي  ،بوجــــو خــــاص ،تبعــــا   ال لطبيعــــة االلتــــزام ال
 .ومضمونو وللظروف التي وقع فيها الخرق

ـــأي حـــق ينشـــأ نتيجـــة  -2  ـــاب ب ال يخـــل هـــذا الب
وقــــد يترتــــب مباشــــرة ألي  للمســــؤولية الدوليــــة لمنظمــــة دوليــــة

 .الدولية من غير الدول أو المنظماتآخر شخص أو كيان 
 الىلتل الثاين
 جبر الضرر

 أشكال الجبر  -(37ً532المادة 
النــاجم عــن الفعــل غيــر  للضــرريكــون الجبــر الكامــل  

ب حداها أو  عن طريق الرد والتعويه والترضية، المشروع دوليا  
 ألحكام هذا الفصل. بالجمع بينها، وفقا  

 الرد  -(38ً533المادة 
المنظمة الدولية المسؤولة عـن فعـل غيـر مشـروع  على 
ــو قبــل  دوليــا   ــة إلــى مــا كانــأ علي ــالرد، أي إعــادة الحال ــزام ب الت

__________ 
 مثله. (529ً
 مثله. (530ً
 مثله. (531ً
 مثله. (532ً
 مثله. (533ً
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، بشـرط أن يكـون هـذا الـرد ارتكاب الفعل غير المشروع دوليـا  
 قدر ما يكون:بو 

 ؛غير مستحيل ماديا   )أ( 
مـــع  غيـــر مســـتتبع لعـــبء ال يتناســـب إطالقـــا   )ب( 

 التعويه. من الرد بدال  المنفعة المتأتية من 

 التعويه  -(39ً534المادة 
المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير  على -1 

ـــاتع عـــن هـــذا  مشـــروع دوليـــا   ـــزام بـــالتعويه عـــن الضـــرر الن الت
 الرد.عن طريق الفعل، في حال عدم إصالح هذا الضرر 

للتقيـيم  التعويه أي ضرر يكـون قـابال   غطيي -2 
الكســـب الفائـــأ وبالقـــدر مـــن الناحيـــة الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

 .الذي يمكن بو إثبات هذا الكسب الفائأ

 الترضية  -(40ً535المادة 
على المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير  -1 

التزام بتقديم ترضية عن الضرر الـذي ترتـب علـى  مشروع دوليا  
هــذا الفعــل إذا كــان يتعــذر إصــالح هــذا الضــرر عــن طريــق الــرد 

 التعويه. أو
يجوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار بـالخرق،  -2 

ل آخـــر ـاعتـــذار رســـمي، أو أي شكـــ أو تعبيـــر عـــن األســـف، أو
 مناسب.
ة مـــع ـة غيـــر متناسبــــيجـــب أال تكـــون الترضيـــ -3 
ــــة ـللمنظمــــ مــــذال   ال  ، وال يجــــوز أن تتخــــذ شــــكالضــــرر ة الدولي

 المسؤولة.

 الفائدة  -(41ً536المادة 
دفع عنـــد االقتضــــاء فائـــدة علـــى أي مبلــــغ تُـــ -1 

هـــذا الفصـــل مـــن أجـــل ضـــمان بمقتضـــى أصـــلي واجـــب الـــدفع 
 قـــة الحســـاب علـــىيالجبـــر الكامـــل. ويحـــدد ســـعر الفائـــدة وطر 

 نحو يحقق تلك النتيجة.
الفائـــدة مـــن التـــاريخ الـــذي كـــان يبـــدأ ســـريان  -2 

 يجب فيو دفع المبلغ األصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدفع.
 

__________ 
 مثله. (534ً
 مثله. (535ً
 مثله. (536ً

 المساهمة في الضرر  -(42ً537المادة 
ـــد الجبـــر ،تراعـــى  المســـاهمة فـــي الضـــرر  ،عنـــد تحدي

 أومـن جانـب الدولـة بالفعل أو التقصير، عـن عمـد أو إهمـال، 
و ـلــتمس لــكيــان يُ أي شــخص أو   المنظمــة الدوليــة المضــرورة أو

 الجبر.
 ضمان األداء الفعال لواجب الجبر  -(539ً (43ً538المادة 
ــة المســؤولة أن يتخــذوا،   علــى أعضــاء المنظمــة الدولي

وفقا  لقواعد المنظمة، جميع التدابير المناسـبة لتزويـد المنظمـة 
بالوســــائل التــــي تمكنهــــا مــــن الوفــــاء بالتزاماتهــــا بموجــــب هــــذا 

 الفصل على نحو فعال. 
 الىلتل الثالث

 قواعد التي تفرضهاتزامات لباالجسيم اإلخالل ال
 للقانون الدوليآمرة من القواعد العامة 

 انطباق هذا الفصلنطاق   -(540ً[43] 44 المادة
يســري هــذا الفصــل علــى المســؤولية الدوليــة  -1 

ــة علــى إخــالل  مــن جانــب منظمــة دوليــة بــالتزام  جســيمالمترتب
 لقانون الدولي.القواعد العامة لآمرة من ناشئ بموجب قاعدة 

إذا كـان  جسـيما  يكون اإلخالل بهذا االلتزام  -2 
مـن عـن الوفـاء بـااللتزام جسيم أو منهجي  تقاعسينطوي على 

 جانب المنظمة الدولية المسؤولة.
 ائع معينة مترتبة علىتن  -(541ً[44] 45 المادة
 بموجب هذا الفصلما بالتزام  الجسيمخالل اإل
فـي سـبيل  ةالمنظمـات الدوليـالـدول و  تتعاون -1 

بــالمعنى  جســيموضــع حــد، بالوســائل المشــروعة، ألي إخــالل 
 .[43] 44 المادةالمقصود في 

__________ 
 مثله. (537ً
 مثله. (538ً
اقارت  لعاا  األعضاااء الاانز التاااي وناقشااوه وألاادوا تأيياادهم لاااه   (539ً

"تتخاذ املنظماة الدولياة املةؤولااة مجياااا التادالأ املنا ابة وفناا  لنواعادها لضاامال 
هاذا قيام أعضائها لتزويدها لالو ائل ال  مت نها من الوفااء لالتزاماهتاا مبوجااب 

 الىلتل على حنو فعال".
، 2007 حوليااةل طاا ع علااى التعليااق علااى هااذه املااادة، انظاار  (540ً

. 344، الىلناااارة 2-الىلتاااال الثااااامن، الىلاااارع جاااايم(، ثااااايناجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء ال
وتشااأ األقااواس املعنوفااة إىل املااادة املناللااة ه التنرياار اجااامس املناادم ماان املناارر 

 .A/CN.4/583الوثينة (، األولين ًاجلزء ، اجمللد الثااجاع، املرجا نىلةه
ل طااا ع علاااى التعلياااق علاااى هاااذه املاااادة، انظااار املرجاااا نىلةاااه،  (541ً

 .344، الىلنرة 2-الىلتل الثامن، الىلرع جيم(، ثايناجمللد الثاين ًاجلزء ال
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ــــــــــرف أي -2  ــــــــــة أو  ال تعت ــــــــــة دول منظمــــــــــة دولي
بــالمعنى المقصــود فــي  جســيموضــع نــاجم عــن إخــالل  بشــرعية
عـــون أو مســـاعدة للحفـــا  أي  تقـــدم، وال [43] 44المـــادة 

 الوضع.على ذلك 
ال تخل هذه المادة بالنتائع األخـرى المشـار  -3 

علــى  أخــرى مــا قــد يترتــب مــن نتــائعبإليهــا فــي هــذا البــاب وال 
 .إخالل ينطبق عليو هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي

 (542ًالباب الثالث
 إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الىلتل األول
 الدوليةاالحتجاج بمسؤولية المنظمة 

 احتجاج الدولة أو المنظمة  -(46ً543المادة 
 المضرورة بالمسؤولية الدولية
كدولة مضرورة منظمة دولية أن تحتع  ل يحق لدولة أو

ــة مضــرورة  ــة أخــرى إذا  أو كمنظمــة دولي بمســؤولية منظمــة دولي
 :رق واجبا  كان االلتزام الذي خُ 

ــة أوتجــاه تلــك  )أ(  ــة تلــك ا الدول لمنظمــة الدولي
  بمفردها؛
 اتالمنظمـــــ مجموعـــــة مـــــن الـــــدول أوتجـــــاه  )ب( 
تجاه  أومن بينها تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية،  الدولية

 مجتمع الدولي ككل، وكان خرق االلتزام:ال
تلــك  تلــك الدولــة أوعلــى بوجــو خــاص  يــؤثر ‘1‘

 المنظمة الدولية؛ أو
الــدول جميــع مــن وضــع  جــذريا  ذا طــابع يغيــر  ‘2‘

ـــــي يكـــــون ات الدوليـــــة األخـــــرى والمنظمـــــ الت
تجاههــا فيمــا يتعلــق بمواصـــلة  االلتــزام واجبــا  

 االلتزام.بالوفاء 
 الدولةبمطالبة بالغ اإل  -(47ً544المادة 
 المنظمة الدولية المضرورة أو

تقـــوم الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المضـــرورة  -1
إلـى  أخـرى بـ بالغ مطالبتهـاالتي تحتع بمسؤولية منظمـة دوليـة 

 المنظمة الدولية. تلك
__________ 

 أدناه. 2-ل ط ع على التعليق على هذا الباب، انظر الىلرع جيم (542ً
 انظر املرجا نىلةه.ل ط ع على التعليق على هذه املادة،  (543ً
 مثله.  (544ً

المنظمــة الدوليــة المضــرورة أو يجــوز للدولــة  -2
 أن تحدد بشكل خاص:

ـــــو المنظمـــــة  التصـــــرف )أ(  ـــــي أن تتبع ـــــذي ينبغ ال
الدوليـة المسـؤولة لوقـف الفعـل غيـر المشـروع إذا كـان ال يــزال 

 ؛مستمرا  
 الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه الجبــر وفقـــا   )ب( 

 ألحكام الباب الثاني.

 مقبولية المطالبات  -(48ً545المادة 
ال يجـــــــــوز للدولـــــــــة المضـــــــــرورة أن تحـــــــــتع  -1 

بمســـؤولية منظمـــة دوليـــة إذا لـــم تقـــدَّم المطالبـــة وفقـــا  للقواعـــد 
 الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية المطالبات.

إذا كانـــأ المطالبـــة تخضـــع لقاعـــدة اســـتنفاد  -2 
لدوليـة سبل االنتصـاف المحليـة، ال يجـوز للدولـة أو المنظمـة ا

المضــــرورة أن تحــــتع بمســــؤولية منظمــــة دوليــــة أخــــرى إذا لــــم 
ُتســتنفد جميــع ســبل االنتصــاف المتــوفرة والفعالــة التــي تتيحهــا 

 هذه المنظمة.

 سقوط الحق في  -(546ً[48]49 المادة
 االحتجاج بالمسؤولية

 ال يجوز االحتجاج بمسؤولية منظمة دولية: 
الدوليــــــــة المنظمــــــــة  إذا تنازلــــــــأ الدولــــــــة أو )أ( 

  ؛المطالبةعن  صحيحا   المضرورة تنازال  
ــــــة  )ب(  ــــــر أن الدول ــــــة إذا اعُتب أو المنظمــــــة الدولي

صــحيحة علــى  المضــرورة، بســبب تصــرفها، قــد وافقــأ موافقــة  
 .المطالبةسقوط حقها في تقديم 

 تعدد الدول أو المنظمات  -(547ً[49]50المادة 
 الدولية المضرورة

منظمــات دوليــة مــن نفــس عنــدما تتضــرر عــدة دول أو  
الفعل غير المشـروع دوليـا  لمنظمـة دوليـة، يجـوز لكـل دولـة أو 
منظمـــة دوليـــة مضـــرورة أن تحـــتع، بصـــورة منفصـــلة، بمســـؤولية 

 المنظمة الدولية عن الفعل غير المشروع دوليا .

__________ 
 مثله. (545ً
مثلااااااه. وتشااااااأ األقااااااواس املعنوفااااااة إىل املااااااادة املناللااااااة ه التنرياااااار  (546ً

(، األول، اجمللاد الثااين ًاجلازء 2008 حولياةالةادس املندم من املنرر اجاع، 
 .A/CN.4/597الوثينة 
 أدناه. 2-ل ط ع على التعليق على هذه املادة، انظر الىلرع جيم (547ً
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 دول أوتعدد ال  -(548ً[50]51المادة 
 الدولية المسؤولة المنظمات

دولــة مســؤولة مــع عنـدما تكــون منظمــة دوليـة  -1
عن نفس الفعل غيـر  أو أكثر، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر،

دولـة أو منظمـة االحتجاج بمسؤولية كل يجوز ، المشروع دوليا  
  الفعل.دولية فيما يتعلق بهذا 

يجوز االحتجاج بالمسؤولية التبعيـة، كمـا فـي  -2
، بقـدر مـا لــم 29ادة الحالـة المنصـوص عليهـا فـي مشــروع المـ

 يؤِد االحتجاج بالمسؤولية الرئيسية إلى الجبر.
 :2و 1الفقرتان  -3
مضرورة أو منظمة دولية ألي دولة  انال تجيز  )أ( 

ـــذي  ـــر مـــن قيمـــة الضـــرر ال أن تســـترد، بواســـطة التعـــويه، أكث
 تكبدتو؛

بمــا قــد يكــون للدولــة أو المنظمــة  النال تخــ )ب( 
الــدول أو  الرجــوع علــىحــق فــي  مــن الدوليــة التــي تقــدم الجبــر

 المنظمات الدولية المسؤولة األخرى.
جانب  بالمسؤولية منحتجاج الا  -(549ً[51]52المادة 
 المضرورةدولية المنظمة أو الدولة الغير  منظمة دولية دولة أو

الدولــة غيــر يحــق ألي دولــة أو منظمــة دوليــة  -1
المضرورة أن تحتع بمسؤولية منظمة دولية الدولية أو المنظمة 

تجـاه  واجبـا   ُخـرقإذا كـان االلتـزام الـذي  4للفقـرة  وفقـا  أخرى 
بينهـا الدولـة أو من الدول أو المنظمات الدوليـة، مـن مجموعة 

هـو حمايــة  والمنظمـة التـي تحــتع بالمسـؤولية، وكـان الغــر  منـ
 مصلحة جماعية للمجموعة.

ــــة  -2 ــــةغيــــر يحــــق ألي دول المضــــرورة أن  الدول
إذا كــان االلتــزام  4 للفقــرة تحــتع بمســؤولية منظمــة دوليــة وفقــا  

 تجاه المجتمع الدولي ككل. واجبا   خرقالذي 

يحـــــق ألي منظمـــــة دوليـــــة ال تكـــــون منظمـــــة  -3
ــة  ــة أخــرى وفقــا  دولي  مضــرورة أن تحــتع بمســؤولية منظمــة دولي
تجــاه المجتمــع  ا  واجبــ ُخــرقإذا كــان االلتــزام الــذي  4للفقــرة 

وكانأ المحافظة علـى مصـلحة المجتمـع الـدولي  الدولي ككل
االلتـــزام الـــذي خـــرق تـــدخل ضـــمن وفـــائف يســـتند إليهـــا التـــي 

 المنظمة الدولية التي تحتع بالمسؤولية.
 

__________ 
 مثله. (548ً
 مثله. (549ً

أن لهـا  حقييجوز ألي دولة أو منظمة دولية  -4
إلــى  بلــأن تط 3إلــى  1تحــتع بالمســؤولية بموجــب الفقــرات 

 لدولية المسؤولة ما يلي:المنظمة ا

وتقديم  الكف عن الفعل غير المشروع دوليا   )أ( 
 ؛33مادة مشروع الل تكرار وفقا  الدم ـات بعـدات وضمانـتأكي

للبــاب الثــاني،  الوفــاء بــااللتزام بــالجبر وفقــا  و  )ب( 
الجهـــــات  لصـــــال  الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرورة أو

 .خرقالمستفيدة من االلتزام الذي 

منظمــــة الدولـــة أو التنطبـــق شـــروط احتجــــاج  -5
 47بموجـــب مشــــاريع المــــواد ضــــرورة بالمســــؤولية المدوليـــة ال
االحتجاج بالمسؤولية من جانـب  على 49، و2، الفقـرة 48و
ــــة أو ال ــــة المنظمــــة الدول بموجــــب ذلــــك يحــــق لهــــا التــــي دولي

 .4إلى  1الفقرات 

 نطاق هذا الباب  -(53ً550المادة 

بحق أي شخص أو كيان من غير  يخل هذا البابال 
في االحتجاج بالمسـؤولية الدوليـة  دوليةال اتمنظماللدول أو ا

 .لمنظمة دولية

الاااا   والتعلينااااايف عليهااااانااااز مشاااااريا املااااواد  -2
 اعتمدهتا اللجنة ه دورهتا الةت 

الااااا   والتعليناااااايف عليهاااااايااااارد أدنااااااه ناااااز مشااااااريا املاااااواد  -165
 ه دورهتا الةت . لتىلة مؤقتةاعتمدهتا اللجنة 

 الباب الثالث
 إعمال المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

لإعمااااال ماااان مشاااااريا املااااواد هااااذه يتعلااااق الباااااب الثالااااث  (1ً
املةاااااؤولية الدولياااااة للمنظماااااايف الدولياااااة. ويننةااااام هاااااذا البااااااب إىل 

للمواد املتعلنة مبةؤولية الدول عن  إىل النمط العام فتل ، ا تنادا  
فالىلتل األول يتناول االحتجااج . (551) املشروعة دوليا  األفعال غأ

. وال تشاامل هااذه لااذلكلاملةااؤولية الدوليااة ولعاا  املةااائل املنرتنااة 
األ اااأة املةاااائل املتعلناااة لةااابل االنتتااااف الااا  قاااد ت اااول متاحاااة 
أ لإلعماااااال املةاااااؤولية الدولياااااة. أماااااا الىلتااااال الثااااااين فيتنااااااول التااااادا

ة الدولياااة املةاااؤولة علاااى ال اااف عااان املضااادة املتخاااذة حلمااال املنظمااا
 أ املشروع وج  الضرر. غالتترف 

 
__________ 

 مثله. (550ً
 ، اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء الثااااااااااين( والتتاااااااااويب،2001حولياااااااااة  (551ً
 .  37-31 ع
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ه املةائل املتتلة لإعمال املةؤولية ، يُنظر ه هذا املنامو  (2ً
الدولية فيما يتعلق لاالحتجاج مبةؤولية منظمة دولية. وه ذا، فإنه 
إذا  اناااات مشاااااريا املااااواد تتناااااول احتجاااااج دولااااة أو منظمااااة دوليااااة 

ةاااؤولية، فإهناااا ال تتنااااول املةاااائل املتعلناااة لاالحتجااااج مبةاااؤولية املل
( يشاااأ إىل احلالاااة الااا  51الااادول. غاااأ أل أحاااد األح اااام ًاملاااادة 

تنوم فيها مةؤولية دولة أو أ ثر إىل جانب مةؤولية منظماة دولياة 
 .ذاته أو أ ثر عن الىلعل غأ املشروع

 الىلتل األول
 وليةاالحتجاج بمسؤولية المنظمة الد

 أو المنظمة الدولية احتجاج الدولة -46المادة 
 المضرورة بالمسؤولية

دولة مضـرورة كيحق لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتع   
ــة أخــرى إذا  كأو   ــة مضــرورة بمســؤولية منظمــة دولي منظمــة دولي

 كان االلتزام الذي ُخرق واجبا :
ــة  )أ(  ــة أو تلــك المنظمــة الدولي تجــاه تلــك الدول
 بمفردها؛ 
تجـــــاه مجموعـــــة مـــــن الـــــدول أو المنظمـــــات  )ب( 

المنظمة الدولية، أو تجاه تلك الدولة أو تلك الدولية من بينها 
 المجتمع الدولي ككل، وكان خرق االلتزام:

تلــك الدولــة أو تلــك علــى بوجــو خــاص يــؤثر  ‘1‘
 المنظمة الدولية؛ أو

جميـع الــدول  مـن وضــعجــذريا   ذا طـابع يغيـر ‘2‘
األخـــــرى التـــــي يكـــــون الدوليـــــة والمنظمـــــات 

ــا  تجاههــا فيمــا يتعلــق بمواصــلة  ــزام واجب االلت
 الوفاء بااللتزام.
 التعليق

حتدد هذه املادة م  حيق لدولة أو منظمة دولياة أل حتاتج  (1ً
 لاملةؤولية لتىلتها دولة أو منظمة دولية مضرورة. ويعين هذا ضمنا  

املبينة  ايفلتزام لاحلق ه ماالبة املنظمة الدولية املةؤولة لاالمتثال 
 ه الباب الثاين.

 ماان حااااليف وتتناااول الىلناارة الىلرعيااة ًأ( حالااة أ ثاار تااواترا   (2ً
املةااؤولية عاان  اارق حالااة املةااؤولية الناراائة لالنةاابة ملنظمااة دوليااة  

التزام واجب جتاه دولة أو منظمة دولية أ رى مبىلردها. وهذه الىلنرة 
ةاااااؤولية الااااادول عااااان مباملتعلناااااة  ًأ(42الىلرعياااااة تنالااااال ناااااز املاااااادة 

أل رااااااروط  ويباااااادو واضااااااحا  . (552ًاألفعااااااال غااااااأ املشااااااروعة دوليااااااا  
احتجاج دولاة لاملةاؤولية لتاىلتها دولاة مضارورة ال م ان أل تتبااين 

__________ 
 .151املرجا نىلةه، ع  (552ً

 هذال ول ال يال املةؤول دولة أ رى أو منظمة دولية. وعلى  تبعا  
املناااوال، عنااادما يناااا علاااى منظماااة دولياااة التااازام جتااااه منظماااة دولياااة 

، فإل هذه املنظمة األ أة ال لد من اعتبارها منظمة هاىلردمبأ رى 
حياااااق هلاااااا أل حتاااااتج لاملةاااااؤولية لتاااااىلتها منظماااااة مضااااارورة ه حالاااااة 

 اجرق.
ناااااااة حباااااااق منظماااااااة دولياااااااة ه االحتجااااااااج لواملمار اااااااة املتع (3ً

التااازام واجاااب جتااااه تلاااك املنظماااة   ااارقلاملةاااؤولية الدولياااة لةااابب 
الااادول. ومباااا أل  اترت بهااالتزاماااايف ل ق و ر خبااا أ ا اااا   تتعلاااق مبىلردهاااا

املواد احلالية ال تتناول املةائل املتعلنة لاالحتجاج مبةؤولية الدول، 
تالة لاملوضاوع إال لتاورة غاأ مبارارة.  هلاا فإل هذه املمار ة لايس

هااااات وااللتزاماااااايف الااااا  يااهلاااااا اجااااارق والااااا  تشاااااأ إليهاااااا املمار اااااة 
مااان النواعاااد العاماااة  معاهااادة أو قاعااادةالتزاماااايف مىلروضاااة مبوجاااب 

للنااااانول الاااادوي. وه هااااذا الةااااياق األ ااااأ أفتاااات حم مااااة العاااادل 
التعاااوي  عااان األضااارار املت بااادة ه  لاااا الدولياااة، ه الىلتاااوى املتعلناااة

رفااااا ماااان الثالاااات أل للمنظمااااة أهليااااة "لااااأل   دمااااة األماااام املتحاااادة
الادول  ما أنه ه  ياق  رق . (553ً"على التعيد الدوي دعاوى

تاو ى  ،مبنتضى النواعد العامة للنانول الدوياملىلروضة  ل لتزامايف
التعااااااوي  تناااااادمي ألماااااام املتحاااااادة للتعويضااااااايف اجملااااااس إدارة جلنااااااة 

مباراااار ضاااارر أو أذى أ  أو مباراااارة،  ةااااارة يتتاااال لااااأ   "فيمااااا
واحت له غزو العراق لنتيجة  احل ومايف أو املنظمايف الدوليةيلحق ل

مااانح فرياااق  األ ااااس،وعلاااى هاااذا . (554ً"لل وياااتغاااأ املشاااروع  
، لتاىلتها منظماايف دولياةديف تاراحة دِّ ُحا عدَة  ياناايف، املىلوض 
لنااااء علاااى ماالباهتاااا، وهااات  املعهاااد العاااريب للتخاااايط،  تعويضاااايف

واملؤ ةة العرلية لضمال اال تثمار، واملر ز العريب للبحوث الرتلوية 
لاادول اجلاايج، والتااندوق العااريب لإلمناااء االقتتاااد  واالجتماااعت، 

ؤ ةاااة إنتااااج الااا امج التلىلزيونياااة املشااارت ة لااادول اجلااايج العرلياااة، وم
 .(555ًومنظمة املدل العرلية

ةااؤولية الاادول عاان املتعلنااة مبًب( 42إىل املااادة  وا ااتنادا   (4ً
للدولاة أل حتاتج لاملةاؤولية  ، هاوز أيضاا  األفعال غأ املشروعة دولياا  

جتاااااه  واجبااااا  رق الااااذ  ُ ااااااللتاااازام  إذا  ااااالدولااااة مضاااارورة  التااااىلته
جمموعة من الدول أو جتاه اجملتما الدوي   ل، و ال  رق االلتزام 

 أو ذا طاالا يغاأ جاذريا   ‘2‘مس لوجه  ااع تلاك الدولاة؛  ‘1‘"
جتاههااااا  موقااااف مجيااااا الاااادول األ اااارى الاااا  ي ااااول االلتاااازام واجبااااا  

وياااورد التعلياااق املتتااال . (556ً"يتعلاااق مبواتااالة الوفااااء لاااااللتزام فيماااا
للىلئااة األوىل هااو مثااال دولااة  اااحلية تتااأثر لتااىلة  ادة مثاااال   ااذه املاا

__________ 
ً553) Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at pp. 
184–185. 

ً554) S/AC.26/1991/7/Rev.1 34، الىلنرة. 
تنرياااار وتوتاااايايف فريااااق املىلوضاااا  لشااااأل الدفعااااة الةاد ااااة ماااان  (555ً

 .371-213، الىلنرايف (S/AC.26/2002/6ً "1-واو"املاالبايف من الىلئة 
 .151ع ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين( والتتويب، 2001حولية  (556ً
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ويضارب للىلئاة ؛ (557ً اتة خبرق التزام متعلق لتلوث أعاي البحار
طارف ه معاهاادة لنازع الةا   أو أ  معاهادة أ اارى  الثانياة مثاالَ 

 اال طاارف ماان   لااأداءلالىلعاال  ي ااول أداء  اال طاارف فيهااا مشااروطا  
 .(558ًاءاألداألطراف األ رى ويةتلزم هذا 

ماا متاس الادول، هات  ال  نادرا   ،اجروقايفهذا النوع من و  (5ً
أل هتام املنظماايف الدولياة. غاأ لدرجاة أ ا   روقايف من املةتبعد 

م نه أل يةتبعد أل تناوم منظماة دولياة لارت ااب  ارق  أل املرء ال
وأل حيااااق لدولااااة أو منظمااااة دوليااااة  ،يناااادرج ه هااااذه الىلئااااة أو تلااااك

عناااااادها االحتجاااااااج لاملةااااااؤولية لتااااااىلتها دولااااااة أو منظمااااااة دوليااااااة 
درج ه هااااذه املااااادة إم انيااااة مضاااارورة. ولااااذلك فااااإل األفضاااال أل تُاااا

منظماااااة دولياااااة وذلاااااك  احتجااااااج دولاااااة أو منظماااااة دولياااااة مبةاااااؤولية
لتاىلتها دولااة أو منظمااة دوليااة مضاارورة ه  ااروف مماثلااة. وهااذا مااا 

 .‘2‘و ‘1‘ًب( ةالىلرعي ةيه ه الىلنر ز علنُ 
ولاائن  اناات الىلناارة اال ااته لية ماان هااذه املااادة تشااأ إىل  (6ً
عااازى إىل أل الااانز ، فاااإل ذلاااك يُ ى"مةاااؤولية منظماااة دولياااة أ ااار "

دولياة لاملةاؤولية. النظماة املدولاة أو الاحتجااج  يتناول ه آل واحاد
عاد احلالاة ا اتب "أ رى"ىل منظمة دولية إوليس النتد من اإلرارة 

 -فيهااا دولااة وال يتعلااق األماار إال مبنظمااة دوليااة واحاادة تضااار الاا  
منظماااة "وإىل  "دولاااة"هااات املنظماااة املةاااؤولة.  ماااا أل اإلراااارة إىل 

احتماال أل نىلات  ه نىلس الىلنرة اال اته لية ال يعاين ضامنا   "دولية
أ ثر مان  ي ول من حلنه الضرر من نىلس الىلعل غأ املشروع دوليا  

 دولة أو منظمة دولية واحدة.
، فاااااااإل اإلراااااااارة الاااااااواردة ه الىلنااااااارة ذاتاااااااه وعلاااااااى املناااااااوال (7ً

ال تعين  "جمموعة من الدول أو املنظمايف الدولية"ًب( إىل  الىلرعية
ماااان الاااادول واملنظمااااايف  لالضاااارورة أل اجملموعااااة تشاااامل  اااا    ضاااامنا  
املنظماااايف  أناااه ينبغااات أل ي اااول راااة تعااادد ه الااادول أو وأالدولياااة 

احلاااليف التالياة   إدراجالدولية. وه ذا فإل املنتود من الانز هاو 
علااااى املنظمااااة  احلالاااة الاااا  ي ااااول فيهااااا االلتاااازام الاااذ   اااارق واجبااااا  

الدوليااة املةااؤولة جتاااه جمموعااة ماان الاادول؛ واحلالااة الاا  ي ااول فيهااا 
جتاه جمموعة من املنظمايف األ ارى؛ واحلالاة الا  ي اول فيهاا  واجبا  
ماان الاادول واملنظمااايف، ل اان لاايس  جتاااه جمموعااة تشاامل  اا    جبااا  وا

 .أ ثر من واحدة من أ  منهمالالضرورة 
 الدولة أو المنظمة بمطالبةاإلبالغ  -47المادة 

 الدولية المضرورة
الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المضـــرورة  تقـــوم -1 

إلـى  بـ بالغ مطالبتهـاالتي تحتع بمسؤولية منظمـة دوليـة أخـرى 
 المنظمة الدولية. تلك

__________ 
 .(12ً، الىلنرة 154املرجا نىلةه، ع  (557ً
 .(13ً، الىلنرة 154املرجا نىلةه، ع  (558ً

ــة أو المنظمــة الدوليــة المضــرورة  -2  يجــوز للدول
 أن تحدد بشكل خاص: 

ـــــو المنظمـــــة  التصـــــرف (أ)  ـــــي أن تتبع ـــــذي ينبغ ال
الدوليـة المسـؤولة لوقـف الفعـل غيـر المشـروع إذا كـان ال يــزال 

 مستمرا ؛ 
الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه الجبــر وفقـــا   (ب) 

 ألحكام الباب الثاني.
 التعليق

ةاااؤولية الااادول عااان املتعلناااة مب 43هاااذه املاااادة تنالااال املاااادة  (1ً
 املاالباااااة لاااااإل غوفيماااااا يتعلاااااق . (559ًاألفعاااااال غاااااأ املشاااااروعة دولياااااا  

ل حتجاج لاملةؤولية الدولية ملنظمة دولية، لن ي ول رة  بب يذ ر 
الا  تةار  عنادما حتاتج دولاة مضارورة  لتو ت طرائق  تلىلة عن تلاك

 ،دولة أ رى. وع وة على ذلك، فاإل الناعادة ذاهتاا تةار  مبةؤولية
  واء  ال ال يال احملتج لاملةؤولية دولة أو منظمة دولية. 

الشااااااا ل الاااااااذ  ينبغااااااات أل يتخاااااااذه  1وال حتااااااادد الىلنااااااارة  (2ً
االحتجاااااج لاملةااااؤولية. و ااااول الدولاااااة أو املنظمااااة الدوليااااة احملتجاااااة 

، أل حتدد لع  العناتر، 2 إىل الىلنرة لاملةؤولية هوز هلا، ا تنادا  
، ال يعاااين "الشااا ل الاااذ  ينبغااات أل يتخاااذه اجلااا "ولتاااىلة  اتاااة 

 أل املنظمة الدولية املةؤولة ملزمة لالتنيد لتلك املواتىلايف. ضمنا  
تشااأ إىل املنظمااة الدوليااة املةااؤولة  1ولاائن  اناات الىلناارة  (3ً

، فإل هذا ال يعين أنه، عندما ي اول "منظمة دولية أ رى"لتىلتها 
ال يااال احملااتج لاملةااؤولية دولااة، يلاازم أل يتعلااق األماار مبااا يزيااد علااى 

 منظمة دولية واحدة. 
دوليااة النظمااة املدولااة أو "الورغاام أل هااذه املااادة تشااأ إىل  (4ً
الناعادة تةار   52مان املاادة  5إىل الىلنرة  ا تنادا  فإنه ، "ضرورةامل

عنادما حيااق لدولاة أو منظماة دوليااة أل  لاملاالباة غاإللاا ذاهتاا علاى 
منظمااة دوليااة مضاارورة ه  حتااتج لاملةااؤولية دول أل ت ااول دولااة أو

 . 46إطار التعريف الوارد ه املادة 
 مقبولية المطالبات -48المادة 

ال يجـــــــــوز للدولـــــــــة المضـــــــــرورة أن تحـــــــــتع  -1 
وفقـــا  للقواعـــد  المطالبـــةقـــدَّم تبمســـؤولية منظمـــة دوليـــة إذا لـــم 

 .المطالباتالواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية 
خضــع لقاعــدة اســتنفاد ســبل ت المطالبــةإذا كــان  -2 
الدولية المضـرورة المنظمة ، ال يجوز للدولة أو المحليةاالنتصاف 

أن تحتع بمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا لم ُتستنفد جميع سـبل 
 تتيحها هذه المنظمة.االنتصاف المتوفرة والفعالة التي 

__________ 
 .155املرجا نىلةه، ع  (559ً
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 التعليق
ةااؤولية الاادول عاان املتعلنااة مب 44تنالاال املااادة هااذه املااادة  (1ً

وتتعلااااق مبنبوليااااة لعاااا  فئااااايف . (560ًاألفعااااال غااااأ املشااااروعة دوليااااا  
الاااااادول أو املنظمااااااايف الدوليااااااة عنااااااد  تناااااادمهاالاااااا  قااااااد  املاالبااااااايف

 1االحتجااااااج لاملةاااااؤولية الدولياااااة ملنظماااااة دولياااااة. وتتنااااااول الىلنااااارة 
، ه حاا  املاالبااايفلناعاادة املتعلناة لنةااية لالاا  طضااا  املاالباايف
الااااا  تةااااار  عليهاااااا قاعااااادة  ااااابل  لاملاالباااااايفتتعلاااااق  2أل الىلنااااارة 

 االنتتاف احمللية.
لااااى الاااادول املمار ااااة راااارط يةاااار  ع املاالبااااايفوجنةااااية  (2ً

مااان املشاااروع املتعلاااق  1للحماياااة الدللوما اااية. ولااائن  انااات املاااادة 
الاااااذ  اعتمدتاااااه اللجناااااة ه دورهتاااااا الثامناااااة لاحلماياااااة الدللوما اااااية 

ف تلك املؤ ةة فيما يتعلق لاحتجاج دولة مبةؤولية عرّ واجمة  ت
عااان ضااارر نارااا  عااان فعااال غاااأ مشاااروع دولياااا  حَلِاااق " دولاااة أ ااارى
، فاااإل هاااذا "بيعااات أو اعتباااار  مااان رعاياااا الدولاااة األوىللشاااخز  ط

واال تىلاااااااء . (561ًد"ألغااااااراض مشاااااااريا املااااااوا"ضااااااا التعريااااااف قااااااد وُ 
احلماياااااة ألل  لاإلراااااارة إىل الع قاااااايف لااااا  الااااادول مىلهاااااوم اعتباااااارا  

غااأ . (562ًالةااياق ذلااكه تاالة ذايف الدللوما ااية ت ااول عمومااا  
دولااة جتاااه منظمااة دوليااة أل احلمايااة الدللوما ااية م اان أل متار ااها 

منظمة لنشار قاوايف ه إقلايم دولاة ويىلضات  ، عندما تنوم مث   أيضا  
الناوايف إىل  ارق اللتازام مبوجاب الناانول الادوي فيماا  تترف تلك

 يتعلق مبعاملة األفراد.
لنباااااول  والشااااارط الناضااااات لاااااأل ي اااااول الشاااااخز مواطناااااا   (3ً

ه الىلنرة  املدرجه التعريف  لالىلعل احلماية الدللوما ية وارد ضمنا  
املتعلنااااة لاحلمايااااة  3ماااان املااااادة  1تاااايغ ه الىلناااارة قااااد الةااااالنة. و 

الدولاة الا  حياق هلاا ممار اة احلماياة "الدللوما اية لالعباارايف التالياة  
 .(563ً"الدللوما ية هت دولة اجلنةية

مااااان هاااااذه املاااااادة إال مبمار اااااة دولاااااة  1وال تتعلاااااق الىلنااااارة  (4ً
ضااااد  ماالبااااةما ااااية. وعناااادما تناااادم منظمااااة دوليااااة للحمايااااة الدللو 

منظماااااااة دولياااااااة أ ااااااارى، ال يةااااااار  أ  رااااااارط متعلاااااااق لاجلنةاااااااية. 
يتعلااق لاحتجاااج منظمااة دوليااة مبةااؤولية دولااة، أفتاات حم مااة  وفيماا

__________ 
 .156املرجا نىلةه، ع  (560ً
 .49، الىلنرة 27ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2006حولية  (561ً
 لتت حم مة العدل الدولية  وه  ياق نزاع ل  دولت  أيضا   (562ً

 تاديو ديالو وأمحده ح مها لشأل الدفوع االلتدائية ه قضية 
أل التعريف الوارد ه  إىل مجهورية ال ونغو الدمنراطية(ضد غينيا  ًمجهورية
" النانول الدوي العره" ية يع س مالاحلماية الدللو  ةاملتعلن 1املادة 

ًAhmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of 

the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 

582, at p. 599, para. 39 نز احل م متا  على املوقا الشب ت التاي(. و  
www.icj-cij.org. 

 .49، الىلنرة 27(، ع الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2006حولية  (563ً

التعااوي  عاان األضاارار املت باادة ا العاادل الدوليااة ه فتواهااا املتعلنااة لاا
 تاالة هلااا مبنبوليااة لة اجلنةااية الأمةاا"لااأل  دةام املتحاااه  دمااة األماا

 .(564ًاملاالبة"
ا تنىلاد  ابل االنتتااف احمللياة.  لناعدة 2 الىلنرةوتتعلق  (5ً

 املاالبااايفومبنتضااى النااانول الاادوي، ال تةاار  هااذه الناعاادة علااى 
علاااااى  املتعلناااااة لاحلماياااااة الدللوما اااااية فحةاااااب، لااااال تةااااار  أيضاااااا  

إذا  انات قاعاادة . و (565ًاملتعلناة حبمايااة حناوق اإلنةااال املاالباايف
، (566ًاالنتتاااف احملليااة ال تةاار  ه حالااة احلمايااة الو يىليااة  اابل

عناادما تتتاارف منظمااة دوليااة ماان أجاال محايااة أحااد مو ىليهااا فيمااا 
 ماالبتهاااايتعلاااق لأدائاااه مهاماااه، فاااإل املنظماااة هاااوز هلاااا أل تااادرج ه 

أو األرااااااخاع  الشااااااخز املتضااااااررالضاااااارر الااااااذ  ت بااااااده " أيضااااااا  
حم مااة العاادل الدوليااة ه  ذ رتااهمااا  وفااق، ماان   لااه"املةااتحنول 

التعااوي  عااان األضاارار املت بااادة ه  دمااة األمااام ا فتواهااا املتعلنااة لااا
. وم ن أل يُعتا ، ه هاذه احلادود، أل رارط ا اتنىلاد (567ًاملتحدة

 . بل االنتتاف احمللية يةر 
وقااااااف ضاااااارورة تيتعلااااااق مبنظمااااااة دوليااااااة مةااااااؤولة، ت وفيمااااااا (6ً

وماااا  وناااه . املاالباااةحمللياااة علاااى  اااروف ا اااتنىلاد  ااابل االنتتااااف ا
، فإناه ال حاجاة إىل أل مىلهوما  أل الشرط يةار  ه حاااليف معيناة

م  تةار  قاعادة  ابل االنتتااف حتديدا  أدق حيدد ه هذا املنام 
تعلاق ت ماالباةاحمللية. ولعل مان احلاااليف الواضاحة فيماا يبادو حالاة 

ج لناعاادة يم.  مااا احااتُ مبعاملااة منظمااة دوليااة لىلاارد أثناااء إدارهتااا إلقلاا
 ااابل االنتتااااف احمللياااة فيماااا يتعلاااق لةااابل انتتااااف قائماااة دا ااال 
االحتااااد األورويب. ومااان أمثلاااة املمار اااة ماااا ورد ه لياااال لا ااام  افاااة 
الدول األعضاء ه االحتااد األورويب علاى لةاال املادير العاام للادائرة 

ملاااادين النانونيااااة للمىلوضااااية األوروليااااة أمااااام جملااااس منظمااااة الاااااأال ا
__________ 

ً564) Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations  186أع ه(، ع  553ًانظر احلارية. 
 A. A. Cançado Trindade, The Application لتىلة  اتة انظر (565ً

of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law: 

its Rationale in the International Protection of Individual Rights, 

Cambridge University Press, 1983, pp. 46–56; C. F. Amerasinghe, Local 

Remedies in International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 

2004, pp. 64–75; and R. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi 

interni e diritti umani, Torino, Giappichelli, 2004 .وير ز هؤالء ال تاب 
دة إىل املةتن لاملاالبايفا تنىلاد  بل االنتتاف احمللية فيما يتعلق  على

 معاهدايف حنوق اإلنةال.
 ة اااالتالي ةاااااااااة ه الدرا ااااعلى هذه الننا مت التأ يدوقد  (566ً

J. Verhoeven, “Protection diplomatique, épuisement des voies de 

recours internes et juridictions européennes”, Droit du pouvoir, pouvoir 

du droit – Mélanges offerts à Jean Salmon, Brussels, Bruylant, 2007, p. 

1511, at p. 1517. 
ً567) Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations  184أع ه(، ع  553ًانظر احلارية. 
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الااااادوي فيماااااا يتعلاااااق لنااااازاع لااااا  تلاااااك الااااادول والوالياااااايف املتحااااادة 
خبتااااااوع التاااااادالأ املتخااااااذة للحااااااد ماااااان الضوضاااااااء النامجااااااة عاااااان 
الااااااائرايف. فناااااد ادعااااات الااااادول األعضااااااء ه االحتااااااد األورويب أل 
طلااب الواليااايف املتحاادة غااأ منبااول ألل  اابل االنتتاااف املتعلنااة 

موضااااا اجاااا ف مل تةااااتنىلد، إذ  ااااال  ةاألورولياااا املىلوضاااايةل ئحااااة 
للاعن أمام احملا م الوطنية للدول األعضاء ه  قال   "التدلأ آنذاك 

هااااذه املمار ااااة و . (568ً"االحتاااااد األورويب وحم مااااة العاااادل األوروليااااة
إىل الادول األعضااء ه  توحت لأنه،  واء   انات ماالباة ماا موجهاة  

حمتجاااااا   اااااا، األورويب  مةاااااؤولية االحتااااااد أم  اناااااتاالحتااااااد األورويب 
 . بل االنتتاف النائمة ه االحتاد األورويب دا تنىلاُيشرَتط 

علااااى األقاااال، ضاااارورة  ، مباااادئيا  الُ تّااااابوقااااد أقاااار أغلبيااااة  (7ً
 إىل املوجهاة لاملاالباايففيماا يتعلاق  احمللياة ا تنىلاد  ابل االنتتااف

" ةااف احمللياااا ااابل االنتتااا"ورغااام أل متاااالح . (569ًمنظماااة دولياااة
__________ 

 البياناااايف والتعليناااايف الشاااىلوية علاااى رد الوالياااايف املتحااادةانظااار  (568ً
تشاارين الثاااين/نوفم   15 ه ،ل األعضااء ه االحتاااد األورويبالا  قاادمتها الاادو 

، أماااام جملاااس منظماااة الااااأال املااادين الااادوي مبوجاااب قواعااادها لتةاااوية 2000
( لشااأل اجاا ف مااا الواليااايف املتحاادة الناراا  ه 7782/2اج فااايف ًالوثينااة 

م   اااانول األول/ديةااا  7إطاااار اتىلاقياااة الااااأال الااادوي امل ماااة ه راااي اغو ه 
(، األول، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء 2004 حوليااااة. انظاااار أيضااااا  15، ع 1944
 .18امللحق املرفق، ، A/CN.4/545الوثينة 
أقر عدة مؤلىل   ريال قاعدة  بل االنتتاف احمللية على  (569ً

 J.-P. Ritter, “Laالدول إىل املنظمايف الدولية  ال  توجهها  املاالبايف

protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale”, 

Annuaire français de droit international, vol. 8 (1962), p. 427, at pp. 454–

 P. De Visscher, “Observations sur le fondement et la mise en؛ و455

oeuvre du principe de la responsabilité de l’Organisation des Nations 

Unies”, Revue de droit international et de droit comparé, vol. 40 (1963), 

p. 165, at p. 174؛ وR. Simmonds, Legal Problems Arising from the United 

Nations Military Operations in the Congo, The Hague, Nijhoff, 1968, p. 

 B. Amrallah, “The international responsibility of the United؛ و238

Nations for activities carried out by the U.N. peace-keeping forces”, 

Revue égyptienne de droit international, vol. 32 (1976), p. 57, at p. 67 ؛
 L. Gramlich, “Diplomatic protection against acts of intergovernmentalو

organs”, German Yearbook of International Law, vol. 27 (1984), p. 386, 

at p. 398 ًلتىلة مبدئية أ ثر(؛ وH. G. Schermers and N. M. Blokker, 

International Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd rev. ed., The 

Hague, Nijhoff, 1995, pp. 1167–1168, para. 1858؛ وP. Klein, La 

responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques 

internes et en droit des gens, Brussels, Bruylant/Editions de l’Université 

de Bruxelles, 1998, pp. 534 et seq.؛ وC. Pitschas, Die völkerrechtliche 

Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaften und ihrer 

Mitgliedstaaten, Berlin, Duncker and Humblot, 2001, p. 250؛ 
 K. Wellens, Remedies against International Organisations, Cambridgeو

University Press, 2002, pp. 66–67 رالاة النانول  ذاته ن الرأ عرلت عأ. و
 Report of the الدوي ه تنريرها اجتامت لشأل مةاءلة املنظمايف الدولية،

Seventy-First Conference  213أع ه(، ع  26ًانظر احلارية. 

ً“local remedies”) دو غااااأ م ئاااام ه هااااذا الةااااياق، ألنااااه اقااااد يباااا
يشاااااأ فيماااااا يبااااادو إىل  ااااابل االنتتااااااف املتاحاااااة ه إقلااااايم ال ياااااال 

ه النتااااوع اإلن ليزيااااة  املةاااؤول، فإنااااه مااااا فتاااا  يةاااتخدم عمومااااا  
 . 2ه الىلنرة  وأدرج  ذه التىلة أيضا   متختتا   لاعتباره متالحا  

املتعلنااة مبةااؤولية الدولااة  44املااادة وعلااى غاارار مااا ورد ه  (8ً
، فاااإل رااارط ا اااتنىلاد  ااابل (570ًعااان األفعاااال غاااأ املشاااروعة دولياااا  

 الدا لياااة ااابل االنتتااااف "االنتتاااف احمللياااة متوقاااف علاااى وجااود 
. وقاد تااغت اللجناة هاذا الشارط لنادر أ ا  مان "املتاحة والىلعالاة

، (571ًا يةاملتعلن  لاحلماية الدللوم 15و 14التىلتيل ه املادت  
 . افيا    األ ثر اقتضالا   الشر ل ن ألغراض هذه املواد قد ي ول 

ولاااائن  ااااال وجااااود  اااابل انتتاااااف متاحااااة وفعالااااة دا اااال  (9ً
عااااادد حمااااادود ماااااان  ح ااااارا  علاااااىي اااااول  حيتمااااال ألمنظماااااة دولياااااة 

الا  "، لإرارهتا إىل  ابل االنتتااف 2املنظمايف فنط، فإل الىلنرة 
 اابل االنتتاااف  درج أيضااا  أل تُاا يُنتااد  ااا ،"تتيحهااا هااذه املنظمااة

املتاحة أمام هيئايف التح يم أو احملا م الوطنية أو اهليئاايف اإلدارياة 
عناااادما ت ااااول املنظمااااة الدوليااااة قااااد قبلاااات ا تتاتااااها لااااالنظر ه 

علااى فعاليتهااا وقااد يااؤثر م ااال وجااود  اابل االنتتاااف . املاالبااايف
 فيما يتعلق لالىلرد املعين.

                                                                                             
 ةموجه ماالبةأل قاعدة  بل االنتتاف احمللية ال تةر  على  Eagleton وارتأى

ملتحدة ليس هلا نظام قضائت أو "األمم ا لأضد األمم املتحدة، ال لشتء  وى 
" من قبيل تلك ال  تتعهدها الدول عادة ،‘احمللت االنتتاف‘لا و ائل أ رى 

ًC. Eagleton, “International organization and the law of responsibility”, 

Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1950-

I, vol. 76, p. 323, at p. 395 .) والحظCançado Trindade  ندم تُ عندما "أنه
النانول  لَيَد ألتعوي  ضد منظمة دولية، ال يةتبعد تابيق الناعدة، لال ماالبة
 ,A.A. Cançado Trindadeً "م ن أل يتاور ه اجتاهايف  تلىلةهاُهنا 

“Exhaustion of local remedies and the law of international organizations”, 

Revue de droit international et de sciences diplomatiques et politiques, 

vol. 57, No. 2 (1979), p. 81, at p. 108.)  وأعربPérez González ن رأ  ع
 M. Pérezً بل االنتتاف احمللية ينبغت أل تابق مبرونة مىلاده أل قاعدة 

González, “Les organisations internationales et le droit de la 

responsabilité”, Revue générale de droit international public, vol. 92 

(1988), p. 63, at p. 71.)  أماAmerasinghe  فارتأى أنه ملا  انت املنظمة
من املش وك "، فإنه "على األفراد عموما   الواليةتىلتنر إىل  لاايف "الدولية 

. وه ذا، منا بة دا ليةانتتاف   بلتوفر   ال لإم اهنا ألما إذا   فيه
 "تتور ال يىلية ال   تابق  ا قاعدة  بل االنتتاف احمللية يتعب

ًC. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International 

Organizations, 2nd rev. ed., Cambridge University Press, 2005, p. 486؛) 
أيده ذاته، عرب عنه ه الابعة األوىل من ال تاب أُ  ال قد الذ    ،وهذا الرأ 

 Vacas Fernández ًF. Vacas Fernández, La responsabilidad أيضا  

internacional de Naciones Unidas: fundamento y principales problemas 

de su puesta en práctica, Madrid, Dykinson, 2002, pp. 139–140). 
 .156 ع، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2001 حولية (570ً
 .29ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2006حولية  (571ً
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ماااا ورد ه أح اااام أ ااارى، لااايس النتاااد مااان غااارار وعلااى  (10ً
ا اااااتبعاد جاااااواز  2ه الىلنااااارة  "أ ااااارى"اإلراااااارة إىل منظماااااة دولياااااة 

االحتجاج لاملةؤولية جتاه منظمة دولية ح  عندما ال يتعلاق األمار 
 . غأها لأ  منظمة دولية

تالة لاملوضااوع عنادما حتااتج لاملةااؤولية  2 ماا أل للىلناارة  (11ً
، وفناا  أو املنظماة الدولياة املضارورة الدولة دولة أو منظمة دولية غأ

من  2إىل الىلنرة  52من املادة  5. وقد أرأ ه الىلنرة 52للمادة 
 هلذه الغاية. 48املادة 

 سقوط الحق في االحتجاج بالمسؤولية  -[48]49المادة 
 ال يجوز االحتجاج بمسؤولية منظمة دولية: 
إذا تنازلــــــــأ الدولــــــــة أو المنظمــــــــة الدوليــــــــة  (أ) 

 ؛المطالبةالمضرورة تنازال  صحيحا  عن 
ــــــة  (ب)  ــــــة أو المنظمــــــة الدولي ــــــر أن الدول إذا اعُتب

المضــرورة، بســبب تصــرفها، قــد وافقــأ موافقــة  صــحيحة علــى 
 .المطالبةسقوط حقها في تقديم 

 التعليق
ؤولية ةااملتعلناة مب 45املاادة  تيغت هذه املادة على نةق (1ً

حيااث ا ااتعي  عاان  ، (572ًالادول عاان األفعااال غااأ املشااروعة دوليااا  
ه الىلنرة اال ته لية وأضيىلت  "منظمة دولية"لعبارة  "دولة"  لمة
 ه الىلنرت  الىلرعيت  ًأ( وًب(. "أو املنظمة الدولية"عبارة 

ومن الواضح أل  نوط حاق دولاة مضارورة ه االحتجااج  (2ً
علااى مااا إذا  ااال ال يااال املةااؤول دولااة أو لاملةااؤولية قلمااا يتوقااف 

ه أيضاااا  املنظماااة الدوليااة  اعتبااار منظمااة دوليااة.  ماااا ينبغاات مبااادئيا  
 انوط احلاق على  املوافنةأو  املاالبةعن  من هوز له التخلتوضا 

لامل حظااااة أل الةاااامايف اجاتااااة  أل ماااان اجلاااادير. غااااأ هاه تناااادم
از املخاتز لالتناازل عان لاملنظمايف الدولية يتعذر معها حتديد اجلها

ماان جانااب  موافنااةرااة  تلا اام املنظمااة وتناادير مااا إذا  اناا املاالبااة
ماااان  املوافنااااةاملنظمااااة. وعاااا وة علااااى ذلااااك، قااااد يةااااتغرق حتااااول 

 لتاادورأطااول ماان الوقاات ال اااه عااادة  ا  جانااب منظمااة دوليااة وقتاا
 من جانب الدول. موافنة

أل التناازل  علاى وتانز الىلنرتاال الىلرعيتاال ًأ( وًب( حتديادا   (3ً
متَّاا  نوط احلق ه االحتجاج لاملةاؤولية إال إذا  يةتتبعالال  املوافنةأو 

املاااادة  ( مااان التعلياااق علاااى4الىلنااارة ً. و ماااا ورد ه لتاااورة "تاااحيحة"
تعاجلهاااا قواعاااد الناااانول ‘هاااذا املتاااالح يشاااأ إىل مةاااائل "، فاااإل 17

، مثال مةاألة ماا إذا  اال املو اف ‘الدوي  ارج ناااق مةاؤولية الادول
أو الشخز الاذ  أعااى املوافناة  اّوال  لالنياام لاذلك نيالاة عان الدولاة 
أو املنظماااة الدولياااة، أو ماااا إذا  انااات املوافناااة لاطلاااة لةااابب اإل اااراه أو 

__________ 
 .157، ع والتتويب ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2001حولية  (572ً

ه حالااة منظمااة دوليااة، تىليااد التااحة . و (573ً"عاماال آ اار ماان العواماال
غااأ أل هااذا الشاارط قااد تاارد احرتامهااا.  هاابأل قواعااد املنظمااة  ضاامنا  

ماان اتىلاقيااة  46ماان املااادة  3و 2عليااه قيااود  تلااك الااواردة ه الىلناارت  
فيما يتتال لاالعتاداد لااحرتام قواعاد املنظماة املتتالة  1986لعام فيينا 

يتعلااااق لاااابا ل املعاهاااادة  فيماااااوذلااااك لاال تتاااااع لااااإلرام معاهاااادايف 
 لإل  ل  ذه النواعد.

املضرورة أو املنظمايف الدولياة املضارورة، الدول  دوعندما تتعد (4ً
دولااة أو أ ثاار أو منظمااة دوليااة أو أ ثاار ال يااؤثر علااى حااق تنااازل فااإل 

 املنظمايف املضرورة األ رى ه االحتجاج لاملةؤولية. الدول أو
الدولاااااة أو "ورغاااام  ااااول الىلنااااارت  ًأ( وًب( تشااااأال إىل  (5ً

االحتجاااج لاملةااؤولية ، فااإل  اانوط حااق "املنظمااة الدوليااة املضاارورة
لالنةبة للدولة أو املنظمة  لةبب التنازل أو املوافنة قد حيدث أيضا  

دول ، االحتجااج لاملةاؤولية 52للماادة  الدولية الا  حياق هلاا، وفناا  
ضرورة. وهاذا املنظمة دولية املة أو ر ضرو املدولة ال أل ت ول هلا تىلة

 .52من املادة  5ه الىلنرة  49ما أوضحته اإلرارة إىل املادة 

 تعدد الدول أو المنظمات الدولية المضرورة  -[49]50المادة 
 نفــسعــدة دول أو منظمــات دوليــة مــن عنــدما تتضــرر  

الفعل غير المشـروع دوليـا  لمنظمـة دوليـة، يجـوز لكـل دولـة أو 
منظمـــة دوليـــة مضـــرورة أن تحـــتع، بصـــورة منفصـــلة، بمســـؤولية 

 الفعل غير المشروع دوليا . عنالمنظمة الدولية 
 التعليق

ةاؤولية الادول عان املتعلناة مب 46ينالل هاذا احل ام املاادة  (1ً
ه هاااااذا املنااااام تنااااااول  هاااار و . (574)األفعااااال غااااأ املشاااااروعة دوليااااا  

احلاااااليف التالياااة الااا  تتعلاااق  لهاااا لاملةاااؤولية عااان فعااال واحاااد غاااأ 
لياة املضارورة؛ تعادد املنظماايف الدو و مشروع  تعدد الدول املضارورة؛ 

 .أو أ ثرومنظمة دولية  أو أ ثرتضرر دولة و 
  دولة أو منظمة دولية مضارورة أل حتاتج لاملةاؤولية ألوحيق  (2ً

لتااورة منىلتاالة عاان أ  دولااة أو منظمااة دوليااة مضاارورة أ اارى. وهااذا 
يةتبعد أل حتتج  ل ال يانايف املضرورة أو لعضها لاملةؤولية لتاورة  ال

مااان راااأنه أل  املاالباااايفمشااارت ة، إل رغبااات ه ذلاااك. ولعااال تنةااايق 
 .ه حتتيل احلنوقازدواج وجود يةهم ه تىلاد  احتمال 

دولاة مضارورة تنادمها  الا  م ان أل املاالباايف أمثلةومن  (3ً
ا تو ته حم مة العدل الدولية ومنظمة دولية مضرورة ه آل واحد م

التعاااوي  عااان األضااارار املت بااادة ه  دماااة األمااام ه فتواهاااا لشاااأل 
ماان األمام املتحاادة ودولااة  . فنااد ا اتنتجت احمل مااة أل  ا   املتحادة

لشااااأل الضاااارر الااااذ  " ماالبااااةجنةااااية الضااااحية م نهااااا أل تناااادم 
__________ 

 .152ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2006حولية  (573ً
 .160، ع والتتويب ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2001 حولية (574ً
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ماااااان   أو األرااااااخاع املةااااااتحن لالشااااااخز املتضاااااارر]...[  حلااااااق
ال توجاااااد قاعااااادة قانونياااااة تعاااااات أولوياااااة "حظااااات أناااااه وال   لاااااه"
مها أو جت  الدولة أو املنظمة على االمتناع عن تندمي ماالباة اإلحد

ترى احمل مة  ببا  حيول دول توتل الارف  املعنيا  إىل  دولية. وال
 .(575ًحلول قائمة على حةن النية واملناق العام"

املضاارورة أل تلتاازم لعاادم وم اان للدولااة أو املنظمااة الدوليااة  (4ً
الدولياة املنظماايف  االحتجاج لاملةؤولية، تار ة هذا األمر للدول أو

مةألة دا لية ل  جمرد األ رى املضرورة. وإذا مل ي ن هذا االلتزام 
ال يانايف املضرورة، فإنه قاد ياؤد  إىل  انوط حاق تلاك الدولاة أو 

 .49ادة للم املنظمة الدولية ه االحتجاج لاملةؤولية وفنا  
وعندما تتضرر منظمة دولية وعضو أو أ ثر من أعضائها  (5ً

الىلعااال غاااأ املشاااروع، فاااإل النواعاااد الدا لياااة للمنظماااة  ذايفنتيجاااة 
إىل أو  ملنظماااااة اىلعلااااى وجاااااه احلتاااار إ ُتةااااِند  اااااذلكالدوليااااة قاااااد 

 مهمة االحتجاج لاملةؤولية. ئهاأعضا

 المسؤولةتعدد الدول أو المنظمات الدولية   -[50]51المادة 
عنـدما تكــون منظمــة دوليـة مســؤولة مــع دولــة  -1 

الفعل غيـر  نفسأو أكثر، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر، عن 
المشروع دوليا ، يجوز االحتجاج بمسؤولية كل دولـة أو منظمـة 

 الفعل.  بهذادولية فيما يتعلق 
، كمـا فـي التبعيـةمسؤولية الاالحتجاج ب يجوز -2 

بقـدر مـا لــم ، 29ا فـي مشــروع المـادة الحالـة المنصـوص عليهـ
 االحتجاج بالمسؤولية الرئيسية إلى الجبر. يؤدِ 

 :2و 1الفقرتان  -3 
ــة أو منظمــة دوليــة مضــرورة  )أ(  ال تجيــزان ألي دول

 أن تسترد، بواسطة التعويه، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدتو؛
ال تخــالن بمــا قــد يكــون للدولــة أو المنظمــة  )ب( 
التــي تقــدم الجبــر مــن حــق فــي الرجــوع علــى الــدول أو الدوليــة 

 المنظمات الدولية المسؤولة األخرى.
 التعليق

تتنااااول هاااذه املاااادة احلالاااة الااا  ت اااول فيهاااا منظماااة دولياااة  (1ً
مةاؤولة عاان فعال مااا غاأ مشااروع ماا  يااال أو أ ثار ماان ال يانااايف 

املةااااؤولية قااااد مت تناااااول األ اااارى، إمااااا منظمااااايف دوليااااة أو دول. و 
الا   15إىل  12ه املاواد  أ ثارشرت ة ملنظمة دولياة ماا دولاة أو امل
 25دولة، وه املواد الةؤولية منظمة دولية فيما يتتل لىلعل مب عىنت

دولة فيما يتتال لىلعال منظماة دولياة. الال  تعىن مبةؤولية  29 إىل
__________ 

ً575) Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations  186-184أع ه(، ع  553ًانظر احلارية. 

