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  عشرثاني الفصل ال  
 التطبيق المؤقم للمعاهداث 

 مقدمة -ألف 

أن تُأدرج موضأوع "التطبيأق املؤقأت  ل(2012قررت اللج أةل يف دورهتأا الراسعأة والسأتني ) -251
روسليأأدو مقأأأررا  خاصأأأا   -لل عا أأدات" يف سرنأأأامج ع لهأأا وعّي أأأت السأأأيد خأأوان مانويأأأ  غأأأوميس 

ويف اةلسة نفسهال أحاطت اللج ة عل ا  ستقرير شفوي قدم  املقرر اخلاص ع   و(1449)لل وضوع
 أحاطأتل الحق  ويف وقت  و(1450)املشاورات غري الرمسية اليت ُأجريت سشفن املوضوع حتت رئاست 

مأأع التقأأدير عل أأا  ل 2012مأأانون ااول/ديسأأ رب   14املأأؤرخ  67/92اة عيأأة العامأأةل يف قرار أأا 
 املوضوع يف سرنامج ع لهاو قرار اللج ة ددراجس

التقريأأأأأأأر ااول  ل(2013يف دورهتأأأأأأأا اخلامسأأأأأأأة والسأأأأأأأتني ) لاللج أأأأأأأة علأأأأأأأىومأأأأأأأان معروضأأأأأأأا   -252
الأأيت  املسأأائ  القانونيأأة الرئيسأأية ةلعامأأ سعبأأارات ل( الأأ ي تأأوخى أن حيأأددA/CN.4/664اخلأأاص ) لل قأأرر

لأأأأدى ت أأأأاول  ياق التطبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأداتل و لأأأأك سأأأال ظر يف الأأأأُ هج الفقهيأأأأة املتبعأأأأةت شأأأف يف سأأأأ
 اللج أة علأىاملوضوع وسججراء استعراض سريع مل ارسات الدول القائ ة يف   ا الصددو ومأان معروضأا  

مأأأ   25لتفأأأاوض علأأأى املأأأادة يأأأا  لتار قأأأدمت سأأأردا  ( A/CN.4/658أيضأأأا  مأأأ مرة مأأأ  دعأأأداد اامانأأأة )
اتفاقيأأأأة فيي أأأأا "املتعلقأأأأة سقأأأأانون املعا أأأأدات )يشأأأأار دليهأأأأا في أأأأا يلأأأأي ساسأأأأم  1969لعأأأأا   اتفاقيأأأأة فيي أأأأا

 تل وتضأأأ َّ 1969-1968 ل سأأأواء يف دطأأأار اللج أأأة أو يف سأأأياق مأأأؤمتر فيي أأأا للفأأأرتة("1969 لعأأأا 
 حتليال  موج ا  لبعض املسائ  اةو رية اليت أُثريت أث اء ال ظر يف     املادةو

( يف التقريأأر الثأأاين لل قأأرر اخلأأاص 2014للج أأة يف دورهتأأا السادسأأة والسأأتني )اونظأأرت  -253
(A/CN.4/675الأأأأأأ ي تأأأأأأوخى تقأأأأأأدمي حتليأأأأأأ  متع أأأأأأق لاثأأأأأأ ) ار القانونيأأأأأأة املرتتبأأأأأأة علأأأأأأى التطبيأأأأأأق

 لل عا داتو املؤقت
(ل نظأرت اللج أة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص 2015ويف الدورة الساسعة والستني ) -254

(A/CN.4/687)يأأأأق املؤقأأأأت التطبونظأأأأرت يف عالقأأأأة  ل الأأأأ ي تضأأأأّ   حتلأأأأيال  مل ارسأأأأات الأأأأدولل
التطبيأأق املؤقأأأت في أأا يتعلأأأق ومأأ لك يف مسأأأفلة ل 1969لعأأأا   سااحكأأا  ااخأأرى التفاقيأأأة فيي أأا

( أعأأّدهتا اامانأأة عأأ  A/CN.4/676ومأأان معروضأأا  علأأى اللج أأة أيضأأا  مأأ ّمرة ) سامل ظ أأات الدوليأأةو
اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سني الدول وامل ظ ات الدولية أو في ا سأني التطبيق املؤقت يف دطار 

مبأادئ توجيهيأة مشأاريع ستة  دىل ة ة الصياغة أحالت اللج ةو  و1986لعا   لامل ظ ات الدولية
ل (1451)ويف وقأأت الحأأقل تلقأأت اللج أأة تقريأأرا  شأأفهيا  مؤقتأأا  للعلأأم فقأأ  اقرتحهأأا املقأأرر اخلأأاصو

__________ 

 و267(ل الفقرة A/67/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم (1449)
 و155-144الفقرات  لاملرجع نفس  (1450)
(1451) http://legal.un.org/ilcو 

http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/658
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/676
http://www.undocs.org/ar/A/67/10
http://legal.un.org/ilc
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الصأأياغةل سشأأفن مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة ااول والثأأاين والثالأأثل الأأيت مانأأت أعأأّد  رئأأيس ة أأة 
  و(1452)ة ة الصياغة أقرهتا سصفة مؤقتة

 النظر في المواوع في الدورة الحالية  -باء 
لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  الراسأأأأأأأعمأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر  -255

(A/CN.4/699 وAdd.1 الأأأأ ي )  ّحتليأأأأ  عالقأأأأة التطبيأأأأق املؤقأأأأت سااحكأأأأا  ااخأأأأرى مأأأأ   تضأأأأ
وتضأ   امللحأق و في ا يتعلق سالتطبيق املؤقت امل ظ ات الدوليةوممارسة  1969لعا   اتفاقية فيي ا

أمثلأأأة علأأأى ممارسأأأات االحتأأأاد ااورويب احلديثأأأة خبصأأأوص التطبيأأأق املؤقأأأت لالتفاقأأأات مأأأع الأأأدول 
القأانون الأداخلي ومراعأاة سشأفن  10 تأوجيهي مبأدأع و مشأر  عأ وتض   التقرير مقرتحا  ااخرىو 

 و(1453)ة يع أحكا  املعا دة أو ة ء م ها التطبيق املؤقت
ل املعقأأأودتني يف الفأأأرتة 3329و 3324يف جلسأأأتيها  الراسأأأعونظأأأرت اللج أأأة يف التقريأأأر  -256
ل 2016متوو/يولي   27يو  املعقودة ل 3229جلستها يف و  و2016متوو/يولي   27دىل  20 م 

م أأأأأا ورد يف التقريأأأأأر الراسأأأأأع   10 تأأأأأوجيهيدأ البأأأأأاملع و مشأأأأأر  الصأأأأأياغة أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة
 اخلاصو لل قرر
ل عأرض رئأيس ة أة الصأياغة 2016 أغسطس/آب 9ل املعقودة يف 3342ويف اةلسة  -257

املبادئ التوجيهيأة تقرير ة ة الصياغة سشفن "التطبيق املؤقت لل عا دات"ل ال ي تضّ   مشاريع 
ل سصأأأيغتها الأأأيت اعت أأأدهتا ة أأأة الصأأأياغة 9دىل  6ومشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة مأأأ   4دىل  1 مأأأ 

ل سال سأأبة لل ج وعأأة ااوىل مأأ  املشأأاريعل السأأاسعة والسأأتني يت ة أأة القأأانون الأأدويلمؤقتأأا  يف دور 
ت اللج أأة عل أأا  مبشأأاريع وأحاطأأو (A/CN.4/L.877والثام أأة والسأأتنيل سال سأأبة لل ج وعأأة الثانيأأة )
و ومأأ  املتوقأأع أن تتخأأ  اللج أأة مأأا يلأأ   سشأأفن (1454)املبأأادئ التوجيهيأأة م أأا قأأدمتها ة أأة الصأأياغة

 مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات امللحقة هبا يف دورهتا املقبلةو

__________ 

 و251(ل الفقرة A/70/10) 10 ل امللحق رقمالسبعونالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة  (1452)
 نص مشروع املبدأ التوجيهي ال ي اقرتح  املقرر اخلاص يف تقرير  الراسع  و التايل: (1453)
  10مشروع المبادئ التوجيهية  

 معاهدة أو لجزء منهاالالقانون الدا لي ومراعاة التطبيق المؤقم لجميع أحكام 
عا أأدة املالتطبيأأق املؤقأأت ة يأأع أحكأأا  ال نأأوو للدولأأة الأأيت وافقأأت علأأى الوفأأاء سالت امأأات عأأ  طريأأق   

االحتجأأاج سقانوهنأأا الأأداخلي لتربيأأر عأأد  التقيّأأد ستلأأك االلت امأأاتو ولأأيس يف  أأ   القاعأأدة دخأأالل  ةأأ ء م هأأا أو
 و1969م  اتفاقية فيي ا لعا   46ساملادة 

 بادئ التوجيهية اليت اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتا :في ا يلي نص مشاريع امل (1454)
    1مشروع المبدأ التوجيهي  

 نطاق التطبيق
 تتعلق     املبادئ التوجيهية سالتطبيق املؤقت لل عا داتو  

http://www.undocs.org/ar/A/70/10
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ل أن تطلأب 2016آب/أغسطس  12ل املعقودة يف 3347قررت اللج ة يف جلستها و  -258
انأأأأأة مأأأأأ مرة حتلأأأأأ  فيهأأأأأا ممارسأأأأأات الأأأأأدول في أأأأأا يتعلأأأأأق ساملعا أأأأأدات )الث ائيأأأأأة واملتعأأأأأددة دىل اام

ااطأأرا (ل املودعأأة أو املسأأجلة خأأالل السأأ وات العشأأري  املاضأأية لأأدى اامأأني العأأا ل الأأيت تأأ ص 
 على التطبيق املؤقتل مبا يف  لك اإلجراءات التعا دية املتصلة هباو

