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  الفص  السالع  
 التطبيق املؤقت للمعاهدال

 مقدمة -يلف 
(  أن تُأدرج موضأوع "التطبيأق املؤقأت 2012قررت اللج أة  يف مورهتأا الرابعأة والسأتني ) -79

لل عا أأأدات" يف بأأأرانمج ع لهأأأا  وعّي أأأت السأأأيد خأأأوان مانوينأأأ  غأأأوميس روبليأأأدو مقأأأررا  خاصأأأا  
 67/92 وقت الحق  أحاطت اة عيأة العامأة عل أا  مأع التقأدينر  يف قرار أا و ويف(992)لل وضوع
   بقرار اللج ة دمراج املوضوع يف برانمج ع لهاو2012مانون ااول/مينس رب   14املؤر  
  نظأأرت فيهأأا (993)2016دىل عأأا   2013وقأأد  املقأأرر اخلأأاص أربعأأة تقأأارينر مأأ  عأأا   -80

(  علأأأى التأأأوايلو 2013-2016دىل الثام أأأة والسأأأتني ) اللج أأأة يف موراهتأأأا مأأأ  اخلامسأأأة والسأأأتني
وُعرضأأأت علأأأى اللج أأأة أينضأأأا  ثأأأالث مأأأ مرات أعأأأدهتا اامانأأأة  قُأأأدمت علأأأى التأأأوايل يف الأأأدورات 

 و(994)(2017والتاسعة والستني )  (2015والسابعة والستني )  (2013اخلامسة والستني )
حهأأا املقأأرر اخلأأاص يف التقرينأأرين  الثالأأث واسأأت اما  دىل مشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة الأأت اقرت  -81

( مبشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة 2016والرابأأأع  أحاطأأأت اللج أأأة عل أأأا  يف مورهتأأأا الثام أأأة والسأأأتني )
سلصأأيغة الأأت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة مؤقتأأا و ونظأأرا  لضأأيق الوقأأت   9دىل  6ومأأ   4دىل  1 مأأ 

 يف الدورة املقبلةو 10و 5تقرر ال ظر يف مشروعي املبدأين  التوجيهيني 
(  دىل ة أة الصأأياغة 2017وأعأامت ة أة القأانون الأدويل  يف مورهتأأا التاسأعة والسأتني ) -82

  سلصأأيغة الأأت مانأأت قأأد اعت أأدهتا  أأ   9دىل  6ومأأ   4دىل  1مشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة مأأ  
بأامئ التوجيهيأةو   بغيأة دعأدام جم وعأة موحأدة هنائيأة مأ  مشأارينع امل2016اللج ة مؤقتا  يف عأا  

   11دىل  1ويف وقت الحق  اعت دت ة ة القانون الأدويل مؤقتأا  مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة مأ  
 وهام ا عرضتها ة ة الصياغة يف الدورة نفسها  مشفوعة  بشروح

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
خلأأأأأأأأامس لل قأأأأأأأأرر اخلأأأأأأأأاص مأأأأأأأأان معروضأأأأأأأأا  علأأأأأأأأى اللج أأأأأأأأة يف الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأة التقرينأأأأأأأأر ا -83
(A/CN.4/718 )  وُأحلقأأأأأأأأأأأأأت سلتقرينأأأأأأأأأأأأأر دضأأأأأأأأأأأأأافة تتضأأأأأأأأأأأأأ   ثبأأأأأأأأأأأأأت مراجأأأأأأأأأأأأأع بشأأأأأأأأأأأأأفن املوضأأأأأأأأأأأأأوع
(A/CN.4/718/Add.1  و وت أأاول املقأأرر اخلأأاص سلتحليأأ   يف تقرينأأر  اخلأأامس) التعليقأأات الأأت أبأأدهتا

ج أة مؤقتأا  الدول وامل ظ ات الدولية على مشارينع املبامئ التوجيهية اإلحدى عشأر الأت اعت أدهتا الل
يف مورهتأأأأأا التاسأأأأأعة والسأأأأأتني  وعأأأأأرض فيأأأأأه معلومأأأأأات دضأأأأأافية عأأأأأ  ممارسأأأأأة امل ظ أأأأأات الدوليأأأأأة  

مكأأأررا  ينت أأأاوالن تباعأأأا  التحفظأأأات  8مكأأأررا  و 5مشأأأروعي مبأأأدأين  تأأأوجيهيني جدينأأأدين  مهأأأا  وقأأأد 

__________ 

 و267(  الفقرة A/67/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة السابعة والستون  امللحق رقم  (992) 
 (993) A/CN.4/664 التقرينأأر ااول(  و(A/CN.4/675 و  )التقرينأأر الثأأاين(A/CN.4/687   )و)التقرينأأر الثالأأثA/CN.4/699 

 )التقرينر الرابع(و Add.1و
 (994) A/CN.4/658و  A/CN.4/676و  A/CN.4/707 و أُرجئ ال ظر يف الوثيقةA/CN.4/707 دىل الدورة احلاليةو 

http://undocs.org/en/A/67/10
http://undocs.org/en/A/CN.4/664
http://undocs.org/en/A/CN.4/675
http://undocs.org/en/A/CN.4/687
http://undocs.org/en/A/CN.4/699
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/658
http://undocs.org/en/A/CN.4/676
http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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 أة أينضأا  و ومان معروضا  على اللج(995)واإلهناء أو التعليق  فضال  ع  مثانية مشارينع أحكا  منوذجية
(  وتتضأأ   استعراضأأا  مل ارسأأة الأأدول في أأا ينتعلأأق A/CN.4/707املأأ مرة الثالثأأة الأأت أعأأدهتا اامانأأة )

سملعا أأأأدات )الث ائيأأأأة واملتعأأأأدمة ااطأأأأرا (  املومعأأأأة أو املسأأأأجلة لأأأأدى اامأأأأني العأأأأا  يف السأأأأ وات 
 ت ت ص على التطبيق املؤقت  مبا ينش   اإلجراءات التعا دينة املتصلة إاوالعشرين  ااخرية  ال

  املعقومة يف 3409ويف جلستها  3406دىل  3402ونظرت اللج ة  يف جلساهتا م   -84
  يف التقرينأر اخلأامس لل قأرر 2018أاير/ماينو  22ويف  2018أاير/ماينو  18دىل  14الفرتة م  

 22املعقأومة يف  3409عأدهتا اامانأةو وقأررت اللج أة  يف جلسأتها اخلاص واملأ مرة الثالثأة الأت أ
مكأأررا  ومشأأارينع ااحكأأا   8مكأأررا  و 5  دحالأأة مشأأروعي املبأأدأين  التأأوجيهيني 2018أاير/مأأاينو 

ال  وذجية الث انيأة دىل ة أة الصأياغة  وملفتهأا سسأتك ال القأراءة ااوىل جمل وعأة مشأارينع املبأامئ 
فيهأأأا مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة الأأأت اعت أأأدهتا مؤقتأأأا  يف الأأأدورة التاسأأأعة  التوجيهيأأأة برمتهأأأا  مبأأأا

(  آخ ة يف االعتبأار تعليقأات احلكومأات ومالحظاهتأا وامل اقشأة الأت جأرت يف 2017والستني )
 اةلسة العامة بشفن تقرينر املقرر اخلاصو 

املعقأأومة  3415( يف جلسأأتها A/CN.4/L.910ونظأأرت اللج أأة يف تقرينأأر ة أأة الصأأياغة ) -85
 9مكأأأأررا   و 5ل 7  و7ل 6  واعت أأأأدت مشأأأأارينع املبأأأأامئ التوجيهيأأأأة 2018أاير/مأأأأاينو  31يف 
و   انتقلت اللج ة دىل اعت ام اجمل وعأة الكاملأة مأ  مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة 12و 11و 10و

 عا أأدات  سعتبار أأا مشأأروع مليأأ  التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات  يف املتعلقأأة سلتطبيأأق املؤقأأت لل
بتوصأأية ة أأة الصأأياغة  أمان (و وأحاطأأت اللج أأة عل أأا  أينضأأا   1-القأأراءة ااوىل )انظأأر الفأأرع جأأيم

تض ني الشروح دشأارة دىل دمكانيأة دمراج جم وعأة مأ  مشأارينع ااحكأا  ال  وذجيأة  أث أاء القأراءة 
 مقأأأأرتح مأأأأ قح ينقدمأأأأه املقأأأأرر اخلأأأأاص يف الوقأأأأت امل اسأأأأب  مأأأأع مراعأأأأاة   اسأأأأت اما  دىل(996)الثانيأأأأة

 التعليقات واالقرتاحات املقدمة أث اء امل اقشة العامة ويف ة ة الصياغةو
__________ 

قرينأأأأر  اخلأأأأامس نأأأأص مشأأأأارينع ااحكأأأأا  ال  وذجيأأأأة  سلصأأأأيغة الأأأأت اقرتحهأأأأا املقأأأأرر اخلأأأأاص يف ت لالطأأأأالع علأأأأى (995) 
(A/CN.4/718 )  أمان و 996انظر احلاشية  

في أأأأأأا ينلأأأأأأي نأأأأأأص مشأأأأأأارينع ااحكأأأأأأا  ال  وذجيأأأأأأة  سلصأأأأأأيغة الأأأأأأت اقرتحهأأأأأأا املقأأأأأأرر اخلأأأأأأاص يف تقرينأأأأأأر  اخلأأأأأأامس  (996) 
(A/CN.4/718  ):سستث اء احلواشي 

 اإلطار الزمين للتطبيق املؤقت للمعاهدة -يلف
 البدء -1

 1مشروع احلكم ال  وذجي 
تتفق الدول لامل ظ ات الدوليأة  املتفاوضأة لاملتعاقأدة  علأى تطبيأق  أ   املعا أدة تطبيقأا  مؤقتأا   

 اعتبارا  م  اترينخ التوقيع عليها )أو أي اترينخ الحق ينُتفق عليه(و
 2كم ال  وذجي مشروع احل
تتفق الدول لامل ظ ات الدوليأة  املتفاوضأة لاملتعاقأدة  علأى تطبيأق  أ   املعا أدة تطبيقأا  مؤقتأا   

 اعتبارا  م  ووو لالتارينخ احملدم و
 3مشروع احلكم ال  وذجي 

تتفأق الأدول لامل ظ أات الدوليأة  املتفاوضأة لاملتعاقأدة  علأى أن تطبأق املعا أدة لاملأوام ووو مأ   
 دة  تطبيقا  مؤقتا   سستث اء الأدول لامل ظ أات الدوليأة  الأت  طأر الومينأع متابيأا  وقأت التوقيأع أبهنأا املعا

 ال توافق على   ا التطبيق املؤقتو
 4مشروع احلكم ال  وذجي 

ُتطبَّأأق  أأ   املعا أأدة تطبيقأأا  مؤقتأأا  اعتبأأارا  مأأ  التأأارينخ الأأ ي تقأأو  فيأأه الدولأأة لامل ظ أأة الدوليأأة   
 الدول لامل ظ ات الدولية  ااخرى املع ية ب لك أو تومع تصرحيا  ل لك الغرض لدى الومينعو نخطار

http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.910
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
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املعقأأأأأأومة  3441و 3440و 3437و 3435 واعت أأأأأأدت اللج أأأأأأة  يف جلسأأأأأأاهتا مأأأأأأ  -86
م املأأ مورة أعأأال    شأأروح مشأأارينع املأأوا2018 آب/أغسأأطس 2متوو/ينوليأأه و 31و 27و 24 يف

 أمان (و  2-)انظر الفرع جيم
  ع  2018 آب/أغسطس 2املعقومة يف  3441وأعربت اللج ة م لك  يف جلستها  -87

سلأأغ تقأأدينر ا لل قأأرر اخلأأاص  السأأيد خأأوان مانوينأأ  غأأوميس روبليأأدو  علأأى مسأأامهته املت يأأ ة الأأت 
 ملي  التطبيق املؤقت لل عا داتو  شروعمل مّك ت اللج ة م  ال جاح يف استك ال قراءهتا ااوىل

  وفقأأا  لل أأوام 2018 آب/أغسأأطس 2املعقأأومة يف  3441وقأأررت اللج أأة  يف جلسأأتها  -88
م  نظامها ااساسي  أن حتي  مشارينع املبامئ التوجيهية )انظر الفرع جيم أمان (   21دىل  16 م 

ا  لتعليقاهتأأأا ومالحظاهتأأأا  وأن عأأأ  طرينأأأق اامأأأني العأأأا   دىل احلكومأأأات وامل ظ أأأات الدوليأأأة الت اسأأأ
مأأأأانون   15تطلأأأب دليهأأأأا تقأأأأد   أأأأ   التعليقأأأأات واملالحظأأأأات دىل اامأأأأني العأأأأا  يف موعأأأأد أقصأأأأا  

 و2019ااول/مينس رب 

يف القاراءة  نا معروع دلي  التطبيق املؤقت للمعاهدال، الري اعتمدت  اللجناة -جيم 
 يف دورهتا السبعني األوىل

 يق املؤقت للمعاهدالنا معروع دلي  التطب -1 
مليأأأأ  التطبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأدات الأأأأ ي اعت دتأأأأه اللج أأأأة يف مشأأأأروع  ينأأأأرم أمان  نأأأأص -89

 القراءة ااوىل يف مورهتا السبعنيو

                                                                                                                                                              

 اإلهناء -2
 5مشروع احلكم ال  وذجي 

ين تهي التطبيق املؤقت هل   املعا دة لدى بدء نفاذ ا سل سبة دىل الدولة لامل ظ أة الدوليأة  الأت  
 ُتطبِّقها تطبيقا  مؤقتا و
 6جي مشروع احلكم ال  وذ

ين تهأأأأي التطبيأأأأق املؤقأأأأت هلأأأأ   املعا أأأأدة سل سأأأأبة دىل مولأأأأة لم ظ أأأأة موليأأأأة  دذا قامأأأأت تلأأأأك الدولأأأأة  
 لامل ظ ة الدولية  نخطار الدول لامل ظ ات الدولية  ااخرى )أو الومينع( ب يتها أال تصبح طرفا  يف املعا دةو

 نطاق التطبيق املؤقت -ابء
 املعاهدة لكاملها -1

 7 وذجي مشروع احلكم ال 
تكأون الدولأة لامل ظ أة الدوليأة  الأت أخطأرت الأدول لامل ظ أات الدوليأة  ااخأرى )أو الومينأع(  

أبهنأأا سأأُتطبِّق  أأ   املعا أأدة تطبيقأأا  مؤقتأأا  مل مأأة سلتقيأأد ا يأأع أحكامهأأا علأأى ال حأأو املتفأأق عليأأه مأأع 
 الدول لامل ظ ات الدولية  املع يةو

 املعاهدة يف جزء منها -2
 8كم ال  وذجي مشروع احل
تكأون الدولأة لامل ظ أة الدوليأة  الأت أخطأرت الأدول لامل ظ أات الدوليأة  ااخأرى )أو الومينأع(  

أبهنأأا سأأتطبق املأأوام لووو  مأأ   أأ   املعا أأدة تطبيقأأا  مؤقتأأا  مل مأأة سلتقيأأد أبحكامهأأا علأأى ال حأأو املتفأأق 
 عليه مع الدول لامل ظ ات الدولية  املع يةو
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 دلي  التطبيق املؤقت للمعاهدال
  1املبدي التوجيهي 

 النطاق
 تتعلق مشارينع املبامئ التوجيهية     سلتطبيق املؤقت لل عا داتو 

  2التوجيهي املبدي 
 الالرض

قأانون الم  مشارينع املبامئ التوجيهيأة  أ    أو تقأد  درشأامات بشأفن  الغرضُ  
مأ  اتفاقيأة فيي أا  25التطبيأق املؤقأت لل عا أدات  اسأت اما  دىل املأامة يف جمأال  ارسة املو 

 لقانون املعا دات وغري ا م  قواعد القانون الدويلو
  3املبدي التوجيهي 
 القاعدة العامة

ملوو تطبيق معا دة أو ج ء م  معا دة بصفة مؤقتة  رينث ا تدخ  حي  ال فأاذ  
بأأني الأأدول أو امل ظ أأات الدوليأأة املع يأأة  دذا مانأأت املعا أأدة نفسأأها تأأ ص علأأى ذلأأك  

 دذا اتُِّفق على ذلك بطرينقة أخرىو أو
  4املبدي التوجيهي 

 شك  االتفاق
 ء مأ  معا أدة الأ ي تأ ص عليأه دضافة دىل حالة التطبيق املؤقت ملعا دة أو ة 

 املعا دة نفسها  وك  االتفاق على   ا التطبيق م  خالل ما ينلي:
 معا دة م فصلة؛ أو )أ( 
قأأأأرار معت أأأأد مأأأأأ  أي أي وسأأأأائ  أو ترتيبأأأأات أخأأأأرى  مبأأأأأا يف ذلأأأأك  )ب( 

م ظ أأأة موليأأأة أو يف مأأأؤمتر حكأأأومي مويل  أو دعأأأالن صأأأامر عأأأ  مولأأأة أو عأأأ  م ظ أأأة 
 ل أو امل ظ ات الدولية املع ية ااخرىومولية تقبله الدو 

  5املبدي التوجيهي 
 لدء التطبيق املؤقت

رينث ا تأدخ  معا أدة حيأ  ال فأاذ بأني الأدول أو امل ظ أات الدوليأة املع يأة  ينبأدأ  
مفعأأأول التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدة أو ةأأأ ء مأأأ  املعا أأأدة يف التأأأارينخ الأأأ ي تأأأ ص عليأأأه 

 ءات الوارمة فيها  أو وفقا  ملا اتُِّفق عليه  ال  ذلكو املعا دة  ووفقا  للشروط واإلجرا
  6املبدي التوجيهي 

 األثر القانوين املرتتب على التطبيق املؤقت
ينرتتأأب علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة أو ةأأ ء مأأ  معا أأدة التأأ ا  قأأانوين بتطبيأأق  

 أأات الدوليأأة املعا أأدة أو جأأ ء م هأأا م أأا لأأو مانأأت املعا أأدة سأأارينة بأأني الأأدول أو امل ظ
 املع ية  ما م ت ص املعا دة على خال  ذلك أو ما م ينُتفق على غري ذلكو
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   7املبدي التوجيهي 
 التحفظال
وفقأأأا  للقواعأأأد ذات الصأأألة مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات  مأأأع  -1 

مراعأأاة مأأا ينقتضأأيه اخأأتال  احلأأال  ملأأوو لدولأأة مأأ  الأأدول  ع أأد املوافقأأة علأأى التطبيأأق 
ؤقأأت ملعا أأدة أو ةأأ ء مأأ  معا أأدة  أن تصأأوغ حتفظأأا  ينهأأد  دىل اسأأتبعام أو تعأأدين  امل

 ااثر القانوين ال اتج ع  التطبيق املؤقت احكا  معي ة م  تلك املعا دةو
وفقأأأا  للقواعأأأد ذات الصأأألة مأأأ  القأأأانون الأأأدويل  ملأأأوو مل ظ أأأة موليأأأة   -2 

م  معا دة  أن تصأوغ حتفظأا  ينهأد  ع د املوافقة على التطبيق املؤقت ملعا دة أو ة ء 
دىل استبعام أو تعدين  ااثر القانوين ال اتج ع  التطبيأق املؤقأت احكأا  معي أة مأ  تلأك 

 املعا دةو
  8املبدي التوجيهي 

 املسؤولية عن اإلخةل اباللتزامال
ينسأأأتتبع اإلخأأأالل سلتأأأ ا  انشأأأئ مبوجأأأب معا أأأدة أو جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة مطبقأأأة  

 ولية وفقا  لقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيقوم مسؤوليةت  مؤقتا  
  9املبدي التوجيهي 

 إهناء التطبيق املؤقت وتعليق 
ين تهأأي التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة أو ةأأ ء مأأ  معا أأدة مأأع مخأأول تلأأك  -1 

