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  السادس الفصل
ر النزاعات املسلحة على املعاهدات آ

 مقدمة -ألف

ـــــــــــــــا السادســــــــــــــة واخلمســـــــــــــــني  -١٨٤ ـــــــــــة، يف دور قــــــــــــــررت اللجنـــ
ر النزاعـــات املســـلحة علـــى )١٣٠١()٢٠٠٤( ، أن تـــدرج موضـــوع "آ

ن براونلــي مقــرراً  مج عملهــا وأن تعــني الســيد إ املعاهــدات" يف بــر
 خاصاً للموضوع.

ــــا مــــن الســــابعة واخلمســــني  -١٨٥ وُعــــرض علــــى اللجنــــة، يف دورا
)، تقـــارير املقـــرر اخلـــاص مـــن األول ٢٠٠٨) إىل الســـتني (٢٠٠٥(

إلضــافة إىل)١٣٠٢(إىل الرابــع ا األمانــة العامــة بعنــوان  ،  مــذكرة أعــد
. )١٣٠٣("أثر النزاع املسلح على املعاهدات: دراسة للممارسة والفقه"

وواصـــــلت اللجنـــــة عملهـــــا كـــــذلك علـــــى أســـــاس توصـــــيات الفريـــــق 
ســـة الســـيد)١٣٠٤(العامـــل لوســــيوس كـــافليش، الـــذي أنشــــئ يف  ، بر
ـــــه بشـــــأن عـــــدة  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧عـــــامي  ـــــد مـــــن التوجي لتقـــــدمي مزي
كانــت قــد حــددت يف أثنــاء نظــر اللجنــة يف التقريــر الثالــث مســائل  

 للمقرر اخلاص.
)، اعتمــدت اللجنــة يف القــراءة ٢٠٠٨ويف الــدورة الســتني ( -١٨٦

ر النزاعــــات  ١٨األوىل جمموعــــة مــــن  مشــــروع مــــادة ومرفقــــاً عــــن آ
لتعليقــــــات عليهــــــا  .)١٣٠٥(املســــــلحة علــــــى املعاهــــــدات، مشــــــفوعة 

__________ 
 ٢٠٠٤آب/أغســــــــــــــــــــطس  ٦املعقــــــــــــــــــــودة يف  ٢٨٣٠يف اجللســــــــــــــــــــة  )١٣٠١( 
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ال٢٠٠٤ حوليــــة( اجلمعيــــة ). وأيــــدت ٣٦٤ثــــاين)، الفقــــرة ، ا

، ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب   ٢املـؤرخ  ٥٩/٤١من قرارهـا  ٥العامة، يف الفقرة 
ــا الثانيــة  دراج املوضــوع يف جــدول أعماهلـا. وكانــت اللجنــة، يف دور قـرار اللجنــة 

ر النزاعــــــات املســــــلحة علـــــــى ٢٠٠٠واخلمســــــني ( )، قــــــد حــــــددت موضــــــوع "آ
مج عملهـــا الطويـــل األ ــه يف بـــر لـــد ٢٠٠٠ حوليـــةجـــل (املعاهـــدات" إلدراجـ ، ا

). وأُرفــق بتقريــر اللجنــة لتلــك الســنة املقــدم إىل ٧٢٩ثــاين)، الفقــرة الثــاين (اجلــزء ال
ــة خمطـــٌط عـــام مـــوجز  اجلمعيـــة العامـــة عـــن أعمـــال الـــدورة الثانيـــة واخلمســـني للجنـ

يصــف اهليكــل العــام والــنهج املمكنـــني لدراســة املوضــوع (املرجــع نفســه، املرفـــق). 
كـانون األول/ديسـمرب   ١٢املؤرخ  ٥٥/١٥٢من قرار اجلمعية العامة  ٨الفقرة  ويف

دراج املوضوع.٢٠٠٠  ، أحاطت اجلمعية العامة علماً 
لــد الثــاين (اجلــزء األ٢٠٠٥ حوليــةالتقريــر األول:  )١٣٠٢(  الوثيقــة )، ول، ا

A/CN.4/552 :ــــة؛ والتقريــــر الثــــاين لــــد الثــــاين (اجلــــزء األ٢٠٠٦ حولي )، ول، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٧ حوليــــة؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/570الوثيقــــة  ، ا

لــــد الثــــاين ٢٠٠٨ حوليــــة؛ والتقريــــر الرابــــع: A/CN.4/578الوثيقــــة )، ولاأل ، ا
 .A/CN.4/589الوثيقة )، ول(اجلزء األ

متاحــــة علــــى املوقــــع (مستنســــخة؛  Corr.1-2و A/CN.4/550الوثيقــــة  )١٣٠٣( 
ئقالشبكي للجنة  .)الدورة السابعة واخلمسني ، و

لــــــــد الثــــــــاين (اجلــــــــزء ٢٠٠٧ حوليــــــــة )١٣٠٤(  ، ٣٢٤، الفقــــــــرة )الثــــــــاين، ا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حوليةو  .٦٠-٥٨، الفقرات )الثاين، ا
ن  )١٣٠٥(   .٦٦و ٦٥املرجع نفسه، الفقر

من  ٢١إىل  ١٦ة، وفقاً للمواد من الدورة نفسها، قررت اللجن ويف
نظامها األساسي، أن حتيل مشاريع املواد، عن طريق األمـني العـام، 

ا ا ومالحظا  .)١٣٠٦(إىل احلكومات إلبداء تعليقا
)، عينت اللجنة السيد ٢٠٠٩ويف الدورة احلادية والستني ( -١٨٧

لوســـيوس كـــافليش مقـــرراً خاصـــاً للموضـــوع، وذلـــك عقـــب اســـتقالة 
للجنةالسري إ  .)١٣٠٧(ن براونلي من عضويته 

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء

كــان معروضــاً علــى اللجنــة يف الــدورة احلاليــة التقريــر األول  -١٨٨
) الــــذي يتضــــمن مقرتحاتــــه Add.1و A/CN.4/627للمقــــرر اخلــــاص (

بشــأن إعــادة صــياغة مشــاريع املــواد املعتمــدة يف القــراءة األوىل، مــع 
ـــــا. وكـــــان معروضـــــاً علـــــى مراعـــــاة  تعليقـــــات احلكومـــــات ومالحظا

اللجنــــة أيضــــاً جتميــــع للتعليقــــات واملالحظــــات اخلطيــــة الــــواردة مــــن 
 ).Add.1و A/CN.4/622احلكومات (

ا  -١٨٩ ونظـــــــــرت اللجنـــــــــة يف تقريـــــــــر املقـــــــــرر اخلـــــــــاص يف جلســـــــــا
ر/مـايو إىل  ٢٦، املعقودة يف الفرتة من ٣٠٥٦إىل  ٣٠٥١ من  ٣أ

ا مــن ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٣٠٦١ إىل ٣٠٥٨، وكـذلك يف جلسـا
 .٢٠١٠متوز/يوليه  ٨إىل  ٥املعقودة يف الفرتة من 

، ٢٠١٠حزيران/يونيــــه  ٣، املعقــــودة يف ٣٠٥٦ويف اجللســـة  -١٩٠
  نـــــة الصـــــياغة.إىل جل ١٢إىل  ١أحالــــت اللجنـــــة مشـــــاريع املــــواد مـــــن 

إىل جلنة الصياغة  ١٧إىل  ١٣أحالت اللجنة مشاريع املواد من  كما
 .٢٠١٠متوز/يوليه  ٨املعقودة يف  ٣٠٦١يف جلستها 

 مالحظات عامة بشأن املوضوع -١
 عرض املقرر اخلاص (أ)

ن براونلـــي لتوجيهـــه  -١٩١ لراحـــل الســـري إ أشـــاد املقـــرر اخلـــاص 
اءة األوىل، وأشــــار إىل أنـــه يعتــــزم العمـــل بشــــأن املوضـــوع أثنــــاء القـــر 

لصيغة الـيت اعتمـدت  احلفاظ على اخلطوط العريضة ملشاريع املواد 
. وعليه، ذكر أنه يفضل الرتكيـز علـى ردود فعـل ٢٠٠٨ عام ا يف

الــدول األعضــاء علــى الــنص املعتمــد يف القــراءة األوىل، مــع إدخــال 
يُعـــــاَجل املوضـــــوع بطريقـــــة التغيـــــريات حســـــب االقتضـــــاء. واقـــــرتح أن 

 معقولة وواقعية ومتوازنة على أساس املمارسة والفقه.

__________ 
 .٦٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٣٠٦( 
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٩ حولية )١٣٠٧(   .٢٢٩الثاين)، الفقرة ، ا
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 ملخص املناقشة (ب)
ييــــد -١٩٢ ــــرب عــــن  ــــة الــــيت اتبعــــت يف إعــــداد  عــــام أُع للمنهجي

التقرير األول. واقُرتح أن يوىل تركيز أكرب ملمارسات الدول. والحظ 
ً تكو  درة، وأحيا  ن متناقضة.أعضاء آخرون أن ممارسات الدول 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
أعلن املقرر اخلاص أنه سيسعى إىل إجراء حبث إضايف بغية  -١٩٣

حتديــد املزيــد مــن ممارســات الــدول، وذلــك عنــد إعــداده التعليقــات 
ييـد االقـرتاح القائـل بتنظـيم  على مشاريع املواد. وقال إنـه مييـل إىل 

 فصول.مشاريع املواد يف سلسلة من ال

 التعليقات على مشاريع املواد -٢

 )١٣٠٨(النطاق -١ املادة
 عرض املقرر اخلاص (أ)

أشـــــــار املقـــــــرر اخلـــــــاص إىل أن إحـــــــدى املســـــــائل الرئيســـــــية  -١٩٤
إذا كــــان ينبغــــي أن تســــري  مــــا هــــي ١مبشــــروع املــــادة  يتعلــــق فيمــــا

علـى النزاعـات  أم مشاريع املواد على النزاعـات بـني الـدول فحسـب
ن أغلبية أعضاء اللجنة قد أيـدت إدراج غري  الدولية أيضاً. وذكَّر 

النزاعــــات غــــري الدوليــــة أثنــــاء القــــراءة األوىل، وأنــــه لــــوحظ يف ذلــــك 
الوقــت أن غالبيــة النزاعــات املســلحة املعاصــرة تنــدرج يف تلــك الفئــة 
ا إذا اسُتبعدت فإن نطاق مشاريع املواد سيكون حمدوداً. وُأشري   وأ

رت مســــألة كــــذلك إىل أن إذا   مــــا القــــراءة األوىل ملشــــاريع املــــواد أ
ر علـــى املعاهــــدات ختتلـــف رهنــــاً   كانـــت النزاعــــات املســـلحة هلــــا آ

 ال.  أم إذا كانت دولية مبا
وهنــاك مســـألة أخـــرى تتعلـــق مبصــري املعاهـــدات الـــيت تكـــون  -١٩٥

ـــر املقـــرر  أو منظمـــة حكوميـــة دوليـــة واحـــدة أكثـــر طرفـــاً فيهـــا. وذكَّ
ن  هــذه املســألة قــد حنَّتهــا اللجنــة جانبــاً يف القــراءة األوىل، اخلــاص 

أن بعض الدول قد أعربت عن تفضـيلها توسـيع نطـاق مشـاريع  إال
املــواد حبيــث يشــمل تلــك األنــواع مــن املعاهــدات، يف حــني أن دوًال 
أخـــرى عارضـــت مثـــل هـــذا التوســـيع. والحـــظ أن إدراج املنظمـــات 

حبثـاً إضـافياً قـد يسـتغرق وقتـاً الدولية يف نطاق املواد سوف يتطلب 
ويــؤخر عمــل اللجنــة. واقــرتح لــذلك أن تتبــع اللجنــة اقرتاحــاً، قدمتــه 
لـــتحفظ علـــى إمكانيــة دراســـة هـــذه املســـألة حلـــني  إحــدى الـــدول، 

 إكمال العمل املتعلق مبشاريع املواد احلالية.

__________ 
 : ١فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣٠٨( 

 النطاق"  
ر النـــزاع املســـلح فيمـــا   يتعلـــق  "موضـــوع مشـــاريع املـــواد هـــذه هـــو آ

ملعاهدات بني الدول، عندما تكـون واحـدة علـى األقـل مـن هـذه الـدول طرفـاً 
 يف النزاع املسلح".

إذا كـان ينبغـي للجنـة، حسـبما  مبا ومثة مسألة أخرى تتعلق -١٩٦
ســـــتبعاد اقرتحـــــت إ حـــــدى الـــــدول، أن حتـــــّد مـــــن نطـــــاق التطبيـــــق 

يكـون فيهـا مـن أطـراف املعاهـدة طرفـاً  ال حاالت النزاع الدويل اليت
 يف النزاع سوى دولة واحدة.

 ملخص املناقشة (ب)
أيَّـــــد عـــــدة أعضـــــاء إدراج النزاعـــــات املســـــلحة الداخليـــــة يف  -١٩٧

لفقــرة الفرعيــة ، ا٢نطــاق تطبيــق مشــاريع املــواد (وفقــاً ملشــروع املــادة 
ميكــن دائمـــاً التمييــز بوضــوح بــني النزاعـــات  ال (ب)). ولــوحظ أنــه

ــــة. وأعــــرب آخــــرون عــــن شــــكوكهم، ــــة وغــــري الدولي  املســــلحة الدولي
بسبب أي خالف حول أمهية تلك النزاعات، بل بسبب شعور  ال

لقلق من أن أثرها على املعاهدات (إن ُوجد) سـيكون خمتلفـاً عـن 
اعات تقليدية فيما بني الدول. وأُعرب عـن رأي األثر الناجم عن نز 

ن أثـــر القالقـــل الداخليـــة علـــى تطبيـــق معاهـــدة قـــد غطتـــه  مفـــاده 
، بشـــــأن ١٩٦٩ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٦١بصـــــورة وافيـــــة املـــــادة 

 استحالة التنفيذ لسبب طارئ.
وأُعرب عن التأييد ألن يُـدرج يف نطـاق التطبيـق األثـر علـى  -١٩٨

ة فقــط مــن الـدول املتعاقــدة فيهـا طرفــاً يف نــزاع معاهـدة تكــون واحـد
يتفـق، يف مجلـة أمـور، مـع إدراج النزاعـات املسـلحة غـري  ممـا مسلح،
نــه لـيس مــن  ويف الدوليـة. الوقـت نفســه، أُعـرب عــن الـرأي القائـل 

الواضــح إن كــان ميكــن التوصــل إىل اســتنتاجات مماثلــة حــني تكــون 
املعاهدة، ضالعًة يف النـزاع (سـواء كـان دولة واحدة فقط، طرٌف يف 

ن يوضَّح ملاذا (وكيف) ينبغي لتلـك  أو دولياً  غري دويل). وأوصي 
ـــــــــا علـــــــــى  ـــــــــؤثر يف حـــــــــد ذا احلـــــــــاالت مـــــــــن النـــــــــزاع املســـــــــلح أن ت

ن  املعاهدة. سر
ــــيت  -١٩٩ ــــرب عــــن آراء خمتلفــــة بشــــأن اســــتبعاد املعاهــــدات ال وأُع

نطــاق التطبيــق. وأيّــد عــدد تكــون املنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا مــن 
لتعقيـدات الـيت تكتنـف  من األعضاء هذا االستبعاد، مستشهدين 
التعامل مع املنظمات الدولية يف مشاريع املـواد وكـون املوضـوع ميثـل 

الــيت تتنــاول املعاهــدات بــني  ١٩٦٩ لعــام منــواً طبيعيــاً التفاقيــة فيينــا
إلدارة الـــدول فحســـب. وُأشــــري كـــذلك إىل االخـــتالف يف هياكــــل ا

ر  داخل املنظمات الدولية الذي ميكن أن يكون له عواقب على آ
 النزاع املسلح على املعاهدات.

ى أعضــاء آخــرون أن مــن الضــروري إدراج املعاهــدات  -٢٠٠ وار
اليت تكون املنظمات الدولية طرفـاً فيهـا ألنـه لـيس مـن غـري املـألوف 

نزاعات املسلحة. يف ال ما أن تكون املنظمات الدولية ضالعًة بصورة
واعُتــرب أيضــاً أن مــن املغــاالة اســتبعاد معاهــدات دوليــة رئيســية مــن 
ــرد أن منظمــات دوليــة طــرف فيهــا.  نطــاق تطبيــق مشــاريع املــواد 
وبناًء على ذلك، ذهب البعض إىل أنه ميكن أن ُيشار إىل املسألة، 
على األقـل، يف التعليقـات. وتضـمنت اقرتاحـات أخـرى اسـتحداث 

إجـــراء اللجنـــة دراســـة منفصـــلة يف وقـــت  أو ئي مناســـب،شـــرط وقـــا
الحــق ميكــن، علــى ســبيل املثــال، أن تشــمل النظــر يف مــدى تنــاول 
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ـــا السياســـية مســـألة األثـــر  قواعـــد املنظمـــات الدوليـــة وقـــرارات أجهز
 على تلك املعاهدات. 

