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  الفصل الخامس   
 التطبيق المؤقت للمعاهدات

 مقدمة -ألف 

در  موضأأأأأأأأأأأأأأوع مالتببيق المؤقأأأت 2012قررت اللج أأأةا يإ دورتهأأأا الرابعأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأتين ) -41 (ا أن تأأأد
و  (196)للمعاهداتم يإ برنامج عملهاا وعّي ت السأأأأأأيد خوان مانونل غوميس روبليدو مقررا  خاصأأأأأأا  للموضأأأأأأوع

كأأأانون   14المؤرخ    67/92  التقأأأدارا يإ قرارهأأأاويإ وقأأأت الحقا أحأأأاطأأأت الجمعيأأأة العأأأامأأأة علمأأأا  مع  
 ع يإ برنامج عملهاوا بقرار اللج ة ردرا  الموضو 2012امول/ديسمبر  

  (؛ ويإ التقرنر 2013ونظرت اللج ة يإ التقرنر امول للمقرر الةاص يإ دورتها الةامسأأأأأة والسأأأأأتين )  -42
(؛ 2015لسأأأأتين )يإ دورتها السأأأأابعة وا  (؛ ويإ التقرنر الثالث2014الثانإ يإ دورتها السأأأأادسأأأأة والسأأأأتين )

و  ( 197) (2018(؛ ويإ التقرنر الةامس يإ دورتها السأأأبعين ) 2016والسأأأتين ) ويإ التقرنر الرابع يإ دورتها الثام ة  
(ا 2013وعدرضأأت على اللج ة أيضأأا  ثالث م كرات أعدتها اممانةا قددمت يإ الدورات الةامسأأة والسأأتين )

اسأأت ادا  رلى مشأأارنع المبادئ التوجيهية التإ و و (198)(2017ة والسأأتين )لتاسأأع(ا وا2015والسأأابعة والسأأتين )
يإ دورتها السأأأأأأأأأأبعين بصأأأأأأأأأأفة   اقترحها المقرر الةاص يإ التقارنر الثالث والرابع والةامسا اعتمدت اللج ة

  مشأأأأأأأروعا  من مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا باعتبارها مشأأأأأأأروع دليل التببيق المؤقت للمعاهداتا  12مؤقتة 
 و(199)مشفوعة  بشروحهاا يإ القرا ة امولى

 ورة الحاليةالنار في الموضوع في الد -باء 

(ا يضأال   A/CN.4/738عدرض على اللج ة يإ دورتها الحالية التقرنر السأادس للمقرر الةاص ) -43
(و ودرس المقرر  A/CN.4/737ردة من الحكومأأات والم ظمأأات الأأدوليأأة )عن التعليقأأات والمالحظأأات الوا

الةأاص يإ تقرنر  التعليقأات والمالحظأات الواردة من الحكومأات والم ظمأات الأدوليأة على مشأأأأأأأأأأأأأأروع الأدليألا 
ا على اللج ة يإ ة مشأأأأأارنع أحكا  نموذجيةا كان قد اقترحهبصأأأأأيغته المعتمدة يإ القرا ة امولىا وعلى عد

وقد  مقترحات لل ظر ييها يإ القرا ة الثانيةا يإ ضأأأأأأأو  التعليقات و (200)(2019دورتها الحادية والسأأأأأأأبعين )
 والمالحظاتا واقترح تقديم توصية رلى الجمعية العامةو

رلى   3516وجلسأأاتها من    3514ا ونظرت اللج ة يإ التقرنر السأأادس للمقرر الةاص يإ جلسأأته -44
 و2021أيار/مااو   14رلى  4عقودة يإ الفترة من الم 3522

ا أن  2021أيار/مااو   14ا المعقودة يإ 3522وبعد م اقشأأأأأة التقرنرا قررت اللج ة يإ جلسأأأأأتها   -45
ا ومعها خمسأأأأأة من مشأأأأأارنع امحكا  12رلى  1  من  تحيل رلى لج ة الصأأأأأياغة مشأأأأأارنع المبادئ التوجيهية

 التقرنر السادس للمقرر الةاصا مع مراعاة ال قاش ال ي دار داخل اللج ةوال موذجيةا كما وردت يإ 

  

 و267ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة 2012حولية ووو  (196)

(197) A/CN.4/664  و امول(ا  و  A/CN.4/675)التقرنر  الثانإ(ا  و  A/CN.4/687)التقرنر  الثالث(ا   A/CN.4/699)التقرنر 
 تقرنر الةامس(و ال ) 1وAddو A/CN.4/718التقرنر الرابع(ا و) 1وAddو

(198) A/CN.4/658ا وA/CN.4/676ا وA/CN.4/707    على التوالإو وأدرجئ ال ظر يإ الوثيقةA/CN.4/707   رلى الدورة السبعينو 

 و90-89و 86-85(ا الفقرات A/73/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم  (199)

 (ا المريق أل وA/74/10) 10لجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم الوثائق الرسمية ل (200)

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/738
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/737
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ا يإ تقرنر مؤقت للج ة 2021حمنران/اونيه    3ا المعقودة يإ  3530ونظرت اللج ةا يإ جلستها  -46
ئإ  رنر ال هاا يإ التق2021  تموز/اوليه  26ا المعقودة يإ  3549الصأأأأأأأياغةو ونظرت اللج ةا يإ جلسأأأأأأأتها  

(ا واعتمأدت دليأل التببيق المؤقأت للمعأاهأداتا بمأا يإ ذلأك A/CN.4/L.952/Rev.1غأة )للج أة الصأأأأأأأأأأأأأأيأا
)انظر  ومشأأأروع مريق يشأأأمل أمثلة على امحكا  ذات الصأأألة بالتببيق المؤقت  المبادئ التوجيهية   مشأأأارنع

 أدنا (و   1-الفرع ها 

 3اوليأأه رلى  /تموز  29من  ا المعقودة  3557رلى    3554  من  واعتمأأدت اللج أأةا يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأا -47
 أدنا (و 2-ا شروح الدليل )انظر الفرع ها 2021  آب/أغسبس

بالتوصأأية الواردة أدنا    ا  وتقد  اللج ةا ويقا  ل ظامها امسأأاسأأإا رلى الجمعية العامة الدليل مشأأفوع -48
 أدنا (و جيم)انظر الفرع 

 توصية اللجنة  -جيم 

من   23ا قررت اللج ةا ويقا  للمادة 2021  آب/أغسأأأأأأأأأأأبس 3ودة يإ ا المعق3557يإ الجلسأأأأأأأأأأأة  -49
  :نظامها امساسإا أن توصإ الجمعية العامة بفن

تحيط علمأا  يإ قرار بأدليأل التببيق المؤقأت للمعأاهأدات الأ ي وضأأأأأأأأأأأأأأعتأه لج أة القأانون   )أ( 
 الدولإا وتشجع على نشر  على أوسع نباق ممكن؛  

 رلى الدليل وشروحه؛   الدولية توجه انتبا  الدول والم ظمات )ب( 

يجمع ما صدر    سلسلة اممم المتحدة التشرنعيةتبلب رلى اممين العا  رعداد مجلد من  ) ( 
عن الدول والم ظمات الدولية على مر السأأأأأأ ين من ممارسأأأأأأات يإ مجال التببيق المؤقت للمعاهداتا رلى 

 جانب مواد أخرى ذات صلة بالموضوعو

 لخاص إشادة بالمقرر ا -دال 

ا اتةأ ت اللج أةا بعأد اعتمأاد دليأل 2021  آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأبس  3ا المعقودة يإ  3557يإ الجلسأأأأأأأأأأأأأأة   -50
 التببيق المؤقت للمعاهداتا القرار التالإ بالتمكية:

 مرن لج ة القانون الدولإا 

 دليل التببيق المؤقت للمعاهداتا  وقد اعتمدت 

عن تقأأدارهأأا البأأالغ   للمقرر الةأأاصا السأأأأأأأأأأأأأأيأأد خوان مأأانونأأل غوميس روبليأأدوا  تعرب 
ميم يإ رعداد الدليلا بما ب له من جهود ال تكل وما أبدا  من تفاٍن  وتهانيها الحارة إلسأأأأأأأأهامه المت

 يإ العملا ولما تم تحقيقه من نتائج يإ وضع دليل التببيق المؤقت للمعاهداتمو

 ؤقت للمعاهدات نص دليل التطبيق الم -هاء 

 لتطبيق المؤقت للمعاهدات ومشروع المرفق التي تشكل دليل انص مشاريع المباد  التوجيهية  -1 

ال ي اعتمدته اللج ة يإ القرا ة الثانية يإ دورتها  التببيق المؤقت للمعاهدات  ارد أدنا  نص دليل -51
 الثانية والسبعينو  
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 دليل التطبيق المؤقت للمعاهدات   

   1المبدأ التوجيهي   
 النطاق 

المؤقأأأت للمعأأأاهأأأدات من جأأأانأأأب الأأأدول أو  لتوجيهيأأأة هأأأ   بأأأالتببيق  تتعلق مشأأأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأأأادئ ا 
 الدوليةو الم ظمات

  2المبدأ التوجيهي   
 الغرض  

الغرض من مشارنع المبادئ التوجيهية ه   هو تقديم ررشادات بشفن القانون والممارسة يإ مجال   
  رها من قواعد القانون قانون المعاهدات وغي من اتفااية ييي ا ل   25التببيق المؤقت للمعاهداتا اسأأأأأأأأأت ادا  رلى المادة  

 الدولإ ذات الصلةو 

  3المبدأ التوجيهي   
 القاعدة العامة 

رنثمأأأا تأأأدخأأأل حيم ال فأأأاذ بين الأأأدول ا  معأأأاهأأأدة بصأأأأأأأأأأأأأأفأأأة مؤقتأأأةالمعأأأاهأأأدة أو جم  من  ال  تدببَّق 
ق على ذلأأأك الم ظمأأأات الأأأدوليأأأة المع يأأأةا رذا كأأأانأأأت المعأأأاهأأأدة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأأأا ت ص على ذلأأأكا أو رذا اتُّفِّ  أو

 أخرىو ببرنقة

   4المبدأ التوجيهي   
 شكل اقتفاق

المعاهدة نفسأأأهاا   اسأأأت ادا ل صمعاهدة  اللمعاهدة أو لجم  من  لرلى حالة التببيق المؤقت رضأأأاية  
 :بين الدول أو الم ظمات الدولية المع ية من خالل ما الإالمؤقت  يمكن االتفاق على التببيق 

 أومعاهدة م فصلة؛  )أ( 

 أي وسائل أو ترتيبات أخرىا بما يإ ذلك ما الإ: ب() 

يإ مؤتمر حكومإ  اتم اعتماد   م ظمة دولية أو   تعتمد آخر   تصأأأأأرفأو   قرار أو مقرر ‘1’
يعكس اتفأاق الأدول أو الم ظمأات  بمأا  دولإا ويقأا  لقواعأد هأ   الم ظمأة أو هأ ا المؤتمرا  

 الدولية المع ية؛

الأأدوليأأة   ة دوليأأة تقبلأأه الأأدول أو الم ظمأأاترعالن صأأأأأأأأأأأأأأأأادر عن دولأأة أو عن م ظمأأ ‘2’
 امخرىو   المع ية

  5المبدأ التوجيهي   
 بدء النفاذ 

يإ التأارنخ الأ ي ت ص عليأه حيم ال فأاذ  معأاهأدة  اللمعأاهأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأت    اأدخأل 
 ذلكو  بغيرالمعاهدةا وويقا  للشروط واإلجرا ات الواردة ييهاا أو ويقا  لما اتُّفِّق عليه 
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  6المبدأ التوجيهي   
 األثر القانوني 

معأأاهأأدة التما  قأأانونإ بتببيق المعأأاهأأدة أو  اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لاترتأأب على التببيق المؤقأأت   
جم  م هأا بين الأدول أو الم ظمأات الأدوليأة المع يأةا مأا لم ت ص المعأاهأدة على خالف ذلأك أو مأا لم ادتفق 

 وبحسن نية ه ا الجم  من المعاهدة المببقة تببيقا  مؤقتا   عاهدة أوه   الم ت في على غير ذلكو ونجب 

  7المبدأ التوجيهي   
 اات التحف

بالتببيق المؤقت   المرتببةالتحفظات  ب تتعلقال تةل مشأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   بفي مسأأأفلة  
 معاهدةواللمعاهدة أو لجم  من  ل

  8المبدأ التوجيهي   
 اقلتزاماتالمسؤولية عن اإلخالل ب

  ا  مؤقتا  مببقة تببيقالمعأاهدة المعأاهدة أو جم  من  الاإلخالل بالتما  ناشأأأأأأأأأأأأأأئ بموجب  اترتب على 
 و  دولية ويقا  لقواعد القانون الدولإ الواجبة التببيقالمسؤولية  ايا  ال

   9المبدأ التوجيهي   
 اإلنهاء

عأأاهأأدة حيم ال فأأاذ يإ خول تلأأك الممعأأاهأأدة مع داللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأأت  ا تهإ   -1
 العالقات بين الدول أو الم ظمات الدولية المع يةو

دوليأة رذا الألم ظمأة  للأدولأة أو  لمعأاهأدة بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة  اللمعأاهأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأت    ا تهإ -2
ا عأأد  أخبرت تلأأأك الأأدولأأة أو تلأأأك الم ظمأأأة الأأدوليأأأة الأأدول أو الم ظمأأأات الأأدوليأأأة المع يأأأة امخرى ب يتهأأأ

 ر ذلكو  االنضما  رلى المعاهدةا ما لم ت ص المعاهدة على خالف ذلك أو ما لم ادتفق على غي

ت ص دوليأأة أن تحتج بأأفسأأأأأأأأأأأأأبأأاب أخرى إلنهأأا  التببيق المؤقأأتا مأأا لم  الأألم ظمأأة  ل لأأدولأأة أو  ل يجوز   - 3
أو الم ظمأأات المعأأاهأأدة على خالف ذلأأك أو مأأا لم ادتَّفق على غير ذلأأكا وتةب ر يإ تلأأك الحأأالأأة الأأدول  

 الدولية المع ية امخرىو

وضأأأأأأأأأأأأع   معاهدة على أي حق أو التما  أوالم  من  لمعاهدة أو لجلال اؤثر رنها  التببيق المؤقت  -4
ه ا التببيق المؤقت للمعاهدة قبل رنهائهاا ما لم ت ص المعاهدة على خالف ذلك أو ما نتيجة قانونإ نشأأأأأأف 

 لم ادتفق على غير ذلكو

   10يهي المبدأ التوج  
 المطبقة مؤقتا  القانون الداخلي للدول وقواعد المنامات الدولية، واحترام المعاهدات 

معأأاهأأدة أن تحتج بأأفحكأأا   اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالمؤقأأت  ال يجوز لأأدولأأة وايقأأت على التببيق   -1
 و  قانونها الداخلإ لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق المؤقت

أن تحتج   معأأاهأأدةاللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالمؤقأأت  ال يجوز لم ظمأأة دوليأأة وايقأأت على التببيق   -2
 بقواعد الم ظمة لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق المؤقتو
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  11المبدأ التوجيهي   
على التطبيق  افقاة  المو   المتعلقاة بصاااااااااالحياةللادول وقواعاد المناماات الادولياة    ةالاداخليا القوانين  أحكاام  

 المؤقت للمعاهدات

لمعأأاهأأدة أو لجم  من  لبأأالتببيق المؤقأأت    عبرت عن قبولهأأاهأأا قأأد  لأأدولأأة أن تحتج بأأفنل  ال يجوز -1
الموايقأة على التببيق المؤقأت للمعأاهأدات    بمأا ا تهأك أحكأا  قأانونهأا الأداخلإ المتعلقأة بصأأأأأأأأأأأأأأالحيأةمعأاهأدة  ال

 ات أهمية أساسية من قواعد قانونها الداخلإو  ا  ومتعلقا  بقاعدة ذما لم يكن االنتهاك بيّ  قبولهاكسبب إلببال 

لمعأاهأدة أو لجم  لبأالتببيق المؤقأت    قأد عبرت عن قبولهأا  هأا يجوز لم ظمأة دوليأة أن تحتج بأفنال -2
الموايقة على التببيق المؤقت للمعاهدات كسأأبب  بما ا تهك قواعد الم ظمة المتعلقة بصأأالحيةمعاهدة  المن  

 ات أهمية أساسيةو  رضاها ما لم يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذ إلببال

   12المبدأ التوجيهي   
للدول أو قواعد المنامات   ةالداخلي  القوانين  ناشااااائة عنقيود  وضاااااعالموافقة على التطبيق المؤقت مع 

 الدولية

ة يإ الموايقأأةا يإ ال تةأأّل مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأأادئ التوجيهيأأة هأأ   بحق الأأدول أو الم ظمأأات الأأدوليأأ 
وضأأأأأأع قيود على مع  للمعاهدة أو لجم  من المعاهدة  المعاهدة ذاتها أو بشأأأأأأكل آخرا على التببيق المؤقت  

 الم ظمات الدوليةو  للدول أو قواعد ةالداخلي  ذلك ناشئة عن القوانين

 المرفق  

 على أحكام متعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهداتأمثلة   

على  اتفاق   أي مسأاعدة الدول والم ظمات الدولية يإ صأياغة  التالية كا حامعلى  يدقصأد باممثلة   
جميع الحاالت الممك ة وال يقصأأأأأأأأد بها   شأأأأأأأأملمعاهدة تببيقا  مؤقتا و وهإ ال تالمعاهدة أو جم  من التببيق  

معأاهأدات   هإ منمثلأة التإ ت ص على التببيق المؤقأت للمعأاهأداتا  و وهأ   امبعي هأايرض أي صأأأأأأأأأأأأأأيأاغأة 
ت شأف عادة على قد بعو المسأائل التإ  وقد ندظمت اعتمادا على  ا  (201)ف على السأوا ومتعددة امطرا  ث ائية

ا وتعكسا قدر (202)ال حو المبين يإ الفروع أل  رلى ها و واممثلة الم كورة مسأأأتمدة من الممارسأأأة الحداثة
 و(203)اإلمكانا الت وع اإلقليمإو وهإ مع ذلك غير حصرنة

 مؤقتبدء التطبيق ال -ألف  

 ترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة ببد  التببيق المؤقت: 

  

ا صأأأأأأد   ما يسأأأأأأمى ماالتفاقات المةتلبةما المبرمة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأأأا  فيها من ه ا المريقمشأأأأأأروع  مغراض   (201)
 جهةا وطرف ثالثا من جهة أخرىا على أنها معاهدات ث ائيةو 

 وA/CN.4/707ا بوجه خاصا م كرة اممانة العامة بشفن التببيق المؤقت للمعاهداتا انظر (202)

 للج ة فيما اتعلق بالمثال الم كورو ا معي اأي مثال بفنه يعكس موقف ال ا بغإ تفسير عد  ردرا  (203)
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 من تاريخ التوقيع -1  

 المعاهدات الث ائية  )أ(  

بأأأالشأأأأأأأأأأأأأأهأأأادات بموجأأأب التعهأأأد المبر  بين مملكأأأة هول أأأدا وجمهورنأأأة الفلبين بشأأأأأأأأأأأأأأأأفن االعتراف   -1
  31)مأأانيالا    [1978ارة للمالحينا  اتفأأاايأأة معأأااير التأأدرنأأب واإلجأأازة والةفأأ]من    1/10الت ظيميأأة   القأأاعأأدة

 :(204)(2001أيار/مااو  

 11المادة 

ا يببَّق هأأ ا التعهأأد مؤقتأأا  من تأأارنخ توايعأأه ونبأأدأ نفأأاذ  يإ 9دون اإلخالل بأأالمأأادة   
الثأأانإ بعأأد أن يةبر كأأل من البريين اآلخر كتأأابأأة  بأأفن اإلجرا ات  التأأارنخ امول من الشأأأأأأأأأأأأأأهر  

   قد امتدثلتوالالزمة لبد  نفاذ التعهد يإ بلد

االتفاق المبر  بين حكومة مملكة الدانمرك ومجلس وزرا  صأأأأأربيا والجبل امسأأأأأود بشأأأأأفن الةالية  -2
  18تحادية االشأأأأأأأأتراكية )كوب هاغنا  يإ المعاهدات المبرمة بين مملكة الدانمرك وجمهورنة اوغوسأأأأأأأأالفيا اال

 :(205)(2003تموز/اوليه  

 3المادة 

 ووو

 يع االتفاقو  تفاق مؤقتا  من تارنخ تواتببَّق أحكا  ه ا اال )ب( 

االتفأاق بين اممم المتحأدة وجمهورنأة ت مانيأا المتحأدة فيمأا اتعلق بمقر اآلليأة الأدوليأة لتصأأأأأأأأأأأأأأرنف   -3
 :(206)(2013تشرنن الثانإ/نويمبر  26امعمال المتبقية للمحكمتين الج ائيتين )دار السال ا  

   48المادة 
 بدء النفاذ 

 ارا  من تارنخ التوايعو  التفاق مؤقتا  اعتبتببَّق أحكا  ه ا ا -1

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

االتفأأاق المبر  بين حكومأأة جمهورنأأة ألمأأانيأأا االتحأأاديأأة واممم المتحأأدة وأمأأانأأة معأأاهأأدة المحأأايظأأة على   - 4
 : ( 207) ( 2002أالول/سبتمبر    18امنواع المهاجرة من الحيوانات الفبرنة بشفن مقر أمانة االتفااية )بونا  

   7المادة 
 أحكام ختامية

 وووو

تببَّق أحكا  ه ا االتفاق مؤقتا  اعتبارا  من تارنخ التوايعا حسأأأأأأب االقتضأأأأأأا ا حتى بد    (7)
 أدنا و 9نفاذ  المشار رليه يإ الفقرة 

  

(204) United Nations, Treaty Series ,vol. 2385, No. 43056, p. 403و  

 وvol. 2420, No. 43679, p. 359ا المرجع نفسه (205)

 وvol. 2968, No. 51602, p. 237 االمرجع نفسه (206)

 وvol. 2306, No. 41136, p. 469 االمرجع نفسه (207)
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االتفاق المتعلق بتعداالت االتفاق اإلطاري بشأأأأأأأأأأأفن حوض نهر سأأأأأأأأأأأايا وبروتوكول نظا  المالحة  -5
 :(208)(2004نيسان/أبرنل  2  تفاق اإلطاري بشفن حوض نهر سايا )ليوبليانااالملحق باال

 3المادة 

 ووو 

 يببَّق ه ا االتفاق مؤقتا  من تارنخ توايعهو -5 

االتفأأاق المتعلق بأأالقوات الجمأأا يأأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتجأأابأأة السأأأأأأأأأأأأأأرنعأأة لم ظمأأة معأأاهأأدة اممن الجمأأاعإ   -6
 :(209)(2009حمنران/اونيه  14 )موسكوا

 17المادة 

تأارنخ التوايعا مأا لم اتعأارض مع القوانين الوط يأة لألطرافا  ق هأ ا االتفأاق مؤقتأا  اعتبأارا  من  بَّ يب 
ونبدأ نفاذ  يإ تارنخ اسأأأأأتال  الوديع اإلخبار الرابع بإتما  اإلجرا ات الداخلية الالزمة لبد  نفاذ  من جانب 

 امطراف التإ وقعتهو ووو

 من تاريخ غير تاريخ التوقيع -2  

 المعاهدات الث ائية  ()أ  

تبادل م كرتين يشأأأأأأكل اتفاقا  بشأأأأأأفن رلغا  تفشأأأأأأيرات الدخول لحاملإ جوازات السأأأأأأفر الدبلوماسأأأأأأية  -7
 :(210)(1996كانون امول/ديسمبر   16)صوفياا  

 مذكرة من بلغاريا

 ووو

اوما  على آخر رخبار بالق اة الدبلوماسأأأأأأأية بفن   30ابدأ نفاذ ه ا االتفاق بعد انقضأأأأأأأا   -6
أيا   10و ونبدأ تببيقه المؤقت بعد انقضأأا   متبلبات القانونية الداخلية ذات الصأألة قد اسأأتوييتال