الاا   "االتىلاقااايف املختلاااةا "يةاامى لاا ورااة مثااال آ اار يتجةااد فيمااا
ماا الادول األعضااء فيهاا، جنبا  إىل جناب عة األورولية ت مها اجلما

وحةااااب تاااانز تلااااك االتىلاقااااايف علااااى املةااااؤولية املشاااارت ة.  عناااادما
ضاااد  األورويبال ملاااال ذ رتاااه حم ماااة العااادل األورولياااة ه قضاااية  ماااا

 املتعلنة لاتىلاق تعاول  تلط   جملس االحتاد األورويب
منتااااوع عليهااااا وه  اااال تلااااك الظااااروف، وه غياااااب ا ااااتثناءايف  

]الرالعاة املعناودة لا  جمموعاة دول أفرينياا والبحار ال ااريك  تراحة ه االتىلاقية
، فااااإل اجلماعااااة والاااادول واحملاااايط اهلااااادئ ولاااا  اجلماعااااة االقتتااااادية األوروليااااة[

ال ااريك واحملايط البحار دول أفرينياا و ا ]جمموعاة األعضاء فيها لتىلتها رري ة لا
رت ة أمام تلك الدول عن الوفاء ل ل التازام ينشاأ مةؤولة مةؤولية مش [اهلادئ

 .(576ًعن التعهدايف املناوعة، مبا فيها تلك املتعلنة لتندمي املةاعدة املالية
ةؤولية الدول عن األفعال املتعلنة مب 47وعلى غرار املادة  (2ً

 علااى أنااه هااوز للدولااة أو 1تاانز الىلناارة ، (577ًغااأ املشااروعة دوليااا  
املنظمة الدولية املضارورة أل حتاتج مبةاؤولية  ال  ياال مةاؤول. غاأ 

 ول رة حااليف ال تتحمل فيها دولاة أو منظماة دولياة إال تأنه قد 
مةاااؤولية تبعياااة، حبياااث ال ينااااا عليهاااا التااازام لااااجل  إال إذا مل تناااام 

لناادر مةااؤولية رئيةااية، و لااذلك الدولااة أو املنظمااة الدوليااة املةااؤولة 
الا  تشاأ إليهاا  29من املادة  2لذلك. وتةوق الىلنرة ما ال تنوم 

ملةؤولية التبعية، لالنز علاى على ا مثاال   احلالية من املادة 2الىلنرة 
 أنااه عناادما تنشااأ مةااؤولية دولااة عضااو عاان فعاال غااأ مشااروع دوليااا  

 ."يىلرتض أل ت ول ]...[ تبعية"، فإل املةؤولية ملنظمة دولية
ئيةية أو تبعية، ال يالب مان الدولاة و واء  انت املةؤولية ر  (3ً
إىل  ياااااال  ماالباااااةاملنظماااااة الدولياااااة املضااااارورة أل متتناااااا عااااان توجياااااه  أو

ج مبةاؤوليته. فالتبعياة ال احاتُ آ ار  ياال   عان اجلا  مةؤول إىل أل متناا
 .املاالبةضرورة التنيد لتعاقب زمين ه توجيه  تىليد ضمنا  

ةاؤولية مب املتعلنة 47من املادة  2الىلنرة  3وتنالل الىلنرة  (4ً
أو "، مااااا إضااااافة عبااااارة الاااادول عاااان األفعااااال غااااأ املشااااروعة دوليااااا  

منظمة دولية" ه الىلنرة الىلرعية ًأ( وعبارة "أو املنظماة الدولياة" ه 
. ويرماااات التغيااااأ الاىليااااف الااااذ  أد اااال علااااى الىلناااارة الىلرعيااااة ًب(

 ىلإًب( إىل توضيح أل احلق ه الرجوع يعود  الىلرعية تيغة الىلنرة
 .اجل "ال  تندم "لدولة أو املنظمة الدولية ا

االحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة   -[51]52المادة 
 أو المنظمة الدولية المضرورة منظمة دولية غير الدولة أو

 يحــق ألي دولــة أو منظمــة دوليــة غيــر الدولــة -1 
أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحتع بمسؤولية منظمة دولية 

__________ 
ً576) European Parliament v. Council of the European Union, 

Judgement of 2 March 1994, Case C-316/91, Reports of Cases before the 
Court of Justice and the Court of First Instance 1994-3, p. I-653, at 

pp. I-661–I-662, recital 29. 
، والتتاااااااااويب ، اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء الثااااااااااين(2001 حولياااااااااة (577ً
 .161 ع
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إذا كـان االلتـزام الـذي ُخـرق واجبـا  تجـاه  4وفقـا  للفقـرة  أخرى
مجموعة من الدول أو المنظمات الدوليـة، مـن بينهـا الدولـة أو 
المنظمـة التـي تحــتع بالمسـؤولية، وكـان الغــر  منـو هـو حمايــة 

 مصلحة جماعية للمجموعة.
ــــة المضــــرورة أن  -2  ــــة غيــــر الدول يحــــق ألي دول

إذا كــان االلتــزام  4وفقــا  للفقــرة تحــتع بمســؤولية منظمــة دوليــة 
 الذي خرق واجبا  تجاه المجتمع الدولي ككل.

يحـــــق ألي منظمـــــة دوليـــــة ال تكـــــون منظمـــــة  -3 
ــة  ــة أخــرى وفقــا  دولي مضــرورة أن تحــتع بمســؤولية منظمــة دولي
إذا كــان االلتــزام الــذي ُخــرق واجبــا  تجــاه المجتمــع  4للفقــرة 

المجتمـع الـدولي الدولي ككل وكانأ المحافظة علـى مصـلحة 
االلتـــزام الـــذي خـــرق تـــدخل ضـــمن وفـــائف يســـتند إليهـــا التـــي 

 المنظمة الدولية التي تحتع بالمسؤولية.
يجوز ألي دولة أو منظمة دولية يحق لهـا أن  -4 

أن تطلــب إلــى  3إلــى  1تحــتع بالمســؤولية بموجــب الفقــرات 
 :ما يلي المنظمة الدولية المسؤولة

شروع دوليا  وتقديم الكف عن الفعل غير الم (أ) 
 ؛ 33تأكيـدات وضمانـات بعـدم التكرار وفقا  لمشروع المادة 

الوفــاء بــااللتزام بــالجبر وفقــا  للبــاب الثــاني، و  (ب) 
لصـــــال  الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة المضـــــرورة أو الجهـــــات 

 المستفيدة من االلتزام الذي خرق.
تنطبـــق شـــروط احتجــــاج الدولـــة أو المنظمــــة  -5 
 47المضــــرورة بالمســــؤولية بموجـــب مشــــاريع المــــواد  الدوليـــة

االحتجاج بالمسؤولية من جانـب على  49و ،2، الفقـرة 48و
ــــة التــــي يحــــق لهــــا  ــــة أو المنظمــــة الدولي بموجــــب  ذلــــكالدول

 . 4إلى  1الفقرات 
 التعليق

ةااؤولية الاادول عاان مب املتعلنااة 48هااذه املااادة تنالاال املااادة  (1ً
تتعلاق لاالحتجااج مبةاؤولية هت و . (578ًاألفعال غأ املشروعة دوليا  

ال م ن اعتبارها  دولية أ رىمنظمة دولية من قبل دولة أو منظمة 
رغاااام أل االلتاااازام  ،ماااان املشااااروع احلاااااي 46مضاااارورة مبىلهااااوم املااااادة 

، عناادما حيااق لتلااك 4إىل الىلناارة  الااذ   اارق واجااب هلااا. وا ااتنادا  
ؤولية، فإناه ال هاوز الدولة أو تلك املنظماة الدولياة االحتجااج لاملةا

وتناادمي  ،أل تاالااب إال لااال ف عاان الىلعاال غااأ املشااروع دوليااا  هلااا 
وي اول  .والوفاء لااللتزام لاجل  ،وضمانايف لعدم الت رار تأ يدايف
لتاااااااظ الدولااااااة أو املنظمااااااة الدوليااااااة املضاااااارورة أو اجلهااااااايف "اجلاااااا  

 . "املةتىليدة من االلتزام الذ   رق
__________ 

 . 163املرجا نىلةه، ع  (578ً

فيهاااا  ينشاااأىلئاااة األوىل مااان احلاااااليف الااا  لال 1وتتعلاااق الىلنااارة  (2ً
االلتازام "د. وتشامل هاذه الىلئاة احلاااليف الا  ي اول فيهاا هذا احلق املنيَّا

الااذ  ُ اارق واجبااا  جتاااه جمموعااة ماان الاادول أو املنظمااايف الدوليااة، ماان 
لينهاااا الدولاااة أو املنظماااة الااا  حتاااتج لاملةاااؤولية، و اااال الغااارض مناااه هاااو 

"أو . وفيماااا عااادا إضاااافة عباااارايف "عاااةمحاياااة متااالحة مجاعياااة للمجمو 
، فااااإل هاااذا الاااانز يةتنةااااخ الىلناااارة "أو املنظمااااة"و "املنظماااايف الدوليااااة

 ةؤولية الدول.مب املتعلنة 48من املادة  1الىلرعية ًأ( من الىلنرة 
متااالحة مجاعياااة "إىل  1والنتاااد مااان اإلراااارة ه الىلنااارة  (3ً

فناط،  واجباا  ال ي اول ُ رق هو ليال أل االلتزام الذ   "للمجموعة
ماااان  فيهااااا اجاااارق، لعضااااو أو أ ثااااروقااااا ه الظااااروف احملااااددة الاااا  

أعضاااااء اجملموعااااة لتااااورة فرديااااة. وعلااااى  اااابيل املثااااال، إذا  رقاااات 
مبوجب معاهدة متعددة األطاراف حلماياة البيئاة  منظمة دولية التزاما  

املشاااارت ة، فااااإل األطااااراف األ اااارى ه املعاهاااادة هااااوز هلااااا أل حتااااتج 
 ااااع. وحيااااق  لوجااااههناااا تتااااأثر لااااجرق، وإل مل تتاااأثر لاملةاااؤولية أل

 قاااايِّما  عناادها ل اال عضااو ه اجملموعااة أل ياالااب لاالمتثااال لتااىلته 
 على املتلحة اجلماعية للمجموعة.

ى لااااناااادرج لالضاااارورة ه هااااذه الىلئااااة مااااا قااااد ي ااااول عيوال  (4ً
منظمااااااة دوليااااااة ماااااان التزامااااااايف جتاااااااه أعضااااااائها مبوجااااااب قواعاااااادها 

علااااى ذلااااك، قااااد تنيااااد النواعااااد الدا ليااااة حااااق  الدا ليااااة. وعاااا وة
 عضو ه االحتجاج مبةؤولية املنظمة الدولية.ال
االلتزام الاذ   ارق ي ول أل  ضمنا   1 وال تىليد تيغة الىلنرة (5ً

ناااد فجمموعاااة تضااام الااادول واملنظماااايف الدولياااة. جتااااه لالضااارورة  واجباااا  
اه جمموعاة إماا جتااه جمموعاة مان الادول أو جتا ي ول ذلك االلتازام واجباا  

ماااان املنظمااااايف الدوليااااة. وعلااااى غاااارار مااااا ورد ه أح ااااام أ اااارى، فااااإل 
ال تىليااااد  "منظمااااة دوليااااة أ اااارى"ه نىلااااس الىلناااارة إىل  ردةاإلرااااارة الااااوا

 أنه يلزم أل يتعلق األمر مبا يزيد على منظمة دولية واحدة. ضمنا  
الىلئااة األ اارى ماان احلااااليف الاا   3و 2وتتناااول الىلنرتااال  (6ً
والااا  هاااوز  46تتضااارر فيهاااا دولاااة أو منظماااة دولياااة مبىلهاااوم املاااادة  ال

فيها لتلك الدولة أو املنظمة الدولية، ماا ذلاك، أل حتاتج لاملةاؤولية، 
الاا   2الىلناارة و . 4وإل ه النااااق احملاادود املنتااوع عليااه ه الىلناارة 

الىلنااارة الىلرعياااة ًب( مااان  تااااالق تشاااأ إىل احتجااااج دولاااة لاملةاااؤولية
ةاااؤولية الااادول عااان األفعاااال غاااأ مب املتعلناااة 48مااان املاااادة  1الىلنااارة 

 أنه إذا اعت  أل لدولة من الادول حناا   واضحا  . ويبدو املشروعة دوليا  
جتااه اجملتماا  واجباا   ه االحتجاج مبةاؤولية دولاة أ ارى  رقات التزاماا  

تةار  فيماا يتعلاق مبةاؤولية منظماة ذاهتا    ل، فإل األح ام  الدوي
. و ماااا الحظااات منظماااة حظااار األ ااالحة ممااااث     رقاااا   دولياااة ترت اااب

جاااواز  حياااول دولال يوجاااد فيماااا يبااادو أ   ااابب "ال يميائياااة، فإناااه 
لتااااىلتها مةااااتنلة عاااان املنظمااااايف الدوليااااة  - الاااادول أيضااااا   احتجاااااج
 .(579ًمنظمة دولية"مبةؤولية  -األ رى 

__________ 
 A/CN.4/593 الوثينااة(، األول، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2008 حوليااة (579ً
 .(التعلينايف وامل حظايف الواردة من املنظمايف الدوليةً Add.1و
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ولاائن مل يعاارب ه اللجنااة عاان أ  رااك لشااأل حااق دولااة  (7ً
لاملةااااؤولية ه حااااال  اااارق التاااازام دوي واجااااب جتاااااه ه االحتجاااااج 

اجملتما الدوي   ال، فاإل لعا  األعضااء أعرلاوا عان قلنهام لشاأل 
، مبااااا فيهااااا املنظمااااايف طوياااال هااااذا احلااااق للمنظمااااايف الدوليااااة أيضااااا  

لااااان تتتااااارف عندئاااااذ إال  اإلقليمياااااةغاااااأ أل املنظماااااايف  .اإلقليمياااااة
ألعضااء فيهاا الا  حياق لو اائف الا  أ اندهتا إليهاا الادول ال ممار ة  
 جمتمعة فيما يتعلق خبرق. االحتجاج لاملةؤولية منىلردة أوهلا 
وال تالاااااايف النانونياااااة املتعلناااااة حباااااق املنظماااااايف الدولياااااة ه  (8ً

االحتجاج لاملةؤولية ه حالة  رق التزام واجاب جتااه اجملتماا الادوي  
اننةاااااامت آراء قااااااد علااااااى االحتاااااااد األورويب. و    اااااال تر ااااااز أ ا ااااااا  

 تاااااااب، ل اااااان أغلبيااااااة واضااااااحة  ااااااانديف احلاااااال الااااااذ  يناااااار هااااااذا ال
ال يتناولول إال احتجاج منظمة  ولئن  ال ال تاب عموما  . (580ًاحلق

فيماا  ينةاحب أيضاا   ممااث    لدولة، فاإل حا   لدولية لاملةؤولية الدولية 
 ترت به منظمة دولية أ رى.الذ  رق اجيبدو على حالة 

. وافياااااااةالتااااااادد إرراااااااادايف  وال تنااااااادم املمار اااااااة ه هاااااااذا (9ً
يعااااازى ذلاااااك فناااااط ل اااااول املمار اااااة تتعلاااااق لااااااإلجراءايف الااااا   وال

املنظمااااايف  تتخاااذها املنظماااايف الدوليااااة لشاااأل الااادول. فعناااادما تاااردّ 
ماااا تتتااارف  ، فإهناااا  ثاااأا  أعضاااؤهاترت بهاااا   روقاااايفالدوليااة علاااى 

ةاتنبط مان هاذه لناء على قواعد  ل منها. ولعل مان التاعب أل يُ 
ود حاااااااق عاااااااام للمنظماااااااايف الدولياااااااة ه االحتجااااااااج املمار اااااااة وجااااااا

لاملةااااؤولية. ويباااادو أل أهاااام ممار ااااة هاااات ممار ااااة االحتاااااد األورويب، 
__________ 

عرب عن رأ  ينول لواز أل حتتج لع  املنظمايف الدولية على أُ  (580ً
  تالايف التالية ه ال ، وذلكال افة إزاءاألقل لاملةؤولية ه حالة  رق التزام 

C.-D. Ehlermann, “Communautés européennes et sanctions internationales – 

une réponse à J. Verhoeven”, Belgian Review of International Law, vol. 18 

(1984–1985), p. 96, at pp. 104–105؛ وE. Klein, “Sanctions by international 

organizations and economic communities”, Archiv des Völkerrechts, vol. 30 

(1992), p. 101, at p. 110؛ وA. Davì, Comunità europee e sanzioni 

economiche internazionali, Napoli, Jovene, 1993, pp. 496 et seq.؛ 
-.C. Tomuschat, “Artikel 210”, in: H. von der Groeben, J. Thiesing and Cو

D. Ehlermann (eds.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5th ed., Baden-

Baden, Nomos, 1997, vol. 5, pp. 28–29؛ وKlein, La responsabilité … ،
 ,A. Rey Aneirosيليها؛ و وما 401 أع ه(، ع 569املرجا املذ ور ًاحلارية 

Una aproximación a la responsabilidad internacional de las organizaciones 

internacionales, Valencia, Tirant, 2006, p. 166 ُعرب عن رأ   الف ه . وأ
 J. Verhoeven, “Communautés européennes et sanctionsال تالايف التالية  

internationales”, Belgian Review of International Law, vol. 18 (1984–1985), 

p. 79, at pp. 89–90؛ وP. Sturma, “La participation de la communauté 

européenne à des ‘sanctions’ internationales”, Revue du marché commun et 

de l’Union européenne, No. 366 (1993), p. 250, at p. 258وا تنادا  إىل . 
Palchetti " على إعمال احلنوق الواجبة للدول األعضاء  منتترا   اجلماعةيبدو دور

 P. Palchetti, “Reactions by the European Union to breaches of erga" ًفيها

omnes obligations”, in E. Cannizzaro (ed.), The European Union as an 

Actor in International Relations, The Hague, Kluwer Law International, 

2002, p. 219, at p. 226). 

أل جهااايف ماان غااأ الاادول األعضاااء أ لاات  أعلاانمااا  الااذ   ثااأا  
لالتزاماايف يبادو أهناا واجباة جتاااه اجملتماا الادوي   ال. وعلاى  اابيل 

 26األورويب املااااؤر  املثااااال، أرااااار املوقااااف املشاااارتك جمللااااس االحتاااااد 
حلنااااوق  اجاااااأة واملنهجيااااةاالنتها ااااايف "إىل  2000لريل أنيةااااال/

إذا  انات املةاؤولية  ليس من الواضاح ماا. و (581ً"اإلنةال ه لورما
 ااااااا الاااااادول األعضاااااااء ه االحتاااااااد األورويب لتااااااورة  احتجااااااتقااااااد 

. قائماة لاذاهتااالحتاد األورويب لتاىلته منظماة  مشرت ة، أم احتج  ا
نااايف التااادرة عاان االنااوع ماان البي معظاام احلااااليف، أفضااى هااذاوه 

االحتااااااد األورويب إىل اطااااااذ تااااادالأ اقتتاااااادية ضاااااد الدولاااااة املااااادعى 
 مةؤوليتها. و رتد مناقشة تلك التدالأ ه الىلتل التاي.

حاااااااق املنظماااااااة الدولياااااااة ه االحتجااااااااج  3وتنياااااااد الىلنااااااارة  (10ً
الااادوي   جتااااه اجملتماااا لاملةاااؤولية ه حالاااة  ااارق التااازام دوي واجاااب

متاالحة اجملتمااا الاادوي  "احملافظااة علااى  اال. وتشاارتط أل ت ااول 
ضامن و اائف املنظماة  تاد لااللتزام الذ   ارق يةتند إليها ال  

الو اااائف طاااالا  تلاااك ويتجلاااى ه. "الدولياااة الااا  حتاااتج لاملةاااؤولية
 ماااا يشااا ل و اااائفاملنظماااة ومناتااادها. و اااتحدد قواعاااد املنظماااة 

ة تتعلق لاحملافظة على والية حمدد ُيشرتط وجودولية. وال املنظمة الد
 مبوجب تلك النواعد.  متلحة اجملتما الدوي

الاذ  أعرلات عناه  الارأ  3وماثل احلال املعتماد ه الىلنارة  (11ً
على  ؤال  ه اللجنة الةاد ة للجمعية العامة، ردا   (582ًعدة دول

. (2007ً583لعااااام  طرحتاااه اللجنااااة ه تنريرهااااا إىل اجلمعياااة العامااااة

__________ 
ً581) Official Journal of the European Communities, No. L 122 

of 24 May 2000, p. 1. 
الوثااائق الرمسيااة ، األرجنتاا  ماادا  يفجاااءيف علااى هااذا املنااوال  (582ً

 18 للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة الثانيااااااة والةاااااتول، اللجناااااة الةاد اااااة، اجللةااااااة
ًA/C.6/62/SR.18 لا ااااام للاااادال الشااااامال األورويب والاااادامنرك ؛64(، الىلناااارة ،

 19، املرجاااا نىلةاااه، اجللةاااة وإياالياااا ؛100، الىلنااارة ، املرجاااا نىلةاااهاجمةاااة
ًA/C.6/62/SR.19 20، املرجاااااااااا نىلةاااااااااه، اجللةاااااااااة وهولنااااااااادا ؛40(، الىلنااااااااارة 
ًA/C.6/62/SR.20) 21اجللةاة  ، املرجا نىلةه،واالحتاد الرو ت ؛39، الىلنرة 
ًA/C.6/62/SR.21) وأيديف 85، الىلنرة ، املرجا نىلةهو ويةرا ؛70، الىلنرة .

 مااادا  يفأعااام. انظااار  دول أ ااارى فيماااا يبااادو طويااال املنظماااايف الدولياااة حناااا  
 ؛38، الىلنااااارة ، املرجاااااا نىلةاااااهوقااااا ع ؛90، الىلنااااارة ، املرجاااااا نىلةاااااهللجي اااااا
 19املرجاااااا نىلةاااااه، اجللةاااااة ، وماليزياااااا ؛16، الىلنااااارة املرجاااااا نىلةاااااه ،وهنغارياااااا

ًA/C.6/62/SR.19) 75، الىلنرة. 
. و اااال 30(، الىلنااارة الثااااين، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء 2007حولياااة  (583ً

لشاااأل مةاااؤولية الااادول عااان األفعاااال غاااأ  48تااانز املاااادة "الةاااؤال  التااااي  
عليهااا جتاااه  واجااباملشااروعة دوليااا  علااى أنااه، ه حالااة إ اا ل دولااة مااا لااالتزام 

دوي   ل، حيق للدول أل تاالب الدولة املةؤولة لال ف عن الىلعل اجملتما ال
غاااأ املشاااروع دولياااا  والوفااااء لالتزامهاااا لااااجل  جتااااه الدولاااة املضااارورة أو اجلهاااايف 
املةااتىليدة ماان االلتاازام الااذ  ُأِ االَّ لااه. فىلاات حااال إ اا ل منظمااة دوليااة لااالتزام 

أو لبعضاها أل تتناادم جتااه اجملتماا الادوي   اال، هال حياق للمنظمااايف األ ارى 
 "مباالبة مماثلة؟
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الاااااا  ألااااااديف  عاااااان رأ  مماثاااااال لعاااااا  املنظماااااايف الدوليااااااة توأعرلااااا
 .(584ًاملةألةتعلينايف لشأل هذه 

 املتعلناااااة 48مااااان املااااادة  3إىل الىلناااارة  5وتةااااتند الىلنااااارة  (12ً
ل عااان األفعاااال غاااأ املشاااروعة دولياااا . والغااارض منهاااا ةاااؤولية الااادو مب

 املاالبايفومنبولية  املاالبة لإل غاإلرارة إىل أل األح ام املتعلنة 
فيماااا يتعلاااق  ج لاملةاااؤولية تةااار  أيضاااا  ا و ااانوط احلاااق ه االحتجااا

. احلالية لمادةل لالدول واملنظمايف الدولية ال  حتتج لاملةؤولية وفنا  
ةااؤولية الاادول تشااأ مب املتعلنااة 48ماان املااادة  3ولاائن  اناات الىلناارة 

 ا(، فإهناااااا45إىل  43ىل األح ااااااام املماثلااااااة ًاملااااااواد إإرااااااارة عامااااااة 
لنواعاااااااد الواجباااااااة التابياااااااق "اترمااااااات إىل تو ااااااايا ناااااااااق  اااااااريال  ال
ه الىلنارة الىلرعياة ًأ(  ا، املنتاوع عليها"يتعلق لنةية الالباايف فيما

 ال يناادرج ضاامنماان الواضااح أل ذلااك الشاارط  ألل ،44ماان املااادة 
 يُعتا  مىلهوماا  . ورغم أل ذلك قاد 48االلتزامايف ال  تتناوهلا املادة 

 ُقِتَريفقد احلالية من املادة  5، فإل اإلرارة الواردة ه الىلنرة ضمنا  
 دوالا  تتنااول ا اتنىلا املاالباايفتراحة على الىلنرة املتعلنة مبنبولية 

 ة.  بل االنتتاف احمللي
 

__________ 
انظر اآلراء ال  أعرلت عنها منظمة حظر األ الحة ال يميائياة،  (584ً

واملنظماة الدولياة للهجارة،  ،ومىلوضية االحتاد األورويب، ومنظمة التاحة العاملياة
 Add.1و A/CN.4/593الوثيناااااة (، األول، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء 2008حولياااااة 

رد منظماة  أيضاا  . انظار (الواردة من املنظماايف الدولياة التعلينايف وامل حظايفً
 (.املرجا نىلةهالتجارة العاملية ً

 البابنطاق هذا  -53المادة 
بحق أي شخص أو كيـان مـن غيـر الباب ال يخل هذا  

الدول أو المنظمات الدولية في االحتجاج بالمسـؤولية الدوليـة 
 لمنظمة دولية.

 التعليق
إعمااااااال مةااااااؤولية منظمااااااة  52إىل  46تتناااااااول املااااااواد  ال (1ً

منظماة دولياة دولية إال من حيث  ول اجلهة ال  حتتج  ا دولاة أو 
الا  حتادد ناااق االلتزاماايف  36ماا املاادة   ءمياتهذا ماا أ رى. و 

حيث تنز على أل هذه  ،الدولية املنتوع عليها ه الباب الثاين
االلتزاماااايف ال تتعلاااق إال خبااارق التااازام دوي مبوجاااب الناااانول الااادوي 
ينا علاى عااتق منظماة دولياة جتااه دولاة أو منظماة دولياة أ ارى أو 

علاى أل ذلاك  حتديادا   ذاهتاا تانزاملاادة و جملتما الدوي   ل. جتاه ا
لاااأ  حاااق ينشاااأ نتيجاااة للمةاااؤولية الدولياااة ملنظماااة ]...[ "ال خيااال 

غأ الدول  من دولية وقد يرتتب مباررة أل  رخز أو  يال آ ر
لاقتتااره البااب احلااي، . وه ذا، فإل ناااق "الدولية ايفأو املنظم

 ماثاال ،دولااة أو منظمااة دوليااة لاملةااؤوليةعلااى اإلرااارة إىل احتجاااج 
لنااااادر يتنااااااول االحتجااااااج لاملةاااااؤولية هاااااو ين. و اناااااااق البااااااب الثااااا

 االلتزامايف املنتوع عليها ه الباب الثاين.يتعلق فنط ل ما
أل املااااواد املتعلنااااة  ولاااائن  ااااال لاإلم ااااال أل يىلهاااام ضاااامنا   (2ً

ل أو لاالحتجاج لاملةؤولية ال طال حباق راخز أو  ياال غاأ الادو 
الغرض  الدولية ه االحتجاج مبةؤولية منظمة دولية، فإل ايفاملنظم
لاايس الباااب أل هااذا  هااو توضاايحإيااراد ليااال تااريح  ااذا الشااأل  ماان

 النتد منه ا تبعاد أ  حق من هذا النبيل. 
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 مقدمة  -ألف
(، 2004قاارريف اللجنااة، ه دورهتااا الةاد ااة واجمةاا  ً -166

أل تُااااااااادرج موضاااااااااوع "طااااااااارد األجاناااااااااب" ه لرناااااااااامج عملهاااااااااا وأل 
. ووافناات (585ًالةاايد مااوريس  ااامتو منااررا   اتااا  للموضااوع تعاا ِّ 

 اااانول   2املااؤر   59/41ماان قرارهاااا  5اجلمعيااة العامااة، ه الىلنااارة 
، علااااااااى قاااااااارار اللجنااااااااة إدراج املوضااااااااوع ه 2004األول/ديةاااااااام  

 أعماهلا. جدول
(، 2005ونظريف اللجنة، ه دورهتاا الةاالعة واجمةا  ً -167

 .(586ًاجاعه التنرير األوي للمنرر 
وُعاااااااارض علااااااااى اللجنااااااااة، ه دورهتااااااااا الثامنااااااااة واجمةاااااااا   -168

لاإلضااافة إىل درا ااة  (587ً(، التنرياار الثاااين للمناارر اجاااع2006ً
. وقرريف اللجنة أل تنظر ه التنرير الثاين (588ًأعدهتا األمانة العامة

 .(2007ً589ه دورهتاا التالياة ه عام 
(، 2007واجمةا  ًونظريف اللجناة، ه دورهتاا التا اعة  -169

للمنارر اجااع، وأحالات إىل  (590ًه التنرير الثااين والتنريار الثالاث

__________ 
. وقااد 364الىلناارة (، الثاااين، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2004 حوليااة (585ً

(، لتنرياار فريااق التخااايط 1998أحاطاات اللجنااة علمااا ، ه دورهتااا اجمةاا  ً
أ اااارى، لغاااارض الااااذ  ُحاااادِّد فيااااه موضااااوع "طاااارد األجانااااب"، ضاااامن مواضاااايا 

، اجمللااد الثاااين 1998 حوليااةإدراجااه ه لرنااامج العماال الاوياال األجاال للجنااة ً
( وأقااااريف اللجنااااة هااااذا اإلدراج ه دورهتااااا الثانيااااة 554ثاااااين(، الىلناااارة ًاجلاااازء ال

ثااااااااااااين(، ، اجمللاااااااااااد الثااااااااااااين ًاجلااااااااااازء ال2000 حولياااااااااااة( 2000ًواجمةااااااااااا  ً
معيااة العامااة عاان أعمااال (. وقااد تضاامن مرفااق تنرياار اللجنااة إىل اجل729 الىلناارة

تلاااااك الااااادورة  اااااااا  ماااااوجزا  يعااااارض اهلي ااااال العاااااام والااااانهج احملتملااااا  لدرا اااااة 
مااان قااارار اجلمعياااة  8(. وه الىلنااارة 263املوضاااوع ًاملرجاااا نىلةاااه، املرفاااق، ع 

، أحاطات اجلمعياة 2000 اانول األول/ديةام    12املاؤر   55/152العامة 
 العمل الاويل األجل. العامة علما  لإدراج املوضوع ه لرنامج

. 274-242، الىلناارايف (الثاااين، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2005 حوليااة (586ً
 الوثيناااااااااة (،األول، اجمللااااااااد الثاااااااااين ًاجلاااااااازء انظاااااااار التنرياااااااار األوي ه املرجااااااااا نىلةااااااااه

A/CN.4/554. 
الوثينااااااااااااااة (، األول، اجمللااااااااااااااد الثاااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااازء 2006 حوليااااااااااااااة (587ً

A/CN.4/573. 
ً588) A/CN.4/565 وCorr.1  ًمةتنةخة؛ متاحة على املوقا الشب ت

 للجنة(.
 .252، الىلنرة (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2006 حولية (589ً
 الوثينااااااااااااااة ،األول( ، اجمللااااااااااااااد الثاااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااازء2007حوليااااااااااااااة  (590ً

A/CN.4/581. 

، لتاااايغتهما الاااا  ننحهااااا 2و 1جلنااااة التااااياغة مشااااروعت املااااادت  
 .(7ً592إىل  3، و ذلك مشاريا املواد (591ًاملنرر اجاع

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
جنااة التنرياار الرالااا للمناارر ه هااذه الاادورة، ُعاارض علااى الل -170

(، والاااااذ  نظااااريف فياااااه اللجنااااة ه جلةااااااهتا A/CN.4/594اجاااااع ً
 6و 5أيار/ماااااااااااايو و 30املعناااااااااااودة ه  2973و 2972و 2969

، أل 2973. وقااااارريف اللجناااااة، ه جلةاااااتها 2008حزيرال/يونياااااه 
تنش  فرينا  عام   لرئا ة الةيد دونالد ما ريه لبحث املةائل الا  

راااخاع مزدوجااات اجلنةاااية أو متعااادد  اجلنةااايايف يثأهاااا طااارد األ
 والتجريد من اجلنةية ه إطار الارد.

 14و لاز الىلرياق العامال، ه هناياة اجتماعاه املعنااود ه  -171
، إىل أنااااااه ينبغاااااات أل يوّضااااااح ه التعليااااااق علااااااى 2008متوز/يوليااااااه 

مشااااااريا املاااااواد أناااااه، ألغاااااراض املشااااااريا، يةااااار  مبااااادأ عااااادم طااااارد 
علاااى األراااخاع الاااذين حتااالوا لاااالارق النانونياااة املاااواطن  أيضاااا  

علااى جنةااية أ اارى أو علااى عاادة جنةاايايف أ اارى. واتىلااق الىلريااق 
أيضاااا  علاااى اإلراااارة لوضاااو  ه التعلياااق إىل أناااه ال هاااوز أل تلجاااأ 
الدول إىل التجرياد مان اجلنةاية للتهارب مان التزاماهتاا مبوجاب مبادأ 

ا اتنتاجايف الىلرياق عدم طارد املاواطن . وقادم رئايس الىلرياق العامال 
. 2008متوز/يوليه  24املعنودة ه  2984إىل اللجنة ه جلةتها 

ووافنت اللجنة علاى هاذه اال اتنتاجايف وطلبات إىل جلناة التاياغة 
 أ ذها ه االعتبار ه إطار أعماهلا.

 4، املعناااااااااودة ه 2989وتلنااااااااات اللجناااااااااة ه جلةاااااااااتها  -172
ه رئااااايس جلناااااة ، تنريااااارا  مرحلياااااا  راااااىلويا  قدمااااا2008آب/أغةاااااس 

هااذه التااياغة. وتظاال مشاااريا املااواد احملالااة إىل جلنااة التااياغة لاادى 
 إىل ح  إ مال العمل لشأل مجيا مشاريا املواد. األ أة

 عرض املنرر اجاع لتنريره الرالا  -1
ذ اااار املناااارر اجاااااع أنااااه ه أثناااااء نظاااار اللجنااااة ه تنريااااره  -173

ل  جلنةاااايت  أو الثالااااث لااااوحظ أل مةااااألة طاااارد األرااااخاع احلااااام
أ ثر جديرة لأل ُتدرس مبزيد من التىلتيل وحُتةم ه إطاار مشاروع 

الاذ  يانز علاى مبادأ عادم طارد املاواطن ، أو ه مشاروع  4املادة 
مااااادة مةاااااتنلة. ولااااوحظ أيضاااااا  أل مةاااااألة إ ااااناط اجلنةاااااية، الااااا  

 ُتةتخدم أحيانا   تمهيد للارد، تةتحق حتلي   متعمنا .
__________ 

 .327و 326، احلاريتال (الثايناجمللد الثاين ًاجلزء املرجا نىلةه،  (591ً
 .325-321املرجا نىلةه، احلوارت  (592ً
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لالوضاااااااا الناااااااانوين ملزدوجااااااات اجلنةاااااااية أو  وفيماااااااا يتعلاااااااق -174
متعدد  اجلنةيايف، رأى املنرر اجاع، ه تنريره الثالث، أنه ليس 

، مبااا أل الناعاادة 4ماان املةتتااوب معاجلتااه ه إطااار مشااروع املااادة 
ال  حتظر طرد املواطن  تةر  على  ل دولة حيمل فرد مان األفاراد 

ل هلااا تااأثأ ه  ااياق جنةاايتها. غااأ أل هااذه املةااألة م اان أل ي ااو 
 ممار ة احلماية الدللوما ية ه حالة الارد غأ املشروع.

ويتااألف التنرياار الرالااا، الااذ  أُعااد للاارد علااى ا تىلةااارايف  -175
عااادة أعضااااء، مااان جااازأين. ُ تاااز اجلااازء األول منهماااا إلرااا الية 
طرد مزدوجت اجلنةية ومتعدد  اجلنةيايف، لينما يعاجل اجلزء الثاين 

 ةية والتجريد من اجلنةية ه إطار الارد.فندال اجلن

وفيما يتعلق لارد األرخاع الاذين حيملاول جنةايت  أو  -176
أ ثااار، يعااااجل التنريااار الرالاااا مةاااألت  أ ا اااا . تتعلاااق املةاااألة األوىل 
لتحديد ما إذا  ال مبدأ عدم طرد املواطن  يةر  لش ل تام على 

ن حيملاول جنةاية مزدوجت اجلنةية وعلاى متعادد  اجلنةايايف الاذي
الدولة الااردة. أماا املةاألة الثانياة فتتعلاق لتحدياد ماا إذا  اال قياام 
دولاااة لاااارد راااخز مااازدوج اجلنةاااية أو متعااادد اجلنةااايايف وحيمااال 
جنةاااية الدولاااة الاااااردة، دول أل تةاااحب مناااه هاااذه اجلنةاااية أوال ، 

 يش ل إ  ال  منها لالتزاماهتا الدولية.

ىل، قااال املناارر اجاااع إنااه ينبغاات وفيمااا خيااز املةااألة األو  -177
اإلراااارة إىل أل لعااا  الااادول، ألغاااراض أ ااارى غاااأ الاااارد، تعامااال 
أحيانااا  مواطنيهااا الااذين حيملااول جنةااية أ اارى علااى أهناام أجانااب. 
غااأ أل هااذا املوقااف ال ي ىلاات ه حااد ذاتااه إلعااااء أ اااس قااانوين 
لاااااارد هاااااؤالء األراااااخاع، ماااااا دام ه منااااادور هاااااؤالء األراااااخاع 

 لنةية الدولة الااردة للاعن ه ررعية الارد.التمةك 

أماااا فيماااا يتعلاااق لاملةاااألة الثانياااة، فاااإل قاعااادة حظااار قياااام  -178
الدولاااة لااااارد ماااواطن ماااان مواطنيهاااا، لالتاااايغة الااا  اقرتحهااااا املناااارر 
اجاع ه تنريره الثالث، حتمال علاى الناول لاأل هاذا الاارد  االف 

ر ااااة أل عمليااااايف طاااارد للناااانول الاااادوي. غااااأ أنااااه يتضاااح ماااان املما
مزدوجااااات اجلنةاااااية أو متعااااادد  اجلنةااااايايف دول إ اااااناط اجلنةاااااية 

 عنهم مةبنا  ليةت نادرة احلدوث. 

وحةاااب فهااام مالاااق حلظااار طااارد املاااواطن ، يااارى الااابع   -179
أحيانا  أل طرد رخز مزدوج اجلنةية أو متعدد اجلنةيايف وحيمال 

ن اجلنةااية. جنةااية الدولااة الااااردة هااب أل يةاابنه دائمااا  جتريااد ماا
غااااأ أل املناااارر اجاااااع رأى أل فاااارض إلاااازام علااااى الدولااااة الااااااردة 
لالتجريااد ماان اجلنةااية قباال طاارد رااخز ماازدوج اجلنةااية أو متعاادد 
اجلنةاايايف لاايس أفضاال حاال مبااا أل التجريااد ماان اجلنةااية قااد يضاار 

 لأ  حق للشخز املارود ه العودة.

أجراها ه  وقال املنرر اجاع إنه ه ضوء التحلي يف ال  -180
تنريااره الرالااا ياارى أل  ًأ( مباادأ عاادم طاارد املااواطن  ال يةاار  علااى 
مزدوجت اجلنةية ومتعدد  اجلنةيايف، ما مل ي ن مان راأل الاارد 

أل يؤد  إىل انعادام اجلنةياة؛ وًب( ممار ة لع  الادول ومتااظ 
األرااخاع املااارودين أنىلةااهم ال تشاا ل  ااندا  للاانز علااى قاعاادة 

ن اجلنةية قبل طرد الشخز املزدوج اجلنةاية أو تنضت لالتجريد م
 املتعدد اجلنةيايف.

وذ ر املنرر اجااع أل املشاا ل النانونياة الا  يثأهاا طارد  -181
مزدوجت اجلنةية أو متعدد  اجلنةيايف قد تزداد تعنيدا  تبعا  ملا إذا  
 انت الدولة الااردة هت دولة اجلنةية الغالبة أو الىلعلية للشخز 

مل ت اان  اااذلك. وال ياازال املناارر اجااااع يشااك ه فائااادة  املعااين أو
اجااوض ه هااذه االعتبااارايف وجاادواه العمليااة ه هااذه املرحلااة. غااأ 
أنه رحب لالنظر ه هذه االفرتاضايف املتنوعة ه إطار درا ة محاية 
احلناااوق املالياااة للشاااخز املاااارود، وهااات الدرا اااة الااا  يعتااازم املنااارر 

 اجاع إجراءها ه وقت الحق.
ومن ناحية أ رى، تظل مةألة حتديد ما إذا  انت هناك  -182

إم انيااايف ل  ااتثناء ماان الناعاادة الاا  حتظاار طاارد املااواطن  مةااألة 
غااأ حمةااومة. ولا ااتثناء لعاا  األمثلااة التارخييااة مثاال حااااليف طاارد 
امللوك املخلوع ، م ن تتور حااليف معاترة حيق فيها لدولة من 

أحد مواطنيها، ررط قباول دولاة أ ارى  الدول لتىلة ا تثنائية طرد
ا ااتنباله واحتىلااا  الىلاارد املعااين حبنااه ه العااودة إىل للااده لناااء  علااى 
طلب الدولاة املضايىلة. فعلاى  ابيل املثاال، قاد هاوز لدولاة تعرضات 
ألنشاة جتةس قاام  اا أحاد مواطنيهاا أل تاارد هاذا الشاخز إىل 

ا مااااا  اناااات هااااذه الدولااااة الاااا  قااااام لاألنشاااااة املااااذ ورة حلةااااا ا، إذ
الدولااااة األ اااارى علااااى ا ااااتعداد ال ااااتنباله. وه هااااذه احلالااااة تنشااااأ 
مةألة ما إذا  انت اللجنة ترغب ه فارض حظار مالاق علاى طارد 
املاواطن  أو مااا إذا  اناات عوضااا  عاان ذلااك علااى ا ااتعداد للةااما  

 لا تثناءايف من الناعدة ه حااليف ا تثنائية.
وُ تااز اجلاازء الثاااين ماان التنرياار الرالااا حتدياادا  إلراا الية  -183

فناادال اجلنةااية والتجريااد ماان اجلنةااية ه إطااار الااارد. وقااال املناارر 
اجاع إنه على الرغم من أل فندال اجلنةية والتجريد مان اجلنةاية 

للشاااخز فيماااا يتعلاااق لالوضاااا الناااانوين  متماثلاااةيؤدياااال إىل نتاااائج 
ارة إىل أل فندال اجلنةية هو نتيجاة فعال ، ينبغت اإلراجلار  طرده

إراد  للىلرد، ه ح  أل التجريد من اجلنةية ينتج عن قرار تتخذه 
 الدولة،  واء أ ال فرديا  أم مجاعيا .

وال ياازال املناارر اجاااع غااأ منتنااا لتااواب قيااام اللجنااة،  -184
حاا  ه إطااار التاااوير التاادرهت للنااانول الاادوي، لتااياغة مشاااريا 

تعاااجل املةااائل الاا  تااارق إليهااا ه إطااار تنريااره الرالااا. فهااذه مااواد 
 املةائل أ ثر ارتباطا  لنظام اجلنةية منها مبوضوع طرد األجانب. 

 موجز املناقشة  -2
 تعلينايف عامة  ًأ(

لوحظ أناه هاب علاى  ال دولاة، ه إطاار ممار اتها حلنهاا  -185
الةياد  ه جمال منح اجلنةية و حبها، أل حترتم الناانول الادوي، 
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مبا ه ذلك لع  النواعد األ ا ية املتعلنة حبماية حنوق اإلنةال 
وامل ر ااااااة ه عاااااادد  بااااااأ ماااااان التاااااا وك الدوليااااااة، العامليااااااة منهااااااا 

  األعضاااء أنااه ينبغاات للجنااة واإلقليمياة علااى حااد  ااواء. ورأى لعا
أل تعيد تأ يد حاق  ال راخز ه أل ت اول لاه جنةاية، و اذلك 
حااق  اال رااخز ه عاادم حرمانااه تعةااىلا  ماان جنةاايته. وذُ اار أل 
املناااارر اجاااااع مل يعااااط أمهيااااة  افيااااة، ه تنريااااره الرالااااا، للتاااااورايف 

 املتعلنة حبماية حنوق اإلنةال.
جلنةااية علااى أهنااا حااق وذُ ااار أيضااا  أنااه ياااجب النظاار إىل ا -186

للىلرد، وليس جمرد أداة لةيا ة الدولة. وُأرأ أيضا  إىل أنه ال م ن 
أل ي ااااول هناااااك ا اااات ف لاااا  اجلنةااااية األوىل للىلاااارد واجلنةاااايايف 
األ رى امل تةبة الحنا . ومن مث فإل حظار طارد مزدوجات اجلنةاية 
ومتعاادد  اجلنةاايايف، و ااذلك التجريااد ماان اجلنةااية، ال م ااان أل 

تر فحةب على احلااليف ال  قد ينشأ عنها انعادام للجنةاية، ينت
وتلاااااك الااااا  ال توجاااااد فيهاااااا أ  دولاااااة ملزماااااة لا اااااتنبال الشاااااخز 
املارود، واحلااليف ال  قد تُنتهك فيها قواعد حظر التعةف ومبدأ 

 عدم التمييز.
وأيَّد لع  األعضاء النتيجة ال   لز إليها املنرر اجااع  -187

تياغة مشاريا مواد تعااجل حتديادا  املةاائل الا  وهت ا تتواب عدم 
تااااارق إليهااااا ه تنريااااره الرالااااا. غااااأ أل لعاااا  األعضاااااء أياااادوا هااااذه 

 النتيجة ل نهم مل يؤيدوا التحلي يف ال  ر لت أ ا ا  هلا.
ورأى أعضااااء آ ااارول أناااه هاااب أل تع اااف اللجناااة علاااى  -188

  تاااااياغة مشااااااريا ماااااواد لشاااااأل طااااارد مزدوجااااات اجلنةاااااية ومتعااااادد
اجلنةااايايف، و اااذلك لشاااأل التجرياااد مااان اجلنةاااية  تمهياااد للاااارد. 
وأوضحوا أل من الضرور  النز علاى لعا  النواعاد الادنيا لات ه 
التعةااف والتجاااوزايف. واقاارُت  أيضااا  التىل ااأ ه حلااول لديلااة، مثاال 
تياغة مشاريا مبادئ توجيهية أو توتيايف تدرج ه مرفق ملشاريا 

 من الناحية العملية. املواد، إل  ال ذلك جمديا  
وذُ اااار أل املناااارر اجاااااع قااااد تااااأثر  ثااااأا  مبمار ااااة لعاااا   -189

الاادول، ه جمااال م افحااة اإلرهاااب علااى  اابيل املثااال، وأنااه ا ااتند 
أحيانااااا  ه حتلي تااااه إىل أمثلااااة تارخييااااة أو إىل حااااااليف  تلىلااااة عاااان 

 حااليف الارد.
 ورأى عاااادة أعضاااااء أل ماااان املنا ااااب إنشاااااء فريااااق عاماااال -190

 لدرا ة املةائل ال  تارق إليها التنرير الرالا للمنرر اجاع. 

حالة مزدوجت اجلنةية ومتعدد  اجلنةايايف  ًب(
 فيما يتعلق لالارد

رأى لعااااا  األعضااااااء أناااااه ال م ااااان أل تتجاهااااال اللجناااااة  -191
مةاألة ازدواج اجلنةاية أو تعاددها، وهات  ااهرة آ اذة ه االنتشاار 

 أناه ال م ان الانز علاى قاعادة حتظار ه عترنا الاراهن. وُأراأ إىل
طاارد املااواطن  دول حتديااد مااا إذا  اناات هااذه الناعاادة تةاار  علااى 
مزدوجاات اجلنةااية ومتعاادد  اجلنةاايايف. ولتاارف النظاار عاان إدراج 

أو عدم إدراج نز يشأ إىل عدم طرد املاواطن  ه مشااريا املاواد، 
عتاااا  رئاااات أل ماااان الضاااارور  حتديااااد مااااا إذا  ااااال حيااااق للدولااااة أل ت

 رختا  مزدوج اجلنةية أو متعدد اجلنةيايف أجنبيا  ألغراض طرده.
و  فااا  ملااا يؤ ااده املناارر اجاااع، رأى عاادة أعضاااء أنااه، ه  -192

جماااال الاااارد، ال يةااامح الناااانول الااادوي للدولاااة لاااأل تعتااا  مواطنيهاااا 
احلامل  جلنةاية أ ارى أو أ ثار أجاناب. وأراار لعا  األعضااء إىل 

واطن ، امل ارس ه عادة تاا وك عاملياة وإقليميااة ه أل حظار طارد املاا
جماااال محاياااة حناااوق اإلنةاااال، يةااار  أيضاااا  علاااى األراااخاع الاااذين 
حيملااااول جنةااااية مزدوجااااة أو عاااادة جنةاااايايف، ماااان ضاااامنها جنةااااية 
الدولاااة الاااااردة. ولاإلضاااافة إىل ذلاااك، أُراااأ إىل االتىلاقياااة األورولياااة 

، وال  تانز 1997نوفم  تشرين الثاين/ 6املتعلنة لاجلنةية املؤر ة 
( منهااااا علااااى أل "ت ااااول لرعايااااا الدولااااة الااااارف الااااذين 17ً1املااااادة 

حيملااول جنةااية أ اارى، ه أراضاات هااذه الدولااة الااارف الاا  ينيمااول 
فيهاااا، نىلاااس احلناااوق الااا  يتمتاااا  اااا غاااأهم مااان رعاياااا هاااذه الدولاااة 
الااارف وتنااا علاايهم نىلااس الواجبااايف الاا  تنااا علااى هااؤالء الرعايااا". 

 ثأيف أيضا  احلالة اجاتة للنةاء ال يت حيملن جنةيت  أو أ ثر.وأُ 
ورأى لع  األعضاء أل عناتر املمار ة ال  ذ رهاا املنارر  -193

اجاااع للتميياااز لاا  احلاااامل  جلنةااية واحااادة، ماان جهاااة، ومزدوجااات 
اجلنةاااااية ومتعااااادد  اجلنةااااايايف، مااااان جهاااااة أ ااااارى، ليةااااات مننعاااااة 

ذُ اار أل هااذا يةاار  علااى االتىلاقاااايف يتعلااق لإراا الية الااارد. و  فيمااا
املتعلنااة مبجااال احلمايااة الننتاالية ملزدوجاات اجلنةااية  مااا يةاار  علااى 
لعاااااا  النيااااااود املابنااااااة علااااااى مزدوجاااااات اجلنةااااااية ه جمااااااال احلنااااااوق 
الةيا اية، فيماا يتعلااق لتاورة  اتااة لاألهلياة لتنلااد لعا  الو ااائف 

ريعايف احل ومية. ولاإلضاافة إىل ذلاك، أراار لعا  األعضااء إىل تشا
وطنية متنا طرد مزدوجت اجلنةية أو متعدد  اجلنةيايف رأهنم راأل 

 األرخاع الذين ال حيملول  وى جنةية الدولة الااردة.
وذهاااب رأ  آ ااار إىل أل االمتنااااع عااان إجاااراء أ  متيياااز،  -194

ألغاااراض الاااارد، لااا  حااااملت اجلنةاااية الواحااادة ومزدوجااات اجلنةاااية 
نااااااة لاااااا  حنااااااائق قانونيااااااة ومتعاااااادد  اجلنةاااااايايف يااااااؤد  إىل املاال

  تلىلة. وواقعية
وذُ اار أنااه ليةاات هناااك ضاارورة لتختاايز مشااروع مااادة  -195

حلالااة مزدوجااات اجلنةاااية ومتعااادد  اجلنةااايايف فيماااا يتعلاااق لاااالارد، 
ألهنم خيضعول للناعادة الا  متناا طارد املاواطن . وذهاب رأ  آ ار 

علااى إىل أمهيااة اإلرااارة لوضااو  إىل أل حظاار طاارد املااواطن  يةاار  
مزدوجاات اجلنةااية ومتعاادد  اجلنةاايايف. واقاارُت  أيضااا  أل يُااذ ر ه 
مشاااروع ماااادة أل مزدوجااات اجلنةاااية ومتعااادد  اجلنةااايايف يتمتعاااول 
 لنىلس احلنوق ال  يتمتا  ا حاملو جنةية الدولة الااردة فنط.

وأيد لع  األعضاء رأ  املنرر اجااع الاذ  ياذهب إىل أل  -196
مىلهااوم اجلنةااية الغالبااة أو الىلعليااة م اان أل يلعااب دورا  ه  ااياق طاارد 
مزدوجت اجلنةية أو متعدد  اجلنةيايف. و  فا  لذلك، أراار أعضااء 
آ ارول إىل أل حظاار طاارد املااواطن ي اول  ااار  املىلعااول لتاارف النظاار 
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غالباة أو الىلعلياة للشاخز املعاّرض للاارد هات عما إذا  انات اجلنةاية ال
جنةااية الدولااة الااااردة. ولعبااارة أ اارى، فااإل معيااار اجلنةااية الغالبااة أو 
الىلعلية امل ئم ه  ياق احلماية الدللوما ية أو ه جمال الناانول الادوي 
اجااع ألغااراض تةااوية تنااازع اجلنةايايف أو تنااازع النااوان  ال م اان أل 

عاملة مواطنيها الاذين حيملاول جنةاية أ ارى أو أ ثار ي ر قيام الدولة مب
 على أهنم أجانب ألغراض الارد.

وأ ااااأا ، لااااوحظ أل وجااااود دولااااة ا ااااتنبال، وعلااااى  اااابيل  -197
املثااال إحاادى الاادول الاا  حيماال الشااخز املااارود جنةاايتها، لاايس 

 عنترا  حامسا  للح م على ررعية الارد.

 اجلنةية والاردفندال اجلنةية والتجريد من   ًج(
رأى لعاااااا  األعضاااااااء أل طاااااارد رااااااخز حيماااااال جنةااااااية  -198

مزدوجة أو جنةيايف متعددة، من ضامنها جنةاية الدولاة الاااردة، 
غااأ جااائز مااا مل ي اان الشااخز املعااين قااد جاارِّد ماان جنةاايته قباال 
ذلاااك. أماااا احلااال املخاااالف فيعااااين توتاااية الااادول مبعاملاااة مزدوجاااات 

هم أجانااااب. ورئاااات أنااااه إذا  اجلنةااااية ومتعاااادد  اجلنةاااايايف لاعتبااااار 
 انت حااليف طارد مزدوجات اجلنةاية أو متعادد  اجلنةايايف دول 
جترياااادهم ماااان اجلنةااااية مةاااابنا  ليةاااات لاااااألمر النااااادر ه املمار ااااة 
العملياة فااإل ذلاك ال ي ىلاات العتباار حااااليف الاارد هااذه مشااروعة. 
ورأى أعضااااااء آ ااااارول أناااااه ال هاااااوز مالناااااا  التجرياااااد مااااان اجلنةاااااية 

، وذهب لعضهم إىل أل التجريد من اجلنةية حمظور ألغراض الارد
 حظرا  مالنا  ه النانول الدوي.

لوحظ أل الىلرق ل  فندال اجلنةية والتجريد من اجلنةية  -199
لاايس واضااحا  ألنااه م اان اعتبااار فناادال اجلنةااية راا    تلنائيااا  ماان 

 أر ال التجريد من اجلنةية.
ل الادوي هياز للادول وأرار لع  األعضااء إىل أل الناانو  -200

الااااااانز ه تشاااااااريعاهتا علاااااااى فنااااااادال اجلنةاااااااية ه حالاااااااة ا تةااااااااب 
الشااخز جنةااية دولااة أ اارى. ولاإلضااافة إىل ذلااك، ذُ اار أل ماان 
حااااق الاااادول أل تعاقااااب علااااى إ اااااءة ا ااااتخدام ازدواج اجلنةااااية أو 

 تعدد اجلنةيايف أو على التدليس ه هذا اجملال.
 لأناااه الشاااخز الاااذ  ولاااوحظ أناااه عنااادما يعااارَّف األجناااك -201
حيمااال جنةاااية الدولاااة الاااااردة، ينبغااات حتدياااد ماااا إذا  اااال حاااق  ال

الدولة ه طرد األجانب يشامل أيضاا  احلاق ه طارد راخز أتابح 
 أجنبيا  لعد جتريده من اجلنةية.

وُأرااأ إىل أنااه  ثااأا  مااا مت ا ااتخدام التجريااد ماان اجلنةااية  -202
رااااخاع وحرماااااهنم ا ااااتخداما  تعةااااىليا  النتهاااااك حنااااوق لعاااا  األ

لدول حق من أمواهلم وطردهم لعد ذلاك. وذُ ار أيضاا  أل التجرياد 
مااان اجلنةاااية حيااادث لتاااورة  اتاااة ه اجملتمعاااايف غاااأ الدمنراطياااة  
 عنولة  يا ية، أو ه  روف معينة مثل   فة الدول أو نشوب 
ناااازاع مةاااالح. ولاإلضااااافة إىل ذلاااااك، ُأرااااأ إىل لعاااا  التشاااااريعايف 

 التجريد من اجلنةية ه مجيا األحوال. الوطنية ال  حتظر

ورأى لعاا  األعضاااء أل التجريااد ماان اجلنةااية غااأ جااائز  -203
إال ه  روف ا تثنائية، وأنه ال هوز أل يؤد  إىل انعدام اجلنةية، 
وال هاااااوز أل ي اااااول متييزياااااا  وال تعةاااااىليا ، وهاااااب أل يتنياااااد لااااابع  

تع ف اللجنة على الضمانايف اإلجرائية. واقرُت  ه هذا التدد أل 
حتديااد الشااروط الاادنيا الاا  هااب االلتاازام  ااا ه حالااة التجريااد ماان 
اجلنةية، ه ضوء املبادئ األ ا ية للنانول الدوي واملبادئ املتعلنة 

 حبنوق اإلنةال.
واقرُت  تياغة مشروع مادة حتظر التجريد من اجلنةية إذا  -204

 ما  ال  يجعل الشخز عدمي اجلنةية.
أى لعااااا  األعضااااااء أل جترياااااد راااااخز مااااان جنةااااايته ور  -205

لتيةاأ طاارده أماار  االف للنااانول الاادوي. فاالواقا أنااه إذا  ااال طاارد 
املااواطن  حمظااورا ، فااإل ذلااك يعااين لالضاارورة أنااه ال هااوز لدولااة ماان 
الدول التحايل على هذا احلظر لتجريد أحد مواطنيهاا مان جنةايته 

ناااة ه التعليااق. واقاارت  لااارده لعااد ذلااك. واقاارُت  توضاايح هااذه الن
أعضاااء آ اارول تااياغة مشااروع مااادة حتظاار تااراحة جتريااد رااخز 

 من جنةيته لغرض طرده.
وقلاال عاادة أعضاااء ماان أمهيااة احل اام اجلزئاات التااادر عاان  -206

، والذ  أرار إليه املنرر (593ًجلنة املاالبايف اجاتة لإثيوليا وإريرتيا
م تاادر ه حالااة اجاااع ه تنريااره الرالااا. وأوضااحوا أل هااذا احل اا

حمااددة للغايااة، تتعلااق حبالااة   فااة دول وناازاع مةاالح وماان مث فإنااه 
م اااان أل ُتةااااتخلز منهااااا قواعااااد عامااااة حلااااااليف التجريااااد ماااان  ال

اجلنةية ال  يليها الارد، وخباتاة ألل جلناة املاالباايف  لتات إىل 
نتااائج متباينااة فيمااا يتعلااق مبختلااف حااااليف الااارد الاا  طُلااب إليهااا 

. ولاإلضافة إىل ذلك، لوحظ أل األفراد املعنيا  مل يُنظار البت فيها
إلااايهم علاااى أهنااام مزدوجاااو اجلنةاااية لنااادر النظااار إلااايهم علاااى أهنااام 

 مواطنو دولة معادية يش لول  ارا  على أمن الدولة الااردة. 

 امل حظايف اجتامية للمنرر اجاع -3
ه  أرار املنرر اجاع إىل أنه ليس على ا تعداد للشروع -207

درا ااة املةااائل املتتاالة لنظااام اجلنةااية. ولاإلضااافة إىل ذلااك، ذ اار 
أنه لعد ا تماعه إىل مدا  يف األعضاء الذين رار وا ه املناقشاة 
مل ينتنا مب ءماة تاياغة مشااريا ماواد لشاأل املةاائل الا  حبثهاا ه 

 تنريره الرالا.
أ وذ ر املنرر اجاع أنه اقرت  طتايز مشاروع ماادة ملباد -208

عاادم طاارد املااواطن  لغيااة التاااذ أ لناعاادة تباادو را ااخة. وقااال إناااه 
ينتظاار ه هااذا الشااأل توجيهااايف ماان اللجنااة لتحديااد مااا إذا  اناات 
الناعاادة الاا  حتظاار طاارد املااواطن  هااب أل ت ااول مالنااة أو مااا إذا  

  ال ينبغت النظر ه وضا ا تثناءايف.
__________ 

ً593) Ethiopia/Eritrea, Eritrea–Ethiopia Claims Commission, 
Partial Award: Civilian Claims–Eritrea’s Claims 15, 16, 23 and 27–32, 

17 December 2004, UNRIAA, vol. XXVI (Sales No. E/F.06.V.7), p. 195. 
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الذ  أعرب عنه وأرار املنرر اجاع إىل أنه   فا  للرأ   -209
لع  األعضاء، فإل مىلهوم اجلنةية الغالبة أو الىلعلية الاذ  ا اتند 
إليه ه تنريره الرالا مىلهوم را خ وم رس ه حااليف  ثأة وخباتة 

 ه الةوالق النضائية والىلنه. 

