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  عشرحادي الفصل ال  
 التطئيق الملقا للمعاهدات

 
 مقدمة -ألف 

 
( أن ترأأأأدرن موضأأأأوع "التةبيأأأأق املؤقأأأأت 2012قأأأأررت الل  أأأأة،   هورهتأأأأا الراةعأأأأة والسأأأأتني ) -244

روةليأأأأدو مقأأأأرراً خاصأأأأاً  -لل عا أأأأدات"   ةرنأأأأامج ع لهأأأأا وعيّ أأأأت السأأأأيد خأأأأوان مانويأأأأي غأأأأوميس 
 لل وضأأأأوعي و  ا لسأأأأة نفسأأأأها، أحاطأأأأت الل  أأأأة عل أأأأاً ةتقريأأأأر شأأأأفوي قدمأأأأه املقأأأأرر اخلأأأأاص عأأأأ 
املشأأاورات غأأري الرمسيأأة الأأيت أرجريأأت ةشأأ ن املوضأأوع حتأأت رئاسأأتهي و  وقأأت تأأاٍل، الحظأأت ا  عيأأة 

، مأأع التقأأدير قأأرار الل  أأة رهران 2012 أأانون األول/هيسأأ رب   14املأأؤر   67/92العامأأة،   قرار أأا 
 املوضوع   ةرنامج ع لهاي

( التقريأأأر األول لل قأأأرر اخلأأأاص 2013) و أأأان معروضأأأاً أمأأأاو الل  أأأة   هورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني -245
(A/CN.4/664 الأأأ ي تأأأوخ  أن  أأأده ةوجأأأه عأأأاو املسأأأائي القانونيأأأة الرئيسأأأية الأأأيت ت شأأأ    سأأأياق التةبيأأأق )

د اسأأتعراض سأأريع املؤقأأت لل عا أأدات، وكلأأك ةأأال ظر   الأأ رهج الفقهيأأة املتبعأأة لأأدى ت أأاول املوضأأوع وةأأرجرا
مل ارسات الدول القائ أة    أ ا الصأدهي و أان معروضأاً أيضأاً أمأاو الل  أة مأ  رة مأ  رعأداه األمانأة العامأة 

(A/CN.4/658 تتعقأأب تأأاري  التفأأاوض علأأ  املأأاهة )1969 لقأأانون املعا أأدات لعأأاو مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 25 
، 1969-1968"( سأأأواد   رطأأأأار الل  أأأأة أو   سأأأياق مأأأأؤمتر فيي أأأأا للفأأأأرتة 1969فاقيأأأة فيي أأأأا لعأأأأاو )"ات

 وتتض يف  حتلياًل موجماً لبعض املسائي ا و رية اليت أرثريت أث اد ال ظر       املاهةي
(   التقريأأأأر الثأأأأام لل قأأأأرر اخلأأأأاص 2014لل  أأأأة   هورهتأأأأا الساهسأأأأة والسأأأأتني )اونظأأأأرت  -246

(A/CN.4/675 الأأأأأأأأ ي تأأأأأأأأوخ  تقأأأأأأأأدمي حتليأأأأأأأأي متع أأأأأأأأق ل ثأأأأأأأأار القانونيأأأأأأأأة املرتتبأأأأأأأأة علأأأأأأأأ  التةبيأأأأأأأأق )
 لل عا داتي  املؤقت

  
 ظر في الموإلوع في الدورة الحاليةالن -باء 

 
اخلأأأأأأأأاص   أأأأأأأأان معروضأأأأأأأأاً علأأأأأأأأ  الل  أأأأأأأأة،   الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأة، التقريأأأأأأأأر الثالأأأأأأأأث لل قأأأأأأأأرر -247

(A/CN.4/687 الأأأأ ي واصأأأأي حتليأأأأي ةارسأأأأة الأأأأدول، ونظأأأأر   عالقأأأأة التةبيأأأأق املؤقأأأأت ةاألحكأأأأأاو )
، فضأأأاًل عأأأ  مسأأأ لة التةبيأأأق املؤقأأأت في أأأا يتعلأأأق ةامل ظ أأأات 1969األخأأأرى مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأاو 

 ي(394)ن ستة مشاريع مباهئ توجيهية ةش ن التةبيق املؤقتالدوليةي وتض   التقرير مقرتحات ةش 
__________ 

 في ا يلي ال   ال ي اقرتحه املقرر اخلاص:  (394) 
 1مشروع المئدأ التوجيهي 

معا دة أو أجماد م ها، ع أدما تأ   املعا أدة نفسأها علأ  كلأك،   وث للدول وامل ظ ات الدولية أن تةبق مؤقتاً  
أو ع أدما تتفأق علأ  كلأك ةةريقأة أخأرى، ةشأرط أال  ظأر القأانون الأداخلي للأدول أو حتظأر قواعأد امل ظ أات الدوليأأة 

   ا التةبيق املؤقتي

http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://undocs.org/ar/A/CN.4/658
http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://undocs.org/ar/A/CN.4/687
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(، ةشأأأأ ن A/CN.4/676و أأأأان معروضأأأأاً أيضأأأأاً علأأأأ  الل  أأأأة مأأأأ  رة أعأأأأدهتا األمانأأأأة العامأأأأة ) -248
وليأأة أو في أأا ةأأني التةبيأأق املؤقأأت مبوجأأب اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةأأني الأأدول وامل ظ أأات الد

 (ي1986)اتفاقية فيي ا لعاو  1986امل ظ ات الدولية، لعاو 
 3277وجلسأأأأأاهتا مأأأأأ   3270و 3269ونظأأأأأرت الل  أأأأأة   التقريأأأأأر الثأأأأأام   جلسأأأأأتيها  -249
 ي2015متوث/يوليه  28و 24و 23و 15و 14املعقوهة    3279 رىل

أحالأأت الل  أأأة رىل   أأة الصأأأياغة  ،2015يوليأأأه متوث/ 28املعقأأوهة    3279 لسأأة و  ا -250
 ي6رىل  1مشاريع املباهئ التوجيهية م  

، عأأأأرض رئأأأأيس   أأأأة الصأأأأياغة 2015 أغسأأأأةسآب/ 4، املعقأأأأوهة   3284و  ا لسأأأأة  -251
الأيت اعت أدهتا   أة الصأياغة مؤقتأاً    3رىل  1عأ  مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة مأ   مؤقتاً  شفوياً  تقريراً 

