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    الفصل اخلامس    
  التطبيق املؤقت للمعاهدات

  مقدمة  -ألف  
ا الرابعة والســـــتني (  -٤٧ أن ُتدرج موضـــــوع "التطبيق املؤقت )، ٢٠١٢قررت اللجنة، يف دور

مج عملها وعّينت الســـــــــــــــيد خوان مانويل غوميس روبليدو مقرراً خاصـــــــــــــــاً  للمعاهدات" يف بر
 ٦٧/٩٢. ويف وقت الحق، أحاطت اجلمعية العامة علماً مع التقدير، يف قرارها )٦٢٠(للموضـــــــــوع

مج عملها.، بقرار اللجنة إدراج املوضوع يف ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٤املؤرخ    بر
ا اخلامســـــــــة )٦٢١(وقدم املقرر اخلاص حىت اآلن أربعة تقارير  -٤٨ ، نظرت فيها اللجنة يف دورا

)، على التوايل. وكان معروضــــاً على اللجنة أيضــــاً ٢٠١٣-٢٠١٦والســــتني إىل الثامنة والســــتني (
ما األمانة يف الدورتني اخلامســـة والســـتني ( ن أعد )، ٢٠١٥ () والســـابعة والســـتني٢٠١٣مذكر

  .)٦٢٢(على التوايل
ص يف التقريرين الثالث واســـــــــتناداً إىل مشـــــــــاريع املبادئ التوجيهية اليت اقرتحها املقرر اخلا  -٤٩

ا الثامنة والســــــتني (  ١ع املبادئ التوجيهية ) مبشــــــاري٢٠١٦والرابع، أحاطت اللجنة علماً يف دور
ا جلنة الصـــــياغة بصـــــ ٩إىل  ٦و ٤إىل   لضـــــيق الوقت، تقرر فة مؤقتة. ونظراً لصـــــيغة اليت اعتمد

  يف الدورة املقبلة. ١٠و ٥النظر يف مشروعي املبدأين التوجيهيني 

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية   -ء  
ر/مايو  ٢املعقودة يف  ٣٣٤٩يف اجللســـــــــــــــة   -٥٠ شـــــــــــــــاريع م، قررت اللجنة إعادة ٢٠١٧أ

عة موحدة من مشـــــــاريع الصـــــــياغة بغية إجناز جممو إىل جلنة  ٩إىل  ٦و ٤إىل  ١املبادئ التوجيهية 
ا جلنة الصياغة بصفة مؤقتة.   املبادئ التوجيهية اليت سبق أن اعتمد

ر/مايو ١٢يف  تنياملعقود ٣٣٨٢و ٣٣٥٧ تنيويف اجللســــــــ  -٥١ ، ٢٠١٧ متوز/يوليه ٢٦و أ
ما عرضـــــتها ، ك١١إىل  ١اعتمدت اللجنة بصـــــفة مؤقتة مشـــــاريع املبادئ التوجيهية على التوايل، 

ه) ١-ها عن املوضوع يف الدورة احلالية (انظر الفرع جيميجلنة الصياغة يف تقرير    . )٦٢٣(أد
 ٢٠١٧ر/مايو أ ١٢املعقودة يف  ٣٣٥٧وعقد الفريق العامل، الذي أُنشئ يف اجللسة   -٥٢

لتطب هدات، يق املؤقت للمعاللنظر يف مشــــاريع الشــــروح على مشــــاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة 
ر/مايو  ٢٩و ١٨يف  جلستني   ، على التوايل.٢٠١٧أ

 ، شــــــــروح٢٠١٧ آب/أغســــــــطس ٢املعقودة يف  ٣٣٨٦واعتمدت اللجنة، يف جلســــــــتها   -٥٣
ه). ٢-انظر الفرع جيممشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعُتمدت بصفة مؤقتة يف الدورة احلالية (   أد

__________ 

ئق الرمسية   )٦٢٠(   .٢٦٧)، الفقرة A/67/10( ١٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم الو
)٦٢١(  A/CN.4/664 (الــتــقــريــر األول)، وA/CN.4/675 (الــتــقــريــر الــثــــــــاين)، وA/CN.4/687 الــتــقــريــر الــثــــــــالــــــــث) ،(

  (التقرير الرابع). Add.1و A/CN.4/699و
)٦٢٢(  A/CN.4/658 وA/CN.4/676.  
)٦٢٣(  A/CN.4/L.895.  
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ا األمانة، فيها اســــتعراض ملمارســــوكان معروضــــاً على اللجنة أيضــــاً مذكرة   -٥٤  ةأخرى أعد
ملعاهدات (الثنائية واملتعددة األطراف)، املودعة أو املسجلة لدى األمني العام  الدول فيما يتعلق 
يف الســـــنوات العشـــــرين األخرية، اليت تنص على التطبيق املؤقت، مبا يشـــــمل اإلجراءات التعاهدية 

ا   ذكرة إىل الدورة املقبلة للجنة.. وأرجئ النظر يف امل)٦٢٤(املتصلة 

لتطبيق املؤقـــت للمعـــ  -جيم   اهـــدات اليت نص مشــــــــــــــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة 
ا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن   اعتمد

  نص مشاريع املبادئ التوجيهية  -١  
ا اللجنة بصالتوجيهية يرد فيما يلي نص مشاريع املبادئ   -٥٥   ن.فة مؤقتة حىت اآلاليت اعتمد

     ١املبدأ التوجيهي     
  نطاق التطبيق

  لتطبيق املؤقت للمعاهدات.هذه املبادئ التوجيهية  مشاريعتتعلق   

    ٢املبدأ التوجيهي     
  الغرض

ون وممارســـــة هو تقدمي إرشــــــادات بشــــــأن قانه ع املبادئ التوجيهية هذير االغرض من مشــــــ  
قانون املعاهدات وغريها من اتفاقية فيينا لمن  ٢٥التطبيق املؤقت للمعاهدات، اســتناداً إىل املادة 

  قواعد القانون الدويل.

   ٣املبدأ التوجيهي     
  القاعدة العامة

بني  لنفاذريثما تدخل حيز ا ،جيوز تطبيق معاهدة أو جزء من معاهدة بصـــــــــــــــفة مؤقتة  
ِفق على أو إذا اتُّ  ،لكذإذا كانت املعاهدة نفســــها تنص على  الدول أو املنظمات الدولية املعنية،

  ذلك بطريقة أخرى.

   ٤املبدأ التوجيهي     
  االتفاق شكل

 عليــهنص تي ذزء من معــاهــدة الــجلالتطبيق املؤقــت ملعــاهــدة أو  حــالــة إلضــــــــــــــــافــة إىل  
  من خالل ما يلي:هذا التطبيق ميكن االتفاق على  نفسها،املعاهدة 
  ؛ أوةمنفصل معاهدة  (أ)  
لية أو مؤمتر أو ترتيبات أخرى، مبا يف ذلك قرار معتمد من منظمة دو  وسائلأي   (ب)  

ملنظمات الدولية ، أو إعالن صــــــــــــــادر عن دولة أو عن منظمة دولية تقبله الدول أو احكومي دويل
  . املعنية األخرى

__________ 

)٦٢٤(  A/CN.4/707 .  
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     ٥ املبدأ التوجيهي    
  بدء التطبيق املؤقت

مــات الــدوليــة املعنيــة، يبــدأ مفعول ريثمــا تــدخــل املعــاهــدة حيز النفــاذ بني الــدول أو املنظ  
ووفقاً للشــــروط  ،زء من معاهدة يف التاريخ الذي تنص عليه املعاهدةجلالتطبيق املؤقت ملعاهدة أو 

  ذلك.  خبالفواإلجراءات الواردة فيها، أو وفقاً ملا اتُِّفق عليه 

     ٦ املبدأ التوجيهي    
ر القانونية املرتتبة على التطبيق املؤقت   اآل

ر القانونية اليت ترتتب جلتب على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو يرت    زء من معاهدة نفس اآل
لو كانت املعاهدة سارية بني الدول أو املنظمات الدولية املعنية، ما مل تنص املعاهدة على خالف 

  تفق على غري ذلك.ذلك أو ما مل يُ 

    ٧ املبدأ التوجيهي    
  اللتزامات املسؤولية عن اإلخالل

شــــــــــــئ مبوجب معاهدة أو جزء من معاهدة مطبقة مؤقتاً ي يســــــــــــتتبع اإلخالل    التزام 
  املسؤولية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق. 

    ٨ املبدأ التوجيهي    
اء عند اإلخطار بنية عدم االنضمام   اإل

لنســـــــــــــــبة لدولة أو جلاملؤقت ملعاهدة أو  التطبيقيُنهى    نظمة دولية إذا ملزء من معاهدة 
األخرى اليت تســـــــــــــــري  الدولية أخطرت تلك الدولة أو تلك املنظمة الدولية الدول أو املنظمات

، ما مل تنص عدم االنضـــــــــــــــمام إىل املعاهدة بنيتهامؤقتاً فيما بينها أو جزء من املعاهدة املعاهدة 
  .ق على غري ذلكاملعاهدة على خالف ذلك أو ما مل يُتف

   ٩ التوجيهي املبدأ     
 املعاهدات املطبقة مؤقتاً  واحرتامالقانون الداخلي للدول أو قواعد املنظمات الدولية 

زء من معــاهــدة أن جلال جيوز لــدولــة وافقــت على التطبيق املؤقــت ملعــاهــدة أو   -١  
ا الداخلي لتربير عدم تنفيذها التزام حكام قانو  مبوجب هذا التطبيق املؤقت. اً شئ اً حتتج 

زء من معاهدة جلال جيوز ملنظمة دولية وافقت على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو   -٢  
حكام قواعد املنظمة لتربير عدم تنفيذها التزام  مبوجب هذا التطبيق املؤقت.  اً شئ اً أن حتتج 

     ١٠ املبدأ التوجيهي    
ختصاصأحكام القانون الداخلي للدول أو قواعد امل املوافقة على  نظمات الدولية املتصلة 

 التطبيق املؤقت للمعاهدات

ن  ال جيوز  -١   عــاهــدة مل املؤقــت تطبيقلرضــــــــــــــــاهــا اإلعراب عن لــدولــة أن حتتج 
ختصــــــــــــــــاص املوافقــة على  انتهــاكــاً قــد مت  زء من معــاهــدةجل  أو ــا الــداخلي يتعلق  حلكم يف قــانو
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ذات بقاعدة  ومتعلقاً  اً بين ما مل يكن االنتهاكبطال رضــاها التطبيق املؤقت للمعاهدات كســبب إل
ا الداخلي.أمهية   أساسية من قواعد قانو

ن  ال جيوز  -٢   ملؤقـــت التطبيق عن رضـــــــــــــــــاهـــا  اإلعرابملنظمـــة دوليـــة أن حتتج 
ختصـــــــــــــــاص املوافقة على لقواعد املنظمة فيما يتعلق  انتهاكاً ملعاهدة أو جلزء من معاهدة قد مت 

ذات بقاعدة  ومتعلقاً  اً نبيّ  ما مل يكن االنتهاكطبيق املؤقت للمعاهدات كســبب إلبطال رضــاها الت
 أساسية. أمهية 

   ١١املبدأ التوجيهي     
أو قواعد  لداخلي للدولقيود مستمدة من القانون ا املوافقة على التطبيق املؤقت مع وجود

 املنظمات الدولية

املعاهدة  يف ،املوافقة مشاريع املبادئ التوجيهية هذه حبق دولة أو منظمة دولية يف ال ختلّ   
ـــا أو  ع وجود قيود معلى التطبيق املؤقـــت للمعـــاهـــدة أو جلزء من املعـــاهـــدة بشـــــــــــــــكـــل آخر، ذا

  مستمدة من القانون الداخلي للدولة أو قواعد املنظمة.

ا اللجنة بصــــــــــفة منص مشــــــــــاريع املبادئ التوجيهية وشــــــــــروحها اليت ا  -٢   ا عتمد ؤقتة يف دور
 التاسعة والستني

ا   -٥٦ للجنة بصفة مؤقتة ايرد فيما يلي نص مشاريع املبادئ التوجيهية وشروحها اليت اعتمد
ا التاسعة والستني.   يف دور

  التطبيق املؤقت للمعاهدات    

  شرح عام    
املمارسني واملنظمات الدولية و الدول الغرض من مشاريع املبادئ التوجيهية هو مساعدة   )١(

ت  ونيصـــــــــادففقد . ٦٢٥قانون وممارســـــــــة التطبيق املؤقت للمعاهدات ما خيصفياآلخرين  صـــــــــعو
جلزء من معاهدة، وبدء  تتعلق، يف مجلة أمور، بشـــــــــــــــكل االتفاق على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو

ره القــانونيــة. واهلــدف من مشــــــــــــــــاريع ا ،وانتهــائــه هــذا التطبيق املؤقــت ملبــادئ التوجيهيــة توجيــه وآ
ت وغريها الدول واملنظمات الدولية  إىل احللول اليت تبدو  والقواعد القائمة أوق ســـــــــــــــتتإىل إجا

  .للممارسة املعاصرةأنسب من غريها 
ا تعكس قواعد   )٢( ا فإ ً يف ذا ورغم أن مشـــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية ليســـــــــــــت ملزمة قانو

من اتفاقية  ٢٥  مشاريع املبادئ التوجيهية بصفة رئيسية إىل املادة القانون الدويل القائمة. وتستند
واتفــاقيــة فيينــا لقــانون  )٦٢٦(")١٩٦٩ ("اتفــاقيــة فيينــا لعــام ١٩٦٩  فيينــا لقــانون املعــاهــدات لعــام

("اتفــاقيــة  ١٩٨٦  فيمــا بني املنظمــات الــدوليــة لعــام املعــاهــدات بني الــدول واملنظمــات الــدوليــة أو

__________ 

القرتانكما  )٦٢٥(   مع الشروح. هو احلال دائماً مع نتاج اللجنة، تُقرأ مشاريع املبادئ التوجيهية 
)٦٢٦( United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.  
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، وتســـتند أيضـــاً إىل ممارســـة وشـــرحها، وحتاول توضـــيح أحكام االتفاقيني )٦٢٧(")١٩٨٦  فيينا لعام
  الدول واملنظمات الدولية يف هذا الشأن، دون املساس بقواعد القانون الدويل األخرى.

