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 الفصل الثام 
 معاهدات التطبيق املؤقت لل

 مقدمة  -ألف

(، أن 2012دورهتااا الرابعااة والسااتي العااام  قاارر  اللجنااة،   -108
  بااارانمج عملهاااا  “التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا ”تااادرج موضاااوع 

وعيناات الساايد خااوان مانوياال غااوميس روبلياادو مقااررا  خاصااا  معنيااا  
نتسااااها، أحاطاااات اللجنااااة علمااااا  بتقرياااار  الاااادورة. و  (383السملوضاااوع

 27املعقااااااودة    3151اااااااتو  قدمااااااه املقاااااارر اخلااااااا ،   اجللسااااااة 
، عااان املشااااورا  غااا  الرمسياااة الااايت أُجريااات بشاااأن 2012متوز/يولياااه 
ت رائسااته. وقارر  اللجنااة أيضاا  أن تعلااب مان األمانااة املوضاوع اا

العامة إعداد مذ رة عن األعمال السابقة اليت اضعلعت هبا اللجنة 
بشاأن املوضاوع   سااياق أعماهلاا املتعلقاة بقااانون املعاهادا ، وعاان 
األعمااااااال التحضااااااا ية لألحيااااااام ذا  الحااااااالة ماااااان اتتاقياااااااة فييناااااااا 

معية العامة مإل التقدير، . و  وقت الحق، الحظت اجل1969 لعام
، قراَر اللجنة 2012 انون األول/ديسمرب    14املؤر     67/92   قرارها

 عملها. إدراج املوضوع   برانمج

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

 اااان معروضاااا  علاااى اللجناااة   الااادورة احلالياااة التقريااار األول   -109
تاااوخى أن حيااادد، بوجاااه عاااام،  ( الاااذ   A/CN.4/664للمقااارر اخلاااا  ال 

املساااااائل القانونياااااة الرئيساااااية الااااايت تنشاااااأ   ساااااياق التعبياااااق املؤقااااات  
للمعاهاااادا ، وذلااااك سلنظاااار   الااااُنهج التقهيااااة املتبعااااة لاااادى تناااااول  
املوضااوع وإبجااراء اسااتعراض مااوجز ملمارسااا  الاادول القائمااة   هااذا  

مانااة  الحاادد. و ااان معروضااا  أيضااا  علااى اللجنااة مااذ رة ماان إعااداد األ 
مااان    25( تتعقاااب اتريااا  التتااااوض علاااى املاااادة  A/CN.4/658العاماااة ال 

، ساااااواء داخااااال اللجناااااة أو   ماااااؤمتر األمااااام  1969اتتاقياااااة فييناااااا لعاااااام  
، وتتضااااامن الاااااي    1969-1968املتحاااادة لقاااااانون املعاهااااادا  لعاااااامت  

 موجزا  لبع  املسائل اجلوهرية اليت أث   أثناء النظر   هذه املادة. 
إىل  3185  اللجنة   التقريار األول   جلسااهتا مان ونظر  -110

 .2013متوز/يوليه  30إىل  24، املعقودة   الترتة من 3188

__________ 
  ، 2012  حوليااة   انظاار ال   2012أاير/مااايو    22املعقااودة      3132  اجللسااة      ( 383ال  

  عمال   بارانمج       أُدرج   قاد   املوضاوع   و ان (.  267  التقرة   ، ( الثان الاجلزء  الثان  اجمللد 
أسااس    علاى   وذلاك (،  2011  عاام ال   والساتي   الثالثة   دورهتا       األجل  العويل  اللجنة 
  حولياااة الااادورة ال   تلاااك   أعماااال   عااان اللجناااة    لتقريااار   الثالاااث   املرفاااق    الاااوارد   املقااارتمب 
 (. الثالث   واملرفق   ، 367-365  التقرا  (،  الثان الاجلزء    الثان   اجمللد   ، 2011

 عرض املقرر اخلا  للتقرير األول  -1
بااّي املقاارر اخلااا  أن الغاارض ماان تقريااره األويل هااو إرساااء  -111

اخلحائن الرئيسية للتعبيق املؤقت، وذلك من أجل تشجيإل الدول 
زايدة اللجااوء إىل التعبيااق املؤقاات. وأاااار إىل أن اتتاقيااة فيينااا  علااى
تشيل نقعاة االنعا ق املنعقياة. وأوضا  املقارر اخلاا   1969لعام  

