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آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 مقدمة  -ألف

ـــا السادســـة واخلمســـني (قـــررت اللجنـــة يف  -٥٥  )٧٤()٢٠٠٤دور
أن تدرج موضوع "آثـار النزاعـات املسـلحة علـى املعاهـدات" يف برنـامج 

 عملها احلايل، وأن تعني السيد إيان براونلي مقرراً خاصاً للموضوع.
ـــا مـــن الســـابعة واخلمســـني  -٥٦ وُعـــرض علـــى اللجنـــة، يف دورا

ــــــــر٢٠٠٧) إىل التاســــــــعة واخلمســــــــني (٢٠٠٥(  )٧٥(األول )، التقري
للمقرر اخلاص، باإلضـافة إىل  )٧٧(والتقرير الثالث )٧٦(والتقرير الثاين

ـــــى  ـــــوان "أثـــــر النـــــزاع املســـــلح عل ا األمانـــــة العامـــــة بعن مـــــذكرة أعـــــد
 .)٧٨(املعاهدات: دراسة للممارسة والفقه"

، ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ٣١املعقـــودة يف  ٢٩٢٨ويف اجللســـة  -٥٧
برئاسة السيد لوسيوس كافليش قررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامًال 

ليقدم مزيداً من التوجيهـات بشـأن عـدة مسـائل ُحـددت أثنـاء نظـر 
ـــــث للمقـــــرر اخلـــــاص. ويف اجللســـــة  ـــــة يف التقريـــــر الثال  ٢٩٤٦اللجن

، اعتمــــــدت اللجنــــــة تقريــــــر ٢٠٠٧آب/أغســــــطس  ٢املعقــــــودة يف 
كذلك، قررت اللجنة أيضـاً   ٢٩٤٦. ويف اجللسة )٧٩(الفريق العامل

__________ 
، ٢٠٠٤آب/أغســــــــــــطس  ٦املعقــــــــــــودة يف  ٢٨٣٠يف اجللســــــــــــة )٧٤(
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٤ حولية . وأيدت اجلمعيـة العامـة، ٣٦٤ثاين)، الفقرة ، ا

، قـــرار ٢٠٠٤كـــانون األول/ديســـمرب   ٢املـــؤرخ  ٥٩/٤١مـــن قرارهـــا  ٥يف الفقـــرة 
ــــا الثانيــــة  اللجنــــة بــــإدراج املوضــــوع يف جــــدول أعماهلــــا. وكانــــت اللجنــــة، يف دور

)، قــــــد حــــــددت موضــــــوع "آثــــــار النزاعــــــات املســــــلحة علــــــى ٢٠٠٠واخلمســــــني (
ــه  لـــد ٢٠٠٠ حوليـــةيف برنـــامج عملهـــا الطويـــل األجـــل، املعاهـــدات" إلدراجـ ، ا

. وأُرفــق بتقريــر اللجنــة لتلــك الســنة عــن أعمــال ٧٢٩ثــاين)، الفقــرة الثــاين (اجلــزء ال
ـا الثانيــة واخلمســني خمطــط عــام مــوجز يصــف اهليكــل العــام والــنهج املمكنــني  دور

معيـــــــة مـــــــن قـــــــرار اجل ٨لدراســـــــة املوضـــــــوع، املرجـــــــع نفســـــــه، املرفـــــــق. ويف الفقـــــــرة 
، أحاطـــت اجلمعيـــة ٢٠٠٠كـــانون األول/ديســـمرب   ١٢املـــؤرخ  ٥٥/١٥٢ العامـــة

العامة علماً بإدراج املوضوع. 
لـــــــــــــد الثـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء األ٢٠٠٥حوليـــــــــــــة )٧٥( الوثيقـــــــــــــة )، ول، ا

.
لـــــــــــــد الثـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء األ٢٠٠٦حوليـــــــــــــة )٧٦( الوثيقـــــــــــــة )، ول، ا

.
لـــــــــــــد الثـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء األ٢٠٠٧حوليـــــــــــــة )٧٧( الوثيقـــــــــــــة )، ول، ا

.
املعقــــــــودة  ٢٨٦٦. ويف اجللســــــــة و الوثيقــــــــة )٧٨(

، أيــدت اللجنــة اقــرتاح املقــرر اخلــاص بــأن تقــوم األمانــة ٢٠٠٥آب/أغســطس  ٥ يف
يتعلـــق  العامــة بتعمــيم مــذكرة علــى احلكومــات لطلـــب معلومــات عــن ممارســتها فيمــا

عهــداً، فضــالً عــن أيــة معلومــات أخــرى ــذا املوضــوع، وخباصــة ممارســتها األحــدث 
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٥ حوليةذات صلة،  .١١٢، الفقرة )ثاين، ا

ــــة)٧٩( لــــد الثــــاين (اجلــــزء ال٢٠٠٧ حولي  ٣٢٣ثــــاين)، الفقرتــــان ، ا
.٣٢٤و

مكـــرراً  ٥و ٥و ٣إىل  ١ جلنــة الصـــياغة مشــاريع املــواد أن حتيــل إىل
، بالصـــــيغة الـــــيت اقرتحهـــــا املقـــــرر اخلـــــاص يف تقريـــــره ١١و ١٠و ٧و

بالصــــيغة الــــيت اقرتحهــــا الفريــــق  ٤الثالــــث، وكــــذلك مشــــروع املــــادة 
 .)٨٠(العامل، باإلضافة إىل توصيات الفريق العامل

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
 ٢٩٦٤هــــــــذه الــــــــدورة قــــــــررت اللجنــــــــة، يف جلســــــــتها  يف -٥٨

، أن تعيــد إنشــاء الفريــق العامــل ٢٠٠٨أيار/مــايو  ١٦املعقــودة يف 
املعــــين بآثــــار النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات، برئاســــة الســــيد 
لوسيوس كافليش، إلمتـام النظـر يف عـدة مسـائل كانـت قـد حـددت 

ـــا يف أثنـــاء نظـــر اللجنـــة يف التقريـــر الثالـــث للمقـــرر  اخلـــاص يف دور
 .٢٠٠٧التاسعة واخلمسني املعقودة يف عام 

وُعــرض علــى الفريــق العامــل التقريــر الرابــع للمقــرر اخلــاص  -٥٩
الذي أحالته إليه اجللسة العامة والذي يعاجل مسألة  

ــاء، ومـــذكرة أعــدها رئــيس الفريــق العامـــل  إجــراءات التعليــق أو اإل
مــــــن  ٤٥إىل  ٤٢لة انطبــــــاق املــــــواد بشــــــأن مســــــأ 

ـــ "اتفاقيــة  اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات (املشــار إليهــا فيمــا يلــي ب
")، باإلضــافة إىل جتميـع للتعليقــات واملالحظــات ١٩٦٩فيينـا لعــام 

 ).و الواردة من املنظمات الدولية (
) مســـألة ونظـــر الفريـــق العامـــل يف املســـائل األربـــع التاليـــة: (أ -٦٠

ـــــه يف املـــــادة  ـــــاق اإلجـــــراء املنصـــــوص علي ـــــة فيينـــــا  ٦٥انطب مـــــن اتفاقي
ــاء املعاهــدات أو تعليقهــا،  بشــأن ١٩٦٩ لعــام فيمــا يتعلــق وذلــك إ

مــــــن  ٤٥إىل  ٤٢؛ و(ب) مســــــألة انطبـــــاق املـــــواد ٨مبشـــــروع املـــــادة 
املتعلقــة بإمكــان فصــل  ٤٤، وخباصــة املـادة ١٩٦٩اتفاقيـة فيينــا لعــام 
أيضــاً؛ و(ج) مشــروع  ٨، فيمــا يتعلــق مبشــروع املــادة أحكــام املعاهــدة

املتعلــق باســتئناف املعاهــدات املعلقــة، بالصــيغة الــيت اقرتحهــا  ٩املــادة 
، ١٤و ١٣و ١٢املقرر اخلاص يف تقريره الثالث؛ و(د) مشاريع املواد 

بالصيغة اليت اقرتحها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث، واملتعلقة بالدول 
ــــاء املعاهــــدات أو تعليقهــــا حبكــــم الثالثــــة بصــــفت ــــدة، وبإ ها دوالً حماي

، وصالحية قيـام األطـراف بالتفـاوض بشـأن ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
اتفــاق حمــدد يــنظم اإلبقــاء علــى ســريان املعاهــدات أو إحياَءهــا، علــى 

، ٢٠٠٨أيار/مــــــايو  ٢٩املعقــــــودة يف  ٢٩٦٨التــــــوايل. ويف اجللســــــة 
 .لعامل اعتمدت اللجنة تقرير الفريق ا

__________ 
وافقــــت اللجنــــة أيضــــاً علــــى توصــــية الفريــــق العامــــل بــــأن تقــــوم )٨٠(

الدوليــة تطلــب فيهــا إليهــا تقــدمي األمانــة العامــة بتعمــيم مــذكرة علــى املنظمــات 
معلومـــات عـــن ممارســـتها فيمـــا يتعلـــق بـــأثر النـــزاع املســـلح علـــى املعاهـــدات الـــيت 

.٢٧٢تعنيها، املرجع نفسه، الفقرة 
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ويف اجللســــــة نفســــــها، قــــــررت اللجنــــــة أن حتيــــــل إىل جلنــــــة  -٦١
، ١٤و ٩و رابعـاً  ٨و ثالثـاً  ٨و مكـرراً  ٨و ٨الصياغة مشاريع املـواد 

 ١٢بالصيغة اليت اقرتحها الفريق العامل، وكذلك مشروعي املادتني 
، بالصيغة اليت اقرتحها املقـرر اخلـاص، باإلضـافة إىل توصـيات ١٣و

 الفريق العامل الواردة يف تقريره.
ـــــة الصـــــياغة يف جلســـــتيها  -٦٢ ـــــة يف تقـــــارير جلن ونظـــــرت اللجن

متوز/يوليـــــه  ١٧حزيران/يونيـــــه و ٦املعقـــــودتني يف  ٢٩٨٠و ٢٩٧٣
، واعتمــــدت يف اجللســــة الثانيــــة منهمــــا، يف القــــراءة األوىل، ٢٠٠٨

مشــــــروعاً مــــــن مشــــــاريع املــــــواد املتعلقــــــة بآثــــــار  ١٨جمموعــــــة تضــــــم 
النزاعات املسلحة على املعاهدات، باإلضافة إىل مرفق (انظر الفرع 

 ٦املعقـــــــودتني يف  ٢٩٩٤و ٢٩٩٣جـــــــيم أدنـــــــاه). ويف اجللســـــــتني 
، اعتمـــدت اللجنـــة جمموعـــة مـــن التعليقـــات ٢٠٠٨آب/أغســـطس 

على مشاريع املواد املتعلقة بآثار النزاعات املسلحة على املعاهـدات 
 ألوىل (انظر الفرع دال أدناه).بصيغتها املعتمدة يف القراءة ا

ــــــــــودة يف  ٢٩٩٣ويف اجللســــــــــــــة  -٦٣ آب/أغســــــــــــــطس  ٦املعقــــ
مـــــن نظامهـــــا  ٢١إىل  ١٦، قـــــررت اللجنـــــة، عمـــــًال بـــــاملواد ٢٠٠٨

األساســي، أن حتيــل مشــاريع املــواد (انظــر الفــرع جــيم أدنــاه)، عــن 
طريـق األمــني العـام، إىل احلكومــات إلبـداء التعليقــات واملالحظــات 

طلـــب منهـــا تقـــدمي هـــذه التعليقـــات واملالحظـــات إىل عليهـــا، وأن ت
 .٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١األمني العام يف موعد أقصاه 

، ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٦املعقودة يف  ٢٩٩٤ويف اجللسة  -٦٤
أعربــت اللجنــة عــن بــالغ تقــديرها للمســامهة البــارزة الــيت قــدمها املقــرر 

عـــن طريـــق حبوثـــه اخلـــاص، الســـيد إيـــان براونلـــي، يف معاجلـــة املوضـــوع 
العلميـــة الرفيعـــة وخربتـــه الواســـعة، ممـــا مســـح للجنـــة بـــأن ختتـــتم بنجـــاح 
ـــا األوىل ملشــــاريع املـــواد املتعلقــــة بآثـــار النزاعــــات املســـلحة علــــى  قراء
املعاهــدات. كمــا اعرتفــت اللجنــة مبــا بذلــه الفريــق العامــل املعــين بآثــار 

وس كـافليش، النزاعات املسلحة على املعاهدات، برئاسة السـيد لوسـي
 من جهود ال تكل وما قدمه من مسامهة يف املوضوع.

نص مشاريع المواد المتعلقة بآثـار النزاعـات  -جيم
المســـلحة علـــى المعاهـــدات التـــي اعتمـــدتها 

 اللجنة في القراءة األولى
نص مشاريع املواد  -١

ا اللجنـة يف  -٦٥ يرد فيما يلي نـص مشـاريع املـواد الـيت اعتمـد
ا الستني.القراءة األوىل   يف دور

 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 النطاق  -١المادة 

تسري مشـاريع المـواد هـذه علـى آثـار النـزاع المسـلح  
فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول 

 على األقل طرفاً في النزاع المسلح.

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 المواد هذه:ألغراض مشاريع  
اتفـاق دولـي معقـود  "المعاهـدة"يقصد بتعبير  (أ) 

وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا االتفاق  بين دول كتابةً 
فـي وثيقـة واحـدة أو فـي اثنتـين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطــة، 

 كانت تسميته الخاصة؛وأياً  
حالة حرب أو  "النزاع المسلحبتعبير "يقصد  (ب) 

بحكــم طبيعتهــا أو  مســلحة ُيحتمــللــى عمليــات نــزاع ينطــوي ع
المعاهدات بين الدول األطراف فـي  تطبيقأن تؤثر على مداها 

النــزاع المســلح أو بــين دولــة طــرف فــي النــزاع المســلح ودولــة 
ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رسمي للحرب أو إعالن 

 آخر من أي طرف أو من كل األطراف في النزاع المسلح.

 اإلنهاء أو التعليق غير التلقائي  -٣المادة 
ال ينهي نشوب النزاع المسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ  

 المعاهدات:
 بين الدول األطراف في النزاع المسلح؛ (أ) 
بـــين دولـــة طـــرف فـــي النـــزاع المســـلح ودولـــة  (ب) 

 ثالثة.

دالئـــل إمكانيـــة إنهـــاء المعاهـــدات  -٤المادة 
 أو االنسحاب منها أو تعليقها

للتأكـــــــد ممــــــــا إذا كــــــــان يمكـــــــن إنهــــــــاء معاهــــــــدة أو  
 االنسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسلح، يُلجأ إلى:

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ٣٢و ٣١المــادتين  (أ) 
 المعاهدات؛

طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـلح، وأثـــر النـــزاع و  (ب) 
المســلح علــى المعاهــدة، وموضــوع المعاهــدة، وعــدد األطــراف 

 .ةالمعاهد في

 نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها  -٥المادة 
في حالة المعاهـدات التـي يكـون مـؤدى موضـوعها أن  

تســــتمر فــــي النفــــاذ، كليــــاً أو جزئيــــًا، خــــالل النــــزاع المســــلح، 
 يؤثر وقوع النزاع المسلح في حد ذاته على نفاذها. ال

 إبرام المعاهدات خالل النزاع المسلح  -٦المادة 
ال يـؤثر نشـوب نـزاع مسـلح علـى أهليـة دولــة  -١ 

ــا  ذلــكطــرف فــي  ــة فيين ــرام المعاهــدات وفقــاً التفاقي النــزاع إلب
 لقانون المعاهدات.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

يجـــوز للـــدول إبـــرام اتفاقـــات قانونيـــة تنطـــوي  -٢ 
علــى إنهــاء أو تعليــق معاهــدة نافــذة بينهــا أثنــاء حــاالت النــزاع 

 المسلح.

 المعاهدات األحكام الصريحة بشأن نفاذ  -٧المادة 
تظــل المعاهــدة نافــذة فــي حــاالت النــزاع المســلح إذا   

 كانت تنص صراحًة على ذلك. 

 تعليقالأو االنسحاب أو  باإلنهاءاإلخطار  -٨المادة 
التـي و على الدولة المشـتركة فـي نـزاع مسـلح  -١ 

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 نافــــذاً  -٢ 
 راف األخرى لهذا اإلخطار.ـأو الدول األط األخرى الطرف

ليس في الفقـرات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق  -٣ 
في االعتراض، وفقاً ألحكام المعاهدة أو لقواعد القانون  طرف

، علــى إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب الواجبــة التطبيــقالــدولي 
 .نفاذهامنها أو تعليق 

االلتزامـــات التـــي يفرضـــها القـــانون  -٩ المادة
 الدولي بمعزل عن المعاهدة

 نفاذها،إنهاء معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق  إن 
مــن واجــب أي دولــة  ال ينــتقص بــأي حــال زاع مســلح،نتيجـة لنــ

بموجـب  وتكـون ملزمـة بـهالمعاهـدة  تتضمنهبأي التزام  تفي أن
 ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.ـالقان

 فصل أحكام المعاهدة يةإمكان  -١٠المادة 
يســري إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليــق  
المعاهدة بأكملها، مـا لـم تـنص على  نتيجة لنزاع مسلح نفاذها

 :عدا عندما المعاهدة أو تتفق األطراف على خالف ذلك،
تتضـــمن المعاهـــدة بنـــوداً قابلـــة للفصـــل، مـــن  أ)( 

 حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
يتبــين مــن المعاهــدة أو يثبــت بطريقــة أخــرى و  (ب) 

الطـــرف  جوهريـــاً لرضـــا أن قبـــول تلـــك البنـــود لـــم يكـــن أساســـاً 
 ؛بكاملهابالمعاهدة  باالرتباطخر أو األطراف األخرى اآل

أجـــــزاء االســـــتمرار فـــــي تنفيـــــذ بقيـــــة ويكـــــون  (ج) 
 على إجحاف.غير منطٍو المعاهدة 

الحــــــق فــــــي إنهــــــاء المعاهــــــدة  ســــــقوط -١١المادة 
 نفاذهااالنسحاب منها أو تعليق  أو

منها  تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزاً ال يعود  
 نتيجة لنزاع مسلح: نفاذهاأو تعلق 
 المعاهـــدةأن تظـــل إذا وافقـــت صـــراحة علـــى  (أ) 

 ؛ أوأن يظل العمل بها مستمراً أو على نافذة المفعول 
، مســـــــــلكها، بســـــــــبب أمكـــــــــن اعتبارهـــــــــاإذا  (ب) 

وافقــــت ضــــمناً علــــى مواصــــلة العمــــل بالمعاهــــدة أو علــــى  قــــد
 .استمرار نفاذها

 استئناف المعاهدات المعلقة  -١٢المادة 
يتقرر استئناف نفاذ معاهـدة معلقـة نتيجـة نـزاع مسـلح  

 . ٤وفقاً للدالئل المشار إليها في مشروع المادة 

أثــر ممارســة الحــق فــي الــدفاع الفــردي  -١٣المادة 
 أو الجماعي عن النفس على معاهدة

ــــــدفاع الفــــــردي   ــــــة تمــــــارس حقهــــــا فــــــي ال يحــــــق لدول
أن تعلـق،   الجماعي عن النفس وفقًا لميثـاق األمـم المتحـدة أو

 كلياً أو جزئيًا، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق.

 قرارات مجلس األمن  -١٤المادة 
ـــــــة   ال ُتخـــــــل مشـــــــاريع المـــــــواد هـــــــذه باآلثـــــــار القانوني
مجلس األمن وفقًا ألحكام الفصـل السـابع مـن ميثـاق  لقرارات

 األمم المتحدة.

 منع استفادة الدولة المعتدية  -١٥المادة 
ميثــــاق األمــــم  بمفهــــوموز لدولــــة ترتكــــب عــــدواناً ال يجــــ 

 )٢٩-(د٣٣١٤المتحــدة وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
أن تنهي معاهدة أو تنسحب منهـا أو تعلّـق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع 

 مسلح إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.

 الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد  -١٦المادة 
ُتخـل مشاريـع المواد هذه بحقوق وواجبـات الـدول ال  

 الناشئة عن قوانين الحياد.

 حاالت اإلنهاء أو االنسحاب أو التعليق األخرى -١٧المادة 
ال ُتخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بإنهـــاء المعاهـــدات أو  

 االنسحاب منها أو تعليقها نتيجة أمور منها ما يلي: 
 اتفاق األطراف؛ أو (أ) 
 جوهري؛ أوخرق  (ب) 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 ؛ أونشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة (ج) 
 تغير أساسي في الظروف.  (د) 

إحيـــــاء العالقـــــات التعاهديـــــة بعـــــد  -١٨المادة 
 انتهاء النزاع المسلح

ال ُتخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بحـــق الـــدول األطـــراف  
بعـــد انتهـــاء  أن تـــنظم، بنـــاًء علـــى اتفـــاق،نـــزاع مســـلح فـــي  فـــي

ــاء المعاهــدات التــي أُنهيــت أو ُعلــق نفاذهــا نتيجــة  النــزاع، إحي
 للنزاع المسلح.

 مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها 

 ٥مشروع 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 به 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) 

نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢
فيمــا يلـــي نصـــوص مشـــاريع املــواد والتعليقـــات عليهـــا الـــيت  -٦٦

ا الستني. ا اللجنة يف القراءة األوىل يف دور اعتمد

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 النطاق  -١المادة 

النـزاع المسـلح تسري مشـاريع المـواد هـذه علـى آثـار  
فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول 

 على األقل طرفاً في النزاع المسلح.
 التعليق

مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  ٧٣املـــــــادة  ١مشـــــــروع املـــــــادة  يضـــــــع )١(
كنقطــة انطــالق لصــياغة مشــاريع املــواد، فهــي تــنص،   ١٩٦٩ لعــام

قيـة أي حكـم مسـبق أنه لـيس يف أحكـام االتفا على يف مجلة أمور،
على أي مسألة قد تنتج بالنسـبة إىل معاهـدة عـن نشـوب األعمـال 

وهكــذا، تســري مشــاريع املــواد هــذه علــى  .)٨١(العدائيــة بــني الــدول
 آثار النزاع املسلح فيما يتعلق باملعاهدات بني الدول.