، رىل جانأأب لغأأرض العلأأم فقأأ     أأ   املرحلأأة، و أأو متأأاح والسأأتنيي وقرأأدو التقريأأرالأأدورة السأأاةعة 
 ي(395)شاريع املباهئ التوجيهية،   املوقع الشبكي لل  ةم
 

 عرض المقرر الخاص للتقرير الثالث  -1 
كّ أأأر املقأأأرر اخلأأأاص، لأأأدى عرضأأأه تقريأأأر  الثالأأأث، ةاألع أأأال الأأأيت اضأأأةلعت رأأأا الل  أأأة    -252

لسأاةقة، ومبحتأوى تقريريأه األولأني والغأأرض م ه أاي وأشأار، ةوجأه خأاص، رىل موقفأه القائأأي الأدورات ا
__________ 

 2مشروع المئدأ التوجيهي 
ا،  وث أن يرست د م  أحكاو املعا دة،   أا  أوث رثباتأه االتفاق عل  التةبيق املؤقت ملعا دة ما، أو ألجماد م ه 

  اتفأأاق م فصأأي، أو ةوسأأائي أخأأرى،  أأ ن يكأأون كلأأك ةقأأرار يتطأأ   مأأؤمتر هويل، أو عأأ  طريأأق أي ترتيأأب آخأأر ةأأني 
 الدول أو امل ظ ات الدوليةي
 3مشروع المئدأ التوجيهي 

وقيأأع أو التصأأديق أو االنضأأ او أو القبأأول، أو اعتبأأارا مأأ  مأأ  تأأاري  الت اعتبأأاراً  مؤقتأأاً   أأوث تةبيأأق معا أأدة تةبيقأأاً  
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
 4مشروع المئدأ التوجيهي 

 آثارا قانونيةيالتةبيق املؤقت ألي معا دة ي شئ  
 5مشروع المئدأ التوجيهي 

يبأأأدأ نفأأأاك ‘ 1‘االلتمامأأأات ال اشأأأئة عأأأ  التةبيأأأق املؤقأأأت ألي معا أأأدة، أو ألجأأأماد م هأأأا، تظأأأي قائ أأأة رىل أن:  
مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات أو اتفاقيأأة  25مأأ  املأأاهة  2ي هأأي التةبيأأق املؤقأأت ع أأال ةأأالفقرة ‘ 2‘املعا أأدة؛ أو 

 نون املعا دات اليت تعقد ةني الدول وامل ظ ات الدولية أو في ا ةني امل ظ ات الدوليةيفيي ا لقا
 6مشروع المئدأ التوجيهي 

اإلخأأالل ةأأ ي التأأماو م بثأأق عأأ  التةبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة مأأا، أو ألجأأماد م هأأا، يرتأأب املسأأؤولية الدوليأأة للدولأأة أو  
 امل ظ ة الدوليةي

 ي<http://legal.un.org/ilc>  املوقع التايل:  (395) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/676
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رنه ر  اً ةاخلصأائ  احملأدهة لل عا أدة املع يأة، فأرن حقأوق والتمامأات الدولأة الأيت وافقأت علأ  تةبيأق 
ت معا أأدة مأأا ةصأأورة مؤقتأأة  أأي نفأأس احلقأأوق وااللتمامأأات ال اةعأأة مأأ  املعا أأدة نفسأأها   أأا لأأو  انأأ
 ناف ة؛   ا أن انتهاك أي التماو ناشئ ع  التةبيق املؤقت ملعا دة ما ترتتب عليه مسؤولية الدولةي

هولأأة عضأأواً تعليقأأات علأأ  امل ارسأأات الأأيت تتبعهأأاي ومأأع أن املقأأرر  عشأأري وقأأدو مأأا ي أأا م  -253
 اخلأأأأاص أشأأأأار رىل أن ةارسأأأأات الأأأأدول ليسأأأأت موحأأأأدة، فقأأأأد متسأأأأك ةأأأأالرأي القائأأأأي رنأأأأه لأأأأيس مأأأأ 

ي وأشأأأار رىل أن عأأأده املعا أأأدات الأأأيت تأأأ   علأأأ  لداخليأأأةالضأأأروري رجأأأراد هراسأأأة مقارنأأأة للقأأأوانني ا
 يالتةبيق املؤقت لل عا دات، واليت طبقت ةصورة مؤقتة، عده مرتفع نسبياً 

ور م تقرير  الثالث عل  مسأ لتني رئيسأيتني مهأا: أواًل، العالقأة ةاألحكأاو األخأرى مأ  اتفاقيأة  -254
، وثانيأأأأاً، التةبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأدات في أأأأا يتعلأأأأق مب ارسأأأأة امل ظ أأأأات الدوليأأأأةي 1969لعأأأأاو فيي أأأأا 
 11ةال سأأأبة لل سأأأ لة األوىل، فقأأأد ر أأأم حتليلأأأه، الأأأ ي مل يأأأره لأأأه أن يكأأأون شأأأاماًل، علأأأ  املأأأواه  أمأأأا

غأرض )االلتأماو ةعأدو تعةيأي موضأوع املعا أدة وال 18)وسائي اإلعراب ع  قبأول االلتأماو مبعا أدة(، و
)القأأأأأانون الأأأأأداخلي واحأأأأأرتاو  27، و)العقأأأأأد شأأأأأريعة املتعاقأأأأأدي ( 26)ةأأأأأدد ال فأأأأأاك(، و 24م هأأأأا(، و

املعا أأأأدات(ي وقأأأأد اختأأأأريت  أأأأ   األحكأأأأاو ألهنأأأأا تت تأأأأع ةعالقأأأأة طبيعيأأأأة ووثيقأأأأة ةأأأأالتةبيق املؤقأأأأتي 
 ظ أأات يتعلأأق ةأأالتةبيق املؤقأأت لل عا أأدات ةأأني الأأدول ومأأع امل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا ةأأني امل وفي أأا

الدوليأأأة، الحأأأا املقأأأرر اخلأأأاص أن مأأأ  رة األمانأأأة العامأأأة قأأأد أشأأأارت ةوضأأأوح رىل أن الأأأدول أقأأأرت 
ي ومأأع كلأأك،  أأرر املقأأرر اخلأأاص رأيأأه ةأأ ن حتليأأي 1969صأأحة الصأأيغة املعت أأدة   اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو 