ورأى املناااااارر اجاااااااع أنااااااه ال توجااااااد ه النااااااانول الااااااادوي  -210
اجلنةاااية أو متعااادد  لااااملعىن احلنينااات حتظااار طااارد مزدوجااات  قاعااادة

اجلنةاايايف الااذين حيملااول جنةااية الدولااة الااااردة. وقااال مااا ذلااك 
إذا قرريف اللجنة أل متد نااق الناعدة ال  حتظر طرد املاواطن   إنه

 4إىل هااااااااااذه الىلئااااااااااايف ماااااااااان األرااااااااااخاع فااااااااااإل مشااااااااااروع املااااااااااادة 
ي ىلااات، دول حاجاااة إىل التاااارق إىل مةاااألة اجلنةاااية الغالباااة  احلااااي
 الىلعلية. أو

وذ اار املناارر اجااااع أنااه ال ياارى ضااارورة لتااياغة مشاااروع  -211
مادة تنز علاى حظار جترياد راخز مان جنةايته إذا ماا  اال هاذا 
التجرياااااد  ااااايجعله عااااادمي اجلنةاااااية، مباااااا أل هاااااذا احلظااااار را اااااخ ه 

 الدوي.  النانول

وأرااااار املناااارر اجاااااع إىل أنااااه ال قااااانول املعاهاااادايف الااااادوي  -212
ره ينتاال علاى قاعادة حتظار قياام الدولاة لتجرياد النانول الدوي الع وال

رخز مان جنةايته لغارض طارده. لال تاذهب عادة دول ه ممار ااهتا 
ه االجتاه الع ةت، حيث ي ول اهلدف النهاائت للتجرياد مان اجلنةاية 
عاادة هااو طاارد األرااخاع املعنياا . وأرااار املناارر اجاااع إىل أنااه م اان 

إىل أناااه ينبغااات  4شاااروع املاااادة علاااى األ ثااار اإلراااارة ه التعلياااق علاااى م
للدول، قدر املةتااع، أل متتنا عن جتريد رخز من جنةيته لغارض 
طرده وأنه، ه حال قيامها لذلك، ينبغت هلا أل حترتم تشريعاهتا الوطنية 

 لاإلضافة إىل لع  املعايأ ال  م ن حتديدها ه التعليق.
دار حاول  وألدى املنرر اجاع دهشاته إزاء النناا  الاذ  -213

تااالة احل ااام اجلزئااات التاااادر عااان جلناااة املاالباااايف اجاتاااة لإثيولياااا 
وإريرتيا والذ   اال قاد أراار إلياه ه تنرياره الرالاا. وأ اد أناه م ان 
انتناد هذا احل م، ول ن ال هوز التنليل من أمهيتاه إىل حاد إن اار 
أ  أمهيااااة لااااه ه إطااااار هااااذا املوضااااوع. وقااااال إل الةااااؤال احلنيناااات 

يتعلاااااق لتحدياااااد ماااااا إذا  اااااال ا اااااتدالل جلناااااة املاالباااااايف  املاااااارو 
 وا تنتاجاهتا تةتند إىل أ اس  اف  ه النانول الدوي.
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 الفصل التاسع

حماية األشخاص في حاالت الكوارث

 مقدمة  -ألف
( أل 2007قاارريف اللجنااة ه دورهتااا التا ااعة واجمةاا  ً -214

تاااادرج ه لرنااااامج عملهااااا موضااااوع "محايااااة األرااااخاع ه حااااااليف 
أو ااااااااابينا مناااااااااررا   -ال اااااااااوارث" وعينااااااااات الةااااااااايد إدواردو فلنةااااااااايا 

. وه الااادورة نىلةاااها طلبااات اللجناااة إىل األماناااة العاماااة (594ً اتاااا  
تاااااار ه البداياااااة علااااااى تعاااااد درا اااااة أ ا ااااااية عااااان املوضاااااوع تنت أل

 .(595ًال وارث الابيعية

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
علااى اللجنااة ه دورهتااا احلاليااة التنرياار األوي للمناارر ُعاارض  -215

(، والااااذ  يتتبااااا تاااااور محايااااة األرااااخاع ه A/CN.4/598اجاااااع ً
حاااااليف ال ااااوارث ويعاااا  متااااادر الناااانول لشااااأل املوضااااوع و ااااذلك 

الةالنة ه تدوين وتااوير الناانول ه هاذا اجملاال، ويعارض ه اجلهود 
 اااوط عريضااة  تلااف جوانااب النااااق العااام لغاارض تعياا  املةااائل 
النانونياااة األ ا اااية الااا  يتعااا  تغايتهاااا، وينااادم ا اااتنتاجايف مؤقتااااة 
لااادول املةااااس لنتيجاااة املناقشاااة الااا  يهااادف التنريااار إىل إط قهاااا ه 

ا  علاااى اللجناااة أيضاااا  ماااذ رة مااان األماناااة إطاااار اللجناااة. و اااال معروضااا
( Add.1-3و A/CN.4/590العامة تر ز أ ا ا  على ال وارث الابيعياة ً

وتندم نظارة عاماة عان التا وك والنتاوع النانونياة النائماة املنابناة 
علااى جمموعااة منوعااة ماان جوانااب اتناااء ال ااوارث واملةاااعدة الغوثيااة، 

 و ذلك محاية األرخاع ه حااليف ال وارث.

 2978ونظااااااريف اللجنااااااة ه التنرياااااار األوي ه جلةاااااااهتا  -216
 22وز/يوليه وه مت 18إىل  15، املعنودة ه الىلرتة من 2982 إىل

 .2008متوز/يوليه 

 

__________ 
ًانظاار  2007حزيرال/يونيااه  1املعنااودة ه  2929ه جلةااتها  (594ً

ماان  7(. وه الىلناارة 375، الىلناارة (الثااايناجمللااد الثاااين ًاجلاازء  ،2007 حوليااة
أحاطاااااات اجلمعيااااااة  2007 ااااااانول األول/ديةاااااام    6املااااااؤر   62/66الناااااارار 

العامااااااة علمااااااا  لناااااارار اللجنااااااة إدراج موضااااااوع "محايااااااة األرااااااخاع ه حااااااااليف 
ال اااااوارث" ه لرنااااااامج عملهاااااا. ومت إدراج املوضااااااوع ه لرناااااامج عماااااال اللجنااااااة 

، اجمللاد 2006 حولية( 2006ًجل أثناء دورهتا الثامنة واجمة  ًالاويل األ
(، ا ااتنادا  إىل مناارت  أعدتااه األمانااة العامااة 260الىلناارة (، الثاااينالثاااين ًاجلاازء 

ماااااان قاااااارار اجلمعيااااااة  7ًاملرجااااااا نىلةااااااه، املرفااااااق الثالااااااث(. انظاااااار أيضااااااا  الىلناااااارة 
أحاطااات فيااااه الااااذ   2006 ااااانول األول/ديةااام    4املاااؤر   61/34 العاماااة

 علما  لإدراج املوضوع ه لرنامج العمل الاويل األجل.
 .386، الىلنرة (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2007 حولية (595ً

 عرض املنرر اجاع لتنريره األوي  -1
ألرز املنرر اجاع، عند عرضه لتنريره، الاالا األوي هلاذا  -217

التنرياااار وأمهيااااة قااااراءة التنرياااار منرتنااااا  لاملااااذ رة الشاااااملة الاااا  أعاااادهتا 
األماناة العامااة. واهلادف ماان التنريار هااو توضايح لعاا  االفرتاضااايف 
األ ا اااية الااا  م ااان أل تناااأ وحتىلاااز املناقشاااة ه اللجناااة، و اتاااة 

 والنهج الذ  ينبغت اتباعه لدى تناوله.  لشأل نااق املوضوع

وفيمااااا يتتاااال لالنااااااق العااااام هلااااذا املوضااااوع أرااااار املناااارر  -218
اجااااع إىل أناااه رغااام أل عناااوال املوضاااوع عناااوال عاااري  فااا  توجاااد 
وثائق رمسية تلنت أ  ضوء على األ باب ال  جعلت اللجنة تنارر 

ثااة" أو التشااديد علااى جوانااب "محايااة األرااخاع" لاادال  ماان "اإلغا
"املةاااااعدة"، ومهااااا اجلانااااب األ ا اااات الااااذ  مت التشااااديد عليااااه ه 
املناارت  األتاالت املناادم ماان األمانااة العامااة إىل الىلريااق العاماال املعااين 
ل نامج العمل الاويل األجال. وه رأياه تاوحت "محاياة األراخاع" 
مبىلهاااوم أ ثااار اتةااااعا . ولاإلضاااافة إىل ذلاااك، ينااااو  الرت ياااز علاااى 

لل ارثة الابيعياة علاى أل لعا  احلناوق تعاود لاذلك الىلرد  ضحية 
الىلرد وهو ما يشأ إىل ضرورة اتبااع هناج يةاتند إىل احلناوق ليتابغ 
اآللياااايف التشاااغيلية للحماياااة. ورغااام أل مىلهاااوم احلماياااة ال يعاااين أل 
األرااخاع املتاااأثرين لااال وارث يشااا لول فئاااة قانونيااة منىلتااالة فاااإل 

ائعيااة متمياازة لاحتياجااايف ضااحايا هااذه ال ااوارث يواجهااول حالااة وق
حمااددة تتالااب املعاجلااة. وإىل جانااب الضااحايا، تنااوم احلاجااة أيضااا  
إىل وضا جمموعة متعددة من اجلهاايف الىلاعلاة الدا لاة ه حاااليف 

 ال وارث ه االعتبار. 

والحااااظ املناااارر اجاااااع أيضااااا  أل مىلهااااوم ال ارثااااة، وهاااات  -219
ل علااااى نااااااق ليةاااات متااااالحا  قانونيااااا ، وطرينااااة تتاااانيىلها يااااؤثرا

املوضااااوع. وماااان املهاااام ه أثناااااء التوتاااال إىل تناااادير هلااااذا املتااااالح 
يىلهاااااام أل جمااااااارد وقااااااوع ال ارثاااااااة حباااااااد ذاهتااااااا ال يشااااااا ل ننااااااااة  أل

املاااد ، ول اان هااذه النناااة تتمثاال ه جمموعااة  املااة ماان  االهتمااام
 ، (597ً، واملااااادة(596ًاجلوانااااب الدا لاااااة ه املوضااااوع وهااااات  الةاااابب

 

__________ 
م اااان لناااااء  علااااى الةاااابب تنةاااايم ال ااااوارث عمومااااا  إىل فئتاااا    (596ً

ال ااوارث الابيعيااة ًمثاال الاازالزل وأمااواج تةااونامت وثااورايف ال ا اا ( وال ااوارث 
ة البشاااارية ًمثااال االنةاااا الايف النىلاياااة واحلااااوادث النوويااااة النامجاااة عاااان األنشاااا
 والنزاعايف املةلحة(.

مااان ناحياااة املااادة قاااد ت اااول ال اااوارث مىلاجئاااة ًمثااال األعاتاااأ(  (597ً
 لايئة ًتدرهية الظهور( ًمثل اجلىلاف وننز األغذية وفند احملاتيل(.  أو
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على ذلك يتولد عدد مان النتاائج نتيجاة اتبااع . ولناء  (598ًوالةياق
 هنج عري  ه التعامل ما احلماية.

ويناااو  ذلااك أوال  علااى النظاار ه مجيااا ال ااوارث،  ااواء   -220
 اناات طبيعيااة أو مااان تاانا اإلنةاااال. وثانيااا  يعاااين ذلااك النظااار ه 
النضاااااايا املتعلناااااة مبختلاااااف مراحااااال ال ارثاااااة، أ  مراحااااال ماااااا قبااااال 

ولعاااادها، والاااا  تنااااا ر مىلاااااهيم الوقايااااة وطىليااااف ال ارثااااة وأثناءهااااا 
اآلثاااااار؛ واال اااااتجالة؛ وإعاااااادة التأهيااااال، ل نهاااااا ال تتااااااالق معهااااااا 

. وياارى املناارر اجاااع أل ماان املهاام اتباااع هنااج  لِّاات. (599ًلالضاارورة
وعنااد تااياغة النواعااد حلمايااة األرااخاع ه  ااياق عمليااة التاادوين 

ة ملحَّة لندر متةاو  ه والتاوير التدرهت، ت ول احلاجة إىل احلماي
تعنلاادها. وإىل جانااب ذلااك، ال يةااهل لااالنظر إىل مجيااا احلااااليف، 

دائمااا  إقامااة متييااز لاا   تلااف األ ااباب والةااياقايف أو فيمااا يتعلااق 
لاملدة. وما ذلاك، ينبال املنارر اجااع لةاهولة أل مثال هاذا الانهج 

 وع. ال لت لن يشمل النزاع املةلح حبد ذاته ه نااق هذا املوض
والنناااااااة الثالثااااااة أل هناااااااك حاجااااااة إىل النظاااااار ه مىلهااااااوم  -221

احلماية، و اتة ما إل  ال ينبغت اعتبارها متماايزة عان اال اتجالة 
واإلغاثة واملةاعدة أو اعتبارها تشمل  ل هذه العناتر. وهاو يارى 
أل املىلهاااااوم يشااااامل  ااااال العناتااااار حبياااااث يغاااااات اجلواناااااب احملاااااددة 

غاثااة واملةاااعدة. ورغاام أل احلمايااة مبعناهااا املتعلنااة لاال ااتجالة واإل
الوا ااا  اات ول راااملة جلميااا العناتاار،  اات ول رااة  توتااية مااا 
للحناااوق النارااائة عااان احلماياااة مبعناهاااا الضااايق، ه إطاااار هناااج قاااائم 
علااى احلنااوق، وهاات حنااوق  ااتحتاج إىل ا تنتااائها. واال اات ف 

و ا ااات ف لااا  احلماياااة لااااملعىن الوا اااا واحلماياااة لااااملعىن الضااايق هااا
 تىلةأ ، حيث ير ز املعىن الضيق على احلنوق املعنية.

والنناة الرالعة هت أل الانهج الوا اا ينااو  علاى ضارورة  -222
إدراك التاااوترايف ال امناااة ه الع قاااة لااا  احلماياااة ومباااادئ الةااايادة 
وعاادم التااد ل، و ااذلك احلاجااة إىل فهاام اإلطااار املىلاااهيمت الااذ  

منظاور ضاحايا ال اوارث فاإل وجاود حاق ترت ز عليه احلماية. ومان 
يتالب تر يازا   اتاا . فماان  اه احلتاول علاى املةااعدة اإلنةااانية 

__________ 
من ناحية الةياق قد تنا ال وارث ه تاورة حالاة طاوارئ واحادة  (598ً

. وه األمااام املتحااادة تعااارَّف حالاااة الااااوارئ املعنااادة عموماااا  لأهناااا أزماااة أو معنااادة
إنةاااانية تناااا ه للاااد أو مناناااة أو جمتماااا ماااا حياااث حيااادث اهنياااار  لااات أو  باااأ 
للةلااة ناتاج عن نازاع دا لات أو  اارجت ويتالاب ا اتجالة دولياة تتجااوز والياة 

 ة النار  اجلار .أو قدرة أية و الة مبىلردها و/أو لرنامج األمم املتحاد
ينحتر مىلهوم اال تجالة من الوجهة الزمنية ه مرحلة ال ارثاة.  (599ً

أماااا اإلغاثاااة فهااات مىلهاااوم أو اااا نااقاااا  يشااامل، راااأنه راااأل مىلهاااوم املةااااعدة، 
مرحلااة مااا قباال ال ارثااة و ااذلك املرحلااة التاليااة ل  تجالاااة الىلوريااة. وينتااد ماان 

واد وتندمي اجدمايف ال زمة لبناء املةاعدة اإلرارة إىل إتاحة وتوزيا الةلا وامل
الة ال على قيد احلياة. وأنشاة إعادة التأهيل تُنرل، على حنو  اليم، مبرحلاة 
اال اااتجالة الااا  تلاااك االحتياجاااايف العاجلاااة لألفاااراد املتضاااررين مااان ال اااوارث. 
وتنتاااّب إعاااادة التأهيااال علاااى أنشااااة ماااا لعاااد اإلنعاااا ، ول ااان ينبغااات التميياااز 

اة اإلمنائيااة الاا  م اان وتااىلها لأهنااا تااوفأ الاادعم للةيا ااايف لينهااا ولاا  األنشاا
 اإلمنائية املةتنلاة وتنىلياذ هذه الةيا ايف.

األنشااااة العةااا رية  ناحياااة قالااات حم ماااة العااادل الدولياااة ه قضاااية
إنااه "ال م اان أل ي ااول رااة  وراابه العةاا رية ه ني اااراغوا وضاادها

النااوى  رااك ه أل تناادمي املعونااة اإلنةااانية اجالتااة لألرااخاع أو
ه للااد آ اار، أيااا   اناات االرتباطااايف أو األهااداف الةيا ااية هلااؤالء 
األرااااخاع أو النااااوى، ال م اااان اعتباااااره تااااد    غااااأ مشااااروع، أو 

. وماااا ذلاااك، (600ًمتناقضاااا  لاااأ  رااا ل آ ااار ماااا الناااانول الااادوي"
يوجاااااد مااااان ناحياااااة أ ااااارى ه املمار اااااة العملياااااة تاااااوتر ماااااا الااااانهج 

وعادم التاد ل. ولاإلضاافة إىل ذلااك التنلياد  إزاء مباادئ الةايادة 
تنوم احلاجة إىل إي ء اهتماام دقياق للع قاة لا  املوضاوع واألف اار 
النارئة، مثل مةؤولية احلماية، ال  تشاأ، ه تادد ال اوارث، إىل 
مةااااؤولية االتناااااء واال ااااتجالة واملةاااااعدة وإعااااادة التأهياااال. وراااادد 

 ءماااة تو ااايا املنااارر اجااااع علاااى ضااارورة إمعاااال النظااار ه مااادى م
ناااااااق مىلهاااااوم املةاااااؤولية عااااان احلماياااااة وه تااااالته لاملوضاااااوع قياااااد 
الدرا ة؛ وح  ما االعرتاف لاملةؤولية عن احلماياة ه إطاار محاياة 
ومةااااعدة األرااااخاع ه حااااااليف ال ااااوارث فااااإل تااااداعيايف ذلااااك 

 .(601ًليةت واضحة
وفيمااا يتعلااق مبتااادر النااانول الاا  يتعاا  علااى اللجنااة أل  -223
ها من أجل تياغة املعايأ األ ا ية للمعاملة املنابنة على تنظر في

الضاااااااحايا مبوجاااااااب املوضاااااااوع، الحاااااااظ املنااااااارر اجااااااااع أل محاياااااااة 
األرااااخاع ليةاااات موضااااوعا  جدياااادا  ه النااااانول الاااادوي. فهناااااك 
ع قااااة  اتااااة لاااا  مىلهااااوم محايااااة األرااااخاع املتااااأثرين لااااال وارث 

  تاااؤثر ه احلماياااة واحلناااوق وااللتزاماااايف املرتبااااة لاااذلك والااانظم الااا
واملوجاااااودة ه الناااااانول اإلنةااااااين الااااادوي والناااااانول الااااادوي حلناااااوق 
اإلنةال والنانول الدوي املتعلق لال جئ  واملشردين دا ليا . وهذه 
النظم مت املة، وهت نظم تةتند إىل منالاق أ ا ات يناول حبماياة 
األرااخاع ه أ   اارف ماان الظااروف وتؤ ااد علااى الاااالا العاااملت 

__________ 
ً600) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 124 وا تارديف احمل مة قائلة  "إل مسايف .
هذه املعونة تظهر ه املبدأين األول والثاين من املبادئ األ ا ية ال  أعلنها 

 املؤمتر الدوي العشرول للتليب األمحر من أل 
اللجنة الدولية للتليب األمحر، ال  نشأيف نتااج رغباة ه تنادمي العاول ‘

نهم، تةاعى  اواء علاى التاعيد الادوي للجرحى ه ميادين النتال دول متييز لي
أو الوطين إىل منا املعاناة البشرية حيثما وجاديف والتخىلياف منهاا. وهات ترمات 
إىل محاية احليااة والتاحة و ىلالاة االحارتام لإلنةاال، وتةاعى إىل تعزياز التىلااهم 

 ‘املتبادل والتداقة والتعاول والةا م الادائام لا  مجيا الشعوب
 وأهنا
 األرااخاع علااى أ اااس اجلنةااية أو العنتاار أو املعتناادايف ال متيااز لاا ‘

الدينيااااااة أو الابنااااااة االجتماعيااااااة أو اآلراء الةيا ااااااية. فهاااااات ال تةااااااعى إال إىل 
‘" التخىلياااف مااان معانااااة األفاااراد، ماااا إعاااااء األولوياااة ألراااد احلاااااليف إحلاحاااا  

 (.125-124ًاملرجا نىلةه، ع 
اذه ولالتحدياااااااد، لااااااايس مااااااان الواضاااااااح إىل أ  مااااااادى م ااااااان هلااااااا (601ً

املةؤولياة أل توجد حنوقا  لالنةبة إىل أطراف ثالثة، وما فحاوى هاذه احلناوق، 
 وما الذ  يؤد  إىل حتري ها، وما إذا  انت حنوقا  فردية أم مجاعية.
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للمباااادئ اإلنةاااانية. ولاإلضاااافة إىل ذلاااك  اااي ول مااان األ ا ااات 
املىليد عند تياغة اإلطار ال زم هلذا املوضوع النظر ه مبادئ مثال 
اإلنةااااانية وعاااادم التحيااااز واحلياااااد وعاااادم التمييااااز، و ااااذلك مبااااادئ 

 الةيادة وعدم التد ل.
وقد  ال الرت يز على تاوير النواعد ه الوقت احلاضر  -224
ينتب على اجلوانب التشغيلية، على النحو الذ  يوضحه  ومؤ را  

مثال الا "إررادايف لشأل التةهيل احمللت للمةاعدايف الدولية 
لإلغاثة ه حااليف الاوارئ واملةاعدايف األولية لإلنعا  

 Guidelines for the Domestic Facilitation andوتنظيمها" ً

Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 

Assistance)ً602) ورة جمموعة من النتوع النانونية املتمايزة عن .
 واها واملتتلة لاال تجالة الدولية واإلغاثة الدولية ه حااليف 
ال وارث، وهت تنابق على هذا املوضوع. ورغم عدم وجود تك 
ا رامل عاملت فهناك عدد من املعاهدايف املتعددة األطراف، مبا فيه
معاهدايف على األتعدة اإلقليمية ودول اإلقليمية. وتتتل لذلك 
أيضا  التشريعايف الوطنية. وهناك أيضا  عدد  بأ من املعاهدايف 
الثنائية ال  تتناول التعاول واملةاعدة. ولاإلضافة إىل ذلك تةرترد 
هذه النتوع النانونية لعدد  بأ من الت وك النانونية غأ 

على أنشاة املةاعدة اإلنةانية ه حااليف امللزمة ال  تةر  
ال وارث، وال  يما النرارايف التادرة عن أجهزة األمم املتحدة 
 وغأها من املنظمايف الدولية إىل جانب املنظمايف غأ احل ومية.

والحظ املنرر اجاع أل اللجنة تواجه مهمة عةأة ذايف  -225
الىلرتاة  اتتا   أمهية معاترة،  ما تب  من ال اوارث األ اأة، وأل

للجنة ل ات تنظار ه املتاادر املتاوفرة ماا ا اتمرار متةا ها لواليتهاا 
مبوجااااب نظامهاااااا األ ا ااااات، أ  تاااادوين الناااااانول الااااادوي وتااااااويره 
التدرهت لشأل هذا املوضوع. وهذا العمل الت ار  ه طالعاه ومان 
املهااااام اإلقااااارار لضااااارورة أل ي اااااول املشاااااروع النهاااااائت عملياااااا  لنااااادر 

أجال اال ااتجالة ل حتياجاايف احلنينيااة. وهاذا العماال  اإلم اال ماان
يةتدعت مشاورايف ما املنظمايف الدولية واملنظمايف غاأ احل ومياة 

 وال يانايف التجارية، لاإلضافة إىل اجلهايف الىلاعلة من الدول.

 موجز املناقشة  -2
رحااااااب أعضاااااااء اللجنااااااة ل ااااااول التنرياااااار األوي قااااااد عاااااا َّ  -226

ة الاا   ااتتالب املعاجلااة ه إطااار مناقشااة النضااايا الرئيةااية واملعنااد
ناااااق املوضاااوع، ولاااذلك أدى أيضاااا  إىل هتدئاااة الشاااواغل الااا  رمباااا 
ت ااول قااد نشااأيف لاادى اللجنااة لشااأل فائاادة تناااول هااذا املوضااوع. 
وقااد تباا  لتااورة جليااة ماان احلااااليف األ ااأة ماان أمااواج تةااونامت، 

__________ 
اعتمااااديف ه املااااؤمتر الاااادوي الث ثاااا  للتااااليب األمحاااار واهلاااا ل  (602ً

جلمعياايف ؛ انظر االحتاد الدوي 2007تشرين الثاين/نوفم   30-26األمحر، 
مندماااة إىل إررااادايف لشاااأل التةااهيل احمللااات التااليب األمحاار واهلااا ل األمحاار، 

للمةاعدايف الدولية لإلغاثة ه حااليف الاوارئ واملةاعدايف األولية لإلنعا  
 .2008، جنيف، وتنظيمها

اجئااااة ه واألعاتااااأ مبختلااااف تااااورها، والاااازالزل، والىليضااااانايف املىل
 تلف أحناء العامل أل نظار هاذا املوضاوع ياأيت ه الوقات املنا اب،  
 ما تبا  منهاا أيضاا  حجام املشاا ل الا  يتعا  معاجلتهاا. وأعارب 

 األعضاء أيضا  عن تنديرهم للمذ رة ال  أعدهتا األمانة العامة.

 النهج النائم على احلنوق ه تناول املوضوع   ًأ(
وافاااق عاااادة أعضاااااء علااااى الااانهج النااااائم علااااى احلنااااوق ه  -227

النظر ه املوضوع وفناا  ملاا أراار لاه املنارر اجااع. ولاوحظ أل هاذا 
الاانهج هنااج هااام نظاارا  ألنااه يعلااق األمهيااة ال اا ى علااى االحتياجااايف 
اإلنةاااااانية، ماااااا ماااااا ينااااارتل لاااااذلك مااااان عواقاااااب تنشااااا  التزاماااااايف 

هااذا الاانهج يةااتند ا ااتنادا  ومةااؤوليايف علااى اجملتمااا جتاااه األفااراد. و 
را ااااااخا  إىل النااااااانول الوضااااااعت ويةااااااتىليد لالتحديااااااد ماااااان النااااااانول 
اإلنةاااين الاادوي والنااانول الاادوي حلنااوق اإلنةااال والنااانول الاادوي 
ل جئااااااا  والناااااااانول املتعلاااااااق لاملشاااااااردين دا لياااااااا ، دول أل ي اااااااول 

 لالضرورة ت رارا  هلذه النوان . 
اء أل فهمااا  عامااا  للمنتااود ومااا ذلااك رأى لعاا  األعضاا -228

من النهج النائم على احلنوق ألغراض املوضوع يعت  أمارا  ضاروريا . 
ووفنااااا  إلحاااادى وجهااااايف النظاااار فااااإل الاااانهج النااااائم علااااى حنااااوق 
اإلنةاااال ال ينبغااات أل يُااارى مااان زاوياااة مااانح احلماياااة للىلااارد وحةاااب 
ول ااان ينبغااات أل يراعااات أيضاااا  املتااااظ اجملتمعياااة، و اتاااة متااااظ 

ىلئاااايف الضاااعيىلة، ماااا إيااا ء االعتباااار ه الوقااات ذاتاااه ل لتزاماااايف ال
واحلدود ال  تنيد الدول املتاأثرة لال ارثاة. ونظارا  ألل قاانول حناوق 
اإلنةااااال يةاااامح لاااابع  اال ااااتثناءايف أثناااااء الاااااوارئ فإنااااه م اااان 
النيااااس علاااى هاااذه احلاااااليف فيماااا يتعلاااق لااااحلنوق والواجباااايف الااا  

ولاإلضافة إىل ذلك فإل الانهج الناائم  تنابق ه حااليف ال وارث.
علاااى احلناااوق ال ينتتااار علاااى حناااوق الضاااحايا ه احلتاااول علاااى 
املةاعدة اإلنةانية، فهناك حاجة إىل احرتام حنوق الدول املتاأثرة، 
و اتة احرتام  ايادهتا، و اذلك دورهاا األوي ه إطا ق املةااعدة 

غت اطاذ مبادرة اإلنةانية وتنظيمها وتنةينها وتنىليذها حيث ال ينب
املةاعدة من جانب واحد، وذلك متشيا  ما مبدأ تبعية الةلاايف. 
وجرى التشديد على أنه ينبغت أال يُعت  النهج الناائم علاى احلناوق 

 متناقضا  أو متعارضا  ما مبدأ  الةيادة وعدم التد ل. 
ونظر لع  األعضاء إىل الانهج الناائم علاى احلناوق لاعتبااره  -229

ز على حنوق اإلنةال للضحية، وهلذا الحظوا أل هاذا الانهج هنجا  ير 
قااااد ال ي ااااول مىلياااادا  ه مجيااااا احلااااااليف. ومااااا التشااااديد علااااى الاااااالا 
املعاتااار للموضاااوع و ثااارة احلاااديث عناااه، إىل جاناااب التوقعاااايف العالياااة 
املعناااودة علياااه،  اااال مااان الضااارور  أل تنااايِّم اللجناااة لدقاااة ماااا إل  اااال 

 ااي ول ه الواقااا أفضاال هنااج للوفاااء  ااذه  الاانهج النااائم علااى احلنااوق
التوقعااااايف. وه هااااذا التاااادد قياااال إنااااه ماااان اجلااااوهر  حتديااااد العواقااااب 
النارئة عن النهج النائم علاى احلناوق، و اتاة ماا إل  اال هاذا الانهج 
 اايتالب أيضااا  التااارق إىل مةااائل تتتاال لارينااة إنىلاااذ هااذه احلنااوق. 

ال وارث متثااال جانباااا  ولاااذلك، ورغااام أل حناااوق األراااخاع املتاااأثرين لااا
هاما  ه  لىلية املوضوع، فند قيل إل الرت يز احلنينت ينبغت أل ينتاب 
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علااى االلتزامااايف الاا   اايتم التعهااد  ااا لتةااهيل األعمااال الاا   ااتجر  
حلمايااااة هااااؤالء األرااااخاع. وقااااد متتااااد هااااذه االلتزامااااايف إىل  ثااااأ ماااان 

 تعاارض املةاااعدة اجلهااايف الىلاعلااة، مبااا فيهااا الدولااة املتااأثرة والاادول الاا 
 إىل جانب املنظمايف الدولية وغأ احل ومية.

 نااق املوضوع   ًب(
اتىلق لع  األعضاء ما املنرر اجاع عندما أرار لاتبااع  -230

هناااج عاااري  عناااد النظااار ه هاااذا املوضاااوع. وه هاااذا التااادد جااارى 
التأ يااد علااى أل املوضاااوع  مااا تتااورته اللجناااة يهاادف إىل الرت ياااز 

لااااااى األفااااااراد ه جمموعااااااة متنوعااااااة ماااااان حااااااااليف لتااااااورة عريضااااااة ع
ال ااااوارث. ورأى لعاااا  األعضاااااء اآل اااارين أل اتباااااع هنااااج عااااري  

خياااال مباااااا هاااااو آيف مااااان أعماااااال اللجناااااة لشاااااأل املوضاااااوع، إذ إل  ال
يق النااق ه مرحلة الحنة انا قا  من منظور عري   ي ول يتض

أ اهل ماان تو اايعه انا قااا  ماان منظااور ضاايق. ولاإلضااافة إىل ذلااك 
إل الاااانهج العااااري  ال يةااااتبعد إم انيااااة اعتناااااق هنااااج تاااادرهت ه فاااا

 تىلتيل املوضوع التداء  من موضوع ال وارث الابيعية.

 اال تتاع املوضوعت النااق من حيث
ألاارز لعاا  األعضاااء احلاجااة إىل تعريااف "احلمايااة" ألغااراض  -231

ق هذا املوضوع. وينبغت الةعت ه النيام  ذه العملياة إىل حتدياد احلناو 
وااللتزامايف ملختلاف اجلهاايف الىلاعلاة ه حاااليف ال اوارث. وم ان أل 
يتناااول التعريااف أيضااا  حنااوق وواجباااايف اجملتمااا الاادوي لأ ملااه، وهاااو 

يةااااااعد علاااااى توضااااايح مضااااامول االلتزاماااااايف إزاء ال افاااااة. وقاااااد مت  ماااااا
، ال اوارث يفالتأ يد على أل جمموعة من حنوق اإلنةال تتتل حباال

احليااااة، واحلاااق ه الغاااذاء، واحلاااق ه إمااادادايف امليااااه، وتشااامل احلاااق ه 
واحلااق ه املااأوى امل ئاام أو املةاا ن امل ئاام وامللاابس والتتااحا ، واحلااق 

ماااان اتىلاقيااااة حنااااوق  11ه عاااادم التعاااارض للتمييااااز. وأرااااأ إىل املااااادة 
األراااخاع ذو  اإلعاقاااة، والااا  تااانز علاااى واجاااب الااادول ه  ىلالاااة 

و  اإلعاقااة ه حااااليف عاادة، مبااا فيهااا احلمايااة والةاا مة لألرااخاع ذ
. وما االعرتاف لالدور الذ  تؤدياه اجلهاايف الىلاعلاة مان (603ًال وارث

غااأ الااادول ه تناادمي املةااااعدة فناااد أثااأيف ننااااة تنااول لاااأل التزاماااايف 
ينبغااااات أل تتضاااااح ه اللغاااااة املةاااااتعملة للتعباااااأ عااااان  هاااااذه اجلهاااااايف ال

ة تأ ياااد الااادور مةاااؤولية احلماياااة. ورااادد لعااا  األعضااااء علاااى ضااارور 
الرئيةاااات للدولااااة املتضااااررة لوتااااف ذلااااك مباااادأ عامااااا  والاااادور املةاااااهم 
والتاااالا للجهاااايف الىلاعلاااة األ ااارى لاعتبااااره ينااادرج حتااات مظلاااة وا اااعة 
للتعااااول والتضاااامن الااادولي . ومااان املهااام لتاااورة مماثلاااة تىلتااايل حمتاااوى 
 حااق اطاااذ املبااادرة ه حاادود اتتاااله لأنشاااة هااذه اجلهااايف الىلاعلااة ه

 حااليف ال وارث. 
__________ 

"تتعهااااااد الاااااادول األطااااااراف، وفنااااااا  اللتزاماهتااااااا مبنتضااااااى النااااااانول  (603ً
الااادوي والناااانول الااادوي حلناااوق اإلنةاااال،  الااادوي، مباااا فيهاااا الناااانول اإلنةااااين

لاطااااذ  افاااة التااادالأ ال زماااة لضااامال محاياااة و ااا مة األراااخاع ذو  اإلعاقاااة 
الذين يوجدول ه حااليف تتةم لااجاورة، مباا ه ذلاك حاااليف النازاع املةالح 

 والاوارئ اإلنةانية وال وارث الابيعية".

وه التعليااااق علااااى التعريااااف احملتماااال لل ارثااااة نظاااارا  لعاااادم  -232
وجاااود تعرياااف هلاااا متىلاااق علياااه عموماااا  ه الناااانول الااادوي، طُرحااات 

مثل  (604ًوجهة نظر تنول لأل تعريف اجار ه إطار عمل هيوغو
نناة انا ق مىليدة، ول نها نناة انا ق تتالب من التدقيق ماا 

اعتمااااد هناااج  لااات. ول ااان لعااا  األعضااااء اآل ااارين يتجااااوز جمااارد 
اعتاااا وا أنااااه وا ااااا أ ثاااار ماااان الاااا زم. ولاااادال  ماااان ذلااااك أرااااأ لااااأل 

مااوارد االتتااااليف  التعريااف الااوارد ه اتىلاقيااة تااامبأ املتعلنااة لتناادمي
يتاايح  ال ااوارث ولعمليااايف اإلغاثااةللحااد ماان الةاال ية وال  اال ية 

 .(605ًأ ا ا  طيبا  لألعمال املنبلة
والحااظ لعاا  األعضاااء أنااه ماان املهاام أال ينتتاار النااااق  -233

علااى ال ااوارث الابيعيااة وحاادها؛ فاملعاناااة اإلنةااانية ال هتااتم لأتاال 
ال ارثة. والغارض الاذ  تناوم علياه ف ارة احلماياة يناباق علاى مجياا 
ال وارث لغ  النظر عن  ببها. وهنااك لالىلعال اعارتاف متزاياد ه 

نةاين يةاهم ه ال وارث الابيعية، الدوائر العلمية لأل النشاط اإل
مبا ه ذلك على  بيل املثال إزالة الغالايف ال  متثل عاام   مةاامها  
ه الىليضااانايف. ولاإلضااافة إىل ذلااك تناااو  ال ااوارث ه  ثااأ ماان 
احلااااليف علااى طااوارئ معناادة، ولاايس ماان الةااهل ه  اال احلااااليف 

 نةال. حتديد  بب ال ارثة إل  ال طبيعيا  أو من تنا اإل
وأرااار لعاا  األعضاااء رغاام ذلااك إىل أل الرت يااز الرئيةاات  -234

ينبغاااات أل ينتااااب علااااى ال ااااوارث الابيعيااااة، وأنااااه ال ينبغاااات إدراج 
ال وارث ال  من تنا اإلنةال إال إذا حتنق فيها للوغ عتبة معينة، 
مثل متخضها عن آثار  ارثة طبيعية؛ ه حا  اعتا  آ ارول أل أ  

ل قاللااة للتابيااق. ولاإلضااافة إىل ذلااك، يباادو عتبااة حمتملااة لاان ت ااو 
ماااان الناحيااااة الةيا ااااية أل ال ااااوارث الابيعيااااة أقاااال حةا ااااية ماااان 
ال اااوارث الااا  مااان تااانا اإلنةاااال، وه  ثاااأ مااان احلاااااليف طضاااا 
لالىلعااال ال اااوارث الااا  مااان تااانا اإلنةاااال، مثااال احلاااوادث النووياااة 

 والتناعية أو انة الايف النىلط، لتنظيمايف دولية.
__________ 

  لنااااااااااء قااااااااادرة األمااااااااام 2015-2005إطاااااااااار عمااااااااال هيوغاااااااااو  (604ً
واجملتمعاايف علاى مواجهاة ال اوارث، انظار تنريار املاؤمتر العااملت املعاين لاحلاد ماان 

  22إىل  18ال اااوارث الااااذ  عنااااد ه  ااااويب، هيوغاااو، اليالااااال، ه الىلاااارتة ماااان 
  2(، النرار A/CONF.206/6ً 2005 انول الثاين/يناير 

حادث أو  ااهرة مادياة أو نشااط لشار  م ان أل ‘"يعرَّف اجار لأناه  
ضاااااارا  وأل يااااااؤد  إىل  ةااااااائر ه األروا  أو إىل اإلتااااااالة لاااااارو ، أو ي ااااااول م

إحلااق الضارر لاملمتل اايف، أو إىل ا ات ل النشااط االقتتااد  أو االجتمااعت 
أو إىل تدهور البيئة. وم ن أل تشمل األ اار الظاروف ال امناة الا  قاد متثال 

ة عااااان هتديااااادايف مةاااااتنبلية ذايف متاااااادر  تلىلاااااة  طبيعياااااة ًجيولوجياااااة ونامجااااا
الرطولااااة اجلويااااة وليولوجيااااة( أو ناجتااااة عاااان األنشاااااة البشاااارية ًالتاااادهور البيئاااات 

 ‘".واأل اار الت نولوجية(
مااان اتىلاقياااة تاااامبأ املتعلناااة لتنااادمي ماااوارد  1مااان املاااادة  6الىلنااارة  (605ً

 االتتااليف الةل ية وال  ل ية للحد من ال وارث ولعمليايف اإلغاثة  
اااأ ه حياااة جمتمااا مااا، مبااا حاادوث  لاال  ‘  ارثااة‘"ينتااد مبتااالح 

يشاا ل هتدياادا  وا ااا النااااق حلياااة البشاار أو تااحتهم أو ممتل اااهتم أو للبيئااة، 
 ااواء  ااال ذلااك اجلاال نامجااا  عاان حااادث أو  اابب طبيعاات أو نشاااط لشاار ، 
 و واء حدث لتورة مىلاجئة أو تاور نتيجة لعمليايف معندة طويلة األجل".
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مااان وجهاااة نظااار أ ااارى ال ياااؤد  التميياااز لااا  ال اااوارث و  -235
الابيعيااة وال ااوارث الاا  ماان تاانا اإلنةااال إىل حاال مجيااا مشااا ل 
التعريااااااف. فاالعتبااااااار الرئيةاااااات هااااااو حتديااااااد مااااااا إذا  اناااااات طبيعااااااة 
االحتياجاااااايف ه جمموعاااااة وا اااااعة مااااان الظاااااروف  هاااااذه م ااااان أل 

ة أ  ُتضااامَّن ه مىلهاااوم ال ارثاااة، وماااا إل  اااال مااان املم ااان تاااياغ
 نظام مىليد لتغاية مجيا االحتياجايف. 

ورأى لعااا  األعضااااء أل احلماياااة البيئياااة،  ماااا يتضاااح مااان  -236
عنااوال املوضااوع، ال متثاال جاازءا  مباراارا  ماان نظااام احلمايااة. ولاإلضااافة 
. وماا ذلاك أياد أعضااء آ ارول  إىل ذلك، فإهناا طضاا لتنظايم  ااف 

ملوضوع لندر وجود تالة إم انية تغاية البيئة واملمتل ايف ه نااق ا
حبماية األرخاع، وعلى  بيل املثال، إذا  انت ال ارثة املعنية تاؤثر 
أو هتاااادد لااااأل تااااؤثر علااااى األروا  وال رامااااة واالحتياجااااايف األ ا ااااية 
األوليااة للبشاار. وه إطااار وجهااة نظاار أ اارى، ولناادر مااا  اايتم تغايااة 

ارث الابيعية ال وارث البيئية ه إطار النهج الوا ا الذ  يتناول ال و 
وال اااوارث الااا  مااان تااانا اإلنةاااال معاااا ، فإناااه ال م ااان أل ُتةاااتبعد 

 مةبنا  األضرار ال  تتيب البيئة أو املمتل ايف.

ووافق عدة أعضاء علاى ا اتبعاد النازاع املةالح مان ناااق  -237
املوضاااوع. وماااا يااا ر هاااذا اال اااتبعاد هاااو حتديااادا  وجاااود نظاااام حمااادَّد 

ايف، ويُعاد قاعاادة طتايز. ولاإلضااافة إىل املعاامل يانظم هااذه النزاعا
ذلاااك ينتضااات األمااار تاااو ت احلاااذر لضااامال عااادم تناااوي  الناااانول 
اإلنةاااااين الاااادوي. والحااااظ لعاااا  األعضاااااء اآل اااارين، ماااان ناحيااااة 
أ رى، أل اال تبعاد نىلةه ينبغت أل خيضا ملزيد من الدرا ة. وه 
ل لعاا  احلااااليف، ه الاااوارئ املعناادة علااى  اابيل املثااال، م اان أ

تاازداد حالااة ماان حااااليف ال ااوارث الابيعيااة  ااوءا  لةاابب ا اااتمرار 
نزاع مةلح. ولاإلضافة إىل ذلك فإل املةائل املتعلنة لاملةاعدة ه 
النااااانول املتتاااال لااااالنزاع املةاااالح الاااادا لت ال طضااااا لتنظاااايم قااااو  
منارنة مبا هاو قاائم ه حالاة الناانول املتعلاق لاالنزاع املةالح الادوي؛ 

ه النواعااااد قااااد تتالااااب مزياااادا  ماااان اال ت شاااااف ه وهااااذه الثغاااارة 
  ياق ال وارث. 

 اال تتاع الشختت حيثالنااق من 
لاإلضاااافة إىل األفاااراد  ضاااحايا، يلااازم معاجلاااة وضاااا منااادمت  -238

اإلغاثاااة واملةااااعدة وحناااوقهم والتزامااااهتم، مباااا ه ذلاااك الااادول األ ااارى 
يضاا  إىل أل هنااك واملنظمايف الدولية واملنظمايف غأ احل ومية. وأرأ أ

حاجة إىل مواتلة ا ت شااف ماا إل  انات ف ارة محاياة "األراخاع" 
 ينبغت أل تشمل     من األرخاع الابيعي  واالعتباري .

 حيث اال تتاع الزمين النااق من
اتىلااااق لعاااا  األعضاااااء مااااا املناااارر اجاااااع حااااول ضاااارورة  -239

معاجلاااااة  تلااااااف مراحاااااال ال ارثااااااة والنظاااااار، حةااااااب االقتضاااااااء، ه 
املةائل املتعلنة لالوقاية واملةاعدة وإعادة التأهيل. وما ذلك ُأراأ 
إىل ضرورة احلذر لتجنب عدم اإلفراط ه تو يا النااق  ه الواقا 

يف  تلىلاااااة ه  تلاااااف  تنشاااااأ ه لعااااا  احلاااااااليف حناااااوق والتزاماااااا
املراحاااال، ويتعاااا  حتديااااد هااااذه احلنااااوق وااللتزامااااايف لالنةاااابة ل اااال 
مرحلاااة، حياااث إل لعاااا  احلناااوق قااااد ت اااول أ ثاااار تااالة لإحاااادى 
املراحاال ماان تاالتها مبراحاال أ ااارى. ويتالااب ذلااك تعياا  جماااااليف 
الناااانول الااا  تتالااااب التااااوير والااا  تُنشاااا  التزاماااايف حماااددة قاللااااة 

ول، ا ااتنادا  إىل  اال مرحلااة. وه هااذا التاادد للتنىليااذ ماان ِقباال الااد
أعرب أعضااء آ ارول عان تىلضايلهم ألل ي اول الرت ياز، ه الوقات 
احلاضر على األقل، علاى اال اتجالة واملةااعدة ه أعنااب ال ارثاة 
مباررة ، إىل جانب الوقاية أثناء مرحلة ما قبال ال ارثاة. ومماا يتتال 

ل لل ااوارث الابيعيااة الاا  لااالنظر ه هااذا املوضااوع أيضااا  مااا إذا  ااا
تبادأ فجاأة مساايف تتالاب معاملااة  تلىلاة عان معاملاة ال اوارث الاا  

 تبدأ تدرهيا .

 اال تتاع امل اين النااق من حيث
رأى لعا  األعضاااء أل طبيعاة املوضااوع جتعال ماان مةااألة  -240

وقوع ال ارثاة ه دولاة واحادة أو اناوائهاا علاى آثاار عاالرة للحادود 
أثر ماد . وما ذلاك ُأراأ إىل أناه قاد ي اول مان مةألة غأ ذايف 

املىليد ا ت شااف ماا إل  انات هنااك مشاا ل طاتز  اا ال اوارث 
الاا  تااؤثر علااى دولااة واحاادة أو علااى عاادة دول وم اان أل تتالااب 

 تر يزا  متمايزا .
 احلق ه املةاعدة اإلنةانية   ًج(

نية وافق عدة أعضاء على النول لأل جهود اإلغاثة اإلنةا -241
تةاااتند إىل مباااادئ اإلنةاااانية والنزاهاااة واحليااااد. وال ينااال عااان ذلاااك 
أمهياااة مبااادأ عااادم التميياااز ومبااادأ التضاااامن و اااذلك التعااااول الااادوي. 
ولاإلضااااافة إىل ذلااااك تااااد ل الةاااايادة والةاااا مة اإلقليميااااة ضاااامن 
املباااااااادئ اإلرراااااااادية ه تنةااااااايق املةااااااااعدة اإلنةاااااااانية ه حاااااااااليف 

ء لاااأل الةاااايادة تةاااتتبا واجبااااايف الااااوارئ. واحااااتج لعااا  األعضااااا
تضالا  ا الدول جتاه الة ال، وتشامل واجاب احلماياة. ومباادئ 
الةاااايادة وعاااادم التااااد ل ال متثاااال عااااذرا  ه التتاااارف لارينااااة حتاااارم 
الضااااااحايا ماااااان احلتااااااول علااااااى املةاااااااعدة. ومااااااا ذلااااااك، ومبناااااادار 

تةتتبعه الةيادة أو عدم التاد ل مان التزاماايف  البية والتزاماايف  ما
ة، فةاااااي ول مااااان الضااااارور ، رغااااام أل النضاااااايا الااااا  يثأهاااااا إهاليااااا

املوضااااوع قضااااايا تثااااأ اجلاااادل، أل تنااااوم اللجنااااة لدرا ااااة الةااااياق، 
و اتااااة  احلااااااليف الاااا  تتتاااالب فيهااااا الدولااااة ه موقىلهااااا وتاااارف  

 املةاعدة و ط معاناة إنةانية مةتمرة أو تنوم لنما رعبها.
املةااااااعدة  وفيماااااا يتعلاااااق  اتاااااة  لااااااحلق ه احلتاااااول علاااااى -242

اإلنةاانية، أعاارب لعا  األعضاااء عان راا و هم ه وجاود هااذا احلااق 
إذا اعت  مناويا  علاى احلاق ه فارض املةااعدة علاى دولاة ال تريادها، 
وحث هؤالء األعضاء املنرر اجاع علاى مواتالة عملاه علاى أ ااس 
االفرتاض لأل هذا احلق غاأ موجاود. إذ إل هاذا احلاق  ايتعارض ماا 

وعاادم التااد ل، ويتناااق  مااا ضاارورة احلتااول علااى  مباادأ  الةاايادة
موافنة الدول املتأثرة، علاى حناو ماا تانز علياه قارارايف اجلمعياة العاماة 
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  ااااانول األول/  19املااااؤر   46/182ذايف التاااالة، مبااااا فيهااااا الناااارار 
 ااند ماان ممار ااايف الاادول.  ذا احلااق، ولاايس هلاا(1991ً606ديةاام  

واعتبارايف الةيا ة الواضحة تدعم هت األ رى رف  هاذا احلاق، إذ 
 م ن أل يُةاء ا تعماله لةهولة وأل يؤد  إىل ازدواج ه املعايأ.

لياااد أل أعضااااء آ ااارين أرااااروا إىل أناااه مااان امل ئااام أ ثااار  -243
عدة" تىلةأ احلاق ه املةااعدة اإلنةاانية لاعتبااره "حاق تنادمي املةاا

لدال  من النظار إلياه لاعتبااره "حاق فارض املةااعدة"؛ وهاذا التىلةاأ 
قضااااااية األنشاااااااة يتمشااااااى مااااااا مناااااااق حم مااااااة العاااااادل الدوليااااااة ه 

. وقياال أيضااا  (607ًوضاادها ني اااراغواالعةاا رية وراابه العةاا رية ه 
إناه إذا مل تةاتاا إحادى الاادول املتاأثرة أداء التزامهاا لتاوفأ اإلغاثااة 

لشاااعبها الاااذ  أتاااالته ال ارثاااة َلزِمهاااا التمااااُس ه الوقااات املنا اااب 
 مةاعدة  ارجية.

والحاااظ لعااا  األعضااااء أل احلاااق ه املةااااعدة اإلنةاااانية  -244
يُنظر إليه على أنه حق فرد  مارس ه العاادة لتاىلة مجاعياة، وهاو 
ما يندرج ضمنا  ه النانول اإلنةاين الدوي والنانول الدوي حلناوق 

فاء له انتها اا  للحناوق األ ا اية ه احليااة اإلنةال. ويعد عدم الو 
 و رامة اإلنةال.

ورأى أعضاء آ رول أل من الةالق ألوانه مناقشة حمتاوى  -245
احلق ه املةاعدة اإلنةانية؛ إذ م ن أل خيضا لتحليل مىلتل من 

 لدل املنرر اجاع ه مرحلة الحنة.
ولااااااوحظ أيضااااااا  أل قاااااارار معهااااااد النااااااانول الاااااادوي لشااااااأل  -246

يتضااامن إراااارة مىليااادة إىل لعااا   2003ملةااااعدة اإلنةاااانية لعاااام ا
 .(608ًاملشا ل ال  يتع  مناقشتها وإىل حلوهلا املم نة

 أمهية مةؤولية احلماية
الحظ لع  األعضاء أل املنرر اجاع  اال يبادو مارتددا   -247

ه إقاماة املوضااوع علاى أ اااس مةاؤولية احلمايااة، وه الوقات نىلةااه 
ىل الااانهج العاااري  ه معاجلاااة املوضاااوع، إىل حتمياااة أرااااروا، نظااارا  إ

النظاار ه أمهيااة مةااؤولية احلمايااة ومعاجلااة  تلااف النضااايا اج فيااة. 
وم اان أل يتااارق تنرياار منباال ماان املناارر اجاااع إىل هااذا اجلانااب، 

__________ 
ادة الاااااادول و اااااا متها   "ينبغاااااات احاااااارتام  ااااااي3املرفااااااق، الىلناااااارة  (606ً

اإلقليميااة ووحاادهتا الوطنيااة احرتامااا   ااام   وفنااا  مليثاااق األماام املتحاادة. وه هااذا 
الةياق، ينبغات أل تاوفَّر املةااعدة اإلنةاانية مبوافناة البلاد املتضارر، ومان حياث 

 املبدأ على أ اس نداء يوجهه البلد املتضرر".
ً607) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment 
 .أع ه( 600ًانظر احلارية 

ً608) 2003 Resolution on Humanitarian Assistance of the Institute 
of International Law, 2 September 2003, Bruges Session, 2003, Sixteenth 
Commission, Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003), 

Session of Bruges (2003), Part II, p. 263. 

. (609ًوه هذا التدد مت إلراز لع  التاورايف األ رى ذايف التلة
احلماياااة وجوانااب األمااان ورأى لعاا  األعضااااء أل هناااك تااالة لاا  

 اإلنةاين تتالب تناوهلا لالدرا ة.
وراا َّك أعضاااء آ اارول ه وجااود مةااؤولية عاان احلمايااة،  -248

و اتااة ه  ااياق ال ااوارث. وينتتاار  هااور هااذه املةااؤولية  مباادأ 
علااااااااى الظااااااااروف النتااااااااوى، أ  حااااااااااليف االنتها ااااااااايف املةااااااااتمرة 

املةااؤولية  واجلةاايمة حلنااوق اإلنةااال، وال م اان لةااهولة نناال هااذه
إىل جماال اإلغاثاة ه حاااليف ال ااوارث لادول دعام مان الاادول. وه 
هذا التدد أراأ إىل أل وثيناة نتاائج ماؤمتر النماة العااملت تةتشاهد 
لوجود هاذه املةاؤولية علاى  ال دولاة أل حتمات  ا اهنا مان اإللاادة 
اجلماعيااة وجاارائم احلاارب والتاهااأ العرقاات واجلاارائم ضااد اإلنةااانية. 

ء يتخذه اجملتما الادوي ي اول مان  ا ل األمام املتحادة، وأ  إجرا
عناادما تتتاارف وفنااا  للىلتاال الةااادس والىلتاال الةااالا ماان ميثاااق 

. ورأى لع  األعضاء أناه ال يوجاد  ابب ُملاح (610ًاألمم املتحدة
يةااااتدعت عاااادم مااااد مةااااؤولية احلمايااااة أو ننلهااااا إىل احلااااااليف الاااا  

 تناو  على  وارث.
ء مةاااؤولية احلماياااة موضاااوعا  متتااا   واعتااا  لعااا  األعضاااا -249

لالتد ل اإلنةاين. ولذلك ينبغت للجنة أل تتو ى احلذر ه هنجها. 
وأرار أعضاء آ رول إىل أل املةؤولية تظل ما ذلك ه املناام األول 
مىلهومااااا   يا اااايا  وأ  قيااااا ، ال تاااازال رااااة حاجااااة إىل تااااياغة معااااايأه 

تعلق لا تعمال النوة. ول ن أعضاء النانونية، وأهنا ال تغأِّ النانول امل
آ رين رأوا أل مةؤولية احلماية توجد لاعتبارها التزاما  قانونيا  دول أل 

 متد ذلك لالضرورة إىل ا تعمال النوة.
وأ د لعا  األعضااء اآل ارين علاى أناه م ان التو اا ه  -250

املوضااوع لتاااورة مةااتنلة، لااادول أ  اعتباااار لوجااود أو عااادم وجاااود 
 ن احلماية.مةؤولية ع

 املتادر املتتلة لالنظر ه املوضوع   ًد(
جرى التةليم لأل عمل اللجنة  يةتند على األرجح إىل  -251

قانول منشود أ ثر من ا تناده إىل قانول موجود. ولناء على ذلاك  
 اااال مااان اجلاااوهر  التحااارك لتاااؤدة ه عملياااة إقاماااة نظاااام منهجااات. 

__________ 
بيل املثاااااال، تنريااااار الىلرياااااق الرفياااااا املةاااااتوى املعاااااين انظااااار، علاااااى  ااااا (609ً

لالتهدياادايف والتحاااديايف والتغياااأ املعناااول "عاااامل أ ثااار أمناااا   مةاااؤوليتنا املشااارت ة" 
ًA/59/565 وCorr.1  ؛ وتنريااار األمااا  العاااام املعناااول "ه جاااو مااان احلرياااة أفةاااح)

 Corr.1و A/59/2005توب حتنيق التنمية، واألمن، وحناوق اإلنةاال للجمياا" ً
(؛ وتنريااااار اللجنااااااة الدولياااااة املعنيااااااة لالتاااااد ل و اااااايادة الااااادول املعنااااااول Add.1-3و

، وم ااان االطااا ع 2001والتاااادر ه  اااانول األول/ديةااام   مةؤوليااااة احلماياااة
؛ ووثينااااة www.responsibilitytoprotect.orgعليااااه علااااى املوقااااا الشااااب ت التاااااي  

 16املااؤر   60/1اجلمعيااة العامااة ًقاارار  2005نتااائج مااؤمتر النمااة العاااملت لعااام 
 (.2005أيلول/ بتم  

 609ًانظار احلاراية  2005وثينة نتائج مؤمتر النمة العاملت لعاام  (610ً
 أع ه(.
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الا  م ان قبوهلاا لتاىلتها وهناك لع  احلنوق والواجبايف النانونياة 
هااذه ه تااك قااانوين تااادر عاان اللجنااة. وه الوقاات ذاتااه، توجااد 
أيضاا  حنااوق وواجبااايف أ  قياة م اان التوتااية  اا لاعتبارهااا قانونااا  
منشاااودا . ورأى الااابع  أناااه ه حااا  أل ممار اااايف اجلهاااايف الىلاعلاااة 
ماان غااأ الاادول قااد ت ااول هامااة ه تعياا  أفضاال املمار ااايف، فإنااه 

م ااان االعتمااااد عليهاااا لاعتبارهاااا ممار اااة ذايف تااالة فيماااا يتعلاااق  ال
 لتش يل العرف أو لتىلةأ النانول التعاهد .

وأ اااد لعااا  األعضااااء علاااى ضااارورة التااازام اللجناااة التزاماااا   -252
دقينا  لواليتها والرت يز على اجلوانب النانونية للموضوع، ما الرت يز 

انول املنشااااود حةااااب علااااى النااااانول املوجااااود، و ااااذلك مراعاااااة الناااا
 االقتضاء.
اااه إىل  -253 وُأراااأ أيضاااا  إىل أل االهتماااام األ ااا  م ااان أل يوجَّ

احللااول العمليااة للمشااا ل، مااا الرت يااز علااى اجملااااليف الاا  ال يوجااد 
فيهاااا قااادر  ااااف مااان النواعاااد، وماااا مراعااااة الااادروس امل تةااابة مااان 

، وهاو ال وارث الةالنة. ويتميز هذا النهج لتضييق نااق املوضاوع
نااق وا ا ه الوقت احلاضر، ومت   اللجناة مان املةاامهة لتاورة 
فعالة ه إر اء اإلطار الناانوين املتعلاق لاال وارث. وه هاذا التادد 
يتعااا   اااذلك حتدياااد اجملاااااليف الااا  تةاااتدعت اعتمااااد جمموعاااة مااان 
املواد أو املبادئ التوجيهية لشأل املوضوع حتديدا  أفضل، ما الرت يز 

شااا ل الاا  تواجااه األرااخاع ه حالااة وقااوع  ارثااة. وُأرااأ علااى امل
ه الوقت نىلةه إىل أل من املهام عادم ت ارار العمال الاذ  ُأجناز ه 

"إرراااااااااادايف لشاااااااااأل التةاااااااااهيل احمللااااااااات  لأماااااااااا ن أ ااااااااارى، مثااااااااال ا
للمةاااااعدايف الدولياااااة لإلغاثاااااة ه حاااااااليف الااااااوارئ واملةااااااعدايف 
األولياااة لإلنعاااا  وتنظيمهاااا" الااا  اعتمااادها املاااؤمتر الااادوي للتاااليب 

 .(611ًاألمحر واهل ل األمحر ه دورته الث ث 
وما موافنة لع  األعضاء على اتتال النانول اإلنةااين  -254
وقااانول حنااوق اإلنةااال وقااانول ال جئاا  والنااانول املتعلاااق الاادوي 

لاألرخاع املشردين دا ليا  لالنظر ه املوضوع، فإهنم الحظوا ما 
ذلااك أل ميااادين أ اارى ماان ميااادين النااانول، مثاال النااانول الاادوي 
املتعلااااق لاحلتااااانايف واالمتيااااازايف وقااااوان  اجلمااااارك وقااااوان  النناااال 

ودعاا رأ  آ ار إىل جتناب ا تنةاا  تتتل هت األ رى لاملوضوع. 
 تلك النواعد لالتىلتيل.

وُأراااأ أيضاااا  إىل أل الناااانول الااادوي العاااره لااايس هامشااايا   -255
جااادا  ه تااالته لاملوضاااوع؛ فهاااو يشااامل لعااا  املباااادئ العاماااة مثااال 
الةاايادة وعاادم التااد ل ومباادأ التعاااول وراارط مااارتنز، و لهاااا ذايف 

 أمهية   ى لالنةبة للموضوع.
وُأرااااأ أيضااااا  إىل أنااااه ينبغاااات للجنااااة أال هتاااادف فنااااط إىل  -256
للجهاايف الىلاِعلاة املعنياة الشارعة من قواعد الةلوك  لةلة تياغة 

لاال ينبغاات أيضااا  أل تنظاار ه اجلوانااب املؤ ةااية، مثاال إنشاااء و الااة 
__________ 

 أع ه. 602انظر احلارية  (611ً

متختتاااااة لتنةااااايق اال اااااتجالة واملةااااااعدة ه حاااااااليف ال اااااوارث 
تدد أل الادور الاذ  تؤدياه وا عة النااق. ولوحظ أيضا  ه هذا ال

األمااام املتحااادة واملنظماااايف غاااأ احل ومياااة، و اااذلك املشاااا ل الاااا  
 تظهر ه امليدال، تتالب تنييما  وحتلي  .

 لرنامج العمل املنبل والش ل النهائت   (هً
اتىلااااق لعاااا  األعضاااااء مااااا املناااارر اجاااااع والحظااااوا أنااااه  -257

مرحلاة مب ارة  ي ول مان املةتتاوب اطااذ قارار لشاأل الشا ل ه 
نةبيا  من مراحل النظر ه املوضوع. وُأرأ أيضاا  إىل أناه ماا دامات 
أعمااال اللجنااة  تنتااب ه معظمهااا علااى جمااال التاااوير التاادرهت 
ولاايس التاادوين فااإل اهلاادف العملاات للمشااروع  ااي ول وضااا إطااار 
من النواعد النانونية أو املبادئ التوجيهية أو اآلليايف الا   تةاهِّل 

الااادوي العملااات ه اال اااتجالة لل اااوارث. وه هاااذا التااادد  التعااااول
أعاارب لعاا  األعضاااء عاان تىلضاايلهم عمومااا  لوضااا اتىلاقيااة إطاريااة 
د املباااادئ العامااة، وم ااان أل تشااا ِّل نناااة مرجعياااة ه تاااياغة  حُتاادِّ
اتىلاقاااايف  اتاااة أو اتىلاقاااايف إقليمياااة. وأيَّاااد أعضااااء آ ااارول وضاااا 

 ذلك نتيجة أقرب إىل الواقعية. مبادئ توجيهية غأ ملزِمة واعت وا
والحااظ لعاا  األعضاااء أنااه ماان الةااالق ألوانااه اطاااذ قاارار  -258

لشااأل الشاا ل النهااائت، إذ إل هااذا الناارار م اان تأجيلااه إىل مرحلااة 
الحنااة. وه الوقاات نىلةااه ينبغاات تناادمي مشاااريا مااواد للنظاار فيهااا، 

 وفنا  ملا جريف عليه العادة ه أ اليب عمل اللجنة.
ُأرأ أيضا  لأل يندم املنرر اجاع  اة مؤقتة لألعماال و  -259

املنبلااة ملناقشااتها ه إطااار فريااق عاماال إىل جانااب املةااائل األ اارى 
املتتااالة لاملوضاااوع. ورأى لعااا  األعضااااء اآل ااارين أل إنشااااء هاااذا 
الىلريااق العاماال  ااالق ألوانااه. وللتوتاال إىل تناادير أفضاال للمشااا ل 

وة ه وقت م ئم إىل   اء ه هذا ُأرأ أيضا  لأنه هدر توجيه دع
امليااادال مااان دا ااال منظوماااة األمااام املتحااادة وجمتماااا املنظماااايف غاااأ 

 احل ومية إلجراء حوار حول املوضوع.