وُأشــَري إىل أن مســألة املعاهــدات الــيت جيــري تطبيقهــا بصــفة  -٢٠١
، كانـــت ١٩٦٩ لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٢٥ادة مؤقتـــة، مبوجـــب املـــ

إحــــدى املســــائل املتعلقــــة بنطــــاق مشــــاريع املــــواد الــــيت أثــــريت أثنــــاء 
القـــراءة األوىل. وأُعــــرب عــــن تفضـــيل لعــــدم إدراج تلــــك االتفاقــــات 

 داخل نطاق مشاريع املواد.

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
ر  -٢٠٢  ت خالفــــاً متوقعــــاً،الحــــظ املقــــرر اخلــــاص أن املناقشــــة أ
سيما حول إدراج املعاهدات الـيت تكـون املنظمـات الدوليـة طرفـاً  ال

كـان يُعتقـد  ممـا يزال يرى أن املسألة أكثر تعقيـداً  ال فيها. وقال إنه
درة. يكفـــــــــي ببســـــــــاطة مالحظـــــــــة أن  وال مبـــــــــدئياً وأن املمارســـــــــة 

تشـــرتك يف حـــروب، ومـــن مث اخللـــوص إىل أن  ال املنظمـــات الدوليـــة
ملعاهـــدات الـــيت تشـــارك فيهـــا املنظمـــات الدوليـــة تظـــل ســـارية أثنـــاء ا

جـــراء  مـــا النـــزاع املســـلح. وقـــال إنـــه فتـــئ ينـــزع إىل قبـــول االقـــرتاح 
 دراسة مستقلة بشأن هذا املوضوع. 

إذا كانــت  مــا ومــع ذلــك، فقــد أُثــريت أثنــاء املناقشــة مســألة -٢٠٣
رعة الـيت تكـون مشاريع املـواد تسـري علـى االتفاقيـات الرئيسـية الشـا

املنظمـات الدوليـة طرفـاً فيهـا أيضـاً، مـن قبيـل اتفاقيـة األمـم املتحــدة 
. وطبقـاً )١٣٠٩(لقانون البحار الـيت أصـبح االحتـاد األورويب طرفـاً فيهـا

، ُتســتبعد مثــل هــذه االتفاقــات مــن نطــاق ١لصــياغة مشــروع املــادة 
ى املقرر اخلاص أنه قد يلزم إعادة النظر  تطبيق مشاريع املواد. وار
يف مثــل هــذا االســتنتاج، واقــرتح إقامــة متييــز عملــي بــني املعاهـــدات 
الــيت تعــين املنظمــات الدوليــة (مثــل املعاهــدات الــيت تكــون صـــكوكاً 

ة، واالتفاقـــــات الـــــيت ختـــــول املنظمـــــة حقوقـــــاً حمـــــددة، مثـــــل سيســـــي
ت) واملعاهــدات الــيت تكــون املنظمــات الدوليــة  االمتيــازات واحلصــا
طرفاً فيها. وقال إن من رأيه أن الفئة األوىل تندرج بصورة جليـة يف 

دراجهــا كفئــة مميــزة يف القائمـــة املــواد نطــاق مشــاريع  (وأن اقرتاحــاً 
لفئة ٥سياق مشروع املادة  املرفقة قد ُحبث يف ). وتتعلق الصعوبة 

ــــة   الثانيــــة مــــن املعاهــــدات. وذََكــــر أنــــه يــــرى أن وجــــود منظمــــة دولي
يــؤثر يف حــد ذاتــه علــى  أال كطــرف متعاقــد يف اتفاقيــة دوليــة ينبغــي

العالقات بني الدول األطراف يف تلك املعاهدة. وعليه، فإنه يقرتح 
 : "لــيس يف مشــاريع املــواد هــذهإدراج الشــرط الوقــائي اجلديــد التــايل

ي قواعـــــد للقـــــانون الـــــدويل تـــــنظم العالقـــــات التعاهديـــــة  مـــــا ُخيـــــل 
 للمنظمات الدولية يف سياق النزاع املسلح". 

برحــوا يؤيــدون  مـا والحـظ كــذلك أن غالبيـة أعضــاء اللجنــة -٢٠٤
ت اليت  إدراج النزاعات املسلحة غري الدولية على الرغم من الصعو

 ها هذا اإلدراج.ميكن أن يثري 
__________ 

 ١الرمســــــــــــــــــــــي يف أودع االحتــــــــــــــــــــــاد األورويب صــــــــــــــــــــــك تصــــــــــــــــــــــديقه  )١٣٠٩( 
 .١٩٩٨ نيسان/أبريل

وانتهــــز املقــــرر اخلــــاص كــــذلك الفرصــــة لكــــي يبــــني خمتلــــف  -٢٠٥
النـزاع  (أ) فرضيات النزاعات واألطراف اليت يغطيهـا مشـروع املـادة:

النزاع املسلح الذي تكون فيه  و(ب) املسلح بني أطراف متعارضة؛
النـــزاع الـــذي يكـــون فيـــه طــــرف  و(ج) األطـــراف املتعاقـــدة حلفـــاء؛

النـزاع املسـلح غـري  و(د) فقـط طرفـاً يف النـزاع املسـلح؛متعاقد واحد 
ان ولكنهمــــا ليســــا متمــــاثلني.  الــــدويل. والنزاعــــان األخــــريان متشــــا

 وينبغي أن تُبحث هذه الفرضيات يف التعليق.

 )١٣١٠(املصطلحات استخدام -٢ املادة
 عرض املقرر اخلاص (أ)

أشــــار املقــــرر اخلــــاص إىل أن الصــــعوبة الرئيســــية يف مشــــروع  -٢٠٦
"النــــزاع املســـلح". وأحــــد اجلوانــــب الــــيت تعريــــف تتمثــــل يف  ٢املـــادة 

لفعــل هــو إذا كــان هــذا التعبــري يشــمل النزاعــات غــري  مــا عوجلــت 
الدوليــــة. وقــــال إن مـــــن رأيــــه أن اإلجابــــة علـــــى هــــذا الســــؤال هـــــي 

أن تعريـــف تعبـــري "النـــزاع إلجيـــاب. ومثـــة مشـــكلة أخـــرى تتمثـــل يف 
، هــو تعريــف ٢املســلح"، الــوارد يف الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن املــادة 

ـا تلـك الـيت  دوار، حيث يعرِّف النزاعات اليت يغطيها املشروع بكو
يُنتظــــر أن تــــؤثر يف تطبيــــق املعاهــــدات. وعــــالوة علــــى ذلــــك، فــــإن 

ص، التعريـــف املعتمـــد يف القـــراءة األوىل هـــو تعريـــف ذو طـــابع خمصَّـــ
واعُتمد ألغراض املوضوع. ومن املفضَّل اختيار تعريف أكثـر حيـاداً 
وُعمومية. وعلى الـرغم مـن أنـه يـتفهَّم األسـباب الكامنـة وراء اقـرتاح 
إحدى الدول عدم تقدمي أي تعريـف علـى اإلطـالق، فـإن مـن رأيـه 

يعـرَّف هـذا التعبـري  مل تكون صاحلة ومفيـدة إذا لن أن مشاريع املواد
 املواد). ي أيضاً إىل حتديد نطاق مشاريع(مما يؤد
وبنــاًء عليــه، فبينمــا يعــّد مــن املفضَّــل اإلبقــاء علــى تعريــف،  -٢٠٧

اقرتح املقرر اخلاص إعادة النظر يف الصيغة اليت اعُتمدت يف القراءة 
األوىل. وقـــــال إن هنـــــاك احتمـــــالني. أوهلمـــــا اجلمـــــع بـــــني مضـــــمون 

 )١٣١١(املتعلقـة حبمايــة ضــحا احلــربمــن اتفاقيــات جنيــف  ٢ املـادة
__________ 

 :٢فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣١٠( 
 استخدام املصطلحات"  
 "ألغراض مشاريع املواد هذه:  
اتفاق دويل معقود بني دول كتابـة ‘ املعاهدة’يُقصد بتعبري  "(أ)  

يف اثنتــني  وخاضـع للقـانون الــدويل، سـواء ورد هـذا االتفــاق يف وثيقـة واحـدة أو
ً  أكثر من أو ئق املرتابطة، وأ  كانت تسميته اخلاصة؛ الو

احلاالت اليت يتم فيها اللجوء ‘ النزاع املسلح’يُقصد بتعبري  "(ب)  
العنـــف املســـلح طويـــل األمـــد بـــني  إىل اســـتعمال القـــوة املســـلحة بـــني الـــدول أو

 السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة".
اجلرحــى واملرضــى مــن أفــراد القـــوات اتفاقيــة جنيــف لتحســني حالــة  )١٣١١( 

املسلحة يف امليدان، واتفاقيـة جنيـف لتحسـني حالـة اجلرحـى واملرضـى والنـاجني 
 بشأن جنيف اتفاقيةمن أفراد القوات املسلحة يف البحار، و من السفن الغارقة

يف املــــدنيني اتفاقيــــة جنيــــف بشــــأن محايــــة األشــــخاص ، وســــرى احلــــربمعاملــــة أ
 .احلرب وقت
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مـــــن الربوتوكـــــول اإلضـــــايف الثـــــاين امللحـــــق  ١مـــــن املـــــادة  ١والفقـــــرة 
. وينطــوي هــذا احلــل علـــى ميــزة اســتخدام تعريــف "النـــزاع )١٣١٢(ــا

املســـــــلح" نفســــــــه يف ميــــــــداين القــــــــانون اإلنســــــــاين الــــــــدويل وقــــــــانون 
راً دوا مـا املعاهدات. غري أن العيب هو أنه سيكون ثقيًال وإىل حـد

أيضــاً. واخليــار الثــاين هــو االنتقــال إىل التعريــف املعاصــر واملقتضــب 
احملكمــــة الدوليــــة  ١٩٩٥ عــــام بدرجــــة أكــــرب والــــذي اســــتخدمته يف

. )١٣١٣(ديــــــتشليوغوســــــالفيا الســــــابقة يف احلكــــــم الصــــــادر بشــــــأن 
والحظ املقرر اخلاص أن هذا التعريف يعكس فهمـاً للمفهـوم أكثـر 

لتـــايل  صــيغة مفضـــلة، علـــى أن ُتســـتبعد العبـــارة حداثــة، وأنـــه يعـــّد 
األخرية اليت تتنـاول مسـألة اسـتخدام القـوة املسـلحة بـني اجلماعـات 
املســـلحة املنظمـــة داخـــل الدولـــة، حيـــث إن مـــن اجللـــي أن مشـــاريع 

علــى احلــاالت الــيت تنطــوي علــى دولــة متعاقــدة  إال تنطبــق ال املــواد
 واحدة على األقل مشرتكة يف النزاع املسلح.

ــــة إدراج إشــــارة إىل االحــــتالل، ذّكــــر  يتعلــــق فيمــــاو  -٢٠٨ مكاني
ن مفهـــومي  مــا املقــرر اخلــاص، علــى غــرار أوضــحته دولــة عضــو، 

أرض الواقـــع،  النـــزاع املســـلح واالحـــتالل يتعلقـــان حبقـــائق خمتلفـــة يف
يتجـزأ مـن النـزاع  ال لكنه اعترب مع ذلك أن االحتالل يشـكِّل جـزءاً 

 د يف التعليق.املسلح؛ وهي نقطة سوف تؤكَّ 

 ملخص املناقشة (ب)
ـــــدها إلعـــــادة الصـــــياغة  -٢٠٩ يي ـــــة األعضـــــاء عـــــن  ـــــت غالبي أعرب

املقرتحـــة لتعريـــف "النـــزاع املســـلح" الـــيت تســـري علـــى منـــوال التعريـــف 
. ولوحظ أن التعريف الوارد ديتشاملعتمد يف القرار املتعلق بقضية 

حلداثــة وأنـه حـل إىل حـد بعيـد حمــل  يف هـذه القضـية أكثـر اتسـاماً 
ت جنيــف املتعلقــة حبمايــة ضــحا احلــرب التعريــف الــوارد يف اتفاقيــا

ا. وقيل أيضاً إنه يشكل بديًال  والربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق 
مناســـــباً للتعريـــــف الـــــذي اعُتمـــــد يف القـــــراءة األوىل، والـــــذي اعتـــــربه 
البعض ذا طبيعة دوارة، وإن اعتماد تعريف مشرتك أمر هام لتوحيد 

لتعريـــــف الـــــوارد يف قضـــــية القــــانون الـــــدويل. وأشـــــري كـــــذلك إىل أن ا
نه يشمل النزاعات املسلحة غري الدولية، وهذا أمر  ديتش يتميز 

 دويل. ضروري حيث إن معظم النزاعات املعاصرة ذات طابع غري
وأعــــرب أعضــــاء آخــــرون عـــــن تفضــــيلهم للتعريــــف األكثـــــر  -٢١٠

لطــابع التقليــدي والــذي ورد يف اتفاقيــات جنيــف املتعلقــة  اتســاماً 
لربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق حبمايــة  ضــحا احلــرب، واملعــزز 

__________ 
 ١٢الربوتوكـــــــــــــــــول اإلضـــــــــــــــــايف التفاقيـــــــــــــــــات جنيـــــــــــــــــف املؤرخـــــــــــــــــة  )١٣١٢( 

واملتعلق حبمايـة ضـحا املنازعـات املسـلحة غـري الدوليـة  ١٩٤٩ آب/أغسطس
 .١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(الربوتوكول الثاين)، جنيف، 

 )١٣١٣( Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a "Dule", Case No. IT-94-1-

AR72, Decision on the Defence Motion of Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction, Decision of 2 October 1995, International Tribunal for the 

Former Yugoslavia, Judicial Reports 1994-1995, vol. I, pp. 352 et seq., 

at pp. 428-430. 

ــــا. وقيــــل إن مثـــــة حاجــــة إىل معــــايري موضـــــوعية يف حتديــــد وقـــــت 
انــدالع النــزاع املســلح، واقــُرتح أن يــنص التعليــق، علــى أقــل تقــدير، 

يتوقــــف علــــى احلكــــم التقــــديري  ال علــــى أن تطبيــــق مشــــاريع املــــواد
ا تنطبق آلياً مب جرد استيفاء الظروف املادية الواردة لألطراف، بل إ

فيهــا. وذُكــر كــذلك أن التعريــف الــذي ورد يف القــراءة األوىل أكثــر 
لطــابع العملـــي، وأنــه يتنـــاول عــدة عناصـــر أساســية قيمـــة،  اتســاماً 
مثل "الطابع واحلدة"، اقـرتح املقـرر اخلـاص حـذفها تفضـيًال لتعريـف 

. ديــــتشضــــية مفضــــفض بصــــورة مفرطــــة ورد يف احلكــــم املتعلــــق بق
ــــر حبيــــث  ــــد ميكــــن أن يفسَّ وأُعــــرب عــــن القلــــق ألن التعريــــف اجلدي
يشمل أي استخدام للقوة املسلحة، بغض النظر عما إذا كان هـذا 
االســــتخدام ســــيحدث أثــــراً علــــى تطبيــــق املعاهــــدات. وأعــــرب عــــن 
وجهـــة نظـــر أخـــرى مؤداهـــا أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري إدراج تعريـــف 

 للنزاع املسلح على اإلطالق.
وأُعــــــرب عــــــن تفضــــــيل حلــــــذف عبــــــارة "طويــــــل األمــــــد" يف  -٢١١

إيضــــاحها إذا أبقــــي عليهــــا). وفضــــل  التعريــــف اجلديــــد املقــــرتح (أو
أصــبح  مــا أعضـاء آخــرون اإلبقــاء علــى هــذه العبـارة إمــا لعــدم تغيــري

تعريفــاً مقبــوًال وإمــا لضــمان أن تكــون هنــاك عتبــة دنيــا، متمثلــة يف 
املــــواد. وتبعــــاً لــــذلك، فــــإن  عنصــــر املــــدة واحلــــدة، لتطبيــــق مشــــاريع

ت النزاع القصرية األجـل. وأُوضـح  ال مشاريع املواد تسري على نو
علـــى  إال تنطبـــق ال أن عبـــارة "طويـــل األمـــد" املـــذكورة يف التعريـــف

غــــري الدوليــــة. وفضــــًال عــــن ذلــــك، فمــــن أجــــل  النزاعــــات املســــلحة
ضــــمان االتســـــاق مــــع نـــــص التعريـــــف الــــذي ورد يف ســـــياق قضـــــية 

ينبغــــي االستعاضــــة عــــن عبــــارة "احلــــاالت الــــيت يــــتم فيهــــا ، ديــــتش
اللجـــوء إىل اســـتعمال القـــوة املســـلحة" بعبـــارة "احلـــاالت الـــيت يُلجـــأ 

 فيها إىل استعمال القوة املسلحة".
وأعـــــرب عـــــن آراء متباينـــــة بشـــــأن مســـــألة إدراج إشـــــارة إىل  -٢١٢

حية، قيل إن املسألة خطرية إىل احلـد الـذي جييـز  االحتالل. فمن 
إيــــراد إشــــارة إليهــــا يف تعريــــف النــــزاع املســــلح ذاتــــه، وأن تــــرك ذلــــك 

إذا كــان االحــتالل شــكًال مــن  مــا حيــل بوضــوح مســألة لــن للتعليــق
ـــل أعضـــاء آخـــرون تـــرك املســـألة  أم أشـــكال النـــزاع املســـلح ال. وفضَّ

لتعــاجل علــى النحــو املناســب يف التعليــق، حيــث إنــه إذا كــان ينبغــي 
ل يف مشـــاريع املـــواد فإنـــه ســـيكون عليهـــا للجنـــة أن تتنـــاول االحـــتال

أيضاً أن تنظر يف مظاهر أخرى للنزاع املسلح مثل ضـروب احلصـار 
 جيعل التعريف صعب االستعمال ومعقداً. مما واحلظر،

املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)  

الحــظ املقــرر اخلــاص أن املســائل الرئيســية املتعلقــة مبشــروع  -٢١٣
يف ذلــك مســألة إدراج  مبــا يــف النــزاع املســلح،املــادة تــدور حــول تعر 

ن النص املعتمد يف القراءة األوىل  النزاع املسلح غري الدويل. وذكَّر 
الستعاضــة عــن  مل إلمجــاع. وأشــار إىل أن اقرتاحــه  ملوافقــة  حيــظ 

يبــدو  ديــتشالتعريــف بصــيغة تســتند إىل التعريــف الــوارد يف قضــية 
عضاء اللجنة، وإن كان بعض األعضاء أنه قد حظي بتأييد غالبية أ

قــد عارضــوه. واعتــرب أنــه ينبغــي اإلبقــاء علــى تعبــري "طويــل األمــد". 
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زال يعتقـد أنـه حالـة ميكــن أن  مـا الحـتالل، قـال إنــه يتعلـق فيمـاو 
حتدث أثناء نزاع مسلح، وعليه فإنه مشمول مبشاريع املواد، ومن مث 

 فإنه يكفي إدراج هذا اإليضاح يف التعليق.

