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الفصل الحادي عشر
التطئيق الملقا للمعاهدات
ألف -مقدمة
 -244ق أأررت الل أأة ،هورهت أأا الراةع أأة والس أأتني ( )2012أن تر أأدرن موض أأوع "التةبي أأق املؤق أأت
لل عا أأدات" ةرن أأامج ع له أأا وعيّ أأت الس أأيد خ أ أوان مانوي أأي غ أأوميس  -روةلي أأدو مق أأرراً خاص أ أاً
لل وض أأوعي و ا لس أأة نفس أأها ،أحاط أأت الل أأة عل أ أاً ةتقري أأر ش أأفوي قدم أأه املق أأرر اخل أأاص ع أ أ
املشأأاورات غأأري الرمسيأأة الأأيت أرجريأأت ةشأ ن املوضأأوع حتأأت رئاسأأتهي و وقأأت تأ ٍ
أال ،الحظأأت ا عيأأة
العامأأة ،قرار أأا  92/67املأأؤر  14أأانون األول/هيسأ رب  ،2012مأأع التقأأدير قأرار الل أأة رهران
املوضوع ةرنامج ع لهاي
 -245و أأان معروض أاً أمأأاو الل أأة هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني ( )2013التقريأأر األول لل قأأرر اخلأأاص
( )A/CN.4/664ال أ ي تأأوخ أن أأده ةوجأأه عأأاو املسأأائي القانونيأأة الرئيسأأية الأأيت ت ش أ سأأياق التةبيأأق
املؤقأأت لل عا أأدات ،وكلأأك ةأأال ظر الأرهج الفقهيأأة املتبعأأة لأأدى ت أأاول املوضأأوع وةأأرجراد اسأأتعراض سأريع
مل ارسات الدول القائ أة أ ا الصأدهي و أان معروضأاً أيضأاً أمأاو الل أة مأ رة مأ رعأداه األمانأة العامأة
( )A/CN.4/658تتعقأأب تأأاري التفأأاوض عل أ املأأاهة  25م أ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات لعأأاو 1969
("اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  )"1969سأ أواد رط أأار الل أأة أو س أأياق مأ أؤمتر فيي أأا للف أأرتة ،1969-1968
املاهةي
وتتض يف حتليالً موجماً لبعض املسائي ا و رية اليت أرثريت أث اد ال ظر
 -246ونظ أأرت الل أأة هورهت أأا الساهس أأة والس أأتني ( )2014التقري أأر الث أأام لل ق أأرر اخل أأاص
( )A/CN.4/675الأ أ أ أ ي ت أ أ أأوخ تق أ أ أأدمي حتلي أ أ أأي متع أ أ أأق ل ث أ أ أأار القانوني أ أ أأة املرتتب أ أ أأة علأ أ أ أ التةبي أ أ أأق
املؤقت لل عا داتي

باء -النظر في الموإلوع في الدورة الحالية
 -247أ أ أأان معروض أ أ أ أاً عل أ أ أ أ الل أ أ أأة ،ال أ أ أأدورة احلالي أ أ أأة ،التقري أ أ أأر الثال أ أ أأث لل ق أ أ أأرر اخلأ أ أ أأاص
( )A/CN.4/687ال أ أ ي واصأ أأي حتليأ أأي ةارسأ أأة الأ أأدول ،ونظأ أأر عالقأ أأة التةبيأ أأق املؤقأ أأت ةاألحكأ أأاو
األخأأرى م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  ،1969فض أالً ع أ مس أ لة التةبيأأق املؤقأأت في أأا يتعلأأق ةامل ظ أأات
الدوليةي وتض التقرير مقرتحات ةش ن ستة مشاريع مباهئ توجيهية ةش ن التةبيق املؤقت()394ي
__________

( )394في ا يلي ال ال ي اقرتحه املقرر اخلاص:
مشروع المئدأ التوجيهي 1
وث للدول وامل ظ ات الدولية أن تةبق مؤقتاً معا دة أو أجماد م ها ،ع أدما تأ املعا أدة نفسأها علأ كلأك،
أو ع أدما تتفأق علأ كلأك ةةريقأة أخأرى ،ةشأرط أال ظأر القأانون الأداخلي للأدول أو حتظأر قواعأد امل ظ أات الدوليأأة
ا التةبيق املؤقتي
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 -248و أأان معروض أ أاً أيض أ أاً عل أ أ الل أأة م أ أ رة أع أأدهتا األمان أأة العام أأة ( ،)A/CN.4/676ةش أ أ ن
التةبيأأق املؤقأأت مبوجأأب اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا ةأأني
امل ظ ات الدولية ،لعاو ( 1986اتفاقية فيي ا لعاو )1986ي
 -249ونظ أ أأرت الل أ أأة التقري أ أأر الث أ أأام جلس أ أأتيها  3269و 3270وجلس أ أأاهتا م أ أ 3277
رىل  3279املعقوهة  14و 15و 23و 24و 28متوث/يوليه 2015ي
 -250و ا لسأأة  3279املعقأأوهة
مشاريع املباهئ التوجيهية م  1رىل 6ي

 28متوث/يوليأأه  ،2015أحالأأت الل أأة رىل أأة الصأأياغة

 -251و ا لس أأة  ،3284املعق أأوهة  4آب/أغس أأةس  ،2015ع أأرض رئ أأيس أأة الص أأياغة
تقريراً شفوياً مؤقتاً عأ مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة مأ  1رىل  3الأيت اعت أدهتا أة الصأياغة مؤقتأاً
أ املرحلأأة ،و أأو متأأاح ،رىل جانأأب