                                                                                                                                                                                                 
  2مشروع المبدأ التوجيهي  

 الغرض
لتطبيأأق املؤقأأت الغأأرض مأأ  مشأأروع املبأأادئ التوجيهيأأة  أأ ا  أأو تقأأدمي درشأأادات سشأأفن قأأانون وممارسأأة ا  

 م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات وغري ا م  قواعد القانون الدويلو 25لل عا داتل است ادا  دىل املادة 
    3مشروع المبدأ التوجيهي  

 القاعدة العامة
نأأأوو تطبيأأأق معا أأأدة أو جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة سصأأأفة مؤقتأأأة ريث أأأا تأأأدخ  حيأأأ  ال فأأأا  د ا مانأأأت املعا أأأدة   

 ى  لك أو د ا اتُِّفق على  لك سطريقة أخرىونفسها ت ص عل
    4مشروع المبدأ التوجيهي  

 الشكل
ساإلضأأافة دىل حالأأة التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة أو جأأ ء مأأ  معا أأدة الأأ ي تأأ ص عليأأ  املعا أأدة نفسأأهال   

 ميك  االتفاق على   ا التطبيق م  خالل ما يلي:
 اتفاق م فص ؛ أو )أ(  
 أي وسيلة أو ترتيبات أخرىل مبا يف  لك قرار معت د م  م ظ ة دولية أو مؤمتر حكومي دويلو  )ب(  
  *5مشروع المبدأ التوجيهي  

[...] 
 و(قررت ة ة الصياغة ترك مشروع املبدأ التوجيهي معلقا  والعودة دلي  الحقا   *)

  6مشروع المبدأ التوجيهي  
 بدء التطبيق المؤقم

املعا أدة حيأ  ال فأا  سأني الأدول أو امل ظ أات الدوليأة املع يأةل يبأدأ مفعأول التطبيأق املؤقأت ريث ا تأدخ    
ملعا أأأدة أو جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة يف التأأأاريخ الأأأ ي تأأأ ص عليأأأ  املعا أأأدة ووفقأأأا  للشأأأروط واإلجأأأراءات الأأأواردة فيهأأأال 

 وفقا  ملا اتُِّفق علي  في ا عدا  لكو  أو
  7مشروع المبدأ التوجيهي  

 ار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقماآلث
يرتتب على التطبيق املؤقأت ملعا أدة أو جأ ء مأ  معا أدة نفأس اآلثأار القانونيأة الأيت ترتتأب لأو مانأت املعا أدة   

 سارية سني الدول أو امل ظ ات الدولية املع يةل ما مل ت ص املعا دة على خال   لك أو ما مل يتفق على غري  لكو
  8بدأ التوجيهي مشروع الم 

 المسؤولية عن اة قل بارلتزاماث
يستتبع اإلخالل سأفي التأ ا  ناشأئ مبوجأب معا أدة أو جأ ء مأ  معا أدة مطبقأة مؤقتأا  املسأؤولية الدوليأة   

 وفقا  لقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيقو 
    9مشروع المبدأ التوجيهي  

 اةنهاء عند اة طار بنية عدم ارنضمام
يُ هأأى الت فيأأ  املؤقأأت ملعا أأدة أو جأأ ء مأأ  معا أأدة سال سأأبة لدولأأة أو م ظ أأة دوليأأة د ا أخطأأرت تلأأك   

الدولة أو تلك امل ظ ة الدولية الدول أو امل ظ ات ااخرى اليت تسري املعا دة مؤقتا  في ا سي هأا سرغبتهأا يف عأد  
 االنض ا  دىل املعا دةو
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  رابعالعرض المقرر الفا  للتقرير  -1 
السأأاسقة ااع أأال ستقأأدمي خالصأأة عأأ  ل الراسأأعاملقأأرر اخلأأاصل لأأدى عرضأأ  تقريأأر   اسأأته  -259
جأأأرت خبصأأأوص  أأأ ا املوضأأأوعو واسأأأرتعى االنتبأأأا  أيضأأأا  دىل اال ت أأأا  الأأأ ي أسدتأأأ  الأأأدول الأأأيت 

ساملوضأأوعل مشأأريا  دىل ال قأأاش الأأ ي دار يف اللج أأة السادسأأة ومأأ لك دىل املعلومأأات الأأيت قأأدمتها 
 الدول ردا  على ااسئلة الواردة يف الفص  الثالث م  تقرير اللج ةو

وواص  التقريأر الراسأع حتليأ  العالقأة سأني التطبيأق املؤقأت لل عا أدات وااحكأا  ااخأرى  -260
سغيأأة دلقأأاء م يأأد مأأ  الضأأوء علأأى ال ظأأا  القأأانوين ملسأأفلة التطبيأأق  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

رى الرتميأأأأأ  علأأأأأى العالقأأأأأة سأأأأأني التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت وااحكأأأأأا  املتعلقأأأأأة املؤقأأأأأت لل عا أأأأأداتو وجأأأأأ
 60نتيجة اإلخالل هبا يف سياق املأادة  دهنائها أو تعليق نفا  اسالتحفظات وسطالن املعا دات و 

 و73وخالفة الدول ومسؤولية الدول واندالع ااع ال العدائية يف سياق املادة 
قرر اخلاص أن  مل يعثأر علأى أيأة معا أدة تأ ص علأى ففي ا يتعلق سالتحفظاتل الح  امل -261

تقأأدمي حتفظأأات اعتبأأارا  مأأ  تأأاريخ التطبيأأق املؤقأأتل وال أي حكأأم متعلأأق سأأالتطبيق املؤقأأت يشأأري 
دمكانية تقدمي حتفظاتو واملسفلة تك   يف معرفة مأا د ا مأان سجمكأان الدولأة تقأدمي حتفظأات  دىل

مانأت املعا أدة صأأامتة دواء  أ   املسأفلةو ورأى املقأأرر ع أد املوافقأة علأأى التطبيأق املؤقأت يف حأأال  
اخلأأاص أنأأ  ال شأأأيء مي أأع أي دولأأأة علأأى مأأأا يبأأدو مأأأ  تقأأدمي حتفظأأأات م أأ  وقأأأت ا ا  أأا قأأأرارا  
ستطبيأأأق معا أأأدة مأأأا مؤقتأأأا  و لأأأك لسأأأببنيو ااولل أن التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات حيأأأِدث آثأأأارا  

ة احكأأا  القانونيأأ اآلثأأارسأأتبعاد أو تعأأدي  يأأدا  القانونيأأةو والثأأاينل أن غأأرض التحفظأأات  أأو حتد
 سعي ها على الدولةو 

وأشأأأار املقأأأرر اخلأأأاص دىل أنأأأ  قأأأرر حتليأأأ  العالقأأأة الأأأيت قأأأد تكأأأون موجأأأودة سأأأني التطبيأأأق  -262
املؤقت ونظا  سطالن املعا داتل مراعيا  يف  لك االقرتاح املقأد  مأ  الأدول وأعضأاء اللج أة علأى 

ل 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   46سفلة العالقة سأني التطبيأق املؤقأت واملأادة السواءو ورّم  على م
ل الأأأيت ت اوهلأأا يف تقريأأأر  الثالأأثو وخلأأص يف املقأأأا  ااول دىل أن املبأأدأ القائأأأ  27يف ضأأوء املأأادة 

سعأأأأد  جأأأأواو احتجأأأأاج أي دولأأأأة سقانوهنأأأأا الأأأأداخلي لتربيأأأأر قصأأأأور ا يف الوفأأأأاء سفحكأأأأا  معا أأأأدة 
علأأى املعا أأدات املطبقأأة تطبيقأأا  مؤقتأأا و ومأأ  مث انتقأأ  دىل حبأأث حأأدود التطبيأأق يسأأري أيضأأا   مأأا

و و ّمر سفن املسفلة سبق أن أثأريت يف قأراري 46املؤقت يف دطار القانون الداخلي يف ضوء املادة 
Yukosالتحكأأيم يف قضأأية 

Kardassopoulosوقضأأية  (1455)
ل لك أأ  الحأأ  أنأأ  سأأيكون مأأ  (1456)

__________ 

ل قأرار مؤقأت سشأفن Yukos Universal Limited (Isle of Man) and the Russian Federationحمك أة التحكأيم الدائ أةل  (1455)
؛ وانظأأأر أيضأأأا  القضأأأايا املشأأأرتمة يف AA 227ل القضأأأية رقأأأم 2009تشأأأري  الثأأأاين/نوف رب  30الواليأأأة القضأأأائية واملقبوليأأأةل 

 The Russian Federation v. Veteran Petroleum Limited, The Russian Federation v. Yukosحمك أة ال أاي احملليأة 

Universal Limited and The Russian Federation v. Hulley Entreprises Limited (C/09/477160/HA ZA 15-1; 

C/09/477162/HA ZA 15-2; C/09/481619/HA ZA 15-112) و  2016نيسان/أسري   20ل) 
(1456) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Ioannis Kardassopoulos and 

Georiga, decision on jurisdiction, 6 July 2007, Case No. ARB/05/18و 
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مرشأحة ان تفأرو  Yukosأيأة خالصأاتل نظأرا  سوجأ  خأاص دىل أن قضأية الساسق اوانأ  اسأت تاج 
م يدا  م  التطأوراتو غأري أنأ  مأ  وجهأة نظأر القأانون الأدويلل رأى املقأرر اخلأاص أنأ  مأ  امل كأ  

ل ي بغأي 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   27االست تاج أن ل عأالوة علأى ال ظأا  الأ ي أنشأفت  املأادة 
 46وجأأود أيأأة قيأأود تعأأوق صأأالحيتها دواء دسأأرا  معا أأدات وفقأأا  لل أأادة للأأدول التفّمأأد مأأ  عأأد  

