
 الفصل السابع
 آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات

 مقدمة -ألف
ا الثانية واخلمسـني (عـام  -٢٦٦  )،٢٠٠٠حددت اللجنة، يف دور

موضــــوع "آثــــار النـــــزاعات املســــلحة علــــى املعاهــــدات" إلدراجــــه يف 
. وأرفق بتقرير اللجنة إىل اجلمعية )٣٢٨(برنامج عملها الطويل األجل

العامــة عــن أعمــال تلــك الــدورة خمطــط مــوجز يصــف اهليكــل العــام 
وأحاطــت اجلمعيــة العامــة  .)٣٢٩(والــنهج املمكنــني لدراســة املوضــوع
 ٥٥/١٥٢مـــــن قرارهـــــا  ٨ الفقـــــرة علمـــــاً بـــــإدراج هـــــذا املوضـــــوع يف

 . ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب   ١٢ املؤرخ
)، قــــررت ٢٠٠٤ويف الــــدورة السادســــة واخلمســــني (عــــام  -٢٦٧

، ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٦املعقودة يف  ٢٨٣٠اللجنة، يف جلستها 
أن تـــدرج موضـــوع "آثــــار النــــزاعات املســــلحة علـــى املعاهــــدات" يف 

د إيــان براونلــي مقــرراً خاصــاً برنــامج عملهــا احلــايل، وأن تعــني الســي
مـــن قرارهـــا  ٥. وأيـــدت اجلمعيـــة العامـــة، يف الفقـــرة )٣٣٠(للموضـــوع

، قــــــرار اللجنــــــة ٢٠٠٤كــــــانون األول/ديســــــمرب   ٢املــــــؤرخ  ٥٩/٤١
 إدراج هذا املوضوع يف جدول أعماهلا.

وكان معروضاً على اللجنة، يف دورتيها السابعة واخلمسني  -٢٦٨
)، التقريــــــــران ٢٠٠٦واخلمســــــــني (عــــــــام ) والثامنــــــــة ٢٠٠٥(عــــــــام 
ا  )٣٣٢(والثـــــاين )٣٣١(األول للمقـــــرر اخلـــــاص، وكـــــذلك مـــــذكرة أعـــــد

ــا "أثــر النـــزاع املســلح علــى املعاهــدات: دراســة  األمانــة العامــة عنوا
 ٢٨٦٦. وأيــــــدت اللجنــــــة، يف جلســــــتها )٣٣٣(للممارســــــة والفقــــــه"

ـــــرتاح املقـــــرر اخلـــــاص أن ٢٠٠٥آب/أغســـــطس  ٥املعقـــــودة يف  ، اق
ىل األمانـــة العامـــة تعمـــيم مـــذكرة علـــى احلكومـــات لطلـــب يطلـــب إ

ذا املوضوع، وخباصة ممارستها  ا فيما يتعلق  معلومات عن ممارسا
 .)٣٣٤(احلديثة العهد، فضًال عن أية معلومات أخرى ذات صلة

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
للمقـرر عرض علـى اللجنـة يف هـذه الـدورة التقريـر الثالـث  -٢٦٩

). ونظــرت اللجنــة يف تقريــر املقــرر اخلــاص يف اخلـاص (
__________

لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٠ حولية)٣٢٨(  .٧٢٩، الفقرة )ثاين، ا
 املرجع نفسه، املرفق.)٣٢٩(
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٤ حولية)٣٣٠(  .٣٦٤الفقرة  )،ثاين، ا
ـــــــــــة )٣٣١( ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األ٢٠٠٥حولي ـــــــــــد الث ل الوثيقـــــــــــة )، ول، ا

.
ـــــــــــة )٣٣٢( ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األ٢٠٠٦حولي ـــــــــــد الث ل الوثيقـــــــــــة )، ول، ا

.
(مستنســخة؛ ميكــن االطــالع  و الوثيقــة )٣٣٣(

عليها على املوقع الشبكي للجنة، وثائق الدورة السابعة واخلمسني).
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٥ حولية)٣٣٤(  .١١٢، الفقرة )ثاين، ا

ا  أيار/مايو  ٢٩، املعقودة يف الفرتة من ٢٩٢٩إىل  ٢٩٢٦جلسا
 . ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١إىل 
، ٢٠٠٧أيار/مـايو  ٣١، املعقودة يف ٢٩٢٨ويف اجللسة  -٢٧٠

اسـة السـيد قررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عـامًال معنيـاً باملوضـوع، برئ
لوسيوس كافليش، ليقدم مزيداً مـن التوجيهـات بشـأن عـدة مسـائل 
حــددت أثنـــاء نظــر اللجنـــة يف التقريــر الثالـــث للمقــرر اخلـــاص. ويف 

، اعتمــدت ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٢، املعقــودة يف ٢٩٤٦اجللســة 
 اللجنة تقرير الفريق العامل (انظر الفرع جيم أدناه).

اللجنـــــة أن حتيـــــل إىل  أيضـــــاً، قــــررت ٢٩٤٦ويف اجللســــة  -٢٧١
 ١٠و ٧مكـــــرراً و ٥و ٥و ٣إىل  ١جلنـــــة الصـــــياغة مشـــــاريع املـــــواد 

، كمــــــا اقرتحهـــــــا املقـــــــرر اخلــــــاص يف تقريـــــــره الثالـــــــث، ومعهـــــــا ١١و
)(د) مـــــن ١)(أ) إىل (١التوجيهــــات الـــــواردة يف الفقـــــرات الفرعيـــــة (

أدنــاه املتضــمنة توصــيات الفريــق العامــل (انظــر الفـــرع  ٣٢٤الفقــرة 
 ، كما اقرتحه الفريق العامل.٤، وكذلك مشروع املادة جيم أدناه)

ووافقت اللجنة أيضاً على توصية الفريق العامل بأن تقوم  -٢٧٢
األمانــة العامــة بتعمــيم مــذكرة علــى املنظمــات الدوليــة تطلــب فيهــا 
إليهـــا تقـــدمي معلومـــات عـــن ممارســـتها فيمـــا يتعلـــق بآثـــار النــــزاعات 

 .لهاتشماملسلحة على املعاهدات اليت 
 مالحظات عامة بشأن املوضوع -١

 عرض املقرر اخلاص (أ)
عـرض املقــرر اخلــاص بإجيــاز ظــروف النظــر يف تقريريــه األول  -٢٧٣
. وأشـــار إىل أن التقريـــر األول يظـــل هـــو األســـاس الـــذي )٣٣٥(والثـــاين

تستند إليه التقارير الالحقـة، وأنـه ينبغـي قـراءة التقـارير الثالثـة مجيعهـا 
املقــرر اخلــاص بأنــه كــان قــد اقــرتح جمموعــة كاملــة مــن جمتمعــة. وذكــر 

مشاريع املواد كحزمة تسمح بتقدمي خمطط شامل. ومـع ذلـك أوضـح 
ائية وجازمة. وفضـالً عـن ذلـك،  أنه ال يقصد تقدمي جمموعة حلول 

 أوضح أنه قصد أن يكون جزء من املواد تفسريي الطابع.
تقــاريره هــي: وذكــر املقــرر اخلــاص بــأن األهــداف العامــة ل -٢٧٤

(أ) توضـيح املوقـف القـانوين؛ و(ب) تعزيـز أمـن العالقـات القانونيــة 
علـى أن نشـوب  ٣بني الدول، عن طريق التأكيد يف مشروع املـادة 

ــاء أو تعليــق معاهــدة؛  نــزاع مســلح ال ينطــوي يف حــد ذاتــه علــى إ
 و(ج) احلث احملتمل لظهور أدلة متعلقة مبمارسات الدول.

اخلاص إىل مشكلة املصادر، وخباصـة مشـكلة  وأشار املقرر -٢٧٥
أمهيـــة ممارســــات الــــدول. وأوضــــح أنـــه بعــــد دراســــة املصــــادر القانونيــــة 
املتاحة، تبـني لــه وجـود حـالتني خمتلفتـني ومهـا: (أ) املعاهـدات املنشـئة 

__________
أعاله. ٣٣٢و ٣٣١ انظر احلاشيتني)٣٣٥(
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لـــنظم دائمـــة هلـــا أســـاس راســـخ يف ممارســـات الـــدول؛ و(ب) املواقـــف 
ام احملــــاكم احملليــــة واملشــــورة القانونيــــة الــــيت هلــــا أســــاس راســــخ يف أحكــــ

ـــدها ممارســــات الــــدول يف  التنفيذيـــة املقدمــــة إىل احملـــاكم ولكــــن ال تؤي
شـــكلها التقليـــدي. ورأى املقـــرر اخلـــاص أن مـــن غـــري املالئـــم اإلصـــرار 
على أن تشـكل مجيـع فئـات املعاهـدات املـذكورة يف الفقـرة الثانيـة مـن 

ون الـــدويل احلاليـــة. جـــزءاً مـــن القواعـــد العامـــة للقـــان ٧مشـــروع املـــادة 
وفضــالً عــن ذلــك، فيمــا يتعلــق مبســألة األدلــة علــى ممارســات الــدول، 
ـــــدول  ـــري للمعلومـــــات مـــــن ال ــ ـــــدفق كب ـــــوحظ أن احتمـــــال حـــــدوث ت ل

ـــــذا )٣٣٦(احتمــــال ضـــــعيف ، وأن حتديــــد ممارســـــات الــــدول املتصـــــلة 
املوضـــوع يتســــم بصــــعوبة غــــري عاديـــة. ويف كثــــري مــــن احلــــاالت تشــــري 

حلديثــة، الــيت يــرد ذكرهــا يف بعــض األحيــان، معظــم ممارســات الــدول ا
إىل خمتلــف املســائل املتعلقــة بآثــار حــدوث تغــري أساســي يف الظــروف 
أو باســـتحالة الوفـــاء العارضـــة، وليســـت هلـــا صـــلة باملوضـــوع بالتـــايل. 
وفضــالً عــن ذلــك، أعــرب املقــرر اخلــاص مــن جديــد عــن موقفــه وهــو 

فمــن املناســب للغايــة  أنــه، بــالنظر إىل عــدم اليقــني املــرتبط باملصــادر،
 اإلشارة إىل اعتبارات السياسة العامة.