الأأدورة السأأاةعة والسأأتنيي وقرأأدو التقريأأر لغأأرض العلأأم فق أ
()395
مشاريع املباهئ التوجيهية ،املوقع الشبكي لل ة ي
 -1عرض المقرر الخاص للتقرير الثالث
 -252ك ّ أأر املقأأرر اخلأأاص ،لأأدى عرضأأه تقريأأر الثالأأث ،ةاألع أأال الأأيت اضأأةلعت رأأا الل أأة
الأدورات السأاةقة ،ومبحتأوى تقريريأه األولأني والغأأرض م ه أاي وأشأار ،ةوجأه خأاص ،رىل موقفأه القائأأي
__________

مشروع المئدأ التوجيهي 2
االتفاق عل التةبيق املؤقت ملعا دة ما ،أو ألجماد م ها ،وث أن يرست د م أحكاو املعا دة ،أا أوث رثباتأه
اتفأأاق م فصأأي ،أو ةوسأأائي أخأأرى ،أ ن يكأأون كلأأك ةقأرار يتطأ مأؤمتر هويل ،أو عأ طريأأق أي ترتيأأب آخأأر ةأأني
الدول أو امل ظ ات الدوليةي
مشروع المئدأ التوجيهي 3
أأوث تةبيأأق معا أأدة تةبيقأاً مؤقتأاً اعتبأأاراً مأ تأأاري التوقيأأع أو التصأأديق أو االنضأ او أو القبأأول ،أو اعتبأأارا مأ
أي وقت آخر تتفق عليه الأدول أو امل ظ أات الدوليأة ،مأع مراعأاة أحكأاو املعا أدة أو الب أوه الأيت اتفقأت عليهأا الأدول
املتفاوضة أو امل ظ ات الدولية املتفاوضةي
مشروع المئدأ التوجيهي 4
التةبيق املؤقت ألي معا دة ي شئ آثارا قانونيةي
مشروع المئدأ التوجيهي 5
االلتمام أأات ال اش أأئة عأ أ التةبي أأق املؤق أأت ألي معا أأدة ،أو ألجأ أماد م ه أأا ،تظ أأي قائ أأة رىل أن ‘1‘ :يب أأدأ نف أأاك
املعا أأدة؛ أو ‘ ‘2ي هأأي التةبيأأق املؤقأأت ع أأال ةأأالفقرة  2مأ املأأاهة  25مأ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات أو اتفاقيأأة
فيي ا لقانون املعا دات اليت تعقد ةني الدول وامل ظ ات الدولية أو في ا ةني امل ظ ات الدوليةي
مشروع المئدأ التوجيهي 6
اإلخأأالل ةأ ي التأماو م بثأأق عأ التةبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة مأأا ،أو ألجأماد م هأأا ،يرتأأب املسأأؤولية الدوليأأة للدولأأة أو
امل ظ ة الدوليةي
( )395املوقع التايل<http://legal.un.org/ilc> :ي
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رنه ر اً ةاخلصأائ احملأدهة لل عا أدة املع يأة ،فأرن حقأوق والتمامأات الدولأة الأيت وافقأت علأ تةبيأق
معا أأدة مأأا ةصأأورة مؤقتأأة أأي نفأأس احلقأأوق وااللتمامأأات ال اةعأأة مأ املعا أأدة نفسأأها أأا لأأو ان أت
ناف ة؛ ا أن انتهاك أي التماو ناشئ ع التةبيق املؤقت ملعا دة ما ترتتب عليه مسؤولية الدولةي
 -253وقأأدو مأأا ي أأا م عش أري هولأأة عض أواً تعليقأأات عل أ امل ارسأأات الأأيت تتبعهأأاي ومأأع أن املقأأرر
اخل أأاص أش أأار رىل أن ةارس أأات ال أأدول ليس أأت موح أأدة ،فق أأد متس أأك ة أأالرأي القائ أأي رن أأه ل أأيس مأ أ
الضأأروري رج أراد هراسأأة مقارنأأة للق أوانني الداخلي أأةي وأشأأار رىل أن عأأده املعا أأدات الأأيت ت أ عل أ
التةبيق املؤقت لل عا دات ،واليت طبقت ةصورة مؤقتة ،عده مرتفع نسبياًي
 -254ور م تقرير الثالث عل مسأ لتني رئيسأيتني مهأا :أوالً ،العالقأة ةاألحكأاو األخأرى مأ اتفاقيأة
فيي أأا لع أأاو  ،1969وثانيأ أاً ،التةبي أأق املؤق أأت لل عا أأدات في أأا يتعل أأق مب ارس أأة امل ظ أأات الدولي أأةي
أمأأا ةال س أأبة لل س أ لة األوىل ،فق أأد ر أأم حتليل أأه ،ال أ ي مل ي أأره ل أأه أن يك أأون ش أأامالً ،عل أ امل أواه 11
(وسائي اإلعراب ع قبأول االلتأماو مبعا أدة) ،و( 18االلتأماو ةعأدو تعةيأي موضأوع املعا أدة والغأرض
م هأ أأا) ،و( 24ةأ أأدد ال فأ أأاك) ،و( 26العقأ أأد ش أ أريعة املتعاقأ أأدي ) ،و( 27القأ أأانون الأ أأداخلي واح أ أرتاو
املعا أأدات)ي وق أأد اخت أأريت أ أ األحك أأاو ألهن أأا تت ت أأع ةعالق أأة طبيعي أأة ووثيق أأة ة أأالتةبيق املؤق أأتي
وفي أأا يتعلأأق ةأأالتةبيق املؤقأأت لل عا أأدات ةأأني الأأدول ومأأع امل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا ةأأني امل ظ أأات
الدولي أأة ،الح أأا املق أأرر اخل أأاص أن مأ أ رة األمان أأة العام أأة ق أأد أش أأارت ةوض أأوح رىل أن ال أأدول أق أأرت