أن يتناااول مسااألة التعبيااق املؤقاات   أنااه مل يرغااب   تلااك املرحلااة 
للمعاهدا  من جاناب املنظماا  الدولياة، علاى النحاو املتاوخى   

 .1986اتتاقية فيينا لعام 
املقاااارر اخلااااا ،   معاااارض تقدةااااه حملااااة  عامااااة عاااان  وأاااااار -112

تقرياااره، إىل االخااات ف   املحاااعلحا  باااي مشاااروع املاااادة الاااذ  
باااااادء النتاااااااذ ”والااااااذ  يشاااااا  إىل  1966اعتمدتااااااه اللجنااااااة   عااااااام 

ّدلت   ماااؤمتر األمااام املتحااادة  25وباااي املاااادة  (384ال“املؤقااات الااايت عاااُ
. وبينماا “التعبياق املؤقات”لقانون املعاهدا  وأصابحت تشا  إىل  

تباااااي  ماااااان السااااااج   أن العبااااااارتي قااااااد اسااااااُتخدمتا إىل حااااااد مااااااا  
 مرتادفااي، الحاا  املقاارر اخلااا  أن التاادقيق املتعمااق فيهمااا يتيااد 

املقارر اخلاا   أبهنما ااي ن إىل متهاومي قاانونيي خمتلتاي. وأااار
أيضااااا  إىل األسااااباب الاااايت ةياااان أن اتااااز الاااادول علااااى اللجااااوء إىل 

 التعبيق املؤقت، على النحو املبّي   تقريره.
وفيما يتعلق سآلاثر القانونية للتعبيق املؤقت، الح  املقارر  -113

اخلا  أن هذه اآلاثر، بوجه عاام، ةيان أن تتوقاف علاى مضامون 
ملوضااااوعية اخلاضاااعة للتعبيااااق املؤقاااات. أمااااا قاعااادة القااااانون الاااادويل ا

النتاااائج الثانوياااة النتهااااك التااازام اناااائ عااان قاعااادة يشاااملها التعبياااق 
املؤقاات، فاا  تنشااأ عاان التعبيااق املؤقاات اااد ذاتااه، وإ ااا تنشااأ عاان 
التعبياااااق العااااااد  لقواعاااااد القاااااانون الااااادويل الثانوياااااة املتحااااالة خبااااارق 

نظاار   التعبيااق املؤقاات أن يُ  جياابااللتزامااا . وأااا  أيضااا  إىل أنااه 
ماااان  31ماااان املااااادة  2للمعاهاااادا    إطااااار السااااياق العااااام للتقاااارة 

 .1969اتتاقية فيينا لعام 
وأاااار املقاارر اخلااا  إىل أنااه ينااو  النظاار   مسااألة اآلاثر  -114

ر أبن الساا   القانونيااة مبزيااد ماان التتحاايل   مرحلااة اتليااة، لينااه ذ ااّ
والاااااادوك، املقاااااارَرين اخلاصااااااي ج الااااااد فيتزمااااااوريس والساااااا  مهتاااااار  

الساااابقي، رأاي   مهاااا أن التعبياااق املؤقااات للمعاهااادة ينشااائ نتاااس 
االلتزاماااا  الااايت ستنشاااأ عناااد بااادء نتااااذ املعاهااادة. وأااااار   هاااذا 

__________ 
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الاااذ  جتساااده  “املتعاقااادين ااااريعة العقااادُ ”الحااادد إىل أمهياااة مبااادأ 
أ  الذ  . وأاار  ذلك إىل الر 1969من اتتاقية فيينا لعام    26املادة  

 2012 تبااّدى ماان خاا ل املشاااورا  غاا  الرمسيااة الاايت جاار    عااام
والذ  متاده أن التعبيق املؤقت للمعاهادة ينشائ التزاماا  تتجااوز 
نعاااق االلتااازام بعاادم مناقضاااة موضااوع املعاهااادة والغاارض منهاااا قبااال 

 .(385المن اتتاقية فيينا( 18دخوهلا حيز النتاذ الاملادة 
  إىل الساما  الرئيساية للنظاام القااانون وأااار املقارر اخلاا -115

الساااار  علاااى التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا ، أال وهااات أن التعبياااق 
املؤقات ةياان أن تاانن عليااه املعاهادة صااراحة  أو ياانن عليااه اتتاااق 
مساااتقل باااي األطاااراف، وأناااه جياااوز للااادول أن تعلااان، ساااواء بشااايل 

وأناااه جياااوز  ضااامين، نيتهاااا تعبياااق املعاهااادة تعبيقاااا  مؤقتاااا ، صاااري  أو
 إهناء التعبيق املؤقت من جانب واحد أو سالتتاق بي األطراف.