 ع د املوافقة على التطبيق املؤقتل م  أج  دعطاء   ا التطبيق املؤقت صفة اليقني القانوينو
نتيجة خرق جو ريل أّمد املقرر اخلأاص  أو تعليق نفا  ا ء املعا دةجهناأما في ا يتعلق س -263

  أن املعا أأدات املطّبقأأة تطبيقأأا  مؤقتأأا  حتأأِدث آثأأارا  قانونيأأة م أأا لأأو مانأأت  أأددا  مأأا   أأب دليأأ  مأأ
العقأد شأريعة املعا دات سارية املفعولل وم  مث فهي ت ِشئ الت امات يتعني التقيّأد هبأا ع أال  مببأدأ 

م أأأا وردت يف   أو تعليأأأق نفا  أأأا ء معا أأأدة مأأأاجهنأأأاو وسأأأ لكل فأأأجن الظأأأرو  املتصأأألة ساملتعاقأأأدي 
 وجيهة أيضا  سال سبة لل عا دات املطّبقة تطبيقا  مؤقتا و  1969م  اتفاقية فيي ا لعا   60 املادة
وسأأالعودة دىل مسأأفلة خالفأأة الأأدول والتطبيأأق املؤقأأت لل عا أأداتل الحأأ  املقأأرر اخلأأاص  -264

 ا أداتتفاقيأة فيي أا خلالفأة الأدول يف املعأن املواد املتعلقة سالتطبيق املؤقت لل عا دات الواردة يف ا
ل تبنّي ما لتلك ااحكا  م  فائدة (1457)("1978اتفاقية فيي ا لعا  ")يشار دليها في ا يلي ساسم 

ع لية يف حتسني اليقأني القأانوين يف ظأرو  التقلبأات السياسأيةو وخلأص تبعأا  لأ لك دىل أن  أ   
 املسفلة ال تستدعي معاملة خمتلفة اغراض املوضوع قيد البحثو 

الثالأأأث مأأأ  التقريأأأر معلومأأأات عأأأ  ممارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة خبصأأأوص وتضأأأّ   الفصأأأ   -265
التطبيق املؤقت لل عا داتو وسنّي املقرر اخلاص ممارسة اإليأداع الأيت تتبعهأا اامأم املتحأدة وتسأجي  

مأأ  ميثأأاق اامأأم املتحأأدة دواء التطبيأأق املؤقأأتو ويف معأأرض الت ويأأ   102املعا أأدات مبوجأأب املأأادة 
رسة يف احلصول على فهم أوضح ملسفلة التطبيق املؤقت على أساس ممارسة الأدولل سفمهية     امل ا

اقأأأرتح املقأأأرر اخلأأأاص أن اللج أأأة قأأأد ترغأأأب يف توجيأأأ  توصأأأية دىل اللج أأأة السادسأأأة ستحأأأديث لأأأوائح 
 حبيث تعكس امل ارسة احلديثة على  و أفض و (1458)سشفن تسجي  املعا دات 1946 عا 

مشأأأروع مبأأأدأ تأأأوجيهي واحأأأد سشأأأفن القأأأانون الأأأداخلي ومراعأأأاة وتضأأأ   التقريأأأر الراسأأأع  -266
مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  27ل وأورد املأأأأأادة التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت ة يأأأأأع أحكأأأأأا  املعا أأأأأدة أو ةأأأأأ ء م هأأأأأا

و وسعى استك ال املبدأ التوجيهي ال ي اقرتح يف وقت ساسق سشفن اآلثأار القانونيأة 1969 لعا 
 و1969م  اتفاقية فيي ا لعا   46ضا  املادة للتطبيق املؤقتل آخ ا  يف االعتبار أي

__________ 

 و3الصفحة ل 33356ل الرقم 1946ل  لد عا  سلسلة املعا داتل اامم املتحدةل 1978آب/أغسطس  23فيي ال  (1457)
مأأأأأانون   14ل الأأأأأيت اعت أأأأأدهتا اة عيأأأأأة العامأأأأأة يف مأأأأأ  ميثأأأأأاق اامأأأأأم املتحأأأأأدة 102قواعأأأأأد تطبيأأأأأق املأأأأأادة انظأأأأر  (1458)

 تلدّ ُعأأأأأ(ل م أأأأأا ‘16‘ل اجمللأأأأأد ااولل الصأأأأأفحة سلسأأأأألة املعا أأأأأداتاامأأأأأم املتحأأأأأدةل ) 1946ااول/ديسأأأأأ رب 
  12ستأأاريخ  (5-)د482ل و1949مأأانون ااول/ديسأأ رب   1ستأأاريخ  سأأاء (4-)د364سقأأرارات اة عيأأة العامأأة 

 و1978مانون ااول/ديس رب   19ستاريخ  أل  33/141و ل1950ول/ديس رب مانون اا

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14I9787189LW8.23631&profile=bib&uri=link=3100006~!1242588~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=2&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F364%28IV%29%5BB%5D&index=ZUNSYMA
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14I9787189LW8.23631&profile=bib&uri=link=3100006~!890667~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=4&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F482%28V%29&index=ZUNSYMA
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14I9787189LW8.23631&profile=bib&uri=link=3100006~!1199992~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F33%2F141%5BA%5D&index=ZUNSYMA


A/71/10 

GE.16-14345 470 

وفي ا يتعلأق سالع أ  امل تظأر دجنأاو  يف املسأتقب  سشأفن املوضأوعل أشأار املقأرر اخلأاص دىل  -267
أن  ي وي ت اول سعض املسائ  العالقةل مث  مسفلة التطبيق املؤقت لل عا دات اليت تكرس حقوق 

 و و جية أحكا اقرتاح اافرادل و 

 المناقشةموجز  -2 

 مقحظاث عامة )أ( 
جدد ااعضاء التفميأد ع ومأا  علأى أن التطبيأق املؤقأت لل عا أدات ميثّأ  جانبأا  مه أا  مأ   -268

قانون املعا داتل وأن املوضوع يكتسي أمهية ع لية مأربى سال سأبة للأدولو والحأ  سعأض ااعضأاء 
أن ما ورد يف التقرير مأ  معلومأات وحتليأ  مثأري لال ت أا  ومفيأد إللقأاء م يأد مأ  الضأوء علأى نظأا  

لتطبيق املؤقتو على أن أعضاء  آخري  رأوا أن اامر يقتضي تقدمي م يد م  اامثلة الع ليأة للرب  أة ا
على صحة االست تاجات اليت توص  دليها التقريرو وفضال  ع   لأكل أقأر العديأد مأ  ااعضأاء سأفن 

وشأددوا  د  الفص  الثأاين مأ  التقريأر  أو معاةأة مسأائ  أثارهتأا دول أعضأاءل و لأك أمأر مهأمل 
 مع  لك على أن اللج ة يف حاجة دىل ت اول املوضوع سطريقة شاملة وم هجيةو 

وفي أا يتعلأأق سامل هجيأأةل رحأأب سعأأض ااعضأأاء سالتحليأ  الأأ ي ت أأاول العالقأأة سأأني التطبيأأق  -269
و علأأى أهنأأم الحظأأوا أهنأأم د ا مأأانوا يوافقأأون 1969املؤقأأت وأحكأأا  أخأأرى مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

علأأأى االسأأأت تاجاتل فأأأجن العديأأأد مأأأ   أأأ   االسأأأت تاجات   التوصأأأ  دليهأأأا عأأأ  طريأأأق سوجأأأ  عأأأا  
القيأأاسل سي  أأا امل ارسأأة الأأيت يفأأرتض أهنأأا تسأأت د دليهأأا ليسأأت واضأأحة دائ أأا و وساإلضأأافة دىل  لأأكل 
لأأأوح  أن الطريقأأأة الأأأيت سأأأيجري هبأأأا ددراج التحليأأأ  الأأأ ي قأأأا  سأأأ  املقأأأرر اخلأأأاص يف نتيجأأأة حبأأأث 

واضأأحة؛ فهأأ  سأأُيدرج مأأثال  مبأأأدأ تأأوجيهي واحأأد سشأأفن مأأ  مأأادة جأأرى حتليلهأأأا املوضأأوع ليسأأت 
و 1969 واملأواد ااخأرى مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا  25مبدأ توجيهي شام  سشفن العالقة سأني املأادة  أ 

وأعرب العديد مأ  ااعضأاء أيضأا  عأ  شأكهم يف قي أة  أ ا ااسألوب امل هجأيو ويف  أ ا الصأددل 
 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  25أن مأأ  املفيأأد حتليأأ  مأأا د ا مانأأت املأأادة  أُعأأرب عأأ  رأي مأأؤدا 

خمتلأأ  االقرتاحأأات  عبأأارة عأأ  نظأأا  قأأائم س اتأأ  ج ئيأأا  أو مليأأا  ضأأ   االتفاقيأأةو وجأأرى التأأ مري سأأفن
اليت حُبثت يف مؤمتر فيي ال ال سي ا في ا يتعلق مبسأفلة دهنأاء التطبيأق املؤقأتل سأدا أهنأا تؤيأد مثأ   أ ا 

نظا  قائم س ات  ملية ل فأجن املأواد ااخأرىل مأع موهنأا  25االقرتاحو ود ا مان االست تاج  و أن املادة 
 غري  ات صلة مباشرةل ميك  أن تقد  سعض التوجي  على سبي  القياسو

ورأى أعضأأاء آخأأرون أن امل حأأى الأأ ي يفخأأ   املوضأأوع يتوقأأ  علأأى معرفأأة مأأا د ا مانأأت  -270
أع لأأت التطبيأأق املؤقأأت أ  الو وأعرسأأوا عأأ  عأأد  اتفأأاقهم مأأع االفأأرتاض  1969اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  
الأأيت  2متثأأ ل ج ئيأأا  أو مليأأا ل نظامأأا  قائ أأا  س اتأأ ل مأأع احت أأال اسأأتث اء الفقأأرة  25القائأأ  سأأفن املأأادة 