صأأحة الصأأيغة املعت أأدة اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو 1969ي ومأأع كلأأك ،أأرر املقأأرر اخلأأاص رأيأأه ةأ ن حتليأأي
موضوع ما ركا انت املاهة  25م اتفاقيأة فيي أا لعأاو  1969تعكأس القأانون الأدويل العأر لأ يأؤثر
ال هج العاو ال ي يتبعه املوضوعي
 -255ور أأم الفصأأي الراةأأع مأ تقريأأر علأ عأأدة جوانأأب )1( :امل ظ أأات الدوليأأة أو الأ ظم الدوليأأة
امل شأ أ أ ة عأ أ أ طري أ أأق التةبي أ أأق املؤق أ أأت لل عا أ أأدات؛ ( )2التةبي أ أأق املؤق أ أأت لل عا أ أأدات املتف أ أأاوض
ةشأ أ هنا رط أأار امل ظ أأات الدولي أأة أو املأ أؤمترات الدةلوماس أأية ال أأيت تعق أأد حت أأت رعاي أأة امل ظ أأات
الدوليأأة؛ ( )3التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات الأأيت توجأأد م ظ أأات هوليأأة ض أ األط أرا فيهأأاي وفي أأا
يتعلأأق ةرنشأأاد امل ظ أأات الدوليأأة أو ال أ ظم الدوليأأة ،أوضأأو املقأأرر اخلأأاص أنأأه يشأأري ة أ لك رىل تلأأك
اهليئات امل ش ة مبوجأب معا أدات ،والأيت تقأوو ةأدور أاو تةبيأق املعا أدة ،حأىت ورن مل يكأ يأراه
م ه أأا أن تص أأبو م ظ أأات هولي أأة مكت ل أأةي وفي أأا يتعل أأق ة أأالتةبيق املؤق أأت لل عا أأدات املتف أأاوض
ةشأ أ هنا رط أأار امل ظ أأات الدولي أأة أو املأ أؤمترات الدةلوماس أأية ال أأيت تعق أأد حت أأت رعاي أأة امل ظ أأات
الدولي أأة ،أش أأار املق أأرر اخل أأاص ،علأ أ وج أأه اخلص أأوص ،رىل رنش أأاد م ظ أأة معا أأدة احلظ أأر الش أأامي
للت أارب ال وويأةي ورغأم أن االتفاقيأة مل تأأدخي ةع رأد حيأم ال فأاك ،فأأرن م ظ أة معا أدة احلظأر الشأأامي
للت أأارب ال ووي أأة مت أأارس ،ش أأكلها االنتق أأايل ،أنش أأةتها م أ أ ث أأاد عشأ أري سأ أ ةي وأش أأار املق أأرر
اخلاص أيضاً رىل أ ثأر مأ سسأني مأ املعا أدات املتفأاوض ةشأ هنا حتأت رعايأة ا اعأة االقتصأاهية
لدول غرب أفريقيا ،حيث نأ عأده بأري م هأا علأ التةبيأق املؤقأت لل عا أداتي واقأرتح علأ نظأر
الل ة رمكانية هراسة ةارسة التةبيق املؤقت لل عا دات سياق امل ظ ات الدولية اإلقلي يةي
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 -256وقال رن امله ة املعروضة عل الل أة تت ثأي ،ةرأيأه ،وضأع جم وعأة مأ املبأاهئ التوجيهيأة
للأأدول الراغبأأة الل أأود رىل التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات ،واقأأرتح أن ت ظأأر الل أأة أيض أاً رط أأار
تل أأك املب أأاهئ التوجيهي أأة ،رع أأداه ش أأروط وكجي أأة تسرتش أأد ر أأا ال أأدول املتفاوض أأةي وأش أأار رىل أن
مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة السأأتة ةش أ ن التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات أأي حمصأألة ال ظأأر التقأأارير
الثالثأأة الأأيت ي بغأأي أن يرق أرأ أأي م هأأا ضأأود اآلخأأري وقأأال رن م ةلأأق صأأياغتها أأو املأأاهة  25م أ
اتفاقييت عامي  1969و1986ي
 -2موجز المناقشة
(أ) ملحظات عامة
 -257س أأاه رأي ع أأاو مف أأاه أن القأ أوانني وامل ارس أأات الوط ي أأة ةشأ أ ن طريق أأة انضأ أ او الدول أأة رىل
املعا أأدات ،ةص أأورة مؤقت أأة أو غ أأري مؤقت أأة ،تلأ أ اختالفأ أاً بأ أرياً ،وأي حماول أأة لتصأ أ يفها ،ح أأىت ورن
انأأت ةك أأة ،لأ تكأأون ،علأ األرجأأو ،مفيأأدة لغأأرض حتديأأد القواعأأد كات الصأألة مبوجأأب القأأانون
الأدويلي وأرشأري رىل ضأأرورة تأوخي احلأ ر أيضأاً في أأا يتعلأق ةتصأ ي الأأدول غسأب مأأا ركا أان قانوهنأأا
ال أأداخلي يقب أأي التةبي أأق املؤق أأت لل عا أأدات أو ال ،ورىل أي م أأدى يقب أأي ة أأهي ول أأوحا أن رمكاني أأة
التةبيق املؤقت لل عا دات ةعض ال ظم القانونية الوط ية مثار جدل مست ري
 -258ورأى آخ أأرون أن أأه ال ميك أ جتا أأي القواع أأد الداخلي أأةي فه أأاك قي أأة يض أأيفها حتلي أأي خمتلأ أ
الق أوانني وامل ارسأأات الداخليأأة املتعلقأأة ةالع ليأأات املةبقأأة قبأأي املوافقأأة عل أ التةبيأأق املؤقأأت ،الأأيت
ميك أ أن تقأأدو املميأأد م أ اإليضأأاحات ةش أ ن نظأأرة الأأدول لةبيعأأة التةبيأأق املؤقأأت ظأأا رة قانونيأأةي