 على تارنخ تبادل هاتين الم كرتينو

 ووو

 مذكرة من إسبانيا

 ووو

تتشأأأأأأأرف سأأأأأأأفارة مملكة رسأأأأأأأبانيا يإ صأأأأأأأوفيا بإبالغ وزارة خارجية جمهورنة بلغارنا بفن  
ومأة بلغأارنأا وتوايق على أن المأ كرة المأ كورة أعال  وهأ ا  حكومأة مملكأة رسأأأأأأأأأأأأأأبأانيأا تقبأل اقتراح حك

 و6ونببَّق مؤقتا  ويقا  محكا  الفقرة  الرد يشكالن اتفاقا  بين الحكومتينا وهو اتفاق ابدأ نفاذ 

 ووو

المعاهدة المبرمة بين جمهورنة ألمانيا االتحادية ومملكة هول دا بشفن ت في  عمليات مراابة الحركة  -8
لتإ تقو  بها جمهورنة ألمانيا االتحادية يوق امراضأإ الهول دية وبشأفن تفثير العمليات المدنية التإ  الجونة ا

 :(211)(2003نيسان/أبرنل  29  مبار نيدرهاان على أراضإ مملكة هول دا )برليناتجري يإ  

  

 وvol. 2367, No. 42662, p. 697 االمرجع نفسه (208)

 وvol. 2898, No. 50541, p. 277 االمرجع نفسه (209)

 وvol. 1996, No. 34151, p. 33 االمرجع نفسه (210)

 وvol. 2389, No. 43165, p. 117 االمرجع نفسه (211)
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   16المادة 
 التصديق، بدء النفاذ، التطبيق المؤقت

 ووو

 و ووو2003أيار/مااو   1تبارا  من  تببَّق ه   المعاهدة مؤقتا  اع -3

بروتوكول اتفاق الشأراكة والتعاون الم شأئ لشأراكة بين الجماعات اموروبية والدول امعضأا  ييهاا من   - 9
ا لمراعاة انضأأأما  الجمهورنة التشأأأيكية وجمهورنة رسأأأتونيا وجمهورنة  ى خر أ جهةا وجمهورنة كازاخسأأأتانا من جهة  
بول أأدا وجمهورنأأة   مأأالبأأة وجمهورنأأة التفيأأا وجمهورنأأة ليتوانيأأا وجمهورنأأة    قبرص وجمهورنأأة ه غأأارنأأا وجمهورنأأة 

 : ( 212) ( 2004نيسان/أبرنل    30سلويي يا والجمهورنة السلوياكية رلى االتحاد اموروبإ )بروكسلا  

 5المادة 
 ووو 

  أيأار/   1ع أدمأا ال تكون جميع صأأأأأأأأأأأأأأكوك الموايقأة على هأ ا البروتوكول قأد أودعأت قبأل -3
 و2004أيار/مااو   1لبروتوكول تببيقا  مؤقتا  اعتبارا  من  ق ه ا اا يببَّ 2004مااو 

االتفأاق اإلطأاري بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعأاون يإ مجأال الهجرة الوايأدة بين مملكأة رسأأأأأأأأأأأأأأبأانيأا وجمهورنأة مأالإ  -10
 :(213)(2007كانون الثانإ/ا اار  23)مدرندا  

 16المادة 

 ووو

 اوما  على توايعهو   مؤقتا  بعد يترة ثالثين  يببَّق ه ا االتفاق اإلطاري  -2

االتفأاق المبر  بين مملكأة هول أدا وجمهورنأة امرج تين بشأأأأأأأأأأأأأأفن المسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة اإلدارنأة المتبأادلأة يإ  -11
 :(214)(2012أالول/سبتمبر   26المسائل الجمركية )بون س آارسا  

   23المادة 
 بدء النفاذ 

 ووو

 توايعهو   مول من الشهر الثانإ بعديببَّق ه ا االتفاق مؤقتا  من اليو  ا -2

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

الوثيقأأة المتفق عليهأأا بين الأأدول امطراف يإ معأأاهأأدة القوات المسأأأأأأأأأأأأأألحأأة التقليأأديأأة يإ أوروبأأا   -12
 :(215)(1996أيار/مااو  31)ييي اا  1990تشرنن الثانإ/نويمبر   19 المؤرخة

 سادسا  

بتأأفكيأأد الموايقأأة من جميع الأأدول ابأأدأ نفأأاذ هأأ   الوثيقأأة ع أأد اسأأأأأأأأأأأأأأتال  الوديع رخبأأارا    -1
من الفرع الثأأانإا والفرع الرابع والفرع الةأأامس من هأ   الوثيقأة    3و  2لفقرتأان  امطرافو وتببَّق ا

 و1996كانون امول/ديسمبر  15رلى غاية  1996أيار/مااو   31مؤقتا  اعتبارا  من  

  

  وvol. 2570, No. 45792, p. 254 االمرجع نفسه (212)

 وvol. 2635, No. 46921, p. 3 االمرجع نفسه (213)

 وvol. 2967, No. 51580, p. 123 االمرجع نفسه (214)

 وvol. 2980, No. 44001, p. 195 المرجع نفسها (215)
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 عند اإلبرام أو اإلخطار -3  

 المعاهدات الث ائية )أ(  

ات السأأأأأأفر الدبلوماسأأأأأأية تين يشأأأأأأكل اتفاقا  بشأأأأأأفن رلغا  تفشأأأأأأيرات الدخول لحاملإ جواز ل م كر تباد -13
 :(216)(1996كانون امول/ديسمبر   27)مدرندا  

 مذكرة من إسبانيا

 ووو

رذا قبلت الحكومة التونسأأأأأأأأية االقتراح اآلن  ال كرا على أسأأأأأأأأاس المعاملة بالمثلا يإن   
التونسأأيةا نس يشأأكالن اتفاقا  بين مملكة رسأأبانيا والجمهورنة  ه   الم كرة والرد عليها من سأأفارة تو 

بأأأإكمأأأال   يببَّق مؤقتأأأا  من تأأأارنخ تبأأأادل هأأأاتين المأأأ كرتين ونبأأأدأ نفأأأاذ  يإ تأأأارنخ آخر رخبأأأار 
 المتبلبات المحلية لكل م هماو

 ووو

 مذكرة من تونس 

 ووو

فن حكومة تتشأأأأأأأأأأأأأرف سأأأأأأأأأأأأأفارة الجمهورنة التونسأأأأأأأأأأأأأية يإ مدرند بإبالغ وزارة الةارجية ب 
ملكة رسأأأأبانيا وتوايق على أن الم كرة اآلنفة ال كر وه ا  الجمهورنة التونسأأأأية تقبل اقتراح حكومة م

 الرد يشكالن اتفاقا و

 ووو

تبأادل مأ كرتين يشأأأأأأأأأأأأأأكأل اتفأاقأا  يعأدل االتفأاق المبر  بين مملكأة هول أدا والمحكمأة الج أائيأة الأدوليأة  -14
 :(217)(1020تموز/اوليه   14ن يإ المحكمة يإ هول دا )الهايا  ليوغوسالفيا السابقة بشفن وضع المتدربي

 مذكرة من هولندا

 ووو

رذا كان االقتراح الم كور أعال  مقبوال  لدى المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأأأأأالفيا السأأأأأأابقةا   
اق  تتشأأأأرف الوزارة بفن تقترح أن تشأأأأكل ه   الم كرة وم كرة الرد اإليجابإ من المحكمة تعداال  على اتف 

اعتبارا  من تارنخ استال  م كرة الرد اإليجابإا ونبدأ نفاذ  يإ اليو  التالإ  المتدربينا يببَّق تببيقا  مؤقتا   
 إلخبار كل من البريين اآلخر كتابة  بفن المتبلبات القانونية لبد  نفاذ  قد امتدثلتو 

 ووو

 مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 ووو

فيا السأأابقة ك لك بفن تبلغ الوزارة بفن المقترحات  المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأال   شأأرف تت  
الواردة يإ م كرة الوزارة مقبولة لدى المحكمة وبفن تؤكد أن م كرة الوزارة وه   الم كرة تشأأأأأأكالن تعداال   

  

 وp. 34152, No. 1996ol. v ,54 االمرجع نفسه (216)

 وvol. 2689, No. 41714, p. 93 االمرجع نفسه (217)
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جابإ ه  ا ونبدأ نفاذ  يإ اليو   التفاق المتدربينا يببَّق مؤقتا  اعتبارا  من تارنخ اسأأأأأأتال  م كرة الرد اإلي 
 إ إلخبار كل من البريين اآلخر كتابة  بفن المتبلبات القانونية لبد  نفاذ  قد امتدثلتو  التال 

 ووو

اتفاق التجارة الحرة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأأأا  فيها من جهةا وجمهورنة كورناا من   -15
 :(218)(0102تشرنن امول/أكتوبر   6جهة أخرى )بروكسلا  

   10-15المادة 
 بدء النفاذ 

 ووو

يببَّق هأأ ا االتفأأاق مؤقتأأا  من اليو  امول من الشأأأأأأأأأأأأأأهر التأأالإ للتأأارنخ الأأ ي  )أ( -5
 رف يإ االتحاد اموروبإ وكورنا البرف اآلخر بإكمال رجرا اته ذات الصلةوأخبر فيه الب

 ووو

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

  1982كانون امول/ديسأأأأأمبر    10اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة   ه  اتفاق ت في  ما تتضأأأأأأم -16
وإدارة امرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية المتداخلة الم اطق وامرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية الكثيرة االرتحال  من أحكا  بشأأأأأأأفن حفظ  

 :(219)(1995آب/أغسبس   4)نيونوركا  

   41المادة 
 التطبيق المؤقت 

اوايق على تببيقه مؤقتا   من جانب الدولة أو الكيان ال ي    يببَّق ه ا االتفاق بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة  - 1
 اإلخبارو  ونصبح ذلك التببيق المؤقت ناي ا  اعتبارا  من تارنخ ورود بإخبار الوديع كتابة  ب لكو  

 :(220)(2001آذار/مارس   2)ج يفا  2001االتفاق الدولإ للكاكاوا   -17

   57المادة 
 اإلشعار بالتطبيق المؤقت

تم  التصأأأأأأأأأأأأأأأداق على هأ ا االتفأاق أو قبولأه أو رقرار ا أو مي ة موقعأة تعيجوز لحكومأ -1
حكومة تعتم  االنضأأأأأأما  رلى االتفاقا ولكن لم تسأأأأأأتبع بعد راداع صأأأأأأكهاا أن تقو  يإ أي وقت 
بإشأأأعار الوديع بفنها سأأأتقو ا طبقا  إلجرا اتها الدسأأأتورنة و/أو قواني ها وأنظمتها الداخليةا بتببيق  

أو يإ تأارنخ محأدد رذا كأان االتفأاق نأايأ ا     58د بأد  نفأاذ  ويقأا  للمأادة  تأا  رمأا ع أالتفأاق مؤقهأ ا ا
بالفعلو وتوضأأأأح كل حكومة تعبإ ه ا اإلشأأأأعار يإ ذلك الوقت ما رذا كانت سأأأأتببقه بوصأأأأفها  

 عضوا  مصدرا  أ  عضوا  مستوردا و

  ا االتفاقها سأأأأأأتببق همن ه   المادة بفن 1أي حكومة تصأأأأأأدر رشأأأأأأعارا  بموجب الفقرة  -2
ع د بد  نفاذ  أو يإ تارنخ محدد تصأبحا ابتدا   من ذلك الوقتا عضأوا  مؤقتا و وتظل عضأوا    رما

 مؤقتا  رلى حين تارنخ راداع صك التصداق أو القبول أو اإلقرار أو االنضما و

  

(218) Official Journal of the European Union, vol. 54, L 127, 14 May 2011, p. 6و 

(219) United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37924, p. 3و 

 وvol. 2229, No. 39640, p. 2ا المرجع نفسه (220)
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 :(221)(2008أيار/مااو   30اتفااية ال خائر الع قودية )دبلنا   -18

   18المادة 
 طبيق المؤقت الت

  يجوز مي دولة أن تعلنا ع د تصأأأأديقها أو قبولها أو موايقتها أو انضأأأأمامهاا أنها سأأأأتببق  
 من ه   االتفااية رنثما تدخل االتفااية حيم ال فاذ بال سبة لتلك الدولةو  1مؤقتا  المادة 

 :(222)(2013نيسان/أبرنل  2معاهدة تجارة امسلحة )نيونوركا  -19

   23المادة 
 التطبيق المؤقت 

يجوز مي دولة أن تعلنا ع د التوايع أو راداع صأأأأأأك التصأأأأأأداق أو القبول أو الموايقة  
رنثما تدخل المعاهدة حيم ال فاذ بال سأأأأأأأبة  7والمادة  6أو االنضأأأأأأأما ا أنها سأأأأأأأتببق مؤقتا  المادة 

 لتلك الدولةو

 شكل اتفاق التطبيق المؤقت -باء   

 بيق المؤقت:متعلقة بفشكال اتفاق التبترد فيما الإ أمثلة  

 المعاهدات الث ائية  )أ(  

تشرنن  9والهايا    2004أيار/مااو    26اتفاق ضرنبة دخل االدخار وتببيقها المؤقت )بروكسلا   -20
 :(223))2004الثانإ/نويمبر  

 رسالة من ألمانيا

 ووو

ورنثمأا تدسأأأأأأأأأأأأأأتكمأل هأ   اإلجرا ات الأداخليأة ونبأدأ نفأاذ هأ   ماالتفأاايأة فيمأا اتعلق بأالتبأادل   
لتلقائإ للمعلومات بشأأأأفن دخل االدخار يإ شأأأأكل مديوعات يوائدما أتشأأأأرف بفن أقترح عليكم أن  ا

ار  بق جمهورنأة ألمأانيأا االتحأاديأة ومملكأة هول أدا هأ   االتفأاايأة مؤقتأا  فيمأا يةص أ روبأاا يإ رطأتب
أو من   ا2005كانون الثانإ/ا اار   1المتبلبات الدسأأأأأأأأأأأأأتورنة الداخلية لكل من بلدا اا اعتبارا  من  

بشأأأفن ضأأأرنبة    2003حمنران/اونيه  3الصأأأادر يإ   EC/2003/48تارنخ تببيق توجيه المجلس  
 دخل االدخار يإ شكل مديوعات يائدةا أاهما جا  الحقا و

 ووو

 رسالة من هولندا بشأن أروبا

 ووو

 أستبيع أن أؤكد أن مملكة هول دا تتفق مع محتونات رسالتكم فيما يةص أ روباو 

 ووو

  

 وvol. 2688, No. 47713, p. 39 االمرجع نفسه (221)

 ا ]لم اد شر بعد[و vol. 3013, No. 52373 االمرجع نفسه (222)

 وvol. 2821, No. 49430, p. 3ا المرجع نفسه (223)
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 المتعددة امطراف  معاهداتال )ب(  

البروتوكول المتعلق بأالتببيق المؤقأت لالتفأاق الم شأأأأأأأأأأأأأأئ لمركم الجمأاعأة الكأارنبيأة لتغير الم أاخ   -21
 :(224)(2002شباط/يبراار   5)مدا ة بليما  

من االتفاق الم شأأأئ لمركم الجماعة الكارنبية لتغير الم اخ   37رذ تشأأأير رلى أن المادة  
 حكومة البلد المضيفاراداع صك التصداق السابع لدى ت ص على بد  نفاذ  ع د 

 ورغبة  م ها يإ عمل ما الم  لتفعيل مركم الجماعة الكارنبية لتغير الم اخ سرنعا ا 

 قد اّتفقت على ما الإ: 

 المادة األولى 
 التطبيق المؤقت لالتفاق المنشئ لمركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ

بية لتغير الم اخ على تببيق االتفاق شئ لمركم الجماعة الكارناتفق موقعو االتفاق الم  
 م هو 37الم كور فيما بي هم مؤقتا ا رلى حين بد  نفاذ  نهائيا  ويقا  للمادة 

]التفأأأاايأأأة حمأأأايأأأة حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان   14اتفأأأاق التببيق المؤقأأأت لبعو أحكأأأا  البروتوكول رقم   -22
 :(225)(2009أيار/مااو   12ندا رلى حين بد  نفاذ  )مدر  والحرنات امساسية[

 ووو

يجوز مي من امطراف المتعاقدة السأأأأأأامية أن تعلن يإ أي وقت عن طرنق   )ب( 
رخبأأار موجأأه رلى اممين العأأا  لمجلس أوروبأأا أنهأأا تقبأألا يإ هأأ ا الصأأأأأأأأأأأأأأأددا التببيق المؤقأأت 

و  امول من  و وسأأأأيسأأأأري رعالن القبول ه ا يإ الي14لألجما  الم كورة أعال  من البروتوكول رقم 
  اممين العا  لمجلس أوروبا له؛ ولن تببق امجما  الم كورة أعال   اسأأأأأأأأتالالشأأأأأأأأهر التالإ لتارنخ 

 إعالن قبول من ه ا القبيل؛بتقد  تفيما اتعلق بامطراف التإ لم  14من البروتوكول رقم 

تابعة لألمم المتحدة ( الصادر عن الجمعية العامة لم ظمة السياحة العالمية ال12-)د  365القرار  -23
 :(226)ممستقبل الم ظمةمبع وان  

 ووو

من ال ظا  امسأأأاسأأأإ  14رذ تشأأأير مع امسأأأ  رلى أن التعدال ال ي أددخل على المادة  
(ا والأأ ي اهأأدف رلى م ح الأأدولأأة المضأأأأأأأأأأأأأأيفأأة مقعأأدا  دائمأأا  يإ 5-)د  134الأأ ي اعتمأأدتأأه بأأالقرار  

قاعد المجلسا  لمبدأ التوزنع الجغرايإ لم  المجلس الت في يا رلى جانب حق التصأأأونت وال يةضأأأع
 لم يحظ بعد بموايقة عدد الدول المبلوبا  

 تقرر تببيق ه ا التعدال مؤقتا  رلى حين التصداق عليهو   -2

 خيار قبول/عدم قبول التطبيق المؤقت -جيم  

 ترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة بةيار قبول/عد  قبول التببيق المؤقت: 

  

 وvol. 2953, No. 51181, p. 181 االمرجع نفسه (224)

(225) Council of Europe, Treaty Series, No. 194و 

(226) United Nations World Tourism Organization, General Assembly resolution365 (XII), adopted at its 

twelfth session in Istanbul, October 1997و 
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 10لحادي عشأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة متعلق بت في  الجم  افاق الاالت -24
 :(227)(1994تموز/اوليه  28)نيونوركا 1982كانون امول/ديسمبر  

   7المادة 
 التطبيق المؤقت 

ولم ابدأ نفاذ ه ا االتفاقا يجري تببيقه   1994تشأأأأأأأأرنن الثانإ/نويمبر  16رذا حل او   -1
  :قتة رنثما ابدأ نفاذ  من جانببصفة مؤ 

الدول التإ قبلت اعتماد  يإ الجمعية العامة لألمم المتحدةا باسأأتث ا  أي دولة من ه    )أ( 
ل حو رما بفنها لن تببق االتفاق على ه ا ا  1994تشأأأرنن الثانإ/نويمبر    16الدول تشأأأعر الوديع كتابة  قبل 

 يا  يإ وقت الحق بالتوايع أو توجيه رشعار كتابإ؛ وإما بفنها لن تقبل ه ا التببيق رال بعد الق

الدول والكيانات التإ توقع ه ا االتفاقا باسأأأأأأأتث ا  أي من ه   الدول والكيانات يشأأأأأأأعر   )ب( 
 الوديع كتابة  وقت التوايع بفنه لن يببق ه ا االتفاق على ه ا ال حو؛  

 لوديع ب لك كتابة ؛ والكيانات التإ تقبل تببيقه بصفة مؤقتة بإشعار ا الدول ) ( 

 الدول التإ ت ضم رلى ه ا االتفاقو )د( 

 :(228)(2013نيسان/أبرنل  2معاهدة تجارة امسلحة )نيونوركا  -25

   23المادة 
 التطبيق المؤقت 

يجوز مي دولة أن تعلنا ع د التوايع أو راداع صأأأأأأك التصأأأأأأداق أو القبول أو الموايقة  
رنثما تدخل المعاهدة حيم ال فاذ بال سأأأأأأأبة  7والمادة  6دة أو االنضأأأأأأأما ا أنها سأأأأأأأتببق مؤقتا  الما

 لتلك الدولةو

 قواعد المنامات الدوليةالتطبيق المؤقت الناشئة عن القانون الداخلي للدول أو على قيود ال -دال  

التببيق المؤقت ال اشأأأأأأأئة عن القانون الداخلإ   على قيودالترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة ب 
 أو قواعد الم ظمات الدولية:للدول 

 المعاهدات الث ائية )أ(  

آذار/    10االتفاق المبر  بين مملكة رسأأأأأأأأبانيا وجمهورنة السأأأأأأأألفادور بشأأأأأأأأفن ال قل الجوي )مدرندا   -26
 :(229)(1997مارس  

 المادة الرابعة والعشرون  
 بدء النفاذ والنقض 

قأأأت توايعأأأه مأأأا دامأأأت  يببق البريأأأان المتعأأأاقأأأدان مؤقتأأأا  أحكأأأا  هأأأ ا االتفأأأاق من و  -1
أخبر   ال االتفأأأأأاق متى  هأأأأأ ا  نفأأأأأاذ  ونبأأأأأدأ  المتعأأأأأاقأأأأأدانو  البريين  أي من  قأأأأأانون  تتعأأأأأارض مع 

  

(227) United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364, p. 3و 

 أعال و  222انظر الحاشية  (228)

(229) United Nations, Treaty Series, vol. 2023, No. 34927, p. 341و 



A/76/10 

73 GE.21-11083 

البريين المتعاقدان البرف اآلخر من خالل تبادل م كرات دبلوماسأأأأأأأأأأأأأأية بشأأأأأأأأأأأأأأفن ركمال   من كل
 رجرا اتهما الدستورنةو 

نيأا بشأأأأأأأأأأأأأأأفن التعأاون التق إ والمأالإ  االتفأاق المبر  بين حكومأة مملكأة هول أدا ومجلس وزرا  أوكرا -27
 :(230)(1998أيار/مااو   11)كييفا  

   7المادة 
 أحكام ختامية

 ووو

يببَّق هأ ا االتفأاق مؤقتأا  من تأارنخ التوايع مأا دا  ال اتعأارض مع التشأأأأأأأأأأأأأأرنعأات القأائمأة   7-2
 يإ كال البريينو

مر مارشأأأأأأأأأأأال بشأأأأأأأأأأأفن التعاون  االتفاق المبر  بين الواليات المتحدة اممرنكية وحكومة جمهورنة ج -28
عن طرنق البحر  ريصأأأأأأأالها وما اتصأأأأأأأل بها من عتاد على قمع انتشأأأأأأأار أسأأأأأأألحة الدمار الشأأأأأأأامل ووسأأأأأأأائل

 :(231)(2004آب/أغسبس   13)هونولولوا  

   17المادة 
 بدء النفاذ والمدة 

 ووو

التببيق المؤقأأتو يببق البريأأان هأأ ا االتفأأاق مؤقتأأا  ابتأأدا   من تأأارنخ توايعأأهو ونجوز   -2
مي من البريين وق  التببيق المؤقأت يإ أي وقأتو ونةبر كأل طرف البرف اآلخر يورا  بأفي  

ود على التببيق المؤقأتا وبأفي تغييرات يإ هأ   المعوقأات أو القيودا وع أأد وق   عوقأات أو قيم
 التببيق المؤقتو 

لجبل امسأأود بشأأفن  االتفاق المبر  بين حكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية ومجلس وزرا  صأأربيا وا -29
 :(232)(2004تشرنن امول/أكتوبر   13التعاون التق إ )بلغرادا 