حتكم مسفلة دهناء التطبيق املؤقأتو وشأددوا علأى أن التطبيأق املؤقأت ملعا أدة مأال رغأم مونأ  مؤقتأا ل 
 و مع  لك تطبيق ملعا دةو ل ا رأوا أن  ال جأدوى مأ  حتليأ  العالقأة سأني التطبيأق املؤقأت وأحكأا  

تسأري علأى معا أدة سأارية  1969و وما دامأت أحكأا  اتفاقيأة فيي أا لعأا  1969اتفاقية فيي ا لعا  
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ن حقأوق املفعولل فهي تسري أيضا  على معا دة نري تطبيقها تطبيقأا  مؤقتأا ل مأع حتّفأ   أا   أو أ
وواجبأأات دولأأة تطبأأق املعا أأدة تطبيقأأا  مؤقتأأا  تتوقأأ  علأأى س أأود االتفأأاق الأأ ي يأأ ص علأأى التطبيأأق 
املؤقأأأتو سيأأأد أنأأأ  أُعأأأرب أيضأأأا  عأأأ  رأي مأأأؤدا  أنأأأ  ال ميكأأأ  االفأأأرتاض سبسأأأاطة أن اآلثأأأار القانونيأأأة 

املفعأولو واقأرُتح أن  للتطبيق املؤقت ملعا دة ما  ي نفسها متاما  اآلثار اليت ت شأف عأ  معا أدة سأارية
 دجراء حتلي  مقارن لل  ارسة اخلاصة ساالتفاقيات مفي  سفن يساعد يف توضيح املسفلةو 

قأأد تكأأون  1969وساإلضأأافة دىل  لأأكل لأأوح  أن عأأدة أحكأأا  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   -271
 ات أمهيأأة لل وضأأوعل دال أن سعأأض ااعضأأاء أعرسأأوا عأأ  االحأأرتاس مأأ  اسأأتخالص اسأأت تاجات 
اسأأأت ادا  دىل القيأأأاس فحسأأأب دون مراعأأأاة ممارسأأأة الأأأدولو وأُعأأأرب عأأأ  ااسأأأ  د  مل يقأأأدَّ  أي 

و أو أمأر يتعأ ر سدونأ   عرض شام  لل  ارسة اخلاصة ساالتفاقيأات في أا يتعلأق سأالتطبيق املؤقأتل
ويف حأأني جأأرى اإلقأأرار سفنأأ  لأأيس مأأ  مه أأة اللج أأة تق أأني  فهأأم تعقيأأدات املوضأأوع فه أأا  وافيأأا و 

الأأيت سأأدا أهنأأا واسأأعة  مل ارسأأة اخلاصأأة ساالتفاقيأأات املوجأأودة في أأا  أأص التطبيأأق املؤقأأتلامامأأ  
ال طأأاق ومت وعأأة يف آن معأأا ل فأأجن اللج أأة سجمكاهنأأا املسأأامهة يف املوضأأوع علأأى  أأو مفيأأد ست أأاول 

 الظرو  اليت تكون فيها املعا دة أو االتفاقية اليت ت ص على التطبيق املؤقت صامتةو 
ح  سعض ااعضاء م لك أن م  املهأمل ع أد حبأث مسأفلة التطبيأق املؤقأتل مراعأاة وال -272

الطبيعأأأأة واخلصأأأأائص املختلفأأأأة لكأأأأ  معا أأأأدةو فاملعا أأأأدات املتعأأأأددة ااطأأأأرا  املفتوحأأأأة واملغلقأأأأة 
نأأب حبثهأأا سع ايأأةو ويسأأري  لأأك سأأواء سسأأواء علأأى  واالتفاقأأات الث ائيأأة قأأد تثأأري مسأأائ  خمتلفأأة

 مل ظ ات دوليةو املعا دات امل شئة

 التحفظاث )ب( 
أمد سعض ااعضاء  ددا ل في ا يتعلق سالعالقة سني التطبيأق املؤقأت ونظأا  التحفظأات يف  -273

ل علأى أن التطبيأق املؤقأت ملعا أدة مأا حيأِدث اآلثأار القانونيأة نفسأها 1969دطار اتفاقية فيي أا لعأا  
فهأم يتفقأون مأع مأا   أب دليأ  املقأرر اخلأاص  لو مانت املعا أدة سأارية املفعأولو وتبعأا  لأ لكل م ا

م  أن  ال شيء مي ع أي دولةل م  حيث املبأدأل مأ  تقأدمي حتفظأات اعتبأارا  مأ  وقأت اتفاقهأا علأى 
التطبيأأأق املؤقأأأت ملعا أأأدة مأأأاو وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل لأأأوح  أنأأأ  ميكأأأ  افأأأرتاض أن أي دولأأأة قأأأّدمت 

فعأأأول املعا أأأدة فحسأأأبل سأأأ  أيضأأأا  علأأأى حتفظأأأا  مانأأأت ت أأأوي أن ي طبأأأق لأأأيس ع أأأد سأأأدء سأأأريان م
التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدةو واقأأرُتح ددراج  أأ ا االفأأرتاض يف مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأةو ووفقأأا  لأأرأي 

ل الأيت تأ ص علأى الوقأت الأ ي ميكأ  فيأ  تقأدمي 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   19آخرل فجن املأادة 
فجن تقدمي الأتحف  اعتبأارا  مأ  وقأت االتفأاق علأى تشر دىل التطبيق املؤقتو وعلي ل  التحفظاتل مل

 و 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   19التطبيق املؤقت ملعا دة ما قد ال يكون م سج ا  مع املادة 
وفضأأأال  عأأأ   لأأأكل نظأأأر الأأأبعض دىل التقريأأأر علأأأى أنأأأ  يبحأأأث مسأأأفلة التحفظأأأات علأأأى  -274

حتفظأات علأى املعا أدة نفسأهاو واقأرُتح أنأ  اتفاق لتطبيق معا دة ما مؤقتا  وليس على أن  يت أاول 
رمبا مان م  اافض  أن ي صب البحأث علأى معرفأة مأا د ا مأان سجمكأان حتفأ  علأى معا أدة أن 
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يستبعد أو يعدل املعا دةل ليس سعد سدء سريان مفعوهلا فحسب س  أيضا  أث اء تطبيقها املؤقتو 
بهأأا علأأى تطبيأق معا أأدة مأا مؤقتأأا  يف حأأدود وأُفيأد أيضأأا  سأفن اإلعالنأأات الأأيت توافأق دولأأة مأا مبوج

قانوهنا الداخليل يف احلاالت اليت تكون فيها املعا دة صامتة سشفن     ااحكأا  املقيِّأدةل ميكأ  
 اعتبار ا على أهنا مبثاسة حتفظاتو

م  اتفاقيأة  19والح  سعض ااعضاء أن التحلي  سشفن التحفظات اقتصر على املادة  -275
ل وأعرسوا ع  أملهم يف أن يبحث املقرر اخلاص مواَد أخرى  ات صلة يف دطأار 1969فيي ا لعا  

االتفاقيةو ولوح  أيضا  أن تقدمي التحفظات خبصوص التطبيق املؤقت يثري مسأائ  أخأرى معقأدة 
لك هأأأأا ع ليأأأأةل نأأأأدر ت اوهلأأأأا مب يأأأأد مأأأأ  البحأأأأثل مبأأأأا يف  لأأأأك املسأأأأائ  اخلاصأأأأة سشأأأأك   أأأأ   

او وساإلضأافة دىل  لأكل اعتأرب سعأض ااعضأاء أن مسأفلة التحفظأات التحفظات وطبيعتهأا وآثار أ
خبصوص التطبيق املؤقت ليست  ردة م  أمثلة ع ليةل ومانت   اك عدة دشأارات دىل حتفظأات 
أأ  االنتبأأا  أيضأأا  دىل  قُأأدمت يف سأأياق اتفاقأأات متعأأددة ااطأأرا  متعلقأأة سالسأألع ااساسأأيةو وُوجِّ

ل الأأأأ ي تضأأأأ   أيضأأأأا ل دضأأأأافة دىل (1459)ظأأأأات علأأأأى املعا أأأأداتليأأأأ  امل ارسأأأأة املتعلقأأأأة سالتحفد
 و11-6-2و 2-2-2و 1-2-2تعليقاتأأ ل سعأأض الع اصأأر املفيأأدةل ال سأأي ا املبأأدآن التوجيهيأأان 

وقُأأدمت توصأأية ست أأاول املسأأفلة املتعلقأأة سالتحفظأأات يف سأأياق التطبيأأق املؤقأأت مب يأأد مأأ  البحأأث 
 وال ظر يف دمكانية ت اول  لك يف مشاريع املبادئ التوجيهيةو

 بطقن المعاهداث (ج) 
رحب سعض ااعضاء سبحث مسفلة مطاسقة القأانون الأداخلي ملقتضأى التطبيأق املؤقأتو  -276

قأأأرر اخلأأأاصل د  قأأأا  سأأأ لكل رّمأأأ  علأأأى جانأأأب واحأأأد مأأأ  جوانأأأب اتفاقيأأأة فيي أأأا والحظأأأوا أن امل
املتعلقأأأة سفحكأأأا  القأأانون الأأأداخلي املتصأأألة سالصأأأالحية إلسأأأرا   46ل أال و أأأو املأأأادة 1969 لعأأا 

م اسأبة مأ  حيأث التوقيأت  Yukosمعا داتو ورأوا أيضا  أن امل اقشة الواردة يف التقرير ع  قضية 
اص في أأا   أأب دليأأ  سأأفال حتأأاول اللج أأة اسأأتخالص أيأأة اسأأت تاجات في أأا يتعلأأق وأيأأدوا املقأأرر اخلأأ