ورمبأأا يكأأون مأ املفيأأد ،علأ سأأبيي املثأأال ،تقيأأيم مأأا ركا انأأت الأأدول متيأأي ،ةارسأأتها ،رىل تفسأأري
املأأاهة  25عل أ حنأأو يأأوح ة نأأه ال ميك أ الل أأود رليهأأا ،م أ م ظأأور القأأانون الأأدويل ،رال م أ جانأأب
هولأأة حيث أأا يكأأون قانوهنأأا ال أداخلي ي أ عل أ كلأأكي وأشأأري أيضأأا رىل أنأأه يتعأأني عل أ الل أأة أن
تتط أ أ أوالً موقف أ أاً رثاد رمكانيأ أأة تةبيأ أأق املأ أأاهة  46م أ أ اتفاقيأ أأة فيي أ أأا لعأ أأاو (1969أحكأ أأاو القأ أأانون
ال أأداخلي املتعلق أأة ةاالختص أأاص ةعق أأد املعا أأدات) علأ أ التةبي أأق املؤق أأت لل عا أأداتي ول أأوحا أن
التفاعأأي ةأأني القأأانون الأأداخلي والقأأانون الأأدويل ميك أ أن يتط أ شأأكلني خمتلفأأنيي أوهل أأا أن أحكأأاو
القأأانون الأأداخلي ميك أ أن تت أأاول اإلج أرادات أو الظأأرو الأأيت تعأأرب مبوجبهأأا الدولأأة ع أ موافقتهأأا
عل أ التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدةي وثانيه أأا أن األحكأأاو كات الصأألة م أ املعا أأدة الأأيت ت أ عل أ
التةبيق املؤقت تشري أحياناً رىل القانون املوضوعي الداخلي أيضاًي
 -259وأشأأار ةعأأض أعضأأاد الل أأة رىل أن املأأاهة  25م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  ،1969ورن انأأت
هتيأئ أسأاس ال ظأاو القأانوم للتةبيأق املؤقأت لل عا أدات ،مل تقأدو جواةأا علأ مجيأع األسأئلة املتعلقأأة
ةأ أالتةبيق املؤق أأت لل عا أأداتي وأش أأري رىل أن أأه ي بغ أأي أن تق أأدو الل أأة ررش أأاهات رىل ال أأدول ةشأ أ ن
تسأأاؤالت مثأأي :مأأا أأي الأأدول الأأيت ميك أ أن تتفأأق عل أ التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات ( أأي الأأدول
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املتفاوض أأة وح أأد ا أو س أأائر ال أأدول األخ أأرى أيض أ أاً)؛ أأي أأب أن يك أأون االتف أأاق عل أ أ التةبيأ أأق
املؤقأأت ملمم أاً م أ ال احيأأة القانونيأأة؛ و أأي ميك أ أن يكأأون أ ا االتفأأاق ض أ ياً أو مض أ راًي ولأأوحا
أيض أأا أن عل أ الل أأة أن تق أأدو ررش أأاهات رىل ال أأدول ةش أ ن أي قاع أأدة م أ قواع أأد الق أأانون ال أأدويل
األخأأرى  -القواعأأد املتعلقأأة ةاملسأأؤولية أو خبالفأأة الأأدول عل أ سأأبيي املثأأال  -تسأأري عل أ التةبيأأق
املؤقت لل عا داتي
 -260وساه اتفأاق عأاو ةأ ن التةبيأق املؤقأت لل عا أدات ترتتأب عليأه آثأار قانونيأة وت شأ ع أه حقأوق
والتمام أأاتي وم أأع كل أأك ،فق أأد طرل أأب رىل املق أأرر اخل أأاص أن يق أأدو املمي أأد لتعلي أأي اس أأت تاجه ةأ أ ن اآلث أأار
القانونيأأة للتةبيأأق املؤقأأت أأي نفأأس اآلثأأار املرتتبأأة ةعأأد ةأأدد نفأأاك املعا أأدة ،وأن أ اآلثأأار ال ميكأ أن
يرةعأ فيهأأا الحقأاً ةاالسأأت اه رىل الةأأاةع املؤقأأت لتةبيأأق املعا أأدةي ومأأا مل يكأ واضأأحاً متامأاً أأو مأأا ركا
أأان التةبيأأق املؤقأأت ت أأتج ع أأه نفأأس اآلثأأار ةالضأأب الأأيت ترتتأأب عل أ ةأأدد نفأأاك املعا أأدةي وطرحأأت
عأأدة احت أأاالتي ومتثأأي أح أأد احللأأول مقارن أأة التةبي أأق املؤقأأت لل عا أأدات ة ظأأاو رهن أأاد املعا أأدات
امل صأأوص عليأأه املأأاهة  70م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو 1969ي ومتثأأي حأأي آخأأر االحت أأان ة حكأأاو
اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  1969ةش أ ن ةةأأالن املعا أأدات (املأأاهة  ،)69حيأأث تظأأي أط أرا املعا أأدة ملممأأة
ةاألع أأال املض أأةلع ر أأا غسأ أ ني أأةي واس أأت اهاً رىل رأي آخ أأر ،فاآلث أأار القانوني أأة للتةبي أأق املؤق أأت تك أأاه
تكأأون نفأأس اآلثأأار املرتتبأأة عل أ هخأأول املعا أأدة حيأأم ال فأأاك ،لك أ التةبيأأق املؤقأأت يظأأي جمأأره رج أراد
مؤقأأت ،وال ترتت أأب علي أأه آث أأار رال ةال سأأبة لل أأدول ال أأيت وافق أأت عل أ تةبي أأق املعا أأدة مؤقت أاً ،وت حص أأر
آث أأار أج أماد املعا أأدة ال أأيت حص أأي ةش أ هنا اتف أأاق م أ أ ا القبي أأيي واق أ رأرتح ،ع أأالوة عل أ كل أأك ،أن