مـن اتفاقيـة  ١علـى منـط املـادة  ١وقد صيغ مشـروع املـادة  )٢(
ـــواردة والقصـــد مـــن اإلشـــارة. ١٩٦٩لعـــام  فيينـــا ايـــة اجلملـــة  ال يف 

عندما تكون إحدى الـدول علـى األقـل طرفـاً يف " واملتمثلة يف عبارة
 على أن مشاريع املواد تغطي أيضـاً  هو النص حتديداً  "النزاع املسلح

كة يف نــزاع  معاهــدة مــع دولــة مشــِرت يفوضــع الــدول الثالثــة األطــراف 
: (أ) احلالـــة هــي ســيناريوهات ةثالثــ مســلح. وبنــاء عليــه، مت تصـــور

املتعلقة بالعالقات التعاهدية بني دولتني مشـرتكتني يف نـزاع مسـلح؛ 
كة يف نـزاع مســلح حالـة العالقـات التعاهديـة بــني دولـة مشـِرت  (ب)و

يف ذلـــــــك النـــــــزاع؛  مـــــــع دولـــــــة أخـــــــرى ودولـــــــة ثالثـــــــة ليســـــــت طرفـــــــاً 
دولة حالة أثر نزاع مسلح داخلي على العالقات التعاهدية لل (ج)و

 املعنية مع الدول الثالثة.
ويف اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة، أعربــت عــدة وفــود  )٣(

معاهـدة أو علـى أيضـاً مشـاريع املـواد  سريانعن رأي يقول بضرورة 
ا مؤقتاً  ويف رأي اللجنة، ميكن حل  .)٨٢(جزء من معاهدة معمول 

__________ 
ـــــــا اخلامســـــــة عشـــــــرة ()٨١( أن ) ١٩٦٣اســــــتنتجت اللجنـــــــة يف دور

مشــاريع املــواد املتعلقــة بقــانون املعاهــدات ينبغــي أال تتضــمن أي أحكــام بشــأن 
دالع األعمــال العدائيــة علــى املعاهــدات، رغــم أن هــذا املوضــوع قــد يثــري  أثــر انــ

ـاء املعاهـدات وتعليـق نفاذهـا . وارتـأت أن دراسـة مـن هـذا كًال من مشكليت إ
املتعلقــة  ميثــاق األمــم املتحــدةعلــى تنــاول ألثــر أحكــام  القبيــل ســتنطوي حتمــاً 

اللجــوء إىل األعمــال علــى شـرعية  فعـالً ا هلاســتعما بالتهديـد باســتعمال القـوة أو
لة يف ســياق أوبالتــايل، مل تــر أن مــن املناســب تنــاول هــذه املســاملعنيــة. العدائيــة 

لـد الثـاين، ، ١٩٦٣حوليـة  عندئـذ، عملها املتعلق بقانون املعاهدات الوثيقـة ا
مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة لقــــانون . وأضــــيفت يف ١٤الفقــــرة ، ١٨٩، ص 

 منت إرجاًء صرحياً للموقف من املشكلة.تضاليت  ٧٣املادة  املعاهدات
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، )، ٢٠٠٥( انظــر تعليـــق هولنـــدا)٨٢(

 ؛٤٠، الفقــرة )( ١٨الـدورة الســتون، اللجنــة السادسـة، اجللســة 
ــــــق ــــــدورة احلاديــــــة والســــــتون، اللجنــــــة املرجــــــع نفســــــه،  )،٢٠٠٦ماليزيــــــا ( وتعلي ال

 .٤٨، الفقرة )( ١٩السادسة، اجللسة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا  ٢٥هـــــذه املســـــألة باإلحالـــــة إىل أحكـــــام املـــــادة 
ا ١٩٦٩ لعام   .)٨٣(ذا

لة األثــــــر علــــــى املعاهــــــدات املتعلقــــــة أومل يــــــتم تنــــــاول مســــــ )٤(
باملنظمــــات الدوليـــــة يف مشـــــاريع املــــواد يف هـــــذه املرحلـــــة. ولـــــذلك، 

تتنـــاول مشـــاريع املـــواد هـــذه أثـــر النـــزاع املســـلح علـــى املعاهـــدات  ال
 قة مبنظمات دولية.املتعل

إىل عــــــدة جمموعــــــات:  وقســـــمت مشــــــاريع املــــــواد هيكليـــــاً  )٥(
يتنــاول النطــاق  اســتهاللياً  طابعــاً  ٢و ١اختــذ مشــروعا املــادتني  ،أوالً 

 ٥و ٤و ٣، تشـــكل مشـــاريع املـــواد واســـتخدام املصـــطلحات. ثانيـــاً 
األحكـــام اجلوهريـــة الـــيت تعكـــس الركيـــزة الـــيت تســـتند إليهـــا مشـــاريع 

إىل حتقيق االستقرار واالستمرارية القانونيني.   وهي السعيأال ،املواد
، يســتنبط تعكــس قرينــة اســتمرارية العالقــات التعاهديــة. ثالثــاً وهــي 

مشـــاريع مـــن املبـــادئ األساســـية الـــواردة يف  ٧و ٦مشـــروعا املـــادتني 
من االفرتاضات القانونية األساسـية. ومشـاريع  عدداً  ٥إىل  ٣ املواد

 ٨، تتنـــــاول مشـــــاريع املـــــواد املـــــواد هـــــذه توضـــــيحية بطبعهـــــا. رابعـــــاً 
ـــاء واالنســـحاب  ١٢ إىل مجلـــة مـــن اجلوانـــب الفرعيـــة املتعلقـــة باإل

 والتعليــق، وذلــك بالقيــاس علــى األحكــام املماثلــة مــن اتفاقيــة فيينــا
ـــــزاع . وأخـــــرياً ١٩٦٩لعـــــام  ـــــوع ن ـــــؤثر وق ـــــى قـــــانون ، ي مســـــلح ال عل

علــــى جمــــاالت أخــــرى مــــن  وإمنــــا يــــؤثر أيضــــاً  املعاهــــدات فحســــب،
القــــانون الــــدويل، مبــــا فيهــــا التزامــــات الــــدول مبوجــــب ميثــــاق األمــــم 

 تتنـاول عـدداً  ١٨إىل  ١٣املتحدة. وبنـاء عليـه، فـإن مشـاريع املـواد 
 بنــودمور منهــا أمــن املســائل املختلفــة فيمــا يتعلــق بتلــك العالقــات بــ

 االستثناء.  بنودإلخالل أو عدم ا

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 ألغراض مشاريع المواد هذه: 
اتفـاق دولـي معقـود  "المعاهـدة"يقصد بتعبير  (أ) 

وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا االتفاق  بين دول كتابةً 
فـي وثيقـة واحـدة أو فـي اثنتـين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطــة، 

 تسميته الخاصة؛كانت وأياً  

__________ 
 التطبيق املؤقت -٢٥املادة ")٨٣(

تطبق املعاهدة أو يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز  -١
 النفاذ إذا: 
ا على ذلك؛ أو (أ)  نصت املعاهدة ذا

 اتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى. (ب)
مـــا مل تـــنص املعاهـــدة علـــى حكـــم خمـــالف أو مـــا مل تكـــن الـــدول  -٢"

املتفاوضـة قــد اتفقـت علــى إجـراء خمــالف، ينتهـي التطبيــق املؤقـت للمعاهــدة أو 
جلــزء مــن املعاهــدة بالنســبة إىل دولــة مــا إذا قامــت تلــك الدولــة بإخطــار الــدول 

 ."عاهدةيف امل تصبح طرفاً  بأالاليت تطبق عليها املعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها 

حالة حرب أو  "النزاع المسلحبتعبير "يقصد  (ب) 
بحكــم طبيعتهــا أو  مســلحة ُيحتمــلنــزاع ينطــوي علــى عمليــات 

المعاهدات بين الدول األطراف فـي  تطبيقأن تؤثر على مداها 
النــزاع المســلح أو بــين دولــة طــرف فــي النــزاع المســلح ودولــة 

للحرب أو إعالن ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رسمي 
 آخر من أي طرف أو من كل األطراف في النزاع المسلح.

 التعليق
 تعــــــريفني ملصــــــطلحني رئيســــــيني ٢يقــــــدم مشــــــروع املــــــادة  )١(

 يف مشاريع املواد. استخدما
 ، وتستنســخ حرفيــاً "املعاهـدة"تعــرف مصــطلح  فـالفقرة (أ) )٢(

ز علـى يَّـ. ومل ميُ ١٩٦٩لعـام  )(أ) مـن اتفاقيـة فيينـا١(٢صيغة املـادة 
وجـــــــه التحديـــــــد بــــــــني املعاهـــــــدات الثنائيــــــــة واملعاهـــــــدات املتعــــــــددة 

 األطراف.
 عملياً  تعريفاً " النزاع املسلح"وتعرف الفقرة (ب) مصطلح  )٣(

ألغـــراض مشـــاريع املـــواد هـــذه ال غـــري. ومل تنصـــرف النيـــة إىل وضـــع 
، وهــو أمــر يصــعب تعريــف للنــزاع املســلح يف القــانون الــدويل عمومــاً 

 .)٨٤(ويتجاوز نطاق املوضوعبلوغه 
وينطبق هذا التعريف على العالقات التعاهدية بني الـدول  )٤(

دولـة طـرف يف نـزاع مسـلح  علـى وكـذلك ،األطراف يف نـزاع مسـلح
عبـارة  إيـرادسـيما  ودولة ثالثة. والقصد من صياغة هذا احلكـم، وال

__________ 
آثار النزاعات املسلحة " املعنونانظر قرار معهد القانون الدويل )٨٤(

 دورة هلسنكي:يف  ١٩٨٥آب/أغسطس  ٢٨املعتمد يف "، و على املعاهدات
 ١املادة " 
حالــة حــرب  ‘النــزاع املســلح‘ألغــراض هــذا القــرار، يقصــد مبصــطلح  

و مــداها حبكــم طبيعتهــا أ ُحيتمــل مســلحةأو نــزاع دويل ينطــوي علــى عمليــات 
أن تـــؤثر علـــى نفـــاذ املعاهـــدات بـــني الـــدول األطـــراف يف النـــزاع املســـلح أو بـــني 
الـــدول األطـــراف يف النـــزاع املســـلح والـــدول الثالثـــة، بصـــرف النظـــر عـــن صـــدور 
إعـــالن رمســـي للحـــرب أو إعـــالن آخـــر مـــن أي طـــرف أو مـــن كـــل األطـــراف يف 

 ."النزاع املسلح

(ميكن االطالع عليه عرب العنوان الشبكي  
باإلشارة أن  وجيدر ).والرابط التاليني: 

نشوب األعمال العدائية تشري إىل  ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٧٣املادة 
يقوم نزاع مسلح كلما مت ": هأن تاديتش، يف حني لوحظ يف قضية الدولبني 

اللجوء إىل القوة املسلحة بني الدول أو إىل عنف مسلح طويل األمد بني 
سلطات حكومية ومجاعات مسلحة منظمة أو بني هذه اجلماعات املسلحة 

" (داخل الدولة

احلولية . انظر أيضاً 
 .)٩٦٤ص  ، اجلزء الثالث،١٩٩٥ ،القانونية لألمم املتحدة



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

زاع آثار ن، هو تغطية "بني دولة طرف يف النزاع املسلح ودولة ثالثة"
. وبنـــاء عليـــه، فإنـــه يشـــمل مســـلح ميكـــن أن تتبـــاين تبعـــاً للظـــروف

جتــاه إال عاهــدة املســلح علــى نفــاذ احلالــة الــيت ال يــؤثر فيهــا النــزاع امل
م بـأن النـزاع املسـلح ميكـن أن يـؤثر ، ويسـلّ هـاطرف من األطـراف في

علــى التزامــات األطــراف يف معاهــدة بطرائــق شــىت. كمــا ختــدم تلــك 
ـــي اً العبـــارة غرضـــ األثـــر  ج يف نطـــاق مشـــاريع املـــواددِر ا تـــتمثـــل يف أ

كة احملتمل لنزاع مسلح داخلي على العالقات التعاهدية لدولة مشِرت 
علـى تطبيـق أو نفـاذ  آلثـارنصـب اتيف ذلك النزاع مـع دولـة ثالثـة. و 

 املعاهدة ال على املعاهدة نفسها.
ــــدةوفيمــــا يتعلــــق بشــــرط  )٥( مــــن عبــــارة  املســــتفاد ضــــمناً  الشِّ

فقـــد احـــُتفظ بعنصـــر ، "أن تـــؤثرحبكـــم طبيعتهـــا أو مـــداها  "ُحيتمـــل
تالءم مــــع طائفــــة واســــعة مــــن احلــــاالت تــــيف مشــــاريع املــــواد ل مرونــــة

ن مســــتوى إالتارخييــــة. وهكــــذا ميكــــن القــــول، يف بعــــض احلــــاالت، 
بنزاع مـنخفض  عندما يتعلق األمر مثالً ، غري ذي صلة كبرية الشِّدة

، رغـــــم اخنفـــــاض جـــــذرياً  تـــــأثرياً  ثريف منطقـــــة حدوديـــــة يـــــؤ  املســـــتوى
علـــى تطبيـــق معاهـــدات ثنائيـــة تـــنظم مراقبـــة حركـــة  مســـتوى شـــدته،

بوجــود حــاالت  لم أيضــاً املــرور عــرب احلــدود. ومــن جهــة أخــرى، ُســ
مـداه تـأثري علـى تطبيـق  وأتارخييـة يكـون فيهـا لطبيعـة النـزاع املسـلح 

 املعاهدات.
ت تقـوم فيهـا املستصـوب إدراج حـاالمـن أن  وارتئي أيضاً  )٦(

وهــذا مــا  .)٨٥(حالـة حــرب يف غيـاب أعمــال مسـلحة بــني األطـراف
يســـتتبع بالتـــايل أن يشـــمل التعريـــف احـــتالل إقلـــيم ال يصـــادف أي 
 مقاومـة مسـلحة. ويف هـذا الســياق، تكتسـي أمهيـة ملموسـة أحكــامُ 

نـــــــزاع مســـــــلح نشـــــــوب الثقافيـــــــة يف حالـــــــة  محايـــــــة امللكيـــــــةاتفاقيـــــــة 
أجزائهـــــا ذات منهـــــا تـــــنص يف  ١٨. وهكـــــذا فاملـــــادة ١٩٥٤ لعـــــام

 على ما يلي:الصلة 

 تطبيق االتفاقية  -١٨املادة 

تطبـق  ،فيما عدا األحكام الواجب تنفيذها وقت السـلم -١ 
هذه االتفاقية يف حالة إعالن حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بني طرفني 

 بوجـود وإن مل يعـرتف طـرف أو أكثـر ،أو أكثر من األطـراف السـامية املتعاقـدة
 حالة احلرب.

يف مجيـع حـاالت االحـتالل اجلزئـي  تطبق االتفاقيـة أيضـاً  -٢ 
هـــــذا  يصـــــادفمل  وإنأو الكلـــــي إلقلـــــيم أحـــــد األطـــــراف الســـــامية املتعاقـــــدة، 

 االحتالل مقاومة مسلحة. 

وتؤيد اعتبارات مماثلة إدراج حالة احلصـار حـىت يف غيـاب  )٧(
 .)٨٦(أعمال مسلحة بني األطراف

__________ 
انظر )٨٥(

. 
 .٢١-٢٠ص املرجع نفسه، )٨٦(

مســــت النزاعــــات املســــلحة املعاصــــرة الفــــرق بــــني ولقــــد ط )٨(
النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة الداخلية. وتزايد عدد 

مــــن النزاعـــــات  أكثــــر تـــــواتراً  احلــــروب األهليــــة وأصـــــبحت إحصــــائياً 
املســـلحة الدوليـــة. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يتضـــمن العديـــد مـــن هـــذه 

دعـــم أو مشـــاركة  ، مـــن قبيـــل"عناصـــر خارجيـــة" "احلـــروب األهليـــة"
وتـــوفري مرافـــق  ،دول أخـــرى بـــدرجات متباينـــة، والتزويـــد باألســـلحة

التدريب واألموال، وما إىل ذلك. وميكن أن تؤثر النزاعات املسلحة 
الداخلية على نفاذ املعاهدات بنفس القدر الذي تؤثر بـه النزاعـات 

ت ع املواد أثر النزاعـايولذلك تدرج مشار  .املسلحة الدولية أو أكثر
 املسلحة الداخلية على املعاهدات. 

إشـــــارة صـــــرحية إىل  "النـــــزاع املســـــلح"وال يتضـــــمن تعريـــــف  )٩(
. والقصــد مــن ذلــك تفـــادي "الــداخلي"أو  "الــدويل"النــزاع املســلح 

إيراد اعتبارات وقائعية أو قانونية حمددة يف مشروع املادة، مما جيعلها 
 القرينة املعاكسة.بمدعاة لتفسريات 

 اإلنهاء أو التعليق غير التلقائي  -٣المادة 
ال ينهي نشوب النزاع المسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ  

 المعاهدات:
 بين الدول األطراف في النزاع المسلح؛ (أ) 
بـــين دولـــة طـــرف فـــي النـــزاع المســـلح ودولـــة  (ب) 

 ثالثة.
 التعليق

املبدأ األساسـي  و يرسيأمهية قصوى. فه ٣ملشروع املادة  )١(
يتضــمن الغايــة  هاملتمثــل يف االســتقرار واالســتمرارية القــانونيني. وهلــذ

يف قــرار معهـــد القـــانون مشــروع املـــادة املســتِجدات الرئيســـية الـــواردة 
رســـي يُ لصـــاحل نظـــام الوضـــع القـــانوين  يعـــّدل، و ١٩٨٥الـــدويل لعـــام 

يف تعليـق حبـد ذاتـه قرينة تفيد بأن نشـوب النـزاع املسـلح ال يتسـبب 
ائهــا. ويف الوقــت ذاتــه، يســلم بأنــه لــيس مــن الســهل  املعاهــدة أو إ

 وبـــــني، ٣التوفيـــــق بـــــني مبـــــدأ االســـــتقرار، الـــــوارد يف مشـــــروع املـــــادة 
ـــاء  احلقيقـــة املتمثلـــة يف أن نشـــوب النـــزاع املســـلح قـــد يســـفر عـــن إ

 . تعليقهاالتزامات تعاهدية أو 

ار الـذي اعتمـده مـن القـر  ٢وتستنسخ هـذه الصـيغة املـادة  )٢(
. وقــــد حبــــذ عــــدد مــــن )٨٧(١٩٨٥معهــــد القــــانون الــــدويل يف عــــام 

 سـائداً  رأيـاً "الكّتاب ذوي احلجة هذا املبـدأ. ويؤكـد أوبنهـامي أن مثـة 
إىل حــد مــا يفيــد بــأن احلــرب ال تلغــي كــل معاهــدة بــأي حــال مــن 

__________ 
 على ما يلي: معهد القانون الدويلمن قرار  ٢تنص املادة )٨٧(

السارية  نفاذ املعاهدات ينهي نشوب النزاع املسلح أو يعلق تلقائياً  "ال
 " (بني األطراف يف النزاع املسلح

 ).٢٨٠أعاله)، ص  ٨٤(انظر احلاشية 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــاً  .)٨٨("األحـــوال عـــن آراء  ويـــذهب اللـــورد مـــاكنري إىل القـــول، معرب
الواضح بالتـايل أن احلـرب ال تنهـي  "من: ، بأنجوهرها بريطانية يف

ـــا االلتزامـــات التعاهديـــة الســـابقة للحـــرب والقائمـــة بـــني  يف حـــد ذا
 معهـــد القـــانون الـــدويلوخـــالل أعمـــال  .)٨٩("املتحـــاربني املتعارضـــني

 -إن أول قاعدة من قواعدنا " ، قال األستاذ بريغز:١٩٨٣يف عام 
معلنـة  زاع املسلح (سـواء كـان حربـاً هو أن جمرد نشوب الن -وأمهها 

املعاهدات النافذة بني األطراف يف  أم ال) ال ينهي وال يعلق تلقائياً 
 .)٩٠("النزاع. وهذا ما أقره القانون الدويل

 بكلمـة "بالضـرورة"ومت تناول إمكانية االستعاضة عن كلمة  )٣(
لالتســاق مــع العنــوان، لكــن تقــرر عــدم القيــام بــذلك، ألن   "تلقائيــاً "

الـيت  "" كلمــة  أقرب إىل ")" ("بالضرورة"كلمة 
ــــرياً يف هــــذا الســــياق، كمــــا هــــو احلــــال يف   ٢املــــادتني اســــُتخدمت كث

 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدويل. )٩١(٥و
 ٢مشــــروع املــــادة  مــــعوإلضــــفاء قــــدر أكــــرب مــــن االتســــاق  )٤(

الـدول "، تشـري الفقـرة الفرعيـة (أ) إىل باسـتخدام املصـطلحاتاملتعلق 
يف النزاع املسلح، يف حني تغطي الفقرة الفرعية (ب) نفـاذ  "األطراف

 يف النزاع املسلح ودولة ثالثة. "دولة طرف"املعاهدات بني 
ومت تنــــــــاول إمكانيــــــــة إدراج االنســــــــحاب مــــــــن معاهــــــــدة،  )٥(

نتيجة من نتائج نشوب نزاع مسلح، إىل جانب التعليق أو باعتباره 
ـاء، يف مشــروع املــادة  االنســحاب حيــث إن ، لكنهــا رفضــت ٣اإل

 ٣ينطــوي علـــى قـــرار واع تتخـــذه دولــة، يف حـــني أن مشـــروع املـــادة 
 التلقائي للقانون. التطبيقيتناول 

دالئــــــــــل إمكانيــــــــــة إنهــــــــــاء المعاهــــــــــدات  -٤المادة 
 تعليقهااالنسحاب منها أو  أو

للتأكـــــــد ممــــــــا إذا كــــــــان يمكـــــــن إنهــــــــاء معاهــــــــدة أو  
 االنسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسلح، يُلجأ إلى:

__________ 
)٨٨(

. 
)٨٩(

. 
)٩٠(

 انظر أيضاً . 
. 

 على ما يلي: معهد القانون الدويلمن قرار  ٥تنص املادة )٩١(
 نفـــاذ املعاهــدات الثنائيـــة ال ينهــي نشــوب نـــزاع مســلح أو يعلـــق تلقائيــاً "
  لدول الثالثة.ابني طرف يف ذلك النزاع و السارية 
بــني بعــض األطــراف يف معاهــدة متعــددة  ينهــي نشــوب نــزاع مســلح الو 
 تلــك املعاهــدة بــني الــدول املتعاقــدة األخــرى أونفــاذ  أو يعلــق تلقائيــاً  األطــراف

 ."بينها وبني الدول األطراف يف النزاع املسلح
أعــــــــــاله)،  ٨٤(انظــــــــــر احلاشــــــــــية  (

 .)٢٨٠ ص

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ٣٢و ٣١المــادتين  (أ) 
 المعاهدات؛

طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـلح، وأثـــر النـــزاع و  (ب) 
المســلح علــى المعاهــدة، وموضــوع المعاهــدة، وعــدد األطــراف 

 .المعاهدة يف
 التعليق

. ٣علــى مضــمون مشــروع املــادة  ٤يرتتــب مشــروع املــادة  )١(
فنشــوب النـــزاع املســـلح ال ينهـــي أو يعلــق بالضـــرورة نفـــاذ املعاهـــدة. 

 حكم رئيسي آخر يف مشاريع املواد.  وهو

مشــــــــــروع املــــــــــادة ، أدرج يف ٣ملشــــــــــروع املــــــــــادة  وخالفــــــــــاً  )٢(
إمكانيــة مــن اإلمكانيــات االنســحاب مــن املعاهــدات باعتبــاره  هــذا

ـــــــــزاع مســـــــــلح. وتـــــــــوفر مســـــــــألة  املفتوحـــــــــة للـــــــــدول األطـــــــــراف يف ن
يف  اإلدراجهــــــ مناســـــباً  ســــــياقاً  املــــــادة هـــــذا مشـــــروعيف  االنســـــحاب

 مشاريع مواد فرعية الحقة.

ـــواردة يف الفقـــرتني الفـــرعيتني (أ)  )٣( ـــدالئل ال وفيمـــا يتعلـــق بال
ـــــــد" كلمـــــــةو(ب)، نُظـــــــر يف اقرتاحـــــــات لالستعاضـــــــة عـــــــن    "الئلال

 كلمـة، لكن تقرر إبقـاء  "املعايري"و "العوامل"من قبيل  مبصطلحات
ـــا شـــروط  تفاديـــاً  "الـــدالئل" . ويتعـــني مســـتقرةألي إحيـــاء ضـــمين بأ

عالمــات علــى القابليــة تكــون ذات أمهيــة يف حــاالت اعتبارهــا جمــرد 
 للظروف.  تبعاً بعينها 

ـــــــــدالئل الـــــــــواردة يف الفقـــــــــرة  ومـــــــــن املفهـــــــــوم أيضـــــــــاً  )٤( أن ال
(ب) ال ينبغي اعتبارها دالئل أدرجت علـى سـبيل احلصـر.  الفرعية

ـــــأن املـــــادتني  ـــــذكري ب ـــــه ينبغـــــي الت ـــــة  ٣٢و ٣١والواقـــــع أن مـــــن اتفاقي
ــــا  ،أشــــري إليهمــــا يف الفقــــرة الفرعيــــة (أ) تــــنيلالو ، ١٩٦٩لعــــام  فيين

مـــــــن الـــــــدالئل الـــــــيت يتعـــــــني أخـــــــذها  عـــــــدداً  تتضـــــــمنان مهـــــــا أيضـــــــاً 
 االعتبار.  بعني

مـن  لة شرعية استعمال القـوة باعتبارهـا عـامالً أمسوُحبثت  )٥(
لكن  ،٤العوامل الالزم أخذها بعني االعتبار مبوجب مشروع املادة 

ل يف ســــياق تطبيــــق حتــــ علــــى أن املســــألة صــــرف النظــــر عــــنتقــــرر 
 .١٥إىل  ١٣مشاريع املواد 

وال ميكـــــــن افـــــــرتاض أن يكـــــــون أثـــــــر النـــــــزاع املســـــــلح بـــــــني  )٦(
ألثـره علـى املعاهـدات بـني طـرف  اثالً األطراف يف نفس املعاهـدة ممـ
 يف نزاع مسلح ودولة ثالثة. 

 نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها  -٥المادة 
في حالة المعاهـدات التـي يكـون مـؤدى موضـوعها أن  

تســــتمر فــــي النفــــاذ، كليــــاً أو جزئيــــًا، خــــالل النــــزاع المســــلح، 
 نفاذها.يؤثر وقوع النزاع المسلح في حد ذاته على  ال



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 التعليق
تعلـق باحلـاالت يتوضـيحي و بطـابع  ٥مشروع املادة  يتسم )١(

أو  كلهــابــأن نفـاذ املعاهــدة   الـيت يفيــد فيهـا موضــوع معاهــدة ضـمنياً 
 . )٩٢(يف بعض أحكامها ال يتأثر بوقوع نزاع مسلح

ـــواردة يف  "الضـــروري" املـــؤدىوقـــد حـــذفت اإلشـــارة إىل  )٢( ال
ـــاً  . ٤ألي تنـــاقض مـــع مشـــروع املـــادة  الـــنص األصـــلي وذلـــك تفادي

قــد  "املوضــوع والغــرض"وإضــافة إىل ذلــك، فــإن اإلشــارة األوىل إىل 
ــــــن . و "املوضــــــوع" بكلمــــــةاســــــتعيض عنهــــــا  ــــــة ُحسِّ ــــــنص يف النهاي ال
تماشـــى بقـــدر ي الـــذي "يـــؤثرلفظ "بــــ "مينـــعلفـــظ "باالستعاضـــة عـــن 

 أكرب مع الصيغة املستعملة يف مشاريع املواد.
الســــابق  ٧املقــــرر اخلــــاص ملشــــروع املــــادة وتضــــمن مقــــرتح  )٣(

ـا مل يفيد املؤدى الضروريقائمة بفئات املعاهدات اليت  وضـوعها بأ
تظل نافذة خالل النزاع املسلح. وأدى حتديد تلك القائمة إىل بروز 
خالفــات يف الــرأي ســواء داخــل جلنــة القــانون الــدويل أو يف اللجنــة 

 السادسة.
يف جلنـة القـانون الـدويل يف دورة  أثناء املناقشة اليت جـرتو  )٤(

، شـرح املقـرر اخلــاص السياسـة العامـة ألحكـام مشــروع ٢٠٠٥عـام 
 ، على النحو التايل:السابق ٧املادة 

 يكـــون املــؤدى الضـــرورييتنـــاول أنــواع املعاهـــدات الــيت  ٧مشــروع املــادة  ]...[
 ١ الفقــرة أقــرتأثنــاء نـــزاع مســلح. وقــد أن يســتمر نفاذهــا وضــوعها وغرضــها مل

النــزاع املسـلح لـيس مـن شـأنه يف حـد ذاتـه أن مينـع  أثـرأن وهـو املبدأ األساسي 
بعض هــذه الفئــات بــتتضــمن قائمــة إرشــادية  ٢نفــاذ تلــك املعاهــدات. والفقــرة 

مـــن املعاهـــدات. ولـــوحظ أن أثـــر هـــذا التصـــنيف يتمثـــل يف إقامـــة جمموعـــة مـــن 
رض هــذه األنــواع الضــعيفة الــيت ميكــن دحضــها فيمــا يتصــل مبوضــوع وغــ القــرائن

ـا  مفـادهوضـوع وغـرض املعاهـدة مب يتصـلمن املعاهـدات، أي كـدليل  تظل سـأ
علـــــى مجيـــــع فئـــــات  يف حـــــني ال يوافـــــقحـــــرب مـــــا. وأوضـــــح أنـــــه بـــــرغم قائمـــــة 

مرشحة فئات مع ذلك كأدرجها  إال أنه كان قد املعاهدات املدرجة يف القائمة
تنظر اللجنة فيها. وتعكس القائمة وجهات نظـر أجيـال عـدة مـن  لكي حمتملة

، وال ســـيما ممارســـة املتاحـــة ممارســـة الـــدول يف املـــؤلفني وتـــنعكس إىل حـــد كبـــري
ات مــن القــرن العشـــرين. ويف يــالواليــات املتحــدة الــيت يعــود تارخيهــا إىل األربعين

يف املقـام إنـه ف ٤و ٣املـادتني بــ [مشـروعي]  وثيـق الصـلةمشروع املادة  أنحني 
 .)٩٣(استبعادهميكن وبالتايل  األول إيضاحي

__________ 
، بالصـــــيغة الـــــيت ٧ املـــــادة مشـــــروعإىل أصـــــل مشـــــروع املـــــادة يعـــــود )٩٢(

ــا املقــرر اخلــاص . وكانــت أعــاله) ٧٥يف تقريــره األويل (انظــر احلاشــية  اقرتحــه 
 شروع املادة على النحو التايل:مل السابقة صيغةال

 نفاذ املعاهدات بناء على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها"
يف حالــــــة املعاهــــــدات الــــــيت يكــــــون املــــــؤدى الضــــــروري ملوضــــــوعها  -١

رضها أن تستمر يف النفاذ خالل النزاع املسلح، ال مينع وقوع نزاع مسلح يف وغ
 حد ذاته نفاذها.

ذا الطابع تشمل ما يلي:  -٢  ".[…]واملعاهدات املتسمة 
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٥حولية )٩٣(  .١٦٧)، الفقرة ثاين، ا

ـــــة السادســـــة، كـــــان اســـــتعمال الفئـــــات، مـــــثالً  )٥( ، ويف اللجن
موضع تعليق أبدته الواليات املتحدة بالتفصيل الدقيق، أثناء الدورة 

 :، حيث ورد فيه ما يلي٢٠٠٥الستني للجمعية العامة يف عام 
بنـاء علــى الــدالالت املســتمدة مــن نفــاذ املعاهــدات  ٧تتنـاول املــادة  

. فهـي تـدرج اثنـيت عشــرة موضـوعها وغرضـها. وهـي أكثـر مشـاريع املــواد تعقيـداً 
نفاذهــا خــالل  اســتمرار، بســبب موضــوعها وغرضــها، تفيــدفئــة مــن املعاهــدات 

ألن احملــــاوالت الراميــــة إىل مثــــل هــــذا  اإلشــــكاليثــــري  مــــا النـــــزاع املســــلح. وهــــذا
املعاهدات ال تندرج فعلى ما يبدو.  ت تفشل دوماً التصنيف الواسع للمعاهدا

ضـــمن فئـــة مـــن فئـــات عديـــدة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، وحـــىت فيمـــا يتعلـــق  تلقائيـــاً 
بتصـــنيف أحكـــام بعينهـــا، فـــإن لغـــة األحكـــام ونيـــة األطـــراف قـــد ختتلـــف عـــن 

أن  إفـادة أحكام مماثلة يف معاهدات مربمة بـني أطـراف أخـرى. وسـيكون أكثـر
مل اليت قد تؤدي إىل نتيجـة مفادهـا أن معاهـدة مـا أو بعـض تذكر اللجنة العوا

أحكامها ينبغي أن تسـتمر (أو تعلَّـق أو توقـف) يف حـال نشـوب نـزاع مسـلح. 
ــــدة،  ومــــن شــــأن التعــــرف علــــى مثــــل هــــذه العوامــــل أن يــــوفر، يف حــــاالت عدي

 .)٩٤(التصرفللدول بشأن كيفية  معلومات مفيدة وتوجيهاً 
مـــن ذلـــك أن تـــدرج قائمـــة يف مرفـــق  وقـــررت اللجنـــة بـــدالً  )٦(

درج فيمــا يتعلــق مبشــاريع املــواد هــذه مرفــق ملشــاريع املــواد. وهكــذا أُ 
ـــا تظـــل  يتضـــمن قائمـــة بفئـــات املعاهـــدات الـــيت يفيـــد موضـــوعها أ

، خــــالل النــــزاع املســــلح. ورغــــم أن التأكيــــد أو بعضــــاً  كــــالً  ســــارية،
منصـــب علـــى فئـــات املعاهـــدات، فـــإن مـــن الـــوارد أن جمـــرد موضـــوع 

. اســـتمرارها الضـــروري اهمـــؤدّ  يكـــونأحكـــام معينـــة يف املعاهـــدة قـــد 
املادة مشروع من  ١درج حمتوى الفقرة عالوة على ذلك، تقرر أن يُ 

مشــروع ، بصــفته ٤الســابق، بشــكل معــدل، بعــد مشــروع املــادة  ٧
كفقـرة إضـافية يف مشــروع وكـان مثـة اقـرتاح بإدراجـه  احلـايل.  ٥املـادة 
 ألنه سيخل بتوازن املادة.  مالئماً  مل يعترب اقرتاحاً ولكنه  ٤املادة 

أي أولويـة حبكـم  وال تفيـد ضـمناً  والقائمة إرشـادية حصـراً  )٧(
م الرتتيب الذي وردت به الفئات يف املرفق. وعالوة على ذلك، سلِّ 

تنجم عنه تداخالت.  قد نه يف بعض احلاالت تتقاطع الفئات ممابأ
وقررت اللجنة عدم إدراج بند يشـري إىل القواعـد اآلمـرة يف القائمـة. 

درجت يف القائمة. أُ الفئات األخرى اليت  فهذه الفئة ال تشبه نوعياً 
فئـــــات تســـــتند إىل املوضـــــوع، يف حـــــني أن القواعـــــد اآلمـــــرة  إذ هـــــي

 ٥ومـــن املفهـــوم أن أحكــــام مشـــروع املــــادة  تتخلـــل عـــدة مواضــــيع.
ل بــأثر املبــادئ أو القواعــد الــيت تتســم بطــابع القاعــدة اآلمــرة. ختــ ال

ســــدة للقواعــــد  اتأن فئــــة املعاهــــدرأوا عضــــاء غــــري أن بعــــض األ ا
 اآلمرة تستحق إدراجها يف القائمة.

ويرتكز اختيار فئات املعاهدات إىل حد كبري على الفقه،  )٨(
أن الدول. ومن املسلم بـه أن احتمـال  ملتاح من ممارسةإىل جانب ا

ادفــق كبــري مــن املعلومــات الــيت تــدل علــى ممارســالــدول مــن  رديــ  ا
الدول ذات احتمال ضعيف. وزيادة على ذلك، فإن حتديد ممارسة 

__________ 
ــــــايل: )٩٤( ــــــوان الشــــــبكي الت ــــــق علــــــى العن ميكــــــن االطــــــالع علــــــي التعلي

. وميكـــن االطـــالع علـــى ملخـــص لـــه يف 
 ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة السـتون، اللجنـة السادسـة، اجللسـة 

 .٣٤)، الفقرة (



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـال. وكثـرياً  املألوفعن  الصلة يتسم بصعوبة تندّ  مـا تكـون  يف هذا ا
ممارســة الــدول متعلقــة مببــادئ قانونيــة ال  مثلــة الظاهريــة الدالــة علــىاأل

لة قانونيــة أعالقــة هلــا بــأثر النــزاع املســلح علــى املعاهــدات باعتبــاره مســ
حمددة. وعلى سـبيل املثـال، يشـري بعـض املمارسـة احلديثـة للـدول، يف 

ىل االســـــتحالة إ أولظـــــروف يف اىل أثـــــر التغـــــري األساســـــي إمعظمـــــه، 
صـــــلة باملوضـــــوع. ويف بعـــــض  يا جيعلـــــه غـــــري ذممـــــالعارضـــــة للوفـــــاء، 

كـون ياحلاالت، من قبيل حاالت املعاهدات املنشـئة ألنظمـة دائمـة، 
متني يف ممارسة الدول. وفيما يتعلق بالفئـات األخـرى، مثـة  أساسمثة 

أســاس متــني يف االجتهــاد القضــائي للمحــاكم احملليــة وبعــض املشــورة 
 شـــكلها يف، لكـــن ممارســة الــدول الــيت تتلقاهــا مـــن اجلهــات التنفيذيــة

 الفئات. تؤيد بالضرورة هذه الالتقليدي 

املعاهـــــدات املتعلقـــــة بقـــــانون النزاعـــــات املســـــلحة، مبـــــا فيهـــــا  (أ)
 املعاهدات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل

الـــيت تســـري صـــراحة  اتبـــأن املعاهـــد تقـــر املصـــادر حتمـــاً  )٩(
علــى ســري األعمــال العدائيــة ال تتــأثر يف حالــة النــزاع املســلح. وقــد 

مثـــة " وصـــف اللـــورد مـــاكنري املمارســـة الربيطانيـــة علـــى النحـــو التـــايل:
أدلـــة غزيـــرة علـــى أن املعاهـــدات الـــيت تفيـــد يف صـــيغ صـــرحية تنظـــيم 

رب، مبــا فيهــا الســري الفعلــي احلــعالقــات األطــراف املتعاقــدة خــالل 
ألعمـــال احلربيـــة، تظـــل ســـارية خـــالل احلـــرب وال تســـتلزم إحياءهـــا ل

 .)٩٥("بعد انتهائها
__________ 

. ٧٠٤أعاله)، ص  ٨٩، املرجع املذكور (احلاشية )٩٥(
ىل عــدد مــن املعاهــدات (كانــت وكــان مثــة عنــد انــدالع احلــرب العامليــة األو "
فيهـــا دولــــة أو أكثـــر مـــن الــــدول احملايـــدة) موضـــوعها تنظــــيم ســـري األعمــــال  طرفـــاً 

[اإلعـــــالن املتعلـــــق بالقــــــانون  ١٨٥٦العدائيـــــة، مـــــن قبيـــــل إعـــــالن بــــــاريس لعـــــام 
ض أن هـــذه . وافــرتُ ١٩٠٧و ١٨٩٩، وبعــض اتفاقيــات الهـــاي لعــامي البحــري]

ــــا ظ لــــت ســــارية، واســــتندت إليهــــا عــــدة قــــرارات املعاهــــدات مل تتــــأثر بــــاحلرب وأ
ا حمـــاكم الغنـــائم الربيطانيـــة وغريهـــا. عـــالوة علـــى ذلـــك، مل يـــتم إحياؤهـــا  أصـــدر

مبوجب معاهدات السالم أو يف إطارها. ولـيس مـن الواضـح مـا إذا كانـت  حتديداً 
حمايـدة أو  هذه النتيجة القانونية تعزى إىل أن األطراف املتعاقدة كانت تضـم دوالً 

ــا أن تســري  طــابع املعاهــدات باعتبارهــا مصــدراً  إىل لقواعــد عامــة للقــانون قصــد 
خـــالل احلـــرب، لكـــن يُعتقـــد أن هـــذا الســـبب األخـــري هـــو الـــرأي الصــــائب. وإذا  
كانـــت مثـــة حاجـــة إىل دليـــل يثبـــت أن اتفاقيـــات الهـــاي كانـــت تعتربهـــا حكومـــة 

ه يتمثــل يف العديــد السـالم، فإنــ التوصــل إىلاململكـة املتحــدة اتفاقيــات نافـذة بعــد 
ــ  مـــــن اإلحـــــاالت إليهـــــا يف االنضـــــمامات ‘القـــــوائم الربيطانيـــــة الســـــنوية املتعلقـــــة بــــ
الـــــيت نشـــــرت يف سلســـــلة املعاهـــــدات الربيطانيـــــة خـــــالل ‘ واالنســـــحابات وغريهـــــا

تمثــــل يف الــــنقض الربيطــــاين التفاقيــــة الهــــاي السادســــة ياألخــــرية، كمــــا  الســــنوات
ضع السفن التجارية التابعـة للعـدو عنـد انـدالع [االتفاقية املتعلقة بو  ١٩٠٧ لعام

عنــدما ســألت حكومــة وعلــى نفــس املنــوال، . ١٩٢٥يف عــام األعمــال العدائيــة] 
، حكومــة اململكــة املتحــدة عمــا إذا كانــت تعتــرب اتفاقيــة ١٩٢٣يف عــام  ،أجنبيــة

حتســـــني حالـــــة [اتفاقيـــــة  ١٩٠٦متوز/يوليـــــه  ٦جنيـــــف للصـــــليب األمحـــــر املؤرخـــــة 
 القــوىاتفاقيــة ال تــزال ســارية بــني ] يف امليــدان اجليــوشضــى مــن أفــراد اجلرحــى واملر 

اللـة صاحب اجلحكومة ‘املعادية السابقة، أجابت بأن  والقوىاملتحالفة السابقة 
ــا تنـدرج يف فئــة يــنظم  تـرى أن هــذه االتفاقيـة مل تتــأثر بانــدالع احلـرب، نظــراً  لكو

 .)نفسه املرجع( ‘"موضوعها سلوك املتحاربني خالل احلرب

ســــواء يف الفقــــه أو يف ممارســــة  وهـــذا مبــــدأ مقبــــول عمومـــاً  )١٠(
ــــدفاع ١٩٦٣ عــــام الــــدول. ففــــي ، صــــرح املستشــــار العــــام لــــوزارة ال

معاهـــدة حظــــر بالواليـــات املتحـــدة، يف معــــرض إشـــارته إىل ســــريان 
وية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتـت سـطح جتارب األسلحة النو 

إيــاه يف رأيــي الــذي يشــاطرين : "مبــا يلــي ،وقــت احلــربخــالل  املــاء
ر املعاهـــــدة املستشــــار القــــانوين لـــــوزارة اخلارجيــــة، ال ميكـــــن أن تفسَّــــ

 .)٩٦("على ذلك املنوال سليماً  تفسرياً 
 :واستطرد قائالً 

جيـــدر باملالحظـــة أن املمارســـة االعتياديـــة قـــد جـــرت يف املعاهـــدات الـــيت  ]...[
أو أعمـــال حمــددة وقــت احلـــرب علــى أن تـــنص  ةحتظــر اســتخدام أســـلحة حمــدد

ــا تســري وقــت احلــرب،  تطبيــق  وذلــك بغيــة تفــادياملعاهــدات صــراحة علــى أ
القاعـــدة القاضـــية بـــأن احلـــرب ميكـــن أن تعلـــق أو تبطـــل نفـــاذ املعاهـــدات بـــني 

 طـــراف املتحاربـــة. (راجـــعاأل

( ]...[)٩٧( 
اسـتخدام األسـلحة  ويف احلالة املعروضة، ال يبدو أن صيغة النص حتظـر حتديـداً 

النوويـــــــة وقـــــــت احلـــــــرب؛ ولـــــــذلك يتعـــــــني افـــــــرتاض عـــــــدم ســـــــريان حظـــــــر مـــــــن 
 .)٩٨(القبيل هذا
 

__________ 
)٩٦(

. 
املرجع نفسه. وقد أضاف قائالً:)٩٧(

  :على سبيل املثال ،انظر"
ا  إعالن [...]‘[...]  نبذ استخدام املقذوفات املتفجرة اليت يقل وز

  ١١تشرين الثاين/نوفمرب،  ٢٩، طرسبورغغرام وقت احلرب (سان ب ٤٠٠عن 
[ )١٨٦٨كانون األول/ديسمرب 

.[
 ١٨٩٩متوز/يوليه  ٢٩الغازات اخلانقة، الهاي، املتعلق ب اإلعالن [...]‘

]
 املتعلق [...]اإلعالن و ؛ ]

 [املرجع نفسه]. ١٨٩٩متوز/يوليه  ٢٩الطلقات املتمددة، الهاي، ب
 ١٨، الهــــاي، وأعرافهـــا املتعلقـــة بقــــوانني احلـــرب الربيــــةالهــــاي اتفاقيـــة ‘

 [املرجع نفسه]. ١٨٩٩تشرين األول/أكتوبر 
مـــا  بروتوكـــول حظـــر االســـتعمال احلـــريب للغـــازات اخلانقـــة أو الســـامة أو‘
ها  .١٩٢٥حزيران/يونيه  ١٧وللوسائل البكرتيولوجية، جنيف،  شا

[املتعلقـــة حبمايــة ضـــحايا احلـــرب: اتفاقيـــة  ١٩٤٩اتفاقيــات جنيـــف لعـــام ‘
جنيـــــــف لتحســـــــني حالـــــــة اجلرحـــــــى واملرضـــــــى مـــــــن أفـــــــراد القـــــــوات املســــــــلحة يف 

)؛ ٢ســــرى احلــــرب (املــــادة معاملــــة أ بشــــأن جنيــــف اتفاقيــــة)؛ و ٢(املــــادة  امليــــدان
" ]‘)٢(املــادة يف وقــت احلــرب املــدنيني اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة األشــخاص و 

 (املرجع نفسه).
املرجع نفسه.)٩٨(



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

وتســاءل بعــض أعضــاء اللجنــة عمــا إذا كانــت هــذه الفئــة  )١١(
علــى أن املعاهــدة  نصيــ الــذي ٧ضــرورية علــى ضــوء مشــروع املــادة 

ة يف حــاالت النــزاع املســلح إذا كانــت تــنص علــى ذلــك. ذتظــل نافــ
بقت اإلشــــارة إليــــه، فــــإن القائمــــة ليســــت ســــوى إرشــــادية وكمــــا ســــ

بطبعها. عـالوة علـى ذلـك، فـإن هـذا اإلطـار أوسـع مـن املعاهـدات 
الســـــارية صـــــراحة خـــــالل النـــــزاع املســـــلح. إذ يغطـــــي بصـــــورة أمشـــــل 
املعاهــدات املتعلقــة بقــانون النزاعــات املســلحة، مبــا فيهــا املعاهــدات 

نـــــذ فـــــرتة مبكـــــرة تعـــــود إىل املتعلقـــــة بالقـــــانون اإلنســـــاين الـــــدويل. فم
مـن معاهـدة الصـداقة والتجـارة بـني  ٢٤، نصـت املـادة ١٧٨٥ عام

بروســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة صــراحة علــى أن جاللــة ملــك 
أي أثــــر علــــى أحكامهــــا املتعلقــــة بالقــــانون  هالنــــزاع املســــلح لــــيس لــــ

مصـــــــــــنف يـــــــــــورد  بينمـــــــــــاوباإلضـــــــــــافة إىل ذلـــــــــــك،  .)٩٩(اإلنســـــــــــاين
املوقــــف الــــذي مفــــاده أنــــه مبوجــــب  

القانون الدويل التقليدي ينهي اندالع احلرب بني الدول االتفاقات 
االتفاقـات الـيت حتكـم سـري "القائمة بينهـا أو يعلقهـا، فإنـه يقـر بـأن 

ـــا ُوضـــعت لتســـري األعمـــال العدائيـــة تظـــل قائمـــة، وقـــت  حيـــث إ
 وليـــة يف فتواهـــا بشـــأن. واســـتنتجت حمكمـــة العــدل الد)١٠٠("احلــرب

 هأن امشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامه

 علـــى غـــرار حالـــة مبـــادئ القـــانون اإلنســـاين املنطبقـــة يف النـــزاع املســـلح، ال يـــدع
كـــان مضـــمونه، وهـــو ذو   للشـــك يف أن مبـــدأ احليـــاد، أيـــاً  جمـــاالً  القـــانون الـــدويل

بأحكــام  ، ينطبــق (رهنــاً اإلنســانية قواعــدالبــادئ و املطــابع أساســي مماثــل لطــابع 
كانـــت   أيـــاً  ،ذات الصـــلة) علـــى كـــل نـــزاع مســـلح دويل ]ميثـــاق األمـــم املتحـــدة[

 .)١٠١(األسلحة املستخدمة

ـــاً  )١٢(  تطبيـــقكـــان األمـــر فـــإن مـــؤدى االســـتمرارية ال ميـــس   وأي
ــــــــانون النزاعــــــــات املســــــــلحة باعتبــــــــاره  قاعــــــــدة التخصــــــــيص الــــــــيت ق

نــاول حتديــد هــذا اإلطــار مســائل علــى النــزاع املســلح. وال يت تســري
عديدة قد تنشأ فيما يتعلق بتطبيـق ذلـك القـانون. كمـا مل ينصـرف 
القصد إىل تغليبه فيما يتعلق بالنتائج اليت ميكن استخالصها بشأن 

 يف سياقات معينة.  سريان مبادئ وقواعد القانون اإلنساين

__________ 
بني جاللة  برمتعاهدة الصداقة والتجارة اليت أُ من م ٢٤املادة )٩٩(
أيلول/سبتمرب  ١٠يف الهاي (األمريكية بروسيا والواليات املتحدة  ملك

١٧٨٥( )

 عن نقالً )، 
. 

)١٠٠(

. 
)١٠١(

. 

مركــــز  مــــة لنظــــام أواملعاهــــدات املعلنــــة أو املنشــــئة أو املنظِّ  )(ب
فيهــــــا دائمــــــة، مبــــــا  دائــــــم أو مــــــا يتصــــــل بــــــه مــــــن حقــــــوق

 املعاهدات املنشئة أو املعدلة للحدود الربية والبحرية
يقــر الفقــه علــى مــدى عــدة أجيــال بــأن املعاهــدات املعلنــة  )١٣(

أو مــــا يتصــــل بــــه مــــن نظــــام أو مركــــز دائــــم لأو املنشــــئة أو املنظمــــة 
اع املســلح. ومــن أنــواع ى يف حالـة النــز ق أو تنَهــال تعلَّــحقـوق دائمــة 

ــــاليم، ومعاهــــد اتاالتفاقــــات املقصــــودة معاهــــد ــــازل عــــن أق  اتالتن
االحتاد، ومعاهدات حتييد جزء من إقليم دولـة، واملعاهـدات املنشـئة 

 الــدخولأو املعدلــة للحــدود، وإنشــاء حقــوق اســتثنائية لالنتفــاع أو 
 فيما يتعلق بإقليم دولة. 