 املعا دة حي  ال فاذ يف العالقات بني الدول أو امل ظ ات الدولية املع يةو 
ت ملعا أأأدة أو ةأأأ ء مأأأ  معا أأأدة سل سأأأبة لدولأأأة أو ينُ هأأأى التطبيأأأق املؤقأأأ -2 

مل ظ ة مولية دذا أخطرت تلك الدولأة أو تلأك امل ظ أة الدوليأة الأدول أو امل ظ أات الدوليأة 
ااخأرى الأأت تسأأري املعا أدة أو جأأ ء مأأ  املعا أدة مؤقتأأا  في أأا بي هأا ب يتهأأا عأأد  االنضأأ ا  

 أو ما م ينُتفق على غري ذلكو دىل املعا دة  ما م ت ص املعا دة على خال  ذلك
ال خيأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي  أأأ ا  مأأأع مراعأأأاة مأأأا ينقتضأأأيه اخأأأتال   -3 

  مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا 3احلأأأال  بتطبيأأأق القواعأأأد ذات الصأأألة الأأأوارمة يف البأأأاب اخلأأأامس  الفأأأرع 
 التعليقوغري ا م  قواعد القانون الدويل ذات الصلة املتعلقة سإلهناء و  لقانون املعا دات أو

  10املبدي التوجيهي 
 القانون الداخلي للدول وقواعد املنظمال الدولية، واحرتام املعاهدال املطبقة مؤقتا  

ال ملأأأأوو لدولأأأأة وافقأأأأت علأأأأى التطبيأأأأق املؤقأأأأت ملعا أأأأدة أو ةأأأأ ء مأأأأ   -1 
معا دة أن حتتج أبحكا  قانوهنا الداخلي لتربينر عد  ت فيأ  ا الت امأا  انشأئا  مبوجأب  أ ا 

 تطبيق املؤقتوال
ال ملأأوو مل ظ أأة موليأأة وافقأأت علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة أو ةأأ ء  -2 

مأأأ  معا أأأدة أن حتأأأتج بقواعأأأد امل ظ أأأة لتربينأأأر عأأأد  ت فيأأأ  ا الت امأأأا  انشأأأئا  مبوجأأأب  أأأ ا 
 التطبيق املؤقتو 
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  11املبدي التوجيهي 
ختصااااص يحكاااام القاااانون الاااداخلي للااادول وقواعاااد املنظماااال الدولياااة املتصااالة اب

 املوافقة على التطبيق املؤقت للمعاهدال
ال ملأأأوو لدولأأأة أن حتأأأتج أبن اإلعأأأراب عأأأ  رضأأأا ا سلتطبيأأأق املؤقأأأت  -1 
ةأأأأ ء مأأأأ  معا أأأأدة قأأأأد مت انتهامأأأأا  حلكأأأأم يف قانوهنأأأأا الأأأأداخلي في أأأأا ينتصأأأأ   ملعا أأأأدة أو

 سختصاص املوافقة على التطبيق املؤقت لل عا أدات مسأبب إلبطأال رضأا ا مأا م ينكأ 
 االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أمهية أساسية م  قواعد قانوهنا الداخليو

ال ملأأأوو مل ظ أأأة موليأأأة أن حتأأأتج أبن اإلعأأأراب عأأأ  رضأأأا ا سلتطبيأأأق  -2 
املؤقأأأأأت ملعا أأأأأدة أو ةأأأأأ ء مأأأأأ  معا أأأأأدة قأأأأأد مت انتهامأأأأأا  لقواعأأأأأد امل ظ أأأأأة في أأأأأا ينتصأأأأأ  

ت مسأبب إلبطأال رضأا ا مأا م ينكأ  سختصاص املوافقة على التطبيق املؤقت لل عا أدا
 االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أمهية أساسيةو 

  12املبدي التوجيهي 
املوافقة على التطبيق املؤقت مع وجود قيود مساتمدة مان القاانون الاداخلي للادول 

 وقواعد املنظمال الدولية
ليأة يف املوافقأة  ال  ّ  مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة  أ   حبأق مولأة أو م ظ أة مو  

يف املعا دة ذاهتا أو بشأك  آخأر  علأى التطبيأق املؤقأت لل عا أدة أو ةأ ء مأ  املعا أدة 
 ست دة م  القانون الداخلي للدولة أو م  قواعد امل ظ ةواملقيوم ال مراعاةمع 

 وشروح  نا معروع دلي  التطبيق املؤقت للمعاهدال -2 
ملؤقأأأأت لل عا أأأأدات الأأأأ ي اعت دتأأأأه اللج أأأأة يف مليأأأأ  التطبيأأأأق امشأأأأروع  ينأأأأرم أمان  نأأأأص -90

 بشروحهو مشفوعا  القراءة ااوىل
 دلي  التطبيق املؤقت للمعاهدال

 شرح عام  
م أأأأأا  أأأأأو احلأأأأأال مائ أأأأأا  مأأأأأع نتأأأأأاج اللج أأأأأة  تُقأأأأأرأ مشأأأأأارينع املبأأأأأامئ التوجيهيأأأأأة سالقأأأأأرتان  (1)
 الشروحو مع
الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة  أأو مسأأاعدة مليأأ  التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات الغأأرض مأأ  و  (2)

وقأد  التطبيأق املؤقأت لل عا أداتويف جمال  ارسة املقانون و يف اإلحاطة سل اآلخرين  واملستخدمني
صأأأعوست تتعلأأأق  يف مجلأأأة أمأأأأور   تصأأأام  الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة واملسأأأتخدمون اآلخأأأرون

 ا التطبيأأق املؤقأأت أأ ةأأ ء مأأ  معا أأدة  وبأأدء  أو بشأأك  االتفأأاق علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة
واملسأأأأتخدمني توجيأأأأه الأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة  الأأأأدلي القأأأأانوينو واهلأأأد  مأأأأ   وأثأأأأر   وانتهائأأأه
 ولل  ارسة املعاصرة وأمثر مالءمة القواعد القائ ة تكون متسقة معدىل دجاست اآلخرين  
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 يأع أحكأا  عطأاء أثأر فأوري ةإلالتطبيق املؤقت آلية متاحة للأدول وامل ظ أات الدوليأة و  (3)
وينأؤمي  و(997)لدخوهلا حي  ال فاذ الوط ية والدوليةالشروط مجيع استيفاء  قب  لبعضها أو املعا دة

وذلأأأك مأأأثال  ع أأأدما ينقتضأأأي املوضأأأوع قأأأدرا  مأأأ    مفيأأأدا  ع ليأأأا   ومأأأ   ّ التطبيأأأق املؤقأأأت غرضأأأا  
قبأأأأأ  بأأأأأدء  ةامل ظ أأأأأات الدوليأأأأأة املتفاوضأأأأأة أن تبأأأأأر الثقأأأأأ أو ع أأأأأدما ترينأأأأأد الأأأأأدول أو االسأأأأأتعجال

 ا   أأوعامأأ ا  لتطبيأأق املؤقأأت غرضأأينأأؤمي ا  أعأأموجأأه وبو (999)  يف مجلأأة أ أأدا  أخأأرى(998)ال فأأاذ
و بيأأد أنأأه ملأأب التشأأديند علأأى أن التطبيأأق تيسأأري ذلأأك أو دخول املعا أأدة حيأأ  ال فأأاذلأأ التحضأأري

 أن هأأأاوك و   يهأأأادلتلجأأأف  ال أو أن تلجأأأفاملؤقأأأت ينشأأأك  آليأأأة طوعيأأأة للأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة 
 قواعد امل ظ ات الدوليةو وم  ضع لقيوم مست دة م  القانون الداخلي للدول 

ورغم أن مشارينع املبامئ التوجيهية ليست مل مة قانوان  يف ذاهتا ف هنا تعكس قواعد القانون  (4)
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  25 الأأدويل القائ أأأةو وتسأأأت د مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة بصأأأفة رئيسأأأية دىل املأأأامة

واتفاقيأة فيي أا لقأانون  (1000)"(1969 "اتفاقية فيي ا لعأا في ا ينلي  ) 1969 نون املعا دات لعا لقا
في أأا ينلأأي  ) 1986 في أأا بأأني امل ظ أأات الدوليأأة لعأأا  املعا أأدات بأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو

 دىل   وتسأت د أينضأا  وشأرحهاني ت  وحتاول توضأيح أحكأا  االتفأاقي(1001)"(1986 "اتفاقية فيي ا لعا 
 ممارسة الدول وامل ظ ات الدولية يف   ا الشفن  مون املساس بقواعد القانون الدويل ااخرىو

__________ 

 ,D. Mathy, "Article 25", in The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentaryانظأر  (997) 

vol. 1, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 640؛ وA.Q. 

Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature (Leiden, Brill, 

 ,R. Lefeber  ا املفهو  أبنه "تطبيق شروط معا دة وااللت ا  إا قبأ  مخوهلأا حيأ  ال فأاذ" ) ُعّر وقد و (2012

“Treaties, provisional application”, in The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

vol. 10, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1)   وأبنأه "وسأيلة مبسأطة
 M.E. Villager, Commentary on the 1969) بعأض أحكامهأا ملأدة حمأدومة" للأت ك  مأ  تطبيأق معا أدة أو

Vienna Convention on the Law of Treaties (Leiden and Boston, Martinus Nijhoff, 2009), p. 354)و 
 .H. Krieger, "Article 25", in Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Oانظأر (998) 

Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg and New York, Springer, 2012), p. 408و 

 و35-25   الفقراتA/CN.4/664انظر  (999) 

 ينلي: على ما 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  25 ت ص املامة (1000) 
 التطبيق املؤقت

 ينطبق ج ء م ها بصورة مؤقتة رينث ا تدخ  حي  ال فاذ دذا: تطبق املعا دة أو -1 
 نصت املعا دة ذاهتا على ذلك؛ أو )أ( 
 اتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطرينقة أخرىو )ب( 
تكأ  الأدول املتفاوضأة قأد اتفقأت علأى دجأأراء  م اتأ ص املعا أدة علأى حكأم خمأال  أو مأ مأا م -2 

دذا قامأأأت تلأأأك الدولأأأة  ةأأأ ء مأأأ  املعا أأأدة سل سأأأبة دىل مولأأأة مأأأا خمأأأال   ين تهأأأي التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدة أو
 نخطار الدول الت تطبق عليها املعا دة بصورة مؤقتة ب يتها أبال تصبح طرفا  يف املعا دةو

United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331, pp 338-339))و 
 ينلي: على ما 1986 م  اتفاقية فيي ا لعا  25 ت ص املامة (1001) 

 التطبيق املؤقت
 ينطبق ج ء م ها بصورة مؤقتة رينث ا تدخ  حي  ال فاذ دذا: تطبق املعا دة أو -1 
 نصت املعا دة ذاهتا على ذلك؛ أو )أ( 
امل ظ أأأأات املتفاوضأأأأة أو  تبعأأأأا  للحالأأأأة  امل ظ أأأأات املتفاوضأأأأة  قأأأأد مانأأأأت الأأأأدول املتفاوضأأأأة و  )ب( 

 اتفقت على ذلك بطرينقة أخرىو

http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
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معاةأأة مجيأأع املسأأائ  الأأت قأأد ت شأأف يف امل ارسأأة وتغطيأأة العدينأأد مأأ   بطبيعأأة احلأأالوينسأأتحي   (5)
حأأأد اا أأأدا  ينتفأأأق مأأأع أ الأأأ هج العأأأا  أن احلأأأاالت الأأأت قأأأد تواجههأأأا الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأةو دال

 (1002)لطأابع املأرن للتطبيأق املؤقأت لل عا أداتس اإلقأرار  و أو  أ  الرئيسية ملشأارينع املبأامئ التوجيهيأة 
 بطأأابع طأأوعي التطبيأأق املؤقأأت ينتسأأم أساسأأا   مأأون  ومتاشأأيا  مأأعالتضأأييق املفأأرطو دىل  نأأ وع وجت أأب أي

وامل ظ أأأأات الدوليأأأة أن تسأأأأتبعد  للأأأدول  أبن مشأأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأأة تقأأأر  وينبقأأأى اختيأأأاراي  مائ أأأأا  
 واحللول احملدمة يف بعض مشارينع املبامئ التوجيهية  دن  ي قررت ذلكستفاق متبامل  

وجت أأب  اسأأتخدا  املصأأطلحاتاالتسأأاق يف أينضأأا  علأأى تع ينأأ   الأأدلي سأأاعد ينوينُفأأرتض أن  (6)
"بأدء  مقابأ تأة" صأطلحات مثأ  "بأدء ال فأاذ بصأفة مؤقامل بعأض اسأتخدا  مثرة  تااللتباسو فقد أم

 وأثأأأر  طأأأاق مفهأأأو  التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات ب ينتعلأأأق ال فأأأاذ بصأأأفة هنائيأأأة"  دىل اضأأأطراب في أأأا
" provisionalاملعا أأأأأأدات صأأأأأأفة "يف مثأأأأأأري مأأأأأأ   ال ُتسأأأأأأتخد   ويف  أأأأأأ ا الصأأأأأأدم و(1003)القأأأأأأانوين

 و ونتيجأأأأأة لأأأأأ لك يف وصأأأأأ  التطبيأأأأأق interim"(1004)" " أوtemporaryسأأأأأتخد  عوضأأأأأا  ع هأأأأأا "وتُ 
 الأأأ ي  1986و 1969 مأأأ  اتفأأأاقيت فيي أأأا لعأأأامي 25 دطأأأار املأأأامةأُعأأأرب عأأأ  انتقأأأامات بشأأأفن 

دىل الدقأأأأأأأة  وافتقأأأأأأأار  (1006)صأأأأأأأعوبة فه أأأأأأأهبسأأأأأأأبب   (1005)شأأأأأأأك  ااسأأأأأأأاس القأأأأأأأانوين لل سأأأأأأأفلةين
 واةوانب و والقصد م  مشارينع املبامئ التوجيهية      و وايمة توضيح    (1007)القانونية

                                                                                                                                                              

تكأ  الأدول املتفاوضأة وامل ظ أات املتفاوضأة   م ت ص املعا دة علأى حكأم خمأال   أو مأا ما م -2 
ةأأ ء  قأأت لل عا أأدة أوتبعأأا  للحالأأة  امل ظ أأات املتفاوضأأة  قأأد اتفقأأت علأأى دجأأراء خمأأال   ين تهأأي التطبيأأق املؤ  أو

تلأك امل ظ أة نخطأار الأدول وامل ظ أات  م ظ ة مولية دذا قامت تلك الدولة أو م  املعا دة سل سبة دىل مولة أو
)م تأأدخ  بعأأد  A/CONF.129/15 هأأا أبال تصأأبح طرفأأا  يف املعا أأدةوالأأت تطبأأق عليهأأا املعا أأدة بصأأورة مؤقتأأة ب يت

 حي  ال فاذ(و
 و30-28   الفقراتA/CN.4/664انظر  (1002) 
املعا أأأدة والربوتومأأأوالت واالتفاقيأأأات والقأأأوانني التك يليأأأة يف  أأأ ا الصأأأدم  وكأأأ  اإلشأأأارة دىل التحليأأأ  الأأأوارم يف  (1003) 

 The Treaty, Protocols, Conventions and) غأأأرب أفرينقيأأأا اإلضأأأافية للج اعأأأة االقتصأأأامينة لأأأأدول

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

(Abuja, Ministry of Foreign Affairs of Nigeria)  2011)معا أدة أُبرمأت حتأت  59   و أي جم وعأة تضأم
تأ ص علأى التطبيأق املؤقأت )انظأر  ال 59 المعا أدة فقأط مأ  تلأك املعا أدات  11 أنرعاينة اة اعةو وينالح غ 

A/CN.4/699و174-168   الفقرات) 
املتحأدة  م  الرسالة املوجهة م  مجهورينة ينوغوسالفيا االحتامينة يف الرسأالتني املتبأاملتني بأني اامأم 33 انظر الفقرة (1004) 

ومجهورينأأأأأة ينوغوسأأأأأالفيا االحتامينأأأأأة بشأأأأأفن مرمأأأأأ  مكتأأأأأب مفوضأأأأأية اامأأأأأم املتحأأأأأدة حلقأأأأأوق اإلنسأأأأأان يف مجهورينأأأأأة 
احلوليأة القانونيأة   وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2042, No. 35283, p. 23ينوغوسأالفيا االحتامينأة )

مأأ   15 (؛ واملأأامة123 (  الصأأفحةE.03.V.5 املبيأأع: )م شأأورات اامأأم املتحأأدة  رقأأم 1998 ل مأأم املتحأأدة 
 United)االتفأأاق املأأرب  بأأني بأأيالروس وآينرل أأدا بشأأفن شأأروط نقا أأة مأأواطر مجهورينأأة بأأيالروس القّصأأر يف آينرل أأدا 

Nations, Treaty Series, vol. 2679, No. 47597, p. 65, at p. 79)م  االتفاق املرب  بني حكومة  16 ؛ واملامة
)املرجأأأع  مج اامأأم املتحأأدة اإلمنأأائي بشأأفن دنشأأأاء املرمأأ  العأأاملي للخأأدمات املشأأرتمة التأأابع للأأربانمجمأأالي اي وبأأران

مأ  اتفأاقيت  25انظر امل مرتني اللتني أعدهت ا اامانة ع  أص  املأامة  (وvol. 2794, No. 49154, p. 67 نفسه 
 وامل ظ أاتالأدول  ةممارسأ بشأفن اامانة وم مرة(  A/CN.4/676و A/CN.4/658) 1986و 1969فيي ا لعامي 

 و(A/CN.4/707) تالدولية في ا ينتعلق سملعا دات الت ت ص على التطبيق املؤق
 وp. 22أعال (   997  )انظر احلاشية … Mertsch, Provisionally Applied Treaties رانظ (1005) 
 وA. Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005), p. 111 انظر (1006) 
 ,"M.A. Rogoff and B.E. Gauditz, "The provisional application of international agreementsانظأر (1007) 

Maine Law Review, vol. 39 (1987), p. 41و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699
http://undocs.org/EN/A/CN.4/658
http://undocs.org/EN/A/CN.4/676
http://undocs.org/EN/A/CN.4/707
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ينُتوقأأأع أن  أأأات الدوليأأأة يف ممارسأأأتها املتعلقأأأة سلتطبيأأأق املؤقأأأت  ملسأأأاعدة الأأأدول وامل ظو  (7)
أأأأسمنوذجيأأأأة   مشأأأأارينع أحكأأأأا   أأأأ ا الأأأأدلي  أينضأأأأا   ينتضأأأأ   تعكس سأأأأو و (1008)خ يف مرفأأأأقتست س 

سلتطبيأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات  ينتعلأأأق في أأأاأفضأأأ  امل ارسأأات مشأأارينع ااحكأأأا  ال  وذجيأأة  أأأ   
للتطبيأأق املؤقأأت والطأأوعي مأأ  الطأأابع املأأرن   احلأأدّ هتأأد  دىل ال الث ائيأأة واملتعأأدمة ااطأأرا و و أأي

 تدعي أهنا تعا  اجمل وعة الكاملة م  احلاالت الت قد ت شفو الم ا لل عا دات   
  1 املبدي التوجيهي

 النطاق

 تتعلق مشارينع املبامئ التوجيهية     سلتطبيق املؤقت لل عا داتو 

 العرح  
ين بغأي قأراءة و طاق تطبيق مشأارينع املبأامئ التوجيهيأةو ب  1 ينتعلق مشروع املبدأ التوجيهي (1)

  الأ ي حيأأدم الغأرض مأ  مشأأارينع 2 نأص  أ ا احلكأم سالقأأرتان مأع نأص مشأأروع املبأدأ التأوجيهي
 املبامئ التوجيهيةو

تعلأأأأق" أمثأأأأر مالءمأأأأة لأأأأ ص ينهأأأأد  دىل تقأأأأد  درشأأأأامات دىل الأأأأدول تواعتُأأأأربت مل أأأأة " (2)
 طبأق" الأت ينتأواتر اسأتخدامها يف ال صأوص الأت ت  مل ة "وامل ظ ات الدولية م  صيغ أخرى  مث