 تلقائياً  تعلقها أو املعاهدات تنهي قاعدة وجود عدم -٣ املادة
 )١٣١٤(مسلح نزاع نشوب حالة يف
 عرض املقرر اخلاص (أ)

، أنه ينبغي ٣أوضح املقرر اخلاص، يف عرضه ملشروع املادة  -٢١٤
، يف ضوء كل من ٥، ومرفق املادة ٥إىل  ٣ تقييم مشاريع املواد من

ن مشـــروع املـــادةهـــذه املـــواد،  ـــر  القـــرتان مـــع كـــل منهـــا. وذكَّ  ٣ و
 من قرار معهد القانون الـدويل ٢على أساس املادة  ما أقيم إىل حد

الـــذي يعـــاجل املســـألة نفســـها. وذكـــر أن الـــدول  )١٣١٥(١٩٨٥ لعـــام
، رغـم أن بعضـها قـد ٣األعضاء رحبت، بوجه عام، مبشـروع املـادة 

تعارض هذا احلكم  مل دولةحاول أن يعطيه عدة معاٍن. غري أن أية 
بصورة رمسية. ولذلك فإن الرتكيز ينصـب علـى صـياغته. وأشـار إىل 
أن دولـــة واحـــدة قـــد أعربـــت عـــن تفضـــيلها لصـــياغة إجيابيـــة تُنشـــئ 

رأيه سيكون هذا تغيرياً يف االجتاه ميكن  ويف افرتاضاً ببقاء املعاهدة.
ســرها.  وفضـًال عــن أن يـؤدي إىل إعـادة التفكــري يف مشـاريع املـواد 

لواقعية. ولذلك فإنـه  ال ذلك، فإن مثل هذا التأكيد يبدو متسماً 
يفضل احلفاظ على الصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل، مـع إمكانيـة 
الرجـــوع إىل اســـتخدام تعبـــري "تلقائيـــاً" مثلمـــا اقرتحـــت دول معينـــة. 
وأشـــــــــــار أيضـــــــــــاً إىل أن بعـــــــــــض الـــــــــــدول قـــــــــــد انتقـــــــــــدت العنـــــــــــوان 

 .غامضاً  واعتربته

 ملخص املناقشة (ب)
مبوافقــة عامــة.  ٣حظيــت القاعــدة الــواردة يف مشــروع املــادة  -٢١٥

علــــى صــــياغتها وطبيعتهــــا. وهكــــذا، أُعــــرب عــــن  وتركــــزت املناقشــــة
، متشــياً مــع "ipso facto"تفضــيل لعــدم اســتخدام املصــطلح الالتيــين 

أمكـــن. املمارســـة املتبعـــة يف اللجنـــة بتجنـــب اللغـــة الالتينيـــة حيثمـــا 
على أن عنوان احلكم يتطلب إعادة صياغة،  عام هناك اتفاق وكان

__________ 
 :٣فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣١٤( 

اء أو"    يالتعليق التلقائ عدم اإل
لضرورة نفاذ املعاهدات: "ال ينهي نشوب النزاع املسلح أو    يعلق 
بـــــــني الـــــــدول األطـــــــراف يف املعاهـــــــدة األطـــــــراف أيضـــــــاً يف  "(أ)  

 املسلح؛ النزاع
بني دولة طرف يف املعاهدة، وطرف أيضاً يف النـزاع املسـلح،  "(ب)  

لثة غري طرف يف النزاع".  ودولة 
ر النزاعـــــات املســـــلحة علـــــى قـــــرار معهـــــد  )١٣١٥(  القـــــانون الـــــدويل بشـــــأن "آ

 Institute of International، ١٩٨٥ آب/أغسـطس ٢٨املعاهـدات" املعتمـد يف 

Law, Yearbook, vol. 61 (1986), Session of Helsinki (1985), Part II, p. 278 
-www.idi(ميكـــن االطــــالع عليــــه مــــن خــــالل املوقــــع الشــــبكي والــــرابط التــــاليني: 

iil.org, resolutions.( 

واقــُرتح عــدد مــن الصــياغات البديلــة. واقــرتح أيضــاً أن تعــاد صــياغة 
 احلكم ذاته بعبارات أكثر وضوحاً. 

وظهـــر خـــالف يف الـــرأي حـــول طبيعـــة احلكـــم. ففـــي حـــني  -٢١٦
 الستمرارية،اعترب بعض األعضاء أنه ينشئ افرتاضاً يصب يف اجتاه ا

ى الـــــــبعض اآلخـــــــر أن ذلـــــــك أو  "مبـــــــدأ عامـــــــاً" لالســـــــتمرارية، ار
يعكـــــــس مضـــــــمون مشـــــــروع املـــــــادة األقـــــــرب إىل افـــــــرتاض عـــــــدم  ال

االســــتمرارية نتيجــــة النـــــدالع نــــزاع مســـــلح. وُأشــــري كـــــذلك إىل أن 
 حتتـاج إىل توضـيح، حـىت وإن ٥و ٤و ٣العالقة بـني مشـاريع املـواد 

 ت. يف التعليقا إال يكن ذلك مل

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
مانـــة  -٢١٧ ى املقـــرر اخلـــاص أن العنـــوان ينبغـــي أن يعكـــس  ار

 جيــــري إثبـــات أي افــــرتاض ال مضـــمون مشـــروع املــــادة، وحيـــث إنـــه
مبــــدأ عــــام، ينبغــــي جتنــــب أي إشــــارة مــــن هــــذا القبيــــل. وأعــــرب   أو

 يتكـــذلك عـــن عـــدم فهمـــه للنفـــور مـــن اســـتخدام اللغـــة الالتينيـــة الـــ
يزال استخدامها شائعاً يف القانون الدويل. ومع ذلك، أشار إىل  ما

 ."ipso facto"أنه ميكن إجياد بدائل مرضية لتعبري 

اء إمكانية دالئل -٤ املادة  منها االنسحاب أو املعاهدات إ
 )١٣١٦(تعليقها أو

 عرض املقرر اخلاص (أ)
القــراءة األوىل الحــظ املقــرر اخلــاص أن الصــيغة املعتمــدة يف  -٢١٨

كانت موضع جدل كبري داخل اللجنة. وأشار إىل   ٤ملشروع املادة 
أن النتيجة النهائية كانت إدراج إشارة إىل تفسري املعاهدة متشياً مع 

مـن شـأنه أن  ممـا ،١٩٦٩ لعـام مـن اتفاقيـة فيينـا ٣٢و ٣١املادتني 
يبـــّني إرادة واضـــعي املعاهـــدة. وُيســـتكمل ذلـــك بـــدالئل عـــن طبيعـــة 

مــــدى النــــزاع املســــلح، وأثــــره علــــى املعاهــــدة، وموضــــوع املعاهــــدة، و 
يبــــدو أن بعــــض الــــدول  ملــــا وعــــدد األطــــراف يف املعاهــــدة. وخالفــــاً 

إلضـافة إىل معيــار  تعتقـده، فـإن االسـتناد إىل هـذه الـدالئل يكـون 
 يقصي هذا املعيار. ال إرادة األطراف وهو

ن أحــد التعليقــات علــى مشــروع املــاد -٢١٩ كــان أن   ٤ة وذّكــر 
اإلشارة إىل أثر النزاع املسلح على املعاهدات دوارة، حيث إن األثر 

ولــيس معيــاراً  ٤ هــو النتيجــة الــيت يــؤدي إليهــا تطبيــق مشــروع املــادة
__________ 

 :٤فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣١٦( 
اء املعاهدات أو"    تعليقها االنسحاب منها أو دالئل إمكانية إ
ـــــاء معاهـــــدة أو "للتأكـــــد ممـــــا   االنســـــحاب منهـــــا  إذا كـــــان ميكـــــن إ

 تعليقها يف حالة نزاع مسلح، يُلجأ إىل: أو
ـــــــــني  نيـــــــــة األطـــــــــراف يف املعاهـــــــــدة كمـــــــــا "(أ)   ـــــــــق تتب مـــــــــن تطبي
 املعاهدات؛ من اتفاقية فيينا لقانون ٣٢و ٣١ املادتني

ــــه ومدتــــه، وأثــــره علــــى  و"(ب)   طبيعــــة النــــزاع املســــلح ومــــداه وحدت
 املعاهدة". املعاهدة، وعدد األطراف يف
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لتحقـق تلــك النتيجـة. ومــع ذلــك، فقـد أوضــح أنـه ميكــن أن يكــون 
 األثر حمدوداً يف مدته، أي أنه ميكن أن يكون يف البداية أثراً ضئيالً 

امتد النزاع. وهكـذا فـإن األثـر  ما لكنه ميكن أن يصبح ذا شأن إذا
ميكــــن أن يتفــــاوت مبــــرور الــــزمن وميكــــن أن يــــؤثر يف اســــتمرار نفــــاذ 
املعاهــدة، فينشــئ بــذلك الظــروف الــيت ميكــن يف األجــل الطويــل أن 

 احتماًال. جتعل بقاء املعاهدة أقل
أن الــدالئل وأشــار إىل أن للــدول األعضــاء آراء متباينــة بشــ -٢٢٠

ـــــث طالـــــب الـــــبعض حبـــــذف  ـــــواردة يف الفقـــــرة الفرعيـــــة (ب)، حي ال
اإلشــارة إىل "طبيعــة ومــدى النــزاع املســلح"، يف حــني فضــل الــبعض 
 اآلخر اإلبقاء على تلك العناصر. وقال إن املوقف األخري يتفق مع

يفضله. واقرتحت دوٌل أعضاء أخرى إضـافة مزيـد مـن الـدالئل،  ما
 ستحالة تنفيذ املعاهدة، واالنتهاك املادي هلا.مثل تغري الظروف، وا

ــا تغطــي مســائل  رأيــه أن هــذه اإلضــافات غــري ســليمة حيــث ويف إ
لفعل املواد من  ا  . ١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ٦٢إىل  ٦٠سّو
تـــدرج إشـــارة صـــرحية يف احلكــــم إىل أن  أال وقـــال إنـــه يفضـــل أيضــــاً 

مـن  -رجـت يف التعليـق وهـي نقطـة أد -قائمة الدالئل غري شـاملة 
ذلــك، فإنــه يقبــل  أجــل عــدم إضــعاف األثــر املعيــاري للحكــم. ومــع

ن اإلشـــارة إىل "موضـــوع" املعاهـــدة ليســـت ضـــرورية  الـــرأي القائـــل 
. وقــال املقــرر اخلــاص إنــه نظــر  ٥ُأشــري إليــه يف مشــروع املــادة  حيــث

كــــذلك يف اقــــرتاح يــــدعو إىل حــــذف اإلشــــارة إىل "االنســـــحاب"، 
 إلبقاء عليها. ولكنه قرر ا

إلشــــــــارة إىل  -٢٢١ وأخــــــــرياً، قــــــــال إن مــــــــن رأيــــــــه أن االكتفــــــــاء 
إلجيــــاز  ١٩٦٩ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٣٢و ٣١ املــــادتني يتســــم 

ُأشـــري إىل نيـــة  مـــا الشـــديد، وأن الـــنص ميكـــن أن يصـــبح أوضـــح إذا
 .٣٢و ٣١تتبني من تطبيق املادتني  كما  األطراف يف املعاهدة،

 ملخص املناقشة (ب)
، نظـراً إىل ٥و ٤اقُرتح إيضاح العالقـة بـني مشـروعي املـادتني  -٢٢٢

مـا ميــثالن جــانبني متعارضـني مــن املســألة: فمشـروع املــادة  يعــاجل  ٤أ
 ٥إمكانيـــــة توقّـــــف نفـــــاذ املعاهـــــدة، يف حـــــني يتنـــــاول مشـــــروع املـــــادة 

استمرار املعاهدات. واقـرتح أيضـاً إيضـاح السـبب يف إدراج إشـارة إىل 
 .٣، دون إدراجها يف مشروع املادة ٤يف مشروع املادة االنسحاب 

ييـد للجـوء، يف الفقـرة الفرعيـة (أ)، إىل املـادتني -٢٢٣  وأُعرب عن 
ـــــا ٣٢و ٣١ ـــــة فيين ـــــد ١٩٦٩ لعـــــام مـــــن اتفاقي ـــــت  مـــــا لتحدي إذا كان

ر املرتتبـــة علـــى نـــزاع  املعاهـــدة جتيـــب علـــى الســـؤال املتعلـــق مباهيـــة اآل
أنـــه أُعـــرب عـــن املعارضـــة  إال األطـــراف املتعاقـــدة،مســـلح بـــني الـــدول 

عـــادة إدراج معيـــار نيـــة األطـــراف. وأُشـــري إىل أن ذلـــك  يتعلـــق فيمـــا
املعيـار كــان موضـع مناقشــة مستفيضـة أثنــاء القـراءة األوىل، وأنــه اتفــق 
يف النهاية على استبعاد أية إشارة إليه. وعالوة على ذلك، لوحظ أن 

تفسـري املعاهــدة فحسـب، بـل يتنـاول أيضــاً  يعـاجل ال ٤مشـروع املـادة 
ر اندالع نـزاع  ال ينبغي فعله حني ما مسألة تبني املعاهدة بوضوح آ

مسلح علـى املعاهـدة. ووفقـاً لـرأي آخـر فإنـه لـيس مـن املناسـب حـىت 
حيـث إنـه ينبغـي، كقاعـدة، جتنـب  ٣٢و ٣١إيراد إشـارة إىل املـادتني 

ة إىل صــكوك أخــرى. وذُكــر مثــل هــذه األنــواع مــن اإلحــاالت املرجعيــ
لضـــرورة علـــى حـــاالت النـــزاع  ال أيضـــاً أن هـــاتني املـــادتني تنطبقـــان 

املســلح وتنــدرجان يف القواعــد العامــة، يف حــني أن مهمــة اللجنــة هــي 
وضع جمموعة من مشاريع املواد اليت ستطبَّق كقاعدة ختصيص مقارنة 

 بتلك القواعد العامة. 

تهم يف إدراج إشـارة إىل نيـة وأعرب أعضاء آخـرون عـن رغبـ -٢٢٤
ــا نيــة ُيســتدل عليهــا بطريــق التفســري،  لــرغم مــن أ األطــراف ألنــه 
 فمن املألوف مع ذلك وجود هـذه اإلشـارات يف الصـكوك الدوليـة،

لتايل أي مشاكل يف تطبيق مشاريع املواد. وُأشري أيضاً  ولن تطرح 
إىل أن النية إىل وجود أساس فقهي قوي إلدراج اإلشارة إىل النية، و 

يف الصــــياغة اجلديــــدة الــــيت يقرتحهــــا املقــــرر اخلــــاص ليســــت عنصــــراً 
ســـائداً، بـــل هـــي أحـــد الـــدالئل فحســـب. وفضـــل بعـــض األعضـــاء 

 .٤اعتبار نية األطراف املعيار الرئيسي يف مشروع املادة 

ن "موضوع" املعاهدة يُعد دليًال  -٢٢٥ وأُعرب عن الرأي القائل 
لتــــايل إ ، بغــــض ٤عـــادة إدراجـــه يف مشــــروع املـــادة مفيـــداً، وجيـــب 

. وجـــاء يف رأي مماثـــل أن ٥ النظـــر عـــن كونـــه يـــرد يف مشـــروع املـــادة
 ٤ اإلشــارة إىل "املوضــوع" هــي مهــزة الوصــل بــني مشــروعي املــادتني

قــــد يــــؤدي إىل  ٤، ومــــن مث فــــإن اســــتبعاده مــــن مشــــروع املــــادة ٥و
 تفسري مستقل لكل ُحكم.