مــــن ممارســــة الــــدول  عــــالوة علــــى ذلــــك، مثــــة قــــدر معــــنيو  )١٤(
املؤيدة للموقف القائل بـأن تلـك االتفاقـات ال تتـأثر حبـدوث النـزاع 

 ،)١٠٢(املســـــلح. فمـــــاكنري يصـــــف املمارســـــة الربيطانيـــــة ذات الصـــــلة
تبنـــــاه  الـــــذيمـــــع الـــــرأي  ويؤكـــــد تـــــوبني أن املمارســـــة تتفـــــق عمومـــــاً 

، مصـــــائد أمســـــاك ســـــاحل مشـــــال األطلســـــي ويف قضـــــية .)١٠٣(الفقـــــه
أن حقـوق الواليـات املتحـدة فيمـا  ة املتحـدةحكومـة اململكـزعمت 

، قد سقطت )١٠٤(١٧٨٣يتعلق مبصائد األمساك، مبقتضى معاهدة 
ــــذا  حمكمــــة التحكــــيم الدائمــــة. ومل تأخــــذ ١٨١٢نتيجــــة حلــــرب 
  إن القانون الدويل يف تطوره احلديث يقر بـأن عـدداً "الرأي وقالت: 

ق يف أقصى علّ يى باحلرب، بل لغَ يمن االلتزامات التعاهدية ال  كبرياً 
 .)١٠٥("األحوال

وعلى نفس املنوال، تناولت حمكمة استئناف يف الواليات  )١٥(
 ،)( تركــــة مــــاير ، يف قضــــيةاألمريكيــــة املتحــــدة

ن أيبــــــــدو "مســــــــألة دوام املعاهــــــــدات املتعلقــــــــة باألقــــــــاليم وقالــــــــت 
تنــــاىف مــــع متفقــــة علــــى عــــدم وجــــود مــــا ي املرجعيــــات ذات احلجيــــة

احلــرب يف  مواصــلةمــع ســالمة األمــة، أو مــع  وأسياســة احلكومــة، 
هــذه فتنفيــذ املعاهــدات التصــرفية أو أجــزاء تصــرفية مــن املعاهــدات. 

ااألحكام ال تتناىف مع حالة احلرب وال تلغَ   .)١٠٦("ى 

__________ 
 .٧١٥-٧٠٤أعاله)، ص  ٨٩، املرجع املذكور (احلاشية )١٠٢(
)١٠٣(

. 
سبتمرب أيلول/ ٣ية املوقعة يف باريس يف معاهدة السالم النهائ)١٠٤(

١٧٨٣، 

.
)١٠٥(

 . وانظر أيضاً 

. 
)١٠٦(. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــــ )١٦( ـــــذا املوقـــــف هـــــولومـــــن الكّت ـــــذين ســـــلموا   ،)١٠٧(اب ال
 ،)١١١(ومـــــاكنري، )١١٠(وفيتزمـــــوريس ،)١٠٩(وأوبنهـــــامي ،)١٠٨(وهرســـــت
 ،)١١٥(وأوســـت، )١١٤(وبيليـــه هوداييـــ ،)١١٣(وغوغنهـــامي ،)١١٢(وروســـو
 .)١١٩(جيالدينوكوريت و  ،)١١٨(وستون، )١١٧(وديلربوك ،)١١٦(وتوبني

يثري مشاكل معينـة. وبصـفة  الفئة هغري أن اللجوء إىل هذ )١٧(
خاصــة، فــإن معاهــدات التنــازل وغريهــا مــن املعاهــدات الــيت تُعِمــل 

دائمــــــة. وكمــــــا أشــــــار إىل  إقليميــــــة دائمــــــة ترتــــــب حقوقــــــاً  أحكامــــــاً 
احلقوق املكتسبة اليت تنشأ عن املعاهدات هي فإن "هرست،  ذلك

ــــــــدوام، ال املعاهــــــــدات نفســــــــها ــــــــايل  .)١٢٠("الــــــــيت تتصــــــــف بال وبالت
ــــزاع مســــلح الحــــق  فــــذتنُ  إذا ــــأثر بن ــــا ال تت تلــــك املعاهــــدات، فإ
 األطراف. بني

الصعوبة ينشأ عن أن حدود ومثة مصدر آخر من مصادر  )١٨(
إىل حـــــد مـــــا. وعلـــــى ســـــبيل املثـــــال، يف حالـــــة  امضـــــةهــــذه الفئـــــة غ

__________ 
)١٠٧(

. 
)١٠٨(

. 
 .٣٠٤ أعاله)، ص ٨٨، املرجع املذكور (احلاشية )١٠٩(
)١١٠(

. 
 ٧١٠-٧٠٤ أعـــاله)، ص ٨٩، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية )١١١(
 .٧٢٠و

)١١٢(
. 

)١١٣(
. 

نظر ا)١١٤(

. 
)١١٥(

. 
 .٦٩-٥٠ أعاله)، ص ١٠٣، املرجع املذكور (احلاشية )١١٦(
)١١٧(

. 
)١١٨(

. 
)١١٩(

. 
وانظـر  .٤٦أعـاله)، ص  ١٠٨، املرجع املذكور (احلاشـية )١٢٠(

 ٣١٤و ٣١٣أعاله)، ص  ١١٠، املرجع املذكور (احلاشية  أيضاً 
 .٣١٧و

مــــــن  ،)١٢١(اســـــتخدام معاهــــــدات الضـــــمان، وهــــــو موضـــــوع واســــــع
الواضـــــح أن أثـــــر النـــــزاع املســـــلح يتوقـــــف علـــــى املوضـــــوع والغـــــرض 
الدقيقني ملعاهدة الضمان. فاملعاهدات اليت ترمي إىل ضـمان وضـع 

تنتهــي بــالنزاع املســلح.  لــنالــدائم إلقلــيم،  دائــم، مــن قبيــل التحييــد
املعاهـــدات املنشـــئة والضـــامنة " فـــإنالحـــظ مـــاكنري، كمـــا  ،وهكـــذا

ــــــدائم لسويســــــرا  ــــــاد ال  لكســــــمربغ تعــــــد حتمــــــاً بلجيكــــــا أو  وأللحي
ا مل تلغ باندالع احلرب ألنه من الواضح  معاهدات سياسية غري أ

 .")١٢٢(أن موضوعها هو إنشاء نظام أو مركز دائم
اب يف فئة املعاهدات املنشئة حلقوق ويدرج عدد من الكتّ  )١٩(

دائـم االتفاقـات املتعلقـة مبـنح حقـوق متبادلـة للرعايـا ملركـز دائمة أو 
تلـك  معاملـةواكتساب اجلنسـية. غـري أن االعتبـارات الـيت أدت إىل 

ــاء التفاقــات غــري الامعاملــة  االتفاقــات متييزهــا  تســتوجبقابلــة لإل
إىل حــد مــا عــن املعاهــدات املتعلقــة بالتنــازل عــن إقلــيم ومعاهــدات 
احلدود. وبنـاء عليـه، فـإن األنسـب أن تقـرن تلـك االتفاقـات بالفئـة 
الواسعة املتمثلة يف فئة معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة وغريها 
مــن االتفاقــات املتعلقــة بــاحلقوق اخلاصــة لألفــراد. وتــرد أدنــاه دراســة 

 هلذه الفئة من املعاهدات.
ا لقانون ـ، يف تنظيمهإىل حد ما اللجنة والدول أقرتوقد  )٢٠(

(أ) مـــن ٢املعاهـــدات، بـــاملركز اخلـــاص ملعاهـــدات احلـــدود. فـــالفقرة 
تـــنص علـــى أنـــه ال جيـــوز  ١٩٦٩لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا  مـــن ٦٢ املـــادة

اء معاهدة باالحتجاج حبدوث تغري أساسي يف الظروف كس ب إل
واعـرتف بـأن  .االنسحاب منها إذا كانت املعاهـدة تقـرر حـدوداً أو 

وض أن ِعــ فــإن القاعــدةالقاعــدة وإال  مــناســتثناء  اتهــذه املعاهــد
 خلالفـــــــــات تكـــــــــون أداة للتغيـــــــــري الســـــــــلمي، قـــــــــد تصـــــــــبح مصـــــــــدراً 

وعلى نفس املنوال، ختلص اتفاقية فيينا خلالفـة الـدول  .)١٢٣(خطرية
لــــــي بـــــــ "اتفاقيــــــة فيينــــــا لعــــــام (املشــــــار إليهــــــا فيمــــــا ييف املعاهــــــدات 

ثلة بشأن صمود معاهـدات احلـدود، حيـث اإىل نتيجة مم") ١٩٧٨
ال تــؤثر خالفــة الــدول، يف حــد "علــى أنــه منهــا  ١١يف املــادة تـنص 

__________ 
أعاله)،  ٩٩، املرجع املذكور (احلاشية انظر )١٢١(
، أعاله) ١٠٣(احلاشية  ، املرجع املذكورو؛ ٤٥٩-٤٥٧ ص
و ؛٦٩-٥٥ ص

أعاله)،  ٨٩، املرجع املذكور (احلاشية و؛ 
 .٢٥٤-٢٣٩ ص
أعـــــــــــاله)،  ٨٩، املرجـــــــــــع املـــــــــــذكور (احلاشـــــــــــية انظـــــــــــر )١٢٢(
 .٧٠٣ ص
 ٥٩) من تعليق اللجنة على مشروع املادة ١١(الفقرة انظر )١٢٣(

لد الثاين، ١٩٦٦ حولية، من اتفاقية فيينا] حالياً  ٦٢[املادة  الوثيقة ، ا
؛ أو ٢٨٣ص  ،

. وقد أيدت أغلبية كبرية للغاية من الدول يف مؤمتر 
قاعدة  رة للحدود مناألمم املتحدة لقانون املعاهدات استثناء املعاهدة املقرِّ 

 .ة بضع دوللظروف، رغم معارضيف ا األساسيالتغري 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

ــــــا االلتزامــــــات (ب) أو  ؛احلــــــدود املقــــــررة مبعاهــــــدة (أ) :علــــــى ،ذا
ورغـــم أن هـــذه  ".واحلقـــوق املقـــررة مبعاهـــدة واملتعلقـــة بنظـــام حـــدود

النزاع املسلح علـى املعاهـدات،  آثاراألمثلة ال ترتبط مباشرة مبسألة 
ا تشري   إىل املركز اخلاص املنوط بأنواع النظام هذه.فإ

معاهـدات الصــداقة والتجـارة واملالحــة واالتفاقـات املماثلــة  (ج)
 املتعلقة باحلقوق اخلاصة لألفراد

لغايــــة مــــن املعــــامالت تشــــكل هــــذه املعاهــــدات فئــــة مهمــــة ل )٢١(
اإلرهاصات األوىل ملعاهـدات االسـتثمار الثنائيـة األحـدث  وتعدالدولية 
 . وختتلـــــــــف التســـــــــميات فتســـــــــمى تلـــــــــك املعاهـــــــــدات أحيانـــــــــاً عهـــــــــداً 

. وال ينبغــــي "معاهــــدات الصــــداقة"أو  "معاهــــدات إقامــــة األجانــــب" ـبــــ
ة مـن اخللط بينها وبني املعاهدات التجاريـة العاديـة. وتشـري طائفـة حمرتمـ

اب إىل معاهـــدات الصـــداقة والتجـــارة واملالحـــة (أو اإلقامـــة) علـــى الكتّـــ
ـــا معاهـــدات ال تنتهـــي نتيجـــة للنـــزاع املســـلح. ومـــن هـــؤالء الكتّـــ اب أ

 .  )١٢٨(وفريزيل )١٢٧(وفيتزموريس )١٢٦(وماكنري )١٢٥(وتوبني )١٢٤(هرست
وتشـــــمل هـــــذه الفئـــــة مـــــن املعاهـــــدات معاهـــــدات أخـــــرى  )٢٢(

قيمني يف إقليم كـل طـرف مـن امللرعايا لمتعلقة مبنح حقوق متبادلة 
األطـــراف، مبـــا فيهـــا حقـــوق اكتســـاب امللكيـــة، وحقـــوق نقـــل تلـــك 

ا باإلرث ،امللكية ذه الفئة اتفاقات  .)١٢٩(وحقوق اكتسا وترتبط 
ــــــق  ا، ومســــــائل أخــــــرى تتعل تتعلــــــق باكتســــــاب اجلنســــــية أو فقــــــدا

 .)١٣٠(الوصايةباألحوال الشخصية من قبيل الزواج و 
__________ 

 .٤٤-٤٣ أعاله)، ص ١٠٨املرجع املذكور (احلاشية ، )١٢٤(
 .٨٧-٨٢ أعاله)، ص ١٠٣املرجع املذكور (احلاشية ، )١٢٥(
 ٧١٥-٧١٣ أعـــاله)، ص ٨٩املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية ، )١٢٦(
 .٧١٩-٧١٨و

أعـــــــــــــاله)،  ١١٠املرجـــــــــــــع املـــــــــــــذكور (احلاشـــــــــــــية ، )١٢٧(
 .٣١٥-٣١٤ ص
أعـــــــــــــــاله)،  ٩٩املرجـــــــــــــــع املـــــــــــــــذكور (احلاشـــــــــــــــية ، )١٢٨(
"أثـــر النــــزاع املســـلح علـــى املعاهـــدات: دراســــة  أيضـــاً . وانظـــر ٣٨٥-٣٨٢ ص

، الفقــرات أعــاله) ٧٨احلاشــية مــذكرة مــن األمانــة العامــة (للممارســة والفقــه"، 
مثــة سلســلة مهمــة للغايــة مــن "أن  ،٤٦يف الفقــرة  ،. وتالحــظ املــذكرة٤٦-٣٧

تحدة، يعززها االجتهـاد القضـائي يف بريطانيـا العظمـى، القضايا يف الواليات امل
وتفيد بأن معاهدات التوارث تظل تسري خالل النزاع املسلح. وهذا االجتهاد 
القضــائي متســق مــع األطروحــة العامــة بــني العديــد مــن احملــاكم والشــراح القائلــة 

غي أن خالل النزاع املسلح ينب [الوطنية]بأن املعاهدات املنسجمة مع السياسة 
. ]تتعلـق إال حبقـوق خاصـة لألفـراد[ال تظل قائمة، مـا دامـت تلـك املعاهـدات 

غـــري أن حمكمـــة الـــنقض الفرنســـية خلصـــت إىل نتيجـــة معاكســـة، ممـــا تـــرك هـــذا 
ال دون رأي مستقر يف القانون الدويل  ".ا

؛ ٧١١ أعــاله)، ص ٨٩، املرجــع املــذكور (احلاشــية انظــر )١٢٩(
؛ و٣١٥ أعـــــاله)، ص ١١٠املـــــذكور (احلاشـــــية املرجـــــع  ،و

و"أثـــــر النـــــزاع  ؛٣٨٥-٣٨٢ أعـــــاله)، ص ٩٩املرجـــــع املـــــذكور (احلاشـــــية ، 
 األمانـــة العامـــةمـــن مـــذكرة املســـلح علـــى املعاهـــدات: دراســـة للممارســـة والفقـــه"، 

، املرجــــع و ؛٧٦و ٦٧و ٤٦-٣٧، الفقــــرات أعــــاله) ٧٨(احلاشــــية 
 .٣٠٤ أعاله)، ص ٨٨شية املذكور (احلا

أعـــــــــــاله)،  ٨٩، املرجـــــــــــع املـــــــــــذكور (احلاشـــــــــــية انظـــــــــــر )١٣٠(
 .٣٨٥ ص، أعاله) ٩٩، املرجع املذكور (احلاشية و؛ ٧١٤ ص

ويســتند األســاس الــذي تقــوم عليــه سياســة مــنح مركــز خــاص  )٢٣(
القــــانوين األمــــن لفئــــة مــــن املعاهــــدات يف جــــوهره إىل وازع تــــوفري هلــــذه ا

ــــة  مقرتنــــاً  مــــن املصــــاحل اخلاصــــة املعنيــــة،غــــريهم لللرعايــــا و  بشــــرط املعامل
من ممارسة الـدول يؤكـد املوقـف  ال غرابة يف أن مثة قدراً  ،باملثل. ولذلك

 الذي مؤداه أن تلك املعاهدات ال تنتهي يف حالة النزاع املسلح.
 االحتاديةالعدل والشرطة ، مل تقبل إدارة ١٩٣١ عام ففي )٢٤(

إقامـــــة األجانـــــب والتجـــــارة بـــــني طـــــرف معاهـــــدات أّن  السويســـــرية
وكـان موقـف  .)١٣١(قأو تعلَّـ ىتلغَـميكـن أن  متحارب ودولة حمايـدة

يف املفاوضــــات  اسويســــر  ملوقــــف مناقضــــاً  اململكــــة املتحــــدةحكومــــة 
ذات الصــــلة. غـــــري أن ممارســـــة الواليـــــات املتحـــــدة تـــــأثرت بقـــــرارات 

مـــن وزيـــر  ١٩٤٥تعكـــس رســـالة موجهـــة يف عـــام قضـــائية معينـــة. و 
يف ممارســة الواليــات  حتــوالً إىل وزيــر العــدل  )غــرو(اخلارجيــة بالنيابــة 
 .)١٣٢(ن املعاهدة تظل سارية رغم اندالع احلربأاملتحدة يفيد ب

__________ 
)١٣١(

. 
أعـــــــــــــــاله)،  ٩٦، املرجـــــــــــــــع املـــــــــــــــذكور (احلاشـــــــــــــــية )١٣٢(
 :وقد جاء يف الرسالة ما يلي ؛٤٩٧-٤٩٥ ص

قـيِّم علـى للُعهـد فيهـا  فيما يتصل خبصومة قضائية تتعلـق برتكـة متـوفني"
، استفســــــر وزيــــــر العــــــدل بيــــــدل يف مبصــــــاحل لرعايــــــا أملــــــان ممتلكــــــات األجانــــــب

عمــا إذا كانــت وزارة اخلارجيــة تتفــق مــع املوقــف الــذي تــدافع عنــه  ١٩٤٥ عــام
الرابعــــــــة مــــــــن معاهــــــــدة و وزارة العــــــــدل والقائــــــــل بــــــــأن أحكــــــــام املــــــــادتني األوىل 

كــــــــــانون   ٨ؤرخــــــــــة والتجــــــــــارة واحلقــــــــــوق القنصــــــــــلية مــــــــــع أملانيــــــــــا وامل الصـــــــــداقة
[ ١٩٢٣األول/ديسمرب 

مل تلغ  ]
 ٢١بـــاحلرب بـــل ظلـــت نافـــذة. ويف جـــواب وزيـــر اخلارجيـــة بالنيابـــة غـــرو املـــؤرخ 

 ، واملوجه إىل وزير العدل، ورد ما يلي:١٩٤٥أيار/مايو 
إن املــادة األوىل مــن املعاهــدة تغطــي جمــاًال واســعاً، وهــي ختــول رعايــا  ‘

ـا،  كل طرف سام متعاقد حق الدخول إىل أراضي الطرف اآلخر واإلقامـة 
ر اجئتاســــو  واســــتئجارهاوالقيــــام بــــأنواع حمــــددة مــــن املهــــن، وامــــتالك املبــــاين 

األراضــي، وعــدم التعــرض للتمييــز يف الضــرائب، وحريــة اللجــوء إىل احملــاكم، 
م. وتتعلــق املــادة الرابعــة بالتصــرف يف العقــار   اتومحايــة أشخاصــهم وممتلكــا

 واملمتلكات الشخصية وتوارثها.
تعلق بأثر احلرب على املعاهدات غري ويبدو أن القانون فيما ي‘
إىل [مث ترد إحاالت  [...] بأي حال من األحوال وال هو مستقر واضح

ها: واقتباسات منالتالية قضايا ال

[. 
]‘...[ 
وتطبيقـــاً للمبـــادئ املســـتفادة مـــن هـــذه القـــرارات علـــى املـــادة األوىل مـــن ‘

مــع أملانيــا، يبــدو أن مثــة قــدراً ال يســتهان بــه مــن الشــك  ١٩٢٣معاهــدة عــام 
لبعض أحكام تلك املادة، من قبيـل تلـك األحكـام فيما يتعلق بالسريان احلايل 

ملهــن ومــا إىل املتعلقــة بالــدخول إىل الواليــات املتحــدة، واحلــق يف مزاولــة بعــض ا
ذلــك. ومــن جهــة أخــرى، يبــدو أنــه ال يوجــد أي ســبب يــدعو إىل عــدم اعتبــار 

 املادة الرابعة مستمرة يف النفاذ رغم اندالع احلرب.
 تابع على الصفحة التالية



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

، أكــد املستشــار القــانوين بالنيابــة، جــاك ١٩٤٨ عــام ويف )٢٥(
  :)١٣٣(ب. تيت، املوقف املتخذ. وعلى حد تعبريه فإنه

 ) (تابع)١٣٢اشية (احل
هنغاريـا مماثـل للمـادة الرابعـة  -فقد اعترب حكم يف معاهدة مع النمسـا ‘

 ، أعاله [...]حكما نافذاً وقت احلرب يف قضية 
 قضـية سـري علـى ذات املنـوال يف  وقـد‘

احملكمـــــــــة العليـــــــــا وخلصـــــــــت  ]...] [[
[ لنرباسكا إىل نفس النتيجة يف قضية 

 []...[ 
ولــئن كــان احلكـــم التعاهــدي يف القضـــية املعروضــة خمتلفــاً نوعـــاً مــا عـــن ‘

، فإنـــه جيـــدر باملالحظـــة أن احملكمـــة العليـــا يف احلكـــم الـــوارد يف قضـــية 
األخــرية قــد قالـــت إنــه "يبــدو أن مثــة اتفاقـــاً عامــاً إىل حــد مــا علـــى أن القضــية 

ألحكـــام الـــيت االلتزامـــات التعاهديـــة التاليـــة، علـــى األقـــل، تظـــل نافـــذة: [...] ا
املتعاقدة السامية حق االستمرار يف حيازة  القوى إحدىختول مواطين أو رعايا 

 ]...[ "األراضي ونقل ملكيتها يف إقليم األخرى
 ١٩١٨أيلول/ســـبتمرب  ١٠أن وزيـــر اخلارجيـــة النســـينغ كتـــب يف  ورغـــم‘

لتصـــرف يف العقـــار أن الـــوزارة ال تعتـــرب تلـــك األحكـــام التعاهديـــة فيمـــا يتعلـــق با
فــإن  ]...[هنغاريــا  -ســارية خــالل احلــرب مــع أملانيــا والنمســا  وتوارثــه أحكامــاً 

شــها يف ذلــك البيــان قــد صــدر قبــل صــدور القــرارات القضــائية الــيت وردت مناق
هـــذا املقـــام وقبـــل أن تتبـــىن احملـــاكم بوضـــوح الـــنهج املتمثـــل يف تلـــك القـــرارات. 

حنــو اإلقــرار بالســريان املســتمر لألحكــام التعاهديــة خــالل  ويبــدو أن مثــة توجهــاً 
عتقـد أن بيـان الـوزير احلرب بقدر أكرب مما كان عليه األمر يف أوقات سابقة. ويُ 

 مد يف الوقت الراهن.النسينغ ال ميثل الرأي الذي قد يعت
ولعله يالحظ أن احملاكم يف هذا البلد قد اختذت فيما يبدو موقفاً ‘

األحكام التعاهدية وقت احلرب أكثر مما  مؤيدًا إىل حد ما الستمرار سريان
اب احملدثني اب يف القانون الدويل. ويبدو لدى الكتّ ذهب إليه الكثري من الكتّ 

نصر الذي يتعني أن يتوقف عليه اجلواب الع"توجه يؤيد الرأي القائل بأن 
معاهدة معينة قد ألغيت باندالع احلرب بني  تمسألة ما إذا كان على

عليه يف نية األطراف وقت إبرامها للمعاهدة،  العثورال ميكن  األطراف أم
" (هـيف طبيعة احلكم التعاهدي نفس ال

وانظر أيضًا . )

على النية الفعلية يف هذا الصدد وقت  . وال يبدو أن مثة دليالً 
للقرار احلديث آنذاك  . غري أنه نظراً ١٩٢٣ عام إبرام املعاهدة مع أملانيا يف

، املذكورة أعاله، فإنه لن يكون من غري والصادر يف قضية 
 ١٩٢٣عام من قبيل املادة الرابعة من معاهدة  املعقول افرتاض أن حكماً 

 يف حالة اندالع احلرب. سارياً  ينبغي أن يظل
وعلــى ضــوء مــا ســبق، ال تــرى الــوزارة أي اعــرتاض علــى املوقــف الــذي ‘

كـــــانون األول/   ٨لـــــذي مفـــــاده أن املـــــادة الرابعـــــة مـــــن معاهـــــدة تـــــدعون إليـــــه وا
وزيـر مـن رسـالة  .‘مع أملانيا ال تزال نافذة رغم انـدالع احلـرب ١٩٢٣ديسمرب 

، ١٩٤٥أيار/مـــــايو  ٢١ر العـــــدل (بيـــــدل)، اخلارجيـــــة بالنيابـــــة (غـــــرو) إىل وزيـــــ
 ."ة، ـوط وزارة اخلارجيــخمط
أعـــــــــــــاله)،  ٩٦، املرجـــــــــــــع املـــــــــــــذكور (احلاشـــــــــــــية )١٣٣(
موجهـــة و  ١٩٤٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٠رســـالة مؤرخـــة  ،٥٠٣-٥٠٢ ص

 إىل وزير العدل.