العأر  لأ  يأؤثر تعكأس القأانون الأدويل  1969عأاو ل فيي أا م  اتفاقيأة 25موضوع ما ركا  انت املاهة 
   ال هج العاو ال ي يتبعه املوضوعي

( امل ظ أأات الدوليأأة أو الأأ ظم الدوليأأة 1ور أأم الفصأأي الراةأأع مأأ  تقريأأر  علأأ  عأأدة جوانأأب: ) -255
( التةبيأأأأأق املؤقأأأأأت لل عا أأأأأدات املتفأأأأأاوض 2امل شأأأأأ ة عأأأأأ  طريأأأأأق التةبيأأأأأق املؤقأأأأأت لل عا أأأأأدات؛ )

ؤمترات الدةلوماسأأأية الأأأيت تعقأأأأد حتأأأت رعايأأأة امل ظ أأأأات   رطأأأار امل ظ أأأات الدوليأأأأة أو   املأأأ ةشأأأ هنا
( التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات الأأيت توجأأد م ظ أأات هوليأأة ضأأ   األطأأرا  فيهأأاي وفي أأا 3الدوليأأة؛ )

يتعلأأق ةرنشأأاد امل ظ أأات الدوليأأة أو الأأ ظم الدوليأأة، أوضأأو املقأأرر اخلأأاص أنأأه يشأأري ةأأ لك رىل تلأأك 
يت تقأوو ةأدور  أاو   تةبيأق املعا أدة، حأىت ورن مل يكأ  يأراه اهليئات امل ش ة مبوجأب معا أدات، والأ

م هأأأأا أن تصأأأأبو م ظ أأأأات هوليأأأأة مكت لأأأأةي وفي أأأأا يتعلأأأأق ةأأأأالتةبيق املؤقأأأأت لل عا أأأأدات املتفأأأأاوض 
ةشأأأ هنا   رطأأأار امل ظ أأأات الدوليأأأأة أو   املأأأؤمترات الدةلوماسأأأية الأأأيت تعقأأأأد حتأأأت رعايأأأة امل ظ أأأأات 

  وجأأأأه اخلصأأأأوص، رىل رنشأأأأاد م ظ أأأأة معا أأأأدة احلظأأأأر الشأأأأامي الدوليأأأأة، أشأأأأار املقأأأأرر اخلأأأأاص، علأأأأ
للت أارب ال وويأةي ورغأم أن االتفاقيأة مل تأأدخي ةعأدر حيأم ال فأاك، فأأرن م ظ أة معا أدة احلظأر الشأأامي 
للت أأأأارب ال وويأأأأة متأأأأارس،   شأأأأكلها االنتقأأأأايل، أنشأأأأةتها م أأأأ  ث أأأأاد عشأأأأري  سأأأأ ةي وأشأأأأار املقأأأأرر 

املعا أدات املتفأاوض ةشأ هنا حتأت رعايأة ا  اعأة االقتصأاهية  اخلاص أيضاً رىل أ ثأر مأ  سسأني مأ 
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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ة عل  الل  أة تت ثأي، ةرأيأه،   وضأع جم وعأة مأ  املبأاهئ التوجيهيأة وقال رن امله ة املعروض -256
للأأأدول الراغبأأأة   الل أأأود رىل التةبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات، واقأأأرتح أن ت ظأأأر الل  أأأة أيضأأأاً   رطأأأار 
تلأأأك املبأأأاهئ التوجيهيأأأة،   رعأأأداه شأأأروط  وكجيأأأة تسرتشأأأد رأأأا الأأأدول املتفاوضأأأةي وأشأأأار رىل أن 

وجيهيأأة السأأأتة ةشأأ ن التةبيأأأق املؤقأأت لل عا أأأدات  أأي حمصأأألة ال ظأأر   التقأأأارير مشأأاريع املبأأأاهئ الت
 مأأ  25الثالثأأة الأأيت ي بغأأي أن يرقأأرأ  أأي م هأأا   ضأأود اآلخأأري وقأأال رن م ةلأأق صأأياغتها  أأو املأأاهة 

 ي1986و 1969عامي  اتفاقييت
  

 موجز المناقشة -2 
 ملحظات عامة )أ( 

رىل الدولأأأأة انضأأأأ او وامل ارسأأأأات الوط يأأأأة ةشأأأأ ن طريقأأأأة  سأأأأاه رأي عأأأأاو مفأأأأاه  أن القأأأأوانني -257
، وأي حماولأأأة لتصأأأ يفها، حأأأىت ورن   بأأأرياً   املعا أأأدات، ةصأأأورة مؤقتأأأة أو غأأأري مؤقتأأأة،  تلأأأ  اختالفأأأاً 

 انأأت ةك أأة، لأأ  تكأأون، علأأ  األرجأأو، مفيأأدة لغأأرض حتديأأد القواعأأد كات الصأألة مبوجأأب القأأانون 
أيضأاً في أأا يتعلأق ةتصأ ي  الأأدول غسأب مأأا ركا  أان قانوهنأأا الأدويلي وأرشأري رىل ضأأرورة تأوخي احلأأ ر 

الأأأأداخلي يقبأأأأي التةبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأدات أو ال، ورىل أي مأأأأدى يقبأأأأي ةأأأأهي ولأأأأوحا أن رمكانيأأأأة 
 التةبيق املؤقت لل عا دات   ةعض ال ظم القانونية الوط ية مثار جدل مست ري

ي فه أأأاك قي أأأة يضأأأيفها حتليأأأي خمتلأأأ  ليأأأةالداخورأى آخأأأرون أنأأأه ال ميكأأأ  جتا أأأي القواعأأأد  -258
املتعلقأأأة ةالع ليأأأات املةبقأأأة قبأأأي املوافقأأأة علأأأ  التةبيأأأق املؤقأأأت، الأأأيت  الداخليأأأة القأأأوانني وامل ارسأأأات

ميكأأ  أن تقأأدو املميأأد مأأ  اإليضأأاحات ةشأأ ن نظأأرة الأأدول لةبيعأأة التةبيأأق املؤقأأت  ظأأا رة قانونيأأةي 
قيأأيم مأأا ركا  انأأت الأأدول متيأأي،   ةارسأأتها، رىل تفسأأري يكأأون مأأ  املفيأأد، علأأ  سأأبيي املثأأال، ت ورمبأأا
علأأ  حنأأو يأأوح  ة نأأه ال ميكأأ  الل أأود رليهأأا، مأأ  م ظأأور القأأانون الأأدويل، رال مأأ  جانأأب  25 املأأاهة