وفيمـا يتعلــق بأســاليب عمــل اللجنـة، اقــرتح املقــرر اخلــاص  -٢٧٦
إنشــاء فريــق عامــل يتــوىل النظــر يف عــدد مــن القضــايا الرئيســية الــيت 

ا.  يلزم تبين رأي مجاعي بشأ
 ملخص املناقشة (ب)

املتعلقــة بــالنهج  حــدد بعــض األعضــاء عــدداً مــن القضــايا -٢٧٧
العـــام املتبـــع يف مشـــاريع املـــواد، ملواصـــلة النظـــر فيهـــا. ومشلـــت هـــذه 
القضايا ما يلي: استمرار االعتماد على معيـار النيـة يف مجيـع أجـزاء 
مشروع املـواد؛ واقـرتاح االعتمـاد علـى قائمـة بفئـات املعاهـدات الـيت 

ارة واضحة يفرتض استمرار نفاذها يف أثناء النـزاع املسلح، بدون إش
إىل املعايري املطبقة يف إعداد القائمة؛ واحلاجة إىل مواصلة النظـر يف 
مجيع جوانب اآلثار اليت سيحدثها حظر استعمال القوة أو التهديد 
باستعماهلا علـى املعاهـدات؛ وفكـرة أن املوضـوع أساسـاً مسـألة مـن 
مســــــائل قــــــانون املعاهــــــدات يف املقــــــام األول؛ واســــــتبعاد النـــــــزاعات 

سلحة غري الدولية. واقرتح كذلك إقامة متييز بني عـدة أطـراف أو امل
حــاالت: علــى ســبيل املثــال، بــني األطــراف يف نــزاع مســلح والــدول 
الثالثة، مبا يف ذلك الدول احملايدة؛ وبني الدول األطراف يف معاهدة 
والــــــدول املوقعــــــة علــــــى هــــــذه املعاهــــــدة؛ وبــــــني املعاهــــــدات النافــــــذة 

عليهـا عـدد غـري كـاف مـن األطـراف؛ وبـني  واملعاهدات اليت صـدق
املعاهــدات املربمــة بــني الــدول نفســها واملعاهــدات املربمــة بــني تلــك 
الدول ومنظمات دولية تكون الدول األطراف يف نزاع أعضاء فيها؛ 
وبني اآلثار اليت حتدث على أحكام حمددة من معاهدة واآلثار الـيت 

ليـــــق املعاهـــــدات حتـــــدث علـــــى املعاهـــــدة برمتهـــــا؛ وبـــــني حـــــاالت تع

__________
ا األمانـــــة العامـــــة وقامـــــت )٣٣٦( مل تصـــــل ردود علـــــى مـــــذكرة أعـــــد

، بنـاًء علـى طلـب اللجنـة، اللتمـاس ٢٠٠٥بتعميمها على احلكومات يف عـام 
ــــذا  ا، وخباصــــة املمارســــات املعاصــــرة، فيمــــا يتعلــــق  معلومــــات بشــــأن ممارســــا

 أعاله. ٣٣٤املوضوع. انظر احلاشية 

ائهـــا؛ وبـــني اآلثـــار املتعلقـــة بالنزاعـــات الدوليـــة واآلثـــار  وحـــاالت إ
املتعلقــــة بالنزاعــــات الداخليــــة؛ وبــــني اآلثــــار الــــيت حتــــدثها النـــــزاعات 
ـــــزاعات  ــــيت حتــــدثها الن الواســــعة النطــــاق علــــى املعاهــــدات واآلثــــار ال

ائيــة احملــدودة النطــاق؛ وبــني اآلثــار الــيت حتــدث علــى املعاهــدات الثن
واآلثــار الــيت حتــدث علــى املعاهــدات املتعــددة األطــراف، وال ســيما 

 املعاهدات املتعددة األطراف اليت صدق عليها على نطاق واسع.
وأثين على األمانة العامة مـرة أخـرى للمـذكرة الـيت قـدمتها  -٢٧٨

 ( ٢٠٠٥إىل اللجنــــــة بشــــــأن هــــــذا املوضــــــوع يف عــــــام 
 .)٣٣٧()و

 التعليقات على مشاريع املواد -٢
 )٣٣٨(النطاق -١المادة 

 عرض املقرر اخلاص (أ)
مل يثـــر صـــعوبة   ١ذكـــر املقـــرر اخلـــاص بـــأن مشـــروع املـــادة  -٢٧٩

كبرية يف اللجنة السادسة. ورأى أن االقرتاحات الداعية إىل توسيع 
نطـــاق املوضـــوع، حبيـــث يشـــمل املعاهـــدات الـــيت تـــدخل املنظمـــات 
ا الصعوبات املالزمة ملوضوع  الدولية طرفاً فيها، ال تضع يف حسبا

 خمتلف يف نوعيته. 
 املناقشةملخص  (ب)

أبدي تأييد إلدراج املنظمات الدوليـة يف نطـاق املوضـوع.  -٢٨٠
وأبــــــديت معارضـــــــة ملوقـــــــف املقــــــرر اخلـــــــاص الـــــــذي يـــــــرى أن إدراج 
املنظمات الدولية سيشكل توسيعاً للموضـوع، مبـا أن هـذا املوضـوع 
ال يوحي تلقائياً بأنه يقتصر علـى املعاهـدات بـني الـدول. وال تعتـرب 

ضــرورة إىل حــد ال يســمح بتبنيهــا يف ســياق نظــر املســألة معقــدة بال
ـــــــه بـــــــالنظر إىل تزايـــــــد أعـــــــداد  ـــــــة يف املوضـــــــوع. وأشـــــــري إىل أن اللجن
املعاهدات اليت دخلت املنظمـات الدوليـة طرفـاً فيهـا، فمـن املتصـور 
ــاء أو تعليــق معاهــدة هــي طــرف فيهــا  أن تتــأثر هــذه املنظمــات بإ

 نتيجة الستعمال القوة.
ون إحجــــام املقــــرر اخلــــاص عــــن إدراج وأيــــد أعضــــاء آخــــر  -٢٨١

املنظمات الدولية يف نطاق املوضوع، لألسباب العملية اليت ذكرها. 
وأشــــري إىل أنــــه قــــد مت وضــــع اتفــــاقيتني منفصــــلتني يف حالــــة قــــانون 
املعاهــــدات، وأن اللجنــــة تتبــــع هــــذا الــــنمط بالتحديــــد فيمــــا يتعلــــق 

أنه ميكن  مبوضوع مسؤولية املنظمات الدولية. وذهب رأي آخر إىل
إرجاء اختاذ أي قرار بشأن توسـيع نطـاق املوضـوع علـى هـذا النحـو 

ذا املوضوع.  إىل أن يتم إحراز تقدم يف العمل املتعلق 
__________

أعاله. ٣٣٣انظر احلاشية )٣٣٧(
:١فيما يلي نص مشروع املادة )٣٣٨(

 النطاق"
يتعلـق  "تسري مشاريع املواد هـذه علـى آثـار النــزاع املسـلح فيمـا

 باملعاهدات بني الدول".



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

وفيمـــا يتعلــــق مبوقـــف الــــدول الثالثـــة، رئــــي أنـــه إذا كانــــت  -٢٨٢
اء أو تعليق معاهدة يف حالة نشـوب  هناك قاعدة خاصة تتعلق بإ

وقـع أال تـؤثر هـذه القاعـدة إال علـى العالقـة أعمال القتال، فمـن املت
بني دولة طرف يف النزاع املسلح ودولة أخرى طرف أيضـاً يف ذلـك 
النـزاع. ووفقاً لقانون املعاهدات، فـإن النــزاع املسـلح الـذي قـد ينشـأ 
بــني دولــة طــرف يف معاهــدة ودولــة ثالثــة لــن حيــدث ســوى النتــائج 

ــــ ــــة فيين ، وخباصــــة ١٩٦٩ا لعــــام املنصــــوص عليهــــا عمومــــاً يف اتفاقي
 حدوث تغري أساسي يف الظروف واستحالة الوفاء لسبب عارض. 

أما فيما يتعلق باالقرتاح الداعي إىل أن تغطي مشاريع املواد  -٢٨٣
املعاهـــدات املطبقـــة بصـــورة مؤقتـــة بـــني األطـــراف، فقـــد أعـــرب بعـــض 
األعضاء عـن شـكوكهم إزاء رأي املقـرر اخلـاص الـذي يـذهب إىل أنـه 

 . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥حل املسألة بتطبيق املادة ميكن 
 )٣٣٩(استخدام المصطلحات -٢المادة 

 عرض املقرر اخلاص (أ)
، ٢أكــد املقــرر اخلــاص، يف معــرض تقدميــه ملشــروع املــادة  -٢٨٤

أن التعاريف الـواردة فيـه هـي، وفقـاً لـنص املـادة الصـريح، "ألغـراض 
قـــرة الفرعيـــة (أ) تتضـــمن تعريفـــاً مشـــاريع املـــواد هـــذه". وقـــال إن الف

ملصـــطلح "املعاهـــدة"، اســــتناداً إىل التعريـــف الــــوارد يف اتفاقيـــة فيينــــا 
. ومضـى يقـول إن الـنص مل يثـر أي صـعوبات. وعلـى ١٩٦٩ لعام

عكس ذلـك، أثـار تعريـف "النــزاع املسـلح" الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة 
بالتســاوي (ب) كثــرياً مــن النقــاش. وأوضــح أن اآلراء قــد انقســمت 

تقريباً يف كل من جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة فيما يتعلق، 
علــى ســبيل املثــال، بــإدراج النـــزاع املســلح الــداخلي. وباإلضــافة إىل 
ذلـــك، الحـــظ املقـــرر اخلـــاص أن جـــزءاً مـــن الصـــعوبة يتمثـــل يف أن 
اعتبارات السياسة العامة أشارت إىل اجتاهات خمتلفـة. فعلـى سـبيل 

ل، ليس من الواقعية فصل النـزاع املسلح الـداخلي مبعنـاه الضـيق املثا
عــن األنــواع األخــرى مــن النـــزاع املســلح الــداخلي الــيت هلــا يف الواقــع 
روابــط وأســباب خارجيــة. وهــذا الــنهج ميكــن أن يقــوض يف الوقــت 

ســيع األســس الوقائعيــة احملتملــة ذاتــه ســالمة العالقــات التعاهديــة بتو 
دعاء بوجود نزاع مسلح ألغراض مشاريع املـواد ومـا يرتتـب علـى لال

اء للعالقات التعاهدية.   ذلك من تعليق أو إ
__________

:٢فيما يلي نص مشروع املادة )٣٣٩(
 "استخدام املصطلحات

 "ألغراض مشاريع املواد هذه:
اتفاق دويل معقود بـني دول بصـورة ‘ املعاهدة‘  يقصد ب "(أ)

وخاضــع للقــانون الــدويل، ســواء أثبــت يف وثيقــة وحيــدة أو يف اثنتــني خطيــة 
 أو أكثر من الوثائق املرتابطة، وأياً كانت تسميته اخلاصة؛

حالـــة حـــرب أو نـــزاع ينطـــوي ‘ النــــزاع املســـلح‘  يقصـــد ب "(ب)
علــى عمليــات مســلحة حيتمــل حبكــم طبيعتهــا أو مــداها أن تــؤثر علــى نفــاذ 

اف يف النـزاع املسلح أو بني الدول األطـراف يف املعاهدات بني الدول األطر 
النـزاع املسلح والدول الثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رمسي للحرب 

 أو إعالن آخر من أي طرف أو من مجيع األطراف يف النـزاع املسلح".