 7المادة 
 ووو 

 بعد التوايعا ا فَّ  ه ا االتفاق مؤقتا  ويقا  للقانون المحلإ الم اسبو -3

المتوسأبإ للبيران بين الجماعة اموروبية والدول امعضأا  ييهاا من جهةا    -االتفاق اموروبإ   -30
 :(233)(2006كانون امول/ديسمبر   12ة المغربيةا من جهة أخرى )بروكسلا  والمملك

   30المادة 
 بدء النفاذ 

 المتعاقدةا من تارنخ التوايعويببَّق ه ا االتفاق مؤقتا ا ويقا  للقوانين الوط ية لألطراف   -1

  

 وvol. 2386, No. 43066, p. 3 االمرجع نفسه (230)

 وvol. 2962, No. 51490, p. 339 االمرجع نفسه (231)

 وvol. 2424, No. 43752, p. 167 االمرجع نفسه (232)

(233) Official Journal of the European Union, vol. 49, L 386, 29 December 2006, p. 57و  
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يإ مجال العلم االتفاق المبر  بين الواليات المتحدة اممرنكية ومملكة رسأأأأأأأأأأأأأأبانيا بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعاون   -31
 :(234)(2011حمنران/اونيه  30والتك ولوجيا لشؤون اممن الداخلإ )مدرندا 

   21المادة 
 بدء النفاذ والتعديل والمدة واإلنهاء 

 ق مؤقتا  ع د توايع البريينا بما اتسق مع القانون الداخلإ لكل طرفو ووو يببَّق ه ا االتفا  - 1

 المعاهدات المتعددة امطراف  )ب(  

 10تفاق المتعلق بت في  الجم  الحادي عشأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة الا -32
 :(235)(1994تموز/اوليه  28)نيونوركا 1982كانون امول/ديسمبر  

   7المادة 
 التطبيق المؤقت 

 ووو

 يأأة وأنظمتهأأا الوطتببق جميع هأأ   الأأدول والكيأأانأأات هأأ ا االتفأأاق مؤقتأأا  ويقأأا  لقواني هأأا   -2
أو من تأأارنخ التوايع أو اإلخبأأار    1994تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثأأانإ/نويمبر    16الأأداخليأأةا اعتبأأارا  من   أو

 بالموايقة أو االنضما ا رن كان ذلك الحقا و

 :(236)(1994كانون امول/ديسمبر   7)ل دنا  1995االتفااية المتعلقة بتجارة الحبوبا  -33

   26المادة 
 التطبيق المؤقت 

مؤهلأأة لتوايع هأأ   االتفأأاايأأةا أو اوايق  عأأة وأي حكومأأة أخرى  يجوز مي حكومأأة موق 
المجلس على طلأب انضأأأأأأأأأأأأأأمأامهأاا أن تودع لأدى الوديع رعالن تببيق مؤقأتو وكأل حكومأة تودع 

 ه ا اإلعالن تببق ه   االتفااية مؤقتا  ويقا  لقواني ها وأنظمتهاا وتعتبر مؤقتا  طريا  ييهاو

 :( 237) ( 2003كانون الثانإ/ا اار    31قيا )داكارا  ادية لدول غرب أيرن اقة للجماعة االقتص بروتوكول الب  - 34

   40المادة 
 التطبيق المؤقت 

اوايق كل طرف موقع على تببيق ه ا البروتوكول مؤقتا  رلى حين بد  نفاذ  بال سأأأأأأأأأأأأبة  (1)
 حهو  لوائ ا ما لم يكن ه ا التببيق المؤقت غير متسق مع دستور  أو قواني ه أو39رليه ويقا  للمادة  

 إنهاء التطبيق المؤقت -هاء  

 وترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة بإنها  التببيق المؤقت 

  

(234) United Nations, Treaty Series, vol. 2951, No. 51275, p. 3و 

 أعال و 227انظر الحاشية  (235)

(236) United Nations, Treaty Series, vol. 1882, No. 32022, p. 195و 

(237) A/P4/1/03و 
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 عند بدء النفاذ  -1  

 المعاهدات الث ائية )أ(  

 15اتفأاق التجأارة الحرة المبر  بين حكومأة جمهورنأة التفيأا وحكومأة الجمهورنأة التشأأأأأأأأأأأأأأيكيأة )رنغأاا   -35
 :(238)(1996نيسان/أبرنل 

   41 ادةالم
 التطبيق المؤقت 

ا تببق الجمهورنأة التشأأأأأأأأأأأأأأيكيأة هأ ا االتفأاق 40رنثمأا ابأدأ نفأاذ هأ ا االتفأاق ويقأا  للمأادة   
  1996حمنران/اونيه   15ا شأأرنبة أن تةبر جمهورنةد التفيا قبل 1996تموز/اوليه   1مؤقتا  من 

 ا  أن تببق جمهورنة التفيا هبفن متبلباتها القانونية الداخلية لبد  نفاذ ه ا االتفاق قد اسأأتوييت و 
 و 1996تموز/اوليه   1االتفاق من  

االتفاق المبر  بين حكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية وحكومة جمهورنة سأأأأأأأأأأأألويي يا بشأأأأأأأأأأأأفن ردرا   -36
رمأدادات ال فط والم تجأات ال فبيأة المةمونأة يإ ألمأانيأا نيأابأة ع هأا يإ احتيأاطإ المكتأب السأأأأأأأأأأأأأألويي إ للحأد  

 :(239)(2000كانون امول/ديسمبر   18 فبية )ليوبلياناا تياطإ ال فط والم تجات الامدنى من اح

 8المادة 

 ووو

 يببَّق ه ا االتفاق مؤقتا  من تارنخ التوايع رلى أن ابدأ نفاذ و -2

اممرنكيأأأأأة   -37 المتحأأأأأدة  الواليأأأأأات  بأأأأأاراغواي وحكومأأأأأة  بين حكومأأأأأة جمهورنأأأأأة  الجوي  ال قأأأأأل  اتفأأأأأاق 
 :(240)(2005و  أيار/ماا 2)أسونسيونا  

   17المادة 
 بدء النفاذ 

يببَّق هأأأ ا االتفأأأاق ومريقأأأاتأأأه مؤقتأأأا  من تأأأارنخ التوايع ونبأأأدأ نفأأأاذ  يإ تأأأارنخ المأأأ كرة   
الدبلوماسية بين البريين التإ تؤكد أن كل طرف قد أكمل اإلجرا ات  الالحقة يإ تبادل الم كرات  

 الداخلية الالزمة لبد  نفاذ ه ا االتفاقو ووو

مبر  بين مملكة رسأأأأأأأأأبانيا واتحاد ال قل الجوي الدولإ بشأأأأأأأأأفن مركم االتحاد يإ رسأأأأأأأأأبانيا فاق الاالت -38
 :(241)(2009أيار/مااو   5)مدرندا  

   12المادة 
 بدء النفاذ 

ببَّق هأ ا االتفأاق مؤقتأا  من وقأت توايعأه رلى حين تصأأأأأأأأأأأأأأداق رسأأأأأأأأأأأأأأبأانيأا عليأه وموايقأة  ي -1
 االتحاد الدولإ لل قل الجوي عليهو 

  

(238) United Nations, Treaty Series, vol. 2069, No. 35853, p. 225و 

 وvol. 2169, No. 38039, p. 287ا المرجع نفسه (239)

 وvol. 2429, No. 43807, p. 301 االمرجع نفسه (240)

 وvol. 2643, No. 47110, p. 91 االمرجع نفسه (241)
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ق المبر  بين اممم المتحدة وحكومة السأأأودان بشأأأفن مركم قوة اممم المتحدة امم ية المؤقتة تفااال -39
 :(242)(2012تشرنن امول/أكتوبر   1مبيإ )نيونوركا 

 المادة الحادية عشرة 
 أحكام متنوعة

 ووو

كملأأت  هأأا أبأأفن  ابأأدأ نفأأاذ هأأ ا االتفأأاق وتببقأأه الحكومأأة مؤقتأأا  ع أأد توايعأأها رنثمأأا تةبر الحكومأأة -62
 رجرا ات التصداق الداخلية بموجب دستور السودانو

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

 10االتفاق المتعلق بت في  الجم  الحادي عشأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  -40
 :(243)(1994تموز/اوليه  28)نيونوركا 2198كانون امول/ديسمبر  

   7المادة 
 المؤقت  التطبيق

 ووو

إ  ا تهإ التببيق المؤقأأت لهأأ ا االتفأأاق بحلول تأأارنخ بأأد  نفأأاذ و ويإ كأأل امحوال ا ته  -3
رذا لم يدسأأأأأأأأتوف  يإ ذلك التارنخ الشأأأأأأأأرط    1998تشأأأأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   16التببيق المؤقت او  

يقأل عن    ال والقأاضأأأأأأأأأأأأأأإ بقبول االلتما  بهأ ا االتفأاق من جأانأب مأا 6من المأادة    1الوارد يإ الفقرة  
إ ال  متقدمة ال مو( من الدول المشأأأار رليها يسأأأبع دول )يجب أن تكون خمس م ها على امقل دو 

 )أ( من القرار الثانإو1الفقرة 

اتفأأاايأأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتعمأأال وتةمنن وإنتأأا  ونقأأل املغأأا  المضأأأأأأأأأأأأأأأادة لأليرادا وتأدمير تلأأك املغأأا   -41
 :(244)(1997أالول/سبتمبر  18 )أوسلوا

   18المادة 
 بيق المؤقت لتطا

يجوز مي دولة ع د تصديقها أو قبولها أو موايقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستببق   
 من ه   االتفااية بصفة مؤقتة ره ا  ببد  نفاذهاو 1من المادة  1الفقرة 

 عند اإلخطار بعدم اقنضمام إلى المعاهدة -2  

 المعاهدات الث ائية  )أ(  

حمنران/    2لإ للتعونو عن التلوث ال فبإ )ل دنا  سأأأأأأأأأبانيا والصأأأأأأأأأ دوق الدو االتفاق المبر  بين ر -42
 :(245)(2000اونيه 

  

 وvol. 2873, No. 50146, p. 125 االمرجع نفسه (242)

 أعال و 227انظر الحاشية  (243)

(244) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211و 

 وvol. 2161, No. 37756, p. 45 االمرجع نفسه (245)
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 مذكرة من إسبانيا

 ووو

ا تهإ التببيق المؤقت له ا االتفاق رذا أخبرت رسأأأأأأأأأبانياا عن طرنق سأأأأأأأأأفير رسأأأأأأأأأبانيا  
لتا  بفن جميع اإلجرا ات الم كورة أعال  اسأأأأأأأتدكم  2001أيار/مااو    11ل دنا الصأأأأأأأ دوق قبل  يإ

  أو رذا أخبرت رسأأأأأبانيا قبل ذلك التارنخ الصأأأأأ دوقا عن طرنق سأأأأأفيرها يإ ل دنا بفن تلك اإلجرا ات 
 لن تدستكم لو 

 ووو

 1992مذكرة من الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي في عام 

 ووو

والصأأأأأأأ دوق ورسأأأأأأأالتكم المؤرخة بتارنخ اليو ا فيما اتعلق باالتفاق ال ي وقعته رسأأأأأأأبانيا  
ون رسأأأأأالتكما وهو ما ا بغإ اعتبار  صأأأأأكا   شأأأأأري إ أن أبلغكم بفن الصأأأأأ دوق موايق على مضأأأأأمي

 صاغه البريان يحدد التفسير الوحيد الممكن لالتفاقو

 ووو

مراابة الحركة المعاهدة المبرمة بين جمهورنة ألمانيا االتحادية ومملكة هول دا بشفن ت في  عمليات   -43
وبشأفن تفثير العمليات المدنية التإ   ة ألمانيا االتحادية يوق امراضأإ الهول ديةالجونة التإ تقو  بها جمهورن

 :(246)(2003نيسان/أبرنل  29تجري يإ مبار نيدرهاان على أراضإ مملكة هول دا )برلينا  

   16المادة 
 التصديق، بدء النفاذ، التطبيق المؤقت

 ووو

و ون تهإ تببيقهأأا المؤقأأت 2003او  أيأأار/مأأا  1تببَّق هأأ   المعأأاهأأدة مؤقتأأا  اعتبأأارا  من   -3
 أعلن أحد البريين المتعاقدان نيته أال يصبح طريا  متعاقدا و رذا

االتفاق المبر  بين الجماعة اموروبية والمملكة امردنية الهاشأأمية بشأأفن التعاون العلمإ والتك ولوجإ   - 44
 : ( 247) ( 2009نن الثانإ/نويمبر  تشر   30)بروكسلا  

   7المادة 
 ةأحكام ختامي

 ووو

ابأأدأ نفأأاذ هأأ ا االتفأأاق ع أأدمأأا يكون كأأل من البريين قأأد أخبر البرف اآلخر بأأإكمأأال  -2
رجرا اتأه الأداخليأأة إلبرامأهو ورنثمأأا يسأأأأأأأأأأأأأأتكمأأل البريأان اإلجرا ات المأأ كورةا يببق البريأان هأ ا  

على   اناالتفأاق مؤقتأا  ع أد توايعأهو وإذا أبلغ أحد البريين اآلخر بفنه لن ابر  االتفأاقا اتفق البريأ
رع ييها بموجب ه ا التببيق المؤقتا وتكون ما زالت جارنة وقت   أن المشأأارنع وامنشأأبة التإ شأأد

 اإلخبار الم كور أعال ا ستستمر حتى رتمامها ويقا  للشروط الم صوص عليها يإ ه ا االتفاقو  

  

 وvol. 2389, No. 43165, p. 117 االمرجع نفسه (246)

 وvol. 2907, No. 50651, p. 51 االمرجع نفسه (247)
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 المعاهدات المتعددة امطراف  )ب(  

 : ( 248) ( 2003كانون الثانإ/ا اار    31غرب أيرنقيا )داكارا    بروتوكول الباقة للجماعة االقتصادية لدول  - 45

   40المادة 
 التطبيق المؤقت 

 ووو

الأبأروتأوكأول   )أ( (3) لأهأأأأأأأ ا  الأمأؤقأأأأأأأت  تأبأبأيأقأأأأأأأه  اأ أهأإ  أن  مأوقأع  طأرف  مي  يأجأوز 
كتابإ رلى الوديع ب يته أال يصأأأأأأأأبح طريا  متعاقدا  يإ البروتوكولو ونسأأأأأأأأري رنها  البلب   بإخبار

اوما  من تارنخ اسأأأأأأأأأتال  الوديع اإلخبار الكتابإ من   60د انقضأأأأأأأأأا  المؤقت مي طرف موقع بع
 ه ا البرف الموقعو  

 خرس أسباب أ -3  

 المعاهدات الث ائية )أ(  

االتفاق المبر  بين الواليات المتحدة اممرنكية وحكومة جمهورنة ليبرنا بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعاون على قمع   -46
  11ما اتصأأل بها من عتاد عن طرنق البحر )واشأأ بنا  انتشأأار أسأألحة الدمار الشأأامل ووسأأائل ريصأأالها و 

 :(249)(2004شباط/يبراار  

   17المادة 
 النفاذ والمدة بدء 

 ووو

التببيق المؤقأأتو ابتأأدا   من تأأارنخ توايع هأأ ا االتفأأاقا يببقأأه البريأأان مؤقتأأا ا بأأالقأأدر   -2
بيق المؤقت يإ ال ي تسأأأأأأمح به قواني هما وأنظمتهما الوط يةو ونجوز مي من البريين وق  التب

المؤقأأتا    أي وقأأتو ونةبر كأأل طرف البرف اآلخر يورا  بأأفي معوقأأات أو قيود على التببيق
 وبفي تغييرات يإ ه   المعوقات أو القيودا وع د وق  التببيق المؤقتو

اتفاق التجارة الحرة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأأأا  فيها من جهةا وجمهورنة كورناا من   -47
 :(250)(2010تشرنن امول/أكتوبر   6ى )بروكسلا  جهة أخر 

   10-15المادة 
 بدء النفاذ 

 ووو -5

يجوز لبرف رنهأأا  التببيق المؤقأأت بأأإشأأأأأأأأأأأأأأعأأار خبإ رلى البرف اآلخرو   ) ( 
 ونكون ه ا اإلنها  ناي ا  يإ اليو  امول من الشهر التالإ ل شعارو

امعضأأأأأا  فيها من جهةا وأوكرانياا من جهة اتفاق الشأأأأأراكة المبر  بين االتحاد اموروبإ والدول  -48
 :(251)(2014آذار/مارس   21ا  أخرى )بروكسل

  

 أعال و 237انظر الحاشية  (248)

(249) United Nations, Treaty Series, vol. 2963, No. 51492, p. 23و 

 أعال و 218انظر الحاشية  (250)

(251) Official Journal of the European Union, vol. 57, L 161, 29 May 2014, p. 3و 
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   486مادة ال
 بدء النفاذ والتطبيق المؤقت

 ووو

يجوز مي من البريين أن يقأد  رخبأارا  كتأابيأا  رلى الوديع ب يتأه رنهأا  التببيق المؤقأت  -7
 له ا االتفاقو ووو

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

  1982كانون امول/ديسأأأأأأأمبر    10تتضأأأأأأأم ه اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  اتفاق ت في  ما   -49
حفظ وإدارة امرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية المتداخلة الم اطق وامرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية الكثيرة االرتحال    من أحكا  بشأأأأأأأفن 

 :(252)(1995آب/أغسبس   4)نيونوركا  

   41المادة 
 التطبيق المؤقت 

 ووو

المؤقت من جانب دولة ما ع د بد  نفاذ ه ا االتفاق بال سأأأأبة لتلك الدولة بلب هإ الا ت -2
 أو لدى ايا  تلك الدولة بإخبار الوديع كتابة  باعتمامها رنها  التببيق المؤقتو

]التفأأأاايأأأة حمأأأايأأأة حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان   14اتفأأأاق التببيق المؤقأأأت لبعو أحكأأأا  البروتوكول رقم   -50
 :(253)(2009أيار/مااو   12  نفاذ  )مدرندا لى حين بدوالحرنات امساسية[ ر

ع أد   14ا تهإ التببيق المؤقأت لألحكأا  المأ كورة أعال  من البروتوكول رقم   )هأ( 
 أو رذا وايقت امطراف المتعاقدة السامية على ذلك ببرنقة أخرىو 14بد  نفاذ البروتوكول رقم 

 دات وشروحهاالمؤقت للمعاهدليل التطبيق لنص مشاريع المباد  التوجيهية  -2 

 اللج ة  اعتمدته ال ي  للمعاهداتا  المؤقت التببيق دليلل  التوجيهية  المبادئ  مشأارنع نص  أدنا  ارد -52
 وشروحه مع الثانيةا القرا ة يإ

  دليل التطبيق المؤقت للمعاهدات  
 شرح عام

ات الدولية والمسأأأأأأأأأأأتةدمين  الغرض من دليل التببيق المؤقت للمعاهدات هو مسأأأأأأأأأأأاعدة الدول والم ظم  ( 1) 
مجال التببيق المؤقت للمعاهداتو وقد تصأأأادف الدول والم ظمات    اآلخرنن يإ اإلحاطة بالقانون والممارسأأأة يإ 

آلخرون صأأأأعوبات تتعلقا يإ جملة أمورا بشأأأأكل االتفاق على التببيق المؤقت لمعاهدة  الدولية والمسأأأأتةدمون ا 
والهأأأدف من الأأأدليأأأل توجيأأأه الأأأدول    و نهأأأائأأأها وأثر  القأأأانونإ إ ؤقأأأت و أو لجم  من معأأأاهأأأدةا وبأأأد  هأأأ ا التببيق الم 

من غيرها للممارسأأأة  والم ظمات الدولية والمسأأأتةدمين اآلخرنن رلى رجابات تتسأأأق والقواعد القائمة أو تبدو أنسأأأب  
 حو كما هو الحال دائما  مع نتا  اللج ةا تدقرأ مشارنع المبادئ التوجيهية باالقتران مع الشرو و المعاصرةو  

  

 أعال و 219انظر الحاشية  (252)

(253) Council of Europe, Treaty Series, No. 194و 
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  المعأاهأدة  أحكأا   لجميع  يوري   أثر  عبأا إل  الأدوليأة  والم ظمأات  للأدول  متأاحأة  آليأة  المؤقأت  التببيقو  (2)
 المؤقت  التببيق ونؤدي  و(254)ال فاذ  حيم لدخولها والدولية  الوط ية  الشأأأأروط  جميع اسأأأأتيفا   قبل  لبعضأأأأها أو

 الدول  ترند ع دما  أو االسأتعجال  من قدرا   الموضأوع يقتضأإ ع دما  مثال   وذلك  امفيدا   ثمّ   ومن  عمليا ا غرضأا  
  وجأهوبو  (256)ى أخر   أهأداف  جملأة  يإ  ا(255)ال فأاذ  بأد   قبأل  الثقأة  تب إ  أن  المتفأاوضأأأأأأأأأأأأأأة  الأدوليأة  الم ظمأات  أو

 لكن  وذلك تيسأأأأأأير  أو  ال فاذ  حيم  المعاهدة دخولل التحضأأأأأأير  هو  ا  عام ا  غرضأأأأأأ  المؤقت  لتببيقا اؤدي  اأعم
 تلجف أال أو تلجف  أن  الدولية  والم ظمات  للدولو   طو ية آلية  يشأأأأأأكل المؤقت  التببيق أن  على  التشأأأأأأداد يجب

 الدوليةو  الم ظمات  قواعد  ومن للدول الداخلإ  القانون   من مستمدة لقيود اآللية ه    تةضع أن  نمكنو   ايهارل

  يإ   القائمة  الدولإ   القانون   قواعد سأأعى رلى وصأأ  وتوضأأيح  ي  يإنه  قانونا    ا  ملمم   ليس  الدليل  أن  ورغم  ( 3) 
  1969 لعا    المعاهدات   لقانون  ييي ا   اتفااية   من   25 المادة  من  الدليل ن بلق  و   و المعاصأأأأأأأأأرة   ارسأأأأأأأأأة مم ال  ضأأأأأأأأأو  

  الأأدوليأأة   والم ظمأأات   الأأدول   بين   المعأأاهأأدات   لقأأانون   ييي أأا   واتفأأاايأأة   ( 257) م( 1969  لعأأا    ييي أأا   ماتفأأاايأأة   الإا  )فيمأأا 
  أحكا   توضيح   حاول ن و   ا ( 258) م( 1986 ا  لع   ييي ا   ماتفااية   الإا   )فيما   1986 لعا   الدولية   الم ظمات   بين   فيما  أو 

  ةد  المصأأبلحات سأأت  تد و   و والم ظمات الدولية يإ ه ا الشأأفن سأأت د أيضأأا  رلى ممارسأأة الدول  ن االتفاقيتين وشأأرحهاا و 
  

 D. Mathy, “Article 25”, in O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the Law انظر (254)

of Treaties: A Commentary, vol. 1, (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 640; and A.Q. 

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

 ,R. Lefeber, “Treaties  بها قبل دخولها حيم ال فاذم )ه ا المفهو  بفنه متببيق شأأأأأأأأأأأروط معاهدة وااللتما عدّرفوقد و  (2012

provisional application”, in The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. 10, R. 

Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1)بفنه موسيلة مبسبة للتمكن من تببيق معاهدة   وأ  ا
 M.E. Villager, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law) أو بعو أحكامها لمدة محدودةم 

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, Oانظر  (255)

Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg and New York, Springer, 2012), p. 408و 
الوثيقأة ا المجلأد الثأانإ )الجم  امول(ا 2013التببيق المؤقأت للمعأاهأداتا حوليأة ووو شأأأأأأأأأأأأأأفن  انظر التقرنر امول للمقرر الةأاص ب (256)

A/CN.4/664 و35-25ا الفقرات 
 على ما الإ: 1969من اتفااية ييي ا لعا   25ت ص المادة  (257)

 التببيق المؤقت
 ال فاذ رذا:تببق المعاهدة أو يببق جم  م ها بصورة مؤقتة رنثما تدخل حيم  -1
 نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو )أ( 
 اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك ببرنقة أخرىو )ب( 
مأا لم ت ص المعأاهأدة على حكم مةأال  أو مأا لم تكن الأدول المتفأاوضأأأأأأأأأأأأأأة قأد اتفقأت على رجرا  مةأال ا ا تهإ التببيق   -2

دولة ما رذا قامت تلك الدولة بإخبار الدول التإ تببق عليها المعاهدة بصأأأورة  المؤقت للمعاهدة أو لجم  من المعاهدة بال سأأأبة رلى 
 معاهدةومؤقتة ب يتها بفال تصبح طريا  يإ ال

 (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331, pp 338-339)و 
 على ما الإ: 1986من اتفااية ييي ا لعا   25ت ص المادة  (258)

 لمؤقتالتببيق ا
 يببق جم  م ها بصورة مؤقتة رنثما تدخل حيم ال فاذ رذا: تببق المعاهدة أو -1
 ذلك؛ أو نصت المعاهدة ذاتها على )أ( 
كانت الدول المتفاوضأأأأأأأأأة والم ظمات المتفاوضأأأأأأأأأة أوا تبعا  للحالةا الم ظمات المتفاوضأأأأأأأأأةا قد اتفقت على ذلك  )ب( 

 ببرنقة أخرىو
حكم مةال ا أو ما لم تكن الدول المتفاوضأة والم ظمات المتفاوضأةا أو تبعا  للحالةا ما لم ت ص المعاهدة على  -2 

على رجرا  مةال ا ا تهإ التببيق المؤقت للمعاهدة أو لجم  من المعاهدة بال سأأأأأأبة رلى دولة أو  الم ظمات المتفاوضأأأأأأةا قد اتفقت
لم ظمات التإ تببق عليها المعاهدة بصأأأأأأأأأورة مؤقتة ب يتها بفال م ظمة دولية رذا قامت تلك الدولة أو تلك الم ظمة بإخبار الدول وا

 ()لم تدخل بعد حيم ال فاذ(و A/CONF.129/15)تصبح طريا  يإ المعاهدةو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
https://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
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  الأأدليأأل  هأأ ا  يإ   1986  لعأأا    ييي أأا   ة اتفأأاايأأ  من   2  والمأأادة   1969  لعأأا    ييي أأا   ة اتفأأاايأأ  من   2  المأأادة   يإ   المحأأددة 
  قأأانون   قواعأأد  من  أخرى   قواعأأد  بتببيق  مسي  ال  الأأدليأأأل  أن  حين  ويإ  والمأأأادتين  هأأاتين  يإ  الوارد  بأأالمع ى

 االقتضأأأا ا ع د  1986و  1969  لعامإ  ييي ا اتفاقيتإ يإ الصأأألة ذات امحكا   على يعتمد يإنه  المعاهداتا
  ر بو تت يإ الحاالت التإ لم  أن يشأأأأأأمل كل تببيق ممكن لجميع أحكا  اتفاقيتإ ييي اا ال سأأأأأأيما    وليس الهدف م ه 

 تتسأأأأأأم جوانبه بعو كانت  وإن  الحالإا  السأأأأأأاري   القانون   الدليل  يعكس  عامةا  وبصأأأأأأفة بعدو  الممارسأأأأأأة ييها
  امسأأأأأئلة  على رجابات  الممارسأأأأأون  فيه يجد  أن  فترضيد   مرشأأأأأد  هو  الدليل  يإن ول لك توصأأأأأيةوال  ببابع  أكثر

 هأ ا   بأفي حأال من امحوال أن   عى دَّ اأد   على أنأه ال   شأأأأأأأأأأأأأأداأد الت   تعين ا لكن    التإ اثيرهأا التببيق المؤقأت للمعأاهأداتو 
  التببيق المؤقت ليس  اللجو  رلى التببيق المؤقأت للمعأاهأداتو و   يحبأ    الأ ي   االيتراض الأدليأل ا شأأأأأأأأأأأأأئ أي نوع من  

  وسأأأأأأأأيلة لتجاوز ال  الببيعية للمعاهداتا و   ال ي يشأأأأأأأأكل الوظيفة   ا عن ضأأأأأأأأمان دخول المعاهدات حيم ال فاذ   بداال  
 الداخليةو اإلجرا ات

  من العداد تغبية وأ الممارسأأأة  يإ  ت شأأأف قد التإ يعة الحال معالجة جميع المسأأأائليل بببونسأأأتح (4)
 له ا  الرئيسية امهداف  أحد  مع اتفق العا  ال هج أن  رال الدوليةو  والم ظمات  الدول  تواجهها  قد التإ  الحاالت

  المفرطو  التضأأأييق رلى  عنمو  أي وتج ب  (259)للمعاهدات المؤقت  للتببيق المرن   بالبابع  اإلقرار  وهو االدليل
 للدول بفن الدليل قري  دائما ا  اختيارنا   ونبقى  طوعإ  ببابع  أسأأأأاسأأأأا    اتسأأأأم المؤقت  التببيق  كون   مع  وتماشأأأأيا  

 وإحدى  معي ةو معاهدة  مغراض أنسأأأب  تراها  الدليل يإ محددة  غير  حلول على  تفقت أن الدولية  والم ظمات
 و(260)المةتلفة  الظروف  مع التكيف على رتهدق هإ  المؤقت للتببيق امخرى   امساسية السمات

 أيضأأأأأأا   الدليل اتضأأأأأأمن  المؤقتا  التببيق يإ الدولية  والم ظمات للدول رضأأأأأأافية  مسأأأأأأاعدة ولتقديم (5)
 يإ مدرجة  وهإ  امطرافا متعددة  معاهداتو   ث ائية  معاهدات يإ واردة الموضأأأوع بشأأأفن  أحكا  على أمثلة

 المؤقأأأت  للتببيق  والبوعإ  المرن   البأأأابع  من  الحأأأدّ   هأأأاردراج  من  الهأأأدف  وليس  ولأأأدليأأألا  مريق  مشأأأأأأأأأأأأأأروع
  وهإ   ات شأأأأأأأأأأأأأأأأف  قأأد  التإ  الحأأاالت  من  الكأأاملأأة  المجموعأأة  تعأأالجأن    اممثلأأة  هأأ  ادراد من    الو   للمعأأاهأأداتا

 أمثلةو  مجرد من  أكثر بفنها  وص تد  ال

  

 و30-28ا الفقرات (A/CN.4/664) التقرنر امول للمقرر الةاص انظر (259)
قت مؤقتا ثالث بِّّ وطد   المتحدة من االتحاد اموروبإو  انسحاب المملكةةص  استدةد  التببيق المؤقت مؤخر ا فيما ي  على سبيل المثالا (260)

بين االتحأأاد اموروبإ والجمأأاعأأة المبر   : اتفأأاق التجأأارة والتعأأاون  وهإ بين االتحأأاد اموروبإ والمملكأأة المتحأأدة  مبرمأأة  معأأاهأأدات
 30ا بروكسأأأأأأأل ول دنا  ناحية أخرى ن ا والمملكة المتحدة لبرنبانيا العظمى وأارل دا الشأأأأأأأماليةا مناحيةمن   اموروبية للباقة ال رنةا

االتفاق المبر  بين االتحاد و ؛ Official Journal of the European Union, L 444, p. 14 ا 2020ديسأأمبر  كانون امول/
روكسأأل اموروبإ والمملكة المتحدة لبرنبانيا العظمى وأارل دا الشأأمالية بشأأفن اإلجرا ات امم ية لتبادل وحماية المعلومات السأأرنةا ب

واالتفاق المبر  بين حكومة المملكة المتحدة لبرنبانيا ؛  L 149, p. 2540ا المرجع نفسها  2020ديسمبر  /كانون امول 30ول دنا  
العظمى وأارل دا الشأأأمالية والجماعة اموروبية للباقة ال رنة للتعاون بشأأأفن االسأأأتةدامات اآلم ة والسأأألمية للباقة ال وونةا بروكسأأأل 

 1من  يإ الفترة مؤقتا   االتفاقات تببيقا  وطدبقت ه    و L 150, p. 1 االمرجع نفسأأأأأأأأأأأأه  ا2020ديسأأأأأأأأأأأأمبر  /نون امولكا  30ول دنا  
اسأأأأأأتفادت المملكة و و  2021يبراار  شأأأأأأباط/فق عليه يإ نهاية تد اتمداد    معا  2021أبرنل  /نيسأأأأأأان 30رلى   2021ا اار  كانون الثانإ/

 وأ  ةث ائي سأأأوا  كانت معاهدات أخرى يإ سأأأياق االنسأأأحاب من االتحاد اموروبإامن التببيق المؤقت فيما اتعلق بأيضأأأا  المتحدة 
 (و www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries  المثالا على سبيل    انظرا امطراف )   ة متعدد 
ا على سأأأأأأأأبيل المثالا من 1969 من اتفااية ييي ا لعا   25)ب( من المادة  1المرونة الم صأأأأأأأأوص عليها يإ الفقرة   اتضأأأأأأأأحتوقد 

: على سأأأأأأأبيل المثالا م كراتالشأأأأأأأركا  يإ المعاهدةا يإ بعو الم اسأأأأأأأباتا على التببيق المؤقت عن طرنق تبادل  موايقة خالل 
بين الجمأاعأة اموروبيأة للبأاقأة الأ رنأة وحكومأة المملكأة المتحأدة لبرنبأانيأا  المبر   تبأادل الرسأأأأأأأأأأأأأأائأل بشأأأأأأأأأأأأأأفن التببيق المؤقأت لالتفأاق

 (وL 445, p. 23ستةدامات اآلم ة والسلمية للباقة ال وونةا المرجع نفسها عظمى وأارل دا الشمالية للتعاون بشفن االال

http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
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  1المبدأ التوجيهي 
 النطاق

 أو الدول جانب  من  تاهداللمع المؤقت  بالتببيق ه    التوجيهية  المبادئ مشأأارنع  تتعلق 
 الدوليةو  الم ظمات

 الشرح  

 باالقتران  الحكم  ه ا نص قرا ة  ون بغإ الدليلو  تببيق  ب باق 1 التوجيهإ المبدأ مشأأأأأأأأأأأأأروع  اتعلق (1)
 الدليلو  من الغرض يحدد ال ي ا2 التوجيهإ المبدأ  مشروع نص  مع

 كثرة  أدت  الممارسأأأأأأأةا ويإ  موللمعاهدات  المؤقت مالتببيق  مصأأأأأأأبلح  باسأأأأأأأتمرار الدليل ونسأأأأأأأتةد  (2)
 رلى  ال فاذ بصأفة نهائيةما  دخول حيم ال فاذ بصأفة مؤقتةم مقابل م  دخول حيم مثل م   أخرى   اسأتةدا  مصأبلحات 

  تدسأأتةد    ويإ ه ا الصأأددا ال و  ( 261) اضأأبراب فيما اتعلق ب باق مفهو  التببيق المؤقت للمعاهدات وأثر  القانونإ 
 يإ مinterimم  أو مtemporaryم  ع ها  عوضأأأا   وتدسأأأتةد   مprovisionalم  صأأأفة  المعاهدات من  كثير يإ

 يشأكل ال ي ا1986و  1969 لعامإ ييي ا  اتفاقيتإ  من 25 المادة  رطار  يإن ابالتالإو و  (262)التببيق  وصأ 
ول لك يمكن أن يحتا  رلى  الدقةالتفصأأأأأأأأيل و  رلى  يفتقرا  (263)المؤقت  التببيق لممارسأأأأأأأأة القانونإ امسأأأأأأأأاس
  من   25 المادة  لتفسأير الوضأوح  من  ممند  تويير  هو  الدليل  من  الغرض يإن ثم  منو و  (264)التوضأيحممند من  

 ييي او اتفاقيتإ

 ا بغإ   وال  الأدوليأةمو  الم ظمأات  أو  الأدول  جأانأب  ممن  للمعأاهأدات  المؤقأت  بأالتببيق  الأدليأل  ونتعلق (3)
 على التوجيهيةا المبادئ  مشأأأأأأارنع  من عدد يإ  المسأأأأأأتةدمة الدوليةما  مالم ظماتو مالدولم رلى اإلشأأأأأأارة يهم
 بين أو الدول بين المبرمة  المعاهدات على  يقتصأأأأأر التوجيهية المبادئ  مشأأأأأارنع  نباق أن  ضأأأأأم ا   تع إ أنها

  الدوليةو  الم ظمات بين  فيما أو الدولية  والم ظمات الدول

  

 The Treaty, Protocols, Conventions and Supplementary :يإ ه ا الصأأأأأددا يمكن اإلشأأأأأارة رلى التحليل الوارد يإ (261)

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

of Foreign Affairs of Nigeria, 2011)  معاهدة أدبرمت تحت رعاية الجماعة االقتصأأأأأادية لدول   59ا وهإ مجموعة تضأأأأأم
ظ أنأ  تببيق المؤقأت  ال ت ص على ال  معأاهأدة يقط 11معأاهأدة ه أاك   59 لبأالغ عأددهأاتلأك المعأاهأدات ا  بين  منه  غرب أيرنقيأاو ونالح 

 (و174-168ا الفقرات A/CN.4/699)انظر 
بين اممم المتحدة التإ تشكل اتفاقا     ةالمتبادل  م كراتمن الرسالة الموجهة من جمهورنة اوغوسالفيا االتحادية يإ ال  33انظر الفقرة  (262)

لحقوق اإلنسأأأأأان يإ جمهورنة اوغوسأأأأأالفيا    السأأأأأامية المتحدةشأأأأأفن مركم مكتب مفوضأأأأأية اممم  وجمهورنة اوغوسأأأأأالفيا االتحادية ب
 1998الحولية القانونية لألمم المتحدةا ا وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2042, No. 35283, p. 23االتحادية )

 Agreement between Belarus andمن  15لمادة وا(؛  123  و(ا صA.03.V.5)م شأأأأأأأأأأأأأورات اممم المتحدةا رقم المبيع:  

Ireland on the Conditions of Recuperation of Minor Citizens from the Republic of Belarus in Ireland 

(United Nations, Treaty Series, vol. 2679, No. 47597, p. 65, at p. 79) من االتفاق المبر  بين    16والمادة ؛
بشأأأأأأأفن رنشأأأأأأأا  المركم العالمإ للةدمات المشأأأأأأأتركة التابع للبرنامج )المرجع نفسأأأأأأأها امج اممم المتحدة اإلنمائإ  حكومة ماليمنا وبرن

vol. 2794, No. 49154, p. 67 من اتفأاقيتإ ييي أا لعأامإ   25دتهمأا اممأانأة عن أصأأأأأأأأأأأأأأل المأادة  وانظر المأ كرتين اللتين أعأ (و
ا وم كرة اممانة بشأأأأأأأأفن (A/CN.4/676و  A/CN.4/658ا وYearbook … 2013, vol. II (Part One))  1986و 1969

 (وA/CN.4/707ممارسة الدول والم ظمات الدولية فيما اتعلق بالمعاهدات التإ ت ص على التببيق المؤقت )
 وp. 22أعال (ا  254…ا )انظر الحاشية  Mertsch, Provisionally Applied Treatiesانظر  (263

 ;A. Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005), p. 111انظر   ( 264) 

M.A. Rogoff and B.E. Gauditz, “The provisional application of international agreements”, Maine 

Law Review, vol. 39 (1987), p. 41و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/699
http://undocs.org/ar/A/CN.4/658
http://undocs.org/ar/A/CN.4/676
http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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  2المبدأ التوجيهي   
 الغرض

  والممارسأة   نون قاال  بشأفن ررشأادات تقديم  هو ه    التوجيهية  المبادئ  مشأارنع  من الغرضد  
  المعاهدات  لقانون   ييي ا اتفااية  من 25 المادة رلى اسأأأت ادا    للمعاهداتا  المؤقت التببيق  مجال يإ

 الصلةو ذات الدولإ  القانون   قواعد  من  وغيرها

 الشرح  

  والم ظمأات   الأدول  رلى  ررشأأأأأأأأأأأأأأادات  تقأديم  يإ  الممثأل  الأدليأل  من  الغرض  2  التوجيهإ  المبأدأ  يحأدد (1)
 للمعاهداتو  المؤقت التببيق  مجال يإ  والممارسة  القانون  بشفن الدولية

  1969 لعا  ييي ا اتفااية رلى سأأأت دي الدليل أن  على التشأأأداد رلى  التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع  ونسأأأعى (2)
 من  غيرهاو م رلى  باإلشأأأأأأارة  وندقصأأأأأأد  و1986 لعا  ييي ا اتفااية ذلك يإ  بما الدولإا  القانون   قواعد  من  وغيرها
 للمعاهدات  المؤقت التببيق  ليشأأأمل الحكم  نباق  توسأأأيع امول المقا   يإ  الصأأألةم ذات الدولإ  ن القانو   قواعد

 بعأدا  ذ فأاال  حيم  تأدخأل  لم  1986  لعأا   ييي أا  اتفأاايأة  بأفن  العبأارة  هأ    وتسأأأأأأأأأأأأأأّلم  الأدوليأةو  الم ظمأات  جأانأب  من
 و1969  لعا  نظيرتها رلى  يشار  كما رليها  يشار أن ا بغإ ال ذلك على وب ا   

 المادة   أن أي  بفكملها  الدليل يإ  المتبع امسأأأأأاسأأأأأإ ال هج تفكيد 2  التوجيهإ المبدأ  بمشأأأأأروع رادنو  (3)
 مجال يإ المعاصأأأأأأأأأأأرة الممارسأأأأأأأأأأأة  جوانب جميع  عن تعبر ال  1986و  1969 لعامإ ييي ا اتفاقيتإ من 25

 التببيق  المج يإ والممارسأأأأأأأأأأأةم  مالقانون  رلى  شأأأأأأأأأأأارةاإل  يإ ضأأأأأأأأأأأم ا   وارد  وه ا  للمعاهداتو المؤقت  التببيق
  ذات الدولإ  القانون   قواعد  من  موغيرها رلى اإلشأأأأأأأأأأارةيإ  أيضأأأأأأأأأأا    ال هج ه ا حال رلىوند   وللمعاهدات المؤقت

 يمكن  العريإا  البابع ذات  القواعد ذلك يإ  بما امخرىا الدولإ  القانون   قواعد  أن على تدل التإ ماالصأأأأأأأأأأأألة
 للمعاهداتو  المؤقت التببيق  على أيضا   ت ببق  أن

نفسأأأأأأها وبصأأأأأأرف ال ظر عن احتمال وجود قواعد وممارسأأأأأأات أخرى تتعلق بالتببيق    الوقتويإ  (4)
و  1986و  1969من اتفأاقيتإ ييي أا لعأامإ    25بأامهميأة المركمنأة للمأادة    الأدليأل  يعترفالمؤقأت للمعأاهأداتا  

المادة هإ   بيان أن ه  ا 25باالقتران مع اإلشأأأأأارة الصأأأأأرنحة رلى المادة ا  القصأأأأأد من  بارة ماسأأأأأت ادا  رلىمو 
  للتعبير بشأأأأأأأأأأأأأأكأل كأامأل عن قواعأد أخرى من قواعأد القأانون الأدولإ  بلهأا  يتكم  ولو أنأه اتعينا  الأدليألم بلق  

 لقانون الم ببق على التببيق المؤقت للمعاهداتوا

  3المبدأ التوجيهي   
 القاعدة العامة

  الدول   بين  ال فاذ  حيم  تدخل   رنثما معاهدة بصأأأأأأأأأأأأأفة مؤقتةا  الدة أو جم  من  معاهال  تدببَّق 
  ذلأك   على   اتُّفِّق   رذا   أو   ذلأكا   على   ت ص   نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا   المعأاهأدة   كأانأت   رذا   المع يأةا   الأدوليأة   الم ظمأات  أو 

 أخرىو  ببرنقة 

 الشرح  

  ه ا نص ونتبع  للمعاهداتو  المؤقت التببيق  يإ العامة القاعدة 3 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأروع  ا كر (1)
  و 25هو المادة الدليل ا تفكيدا  على أن م بلق  1969 ا لعا  من اتفااية ييي   25لمادة ا  صأأأأأأيغة   المبدأ التوجيهإ 

  ا أي أن اتفاقيتإ 2  ( من شرح مشروع المبدأ التوجيهإ 3)  للفهم العا  المشأار رليه يإ الفقرة   المبدأ   ونةضأع ه ا 
 ال تعبران عن جميع جوانب الممارسة المعاصرة يإ مجال التببيق المؤقت للمعاهداتو   1986و   1969ييي ا لعامإ  

  مؤقتةو   بصأأأأأأأفة   معاهدة   من   جم    أو   معاهدة   تببيق   عامة   بصأأأأأأأفة   يجوز   أنه   االسأأأأأأأتهاللية   العبارة   وتؤكد  ( 2) 
 و 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ   من   25  المادة   من   1  الفقرة   مستهل   يإ   الواردة   تلك   الصيغة   ه     وتتبع 
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 و 25 المادة م شأأأأأأف   م ها  مجم م ل  المؤقت  والتببيق بفكملها  للمعاهدة  المؤقت التببيق بين  والتمييم (3)
  رليه  يدشأأأار  صأأأار  ال ي  االحتمال تحدادا    المعاهداتا  بقانون  ةالمتعلقالسأأأابقة   لهااعمأ  يإ اللج ةا توختقد و 

 المتعلقة المواد  مشأأأأأارنع  من  22 المادة  مشأأأأأروع  من 2 الفقرة يفإ  المعاهدةو  من  يقط لجم   المؤقت بالتببيق
و  (265)معأاهأدةم  من  مجم   على  ت ببق  نفسأأأأأأأأأأأأأأهأام  مالقأاعأدة  أن  اللج أة  تأكأد  ا1966  لعأا   المعأاهأدات  بقأانون 

 المؤقت ال فاذ  بد   سأأرنان ممارسأأة هإ  شأأيوعا   تقل ال ممارسأأة اليو  متوجد الإ:  ما ذلك شأأرح  يإ وأوضأأحت
 المؤقأت  التببيق  يأإمكأانيأةو  (266)للحأالأةم  الفورنأة  االحتيأاجأات  تلبيأة  بنيأة  المعأاهأدة  من  يقط  معين  جم   على
  الب ود مثل  امحكا ا  من معي ة أنواع  عن ال اشأأأأئة  المشأأأأاكل  على التغلب يإ  سأأأأاعدت المعاهدة  نم  يقط لجم 

  المؤقتو  تببيقال مرحلة خالل  مهامها تمارس  أن  يمكن  التإ  المعاهدات رصأأأأأأأأأأد  آلليات الم شأأأأأأأأأأئة  الت في ية
و (267)تجارنةما تتضمن أحكا التإ معاهداتال أجما  من  المؤقت  للتببيق تةضع ما  كثيرا ذلكا على  وعالوة

معاهدة المعاهدة أو جم  من ال تدببَّقم  صيغة  يإ  ع ه  التعبير معاهدة من  لجم  المؤقت  التببيق  يجد   ااكوه
 و(268)الدليل بفكمله يإ المستةدمة  مابصفة مؤقتة

 تسأأأأأأأأأأأأأأت أد رلى ما  بين الأدول أو الم ظمأات الأدوليأة المع يأة  والعبأارة الثأانيأةا مرنثمأا تأدخأل حيم ال فأاذ (4)
اإلشأأأأأأأأأأأأأأارة رلى مرنثمأا تدخل حيم ال فأاذم الدور ال ي اؤديه التببيق وتؤكد   و25تهالليأة للمأادة ة االسأأأأأأأأأأأأأأالجملأ

حين يإ و ق أهداف أخرىو  تحقي  اتوخىتيسأأأأأير ا حتى لو كان   وأالمؤقت يإ التحضأأأأأير للدخول حيم ال فاذ 
يإ  التببيق المؤقتن  ا يإ( 269) رلى دخول المعاهدة نفسأأأأأأأأأأها حيم ال فاذ شأأأأأأأأأأيرت هاأن  على عبارةال  يمكن قرا ة