 امل حظايف اجتامية للمنرر اجاع  -3
أعاارب املناارر اجاااع عاان تنااديره للتعلينااايف الاا  أُلااديت  -260

االقتناع لأل اللجنة  تةأ لشأل تنريره األوي. وقال إنه منتنا متام 
ه عملها ح  طتتمه لنجا  رغم تعنلده ورغم التحديايف املنتظرة. 
وقال إل امل حظايف التىلتيلية ال  ألديت  تةااعد املنارر اجااع 
ه إعااااداد التنااااارير املنبلااااة. وا اااات مال املشااااروع يتالااااب لالتأ يااااد 

فيهاا األمام مشااورايف واتتاااليف ماا اجلهاايف الىلاِعلاة الرئيةاية، مباا 
 املتحدة واالحتاد الدوي للتليب األمحر واهل ل األمحر.

وه ر م مةار العمل املنبل رحَّب املنرر اجااع لالادعم  -261
الوقات العام لىل رة اعتناق هنج عري  عند النظر ه املوضوع. وه 

نىلةااه اعاارتف لأنااه ماان املم اان عمليااا  الةااأ ه العماال ماان  اا ل 
الرت يز أوال  على ال اوارث الابيعياة، دول أل تغياب أناواع ال اوارث 
األ رى عن البال. وه هذا التادد أراار إىل أل اللجناة  انات قاد 
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اعتنااااق هاااذا الااانهج عنااادما  2006توقعااات فعااا   ه تنريرهاااا لعاااام 
األ ثر إحلاحا  هت النظر ه األنشاة ال  ُيضاالا اقرُت  أل احلاجة 

 ااا ه  ااياق ال ااوارث الابيعيااة، لاادول املةاااس لإم انيااة النظاار ه 
املبااادئ والنواعااد الدوليااة الاا  حت اام اإلجااراءايف املتخااذة ه  ااياق 

. ولالىلعااال  اااال الالاااب الاااذ  (612ًاألناااواع األ ااارى مااان ال اااوارث
هاو إعاداد درا اة  2007عاام  وجهته اللجناة إىل األماناة العامااة ه

 .(613ًتنتتر ه البداية على ال وارث الابيعية
وما تةليم املنرر اجاع لأل مىلهوم احلماية مىلهوم يتةا  -262

ليشمل املراحل الث ث أل   ارثاة، فناد أراار أيضاا  إىل أل الرت ياز 
ينبغااات أل ينتاااب ه املرحلاااة األوىل علاااى األقااال علاااى اال اااتجالة، 

لاااك لالضااارورة ا اااتبعاد أل جتااار  ه مرحلاااة الحناااة دول أل يعاااين ذ
درا ااااة الوقايااااة ماااان ال ااااوارث والتخىليااااف ماااان آثارهااااا ماااان ناحيااااة، 

 ودرا ة إعادة التأهيل من ناحية أ رى.
ورااادَّد علاااى أل جهاااد التااادوين الاااذ  يأ اااذ ه االعتباااار  -263

حنااوق الضااحايا يةااتند إىل أ اااس أقااوى ه النااانول. وهااو ينشاا  
رض علاااى النضاااء، ماااا مااا ينااارتل  ااا مااان حناااوق حنوقااا  قاللاااة للعاا

وواجبايف  اتة لاجلهايف الىلاِعلة األ رى، ه  ل مبادئ الةيادة 
وعدم التاد ل والتعااول، وهات مباادئ مت التأ ياد عليهاا مارة أ ارى 

__________ 
املرفاااااق الثالاااااث، (، الثااااااين، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء 2006 حولياااااة (612ً
 .2و 1، الىلنرتال 254 ع
 .386، الىلنرة (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2007 حولية (613ً

ه إع ل مبادئ النانول الدوي املتعلنة لالع قايف الودياة والتعااول 
ًقاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة  لاااااا  الاااااادول وفنااااااا  مليثاااااااق األماااااام املتحاااااادة

(. 1970تشاااااااااااارين األول/أ تااااااااااااولر  24( املاااااااااااؤر  25-ًد2625
والدولاااااة املتاااااأثرة ال تضاااااالا فحةاااااب مبةاااااؤولية أولياااااة عااااان تنااااادمي 
املةاااعدة إىل األرااخاع املتااأثرين، ول اان موافنتهااا هاات أيضااا  أماار 

 جوهر  لتندمي املةاعدة اإلنةانية.
مان مهاام اللجناة والحظ املنرر اجااع أيضاا  أناه  اي ول  -264

أل تنااااوم لتااااياغة مشاااااريا مااااواد دول املةاااااس لالشاااا ل النهااااائت. 
، هااو تااياغة جمموعاااة 2006فاهلاادف،  مااا لااوحظ ه تنرياار عااام 

مان األح ااام الاا  ت ااول مبثالااة إطااار قااانوين إلجااراء أنشاااة اإلغاثااة 
الدولية ه حااليف ال وارث ما توضايح املباادئ واملىلااهيم النانونياة 

يؤد  إىل إنشاء "حياز" قاانوين م ان فياه إجاراء أعماال  الرئيةية مبا
اإلغاثااة املااذ ورة ه حااااليف ال ااوارث علااى أ اااس مااأمول. وم اان 
أل ي ول النز مبثالة إطار مرجعت أ ا ت جملموعة من االتىلاقاايف 
احملددة ل   تلاف اجلهاايف الىلاعلاة ه هاذا امليادال، مباا فيهاا األمام 

. و ااي ول الشاا ل النهااائت إمااا (614ًاملتحاادة دول االقتتااار عليهااا
اتىلاقية أو إع نا  يضم منوذجا  أو مبادئ توجيهية. وه هذا التادد 
وجه املنرر اجاع االنتباه إىل أمهية االتىلاقية اإلطارية للمةاعدة ه 

 .2000أيار/مايو  22جمال احلماية املدنية املعنودة ه جنيف ه 
__________ 

املرفاااااق الثالاااااث، (، الثااااااين، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء 2006 حولياااااة (614ً
 .24، الىلنرة 260 ع
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القضائية الجنائية األجنبية حصانة مسؤولي الدول من الوالية

 مقدمة  -ألف
( أل 2007قاارريف اللجنااة ه دورهتااا التا ااعة واجمةاا  ً -265

ُتدرج ه لرنامج عملها موضوع "حتانة مةؤوي الدول من الوالية 
النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة" وعيَّناات الةاايد رومااال  ولااود   منااررا  

. وه الدورة نىلةها طلبت اللجنة من األمانة العامة أل (615ً اتا  
 .(616ًاملوضوعتُعد درا ة أ ا ية عن 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
ه الدورة احلالية ُعرض على اللجناة التنريار األوي للمنارر  -266

(، و ااااذلك مااااذ رة ماااان األمانااااة العامااااة عاااان A/CN.4/601اجاااااع ً
(. ونظااااريف اللجنااااة ه التنرياااار ه جلةاااااهتا A/CN.4/596املوضااااوع ً
متوز/يوليااه  25إىل  22ماان  املعنااودة ه الىلاارتة 2987إىل  2982
 .2008متوز/يوليه  30و 29ويومت 

 عرض املنرر اجاع لتنريره األوي  -1
أوضااااح املناااارر اجاااااع أل تنريااااره األوي يهاااادف إىل تناااادمي  -267

وتاااف ماااوجز لتااااريخ النظااار ه هاااذا املوضاااوع ه اللجناااة وه معهاااد 
ينبغاات النااانول الاادوي، و ااذلك ر اام اجاااوط العريضااة للنضااايا الاا  

أل حتللهاااااا اللجناااااة ه إطاااااار نظرهاااااا ه املوضاااااوع و ااااا ل تاااااياغتها 
احملتملاااة أل  تاااك متعلاااق لاااه ه املةاااتنبل. والحاااظ أناااه مناااذ نشااار 

مل  (2006ً617املخاااط العااام املرفااق لتنرياار اللجنااة عاان دورهتااا لعااام 
طىلااات جاااذوة االهتماااام مبةاااألة حتاااانة مةاااؤوي الااادول مااان الوالياااة 
اجلنائية األجنبية  نُشريف أعمال أ ادمية جديدة لشأل املوضوع  ما 
تادريف عاادة أح اام قضااائية وطنياة ودوليااة، مباا فيهااا احل ام حااديث 

لع  مةائل املةاعدة املتبادَلة العهد حمل مة العدل الدولية ه قضية 

__________ 
ًانظااااار  2007متوز/يولياااااه  20املعناااااودة ه  2940ه اجللةاااااة  (615ً

ماان  7(. وه الىلناارة 376الىلناارة (، الثاااين، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2007 حوليااة
أحاطاااااات اجلمعيااااااة  2007م   ااااااانول األول/ديةاااااا  6املااااااؤر   62/66الناااااارار 

العامة علما  لنرار جلنة الناانول الادوي إدراج املوضاوع ه لرناامج عملهاا. و اال 
املوضااوع قااد أُدرج ه لرنااامج عماال اللجنااة الاوياال األجاال أثناااء دورهتااا الثامنااة 

( ا اااااتنادا  إىل منااااارت  يااااارد ه املرفاااااق األول لتنريااااار اللجناااااة 2006واجمةااااا  ً
 (.257، الىلنرة (الثاينلد الثاين ًاجلزء ، اجمل2006 حوليةً

 . 386، الىلنرة (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2007 حولية (616ً
، املرفاااااااق األول، (الثااااااااين، اجمللاااااااد الثااااااااين ًاجلااااااازء 2006 حولياااااااة (617ً
 .235 ع

. و اناات  ميااة  بااأة ماان املعلومااايف املتااوفرة (618ًجلنائيااةه النضااايا ا
موضاااا درا اااة ه  ااال مااان التنريااار األوي واملاااذ رة اإلع مياااة لألماناااة 
العامااااة، ول اااان يظاااال الاريااااق طااااوي   حاااا  م اااان درا ااااة  اااال هااااذه 
املعلومااااااااايف. وأ ااااااااد أل التنرياااااااار األوي يةااااااااعى إىل تناااااااادمي وتااااااااف 

املوضاااوع ويتضااامن ه  موضاااوعت ملختلاااف اآلراء الااا  أُلاااديت لشاااأل
 لع  املواضا اآلراء األولية للمنرر اجاع لشأل لع  املةائل.

وألرز املنرر اجاع أل التنرير يىلحز فنط لع  املةائل  -268
املالااوب مواتاالة النظاار فيهااا ه اللجنااة وأنااه ينااو  تغايااة النضااايا 
األ ا ااااية الباقيااااة ه تنريااااره التاااااي. وتشاااامل هااااذه النضااااايا مةااااألة 

حتانة مةؤوي الدول من الوالية النضائية اجلنائياة األجنبياة  نااق
 ولع  املةائل اإلجرائية مثل التنازل عن احلتانة.

وقاااال املنااارر اجااااع إل عناااوال املوضاااوع نىلةاااه يرراااد إىل  -269
لع  حدود هذا املوضوع. إذ يتع  على اللجنة أل تىلحاز فناط 

ائيااة األجنبيااة، ممااا حتااانة مةااؤوي الاادول ماان الواليااة النضااائية اجلن
اات جانبااا  املةااائل املتعلنااة لاحلتااانة ماان احملااا م اجلنائيااة الدوليااة  ينحِّ
واحملا م احمللية لدولة جنةية املةؤول، و ذلك احلتاانة فيماا يتعلاق 
لااااإلجراءايف املدنياااة أو اإلدارياااة املعروضاااة علاااى الوالياااايف النضاااائية 

وضوع على احلتانة األجنبية. ولاإلضافة إىل ذلك ينبغت أل ير ز امل
مبوجب النانول الدوي، وليس مبوجب التشريا احمللت  إل األح اام 
الواردة ه النوان  الوطنياة ال ينبغات أل ت اول متتالة لاملوضاوع إال 

 لاعتبارها دلي   على وجود النانول الدوي العره.
وأ د املنرر اجاع على أل قضية حتانة مةؤوي الدول  -270

النضائية اجلنائية األجنبية تنشأ ه الع قايف ل  الدول. من الوالية 
ومتشاايا  مااا ال تالااايف النانونيااة الةااائدة والةااوالق النضااائية ًورغاام 
لعااا  األح اااام النضاااائية الااا  تااا ر احلتاااانة لاإلراااارة إىل اجملاملاااة 
الدوليااة(، اعتاا  املناارر اجاااع أل هناااك أ ا ااا   افيااا  للتأ يااد علااى 

ةاااؤوي الااادول مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائياااة أل متااادر حتاااانة م
األجنبيااة لاايس اجملاملااة الدوليااة ول نااه أوال  وقباال  اال رااتء النااانول 

 الدوي، و اتة النانول الدوي العره.
والحااااظ  ااااذلك أل الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة ال تنتتاااار  -271

علاااى الُبعاااد النضاااائت وأهناااا تغاااات اإلجاااراءايف التنىليذياااة الااا  هااار  
ضاااا ع  اااا قبااال احملا ماااة الىلعلياااة لااازمن، وه اااذا جتااار  تةاااوية اال

قضااية احلتااانة ه  ثااأ ماان األحيااال ماان جانااب الاادول ماان  اا ل 
__________ 

ً618) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal 

Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177 .
م ن االط ع على نز احل م على املوقا الشب ت الرمست للمح مة  

http://www.icj-cij.org. 
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الننااااوايف الدللوما ااااية ه مرحلااااة مااااا قباااال احملا مااااة. وأرااااار املناااارر 
اجاع إىل أل الوالية النضائية اجلنائية ال مُتاَرس على الدولة ول اّن 

ؤول دولااة أجنبيااة قااد تااؤثر علااى  اايادة وأماان امل حنااة اجلنائيااة ملةاا
تلك الدولة وتش ل تد    ه مةائلها الدا لية، و اتة ه حالة  
 باااار املةاااؤول . وقاااال إناااه ال يعتااا  أناااه مااان امل ئااام تنااااول مةاااألة 

 الوالية النضائية ه حد ذاهتا مبزيد من التحليل.
دأ املتعلااااق ورأى املناااارر اجاااااع أل املعيااااار النااااانوين أو املباااا -272

لاحلتااانة يناااو  علااى حااق دولااة املةااؤول وحااق املةااؤول نىلةااه ه 
عااادم اجضاااوع للوالياااة النضاااائية وينااااو  علاااى وجاااود التااازام مناااا ر 
علااى الدولاااة األجنبياااة. وينبغااات مواتاالة فحاااز مةاااألة ماااا إل  اااال 
هااااذا االلتاااازام األ ااااأ يشاااامل فنااااط الواجااااب الةاااالك لعاااادم ممار ااااة 

ا  التزاماااا  إهاليااا  لاطااااذ تااادالأ ملناااا  ااارق الواليااة أو أناااه يشااامل أيضااا
احلتااااانة. ولاإلضااااافة إىل ذلااااك اعتاااا  املناااارر اجاااااع أل احلتااااانة 
مةاااااألة إجرائياااااة وليةااااات موضاااااوعية ه طبيعتهاااااا  ه حااااا  تُعىلااااات 
احلتاااانة الىلااارد مااان الوالياااة التنىليذياااة والنضاااائية فإهناااا ال حتااارِّره مااان 

قاااااااوان  الدولاااااااة األجنبياااااااة الوالياااااااة الشاااااااارعة، أ  االلتااااااازام لااااااااحرتام 
ومةاااؤوليته اجلنائياااة ه حالاااة  ااارق تلاااك الناااوان . والحاااظ املناااارر 
اجاع أيضا  أل لديه اناباعا ، ه هذه املرحلة من الدرا ة لالىلعل، 
لااأل النضااية موضااا النظاار ال تتعلااق ه الواقااا لاحلتااانة ماان الواليااة 

احلتانة مان النضائية اجلنائية األجنبية ول ن النضية لاألحرى هت 
لعااااا  التااااادالأ النانونياااااة ه اإلجاااااراءايف اجلنائياااااة أو احلتاااااانة مااااان 
امل حنااة اجلنائيااة. وأضاااف قااائ   إل هااذه النضااية لاان تتاابح، مااا 

 ذلك، أ ثر وضوحا  إال لعد درا ة نااق احلتانة.
وأثااار املناارر اجاااع مةااألة مااا إل  ااال ماان الضاارور  أل  -273

ألغراض املوضوع احلاي. وأرار إىل حُتدد اللجنة مىلهوم "احلتانة" 
أل اللجنة  انت قد رفضت هاذه الىل ارة ه عملهاا لشاأل موضاوع 
حتاااانايف الااادول وممتل اهتاااا مااان الوالياااة النضاااائية. والحاااظ املنااارر 
اجاااااع  ااااذلك أنااااه هاااار  عااااادة التمييااااز لاااا  نااااوع  ماااان حتااااانة 
مةاااااااااؤوي الااااااااادول  احلتاااااااااانة لالتاااااااااىلة الشختاااااااااية ًأو احلتاااااااااانة 

احلتااانة مبوجااب اال تتاااع املوضااوعت ًأو احلتااانة الشختااية( و 
الو يىليااة(. ويباادو التمييااز مىليااادا  ألغااراض التحلياال رغاام أل هاااذين 

 النوع  من احلتانة يتنامسال لع  اجتائز املشرت ة.
وأعاارب املناارر اجاااع عاان رأيااه لااأل جمموعااة ماان نظريااايف  -274

حتاااانة "الضااارورة الو يىلياااة" ونظرياااايف "التمثيااال" هااات الااا  تىلةااار 
مةؤوي الدول من الوالية النضائية اجلنائياة األجنبياة، وأل األ ااس 
املنانت الةيا ت والناانوين األ ثار جذرياة هلاذه احلتاانة ي مان ه 
مباادأ  املةاااواة ه الةاايادة لاا  الاادول وعاادم التااد ل ه الشااؤول 
الدا لياااااة، و اااااذلك ه ضااااارورة  ىلالاااااة ا اااااتنرار الع قاااااايف الدولياااااة 

 أداء أنشاة الدول. واال تن ل ه
وفيمااااااا يتعلااااااق لنااااااااق املوضااااااوع ماااااان ناحيااااااة األرااااااخاع  -275

املشمول  له الحظ املنرر اجاع أل العنوال يشأ عموما  إىل مىلهوم 
"مةاااؤوي الااادول". ورغااام أناااه قاااد أُراااأ ه هاااذا الةاااياق، ه لعااا  

احلاااااااليف، إىل رؤ ااااااء الااااادول ورؤ ااااااء احل وماااااايف ووزراء اجارجياااااة 
ملعرتف له على نااق وا اا أل مجياا مةاؤوي الادول وحدهم، فمن ا

يتمتعول حبتانة اال تتاع املوضوعت. وه املمار ة العملياة تواجاه 
الاادول قضااية احلتااانة ماان الواليااة اجلنائيااة األجنبيااة ه تاادد  تلااف 
فئااااايف املةااااؤول . وأرااااار املناااارر اجاااااع لااااذلك لاالحتىلااااا  مبىلهااااوم 

هاذا املىلهاوم ه اللجناة ألغاراض "مةؤوي الدول" ولأنه م ن تعريف 
هاذا املوضاوع. وأراار  اذلك إىل أل اللجناة ينبغات أل تىلحاز وضااا 

 املةؤول  العامل  والةالن  على الةواء.
وفيماااااا يتعلاااااق حبتاااااانة التاااااىلة الشختاااااية الحاااااظ املنااااارر  -276

اجاااع أنااه ماان الواضااح،  توتااا  ه ضااوء ح اام حم مااة العاادل 
، أل رؤ اااااء الاااادول ورؤ اااااء (619)أماااار االعتنااااالالدوليااااة ه قضااااية 

احل ومايف ووزراء اجارجية يتمتعول  ذا النوع من احلتاانة. ول ان 
ل ماان و املةاألة ال تاازال غااأ حمةاومة فيمااا يتعلااق مباا إل  ااال املةااؤول

الرتب العالية ًمثال وزراء الادفاع وناواب رؤ ااء احل وماايف وماا إىل 
النضاية ذلك( يتمتعول أيضا  حبتانة رختية. ويتعب حل هذه 

مبجاااارد إيااااراد قائمااااة لاااااملواقف الرمسيااااة ذايف التاااالة ويباااادو أل علااااى 
اللجنة أل تةعى لدال  من ذلك إىل تعي  معايأ لتحديد املةؤول  

 الذين يتمتعول لاحلتانة الشختية.
وأ أا  لىلت املنارر اجااع انتبااه اللجناة إىل قضايت  علاى  -277

ق احلتاااانة وحتاااانة هااام  املوضاااوع، ومهاااا دور االعااارتاف ه  ااايا
أفااااااراد أ اااااار مةااااااؤوي الاااااادول، وه املنااااااام األول أفااااااراد أ اااااار  بااااااار 
املةؤول . و ال من رأ  املنرر اجاع أل املةألة األوىل تنشأ فنط 
ه  اااااروف ا اااااتثنائية. ولاااااذلك فإناااااه يشاااااك فيماااااا إل  اااااال ينبغااااات 

 مواتلة النظر ه النضيت .

 موجز املناقشة  -2
 تعلينايف عامة   ًأ(

ُأرايد لاااملنرِّر اجااع لشاامولية تنرياره األوي الااذ  يشاا ل  -278
أ ا اااا  ممتاااازا  ملناقشاااة تتنااااول هاااذا املوضاااوع.  ماااا أعااارب األعضااااء 

تنااديرهم لألمانااة العامااة لنيامهااا لإعااداد مااذ رة مىلتاالة وذايف  عاان
 نوعية عالية.

وأُعرب عن تأييد القرتا  املنرر اجاع لاأالّ تنظار اللجناة، ه  -279
هذا املوضاوع، ه مةاائل احلتاانة أماام اهليئاايف النضاائية اجلنائياة إطار 

 الدولية واحلتانة أمام حما م الدولة ال  حيمل املةؤول جنةيتها.
وراااااااّدد لعااااااا  األعضااااااااء علاااااااى أل حتاااااااانايف الاااااااو  ء  -280

الدللوما ي  واملةؤول  الننتلي  وأعضاء البعثايف اجاتة وممثلت 
ة هااااات مةاااااألة قاااااد ُدوِّنااااات لالىلعااااال الااااادول لااااادى املنظماااااايف الدوليااااا

 حاجة لتناوهلا ه  ياق هذا املوضوع. وال
__________ 

ً619) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 
the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at pp. 20–21, 

para. 51. 
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 املتادر   ًب(
أعاارب األعضاااء عاان اتىلاااقهم مااا املناارر اجاااع علااى أل  -281

حتانة مةؤوي الدول من الوالية النضائية اجلنائية األجنبية تةتند 
جمارد إىل النانول الدوي، وخباتة الناانول الادوي العاره، ولايس إىل 

اجملاملااة الدولياااة. وهاااذا يةاااتتبا الناااول إل عمااال اللجناااة لشاااأل هاااذا 
املوضوع م ن أل يةتند إىل أ ااس معياار  متا  وأل يشا ل حباق 
تدوينا  للنواعد النائمة. وه هذا التدد، أرار لعا  األعضااء إىل 
أنه ينبغت للجنة أل تبحث األح ام النضائية ذايف التلة التادرة 

ية. وأرأ، ه الوقت نىلةاه، إىل أناه ينبغات للجناة عن احملا م الوطن
أل تتااااو ى احلااااذر ه تناااادير ماااادى قيمااااة تلااااك األح ااااام ألغااااراض 
حتديد وضا النانول الادوي فيماا يتعلاق  اذا املوضاوع. ورأ  لعا  
األعضااااء أل راااة جمااااال  أيضاااا  للتااااوير التااادرهت للناااانول الااادوي ه 

 هذا امليدال.

 املىلاهيم األ ا ية   ًج(
ألااادى األعضااااء تعليناااايف حاااول املىلااااهيم األ ا اااية الااا   -282

تناوهلا التنرير األوي. فىليما يتعلق مبىلهوم "الوالية النضائية"، أعرب 
لعاا  األعضاااء عاان تأيياادهم لاارأ  املناارر اجاااع لااأل هااذا املىلهااوم 
يشاامل  اماال طائىلااة األعمااال اإلجرائيااة، وأُعاارب عاان تأييااد للىل اارة 

هتمااام  اااع ملرحلااة مااا قباال احملا مااة. ولااوحظ الداعيااة إىل إياا ء ا
أيضا  أنه من املنانت، حةبما أوضح ه التنريار األوي ووفناا  لارأ  

، أل ت اااااول (620ًأمااااار االعتناااااالحم ماااااة العااااادل الدولياااااة ه قضاااااية 
الوالياااااة النضاااااائية  اااااالنة للحتاااااانة، مبعاااااىن أل أ  مةاااااألة تتتااااال 

أقاااّريف واليتهاااا لاحلتاااانايف ال تنشاااأ إال لعاااد أل ت اااول احمل ماااة قاااد 
 النضائية فيما خيز النظر ه النضية. 

واقاااارت  لعاااا  األعضاااااء أل تنظاااار اللجنااااة ه اآلثااااار الاااا   -283
يرتبهااااا مباااادأ الواليااااة النضااااائية العامليااااة علااااى احلتااااانة، مااااا مراعاااااة 
التاااااورايف احلاتاااالة ه جماااااال النااااانول الااااوطين والةااااوالق النضااااائية 

ه النظاااام الاادوي، وال  اايما  الوطنيااة وه ضااوء التاااورايف احلاتاالة
إنشااااء احمل ماااة اجلنائياااة الدولياااة. والحاااظ لعااا  األعضااااء أل إقااارار 
احملااا م الوطنيااة ملباادأ الواليااة النضااائية العامليااة أدى إىل حااااليف ماان 
 وء التىلاهم وتتاعد للتوترايف ل  الدول وأثار اإلحةاس لأل راة 

 .(621ًتعةف أل باب  يا ية أو غأها من األ باب
وفيمااااااا يتعلااااااق مبىلهااااااوم "احلتااااااانة" ذاهتااااااا، أعاااااارب لعاااااا   -284

األعضاااء عاان تأيياادهم للىل اارة النائلااة لأنااه ينبغاات للجنااة أل حتاااول 
تعرياف هااذا املىلهاوم. ولااوحظ، ه هااذا التادد، أل احلتااانة مةااألة 
ااااال مةاااااؤول الدولاااااة مااااان واجاااااب  ذايف طاااااالا إجرائااااات، وهااااات ال حتُِ

__________ 
 .46، الىلنرة 20ه، ع املرجا نىلة (620ً
انظااار، علاااى  ااابيل املثاااال، منااارر ماااؤمتر االحتااااد األفرينااات لشاااأل  (621ً

تنريااااااااار املىلوضاااااااااية عااااااااان  اااااااااوء ا اااااااااتخدام مبااااااااادأ الوالياااااااااة النضاااااااااائية العاملياااااااااة 
ًAssembly/AU/Dec.199 (XI)  2008متوز/يوليه  1، املؤر.) 

جلنائيااااة ه حالااااة  اااارق االمتثااااال للنااااانول الااااوطين وماااان مةااااؤوليته ا
الناااانول. وأُعااااِرب عاااان تأييااااد للتحلياااال الااااذ  أجااااراه املناااارر اجاااااع 
و لااز فيااه إىل أل احلتااانة متثاال ع قااة قانونيااة تناااو  علااى حااق 
مةؤول الدولة ه عدم إ ضاعه لوالياة قضاائية جنائياة أجنبياة  ماا 

 تناو  على التزام مناِلل ينا على عاتق الدولة األجنبية املعنية.
ورأى لعااا  األعضااااء،   فاااا  ملاااا اقااارُتِ  ه التنريااار األوي،  -285

أنااه ال ينبغاات للجنااة أل حُتِجاام عاان تناااول مةااألة احلتااانة ماان تاادالأ 
احلماية املؤقتة أو تدالأ التنىليذ؛ إال أل لع  األعضاء اآل رين أيّدوا 
االقاارتا  الااوارد ه التنرياار. ولينمااا أيّااد لعاا  األعضاااء مااا أعاارب عنااه 
املناااااارر اجاااااااع ماااااان نيااااااة للنظاااااار ه املمار ااااااة النائمااااااة فيمااااااا يتتاااااال 
حبتانايف مةؤوي الدولة والدولاة نىلةاها مان الوالياة النضاائية املدنياة 
األجنبيااة، نظاارا  ملااا هلااذه احلتااانايف ماان مسااايف مشاارت ة مااا املوضااوع 
احلاي، فند رأى لع  األعضاء اآل رين أل تلك احلتانايف طتلف 

 باااأا  عااان احلتاااانة مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائياااة   ه طالعهاااا ا ت فاااا  
 حبيث ال م ن التعويل على املمار ة ذايف التلة ه هذا الةياق.

وأعرب لع  األعضاء عن تأييدهم للرأ  الذ  يعت  أل  -286
احلتااانة تشااتمل، ه أ ا ااها املناناات، علااى عنتاار و يىلاات وآ اار 

دأ املةااااواة ه الةاااايادة متثيلااات وأل هلاااا ماااا ي رهاااا لاال اااتناد إىل مبااا
ومباادأ عاادم التااد ل ه الشااؤول الدا ليااة، وإىل احلاجااة إىل ضاامال 
وجاااااود ع قاااااايف مةاااااتنرة فيماااااا لااااا  الااااادول. ولينماااااا راااااّدد لعااااا  
األعضاء على الدور النار  للعنتر الو يىلت للحتانة ه املمار ة 
احلديثة، ذّ ر لع  األعضاء اآل رين لأل العنتر التمثيلت يظل ذا 

ألل لعاا  املةااؤول  ُمنحااول احلتااانة لاعتبااار أهناام ُهةِّاادول  تاالة
 الدولة نىلةها.

واتلىِلاااق لوجااااه عااااام علاااى أنااااه ماااان املم ااان إجااااراء متييااااز لاااا   -287
نااااوع  ماااان حتااااانة مةااااؤوي الاااادول  احلتااااانة لالتااااىلة الشختااااية 
واحلتاااانة مبوجاااب اال تتااااع املوضاااوعت. وراااّدد لعااا  األعضااااء 

 للتميياز لا  مر از  باار املةاؤول  وغاأهم على أمهية هذين املىلهاوم 
ماان مةااؤوي الدولااة، ولاا  مر ااز املةااؤول  احلااالي  والةااالن . وماان 
املىلضاااال، وفنااااا  ألحااااد اآلراء، تنحيااااة هااااذا التمييااااز جانبااااا  والنظاااار ه 
مىلهاااااومت األفعاااااال "الرمسياااااة" واألفعاااااال "اجاتاااااة" وه الُبعاااااد الااااازمين 

عال ال  يناوم  اا املةاؤول قبال تَاوّي للحتانة ًفيما يتتل مث   لاألف
املنتب أو أفعال املةؤول  الةالن  أثنااء تاولّيهم املةاؤولية(. وأراأ 
أيضااااا  إىل أنااااه ينبغاااات عاااادم اجلااااط لاااا  حتااااانة املةااااؤول  مبوجااااب 
اال تتااااااااع املوضااااااااوعت وحتاااااااانة الدولااااااااة نىلةاااااااها؛ إال أل مجيااااااااا 

 نة الدولة.حتانايف املةؤول ، وفنا  لرأ  آ ر، تنشأ عن حتا

 األرخاع املشمولول لاحلتانة   ًد(
وفيما يتعلق لاملتالحايف ال  ينبغت ا تخدامها لإلرارة  -288

إىل األراااخاع املشااامول  لاحلتاااانة، أعااارب لعااا  األعضااااء عااان 
تأيياادهم القاارتا  املنااارر اجاااع الااذ  ياادعو إىل مواتاالة ا ااتخدام 

لعاااا  األعضاااااء  تعبااااأ "مةااااؤوي الاااادول" ه هااااذه املرحااااالة. إال أل
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اآل اارين أراااروا إىل أنااه قااد ي ااول ماان املىلضاال ا ااتخدام متااالح 
"الااااااو  ء" أو متااااااالح "املمثلاااااا ". ولااااااوحظ أنااااااه ينبغاااااات ه  اااااال 
األحاااوال حتدياااد األراااخاع املشااامول   اااذه املتاااالحايف حتديااادا  
دقينااااا . وأُعااااِرب عاااان رأ  مىلاااااده أل نااااااق األرااااخاع املشاااامول  

لينتتاااار علااااى أولئااااك الااااذين مار ااااول لاحلتااااانة م اااان أل ُيضاااايَّق 
الةلاايف احملددة للدولة ًوهو معيار من رأنه أل يتيح أل ُتةتبَعد 
ماااان نااااااق املوضااااوع فئااااايف معينااااة ماااان املةااااؤول ، مثاااال املدرِّ اااا  
واملااااو ىل  الابياااا (؛ وأرااااأ ه هااااذا التاااادد إىل مىلهااااوم "اجدمااااة 

 ة.العامة" الذ  تةتخدمه حم مة العدل للجماعايف األورولي
وأُعاارب عاان تأييااد لاارأ  املناارر اجاااع لااأل مجيااا مةااؤوي  -289

الدولااااة ينبغاااات أل ي ونااااوا مشاااامول  لنااااااق املوضااااوع نظاااارا  ألهناااام 
يتمتعول لاحلتانة من حيث اال تتاع املوضاوعت. إال أل لعا  
األعضااااااء رأوا أناااااه ينبغااااات للجناااااة أالّ تنظااااار إال ه مةاااااألة حتاااااانة 

وزراء اجارجياااة. وُراااجِّا املنااارر رؤ ااااء الااادول ورؤ ااااء احل وماااايف و 
اجااااع علاااى إجاااراء مزياااد مااان الدرا اااة ملر اااز املةاااؤول  الةاااالن ، 

مااااان ح ااااام  61والىلنااااارة  (622ًلينورااااايه ااااايما ه ضاااااوء قضاااااية  وال
 .(623ًأمر االعتنالحم مة العدل الدولية ه قضية 

وأعرب لع  األعضاء عان تأييادهم للارأ  النائال لاأل مان  -290
يتمتاااا لاحلتاااانة الشختاااية هااام رؤ ااااء الااادول ورؤ ااااء احل وماااايف 
ووزراء اجارجيااااة ًمااااا يةاااامى لااااا "اجملموعااااة الث ثيااااة"(. إال أل لعاااا  
األعضااااء قاااد رأوا أناااه ال يوجاااد ه الناااانول الااادوي العاااره أ  أ ااااس 

، أماار االعتناااللدوليااة، ه قضااية قااو  ملااا ذهباات إليااه حم مااة العاادل ا
احلتااانة، وفنااا  ملااا جاارى راارحه ذه ماان أل وزراء اجارجيااة يتمتعااول  اا

ه اآلراء املخالىلة ه تلك النضية. غأ أل أعضاء آ ارين أرااروا إىل 
الاادور الباااارز لااوزير اجارجياااة ه تةااايأ الع قااايف الدولياااة وإىل طالعاااه 

يااة معاملااة رئاايس الدولااة ألغااراض التمثيلاات، لت ياار معاملااة وزياار اجارج
منح احلتانة.  ما أثأيف ه املناقشايف مةألة ما إذا  انت احلتاانة 
الشختية متتد لتشمل فئايف أ رى من  بار املةؤول . وقد ا اتبعد 
لعاا  األعضاااء هااذه اإلم انيااة، مشااأين إىل الاادور التمثيلاات اجاااع 

املااذ ورة أعاا ه، ه الع قااايف الدوليااة للىلئااايف الااث ث ماان املةااؤول  
وإىل عااادم تاااوفر ماااا ي ىلااات مااان املمار اااايف لااادعم أ  تو ااايا لناااااق 
احلتاااانة، وإىل االعتباااارايف املتتااالة لالةيا اااة العاماااة. وأعااارب لعااا  
األعضاااء اآل اارين عاان اعتنااادهم لااأل لعاا   بااار املةااؤول  ًالااذين 
م ان أل يشاملوا، لاإلضاافة إىل أولئاك الاذين ذ ارهم املنارر اجااع، 

لرؤ اااء، وأعضاااء جمااالس الااوزراء، ورؤ اااء ال ملانااايف، ورؤ اااء نااواب ا
أعلاااى احملاااا م الوطنياااة، ورؤ ااااء ال ياناااايف امل وِّناااة للااادول االحتادياااة، 

__________ 
 ,United Kingdom House of Lordsانظاااااااار، لتاااااااااىلة  اتاااااااااة،  (622ً

Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and 

Others Ex Parte Pinochet, 24 March 1999 ؛ ُمةتنَةاااااااخة هILM, vol. 38 
(1999), pp. 581–663. 

ً623) Arrest Warrant  25أعاااااااااااا ه(، ع  619ًانظاااااااااااار احلارااااااااااااية ،
 .61 الىلنرة

وغأهم( ينبغت أل ُمنحوا أيضا  هاذه احلتاانة؛ ودعاا هاؤالء األعضااء 
اللجنااة إىل حتديااد معااايأ، مثاال الاااالا التمثيلاات للو ااائف املااؤداة أو 

وذلاااااك ألغاااااراض حتدياااااد هوياااااة هاااااؤالء املةاااااؤول . واحاااااُتجَّ  أمهيتهاااااا،
أماااااااار لاااااااااحل م التااااااااادر عاااااااان حم مااااااااة العاااااااادل الدوليااااااااة ه قضااااااااية 

لااادعم هاااذا الاااارأ  األ اااأ، رغااام أل لعااا  األعضاااااء  (624ًاالعتناااال
الحظاااوا أل احمل ماااة قاااد اعتماااديف فيماااا يبااادو هنجاااا  أ ثااار تنييااادا  ه 

عدة املتبادَلااة ه لعاا  مةااائل املةاااقرارهااا األحاادث عهاادا  ه قضااية 
. ولينما  ّلم لع  األعضاء اآل رين لأل هناك (625ًالنضايا اجلنائية

مةؤول   بارا  آ رين إىل جانب رئيس الدولة ورئيس احل وماة ووزيار 
اجارجيااة م اان أل يتمتعااوا لاحلتااانة الشختااية، فنااد رأوا أنااه ينبغاات 

ملةاؤول  للجنة أل تنتر درا تها على الىلئاايف الاث ث األ اأة مان ا
وأل ترتك مةألة ما إذا  انت احلتاانة م ان أل مُتاَنح أيضاا  ملةاؤول  
آ ارين مىلتوحاة للننااا . وجارى التشااديد علاى أناه لاايس هنااك، علااى 
أيااة حااال، أ  مةااؤول يظاال يتمتااا لاحلتااانة الشختااية لعااد انتهاااء 
مهامه. وذهب رأ  إىل أل لعا  مةاؤوي الادول يتمتعاول لاحلتاانة 

ار ة مهام رمسية ه اجارج ألهنم يعدول موفدين ه الشختية عند مم
 لعثة  اتة.

واقاارُتِ  أل حتلاال اللجنااة أيضااا  مةااألة حتااانة العةاا ري   -291
املاارالا  ه اجااارج ه أوقااايف الةاالم، وهاات مةااألة  ثااأا  مااا ت ااول 
موضاااوع اتىلاقاااايف ثنائياااة أو متعاااددة األطاااراف، ول نهاااا تثاااأ أيضاااا  

 العامة للنانول الدوي.مةائل تتتل لالنواعد 
وفيماااا يتعلاااق لااادور االعااارتاف ه  اااياق احلتاااانة، أُعاااِرب  -292

عاااااان رأ  مىلاااااااده أل هااااااذه املةااااااألة تتةاااااام لأمهيااااااة حموريااااااة لالنةاااااابة 
للموضاااوع احلااااي ومااان مث ينبغااات أل تبحثهاااا اللجناااة. إال أل لعااا  
األعضااااااء أعرلاااااوا عااااان تأييااااادهم لااااارأ  املنااااارر اجااااااع لاااااأل مةاااااألة 

تشاا ل جاازءا  ماان واليااة اللجنااة املتعلنااة  ااذا املوضااوع االعاارتاف ال 
وأل أقتاااى ماااا م ااان فعلاااه هاااو اعتماااااد رااارط لاااا "عااادم اإل ااا ل" 
لشااأل هااذه املةااألة. وذ اار لعاا  األعضاااء أنااه إذا  اناات دولااة مااا 
موجااااودة، فينبغاااات ماااانح احلتااااانة ملةااااؤوليها مبعاااازل عاااان االعاااارتاف. 

انة ينبغااات أالّ مُتااااَنح أناااه أُعاااِرب أيضااااا  عااان رأ  مىلااااده أل احلتاااا إال
ملةااؤوي تلااك الاادول املاُعَلناااة ذاتيااا  والاا  مل حتااَظ لاااعرتاف عااام ماان 
ِقبااال اجملتماااا الااادوي. وأعااارب لعااا  األعضااااء عااان اعتناااادهم لأناااه 
ينبغااات للجناااة أل تنظااار ه ماااا يرتتاااب علاااى عااادم االعااارتاف ل ياااال 

  دولة من آثار لالنةبة حلتانة مةؤوي ذلك ال يال. ما
اعتاااا  لعاااا  األعضاااااء أل حتااااانة أفااااراد ُأ اااار مةااااؤوي و  -293

الاادول تةااتند لتااورة رئيةااية إىل اجملاملااة الدوليااة وال تناادرج ضاامن 
ناااق املوضاوع. إال أل لعا  األعضااء اآل ارين اقرتحاوا أل تتناااول 

 اللجنة هذه املةألة.
__________ 

 .51، الىلنرة 21-20املرجا نىلةه، ع  (624ً
ً625) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters 

 .194الىلنرة ، 244-243أع ه(، ع  618ًانظر احلارية 
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 مةألة اال تثناءايف املم نة من احلتانة   ًه(
ينبغت للمنرر اجاع، لدى أتر لع  األعضاء على أنه  -294

درا اااة نااااااق احلتاااانة ه تنريااااره التاااااي، أل ياااوي اهتمامااااا   اتااااا  
ملةااااألة حموريااااة هاااات مةااااألة مااااا إذا  ااااال مةااااؤولو الدولااااة يتمتعااااول 

 لاحلتانة ه حالة اجلرائم ال  تندرج ه إطار النانول الدوي.
وه هااذا التاادد، أعاارب لعاا  األعضاااء عاان رأ  مىلاااده  -295
هناك أ ا اا   افياا   اواء ه ممار اة الادول أو ه العمال الةاالق أل 

للجنااة ًوال  اايما ه مشااروع مدونااة اجلاارائم املخلّااة لةاالم اإلنةااانية 
( لتأ يااد وجااود (1996ً626وأمنهااا الااذ  اعتمدتااه اللجنااة ه عااام 

ا اتثناء مان احلتااانة عنادما ي ااول مةاؤول الدولااة متهماا  لارت اااب 
لعااا  األعضااااء إىل أل  اااوبل احلتاااانة مثااال هاااذه اجلااارائم. وذهاااب 

مةَتبَعدة ه الاُنُظم األ ا اية والةاوالق النضاائية للمحاا م اجلنائياة 
الدولياااة هاااو أمااار ال م ااان جتاهلاااه عناااد تنااااول مةاااألة احلتاااانة مااان 
الوالية النضائية اجلنائية األجنبياة. ورأى لعا  األعضااء  اذلك أل 

يتعاارض  (627ًتناالأمار االعموقف حم مة العادل الدولياة ه قضاية 
مااااا االجتاااااه العااااام حنااااو إدانااااة اجملتمااااا الاااادوي   اااال جلاااارائم معينااااة 
ًحةبما يتجلى مث   ه موقف دائرة اال تئناف التالعاة للمح ماة 

(، وأنه ينبغت (628ًل   ت الدولية ليوغو  فيا الةالنة ه قضية 
للجنااة أالّ تاارتدد ه اجااروج عاان تلااك الةااالنة أو النظاار إىل املةااألة 
ه إطار التاوير التدرهت للنانول. ورأى لع  األعضاء أناه ينبغات 
للجناااة أل حُتااادِّد  اااذلك ماااا إذا  اااال الناااانول الااادوي قاااد تغاااّأ مناااذ 

__________ 
 .50الىلنرة ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 1996 حولية (626ً
ً627) Arrest Warrant  3أع ه(، ع  619ًانظر احلارية. 
ً628) Prosecutor v. Blaškić, Case No. IT-95-14, Judgement on the 

request of the Republic of Croatia for review of the Decision of Trial 
Chamber II of 18 July 1997, Judgement of 29 October 1997, para. 41  

"مااان املعلاااوم أل الناااانول الااادوي العاااره حيمااات التنظااايم الااادا لت 
 ل اال دولااة ذايف  اايادة ]...[. و نتيجاااة الزمااة لتلااك الةاالاة احلتااارية
حيااق ل اال دولااة أل تاالااب لااأل تُنةااب إليهااا األفعااال واملعااام يف الاا  
ينااوم  ااا أحاااد أجهزهتااا ه إطااار تااا حياته الرمسيااة، حبيااث ال هاااوز أل 
حياَ اب اجلهاااز منىلااردا  عاان تلاك األفعااال أو املعااام يف. وهااذه الناعاادة 
العامااااااة حماااااال املناقشااااااة هاااااات قاعاااااادة را ااااااخة ه النااااااانول الاااااادوي تنااااااوم 

املةاواة ه الةايادة لا  الادول ً"ال  الاة للناد علاى ناده"  أ اس على
ًpar in parem non habet imperium)) وماااااا يوجاااااد مااااان ا اااااتثناءايف .

معدودة يتعلق لعاقبة  اتة من عواقب الناعدة. إل تلك اال تثناءايف 
تنشأ عن معايأ النانول اجلنائت الدوي ال  حتظر جرائم احلرب واجلرائم 

واإللااادة اجلماعيااة. ومبوجااب هااذه املعااايأ فااإل املةااؤول   ضااد اإلنةااانية
عااااان مثااااال هاااااذه اجلااااارائم ال م ااااانهم االحتجااااااج لاحلتاااااانة مااااان الوالياااااة 
النضائية الوطنية أو الدولياة حا  وإل  اانوا قاد اقرتفاوا مثال هاذه اجلارائم 
أثناااء ممار ااتهم لتاا حياهتم الرمسيااة. ولاملثاال، فااإل الىلئااايف األ اارى ماان 

مااان  29ثااال اجلوا ااايس، وفناااا  لتعاااريىلهم الاااوارد ه املاااادة األراااخاع ًم
ال ئحااة املتعلناااة لناااوان  احلااارب ال ياااة وأعرافهاااا املرفناااة لاتىلاقياااة الهاااا  

(، وإل  ااااانوا يعملااااول  ااااأدوايف للدولااااة، م اااان أل 1907الرالعااااة لعااااام 
 حيا بوا لتىلتهم الشختية عن أفعاهلم غأ املشروعة".

تدور احل م املذ ور، وال  يما على ضوء التشريعايف الوطنية ال  
أُقِااااّريف ه غضااااول ذلااااك فيمااااا خيااااز تنىليااااذ نظااااام رومااااا األ ا اااات 

لية. وذهب أعضااء آ ارول إىل أل مضامول للمح مة اجلنائية الدو 
 احل م وآثاره أمر جدير مبواتلة نظر اللجنة فيه.

وذ ااااااااااار لعااااااااااا  األعضااااااااااااء عااااااااااادة توضااااااااااايحايف مم ناااااااااااة  -296
ل  تثناءايف من احلتانة، مبا ه ذلاك الااالا غاأ الرمسات للجارائم 
ال  تندرج ه إطار النانول الدوي، وطالا "النواعد الناعية" الذ  

ناعدة ال  حتظر مثل هذه اجلرائم، وإدانة اجملتما الادوي تتةم له ال
  ل الرت اب هذه اجلرائم. وُدِعات املنارر اجااع إىل درا اة هاذه 
التوضيحايف املم نة ه تنريره التاي ل ت حُيدِّد، لتىلة  اتاة، ماا 
إذا  انت هذه اال تثناءايف تنابق على مجيا اجلرائم ال  تندرج ه 

 أو علاى لعضاها فناط، وماا إذا  انات تنابااق، إطاار الناانول الادوي
وإىل أ  حد، على احلتانة مبوجاب اال تتااع املوضاوعت أو إذا  
 انااااات تنابااااااق أيضااااااا  علااااااى احلتااااااانة الشختااااااية. وأرااااااار لعاااااا  
األعضاء إىل أل هذه املةائل تناو  على إقامة توازل ل  املتلحة 

تاالحة ه وقااف اإلفاا يف ماان العناااب فيمااا يتتاال  ااذه اجلاارائم وامل
ه ضامال حريااة العماال للاادول علااى املةااتوى الاادوي. واقاارُتِ  النظاار 
أيضا  ه الةبل ال  م ن  ا تنظيم هذا اال تثناء من احلتانة من 
أجاال تاادعيم اهليئااايف النضااائية اجلنائيااة الدوليااة، مااا مراعاااة الواليااة 
لااااة للمح مااااة اجلنائيااااة الدوليااااة  ماااان املم اااان مااااث    النضااااائية امل مِّ

أل املةااااااؤول  ماااااان الاااااادول الاااااا  قَِبلاااااات الواليااااااة النضااااااائية  تتااااااور
للمح مااة  ااي ونول متمتعاا  حبتااانة  املااة ماان الواليااة النضااائية 
اجلنائياااة األجنبياااة، ه حااا  أل املةاااؤول  مااان الااادول الااا  مل تنبااال 
تلك الوالية النضائية لن ي ونوا متمتع  لاحلتانة ه حالة اجلارائم 

 انول الدوي.ال  تندرج ه إطار الن
وأتاار أعضاااء آ اارول علااى وجااود أ ااباب وجيهااة تاادعو  -297

اللجنااة إىل الاارتدد قباال تنييااد احلتااانة. فىلاات رأيهاام، هةااد احل ااام 
احلالااة الراهناة للناانول الادوي،  مااا  أمار االعتناالالتاادر ه قضاية 

أل التااااورايف احلاتااالة لعاااد هاااذا احل ااام ه جماااال أح اااام النضااااء 
ذلك ه التشريعايف الوطنية، تؤ د احلالة الراهناة الدوي والوطين، و 

أمااار لااادال  مااان التش يااااك فيهااااا. ولاااذلك ال م ااان الناااول إل ح ااام 
قد ذهب ع اس اجتااه  اائد. مث إل غيااب احلتاانة أماام  االعتنال

أمام لالتواز  ما ذلك احملا م الدولية ال يعين تأييد تنييد  للحتانة 
احملااا م الوطنيااة، لاال الع ااس. ولالتاااي فااإل ح اام احمل مااة الدوليااة 

غاأ ذ  تالة. وه رأ   ل  ا ت ليوغو  فيا الةاالنة ه قضاية 
أولئك األعضاء، راة مباادئ قانونياة هاماة، و اذلك أ اباب متعلناة 
لالةيا اة العاماة، تؤياد احلىلاا  علاى حالاة الناانول الادوي لالتاايغة 

. أمااار االعتناااال، ه احل ااام التاااادر ه قضاااية املعااارب عنهاااا، ماااث   
وحةااب هااؤالء، فااإل مباادأ املةاااواة ه الةاايادة ومباادأ اال ااتنرار ه 
الع قايف الدولية ليةا جمرد اعتباارايف نظرياة، وإمناا مهاا جتةايد لنايم 
قانونية جوهرية، مثل محاية الدول الضعيىلة من متييز الدول األقوى، 

ال اجاتااة ل اال ماان األرااخاع واحلاجااة إىل ضاامال حنااوق اإلنةاا
املشاااااتبه لارت اااااا م جرماااااة واألراااااخاع الاااااذين قاااااد يتضاااااررول مااااان 
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التاااادهور احملتماااال للع قااااايف لاااا  الاااادول، لاااال وأ ااااأا ، ه احلااااااليف 
 املتارفة، احلاجة إىل احرتام النوان  املتعلنة لا تخدام النوة.

وأ ااد هاااؤالء األعضااااء أناااه لينمااا ينبغااات للجناااة أل تنظااار،  -298
ئمااا ، ه إم انيااة تناادمي منرتحااايف لشااأل النااانول املنشااود، ينبغاات دا

هلا أل تىلعل ذلاك علاى أ ااس حتليال متاأل و امال للناانول املوجاود 
ولأل اااااباب املتعلنااااااة لالةيا اااااة العامااااااة الاااااا  تااااادعم هااااااذا النااااااانول 
املوجاود. فعلااى هاذا األ اااس فناط م اان النجاا  ه موازنااة املتاااظ 

ة اإلفاااا يف ماااان العناااااب. وه رأ  لاااا  مبااااادئ احلتااااانة وم افحاااا
هااؤالء األعضاااء، فااإل الاااالا اآلماار لاابع  املعااايأ الدوليااة ال مااس 
لالضاااارورة مبباااادأ حتااااانة مةااااؤوي الاااادول أمااااام الواليااااايف النضااااائية 

 اجلنائية الوطنية.
وراااّدد لعااا  األعضااااء علاااى أناااه ينبغااات للجناااة أل تنظااار  -299

ةااااؤوي الاااادول، أيضااااا  ه ا ااااتثناءايف أ اااارى مم نااااة ماااان حتااااانة م
 اايما ه حالااة األفعااال الرمسيااة الاا  تنااا ه إقليااام دولاااة أجنبياااة  وال

دول إذل من تلك الدولة، مثل أفعال التخريب واال تااف والنتل 
الا  يرت بهااا عمياال  اار  تاالا جلهاااز أجنااك، أو التةاالل اجلااو  أو 

 البحر ، أو التجةس.

 امل حظايف اجتامية للمنرر اجاع  -3
الحااااظ املناااارر اجاااااع، ه معاااارض تلخيتااااه ل جتاهااااايف  -300

الرئيةية للمناقشة، أل هناك اتىلاقا  عاما  على أل املتادر األ ا ات 
حلتانة مةؤوي الدول من الوالية النضائية اجلنائياة األجنبياة يوجاد 
ه النانول الدوي، وخباتة النانول الدوي العره. والحظ أل لع  

علااى أمهيااة املمار ااة الوطنيااة واألح ااام األعضاااء قااد  ااّلاوا الضااوء 
 النضائية ه هذا التدد.

وفيما يتعلق مبىلهوم احلتانة، قال إنه قد أُعِرب عن تأييد  -301
عاااام للىل ااارة النائلاااة لاااأل هاااذا املىلهاااوم ينااااو  علاااى ع قاااة قانونياااة 
تشمل احلنوق وما يناللها من االلتزامايف وأنه يتةم لاالا إجرائت 

اء قد ذهب إىل أنه يتةم لااالا موضاوعت(. ًرغم أل أحد األعض
وقال إناه مان املنباول علاى ناااق وا اا أل حتاانة مةاؤوي الادول 
مااااان الوالياااااة النضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة تشااااامل الوالياااااة التنىليذياااااة 
والواليااااة النضااااائية وأهنااااا تنابااااق لتااااىلة  اتااااة ه مرحلااااة مااااا قباااال 

أل مةألة ما إذا  ال احملا مة. وأضاف قائ   إل رة آراء متباينة لش
ينبغات للجناة أل تادرس مةاألة الواليااة النضاائية، وأوضاح أناه ينااو  
أل ينظر ه هذه املةألة نظرة حتليلية ه عمله املنبل دول أل ينرت  

 ما ذلك مشاريا مواد لشأل هذه النناة.
وفيماا يتتاال لاأل اااس املناناات للحتااانة، قااال إل لعاا   -302

تانة عنترين  تِلا ، عنتر و يىلت األعضاء قد  ّلموا لأل للح
وآ ااار متثيلااات، وأل  تلاااف األ اااس الااا  تناااوم عليهاااا احلتاااانة هااات 
أ س مرتالاة. إال أنه قد أُعِرب عن رأ  مىلاده أل حلتانة  تلف 
املةااااؤول  أ ةااااا  منانيااااة  تلىلااااة. فثمااااة ماااان ذهااااب، علااااى  اااابيل 

 اااازه املثااااال، إىل أل حتااااانة رئاااايس الدولااااة هلااااا مااااا ي رهااااا حب اااام مر 

ااااد الدولااااة نىلةااااها وأل هااااذا األ اااااس ال ينابااااق لت ياااار  لوتااااىله ُهةِّ
 حتانة غأه من املةؤول .

وقااااد  ااااّلم األعضاااااء لااااأل التمييااااز لاااا  احلتااااانة لالتااااىلة  -303
الشختية واحلتانة مبوجب اال تتاع املوضوعت هاو متيياز مىلياد 
لألغاااراض املنهجياااة، رغااام أناااه قّلماااا ُيةاااتخدم،  ماااا الحاااظ املنااارر 

 ع، ه الت وك الشارعة.اجا
 ما أل املناقشاايف قاد أوضاحت ناااق املوضاوع حةابما  -304

تىلهماااااااااه اللجناااااااااة. فالتتاااااااااور العاااااااااام هاااااااااو أل حتاااااااااانايف الاااااااااو  ء 
الدللوما ي  واملةؤول  الننتلي  وأعضاء البعثايف اجاتة وممثلت 
الااااااادول ه املنظماااااااايف الدولياااااااة ولاااااااديها ال تنااااااادرج ضااااااامن ناااااااااق 

األعضااااااء أيضاااااا  أل مةاااااألة احلتاااااانة مااااان املوضاااااوع. ورأيف أغلبياااااة 
الوالية النضائية اجلنائياة الدولياة ينبغات أل ُتةاتبَعد أيضاا  مان ناااق 
املوضوع رغم أل املنرر اجاع قد ذ ر أنه يعتزم، حةب ما اقرتحه 
لع  األعضااء ودول اإل ا ل مباا يتوتال إلياه مان ا اتنتاجايف ه 

ئية اجلنائياة الدولياة لادى املةتنبل، أل ينظر ه مةألة الوالية النضا
 تناول مةألة اال تثناءايف املم نة من احلتانة.

وعلى ضوء اآلراء املختلىلة ال  أُعاِرب عنهاا لشاأل مةاألة  -305
االعاارتاف، أرااار املناارر اجاااع إىل أنااه م اان للجنااة أل تبحااث مااا 
م ااان أل يرتتاااب علاااى عااادم االعااارتاف ل ياااال ماااا  دولاااة مااان آثاااار 

 انت احلتانة مُتَنح ملةؤوي هذا ال يال أم ال.لالنةبة ملا إذا  

وفيماااااا يتعلاااااق لناااااااق املوضاااااوع مااااان حياااااث األراااااخاع  -306
املشمول  لاحلتانة، أعرب أغلبية األعضاء عن حتبياذهم للنظار ه 
مر ااز مجيااا "مةااؤوي الدولااة"  مااا أعرلااوا عاان تأيياادهم ال ااتخدام 

 ل للجنة.مثل هذا التعبأ الذ  ينبغت تعريىله ه العمل املنب

وفيما يتتال مبةاألة احلتاانة الشختاية،  اال هنااك اتىلااق  -307
عاااام علاااى أل َمااان يتمتاااا  اااذه احلتاااانة هااام رؤ ااااء الااادول ورؤ ااااء 
احل ومايف ووزراء اجارجية، ول نه أُعِرب أيضا  عن آراء متباينة حول 
مااااا إذا  ااااال يتعاااا  تو اااايا نااااااق هااااذه احلتااااانة لتشاااامل مةااااؤول  

وى. ويرى لع  األعضااء أل احلتاانة الشختاية آ رين رفيعت املةت
تنتتاار علاااى الىلئاااايف الاااث ث ماان املةاااؤول  الااا  ورد ذ رهاااا أعااا ه. 
وأ ااد لعاا  األعضاااء اآل اارين إم انيااة أل يتمتااا أرااخاع آ اارول 
من مةؤوي الدول لاحلتاانة الشختاية، ول انهم أعرلاوا عان راواغل 

تجااااااوز فيماااااا يتعلاااااق لىل ااااارة تو ااااايا ناااااااق هاااااذه احلتاااااانة حبياااااث ت
"اجملموعاااة الث ثياااة". وأعااارب لعااا  األعضااااء اآل ااارين عااان حتبياااذهم 
لىل رة تو يا نااق احلتانة ول نهم أراروا إىل ضارورة تاو ت احلاذر 
الشديد ه هذا التدد  أوتى هؤالء األعضاء لتحدياد املعاايأ لادال  
مااان األ اااذ لااانهج تعاااداد  لتحدياااد مةاااؤوي الدولاااة اآل ااارين الاااذين 

ا أيضااا  حتااانة رختااية. والحااظ املناارر اجاااع أنااه م اان أل ُمنحااو 
ينبغاات إياا ء املزياااد ماان االعتباااار، ه هااذا التاادد، جلملاااة أمااور منهاااا 

لعااا  مةاااائل احل ااام التاااادر عااان حم ماااة العااادل الدولياااة ه قضاااية 
 .املةاعدة املتبادَلة ه النضايا اجلنائية
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ويبدو أل اآلراء قد اننةمت لالتةاو  حاول ماا إذا  اال  -308
مااااان املةتتاااااوب أل تنظااااار اللجناااااة ه مةاااااألة حتاااااانة أفاااااراد ُأ ااااار 
مةااااؤوي الاااادول. ول اااان املناقشااااايف الاااا  جااااريف حاااا  اآلل، علااااى 
األقال، مل تُننِاا املنارر اجاااع لإعاادة النظار ه رأيااه الاذ  يعتا  أنااه 
ليس من املم ن عمليا  تناول هذه املةألة ه إطار املوضوع احلاي، 

 مزيدا  من النظر.ول نه  يوي هذا األمر 
 ما الحظ املنرر اجاع أنه قد اقرُتِ  أل تنظر اللجناة أيضاا   -309

 ه مةألة حتانة العة ري  املرالا  ه اجارج ه أوقايف الةلم.
مث انتناال املناارر اجاااع إىل تناااول احملتااوى املرَتنااب لتنريااره  -310

ال حق. و رر مرة أ رى قولاه إناه يعتازم أل يادرس ه ذلاك التنريار 
نااق وحدود حتانة مةاؤوي الادول مان الوالياة النضاائية اجلنائياة 
األجنبيااااااااة ًمبوجااااااااب التااااااااىلة الشختااااااااية ومبوجااااااااب اال تتاااااااااع 

ناءايف املم نااة مان احلتااانة املوضاوعت(، مباا ه ذلااك مةاألة اال اتث
ه حالة اجلرائم ال  تندرج ه إطار النانول الدوي واألفعال الرمسية 
الاااا  تُرت ااااب لتااااورة غااااأ مشااااروعة ه إقلاااايم دولااااة متااااارس الواليااااة 
النضااااائية. وقااااال إنااااه  ااااينظر، لتااااىلة  اتااااة، فيمااااا يلاااات  ع قااااة 

وي احلتاااااانة لالنواعاااااد الناعياااااة مااااان النواعاااااد العاماااااة للناااااانول الاااااد
ًاألح ااام اآلماارة( ومبةااؤولية الاادول؛ ومااا يرتتااب ماان آثااار لالنةاابة 
للحتااانة علااى إعمااال الواليااة النضااائية العامليااة ه حااااليف اجلاارائم 
األ ا اااية الااا  تنااادرج ه إطاااار الناااانول الااادوي؛ واملمار اااة املتتااالة 
لااارائم أ ااارى مثااال الىلةااااد أو تبياااي  األماااوال.  ماااا أناااه  ااايبحث 

لاا  األفعااال "الرمسيااة" واألفعااال "اجاتااة" ألغااراض مةااألة التمييااز 
احلتااانة مبوجااب اال تتاااع املوضااوعت، وال  اايما مةااألة مااا إذا  
 اناااات طبيعااااة أو جةااااامة الىلعاااال غااااأ املشااااروع م اااان أل تااااؤثر ه 
توتيىله  ىلعل مرتَ ب لتاىلة رمسياة. وراّدد املنارر اجااع علاى أل 

يف مااان احلتااااانة املةاااألة املهماااة هاااات ماااا إذا  اناااات هنااااك ا ااااتثناءا
مبوجااب النواعااد العامااة للنااانول الاادوي، ذلااك ألل إم انيااة حتديااد 
ا ااااتثناءايف ماااان احلتااااانة عاااان طريااااق إلاااارام معاهاااادايف هاااات مةااااألة 

يرقااااى إليهااااا الشااااك. وقااااال إنااااه  يواتاااال  ااااذلك حتلياااال مةااااألة  ال
احلتااااانايف الاااا  يتمتااااا  ااااا مةااااؤولو الاااادول احلاااااليول والةااااالنول. 