 ملخص املناقشة (ب)
كان هناك تأييد عـام لتعريـف "املعاهـدة" الـوارد يف الفقـرة  -٢٨٥

 الفرعية (أ). 
وفيمــا يتعلــق بتعريــف "النـــزاع املســلح"، الــوارد يف الفقــرة  -٢٨٦

(ب)، اســــتمر االنقســــام يف الــــرأي. فقــــد أيــــد عــــدد مــــن  الفرعيــــة
ــــة بــــنص صــــريح.  األعضــــاء إدراج النـــــزاعات املســــلحة غــــري الدولي
ا يف الــــزمن  وأشــــري إىل أن تكــــرار حــــدوث هــــذه النـــــزاعات وشــــد
ـا قــد حتـدث آثــاراً علـى نفــاذ املعاهـدات بــني  احلـديث، وحقيقــة أ

النـــــزاعات  الــــدول، مجيعهــــا أســــباب تؤيــــد إدراجهــــا. وإدراج هــــذه
ســـيعزز القيمـــة العمليـــة ملشـــاريع املـــواد. وأشـــري إىل أن هـــذا الـــنهج 
سيتناســــب مــــع االجتاهــــات احلديثــــة يف القــــانون اإلنســــاين الــــدويل 
الــذي يتجــه إىل التقليــل مــن أمهيــة التفرقــة بــني النـــزاعات املســلحة 
الدوليــــة والنزاعــــات املســــلحة غــــري الدوليــــة. وأبــــدي تأييــــد لوضــــع 

ــــزاع املســـلح" يشـــمل االحـــتالل العســـكري. وأبـــدي "ال  تعريـــف ل ن
تفضـــــــــيل لتعريـــــــــف يســـــــــتند إىل الصـــــــــيغة املســـــــــتخدمة يف قضـــــــــية 

محايــة امللكيــة الثقافيــة يف حالـــة وكــذلك إىل اتفاقيــة  )٣٤٠(تــاديتش
  .١٩٥٤لعام  نشوب نزاع مسلح

وفضــــــل أعضــــــاء آخــــــرون حصــــــر التعريــــــف يف النـــــــزاعات  -٢٨٧
الدولية أو النزاعات بني الدول. وأشـري إىل أن هـذا الـنهج سـيحفظ 

ـا التعبـري يف مشـروع املـادة  . ١االتساق مع الطريقـة الـيت اسـتخدم 
ورئــي أنــه ينبغــي االسرتشــاد مبعيــار مــا إذا كــان مــن احملتمــل أن تــؤثر 

ا علــى نفــاذ املعاهــدات بــني دولــة النـــزاعات الداخليــة حبكــم طبيعتهــ
طـــرف يقـــع فيهـــا النــــزاع ودولـــة طـــرف أخـــرى أو دولـــة ثالثـــة، ولـــيس 
معيـــار مـــدى تـــواتر النــــزاعات الداخليـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن التســـليم 
بإمكانيــة وجــود بعــض األمثلــة علــى هــذا التــأثري، فقــد أبــدي شــك 
 فيمــا إذا كانــت هــذه األمثلــة تشــكل ممارســة للــدول أو مبــدأ راســخاً 

على حنو يعتد به. ورئي أيضاً أن هناك اختالفاً نوعياً بني النـزاعات 
املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غـري الدوليـة. وأشـري كـذلك إىل 
أنه ال ميكن معاجلة مجيع النـزاعات، الدولية منها والداخلية، بـنفس 
األسلوب. ورئي أنه ميكن بدًال من ذلك الرتكيز على حبـث العالقـة 

 تطبيــق املعاهــدات الــيت تشــمل دوًال تقــع فيهــا نـــزاعات داخليــة بــني
وااللتزامـــات األخـــرى الـــيت قـــد تقـــع علـــى عـــاتق الـــدول، وال ســـيما 

__________
)٣٤٠(

:
"ممـــا ال شـــك فيـــه أن أي نـــزاع مســـلح يكـــون دوليـــاً إذا وقـــع بـــني 
ــــة نشــــوب نــــزاع مســــلح  دولتــــني أو أكثــــر. وعــــالوة علــــى هــــذا، ففــــي حال
داخلي يف إقليم الدولة، قد يصبح ذلـك النـزاع دوليـاً (أو، رهنـاً بـالظروف، 

دويل الطـــابع إىل جانـــب كونـــه نزاعـــاً مســـلحاً داخليـــاً)، وذلــــك إذا يكـــون 
ــا، أو بــدالً مــن ذلــك إذا ‘ ١‘ تــدخلت دولــة أخــرى يف ذلــك الصــراع بقوا
كـــان بعـــض املشـــرتكني يف الصـــراع املســـلح الـــداخلي يعملـــون لصـــاحل ‘ ٢‘

. تلـك الدولـة األخـرى" (
 ).انظر أيضاً 



آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات 

. وينبغــي أن )٣٤١(االلتــزام باحليــاد جتــاه الــدول املشــاركة يف النـــزاعات
ينظـر املـرء أيضــاً إىل العالقـة بــني االلتزامـات الـيت تنشــأ عـن معاهــدة 

 تزامات.وغريها من االل
ورئــي أيضــاً أن هنــاك حــًال توفيقيــاً ممكنــاً يتمثــل يف نــص  -٢٨٨

مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام  ٣مماثــــل لـــــذلك الـــــنص الـــــوارد يف املـــــادة 
ــــــيت ال تــــــدخل يف ١٩٦٩ ــــــة ال ــــــات الدولي ــــــذي يعــــــاجل االتفاق ، وال
تلــك االتفاقيــة. وأشــري أيضــاً إىل أن عبــارة "حالــة احلــرب"  نطــاق

يها الزمن، وأنه ميكن االستعاضة عنهـا قد عفى عل 
. وذهـب اقــرتاح بعبـارة "حالـة التحــارب" 

آخــر إىل عــدم إدراج نشــاط "العمليــات الشــرطية إلنفــاذ القــانون" 
 يف التعريف. 
 )٣٤٢(اإلنهاء أو التعليق غير التلقائي -٣المادة 

  عرض املقرر اخلاص (أ)
أشار املقرر اخلـاص إىل أن هنـاك تغيـريين قـد أدخـال علـى  -٢٨٩

) االستعاضة ٢) تغيري العنوان؛ و(١النص يف التقرير الثالث ومها: (
، بتعبــري "بالضــرورة"  عـن تعبــري "تلقائيـاً" 

موعــة مشــاريع املــواد برمتهــا،  وذكــر بــأن هــذا الــنص يظــل أساســياً 
لقــرار الــذي اعتمــده معهــد القــانون الــدويل يف عــام وأنــه يســتند إىل ا

. والحظ أن غالبية الوفود يف اللجنـة السادسـة مل جتـد )٣٤٣(١٩٨٥
 .٣إشكالية يف مشروع املادة 
 ملخص املناقشة (ب)

ـــــــدأ  -٢٩٠ ـــــــة مب ـــــــاك اعـــــــرتاف عـــــــام مـــــــن األعضـــــــاء بأمهي كـــــــان هن
ملخطــط مشــاريع املــواد  ٣االســتمرارية الــذي يــنص عليــه مشــروع املــادة 

بتوكيــد أكــرب وذلــك علــى ســبيل  ٣برمتــه. واقــرتح صــياغة مشــروع املــادة 
املثال بإعادة صياغة النص على النحو التـايل: "بصـورة عامـة، ال يـؤدي 
ـاء أو تعليـق نفـاذ املعاهـدات". وكـان هنـاك  نشوب النـزاع املسلح إىل إ
 اقرتاح آخر يدعو إىل إضافة الشرط التـايل إىل الصـياغة اجلديـدة: "فيمـا
عدا الظروف االستثنائية اليت يكون فيها النـزاع املسلح مشروعاً أو مـربراً 
ــــدويل". وأشــــري كــــذلك إىل أن بقــــاء املعاهــــدات ال  مبوجــــب القــــانون ال
يتوقـف حصـراً علـى نشـوب نـزاع مسـلح مـن عدمـه، وإمنـا يتوقـف أيضــاً 
على احتمال توافق هذا النزاع املسلح ال مـع موضـوع املعاهـدة والغـرض 

 فحسب، بل ومع ميثاق األمم املتحدة أيضاً.  منها
__________

 أعاله). ١٤٨(احلاشية  انظر قضية )٣٤١(
:٣فيما يلي نص مشروع املادة )٣٤٢(

اء أو التعليق غري التلقائي  اإل
 "نشوب الـنزاع املسلح ال ينهي أو يعلق بالضرورة نفاذ املعاهدات:

 بني األطراف يف النـزاع املسلح؛ "(أ)
 ثالثة".  من أطراف الـنزاع املسلح ودولةبني طرف أو أكثر  "(ب)

انظـر )٣٤٣(
. 

وبينمـا أبـدي تأييـد للتعبــري اجلديـد الـذي اسـتخدمه املقــرر  -٢٩١
اخلاص، أشار عضو كـذلك إىل عـدم االتسـاق بـني اسـتخدام تعبـري 
"غري التلقائي" الوارد يف العنوان وتعبري "ال ... بالضرورة" الـوارد يف 

عبــارة "غــري التلقــائي" يف الــنص نفســه. وأبــدي تفضــيل الســتخدام 
الــنص. وأبــدى أعضــاء آخــرون أيضــاً اعرتاضــهم علــى الــرأي الــذي 

 يشري إىل ترادف تعبريي "تلقائياً" و"بالضرورة".
دالئـــل قابليـــة المعاهـــدات لإلنهـــاء أو التعليـــق فـــي  -٤المـــادة 

 )٣٤٤(حالة النـزاع المسلح
 عرض املقرر اخلاص (أ)

قد انقسمت بالتساوي تقريبـاً ذكر املقرر اخلاص بأن اآلراء  -٢٩٢
داخل اللجنة السادسة فيما يتعلق بإدراج معيار النية (وهذا ما حدث 
أيضاً يف جلنة القانون الدويل نفسها). وأشار إىل أن معارضة االعتماد 
علـى معيــار النيــة تسـتند عــادة إىل مشــاكل التأكـد مــن نيــة األطــراف، 

مـن القواعـد القانونيـة، لكنه رأى أن هذا يسري أيضاً على عدد كبري 
مبـا يف ذلـك األحكـام التشـريعية والدسـتورية. وفضـالً عـن ذلـك، ذكـر 
أن االخــتالف بــني وجهــيت النظــر املعــرب عنهمــا يف اللجنــة السادســة 
لــــيس جوهريــــاً علــــى األرجــــح مــــن الناحيــــة العمليــــة. فوجــــود معاهــــدة 
ــــردة، بــــل بنيــــة األطــــراف   وتفســــريها ليســــت مســــألة متعلقــــة بالنيــــة ا

