الفصل الثام
التطبيق املؤقت للمعاهدات
ألف -مقدمة

 -1عرض املقرر اخلا

 -108قاارر اللجنااة ،دورهتااا الرابعااة والسااتي العااام  ،)2012أن
ت اادرج موض ااوع ”التعبي ااق املؤق اات للمعاه اادا “ ب ارانمج عمله ااا
وعيناات الساايد خ اوان مانوياال غااوميس روبلياادو مقااررا خاصااا معنيااا
سملوض ااوعال .)383و الا اادورة نتسا ااها ،أحاطا اات اللجنا ااة علما ااا بتقريا اار
27
اا ا ااتو قدما ا ااه املقا ا اارر اخلا ا ااا  ،اجللسا ا ااة  3151املعقا ا ااودة
متوز/يولي ااه  ،2012ع اان املش اااورا غ ا الرمسي ااة ال اايت أُجري اات بش ااأن
املوضاوع اات رائسااته .وقارر اللجنااة أيضاا أن تعلااب مان األمانااة
العامة إعداد مذ رة عن األعمال السابقة اليت اضعلعت هبا اللجنة
بشاأن املوضاوع سااياق أعماهلاا املتعلقاة بقااانون املعاهادا  ،وعاان
األعما ا ااال التحض ا ا ا ية لألحيا ا ااام ذا الح ا ا االة ما ا اان اتتاقي ا ا ااة فيين ا ا ااا
لعام  .1969و وقت الحق ،الحظت اجلمعية العامة مإل التقدير،
قرارها  92/67املؤر  14انون األول/ديسمرب  ،2012قر َار اللجنة
إدراج املوضوع برانمج عملها.

للتقرير األول

 -111با ّاي املقاارر اخلااا أن الغاارض ماان تقريااره األويل هااو إرساااء
اخلحائن الرئيسية للتعبيق املؤقت ،وذلك من أجل تشجيإل الدول
علااى زايدة اللجااوء إىل التعبيااق املؤقاات .وأاااار إىل أن اتتاقيااة فيينااا
لعام  1969تشيل نقعاة االنعا ق املنعقياة .وأوضا املقارر اخلاا
أنااه مل يرغااب تلااك املرحلااة أن يتناااول مسااألة التعبيااق املؤقاات
للمعاهدا من جاناب املنظماا الدولياة ،علاى النحاو املتاوخى
اتتاقية فيينا لعام .1986
 -112وأاا ااار املقا اارر اخلا ااا  ،معا اارض تقدةا ااه حملا ااة عاما ااة عا اان
تقري ااره ،إىل االخ اات ف املح ااعلحا ب ااي مش ااروع امل ااادة ال ااذ
اعتمدتا ا ااه اللجنا ا ااة عا ا ااام  1966والا ا ااذ يشا ا ا إىل ”با ا اادء النتا ا اااذ
املؤق اات“ال )384وب ااي امل ااادة  25ال اايت عُ ا ّدلت م اؤمتر األم اام املتح اادة
لقانون املعاهدا وأصابحت تشا إىل ”التعبياق املؤقات“ .وبينماا
تب ا ااي ما ا اان السا ا ااج أن العبا ا ااارتي قا ا ااد اسا ا ااتُخدمتا إىل حا ا ااد ما ا ااا
مرتادفااي ،الح ا املقاارر اخلااا أن التاادقيق املتعمااق فيهمااا يتيااد
أبهنما ااي ن إىل متهاومي قاانونيي خمتلتاي .وأااار املقارر اخلاا
أيضا ااا إىل األسا ااباب الا اايت ةيا اان أن اتا ااز الا اادول علا ااى اللجا ااوء إىل
املبي تقريره.
التعبيق املؤقت ،على النحو ّ
 -113وفيما يتعلق سآلاثر القانونية للتعبيق املؤقت ،الح املقارر
اخلا أن هذه اآلاثر ،بوجه عاام ،ةيان أن تتوقاف علاى مضامون
قاع اادة القا ااانون الا اادويل املوضا ااوعية اخلاض ااعة للتعبيا ااق املؤقا اات .أما ااا
النت ااائج الثانوي ااة النته اااك الت ازام انا اائ ع اان قاع اادة يش ااملها التعبي ااق
املؤقاات ،ف ا تنشااأ عاان التعبيااق املؤقاات اااد ذاتااه ،وإ ااا تنشااأ عاان
التعبي ا ااق الع ا اااد لقواع ا ااد الق ا ااانون ال ا اادويل الثانوي ا ااة املتح ا االة خب ا اارق
االلتزامااا  .وأاا أيضااا إىل أنااه جيااب أن يُنظاار التعبيااق املؤقاات
إطا ااار السا ااياق العا ااام للتقا اارة  2ما اان املا ااادة  31ما اان
للمعاها اادا
اتتاقية فيينا لعام .1969

ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية
 -109ااان معروض ااا عل ااى اللجن ااة ال اادورة احلالي ااة التقري اار األول
للمق اارر اخل ااا ال )A/CN.4/664ال ااذ ت ااوخى أن حي اادد ،بوج ااه ع ااام،
املس ا ااائل القانوني ا ااة الرئيس ا ااية ال ا اايت تنش ا ااأ س ا ااياق التعبي ا ااق املؤق ا اات
للمعاها اادا  ،وذلا ااك سلنظا اار الا اانُهج التقهيا ااة املتبعا ااة لا اادى تنا اااول
املوضااوع وإبجاراء اسااتعراض مااوجز ملمارسااا الاادول القائمااة هااذا
الحاادد .و ااان معروضااا أيضااا علااى اللجنااة مااذ رة ماان إعااداد األمانااة
العام ااة ال )A/CN.4/658تتعق ااب اتري ا التت اااوض عل ااى امل ااادة  25م اان
اتتاقي ا ااة فيين ا ااا لع ا ااام  ،1969س ا اواء داخ ا اال اللجن ا ااة أو م ا اؤمتر األم ا اام
املتحا اادة لق ا ااانون املعاه ا اادا لع ا ااامت  ،1969-1968وتتض ا اامن ال ا ااي
موجزا لبع املسائل اجلوهرية اليت أث أثناء النظر هذه املادة.
 -110ونظر اللجنة التقريار األول جلسااهتا مان  3185إىل
 ،3188املعقودة الترتة من  24إىل  30متوز/يوليه .2013

 -114وأاااار املقاارر اخلااا إىل أنااه ينااو النظاار مسااألة اآلاثر
القانونيااة مبزيااد ماان التتحاايل مرحلااة اتليااة ،لينااه ذ ّ ار أبن السا
اررين اخلاصا ا ااي
ج الا ا ااد فيتزما ا ااوريس والسا ا ا مهتا ا اار والا ا اادوك ،املقا ا ا َ
الس ااابقي ،رأاي مه ااا أن التعبي ااق املؤق اات للمعاه اادة ينش اائ نت ااس
االلتزام ااا ال اايت ستنش ااأ عن ااد ب اادء نت اااذ املعاه اادة .وأا ااار ه ااذا

__________
ال )383اجللسااة  3132املعقااودة  22أاير/مااايو  2012الانظاار حوليااة ،2012
اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة  .)267و ان املوضاوع قاد أُدرج بارانمج عمال
اللجنة العويل األجل دورهتا الثالثة والساتي العاام  ،)2011وذلاك علاى أسااس
املق ارتمب ال اوارد املرف ااق الثال ااث لتقري اار اللجن ااة ع اان أعم ااال تل ااك ال اادورة الحولي ااة
 ،2011اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا  ،367-365واملرفق الثالث).

__________
ال )384حوليا ااة  ،1966اجمللا ااد الثا ااان ،الوثيقا ااة  ،A/6309/Rev.1اجلا اازء الثا ااان،
 ،210مشروع املادة .22
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الح اادد إىل أمهي ااة مب اادأ ”العق ا ُاد ا اريعة املتعاق اادين“ ال ااذ جتس ااده
املادة  26من اتتاقية فيينا لعام  .1969وأاار ذلك إىل الرأ الذ
عااام 2012
تبا ّدى ماان خ ا ل املشاااورا غا الرمسيااة الاايت جاار
والذ متاده أن التعبيق املؤقت للمعاهادة ينشائ التزاماا تتجااوز
نعاااق االلت ازام بعاادم مناقض ااة موضااوع املعاه اادة والغاارض منه ااا قب اال
دخوهلا حيز النتاذ الاملادة  18من اتتاقية فيينا)ال.)385
 -115وأااار املقارر اخلاا إىل الساما الرئيساية للنظاام القااانون
الس ااار عل ااى التعبي ااق املؤق اات للمعاه اادا  ،أال وه اات أن التعبي ااق
املؤقات ةياان أن تاانن عليااه املعاهادة صاراحة أو ياانن عليااه اتتاااق
مس ااتقل ب ااي األط اراف ،وأن ااه جي ااوز لل اادول أن تعل اان ،س اواء بش اايل
ص اري أو ض اامين ،نيته ااا تعبي ااق املعاه اادة تعبيق ااا مؤقت ااا ،وأن ااه جي ااوز
إهناء التعبيق املؤقت من جانب واحد أو سالتتاق بي األطراف.
 -116وأبادى املقاارر اخلاا رأاي أوليااا متاااده أن املوضاوع يحاال لوضااإل
مبادئ توجيهية أو بنود وذجية ترمت إىل توف إراادا للحيوما .