 حق  ينظر ه النهاية ه اجلوانب اإلجرائية وأرار إىل أل تنريره ال
للحتانة، وال  يما التنازل عن احلتانة ولع  املةائل ال  أثارها 

لع  مةائل املةااعدة املتبادَلاة احل م الذ  تدر مؤ را  ه قضية 
ًمثاااال مااااا إذا  ااااال ينبغاااات للدولااااة الاااا  تةااااعى  ه النضااااايا اجلنائيااااة

أل ُطِاااااار  ااااالاايف الدولاااااة للماالباااااة لاحلتاااااانة ألحاااااد مةاااااؤوليها 
األجنبية املعنية أو ما إذا  ال ينبغت هلا أل تدَّعت وتُثبِات أل الىلعال 

 ذا التلة قد نُاىلِّذ لتىلة رمسية(.

وا تتم املنرر اجاع   مه لإلاداء لعا  التعليناايف علاى  -311
املنهجياااة واملنارلاااة اللتااا  اتّبعهماااا إزاء هاااذا املوضاااوع. ه رأياااه فاااإل 

ه قضاية  2002عن حم مة العدل الدولية ه عاام  احل م التادر
معلاام لااارز أيضااا . هااو ه اآلل ذاتااه ح اام تااحيح و  أماار االعتنااال

وقااد اعُتِمااد هااذا احل اام لأغلبيااة  بااأة وارااتمل علااى وتااف واضااح 
ودقيااق للحالااة الراهنااة للنااانول الاادوي ه هااذا اجملااال. ورااّدد املناارر 

باال  اال رااتء، علااى إجااراء اجاااع علااى أل تناااريره  ااتنوم، أوال  وق
درا ااة متأنيااة ملمار ااة الاادول واألح ااام النضااائية الدوليااة والوطنيااة 
ذايف التاالة فضاا   عاان املؤلىلااايف النانونيااة. وفيمااا يتعلااق لاملمار ااة 
النضائية، الحظ أل األح ام ذايف التلة ال  تدريف عن  تلف 
. اهليئاااايف النضااااائية ينبغااات أل تُاااادَرس ماااا مراعاااااة تةلةااالها الاااازمين

وفيمااااا يتتاااال لاألح ااااام النضااااائية احملليااااة، قااااال إهنااااا وثينااااة التاااالة 
لاملوضوع  واء حبد ذاهتا أو ألهنا تةاتند إىل عناتار أعرلات الادول 
مبوجبهااا عاان موقىلهااا إزاء املوضااوع. وقااال املناارر اجاااع إنااه ال ياازال 
يعتنااد أل األح اااام املتتاالة لاحلتاااانة مااان الواليااة النضاااائية املدنياااة 

ول مهمة لالنةبة هلذا املوضوع. وأ أا ، رّدد علاى أل م ن أل ت 
هدفه النهاائت ال يتمثال ه تاياغة منرتحاايف جماّردة حاول ماا م ان 
أل ي ول عليه النانول الدوي ه هذا التدد، لل يتمثال ه العمال 
 على أ اس األدلة ال  يوفرها النانول الدوي النائم ه هذا اجملال.
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(AUT DEDERE AUT JUDICARE) االلتزام بالتسليم أو المحاكمة

 مقدمة  -ألف
(، 2005قااارريف اللجناااة، ه دورهتاااا الةاااالعة واجمةااا  ً -312

 aut dedere autأل تُاادرج موضااوع "االلاااتزام لالتةااليم أو احملاااا مة ً

judicare ه لرنااامج عملهااا وعّيناات الةاايد جيةاا ف غالتةاا ت ")
 .(629ًمنررا   اتا  معنيا  لاملوضوع

( 2006وقد تلنت اللجنة ه دورتيها الثامنة واجمة  ً -313
والتنرياااااااااااار  (630ً( التنرياااااااااااار األوي2007والتا ااااااااااااعة واجمةاااااااااااا  ً

 .للمنرر اجاع ونظريف فيهما (631ًالثاين

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
ُعاااارض علااااى اللجنااااة، ه دورهتااااا احلاليااااة، التنرياااار الثالااااث  -314
( و ااذلك التعلينااايف واملعلومااايف الاا  A/CN.4/603اجاااع ً للمنارر

ونظااااااريف اللجنااااااة ه . (A/CN.4/599)ً632احل ومااااااايف ًورديف مااااان 
 24املعنااااااودة ه  2988و 2987و 2984التنرياااااار ه جلةاااااااهتا 

 . 2008متوز/يوليه  31و 30و
 ،2008متوز/يوليااااه  31، املعنااااودة ه 2988وه جلةااااتها  -315

قااارريف اللجناااة أل تنشااا  فريناااا  عاااام   معنياااا   اااذا املوضاااوع لرئا اااة 
الةاايد آالل ليليااه. و ااُتحدد ه الاادورة املنبلااة واليااة الىلريااق العاماال 

 وعضويته.

 عرض املنرر اجاع لتنريره الثالث  -1
أرار املنرر اجاع إىل أل تنريره الثالث يرمت إىل مواتلة  -316

عملياااااة تاااااوغ األ ااااائلة املوجهاااااة ه آل واحاااااد إىل الااااادول وأعضااااااء 
وذلك ل ت يةتخلز النتائج  جوانب املوضوع، أهماللجنة لشأل 

__________ 
 ،2005آب/أغةااااااااااس  4 املعناااااااااودة ه 2865ه جلةاااااااااتها  (629ً

. وأيااااديف اجلمعيااااة 500(، الىلناااارة الثاااااين، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء 2005حوليااااة 
تشاااااارين الثاااااااين/نوفم   23املااااااؤر   60/22ماااااان النااااارار  5العاماااااة، ه الىلناااااارة 

املوضوع قد أدرج  ال ، قرار اللجنة إدراج املوضوع ه لرنامج عملها. و 2005
ه لرنااااامج عماااال اللجنااااة الاوياااال األجاااال  اااا ل دورهتااااا الةاد ااااة واجمةاااا  

، اجمللااد 2004حوليااة  ،لك الةاانةااملرفااق لتنرياار تاا املناارت ( لناااء علااى 2004ً
 .363و 362، الىلنرتال الثاين(الثاين ًاجلزء 

، اجمللااااااااااااااد الثاااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااازء األول(، الوثينااااااااااااااة 2006حوليااااااااااااااة  (630ً
A/CN.4/571. 

، اجمللااااااااااااااد الثاااااااااااااااين ًاجلاااااااااااااازء األول(، الوثينااااااااااااااة 2007حوليااااااااااااااة  (631ً
A/CN.4/585. 

ل طااا ع علااااى التعلينااااايف واملعلوماااايف املعروضااااة علااااى اللجنااااة ه  (632ً
 .Add.1-4و A/CN.4/579املرجا نىلةه، الوثينة ر ا ، انظادورهتا التا عة واجمة

لة الرئيةية املتعلناة مباا إذا  اال االلتازام لالتةاليم أالنهائية لشأل املة
الناانول الادوي العاره. وه هاذا التادد،  جابمبو  حملا ماة قائماا  ا أو

 ل اااتاقااارت  املنااارر اجااااع أل جتااادد اللجناااة طلبهاااا إىل احل وماااايف 
 املوضوع. لشألتندم تعليناهتا ومعلوماهتا 

مث تنااااول املنااارر اجااااع مشااااريا املاااواد الاااواردة ه التنريااار  -317
ه ، لتااايغته املنرتحاااة ه تنريااار 1ر لاااأل مشاااروع املاااادة الثالاااث، فاااذ ّ 

 ةه اللجنااة. وه التاايغة اجلديااد ا  حةاان قبااوال   لنااتقااد ، (633ًالثاااين
راعاى املنارر اجااع تعليناايف جلناة الناانول ، (634ًملشروع املادة هذا

 "الباااديل"الااادوي واللجناااة الةاد اااة. وه اااذا ا اااتعي  عااان نعااات 
حاات ثاا ث لتأ يااد الاااالا النااانوين ل لتاازام، واقرتُ  "النااانوين"للىلااظ 

للعبااارة األ ااأة ماان احل اام. غااأ أل املناارر اجاااع تااياغايف لديلااة 
تعااداد املراحاال املتعلنااة تةااوره راا وك لشااأل ماادى م ءماة حااذف 

هذا االلتزام  مضمول"إقامة االلتزام ]...[ و توغ االلتزام وتابينه ًل
 (.ه"آثار ونىلاذه و 
اقااارت  املنااارر اجااااع ، (2ً635وفيماااا يتعلاااق مبشاااروع املاااادة  -318

م ان تعريىلهاا ه مشااريا املاواد، ل ناه دعاا  عباأايفت ةه تنريره أرلع
ه ذلااااك  إلدراجهااااااقاااارتا  متااااالحايف أ اااارى مم نااااة  اللجنااااة إىل

مىلتوحة إىل هناية أعمال  2احل م. وه نظره، ينبغت أل تظل املادة 
__________ 

ل طااااا ع و . 76، الىلنااااارة A/CN.4/585 املرجاااااا نىلةاااااه، الوثيناااااة (633ً
، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء املرجاااا نىلةاااه أيضاااا  ، انظااار ذاك املاااادة علاااى ناااز مشاااروع

 .490احلارية  ،350الىلنرة ، (الثاين
   1مشروع املادة  فيما يلت نز (634ً

 نااق التابيق"
تابااق مشاااريا املااواد هااذه علااى إقامااة االلتاازام النااانوين للاادول لتةااليم أو 

 إقلااايم دولاااة ]احلاضااارين ه[حما ماااة األراااخاع ]اجاضاااع  لواليتهاااا النضاااائية
االحتجااااااز[ ]اجاضاااااع  لةااااايارة دولاااااة االحتجااااااز[ ومضااااامول هاااااذا االلتااااازام 

 ."وآثاره ونىلاذه
  2فيما يلت نز مشروع املادة  (635ً

 ا تخدام املتالحايف"
 ألغراض مشاريا املواد هذه  -1"
 " ...؛التةليملا "ينتد  ًأ(
 ...؛" احملا مةلا "ينتد  ًب(
 ...؛" الواليةلا "ينتد  ًج(
 . ..." األرخاع اجاضع  للواليةلا "ينتد  (ًد
املتعلناااة لاملتاااالحايف املةاااتخدمة ه  1ال طااال أح اااام الىلنااارة  -2"

مشاريا املواد هذه لا اتخدام هاذه املتاالحايف أو لاملعااين الا  قاد تعااى هلاا 
 ."النانول الدا لت أل  دولةأو[ ه  ت وك دولية أ رى ]ه
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معناوفت  ه قو ا  اللجنة لشأل املوضوع. أماا العباارة الاواردة لا  
عااادم "الااا  تو اااا ناااااق لناااد ًو  مااان مشاااروع املاااادة هاااذا 2الىلنااارة 
  اااارى( فااااتع س أح امااااا  األدوليااااة التاااا وك ال ليشاااامل "اإل اااا ل

مماثلااااة ه معاهاااادايف ا ااااتنديف إىل مشاااااريا تاااااغتها جلنااااة النااااانول 
أو اتىلاقية األمم املتحدة  1969لعام من قبيل اتىلاقية فيينا  الدوي،

 حلتانايف الدول وممتل اهتا من الوالية النضائية.
الاذ  اقارت  ه التنريار الثااين ومل  (3ً636ع املادة أما مشرو  -319

يلاااااق معارضاااااة ه جلناااااة الناااااانول الااااادوي وال ه اللجناااااة الةاد اااااة، 
علااااى أل املعاهاااادايف  اآلراءفاااايع س إىل حااااد مااااا التوافااااق العااااام ه 

الدوليااة متااادر معااارتف لاااه ل لتاازام لالتةاااليم أو احملا ماااة. والحاااظ 
عاهدايف املتضامنة هلاذا االلتازام العدد املتزايد من امل ألاملنرر اجاع 

قااد يىلضاات إىل الشااروع ه م اان أل ي ااول مؤراارا  ملمار ااة الاادول و 
 توغ قاعدة عرفية م ئمة.

وأ ااد املناارر اجاااع أل مشاااريا املااواد املنبلااة لشااأل هااذا  -320
ةتوحى من مشروع مدونة اجلارائم املخلاة لةالم املوضوع م ن أل تُ 

 .(1996ً637اعتمدته اللجنة عام اإلنةانية وأمنها الذ  
وا تااتم املناارر اجاااع لالتااذ أ لااأل راا  املةااائل األوليااة  -321
    اة حااااد اللجناااا. وارتاااأى أل جتاااال تااازال مل حتاااالوع اة لاملوضاااااملتعلنااا
م لاااا  االلتاااازام ارالط النائااااال التااااااول مش ااااالشااااأل  يىليااااة تناااا ا  اتوفينياااا

 العاملية. أما فيما يتعلاقئية النضااحملا مة ومبدأ الوالية  لالتةليم أو
ًاملتمثااال ه تةاااليم  "الباااديل الث ثااات" لالعنتااار الثالاااث مماااا ُيةااامى

فإناه يارى  املدعى ارت اله للجرمة إىل حم مة جنائية دولية  تتة(،
مراعااااة مااا ُ ااان أل الاارف  التاااام للمةااألة  اااالق ألوانااه وأناااه ينبغاات 

 ا ااات للمح ماااة قاااوان  حملياااة تابينياااة لنظاااام روماااا األ ماااؤ را  مااان
 اجلنائية الدولية.

 موجز املناقشة  -2
 تعلينايف عامة  ًأ(

علااق لعاا  األعضاااء علااى املنهجيااة املةااتعملة ه التنرياار  -322
حتليااال علاااى  فعااا    أل ين ااابالثالاااث. وُراااجا املنااارر اجااااع علاااى 

ملةااائل الرئيةااية الاا  يثأهااا املوضااوع وتناادمي منرتحااايف حمااددة إىل ا
تناااادم ه درا ااااة املوضااااوع، دول انتظااااار تعلينااااايف اللجنااااة إلحااااراز 

ومعلوماااايف مااان احل وماااايف. ودعااات املنااارر اجااااع إىل أل يعتماااد، 
النانونياة الغنياة ه  املؤلىلاايفعند قيامه لذلك، علاى ممار اة الادول و 

 هذا اجملال.
__________ 

  3فيما يلت نز مشروع املادة  (636ً
 ل لتزام لالتةليم أو احملا مة املعاهدة لاعتبارها متدرا  "
تلتزم  ل دولة لتةليم أو حما مة املدعى ارت الاه للجرماة إذا ماا نتات "

 ".على هذا االلتزام معاهدة ت ول هذه الدولة طرفا  فيها
 أع ه. 626انظر احلارية  (637ً

عااااان التعلياااااق علاااااى إهنااااام امتنعاااااوا األعضااااااء وقاااااال لعااااا   -323
ةالنة، وإل لوحظ التنارير اله املةائل املوضوعية ال   بق تناوهلا 

 الا  يثأهااأل الش وك ال تازال حتاوم حاول را  املةاائل األ ا اية 
وأرار أعضاء آ رول إىل رغبتهم ه التعليق علاى التنريار  املوضوع.

 ه الةنة املنبلة.

تعلينااااااايف علااااااى مشاااااااريا املااااااواد الاااااا   ًب(
 اقرتحها املنرر اجاع

املنااارت  مااان املنااارر اجااااع،  1فيماااا يتعلاااق مبشاااروع املاااادة  -324
وتف االلتزام لالتةليم  أل من غأ الضرور ارتأى لع  األعضاء 

 أل".  مااا اقاارت  هااؤالء األعضاااء "قانونيااا   أو احملا مااة ل ونااه التزامااا  
ماااان االتىلاقيااااة  1تع ااااس اجلملااااة األ ااااأة ماااان املااااادة تاااايغة املااااادة 
تعاديل عناوال   األورولية حلناوق اإلنةاال ً"دا ال واليتهاا"(. واقارتُ 

. وأعاارب عاان آراء  تلىلااة لشااأل ماادى م ءمااة "املااادة إىل "النااااق
[ ..]. املااادة، إىل "إقامااة االلتاازامنااز اإلرااارة التاارحية، الااواردة ه 
تنااول ".  ماا أراأ إىل ضارورة وآثااره هومضمول هاذا االلتازام ونىلااذ

 من التىلتيل. مبزيدذا احل م هلاملنرر اجاع 

فااإل قائمااة املتااالحايف الاا   ،2أمااا فيمااا يتعلااق لاملااادة   -325
  حظياات لااابع  التأييااد، رغااام أنااه اقااارتُ  قاااد اقرتحهااا املنااارر اجاااع

و"األرااااخاع اجاضااااع  للواليااااة"  "األرااااخاع" تعريااااف مىلهااااومت
ه  العاملياااة" أيضاااا  النضاااائية وإدراج عباااارة "الوالياااة  ،مةاااتن    تعريىلاااا  

غااأ ضااارورية،  2اده أل الىلنااارة تلااك النائماااة. وأعاارب عااان رأ  مىلاا
 ً"ألغراض مشاريا املواد هذه"(. 1الىلنرة  الوارد ه للنيد اعتبارا  

، 3 مااا أرااأ إىل أل الىل اارة ال امنااة وراء مشااروع املااادة  -326
ل لتااازام لالتةاااليم أو  والااا  مىلادهاااا أل املعاهااادايف تشااا ل متااادرا  

مااان  فاااإلاء ألحاااد اآلر  ال تثاااأ أ   ااا ف؛ ووفناااا  ف ااارة  احملا ماااة،
الانز ماا ذلاك علاى املبادأ تاراحة ه مشااريا املاواد للتأ ياد  املهم

ل لتازام دومناا  مبارارا   على أل أ  معاهادة م ان أل تشا ل متادرا  
عااات املنااارر اجااااع إىل تشاااريعية إضاااافية.  ماااا دُ  أ اااانيدحاجاااة إىل 

درا ااااة املعاهاااادايف الاااا  تتضاااامن االلتاااازام لالتةااااليم أو احملا مااااة ه 
الرئيةاااية الااا  يتعااا   احل ااام. ولاااوحظ أل املةاااألة لاااى هاااذاتعليناااه ع

 ل لتزام. املم ن الاالا العره  تناوهلا تظل هت مةألة

تعلينااايف علااى األعمااال املنبلااة للجنااة  ًج(
 لشأل املوضوع

يواتال املنارر اجااع، ه تنرياره ال حاق، تنااول  اقرُت  أل -327
حماااددة تتعلاااق لاااااللتزام ينااارت  ماااواد أل املةاااائل املوضاااوعية العاماااة و 

 متااادره ًالناااانول العاااره، لالتةاااليم أو احملا ماااة، مااان قبيااال مةاااألة
العاملياة، النضاائية (، وع قتاه لالوالياة مبادأ عاام مان مباادئ الناانول

 اااايما،  واجلاااارائم الاااا  ينبغاااات أل ت ااااول موضااااوع هااااذا االلتاااازام ًوال
يل يةاااامى "البااااد مبوجااااب النااااانول الاااادوي(، ومااااا اجلاااارائم اجلةاااايمة

عااارب عااان رأ  يااادعو إىل أل يشااارع املنااارر اجااااع ه الث ثااات". وأُ 
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درا اااة تلاااك املةاااائل املوضاااوعية، لعاااد تنااادمي الااادليل علاااى الااااالا 
العااره ل لتاازام. وم اان للمنااارر اجاااع لعدئااذ أل يضااالا لدرا اااة 
 وأللمةائل اإلجرائية، من قبيال األ اباب املم ناة لارف  التةاليم، 

 ليم، أو  يىلياااااة تنااااااول طلباااااايف التةاااااليمالضااااامانايف ه حالاااااة التةااااا
. ومن املةائل املعلنة ال  ذ ريف ه املناقشة ما يلت  ما إذا  املتزامنة

تعريااااف عملاااات ملااااا ينتااااد لااااااللتزام  اقاااارتا  ااااال ماااان املةتتااااوب 
مااا إذا  و االلتاازام حتدياادا؛  راارطااحملا مااة؛ و يااف يعماال  أو لالتةااليم

ه إقلاااايم  اضااارا   اااال االلتااازام يةااار  عناااادما ال ي اااول الشاااخز ح
 لالب للتةليم. ما إذا  ال االلتزام يتم حتري هو الدولة املعنية؛ 

آ ر، قد ي ول من األجنا للجنة درا ة  رأ إىل  وا تنادا   -328
عناتااار االلتااازام لالتةاااليم أو احملا ماااة لتااارف النظااار عااان متااادره. 

 ، ه رااااروط حتريااااك االلتااااازامأوال   ،اللجناااااة ولااااذلك اقاااارت  أل تنظاااار
ه إقليم الدولة،  للجرمة، مبا فيها حضور املدعى لارت اله  مةلاحملا 

، ووالية الدولة على اجلرماة املعنياة،  بق رفضه ووجود طلب تةليم
لاحملا مااة ومااا إىل ذلااك. مث م اان للجنااة أل تتااارق حملتااوى االلتاازام 

االلتازام والةالاة ذلاك وتتنااول مةاائل مان قبيال  يىلياة التوفياق لا  
وماا إذا   ،لشاأل حما ماة الشاخز املعاينةلاة النضاائية التنديرية لل

وماا إذا  اال ينبغات أل يظال  نىلاذ االلتزام،ه ؤثر ي توفر األدلة ال 
املدعى لارت اله للجرمة قيد االحتجاز ريثما يبت ه طلب تةليمه 
أو حما مته، وما إىل ذلك. وعلى هذا املنوال،  تزود اللجنة الدول 

 اعد املةتندة إىل املمار ة.مبجموعة مىليدة من النو 

 امل حظايف اجتامية للمنرر اجاع  -3
الحاااااااظ املنااااااارر اجااااااااع أل لعااااااا  األعضااااااااء قاااااااد ر ااااااازوا  -329

تعليناااهتم علااى املنهجيااة املعتماادة ه تنريااره الثالااث. ورغاام أنااه أ ااد 
 أجالاتم حظته ال  مىلادها أل النلاة النليلاة مان الادول هات الا  

 اارع هنااج أ اتباااعضاارورة احلاارع علااى لأ اائلة اللجنااة، فإنااه يناار  نعا
 لشأل املوضوع.  ثر ا تن ال  وأ

املنارت  ه تنرياره علاى النحاو ، 1وفيما يتعلق مبشروع املادة  -330
إىل أناااااه  اااااأاجا الااااانز علاااااى ضاااااوء  املنااااارر اجااااااع الثالاااااث، أراااااار

لنااااانوين" التعلينااااايف الااااواردة، وحيااااذف لالتاااااي اإلرااااارة إىل الاااااالا "ا
يعااااادل العناااااوال.  ماااااا أياااااد األعضااااااء و ، زائااااادةل لتااااازام الااااا  اعتااااا يف 

" النضاائية يبدو ا تخدام عباارة "األراخاع اجاضاع  لواليتهاا فيما
من املناقشايف أل لعا  األعضااء أيضا  تب  و الواردة ه هذا احل م. 

ياارول أل االلتاازام ال يااار  إال عناادما ي ااول املاادعى لارت الااه للجرمااة 
ه إقلااايم الدولاااة وأناااه يتوقاااف علاااى طلاااب للتةاااليم. والحاااظ  حاضااارا  

املناارر اجاااع تباااين اآلراء املعاارب عنهااا لشااأل ماادى م ءمااة اإلرااارة 
االلتااااازام ه ناااااز مشاااااروع املاااااادة. وعااااا وة علاااااى ذلاااااك،  مراحااااالإىل 

املزيااااد ماااان الدرا ااااة،  تتالااااب لعاااا  املةااااائل املوضااااوعية، ه نظااااره،
ابيعااااة ومضاااامول االلتاااازام لالتةااااليم أو  اااايما التحديااااد الاااادقيق ل وال

 احملا مة واجلرائم ال  م ن أل يشملها هذا االلتزام. 
، فنال إنه  ينظر 2املنرر اجاع مشروع املادة  مث تناول  -331

"األراااخاع" و"األراااخاع اجاضاااع   تعباااأايفه إم انياااة إدراج 
 لتعباااأايفاالعاملياااة" ه عاااداد النضاااائية " و"الوالياااة النضاااائية للوالياااة

، 3ماان اللجنااة. أمااا فيمااا يتعلااق مبشااروع املااادة  الاا  تةااتلزم تعريىلااا  
أمثلاة لشا  املعاهادايف  التعلياقفإنه يتىلق ما الرأ  النائل لأل ياورد 

 لالتةليم أو احملا مة. ال  تتضمن االلتزام
وفيما يتعلق لاألعمال املنبلة للجنة لشأل املوضوع، أعلن  -332

ياااااره الرالاااااا  اااااأ ز علاااااى املةاااااائل املوضاااااوعية املنااااارر اجااااااع أل تنر 
الرئيةية ال  يثأها املوضوع، من قبيال متاادر االلتازام لالتةاليم أو 
 إىلاحملا مااة، ومضاامونه ونااقااه. وعنااد قيامااه لااذلك،  اايورد إرااارة 

مدونااة اجلارائم املخلااة لةاالم مشااروع األعماال الةااالنة للجنااة لشاأل 
اهلي ل املنهجت لألح ام املنبلة، اإلنةانية وأمنها. أما فيما يتعلق ل

لااااااقرتا  لعااااا  األعضااااااء قياااااام اللجناااااة لتنااااادمي  فإناااااه أحااااااط علماااااا  
منرتحاااايف حماااددة لشاااأل املةاااائل اإلجرائياااة ذايف التااالة، مااان قبيااال 

 رروط حتريك االلتزام لالتةليم أو احملا مة.
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مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

 برنامع اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -ألف
 4ه ، املعنااااااااودة 2971أنشااااااااأيف اللجنااااااااة ه جلةااااااااتها  -333

 .، فريق طايط للدورة احلالية2008حزيرال/يونيه 
، 2008آب/أغةااس  8ه  ةاملعنود، 2997 اجللةةه و  -334

 أحاطاااااااات اللجنااااااااة علمااااااااا  لاإلطااااااااار اال اااااااارتاتيجت املناااااااارت  للىلاااااااارتة
الشاؤول النانونياة، ال ناامج   6املتعلق لال ناامج و  2010-2011
 .(الدوي وتدوينهدرهت للنانول ار التاالتاويً 3الىلرعت 
وعند فريق التخايط مخس جلةايف. وُعرض عليه الىلارع  -335

زا  ماان املااوجز املواضاايعت، الااذ  أعدتااه األمانااة العامااة، للمناقشااة 
ال  جريف ه اللجنة الةاد ة للجمعية العامة   ل دورهتاا الثانياة 
والةت ، وهو الىلرع املعناول "قارارايف اللجناة وا اتنتاجاهتا األ ارى" 

ًA/CN.4/588 ااااانول   6املااااؤر   62/66(، وقاااارار اجلمعيااااة العامااااة 
لشأل تنرير جلنة النانول الدوي عن أعمال  2007األول/ديةم  

 14والىلناارايف  9و 8دورهتااا التا ااعة واجمةاا ، وخباتااة الىلنرتااال 
  6املااااااؤر   62/70، لاإلضااااااافة إىل قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة 25إىل 

يادة الناااااااااانول علاااااااااى لشاااااااااأل  ااااااااا 2007 اااااااااانول األول/ديةااااااااام  
 التعيدين الوطين والدوي.

االحتىلااااااال لالااااااذ رى الةاااااانوية الةاااااات  إلنشاااااااء  -1
 اللجنة واالجتماع ما املةتشارين النانوني 

تشاااأ اللجناااة إىل أهناااا، ه إطاااار االحتىلاااال لالاااذ رى الةااانوية  -336
اجتماعاااا  رمسياااا ،  2008أيار/ماااايو  19الةااات  إلنشاااائها، عناااديف ه 

بياااال  ااال مااان الةااايد  اااأغت أوردجوني يااادزه، املااادير العاااام أدىل فياااه ل
ر ،  -مل تااااب األماااام املتحاااادة ه جنياااااف؛ والةاااايدة ميشاااال   ااااااملت 

املةتشارة االحتادياة لاالحتااد الةويةار ؛ والةايد ني اوال ميشايل، و يال 
األم  العاام واملةتشاار الناانوين لألمام املتحادة؛ ورئايس اللجناة، الةايد 

رينيو. ووجااه الةاايد  اارجيال  اارمي، رئاايس اجلمعيااة إدموناادو فارغاااس  ااا
العامة لألمم املتحدة، ر الة ع  الىلياديو، لينماا أدلات الناضاية روزالا  

 .(638ًهيغنز، رئيةة حم مة العدل الدولية، خبااب رئيةت
وأعنااب االجتماااَع الرمساات اجتماااع  ا ااتغرق يومااا  ونتااف  -337

أيار/مااايو. وُ تااز  20و 19اليااوم مااا املةتشااارين النااانوني  ه 
االجتمااااع ألعماااال اللجناااة ه إطاااار املوضاااوع العاااام املعناااول  "جلناااة 
الناااانول الااادوي   اااتول عاماااا  ... ومااااذا لعاااد؟". ومشااال االجتمااااع 

__________ 
يرد اجااب الرئيةت لرئيةة حم ماة العادل الدولياة ولياناايف  ال  (638ً

مااان املااادير العاااام واملةتشاااار الناااانوين لألمااام املتحااادة ورئااايس اللجناااة ه املوقاااا 
 ./http://legal.un.org/ilcالشب ت اجاع لاللجنة  

مةتشااارين قااانوني  ماان  لةاالة ماان حلنااايف الننااا  الاا  ضاامت 
الاادول األعضاااء و اا اء آ اارين ماان  اا اء النااانول الاادوي وأعضاااء 
اللجنااة، احلااالي  والةااالن ، ور اازيف علااى املةااائل العمليااة املتتاالة 
لاللجنااة وتعاوهنااا مااا الاادول األعضاااء ه التاااوير التاادرهت للنااانول 

تام . وداريف املناقشاايف علاى أ ااس قواعاد تشاا(639ًالدوي وتدوينه
 ( ومل ُتةجَّل وقائا االجتماع.Chatham House rulesهاوس ً
وتُعاارب اللجنااة عاان لااالغ تنااديرها ملشااار ة عاادد  بااأ ماان  -338

املةتشارين النانوني  وقضاة حم مة العدل الدولية وأعضااء اللجناة 
الةااالن  وغااأهم ماان  اا اء النااانول الاادوي ه احتىلااااليف اللجنااة. 

ماناااة العامااااة وعلااااى جمموعاااة أعضاااااء اللجنااااة وتُثاااين اللجنااااة علااااى األ
، لتنظايمهم للمنا ابة (640ًالذين أُو لت إليهم الرتتيبايف التحضاأية

 االحتىلالية الناجحة.
__________ 

عاارض الةاايد جااورج أيب تااعب املندمااة العامااة املعنونااة "مااا هااو  (639ً
دور جلناة الناانول الادوي ه النارل احلااد  والعشارين؟". وعارض الةايد ماي اال 

أس ننارااااايف اجملموعااااة األوىل ماااان النضااااايا املدرجااااة ه إطااااار وود مندمااااة وتاااار 
املوضااوع الىلرعاات "جهاااز فرعاات يتااألف ماان  اا اء مةااتنل   هاال ت ئاام اللجنااة 
أغراَضاااااها؟". وأدار حلناااااة النناااااا  األوىل، املعنياااااة مبوضاااااوع "عضاااااوية اللجناااااة  
دار م مااح ماادوِّل النااانول"، الةاايد أ. ليليااه والةاايد ر. إ. فااايف ًالناارويج(. وأ

حلنة الننا  الثانية، املعنية مبوضوع "اللجنة واحل ومايف  ال مبااالة متبادلاة أم 
تىلاعااال مةاااتمر؟"، الةااايد ج. غالتةااا ت والةااايد ج. ب. ليلنجااار ًالوالياااايف 
املتحاادة األمري يااة(. وعاارض الةاايد جاايمس  روفااورد مندمااة وتاارأس نناراااايف 

الىلرعت "اللجنة وأ اليب  اجملموعة الثانية من النضايا املدرجة ه إطار املوضوع
عملهاا   يااف م ان حتنيااق الوالياة؟"، وتاارأس الةايد ج. ممتاااز أيضاا  جانبااا  ماان 
االجتماع. وأدار حلنة النناا  الثالثاة، املعنياة مبوضاوع "دا ال اللجناة  هال راة 
حاجاااااة لتجدياااااد أ ااااااليب العمااااال؟"، الةااااايد  . ياماااااادا والةااااايد أ. إ. فيالتاااااا 

لننا  الرالعاة، املعنياة مبوضاوع "انىلتاا  اللجناة  هال ًالةلىلادور(. وأدار حلنة ا
ينبغت تبادل اج ايف ما اهليئايف األ رى؟"، الةيدة ب. إ  اراميا والةيد أ. 
هافاااااس أوغرو ااااينو ًإندونيةاااايا(. وعاااارض الةاااايد أمحااااد حميااااو مندمااااة وتاااارأس 
ننارايف اجملموعة الثالثة من النضايا املدرجة ه إطار املوضوع الىلرعت "اآلفاق 
اجاتاااة لاللجناااة  ماااا هااات النتاااائج املرتنباااة لالنةااابة للمواضااايا املنبلاااة؟". وأدار 
حلنة الننا  اجامةة، املعنية مبوضاوع "املواضايا املنبلاة أماام اللجناة  هال هات 
هناياااااة العتااااار الاااااذهك؟"، الةااااايد إ.  اناااااديويت والةااااايدة ل. لينااااازاد ًهولنااااادا(. 

ماال اللجناة  هال ينبغات أل وعاجلت حلنة الننا  الةاد ة موضوع "نتائج أع
يةاااتمر حتنياااق التااادوين والتااااوير التااادرهت مااان  ااا ل املعاهاااادايف؟"، وأدارهاااا 

(. وعرضااات الةااايدة لرهيااات آيرلناااداالةااايد ج. دوغاااارد والةااايدة ب. أولااارَين ً
  تأل اال تنتاجايف العامة ل جتماع.

 ااااال أعضاااااء اجملموعااااة هاااام التاليااااة أمساااااؤهم  الةاااايد أ. ليليااااه،  (640ً
د ج. غالتة ت، والةيد إ.  اناديويت، والةايد ب.  وميةااريو أفونةاو، والةي

والةيد  . يامادا. و ال رئيس اللجنة ه الدورة التا عة واجمة ، الةيد إ. 
لراونلااااات، ورئااااايس فرياااااق التخاااااايط ه الااااادورة التا اااااعة واجمةااااا ، الةااااايد إ. 

 فارغاس  ارينيو، يشار ال حب م املنتب.
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وتشاااااااأ اللجناااااااة أيضاااااااا  إىل أل االجتمااااااااع ماااااااا املةتشاااااااارين  -339
النااااااانوني  وفَّاااااار حمىلاااااا   مىلياااااادا  للتىلاعاااااال وتاااااارى أل ماااااان املىليااااااد عنااااااد 

مارة واحادة علاى األقال  ا ل  ال فارتة مان  اجتماعايف من هذا النبيال
 فرتايف الةنوايف اجمس، ويىلضَّل أل ي ول ذلك قبل منتتف الىلرتة.

وتشأ اللجنة أيضا  ما التندير إىل قياام الادول األعضااء،  -340
لاالرااارتاك ماااا املنظماااايف اإلقليمياااة والرالااااايف املهنياااة واملؤ ةاااايف 

جتماعااااايف وطنيااااة أو األ ادميااااة وأعضاااااء اللجنااااة املعنياااا ، لعنااااد ا
. وتشااأ اللجناااة إىل أل مثااال (641ًإقليميااة  تتاااة ألعمااال اللجناااة

هااذه االجتماعااايف، وخباتااة االجتماعااايف املعنااودة علااى املةااتوي  
الااوطين واإلقليماات، تةاااعد ه حتةاا  فهاام وتناادير دور اللجنااة ه 
التااااوير التااادرهت للناااانول الااادوي تدويناااه، وتشاااجا اللجناااُة الااادوَل 

علاااااى أل تةاااااتمر، لاالرااااارتاك ماااااا املنظماااااايف اإلقليمياااااة  األعضااااااء
والرالاااايف املهنيااة واملؤ ةااايف األ ادميااة وأعضاااء اللجنااة املعنياا ، 

 ه عند هذه االجتماعايف حبةب االقتضاء.

  6املااؤر   62/70النظار ه قارار اجلمعيااة العاماة  -2
املتعلااق لةااايادة و  2007 ااانول األول/ديةاام  
 الوطين والدويالنانول على التعيدين 

املتعلااااق  62/70دعاااات اجلمعيااااة العامااااة، مبوجااااب قرارهااااا  -341
لةيادة النانول على التعيدين الوطين والدوي، ضامن مجلاة أماور، 
اللجناااة إىل أل تاااورد ه تنريرهاااا إىل اجلمعياااة العاماااة تعلينهاااا لشاااأل 

اللجنة أل لند جدول  دركوت دورها الراهن ه تعزيز  يادة النانول.
اجلمعيااااة العامااااة املتعلااااق لةاااايادة النااااانول علااااى التااااعيدين أعمااااال 

ماااان  أو ااااا نااقااااا  واضاااايا جمموعااااة ماااان املالااااوطين والاااادوي يشاااامل 
تلك اللجنة  تعتو  املواضيا املدرجة حاليا  ه جدول أعمال اللجنة.

 بند جدول أعمال اجلمعية العامة.لاجلوانب األ رى 
(ًأ( من ميثاق 13ً1ووفنا  للوالية ال  تنز عليها املادة  -342

التاااوير التاادرهت للناااانول  تعااززاللجناااة  مااا لرحااتاألماام املتحاادة، 
ه العماال الااذ  تنااوم لااه حاليااا ،  ،وتةااعى اللجنااة الاادوي وتدوينااه.

إعااااداد ل حيااااث تضااااالا، ةلالبااااايف اجلمعيااااة العاماااا اال ااااتجالةإىل 
__________ 

ال  أُطلعت عليهاا اللجناة ماا يلات  حلناة مشلت لع  األنشاة  (641ً
درا ااية نظمهااا جملااس األرجنتاا  للع قااايف اجارجيااة ومعهااد األرجنتاا  للمااوارد 
املائية لشأل اإلدارة املت املة لابنايف املياه اجلوفياة العاالرة للحادود، ه لاوينس 

، وتااادور منشاااور معناااول "املواضااايا 2007تشااارين األول/أ تاااولر  5آيااارس ه 
للجنة الناناول الدوي"؛ ومائدة مةتديرة نظمتها مجعياة الناانول الادوي  احلديثة

ألمري ا ال تينية لشأل "الذ رى الةانوية الةاتول إلنشااء جلناة الناانول الادوي  
أيار/مااايو  21مةااامهايف ووجهااايف نظاار ماان أمري ااا ال تينيااة"، ه جنيااف ه 

ة واإلمنائيااااة لشااااأل ؛ ومنا اااابة نظمهااااا املعهااااد العاااااي للدرا ااااايف الدولياااا2008
"الااااذ رى الةاااانوية الةااااتول إلنشاااااء جلنااااة النااااانول الاااادوي  النتااااائج ووجهااااايف 

؛ وناااادوة لعناااااوال "الةااااا م عااااان 2008أيار/ماااااايو  28النظاااار"، ه جنياااااف ه 
 متااااوز/ 11طريااااق النااااانول  دور جلنااااة النااااانول الاااادوي" ُعنااااديف ه ميااااونيخ ه 

نشااء اللجناة، وُدعات حلضاورها مبنا بة الذ رى الةنوية الةت  إل 2008 يوليه
 مجيا أعضاء اللجنة.

نتوع مشااريا معاهادايف ومباادئ توجيهياة وغأهاا مان التا وك 
وقد اعتمديف اللجنة  اائىلة  بأة من املةائل النانونية.ال  تتعلق ل

أ لولا   (642ًلالنةبة ل ل موضوع من مواضيا لرنامج العمل احلاي
منهجياااااا  ه حتدياااااد متاااااادر الناااااانول، ماااااا إيااااا ء اهتماااااام  ااااااع 

 (opinio jurisً واالعتنااااااد لااااااإللزامللمعاهااااادايف وممار اااااايف الااااادول 
النضاااائية التاااادرة عااان احملاااا م الوطنياااة  واألح اااامواملباااادئ العاماااة 

وماان مث، تنااوم اللجنااة، ه  ااياق عملهااا  والدوليااة علااى حااد  ااواء.
احلاي، لتعزيز  يادة النانول ه الع قايف الدولية عن طريق تابياق 

هااااااذه   تااااااوي أ اااااااليب منبولااااااة عمومااااااا  ه جمااااااال حتديااااااد النااااااانول
عااااة ممار اااايف ، ماااا مراوآرائهااااعماااال الااادول أل األولوياااةاأل ااااليب 

املنظمااااايف الدوليااااة و ااااذلك، ه احلااااااليف املنا اااابة، الاااادور املتنااااامت 
 للمنظمايف غأ احل ومية واألفراد ه رؤول العامل. 

 اايادة النااانول ه الع قااايف  ه  ااياق تعزياازتلتاازم اللجنااة  -343
أل الااادول، لتااارف النظااار عااان اعتباااارايف مثااال مىلااااده الدولياااة مببااادأ 

ولتىلة  لنواعد قانونية ملزمة. مجيعها، طضا احلجم والنوة واألمهية
عاماة، تنااوم اللجنااة لتاياغة مشاااريا قواعااد الغارض منهااا أل ت ااول 

للمباااادأ النائااال إنااااه حيثماااا تنشااااأ  تاااروجقاللاااة للتابيااااق عاملياااا ،  مااااا 
منازعايف فيما يتعلق لتىلةأ قواعد معينة أو تابينهاا، فاإل التةاوية 

 هاااد حال هلااذه املنازعااايف.أل ت اول هاات الو ايلة إل ينبغاات الةالمية
الشاااؤول  إدارةل ااان اللجناااة، وإل  انااات تاااوي األولوياااة للناااانول ه 

ت اااارس مباااادأ  اااايادة النااااانول الدوليااااة، وتةااااعى إىل تااااياغة قواعااااد 
هذا ال حياول دائماا  دول إم انياة رجاوع  ها، فإل هنجاأل ا ت هذا

 ية.اتا اةيالعتبارايف االاجلهايف الىلاعلة الدولية واجملتما الدوي إىل 
تابياااااق لوه لعااااا  احلاااااااليف، قاااااد تشاااااأ قواعاااااد الناااااانول نىلةاااااها 

شاجا يتةاتلزم ذلاك، وه حاااليف أ ارى قاد  يا اايف متماايزة أو 
ملمار ااااة وغأهااااا ماااان دالئاااال النااااانول النااااائم ا االفتنااااار النةااااك إىل

لياد أل اللجناة تىلارتض  على تندمي منرتحايف قانول منشاود. اللجنةَ 
النااانول تةااتلزم ماان الاادول واملنظمااايف  ه مجياا احلااااليف أل  اايادة

راااااؤوهنا ه  ااااال  تاااااديرالدوليااااة وغأهاااااا مااااان ال ياناااااايف الدولياااااة أل 
عمل اللجنة املتعلق  ههذه النناة  وتتجلى االحرتام التام للنانول.

يناااااو  الاااانهج ، حيااااث النزاعااااايف املةاااالحة علااااى املعاهاااادايف ل ثااااار
 حا  ه حالاةالتةاليم لأناه الذ  تتبعه اللجنة ه هذا التدد علاى 

 نزاع مةلح، توجد قواعد قانونية ملزمة تةر  على  لوك الدول.

وتتالب  يادة النانول على التاعيد الادوي أيضاا  مراعااة  -344
لنضااااايا املدرجااااة حاليااااا  ه جاااادول ا فىلاااات مضااامول قواعااااد  اتااااة.

أعمال اللجنة، حترع اللجنة لتىلة  اتة على ضمال أل تع س 
للدول واألطراف  املتباينةنرتحة توافنا  متوازنا  ل  املتاظ النواعد امل

، فىليما يتعلق وه ذامن غأ الدول، ا تنادا  إىل الةوالق الرا خة. 
مث   لالنواعد ال  هر  وضعها لشأل طبنايف املياه اجلوفياة العاالرة 

 تناللياةمن زاوياة  املختلىلة وجهايف النظرنظر حبرع إىل يُ ، للحدود
__________ 

انظااااار  ،ل طااااا ع علاااااى مواضااااايا لرناااااامج العمااااال احلااااااي للجناااااة (642ً
 .من الىلتل األول 11 الىلنرة
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املعلومااااايف التننيااااة والعلميااااة الوجيهااااة واملبااااادئ النانونيااااة  وه ضااااوء
ه لرنااامج عماال اللجنااة أيضااا  املنبولااة علااى نااااق وا ااا. وتتجلااى 

تاااوازل لااا   تلاااف املتااااظ ه  اااياق مواضااايا الاحلااااي أمهياااة إهااااد 
تةاااااليم أو المبةاااااؤولية املنظماااااايف الدولياااااة، وااللتااااازام لماااااث    تتعلاااااق
وغأهاااااا. ومااااان حياااااث  ،ى املعاهااااادايف، والتحىلظاااااايف علاااااةا مااااااحمل

اجلوهر، تؤد  مشاريا النواعد ال  توازل فيماا لا   تلاف املتااظ 
إىل تعزيز  يادة النانول عن طريق تعزيز النظام والوضو  واالتةاق 
ه الع قاااااايف الدولياااااة. وفيماااااا يتعلاااااق لااااابع  املةاااااائل املدرجاااااة ه 

 لعااا  جااادول أعماااال اللجناااة، قاااد ت اااول مةاااألة مراعااااة مضااامول
للجنااة ه احلةاابال لتااورة مباراارة االنواعااد فرتااة أيضااا  ل اات تضااا 

عنااد تااياغتها ملشاااريا النواعااد اعتبااارايف متعلنااة حبنااوق اإلنةااال، 
مثل  راماة الىلارد وأمناه وإنتااف األفاراد. وه هاذا التادد، تتالاب 
مواضاايا مثاال طاارد األجانااب، وحتااانة مةااؤوي الاادول ماان الواليااة 

جنبية، ومحاية األرخاع ه حاااليف ال اوارث النضائية اجلنائية األ
ملعايأ حنوق اإلنةال املنبولة عموما  ه ضوء املبادئ متأنيا   تنييما  

ةااايادة الااادول وعااادم التاااد ل ه راااؤوهنا. وحيثماااا تعااازز لالرا اااخة 
مىلاااهيم مااان قبياال ضااامال اإلنتاااف واألمااان  ت ااارساللجنااة قواعااد 

 ااالاة منا ااابة، فهااات  والعدالاااة لألفاااراد لااادول تنيياااد ماااا للدولاااة مااان
 تةاعد ه تاوير  يادة النانول.

هيئاااايف األمااام املتحااادة الااا   واحااادة مااانولاعتباااار اللجناااة  -345
تعمل لتورة مباررة ه جمال املةائل النانونية، فهت مل تىلتأ تتعاول 

ويتمثال  ما الو اااليف الدولياة األ ارى لشاأل تعزياز  ايادة الناانول.
النواعااد، وهاات مهمااة تضااالا  ااا الاادور الرئيةاات للجنااة ه تااياغة 

لياااد أل  ه  ااال تعااااول وثياااق ماااا الااادول ه إطاااار اجلمعياااة العاماااة.
التنةايق مان ناوع ذلاك ال تاااوعطبيعة املهاام الا  تؤديهاا اللجناة ال 

علااى تااعيد األمانااة العامااة الااذ  ياارد وتااىله ه تنرياار األماا  العااام 
م املتحادة مان لنوحد قوانا  تعزياز الادعم الاذ  تندماه األما"املعنول 

 تا زرلع قة  مستواللجنة أيضا  جزء مما . (643ً"النانول أجل  يادة
مااااا حم مااااة العاااادل الدوليااااة، وهاااات أعلااااى هيئااااة قضااااائية ه األماااام 

لاعتبارهاااااا املتحااااادة. وقاااااد ا اااااتنديف احمل ماااااة مااااارارا  إىل املعاهااااادايف 
وغأهااا ماان الوثااائق الاا  تعاادها اللجنااة تاا و ا  ملزمااة ه حااد ذاهتااا 

علااى قااانول دوي عااره. وه منالاال ذلااك، لاعتبارهااا دلااي   ُمىلحمااا  
اللجنااة الجتهااادايف احمل مااة أعلااى حجيااة؛ فمااث  ، ه  ااياق  تااوي

عملها احلاي لشاأل مةاائل التحىلظاايف علاى املعاهادايف ومةاؤولية 
 ثاااأة لتاااياغة قواعاااد   حاااااليفاملنظمااايف الدولياااة قامااات اللجناااة ه 

أو اعتماديف فيهاا  ،ىل قارارايف للمح ماةاقرتحتها لالرجوع مبارارة إ
قارارايف احمل ماة. والع قاة لا  تةاتند إىل النيااس علاى على حجاج 

احمل مااة واللجنااة تةاااعد علااى تعزيااز  اايادة النااانول لاايس فنااط ماان 
  ل التابيق املتةاق والشاىلاف لنواعاد واضاحة، لال أيضاا  لتنادمي 

ل تعتماااد الااانهج دة للناااانو ال هااال علاااى أل الو اااااليف املختلىلاااة احملااادِّ 
 انت وه لع  األحيال،   ذاته حيال حتديد قواعد النانول الدوي.

__________ 
 .50-48، الىلنرايف A/61/636-S/2006/980الوثينة  (643ً

لتابيااااق مشاااااريا قواعااااد مهيااااأة احملااااا م اإلقليميااااة والوطنيااااة لاااادورها 
ومااان مث،  .النااانول الاادويفحااوى   اادليل علاااىتااادرة عاان اللجنااة  

، ا تشاااهديف عااادة حماااا م ه الةااانوايف األ اااأة ثاااالعلاااى  ااابيل امل
 التااااادرة عاااان نواعاااادالمشاااااريا  نتاااات عليهااااايف تااااراحة مبنرتحااااا

هاااااااااذه  عااااااااااتاللجناااااااااة لشاااااااااأل مةاااااااااؤولية املنظماااااااااايف الدولياااااااااة. وت
تاااا ز ،  مااااا املعنيااااةزة ملشاااااريا النواعااااد اال تشااااهادايف م انااااة معاااازَّ 

  يادة النانول. تعزيز ه للمةامهة احلالية للجنة الابيعة العملية 

يادة النانول ه لتعزيز   ملتزمةإذل اللجنة  وإمجاال ، تبنى -346
، م اااان النااااول إل  اااايادة النااااانول تشاااا ل حنااااا  و  مجيااااا أنشاااااتها.

تااااوير أل تناااود  هاااتاللجناااة، ألل مهمتهاااا األ ا اااية  عمااال جاااوهر
وتعتماااد اللجناااة أ ااالولا  منهجياااا  ه عملهاااا،  ماااا  الناااانول وتدويناااه.

فإهنا ال تنىلك تر اخ  لالتايتنرت  حلوال  عملية للمةائل الدولية. و 
، وهااو تنليااد لباادء إر ااائه الةاات حُيتىلاال اآلل لالااذ رى تنلياادا  قويااا  
إعاااداد معاهااادايف رئيةاااية مثااال اتىلاقياااة فييناااا للع قاااايف  ياااد ل فياااه

وه  اااياق تاااياغة  الدللوما اااية واتىلاقياااة فييناااا لناااانول املعاهااادايف.
ة ممار اايف الادول وماا يتتال  اا مان أنشااقائمة على  قواعد عامة

األرخاع الدولي ، تةتىليد اللجناة مان  اول تشا يلها يناوم علاى 
 افااااة ماااان  عضااااوية مةااااتمدة ماااان أهاااام الاااانظم النانونيااااة ه العااااامل و 

اجملموعايف اإلقليمياة املعارتف  اا ه منظوماة األمام املتحادة. وتظال 
اللجنااة ملتزمااة لىل اارة أل مجيااا الاادول، لتاارف النظاار عاان  روفهااا، 

ت مدر ة ملةألة أل اقرتا  قواعد ال توي وه النانول. أل بنيةطضا 
للااادول واألطاااراف مااان غاااأ الااادول  اااوف  املتبايناااةأمهياااة للمتااااظ 

النيمااااة. وأ ااااأا ، فااااإل اللجنااااة تةاااااعد، ماااان  ةت ااااول قواعااااد حماااادود
حتدياااد  تعمااال مااان أجااالماااا اهليئاااايف األ ااارى الااا   ا ااا ل تعاوهنااا

لنانونية النانول وتابينه، على ضمال تابيق متةق لبع  النواعد ا
لروز نزعايف يشهد  زمنمن جانب عدد من الدول وال يانايف، ه 

 النانول. حنو التجزؤ ه

الع قاااايف لااا  جلناااة الناااانول الااادوي  -3
 واللجنة الةاد ة

واتااالت اللجناااة النظااار ه الُةااابل املم ناااة ملواتااالة تعزياااز  -347
احلاااوار لينهاااا ولااا  اللجناااة الةاد اااة ه ضاااوء الناااداءايف الاااواردة ه 
النرارايف الةنوية للجمعية العامة. وتود اللجنة أل تؤ اد مان جدياد 
أل لإم ااااال الوفااااود املهتمااااة حضااااور اجللةااااايف العامااااة للجنااااة، وأل 

 …A/CN.4/Lتدر ه  لةلة الوثائق مشاريا تنارير اللجنة، ال  ت
( والااا  تُعتماااد عاااادة ه أثنااااء Lعلاااى ناااااق حمااادود ًالوثاااائق  علتاااوزَّ 

األ ااابوع األ اااأ مااان دورة اللجناااة، متاحاااة ل طااا ع عليهاااا  ااالىلا ، 
رهناااا  مباااا قاااد يُاااد ل عليهاااا مااان تعااادي يف أثنااااء مرحلاااة االعتمااااد. 
وم اان االطاا ع علااى مشاااريا التنااارير علااى املوقااا الشااب ت لنظااام 

(ODS)الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 
(644). 

__________ 
ً644) http://documents.un.org. 
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اللجنة لا تمرار ممار ة املشاورايف غأ الرمسياة ه وترحِّب  -348
ر ل مناقشايف مر زة ل  أعضااء اللجناة الةاد اة وأعضاائها هات 
الااذين حيضاارول دورايف اجلمعيااة العامااة لاعتبارهااا أداة مىلياادة لتعزيااز 

 احلوار لشأل  تلف املواضيا املدرجة ه جدول أعمال اللجنة.
ع غأ الرمست للمةتشارين وتدرك اللجنة أيضا  أل االجتما  -349

تنريار جلناة النانوني  الذ  يُعناد ه أثنااء نظار اللجناة الةاد اة ه 
يشااامل جااادول أعمالاااه جمموعاااة متنوعاااة مااان قضاااايا النااانول الااادوي 

النااااانول الاااادوي الاااا  ينبغاااات مناقشااااتها. ولغيااااة اال ااااتمرار ه تعزيااااز 
ث إم انيااة املناقشاة املتعلنااة لتنرياار اللجنااة، قااد ي اول ماان املىليااد حباا

قياااااام االجتمااااااع غاااااأ الرمسااااات للمةتشاااااارين الناااااانوني  قبااااال عناااااد 
جلةاته لتحدياد موضاوع أو اثنا  مان املواضايا املدرجاة ه جادول 
أعمال اللجنة وال  م ن مناقشتها مناقشة مىلتلة ه هاذا احملىلال، 

 وإل أم ن حبضور املنرر اجاع املعين لاملوضوع.
أل يُبناات قيااد النظاار إم انيااة  واتىلااق فريااق التخااايط علااى -350

 قيام اللجنة لعند جزء من دورهتا ه نيويورك.

الىلريااق العاماال املعااين ل نااامج العماال  -4
 الاويل األجل

 4قااااارر فرياااااق التخاااااايط، ه جلةاااااته األوىل املعناااااودة ه  -351
، أل يُعيد إنشاء الىلرياق العامال املعاين ل ناامج 2008حزيرال/يونيه 

لرئا اة الةايد إنري ياه  اناديويت. وه اجللةاة  العمل الاويال األجال
نىلةها، قرر فريق التخايط أل حييل إىل الىلريق العامل تنرير الىلريق 

. وقااادم (645ًالعاماال املعااين لشاارط الدولااة األوىل لالرعايااة للنظاار فيااه
رئااايس الىلرياااق العامااال املعاااين ل ناااامج العمااال الاويااال األجااال تنريااارا  

. 2008متوز/يولياااااااه  28التخاااااااايط ه مرحليااااااا  راااااااىلويا  إىل فريااااااق 
وأوتااى الىلريااق العاماال لااإدراج موضااوع  ه لرنااامج العماال الاوياال 
األجااال، ومهاااا  "املعاهااادايف عااا  الااازمن" علاااى أ ااااس منااارت  ماااننح 
وحمااادث قدماااه الةااايد غ. ناااول ، و"رااارط الدولاااة األوىل لالرعاياااة" 

يد د. علاى أ اااس تنرياار الىلرياق العاماال املعااين لاملوضاوع لرئا ااة الةاا
. و ا  املوضاوع  يةاتوفيال املعاايأ ذايف (2007ً646ما رياه لعاام 

، أ  2000التاااالة الاااا  حااااددهتا اللجنااااة مااااؤ را  ه تنريرهااااا لعااااام 
أهنمااا، ضاامن مجلااة أمااور، حمااددال وقااال ل للدرا ااة ومااث ل فائاادة 

. (647ًنظرية وعملية من زاوية تدوين النانول الدوي وتاويره تدرهيا  
رير احلاي املخااال العاماال للموضاوع . واقارُت  إدراج وأُرفق لالتن

املوضااوع  ه لرنااامج العماال احلاااي للجنااة، وأُوتاات لإنشاااء فريناات 
 درا ة معني   ذين املوضوع  ه الدورة احلادية والةت  للجنة.

__________ 
، املعنااااااودة 2944أنااااااه ه اجللةااااااة أرااااااار فريااااااق التخااااااايط إىل  (645ً
، نظريف اللجنة ه تنرير ذلاك الىلرياق العامال وقارريف 2007متوز/يوليه  27 ه

 إحالته إىل فريق التخايط.
ً646) A/CN.4/L.719  أع ه(. 8ًانظر احلارية 
. انظاار 728، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين(، الىلناارة 2000حولياة  (647ً

 .238ء الثاين(، الىلنرة ، اجمللاد الثاين ًاجلز 1997حولية أيضا  

وأقاااريف اللجناااة التوتاااية الداعياااة إىل إدراج املوضاااوع  ه  -352
 ل.لرنامج عملها الاويل األج

إدراج مواضاااااايا جديااااااادة ه لرناااااااامج  -5
 عمل اللجنة وإنشاء أفرقة درا ية

 آب/ 8، املعناااودة ه 2997قااارريف اللجناااة ه جلةاااتها  -353
، أل تدرج ه لرنامج عملها موضوع "املعاهادايف 2008أغةاس 

 ع  الزمن" وأل تنش  له فرينا  درا يا  ه دورهتا احلادية والةت .
ذاهتاااااا، قااااارريف اللجناااااة أل تااااادرج ه لرناااااامج وه اجللةاااااة  -354

" وأل تنشاا  لااه فرينااا  راارط الدولااة األوىل لالرعايااةعملهااا موضااوع "
 درا يا  ه دورهتا احلادية والةت .

االجتماااع مااا املةتشااارين النااانوني   -6
 للو االيف املتختتة

أحاطت اللجناة علماا  لاأل اجتمااع املةتشاارين الناانوني   -355
 اُيعند ه  2009ولية ملنظومة األمم املتحدة لعاام للمؤ ةايف الد

جنيااااااف ه موعاااااااد يتاااااازامن مااااااا دورهتااااااا. وتوتاااااات اللجنااااااة، عماااااا   
( مان نظامهاا األ ا ات، لتنظايم اجتمااع مشارتك ماا 26ً1 لاملاادة

املةتشاااارين الناااانوني  ه أثنااااء دورهتاااا احلادياااة والةااات  لغياااة عناااد 
مشاارتك وطلباات إىل  مناقشااايف لشااأل املةااائل الاا  حتظااى لاهتمااام

 األمانة العامة أل تتخذ الرتتيبايف املنا بة ه هذا الشأل.

االجتماع لأعضاء من هيئاة اال اتئناف  -7
 نظمة التجارة العامليةمل التالعة

، وفنااااااااااااااااا  2008أيار/مااااااااااااااااايو  27عنااااااااااااااااديف اللجنااااااااااااااااة ه  -356
( مااان نظامهاااا األ ا ااات، اجتماعاااا  ماااا أعضااااء حاااالي  26ً1 للماااادة

و اا ل  .(648ًةياانظمااة التجااارة العاململ التالعااةيئااة اال ااتئناف  و ااالن  
االجتماع، أجرى أعضاء اللجنة واألعضاء احلاليول والةالنول ه هيئاة 
اال ااااااتئناف تبااااااادال  مىلياااااادا  لااااااآلراء لشااااااأل املةااااااائل موضااااااا االهتمااااااام 
املشاااارتك، وناقشااااوا لتااااىلة  اتااااة الاااانُاُهج البديلااااة فيمااااا يتعلااااق لتىلةااااأ 

 1969لعاااام مااان اتىلاقياااة فييناااا  32و 31ق املاااادت  تابيااا املعاهااادايف 
__________ 

لاويس لاتيةاتا   التالية أمساؤهماألعضاء احلاليول والةالنول حضر  (648ً
هيئاااة جاااورج أيب تاااعب ًعضاااو ه  ،(هليئاااة اال اااتئنافًال ازيااال، الااارئيس احلااااي 

هيئاااة أ. ف. غانيةاااال ًعضاااو ه  ،، متااار(اال اااتئناف توراااك أل تنتهااات مدتاااه
هيئاة ليو ال اريت ًعضو  االق ه  و  ،، اهلند(اال تئناف تورك أل تنتهت مدته

، هيئااة اال ااتئنافو ماتةوراايتا ًعضااو  ااالق ه ميتةااوُ  ،، أوروغااوا (اال ااتئناف
، هيئة اال تئناف تورك أل تنتهت مدتاهيا وهت تانيغوتشت ًعضو ه  ،اليالال(

ىلياااااد يد ،، إياالياااااا(هيئاااااة اال ااااتئنافاليالااااال(، جورجياااااو  ا ااااأدويت ًعضاااااو ه 
ليليااا لاوتيةااتا ًعضااو ه  ،، جنااوب أفرينيااا(ئااة اال ااتئنافهيًعضااو ه  أنرتهااالرت

، الوالياايف هيئاة اال اتئنافهيلمال ًعضو ه  جيانِاىلر ،(هيئة اال تئناف، الىللب 
رااااوتارو  ،، التااا (هيئااااة اال اااتئنافيوجيااااو زانااااغ ًعضاااو جدياااد ه  ،املتحااادة(

 ، اليالال(.هيئة اال تئنافأوريما ًعضو جديد ه 
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علاااى املعاهااادايف العادياااة والتااا وك التأ يةاااية؛ واإلجاااراءايف واملباااادئ 
رعايااة؛ والع قااة لاا  لال األوىلالدولااة  رااروطالتوجيهيااة املتعلنااة لتابيااق 

معياااار املراجعاااة الاااذ  تابناااه اهليئاااايف  الناااانول الااادوي والناااانول احمللااات 
 عرض النوان  احمللية.الدولية ال  تةت

 املةائل املالية  -8
حضور املنررين اجاتا  ه اجلمعياة العاماة  ًأ(

 ه أثناء النظر ه تنرير اللجنة
تشااااأ اللجنااااة إىل أنااااه لغيااااة تعزيااااز ع قاهتااااا مااااا اجلمعيااااة  -357

العامااة، وجهاات األنظااار ه منا اابايف  ااالنة إىل إم انيااة الةااما  
مناقشايف اللجنة الةاد ة املتعلنة لتنرير للمنررين اجات  حبضور 

اللجناااااة لتم يااااانهم مااااان ا تةااااااب رؤياااااة أمشااااال للمواقاااااف النائماااااة 
واإلحاطة علما  لامل حظايف ال  تُبدى والشروع ه إعداد تناريرهم 

. ورأيف اللجناااااة أيضاااااا  أل حضاااااور املناااااررين (649ًه مرحلاااااة مب ااااارة
ممثلاااااااات اجاتاااااااا  ييةاااااااار تبااااااااادل اآلراء واملشاااااااااورايف لياااااااانهم ولاااااااا  

مااااااااااااان قااااااااااااارار اجلمعياااااااااااااة  5. وعمااااااااااااا   لاااااااااااااالىلنرة (650ًاحل وماااااااااااااايف
، دعاااات 1989 ااااانول األول/ديةاااام    4املااااؤر   44/35 العامااااة

اجلمعية العامة اللجناة إىل أل تالاب إىل منارر  ااع، إذا اقتضات 
الظااااروف، أل حيضاااار دورة اجلمعيااااة العامااااة أثناااااء مناقشااااة املوضااااوع 

العاااااام أل يتخاااااذ  الاااااذ  ي اااااول مةاااااؤوال  عناااااه وطلبااااات إىل األمااااا 
الرتتيبااايف ال زمااة ه حاادود املااوارد املتاحااة. وتشااأ اللجنااة إىل أنااه، 
نظاارا  للنيااود املاليااة، مل يتةاان اطاااذ الرتتيبااايف ال زمااة لتم اا  أ ثاار 
ماان مناارر  اااع واحااد ماان حضااور اجتماعااايف اللجنااة الةاد ااة. 
وتاود أل تؤ اد أل و يىلاة املنارر اجااع أ ا اية لعمال جلناة الناانول 
الااادوي وتاااود أل تؤ اااد مااان جدياااد فائااادة إتاحاااة الىلرتاااة للمناااررين 
اجات  للتىلاعل ما ممثلت احل ومايف ه أثناء النظر ه مواضيعهم 

 ه اللجنة الةاد ة.