 ترسي القواعد امل طبقة على الدول وغري ا م  أشخاص القانون الدويلو
وقأأررت اللج أأة عأأد  دمراج توصأأي  آخأأر حيصأأر نطأأاق االختصأأاص الشخصأأي ملشأأارينع  (3)

يهيأة أينضأا  سمل ظ أات املبامئ التوجيهية يف الدولو وبأدال  مأ  ذلأك  تتعلأق مشأارينع املبأامئ التوج
امل ظ أأات الدوليأأة" الأأوارمة يف مشأأارينع  أو ينتضأأح مأأ  اإلشأأارة املشأأرتمة دىل "الأأدول م أأا  الدوليأأة 

وروم دمكانيأأأة التطبيأأأق  و و أأأ ا ينتفأأأق مأأأع(1009)12دىل  9ومأأأ   7دىل  5مأأأ   املبأأأامئ التوجيهيأأأة
 و1986و 1969 م  اتفاقيت فيي ا لعامي 25 املامةيف  املؤقت لل عا دات

  2 ملبدي التوجيهيا
 الالرض

قأانون الالغرض م  مشارينع املبامئ التوجيهيأة  أ    أو تقأد  درشأامات بشأفن  
مأ  اتفاقيأة فيي أا  25 التطبيأق املؤقأت لل عا أدات  اسأت اما  دىل املأامةيف جمأال  ارسة املو 

 لقانون املعا دات وغري ا م  قواعد القانون الدويلو

__________ 

لالطأأالع علأأى نأأص مشأأارينع ااحكأأا  ال  وذجيأأة بصأأيغتها املقرتحأأة مأأ  املقأأرر اخلأأاص يف تقرينأأر  اخلأأامس  انظأأر  (1008) 
بسأأبب ضأأيق  م تأأت ك  اللج أأة مأأ  االنتهأأاء مأأ  ال ظأأر يف مشأأارينع ااحكأأا  ال  وذجيأأةأعأأال و و  996احلاشأأية 
ت كأأأني الأأأدول وامل ظ أأأات لاسأأأتئ ا  ال ظأأأر يف  أأأ ا املوضأأأوع يف مورهتأأأا احلامينأأأة والسأأأبعني   لأأأ ا تعتأأأ  الوقأأأتو 
أث أأاء  الأأت سأأتجريقبأأ  القأأراءة الثانيأأة  أأ   ال  وذجيأأة  مشأأارينع ااحكأأا تقيأأيم املرفأأق الأأ ي ينتضأأ    مأأ الدوليأأة 

 مورهتا الثانية والسبعنيو
مسفلة الدور ال ي حيت   أن تؤمينه م ظ ة مولية أو مأؤمتر مويل يف اتفأاق علأى  4أ التوجيهي ينت اول مشروع املبد (1009) 

 التطبيق املؤقت ملعا دة أو ة ء م  معا دةو
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 العرح  
سلغأأرض مأأ  مشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة وينتبأأع ممارسأأة  2 التأأوجيهي ينتعلأأق مشأأروع املبأأدأ (1)

اللج أأأة يف دمراج  أأأ ا ال أأأوع مأأأ  ااحكأأأا  يف نصوصأأأها بغيأأأة توضأأأيح الغأأأرض مأأأ  الأأأ ص املعأأأرو 
والغأأأأأرض مأأأأأ  مشأأأأأارينع املبأأأأأامئ التوجيهيأأأأأة  يف  أأأأأ   احلالأأأأأة   أأأأأو تقأأأأأد  درشأأأأأامات دىل الأأأأأدول 

 التطبيق املؤقت لل عا داتو يف جمال سة ار املقانون و الوامل ظ ات الدولية بشفن 
املبأأامئ التوجيهيأأة تسأأت د دىل التشأأديند علأأى أن  2والقصأأد مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (2)

 يف ذلأأأأأك اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأأا مبأأأأأا  وغري أأأأأا مأأأأأ  قواعأأأأأد القأأأأأانون الأأأأأدويل 1969 لعأأأأأا  فيي أأأأأا ةاتفاقيأأأأأ
 يف املقا  ااول دويل ذات الصلة"واعد القانون الإلشارة دىل "غري ا م  قينُقصد سو  و1986 لعا 

 وتسأأّلمتوسأأيع نطأأاق احلكأأم ليشأأ   التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات مأأ  جانأأب امل ظ أأات الدوليأأةو 
ين بغأي  تأدخ  حيأ  الت فيأ  بعأد  وب أاء  علأى ذلأك ال م 1986     العبارة أبن اتفاقية فيي أا لعأا 

 و1969 ينشار دىل نظريهتا لعا  أن ينشار دليها م ا
أتميأأأأد الأأأأ هج ااساسأأأأي املتبأأأأع يف مشأأأأارينع املبأأأأامئ  2 م مبشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهيوينأأأأرا (3)

تعأأأأأأرب  ال 1986و 1969 مأأأأأ  اتفأأأأأاقيت فيي أأأأأا لعأأأأأامي 25 التوجيهيأأأأأة أبم لهأأأأأا  أي أن املأأأأأامة
سلضأرورة عأ  مجيأع جوانأب امل ارسأة املعاصأأرة يف جمأال التطبيأق املؤقأت لل عا أداتو وينأدل علأأى 

التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات مليه أأأاو يف جمأأأال  ارسأأأة" املقأأأانون و الىل "ذلأأأك قأأأرار دمراج دشأأأارة د
ويُنستشأأ   أأ ا الأأ هج أينضأأا  مأأ  عبأأارة "وغري أأا مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل"  الأأت تعكأأس الأأرأي 

يف ذلأأأك القواعأأأد ذات  مبأأأا أن قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى  املتفأأأق عليأأأه ماخأأأ  اللج أأأة و أأأو
 بق أينضا  على التطبيق املؤقت لل عا داتوالطابع العريف  وك  أن ت ط

ويف الوقأأت نفسأأه  وبصأأر  ال ظأأر عأأ  احت أأال وجأأوم قواعأأد وممارسأأات أخأأرى تتعلأأق  (4)
مأ   25 سلتطبيق املؤقأت لل عا أدات  تعأرت  مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة سامهيأة املرم ينأة لل أامة

اإلشارة الصرحية دىل م  ما  دىل" و عبارة "است ا والقصد م و 1986و 1969 اتفاقيت فيي ا لعامي
بيأأأان أن  أأأ   املأأأامة  أأأي امل طلأأأق ااساسأأأي ملشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  ودن مانأأأت  25 املأأأامة

تك لهأأأا قواعأأأد أخأأأرى مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل مأأأ  أجأأأ  الوصأأأول دىل تقأأأدينر مامأأأ  للقأأأانون 
 امل طبق على التطبيق املؤقت لل عا داتو

  3 املبدي التوجيهي
 اعدة العامةالق

جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة بصأأأفة مؤقتأأأة  رينث أأأا تأأأدخ  حيأأأ   أو ملأأأوو تطبيأأأق معا أأأدة 
دذا مانأأت املعا أأدة نفسأأها تأأ ص علأأى امل ظ أأات الدوليأأة املع يأأة   أو بأأني الأأدولال فأأاذ  
 دذا اتُِّفق على ذلك بطرينقة أخرىو أو ذلك 

 العرح  
تطبيأأأأأق املؤقأأأأأت لل عا أأأأأداتو القاعأأأأأدة العامأأأأأة يف ال 3 ينأأأأأ مر مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي (1)

  أتميأأدا  علأأى أن 1969 لعأأا  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 25 ملأأامةا صأأيغة اتبأأاع بأأ لك اللج أأة وقصأأدت
و وخيضأأأأع  أأأأ ا للفهأأأأم العأأأأا  املشأأأأار دليأأأأه يف 25 م طلأأأأق مشأأأأارينع املبأأأأامئ التوجيهيأأأأة  أأأأو املأأأأامة

 1986و 1969 ي  أي أن اتفأأاقيت فيي أأا لعأأام2 ( مأأ  شأأرح مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي3) الفقأأرة
 تعربان سلضرورة ع  مجيع جوانب امل ارسة املعاصرة يف جمال التطبيق املؤقت لل عا داتو ال
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جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة  تطبيأأأق معا أأأدة أو أنأأأه ملأأأوو بصأأأفة عامأأأة وتؤمأأأد العبأأأارة االسأأأتهاللية (2)
قيت فيي ا م  اتفا 25 م  املامة 1 الوارمة يف مسته  الفقرةتلك بصفة مؤقتةو وتتبع     الصيغة 

  ولك هأأأأا تسأأأأتخد  مل أأأأة "ملأأأأوو" للتشأأأأديند علأأأأى الطأأأأابع االختيأأأأاري 1986و 1969 لعأأأأامي
 للتطبيق املؤقتو 

ووضأأعت اللج أأأة يف حسأأباهنا أينضأأأا  ميأأ  وكأأأ  التعبأأري علأأأى خأأري وجأأأه يف الأأ ص عأأأ   (3)
 أأات امل ظ بصأأفة مؤقتأأة  والأأدول أو امل ظ أأات الدوليأأة الأأت وكأأ  أن تطبأأق معا أأدة مأأا الأأدول أو

وخالفأا   والدولية الت تل   موافقتها مأ  أجأ  تفعيأ  التطبيأق املؤقأت  وسلتأايل أخأ ت بصأيغة أعأم
أو جأأ ء مأأ  معا أأدة )ب(  دىل اتفأأاق علأأى تطبيأأق معا أأدة 1   الأأت تل أأح يف الفقأأرة25 لل أأامة

يف تأأأأرم  م "الأأأأدول املتفاوضأأأأة وامل ظ أأأأات املتفاوضأأأأة"  أو بصأأأأفة مؤقتأأأأة بأأأأني "الأأأأدول املتفاوضأأأأة"
امل ظ أأأات الدوليأأأة الأأأت ملأأأوو أن تطبأأأق معا أأأدة  أو دشأأأارة دىل الأأأدول 3 مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي

  حبصر انطباق 25 بصفة مؤقتةو وع دما نظرت اللج ة يف مواءمة الصيغة احلالية مع صيغة املامة
شأأئة عأأ  امل ظ أأات الدوليأأة  أقأأرت سإلمكانيأأة ال ا أو القاعأأدة العامأأة يف جم وعأأة معي أأة مأأ  الأأدول

م ظ أأأأات موليأأأأة ليسأأأأت مأأأأ  الأأأأدول  أو امل ارسأأأأة املعاصأأأأرة أبن تع أأأأد دىل التطبيأأأأق املؤقأأأأت مول
عبأارة  مأ  شأفن السأؤال ع أا دذا مأان أمأا امل ظ ات املتفاوضة على املعا أدة املع يأةو أو املتفاوضة

 ضأأأأأةأن مت أأأأأع الأأأأأدول غأأأأأري املتفاو  25 )ب( مأأأأأ  املأأأأأامة1 "الأأأأأدول املتفاوضأأأأأة" الأأأأأوارمة يف الفقأأأأأرة
وكأ  اإلجابأة عليأه  فأال امل ظ ات الدولية غري املتفاوضة م  دبرا  اتفاق بشفن التطبيق املؤقأت أو

و وعأالوة  علأى ذلأك  (1010)بوضوح است اما  دىل املعا دات املتعدمة ااطرا  املفخوذة يف االعتبار
ث صأأألتها امل ظ أأأات الدوليأأأة  مأأأ  حيأأأ أو اعتُأأأربت احلاجأأأة دىل الت ييأأأ  بأأأني خمتلأأأ  فئأأأات الأأأدول

سملعا دة  أق  مالءمة يف سياق املعا دات الث ائيأة  الأت تشأك  الغالبيأة العظ أى مأ  املعا أدات 
الأأأأت طُبقأأأأت بصأأأأفة مؤقتأأأأة حأأأأىت اآلنو بيأأأأد أن امل ارسأأأأة ذات الصأأأألة ُحأأأأدمت بدراسأأأأة بعأأأأض 

أجأأأ  تطبيقهأأأا تأأأدخ  قأأأط حيأأأ  ال فأأأاذ ولكأأأ  ُمأأأدم  م لسأأألع ااساسأأأية الأأأتاملتعلقأأأة ستفاقأأات الا
مأان مفهومأا  أينضأا  أن  أ ا الت دينأد    احلأاالت  أ   ويف و(1011)بعد اترينأخ انتهائهأا ما دىل املؤقت

ينسري على الدول الت انض ت دىل اتفاق السلع ااساسية  اامر ال ي ينثبت االعتقام أبن تلك 
 الدول مانت تطبق االتفاق  ي أينضا  بصفة مؤقتةو

"جأأأ ء" م هأأأا م شأأأف   لة أبم لهأأأا والتطبيأأأق املؤقأأأت والت ييأأأ  بأأأني التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأد (4)
و وتوخأأت اللج أأة  يف ع لهأأا املتعلأأق بقأأانون املعا أأدات  حتدينأأدا  االحت أأال الأأ ي صأأأار 25 املأأامة

مأأأ   22 مأأأ  مشأأأروع املأأأامة 2 سلتطبيأأأق املؤقأأأت ةأأأ ء فقأأأط مأأأ  املعا أأأدةو ففأأأي الفقأأأرة يُنشأأأار دليأأأه
  أمأأأأدت اللج أأأأة أن "القاعأأأأدة نفسأأأأها" 1966 لعأأأأا  مشأأأأارينع املأأأأوام املتعلقأأأأة بقأأأأانون املعا أأأأدات

__________ 

 و37   الفقرةA/CN.4/707انظر  (1010) 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1955) 1994 ية انظأأر  مأأثال   االتفأأاق الأأدويل ل خشأأاب االسأأتوائ (1011) 

No. 33484, p. 81غضأأون ذلأأك انضأأ ت دليأأه  مأأ  االتفأأاق  ويف 46 (  الأأ ي ُمأأدم عأأدة مأأرات اسأأت اما  دىل املأأامة
نيجأأأرياي(و انظأأأر أينضأأأا  حالأأأة اةبأأأ  ااسأأأوم في أأأا خيأأأص الربوتومأأأول و  املكسأأأيكو غواتي أأأاال و دول )بول أأأدا الأأأ بعأأأض
تفاقيأأأة محاينأأأة حقأأأوق اإلنسأأأان واحلأأأرايت ااساسأأأية  الأأأ ي ينعأأأدل نظأأأا  مراقبأأأة االتفاقيأأأة )املرجأأأع نفسأأأه  ال 14 رقأأأم

vol. 2677, No. 2889, p. 3, at p. 34ينكأ  لأ لك السأبب مأ   وم 2006 (و فاةبأ  ااسأوم  الأ ي اسأتق  سأ ة
تطبيأأق بعأأض ااحكأأا  بصأأفة مؤقتأأة وفقأأا  الأأدول املتفاوضأأة  خ ل أأ   مولأأة أخأأرى يف املعا أأدة املأأ مورة وأُتأأيح لأأه خيأأار 

ولالطأالع علأى  ورينث أا ينأدخ  حيأ  ال فأاذ( 14 التفاق مدريند )اتفاق التطبيق املؤقت لبعض أحكا  الربوتومول رقأم
دعأأالانت التطبيأأق املؤقأأت الأأت قأأدمتها دسأأبانيا ودسأأتونيا وألبانيأأا وأملانيأأا وبلجيكأأا وسوينسأأرا ولكسأأ ربغ وليخت شأأتاين  

 و37-30 حدة لربينطانيا العظ ى وآينرل دا الش الية و ول دا  انظر املرجع نفسه  الصفحاتوامل لكة املت

http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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و (1012)اصأأطلحت عليأأه آنأأ اك بتعبأأري "بأأدء ال فأأاذ املؤقأأت" ت طبأأق علأأى "جأأ ء مأأ  معا أأدة" في أأا
تق  شأيوعا   أي ممارسأة سأراين بأدء ال فأاذ  : "توجد اليو  ممارسة الما ينلي وأوضحت يف شرح ذلك

و ف مكانيأة (1013)االحتياجأات الفورينأة للحالأة"املؤقت على جأ ء معأني فقأط مأ  املعا أدة بغيأة تلبيأة 
التطبيق املؤقت ة ء فقط م  املعا دة ينساعد يف التغلب على املشام  ال اشئة عأ  أنأواع معي أة مأ  

تصأألح للتطبيأأق  ااحكأأا   مثأأ  الب أأوم الت في ينأأة امل شأأئة آلليأأات رصأأد املعا أأدات  و أأي ب أأوم قأأد ال
 ء مأأ  معا أأدة التعبأأري ع أأه يف صأأيغة "التطبيأأق املؤقأأت املؤقأأتو وعلأأى  أأ ا  ملأأد التطبيأأق املؤقأأت ةأأ

 و(1014)ة ء م  معا دة"  املستخدمة يف ع و  مشارينع املبامئ التوجيهية ملعا دة أو
تسأت د "  امل ظ أات الدوليأة املع يأة بأني الأدول أو والعبارة الثانيأة  "رينث أا تأدخ  حيأ  ال فأاذ (5)
رت اللج أأة يف اللأبس الأ ي وكأأ  أن تثأري  اإلشأأارة دىل و وقأد نظأ25 اة لأة االسأتهاللية لل أأامة دىل

"الدخول حي  ال فاذ"و ففي حني أن التعبري وكأ  أن ينشأري  مأ  جهأة  دىل مخأول املعا أدة نفسأها 
امل ظ أات    توجد أمثلة علأى اسأت رار التطبيأق املؤقأت سل سأبة دىل بعأض الأدول أو(1015)حي  ال فاذ

تأأأدخ  حيأأأ  ال فأأأاذ بعأأأد  يأأأ  ال فأأأاذ  دذا مانأأأت املعا أأأدة مالدوليأأأة بعأأأد مخأأأول املعا أأأدة نفسأأأها ح
و (1016)ااطأأأرا  ة أأأو حأأأال املعا أأأدات املتعأأأدم سل سأأأبة دىل تلأأأك الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة  م أأأا

مأ   24 وفقأا  لل أامة 3 ملب فهم اإلشارة دىل "الدخول حي  ال فاذ" يف مشروع املبدأ التوجيهي ل ا
عأأأ  املوضأأأوع نفسأأأهو وتُعأأأد تلأأأك املأأأامة بأأأدخول املعا أأأدة  1986و 1969 اتفأأأاقيت فيي أأأا لعأأأامي

 والقصأأد أينضأا  مأأ م ظ أأة موليأةو  نفسأها حيأأ  ال فأاذ وبأأدخوهلا حيأ  ال فأأاذ سل سأبة دىل مأأ  مولأة أو
ؤمينأأأه التطبيأأأق املؤقأأأت يف يناإلشأأأارة يف البداينأأأة دىل "رينث أأأا تأأأدخ  حيأأأ  ال فأأأاذ" أتميأأأد الأأأدور الأأأ ي 

 وحتقيق أ دا  أخرى لو مان ينلت س   حىتيسري للدخول حي  ال فاذ وت التحضري
__________ 

 (1012) Yearbook ... 1966, vol. II, para. 38و 
   املرجع نفسهو22 ( م  شرح مشروع املامة3الفقرة ) (1013) 
 ائيأأة االتفأأاق املأأأرب  بأأني مملكأأأة مأأ  أمثلأأة امل ارسأأأة املتعلقأأة سلتطبيأأأق املؤقأأت ةأأ ء مأأأ  معا أأدة يف املعا أأأدات الث (1014) 

 ,United Nations ول أأدا ودمأأارة موانمأأو بشأأفن مفأأع اسأأتحقاقات التأأفمني االجت أأاعي اهلول أأدي يف موانمأأو )

Treaty Series, vol. 2205, No. 39160, p. 541, at p. 550, art. 13, para. 2 ؛ ومأ  أمثلأة املعا أدات الث ائيأة)
معا أأأدة مأأأ  التطبيأأأق املؤقأأأت االتفأأأاق املأأأرب  بأأأني احلكومأأأة االحتامينأأأة ال  سأأأاوينة  الأأأت تسأأأتبعد صأأأراحة  جأأأ ءا  مأأأ 