معاجلة مجيع املســــائل اليت قد تنشــــأ يف املمارســــة وتغطية العديد  بطبيعة احلالويســــتحيل   )٣(
أن ذلــك يتفق مع أحــد األهــداف  دول واملنظمــات الــدوليــة. إالمن احلــاالت اليت قــد تواجههــا الــ

 )٦٢٨(، وهو إبقاء الطابع املرن للتطبيق املؤقت للمعاهداتهذهالرئيســية ملشــاريع املبادئ التوجيهية 
لتضـــييق املفرط. ولذلك، تســـمح مشـــاريع املبادئ التوجيهية للدول واملنظمات  وجتنب أي إغراء 

تفاق  املمارسات اليت تعاجلها بعض مشاريع املبادئ التوجيهية، إن متبادل، الدولية أن تستبعد، 
  .هي قررت خالف ذلك

اســـتخدام االتســـاق يف ويُفرتض أن تســـاعد مشـــاريع املبادئ التوجيهية أيضـــاً على تعزيز   )٤(
مثل "بدء النفاذ بصفة  )٦٢٩(استخدام مصطلحات كثرة  توجتنب االلتباس. فقد أد املصطلحات

ائية"، إىل اضـــــــطراب فيما خيص نطاق مفهوم التطبيق املؤقت " مقابلمؤقتة"  بدء النفاذ بصـــــــفة 
ره القانونية. وعلى هذا املنوال، حتجم املعاهدات يف أحيان كثرية عن اســــــــــــتخدام  للمعاهدات وآ

. يف وصف التطبيق )٦٣٠("interim"  " أوtemporary" وتستخدم عوضاً عنها "provisionalصفة "
، اليت ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفـــاقييت فيينـــا لعـــامي ٢٥  ت إىل إطـــار املـــادةونتيجـــة لـــذلـــك، ُوجهـــ

وافتقارها إىل الدقة  )٦٣٢(، انتقادات لصـــــــــــعوبة فهمها)٦٣١(تشـــــــــــكل األســـــــــــاس القانوين للمســـــــــــألة
دة توضيح هذه النواحي.)٦٣٣(القانونية   . والقصد من مشاريع املبادئ التوجيهية هذه هو ز

__________ 

)٦٢٧( A/CONF.129/15 .(مل تدخل بعد حيز النفاذ)  
  . ٣٠-٢٨ ، الفقراتA/CN.4/664انظر  )٦٢٨(
تفاقيات والقوانني التكميلية املعاهدة والربوتوكوالت وااليف هذا الصـــــــــــــدد، ميكن اإلشـــــــــــــارة إىل التحليل الوارد يف  )٦٢٩(

 The Treaty, Protocols, Conventions and( اإلضـــــــــــــــــــافيــــة للجمــــاعــــة االقتصـــــــــــــــــــاديــــة لــــدول غرب أفريقيــــا

Supplementary Acts of the Economic Community of West African States (ECOWAS), 1975-2010 

(Abuja, Ministry of Foreign Affairs of Nigeria)،(  ت معاهدة أُبرمت حت ٥٩  ، وهي جمموعة تضــــم٢٠١١
طبيق املؤقت (انظر تنص على الت ال ٥٩ المعاهدة فقط من تلك املعاهدات  ١١ رعاية اجلماعة. ويالَحظ أن

A/CN.4/699١٧٤-١٦٨ ، الفقرات.(  
ني املتبادلتني بني األمم املتحدة من الرســالة املوجهة من مجهورية يوغوســالفيا االحتادية يف الرســالت ٣٣ انظر الفقرة )٦٣٠(

ســــــــــــــان يف مجهورية مركز مكتب مفوضــــــــــــــية األمم املتحدة حلقوق اإلن ومجهورية يوغوســــــــــــــالفيا االحتادية بشــــــــــــــأن
نونية احلولية القا، وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2042, No. 35283, p. 23يوغوســــــــــــــالفيا االحتادية (

من  ١٥  واملادة )؛١٢٣  )، الصــــــــــفحةE.03.V.5املبيع:   (منشــــــــــورات األمم املتحدة، رقم ١٩٩٨  لألمم املتحدة،
ر يف آيرلندا فاق املربم بني بيالروس وآيرلندا بشـــــــأن شـــــــروط نقاهة مواطين مجهورية بيالروس ااالت  United)لقصـــــــّ

Nations, Treaty Series, vol. 2679, No. 47597, p. 65, at p. 79)حكومة من االتفاق املربم بني ١٦  ؛ واملادة 
مج األمم املتحدة اإلمنائي بشــــــــــأن إنشــــــــــاء املركز مجالعاملي للخدمات امل ماليز وبر (املرجع  شــــــــــرتكة التابع للرب

ما األمانة عن أصـــل امل ).vol. 2794, No. 49154, p. 67 نفســـه، من اتفاقييت  ٢٥ادة انظر املذكرتني اللتني أعد
  ).A/CN.4/676و A/CN.4/658( ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي 

 A.Q. Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Natureانــــــــظــــــــر:  )٦٣١(

(Leiden, Brill, 2012), p. 22 .  
 ,A. Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005)انظر: )٦٣٢(

p. 111 .  
 ,"M.A. Rogoff and B.E. Gauditz, "The provisional application of international agreementsانظر: )٦٣٣(

Maine Law Review, vol. 39 (1987), No. 1, p. 41 .  
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لبعضــــــــــــها، دون   والغرض من التطبيق املؤقت إعطاء أثر فوري جلميع أحكام املعاهدة أو  )٥(
. وهذه آلية تتيح للدول )٦٣٤(لدخوهلا حيز النفاذ الوطنية والدوليةالشـــــــروط مجيع انتظار اســـــــتيفاء 

لنظر إىل  وللمنظمات الدولية إعطاء أثر قانوين ملعاهدة أو جلزء من معاهدة بتطبيق أحكامها 
. وقد )٦٣٥(األوضـــاع قبل دخوهلا حيز النفاذ  األحداث أو رة اليت تنشـــئها بعض األعمال أوالضـــرو 

ا قبل دخوهلا حيز النفاذ" نه "تطبيق شـــــــــــــروط معاهدة وااللتزام  نه )٦٣٦(ُعرف هذا املفهوم  ، و
. ويؤدي )٦٣٧(بعض أحكامها ملدة حمدودة" "وســـــــــــــــيلة مبســـــــــــــــطة للتمكن من تطبيق معاهدة أو

عندما   عندما يقتضي املوضوع قدراً من االستعجال أووذلك، مثًال، غرضاً مفيداً التطبيق املؤقت 
  .)٦٣٩(، يف مجلة أهداف أخرى)٦٣٨(املنظمات الدولية املتفاوضة أن تبين الثقة  تريد الدول أو

ملراجع  )٦( ذه الشروح ثبت إرشادي    .*وقد أُرفق 
    ١ املبدأ التوجيهي

  النطاق
لتطبيق املؤقت للمعاهدتتعلق مشاريع املبادئ التو      ات.جيهية هذه 

  الشرح    
هية. ولدى وضـــع بنطاق تطبيق مشـــاريع املبادئ التوجي ١  يتعلق مشـــروع املبدأ التوجيهي  )١(

القرتان مع نص احملــددات املتوخــاة ملشــــــــــــــــاريع املبــادئ التوجيهيــة، ينبغي قراءة نص هــذا احل كم 
  ة.مشاريع املبادئ التوجيهي، الذي حيدد الغرض من ٢  مشروع املبدأ التوجيهي

 الـــدول " أكثر مالءمـــة لنص يهـــدف إىل تقـــدمي إرشـــــــــــــــــادات إىلتعلقتواعُتربت كلمـــة "  )٢(
ها يف النصـــوص اليت نطبق" اليت يتواتر اســـتخدامتواملنظمات الدولية من صـــيغ أخرى، مثل كلمة "

  ترسي القواعد املنطبقة على الدول وغريها من أشخاص القانون الدويل.
ررت اللجنة عدم إدراج توصـــيف آخر حيصـــر نطاق االختصـــاص الشـــخصـــي ملشـــاريع وق  )٣(

ملنظمات  املبادئ التوجيهية يف الدول. وبدًال من ذلك، تتعلق مشــــــاريع املبادئ التوجيهية أيضــــــاً 
املنظمات الدولية" الواردة يف مشــــــاريع   يتضــــــح من اإلشــــــارة املشــــــرتكة إىل "الدول أو  الدولية، كما

__________ 

 ,D. Mathy, "Article 25", in The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary انظر )٦٣٤(

vol. 1, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 640 .  
  أعاله).  ٦٣١ (انظر احلاشية...  Mertsch, Provisionally Applied Treatiesانظر  )٦٣٥(
)٦٣٦( R. Lefeber, "Treaties, provisional application", in The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, vol. 10, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1 .  
 M.E. Villager, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leidenانظر  )٦٣٧(

and Boston, Martinus Nijhoff, 2009), p. 354 .  
 H. Krieger, "Article 25", in Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, O. Dörrانظر )٦٣٨(

and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg and New York, Springer, 2012), p. 408 .  
  . ٣٥-٢٥ ، الفقراتA/CN.4/664انظر  )٦٣٩(
  تصدر قريباً.  *
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من  ٢٥ تتوخـــاه املـــادة  . وهـــذا يتفق مع مـــا١١و ١٠و )٦٤٠(٩و ٧و ٦و ٥ يهيـــةاملبـــادئ التوج
  من تطبيق مؤقت للمعاهدات. )٦٤٢(١٩٨٦و )٦٤١(١٩٦٩  اتفاقييت فيينا لعامي

    ٢ املبدأ التوجيهي
  الغرض

ن قانون الغرض من مشــــــاريع املبادئ التوجيهية هذه هو تقدمي إرشــــــادات بشــــــأ  
قية فيينا لقانون من اتفا ٢٥  ناداً إىل املادةوممارســـــــــــــة التطبيق املؤقت للمعاهدات، اســـــــــــــت

  املعاهدات وغريها من قواعد القانون الدويل.

  الشرح    
ة ويتبع ممارســــــة لغرض من مشــــــاريع املبادئ التوجيهي ٢  يتعلق مشــــــروع املبدأ التوجيهي  )١(

لنص املعين. االلجنة يف إدراج هذا النوع من األحكام يف نصــــــــــوصــــــــــها بغية توضــــــــــيح الغرض من 
إىل الدول واملنظمات  والغرض من مشاريع املبادئ التوجيهية، يف هذه احلالة، هو تقدمي إرشادات

  الدولية بشأن قانون وممارسة التطبيق املؤقت للمعاهدات.
 ةة تستند إىل اتفاقياملبادئ التوجيهيالتشديد على أن  ٢يُقصد مبشروع املبدأ التوجيهي و   )٢(

  .١٩٨٦يينا لعام ف، مبا يف ذلك اتفاقية اعد القانون الدويلوغريها من قو  ١٩٦٩  فيينا لعام
كيد النهج األســــــــــاســــــــــي املتبع يف مشــــــــــاريع املبادئ  ٢  ويراد مبشــــــــــروع املبدأ التوجيهي  )٣(

كملها، أي أن املادة لضرورة   ال ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفاقييت فيينا لعامي ٢٥  التوجيهية  تعرب 
 جمال التطبيق املؤقت للمعاهدات. ويدل على ذلك قرار عن مجيع جوانب املمارســـــة املعاصـــــرة يف

إدراج إشارة إىل "قانون وممارسة" التطبيق املؤقت للمعاهدات كليهما. وُيستشف هذا النهج أيضاً 
من عبـــارة "وغريهـــا من قواعـــد القـــانون الـــدويل"، اليت تعكس الرأي املتفق عليـــه داخـــل اللجنـــة 

__________ 

مؤمتر دويل يف اتفاق على   وأمســألة الدور الذي ُحيتمل أن تؤديه منظمة دولية  ٤  وع املبدأ التوجيهييتناول مشــر  )٦٤٠(
  جلزء من معاهدة. التطبيق املؤقت ملعاهدة أو

  يلي:  على ما ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥ تنص املادة )٦٤١(
  النفاذ إذا:يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز  تطبق املعاهدة أو  -١  
ا على ذلك؛ أو  (أ)     نصت املعاهدة ذا
  اتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.  (ب) 
قت على إجراء تكن الدول املتفاوضـــــــــــــــة قد اتف مل  تنص املعاهدة على حكم خمالف أو ما ما مل  -٢  

لنسبة إىل دولة م خمالف، ينتهي التطبيق املؤقت للمعاهدة أو خطار   اجلزء من املعاهدة  إذا قامت تلك الدولة 
ال تصبح طرفاً يف املعاهد   ة.الدول اليت تطبق عليها املعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها 

  يلي: على ما ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥ تنص املادة )٦٤٢(
  :يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا تطبق املعاهدة أو  -١  
ا على ذلك؛ أو نصت املعاهدة  (أ)    ذا
ملتفاوضـــة، قد اتفقت اكانت الدول املتفاوضـــة واملنظمات املتفاوضـــة أو، تبعاً للحالة، املنظمات   (ب)  

  على ذلك بطريقة أخرى.
ظمات املتفاوضـــــــــة، تكن الدول املتفاوضـــــــــة واملن مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، أو ما ما مل  -٢  

جلزء  املؤقت للمعاهدة أو ، قد اتفقت على إجراء خمالف، ينتهي التطبيقتبعاً للحالة، املنظمات املتفاوضـــــــــــــــة  أو
لنســـــبة إىل دولة أو خطار الدول واملنظمات تلك املنظم  منظمة دولية إذا قامت تلك الدولة أو من املعاهدة  ة 

ال تصبح طرفاً يف املعاهدة.   اليت تطبق عليها املعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها 
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يف ذلك القواعد ذات الطابع العريف، ميكن أن تنطبق  ى، مباأن قواعد القانون الدويل األخر  وهو
  أيضاً على التطبيق املؤقت للمعاهدات.

تعلق تويف الوقت نفســــــــه، وبصــــــــرف النظر عن احتمال وجود قواعد وممارســــــــات أخرى   )٤(
ألمهية  من  ٢٥  ملركزية للمادةالتطبيق املؤقت للمعاهدات، تعرتف مشــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية 

ارة الصــــــــــرحية إىل . ويُقصــــــــــد بعبارة "اســــــــــتناداً إىل" واإلشــــــــــ١٩٨٦و ١٩٦٩  اتفاقييت فيينا لعامي
وجيهية، وإن كانت بيان أن هذه املادة هي املنطلق األســــــــــــاســــــــــــي ملشــــــــــــاريع املبادئ الت ٢٥  املادة

امل للقانون املنطبق تكملها قواعد أخرى من قواعد القانون الدويل من أجل الوصول إىل تقدير ك
  ى التطبيق املؤقت للمعاهدات.عل

    ٣ املبدأ التوجيهي
  القاعدة العامة

يز النفاذ، جزء من معاهدة بصــــــــــــــفة مؤقتة، ريثما تدخل ح  جيوز تطبيق معاهدة أو  
إذا   نص على ذلك، أوإذا كانت املعاهدة نفســـــــــــها تبني الدول أو املنظمات الدولية املعنية، 

  اتُِّفق على ذلك بطريقة أخرى.