 تتجلى يف العبارات اليت استخدمتها ويف ضوء الظروف احمليطة.  كما
 ملخص املناقشة  (ب)

على مدى مالئمة اإلبقـاء  ٤تركز حبث اللجنة ملشروع املادة  -٢٩٣
علــى معيــار نيــة األطــراف وقــت إبــرام املعاهــدة كمعيــار غالــب لتحديــد 

اء أو التعليـق بسـبب نشـوب نـزاع مسـل ح بـني مدى قابلية معاهدة لإل
الـــدول األطـــراف. وقـــد أثـــار هـــذا الـــنهج مـــن جديـــد انتقـــاد عـــدد مـــن 
األعضـــاء الـــذين كـــرروا رأيهـــم بـــأن اللجـــوء إىل النيـــة املفرتضـــة لألطـــراف 
يظل من أهم الصعوبات الكامنة يف مشاريع املواد برمتها. وأكـد هـؤالء 
األعضــاء أنــه علــى الــرغم مــن أن نيــة األطــراف يف املعاهــدات ميكــن أن 

أحـــد املعـــايري املمكنـــة لتحديـــد مصـــري معاهـــدة يف حـــال نشـــوب تكـــون 
ـــــا ال ميكـــــن أن تكـــــون املعيـــــار املطلـــــق أو الغالـــــب.  ـــــزاع مســـــلح، فإ ن

ميكــن أيضــاً تصــور أن تتوقــع الـــدول األطــراف وقــت إبــرام املعاهـــدة  وال
مصــري هــذه املعاهــدة يف حالــة نشــوب نــزاع مســلح بينهــا. ورئــي كــذلك 

غـــري   ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣٢و ٣١أن اإلشـــارة إىل املـــادتني 
كافيــــــة؛ وأشــــــري إىل أن إدراج اإلحالــــــة إىل معيــــــار املوضــــــوع والغـــــــرض 

__________
:٤فيما يلي نص مشروع املادة )٣٤٤(

اء أو التعليق يف حالة الـنزاع املسلح  "دالئل قابلية املعاهدات لإل
ــاء أو التعليـق يف حالــة  -١" تتحـدد قابليــة املعاهـدات لإل

 النـزاع املسلح استناداً إىل نية األطراف وقت إبرام املعاهدة. 
تتحــــدد نيــــة أطــــراف املعاهــــدة فيمــــا يتعلــــق بقابليتهــــا  -٢"

اء أو التعليق استناداً إىل:  لإل
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛ ٣٢و ٣١أحكام املادتني  "(أ)

 طبيعية النزاع املسلح املعين ومداه". "(ب)



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

)، ضــمن مجلــة أمــور ٧ه أيضــاً يف مشــروع املــادة معيــار مشــار إليــ (وهــو
أخـــرى، كوســـيلة لتحديـــد نيـــة األطـــراف يف معاهـــدة هـــو مســـألة بالغـــة 
التعقيــد أو بالغــة انعــدام اليقــني وقــد تــؤدي إىل اخللــط بــني عــدة معــايري، 
بعضها ذايت وبعضها اآلخـر موضـوعي. وفضـالً عـن ذلـك، فـإن هـذين 

يتنــــــاوالن تفســــــري  ١٩٦٩ احلكمــــــني مــــــن أحكــــــام اتفاقيــــــة فيينــــــا لعــــــام
األحكــام يف معاهــدة؛ غــري أنــه يف معظــم احلــاالت لــن تــرد يف املعاهــدة 

 إشارة حمددة إىل نتائج نشوب نزاع مسلح بني الدول األطراف.
واقــــرتح اعتمــــاد معــــايري أنســــب، مثــــل مــــدى تــــوافر مقومــــات  -٢٩٤

االســتمرار لنفــاذ أحكـــام معينــة مـــن املعاهــدة يف حالـــة نشــوب نزاعـــات 
، أو مــا ٧ة. ولتحقيــق ذلــك ميكــن أن تــدرج (يف مشــروع املــادة مســلح

يعادهلــا) قائمــة بالعوامــل الــيت ميكــن اعتبارهــا مؤشــراً ملــدى اســتمرار نفــاذ 
املعاهــدة يف حالــة نشــوب نــزاع مســلح، مبــا يف ذلــك: طبيعــة املعاهــدة؛ 
وموضــوعها، أي مــا إذا كــان اســتمرارها ممكنــاً؛ ووجــود نــص صــريح يف 

إىل النـــزاع املســلح؛ وطبيعــة النــزاع املســلح ومــداه؛ وعــدد املعاهــدة يشــري 
األطــــــراف يف املعاهــــــدة؛ وأمهيــــــة اســــــتمرار املعاهــــــدة حــــــىت يف حــــــاالت 
احلــرب؛ ومــدى توافــق أداء االلتزامــات النامجــة عــن املعاهــدة مــع ممارســة 

 الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة.
ون إىل أن االختالفــــــات يف املواقــــــف وأشــــــار أعضــــــاء آخــــــر  -٢٩٥

ليست باالتساع الذي تبدو عليه: فـاللجوء إىل معيـار النيـة، حـىت لـو 
كانـــــت النيـــــة املفرتضـــــة، هـــــو ممارســـــة شـــــائعة يف تفســـــري التشـــــريعات 
الوطنية. ولذا فإن مصدر اللبس احملتمـل هـو إدراج عبـارة "وقـت إبـرام 

ن ذلك، اقرتح إدراج املعاهدة". واقرتح حذف هذه العبارة. وفضالً ع
 ، باعتباره فقرة جديدة ثالثة.٤ضمن مشروع املادة  ٧مشروع املادة 

 )٣٤٥(األحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات -٥المادة 
 )٣٤٦(إبرام المعاهدات وقت النـزاع المسلح -مكرراً  ٥المادة 

 عرض املقرر اخلاص (أ)
زاويـــة ، مـــن ٥أشـــار املقـــرر اخلـــاص إىل أن مشـــروع املـــادة  -٢٩٦

الصياغة مبعناها الصرف، زائد عن احلاجة، لكـن هنـاك اتفاقـاً عامـاً 
 على ضرورة إدراج هذا النص حرصاً على الوضوح.

كـان  مكـرراً  ٥وأشار املقـرر اخلـاص إىل أن مشـروع املـادة  -٢٩٧
، ولكنـــه معـــروض ٥مـــن مشـــروع املـــادة  ٢قـــد ســـبق إدراجـــه كفقـــرة 

__________
:٥فيما يلي نص مشروع املادة )٣٤٥(

 "األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات
"تكــون املعاهــدات املنطبقــة علــى حــاالت النـــزاع املســلح وفقــاً 
ألحكامها الصرحية نافـذًة يف حالـة النــزاع املسـلح، دون مسـاس بـإبرام 

اع املسـلح تتعلـق بتعليـق املعاهـدات اتفاقات مشروعة بـني أطـراف النــز 
 ذات الصلة أو اإلعفاء منها".

مكرراً: ٥فيما يلي نص مشروع املادة )٣٤٦(
 "إبرام املعاهدات وقت النـزاع املسلح

"ال يــؤثر نشــوب النـــزاع املســلح علــى قــدرة األطــراف يف النـــزاع 
 املسلح على إبرام املعاهدات وفقاً التفاقية فيينا لقانون املعاهدات".

االقرتاحـات الـيت دعـت إىل  حالياً كمشروع مـادة مسـتقلة بنـاًء علـى
. وقـد حـذف ٥متييز هذا النص عـن الـنص الـوارد يف مشـروع املـادة 

مصطلح "صالحية" وحل حمله مصطلح "قدرة". فاملقصود مبشروع 
املــادة هــو أن يعكــس جتربــة األطــراف املتحاربــة يف نــزاع مســلح الــيت 

 تربم اتفاقات فيما بينها يف أثناء النـزاع.
 ملخص املناقشة (ب)

يف أثنـــــــاء  ٥مل يبـــــــد أي اعـــــــرتاض علـــــــى مشـــــــروع املـــــــادة  -٢٩٨
مكرراً، ولوضعها كنص  ٥املناقشة. وأبدي تأييد عام ملشروع املادة 

مســــــتقل. وفيمــــــا يتعلــــــق باالستعاضــــــة عــــــن مصــــــطلح "صــــــالحية" 
مبصـــــطلح "قـــــدرة"، أشـــــري إىل أنـــــه يف أثنـــــاء النــــــزاع املســـــلح حتـــــتفظ 

ـــرام املعاهـــدات، ومـــن مث  يتعلـــق هنـــا  فـــاألمر الاألطـــراف بســـلطة إب
 بالقدرة أو الصالحية بقدر ما يتعلق حبرية إبرام املعاهدات. 

القـــــــانون المنطبـــــــق وقـــــــت النـــــــــزاع  -)٣٤٧(مكـــــــرراً  ٦المـــــــادة 
 )٣٤٨(المسلح

 عرض املقرر اخلاص (أ)
هــو نـــص  مكـــرراً  ٦ذكــر املقـــرر اخلــاص أن مشـــروع املــادة  -٢٩٩

جديــد. وقــد أدرج اســتجابة لعــدد مــن االقرتاحــات املقدمــة يف كــل 
مـــن اللجنـــة السادســـة وجلنـــة القـــانون الـــدويل والـــيت تـــدعو إىل إدراج 
نــص يعكــس املبــدأ الــذي أعلنتــه حمكمــة العــدل الدوليــة يف الفتــوى 

ـــــــــادرة بشــــــــــــــأن  ــــــــــــد باألســــــــــــــلحة النوويــــــــــــــة الصـــــ مشــــــــــــــروعية التهديــ
بالعالقــــة القائمــــة، يف ســــياق النـــــزاع واملتصــــلة  )٣٤٩(اســــتخدامها أو

املســــلح، بــــني حقــــوق اإلنســــان وقاعــــدة التخصــــيص املنطبقــــة، أي 
القــانون املنطبــق وقــت النـــزاع املســلح والــذي يســتهدف تنظــيم ســري 
األعمــال القتاليــة. وأشــار املقــرر اخلــاص إىل أنــه علــى الــرغم مــن أن 

روع املــادة املبــدأ، إذا مــا توخيــت الدقــة، زائــد عــن احلاجــة، فــإن مشــ
 يوفر إيضاحاً مفيداً بأسلوب تفسريي.