  

(265) Yearbook … 1966, vol. II ا والوثيقةA/6309/Rev.1 و38اليهاا الفقرة  وما 177صو ا 

 ا المرجع نفسهو22( من شرح مشروع المادة 3الفقرة ) (266)

يإ االتفاقات المةتلبة المبرمة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأا  فيها من ناحيةا  من المعاهدة شأائع أيضأا   التببيق المؤقت لجم   ( 267) 
التعليقات والمالحظات   انظر و   أخرىا نتيجة لتوزنع االختصأأأأاص بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأا  فيهو  ناحية وطرف ثالثا من  

  انظر أيضأأأأأا  و   و 14  و ا ص 3تعليقات ألمانيا على مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ و ا  A/CN.4/737ية الواردة من الحكومات والم ظمات الدول 
M. Chamon, “Provisional application of treaties: the EU’s contribution to the development of 

international law”, European Journal of International Law, vol. 31, No. 3 (August 2020), pp. 883–915, 

and F. Castillo de la Torre, “El Tribunal de Justicia y las relaciones exteriores tras el Tratado de Lisboa”, 

Revista de Derecho Comunitario Europeo, No. 60 (May-August 2018), pp. 491-512 و 

بين مملكأة هول أدا وإمأارة االتفأاق المبر    المتعلقأة بأالتببيق المؤقأت لجم  من معأاهأدة يإ المعأاهأدات الث أائيأة  الممأارسأأأأأأأأأأأأأأةمن أمثلأة   (268)
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2205, No) التفمين االجتماعإ الهول دي يإ موناكو استحقاقاتموناكو بشفن ديع 

39160, p. 541, at p. 550, art. 13, para. 2)ومن أمثلة المعاهدات الث ائية التإ تسأأأأأأأتبعد صأأأأأأأراحة  جم ا  من معاهدة من   ؛
بين الحكومة االتحادية ال مسأأأأأأأاونة وحكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية بشأأأأأأأفن التعاون بين سأأأأأأألبات المبر   تفاق اال التببيق المؤقت

بين    التفاق المبر او   ا(ibid., vol. 2170, No. 38115, p. 573, at p. 586)الشأأرطة وإدارات الجمارك يإ الم اطق الحدودية  
و (ibid., vol. 2306, No. 41129, p. 439)   إتق بشفن التعاون الحكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية وحكومة جمهورنة كرواتيا 

ية حظر اسأأتعمال وتةمنن وإنتا  ونقل املغا  وفيما اتعلق بالمعاهدات المتعددة امطرافا يمكن االطالع على الممارسأأة يإ: اتفاا
(؛ واتفااية ال خائر الع قودية vol. 2056, No. 35597, p. 211, at p. 252المضادة لأليراد وتدمير تلك املغا  )المرجع نفسها  

 United Nations, Treaty)  (؛ ومعاهدة تجارة امسأأأأأأأأألحةvol. 2688, No. 47713, p. 39, at p. 112)المرجع نفسأأأأأأأأأها  

Series, vol. 3013, No. 52373)    لوثيقأأة المتفق عليهأأا بين الأأدول امطراف يإ معأأاهأأدة القوات المسأأأأأأأأأأأأأألحأأة وا؛  (23)المأأادة
بروتوكول يإن  وبالمثلاو  (International Legal Materials, vol. 36, p. 866, sect. VI, para. 1) التقليدية يإ أوروبا

صراحة  على أحكا  ا ص   (ibid., vol. 2259, No. 40269, p. 440)   الم قحةبصيغتها   التببيق المؤقت لمعاهدة شأاغاراماس
 .ibid., vol)  اتفاق الشأأأأراكة االقتصأأأأادية االسأأأأتراتيجية للمحيط الهادئ  أنقا  مؤقتا ا يإ حين المعاهدة الم قحة التإ ال تببَّق تببي

2592, No. 46151, p. 225)   ا على طرف واحد يإ االتفاق لجم  من المعاهدة ال ا ببق رالمثاال  على التببيق المؤقت يشأكل
 من ه ا االتفاقو 5-20وهو برونإ دار السال ا حسب المادة 

  1982كانون امول/ديسأأأأمبر    10الجم  الحادي عشأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة    بت في  كما يإ حالة االتفاق المتعلق   (269)
 the Agreement on the Provisional Application of Certainو(  vol. 1836, No. 31364, p. 3)المرجع نفسأأأها  

Provisions of Protocol No. 14 [to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention,] Pending its Entry into 

Force (Madrid, 12 May 2009, Council of Europe, Treaty Series, No. 194)و 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/737
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بال سأأأأأأأأبة رلى دول أو م ظمات دولية بعد دخول المعاهدة  حالة المعاهدات المتعددة امطراف يسأأأأأأأأتمر عادة
 ل او  ( 270) ال فاذ بال سأأأأبة رلى تلك الدول والم ظمات الدوليةالمعاهدة حيم   بعد نفسأأأأها حيم ال فاذ رذا لم تدخل

من اتفاقيتإ ييي ا    24ويقا  للمادة  3  شأأأأأأروع المبدأ التوجيهإدخل حيم ال فاذم يإ متيجب يهم اإلشأأأأأأارة رلى م
تلك المادة بدخول المعاهدة نفسها حيم ال فاذ وبدخولها  تعلقعن الموضوع نفسهو وت  1986و  1969 لعامإ

 ت حقوقا  أقر تلك الدول أو الم ظمات الدولية التإ   ا أيدولية م ظمةكل  حيم ال فاذ بال سبة رلى كل دولة أو  
ردرا   بأأأارة مبين الأأأدول أو الم ظمأأأات الأأأدوليأأأة المع يأأأةم يإ   برزجأأأب التببيق المؤقأأأتو ونمأأأات بمو والتما

مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا أن التببيق المؤقت قد يسأأأأأأأأتمر بال سأأأأأأأأبة للدول أو الم ظمات الدولية التإ لم 
 وبعد دخول المعاهدة نفسها حيم ال فاذبال سبة رليها تدخل المعاهدة حيم ال فاذ 

  ذلك  على  اتُّفِّق  رذا   أو  ذلكا  على   ت ص   نفسأأأأأأأها   المعاهدة  كانت   مرذا   لرابعة وا  الثالثة   العبارتان   وتعكس  ( 5) 
  و 25 المأادة   من   و)ب(   )أ( 1 الفقرة  يإ  بهمأا   المعترف   المؤقأت   للتببيق   الممك ين   امسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأين  أخرىم   ببرنقأة 

 تتبع   ثم  ومن ا  ( 271) راسأأأأأأةة   كانية م ر  هإ  المع ية   المعاهدة   يإ  حكم   نص   أسأأأأأأاس  على  المؤقت   التببيق   وإمكانية 
 و 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ   يإ  الواردة  تلك  الصيغة 

  اتفاق   رلى  )ب( 1 الفقرة  يإ   شأأأأأير ت  التإ  ا 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ  من   25  للمادة  وخاليا   ( 6) 
  والم ظمات   فاوضأة مت ال   مالدول   أو   المتفاوضأةم  مالدول   بين   مؤقتة   بصأفة   معاهدة  من   جم    أو   معاهدة  تببيق  على 

 رلى  تعمد   أن   يجوز   المعاصأرةا   الممارسأة  ويإ   و ه   الصأيغة   3 التوجيهإ   المبدأ   مشأروع ترد يإ    ال   المتفاوضأةما 
  المعاهدة  على   المتفاوضأأأة   الم ظمات  أو   المتفاوضأأأة  الدول  من   ليسأأأت  دولية   م ظمات  أو   دول   المؤقت   التببيق 
  الممارسأأأأأأأأأأأأة   نمكن تحدادو   و لمعاهدة ل  المؤقت   التببيق   على  الحقا    ت وايق   دولية   م ظمات  أو   دول   لك ها   ا المع ية 

  ولكن  ال فاذ  حيم  قط  تدخل   لم   التإ   امسأأأأاسأأأأية   بالسأأأألع   المتعلقة  االتفاقات  بعو  دراسأأأأة  خالل  من  الصأأأألة   ذات 
 التمأداأد   هأ ا  أن  أيضأأأأأأأأأأأأأأا   فهم يد  قأد   الحأاالتا  هأ    ويإ و  ( 272) انتهأائهأا  تأارنخ  بعأد  مأا   رلى   المؤقأت   تببيقهأا  أجأل  مأددد 

  

 سبيل المثالا معاهدة تجارة امسلحةوعلى  (270)
 Agreement between the European Community and the Republic of Paraguay onتشمل اممثلة يإ المجال الث ائإ:   ( 271) 

Certain Aspects of Air Services (Official Journal of the European Union L 122, 11 May 2007), art. 9; 

Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Suriname on Visa Waiver for Holders of 

Ordinary Passports (United Nations, Treaty Series, vol. 2957, No. 51407, p. 213), art. 8; Treaty between 

the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein relating to Environmental Taxes in the 

Principality of Liechtenstein (ibid., vol. 2761, No. 48680, p. 23), art. 5; Agreement between the Kingdom 

of Spain and the Principality of Andorra on the Transfer and Management of Waste (ibid., vol. 2881, No. 

50313, p.165), art. 13; Agreement between the Government of the Kingdom of Spain and the Government 

of the Slovak Republic on Cooperation to Combat Organized Crime (ibid., vol. 2098, No. 36475, p. 341), 

art. 14, para. 2 و  Treaty on the Formation of an Association between the Russian Federation and the؛ 

Republic of Belarus (ibid., vol. 2120, No. 36926, p. 595), art. 19  وتشأأأمل اممثلة يإ المجال المتعدد امطراف: االتفاق  و
  ؛ 7ا المأأأادة  1982ن امول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر كأأأانو   10يأأأ  الجم  الحأأأادي عشأأأأأأأأأأأأأر من اتفأأأاايأأأة اممم المتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار المؤرخأأأة  المتعلق بت ف 

Agreement on the Amendments to the Framework Agreement on the Sava River Basin and the Protocol on 

the Navigation Regime to the Framework Agreement on the Sava River Basin (ibid., vol. 2367, No. 42662, 

p. 697), art. 3, para. 5  ؛Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the 

Russian Federation (ibid., vol. 2265, No. 40358, p. 5, at pp. 13–14), art. 18, para. 7, and its corresponding 

Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification (ibid., p. 35), art. 4, para. 8; Statutes of the 

Community of Portuguese-Speaking Countries (ibid., vol. 2233, No. 39756, p. 207), art. 21 ؛ وAgreement 

establishing the “Karanta” Foundation for Support of Non-Formal Education Policies and Including in 

Annex the Statutes of the Foundation (ibid., vol. 2341, No. 41941, p. 3), arts. 8 and 49   على التوالإو 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1955, No. 33484) 1994انظرا مثال ا االتفاق الدولإ لألخشأأاب االسأأتوائيةا   (272)

p. 81 من االتفاقا ويإ غضأأأون ذلك انضأأأمت رليه بعو الدول )بول دا وغواتيماال   46(ا ال ي مددد عدة مرات اسأأأت ادا  رلى المادة
 Protocol No. 14 to the Convention for theوالمكسأأأأأأأأأأأيك ونيجيرنا(و انظر أيضأأأأأأأأأأأا  حالة الجبل امسأأأأأأأأأأأود فيما يةص 
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 كانت  الدول   تلك  بفن   االعتقاد   اثبت  ال ي  اممر   امسأأأاسأأأيةا   السأأألع  اتفاق  رلى  انضأأأمت  التإ  الدول   على   يسأأأري 
 أو  الدول   يئات   مةتل    بين   التمييم  رلى  الحاجة  يإن   ذلكا   على   وعالوة    مؤقتةو  بصأأفة  أيضأأا   هإ  االتفاق   تببق 

  سأأأأأأأأأأياق   يإ  مال مة   أقل   ا المعاهدة  خالل اإلشأأأأأأأأأأارة رلى مشأأأأأأأأأأاركتها يإ التفاوض على  من   الدوليةا   الم ظمات 
 يإن   امسأبابا  وله   و  مؤقتة  بصأفة   ق بَّ ب  تد   التإ   المعاهدات  من   العظمى   الغالبية  تشأكل   التإ   الث ائيةا   المعاهدات 

  مالدول   أو   المتفاوضأأأةم   مالدول دون اإلشأأأارة رلى    امسأأأاسأأأية   القاعدة   ذكر   ببسأأأاطة   يعيد   التوجيهإ  المبدأ   مشأأأروع 
 و المتفاوضةم   والم ظمات   المتفاوضة 

  يإ   اتوسأأأأع   ال ي  ا 4 التوجيهإ   المبدأ   مشأأأأروع  مع   باالقتران   3  التوجيهإ  المبدأ   مشأأأأروع  قرا ة  ون بغإ  ( 7) 
 أخرىمو   مببرنقة   االتفاق  مع ى   ب لك   موضحا    م فصلا   اتفاق  خالل   من   المؤقت   التببيق  مسفلة 

  4المبدأ التوجيهي   
 شكل اقتفاق

المعاهدة نفسأأأهاا   اسأأأت ادا ل صمعاهدة  المن  لمعاهدة أو لجم  ل المؤقت  التببيق حالة رلى رضأأأاية 
  :بين الدول أو الم ظمات الدولية المع ية من خالل ما الإالمؤقت  يمكن االتفاق على التببيق 

 أو م فصلة؛  معاهدة )أ(

 الإ:  ما ذلك يإ بما أخرىا ترتيبات أو  وسائل أي )ب(

  يإ مؤتمر ماد   اتم اعت م ظمة دولية أو    تعتمد  آخر   تصأأأأأأأرف قرار أو مقرر أو   ‘1’
يعكس اتفأأاق  بمأأا  حكومإ دولإا ويقأأا  لقواعأد هأ   الم ظمأأة أو هأ ا المؤتمرا  

 الدول أو الم ظمات الدولية المع ية؛

  رعالن صأأأأادر عن دولة أو عن م ظمة دولية تقبله الدول أو الم ظمات الدولية  ‘2’
 امخرىو المع ية

 الشرح  

  جم    أو   معاهدة  تببيق   أسأأأأاسأأأأها  على  يمكن  التإ  تفاق ال ا   أشأأأأكال   4  التوجيهإ  المبدأ   مشأأأأروع  ات اول  ( 1) 
 نص   سيكل   ونتبع   ذلكو  على   نفسأأأأأأها   المعاهدة  ييها   ت ص   التإ   الحاالت   رلى  رضأأأأأأاية   مؤقتا ا   تببيقا    معاهدة  من 
 يإ المقأا  امول  اورد   الأ ي   ا 1986و  1969  لعأامإ   ييي أا   اتفأاقيتإ   من  25  المأادة  يإ   الوارد   الترتيأب   الحكم   هأ ا 

  أسأأأأأأأاس  وجود   رمكانية  الثانإ  المقا   يإ  ورد ون  المؤقت   التببيق   نفسأأأأأأأها على   المع ية   المعاهدة    ص ت   أن   رمكانية 
 مأا   وهو   أخرىما   مببرنقأة   ذلأك   على   اتفقأت   قأد   الأدوليأة   الم ظمأات   أو   الأدول   تكون   ع أدمأا   المؤقأتا   للتببيق   بأداأل 

   ال قبةو   ه    عن   المعاهدة  تسكت   ع دما  عادة    يحدث 

التببيق المؤقتا ويإ ه   الحالة    نفسأأأأأأأأأأأها   مؤقتا   مببَّقة ما تت اول المعاهدة ال  د ع   إ ه   ى امول   واإلمكانية  ( 2) 
الدول المتفاوضة    من تقتضإ المعاهدة    يجوز أن يعلى سبيل المثالا    معاهدة ذلك ببرق مةتلفةو ال يجوز أن تفعل  

  

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the 

Convention (ibid., vol. 2677, No. 2889, p. 3, at p. 34) ولم يكن ل لك  2006يالجبل امسأأأأودا ال ي اسأأأأتقل سأأأأ ة و
ل    دولة أخرى يإ المعاهدة الم كورة وأدتيح له خيار تببيق ب يقا  عو امحكا  بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة و السأأأأأأأأأأبب من الدول المتفاوضأأأأأأأأأأةا خ 

 Agreement on the Provisional Application of Certain Provisions of Protocol No. 14 [toالتفاق مدرند )

the European Convention on Human Rights] Pending its Entry into Force رعالنأأأأأأات على  ولالطالع  (و 
نيا وبلجيكا وسأأأونسأأأرا ولكسأأأمبرغ وليةت شأأأتاان والمملكة المتحدة لبرنبانيا وإسأأأتونيا وألبانيا وألماالتببيق المؤقت التإ قدمتها رسأأأبانيا 

 و37-30الشمالية وهول داا انظر المرجع نفسها الصفحات  وأارل داالعظمى 
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بقبول أو عد   ول  لمعاهدة لتلك الد ا ذلكا يجوز أن تسأأأأأأأمح  من    ال د وب   المعاهدة بصأأأأأأأورة مؤقتةو تببيق  أو الموقعة  
 و ( 273) على سبيل المثال   تقديم رعالن أو عن طرنق رخبار الوديع للمعاهدة ن خالل  المؤقت م   تببيق ال   قبول 

  تلأأك   غير   ببرنقأأة   ا المؤقأأت   لتببيق ا   على   الأأدول   اتفأأاق   الثأأانيأأة المتمثلأأة يإ   مكأأانيأأة   ل   تأأفكيأأد   وه أأاك  ( 3) 
  صاسأأأأأأأأأت ادا ل  ووو  المؤقت التببيق  حالة  رلى  ةرضأأأأأأأأأايم  االيتتاحية   العبارة   يإ   ا نفسأأأأأأأأأها   المعاهدة   يإ   المحددة 

 يإ الواردة ذلكم على ت ص  نفسأأأأأأأأها  المعاهدة كانت مرذا  بارة رلى مباشأأأأأأأأرة رشأأأأأأأأارة يه    مانفسأأأأأأأأها  المعاهدة
  المع يةم الدولية  الم ظمات أو الدول مبين  عبارةلو   و25  المادة  صأأأأيغة اتبع  وه ا و3 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأروع
 من  يئتان الفرعيتين الفقرتين يإ وحدددت و3 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأأأأأأأروع  يإ  به جا ت ال ي  نفسأأأأأأأأأأأأأه المع ى

 المؤقتو  التببيق على  لالتفاق اإلضافية امساليب

عن المعاهدة  مةتلفة  وتتوخى الفقرة الفر ية )أ( رمكانية التببيق المؤقت بواسأأأأأأأأأأأبة معاهدة م فصأأأأأأأأأأألةا   ( 4) 
من    2)أ( من المأادة  1للفقرة    ويقأا  اإلمكأانيأة امولىا و وكمأا هو الحأال فيمأا يةص  و  ( 274) المببقأة بصأأأأأأأأأأأأأفأة مؤقتأة 

جميع الصأأكوك المبرمة    غبإ مالمعاهدةم على أنه ي ا ا بغإ تفسأأير مصأأبلح  1986و   1969اتفاقيتإ ييي ا لعامإ  
صأأكو  ل كان التصأأ يف الةاص ل   بين الدول أو الم ظمات الدوليةا أيا    التإ تشأأكل اتفاقا    ا بموجب قانون المعاهدات 

 و ( 275) أو البروتوكوالت   ا أو رعالنات ال وايا ا  أو م كرات التفاهم   ا كوك تبادل الرسائل أو الم كرات ه   الص   وقد تشمل 

 وسأأأأأأأأأأأأأأائأل  مأي  خالل  من  أيضأأأأأأأأأأأأأأا    عليأه   االتفأاق   يمكن   المؤقأت   التببيق  بأفن  )ب(   الفر يأة   الفقرة   وتقر  ( 5) 
  بشفن  اتفاق   رلى  التوصل  نات كا رم  نباق  اوسع   ال ي  اممر   م فصلةا  معاهدة   رلى   باإلضاية   أخرىما   ترتيبات  أو 

  )ب(و   الفر ية   الفقرة   يإ  )أ(   الفر ية   بالفقرة   المشأأأأأأأأمولة  غير   الصأأأأأأأأكوك  ردرا    يمكن   وبالتالإا   المؤقتو   التببيق 
  يسأأأأأأاق  التوجيها  من  ممند   تقديم   سأأأأأأبيل   وعلى و  ( 276) المؤقت   للتببيق  المالز    المرن   البابع  مع  ال هج  ه ا   نتفق و 

  

  بالتببيق المؤقت لجم  ونرد مثال آخر على الموايقة على التما معاهدة تجارة امسأأأأألحةومن   23المادة على سأأأأأبيل المثالا انظرا  (273)
 the Protocol to the يإ -م صأأأأأأأوصأأأأأأأا  عليه صأأأأأأأراحة يإ اتفاق مواز للمعاهدة    ولكن يكون  –من معاهدة عن طرنق رعالن 

Agreement on a Unified Patent Court on Provisional Application (Brussels, 1 October 2015ا انظر 
www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_ 

Court_on_provisional_application.pdf)من   37من المادة   2أيضأأأأا الفقرة  و وانظرthe Protocol amending the 

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data 

(Strasbourg, 10 October 2018, Council of Europe, Treaty Series, No. 223و 
 Agreement onئية المتعلقة بالتببيق المؤقت والم فصأألة عن المعاهدة المببقة بصأأفة مؤقتة ما الإ:  من أمثلة المعاهدات الث ا (274)

the Taxation of Savings Income and the Provisional Application Thereof between the Netherlands 

and Germany (ibid., vol. 2821, No. 49430, p. 3)  وthe Amendment to the Agreement on Air Services 

between the Kingdom of the Netherlands and the State of Qatar (ibid., vol. 2265, No. 40360, p. 507, 

at p. 511) طراف المتعلقة بالتببيق المؤقت وقد أبرمت هول أدا عددا  من المعأاهدات الممأاثلأةو ومن أمثلأة المعاهدات المتعددة امو
 Protocol on the Provisional Application of theعن المعأأأاهأأأدة المببقأأأة بصأأأأأأأأأأأأأأفأأأة مؤقتأأأة مأأأا الإ:  والم فصأأأأأأأأأأأأأألأأأة  

Agreement establishing the Caribbean Community Climate Change Centre (ibid., vol. 2953, No. 

51181, p. 181); Protocol on the Provisional Application of the Revised Treaty of Chaguaramas  ؛
 Madrid Agreement (Agreement on the Provisional Application of Certain Provisions of Protocolو

No. 14 [to the European Convention on Human Rights] Pending its Entry into Force)و 
 .O؛ و 210ا صو  أعال (   265تعلقة بقانون المعاهدات )الحاشأأأية  من مشأأأارنع المواد الم   22( من شأأأرح مشأأأروع المادة  2انظر الفقرة )  ( 275) 

Dӧrr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, 2nd ed. 