  الشرح    
لمعـــاهـــدات. القـــاعـــدة العـــامـــة يف التطبيق املؤقـــت ل ٣  يـــذكر مشـــــــــــــــروع املبـــدأ التوجيهي  )١(

كيداً على أن ، ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٢٥  ملادةا صــــــــــــيغة اتباع بذلك اللجنة وقصــــــــــــدت
ملشـــــــــــــــار إليه يف ا. وخيضـــــــــــــــع هذا للفهم العام ٢٥  منطلق مشـــــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية هو املادة

 ١٩٨٦و ١٩٦٩  مشــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي، أي أن اتفاقييت فيينا لعامي) من شــــــــــــــرح ٣(  الفقرة
لضرورة عن مجيع جوانب املمارسة املعاصرة يف جمال التطبيق  ال   ملؤقت للمعاهدات.اتعربان 
زء من معاهدة ج  وتؤكد العبارة االســـــــــــــــتهاللية االحتمال العام جلواز تطبيق معاهدة أو  )٢(

ن اتفاقييت فيينا م ٢٥  من املادة ١  الواردة يف مســـــــــتهل الفقرةبصـــــــــفة مؤقتة. وتتبع هذه الصـــــــــيغة 
تياري للتطبيق ، ولكنها تستخدم كلمة "جيوز" للتشديد على الطابع االخ١٩٨٦و ١٩٦٩  لعامي

ا أيضـــــــــــاً كيف ميكن التعبري على خري وجه   النص عن يفاملؤقت. ووضـــــــــــعت اللجنة يف حســـــــــــبا
املنظمات   الدول أوبصـــــــــــــــفة مؤقتة، و  طبق معاهدة مااملنظمات الدولية اليت ميكن أن ت  الدول أو

لتايل أخ   ذت بصيغة أعم.الدولية اليت تلزم موافقتها من أجل تفعيل التطبيق املؤقت، و
(ب)، إىل اتفاق على تطبيق معاهدة بصــــــفة ١ ، اليت تلمح يف الفقرة٢٥  وخالفاً للمادة  )٣(

ترد يف  املتفاوضــــة واملنظمات املتفاوضــــة"، مل "الدول  مؤقتة يكون قائماً بني "الدول املتفاوضــــة" أو
املنظمات الدولية اليت جيوز أن تطبق معاهدة   إشــــــــــــــارة إىل الدول أو ٣  مشــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي

، حبصر انطباق ٢٥  بصفة مؤقتة. وعندما نظرت اللجنة يف مواءمة الصيغة احلالية مع صيغة املادة
إلمكانية الناشـــــــــــــــئة عن   والقاعدة العامة يف جمموعة معينة من الدول أ املنظمات الدولية، أقرت 

ن تعمد إىل التطبيق املؤقت دول أو منظمات دولية ليســـــــــــــت من الدول   املمارســـــــــــــة املعاصـــــــــــــرة 
عبارة  من شـــأن الســـؤال عما إذا كان  املنظمات املتفاوضـــة على املعاهدة املعنية. أما  املتفاوضـــة أو

أن متنع الــدول غري املتفــاوضــــــــــــــــة  ٢٥  ) من املــادة(ب١  "الــدول املتفــاوضــــــــــــــــة" الواردة يف الفقرة
 ميكن اإلجابة عليه املنظمات الدولية غري املتفاوضــــة من إبرام اتفاق بشــــأن التطبيق املؤقت فال  أو

. وعالوًة على ذلك، )٦٤٣(بوضـــــوح اســـــتناداً إىل املعاهدات املتعددة األطراف املأخوذة يف االعتبار
__________ 

  .٣٧  ، الفقرةA/CN.4/707انظر  )٦٤٣(
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املنظمــات الــدوليــة، من حيــث صـــــــــــــــلتهــا   لف فئــات الــدول أواعُتربت احلــاجــة إىل التمييز بني خمت
ملعاهدة، أقل مالءمة يف ســـــياق املعاهدات الثنائية، اليت تشـــــكل الغالبية العظمى من املعاهدات 
اليت طُبقت بصــفة مؤقتة حىت اآلن. بيد أن املمارســة ذات الصــلة ُحددت بدراســة بعض اتفاقات 

ريخ انتهائها  لنفاذ ولكن ُمدد أجلها إىل ماتدخل قط حيز ا  الســلع األســاســية اليت مل . )٦٤٤(بعد 
بصـــفة مؤقتة، كان مفهوماً أيضـــاً أن  يطَبق إال  احلاالت اليت مددت فيها الدول أجل اتفاق مل ويف

هذا التمديد يســــــري على الدول اليت انضــــــمت إىل اتفاق الســــــلع األســــــاســــــية، األمر الذي يثبت 
ن تلك الدول كانت تطبق    االتفاق هي أيضاً بصفة مؤقتة.االعتقاد 

كملهــا والتطبيق املؤقــت   )٤( "جزء" منهــا منشـــــــــــــــأه  لوالتمييز بني التطبيق املؤقــت للمعــاهــدة 
. وتوخت اللجنة، يف عملها املتعلق بقانون املعاهدات، حتديداً االحتمال الذي صـــــــــــــــار ٢٥  املادة

لتطبيق املؤقت جلزء فقط من املعاهدة. ففي الفقرة من مشــــــــاريع  ٢٢  من مشــــــــروع املادة ٢ يُعرف 
اصطلحت   ، أكدت اللجنة أن "القاعدة نفسها" يف ما١٩٦٦  املواد املتعلقة بقانون املعاهدات لعام

. وأوضــــــــحت يف شــــــــرح )٦٤٥(عليه آنذاك بتعبري "بدء النفاذ املؤقت" تنطبق على "جزء من معاهدة"
ن   ذلك: "وتوجد اليوم ممارســـــة ال بدء النفاذ املؤقت على جزء معني تقل شـــــيوعاً هي ممارســـــة ســـــر

تزال اللجنــة على هــذا الرأي.   . وال)٦٤٦(فقط من املعــاهــدة بغيــة تلبيــة االحتيــاجــات الفوريــة للحــالــة"
فإمكانية التطبيق املؤقت جلزء فقط من املعاهدة يســاعد يف التغلب على املشــاكل الناشــئة عن أنواع 

تصــــلح   آلليات رصــــد املعاهدات، وهي بنود قد ال معينة من األحكام، مثل البنود التنفيذية املنشــــئة
للتطبيق املؤقت. وعلى هذا، جيد التطبيق املؤقت جلزء من معاهدة التعبري عنه يف صــــــــــــــيغة "التطبيق 

  .)٦٤٧(جلزء من معاهدة"، املستخدمة يف عموم مشاريع املبادئ التوجيهية املؤقت ملعاهدة أو
__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1955( ١٩٩٤  انظر، مثًال، االتفاق الدويل لألخشــــــــاب االســــــــتوائية، )٦٤٤(

No. 33484, p. 81نضــمت إليه ذلك ا غضــون  من االتفاق، ويف ٤٦ )، الذي ُمدد عدة مرات اســتناداً إىل املادة
). انظر أيضــــــــــاً حالة اجلبل األســــــــــو و  املكســــــــــيكو غواتيماال و دول (بولندا ال بعض د فيما خيص الربوتوكول نيجري
ت األســــاســــية، الذي يعدل نظام مراقبة  ١٤  رقم التفاقية (املرجع نفســــه، االتفاقية محاية حقوق اإلنســــان واحلر

vol. 2677, No. 2889, p. 3, at p. 34لســبب من يكن لذلك ا  ومل ٢٠٠٦ ســود، الذي اســتقل ســنة). فاجلبل األ
عض األحكام بصــــــــفة مؤقتة وفقاً الدول املتفاوضــــــــة، َخَلَف دولة أخرى يف املعاهدة املذكورة وأُتيح له خيار تطبيق ب

ولالطالع على  .ز النفاذ)ريثما يدخل حي ١٤  التفاق مدريد (اتفاق التطبيق املؤقت لبعض أحكام الربوتوكول رقم
وســـويســـرا ولكســـمربغ وليختنشـــتاين  ت التطبيق املؤقت اليت قدمتها إســـبانيا وإســـتونيا وألبانيا وأملانيا وبلجيكاإعال

  .٣٣-٣٠ ، الصفحاتواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا، انظر املرجع نفسه
  .Yearbook ... 1966, vol. II, para. 38انظر:  )٦٤٥(
  ، املرجع نفسه.٢٢ ) من شرح مشروع املادة٣( الفقرة )٦٤٦(
لتطبيق املؤقت جلزء من معاهدة يف املعاهدات الثنائ )٦٤٧( ية االتفاق املربم بني مملكة هولندا من أمثلة املمارســـــــــــــة املتعلقة 

كو (املرجع كو بشــــــــــــأن دفع اســــــــــــتحقاقات التأمني االجتماعي اهلولندي يف مو  ,vol. 2205نفســــــــــــه،  وإمارة مو

No. 39160, p. 541, at p. 550, art. 13, para. 2راحًة جزءاً من )؛ ومن أمثلة املعاهدات الثنائية اليت تســـــــــتبعد صـــــــــ
ة مجهورية أملانيا االحتادية بشــــأن معاهدة من التطبيق املؤقت االتفاق املربم بني احلكومة االحتادية النمســــاوية وحكوم

 vol. 2170, No. 38115, p. 573, atتعاون ســلطات الشــرطة وإدارات اجلمارك يف املناطق احلدودية (املرجع نفســه، 

p. 586ن التعــاون التقين (املرجع ) واالتفــاق بني حكومــة مجهوريــة أملــانيــا االحتــاديــة وحكومــة مجهوريــة كرواتيــا بشــــــــــــــــأ
ملعـــاهـــدات املتعـــددة األطراف، ميكن اال  ). وفيمـــاvol. 2306, No. 41129, p. 439نفســـــــــــــــــه،  طالع على يتعلق 

تدمري تلك األلغام (املرجع نفسـه، إنتاج ونقل األلغام املضـادة لألفراد و املمارسـة يف: اتفاقية حظر اسـتعمال وختزين و 
vol. 2056, No. 35597, p. 211؛ واتفاقية الذخائر العنقودية (املرجع نفســـــــــــه٢١٦  ، يف الصـــــــــــفحة( ،vol. 2688, 

No. 47713, p. 39؛ ومعاهدة جتارة األسلحة (٤٨  ، يف الصفحة(A/CONF.217/2013/L.3والوثيقة  )؛٢٣  ، املادة
 ,ILM, vil.36, p.866, sect. VIاملتفق عليها بني الدول األطراف يف معاهدة القوات املســـلحة التقليدية يف أورو (

para. 1 ملثل، ينص بروتوكول التطبيق املؤقت ملعاهدة شـــــــــــــــاغواراماس املنقحة (املر  ,vol. 2259ســـــــــــــــه، جع نف). و

No. 40269, p. 440يف حني يشـــــــــــــكل اتفاق تطبَّق تطبيقاً مؤقتاً   ) صـــــــــــــراحًة على أحكام املعاهدة املنقحة اليت ال ،
) مثاالً على vol. 2592, No. 46151, p. 225الشــــــراكة االقتصــــــادية االســــــرتاتيجية للمحيط اهلادئ (املرجع نفســــــه، 

  على طرف واحد يف االتفاق.  بق إالينط  التطبيق املؤقت جلزء من املعاهدة ال
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تســـــــــتند "، بني الدول أو املنظمات الدولية املعنية اذوالعبارة الثانية، "ريثما تدخل حيز النف  )٥(
. وقد نظرت اللجنة يف اللبس الذي ميكن أن تثريه اإلشارة إىل ٢٥  اجلملة االستهاللية للمادة إىل

"الــدخول حيز النفــاذ". ففي حني أن التعبري ميكن أن يشـــــــــــــــري، من جهــة، إىل دخول املعــاهــدة 
لنســـــــــــبة إىل بعض الدول ، توجد أمثلة على ا)٦٤٨(نفســـــــــــها حيز النفاذ ســـــــــــتمرار التطبيق املؤقت 

تدخل حيز   املنظمات الدولية بعد دخول املعاهدة نفســــــــــــــها حيز النفاذ، إذا كانت املعاهدة مل  أو
لنســـــــــــــــبة إىل تلك الدول واملنظمات الدولية، كما هو حال املعاهدات يف الســـــــــــــــياق   النفاذ بعد 

"الــدخول حيز النفــاذ" يف مشـــــــــــــــروع املبــدأ  . لــذا جيــب فهم اإلشــــــــــــــــارة إىل)٦٤٩(املتعــدد األطراف
عن املوضــــــــــــوع نفســــــــــــه.  ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفاقييت فيينا لعامي ٢٤  وفقاً للمادة ٣  التوجيهي

لنســــــبة إىل كل دولة  وتُعىن تلك املادة بدخول املعاهدة نفســــــها حيز النفاذ وبدخوهلا حيز النفاذ 
  منظمة دولية.   أو
ن الثالثة والرا  )٦( إذا  بعة ("إذا كانت املعاهدة نفســــــــــــــها تنص على ذلك، أووتعكس العبار

ما يف الفقرة (أ) ١ اتُِّفق على ذلك بطريقة أخرى") األساسني املمكنني للتطبيق املؤقت املعرتف 
. وإمكــانيــة التطبيق املؤقــت على أســــــــــــــــاس نص حكم يف املعــاهــدة املعنيــة ٢٥  و(ب) من املــادة

  . ١٩٨٦و ١٩٦٩ يف اتفاقييت فيينا لعامي ، ومن مث تتبع الصيغة الواردة)٦٥٠(راسخة
واعُتمدت صــيغة معدلة ذات طابع أعم لتســري على الســيناريو البديل، ســيناريو التطبيق  )٧(

ُتذكر على   ، مل١٩٨٦و ١٩٦٩  املؤقت على أساس اتفاق منفصل. وخالفاً التفاقييت فيينا لعامي
ملمارســـــــــة املعاصـــــــــرة اليت املنظمات الدولية وجه التحديد جمموعة معينة من الدول أو ، تســـــــــليماً 