 ملخص املناقشة (ب)
 ٦بينمـــا أيـــد عـــدد مـــن األعضـــاء إدراج مشـــروع املـــادة  -٣٠٠

ا  مكرراً، رئي أنه ينبغي إيالء االعتبار أيضاً للصيغة اليت اعتمد
__________

، ٢٠٠٦ حوليـة. انظـر ٦سحب املقرر اخلاص مشروع املـادة )٣٤٧(
لـــد الثــــاين (اجلـــزء ال ، والتقريــــر الثالـــث للمقــــرر ٢٠٨-٢٠٧، الفقرتـــان )ثــــاينا

 .٢٩اخلاص، الفقرة 
مكرراً: ٦فيما يلي نص مشروع املادة )٣٤٨(

 "القانون املنطبق وقت النـزاع املسلح
فيهـا املعاهـدات "يستمر تطبيق املعاهدات احملددة للمعـايري، مبـا 

ــزاع املســـلح، غــــري أن  املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســــان ومحايـــة البيئــــة، وقـــت النـــ
تطبيقهــــا حيــــدد بــــالرجوع إىل قاعــــدة التخصــــيص املنطبقــــة، أي القــــانون 

 املنطبق يف حالة النـزاع املسلح".
)٣٤٩(

. 



آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات 

اآلثـار القانونيـة حمكمة العدل الدولية يف الفتوى الصادرة بشأن 
، )٣٥٠(جـــدار يف األرض الفلســـطينية احملتلــــةالناشـــئة عـــن تشــــييد 

حبيث يوضح أنه ينبغي عدم استبعاد معاهدات حقوق اإلنسان 
نتيجــــة لنفــــاذ قاعــــدة التخصــــيص املتمثلــــة يف القــــانون اإلنســــاين 
الدويل. ودعا اقرتاح آخر إىل إعادة صياغة النص بعبـارات أعـم 
دون قصـره علـى املعاهـدات احملـددة للمعـايري. وذهـب رأي آخـر 
إىل عدم ضرورة اإلشارة على حنو حمدد إىل القانون اإلنساين يف 
حالــة النــزاع املســلح باعتبــاره قاعــدة ختصــيص مبــا أن نفــاذ مبــدأ 
قاعــــدة التخصــــيص ســــيحدث يف مجيــــع األحــــوال إذا مــــا كانــــت 
احلالة احملددة تربره. ورأى أعضاء آخرون أن مشروع املادة ينبغي 

نسـان أو قـانون البيئـة أو أن حيذف ألن تطبيق قانون حقوق اإل
القـــانون اإلنســـاين الـــدويل يتوقـــف علـــى ظـــروف حمـــددة ال ميكـــن 

 إدراجها يف مادة عامة.

نفـــاذ المعاهـــدات بنـــاءً علـــى المـــؤدى الضـــروري  -٧المادة 
 )٣٥١(لموضوعها وغرضها

 عرض املقرر اخلاص (أ)
ـــــى أمهيـــــة مشـــــروع املـــــادة  -٣٠١  ٧شـــــدد املقـــــرر اخلـــــاص عل

ملخطط مشاريع املواد برمته. وقال إن القضية الرئيسية متعلقة 
__________

)٣٥٠(
، ١٧٨أعاله)، ص  ٩٩(انظر احلاشية  

 .١٠٦الفقرة 
:٧فيما يلي نص مشروع املادة )٣٥١(

 "نفاذ املعاهدات بناءً على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها
يف حالـــــة املعاهـــــدات الـــــيت يكـــــون املـــــؤدى الضـــــروري  -١"

ملوضوعها وغرضها أن تستمر يف النفاذ خـالل النــزاع املسـلح، ال مينـع 
 وقوع نزاع مسلح يف حد ذاته نفاذها.

ذا الطابع تشمل ما يلي: -٢"  املعاهدات املتسمة 
 مسلح؛ املعاهدات اليت تنطبق صراحة يف حالة نزاع "(أ) 
املعلنـــــــة أو املنشـــــــئة أو املنظمـــــــة املعاهـــــــدات  "(ب) 

 حلقوق دائمة أو نظام أو مركز دائم؛
معاهـــــــــدات الصـــــــــداقة والتجـــــــــارة واملالحـــــــــة  "(ج) 

 واالتفاقات املماثلة املتعلقة باحلقوق اخلاصة لألفراد؛
 معاهدات محاية حقوق اإلنسان؛  "(د) 
 املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة؛ ) "(ه 
ــــاري املائيــــة الدوليــــة املعاهــــدات  "(و)  املتعلقــــة با

ا؛  واملنشآت واملرافق املتصلة 
 املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛ "(ز) 
املعاهــــدات املتعلقـــــة بتســـــوية النزاعـــــات بـــــني  "(ح) 

الــــدول بالوســــائل الســــلمية، مبــــا فيهــــا اللجــــوء إىل التوفيــــق والوســــاطة 
 والتحكيم وحمكمة العدل الدولية؛

امات الناشئة مبوجب اتفاقيات متعددة االلتز  "(ط) 
 األطراف متعلقة بالتحكيم التجاري وتنفيذ األحكام؛ 

 املعاهدات املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية؛ "(ي) 
 املعاهدات املتعلقة بالعالقات القنصلية". "(ك) 

بـــإدراج قائمـــة إرشـــادية بفئـــات املعاهـــدات الـــيت يكـــون املـــؤدى 
الضروري ملوضـوعها وغرضـها أن تسـتمر يف النفـاذ خـالل نـزاع 

ألة مســلح. وذكــر مبختلــف اآلراء الــيت أعــرب عنهــا بشــأن املســ
اللجنـــــــة السادســـــــة وجلنــــــــة القـــــــانون الــــــــدويل وأعـــــــرب مــــــــن  يف

عـــــن تفضـــــيله لإلبقـــــاء علـــــى هـــــذه القائمـــــة بصـــــورة أو  جديـــــد
بـــأخرى، مبـــا يف ذلـــك إمكانيـــة اإلبقـــاء عليهـــا كمرفـــق ملشـــاريع 
املـواد. وأشـار كـذلك إىل أنـه بـالنظر إىل مـا يتسـم بـه املوضــوع 

ـال يف القائمـة ل تلـك الفئـات من تعقيد، فال بد من إفساح ا
مــن املعاهــدات املســتندة إىل ممارســات الــدول وكــذلك الفئــات 
غــــــري املســــــتندة إليهــــــا وإن كانــــــت تتمتــــــع بــــــدعم يف املمارســــــة 

 القانونية حسنة السمعة. 

 ملخص املناقشة (ب)

وكذلك  ٧أبدي تأييد للمبدأ املذكور يف مشروع املادة  -٣٠٢
يـار النيـة املـذكور لقائمة الفئات الواردة فيه حىت ميكن موازنة مع

. ورئـــي أنـــه ميكـــن إضـــافة فئـــات أخـــرى إىل ٤يف مشـــروع املـــادة 
القائمة. وأشار أعضاء آخرون إىل أن أي قائمة إرشادية بفئات 
املعاهـــــدات ينبغـــــي أن تســـــتند إىل جمموعـــــة مـــــن املعـــــايري املتفـــــق 
عليهـــــا، والـــــيت ينبغـــــي بـــــدورها أن تكـــــون راســـــخة يف ممارســـــات 

ــ ا الــدول. ولــوحظ كــذلك أن  ج القائمــة مقيــد حبقيقــة مضــمو
أنـــه علـــى الـــرغم مـــن إمكانيـــة اســـتمرار بعـــض املعاهـــدات جبميـــع 
أحكامهــا يف حالــة نشــوب نــزاع مســلح، فقــد تكــون املســألة يف 
حــــــاالت أخــــــرى متعلقــــــة بدرجــــــة أكــــــرب بأحكــــــام معينــــــة قابلــــــة 

املعاهــــدة ككــــل. وذهــــب رأي آخــــر إىل أنــــه بلالســــتمرار ولــــيس 
ــج خمتلــف يشــمل مبوجبــه الــنص، بــدًال مــن قائمــة  ميكــن اتبــاع 
بفئات املعاهدات، قائمة بالعوامل أو املعايري العامة ذات الصلة 
اليت ميكن أخذها يف احلسبان عند التحقق مما إذا كان املوضـوع 

أثناء نزاع  معاهدة ما والغرض منها يستلزمان استمرار نفاذها يف
. وفضــــــًال عــــــن ذلــــــك، ميكــــــن التفرقــــــة بــــــني فئــــــات )٣٥٢(مســــــلح

املعاهدات اليت ال ميكـن أن ينهيهـا نـزاع مسـلح حتـت أي ظـرف 
من الظروف، وتلك الفئات اليت ميكن اعتبارها معلقة أو منتهية 

 أثناء نزاع مسلح، تبعاً للظروف. 

وأبــــــديت معارضــــــة لتفضــــــيل املقــــــرر اخلــــــاص عــــــدم إدراج  -٣٠٣
هـــدات املدونـــة لقواعـــد آمـــرة. واقـــرتح أيضـــاً أن تشـــمل القائمـــة املعا

املعاهدات أو االتفاقات احملددة للتخوم الربية والبحرية والـيت تنتمـي 
أيضــاً حبكــم طبيعتهــا إىل الــنظم الدائمــة. وذهــب رأي آخــر إىل أن 
التعليقـــات هـــي أفضـــل مكـــان للمناقشـــة املتعلقـــة باألحكـــام املعينـــة 

ا أن تســـتمر يف حالـــة أنـــواع األحكـــام ال أو تعاهديـــة الـــيت مـــن شـــأ
 ٧نشوب النـزاع املسلح. ودعا اقـرتاح آخـر إىل إدراج مشـروع املـادة 

 . ٤يف مشروع املادة 

__________
 أعاله. ٤انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة )٣٥٢(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

 )٣٥٣(طريقة التعليق أو اإلنهاء -٨المادة 
 عرض املقرر اخلاص (أ)

الحــظ املقــرر اخلــاص، كمــا هــو احلــال بالنســبة لعــدد مــن  -٣٠٤
، إذا ٨مشـاريع املـواد، أن مشـروع املــادة أحكـام النصـف الثـاين مـن 

ما توخيت الدقة، زائـد عـن احلاجـة بسـبب طابعـه التفسـريي. ورأى 
اء.  أنه ليس من الضروري حماولة تعريف التعليق أو اإل

 ملخص املناقشة (ب)
لــــوحظ يف اللجنــــة أن الطــــابع التفســــريي للحكــــم ال مينــــع  -٣٠٥

مـن  ٤٥إىل  ٤٢يق املواد إمكانية إجراء مناقشة متعمقة لنتائج تطب
، وأن مواصلة النظر فيها على هـذا النحـو ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

قد تكشف أن هذه األحكـام لـن تكـون كلهـا بالضـرورة منطبقـة يف 
اؤهـا يف حالـة نشـوب نـزاع  سياق املعاهدات اليت يـتم تعليقهـا أو إ
مســــلح. وذكــــر أعضــــاء آخــــرون أيضــــاً أن اإلجــــراءات املتوخـــــاة يف 

قـــد ال تنطبـــق  ١٩٦٩يليهـــا مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ومـــا ٦٥ ادةاملـــ
علــــى حــــاالت النزاعــــات املســــلحة الــــيت ينبغــــي أن يكــــون اإلجــــراء 

ا أكثر بساطة.  اخلاص 
 )٣٥٤(استئناف المعاهدات المعلقة -٩المادة 

 عرض املقرر اخلاص (أ)
لـــــيس أيضـــــاً  ٩ذكـــــر املقـــــرر اخلـــــاص بـــــأن مشـــــروع املـــــادة  -٣٠٦

ضرورياً متاماً، لكنه يشكل تطويراً إضافياً مفيداً للمبادئ الـواردة يف 
 . ٤و ٣مشروعي املادتني 

 ملخص املناقشة (ب)
لوحظ أن نفـس الشـواغل املتعلقـة بالقاعـدة العامـة القائلـة  -٣٠٧

اهـــدة تصـــبح منتهيـــة باختـــاذ النيـــة أساســـاً لتحديـــد مـــا إذا كانـــت املع
ــــزاع مســــلح، والــــيت أثــــريت يف ســــياق  أو ــــة نشــــوب ن معلقــــة يف حال

__________
:٨فيما يلي نص مشروع املادة )٣٥٣(

اء  "طريقة التعليق أو اإل
ـــــاء  "يف حالـــــة النــــــزاع املســـــلح، تكـــــون طريقـــــة التعليـــــق أو اإل

ــــــاء الــــــواردة يف أحكــــــام املــــــواد  ــــــنفس أشــــــكال التعليــــــق أو اإل  ٤٢ب
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات". ٤٥ إىل

:٩فيما يلي نص مشروع املادة )٣٥٤(
 "استئناف املعاهدات املعلقة

املعاهــــدة املعلقــــة نتيجــــة نــــزاع مســــلح يســــتأنف نفــــاذ  -١"
 شريطة أن يتقرر ذلك وفقاً لنية األطراف وقت إبرام املعاهدة.