(Berlin, Springer, 2018), pp. 449-450; و   ؛Mathy, “Article 25”   ا أعال (   254الحاشية )انظرpp. 649-651 و 
جلت بعو المعاهدات لدى اممم المتحدة باعتبارها  ( 276)  طدبقت بصأأأأفة مؤقتةا لكن من دون اإلشأأأأارة رلى الوسأأأأائل أو  قد  يإ الممارسأأأأةا سأأأأد

 Agreement between  المعأاهدات: الترتيبأات امخرى التإ اسأأأأأأأأأأأأأتدةأدمت لالتفأاق على التببيق المؤقتو وفيمأا الإ أمثلأة على ه    

the Kingdom of the Netherlands and the United States of America on the Status of United States 

Personnel in the Caribbean Part of the Kingdom (ibid., vol. 2967, No. 51578, p. 79); Agreement 

between the Government of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Cooperation 

in Combating Terrorism, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors 

and Organized Crime (ibid., vol. 2461, No. 44230, p. 205) و   ؛Agreement between the United Nations 

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
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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  م هما  يقصأأأأد   ال   مثاالن   وهما   'ا 2و'   ' 1)ب('   الفر ية  الفقرة  يإ ه ا القبيل ن م  م ترتيبات   أو   موسأأأأائل  على  مثاالن 
 شاملةو  قائمة  يشكال  أن 

  مقرر   أو   مقرار   طرنق   عن   المؤقأت   التببيق   على   االتفأاق   سأأأأأأأأأأأأأأي أارنو   ' 1)ب('   الفر يأة   الفقرة   تتوخى و  ( 6) 
  ممؤتمر   مصبلح  م ه ي   نجب و   مو يإ مؤتمر حكومإ دولإاتم اعتماد  م ظمة دولية أو   تعتمد آخر   تصرف أو 

  معاهدة   على   للتفاوض   عقد يد  ال ي   للمفوضأأأأأأين   الدبلوماسأأأأأأإ   المؤتمر  يشأأأأأأمل  وقد   واسأأأأأأع ال  بمع ا   دولإم   حكومإ 
 الأدول   اتفأاق   عكس ي م    بأارة   حيأل ت و   امطرافو   متعأددة   معأاهأدة   يإ   امطراف   الأدول   اجتمأاع   أو   امطراف   متعأددة 

يإ اتم اعتماد  م ظمة دولية أو  م تعتمد آخر  رفتصأأأأأأأأأأأأأ أو   مقرر   أو  قرار م  رلى   المع يةم  الدولية   الم ظمات   أو 
 هو   ماتفأاقم   رلى   اإلشأأأأأأأأأأأأأأارة  من   والغرض   للمعأاهأدةو   المؤقأت   التببيق   رمكأانيأة   على   ن ص و   مؤتمر حكومإ دولإ

 عن   التعبير   وطرنقة   و المؤقت   التببيق  على  توايق  أن   يجب  المع يأة  الدوليأة   الم ظمأات   أو  الدول  أن   على  التأفكيأد 
  مويقا    بارة  ه ضأأأأأأأأح تو   ما   وه ا   المؤتمرا   أو   الم ظمة   قواعد   على   تتوق    للمعاهدة  المؤقت   ق التببي   على   الموايقة 
  مواد   من   2  المأادة   من   )ب(   الفر يأة   للفقرة   ويقأا    العبأارة   هأ     يهم   ونجأب   المؤتمرمو   هأ ا   أو   الم ظمأة   هأ     لقواعأد 

 م: الم ظمة   مقواعد   مصبلح  أن  على   ت ص   التإ   الم ظماتا   بمسؤولية   المتعلقة   2011 عا  

  من  ذلك  وغير والقرارات  والمقررات  الم شأأأأأأأأئة  الصأأأأأأأأكوك  خاصأأأأأأأأةا بصأأأأأأأأورة  وووا ع إي 
 و  (277)للم ظمة المستقرة  والممارسة  الصكوك لتلك ويقا   الدولية الم ظمة تتة ها التإ اإلجرا ات

  م ظمة أو دولةدى ل  االسأأأأأأأأتث ائية ةمكانياإل رلىمن المادة نفسأأأأأأأأها   '2)ب(' الفر ية الفقرة  تشأأأأأأأأيرو  (7)
  الحاالت  يإ مؤقتة بصأأأأأأفة  معاهدةال  من  ا  جم   أو  معاهدةال  قببِّّ تد سأأأأأأ فيه بفنها فيدت  ارعالن  تصأأأأأأدر بفن يةدول

  تقبله  أن يجب اإلعالن  أن  غيرو  (278)ذلك  خالف على  ييها ادتفق ال  أو ذلك  عن  المعاهدة ييها تسأأكت التإ
لكإ ا  تراض عليأه بمجرد عأد  االع ا ال أن تكتفإ  صأأأأأأأأأأأأأأرنحأا  الأدول أو الم ظمأات الأدوليأة المع يأة امخرى قبوال   

ون بغإ التعبير عن تلك الدول أو الم ظمات الدوليةو  بال سأأأبة رلى   ة مؤقت بصأأأفة تصأأأبح المعاهدة قابلة للتببيق  
يحتفظ بقدر من المرونة إليسأاح المجال أما    مشأروع المبدأ التوجيهإ  ا لكن القبول بالتببيق المؤقت كتابة   ه ا 

مصأأأبلح ماإلعالنم أن يشأأأير رلى راد من ال اد و  ا و ه ا القبول صأأأرنح أن يكون ة أشأأأكال أخرى من القبول شأأأرنب 
 و ( 279) التببيق المؤقت للمعاهدات  للدولا ال ي ال ات اول  االنفرادية باإلعالنات    ال ظا  القانونإ المتعلق 

  

and the Government of the Republic of Kazakhstan relating to the Establishment of the Subregional 

Office for North and Central Asia of the United Nations Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific (ibid., vol. 2761, No. 48688, p. 339) ر  و وانظR. 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 Nijhoff, 1998), p. 81 و 

كأانون   9المؤرخ    66/100عأامأة  أدريق الحقأا  بقرار الجمعيأة ال  ا88-87ا الفقرتأان  المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ(  ا2011حوليأةووو   (277)
 و2011 ديسمبرامول/

الكيميائية  اتفااية حظر استحداث وإنتا  وتكديس واستةدا  امسلحة  فيما يةص  الجمهورنة العربية السورنة  رعالن  من اممثلة على ذلك   ( 278) 
 ت الجمهورنة العربية السأورنة  ع دما أعل ي  (و United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757وتدمير تلك امسألحة ) 

أبلغ الجمهورنة العربية السأأأأأورنة بفن  و من جانب واحد أنها سأأأأأتببق االتفااية مؤقتا ا رد المدار العا  لم ظمة حظر امسأأأأألحة الكيميائيةا  
ت لها وه   اإلمكانية االتفااية ال ت ص على تببيق مؤق و  تببيق االتفااية مؤقتا  سأأأأأيحال رلى الدول امطراف عن طرنق الوديعو   مطلبهام 

لم تعترض ال الدول امطراف وال م ظمة حظر امسأأأأألحة الكيميائية على التببيق المؤقت من جانب و  و لم ت اقش أث ا  التفاوض بشأأأأأفنها 
الثانإ  لجمهورنة العربية السأأأأأأأورنة )انظر التقرنر ل رنة لالتفاايةا بالصأأأأأأأيغة المعرب ع ها يإ اإلعالن االنفرادي  الجمهورنة العربية السأأأأأأأو 

   (و 120(ا الفقرة  A/CN.4/687) (ا والتقرنر الثالث للمقرر الةاص ) 35(ا الفقرة  A/CN.4/675للمقرر الةاص ) 

 و177-173ات ر ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفق2006ووو حولية  (279)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://undocs.org/ar/A/CN.4/687
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  5المبدأ التوجيهي   
 بدء النفاذ

يإ التأأارنخ الأأ ي فأأاذ  حيم ال معأأاهأأدة  اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأأت    اأأدخأأل 
 ذلكو  بغيرت ص عليه المعاهدةا وويقا  للشروط واإلجرا ات الواردة ييهاا أو ويقا  لما اتُّفِّق عليه 

 الشرح  

  على  التوجيهإ المبدأمشأأأروع   صأأأيغ  وقد المؤقتو  التببيق بد   5 التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع ات اول (1)
 ال فاذو حيم الدخول بشفن ا1986و 1969 لعامإ ييي ا اتفاقيتإ من 24 المادة  من 1 الفقرة  غرار

معأأاهأدة بأفكملهأأا أو  ل يإ اإلحأالأة رلى التببيق المؤقأت ل الأدليأأل  ال هج المتبع يإ   ولى وتعكس العبأأارة ام  ( 2) 
د معأأاهأأدةو وند ال لجم  من   يإ  حيم ال فأأاذ    ووو التببيق المؤقأأت    اأأدخأأل بأأد د التببيق المؤقأأت بأأالجملأأة التأأاليأأة: م   حأأدَّ

ت ص عليه المعاهدةا وويقا  للشأأروط واإلجرا ات الواردة ييهامو ونسأأت د ه ا ال ص رلى ال ص المعتمد  التارنخ ال ي  
وتؤكد العبارة أن ما يشأأأأأأأار رليه    و مدخولهما حيم ال فاذم   يسأأأأأأأتةد  ال ي    1969من اتفااية ييي ا لعا     68يإ المادة  

 تةتار تببيق المعاهدة مؤقتا و   هو امثر القانونإ بال سبة رلى الدولة أو الم ظمة الدولية التإ 

 ييهأام   الواردة  واإلجرا ات  للشأأأأأأأأأأأأأأروط  وويقأا    المعأاهأدةا  عليأه  ت ص  الأ ي  التأارنخ  ميإ   بأارة  وتغبإ (3)
 ه   وتشأأأأأأملو  ( 280) ةالمعاصأأأأأأر  الممارسأأأأأأة يإ تتجلى لمامث  للمعاهدات  المؤقت التببيق بد   أسأأأأأأاليب  مةتل 

 المتعأأددة  المعأأاهأأدات  حأأالأأة  يإ  أوا  ابأأ لأأك  اإلخبأأار  مع  معينا  تأأارنخ  يإ  التوايعا  ع أأد  البأأد   امسأأأأأأأأأأأأأأأاليأأب
 دوليةو م ظمة قبل  من  قرار  اعتماد  مع  امطرافا

  على  االتفأأاق  أن  ذلأأكم  غيرب  عليأأه  اتُّفِّق  لمأأا  ويقأأا    أو  وووالمعأأاهأأدة  عليأأه  ت ص  الأأ يم   بأأارة  وتؤكأأد (4)
 أو  مؤقتةا بصأفة المببقة  ةالمعاهد يإ وارد  حكم رلى  يسأت د  معاهدةال  من لجم  أو  معاهدةلل المؤقت  التببيق

 على اتفاقا    ت شأأئ  التإ  خرى ام  ترتيباتال  أو  وسأأائلال بعو يإ  أو  تسأأميتهاا كانت أيا    م فصأألةا  معاهدة يإ
 تلك يإ حددةالم  واإلجرا ات  بالشأروط ره ا    وذلك ا4 التوجيهإ المبدأ  اتوخا   ما نحو  على المؤقتا  لتببيقا

 العملياتو أو  الصكوك

  1969 لعأامإ  ييي أا  اتفأاقيتإ  من  24  المأادة  من  4  بأالفقرة  5  التوجيهإ  المبأدأ  عمشأأأأأأأأأأأأأأرو   يةأل  الو  (5)
 معاهدةال  دخول قبل ةبالضأأأأأرور   ت شأأأأأف  التإ  بالمسأأأأأائل المتعلقة امحكا   بعو أن  على ت ص  التإ ا1986و

  رثبات  أو  المعاهدةا نص توثيق المسأأأأأأأأأائل  ه   وتشأأأأأأأأأمل  والمعاهدة  نص اعتماد  وقت م   ت ببق ال فاذ  حيم
  الوديعو   وظائ  أو  اعليها التحفظات أو  ال فاذا  حيم دخولها تارنخ  أو  كيفية  أو  بالمعاهدةا  االلتما ب ضأأأأأأأأاالر 

  ذات  تكون   وقأأد  المؤقأأت  تببيقهأأا  على  تحأأداأأدا    االتفأأاق  رلى  الحأأاجأأة  دون   تلقأأائيأأا    امحكأأا   هأأ    ت ببق  ولأأ لأأك
 للمعاهدةو المؤقت التببيق ببد  صلة

  6المبدأ التوجيهي   
 قانونياألثر ال

معأأأاهأأأدة التما  قأأأانونإ بتببيق اللمعأأأاهأأأدة أو لجم  من  لعلى التببيق المؤقأأأت    اترتأأأب 
المعاهدة أو جم  م ها بين الدول أو الم ظمات الدولية المع يةا ما لم ت ص المعاهدة على خالف  

بقة  ه   المعاهدة أو ه ا الجم  من المعاهدة المب ت في ذلك أو ما لم ادتفق على غير ذلكو ونجب  
 وبحسن نية  تببيقا  مؤقتا  

  

 )ز(و–(د)104 ا الفقرةA/CN.4/707انظر  (280)
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 الشرح  

 توخإ   ونمكن  المؤقأتو التببيق  على المترتأب القأانونإ امثر 6 التوجيهإ لمبأدأا  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  ات أاول (1)
 وامثر  م هأأاا  لجم   أو  لمعأأاهأأدة  المؤقأأت  التببيق  على  لالتفأأاق  القأأانونإ  امثر  القأأانونإم:  امثرم  من  نوعين

   مؤقتا و تببيقه  الجاري  المعاهدة لجم  أو  مؤقتا    تببيقها الجاري   للمعاهدة القانونإ

  لمعاهدة المؤقت  للتببيق القانونإ امثر  أن ه ا التوجيهإ المبدأ  مشأأروع من امولى الجملة  وتؤكد (2)
 الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  بين  م هأا  جم   أو  المعأاهأدة  بتببيق  قأانونيأا    التمامأا    يدحأدث  معأاهأدة  من  لجم   أو

  التإ  لألطراف  ملممة  امؤقتا   مببق  معاهدة من  جم  أو امؤقتا   مببقة معاهدة عتبرت أخرىا  رةوبعبا المع يةو
 االتفاق  من مسأأأأأأتمد القانونإ امثر  وه ا وفيما بي ها  المؤقت التببيق  ييها  بدأ التإ  اللحظة م   مؤقتا    تببقها

  وهو  االمع يأة الأدوليأة  م ظمأاتلا  أو  الأدول  جأانأب  من  التببيق(  هأ ا  قبول  )أو  ةلمعأاهأدل  المؤقأت  التببيق  على
 ه ا  ييها سأكتي التإ الحاالت ويإ و4 التوجيهإ المبدأ  مشأروع يإ المحددة بامشأكال ع ه  التعبير  يمكن ما
 التببيق  أن التوجيهإ  المبدأ  مشأأأأأروع  اوضأأأأأح  شأأأأأائعا  أمر  وهو  المؤقتا للتببيق القانونإ  امثر  عن تفاقاال

 و ( 281) م ها جم   أو المعاهدة قبتببي قانونإ التما  عليه اترتب المؤقت

  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع البأدايأة  يإ الواردة  المعأاهأدةم  من  لجم   أو  لمعأاهأدةل  المؤقأت  مالتببيق   بأارة  وتتبع ( 3) 
  مشأأأأأأأروع  يإ محورنة  بارة  وهإ  مام ها جم  أو  المعاهدة بتببيق قانونإ التما م  بارة  وتشأأأأأأأير و5 التوجيهإ

  المع يأة  الأدوليأة  الم ظمأة أو  الأدولأة  رلى بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة  المعأاهأدة تدحأدثأه  الأ ي القأانونإ  امثر رلى  التوجيهإا المبأدأ
 والمؤقأت  التببيق  رلى  اللجو وايق على  ت  التإ  الأدوليأة  الم ظمأات  من  أو  الأدول  من  المتوقع  السأأأأأأأأأأأأأألوك  وإلى

 بتببيق  االلتما   هأأا يفيمأأا ب  ا ببق  التإ  اتالجهأأ  المع يأأةم  الأأدوليأأة  الم ظمأأات  أو  الأأدول  مبين   بأأارة  تحأأددو 
  تببق   التإ  امخرى   الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  يقط  هأ   الجهأات  شأأأأأأأأأأأأأأمألت  ال  قأدو   م هأاو  جم   أو  اهأدةمعأال

 يإ ال فاذ حيم  رليها بال سأأأأأأأأأأأبة المعاهدة دخلت التإ الدولية الم ظمات  أو الدول أيضأأأأأأأأأأأا   بل  امؤقتا    المعاهدة
 ومؤقتا    المعاهدة تببق تمال ال التإ الدول  مع  عالقاتها

  أن ذلكما  غير  على اتفق لم  ما أو ذلك  خالف  على  المعاهدة ت ص لم مما الةتامية  ارةالعبأ  ؤكدوت (4)
 ممارسأأأأأة  تؤكدو  بدالةو  قانونية نتيجة رلى اؤدي قد ما  وهو  آخرا التفاق  أو للمعاهدة  تةضأأأأأع  العامة القاعدة
 ره أا    االمعأاهأدة  أو جم  من  المعأاهأدة  بتببيق  قأانونإ  التما   رحأداث  اؤنأد  ايتراض  وجود  أي  الفهما  هأ ا  الأدول

 و ( 282) ذلك  خالف على  امطراف  اتفاق باحتمال

 نيةو   بحسأأأن  مؤقتا      فَّ تد   أن يجب  المعاهدة أن 6 التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع  من  الثانية الجملة  وتؤكد (5)
 من 26 المادة يإ عليه  الم صأأأوص  المتعاقدان(  شأأأرنعة  )العقأأأأأأأأأأأأأأأأأد   يةال  بحسأأأن  االلتما  الجملة  ه    وتعكس
  ونتوايق  قانونيةو  آثار عدة رلى ييي ا  اتفاقيتإ  من 26 المادة  تشأأأأأأأأأأأأيرو   و1986و  1969  لعامإ   اييي اتفاقيتإ

 عن   أأاتجال  الملم   االلتما   أي  ا6  التوجيهإ  المبأأأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  من  امولى  الجملأأأة  مع  امول  القأأأانونإ  امثر
 تحددو  نيةمو بحسأأأأأأأأأأن  وووت في ]ها[ ميجب  السأأأأأأأأأأارنة  المعاهدة أن  هو الثانإ القانونإ  وامثر المؤقتو  التببيق

 ال اشأأأأأأأئ الملم  لاللتما  القانونإ )امثر امولى  الجملة بين الصأأأأأأألة التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأروع  يإ مه  م كلمة
 أن اؤكد مما نية(ا بحسن  ت في ال اشتراط  عن  ال اشئ القانونإ )امثر  الثانية والجملة المؤقت( للتببيق  نتيجة

 المعاهدةو فسب   اتعلقان معا   القانونيين امثرنن

  من الكاملة  المجموعة رنشا   به يدقصد ال المؤقت يالتببيق  مهمو تمييم رقامة  من  بد ال ذلكا  ومع (6)
  معاهدةو   من  بجم   أو بمعاهدة االلتما  على دولية  م ظمة أو دولة  موايقة  عن ال اشأأأأأأأأأأأأأأئة وااللتمامات  الحقوق 
  قواعأد   لجميع  يةضأأأأأأأأأأأأأأع  ال  رنأه  حيأث  من  ال فأاذا  حيم  دخولهأا  عن  مةتلفأا    للمعأاهأدات  المؤقأت  التببيق  ونبقى
 بتببيق  إقأأانون  التما م  عليأأه  اترتأأب  الأأ ي  المؤقأأت  التببيق  صأأأأأأأأأأأأأأيغأأة  تع إ  ال  ولأأ لأأكا  المعأأاهأأداتو  قأأانون 

  

 وp. 651أعال (ا  254)انظر الحاشية  ”Mathy, “Article 25انظر  (281)
 (وA/CN.4/718مقرر الةاص )انظر اممثلة عن ممارسة الراببة اموروبية للتجارة الحرة المشار رليها يإ التقرنر الةامس لل (282)
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 ال فأاذو  حيم  الأدخول  يحأدثأه  الأ ي  نفسأأأأأأأأأأأأأأه تمأامأا    القأانونإ  امثر  المؤقأت  لتببيقل  أن  م هأام  جم   أو  المعأاهأدة
 المؤقت  للتببيق القانونإ امثر  وصأأأأأأأأأأ  يإ الدقة من الممند رضأأأأأأأأأأاية منونإاق  مالتما  رلى اإلشأأأأأأأأأأارةب والمراد

 و(283) فاذال حيم  والدخول المؤقت  التببيق بين  المساواة  رلى  اهدف  تفسير أي تج بو 

  والتمامات   حقوق   يمس   ال   للمعاهدة   المؤقت   التببيق   أن   التوجيهإ   المبدأ   مشروع   يإ   ضم ا    المفهو    من و  ( 7) 
  تعأدال   رلى   اؤدي   أن   يمكن   ال   ما   لمعأاهدة   المؤقت   التببيق   يإن   وبالمثألا   و ( 284) امخرى   دوليأة لأا   الم ظمأات   أو   الدول 

  على   وعالوة    م هاو   جم    أو   المعاهدة   بتببيق   االلتما    على   يقتصأأأأأأأأأأأر   المؤقت   التببيق   من   وذلك   المعاهدةو   محتوى 
  أو   ت قيح   يإ   الدولية   ظمات م  ال   أو   الدول   حرنة   من   يحد   أنه   على   6  التوجيهإ   المبدأ   مشأأأأأأأأأأأروع   يهم   ا بغإ   ال   ذلكا 

 و 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ   من   الرابع   للجم    ويقا    مؤقتا ا   المببقة   المعاهدة   تعدال 

  7المبدأ التوجيهي   
 التحفاات

  بالتببيق   المرتببة التحفظات  ب  تتعلق مسأأأأفلة  بفي  ال تةل مشأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه    
 وهدةمعااللمعاهدة أو لجم  من لالمؤقت 

 الشرح  

  دوليأة  م ظمأة  أو  دولأة  جأانأب  من  التحفظأات  ربأدا بأإمكأانيأة    7  التوجيهإ  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  علقات (1)
  ا المؤقت لتببيقل أحكا  معي ة من معاهدة تةضأأأأأأأأع على  المترتب القانونإ  امثر  تعدال  أو  اسأأأأأأأأتبعاد  بهدف

 وأو جمئيا   كليا  

لمعاهدة أو لجم  لبالتببيق المؤقت  المرتببةالتحفظات ب  تتعلقمسأأأأأفلة   مأي رلى اإلشأأأأأارة  تشأأأأأملو  (2)
 اتفااية  من  الثانإ الباب  من 2  فرعال  بفحكا  المتعلقة المسأائل  الحصأرا ال المثال سأبيل على  اممعاهدةالمن  
 و1969 لعا  ييي ا

ونظرا لعد  وجود  يإ صأأأأأأأأأيغة مال تةلمو عد  رخالل  ب دشأأأأأأأأأكل  ونتة  مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ   (3)
ع المبادئ التوجيهية أو ه ا ارناا ليس الغرض من مشأأيإ ضأأو  تعليقات الدول ومالحظاتهممارسأأة هامةا و 

دليل الممارسأة المتعلق بالتحفظات على ونمكن ل و ( 285) المسأائل التإ قد ت شأف التبرق بفي تفصأيل رلى  شأرحال
فظات  التح   صأأأأأأأأأأراحة أن اوير توجيهات يإ ه ا الصأأأأأأأأأأددا وإن كان ال ات اول  المعاهدات ال ي اعتمدته اللج ة 

 و( 286) فيما اتعلق بالتببيق المؤقت  بدى التإ تد 

ييي ا    اتفاقيتإ   من   19  المادة ي   المؤقتو   بالتببيق   المتعلقة   التحفظات   ربدا    سأأأأأتبعد يد   ال   المبدأا   حيث   ومن  ( 4) 
عليها    تحفظ ع د التوايع على معاهدة أو التصداق   إبدا  ب   والم ظمات الدولية   تسمح للدول   1986و   1969لعامإ  

)قبل    التوايع لحظأة    تةأ  قرار تببيق المعأاهدة مؤقتأا  نجوز أن اد و وايقأة عليهأا أو االنضأأأأأأأأأأأأأمأا  رليهأاو  ولهأا أو الم أو قب 

  

  ا 210  و أعال (ا ص   265من مشأأارنع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات )الحاشأأية    22( من التعليق على مشأأروع المادة 1انظر الفقرة )  (283)
ا الفقرات  (A/CN.4/658)نة بشأأأأأأأأفن التببيق المؤقت للمعاهدات م كرة امماو ا المجلد الثانإ )الجم  امول(ا  2013ووو   الحوليةو

 و(A/CN.4/664التقرنر امول للمقرر الةاص )وانظر أيضا  و44-55
من   32و 31موجب المادتين  غير أن الممارسأة الالحقة لبرف أو أكثر من امطراف يإ معاهدة قد توير وسأيلة لتفسأير المعاهدة ب (284)