__________ 

  ١٠ لقانون البحار املؤرخة كما يف حالة االتفاق املتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عشـــــــــــــــر من اتفاقية األمم املتحدة )٦٤٨(
ؤقت لبعض ) واتفاق التطبيق املvol. 1836, No. 31364, p. 3(املرجع نفســــــــــه،  ١٩٨٢  كانون األول/ديســــــــــمرب
  ريثما يدخل حيز النفاذ.  ١٤ أحكام الربوتوكول رقم

  على سبيل املثال، معاهدة جتارة األسلحة. )٦٤٩(
راغواي بشـــــــــــأن بعض جوانب  )٦٥٠( تشـــــــــــمل األمثلة يف اجملال الثنائي: االتفاق املربم بني اجلماعة األوروبية ومجهورية 

؛ واالتفاق املربم ٩  ) املادةOfficial Journal of the European Union L 122, 11 May 2007اخلدمات اجلوية (
 Unitedبني مجهورية األرجنتني ومجهورية ســــورينام بشــــأن اإلعفاء من التأشــــرية حلاملي جوازات الســــفر العادية (

Nations, Treaty Series، ينَشر بعد] [اجمللد مل، No. 51407بني االحتاد السويسري  ؛ واملعاهدة املربمة٨  ) املادة
)، vol. 2761, No. 48680, p. 23وإمارة ليختنشتاين بشأن الضرائب البيئية يف إمارة ليختنشتاين (املرجع نفسه، 

ا (املرجع نفســـــــــه، [اجمللد ٥  املادة ت وإدار ؛ واالتفاق املربم بني مملكة إســـــــــبانيا وإمارة أندورا بشـــــــــأن نقل النفا
؛ واالتفاق املربم بني حكومة مملكة إسبانيا وحكومة اجلمهورية السلوفاكية ١٣  ) املادةNo. 50313 ،ينَشر بعد] مل

، ١٤  ) املادةvol. 2098, No. 36475, p. 341بشـــــــــــــــأن التعاون على مكافحة اجلرمية املنظمة (املرجع نفســـــــــــــــه، 
قامة رابطة بني االحتاد الروســــــــــــي ومجهورية بيالروس (ا٢ الفقرة  ,vol. 2120ملرجع نفســــــــــــه، ؛ واملعاهدة املتعلقة 

No. 36926, p. 595وتشـــــــــــــــمــل األمثلــة يف اجملــال املتعــدد األطراف: االتفــاق املتعلق بتنفيــذ اجلزء ١٩  )، املــادة .
؛ ٧  ، املادة١٩٨٢  كانون األول/ديســـــــــــــمرب  ١٠  احلادي عشـــــــــــــر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة

التفاق واالتفاق املتعلق بتعديالت االتفاق اإل ر ســــــــافا وبروتوكول نظام املالحة امللحق  طاري بشــــــــأن حوض 
ر سافا (املرجع نفسه، ؛ واالتفاق ٥  ، الفقرة٣  )، املادةvol. 2367, No. 42662, p. 697 اإلطاري بشأن حوض 

مج البيئي النووي املتعدد األطراف يف االحتاد الروســـــــــــــــي (املرجع نفســــــــــــــــه،   ,vol. 2265اإلطاري بشــــــــــــــــأن الرب

No. 40358, p. 5, at pp.13-14وبروتوكوهلا املناظر بشأن املطالبات واإلجراءات القانونية ٧  ، الفقرة١٨  ) املادة ،
لربتغالية ٨  ، الفقرة٤  ) املادة٣٥  والتعويض (املرجع نفسه، الصفحة ؛ والنظام األساسي جلماعة البلدان الناطقة 

" لدعم Karanta؛ واالتفاق املنشــــــــئ ملؤســــــــســــــــة "٢١  )، املادةvol. 2233, No. 39756, p. 207(املرجع نفســــــــه، 
 ,vol. 2341ســـــياســـــات التعليم غري النظامي واملتضـــــمن يف املرفق النظام األســـــاســـــي للمؤســـــســـــة (املرجع نفســـــه، 

No. 41941, p. 3ن   على التوايل.  ٤٩و ٨ )، املاد
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دول غري   أضــــافت حاالت التطبيق املؤقت اليت اتفقت عليها إما بعض الدول املتفاوضــــة فقط أو
 يتوخىاالنضـــــــــــــــمام إليها. وعالوًة على ذلك،   متفاوضـــــــــــــــة عمدت الحقاً إىل توقيع املعاهدة أو
لثة أو لثة، المنظمة دول  مشروع املبدأ التوجيهي إمكانية قيام دولة  متت بصلة إىل املعاهدة،   ية 

املنظمات   أكثر من الدول املتفاوضــــــــة أو بتطبيقها مؤقتاً بعد االتفاق بطريقة أخرى مع واحدة أو
ا مشـــــــــــــــروع املبدأ  الدولية. وهذا يفســـــــــــــــر صـــــــــــــــيغة املبين للمجهول األكثر حياداً اليت ُوضـــــــــــــــع 

  ، واليت تكتفي بتكرار القاعدة األساسية.٣  التوجيهي
، الذي ٤ لتوجيهياالقرتان مع مشـــــروع املبدأ  ٣  وينبغي قراءة مشـــــروع املبدأ التوجيهي  )٨(

معىن االتفاق  يتوســــع يف مســــألة التطبيق املؤقت من خالل اتفاق منفصــــل، مســــتفيضــــاً بذلك يف
  "بطريقة أخرى".

    ٤ املبدأ التوجيهي
 االتفاق شكل

الذي تنص  جلزء من معاهدة  أوإلضـــــــــــــــافة إىل حالة التطبيق املؤقت ملعاهدة   
  :يلي عليه املعاهدة نفسها، ميكن االتفاق على هذا التطبيق من خالل ما

  ؛ أوةمنفصل معاهدة  (أ)  
ظمة يف ذلك قرار معتمد من من  ترتيبات أخرى، مبا  أو وســـــــــــــــائلأي   (ب)  
لية تقبله ، أو إعالن صـــــــــــــــادر عن دولة أو عن منظمة دو مؤمتر حكومي دويل  دولية أو
  .أو املنظمات الدولية املعنية األخرى الدول

  الشرح    
على أســـــاســـــها  أشـــــكال االتفاق اإلضـــــافية اليت ميكن ٤  يتناول مشـــــروع املبدأ التوجيهي  )١(

إلضـــــــافة إىل احلاالت   تطبيق معاهدة أو ليت تنص فيها املعاهدة اجزء من معاهدة تطبيقاً مؤقتاً، 
ن اتفاقييت فيينا م ٢٥  تيب الوارد يف املادةنفســـــــــــــــها على ذلك. ويتبع هيكل نص هذا احلكم الرت 

التطبيق املؤقـــت  ، والـــذي يورد أوًال إمكـــانيـــة أن جتيز املعـــاهـــدة املعنيـــة١٩٨٦و ١٩٦٩  لعـــامي
تكون  عندماؤقت، صـــــــــــراحًة وينص يف املقام الثاين على إمكانية وجود أســـــــــــاس بديل للتطبيق امل

ث عادًة عندما حيد  "بطريقة أخرى"، وهو مااملنظمات الدولية قد اتفقت على ذلك   الدول أو
  تسكت املعاهدة عن هذه النقطة.

بارة "اتُِّفق يف تفصـــيل ع ٤ وكما ذُكر يف موضـــع ســـابق، يتوســـع مشـــروع املبدأ التوجيهي  )٢(
اية مشـــروع املبدأ التوجيهي تنص عليه صـــراحًة   ا، وهو م٣  على ذلك بطريقة أخرى" الواردة يف 

إلضــــــا  . وهذا ما٢٥  ة(ب) من املاد١  الفقرة فة إىل حالة ... الذي تؤكده العبارة االســــــتهاللية "
اهدة نفسها تنص على تنص عليه املعاهدة نفسها"، وهي إشارة مباشرة إىل عبارة "إذا كانت املع

 الفقرتني الفرعيتني . وُحددت يف٢٥  . وهذا يتبع صيغة املادة٣  ذلك" يف مشروع املبدأ التوجيهي
  ليب اإلضافية لالتفاق على التطبيق املؤقت.فئتان من األسا
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ينبغي  ة،منفصـــــــــــــل معاهدةوتتوخى الفقرة الفرعية (أ) إمكانية التطبيق املؤقت بواســـــــــــــطة   )٣(
  .)٦٥١(املطبقة بصفة مؤقتةعن املعاهدة  امتييزه

ن التطبيق املؤقت ميكن االتفاق عليه أيضـــــــــاً من خالل "أي   )٤( وتقر الفقرة الفرعية (ب) 
إلضــــافة إىل   أو وســــائل  ت، األمر الذي يوســــع نطاق إمكاةمنفصــــل معاهدةترتيبات أخرى"، 

لطابع  التوصــــل إىل اتفاق بشــــأن التطبيق املؤقت. واعتربت اللجنة هذه اإلشــــارة اإلضــــافية إقراراً 
على هذه  نالتوجيه، يســـــاق مثاال تقدمي مزيد من. وعلى ســـــبيل )٦٥٢(املرن املالزم للتطبيق املؤقت

الرتتيبات"، هو التطبيق املؤقت املتفق عليه بواســــــــــطة قرار معتمد من منظمة دولية   أو لالوســــــــــائ"
، أو إعالن صادر عن دولة أو عن منظمة دولية تقبله الدول أو املنظمات مؤمتر حكومي دويل  أو

  .)٦٥٣(الدولية املعنية األخرى
__________ 

لتطبيق املؤقت واملنفصـــــلة عن املعاهدة  )٦٥١( يلي: اتفاق  ما طبقة بصـــــفة مؤقتةاملمن أمثلة املعاهدات الثنائية املتعلقة 
ر بعد] ملضـــــــريبة دخل االدخار وتطبيقها املؤقت بني هولندا وأملانيا (املرجع نفســـــــه، [اجمللد  ) No. 49430 ،ينشـــــــَ

 ,vol. 2265, No. 40360, p. 507دولة قطر (املرجع نفســـــــــه، وتعديل اتفاق اخلدمات اجلوية بني مملكة هولندا و 

at p. 511 ملتعددة األطراف املتعلقة ا). وقد أبرمت هولندا عدداً من املعاهدات املماثلة. ومن أمثلة املعاهدات
نشـــــئ تطبيق املؤقت لالتفاق امليلي: بروتوكول ال ما املطبقة بصـــــفة مؤقتةلتطبيق املؤقت واملنفصـــــلة عن املعاهدة 

ر بعد] ملركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ (املرجع نفســـــــــــــــه، [اجمللد مل )؛ وبروتوكول التطبيق No. 51181 ،ينشـــــــــــــــَ
 ١٤  حكام الربوتوكول رقماملؤقت ملعاهدة شــــــــــــــاغواراماس املنقحة؛ واتفاق مدريد (اتفاق التطبيق املؤقت لبعض أ

  ريثما يدخل حيز النفاذ).
عتبارها طُبقت بصفة مؤقتيف املمارسة، ُسجلت  )٦٥٢( ة، لكن من دون اإلشارة بعض املعاهدات لدى األمم املتحدة 

يما يلي أمثلة على هذه الرتتيبات األخرى اليت اســــــــــــُتخدمت لالتفاق على التطبيق املؤقت. وف  إىل الوســــــــــــائل أو
ت املتحدة األمريكية بشـــــأن  ت املتحدة  ضـــــعو املعاهدات: االتفاق املربم بني مملكة هولندا والوال موظفي الوال

)؛ واالتفاق No. 51578ينَشر بعد]،  [اجمللد مل ،United Nations, Treaty Seriesيف اجلزء الكارييب من اململكة (
إلرهاب واالجتار غري ااملربم بني حكومة التفيا وحكومة مجهورية أذربيجان بشــــــــــــــــأن التعاون يف جمال مكافحة 

ملخدرات واملؤثرات ال  ,vol. 2461, No. 44230عقلية والســـــــــــالئف واجلرمية املنظمة (املرجع نفســـــــــــه، املشـــــــــــروع 

p. 205املكتب دون إقليمي  )؛ واالتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية كازاخســـــــــتان بشـــــــــأن إنشـــــــــاء
بع للجنة االقتصـــــادية واالجتماعية آلســـــيا واحمليط اهلادئ (املر   ,vol. 2761جع نفســـــه، لشـــــمال ووســـــط آســـــيا 

No. 48688, p. 339.(  :انظرR. Lefeber, "The provisional application of treaties", in Essays on the 

Law of Treaties: A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, J. Klabbers and R. Lefeber, eds. 

(The Hague, Martinus Nihoff, 1998), p. 81 .  
ا. وإمنا هي اتفاقات بني هذه  )٦٥٣( االتفاقات ليســــــــــــــت اتفاقات تكون فيها املنظمة الدولية طرفاً يف املعاهدة يف حد ذا

ميكن ســــوق أمثلة عديدة الدول يتم التوصــــل إليها يف اجتماعات أو مؤمترات معقودة برعاية تلك املنظمة الدولية. و 
مل نظمة الدولية لالتصـــــــــــــــاالت البحرية بواســــــــــــــطة الســــــــــــــواتل على ذلك. أوالً، التعديالت على االتفاقية املتعلقة 

). انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 1143, No. 17948, p. 105(إمنارســــــــــــات) واتفاقها التشــــــــــــغيلي (
D. Sagar, "Provisional application in an international organization", Journal of Space Law, vol. 27, 

No. 2 (1999), pp. 99-116 . ًهناك عدد من الســــــــــــــوابق قامت فيها األجهزة املختصـــــــــــــــة يف منظمات دولية نيا ،
بتطبيق تعديالت بصـــفة مؤقتة، من دون أن يكون منصـــوصـــاً على ســـلطة صـــرحية يف دســـاتريها، وهي حتديداً مؤمتر 

، وممــارســــــــــــــــة االحتــاد الــ  ,Sagarدويل لالتصــــــــــــــــاالت. انظر: االحتــاد الربيــدي العــاملي، واللجنــة الوزاريــة جمللس أورو

"Provisional application in an international organization", pp. 104-106 . ًالتعديل الذي اعتمده يف لثا ،
تفـاقيـة األمم املتحـدة  ٢٠١٢  عـام مؤمتر األطراف العـامـل بوصــــــــــــــفـه اجتمـاع األطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق 

)، والذي أوصى فيه United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162املناخ (اإلطارية بشأن تغري 
اللتزامات اإلضـــــــــــافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،  الفريق العامل املخصـــــــــــص املعين 

مكانية لدى نظره يف الفجوة اليت قد تنشــــــأ يف عمل آلية التنمية النظيفة عند بدء  نفاذ تعديالت بروتوكول كيوتو، 
تطبيق هــذه التعــديالت تطبيقــًا مؤقتــاً. انظر "االعتبــارات القــانونيــة املتعلقــة حبــدوث فجوة حمتملــة بني فرتة االلتزام 

من نظـــام  ١٤  ، تعـــديـــل املـــادةرابعـــاً . ١٨ ، الفقرة)FCCC/KP/AWG/2010/10األوىل وفرتات االلتزام الالحقـــة" (
ر بعد]). ومن األمثلة United Nations, Treaty Series, No. 14403( منظمة الســــــــــــياحة العاملية ، [اجمللد مل ينشــــــــــــَ
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، رأت اللجنة أن املفيد إدراج إشارة إىل ٦٥٤ومع أن املمارسة ما زالت استثنائية إىل حد بعيد) ٥(
ً ينص على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو جلزء من  إمكانية إصـــــــــــــدار الدولة أو املنظمة الدولية إعال
معاهدة، يف احلاالت اليت تســـــــــــــكت فيها املعاهدة عن ذلك أو ال يُتفق فيها على خالف ذلك. 