ن اإلشارة اجلديـدة إىل حـدة وأعرب كذلك عن رأي يقول  -٢٢٦
تضــــيف كثــــرياً حيــــث إن هــــذا التعبــــري يشــــمله معيــــار  ال ومــــدة النــــزاع

"طبيعــة النــزاع املســلح ومــداه". وذُكــر أن هــذه الــدالئل غــري واضــحة. 
لقلــق ألن اإلشــارة يف الفقــرة الفرعيــة (ب)  وأُعــرب أيضــاً عــن شــعور 

م دواراً يف معنـاه، إىل "أثر [النزاع املسـلح] علـى املعاهـدة" جتعـل احلكـ
وتتطلـــــب تفســـــرياً يف التعليـــــق. وذكـــــر رأي آخـــــر أن عـــــدد األطـــــراف 

لضـــرورة دلـــيالً مفيـــداً. وجـــاء يف رأي آخـــر أنـــه ميكـــن أن  يشـــكل ال
يشــري إىل أن قائمــة الــدالئل ليســت ســوى قائمــة  مــا يُــدرج يف احلكــم

يعين ضمناً أنه ميكن أن تكون هناك دالئل أخرى ذات  مما إرشادية،
شــــئة مــــن الظــــروف القائمــــة. واقــــُرتح أيضــــاً االستعاضــــة عــــن  صــــلة 

إلشارة إىل "العوامل"  "املعايري". أو اإلشارة إىل "الدالئل" 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)

ملعارضــــة  -٢٢٧  ً ييــــداً مشــــو الحــــظ املقــــرر اخلــــاص أن هنــــاك 
لعــــــودة إىل إيــــــراد إشــــــارة صــــــرحية إىل نيــــــة ا ألطــــــراف يف القرتاحــــــه 

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٣٢و ٣١تتبــني مــن تطبيــق املــادتني  كمــا  املعاهــدة
. وأشــــــار إىل أن بعــــــض مـــــن عارضــــــوا هــــــذا االقــــــرتاح ١٩٦٩ لعـــــام

يسـتهدف يف املقـام األول  ال ٣٢و ٣١أوضحوا أن تطبيق املادتني 
حتديـــد نيــــة األطــــراف بــــل حتديــــد مضــــمون املعاهــــدة. وعمــــًال علــــى 

ب امل ناقشــة حــول هــذا املوضــوع، اقــرتح العــودة تفـادي إعــادة فــتح 
 يتعلــــق فيمــــايف القــــراءة األوىل. و املعتمــــد إىل صــــيغة مشــــروع املــــادة 

 ٤بتكــــرار اإلشــــارة إىل "موضــــوع" املعاهــــدة (يف مشــــروعي املــــادتني 
 واحدة. يزال يرى أنه يكفي إيراد إشارة ال )، قال إنه٥و
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 على بناء املعاهدات نفاذ -واملرفق ٥ املادة
 )١٣١٧(موضوعها مؤدى

 عرض املقرر اخلاص (أ)
را كثـرياً  ٥الحظ املقـرر اخلـاص أن مشـروع املـادة  -٢٢٨ واملرفـق قـد أ

مــن التعليقـــات مـــن احلكومـــات. وكنقطــة عامـــة، قـــال إن حـــدوث نـــزاع 
يسبب قط، يف حد ذاته، انتهاء نفاذ معاهدة، وإن أثـر النـزاع  مل مسلح

اســتمرار نفاذهــا  أو نفـاذ املعاهــدة كليــاً املسـلح ميكــن أن يكــون اســتمرار 
جزئيــاً فحســب. وأشــار كــذلك إىل أن القائمــة الــواردة يف املرفــق، والــيت 

القرتان مع مشروع املادة  ا   ، هلا طابع إرشادي.٥ينبغي قراء

__________ 
 :٥فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣١٧( 

 نفاذ املعاهدات بناء على مؤدى موضوعها"  
ــــــيت يكــــــون مــــــؤدى موضــــــوعها أن يف حالــــــة  ]-١"[   املعاهــــــدات ال

يـــؤثر وقـــوع النـــزاع  جزئيـــاً، خـــالل النـــزاع املســـلح، ال تســـتمر يف النفـــاذ، كليـــاً أو
 املسلح يف حد ذاته على نفاذها.

املعاهــــدات املتعلقـــــة بقـــــانون النزاعـــــات املســـــلحة والقـــــانون  -٢["  
واملعاهـــدات  اإلنســـاين الـــدويل، واملعاهـــدات املتعلقـــة حبمايـــة حقـــوق اإلنســـان،

لقانون اجلنائي الدويل املنظمة لنظام  املنشئة أو واملعاهدات املعلنة أو ،املتعلقة 
فيهــا املعاهــدات املنشــئة  يتصــل بــه مــن حقــوق دائمــة، مبــا مــا مركــز دائــم أو أو
 تـدخل حيـز النفـاذ، أو ،البحريـة، تسـتمر يف النفـاذ للحدود الربية أو املعدلة أو

 سلحة].النزاعات امل حاالتيف 
 مرفق"

 ٥قائمة إرشادية بفئات املعاهدات املشار إليها يف مشروع املادة "  
فيهــــا  ات املســــلحة، مبــــانزاعــــاملتعلقــــة بقــــانون الاملعاهــــدات  (أ)"[  

لقانون اإلنساين  ؛ الدويل املعاهدات املتعلقة 
 مركز دائم نظام أولاملنظمة  املنشئة أو املعاهدات املعلنة أو (ب)"  

املعدلــــة  فيهــــا املعاهــــدات املنشــــئة أو يتصــــل بــــه مــــن حقــــوق دائمــــة، مبــــا مــــا أو
  ]؛للحدود الربية والبحرية

 ؛]لقانون اجلنائي الدويلاملعاهدات املتعلقة  "[(ج)  
معاهــدات الصــداقة والتجــارة واملالحــة واالتفاقــات املماثلــة  )د("  

 ؛حلقوق اخلاصة لألفراداملتعلقة 
 ]حقوق اإلنسان؛ معاهدات محاية )ه("[  
 املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة؛  )و("  
ــــــاري املائيــــــة الدوليــــــة واملنشــــــآت  )ز("   املعاهــــــدات املتعلقــــــة 

 ا؛  واملرافق املتصلة
واملنشآت واملرافق بطبقات املياه اجلوفية املعاهدات املتعلقة  )ح("  
 ا؛ املتصلة

 املتعددة األطراف؛ املعاهدات الشارعة )ط("  
 املعاهدات املنشئة ملنظمة دولية؛ "(ي)  
لوسـائل  )ك("   املعاهدات املتعلقـة بتسـوية املنازعـات بـني الـدول 

فيهـــــــــا اللجـــــــــوء إىل التوفيـــــــــق والوســـــــــاطة والتحكـــــــــيم وحمكمـــــــــة  الســـــــــلمية، مبـــــــــا
 الدولية؛ العدل

 لتحكيم التجاري؛ملعاهدات املتعلقة ا )ل("  
 والقنصلية". لعالقات الدبلوماسية املتعلقةت املعاهدا )م("  

وأشـــــار املقـــــرر اخلــــــاص إىل مالحظـــــة جــــــاء فيهـــــا أن مشــــــروع  -٢٢٩
ب يف ذلــك. وذكــر، يف يفتقــر إىل الوضــوح، دون تفســري للســب ٥ املــادة

معـــرض رده علـــى اقـــرتاح إلحـــدى الـــدول األعضـــاء يـــدعو إىل أن تعـــنيِّ 
بعــض أحكامهــا،  أو اللجنــة العوامــل الــيت حتــدد اســتمرار نفــاذ املعاهــدة

لضبط القـرتان ٥و ٤يُتوخى مـن مشـروعي املـادتني  ما أن هذا هو   ،
مــع القــول الــذي يتفــق  ال مــع القائمــة الــواردة يف املرفــق. وقــال أيضــاً إنــه

يف  عــام غــري ضــروري يف ضــوء وجــود حكــم ٥يؤكــد أن مشــروع املــادة 
، مـع املرفـق، يقـدمان دالئـل ٥و ٤. فمشـروعا املـادتني ٣مشروع املـادة 

فــذة  مــا خارجيــة وأخــرى داخليــة لتحديــد إذا كانــت املعاهــدة ســتبقى 
 جزئياً) بعد اندالع نزاع مسلح. أو (سواء كلياً 

 اقــرتاح إحــدى الــدول األعضــاء إضــافة فقــرة وأشــري كــذلك إىل -٢٣٠
، تـــنص صــراحة علـــى أن تســـري أثنـــاء النـــزاع ٥ نيــة إىل مشـــروع املـــادة

لقـانون  املسلح املعاهداُت املتعلقة حبماية اإلنسان (املعاهدات املتعلقـة 
لقــــــانون اجلنــــــائي الــــــدويل)،  اإلنســــــاين الــــــدويل، وحبقــــــوق اإلنســــــان، و

ن ميثـــا حـــني أن املقـــرر  ويف ق األمـــم املتحـــدة.وكـــذلك أن يســـتمر ســـر
لضـرورة هـذا االقـرتاح، فإنـه يـرى أنـه يثـري مصـاعب  ال اخلاص يعـارض 
نطــاق تطبيــق كــل مـن القــانون اإلنســاين الــدويل  بتحديـديتعلــق  مــا منهـا

 ومعاهــدات حقــوق اإلنســان، وعــدم وضـــوح نطــاق اإلشــارة علــى حنـــو
 ان مـــن الضـــروري إيـــرادإذا كـــ ومـــا إىل "القـــانون اجلنـــائي الـــدويل"، عـــام
يــنص حتديــداً علــى بقــاء ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يســتمر نفــاذه  مــا

ـــا. وأعـــرب كـــذلك عـــن القلـــق ألن إدراج مثـــل هـــذه  حبكـــم طبيعتـــه ذا
الفقرة سيؤدي عرضاً إىل إجياد "مستويني" من فئات املعاهـدات، األمـر 

إذا  الــذي قــد يكــون مــن الصــعب حتقيقــه عمليــاً. ومــن مث تســاءل عمــا 
كــان ميكــن املوافقــة علــى قصــر نــوع املعاهــدات يف الفقــرة علــى الفئــات 
املقرتحة، دون أن تدرج فيها، مثالً، املعاهدات املنشـئة للحـدود. وذكـر 
نيـــة مـــن هـــذا القبيـــل كـــي تنظـــر فيهـــا  أنـــه قـــد اقـــرتح مبـــدئياً إدراج فقـــرة 

ت اللجنـة أن تؤيـد إدراج هـذه الفقـرة، فإنـه  اللجنة، والحـظ أنـه إذا ار
 سيتعني يف املقابل حذف فئات من قائمة الفئات املدرجة يف املرفق.

إلبقـــاء يف املرفـــق علـــى قائمـــة فئـــات املعاهـــدات  يتعلـــق فيمـــاو  -٢٣١
الــــيت يكــــون مــــؤدى موضـــــوعها أن تســــتمر يف النفــــاذ، الحـــــظ أن آراء 
الــدول األعضــاء متضــاربة، مثلمــا كــان احلــال يف اللجنــة. وأشــار إىل أن 

ات الــــواردة مــــن الــــدول تراوحــــت بــــني إدراج القائمــــة كلهــــا يف االقرتاحــــ
، وبـني إيرادهـا يف التعليـق. وبعـد ٥املواد يف إطار مشروع املـادة مشاريع 

النظـــر يف كافـــة جوانـــب األمـــر، فـــإن املقـــرر اخلـــاص يـــرى أن االحتفـــاظ 
حــدث يف القــراءة األوىل، هــو  املــواد، مثلمــامبشــاريع لقائمــة يف مرفــق 

 بني هذين املوقفني صاحل للبقاء.حل وسط 
ييــده  -٢٣٢ أمــا بشــأن حمتــوى القائمــة، فقــد أعــرب املقــرر اخلــاص عــن 

سيســية ملنظمــات دوليــة، ومنهــا  إلدراج املعاهــدات الــيت تكــون صــكوكاً 
قـرتاح إزالـة بعـض الفئـات مـن القائمـة  يتعلق فيماميثاق األمم املتحدة. و 

حــــــة واالتفاقــــــات املماثلــــــة املتعلقــــــة (معاهــــــدات الصــــــداقة والتجــــــارة واملال
حلقــوق اخلاصــة لألفــراد، واملعاهــدات املتعلقــة حبمايــة البيئــة، واملعاهــدات 
ـا، واملعاهـدات املتعلقـة  اري املائيـة واملنشـآت واملرافـق املتصـلة  املتعلقة 
لتحكـيم التجـاري)، الحــظ املقـرر اخلــاص أنـه بينمـا قــد يكـون صــحيحاً 
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فــذة دائمــاً، فــإن القائمــة ال ن االتفاقــاتأن هــذه الفئــات مــ  تبقــى كلهــا 
تعـــــــدو أن تكـــــــون ذات طـــــــابع إرشـــــــادي، فضـــــــالً عـــــــن أن مشـــــــروع  ال

نـــص علـــى إمكانيـــة فصـــل فـــرادى أحكـــام املعاهـــدة. ولـــذلك  ١٠ املـــادة
 .من املستصوب إجراء عمليات احلذف املقرتحة وال فليس من الضروري

 ملخص املناقشة (ب)
نيــة أعــرب عــدة  -٢٣٣ ييــدهم القــرتاح إدراج فقــرة  أعضــاء عــن 

ى البعض اآلخر أن هذا سيؤدي ٥ جديدة يف مشروع املادة . وار
نشـــاء قواعـــد خمتلفـــة لفئـــات خمتلفـــة مـــن املعاهـــدات.  إىل التعقيـــد 
ن تــــــدرج الفقــــــرة املقرتحــــــة إمــــــا يف املرفــــــق نفســــــه  وأُوصــــــي أيضــــــاً 

 كحكم منفصل يف مشاريع املواد. أو
بفئــــات املعاهــــدات املدرجــــة يف القائمــــة الــــواردة يف  يتعلــــق افيمــــو  -٢٣٤

ييــداً يف ممارســات  لرتكيــز علــى إدراج الفئــات الــيت جتــد  املرفــق، أُوصــي 
دراج فئـات إضـافية مـن قبيـل يلـي:  مـا الدول. وقُدمت اقرتاحات تتعلـق 

املعاهــــدات الــــيت تتضــــمن قواعــــد ذات طــــابع قطعــــي (القواعــــد اآلمــــرة)، 
لواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة الدوليـــة، واملعاهـــدات الـــيت واملعاهـــدات  املتعلقـــة 

سيســية ملنظمــات دوليــة، فضــالً عــن معاهــدات احلــدود  تكــون صــكوكاً 
 دراج فئــــــات معاهــــــدات يتعلــــــق فيمــــــاالدوليــــــة. وأعــــــرب عــــــن شــــــكوك 

يســتمر، وفقــاً لــذلك الــرأي، نفــاذ بعضــها أثنــاء النــزاع املســلح. واقــرتح   لــن
 فئات املدرجة يف القائمة منطقاً راسخاً. كذلك أن تتبع ال

ييــدهم  يتعلـق فيمـاو  -٢٣٥ مبوضـع القائمـة، أعـرب عـدة أعضـاء عـن 
أكثـــر  ٥ املـــواد، جلعـــل مشـــروع املـــادةملشـــاريع لإلبقـــاء عليهـــا يف مرفـــق 

ى أعضـــــاء آخـــــرون أن أفضـــــل مكـــــان للقائمـــــة هــــــو يف  حتديـــــداً. وار
ا مل واإلبقـــاء عليهـــا يف حيـــظ بتأييـــد شـــا مل التعليـــق، حيـــث إن مضـــمو

الــنص قــد جيعلهــا "جامــدة". وذُكــر أن مشــاريع املــواد، كقاعــدة عامــة، 
 تشمل أمثلة.  وأال ينبغي أن تقتصر على األحكام املوضوعية،

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
أشار املقرر اخلاص إىل أن اقرتاحـاً بـدمج مشـروع املـادة مـع  -٢٣٦

نيــــة جديـــــدة تتنـــــاول املعاهـــــدات ، ٤املــــادة  دراج فقـــــرة  واقرتاحـــــاً 
ــــة األشــــخاص، ــــة األعضــــاء يف  مل املتعلقــــة حبماي ــــد غالبي حيظيــــا بتأيي

 ٥و ٤اللجنة. وأكد اعتزامه أن يفسر يف التعليق العالقة بني املـواد 
 .٥و ٤، فضًال عن معىن شىت الدالئل الواردة يف املادتني ٦و

ئــات املعاهــدات، أشــار املقــرر اخلــاص أمــا بشــأن موضــع قائمــة ف -٢٣٧
ملشــــاريع إىل أنــــه يبــــدو أن اللجنــــة تفضــــل اإلبقــــاء عليهــــا بوصــــفها مرفقــــاً 