االتفاقات الالحقة والممارسأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأير   بشأفن  A/73/10من الوثيقة و انظر الفصأل الرابع  1969اتفااية ييي ا لعا  
 المعاهداتو

 (وA/CN.4/737انظر التعليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم ظمات الدولية ) (285)
 لث(والمجلد الثانإ )الجم  الثا ا2011حوليةووو  (286)
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أو    التصأداق   تمتد حتى تارنخ دخول المعاهدة حيم ال فاذ بال سأبة للدولة أو الم ظمة الدولية المع ية( أو خالل يترة  
 بعد(و    ناي ة )يإ الحاالت التإ ال تكون ييها المعاهدة نفسها  خ  ذلك التارن تشمل  و   القبول أو الموايقة أو االنضما  

ممارسأأأأأة    عد  وجود عتراف ب لال معد  رخاللم   ب د ا صأأأأأيغ مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ك وكما ذدكر أعال   (5)
ال ي تصأأأأأوغه دولة أو م ظمة  ا  ن االنفرادي بيا ال و ة بالتببيق المؤقتو  صأأأأأل ال ذات  بالتحفظات   هامة فيما اتعلق 

ا والأ ي تهأدف يإ حأالأة معأاهأدة ث أائيأة  ذ  فأا ال لتوايع بأامحرف امولى أو بعأد التوايع ولكن قبأل بأد   ا   دوليأة بعأد 
بأأه تلأأك الأأدولأأة أو الم ظمأأة رلى الحصأأأأأأأأأأأأأأول من البرف اآلخر على تعأأداأأل محكأأا  المعأأاهأأدةا ال يشأأأأأأأأأأأأأأكأأل 

باالقتران   ات تفسأيرنة دول رعالن  رصأدار على الرغم من يإ حالة المعاهدات المتعددة امطرافا و و و  ( 287) تحفظا  
  وكأ لأك رعالنأات عأد  قبول التببيق المؤقأت   على التببيق المؤقأتا ال بأد من تمييم هأ   اإلعالنأات   تفأاق مع اال 

امال اتعين التأفكأد يإ حأالأة  ال   و ومع ذلأكا ( 289) لمع ى المقصأأأأأأأأأأأأأأود يإ قأانون المعأاهأدات بأا   ( 288) عن التحفظأات 
و  مع امثر القأأانونإ للتحفظأأات لبيأأانأأات االنفراديأأة  نأأات أو ا هأأ   اإلعال إ ل امثر القأأانون   تمأأاثأأل من مأأدى    بعي هأأا 

مرحلة على يقتصأر   التمييم بين الحالة التإ تبدي ييها دولة أو م ظمة دولية تحفظا    يكون من المهم أيضأا   وقد 
 و مرحلة ال  بعد ه   نتائجها   تعبإ أن  م ها د  را أكثر اد تحفظات  أو     واحدا  تحفظا   المؤقتا أو تبدي   تببيق ال 

  8المبدأ التوجيهي   
 المسؤولية عن اإلخالل باقلتزامات

مببقأة المعأاهأدة  المعأاهأدة أو جم  من  الاإلخالل بأالتما  نأاشأأأأأأأأأأأأأأئ بموجأب    اترتأب على 
 دولية ويقا  لقواعد القانون الدولإ الواجبة التببيقوالمسؤولية  ايا  ال  تببيقا  مؤقتا  

 الشرح  

  معاهدة بموجب  ناشأأأأأئ  بالتما  اإلخالل  عن  المسأأأأأؤولية  ةمسأأأأأفل 8 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأروع ات اول (1)
 للتببيق المؤقأت الأ ي ادوصأأأأأأأأأأأأأأ  يإ  القأانونإ  ثرام   بع منا  وهو  مؤقتأا و تببيقأا    مببقأة معأاهأدة  من جم  أو

 المعاهدة أو جم  مبدأ العقد شأأأأأأرنعة المتعاقدانو وبما أن  فيما اتعلق ب ا بما يإ ذلك 6مشأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 
 المعاهدة بموجب  ناشأأأأأأأأأئ  بالتما  اإلخالل  يإن قانونا ا لم مد  التما  رلى اؤديان  مؤقتا   تببيقا    بَّقينمبال  المعاهدة

 وتتحمل دوليةو  مسأؤولية عليه  تترتبدوليا    مشأروع  غير يعال    يشأكل  مؤقتا   تببيقا    المببقين  المعاهدة جم  أو
 مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة المع يأة الأدوليأة  الم ظمأات  أو خرى ما  الأدول تجأا  التمامهأا ت تهأك  التإ الأدوليأة  الم ظمأة أو  الأدولأة
 على  تترتب  أسأأاسأأية قانونية  نتيجة  ات اول منه  ضأأروري  ه ا التوجيهإ المبدأ  مشأأروع  ردرا  أن وردئإ دوليةو

 أنأأه  على  1969 لعأأا   ييي أأا  اتفأأاايأأة  من  73  المأأادة  وت ص  معأأاهأأدةو  من  لجم   أو  لمعأأاهأأدة  المؤقأأت  التببيق
 لدولةا الدولية المسأؤولية  عن  معاهدة رلى بال سأبة ت تج قد  مسأفلة أي على  قمسأب  حكم أي  أحكامها  يإ ليس

 ال ي  ال باق على الدليل  نباق  يقتصأأأر وال  مماثال و  حكما    1986 لعا  ييي ا اتفااية  من  74 المادة  وتتضأأأمن
 و2 التوجيهإ المبدأ  مشروع  اوضح مثلما ييي اا اتفاقيتا حددته

مع المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول عن اميعال غير   باالقتران   لتوجيهإ مشأأروع المبدأ ا ون بغإ قرا ة  ( 2) 
ومع المواد المتعلقة بمسأؤولية الم ظمات الدولية عن اميعال غير المشأروعة   ( 290) 2001المشأروعة دوليا  لعا  

  

  ا المجلد الثانإ )الجم  الثالث(ا 2011ووو    حولية بالتحفظات على المعاهداتا  المتعلق  من دليل الممارسأأأأأأأأة    1- 6- 1انظر المبدأ التوجيهإ   (287)
 و2-1 انالفقرت

 )المرجع نفسه(و هداتالمتعلق بالتحفظات على المعامن دليل الممارسة  3-1بوجه خاصا المبدأ التوجيهإ را انظ (288)
 ,Energy Charter Treaty  (United Nations, Treaty Series, vol. 2080من   45)أ( من المادة 2انظر مثال  الفقرة   (289)

No. 36116, p. 95من االتفاق المتعلق بت في  الجم  الحادي عشأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون   7)أ( من المادة 1والفقرة    (؛
 و1982كانون امول/ديسمبر  10مؤرخة البحار ال

كانون   12المؤرخ   56/83ا أدريق الحقا  بقرار الجمعية العامة 76والتصونبا الفقرة نإ(  ا المجلد الثانإ )الجم  الثا2001  وووحولية (290)
 و2001 امول/ديسمبر
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اشأأأئ بموجبم  ا اسأأأتدمدت  بارة مالتما  ن ل لك دامت تعبر عن القانون الدولإ العريإو و  ما ا ( 291) 2011دوليا  لعا  
قواعأأد القأأانون الأأدولإ  عمأأدا  من تلأأك الموادو وعلى نفس الم والا أرنأأد بأأالعبأأارة الةتأأاميأأة مويقأأا  ل  م ترتأأب وكلمأأة ما 

 تلك الموادو يإ   لواردة ا الواجبة التببيق  القواعد  الواجبة التببيقم اإلشارةا يإ جملة أمورا رلى  

  9المبدأ التوجيهي   
 اإلنهاء

معأأاهأأدة مع دخول تلأأك المعأأاهأأدة حيم اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  ل  ؤقأأتالم  التببيق  ا تهإ -1
 الم ظمات الدولية المع يةوال فاذ يإ العالقات بين الدول أو 

دولية  ال لم ظمة  ل لدولة أو ل معاهدة بال سأأأأأبة ال لمعاهدة أو لجم  من ل التببيق المؤقت   ا تهإ  -2
الم ظمأات الأدوليأة المع يأة امخرى ب يتهأا رذا أخبرت تلأك الأدولأة أو تلأك الم ظمأة الأدوليأة الأدول أو  

 الف ذلك أو ما لم ادتفق على غير ذلكو عاهدةا ما لم ت ص المعاهدة على خ عد  االنضما  رلى الم 

دولية أن تحتج بفسباب أخرى إلنها  التببيق المؤقتا ما لم ت ص  ال لم ظمة  ل لدولة أو  ل يجوز   - 3
غير ذلأكا وتةب ر يإ تلأك الحأالأة الأدول أو الم ظمأات    المعأاهأدة على خالف ذلأك أو مأا لم ادتَّفق على 

 المع ية امخرىو الدولية 

معأاهأدة على أي حق أو التما   اللمعأاهأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأت  ال اؤثر رنهأا    -4
ه ا التببيق المؤقت للمعاهدة قبل رنهائهاا ما لم ت ص المعاهدة على  نتيجة  وضع قانونإ نشف   أو

 ولم ادتفق على غير ذلك خالف ذلك أو ما

 الشرح  

  نتوق  التببيق المؤقأت لمعأاهأدة أو لجم  بأإنهأا  التببيق المؤقأتو و   9اتعلق مشأأأأأأأأأأأأأروع المبأدأ التوجيهإ   (1)
 ال فأاذ  حيم  المعأاهأدة  تدخلأرذا    أوال ا  حأالتين:  رحأدى  يإ  عأادة    دوليأة  م ظمأة  أو دولأة جأانأب  من  المعأاهأدة  من

  تببق   التإ  الأدوليأة  الم ظمأة  أو  الأدولأة  تةبر  ع أدمأا  ثأانيأا ا  أو  المع يأة  يأةالأدول  اتالم ظمأ  أو  الأدول  فيمأا بين
 المعأأاهأأدة  ببقت  التإ  امخرى   الأأدوليأأة  الم ظمأأات  أو  الأأدول  مؤقتأأا    تببيقأأا    المعأأاهأأدة  من  جم ا    أو  المعأأاهأأدة

 احتجا  نيةكارم يسأأأتبعد ال  وه ا  المعاهدةو رلى االنضأأأما   عد   ب يتها بي ها  فيما مؤقتا    المعاهدة  من ا  جم  أو
 والمؤقت  التببيق إلنها  أخرى  فسبابب دولية  م ظمة أو دولة

أكثر   ال فأاذ   حيم   والأدخول   و ال فأاذ   حيم   المعأاهأدة   دخول   ع أد   المؤقأت   التببيق   رنهأا    1  الفقرة   وتت أاول  ( 2) 
  3 توجيهإ وندفهم ضأأأأأأم ا  من العبارة الواردة يإ مشأأأأأأروع المبدأ ال و  ( 292) السأأأأأأبل تواترا  يإ رنها  التببيق المؤقت 

 أن  ا 1986و   1969  من اتفأاقيتإ ييي أا لعأامإ   25  ا التإ تسأأأأأأأأأأأأأأت أد رلى المأادة تدخل المعأاهدة حيم ال فأاذم  مرنثمأا 
فيمأأا بين الأأدول   المؤقأأت لمعأأاهأأدة أو لجم  من معأأاهأأدة يمكن رنهأأاؤ  ببأأد  نفأأاذ المعأأاهأأدة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأأا   التببيق 

التببيق المؤقت فيما اتعلق بدولتين    ا يسأتمر 5يهإ  مشأروع المبدأ التوج ل   وويقا  و  ( 293) المع ية   والم ظمات الدولية 
  

الثأأأأانإ )الجم  الثأأأأا2011  وووحوليأأأأة (291) العأأأأامأأأأة    أدريق الحقأأأأا  بقرارا  87ا الفقرة  (نإا المجلأأأأد  كأأأأانون   9المؤرخ    66/100الجمعيأأأأة 
 و2011امول/ديسمبر 

 و88ا الفقرة (A/CN.4/707) م كرة اممانة العامة بشفن التببيق المؤقت للمعاهداتانظر  (292)
رنثما ابدأ نفاذهام أو مرنثما اتم التصأأأأأأأأأأداق عليهام أو مرنثما اتم  ت ص معظم المعاهدات الث ائية على أن تبّبق المعاهدة بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة م  ( 293) 

  اسأأأأأأأأتيفا  المتبلبات الرسأأأأأأأأمية لبد  نفاذهام أو مرلى حين رتما  ه   اإلجرا ات الداخلية وبد  نفاذ ه   االتفاايةم أو مرنثما تةبر حكومة 
دها قد تم اسأأأأأأأتيفاؤهام أو محتى ت في  جميع اإلجرا ات ت[ووو بعضأأأأأأأها بعضأأأأأأأا  خبيا  بفن اإلجرا ات الدسأأأأأأأتورنة المبلوبة يإ بل ]حكوما 

هو أيضا  حال المعاهدات  ه ا  و (و  90ا الفقرة  A/CN.4/707من ه   المادةم أو مرلى حين بد  نفاذهام )انظر    1المشار رليها يإ الفقرة 
 Agreement on the Provisional Application of Certain Provisions ofالمتعأأددة امطرافا مثأأل اتفأأاق مأأدرنأأد ) 

Protocol No. 14 [to the European Convention on Human Rights] Pending its Entry into Force  ا ال ي)
مكررا  لالتفااية    14وتوكول رقم  ا ص يإ الفقرة )د( على ما الإ: ما تهإ نفاذ ه ا اإلعالن ]بشأأأأأأأأأأأأفن التببيق المؤقت[ ع د بد  نفاذ البر 

 بال سبة رلى البرف المتعاقد السامإ المع إمو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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 ذ ا ال فأ  حيم   المعأاهأدة   تأدخأل  حتى ا   مؤقتأ  المعأاهأدة  من ا   جم   أو   المعأاهأدة   تببق   أكثر  أو   أو أكثر أو م ظمأة دوليأة 
 و ( 294) بي ها  فيما 

  المعأاهأدة  دخول  تمييم  رلى  المع يأةم  الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  بين  العالقأات  ميإ   بأارة  تهأدفو  (3)
  خاص  بوجه  مهم  أمر  وه ا  المعأاهدةو  أطراف  من أكثر  أو  طرف  جانب  من  المؤقت  تببيقهأا  عن ال فأاذ  حيم
 رلى  بال سأأأأأأأأبة ال فاذ حيم  المعاهدة تدخل أن  يمكن حيث  امطرافا  متعددة  معاهدة  أطراف  بين العالقات يإ

 رذن العبارة ه    من ديالقصأأأأأأ  يقطو مؤقتا    تببيقا تببيقها يإ  آخرون   أطراف يسأأأأأأتمر  وأن  امطراف  من عدد
 الصددو ه ا يإ توجد  أن يمكن التإ القانونية الحاالت  جميع  عن التعبير

  ه اا التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأأأأأروع  شأأأأأأأأأأأرح  من (1) الفقرة يإ  الم كورة  الثانية الحالة 2 الفقرة  وتعكس (4)
  عن  تتبع  وهإ  اهدةومعال رلى االنضأأأأأأأما   عد   ب يتها الدولية الم ظمة  أو الدولة ييها  تةبر التإ الحالة  وهإ
 و1986و 1969 لعامإ ييي ا اتفاقيتإ من 25 المادة  من 2 الفقرة صيغة كثب

  غير  على  ادتفق  لم  مأأا  أو  ذلأأك  خالف  على  المعأأاهأأدة  ت ص  لم  ممأأا  2  الفقرة  من  امخيرة  والجملأأة (5)
 يدشأأأار رليه يإ  اموضأأأةمالمتفا الدولية  والم ظمات الدول بين رال  ابر  ال بدال اتفاق رلى  اإلشأأأارة  تج بت ذلكم

 أو الدول رلى ذلكم  غير  على ادتفق لم  ما مأو صأأأأأأيغة  أيضأأأأأأا    شأأأأأأيروت  و1986و  1969  لعامإ  ييي ا إاتفاقيت
  التإ الدولية  والم ظمات الدول  أيضأا   تشأمل  أن  يمكن  ولكن  المعاهدةا على  تفاوضأت التإ  الدولية  الم ظمات

لببيعة ل ونظرا    وللمعاهدة المؤقت  التببيق يإ ذلك  مع تشأأأأارك  والتإ المعاهدة  على التفاوض  يإ تشأأأأارك لم
 للغة واسأأأأأأأأأأأأعة قرا ة  تؤند المعاصأأأأأأأأأأأأرة الممارسأأأأأأأأأأأأة  يإن الحداثةا  امطراف  المتعددة  المعاهدات برا إل المعقدة

  القانونية  المسأأأأأأأأأأاواة  قد   على المتفاوضأأأأأأأأأأة  الدولية  الم ظمات  أو الدول جميع  معاملة حيث  من  ييي ا يتإاتفاق
  أيضأأأأأأأأأأأأأأأا    تدلتمس  قأد  أخرى   دوليأة  م ظمأات  أو  دول  مجموعأات  بوجود  اعترايأا    المؤقأتا  يقبأالتبب  اتعلق  فيمأا

 و(295)المؤقت التببيق بإنها  المتصلة  المسائل على  موايقتها

 رلى  2 الفقرة يإ  (296)امخرىم المع ية  الدولية  الم ظمات أو الدول  ووو أخبرت مرذا   بارةتشأأأأأير و  (6)
 تببيقأا    معأاهأدة  من  ا  جم   أو  معأاهأدة  بي هأافيمأا    ا أو يمكن أن تببَّقاقتببَّ   التإ  الأدوليأة  والم ظمأات  الأدول
 وبالمعاهدة االلتما   على  موايقتها عن أعربت التإ الدول  جميع رلى  وك لك  امؤقتا  

  

مأأأأثأأأأال  رانأأأأظأأأأ  (294)  Agreement between the Federal Republic of Germany and the Government of the  :ا 

Republic of Slovenia concerning the Inclusion in the Reserves of the Slovenian Office for Minimum 

Reserves of Petroleum and Petroleum Products of Supplies of Petroleum and Petroleum Products 

Stored in Germany on its Behalf (United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38039, p. 287, at p. 302) ؛  
 Exchange of Notes Constituting an Agreement between the Government of Spainما يةص:والحالة في

and the Government of Colombia on Free Visas (ibid., vol. 2253, No. 20662, p. 328, at pp. 333–334) و 
من شأأأأأأرح   (6انظر الفقرة ) و3اتفق ه ا ال هج مع ال هج المتبع فيما اتعلق بموق  الدول المتفاوضأأأأأأة يإ مشأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ   (295)

 وأعال  3التوجيهإ  المبدأمشروع 
الث ائية أحكاما  صأأأأأأرنحة بشأأأأأأفن رنها  التببيق المؤقت باإلخبار وت ص يإ بعو الحاالت اتضأأأأأأّمن عدد صأأأأأأغير من المعاهدات  (296)

 Agreement between the Government of the United States  :أيضأأأا  على وجوب اإلخبارو ومن اممثلة على ذلك

of America and the Government of the Republic of the Marshall Islands concerning Cooperation to 

Suppress the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, their Delivery Systems, and Related 

Materials by Sea (United Nations, Treaty Series, vol. 2962, No. 51490, p. 339), art. 17و 
 Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the ومن اممثلة امخرى ما الإ:

Netherlands concerning the Implementation of Air Traffic Controls by the Federal Republic of 

Germany above Dutch Territory and concerning the Impact of the Civil Operations of Niederrhein 

Airport on the Territory of the Kingdom of the Netherlands (ibid., vol. 2389, No. 43165, p. 117, at 

p. 173); Agreement between Spain and the International Oil Pollution Compensation Fund (ibid., 

vol. 2161, No. 37756, p. 45, at p. 50)و  ؛Treaty between the Kingdom of Spain and the North Atlantic 
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  المؤقت التببيق رنها  لتيسأأأأأير  ارخبمسأأأأأبقا على اإل  صا قد  المؤقت بالتببيق  المتعلق  واالتفاق (7)
  اتفأأاقيتإ  من  56  المأأادة  من  2  الفقرة  يإ  الواردة  القأأاعأأدة  را رد  عأأد   قررت   أأةلجال  أن  غير  م ظمأأةو  ببرنقأأة

  ارا اإلخب يترة تحدد التإ القاعدة  وهإ الحالا  اختالف  يقتضأيه  ما مراعاة  مع ا1986و  1969 لعامإ ييي ا
 رنهائها بشأأأفن  حكما    تتضأأأمن ال كانت رذا م ها االنسأأأحاب أو  معاهدة ل قو  معقولةما  ميترة ذلك  من بدال   أو

  ويإ ضأأأأأو    25وامت عت اللج ة عن ذلك حرصأأأأأا  على المرونة المالزمة للمادة    و أو نقضأأأأأها أو االنسأأأأأحاب م ها 
 الصددو  ه ا يإ الممارسة  كفاية عد 

المتوقع يإ    السأأأأأأأأأأبب بفسأأأأأأأأأأباب غير  دولة أو م ظمة دولية أيضأأأأأأأأأأا  حتج بإمكانية أن ت   3تقر الفقرة و  ( 8) 
  ا يإ البأابع المرن إلنها  التببيق المؤقت  كام أة كانيأة اإلضأأأأأأأأأأأأأأافيأة وه   اإلم المؤقتو    تببيق إلنهأا  ال   2 ة الفقر 

رنها  رلى  دولة أو م ظمة دولية  سأأأأعى على سأأأأبيل المثالا قد ت و و  25من المادة   2الم صأأأأوص عليه يإ الفقرة 
و  اهدة المع   إ أن تصأأأأأأأأأبح طريا  يإ بقإ مع ذلك على نيتها ي ا لك ها تد لمعاهدة متعددة امطراف   التببيق المؤقت 

سأأأأأأأي ارنو آخر مؤدا  أن تقتصأأأأأأأر رغبة الدول أو الم ظمات الدوليةا يإ حال حدوث خرق ماديا على   ه اك و 
  مع مواصأأأأأأأأأأأأأألأة الأدولأة أو الم ظمأة الأدوليأة التإ ارتكبأت الةرق المأاديا  رنهأا  التببيق المؤقأت أو تعليقأه حيأال  

ولأة أو الم ظمأة الأدوليأة المتأفثرة بأالةرق  تببيق المعأاهأدة مؤقتأا  حيأال امطراف امخرىو وقأد ترغأب أيضأأأأأأأأأأأأأأا  الأد 
 يق المؤقت المعلق للمعاهدة بعد تدارك الةرق المادي على نحو م اسبو المادي يإ استئ اف التبب 

  ت ببق اذلكم غير على ادتفق لم ما  أو ذلك خالف على المعاهدة ت ص  لم مما بعبارة اتعلق مافيو  (9)
  ووو   ميجوز  بارة تفيدو   و2  بالفقرة  اتعلق  فيما  أعال  ةموضأأأأحال لكتك 3 بالفقرة اتعلق  فيما  نفسأأأأها  االعتبارات

 بيان  مع  المؤقتا تببيقال إلنها   كفسأأأأأأاس  أخرى  بفسأأأأأأباب لالحتجا  االختياري   البابع تفكيد يإ متحتج  أن
 ذلكا رلى وباإلضأأاية  أسأأاسأأهاو على  يجري  المؤقت  تببيقال رنها  رن يقال التإ  امسأأباب تحداد رلى الحاجة

  الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  تةبر  أن  امسأأأأأأأأأأأأأأبأاب  بهأ    حتجت  التإ  الأدوليأة  الم ظمأة  أو  الأدولأة  من  بلأبيد 
  رنهأأأا   ييهأأا  يحأأدث  قأأد  التإ  المت وعأأة  للظروف  ونظرا    هأأ ا الأأدليأألو  من  المفهو   بأأالمع ى  المع يأأةا  امخرى 

 التببيق رنها   يإن اذلك  ومع  ل خبارو المم إ  اإلطار بشأأفن  عا  اشأأتراط ردرا   مكني ال المؤقتا  تببيقال
  كافو  بوقت  مسأأأأبقا    رخبارا   يسأأأأتدعإ مؤسأأأأسأأأأيةا  ترتيبات ت شأأأأئ التإ تلك مثل  المعاهداتا  لبعو المؤقت