سالقضأأأأيةل مأأأأ  ناحيأأأأة اهنأأأأا ال تأأأأ ال قيأأأأد البحأأأأثل ومأأأأ  ناحيأأأأة أخأأأأرى اهنأأأأا تسأأأأت د دىل نظأأأأا  
لل عا دات ال ميك  تع ي  و سيد أن العديد م  ااعضاء أشاروا دىل أن املقأرر اخلأاص مل يوضأح 

املتعلأأق سالقأأانون الأأداخليل خمتلأأ  احلأأاالت الأأيت ي طأأوي عليهأأا املوضأأوع  سصأأورة ماملأأةل يف حتليلأأ 
مأ  اتفاقيأة  46التبعات القانونية ال اشئة ع هاو ويف  أ ا الصأددل لأوح  أنأ  د ا مانأت املأادة  وال

م ها تشأكالن مأال   46واملادة  27تشك  ج ءا   اما  م  املوضوعل فجن املادة  1969 فيي ا لعا 
حان الدلي  على أن القواعد الداخلية  ات اامهية اةو ريأة أد أت يف تقأدير قأانون متكامال  وتتي

املعا دات تقديرا  صحيحا و ولكي يتسا فهم الرتاس  سني القانون الدويل والقانون الأداخلي فه أا  
ااوىل  وافيأا  يف سأأياق التطبيأأق املؤقأأتل اقأأرُتِح أنأأ  يتعأني الت ييأأ  سأأني ثالثأأة حأأاالت متباي أأةو احلالأأة

 ي ع دما يرد يف اتفاق سشفن التطبيق املؤقت نفس  وص  للتطبيق املؤقت ساإلشارة دىل القأانون 
__________ 

(ل الفصأأأ  الراسأأأع A/66/10) 10 ل امللحأأأق رقأأمالسادسأأأة والسأأتونالوثأأأائق الرمسيأأة للج عيأأأة العامأأةل الأأأدورة انظأأر  (1459)
 (وA/66/10/Add.1) 1 ل دضافةاملرجع نفس اة ء واول وسال سبة للتعليق املرفق س  انظر 

http://www.undocs.org/ar/A/66/10
http://www.undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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الداخليل ويف     احلالأة يكأون  أ ا القأانون مه أا  لفهأم نطأاق االتفأاق سشأفن التطبيأق املؤقأتو 
اخليل س  تتعلق سطالن معا دة ما وال سفسبقية القانون الدويل أو الد وال تتعلق املسفلة سصحة أو

ل أي ع أأدما جتأأادل دولأأة سأأفن موافقتهأأا 46ستفسأأري املعا أأدةو واحلالأأة الثانيأأة مشأأاهبة ملأأا يف املأأادة 
علأأأى أن تكأأأون ملَ مأأأة ساالتفاقيأأأة ساطلأأأة سسأأأبب حكأأأم يف قانوهنأأأا الأأأداخلي خبصأأأوص صأأأالحيتها 

الأأأيت تسأأعى فيهأأأا دولأأأة وتتعلأأق ساحلالأأأة  27إلسأأرا  االتفاقأأأات دوليأأةو واحلالأأأة الثالثأأأة تعأأادل املأأأادة 
لالحتجأأاج سقانوهنأأا الأأداخلي لتربيأأر قصأأور ا يف الوفأأاء سالت اماهتأأا الدوليأأةو وشأأدد سعأأض ااعضأأاء 
على أن السي اريو ااول  و ال ي ميث  يف مثري م  ااحيان اةانب اا مل واملثري للخال ل م  

املبأأادئ التوجيهيأأة  أأ    مسأأفلة التطبيأأق املؤقأأتو ولأأ لك اعتُأأرب مأأ  الضأأروري أن تعكأأس مشأأاريع
 املسفلةل سعد ت اوهلا مب يد م  التحلي و 

ت طبقأأان علأأى  46و 27وساإلضأأافة دىل  لأأكل مأأان مأأ  رأي عأأدة أعضأأاء أن املأأادتني  -277
التطبيق املؤقتل وي بغأي ددراجه أا أيضأا  يف مشأروع املبأادئ التوجيهيأةو غأري أنأ  أُعأرَب أيضأا  عأ  

يأأأ  أمهيأأة القأأأانون الأأأداخلي في أأا يتعلأأأق سأأالتطبيق املؤقأأأت حتلأأأيال  رأي مفأأاد  أن مأأأ  الضأأروري حتل
سأأاريةل مأأع مراعأأاة مسأأفلة مأأا د ا مأأان  مأأا  تلأأ  عّ أأا يكأأون عليأأ  اامأأر ع أأدما تكأأون معا أأدة

التطبيق املؤقت يُ تج آثارا  قانونية تعت د عليها دول أخرىو واقرُتح حبث مسفلة مأا د ا مأان ي بغأي 
" ا رونأة يف حالأة التطبيأق املؤقأتل مأع مراعأأاة امل مب يأد مأ  46لأوارد يف املأادة تفسأري مصأطلح "سأنيِّ

ممارسة الدولو وعالوة على  لكل الح  سعض ااعضاء أن تطبيق الضأ انات اإلجرائيأة والقيأود 
 علأى التطبيأق املؤقأت سشفن املوافقة على االلت ا  مبعا دة ما مع مراعاة ما يقتضي  اخأتال  احلأال

عأأأ  نظأأأا  التطبيأأأق املؤقأأأت سأأأال جأأأدوىو ويف مثأأأري مأأأ  احلأأأاالتل   اللجأأأوء دىل مأأأ  شأأأفن  أن ن
التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت حتديأأأأأدا  ان اإلجأأأأأراءات الدسأأأأأتورية املتعلقأأأأأة سأأأأأااللت ا  ساملعا أأأأأدة مل تكأأأأأ  قأأأأأد 

تطبيأق معا أدة مأا سصأورة مؤقتأة ساسُتك لت سعدو وال ميك  احلديث ع  سطالن  دال د ا مان قأرار 
 عا دةو مبداخلية أساسية تتعلق سصالحية االلت ا  يتعارض مع قاعدة 

 إنهاء المعاهدة أو وقف العمل بها نتيجة  لفرقها )د( 
في ا يتعلق سجهناء التطبيق املؤقتل اتفق سعض ااعضاء مأع االسأت تاج الأ ي خلأص دليأ   -278

ع أ  اآلثأار  علأى التطبيأق املؤقأت حيأث ت أتج 60املقرر اخلأاص ومفأاد  أنأ  نأوو أن ت طبأق املأادة 
القانونيأأأة نفسأأأها الأأأيت مانأأأت سأأأت تج ع أأأ  لأأأو مانأأأت املعا أأأدة نافأأأ ةو سيأأأد أنأأأ  أُعأأأرَبل يف الوقأأأت 

يف ل 60اإلجراء املتوخى يف املادة ما نفس ل ع  رأي مفاد  أن م  غري املرجَّح أن تستخد  دولة 
 توفّر سديال  أق  در اقا و  25م  املادة  2الفقرة  حني أن
أمثأر مرونأة و تتض   نظاما  خمتلفأا   25م  املادة  2ااعضاء دىل أن الفقرة  وأشار سعض -279

في ا يتعلق ساملعا دات اليت مانأت نافأ ةو وأشأرَي  1969م   اك ال ي حددت  اتفاقية فيي ا لعا  
اإلهنأأاء  حكأأمقأأد أدرج  1969دىل أن املأأؤمتر الدسلوماسأأي الأأ ي متّخأأض عأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

سدال  م  أن يعت د على أحكا  اإلهناء العامة الواردة يف االتفاقيةو وأُعرَب عأ  رأي  25املادة  يف
قد أنشفت الوسيلة الوحيدة اليت ميكأ  هبأا لدولأة مأ  الأدول أن  25م  املادة  2مفاد  أن الفقرة 
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ؤقتل عا دة مؤقتا و ويف   ا الصددل يشك  التطبيق املاملستطبيق  هاةل الت امهتا اخلاصت هيل مببادر 
ل 60علأأى ااقأأ  في أأا يتعلأأق ساإلهنأأاءل نظامأأا  تامأأا  يف  اتأأ و ومأأع  لأأكل لأأوح  أيضأأا  أن لل أأادة 

أيضأا  في أا يتعلأق  ة  ل أمهيأ1969خبال  سائر قواعد اإلهناء امل صوص عليها يف اتفاقية فيي ا لعا  
مأأأ   2سأأأالتطبيق املؤقأأأت ان سأأأريان مأأأ  مأأأادة  تلأأأ  عأأأ  سأأأريان ااخأأأرىو وقأأأد تضأأأع الفقأأأرة 

حأأدا  اي آثأأار مانأأت ت أأتج عأأ  املعا أأدة في أأا يتعلأأق سالدولأأة الأأيت ُ ِطأأر ساإلهنأأاء يف  25 املأأادة
بب لتعليأق التطبيأق مسأ  60عالقاهتا مع الدول اليت ُ َطر س ل سيد أنأ  ال ميكأ  االحتجأاج ساملأادة 

 أو دهنائ  دال يف العالقات سني الدولة املتضررة والدولة املقصِّرةو  ما املؤقت ملعا دة
ل 1969 م  اتفاقيأة فيي أا لعأا  60وفي ا يتعلق ستحلي  العالقة سني التطبيق املؤقت واملادة  -280

معا أأدة سعأأأد  اي تأأأ ص علأأى الشأأأروط الأأيت حيأأدث مبوجبهأأأا خأأرق جأأأو ري 3أشأأرَي دىل أن الفقأأرة 
أن يعأأاجل مسأأفلَة مأأا د ا مأأان  مأأان عليأأ  لأأ لك السأأبب  ملقأأرر اخلأأاصا دخوهلأأا حيأأ  ال فأأا و وقيأأ  دن