 -2موجز املناقشة
 -117أعلنت اللجنة أهنا تضم صوهتا إىل صو املقرر اخلا
إعرابه عن التقدير لألمانة العامة لقيامها إبعداد املذ رة.
 -118وأُعاارب عاان رأ متاااده أنااه ،ماان زاويااة السياسااة القانونيااة،
ِ
تشجإل اللجنة على اللجوء إىل التعبيق املؤقت
من غ املناسب أن ّ
للمعاه ا اادا  .وأُععي ا اات أمثل ا ااة عل ا ااى ح ا اااال أدى فيه ا ااا التعبي ا ااق
املؤق اات للمعاه اادا إىل ثاَ ا ْين ال اادول ع اان التح ااديق عليه ااا .وأا ااار
أعضا اااء آخا اارون إىل أنا ااه لا اايس ما اان مها ااام اللجنا ااة أن تشا ااجإل علا ااى
اللجا ااوء إىل التعبيا ااق املؤقا اات أو أن تثا ااين عنا ااه ،ما ااا دام ها ااذا القا ارار
يدخل سألساس نعاق املسائل املتعلقاة بسياساا الدولاة .ومان
منظ ا ااور الق ا ااانون ال ا اادويل ،لل ا اادول حري ا ااة أن تق ا اارر التعبي ا ااق املؤق ا اات
ملعاه اادة م ااا م اان عدم ااه .ول ااوح أيض ااا أن جل ااوء ال اادول املتي اارر إىل
التعبي ااق املؤق اات للمعاه اادا يؤ ااد أمهي ااة ه ااذه اإلمياني ااة .فأولئ ااك
الذين قاموا بحياغة املادة  25من اتتاقية فيينا لعام  1969مل يقحدوا
هبااا البتااة تقااوي املعاهاادا  ،وإ ااا رأوا فيهااا وساايلة عمليااة لتحقيااق
األم اان الق ااانون ،وذلا ااك م ااث  ،حال ااة املعاها اادا املتتابع ااة ،عا اان
طريق إاتحة سبيل سريإل للدول لبدء التعاون فيما يتحل سملعاهدة.
 -119وم اان الش اواغل األخ اارى ال اايت أُع اارب عنه ااا أن التعبي ااق املؤق اات
للمعاه ا ا اادا يث ا ا ا مس ا ا ااائل سلغ ا ا ااة األمهي ا ا ااة تتعل ا ا ااق ساللتت ا ا اااف عل ا ا ااى
اإلج اراءا احمللي ااة القائم ااة ،مب ااا فيه ااا الش ااروط الدس ااتورية ،فيم ااا يتح اال
سملش ا ااار ة املعاه ا اادا  .ومل تي ا اان ه ا ااذه الش ا اواغل ج ا ااديرة سلتوق ا ااف
عناادها رأ أعضاااء آخارين .والحظاوا أن الاادول حاارة أن تضااإل،
__________
ال )385انظار حوليااة  ،2012اجمللاد الثااان الاجلازء الثااان) ،التقارا
وخباصة التقرة .147