 األتعاب   ًب(
ت اارِّر اللجنااة أيضااا  آراءهااا لشااأل مةااألة األتعاااب الناراائة  -358

 آذار/ 27املااااااؤر   56/272عاااااان اعتماااااااد قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة 
. (651ً، وهاات آراء أعرلاات عنهااا ه تناريرهااا الةااالنة2002 مااارس

وأ ااديف اللجنااة ماان جديااد أل الناارار املااذ ور يااؤثر لتااورة  اتااة 
 ااايما املناااررين اجاتااا  مااان البلااادال  علاااى املناااررين اجاتااا ، وال

__________ 
 .582اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة ، 1988حولية  (649ً
 .742، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الىلنرة 1989حولية  (650ً
، الىلنااااارايف ، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء الثااااااين(2002 حولياااااة انظااااار (651ً

؛ 447، الىلنااااارة ، اجمللااااد الثااااااين ًاجلاااازء الثاااااين(2003 حوليااااة؛ و525-531
، 2005 حوليااة؛ و369، الىلناارة ، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين(2004 حوليااةو

، اجمللاااااد الثااااااين 2006 حولياااااة؛ و501، الىلنااااارة اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء الثااااااين(
، (ثاااااين، اجمللااااد الثااااين ًاجلاااازء ال2007 حوليااااة؛ و269الىلنااارة (، ثاااااينال ًاجلااازء
 .379الىلنرة 

الناميااة، ألنااه يضاار لاادعم أعماااهلم البحثيااة. وحتااث اللجنااة اجلمعيااة 
النظاااار ه هااااذه املةااااألة، لغيااااة العااااودة ه هااااذه العامااااة علااااى إعااااادة 

 املرحلة إىل دفا أتعاب املنررين اجات .

 الوثائق واملنشورايف -9
 جتهيز تنارير املنررين اجات  وإتدارها   ًأ(

تؤ ااد اللجنااة ماان جديااد أمهيااة تااوفأ وإتاحااة مجيااا الشااواهد  -359
الدوي املتتالة املتعلنة مبمار ة الدول وغأ ذلك من متادر النانول 

لااأداء و يىلتهااا املتمثلااة ه التاااوير التاادرهت للنااانول الاادوي وتدوينااه. 
وتاود اللجناة أيضاا  أل تؤ اد أهناا هات ومنرريهاا اجاتا  يادر ول متاماا  
احلاجاااة إىل حتنياااق وفاااورايف ه احلجااام اإلمجااااي للوثاااائق  لماااا أم ااان 

 .(652ًوأهنم  يةتمرول ه وضا هذه االعتبارايف ه احلةبال

إنشاااء تااندوق ا ااتئماين لألعمااال املتااأ رة  ًب(
 املرتا مة املتتلة حبولية جلنة النانول الدوي

مااان  21تشاااأ اللجناااة ماااا التنااادير إىل أناااه عمااا   لاااالىلنرة  -360
 ااااااانول األول/ديةاااااام    6املااااااؤر   62/66قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة 

يف ، أنشااااأ األماااا  العااااام تااااندوقا  ا ااااتئمانيا  لتلناااات الت عااااا2007
ملعاجلاااااة األعماااااال املتاااااأ رة املرتا ماااااة املتتااااالة حبولياااااة جلناااااة الناااااانول 

. وما تأ يد اللجنة من جدياد ألمهياة ضامال طتايز (653ًالدوي
املوارد ال زمة من امليزانية ملعاجلة األعمال املتأ رة املرتا مة ه إطار 
م ال نامج ذ  التلة ه امليزانية العادية، فإهنا تنارد، وفنا  لألح اا

اجاتاااة لالتاااندوق اال اااتئماين، الااادول األعضااااء واملنظماااايف غاااأ 
احل ومية وال ياناايف اجاتاة واألفاراد التا َع للتاندوق اال اتئماين. 

حامساة األمهياة لىلهام أعماهلاا  احلولياايفوتؤ د اللجنة مان جدياد أل 
ه جمال التاوير التدرهت للنانول الدوي وتدوينه، و ذلك ه جمال 

 النانول ه الع قايف الدولية.تعزيز  يادة 
__________ 

ل طاا ع علااى االعتبااارايف املتعلنااة لااالنيود املىلروضااة علااى عاادد  (652ً
، 1977حوليااة تاىلحايف تنااارير املناررين اجاتاا ، انظار، علااى  ابيل املثااال، 

، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء 1982 حولياااة، و132ع ، الثااااين( اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء
  19املااااؤر   32/151. انظاااار أيضااااا  قاااارار اجلمعيااااة العامااااة 176ع (، الثاااااين

 37/111، وقااارار اجلمعياااة العاماااة 10، الىلنااارة 1977 اااانول األول/ديةااام  
، لاإلضاااافة إىل النااارارايف 5، الىلنااارة 1982 اااانول األول/ديةااام    16املاااؤر  

 ال حنة املتعلنة لالتنارير الةنوية املندمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة.
املرتا مااااااة ،  اناااااات األعمااااااال املتااااااأ رة 2008متوز/يوليااااااه  31ه  (653ً

مل  احلولياااااة ماااااا يلااااات  اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء األول( مااااان   2001-1994 للىلااااارتة
. ومل يتااااااادر أ  جملاااااااد لالتاااااااينية مناااااااذ 1996لاللغاااااااة العرلياااااااة مناااااااذ عاااااااام يتااااااادر 
، مل يتااااااادر اجمللاااااااد الثااااااااين ًاجلااااااازء األول( 1997. ولا اااااااتثناء عاااااااام 1994 عاااااااام

األول( لالىلرنةااية مل يتاادر منااذ . واجمللااد الثاااين ًاجلاازء 1996لاإلن ليزيااة منااذ عااام 
، 1998. واجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول( لالرو ااااية مل يتاااادر منااااذ عااااام 1998عااااام 

. واجمللااااااد الثاااااااين ًاجلاااااازء األول( لاإل اااااابانية مل يتاااااادر منااااااذ 2001لا ااااااتثناء عااااااام 
مل يتاادر أيضااا .  2001؛ واجمللااد الثاااين ًاجلاازء الثاااين( لاإل اابانية لعااام 1996 عااام

 ح  اآلل، مل يتدر أ  جملد لأ  من اللغايف الرمسية الةت. 2002 ومنذ عام
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املنشااورايف األ اارى واملةاااعدة الاا  تناادمها  ًج(
 رعبة التدوين

أعرلت اللجنة عن تنديرها للمةاعدة النيمة ال  تندمها  -361
رعبة التدوين لاألمانة العاماة واملتمثلاة ه اجادمايف املوضاوعية الا  

 ا ل تاوفأ تندمها للجنة وه إعداد املشاريا البحثية، وذلاك مان 
املواد النانونية وحتليلها. وأعرلت اللجنة لتورة  اتة عان تناديرها 
لألماناااة العاماااة إلعااادادها ماااذ رت  ممتاااازت  لشاااأل موضاااوع "محاياااة 

( Add.1-3و A/CN.4/590األراااااااااااخاع ه حاااااااااااااليف ال اااااااااااوارث" ً
وموضاااوع "حتااااانة مةاااؤوي الاااادول مااان الواليااااة النضاااائية اجلنائيااااة 

 .(A/CN.4/596)األجنبية" 
وأعرلاات اللجنااة أيضااا  عاان تنااديرها للنتااائج الاا  حننتهاااا  -362

األمانااة العامااة ه نشاااطها املةااتمر املتعلااق لتحااديث وإدارة موقعهااا 
. ونوهت لتورة  اتاة (654ًالشب ت اجاع للجنة النانول الدوي

احلوليااااااة النانونيااااااة لألماااااام ل لإنشااااااء موقااااااا رااااااب ت جديااااااد متعلااااااق 
ذلك إتاحة إم انية للبحاث ه  امال النتاوع ه  ، مبا هاملتحدة

مجيااا اجمللاادايف املنشااورة ماان اجملموعااة ًاملتاحااة حاليااا  لاإلن ليزيااة(. 
وأ ااديف اللجنااة ماان جديااد أل املواقااا الشااب ية تشاا ِّل مااوردا  لااالغ 
النيمااااة هلااااا ه عملهااااا وللباااااحث  ه أعماهلااااا علااااى تااااعيد اجملتمااااا 

تاادريس النااانول الاادوي ودرا ااته األو ااا، وتةااهم لالتاااي ه تعزيااز 
ونشااره وتنااديره علااى نااااق أو ااا. وترحااب اللجنااة مبواتاالة تاااوير 
املوقااااا الشااااب ت املتعلااااق لأعماهلااااا لتضاااامينه معلومااااايف عاااان احلالااااة 

 الراهنة للمواضيا املدرجة ه جدول أعماهلا.

موعد ومكان انعقـاد الـدورة الحاديـة  -اءب
 والستين للجنة

تُعناد دورهتاا احلادياة والةاتول ه جنياف قرريف اللجناة أل  -363
متوز/يولياه  6حزياارال/يونيه ومان  5أيار/مايو إىل  4ه الىلرتت  من 

 .2009آب/أغةاس  7إىل 

 التعاون مع الهيئات األخرى  -جيم
ل الةاااايد أ. روهااااال لأيااااارا اللجنااااة ه الاااادورة الةاااااالعة مثَّاااا -364

ال  و األفرينية،  -واألرلع  للمنظمة اال تشارية النانونية اآل يوية 
 متااااوز/ 4حزيرال/يونيااااه إىل  30عنااااديف ه نيااااودهلت ه الىلاااارتة ماااان 

 .2008 يوليه

 متااااااااااوز/ 22املعنااااااااااودة ه  ،للجنااااااااااة 2982وه اجللةااااااااااة  -365
ية روزالا  هيغناز، رئيةاة حم ماة العادل الناضا ألنت، 2008 يوليه

أماام اللجناة وأطلعتهاا علاى األنشااة الا  اضاالعت  لماة الدولياة،  
، (655ً اااااااااا احمل ماااااااااة ماااااااااؤ را  والنضاااااااااايا املعروضاااااااااة عليهاااااااااا حالياااااااااا  

__________ 
 ./http://legal.un.org/ilcعنوال املوقا هو  (654ً
 ماااا أدرج ه   ،جللةاااةلتلاااك االبياااال ه احملضااار املاااوجز هاااذا يااارد  (655ً

 ./http://legal.un.org/ilc  املوقا الشب ت املختز ألنشاة اللجنة

اهتماماااااا   اتاااااا  للجواناااااب املتتااااالة اتتااااااال  وثيناااااا  لأعماااااال  مولياااااة  
 وأعنب ذلك تبادل لآلراء.اللجنة. 

ل اللجنة النانونياة للبلادال األمري ياة ه الادورة احلالياة ومثَّ  -366
الذ  ألنى  لمة أمام اللجناة و ، لأيسللجنة الةيد أناونيو فيديل 

. وقااد (2008ً656متوز/يوليااه  15املعنااودة ه  2978ه جلةااتها 
ر ااااز ه  لمتااااه علااااى األنشاااااة احلاليااااة للجنااااة النانونيااااة ه  تلااااف 

  وأعنب ذلك تبادل لآلراء.العام. جوانب النانول الدوي اجاع و 

ومثَّل اللجناة األورولياة للتعااول الناانوين وجلناة املةتشاارين  -367
ه  التالعااااة جمللااااس أورولااااا النااااانوني  املعنيااااة لالنااااانول الاااادوي العااااام

املةتشاارين   ال مان رئايس جلناةالنانول الدوي   لجنةلالدورة احلالية 
ر إدارة املشااااااااااااااااورة ، الةاااااااااااااااايد ماي اااااااااااااااال وود، ومااااااااااااااااديالنااااااااااااااااانوني 

حتادثا زرتاوا، اللاذين يوالنانول الدوي العام، الةيد مانويل ل النانونية
 متاااااااااااااوز/ 25املعناااااااااااااودة ه  2985أماااااااااااااام اللجناااااااااااااة ه جلةاااااااااااااتها 

. وقاااد رّ ااازا ه حاااديثهما علاااى األنشااااة احلالياااة (2008ً657 يولياااه
للجناااة املةتشاااارين الناااانوني  لشاااأل طائىلاااة مااان املةاااائل النانونياااة. 

 ذلك تبادل اآلراء.وأعنب 
األفرينيااة  -ومثَّاال املنظمااة اال تشااارية النانونيااة اآل اايوية  -368

رئااايس هاااذه املنظماااة ه دورهتاااا الةاااالعة واألرلعااا ، الةااايد نارينااادر 
املعناودة  2988 ينغ، والذ  ألنى  لمة أمام اللجناة ه جلةاتها 

. وقاااااد أطلاااااا اللجناااااة علاااااى نتاااااائج (2008ً658متوز/يولياااااه  31 ه
 املنظمة ه دورهتا الةالعة واألرلع  املعنودة ه نيودهلت.أعمال 
ومثَّاااال احمل مااااة الدوليااااة لنااااانول البحااااار ه الاااادورة احلاليااااة  -369

يغاأ فاولىلروم، الاذ  ألناى  لماة للجنة رئايس احمل ماة، الناضات رود
 متاااااااااااااوز/ 31املعناااااااااااااودة ه  2988أماااااااااااااام اللجناااااااااااااة ه جلةاااااااااااااتها 

 لآلراء.تبادل  وأعنب ذلك. (2008ً659 يوليه

، جرى تبادل غأ رمست لآلراء 2008متوز/يوليه  24وه  -370
لاا  أعضاااء جلنااة النااانول الاادوي واللجنااة الدوليااة للتااليب األمحاار 

حتظاااى لاهتماااام مشااارتك، مثااال مةاااؤولية املنظماااايف لشاااأل مواضااايا 
الدوليااااااة، وتعريااااااف الناااااازاع املةاااااالح، واتىلاقيااااااة الااااااذ ائر العننوديااااااة، 

 ايف األمن اجاتة.والنواعد املتتلة لشر 
لغياااااة ضااااامال حتةااااا  تنااااادير اهليئاااااايف لعضاااااها ألنشااااااة و  -371

البع  اآل ر،  تبحث اللجنة إم انيايف تعزيز تعاوهنا ما اهليئايف 
األ ااارى لعااال االجتماعاااايف أ ثااار تر يااازا  واهتماماااا  لالنضاااايا، ماااا 
 إي ء اعتبار  اع للع قة ل  أعماهلا هت وأعمال اهليئة املعنية.

__________ 
 اجللةة.لتلك البيال ه احملضر املوجز هذا يرد  (656ً
 مثله. (657ً
 مثله. (658ً
 مثله. (659ً
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 شاغر طارو  -دال
، انتخباااااات اللجنااااااة الةاااااايد 2008آب/أغةاااااااس  8ه  -372

يرلناادا الشاامالية( آماي اال وود ًاململ ااة املتحاادة ل ياانيااا العظمااى و 
ملااااااالء الشااااااااغر الااااااااارئ الاااااااذ  جنااااااام عااااااان ا اااااااتنالة الةااااااايد إياااااااال 

 .(660ًلراونلت

تمثيـــــل اللجنـــــة فـــــي الـــــدورة الثالثـــــة  -هاء
 والستين للجمعية العامة

ارغااااس  فقاارريف اللجنااة أل مثلهااا رئيةااها الةاايد إدموناادو  -373
  ارينيو ه الدورة الثالثة والةت  للجمعية العامة.

 ،2008آب/أغةااس  8، املعنودة ه 2997وه اجللةة  -374
طلبت اللجنة إىل الةيد جورجيو غايا املنرر اجاع املعاين مبوضاوع 

لثالثااااة والةاااات  "مةااااؤولية املنظمااااايف الدوليااااة"، أل حيضاااار الاااادورة ا
ماااااان قاااااارار اجلمعيااااااة  5للجمعيااااااة العامااااااة مبنتضااااااى أح ااااااام الىلناااااارة 

 .(1989ً661 انول األول/ديةم    4املؤر   44/35 العامة

 لقانون الدوليل الحلقة الدراسية  -واو

 ااااانول  6املااااؤر   62/66عماااا   لناااارار اجلمعيااااة العامااااة  -375
واألرلعاااول للحلناااة ، ُعناااديف الااادورة الرالعاااة 2007األول/ديةااام  

 25إىل  7الدرا اااية للناااانول الااادوي ه قتااار األمااام ه الىلااارتة مااان 
وهااذه احللنااة  أثناااء انعناااد الاادورة احلاليااة للجنااة. 2008متوز/يوليااه 

املتختتا  ه الناانول الادوي  املتندم ا ب لالدرا ية موجهة ل
تغلول أو املو ىل  احل ومي  الذين يش الشبالولأل اتذة اجلامعي  

مبهان أ ادمياة أو دللوما اية أو يشاغلول و اائف ه اجدماة املدنياة 
 ه للداهنم.

ماااااان مشااااااار ا  ه الاااااادورة  اااااابعة وعشاااااارول  راااااااركوقااااااد  -376
وراهد املشارت ول  .(662ًمثلول مجياا منااطق العااملجنةيايف  تلىلة 
__________ 

آب/أغةااااااس  8أتااااابحت ا اااااتنالة الةااااايد لراونلااااات نافاااااذة  ه  (660ً
تااااارد ه  A/CN.4/602ًالوثيناااااة  Add.1و A/CN.4/602؛ انظااااار الوثيناااااة 2008
 A/CN.4/602/Add.1والوثينااااااة (، األول، اجمللااااااد الثاااااااين ًاجلاااااازء 2008 حولياااااة

 مةتنةخة ومتاحة على املوقا الشب ت للجنة(.
جلنااة النااانول الااادوي إىل  تاادعو -5، ]...[ اجلمعيااة العامااة"إل  (661ً

أل تالااااب إىل مناااارر  اااااع، إذا اقتضاااات الظااااروف، أل حيضاااار دورة اجلمعيااااة 
العاماااة أثنااااء مناقشاااة املوضاااوع املةاااؤول عناااه ذلاااك املنااارر اجااااع، وتالاااب إىل 

 األم  العام أل يتخذ الرتتيبايف ال زمة ه حدود املوارد النائمة".
رااااخاع التاليااااة أمساااااؤهم ه الاااادورة الرالعااااة واألرلعاااا  رااااارك األ (662ً

 إياااااارالمجهوريااااااة ر  ًنااااااالةاااااايدة أدينااااااه أل للحلنااااااة الدرا ااااااية للنااااااانول الاااااادوي 
آل مار  لراول  -الةيدة  تيةت و  ،الةيدة دا ت أل  ًالتىليا(و  ،(اإل  مية

 ااااااا ايا جو ناااااااا رييالةااااااايدة إير و  ،الةااااااايدة الي تشااااااا  ًلااااااااالو(و  ،ًجاماي اااااااا(
الةااايد تشااااري و  ،ًلاااأو( فلااايسالةااايد  اااوال أنااادريس فاااونتيس و  ،(ًلاااي روس
 ،الن اااا( الةااايدة روانتي اااا غونااااراتين ً ااار و  ،غونشاااورل ًتايلناااد( -غارجناناااا 

 ،  ًاجلبال األ اود(تالةيدة إيىلاناا يلياو  ،ا إ يميو ور ًنيجأيا(و فبو الةيدة إيزِ و 

ه احللنة الدرا ية اجللةايف العامة للجنة وحضروا حماضرايف جرى 
 تيتاا  مان أجلهام وراار وا ه أعماال األفرقاة العاملاة الرتتيب هلا 

 املعنية مبواضيا حمددة.

وافتااااتح احللنااااة الدرا ااااية رئاااايس اللجنااااة الةاااايد إدموناااادو  -377
وتاااوىل الةااايد أولرياااك فاااول للومنتاااال، املةتشاااار  ارغااااس  اااارينيو.ف

النانوين األقدم ه م تب األمم املتحدة ه جنياف، مةاؤولية إدارة 
ا اااااية وتنظيمهاااااا وتةااااايأ أعماهلاااااا، و ااااااعده ه ذلاااااك احللناااااة الدر 

فيتورياااو مينيااا ، اجباااأ اال تشاااار  الناااانوين مب تاااب األمااام  الةااايد
 املتحدة ه جنيف.

الةيد  وألنى أعضاء اللجنة حماضرايف على النحو التاي  -378
الةااااايد رو ااااات و  "مةاااااؤولية املنظماااااايف الدولياااااة"؛ جورجياااااو غاياااااا 

الةااااااااايد و رد الابيعيااااااااة املشااااااااارت ة"؛ يامااااااااادا  "تااااااااادوين قااااااااانول املاااااااااوا
 لجنااااة النااااانول الاااادوي"؛ل املنبلااااةوضااااوعايف امل"  انااااديويت  إنري يااااه

"نتائج أعمال جلنة النانول  دوغارد رولريف جول  ريةتوفر الةيد  و 
الةاااااايد جيةاااااا ف غالتةاااااا ت  "االلتاااااازام لالتةااااااليم أو و الاااااادوي"؛ 
 ااااافلي   الةاااايد لو اااايوس  و "؛ (aut dedere aut judicare)احملا مااااة 

الةااايدة ماااار  و  "النظاااام الناااانوين الةاااار  علاااى حااااام الةاااىلن"؛
 ذ  الااااالا التاااارخيتجا ولةاااول  "النظاااام الناااانوين حلااااام الةاااىلن 

روهال لأيرا  "حنو اتىلاقية راملة لشأل  أ. الةيدو  البحرية"؛ وللنبور
الرعاياة"؛ ل األوىلالدولاة  رارطالةايد دونالاد ما رياه  "و اإلرهاب"؛ 

ياااورغ ناااول   "التناااوع الثنااااه ه الناااانول الااادوي"؛ وألناااى  الةااايد غو 
 لمااااة أمااااام املشااااار   الناضاااات لرونااااو  اااايما، ماااان حم مااااة العاااادل 

"جلناة  الدولياة وعضاو  االق ه اللجناة، حياث حتادث عان موضاوع
 ع قة ت زرية". النانول الدوي وحم مة العدل الدولية 

حماضاااارايف أيضااااا  الةاااايد فيتوريااااو مينياااا ، مةاااااعد  ىوألناااا -379
ماة  ،مدير احللنة الدرا ية للناانول الادوي وذلاك عان موضاوع "مندِّ

مااولر، مةاااعد املناارر  دانيِاالألعمااال جلنااة النااانول الاادوي"؛ والةاايد 
"التحىلظااااااااايف علااااااااى  اجاااااااااع الةاااااااايد آالل ليليااااااااه، عاااااااان موضااااااااوع

النانونيااة للجنااة  ، املةتشااارةجياات ليجيلينااا املعاهاادايف"؛ والةاايدة 
                                                                                             

الةاايد لاااافو  و  ،ًغينيااا(الةااايد لليااز  ويىلااوغت و  ،الةاايد  اا وس  يلااأ ًأملانيااا(و 
الةاااايدة  اااايامت ليااااالو و  ،الةاااايد توفيااااق  ااااودر  ًاجلزائاااار(و  ، وتيااااهو ًفنلناااادا(
 ،الةاااااايدة هيليااااااايت حممااااااود  ااااااعدول ًلااااااروين دار الةاااااا م(و  ،ً ااااااويف ديىلااااااوار(

 ،مبياااااق(االةااااايد   ودياااااو ماااااايت ًموز و  ،الةااااايدة رودو ماااااا وني ت ًزمباااااالو (و 
 ،دة جانياااات تااااوتنأ ً ناااادا(الةاااايو  ،نااااام( الةاااايد ثااااانغ نغااااوين دانااااغ ًفييااااتو 
 ،ًإ اوادور( سي  ا يفالةايد غو اتافو و  ،الرينا أورلينايت ًإياالياا( الةيدة و 
اراميو  اااااالةااااايد أنااااادريس فييغااااااس و  ،الةااااايد ليانااااادرو فياااااأا  ااااايلىلا ًال ازيااااال(و 

الةايدة تامهيناا يولشاييىلا و  ،الةيدة ماريز وارنر ًترينيداد وتولااغو(و  ،ً ولومبيا(
 الةااايد جنتياااال زيباااار  ًألبانياااا(.و  ،ةااايد أمحاااد ز ااات ًمتااار(الو  ،ًأذرليجاااال(

 ااتاذة األديباااس ً -ها الةاايدة فااأا غوالنااد تو اناات جلنااة اال تيااار، الاا  ترأ اا
 29نيااااف(، قااااد اجتمعاااات ه للاملعهااااد العاااااي للدرا ااااايف الدوليااااة واإلمنائيااااة 

مااااان املتنااااادم   107مااااان أتااااال  مرراااااحا   28وانتنااااات  2008نيةاااااال/ألريل 
وه آ ااااار حلظاااااة، مل ياااااتم ن املرراااااح الثاااااامن  ه احللناااااة الدرا اااااية. للمشاااااار ة
 الدرا ية. من حضور احللنةممن وقا عليهم اال تيار والعشرول 
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"التحااااديايف الراهنااااة الاااا  ، عاااان موضااااوع الدوليااااة للتااااليب األمحاااار
 تواجه النانول اإلنةاين الدوي".

ر ول ه احللنااااة الدرا ااااية إىل زيااااارة منظمااااة اوُدعاااات املشاااا -380
 ال مان فيهما  حتدث التجارة العاملية حيث حضروا جلة  إحاطة 

ام، والةيد فأنر زدوك، و، مةتشارة املدير الع ل مار يالةيدة غالري
وتر ازيف  نظمة التجارة العاملياة.مل التالعةمدير أمانة هيئة اال تئناف 

املناقشاااة علاااى النضاااايا النانونياااة الراهناااة ه منظماااة التجاااارة العاملياااة 
  وعلى نظام تةوية املنازعايف ه إطار هذه املنظمة.

ظمااااااات ه منااااااار املعهاااااااد العااااااااي للدرا اااااااايف الدولياااااااة ونُ  -381
فاااارديف ملوضاااااوع التةااااوية الةااااالمية منائيااااة لنيااااف دورة  اتاااااة أُ واإل

حماضرايف  ه احللنة الدرا ية وحضر املشار ول للمنازعايف الدولية.
مىلهاااااوم التةاااااوية ضاااااوع " عااااان مو ه الةااااايد مار ااااايلو  اااااو   قااااادمها

ديباااس عاان  -؛ والةاايدة فااأا غوالنااد "الةاالمية للمنازعااايف الدوليااة
قضاااااائية رئيةاااااية لألمااااام  حم ماااااة العااااادل الدولياااااة  هيئاااااة"موضاااااوع 
 التالعاة؛ والةيد جورج أيب تعب ًعضو هيئة اال تئناف "املتحدة

حتاااااول " نظماااااة التجاااااارة العاملياااااة ورئيةاااااها الةاااااالق( عااااان موضاااااوعمل
 ."النضائية الو يىلة

ل فرينااال عاااام ل ه إطااار احللناااة الدرا ااية تنااااوال  ِّ وُراا -382
التحىلظاايف "، و"احملا ماةااللتازام لالتةاليم أو   "املوضوع  التاالي 

ضاااام  اااال مشااااارك ماااان املشااااار   ه احللنااااة انو  .يف"علااااى املعاهاااادا
الدرا اااية إىل أحاااد الىلااارين . وتاااوىل الةااايد جيةااا ف غالتةااا ت، 

ل ماااولر تنااادمي توجيهاااايف إىل الىلااارين  يِاااعضاااو اللجناااة، والةااايد دان
 وقادَّم ا اتنتاجاته إىل احللناةم تولاا  وأعد  ل فريق تنريارا   العامل .

 هااااااذالا ومجِّااااا هلاااااذه الغاياااااة. نُظِّماااااتالدرا اااااية ه جلةاااااة  اتاااااة 
 على مجيا املشار  .ووزِّعا  التنريرال

ومشلت مجهورية و انتول جنياف املشاار   ل ارم الضايافة  -383
اللاماااا ه أإىل قاعاااة  متاااحولة لالشااار املعهاااود ونظمااات هلااام زياااارة 

 أعنبها حىلل ا تنبال. ةالبلدي منر

أمااام اللجنااة واملشااار   ه احللنااة الدرا ااية ألنااى  لمااة و  -384
 رئاااايس اللجنااااة، وماااادير احللنااااة الدرا ااااية، لاااادى ا تتامهااااا  اااال ماااان

 إيارالمجهورياة ًنار  الةيد أولريك فاول للومنتاال، والةايدة أديناه أل
وُمااااانح  ااااال مشاااااارك راااااهادة تُثبااااات  ( لا ااااام املشاااااار  .اإل ااااا مية

 الدرا ية.مشار ته ه الدورة الرالعة واألرلع  للحلنة 

ح ومااايف أملانيااا، وقااد الحظاات اللجنااة لتناادير لااالغ أل  -385
، والةاااااااااويد، و ويةااااااااارا، والتااااااااا ، وفنلنااااااااادا، وقااااااااا ع، يرلناااااااااداآو 

الشاامالية،  يرلنااداآالعظمااى و  وامل ةايك، واململ ااة املتحاادة ل ياانياا
 ا ل الةانوايف الاث ث املاضاية قدمت ت عاايف  وهنغارياوالنمةا، 

املتحااادة اال اااتئماين للحلناااة الدرا اااية للناااانول إىل تاااندوق األمااام 
وقاد أتاحات احلالااة املالياة للتاندوق تناادمي عادد  ااف  ماان  الادوي.
توزيااا  لتحنيااقللمررااح  اجلااديرين ماان البلادال الناميااة تو يااا   املانح

مرراااحا   16ذا العاااام اح ه هااااوقاااد ُمناااللمشاااار  .  جغاااراه م ئااام
 منحاا  مرراح   4امة( وُمانح  املة ًتشمل لدل الةىلر واإلق  منحا  

  جزئية ًتشمل لدل اإلقامة فنط(.

 1006، رااااارك ه احللنااااة الدرا ااااية 1965ومنااااذ عااااام  -386
 618وماااان لاااا  هااااؤالء، حتاااال  جنةااااية. 162مشااااار   مثلااااول 

 .منحمشرت ا  على 

وتشدِّد اللجناة علاى األمهياة الا  توليهاا للحلناة الدرا اية  -387
 االط ع، وال  يما من البلدال النامية، بالالشلنانوني  ل تتيحال  

علاااى أعماااال اللجناااة وعلاااى أنشااااة املنظماااايف الدولياااة ال ثاااأة الااا  
العاماة  اجلمعياةوتوتات اللجناة لاأل تناراد  يوجد منرها ه جنيف.

ت عااااايف ماااان أجااال ضاااامال عنااااد احللنااااة  ماااارة أ اااارى تنااادميَ  الااادولَ 
 لأو ا مشار ة مم نة. 2009الدرا ية ه عام 

وقاااد الحظاااات اللجناااة لارتيااااا  أناااه قااااد أُتيحااات للحلنااااة  -388
وتعااارب   ااادمايف ترمجاااة راااىلوية رااااملة. 2008الدرا اااية ه عاااام 

ىلةاها للحلناة الدرا اية ه ناللجنة عن أملها ه أل تتا  اجادمايف 
 الدورة النادمة، ه حدود املوارد املتاحة.
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 المرفق األول

 االتفاق والممارسة الالحقان وبصفة خاصة:، المعاهدات عبر الزمن
)السيد غيورغ نولتي(

 مقدمة  -ألف
 أتاوفلة. لال هات أدوايف مادليةت املعاهدايف لىلافايف جا -1

لاااألغراض الاا  جتةاادها. ولااذلك فإهنااا  للوفاااءاال ااتنرار ألطرافهااا و 
ت يااااف مااااا احلااااااليف إذ يتعاااا  أل تتتغااااأ مااااا ماااارور الوقاااات، قااااد 

، اجلدياادة، وتتاااور مااا االحتياجااايف االجتماعيااة للمجتمااا الاادوي
 .قد تتنادم أحيانا  لل إهنا 

 مةاااألة عاماااة   "الااازمن املعاهااادايف عااا "وتع اااس مةاااألة  -2
وتر الناائم لا  متالباايف اال اتنرار والتغاأ ه قاانول املعاهادايف. الت

ه  فمااان جهاااة، ي مااان غااارض املعاهااادة وقاااانول املعاهااادايف عموماااا  
تااوفأ اال ااتنرار ه مواجهااة الظااروف املتاااورة. وماان جهااة أ اارى، 

حاااا  ال حنااااة يتعاااا  أل تتاااايح الاااانظم النانونيااااة مراعاااااة التاااااورايف 
 .اق األطراف وتعي  حدودهالتىل البّناءحرتام االتضمن 

ومن املهم ه  ل نظام قانوين حتديد ال يىلية ال  تؤثر  ا  -3
واألحااداث والتاااورايف ال حنااة علااى النااانول النااائم. فىلاات  األفعااال

النانول الوطين، تتمثل أهم التاورايف ال حناة لةان قاانول أو إلارام 
 هألطاراف تاد لها اهليئاايف التشاريعية أو االا  تعدي يف العند ه 

العناااد وه التىلةاااأايف املتااااورة الااا  تناااوم  اااا احملاااا م. وه الناااانول 
 اايما  الاادوي، يتةاام الوضااا لتعنيااد أ اا . فاملتااادر املختلىلااة، وال

النااانول التعاهااد  والنااانول العااره، طضااا لنواعااد وآليااايف  تلىلااة؛ 
 لل إهنا تتىلاعل فيما لينها.

أ  قاعاادة ماان النواعاااد وه حالااة النااانول العااره، ت اااول  -4
تعباأ عان ال  مانتتاحب أر اال  معينة  أفعال ررة عملية جتما ل 

 التنييم النانوين وردود الىلعل عليها ًممار ة الدول واالعتناد لاإللزام
ًopinio iuris)  وجتعال (. وتتواتل هذه العملية عا  الازمن، مبادئيا ،

أو الضاغط  من تلك الناعدة موضوع عملية متواتلة مان الت اريس
ه حالاااااة الناااااانول العاااااره، تشااااا ل  ،اهلاااااادف إىل التغياااااأ. وه اااااذا

ماان عمليااة  ، جاازءا  مباادئيا   ،واألحااداث والتاااورايف ال حنااة األفعااال
 ، وال طتلف عنها. اتش يل النانول العره نىلةه

وه النااانول التعاهااد ، ماان جهااة أ اارى، ال لااد ماان متييااز  -5
واألحااااااداث  األفعاااااالعااااان  واضاااااحا   املعاهااااادة وعملياااااة إلرامهاااااا متيياااااازا  

والتاورايف ال حنة ال  قد تؤثر على وجود تلك املعاهادة أو حمتواهاا 
و/أو أراخاع  دولأو معناها. فاملعاهدة اتىلااق ذو طاالا رمسات لا  

آ اارين ماان أرااخاع النااانول الاادوي يرماات إىل احلىلااا  علااى االتىلاااق 
أو األحاداث  لاألفعاا الازمن. ولاذلك، فاإل عا  ه ر ل ملزم قانوناا  

ؤثر علاااااااى وجاااااااود معاهااااااادة تاااااااأو التااااااااورايف ال حناااااااة ال م ااااااان أل 

حمتواهاااا أو معناهاااا إال لشاااروط معيناااة. ومااان أجااال أمااان الع قاااايف  أو
. ويضارب ح ام حم ماا   التعاهدية ينبغت حتديد تلك الشاروط حتديادا  
 - ي وفوتشااااااااااااغال مشااااااااااااروع حم مااااااااااااة العاااااااااااادل الدوليااااااااااااة ه قضااااااااااااية

 ااا قااانول املعاهاادايف  يعمااللل يىليااة الاا   جياادا   مثاااال   (1ًيماااروسغنا
واألحاااداث والتااااورايف ال حناااة الااا  م ااان أل  لاألفعاااالفيماااا يتعلاااق 

 معناها. وأحمتواها  وأتؤثر على وجود معاهدة 
  أل تعياااااااد اللجناااااااة النظااااااار ه قاااااااانول املعاهااااااادايف نااااااارتَ ويُ  -6

ما تنشأ مشا ل ه  الزمن. ف ثأا   ع تاور املعاهدايف ل يتعلق فيما
لعاااا  املعاهاااادايف املهمااااة  ومااااا ماااارور الاااازمن وللااااوغهااااذا الةااااياق. 

فااإل رااة احتماااال  أ اا  لنشااوء تلااك معينااة،  املتعااددة األطااراف  اانا  
 . املشا ل ه املةتنبل

موضااااااااااوع الاااااااااا  ينبغاااااااااات أل يشااااااااااملها وانااااااااااب وأحااااااااااد اجل -7
حنة دور االتىلاق ال حق واملمار ة ال هو  "املعاهدايف ع  الزمن"

  يما فيما يتعلق لتىلةأ للدول األطراف ه تىلةأ املعاهدايف، وال
الغارض مان الناعادة إىل  إىل حد ماا للمعاهادايف ا اتنادا   دينامي ت
(. أدناااه هاااءو  لاااء الىلاارع  ، لتااورة أ ثاار حتدياادا ،ًانظاار التعاهديااة
مراعاة تاور الةياق النانوين أو لروز احتياجايف جديدة  فباإلم ال
 . "حيا   ت ا  "ا الدوي إذا اعت يف املعاهدة ه اجملتم

هاااو  "املعاهااادايف عااا  الااازمن"عاااد آ ااار ه موضاااوع وراااة لُ  -8
أو األحااااااداث أو  األفعااااااالاألثاااااار الااااااذ  م اااااان أل ي ااااااول لاااااابع  
. وتتعلاااق  لياااا  أو جزئياااا  التااااورايف علاااى ا اااتمرار وجاااود املعاهااادة،  

ةاااحاب أوضاااح املةاااائل ه هاااذا الةاااياق لإهنااااء املعاهااادايف أو االن
(، 1969لعااااااام ماااااان اتىلاقيااااااة فيينااااااا  60و 59و 54منهااااااا ًاملااااااواد 

 58و 57ًاملااااواد  نىلاذهاااا ( وتعلياااق56وننااا  املعاهااادايف ًاملاااادة 
املتمثلااااة ه آثااااار ذلااااك فيمااااا يتعلااااق (، واملةااااألة ذايف التاااالة 60و
ماااان أ ااااباب إهناااااء  اتىلاقيااااة فيينااااا تتناااااول عااااددا  و الةااااريال الاااازمين. ل

لوضاو  يتعلاق  البع  من هذه األ باباملعاهدة أو تعليق آثارها  
مبااارور الوقااات، مااان قبيااال مةاااألة إهنااااء املعاهااادايف الااا  ال تتضااامن 

يتناااااااول إهناءهااااااا وال تاااااانز علااااااى الاااااانن  أو االنةااااااحاب  ح مااااااا  
(. فنشااوء 62ًاملااادة  األ ا اات ه الظااروف( أو التغااأ 56 ًاملااادة

تناادم املعاهادة   يد عان املعاهادة، مماا قاد يىلياد ضامنا  قاعدة عرفية حت
، مةاااااألة مل تتناوهلاااااا اتىلاقياااااة فييناااااا  مةاااااوغ إلهنااااااء  لياااااا  أو جزئياااااا  

 .املةوغايفتلك  أحدهنا لأالنول  وإل جازاملعاهدة، 
__________ 

ً1) Gabčikovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 

I.C.J. Reports 1997, p. 7. 
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عد آ ر للموضاوع هاو األثار الاذ  م ان رة لُ  ،وما ذلك -9
علااى  املةااتجدأو النااانول العااره  املةااتجدةأل ي ااول للمعاهاادايف 

معاهاادة معينااة. وهااذا مااا يتعلااق لتعااديل معاهاادة لااإلرام معاهاادة أو 
مااااااان اتىلاقياااااااة فييناااااااا  41أ ثااااااار مااااااان املعاهااااااادايف ال حناااااااة ًاملاااااااادة 

لتعديل معاهادة عان طرياق قاعادة  (، ل نه يتعلق أيضا  1969 لعام
طارئة ه النانول الدوي العاره. وراة مةاألة حماددة ه هاذا الةاياق 

دة آماارة جدياادة ماان النواعااد العامااة للنااانول الاادوي هاات نشااوء قاعاا
 ( وآثار  رياهنا الزمين. 64ًاملادة 
ورة جانب رالا ه آثاار الازمن علاى معاهادة هاو إم انياة  -10

فيمااا يتعلااق  اتااة تنااادم لعاا  أح امهااا. وهااذا مااا ي تةاات أمهيااة 
لاملعاهدايف الشارعة. فاحلاجة إىل تننيح لع  املعاهدايف ما فتئت 

 لبنود تانز علاى آلياايف للمراجعاة، ل ان ه معظام املعاهادايف لىبتُ 
 .مل يتم تناول احتمال تنادمها مةتنب   

ـــــاق الالحـــــق  -باء بصـــــفة خاصـــــة: موضـــــوع االتف
 والممارسة الالحقة فيما يتعلق بالمعاهدات

الغااارض منهاااا ضااامال مراعااااة  للناااانول الااادوي ميااازة حماااددة   -11
تاور الظروف على حنو يت ءم ما اتىلااق األطاراف. وقاد أراأ إىل 

لعااااااام  (ًأ( وًب( ماااااان اتىلاقيااااااة فيينااااااا31ً3هااااااذه املياااااازة ه املااااااادة 
تتمثاال ه االعاارتاف لالاادور الااذ  ينااوم لااه االتىلاااق هاات . و 1969

ال حااق واملمار ااة ال حنااة ه تىلةااأ املعاهاادة. فهاتااال الو ااايلتال 
التىلةااااأيتال ت تةاااايال أمهيااااة عمليااااة  بااااأة. وقااااد أراااااريف احملاااااا م 

(ًأ( 31ً3الدولياااة وغأهاااا مااان أجهااازة تةاااوية املنازعاااايف إىل املاااادة 
تىلاقيااة ه عاادد  بااأ ماان النضااايا. وهااذا مااا يتاادق االوًب( ماان 

و اااذا علاااى  اااالىلتها حم ماااة العااادل  (2ًعلاااى حم ماااة العااادل الدولياااة
املمار اااة ال حناااة لااادور مهاااام ه  ماااا قامااات . (3ًالااادوي الدائماااة

__________ 
 .Temple of Preah Vihear (Cambodia vأ رى،  ، ضمن قضاياانظر (2ً

Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6 at pp. 33–34; 

Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the 

Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151, 

at p. 160; and Legal Consequences for States of the Continued Presence 

of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 

16, at p. 22, para. 22.  والنها رارايف إىل من اإل ا  مزيدوقد أورديف احمل مة 
 Kasikili/Sedudu Island ،/ يدودوجزيرة  ا ي يلتة اه قضي ئيةالنضا

(Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1076, 

para. 50.. 
 Competence of the ILO in regard toأ رى،  ، ضمن قضاياانظر (3ً

International Regulation of the Conditions of the Labour of Persons 

Employed in Agriculture, Advisory Opinion of 12 August 1922, PCIJ, 

Series B, No. 2, pp. 38–40; Interpretation of Article 3, Paragraph 2 of 

the Treaty of Lausanne, Advisory Opinion of 21 November 1925, PCIJ, 

Series B, No. 12, p. 24; Jurisdiction of the European Commission of the 

Danube, Advisory Opinion of 8 December 1927, PCIJ, Series B, No. 

14, p. 27, at pp. 62–63; and Jurisdiction of the Courts of Danzig, 

Advisory Opinion of 3 March 1928, PCIJ, Series B, No. 15, p. 18. 

حم مااة التح اايم املعنيااة مباالبااايف  ه قضاااءو  ،(4ًقاارارايف التح اايم
، (6ًواحمل مااة الدوليااة لنااانول البحااار ،(5ًالواليااايف املتحاادة -إياارال 

واحمل مااااااااااة الدوليااااااااااة ، (7ًواحمل مااااااااااة األوروليااااااااااة حلنااااااااااوق اإلنةااااااااااال
جاااارة العاملياااة وه تناااارير أفرقاااة منظماااة الت ،(8ًليوغو ااا فيا الةاااالنة
__________ 

 .The Chamizal Case (Mexico vأ رى،  ، ضمن قرارايفانظر (4ً

United States), Award of 15 June 1911, UNRIAA, vol. XI (Sales No. 

1961.V.4), p. 309, at pp. 323–335; Affaire de l’indemnité russe (Russia 

v. Turkey), Award of 11 November 1912, ibid., p. 421, at p. 433; 

Interpretation of the air transport services agreement between the 

United States of America and France, Award of 22 December 1963, 

ibid., vol. XVI (Sales No. E/F.69.V.1), p. 5; Interpretation of the air 

transport services agreement between the United States of America and 

Italy, Award of 17 July 1965, ibid., p. 75, at p. 100; Case concerning a 

dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 

Award of 18 February 1977, ibid., vol. XXI (Sales No. E/F.95.V.2), 

p. 53; Case concerning the delimitation of the continental shelf between 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the 

French Republic, decision of 30 June 1977, ibid., vol. XVIII (Sales No. 

E/F.80.V.7), p. 3 ؛Case concerning the location of boundary markers in 

Taba between Egypt and Israel أع ه(، 225نظر احلارية ًا 
 Delimitation of the maritime؛ 211-209، الىلنرايف 57-56ع 

boundary between Guinea and Guinea-Bissau, Award of 14 February 

1985, UNRIAA, vol. XIX (Sales No. E/F.90.V.7), p. 149, at p. 175, para. 

66; Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand–Japan, Australia–Japan), 

Award on jurisdiction and admissibility, Decision of 4 August 2000, ibid., 

vol. XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), p. 1, at pp. 45–46; and Tax regime 

governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in France 

(France v. UNESCO), Award of 14 January 2003, ibid., vol. XXV (Sales 

No. E/F.05.V.5), pp. 231–266, at p. 258, para. 70. 
 The United States of America, et al. v. The Islamic انظر (5ً

Republic of Iran, et al., Award of 25 January 1984, Iran–United States 

Claims Tribunal Reports, vol. 5, p. 71; Houston Contracting Company 

v. National Iranian Oil Company, et al., Award of 22 July 1988, ibid., 

vol. 20, p. 3, at pp. 56–57. 
 M/V “Saiga” case (No. 2) (Saint Vincent and theانظر  (6ً

Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10. 
 Case of Soering v. the United Kingdom, Judgment of 7انظر  (7ً

July 1989, Application no. 14038/88, European Court of Human Rights, 

Series A: Judgments and Decisions, vol. 161; Loizidou v. Turkey, 

Judgment of 18 December 1996 (Merits and Just Satisfaction), 

Application No. 15318/89, ibid., vol. 1996-VI, p. 2216, at p. 2236; 

Banković and Others v. Belgium et al., Grand Chamber decision of 12 

December 2001 (Admissibility), Application no. 52207/99, ibid., 

vol. 2001-XII; and Öcalan v. Turkey, Judgment of 12 May 2005, 

Application no. 46221/99, ibid., vol. 2005-IV. 
 ,Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-Aانظر  (8ً

Judgement of 15 July 1999, Appeals Chamber, International Tribunal for 

the Former Yugoslavia, Judicial Supplement No. 6, June/July 1999.  انظر
 .ILM, vol. 38 (1999), p. 1518أيضا  
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ولاإلضااافة إىل ذلاك، تشااأ . (9ًالتالعااة هلاا  اتئنافاالهيئااة تناارير و 
إىل املمار ااة ال حنااة لاعتبارهااا و اايلة لتحديااد  احملااا م احملليااة ماارارا  

 .(10ًأثر معاهدة ما على النظام النانوين الدا لت
عاامت لا  ماا وقد تناولات اللجناة هاذا املوضاوع ه الىلارتة  -12

. (11ًه إطاااااار عملهاااااا لشاااااأل قاااااانول املعاهااااادايف 1966و 1957
__________ 

 ,Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, AB-1996-2انظر  (9ً

Report of the WTO Appellate Body (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R), 1 November 1996 ; European Communities – Customs 

Classification of Certain Computer Equipment, AB-1998-2, Report of the 

WTO Appellate Body (WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, 

WT/DS68/AB/R), 22 June 1998, DSR 1998:III, 1851; United States – 

Laws, Regulations and Methodology for Calculating Dumping Margins 

(“Zeroing”), Report of the Panel (WT/DS294/R), 9 May 2006, paras. 

7.214–7.218; Chile – Price Band System and Safeguard Measures 

Relating to Certain Agricultural Products, Report of the Panel 

(WT/DS207/R), 23 October 2002, paras. 7.78–7.101; European 

Communities – Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts, 

AB-2005-5, Report of the WTO Appellate Body (WT/DS269/AB/R and 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1), 27 September 2005, paras. 253–

260 and 271–273; and United States – Measures Affecting the Cross-

Border Supply of Gambling and Betting Services, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS285/AB/R), 20 April 2005, pp. 64–66, paras. 

190–195. 
 Medellín v. Texas, Judgment of 25 ،على  بيل املثال ،انظر (10ً

March 2008, 552 U.S. 491(2008) (slip opinion at pp. 20–21); Trans World 

Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corp. et al., 466 U.S. 243 (1984); R. v. 

Secretary of State for the Environment on the Application of Channel 

Tunnel Group, 23 July 2001, ILR, vol. 125 (2004), p. 580, at pp. 296–597, 

para. 48; Morris v. KLM Royal Dutch Airlines [2002] UKHL7, 2 AC 628; 

ILDC 242 (UK 2002); Attorney-General v. Zaoui and Inspector-General 

of Intelligence and Security and Human Rights Commission, [2005] 

NZSC 38, ILDC 81 (NZ 2005); A. v. B., Swiss Federal Supreme Court, 

1st Civil Law Chamber, 8 April 2004, BGE 130 III 430, ILDC 343 

(CH 2004); and Bouzari v. Iran (2004), 243 DLR (4th) 406, ILDC 175 

(CA 2004). 
التنريااااااار الثااااااااين عااااااان قاااااااانول املعاهااااااادايف للمنااااااارر اجااااااااع جأالاااااااد  (11ً

 25و 22، ع A/CN.4/107الوثيناااة الثااااين، ، اجمللااد 1957 حولياااةفيتزمااوريس، 
؛ والتنريااار األول عااان قاااانول املعاهااادايف للمنااارر اجااااع مهىلااار  68و 44و 39و

؛ 69، ع Add.1و A/CN.4/144الوثينااة ، اجمللاد الثاااين، 1962 حوليااةوالادوك، 
، Add.1-3و A/CN.4/156الوثيناااة ، اجمللاااد الثااااين، 1963 حولياااةوالتنريااار الثااااين، 

، اجمللاااد 1964 حولياااة؛ والتنريااار الثالاااث، 80و 71-69و 66و 64و 60ع 
 55و 53-52و 40-39، ع Add.1-3و A/CN.4/167الوثيناااااااااااااااااااة الثااااااااااااااااااااين، 

الوثيناااااااااة ، اجمللاااااااااد الثااااااااااين، 1965 حولياااااااااة؛ والتنريااااااااار الرالاااااااااا، 62و 60-59و
A/CN.4/177 وAdd.1-2 اجمللااااااد 1966 حوليااااااة؛ والتنرياااااار اجااااااامس، 49، ع ،

؛ والتنريااااار الةاااااادس، املرجاااااا 28، ع Add.1-4و A/CN.4/183الوثيناااااة الثااااااين، 
، 91-87، ع 68، مشااااااروع املااااااادة Add.1-7و A/CN.4/186الوثينااااااة ، نىلةااااااه

؛ والاااااادورة اجامةااااااة عشاااااارة للجنااااااة، 101و 99-91، ع 69ومشاااااروع املااااااادة 

فيماا يتتال مبشااريا املاواد  تناولت اللجنة املوضاوع لإهااز الحناا   مث
املتعلناااة لاملعاهااادايف امل ماااة لااا  الااادول واملنظماااايف الدولياااة أو لااا  

املعااااين  ةقااااام فريااااق الدرا اااا وأ ااااأا  . (12ًمنظمتاااا  دوليتاااا  أو أ ثاااار
يف النارئة عن تنوع وتو ا النانول النانول الدوي  التعولا ؤتجز ل

الدوي، لالتارق لإهاز ملوضوع االتىلاق ال حق واملمار ة ال حناة 
 .(13ًفيما يتعلق لاملعاهدايف

                                                                                             
، 687اجللةاااااااة ، األول، اجمللاااااااد 1963 حولياااااااةمناقشاااااااايف اجللةاااااااايف العاماااااااة، 

؛ واجللةااااااااااة 109، ع 690؛ واجللةااااااااااة 100، ع 689؛ واجللةااااااااااة 89 ع
، 706؛ واجللةاااة 139و 136، ع 694؛ واجللةاااة 121و 116، ع 691
؛ واجللةاااااااة 269، ع 712؛ واجللةاااااااة 226، ع 707؛ واجللةاااااااة 224ع 
؛ والاادورة الةاد ااة عشاارة للجنااة، مناقشااايف اجللةااايف العامااة، 316، ع 720
، 752لةااااااة ؛ واجل40-39، ع 729األول، اجللةااااااة ، اجمللااااااد 1964 حوليااااااة
؛ 230، ع 758؛ واجللةاااااااااااااة 193-192، ع 753؛ واجللةاااااااااااااة 190ع 

 282، ع 766؛ واجللةاااااااااااااااااااااااااة 279-278و 276، ع 765واجللةاااااااااااااااااااااااااة 
، 769؛ واجللةاااااااااااة 298-296، ع 767؛ واجللةاااااااااااة 288و 286-284و

؛ والااادورة الةاااالعة 318و 316، ع 770؛ واجللةاااة 313و 311-308ع 
اجللةااة  ،األول، اجمللااد 1965 ليااةحو عشارة للجنااة، مناقشااايف اجللةااايف العاماة، 

؛ 191، ع 802؛ واجللةاااااااااااااة 165، ع 799؛ واجللةااااااااااااة 105، ع 790
؛ 57و 55، ع 830اجللةااااااة (، األولًاجلاااااازء  األول، اجمللااااااد 1966 حوليااااااةو

، والاااااادورة الثامنااااااة عشاااااارة للجنااااااة، مناقشااااااايف اجللةااااااايف العامااااااة، املرجااااااا نىلةااااااه
، 859؛ واجللةااااااااااااة 96، ع 857اجللةااااااااااااة  ،األول ًاجلاااااااااااازء الثاااااااااااااين( اجمللااااااااااااد
؛ 186، ع 870؛ واجللةاااااااااااااة 166، ع 866؛ واجللةاااااااااااااة 114-113 ع

لوتااااىله  68مااااد مشاااروع املاااادة اعتُ   883؛ واجللةاااة 197، ع 871واجللةاااة 
لوتاىله  69ماد مشاروع املاادة اعتُ   893اجللةاة و  ؛267-266، ع 38املادة 
 .329-328، ع 27املادة 
لااااا  الااااادول  املعاهااااادايف املعناااااودة التنريااااار الثالاااااث لشاااااأل مةاااااألة (12ً

، للمنااارر اجااااع لااااول واملنظماااايف الدولياااة أو لااا  منظمتااا  دوليتاااا  أو أ ثااار
، ع A/CN.4/279الوثينااة (، األول، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 1974 حوليااةروياارت، 
، A/CN.4/285الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين، 1975 حوليااااةوالتنرياااار الرالااااا،  ؛148
 حولية، مناقشايف اجللةايف العامة، للجنة ة والعشرولالتا عالدورة ؛ و 44ع 

وماااااااااا يليهاااااااااا؛ واجللةاااااااااة  123ع  ،1438اجللةاااااااااة  ،األول، اجمللاااااااااد 1977
، مناقشاااااااايف للجناااااااةاحلادياااااااة والث ثاااااااول الااااااادورة ؛ و 235-234، ع 1458

؛ 77ع  ،1548اجللةاااااة  ،األول، اجمللاااااد 1979 حوليااااةاجللةااااايف العاماااااة، 
، 1981 حوليااةالثالثااة والث ثااول للجنااة، مناقشااايف اجللةااايف العامااة، الاادورة و 

الاااادورة الرالعااااة والث ثااااول للجنااااة، ؛ و 169ع  ،1675اجللةااااة  ،األولاجمللااااد 
، 1702، اجمللااااد األول، اجللةااااة 1982حولياااة مناقشاااايف اجللةااااايف العامااااة، 

 .352و 334، ع 31املادة اعُتمديف   1740واجللةة  ؛30-29ع 
ًاالتىلاقاااااايف ال حناااااة( مااااان االتىلاقياااااة  30املاااااادة  لااااا  "التااااا يف (13ً

مان ميثااق  103( واملاادة تعاديل املعاهادايف فيماا لا  الادولًمنها  41واملادة 
" ًتنرياار فريااق الدرا ااة، امليثاااق(املرتتبااة علااى لتزامااايف االاألماام املتحاادة ًأولويااة 

، مةتنةخة؛ ترد 2004متوز/يوليه  28املؤر ة  A/CN.4/L.663/Rev.1الوثينة 
، ه 358-300الىلنااااارايف (، الثااااااين، اجمللاااااد الثااااااين ًاجلااااازء 2004 حولياااااةه 

الدرا ة التحليلية ال  أعدها فريق الدرا ة التالا للجنة لشاأل ؛ و (343الىلنرة 
 13املؤر ااااة  Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682وثيناااة ال، جتااازؤ الناااانول الاااادوي

 181و 166-165و 46-45و 11ع ] مةتنةاااااخة، 2006لريل أنيةاااااال/
 .أع ه( 195[ ًانظر احلارية 195-194و 187و
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هــل ينبغــي أن تــدرس لجنــة القــانون الــدولي  -جيم
موضوع االتفاق الالحق والممارسة الالحقـة 

 فيما يتعلق بالمعاهدات؟

رغااام األمهياااة العملياااة ال باااأة لو اااائل التىلةاااأ الاااواردة ه  -13
، فإهناا قلماا 1969لعاام (ًأ( وًب( مان اتىلاقياة فييناا 31ً3املادة 

تناولتها احملا م الدولية لتحليل يتجاوز ما تتالبه النضاايا املعروضاة 
ماااا   عليهاااا. ولاإلضاااافة إىل ذلاااك، فاااإل و اااائل التىلةاااأ هاااذه ناااادرا  

ت أو منارل أو نظار  مةاتىلي . والواقاا  انت موضوع حبث عمل
أل ماااا لاااه تااالة لاملوضاااوع مااان االتىلااااق ال حاااق أو ممار اااة الااادول 

ماااااا ال تةااااالط علياااااه  و ثاااااأا   لتاااااورة وافياااااة ال حناااااة ال يوثاااااق دائماااااا  
 اإلجراءايف النانونية.  ياق األضواء إال ه 

 اااايما  معينااااة، وال املعاهاااادايف املهمااااة  اااانا   بلااااغعناااادما تو  -14
، يتااابح الةااااياق 1945 حلنباااة مااااا لعاااد عاااامالشاااارعة املعاهااادايف 

عااان الةااياق الاااذ  تاايغت فياااه. ونتيجاااة  الااذ  تعمااال فيهااا  تلىلاااا  
لااذلك، فااإل ماان األرجااح أل طضااا لعاا  أح ااام هااذه املعاهاادايف 
جلهود إعادة التىلةأ، ورمبا ت ول موضوع تعاديل غاأ رمسات. وهاذا 

ثاار عموميااة. مااا قااد يتعلااق لنواعااد تننيااة و ااذا لنواعااد موضااوعية أ 
 اار إماا تواجاه  لنادر ماا ولندر ما يتاور  ياق هاذه املعاهادايف،

أقال قاادرة علااى الوفااء مبوضااوعها وغرضااها، أو لااأل تتااأ  "اجلماود"
عاادة و األ اس الذ  تةاتند إلياه ه اتىلااق األطاراف.   ار فندال

، وإل لارينة ارغب األطراف ه معاهدة ه احلىلا  على اتىلاقهتما 
 ةال حنااا ايفرماات االتىلاقاااتلبااايف الوقااات الاااراهن. و تتمارااى ماااا متا

واملمار ااااااة ال حنااااااة إىل إهااااااااد هنااااااج مااااااارل ه تابيااااااق املعاهااااااادايف 
 . (14ًللتوقا وقال    وتىلةأها، ي ول ه آل واحد عن نيا  

ل تىلااااااااق ال حاااااااق  لتوضااااااايح مااااااااولناااااااد تعااااااازز االهتماااااااام  -15
واملمار ااااة ال حنااااة ماااان أمهيااااة وأثاااار قااااانوني  لتزايااااد ناااازوع احملااااا م 

ويتةم ه يراعت غرضها الدولية إىل تىلةأ املعاهدايف من   ل توجل 
،  انات مةاألة 1969لعاام . وقبل اعتماد اتىلاقياة فييناا لاملوضوعية

در ما إذا  ال ينبغت تغليب طرينة موضوعية لندر أ   أو ذاتية لن
. ولينمااااااا ر اااااازيف (15ًأ ااااا  ه تىلةااااااأ املعاهااااادايف مةااااااألة مىلتوحاااااة

علااى العواماال املوضااوعية، فااإل االجتاااه لالىلعاال تر ياازا  أقااوى تىلاقيااة اال
 . فناد قضات مااث   حناو تىلةاأ موضااوعت للمعاهادايف  ال متواتاا   

لاااأل التىلةاااأ  2005لعاااام  آيَااارل رايااانحم ماااة التح ااايم ه قضاااية 
 مااان حياااث  فعااااال   معاهااادة تابيناااا  مااان راااأنه أل يضااامن لل التااااور 

 
__________ 

لااااااا "راااااارط لناااااااء الشااااااتء علااااااى حالااااااه" خبتااااااوع ع قااااااة التغااااااأ  (14ً
ًclausula rebus sic stantibus) انظاااااااااااااار ،Gabčikovo–Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia)  104الىلنرة (، هلذا املرفق، أع ه 1ًاحلارية. 
 R. Bernhardt, “Interpretation in انظر خبتوع التاورايف التارخيية (15ً

international law”, in (ed.) Encyclopedia of Public International Law, vol. 

2, Amsterdam, Elsevier, 1995, pp. 1416–1426, at pp. 1419 et seq. 