وأبادى املقاارر اخلاا  رأاي  أوليااا  متاااده أن املوضاوع يحاال  لوضااإل   -116
 بنود  وذجية ترمت إىل توف  إراادا  للحيوما .  مبادئ توجيهية أو 

 موجز املناقشة  -2
صو  املقرر اخلا    أعلنت اللجنة أهنا تضم صوهتا إىل  -117

 إعرابه عن التقدير لألمانة العامة لقيامها إبعداد املذ رة.
وأُعاارب عاان رأ  متاااده أنااه، ماان زاويااة السياسااة القانونيااة،  -118

إل اللجنة على اللجوء إىل التعبيق املؤقت  من غ  املناسب أن تشجِّ
للمعاهااااادا . وأُععيااااات أمثلاااااة علاااااى حااااااال  أدى فيهاااااا التعبياااااق 

يْن الااادول عااان التحاااديق عليهاااا. وأااااار املؤقااات  للمعاهااادا  إىل ثاااَ
أعضاااااء آخاااارون إىل أنااااه لاااايس ماااان مهااااام اللجنااااة أن تشااااجإل علااااى 
اللجااااوء إىل التعبيااااق املؤقاااات أو أن تثااااين عنااااه، مااااا دام هااااذا القاااارار 
يدخل سألساس   نعاق املسائل املتعلقاة بسياساا  الدولاة. ومان 

قااااارر التعبياااااق املؤقااااات منظاااااور القاااااانون الااااادويل، للااااادول حرياااااة أن ت
ملعاهااادة ماااا مااان عدماااه. ولاااوح  أيضاااا  أن جلاااوء الااادول املتيااارر إىل 
التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا  يؤ اااد أمهياااة هاااذه اإلميانياااة. فأولئاااك 

يقحدوا  مل 1969من اتتاقية فيينا لعام   25الذين قاموا بحياغة املادة  
لتحقيااق هبااا البتااة تقااوي  املعاهاادا ، وإ ااا رأوا فيهااا وساايلة عمليااة 

األمااان القاااانون، وذلااااك ماااث  ،   حالاااة املعاهاااادا  املتتابعاااة، عاااان 
 طريق إاتحة سبيل سريإل للدول لبدء التعاون فيما يتحل سملعاهدة.

ومااان الشاااواغل األخااارى الااايت أُعااارب عنهاااا أن التعبياااق املؤقااات   -119
للمعاهااااااادا  يثااااااا  مساااااااائل سلغاااااااة األمهياااااااة تتعلاااااااق ساللتتااااااااف علاااااااى  

ياااة القائماااة، مباااا فيهاااا الشاااروط الدساااتورية، فيماااا يتحااال  اإلجاااراءا  احملل 
سملشاااااار ة   املعاهااااادا . ومل تيااااان هاااااذه الشاااااواغل جاااااديرة سلتوقاااااف  
عناادها   رأ  أعضاااء آخاارين. والحظااوا أن الاادول حاارة   أن تضااإل،  

__________ 
 ،155-144 التقاارا (، الثاااناجمللاد الثااان الاجلازء  ،2012 حوليااة انظار (385ال 
 .147 التقرة اصةخبو 

  إطار النظام القانون الاداخلت ليال منهاا، ماا تاراه مناسابا  مان قواعاد  
باد للجناة   ال دا  علاى الحاعيد الادويل. و اان  ادد  يتية التزامهاا بتعها

مااان أن تتااارتض مناااذ البداياااة أن التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا  ياااتم وفقاااا   
من اتتاقياة فييناا    46للقواني الداخلية للدولة املعنية الرهنا  سنعباق املادة  