يدرس املقرر اخلاص أيضاً مدى تةاةق ع لييت اإلهناد والتعليق مبوجب ال ال ظامنيي
 -261وأيأأد أعضأأاد موق أ املقأأرر اخلأأاص ة أ ن اآلثأأار القانونيأأة املرتتبأأة عل أ معا أأدة مةبقأأة مؤقت أاً
ةاثلأأة لاللتمامأأات نفسأأها ال اشأأئة عأ معا أأدة نافأ ةي وجأأرى الت يأأد علأ أنأأه ال ميكأ لدولأأة مأأا أن
تت رع ة ن املعا أدة خاضأعة للتةبيأق املؤقأت لكأي تأدفع ةعأدو قبوهلأا ةصأحة ةعأض اآلثأار ال اجتأة عأ
االلتماو ةتةبيق تلك املعا دة مؤقتاي وعليأه ،فأرن املعا أدة املةبقأة مؤقتأاً حمكومأة ةقاعأدة العقأد شأريعة
املتعاقأأدي امل صأأوص عليهأأا امل أأاهة  26م أ اتفاقيأأة فيي أأا لع أأاو 1969ي واإلخأأالل رأأا م أ ش أ نه
أيض أاً أن يأأؤهي رىل تةبيأأق القواعأأد السأأارية عل أ املسأأؤولية الدوليأأة ع أ األفعأأال غأأري املشأأروعة ،أأا
حالأأة انتهأأاك معا أأدة ناف أ ةي واسأأت اهاً رىل رأي آخأأر ،فأأرن الت ييأأم ةأأني املعا أأدات ال اف أ ة وتلأأك
الأأيت أأري تةبيقهأأا ةصأأورة مؤقتأأة متييأأم رجرائأأي أ ثأأر م أأه متييأأم موضأأوعي ،حيأأث يسأأهي ةأأدد ورهنأأاد
التةبيأأق املؤقأأتي والحأأا ةعأأض األعضأأاد أن املأأاهة  27م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  1969تسأأري أيض أاً
عل املعا دات املةبقة مؤقتاًي
 -262وخبصأأوص املثأأال امل أ ور التقريأأر املتعلأأق ةأأالتةبيق املؤقأأت التفاقيأأة األسأألحة الكي يائيأأة
مبوجب رعالن انفراهي م جانأب سأوريا ،أعأرب ةعأض األعضأاد عأ رأي مفأاه أن األمأر ال يتعلأق
ة أأالتةبيق املؤق أأت ة أأاملعىن الض أأيق مبوج أأب امل أأاهة  25مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  ،1969رال أن يك أأون
املقأأرر اخلأأاص يعتأأرب أن اتفأأاق األط أرا قأأد ثبأأت ةسأأكوهتا أو امت اعهأأا ع أ التصأأر رثاد اإلعأأالن
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االنف أراهي لسأأورياي وركا أأان األمأأر أ لك ،فأأرن م أ الضأأروري رج أراد املميأأد م أ التحليأأي لعبأأارة "ركا
اتفقأأت الأأدول املتفاوضأأة عل أ كلأأك ةةريقأأة أخأأرى" ،ال أوارهة املأأاهة  ،25ةغيأأة حتديأأد مأأا ركا أأان
الرض أأا ال أ ي يتط أ ش أأكي س أأكوت أو امت أأاع ع أ التص أأر يش أأكي اتفاق أاً لغ أأرض التةبي أأق املؤق أأت
لل عا أأداتي وحس أأب رأي آخ أأر ف أأرن األط أ أرا املع ي أأة ق أأد وافق أأت ض أ أ اً عل أ أ التةبي أأق املؤق أأت
لل عا أأدة ةأأال ظر رىل أأون الوهيأأع قأأد أخةأأر الأأدول األط أرا ةأأرعالن التةبيأأق املؤقأأت م أ جانأأب
سوريا ومل تعرتض أي م ها عليهي
 -263وفي أأا يتعلأأق ةاألع أأال املقبلأأة ،اقأ رأرتح أن ير أأم املقأأرر اخلأأاص عل أ ال ظأأاو القأأانوم للتةبيأأق
املؤقأأت وطرائأأق رهنائأأه وتعليقأأهي وعل أ سأأبيي املثأأال ،سأأيكون م أ املفيأأد معرفأأة رىل أي مأأدى ميك أ
تعليأق التةبيأق املؤقأت لل عا أدات أو رهنأاؤ  ،علأ سأبيي املثأال ،ةسأبب انتهأاك املعا أدة مأ جانأب
طأأر آخأأر يةبقهأأا أأو أيض أاً ةصأأورة مؤقتأأة ،أو احلأأاالت الأأيت لأأيس م أ املؤ أأد فيهأأا رن ان أأت
املعا أأدة سأأتدخي حيأأم ال فأأاكي وأرعأأرب ع أ رأي مفأأاه أن اسأأت رار التةبيأأق املؤقأأت رىل أجأأي غأأري
مس أ أ  ،وال سأ أأي ا ةأ أأال ظر رىل أن أأه يتأ أأيو تبسأ أأي وس أأائي اإلهنأ أأاد عل أ أ ال ح أأو امل صأ أأوص عليأ أأه
الفقرة  2م املاهة  ،25قد يؤهي رىل عواقب غري مرغوب فيهاي
 -264واق أأرتح أيضأ أاً أن يس أأع املق أأرر اخل أأاص رىل حتدي أأد ن أأوع املعا أأدات ،واألحك أأاو ال أ أوارهة
املعا أأدات ،ال أأيت ثأ أرياً م أأا تك أأون أأي موض أأوع التةبي أأق املؤق أأت ،وم أأا ركا ان أأت أنأ أواع معي أأة مأ أ
املعا أأدات قأأد تةرقأأت للتةبيأأق املؤقأأت عل أ نفأأس امل أوالي وةاملثأأي ،رئأأي أن مس أ لة حتديأأد ا هأأات
املسأأتفيدة م أ التةبيأأق املؤقأأت جأأديرة ةامل اقشأأةي وأرشأأري أيض أاً رىل أن املقأأرر اخل أاص ميك أ أن يقأأوو