ح علاى تابياق يارجَّ "موضوعها وغرضها. وأ ديف احمل مة أل ذلاك 
وه وقااات يواجاااه فياااه الناااانول . (16ً"تاااارم لناعااادة الةاااريال الااازمين

، يشاا ل (17ً"للمحااا م واهليئااايف النضااائية الدوليااة انتشااارا  " الاادوي
املعاهاادة، ماان  فعاليااةللمعاهاادايف طرينااة لضاامال التاااور  التىلةااأ 
إىل  التاااااور وماااان جهااااة أ اااارى م اااان أل يىلضاااات التىلةااااأ  ،جهااااة

يتجاااوز نااااق الرضااا الىلعلاات لألطااراف.  إعااادة تىلةااأ املعاهاادة مبااا
ة للتوقا وأ ثر يوهذا ما هعل الرجوع إىل املمار ة ال حنة أقل قالل

مل ينتتاار اال ااتظهار لاملمار ااة ال حنااة  إذاأمهيااة ه الوقاات ذاتااه  
فااإل تىلةااأ  (18ًوضاايح االتىلاااق الىلعلاات واملتواتاال لألطاارافعلااى ت

ل ااااان املمار اااااة  ،املعاهااااادايف م ااااان أل يتااااابح أقااااال قاللياااااة للتوقاااااا
علااى  ةااتخدم دلااي   ال حنااة م نهااا أل تتاابح أ ثاار أمهيااة عناادما تُ 

فهااااام ديناااااامت للتااااا وك التعاهدياااااة ًعلاااااى  ااااابيل املثاااااال، عنااااادما 
 ةن االتىلاقيااااااااتتحاااااااادث احمل مااااااااة األوروليااااااااة حلنااااااااوق اإلنةااااااااال عاااااااا

يتعاااا  تىلةااااأه علااااى ضااااوء  ااااروف ]...[ ، ا  حياااا "تاااا ا   لاعتبارهااااا
 .(19ً("الوقت الراهن

 ماااااا ياااااؤثر االتىلااااااق ال حاااااق واملمار اااااة ال حناااااة علااااااى  -16
الناااااانول الااااادوي. غاااااأ أل تنريااااار  " و"تناااااوع"جتااااازؤا "يةااااامى لااااا ماااااا
مبةااااألة املمار ااااة  مل ياااازد علااااى أل أحاااااط علمااااا   (20ًةالدرا اااا فريااااق

الةاد اة  ولعل هذا هو  بب تندمي اقرتا  ه اللجنة. (21ًال حنة
لتنظاااااار جلنااااااة النااااااانول الاااااادوي ه موضااااااوع ت ييااااااف  2006عااااااام 

__________ 
ً16) Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) 

Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the 
Netherlands, Decision of 24 May 2005, UNRIAA, vol. XXVII (Sales 

No. E/F.06.V.8), p. 35, at p. 73, para. 80. 
 I. Charney, “The impact on the international legal انظر (17ً

system of the growth of international courts and tribunals”, New York 

University Journal of International Law and Politics, vol. 31, No. 4 

(1999), pp. 697 et seq.  ؛ انظر أيضاB. Kingsbury, “Foreword: is the 

proliferation of international courts and tribunals a systemic problem?”, 

ibid., pp. 679 et seq. 
ً18) Interpretation of Article 3, Paragraph 2 of the Treaty of 

Lausanne  24أع ه(، ع هلذا املرفق،  3ًانظر احلارية. 
ً19) Tyrer v. the United Kingdom, Judgment of 25 April 1978, 

Application no. 5856/72, European Court of Human Rights, Series A: 
Judgments and Decisions, vol. 26, para. 31; Marckx v. Belgium, 
Judgment of 13 June 1979, Application no. 6833/74, ibid., vol. 31, para. 
41; Airey v. Ireland, Judgment of 9 October 1979, Application 

no. 6289/73, ibid., vol. 32, para. 26؛ وLoizidou v. Turkey, Preliminary 
Objections  71أع ه(، الىلنرة  324ًانظر احلارية. 

للجناااة لشاااأل  الااا  أعااادها فرياااق الدرا اااة التاااالاالدرا اااة التحليلياااة  (20ً
ًانظااار  (، مةتنةاااخةAdd.1و Corr.1و A/CN.4/L.682جتااازؤ الناااانول الااادوي ً

 .أع ه( 195احلارية 
( 288ًاحلاراية  224و 109و 12 ايفانظر املرجا نىلةه، الىلنار  (21ً
 .  476و 464و 412و 354و
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التأ يااد لتااىلة  اتااة  املعاهادايف الدوليااة مااا الظااروف املتغاأة، مااا
 .(22ًعلى ميدال االتىلاقايف ال حنة واملمار ة ال حنة

ق والةاااااابب األ اااااااأ الااااااذ  يااااااا ر درا ااااااة االتىلااااااااق ال حااااااا -17
 ناراا   ااببواملمار ااة ال حنااة لاعتبارمهااا و اايلة لتىلةااأ املعاهاادايف 

عن أثرمهاا علاى املةاتوى احمللات. فىلات اململ اة املتحادة، الحاظ اللاورد 
ني ااولز ه قاارار حااديث العهااد جمللااس اللااوردايف أل املمار ااة ال حنااة 

معاهااادة، إذ هاااو غاياااة ال م ااان  لتعاااديللااان ت اااول الاريناااة الةاااليمة 
وه الواليايف املتحادة، . (23ًلاطاذ إجراء لتعديل املعاهدةحتنينها إال 

التىلااهم ال حااق "معاهادة لاال اتناد إىل  فةاريف احمل ماة العلياا مااؤ را  
. وتعتااا  مةاااألة أمهياااة املمار اااة (24ًاحلاتااال لااا  الاااارف  "للتتاااديق

دايف ه الواليااااايف املتحاااادة ال حنااااة لاعتبارهااااا و اااايلة لتىلةااااأ املعاهاااا
ماان مةااألة أ اا  هاات مةااألة اآلثااار الاا  م اان أل ت ااول لشاا   جاازءا  

 وأ  ماان هااذه املتااادرالنااانول احمللاات،  علااىمتااادر النااانول الاادوي 
ولااائن . (25ًيةااامح لااادور أ ااا  جمللاااس الشااايو  ه الوالياااايف املتحااادة

العاااره مانعااات احمل ماااة العلياااا ه الوالياااايف املتحااادة ه أ اااذ الناااانول 
فإهناا ، (26ًلع  االعتبار عناد تىلةاأها التىلاقاايف دولياة النار  مؤ را  

وي تةات هاذا . (27ًأراريف تراحة إىل ممار ة الحنة ه عدة قضاايا
فىلااات . (28ًاجلاناااب مااان املةاااألة أمهياااة لالنةااابة لبلااادال أ ااارى  اااذلك

__________ 
للمناقشاااة الااا  جاااريف ه أعدتاااه األماناااة العامااة،  ،مااوجز مواضااايعت (22ً

وثيناااااة ال، للجمعياااااة العاماااااة  ااااا ل دورهتاااااا احلادياااااة والةااااات  اللجناااااة الةاد اااااة
A/CN.4/577/Add.1 31، الىلنرة. 

ً23) King v. Bristow Helicopters Ltd, United Kingdom House of 
Lords [2002] UKHL 7, [2002] 2 AC 628; ILDC 242 (UK 2002), para. 98. 

ً24) Medellín v. Texas ً مااااااا أعاااااا ههلااااااذا املرفااااااق،  10انظاااااار احلارااااااية )
 إحااليف إضافية.

 J. N. Moore, “Treatyل ط ع على حملة عامة، انظر  (25ً
interpretation, the Constitution, and the rule of law”, Virginia Journal of 
International Law, vol. 42 (2001–2002), pp. 163–263; and Ph. 
R. Trimble and A.W. Koff, "All fall down: the treaty power in the 
Clinton administration", Berkeley Journal of International Law, vol. 16 

(1998), pp. 55 et seq. 
 United States v. Alvarez-Machain, 504 U.S. 655قضاااااااااية  انظااااااااار (26ً

(1992), note 15، تاااااب الناضااااات   حياااااث Rehnquist    ال تةااااااعد  ثاااااأا  "  قاااااائ 
 مبوجاااب الناااانول الااادوي العاااره ه تأويااال أح اااام معاهااادة لتةاااليم األمااامممار اااة 
 ."املنوالهذا ا تاف على  فردا   الحنا  أو  لاة حم مة ه أل حتا م  ،املالول 

هلااااااذا  10ًاحلارااااااية  Medellín v. Texasلاإلضاااااافة إىل  مااااااث  ، انظااااار (27ً
 .Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corp. et alأعااااااااااااا ه(، املرفاااااااااااااق، 

 .ًاملرجا نىلةه(
-A. Aust, “Domestic consequences of non-treaty (nonانظر  (28ً

conventional) law-making”, in R. Wolfrum and V. Röben (eds.), 
Developments of International Law in Treaty Making, Berlin, Springer, 
2005, pp. 487–496; and F. Orrego Vicuña, “In memory of Triepel and 
Anzilotti: the use and abuse of non-conventional lawmaking”, ibid., pp. 

 .D راانظ ،ائت ه الواليايف املتحدةااد النضالى االجتها ع عاول ط ؛506–497
J. Bederman, “Revivalist canons and treaty interpretation”, UCLA Law 

Review, vol. 41, No. 4 (1994), pp. 953 et seq. and pp. 972 et seq. 

مةاألة ماا  احمل ماة الد اتورية االحتادياة ماؤ را   ، راجعتأملانيا، مث   
إذا  اناات لعاا  االتىلاقااايف غااأ الرمسيااة ولعاا  اإلجااراءايف العمليااة 
الاااا  اطااااذهتا الاااادول األعضاااااء ه منظمااااة حلااااف مشااااال األطلةاااات 

علااااى إعااااادة تىلةااااأ مشااااروعة ملعاهاااادة حلااااف مشااااال  تشاااا ل دلااااي   
األطلةت، أم أنه ينبغت اعتبار تلك االتىلاقايف واإلجراءايف العملياة 

ال األطلةااات تةاااتلزم موافناااة لرملانياااة تعااادي يف ملعاهااادة حلاااف مشااا
جديااااادة. وإذا  انااااات احمل ماااااة األملانياااااة قاااااد  لتااااات إىل ا اااااتنتاج 
مىلاااده أل  ااال اإلجاااراءايف املتخاااذة حااا  اآلل قاااد  لااات ه حااادود 
التىلةااااااأ املشااااااروع للمعاهاااااادة عاااااان طريااااااق اتىلاااااااق الحااااااق وممار ااااااة 

وا ااا االنتشااار يةاااور  فااإل تلااك النضااايا تع ااس قلنااا  ، (29ًالحنااة
اعل  الةيا ااااي  خيشااااى معااااه أل ت ااااول آليااااايف املراقبااااة احملليااااة الىلاااا

املتعلنة لإلرام املعاهدايف وتابينها قاد مت االلتىلااف عليهاا. ووتاف 
 قاااض  ااالق ه احمل مااة األوروليااة حلنااوق اإلنةااال املعاهاادايف لأهنااا

لىلعاال االتىلاقااايف ال حنااة واملمار ااة  "عجاا يف "قااد ُوضااعت علااى
 .(30ًال حنة

فيما يتعلق  وجاهة الال حق واملمار ة ال حنة   تىلاقول -18
لتلك أيضا  العادية ل  الدول فحةب، لل فيما يتعلق  لاملعاهدايف

 5ًاملااادة  ملنظمااايف دوليااةاملعاهاادايف الاا  تشاا ل وثااائق تأ يةااية 
(. فاااابح م عماااال الاااادول األعضاااااء 1969لعااااام ماااان اتىلاقيااااة فيينااااا 

مان  ظهار الادول أرا اال  دا ل املنظمايف الدولياة وتعاملهاا معهاا، تُ 
االتىلاقاااااايف ال حناااااة واملمار اااااة ال حناااااة هلاااااا تااااالة لتااااااور تىلةاااااأ 

ألناات أحيانااا  املعاهاادايف املنشاائة لتلااك املنظمااايف. غااأ أل اللجنااة 
فيماااا مضاااى املشااااريا املتعلناااة لاملنظماااايف الدولياااة  ااال  علاااى حاااادة 

نااااااااانول املعاهاااااااادايف واملةااااااااؤولية ل املشااااااااروعال املتعلنااااااااالًوخباتااااااااة 
مةااااااألة أمهيااااااة ممار ااااااة املنظمااااااايف وردود فعاااااال الاااااادول و الدوليااااااة(. 

إىل نىلااااس  ا ااااتنادا   مار ااااة لاااان تُناااايَّم دائمااااا  هااااذه املاألعضاااااء علااااى 
. (31ًاملعااايأ الاا  تابااق علااى املعاهاادايف العاديااة امل مااة لاا  الاادول

فااإل التمييااز  ا  وثيناا مرتالااا  ترالاااا   لغااأ أنااه ملااا  ااال هااذال اجملاااال
ينبغااااات أ اااااذه  أل راااااة حتاااااذيرا   لياااااد. مىلاااااتع    لينهماااااا  اااااي ول متييااااازا  

 املنظماااااايفاالعتباااااار  إذا  اااااال لعااااا  أراااااهر أمثلاااااة ممار اااااة  لعااااا 
 

__________ 
ً29) Parliamentary Group of the Party of Democratic Socialism in 

the German Federal Parliament v. Federal Government, 22 November 
2001, 2 BvE 6/99, ILDC 134 (DE 2001); Parliamentary Group of the 
PDS/Die Linke in the German Parliament v. Federal Government, 3 July 

2007, 2 BvE 2/07, ILDC 819 (DE 2007). 
ً30) G. Ress, “Verfassungsrechtliche Auswirkungen der 

Fortentwicklung völkerrechtlicher Verträge”, in W. Fürst et al. (eds.), 
Festschrift für Wolfgang Zeidler, vol. 2, Berlin, 1987, pp. 1775 et seq., at 

p. 1779. 
ً31) Amerasinghe, Principles of the Institutional Law… املرجاااااااااااا ،

وماااا يليهاااا،  290وماااا يليهاااا، وع  49 أعااا ه(، ع 569املاااذ ور ًاحلاراااية 
 .وما يليها 460وع 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال   192 

 

فاااإل الااابع  قاااد يااارى ا اااتبعاد ممار اااة ، (32ًيتعلاااق لااااألمم املتحااادة
راة  إذ قاد ت اولاهليئايف الرئيةية لألمم املتحدة من دائارة البحاث، 

تارد علاى تااوير منظوماة األمام املتحادة   لنيود حمتملاة تعلقرواغل ت
وهيئااايف   ال. غااأ أل أجهازة األماام املتحادة األ اارى ومؤ ةااهتا 

ال تثاااااأ راااااواغل مااااان هاااااذا النبيااااال وينبغااااات  املعاهااااادايف التالعاااااة هلاااااا
ا تعراضها. ولاإلضافة إىل ذلك، فإل النواعد واملبادئ املعرتف  ا 

ممار اااااة أجهااااازة األمااااام  احلةااااابالآ اااااذة ه ضاااااعت والااااا  وُ  عموماااااا  
املتحاااادة ينبغاااات ا تعراضااااها ماااان حيااااث اناباقهااااا علااااى معاهاااادايف 

 أ رى وفاعل  آ رين.

هــدف الموضــوع المقتــرح ونطــاق  -دال
 دراستو المحتمل

إل اهلدف من درا اة موضاوع االتىلااق ال حاق واملمار اة  -19
 .وجدال حنة فيما يتعلق لاملعاهدايف هدف مز 

هاااو وضاااا  اااجل للممار اااة يتةااام لنااادر  فاهلااادف األول  -20
 عملياااا    اااف مااان الااااالا التمثيلااات. و اايخدم هاااذا الةاااجل غرضاااا  

مهمااا. فلااام يةاابق حااا  اآلل أل مجعاات املمار اااة الىلعليااة ل تىلااااق 
. ورغام ال حق واملمار اة ال حناة فيماا يتعلاق لاملعاهادايف إال ملاماا  

ا الىلعلياة مل لأمهياة و اائل التىلةاأ هاذه، فاإل أمهيتها التةليم عموماا  
 اااااياق ياااااتم حتديااااادها لاريناااااة منهجياااااة، لااااال ال ياااااتم ذلاااااك إال ه 

. فجمااااا أمثلااااة تااااار  املةااااألة نىلةااااهاإجااااراءايف قضااااائية أو عناااادما 
ال يعد قيمة ه  االتىلاق ال حق واملمار ة ال حنة وترتيبها منهجيا  

يةرتراد  اا  حد ذاته فحةب، لل إل النيام لذلك  أ ات أ ةاا  
 من هذا النبيل لن يامح حتما   . ورغم أل جتميعا  ه حااليف مماثلة

إىل ال مااال، إال أنااه  اايوفر مااا ذلااك نظاارة عامااة مثاليااة. وهااذا مااا 
مااااان   ااااايىليد املمار ااااا  الاااااذين  يةاااااهل علااااايهم التعليااااال انا قاااااا  

النياس.  ما أل وضا  جل من رأنه أل يوفر للمحا م واهليئايف 
حااااااق ماااااان االتىلاااااااق لشااااااأل أمهيااااااة ال  إرراااااااديا   النضااااااائية توجيهااااااا  

التوجياااه، قاااد تةتةاااهل اهليئاااايف النضاااائية  اواملمار اااة. فبااادول هاااذ
__________ 

ً32) Competence of the General Assembly for the Admission of a 

State to the United Nations, Advisory Opinion of 3 March 1950, I.C.J. 

Reports 1950, p. 4, at pp. 8 et seq.؛ وCertain Expenses of the United 

Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 

July 1962  165و 162و 160هلذا املرفق(، ع  2ًانظر، أع ه، احلارية ،
 Legal Consequences for States؛ و179-177وما يليها، وع  168وع 

of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory 

Opinion of 21 June 1971  ؛ و22و 21ًاملرجا نىلةه(، الىلنرتالB. Simma, 

S. Brunner and H.-P. Kaul, “Article 27”, in B. Simma (ed.), The Charter 

of the United Nations: a Commentary, 2nd ed., vol. I, Munich, Verlag C. 

H. Beck, 2002, pp. 493 et seq., paras. 46 et seq.؛ وM. Bothe, “Peace-

keeping”, ibid., p. 685, paras. 86 and 91 et seq.؛ وReparation for Injuries 

Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion  ًانظر
 .180أع ه(، ع  553احلارية 

 نحتديااد مااا تعتاا ه موضااوع املعاهاادة وغرضااها، فتتغاضااى لالتاااي عاا
 دور الدول املةتمر ه تىلةأ املعاهدايف. 

وليةااات مهماااة جتمياااا الةاااجل مةاااألة لةاااياة م ااان أل  -21
رغاام أل الاادول ينااوم  ااا علااى أحةاان وجااه معهااد حبااث أ ااادمت. و 

، فإل لع  حاالهتما غاأ تعت  االتىلاق واملمار ة ال حن   را   ال
متاحااة للعمااوم. واللجنااة هاات أفضاال منتاادى مم اان لتحديااد مااا إذا  
 اااااال لاإلم اااااال تتااااانيف أنشااااااة معيناااااة ه عاااااداد املمار اااااة ذايف 

املتادر  أيضاا  تش ل اللجنة التلة لاملوضوع. ومبةاعدة أعضائها، 
حااااليف االتىلاااق ال حااق راارعية للحتااول علااى  األفضاال واأل ثاار

واملمار ااااة ال حنااااة ذايف التاااالة لاملوضااااوع. ولابيعااااة احلااااال، فااااإل 
، لااال ال لاااد أل ترت اااز عملياااة مجاااا املاااواد ال م ااان إجراؤهاااا اعتباطاااا  

 على ا تبيال يتاغ لعناية.
واهلااادف الثااااين واألهااام للنظااار ه املوضاااوع هاااو ا اااتخ ع  -22

لعاا  اال ااتنتاجايف واملبااادئ التوجيهيااة العامااة ماان  ااجل املمار ااة. 
وال ينبغت أل تىلضت هذه اال تنتاجايف واملبادئ التوجيهياة إىل وضاا 

لتىلةااأ قلمااا لمشااروع اتىلاقيااة، ال لشااتء  ااوى أل املبااادئ التوجيهيااة 
 مثااااال هاااااذهنانونياااااة احمللياااااة. غاااااأ أل دول حااااا  ه إطاااااار الااااانظم التُااااا

اال اااتنتاجايف أو املباااادئ التوجيهياااة العاماااة م ااان أل تااازود مااان يناااوم 
لتىلةااأ وتابيااق املعاهاادايف لتوجيااه لشااأل إم انيااايف وحاادود و ااائل 

 تشاا لتىلةااأ  اتااة لالنااانول الاادوي مااا فتئاات تتزايااد أمهيتهااا. ولاان 
ولاان  ح املىلةاارين،هااذه اال ااتنتاجايف أو املبااادئ التوجيهيااة قيااودا ت ااب

 ااتوفر نناااة  إمنااا هاات. تاارت هم ه الوقاات ذاتااه لاا  ضااالط يُهتاادى لااه
 تةااهم  ايمرجعياة ل اال ماان يتااوىل تىلةااأ وتابيااق املعاهاادايف، ولالتاا

احلااااد ماااان حااااااليف ممااااا يااااؤد  إىل  ،مشاااارتك أ ا اااات فهاااامه إهاااااد 
 عل عملية التىلةأ أ ثر فعالية.هالتضارب املم نة و 

 ةائل احملددة التالية ه هذا اإلطار العام وم ن تناول امل -23
  ؛حتديد االتىلاق ال حق واملمار ة ال حنة ًأ( 
 ؛أنواع االتىلاقايف ال حنة واملمار ة ال حنة ًب( 
 ؛الىلاعلول ذوو التلة أو األنشاة ذايف التلة ًج( 
 العناتر امل وِّنة؛ ًد( 
  ؛النيود املوضوعية (هً 
 ؛وو ائل التعاول غأ الرمسيةتعديل املعاهدايف  ًو( 
  ؛من املعاهدايف اجاتةاألنواع  ًز( 
 .النانول الدوي العره والت امل النظمت ً ( 

 حتديد االتىلاق ال حق واملمار ة ال حنة   ًأ(
 1969لعاام ( من اتىلاقية فييناا 31ً3ح ه املادة مل توضَّ  -24

حااادود راااا  و ااااائل التىلةااااأ املنتااااوع عليهااااا فيهااااا. فااااإذا  اناااات 
اللجنااااة قااااد  ااااالات لعاااا  الضاااااوء علااااى مبااااادأ الت اماااال النظمااااات 
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فاااإل احلااادود لااا  االتىلااااق ، (33ًتىلاقياااة(اال(ًج( مااان 31ً3 ًاملاااادة
إىل حااااد مااااا. وماااان املنبااااول أل  مائعااااةال حااااق واملمار ااااة ال حنااااة 

. ولذلك قد ي ول رة ر  ل يتخذ أر اال  أاالتىلاق ال حق م ن 
تخاااااذ ه اجتمااااااع جمااااارد قااااارار يُ  هناااااكاتىلاااااق الحاااااق عنااااادما ي اااااول 

لألطااراف ه معاهاادة، علااى غاارار ماااا حاادث عناادما غااأيف الااادول 
وحااادة الاألعضااااء ه االحتااااد األورويب تةااامية العملاااة األورولياااة مااان 

. ومبااا أل االتىلااااق ال حاااق (34ً( إىل الياااوروECUاألورولياااة ً يااةالنند
فيما يبادو  موافنة  افة األطراف، فإنه يناو  ضمنا   مةبنا  يىلرتض 

 املمار ة ال حنة. ل منارنة  على درجة أعلى من الش  نية 
وتعتمااااااد املمار ااااااة ال حنااااااة علااااااى إقامااااااة اتىلاااااااق الحااااااق  -25

أل ت ول متجانةة وموحادة  لألطراف ه معاهدة. ويشرتط عموما  
مهىلاار  والاادوك،  وعلااى حاد قااول املنارر اجاااع الةاأ. (35ًومتةانة
، هااااب أل تىليااااد لااااأل حنينيااااا   ل اااات ت ااااول املمار ااااة تىلةااااأا  "فإناااه 

غاأ أل . (36ً"ألطاراف عموماا  ل لاملوافنة الضمنيةالتىلةأ قد حظت 
املشااا ل ي مااان ه  يىلياااة إثباااايف هاااذه املوافناااة الضااامنية. وه هاااذا 
الةااااياق، تةااااتخدم مىلاااااهيم ماااان قبياااال اإلقاااارار واإلغاااا ق احل ماااات 

  ااال طاارف ماان األطااراف قااد ألاادى موافنتااه ضاامنا    لتحديااد مااا إذا
املعاىن الادقيق هلاذين املبادأين هاو و على ممار ة قاام  اا طارف آ ار. 

ولاائن  ااال ماان احملتماال عاادم التوتاال إىل . (37ًموضااوع ننااا   بااأ
__________ 

للجناااة لشاااأل  الااا  أعااادها فرياااق الدرا اااة التاااالاالدرا اااة التحليلياااة  (33ً
(، مةتنةاااخة ًانظااار Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682جتااازؤ الناااانول الااادوي ً

 .480-410الىلنرايف ، (أع ه 195احلارية 
املرجاااا املاااذ ور  ،Aust, Modern Treaty Law and Practiceانظاار  (34ً

 .192أع ه(، ع  115ًاحلارية 
ًانظر،  Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia)انظر  (35ً

 Air Service Agreement؛ و50و 49هلذا املرفق(، الىلنرتال  2أع ه، احلارية 

of 27 March 1946 between the United States of America and France, 

Decision of 9 December 1978, UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. 

E/F.80.V.7), p. 415؛ وJapan – Taxes on Alcoholic Beverages, Report of 

the WTO Appellate Body  ؛ 13هلذا املرفق(، ع  9ًانظر، أع ه، احلارية
 ,”G. Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traitéو

Annuaire français de droit international, vol. 40 (1994), pp. 41 et seq., 

at pp. 46 et seq. 
، 1966 حولياااااةالتنرياااار الةاااااادس عاااان قاااااانول املعاهاااادايف، انظاااار  (36ً

انظر أيضا   ؛18، الىلنرة 99-98، ع Add.1-7و A/CN.4/186اجمللد الثاين، 
Distefano 55 أع ه(، عهلذا املرفق،  35، املرجا املذ ور ًاحلارية. 

 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf ofانظر  (37ً

Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 305, para. 130 ؛
Temple of Preah Vihear  الرأ  املةتنل للناضت أع ه( 224ًاحلارية ،Alfaro، 

 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969 ؛40-39ع 

p. 3, at p. 26, para. 30; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 

6th ed., Oxford University Press, 2003, p. 616  انظر أيضا .Ph. C. W. Chan, 

“Acquiescence/estoppel in international boundaries: Temple of Preah Vihear 

revisited”, Chinese Journal of International Law, vol. 3, No. 2 (2004), 

pp. 421–439, at p. 439; H. Das, “L’estoppel et l’acquiescement: 

ا اااااتنتاجايف حماااااددة ه هاااااذا التااااادد، فاااااإل حتليااااال ممار اااااة الااااادول 
 العام. وفر لع  التوجيهيواملنظمايف الدولية من رأنه أل 

 أنواع االتىلاقايف ال حنة واملمار ة ال حنة   ًب(
 تىلاقاااايف ل األناااواع املختلىلاااة تةاااعى الدرا اااة إىل حتدياااد  -26

ال حنااة واملمار ااة ال حنااة، أو إقامااة لعاا  الىلااروق الاا  م اان أل 
 تةاعد على حتديد احلااليف املشا ة ذايف التلة  

  ؛والعامةالتمييز ل  التاورايف ال حنة احملددة  -
ذايف الااااالا  ايفالتميياااز لااا  املعاهااادايف التننياااة واملعاهاااد -

األعاام، ماان قبياال املعاهاادايف املتعلنااة لضاامال األماان و/أو 
  ؛حنوق اإلنةال

التمييااز لاا  املعاهاادايف الاا  هلااا آليااة قضااائية  اتااة حلاال  -
  ؛املنازعايف واملعاهدايف ال  ليةت هلا هذه اآللية

  ؛الندمة واملعاهدايف اجلديدةالتمييز ل  املعاهدايف  -
   .التمييز ل  املعاهدايف الثنائية واملعاهدايف املتعددة األطراف -

 الىلاعلول ذوو التلة أو األنشاة ذايف التلة   ًج(
إل مةااألة حتديااد أ  جهاااز ماان أجهاازة الدولااة حيااق لااه أل  -27
.  ياقايف را ه هت مةألة هر  تناوهلا على التعيد الدوي  هامثل

مىلرطاااة ه  1969لعاااام مااان اتىلاقياااة فييناااا  7ومااان الواضاااح أل املاااادة 
يق عندما يتعلق األمر لتحديد طائىلة أجهزة الدولاة أو الىلااعل  يضتال

اآل اارين املااؤهل  للمةااامهة ه اتىلاااق الحااق أو ممار ااة الحنااة ذايف 
تلة. ومن جهة أ رى، فإل النهج الشامل املتباا ه قواعاد مةاؤولية 

ه قرار و هلذا الغرض. لالنةبة ه اتةاعه  ا ي ول مىلرطا  رمب (38ًالدول
النظاااام الضاااريك الاااذ  حي ااام املعاراااايف  قضاااية التح ااايم التاااادر ه

تااااردديف املنيماااا  ه فرنةااااا  املتناعاااادين اليونةاااا و ملةااااؤوياملدفوعااااة 
هيئاااة التح ااايم ه اعتباااار تتااارف أجهااازة مااان درجاااة دنياااا ه الدولاااة 

غاأ أل قارارايف حت ايم . (39ًعاهدةلنة مبمتععلى ممار ة الحنة  دلي   
 ال ذلك فنط عندما جريف أ رى ا تنديف إىل تلك املمار ة، وإل  

                                                                                             
assimilations pragmatiques et divergences conceptuelles”, Revue belge de 

droit international, vol. 30 (1997), pp. 607–634, at p. 608; M. N. Shaw, 

International Law, 5th ed., Cambridge University Press, 2003, p. 439; and 

M. Koskenniemi, From Apology to Utopia – the Structure of International 

Legal Argument, re-ed., Cambridge University Press, 2005, pp. 356 et seq. 
عاااان  ماااان مشاااااريا املااااواد املتعلنااااة مبةااااؤولية الاااادول 4انظاااار املااااادة  (38ً

، واجمةاا األفعاال غاأ املشاروعة دوليااا  الا  اعتمادهتا اللجنااة ه دورهتاا الثالثاة 
 .53-49ع ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2001حولية 
ً39) Tax regime governing pensions paid to retired UNESCO 

officials residing in France  258 هلذا املرفق(، ع 4ًانظر، أع ه، احلارية ،
 R. Kolb, “La modification d’unوانظر لشأل قرار التح يم هذا  ؛70الىلنرة 

traité par la pratique subséquente des parties”, Revue suisse de droit 

international et de droit européen, vol. 14, No. 1 (2004), pp. 9–32. 
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ولعااااال درا اااااة هلاااااذه . (40ًأعلاااااىمبوافناااااة ضااااامنية لةااااالاايف املمار اااااة 
 حيدد اجلهة ال  تعت  أعماهلا اتىلاقاا   منهجيا   من رأهنا أل توفر حتلي   

 أو ممار ة الحنة. الحنا  

 العناتر امل وِّنة   ًد(
ال ياااازال رااااة رأ   ااااائد علااااى نااااااق وا ااااا مىلاااااده أل مجيااااا  -28

ه املمار اااة ال حناااة املعنياااة.  تةااااهماألطاااراف ه معاهااادة ينبغااات أل 
ه لعا  األحياال مشاا ة هي لياا   أيضا   تُعت غأ أل املمار ة ال حنة 

  يفلابع  التعاديقواعاد عرفياة جديادة. وه هاذا املناام،  ضاا لتاور 
غاأ أل . (41ًاملبدأ النائل لضرورة موافنة  ل الدول على النواعد العرفية

مهمااااا لاااا  النااااانول العااااره والنااااانول التعاهااااد  ي ماااان ه أل  رااااة فرقااااا  
 إىل رضا  افة األطراف.أ   النانول التعاهد  يةتند لوضو  

  غأ أل حتديد درجة الرضا ال زم إثباهتا مةألة تثأ جادال   -29
ملنظماة التجااارة تااالا . وماان أمثلاة املمار ااة الدولياة تنرياار فرياق  باأا  

العاملية يةتنتج أل ممار ة طرف واحد فنط م ن أل تةلط الضوء 
على معىن ح م من األح ام ما دامات هاذه املمار اة هات ممار اة 

ورغام أل . (42ًالدولة املعنية الوحيدة ال  يتعلق  ا األمر قياد النظار
فااإل تنرياار ، (43ًهيئااة اال ااتئناف د ننضااته الحنااا  ا ااتنتاج الىلريااق قاا

يثااااور ه  مل ياااازد علااااى أل أ ااااد مشاااا    جاااادير لاالهتمااااام و الىلريااااق 
حم ماااة العااادل الدولياااة لاااأل  أقاااريفوقاااد . (44ً ااياقايف أ ااارى أيضاااا  

يااة  اتااة ممار ااة دولااة واحاادة قااد ت ااول هلااا قااوة  عناادما تتعلااق ُحجِّ
 .(45ًلالوفاء لالتزام واقا على تلك الدولة

 النيود املوضوعية   (هً
ه النيااود الاا  حيتماال   اايلزم أل تنظاار هااذه الدرا ااة أيضااا   -30

االتىلاااق ال حااق واملمار ااة ال حنااة. فاابع   النظاار هأل تاارد علااى 
املعاهدايف تتضمن قواعد حمددة لشأل تىلةأها م ن أل تؤثر على 

__________ 
ً40) Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France  هلذا املرفق( 35ًانظر، أع ه، احلارية. 
 C. Tomuschat, “Obligations arising for States withoutانظر  (41ً

or against their will”, Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, 1993-IV, vol. 241, pp. 195–374, at p. 290. 
ً42) European Communities – Customs Classification of Frozen 

Boneless Chicken Cuts, Report of the Panel (WT/DS2369/R), 30 May 

2005, para. 7.255. 
ً43) European Communities – Customs Classification of Frozen 

Boneless Chicken Cuts, Report of the WTO Appellate Body  ،ًانظاااااااااااااااااااااااااااار
 .259ذا املرفق(، الىلنرة هل 9أع ه، احلارية 

ً44) Amerasinghe, Principles of the Institutional Law… املرجااااااااا ،
 .وما يليها 50 أع ه(، ع 569املذ ور ًاحلارية 

ً45) International Status of South-West Africa  215ًانظاااار احلارااااية 
أعاا ه(،  89املرجااا املااذ ور ًاحلارااية  ،McNairومااا يليهااا؛ و 135أعاا ه(، ع 

 .427ع 

ة األنواع اجاتًعمل األ اليب العامة ه التىلةأ ًانظر الىلرع ًز( 
 أدناااه(. غااأ أل النيااود املوضااوعية قااد تاانجم أيضااا  ( ماان املعاهاادايف

علاااى لعاااا   عااان النواعااااد اآلمااارة. فهااااذه النواعاااد قااااد تىلااارض قياااادا  
ناااوم لاااه األطاااراف، تللمعاهااادايف الاااذ   التااااور أرااا ال التىلةاااأ 

 حناة ًانظار التاورايف اللا أيضاا  نىلةها هت قد تتأثر حتديدا  ل نها 
 (. 1969لعام نا من اتىلاقية فيي 64املادة 

 تعديل املعاهدايف والتعاول غأ الرمست   ًو(
ما ذهاب ، على غرار االدعاء إذا  ال من املبالغة احتماال   -31
لايس ]...[ د ذاتاه اتابياق املعاهادايف ه حا"جورج  ايل، لاأل إليه 
ل تىلاق ال حق واملمار ة  ، فإل درا ة  (46ًلة هلا"متوات مراجعةإال 

تنظر ه التابيق غأ الرمست للمعاهدايف لاعتباره لد أل  ال حنة ال
. (47ًماان أراا ال التعااديل ماان أراا ال التىلةااأ ورمبااا راا     راا    

ومااان األمثلاااة التنليدياااة للحالاااة الااا  م ااان أل يتحاااول فيهاااا تىلةاااأ 
حم مااااة العاااادل الدوليااااة للمااااادة  عاهاااادة إىل تعااااديل فهاااامُ مىلاااارتض مل

لعدم االعتداد لامتناع  ( من ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق27ً3
ورغااام أل . (48ًعااان التتاااويت األعضااااء الااادائم  ه جملاااس األمااان

فااإل ، (49ًقارارايف التح ايم إم انياة تعاديل املعاهادة قاد أقرهتااا أيضاا  
ه هااذا التاادد ومل  أ ثاار تشاا  ا   موقىلااا   احمل مااة قااد اطااذيف مااؤ را  

جزياااارة   تعااااديل عااان طريااااق ممار اااة الحنااااة ه قضاااية نشاااوءتةاااتنتج 
 .(50ًًلوتةوانا/ناميبيا(  ا ي يلت/ يدودو

وترتبط مةألة التعديل مبيل الادول إىل اللجاوء إىل و اائل  -32
ماذ رايف "غأ رمسية للتعاول الدوي. وتتعلق إحادى املةاائل لنيماة 

فنيمتهااا النانونيااة منااازع . (51ًه  ااياق املمار ااة ال حنااة "التىلاااهم
__________ 

ً46) G. Scelle, Théorie juridique de la révision des traités, Paris, 
Librairie du Recueil Sirey, 1936, p. 11. 

ً47) K. Wolfke, “Treaties and custom”, in J. Klabbers (ed.), 
Essays on the Law of Treaties – a Collection of Essays in Honour of 

Bert Vierdag, The Hague, Martinus Nijhoff, 1998, pp. 31–39, at p. 34. 
ً48) Legal Consequences for States of the Continued Presence of 

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion of 21 June 1971 
 .22-21و 16هلذا املرفق(، ع  2، أع ه، احلارية ًانظر
 Case concerning the location of boundary markers in انظر (49ً

Taba between Egypt and Israel  57-56أع ه(، ع 225ًاحلارية ،
أع ه(؛  224ًاحلارية  Temple of Preah Vihear؛ و211-209الىلنرايف 

 Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States ofو
America and France  هلذا املرفق، أع ه(؛ و 35ًاحلاريةDecision 

regarding the delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia 
 Aust, Modern Treaty Lawوما يليها؛ و 110أع ه(، ع  223ًاحلارية 

and Practice 213 أع ه(، ع 115املذ ور ًاحلارية ، املرجا. 
ً50) Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia)  ،ًانظااااار، أعااااا ه

 هلذا املرفق(. 2احلارية 
ً51) Aust, Modern Treaty Law and Practice املرجااااااااااااااااااااا املااااااااااااااااااااذ ور ،

 .45-26 أع ه(، ع 115ًاحلارية 
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زهاا مل مناا هيئاايف التح ايم ماان فيهاا. غاأ أل الغماوض احملايط مبر 
 .(52ًاعتبارها ممار ة الحنة

 األنواع اجاتة من املعاهدايف   ًز(
ل تتناول الدرا ة االتىلااق ال حاق واملمار اة ت  ذلك أينبغ -33

ال حنااااة ه إطااااار الاااانظم التعاهديااااة اجاتااااة. فااااإذا  ااااال تنرياااار فريااااق 
، (53ً"املةااتنلة لااذاهتاالاانظم "املعااين لااالتجزؤ قااد رفاا  ف اارة  ةالدرا اا

فإنااه يلاازم مااا ذلااك درا ااة ال يىليااة الاا  تابااق  ااا النواعااد العامااة ه 
 اااياقايف  اتاااة. ومااان األمثلاااة مثاااال يندماااه قاااانول منظماااة التجاااارة 
العاملية. فمىلةر قانول منظمة التجارة العاملياة يواجاه مجلاة معنادة مان 

مليااة عااان األح ااام الاا  تاانز علااى تىلةااأ قااانول منظمااة التجااارة العا
طرياااااق املمار اااااة ال حناااااة وتنياااااد ه الوقااااات ذاتاااااه اللجاااااوء إىل هاااااذه 
املمار اااة ال حناااة. ويةاااتتبا ذلاااك أل ال ااام اهلائااال مااان التناااارير الااا  

اال اااتئناف، والاا  تتناااول تااراحة املمار اااة  ةوضااعتها األفرقااة أو هيئاا
 .(54ًار من النواعدااذا اإلطاوء هاا على ضاال حنة، ال لد من قراءهت

أجهازة قضاائية تنشا  ولع  الانظم التعاهدياة األ ارى الا   -34
أو تنز على ر ل مع  من التةوية املؤ ةية للمنازعاايف متيال إىل 
وضااا قواعااد تىلةااأ  اتااة  ااا طتلااف عاان املعااايأ التنليديااة للنواعااد 
العامااااااة للنااااااانول الاااااادوي. وماااااان أمثلتهااااااا النظااااااام النااااااانوين للجماعااااااة 

درج املمار ااة ال حنااة يااال دومااا  مااا يب الااذ  األوروليااة/االحتاد األورو 
التالعااااة ه قائمااااة و ااااائل التىلةااااأ الاااا  تةااااتخدمها حم مااااة العاااادل ً

ومااااااان جهاااااااة أ ااااااارى، وه  اااااااياق الةيا اااااااة . (55ً(ل حتااااااااد األورويب
األورويب، ال يازال  معاهادة االحتااداجارجية واألمنية املشارت ة ه إطاار 

ماااان املم اااان أل ت ااااول املمار ااااة ال حنااااة للمنظمااااة و اااايلة لتىلةااااأ 
 .(24ً56األح ام ذايف التلة من املعاهدة، من قبيل املادة 

واحمل مااة األوروليااة حلنااوق اإلنةااال حالااة  اتااة أ اارى.  -35
فااارغم تعااادد اإلراااارايف إىل التااااورايف ال حناااة ه اجتهااااد احمل ماااة 

فإل ال يىلية ال  تو اف  اا احمل ماة ، (57ًاإلنةالاألورولية حلنوق 
__________ 

ً52) United States–United Kingdom Arbitration concerning 
Heathrow Airport User Charges, Decision of 30 November 1992, 
UNRIAA, vol. XXIV (Sales No. E/F.04.V.18), pp. 1–359, at pp. 76 et 

seq., and 130 et seq. 
للجنة لشأل جتزؤ  ال  أعدها فريق الدرا ة التالاالدرا ة التحليلية  (53ً

(، مةتنةااااااااااخة ًانظاااااااااار Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682النااااااااااانول الاااااااااادوي ً
 وما يليها. 191 ة، الىلنر أع ه( 195احلارية 

 .أع ههلذا املرفق،  9ه احلارية الواردة انظر املراجا  (54ً
 .United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland vانظر  (55ً

Council of the European Communities, Judgement of 23 February 1988, 
Case 68/86 European Court Reports 1988, p. 855 et seq., at para. 24. 

 D. Thym, “Die völkerrechtlichen Verträge der Europäischenانظر  (56ً
Union”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(Heidelberg Journal of International Law), vol. 66 (2006), pp. 863 et seq., at 

p. 870. 
 .أع ههلذا املرفق،  7ه احلارية الواردة انظر املراجا  (57ً

بترف النظر عن املمار ة التنليدياة للادول فذلك تةتحق العناية. 
 تااا ا  "مىلهاااوم االتىلاقياااة لتاااىلتها  إىلاألعضااااء ذاهتاااا، م ااان النظااار 

ممار ااااة الحنااااة للمجتمااااا املاااادين أ ثاااار ممااااا لاعتباااااره يع ااااس  "حيااااا  
 .(58ًاالتىلاقيةيع س ممار ة الحنة للدول األطراف ه 

 النانول الدوي العره والت امل النظمت   ً (
( مان 31ً3إل و ائل التىلةأ املنتوع عليها ه املاادة  -36

من حيث ع قتها  دقينا   تةتدعت فحتا   1969لعام اتىلاقية فيينا 
فاملمار اااااة ال حناااااة م ااااان أل . (59ًلوضاااااا قواعاااااد عرفياااااة جديااااادة
املعاهدة لت ييىلها ما البيئة التشريعية تع س رغبة الدول ه تعديل 

املتغاااااااأة. ومااااااان هاااااااذا املنظاااااااور، فاااااااإل املمار اااااااة ال حناااااااة مبىلهاااااااوم 
مبباااادأ الت اماااال النظماااات  محيمااااا   (ًب( تاااارتبط ارتباطااااا  31ً3 املااااادة

 ًج( من نىلس الىلنرة.  ه الىلنرة الىلرعية املتضمن

كيفيــــة تنــــاول موضــــوع االتفــــاق  -هاء
 والممارسة الالحقين

هاااو وضاااا مباااادئ توجيهيااااة  املنااارت إل الغااارض مااان هاااذا  -37
اهلدف إىل  جل للممار ة. و  لتىلةأ املعاهدايف ع  الزمن ا تنادا  

 .املبتغى هو معاجلة املوضوع   ل فرتة  نوايف مخس واحدة
  تلىلاا   فابيعة املوضاوع املتخلال لعادة قضاايا تةاتلزم هنجاا   -38

ة هاات تاادوين جمااال حماادد عاان الاانهج الاا زم اعتماااده إذا  اناات الغاياا
 و ااي ول ماان غااأ املةتتااوب الباادء، ماان جمااااليف النااانول الاادوي.

أو  مببادئ عامة مث االنتنال إىل مبادئ توجيهية أ ثار حتديادا   ،مث   
ةاااتنبط منهاااا إىل ا اااتثناءايف. ويعااازى ذلاااك إىل  اااول املاااواد الااا   تُ 

منارناة  لالندر ال ااه املبادئ التوجيهية مل تتش ل لعد ه جوهرها 
لتدوين. ولاذلك يلازم وضاا الةاجل التاحلة لا عليه أمر املواضيا مب
ماااان لعاااا  فئااااايف املااااواد ا ااااتنراء   املرتتبااااة عليااااهاملبااااادئ التوجيهيااااة و 

، أل . وينبغت أل تةتوه هذه الىلئايف رارط   أوال  الناللة للمعاجلة
لعاااا ، عاااان ي ااااول لاإلم ااااال حتدياااادها ومتييزهااااا لوضااااو  لعضااااها 

العمال  ت ارار ول لاإلم ال تناوهلا لتتاالا يتايح تىلااد  ، أل يوثانيا  
 قدر املةتااع. 

تةتوه الشرط  إذا حللت من املواد ولعل الىلئايف التالية  -39
 الواحدة تلو األ رى 

اجتهاااد احملااا م واهليئااايف النضااائية الدوليااة ذايف  ًأ( 
 ، حم ماااة العااادل الدولياااة،ًماااث    املختَّتاااةالوالياااة العاماااة والوالياااة 

 ؛وهيئايف التح يم(
__________ 

ً58) Bernhardt, “Interpretation in international law" املرجااااااا املااااااذ ور ،
 .1421، ه ع 1426-1416 أع ه(، عهلذا املرفق،  15ًاحلارية 

 ,”M. Kamto, “La volonté de l’État en droit internationalانظاااااااااااار  (59ً
Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 310 

(2004), pp. 133 et seq. 
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احملااااا م واهليئااااايف املةااااتنلة األ اااارى ه  أح ااااام ًب( 
لالنواعااد واإلجاااراءايف التىلاااهم املتعلااق  ،إطااار الاانظم اجاتااة ًماااث   

منظماااااة التجاااااارة العاملياااااة، إطاااااار تةاااااوية املنازعاااااايف ه الااااا  حت ااااام 
 ؛واحمل مة األورولية حلنوق اإلنةال(

 ااياق اتىلاااق الاادول وممار ااتها ال حنااال  ااارج  ًج( 
 ؛اإلجراءايف النضائية أو ربه النضائية

االتىلااااااااااق واملمار اااااااااة ال حناااااااااال فيماااااااااا يتعلاااااااااق  ًد( 
واتىلاااق املنظمااايف الدوليااة وممار ااتها ال حنااال  ،لاملنظمااايف الدوليااة
 ؛املتختتة واإلقليمية( املنظمايفًاألمم املتحدة، و 

 ؛ةاجتهاد احملا م الوطني (هً 
 . تنتاجايفاال ًو( 

أل ي اول املنالاق هاو  من منظور نظر  حم ، ينبغات مبادئيا   -40
اإلجراءايف النضاائية أو رابه النضاائية. غاأ  ياق ممار ة الدول  ارج 

أل اعتبارايف عملية تعمال علاى تغلياب التعاقاب املنارت . وأتاعب جازء 
ضاائية اإلجاراءايف الن اياق ه املشروع هو جتميا ممار اة الادول  اارج 

أ ثاار ماان أ  فئااة أ اارى، مةاااعدة ماان  ،إذ يةااتلزم ،أو راابه النضااائية
الدول وغأها مان املتاادر. وينبغات أل ي اول راة وقات إلعاداد اللجناة 

 اااايما لتناااادمي الاااادول لردودهااااا علااااى  هلااااذا اجلانااااب ماااان املوضااااوع، وال
. ومبا أل األمهياة النانونياة ل تىلااق واملمار اة ال حنا  توتاف ا تبيال
أمثلاة مان اجتهااد احملاا م الدولياة، فإناه رمباا ي اول مان من  ا ل  عادة

ملوضااوع لا ااتعراض اجتهاااد احملااا م الدوليااة احتلياال ه األفضاال الشااروع 
 اااايما حم مااااة العاااادل الدوليااااة( وذايف الواليااااة  ذايف الواليااااة العامااااة ًال

اهليئاااااايف  هفناااااد وضاااااعت هاااااذ .ًرااااا  هيئاااااايف التح ااااايم( املختَّتاااااة
رجعيااة الرئيةااية الاا  م اان أل ينالااق منهااا التحلياال. النضااائية النناااط امل

ه إطاار الانظم  أح ام احملا م واهليئايف املةتنلة األ ارى ا حتليلُ و يتبَ 
اهليئااااايف و الةااااالق وي ملااااه إمااااا لتأ يااااد هنااااج احملااااا م  اجاتااااة التحلياااالَ 

، أو لاإلرااااارة إىل أو املختَّتااااة ذايف الواليااااة العامااااةالدوليااااة النضااااائية 
 وجود ا تثناءايف معينة ه النظم اجاتة. 

ولعااد ا ااتعراض معاجلااة اهليئااايف النضااائية وراابه النضااائية  -41
الدولية التىلاق الدول وممار تها ال حن ، ينبغت تناول أمثلة ذايف 

اإلجراءايف  ياق تلة من اتىلاق الدول وممار تها ال حن   ارج 
النضائية وربه النضائية. وه هاذا الةاياق، يتعا  مارة أ ارى طار  

اجتهااااد  إذا  انااات ممار اااة الااادول تؤ اااد عموماااا   املتعلاااق مبااااالةاااؤال 
اهليئايف النضاائية أو رابه النضاائية الدولياة، وماا إذا  انات تضايف 

 أ  اعتبارايف. 
ةاااااات مل حتلياااااال األح ااااااام الدوليااااااة لشااااااأل املوضااااااوع و يُ  -42
 فيماااااا يتعلاااااق لاملنظماااااايف  ظر ه االتىلااااااق واملمار اااااة ال حنااااالاااااالن

. وماااان  اتىلاااااق املنظمااااايف الدوليااااة وممار ااااتها ال حنااااه الدوليااااة و 
لع  التىلامهايف واملمار ايف احملددة ه هذا الةياق  ت زاملتوقا أل 

ملباااادئ توجيهياااة متعلناااة  اااا. و ااايعمل ا ااااتعراض  فتتااابح أ ا اااا  
 اال تبتاااااارايفالوطنياااااة علاااااى تأ ياااااد املتاااااا  مااااان اجتهااااااد احملاااااا م 

 الةالنة أو التش يك ه توا ا.

تنرياااار  تااااامت راااا  مةااااتويايف  يضاااام، ينبغاااات أل وأ ااااأا   -43
 لتىلةأ. لتتم لاملبادئ التوجيهية املتو اة التحليل وخيُ 

 املتخللة لعادة قضااياالارينة املنرتحة لتناول هذه املةألة و  -44
وضاوع يتعا  حلهاا علاى ضاوء امل تثأ حتما  تةاؤاليف لشأل حادود

اب. . ورة  ؤال آ ر هو  يىلياة إدراج آراء ال تّاهتندم العمل لشأن
ىلرعيااة ماان الىلئااة الملااا هلااا ماان ع قااة حمااددة ل ناارت  النظاار فيهااا تبعااا  ويُ 

. وهااذا يعااين النظاار ه اآلراء العامااة لل تاااب اجلااار  درا ااتهااملااواد 
العماال لشااأل دايااة للشااأل مةااألة تىلةااأ املعاهاادايف عاا  الاازمن ه 

 .لالدرجة األوىلوقرب هنايته  املوضوع

 خاتمة  -واو
رة أمثلة عديدة على االتىلااق ال حاق واملمار اة ال حناة  -45

للمعاهاااادايف الدولياااااة. فىلاااات لياااااال ه اللجنااااة الةاد اااااة ه تشااااارين 
 الىلائااااادة ت، أ اااااديف إحااااادى الااااادول وأثبتااااا2007األول/أ تاااااولر 
حتة  معرفتها لال يىلية ال  تؤثر من  الدولتعود على العملية ال  

 اااا االتىلاقاااايف ال حناااة واملمار اااة ال حناااة علاااى تىلةاااأ التزاماهتاااا 
العديااد ماان املواضااايا ل يتتاالفتااحيح أل املوضااوع . (60ًالتعاهديااة

الىلرعياااة، علاااى غااارار ماااا الحظتاااه دولاااة أ ااارى ه لياهناااا ه اللجناااة 
دد مباااا فيااااه ل ااان هاااذا ال يعاااين أل املوضااااوع غاااأ حمااا، (61ًالةاد اااة

لاعتبااااره  ،ال ىلاياااة وغاااأ م ئااام للتااااوير التااادرهت. فهاااذا املوضاااوع
 متمثلاة ه، ينالاق مان أرضاية تالبة جمااليفلعدة  متخل    موضوعا  

قيماااااة مضاااااافة لالتحليااااال املوضاااااوع حاااااااليف عملياااااة يضاااااىلت عليهاااااا 
لاااأل  تشاااأالااا   (62ًالاااا "مواضااايا ]الاااا[عاملية ]الاااا[حنينية"املناااارل. ف

تتناااول اللجنااة هااذا املوضااوع ه هااذا الوقاات تتااواتر لتااورة متزاياادة،  
عن احمل ماة العلياا ه الوالياايف   ما يتب  من النرار التادر مؤ را  

للتىلاااهم ال حااق "وحتليلااه  ةاسات اا داضاامياادل   املتحاادة ه قضااية
 .(63ًفيينا للع قايف الننتليةلشأل اتىلاقية  "للتتديق

ل تةااااالط اللجناااااة الضاااااوء علاااااى التاااااوازل نااااارت  أولاااااذلك يُ  -46
الضااارور  لااا  اال اااتنرار والتغياااأ ه قاااانول املعاهااادايف عااان طرياااق 

املةااااااألة. وتاااااااويره تاااااادرهيا  لشااااااأل هااااااذه تاااااادوين النااااااانول الاااااادوي 
إىل  فاملوضااوع منا ااب للارينااة التنليديااة املتمثلااة ه تااوغه ا ااتنادا  

  لمااااان  ااااااريناااااة معاجلتاااااه ل، و اااااذا يعااااادها منااااارر  ااااااعتناااااارير 
 .ةدرا  فريق

__________ 
الوثاااائق الرمسياااة ، 2007تشااارين األول/أ تاااولر  30 هلياااال أملانياااا  (60ً

 19ة الةاد اااااة، اجللةااااااة للجمعياااااة العاماااااة، الااااادورة الثانيااااااة والةاااااتول، اللجنااااا
ًA/C.6/62/SR.19 29و 28(، الىلنرتال. 

، 2007تشاااااارين األول/أ تااااااولر  31 هليااااااال الواليااااااايف املتحاااااادة  (61ً
 .24(، الىلنرة A/C.6/62/SR.20ً 20املرجا نىلةه، اجللةة 

، 2007تشاااااارين األول/أ تااااااولر  31 هليااااااال الواليااااااايف املتحاااااادة  (62ً
 .املرجا نىلةه

ً63) Medellín v. Texas  هلذا املرفق( 10ًانظر، أع ه، احلارية. 
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 المنظمات الدولية  -جيم
 األمم املتحدة

التنرياار الثالااث عاان قااانول املعاهاادايف للةااأ مهىلاار  والاادوك، املناارر 
 A/CN.4/167اجمللاااااد الثاااااين، الوثيناااااة ، 1964 حوليااااةاجاااااع، 

 .Add.1-3و
التنرير الةادس عن قانول املعاهدايف للةاأ مهىلار  والادوك، املنارر 

 A/CN.4/186اجمللاااااد الثاااااين، الوثيناااااة ، 1966 حوليااااةاجاااااع، 
 .Add.1-7و
 187 ، عA/6309/Rev.1اجمللااااد الثاااااين، الوثينااااة ، 1966 حوليااااة

 وما يليها.
Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, first and second sessions, Vienna, 26 March–24 
May 1968 and 9 April–22 May 1969, Summary records of 
the 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), thirty-seventh to thirty-eighth meet-
ings, of 24 and 25 April 1968, pp. 203–215. 

مشاااريا املااواد املتعلناااة مبةااؤولية الااادول عاان األفعاااال غااأ املشاااروعة 
دولياااااا  الااااا  اعتمااااادهتا جلناااااة الناااااانول الااااادوي ه دورهتاااااا الثالثاااااة 

 (الثاااااااااين، اجمللااااااااد الثاااااااااين ًاجلاااااااازء 2001 حوليااااااااةجمةاااااااا ، وا
 .76الىلنرة ، والتتويب

النااااانول للجنااااة  الاااا  أعاااادها فريااااق الدرا ااااة التااااالاالدرا ااااة التحليليااااة 
 Corr.1و A/CN.4/L.682لشااااااأل جتااااازؤ النااااااانول الاااااادوي ًالااااادوي 

( ًمةتنةااااااخة، وم اااااان االطاااااا ع عليهااااااا علااااااى املوقااااااا Add.1و
الشااااب ت للجنااااة، وثااااائق الاااادورة الثامنااااة واجمةاااا ؛ وياااارد الاااانز 

 .إضافة((، ول، اجمللد الثاين ًاجلزء األ2006 حوليةالنهائت ه 
للمناقشاااة الااا  جاااريف ه أعدتاااه األماناااة العاماااة،  ،ماااوجز مواضااايعت

، للجمعية العامة   ل دورهتا احلادية والةت  اللجنة الةاد ة
 A/CN.4/577/Add.1وثينة ال

 المعاهدات والوثائق المشابهة  -دال
(، 1969أيار/ماااااايو  23اتىلاقياااااة فييناااااا لناااااانول املعاهااااادايف ًفييناااااا، 

United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331. 
اتىلاقية فيينا لنانول املعاهدايف ل  الدول واملنظمايف الدولية أو 

(، 1986آذار/مارس  21ًفيينا، فيما ل  املنظمايف الدولية 
Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties between States and International 

Organizations or between International Organizations, vol. 

II (United Nations publication, Sales No. E.94.V.5) انظر .
 .ILM, vol. 25 (1986), p. 543أيضا  

اتىلاقياة قماا األعماال غاأ املشاروعة امللحاق ل 2005لروتو ول عام 
 تشرين األول/ 14ًلندل،  املوجهة ضد   مة امل حة البحرية

 .IMO, document LEG/CONF.15/21(، 2005أ تولر 
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 لمرفق الثانيا
 شرط الدولة األولى بالرعاية
)الفريق العامل التابع للجنة(

مشاااروع املاااواد املتعلناااة  1978اعتماااديف اللجناااة ه عاااام  -1
. ومل تتخااذ اجلمعيااة العامااة (1ًالدولااة األوىل لالرعايااة مبوضااوع راارط

أ  إجراء لشأل هاذا املشاروع. وه الادورة الثامناة واجمةا  للجناة 
، ناق  الىلريق العامل املعين ل نامج العمل 2006املعنودة ه عام 

الاوياااال األجاااال مةاااااألة مااااا إذا  ااااال ينبغااااات النظاااار ماااارة أ ااااارى ه 
رعاياة وماا إذا  اال ينبغات إدراجاه ه موضوع رارط الدولاة األوىل لال

لرنااامج العماال الاوياال األجاال، ول اان اللجنااة مل تتخااذ أ  قاارار ه 
. وه (2ًهااذا الشااأل. مث دعاات اللجنااة احل ومااايف إىل إلااداء آرائهااا

الاادورة احلاديااة والةاات  للجنااة الةاد ااة، أعرلاات دولااة واحاادة عاان 
ماا إذا  اال تأييدها للىل رة، ول ن دولت  أعرلتا عان را وك حاول 

من احل مة تنااول هاذا املوضاوع. وقاد أنشاأيف جلناة الناانول الادوي 
اآلل فرينااا  عااام   للنظاار ه مااا إذا  ااال ينبغاات إدراج موضااوع راارط 

 الدولة األوىل لالرعاية ه لرنامج عملها الاويل األجل.
وتةاااتعرض هااااذه الورقاااة البحثيااااة مةاااألة راااارط الدولااااة األوىل  -2

، وملاذا مل متِ  اللجنة قُُدما  ه تنااول 1978ه عام لالرعاية  ما تنرر 
، وماااا إذا  اااال هنااااك 1978هاااذه املةاااألة، وماااا الاااذ  تغاااأَّ مناااذ عاااام 

 م ن للجنة أل تىلعله على حنو  جُمد  فيما يتتل  ذا املوضوع. ما

طبيعة شروط الدولة األولـى بالرعايـة  -1
 ومنشؤها وتطورها

هااااو ح ااام ياااارد ه معاهاااادة  رااارط الدولااااة األوىل لالرعاياااة -3
توافق دولة ما مبوجباه علاى أل متانح الشاريك املتعاقاد اآل ار معاملاة 
ال ت اااول أقااال مؤاتااااة مااان تلاااك الااا  متنحهاااا لااادول أ ااارى أو دول 
ثالثة. وقد  ال هذا احل م مبثالاة را ل مب ِّار و ااع لشارط عادم 
التمييااااز، ويرجااااا منشااااؤه إىل لااااوا أ معاهاااادايف التااااداقة والتجااااارة 

 حااة. وماان ذلااك مااث   أل معاهاادة م مااة لاا  لرياانيااا العظمااى وامل
 قد نتت على ما يلت  1654والةويد عام 

ي ااااول لشااااعب ورعايااااا و اااا ال  اااا  االحتااااادين ه ممل ااااة الااااارف اآل اااار وه 
البلدال واألراضت واألقاليم التالعة له  ال ماا أل  أجناك آ ار، ويتمتعاول ل ال 

را  ومةاتنب  ، مان االمتياازايف والتةاااه يف ماا يتمتاا لاه أ  أجناك آ اار، حاضا
 .(3ًواحلريايف واحلتانايف
__________ 

 .74الىلنرة (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 1978 حوليةانظر  (1ً
 .259الىلنرة (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 2006 حوليةانظر  (2ً
ًأولةاال، معاهدة الة م والتجارة ل  لرياانيا العظمى والةويد  (3ً
 ,British and State Foreign Papers 1812–1814(، 1654نيةال/ألريل  11

vol. I, Part I, London, Ridgway, 1841, p. 692 (art. IV). 

وهاااااذا الشااااارط ال ي ىلااااال إال مااااانح تلاااااك املعاملاااااة الااااا  حيظاااااى  اااااا 
األجاناااب اآل اااارول. وهاااو ال ي ىلاااال مااانح معاملااااة مماثلاااة للمعاملااااة 
الوطنيااة. فاااملواطنول قااد حيتاالول علااى معاملااة أفضاال أو أ ااوأ ماان 

ألجاناااب. ولالتااااي فاااإل رااارط الدولاااة املعاملاااة الااا  حيتااال عليهاااا ا
 األوىل لالرعاية مل ي ن مبثالة ح م عدم متييز رامل.