مؤقتأا  يف ظأرو  مماثلأة لتلأك امل صأوص عليهأا ق طبَّأتُ  تميك  أن حيدث خأرق جأو ري ملعا أدة مانأ
املعا أأأدة يف حأأأد  اهتأأأا  و وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل لأأأوح  أن التقريأأأر مل يفأأأرِّق سأأأني دهنأأأاء60يف املأأأادة 

يف احلكأأأم  ادهنأأأاء التطبيأأأق املؤقأأأتل حيأأأث ي أأأُتج عأأأ   أأأ ا ااخأأأري تعليأأأق معا أأأدة م صأأأوص عليهأأأو 
مؤقتأأا   ق تطبيقأأا  نفسأأ و ونتيجأأة لأأ لكل مل تعأأاجَل مسأأفلة مأأا د ا مأأان خأأرق جأأو ري ملعا أأدة  مأأان تطبَّأأ

التطبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأدة لتعليأأأأق  مَيأأأأ ح ااطأأأأرا  فيهأأأأا حأأأأق االحتجأأأأاج سأأأأاخلرق وا أأأأا   سأأأأببا  ال
علأأى أسأأاس  60و 25ني املأأادت مواصأألة حتليأأ إلهنأأاء املعا أأدة نفسأأهاو واقأأرُتح  أيضأأا   فحسأأبل سأأ 

ممارسأأة الأأدولل و لأأك سغأأرض صأأياغة مشأأاريع مبأأادئ توجيهيأأة تضأأع يف االعتبأأار مأأال  مأأ  مسأأفليت 
   اإلهناء والتعليقل حبيث يّتضح مي  تتفثر العالقة سني خمتل  ااطرا و

وعالوة على  لكل في ا يتعلق مبسفلة أي نوع م  االنتهاك يشك  خرقا  جو ريا  سأاملعا  -281
حلكأم يعأد  ا  تافهأ ا  ل قيأ  دن اسأت تاج املقأرر اخلأاص أّن انتهامأ60مأ  املأادة  3املقصأود يف الفقأرة 

ىل أن اسأت تاج  جانَأب الصأواب يف سعضأ و وُوجهأت الع ايأة د رق أ ا اخلأأن يشأك  ميك  أساسيا  
مأؤخرا  دىل أن دهنأاء معا أدة سسأبب خأرق جأو ري ال يأربر   أصأدرت   يئة حتكيم خلصأت يف قأرار

حبأث مسأفلِة مأع  لأك سوى أن يكون اخلرق قد نقض الغرض م  املعا أدة والغايأة م هأاو واقأرُتح 
 أمثأر مرونأة يف 60ما د ا مان ي بغي أن يكون تفسري مصطلح "اخلرق اةو ري" الأوارد يف املأادة 

حالأأة التطبيأأأق املؤقأأأتو وساإلضأأأافة دىل  لأأكل أُعأأأرَب عأأأ  رأي مفأأأاد  أنأأ  ال ميكأأأ  احلأأأديث عأأأ  
خرق جو ري يف سياق التطبيق املؤقتل ود أا يف سأياق االمت أاع عأ  ت فيأ  االلت امأات التعا ديأة 

 ال ت طبأق 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   60 وأن اآلثار اليت ت تج ع  خرق جو ري مبوجب املادة
عالقة تعاقدية يف  لك الوقتو م ا أُعرَب عأ  رأي مفأاد  أن ممّأا يسأتحق ال ظأر  لعد  وجود أي

في  أيضا  العالقُة سني التطبيق املؤقت وأشأكال أخأرى مأ  اإلهنأاء م صأوص  عليهأا يف اتفاقيأة فيي أا 
 و1969لعا  

 حارث  قفة الدول ومسؤولية الدولة ونشوب األعمال العدائية )ها( 
اتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع املقأأرر اخلأأاص علأأى أن املعلومأأات الأأواردة يف التقريأأر الراسأأع عأأ   -282

خالفأأأة الأأأدول أمأأأر  أأأا ل غأأأري أنأأأ  لأأأيس مأأأ  الضأأأروري اخلأأأوض يف  أأأ   املسأأأائ  اغأأأراض  أأأ ا 
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املوضوعو ومع  لكل وجأ  سعأض ااعضأاء اآلخأري  الع ايأة دىل املأواد  ات الصألة يف اتفاقيأة فيي أا 
يت أخ ت يف احلسأبان طبيعأة املعا أدة وخصائصأهال وال سأي ا مأا د ا مأان اامأر ل ال1978لعا  

يتعلق ساتفاق ث ائي أو مبعا دة متعددة ااطرا  مفتوحة أو مغلقةل وما د ا مانت املعا دة املع ية 
ناف ةو وأشرَي أيضا  دىل أن دراسَة ممارسأِة الأدول سأتكون قّي أةو وعأالوة علأى  لأكل أعأرب سعأض 

 ع  تفييد م معاةَة مسفلة اخلالفة يف مشروع املبادئ التوجيهيةو ااعضاء 

 10مشروع المبدأ التوجيهي  )و( 
 27ل أقأر سعأض ااعضأاء سفنأ  يسأت د دىل املأادة 10في ا يتعلق مبشروع املبأدأ التأوجيهي  -283

 ي بغأينأ  وأن ل م  مَثل ال اعرتاض علي  م ا  وو في ا رأى آخرون أ 1969م  اتفاقية فيي ا لعا  
توسيع نطاق مشروع املبدأ التوجيهي لكي يفخ  يف االعتبار احلاالت اليت حيد فيها االتفاق على 

 دىل القانون الداخليو  ساإلحالةتطبيق معا دة ما مؤقتا  مَ  التطبيق املؤقت 
غري أن سعض ااعضأاء أعأرب عأ  ااسأ  ان التقريأر مل يأفت مبأا يؤيّأد حمتأوى مشأروع  -284
التأأوجيهي تفييأأدا  مأأامال و فعلأأى سأأبي  املثأأالل لأأيس مأأ  الواضأأح مأأا د ا مأأان مشأأروع املبأأدأ املبأأدأ 

 القاضية سفن  ال نوو لدولة 27التوجيهي قد وضع يف االعتبار القاعدة امل صوص عليها يف املادة 
قاعأدة أن تست د دىل قانوهنا الداخلي لتربير امت اعها عأ  ت فيأ  معا أدة مأال أو مأا د ا مانأت ال ما

االتفأأاق علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة مأأ  صأأالحية تعأأر أحكامأأا  مأأ  القأأانون الأأداخلي تتعلأأق س
ل في أا يبأدوو والحأ  سعأض ااعضأاء أنأ  ميكأ  فهأم 46املعا داتل مثل ا تشري دىل  لك املأادة 

لأأدول مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي علأأى أنأأ  يعأأر أن ال أمهيأأة للقأأانون الأأداخلي وجتأأا لوا حقيقأأَة أن ا
حتد م  التطبيق املؤقت لل عا دات ع  طريأق اإلشأارة دىل القأانون الأداخليو و أ ا  تلأ   ميك 

ل واعتُأرب 27ع  االحتجاج غري الصحيح سالقانون الداخلي على ال حو امل صأوص عليأ  يف املأادة 
أي مفأأاد  أن مأ  املهأأم أن تُأأدرَج  أأ   املسأفلة يف مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأةو وأُعأرَب أيضأأا  عأأ  ر 

مب يأأد مأأ  التفصأأي  يف مشأأروع املبأأدأ  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   46أنأأ  ي بغأأي ت أأاول املأأادة 
دخأأاللو وي بغأأيل سالتأأايلل أن يعأأاِلج مشأأروع دون  حكأأمالتأأوجيهي وأنأأ  ال يكفأأي االقتصأأار علأأى 

 و46و 27مماثلة لتلك اليت تعاةها املادتان  حاالتاملبدأ التوجيهي 
ااعضأأاء عأأ  رأي مفأأاد  أنأأ ل سأأدال  مأأ  ددراج أحكأأا  معي أأة مأأ  اتفاقيأأة  وأعأأرب سعأأض -285

املبأأأأادئ التوجيهيأأأأةل مثل أأأأا متّأأأأت احملاولأأأأة سال سأأأأبة ملشأأأأروع املبأأأأدأ اريع يف مشأأأأ 1969فيي أأأأا لعأأأأا  
شأأأري دىل سأأأريان ي عأأأا  تأأأوجيهيدأ كأأأون   أأأاك مبأأأيل قأأأد يكأأأون مأأأ  اانسأأأب أن 10التأأأوجيهي 

ل يف حأدود صألتها سأالتطبيق املؤقأت لل عا أداتل علأى التطبيأق 1969أحكا  اتفاقية فيي أا لعأا  
 املؤقت ملعا دة م  املعا داتل ما مل َيستبعد االتفاُق ال ي ي ص على التطبيق املؤقت  لكو

 ممارسة المنظماث الدولية فيما يتعلق بتطبيق المعاهداث )ز( 
مب ارسة امل ظ ات الدولية مثأرية عدة أعضاء أن املعلومات الواردة يف التقرير املتعلق رأى  -286

سأي ا  املتعلأق سامل ظ أات اإلقلي يأةل وال الفأرعلال ت ا و وُشجع املقرر اخلاص على توسأيع نطأاق 
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في أأأا يتعلأأأق ساالحتأأأاد اافريقأأأيل سقصأأأد مفالأأأة هنأأأج أمثأأأر  أأأوال و غأأأري أهنأأأم الحظأأأوا أن مأأأ  غأأأري 
ومأأأات املقدمأأأةو ورأى أعضأأأاء الواضأأأح مأأأا  أأأي االسأأأت تاجات الأأأيت ميكأأأ  استخالصأأأها مأأأ  املعل

آخرون أن املعلومات املقدمة يف حملها سال سبة لفهم ممارسات الدول فه أا  أفضأ و م أا أشأرَي دىل 
مأ  أشأكال امل ارسأةو ورأى سعأض ااعضأاء أن املعلومأات جأد خمتلفأني أن  متت م اقشة شأكلني 