لفئــــات  املــــواد، مثلمــــا حــــدث يف القــــراءة األوىل، مــــع اشــــرتاط أن تعــــزز 
سيسـية ملنظمـات دوليـة،  اجلديدة التالية: املعاهدات اليت تكـون صـكوكاً 

، واملعاهـــدات الـــيت تتضـــمن الـــدويل اجلنـــائي لقـــانونواملعاهـــدات املتعلقـــة 
قواعــد ذات طــابع قطعــي (القواعــد اآلمــرة). وأشــار إىل أنــه ليســت هنــاك 
معارضـــة إلدراج الفئتـــني األوليـــني مـــن املعاهـــدات. وفيمـــا خيـــص القواعـــد 
 اآلمــــرة يف املعاهـــــدات، كـــــان مـــــن رأيـــــه أن اســـــتمرار نفـــــاذ تلـــــك القواعـــــد

لـى املعاهـدة الـيت تـرد فيهـا، بـل يسـتمر يتوقف على أثر النزاع املسـلح ع ال

ـذه الصـفة،  نفاذها بوصفها فئة معينة من قواعد القانون الدويل العريف. و
ملعىن الضيق.  ا خترج عن نطاق والية اللجنة   فإ

وأضـــاف املقـــرر اخلـــاص أن اقـــرتاح اتبـــاع ترتيـــب تنـــازيل لقائمـــة  -٢٣٨
ــــــث إن مثــــــل هــــــذا  ــــــات الفئــــــات يثــــــري إشــــــكاليات، حي التصــــــنيف لفئ

صـــــعباً. وأشـــــار أيضـــــاً إىل أن  أو املعاهـــــدات ميكـــــن أن يكـــــون تعســـــفياً 
، قابلـة للفصـل، وأنـه ميكـن ألجـزاء ١٠املعاهدات، طبقـاً ملشـروع املـادة 

فـــذة فـــذة ألغـــراض خمتلفـــة. وأشـــار أيضـــاً إىل  أو منهـــا أن تبقـــى  غـــري 
ن يشار يف مشاريع املواد إىل إمكانية تعديل امل  عاهدات.اقرتاح 

 )١٣١٨(املسلح النزاع خالل املعاهدات إبرام -٦ املادة
 )١٣١٩(املعاهدات نفاذ بشأن الصرحية األحكام -٧ املادة

 عرض املقرر اخلاص (أ)
يتضـمن فكـرتني:  ٦الحظ املقرر اخلـاص أن مشـروع املـادة  -٢٣٩

 أن الــدول األطــراف يف نــزاع مســلح تظــل قــادرة علــى إبــرام اتفاقــات
ـــــــاء  أو معاهـــــــدات، وأن تلـــــــك الـــــــدول ميكنهـــــــا أن تتفـــــــق علـــــــى إ

املعاهـــدات الـــيت لـــوال ذلـــك الســـتمر نفاذهـــا. وذكـــر أن التعـــديالت 
 املقرتح إدخاهلا على الصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل طفيفة.

األولويـة لإلشـارة الـواردة يف املعاهـدة إىل  ٧ويعطي مشروع املادة  -٢٤٠
فــذة يف حــاالت ــا تظــل  ن ذلــك  أ النــزاع املســلح. ورغــم وجــود تســليم 

ى أن مـن املفيـد إدراج احلكـم، ولكــن  أمـر واضـح، فـإن املقـرر اخلـاص ار
أنــــه يشــــري إىل قاعــــدة مــــن قواعــــد  مبــــا ،مكــــرراً  ٣بوصــــفه مشــــروع املــــادة 

 .٥و ٤املعاهدات خترج عن اآللية املنصوص عليها يف مشروعي املادتني 

 ملخص املناقشة (ب)
ييــــد القــــرتاح ٦مبشــــروع املــــادة  يتعلــــق فيمــــا -٢٤١ ، أُعــــرب عــــن 

ال خيــل هــذا احلكــم مبشــروع املــادة  . وأعــرب ٩قدمتــه دولــة عضــو 
بعـض األعضــاء عـن شــكوك إزاء اإلشـارة إىل اتفاقــات "قانونيــة" يف 
الفقــرة الثانيــة، واقرتحــوا االستعاضــة عــن هــذا املصــطلح بصــيغة أعــم 

__________ 
 :٦فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣١٨( 

 إبرام املعاهدات خالل النزاع املسلح"  
ال يــــؤثر نشــــوب نــــزاع مســــلح علــــى أهليــــة دولــــة طــــرف يف  -١"  

 النــــــــزاع إلبــــــــرام املعاهـــــــدات وفقــــــــاً التفاقيــــــــة فيينـــــــا لقــــــــانون املعاهــــــــدات ذلـــــــك
 .١٩٦٩ لعام

إبــرام اتفاقــات قانونيــة  ، يف أثنــاء نــزاع مســلح،جيــوز للــدول -٢"  
ــاء أو  فــذة بينهــاجــزء مــن معاهــدة تكــون  أو تعليــق معاهــدة تنطــوي علــى إ

 ".أثناء حاالت النزاع املسلح
 :٧ة فيما يلي نص مشروع املاد )١٣١٩( 

 األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات"  
ـــا أحكامـــاً [صـــرحية] بشـــأن نفاذهـــا يف    "إذا تضـــمنت املعاهـــدة ذا

 حاالت النزاع املسلح، تطبَّق تلك األحكام".
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"وفقاً للقـانون  أو لقانون املعاهدات" من قبيل: "وفقاً التفاقية فيينا
الـــدويل". واقـــُرتح أيضـــاً اســـتبعاد اإلشـــارة املزدوجـــة إىل "أثنـــاء [...] 

 ]مسلح" عن طريق حذف أوىل اإلشارتني.ال]نزاع [ال[
ييــد -٢٤٢ القــرتاح املقــرر اخلــاص نقــل مشــروع  عــام وأعــرب عــن 
ضـاً أن يُنقـل هـذا . واقـرتح أيمكرراً  ٣ليصبح مشروَع املادة  ٧املادة 

 . مكرراً  ٥احلكم ليصبح مشروَع املادة 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
وافـق املقــرر اخلـاص علــى املقرتحـات املتعلقــة بصـياغة مشــروع  -٢٤٣
ليصـبح  ٧ . وأشـار كـذلك إىل أن اقرتاحـه نقـل مشـروع املـادة٦املادة 

 يف اللجنة. عام قد حظي بتأييد مكرراً  ٣املشروَع اجلديد للمادة 

اء اإلخطار -٨ املادة  )١٣٢٠(التعليق أو االنسحاب أو إل
 عرض املقرر اخلاص (أ)

ن مشـــروع املـــادة  -٢٤٤ قـــد ُعـــرض قـــرب  ٨ذّكـــر املقـــرر اخلـــاص 
انتهـــاء القـــراءة األوىل، وأنـــه كـــان موضـــع كثـــري مـــن اجلـــدل. وميكـــن 

تنص  ملا وخالفاً استناداً إىل سببني. أوًال،  ٢٠٠٨ عام انتقاد صيغة
حتدَّد  مل ،١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ٦٥من املادة  ٢عليه الفقرة 

نيــــاً، ميكــــن أن  مهلــــة زمنيــــة إلبــــداء اعرتاضــــات علــــى اإلخطــــار. و
ــــة دون التوصــــل إىل حــــل  تــــؤدي تلــــك الصــــيغة الســــابقة إىل احليلول
 لوســـائل الســـلمية املتاحـــة بـــني الـــدول املشـــرتكة يف النـــزاع املســـلح،

لثة غري مشرتكة يف النزاع. وُأشري إىل أن اللجنة  ال سيما إزاء دول 
__________ 

 :٨فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣٢٠( 
اء املعاهدةاإلخطار "    نفاذها تعليق منها أواالنسحاب  أو بنية إ
ـــــاء و لــــة املشــــرتكة يف نــــزاع مســــلح علــــى الدو  -١"   الــــيت تنــــوي إ

أن  نفاذ تلك املعاهدة،تعليق  أو ،االنسحاب منها معاهدة هي طرف فيها أو
الــــــدول األطــــــراف األخــــــرى يف املعاهــــــدة،  أو األخــــــرى ختطــــــر الدولــــــة الطــــــرف

 بتلك النية. ،اجلهة الوديعة للمعاهدة أو
فـذاً  -٢"    األخـرى اسـتالم الدولـة الطـرف عنـديكون اإلخطـار 

علــــــى  اإلخطــــــار يــــــنص ، مــــــا ملالــــــدول األطــــــراف األخــــــرى هلــــــذا اإلخطــــــار أو
 .الحق ريخ

يف  طــــرفيــــؤثر علــــى حــــق  لــــيس يف الفقــــرات الســــابقة مــــا -٣"  
، الواجبـة التطبيــقلقواعـد القــانون الـدويل  االعـرتاض، وفقـاً ألحكــام املعاهـدة أو

ــــــا تــــــنص  إذا ملو  .نفاذهــــــاتعليــــــق  االنســــــحاب منهــــــا أو ء املعاهــــــدة أوعلـــــى إ
اعتبــــــــاراً مــــــــن .. تكــــــــون مهلــــــــة االعــــــــرتاض .، خمــــــــالف أمــــــــراملعاهــــــــدة علــــــــى 

 اإلخطار.  استالم
علــى يف حــال االعــرتاض يف غضــون املهلــة الزمنيــة احملــددة،  -٤"  

مــــن  ٣٣لوســــائل املبّينــــة يف املــــادة  أن تلــــتمس حــــالً املعنيــــة األطــــراف الــــدول 
 ة.ميثاق األمم املتحد

الـدول التزامـات  ميس حبقوق أو ليس يف الفقرات السابقة ما -٥"  
تظــل واجبــة التطبيــق، علــى الــرغم  ، وذلــك بقــدر مــايتعلــق بتســوية املنازعــات فيمــا

 ".٧إىل  ٤من نشوب نزاع مسلح، وفقاً ألحكام مشاريع املواد من 

نـــه مـــن املنـــايف للواقعيـــة الســـعي إىل فـــرض نظـــام للتســـوية  شـــعرت 
نـــه  الســـلمية للمنازعـــات. ومـــع ذلـــك، فـــإن املقـــرر اخلـــاص يعتقـــد 

 ميكن إعادة النظر يف ذلك املوقف.
إىل معاجلة  ٨دة وترمي الصيغة اجلديدة املقرتحة ملشروع املا -٢٤٥

الســـــتلهام مـــــن املـــــادة   مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٦٥املســـــألتني كلتيهمـــــا 
. واتفق املقرر اخلاص مع رأي إحدى الـدول األعضـاء ١٩٦٩ لعام

الــذي جيعــل اخلــالف بــني الدولــة املقدمــة  مــا نــه لــيس مــن الواضــح
ايـة النـزاع املسـلح، يف  لإلخطار والدولة املعرتضة يظل معلقـاً حـىت 

قــــت الــــذي تكــــون فيــــه بعــــض ســــبل تســــوية املنازعــــات متاحــــة. الو 
ويتوقـــف األمـــر أيضـــاً علـــى احلـــل الـــذي يطـــرح ملســـألة حتديـــد مهلـــة 

مــــــن  ٢زمنيــــــة لالعــــــرتاض علــــــى اإلخطــــــار. وأشــــــار إىل أن الفقــــــرة 
حتــدد فــرتة ثالثــة أشــهر كمهلــة زمنيــة. غــري أنــه امتنــع عــن  ٦٥ املــادة

ن هـذه املهلـة ميكـن أن  اإلشارة إىل مهلة زمنيـة حمـددة ألنـه يشـعر
تويل دولة مشرتكة يف نزاع مسـلح أولويـة  ال تكون أطول، حيث قد

 ملصري املعاهدات.
رتـــه دولــة عضـــو  -٢٤٦ وأشــار املقــرر اخلـــاص إىل الســؤال الــذي أ

. وقال إنه يرى أن ٨بشأن أثر اإلخطارات الواردة يف مشروع املادة 
ضـــــون املهلـــــة الزمنيـــــة يـــــرد اعـــــرتاض يف غ مل هنـــــاك إمكـــــانيتني. فـــــإذا

احملــــددة، ميكــــن للدولــــة مقدمــــة اإلخطــــار أن متضــــي قــــدماً وتنهــــي 
إذا قُـدم  أمـا جزئيـاً. أو تعلقهـا كليـاً  أو تنسحب منها، أو املعاهدة،

اعــرتاض واســـُتلم، فـــيمكن عندئـــذ للــدول املعنيـــة أن تلجـــأ إىل ســـبل 
ا، حسب االقتضاء (وإذا كانـت متاحـة). أو التسوية السلمية  آليا

ــــدول إخطــــارات  ــــع أن تقــــدم ال ــــيس مــــن الصــــعب توّق ــــه ل واعتــــرب أن
واعرتاضـات أثنــاء نشــوب نــزاع مســلح. واملهـم هــو إيضــاح أنــه جيــب 

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٦٥ مـــن املـــادة ٢و ١مراعـــاة متطلبـــات الفقـــرتني 
 إىل أقصى حد ممكن. ١٩٦٩ لعام
وأشــــار املقـــــرر اخلـــــاص كـــــذلك إىل اقـــــرتاح، قدمتـــــه إحـــــدى  -٢٤٧

ن تُـــدرج يف نطـــاق مشـــروع املـــادة الـــدول األ األطـــراف  ٨عضـــاء، 
املتعاقدة يف املعاهدة اليت ليست طرفاً يف النزاع املسلح. والحـظ أن 
هــذا أمــر يســهل مــن منظــور تقــين. ومــع ذلــك فإنــه يلــتمس توجيــه 

 اللجنة بشأن مدى استصواب هذا االقرتاح.

 ملخص املناقشة (ب)
ن يصاغ احل -٢٤٨ حـة كنقطة عامة، أُوصي  كم مبرونة كافية إل
ً يف حاالت معينة. وأعرب عدة  أال إمكانية يكون اإلخطار ضرور

دراج مهلة زمنية يف الفقرة  ييدهم لالقرتاح القائل  ، ٣أعضاء عن 
أعضاء آخرون  أشهر. وأشار ٦إىل  ٣وتراوحت املهل املقرتحة من 

 دراج مهل زمنية. يتعلق فيماإىل وجوب توخي احلذر 
ن إدراج إشـارة إىل التسـوية السـلمية  -٢٤٩ وأُعرب عن رأي يقول 

يـــويل االعتبــار الكامــل لواقــع النـــزاع  ال ، قــد٤ للمنازعــات، يف الفقــرة
ــــدول  ن ال املســــلح. واعتــــرب أعضــــاء آخــــرون أن مــــن املفيــــد التــــذكري 
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مــن ميثــاق األمــم  ٣٣ليســت معفيــة مــن التزامهــا العــام مبوجــب املــادة 
. وبينمــا أيــد ٥ املتحــدة. وأُعــرب عــن آراء خمتلفــة أيضــاً بشــأن الفقــرة

ـا ى الـبعض اآلخـر أ ليسـت واضـحة كـل  عدة أعضـاء إدراجهـا، ار
لسـعي  مـا الوضوح. وقيل إنه إذا كان سيشـار إليـه هـو االلتـزام العـام 

. وجـاء يف رأي ٤يـرد يف الفقـرة  ملـا إىل تسوية النزاع، فإن ذلـك مماثـل
آخر أنه قـد يكـون مـن الصـعب اقتضـاء اإلشـارة إىل إجـراءات حمـددة 

يف لتســــوية املنازعــــات، وأنــــه جيــــب أن يتــــاح للــــدول هــــامش للتقــــدير 
 اختيار سبل تسوية املنازعات.

ييــدهم ألن تــدرج يف  -٢٥٠ ويف حــني أعــرب بعــض األعضــاء عــن 
لثــة هــي أطــراف متعاقــدة يف املعاهــدة  ٨نطــاق مشــروع املــادة  دول 

ــــبعض اآلخــــر عــــن شــــكوك إزاء  وليســــت أطرافــــاً يف النــــزاع، أعــــرب ال
قــي مشــاريع املــواد، وميكــن أ إذ ذلــك، ر متــس  ن قــد ترتتــب عليــه آ

 يؤدي إىل إساءة االستخدام.

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
ُحكـــم  ٨ذكـــر املقـــرر اخلـــاص أنـــه يعتقـــد أن مشـــروع املـــادة  -٢٥١

هــام. غــري أن الصــيغة املعتمــدة يف القــراءة األوىل غــري كاملــة. وأشــار  
رهــــــا بعــــــض األعضــــــاء ومؤداهــــــا أن  كــــــذلك إىل الشــــــواغل الــــــيت أ

ممكناً، غري أنه أعرب  أو كون دائماً ضرورً ي ال اإلخطار الرمسي قد
نـــه ميكـــن معاجلـــة هـــذه الشـــواغل عـــن طريـــق الصـــياغة  عـــن شـــعوره 

 السليمة.