(. و ااااان علااااى اللجنااااة أن تنظاااار فقااااط   ماااادى ضاااارورة أن  1969لعااااام  
الاااادويل املعاصاااار   احلساااابان القيااااود املتروضااااة مبوجااااب  أيخااااذ القااااانون  

القااواني الداخليااة، ماان دون أن تنظاار   تلااك القيااود اااد ذاهتااا. وماان  
منظااور القاااانون الاادويل، ةثااال رضااا الدولاااة املتعاقاادة العنحااار احلاسااام    
هاذا الحاادد. فما  أُعلاان الرضااا عان التعبيااق املؤقاات ملعاهادة مااا، سااواء  

جياوز للدولاة أن ااتج   أو عن طريق اتتاق مساتقل، ال     املعاهدة ذاهتا 
  27 أبحيام قانوهنا الاداخلت لتربيار عادم الوفااء سلتزاماهتاا الدولياة الاملاادة 

(. ورئاات أيضااا  أن مااا أُعاارب عنااه ماان قلااق  1969 ماان اتتاقيااة فيينااا لعااام 
خبحاااو  االلتتااااف علاااى القواعاااد الداخلياااة ةيااان تبدياااده عااان طرياااق  

للمعاهاااادة ساااايجعل االلتزامااااا  الاااايت    “ املؤقاااات   التعبيااااق ” توضااااي  أن  
تترضها املعاهدة ملزمة للدولة املعنية. وهذا من اأنه أن يسااعد الادول  
  أن تقااارر ماااا إذا  انااات دساااات ها متنحهاااا سااالعة تعبياااق املعاهااادا   

 تعبيقا  مؤقتا . 
ولااااوح  أن مهماااااة اللجناااااة تتمثااااال   وضاااااإل دليااااال عملااااات  -120

د جديدة تتعلق سلتعبيق املؤقت، أو للدول لدى تتاوضها على بنو 
لادى تتساا ها وتعبيقهااا للبنااود القائمااة، ال ساايما أن تعليقااا  عااام 

بشأن قانون املعاهدا  مل تتعرق إىل جوانب مهمة من نان   1966
 حسبما اعُتمد   فيينا. 25املادة 

ورئاااات أن اديااااد األثاااار القااااانون للتعبيااااق املؤقاااات هااااو املهمااااة   -121
وحاااة. ورأى عااادد مااان األعضاااء أن املوافقاااة علاااى التعبياااق  الرئيسااية املعر 

املؤقاات ملعاهااادة مااان املعاهااادا  يعاااين، ماااا مل يتتاااق األطاااراف علاااى أمااار  
خمالف، أن األطراف املعنية ملزمة سحلقوق والواجبا  املنحو  عليهاا  
  املعاهدة  ما لو  انت املعاهادة قاد دخلات فعا   حياز النتااذ. ورأى  

بغاااات للجنااااة أال تُعاااا  أ  أمهيااااة قانونيااااة للتغياااا   بعاااا  األعضاااااء أنااااه ين 
إىل    “ بااادء النتااااذ املؤقااات ” املحاااعلحت املتمثااال   التحاااوحل مااان عباااارة  

. ووفقااااا  القاااارتامب آخاااار، ةياااان التمييااااز بااااي  “ التعبيااااق املؤقاااات ” عبااااارة  
ق بحااااااورة مؤقتااااااة وبااااااي االتتاقااااااا      “ املؤقتااااااة ” املعاهاااااادا  الاااااايت تعباااااا 

إل املقاار “ االنتقاليااة ”  أو  ر اخلااا   ااذلك علااى النظاار   الع قااة  . واااجِّ
  26و   18، مباا   ذلاك املاواد  1969أبحيام أخرى مان اتتاقياة فييناا لعاام  

. وأُباااديت آراء خمتلتاااة خبحاااو  مااادى استحاااواب النظااار    46و   27و 
 املسائل املتعلقة مبسؤولية الدول   إطار هذا املوضوع. 