ةتحلي أأي األحك أأاو التقييدي أأة املس أأتطدمة لض أأب االلتمام أأات املتعه أأد ر أأا مأ أ أج أأي االمتث أأال للق أأانون
الداخلي ،أو جعي التةبيق املؤقت مر وناً ةاحرتاو القانون الداخليي
 -265وأي أأد ع أأدة أعض أأاد ال أرأي القائ أأي رن أأه أأدر ص أأياغة أحك أأاو وكجي أأة ق أأد تك أأون هل أأا أمهيته أأا
الع لي أأة ةال س أأبة للأ أأدول وامل ظ أأات الدوليأ أأة س أأياق مشأ أأاريع املب أأاهئ التوجيهيأ أأةي ةي أأد أن املقأ أأرر
اخلأأاص رح أ ر م أ وضأأع شأأروط وكجيأأة ةش أ ن التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات قأأد يثبأأت أهنأأا معقأأدة،
ةسبب االختالفات ةني ال ظم القانونية الوط يةي
(ب) العلقة باألحكام األخرى من اتفاقية فيينا لعام 1969
 -266قوةل أأت ةالرتحي أأب معا أأة التقري أأر لعالق أأة امل أأاهة  25ةاألحك أأاو األخ أأرى مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا
لع أأاو 1969ي وأش أأري رىل أن أحكامأ أا رض أأافية أخ أأرى مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  1969وجيه أأة أيضأ أاً،
وم هأأا عل أ سأأبيي املثأأال ،املأأاهة  ،60ألن اخلأأرق املأأاهي ملعا أأدة مةبقأأة مؤقت أاً ميك أ  ،وفق أاً ل أ لك
ال أرأي ،أن ي أأؤهي رىل تعلي أأق التةبي أأق املؤق أأت أو رهنائ أأهي ويق أأول رأي آخ أأر رن مأ أ املش أأكوك في أأه أن
تسأأري املأأاهة  60عل أ نفأأس ال حأأو ةال سأأبة رىل معا أأدة أأري تةبيقهأأا ةصأأفة مؤقتأأةي وفي أأا و أ
العالقأأة ةاملأأاهة  ،26لأأوحا أن قاعأأدة العقأأد ش أريعة املتعاقأأدي ميك أ أن تسأأتطدو لشأأرح احلالأأة الأأيت
قد ت م ع رهناد التةبيق املؤقت م جانب واحدي
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 -267وجاد رأي آخر أنه لأيس مأ الضأروري توسأيع نةأاق اسأتعراض عالقأة املأاهة  25ةقواعأد
قأأانون املعا أأدات األخ أأرى ،وهراسأأة الص أألة ةأأني امل أأاهتني  19و 46م أ اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو ،1969
ألن مأ األفضأأي الرت يأأم علأ حتديأأد الفأأروق ةال سأأبة لدولأأة معي أأة ةأأني معا أأدة أأري تةبيقهأأا ةصأأفة
مؤقتة ومعا دة ناف ةي
(ج) التطئيق الملقا لمعاهدة تشارك فيها منظمات دولية
 -268أع أ أأرب ةع أ أأض املتكل أ أأني ع أ أ ش أ أأكوك رثاد الت ي أ أأد عل أ أ أن اتفاقي أ أأة فيي أ أأا لع أ أأاو 1986
تعكأأس ،جم لهأأا ،القأأانون الأأدويل العأأر ي ومأأع كلأأك ،لأأوحا أنأأه ميك أ ت يأأد أن املأأاهة  25م أ
اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  ،1969ورمب أأا امل أأاهة  25مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  ،1986تعكس أأان قاع أأدة مأ أ
قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ي ةيأأد أنأأه سأأيكون مأ الضأأروري رجأراد مميأأد مأ التحليأأي هلأ املسأ لة،
تقرير قاهو لل قرر اخلاص ،قبي اخلرون ة ي است تان م ا القبييي
 -269ولأأوحا أنأأه حأأىت ركا انأأت معا أأدة قأأد ا التفأأاوض ةش أ هنا رطأأار م ظ أأة هوليأأة أو
م أؤمتر هةلوماسأأي معقأأوه حتأأت رعايأأة م ظ أأة هوليأأة ،فأأرن رة أراو معا أأدة رج أراد تتط أ الأأدول املع يأأة
ال امل ظ ة الدوليةي
 -270ولوحا أ لك أن التةبيأق املؤقأت لل عا أدات الأيت تشأارك فيهأا امل ظ أات الدوليأة خمتلأ ي
ف ثأأي أ الرتتيبأأات أ ثأأر تعقيأأداً ،نظأراً ألهنأأا ثأرياً مأأا هتأأد رىل ضأ ان أ أأرب قأأدر مأ املشأأار ة
آن واحأأد م أ األعضأأاد امل ظ أأة وم أ جانأأب امل ظ أأة نفسأأهاي واعترأأرب أن م أ ا أأدير غأأث مأأا ركا
انأأت امل ظ أأات الدوليأأة قأأد نظأأرت ،أو أأي ةصأأده ال ظأأر التةبيأأق املؤقأأت ةاعتبأأار آليأأة مفيأأدة،
اآللية مدرجة األنظ ة امل شئة هلاي
وما ركا انت
 -271واقأأرتح أيض أاً أن ي ظأأر املقأأرر اخلأأاص فئأأات املعا أأدات األخأأرى الأأيت قأأد ضأأع لشأأكي
خاص م أشكال التةبيأق املؤقأتي وعلأ سأبيي املثأال ،فأرن اتفاقأات املقأر ليسأت هائ أة املعتأاه،