،155-144
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إطار النظام القانون الاداخلت ليال منهاا ،ماا تاراه مناسابا مان قواعاد
ادد يتية التزامهاا بتعهادا علاى الحاعيد الادويل .و اان ال باد للجناة
م اان أن تت اارتض من ااذ البداي ااة أن التعبي ااق املؤق اات للمعاه اادا ي ااتم وفق ااا
للقواني الداخلية للدولة املعنية الرهنا سنعباق املادة  46من اتتاقياة فييناا
لعا ااام  .)1969و ا ااان علا ااى اللجنا ااة أن تنظا اار فقا ااط ما اادى ضا اارورة أن
أيخا ااذ القا ااانون الا اادويل املعاصا اار احلسا اابان القيا ااود املتروضا ااة مبوجا ااب
القاواني الداخليااة ،ماان دون أن تنظاار تلااك القيااود اااد ذاهتااا .وماان
منظااور الق ااانون الاادويل ،ةث اال رضااا الدول ااة املتعاقاادة العنح اار احلاس اام
هاذا الحاادد .فما أُعلاان الرضااا عان التعبيااق املؤقاات ملعاهادة مااا ،ساواء
املعاهدة ذاهتا أو عن طريق اتتاق مساتقل ،ال جياوز للدولاة أن ااتج
أبحيام قانوهنا الاداخلت لتربيار عادم الوفااء سلتزاماهتاا الدولياة الاملاادة 27
ماان اتتاقيااة فيينااا لعااام  .)1969ورئاات أيضااا أن مااا أُعاارب عنااه ماان قلااق
خبح ااو االلتت اااف عل ااى القواع ااد الداخلي ااة ةي اان تبدي ااده ع اان طري ااق
توضا ااي أن ”التعبيا ااق املؤقا اات“ للمعاها اادة سا اايجعل االلتزاما ااا الا اايت
تترضها املعاهدة ملزمة للدولة املعنية .وهذا من اأنه أن يسااعد الادول
أن تق اارر م ااا إذا ان اات دس ااات ها متنحه ااا س االعة تعبي ااق املعاه اادا
تعبيقا مؤقتا.
 -120ولا ااوح أن مهم ا ااة اللجن ا ااة تتمث ا اال وض ا ااإل دلي ا اال عمل ا اات
للدول لدى تتاوضها على بنود جديدة تتعلق سلتعبيق املؤقت ،أو
لادى تتسا ها وتعبيقهااا للبنااود القائمااة ،ال ساايما أن تعليقااا عااام
 1966بشأن قانون املعاهدا مل تتعرق إىل جوانب مهمة من نان
املادة  25حسبما اعتُمد فيينا.
 -121ورئا اات أن اديا ااد األثا اار القا ااانون للتعبيا ااق املؤقا اات ها ااو املهما ااة
الرئيسااية املعروح ااة .ورأى ع اادد م اان األعضاااء أن املوافق ااة عل ااى التعبي ااق
املؤقاات ملعاه اادة م اان املعاه اادا يع ااين ،م ااا مل يتت ااق األط اراف عل ااى أم اار
خمالف ،أن األطراف املعنية ملزمة سحلقوق والواجبا املنحو عليهاا
املعاهدة ما لو انت املعاهادة قاد دخلات فعا حياز النتااذ .ورأى
بعا ا األعضا اااء أنا ااه ينبغا اات للجنا ااة أال تُعا ا أ أمهيا ااة قانونيا ااة للتغيا ا
املح ااعلحت املتمث اال التح ا حاول م اان عب ااارة ”ب اادء النت اااذ املؤق اات“ إىل
عبا ااارة ”التعبيا ااق املؤقا اات“ .ووفقا ااا القا ارتامب آخا اار ،ةيا اان التمييا ااز با ااي
املعاها ا اادا الا ا اايت تعبا ا اق بحا ا ااورة مؤقتا ا ااة وبا ا ااي االتتاقا ا ااا ”املؤقتا ا ااة“
ِ
اجإل املقاارر اخلااا ااذلك علااى النظاار الع قااة
أو ”االنتقاليااة“ .واا ّ
ذلاك املاواد  18و26
أبحيام أخرى مان اتتاقياة فييناا لعاام  ،1969مباا