اجلديـدة، قـال املقـرر اخلـاص إنـه يعتـرب  ٤لفقرة  يتعلق فيماو  -٢٥٢
للجـــوء  أن االلتـــزام الواقـــع علـــى الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة 

التســـــوية الســـــلمية للمنازعـــــات هـــــو التـــــزام يســـــتمر بغـــــض النظـــــر  إىل
نشـوب النــزاع املسـلح. ومــع ذلـك، أشــار إىل أن بعـض األعضــاء  عـن

اســـــــتعداده لقبـــــــول  قــــــد عارضـــــــوا إدراج هـــــــذا احلكـــــــم، وأعــــــرب عـــــــن
 ٥الفقـرة املقرتحـة علـى أسـاس أن هـذه النقطـة تغطيهـا الفقــرة  حـذف

 اجلديدة.

ييـــــــداً فـــــــاتراً.  ٥والحـــــــظ أن الفقـــــــرة  -٢٥٣ اجلديـــــــدة قـــــــد لقيـــــــت 
ـــــا تتمشـــــى  مـــــا ذلـــــك، فإنـــــه ومـــــع زال ينـــــزع إىل احلفـــــاظ عليهـــــا، أل
ــــــواردة يف املرفــــــق املتصــــــل مبشــــــروع املــــــادة  مــــــع ، ٥قائمــــــة الفئــــــات ال
لــرغم مــن نشــوب نــزاع  ذيوالــ يؤكــد احتمــال بقــاء هــذه االلتزامــات 

 مسلح.

أمـــــــــا بشـــــــــأن إمكانيـــــــــة أن تلجـــــــــأ الـــــــــدول املتعاقـــــــــدة الــــــــــيت  -٢٥٤
مـــن  ١أطرافـــاً يف النـــزاع املســـلح إىل اإلجـــراء الـــوارد يف الفقـــرة  ليســـت

، فــــإن فهمــــه للمناقشــــة الــــيت دارت هــــو أن توســــيع ٨مشــــروع املــــادة 
يكــون أمــراً مستحســناً. وعلــى أيــة حــال،  لــن نطــاق احلــق املشــار إليــه

ها الدول األطراف غـري املشـرتكة يف النـزاع ميكـن  فإن أية مشاكل جتا
للجـــــــوء إىل املـــــــواد مـــــــن   مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا ٦٢إىل  ٦٠أن ُحتَـــــــل 

 .١٩٦٩ لعام

  مبعزل الدويل القانون يفرضها اليت االلتزامات -٩ املادة
 )١٣٢١(املعاهدة عن

 )١٣٢٢(املعاهدة أحكام فصل إمكانية -١٠ املادة
 عرض املقرر اخلاص (أ)

، بصـيغته املعتمـدة ٩الحظ املقرر اخلاص أن مشروع املادة  -٢٥٥
مـــن اتفاقيـــة  ٤٣يف القـــراءة األوىل، والـــذي توجـــد أصـــوله يف املـــادة 

 يلَق اعرتاضاً. مل ،١٩٦٩ لعام فيينا
يقـــوم علـــى الـــذي  ١٠وأشـــار أيضـــاً إىل أن مشـــروع املـــادة  -٢٥٦

هـــو مشـــروع هـــام  ١٩٦٩ لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينــا ٤٤أســاس املـــادة 
ـــاء التعليـــق اجلزئـــي ملعاهـــدة، األمـــر الـــذي  أو للغايـــة ألنـــه يعـــاجل اإل

، ١٠ميكن أن حيدث كثرياً يف املمارسة. ويتيح وجود مشروع املادة 
 ٥حســـبما ذُكِـــر ســـابقاً، قـــدراً مـــن املرونـــة يف إنفـــاذ مشـــروع املـــادة 

فئات املعاهدات املرتبطـة بـه. واعتـرب املقـرر اخلـاص أنـه لـيس  وقائمة
 يدعو إىل تعديل مشروع املادة. ما هناك

 ملخص املناقشة (ب)
ييـــــــــد -٢٥٧ ، ١٠و ٩ملشـــــــــروعي املـــــــــادتني  عـــــــــام أُعـــــــــِرب عـــــــــن 

 والقرتاحات املقرر اخلاص. 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
كيــد أمهيــ -٢٥٨ . وعلــى ١٠ة مشــروع املــادة أعــاد املقــرر اخلــاص 

عـــادة تشـــكيل  الـــرغم مـــن االقرتاحـــات الـــيت قـــدمتها بعـــض الـــدول 
هيكــل هــذا احلكــم، فقــد بــدا لــه أن مــن املفضــل إبقــاءه يف هيكـــل 

 .١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ٤٤حيتذي املادة 

__________ 
 :٩فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣٢١( 

 االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل مبعزل عن املعاهدة"  
ــاء معاهــدة أو"   نتيجــة لنــزاع  نفاذهــا،تعليــق  االنســحاب منهــا أو إ
ي حـال ال مسلح،  تتضـمنهي التـزام  تفـي أنواجـب أي دولـة  مـن ينـتقص 

 ."تلك املعاهدة مبوجب القانون الدويل مبعزل عن وتكون ملزمة بهاملعاهدة 
 :١٠فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣٢٢( 

 إمكانية فصل أحكام املعاهدة"  
اء املعاهدة أو"   نتيجـة  نفاذهـاتعليـق  االنسـحاب منهـا أو يسري إ

كملهـــا، مــا مل لنــزاع مســلح تتفــق األطـــراف  تــنص املعاهـــدة أو علـــى املعاهــدة 
 :عدا عندما على خالف ذلك،

مـن حيـث تطبيقهـا، تتضمن املعاهدة بنـوداً قابلـة للفصـل،  أ)"(  
 املعاهدة؛ عن بقية أجزاء

يثبــت بطريقــة أخــرى أن قبــول تلــك  يتبــني مــن املعاهــدة أو (ب)و"  
ً لرضـــــا يكـــــن أساســـــاً  البنـــــود مل األطـــــراف األخـــــرى  الطـــــرف اآلخـــــر أو جـــــوهر
 ؛ بكاملهاملعاهدة  الرتباط

غــري منطــٍو املعاهــدة أجــزاء االســتمرار يف تنفيــذ بقيــة يكــون  (ج)و"  
 ."على إجحاف
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اء يف احلق سقوط -١١ املادة  منها االنسحاب أو املعاهدة إ
  )١٣٢٣(نفاذها تعليق أو

  )١٣٢٤(املعّلقة املعاهدات استئناف -١٢ املادة
 عرض املقرر اخلاص (أ)

الـــذي أقـــيم علـــى  ١١الحـــظ املقـــرر اخلـــاص أن مشـــروع املـــادة  -٢٥٩
يتصــور اســتمرار وجــود  ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٤٥أســاس املــادة 

يُتوقـع وجـوده  مـا نزر يسري من حسن النية بني األطراف املتعاقدة، وهو
حــاالت النــزاع املســلح. وعليــه، فــإن الــدول الــيت قبلــت صــراحة حــىت يف 

تصــرفها قــد  أو الــيت تُعتــرب بســبب مســلكها أو اســتمرار نفــاذ املعاهــدة،
وافقــت ضــمنياً علــى اســتمرار نفــاذ املعاهــدة، ســوف ُحتــرم مــن احلــق يف 

اء املعاهدة  تعليق نفاذها. أو االنسحاب منها أو إ
إحدى الـدول األعضـاء قـد أعربـت والحظ املقرر اخلاص أن  -٢٦٠

ن القاعــدة الــواردة يف مشــروع املــادة  جامــدة  ١١عــن الــرأي القائــل 
أكثـر مـن الــالزم وأن الـرؤى القائمـة ومســألة اسـتمرار نفـاذ املعاهــدات 
ميكــن أن تتغــري مــع نشــوب نــزاع مســلح، ومــن مث فــإن الظــروف الــيت 

ـاء معاهــدة ً ميكـن تقــ مــا ال تـؤدي إىل ســقوط احلــق يف إ  ديرها أحيــا
 بعـــد أن ُحيـــدث النــــزاع املســـلح أثـــره علــــى املعاهـــدة، األمـــر الــــذي إال
لضــرورة عنــد انــدالع النــزاع. ال حــني أنــه يوافــق علــى أن  ويف يتســىن 

ــل  ً، فإنــه يفضِّ يت متــأخراً أحيــا أفضــل فهــم لألثــر علــى املعاهــدة قــد 
مشـروع مع ذلـك أن يعـاجل هـذه النقطـة يف التعليـق، مـع اإلبقـاء علـى 

 املادة يف النص.
ى املقرر اخلاص أن مشروع املـادة  -٢٦١ ينبغـي أن يُـدرس  ١٢وار

ن مشــروع املــادة ١٨القــرتان مــع مشــروع املــادة  يعــاجل  ١٢. وذّكــر 
استئناف املعاهـدات املعّلقـة، والـذي يتقـرر وفقـاً للـدالئل املشـار إليهـا 

__________ 
 :١١فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣٢٣( 

ـــاء املعاهـــدة أو [انتفـــاء إمكانيـــة] احلـــق يف ســـقوط"   االنســـحاب  إ
 نفاذها تعليق منها أو

تعلـق  منهـا أو تنسـحب معاهـدة أوأن تنهـي لدولـة جـائزاً ال يعود "  
 مسلح: نتيجة لنزاع نفاذها

فــــذة املفعــــول  املعاهــــدةأن تظــــل إذا وافقــــت صــــراحة علــــى  (أ)"  
ا مستمراً على  أو  أو ؛أن يظل العمل 

قـــد وافقـــت ضـــمناً ، مســـلكها، بســـبب أمكـــن اعتبارهـــاإذا  (ب)"  
ملعاهدة أوعلى   ."على استمرار نفاذها مواصلة العمل 

 :١٢فيما يلي نص مشروع املادة  )١٣٢٤( 
 استئنافها بعد انتهاء النزاع املسلح إحياء العالقات التعاهدية أو"  
جيوز للدول األطراف، بعد انتهاء النزاع املسلح، أن تنظم،  -١"  

يــت أو املعاهــدات الــيت بنــاء علــى اتفــاق، إحيــاء نــزاع النتيجــة  علــق نفاذهــا أ
 .سلحامل

سـلح يتقرر استئناف نفاذ املعاهدات املعلقة بسـبب نـزاع م -٢"  
 ."٤املشار إليها يف مشروع املادة  للدالئلوفقاً 

فــ٤يف مشــروع املــادة   ذة مــرة أخــرى. ومثــل هــذه االتفاقــات تصــبح 
بســبب اتفــاق الحــق، بــل بســبب اختفــاء الظــروف الــيت أدت إىل  ال

حيــة أخــرى، فــإن مشــروع املــادة  ١٨ تعليقهــا يف املقــام األول. ومــن 
ــــذ املعاهــــدة مــــرة أخــــرى ــــن الــــدول املتعاقــــدة مــــن أن تنفِّ جتــــدِّد  أو ميكِّ

 نفاذهــا طواعيــة عــن طريــق اتفــاق يُتوصَّــل إليــه بعــد النــزاع. ويُعــّد هــذا
مبثابـــة جتديـــد للمعاهـــدة. واقـــرتح إدمـــاج احلكمـــني يف مشـــروع جديـــد 

يوضــــح الفــــارق بينهمــــا. غــــري أن القيــــام بــــذلك يعــــين أن  ١٢للمــــادة 
 يشكل بند "عدم إخالل".  لن ١٨مضمون مشروع املادة 

 ملخص املناقشة (ب)
ييــــد لتوصــــيات املقــــرر اخلــــاص بشــــأن مشــــروع  -٢٦٢ أُعــــرب عــــن 
أعضـــاء أعربـــوا عـــن شـــكوك إزاء اإلشـــارة إىل ، لكـــن عـــدة ١١ املـــادة

اء املعاهدة تعليق نفاذهـا. وجـاء  أو االنسحاب منها أو "إمكانية" إ
يف اقرتاح آخر أنه ميكن دمج الفقرتني الفرعيتني. وأُعرب كـذلك عـن 
ن يشمل إحالة مرجعية، مـع  القلق ألن احلكم صارم جداً، وأوصي 

، ١٩٦٩ لعـام مـن اتفاقيـة فيينـا ٦٢إدخال التعديل الالزم، إىل املادة 
 بشأن حدوث تغريُّ أساسي يف الظروف. 

ييـــد -٢٦٣ القــرتاح املقـــرر اخلــاص دمــج مشـــروع  عــام وأُعــرب عــن 
، رهنـــــاً بصـــــقل الصـــــيغة املقرتحـــــة ١٨مـــــع مشـــــروع املـــــادة  ١٢املـــــادة 

 للحكم وعنوانه.

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
قلق إحدى الدول من أنه قـد يكـون مـن  أشار املقرر اخلاص إىل -٢٦٤

الصــعب حتديــد األثــر الــذي ميــس املعاهــدة حلظــة انــدالع النــزاع املســلح، 
لقـدر الـذي  ١١ واقرتح أن يوضح التعليق أن مشروع املادة فذاً  يصبح 

ر النـزاع بطريقـة حمـددة وقـت نشـوب النـزاع. ويعـين هـذا  ميكن به قيـاس آ
 احلـاالت الـيت يـؤدي فيهـا طـول ومـدة يسري يف لن ١١أن مشروع املادة 

يكـن ميكـن للدولـة  مل النزاع إىل تغيري أثر النزاع على املعاهدة، األمر الـذي
 أن تتوقعه عند قبوهلا الستمرار نفاذ املعاهدة.

 عن اجلماعي أو الفردي الدفاع حق ممارسة أثر -١٣ املادة
 )١٣٢٥(املعاهدات على النفس
 عرض املقرر اخلاص (أ)

ن مشـــروع املـــادة  -٢٦٥ مســـتوحى مـــن  ١٣ذّكـــر املقـــرر اخلـــاص 
 مــن القــرار الــذي اعتمــده معهــد القــانون الــدويل يف ٧أحكــام املــادة 

__________ 
 يلي: على ما ١٣ينص مشروع املادة  )١٣٢٥( 

 اجلمــــــــاعي عــــــــن الــــــــنفس  أثـــــــر ممارســــــــة حــــــــق الــــــــدفاع الفـــــــردي أو"  
 على املعاهدات

حكام املادة    ، حيق لدولة متارس حقهـا يف الـدفاع الفـردي ٥"رهناً 
جزئيـــاً،  املتحــدة أن تعلّــق، كليــاً أو اجلمــاعي عــن الــنفس وفقــاً مليثـــاق األمــم أو

 نفاذ معاهدة تكون طرفاً فيها وتتناىف مع ممارسة هذا احلق".
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ر   223 املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

، واملقصود به هو منع نشوء حالة يؤدي فيها االمتثـال ١٩٨٥ عام
إىل حرمـــان دولـــة مـــن حقهـــا يف الـــدفاع عـــن  مـــا ألحكـــام معاهـــدة

د إمكانيـة تعليـق املعاهـدة، النفس. وقـال إن مشـروع هـذه املـادة يُـورِ 
ـــاء نفاذهـــا، وهـــو يف ســـياق العالقـــات بـــني  إال ينطبـــق ال ولـــيس إ

الدول. وقد اشتمل النص الذي اعتمده معهد القانون الدويل على 
حكـم آخـر يُـورِد إمكانيـة أن يقـرر جملـس األمـن يف وقـت الحــق أن 
الدولـــة الـــيت كـــان ُحيتمـــل أن تكـــون قـــد تعرضـــت لالعتـــداء هـــي يف 

يرتتــب علــى هــذا القــرار مــن نتــائج.  مــا اقــع الدولــة املعتديــة، مــعالو 
ن اللجنــة قــد نظــرت حتديــداً يف هــذه النقطــة خــالل القــراءة  وذّكــر 
األوىل وقررت عدم إدراج هذا احلكم اإلضـايف. وقـال إنـه يؤيـد هـذا 

 القرار ويقرتح التقيد به خالل القراءة الثانية. 
ن إحـدى الـدول -٢٦٦ األعضـاء قـد أبـدت مالحظـة  وذّكر أيضاً 

بتعليق نفاذ معاهدة يف حالـة ممارسـة  ما مفادها أن إمكانية قيام دولة
ـــنفس جيـــب أن ختضـــع ملشـــروع املـــادة . واملقـــرر ٥ حـــق الـــدفاع عـــن ال

اخلـــاص مييـــل إىل قبـــول هـــذا التوضـــيح، رغـــم أنـــه يفضـــل اإلشـــارة إىل 
قــــرتاح  ٥و ٤مضــــمون مشــــروعي املــــادتني   كليهمــــا. وذّكــــر كــــذلك 

ن يوضَّــــــح يف التعليــــــق أن  قدمتـــــه إحــــــدى الـــــدول األعضــــــاء أيضـــــاً 
 بتعليق نفاذ معاهدة يف حالة الدفاع عن الـنفس ما إمكانية قيام دولة

ميكن أن تشمل القواعد التعاهديـة الـيت تنطبـق يف سـياق النزاعـات  ال
املسلحة الدولية، مثل اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحا احلرب 

ا.والربوتوكو   ل اإلضايف األول امللحق 

 ملخص املناقشة (ب)
ييــدهم للــرأي الــذي أبــداه املقــرر  -٢٦٧ أعــرب عــدة أعضــاء عــن 

لصــيغة  ١٣اخلــاص ومفــاده أنــه ينبغــي اإلبقــاء علــى مشــروع املــادة 
ا يف القراءة األوىل. وأشـار أعضـاء آخـرون إىل صـعوبة  اليت اعُتمد 

ــاً، إىل حتديــد أي األطــ راف يف نــزاع مســلح يتصــرف التوصــل، عملي
بصـــورة مشـــروعة دفاعـــاً عـــن الـــنفس. وقـــد اقـــرتح أن ُيســـتعاض عـــن 

شــرطاً أعــم  أو مشــروع املــادة حبكــم يتضــمن شــرط "عــدم اإلخــالل"
مـن مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية  ٥٩مثل ذلـك املـدرج يف املـادة 

ا اللجنــة يف  الــدول عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــاً والــيت اعتمــد
ــا الثالثــة واخلمســني مــن  ٥١. وأشــري أيضــاً إىل أن املــادة )١٣٢٦(دور

حتدد مجيع  وال ميثاق األمم املتحدة تشكل هي نفسها شرطاً وقائياً 
شروط ممارسة الدفاع عن الـنفس، مثـل شـرطي التناسـب والضـرورة. 
ييــــــداً إلدراج شـــــــرط "عــــــدم اإلخـــــــالل"، إىل أن  وأشــــــري كـــــــذلك، 

لنظر إىل التطورات احلديثة أصبح  ٥١مضمون املادة  أقل وضوحاً 
ســتخدام القـــوة. الوقــت نفســـه،  ويف الــيت شــهدها القـــانون املتعلــق 

يتمثل يف تزويد الدولة اليت تتصرف  ال أشري إىل أن الغرض الرئيسي
دفاعــاً عــن الــنفس جبميــع األدوات للقيــام بــذلك، بــل هــو، حســبما 

ر العالقات التعاهديـة ، احلفاظ على استقرا٣يقتضيه مشروع املادة 
 يف أوقات النزاعات املسلحة. 