يف و  ات صأألة ساملوضأأوعل عأأ  امل ارسأأات املتعلقأأة ستسأأجي  املعا أأدات وديأأداعها ونشأأر ا ال تبأأد
املعلومأأات عأأ  املعا أأدات الأأيت تكأأون م ظ أأة  مأأ  امل ظ أأات طرفأأا  فيهأأا شأأديدة اامهيأأةو  حأأني أن

و أأأ   الفئأأأة ااخأأأرية  أأأي الأأأيت ي بغأأأي ت اوهلأأأا مب يأأأد مأأأ  التفصأأأي و ويف  أأأ ا الصأأأددل دعأأأا سعأأأض 
ا أدات الأيت تكأون الأدول ااعضاء دىل دجناو دراسة مقارَنأة أمثأر تع قأا  عأ  التطبيأق املؤقأت لل ع

 أطرافا  فيهال م  جهةل وتلك اليت تكون م ظ ات دولية أطرافا  فيهال م  جهة أخرىو 
وفي أا يتعلأق سأأاقرتاح توصأية ست قأيح لأأوائح وأدلأة اامانأأة في أا يتعلأق سأأوظيفيت التسأجي  واإليأأداعل  -287

عو وأُعأرَب أيضأا  عأ  رأي أعرب سعض ااعضاء ع  شكومهم يف مأون املسأفلة تقأع ضأ   نطأاق املوضأو 
 اقرُتح ال ظر يف     املسفلة يف مرحلة الحقةو لك  مفاد  أن   ا الت قيح سيكون قّي ا ل و 

 عمال المقبلة األ )ح( 
في ا يتعلق سااع ال املقبلأة املتعلقأة ساملوضأوعل  ُمأر أنأ  ال سأد مأ  ت أاول شأام  ل حكأا   -288

املؤقت م  أجأ  فهأم املوضأوع فه أا  أع أقو ولأوح  أنأ  يبأدو أن التعا دية اليت ت ص على التطبيق 
  اك ممارسة للدول واسعة ال طاق في ا يتص  ساملوضوع وم  شفن حتلي  مقارن ل حكا  التعا دية 

و وساإلضأافة مأا  ات الصلة أن يساعد على فهأم التطبيأق املؤقأت وعالقتأ  سأالتطبيق الكامأ  ملعا أدة
قارنأأة سأأني ااحكأأا  الأأواردة يف االتفاقأأات الأأيت تأأ ص علأأى التطبيأأق املؤقأأت دىل  لأأكل أشأأرَي دىل أن امل

 واليت تشرتط يف  لك التطبيق احرتاَ  القانون الداخلي ستكون مفيدة سشك  خاصو 
وأُعأرَب عأ  رأي مفأأاد  أن ااع أال املقبلأأة ي بغأي أن تعأرض أيضأأا  اسأت تاجات التحليأأ   -289

سأأأني التطبيأأق املؤقأأأت وأحكأأأا  أخأأأرى وردت يف اتفاقيأأأة فيي أأأا  الأأ ي سأأأبق دجنأأأاو  يف  أأأال العالقأأأة
و واقرتُحت م لك دمكانية أن تُبحث يف التقارير املقبلة مسائ  اإلعالنات التفسريية 1969 لعا 

اليت قّدمتها الدول املطبِّقة ملعا دة م  املعا دات سصورة مؤقتة وأي دعالنات قدمتها الدول ترمي 
 ملعا دة م  املعا داتو  دىل عد  التطبيق املؤقت

وفي ا يتعلق ساقرتاح املقرر اخلاص أن ُتدرس مسفلة تطبيق املعا دات اليت تكرِّس حقأوق  -290
اافرادل أُعرَب ع  رأي مفاد  أن  ي بغي ت اول املسفلة سقدر مبري م  الع ايأةل مأع وضأع ممارسأات 

 الدول يف االعتبارو 
 و جيأأةو دالّ أنأأ     أحكأأا خلأأاص اعت امأأ  دعأأداد ورّحأأب عأأدة أعضأأاء سأأجعالن املقأأرر ا -291

ل حيأأث ميكأأ  أن يأأؤثر  لأأك يف املعأأا الأأ ي ُتسأأ د  حكأأمالتحأأ ير مأأ  حماولأأة حتليأأ  معأأا مأأ  
يف املعا أأأدات القائ أأأةو وأشأأأرَي أيضأأأا  دىل أنأأأ  قأأأد يكأأأون مأأأ   ااحكأأأا الأأأدول سالفعأأأ  ملثأأأ   أأأ   

 ال  و جيةو  ل حكا وضع قائ ة درشادية  اانسب



A/71/10 

477 GE.16-14345 

  الفا  للمقرر الفتامية المقحظاث -3 
 مر املقرر اخلاص أن أغلبية ااعضاء قأد شأددتل م أ  سدايأة نظأر اللج أة يف املوضأوعل  -292

وسأأني أحكامهأأا  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   25علأأى احلاجأأة دىل متحأأيص العالقأأة سأأني املأأادة 
ل تكتسأأيل يف رأيهأأمل 60و 46ااحكأأا ل مبأأا فيهأأا املادتأأان ااخأأرىو وسأأنّي سعأأض ااعضأأاء أي 

أمهية خاصة هل ا الغرضو واعتُأرب  أ ا التحليأ  صأائبا  مأ  أجأ  دلقأاء م يأد مأ  الضأوء علأى نظأا  
التطبيأأأأق املؤقأأأأتو وعلأأأأى  أأأأ ا ااسأأأأاسل أعأأأأد املقأأأأرر اخلأأأأاص تقريأأأأر  الراسأأأأعو وأشأأأأار دىل أن  أأأأ   

مسل الأأأ ي مأأأ  امل كأأأ  أن يت أأأاول فيأأأ  العالقأأأة سأأأني امل ارسأأأة سأأأو  ُتسأأأتك   يف التقريأأأر اخلأأأا
ل سشأأفن الأأدول الثالثأأةو و أأو مل يعتأأ   1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   34التطبيأأق املؤقأأت واملأأادة 

اقرتاح مشروع مبدأ توجيهي لك  حكم م  أحكا  االتفاقيأة الأيت   ال ظأر فيهأال دالّ أنأ  أمأد أن 
نسأأأب ل ظأأأا  التطبيأأأق املؤقأأأتل وسأأأتوفرل يف هنايأأأة املطأأأا ل التقأأأاريرل  ت عأأأة ل سأأأُتْجلي املأأأواد اا

  و25السياق ااوسع ل فا  املادة 
والح  املقرر اخلاص أن عدة أعضاء قد شددوا على القي ة الع لية هل ا املوضأوع لأدى  -293

ل غأري أنأ  يأرى أيضأا  أن مأ  سطريقأة م هجيأةت أاول املوضأوع  وأعرب ع  اتفاق  مع ضأرورةالدولو 
 تطوير املوضوعو ع د ومقرتحاهتا املل وسة والتعبري ع ها مراعاة آراء الدول املهم
 قائ أأا  قأأد تشأأك  نظامأأا   25املأأادة  أنمأأع اقأأرتاح عأأ  عأأد  اتفاقأأ  املقأأرر اخلأأاص  وأعأأرب -294

مأأأ  اآلثأأأار  وحيأأأد اتأأأ  نظأأأرا  ان  أأأ ا االقأأأرتاح قأأأد يأأأؤثر سأأألبا  علأأأى فكأأأرة عامليأأأِة القأأأانون الأأأدويل س
لأيت   سياهنأا في أا يتعلأق سأالتطبيق املؤقأتو وال ي بغأي للج أة أن تعأاجل املوضأوع علأى أنأ  القانونية ا

م  مسائ  القانون اخلاصو ود ا جرى التسأليمل سأدال  مأ   لأكل سأفن معا أدة مطبَّقأة مؤقتأا  ت أتج 
ل اآلثار القانونية نفسها اليت مانت ست تج ع هأا لأو مانأت نافأ ة ل مثل أا   االعأرتا  سأ لك فعأال  

فع دئأأ  سأأتت ّث  امله أأة يف حتديأأد القواعأأد مبوجأأب القأأانون الأأدويل العأأا  الأأيت ت طبأأق يف احلأأاالت 
املقأرر اخلأاص أن اقأرتاح وضأع  رأىاملل وسةل وم  مَث تقدمِي التوجي  دىل الدولو ويف  أ ا الصأددل 
ات املطبَّقأة ت طبق على املعا د 1969مشروع مبدأ توجيهي عا  ي ص على أن اتفاقية فيي ا لعا  

 ال ت ا و سا جديرمؤقتا ل مع تعدي  ما يل   تعديل ل اقرتاح  
وأشأار املقأرر اخلأأاص مأ لك دىل أن اسأتخالص االسأأت تاجات اسأت ادا  دىل القيأاسل ع أأد  -295

مانأأت شأأحيحة أو صأأعبة امل أأالو   ل يف رأيأأ ل  الظأأرو  ان امل ارسأأةتأأال ظأأر يف املوضأأوعل أمأأر  سرر 
 سال ادرةو  و    امل هجية ليست

ويتفأأأأأق املقأأأأأرر اخلأأأأأاص متامأأأأأا  مأأأأأع الفكأأأأأرة القائلأأأأأة دن مأأأأأ  املفيأأأأأد دجأأأأأراء حتليأأأأأ  مقأأأأأارن  -296
لل عا أأدات الأأيت تأأ ص علأأى التطبيأأق املؤقأأتل سيأأد أنأأ   مأأر الصأأعوسات الأأيت واجههأأا يف احلصأأول 
علأأى املعلومأأات  ات الصأألةو وحتأأأدث عأأ  أمهيأأة املعلومأأات الأأأيت قأأدمها قسأأم املعا أأدات التأأأاسع 