ة أأي رهن أأا غالبأ أاً م أأا ت أأربو ملأ أؤمتر أو م اس أأبة حم أأدهي تعق أأدمها امل ظ أأة الدولي أأة الدول أأة املع ي أأةي و أأي
ةةبيعتها حتتان رىل تةبيق فوري ،وةالتايل ،فكثرياً ما ت عل التةبيق املؤقتي
 -272وأشار ةعض األعضاد رىل أنأه رمبأا مأ األنسأب القيأاو أوال ةدراسأة املسأائي املتعلقأة ةأالتةبيق
املؤقأأت لل عا أأدات الأأيت أةرمتهأأا الأأدول ،وعأأدو ال ظأأر التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات الأأيت تشأأارك
فيها م ظ ات هولية رال ةعد االنتهاد م تلك الدراسةي
(د) ملحظات بشأن مشاريع المئادئ التوجيهية
 -273أيأأد األعضأأاد ع وم أاً ال أ هج ال أ ي اتبعأأه املقأأرر اخلأأاص رعأأداه مشأأاريع مبأأاهئ توجيهيأأة
لغأ أأرض رتاحأ أأة أهاة ع ليأ أأة للأ أأدول وامل ظ أ أأات الدوليأ أأةي ومأ أأع كلأ أأك ،رأى ةعأ أأض األعضأ أأاد أن م أ أ
األفضأي عأرض مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة املقرتحأأة مأ املقأرر اخلأاص ةاعتبار أا مشأاريع اسأأت تاجاتي
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و أأاك مالحظأأة عامأأة أخأأرى مؤها أأا أنأأه مأ األفضأأي فصأأي حالأة معا أأدات الأأدول عأ املعا أأدات
اليت تشارك فيها م ظ ات هوليةي
 -274وق أأدمت ع أأدة اقرتاح أأات ص أأياغية ةشأ أ ن مش أأروع املب أأدأ الت أأوجيهي  ،1ر أأد جع أأي أ أ ا
احلكأأم أ ثأأر اتسأأاقاً مأأع املأأاهة  25م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو 1969ي وعل أ سأأبيي املثأأال ،لأأوحا أن
اإلشأأارة رىل أال ظأأر القأأانون الأأداخلي التةبيأأق املؤقأأت ال تبأأدو متفقأأة مأأع املأأاهة  ،25وةالتأأايل ،يلأأمو
أن حت أ أ ألهنأ أأا تأ أأوحي ة أ أ ن الأ أأدول قأ أأد تل أ أ رىل قواني هأ أأا الداخليأ أأة للتهأ أأرب م أ أ الت أ أماو ةتةبيأ أأق
معا دة مؤقتاًي واقرتحت أيضاً رمكانية أن يقأرتن مشأروع املبأدأ التأوجيهي ةأاخر ةشأ ن نةأاق مشأاريع
املباهئ التوجيهيةي
 -275وخبصوص مشروع املبأدأ التأوجيهي  ،2اق رأرتح توضأيو اإلشأارة رىل قأرار تتطأ م ظ أة هوليأةي
وأرعأأرب عأ رأي مفأأاه أنأأه ال ميكأ العديأأد مأ احلأأاالت املسأأاواة ةأأني القأرارات واالتفأأاق امل شأأئ
للتةبيأأق املؤقأأتي واقأأرتح أيضأاً أن تأأدرن رشأأارة رىل أشأأكال أخأأرى مأ االتفاقأأات مثأأي تبأأاهل الرسأأائي
أو املأ رات الدةلوماسأأيةي واسأأت اهاً رىل رأي آخأأر ،ميكأ أيضأاً جعأأي الب أأد أ ثأأر وضأأوحاً في أأا يتعلأأق
ةرمكانية قبول الدول املتفاوضة أو املتعاقدة تةبيق هولة ثالثة ملعا دة تةبيقاً مؤقتاًي
 -276وخبصوص مشروع املبأدأ التأوجيهي  ،3اقأرتح ،مجلأة أمأور ،تبسأي الب أد؛ واإلشأارة رىل أن
التةبيق املؤقت ال أدث رال قبأي هخأول املعا أدة حيأم ال فأاك ةال سأبة للةأر املعأدي واق رأرتح الفصأي
ةأأني ع اصأأر وسأأائي اإلعأراب عأ املوافقأأة ،وامل ةلأأق الأأممد للتةبيأأق املؤقأأت ،وصأأوغه ا مشأأروعي
مبدأي توجيهيني م فصلنيي
 -277واقرتحأأت ثيأأاهة توضأأيو تعبأأري "اآلثأأار القانونيأأة" الأواره مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  4وثيأأاهة
ةلورتأأه ألنأأه ميثأأي احلكأأم الرئيسأأي مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأةي وعل أ سأأبيي املثأأال ،ميكأ ال ظأأر
مأأا ركا انأأت التمامأأات التةبيأأق املؤقأأت تسأأري عل أ املعا أأدة ة لهأأا أو عل أ أحكأأاو خمتأأارة م هأأا
فق ي ومثة حي آخر و اإلشارة رىل أن األثأر القأانوم للتةبيأق املؤقأت ملعا أدة ميكأ أن يسأت ر ةعأد
رهناد املعا أدةي وك أب اقأرتاح آخأر رىل أن أ ا احلكأم ميكأ أن يصأاغ مأع مراعأاة صأياغة املأاهة 26
م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  ،1969عل أ أن يوضأأو أن التةبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة ال ميك أ أن يأأؤهي رىل
تعديي مض ون املعا دةي
 -278وخبص أأوص مش أأروع املب أأدأ الت أأوجيهي  ،5اق أأرتح توض أأيو أن اآلث أأار املرتتب أأة علأ أ االلتمام أأات
ال اشئة ع التةبيق املؤقت تتوقأ علأ مأا نصأت عليأه الأدول ع أدما اتفقأت علأ التةبيأق املؤقأتي