، موجهـــة مـــن وزيـــر اخلارجيـــة ١٩٤٥أيار/مـــايو  ٢١يف رســـالة مؤرخـــة  
وزارة اخلارجيـة آراءهـا بشـأن اسـتمرار نفـاذ املـادة  عرضـتبالنيابة إىل وزيـر العـدل، 

 ضــدكــالرك الرابعــة مــن املعاهــدة املــذكورة أعــاله رغــم انــدالع احلــرب. ويف قضــية 
ت احملكمـــــة ضـــــ، ق)( آلـــــن

مع أملانيـا واملتعلقـة باقتنـاء  ١٩٢٣ عام أن أحكام املادة الرابعة من معاهدةبالعليا 
املمتلكـــات والتصـــرف فيهـــا وفـــرض الضـــريبة عليهـــا ظلـــت ســـارية خـــالل احلـــرب. 

، على غـرار مـا يتبـني مـن القـرار الصـادر يف د عرفياً وتالحظ الوزارة أن العامل احملدِّ 
عدد من قرارات احملكمة العليا للواليات املتحـدة، هـو ويف  آلن ضدكالرك قضية 

حالــة احلـــرب  البقــاء يفمــا إذا كــان مثـــة مــن التنــايف بـــني احلكــم التعاهــدي املعـــين و 
 يفيد جبالء أن ذلك احلكم ينبغي أال ينفذ. ما

هـــا احلكومـــة األملانيـــة يف ســـان توفيمـــا يتصـــل باملمتلكـــات الـــيت متلك 
ألغــراض قنصــلية، فــإن األحكــام ذات الصــلة مــن  ١٩٤١ عــام فرانسيســكو يف

مع أملانيا هـي تلـك األحكـام الـواردة يف الفقـرة الثانيـة مـن  ١٩٢٣ عام معاهدة
وتــــــرى وزارة اخلارجيـــــة أن األثــــــر القــــــانوين لتلــــــك  ]...[املـــــادة التاســــــعة عشــــــرة 

ا األحكــام مل يتغــري بانــدالع احلــرب بــني الواليــات املتحــدة وأملانيــا. ويتفــق هــذ
تباعها منذ عهد بعيد، سواء امع السياسة اليت دأبت احلكومة على  الرأي متاماً 

أو وقـــت احلـــرب، فيمـــا يتعلـــق باملمتلكـــات اململوكـــة حلكومـــة بلـــد  الســـلموقـــت 
أن والواقعــة داخــل إقلــيم بلــد آخــر. وقــد دأبــت هــذه احلكومــة علــى الســعي إىل 

م خاضـــــع لواليـــــة ممتلكـــــات احلكومـــــات األخـــــرى الواقعـــــة يف إقلـــــيتســـــبغ علـــــى 
الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة االعـــــرتاف املمنـــــوح عـــــادة للممتلكـــــات مبوجـــــب 

حقـوق مضـمونة لتلـك املمتلكـات أيـة  أن حتـرتم احرتامـاً أمينـاً املمارسة الدوليـة و 
مبوجـــــب معاهــــــدة. كمــــــا أن هـــــذه احلكومــــــة مــــــا فتئـــــت حتــــــرص علــــــى مطالبــــــة 

ا يف أقاليمها.نفس االعرتاف واحلقوق ملمت مبنحاحلكومات األخرى   لكا
تـــــاريخ تعامـــــل هـــــذه احلكومـــــة مـــــع املمتلكـــــات الدبلوماســـــية لعـــــل و  

والقنصلية األملانية يف الواليات املتحدة يف أعقاب اندالع احلرب بني الواليات 
ذه املسألة.  املتحدة وأملانيا مهم فيما يتصل 

 ]...[ 
أي اعـرتاض هلذه االعتبارات، فـإن وزارة اخلارجيـة لـيس لـديها  ونظراً  

أن مفـــاده  علـــى املوقـــف الـــذي يـــدعو إليـــه مكتـــب ممتلكـــات األجانـــب والـــذي
كـانون   ٨أحكام الفقرة الثانية من املـادة التاسـعة عشـرة مـن املعاهـدة املوقعـة يف 

مع أملانيا تظل سارية رغم اندالع احلرب بني الواليـات  ١٩٢٣األول/ديسمرب 
 املتحدة وأملانيا.

 قرارات احملاكم احملليـة يف عـدة واليـات، وتردد هذا الرأي يف )٢٦(
  .)١٣٤(بأي حال من األحوال غري أن االجتهاد القضائي ليس متسقاً 

وال جيـــايف اجتهـــاد حمكمـــة العــــدل الدوليـــة بشـــأن أحكــــام  )٢٧(
تعاهدية مماثلة املواقف القانونية املعروضة أعاله. غري أن احملكمـة مل 

صحة املعاهدة أو تعليقها يف تتناول مسألة آثار النزاع املسلح على 
 نيكـــــــــــاراغوااألنشـــــــــــطة العســـــــــــكرية وشـــــــــــبه العســـــــــــكرية يف  قضـــــــــــية
عالوة على ذلك، مل ختلص احملكمة إىل أي استنتاج  .)١٣٥(وضدها

__________ 
)١٣٤(

، املرجع ؛ و
املرجع املذكور  ،؛ و٥٠٥-٤٩٧ أعاله)، ص ٩٦املذكور (احلاشية 

 .٣٨٥-٣٧٧ أعاله)، ص ٩٩(احلاشية 
)١٣٥(

. 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 .)١٣٦(بني الطـرفني "نزاع مسلح"بشأن مسألة وجود أو عدم وجود 
بالتــذكري أن الواليــات املتحــدة كانــت ال تــزال تقــيم عالقــات  وجيــدر

دبلوماسية مع نيكاراغوا، ومل يكن مثـة أي إعـالن للحـرب أو للنـزاع 
 املسلح.

 )١٣٧(منصـــات الـــنفط كمـــا اســـتند قـــرار احملكمـــة يف قضـــية )٢٨(
إىل افـــرتاض أن معاهـــدة الصـــداقة والعالقـــات االقتصـــادية واحلقـــوق 

ال تـــزال  ني إيـــران والواليـــات املتحـــدةبـــ )١٣٨(١٩٥٥القنصـــلية لعـــام 
عاهـــدة كانـــت ال تـــزال املوتتـــأثر أمهيـــة هـــذه القـــرارات بكـــون  ســـارية.
 وهذا ما مل ينازع فيه الطرفان. .)١٣٩(سارية

وباإلضــــافة إىل ذلــــك، فــــإن القـــــول بــــأن هــــذه الفئــــة مـــــن  )٢٩(
شــمل معاهــدات االســتثمار الثنائيــة قــول ســليم. وكمــا ت اتاملعاهــد

أوست، فإن الغرض من هذه االتفاقات هو احلماية أشار إىل ذلك 
  .)١٤٠(املتبادلة لرعايا الطرفني

 معاهدات محاية حقوق اإلنسان (د)
إىل مركـــــــز  ال تـــــــورد األدبيـــــــات إال إشـــــــارات قليلـــــــة جـــــــداً  )٣٠(

. خبصــوص األغــراض حمــل النظــرمعاهــدات محايــة حقــوق اإلنســان 
األدبيـات ذات . فـالكثري مـن ههـذا الوضـع يسـهل تفسـري  والواقع أن

لـــربوز معـــايري حقـــوق اإلنســـان يف حقبـــة ميثـــاق  الصـــلة كـــان ســـابقاً 
عــالوة علــى ذلــك، تنــزع األدبيــات املتخصصــة يف و األمــم املتحــدة. 

التقين. اليت يغلب عليها الطابع حقوق اإلنسان إىل إمهال املشاكل 
 ١٩٨٥يف عــــام املعتمــــد وقــــد تضــــمن قــــرار معهــــد القــــانون الــــدويل 

ول خيـحالة النزاع املسـلح ال وجود إن " ):٤(يف املادة احلكم التايل 
نفاذ أحكام تعاهدية متعلقـة حبمايـة  أن ينهي أو يعلق انفرادياً طرفاً 

ــــــى ــــــنص عل  خــــــالف شــــــخص اإلنســــــان، مــــــا مل تكــــــن املعاهــــــدة ت
مقابـــــل  صـــــوتاً  ٣٦بأغلبيـــــة  ٤وقـــــد اعتمـــــدت املـــــادة  .)١٤١("ذلـــــك

 .)١٤٢(شيء، وامتناع عضوين عن التصويت ال

__________ 
"أثــر النــزاع املســلح علــى املعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه"، )١٣٦(

 .٧٤-٦٩، الفقرات أعاله) ٧٨(احلاشية  األمانة العامةمن مذكرة 
)١٣٧(

 نظـــــــــــــــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــــــــــــاً وا. 
. 

، ١٩٥٥آب/أغسطس  ١٥وقعت يف طهران يف )١٣٨(
.

 انظــــــــــــــــــــــــــر )١٣٩(
 .١٥الفقرة ، ٨٠٩ص ، أعاله) ١٣٧(احلاشية 

، املرجــــــــــع املــــــــــذكور  )١٤٠(
 .٢٤٤ أعاله)، ص ١١٥(احلاشية 

)١٤١(
.

 .٢٢١-٢١٩املرجع نفسه، ص )١٤٢(

 ولعــل اســتخدام فئــة محايــة حقــوق اإلنســان يعتــرب امتــداداً  )٣١(
للمركــــــز املمنــــــوح ملعاهــــــدات الصــــــداقة والتجــــــارة واملالحــــــة  طبيعيــــــاً 

واالتفاقــــات املماثلـــــة املتعلقـــــة بـــــاحلقوق اخلاصــــة لألفـــــراد، مبـــــا فيهـــــا 
عالقــة وثيقــة باملعاهــدات أيضــاً معاهــدات االســتثمار الثنائيــة. ومثــة 

، وتقـــــيم بـــــذلك معـــــايري حتكـــــم حقـــــوق اً إقليميـــــ الـــــيت تنشـــــئ نظامـــــاً 
 لألقليــــات، أو نظامــــاً  اإلنســـان الواجبــــة للســــكان ككــــل، أو نظامــــاً 

 الذايت احمللي. للحكم
وورد وصف تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان وقت النزاع  )٣٢(

 املسلح على النحو التايل:
رغم أن النقاش متواصل بشأن ما إذا كانت معاهدات حقـوق اإلنسـان تسـري 

النــزاع املســلح، فإنــه مــن املؤكــد أن األحكــام الــيت ال جيــوز احليــد عنهــا مــن  علــى
، صــــرحت أوالً [فــــ]النـــزاع املســــلح.  خــــاللمعاهـــدات حقـــوق اإلنســــان تســـري 

[األســـلحة النوويـــة بشـــأن]  اهــافتو [حمكمــة العـــدل الدوليـــة يف 

احلماية اليت يوفرها العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة "بأن ] 
ـا  ٤تتوقف يف أوقات احلرب، إال بإعمال املادة  والسياسية ال من العهد اليت 

ــــــة ــــــد عــــــن بعــــــض األحكــــــام يف أوقــــــات حــــــاالت الطــــــوارئ الوطني " ميكــــــن احلي
فتواهـــا بشـــأن األســـلحة النوويـــة  وكانـــت احملكمـــة يف ].٢٥، الفقـــرة ٢٤٠ [ص

أقـــرب مـــا تكـــون إىل دراســـة آثـــار النـــزاع املســـلح علـــى املعاهـــدات، مبـــا يف ذلـــك 
مناقشــة أثــر النــزاع املســـلح علــى كــل مــن حقـــوق اإلنســان واملعاهــدات البيئيـــة. 

، ذكــرت جلنــة القــانون الــدويل يف شــروحها للمــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول ثانيــاً 
احلـق األصـيل يف الـدفاع عـن الـنفس [...] أن  شـروعة دوليـاً عن األفعال غري امل

"[فيمــا يتعلــق] بااللتزامــات وإن كــان يــربر عــدم الوفــاء بــبعض املعاهــدات فإنــه 
املرتتبــــة مبوجـــــب القـــــانون [اإلنســـــاين الــــدويل، وفيمـــــا يتعلـــــق] بأحكـــــام حقـــــوق 
ية اإلنســان الــيت ال جيــوز احليــد عنهــا، ال ينفــي الــدفاع عــن الــنفس عــدم مشــروع

، يتفق الشراح على أن أحكام حقوق اإلنسـان الـيت ال جيـوز . أخرياً "تالتصرفا
احليد عنها تسري خالل النزاع املسلح. وملا كانت أحكام حقوق اإلنسان اليت 
ال جيوز احليـد عنهـا تـدون القواعـد اآلمـرة، فـإن سـريان أحكـام حقـوق اإلنسـان 

كــــن اعتبـــاره نتيجــــة منطقيــــة الـــيت ال جيــــوز احليـــد عنهــــا خـــالل النــــزاع املســـلح مي
والـــيت مفادهـــا أن األحكـــام التعاهديـــة  [...] ٤للقاعـــدة املعـــرب عنهـــا يف الفـــرع 

ا رغم اندالع النزاع املسلح  .)١٤٣(اليت متثل قواعد آمرة ال بد من الوفاء 
ويوضــــح هــــذا الوصــــف املشــــاكل املتعلقــــة بســــريان معــــايري  )٣٣(

ولــــيس مــــن مهمــــة  .)١٤٤(حقــــوق اإلنســــان يف حالــــة النــــزاع املســــلح
اجلوهر بل إن مهمتها املتعلقة بسائل مثل هذه املاللجنة اخلوض يف 

صـــحة  وأتوجيــه االنتبـــاه إىل مســـألة آثـــار النـــزاع املســـلح علـــى نفـــاذ 
 للحيـــدمعاهـــدات معينـــة. ويف هـــذا الصـــدد ال يعـــد معيـــار القابليـــة 

لـق تتعلـق بنفـاذ األحكـام وال تتع للحيـد، ألن القابليـة مالئماً  معياراً 
اء. غري أن صالحية  وقـت احلـرب أو " احليـدمبسألة الصحة أو اإل

دد حياة األمة  توفر حتماً  "غريها من حاالت الطوارئ العامة اليت 
ــــق  دلــــيالً  ــــه ال يــــؤدي إىل التعلي ــــزاع املســــلح يف حــــد ذات علــــى أن الن

__________ 
"أثــر النــزاع املســلح علــى املعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه"، )١٤٣(

 (احلواشي حمذوفة). ٣٢، الفقرة أعاله) ٧٨(احلاشية  األمانة العامةمن مذكرة 
 كـــذلك انظـــر)١٤٤(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ايــــة املطــــاف، فــــإن  أو ــــاء. ويف  املعــــايري املالئمــــة هــــي املعــــايري اإل
ممارســة (أو عــدم ممارســة) . ف٤عليهــا يف مشــروع املــادة املنصــوص 
آخـــر يف املعاهـــدة مـــن أن يـــدعي أن  لـــن متنـــع طرفـــاً  احليـــدصـــالحية 

اء كان مربراً   .)( من اخلارج التعليق أو اإل
 املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة (ه)

صرحية بشـأن  ال تتضمن معظم املعاهدات البيئية أحكاماً  )٣٤(
ا يف حالـــــة النـــــزاع املســـــلح. ويتبـــــاين تباينـــــاً  موضـــــوع  شـــــديداً  ســـــريا

 .)١٤٥(وطرائق معاهدات محاية البيئة
وتشــــري املرافعــــات املتعلقــــة بفتــــوى حمكمــــة العــــدل الدوليــــة  )٣٥(

إشـــارة  أو اســـتخدامها األســـلحة النوويـــةمشـــروعية التهديـــد ببشـــأن 
رح القائــل بــأن مجيــع واضــحة إىل أنــه ال يوجــد اتفــاق عــام علــى الطــ

وقــــت الســــلم ووقــــت النــــزاع يف كــــل مــــن املعاهــــدات البيئيــــة تســــري 
 .)١٤٦(أحكام صرحية تفيد العكسوجود ب املسلح، رهناً 

 أو اسـتخدامها األسلحة النوويـةمشروعية التهديد بويف فتوى  )٣٦(
 صاغت حمكمة العدل الدولية املوقف القانوين العام بالصيغة التالية: 

وبــــأن اســــتخدام  تســــلم بــــأن البيئــــة عرضــــة للتهديــــد يوميــــاً واحملكمــــة  
 األســلحة النوويــة ميكــن أن يشــكل كارثــة بالنســبة للبيئــة. واحملكمــة تســلم أيضــاً 
بأن البيئة ليسـت فكـرة جمـردة، وإمنـا هـي متثـل حيـز املعيشـة ومتثـل نوعيـة احليـاة، 

ا، مبا فيها األجيال الـيت مل تولـد بعـد . وإن وجـود وصحة الكائنات البشرية ذا
ــــا داخــــل واليتهــــا  االلتـــزام العــــام للــــدول بكفالـــة أن حتــــرتم األنشــــطةُ  املضـــطلع 

هو خارج الواليات الوطنية املناطق الواقعة بيئة الدول األخرى أو  وإشرافها بيئةَ 
 القانون الدويل املتصل بالبيئة. قواماآلن جزء من 

كانـــت أو مل إال أن احملكمـــة تـــرى أن املســـألة ليســـت مســـألة مـــا إذا   
تكـــن املعاهـــدات املتصـــلة حبمايـــة البيئـــة ســـارية أثنـــاء النـــزاع املســـلح، وإمنـــا هـــي 
مســـألة مـــا إذا كـــان يقصـــد أن تكـــون االلتزامـــات الناشـــئة عـــن هـــذه املعاهـــدات 

 الكامل أثناء النزاع املسلح.باملنع التزامات 
ـا أن حتـرم دولـة مـ  ا وال ترى احملكمة أن املعاهدات املعنية قد قصد 

ـا  من ممارسـة حقهـا يف الـدفاع عـن الـنفس مبوجـب القـانون الـدويل جـراء التزاما
حبمايـــة البيئـــة. ومـــع ذلـــك، يتعـــني علـــى الـــدول أن تضـــع االعتبـــارات البيئيـــة يف 
احلسبان لدى تقييمها ملا هـو ضـروري ومتناسـب يف السـعي لتحقيـق األهـداف 

الداخلــة يف تقيــيم مــا إذا  العســكرية املشــروعة. واحــرتام البيئــة هــو أحــد العناصــر 
 ي الضرورة والتناسب.أمع مبد كان عمل ما متمشياً 

مــن إعــالن ريــو  ٢٤وهــذا الــنهج تدعمــه، يف الواقــع، أحكــام املبــدأ  
 نص على ما يلي:يالذي 

__________ 
انظر )١٤٥(

. 
"أثــــر النــــزاع املســــلح علــــى املعاهــــدات: دراســــة للممارســــة انظــــر )١٤٦(
 .٦٣-٥٨، الفقرات أعاله) ٧٨(احلاشية  األمانة العامةمن مذكرة قه"، والف

ن احلـــــرب، حبكـــــم طبيعتهــــــا، تـــــدمر التنميـــــة املســــــتدامة. "إ 
ة ولـــذلك جيـــب أن حتـــرتم الـــدول القـــانون الـــدويل الـــذي يـــوفر احلمايـــ
 ."للبيئة وقت النزاع املسلح وأن تتعاون يف زيادة تطويره، عند اللزوم

مــن  ٥٥واملــادة  ٣٥مــن املــادة  ٣أن الفقــرة  وتالحــظ احملكمــة أيضــاً  
آب/أغســــطس  ١٢[الربوتوكــــول اإلضــــايف امللحــــق باتفاقيــــات جنيــــف املؤرخــــة 

 ألول)]واملتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة الدوليـة (الربوتوكـول ا ١٩٤٩
 جمتمعـة، التزامـاً  تنصان على مزيـد مـن احلمايـة للبيئـة. وهـذه األحكـام تتضـمن،

ـــــة مـــــن الضـــــرر الواســـــع االنتشـــــار والطويـــــل األمـــــد  عامـــــاً  حبمايـــــة البيئـــــة الطبيعي
ـــا أو قـــد  واجلســـيم؛ وحظـــراً  الســـتخدام وســـائل وأســـاليب القتـــال الـــيت يقصـــد 

جمـــات علـــى البيئـــة  يتوقــع منهـــا أن تســـبب مثـــل هـــذا الضـــرر؛ وحظـــراً  للقيـــام 
 الطبيعية على سبيل االنتقام.

ــــذه   ــــة علــــى كافــــة الــــدول الــــيت تعهــــدت بــــااللتزام  وهــــذه قيــــود قوي
 .)١٤٧(األحكام

وغري  عاماً  وهذه الفروض مهمة بطبيعة احلال وتوفر تأييداً  )٣٧(
ــــأن املعاهــــدات البيئيــــة  ــــد ب مباشــــر الســــتخدام االفــــرتاض الــــذي يفي

اع املســـلح. غـــري أنـــه ال يوجـــد توافـــق يف الـــرأي تســـري يف حالـــة النـــز 
ما تشري إليه املستندات اخلطية حسببشأن املسألة القانونية احملددة، 

 .)١٤٨(يف مرافعات الفتوى

ــــــاري املائيـــــة الدوليـــــة واملنشــــــآت  (و) املعاهـــــدات املتعلقـــــة با
ا  واملرافق املتصلة 

ـــاري املائيـــة أو  )٣٨( حقـــوق املالحـــة إن املعاهـــدات املتعلقـــة با
جمموعـــة فرعيـــة مـــن فئـــة املعاهـــدات املنشـــئة أو املنظمـــة  هـــي أساســـاً 

حلقـــوق دائمـــة أو نظـــام أو مركـــز دائـــم. ومـــن املناســـب، مـــع ذلـــك، 
موعــــة علــــى حــــدة. ويقــــر عــــدد مــــن الكتــــاب ذوي  دراســــة هــــذه ا

ــذا النــوع مــن الصــكوك باعتبــاره نوعــاً  ــاء  احلجــة  غــري مرشــح لإل
 )١٥٠(ومــاكنري )١٤٩(ومــن هــؤالء الكتــاب تــوبنيوقــت النــزاع املســلح. 

 .)١٥٤(وديلربوك )١٥٣(وشينكني )١٥٢(ورانك )١٥١(وفيتزموريس

__________ 
(انظــــــــــــر  )١٤٧(

 .٣١-٢٩، الفقرات ٢٤٢-٢٤١أعاله)، ص  ١٠١احلاشية 
 انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)١٤٨(

. 
 . ٩٥-٨٩ أعاله)، ص ١٠٣املرجع املذكور (احلاشية ، )١٤٩(
 .٧٢٠ أعاله)، ص ٨٩املرجع املذكور (احلاشية  ،)١٥٠(
 ص أعــــــــاله)، ١١٠املرجــــــــع املــــــــذكور (احلاشــــــــية ، )١٥١(

٣١٧-٣١٦. 
املرجـــــــــــــــــــع ، )١٥٢(

 .٥٢٧-٥٢٦ أعاله)، ص ١٣٤املذكور (احلاشية 
)١٥٣(

. 
 .١٣٧٠أعاله)، ص  ١١٧، املرجع املذكور (احلاشية )١٥٤(



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

غري أن الصورة أبعد مـا تكـون عـن البسـاطة. فقـد وصـف  )٣٩(
 ممارسة الدول على النحو التايل:  فيتزموريس

متحاربـة، فـإن  كـان طابعهـا، أطرافـاً   عندما يكون كل األطراف يف معاهـدة، أيـاً 
ــــا يف إىل حــــد كبــــري فصــــل فيهــــا املســــألة يُ  حالــــة بــــنفس الطريقــــة الــــيت يفصــــل 

املعاهــــــدة الثنائيــــــة. وعلــــــى ســــــبيل املثــــــال، فــــــإن فئــــــة املعاهــــــدات الشــــــارعة، أو 
االتفاقيــات الــيت ترمــي إىل إحــداث تســويات دائمــة، مــن قبيــل االتفاقيــات الــيت 

ـــاري املائيـــة أو علـــى حريـــة تـــنص علـــى حريـــة املالحـــة يف بعـــض القنـــوات أو ا
التجــارة واملســاواة فيهــا يف املنــاطق املســتعمرة، لــن تتــأثر بانــدالع حــرب تشــرتك 

ـــا تظـــل قائمـــة ويُـــ فيهـــا كافـــة األطـــراف. وقـــد يعلـــق نفاذهـــا جزئيـــاً  حىي ـغـــري أ
 .)١٥٥(بإحالل السالم نفاذها تلقائياً 

ــاري  )٤٠( وقـد يكــون تطبيــق املعاهــدات املتعلقـة مبركــز بعــض ا
ممارســة احلــق الطبيعــي يف الــدفاع عــن الــنفس الــذي يقــره  رهــنَ املائيـة 

 .)١٥٦(٥١ميثاق األمم املتحدة يف املادة 
 كان األمر، فإن نظام املضـايق والقنـوات الفرديـة كثـرياً   وأياً  )٤١(

اهــــدات االتفاقيــــة مــــا تتناولــــه أحكــــام حمــــددة. ومــــن أمثلــــة هــــذه املع
 ،١٩٢٢لعـــــام  ـــــر اإللبـــــهلمالحــــة يف األساســـــي لنظـــــام لاملنشــــئة ل

الســـــالم بـــــني القـــــوى احلليفـــــة والشـــــريكة وأملانيـــــا وأحكـــــام معاهـــــدة 
واالتفاقيــة املتعلقــة بنظــام املضــايق  ،املتعلقــة بقنــاة كيــل ١٩١٩ لعــام

ــــاة بنمــــا  ،١٩٣٦لعــــام  واملعاهــــدة  ،)١٥٧(١٩٧٧لعــــام ومعاهــــدة قن
 .)١٥٨(١٩٧٧لعام املتعلقة باحلياد الدائم لقناة بنما وتشغيلها 

علــى  األطــراف صــراحةً  ةوتــنص بعــض االتفاقــات املتعــدد )٤٢(
 االتفاقيـــة مـــن ١٥حــق التعليـــق وقــت احلـــرب. وهكــذا تـــنص املــادة 

نظـــــام الطـــــرق املائيـــــة املالحيـــــة ذات والنظـــــام األساســـــي املتعلقـــــان ب
ــــــى أن: ١٩٢١لعــــــام األمهيــــــة الدوليــــــة  ال حيــــــدد هــــــذا النظــــــام " عل

األساسي حقوق وواجبات املتحاربني واحملايدين وقـت احلـرب. غـري 
وقــــت احلــــرب مــــا دامــــت تلــــك  أن النظــــام األساســــي يظــــل ســــارياً 
 ."احلقوق والواجبات تسمح بذلك

ـــــاري املائيـــــة الدوليـــــة يف  )٤٣( وتـــــنص اتفاقيـــــة قـــــانون اســـــتخدام ا
 على ما يلي:منها  ٢٩يف املادة  ١٩٩٧لعام األغراض غري املالحية 

اري املائية الدولية واإلنشاءات وقت النزاع املسلح   ا
ــــــة الدوليــــــة، واإلنشــــــاءات واملرافــــــق واألشــــــغال   ــــــاري املائي ــــــع ا تتمت

ـــا، باحلمايـــة الـــيت متنحهـــا مبـــادئ القـــانون الـــدويل  اهلندســـية األخـــرى املتصـــلة 
__________ 

.٣١٦أعاله)، ص  ١١٠املرجع املذكور (احلاشية  ،)١٥٥(
 انظر)١٥٦(

. 
، ١٩٧٧أيلول/ســـــــــــبتمرب  ٧ُوقعـــــــــــت يف واشـــــــــــنطن يف )١٥٧(

. انظر أيضاً 
. 