 (7)  الفقرة  يإ  المبين  ال حو  على  اإلخبأارا  تلقإ  يور  المؤقأت  تببيقال  رنهأا   يجري   قأد  أخرىا  حأاالت  ويإ
 الشرحو ه ا  من

  السأأأأأأأأارنة  المعاهدات إلنها   1969 لعا  ييي ا اتفااية يإ  عليها الم صأأأأأأأأوص  اإلجرائية  الشأأأأأأأأروطو  (10)
 4 الفقرة تتضأأأأأأأمن القانونإا اليقين  لضأأأأأأأمان  لكنو  (297)المؤقت  التببيق  رنها   على  عموما    ت ببق ال بالفعل

 من اؤثر  ال ما لمعاهدة المؤقت التببيق  رنها  أن  تفكيد  رلى يسعى  وقائيا   شرطا    التوجيهإ  المبدأ  مشروع من
  و التببيق ه ا  رنها قبل المؤقت  التببيق  ت في   عن  ا شأأأف قانونإ  وضأأأع أو التما  أو  حق أي إي المبدأ حيث

 و1969 لعا  ييي ا اتفااية من 70 المادة  من  ب()1 الفقرة  غرار على  الحدكم ه ا  صيغ وقد

  

Treaty Organization Represented by the Supreme Headquarters Allied Powers Europe on the Special 

Conditions Applicable to the Establishment and Operation on Spanish Territory of International 

Military Headquarters (ibid., vol. 2156, No. 37662, p. 139, at p. 155) التببيق المؤقت  وفيما يةص رنها و
  كانون امول/ 10متحدة لقانون البحار المؤرخة لمعاهدات المتعددة امطرافا اتضأأأأأأأأأأأأأمن اتفاق ت في  ما تتضأأأأأأأأأأأأأم ه اتفااية اممم الل

كا  بشأأأأفن حفظ وإدارة امرصأأأأدة السأأأأمكية المتداخلة الم اطق وامرصأأأأدة السأأأأمكية الكثيرة االرتحال )المرجع من أح  1982ديسأأأأمبر  
 2ة الفقرة ( يسأأأأمح باإلنها  بموجب رخبار يفخ  بصأأأأيغ41(ا ب دا  )المادة vol. 2167, No. 37924, p. 3, at p. 126نفسأأأأها 

لى ذلكا تبين الممارسأأأأأأأأة فيما اتعلق باتفاقات السأأأأأأأألع امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية أنه يمكن و وعالوة  ع1969من اتفااية ييي ا لعا    25من المادة 
 االتفاق على رنها  التببيق المؤقت باالنسحاب من االتفاقا كما يإ حالة االتفاق الدولإ لمنت المنتون وزنتون المائدةو

 S. Talmon and A. Quast Mertsch, “Germany’s position and practice on provisional application  انظر (297)

of treaties”, GPIL - German Practice in International Law, 2021و 
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  10المبدأ التوجيهي   
 بقة مؤقتا  القانون الداخلي للدول وقواعد المنامات الدولية، واحترام المعاهدات المط

معأاهأدة أن تحتج اللمعأاهأدة أو لجم  من  ل  المؤقأت  التببيق  على  وايقأت  لأدولأة  يجوز  ال -1
 بفحكا  قانونها الداخلإ لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق المؤقتو  

معأاهأدة أن اللمعأاهأدة أو لجم  من  لال يجوز لم ظمأة دوليأة وايقأت على التببيق المؤقأت   -2
 مؤقتود الم ظمة لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق التحتج بقواع

 الشرح  

 الداخلإ   بالقانون   وعالقتها مؤقتا    المببقة  بالمعاهدات  التقيد 10 التوجيهإ  المبدأ  مشأأأأأأأأأأأأأروع ات اول (1)
 حالة يإ أو  للدولا الداخلإ ن بالقانو  االحتجا   مسأأأأأأأفلة تحدادا    ات اول  وهو الدوليةو  الم ظمات  وقواعد للدول

  لجم   أو  لمعاهدة المؤقت  التببيق بموجب ناشأأأأأئ التما   ت في   عد   لتبرنر  الم ظمةا  بقواعد  الدولية  الم ظمات
 على  ت ببق  التإ  بأأالقأأاعأأدة  والثأأانيأأة  الأأدول  على  ت ببق  التإ  بأأالقأأاعأأدة  امولى  الفقرة  وتتعلق  معأأاهأأدةو  من

 الدوليةو  الم ظمات

  (298) 1969  لعا   ييي ا  اتفااية من  لكل  27 المادة يإ الواردة الصأأأأأأأأأأيغة كثب  عن محكال  ه ا ونتبع (2)
 الأدولإ  القأانون   وقواعأد  المأادتين  هأاتين  مع  بأاالقتران  فيأه  ال ظر  ا بغإ  ولأ لأك  و(299)1986  لعأا   ييي أا  واتفأاايأة
 التببيقو الواجبة امخرى 

ا  ( 300) 27الدولإو وعلى غرار المادة    ونةضأأأأأأأأأأأأع التببيق المؤقت لمعاهدة أو لجم  من معاهدة للقانون  ( 3) 
أنه ال يجوزا كقأاعدة عامةا لدولة أن تعتأد بفحكأا  قانونهأا الداخلإ وال لم ظمأة دوليأة أن    10ابين المبأدأ التوجيهإ  

ه ا التببيق المؤقتو وال يمكن ك لك االحتجا   تعتد بفحكا  قواعدها الداخلية لتبرنر عد  ت في  التما  ناشأأأأأأأأأأئ عن  
رال أنه على  و  ( 301) أو القواعد للت صل من المسؤولية التإ قد تتحملها نتيجة ل خالل بتلك االلتمامات   امحكا  به    

ا يجوز للأدول والم ظمأات الأدوليأة المع يأة أن توايق على قيود  12ال حو المأ كور يإ مشأأأأأأأأأأأأأروع المبأدأ التوجيهإ  
 ببيق المؤقتو الت   على   اتفاقها مستمدة من ه ا القانون الداخلإ أو ه   القواعد كجم  من  

  

 على ما الإ: 1969من اتفااية ييي ا لعا   27ت ص المادة  (298)
 المعاهدات  ومراعاةالقانون الداخلإ 

 و46 المادةه   القاعدة بو وال تةل معاهدةل  ت في لتبرنر عد  قانونه الداخلإ فحكا  ب لبرف أن يحتجال يجوز 
 على ما الإ: 1986من اتفااية ييي ا لعا   27ت ص المادة  (299)

 المعاهدات مراعاةو  للدول وقواعد الم ظمات الدولية القانون الداخلإ

 المعاهدةو هات في لتبرنر عد  قانونها الداخلإ فحكا  تحتج بال يجوز لدولة طرف يإ معاهدة أن  -1 
 المعاهدةو هات في لتبرنر عد  دولية طرف يإ معاهدة أن تحتج بقواعد الم ظمة ال يجوز لم ظمة  -2 
 و46بالمادة  تينلسابقتين ايإ الفقر  تانالوارد تانال تةل القاعد -3 

 A. Schaus, “1969 Vienna Convention. Article 27: internal law and observance of treaties”, in انظر (300)

Corten and Klein The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, vol. I   انظر الحاشية(
 وpp. 688–701, at p. 689أعال (ا  254

 article 7, “Obligatory character of treaties: the principle of the supremacy of international lawانظر  (301)

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 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/120
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 رذا   مأا  لقواعأدهأاا  أو  الأداخلإ  لقأانونهأا  ويقأا    تقررا  أن  دوليأة  م ظمأة  أو  دولأة  لكأل  يجوز  حين  ويإ (4)
 الأداخلإ  القأانون   مع  تعأارض  أي  يأإنا  (302)معأاهأدة  من  لجم   أو  لمعأاهأدة  المؤقأت  التببيق  على  توايق  كأانأت
 يكون   أن  يمكن  ال  مؤقتأةا بصأأأأأأأأأأأأأأفأة  م هأا جم   أو  المعأاهأدة  تببيق  بعأد  الأدوليأةا  الم ظمأة  قواعأد  مع  أو  للأدولأة
 امحكا  بتلك االحتجا   سأأأأأيكون   ل لكا  ونتيجة  مؤقتةو بصأأأأأفة م ها جم  أو  المعاهدة  ه   تببيق لعد   مبررا  

 الدولإو للقانون   مةالفا    م ها لجم  أو  للمعاهدة المؤقت  التببيق عد  تبرنر محاولةل الداخلية

  امعاهدة  من لجم  أو  لمعاهدة  المؤقت التببيق  عن ال اشأأأأأأأأأئة ماتلاللتما  االمتثال  عد  وسأأأأأأأأأيؤدي (5)
 لتلك  الدولية  المسأأأأأأؤولية رقامة رلى  اذلك  لتبرنر دولية  م ظمة  قواعد  أو لدولة  الداخلإ  القانون  رلى واالسأأأأأأت اد

 قانون لل  مةالفا    سأأأأأأأأأأأأيكون   آخر رأي  وأيو  (303)8 التوجيهإ  المبدأ  لمشأأأأأأأأأأأأروع  ويقا   االدولية  الم ظمة أو الدولة
  غير   بفنه دولية  م ظمة أو دولة  صأأأأادر عن يعل  وصأأأأ    ص على أنا  ال ي ايةالدول مسأأأأؤوليةمتعلق باللا

 القانون  بموجب  مشأأأأأأأأروعا   الفعل  بكون ال اتفثر   الوصأأأأأأأأ   ه ا  أنو  الدولإا  للقانون يةضأأأأأأأأع   دوليا    مشأأأأأأأأروع
 و(304)للدولة أو بموجب قواعد الم ظمة الدولية الداخلإ

  وليس  القبيأل  هأ ا  من  حكم  أي  الأدوليأةم  الم ظمأات  وقواعأد  للأدول  إاخلالأد  مالقأانون    بأارة  وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل (6)
 للمعاهداتو المؤقت بالتببيق تحدادا   المتعلقة  القواعد  أو الداخلإ القانون   أحكا   يقط

 التوجيهإا  المبدأ  من الفقرتين كلتا يإ الواردة  المؤقتما  التببيق ه ا بموجب ناشأأأئا   مالتماما    و بارة (7)
 على  م فصأأأأل اتفاق  من  أو  نفسأأأأهاا  المعاهدة  من  االلتما  ييها ا بثق التإ الحاالت لتشأأأأمل  إيكف بما  واسأأأأعة

  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  يإ  الواردة  العأامأة  القأاعأدة  مع  اتفق  وهأ ا  معأاهأدةو  من  لجم   أو  لمعأاهأدة  المؤقأت  التببيق
 لم مد   تما لا  عليأأه  اترتأأب  معأأاهأأدة  من  لجم   أو  لمعأأاهأأدة  المؤقأأت  التببيق  أن  على  ت ص  التإ  6  التوجيهإ

 على  المعأاهأدة  ت ص لم  مأا االمع يأة الأدوليأة  والم ظمأات الأدول  بين  فيمأا م هأا   جم  أو  المعأاهأدة  بتببيق  قأانونأا  
 من  الجم   هأأ ا  أو  المعأأاهأأدة  بهأأ    نيأأة  بحسأأأأأأأأأأأأأأن  الويأأا   ونجأأب  ذلأأكو  غير  على  ادتفق  لم  مأأا  أو  ذلأأك  خالف

 مؤقتا و  تببيقا   المببقة  المعاهدة

  11المبدأ التوجيهي   
الموافقاة على التطبيق    المتعلقاة بصاااااااااالحياةللادول وقواعاد المناماات الادولياة    ةالاداخليا القوانين  أحكاام  

 المؤقت للمعاهدات

لمعاهدة أو لجم  لبالتببيق المؤقت  ها قد عبرت عن قبولهالدولة أن تحتج بفنلال يجوز   -1
ة على التببيق المؤقت  وايقالم بما ا تهك أحكا  قانونها الداخلإ المتعلقة بصأأأأأأأالحيةمعاهدة  المن  

ما لم يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أهمية أسأأأاسأأأية من   قبولهاللمعاهدات كسأأأبب إلببال 
 قواعد قانونها الداخلإو 

لمعأاهأدة لبأالتببيق المؤقأت    قأد عبرت عن قبولهأا  هأاال يجوز لم ظمأة دوليأة أن تحتج بأفن -2
الموايقة على التببيق المؤقت    ظمة المتعلقة بصأأأالحيةالم  واعدبما ا تهك قمعاهدة  الأو لجم  من  

 للمعاهدات كسبب إلببال رضاها ما لم يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أهمية أساسيةو  

  

 وp. 64أعال (ا  254)انظر الحاشية  … Mertsch, Provisionally Applied Treaties انظر (302)
 وp. 646أعال (ا  254)انظر الحاشية  ”Mathy, “Article 25 انظر (303)
المجلد الثانإ  ا 2001ووو  حولية) 2001لعا   من المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأروعة دوليا   3المادة  انظر (304)

 5والمادة   (؛ 2001كانون امول/ديسأأأأأأأأمبر    12المؤرخ   83/ 56  ا أدريق الحقا  بقرار الجمعية العامة 76ا الفقرة  والتصأأأأأأأأونب   )الجم  الثانإ( 
أدريق ا  87ا المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ( الفقرة  2011  ووو  حوليأة)  2011بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الم ظمأات الأدوليأة لعأا     ةمن المواد المتعلقأ 

 (و2011امول/ديسمبر  كانون  9المؤرخ  66/100الحقا  بقرار الجمعية العامة  

http://undocs.org/ar/A/res/56/83
http://undocs.org/ar/A/res/56/83
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 الشرح  

  وقواعأد  للأدول  الأداخليأة  القوانين  أحكأا   على  المترتبأة  اآلثأار  11  التوجيهإ  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  ات أاول (1)
 امولى الفقرة وتتعلق  للمعاهداتو المؤقت  التببيق على  الموايقة باختصأأأأأأأأأأاص  المتصأأأأأأأأأألة  ةوليالد  الم ظمات

 الدوليةو الم ظمات  بقواعد الثانية الفقرةو  للدولا الداخلإ  بالقانون 

 اتفاقيتإ   من كل  من  46 المادة يإ الواردة الصأأأأأيغة كثب  عن  11 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأروع ونتبع (2)
 1 الفقرة  التوجيهإ المبدأ  مشأأروع  من امولى الفقرة تتبع  التحدادا وجه  وعلى و1986 ولعا   1969 لعا  ييي ا
  ييي ا اتفااية  من  46 المادة  من  2 الفقرة  الثانية الفقرة وتتبعا  (305)1969 لعا  ييي ا اتفااية من 46  المادة  من

  وقواعأد   المأادتين  هأاتين  مع  بأاالقتران  التوجيهإ  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  يإ  ال ظر  ا بغإ  لأ لأكاو  (306)1986  لعأا 
 التببيقو الواجبة امخرى  الدولإ  القانون 

 يجب  باطل  المؤقت بالتببيق الرضأأأا  بفن ادعا  أي  أن على 11  التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع ون ص (3)
 على  الموايقة باختصأأأأأأأاص اتعلق  فيما  الم ظمة  لقواعد أو للدولة الداخلإ  للقانون  بّين انتهاك رلى  يسأأأأأأأت د  أن

 أساسيةو  أهمية ذات بقاعدة  متعلقا    ذلكا رلى رضاية  يكونا  وأن  تاالمؤق التببيق  ه ا

 يإ   تتصأأأأأرف  دولية  م ظمة أية أو دولة مية  موضأأأأأوعإ  بشأأأأأكل  اتضأأأأأح رذا  مبّي ا م االنتهاك  ونكون  (4)
 و(307)نية  وبحسن االقتضا ا حسب االدولية  للم ظمات  أو للدولا العادية  الممارسات  ويق الشفن  ه ا

  12المبدأ التوجيهي   
 للدول أو قواعد المنامات الدولية   ة الداخلي   القوانين   ناشئة عن قيود    وضع الموافقة على التطبيق المؤقت مع  

ال تةّل مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   بحق الدول أو الم ظمات الدولية يإ الموايقةا   
 وضأأأأأأأأأع اهدة مع  يإ المعاهدة ذاتها أو بشأأأأأأأأأكل آخرا على التببيق المؤقت للمعاهدة أو لجم  من المع 

 للدول أو قواعد الم ظمات الدوليةو ةالداخلي قيود على ذلك ناشئة عن القوانين

 الشرح  

بالقيود التإ يمكن أن تسأأأتمدها الدول والم ظمات الدولية من    12مشأأأروع المبدأ التوجيهإ اتصأأأل  (1)
 هأ    كون ت  وقأد  معأاهأدةو  من  لجم   أو  لمعأاهأدة  المؤقأت  قأانونهأا الأداخلإ وقواعأدهأا ع أد الموايقأة على التببيق

القيود   منا ممنج أو  بمعاهدةا االلتما  على  الموايقة  عن التعبير  شأأأأأأأروط مثل  موضأأأأأأأو ية أو رجرائيةا القيود

  

 على ما الإ: 1969من اتفااية ييي ا لعا   46 المادةت ص   (305)
 باالختصاص بعقد المعاهداتالمتعلقة  الداخلإالقانون  أحكا  

قانونها الداخلإ اتعلق  انتهاكا  لحكم يإ    بمعاهدة قد تم رضأأأأأأأأأاها باالرتباط  عن    اإلعراب بفن  ال يجوز لدولة ما االحتجا    - 1 
 و ذات أهمية أساسية   الداخلإ   ها قانون   يإ بقاعدة  ومتعلقا     ا    بيّ لم يكن االنتهاك    كسبب مببل لرضاهاا ما اص بعقد المعاهدات  باالختص 

 ه ا الشأأأأأأفن ويق الممارسأأأأأأات العاديةدولة تتصأأأأأأرف يإ   يماالنتهاك بّي ا  رذا اتضأأأأأأح بشأأأأأأكل موضأأأأأأوعإ   يكون  -2 
 ووبحسن ب ية

 على ما الإ: 1986ا لعا  من اتفااية ييي  46 المادةت ص  (306)
 باالختصاص بعقد المعاهداتللدولة وقواعد الم ظمات الدولية المتصلة  الداخلإالقانون  أحكا  

يجوز لدولة ما االحتجا  بفن اإلعراب عن رضأأأأأأأأأاها باالرتباط بمعاهدة قد تم انتهاكا  لحكم يإ قانونها الداخلإ اتعلق    ال  - 1 
 يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة يإ قانونها الداخلإ ذات أهمية أساسيةو   لم   بل لرضاهاا ما باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب مب 

ال يجوز لم ظمة دولية االحتجا  بفن اإلعراب عن رضأأأأأأأأأاها باالرتباط بمعاهدة قد تم انتهاكا  لقاعدة من قواعدها   -2 
 النتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أهمية أساسيةوباالختصاص بعقد المعاهدات كسبب مببل لرضاهاا ما لم يكن ا تتعلق

مية دولة أو أية م ظمة دولية تتصأأأأأأرف يإ ه ا الشأأأأأأفن ويق   االنتهاك بّي ا  رذا اتضأأأأأأح بشأأأأأأكل موضأأأأأأوعإ  يكون  -3 
 الممارسات العادية للدولا وللم ظمات الدولية حسب االقتضا ا وبحسن نيةو

 و1986من اتفااية ييي ا لعا   46من المادة  3ا وللفقرة 1969ة ييي ا لعا  من اتفااي 46من المادة  2ويقا  للفقرة  (307)
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 من  لدول والم ظمات الدولية الموايقة على التببيق المؤقت ره ا  بالقيود المسأأتمدة ل   ونجوز   و الموضأأو ية واإلجرائية 
 التببيق  على  موايقتهأأا  ونجوز لهأأا التعبير عن هأأ   القيود ع أأد  م ظمأأاتالا  قواعأأد  من  أو  الأأداخلإ  القأأانون 
 معاهدةوال من لجم   أو  معاهدةلل المؤقت

  التببيق على  لموايقةيإ ا الدولية اتالم ظم  أو الدول حقب  ه ا التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأروع نعترفو  (2)
  أحكامها   من المسأأأتمدة القيود  مع  ايقةالمو   ه   توايق  ضأأأمنت ببرنقة  معاهدةال  من  لجم   أو  معاهدةلل المؤقت

  صأأأراحة    المعاهدة تشأأأير  أن رمكانية على  ه ا  التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع ا ص  المثالا  سأأأبيل  وعلى الداخليةو
 انتهاك بعد   مشأأأأأروطا   المؤقت  التببيق  ه ا تجعل  وأن  الدولية  الم ظمة  قواعد  أو  للدولة الداخلإ  القانون  رلى

 و(308)الم ظمة  اعدو ق أو للدولة الداخلإ  القانون 

  واحتمال  للمعاهداتا المؤقت  للتببيق التوايقإ  امسأأأأأأأاس التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأروع  ع وان  عكسنو  (3)
 و(309)الدولية الم ظمات  قواعد أو للدول الداخلإ  القانون  بموجب  رطالقا   المؤقت  التببيق رمكانية عد 

  م فصأأأل اتفاق رلى التوصأأأل  ضأأأرورة  ضأأأم ا   يع إ  بفنه التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع  تفسأأأير ا بغإ وال (4)
 المع يةو الدولية اتالم ظم  قواعد من  أو للدول الداخلإ القانون   من  المسأأأأأأأأتمدة القيود  تببيق رمكانية  بشأأأأأأأأفن

 المعاهدة  يإ أو  انفسأأأأأأأها  المعاهدة يإ يكفإ بما  واضأأأأأأأحا   القيود ه    من أي  وجود يكون   أن سأأأأأأأوى  الم  وال
 المعاهدةو  من لجم  أو  للمعاهدة المؤقت  التببيق على  تفاقالا أشكال  من  آخر شكل أي  يإ أو الم فصلة

  

 وEnergy Charter Treatyمن  45انظر مثال  المادة  (308)
اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين دول الراببة اموروبية للتجارة الحرة ودول كثيرة أخرى )أي ألبانياا والبوس ة  على أمثلة  عدة  انظر  (309)

اليوغوسأالفية سأابقا ا وجورجياا وسأ غايورةا وشأيلإا  رسأكا وبيروا وتونسا والجبل امسأودا وجمهورنة كورناا وجمهورنة مقدونيا واله
وصأربياا والفلبينا وك داا ولب انا ومصأرا والمكسأيكا ودول أمرنكا الوسأبىا والدول امعضأا  يإ مجلس التعاون الةليجإا ودول 

ذلك مقتضأأأيات دسأأأتورهام    رنقإ(ا التإ تدسأأأتةد  ييها أحكا  مةتلفة يإ ه ا الصأأأددا مثل: مرذا أجازتاالتحاد الجمركإ للج وب امي
-www.efta.int/free-trade/freeأو مرذا أجازت ذلك المقتضيات القانونية لكل م هام أو مرذا أجازت ذلك مقتضياتها الداخليةم )

trade-agreements من   43ن المادة  م 2(و يعلى سأأأأأأأأأأأبيل المثالا ت ص الفقرةFree Trade Agreement between the 

EFTA States and the Southern African Custom Union States :على ما الإ 
 )الدخول حيم ال فاذ( 43المادة 

[...] 
ا االتفأأاق مي دولأأة من دول الراببأأة اموروبيأأة للتجأأارة الحرة أو من دول االتحأأاد الجمركإ للج وب اميرنقإ أن تببق هأأ  -2

 تببيق المؤقت له ا االتفاق بموجب ه   الفقرةومؤقتا ا رذا أجازت ذلك مقتضيات دستورهاو وندةب ر الوديع بال
 article 22 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of  وانظر أيضأأأأأأأأأأأا  

Europe (Paris, 2 September 1949, European Treaty Series, No.2)  وarticle 17 of the Convention on 

the Elaboration of a European Pharmacopeia (Strasbourg, 22 July 1964, ibid., No. 50)و 
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