ل أو املنظمات الدولية املعنية األخرى، ال أن غري أن اإلعالن جيب أن تقبله قبوًال واضــــــــــــــحاً الدو 
واملمارســـــة الراهنة تكاد تقتصـــــر على القبول املعرب عنه كتابًة. تكتفي مبجرد عدم االعرتاض عليه. 

وحيتفظ مشــــــروع املبدأ التوجيهي بقدر من املرونة إلفســــــاح اجملال أمام أشــــــكال أخرى من القبول 
نة اســـــتخدام كلمة "أحادي" لئال حيدث خلط بني شـــــريطة اإلعراب عنها بوضـــــوح. وجتنبت اللج

  القواعد الناظمة للتطبيق املؤقت للمعاهدات والنظام القانوين لألفعال االنفرادية للدول.
    ٥ املبدأ التوجيهي

  بدء التطبيق املؤقت
ية املعنية، يبدأ املنظمات الدول  ريثما تدخل املعاهدة حيز النفاذ بني الدول أو  

نص عليــــه تجلزء من معــــاهــــدة يف التــــاريخ الــــذي   ؤقــــت ملعــــاهــــدة أومفعول التطبيق امل
  ِفق عليه خبالف ذلك.اتُّ  وفقاً ملا املعاهدة، ووفقاً للشروط واإلجراءات الواردة فيها، أو

__________ 

  يلي:  األخرى اليت تتــــاح فيهــــا للحكومــــات إمكــــانيــــة جعــــل االتفــــاق يبــــدأ نفــــاذه مؤقتــــًا مبوجــــب قرار مجــــاعي مــــا
)؛ و(ب) االتفاق vol. 2684, No. 47662, p. 63ويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة (املرجع نفســــــــــــــه، (أ) االتفاق الد

 ,vol. 1766(املرجع نفســــــــــــــــه،  ١٩٩٣  و(ج) االتفــاق الــدويل للكــاكــاو لعــام ؛الــدويل لألخشــــــــــــــــاب االســــــــــــــتوائيــة

No. 30692, p. 3(املرجع نفســــــــــه،  ٢٠١٠ )؛ و(د) االتفاق الدويل للكاكاو لعامvol. 2871, No. 50115, p. 3.( 
ا حالة تطبيق مؤقت إىل تحضــــــــريية ملنظمة اللجنة الإنشــــــــاء  أخرياً، تشــــــــري حالة يصــــــــفها مصــــــــدران أكادمييان 

ــاهــــدة   اً قرار اجتمــــاع الــــدول املوقعــــة ظر الشــــــــــــــــــامــــل للتجــــارب النوويــــة، وهو أمر جرى من خالل اعتمــــاد احلمعــ
)CTBT/MSS/RES/1( وعلى الرغم من رفض اقرتاح للتطبيق املؤقــت يف ١٩٩٦  تشــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب ١٩  يف .

ومن عدم وجود نص ، ةمعاهدة احلظر الشـــــــامل للتجارب النوويأثناء املفاوضـــــــات اليت أفضـــــــت إىل إنشـــــــاء منظمة 
صــــــــريح يف منظمة احلظر الشــــــــامل للتجارب النووية بشــــــــأن التطبيق املؤقت، ومن عدم إبرام معاهدة منفصــــــــلة هلذا 
الغرض، يذهب هذان الفقيهان إىل أنه ملا كان املقصود بقرارات اللجنة التحضريية تنفيذ األحكام األساسية ملنظمة 

نه احلظر الشــــــامل للتجارب النووية قبل بدء ن فاذها، فإن القرار الصــــــادر عن اجتماع الدول املوقعة ميكن تفســــــريه 
(ب) من اتفاقية فيينا ١ ٢٥مؤقت ضــــــــــــــمين" على أســـــــــــــــاس املادة دليل على اتفاق "بطريقة أخرى"، أو "تطبيق 

 A. Michie, "The provisional application of arms control treaties", Journal ofانـــظـــر: . ١٩٦٩  لـــعـــــــام

Conflict and Security Law, vol. 10, No. 3 (2005), pp. 345-377, at pp. 369-370.  :ًانظر أيضـــاY. Fukui, 

“CTBT: Legal questions arising from its non-entry into force revisited”, Journal of Conflict and 

Security Law (forthcoming) pp. 1-18, at pp. 13-15 .ل، يؤكد مصــــــــــدر آخر، ُنشــــــــــر حتت رعاية ويف املقاب
معهد األمم املتحدة لبحوث نزع الســـــــالح ويتضـــــــمن تصـــــــديراً بقلم األمني العام للجنة التحضـــــــريية، أن معاهدة 

 :R. Johnson, Unfinished Businessاحلظر الشــــــــامل للتجارب النووية غري مطبقة بصــــــــفة مؤقتة حالياً. انظر: 

The Negotiation of the CTBT and the End of Nuclear Testing, UNIDIR/2009/2 (2009), pp. 227-231.  
ثــالــث للمقرر اخلــاص ، والتقرير ال٤١-٣٦(ج) و٣٥، الفقرات (A/CN.4/675)للمقرر اخلــاص  الثــاينانظر التقرير  )٦٥٤(

(A/CN.4/687) ة حظر اســــــــــتحداث اتفاقية الســــــــــورية املؤقت ، بشــــــــــأن تطبيق اجلمهورية العربي١٢٠و ٥، الفقرتني
 ,United Nations Treaty Series, vol. 1974) وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

No. 33757)التفـــــــاق املتعلق مبحكمـــــــة موحـــــــ  للرباءاتدة . انظر أيضــــــــــــــــــــًا بروتوكول التطبيق املؤقـــــــت امللحق 
(www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_ 

Court_on_provisional_application.pdf). 
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  الشرح    
ع املبدأ التوجيهي بدء التطبيق املؤقت. وقد صيغ مشرو  ٥  يتناول مشروع املبدأ التوجيهي  )١(

شــــــأن الدخول ب، ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفاقييت فيينا لعامي ٢٤ املادة من ١ على شــــــاكلة الفقرة
  يف حيز النفاذ.

 اإلحالة إىل التطبيق يفوتعكس العبارة الثانية النهج املتبع يف مشـــــــاريع املبادئ التوجيهية   )٢(
كملها أو   جلزء من معاهدة. املؤقت ملعاهدة 

"ريثما تدخل ... حيز النفاذ" الصـــــيغة وتتألف العبارة األوىل من عنصـــــرين. وتتبع عبارة   )٣(
 دخول حيز النفاذال، حيث يشـــري "الدخول حيز النفاذ" إىل ٣  الواردة يف مشـــروع املبدأ التوجيهي

، تكون ٣  ذُكر يف شـــــــــــرح مشـــــــــــروع املبدأ التوجيهي  . وكمابني الدول أو املنظمات الدولية املعنية
قررت قت للمعاهدات املتعددة األطراف. و هذه االعتبارات وجيهة أســـاســـاً يف ســـياق التطبيق املؤ 
ســـبق أن ذُكر يف شـــرح مشـــروع املبدأ   كما،  اللجنة إبقاء اإلشـــارة العامة إىل "الدخول حيز النفاذ"

  .)٦٥٥(٣  التوجيهي
السـواء. ويعرب ذلك  والعنصـر الثاين هو إدراج اإلحالة إىل الدول واملنظمات الدولية على  )٤(

، ١  وع املبدأ التوجيهي) من شرح مشر ٣واملشار إليه يف الفقرة ( عن املوقف الذي اختذته اللجنة،
الدول واملنظمات  ومؤداه أن نطاق مشــــــــــاريع املبادئ التوجيهية ينبغي أن يشــــــــــمل املعاهدات بني

ذ "بني" الــــدول فيمــــا بني املنظمــــات الــــدوليــــة. واإلشــــــــــــــــــارة إىل الــــدخول حيز النفــــا  الــــدوليــــة أو
يف  ات احملتملة، مبات عامة من أجل تغطية خمتلف الســـــــــــيناريوهاملنظمات الدولية وردت بعبارا  أو

لنســــــــبة إليها منظمة دولية دخلت املعاهدة حي  ذلك، مثًال، التطبيق املؤقت بني دولة أو ز النفاذ 
لنسبة إ منظمة دولية أخرى مل  ودولة أو   ليها.تدخل املعاهدة بعد حيز النفاذ 

وط ووفقاً للشـــــــــــــــر  لتاريخ الذي تنص عليه املعاهدة،وتتعلق عبارة "يبدأ مفعول ... يف ا  )٥(
إليذان ببدء التطبيق املؤقت. ويســــتند هذا ا لنص إىل النص املعتمد يف واإلجراءات الواردة فيها" 

نفاذ". وتؤكد العبارة أن والذي يشري إىل "دخوهلما حيز ال ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٦٨  املادة
لنســـــــــبة إىل الدولة أويشـــــــــار إليه هو األثر  ما ة اليت ختتار تطبيق املعاهدة املنظمة الدولي القانوين 

ملوافقة على االلتزام امؤقتاً. وقررت اللجنة عدم اإلشــــارة صــــراحًة إىل خمتلف وســــائل اإلعراب عن 
  ملعاهدة، من أجل احلفاظ على نص ُحكم أبسط.

ق عليه خبالف ذلك" أن اتُّفِ  وفقاً ملا  ووتؤكد العبارة اخلتامية "تنص عليه املعاهدة ... أ  )٦(
ارد يف املعــاهــدة و جلزء من معــاهــدة يســـــــــــــــتنــد إىل حكم   االتفــاق على التطبيق املؤقــت ملعــاهــدة أو

ً كانت تســــميتهةمنفصــــل معاهدةيف   ، أواملطبقة بصــــفة مؤقتة ترتيبات  أو وســــائل يف أي  ، أوا، أ
نصــــــــــــوص عليها يف لشــــــــــــروط واإلجراءات امللتطبيق املؤقت، وذلك رهناً تنشــــــــــــئ اتفاقاً لأخرى 
  الصكوك. هذه

__________ 

  . ٣ ) من شرح مشروع املبدأ التوجيهي٥انظر الفقرة ( )٦٥٥(
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    ٦ املبدأ التوجيهي
ر القانونية املرتتبة على التطبيق املؤقت   اآل

ر القانونية جلزء من معاهدة نفس اآل يرتتب على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو  
تنص   مل مااملعنية،  املنظمات الدولية  اليت ترتتب لو كانت املعاهدة ســـــــارية بني الدول أو

  تفق على غري ذلك.يُ  مل  املعاهدة على خالف ذلك أو ما

  الشرح    
ر القانونية املرتتبة على الت ٦  يتناول مشـــــــروع املبدأ التوجيهي  )١( طبيق املؤقت. وميكن توخي اآل

ر القــانونيــة لالتفــاق على التطبيق امل ر القــانونيــة": اآل جلزء منهــا،   ؤقــت ملعــاهــدة أونوعني من "اآل
ر القانونية للمعاهدة اجلاري تطبيقها مؤقتاً أوو  اري تطبيقه مؤقتاً. ودون اســـــتبعاد جلزء املعاهدة اجل  اآل

ر القانونية لالتفاق على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو  ٦  لق مشـــــــــــروع املبدأ التوجيهيجلزء منها، يتع  اآل
ر القانونية املرتتبة على معاهدة مطبقة مؤقتاً أو وأُعرب عن  ة مطبق مؤقتاً.ء من معاهدعلى جز   آل

ص بدالً من ذلك صــيغ صــياغة فضــفاضــة وأنه حيســن أن ين ٦رأي مفاده أن مشــروع املبدأ التوجيهي 
اماً قانونياً بتطبيق تلك على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو جلزء من معاهدة ينشــــــــــــــئ التز  على أن االتفاق

  املعاهدة أو ذلك اجلزء منها.
جلزء  املبدأ التوجيهي بدايًة أن األثر القانوين للتطبيق املؤقت ملعاهدة أو ويذكر مشـــــــــــــروع  )٢(

ر القانونية لو كانت املعاهدة سارية بني الدول أو املنظمات الدولية   من معاهدة ُحيدث نفس اآل
جزء من معاهدة مطبقة مؤقتاً ملزمة لألطراف اليت تطبقها   املعنية. وبعبارة أخرى، تعد معاهدة أو

االتفاق على تاً منذ اللحظة اليت بدأ فيها التطبيق املؤقت. وهذا األثر القانوين مســـــــــــــــتمد من مؤق
، وهو ما ميكن التعبري عنه املنظمات الدولية املعنية الدول أو من جانبلمعاهدة التطبيق املؤقت ل

تفاق عن اال هذاسكت فيها ياحلاالت اليت  . ويف٤ألشكال احملددة يف مشروع املبدأ التوجيهي 
ر  ر القانونية للتطبيق املؤقت، وهو أمر شــــــــــــــائع، يتوخى مشــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي نفس اآل اآل

  .)٦٥٦(القانونية املرتتبة لو كانت املعاهدة سارية
ـــة "مـــا مل  )٣( ـــامي تنص املعـــاهـــدة على خالف ذلـــك   واملوقف الســـــــــــــــــابق تقيـــده العبـــارة اخلت
قد   القاعدة األســــــــاســــــــية ختضــــــــع للمعاهدة، وهو ما يتفق على غري ذلك"، اليت تؤكد أن  مل ما  أو

ر  يؤدي إىل نتيجة قانونية بديلة. وهذا الفهم، أي وجود قاعدة افرتاضـــــــــــــــية تؤيد تطبيق نفس اآل
حتمال اتفاق األطراف على خالف ذلك،  القانونية اليت ترتتب لو كانت املعاهدة ســــارية، رهناً 