وُقدم اقرتامب متاده أن يساعى املقارر اخلاا  إىل التحقاحق  اا  -122
واجبااااة التعبيااااق، بوصااااتها  25إذا  اناااات القواعااااد الااااواردة   املااااادة 

قواعاااااد للقاااااانون الااااادويل العااااار  أو غااااا  ذلاااااك،   احلااااااال  الااااايت 
. وقُادم اقارتامب آخار أبن يُنظار 1969تنعبق فيها اتتاقية فيينا لعام   ال

امهة التعبيق املؤقت ملعاهدة من املعاهدا      مدى إميانية مس
 نشأة قواعد القانون الدويل العر .
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ومااااااان املساااااااائل األخااااااارى الااااااايت اقرُتحااااااات  مساااااااائل ةيااااااان  -123
مناقشااااتها مااااا يلاااات  اديااااد مااااا إذا  اناااات توجااااد اااااروط إجرائياااااة 
للتعبياق املؤقاات للمعاهادا ؛ والنظاار   الع قااة باي األطااراف الاايت 
تعباااق معاهااادة ماااا بحاااتة مؤقتاااة واألطاااراف الثالثاااة؛ واليااال الشااارط 

عاهادة نياة واضاحة الذ  يقضات أبن تياون نياة التعبياق املؤقات للم
ال لبس فيها؛ والنظر   مدى انعباق القواعد املتعلقة سلتحتظا  
علااى املعاهاادا ؛ والياال التاارق بااي التعبيااق املؤقاات وبااي التعبيااق 
الضاارور  لاابع  أحيااام املعاهاادة اعتبااارا  ماان اترياا  اعتماااد نحااها 

 (؛ والنظااار  1969مااان اتتاقياااة فييناااا لعاااام  24مااان املاااادة  4الالتقااارة 
مااادى انعبااااق القواعاااد املتعلقاااة بتتسااا  املعاهااادا ؛ وااااث مساااألة 
إهناااااء التعبيااااق املؤقااااات المبااااا   ذلاااااك أثااااره علاااااى املوقااااف القاااااانون 
لألطااااراف الثالثااااة(؛ والنظاااار   موقااااف الاااادول غاااا  املوقِّعااااة أو غاااا  
املنضاامة الاايت ترغااب   أن تعبااق معاهاادة ماان املعاهاادا  املتعااددة 

؛ والنظاار فيمااا إذا  اناات أحيااام معينااة ماان األطااراف تعبيقااا  مؤقتااا  
املعاهااادة،  األحياااام املنشااائة آللياااا  الرصاااد، لااارج ايااام تعريتهاااا 
عن نعاق التعبيق املؤقت؛ وتوضي  النعاق الزمين للتعبيق املؤقت، 
مبااا   ذلااك إميانيااة التعبيااق املؤقاات ألجاال غاا  حماادد؛ والنظاار   

بااادء نتااااذ معاهااادة    مسااألة أن يياااون ل لتزاماااا  أثااار رجعاات مبجااارد
 ان جير  تعبيقها بحتة مؤقتة. وُقدم اقرتامب آخر يدعو إىل إجراء 
متييز عام بي التعبيق املؤقت   سياق املعاهادا  الثنائياة والتعبياق 

 املؤقت   سياق املعاهدا  املتعددة األطراف.
ل إدراج املاااادة  -124 مااان اتتاقياااة فييناااا  25وأُعااارب عااان رأ  يتضاااِّ
  نعاق املوضوع، مبا أن املنظما  الدولية أيضاا  ةيان   1986لعام  

 أن تشارك   التعبيق املؤقت للمعاهدا .
ورأى بعاا  األعضاااء أنااه ماان السااابق ألوانااه الاااذ موقااف  -125

بشأن الناتج النهائت الذ  ستتضت إلياه مناقشاة هاذا املوضاوع،   
ا   حي أ د عدد من األعضاء أن وضإل استنتاجا  مقرتنة بتعليق

ةيااان أن يشااايل وسااايلة  متيااادة لتوضاااي  خمتلاااف اجلواناااب املتحااالة 
 سلتعبيق املؤقت للمعاهدا .