(انظـــــر  ، ١٩٧٧أيلول/ســـــبتمرب  ٧ُوقعــــت يف واشـــــنطن يف )١٥٨(
 .١٠٤٠ ص، أعاله) ١٥٧احلاشية 

ــــــزاع  ـــــق يف الن ـــــة التطبي ـــــدويل وال جيـــــوز وقواعـــــده الواجب ـــــدويل وغـــــري ال املســـــلح ال
 استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك هلذه املبادئ والقواعد.

القائمــة إىل إدراج هــذه الفئــة يف لــذلك، يوجــد مــا يــدعو و  )٤٤(
  اإلرشادية.

املعاهدات املتعلقة بطبقات املياه اجلوفية واملنشآت واملرافق  (ز)
ا  املتصلة 

ــا   )٤٥( مثــة اعتبــارات مماثلــة لالعتبــارات الــواردة أعــاله يبــدو أ
تسري خبصوص املعاهدات املتعلقة بطبقات املياه اجلوفية واملنشآت 

ــا. فامليــاه اجلوفيــة تشــكل  يف املائــة مــن مــوارد  ٩٧واملرافــق املتصــلة 
امليـــــــــاه احملصـــــــــورة يف اجلليـــــــــد  باســـــــــتثناءامليـــــــــاه العذبـــــــــة يف العـــــــــامل، 

ن كان مثة قدر كبري مـن ممارسـة الـدول فيمـا يتعلـق ولئ .)١٥٩(القطيب
مبوارد املياه السطحية، فإن هذا القول ال ينسحب على موارد امليـاه 

ـال يف عملهـا  ميكن إحرازهاللجنة ما  بّينتاجلوفية. وقد  يف هـذا ا
أخـذت . و )١٦٠(املتعلق بقانون طبقات املياه اجلوفيـة العـابرة للحـدود

موعــــــة القائمــــــة مــــــن اال تفاقــــــات والرتتيبــــــات الثنائيــــــة واإلقليميــــــة ا
 .)١٦١(تصبح حمًال لالهتماموالدولية املتعلقة باملياه اجلوفية 

أشكال احلماية املستند إليها واليت ينص عليها وبناء على  )٤٦(
قـــانون النـــزاع املســـلح، فـــإن الفرضـــية األساســـية هـــي أن طبقـــات أو 

املنشـــآت واملرافـــق شـــبكات طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود و 
ــا تتمتــع باحلمايــة الــيت توفرهــا مبــادئ  واألشــغال األخــرى املتصــلة 
وقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق يف النـزاعات املسلحة الدولية 
وغري الدولية، وال جيوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك هلذه 

 .)١٦٢(املبادئ والقواعد
ورغم أن قانون النزاع املسلح نفسه يوفر احلماية، فإنه من  )٤٧(

غــري الواضــح مــا إذا كــان مثــة مــؤدى ضــروري مســتمد مــن موضــوع 
املعاهدات املتعلقة بطبقات املياه اجلوفيـة واملنشـآت واملرافـق املتصـلة 

هشاشــة إن ــا يفيــد بــأن نشــوب نــزاع مســلح ال يســتتبع أي أثــر. 
محايــة امليــاه الــيت حتويهــا يــدفعان بقــوة  طبقـات امليــاه اجلوفيــة وضــرورة

 الضروري املتمثل يف االستمرارية. ىإىل استخالص املؤد
 املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف )(ح

 :ف ماكنري فئة املعاهدات الشارعة على النحو التايلعرّ  )٤٨(

__________ 
 ٢٥، املرجـــــــع املـــــــذكور (احلاشـــــــية  انظـــــــر)١٥٩(

 .التصديرأعاله)، 
 .انظر أعاله الفصل الرابع من هذا التقرير)١٦٠(
، املرجــــــع املـــــــذكور  انظــــــر بصــــــفة عامــــــة )١٦١(

 أعاله). ٢٥(احلاشية 
قانون طبقات املتعلقة بواد املمن مشاريع  ١٨املادة أعاله انظر  )١٦٢(

ا احلالية.املياه اجلوفية العاب ا اللجنة يف دور  رة للحدود اليت اعتمد



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــا املعاهــدات الــيت  .املعاهــدات الشــارعة املتعــددة األطــراف  يقصــد 
دون أن حتـدث  القـانون الـدويل املنظمـة لسـلوك األطـراف مسـتقبالً تضـع قواعـد 

عتقد أن هذه املعاهدات تصمد أمـام احلـرب، . ويُ دولياً  أو نسقاً  أو مركزاً  نظاماً 
 عـــادة وميكــنســواء كانــت األطــراف املتعاقــدة متحاربــة كلهــا أو بعضــها فقــط. 

أمثلتهـا. فمنهـا  نية إنشـاء قـانون دائـم مـن هـذه املعاهـدات. وال تتعـدد استنتاج
؛ إذ يتضـح مـن [اإلعالن املتعلق بالقـانون البحـري] ١٨٥٦إعالن باريس لعام 

حمتواه أن األطراف انصرفت نيتهـا إىل جعلـه يـنظم سـلوكها خـالل احلـرب، غـري 
بعــد احلــرب هــو أن األطــراف  أنــه يفــرتض أن الســبب الــذي جيعلــه يظــل قائمــاً 

اتفاقيــة الهــاي  نــوت وضــع قواعــد قانونيــة دائمــة. ومــن أمثلــة هــذا النــوع أيضــاً 
حلــــد مـــن اســــتخدام القــــوة يف اســــرتداد الــــديون [املتعلقــــة با ١٩٠٧الثانيـــة لعــــام 

املعاهــدة العامــة لنبــذ احلــرب  [ ١٩٢٨وميثــاق بــاريس للســالم لعــام  ]التعاقديــة
. ولعـــل االتفاقيـــات احملدثـــة براينـــد)] -يثـــاق كيلـــوغ (م كـــأداة للسياســـة الوطنيـــة

لقواعــد تتعلــق باجلنســية والــزواج والطــالق والتنفيــذ املتبــادل لألحكــام، ومــا إىل 
 .)١٦٣(ذلك، تندرج يف نفس الفئة

وقد وردت اإلشارة إىل أمهيـة هـذه الفئـة لـدى عـدة كتـاب  )٤٩(
 )١٦٥(وفيتزمـــــــــوريس )١٦٤(ة، مبـــــــــن فـــــــــيهم روســـــــــويـــــــــمـــــــــن ذوي احلج

 . )١٦٨(جيالدينوكوريت و  )١٦٧(وديلربوك )١٦٦(وستارك
وقـد  )١٦٩(مـا اإلشـكال إىل حـد "الشـارعة"ويثري مصطلح  )٥٠(

مـن ممارسـة الـدول  ال يتيسر حتديد معاملـه النهائيـة. غـري أن مثـة قـدراً 
فيمـــــا يتعلـــــق باملعاهـــــدات املتعـــــددة األطـــــراف ذات الطـــــابع التقـــــين 
والناشـــئة عـــن ترتيبـــات مـــا بعـــد احلـــرب النامجـــة عـــن احلـــرب العامليـــة 

االتفاقيـات املتعـددة األطـراف مـن النـوع "الثانية. ويقـول سـتارك إن 
ية املتعلقة بالصحة أو املخدرات أو محاية امللكية الصناعو ‘ الشارع‘

ىي عنــد علــق وُحتــومــا إىل ذلــك، ال تلغــى عنــد انــدالع احلــرب بــل تُ 
ــــةانتهــــاء األعمــــال ال ــــق تطبيقــــاً قتالي ــــاً  ، أو تطب وقــــت يف حــــىت  جزئي

 .)١٧٠("احلرب
ــــــات املتحــــــدة يف رســــــالة  )٥١( وقــــــد ورد وصــــــف موقــــــف الوالي

املستشـــــــار  صـــــــادرة عــــــن ١٩٤٨كـــــــانون الثاين/ينــــــاير   ٢٩ مؤرخــــــة
 ا:جاء فيه ،. غروسأالقانوين لوزارة اخلارجية، إرنست 

__________ 
.٧٢٣ أعاله)، ص ٨٩، املرجع املذكور (احلاشية )١٦٣(
 أعــــــــــــاله)، ١١٢املرجــــــــــــع املــــــــــــذكور (احلاشــــــــــــية ، )١٦٤(
 .٢٢٤-٢٢٣ ص
أعـــــــــــــاله)،  ١١٠املرجـــــــــــــع املـــــــــــــذكور (احلاشـــــــــــــية ، )١٦٥(
 .٣١٣و ٣٠٩-٣٠٨ ص
)١٦٦(

. 
 .١٣٧٠ ص، أعاله) ١١٧، املرجع املذكور (احلاشية )١٦٧(
أعــــــــــاله)،  ١١٩املرجـــــــــع املـــــــــذكور (احلاشـــــــــية ، )١٦٨(
 .٢٣٩-٢٢٥ ص
"أثــــر النــــزاع املســــلح علــــى املعاهــــدات: دراســــة للممارســــة انظــــر )١٦٩(

 .٥٠و ٤٩الفقرتان  ،أعاله) ٧٨(احلاشية  األمانة العامةمن مذكرة والفقه"، 
أعــــــــــــاله)،  ١٦٦، املرجــــــــــــع املــــــــــــذكور (احلاشــــــــــــية )١٧٠(
 .٤٩٣ ص

فيمـا يتعلــق باملعاهــدات املتعــددة األطــراف مــن النــوع املشــار إليــه يف  
أن املعاهـدات غـري السياسـية املتعـددة بوجـه عـام رسالتكم، ترى هـذه احلكومـة 

يـــات فيهـــا عنـــدما أصـــبحت الوال األطـــراف الـــيت كانـــت الواليـــات املتحـــدة طرفـــاً 
 املتحـــدة دولـــة حماربـــة يف احلـــرب، والـــيت مل تنقضـــها هـــذه احلكومـــة منذئـــذ وفقـــاً 

كمــا   ،الواليــات املتحــدة فيمــا خيــصألحكامهــا، هــي معاهــدات ال تــزال ســارية 
، أن وجود حالة احلرب بني بعض األطراف يف هذه املعاهدات مل يلغها تلقائياً 

ألســباب عمليــة. وتــرى  رغــم الــوعي بــأن بعــض األحكــام رمبــا مل تكــن ســارية،
ــاء أو تعليــق يــهـذه احلكومــة أن أثــر احلــرب علــى تلـك املعاهــدات مل  زد علــى إ

 تنفيــذها بــني املتحـــاربني املتعارضــني، وأنـــه يف غيــاب أســباب خاصـــة تفيــد رأيـــاً 
، وبــــني املتحــــاربني احملــــاربني معــــاً ، تظــــل تلــــك املعاهــــدات ســــارية بــــني معاكســــاً 

 راف احملايدة.واألطراف احملايدة، وبني األط

 أيلـــول/ ١٥وبـــدخول معاهـــدة الســـالم مـــع إيطاليـــا حيـــز النفـــاذ يف  
، تعتـــرب هـــذه احلكومـــة أن املعاهـــدات غـــري السياســـية املتعـــددة ١٩٤٧ســـبتمرب 

األطـــراف الـــيت كانـــت نافـــذة بـــني الواليـــات املتحـــدة وإيطاليـــا يف الوقـــت الـــذي 
 مـن احلكـومتني وفقـاً  بدأت فيه حالة احلرب بـني البلـدين، والـيت مل تنقضـها أي

، هـــي معاهـــدات نافـــذة يف الوقـــت الـــراهن وتســـري مـــرة أخـــرى بـــني ألحكامهـــا
 ممـاثالً  الواليات املتحدة وإيطاليا. وقد اختذت حكومة الواليات املتحـدة موقفـاً 

 .)١٧١(]...[ بشأن بلغاريا وهنغاريا ورومانيا
يف رسـالة مـن وزارة اخلارجيــة  موقـف اململكـة املتحـدة وورد )٥٢(

 :جاء فيها ،١٩٤٨كانون الثاين/يناير   ٧بتاريخ 
املركــز  عــنالــيت استفســرمت فيهــا  ]...[ علــى رســالتكم ]...[ أجيــب 

القــانوين للمعاهــدات املتعــددة األطــراف ذات الطــابع التقــين أو غــري السياســي، 
تحدة معاهدات ما إذا كانت تعتربها حكومة صاحب اجلاللة يف اململكة املعو 

تها احلرب، أو علقتها فقط.  أ

ســتالحظون أنــه يف معاهــدات الســالم مــع إيطاليــا وفنلنــدا ورومانيــا  
وبلغاريـــا وهنغاريـــا، مل يـــرد ذكـــر تلـــك املعاهـــدات، ألن الـــرأي الســـائد يف مـــؤمتر 
ا، مـا دامـت تلـك املعاهـدات،  السالم هو أنه ال حاجـة إىل إدراج حكـم بشـأ

بـني املتحـاربني طيلـة احلـرب، ومت  لقـت مبـدئياً انون الدويل، قد عُ إىل الق استناداً 
حبلـــول الســـالم. ولـــيس مـــن رأي حكومـــة صـــاحب اجلاللـــة أن  إحياؤهـــا تلقائيـــاً 

بانـــدالع احلـــرب، ويصـــدق هـــذا  تنقضــي املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف تلقائيــاً 
فيها. ومن األمثلة  أطرافاً  قوى حمايدةبصفة خاصة على االتفاقيات اليت تكون 

 ]االتفاقيــــة املتعلقــــة بتنظــــيم املالحــــة اجلويــــة[الواضــــحة علــــى هــــذه االتفاقيــــات 
وشـــــىت اتفاقيـــــات الربيـــــد والتلغـــــراف. والواقـــــع أن املبـــــدأ القـــــانوين  ١٩١٩ لعـــــام

 احلقيقي فيما يبدو هو أن تعليق العالقـات السـلمية العاديـة بـني املتحـاربني هـو
فيمـــا بينهـــا،  تفاقيـــات املتعـــددة األطـــراف متعـــذراً الـــذي جيعـــل الوفـــاء باال وحـــده

لتلـــــك االتفاقيــــات بـــــني املتحــــاربني. غـــــري أنــــه يف بعـــــض  مؤقتــــاً  تعليقـــــاً  ليُعِمــــو 
احلــــاالت مــــن قبيــــل حالــــة اتفاقيــــة الصــــليب األمحــــر، تكــــون االتفاقيــــة املتعــــددة 
األطراف مصممة لتنـاول العالقـات بـني القـوى وقـت احلـرب، ومـن الواضـح أن 

 تفاقية ستظل سارية ولن تعلق.تلك اال

 وفيمـــا يتعلـــق باالتفاقيـــات املتعـــددة األطـــراف الـــيت ال تكـــون أطرافـــاً  
ذات طــابع غــري سياســي  هــذه االتفاقيــات فيهــا إال الــدول املتحاربــة، إن كانــت

تقـــين، فـــإن الـــرأي الـــذي حيتمـــل أن تتصـــرف علـــى أساســـه حكومـــة صـــاحب و 

__________ 
)١٧١(

.



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

ـا تعلـق خـالل احلـرب، لكنهـا  نـه علـى بعـدها مـا مل تُ  ىي تلقائيـاً ُحتـاجلاللة هـو أ
 .)١٧٢(وجه التحديد. غري أن هذه احلالة مل تنشأ بعد يف املمارسة

 )١٧٤(وإيطاليـــــــــا )١٧٣(أملانيـــــــــاويبـــــــــدو موقـــــــــف حكومـــــــــات  )٥٣(
اً  )١٧٥(اوسويسر  ذا املوضوع. غـري أن  متشا يف جوهره فيما يتعلق 

ومثــة حاجــة إىل املزيــد مــن األدلــة  ممارســة الــدول ليســت متســقة كليــاً 
 .املستمدة من املمارسة، ال سيما من املمارسة األحدث عهداً 

يتعني اعتبار قرارات احملاكم احمللية يف هذا السياق حتديداً، و  )٥٤(
علـــى تعـــوِّل هـــذه احملـــاكم يثـــري اإلشـــكال. ففـــي املقـــام األول،  مصـــدراً 

تستند احملاكم احمللية إىل  ، قدتوجيه صريح من اجلهاز التنفيذي. ثانياً 
__________ 

املرجـــــع ،  . وانظـــــر أيضـــــاً ٣٤٦ صاملرجـــــع نفســـــه، )١٧٢(
. وينــاقش فيتزمــوريس الطريقــة ٣٠٦-٣٠٤ ص، أعــاله) ٨٨املــذكور (احلاشــية 

والـــيت انطـــوت علـــى  ،املعاهـــدات الثنائيـــةأو عـــدم إحيـــاء إحيـــاء ـــا  عـــوجل الـــيت
فيقول: وسيلة اإلخطار،

ن فائدة حكم من هذا النـوع هـو أنـه يسـوي مبـا ال يطالـه شـك املوقـف "إ
كــل معاهــدة ثنائيــة كانــت نافــذة عنــد انــدالع احلــرب بــني الــدول األعــداء مــن  

شـــريكة، وهــو األمـــر الــذي مـــا كــان ليـــتم الليفــة أو احلدول مــن الـــالســابقة وأي 
صـعوبة الكبـرية والغمـوض الـذي نظـراً لليف غياب حكـم مـن هـذا القبيـل،  قطعاً 

ات الثنائية.ا املعاهدـدات، ال سيما منهـيلف موضوع أثر احلرب على املعاه
املعاهـدات واالتفاقيـات املتعــددة بصـعوبة فيمـا يتعلــق هــذه ال كمـا توجـد"

ــا صــعوبة أقــل خطــورة، ألنــه عــادة مــا يتبــني إىل حــد مــا مــن  األطــراف، غــري أ
أثر  هالنظرة السطحية للمعاهدة أو االتفاقية املتعددة األطراف املعنية ما سيكون

ـــــ ـــــه، فإن ه فيمـــــا يتعلـــــق بالعـــــدد اهلائـــــل مـــــن انـــــدالع احلـــــرب عليهـــــا. وبنـــــاء علي
 احلليفــــةاالتفاقيــــات املتعــــددة األطــــراف الــــيت كــــان األعــــداء الســــابقون والــــدول 

فيهــا (إىل جانــب عــدد مـن الــدول األخــرى، الــيت كــان بعضــها  أطرافــاً  والشـريكة
والـــبعض اآلخـــر مل يشـــارك يف التســـوية الســـلمية) والصـــعوبة الـــيت كانـــت  حمايـــداً 

تنشــأ يف وضــع أحكــام مفصــلة بشــأن كــل هــذه االتفاقيــات، تقــرر الســكوت س
عنهــــا يف معاهــــدات الســــالم وتــــرك األمــــر لتناولــــه علــــى أســــاس قواعــــد القــــانون 
الدويل اليت حتكمه. غري أنه من املهم اإلشارة إىل أنـه عنـدما كـان املوضـوع قيـد 

 للجنـة املسـجل رمسيـاً اتلك املناقشة يف اللجنة القانونية ملؤمتر السالم، كان رأي 
يف الوثائق واملدون يف احملاضـر هـو أن االتفاقيـات املتعـددة األطـراف املربمـة بـني 

، ال تتـــأثر بانـــدالع ، وتلـــك الـــيت هلـــا طـــابع تقـــين خصوصـــاً املتحـــاربني، عمومـــاً 
احلــرب فيمــا يتعلــق بوجودهــا واســتمرار صــحتها، رغــم أنــه قــد يســتحيل خــالل 

حـاربني، أو يف بعـض احلـاالت حـىت بـني املتحـاربني فرتة احلرب تطبيقها بـني املت
بينهم خبـط احلـرب؛ لكـن تلـك االتفاقيـات  ينقطع التواصلواحملايدين الذين قد 

عنـد إحـالل السـالم دون حاجـة  ىي تلقائيـاً يعلق نفاذها يف أقصـى األحـوال وُحتـ
ذا الصدد. غري  ذه البسـاطة، أن اإىل أي حكم خاص  ألمر يف الواقع ليس 

فيما يتعلق باالتفاقيات املتعددة األطراف، لكن على كـل حـال ذلـك هـو  حىت
عنــــد اختـــــاذ قـــــرار بعـــــدم إدراج أي حكـــــم  األســــاس الـــــذي اســـــتند إليـــــه عمومـــــاً 

، املرجــــع املــــذكور " (بشــــأن املســــألة يف معاهــــدات الســــالم صــــريح
).٣٠٩-٣٠٨ أعاله)، ص ١١٠(احلاشية 

)١٧٣(
 .٣٥٤-٣٤٩ أعاله)، ص ١٧١، املرجع املذكور (احلاشية 

 .٣٤٨-٣٤٧ صاملرجع نفسه، )١٧٤(
، املرجــــــــــــــــــــــــع )١٧٥(

 .١٩١-١٨٦ص أعاله)،  ١٣١املذكور (احلاشية 

عناصر يف السياسة العامة غري مرتبطة مباشرة مببادئ القانون الدويل. 
االجتهـــــاد القضـــــائي احمللـــــي ال جيـــــايف مبـــــدأ إال أنــــه ميكـــــن القـــــول إن 

يــد هــذا املبــدأ العــام يف قــرار احملكمــة املدنيــة العليــا وقــد أُ  .)١٧٦(البقــاء
 .)١٧٧(١٩٧٦عام  ماسينيمبورت سكتلندية يف قضيةاال
، فإنــــه ميكــــن متجانســــةورغــــم أن املصــــادر ليســــت كلهــــا  )٥٥(

التوصية بإقرار فئة املعاهـدات الشـارعة كصـنف مـن املعاهـدات الـيت 
تلك املعاهدات  تُعتربتتمتع مبركز البقاء. وكمسألة مبدئية ينبغي أن 

مثـــة قــدر ال يســـتهان بــه مــن ممارســـة الــدول يؤيـــد ، إذ مؤهلــة لــذلك
 ء.مبدأ البقا

املعاهدات املتعلقة بتسوية املنازعات بـني الـدول بالوسـائل  (ط)
السلمية، مبا فيها اللجوء إىل التوفيق والوسـاطة والتحكـيم 

 وحمكمة العدل الدولية
ــا تنــدمج  )٥٦( هـذه الفئــة غـري بــارزة يف األدبيـات ورمبــا يفـرتض أ

 نظامــاً إىل حــد مــا يف فئــة املعاهــدات املتعــددة األطــراف الــيت تشــكل 
نفــــاذ باســــتمرار  صــــرحياً  . غــــري أن بعــــض الكتــــاب يقــــرون إقــــراراً دوليــــاً 

ملعاهـــــــــدات الـــــــــيت تشـــــــــكل آليـــــــــة للتســـــــــوية الســـــــــلمية للمنازعـــــــــات ا
ند إىل اتفاقات خاصة أبرمت قبل هلذا املبدأ، استُ  ووفقاً  .)١٧٨(الدولية

 احلرب العاملية األوىل إلجراء عمليات التحكيم املعنية بعد احلرب.