تتحدد نيـة األطـراف يف معاهـدة علـق نفاذهـا نتيجـة نـزاع  -٢"
 مسلح، فيما يتعلق بقابلية املعاهدة الستئناف النفاذ، وفقاً ملا يلي:

مــن اتفاقيــة فيينــا  ٣٢و ٣١أحكــام املــادتني  "(أ) 
 لقانون املعاهدات؛ و

 طبيعة النـزاع املسلح املعين ومداه". "(ب) 

. ولـوحظ أيضـاً أنـه، ٩، تسري علـى مشـروع املـادة ٤مشروع املادة 
، إذا كـان ٣وفقاً ملبدأ االستمرارية املنصوص عليه يف مشـروع املـادة 

أثر النــزاع املسـلح هـو تعليـق تطبيـق املعاهـدة فينبغـي أن يفـرتض أنـه 
جـــرد توقـــف النــــزاع املســـلح ســـيتعني أن تســـتأنف املعاهـــدة تلقائيـــاً مب
 مل تكن هناك نية خمالفة. ما

ــــــدفاع الفــــــردي أو  -١٠المادة  ــــــر ممارســــــة الحــــــق فــــــي ال أث
 )٣٥٥(الجماعي عن النفس على معاهدة

 عرض املقرر اخلاص (أ)
أشــار املقــرر اخلــاص إىل أنــه لــيس صــحيحاً أنــه مل يتنــاول  -٣٠٨

الشــــــرعية. وأوضــــــح أنــــــه كــــــان قــــــد اقــــــرتح يف تقريــــــره مســــــألة عــــــدم 
، وأنـــــه عـــــرض أيضـــــاً ٣نصـــــاً يتفـــــق مـــــع مشـــــروع املـــــادة  )٣٥٦(األول

األجــــزاء ذات الصــــلة مــــن قــــرار معهــــد القــــانون الــــدويل الصــــادر يف 
جاً خمتلفاً. وأكد كذلك أن اقرتاحه  )٣٥٧(١٩٨٥ عام والذي تبىن 

 يـــؤثر يف األصـــلي، أي القـــول بـــأن عـــدم شـــرعية اســـتعمال القـــوة ال
ـاء   مسألة ما إذا كان نشـوب نـزاع مسـلح يـؤدي إىل التعليـق أو اإل
كنتيجـــــة تلقائيــــــة أو ضــــــرورية، كــــــان اقرتاحــــــاً ســــــليماً مــــــن الناحيــــــة 
التحليليــة نظــراً ألنــه يف حلظــة نشــوب نــزاع مســلح ال يكــون حتديــد 
املعتـدي يف احلــال ممكنـاً بصــورة دائمـة. غــري أن املقـرر اخلــاص، بنــاء 

جديــــد   ١٠ضــــة اقرتاحــــه األصــــلي، أدرج مشــــروع مــــادة علــــى معار 
كمحاولة لالستجابة لالنتقاد الذي يذهب إىل أن صـيغته السـابقة 
تتجاهــل مســألة عــدم شــرعية أشــكال معينــة مــن اســتعمال القــوة أو 

من قرار معهـد  ٧التهديد باستعماهلا. ويستند هذا النص إىل املادة 
 .١٩٨٥القانون الدويل املعتمد يف عام 

 ملخص املناقشة )(ب
كخطــوة   ١٠علــى الــرغم مــن الرتحيــب بــإدراج مشــروع املــادة  -٣٠٩

يف االجتـــاه الصـــحيح، اقـــرتح الـــنص أيضـــاً علـــى موقـــف الدولـــة املمتثلـــة 
لقــرار يعتمـــده جملـــس األمـــن مبوجـــب الفصــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم 
املتحــدة، وكــذلك موقــف الدولــة املرتكبــة للعــدوان، ومهــا املوقفــان اللــذان 

مــن قــرار معهــد القــانون الــدويل. ورئــي كــذلك  ٩و ٨تغطيهمــا املادتــان 
أن عدم شرعية اسـتعمال القـوة وصـلتها باملوضـوع تتطلبـان دراسـة أكثـر 
تعمقــاً، وخباصــة فيمــا يتعلــق مبوقــف الدولــة املعتديــة وتقريــر وجــود عمــل 
ـــــر  مـــــن أعمـــــال العـــــدوان، حبيـــــث ميكـــــن اســـــتخالص اســـــتنتاجات أكث

__________
:١٠فيما يلي نص مشروع املادة )٣٥٥(

"أثــر ممارســة احلــق يف الــدفاع الفــردي أو اجلمــاعي عــن الــنفس 
 على معاهدة

"حيق للدولة اليت متارس حقهـا يف الـدفاع الفـردي أو اجلمـاعي 
كليـاً أو جزئيـاً، نفـاَذ   عن النفس وفقاً مليثـاق األمـم املتحـدة أن تعلـق،

معاهدة تتناىف مع ممارسة ذلك احلق، رهناً بأي نتائج تنجم عن قـرار 
 يتخذه جملس األمن الحقاً ويعترب فيه تلك الدولة معتدية".

أعاله. ٣٣١انظر احلاشية )٣٥٦(
أعاله. ٣٤٣انظر احلاشية )٣٥٧(



آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات 

املعاهدات السارية بالفعـل يف العالقـة بـني أطـراف تفصيالً بشأن مصري 
النـزاع، وبني هذه األطراف وأطراف ثالثة. ويدعو اقرتاح آخـر إىل حبـث 
حالــــة املعاهــــدات الثنائيــــة املربمــــة بــــني الدولــــة املعتديــــة والدولــــة القائمــــة 
بالدفاع عن نفسها وإمكانية وضـع إجـراء أسـرع للدولـة القائمـة بالـدفاع 

ـ اء معاهـدة أو تعليقهـا. ويسـري ذلـك بوجـه خـاص، يف عن نفسها إل
إىل انطبـــاق اإلجــــراءات الــــواردة يف  ٨ضـــوء اإلشــــارة يف مشـــروع املــــادة 

ــاء ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٤٥إىل  ٤٢املــواد  ، علــى تعليــق أو إ
املعاهـــدات الـــيت تنشـــئ إجـــراءات ال تتفـــق مـــع الواقـــع املتمثـــل يف وجـــود 

 نزاع مسلح.
 )٣٥٨(قرارات مجلس األمن -١١المادة 

 )٣٥٩(مركز الدول الثالثة بصفتها دوالً محايدة -١٢المادة 
 )٣٦٠(حاالت اإلنهاء أو التعليق -١٣المادة 

 )٣٦١(إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة -١٤المادة 
 عرض املقرر اخلاص (أ)

هــي  ١٤إىل  ١١الحــظ املقــرر اخلــاص أن مشــاريع املــواد  -٣١٠
تفســــــــريي يف املقــــــــام األول. وفيمــــــــا يتعلــــــــق مشــــــــاريع ذات طــــــــابع 

، أوضـــح املقـــرر اخلـــاص أنـــه حـــاول اإلشـــارة إىل القضـــية ١٢ باملـــادة
دون الشروع يف استطراد حول احلياد وفقاً للقانون الدويل املعاصـر، 
وهو موضـوع معقـد. فـالواقع أن قضـية احليـاد مل تتجاهـل وإمنـا كـان 

__________
:١١فيما يلي نص مشروع املادة )٣٥٨(

 "قرارات جملس األمن
باآلثـــار القانونيـــة لقـــرارات جملـــس األمــــن  "ال ختـــل هـــذه املـــواد

 وفقاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة".
:١٢فيما يلي نص مشروع املادة )٣٥٩(

 "مركز الدول الثالثة بصفتها دوالً حمايدة
"ال ختــل مشــاريع املــواد هــذه مبركــز الــدول الثالثــة بصــفتها دوالً 

 حمايدة فيما يتعلق بنزاع مسلح".
:١٣نص مشروع املادة  فيما يلي)٣٦٠(

اء أو التعليق  "حاالت اإل
ـــــاء املعاهـــــدات أو تعليقهـــــا  "ال ختــــل مشـــــاريع املـــــواد هــــذه بإ

 نتيجة ملا يلي:
 اتفاق األطراف؛ أو "(أ)

 خرق جوهري؛ أو "(ب)
 استحالة وفاء عارضة؛ أو "(ج)
 تغري أساسي يف الظروف". "(د)

:١٤فيما يلي نص مشروع املادة )٣٦١(
 املعاهدات املنتهية أو املعلقة"إحياء 

"ال ختــل مشــاريع املــواد هــذه بصــالحية قيــام األطــراف يف نــزاع 
مســــــلح بتنظــــــيم مســـــــألة اإلبقــــــاء علــــــى ســـــــريان املعاهــــــدات املعلقـــــــة 

 املنتهية نتيجة نزاع مسلح أو إحيائها، وذلك بناء على اتفاق". أو

ــا.  وأشــار املقــرر اخلــاص املقصــود هــو عــدم إخــالل مشــاريع املــواد 
نظراً حلجم اخللـط  ١٣إىل أنه من املفيد اإلبقاء على مشروع املادة 

ــاء أو التعليــق نتيجــة لنشــوب نــزاع مســلح  القــائم بــني حــاالت اإل
 وتلك احلاالت املذكورة يف مشروع املادة.