تعأأأني علأأأ  الل  أأأة أن يوأشأأأري أيضأأأا رىل أنأأأه يأأأ   علأأأ  كلأأأكي داخلي هولأأأة حيث أأأا يكأأأون قانوهنأأأا الأأأ
)أحكأأأأاو القأأأأانون 1969لعأأأأاو مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا  46بيأأأأق املأأأأاهة تتطأأأأ  أواًل موقفأأأأاً رثاد رمكانيأأأأة تة

الأأأداخلي املتعلقأأأة ةاالختصأأأاص ةعقأأأد املعا أأأدات( علأأأ  التةبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأداتي ولأأأأوحا أن 
التفاعأأي ةأأني القأأانون الأأداخلي والقأأانون الأأدويل ميكأأ  أن يتطأأ  شأأكلني خمتلفأأنيي أوهل أأا أن أحكأأاو 

اإلجأأرادات أو الظأأرو  الأأيت تعأأرب مبوجبهأأا الدولأأة عأأ  موافقتهأأا القأأانون الأأداخلي ميكأأ  أن تت أأاول 
الأأأيت تأأأ   علأأأ   علأأأ  التةبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدةي وثانيه أأأا أن األحكأأأاو كات الصأأألة مأأأ  املعا أأأدة

 يتشري أحيانًا رىل القانون املوضوعي الداخلي أيضاً  التةبيق املؤقت
، ورن  انأأأت 1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأاو  25أن املأأأاهة  رىل وأشأأأار ةعأأأض أعضأأأاد الل  أأأة -259
علأ  مجيأع األسأئلة املتعلقأأة  مل تقأدو جواةأا أسأاس ال ظأاو القأانوم للتةبيأق املؤقأت لل عا أدات،هتيأئ 
ةشأأأأ ن لأأأأدول ا ات رىلررشأأأاهالل  أأأأة تةبيق املؤقأأأأت لل عا أأأداتي وأشأأأأري رىل أنأأأأه ي بغأأأي أن تقأأأأدو الةأأأ

 لأأدول أأي اتتفأأق علأأ  التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات )ميكأأ  أن  الأأيتمأأا  أأي الأأدول مثأأي: تسأأاؤالت 
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 أأأأب أن يكأأأأون االتفأأأأاق علأأأأ  التةبيأأأأق  أأأأي (؛ أيضأأأأاً  خأأأأرىاأل املتفاوضأأأأة وحأأأأد ا أو سأأأأائر الأأأأدول
ي ولأأوحا أو مضأأ راً   أأي ميكأأ  أن يكأأون  أأ ا االتفأأاق ضأأ  ياً و  مأأ  ال احيأأة القانونيأأة؛ اً ملممأأ املؤقأأت

 قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ةشأأأ ن أي قاعأأأدة مأأأ لأأأدول ا ت رىلررشأأأاها أيضأأأا أن علأأأ  الل  أأأة أن تقأأأدو
تسأأري علأأ  التةبيأأق  -  القواعأأد املتعلقأأة ةاملسأأؤولية أو خبالفأأة الأأدول علأأ  سأأبيي املثأأال  - األخأأرى

   املؤقت لل عا داتي
وساه اتفأاق عأاو ةأ ن التةبيأق املؤقأت لل عا أدات ترتتأب عليأه آثأار قانونيأة وت شأ  ع أه حقأوق  -260

ومأأأأع كلأأأأك، فقأأأأد طرلأأأأب رىل املقأأأأرر اخلأأأأاص أن يقأأأأدو املميأأأأد لتعليأأأأي اسأأأأت تاجه ةأأأأ ن اآلثأأأأار  والتمامأأأأاتي
، وأن  أأ   اآلثأأار ال ميكأأ  أن اآلثأأار املرتتبأأة ةعأأد ةأأدد نفأأاك املعا أأدة القانونيأأة للتةبيأأق املؤقأأت  أأي نفأأس

ركا    أأو مأأا متامأأاً  يرةعأأ  فيهأأا الحقأأاً ةاالسأأت اه رىل الةأأاةع املؤقأأت لتةبيأأق املعا أأدةي ومأأا مل يكأأ  واضأأحاً 
 أأان التةبيأأق املؤقأأت ت أأتج ع أأأه نفأأس اآلثأأار ةالضأأب  الأأيت ترتتأأأب علأأ  ةأأدد نفأأاك املعا أأدةي وطرحأأأت 
عأأأدة احت أأأاالتي ومتثأأأي أحأأأد احللأأأول   مقارنأأأة التةبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات ة ظأأأاو رهنأأأاد املعا أأأدات 

 حكأأأاو آخأأر   االحت أأان ةي ومتثأأي حأأي 1969لعأأاو  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 70امل صأأوص عليأأه   املأأاهة 
، حيأأث تظأأي أطأأرا  املعا أأدة ملممأأة (69)املأأاهة ات ةةأأالن املعا أأدةشأأ ن  1969لعأأاو  اتفاقيأأة فيي أأا

ةاألع أأأال املضأأأةلع رأأأا غسأأأ  نيأأأةي واسأأأت اهاً رىل رأي آخأأأر، فاآلثأأأار القانونيأأأة للتةبيأأأق املؤقأأأت تكأأأاه 
لكأأ  التةبيأأأق املؤقأأت يظأأأي جمأأره رجأأأراد  حيأأم ال فأأأاك،املعا أأأدة تكأأون نفأأس اآلثأأأار املرتتبأأة علأأأ  هخأأول 

ت حصأأأر مؤقأأأت، وال ترتتأأأب عليأأأه آثأأأار رال ةال سأأأبة للأأأدول الأأأيت وافقأأأت علأأأ  تةبيأأأق املعا أأأدة مؤقتأأأاً، و 
أجأأأماد املعا أأأدة الأأأيت حصأأأي ةشأأأ هنا اتفأأأاق مأأأ   أأأ ا القبيأأأيي واقأأأرترح، عأأأالوة علأأأ  كلأأأك، أن   آثأأأار  