  .)٦٥٧(يتجلى يف املمارسة احلالية للدول
جلزء من املعاهدة" مشـــــــروع املبدأ   وتتبع العبارة االســـــــتهاللية "التطبيق املؤقت ملعاهدة أو  )٤(

ر القــانونيــة اليت ترتتــب لو كــانــت املعــاهــدة ســــــــــــــــاريــة"، ٥  التوجيهي . وتشـــــــــــــــري عبــارة "نفس اآل
__________ 

  .p. 651أعاله)،  ٦٣٤ (احلاشية "Mathy, "Article 25انظر:  )٦٥٦(
)، الــذي يتضـــــــــــــــمن حتليًال ألكثر A/CN.4/707انظر حتليــل املعــاهــدات يف املــذكرة املقــدمــة من األمــانــة العــامــة ( )٦٥٧(

ن عدد املعاهدات الثنائية واملعاهدات  ٤٠معاهدة ثنائية و ٤٠٠ من معاهدة متعددة األطراف، مع اإلقرار 
؛ انظر األمم املتحــدة املتعــددة األطراف املطبقــة تطبيقــًا مؤقتــاً يفوق يف الواقع العــدد املتــاح يف جمموعــة معــاهــدات

 A/CN.4/687و A/CN.4/675و A/CN.4/664لواردة يف التقـــارير املقـــدمـــة من املقرر اخلـــاص: أيضـــــــــــــــــًا األمثلـــة ا
مثلة عن ممارســــــــــــة االحتاد األورويب احلديثة بشــــــــــــأن Add.1و A/CN.4/699و . وتتضــــــــــــمن الوثيقة األخرية مرفقاً 

لثة.    التطبيق املؤقت لالتفاقات مع دول 
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ر اليت ُحتدثها املعاهدة لو كانت ســـــــــــارية  وهي  عبارة حمورية يف مشـــــــــــروع املبدأ التوجيهي، إىل اآل
املنظمات الدولية   املنظمة الدولية املعنية. وأُدرجت عبارة "بني الدول أو  لنســـــــــــــــبة إىل الدولة أو

. وتشـــري العبارة اخلتامية "ما ٥  املعنية" ملواءمة مشـــروع املبدأ التوجيهي مع مشـــروع املبدأ التوجيهي
ذي تقوم عليه يتفق على غري ذلك"، إىل الشـــــــــــرط ال مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو ما  مل

  نص على خالف ذلك.ت القاعدة العامة، وهو أن املعاهدة ال
ل  )٥( تطبيق املؤقت ومع ذلك، ال بد من إقامة متييز مهم. فمن حيث املبدأ، ال يُقصـــــــــــــــد 

لة أو املنظمة الدولية على الناشـئة عن موافقة الدو  وااللتزاماتاحلقوق  اجملموعة الكاملة منإنشـاء 
ت خمتلفاً عن دخوهلا حيز يبقى التطبيق املؤقت للمعاهداإذ أو جبزء من معاهدة. االلتزام مبعاهدة 

اء املعاهدات أو إالنفاذ، من حيث إنه ال خيضع لنفس قواعد قانون املعاهدات يف حاالت مثل 
وبــدًال من  .١٩٦٩ام من البــاب اخلــامس من اتفــاقيــة فيينــا لعــ ٣تعليق نفــاذهــا كمــا يرد يف الفرع 

اء التطبيق ا ٢٥من املادة  ٢لفقرة ذلك، تنص ا ملؤقت ملعاهدة أو جلزء على طريقة مرنة جداً إل
شـــئ عن م اإلخاللاملســـؤولية عن ســـألة من معاهدة، دون املســـاس مب مؤقتاً  مطبقةعاهدة لتزام 

  مؤقتاً. مطبقأو عن جزء منها 
يؤدي التطبيق املؤقت ونظرت اللجنة يف إمكانية إدراج بند حتوطي صــــــــــــــريح حيول دون أن   )٦(

ا. بيد أن الصــــــــيغة اليت اعُتمدت ملشــــــــروع املبدأ التوجيهي اعُتربت  ٦  للمعاهدة إىل تعديل مضــــــــمو
ر اليت   شـــــــــــــاملة مبا يكفي ملعاجلة هذه النقطة، ألن التطبيق املؤقت يقتصـــــــــــــر على إحداث نفس اآل

املبدأ التوجيهي أن التطبيق ترتتب لو كانت املعاهدة ســــــارية. لذلك، من املفهوم ضــــــمناً يف مشــــــروع 
. وعالوًة على )٦٥٨(املنظمات الدولية األخرى  ميس حقوق والتزامات الدول أو  املؤقت للمعاهدة ال

املنظمات الدولية يف   على أنه حيد من حرية الدول أو ٦  ينبغي فهم مشروع املبدأ التوجيهي  ذلك، ال
  . ١٩٨٦و ١٩٦٩ الرابع من اتفاقييت فيينا لعامي تعديل املعاهدة املطبقة مؤقتاً، وفقاً للجزء  تنقيح أو

    ٧ املبدأ التوجيهي
اللتزامات   املسؤولية عن اإلخالل 

شــــئ مبوجب معاهدة أو   ي التزام  ة مطبقة جزء من معاهد  يســــتتبع اإلخالل 
   تطبيق.مؤقتاً املسؤولية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدويل الواجبة ال

  الشرح    
شـــــــئ مبوجب  ٧  مشـــــــروع املبدأ التوجيهييتناول   )١( لتزام  مســـــــألة املســـــــؤولية عن اإلخالل 

جزء من معاهدة مطبقة تطبيقاً مؤقتاً. وهو يعكس التبعات القانونية لتطبيق مشــــــــــــــروع  معاهدة أو
ً،  . وإذا اعُتربت املعــاهــدة أو٦  املبــدأ التوجيهي جزء من املعــاهــدة املطبقــة تطبيقــًا مؤقتــًا ملزمــة قــانو

شـــــــــئ مبوجب املعاهدة أوفإ لتزام  جزء من املعاهدة املطبقة تطبيقاً مؤقتاً ســـــــــيشـــــــــكل  ن اإلخالل 
حتماً فعالً غري مشروع ترتتب عليه مسؤولية دولية. وقد نظرت اللجنة يف ضرورة إدراج حكم بشأن 

قانونية  ئي أن إدراج مشـــــروع املبدأ التوجيهي هذا ضـــــروري ألنه يتناول نتيجةورُ املســـــؤولية أســـــاســـــاً. 
من اتفاقية  ٧٣  كانت املادة  وملا جلزء من معاهدة. أســـاســـية ترتتب على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو

__________ 

الالحقة لطرف أو أكثر من األطراف يف معاهدة قد توفر وســـــــــــيلة لتفســـــــــــري املعاهدة مبوجب  املمارســـــــــــةغري أن  )٦٥٨(
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والســبعون، . انظر ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣٢و ٣١املادتني  الو

 ، الفصل السادس.(A/71/10) ١٠امللحق رقم 
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تنص على أنه ليس يف أحكامها أي حكم مســــــــــــــبق على أي مســــــــــــــألة قد تنتج  ١٩٦٩ فيينا بعام
 ١٩٨٦  من اتفاقية فيينا لعام ٧٤  لنســـــــــــبة إىل معاهدة عن املســـــــــــؤولية الدولية لدولة وكانت املادة

يقتصــــــر   ملبادئ التوجيهية التنص على األمر ذاته، فقد كان الرأي الســــــائد هو أن نطاق مشــــــاريع ا
  . ٢  جاء يف مشروع املبدأ التوجيهي  على اتفاقييت فيينا، كما

عندما يطَبق  وقررت اللجنة اإلبقاء على اإلشـــــــــــارة إىل "جزء" من معاهدة لتوضـــــــــــيح أنه  )٢(
ســـــؤولية الدولية إذا وقع جزء من معاهدة تطبيقاً مؤقتاً، فإن ذلك اجلزء وحده ميكن أن يســـــتتبع امل

  ل، على النحو املتوخى مبوجب مشروع املبدأ التوجيهي هذا.إخال
وجرت مواءمة مشـــــــــــروع املبدأ التوجيهي مع املواد املتعلقة مبســـــــــــؤولية الدول عن األفعال غري   )٣(

، )٦٦٠(٢٠١١  ومع املواد املتعلقة مبســــــــــؤولية املنظمات الدولية لعام )٦٥٩(٢٠٠١  املشــــــــــروعة دولياً لعام
شــــــــــــــئ مبوجب" وكلمة دامت تعرب عن القانون ا  ما لدويل العريف. وعليه، اســــــــــــــُتمدت عبارة "التزام 

لعبارة اخلتامية "وفقاً لقواعد  "يســــــــــــــتتبع" عمداً من مشــــــــــــــاريع املواد تلك. وعلى نفس املنوال، أريد 
  القانون الدويل الواجبة التطبيق" اإلشارة، يف مجلة أمور، إىل مشاريع املواد تلك.

    ٨ املبدأ التوجيهي
ا   ء عند اإلخطار بنية عدم االنضماماإل

لنســـــــــــــــبة لدو  يُنهى التطبيق املؤقت ملعاهدة أو   ملنظمة   لة أوجلزء من معاهدة 
مــات الــدوليــة املنظ تلــك املنظمــة الــدوليــة الــدول أو  دوليــة إذا أخطرت تلــك الــدولــة أو

نضــمام نيتها عدم االبجزء من املعاهدة مؤقتاً فيما بينها   األخرى اليت تســـري املعاهدة أو
  غري ذلك. يُتفق على مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو ما مل  إىل املعاهدة، ما

  الشرح    
منظمــة دوليــة   وجلزء من املعــاهــدة من جــانــب دولــة أ  يتوقف التطبيق املؤقــت ملعــاهــدة أو  )١(

لنســـــــــــــــبة ظمة املن  إىل الدولة أو عادًة يف إحدى حالتني: أوًال، عندما تدخل املعاهدة حيز النفاذ 
 تطبق املعــاهــدة تطبيقــًا مؤقتــاً املنظمــة الــدوليــة اليت نيــاً، عنــدمــا ختطر الــدولــة أو  الــدوليــة املعنيــة أو

هدة مؤقتاً فيما بينها جزء من املعا  املنظمات الدولية األخرى اليت تســـــــــــــــري املعاهدة أو  الدول أو
  بنيتها عدم االنضمام إىل املعاهدة.

"ريثما تدخل املعاهدة حيز  ٥  اردة يف مشـــــروع املبدأ التوجيهيويُفهم ضـــــمناً من العبارة الو   )٢(
اؤه ببدء نفاذ املعاهدة نفسها النفاذ" أن التطبيق املؤقت ملعاهدة أو . )٦٦١(جلزء من معاهدة ميكن إ

__________ 

بقرار اجلمعيـــــة  قـــــاً ، أُرفقـــــت الح٧٦ ، الفقرةوالتصـــــــــــــــويـــــب  (اجلزء الثـــــاين)اجمللـــــد الثـــــاين ،٢٠٠١  حوليـــــة ... )٦٥٩(
  .٢٠٠١ كانون األول/ديسمرب  ١٢ املؤرخ ٥٦/٨٣ العامة

  . ٨٧ اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ،٢٠١١ حولية ... )٦٦٠(
"ريثما يتم التصــــــديق  ها" أونفاذتنص معظم املعاهدات الثنائية على أن تطّبق املعاهدة بصــــــفة مؤقتة "ريثما يبدأ  )٦٦١(

م هذه اإلجراءات الداخلية وبدء "إىل حني إمتا  "ريثما يتم اســــــــــتيفاء املتطلبات الرمسية لبدء نفاذها" أو  عليها" أو
ن ا "ريثما ختطر حكومة [حكومات]... بعضــــــــها بعضــــــــاً  نفاذ هذه االتفاقية" أو إلجراءات الدســــــــتورية خطياً 

من هذه املادة"  ١ يف الفقرة "حىت تنفيذ مجيع اإلجراءات املشـــــــــار إليها ســـــــــتيفاؤها" أواملطلوبة يف بلدها قد مت ا
ات املتعـــددة ). وهـــذا هو أيضـــــــــــــــــًا حـــال املعـــاهـــد٩٠ ، الفقرةA/CN.4/707"إىل حني بـــدء نفـــاذهـــا" (انظر   أو

يثما يبدأ نفاذه)، الذي ر  ١٤  ق املؤقت لبعض أحكام الربوتوكول رقماألطراف، مثل اتفاق مدريد (اتفاق التطبي
ند بدء نفاذ الربوتوكول عيلي: "ينتهي نفاذ هذا اإلعالن [بشـــــــــــــأن التطبيق املؤقت]   ينص يف الفقرة (د) على ما

لنسبة إىل الطرف املتعاقد السامي املعين".  ١٤ رقم   مكرراً لالتفاقية 
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لنسبة إىل  يستمر ٥  شروع املبدأ التوجيهيمل ووفقاً  التطبيق املؤقت حىت تدخل املعاهدة حيز النفاذ 
ـــًا فيمـــا املنظمـــة الـــدوليـــة اليت تطبق املعـــاهـــدة أو الـــدولـــة أو لـــدول   جزءًا من املعـــاهـــدة مؤقت يتعلق 

  .)٦٦٢(تطبق جزءاً منها مؤقتاً هي أيضاً   املنظمات الدولية األخرى اليت تطبقها أو أو
كن أن تكون واحدة مجيع الرتتيبات القانونية اليت ميممكناً تضـــــــــــــــمني صـــــــــــــــيغة  ومل يكن  )٣(

لنســـــــــــــــبة إىل الدولة أو دولية اليت تطبق مؤقتاً املنظمة ال موجودة إذا دخلت املعاهدة حيز النفاذ 
لدول أو جزءاً من معاهدة، فيما  معاهدة أو خرى اليت تطبق مؤقتاً املنظمات الدولية األ  يتعلق 

  ا.جزءاً منه املعاهدة نفسها أو
على احلالة الثانية املذكورة  ٨  لذلك، قررت اللجنة أن تقصـــــر نطاق مشـــــروع املبدأ التوجيهي  )٤(

املنظمة الدولية   وهي احلالة اليت ختطر فيها الدولة أو - ) من شـــــــــــــرح هذا املبدأ التوجيهي١يف الفقرة (
من  ٢٥  من املادة ٢  حبيث تتبع أيضــــــاً عن كثب صــــــيغة الفقرة -بنيتها عدم االنضــــــمام إىل املعاهدة 

لوســـــــــــــــائل األخرى ١٩٨٦و ١٩٦٩  اتفاقييت فيينا لعامي . واعُتمد نص هذا احلكم دون اإلخالل 
اء التطبيق املؤقت   .)٦٦٣(إل