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، الفقرة ٢٠٠١ حولية )١٣٢٦(   .٧٦، ا

وقـــدِّم اقـــرتاح آخـــر يـــدعو إىل تعـــديل عنـــوان مشـــروع املـــادة ألنـــه  -٢٦٨
عتبـــاره يشـــري إىل أثـــر تلقـــائي ملمارســـة حـــق الـــدفاع عـــن  ميكـــن أن يُقـــرأ 
النفس. وقد أُعرب عن تفضـيل إلبقـاء صـيغة العنـوان قريبـة قـدر اإلمكـان 

يف  مبـــا مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، ٥١مة يف املـــادة مـــن الصـــيغة املســـتخد
اجلماعي" الـواردة يف العنـوان. وأعـرب كـذلك عـن  أو ذلك عبارة "الفردي

ييــد لتوضــيح أن ممارســة حــق الــدفاع عــن الــنفس ينبغــي أن تكــون "وفقــاً 
ألحكام ميثاق األمم املتحدة". ووفقاً لرأي آخـر، ينبغـي جتنـب اسـتخدام 

ـا ــال النطبـاق قواعـد القـانون الـدويل العــريف  ال هـذه الصـيغة أل تفسـح ا
املتعلقـــة مبمارســـة الـــدفاع عـــن الـــنفس. وأُعـــرب أيضـــاً عـــن رأي مفـــاده أن 

حكـــام املـــادة  ـــا تـــوحي ٥العبــارة االفتتاحيـــة "رهنـــاً  " تثـــري إشـــكاليات أل
ــا تغــري ١٣أولويــة علــى مشــروع املــادة  ٥ن ملشــروع املــادة  لتــايل فإ ، و

ن املعاهـدات  ٥طابع مشـروع املـادة  ضمنياً  ليصـبح مبثابـة بيـان توكيـدي 
ً كـان الوضـع. ولـذلك فقـد  املشار إليها يف مشروع املـادة سـتظل سـارية أ

االستعاضـة عنهـا بعبـارة "علـى الـرغم مـن  أو اقُرتح إما حـذف هـذه العبـارة
". وأعـــرب أعضـــاء آخـــرون عـــن تفضـــيلهم لإلبقـــاء علـــى ٥مشـــروع املـــادة 

حســــبما اقرتحــــه املقــــرر اخلــــاص.  ٥ة املرجعيــــة إىل مشــــروع املــــادة اإلشــــار 
وأشــري إىل أن هنــاك قواعــد تعاهديــة معينــة، مثــل تلــك الــواردة يف القــانون 

ـاء ال اإلنساين الدويل وتلك اليت تعّني احلـدود، تعليـق نفاذهـا  أو ميكـن إ
مــن خــالل االحتجــاج حبــق الــدفاع عــن الــنفس. واقُــرتح أيضــاً أن يوضَّــح 

تعلــق  أو حيــق هلــا أن تنهــي ال ن الدولــة الــيت تتصــرف دفاعــاً عــن الــنفسأ
ــاء كملهــا عنــدما يكــون مــن الضــروري إ تعليــق نفــاذ  أو نفــاذ معاهــدة 

  بعـــــض أحكامهـــــا فقـــــط مـــــن أجـــــل ممارســـــة حـــــق الـــــدفاع عـــــن الـــــنفس.
أُعرب عن توافق مع املقرر اخلاص يف تفضيله لعـدم إدراج إشـارة إىل  كما

 ذه جملس األمن يف وقت الحق. القرار الذي يتخ

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
ت الـــيت تكتنـــف حتديـــد  -٢٦٩ الحـــظ املقـــرر اخلـــاص أن الصـــعو

الدولة الـيت متـارس حـق الـدفاع عـن الـنفس وفقـاً للشـروط املنصـوص 
ـــــربر حـــــذف مشـــــروع املـــــادة.  ال عليهـــــا مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل ت

ن مثــة حــاالت ينبغــي فيهــا أن يعلــو حــق  فهــو مبثابــة تــذكري مفيــد 
تكـون  مـا الدفاع عن النفس على االلتزامات التعاهدية ولكن بقدر

هــــذه االلتزامــــات التعاهديــــة مقيِّــــدة ملمارســــة هــــذا احلــــق يف الــــدفاع 
 النفس.  عن

القرتاح الذي يدعو إىل جعل احلـق يف تعليـق  يتعلق فيماو  -٢٧٠
ات التعاهديــة خاضــعاً للشــروط املــذكورة يف مشـــروعي نفــاذ االلتزامــ

ت اليت تنشأ عن ذلك ٥و ٤املادتني  لصعو ، سّلم املقرر اخلاص 
أعرب عن تفضيل للصيغة احلالية  كما  ومن مث فقد سحب اقرتاحه.

ا تشمل كًال من الدفاع عن النفس  "وفقاً مليثاق األمم املتحدة" أل
ملتحدة والدفاع عن النفس مبوجـب املنصوص عليه يف ميثاق األمم ا

نــه لــيس مــن الضــروري  كيــد رأيــه  القــانون الــدويل العــريف. وأعــاد 
اجلمــاعي" يف العنــوان ألن هــذه العبــارة  أو اســتخدام عبــارة "الفــردي

لفعل يف مشروع املادة   .١٣ترد 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 224   والستني الثانية دور
 

 

  )١٣٢٧(املعتدية الدولة استفادة منع -١٥ املادة
 عرض املقرر اخلاص (أ)

مســتوحى أيضــاً مــن  ١٥الحـظ املقــرر اخلــاص أن مشــروع املـادة  -٢٧١
ـــــذي اعتمـــــده معهـــــد القـــــانون الـــــدويل يف ـــــل يـــــرد يف القـــــرار ال  حكـــــم مماث

. وهـــو يعـــّرب عـــن موقـــف سياســـايت يعتـــرب أن الدولـــة املعتديـــة ١٩٨٥ عـــام
ـا التعاهديـة نتيجـة  أال ينبغي تكون قادرة علـى أن حتـّل نفسـها مـن التزاما

قد بدأته. ويقتصر مشـروع املـادة علـى النزاعـات املسـلحة لنزاع تكون هي 
ـــا معتديـــة يتوقـــف علـــى   مـــا بـــني الـــدول. وأشـــار إىل أن وصـــف دولـــة

 يتوقـف، مـن وجهـة النظـر اإلجرائيـة، علـى كمـا  كيفية تعريف هذا املفهوم
يقــرره جملــس األمــن. ومشــروع املــادة مينــع الدولــة الــيت تــدعي احلــق يف  مــا

ــاء  االنســحاب منهــا مــن أن تفعــل ذلــك إذا أو اذ معاهــدةتعليــق نفــ أو إ
ـاء ما  التعليـق أو اعتربها جملس األمـن دولـة معتديـة وحيثمـا يعـود هـذا اإل
لفائــدة علــى الدولــة املعتديــة، وهــو أمــر ميكــن أن يتحقــق  أو االنســحاب 

قــــاٍض  أو منــــه جملــــُس األمــــن نفســــه أو، الحقــــاً لوقوعــــه، حمكمــــةُ حتكــــيم
بينمـــا وافـــق عـــدد مـــن الـــدول األعضـــاء علـــى مشـــروع دويل. والحـــظ أنـــه 

، فقـد كـان هنـاك اخـتالف حـول إدراج إشـارة إىل قـرار اجلمعيـة ١٥املادة 
 .١٩٧٤كانون األول/ديسمرب   ١٤) املؤرخ ٢٩-(د٣٣١٤العامة 
ن إحــدى الــدول األعضــاء قــد أعربــت عــن  -٢٧٢ وذّكــر كــذلك 

يف القــراءة األوىل، قلقهـا مـن أنـه وفقـاً لصـيغة مشـروع املـادة املعتمـد 
ـا قـد تظـل توصـم  مـا معتدية يف سياق نزاع ما عندما تُعترب دولة فإ

دة  ـــذه الوصـــمة يف نزاعـــات الحقـــة. وقـــد اقـــرتح املقـــرر اخلـــاص ز
هو النزاع  ١٥توضيح أن النزاع املسلح املشار إليه يف مشروع املادة 

ضـافة الذي ينشأ عن العدوان املشـار إليـه يف بدايـة املـادة، وذلـ ك 
جم عن العدوان". وجه املقرر اخلاص نظر اللجنـة إىل  كما  عبارة "

ليشــمل، إضــافًة  ١٥اقــرتاح يــدعو إىل توســيع نطــاق مشــروع املــادة 
التهديــــــد  أو إىل أعمــــــال العــــــدوان، أي جلــــــوء إىل اســــــتخدام القــــــوة

مــن  ٢مــن املــادة  ٤ســتخدامها علــى حنــو يشــكل انتهاكــاً للفقــرة 
يفّضــله هــو أن يقتصــر مشــروع  مــا حــدة. وقــال إنميثــاق األمــم املت

 على نتائج العدوان الذي ترتكبه الدول.  ١٥املادة 

 ملخص املناقشة (ب)
أعـــرب بعـــض األعضـــاء عـــن قلقهـــم إزاء الصـــعوبة الـــيت تكتنـــف  -٢٧٣

تمــع الــدويل يتفــق علــى  مل حتديــد وجــود فعــل العــدوان. وأكِّــد علــى أن ا
عـــــــل العـــــــدوان وأن قـــــــرار اجلمعيـــــــة فيـــــــه الكفايـــــــة لف مبـــــــا تعريـــــــف واضـــــــح

__________ 
 يلي: على ما ١٥ينص مشروع املادة  )١٣٢٧( 

القــوة بصــورة منــع اســتفادة الدولــة املعتديــة [الدولــة الــيت تســتخدم "  
 غري مشروعة]

ً، مبفهـــــوم ميثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة وقـــــرار    "ال جيـــــوز لدولـــــة ترتكـــــب عـــــدوا
) [ال جيـــوز لدولـــة تســـتخدم القـــوة علـــى ٢٩-(د٣٣١٤ اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة
مــــن ميثــــاق األمــــم املتحــــدة]، أن تنهــــي  ٢مــــن املــــادة  ٤حنــــو يشــــكل انتهاكــــاً للفقــــرة 

جـم عـن العـدوان [عـن  تنسحب منها أو معاهدة أو تعلـق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع مسـلح 
 االستخدام غري املشروع للقوة] إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك".

) يظـــــل موضـــــع جـــــدل. ولـــــذلك فقـــــد اقـــــُرتح أن ٢٩-(د٣٣١٤ العامـــــة
أن يكــون  أو "عــدم اإلخــالل" لبشــرط  ١٥يســتعاض عــن مشــروع املــادة 

بعـد توسـيع نطاقـه  ١٤موضوُع مشروِع هذه املادة مشموالً مبشروع املـادة 
لإلبقــاء علــى علــى حنــو مناســب. وأعــرب أعضــاء آخــرون عــن تفضــيلهم 

لصــــيغة التوكيديـــة الــــيت اقرتحهــــا املقـــرر اخلــــاص. ومــــع أن  مشـــروع املــــادة 
ينكروا الطابع املعقد ملسألة حتديد وجود فعـل العـدوان،  مل هؤالء األعضاء

ييـــدهم إلدراج إشـــارة إىل القـــرار -(د٣٣١٤ فقــد أعربـــوا مـــع ذلـــك عـــن 
لقــانوين كتعبــري )، وهــو أمــر يؤيــده كــل مــن الســوابق القضــائية والفقــه ا٢٩

للقـــانون الـــدويل العـــريف عـــن جمموعـــة أساســـية، علـــى األقـــل، مـــن املظـــاهر 
قـد ينطـوي  مـا مبـدى يتعلـق فيمااحملتملة للعدوان. وقد أبديت آراء خمتلفة 

ألمــر اعتمــاُد املــادة  مــن نظــام رومــا األساســي  مكــرراً  ٨عليــه مــن صــلة 
رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة اجلنائيـــــة الدوليـــــة يف مـــــؤمتر اســـــتعراض نظـــــام 

. وتعتـرب ٢٠١٠ عـام للمحكمة اجلنائية الدوليـة الـذي ُعقـد يف كمبـاال يف
ملســـؤولية  لنظـــر إىل أن النظـــام األساســـي يُعـــىن  جمموعـــة مـــن اآلراء أنـــه 

لعـدوان ر النزاعـات  ال اجلنائية لألفراد، فإن أحكامه املتعلقة  صـلة هلـا 
) ٢٩-(د٣٣١٤القـــرار املســـلحة علـــى املعاهـــدات. والحـــظ آخـــرون أن 

قــد أرســى األســاس لتعريــف العــدوان الــذي اعُتمــد يف مــؤمتر االســتعراض، 
بـــه هـــذا القـــرار مـــن قبـــول وأمهيـــة  يتســـم مـــا يشـــكل دلـــيالً علـــى مـــا وهـــو

-(د٣٣١٤ عــامليني. واقــُرتح كــذلك أنــه إذا اســتُبقيت اإلشــارة إىل القــرار
النطبـــاع يتعـــني أن تتجنـــب تـــرك ا ١٥)، فـــإن صـــياغة مشـــروع املـــادة ٢٩

ن ميثــاق األمــم  ن مفعــول ذلــك القــرار يســري علــى نفــس مســتوى ســر
 املتحدة. 
كمــــا نشــــأ اخــــتالف يف اآلراء حــــول االقــــرتاح الــــذي يــــدعو إىل  -٢٧٤

ليشـــمل أي جلـــوء إىل اســـتخدام القـــوة  ١٥توســـيع نطـــاق مشـــروع املـــادة 
مـن  ٤املسلحة على حنو يشكل خمالفة للحظر املنصوص عليـه يف الفقـرة 

ييــدهم  ٢ادة املــ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. وأعــرب بعــض األعضــاء عــن 
هلذا التوسيع لنطـاق املشـروع ألن ذلـك يـؤدي، يف مجلـة أمـور، إىل جتنـب 
ن جملــس األمــن قــد  اخلــوض يف مســألة العــدوان املثــرية لالنقســام. وذكِّــر 
أعــــرض عــــن حتديــــد وجــــود أفعــــال عــــدوان حــــىت يف حــــاالت اإلخــــالل 

لســـلم. أن الصـــيغة األوســـع نطاقـــاً ســـتكون صـــيغة منـــاظرة  كمـــا  اجلســـيم 
 ، ذلـك ألن احلـق يف الـدفاع عـن الـنفس١٣على حنـو أدق ملشـروع املـادة 

يقتصـــر علـــى الـــرد علـــى أفعـــال العـــدوان. وأعـــرب أعضـــاء آخـــرون عـــن  ال
قلقهم إزاء إمكانيـة توسـيع نطـاق هـذا احلكـم، ألن ذلـك سـيجرِّد مشـروع 

ي تنطــــوي عليــــه اإلشــــارة إىل الدولــــة الــــيت املـــادة مــــن طــــابع التحديــــد الــــذ
ــــذا احلكــــم يف  ممــــا ترتكــــب العــــدوان، جيعــــل مــــن األســــهل االحتجــــاج 

دة إمكانيـة إسـاءة اسـتخدامه. والحـظ بعـض  لتـايل ز املمارسة العمليـة و
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة هــو  ٢مــن املــادة  ٤األعضــاء أن تفســري الفقــرة 