 هناد والتعليق مبوجب  ال ال ظامنيي يدرس املقرر اخلاص أيضًا مدى تةاةق ع لييت اإل
املرتتبأأأة علأأأ  معا أأأدة مةبقأأأة مؤقتأأأاً القانونيأأأة وأيأأد أعضأأأاد موقأأأ  املقأأأرر اخلأأأاص ةأأأ ن اآلثأأار  -261

ةاثلأأة لاللتمامأأات نفسأأها ال اشأأئة عأأ  معا أأدة نافأأ ةي وجأأرى الت  يأأد علأأ  أنأأه ال ميكأأ  لدولأأة مأأا أن 
تأدفع ةعأدو قبوهلأا ةصأحة ةعأض اآلثأار ال اجتأة عأ   تت رع ة ن املعا أدة خاضأعة للتةبيأق املؤقأت لكأي

العقأد شأريعة ي وعليأه، فأرن املعا أدة املةبقأة مؤقتأاً حمكومأة ةقاعأدة مؤقتا تلك املعا دةااللتماو ةتةبيق 
ي واإلخأأأالل رأأأا مأأأ  شأأأ نه 1969لعأأأاو  مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا 26امل صأأأوص عليهأأأا   املأأأاهة  املتعاقأأأدي 

واعأأد السأأارية علأأ  املسأأؤولية الدوليأأة عأأ  األفعأأال غأأري املشأأروعة،   أأا أن يأأؤهي رىل تةبيأأق الق أيضأأاً 
  حالأأة انتهأأاك معا أأدة نافأأ ةي واسأأت اهاً رىل رأي آخأأر، فأأرن الت ييأأم ةأأني املعا أأدات ال افأأ ة وتلأأك 
الأأيت  أأري تةبيقهأأا ةصأأورة مؤقتأأة متييأأم رجرائأأي أ ثأأر م أأه متييأأم موضأأوعي، حيأأث يسأأهي ةأأدد ورهنأأاد 

 تسأأري أيضأأاً  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  27والحأأا ةعأأض األعضأأاد أن املأأاهة  التةبيأأق املؤقأأتي
 يعل  املعا دات املةبقة مؤقتاً 

وخبصأأأوص املثأأأال املأأأ  ور   التقريأأأر املتعلأأأق ةأأأالتةبيق املؤقأأأت التفاقيأأأة األسأأألحة الكي يائيأأأة  -262
أن األمأر ال يتعلأق م  جانأب سأوريا، أعأرب ةعأض األعضأاد عأ  رأي مفأاه  مبوجب رعالن انفراهي 

، رال أن يكأأأأون 1969لعأأأأاو  مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا 25ةأأأأالتةبيق املؤقأأأأت ةأأأأاملعىن الضأأأأيق مبوجأأأأب املأأأأاهة 
املقأأأرر اخلأأأاص يعتأأأرب أن اتفأأأاق األطأأأرا  قأأأد ثبأأأت ةسأأأكوهتا أو امت اعهأأأا عأأأ  التصأأأر  رثاد اإلعأأأالن 
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مأأ  التحليأأي لعبأأارة "ركا  ي وركا  أأان األمأأر  أأ لك، فأأرن مأأ  الضأأروري رجأأراد املميأأدلسأأوريا االنفأأراهي
، ةغيأأة حتديأأد مأأا ركا  أأان 25اتفقأأت الأأدول املتفاوضأأة علأأ  كلأأك ةةريقأأة أخأأرى"، الأأوارهة   املأأاهة 

الرضأأأا الأأأ ي يتطأأأ  شأأأكي سأأأكوت أو امت أأأاع عأأأ  التصأأأر  يشأأأكي اتفاقأأأاً لغأأأرض التةبيأأأق املؤقأأأت 
ةبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأداتي وحسأأأأب رأي آخأأأأر فأأأأرن األطأأأأرا  املع يأأأأة قأأأأد وافقأأأأت ضأأأأ  اً علأأأأ  الت

ةأأأرعالن التةبيأأأق املؤقأأأت مأأأ  جانأأأب لل عا أأأدة ةأأأال ظر رىل  أأأون الوهيأأأع قأأأد أخةأأأر الأأأدول األطأأأرا  
 يهيسوريا ومل تعرتض أي م ها عل

وفي أأا يتعلأأأق ةاألع أأأال املقبلأأأة، اقأأأرترح أن ير أأأم املقأأأرر اخلأأأاص علأأأ  ال ظأأأاو القأأأانوم للتةبيأأأق  -263
املثأأأال، سأأأيكون مأأأ  املفيأأأد معرفأأأة رىل أي مأأأدى ميكأأأ  املؤقأأأت وطرائأأأق رهنائأأأه وتعليقأأأهي وعلأأأ  سأأأبيي 

تعليأق التةبيأق املؤقأت لل عا أدات أو رهنأاؤ ، علأ  سأبيي املثأال، ةسأبب انتهأاك املعا أدة مأ  جانأب 
طأأأر  آخأأأر يةبقهأأأا  أأأو أيضأأأاً ةصأأأورة مؤقتأأأة، أو   احلأأأاالت الأأأيت لأأأيس مأأأ  املؤ أأأد فيهأأأا رن  انأأأت 

ي مفأأأاه  أن اسأأأت رار التةبيأأأق املؤقأأأت رىل أجأأأي غأأأري املعا أأأدة سأأأتدخي حيأأأم ال فأأأاكي وأرعأأأرب عأأأ  رأ
مسأأأأ  ، وال سأأأأي ا ةأأأأال ظر رىل أنأأأأه يتأأأأيو تبسأأأأي  وسأأأأائي اإلهنأأأأاد علأأأأ  ال حأأأأو امل صأأأأوص عليأأأأه   

 ، قد يؤهي رىل عواقب غري مرغوب فيهاي25 املاهةم   2 الفقرة
الأأأأوارهة    واقأأأأرتح أيضأأأأاً أن يسأأأأع  املقأأأأرر اخلأأأأاص رىل حتديأأأأد نأأأأوع املعا أأأأدات، واألحكأأأأاو -264

املعا أأأأدات، الأأأأيت  ثأأأأرياً مأأأأا تكأأأأون  أأأأي موضأأأأوع التةبيأأأأق املؤقأأأأت، ومأأأأا ركا  انأأأأت أنأأأأواع معي أأأأة مأأأأ  
املعا أأدات قأأد تةرقأأت للتةبيأأق املؤقأأت علأأ  نفأأس امل أأوالي وةاملثأأي، رئأأي أن مسأأ لة حتديأأد ا هأأات 