وعأأالوة علأ كلأأك ،فأأرن مأ الضأأروري مراعأأاة مأأا أأو ةأأدد نفأأاك املعا أأدة املشأأار رليأأه ،فهأأي أو ةأأدد
نفاك املعا أدة نفسأها أو ةأدد ال فأاك ةال سأبة للدولأة كاهتأاي ولأوحا أنأه ع أدما تأدخي معا أدة متعأدهة
األطأرا حيأأم ال فأأاك ،فأأرن التةبيأأق املؤقأأت ال ي تهأأي رال ةال سأأبة للأأدول الأأيت صأأدقت علأ املعا أأدة
أو انض أ ت رليهأأاي ةأأي رن التةبيأأق املؤقأأت يسأأت ر ةال سأأبة أليأأة هولأأة مل تصأأدق ةعأأد عل أ املعا أأدة
أو ت ضأأم رليهأأا ،رىل أن تأأدخي املعا أأدة حيأأم ال فأأاك ةال سأأبة لتلأأك الدولأأةي وأعأأرب أيض أاً ع أ رأي
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مف أأاه أن مش أأروع املب أأدأ الت أأوجيهي ميكأ أ أن يع أأرت ةرمكاني أأة وض أأع أحك أأاو حم أأدهة تتعل أأق ةرهن أأاد
التةبيق املؤقتي
 -279وةي أأا أعأأرب ةعأأض األعضأأاد عأ شأأكو هم رثاد ضأأرورة وجأأوه مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي ،6
أعأأرب آخأأرون ع أ ت ييأأد م لأأهي وأشأأري رىل أن مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي قأأد أغفأأي مس أ لة مأأا ركا أأان
التعليأأق أو اإلهنأأاد االنفأراهي للتةبيأأق املؤقأأت ،مبوجأأب قأأانون املعا أأدات ،ع أأي غأأري مشأأروع مبوجأأب
القأأانون الأأدويل ،ةأأا يقتضأأي رع أأال قواعأأد القأأانون الأأدويل ةش أ ن مسأأؤولية الأأدول ع أ األفعأأال غأأري
املشروعة هولياًي
 -3الملحظات الختامية للمقرر الخاص
 -280أش أأار املق أأرر اخل أأاص رىل أن امل أأاهة  25مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  1969أأي ،ةرأي أأه ،نقة أأة
االنةأأالق ةال سأأبة ل ظأأر الل أأة املوضأأوعي وحأأري ةالل أأة أال جتأأاوث أ املأأاهة رال ةالقأأدر الأأالثو
للتحقأأق مأ ال تأأائج القانونيأأة للتةبيأأق املؤقأأتي واملسأأتفيد الرئيسأأي مأ التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدة أأو
ةرأيأأه املعا أأدة كاهت أأا ألهن أأا تصأأبو مةبق أأة رغ أأم وهن أأا غ أأري ناف أ ةي وةاإلض أأافة رىل كل أأك ،ف أأرن ال أأدول
املتفاوضة اليت ميك أن تشرتك التةبيق املؤقت قد تكون أيضاً عداه املستفيدي ي
 -281والحأأا املقأأرر اخلأأاص أن ال أرأي الغالأأب هاخأأي الل أأة ال يؤيأأد االضأأةالع ةدراسأأة مقارنأأة
للتش أريعات الداخليأأة السأأارية عل أ التةبيأأق املؤقأأتي و الوقأأت نفسأأه ،أشأأار رىل أنأأه مأأا ثال يتلق أ
التقأأارير م أ الأأدول األعضأأاد في أأا يتعلأأق مب ارسأأاهتا ،الأأيت لأأت لهأأا أيض أاً معلومأأات ع أ املوق أ
السأأائد رطأأار قواني هأأا الداخليأأةي ومأأع كلأأك ،فه أ ا ال يتعأأارض مأأع نيتأأه املعل أأة ةعأأدو رج أراد حتليأأي
مق أأارن للق أأانون ،ألن حم أأور الرت ي أأم أأو امل ارس أأة الدولي أأة لل أأدولي وتبدي أأداً لك أأي ش أأك ،فبرمكان أأه أن
يقبأأي غأ اإلشأأارة رىل القأأانون الأأداخلي مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  ،1وم اقشأأة املسأ لة ةأأدالً مأ
كلك التعليق كي الصلة ةالب دي
 -282ومل يوافق املقرر اخلأاص علأ الت يأد ةأ ن التةبيأق املؤقأت ملعا أدة قأد ير هأ ركا مل يكأ مأ
املؤ أأد أن املعا أأدة سأأتدخي حيأأم ال فأأاك ،أو ركا انأأت املعا أأدة قأأد طبقأأت ةصأأورة مؤقتأأة لفأأرتة ثم يأأة
طأأال أمأأد اي ولأأيس مأ امل كأ  ،ةرأيأأه ،أن تعت أأد اإلشأأارة رىل رهنأأاد التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدة علأ
أسأاس عأدو رمكانيأة الت بأؤ ةبأدد نفاك أا فقأ ي وعأالوة علأ كلأك ،مل تفأرض املأاهة  25أي قيأد مأ
ا القبيي عل رهناد التةبيق املؤقتي
 -283وأعأأرب ع أ اعتمامأأه ال ظأأر مس أ لة رهنأأاد التةبيأأق املؤقأأت وال ظأأاو القأأانوم ال أ ي ك أأه،
تقري أأر املقب أأي ،رىل جان أأب هراس أأة األحك أأاو األخ أأرى م أ اتفاقي أأة فيي أأا لع أأاو  1969كات الص أألة
ةالتةبيق املؤقت ،مبا كلك املواه  19و 46و60ي
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