 ٥١كـم لـيس املقابـل الـدقيق للمـادة أيضاً مسألة فيها جـدال وأن هـذا احل
 حبق الدفاع عن النفس. يتعلق فيمامن ميثاق األمم املتحدة 

ايــة مشــروع  -٢٧٥ كمــا أُبــديت شــكوك حــول الشــرط الــوارد يف 
ن تكون الدولة املعتديـة "ستسـتفيد" مـن أثـر العـدوان، وهـو  املادة 

مليــة. أمــر يبــدو مــن الصــعب إثباتــه علــى حنــو قــاطع يف املمارســة الع
ــــدة" الناشــــئة عــــن العــــدوان  ــــح يف التعليــــق أن "الفائ واقــــُرتح أن يوضَّ

 اسرتاتيجية. أو تقتصر على حتقيق ميزة عسكرية أال ينبغي
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ر   225 املعاهدات على املسلحة النزاعات آ

 

 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
ن الغــرض مــن مشــروع املــادة  -٢٧٦ ــر املقــرر اخلــاص  هــو منــع  ١٥ذكَّ

تكــون قــد بدأتــه هــي لكــي  مــا نــزاعالدولـة املعتديــة مــن االســتفادة مــن أثــر 
ا التعاهدية. وقد أفضـى هـذا إىل مناقشـة بشـأن تعريـف فعـل  تُنهي التزاما
العـــــدوان وكـــــذلك، بصـــــفة خاصـــــة، بشـــــأن مـــــزا إدراج إشـــــارة إىل قـــــرار 

). وقد كـرر املقـرر اخلـاص تفضـيله لإلبقـاء ٢٩-(د٣٣١٤اجلمعية العامة 
يضـــــاً إىل ميثـــــاق األمـــــم علـــــى إشـــــارة إىل ذلـــــك القـــــرار يف صـــــيغة تشـــــري أ

املتحدة، حىت ولو كان القرار وامليثاق سـيُعامالن علـى مسـتويني خمتلفـني. 
وأعـــرب كـــذلك عـــن معارضـــته حلـــذف اإلشـــارة إىل الدولـــة املعتديـــة الــــيت 

الحــظ أن إمكانيــة توســيع نطــاق احلكــم  كمــا  تســتفيد مــن فعــل العــدوان.
ين أن الـدول ميكـن ليشمل انتهاك احلظر املفروض على استخدام القوة تعـ
ا التعاهدية.  أن حتُِل نفسها بسهولة أكرب من التزاما

 األمن جملس قرارات -١٤ املادة
 احلياد قوانني عن الناشئة والواجبات احلقوق -١٦ املادة
اء األخرى احلاالت -١٧ املادة  أو االنسحاب أو لإل

 )١٣٢٨(النفاذ تعليق
 عرض املقرر اخلاص (أ)

 ١٧و ١٦و ١٤املقــــــرر اخلــــــاص أن مشــــــاريع املــــــواد الحــــــظ  -٢٧٧
يؤكـد  ١٤تتـأثر مبشـاريع املـواد. فمشـروع املـادة  ال تتناول املسائل الـيت

ن القرارات اليت يتخذها جملس األمن مبوجب الفصل السابع من  سر
ميثاق األمـم املتحـدة. وبينمـا رأت بعـض الـدول األعضـاء أن مشـروع 

ل ١٤املادة  مـن ميثـاق األمـم  ١٠٣نظـر إىل املـادة زائد عن احلاجة، 

__________ 
 يلي: على ما ١٤ينص مشروع املادة  )١٣٢٨( 

 قرارات جملس األمن"  
ر القانونيــة لقــرارات جملــس األمــن    آل "ال ُختـل مشــاريع املــواد هــذه 

 ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة".وفقاً 
 يلي:  على ما ١٦وينص مشروع املادة   
 احلقوق والواجبات الناشئة عن قوانني احلياد"  
"ال ُختــل مشــاريع املــواد هــذه حبقــوق وواجبــات الــدول الناشــئة عــن   

 قوانني احلياد".
 يلي: على ما ١٧وينص مشروع املادة   
اء أواحلاالت األخرى ل"    تعليق النفاذ االنسحاب أو إل
ـــاء املعاهـــدة أو   االنســـحاب منهـــا  "ال ُختـــل مشـــاريع املـــواد هـــذه 

اتفـــــاق  أحكـــــام املعاهـــــدة؛ (ب) يلـــــي: (أ) تعليقهـــــا نتيجـــــة أمـــــور منهـــــا مـــــا أو
نشوء حالة يستحيل معها تنفيذ املعاهدة؛  خرق جوهري؛ (د) األطراف؛ (ج)

 الظروف.تغري أساسي يف  (ه)
 "[أو صيغة عامة وجمردة:]  
ــــاء أو   إل تعليــــق النفــــاذ  االنســـحاب أو "ال ُختـــل مشــــاريع املـــواد هــــذه 

ا يف القانون الدويل".  ألسباب أخرى معرتف 

ـــــــل مـــــــع ذلـــــــك اإلبقـــــــاء علـــــــى مشـــــــروع املـــــــادة  املتحـــــــدة، فإنـــــــه يفضِّ
 للوضوح. توخياً 
احلقـــوق والواجبــات الناشــئة عـــن  ١٦ويؤكــد مشــروع املــادة  -٢٧٨

القـرتاح الـذي يـدعو إىل إدراج  قوانني احليـاد. وذكَّـر املقـرر اخلـاص 
 ٥ملرفــق املتصــل مبشــروع املــادة املعاهــدات املنشــئة للحيــاد كبنــد يف ا

 بــــدًال مــــن إدراجهــــا كشــــرط "عــــدم إخــــالل". وأشــــار إىل أن احليــــاد
لنظر إىل أن مركز احليـاد  ال يتقرر دائماً مبوجب معاهدة، وإىل أنه 

ســتثناء احليــاد "الــدائم"  ينطبــق عــادة خــالل فــرتات النــزاع املســلح (
ر أيضاً يف أوقات السلم)، فلـن  يكـون مـن املفيـد الذي تكون له آ

 .٥إدراج إشارة يف املرفق املتصل مبشروع املادة 
ــــاء  ١٧والحــــظ أن مشــــروع املــــادة  -٢٧٩ يؤكــــد حــــق الــــدول يف إ

تعليــــق نفاذهــــا ألســــباب أخــــرى  أو االنســــحاب منهــــا أو املعاهــــدات
ــــا مبوجــــب القــــانون الــــدويل، وخباصــــة األســــباب املنصــــوص  معــــرتف 

. ولـيس املقصـود بقائمـة األسـباب ١٩٦٩ لعـام عليها يف اتفاقية فيينا
الســتناد  البديلــة أن تكــون قائمــة جامعــة. وقــد اقــرتح املقــرر اخلــاص، 
ـل  إىل اقرتاح إحدى الدول األعضاء، صيغًة بديلة أعم، رغـم أنـه يفضِّ
اإلبقـاء علــى الـنهج الــذي اعُتمــد يف القـراءة األوىل واملتمثــل يف حتديــد 

يف ذلــــك إدراج "أحكــــام  مبــــا خـــرى"،أمثلـــة عــــن تلــــك "األســــباب األ
 املعاهدة" كسبب إضايف حسبما اقرتحته إحدى الدول األعضاء.

 ملخص املناقشة (ب)
ييد -٢٨٠  .١٤ملشروع املادة  عام أُعرب عن 
، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ١٦مبشروع املـادة  يتعلق فيماو  -٢٨١

، إىل ينبغــي حــذف مشــروع املــادة هــذا ألن قــانون احليــاد قــد ختطــاه
حـــــد كبـــــري، ميثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة الـــــذي يقتضـــــي امتثـــــال الـــــدول 
ييــدهم لإلبقــاء علــى هــذا  األعضــاء. وأعــرب أعضــاء آخــرون عــن 

تــــزال لــــه أمهيتــــه رغــــم االلتــــزام  ال احلكــــم. ولــــوحظ أن قــــانون احليــــاد
 العاملي مبيثاق األمم املتحدة.

يــد ، أُعــرب عــن بعــض التأي١٧مبشــروع املــادة  يتعلــق فيمــاو  -٢٨٢
للصيغة األعم، ولكن معظم األعضاء وجدوا أن من األفيد اإلشـارة 

ييد إلدراج فقرة فرعية جديدة  كما  إىل أسباب حمددة. أُعرب عن 
تشــري إىل "أحكــام املعاهــدة"، حيــث إن ذلــك ســيكون متســقاً مــع 

. ١٩٦٩ لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٥٧املـــادة  مـــن الفقـــرة الفرعيـــة (أ)
ب األخــرى احملــددة يف هــذا احلكــم ينبغــي ولــوحظ كــذلك أن األســبا

أن يُنظــر إليهــا يف ضــوء مشــاريع املــواد عنــد تطبيقهــا علــى احلــاالت 
 اليت تندرج ضمن نطاق مشاريع املواد. 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
 الـذي حظـي بتأييـد ١٤رأى املقرر اخلاص أن مشـروع املـادة  -٢٨٣
ـل اإلبقـاء ١٥ميكن أن يُدرج بعـد مشـروع املـادة  عام . وقـال إنـه يفضِّ

ن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة  ١٦علـــى مشـــروع املـــادة  ألنـــه غـــري مقتنـــع 
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 يُبدَ  مل ، الحظ أنه١٧مبشروع املادة  يتعلق فيماينفي مفهوم احلياد. و 
ن يُبقـــي  إال بعـــض التأييـــد يف اللجنـــة لوضـــع صـــيغة عامـــة، وأوَصـــى 

 ي اقرتحه هو. على النص الذ

 مسائل أخرى -٣

 عرض املقرر اخلاص (أ)
نــــــه كــــــان قــــــد قــــــدِّم اقــــــرتاح إلدراج  -٢٨٤ ــــــر املقــــــرر اخلــــــاص  ذكَّ

حكــــــم إضــــــايف يؤكــــــد قواعــــــد القــــــانون اإلنســــــاين الــــــدويل والقــــــانون 
يعــــــــرتض علــــــــى هــــــــذه  ال الــــــــدويل حلقــــــــوق اإلنســــــــان. ورغــــــــم أنــــــــه

ــــرى أن شــــرط "عــــدم اإلخــــال ــــه ي ــــدأ، فإن ل" الفكــــرة مــــن حيــــث املب
هــــو ضــــروري متامــــاً يف ســــياق مشــــاريع  مــــا ينبغــــي أن يقتصــــر علــــى

ً بداهــــــة. وأشــــــار إىل  املــــــواد وأن إدراج هــــــذا احلكــــــم لــــــيس ضــــــرور
 ٥اقـــــــــرتاح يـــــــــدعو إىل تضـــــــــمني املرفـــــــــق املتصـــــــــل مبشـــــــــروع املـــــــــادة 

لنقـــــــل، ســـــــيما تلـــــــك  وال إشـــــــارات إىل فئـــــــة املعاهـــــــدات املتعلقـــــــة 
لنقــــــل اجلــــــوي علــــــى وجــــــه ال ــــــه املتعلقــــــة منهــــــا  ــــــال إن تحديــــــد. وق

لنظــــر إىل اخلصــــائص احملــــددة هلــــذه  ــــام بــــذلك،  ــــل عــــدم القي يفضِّ
ــــذي أبدتــــه دول أعضــــاء ومفــــاده  كمــــا  االتفاقــــات. ــــرأي ال ل ــــر  ذكَّ

ـــــــاء املعاهـــــــدة  االنســـــــحاب منهـــــــا أو أن النتـــــــائج املرتتبـــــــة علـــــــى إ
ــــه  أو ــــنص. وقــــال إنــــه يــــرى أن تعليــــق نفاذهــــا ليســــت مــــذكورة يف ال

ــــــــا ٧٢و ٧٠إشــــــــارة إىل املــــــــادتني ينبغــــــــي إدراج   مــــــــن اتفاقيــــــــة فيين
ميكـــــن إدراجـــــه يف التعليـــــق علـــــى مشـــــروع  مـــــا ، وهـــــو١٩٦٩ لعـــــام
 .٨املادة 
ن  -٢٨٥ والحظ كذلك أن اقرتاحاً قد قـدِّم يف اللجنـة السادسـة 

 يوضَّح يف مشاريع املواد أن الدول املشاركة يف نزاع مسلح غري دويل
ائهـا  -ق نفـاذ املعاهـدة بتعليـ إال ميكنها أن تطالِـب ال  -ولـيس 

فضــًال عــن الفئــات املدرجــة يف  ٥و ٤مــع مراعــاة مشــروعي املــادتني 
املرفـــق. وقـــال إن الفرضـــية الـــيت طُرحـــت هـــي أن الفـــرق املزعـــوم بـــني 
النزاعـــات املســــلحة الدوليـــة والنزاعــــات املســــلحة غـــري الدوليــــة، مــــن 

مــــن حيــــث حيــــث طبيعتهــــا ونطاقهــــا، يتطلــــب التمييــــز فيمــــا بينهــــا 
القواعد املنطبقة. وبينمـا أبـدى املقـرر اخلـاص شـكوكاً إزاء مثـل هـذا 
  التحليـــل القطعـــي، فقـــد الـــتمس آراء اللجنـــة بشـــأن هـــذا االقـــرتاح.

نـــه يتعـــني التفكـــري يف الشـــكل الـــذي ســـتتخذه  كمـــا ـــر اللجنـــة  ذكَّ
اية املطاف.  مشاريع املواد يف 

 ملخص املناقشة (ب)
نـــــه عـــــام أُعــــرب عـــــن اتفـــــاق -٢٨٦  مـــــع املقـــــرر اخلـــــاص يف رأيـــــه 
حاجــة إلدراج شــرط وقــائي آخــر يشــمل واجــب احــرتام القــانون  ال

 اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ينبغــي أن يكــون  ال وكــان الــرأي الســائد يف اللجنــة هــو أنــه -٢٨٧

رهناك متييز صريح يف مشاريع املواد بني  النزاعـات  على املرتتبة اآل
إىل أن وأشــــري ســــلحة الدوليــــة والنزاعــــات املســــلحة غــــري الدوليــــة. امل

ر املرتتبــة علــى نــزاع مســلح ميكــن أن تتوقــف علــى نطــاق النــزاع  اآل
غري دويل يف  أم إذا كان النزاع دولياً  ما تتوقف على ما ومدته بقدر

ييـــد قـــوي لالقـــرتاح الـــذي يـــدعو ألن  مل كمـــا  طابعـــه. يكـــن هنـــاك 
ر  النزاعات املسلحة غري الدولية مقتصرة علـى تعليـق نفـاذ تكون آ

املعاهـــدات. وأبـــدى أعضـــاء آخـــرون اســـتعداداً للنظـــر يف مثـــل هـــذا 
احلكم، بغية مراعاة حقيقة أن الدولة اليت تدخل يف نزاع داخلي قد 
اللتزامــات املرتتبــة  تواجــه وضــعاً فريــداً تعجــز فيــه مؤقتــاً عــن الوفــاء 

دراج  علــــى املعاهــــدة. واقــــُرتح ــــق أن املقصــــود  ــــح يف التعلي أن يوضَّ
النزاعات املسلحة غري الدولية، وتوسيع نطاق مفهوم النزاع املسلح، 

ــــــاء تعليــــــق العالقــــــات  أو لــــــيس توســــــيع إمكانيــــــة قيــــــام الــــــدول 
التعاهدية يف سـياق النزاعـات املسـلحة التقليديـة غـري الدوليـة حيـث 

ثر تواجه احلكومة وحدها مترداً مسلحاً يف إ قليمها، بل أن يتوقف 
ــــة علــــى وجــــود تــــدخل  لنزاعــــات املســــلحة غــــري الدولي املعاهــــدات 

 خارجي إضايف.
لشكل الذي ميكن أن تتخذه مشاريع املواد،  يتعلق فيماو  -٢٨٨

ايـــة املطـــاف يف  ييـــده العتمادهـــا يف  أعـــرب أحـــد األعضـــاء عـــن 
لنظـــر إىل ل مـــا شـــكل معاهـــدة وذلـــك  نســـبة تتســـم بـــه مـــن أمهيـــة 

يـــزال مـــن  ال ملتطلبـــات األمـــن القـــانوين، بينمـــا رأى عضـــو آخـــر أنـــه
 السابق ألوانه إىل حد بعيد النظر يف هذه املسألة. 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)
ـــــة مشـــــمولة  -٢٨٩ أكـــــد املقـــــرر اخلـــــاص أن النزاعـــــات غـــــري الدولي

ر مــا أن املســألة هــي إال مبشــاريع املــواد. خمتلفــة  إذا كانــت هنــاك آ
غـري دوليـة يف طبيعتهـا. وأشـار  أم إذا كانت النزاعات دولية ملا وفقاً 

ييـد قـوي يف اللجنـة إلجـراء مثـل هـذا التمييـز.  إىل أنه لـيس هنـاك 
ر النزاعـــات املســـلحة علـــى أســـاس أخـــذ الظـــروف  وينبغـــي قيـــاس آ

 احملددة لكل حالة يف االعتبار.
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