وحكومأأة مجهورينأأة أملانيأأا االحتامينأأة بشأأفن تعأأاون سأألطات الشأأرطة ودمارات اة أأارك يف امل أأاطق احلدومينأأة )املرجأأع 
االحتامينأة وحكومأة ( واالتفأاق بأني حكومأة مجهورينأة أملانيأا vol. 2170, No. 38115, p. 573, at p. 586نفسأه  

ينتعلأق سملعا أدات  (و وفي اvol. 2306, No. 41129, p. 439مجهورينة مرواتيا بشفن التعاون التقر )املرجع نفسه  
املتعدمة ااطرا   وك  االطالع على امل ارسة يف: اتفاقية حظر استع ال و  ين  ودنتأاج ونقأ  االغأا  املضأامة 

(؛ واتفاقيأأة 216   يف الصأأفحةvol. 2056, No. 35597, p. 211جأأع نفسأأه  ل فأأرام وتأأدمري تلأأك االغأأا  )املر 
(؛ ومعا أدة جتأارة ااسألحة 48   يف الصأفحةvol. 2688, No. 47713, p. 39ال خائر الع قومينأة )املرجأع نفسأه  

(A/CONF.217/2013/L.3؛ وال23   املامة) وثيقة املتفق عليها بني الدول ااطرا  يف معا أدة القأوات املسألحة
(و وسملثأ   ينأأ ص International Legal Materials, vol. 36, p.866, sect. VI, para. 1التقليدينأة يف أوروس )

( صأراحة  vol. 2259, No. 40269, p. 440بروتومول التطبيق املؤقت ملعا دة شاغواراماس امل قحة )املرجع نفسه  
تطبَّأأأأأق تطبيقأأأأأا  مؤقتأأأأأا   يف حأأأأأني ينشأأأأأك  اتفأأأأأاق الشأأأأأرامة االقتصأأأأأامينة  علأأأأأى أحكأأأأأا  املعا أأأأأدة امل قحأأأأأة الأأأأأت ال

( مثأاال  علأى التطبيأق املؤقأت ةأ ء vol. 2592, No. 46151, p. 225االسرتاتيجية لل حيط اهلامئ )املرجع نفسه  
 على طر  واحد يف االتفاقو ين طبق دال م  املعا دة ال

  10 م أأا يف حالأأة االتفأأاق املتعلأأق بت فيأأ  اةأأ ء احلأأامي عشأأر مأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار املؤرخأأة (1015) 
( واتفأأاق التطبيأأق املؤقأأت لأأبعض vol. 1836, No. 31364, p. 3)املرجأأع نفسأأه   1982 مأأانون ااول/مينسأأ رب
 رينث ا يندخ  حي  ال فاذو 14 أحكا  الربوتومول رقم

 سبي  املثال  معا دة جتارة ااسلحةوعلى  (1016) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.217/2013/L.3
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دذا  أو وتعكأأس العبأأاراتن الثالثأأة والرابعأأة )"دذا مانأأت املعا أأدة نفسأأها تأأ ص علأأى ذلأأك  (6)
)أ( 1 اتُِّفق على ذلك بطرينقة أخرى"( ااساسني امل ك ني للتطبيق املؤقت املعرت  إ ا يف الفقأرة

قأأأت علأأأى أسأأأاس نأأأص حكأأأم يف املعا أأأدة املع يأأأة و ودمكانيأأأة التطبيأأأق املؤ 25 و)ب( مأأأ  املأأأامة
 و1986و 1969   وم    تتبع الصيغة الوارمة يف اتفاقيت فيي ا لعامي(1017)راسخة

واعُت دت صيغة معدلة ذات طابع أعم لتسري علأى السأي ارينو البأدين   سأي ارينو التطبيأق  (7)
تُأأأ مر  م  1986و 1969 املؤقأأت علأأأى أسأأأاس اتفأأاق م فصأأأ و وخالفأأأا  التفأأاقيت فيي أأأا لعأأأامي

امل ظ ات الدولية  تسلي ا  سمل ارسة املعاصرة الت  أو على وجه التحديند جم وعة معي ة م  الدول
مول غأري  أو أضافت حاالت التطبيق املؤقت الت اتفقت عليها دمأا بعأض الأدول املتفاوضأة فقأط

 ينتأأأوخىعلأأأى ذلأأأك   االنضأأأ ا  دليهأأأاو وعأأأالوة   أو متفاوضأأأة ع أأأدت الحقأأأا  دىل توقيأأأع املعا أأأدة
متت بصلة دىل املعا دة   ال م ظ ة مولية اثلثة  أو مشروع املبدأ التوجيهي دمكانية قيا  مولة اثلثة

 امل ظ أأات الدوليأأة أوأمثأأر مأأ  الأأدول  أو بتطبيقهأأا مؤقتأأا  بعأأد االتفأأاق بطرينقأأة أخأأرى مأأع واحأأدة
  3 ضع إا مشروع املبدأ التوجيهيو و  ا ينفسر صيغة املبر لل جهول اامثر حياما  الت وُ املع ية

 والت تكتفي بتكرار القاعدة ااساسيةو
  الأ ي ينتوسأع 4 سالقأرتان مأع مشأروع املبأدأ التأوجيهي 3 وين بغي قأراءة مشأروع املبأدأ التأوجيهي (8)

 معد االتفاق "بطرينقة أخرى"و ب لك موضحا  يف مسفلة التطبيق املؤقت م  خالل اتفاق م فص   
  4 يهياملبدي التوج

 االتفاق شك 

ة ء مأ  معا أدة الأ ي تأ ص عليأه  أو دضافة دىل حالة التطبيق املؤقت ملعا دة 
 ينلي: ما املعا دة نفسها  وك  االتفاق على   ا التطبيق م  خالل

 ؛ أوةم فصل معا دة )أ( 
__________ 

تشأأ   اامثلأأة يف اجملأأال الث أأائي: االتفأأاق املأأرب  بأأني اة اعأأة ااوروبيأأة ومجهورينأأة سراغأأواي بشأأفن بعأأض جوانأأب  (1017) 
؛ واالتفأاق 9 ( املأامةOfficial Journal of the European Union L 122, 11 May 2007اخلأدمات اةوينأة )

ارج تأأأني ومجهورينأأأة سأأأورين ا  بشأأأفن اإلعفأأأاء مأأأ  التفشأأأرية حلأأأاملي جأأأواوات السأأأفر العامينأأأة املأأأرب  بأأأني مجهورينأأأة ا
(United Nations, Treaty Series  أر بعأد  لاجمللأد م ؛ واملعا أدة املربمأة بأني االحتأام 8 ( املأامةNo. 51407  ين ش 

 ,vol. 2761, No. 48680رجأأع نفسأأه  السوينسأأري ودمأأارة ليخت شأأتاين  بشأأفن الضأأرائب البيئيأأة يف دمأأارة ليخت شأأتاين  )امل

p. 23؛ واالتفأأاق املأأرب  بأأني مملكأأة دسأأبانيا ودمأأارة أنأأدورا بشأأفن نقأأ  ال فأأاايت ودمارهتأأا )املرجأأع نفسأأه  5 (  املأأامة
أأر بعأأد  لاجمللأأد م ؛ واالتفأأاق املأأرب  بأأني حكومأأة مملكأأة دسأأبانيا وحكومأأة اة هورينأأة 13 ( املأأامةNo. 50313  ين ش 

( vol. 2098, No. 36475, p. 341ن التعأأأاون علأأأى مكافحأأأة اةروأأأة امل ظ أأأة )املرجأأأع نفسأأأه  السأأألوفامية بشأأأف
؛ واملعا أأأدة املتعلقأأأة نقامأأأة رابطأأأة بأأأني االحتأأأام الروسأأأي ومجهورينأأأة بأأأيالروس )املرجأأأع نفسأأأه  2   الفقأأأرة14 املأأأامة

vol. 2120, No. 36926, p. 595م ااطأأرا : االتفأأاق املتعلأأأق و وتشأأ   اامثلأأة يف اجملأأال املتعأأد19 (  املأأامة
  1982 مأانون ااول/مينسأأ رب  10 بت فيأ  اةأ ء احلأامي عشأر مأ  اتفاقيأة اامأأم املتحأدة لقأانون البحأار املؤرخأة

؛ واالتفأاق املتعلأق بتعأدينالت االتفأاق اإلطأاري بشأفن حأوض هنأر سأافا وبروتومأول نظأا  املالحأة امللحأق 7 املامة
  3 (  املأأأامةvol. 2367, No. 42662, p. 697 سأأأافا )املرجأأأع نفسأأأه سالتفأأأاق اإلطأأأاري بشأأأفن حأأأوض هنأأأر 

؛ واالتفأأاق اإلطأأاري بشأأفن الأأربانمج البيئأأي ال أأووي املتعأأدم ااطأأرا  يف االحتأأام الروسأأي )املرجأأع نفسأأه  5 الفقأأرة
vol. 2265, No. 40358, p. 5, at pp.13-14بأأأات   وبروتوموهلأأأا امل أأأاسر بشأأأفن املطال7   الفقأأأرة18 ( املأأأامة

؛ وال ظأأا  ااساسأأي ة اعأأة 8   الفقأأرة4 ( املأأامة35 واإلجأأراءات القانونيأأة والتعأأوينض )املرجأأع نفسأأه  الصأأفحة
؛ واالتفأأأاق امل شأأأئ 21 (  املأأأامةvol. 2233, No. 39756, p. 207البلأأأدان ال اطقأأأة سلربتغاليأأأة )املرجأأأع نفسأأأه  

ض   يف املرفأق ال ظأا  ااساسأي لل ؤسسأة )املرجأع " لدعم سياسات التعليم غري ال ظامي واملتKarantaملؤسسة "
 على التوايلو 49و 8 (  املاماتنvol. 2341, No. 41941, p. 3نفسه  
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يف ذلأأك قأأرار معت أأد مأأ  م ظ أأة  مبأأا ترتيبأأات أخأأرى  أو وسأأائ أي  )ب( 
عأأ  م ظ أأة موليأأة تقبلأأه  أو دعأأالن صأأامر عأأ  مولأأة أو  مويل مأأؤمتر حكأأومي أو موليأأة
 وامل ظ ات الدولية املع ية ااخرى أو الدول

 العرح  
أشأأأكال االتفأأأاق الأأأت وكأأأ  علأأأى أساسأأأها تطبيأأأق  4 ينت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي (1)

 أأدة نفسأأها دضأأافة دىل احلأأاالت الأأت تأأ ص فيهأأا املعا جأأ ء مأأ  معا أأدة تطبيقأأا  مؤقتأأا   أو معا أأدة
مأأأأ  اتفأأأأاقيت فيي أأأأا  25 علأأأأى ذلأأأأكو وينتبأأأأع  يكأأأأ  نأأأأص  أأأأ ا احلكأأأأم الرتتيأأأأب الأأأأوارم يف املأأأأامة

  والأأأأ ي ينأأأأورم أوال  دمكانيأأأأة أن جتيأأأأ  املعا أأأأدة املع يأأأأة التطبيأأأأق املؤقأأأأت 1986و 1969 لعأأأأامي
تكأأون  ع أأدماصأأراحة  وينأأ ص يف املقأأا  الثأأاين علأأى دمكانيأأة وجأأوم أسأأاس بأأدين  للتطبيأأق املؤقأأت  

حيأدث عأامة  ع أدما  مأا امل ظ ات الدولية قأد اتفقأت علأى ذلأك "بطرينقأة أخأرى"  و أو أو لدولا
 تسكت املعا دة ع      ال قطةو

عبأأارة "اتُِّفأأق علأأى ذلأأك  4 مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي ينشأأرحوم أأا ذُمأأر يف موضأأع سأأابق   (2)
)ب( مأ  1 عليأه الفقأرةتأ ص  مأا   و أو3 بطرينقة أخرى" الوارمة يف هناينة مشروع املبدأ التوجيهي

تؤمد  العبارة االستهاللية "سإلضافة دىل حالة ووو ال ي ت ص عليأه املعا أدة  ما و و  ا25 املامة
نفسها"  و ي دشارة مباشأرة دىل عبأارة "دذا مانأت املعا أدة نفسأها تأ ص علأى ذلأك" يف مشأروع 

الفأأأأرعيتني فئتأأأأان مأأأأ   و وُحأأأأدمت يف الفقأأأأرتني25 و و أأأأ ا ينتبأأأأع صأأأأيغة املأأأأامة3 املبأأأأدأ التأأأأوجيهي
 ااساليب اإلضافية لالتفاق على التطبيق املؤقتو

ين بغأأأي  ة م فصأأأل معا أأأدةوتتأأأوخى الفقأأأرة الفرعيأأأة )أ( دمكانيأأأة التطبيأأأق املؤقأأأت بواسأأأطة  (3)
 و(1018)املطبقة بصفة مؤقتةع  املعا دة  امتيي  
ينضأأا  مأأ  خأأالل "أي وتقأأر الفقأأرة الفرعيأأة )ب( أبن التطبيأأق املؤقأأت وكأأ  االتفأأاق عليأأه أ (4)

 ت  اامأأأر الأأأ ي ينوسأأأع نطأأأاق دمكأأأاانةم فصأأأل معا أأأدةترتيبأأأات أخأأأرى"  سإلضأأأافة دىل  أو وسأأأائ 
التوص  دىل اتفاق بشفن التطبيق املؤقتو واعتربت اللج ة     اإلشارة اإلضافية دقأرارا  سلطأابع املأرن 

علأأأى  أأأ    ناق مثأأأاالالتوجيأأأه  ينسأأأ تقأأأد  م ينأأأد مأأأ و وعلأأأى سأأأبي  (1019)املأأأالو  للتطبيأأأق املؤقأأأت
__________ 

ينلأي: اتفأاق  مأا املطبقأة بصأفة مؤقتأةم  أمثلة املعا دات الث ائية املتعلقة سلتطبيق املؤقأت وامل فصألة عأ  املعا أدة  (1018) 
أأر بعأأد  ني  ول أأدا وأملانيأأا )املرجأأع نفسأأه  لاجمللأأد مضأأرينبة مخأأ  االمخأأار وتطبيقهأأا املؤقأأت بأأ ( No. 49430  ين ش 

 vol. 2265, No. 40360, p. 507, atوتعدين  اتفاق اخلدمات اةوينة بني مملكة  ول دا ومولة قطر )املرجع نفسه  

p. 511طأأرا  املتعلقأأأة (و وقأأد أبرمأأت  ول أأدا عأأدما  مأأ  املعا أأدات امل اثلأأأةو ومأأ  أمثلأأة املعا أأدات املتعأأدمة اا
ينلأي: بروتومأول التطبيأق املؤقأت لالتفأاق امل شأئ  مأا املطبقأة بصأفة مؤقتأةسلتطبيق املؤقت وامل فصألة عأ  املعا أدة 

أأأر بعأأأد  ملرمأأأ  اة اعأأأة الكارينبيأأأة لتغأأأري امل أأأا  )املرجأأأع نفسأأأه  لاجمللأأأد م (؛ وبروتومأأأول التطبيأأأق No. 51181  ين ش 
 14 واتفأأاق مدرينأد )اتفأأاق التطبيأق املؤقأأت لأبعض أحكأأا  الربوتومأول رقأأم املؤقأت ملعا أدة شأأاغواراماس امل قحأة؛

 رينث ا يندخ  حي  ال فاذ(و
يف امل ارسأأأة  ُسأأأجلت بعأأأض املعا أأأدات لأأأدى اامأأأم املتحأأأدة سعتبار أأأا طُبقأأأت بصأأأفة مؤقتأأأة  لكأأأ  مأأأ  مون  (1019) 

ق املؤقأتو وفي أا ينلأي أمثلأة علأى الرتتيبات ااخرى الت اسأُتخدمت لالتفأاق علأى التطبيأ اإلشارة دىل الوسائ  أو
 أأ   املعا أأدات: االتفأأاق املأأرب  بأأني مملكأأة  ول أأدا والأأوالايت املتحأأدة اامرينكيأأة بشأأفن وضأأع مأأوسفي الأأوالايت 

أأر بعأأد    لاجمللأأد م  املرجأأع نفسأأه)املتحأدة يف اةأأ ء الكأأارين  مأأ  امل لكأأة  (؛ واالتفأأاق املأأرب  بأأني No. 51578ين ش 
هورينأأأة أذربيجأأأان بشأأأفن التعأأأاون يف جمأأأال مكافحأأأة اإلر أأأاب واالجتأأأار غأأأري املشأأأروع حكومأأأة التفيأأأا وحكومأأأة مج

(؛ vol. 2461, No. 44230, p. 205سملخأأدرات واملأأؤثرات العقليأأة والسأأالئ  واةروأأة امل ظ أأة )املرجأأع نفسأأه  
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الرتتيبأأأات"   أأأو التطبيأأأق املؤقأأأت املتفأأأق عليأأأه بواسأأأطة قأأأرار معت أأأد مأأأ  م ظ أأأة موليأأأة  أو الوسأأأائ "
امل ظ أات  عأ  م ظ أة موليأة تقبلأه الأدول أو دعأالن صأامر عأ  مولأة أو   أومؤمتر حكومي مويل أو

  و(1020)الدولية املع ية ااخرى

                                                                                                                                                              

ي ي لشأ ال ووسأط واالتفاق املرب  بني اامم املتحدة وحكومة مجهورينة ماواخستان بشفن دنشاء املكتب مون دقل
 ,vol. 2761, No. 48688آسأأأيا اتبأأأع للج أأأة االقتصأأأامينة واالجت اعيأأأة آلسأأأيا واحملأأأيط اهلأأأامئ )املرجأأأع نفسأأأه  

p. 339انظأر (و R. 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. 81و 
 أأ   االتفاقأأات ليسأأت اتفاقأأات تكأأون فيهأأا امل ظ أأة الدوليأأة طرفأأا  يف املعا أأدة يف حأأد ذاهتأأاو ودمنأأا  أأي اتفاقأأات  (1020) 

وكأ  سأوق أمثلأة ك امل ظ أة الدوليأةو و بني الدول ينتم التوص  دليها يف اجت اعات أو مأؤمترات معقأومة برعاينأة تلأ
عديندة على ذلكو أوال   التعدينالت على االتفاقية املتعلقة سمل ظ ة الدولية لالتصاالت البحرينأة بواسأطة السأوات  

 انظأر(و United Nations, Treaty Series, vol. 1143, No. 17948, p. 105)دمنارسأات( واتفاقهأا التشأغيلي )
D. Sagar, "Provisional application in an international organization", Journal of Space Law, vol. 27 

(1999), pp. 99-116 عأدم مأ  السأوابق قامأت فيهأا ااجهأ ة املختصأة يف م ظ أات موليأة بتطبيأق  ينوجأد  اثنيأا  و
ينأدا  مأؤمتر االحتأام تعدينالت بصفة مؤقتة  م  مون أن ينكون م صوصا  على سلطة صرحية يف مسأاتري ا  و أي حتد

 Sagar, "Provisional انظأرالربيندي العاملي  واللج ة الووارينة جمللس أوروس  وممارسة االحتام الأدويل لالتصأاالتو 

application in an international organization", pp. 104-106 2012   التعأدين  الأ ي اعت أد  يف عأا اثلثا  و 
 اع ااطرا  يف بروتومول ميوتو امللحق ستفاقية اامم املتحأدة اإلطارينأة بشأفن مؤمتر ااطرا  العام  بوصفه اجت

(  والأ ي أوصأى فيأه الفرينأق United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162تغأري امل أا  )
مأأول ميوتأأو  لأأدى العامأ  املخصأأص املعأأر ساللت امأأات اإلضأأافية ل طأأرا  املدرجأة يف املرفأأق ااول مبوجأأب بروتو 

نظأر  يف الفجأأوة الأت قأأد ت شأأف يف ع أ  آليأأة الت  يأأة ال ظيفأة ع أأد بأدء نفأأاذ تعأأدينالت بروتومأول ميوتأأو  نمكانيأأة 
تطبيق  أ   التعأدينالت تطبيقأا  مؤقتأا و انظأر "االعتبأارات القانونيأة املتعلقأة حبأدوث فجأوة حمت لأة بأني فأرتة االلتأ ا  