اص ميكأأأ  أن يقأأأوو املسأأأتفيدة مأأأ  التةبيأأأق املؤقأأأت جأأأديرة ةامل اقشأأأةي وأرشأأأري أيضأأأاً رىل أن املقأأأرر اخلأأأ
ةتحليأأأي األحكأأأاو التقييديأأأة املسأأأتطدمة لضأأأب  االلتمامأأأات املتعهأأأد رأأأا مأأأ  أجأأأي االمتثأأأال للقأأأانون 

   يالداخلي، أو جعي التةبيق املؤقت مر ونًا ةاحرتاو القانون الداخلي
وأيأأأد عأأأدة أعضأأأاد الأأأرأي القائأأأي رنأأأه  أأأدر صأأأياغة أحكأأأاو  وكجيأأأة قأأأد تكأأأون هلأأأا أمهيتهأأأا  -265
يأأأأة ةال سأأأأبة للأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة   سأأأأياق مشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأةي ةيأأأأد أن املقأأأأرر الع ل

اخلأأاص حرأأ ر مأأ  وضأأع شأأروط  وكجيأأة ةشأأ ن التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات قأأد يثبأأت أهنأأا معقأأدة، 
   لوط يةيةسبب االختالفات ةني ال ظم القانونية ا

 
 1969لعام  العلقة باألحكام األخرى من اتفاقية فيينا )ب( 

ةاألحكأأأأاو األخأأأأرى مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا  25قوةلأأأأت ةالرتحيأأأأب معا أأأأة التقريأأأأر لعالقأأأأة املأأأأاهة  -266
وجيهأأأة أيضأأأاً،  1969لعأأأاو  اتفاقيأأأة فيي أأأا ا رضأأأافية أخأأأرى مأأأ أشأأأري رىل أن أحكامأأأو ي 1969 لعأأأاو

وفقأأأاً لأأأ لك  ، ألن اخلأأأرق املأأأاهي ملعا أأأدة مةبقأأأة مؤقتأأأاً ميكأأأ ،60وم هأأأا علأأأ  سأأأبيي املثأأأال، املأأأاهة 
الأأأرأي، أن يأأأؤهي رىل تعليأأأق التةبيأأأق املؤقأأأت أو رهنائأأأهي ويقأأأول رأي آخأأأر رن مأأأ  املشأأأكوك فيأأأه أن 

علأأ  نفأأس ال حأأو ةال سأأبة رىل معا أأدة  أأري تةبيقهأأا ةصأأفة مؤقتأأةي وفي أأا وأأ   60 تسأأري املأأاهة
ح احلالأأة الأأيت شأأر سأأتطدو لتالعقأأد شأأريعة املتعاقأأدي  ميكأأ  أن قاعأأدة ، لأأوحا أن 26العالقأأة ةاملأأاهة 

 ع  رهناد التةبيق املؤقت م  جانب واحدي قد ت  م 
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ةقواعأد  25وجاد   رأي آخر أنه لأيس مأ  الضأروري توسأيع نةأاق اسأتعراض عالقأة املأاهة  -267
، 1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأاو  46و 19قأأأانون املعا أأأدات األخأأأرى، وهراسأأأة الصأأألة ةأأأني املأأأاهتني 

ديأأد الفأأروق ةال سأأبة لدولأأة معي أأة ةأأني معا أأدة  أأري تةبيقهأأا ةصأأفة ألن مأأ  األفضأأي الرت يأأم علأأ  حت
 مؤقتة ومعا دة ناف ةي

 
 لمعاهدة تشارك فيها منظمات دولية التطئيق الملقا  (ج) 

 1986أعأأأأأرب ةعأأأأأض املتكل أأأأأني عأأأأأ  شأأأأأكوك رثاد الت  يأأأأأد علأأأأأ  أن اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأاو  -268
مأأ   25لأأك، لأأوحا أنأأه ميكأأ  ت  يأأد أن املأأاهة تعكأأس،   جم لهأأا، القأأانون الأأدويل العأأر ي ومأأع ك

، تعكسأأأأان قاعأأأأدة مأأأأ  1986مأأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأأا لعأأأأاو  25، ورمبأأأأا املأأأأاهة 1969اتفاقيأأأة فيي أأأأا لعأأأأاو 
قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ي ةيأأد أنأأه سأأيكون مأأ  الضأأروري رجأأراد مميأأد مأأ  التحليأأي هلأأ   املسأأ لة، 

 ي است تان م    ا القبييي   تقرير قاهو لل قرر اخلاص، قبي اخلرون ة 
ولأأأوحا أنأأأه حأأأىت ركا  انأأأت معا أأأدة قأأأد ا التفأأأاوض ةشأأأ هنا   رطأأأار م ظ أأأة هوليأأأة أو    -269

مأأأؤمتر هةلوماسأأأي معقأأأوه حتأأأت رعايأأأة م ظ أأأة هوليأأأة، فأأأرن رةأأأراو معا أأأدة رجأأأراد تتطأأأ   الأأأدول املع يأأأة 
 امل ظ ة الدوليةي ال

امل ظ أات الدوليأة خمتلأ ي الأيت تشأارك فيهأا ات ولوحا  أ لك أن التةبيأق املؤقأت لل عا أد -270
ألهنأأا  ثأأرياً مأأا هتأأد  رىل ضأأ ان أ أأرب قأأدر مأأ  املشأأار ة    ، نظأأراً ف ثأأي  أأ   الرتتيبأأات أ ثأأر تعقيأأداً 

ركا   آن واحأأد مأأ  األعضأأاد   امل ظ أأة ومأأ  جانأأب امل ظ أأة نفسأأهاي واعترأأرب أن مأأ  ا أأدير غأأث مأأا
 أأي ةصأأده ال ظأأر   التةبيأأق املؤقأأت ةاعتبأأار  آليأأة مفيأأدة،  انأأت امل ظ أأات الدوليأأة قأأد نظأأرت، أو 

     اآللية مدرجة   األنظ ة امل شئة هلايوما ركا  انت 
لشأأأكي   ضأأأع واقأأأرتح أيضأأأاً أن ي ظأأأر املقأأأرر اخلأأأاص   فئأأأات املعا أأأدات األخأأأرى الأأأيت قأأأد -271