 امل حظا  اخلتامية للمقرر اخلا   -3
أااااااار املقااااارر اخلاااااا  إىل أناااااه ينبغااااات للجناااااة أن تسرتااااااد  -126

مبمارسااة الاادول   التتاااوض بشااأن املعاهاادا  الاايت جياار  تعبيقهااا 
لاادول   تنتيااذ وتتساا  تلااك املعاهاادا . تعبيقااا  مؤقتااا  ومبمارسااة ا

وأ د لييده للرأ  القائل أبنه ينبغت عدم إععاء انعباع أبن اللجنة 
تثاااين عناااه. فاهلااادف هاااو أن  تشااجإل اللجاااوء إىل التعبياااق املؤقااات أو

يتوفر للدول وضومب أ رب لدى التتاوض على بناود التعبياق املؤقات 
ة، أااااار إىل أناااه وتنتياااذها. وفيماااا يتعلاااق سملحاااعلحا  املساااتخدم

علاااى الااارغم  اااا تتضااامنه األعماااال الساااابقة للجناااة مااان إااااارا  إىل 
، ينبغاات الرت يااز علااى املحااعل  املسااتخدم   “باادء النتاااذ املؤقاات”

. ورأى املقاارر اخلااا  أيضااا  “التعبيااق املؤقاات”، أال وهااو 25 املااادة
الدويل أن مسألة ا تساء التعبيق املؤقت للمعاهدا  طابإَل القانون 

العاار  مسااألة تسااتحق النظاار فيهااا فيمااا ماان احلاااال  الاايت تسااعى 
أ ثاااار إىل تعبيااااق معاهاااادة ماااان املعاهاااادا  تعبيقااااا   فيهاااا دولتااااان أو

فيينااا لعااام  مؤقتااا  ماان دون أن تيااون تلااك الاادول أطرافااا    اتتاقيااة
ومااان دون أن يياااون هنااااك اتتااااق مساااتقل هباااذا اخلحاااو .  1969

يد الرأ  القائل أبنه لايس مان مهاام اللجناة وأاار  ذلك إىل أنه يؤ 
أن تشرع   اليل  للقواعد الداخلية للدول. وبناء  على ذلاك، فا ن 
أ  إااااااارة إىل التشاااااريإل الاااااداخلت ينبغااااات أن تُعتااااارب جمااااارد توضااااااي  
للموقاف الااذ  تتخااذه الاادول، فالاادول وحاادها هاات الاايت تتثباات  ااا 

يتعلاااااق بنظمهاااااا لّلجاااااوء إىل التعبياااااق املؤقااااات مااااان تاااااداعيا  فيماااااا 
 القانونية الداخلية.

 25وأ د املقرر اخلا  أنه يعتزم النظر   الع قة بي املادة  -127
، مبااا فيهااا التعباا  1969وبااي األحيااام األخاارى التتاقيااة فيينااا لعااام 

عن الرضا، وتقدمي التحتظا ، واآلاثر على الدول الثالثة، وانعباق 
هناؤهااا، وبعاا ن املعاهاادا . قواعااد التتساا ، وتعبيااق املعاهاادا  وإ

وأاار أيضا  إىل ضرورة النظر   العنحر الزمين للتعبيق املؤقت، مبا 
  ذلااك اديااد مااا إذا  ااان ةياان أن يسااتمر إىل أجاال غاا  حماادد. 
واقاارتمب املقاارر اخلااا  أيضااا  الياال األثاار القااانون للتعبيااق املؤقاات   

وأاااار  ااذلك إىل سااياق قواعااد املعاهاادا  املنشاائة حلقااوق األفااراد. 
أن االخت ف بي املعاهدا  املتعددة األطراف واملعاهدا  الثنائية 

 مسألة من املسائل اليت تستحق البحث. 
وأيااااد املقاااارر اخلااااا  رأ  األعضاااااء الااااذين يتضاااالون عاااادم  -128

الشروع   اليل لقواعد مسؤولية الادول الواجباة التعبياق   ساياق 
رأى أنااه تيتاات اإلااااارة إىل أن  التعبيااق املؤقاات للمعاهاادا . فقااد

دث  خاارق التاازام انااائ عاان معاهاادة جياار  تعبيقهااا بحااتة مؤقتااة حيااُ
اآلاثر القانونياااة الااايت تنشاااأ عااان القواعاااد املير ساااة املتعلقاااة مبساااؤولية 
الدول عن األفعال غ  املشروعة دوليا . وأحاط املقرر اخلاا  علماا  

   1986ييناااا لعاااام أيضاااا  سهتماااام بعااا  األعضااااء إبدراج اتتاقياااة ف
 نعاق املوضوع.

وأاااار املقاارر اخلااا  إىل أنااه يعتاارب أنااه سااييون ماان امل ئاام أن   -129
 تتمخ  دراسة املوضوع عن وضإل مبادئ توجيهية مقرتنة بتعليقا . 