 ملخص املناقشة (ب)
، أعــرب عــن شــاغل مبعثــه ١١فيمــا يتعلــق مبشــروع املــادة  -٣١١

ة تطبيـــق الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، وهـــو أن قضـــي
الفصـــــل املتعلـــــق بالتهديـــــدات للســـــلم وانتهاكـــــات الســـــلم وأعمـــــال 
العـــــــدوان، هـــــــي قضـــــــية أساســـــــية للموضـــــــوع إىل حـــــــد ال يســـــــمح 

مـــن  ٧٥باختصـــارها يف شـــرط "عـــدم اإلخـــالل" علـــى غـــرار املـــادة 
ا يتعلق . ورئي أن هذا احلل غري كاف فيم١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

حتديـــداً بــــأثر النزاعـــات املســــلحة علــــى املعاهـــدات، وإن كــــان حــــًال 
معقــوًال يف ســياق اتفاقيــة فيينــا. واقــرتح االستعاضــة عــن هــذا الــنص 

معهــد القــانون الــدويل يف مــن القــرار الــذي اعتمــده  ٩و ٨باملــادتني 
 .١٩٨٥عام 
وأبــديت صــعوبات فيمــا يتعلــق باســتخدام كلمــة "حمايــدة"  -٣١٢

: فهـل ستسـري هـذه الكلمـة علـى الـدول الـيت ١٢ع املادة يف مشرو 
تعلــن نفســها دوًال حمايــدة أم ستســري علــى تلــك الــدول الــيت تتمتــع 
مبركـــــز حيـــــاد دائـــــم؟ وذكـــــر أن احلالـــــة تطـــــورت منـــــذ إنشـــــاء األمـــــم 
املتحـدة، وأن احليـاد مل يعـد ممكنــاً يف بعـض احلـاالت، وعلـى ســبيل 

جب الفصل السـابع مـن ميثـاق املثال يف سياق املقررات املتخذة مبو 
األمـــــم املتحـــــدة. وأشـــــري كـــــذلك إىل وجـــــود أمثلـــــة علـــــى دول غـــــري 
متحاربة ولكن غري حمايدة. وأشري إىل أن هذه التفرقة هامة بالنسبة 
للنقــاش املتعلــق بالتــأثري علــى الــدول الثالثــة: فالــدول الثالثــة ليســت 

ثالثـــة. واقـــرتح  حمايـــدة تلقائيـــاً، والـــدول احملايـــدة ليســـت تلقائيـــاً دوالً 
 أيضاً حذف اإلشارة إىل احلياد من النص برمته.

، اقــــــــرتح االستعاضــــــــة ١٤وخبصــــــــوص مشــــــــروع املــــــــادة  -٣١٣
كلمـــــــة "صـــــــالحية" بكلمـــــــة "قـــــــدرة"، اتســـــــاقاً مـــــــع نـــــــص  عـــــــن

 مكرراً. ٥املادة  مشروع
 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣

اقشة، مثل أشار املقرر اخلاص إىل جماالت التقارب يف املن -٣١٤
التقــارب بشــأن إدراج النـــزاعات املســلحة الداخليــة. وأشــار إىل أنـــه 
عاجل املوضوع من ثـالث زوايـا متداخلـة. فقـد قـام أوًال بالتنقيـب يف 
الدراســــات اخلاصــــة باملوضــــوع، مبســــاعدة األمانــــة العامــــة. وتســــتند 
تقـــاريره الثالثـــة بصـــورة كبـــرية إىل ممارســـات الـــدول واملعلومـــات الـــيت 

تلقطهـــا مـــن أعـــالم املـــؤلفني. وثانيـــاً، تشـــكل مشـــاريع املـــواد  أمكـــن
انعكاساً واضحاً ودقيقاً يف الوقت ذاته حلقيقة تبنيه مبدأ الثبات أو 
االستمرارية، كأحد معطيات السياسة العامة. غري أنه رأى أن مبدأ 
االســـــتمرارية تقيـــــده احلاجـــــة إىل التعبـــــري عـــــن احلقيقـــــة الواضـــــحة يف 

هــي أن النـــزاع املســلح يــؤدي بالفعــل إىل حــد مــا ممارســات الــدول و 
ائها. وثالثاً، حـاول املقـرر اخلـاص بـوعي  إىل تعليق املعاهدات أو إ



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

محاية املشروع بعزل دقيق للمجاالت األخرى املثرية للخالف، مثل 
القانون املتعلق باستعمال القـوة مـن جانـب الـدول، والـيت ختـرج عـن 

 ا اجلمعية العامة. نطاق املوضوع بالصيغة اليت أقر 
(النطـــــاق)، أكـــــد املقـــــرر  ١وفيمـــــا يتعلـــــق مبشـــــروع املـــــادة  -٣١٥

اخلــاص أنــه لــيس لديــه موقــف قــاطع بشــأن مســألة التطبيــق املؤقــت 
للمعاهــــدات. وقــــال إن مســــألة املنظمــــات الدوليــــة هــــي أيضــــاً مــــن 
املســائل املبدئيــة الــيت ينبغــي النظــر فيهــا. ومضــى يقــول إنــه يبــدو أن 

ء ال يفرقــــون بـــني مســــألة مــــا إذا كانـــت آثــــار النـــــزاع بعـــض األعضــــا
املسلح على معاهـدات املنظمـات الدوليـة موضـوعاً صـاحلاً للدراسـة 

ومسـألة مـا إذا كـان ميكـن إدماجهـا  -وهو على األرجح كذلك  -
يف املوضــوع الــذي طلبــت اجلمعيــة العامــة مــن اللجنــة دراســته وهــي 

 مسألة خمتلفة للغاية.
(اســـتخدام املصـــطلحات)، أشـــار  ٢باملـــادة وفيمـــا يتعلـــق  -٣١٦

املقـــــرر اخلـــــاص إىل أن تعريـــــف "النــــــزاع املســـــلح" أساســـــي بالنســـــبة 
ملشــــروع اللجنــــة، وإن كــــان يقــــرتب أيضــــاً مــــن اخلــــط الفاصــــل بــــني 
املوضوع وبني ميادين أخرى للقـانون الـدويل. وذكـر أن النقـاش دار 

لـداخلي أم ال، حول مسألة ما إذا كان ينبغي إدراج النــزاع املسـلح ا
لكـن املــادة ليســت مصـاغة علــى هــذا النحـو. وأشــار إىل أن مســألة 
شــــدة النـــــزاع املســــلح يغطيهــــا اســــتخدام عبــــارة "حبكــــم طبيعتهــــا أو 
مــداها". ورأى أنــه ينبغــي عــدم تعريــف النـــزاع املســلح مبعــايري كميــة. 
فكــل شــيء يتوقــف ال علــى طبيعــة النـــزاع فحســب بــل أيضــاً علــى 

 تعاهدي املعين.طبيعة احلكم ال
اء أو التعليق  ٣اعرتف املقرر اخلاص بأن مشروع املادة  -٣١٧ (اإل

غري التلقائي) يثري إشكالية، وأشار إىل أنه كان قد ذكر ذلك يف تقريـره 
األول. وأوضـــح أن للـــنص ثالثـــة جوانـــب ذات صـــلة. فهـــو أوالً يشـــري 

اع املســلح عمــداً إىل التسلســل الــزمين: إذ يؤكــد ببســاطة أن نشــوب النـــز 
ينهي يف حد ذاته أو يعلق نفاذ معاهدة؛ ويف مرحلـة الحقـة، عنـدما  ال

يتعلـــق األمـــر بتقيـــيم شـــرعية احلالـــة علـــى أســـاس الوقـــائع، تثـــور مســــألة 
القانون الواجب التطبيق. أما اجلانب الثاين فيتعلق باالستمرارية، وأشار 

مشروع املادة حبيث املقرر اخلاص إىل االقرتاح الداعي إىل إعادة صياغة 
يــنص علــى مبــدأ االســتمرارية مبزيــد مــن القــوة. واجلانــب الثالــث ملشــروع 

هو أنه ميثل تقدماً تارخيياً كبرياً على املستوى الفقهي يتمثـل يف  ٣املادة 
اســـتعداد أغلبيـــة هامـــة مـــن أعضـــاء معهـــد القـــانون الـــدويل مـــن خمتلـــف 

 اجلنسيات واخللفيات لالنتقال إىل هذا املوقف.
(دالئــــل  ٤أشــــار املقــــرر اخلــــاص إىل أنــــه يف مشــــروع املــــادة  -٣١٨

ــزاع املســـلح) جتنـــب  ـــاء أو التعليـــق يف حالـــة النــ قابليـــة املعاهـــدات لإل
ــــــق  ــــــرد. فاملســــــألة تتعل حبــــــذر اســــــتخدام مصــــــطلح "النيــــــة" مبعنــــــاه ا

مــن اتفاقيــة فيينــا. وعــالوة علـــى  ٣٢و ٣١بالتفســري، وفقــاً للمــادتني 
أيضــاً إىل طبيعــة النـــزاع املســلح ومــداه.  ٤ملــادة ذلــك، يشــري مشــروع ا

ورداً علــى االقــرتاح الــداعي إىل إدراج إشــارة مباشــرة بدرجــة أكــرب إىل 
معايري توافق حمددة، أكد أن هذه املعايري مشمولة فعـًال. وفضـالً عـن 
ذلــك، أشـــار إىل أنــه يف املمارســـة القضــائية يشـــار باســتمرار إىل النيـــة 

خــرى لقــانون املعاهــدات. ويــرد هــذا املصــطلح عنــد مناقشــة مواضــيع أ
أيضاً يف املعاجم القانونية العادية. وعليه، فإنه ال ميكـن صـرف النظـر 
يف احلــال وببســاطة عــن مســألة النيــة. وقــال أيضــاً إنــه إذا طرحنــا النيــة 
جانباً، فمـا الـذي سـيحدث عنـدما يكـون هنـاك دليـل مباشـر عليهـا؟ 

ل بــأن النيــة كثــرياً مــا تقــوم علــى وذكــر أنــه علــى الــرغم مــن صــحة القــو 
االســـتنتاج وتكـــون بالتـــايل افرتاضـــية، فإنـــه ال توجـــد صـــعوبة معينـــة يف 

 هذا الشأن. فالصعوبة احلقيقية تكمن يف إثبات النية.
مكــــرراً (القــــانون املنطبــــق  ٦وفيمــــا يتعلــــق مبشــــروع املــــادة  -٣١٩

ــــار  وقــــت النـــــزاع املســــلح)، الحــــظ املقــــرر اخلــــاص أن الــــنص قــــد أث
جمــاً كبــرياً مــن االنتقــاد الوجيــه وأنــه ســيتطلب مزيــداً مــن العمــل. ح

وقــال إنــه كــان قــد أوعــز بــأن يؤخــذ يف احلســبان مــا ذكرتــه حمكمـــة 
مشـــــروعية التهديـــــد العـــــدل الدوليـــــة يف الفتـــــوى الصـــــادرة يف قضـــــية 

، غري أنه يسلم اآلن بأنه ينبغي أن باألسلحة النووية أو استخدامها
اآلثـار بشـأن  ٢٠٠٤لفتوى الصادرة يف عام يشري النص أيضاً إىل ا

 .القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة
(نفـــــــــاذ  ٧الحـــــــــظ املقـــــــــرر اخلـــــــــاص أن مشـــــــــروع املـــــــــادة  -٣٢٠

املعاهدات بناء على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضـها)، والـذي 
فلــئن   يأمــل يف اإلبقــاء عليــه بصــورة أو أخــرى، يــؤدي وظيفــة هامــة.