ليسأت هائ أة   املعتأاه، خاص م  أشكال التةبيأق املؤقأتي وعلأ  سأبيي املثأال، فأرن اتفاقأات املقأر 
ةأأأي رهنأأأا غالبأأأاً مأأأا تأأأربو ملأأأؤمتر أو م اسأأأبة حمأأأدهي  تعقأأأدمها امل ظ أأأة الدوليأأأة   الدولأأأة املع يأأأةي و أأأي 

 ةةبيعتها حتتان رىل تةبيق فوري، وةالتايل، فكثريًا ما ت   عل  التةبيق املؤقتي
التةبيق ةأة املسأائي املتعلقأة دراسأاألنسأب القيأاو أوال ةمأ   رمبأا أنأهرىل وأشار ةعض األعضاد  -272

الأأأيت تشأأأارك ال ظأأأر   التةبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات ، وعأأأدو املؤقأأأت لل عا أأأدات الأأأيت أةرمتهأأأا الأأأدول
 فيها م ظ ات هولية رال ةعد االنتهاد م  تلك الدراسةي

 
 ملحظات بشأن مشاريع المئادئ التوجيهية )د( 

ر اخلأأأاص   رعأأأداه مشأأأاريع مبأأأاهئ توجيهيأأأة أيأأأد األعضأأأاد ع ومأأأاً الأأأ هج الأأأ ي اتبعأأأه املقأأأر  -273
لغأأأأرض رتاحأأأأة أهاة ع ليأأأأة للأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأةي ومأأأأع كلأأأأك، رأى ةعأأأأض األعضأأأأاد أن مأأأأ  
األفضأي عأرض مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة املقرتحأأة مأ  املقأرر اخلأاص ةاعتبار أا مشأاريع اسأأت تاجاتي 
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ة معا أأدات الأأدول عأأ  املعا أأدات حالأأفصأأي  و  أأاك مالحظأأة عامأأة أخأأرى مؤها أأا أنأأه مأأ  األفضأأي
   اليت تشارك فيها م ظ ات هوليةي

، رأأأأد  جعأأأأي  أأأأ ا 1وقأأأأدمت عأأأأدة اقرتاحأأأأات صأأأأياغية ةشأأأأ ن مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  -274
ي وعلأأأ  سأأأبيي املثأأأال، لأأأوحا أن 1969لعأأأاو  مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا 25احلكأأأم أ ثأأأر اتسأأأاقاً مأأأع املأأأاهة 

، وةالتأأايل، يلأأمو 25التةبيأأق املؤقأأت ال تبأأدو متفقأأة مأأع املأأاهة   ظأأر القأأانون الأأداخلي أال اإلشأأارة رىل
ةتةبيأأأأأق للتهأأأأأرب مأأأأأ  التأأأأأماو داخليأأأأأة أن حتأأأأ   ألهنأأأأأا تأأأأأوحي ةأأأأأ ن الأأأأأدول قأأأأأد تل أأأأ  رىل قواني هأأأأأا ال

ي واقرتحت أيضاً رمكانية أن يقأرتن مشأروع املبأدأ التأوجيهي ةأاخر ةشأ ن نةأاق مشأاريع مؤقتاً  معا دة
 املباهئ التوجيهيةي

، اقأرترح توضأيو اإلشأارة رىل قأرار تتطأ   م ظ أة هوليأةي 2وخبصوص مشروع املبأدأ التأوجيهي  -275
وأرعأأرب عأأ  رأي مفأأاه  أنأأه ال ميكأأ    العديأأد مأأ  احلأأاالت املسأأاواة ةأأني القأأرارات واالتفأأاق امل شأأئ 

سأأائي للتةبيأأق املؤقأأتي واقأأرتح أيضأأاً أن تأأدرن رشأأارة رىل أشأأكال أخأأرى مأأ  االتفاقأأات مثأأي تبأأاهل الر 
أو املأأ  رات الدةلوماسأأيةي واسأأت اهاً رىل رأي آخأأر، ميكأأ  أيضأأاً جعأأي الب أأد أ ثأأر وضأأوحاً في أأا يتعلأأق 

 ي  مؤقتاً  ةرمكانية قبول الدول املتفاوضة أو املتعاقدة تةبيق هولة ثالثة ملعا دة تةبيقاً 
شأارة رىل أن ، اقأرتح،   مجلأة أمأور، تبسأي  الب أد؛ واإل3وخبصوص مشروع املبأدأ التأوجيهي  -276

التةبيق املؤقت ال  أدث رال قبأي هخأول املعا أدة حيأم ال فأاك ةال سأبة للةأر  املعأدي واقأرترح الفصأي 
ةأأني ع اصأأر وسأأائي اإلعأأراب عأأ  املوافقأأة، وامل ةلأأق الأأممد للتةبيأأق املؤقأأت، وصأأوغه ا   مشأأروعي 

 مبدأي  توجيهيني م فصلنيي
وثيأأاهة  4القانونيأأة" الأأواره   مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي واقرتحأأت ثيأأاهة توضأأيو تعبأأري "اآلثأأار  -277

ةلورتأأه ألنأأه ميثأأي احلكأأم الرئيسأأي   مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأةي وعلأأ  سأأبيي املثأأال، ميكأأ  ال ظأأر   
مأأا ركا  انأأت التمامأأات التةبيأأق املؤقأأت تسأأري علأأ  املعا أأدة ة   لهأأا أو علأأ  أحكأأاو خمتأأارة م هأأأا 

رة رىل أن األثأر القأانوم للتةبيأق املؤقأت ملعا أدة ميكأ  أن يسأت ر ةعأد فق ي ومثة حي آخر  و اإلشا
 26رهناد املعا أدةي وك أب اقأرتاح آخأر رىل أن  أ ا احلكأم ميكأ  أن يصأاغ مأع مراعأاة صأياغة املأاهة 

، علأأ  أن يوضأأأو أن التةبيأأق املؤقأأأت ملعا أأدة ال ميكأأأ  أن يأأأؤهي رىل 1969لعأأأاو  مأأ  اتفاقيأأأة فيي أأا
 ا دةي تعديي مض ون املع