 يم التجاريكاهدات املتعلقة بالتحاملع (ي)
كمســــألة مــــن مســــائل املبــــدأ والسياســــة العامــــة الســــليمة،  )٥٧(

يتعني تطبيق مبدأ البقاء علـى االلتزامـات الناشـئة مبوجـب اتفاقيـات 
متعــددة األطــراف متعلقــة بــالتحكيم وإنفــاذ األحكــام. ففــي قضـــية 

بــأن تلــك االســكتلندية قضــت احملكمــة املدنيــة العليــا ماســينيمبورت 
احلـرب العامليـة الثانيـة ومل تشـملها معاهـدة مل تُنـه بسـبب  اتاملعاهد

ــــاالســــالم  ــــا .)١٧٩(١٩٤٧لعــــام  مــــع روماني ان املعنيــــ نوكــــان االتفاق
 أيلـــــول/ ٢٤ املوقَّـــــع يفالربوتوكـــــول املتعلـــــق بشـــــروط التحكـــــيم  مهـــــا

واالتفاقية املتعلقة بتنفيذ قـرارات التحكـيم األجنبيـة  ١٩٢٣سبتمرب 
وصــنفت احملكمــة الصــكني يف  .١٩٢٧أيلول/ســبتمرب  ٢٦ة املؤرخــ

__________ 
، انظـــــــــــــــــــــــــــر )١٧٦(

 ،؛ و٥٣٣و ٥١١ ص، أعـــــاله) ١٣٤املرجـــــع املـــــذكور (احلاشـــــية 
 .٣٩١-٣٨٧ أعاله)، ص ٩٩املرجع املذكور (احلاشية 

)١٧٧(
. 

 انظر)١٧٨(

. وانظر ٧٢٠ أعاله)، ص ٨٩املرجع املذكور (احلاشية ، و ؛
 أيضاً 

. 
)١٧٩( 

 .٥٦٤أعاله)، ص  ١٧٧(انظر احلاشية 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

، ١٩٧١ عــام . ويف"املعاهــدات الشــارعة املتعــددة األطــراف"عــداد 
الربوتوكــول  قضــت حمكمــة الــنقض اإليطاليــة (جلســة مشــرتكة) بــأن

مل يُنه  ةالتجاريبشأن املسائل  ١٩٢٣شروط التحكيم لعام املتعلق ب
علـى اعتبـار أن سـريانه إمنـا  حلـرب علـى فرنسـا،إيطاليـا ارغم إعـالن 

 .)١٨٠(علق يف انتظار وقف حالة احلرب
ر فيمــا يبــدو ولعــل إقــرار هــذه الطائفــة مــن املعاهــدات مــربَّ  )٥٨(

صالت بفئات أخرى من املعاهدات، مبا فيها املعاهدات  ومثة أيضاً 
 الشارعة املتعددة األطراف.

ة قتاليــومثــة تنــاظر كبــري مــع مســألة أثــر انــدالع األعمــال ال )٥٩(
على الشرط الذي ينص على التحكيم مبوجب قواعد غرفة التجـارة 

، خلــص احملكــم لألمسنــت احملــدودة شــركة دامليــاالدوليــة. ففــي قضــية 
الليـــــف، يف معـــــرض إشـــــارته إىل األعمـــــال  بيـــــريالوحيـــــد، األســـــتاذ 

، ١٩٦٥اليت وقعـت بـني اهلنـد وباكسـتان يف أيلول/سـبتمرب  قتاليةال
نــه ال خيــامرين شــك يف أنــه، أول ـل القـــوجممــ" :إىل االســتنتاج التــايل

رف املــدعي طلــب حتكــيم لــدى حمكمــة التحكــيم ـا أودع الطـــعندمــ
ح وملــــزم ـاق صحيـــــني اتفـــــبــــني الطرفــــ كــــانلغرفــــة التجــــارة الدوليــــة،  

، حىت مع افـرتاض أنـه  ةللتحكيم مبوجب الئحة غرفة التجارة الدولي
 .)١٨١("كانت مثة حالة حرب بني اهلند وباكستان

 بالعالقات الدبلوماسية املتعلقةاملعاهدات  (ك)
 املتعلقـــةيف القائمـــة اإلرشـــادية املعاهـــدات  درجــت أيضـــاً وأُ  )٦٠(

، حمكماً  بالعالقات الدبلوماسية. ولئن مل تكن التجربة موثقة توثيقاً 
فإنــه لــيس مــن غــري املعتــاد أن تظــل الســفارات مفتوحــة وقــت النــزاع 

__________ 
)١٨٠(

روط ـالقرار السويسري بشأن الربوتوكول املتعلق بش انظر أيضاً . و 
(احملكمة  م: ـالتحكي

 .االحتادية)
)١٨١(

: . وقال أيضاً 
للتحكــــيم ولــــيس مــــن الضــــروري عنــــدها النظــــر فيمــــا إذا كــــان اخلضــــوع "

 ةومــــا إذا كــــان الكتــــاب ذوو احلجــــ ‘العــــدو‘ مــــع‘ تعامــــل‘ علــــى ينطــــوي فعــــالً 
ــــم لــــدعم هــــذا االدعــــاء م علــــى عمليــــات ة إفــــادتقتصــــر أمهيــــ ال املستشــــهد 

"اإلنكليزيـــة" أو احملليـــة بـــل تشـــمل أيضـــاً عمليـــات التحكـــيم الدوليـــة التحكـــيم 
ملناقشـــة مســـألة مـــا إذا  مبقتضـــى الئحـــة غرفـــة التجـــارة الدوليـــة. وال داعـــي أيضـــاً 

مــا أن يتوقعــا، عنــد قبوهلمــا لشــرط  كـان الطرفــان كانــا يتوقعــان، أو كــان بإمكا
 ال تصـل إىل درجـةأو حالـة نـزاع مسـلح  ‘حالـة حـرب‘التحكيم، إمكانية قيـام 

 حالة حرب بني باكستان واهلند.
 وهلذه األسباب،"
 يستنتج احملكم املوقع أدناه"
امهــا الطــرف املــدعي تــدخل يف اختصــاص أن دعــوى التحكــيم الــيت أق"

حمكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وأن احملكم له اختصاص النظـر يف النـزاع 
" ) مــــن الئحــــة التوفيــــق والتحكــــيم لغرفــــة التجــــارة الدوليــــة٣(١٣للمــــادة  وفقــــاً 

 (املرجع نفسه).

إن األحكــــام الصــــرحية التفاقيــــة فيينــــا كــــان األمــــر، فــــ  املســــلح. وأيــــاً 
ا وقــــت النــــزاع املســــلح.  للعالقــــات الدبلوماســــية تــــنص علــــى ســــريا

علــى أن حرمــة حمفوظــات البعثــة ووثائقهــا  ٢٤وهكــذا تــنص املــادة 
، وقـد أضـيفت هـذه العبـارة خـالل "يف كل األوقات"تكون مصونة 

مــــــؤمتر فيينــــــا للداللــــــة علــــــى أن احلرمــــــة تظــــــل قائمــــــة وقــــــت النــــــزاع 
، املتعلقة ٤٤وتتضمن أحكام أخرى، من قبيل املادة  .)١٨٢(املسلح

. "حــــىت يف حالــــة وجــــود نــــزاع مســــلح"بتســــهيالت املغــــادرة، عبــــارة 
 أمهية خاصة إذ تنص على ما يلي: ٤٥وتكتسي املادة 

يف حالــــة قطــــع العالقــــات الدبلوماســــية بــــني دولتــــني أو االســــتدعاء  
 املؤقت أو الدائم إلحدى البعثات:

جيــب علـــى الدولــة املعتمـــد لــديها، حـــىت يف حالــة وجـــود  (أ) 
ا؛  نزاع مسلح، احرتام ومحاية دار البعثة، وكذلك أمواهلا وحمفوظا

جيــــــوز للدولـــــــة املعتمـــــــدة أن تعهـــــــد حبراســـــــة دار البعثـــــــة،  (ب) 
ا الدولة املعتمد لديها؛ ا، إىل دولة ثالثة تقبل   وكذلك أمواهلا وحمفوظا

تمدة أن تعهد حبمايـة مصـاحلها ومصـاحل جيوز للدولة املع (ج) 
ا الدولة املعتمد لديها  .مواطنيها إىل دولة ثالثة تقبل 

ووصـــفت حمكمــــة . )١٨٣(بقـــاءالأقـــر بعـــض الشـــراح مبـــدأ و  )٦١(
العــدل الدوليــة يف صــيغ تأكيديــة الطــابع اخلــاص للنظــام املنصـــوص 

 مـــــوظفي قضـــــية عليـــــه يف اتفاقيـــــة فيينـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــية يف
. وعلــى حــد اليــات املتحــدة الدبلوماســيني والقنصــليني يف طهــرانالو 

 :تعبري احملكمة
 قائمــــاً  إن قواعــــد القــــانون الدبلوماســــي، باختصــــار، تشــــكل نظامــــاً  

بذاتـــه يرســـي، مــــن جهـــة، التزامــــات الدولـــة املعتمـــد لــــديها بشـــأن التســــهيالت 
واالمتيـــازات واحلصـــانات املمنوحـــة للبعثـــات الدبلوماســـية، ومـــن جهـــة أخـــرى، 
يتحســــب إلســــاءة اســــتعماهلا مــــن طــــرف أفــــراد البعثــــة وحيــــدد الوســــائل املتاحــــة 

ائل فعالـة للدولة املعتمد لـديها للتصـدي إلسـاءة االسـتعمال تلـك. وهـذه الوسـ
مل تستدع الدولة املوفدة عضو البعثة املعرتض عليه، فإن  إذابطبعها، ألنه  متاماً 

المتيازاتــــه وحصـــاناته، بســــحب الدولـــة املعتمــــد شــــبه الفـــوري احتمـــال فقدانـــه 
على املغـادرة  يف البعثة، سيجرب ذلك الشخص عملياً  ه عضواً ب العرتافهالديها 

 أن مبــــدأ حرمــــة أشــــخاص املــــوظفني علــــى مصــــلحته. غــــري ، حفاظــــاً يف احلــــال
الدبلوماســيني ومقــار البعثــات الدبلوماســية مــن األســس الــيت يســتند إليهــا هــذا 

. جوهريـــاً  النظـــام القـــدمي العهـــد، والـــذي أســـهمت فيـــه تقاليـــد اإلســـالم إســـهاماً 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الطابع األساسي ملبدأ احلرمة قد أكدتـه بقـوة أحكـام 

ــــة[ن مــــ ٤٥و ٤٤املــــادتني   ١٩٦١ فيينــــا للعالقــــات الدبلوماســــية] لعــــام اتفاقي
 فيينـــا للعالقـــات القنصـــلية] لعـــام اتفاقيـــة[مـــن  ٢٧و ٢٦املـــادتني  (راجـــع أيضـــاً 

ـــــــــة قطـــــــــع العالقـــــــــات ١٩٦٣ ـــــــــزاع املســـــــــلح أو يف حال ). وحـــــــــىت يف حالـــــــــة الن
__________ 

 انظر)١٨٢(

. 
، املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية انظــــر علــــى ســــبيل املثــــال  )١٨٣(

"أثـــــــر النـــــــزاع املســـــــلح علـــــــى  انظـــــــر أيضـــــــاً و . ١٩٥-١٩٤ ص، أعـــــــاله) ١٥٣
 ٧٨(احلاشـية  األمانـة العامـةمـن مـذكرة املعاهدات: دراسة للممارسـة والفقـه"، 

 .٣٦، الفقرة أعاله)



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

الدبلوماسية، تشرتط تلك األحكام وجـوب احـرتام الدولـة املعتمـد لـديها حلرمـة 
احلرمة عثة الدبلوماسية و أعضاء الب ا وحمفوظا  .)١٨٤(مقار البعثة وممتلكا

 ١٩٦١وكانــت اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية لعــام  )٦٢(
إيــران والواليـــات املتحـــدة. وعلـــى كـــل كـــل مـــن ســارية املفعـــول جتـــاه  

أن القانون الساري يشمل  معقوالً  حال، أوضحت احملكمة إيضاحاً 
وأن االتفاقيـة  "القواعـد العامـة للقـانون الـدويلالقواعد السـارية مـن "

 .)١٨٥(للقانون تشكل تدويناً 

 بالعالقات القنصلية املتعلقةاملعاهدات  (ل)
علــى غــرار معاهــدات العالقــات الدبلوماســية، مثــة أســباب  )٦٣(

يف  وجيهة تدعو إىل إدراج معاهدات العالقات القنصلية هـي أيضـاً 
تعلــــق بالضــــرورة يف حالــــة النــــزاع فئــــة االتفاقــــات الــــيت ال تنتهــــي أو 

املســـلح. فمـــن املســـلم بـــه أن العالقـــات القنصـــلية ميكـــن أن تســـتمر 
وتــنص  .)١٨٦(حــىت يف حالــة احلــرب أو قطــع العالقــات الدبلوماســية

ا  األحكــام الصــرحية التفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصــلية علــى ســـريا
ولــة علــى أن متــنح الد ٢٦وقــت النــزاع املســلح. وهكــذا تــنص املــادة 

عنــــــد  ،التســــــهيالت ألعضــــــاء املركــــــز القنصــــــلي وغــــــريهماملســــــتقبلة 
م،  على أن  ٢٧. وتنص املادة "حىت يف حالة النزاع املسلح"مغادر

، املباين "حىت يف حالة النزاع املسلح"حترتم وحتمي، املستقبلة الدولة 
 .)١٨٧(ةأقر شينكني مبدأ بقاء املعاهدقد و  القنصلية.

وأكــــدت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة يف حكمهــــا الصــــادر يف  )٦٤(
 الواليات املتحدة الدبلوماسيني والقنصليني يف طهران موظفي قضية

 .١٩٦٣و ١٩٦١على الطابع اخلاص التفاقييت فيينا لعامي 
ـــا للعالقـــات القنصـــلية ســـارية املفعـــول  )٦٥( وكانـــت اتفاقيـــة فيين

علـــى ذلـــك، أقـــرت إيـــران والواليـــات املتحـــدة. عـــالوة كـــل مـــن جتــاه  
 للقـــانون وأوضـــحت إيضـــاحاً  احملكمـــة بـــأن االتفاقيـــة تشـــكل تـــدويناً 

القواعـــد الســـارية مـــن القواعـــد "أن القـــانون الســـاري يشـــمل  معقـــوالً 
 .)١٨٨("العامة للقانون الدويل

 

__________ 
)١٨٤(

. 
؛ ويف ٩٠، الفقرة ٤١؛ وص ٤٥، الفقرة ٢٤املرجع نفسه، ص )١٨٥(

 .٩٥، الفقرة ٤٤اجلزء املتضمن للمنطوق: ص 
)١٨٦(

. 
 أعــــــــــــــــاله)، ١٥٣، املرجــــــــــــــــع املــــــــــــــــذكور (احلاشــــــــــــــــية )١٨٧(
"أثـــــر النـــــزاع املســـــلح علـــــى املعاهـــــدات: دراســـــة  . وانظـــــر أيضـــــاً ١٩٥-١٩٤ ص

 .٣٦، الفقرة أعاله) ٧٨(احلاشية  األمانة العامةمن مذكرة للممارسة والفقه"، 
)١٨٨( 

 ؛٩٠، الفقرة ٤١ وص؛ ٤٥، الفقرة ٢٤ ص، أعاله) ١٨٤(انظر احلاشية 
 .٩٥، الفقرة ٤٤ ص :لمنطوقاجلزء املتضمن لويف 

ــــدول املتعلقــــة باألحكــــام القنصــــلية يف  )٦٦( وليســــت ممارســــة ال
ومثـة حاجـة إىل املزيـد مـن  .)١٨٩(املعاهدات الثنائيـة منسـجمة للغايـة

 املعلومات، وخاصة فيما يتعلق باملمارسة احلديثة العهد.

 إبرام المعاهدات خالل النزاع المسلح  -٦المادة 
ال يـؤثر نشـوب نـزاع مسـلح علـى أهليـة دولــة  -١ 

ــا  ذلــكطــرف فــي  ــة فيين ــرام المعاهــدات وفقــاً التفاقي النــزاع إلب
 لقانون المعاهدات.

إبـــرام اتفاقـــات قانونيـــة تنطـــوي يجـــوز للـــدول  -٢ 
علــى إنهــاء أو تعليــق معاهــدة نافــذة بينهــا أثنــاء حــاالت النــزاع 

 المسلح.
 التعليق

جـــا درِ د أُ ـ. فقــتباعــاً  ٧و ٦ مشــروعي املـــادتني ةينبغــي قــراء )١(
ــ اـً صونــ د شــريعة املتعاقــدين؛ ومهــا يتماشــيان مــع السياســة ـدأ العقـــملب

ــــيت تســــعى األمــــن القــــانوين إىل ضــــمان  األساســــية ملشــــاريع املــــواد ال
. ويعكس مشروعا املادتني حقيقة مفادها أن واستمرارية املعاهدات

الــــدول جيــــوز هلــــا، يف أوقــــات النــــزاع املســــلح، أن تســــتمر يف إجــــراء 
 بعضها مع بعض.معامالت 

لطــرح األساســي ا ٦مــن مشــروع املــادة  ١وتعكــس الفقــرة  )٢(
ية الدولة الطرف يف ذلـك القائل بأن النزاع املسلح ال يؤثر على أهل

 النزاع إلبرام معاهدات.
، يتنــاول أثــر مــن وجهــة نظــر تقنيــةوإذا كــان هــذا احلكــم،  )٣(

ثــره علــى خالفــاً ألالنـزاع املســلح علــى أهليــة الــدول إلبــرام اتفاقــات، 
من املفيـد مـع ذلـك اسـتبقاء الفقـرة فقد اعُتقد أنه  املعاهدة نفسها،

دولـــة "قـــق هـــذا احلكـــم ليشـــري إىل أهليـــة يف مشـــاريع املـــواد. كمـــا دُ 
، حــىت يبــني احتمــال أن تكــون دولــة واحــدة "طــرف يف ذلــك النــزاع

 يف حاالت النزاع املسلح الداخلي.كما يف النزاع،   فقط طرفاً 
ممارســة الــدول األطــراف يف نــزاع مســلح  ٢وتتنــاول الفقــرة  )٤(

ـــ اء الـــيت تتفـــق صـــراحة خـــالل النـــزاع املســـلح إمـــا علـــى تعليـــق أو إ
ال توجد "معاهدة نافذة بينها يف ذلك احلني. وكما الحظ ماكنري: 

االلتزامــات التعاهديــة بــني  إنشــاءيف  ..].[اســتحالة قانونيــة مالزمــة 
فقد أبرمت اتفاقـات مـن  .)١٩٠("متحاربْني متعارضْني خالل احلرب

هــذا القبيـــل يف املمارســـة وأشـــار عـــدد مـــن الكتـــاب إىل وقـــائع ذات 
ــــ ــــه مــــا  -إىل حــــد مــــا  -د فيتزمــــوريس صــــلة. وردد جريال ذهــــب إلي

 ماكنري، حيث الحظ يف حماضراته بأكادميية الهاي ما يلي:
__________ 

انظــــــــــــــــــــــــــــــــر )١٨٩(
 ؛٣٥٥-٣٤١ص  عــاله)،أ ١٧١املرجــع املــذكور (احلاشــية  ،

 .١٩٩-١٩١ص أعاله)،  ١٧٨املرجع املذكور (احلاشية  ،و
 .٦٩٦أعاله)، ص  ٨٩، املرجع املذكور (احلاشية )١٩٠(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 ومرة أخرى، ليس مثة أي استحالة مالزمـة يف إبـرام املعاهـدات فعـالً  
، اتفــاق ربم، مــثالً  أثنــاء احلــرب. وهــذا مــا يقــع يف الواقــع عنــدما يـُـبــني متحــاربْني 

حيدث عندما يربم املتحاربون اتفاقات خاصة لتبادل هدنة بني املتحاربني. كما 
الــــــدول األعــــــداء يف أقــــــاليمهم،  للمــــــرور اآلمــــــن ملســــــتخَدميمني، أو املســــــتخدَ 

إىل ذلـــــك. وقـــــد يتعـــــني إبـــــرام هـــــذه االتفاقـــــات عـــــن طريـــــق وســـــاطة دولـــــة  ومــــا
ن تــــربم حــــىت تصــــبح اتفاقــــات دوليــــة أحمايــــدة أو دولــــة حاميــــة، لكــــن مــــا  ثالثـــة

 .)١٩١(صحيحة وملزمة

 األحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  -٧المادة 
تظــل المعاهــدة نافــذة فــي حــاالت النــزاع المســلح إذا   

 كانت تنص صراحًة على ذلك.
 التعليق

 ٧يتنـــــاول مشــــــروع املــــــادة  ،٦ملشــــــروع املــــــادة  اســـــتكماالً  )١(
اإلمكانية األخرى اليت تنص فيها املعاهـدات صـراحة علـى اسـتمرار 

رسي القاعـدة العامـة الـيت تـنص يالنزاع املسلح. و  نفاذها يف حاالت
علـــى اســـتمرار نفـــاذ املعاهـــدة يف حـــاالت النـــزاع املســـلح إذا كانـــت 

 تنص على ذلك.
أنــــــواع  "نفـــــاذ"علـــــى أن  ٧وتركـــــز صـــــيغة مشـــــروع املـــــادة  )٢(

إىل  وكان احلكم يشـري أصـالً  .بنزاع يتأثراملعاهدات قيد املناقشة ال 
وقـــدمت اقرتاحـــات ترمـــي إىل اإلشـــارة . املعاهـــدةار "ســـريان" اســـتمر 
. وتقــرر "النفــاذ" أو يف "التطبيــق"مــن ذلــك إىل االســتمرار يف  بــدالً 

اعتمــــاد اخليــــار األخــــري إذ ارتئيــــت ضــــرورة التأكيــــد ال علــــى مــــا إذا  
إذا كــان حيتمــل أن تظــل واجبــة  أو مــا ســاريةكانــت املعاهــدة تظــل 

 ياق النزاع املسلح.نافذة يف س التطبيق، بل على ما إذا كانت فعالً 
" صـراحةً "ونوقشت مسألة ما إذا كان يلزم اسـتبقاء شـرط  )٣(

د بصـورة ال مـربر ي مفاده أن هذا الشـرط مقيِّـأأم ال. وأعرب عن ر 
ـا نافذة هلا، ما دامت توجد معاهدات تظل  حبكم مؤداهـا، رغـم أ

، اسـتبقاء صـيغة ال تنص صراحة علـى ذلـك. غـري أنـه تقـرر، إمجـاالً 
 ، ال تغطي بوضوح إال املعاهدات اليت تتضـمن أحكامـاً تقييداً أكثر 

حبكــم نافــذة صــرحية مــن هــذا القبيــل، وتــرتك املعاهــدات الــيت تظــل 
 .٥و ٤تطبيق مشروعي املادتني مبقتضى مؤداها الضروري مشمولة 

، ومـــن منظـــور ضـــيق، قـــد يبـــدو مشـــروع املـــادة هـــذا زائـــداً  )٤(
 ر بدواعي الوضوح التفسريي.م مرب ـاحلك بأن هذا لم عموماً لكن سُ 
 تعليق الأو االنسحاب أو  باإلنهاءاإلخطار  -٨المادة 

التـي و على الدولة المشـتركة فـي نـزاع مسـلح  -١ 
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
__________ 

 .٣٠٩ أعاله)، ص ١١٠، املرجع املذكور (احلاشية )١٩١(

اســــتالم الدولــــة  عنــــديكــــون اإلخطـــــار نافــــذاً  -٢ 
 راف األخرى لهذا اإلخطار.ـأو الدول األط األخرى الطرف

ليس في الفقـرات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق  -٣ 
في االعتراض، وفقاً ألحكام المعاهدة أو لقواعد القانون  طرف

، علــى إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب الواجبــة التطبيــقالــدولي 
 .نفاذهامنها أو تعليق 

 التعليق
ـــــاء  أساســـــياً  واجبـــــاً  ٨يقـــــر مشـــــروع املـــــادة  )١( باإلخطـــــار بإ

ند هـــذا الـــنص إىل تتعليقهـــا. ويســـ أواالنســـحاب منهـــا  معاهـــدة أو
، وإن ورد يف صيغة مبسطة ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٦٥املادة 

ومكيفــة مــع ســياق النــزاع املســلح. والقصــد مــن مشــروع املــادة هــذا 
الــنص علــى واجــب أساســي باإلخطــار، مــع إقــرار حــق دولــة طــرف 

. وبعبارة تزيد على ذلكتعرتض، دون أن  أنأخرى يف املعاهدة يف 
 ة ســـتظل دون حـــل،أخـــرى، ســـتكون مثـــة يف تلـــك احلـــاالت منازعـــ

لم بأنـه مـن غـري العملـي إقـرار على األقل طيلة بقية فـرتة النـزاع. وُسـ
، ألنــه مــن غــري الــواقعي الســعي إىل فــرض ٦٥للمــادة نظــري أكمــل 

ـــاء املعاهـــدات أو  نظـــام لتســـوية املنازعـــات بالوســـائل الســـلمية يف إ
 االنسحاب منها أو تعليقها يف سياق النزاع املسلح.