كانـــت ممارســـات الـــدول غـــري متـــوافرة علـــى النحـــو املرغـــوب فيـــه يف 
ـــا غزيـــرة إىل حـــد مـــا. ومشـــروع املـــادة  هـــو أداة  ٧فئـــات معينـــة، فإ

للتعبري عن ممارسات الدول بأسلوب منظم. وقال املقرر اخلاص إن 
علـــى اللجنـــة أن تقـــرر مـــا إذا كانـــت ســـتدرج يف القائمـــة الـــواردة يف 

ت املدونــة للقواعــد اآلمــرة. وأشــار إىل أن مــذكرة املعاهــدا ٢الفقــرة 
األمانة العامة اقرتحت إدراج هذه املعاهدات لكنها أثـارت مشـكلة 
احلدود بينها وبني مواضيع أخرى. وقال إنه لـيس واثقـاً ممـا إذا كـان 
من الصواب إدراج هذه املعاهـدات، حـىت مـن الناحيـة التقنيـة، وإذا  

  مـن الضـروري وضـع شـرط آخـر بكان من الالزم إدراجهـا سـيكون 
 "عدم اإلخالل".

(أثر ممارسـة احلـق يف الـدفاع  ١٠وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٣٢١
الفــردي أو اجلمــاعي عــن الــنفس علــى معاهــدة) أشــار املقــرر اخلــاص 
إىل الـــرأي الســـائد يف اللجنـــة والـــذي يـــدعو إىل تعزيـــز اإلشـــارات إىل 

أنـــه الحـــظ أن نـــص مشـــروع القـــانون املتعلـــق باســـتعمال القـــوة. غـــري 
املادة الذي أعيدت صياغته هو حل توفيقي دقيق وأن الذهاب أبعـد 

 من ذلك قد يعين اخلوض يف حبار قانونية جمهولة.
(مركـز  ١٢أشار املقرر اخلاص، فيما يتعلق مبشـروع املـادة  -٣٢٢

الــدول الثالثــة بصــفتها دوًال حمايــدة)، إىل إثــارة مســألة مــدى ضــرورة 
ع املــواد إىل ميــادين أخــرى مــن ميــادين القــانون الــدويل إشــارة مشــاري

مثـــــل احليـــــاد أو احليـــــاد الـــــدائم. ورأى أن علـــــى اللجنـــــة أن تتـــــوخى 
احلــذر: فمــن املســلم بــه أن النـــزاع املســلح هــو جانــب جــوهري مــن 
جوانــب املوضـــوع، لكـــن هنـــاك جمــاالت أخـــرى مثـــل احليـــاد تشـــكل 

 أن مشـــــــروع قضـــــــايا مبهمـــــــة بالفعـــــــل. وأشـــــــار املقـــــــرر اخلـــــــاص إىل
ــاء أو ١٣ املــادة التعليــق) يؤكــد ببســاطة مســألة بينــة  (حــاالت اإل



آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات 

وهي أن املشروع ال خيل باألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية فيينـا 
. وكمــا هــو احلــال يف قــانون الضــرر، قــد يكــون هنــاك ١٩٦٩لعــام 

عــدد مــن أســباب الــدعوى املتداخلــة. ومــن مث فــإن أثــر احلــرب علــى 
ن أن يتــوازى مــع أنــواع أخــرى مــن التغــري األساســي املعاهــدات ميكــ

يف الظروف. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مسـألة الفصـل مل تغَفـل بـل 
 حنيت جانباً عن عمد.
 تقرير الفريق العامل -جيم

 مقدمة -١
نظــم برنــامج عمــل الفريــق العامــل يف ثــالث جمموعــات مــن  -٣٢٣

املــواد؛ و(ب) املســائل املســائل: (أ) املســائل املتعلقــة بنطــاق مشــاريع 
، كمــــا اقرتحهــــا املقــــرر اخلــــاص يف ٧و ٤و ٣املتعلقــــة مبشــــاريع املــــواد 

تقريره الثالث؛ و(ج) املسـائل األخـرى املثـارة أثنـاء النقـاش يف اجللسـة 
مــــوعتني األوليــــني ولكنــــه  ــــى الفريــــق العامــــل نظــــره يف ا العامــــة. وأ

موعة الثالثة.  مل اء عمله بشأن ا وعقد الفريق العامل يتمكن من إ
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٤إىل  ١٠ة من مثاين جلسات يف الفرت 
 توصيات الفريق العامل ٢

 أوصى الفريق العامل مبا يلي: -٣٢٤
مكــــرراً  ٥و ٥و ٣إىل  ١إحالــــة مشــــاريع املــــواد  )١( 

، كمـا اقرتحهــا املقــرر اخلـاص يف تقريــره الثالــث، إىل ١١و ١٠و ٧و
 جيهات التالية:جلنة الصياغة مرفقة بالتو 

 :١فيما يتعلق مبشروع املادة  (أ) 
ــــــع  ‘١‘  ــــــى مجي ــــــق مشــــــاريع املــــــواد عل ينبغــــــي أن تطب

ـــــدول حيثمـــــا تكـــــون  املعاهـــــدات املربمـــــة بـــــني ال
 إحداها على األقل طرفاً يف نزاع مسلح؛

مـــــــــن حيـــــــــث املبـــــــــدأ، ينبغـــــــــي تـــــــــرك النظـــــــــر يف  ‘٢‘ 
املعاهدات اليت تشمل منظمات حكومية دولية 

مرحلــــة الحقــــة مــــن مراحــــل عمــــل معلقــــاً حــــىت 
اللجنــــة بشــــأن املوضــــوع ككــــل، ينظــــر فيهــــا يف 
مســــــــائل تعريــــــــف املنظمــــــــات الدوليــــــــة وأنــــــــواع 
املعاهدات املعنية (أي إما املعاهدات املربمة بني 

كــــــذلك  الــــــدول واملنظمــــــات الدوليــــــة فقــــــط أو
 املعاهدات املربمة فيما بني املنظمات الدولية)؛

األمانــة العامــة تعمــيم مــذكرة ينبغــي أن يطلــب إىل  ‘٣‘ 
علــــى املنظمــــات الدوليــــة تطلــــب فيهــــا معلومـــــات 
ــزاعات  ا فيمـــــــا يتعلـــــــق بتـــــــأثري النــــــ حـــــــول ممارســـــــا

 املسلحة على املعاهدات اليت تكون طرفاً فيها.
فيمـــا يتعلـــق بتعريـــف "النــــزاع املســـلح" الـــوارد يف  (ب) 

 ألغراض مشاريع املواد: ٢الفقرة (ب) من املادة 

ينبغـي، مـن حيــث املبـدأ، أن يشــمل تعريـف النـــزاع  ‘١‘ 
ــزاعات املســـــــلحة الداخليـــــــة، شـــــــريطة  املســـــــلح النــــــ

يكـــون بإمكـــان الـــدول التـــذرع بوجـــود نزاعـــات  أال
ــــــــاء املعاهــــــــدات  مســــــــلحة داخليــــــــة لتعليــــــــق أو إ

 عندما يبلغ النـزاع مستوى معيناً من احلدة؛ إال
املسـلح  ينبغي أال يستبعد االحتالل أثنـاء النــزاع ‘٢‘ 

 من تعريف "النـزاع املسلح".
 :٧فيما يتعلق مبشروع املادة  (ج) 
ينبغــــــــي االستعاضــــــــة عــــــــن عبــــــــارة "موضــــــــوعها  ‘١‘ 

بعبارة "موضـوعها"، مبـا  ١وغرضها"، يف الفقرة 
 ٤يتفــــق مــــع الصــــياغة املقرتحــــة ملشــــروع املــــادة 

(انظر أدنـاه)؛ وينبغـي تقريـب هـذا احلكـم أكثـر 
 ؛٤من مشروع املادة 

وإدراج القائمة الـواردة فيهـا  ٢ينبغي حذف الفقرة  ‘٢‘ 
 :)٣٦٢(يف تذييل مبشاريع املواد مع بيان ما يلي

 أن القائمة غري شاملة؛ •
جيوز أن ختضع خمتلف أنواع املعاهدات املدرجة  •

اء أو التعليق إما كلياً أو جزئياً؛  يف القائمة لإل
 أن القائمـــة تســـتند إىل املمارســـة وبالتـــايل ميكـــن •

ا مبرور الزمن.  أن يتغري مضمو
، ينبغـي ١١و ١٠فيما يتعلق مبشروعي املادتني  (د) 

مــن قــرار  ٩و ٨و ٧أن تتناوهلمــا جلنــة الصــياغة مبــا يتفــق مــع املــواد 
 .١٩٨٥معهد القانون الدويل املعتمد يف عام 

ينبغــي أن حتــال إىل جلنــة الصــياغة الصــيغة املنقحــة التاليــة  )٢(
 :٤ملشروع املادة 

ـاء أو التعليـق   "للتأكد مما إذا كانت معاهدة ما قابلة لإل
 يف حالة نزاع مسلح، يلجأ إىل ما يلي:

مـــــن اتفاقيـــــة فيينــــــا  ٣٢و ٣١أحكـــــام املـــــادتني  (أ) 
 لقانون املعاهدات؛ و

طبيعـة النــزاع املسـلح ومــداه، وأثـر النــزاع املســلح  (ب) 
 املعاهدة".على املعاهدة، وموضوع املعاهدة، وعدد األطراف يف 

ــــان  ٦ينبغــــي حــــذف مشــــروع املــــادة  )٣(  مكــــرراً وبي
موضـــوعه يف التعليقـــات، وميكـــن أن يكـــون ذلـــك يف التعليـــق علـــى 

 .٧مشروع املادة 
ينبغــــي إعــــادة إنشــــاء الفريــــق العامــــل يف الــــدورة  )٤( 

، إلكمال عمله بشأن املسائل املتبقية ٢٠٠٨الستني للجنة يف عام 
 .١٤إىل  ١٢و ٩و ٨ذات الصلة مبشاريع املواد 

__________
ينبغـــــي أن تعيـــــد جلنـــــة الصـــــياغة النظـــــر يف القائمـــــة آخـــــذًة يف )٣٦٢(

 تبارها وجهات النظر املعرب عنها يف النقاش يف اجللسة العامة.اع