و 27و .46وأُب ااديت آراء خمتلت ااة خبح ااو م اادى استح اواب النظ اار
املسائل املتعلقة مبسؤولية الدول إطار هذا املوضوع.
 -122وقُدم اقرتامب متاده أن يساعى املقارر اخلاا إىل التحقاحق اا
إذا انا اات القواعا ااد الا اواردة املا ااادة  25واجبا ااة التعبيا ااق ،بوصا ااتها
قواع ا ااد للق ا ااانون ال ا اادويل الع ا اار أو غ ا ا ذل ا ااك ،احل ا اااال ال ا اايت
ال تنعبق فيها اتتاقية فيينا لعام  .1969وقُادم اقارتامب آخار أبن يُنظار
مدى إميانية مسامهة التعبيق املؤقت ملعاهدة من املعاهدا
نشأة قواعد القانون الدويل العر .
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اقرتح ا ا اات مس ا ا ااائل ةي ا ا اان
 -123وم ا ا اان املس ا ا ااائل األخ ا ا اارى ال ا ا اايت ُ
مناقشا ااتها ما ااا يلا اات اديا ااد ما ااا إذا انا اات توجا ااد اا ااروط إجرائي ا ااة
للتعبياق املؤقاات للمعاهادا ؛ والنظاار الع قااة باي األطاراف الاايت
تعب ااق معاه اادة م ااا بح ااتة مؤقت ااة واألط اراف الثالث ااة؛ والي اال الش اارط
الذ يقضات أبن تياون نياة التعبياق املؤقات للمعاهادة نياة واضاحة
ال لبس فيها؛ والنظر مدى انعباق القواعد املتعلقة سلتحتظا
علااى املعاهاادا ؛ والياال التاارق بااي التعبيااق املؤقاات وبااي التعبيااق
الضاارور لاابع أحيااام املعاهاادة اعتبااارا ماان اتري ا اعتماااد نحااها
الالتق اارة  4م اان امل ااادة  24م اان اتتاقي ااة فيين ااا لع ااام )1969؛ والنظ اار
م اادى انعب اااق القواع ااد املتعلق ااة بتتس ا املعاه اادا ؛ وا ااث مس ااألة
إهنا اااء التعبيا ااق املؤق ا اات المبا ااا ذل ا ااك أثا ااره عل ا ااى املوقا ااف الق ا ااانون
لألطا اراف الثالثا ااة)؛ والنظا اار موقا ااف الا اادول غا ا املوقِّعا ااة أو غا ا
املنضاامة الاايت ترغااب أن تعبااق معاهاادة ماان املعاهاادا املتعااددة
األط اراف تعبيقااا مؤقتااا؛ والنظاار فيمااا إذا اناات أحيااام معينااة ماان
املعاه اادة ،األحي ااام املنش اائة آللي ااا الرص ااد ،ل اارج اي اام تعريته ااا
عن نعاق التعبيق املؤقت؛ وتوضي النعاق الزمين للتعبيق املؤقت،
مبااا ذلااك إميانيااة التعبيااق املؤقاات ألجاال غ ا حماادد؛ والنظاار
مسااألة أن يي ااون ل لتزام ااا أث اار رجعاات مبج اارد ب اادء نت اااذ معاه اادة
ان جير تعبيقها بحتة مؤقتة .وقُدم اقرتامب آخر يدعو إىل إجراء
متييز عام بي التعبيق املؤقت سياق املعاهادا الثنائياة والتعبياق
املؤقت سياق املعاهدا املتعددة األطراف.
ض ال إدراج امل ااادة  25م اان اتتاقي ااة فيين ااا
 -124وأُع اارب ع اان رأ يت ِّ
لعام  1986نعاق املوضوع ،مبا أن املنظما الدولية أيضاا ةيان
أن تشارك التعبيق املؤقت للمعاهدا .
 -125ورأى بع ا األعضاااء أنااه ماان السااابق ألوانااه الاااذ موقااف
بشأن الناتج النهائت الذ ستتضت إلياه مناقشاة هاذا املوضاوع،
حي أ د عدد من األعضاء أن وضإل استنتاجا مقرتنة بتعليقا
ةي اان أن يش اايل وس اايلة متي اادة لتوض ااي خمتل ااف اجلوان ااب املتح االة
سلتعبيق املؤقت للمعاهدا .