و مااااا يتباااا  ماااان االتىلاااااق املعنااااود لاااا  لرياانيااااا العظمااااى  -4
والةاااااويد، فاااااإل مااااانح معاملاااااة الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة  اااااال لتااااااظ 
"راااااعب ورعاياااااا و ااااا ال"  لتاااااا الااااادولت . وهاااااذا موجاااااود لتاااااورة 

اهااادايف التاااداقة والتجاااارة وامل حاااة الااا  تتعلااااق ه منوذجياااة ه مع
املنااام األول، وإل مل ي اان لتااورة حتاارية، لاألنشاااة االقتتااادية. 
و ال اهلدف من املزايا املمنوحاة مبوجاب هاذه االتىلاقاايف هاو تيةاأ 
األنشااة االقتتااادية لرعايااا  اال دولااة ضاامن إقلاايم الدولااة األ اارى. 

عاملة الدولاة األوىل لالرعاياة  اال والواقا أل األ اس املنانت ملنح م
أ  رغباة الدولاة الا  حتتال علاى معاملاة الدولاة األوىل  -اقتتاديا  

لالرعايااااة ه جتنلااااب وضااااا رعاياهااااا ه وضااااا غااااأ مااااؤايف اقتتاااااديا  
منارنة لرعايا دول ثالثة. ومل ي ن مانح هاذه املعاملاة يةاتند إىل أ  

 مىلهوم للمةاواة ل  الدول.
ة الدولة األوىل لالرعاية مل ت ان تنتتار علاى إال أل معامل -5

اجملاااال االقتتااااد  وحاااده. فاملعاهااادايف الثنائياااة املتتااالة لالع قاااايف 
الدللوما اااية والننتااالية قاااد اراااتملت أيضاااا  علاااى ضااامانايف تتعلاااق 
مبنح معاملة الدولة األوىل لالرعاياة،  اواء فيماا يتتال لالنادرة علاى 

و فيمااااا يتتاااال لاالمتيااااازايف تااااول املباااااين الدللوما ااااية والننتاااالية أ
نُظماااات حاملااااا و . (4ًاملمنوحااااة للمااااو ىل  الدللوما ااااي  والننتاااالي 

الع قاااااااايف الدللوما ااااااااية والننتاااااااالية مبوجاااااااب اتىلاقيااااااااايف متعااااااااددة 
هناااك حاجااة لعنااد اتىلاقااايف مل تعااد األطااراف تُنشاا  حنوقااا  راااملة 

 ثنائية متنا التمييز من   ل إدراج ررط الدولة األوىل لالرعاية.
و اارج نااااق اجملااال االقتتاااد   ااال راارط الدولااة األوىل  -6

لالرعاية مبثالة مبدأ عدم متييز يت ءم ما الظاروف الا   انات تانظَّم 
فيهااا الع قااايف لاا  الاادول ماان  اا ل ترتيبااايف ثنائيااة. وقااد  اناات 
مثاال هااذه الشااروط أقاال جاادوى ه احلااااليف الاا   اناات الع قااايف 

__________ 
 9انظر مث   اتىلاقية الع قايف الننتلية ل  إيااليا وتر يا امل مة ه  (4ً

 ,League of Nations, Treaty Series, vol. CXXIX، 1929أيلول/ بتم  

p. 195 واملةتشَهد  ا ه التنرير األول لشأل ررط الدولة األوىل لالرعاية ،
، اجمللد الثاين، 1969حولية الذ  أعده الةيد إندريه أو تور، املنرر اجاع، 

 .57، الىلنرة 166، ع A/CN.4/213الوثينة 
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عددة األطراف حياث  اال لاإلم اال تنظَّم فيها مبوجب اتىلاقايف مت
أل ت اول معاملااة الدولاة األوىل لالرعايااة مشامولة ضاامن ح ام عااام 
يتعلق لعدم التمييز. إال أل ررط الدولة األوىل لالرعاياة قاد احاتىلظ 
مب انتاااه الباااارزة ه اجملاااال االقتتااااد ، حياااث اراااتملت االتىلاقاااايف 

األوىل لالرعاية. املتعددة األطراف على أح ام تتعلق مبعاملة الدولة 
وهااذا يع ااس اهلاادف االقتتاااد  لشاارط الدولااة األوىل لالرعايااة ه 

 هذا اجملال، وهو ما ال يع ِّ عنه ح م عام يتعلق لعدم التمييز.

وه اجملال االقتتاد  ه النرل التا ا عشر وأوائل النارل  -7
العشاااارين،  ثااااأا  مااااا  ااااال يااااتم ماااانح معاملااااة الدولااااة األوىل لالرعايااااة 
لتورة مشروطة. فبدال  من مانح هاذه املعاملاة لتاورة تلنائياة، تناوم 
دولااة مااا مبنحهااا ه منالاال مياازة توفِّرهااا هلااا الدولااة األ اارى. أ  أنااه  
 اااال يتعااا  دفاااا منالِااال ملااانح معاملاااة الدولاااة األوىل لالرعاياااة. وقاااد 
ُعاااِرف هاااذا لا ااام "معاملاااة الدولاااة األوىل لالرعاياااة املشاااروطة". وقاااد 

ه املعاملاااااة املشاااااروطة ماااااا تزاياااااد إدراك أل راااااة مزاياااااا تراجعااااات هاااااذ
اقتتااادية تعااود علااى الدولااة املاحنااة ماان  اا ل ماانح معاملااة الدولااة 
األوىل لالرعاية لدول رروط. ومل يعاد ملعاملاة الدولاة األوىل لالرعاياة 

 املشروطة  وى النليل من األمهية اليوم.

 املشاروطة وقد أتبحت معاملة الدولة األوىل لالرعاية غأ -8
تشااااا ل حجااااار الزاوياااااة ه نظاااااام االتىلااااااق العاااااام لشاااااأل التعريىلاااااايف 
اجلمر ياااااة والتجاااااارة ًالغاااااايف(. فبموجاااااب املاااااادة األوىل مااااان اتىلااااااق 
الغااااايف، مُتاااانح معاملااااة الدولااااة األوىل لالرعايااااة عنااااد احلاااادود لةاااالا 
األطااراف املتعاقاادة األ اارى ه اتىلاااق الغااايف وذلااك "لتااورة فوريااة 

با  إىل جنب ما اررتاط املادة الثالثة من اتىلاق وغأ مشروطة". وجن
الغايف مانح "معاملاة وطنياة" لتلاك الةالا حاال د وهلاا إىل الةاوق 
احملليااة لااارف متعاقااد ه اتىلاااق الغااايف، أتاابح مباادأ الدولااة األوىل 
لالرعاياااة يشااا ل لااااذلك جاااوهر مبااادأ عاااادم التميياااز مبوجاااب اتىلاااااق 

العاملية. فالواقا أل  الغايف، وقد  ل  ذلك ه إطار منظمة التجارة
هذا املبدأ قد ُو ِّا مبوجب اتىلاقايف منظمة التجارة العاملية ليتجاوز 
نااااق تابينااه اجاااع لالةاالا وأتاابح ينابااق علااى جمااال اجاادمايف 
ومحاياااة حناااوق املل ياااة الىل رياااة. وتااانز املاااادة الثانياااة مااان االتىلااااق 
 العاااام لشاااأل التجاااارة ه اجااادمايف علاااى تابياااق وا اااا جااادا  لشااارط
 الدولة األوىل لالرعاية فيما خيز "أ  تدلأ يشمله هذا االتىلاق".

وعلاااااى الااااارغم مااااان امل اناااااة املر زياااااة ملعاملاااااة الدولاااااة األوىل  -9
لالرعايااة مبوجااب املااادة األوىل ماان اتىلاااق الغااايف، فااإل هااذا االتىلاااق 
واتىلاقايف منظمة التجارة العاملياة تانز أيضاا  علاى ا اتثناءايف هاماة 

 -. ويتعلق اال تثناء الرئيةات لالرتتيباايف اإلقليمياة من هذه املعاملة
الااا  متااانح أفضاااليايف  -االحتاااادايف اجلمر ياااة ومنااااطق التجاااارة احلااارة 

لألعضاااء ه هااذه االتىلاقااايف، ولالتاااي فهاات ال متاانح معاملااة الدولااة 
األوىل لالرعاياااة جلمياااا األطاااراف املتعاقااادة ه اتىلااااق الغاااايف. ووفناااا  

ن من اتىلاق الغايف، ال يتع  منح هذه املزايا للمادة الرالعة والعشري
لألطراف املتعاقدة األ رى ه اتىلاق الغايف أو لألعضاء ه منظمة 

 التجارة العاملية.

مث إل ا ااااتمرار العماااال مبعاملااااة الدولااااة األوىل لالرعايااااة ه  -10
إطاااااار نظااااااام منظماااااة التجااااااارة العاملياااااة الاااااا  تاباااااق عمليااااااة تةااااااوية 

 أنه توجد ضمن النظام التجار  ملنظمة للمنازعايف  اتة  ا يعين
التجارة العاملياة فرتاة لتىلةاأ ارارتاط معاملاة الدولاة األوىل لالرعاياة 
تىلةاااأا  متةااانا . إال أل فرتاااة جديااادة للحيااااة قاااد أتيحااات ملعاملاااة 
الدولة األوىل لالرعاية من   ل اتىلاقاايف التجاارة اإلقليمياة والتزاياد 

نائية، ومجيعها تتضامن عاادة را    الشديد التىلاقايف اال تثمار الث
 من أر ال اررتاط معاملة الدولة األوىل لالرعاية.

العمــل الســابق للجنــة بشــأن شــرط  -2
 الدولة األولى بالرعاية

نشاااأيف معاجلاااة اللجناااة ألح اااام الدولاااة األوىل لالرعاياااة عااان  -11
عملهااا املتعلااق لنااانول املعاهاادايف. وقااد اقاارُتِ  إدراج ح اام ه مشاااريا 
املااااواد املتعلنااااة لنااااانول املعاهاااادايف يةااااتبعد اناباقهااااا ه حالااااة أح ااااام 
الدولااة األوىل لالرعايااة. وقاارريف اللجنااة أال تىلعاال ذلااك لاال أل تنظاار ه 

. وقااد أجاارى املناارر (5ًأح ااام الدولااة األوىل لالرعايااة  موضااوع منىلتاال
اجااااع، الةااايد إندرياااه أو اااتور، وَ َلىلاااه الةااايد ني اااوال  أوراااا وف، 

مةاهبة ألح اام الدولاة األوىل لالرعاياة النائماة حا  منتتااف حتلاي يف 
فااارتة الةااابعينيايف مااان النااارل املاضااات. وقاااد ا اااتنديف تناريرمهاااا إىل قااادر  
 بااأ ماان ممار ااايف الاادول ه جمااال إلاارام املعاهاادايف الاا  تشااتمل علااى 
أح ااااااام الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة ه جمموعااااااة متنوعااااااة ماااااان اجملااااااااليف، 

عدل الدولياة الا  تارقات إىل مثال هاذه األح اام قرارايف حم مة ال وإىل
النضية املتعلنة حبنوق رعاياا ، و(6ًإيرانية -رر ة النىلط األن لو ًقضية 

، (8ً(أمبااااااتييلوس، وقضاااااية (7ًالوالياااااايف املتحااااادة األمري ياااااة ه املغااااارب
 ، وجمموعة  بأة من أح ام احملا م الوطنية.(9ًماالبة أمباتييلوسو

الاانهج الااذ  اتبعتااه اللجنااة ه أل تاادرس راارط وقااد متثَّاال  -12
الدولاااة األوىل لالرعاياااة ومعاملاااة الدولاااة األوىل لالرعاياااة " مؤ ةاااة 

وليس  مجرد مةألة تندرج ه إطار قانول املعاهدايف،  (10ًقانونية"
وه النظااار إىل إعماااال هاااذا احل ااام لتاااورة مو اااعة ال تنتتااار علاااى 

إىل جتناااب حماولاااة حااال جماااال التجاااارة الدولياااة. وقاااد  اااعت اللجناااة 
 .(11ًاملةائل ال  تتةم لا "طالا اقتتاد  تنين"

__________ 
 .15الىلنرة ، الثاين( ، اجمللد الثاين ًاجلزء1978حولية  (5ً
ً6) Anglo–Iranian Oil Co. case (jurisdiction), Preliminary 

objection, Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 93. 
ً7) Case concerning rights of nationals of the United States of 

America in Morocco, Judgment of 27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, 
p. 176. 
ً8) Ambatielos case (Greece v. United Kingdom), Jurisdiction, 

Judgment of 1 July 1952, ibid., p. 28. 
ً9) Ambatielos Claim (Greece, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland), UNRIAA, vol. XII (Sales No. 1963.V.3), 
pp. 83–153. 

 .61، الىلنرة الثاين( ، اجمللد الثاين ًاجلزء1978حولية  (10ً
 .62املرجا نىلةه، الىلنرة  (11ً
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وقااااااد ارااااااتملت مشاااااااريا املااااااواد الث ثاااااا  الاااااا  تاااااااغتها  -13
علاااى مةاااائل مثااال تعريااف رااارط الدولاااة األوىل لالرعاياااة  (12ًاللجنااة

(، ونااااق 5و 4ومعاملااة الدولااة األوىل لالرعايااة ًمشااروعا املااادت  
 ملعاملاااة الدولاااة األوىل لالرعاياااة املةاااتند التابياااق، واأل ااااس الناااانوين

(، وناااق 7إىل النانول الدوي التعاهاد  ال العاره ًمشاروع املاادة 
(، وأثااار 10و 9و 8معاملاااة الدولاااة األوىل لالرعاياااة ًمشااااريا املاااواد 

معاملاااة الدولاااة األوىل لالرعاياااة املشاااروطة وغاااأ املشاااروطة ًمشااااريا 
ملاااة املمنوحاااة مبوجاااب رااارط (، ومتااادر املعا13و 12و 11 املاااواد

(، والوقااات الااااذ  19-14الدولاااة األوىل لالرعايااااة ًمشااااريا املااااواد 
تنشااااأ فيااااه احلنااااوق مبوجااااب راااارط الدولااااة األوىل لالرعايااااة ًمشااااروع 

(، وإهناااء أو تعليااق راارط الدولااة األوىل لالرعايااة ًمشااروع 20 املااادة
ايف (، وع قااة راارط الدولااة األوىل لالرعايااة لنظااام أفضاالي21املااادة 

(، واحلااااااليف اجاتااااة للماااارور 24و 23معماااام ًمشااااروعا املااااادت  
 ع  احلدود وحنوق املرور العالر للدول غأ الةاحلية.

 رد فعل اللجنة السادسة على مشاريع المواد  -3
مل متااااِ  اجلمعيااااة العامااااة قُاااااُدما  ه تناااااول مشاااااريا املاااااواد  -14

نا  الاذ  جارى ه املتعلنة لشرط الدولة األوىل لالرعاية. ويدل الن
علاااى وجاااود عااادة راااواغل إزاء مشااااريا املاااواد  (13ًاللجناااة الةاد اااة

هاااذه، ول ااان  انااات راااة مةاااألتال لارزتاااال ضااامن تلاااك الشاااواغل. 
املةألة األوىل هت أنه  انت هناك رواغل مىلادها أل مشاريا املواد 
مل تةااتبعد االحتااادايف اجلمر يااة ومناااطق التجااارة احلاارة. وقااد  اناات 

مهمااااة لتااااىلة  اتااااة ألعضاااااء اجلماعااااة االقتتااااادية هااااذه مةااااألة 
األورولياااة الاااذين مل يريااادوا أل حتتااال دول غاااأ أعضااااء ه اجلماعاااة 
االقتتادية األورولية، من   ل ررط الدولة األوىل لالرعاياة، علاى 
املزاياااااااا املتاحاااااااة مبوجاااااااب املعاهااااااادة املنشااااااائة للجماعاااااااة االقتتاااااااادية 

اد االحتااااااادايف اجلمر يااااااة األوروليااااااة. و ااااااال هااااااؤالء يىلضِّاااااالول ا ااااااتبع
ومنااااطق التجاااارة احلااارة مااان ناااااق مشاااروع املاااواد.  ماااا أل البلااادال 
النامياااة الااا  أ اااذيف تاااد ل ه اتىلاقاااايف إقليمياااة للتجاااارة احلااارة قاااد 

 أعرلت عن رواغل مماثلة.
أما املةألة الثانية فهت أنه  انات هنااك راواغل إزاء معاجلاة  -15

د، مبااااا ه ذلااااك معاجلااااة نُظُاااام مةااااألة التنميااااة ه إطااااار مشاااااريا املااااوا
تعاااااجل  األفضااااليايف املعّممااااة. وقااااد رأى الاااابع  أل مشاااااريا املااااواد ال

مةااألة ماانح األفضااليايف للبلاادال الناميااة معاجلااة وافيااة؛ ورأى الاابع  
اآل ر أل مشاريا املواد قاد ضاّلت  ابيلها فادلىلت إىل النناا  الادائر 

 ااااال هاااااذه حاااااول النظاااااام االقتتااااااد  الااااادوي اجلدياااااد. و اااااال معاااااىن  
ي ىلاات مااان  الشااواغل وغأهااا هااو أنااه ال يوجااد ه اجلمعيااة العامااة مااا

__________ 
 .74املرجا نىلةه، الىلنرة  (12ً
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والث ثول، اللجنة  (13ً

(. وقد أثأ هذا املوضوع A/C.6/33/SR.27-45ً 45-27الةاد ة، اجللةايف 
 1988، وه عامت 1983إىل عام  1980ه اللجنة الةاد ة من عام 

 .1991، مث ه عام 1989و

املؤيِّاادين لتحوياال مشااااريا املااواد إىل اتىلاقياااة. وتاارى لعااا  الاادول أناااه 
 ينبغت النظر إىل مشاريا املواد لوتىلها جمرد مبادئ توجيهية. 

 1978التطورات منذ عام   -4
مة عندما تناولت لند تغّأيف  ثأا  الظروف ال   انت قائ -16

اللجنة موضوع ررط الدولة األوىل لالرعاية ه تناريرها وه مشاريا 
 .1978املواد النهائية لعام 

، إل عااااادة ترتيباااااايف مااااان الرتتيباااااايف الثنائياااااة الااااا  ا اااااتند إليهاااااا أوال  
املنااررول اجاتااول لبيااال ممار ااة الاادول فيمااا يتعلااق لأح ااام الدولااة 

ا ترتيبايف متعددة األطراف. والنتيجاة األوىل لالرعاية قد حّلت حمله
الاااا  ترتباااات علااااى ذلااااك هاااات أل راااارط الدولااااة األوىل لالرعايااااة قااااد 

 أتبح اليوم أ ثر تر يزا  على اجملال االقتتاد .
، إل اتىلاااق الغااايف الااذ   ااال متاادرا  رئيةاايا  للنظاار ه راارط ثانيااا  

الدولة األوىل لالرعاية قاد أتابح ينادرج اآلل ضامن اإلطاار األو اا 
ملنظمااااة التجااااارة العامليااااة. وقااااد أدى هااااذا إىل تو اااايا نااااااق راااارط 
الدولااااة األوىل لالرعايااااة إىل جمااااااليف غااااأ الةاااالا تشاااامل اجاااادمايف 
واملل يااة الىل ريااة. ويضاااف إىل ذلااك أل نظااام تةااوية املنازعااايف ه 
منظمة التجارة العاملية، وهو نظام يشمل عملية ا تئناف، قد أتا  

ة األوىل لالرعايااااة ه اتىلاقااااايف منظمااااة فرتااااة لتىلةااااأ أح ااااام الدولاااا
 التجارة العاملية تىلةأا  ذا حجية.

، لند حدثت زيادة هائلة ه عملياايف التىلااوض علاى اتىلاقاايف ثالثا  
التجارة احلرة على أ اس ثناائت وإقليمات، والتىلااوض علاى اتىلاقاايف 

 ا تثمار ثنائية تتضمن أح اما  للدولة األوىل لالرعاية.
اللجااااوء إىل تةااااوية املنازعااااايف ه إطااااار اتىلاقااااايف ، لنااااد أدى رالعااااا  

اال ااااتثمار ماااان  اااا ل إجااااراءايف املر ااااز الاااادوي لتةااااوية منازعااااايف 
اال تثمار أو قواعد التح يم اجاتة للجنة األمام املتحادة للناانول 
التجار  الدوي إىل تىلةاأ أح اام الدولاة األوىل لالرعاياة ه  اياق 

 اال تثمار.
هااا آثااار لالنةاابة للارينااة الاا  ينبغاات وهلااذه التاااورايف مجيع -17

 اااا الياااوم النظااار إىل أح اااام الدولاااة األوىل لالرعاياااة ولالنةااابة ملااادى 
لاألوضااع  1978تلة مشااريا املاواد الا  وضاعتها اللجناة ه عاام 

املعاتاارة. فهناااك اآلل جمموعااة جدياادة و بااأة ماان املمار ااايف الاا  
الااا  ُتةاااتخدم  اااا  ينبغااات أ اااذها ه االعتباااار لااادى تنيااايم ال يىلياااة

أح ااام الدولااة األوىل لالرعايااة وال يىليااة الاا  تابَّااق  ااا ه املمار ااة 
العملياااة. ومةااااألة الع قااااة لاااا  االلتاااازام العااااام لشاااارط الدولااااة األوىل 
لالرعاية ه املادة األوىل من اتىلاق الغايف و لاة الادول املتمثلاة ه 

لة ناقشااتها حتدياادا  ماانح املعاملااة التىلضاايلية للبلاادال الناميااة هاات مةااأ
 .(14ًهيئة اال تئناف التالعة ملنظمة التجارة العاملية

__________ 
ً14) European Communities – Conditions for the Granting of 

Tariff Preferences to Developing Countries, AB-2004-1, Report of the 
WTO Appellate Body (WT/DS246/AB/R), 24 April 2004. 
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 مااا أل املمار ااة املتتاالة لأح ااام الدولااة األوىل لالرعايااة  -18
حتاادث أيضااا  ه  ااياق خيتلااف عاان ذلااك الةااياق الااذ   ااال قائمااا  
ه آ اار ماارة نظااريف فيهااا اللجنااة ه هااذه األح ااام. وقااد ا ااتنديف 

، إىل حااد لعيااد، إىل ميثاااق 1978أُعااديف عااام  مشاااريا املااواد الاا 
وذلك لدى النظر ه ع قة  (15ًحنوق الدول وواجباهتا االقتتادية

ررط الدولة األوىل لالرعاية مبةألة املعاملة التىلضيلية للدول النامية. 
والننااا  الااادائر حااول املعاملاااة التىلضاايلية للبلااادال الناميااة ه ميااادال 

منظماة التجاارة العاملياة الا  أ اذيف  التجارة هر  اآلل ضمن إطار
العضوية فيها تتبح عاملياة علاى حناو متزاياد، وخباتاة ضامن  اياق 
 جولة الدوحة اإلمنائية من املىلاوضايف التجارية املتعددة األطراف.

وه جماااااال اتىلاقاااااايف اال اااااتثمار، احتلااااات طبيعاااااة وناااااااق  -19
أح ااااااام الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة م ااااااال التاااااادارة لتااااااىلة  اتااااااة. 
فالناااااااق الاااااذ  تتةااااام لاااااه لعااااا  أح اااااام الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة 
وا اات ف الااانُاُهج املتَّبعاااة مااان ِقبااال  تلاااف اهليئاااايف النضاااائية املعنياااة 
لاال ااااتثمار قااااد أثااااارا مااااا قااااد يُعتاااا  التحااااد  األ اااا  فيمااااا يتتاااال 
لأح اااااام الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة. وهاااااذا مثِّااااال أيضاااااا  جمموعاااااة مااااان 

مل ت اااان متاحااااة للجنااااة وقاااات اضااااا عها  الةااااوالق النضااااائية الاااا 
 لعملها الةالق ه هذا اجملال.

وه  اال ليئااة عامليااة مستهااا التحرياار االقتتاااد  واالناادماج  -20
االقتتاد  األعماق، يظال رارط الدولاة األوىل لالرعاياة مثِّال عاام   
لاااااالغ األمهياااااة ه الع قاااااايف االقتتاااااادية الدولياااااة فيماااااا لااااا  الااااادول 

أم ان النظاار إىل ا اتمرار أمهيااة رارط الدولااة األوىل األعضااء. ورمبااا 
لالرعايااة ه  ااياق ماارحلت  اثنتاا . فىلاات املرحلااة األوىل، ألاارز تزايااد 
االتىلاقااايف الثنائياااة لتشااجيا ومحاياااة اال ااتثمار ه فااارتة التةاااعينيايف 
مااان الناااارل املاضااات األمهيااااة املةاااتمرة لشاااارط الدولاااة األوىل لالرعايااااة 

ه مان األح اام، املعاايأ الدولياة الادنيا الذ  ي ىلل، إىل جاناب غاأ 
ملعاملاااااة املةاااااتثمرين األجاناااااب وا اااااتثماراهتم. وه املرحلاااااة الثانياااااة، 
 هااااريف قضااااايا جدياااادة فيمااااا يتعلااااق لتابيااااق راااارط الدولاااااة األوىل 

لشااارا ايف للالرعاياااة وذلاااك نتيجاااة لظهاااور اتىلاقاااايف للتجاااارة احلااارة و 
الةاالا واجاادمايف االقتتااادية الشاااملة تاانز علااى حترياار التجااارة ه 

ومعاملااااة اال ااااتثمار لارينااااة مت املااااة، مااااا وجااااود تاااا يف وثينااااة 
 متباَدلة ل  قااعت اجدمايف واال تثمار.

ومثااااال مااااانح معاملاااااة الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة فيماااااا يتتااااال  -21
لاال ااااتثمار، حاااا  ه مرحلااااة مااااا قباااال التأ اااايس، مسااااة ماااان مسااااايف 

ضااااات ه اتىلاقاااااايف اتىلاقاااااايف التجاااااارة احلااااارة مل ت ااااان راااااائعة ه املا
تشاااااجيا ومحاياااااة اال اااااتثمار، حياااااث  انااااات معاملاااااة الدولاااااة األوىل 
لالرعاية تنتتر على مرحلاة ماا لعاد التأ ايس. ومثال إلارام اتىلاقاايف 
التجااااارة احلاااارة واتىلاقااااايف الشاااارا ة االقتتااااادية الشاااااملة هااااذه، الاااا  
تتضاامن فتااوال  أ ا ااية لشااأل اال ااتثمار األجنااك، مرحلااة جدياادة 

__________ 
  اااااانول األول/  12( املاااااؤر  29-ًد3281قااااارار اجلمعياااااة العاماااااة  (15ً

 .1974ديةم  

أمهيااااااة راااااارط الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة ه الع قااااااايف فيمااااااا يتتاااااال ل
االقتتادية املعاترة فيما ل  الدول. وا تعراض الدور الذ  يؤدياه 
هااذا الشاارط ه  ااياق اتىلاقااايف الت اماال االقتتاااد  اجلدياادة هااذه 

 يةتحق درا ة أوثق من منظور قانوين.

التحـــــديات التـــــي يطرحهـــــا اليـــــوم  -5
 شرط الدولة األولى بالرعاية

ممااااا ال رااااك فيااااه أل ماااان رااااأل إجااااراء درا ااااة مةتىليضااااة  -22
ملمار ااااااة إدراج أح ااااااام الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة ه املعاهاااااادايف أل 
يةاالِّط أضااواء جدياادة علااى طرينااة عماال هااذا احل اام وتابينااه ماان 
ِقبَاال الاادول. وماان رااأل ذلااك أل يتاايح النظاار لشاارط الدولااة األوىل 

د نشاأيف ه جماال اال اتثمار لالرعاية لتورة أ ثر تعمنا . ليد أنه قا
مشااا ل حمااددة فيمااا يتعلااق لتابيااق أح ااام الدولااة األوىل لالرعايااة، 
وهاات مشااا ل قااد ت ااول هلااا انع ا اااهتا علااى تابيااق راارط الدولااة 

 األوىل لالرعاية ه  ياقايف أ رى أيضا .
. فناد رفاا (16ًماافيزيينوقد نشاأيف هاذه املةاألة ه قضاية  -23

طن أرجنتياااين، دعاااوى مبوجاااب االتىلااااق املاااّدعت ماااافيزيين، وهاااو ماااوا
املعنااااود لاااا  مجهوريااااة األرجنتاااا  وممل ااااة إ اااابانيا لشااااأل التشااااجيا 

. وه تلااااك النضااااية، دفعاااات (17ًواحلمايااااة املتبااااادل  ل  ااااتثمارايف
( ماان املااادة 3إ اابانيا لأنااه  ااال يتعاا  علااى مااافيزيين، وفنااا  للىلناارة ً
حملاا م احمللياة ه العاررة من ذلك االتىلااق، أل يرفاا الادعوى أماام ا

رااااهرا  قباااال أل يشاااارع ه إقامااااة دعااااوى مبوجاااااب  18إ اااابانيا ملاااادة 
أح ام االتىلااق. إال أل املادعت احاتج حب ام الدولاة األوىل لالرعاياة 
الاااوارد ه اتىلااااق اال اااتثمار املعناااود لااا  األرجنتااا  وإ ااابانيا ًاملاااادة 
 الرالعااة( والااذ  ياانز علااى مااا يلاات  "ه مجيااا املةااائل الاا  طضااا
هلاااذا االتىلاااااق، ال ت ااااول هاااذه املعاملااااة أقاااال مؤاتااااة ماااان تلااااك الاااا  
منحها  ل من طره االتىلاق ال تثمارايف املةتثمرين من للد ثالث 
ه إقليمااه". وقااد ا ااتااع املاادعت لعااد ذلااك أل يُثباات أنااه مبوجااب 
االتىلاااااق املتعلااااق لاحلمايااااة والتشااااجيا املتبااااادل  ل  ااااتثمارايف لاااا  

 يتع  على املةتثمرين الذ  ينيمول دعاوى ، ال(18ًإ بانيا وريلت
مبوجاااب ذلااااك االتىلااااق أل ينومااااوا أوال  لرفااااا دعااااوى أمااااام احملااااا م 
اإل ااابانية احمللياااة. ولاملنارناااة، إذل،  انااات املعاملاااة الااا  عومااال  اااا 
املةااااااتثمر األرجنتيااااااين أقاااااال مؤاتاااااااة ماااااان املعاملااااااة الاااااا  يعاَماااااال  ااااااا 

التااااي، ومبوجاااب رااارط الدولاااة املةاااتثمرول الشااايليول ه إ ااابانيا. ول
__________ 

ً16) Maffezini v. Kingdom of Spain, Case No. ARB/97/7, 

Decision of the Tribunal on objections to jurisdiction of 25 January 

2000, ICSID, ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, vol. 16, 

No. 1 (2001), p. 1  ؛ ونز النرار متا  أيضا  من   ل املوقا الشب ت التاي
http://icsid.worldbank.org. 

 United، 1991تشرين األول/أ تولر  3ه لوينس آيرس ه  ُوقا (17ً

Nations, Treaty Series, vol. 1699, No. 29403, p. 187. 
 .ibid., vol، 1991تشرين األول/أ تولر  2ه  نتياغو ه  ُوقا (18ً

1774, No. 30883, p. 15. 
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األوىل لالرعاية الوارد ه االتىلاق امل م ل  األرجنتا  وإ ابانيا، قاال 
املدعت إنه حيق له احلتول على املعاملة األفضل ال  حيتل عليهاا 
املةااتثمرول الشاايليول مبوجااب اتىلاااق اال ااتثمار الثنااائت املعنااود لاا  

للىلااه عاان النيااام أوال  إ ابانيا وراايلت. ولااذلك، حةااب دفعاه، فااإل ط
لرفاااا دعاااوى أماااام احملاااا م اإل ااابانية ال يشااا ِّل حااااجزا  أماااام إقاماااة 

 دعوى مبوجب اتىلاق اال تثمار املعنود ل  األرجنت  وإ بانيا.
وقاد رفضات احمل ماة احلّجاة الا   ااقتها إ ابانيا ومىلادهااا  -24

ثنااائت أل راارط الدولااة األوىل لالرعايااة الااوارد ه اتىلاااق اال ااتثمار ال
املعنااااااود لاااااا  األرجنتاااااا  وإ اااااابانيا ينابااااااق فنااااااط علااااااى األح ااااااام 
املوضاااوعية ولااايس اإلجرائياااة، وأوضاااحت احمل ماااة أل رااارط الدولاااة 
األوىل لالرعايااة ينابااق، مبوجااب عباراتااه ذاهتااا، علااى "مجيااا املةااائل 
ال  طضاا هلاذا االتىلااق". ولعاد مراجعاة للةاوالق النضاائية الدولياة 

ة ه جمااال املعاهاادايف،  لتاات احمل مااة إىل أنااه واملمار ااة اإل ااباني
م اااان للماااادعت أل حيااااتج لشاااارط الدولااااة األوىل لالرعايااااة الااااوارد ه 
اتىلاااق اال ااتثمار الثنااائت املعنااود لاا  األرجنتاا  وإ اابانيا للماالبااة 
لاحلتول على املعاملة األفضل ال  يوفرها اتىلاق اال تثمار املعنود 

تجنااااب االلتاااازام املتمثاااال ه وجااااوب لاااا  إ اااابانيا وراااايلت ولالتاااااي ي
 تندمي ماالبته إىل احملا م احمللية اإل بانية.

وه أوقايف الحنة، قامت اهليئايف النضائية التالعة للمر ز  -25
ه  احل ااام التاااادر (19ًالااادوي لتةاااوية منازعاااايف اال اااتثمار لاتِّبااااع

، رغم (20ًوقامت  ذلك لبيال ما له من  توتية ،مافيزيينقضية 
مااان الواضاااح ماااا إذا  اااال قاااد نشاااأ عااان ذلاااك أ  تىلةاااأ  أناااه لااايس

مّتةااق ألح ااام الدولااة األوىل لالرعايااة. ويىلةااح احل اام التااادر ه 
اجملااال أمااام إم انيااة أل ي ااول لشاارط الدولااة األوىل  مااافيزيينقضااية 

لالرعاية نااق رديد االتةاع. فمثال هاذا الشارط م ان أل يتحاول 
اهديااة، ويةااامح لبةااااطة إىل ح اام يعلاااو علااى  اااائر األح اااام التع

للاادول املةااتىليدة لااأل تنتناات وطتااار مااا تشاااء ماان املزايااا الاا  حتتاال 
أو ماااا ُيشاااار إلياااه  -عليهاااا دول ثالثاااة مااان الاااارف املتعاقاااد اآل ااار 
(. وقاااد treaty shoppingأحياناااا  لتعباااأ "املىلاضااالة لااا  املعاهااادايف" ً

أل رااة مشااا ل حمتملااة قااد  مااافيزيينرأى أعضاااء احمل مااة ه قضااية 
تنشأ عان ح مهام ومان مث فناد  اعوا إىل تنيياد ناااق هاذا احل ام 
لعااااادد مااااان اال اااااتثناءايف. ول ااااان املبااااادأ الاااااذ  تةاااااتند إلياااااه تلاااااك 
اال ااتثناءايف لاايس موّضااحا  ه احل اام،  مااا أنااه لاايس ماان الواضااح 

 إذا  انت هذه اال تثناءايف حترية. ما
__________ 

ً19) Siemens A.G. v. Argentine Republic, Case No. ARB/02/8, 

Decision on jurisdiction of 3 August 2004, ICSID, Journal de droit 

international, vol. 132 (2005)  املوقا من   ل ؛ ونز النرار متا  أيضا
 .http://icsid.worldbank.orgالشب ت التاي  

 .Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. vانظر مث    (20ً

the Hashemite Kingdom of Jordan, Case No. ARB/02/13, Decision on 

jurisdiction of 9 November 2004, ICSID, ICSID Review-Foreign 

Investment Law Journal, vol. 20, No. 1 (2005), p. 148  ؛ ونز النرار متا
 .http://icsid.worldbank.org  أيضا  من   ل املوقا الشب ت التاي

 ماااااافيزيينتاااااادر ه قضاااااية واملشااااا لة الااااا  يثأهاااااا احل ااااام ال -26
لالنةبة للدول هت ما إذا  اال لإم اال الادول أل حتادِّد مةابنا  ولاأ  
قاادر ماان اليناا  االلتاازام الااذ  ت ااول قااد قاعتااه علااى نىلةااها عناادما 
تُدرج ررط الدولاة األوىل لالرعاياة ه اتىلااق ا اتثمار. فهال هات متانح 

ة ما؟. وال توفر حنوقا  وا عة، أم أل احلنوق ال  متنحها منّيدة لدرج
إال قاااادرا  حماااادودا  ماااان  1978مشاااااريا املااااواد الاااا  اعتمااااديف ه عااااام 

، ال ت تةاب 9اإلرراد لشأل هذه املةألة. فبموجاب مشاروع املاادة 
الدولاااااة املةاااااتىليدة مبوجاااااب رااااارط الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة "إال تلاااااك 

. ول ااااان حتدياااااد (21ًاحلناااااوق الااااا  تنااااادرج ضااااامن موضاااااوع الشااااارط"
املةألة ذاهتا الا  لاذلت اهليئاة النضاائية ه قضاية  موضوع الشرط هو

 وغأها من اهليئايف النضائية جهودا  جهيدة حللها. مافيزيين
وهنااااك ألعااااد أ ااارى تنااااو  عليهاااا مةاااألة ناااااق ح ااام  -27

الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة، وخباتااااااة ع قااااااة هااااااذا احل اااااام لاألح ااااااام 
ح اام املتتالة األ رى الواردة ه اتىلاقايف اال تثمار، مثل تلاك األ

لاملعاملااااة الوطنيااااة و"املعاملااااة العادلااااة واملنتااااىلة". وقااااد رأى لعاااا  
اهليئايف النضائية املعنية لاال تثمار أل رارط الدولاة األوىل لالرعاياة 
ياااا ِّر الرجااااوع إىل اتىلاقااااايف ا ااااتثمار أ اااارى لتحديااااد املعاملااااة الاااا  

. وأفضااى هااذا أيضااا  إىل حالااة (22ًتشاا ل "معاملااة عادلااة ومنتااىلة"
 من عدم التينن فيما يتتل لنااق ررط الدولة األوىل لالرعاية.

إىل قيام الدول مبحاولة تياغة  مافيزيينوقد أفضت قضية  -28
رااااروط الدولااااة األوىل لالرعايااااة حبيااااث ال ت ااااول هلااااا نتااااائج وا ااااعة 
النااااااق. ولالتاااااي فااااإل حااااااليف التمييااااز لاااا  األح ااااام املوضااااوعية 

تةاااوية املنازعااايف مااان ناااااق رااارط  واألح ااام اإلجرائياااة، وا اااتبعاد
الدولة األوىل لالرعاية، وقتر ررط الدولة األوىل لالرعاية على مزايا 
حماااددة، هااات حاااااليف قاااد وجاااديف طرينهاااا إىل  تلاااف االتىلاقاااايف. 
واملشاا لة املاروحااة هاات أل الاادول ال م نهااا أل تتااينن ماان ال يىليااة 

 العملت. ال   يتم  ا تىلةأ هذه األح ام اجلديدة ه الواقا
واملش لة املاروحة هت، على أحد املةتويايف، جمارد مةاألة  -29

تىلةااااأ للمعاهاااادايف. فشااااروط الدولااااة األوىل لالرعايااااة ُتتاااااغ لااااارق 
 تلىلااااة ه  تلااااف االتىلاقااااايف. فنااااااق لعاااا  هااااذه الشااااروط وا ااااا 
وناااااق لعضاااها اآل ااار ضااايق. ولعضاااها ينتااار مااانح معاملاااة الدولاااة 

ذين ي وناااااول ه " اااااروف مماثلاااااة". األوىل لالرعاياااااة علاااااى أولئاااااك الااااا
اار تتمثاال ه حتديااد النااااق الاادقيق للشاارط  ولااذلك فااإل و يىلااة املىلةِّ
قيااد البحااث. ومبنتضااى هااذا الاانهج، م اان حاال املشاا لة ماان  اا ل 
التىلةاااأ. ول ااان املةاااألة هااات، علاااى مةاااتوى آ ااار، مةاااألة أ ا اااية 
 لدرجاااة أ ااا . فتىلةاااأ املعاهااادايف ال حيااادث ه فاااراغ. فالاريناااة الااا 

__________ 
 .27ع (، الثاين، اجمللد الثاين ًاجلزء 1978حولية  (21ً
ً22) MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Chile, Case No. 

ARB/01/7, Award of 25 May 2004, ICSID  ًانظرhttp://icsid.worldbank.org) ؛
 Pope and Talbot, Inc. v. Canada, Award of the NAFTA Tribunal of 10 Aprilو

2001, ILR, vol. 122 (2002), p. 352 
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ااار أحااد راااروط الدولااة األوىل لالرعاياااة تتوقااف جزئياااا   يتناااول  ااا املىلةِّ
 على ال يىلية ال  ينظر  ا املىلةِّر إىل طبيعة مثل هذه الشروط.

فاااااإذا نُِظااااار إىل أح اااااام الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة لاعتبارهاااااا  -30
ااار  أح امااا  هتاادف إىل تشااجيا عاادم التمييااز والتوحيااد، أم اان ملىلةِّ

ذ أل يعتااا  أل ذايف الغااارض مااان احل ااام هاااو إجاااازة املعاهااادة عندئااا
املىلاضلة ل  املعاهادايف، لال التشاجيا عليهاا. واملىلةِّار الاذ  ينظار 
إىل ررط الدولة األوىل لالرعاياة لوتاىله ح ماا  لاه غارض اقتتااد  
يتمثاال ه الةااما  لاملنافةااة علااى أ اااس ت ااافؤ الىلاارع قااد ي ااول 

رائت ه تىلةاااأ ذلاااك أ ثااار ماااي   لتحبياااذ إجاااراء متيياااز موضاااوعت/إج
الشاارط. وه هااذا التاادد، قااد ي ااول ه جترلااة تىلةااأ راارط الدولااة 
األوىل لالرعايااااااة ه الةااااااياق املتعلااااااق مبنظمااااااة التجااااااارة العامليااااااة وه 
جمااليف أ ارى ماا ياوفِّر إرراادا  لتىلةاأ رارط الدولاة األوىل لالرعاياة 

 ه  ياق اتىلاقايف اال تثمار.

و مــا الــذي يمكــن للجنــة أن تفعلــ -6
 على نحٍو ُمْجٍد؟

ماااان الواضااااح أل الظااااروف قااااد تغااااّأيف  ثااااأا  منااااذ اعتماااااد  -31
مشاااااااريا املااااااواد املتعلنااااااة لشاااااارط الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة فااااااات عااااااام 

. فهنااااك اآلل جمموعاااة مااان املمار اااايف والةاااوالق النضاااائية 1978
الاااا  مل ت اااان متاحااااة آنااااذاك.  مااااا أل هناااااك مشاااا لة قااااد نشااااأيف 

 اااااام الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة ه اتىلاقاااااايف يتعلاااااق لتابياااااق أح فيماااااا
حاجاة الادول لتوضايح الناانول الناائم ه  اال تثمار، مما يىلضت إىل
 التدرهت. هذا اجملال ورمبا تاويره

أمااا احلجااة الاا  تعتاا  أل املشااا ل األ ا ااية الاا  جعلاات  -32
اجلمعياااااة العاماااااة متتناااااا عااااان حتويااااال مشااااااريا املاااااواد الااااا  اعُتماااااديف 

اتىلاقية ال تزال قائماة فهات حجاة لان ت اول دامغاة  إىل 1978 عام
إال لااو اقاارُتِ  أل تنااوم اللجنااة لتحااديث وتنناايح مشاااريا املااواد الاا  

. وهنااااك حمافااال قائماااة ملعاجلاااة املةاااائل الااا  1978اعُتماااديف عاااام 
أثاااريف قلنااا  فيماااا يتتاال مبشااااريا املااواد هااذه. فىليماااا يتعلااق مبةاااألة 

األو ا نااقا  املتمثلاة ه التنمياة،  نظم األفضليايف املعممة واملةألة
فهماااا مةاااألتال جتااار  معاجلتهماااا ه إطاااار منظماااة التجاااارة العاملياااة 
وجولااة الدوحااة اإلمنائيااة. وفيمااا يتعلااق مبةااأل  االحتااادايف اجلمر يااة 
ومنااااطق التجاااارة احلااارة، فهماااا أيضاااا  مةاااألتال جتااار  معاجلتهماااا ه 

يس هناااااك ماااان  اااابب إطااااار اتىلاقااااايف منظمااااة التجااااارة العامليااااة. ولاااا
يةااتدعت أل تنظاار اللجنااة ه االضااا ع لعمليااة تاادوين أو تاااوير 
تادرهت لنظااام آ ااذ ه التااور ه إطااار املااادة الرالعاة والعشاارين ماان 
اتىلاق الغايف وقرارايف أفرقة منظمة التجارة العاملية وهيئة اال تئناف 

 التالعة هلا.
لدولاااة األوىل واملةااألة املاروحااة اليااوم فيماااا يتعلااق لشاارط ا -33

لالرعايااااة طتلاااااف عاااان املةاااااائل الاااا  أثااااااريف هااااواجس فيماااااا يتعلاااااق 
. فنااااد نشااااأيف هااااذه املةااااألة 1978مبشاااااريا املااااواد املعتماااادة عااااام 

حتديدا  ه  ياق اتىلاقايف اال تثمار ول نها قد ت ول منابنة على 

نااق أو ا. واملةاألة احلنينياة، لاالنظر إىل طبيعاة املشا لة النائماة 
ما إذا  ال هناك أ  رتء م ان للجناة أل تىلعلاه علاى حاليا ، هت 

حنااو جُمبااد ، لوتااىلها جهاااز األماام املتحاادة املعااين لااالتاوير التاادرهت 
 للنانول الدوي وتدوينه.

وهاااذا ال يعاااين الناااول إل املةاااألة هااات مةاااألة تننياااة وذايف  -34
نااق ضيق ومن مث فإل اإلطار التحيح ملعاجلتها هو ضمن نااق 

أ ااارى. فهااات ليةااات  اااذلك. فاملةاااائل الرئيةاااية ا تتااااع هيئاااة 
املتعلناة لأح اام الدولاة األوىل لالرعايااة هات مةاائل تنادرج ه إطااار 
النانول الدوي العام. واملةألة املر زية هت مةألة ال يىلية ال  ينبغت 
 ا تىلةأ تلك األح ام. وه ح  أل هذه مةألة قد تبادو ضاينة 

ااااااااااق وا ااااااااا يشاااااااامل تىلةااااااااأ النااااااااااق فإهنااااااااا، ه الواقااااااااا، ذايف ن
املعاهاادايف  مااا يشاامل طبيعااة وماادى االلتزامااايف املعنااودة ماان ِقبَاال 
الاادول ه نااااق راارط الدولااة األوىل لالرعايااة. وهاات تتالااب فهمنااا 
لاادور وو يىلااة رااروط الدولاااة األوىل لالرعايااة وع قااة هااذه الشاااروط 

 مببدأ عدم التمييز ه النانول الدوي.
ااز علااى هااذا املوضااوع وهناااك هيئااايف أ اارى مااا  -35 لرحاات تر ِّ

أيضااا . فنااد أعااديف منظمااة التعاااول والتنميااة ه املياادال االقتتاااد  
ماؤمتر ، وهاو ماا فعلاه (23ًدرا ة لشأل رروط الدولاة األوىل لالرعاياة

.  مااا هاار  (24ًاألون تاااد( أيضااا  ً األماام املتحاادة للتجااارة والتنميااة
ال يعين أنه مل يعد حبث هذا املوضوع ه املؤلىلايف األ ادمية. وهذا 

 هناك مّتةا ملزيد من البحث ه هذا اجملال.
أما الرأ  املعا س الذ  تتبنااه لعا  احل وماايف فهاو أل  -36

أح ااااااام الدولااااااة األوىل لالرعايااااااة هاااااات أح ااااااام متىلاوتااااااة وال م اااااان 
إدراجهااااا لةااااهولة ه فئااااايف عامااااة. فاحل ومااااايف تةااااتايا تااااياغة 

س رة حاجة أل  نظر عام ه أح ام ت ئم احتياجاهتا ولالتاي فلي
املوضااوع. أمااا املشااا ل الاا  نشااأيف فاايم ن أل تعاااجَل علااى أ اااس  
 اال حالااة علااى حاادة. ولالتاااي فإنااه ماان املنا ااب أل ُيةااَمح للىلنااه 
لشأل تىلةأ أح اام الدولاة األوىل لالرعاياة لاأل يتااور مثلماا تااّور 

للجناة  ه الةالق. وا تنادا  إىل هذا التحليال، لان ي اول هنااك دور
 فيما يتعلق  ذا املوضوع.

ويعت  أولئك الذين يؤيدول اضا ع اللجنة لعمل ما ه  -37
هاااذا اجملاااال أل مااااا م ااان للجنااااة أل تىلعلاااه علاااى حنااااو جُمباااد  ه هااااذا 
التااادد هاااو أل تاااوفِّر إرراااادايف ذايف حجيّاااة لشاااأل تىلةاااأ أح اااام 

__________ 
ً23) OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs, 

"Most-favoured-nation treatment in international investment law", 

Working Papers on International Investment, No. 2004/2 (2004) متاحة .
-www.oecd.org/daf/inv/investmentل ط ع من   ل املوقا الشب ت  

policy/WP-2004_2.pdf. 
ً24) UNCTAD, “Most-favoured-nation treatment”, UNCTAD 

Series on issues in international investment agreements, 
UNCTAD/ITE/IIT/10 (vol. III) (United Nations publication, Sales No. 

E.99.II.D.11) (1999). 
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ااولر الدولة األوىل لالرعاية. وهاذا يتالاب إجاراء حتليال مةاتىلي  لت
طبيعااااة رااااروط الدولااااة األوىل لالرعايااااة ونااقهااااا واأل اااااس املناناااات 
الذ  تةتند إليه، والىلناه الناائم لشاأل رارط الدولاة األوىل لالرعاياة 
ه  تلاااف اجملاااااليف املعاتااارة الااا  يابَّاااق فيهاااا هاااذا احل ااام الياااوم، 
وتناااااولع راااااروط الدولاااااة األوىل لالرعاياااااة وا اااااتخداماهتا ه املمار اااااة 

اااريف  ااااا هاااذه الشااااروط وال يىلياااة الاااا  املعاتااار  ة، وال يىلياااة الاااا  ُفةِّ
 ينبغت أل تىلةَّر  ا.

وم اان أل تتمثاال نتيجااة عماال اللجنااة ه اعتماااد مشاااريا  -38
مااااواد أو مشاااااريا مبااااادئ توجيهيااااة تتتاااال لتىلةااااأ رااااروط الدولااااة 

لالرعاياااااااة، أو م ااااااان أل تتمثااااااال ه  لةااااااالة مااااااان الشاااااااروط  األوىل

ىل لالرعايااااة أو ه فئااااايف ماااان الشااااروط مااااا النموذجيااااة للدولااااة األو 
تعلينااااايف علااااى تىلةااااأها. وماااان رااااأل أ  ماااان النتيجتاااا  أل تااااوفِّر 
للاادول إررااادايف ه تىلاوضااها علااى عنااد اتىلاقااايف تتضاامن رااروطا  
للدولة األوىل لالرعاية، وأل توفِّر للمح َّم  إررادايف ه تىلةأهم 

 التىلاقايف اال تثمار.
الدولة األوىل لالرعاية هو موضوع وموضوع تىلةأ رروط  -39

يةااتجيب الحتياجااايف الاادول. وقااد أتاابحت املمار ااة متاااورة مبااا 
ي ىلات إلتاحاة إجاراء قادر مان التااوير التادرهت، ورمباا التاادوين، ه 
هذا اجملال. وهلذا املوضوع نااق حمدد ومن املم ن أل يُنَجز ضمن 

 فرتة الةنوايف اجمس احلالية.
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 الستينقائمة مرجعية بوثائق الدورة 

 رمز الوثينة  العنوال  م حظايف وإحااليف

جااااااادول األعماااااااال  ياااااااردمةتنةاااااااخة. و 
هاااااااذا اجمللاااااااد،  النهائياااااااة ه تهلتااااااايغ
 .أع ه 15 ع

 A/CN.4/587  للدورة الةت  جدول األعمال املؤقت 

للمناقشاااة الااا  جاااريف ه  ماااوجز مواضااايعت أعدتاااه األماناااة العاماااة  مةتنةخة.
 الةت الثانية و اللجنة الةاد ة للجمعية العامة   ل دورهتا 

 A/CN.4/588 

، اجمللااااااد الثاااااااين 2008حوليااااااة تاااااارد ه 
 ًاجلزء األول(.

التنرياار الرالاااا عاان آثاااار النزاعاااايف املةاالحة علاااى املعاهااادايف   
إجااااراءايف التعليااااق واإلهناااااء، أعااااده الةاااايد إيااااال لراونلاااات، 

 املنرر اجاع

 A/CN.4/589 [وCorr.1] 

محاياااااااااة األراااااااااخاع ه حاااااااااااليف ال اااااااااوارث  ماااااااااذ رة مااااااااان   .مةتنةخة
 العامة األمانة

 A/CN.4/590 وAdd.1-3 

الثاااااااين  ، اجمللااااااد2008حوليااااااة تاااااارد ه 
 ًاجلزء األول(.

التنرياار اجااامس عاان املااوارد الابيعااة املشاارت ة  املياااه اجلوفيااة العااالرة  
 للحدود، أعده الةيد رو ت يامادا، املنرر اجاع

 A/CN.4/591 

آثااااااااار النزاعااااااااايف املةاااااااالحة علااااااااى املعاهاااااااادايف  التعلينااااااااايف   مثله.
 وامل حظايف الواردة من املنظمايف الدولية

 A/CN.4/592 وAdd.1 

التعليناااايف وامل حظاااايف الاااواردة مةاااؤولية املنظماااايف الدولياااة    .مثله
 من املنظمايف الدولية

 A/CN.4/593 وAdd.1 

،  امتو موريس، أعده الةيد طرد األجانبعن  الرالاالتنرير   .مثله
 املنرر اجاع

 A/CN.4/594 

 ماان الااواردة وامل حظااايف التعلينااايفاملااوارد الابيعااة املشاارت ة    مثله.
 طبنااايف لنااانول املتعلنااة املااواد مشاااريا لشااأل احل ومااايف

 للحدود العالرة اجلوفية املياه

 A/CN.4/595 وAdd.1 

حتانة مةؤوي الدول من الوالية النضائية اجلنائية األجنبياة    .مةتنةخة
 مذ رة من األمانة العامة

 A/CN.4/596 [وCorr.1] 

الثاااااااين ، اجمللااااااد 2008حوليااااااة تاااااارد ه 
 ًاجلزء األول(.

عن مةؤولية املنظماايف الدولياة، أعاده الةايد  الةادسالتنرير  
 جورجيو غايا، املنرر اجاع

 A/CN.4/597 

، محاياااة األراااخاع ه حاااااليف ال اااوارثعااان األوي التنريااار   مثله.
 أو بينا، املنرر اجاع -نةيا فلأعده الةيد إدواردو 

 A/CN.4/598 

  (aut dedere aut judicareًااللتاااازام لالتةااااليم أو احملا مااااة   .مثله
 التعلينايف واملعلومايف الواردة من احل ومايف

 A/CN.4/599 

، أعااده التحىلظااايف علااى املعاهاادايفعاان  الثالااث عشاارالتنرياار   .مثله
 ، املنرر اجاعآالل ليليهالةيد 

 A/CN.4/600 
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األوي عاااااان حتااااااانة مةااااااؤوي الاااااادول ماااااان الواليااااااة تنرياااااار ال  .مثله
، روماال  ولاود  الةيد النضائية اجلنائية األجنبية، أعده 

 املنرر اجاع

 A/CN.4/601 

حوليااااااااااة ه  A/CN.4/602تاااااااااارد الوثينااااااااااة 
؛ ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(2008

، A/CN.4/602/Add.1أماااااااااا الوثيناااااااااة 
 فهت مةتنةخة.

 Add.1و A/CN.4/602  مذ رة من األمانة العامة  اللجنةملء الشواغر الاارئة ه  

، اجمللااااااد الثاااااااين 2008حوليااااااة تاااااارد ه 
 .ًاجلزء األول(

 aut dedereًالتنرير الثالث عن االلتزام لالتةليم أو احملا مة  

aut judicare) ، جيةااااااا ف غالتةااااااا تأعاااااااده الةااااااايد ،
 املنرر اجاع

 A/CN.4/603 

املةاالحة علااى املعاهاادايف  مااذ رة مندمااة ماان آثااار النزاعااايف   .مثله
رئاايس الىلريااق العاماال املعااين ل ثااار النزاعااايف املةاالحة علااى 

 8املعاهدايف  مشروع املادة 

 A/CN.4/L.721 

املااااااوارد الابيعيااااااة املشاااااارت ة  مااااااذ رة لشااااااأل ديباجااااااة يعاااااادها   .مةتنةخة
 اجاع املنرر

 A/CN.4/L.722 

عنااااااوين ونتاااااوع مشااااااريا التحىلظاااااايف علاااااى املعاهااااادايف    .مثله
 9و 7املبااادئ التوجيهيااة الاا  اعتماادهتا جلنااة التااياغة ه 

 2008أيار/مايو  28و 16و 14و 13و

 A/CN.4/L.723 
 [Corr.3و Corr.1و]

املااوارد الابيعيااة املشاارت ة  قااانول طبنااايف املياااه اجلوفيااة العااالرة   .مثله
 1للحادود  ]عنااوين[ ونتاوع الديباجاة ومشااريا املاواد 

]املتعلناااة لنانااااول[ طبناااايف امليااااه اجلوفياااة العاااالرة  19إىل 
 للحدود ال  اعتمدهتا جلنة التياغة ه النراءة الثانية

 A/CN.4/L.724 

مةاااؤولية املنظماااايف الدولياااة  عنااااوين ونتاااوع املاااواد ]...[   .مثله
 ال  اعتمدهتا جلنة التياغة لتىلة مؤقتة ]...[

 A/CN.4/L.725 
 Add.1و

 A/CN.4/L.726  آثار النزاعايف املةلحة على املعاهدايف  تنرير الىلريق العامل  .مثله

آثاااار النزاعاااايف املةااالحة علاااى املعاهااادايف  نتاااوع مشااااريا   .مثله
املااواد ]...[ الاا  اعتماادهتا جلنااة التااياغة لتااىلة مؤقتااة ه 

، ونتاااااااااوع 2008حزيرال/يونياااااااااه  4الناااااااااراءة األوىل ه 
الااااا  اعتمااااادهتا جلناااااة  واملرفاااااق 13و 5مشاااااروعت املاااااادت  

 10و 9ه  التااااااياغة ]لتااااااىلة مؤقتااااااة[ ه النااااااراءة األوىل
 2008متوز/يوليه 

 A/CN.4/L.727/Rev.1 
 Add.1و

ول طاااا ع علااااى الاااانز لتاااايغته  .مثلااااه
الوثااااااااائق الرمسيااااااااة املعتماااااااادة، انظاااااااار 

 الثالثاااااااةللجمعياااااااة العاماااااااة، الاااااااادورة 
 10 والةااااااااااااااتول، امللاااااااااااااااحق رقاااااااااااااااام

ًA/63/10.)  ويرد الانز النهاائت ه
 .أع ه 13هذا اجمللد، ع 

مشروع تنرير جلنة النانول الادوي عان أعماال دورهتاا الةات    
 الىلتل األول ًتنظيم أعمال الدورة(

 A/CN.4/L.728 
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 رمز الوثينة  العنوال  م حظايف وإحااليف

 A/CN.4/L.729    الىلتل الثاين ًملخز أعمال اللجنة ه دورهتا الةت (مثله  أع ه. 16، ع مثله

قضاااايا حماااددة ت اااول للتعليناااايف الااا  ً الثالاااث  الىلتااال مثلاااه  أع ه. 18، ع مثله
 (تُبدى لشأهنا أمهية  اتة للجنة

 A/CN.4/L.730 

 Add.1-2و A/CN.4/L.731  (املوارد الابيعية املشرت ةً الرالا  الىلتل مثله  أع ه. 19، ع مثله

 Add.1-2و A/CN.4/L.732  (املةلحة على املعاهدايفآثار النزاعايف ً اجامس  الىلتل مثله  أع ه. 54، ع مثله

 A/CN.4/L.733  (التحىلظايف على املعاهدايفً الةادس  الىلتل مثله  أع ه. 79، ع مثله
 Add.1-5[ وCorr.1]و

 A/CN.4/L.734/Rev.1  (مةؤولية املنظمايف الدوليةً الةالا  الىلتل مثله  أع ه. 132، ع مثله
 L.734/Add.1-2و

 Add.1و A/CN.4/L.735  (طرد األجانبً الثامن  الىلتل مثله  أع ه. 156، ع مثله
محايااااااااة األرااااااااخاع ه حااااااااااليف ً التا ااااااااا  الىلتاااااااال مثلااااااااه  أع ه. 161، ع مثله

 (ال وارث
 A/CN.4/L.736 

حتاااانة مةاااؤوي الااادول مااان الوالياااة ً العارااار  الىلتااال مثلاااه  أع ه. 169، ع مثله
 (النضائية اجلنائية األجنبية

 A/CN.4/L.737 وAdd.1 

االلتااازام لالتةاااليم أو احملا ماااة ً احلااااد  عشااار  الىلتااال مثلاااه  أع ه. 176، ع مثله
ًaut dedere aut judicare)) 

 A/CN.4/L.738 وAdd.1 

التحىلظايف على املعاهادايف  ناز مشااريا املباادئ التوجيهياة   مةتنةخة.
الااااااااااااااااااااا   8-2، و12-6-2، و11-6-2، و2-6-5

 حزياااااارال/ 5التااااااياغة لتااااااىلة مؤقتااااااة ه اعتماااااادهتا جلنااااااة 
 2008 يونيه

 A/CN.4/L.739 و[Corr.1] 

 ،2-8-2، و1-8-2  ]نااز[ مشاااريا املبااادئ التوجيهيااة مثلااه  مثله.
 ،6-8-2، و5-8-2، و4-8-2، و3-8-2و
 ،10-8-2، و9-8-2، و8-8-2، و7-8-2و
الااا  اعتمااادهتا جلناااة التاااياغة  12-8-2، و11-8-2و

 متااااااااااااوز/ 22و 16و10و 9و 8و 7لتااااااااااااىلة مؤقتااااااااااااة ه 
 2008 يوليه

 A/CN.4/L.740 

ول طاااا ع علااااى الاااانز لتاااايغته  .مثلااااه
الوثااااااااائق الرمسيااااااااة املعتماااااااادة، انظاااااااار 

 الثالثاااااااةللجمعياااااااة العاماااااااة، الاااااااادورة 
 10 والةااااااااااااااتول، امللاااااااااااااااحق رقاااااااااااااااام

ًA/63/10.)  ويرد الانز النهاائت ه
 .أع ه 179هذا اجمللد، ع 

أعماااال دورهتاااا الةااات   مشاااروع تنريااار جلناااة الناااانول الااادوي عااان  
 (منررايف اللجنة وا تنتاجاهتا األ رىالىلتل الثاين عشر ً

 A/CN.4/L.741 

 A/CN.4/L.742  تنرير فريق التخايط  مةتنةخة

حولياااااة يااااارد الااااانز النهاااااائت ه و . مثلاااااه
 ، اجمللد األول.2008

–A/CN.4/SR.2956  2997إىل  2956احملاضر املوجزة املؤقتة للجلةايف  

A/CN.4/SR.2997 
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