، متــت مواءمــة الــنص مــع نــص اتفاقيــة فيينــا، ١ة ويف الفقــر  )٢(
، مث "الـــيت تنـــوي"بعبـــارة  "الـــيت ترغـــب"حيـــت اســـتعيض عـــن عبـــارة 

ايـة اجلملـة لتحديـد موضـوع ذلـك  "بتلك النية"أضيفت عبارة  يف 
اإلخطـــار. وكانـــت موضـــوع مناقشـــة إمكانيـــة جعـــل العبـــارة األخـــرية 

رر عــدم األخــذ علــى غــرار صــيغة اتفاقيــة فيينــا، لكــن تقــ "بــدعواها"
 جــــراء واإلجــــراءاإل ـــذا االقــــرتاح وذلــــك للتمييــــز بوضـــوح بــــني هــــذا

 من اتفاقية فيينا. ٦٥املنصوص عليه يف املادة 

، "أو اجلهـــــة الوديعـــــة للمعاهـــــدة"ىل إوخبصـــــوص اإلشـــــارة  )٣(
 ،"واجلهة الوديعة للمعاهـدة"قدمت اقرتاحات ترمي إىل تغيريها إىل 

يف الـنص اسـتبقي . غـري أن "ألخرىالدول ا"حذف اإلشارة إىل  أو
ـا يف البدايـة مـا دام مـن وظـائف  اية املطاف بالصيغة الـيت اقـرتح 
اجلهة الوديعة إخطار األطراف. وباإلضافة إىل ذلك، مثة معاهدات 

علـى  ١هلا جهات وديعة. وبنـاء عليـه، لـزم الـنص يف الفقـرة  تليس
غــــــري أنــــــه  إمكانيــــــة إخطــــــار الــــــدول األطــــــراف أو اجلهــــــة الوديعــــــة.

يتعلــق بــدخول اإلخطــار حيــز النفــاذ، فــإن املهــم هــو اللحظــة  فيمــا
اليت تتسلم فيها الدولة الطرف أو الدول األطراف اإلخطار، وليس 
اللحظــة الــيت تتســلم فيهــا اجلهــة الوديعــة اإلخطــار. ولــذلك، مل تــرد 

 .٢أي إشارة إىل اجلهة الوديعة يف الفقرة 

 دراســة اقــرتاحٌ  موضــوعَ  ، كــان٢وخبصــوص صــياغة الفقــرة  )٤(
اء أو التعليق أو االنسـحاب"على أن  يرمي إىل النص حتديداً   "اإل

تســلم اإلخطــار. غــري أنــه تقــرر اســتبقاء اإلشــارة  عنــد يصــبح نافــذاً 
اعتماد التعديل املقرتح  إذ كان من شأن، "اإلخطار"فقط إىل نفاذ 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

ــاء أو  رفــو  نافــذاً االنسـحاب يكــون  التعليــق أو أن يشـري إىل أن اإل
أن حيـــتفظ الطـــرف يف  ٣االســـتالم يف حـــني أن املتـــوخى يف الفقـــرة 
اء.   املعاهدة باحلق يف االعرتاض على اإل

 صــــون احلــــق الــــذي يكــــون قائمــــاً  ٣والقصــــد مــــن الفقــــرة  )٥(
ـــــدويل يف  مبوجـــــبمبوجـــــب معاهـــــدة أو  القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون ال

اء معاهدة أو تعليقها أو اال نسحاب منهـا. ومـن االعرتاض على إ
ــاء أو التعليــق أو االنســحاب  نيــة، فــإن االعــرتاض هــو علــى مث اإل

 .١اليت يتم اإلبالغ عنها باإلخطار املتوخى يف الفقرة 

االلتزامـــات التـــي يفرضـــها القـــانون الـــدولي  -٩ المادة
 بمعزل عن المعاهدة

 نفاذها،إنهاء معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق  إن 
مــن واجــب أي دولــة  ال ينــتقص بــأي حــال نتيجـة لنــزاع مســلح،

بموجـب  وتكـون ملزمـة بـهالمعاهـدة  تتضمنهبأي التزام  تفي أن
 ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.ـالقان

 التعليق
ل إىل إقامـــة نظـــام معـــدَّ  ١١إىل  ٩تســـعى مشـــاريع املـــواد  )١(

. ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٤٥إىل  ٤٣صيغ على شاكلة املواد 
ـــا.  ٤٣يعـــود بأصـــوله إىل املـــادة  ٩فمشـــروع املـــادة  مـــن اتفاقيـــة فيين

الوفـــاء بـــااللتزام مبوجـــب القواعـــد  متطلَّـــبوالغـــرض منـــه هـــو صـــون 
يـت  ماالعامة للقـانون الـدويل، عنـد يـرد االلتـزام نفسـه يف معاهـدة أ

نتيجــة نــزاع مســلح.  أو علقــت أو انســحبت منهــا الدولــة الطــرف،
ــــالنزاع املســــلح، قــــد أضــــيفت  وهــــذه النقطــــة األخــــرية، أي الصــــلة ب

 إلدراج هذا احلكم يف سياقه السليم ألغراض مشاريع املواد هذه.

حتصـيل  اويبدو املبدأ املنصوص عليه يف مشـروع املـادة هـذ )٢(
حاصل ألن القانون الـدويل العـريف يظـل يسـري خـارج إطـار االلتـزام 

 مالحظتها العارضةيف  التعاهدي. فقد قالت حمكمة العدل الدولية
األنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية يف نيكـاراغوا الشهرية يف قضـية 

لقـانون الـدويل والقـانون العامة لقواعد ال"إن كون مبادئ [ :وضدها
ــذه الصــفة قــد دُ اآلنفــة الــذكر العــريف] الـدويل   وأونــت املعــرتف هلــا 

ا مل أُ  يعد هلا وجود درجت يف اتفاقيات متعددة األطراف ال يعين أ
ـــا ال تطبـــق بصـــفتها مبـــادئ للقـــانون العـــريف، حـــىت جتـــاه البلـــدان  وأ

 .)١٩٢("األطراف يف تلك االتفاقيات
 

__________ 
)١٩٢(

 ١٣٥(انظر احلاشية  
 لقاضي املخالف لرأي ال أيضاً وانظر  .٧٣، الفقرة ٤٢٤أعاله)، ص 
 ،اجلرف القاري لبحر الشماليف قضييت 

. 

 فصل أحكام المعاهدة يةإمكان  -١٠المادة 
يســري إنهــاء المعاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليــق  
على المعاهدة بأكملها، مـا لـم تـنص  نتيجة لنزاع مسلح نفاذها

 :عدا عندما أو تتفق األطراف على خالف ذلك،المعاهدة 
تتضـــمن المعاهـــدة بنـــوداً قابلـــة للفصـــل، مـــن  أ)( 

 حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
يتبــين مــن المعاهــدة أو يثبــت بطريقــة أخــرى و  (ب) 

الطـــرف  جوهريـــاً لرضـــا أن قبـــول تلـــك البنـــود لـــم يكـــن أساســـاً 
 ؛بكاملهااهدة بالمع باالرتباطاآلخر أو األطراف األخرى 

أجـــــزاء االســـــتمرار فـــــي تنفيـــــذ بقيـــــة ويكـــــون  (ج) 
 على إجحاف.غير منطٍو المعاهدة 

 التعليق
انيــة فصــل أحكــام املعاهــدة كإم ١٠يتنـاول مشــروع املــادة  )١(

 اليت تتأثر بنزاع مسلح.
وقــــــد أعــــــرب عــــــن القلــــــق مــــــن أن الصــــــيغة األوىل للفقــــــرة  )٢(

مـن اتفاقيـة  ٤٤ا يف املـادة ـاليت كانت تستند إىل نظري  االستهاللية
أن املعاهدة  يبأن القاعدة العامة ه تولد انطباعاً  ١٩٦٩لعام  فيينا

نهــى أو تعلــق مــا مل تكــن مثــة أســباب لفصــل األحكــام. بأكملهــا تُ 
أن املســألة املتعلقــة بــأثر النــزاع املســلح ختتلــف عــن املســألة  ولــوحظ

 يكون أثر النزاع املتوخاة يف اتفاقية فيينا، من حيث وجود ممارسة ال
 والقـــول بغـــري هـــذا. املســـلح فيهـــا علـــى بعـــض املعاهـــدات إال جزئيـــاً 

لــــذلك، علــــى املعاهــــدة بأكملهــــا. و  يعــــين أن األثــــر ســــيكون دائمــــاً 
بــأن موضـــوع معاهــدة مــن املعاهــدات قـــد  ٥يعــرتف مشــروع املــادة 

تقرر يفيد ضمناً أن نفاذها مستمر أثناء النزاع املسلح. ومع ذلك، 
، لكن مع معاجلـة املسـألة بإعـادة صـياغة ١٠مشروع املادة استبقاء 
حىت ال تؤكـد علـى سـبق وجـود حـق يف املعاهـدة  االستهالليةالفقرة 

ائها   أو االنسحاب منها أو تعليقها. يسمح بإ
 علــــى غــــرار(أ) إىل (ج) قــــد صــــيغت الفقــــرات الفرعيــــة و  )٣(

ا يف املادة   من اتفاقية فيينا. ٤٤مثيال

الحـــــــق فـــــــي إنهـــــــاء المعاهـــــــدة  ســـــــقوط -١١المادة 
 نفاذهااالنسحاب منها أو تعليق  أو

منها  تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزاً ال يعود  
 نتيجة لنزاع مسلح: نفاذهاأو تعلق 
 المعاهـــدةأن تظـــل إذا وافقـــت صـــراحة علـــى  (أ) 

 ؛ أوأن يظل العمل بها مستمراً أو على نافذة المفعول 
ــــد ، مســــلكها، بســــبب اعتبارهــــاأمكــــن إذا  (ب)  ق

وافقت ضمنًا علـى مواصـلة العمـل بالمعاهـدة أو علـى اسـتمرار 
 .نفاذها



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 التعليق
 إىل حكـم مماثـل يف اتفاقيـة فيينـا ١١يستند مشروع املـادة  

. فهــذا احلكــم يتنـاول ســقوط احلــق يف ٤٥، هــو املـادة ١٩٦٩لعـام 
اء معاهدة أو لسـياق  وحتسباً االنسحاب منها أو تعليق نفاذها.  إ

 .االستهالليةالفقرة  يفالنزاع املسلح، أضيفت إشارة مالئمة 

 استئناف المعاهدات المعلقة  -١٢المادة 
يتقرر استئناف نفاذ معاهـدة معلقـة نتيجـة نـزاع مسـلح  

 .٤وفقاً للدالئل المشار إليها في مشروع المادة 
 التعليق

، ٤ملشروع املـادة  إضافياً  يشكل مشروع املادة هذا تطويراً  )١(
ويتنـــــاول اســـــتئناف املعاهـــــدات الـــــيت علقـــــت نتيجـــــة نـــــزاع مســـــلح. 

بتطبيـــق  صـــلة أيضـــاً هلـــا  ٤لـــدالئل املشـــار إليهـــا يف مشـــروع املـــادة فا
مـن  ٣٢و ٣١راعـى املادتـان مشروع املـادة هـذا. وهكـذا ميكـن أن تُ 

وأثر  النزاع املسلح، مدىوكذلك طبيعة و  ،١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا 
وعــدد األطـــراف  ،النــزاع املســـلح علــى املعاهـــدة، وموضــوع املعاهـــدة

 يف املعاهدة.
حســـب كـــل املعاهـــدة مـــىت ُتســـتأنف وينبغـــي حـــل مســـألة  )٢(

 .حالة على حدة
ـــدفاع الفـــردي  -١٣المادة  ـــر ممارســـة الحـــق فـــي ال أث

 الجماعي عن النفس على معاهدة أو
يحــــق لدولــــة تمــــارس حقهــــا فــــي الــــدفاع الفــــردي أو  
ي عن النفس وفقاً لميثاق األمم المتحدة أن تعلق، كلياً الجماع

 أو جزئيًا، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق.
 التعليق

أول مشروع من ثالثة مشاريع مواد هو  ١٣مشروع املادة  )١(
يف  معهد القـانون الـدويل الذي اعتمده تستند إىل القرار ذي الصلة

 ١٣. ويعكــــــس مشــــــروع املــــــادة )١٩٣(١٩٨٥دورة هلســــــنكي عــــــام 
ضـــرورة االعــــرتاف الواضــــح بــــأن مشـــاريع املــــواد ال تنشــــئ امتيــــازات 

ا س هذه الضرورة كما تنعكللدولة املعتدية.   اليت متليها السياسة ذا
 .١٥و ١٤العامة يف مشروعي املادتني 

__________ 
ونصـــــها   معهـــــد القـــــانون الـــــدويل،مـــــن قـــــرار  ٧املـــــادة وال ســـــيما )١٩٣(
 تايل: لكا

 يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس وفقاً  حقهاارس متحيق لدولة "
نفــاذ معاهــدة تتنــاىف مــع ممارســـة  ليــاً أو جزئيــاً مليثــاق األمــم املتحــدة أن تعلــق ك

ويعتـرب  بأي نتائج تـنجم عـن قـرار يتخـذه جملـس األمـن الحقـاً  ذلك احلق، رهناً 
 ( ."فيـــه تلـــك الدولـــة دولـــة معتديـــة

 )٢٨٢و ٢٨٠أعاله)، ص  ٨٤(انظر احلاشية 

 دولـــةويغطـــي مشـــروع املـــادة هـــذا احلالـــة الـــيت متـــارس فيهـــا  )٢(
مليثـاق األمـم  اجلماعي عـن الـنفس وفقـاً  أو حقها يف الدفاع الفردي

، نفاذ معاهدة أو جزئياً  يحق لتلك الدولة أن تعلق، كلياً فاملتحدة. 
تتنـاىف مـع ممارسـة ذلـك احلـق. ويتعـني فهـم مشـروع املـادة هـذا علـى 

علــى  ميثــاق األمــم املتحــدة، املنصــوص عليـه يفضـوء تطبيــق النظــام 
 .١٥و ١٤النحو املتوخى يف مشروعي املادتني 

 قرارات مجلس األمن  -١٤المادة 
ال ُتخل مشاريع المـواد هـذه باآلثـار القانونيـة لقـرارات  

مجلــس األمــن وفقــاً ألحكــام الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 
 المتحدة.

 التعليق
ــــــة  ١٤يســــــعى مشــــــروع املــــــادة  )١( ــــــار القانوني إىل صــــــون اآلث

ميثــاق مــن  الفصــل الســابع يف إطــارلقــرارات جملــس األمــن املتخــذة 
مـن قـرار  ٨األمم املتحدة. ويؤدي نفس الوظيفـة الـيت تؤديهـا املـادة 

ــــج  .)١٩٤(١٩٨٥معهــــد القــــانون الــــدويل لعــــام  ورجحــــت اللجنــــة 
، بــدل الصــيغة الــيت "عــدم اإلخــالل"تقــدمي احلكــم يف شــكل شــرط 

 بت يف صيغة إجيابية بقدر أكرب. اعتمدها املعهد واليت صُ 
أحكـام الفصـل "وأيد بعض األعضـاء حـذف اإلشـارة إىل  )٢(

إمكانيـــة اختـــاذ جملـــس األمـــن لقـــرار مبوجـــب فصـــول لبيـــان ، "الســـابع
ىل إ. غـــري أنـــه اســـتبقيت اإلشـــارة ميثـــاق األمـــم املتحـــدةأخـــرى مـــن 

 الفصل السابع ألن سياق مشاريع املواد هو سياق النزاع املسلح.
إذا كــان  ،املتحــدةمــن ميثــاق األمــم  ١٠٣ومبوجــب املــادة  )٣(

هنـــاك تعـــارض بـــني االلتزامـــات املرتتبـــة علـــى أعضـــاء األمـــم املتحـــدة 
مبوجــب امليثــاق وااللتزامــات املرتتبــة علــيهم مبوجــب أي اتفــاق دويل 

اللتزامـــات املرتتبـــة علـــيهم مبوجـــب ميثـــاق األمـــم ا ، فإنـــه تـــرجحآخـــر
ألمـم املتحدة. وباإلضافة إىل احلقوق وااللتزامات الواردة يف ميثاق ا

الواجبــات املســتندة إىل قــرارات  ١٠٣نفســه، تشــمل املــادة  املتحــدة
ملزمــة تتخــذها أجهــزة األمــم املتحــدة. وبصــفة خاصــة، فــإن أولويــة 

مقبولـة علـى نطـاق واسـع  ١٠٣قرارات جملس األمـن مبوجـب املـادة 
 .)١٩٥(يف املمارسة وكذا يف الفقه

__________ 
 على ما يلي: معهد القانون الدويل من قرار  ٨تنص املادة )١٩٤(

لـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة  تنهي الدولـة أو تعلـق، امتثـاالً " لقـرار 
ديدات للسلم أو إخـالل بالسـلم أو أعمـال عـدوان، متعلق بإجراءات ب شأن 

 ).٢٨٢" (املرجع نفسه، ص نفاذ معاهدة تتناىف مع ذلك القرار
الــيت أعــدها فريــق الدراســة انظــر بصــفة خاصــة الدراســة التحليليــة )١٩٥(

) و و للجنــة بشــأن جتــزؤ القــانون الــدويل ( التــابع
ليهـا علـى املوقـع الشـبكي للجنـة، وثـائق الـدورة (مستنسخة، وميكن االطالع ع

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٦ حوليــةالثامنــة واخلمســني؛ ويــرد الــنص النهــائي يف  ، ا
 .)٣٤٠-٣٢٨، الفقرات إضافة)، ولاأل



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

ميكــن أن الــيت املســائل  مــن مجلــة ١٤مشــروع املــادة ويـرتك  )٤(
 . دون أن يفصل فيها ١٠٣على املادة  ترتتب

 منع استفادة الدولة المعتدية  -١٥المادة 
ـــة ترتكـــب عـــدواناً   ميثـــاق األمـــم  بمفهـــومال يجـــوز لدول

 )٢٩-(د٣٣١٤المتحدة وقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة 
أن تنهي معاهدة أو تنسحب منهـا أو تعلّـق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع 

 مسلح إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.
 التعليق

الدولـة املعتديـة مـن االسـتفادة مـن  ١٥مينع مشـروع املـادة  )١(
ــاء معاهــدة أو االنســحاب منهــا أو تعليقهــا نتيجــة نــزاع  إمكانيــة إ

من  ٩مسلح بادرت إليه. وتستند صيغة هذا احلكم إىل نص املادة 
مــــع إدخــــال بعــــض  )١٩٦(١٩٨٥معهــــد القــــانون الــــدويل لعــــام قــــرار 

ـــــة  التعـــــديالت، ال االنســـــحاب مـــــن معاهـــــدة ســـــيما إلدراج إمكاني
اؤهـــا أو املعاهـــدات املعنيـــة هـــي تلـــك الـــيت يـــتم  أن والـــنص علـــى إ

 نتيجة النزاع املسلح املعين.تعليقها االنسحاب منها أو 
ويؤكــد عنــوان املــادة علــى أن هــذا احلكــم ال يتعلــق مبســألة  )٢(

ما يتعلق بالفائدة اليت ميكـن أن جتنيهـا دولـة  ارتكاب العدوان بقدر
ـــــة  ـــــاء معاهـــــدة أو معتدي ـــــث إ ـــــزاع املســـــلح املعـــــين مـــــن حي مـــــن الن

 االنسحاب منها أو تعليقها.
الحقــوق والواجبــات الناشــئة عــن  -١٦المادة 

 قوانين الحياد
ال ُتخـل مشاريـع المواد هذه بحقوق وواجبـات الـدول  

 الناشئة عن قوانين الحياد.
 التعليق

ــــــود  اً بنــــــد ١٦يعــــــد مشــــــروع املــــــادة   عــــــدم "آخــــــر مــــــن بن
ــــة "اإلخــــالل ىل صــــون حقــــوق وواجبــــات إ، ويســــعى يف هــــذه احلال

الـــدول الناشـــئة عـــن قـــوانني احليـــاد. ومت تفضـــيل هـــذه الصـــيغة علـــى 
مركــز الــدول الثالثــة "ىل إ يــداً دكثــر حتتتضــمن إشــارة أســابقة صــيغة 

غـري  "الـدول احملايـدة". وارتئـي أن اإلشـارة إىل "بصفتها دوال حمايـدة
نــــه ال يتضــــح منهــــا مــــا إذا كانـــــت دقيقــــة مــــن حيــــث الصــــياغة، أل

. "عــــدم التحــــارب"وضــــع  جمــــرد اإلشــــارة إىل احليــــاد الرمســــي أو إىل
 .إىل حد ما وبإعادة الصياغة انقلب احلكم إىل بند استثناء

__________ 
 على ما يلي:  معهد القانون الدويلمن قرار  ٩تنص املادة )١٩٦(

املتحـدة وقـرار اجلمعيــة دوان مبفهـوم ميثـاق األمـم ـإن الدولـة املرتكبـة للعـ"
) ال تنهــــي أو تعلــــق نفــــاذ معاهــــدة إذا  ٢٩-(د٣٣١٤العامــــة لألمــــم املتحــــدة 

" (كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك
 .)٢٨٢أعاله)، ص  ٨٤(انظر احلاشية  

حــــــــــاالت اإلنهــــــــــاء أو االنســــــــــحاب  -١٧المادة 
 التعليق األخرى أو

ال ُتخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بإنهـــاء 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
ـــــاء املعاهـــــدات أو  ١٧مشـــــروع املـــــادة  حيفـــــظ )١( إمكانيـــــة إ

االنسحاب منهـا أو تعليقهـا نتيجـة تطبيـق قواعـد أخـرى مـن قواعـد 
يف حالـــة األمثلـــة األربعـــة الـــواردة يف ويكـــون ذلـــك القـــانون الـــدويل، 

 تطبيـــــــــــق اتفاقيـــــــــــة فيينـــــــــــانتيجـــــــــــة رات الفرعيـــــــــــة (أ) إىل (د) ـالفقـــــــــــ
هـــــا. واإلشـــــارة إىل من ٦٢إىل  ٥٤ســـــيما املـــــواد  ، وال١٩٦٩ لعـــــام

الــواردة يف العنــوان إمنــا القصــد منهــا اإلشــارة إىل أن هــذه  "األخــرى"
 األسـباب مضــافة إىل تلـك الــواردة يف مشـاريع املــواد. وتسـعى عبــارة

ىل بيــــان أن الفقــــرات إالــــواردة يف الفقـــرة االســــتهاللية " أمـــور منهــــا"
 الفرعية (أ) إىل (د) تشكل قائمة إرشادية. 

ــ )٢( رب هــذا الــتحفظ حتصــيل حاصــل، فإنــه ارتئــي أن ولــئن اعُت
فالقصد منـه تـاليف أن يُفهـم ضـمناً أن  .ال خيلو من فائدةالتوضيح 

نشوب نزاع مسلح ميكن أن ينشئ قاعدة ختصيص حتول دون نفاذ 
اء أو االنسحاب أو التعليق.  األسباب األخرى لإل

ـــة بعـــد  -١٨المادة  إحيـــاء العالقـــات التعاهدي
 المسلحانتهاء النزاع 

ال ُتخل مشاريع المواد هذه بحق الدول األطراف فـي  
بعـد انتهـاء النـزاع،  أن تـنظم، بنـاًء علـى اتفـاق،نزاع مسلح فـي 

إحيـــاء المعاهـــدات التـــي أُنهيـــت أو ُعلـــق نفاذهـــا نتيجـــة للنـــزاع 
 المسلح.

 التعليق
احلالة اليت يكون  تناولغرض حمدد هو  ملشروع املادة هذا )١(

القيام بتقييم عـام  ويلزم غامضاً  "ما قبل احلرب"فيها مركز اتفاقات 
، علــى إحيــاء . وقــد ينطــوي هــذا التقيــيم، عمليــاً للموقــف التعاهــدي

أحـد الطـرفني  اعتربهاأو اليت  للمعاهدات اليت يكون مركزها غامضاً 
لنــــــزاع أو كالمهــــــا يف عــــــداد املعاهــــــدات املنتهيــــــة أو املعلقــــــة نتيجــــــة 

تــنظم إحيــاء  ةهــذه باتفاقــات حمــددمشــاريع املــواد مســلح. وال ختــل 
 تلك املعاهدات.

 "الـــدول"حــق هــو يوضــح مشــروع املــادة أن احلــق املعــين و  )٢(
 األطراف يف النزاع.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها 

 ٥مشروع 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 به 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) 