 -3امل حظا اخلتامية للمقرر اخلا
 -126أا ا ااار املق ا اارر اخل ا ااا إىل أن ا ااه ينبغ ا اات للجن ا ااة أن تسرتا ا ااد
مبمارسااة الاادول التتاااوض بشااأن املعاهاادا الاايت جياار تعبيقهااا
تعبيقااا مؤقتااا ومبمارسااة الاادول تنتيااذ وتتس ا تلااك املعاهاادا .
وأ د لييده للرأ القائل أبنه ينبغت عدم إععاء انعباع أبن اللجنة
تشااجإل اللج ااوء إىل التعبي ااق املؤق اات أو تث ااين عن ااه .فاهل اادف ه ااو أن

يتوفر للدول وضومب أ رب لدى التتاوض على بناود التعبياق املؤقات
وتنتي ااذها .وفيم ااا يتعل ااق سملح ااعلحا املس ااتخدمة ،أا ااار إىل أن ااه
عل ااى ال اارغم ااا تتض اامنه األعم ااال الس ااابقة للجن ااة م اان إا ااارا إىل
”باادء النتاااذ املؤقاات“ ،ينبغاات الرت يااز علااى املحااعل املسااتخدم
املااادة  ،25أال وهااو ”التعبيااق املؤقاات“ .ورأى املقاارر اخلااا أيضااا
طابإل القانون الدويل
أن مسألة ا تساء التعبيق املؤقت للمعاهدا
َ
العاار مسااألة تسااتحق النظاار فيهااا فيمااا ماان احلاااال الاايت تسااعى
فيه ااا دولتا ااان أو أ ثا اار إىل تعبيا ااق معاها اادة ما اان املعاها اادا تعبيقا ااا
مؤقتااا ماان دون أن تيااون تلااك الاادول أطرافااا اتتاقيااة فيينااا لعااام
 1969وم اان دون أن يي ااون هن اااك اتت اااق مس ااتقل هب ااذا اخلح ااو .
وأاار ذلك إىل أنه يؤيد الرأ القائل أبنه لايس مان مهاام اللجناة
أن تشرع اليل للقواعد الداخلية للدول .وبناء على ذلاك ،فا ن
أ إا ا ااارة إىل التشا ا اريإل ال ا ااداخلت ينبغ ا اات أن تُعت ا اارب جم ا اارد توضا ا ااي
للموقاف الااذ تتخااذه الاادول ،فالاادول وحاادها هاات الاايت تتثباات ااا
للّج ا ااوء إىل التعبي ا ااق املؤق ا اات م ا اان ت ا ااداعيا فيم ا ااا يتعل ا ااق بنظمه ا ااا
القانونية الداخلية.
 -127وأ د املقرر اخلا أنه يعتزم النظر الع قة بي املادة
وبااي األحيااام األخاارى التتاقيااة فيينااا لعااام  ،1969مبااا فيهااا التعب ا
عن الرضا ،وتقدمي التحتظا  ،واآلاثر على الدول الثالثة ،وانعباق
قواعااد التتسا  ،وتعبيااق املعاهاادا وإهناؤهااا ،وبعا ن املعاهاادا .
وأاار أيضا إىل ضرورة النظر العنحر الزمين للتعبيق املؤقت ،مبا
ذلااك اديااد مااا إذا ااان ةياان أن يسااتمر إىل أجاال غ ا حماادد.
واقارتمب املقاارر اخلااا أيضااا الياال األثاار القااانون للتعبيااق املؤقاات
سااياق قواعااد املعاهاادا املنشاائة حلقااوق األفاراد .وأاااار ااذلك إىل
أن االخت ف بي املعاهدا املتعددة األطراف واملعاهدا الثنائية
مسألة من املسائل اليت تستحق البحث.
25

 -128وأيا ااد املقا اارر اخلا ااا رأ األعضا اااء الا ااذين يتضا االون عا اادم
الشروع اليل لقواعد مسؤولية الادول الواجباة التعبياق ساياق
التعبيااق املؤقاات للمعاهاادا  .فقااد رأى أنااه تيتاات اإلا ااارة إىل أن
خاارق التازام انااائ عاان معاهاادة جياار تعبيقهااا بحااتة مؤقتااة ُحيادث
اآلاثر القانوني ااة ال اايت تنش ااأ ع اان القواع ااد امليرس ااة املتعلق ااة مبس ااؤولية
الدول عن األفعال غ املشروعة دوليا .وأحاط املقرر اخلاا علماا
األعض اااء إبدراج اتتاقي ااة فيين ااا لع ااام 1986
أيض ااا سهتم ااام بع ا
نعاق املوضوع.
 -129وأاااار املقاارر اخلااا إىل أنااه يعتاارب أنااه سااييون ماان امل ئاام أن
تتمخ دراسة املوضوع عن وضإل مبادئ توجيهية مقرتنة بتعليقا .