مأ  نظأا   14   تعأدين  املأامةرابعأا  و 18 (  الفقأرةFCCC/KP/AWG/2010/10) ااوىل وفرتات االلت ا  الالحقة"
أر بعأد (و ومأ  اامثلأة United Nations, Treaty Series, No. 14403) م ظ أة السأياحة العامليأة   لاجمللأد م ين ش 

 ينلأأأي: دمكانيأأأة جعأأأ  االتفأأأاق ينبأأأدأ نفأأأاذ  مؤقتأأأا  مبوجأأأب قأأأرار مجأأأاعي مأأأا ااخأأأرى الأأأت تتأأأاح فيهأأأا للحكومأأأات
(؛ و)ب( االتفأاق vol. 2684, No. 47662, p. 63االتفاق الدويل ل ينت ال ينتون ووينتون املائدة )املرجع نفسه   )أ(

 ,vol. 1766)املرجأأأأأع نفسأأأأأه   1993 و)ج( االتفأأأأأاق الأأأأأدويل للكامأأأأأاو لعأأأأأا  ؛الأأأأأدويل ل خشأأأأأاب االسأأأأأتوائية

No. 30692, p. 3 املرجأأع نفسأأه   2010 (؛ و)م( االتفأأاق الأأدويل للكامأأاو لعأأا(vol. 2871, No. 50115, 

p. 3تحضأأأريينة اللج أأأة الدنشأأأاء أخأأأريا   تشأأأري حالأأأة ينصأأأفها مصأأأدران أمامويأأأان أبهنأأأا حالأأأة تطبيأأأق مؤقأأأت دىل  (و
 ا  قأأرار اجت أأاع الأأدول املوقعأأة عت أأام ظأأر الشأأام  للتجأأارب ال ووينأة  و أأو أمأأر جأأرى مأأ  خأالل ااحلمل ظ أة معا أأدة 

(CTBT/MSS/RES/1) و وعلأى الأرغم مأ  رفأض اقأرتاح للتطبيأق املؤقأت يف 1996 تشرين  الثأاين/نوف رب 19 يف
ومأ  عأد  وجأوم نأص  معا أدة احلظأر الشأام  للتجأارب ال ووينأة أث اء املفاوضات الت أفضأت دىل دنشأاء م ظ أة 

صأرينح يف م ظ أة احلظأأر الشأام  للتجأأارب ال ووينأة بشأفن التطبيأأق املؤقأت  ومأأ  عأد  دبأرا  معا أأدة م فصألة هلأأ ا 
الغأأرض  ينأأ  ب  أأ ان الفقيهأأان دىل أنأأه ملأأا مأأان املقصأأوم بقأأرارات اللج أأة التحضأأريينة ت فيأأ  ااحكأأا  ااساسأأية 

نفاذ أأا  فأأ ن القأأرار الصأأامر عأأ  اجت أأاع الأأدول املوقعأأة وكأأ  مل ظ أأة احلظأأر الشأأام  للتجأأارب ال ووينأأة قبأأ  بأأدء 
)ب( مأ  املأأامة 1تفسأري  أبنأه مليأ  علأى اتفأاق "بطرينقأة أخأرى"  أو "تطبيأق مؤقأت ضأ ر" علأى أسأاس الفقأرة 

 A. Michie, "The provisional application of arms control انظأأرو 1969 مأ  اتفاقيأة فيي أأا لعأا  25

treaties", Journal of Conflict and Security Law, vol. 10, No. 3 (2005), pp. 345-377, at pp. 369-370و 
 ,”Y. Fukui, “CTBT: Legal questions arising from its non-entry into force revisitedانظأر أينضأا : 

Journal of Conflict and Security Law, vol. 22 pp. 183-200, at pp. 197-199 ويف املقابأ   ينؤمأد مصأدر و
آخأأأأر  ُنشأأأأر حتأأأأت رعاينأأأأة معهأأأأد اامأأأأم املتحأأأأدة لبحأأأأوث نأأأأ ع السأأأأالح وينتضأأأأ   تصأأأأدينرا  بقلأأأأم اامأأأأني العأأأأا  

 انظأأأأأرالتحضأأأأأريينة  أن معا أأأأأدة احلظأأأأأر الشأأأأأام  للتجأأأأأارب ال ووينأأأأأة غأأأأأري مطبقأأأأأة بصأأأأأفة مؤقتأأأأأة حاليأأأأأا و  للج أأأأأة
R. Johnson, Unfinished Business: The Negotiation of the CTBT and the End of Nuclear 

Testing, UNIDIR/2009/2 (2009), pp. 227-231و 

http://undocs.org/ar/FCCC/KP/AWG/2010/10
http://undocs.org/ar/CTBT/MSS/RES/1
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املفيأأأد  مأأأ    رأت اللج أأأة أن(1021)دىل حأأأد بعيأأأدوالأأأت اسأأأتث ائية  مأأأا ومأأأع أن امل ارسأأأة (5)
امل ظ أأأة الدوليأأأة دعأأأالان  ينأأأ ص علأأأى التطبيأأأق املؤقأأأت  أو دمراج دشأأأارة دىل دمكانيأأأة دصأأأدار الدولأأأة

ينُتفأق فيهأا  ال أو ة ء م  معا أدة  يف احلأاالت الأت تسأكت فيهأا املعا أدة عأ  ذلأك أو ملعا دة
 امل ظ أأات الدوليأأة املع يأأة ااخأأرى أو لأأدولعلأأى خأأال  ذلأأكو غأأري أن اإلعأأالن ملأأب أن تقبلأأه ا

يف  امل ارسأة الرا  أةوتعكأس أن تكتفأي مبجأرم عأد  االعأرتاض عليأهو  ال  وك  التحقأق م أه قبوال  
متابة و وحيتفغ مشروع املبدأ التوجيهي بقأدر مأ  املرونأة إلفسأاح   سلتطبيق املؤقتالقبول  معظ ها

اإلعأأأراب ع هأأأاو وجت بأأأت اللج أأأة اسأأأتخدا  مل أأأة اجملأأال أمأأأا  أشأأأكال أخأأأرى مأأأ  القبأأأول شأأرينطة 
لأأأئال حيأأأدث خلأأأط بأأأني القواعأأأد ال اس أأأة للتطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات قبأأأ  "دعأأأالن" "أحأأأامي" 

 وال ظا  القانوين ل فعال االنفرامينة للدولو
  5 املبدي التوجيهي

 لدء التطبيق املؤقت
لدوليأة املع يأة  ينبأدأ امل ظ أات ا أو رينث ا تدخ  املعا دة حيأ  ال فأاذ بأني الأدول 

ةأأأأ ء مأأأأ  معا أأأأدة يف التأأأأارينخ الأأأأ ي تأأأأ ص عليأأأأه  أو مفعأأأأول التطبيأأأأق املؤقأأأأت ملعا أأأأدة
 اتُِّفق عليه  ال  ذلكو ملا وفقا   أو املعا دة  ووفقا  للشروط واإلجراءات الوارمة فيها 

 العرح  
املبأأأأدأ بأأأأدء التطبيأأأأق املؤقأأأأتو وقأأأأد صأأأأيغ مشأأأأروع  5 ينت أأأأاول مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي (1)

  بشأفن 1986و 1969 م  اتفاقيت فيي أا لعأامي 24 م  املامة 1 التوجيهي على شاملة الفقرة
 الدخول حي  ال فاذو

وتعكس العبارة الثانية ال هج املتبع يف مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة يف اإلحالأة دىل التطبيأق  (2)
 ة ء م  معا دةو أو املؤقت ملعا دة أبم لها

__________ 

   ولك هأا تأرتك اجملأال مفتوحأا  ةمؤقتأبصأفة املوقعة  املتفاوضة أو الدول أن تطبِّقهافيها املعا دة  تتطلبحاالت ال  مثة (1021) 
 بأأدءا   مرحلأأة مأأ  الع ليأأةعا أأدة  يف أي أمأأا  مأأ  مولأأة لتقأأرر مأأا دذا مانأأت ترغأأب يف تطبيأأق املعا أأدة أو جأأ ء مأأ  امل

عأ  ال يأة  خأ  التعبأريُ و ويف س      الظرو   قأد ينتّ ال فاذ أو حىت بعد ذلكمخوله حي   دىل حنيم  اعت ام ال ص 
دعأأالن انفأأرامي مأأ  جانأأب الدولأأةو ومأأ  اامثلأأة علأأى ذلأأك  االلتأأ ا  ال اشأأئ عأأ  التطبيأأق املؤقأأت شأأك    توِجأأدالأأت 

تفاقيأأأأة حظأأأأر اسأأأأتحداث ودنتأأأأاج وتكأأأأدينس واسأأأأتخدا  الاة هورينأأأأة العربيأأأأة السأأأأورينة  جانأأأأب مأأأأ التطبيأأأأق املؤقأأأأت 
ع أدما و  و(United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757) ااسألحة الكي يائيأة وتأدمري تلأك ااسألحة

دينر العأأأا  مل ظ أأأة حظأأأر أعل أأأت اة هورينأأأة العربيأأأة السأأأورينة مأأأ  جانأأأب واحأأأد أهنأأأا سأأأتطبق االتفاقيأأأة مؤقتأأأا   رم املأأأ
حال دىل يااسلحة الكي يائيأة بصأورة حماينأدة  فأفبلغ اة هورينأة العربيأة السأورينة أبن "طلبهأا" تطبيأق االتفاقيأة مؤقتأا  سأ

م ت أاقش  أ   اإلمكانيأة  وأن هلأا الومينأعو ورغأم أن االتفاقيأة ال تأ ص علأى تطبيأق مؤقأت عأ  طرينأقالأدول ااطأرا  
الدول ااطرا  وال م ظ ة حظر ااسألحة الكي يائيأة علأى التطبيأق املؤقأت مأ  ال تعرتض  أث اء التفاوض بشفهنا  م

مأأأ  جانأأأب اة هورينأأأة  عأأأالن االنفأأأرامياإليف  ااملعأأأرب ع هأأأ سلصأأأيغةجانأأأب اة هورينأأأة العربيأأأة السأأأورينة لالتفاقيأأأة  
)ج(  والتقرينأر الثالأث لل قأرر اخلأاص 35(  الفقأرة A/CN.4/675)انظر التقرينر الثاين لل قرر اخلأاص ) العربية السورينة

(A/CN.4/687 الفقأأرة  )مثأأال آخأأر علأأى املوافقأأة علأأى التأأ ا  سلتطبيأأق املؤقأأت ةأأ ء مأأ  معا أأدة عأأ   وينأأرم(و 120
التطبيأأق املؤقأأت  يف بروتومأأول - عليأأه صأأراحة يف اتفأأاق مأأواو لل عا أأدة ا   صوصأأم مأأان  ودن - طرينأأق دعأأالن انفأأرامي

 /www.unified-patent-court.org/sites/defaultامللحأأأأأأأق سالتفأأأأأأأاق املتعلأأأأأأأق مبحك أأأأأأأة موحأأأأأأأدة للأأأأأأأرباءات )انظأأأأأأأر 

files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf )و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
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رة ااوىل م  ع صأرين و وتتبأع عبأارة "رينث أا تأدخ  ووو حيأ  ال فأاذ" الصأيغة وتتفل  العبا (3)
 دخول حيأ  ال فأاذالأ  حيث ينشري "الدخول حي  ال فاذ" دىل 3 الوارمة يف مشروع املبدأ التوجيهي

  تكأأون 3 ذُمأأر يف شأأرح مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي وم أأا وامل ظ أأات الدوليأأة املع يأأة أو بأأني الأأدول
وجيهة أساسأا  يف سأياق التطبيأق املؤقأت لل عا أدات املتعأدمة ااطأرا و وقأررت     االعتبارات 

سأبق أن ذُمأر يف شأرح مشأروع املبأدأ  م أا   اللج ة دبقاء اإلشارة العامة دىل "الدخول حي  ال فأاذ"
 و(1022)3 التوجيهي

ذلأك والع صر الثاين  و دمراج اإلحالة دىل الدول وامل ظ ات الدولية على السواءو وينعرب  (4)
  1 ( م  شرح مشروع املبدأ التوجيهي3ع  املوق  ال ي ا  ته اللج ة  واملشار دليه يف الفقرة )

ومأأؤما  أن نطأأاق مشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة ين بغأأي أن ينشأأ   املعا أأدات بأأني الأأدول وامل ظ أأات 
 لفي أأأأأا بأأأأأني امل ظ أأأأأات الدوليأأأأأةو واإلشأأأأأارة دىل الأأأأأدخول حيأأأأأ  ال فأأأأأاذ "بأأأأأني" الأأأأأدو  أو الدوليأأأأأة

يف  مبأا امل ظ ات الدولية ورمت بعبأارات عامأة مأ  أجأ  تغطيأة خمتلأ  السأي ارينو ات احملت لأة  أو
م ظ ة مولية مخلأت املعا أدة حيأ  ال فأاذ سل سأبة دليهأا  أو ذلك  مثال   التطبيق املؤقت بني مولة

 تدخ  املعا دة بعد حي  ال فاذ سل سبة دليهاو م م ظ ة مولية أخرى أو ومولة
"ينبأأدأ مفعأأول ووو يف التأأارينخ الأأ ي تأأ ص التاليأأة:  سة لأأة وينُعأأرَّ  بأأدُء التطبيأأق املؤقأأت (5)

و وينست د   ا ال ص دىل الأ ص املعت أد يف "عليه املعا دة  ووفقا  للشروط واإلجراءات الوارمة فيها
بأأارة والأأ ي ينشأأري دىل "مخوهل أأا حيأأ  ال فأأاذ"و وتؤمأأد الع 1969 لعأأا  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 68 املأامة
امل ظ ة الدولية الت  تار تطبيق املعا دة  أو ينشار دليه  و ااثر القانوين سل سبة دىل الدولة ما أن

مؤقتا و وقررت اللج ة عأد  اإلشأارة صأراحة  دىل خمتلأ  وسأائ  اإلعأراب عأ  املوافقأة علأى االلتأ ا  
 سملعا دة  م  أج  احلفا  على نص ُحكم أبسطو

اتُِّفأق عليأه  أال  ذلأك" أن  ملأا وفقا   أو تامية "ت ص عليه املعا دة ووووتؤمد العبارة اخل (6)
ةأأأ ء مأأأ  معا أأأدة ينسأأأت د دىل حكأأأم وارم يف املعا أأأدة  أو االتفأأأاق علأأأى التطبيأأأق املؤقأأأت ملعا أأأدة

ترتيبأأات  أو وسأأائ يف أي  أو  ا  أاي  مانأأت تسأأ يتهةم فصأأل معا أأدةيف  أو  املطبقأأة بصأأفة مؤقتأأة
لتطبيأأأق املؤقأأأت  وذلأأأك ر  أأأا  سلشأأأروط واإلجأأأراءات امل صأأأوص عليهأأأأا يف ل ت شأأأئ اتفاقأأأا  أخأأأرى 
 الصكوكو    

  6 املبدي التوجيهي
 القانوين املرتتب على التطبيق املؤقت األثر

التأأ ا  قأأانوين بتطبيأأق ةأأ ء مأأ  معا أأدة  أو ينرتتأأب علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة 
امل ظ أأات الدوليأأة  أو ة بأأني الأأدوللأأو مانأأت املعا أأدة سأأارين م أأا  جأأ ء م هأأا أو املعا أأدة
 تفق على غري ذلكوينُ  م أو ما ت ص املعا دة على خال  ذلك م ما املع ية 

 العرح  
القأأانوين املرتتأأب علأأى التطبيأأق املؤقأأتو ووكأأ   ااثأأر 6 ينت أأاول مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي (1)

ةأأ ء  أو بيأأق املؤقأأت ملعا أأدةالقأانوين لالتفأأاق علأأى التط ااثأأرالقأأانوين":  ااثأأرتأوخي نأأوعني مأأ  "
 ة ء املعا دة اةاري تطبيقه مؤقتا و  أو القانوين لل عا دة اةاري تطبيقها مؤقتا   وااثرم ها  
__________ 

 وأعال  3 ( م  شرح مشروع املبدأ التوجيهي5انظر الفقرة ) (1022) 
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ةأأ ء  أو وينأ مر مشأروع املبأأدأ التأوجيهي بداينأأة  أن ااثأر القأأانوين للتطبيأق املؤقأأت ملعا أدة (2)
لو مانأت املعا أدة سأارينة بأني  م ا  ج ء م ها أو ةالت اما  قانونيا  بتطبيق املعا دم  معا دة حُيدث 

ج ء م  معا دة مطبقأة مؤقتأا   أو امل ظ ات الدولية املع يةو وبعبارة أخرى  تعد معا دة أو الدول
مل مة ل طرا  الت تطبقها مؤقتا  م   اللحظة الت بدأ فيها التطبيأق املؤقأتو و أ ا ااثأر القأانوين 

امل ظ أأأات الدوليأأأة  أو الأأأدول مأأأ  جانأأأبل عا أأأدة ق املؤقأأأت لاالتفأأأاق علأأأى التطبيأأأمسأأأت د مأأأ  
احلأاالت  ويف و4وكأ  التعبأري ع أه ساشأكال احملأدمة يف مشأروع املبأدأ التأوجيهي  ما   و واملع ية
مشأروع  ينأ صالقانوين للتطبيق املؤقت  و أو أمأر شأائع   ااثرتفاق ع  اال   اسكت فيها ينالت 

  جأأ ء م هأأا أو ق املؤقأأت ينرتتأأب عليأأه التأأ ا  قأأانوين بتطبيأأق املعا أأدةعلأأى أن التطبيأأاملبأأدأ التأأوجيهي 
 و(1023)لو مانت املعا دة سارينة م ا
 تأأأأأ ص املعا أأأأأدة علأأأأأى خأأأأأال  ذلأأأأأأك م د  العبأأأأأارة اخلتاميأأأأأة "مأأأأأأاتقيّأأأأأ العأأأأأا واملوقأأأأأ   (3)
  أو التفاق آخر ينتفق على غري ذلك"  الت تؤمد أن القاعدة ااساسية  ضع لل عا دة م ما أو
دحأأداث التأأ ا   ينؤينأأد افأأرتاضوجأأوم قأأد ينأأؤمي دىل نتيجأأة قانونيأأة بدينلأأةو و أأ ا الفهأأم  أي  مأأا  أأوو 

لو مانت سارينة  ر  أا  سحت أال اتفأاق ااطأرا  علأى خأال  ذلأك   م ا  قانوين بتطبيق املعا دة
 و(1024)ينتجلى يف امل ارسة احلالية للدول

ةأأ ء مأأ  املعا أأدة" مشأأروع املبأأدأ  أو ةوتتبأع العبأأارة االسأأتهاللية "التطبيأأق املؤقأأت ملعا أد (4)
لأأو مانأأت املعا أأدة  م أأا  جأأ ء م هأأا أو التأأ ا  قأأانوين بتطبيأأق املعا أأدةعبأأارة " وتشأأريو 5 التأأوجيهي

حُتدثأه املعا أدة لأو مانأت  الأ ي ااثأرعبارة حمورينة يف مشأروع املبأدأ التأوجيهي  دىل  سارينة"  و ي
مأأأأ   أو ودىل السأأأألوك املتوقأأأأع مأأأأ  الأأأأدول ة املع يأأأأةامل ظ أأأأة الدوليأأأأ أو سأأأأارينة سل سأأأأبة دىل الدولأأأأة

امل ظ أات  أو و وأُمرجت عبأارة "بأني الأدولامل ظ ات الدولية الت تقرر اللجوء دىل التطبيق املؤقت
و وتشأأأري العبأأأارة 5 الدوليأأأة املع يأأأة" ملواءمأأأة مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي مأأأع مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي

ينتفق على غري ذلك"  دىل الشرط الأ ي  م أو ما ى خال  ذلكت ص املعا دة عل م اخلتامية "ما
  ص على خال  ذلكوت ال تقو  عليه القاعدة العامة  و و أن املعا دة

ينُقصأأد سلتطبيأأق املؤقأأت  ال بأأد مأأ  دقامأأة متييأأ  مهأأمو ف أأ  حيأأث املبأأدأ  ال ومأأع ذلأأك  (5)
امل ظ ة الدولية علأى  أو فقة الدولةدنشاء اجمل وعة الكاملة م  احلقوق وااللت امات ال اشئة ع  موا

ينبقى التطبيق املؤقت لل عا دات خمتلفا  ع  مخوهلا حي   دذ ا ء م  معا دةو أو االلت ا  مبعا دة
صأيغة التطبيأق  تعأر ال ولأ لك خيضأع ة يأع قواعأد قأانون املعا أداتو  ال ال فاذ  مأ  حيأث دنأه

لأأو مانأأت املعا أأدة  م أأا  جأأ ء م هأأا أو عا أأدةبتطبيأأق امل التأأ ا  قأأانوين" الأأ ي ينرتتأأب عليأأه املؤقأأت
إلشأارة واملأرام سحيأ  ال فأاذو الأ ي حيدثأه الأدخول ااثر القانوين نفس لتطبيق املؤقت لسارينة" أن 
 " دضافة امل يند م  الدقة يف وص  ااثر القانوين للتطبيق املؤقتوقانويندىل "الت ا  

__________ 

 وp. 651عال (  أ 997 )احلاشية "Mathy, "Article 25 انظر (1023) 
معا أأدة متعأأدمة  40معا أأدة ث ائيأأة و 400 ( حتلأأيال  امثأأر مأأ A/CN.4/707املأأ مرة املقدمأأة مأأ  اامانأأة )تتضأأ    (1024) 

ا  ينفأأأوق يف الواقأأأع أبن عأأأدم املعا أأدات الث ائيأأأة واملعا أأأدات املتعأأدمة ااطأأأرا  املطبقأأأة تطبيقأأا  مؤقتأأأ وتقأأأرااطأأرا   
؛ انظأر أينضأأا  اامثلأأة الأوارمة يف التقأأارينر املقدمأأة مأ  املقأأرر اخلأأاص: اامأأم املتحأأدة العأدم املتأأاح يف جم وعأأة معا أدات

A/CN.4/664 وA/CN.4/675 وA/CN.4/687 وA/CN.4/699 وAdd.1    وتتض   الوثيقة ااخرية مرفقا  أبمثلأة عأ
انظأأأر أينضأأأا  اامثلأأأة عأأأ  ممارسأأأة ق املؤقأأأت لالتفاقأأأات مأأأع مول اثلثأأأةو ممارسأأأة االحتأأأام ااوروي احلدينثأأأة بشأأأفن التطبيأأأ

 و(A/CN.4/718)الرابطة ااوروبية للتجارة احلرة املشار دليها يف التقرينر اخلامس لل قرر اخلاص 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
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رينح حيول مون أن ينؤمي التطبيق املؤقأت ونظرت اللج ة يف دمكانية دمراج ب د حتوطي ص (6)
اعتُأربت  6 لل عا دة دىل تعدين  مض وهناو بيد أن الصأيغة الأت اعُت أدت ملشأروع املبأدأ التأوجيهي

التأأأ ا  قأأأانوين ينكفأأأي ملعاةأأأة  أأأ   ال قطأأأة  ان التطبيأأأق املؤقأأأت ينقتصأأأر علأأأى دحأأأداث  مبأأأا شأأأاملة
سارينةو ل لك  م  املفهو  ض  ا  يف مشروع  لو مانت املعا دة م ا  ج ء م ها أو بتطبيق املعا دة

امل ظ أأأات  أو وأأأس حقأأأوق والت امأأأات الأأأدول ال املبأأأدأ التأأأوجيهي أن التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدة
على أنأه حيأد  6 ين بغي فهم مشروع املبدأ التوجيهي ال و وعالوة  على ذلك (1025)الدولية ااخرى
دين  املعا أأدة املطبقأأة مؤقتأأا   وفقأأا  للجأأأ ء تعأأ أو امل ظ أأات الدوليأأة يف ت قأأيح أو مأأ  حرينأأة الأأدول

 و1986و 1969 الرابع م  اتفاقيت فيي ا لعامي
  7 التوجيهي املبدي

 التحفظال
وفقأأأا  للقواعأأأد ذات الصأأألة مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات  مأأأع  -1 
ينقتضأأيه اخأأتال  احلأأال  ملأأوو لدولأأة مأأ  الأأدول  ع أأد املوافقأأة علأأى التطبيأأق  مأأا مراعأأاة

تعأأدين   أو ةأأ ء مأأ  معا أأدة  أن تصأأوغ حتفظأأا  ينهأأد  دىل اسأأتبعام أو ملؤقأأت ملعا أأدةا
 ااثر القانوين ال اتج ع  التطبيق املؤقت احكا  معي ة م  تلك املعا دةو

وفقأأأا  للقواعأأأد ذات الصأأألة مأأأ  القأأأانون الأأأدويل  ملأأأوو مل ظ أأأة موليأأأة  ع أأأد  -2 
ء مأأأأ  معا أأأأدة  أن تصأأأأوغ حتفظأأأأا  ينهأأأأد  دىل ةأأأأ   املوافقأأأأة علأأأأى التطبيأأأأق املؤقأأأأت ملعا أأأأدة أو

 تعدين  ااثر القانوين ال اتج ع  التطبيق املؤقت احكا  معي ة م  تلك املعا دةو استبعام أو

 العرح  
م ظ أأة موليأأة  أو التحفظأأات مأأ  جانأأب مولأأةصأأوغ  7ينت أأاول مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (1)

 التطبيق املؤقت احكا  معي ة م  معا دةو ااثر القانوين املرتتب علىتعدين   أو استبعام إد 
التحفظأأأأات يف حالأأأأة ومأأأأون  أأأأ   املسأأأأفلة يف االفتقأأأأار ال سأأأأ  دىل امل ارسأأأأة  ونظأأأأرا  دىل (2)

فأ ن   2011لعأا   تعا  يف ملي  امل ارسة املتعلق سلتحفظات على املعا أدات م التطبيق املؤقت
سأأأفلة التحفظأأأأات  صأأأوص التطبيأأأق املؤقأأأأت املرحلأأأة ااوليأأأأة مأأأ  ال ظأأأر يف ماللج أأأة ال تأأأ ال يف 

دذا مأأأأان مأأأأ   مأأأأاحأأأأول  يف اللج أأأأةخمتلفأأأأة ومتباين أأأأة للغاينأأأأة وأعأأأأرب عأأأأ  آراء  و(1026)لل عا أأأأدات
 مأأأأ  الضأأأأروري دمراج حكأأأأم بشأأأأفن التحفظأأأأات يف سأأأأياق التطبيأأأأق املؤقأأأأت ملعا أأأأدة أو امل اسأأأأب

أنأأه ال ينوجأأد  ملبأأدأ ةأأ ء م هأأا يف الأأدلي   علأأى الأأرغم مأأ  أنأأه ينعتقأأد بوجأأه عأأا   مأأ  حيأأث ا أو
 ودمكانية دبداء حتفظات متعلقة سلتطبيق املؤقتحيول مون  ما

__________ 

معا أأدة قأأأد تأأأوفر وسأأأيلة لتفسأأأري املعا أأأدة مبوجأأأب الالحقأأأة لطأأأر  أو أمثأأأر مأأأ  ااطأأأرا  يف  امل ارسأأأةغأأري أن  (1025) 
الرابأع أعأال  بشأفن االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة  الفصأ  و انظأر1969م  اتفاقية فيي ا لعأا   32و 31املامتني 

 الالحقة في ا ينتعلق بتفسري املعا داتو

 (وAdd.1و A/66/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة السامسة والستون  امللحق رقم  (1026) 

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/add.1
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وعلى الرغم م  أن الدول أصدرت دعالانت تفسريينة سالقرتان مع املوافقأة علأى التطبيأق  (3)
لتطبيأق سو ودعأالانت عأد  التقيأد (1027)بد م  متيي      اإلعالانت ع  التحفظات فال املؤقت 
 و(1028) ي ااخرى حتفظات سملعد املقصوم يف قانون املعا دات تشك  ال املؤقت

وفقأأأا  للقواعأأأد ذات الصأأألة مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون سلعبأأأارة التاليأأأة: " 1وتبأأأدأ الفقأأأرة  (4)
اإلشأارة دىل انطبأاق "و والقصد مأ   أ   العبأارة ينقتضيه اختال  احلال ما املعا دات  مع مراعاة

علأأأى التحفظأأأات يف حالأأأة  -ولأأأيس سلضأأأرورة ملهأأأا  - 1969ا  لعأأأقواعأأأد اتفاقيأأأة فيي أأأا بعأأأض 
ينشأار دليأه مأ  القواعأد ذات الصألة  مأا التطبيق املؤقتو وأُمرجت العبارة يف بداينة الفقأرة لبيأان أن

القواعأأد املتصأألة سلتطبيأأق املؤقأأت  ال مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  أأي القواعأأد الأأت تشأأرح صأأوغ التحفظأأات 
 ةولبعض أحكا  املعا دة املع ي

ةأ ء مأ   أو ملوو لدولة م  الدول  ع د املوافقة على التطبيق املؤقت ملعا أدةأما عبارة " (5)
تعدين  ااثر القانوين ال اتج ع  التطبيأق املؤقأت  أو معا دة  أن تصوغ حتفظا  ينهد  دىل استبعام

مأأأ   19واملأأأامة  2)م( مأأأ  املأأأامة 1" فهأأأي تسأأأت د دىل الفقأأأرة احكأأأا  معي أأأة مأأأ  تلأأأك املعا أأأدة
اتفاقية فيي او واإلشارة دىل ااثر القانوين "ال اتج ع  التطبيق املؤقت" تؤمد الصلة اةو رينة القائ ة 

و وتعأأد الصأأيغة املسأأتخدمة يف ت أأاول 7ومشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  6بأأني مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 
لتطبيأأأق املؤقأأأت تعأأأدل ااثأأأر القأأأانوين ال أأأاتج عأأأ  ا أو دذا مانأأأت التحفظأأأات تسأأأتبعد مأأأا مسأأأفلة

الصأيغة املسأتخدمة يف التعبأري عأ  اتفأاق ااطأرا  علأى التطبيأق املؤقأت لل عا أدة  أو لل عا أدة 
 وحمايندةصيغة 

 علأأى صأأوغ التحفظأأات مأأ  جانأأب امل ظ أأات الدوليأأة علأأى  أأو واثأأ  2وتأأ ص الفقأأرة  (6)
ء التعأأأدينالت   بعأأأد دجأأأرا1نسأأأخة مأأأ  الفقأأأرة  2و والفقأأأرة 1جأأأاء يف شأأأفن الأأأدول يف الفقأأأرة  مأأأا

" أبهنأأأا وفقأأأا  للقواعأأأد ذات الصأأألة مأأأ  القأأأانون الأأأدويلالالومأأأةو وملأأأب فهأأأم العبأأأارة االسأأأتهاللية "
 مل ظ ات الدوليةوس تش   أساسا  قواعد قانون املعا دات  ولك  أينضا  القواعد املتصلة

  8 املبدي التوجيهي
 املسؤولية عن اإلخةل اباللتزامال

 جأأأأ ء مأأأأأ  معا أأأأأدة أو  ا  انشأأأأأئ مبوجأأأأب معا أأأأأدةينسأأأأتتبع اإلخأأأأأالل أبي التأأأأ 
 مسؤولية مولية وفقا  لقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيقو مؤقتا   مطبَّقني

 العرح  
مسأأفلة املسأأؤولية عأأ  اإلخأأالل سلتأأ ا  انشأأئ مبوجأأب  8 ينت أأاول مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي (1)

س التبعأات القانونيأة لتطبيأق مشأروع ج ء م  معا دة مطبقة تطبيقأا  مؤقتأا و و أو ينعكأ أو معا دة
 ُمقيِّأد الت ا  دىلينؤماين تطبيقا  مؤقتا   املطبَّقنيج ء املعا دة  أو املعا دة ومبا أنو 6 املبدأ التوجيهي

ينشأك   تطبيقا  مؤقتا   املطبقنيج ء املعا دة  أو ف ن اإلخالل سلت ا  انشئ مبوجب املعا دة قانوان  

__________ 

 )املرجع نفسه(وم  ملي  امل ارسة املتعلق سلتحفظات على املعا دات  3-1انظر  بوجه خاص  املبدأ التوجيهي  (1027) 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2080)م  معا دة ميثأاق الطاقأة  45 )أ( م  املامة2انظر مثال  الفقرة  (1028) 

No. 36116, p. 95) ت فيأ  اةأ ء احلأامي عشأر مأ  اتفاقيأة اامأم ب املتعلأقاالتفاق م   7)أ( م  املامة 1؛ والفقرة
 و1982مانون ااول/مينس رب   10املؤرخة  املتحدة لقانون البحار
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تأأب عليأأه مسأأؤولية موليأأةو وقأأد نظأأرت اللج أأة يف ضأأرورة دمراج حكأأم حت أأا  فعأأال  غأأري مشأأروع ترت 
ئأأي أن دمراج مشأروع املبأأدأ التأوجيهي  أأ ا ضأروري انأأه ينت أاول نتيجأأة بشأفن املسأأؤولية أساسأا و ورُ 

مأأ   73 املأامة وتأ ص ةأ ء مأ  معا أدةو أو قانونيأة أساسأية ترتتأب علأى التطبيأق املؤقأت ملعا أأدة
لأى أنأه لأيس يف أحكامهأا أي حكأم مسأبق علأى أي مسأفلة قأد ت أتج ع 1969 لعا  اتفاقية فيي ا

 مأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأا 74 املأأأأأأامةوتتضأأأأأ     سل سأأأأأبة دىل معا أأأأأأدة عأأأأأ  املسأأأأأأؤولية الدوليأأأأأة لدولأأأأأأة
ال طأأأاق الأأأ ي  علأأأى نطأأأاق مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأةوال ينقتصأأأر  وممأأأاثال   حك أأأا   1986 لعأأأا 

 و2 املبدأ التوجيهيجاء يف مشروع    م افيي ااتفاقيتا  حدمته
ينُطبّأأق وقأأررت اللج أأة اإلبقأأاء علأأى اإلشأأارة دىل "جأأ ء" مأأ  معا أأدة لتوضأأيح أنأأه ع أأدما  (2)

 مسؤولية موليةو ينستتبعاة ء وحد  وك  أن اإلخالل ب لك ج ء م  معا دة تطبيقا  مؤقتا   ف ن 
دول عأأ  اافعأأال غأأري وجأأرت مواءمأأة مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي مأأع املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأ (3)

  (1030)2011 ومأع املأوام املتعلقأة مبسأؤولية امل ظ أات الدوليأة لعأا  (1029)2001 املشأروعة موليأا  لعأا 
مامأأأت تعأأأرب عأأأ  القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو وعليأأأه  اسأأأُت دت عبأأأارة "التأأأ ا  انشأأأئ مبوجأأأب" ومل أأأة  مأأأا

لعبأأأارة اخلتاميأأأة "وفقأأأا  لقواعأأأد "ينسأأأتتبع" ع أأأدا  مأأأ  مشأأأارينع املأأأوام تلأأأكو وعلأأأى نفأأأس امل أأأوال  أرينأأأد س
 القانون الدويل الواجبة التطبيق" اإلشارة  يف مجلة أمور  دىل مشارينع املوام تلكو

  9 املبدي التوجيهي
 التطبيق املؤقت وتعليق إهناء 

ةأأ ء مأأ  معا أأدة مأأع مخأأول تلأأك  أو ين تهأأي التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة -1 
 امل ظ ات الدولية املع يةو أو لدولاملعا دة حي  ال فاذ يف العالقات بني ا

ةأأأأأ ء مأأأأأ  معا أأأأأدة سل سأأأأأبة لدولأأأأأة  ينُ هأأأأأى التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت ملعا أأأأأدة أو -2 
امل ظ أات الدوليأة  تلك امل ظ أة الدوليأة الأدول أو مل ظ ة مولية دذا أخطرت تلك الدولة أو أو

د  االنضأ ا  دىل ج ء مأ  املعا أدة مؤقتأا  في أا بي هأا ب يتهأا عأ ااخرى الت تسري املعا دة أو
 ينُتفق على غري ذلكو م ت ص املعا دة على خال  ذلك أو ما م املعا دة  ما

ينقتضأأأيه اخأأأتال   ال خيأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي  أأأ ا  مأأأع مراعأأأاة مأأأا -3 
  مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا 3احلأأأال  بتطبيأأأق القواعأأأد ذات الصأأألة الأأأوارمة يف البأأأاب اخلأأأامس  الفأأأرع 

  ا م  قواعد القانون الدويل ذات الصلة املتعلقة سإلهناء والتعليقوغري  لقانون املعا دات أو

 العرح  
ينتوق  التطبيق املؤقأت نهناء التطبيق املؤقت وتعليقهو و  9ينتعلق مشروع املبدأ التوجيهي  (1)

م ظ أأة موليأأة عأأامة  يف دحأأدى حأأالتني: أوال    أو ةأأ ء مأأ  املعا أأدة مأأ  جانأأب مولأأة أو ملعا أأدة
اثنيأأا   ع أأدما  أو امل ظ أأة الدوليأأة املع يأأة أو املعا أأدة حيأأ  ال فأأاذ سل سأأبة دىل الدولأأة ع أأدما تأأدخ 
امل ظ أأأات الدوليأأأة  أو امل ظ أأأة الدوليأأأة الأأأت تطبأأأق املعا أأأدة تطبيقأأأا  مؤقتأأأا  الأأأدول أو  طأأأر الدولأأأة

__________ 

بقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة    أُرفقأأأأأأت الحقأأأأأأا  76   الفقأأأأأأرةوالتصأأأأأأوينب لأأأأأأد الثأأأأأأاين )اةأأأأأأ ء الثأأأأأأاين(اجمل  2001 حوليأأأأأأة ووو (1029) 
 و2001 مانون ااول/مينس رب  12 املؤر  56/83 العامة

 و87 اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفقرة  2011 حولية ووو (1030) 

http://undocs.org/ar/A/res/56/83
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  دىل جأأأ ء مأأ  املعا أأأدة مؤقتأأا  في أأأا بي هأأا ب يتهأأأا عأأد  االنضأأأ ا أو ااخأأرى الأأت تسأأأري املعا أأدة
 ُتستبع د دمكانية اللجوء دىل وسائ  أخرى  أق  شيوعا   إلهناء التطبيق املؤقتو وال املعا دةو

و والأدخول حيأ  دهناء التطبيق املؤقأت ع أد مخأول املعا أدة حيأ  ال فأاذ 1وتت اول الفقرة  (2)
الأأأوارمة يف  وينُفهأأأم ضأأأ  ا  مأأأ  العبأأأارةو (1031)ال فأأأاذ أمثأأأر السأأأب  تأأأواترا  يف دهنأأأاء التطبيأأأق املؤقأأأت

  الأأأأأت تسأأأأأت د دىل "رينث أأأأأا تأأأأأدخ  املعا أأأأأدة حيأأأأأ  ال فأأأأأاذ" 5و 3ني التأأأأأوجيهي ين املبأأأأأدأ يمشأأأأأروع
ةأأ ء مأأ   أو أن التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة  1986و 1969مأأ  اتفأأاقيت فيي أأا لعأأامي  25 املأأامة

 ينسأأت ر 5 شأأروع املبأأدأ التأأوجيهيمل ووفقأأا  و (1032)معا أأدة وكأأ  دهنأأاؤ  ببأأدء نفأأاذ املعا أأدة نفسأأها
امل ظ أة الدوليأة الأت تطبأق  أو التطبيق املؤقت حىت تدخ  املعا دة حيأ  ال فأاذ سل سأبة دىل الدولأة