لقياس إىل ما٨  وُكيفت صـــــيغة مشـــــروع املبدأ التوجيهي  )٥( من اتفاقية  ٢٥  ةورد يف املاد  ، 
  توجيهية.نطاق مشاريع املبادئ ال، إلدراج املنظمات الدولية ضمن ١٩٦٩  فيينا لعام

إبرام مثـل هـذا االتفـاق البـديــل  ١٩٨٦و ١٩٦٩  تتوخى اتفـاقيتـا فيينـا لعـامي  ويف حني ال  )٦(
 ٨  بني الدول "املتفاوضــــــة"، وتبعاً للحالة، بني املنظمات الدولية، ينص مشــــــروع املبدأ التوجيهي  إال

الدول  اإلشـــــــــارة إىلهذه الصـــــــــيغة  واصـــــــــلوتيُتفق على غري ذلك".   مل  بوجه أعم على عبارة "أو ما
ولكن ميكن أن تشــــمل أيضــــاً الدول واملنظمات املنظمات الدولية اليت تفاوضــــت على املعاهدة،  أو

. ونظراً لتعقيد إبرام املعاهدات املتعددة األطراف الدولية اليت مل تشــــــــــــــارك يف التفاوض على املعاهدة
الصيغة الضيقة الواردة يف تزال تؤيد   مارسة املعاصرة الإذا كنت امل يكن واضحاً للجنة ما  احلديثة، مل
املنظمات الدولية املتفاوضة على قدم املساواة  ، سواء من حيث معاملة مجيع الدول أواتفاقييت فيينا
لتطبيق املؤقــت أو القــانونيــة فيمــا منظمــات  من حيــث االعرتاف بوجود جمموعــات دول أو يتعلق 

اء التطبيق املؤقتدولية أخرى قد تُلتمس أيضاً    .)٦٦٤( موافقتها على املسائل املتصلة 
هتمام اللجنة أيضــــــاً حتديد الدول أو  )٧( املنظمات الدولية اليت  ومن املســــــائل اليت حظيت 

اء التطبيق املؤقت ملعاهدة أو جلزء من معاهدة. وتوضــــــــح هذه   ينبغي إخطارها بنية طرف آخر إ
تلك املنظمة   ط مشروع املبدأ التوجيهي، "إذا أخطرت تلك الدولة أوالنقطَة العبارُة الواردة يف وس

__________ 

فينيا بشــــــأن إدراج إمدادات النفط ملربم بني مجهورية أملانيا االحتادية وحكومة مجهورية ســــــلو انظر، مثًال، االتفاق ا )٦٦٢(
للحد األدىن من احتياطي النفط  واملنتجات النفطية املخزونة يف أملانيا نيابة عنها يف احتياطي املكتب الســــلوفيين

ة يف )؛ واحلالUnited Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38039, p. 287, at p. 302واملنتجات النفطية (
شـــــــــري  ات الدخول اجملانية تبادل املذكرات الذي يشـــــــــكل اتفاقاً بني حكومة إســـــــــبانيا وحكومة كولومبيا بشـــــــــأن 

  ). vol. 2253, No. 20662, p. 328, at pp. 333-334(املرجع نفسه، 
 ,vol. 1946املرجع نفســـــــــــــــه، ( ١٩٧٨ املعاهدات لعاممن اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف  ٢٩  انظر، مثًال، املادة )٦٦٣(

No. 33356, p. 3اء التطبيق املؤقت للمعاهدات املتعد دة األطراف اليت دخلت )، اليت تتوخى وسائل إضافية إل
لنسبة إىل اإلقليم الذي تسري عليه خالفة الدول.    حيز النفاذ 

. انظر الفقرتني ٣  بدأ التوجيهيمبوقف الدول املتفاوضة يف مشروع امليتعلق  يتفق هذا النهج مع النهج املتبع فيما )٦٦٤(
  أعاله. ٣ ) من شرح مشروع املبدأ التوجيهي٥) و(٢(
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جزء من املعــاهــدة مؤقتــاً   املنظمــات الــدوليــة األخرى اليت تســـــــــــــــري املعــاهــدة أو  الــدوليــة الــدول أو
  .)٦٦٥(بينها" فيما

ــاء االنفرادي للتطبيق   )٨( ملؤقــت وذلــك، اوقررت اللجنــة عــدم إدراج بنــد حتوطي خيص اإل
 ١٩٦٩  يينـــــا لعـــــاميفمن اتفـــــاقييت  ٥٦  من املـــــادة ٢  بتطبيق القـــــاعـــــدة الواردة يف الفقرةمثًال، 

نقض املعــاهــدة بيلزم تعــديلــه، وهي القــاعــدة اليت حتــدد مهلــة لإلخطــار  ، مع تعــديــل مــا١٩٨٦و
ائها أو االنســـحاب منها إذا كانت ال  أو نســـحاب منها. اال نقضـــها أو  تتضـــمن حكماً بشـــأن إ

دم كفاية املمارســــة ضــــوء ع ويف ٢٥ ذلك حرصــــاً على املرونة املالزمة للمادة وامتنعت اللجنة عن
  يف هذا الصدد.

    ٩ املبدأ التوجيهي
 اهدات املطبقة مؤقتاً القانون الداخلي للدول أو قواعد املنظمات الدولية واحرتام املع

ء من ال جيوز لــــدولــــة وافقــــت على التطبيق املؤقــــت ملعــــاهــــدة أو جلز   -١  
ا الداخلي لتربير عدم تنفيذها التزاممعاهدة أن  حكام قانو مبوجب هذا  اً شـــــــئ اً حتتج 

 التطبيق املؤقت.

أو جلزء من  ال جيوز ملنظمة دولية وافقت على التطبيق املؤقت ملعاهدة  -٢  
حكام قواعد املنظمة لتربير عدم تنفيذها التزام مبوجب هذا  اً شـــــــــــــــئ اً معاهدة أن حتتج 

  التطبيق املؤقت. 

  الشرح    
ملعاهدات امل ٩يتناول مشـــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي   )١(  لقانونوعالقتها  اً مؤقت طبقةالتقيد 

لقــانون  اً يتنــاول حتــديــدهو الــداخلي للــدول وقواعــد املنظمــات الــدوليــة. و  مســــــــــــــــألــة االحتجــاج 
 اً شـــــــــئ اً التزام، أو يف حالة املنظمات الدولية بقواعد املنظمة، لتربير عدم تنفيذها للدول الداخلي
__________ 

اء التطبيق املؤقت )٦٦٥( وتنص يف بعض  إلخطار يتضــــّمن عدد صــــغري من املعاهدات الثنائية أحكاماً صــــرحية بشــــأن إ
ت املتحــدة األمريكيــة ة على ذلــك االتفــاق املربم بني الوال. ومن األمثلــاحلــاالت أيضــــــــــــــــاً على وجوب اإلخطــار

يتصل   ائل إيصاهلا وماوحكومة مجهورية جزر مارشال بشأن التعاون على قمع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووس
ر بعد]،   ا من عتاد عن طريق البحر، (املرجع نفســـه، [اجمللد مل ثلة . ومن األم١٧  )، املادةNo. 51490, p. 14ينشـــَ

ا املعاهدة املربمة بني أملانيا ومملكة هولندا بشـــــــــــــــأن تنفيذ عمليات م األخرى ما يلي: راقبة احلركة اجلوية اليت تقوم 
ثري العمليات املدنية  ليت جتري يف مطار نيدرهاين على امجهورية أملانيا االحتادية فوق األراضــــــــــي اهلولندية وبشــــــــــأن 

ق )؛ واالتفاUnited Nations, Treaty Series, vol. 2389, No. 43165, p. 117, at p. 173أراضـــــــي مملكة هولندا (
 ,vol. 2161, No. 37756, p. 45املربم بني إســـبانيا والصـــندوق الدويل للتعويض عن التلوث النفطي (املرجع نفســـه، 

at p. 50 ملقر العام للقوات املتحالفة يف ممثلًة )؛ واملعاهدة املربمة بني مملكة إســـبانيا ومنظمة حلف مشال األطلســـي
ــبانية (املرجع أورو بشـــأن الشـــروط اخلاصـــة املنطبقة على إنشـــاء وتشـــغيل املقر العســـكري الدويل يف ا ألراضـــي اإلسـ

اء املعاهدات املتعددة األطر vol. 2156, No. 37662, p. 139, at p. 155 نفســـــــــــه، اف، يتضـــــــــــمن ). وفيما خيص إ
من أحكام  ١٩٨٢  ول/ديســــمربكانون األ  ١٠  تضــــمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخةت  اتفاق تنفيذ ما

 رحتال (املرجع نفســـــــه،بشـــــــأن حفظ وإدارة األرصـــــــدة الســـــــمكية املتداخلة املناطق واألرصـــــــدة الســـــــمكية الكثرية اال
vol. 2167, No. 37924, p. 3, at p. 126اء ٤١  )، بنداً (املادة إل خذ) يسمح   ٢  بصيغة الفقرة مبوجب إخطار 

تفاقات الســــــــــــــلع ي  . وعالوًة على ذلك، تبني املمارســـــــــــــــة فيما١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥  من املادة تعلق 
النسحاب من االتفاق، كما اء التطبيق املؤقت   حالة االتفاق الدويل لزيت يف  األساسية أنه ميكن االتفاق على إ

  ة.الزيتون وزيتون املائد
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لقــاعــدةجلمبوجــب التطبيق املؤقــت ملعــاهــدة أو  اليت تنطبق  زء من معــاهــدة. وتتعلق الفقرة األوىل 
لقاعدة و  الدولعلى   املنظمات الدولية.اليت تنطبق على الثانية 

فيينـــا  ةمن اتفـــاقيـــلكـــل  ٢٧الصـــــــــــــــيغـــة الواردة يف املـــادة  عن كثـــبيتبع هـــذا احلكم و   )٢(
القرتان مع. ولــذلــك ينبغي )٦٦٧(١٩٨٦عــام لفيينــا  ةاتفــاقيــو  )٦٦٦(١٩٦٩  لعــام هــاتني  النظر فيــه 

 األخرى الواجبة التطبيق.القانون الدويل املادتني وقواعد 

لقاعدة ا وخيضع التطبيق املؤقت ملعاهدة أو جلزء من معاهدة للقانون الدويل. وعلى غرار  )٣(
من جانب أن التطبيق املؤقت ملعاهدة  ٩  التوجيهي، يبني املبدأ )٦٦٨(٢٧العامة الواردة يف املادة 
اأن يعتمد على  ميكن، كقاعدة عامة،ال دولة أو منظمة دولية  أو  ،أو قواعدها الداخلي قانو
ً و . اأن يكون مشـــــــــروطاً  كانت أحكام القانون الداخلي للدولة أو القواعد الداخلية للمنظمة   أ

ا لتربيرالدولية، ال  التطبيق املؤقت  االلتزامات الدولية الناشــــــــــــــئة عنعدم تنفيذ  جيوز االحتجاج 
ذه القواعد ملعاهدة أو جزء من معاهدة ذا القانون الداخلي أو  . وال ميكن كذلك االحتجاج 

إال أنه على النحو  .)٦٦٩(بتلك االلتزاماتلإلخالل نتيجة املسؤولية اليت قد تتحملها  للتنصل من
، جيوز للدول واملنظمات الدولية املعنية أن توافق على ١١توجيهي املذكور يف مشـــــــــــــــروع املبدأ ال

 قيود مستمدة من هذا القانون الداخلي أو هذه القواعد كجزء من موافقتها على التطبيق املؤقت.

ا  ويف حني أن من الصـــــــــــــــحيح أنه جيوز لكل دولة أو منظمة دولية أن تقرر، وفقاً   )٤( لقانو
 ،)٦٧٠(زء من معاهدةجلا كانت توافق على التطبيق املؤقت ملعاهدة أو قواعدها، ما إذلالداخلي أو 

تطبيق املعاهدة أو  ، بعدةيقواعد املنظمة الدول أو معالقانون الداخلي للدولة  أي تعارض مع فإن
بصـــــــــفة عدم تطبيق هذه املعاهدة أو جزء منها ل مربراً ال ميكن أن يكون ، ةمؤقتبصـــــــــفة  هاجزء من
تطبيق ال. ونتيجة لذلك، ســـــــيكون االحتجاج بتلك األحكام الداخلية يف حماولة لتربير عدم مؤقتة

 لقانون الدويل.ل خمالفاً زء منها جللمعاهدة أو املؤقت ل

__________ 

  على ما يلي: ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٧تنص املادة   )٦٦٦(
 املعاهدات ومراعاةالقانون الداخلي 

ختـــل هـــذه القـــاعـــدة . والعـــاهـــدةمل هتنفيـــذلتربير عـــدم قـــانونـــه الـــداخلي حكـــام  ال جيوز لطرف أن حيتج    
  .٤٦ ملادة

  على ما يلي: ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٢٧تنص املادة   )٦٦٧(
 املعاهدات مراعاةو  للدول وقواعد املنظمات الدولية القانون الداخلي

ا الداخلي حكام ال جيوز لدولة طرف يف معاهدة أن حتتج   -١     املعاهدة. هاتنفيذ لتربير عدمقانو
  املعاهدة. هانفيذتلتربير عدم ال جيوز ملنظمة دولية طرف يف معاهدة أن حتتج بقواعد املنظمة   -٢  
  .٤٦ملادة  تنيلسابقتني ايف الفقر  نالوارد نل القاعدال خت  -٣  

 A. Schaus, “1969 Vienna Convention. Article 27: internal law and observance of treaties”, in :انظر  )٦٦٨(

The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, vol. I, O. Corten and P. Klein, eds. 

(Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 688-701, at p. 689 .  
 Obligatory character of treaties: the principle of the supremacy of international law“، ٧انظر املادة   )٦٦٩(

over domestic law” in the fourth report by Sir Gerald Fitzmaurice, Special Rapporteur (Yearbook … 

1959, vol. II, document A/CN.4/120, p. 43).  
 A.Q. Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature :انــــــــظــــــــر  )٦٧٠(

(Leiden, Brill, 2012), p. 64 .  
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زء من جلوســــــــــــــيؤدي عدم االمتثال لاللتزامات الناشــــــــــــــئة عن التطبيق املؤقت ملعاهدة أو   )٥(
إقامة إىل لتربير ذلك ة أو قواعد املنظمة الدولية القانون الداخلي للدولواالســـــــــــــــتناد إىل معاهدة 

لقانون  ســــــــــــــيكون خمالفاً  وأي رأي آخر. )٦٧١(املســــــــــــــؤولية الدولية لتلك الدولة أو املنظمة الدولية
نه غري مشـــــروع  مســـــؤولية الدول، الذي خيضـــــع مبقتضـــــاه وصـــــف فعل الدولة أو املنظمة الدولية 

مبوجب القانون  اً مشـــــــــــــروعه هذا الوصـــــــــــــف بكون الفعل فيال يتأثر الذي و  ،للقانون الدويل دولياً 
 .)٦٧٢(الداخلي

دول أو قواعد وتنطبق اإلشـــــــــــــــارة يف مشـــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي إىل "القانون الداخلي لل  )٦(
اخلي أو القواعد وليس فقط على القانون الد من هذا القبيل املنظمات الدولية" على أي حكم

 .للمعاهداتلتطبيق املؤقت  حتديداً  املتعلقة

لتا الفقرتني من املبدأ الواردة يف ك ،مبوجب هذا التطبيق املؤقت" اً شـــــــــــــــئ اً عبارة "التزامو   )٧(
من  أوملعاهدة نفســـها، من ا فيها االلتزام ينبثق ، واســـعة مبا يكفي لتشـــمل احلاالت اليتالتوجيهي

ع القاعدة العامة مق تفهذا يزء من معاهدة. و جلملعاهدة أو املؤقت تطبيق العلى منفصـــــــــــل اتفاق 
جلزء من   عــاهــدة أوالتطبيق املؤقــت مل أناليت تنص على  ٦الواردة يف مشـــــــــــــــروع املبــدأ التوجيهي 

ر القــانونيــة اليت ترتتــب لو كــانــت املعــاهــدة ترتتــب عليــه معــاهــدة  اريــة بني الــدول ســــــــــــــــنفس اآل
 املنظمات الدولية املعنية.  أو

    ١٠املبدأ التوجيهي 
ختصـــــــــاص لي للدول أو قواعد املنظمات الدولية املتصـــــــــأحكام القانون الداخ لة 

 املوافقة على التطبيق املؤقت للمعاهدات

لتطبيق ا  -١   ن اإلعراب عن رضــــــــــــــــاهــا  ملؤقــت ال جيوز لــدولــة أن حتتج 
ا الداخل ختصــــــــــاص ملعاهدة أو جلزء من معاهدة قد مت انتهاكاً حلكم يف قانو ي يتعلق 

كن االنتهاك بيناً قت للمعاهدات كسبب إلبطال رضاها ما مل ياملوافقة على التطبيق املؤ 
ا الداخلي.  ومتعلقاً بقاعدة ذات أمهية أساسية من قواعد قانو

ل  -٢   ن اإلعراب عن رضــــــــــــــــاها  تطبيق ال جيوز ملنظمة دولية أن حتتج 
فيمــــا يتعلق  املؤقــــت ملعــــاهــــدة أو جلزء من معــــاهــــدة قــــد مت انتهــــاكــــًا لقواعــــد املنظمــــة
ا ما مل يكن ختصاص املوافقة على التطبيق املؤقت للمعاهدات كسبب إلبطال رضاه

   االنتهاك بّيناً ومتعلقاً بقاعدة ذات أمهية أساسية.

__________ 

 D. Mathy, “1969 Vienna Convention. Article 25: provisional application”, in The Vienna: نظرا )٦٧١(

Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol. I, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, 

Oxford University Press, 2011), pp. 639-654, at p. 646 .  
  ٢٠٠١لعـام  عـة دوليـاً املواد املتعلقـة مبســـــــــــــــؤوليـة الـدول عن األفعـال غري املشـــــــــــــــرو  مشــــــــــــــــاريعمن  ٣انظر املـادة   )٦٧٢(

د ذلك بقرار اجلمعية العامة ، املرفق بع٧٦، الفقرة والتصـــــــــــــــويب ، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠١حولية ... (
مبســـــــــؤولية  ةتعلقاملواد امل مشـــــــــاريعمن  ٥)؛ ومشـــــــــروع املادة ٢٠٠١كانون األول/ديســـــــــمرب   ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٣

، املرفق بعــد ذلــك ٨٧قرة ، اجمللــد الثــاين (اجلزء الثــاين) الف٢٠١١ حوليــة ...( ٢٠١١املنظمــات الــدوليــة لعــام 
  ). ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٩املؤرخ  ٦٦/١٠٠لعامة بقرار اجلمعية ا



A/72/10 

189 GE.17-13796 

  الشرح    
ني الداخلية للدول أحكام القواناملرتتبة على ر اآل ١٠يتناول مشــــــــــــروع املبدأ التوجيهي   )١(

للمعاهدات. وتتعلق  ختصــــــــاص املوافقة على التطبيق املؤقتاملتصــــــــلة وقواعد املنظمات الدولية 
 لية.الداخلي للدول، والثانية بقواعد املنظمات الدو  لقانونالفقرة األوىل 

من كل من  ٤٦الصــــــــيغة الواردة يف املادة  عن كثب ١٠مشــــــــروع املبدأ التوجيهي بع ويت  )٢(
. وعلى وجه التحديد، تتبع الفقرة األوىل من مشـــــــــــــــروع ١٩٨٦ولعام  ١٩٦٩  فيينا لعام يتاتفاقي

، وتتبع الفقرة الثــانيــة )٦٧٣(١٩٦٩من اتفــاقيــة فيينــا لعــام  ٤٦من املــادة  ١املبــدأ التوجيهي الفقرة 
املبدأ  مشــــــروع النظر يفلذلك، ينبغي  .)٦٧٤(١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦من املادة  ٢ة الفقر 

 األخرى الواجبة التطبيق.القانون الدويل هاتني املادتني وقواعد  القرتان معالتوجيهي 

طل لتطبيق الرضــان ادعاء أن أي على  ١٠املبدأ التوجيهي مشــروع  وينص  )٣(  املؤقت 
ختصاص  فيما يتعلقة قواعد املنظملللقانون الداخلي للدولة أو  بّني انتهاك  جيب أن يستند إىل

إلضـــــــــــــــــافـــة إىل ذلـــك، متعلقـــاً املوافقـــة على هـــذا التطبيق املؤقـــت، وأن  بقـــاعـــدة ذات  يكون، 
 أساسية.  أمهية

دولية ألية دولة أو أية منظمة  اتضــــــــــــح بشــــــــــــكل موضــــــــــــوعي" إذا ناً ويكون االنتهاك "بيّ   )٤(
تتصــــرف يف هذا الشــــأن وفق املمارســــات العادية للدول، وللمنظمات الدولية حســــب االقتضــــاء، 

 . )٦٧٥(وحبسن نية

__________ 

  على ما يلي: اليت تنص ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦تنص املادة   )٦٧٣(
 الختصاص بعقد املعاهداتاملتعلقة القانون الداخلي أحكام   

الرتباط عن  اإلعرابن ال جيوز لدولة ما االحتجاج   -١   حلكم يف انتهاكاً  مبعاهدة قد مترضـــــــاها 
الختصــــــاص بعقد املعاهدات   ا الداخلي يتعلق  ومتعلقاً  اً نبيّ النتهاك كســــــبب مبطل لرضــــــاها، ما مل يكن اقانو

  .ذات أمهية أساسية الداخلي اقانو يفبقاعدة 
ن وفق املمارسات هذا الشأأليـ دولة تتصرف يف يكون االنتهاك بّيناً إذا اتضح بشكل موضوعي   -٢  

  .نيةالعادية وحبسن ب
  على ما يلي: ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦تنص املادة   )٦٧٤(

  الختصاص بعقد املعاهداتللدولة وقواعد املنظمات الدولية املتصلة  القانون الداخليأحكام   
الرتباط مبعاهدة قد مت انتهاكاً حلكم يف   -١   ن اإلعراب عن رضـــــــاها  ال جيوز لدولة ما االحتجاج 

الختصــــــاص بعقد املعاهدات كســــــبب مبطل لرضــــــاها، ما مل يكن االنتهاك بّيناً ومتعلقاً  ا الداخلي يتعلق  قانو
ا الداخلي ذات أمهية أساسية.    بقاعدة يف قانو

الرتبــاط مبعــاهــدة قــد مت انتهــاكــاً ال جيوز ملنظمــة دوليــ  -٢   ن اإلعراب عن رضــــــــــــــــاهــا  ة االحتجــاج 
الختصــــــــــــاص بعقد املعاهدات كســــــــــــبب مبطل لرضــــــــــــاها، ما مل يكن االنتهاك بيّناً  لقاعدة من قواعدها تتعلق 

  ومتعلقاً بقاعدة ذات أمهية أساسية.
نظمة دولية تتصـــرف يف هذا اتضـــح بشـــكل موضـــوعي ألية دولة أو أية ميكون االنتهاك بّيناً إذا   -٣  

  الشأن وفق املمارسات العادية للدول، وللمنظمات الدولية حسب االقتضاء، وحبسن نية.
من اتفــــاقيــــة فيينــــا  ٤٦من املــــادة  ٣لفقرة ل، و ١٩٦٩من اتفــــاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٤٦من املــــادة  ٢للفقرة  وفقــــاً   )٦٧٥(

  .١٩٨٦ لعام
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    ١١املبدأ التوجيهي 
لداخلي للدول اقيود مســـــــتمدة من القانون  املوافقة على التطبيق املؤقت مع وجود

 أو قواعد املنظمات الدولية

 ،ية يف املوافقةهذه حبق دولة أو منظمة دولال ختّل مشــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية   
ا أو  يف زء من املعاهدة على التطبيق املؤقت للمعاهدة أو جلبشـــــــــــكل آخر، املعاهدة ذا

  مع وجود قيود مستمدة من القانون الداخلي للدولة أو قواعد املنظمة.

  الشرح    
واملنظمات  لدوللقيود اليت ميكن أن تســـــــــتمدها ا ١١يتصـــــــــل مشـــــــــروع املبدأ التوجيهي   )١(

ـــا الـــداخلي الـــدوليـــة من  زء من جلعـــاهـــدة أو ملعنـــد املوافقـــة على التطبيق املؤقـــت  وقواعـــدهـــاقـــانو
لتــايل حبق الــدول ذه القيود، ويعرتف حتمــال وجود هــمعــاهــدة. ويقر مشــــــــــــــروع املبــدأ التوجيهي 

دة من القانون الداخلي أو املســــــــــــــتم لقيود رهناً واملنظمات الدولية يف املوافقة على التطبيق املؤقت 
 زء من معاهدة.جلهدة أو عااملؤقت ملتطبيق اليف موافقتها على من قواعد املنظمات، واإلشارة إليها 

زء من معاهدة لقيود، جلوعلى الرغم من احتمال أن خيضــــــــــع التطبيق املؤقت ملعاهدة أو   )٢(
ا رونة ملهذا مشــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي يعرتف مثل احلصــــــــــــــول على موافقة الربملان،  اليت تتمتع 

لضـــــــــــــــمان أو جلزء من معاهدة الدولة أو املنظمة الدولية يف املوافقة على التطبيق املؤقت ملعاهدة 
مع القيود املســتمدة من أحكامها الداخلية. وعلى ســبيل املثال، ينص مشــروع هذه املوافقة اتفاق 

إىل القانون الداخلي للدولة أو قواعد  ة أن تشري املعاهدة صراحةً على إمكاني هذااملبدأ التوجيهي 
بعدم انتهاك القانون الداخلي  جتعل هذا التطبيق املؤقت مشـــــــــــــــروطاً أن أو حىت املنظمة الدولية 

 .)٦٧٦( للدولة أو قواعد املنظمة

قــت لتطبيق املؤ ل توافقيال ألســــــــــــــــاس" يف عنوان املبــدأ التوجيهي ااملوافقــةوتعكس كلمــة "  )٣(
 للمعاهدات.

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2080, No. 36116) طاقةميثاق المعاهدة من  ٤٥املادة  انظر مثالً   )٦٧٦(

p. 95) انظر أيضـــــــاً األمثلة العديدة التفاقات التجارة احلرة املربمة بني دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ودول .
، ومجهورية مقدونيا،  كثرية أخرى (أي ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتونس، واجلبل األسود، ومجهورية كور

وجورجيا، وســـنغافورة، وشـــيلي، وصـــربيا، والفلبني، وكندا، ولبنان، ومصـــر، واملكســـيك، ودول أمريكا الوســـطى، 
والدول األعضـــــــــــــاء يف جملس التعاون اخلليجي، ودول االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي)، اليت ُتســـــــــــــتخدم فيها 

لك مقتضــــيات دســــتورها" أو "إذا أجازت ذلك املقتضــــيات أحكام خمتلفة يف هذا الصــــدد، مثل: "إذا أجازت ذ
ا الداخلية"  -http://www.efta.int/free-trade/free-trade)القانونية لكل منها" أو "إذا أجازت ذلك مقتضـــــــــيا

agreements) من اتفاق التجارة احلرة املربم بني دول الرابطة  ٤٣من املادة  ٢الفقرة . فعلى ســــــــــبيل املثال، تنص
  األوروبية للتجارة احلرة ودول االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي على ما يلي:

  (الدخول حيز النفاذ) ٤٣املادة 
[...]  

للجنوب األفريقي ألي دولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة أو من دول االحتاد اجلمركي   -٢  
لتطبيق املؤقت هلذا االتفاق  أن تطبق هذا االتفاق مؤقتاً، إذا أجازت ذلك مقتضيات دستورها. وُخيَطر الوديع 

  مبوجب هذه الفقرة.
[...]  



A/72/10 

191 GE.17-13796 

ضــــــرورة التوصــــــل إىل اتفاق  عين ضــــــمناً ينه  مشــــــروع املبدأ التوجيهيوال ينبغي تفســــــري   )٤(
قواعد املنظمة من القانون الداخلي للدولة أو ن م املســـتمدةالقيود  إمكانية تطبيق منفصـــل بشـــأن

يف املعاهدة واضـــــحاً مبا يكفي هذه القيود أي من وجود  ســـــوى أن يكونيلزم ال الدولية املعنية. و 
ا، املؤقت تطبيق العلى أي شــــــــكل آخر من أشــــــــكال املوافقة أو يف أو يف املعاهدة املنفصــــــــلة  ذا

 عاهدة.املزء من جلمعاهدة أو لل

نظمات الدولية لدول أو املا يشــــــجعنه وال ينبغي تفســــــري مشــــــروع املبدأ التوجيهي هذا   )٥(
الداخلي للدولة أو من  طبيق املؤقت قيوداً مســـــــتمدة من القانونعلى أن تدرج يف املوافقة على الت

  .قواعد املنظمة