ضأأع أداة ي مأأان عليأأ  أنملكتأأب الشأأؤون القانونيأأة يف  أأ ا الصأأددو وأوضأأح أن قسأأم املعا أأدات  
تطبيأق مؤقأتل  أحكأا تتض    اليت عا داتحتديد املحمددة سغرض دجراء البحث ال ي أدى دىل 

ولك أأأ  أوضأأأح أن  أأأ   املعلومأأأات غأأأري متاحأأأة لل سأأأتخدمني اخلأأأارجينيو وساملثأأأ ل أمأأأد أن مأأأ  
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د مجيأأأع ااع أأأال املتعلقأأأة سأأأالتطبيق املؤقأأأت سأأأال ظر دىل قيأأأود معأأأايري البحأأأث الصأأأعب جأأأدا  حتديأأأ
و وتك أأ  القي أأة املضأأأافة ال اجتأأة عأأ  املعلومأأات املقدمأأة يف التقريأأأر مبج وعأأة املعا أأداتاخلاصأأة 

تطبيأأق  أحكأأا الراسأأع يف أهنأأا سّي أأت وجأأود عأأدد مبأأري مأأ  املعا أأدات الأأيت يبأأدو أهنأأا حتتأأوي علأأى 
تسأجي  اإلجأراءات املرتبطأة سأالتطبيق املؤقأت؛ ومشأفتل يف الوقأت  اتأ ل عأ  مؤقتل فضال  ع  

صأعوسة احلصأول علأى  أ   املعلومأاتو و أ ا  أو السأبب يف عأد  الأت ك  حأىت اآلن مأ  تكأأوي  
 فكرة ع  امل ارسة املتبعة في ا يتعلق هب ا املوضوعو 

نظ أة تسأجي  املعا أدات تغف  مأون أتبدو ومفهنا اللج ة  وأمد املقرر اخلاص م لك أن -297
 (1461)واادلأأة املتعلقأة سقأأانون املعا أأدات وممارسأأتها (1460)ومرجأع ممارسأأات  يئأأات اامأم املتحأأدة

ل ود ا ساالسأت اد دىل املعأايري الأيت 25قد ُوضعت ليس على أساس ال ظا  القانوين احملدد يف املادة 
هنا تستدل هب   الوثائق ع أدما و و  ا يؤثر على ممارسة الدول ا1969سبقت اتفاقية فيي ا لعا  

تشري دىل التطبيق املؤقتو وعالوة على  لكل ونظرا  ان املشورة اليت يقدمها قسم املعا دات دىل 
الأأأدولل س أأأاء علأأأى طلأأأب  أأأ   ااخأأأريةل تّتبأأأع تلأأأك املعأأأايري أيضأأأا ل فأأأجن  أأأ   املشأأأورة قأأأد تضأأأل  

  و25 َشف مبوجب املادة أُ قانوين املالدولو وعلي ل فجن ممارسة الدول رمبا حتيد ع  ال ظا  ال
وفي أأا يتعلأأق ساملعلومأأات الأأيت تبأأنّي ممارسأأة امل ظ أأات اإلقلي يأأةل اتفأأق املقأأرر اخلأأاص مأأع  -298

 الرأي القائ  دن  سيكون م  املفيد توسيع نطاق   ا القسم ليش   االحتاد اافريقيو 
يصأاد ل  املقأرر اخلأاص القأول دنأ  ملوفي ا يتعلق سامل اقشة الأيت ت اولأت التحفظأاتل مأرر  -299

خبصأأوص التطبيأأق املؤقأأتو  يف ال قأأاش وال يف البحأأثل أي نأأص يعأأاجل حتديأأدا  دمكانيأأة دسأأداء حتفأأ 
تشأك  أمثلأة أخأرىل  وتستحق سعض اامثلة املشار دليها خالل ال قاش م يدا  م  الدراسةل سي  أا ال

دلي  املتعلأأق سالتحفظأأات مل يت أأاول التطبيأأق يف حأأد  اهتأأاو واسرتسأأ  مؤمأأدا  أن الأأ تيف رأيأأ ل حتفظأأا
تت أاول  أ   املسأفلة سشأك  مأبهمل  2-2-2م  التعليق علأى املبأدأ التأوجيهي  5املؤقت وأن الفقرة 

 املسفلةو  سوصفها فرضيةل دون اإلشارة دىل أي ممارسة سشفن    
ل مأأأأع 1969مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا   46و 27ومأأأأرر املقأأأأرر اخلأأأأاص قولأأأأ  دن املأأأأادتني  -300

دشأأارهت ا دىل القأأانون الأأداخلي للأأأدولل تشأأريان يف الواقأأع دىل جأأأانبني خمتلفأأنيل ولك ه أأا أنشأأأفتا 
 46و 27نظاما  تك يليا و مُث اتفق مع أولئك ااعضاء ال ي  اعتربوا أن  ي بغي ددراج ملتا املادتني 

وص مشأأأروع املبأأأدأ يف مشأأأروع املبأأأادئ التوجيهيأأأةل وأشأأأار دىل أن  أأأ ا مأأأا مأأأان قأأأد اعت مأأأ  خبصأأأ
أن تت أاول مشأاريع املبأادئ  أعأرب أيضأا  عأ  اتفاقأ  مأع ضأرورةو وفضال  ع   لأكل 10التوجيهي 
مأْ  تطبيأق ال ي حيّد تطبيقا  مؤقتا   حاالت االتفاق على تطبيق معا دة ما يف املستقب التوجيهية 

 دىل القانون الداخليو ساإلحالةاملعا دة مؤقتا  
__________ 

 وwww.un.org/law/repertoryمتاح على   ا الراس :  (1460)
(1461)  Treaty Handbook (United Nations publication, Sales No. E.12.V.1); Final Clauses of Multilateral 

Treaties – Handbook (United Nations publication, Sales No. E.04.V.3), and Summary of Practice 

of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties (ST/LEG/7/Rev.1, United Nations 

publication, Sales No. E.94.V.15)و 
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  عشر الثالث الفصل  
 مقرراث اللجنة واستنتاجاتها األ ر 

الطلباااااث المقدمااااة ماااان اللجنااااة إلااااى األمانااااة ةعااااداد دراساااااث عاااان مواااااوعين  -ألف 
 مدرجين في جدول أعمال اللجنة 

 دىل تطلأأب أن ل2016 مأأايو/أيأأار 24 يف املعقأأودة ل3303 قأأررت اللج أأة يف جلسأأتها -301
 الأأدويل القأأانون أدلأأة علأأى احلصأأول ستيسأأري الكفيلأأة والوسأأائ  السأأب  سشأأفن مأأ مرة دعأأداد اامانأأة
 ولتحسي ها مقرتحات وتقّد  العريف الدويل القانون ادلة الرا  ة احلالة يتستقص العريفل
 تطلأب أن ل2016 أغسطس/آب 12 ل املعقودة يف3347 وقررت اللج ة يف جلستها -302
 واملتعأددة الث ائيأة) ساملعا أدات يتعلأق في ا الدول ممارسة سالتحلي  تت اول م مرة دعداد اامانة دىل

 علأأى تأ ص الأيت ااخأريةل العشأأري  السأ وات يف العأا  اامأني لأأدى املسأجلة أو املودعأة (ااطأرا 
  وهبا املتصلة التعا دية اإلجراءات فيها مبا املؤقتل التطبيق

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -باء 
  طأي  فريأق ل2016 مأايو/أيأار 18 يف املعقودة ل3300 جلستهاأنشفت اللج ةل يف  -303
 واحلالية للدورة
 قأرارات"ومأان معروضأا  عليأ  الفصأ  حأاءل املع أون  ووعقد فريق التخطي  أرسع جلسات -304
مأأ  املأأوج  املواضأأيعي لل  اقشأأة الأأيت جأأرت يف اللج أأة السادسأأة  ل"ااخأأرى واسأأت تاجاهتا اللج أأة

 املقأرتح االسأرتاتيجي اإلطأار( 6)الربنأامج  A/71/6 دورهتا السبعني؛ الوثيقةللج عية العامة خالل 
 70/236 القانونيأأأأأأأة؛ قأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة الشأأأأأأأؤون ل6الربنأأأأأأأامج : 2019-2018 للفأأأأأأأرتة
املتعلأأق ستقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويل عأأ  أع أأال دورهتأأا  2015 ديسأأ رب/مأأانون ااول 23 املأأؤرخ

 2015 ديسأأأأ رب/مأأأأانون ااول  14 املأأأأؤرخ 70/118 السأأأأاسعة والسأأأأتني؛ وقأأأأرار اة عيأأأأة العامأأأأة
 وسشفن سيادة القانون على الصعيدي  الوطر والدويل

 ل2016 يونيأأ /ح يأأران 8 يف جلسأأت  الثانيأأة املعقأأودة يف لوأحأأاط فريأأق التخطأأي  عل أأا   -305
 3 الفرعأي الربنامج يش   ال ي ل(A/71/6) 2019-2018 للفرتة املقرتح االسرتاتيجي ساإلطار

 و)الشؤون القانونية( 6 )التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي  ( م  الربنامج

 الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل األجل -1 
 يعيأأأدأن  ل2016 يونيأأأ /ح يأأأران 3 املعقأأأودة يفقأأأرر فريأأأق التخطأأأي ل يف جلسأأأت  ااوىل  -306
 دونالأأد السأيد سرئاسأة احلاليأأةل للأدورة ااجأ  الطويأأ  الع أ  سربنأامج املعأأر العامأ  الفريأق تشأكي 

وقد  الفريق العامأ  تقريأر  عأ  أع أال فأرتة السأ وات اخل أس دىل فريأق التخطأي ل يف  ومامري و 
 و2016 يولي /متوو 29 جلست  الراسعة املعقودة يف