 امل ظ ات الدولية ااخأرى الأت تطبقهأا أو سلدول ينتعلق في اج ءا  م  املعا دة مؤقتا   أو املعا دة
 و(1033)تطبق ج ءا  م ها مؤقتا   ي أينضا   أو
مخأأأول  " لت ييأأأ امل ظ أأأات الدوليأأأة املع يأأأة أو القأأأات بأأأني الأأأدوليف العوأُمرجأأأت عبأأأارة " (3)
أمثأر مأ  أطأرا  املعا أدةو واعتُأرب  أو طأر مأ  جانأب  تطبيقها املؤقأت ملعا دة حي  ال فاذ ع ا

 أ ا اامأأر مه أا  بوجأأه خأاص يف العالقأأات بأني أطأأرا  معا أدة متعأأدمة ااطأرا   حيأأث وكأأ  
دىل عأأأدم مأأأ  ااطأأأرا  وأن ينسأأأت ر أطأأأرا  آخأأأرون يف  أن تأأأدخ  املعا أأأدة حيأأأ  ال فأأأاذ سل سأأأبة

تطبيقها مؤقتا  فقطو فالقصد م   أ   العبأارة دذن التعبأري عأ  مجيأع احلأاالت القانونيأة الأت وكأ  
 أن توجد يف   ا الصدمو

 ( م  شأرح مشأروع املبأدأ التأوجيهي1يف الفقرة )احلالة الثانية امل مورة  2وتعكس الفقرة  (4)
 وامل ظ أأة الدوليأأة ب يتهأأا عأأد  االنضأأ ا  دىل املعا أأدة أو لأأة الأأت  طأأر فيهأأا الدولأأةو أأي احلا أأ ا  
 و1986و 1969 م  اتفاقيت فيي ا لعامي 25 م  املامة 2 تتبع ع  مثب صيغة الفقرةو ي 

ينُتفأق علأى  م تأ ص املعا أدة علأى خأال  ذلأك أو مأا "ما م 2واة لة ااخرية م  الفقرة  (5)
بني الدول "املتفاوضة وامل ظ أات الدوليأة  و أو  ينرب  دال إلشارة دىل اتفاق بدين  الغري ذلك" تغف  ا
ينُتفأأأق علأأأى غأأأري  م مأأأا صأأأيغة "أو وتواصأأأ  و1986و 1969 اتفاقيتأأأا فيي أأأا لعأأأاميأمأأأر تأأأ ص عليأأأه 

ولكأ  وكأ  أن تشأ   امل ظ ات الدولية الت تفاوضت على املعا دة   الدول أو اإلشارة دىل ذلك"
و ونظأأأأرا  لتعقيأأأأد دبأأأأرا  تشأأأأارك يف التفأأأأاوض علأأأأى املعا أأأأدة ول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة الأأأأت مأينضأأأأا  الأأأأد
__________ 

 و88  الفقرة A/CN.4/707انظر  (1031) 
"رينث أا ينأتم التصأدينق  ت ص معظم املعا دات الث ائيأة علأى أن تطبّأق املعا أدة بصأفة مؤقتأة "رينث أا ينبأدأ نفاذ أا" أو (1032) 

ات الداخليأة وبأدء "دىل حأني دمتأا   أ   اإلجأراء "رينث ا ينتم اسأتيفاء املتطلبأات الرمسيأة لبأدء نفاذ أا" أو عليها" أو
خطيأأا  أبن اإلجأأراءات الدسأأتورينة  "رينث أأا  طأأر حكومأأة لحكومأأات ووو بعضأأها بعضأأا   نفأأاذ  أأ   االتفاقيأأة" أو

مأأ   أأ   املأأامة"  1 "حأأىت ت فيأأ  مجيأأع اإلجأأراءات املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة املطلوبأأة يف بلأأد ا قأأد مت اسأأتيفاؤ ا" أو
(و و أأأأ ا  أأأأو أينضأأأأا  حأأأأال املعا أأأأدات املتعأأأأدمة 90   الفقأأأأرةA/CN.4/707"دىل حأأأأني بأأأأدء نفاذ أأأأا" )انظأأأأر  أو

رينث أا ينبأدأ نفأاذ (  الأ ي  14 ااطرا   مث  اتفاق مدريند )اتفاق التطبيق املؤقت لبعض أحكا  الربوتومأول رقأم
فن التطبيأق املؤقأت  ع أد بأدء نفأاذ الربوتومأول ينلأي: "ين تهأي نفأاذ  أ ا اإلعأالن لبشأ ين ص يف الفقرة )م( على ما

 مكررا  لالتفاقية سل سبة دىل الطر  املتعاقد السامي املعر"و 14 رقم
انظر  مثال   االتفأاق املأرب  بأني مجهورينأة أملانيأا االحتامينأة وحكومأة مجهورينأة سألوفي يا بشأفن دمراج دمأدامات الأ فط  (1033) 

نيا نيابة ع ها يف احتياطي املكتب السألوفير للحأد اامب مأ  احتيأاطي الأ فط وامل تجات ال فطية املخ ونة يف أملا
(؛ واحلالة يف United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38039, p. 287, at p. 302وامل تجات ال فطية )

لأأأدخول اجملانيأأأة تبأأأامل املأأأ مرات الأأأ ي ينشأأأك  اتفاقأأأا  بأأأني حكومأأأة دسأأأبانيا وحكومأأأة مولومبيأأأا بشأأأفن أتشأأأريات ا
 (وvol. 2253, No. 20662, p. 328, at pp. 333-334)املرجع نفسه  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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قأأراءة واسأأعة للغأة اتفاقيأأات فيي أأا  تؤينأدفأأ ن امل ارسأة املعاصأأرة  املعا أدات املتعأأدمة ااطأرا  احلدينثأأة 
ينتعلأق  في أا امل ظ ات الدولية املتفاوضة على قد  املساواة القانونيأة م  حيث معاملة مجيع الدول أو

م ظ ات مولية أخرى قأد تُلأت س أينضأا  موافقتهأا  بوجوم جم وعات مول أو اعرتافا    سلتطبيق املؤقت
 و(1034)على املسائ  املتصلة نهناء التطبيق املؤقت

امل ظ أات الدوليأة الأت  أو وم  املسائ  الت حظيأت س ت أا  اللج أة أينضأا  حتدينأد الأدول (6)
ةأ ء مأ  معا أدةو وتوضأح  أ    أو خر دهناء التطبيق املؤقت ملعا أدةين بغي دخطار ا ب ية طر  آ

تلك امل ظ ة  أو ال قطة  العبارُة الوارمة يف وسط مشروع املبدأ التوجيهي  "دذا أخطرت تلك الدولة
جأأأ ء مأأأ  املعا أأأدة مؤقتأأأا   أو امل ظ أأأات الدوليأأأة ااخأأأرى الأأأت تسأأأري املعا أأأدة أو الدوليأأأة الأأأدول

 و(1035)بي ها" في ا
وقأأررت اللج أأة عأأد  دمراج ب أأد حتأأوطي خيأأص اإلهنأأاء االنفأأرامي للتطبيأأق املؤقأأت وذلأأك   (7)

 1969 مأأأأ  اتفأأأأاقيت فيي أأأأا لعأأأأامي 56 مأأأأ  املأأأأامة 2 مأأأأثال   بتطبيأأأأق القاعأأأأدة الأأأأوارمة يف الفقأأأأرة
  و ي القاعأدة الأت حتأدم مهلأة لإلخطأار بأ قض ينقتضيه اختال  احلال ما مراعاة  مع 1986و

االنسحاب  أو نقضها أو تتض   حك ا  بشفن دهنائها ال االنسحاب م ها دذا مانت أو املعا دة
ضأأوء عأأد  مفاينأأة  ويف 25 م هأأاو وامت عأأت اللج أأة عأأ  ذلأأك حرصأأا  علأأى املرونأأة املالومأأة لل أأامة

 امل ارسة يف   ا الصدمو
  ينقتضأيه اخأأتال مأا مأع مراعأاة خيأ   ال 9مشأروع املبأدأ التأوجيهي أن  3وتؤمأد الفقأرة  (8)

  مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا 3احلأأأأال  بتطبيأأأأق القواعأأأأد ذات الصأأأألة الأأأأوارمة يف البأأأأاب اخلأأأأامس  الفأأأأرع 
وعلأأى  غري أأا مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل ذات الصأألة املتعلقأأة سإلهنأأاء والتعليأأقو أو 1969 لعأأا 

 25مأأ  املأأامة  2الفقأأرة وبصأأر  ال ظأأر مأأون ذات صأألة   ةالأأرغم مأأ  االفتقأأار الواضأأح دىل ممارسأأ
هناء التطبيق املؤقت  رأت اللج ة أن م  املفيأد دمراج حكأم إلوسيلة مرنة تتوخى   اتفاقية فيي ا م

__________ 

و انظأأأر 3 ينتعلأأأق مبوقأأأ  الأأأدول املتفاوضأأأة يف مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي ينتفأأأق  أأأ ا الأأأ هج مأأأع الأأأ هج املتبأأأع في أأأا (1034) 
 أعال و 3 ( م  شرح مشروع املبدأ التوجيهي5( و)2الفقرتني )

وتأأ ص يف بعأأض    املعا أأدات الث ائيأأة أحكامأأا  صأأرحية بشأأفن دهنأأاء التطبيأأق املؤقأأت سإلخطأأارينتضأأّ   عأأدم صأأغري مأأ (1035) 
و ومأأأ  اامثلأأأة علأأأى ذلأأأك االتفأأأاق املأأأرب  بأأأني الأأأوالايت املتحأأأدة اامرينكيأأأة احلأأأاالت أينضأأأا  علأأأى وجأأأوب اإلخطأأأار

ينتصأ   سأائ  دينصأاهلا ومأاوحكومة مجهورينة ج ر مارشال بشفن التعاون علأى ق أع انتشأار أسألحة الأدمار الشأام  وو 
أر بعأد      لاجمللأد مUnited Nations, Treaty Seriesإأا مأ  عتأام عأ  طرينأق البحأر  ) (  No. 51490, p. 14ين ش 

املعا أأدة املربمأأة بأأني أملانيأأا ومملكأأة  ول أأدا بشأأفن ت فيأأ  ع ليأأات مراقبأأة  و ومأأ  اامثلأأة ااخأأرى مأأا ينلأأي:17 املأأامة
مجهورينأة أملانيأا االحتامينأة فأوق ااراضأي اهلول دينأة وبشأفن أتثأري الع ليأات املدنيأة الأت جتأري  احلرمة اةوينة الت تقو  إأا

(؛ vol. 2389, No. 43165, p. 117, at p. 173)املرجأأع نفسأأأه يف مطأأار نيأأدر اين  علأأأى أراضأأي مملكأأأة  ول أأدا 
 ,vol. 2161, No. 37756رجع نفسه  واالتفاق املرب  بني دسبانيا والص دوق الدويل للتعوينض ع  التلوث ال فطي )امل

p. 45, at p. 50 ؛ واملعا أأدة املربمأأة بأأني مملكأأة دسأأبانيا وم ظ أأة حلأأ  مشأأال ااطلسأأي ممثلأأة  سملقأأر العأأا  للقأأوات)
املتحالفأأأأة يف أوروس بشأأأأفن الشأأأأروط اخلاصأأأأة امل طبقأأأأة علأأأأى دنشأأأأاء وتشأأأأغي  املقأأأأر العسأأأأكري الأأأأدويل يف ااراضأأأأي 

(و وفي أأا خيأأص دهنأأاء املعا أأدات املتعأأدمة vol. 2156, No. 37662, p. 139, at p. 155  اإلسأأبانية )املرجأأع نفسأأه
مأأأأأأأانون   10 تتضأأأأأأأ  ه اتفاقيأأأأأأأة اامأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة لقأأأأأأأانون البحأأأأأأأار املؤرخأأأأأأأة ااطأأأأأأأرا   ينتضأأأأأأأ   اتفأأأأأأأاق ت فيأأأأأأأ  مأأأأأأأا

لسأأ كية مأأ  أحكأأا  بشأأفن حفأأغ ودمارة اارصأأدة السأأ كية املتداخلأأة امل أأاطق واارصأأدة ا 1982 ااول/مينسأأ رب
( ينسأأ ح سإلهنأأاء 41 (  ب أأدا  )املأأامةvol. 2167, No. 37924, p. 3, at p. 126 الكثأأرية االرحتأأال )املرجأأع نفسأأه 

و وعأأأالوة  علأأأى ذلأأأك  تبأأأني 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  25 مأأأ  املأأأامة 2 مبوجأأأب دخطأأأار أيخأأأ  بصأأأيغة الفقأأأرة
  االتفأأأاق علأأأى دهنأأأاء التطبيأأأق املؤقأأأت سالنسأأأحاب مأأأ  ينتعلأأأق ستفاقأأأات السأأألع ااساسأأأية أنأأأه وكأأأ امل ارسأأأة في أأأا
 يف حالة االتفاق الدويل ل ينت ال ينتون ووينتون املائدةو االتفاق  م ا
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غأري املشأ ولة عدم م  السأي ارينو ات احملت لأة م  أج  ت اول التعليق  أو إلهناءمتعلق س يف الدلي 
بيأأق املؤقأأت  م ظ أأة موليأة يف دهنأأاء التط أو فعلأأى سأأبي  املثأأال  قأد ترغأأب مولأأة و2و 1 سلفقأرتني

 نمأأؤما  أ آخأأر سأأي ارينولك هأأا ت أأوي مأأع ذلأأك أن تصأأبح طرفأأا  يف املعا أأدةو ووكأأ  أينضأأا  تصأأور 
التطبيأأأق  دهنأأأاء علأأأى  حأأأدوث خأأأرق مأأأامي حأأأال يف الدوليأأأة  امل ظ أأأات أو الأأأدول رغبأأأة تقتصأأأر

الوقأت  يف املأامي  وتواصأ  اخلأرقامل ظ ة الدوليأة الأت ارتكبأت  الدولة أو حيالتعليقه  املؤقت أو
امل ظ أة الدوليأة املتأفثرة  أو نفسه تطبيق املعا دة مؤقتا  حيال ااطرا  ااخرىو وقد ترغب الدولة

سخلرق املامي أينضا  يف اسأتئ ا  التطبيأق املؤقأت املعلأق لل عا أدة بعأد تأدارك اخلأرق املأامي علأى 
  و م اسبو

فأا  علأى دمكانيأة يف شأك  شأرط "عأد  دخأالل"  أو احل 3والقصأد مأ  صأياغة الفقأرة  (9)
على معا دة مطبقة مؤقتأا و  1969 لعا  تطبيق ااحكا  املتصلة سإلهناء والتعليق يف اتفاقية فيي ا

والأت  3ينط ح دىل أن حيدم بصفة هنائية ااسس امل صوص عليها يف الفرع  ال غري أن   ا احلكم
ارينو ات الأأت وكأأ  فيهأأا تطبيأأق السأأي  وال وكأ  اسأأتخدامها سأأببا  دضأأافيا  إلهنأأاء التطبيأأق املؤقأأت 

ينقتضأأيه  مأأا نطأأاق تطبيقهأأاو بأأ  ينتعأأني تطبيأأق قواعأأد اتفاقيأأة فيي أأا "مأأع مراعأأاة وال تلأأك ااسأأس
 اختال  احلال"  تبعا  للظرو و

 يف املقأا  ااولواإلشارة دىل "غري ا م  قواعد القانون الأدويل ذات الصألة" ينُقص أد م هأا  (10)
   لكأأ طبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات مأأ  جانأأب امل ظ أأات الدوليأأةتوسأأيع نطأأاق احلكأأم ليشأأ   الت
 و(1036)خي  ساساليب ااخرى إلهناء التطبيق املؤقت بوجه أعم ال العبارة توضح أينضا  أن احلكم

 1969 لعأأأا  مأأأ  البأأأاب اخلأأأامس مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا 3ونطأأأاق احلكأأأم حمصأأأور يف الفأأأرع  (11)
وسملث   ينرام سإلشأارة دىل  ورة عامة دىل الباب اخلامسقانوين قد ين شف ع  دشا ارتيابتالفيا  اي 

 مأأ  البأأأاب اخلأأامس مأأأ  اتفاقيأأة فيي أأأا بشأأفن الأأأبطالنو 2حتدينأأدا  اسأأأتبعام تطبيأأق الفأأأرع  3الفأأرع 
 و11البطالن يف مشروع املبدأ التوجيهي  وينت اول الدلي 

  10 املبدي التوجيهي
 واحرتام املعاهدال املطبقة مؤقتا  قواعد املنظمال الدولية و القانون الداخلي للدول 

ةأأأأ ء مأأأأ   أو ال ملأأأأوو لدولأأأأة وافقأأأأت علأأأأى التطبيأأأأق املؤقأأأأت ملعا أأأأدة -1 
مبوجأب  أ ا  ا  انشأئ ا  معا دة أن حتتج أبحكا  قانوهنا الداخلي لتربينر عد  ت فيأ  ا الت امأ

 التطبيق املؤقتو

 ء ةأأ أو ال ملأأوو مل ظ أأة موليأأة وافقأأت علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة -2 
مبوجأأب  ا  انشأأئ ا  مأأ  معا أأدة أن حتأأتج أبحكأأا  قواعأأد امل ظ أأة لتربينأأر عأأد  ت فيأأ  ا الت امأأ

   ا التطبيق املؤقتو

__________ 

 ,vol. 1946)املرجأأع نفسأه   1978 مأ  اتفاقيأة فيي أأا خلالفأة الأدول يف املعا أدات لعأا  29 انظأر  مأثال   املأامة (1036) 

No. 33356, p. 3افية إلهنأأأاء التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات املتعأأأدمة ااطأأأرا  الأأأت (  الأأأت تتأأأوخى وسأأأائ  دضأأأ
 مخلت حي  ال فاذ سل سبة دىل اإلقليم ال ي تسري عليه خالفة الدولو
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 العرح  
 سلقأأانونوعالقتهأا  ا  مؤقتأأ طبقأةالتقيأد سملعا أأدات امل 10ينت أاول مشأأروع املبأدأ التأأوجيهي  (1)

مسأأأأفلة االحتجأأأأاج سلقأأأأانون  ا  ينت أأأأاول حتدينأأأأد أأأأو الأأأأداخلي للأأأأدول وقواعأأأأد امل ظ أأأأات الدوليأأأأةو و 
 ا  انشأئ ا  يف حالة امل ظ ات الدولية بقواعأد امل ظ أة  لتربينأر عأد  ت فيأ  ا الت امأ أو  للدول الداخلي

الأت ت طبأأق   ء مأأ  معا أدةو وتتعلأأق الفقأرة ااوىل سلقاعأأدةةأ أو مبوجأب التطبيأأق املؤقأت ملعا أأدة
  ات الدوليةوامل ظالت ت طبق على الثانية سلقاعدة و  الدولعلى 

 فيي أأأأا ةمأأأأ  اتفاقيأأأألكأأأأ   27الصأأأأيغة الأأأأوارمة يف املأأأأامة ينتبأأأأع  أأأأ ا احلكأأأأم عأأأأ  مثأأأأب و  (2)
 أاتني  ال ظر فيه سالقرتان معو ول لك ين بغي (1038)1986 لعا  فيي ا ةواتفاقي (1037)1969 لعا 

 املامتني وقواعد القانون الدويل ااخرى الواجبة التطبيقو

ةأأأأ ء مأأأأ  معا أأأأدة للقأأأأانون الأأأأدويلو وعلأأأأى غأأأأرار  أو  أأأأدةوخيضأأأأع التطبيأأأأق املؤقأأأأت ملعا (3)
أن تعتأأد أبحكأأا   دولأةل ه ال ملأوو  مقاعأأدة عامأأة أنأأ 10   ينبأأني املبأدأ التأأوجيهي(1039)27 املأامة