، اقأأأأرتح توضأأأأيو أن اآلثأأأأار املرتتبأأأأة علأأأأ  االلتمامأأأأات 5وخبصأأأأوص مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  -278
ال اشئة ع  التةبيق املؤقت تتوقأ  علأ  مأا نصأت عليأه الأدول ع أدما اتفقأت علأ  التةبيأق املؤقأتي 

و ةأأدد وعأأالوة علأأ  كلأأك، فأأرن مأأ  الضأأروري مراعأأاة مأأا  أأو ةأأدد نفأأاك املعا أأدة املشأأار رليأأه، فهأأي  أأ
نفاك املعا أدة نفسأها أو ةأدد ال فأاك ةال سأبة للدولأة كاهتأاي ولأوحا أنأه ع أدما تأدخي معا أدة متعأدهة 
األطأأرا  حيأأم ال فأأاك، فأأرن التةبيأأق املؤقأأت ال ي تهأأي رال ةال سأأبة للأأدول الأأيت صأأدقت علأأ  املعا أأدة 

عأأد علأأ  املعا أأدة انضأأ ت رليهأأاي ةأأي رن التةبيأأق املؤقأأت يسأأت ر ةال سأأبة أليأأة هولأأة مل تصأأدق ة أو
ت ضأأأم رليهأأأا، رىل أن تأأأدخي املعا أأأدة حيأأأم ال فأأأاك ةال سأأأبة لتلأأأك الدولأأأةي وأعأأأرب أيضأأأاً عأأأ  رأي  أو
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مفأأأأاه  أن مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ميكأأأأ  أن يعأأأأرت  ةرمكانيأأأأة وضأأأأع أحكأأأأاو حمأأأأدهة تتعلأأأأق ةرهنأأأأاد 
 التةبيق املؤقتي 

، 6وجأأوه مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي وةي  أأا أعأأرب ةعأأض األعضأأاد عأأ  شأأكو هم رثاد ضأأرورة  -279
أعأأرب آخأأرون عأأ  ت ييأأد م لأأهي وأشأأري رىل أن مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي قأأد أغفأأي مسأأ لة مأأا ركا  أأان 

ع أأي غأأري مشأأروع مبوجأأب  ، مبوجأأب قأأانون املعا أأدات،التعليأأق أو اإلهنأأاد االنفأأراهي للتةبيأأق املؤقأأت
ةشأأ ن مسأأؤولية الأأدول عأأ  األفعأأال غأأري  القأأانون الأأدويل، ةأأا يقتضأأي رع أأال قواعأأد القأأانون الأأدويل

 ياملشروعة هولياً 
 

 الملحظات الختامية للمقرر الخاص -3 
 أأأأي، ةرأيأأأأه، نقةأأأأة  1969لعأأأأاو  مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا 25أشأأأأار املقأأأأرر اخلأأأأاص رىل أن املأأأأاهة  -280

ر الأأالثو االنةأأالق ةال سأأبة ل ظأأر الل  أأة   املوضأأوعي وحأأري ةالل  أأة أال جتأأاوث  أأ   املأأاهة رال ةالقأأد
للتحقأأق مأأ  ال تأأائج القانونيأأة للتةبيأأق املؤقأأتي واملسأأتفيد الرئيسأأي مأأ  التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدة  أأو 
ةرأيأأأه املعا أأأدة كاهتأأأا ألهنأأأا تصأأأبو مةبقأأأة رغأأأم  وهنأأأا غأأأري نافأأأ ةي وةاإلضأأأافة رىل كلأأأك، فأأأرن الأأأدول 

 ه املستفيدي ياملتفاوضة اليت ميك  أن تشرتك   التةبيق املؤقت قد تكون أيضًا   عدا
والحأأا املقأأرر اخلأأاص أن الأأرأي الغالأأب هاخأأي الل  أأة ال يؤيأأد االضأأةالع ةدراسأأة مقارنأأة  -281

 يتلقأأ ثال  للتشأأريعات الداخليأأة السأأارية علأأ  التةبيأأق املؤقأأتي و  الوقأأت نفسأأه، أشأأار رىل أنأأه مأأا
معلومأأات عأأ  املوقأأ  التقأأارير مأأ  الأأدول األعضأأاد في أأا يتعلأأق مب ارسأأاهتا، الأأيت  لأأت  لهأأا أيضأأاً 

السأأائد   رطأأار قواني هأأا الداخليأأةي ومأأع كلأأك، فهأأ ا ال يتعأأارض مأأع نيتأأه املعل أأة ةعأأدو رجأأراد حتليأأي 
مقأأأارن للقأأأانون، ألن حمأأأور الرت يأأأم  أأأو امل ارسأأأة الدوليأأأة للأأأدولي وتبديأأأداً لكأأأي شأأأك، فبرمكانأأأه أن 

، وم اقشأأة املسأأ لة ةأأداًل مأأ  1يهي يقبأأي غأأ   اإلشأأارة رىل القأأانون الأأداخلي   مشأأروع املبأأدأ التأأوج
 كلك   التعليق كي الصلة ةالب دي

ومل يوافق املقرر اخلأاص علأ  الت  يأد ةأ ن التةبيأق املؤقأت ملعا أدة قأد ير هأ  ركا مل يكأ  مأ   -282
املؤ أأد أن املعا أأدة سأأتدخي حيأأم ال فأأاك، أو ركا  انأأت املعا أأدة قأأد طبقأأت ةصأأورة مؤقتأأة لفأأرتة ثم يأأة 

لأأيس مأأ  امل كأأ ، ةرأيأأه، أن تعت أأد اإلشأأارة رىل رهنأأاد التةبيأأق املؤقأأت لل عا أأدة علأأ  طأأال أمأأد اي و 
أي قيأد مأأ   25أسأاس عأدو رمكانيأة الت بأؤ ةبأدد نفاك أا فقأ ي وعأالوة علأ  كلأك، مل تفأرض املأاهة 

   ا القبيي عل  رهناد التةبيق املؤقتي
وال ظأأاو القأأانوم الأأ ي  ك أأه،  وأعأأرب عأأ  اعتمامأأه ال ظأأر   مسأأ لة رهنأأاد التةبيأأق املؤقأأت -283

كات الصأأألة  1969لعأأأاو    تقريأأأر  املقبأأأي، رىل جانأأأب هراسأأأة األحكأأأاو األخأأأرى مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا
 ي60و 46و 19ةالتةبيق املؤقت، مبا   كلك املواه 

  