أبحكأأأا  قواعأأأد ا الداخليأأأة لتربينأأأر عأأأد  ت فيأأأ  التأأأ ا   تعتأأأد أن قانوهنأأأا الأأأداخلي وال مل ظ أأأة موليأأأة
إأأأ    أو كأأأ  مأأأ لك االحتجأأأاج إأأأ ا القأأأانون الأأأداخليو وال وانشأأأئ عأأأ   أأأ ا التطبيأأأق املؤقأأأت

أنأأه  دال و(1040)بتلأك االلت امأاتلإلخأالل نتيجأة املسأؤولية الأت قأد تتح لهأا  القواعأد للت صأ  مأ 
  ملأأوو للأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة املع يأأة أن 12علأأى ال حأأو املأأ مور يف مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 
 أأ   القواعأأد مجأأ ء مأأ  موافقتهأأا علأأى  أو الأأداخليتوافأأق علأأى قيأأوم مسأأت دة مأأ   أأ ا القأأانون 

 التطبيق املؤقتو

لقانوهنأأا  م ظ أأة موليأة أن تقأرر  وفقأا   أو ويف حأني أن مأ  الصأحيح أنأأه ملأوو لكأ  مولأة (4)
 ء مأأأأأأ  ةأأأأأأ أو دذا مانأأأأأأت توافأأأأأأق علأأأأأأى التطبيأأأأأأق املؤقأأأأأأت ملعا أأأأأأدة مأأأأأأا قواعأأأأأأد ا ل أو الأأأأأأداخلي
   بعأأدةيأأقواعأد امل ظ أأة الدول مأأع أو داخلي للدولأأةالقأانون الأأ أي تعأأارض مأأع فأأ ن  (1041)معا أدة

 عأأد  تطبيأأق  أأ   املعا أأدةوكأأ  أن ينكأأون مأأربرا  ل ال  ةمؤقتأأبصأأفة  هأأاجأأ ء م  أو تطبيأأق املعا أأدة
__________ 

 على ما ينلي: 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   27ت ص املامة  (1037) 
 املعا دات ومراعاةالقانون الداخلي 

و وال  أأ   أأ   القاعأأدة عا أأدةمل  ت فيأأ لتربينأأر عأأد  لي قانونأأه الأأداخحكأأا  أب ال ملأأوو لطأأر  أن حيأأتج 
 و46 ملامةس

 على ما ينلي: 1986م  اتفاقية فيي ا لعا   27ت ص املامة  (1038) 
 املعا دات مراعاةو  للدول وقواعد امل ظ ات الدولية القانون الداخلي

 املعا دةو  ات في   لتربينر عدقانوهنا الداخلي حكا  ال ملوو لدولة طر  يف معا دة أن حتتج أب -1 
 املعا دةو  ات في لتربينر عد  ال ملوو مل ظ ة مولية طر  يف معا دة أن حتتج بقواعد امل ظ ة  -2 
 و46سملامة  تنيلسابقتني ايف الفقر  اتنالوارم اتنال    القاعد -3 

 A. Schaus, “1969 Vienna Convention. Article 27: internal law and observance of treaties”, inانظأر  (1039) 

The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, vol. I, Corten and Klein   انظأر(
 وpp. 688-701, at p. 689أعال (   997احلاشية 

 Obligatory character of treaties: the principle of the supremacy of international law“  7انظأر املأامة  (1040) 

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

1959, vol. II, document A/CN.4/120, p. 43)و 
 وp. 64أعال (   997  )انظر احلاشية … Mertsch, Provisionally Applied Treatiesانظر  (1041) 

http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_120.pdf
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و ونتيجة ل لك  سيكون االحتجاج بتلك ااحكأا  الداخليأة يف حماولأة بصفة مؤقتةج ء م ها  أو
 لقانون الدويلول خمالفا   ء م ها ة أو ل عا دةاملؤقت لتطبيق اللتربينر عد  

 ء مأ  معا أدة ةأ وسيؤمي عد  االمتثال لاللت امأات ال اشأئة عأ  التطبيأق املؤقأت ملعا أدة أو (5)
املسأؤولية الدوليأة دقامأة دىل لتربينأر ذلأك قواعأد امل ظ أة الدوليأة  القانون الأداخلي للدولأة أوواالست ام دىل 
لقأأانون مسأأؤولية الأأدول  الأأ ي  سأأيكون خمالفأأا   أي رأي آخأأرو و (1042)امل ظ أأة الدوليأأة لتلأأك الدولأأة أو

الأأ ي و   للقأأانون الأأدويل امل ظ أأة الدوليأأة أبنأأه غأأري مشأأروع موليأأا   خيضأأع مبقتضأأا  وصأأ  فعأأ  الدولأأة أو
 و(1043)مبوجب القانون الداخلي ا  مشروعفيه   ا الوص  بكون الفع  ينتفثر  ال

قواعأأأأأد و ىل "القأأأأأانون الأأأأأداخلي للأأأأأدول وت طبأأأأأق اإلشأأأأأارة يف مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي د (6)
القواعأد  أو ولأيس فقأط علأى القأانون الأداخلي مأ   أ ا القبيأ  امل ظ ات الدولية" على أي حكم

 وسلتطبيق املؤقت لل عا دات حتديندا   املتعلقة

الأأوارمة يف ملتأأا الفقأأرتني مأأ  املبأأدأ   مبوجأأب  أأ ا التطبيأأق املؤقأأت" ا  انشأأئ ا  عبأأارة "الت امأأو  (7)
مأ   أو مأ  املعا أدة نفسأها  فيهأا االلتأ ا  ين بثأق ينكفي لتش   احلاالت الت مبا   واسعةهيالتوجي
تفأق مأع القاعأدة العامأة  أ ا ين ء مأ  معا أدةو و ةأ أو ملعا أدةاملؤقت تطبيق العلى م فص  اتفاق 

ةأأأ ء مأأأ   أو التطبيأأأق املؤقأأأت ملعا أأأدة أنالأأأت تأأأ ص علأأأى  6الأأأوارمة يف مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 
لأأو مانأأت املعا أأدة سأأارينة م أأا   بتطبيأأق املعا أدة أو ج ئهأأا التأأ ا  ُمقيِّأأد قأأانوان  ينرتتأأب عليأأه ا أدة مع

 امل ظ ات الدولية املع يةوو بني الدول 

  11املبدي التوجيهي 
قواعاااد املنظماااال الدولياااة املتصااالة ابختصااااص و يحكاااام القاااانون الاااداخلي للااادول 

 املوافقة على التطبيق املؤقت للمعاهدال

ال ملأأأوو لدولأأأة أن حتأأأتج أبن اإلعأأأراب عأأأ  رضأأأا ا سلتطبيأأأق املؤقأأأت  -1 
 في أأأأا ينتصأأأأ ةأأأأ ء مأأأأ  معا أأأأدة قأأأأد مت انتهامأأأأا  حلكأأأأم يف قانوهنأأأأا الأأأأداخلي  أو ملعا أأأأدة

ينكأ   م مأا سختصاص املوافقة على التطبيق املؤقت لل عا أدات مسأبب إلبطأال رضأا ا
 ة م  قواعد قانوهنا الداخليواالنتهاك بي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أمهية أساسي

ال ملأأأوو مل ظ أأأة موليأأأة أن حتأأأتج أبن اإلعأأأراب عأأأ  رضأأأا ا سلتطبيأأأق  -2 
 ينتصأأأأأ ةأأأأأ ء مأأأأأ  معا أأأأأدة قأأأأأد مت انتهامأأأأأا  لقواعأأأأأد امل ظ أأأأأة في أأأأأا  أو املؤقأأأأأت ملعا أأأأأدة

ينكأ   م مأا سختصاص املوافقة على التطبيق املؤقت لل عا أدات مسأبب إلبطأال رضأا ا
 تعلقا  بقاعدة ذات أمهية أساسيةواالنتهاك بّي ا  وم

__________ 

 وp. 646 أعال (  997  )احلاشية ”Mathy, “Article 25 نظرا (1042) 
 2001لعأأأأا   املأأأأوام املتعلقأأأأة مبسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأ  اافعأأأأال غأأأأري املشأأأأروعة موليأأأأا   مشأأأأارينعمأأأأ   3انظأأأأر املأأأأامة  (1043) 

  املرفأأأأق بعأأأأد ذلأأأأك بقأأأأرار اة عيأأأأة 76  الفقأأأأرة والتصأأأأوينب ء الثأأأأاين(  اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ  2001حوليأأأأة ووو )
مبسأؤولية  ةاملوام املتعلقأ مشارينعم   5(؛ ومشروع املامة 2001مانون ااول/مينس رب   12املؤر   56/83 العامة

  املرفأأق بعأأد ذلأأك 87لأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين( الفقأأرة   اجمل2011 حوليأأة ووو) 2011امل ظ أأات الدوليأأة لعأأا  
 (و2011مانون ااول/مينس رب   9املؤر   66/100بقرار اة عية العامة 

http://undocs.org/ar/A/res/56/83
http://undocs.org/ar/A/res/66/100
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أحكأا  القأأوانني الداخليأة للأأدول املرتتبأأة علأى اثر اآل 11ينت أاول مشأروع املبأأدأ التأوجيهي  (1)

ختصأأاص املوافقأأة علأأى التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأداتو وتتعلأأق املتصأألة سوقواعأأد امل ظ أأات الدوليأأة 
 ية بقواعد امل ظ ات الدوليةوالداخلي للدول  والثان سلقانونالفقرة ااوىل 

مأأ  مأأ  مأأ   46الصأأيغة الأأوارمة يف املأأامة عأأ  مثأأب  11بأأع مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي وينت (2)
و وعلأأى وجأأه التحدينأأد  تتبأأع الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع 1986 ولعأأا  1969 لعأأا  فيي أأا تاتفأأاقي

  وتتبأع الفقأرة الثانيأة (1044)1969 لعأا  مأ  اتفاقيأة فيي أا 46مأ  املأامة  1املبدأ التوجيهي الفقرة 
 مشأأأروع ال ظأأأر يفو لأأأ لك  ين بغأأأي (1045)1986 لعأأأا  مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا 46مأأأ  املأأأامة  2الفقأأأرة 

  اتني املامتني وقواعد القانون الدويل ااخرى الواجبة التطبيقوسالقرتان مع املبدأ التوجيهي 

 لتطبيأأق املؤقأأت سطأأ س الرضأأاأبن امعأأاء أن أي علأأى  11املبأأدأ التأأوجيهي مشأأروع  وينأأ ص (3)
سختصأأاص  ينتعلأق في أاقواعأد امل ظ أة ل للقأانون الأأداخلي للدولأة أو بأنّي انتهأاك  ملأب أن ينسأت د دىل

 أساسيةو بقاعدة ذات أمهيةدضافة دىل ذلك  متعلقا   ينكون املوافقة على   ا التطبيق املؤقت  وأن 

أينأة م ظ أة موليأة تتصأر  يف  ة أووينكون االنتهأاك "بيّ أا " دذا اتضأح بشأك  موضأوعي اينأة مولأ (4)
 و(1046)  ا الشفن وفق امل ارسات العامينة للدول  ولل  ظ ات الدولية حسب االقتضاء  وحبس  نية

  12املبدي التوجيهي 
قيود مساتمدة مان القاانون الاداخلي للادول  املوافقة على التطبيق املؤقت مع وجود

 قواعد املنظمال الدوليةو 

  م ظ أة موليأة يف املوافقأة أو التوجيهيأة  أ   حبأق مولأةال  ّ  مشأارينع املبأامئ  
ةأ ء مأ  املعا أدة  أو علأى التطبيأق املؤقأت لل عا أدةبشأك  آخأر   أو املعا دة ذاهتا يف

 قواعد امل ظ ةوم   أو مع وجوم قيوم مست دة م  القانون الداخلي للدولة
__________ 

 على ما ينلي: الت ت ص 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   46ت ص املامة  (1044) 
 سالختصاص بعقد املعا داتتعلقة املالقانون الداخلي أحكا  

انتهامأأا  حلكأأم  مبعا أأدة قأأد مترضأأا ا سالرتبأأاط عأأ   اإلعأأرابأبن ال ملأأوو لدولأأة مأأا االحتجأأاج  -1 
ومتعلقأا   ا   أبيّ م ينكأ  االنتهأاك  مسبب مبط  لرضا ا  ماقانوهنا الداخلي ينتعلق سالختصاص بعقد املعا دات  يف 

 وية أساسيةذات أمه الداخلي اقانوهن يفبقاعدة 
 أأأأ ا الشأأأأفن وفأأأأق مولأأأأة تتصأأأأر  يف  ياينكأأأأون االنتهأأأأاك بّي أأأأا  دذا اتضأأأأح بشأأأأك  موضأأأأوعي  -2 

 وامل ارسات العامينة وحبس  ب ية
 على ما ينلي: 1986م  اتفاقية فيي ا لعا   46ت ص املامة  (1045) 

 عا داتسالختصاص بعقد املللدولة وقواعد امل ظ ات الدولية املتصلة  القانون الداخليأحكا  
ال ملأأوو لدولأأة مأأا االحتجأأاج أبن اإلعأأراب عأأ  رضأأا ا سالرتبأأاط مبعا أأدة قأأد مت انتهامأأا  حلكأأم  -1 

ينكأ  االنتهأاك بّي أا  ومتعلقأا   م يف قانوهنا الداخلي ينتعلق سالختصاص بعقد املعا دات مسبب مبط  لرضا ا  ما
 بقاعدة يف قانوهنا الداخلي ذات أمهية أساسيةو

مل ظ أأأة موليأأأة االحتجأأأاج أبن اإلعأأأراب عأأأ  رضأأأا ا سالرتبأأأاط مبعا أأأدة قأأأد مت انتهامأأأا  ال ملأأأوو  -2 
لقاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد ا تتعلأأأق سالختصأأأاص بعقأأأد املعا أأأدات مسأأأبب مبطأأأ  لرضأأأا ا  مأأأا م ينكأأأ  االنتهأأأاك بّي أأأا  

 ومتعلقا  بقاعدة ذات أمهية أساسيةو
لة أو أينة م ظ ة موليأة تتصأر  يف  أ ا ينكون االنتهاك بّي ا  دذا اتضح بشك  موضوعي اينة مو  -3 

 الشفن وفق امل ارسات العامينة للدول  ولل  ظ ات الدولية حسب االقتضاء  وحبس  نيةو
 و1986 م  اتفاقية فيي ا لعا  46م  املامة  3لفقرة ل  و 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   46م  املامة  2للفقرة  وفقا   (1046) 
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أن تسأت د ا الأدول وامل ظ أات الدوليأة  سلقيوم الت وك  12ينتص  مشروع املبدأ التوجيهي  (1)

 ء مأأ  معا أأدةو وينقأأر ةأأ ع أأد املوافقأأة علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة أو قانوهنأأا الأأداخلي وقواعأأد امأأ  
   القيوم  وينعأرت  سلتأايل حبأق الأدول وامل ظ أات الدوليأة يف حت ال وجوم  مشروع املبدأ التوجيهي س

مأأأ  قواعأأأد امل ظ أأأات   املسأأأت دة مأأأ  القأأأانون الأأأداخلي أو لقيأأأومر  أأأا  ساملوافقأأأة علأأأى التطبيأأأق املؤقأأأت 
  ء م  معا دةوة عا دة أواملؤقت ملتطبيق اليف موافقتها على واإلشارة دليها 

  ء مأ  معا أدة لقيأوم ةأ أو وعلى الرغم م  احت ال أن خيضأع التطبيأق املؤقأت ملعا أدة (2)
امل ظ أأة الدوليأأة يف املوافقأأة  أو الدولأأةتت تأأع إأأا  الأأترونأأة  أأ ا سملمشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي ينعأأرت  

 ال اشأئةمأع القيأوم  أ   املوافقأة  تطأابقةأ ء مأ  معا أدة لضأ ان  أو على التطبيق املؤقت ملعا دة
علأى دمكانيأة أن   أ ام  أحكامها الداخليةو وعلأى سأبي  املثأال  ينأ ص مشأروع املبأدأ التأوجيهي 

جتعأأأ   أأأ ا أن و  قواعأأأد امل ظ أأأة الدوليأأأة أو داخلي للدولأأأةدىل القأأأانون الأأأ تشأأأري املعا أأأدة صأأأراحة  
 و(1047)امل ظ ة قواعد أو بعد  انتهاك القانون الداخلي للدولة التطبيق املؤقت مشروطا  

للتطبيأأأق  تأأوافقيال اسأأاساملبأأدأ التأأوجيهي امشأأروع " يف ع أأوان املوافقأأةوتعكأأس مل أأة " (3)
املؤقأأأت دطالقأأأا  مبوجأأأب القأأأانون الأأأداخلي    واحت أأأال عأأأد  دمكانيأأأة التطبيأأأقاملؤقأأت لل عا أأأدات

 و(1048)قواعد امل ظ ات الدولية أو للدول

ضأأأرورة التوصأأأ  دىل اتفأأأاق  عأأأر ضأأأ  ا  يننأأأه أب مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهيوال ين بغأأأي تفسأأأري  (4)
قواعأد امل ظ أة مأ   أو   القأانون الأداخلي للدولأةمأ املست دةالقيوم  دمكانية تطبيق م فص  بشفن
يف املعا أدة ينكفأي  مبأا واضأحا   أ   القيأوم وجأوم أي مأ   سوى أن ينكونينل    وال ةوالدولية املع ي

املؤقأأت تطبيأأق العلأأى أي شأأك  آخأأر مأأ  أشأأكال املوافقأأة يف  أو يف املعا أأدة امل فصأألة أو ذاهتأأا 
 عا دةوامل ء م  ة أو  عا دةلل

__________ 

 و ميثاق الطاقةا دة معم   45املامة  انظر مثال   (1047) 
انظأأر اامثلأأة العدينأأدة التفاقأأات التجأأارة احلأأرة املربمأأة بأأني مول الرابطأأة ااوروبيأأة للتجأأارة احلأأرة ومول مثأأرية أخأأرى  (1048) 

اليوغوسأالفية  )أي ألبانيا  والبوس ة واهلرسك  وبريو  وتونس  واةب  ااسوم  ومجهورينة موراي  ومجهورينأة مقأدونيا
وسأأأ غافورة  وشأأأيلي  وصأأأربيا  والفلبأأأني  وم أأأدا  ولب أأأان  ومصأأأر  واملكسأأأيك  ومول أمرينكأأأا   وجورجيأأأا  سأأأابقا  

الوسأأأأطى  والأأأأدول ااعضأأأأاء يف جملأأأأس التعأأأأاون اخلليجأأأأي  ومول االحتأأأأام اة رمأأأأي للج أأأأوب اافرينقأأأأي(  الأأأأت 
أجأأأاوت ُتسأأأتخد  فيهأأأا أحكأأأا  خمتلفأأأة يف  أأأ ا الصأأأدم  مثأأأ : "دذا أجأأأاوت ذلأأأك مقتضأأأيات مسأأأتور ا" أو "دذا 

-www.efta.int/free)ذلأأأأأك املقتضأأأأأيات القانونيأأأأأأة لكأأأأأ  م هأأأأأا" أو "دذا أجأأأأأأاوت ذلأأأأأك مقتضأأأأأياهتا الداخليأأأأأأة" 

trade/free-trade-agreements) م  اتفاق التجأارة احلأرة املأرب   43م  املامة  2و فعلى سبي  املثال  ت ص الفقرة
 بني مول الرابطة ااوروبية للتجارة احلرة ومول االحتام اة رمي للج وب اافرينقي على ما ينلي:

 )الدخول حي  ال فاذ( 43املامة 
 لووو 

احلأأأأرة أو مأأأأ  مول االحتأأأأام اة رمأأأأي  اي مولأأأأة مأأأأ  مول الرابطأأأأة ااوروبيأأأأة للتجأأأأارة -2 
للج أأوب اافرينقأأي أن تطبأأق  أأ ا االتفأأاق مؤقتأأا   دذا أجأأاوت ذلأأك مقتضأأيات مسأأتور او وخُيط أأر الومينأأع 

 سلتطبيق املؤقت هل ا االتفاق مبوجب     الفقرةو
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